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  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ١٩٣٨برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

١٩٣٨شمس، غزل شماره  واني، دويمول  

  نيگازُر َبرَنتاَبد آفتاِب راْست نازِ                 نيرا رَها ُكن با شَهانِ نازن يننازني

كه ما ناز داشتن و كبر و غرور داشتن در  كنديم شنهاديپ ميباش يموالنا به ما انسانها كه ممكن است دچار من ذهن پس

 خرد،يرا نم يشوناز رخت يواقع دياست كه خورش نيا زنديكه م يليو تمث م،يهستند را رها كن نيكه نازن يمقابل شاهان

 يبعدًا در آفتاب رو شستنديمردم را م يها، جامه ها يجامه شو ايها گازر ميقد ديدانيكه م نطوريهم كند،يتحمل نم

 يفيكه ما لباس كث رديبگ جهينت نجاياز ا خواهديو م .و خشك شدن آنها وابسته بود به تابش آفتاب كردند،يطناب پهن م

 ديلباسها را با نيو ا ،ميديپوش ياريهوش ايبعنوان امتداد خدا  ،شده ليها تشك يشدگ تيرا كه از هم هو يبه نام من ذهن

   .ميخشك كن يزديخرد ا لهيحاصل از آنها و هم بوس يها، و دردها يشدگ تيهم هو نياز ا مييهم بشو

هم به  شوديهم به خدا اطالق م نيو آفتاب راست خرد،يما را نم يكه خدا باشد ناز من ذهن نيآفتاب راست نياول نيبنابرا

 نهاياز ا چكداميه ،نه موالنا ،كشديما را م يپس نه خدا ناز من ذهن ،زنده شده مثل موالنا او تيو ابد تينهايكه به ب يانسان

را،  نهايا ندازيرا بشناس و ب تيها يشدگ تيخودت كار كن، و هم هو يرو ايكه تو را خدا مرگ من ب نديبگو نديآيبه ما نم

كار  نيو ا .ميو خودمان را صفر كن م،يخودمان كار كن يو رو ميناز آنها را بكش ،ميدنبال آنها برو ديكه با ميما هست نيا

  .شوديشروع م ميبا تسل ميبارها گفت

خاموش بشود اندازه  يمن ذهن شوديو شرط كه سبب م ديلحظه قبل از قضاوت و بدون ق نياتفاق ا رشيپذ يعني ميتسل

و كبر و غرور  ،است نيآفتاب راست ساز جن هياول ياريآن هوش .كنديم هياول ياريو ما را از جنس هوش ،صفر بشود ام

در مقابل قضاوت خدا در  يگونه قضاوت با من ذهن لحظه و هر نيپس هرگونه مقاومت در مقابل اتفاق ا .كنديندارد، ناز نم

  .شوديحساب م يناز من ذهن ،آورديلحظه را بوجود م نيقضا، قضا و قدر، كه اتفاق ا يعنيلحظه  نيا

و  م،يدانيم نيخودمان را نازن يما بعنوان من ذهن نكهيا يكي برد،يبكار م يرا در دو معن نينناز دينيبيكه م نطوريو هم

ما را دعوت  يوقت يحت .ميكنيتوجه خاص بشود، و ما مرتب ناز م ديو به ما با ميبشو دهيد ديو ما با ،ميدانيم ژهيآدم و كي

 نيا و كنديتصور م نطوريا يهر كس .ميمهم هست يلينكه ما خيا يبار به ما زنگ بزنند برا نيچند ديبا يبه مهمان كننديم

و  دهيفا يكار ب كي يكبر و غرور و ناز كردن من ذهن نيبنابرا ،شودينم نيانسان نازن يتصورات باطل است، با من ذهن

  .است هودهيب
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زنده شدن به خود را از  ينيمثل موالنا نازن ييآدمها ن،ياسمش را گذاشته شهان نازن نجايكه ا ييانسانها گرياما از طرف د

هم جنس ما  ،كنديم نييهست كه هم جنس خدا را تع تيدارند، دو تا خاص تينهايب شهيلحظه ر نيدر ا .رنديگيخدا م

 ميشويو جاودانه م ميشويكه ما زنده م يلحظه ابد نياز ا يآگاه يعني تيابد .تيابد يكياست و آن  تينهايب يكيرا، 

 اي تيابد مييبگو ميتوانيكه م يلحظه ابد نياز ا يو آگاه تينهايب يعني تياصدو تا خ نيو ا .ميچون از جنس او هست

و به  مينشد تينهايكه ب يتا زمان .كنديم نييجنس ما را هم تع ايما را  تيخاص ،ديگذاريهر چه كه اسمش را م تيازل

  .ميباش نينازن ميتوانيما نم ميخدا زنده نشد يعنياو  تيابد

 يها تيخاص ،ميهست يقطع از زندگ كهيخود ما اگر شخصاً درحال د،يآيخدا م ينيحالت از نازن آنما در  ينيدر واقع نازن

 يضلع آن عذرخواه كيكه  ديشما كشف كرده ا داًيكه جد يدر مثلث .است يكبر و غرور من ذهن نهايا ،مينشان بده ينينازن

 .گذارديپا م ريها را ز تيخاص نيا سههر  يضلع آن شكر است، در واقع من ذهن كيو  ،ضلع آن صبر است كياست و 

 .طلبكار هم هست ستين يو راض خواهديم شتريب خواهدياش مهمه نكهيا يبرا شكر كند، ستيحاضر ن يمن ذهن

 چيبزرگ است و ه ،دارد، توقع دارد ينيحالت نازن نكهيا يبكند، برا توانديبكند، و صبر هم نم توانديشكر نم نيبنابرا

  .كند يعذرخواه توانديموقع هم نم

عذر  توانندياز آدمها نم يبعض شود،يم دهيد مياكرده تباهاز ما كه واضح است كه اش يدر بعض يعدم عذرخواه نيا

من هم حق  ،كننديم هيتوج يو ه شكنديآنور م كشنديم نوريا يعذر نخواهند، و ه يول رنديحاضر هستند بم ،بخواهند

حالت  نيكه ا ديگوياالن موالنا م .است ينيحالت نازن نيو ا خواهند،يباالخره عذر نم ،او هم بوده ريدارم، باالخره تقص

   .ديآيم يذهن مناز  ينيرا شما رها كن، و نازن ينينازن

امتداد خدا وارد  اي يزديا ياريما بعنوان هوش .دهميم حيمن دوباره مختصراً توض ست،يچ يمن ذهن داندينم يو اگر كس

 كيبه  ،ميشويوارد ذهن م ميشويجهان م نيوارد ا نكهيبعد از ا ميبه خدا هست اريو ابتدا هوش م،يشويجهان م نيا

 يرونيب يزهايو به آن چ م،ينيبيم مانيرا با فكرها يرونيب يزهايكه چ يو بطور ،به نام فكر كردن ميزنيدست م يتيفعال

 يمهم از چه لحاظ؟ برا ،كه آنها مهم هستند دهنديم اديخانواده ما  ايچون پدر و مادر ما  كننديما مهم جلوه م يكه برا

و پس از  ،به آنها ميكنيم قيرا تزر انو حس وجودم تيحس هو يعني .ميدهيم تيبه آنها حس هو .ما مهم هستند يبقا

در  ،ما ديد نكيع شونديآنها م دهنديرا بصورت فكر نشان م يرونيب يزهايكه چ ميآن مفاه ميكنيكار را م نيا نكهيا

  .رنديگيمركز ما قرار م
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اسمش  كه شوديم جاديا يديجد ياريهوش كيو  ،دهديرا كه اسمش نظر است از دست م هياول ديد ياريهوش نيبنابرا

 نيفكر اسم مان هست و دوم نياول نكهيو و ا دنيبه جسم ها را د كنديو پس از آن شروع م يجسم ياريهوش ميرا گذاشت

كه مال  گريفكر د كيبعد با  .سازنديرا م يمن ذهن يهسته مركز ،شونديم نيكلمه من هست، دو تا فكر با هم عج نيهم

به آن  ميكنيو هر چه را كه مال خودمان م م،يكنيمال خودمان م اي ميكنيمهم را با خودمان مربوط م يزهايمن است چ

  .ميكنيم قيحس وجودمان را تزر

 ايموقتًا،  ميو از جنس آنها بشو ميبده تيحس هو زهايكه به چ ميامتداد خدا دار اي يارينوان هوشرا ما بع تيخاص نيا

از پشت آنها  يول .مينيبيپشت آنها مآن از و پس از  ميكنيم دايپ يجسم اديز يها نكيپس ما ع .ميرا عوض كن دمانيد

پدر از مان، از اطراف يتوقعات است و زهايدر همان چ يزندگ ميكنيپس از آن ما فكر م نكهيا يبرا كنديم جاديدرد ا دنيد

  .ميشويم تيهو همو با رنجش ها هم، به اصطالح  ميرنجيو ما م دهند،يرا به ما نم زهايو آنها آن چ ميكنيم دايو مادرمان پ

و چون در  م،يشويم تيهم هو زهايكه با چ يحافظه ذهن يكي ميكنيم دايكه ما دو تا حافظه پ دينيبيم نيپس بنابرا 

 شونديم رهيآنها ذخ ،ميندازياز خودمان ب يعني م،يمثل خشم و ترس و رنجش را حل كن يجاناتيآن ه ميتوانينم يبچگ

 نياش نرنجد و ا يباشد، در طول بچگ حياز جنس مس نكهيعقلش برسد مگر ا يكاف ندازهكه به ا ستين يبچه ا چيدر ما، ه

بلكه هم  اي ،ميزنيسفت حرف م م،يدهيفشار قرار م ريرا مثالً ز مانيموقع ها ما، بچه ها يليخ ،رنجش ها را انباشته نكند

در حافظه اش نگه  نيبنابرا .را حل كند جانيه نيا توانديو نم ،خردمندانه روبرو بشود جانيبا ه توانديو بچه نم ميزنيم

  .دارديم

 يشدگ تيكه هم هو ميدار يفكر ،ميدار يدرد، و حافظه ذهن ميگذاريكه اسمش را م ميدار يجانيهپس ما انسانها حافظه 

 ليما را تشك يداستان زندگ ،گذشته ما را واشي واشيو  ،شونديم يقاط گريدو تا حافظه با هم د نيا .با فكرها است

 دهديم ليرا تشك يكه من ذهن يداستان زندگ نيو ا .است تيدارد و با آن هم هو يداستان زندگ يهر كس دهند،يم

  .جستجو كرده زهايرا در چ ياز اول زندگ نكهيا يبرا ،است يناراض اريبس

به  م،يكن اديرا ز اه يشدگ تيتوقع ما كه آن هم هو نكهيا يكي م،يعمده وجود دارد كه ما برنج ليكه دو دل دينيبيشما م

 زهاياگر هم به ما دادند آن چ نكهيا يدوم .ميديرا به ما ندادند خالصه ما رنجآنها  يعني ،ارضا نشده يعني دهينرس جهينت

اگر پدر و مادر  يحت گرياز طرف د .ميممكن است باش نيو خشمگ دهيپس ما رنج .مينداشتند و ما سرخورده شد يزندگ

 شيپ يمسائل يجوان اي يو در نوجوان ميرويمدرسه م م،يشويباشند ما وارد جامعه م يباشند عشق يكامل ييما آدمها

  .دوباره ميرنجيم نيبنابرا .ميآنها را حل و فصل كن ميتوانيكه نم ديآيم
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 اريبس يحافظه ذهن .ميهست تيو با آن ما هم هو شوديحافظه درد با ما هست انباشته م شوديدردها انباشته م نيخالصه ا

به  .نباشد تيآن هو يتو نكهيبه شرط ا ميريبگ ادياز گذشته  كندياست كه به ما كمك م يزيحافظه تنها چ .است خوب

دارد، اوالً درد  ينيشده نازن جاديا يجانيو ه يكه بر اساس حافظه ذهن يمن ذهن نيما را از جا نكند، بله، ا نكهيشرط ا

 تيبر اساس آن هم هو كند،يقضاوت م شوديدارد كه هر لحظه بلند م يمن نيدارد، و بنابرا يشدگ تيهم هو اً يدارد، ثان

   .ها نكيبراساس آن ع ،غلط دارد ديها د يشدگ

در اطراف  ديبشو ميتسل اي ديشما با ست،يچ دمياالن فهم م،يديخودمان را فهم تيب ما كه وضعوخ يليكه خ ديگويو م

 دياز درون خدا به شما كمك كند، كُن فكان كمك كند، تا شما بتوان تا ،ديفضا باز كن كنديم جاديلحظه كه قضا ا نياتفاق ا

 م،يگذاريچشم مان م يها را مختصراً رو نكيع نيا نكهيجهان پس از ا نيبه ا ميچون ما آمد د،يها و دردها را بردار نكيع

منظور و مقصود  نيو در ا .ميبشو دهناو ز تيو ابد تينهايبه ب يعني .ميو به خدا زنده بشو ميبردار ارانهيرا هوش نهايبعداً ا

   .ميبه او زنده بشو دياست كه همه ما با يمنظور درون كي نيا پسهمه انسانها مشترك هستند، 

 آن م،يداشته باش تيخالق رونيبشود و در ب يبه فكر و عمل مان جار يخرد زندگ ميزنده شد ياست كه وقت نيا يدوم

 م،يحافظه درد دار .ميشد تيما و با داستان هم، هم هو ميداستان دار مينيبياست، حاال كه ما م يرونيمنظور ب كي هم

 يشاهان اي ،در درون به ما كمك كند ييخدا با فضاگشا ديكه با مييگويم م،يهست تيكه با آن هم هو ميدار يحافظه ذهن

  .نيمثل موالنا شاهان نازن

 نهايو ا ميناز كن يبا من ذهن شودينم .ميت آنها را بكشمنّ  ديما با نيشاهان نازن ايبه ما كمك كند  ااگر قرار باشد خد يول

پر از درد است و  يمن ذهن نيا ،ما ميدار يمن ذهن ،ميندان نيو خودمان را هم نازن ديآيجور در نم نيبا شاهان نازن نيا

كه از جنس شاهان  جيبه تدر م،يكن يابيارز يبطور منطق اارزش خودمان ر ديبا ارزد،ينم يزياست به چ يشدگ تيهم هو

  .ميكنيم دايارزش پ ميشويبه خدا زنده م يعني ميشويم

آن  خرديرا نم يشوآفتاب آسمان ناز رخت يعني نيكه آفتاب راست نطوريهم :كه ديگويپس دوباره در مصرع دوم دارد م

 ديكه با ديشما هست خرد،يناز شما را نم ،داچه موالنا باشد چه خ ،شما يگرما بتاباند نور بتاباند به زندگ ديهم كه با يكس

لحظه به اصطالح  نيلحظه به بعد در مقابل اتفاق ا نياز ا ديبا ديريمطلب را درست بگ نياگر قرار باشد شما هم ا .ديناز بخر

در اطراف  ،لحظه نيمن در ا يبرا افتديماتفاق كه  نيبهتر نيا ،افتدياتفاق م نيكه ا ديريو قضاوت خدا را بپذ ديفضا باز كن

عقل  نيهم اي يو اگر از عقل من ذهن .گشوده شده استفاده كنم يو از خرد فضا ،بشوم ميتسل ديفضا باز كنم با ديآن با
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به من كمك نخواهد  نيا ،استفاده كنم ديآيها م نكيع ،ديآيم يمن ذهن يدهايد نيكه من دارم كه از ا يداستان نيا

  .ميبفهم ميتوانيما با ذهن مان م را نهايكرد، ا

است مثل موالنا  يشخص نيراست آفتاب. است نيبگذرم و آن آفتاب راست تيب نيكه عرض كنم كه از ا گريمطلب د كيو 

آفتاب  نيكه ا مييبگو ميو روشن كن م،يزيمقدار نفت بر كي ميريبگ يچراغ نفت كي ميتوانيما م .كه واقعاً به خدا زنده شده

 .دارد اجياحت ميزيريكه به آن م يروشن شدن به ما و نفت يبرا نكهيا يبرا ،باشد توانديچراغ آفتاب نم نيا ياست، ول

  .باشد توانديچراغ آفتاب نم نيا .به ما است وابستهپس 

 ديدارد و وابسته به آنها است و مر اجياحت دانشيدارد و به مر ديكه مر يانسان كياست كه شما  نيعبارت از ا ليتمث

 ييهافحر خواهديفرضاً م اي ،زنديراجع به موالنا حرف م يكس كياگر  .باشد نيآفتاب راست ايشاه  تواندينم ،پرست است

همان  ،دوست دارند يآنها چ ندينگاه كند بب روانشيدهان پ اي ،به دهان مردم نگاه كند ديآدم نبا نياست ا يبزند كه معنو

 يعني .باشد نيآفتاب راست توانديآدم نم نيا ،كند يكند، هم آن را راض ي، هم آن را راضكند يرا راض نيهم ا د،يها را بگو

 يشدگ تيهم هو يها نكيع ،آنها ديد ايآنها  يمن ذهن ايآنها  لياگر به حرف مردم گوش بدهد و مطابق م يشاه معنو كي

  .باشد نيآفتاب راست توانديو عمل كند چون وابسته به آنها است نم نديآنها بب

 دهاست، و از نور او استفا يك نيكه آفتاب راست ديكه بدان نندهيب يشما افتد،يبه گردن شما م تيمسئول نجايحاال در ا

 يول دانديو او م ،معلم ماست ،به اصطالح سرپرست ماست نيكه ا دييبگو ديعلم كن د،ينفر را كمك كن كي ديياين .ديكن

آفتاب  توانديآن نم .با ما موفق است شهيهم د،يگويهمان را م مييگويما هر چه م كند،يما فقط گوش م يبه حرفها

  .شوديروشن نم زديمحتاج به شماست، شما به آن نفت نر نكهيا يبرا ،باشد نيراست

و  .را تكرار خواهم كرد و غزل را ادامه خواهم داد تيب نيخواهم خواند، و پس از آن اول ياز مثنو ياتياب تيب نياز ا پس

ها را غزل نكهيعالوه بر ا كنمياز شما خواهش م ،خواهم خواند تانيرا هم برا گريغزل كوتاه د كيغزل  نيپس از ا

 اتياب يمن هم سپاسگزارم، ول نها،يو ا ديخوانيكه غزل را خوب م تو درست اس د،يها را هم بخوان يمثنو ديخوانيم

  كه: ديگويم .ديبخوان ديرا هم با يمثنو

  �� ٣٣٠٥ بيتدفتر اول،  ،يمثنو ،يمولو��

  شيپا َمنه از حَّد، ب اهللا،اهللا                     شيدر حَدِّ خو يتو ول ينينازن

را بدان، كامالً  خودت دحّ  ،ينينازن مي شويكه به او زنده  يبه اندازه ا يو از جنس خدا هست ،يتو كه انسان هست يا يعني

بار  ريز ديوجه نبا چيكه شما به ه برديبكار م يياهللا اهللا را موالنا در جا نيتو را خدا، تو را خدا، ا يعنياهللا اهللا  .واضح است
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 دييبگو ديبا ديگوش بده تيب نياگر شما به ا ش،يد بپا منه از حّ  .ديكن يدور ديكار با نيا از .ديآن كار را انجام بده ديبرو

كار را كردم  نيو اگر ا .كنميو مقاومت نم كنميو قضاوت نم كنم،يم ييفضاگشا شهيلحظه هم نيكه من در اطراف اتفاق ا

 رونيد برا از حّ  ميرا كنار گذاشتم، پس من پا خداقضاوت خودم را گرفتم، قضاوت  ،خودم را دهيلحظه عق نيكه در ا يعني

را از حد  ميپا .كنميو صبر و شكر را اجرا م يمثلث عذرخواه يعذرخواه ضلع نيهم خواهم،يعذر م ديگذاشتم، ببخش

  .گذارمينم شيب

د حّ .گذارميم رونيد خودم برا از حّ ميكه دارم پا فهمميم كنم،يناز دارم م رنجم،يم ترسم،يشدم، م نيخشمگ دمياگر د

 دميمن دارد، اگر د ييفضاگشا زانيبه م يو بستگ كند،يم نييتع يزندگ ايلحظه خدا  نياست كه در ا يدمن در واقع حّ 

د لحظه غم دارد پا را از حّ  نيدر ا يهر كس .كنم يعذرخواه ديو دردها در من باال آمده با جاناتيو ه كنم،يدارم مقاومت م

 تيهم هو يها نكيع نيخودش را باال آورده، هر موقع ما ا يجانيقضاوت كرده و حافظه ه نكهيا يبرا ،گذاشته شيب

مشخص  .ميكن يعذرخواه ديبا ميرا از حد فراتر گذاشت مانيپا ميشويخارج م مياز حالت تسل ،ميزنيرا به چشم م يشدگ

  .است

  ��٣٣٠٦ تيب ،دفتر اول ،يمثنو ،يمولو��

  آردت ريز ن،يتگِ هفتم زم در                    از خودت ترنيبر نازن يزن َگر

كه به خدا زنده  ينيآدم نازن كيما، و اگر  ميرينگ راديا نهايموقع به ا چيه ،يتر از ما بزرگان هستند، موالنا، فردوس نينازن

هستند كه  يو آدم ها م،يشويتر م نينازن ميشويهر چقدر كه به او زنده م ،آورديرا آدم از كجا م ينيگفتم نازن ،شده

 ميريبگ راديا ،ميبه خدا زنده شده اند، اگر ما با آنها بحث كن شترياز ما هستند، ب تر يمعنو يعنيتر از ما هستند،  نينازن

درجه خواهد  نيتر نييپا گريد يعني ،نيهفتم زم ريآدم ز نيا نصورتيدر ا ،سديانتقاد به موالنا بنو ندينفر بنش كيمثالً 

  .كشنديبزرگان ناز شما را نم نكهيبه ا خورديباز هم م .افتاد

و  ميكنيلحظه مقاومت م نيلحظه در مقابل اتفاق ا نيما در ا نكهيا ليو به دل .خداست نانيسردسته همه نازنو گفتم 

 ديآيمان م ياريما هوش يعني .كنديها مدفون م يشدگ تيدردها و هم هو ريدرجه ز نيتر نييما را در پا ،ميقضاوت دار

 ،ميبا آنها بحث و جدل نكن م،ينزن نانيكه ما به نازن ستين نو حواسما يشدگ تيهم هو يها هيال ريز ميرويو م ن،ييپا

 راديا م،يريبه موالنا نگ راديا م،يرينگ يبه فردوس راديا .داننديآنها نم دانم،يمن م ميينگو م،يآنها را مورد سؤال قرار نده

 نكيكه ما از پشت ع دهديم نشان مياگر بكن م،يكارها را نكن نياشتباه كردند، ا نهايا دانميم ميينگو م،يريبه حافظ نگ
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از  ميكار را بكن نياگر ا و مينيبيم ميمان داريدردها نكيمان از پشت عيدردها موقع ها يبعض يشدگ تيهم هو يها

   .مياستفاده كن ميتوانيآنها نم ييآنها و راهنما حينصا

  ��٣٣٠٧ بيت اول، دفتر مثنوي، مولوي،��

  ستيرا نازك ايَكانْب يبدان تا                      ست؟يعاد و ثمود از بهرِ چ ةقِصّ 

 دنيرنج يعنيدارند، نازك بودن  ينازك غمبرانيپ ميبدان نكهيا يگفتند؟ برا يچ يكه قصه قوم عاد و ثمود را برا ديگويم

 ايدر ما را بزند  ديآينم يغمبريپ چيه م،يناز آنها را بكش ديما با يعنيدارند  يو ارجمند يعزت و بزرگ توانديم نجايو در ا

و قصه گروه  .كننديكار را نم نيا ،بخوان اياشعار را نوشتم تو ب نيا ايت ما را بكشد، بدر ما را بزند منّ ديآينم يبزرگ چيه

ن من يطوفان هم توانديم نهايبمباران سنگ ها قرار گرفتند، و ا ريثمود ز ديگويهم م نييو پا دعاد كه دچار طوفان شدن

 يكه برا يالَمنون حوادث ناگوار بَ يرَ يعني شود،يكه به ما پرت م ييو ضربات سنگ ها زند،يم ليباشد موالنا تمث يذهن

و انسان  د،يآيم يچهل و پنج سالگچهل و  يمان حدود چهل سالگ يكه وسط زندگ يدر ذهن، و طوفان افتديما اتفاق م

 ديگويبخاطر م كند،ياوقات ما را از جا م شتريكه ب يزندگ يو طوفان ها يسال انيو بحران م كند،يم يهودگياحساس ب

  : ديگويهم م نجايبزرگان است، و ا يعدم توجه و ناز كردن به گفته ها

  ��٣٣٠٨ بيت اول، دفتر مثنوي، مولوي،��

  ِعزِّ َنْفسِ ناطقه انِيب شد                       نشاِن خَْسف و قَْذف و صاعقه نيا

 ميرويو م بلعد،يما را م ياريها هوش يشدگ تيهم هو نيا نكهيا نيفرو بردن در كام زم يعنيبه اصطالح َخسف  نكهيا

باران حوادث ناگوار  نيو سنگ باران هم م،يشويمدفون م يشدگ تيهم هو نيا ريز ميستين اريهوش گريد ن،يهفتم زم ريز

 نكهيا كند،يما قلمداد م يرا در واقع حوادث زندگ نهايموالنا ا ،است كه سر قوم ها آمده ييها همه بالها صاعقهبه ما و 

 يمثل برق گرفتگ صاعقه ،افتديم ياتفاق ناگهان كي ،ديآيبال سرمان م اي ميشويم ضيما مر زنديم ياجرقه كي كدفعهي

منت ما را  نهايا نكهينه ا م،يرا بكش نهايت امنّ  ديما با يعنيحضور بزرگان است،  ياريهوش يبخاطر بزرگ نهايو همه ا

   .رها كن ديگويماست كه موالنا م ينيبخاطر نازن نهايبكشند، ا

 ياريهوش يعني يانسان ياريو هوش ،يبكش ديبا يانسان ياريرا بخاطر هوش يوانيح ياريكه هوش ديگويم تيدو ب نيو در ا

  .يبكش ديرا بخاطر عقل كل با يو من ذهن يعقل جزو
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  ��٣٣٠٩ بيت اول، دفتر مثنوي، مولوي،��

  انسان را بكُش از بهر ِ هُش جمله         انسان بُكش يِ را پِ  وانيح جمله

 ياريهوش نكهيا يش براهمه را بكُ ،يجماد ،يوانيح ،يگذشته، نبات ياريات را از آن هوش يوانيح ياريهمه هوش يعني

داشته باشد،  تيحتمًا هوكه ندارد  يلزوم يجسم يارياست، هوش يجسم ياريهوش يانسان ياريهوش ،يكن دايپ يانسان

 ييذهن است و با دو درانسان  ياما وقت .است يانسان ياريوشه نيا م،ينيبب ميتوانيدر ذهن ما م ييدو لهيبوس نكهيا يعني

 ياريهوش كياست كه ما به  نيا نشان نباشد ديجور د نيا يتو تياست، اگر هو يمهم ياريخودش هوش نيا ،نديبيم

  .مينظر است، زنده شد ياريكه هوش يگريد

را از  نهايكرده همه ا دايپ يو حافظه درد يشده حافظه ذهن تيهم هو زيكه انسان با صد تا چ ديفرض كن گريبعبارت د 

  هوش،  گذاردياسمش را م نجاينظر، كه ا ياريبا هوش ند؟يبيم ياز آن با چد، پس نچشم دلش بردار يجلو

  ��٣٦١١ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،مولوي��

  پوشهوش يو باق يتو آن هوش كه

  مكوش  اوهيرا گم مكن،  شتنيخو

 خودت را در نيهوش پوش هستند، بنابرا هانكيع نيتمام ا دهيهر چه به تو چسب هيبق ،يهست هيتو همان هوش اول يعني

كه  يعقل جزو ياريهوش نيرا بخاطر هم ياريهوش ديگويم پس. در ذهن مكوش هودهيفكرها و دردها گم مكن و ب نيا

   .شرا بخاطر عقل كل بكُ يرا عقل جزو ياريش، بعد هوشمال انسان است بكُ

  ��٣٣١٠ بيت اول، دفتر مثنوي، مولوي،��

  ُهش بَُود، اما نََژند ،يجُزو هوشِ           مندچه باشد؟ عقلِ ُكلِّ هوش ُهش

كه  ديكنيكه مال خداست، ذهن خداست، نظر است، توجه م يعقل كل ست؟يهوش، عقل كل چ ميگويكه م نيا ديگويم

بعد  ،يقسمت مثنو نياز بزرگان، در هم رينگ رادياخالصه نباش،  نينازن نكهيبه ا ميكه شروع كرد ديگويم د،يگويم يچ

 نيو از ا يشويو دچار بال م زنديم صاعقهو  يرويم نيزم ريز دانميو نم ،يريگيسنگ باران قرار م ريگفت مواظب باش ز

 ياريهوش يوانيح ياريو هوش ،يشرا بكُ يوانيح ياريهوش ديبا ييبا فضاگشا ارانهيتو هوش ديگويبعد االن م .حرف ها زد

از  م،يكنيها عمل م يشدگ يموقع ها مثل ما از شرط يبعض ديشا يحت ،ديآيم زهيهر چه كه از غر يعني ،است يزيغر

  .كه از جنس نظر است يگريبخاطر هوش د ،يشبكُ ديبا ديگويآن را هم م .ميكنيعمل م زهيغر يرو
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 تيآن هو يما كه تو يجسم ياريهوش رد،يميم يجسم ياريهوش نيا شوديها برداشته م نكيع نيكه ا جيو به تدر

 ديگويم ،خوردياست به درد ما نم يوانيح ياريهوش هيشب يليو حافظه دردها خ يباال آوردن حافظه ذهن يعني ،هست

به اصطالح جستجو  ديما با ،دنبال موالنا ميبرو ديما با ،يرها كن ديرا با ينياول گفته نازن نيهم يول. يندازيب ديرا با نيا

 يبهتر ياست كه وقت ندارم، كارها نيما ا ينينازن ياز حالت ها يكي م،يوقت بگذار ديما با م،يكند و كاو كن ديما با ،ميكن

و با نظر  ميرا بردار يشدگ تيهم هو يها نكيع نيلحظه ما ا نيدر ا نكهيبه ا كنديم دايپ تيبهتر اولو يكارها يعنيدارم، 

كه ما به خدا زنده  كنديم جاديمهم تر را ا يما آن كارها يمن ذهن نكهيا يبرا .ميمهم تر دار يكارها .ميما كار دار ،مينيبب

  .است ينيهمه نازن نهايا م،ينشو

همه  كند،يبدن من را هم اداره م كند،يكه كائنات را اداره م يهمان عقل كل، عقل كل ست؟يهُش چ ايهوش  ديگويپس م

با عقل كل هوشمند، عقل  يعقل جزو نيشدم و ا يعقل من ذهن ،شدم يفقط من دچار عقل جزو كند،يمن را اداره م زيچ

هم هوش است، اما  نيا يعقل من ذهن يهوش جزو ديگويم .به بدن ما و حس ما ندارد يازين ،كل هوشمند هم هست

 نيما ا ند،يبيم يگشد تيهم هو يها نكيما برحسب ع ياست كه هوش اصل يهوش نياست، ا نيافسرده است اندوهگ

  .خورديبه درد ما نم ،ميخواهيرا نم يهوش جزو

ما هم جزو ناز  يتمام دردها دياالصول اگر خوب دقت كن يعل بليشود،ياست كه سبب ناز كردن ما م يهوش جزو نيهم

 مقابلنه در  د،يناز كن ديتوانيشما نم بگيريدساده اش را هم  يمعن يبه هر حال حت .ديكردن ماست، اگر خوب دقت كن

همسر خوب  كيخوب بدهد،  نيوضع من را درست كند، خانه به من بدهد، ماش ديايدارم ب يطيمن شرا ديايكه خدا ب ،خدا

را  نهايا دياول با يول ،بعد از آن ميشويم ميتسل ميخواست اگر گريد م،يكنيقسمت كند، چشم، ما هم فكر خدا را هم م

كنند به  يدگيدارند، كه منتظر هستند رس يادارند، افاده يناز مچونه كيها  يليخ .ستين يزيدرست كند، همچون چ

كه انشاهللا  خوانميناز كردن م نيرا راجع به هم يندارد، بله دوباره مطلب يكاربر چيما ه يناز ها نيكه ا ميدانيبله، ما م .ما

  :ديگويم م،يما ناز نكن ميرا بخوان نهايا سبب بشود كه

  �� ١٩٠٥ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  يدر َتنِ كهنه َنو يابيب تا                          يغَزنو مِ يپند از حك ناي بشنو

از  يبشو تو نو ،ديگويكهنه را م يتن كهنه كه عمدتًا من ذهن نيدر ا ديبشنو كه شا ييسنا ميپند را از حك نيا ديگويم

   .ناز كردن است نيمهم باشد كه مربوط به هم توانديپند م نيپس ا .يبشو ياز جنس زندگ ،يجنس حضور بشو
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  �� ١٩٠٦ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  مَگَرد ييگِردِ بدخو ،يندار چون                    چو َوردهم ديببا ييرا رو ناز

از  گريبعبارت د .خوشگل باشد يليناز كند كه خ توانديم يخانم مييحاال بگو اي يكه انسان ديگويم زنديم ليتمث خوب

خدا را دارد به  يل، روگُ  يعنيل، َورد مثل گُ  يرو يول .ندارم ينه كار ايشما معتبر است  يبرا ليتمث نيحاال ا ليآن تمث

آن آدم  ،ها را برداشته نكيع نيتمام ا ،خدا را دارد يرو يهر كس ،ييسنا ميحك نيخدا زنده شده، مثل موالنا مثل هم

را،  شيرويقوتش را ن هياش را و آرامشش را و بق يلحظه شاد نيكه به خدا زنده شده در ا يآن كس .ناز كند ديآيبهش م

را بكشد  يمنت كس ديآيرا پولدار است بكشد، نم يمنت كس ديآيحالش هم خوب است، نم رد،يگيرا از خدا م خالقيتش

 ديايندارد كه ب اجياحتقدر  نيآن ا رد،يبشود كه وقتش را بگ نيهم نش يبا كس روديدعوت كند، مثالً نم يكه او را به مهمان

كردند، چقدر قدرت دارند، چقدر پول دارم  ييچه كارها ند،يكه هر كدام از محاسن خودشان بگو نديچند نفر بنش نيب

ندارد  يگريد دهيآن عارف فا يجز دردسر و وقت تلف كردن و حال خراب كردن برا زهايچ نيا ست،ياو كه مهم ن يبرا

  .مثل ما ييآدم ها يكه، صحبت ها

 ،يكني، ناز ميندار يياگر همچون رو د،يآيناز كند و به او م توانديخدا زنده شده م تينهايكه به ب يكس ديبا پس بنابراين

ها موقتًا  يشدگ تيبه آنها از هم هو يبده يزياگر چ ،آن هم بطور مشروط ،خرنديمثل خودتان م ييناز شما را آدم ها

 روديم گريكه كارش گذشت د نيهم يول كشد،يت شما را ممنّ  ،مااز ناز ش ديآيكه خوشش م كنديتظاهر م يبطور سطح

  .ناز شما ندارد دنيدر خر ياخالص چيه يتيميصم چيدنبال كارش، ه

دارند  يكنيفكر م يناز كن ييآ يم ،يشويبد خو م نكهيا يناز نكن برا يخوديبه خدا ب ياگر زنده نشد نيپس بنابرا

چرا  يرنجيم يشويم يعصبانتو  كنند،يپشت شان را نگاه نم گريد رونديم ،رنديگيرا از شما م زيبعد آن چ خرنديم

  .ديآيهستند؟ بابا به تو ناز نم ينطوريمردم ا

  �� ١٩٠٧ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  و َدرد نايباشد چشمِ ناب سخت                     و ناز بايناز يِ باشد رو زشت

نداشته باشد  يا دهيفا چيچشم ه يعنيباشد  نايناب يبد است، و كس يليزشت باشد و ناز هم بكند خ شيرو يكس ديگويم

چون چشم  ،كشديدردش را مآدم  نديبيچون م ،ندارد يدرد هم بكند اشكال دينيدر ضمن درد هم بكند، اگر بب شيبرا

درد  نديبيكه نم يچشم ،من يدارد برا يا دهيفا نديبيمخوب دارد  كشديدردش را م شوديم ضيموقع ها مر يسالم بعض

نظر  ديبا د ،نديبيها را زده، نم يشدگ تيهم هو نكيچشم دل هم چون ع يعني ؟يچ يعنيسخت است،  نيا كنديهم م
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 حال نيهم درد دارد، در ع نديبيچشم دل ما هم نم ند،يبياصًال؟ هم نم نيا يچ يعني آورد،يدرد هم بوجود م نديبينم

 نيهم يبرا م؟يكنيفخر م يچ يتفاخر ندارد كه برا گريحالت ما كه د نيا م؟يكنيچرا ناز م گريد م،يكنيما ناز هم م

   :ديگويم

  �� ١٩٠٨ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  مكن يعقوبيو آهِ  ازين جز                    مكن يناِزش و خوب وسف،ي شِ يپ

مكن  يخوب دن،يبه خود بال ايناز كردن  يعنينازش  ،يكن يفخر فروش ايتو ن ،كه نماد انسان كامل است مثل موالنا وسفي

 ديآنيكتاب خوانده  ايمقدار دانشگاه رفته  كيكه  يكس كي ميخوانيرا م نهايا .نكش وسفيات را به رخ  ييبايز يعني

كرده،  نايمن را ناب يشدگ تيهمان هم هو ،هستم تيهم هو ميو چون با دانسته ها ،دانميكه من م ديآن باال و بگو نديبنش

 نجوريا شوديعوض هم نم .رنديبگ ادياز من  نديايمردم ب ،كنميدرد دارم، ناز هم م يچون كل كنديچشم من هم درد م

  .شوديآدم عوض نم

ناز  ياز روش ها يكياصالً  .دانش نكن سقدر با خودت مبال و احسا نيخدا تو ا شيپ ايانسان كامل  شيپ نيپس بنابرا

 .ميكنيدانستن است كه ما قضاوت م نيبراساس ا .دانميم مييگوياست كه ما م نيا ميكنيصحبت م ميكردن كه امروز دار

به  ديگويبه ما كه نم ريكه نخ دييكه شما بگو ستيو دور از ذهن ن يتئور زيچ كي ميخوانيكه ما م يينهايا ديتوجه كن

 .ديگويدارد به شما م ديكنيلحظه قضاوت م نياگر در ا ،ديكنياگر شما مقاومت م دينه، اگر شما درد دار ،ديگويم گرانيد

و ما  ،ميهست يزديخرد ا نيا ازمنديو ن ميموالنا هست ازمنديما ن م،يازمنديكه ما ن مييبه خلوص بگو نكهياز ا ريو ما غ

ما خراب خواهد  يوگرنه زندگ م،يهست ازمنديپس ما ن ست،يعقل ن واقعاً ما  يما عقل من ذهن يعقل جزو نيكه ا ميدانيم

  .كارمان خرابتر خواهد شد يبا من ذهن ميكنيم يو عمل ميكنيم يما هر فكر .شد

قلب احساس كند  ميدر اعماق وجود خودش با خلوص و از صم يهر كس ديرا با نيا ،ميهست يگريخرد د كي ازمنديپس ن

من به  يك د،يآيم يك وسفي نم؟يبيرا م وسفيمن  ياست كه ك نيا يعقوبيبكشد، آه  يعقوبيآه  جهيو در نت ،را ازين نيا

ام را  يل من ذهناست كه من عق نينشان ا نيا شوم؟يمن خردمند م يك شود،يفضا بازتر م نيا يك شوم؟يخدا زنده م

  .است ميدردها قيمن از طر ديچون د .ستيمن عقل ن يذهن كه عقل من ميبفهم ميتوانيقدر كه م نيقبول ندارم، ا

ها  دانميمن خودم م نكهينه ا ،ميواقعًا متواضع باش ديبا ،ميكنيزمانه مشورت م نيدر ا يآدم خردمند كياگر ما با  يحت

ها  يبعض .حرف شما گوش كردم به ديشا دييشما هم بگو پرسم،يحاال از شما هم م يول دانميا خانم من خودم ميآقا 

 مينيبيم ختهيجسته و گر م،يكنيتماشا م ميهر موقع ما وقت كرد ،برنامه گنج حضور خوب است نيمثًال بله ا نديگويم
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من مغرورم،  يعني دانم،يمن م يعني رسند،يجا نم چيهبه  نهايا .است يهمه ناز و افاده من ذهن نهاياست، ا يبرنامه خوب

 يقيحق ازيو ن يعقوبيآه  نهايا دهم،يبزرگان نم ديبه د يتياهم .دهميخودم را از دست نم ديد شوم،يتكبر دارم، خم نم

 نهايا ديگويم يزيچ كينفر  كي تا كنند،يخودشان را عرضه م ييبايز كنند،ينازش م وسفي يهمه جلو نهايا .را ندارند

  دارد،  يچه اشكاالت يكه من ذهن دينيبيجواب دارند، م كنند،يهم حرف خودشان را ارائه م

 .روشن بشود ينيتا نازن خوانميم تانياز دفتر پنجم برا يگريبله دوباره مطلب د م،يتا اشتباه نكن ميخوانيرا م نهايا

  :ديگويم

  �� ٣١٨٧ اتيپنجم، اب ،دفتريمثنو ،يمولو��

  ستيِسرِّ سِرِّ جبر چ يبدان تا          ستيجبر را كه بس ته نيكن ا تَرك

 تيدرد و هم هو يها نكيع نياست كه مجبورند ا نيو منظورشان ا م،يباش ينطوريكه ا ميكه ما مجبور نديگويها م يبعض

 نياز پشت ا ديحافظه ها را من حفظ كنم، و تا عمرم با نيا ،است يو حافظه ذهن ،است يجانيحافظه ه ميكه گفت يشدگ

به آن فكر  پرميفكر م نياز ا مييگويكه م نيا .وجود ندارد يجبر ونهمچ رم،يو تا ابد اشتباه كنم تا بم نم،يها بب نكيع

و من از خودم اراده و  ،كنترل گرفته ريو من را ز كنديخودش فكر م يو ذهن من برا ،ندارم ياريكار من اخت نيو در ا

 نياست ا يجبر ته نيا ؟دارم ياريمن چه اخت ،من را از جا كنده يشدگ تيهم هو ،را برداشته دردها من ،ندارم يارياخت

  .را ترك كن نيا ديگوياست، م يعقل من ذهن

كه  يمن ذهن نيكه ا ديبگو خواهديم ست،يكه رازِ راِز جبر چ يتا بدان ،يبكن يتوانيم يهم كار يدار اريهم اخت يعني

 يريبگ اديرا  ييجدا نجايا يتو آمد .يخارج بشو نيا ياست كه از تو نيدارد سِرش هم ا يِسر كي نيا .است ينطوريا

است كه از قدرت انتخابش و اراده آزادش  ياراده است، انسان يب يجبر تنبالن است، آدمها نيا ديگويو م ،موقت بوده نيا

  :ديگويم نيهم يبرا ميانتخاب دار ييما توانا كند،يكه خدا به او داده استفاده نم

  ��٣١٨٨ اتيپنجم، اب ،دفتريمثنو ،يمولو��

  از آن جبِر چو جان يابيخبر  تا                    جبِر جمعِ مَنبَالن نيكن ا تَرك

من  ديبگو ،نديذهناً غلط خودش را بب دياياگر طال ب يول ،بشود توانديكه مس خوب مس است طال نم ديگويم ميبزن مثال

 تيو ابد ،اوست تينهايما ب يجنس اصل م،ياز جنس خدا هست ميما امتداد خدا هست .مس بشود توانديمس هستم نم

از پشت  ميدر زمان باش يبطور كل ،ميباش ندهيو آ گذشتهدر زمان  م،يذهن بمان تيمحدود يتو مياوست، اگر ما بخواه

 ييطال نيا .آدم حالش را ندارد كار كند نيجبر تنبل ها، ا يعني نيا ،مينيجهان و خدا را بب يشدگ تيهم هو نكيع نيهم
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عمر  رپر از درد باشد، و تا آخ توانديكه انسان م ،و مس بودن را هم قبول كرده ،مس است كندياست كه در ذهنش فكر م

  .دردناك بماند، دردمند بماند نطوريهم هم

كار كنند، ناز دارند،  خواهنديد كه نمهستن يذهن يمن ها نيجبر تنبل ها هم .جبر تنبل ها را تو ترك كن نيا ديگويم

 نديگويعوض بشوند م خواهنديعوض بشوند، نم خواهنديكار كنند، نم روندينم رند،يگيدارند، خودشان را م طيشرا

اراده مستقل  يعني Independent willآن هست  يسياز اراده آزادمان كه كلمه انگل ديعوض شد، پس ما با شودينم

اراده را خدا به ما داده  نيكه ا مياراده دار كي م،ياز جنس امتداد خدا هست ميهست ياريچون از جنس هوش ز،ياز همه چ

 م،يندازيدردها را ب م،يذهن نمان يكه تو ميكنيانتخاب م م،يدار خاببراساس آن ما قدرت انت .رديبگ تواندياز ما نم يكس

  .كنديو خدا به ما كمك م م،يها را بردار نكيع

 ،يآمدن از ذهن و زنده شدن به زندگ يعنيجبر چو جان  ،يكن دايپ يرا تا از جبر مثل جان آگاه نيترك كن ا ديگويم

ذهن كه  تياز محدود ديبا ،لحظه نيبه ا مييايزمان ب يعني ندهيو آ گذشتهاز  ديبا ،ميياياز ذهن ب ديجبر است، ما با نيا

ذهنش  يتو توانديكند، نم ييخودش را طال شناسا دير ماست، طال باجب نيا ،ميخدا زنده بشو تينهايمحدود است به ب

 ميگشتيدنبالش م هك يتيبه ب ميحاال دوباره آمد ؟درست است .يو توهم يمن مس هستم و مس بماند، در مس تصور ديبگو

  د؛يگويم

  �� ٣١٨٩ اتيپنجم، اب ،دفتريمثنو ،يمولو��

  يقيگمان برده كه خوب و فا يا               يُكن و ُكن عاشق يمعشوق تَركِ

همه عاشق  م،يما مهم هست نديهمه بگو ،همه ما را بپرستند ،ميناز هم دار ميدار يمن ذهن م،يمعشوق باش ميخواهيم ما

عاشق من باشند،  ديهستم همه با يآدم بخصوص كي ،ديهست ژهيو ديشما معشوق هست يعني، اين من بشوند، غلط است

رابطه ما با  نيا ،ناز داشته باشد ديكن، عاشق نبا ياست، پس معشوق بودن را ترك كن و عاشق يهمه مال من ذهن نهايا

از پشت آن  دنيد قيات از طريبا من ذهن يادر ذهنت تصور كرده يا م،يتابحال ما معشوق بود كند،يخدا را روشن م

   .يو مسلط هست يهست رهيو چ يهست بايها كه ز نكيع

هستم  رومنديخوب جوان هستم، ن يپنج سالگ و يس يسالگ يس يمخصوصًا در دوران جوان م؟يهست يمسلط به چ و ما

 شوديهمه توهمات است، به مردم نم نهايا !رهيچ !مسلط ،ياعده كيمسلط به خانواده همسر، بچه مسلط به كار، كنترل 

ما كه وضع  يميگويم ،رديگيلحظه م نيا را از جهان به ابرگشت م يجلو نيو هم .بود رهيچ شوديبود، به اوضاع نم رهيچ

سم  نهايهمه ا كنند،يدست ما هستند به حرف ما گوش م ريز يعده ا كي ،ميمسلط هست ميهست رهيچ ،مان خوب است



  Program # 783                                                                                     ۷۸۳برنامه مشاره 

  ١٦صفحه: 

كه به  ،ياعده كياست كه وابسته است به سلطه داشتن به  يهمان چراغ نفت نهاياست، همه ا يمعشوق نهاياست، همه ا

  شد.  تيهم هو زهايچ نيبا ا دينبا رود،يم نياز ب يزود

 بايخود، خود را ز يدر ذهن هپروت ونكردن است،  يمعشوق بودن است و عاشق نيناز داشتن هم يروش ها از يكيپس 

 رييدر حال تغ زيچون همه چ گريبعداً د ،اوضاع را كنترل كند توانديآدم م يمدت كي ز،يدانستن به همه چ رهيدانستن و چ

 نيكنترل توست، نه همسر تو، نه كار تو، نه بدن تو، پس ا ريكه نه بچه ات ز دينيبيم زد،يريامور به هم م يرازهيش ،است

 ميكه ضرر كرد مينيش بباته ميبرو نكهيا نه .ميريبگ ادي ميتوانيم ياست كه ما در سن جوان يمطالب نهايشد؟ ا يچ يئقفا

  .مياشتباه كرد ميخسارت تازه بفهم دنيبعد پس از د

  �� ٣١٩٠ اتيپنجم، اب ،دفتريمثنو ،يمولو��

  ؟يمشتر ييخود را چند جو گفتِ     يترِز شب خامُش يكه در معن يا

نظر، از شب هم شب تر  لهيبوس ديدر زنده شدن به خدا، در د ،گشوده شده يدر فضا ،تيكه در معنا، در معنو يكس يا

 يها را بردار نكيع نيا ينتوانست چيه ست،يدر تو ن يتيمعنو چياست، ه يكيو تار يجهل و ناداناش همه يعني .يهست

به  يتو اگر هنر دار ؟يدانشمند هست يكنيچرا فكر م ؟يگرديم يگفتار خودت دنبال مشتر يچقدر برا ،ينيدرست بب

را برنداشته  نهايبردار، ا يكي يكيچشم دلت  يلوها را از ج نكيع نيزنده بشو، فضا را باز كن، ا يمعنا زنده بشو، به زندگ

  ؟يگرديم يدنبال مشتر يچ يبرا يتو كه خودت گرفتار

مردم به  ديخواهيم د؟يگرديم يگفتارتان دنبال مشتر يبرا ي؟شما چ ست؟يجنبه ناز و ناز كردن چ كي ميديپس فهم 

اصالحش  ديشما دار ديگويم يزيچ كي يكيكنند بعنوان استاد، دانشمند؟ تا  دييحرف تان گوش بدهند؟ شما را تأ

  را؟ بله. نهايا ديدانياست؟ شما از كجا م يآنطور ستين ينطوريكه ا ديكنيم

ت اول *** یان   ***  

   



  Program # 783                                                                                     ۷۸۳برنامه مشاره 

  ١٧صفحه: 

  �� ٣٤٥٧ اتيچهارم، اب ،دفتريمثنو ،يمولو��

  !يخوريمار و كاهشِ جان م َزهرِ             ؟يخوريكه تو نان م يتو پندار اي

هر  رنديگيم رونياز ب ت،يتوجه و حس اهم د،ييمثل تأ رنديگيها غذا م يشدگ تيذهن هستند از هم هو يكه تو ييآنها

غذا  نهايا ،يخورينه تو نان نم ؟يخوريكه تو نان م يپنداريتو م :ديگويشان، م يبا من ذهن رنديگيم رونيچه از ب

ها را  نكيع نيكه ا ميكنيخودمان كار نم يهر موقع ما رو .زهر مار هستند و كاهش جان هستند نهايبلكه ا ،ستندين

 نيغذا برحسب ا اي ،ميكنيم اديرا ز يشدگ تيهم هو شتريو ب ميندازيم و بيها را بشناس يشدگ تيو هم هو ميبردار

  .ميخوريزهر مار و كاهش جان م ميدار ،ميريگيم دهايد

  �� ٣٤٥٨ اتيچهارم، اب ،دفتريمثنو ،يمولو��

  دل از فرماِن جانان بَرَكند؟ كو                   كُند جاني آن ِاصالحِ كجا نان

جانان دل بكند، اگر ما تمام  يعنيكه هر لحظه از فرمان خدا  ،كندياصالح م يجان ما را با من ذهن نيا ينان ك ديگويم

 نيا ،ميكه فضا را باز كن ميستيهم ن نيو در قصد ا ،ميريگينم يزيو از آنور چ ميشوينم ميتسل ،است رونيتوجه مان به ب

مان را از  تيهو ،ميريگيم رونيها از ب يشدگ تيها و هم هو نكيع نيبر حسب ا غذا ،مينگه دار ميخواهيها را م نكيع

را، حس  زمانيهمه چ م،يريگيم رونيعشق مان را از ب م،يريگيمان را از پولمان از مردم م تيحس امن م،يريگيپولمان م

مان يزهايشدن چ اديمان را از ز يشاد م،يريگيها م نكيع نيمان را از ا ياريهوش م،يريگيم رونيمهم بودنمان را از ب

 كيو از آنجا  م،ييآيبرتر م گرانيو از د ميكنيم سهيخودمان را مقا مانيها يشدگ تيبه هم هو ميباليمرتب م م،يريگيم

  .ميريگيم يخوش

 كيبا  موقعهر  .كارها دل از فرمان خدا بركندن است نيجان ما را اصالح خواهد كرد؟ هم نيا يرونيب ينان ها نيا ايآ

چه  نيا .ميكنيدل از فرمان خدا م ميدار م،يو اسرار هم دار ميكنيو به آن هم افتخار م ميريگيم يشدگ تيهم هو نكيع

به  ديبه عشق برس د؟يو به خدا زنده بشو ديشما اصالح بشو ديچرا شما انتظار دار ؟است يچه حالت اصالحاست؟  يحالت

  .ستيمطالب آسان و مفت ن نيا دنيفهم :ديگويم يبعد تيو در چند ب د؟يوحدت برس

  �� ٣٤٥٩ اتيچهارم، اب ،دفتريمثنو ،يمولو��

  ؟يبِشَْنو گانشيرا يبخوات چون                    يكه حرفِ مثنو يتو پندار اي
ت، جذب اگوش يتو روديم ديآيمفت م گانيرا يخوانيكه م نيحرف موالنا را هم ايرا  يكه حرف مثنو يكنيفكر م تو

هم  ديما با مييگويكه ما م نجاستيا م،يرسياست كه ما به قانون جبران م نجايا شود،يم رييسبب تغ ،شوديجانت م
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ما بوده  ديد در مركز ما بوده و ما مهم بوده و يكه برا ميبده ديارا ب يزيچ كيما  م،يرا از دست بده مانيها يشدگ تيهو

دردها را نگه  ،ميها را نگه دار يشدگ تيهم هو ،ميها را نگه دار نكيع نيا ميخواهيما م م،يها را بردار نكيع نيا ديما با

  .ميكنيناز هم تازه م م،يبده ميخواهينم يزيچ ،ميبفهم گانيرا هم را يحرف مثنو يول ميدار

  �� ٣٤٦٠ اتيچهارم، اب ،دفتريمثنو ،يمولو��

  زُْغبه در گوش و دَهان؟ ديآ اَنْدر                     كالمِ حكمت و سِِرّ نهان اي

گوش  يتو روديبه گوش شما، م ديآيم يمجاناً و به آسان ،يحكمت خدا، خرد زندگ ،يكه اسرار پنهان يكنيتو فكر م اي

 چيه كهيدرحال ،شوديفوراً جذب جان ما م ميخوانيمطالب را هم كه م نيواقعًا هم يعني .به دهان شما ديآيم و ،شما

 ميخواهيرا هم م يمن ذهن ينگرز .ميبده ميخواهيهم در مقابل آن نم يچيه ،ميكنيناز هم م م،يگذاريبه آن نم ياحترام

  .يمجان ديو سهولت، و شا يبه آسان نجايپس زُغبه در ا م،ينگه دار

  �� ٣٤٦١ اتيچهارم، اب ،دفتريمثنو ،يمولو��

  هانه مغزِ دانه ديِبْنما پوست                       هاچون افسانه كيل دآي اْندر

 يمفهوم ذهن يعني نجايپوست در ا .ديآيمثل افسانه م د،يآيوِز وِز آن م د،يآيمفهوم آن م يبله به گوش شما، ول ديآيم

باال  يليكه ناز دارند تكبر دارند، خودشان را خ ييآنها .ميچرا؟ ناز دار .به آن ميشويما زنده نم يعني يمعان نيشده ا

 رند،يگيرا م زهايچ نيفقط پوست ا .رسنديجا نم چيهستند به ه تيآن هم هو ادارند، ب يسواد كيهم  ديشا ،داننديم

 نيكه در ا يتيفيك كيبه  يزنده شدن كيبه  كند،ياشاره م يمعان كيكلمات به  نيا دانندينم ،فقط نديگويكلمات را م

 ني، پوست همها نهپوست  هب م،يبه آن زنده بشو ديباشد ما با ديدر ما با ،لحظه هست نيدر خدا هست در ا .لحظه است

  .پوست هستند نهايفكر بعد از فكر ا

كه كلمات  نيا .پوست است نهايفقط حرفش را زدن ا ميبه خدا زنده بشو ديدر حضور است ما با يزندگ نكهيگفتن ا نيا 

 يبرا .هستندپوست  نهايا ميشويزنده نم شيبه معنا م،يفهميرا نم شيو معنا ميكنيشعر را حفظ م ميكنيرا ما حفظ م

اش خشك شده د،يآيپوست آن م ديآيمغز نم .بله، نه مغز آن، بادام پوست دارد مغز هم دارد .ديپوست بنما ديگويم نيهم

همه اش با پوست سر و كار دارد،  كنديم يكه در ذهن است و در ذهن زندگ ياست كه در ذهن كس نيمنظورش ا د،يآيم

  بله، زند،يرا م شيكلمات و حرف ها فقط ،ندارد يزندگ شود،يآن زنده نم هسر و كار دارد، ب ميهمه اش با مفاه
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  �� ٣٤٦٢ اتيچهارم، اب ،دفتريمثنو ،يمولو��

  ينهان كرده ِز چشمت دلبر رو                    چادري كشدهدَر رو و سَر در

 ،ينيبيرا با چادر پوشانده و تو نم شيسر و رو يآنجا نشسته ول يخانم خوشگل كي ،ديكه شما مرد هست نكهيمثل ا ديگويم

  .ميرها كن ديرا با ينيكه نازن ميشو يبله، پس ما متوجه م

١٩٣٨شمس، غزل شماره  واني، دويمول  

  نيگازُر بَرَنتاَبد آفتاِب راْست نازِ                نيرا رَها ُكن با َشهانِ نازن يننازني

با شهان  ديبا ميكه گفت ييزهايپس ما ناز كردن و كبر و غرور را و تمام آن چ ست،يچ ميدياش را فهم يمعن گرينظرم د به

كه  ياست كه به او زنده شده است، و در حالت ييانسانها شايدوم، خداست شياول نيشاهان نازن ميگفت م،يرها كن نينازن

 م،يفضاگشا باش شهيهم ،ميبشورخودمان را با آن  يشدگ تيجامه آلوده و هم هو نيو ا ميريرا بگ يخرد زندگ ديما با

 م،يكنيناز م مييآيما م .مياگر از صبر و شكر خارج شد ميباش يدر حال عذرخواه شهيهم م،يباش ميدر حال تسل شهيهم

را  يشدگ تيهم هو يهاجامه ديموالنا است، ناز ما را كه با ايكه خداست و  نيو آفتاب راست م،يكبر دار م،يكنيقهر م

  . ميمتواضع باش ديبا م،يدنبال موالنا باش ديكه با ميما هست نيا كند،يتحمل نم تابد،يبرنم ميكن زيتم اي ميندازيب

١٩٣٨شمس، غزل شماره  واني، دويمول  

  فَنا شو در شُعاِع آفتاب ،يشيخو ساية

  نيخود؟ نورِ او را هم ِبب يةسا ينيب چند

 يزهايبا فكرها كه چ مياالن گفت نيجهان هم نيبه ا مييآيما م يوقت .يانداخت هيدر اثر مقاومت سا يعني يشيخو هيسا

هستند هم  يكيزيكه ف يرونيب يزهايبا چ م،يشويم تيباورها هم هو ابو  م،يشويم تيهم هو دهنديرا نشان م يرونيب

و معاالً درست  .ميكنيم دايپ يو حافظه ذهن يجانيحافظه ه جهينتدر  ميشويم تيبا دردها هم هم هو م،يشويم تيهو

هم  يزيكه ما با چ ياز موقع اندازد،يم هيآفتاب است سا يرا رنگ كرده اند و جلوآن كه پشت  ميشويم ياشهيمثل ش

خودش را نگاه  هيسا يهر كس م،يكنيخودمان را نگاه م هيو سا مياندازيم هيما سا ،مركز ما شوديآن م ميشويم تيهو

  .خودش است هيو سا كند،يم

مقاومت  توانديم شهيو ش ،اندازديم هيسا ،شهيش كنديمقاومت م ،ديآيآفتاب م ميكه گفت شهيكه ش نيهم :كه ديگويم

 يزندگ ايشعاع آفتاب خدا  نيا شهيهم كهيكه درحال ديگويبه ما م نيبنابرا .ميلحظه مقاومت نكن نيدر ا ميتوانيما م ،نكند
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 م،يدر آن لحظه فنا هست ،ميشويفنا م ميكنيلحظه فضا باز م نيهر موقع ما در اطراف اتفاق ا .در آن فنا شو ،تابديم

 ميكنيمقاومت نم يآفتاب سبب، وقت نيعبور كردن ا .از آنجا عبور كند توانديآفتاب با شعاعش م رسد،يمقاومت به صفر م

  .شوديسبب كُن فكان م

ما را شفا  يدردها توانديخدا كه نظر است از ما رد بشود م اي يزندگ يشعاع نور نيو ا .شوديبشو و م ديگوياو م يعني

فنا شو در  يشيخو هيكه سا دينيبيم .ميندازيو ما آنها را ب ،ما را به ما بشناساند يها يشدگ تيهم هو توانديم ،بدهد

 يكار كيكنار،  ميبگذار ديپس ناز را ما با م،يدار ينقش كيكار  نيما در ا يعنيبشو،  ديگويشعاع آفتاب، پس به ما م

  يد، تسليم كامل. آ اين كار با نه تواضع بلكه صفر شدن به عمل مي .ميكنب

گوييد كنيد چه مقاومتي، همين كه ميكنيد، اين قدم اول است. همين كه انكار نميهمين كه شما ببينيد داريد مقاومت مي

پريد و با اين فكرها تان است و شما از يك فكر به يك فكر ديگر ميذهني آيد، اين صداي منيك صدايي در سرتان مي

گويي بابا، پس شما يك قدم يك جلو هستيد. فهميديد جريان گوييد كدام فكر، چه ميگوييد، نميهويت هستيد، ميهم

  چه هست. 

شويد در شعاع بدانيد كه بايد فنا مي ايد از وضعيت خودتان. اگرشويد كه سايه داريد، يك درك بزرگي كردهاگر متوجه مي

ميريم. آن آفتاب اين بدن را اداره تابد، نتابد كه ميشود، آفتاب خدا هميشه ميآفتابي كه هر لحظه وارد وجود شما مي

  كند. ميكند، تمام امور ما را هم اداره كند، ذهن ما را هم اداره ميكند. اگر ما مقاومت نكنيم، كل وجود ما را اداره ميمي

  گويد چند بيني سايه خود. االن به شما مي

خواهي نگاه كني. هويت شدي، سايه انداختي، سايه خودت را ديدي. چقدر به سايه خودت مييعني از آن موقعي كه تو هم

موقع مقاومتت در  نور او را هم ببين. نور نظر را هم ببين. با يك نور ديگر هم نگاه كن. براي اينكار بايد فضا را باز كني. هر

كني كني، از خدا عذرخواهي ميپردازي، يا هشيارانه عذرخواهي ميشود و يا به صبر ميمقابل اتفاق اين لحظه صفر مي

  بيني.بيني، نور او را ميكه ببخشيد من قضاوت كردم در اين لحظه، ببخشيد مقاومت كردم، آن موقع سايه خودتان را نمي

  نور او از جنس نظر است. 

بيني به جاي اينكه در ذهن باشي و با يك هشياري جسمي نگاه كني، با يك هشياري جسمي كه اسمش نظر يك دفعه مي

بيني. بيني، او را هم ميكني و در آن موقع من نداري. يعني در آن موقع با خدا يكي هستي. پس با نظر مياست نگاه مي

  شوي. درست است؟ده ميفهمي كه خودت هم او هستي. يواش يواش داري زنمي
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١٩٣٨شمس، غزل شماره  واني، دويمول  

  چون سُتورَهم َخبَريب يغَلْط شيخو يْ درفكَنده

  نياَسميَغلْط و اَنَْدر  نياحيشو، در ر يآدم

غلتند، اندازند، رويش ميزند اين است كه چهار پاياني مثل خر و گاو همين كه مدفوع خودشان را ميتمثيلي كه مي

گويد تو هم مثل آنها ببين پشت سرت چي افكندي. اگر خوب نگاه كنيم، از زنند. مينشينند رويش و بعد هم غلت ميمي

حافظه  جيديمهاي درد پس انداختيم. هي رنهويت شديم، خواهيم ديد كه مرتب گلوله گلوله ما حافظهآن موقعي كه ما هم

درست كرديم و اين فكنده ماست. مثًال يك كسي توالت دارد، همين طوري از اولش در بيرون يكي يكي اينها را نگه دارد 

   گويم، تمثيل موالنا است.و بعدش هم برود به اينها سر بزند، دردش را حس كند. من نمي

گويي من شدگي افكندي، مانده از گذشته، كه االن ميهويت در فكنده خويش، در فكنده خودت كه به صورت درد افكندي و هم

غلتي. اين خيلي معمول است كه در داستان زندگيم دردناك است، اين فكنده شماست. مانند حيوانات چهارپا مثل خر رويش مي

  زند. اين همين اندازه حيوان فهميدن است. طويله خر روي فكنده خودش بغلتد. دارد تمثيل مي

كه انسان بالغ مرتب دردهايش را به خاطر بياورد از گذشته، اين لحظه دردها را دوباره حس كند يا نه دردهايش  چطور ممكن است

بيايد باال، همان جوجه تيغي، بعد به جاي اينكه فضا را باز كند، از خدا كمك بگيرد و تماشا كند دردش را، جوجه تيغي كوچك شود 

گيرد، خودتان را دوباره بزنيد به خارهايش، درد ايجاد ي همين كه جوجه تيغي دم شما را ميو كوچك شود و دم شما را گاز نگيرد، ول

گويد حيوانات دارند اين كار را كنيد، هي درد ايجاد كنيد، دوباره فكنده درد بيفكنيد برويد جلو. خوب اين چه عقلي است؟ به ما مي

  كنند.مي

بيني كه اينها را انباشته كردي و اينها تو را هاي درد تو است. چرا نمياينها حافظهاي تو و تو چرا متوجه نيستي كه فكنده داشته

كني، اين فكرهاي منفي دوباره گيرند، تو فكرهاي منفي ميآيند باال، فكرهايت را بدون اطالع تو به كار ميكنند، هي ميدچار درد مي

دانم معلمم گوشم را  ر را كرده، پدر و مادرم مرا كتك زدند، نميدردآور است، هي رنجشهاي گذشته، همسرم سي سال پيش اين كا

آيد. چند پيچانده، جلوي مردم به من توهين كرده، پدرم سه چرخه نخريده به من ظلم كرده، چند بار كتك زده، اينها به يادت مي

  ست.نيت درس ،غلتي. اين درست است؟ نهات ميهاي هفتاد سالهسالت است؟ هفتاد سالت. در افكنده

كند. آدمي كه به حضور زنده است، آدمي شو يعني بدان كه اين غلط است، يك. دو، تو گويد آدمي شو. آدم اين كار را نميبعد مي

ها را به طور كلي بگذاري بروند، كند كه اين فكندهاراده آزاد داري و قدرت انتخاب داري و توان داري و خدا هم به تو كمك مي

كنم، ه آنها سر بزني و بگويي اين قصه زندگي كه من ساختم و به آن چسبيدم و اينور آنور دارم از آن صحبت ميبيندازي. نروي ب

  شوم. بخواهم آدم كنند، اين كار غلط است. ميكنم، مردم به من توجه ميحس مظلوميت مي
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را از جلوي چشمت بردار. از طريق درد نبين. هر آدمي شو يعني به حضور زنده بشو، با نظر ببين. آدمي شو يعني اينكه اين عينكها 

موقعي كه از طريق درد ديدي، آن جوجه تيغي يكي از اين عينكها را زد چشمت و دردناك ديدي، بدان كه اين موقت است و بايد 

. دعوا نكن، بحث ش در حال عذرخواهي باش. صبر كن. صبر كن، خودت را اينور آنور نزناهاين عينك را برداري. هيچ كاري نكن. هم

بخواه. آدمي شو، كه چي بشود؟ كه اينها را بيندازي. بعدش در كمك و جدل نكن. سعي كن ساكت بماني. تسليم بشو. مرتب از خدا 

بيني، آورد، وقتي با نظر ميهاي خوشبو و گلها بغلتي. در اين چمن خدا كه زمينه هشياري است و گلهايي كه آن به وجود ميبين سبزه

  شوي؟ غلتي، چرا آدم نميبيني، در آنها بغلتي، در كثافت خودت چرا ميبا خرد زندگي ميوقتي 

كنم. بله، رياحين جمع ريحان علي االصول به معني سبزه است. هر چيزي سبز گويد. دارم فقط ترجمه ميگويم، موالنا ميمن نمي

گوييم، ولي در اينجا يعني زمينه زندگي كه در زير فكرهاي ميخوريم به آن هم است و خوشبو است، ريحان همين ريحاني هم كه مي

كنيد. در آنها بايد ما است. ياسمين گلهاي سفيد و زرد و گهگاه هم خوشبو يعني آن چيزهايي كه از آن زمينه شما با نظر خلق مي

  ي.خواهد از تو. براي همين آفريده، نه اينكه در درد بغلتگويد زندگي اين را ميبغلتي. مي

١٩٣٨شمس، غزل شماره  واني، دويمول  

  تَرسَد هر ِكه در ُظْلَمت ُبَود شيخو الِخي از

  نيَسهْمگ يهانَقْش ديَ در ُظْلَمت ِنما كهزان

 َكنند،كند، فكرهايش او را از جا ميگويد هر كسي در تاريكي ذهنش است و حافظه هيجاني، حافظه دردش هر لحظه او را از جا ميمي

ترسد. يعني ما را فكرهاي هويت با چيزها است و چيزها هميشه در حال از بين رفتن هستند، از فكرهاي خودش ميآدم چون هماين 

كند، ترس فاميل هم دارد. يعني تمام اين هيجاناتي كه صحبتش را ترسانند. يادمان باشد وقتي موالنا صحبت ترس ميخودمان مي

مثل نگراني، مثل اضطراب، مثل حس خبط، احساس گناه، حس جدايي و حس نقص و بقيه اين كنيم، مثل ترس، مثل حسادت، مي

هاي درد ما هستند، اينها با هم فاميل هستنند. وقتي ترس هاي من ذهني ما هستند، حافظهجور هيجانات كه در واقع جزو حافظه

  كند. ا را ايجاد ميگويد. يعني خيال آدم، فكرهاي آدم آن جور چيزهگويد آنها را هم ميمي

آيد، ها هستيم. زير سلطه درد هستيم. وقتي درد باال ميهويت شدگي. در ظلمت ذهن و هميمبينچرا؟ براي اينكه با نور نظر نمي

كنيم به فكرهاي نشيند سر ما، بدون اينكه ما اطالع داشته باشيم، شروع ميشود و ميها زنده ميدردهاي گذشته، يكي از آن حافظه

توانيد كنيد. ميفكرهاي خودتان ترسهاي خودتان را ايجاد مي ادردناك كردن، آن موقع مواظب باشيم. شما بايد بدانيد كه شما ب

آيد سر ما بينيم، مثالً وقتي كه اين مود سياه ميها ميهويت شدگينكنيد. براي اينكه در تاريكي ذهن موقعي كه ما از پشت اين هم

ها ببينيد. آنها هم به اين هويت شدگيگيرد، شما چه ابزاري داريد غير از فكرهايي كه از ديد همرا به كار مي نشيند، فكرهاي مامي

  كنند. آنها كه ديد درست نيستند كه در ذهن داريم ما.درد كمك مي
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اين ما كمكي نداريم. ديد  يا سخن بزرگان، غير از ،شما نگاه كنيد كه تنها كمك ما يا خود خداست كه فضا را باز كنيد در درون

خواهند چه بگويند به ما بينند، آن هم غلط است. آنها ميها ميهويت شدگيخودمان كه غلط است، ديد ديگران هم كه از طريق هم

 گويند بيهوده است. پس بنابراين در ظلمت شب ذهن در خواب ذهن همه نقشها چه بگوييدمثالً؟ آنها هم من ذهني دارند. هر چه مي

گيرد ترسناك است. براي اينكه مرتب در مثالً نقش پدري، نقش مادري، نقش رئيسي، نقش پسري، هر نقشي كه آدم به خودش مي

ترسد كه از بين برود. زندگي را در آن خواهد اينها را ثابت نگه دارد. ميمعرض خطر است، در معرض تغيير است و من ذهني مي

  بيند كه نبايد از بين برود. مي

دانيم كه امروز هم خواهيم خواند همه چيز در حال از بين رفتن است. پس تنها راه اين است كه ما از اين خواب ذهن بيدار و ما مي

د تا آن فضاي باز شدن يترساند. اگر شما فضا را باز كنترسيد فقط فكرهايتان شما را ميبينيد كه اگر شما ميو االن شما مي .شويمب

ترسيم. بيت مهمي كنيم ميها فكر ميهويت شدگيترسيد. ما بر حسب همكند، خرد زندگي فكر كند، شما نمي از طريق شما فكر

  است. همه ابيات مهم هستند. بله

١٩٣٨شمس، غزل شماره  واني، دويمول  

  كاروان يِّ منيروز باشد ا يْستاره از

  نيآمد هم قِران و هم قَر ديزان كه با خورش 

آيد؟ از من ذهني؟ نه. از ستاره روز. چون همه من ذهني دارند، حس امنيت از كجا مي ،ترسندگويد همه ميباال مي ببينيد در بيت

و منظور اين است  .شوندهايي هم هستند كه ديده مييك ستاره ،اي است كه در حالي كه خورشيد استستاره روز به نظر من ستاره

يا نه ريشه عميقي داشته باشيم، در اين  .شودبحداقل فضا را باز كنيم، خيلي كه اين فضا باز كه ما با نظر ببينيم. ما در اين لحظه 

لحظه هشياري روي هشياري منطبق باشد، ما به ذات خودمان زنده شويم، يك ريشه عميقي داشته باشيم، به اندازه كافي اين عينكها 

  را برداشته باشيم، همه اين حرفها يكي است ديگر. 

بيند، ستاره روز است. اوالً كه آمده به روز، هويت شدگي و هيچ دردي نداشته باشد، اين آدم با نظر مييكي هيچ عينك همفرض كن 

قران شود. در آسمان ديديد كه در روز هم خورشيد است و هم ستاره است. اين ستاره اوالً روز است، ثانياً با خورشيد همثانياً ديده مي

كند، هم محو در آن است، فنا در آن است. كند، از نور خورشيد استفاده ميراين از خرد خورشيد استفاده مياست، روبرو است، بناب

  گويد.شود. دارد انسان را ميشود و ديده نمييعني ديده مي

ملموس بگويد كه اين  تواند به طورداند وجود دارد ولي وجودي ندارد. نميانساني كه تمام عينكها را برداشته و با خدا يكي شده، مي

كند. و االن وجود چه است. ولي وجود دارد زنده است. و ستاره روز است. ولي از خرد و شادي و حس امنيت زندگي استفاده مي

  گويد كه ايمني يا حس امنيت شخص ما و تمام كاروان بشريت اين است كه انسانها به حضور زنده شوند. راه ديگري وجود ندارد. مي
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هويت با ذهن باشد، عينكهاي اگر هر كسي در هر مقامي باشد، چه فرد، چه جمع، بيت باال، اگر در ظلمت شب باشد يعني هم گويدمي

خواهد گدا باشد، هيچي نداشته خواهد وزير باشد، ميخواهد رئيس جمهور باشد، ميترسد، ميذهني داشته باشد، اين آدم حتماً مي

  كند.ظلمت نقشهاي ترسناك جلوه ميترسد. براي اينكه در باشد، مي

تواند بگيرد. بايد بيايد روز. يعني روز بشود. يعني از خواب ذهن بايد بيدار شود. از ظلمت شب بيايد اما حس امنيت را از شب نمي

با او يكي شويد به بينهايت او و ابديت او، بيرون، قران بكند با خورشيد. خورشيد رمز خداست. قران كردن يعني شما زنده مي

  كنيد، شخصاً و تمام كاروان بشريت.كنيد. آن موقع حس امنيت پيدا ميشويد و از خرد او استفاده ميشويد، محو در او ميمي

ترسيم. ما از خودمان ما از هم مي ،كنيم؟ نهآيا ما با پول زياد، با جمع كردن اسحله زياد، با بمب اتم يا هر چيز ديگر حس امنيت مي

شويم. چكار كنيم؟ ناز ترسيم. تا زماني كه ترس هست ما به خدا زنده نميترسيم. از ديگران هم ميترسيم. ما از فكرهايمان ميمي

گرفتيم، دور و ورمان گرفتيم، از دوستانمان مينكنيم. يواش يواش فضا را باز كنيم به او زنده شويم. تا حاال ايمني را از پولمان مي

، شادي از اعماق وجود ما آيدبينيد كه ايمني، حس امنيت از اعماق وجود ما ميگرفتيم، پس از اين ميمان مييملكگرفتيم، از مامي

  نه تنها براي ما، براي كاروان.  آيد.مي

بشريت خواهد اشاره كند كه كافي نيست يك نفر حس امنيت بكند، ولي اگر يك نفر حس امنيت بكند، مثل موالنا، براي موالنا مي

مفيد است. پس ما بايد سعي كنيم انسانها در درون به زندگي زنده شوند و از درون حس امنيت بكنند. آن موقع ما از همديگر نخواهيم 

   :ترسيد. لزومي هم ندارد اين همه پول خرج سالح بكنيم. اما يك مشكلي هست و آن اين است كه

١٩٣٨شمس، غزل شماره  واني، دويمول  

  ست؟يُظْلَمت زِ چ ني: اديگو ند،بي روز چون شب مرغِ 

  نينِشست با شْب آْشنا و هماو گشته كهزان

هويت هاي همهاي دردش و با حافظهش با حافظهاهمرغ شب يعني خفاش كه نماد هشياري است كه در ذهن زندگي كرده، هم

ها و درد هويت شدگيذهني و ديدن از طريق هم هاي خودش غلتيده و به جهل منش در فكندهاهاش زندگي كرده، همشدگي

ها عادت كرده. اين مرغ كه گفت خفاش است، انساني است كه سالها در ذهن زندگي كرده، اگر روز را ببيند، اگر حضور را كشيدن

وز را دوست شود، همين طوري كه خفاش ربببيند، اگر يك لحظه فضا را باز كند، آن فضاي گشوده شده را ببيند، ذهنش خاموش 

بينم. ديدم، االن چيزي نميها را ميهويت شدگيديدم و همبينم. تا به حال درد ميگويد اين تاريكي چه هست، من نميندارد، آن مي

  بيند. چون با هشياري جسمي مي

كش كنيد؟ از خطبينيد، توجه ميبينيد يا نميتان نپرسيد كه چيزي ميفضا را باز كنيد، از ذهن پس شما بايد هي فضا را باز كنيد،

تان هم روشن خواهد شد. تا يك زماني بايد صبر كنيد بگوييد آييم به روز، چشم روزبينذهن استفاده نكنيد. يواش يواش كه مي
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دانم ولي راه درست اين است. راه درست اين است كه من شعرهاي موالنا را بخوانم. يك شش ماه، يك سال صبر كنم. اگر نمي

شوم، ديگر ميل به اوقات تلخي ندارم، دعوا ندارم، بحث و شوم، آرامتر ميلتهايي در من پيش آمد كه انگار من از درون شادتر ميحا

   شوم.گويم اين حالتها جديد است، غريب است، نكند دارم بدبخت ميجدل ندارم، نترسم. مي

گويد زندگيم عوض شد، بدبخت شدم، ديگر بحث ت بدبختي را دارد. ميبراي يك آدمي كه دائماً با درد زندگي كرده، درد نداشتن حال

  .گذارم، بدبخت شدم، نه اينطوري نگوييدهايم نميكنم، سر به سر بچهكنم، با همسرم دعوا نميو جدل نمي

ديدن غلط آشنا و همنشين  با ذهن و با درد، بابا شب آشنا و ، براي اينكه اين آدم نينِشست با شبْ آْشنا و هماو گشته كهزان

بوده تا حاال. پس شما وقتي ديد جديد پيدا مي كنيد، با ديد نظر مي خواهيد ببينيد يك مخالفتهايي اين من ذهني شما با شما خواهد 

نداري،  كرد، به شما القاء خواهد كرد كه اين راه غلط است، مواظب باش، داري از راه بدر مي روي، كيه موالنا را مي خواني؟ غيرّت

  تعصب نداري؟ اين شاديها يعني چي، چرا مي خندي؟ بلي مدتها در شب، پس شما مواظب اين حالت هم هستيد. بلي.

١٩٣٨شمس، غزل شماره  واني، دويمول  

  كه ِمهْرِ شب َدرو ُمْحَكم نگشت مُرغي آن شاد

      نيشَمسِ د يِاو اَنْدَر هوا ديآ زيتبر يِسو

چقدر مهم است و آثار خوشا به حال آن مرغي كه عشق شب، مهر شب، يعني بودن در ذهن، زندگي در ذهن در آن محكم نشده، و 

هويت شدگي شوند، مهر شب پيدا كنند و مهر شوند. عاشق همبهايمان شب دوست شوند. عاشق درد تربيتي دارد كه ما نگذارم بچه

بينيد، مهر شب در شخص شما محكم گشته بدانيد كه طول خواهد كشيد. وقتي با ديد نظر ميشب را در خودشان محكم كنند. و اگر 

بيني و شما بايد صبر كنيد. صبر كنيد، صبر كنيد. من ذهني شما ايراد خواهد گرفت. خواهد گفت اين چه ديدي است. چرا عوضي مي

  و شكر كنيد.

دانيم آرامش زندگي را تجسم كنيم. آن چيزي كه از حضور االن در ذهن ما ميهيچ موقع ما با من ذهني نبايد حضور و شادي زندگي و 

براي  نهاي جديد و آرامش جديد، ميل نداشتن به بحث و جدل، ميل نداشتآن نيست. حتماً آن نيست. پس بنابراين ديد نظر و شادي

يجاد مساله و حل كردن آنها، ميل نداشتن به اينكه ايجاد دردسر براي ديگران و درد براي خود، اجتناب از درد، ميل نداشتن براي ا

خواهم به كسي لطمه بزنم، اصالً من با كسي كار ندارم، خواهم پشت سر كسي بد بگويم، نميخواهم دشمن درست كنم، نميمن نمي

  كنيد. اينها خاصيتهاي جديدي است كه ما پيدا خواهيم كرد. با خودم كار دارم. توجه مياش همه من

هويت شدن با چيزهاي آفل و گذرا كه جديد هستند. نداشتن به قضاوت كردن، ميل نداشتن به مقاومت كردن، ميل نداشتن به همميل 

تان را كند مجذوب آن بشود. كنترل توجهمي تان ول بگردد در بيرون، هر چه پيدا ميل نداشتن شما كه ول كنيد همين طوري توجه

  ن به تغيير ديگران. داريد و تمركزتان را. ميل نداشت
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  �� ٣١٩٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي ��

  يكنيم يرا بدخُو و خال شيخو                   يرا َحبر و َسن ريمَر غ يتاُكن

جاي شكر و سپاس دارد. پس بنابراين اگر در مرغي مهر شب محكم نشده باشد،  واقعاً، در خيلي از شما بينندگان اين بيت جا افتاده

كند خودش آيد؟ از ذهن حركت ميكند سوي تبريز آمدن. تبريز در اينجا نماد فضاي يكتايي است، نماد خدا است، ميفوراً شروع مي

كند به راه رفتن، زبان باز كردن، الزم نيست شروع مي اي به موقعاي داريم. درست مثل اينكه يك بچهآيد. اصالً ما همچو عالقهمي

آيند خودشان سوي تبريز، ها محكم نكنند، اينها در نه سالگي، ده سالگي ميو اگر بزرگترها مهر شب را در بچه .شما اصرار بكنيد

  كنيد؟يعني فضاي يكتايي، در هواي زنده شدن به بينهايت او و مثل خورشيد تابيدن. توجه مي

تابانيم به كائنات. با او گيريم، ميران كرديم و از او نور ميو قِ ،يعني درست مثل اينكه يك خدا هست، ما هم خورشيد خدا هستيم

هم يكي هستيم. شمس دين يعني اين ديگر؟ شمس دين يعني ما به عنوان ذات او، امتداد او دوباره به خود آمديم، به او زنده شديم، 

خواهد بيان و درست رودرروي او ايستاديم. او از ما خودش را هر جور مي ،رين او شديم. يعني محو در او شديمو قَران كرديم با او قِ

  اين طوري بوده. و محصول نهايي انسان هم همان است. اكند. ما هميشه تسليم هستيم. آدمي مثل موالنمي

او محكم شده و مهر شب در ما اگر ديگر از بيست گذشتيم و سي كند مهر شب در هر كسي كه ناز ميگويد ناز نكن. براي همين مي

حتماً مهر شب در ما محكم شده. مقدار زيادي حافظه درد در  شنويم،شديم و چهل شديم، كسي به ما نگفته، االن اين چيزها را مي

ينها مثل ديو سفيد هستند. ديده هم دانيم. اايم اين دردها را پشت سر هم و اينها را سرمايه مييدهچما خودش را جا انداخته. 

  خنديديم. يكي از اين دردها آمد باال.بينيم كه ما حالمان گرفته شد. چي شد؟ تا حاال ميشود. يك دفعه ميشوند. درد ديده نمينمي

اينها واقعاً درست هستند. ، اشتباه مي كندكند قضا وجود ندارد، واقعاً اين دردها در واقع با قضا بر طبق قضا، حاال هر كسي كه فكر مي

  .كه بگوييم قضاوت خداست ،كنديعني يك نيرويي روي ما كار مي

آيد باال هشيار باشيد و بگذاريد نيروي زندگي، وقتي مي ،آورد باال و شما هشيارانه بايد همه اين دردها را هشيارانهو اين دردها را مي

توانيد قرين باشيد. محو در خدا و بيندازد. تا زماني كه اين دردها هستند با او نميدم او رد بشود و كن فكان اينها را حل كند در شما 

شود خشمگين باشيد، بترسيد، حسود باشيد، بعد با خدا شود شما پر از درد باشيد، با خدا هم يكي باشيد. نميتوانيد باشيد. نمينمي

  شود. هم قرين باشيد. با او هم قران كنيد. همچو چيزي نمي

در شما محكم شده، بايد مواظب خودتان باشيد، حواستان مهر شب كنيد، پس بينيد سوي تبريز ميل نداريد بياييد، ناز ميپس اگر مي

آورد. هر اتفاقي يك فرصت به خودتان باشد، با كسي كاري نداشته باشيد، ببينيد كه اين قضا چه اتفاقاتي براي شما پيش مي

. بله، اجازه بدهيد غزل بعدي را هم فوراً برايتان بخوانم كه خيلي ساده است. بعد از آن برايتان ابياتي فضاگشايي و كار روي خود است

  كند. از مثنوي خواهم خواند كه به كار ما كمك مي

  گويد:مي
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١٠٧٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو  

  همچون ُستور يَدهمي را خود جانِ  َشهوتْ بهرِ

  وان َگهْ به زور يَدهيجانِ خود كَهْ م يِ برا وَزْ 

و خر ماده اگر  ،رودگويد. خر نر به خاطر شهوت جنسي دنبال خر ماده ميتمثيلش باز هم حيوانات است. و علي االصول خر را مي

ا ممكن است هها اگر به فك خر بخورد يا گيجگاهش بخورد، خيلي موقعاندازد. و جفتكآماده نباشد، جفتكهاي بسيار محكمي مي

گويد مثل چهارپايان و مي .زندميرد. دارد اين تمثيل را ميتواند علف بخورد و مييا فكش بشكند. اگر بشكند نمي ،بيفتد بميرد

هويت شده، شهوت در اينجا در مورد انسان فقط جنسي نيست، كند به خاطر شهوتهاي چيزهاي همانساني كه در ذهنش زندگي مي

  نيست، بلكه هر جور حرصي.  به خاطر جنس مخالف

كني اگر بيني و فكر ميهويت شدگي ميها كه اينها در بيرون هستند و دنيا را بر حسب اين همهويت شدگييعني به خاطر اين هم

 آورد. به خاطرخوري كه جانت را درد ميو لگدهايي مي .ترسيروي دنبال آن و از هيچي نمي رسي، مياين نباشد، به زندگي نمي

خوريم مريض زند. ما به طور فيزيكي لطمه ميخوري و اينها به جانت لطمه ميروي لگد دنيا را مي اينكه من ذهني را ارضا كني مي

  شويم.شويم، مريض جسمي ميافسرده مي خوريم وشويم، روحاً لطمه ميمي

شود. نكند اين همسري اين را از دست بدهم چه مي گويمخورد. اينكه ميجان همه روز از لگدكوب خيال، جان هميشه لگد فكر را مي

من بايد اين را كنترل كنم. فكرهاي عجيب و غريب، االن هم داشتيم، گفت در شب ، بگذارد بروداين هويت هستم، كه من باهاش هم

ستي دارد، ها فالن رود. نكند االن يك دوشوم؟ نكند دارد ميآيد، اين برود من چه ميهاي سهمگين، فكرهاي سهمگين مينقشه

  آيد. هويت شدگي ميبه خاطر شهوت كنترل است. كنترل هم از هم اينها فكرهاي سهمگين است و اين عالمت فالن است.

كنند. تو چرا مثل حيواني؟ ها و اين كار را حيوانات ميهويت شدگيبخاطر شهوت هم ،گذاري جانت مرتب لگد بخوردگويد تو ميمي

ده شدن به حضور، به جان خود، براي حفظ جان خود كه اگر قرار باشد لگد نخورد و از بين نرود، ما اگر قرار باشد و آن موقع براي زن

شويم، بايد به عنوان هشياري از ذهن خارج شويم، بياييم در اين لحظه به باين چهار بعدمان را سالم نگه داريم، بايد به حضور زنده 

  ارزش. فقط كاه. كاه يعني چيز بي ،دهي؟ هيچيكار تو چه مي شويم. براي اينببينهايت او زنده 

واسي و هزار جور فشار يك چيزي  در دهي وانگه به زور. با زور آوردن به خودت، بعضي مواقع از روي روه ميوز براي جان خود كَ

هويت كني كه پيشرفت كني و همدهي. آن را خرج نميهويت شدي آن را نميهويت شدگي نيست. با پول همدهي كه آن هم هممي

كني. معنيش اين است كه شما بايد از ات را بشناسي بيندازي به جان خودت، به بينهايت خودت زنده شوي، اين كار را نميشدگي

كشم؟ اگر كشم، درد ميزجر مي ؟خورم به خاطر شهوت چيزها و انسانهاآيا در اين زندگي من، من مرتب لگد مي :خودتان بپرسيد

  دهم؟ شوم. براي اين كار چه ميباين طوري است، من فهميدم از گفتار موالنا، من بايد به بينهايت خدا زنده 
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تان خواهد وقتخواهد پولتان باشد، ميها را دست نخورده نگه داريد، يعني از آنها خرج نكنيد، ميهويت شدگيشود شما همه همنمي

تان باشد، با مويتان تان باشد، با هيكلتان باشد، با خانهتان باشد، با مقامتان باشد، با بچهبا همسر هويت شدگيخواهد همباشد، مي

دهم اين را. هاي من است، عيب ندارد ميهويت شدگيباشد، هزار تا چيز ديگر باشد، آنها را ندهيد. اگر چيزي ارزش ندارد، جزو هم

  آيد، اين قانون جبران نيست. رنميكنيد بدهم. نه اين جور دآن هم اگر شما اصرار مي

ات را بدهي. قانون جبران در مقابل خدا هم است. در مقابل مردم هم هست. يك هويت شدگيقانون جبران عبارت از اينست كه هم

در اين كار؟  گذاريدكند. يعني شما بايد ببينيد كه آيا وقت ميقانون كائناتي است، يونيورسال است. قانون جبران قدم به قدم كار مي

كنيم، ولي خوب وقت نداريم كه. و هزار وقت كنيم اين برنامه را گوش ميبعضي ها مي گويند ها نه همه، گويند بعضيگفتم مردم مي

  جور ناز دارند.

، يعني وقت شودبخواند كه تقريباً حفظ كند، شعرهايش را اين قدر نميكند و از اول تا آخر گوش نمياگر كسي اين برنامه را گوش مي

ها وقت گذاريد براي خودتان، خيليگذارد. آيا شما وقت ميخواهد بدهد. وقتش را نميگذارد. براي خودش بهانه دارد. كاه مينمي

اش همه ند يا غذاي خوب بخورند يا خودشان را از فكرهاي منفي آزاد بكنند.كنشان كه بروند ورزش گذارند براي سالمتي جسمينمي

هويت شدند. خوب اگر وقت كنند. وقت ندارند فكرهايشان را بازبيني كنند. وقت ندارند بازبيني كنند با چي همي ميفكرهاي منف

در شهوت هر چه بيشتر بهتر هستي، چرا انتظار داري كه اش همه دهي،دهي، پولت را نميدهي تو. وقتت را نمينداري، پس كاه مي

  زندگي خوبي داشته باشي؟ 

هاي ما يا عينك ديد ما كه جزو حافظه ذهني ماست و حتي هيجاني ماست، اينست كه بعضي چيزها را براي ويت شدگيهيكي از هم

من حاضرم پولم را براي زنده شدن به پول خودم،  ش پولمان است. شما از خودتان بپرسيد، آياازنده شدن به جانمان ندهيم. يكي

مان است. اولويت براي شما چه هست؟ ش وقتاها خرج كنم يا نه؟ دوميهويت شدگييافتن جان خودم دوباره كه االن رفته در هم

از خودتان بايد سوال  ؟گويد از روي شهوت مهم است يا نه زنده شدن به جانتانتان ميكه بپردازيد به يكسري چيزها كه من ذهني

  كنيد. 

م؟ اصالً من كي هخوايك قلم و كاغذ بردارد بگويد من چي مياي ننشيند، اصالً اگر كسي تمركزش روي خودش نباشد، در يك گوشه

گويم. چه حافظه م؟ اين داستان زندگي من چي بوده. چه حافظه تاريخي دارم؟ يعني قصه خودم را دارم ميهخواهستم، چي مي

م هخوانيستم. من اصالً چي مي خواهم ببينم. من با ديگران قابل مقايسههويت شدگي دارم؟ من اينها را ميدردي دارم؟ چه حافظه هم

  شود. خواهيد، هيچي درست نمياالن؟ تا شما ندانيد چي مي

خواهيد در اين لحظه يك ريشه عميق شويد، ميبخواهيد به بينهايت خدا زنده شويد، ميبخواهيد از اين دردها خالص آيا شما مي

خواهيد هميشه درد داشته باشيد؟ سوال كنيد. تفاده كنيد يا ميسبب خدا اسخواهيد از چشمه شادي بيدر زندگي داشته باشيد، مي

تان، يك ساعت، دو ساعت به خودتان وقت بدهيد، يعني آن م. اگر به چيزهاي روشني رسيديد، با آن تاملهخوامي بگوييد من چي
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خواهيد كاه بدهيد در اين راه يشويد. مخواهيد؟ پس شما موفق نميدهيد؟ دو ساعت وقت نداريد بنشينيد ببينيد چه ميهم نمي

  به خدا هم ارزشي ندارد. ديگر. يعني زندگي شما براي شما ارزشي ندارد. زنده شدن

و از خدا بخواهيد كه اينها را بيندازد  ،هويت شدن به خدا را بشناسيدپس اگر شما زنده شدن به خدا را خواستيد، بايد آن موقع هم

باز كنيد. بايد تسليم قضا شويد. بايد حواستان به خودتان باشد. با كسي كار نداشته باشيد. بايد كار  براي شما. براي اين كار بايد فضا

خواهيد كنيد. كار كنيد، وقت بگذاريد و تمركز. حاضريد؟ توجه، تمركز، وقت، پول در اين راه بايد خرج كنيد. حاضريد خرج كنيد يا مي

  كاه بدهيد فقط، آن هم به زور. 

یان   ت دوم *** *** 
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١٠٧٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو  

  دَهْ چارده ياز َخسان تا واَده يِستانمي

  ُحضوريب يا ييو ُلقمه يّ شاهِد يِ َهوا در

رباي چهل درصد بدهي به آنها، يعني در  اصطالح ستاني تا دوباره بهها را ميهويت شدگيگويد از آدمهاي فرومايه، پست اين هممي

و دوباره چهل درصد، چهل درصد  ،آوري از آدمهايي مثل خودتها را به دست ميهويت شدگيكار هر چه بيشتر بهتر هستي. اين هم

هستي كه در هواي اين من ذهني اش همه ها هستي. بنابراينهويت شدگيبه فكر اضافه كردن آن هماش همه كني. يعنياضافه مي

هاي خوشي ،گيري، مثل تاييد، توجهپرستيش، شاهد تو و زيباروي شما اين است. و لقمه، لقمه يعني آن چيزي كه از بيرون ميمي

  بيروني. امروز گفت فائق. چيرگي به ديگران، كنترل ديگران. راههاي به دست آوردن اين لقمه.

هاي هويت شدگياز پشت عينك هماش همه پرستي اين را، چرا كهاست و ميو اگر تو هواي اين زيباروي هستي كه اسمش من ذهني 

خواهد تاييد خواهد غذا باشد، ميخواهد سكس باشد، ميكند، هر لقمه. ميمي ءاي كه اين را ارضابيني و لقمهاوست كه جهان را مي

ها باشد. اينها لقمه هستند ديگر. و هويت شدگيهم خواهد كنترل باشد، چيرگي باشد يا زياد كردنخواهد توجه باشد، ميباشد، مي

ها حضور هستي، يعني به خدا زنده نيستي. خدا در زندگي تو حضور ندارد. وگرنه اين شاهد من ذهني و لقمهدانستي كه بيشما مي

  پرستيدي تو. پس تو هم خس هستي. را نمي

كنم با آن چيزي كنم؟ اين كارهايي كه من ميپرسيم من چكار دارم ميم، ميهخواكنيم چي ميپس در اين تاملي كه روي خودمان مي

خوام و االن دهد. تا زماني كه يك نفر ننشسته از خودش بپرسد چي ميخواهم سازگار است؟ اينها را هيچ كس به شما ياد نميكه مي

خواهم به كنم اگر من مييا من اين كارهايي كه ميكند؟ آكند يا نميروم آيا هدف مرا فاسد ميكنم و اين راهي كه االن ميچكار مي

  كنم مضر است يا سودمند؟ يعني شما بايد از خودتان بپرسيد. خودم زنده شوم، به او زنده شوم، اين كارهايي كه مي

من تقليد  ،من فكر كندگويم آقا اصالً به من مربوط نيست اينها. يكي بيايد اينها را از جانب يكي از ناز كردنها هم اين است كه من مي

كنم چه دانم اين كارهايي كه ميخوام، نميدانم چي ميتوانم فكر كنم، نميتوانم ليست بنويسم، روي خودم نميكنم. من اصالً نمي

كند. يعني شما اگر االن سي سالتان است، تا شصت سال، سي سال ديگر هم صبر نمي ،هست؟ يكي بيايد اينها را روشن كند براي من

  آيد به شما كمك كند غير از خودتان. يعني اين را بدانيد. كنيد، هيچ كس نمي

مان كه شما االن كه مان و قضاوتگويد به ما موالنا، داراي حضور شدن با نگاه كردن به ميزان مقاومتحضور ميولي همين كه اي بي

كنم؟ من خودم را هميشه محق نم؟ من بحث و جدل ميككنيد، آيا من مقاومت ميكنم به آن هم نگاه ميگفتيد چكار دارم مي

خواهم ببينم. فقط بايد شما ببينيد. اگر نبينيد شما هستيد كه خودتان را كنم، ميبينم، چكار دارم ميدانم، ديگران را غلط ميمي

  آيد به شما كمك كند. دهيد. كسي نميهشيارانه نجات مي
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اي هم وجود داشته باشد و شما استفاده كنيد. وگرنه اگر توانيد يك همچو برنامهيد، مييك موقعي هست اگر شما آن تاملها را كرد

شما نشستيد كه يكي بيايد به شما كمك كند و بگويد شما چه بخواهيد، اگر كسي به شما بگويد چه بخواهيد، بدان كه آن تقليد 

آيد. اگر كسي مقاومت صفر كردن مقاومت قضاوت حضور مي باخورد. ولي با فضاگشاييي است. اين ذهن است. اين به درد شما نمي

  حضور. گويد اي بيرا صفر كند، قضاوت را صفر كند، موالنا به او نمي

حضور، اي كسي كه پر بندي، اي بيكني، فضا را ميكني، مقاومت ميكني، ناز ميحضور يعني اي كسي كه هر لحظه قضاوت مياي بي

آيد، ها ميهويت شدگيهايت، اي كسي كه توقعات بيجا داري و اين توقعات تماماً از ديد همهويت شدگيماز ناز و تفاخر هستي به ه

  حضور. ات را خراب كرده، ببين اينها را اي بيو زندگي

١٠٧٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو  

  ها را تون به تونآن لُقمه َكَشدمي َسبَدكَش آن

  ُمرده َكش مَر شاهَِدت را گور گور َدوانَديم

دانيد زند. قديم ميكني. سبدكش، باز هم تمثيل ميمرده است و تو هم لحظه به لحظه به اين مردگي كمك مي گويد كه اين شاهدمي

رفتند در زير دانم االن هم در روستاهاي ايران اين حمامهاي خزينه هست يا نه. به هر حال يك تون بود، تون حمام. بعد ميكه نمي

بردند، حاال بگوييم بله مدفوع خشك شده گاو و اينها را مي ،كردند و در روستاها بيشتر اينها به اصطالحآن خزينه آتش روشن مي

كند كه سبدكش يعني كسي كه سبد ها تشبيه ميهاي اين دنيا را به آن تپالهو اين لقمه .سوزاندندبردند و آنجا ميتپاله گاو، مي

تون هم، هم گرم بود، هم سياه بود، كسي كه مسئول آنجا بود، دائماً سياه  ،برد به تون، به تونگذاشت سرش و ميو اينها را مي داشت

  زند.رفت آنجا جاي تميزي نبود. بله دارد تمثيل ما را دوباره مي بود، مي

گيرد به اين دهد، بعد از او ميگيرد به او ميدهد، از تو مييدهد، يك روز به آن مها را يك روز به اين ميگويد اين دنيا، اين لقمهمي

شوي اي، وارد يك تون ميدهد، و تون به تون يعني تو االن يك تون هستي، فردا يك تون ديگر. يا لحظه به لحظه دنبال يك لقمهمي

و تو دنبال آن  ،كندناقابلي را حمل ميكه هم درد دارد و هم سياهي دارد. چون دنبال سبدكش هستي و سبدكش باال سرش چيز 

  دوي. هويت شده وجود دارد و تو دنبال آن ميو در اين سبد مفهوم چيزهاي هم .هستي

اند. اين شاهد تو هم كه ها از فكر ساخته شدهها را داري و آن لقمهشد، چون شهوت آن لقمهكِخواهد بگويد كه آن لقمه ترا ميمي

و  .رودهايي كه از فكر ساخته شده ميم از فكر ساخته شده. اين چيزي كه از فكر ساخته شده دنبال لقمهات باشد، اين همن ذهني

كش باز هم همين دنيا است، در اينجا مرده ما را از يك گور ردهبنابراين در اينجا يك سبدكش هست كه بگوييم اين دنيا هست، مُ 

برد. يعني ما دنبال لقمه مرده خودمان را از اين قبر به آن از يك تون به تون ميها را برد به يك گور ديگر و چون سبدكش لقمهمي

  و آگاه نيستيم از اين موضوع.  ،كشانيمقبر مي
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خواهم. و اين من ذهني من مرده است، من اين روم، نميبرد نميها را مييك آگاهي اين است كه من دنبال اين سبدكش كه اين تپاله

خواهد بگويد كه چه اتفاقي براي ما افتاده و پرستيم. مين شاهد من نيست. شاهد يعني زيباروي. آني كه ما ميمن ذهني نيستم، اي

يا امروز  ،من ذهني استهمين مان هاي فكري هستيم براي اينكه فعالً جنسكنيم. ما دنبال لقمهخبرانه اينطوري زندگي ميما بي

  هويت هستيم.مان همگفتيم حافظه هيجاني و ذهني داريم. داستان داريم. با داستان زندگي

هويتيم، قبر ماست. هي ها است و خود اين داستان چون باهاش هممان هستيم، داستان ما دنبال اين لقمهاين داستان ما، ما داستان

شد؟ آره، ذهن بزرگ كِمي و اين را كي .اش قبر استولي قبر است، همه شود،شود. بستگي به لقمه هي عوض ميمرتب عوض مي

نيستيم. پس  ،ها هستيم؟ نهكشد. آيا ما از جنس اين دنيا هستيم، ما از جنس مردگي هستيم، از جنس آن لقمهشد، اين دنيا ميكِمي

  صورت من ذهني از اين قبر به آن قبر نرود.  تا به ،خواهد كه آدم از اين وضعيت خودش را خالص بكنديك آگاهي و بيداري مي

كنيم و شويم و صندوق را بلند ميو بارها هم اين را گفتيم كه نگاه كنيد ما از جنس هشياري هستيم، هر لحظه وارد يك صندوق مي

رويم از يك چرا مي اش خداست.گفتيم فاصله بين صندوقها نونو مسكر است. يعني اين قبر بين تا نرفتيم به يك قبر ديگر، فاصله

هايي كه آن پرستيم، دنبال لقمهقبري به يك قبر ديگر؟ به خاطر لقمه. لقمه يك چيز بيروني است. و تا زماني كه اين شاهد را ما مي

  شاهد دوست دارد در بيرون خواهيم بود. و اين يك خواب است. اين ظلمت است. 

هاي رها كنيم كه اينها همه در زمان است. اين داستان ما در زمان است. اين حافظه ها راما كي هستيم؟ ما بايد اين مردگي و آن لقمه

دانيد كه اين اتفاق كي افتاده، اين اتفاق كي افتاده، اين دو در زمان ذخيره شده. قشنگ، داستان شما مياش همه هيجاني و ذهني ما

چيديد در ذهن، در ذهن چيده شده و چيدمان حوادث در ذهن سال پيش افتاده، اين سه سال پيش افتاده، همين طوري اينها را 

    كنيم. وگرنه زماني وجود ندارد. زمان هميشه اين لحظه است.كند. ما به صورت زمان اينها را تجربه ميزمان درست مي

آينده خواهيم چيد تا شود، آنطوري كه در هويت هستيم به صورت زمان گذشته تجربه ميباهاشان همما در ذهن چيدمان وقايع كه 

رويم در آينده به ثمر برسيم تا باالخره شود، آن هم آينده است، و به طور كلي ما داستان زندگي هستيم كه ميبمان درست زندگي

  بميريم. اين توهم است. 

اين لحظه ابدي، ابديت او است. ما ما اصالً نبايد اين طوري باشيم. ما بايد هميشه در اين لحظه زنده به او باشيم، زنده به خدا باشيم، 

مان را هاي ذهني و هيجانيرا بايد برداريم يا حافظه هويت شدگيبايد آگاه از اين لحظه ابدي باشيم. براي اين كار همه عينكهاي هم

وقتي آنها يادمان  . به طوري كهها من را بكشيم بيرون. من نباشدهويت هستيم. يعني از اين حافظهپاك كنيم، يعني با آنها كه هم

نه من برسم آنجا زندگي داشته باشم. االن ندارم  ،بيني برويمرويم براي پيشافتد، فقط براي يادگيري يادمان بيفتد. به آينده ميمي

بوده.  وقتي برسم آنجا از اين چيزي كه به دست بياورم، زندگي خواهم گرفت. اينها لقمه هست. بعد آن جا برسيم ببينيم اين تپاله گاو

  رده ما هم از يك قبر افتاد به يك قبر ديگر ولي از قبر هنوز خارج نشده. ما را برد به يك تون ديگر. مُ
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١٠٧٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو  

  ييمُرده هم شاِهدَت آمد مُردار َاتلْقمه

  نَفور؟ يباشيدو مُرده چون نم نيا انِيم در

گيري از جنس فكر است، پس مرده است. شاهدت ميبيرون ات كه از گويد اين لقمهكند. ميصحبت ميموالنا به صورت هشياري با ما 

وب، بين اين دو مرده است. خ هم ها با چيزها ساخته شده و با دردها. اينهم كه از فكر ساخته شده، من ذهني، از هم هويت شدگي

خواهم من با اين داستان زندگي خودم نمي ،خواهميا به اين لحظه. بگو نميب ،كني؟ ول كن فرار كن. چرا فرار نميتا مرده گير كردي

  هويت باشم. تمام شد. هم

هويت شدگي گيرد. ممكن است دردها نيفتند هنوز. ولي همتواند فوراً تمام بشود، هيچ زماني نميهويت شدگي ميكنيم همتوجه مي

چرخد، شما مرتب كنيد. مثل اينكه يك چرخ دارد ميايد باال، شما فقط صبر ميميتواند تمام شود. و آن موقع وقتي درد با درد مي

اك يك موقعي كصطچرخد، به خاطر اچرخد و ميخواهم بچرخانم. خوب اين چرخ ميگوييد من نمييد، يك دفعه ميانچرخداريد مي

  رخانيد اين چرخ را. چشويد دائماً ميهويت ميچرخانيد. وقتي همايستد ديگر و شما ديگر نميمي

كنيم تا هويت هستيم مرتب ما انرژي زنده زندگي را شايد باالي نود درصد را سرمايه گذاري ميما دردهاي داريم وقتي باهاشان هم

كنيم كه من ذهني وجود ندارد. ما از پريدن از داريم. توجه مي مي اين چرخ را بچرخانيم، يعني من ذهني و دردهايش را زنده نگه

گويند به ما غذا مانند كه ميسازيم. دردهاي ما هم مثل يك واحدهاي گرسنه ميك فكر به يك فكر ديگر مرتب من ذهني را ميي

گذاري كنيم. يعني تبديل به درد كنيم با اوقات ها بايد بيايند به ما، ما زندگي عزيزتر از جانمان را سرمايهبده. بنابراين بعضي موقع

يا نه اصال ًاينجا نشستيم، درد و غم كشيدن و ناراحت شدن و دپرس شدن به اينها  ،مان، با مردمهمسرمان، بچه تلخي، دعوا كردن با

  درد بدهيم تا اينها زنده بمانند. 

و بدهم كه اين مردار را، اين شاهد را زنده نگه دارم. آخر مگر من احمق  ،پس من تا كي بايد زندگيم را زندگي نكنم در اين لحظه

خواهم خبرانه، بعد از اين نميتوانم تصميم بگيرم بگويم من اين چرخي كه تا حاال چرخاندم بيم؟ چرا بايد اين كار را بكنم؟ من ميهست

هر چه بادا باد.  ،خواهم بيايم به اين لحظهخواهم زندگي كنم. ميخواهم روي خودم نگه دارم، ميتمام شد. زندگيم را مي ،بچرخانم

توانند ديگر زندگي شما را بگيرند، به اصطالح تجديد كنند دردها را. از اصالً گذشته هر چه بوده، بوده. يواش يواش آن دردها نمي

ا خواهيد زندگيت ركنيد، چون نميايد باال تماشا ميشوند. درد ميتوانند بگيرند. در نتيجه يواش يواش كند ميشما ديگر چيزي نمي

  كند زندگي به تله افتاده. دهد. آزاد مي. بعد اين دفعه او به تو مياو بدهي به

بخشي. شما پدر و مادرت را بخشيدي مثًال، همسرت را بخشيدي. چي شد؟ براي بيني كه شما رنجش را خود به خود مييكدفعه مي

ا، بعضي مواقع هم بيايد بنشيند آنجا سرت و شما دردهاي دهي كه اين دردت بخورد و پروار بشود آنجاينكه تو ديگر زندگيت را نمي
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كني آن به كني. حاال كه تماشايش ميخواهد بيايد باال، داري تماشايش ميفكرهاي منفي بكني. وقتي مي هي ،كهنه را تجديد كني

كند به زندگي شما اضافه ا آزاد ميكند. زندگي رتو درد به تله افتاده كه زندگي است يا زندگي به تله افتاده كه درد است آزاد مي

شود، شما بينهايت بهاي شما، زندگي شما آزاد هويت شدگيشود. اگر از همه دردهاي شما همتر ميشود. در نتيجه فضا گستردهمي

   گويد ديگر.شويد. دارد همين را ميشويد، تبديل به خدا ميمي

١٠٧٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو  

  بَرُگشا آِخر چَشمِ  و بِبَند را آُخر چشمِ 

  َچشْم نور رديبِنْگَر تا بگ زيهر چ آخِرِ 

گويد كه بيني و اين ميها را ببند كه اين لحظه از پشت اين عينك ميهويت شدگيگويد ببند، يعني چشم همچشم آخُر دنيا را مي

رود آن لقمه را از آخور اش از فكر است، دارد ميلقمهبايد بروي اين لقمه را بخوري كه هم من ذهني از فكر ساخته شده است، هم 

   .است تورسخورد در حد گويد معلوم است ديگر، كسي كه از آخُر مير ميجهان بخورد. وقتي آخُ

حافظه  نيفكنده ما هم نيكه ا ميديرا هم فهم نيو ا يغلط يفكنده خودت م يتو رو نكهيو امروز هم تشببه كرده به ا

چشم  ديگو ياآلن م ميغلط يآن م يو مثل ستور رو ميآور يماست كه مرتب به خاطر م يِدرد يه هاو حافظ يذهن يها

 ييكه ما توانا ديگو يم يعنينظر است  ايچشم خداست  ،به آن ميچشم آخر اگر برس .آخر را بگشا آخور را ببند و چشم

چشم  جهيدر نت ،ميرينگ يزيما اصالً از جهان چ ،بند ناف جهان نيا دنيبر ،نشدن با جهان تيكه با هم هو ميرا دار نيا

و چون  .ستيمن ن يواقع نكيع نيا .آفل است نيشدم ا تيكه من با آن هم هو يزيچ نيكه ا ديشما بدان .مينظر را باز كن

   .چشم نظر است ،و چشم آخر من ،ترساند يآفل است من را م

را و آن چشم  نيبا ا يشدگ تيرها كردم هم هو نميب ينم نيا نكياز پشت عديگر  آفل است پس من نيا نميب يمن اآلن م

 يزيهر چ ،است ينابود شدن يزيبدان كه هر چ ديگو يم ديگو يرا م نيرا بنگر هم هم زيو آخر هر چ .كنم ينظر را باز م

 يچسب يسفت نم ،خواهد رفت نياز ب دميكه من چسب يزيچ نيكه ا يرا بدان نياآلن اگر ا نيبنابرا و ،خواهد رفت نياز ب

چشم  ،رديتا چشمت نور بگ ي،كن يشود رها م يشل م تيانگشها يدياگر هم سفت چسب ،شود يشل م تيو انگشتها

  .ندينور نظر بب اب ،ندينب يشدگ تيدلت از پشت هم هو

و  مينديبب ميخواه يم ديآ يم رونيرا كه از ب ييزهايآن چ ،مان را نيكه ما چشم لقمه ب ديايب ادمانيپس  نديبا نور نظر بب

 يرفتن نياست از ب يمردن يزيكه هر چ مينگر يرا م زيآخر هر چ ،مينينب هايشدگ تياز پشت هم هو ،ميچشم نظر را باز كن

 يو آدمها و آزاد م زهايچ ياز رو ميدار يو برم ميكن يما كنترل را شل م .تواند باشد يما نم رلكنت ريز نيبنابرا .است
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از آن را  ييقسمتها ،ميكه چند بار خواند ياقصه كياآلن  يزيدر مورد نور نظر و آخر هر چ .مينيبب ييتا با نور خدا .ميشو

  .بله تا موضوع روشن تر بشود ،عيخوانم سر يم تانيبرا

داستان به شكار رفتن  نيهم ،كند يو رابطه او را با خدا مشخص م يمن ذهن نيواضح ا يليكه خ ييهااز قصه يبك بله

ماست به عنوان  يريادگيروباه هم حالت  و .رمز خداست ريش فاست يمن ذهن نيكه گرگ هم .است ريگرگ و روباه با ش

سر ما  تييَدر اثر گرگ ايما آمده  تييَ سر گرگ ييچه بال نكهيا يبا بررس .مينيب يرا م رييكه امكان تغ ،در ذهن ياريهش

   .ميريبگ ادي ميتوان يآمده ما م

خرگوش شكار  كيو  يبز كوه كيو  يگاو وحش كي ريروند شكار و ش يم ريقصه به طور خالصه روباه و گرگ و ش نيدر ا

 باً يو تقر .خواستند يم يكه آنها هم سهم ،ودحواس گرگ و روباه به شكارها ب ،شد هيشكارها ته نيو از اول كه ا .كند يم

عبارت  ليو تمث .گذاشتند ينم ريهم به ش ياحترام چيه و ،كردند ينگاه نم چيه ريآن بود و اصالً به ش يهمه تمركزشان رو

 ميدرست كرد يگرگ كي يدر من ذهن .ميامتداد او هست ،مياز جنس خدا هست ،ميهست رياست كه ما از جنس ش نياز ا

 ،گرگ دنبال لقمه است نيو ا ،شدن آنها بوجود آمده نيما و عج يو حافظه ذهن يجانيدر واقع از حافظه ه رگگ نيكه ا

  .ستين ريبه ش ،ستيو توجهش به خدا ن ،دنبال شكار است

خوانم چون داستان را هم شما  يم عيجا سر نيكن و از هم ميرا تقس نهايكه ا :ديگو يپس از شكار به گرگ م ريش نيبنابرا

   .ميقصه نگاه كن يبه انتها يروشن تر ديبا د ميتوان يدفعه م نيكه ا مينيبب ،ديدان يم

٣٠٤٢ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو  

  را بخش كن نيگرگ ا ي: اريش گفت

  گرگ كَُهن  يرا نو كن ا مَعِدَلت

 تيهم هو دياست كه با د نيا ريمنظور ش ،عدالت را نو كن ،بخش كن شكارها را نيحاال ا :كه ديگو يبه گرگ م ريش پس

را  نهايا ديمن با ديمن كه دائماً با شما هستم با د ،ديگو يهستم خدا به شما م نجاياآلن كه من ا .نكن ميتقس هايشدگ

با خودمان  نهاياز ا يزيرا خدا به ما داده و ما هم چ نهايمال اوست ا زيهمه چ ميكن مياو تقس ديخوب البته با د .يكن ميتقس

همه  نهايكه ا ديگرگ بگو دينو و عدل نو با دياالصول با د يعل .همه آفلند نهايگذاشت و ا ميخواه نجايا .برد مينخواه

 تيهم هو ديبراساس د ندو حرف نز .دييفرما يم يشما هر چ .صادق است نجايقانون قضا در ا و ،مربوط به شماست

كهنه كار  يعنيگرگ كهن و  .را همه او داده نهايكه ا ياست در حال تيشكارات گرگ هم هو نيبا ا نكهيا يبرا ،شيهايشدگ



  Program # 783                                                                                     ۷۸۳برنامه مشاره 

  ٣٦صفحه: 

آن عدل و  با نه ،يبرقرار كن يعدل و داد نو كي ديكه تو با ديگو يو به او م ،بوده نيزم يمدتهاست رو يمن ذهن يعني

  ،يكردكه تا حاال با آن عمل  يداد

٣٠٤٣ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو  

  ي؟كه تو چه گوهر ديآ ديپَد تا                   يَگرمن باش در ِقْسَمت بِناي

و  يهست نيمن در زم ندهيانسان نما يتو ا نكهيظور انم .نهايمن باش در قسمت كردن ا ندهيمعاون من باش نما ديگو يم

هستم  نجايلحظه كه من ا نينم. و اك يخودم م نيمن تو را جانش ،يبا كن فكان عمل كن يمن عمل كن ياگر با قانون قضا

 اي ارانهيحضور هش ياز گوهر من هست ؟يهست يكه از چه گوهر مينيعمل كن بب ايتو ب ،ينيب ينم اي ينيب يتو هم من را م

  خودت. تينه گرگ

٣٠٤٤ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو  

  بَخشِ توست ي،گاِو وحش ،َشهْ  اي گفت:

  بزرگ و تو بزرگ و َزفْت و ُچست آن

خودش  يو برا نديب يخودش را م ،كند يبخش م شيهايشدگ تيعدالت هم هو قيكند از طر ياشتباه م گرگببينيد 

 يگفت ا .ميتيهم هو ميجهان كرد نيكه در ا ييما با شكارها .است با آن شكارها تيهم هو نكهيا يبرا .قائل است يسهم

او بزرگ و تو هم  نكهيا يبزرگتر است و برا هاز هم يچون گاو وحش ،مال توست يمورد، گاو وحش نيخدا در ا يشاه ا

ذهنًا  يول ،يو هم چاالك يتو هم بزرگ .زد يحرف م ديبود نبا ياگر بزرگ حضور ،اند يها همه بزرگ ذهن نيا يبزرگ

 يم .ميزد ياو اصالً حرف نم شيپ ميشد يم يموضوع را ما فان ميدانست ياگر واقعاً ما م ،است يطور نيخدا ا ميمعتقد

در  ميندار يزيما از خودمان چ ،ميريگ يما آن را م ديكن يكه شما ساطع م يهر نور ،ميهست نيرران و قَشما قِ  اما ب ميگفت

  .ديآ يبخش از ذهنش م نيكه ا يحالت

٣٠٤٥ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو  

  غََلطيخرگوش ِبسْتان ب ،روَبها             و َوَسط ستا انهمي بُز كه مرا، بز

 ،بز وسط است من هم جثه ام وسط است ديگو يم .نديب يو طعمه اش را هم م نديب يپس خودش را م .هم مال من است بز

تو  ،ينخواه ياديز ،يموقع كي يو مواظب باش تو اشتباه نكن ريروباه خرگوش را بگ يو ا ،رسد يو خرگوش هم به روباه م
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كار غلط  يو اشتباه نكن يكه تو كوچك ،به روباه كند يم نييهم تع فيتازه تكل يدنيبب .خرگوش هم كوچك است يكوچك

  .ريش شيبشوند پ يفان ديها با نيا يكند هر دو يم يكه خودش كار غلط يدر حال ،ينكن

٣٠٤٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو  

  بِگو ؟يون گفتگُرگ چُ  يا :گفت رشي

  ما و تو؟ ييكه من باشم، تو گو چون

 ،من و سهم من مييگو يلحظه اگر م نيما ا ديشا يعنيبگو.  گريد كباري يگفت يگرگ چ يا ديگو يدر آن قصه م ريش

 .كند يگرگ باز هم اشتباه م يول .من ميمن نگو يبزرگ نيبه ا يخدا نيا شيپ مييو بگو مييايبعد به خودمان ب يلحظه

 يتو در ذهنت حس وجود به وجود آورد يعني ؟يكن يما و تو م ايكه من باشم تو صحبت من و تو  يكه من باشم وقت ييجا

 يو عدل او را نم ،ميشو يكه ما هر لحظه بلند م يدر حال .ديگو يها را از زبان خدا م نيا ؟يشو يمن بلند م يو جلو

همه غم و غصه  نيهم هست كه ا نيهم يبرا ميكن يما قضاوت م .ميكن يم يما عدل خودمان را جار ،بشود يجار ميگذار

  .ميدار

٣٠٤٧ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو  

  ديد شخوي كو بَُود سگ چه خود گرگ

  د؟يو نَد مِْثليب رِيش ،چون من شِ يپ

دارد؟ امتداد من رفته به ذهن  ياست؟ چه ارزش يچه سگ يمن ذهن يعني .است يگرگ چه سگ :ديگو يم ،كند يم ريتحق

فهمد كه  يچرا نم ،شده تيو با قصه هم هو ،خودش قصه دارد يبرا ،شود يبلند م يشده و به صورت من ذهن تيهم هو

تو  .ستمياز جنس فرم ن ،ندارم ريمن نظ :ديگو يم داخ .مثل من رينظ يمثل و ب يب ريش شيپ ؟يك شيارزش ندارد؟ پ نيا

ذهن  يتو .من و ما ييبگو دينبا يبه من زنده شو نكهيا يبرا ،يبه من زنده شو ديتو با ،يندار ريتو هم نظ يهم از جنس من

 .يشد ائلكه به تو دادند به خودت سهم ق يها آن عدل نيا يندازيب ديها را با يشدگ تيهم هو نيا ،يمن داشته باش دينبا

 .نجايا ميهستما چكاره  ييتو هر چه بگو يگفت يم ديكردم تو با يقضاوت م ديمن با

 ميهمه درد دار نيا نيهم يبرا ميدان يما خودمان م ياتو چكاره مييگو يبه خدا م شهيكه ما هم ديگو ينكته را م نيا دارد

داشته  رينظ ميتوان ينم ميما چون از جنس او هست ،ميدار ريكه ما نظ يدر حالت ،است رينظ يخدا ب نيكه ا ميستيو متوجه ن
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تو اشتباه  مييگو يبه روباه م نكهيكما ا ،يذهن يمن ها يعني ،ميكن يگفت و گو م ميارو مانند خودمان د ريو ما با نظ .ميباش

 ميياست كه ما بگو نيقصه ا نيدر ا ي. عدالت واقعگرياست د نيعدالت ا ميكن يفكر م ،يبخواه ياديز يموقع كي ينكن

گفت ما فضا  يم گرگِ  .ميكن يباز م اما فضا ر ديآور يلحظه هر چه شما بوجود م نياتفاق ا ،دينه، قانون قضا هر چه بگو

  .نجايا مهستيما چكاره  نجايشما ا ميزن يقط، ما اصًال حرف نمف ميگشا هست

٣٠٤٨ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو  

  ديآمد، َپنجه زد او را دَر ششيپ     دبديكو خود  يخَر يآ، ا شپي گفت:

 يخودت را م ديمن نبا شيكه پ يبفهم يتوان ينم يعني .ينيب يكه خودت را م يهست يتو خر ،جلو ايگفت ب ريشپس 

آمد و پنجه  شياو پ نيبنابرا .ميچرا دار م؟يو ناز ندار ينيخودب م؟ينيب يلحظه ما خودمان را نم نيخدا در ا شيپ ايآ .يديد

خدا به ما  ميشو يم دهيدر يو وقت .ميكن يم ميمرتب و مرتب خومان را ترم ميشو يم دهيما در نكهيكما ا .ديزد او را در

همه غم ها  نيا .ميشو يم دهيباز هم در مييگو يباز هم من م ،مييمن نگو ميتوان ياو م شيكه پ نميبب ،دهد يفرصت م

  شدن ماست بله. دهيدر نيهم ،يجسم يو درها يغصه ها و دردها ذهن

٣٠٤٩ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو  

  ديپوسَتش از سَر كَش اَستيس در           ديَرش رِيتَدب مَغزِ  َدشنَدي چون

 يياگر فضا گشا ،ديها د يشدگ تيهم هو قيچون گرگ از طر ،كند كه رشد بكند يفكر نم يگرگ طور نيكه ا ديد چون

شود، درست است؟ ب تيخواهد هدا يم ،خواهد رشد كند يمعلوم بود كه م ،ديد يگشوده شده م يفضا قيكرد و از طر يم

 ريتعب ياالن كه طور ميدار يما مغز ايآ، بگوييم ميبه خودمان نگاه كن ميتوان يما م .است تيكه قابل هدا يكس يعني ديرش

 يرا م مانيها يشدگ تيمرتب هم هو ايآ م؟يرو يم مياو دار يما به سو م؟يبشو تيهدا ؟مياو برو يكند كه ما به سو

   .بله مياو برو ياست كه ما به سو نيشد عبارت از ارُ ميريشد هم بگاگر رُ م؟يشناس

 يمن نم ييبگو نكهيو ا .است ميو تسل ييفضاگشا ييتوانا نيداشتن هم تيت هداياست قابل تيهدا يرََشد به معن يول

 است يطور نيگفت ا ،كه داشت يشدگ تيتا گفت قسمت كن بر حسب حرص و ولع و هم هو .دانم يگرگ نگفت نم .دانم

شدن گرگ  دهيپوست از سر كش .شد دهياز سر كششد و پوستش  هيتنب نيبنابرا .منم سهم دارم يتو سهم دار ديگر،

   .ميكش ياست كه ما مرتب م ييدردها نيهم

  .ميريگ ينم ادي يول
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٣٠٥٠ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو  

  زاْر مُرد ديَ جان را ِببا نيچُن نيا                َمنَت ِز خود َنبُرد دِدي چون گفت:

 نيا ديگو ي. مديگو يرا م نيخدا هم به ما هم ،يبشو يمن اگر سبب نشد تو فان بتيكه ه ديگو يبه گرگ م ريش يعني

 دياوًال كه با ،اگر من را ،يبشو يفان تيها يشدگ تينسبت به هم هو ديبا ،يبشو ميتسل ديبا ،ينيمن بب ديبا د ديلحظه با

 يطور نيصورت ا نيدر ا ينشد يفان ،ياز خودت نرفت يدياگر من را د ،يفضا را باز كن ديبا نيپس بنابرا ديبا ينيمن را بب

 تيهدا ريتدب كيبا  ديبا اي م،يلحظه انتخاب دار نيكه ما در ا شود،يبه ما گفته م اشهمه ها نيا .يريبم ديبا يبا زور و زار

در مقابل تو؛  ميما صفر هست مييگويلحظه م نيكند، ما هم در ا تياو هم ما را هدا ،يياو، با فضا گشا يبه سو ميشونده برو

 ريجان ما مرتب ز ديصورت با نيدر ا م،يباش تيهو همآفل  زيو با چ ،ميو خود نشان بده ميو مقاومت كن ميقضاوت كن ا،ي

  . ردياو قرار بگ لهيبه وجود آمده به وس يدردها

٣٠٥١ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو  

  آمد َمر تو را َگردن زدن َفْضل                 من شِياَْندر پ يفان نبودي چون

 ينبود يمن فان شيكه چون پ ديگويبه گرگ م ري. و شمباش يلحظه فان نيدر ا يزندگ شيپ نچقدر مهم است كه م پس

 يكه ما هر سر منِ ذهن دينيبيتو را بزنم. پس م يگردن منِ ذهن نيكه ا كنديم جابيدانش من، خرد من ا ا،يپس الزم شد، 

غلط است و  ينيبيكه تو م يزيچ نيا كنديبه ما ثابت م يمرتب زندگ يعني ،يزندگ لهيبه وس شوديمرتب خُرد م ميدار

  . ميريگيتجربه نم م،يريگينم اديو باز هم ما  رسدينم جهيبه نت

 له،يوس يول ،ميهم ممكن است داشته باش يمقدس ي. ما هدفهاشوديبه درد ختم م ميكاريم يكه با منِ ذهن دينيبيشما م

 كند،يفاسد م كند،يمرتب فاسد م كند،يآن هدف را فاسد م ،يمنِ ذهن لهيفكر ما به وس ،يذهنمنِ  لهيعمل ما به وس يعني

 دينبا نيبنابرا. پس ميو فكر كن ميلحظه با مغز او عمل كن نيدر ا خواهديكه خدا م م،يريگينم اديباز هم ما  كند،يفاسد م

  . ميمن داشته باش

٣٠٥٢ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو  

  َمجو يدر َوجْهِ او، هست اينه چون                     هاِلكٌ جُز َوْجِه او ءٍَشيْ  كلُّ 

االن هم كه محكم  ،يچسبيمحكم نم يرا بنگر زيبنگر، اگر آخر هر چ زيبه غزل، گفت كه آخِر هر چ گردديبرم تيب نيا

و قبل از  ،رفتن است نيآفل است در حال از ب نيا نيبب شود؛يدفعه چنگت شل م كي يرا بنگر نياگر آخرِ ا يديچسب
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 دينبا روديم نيكه در حال از ب يزين را رها كنم، كنترلش نكنم، چيبرود بهتر است من چنگم را باز كنم ا نياز ب نكهيا

  كنترل كرد.

 ليتبد ميتوانيلحظه به جنس او م نيما در ا اياز جنس خدا. آ ريهستند غ يرفتن نياز ب زهايمه چكه ه ديگويم پس

  بله.  ييبا فضا گشا م؟يبشو

اگر  ي. ولستين يرفتن نيجاودانه است، از ب نيو ا ميشويم ليبه جنس او كه جنس خودمان است تبد ييفضا گشا با

با او  ديآيما هم به نظر م روديم نياز ب زيچ ياست. وقت يرفتن نيآن از ب م،يشويم زهاياز جنس چ ،يكيبه  ميچسبيم

لقمه  نياز قبر به قبر و ا كشديات را ماست، كه غزل هم داشت، گفت، مرده يهيتنب كيمردن  نيا ي. ولميريميم ميدار

  از جنس خدا.  ريهستند غ يرفتن نياز ب زهاي. همه چيريبگ ادي يزياز تون به تون، تا تو چ كشديرا هم سبد كش م

هم  ساسدرست نكن، حس وجود بر ا يدر ذهنت هست يعنيدار نشو.  يهست ،يستياز جنس او ن يوقت ديگويو به ما م

 يما،  تا زمان نكيآنها شدند ع زها،يبا چ ميشد دهيهمان م،يشد تيما هم هو يكه وقت يدرست نكن، در حال هايشدگ تيهو

 تيبه هم هو مان،كليمان، به هبه پول يعنيمان، در ذهن ميكنيم يهست يهستند ما جستجو هانكيع نيكه ا

  هستم.  يبه من بگو من ك مييگويم مانيهايشدگ

. ما يهست تيتو باورها ،يتو همسرت هست ،يتو فرزندت هست ،يتو پولت هست ،يتو از جنس پولت هست ديگويهم م او

ها ما ما است. ترس هيترسها تنب ني. همميترسيم م،يشويچون از جنس آفل م كند،يم هيما را تنب ريو ش ،باشد مييگويم

مان را، هم ما را، هم جسم نهايرنجش و خشم، ا كند،يدرد و خراب ميما را م نهيك درد،يحسادت ما را م درند،يرا م

 ياز جنس او شد ينكن. وقت يهست يجستجو ،يستياز جنس او ن يوقت د،يگوي. پس به ما مكننديروحمان را خراب م

  قرآن است: هيآ نياالن. بله، ا يشويبكن، چون به او زنده م يهست يجستجو

٨٨هي،آ)٢٨(سوره قصص م،كري قرآن  

است مگر ذات او، فرمان، فرمان  ينابود شدن يزيهر چ ستيجز او ن ييخدا چيرا نخوان ه يگريد يخدا كتاي يخدا با«

  ».ديشو دهياوست و همه به او باز گردان

گرگ؛ ما كه گرگ  ر،يش كتا؛ي يخدا. با يچ يعنيمشخص است  گريرا مخوان. االن د يگريد يخدا كتاي ي: با خدا ديگويم

است،  ريش ارياست، مركز ما در اخت رينظياست، پس خدا ب رينظيب ريهست، ش نجايا ريكه ش ميشوياالن متوجه م م،يبود

از جنس ذهن  ست،ياگر از جنس او ن م،يبكن يدار يهست ميتوانياز جنس او باشد، اگر از جنس او باشد م ديمركز ما با
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 نجايرا ا يگريد يخداها كتاي ياز خدا ريدر چشم دل ما است، ما غ هانكيع يعنياست،  هايشدگ تياست و هم هو

 تيهم هو ا. پس مميپرستيآنها رام م،يهست تياست كه با آنها هم هو يجهان نيا يزهايو همان باورها و چ ميگذاشت

  هستند.  هايشدگ تيهم هو نجايدر ا گريد يخدا م،يبپرست ديرا با كتاي يخدا م،يبپرست ديرا نبا هايشدگ

ما،  يما، از جمله باورها يهايشدگ تي. پس هم هوستين يگريد يخدا خدا كياز  ريغ يعني. ستيجز او ن ييخدا چيه

 ديبا مييگويما؛ ما م ميشد تيهم هو هانيچون با ا م؛يپرست بود نييآ و مي. ما كه تا حاال باور پرست بودستنديما ن يخدا

 م؛ييگويهستند و حق با ما است، ما درست م يهمه كافر و جهنم كندينم ينطوريا يكرد، هر كس ينطوريعبادت را ا

  . ديپرستيپس خدا را نم د،يپرستيرا م نهايا ديكه، شما دار شوديكه نم نيب اوخُ 

 ميآنها را بپرست ميتوانيهم جسم است، نم نييچون باور جسم است، آ ست،ين يگريباور د نياز ا ريغ ديگويم يهر كس

جسم  نهايتا حس ما بتواند كشف كند به ما نشان بدهد، اپنج نيكه ذهن به ما نشان بدهد، ا يزيخدا. هر چ يما به جا

ه شاهد كه از فكر ساخته شد نيبدهد. امروز موالنا گفت ا انباور را به ما نشان بدهد، فكر را نش توانديهستند. ذهن ما م

خدا است،  نيا مييگويم ،مركزمان ميمرده را گذاشت كيمرده است، پس ما  خواهديم رونيهم كه از ب يامرده است، لقمه

  . ستيدرست ن نيكه ا

 ، است ينابود شدن يزيچ هر .ميباشد كه ما بپرست دينبا يشدگ تيهم هو چيدر مركز ما ه يعني. ستيجز او ن ييخدا چيه

نابود  يزيچ هردر مركز ما باشد.  توانديباشد، نم تيبا آن هم هو ند،يبب توانديآفل، كه ذهن ما م ،ينابود شدن زيپس هر چ

اعم از باور، اعم از رفتار، هر  د،ينيبيكه شما با ذهنتان م يزياست، هر چ ينابود شدن يزيهر چ  است مگر ذات او. يشدن

 يهمه نابود شدن نهايا ،ينديهر خوش آ ،ينديهر بد آ ،يجانيو ه يبله؟، هر حافظه ذهن ،يهر درد ،يهر فكر ،يجسم

  . كنديم نييهستند، فقط ذات او كه ذات ما هم است. جنس او جنس ما را تع

كه گرگ؛ گرگ در  دردي. و گرگ را مرتب مميگرگ نباش م،يبشو رياز جنس ش م،ياز جنس او بشو ميتوانيپس ما االن م

به او  شناسد،يدفعه ذات خودش را م كيدست بردارد  اشتياست، اگر از گرگ است كه رفته و گرگ شده ياريواقع هوش

  از ذات او.  رياست غ ينابود شدن يزيچ هر: پسمن.  ميينگو ريش شيكه پ م،يبشو هيكه ما تنب دردي. مرتب مشوديزنده م

   گر؛يبود د نيدر شعر بود، همه هم كه

  هاِلٌك جز وَجِه او ءٍيْشَ كُلُّ

 نيما هم در ا د،ييفرمايشما م يهر چ گفتيم ديلحظه، گرگ با نيفرمان گرگ، فرمان قضا در ا نه ،فرمان او است فرمان،

و شرط  ديمن بدون ق آورد،يلحظه را به وجود م نيكه اتفاق ا ،ديفرمايهر چه قضا، هر چه ذهن خدا م مييبگو ديلحظه با



  Program # 783                                                                                     ۷۸۳برنامه مشاره 

  ٤٢صفحه: 

 نيا و. فرمان او است فرمان،گشوده شده هم او هست، هم من هستم و  يضاف ني، ا كنمياتفاق فضا باز م نيدر اطراف ا

  . گريد شوديبشو و م ديگوياو م ؟يچ يعنيكُن فَكان  ،يعني. ديگويگشوده شده باز هم فرمان، فرمان او است م يفضا

قسمت  نيا يعني. ميبرگردبه او  ديجهان با نيدر ا ارانهيواضح است، همه ما هوش ب،وخُ . ديشو دهيهمه به او باز گردان و

او  يهم باز هم به سو ميني. اگر نبمينيرا بب ريش ميجسم هست نيا يكه تو يدر حال ديكه ما با دهديآخر باز هم نشان م

او زنده  تينهايبه ب ديما با يعني م،يآورده شدن ما، به اصطالح ثمر ببخش يبه منظور اصل نجايا ميآمد يول م،يگرديباز م

خودش،  يكند و برگرداند به سو داريذهن، ب يتو ميهست ياريما را كه هوش يعنيگرگ را،  نيا خواهديمرتب خدا م. ميبشو

  . گفتيكند، با خودش قِران  كند؛ غزل م نيبا خودش قر

. علتش ميكنيم تيباز هم شكا م،يشويم هيتنب م،يفهميباز هم نم م،يشويم هيتنب م،يفهميو ما نم ميكنيمقاومت م او م

هستم خدا به  نطوريكه ا نطوريباشم، هم خواهميطور م نيمن ا م،ييگويم م،ينيبيم يذهن يهانكيع نياست كه با ا نيا

كه من به تو دادم و قدرت  ياراده آزاد ديبا د،يفضا باز كن ديبا د،يار باشيهوش ديكه شما با ديگويما كمك كند؛ خدا م

هم  يگري. بله، االن مطالب ديكن داريخودت، خودت را به كمك من ب ديبا ،يمسئول باش ديبا ،يندازيانتخاب را به كار ب

  . كنديموضوع كمك م نيخواند كه به ا ميخواه

٣٠٥٣ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو  

  هالِكٌ َنبْوَد جَزا ءٍيْ شَ  كُلُّ                             َفنا باشد ما وَْجهِ  اَنْدر هرِكه

 نيا يعنيفنا بشود، خودش را فنا كند،  يكه در جنس ما، در وجه ما، در صورت ما، نسبت به مِن ذهن يهر كس د،يگويم

بالخره،  ند،يمن بب ديبگذارد كنار و آنها را بردارد با نظرِ، با د ارانهيهوش د،يآيم هايشدگ تيخودش را كه از هم هو يدهايد

كه فضا  يهر كس يعنياست دامن او را نخواهد گرفت.  ريفناپذ زيهمه چ نكهيا ،نيا رتصو نيبردارد، بردارد، بردارد، در ا

و  ددرَيخدا شما را نم د،يفضا را باز كن د،يلحظه بعد فضا را باز كن د،يفضا را باز كن ديتوانيلحظه؛ شما م نيرا باز كند در ا

  شد.  مينخواه ريفناپذ گريما د نيپس بنابرا د،يترسيشما نم

از  م،يريمينم گريد يعني. ميشويو جاودانه م يلحظه ابد نياز ا يبه آگاه ميرسيآخر سر م م؟يرسيم يبه چ رآخر س

به  ميمرد ها،يشدگ تينسبت به هم هو ميفنا شد يعني مي. در وجه او فنا شدميچون در وجه او فنا شد ميترسيمرگ نم

. در ضمن ما ميهمه را برداشت ،يشدگ تيدرد، چه هم هو چه ،يكي يكيرا  هانكيتمام ع ايبه او.  ميآنها، زنده شد

  . داردياو برم م،يشويم ميما. تسل ميبر دار ميتوانينم يباشد با مِن ذهن ادماني. داردياو برم م،يداريبرنم
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هم  كهرا بنگر. حاال  يشدگ تيآخر هر هم هو يعني ز،يبنگر، آخِر هر چ زيكه آخِر هر چ گفتيآخر غزل م تيب يپس وقت

هاِلكٌ،  ءٍيُْكلُّ شَ گريرا از او بِكَن، از جنس او بشو و د تتيدفعه تو هو كيب وخواهند رفت، خُ  نيهمه از ب هايشدگ تيهو

  : دهديم حي. خودش هم توضشوديبه تواعمال نم

٣٠٥٤ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو  

  نگشت يدر اِلّاست او فان هرِكه            گُذشت ال از او ِالّاست در زانكه

كه فقط خدا  يياست، رفته به جا ييكتاي يدر فضا يعنيال إله إلّا الّله.  نياِلّا است، هم ياو در فضا گرياالن د نكهيا يبرا

مقدار  كي نيا م،يكنيفضا را باز م م،يكنيفضا را باز م م،يكنيما فضا را باز م يوقت يهست و جنس خدا شده است. حت

كه فقط خدا هست، از جنس  ميهست يي. در جاميما در الّا هست شود،يگشوده م يفضا به اندازه كاف نيا رد،يگيم يحركت

ذهن.  يعني. ال ديستيدر ال ن ديالّا هست يدر فضا د،ياز جنس او هست د،ي. شما هفتاد درصد هم از جنس او باشمياو هست

  . ديال كن ديهنوز با د،يدار يشدگ تيكه شما هم هو ييجا يعنيال 

 نكهيا يعنيال، گفتم،  ايذهن   ي. فضايجهان نيا يزهايچ ايبه فرم  ديگويبه خدا، بله م ديگويكه نه م يانسان يعنيال، 

 د،يدانيحضور را معتبر نم ييخدا يارينظر، با هوش لهيبه وس دنيو د ديخودتان را معتبر بدان يهانكيع ديخواهيشما م

 يمصنوع يهانكيع ني. چون خدا با اديبشو دهيمرتب در د،يبترس ديبا يعني د،يشويهالِكٌ م ءٍيْمشمولِ، ُكلُّ شَ جهيدر نت

 يهايشدگ تيمرتب از پشت درد و هم هو م،يكه آورده است ما به او زنده بشو يكه در حال كنديما كار دارد، تحمل نم

 مييو بگو ميشپرست با اورما ب كنديخالصه. تحمل نم كنديرا تحمل نم تيوضع نيا م،ينيو جهان را بب مينياو را بب زهايچ

  . كندينم م،يهست نداريد

ذهن، گذشته است. و  يعنيال،  ياست و از فضا ييكتاي يانسان در الّا است، در فضا يعني، در ِالّاست او از ال گذشت زانكه

 مييگويم م،يكنيرا ال م هايشدگ تيال مرتب هم هو يو ما در فضاال گذشته باشد،  ياز فضا گريد يعنيهر چه در اال باشد، 

كه  يهر چ ستم،يمن مقامم ن ستم،يمن پولم ن ستم،ين ميمن باورها ستم،يمن بدنم ن ستم،يمن همسرم ن ستم،يمن پولم ن

 د،يداشته باش ليلقمه از آن را م د،يو حرص آن را داشته باش ديباش تيممكن است با آن هم هو د،يآيذهنتان م يشما تو

  : ديگويشاعر م و  راحت. يليخ د،يشويم ريالّا، فنا ناپذ يبه فضا ديرويم ديكنيتمام شد رفت. ال م د،يكنيهمه را ال م

الباب االوَل قه،يالطر عةيو شر قهيالحق قةيحد ،سنايي  

  الّا اهللا يدر سرا ينرس                       راه يبه جاروب ال نروب تا

  . بله، يرسيالّا الّله نم يبه سرا يال كردن راه را جارو نكن يمرتب با جارو تا
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٣٠٥٥ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو  

  تَنَديباب است او و بر ال م َردِّ                   َزنَدمي ما و من َدر، بر هرِكه

كه  ديگويبه گرگ م ري. شميهست ريش شيگفت پ م،يبله، بله هست م؟يكه االن در درِ خدا؛ ما در دِر خدا هست يكس هر

 شيپ يداشتيم ديمن نبا يعني. كرديم يخودت فان ديتو را از د ديمن با ديد ،يديديمن را م ،يديديخودت را نم ديبا

 ميما اصرار دار نكهيدو تا فكر، دو تا صندوق، واقعا دِر خدا است. ا نياالن فاصله ب يعنيدر دِر خدا باشد،  يمن. و هر كس

اش هم لقمه بخواهد، لقمه كيصندوق قبر است، و  كيصندوق؛  كيزاده بشود به  ياريهوش ،يصندوق يتو مياالن برو

درِ خدا  نجايو ا رد،يآنجا دوباره بم گريصندوق د كيدو تا صندوق را ببندد برود به  نيب يفضا رونيب ديايمرده است، بعد ب

 دهياست، قبر به قبر چسب دهيمن به من چسب نيو ا من، مييگويصندوق، در درِ خدا م كيبه  ميشويزاده م ياست، وقت

  .شوديدو تا فكر بسته م نيو فاصله ب گريبه قبر د ميرويم مييآيقبر در م نياست، از ا

ردِّ  ني. بنابراميبشو ميتوانيوارد نم مي. در باز است در واقع، ما چون من دارشديدر باز م ميشدياگر به صورت من بلند نم

. ما با زاده شدن كنديهر لحظه خودش را معدوم م يعني تنديال م تند،يمردود باب خدا است و بر ال م ست،باب خدا ا

 ميدو تا فكر بشو نيو از جنس فاصله ب ميزاده نشوكه اگر  ي. در حالتميكنيصندوق خودمان را از جنس توهم م كيداخل 

 نيبه ا اريو اجبارگونه، معتادگونه، بدون اخت ستديدر ما وا ا كرتسلسل ف نيكه ا يموقع ديبه او. شما تجسم كن ميزنده شد

ما باشد، در آنصورت دِر خدا باز  اريو فكر كردن در اخت ،ميصندوق به صندوق نرو م،يبه آن صندوق نرو م،يصندوق نرو

چون از جنس  م،يكنيمما او هست. و ما مرتب خودمان را معدوم  يفكرها ريچون ز م،يبنديدرِ خدا باز است، ما م شود،يم

  خواهم خواند.  تانياست كه برا نيهم بعد از ا يقصه كوتاه كي. مي. بله، در درِ خدا هستميشويها مصندوق

  

  

ت یان    وم *** *** 
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و آن فرصت  ديآيم ديپدهر لحظه چند بيت از ادامه قصه را برايتان مي خوانم، و موالنا راجع به اتفاقي صحبت مي كند كه 

است كه  نيو آن عبارت از ا ميدهيفرصت را ازدست م نيما ا ي. ولياست و خارج شدن از من ذهن يشدن با زندگ يكي

و در را باز  .منم :ديگويو م ستيك :ديگويو معشوق م .كه از جنس اوست زنديدرِ معشوق را م يعاشق كي ديگويم

وارد خانه معشوق  تواندياش نمكه من دارد، با من دانديو م كشديم ارانهيهوش ردمدتها د روديعاشق م نيو ا كندينم

در است  رونيكه ب نيكه ا ديگويم ؟يهست يتو ك پرسديدفعه معشوق م نيو ا زنديو در را م گردديو دوباره برم .بشود

است  دهيپد ني. پس نماد استيجا ن نجايا منكه به دو  ديگويبار م ني. و معشوق اولكنديدفعه در را باز م نيخود توست، ا

  م،يزنيلحظه ما با بلندشدن به صورت فكر دِر معشوق را م نيكه در ا

و  ميرويصندوق م يتو جهيو درنت مينيبيم يشدگتيهوهم نكيع كيو ازپشت  ميشويچون به صورت من بلند م يول

 ميتوانينم م،يو من دار ميشويبلند م يجانيه يباشنده ذهن كيبه صورت  م،يكنيرا زنده م يجانيو ه يحافظه ذهن كي

 زيچ كي. و ميشويم گريد زيچ كي جهيو در نت ميااول بوده زكه ا ميبشو يهمان گريبه عبارت د اي ،ميبشو يكيبا خدا 

   .ماست نه معشوق ريتقص نيو ا .ميشويم گريد زيچ كيدوباره  م،يشويم گريد

 مييبگو م،يرا بلند نكن يجانيه يمن ذهن نيخود، ا ي. و با دقت و تمركز روميدهيكه انجام م يبه كار ميبشو اريهوش ديو با

 ييبگو يتوانيمن. درمقابل قضاوت من تو نم ييبگو يتوانيمن تو نم شيگفته پ ريكه ش ديايادمان بيهستم، بلكه  نيمن ا

من  قياز طر دي. باينيمن را بب ديبا ،ينيبب يتواني. بله. خودت را نميتو مقاومت كن يتوانيو در مقابل من نم ،قضاوت من

 نهاي. ايااست و تاحاال با آن آشنا نبوده ديعدل جد نيكه ا ياوريب ديجد نشيب كي ديبه گرگ گفته بود كه با ري. شينيبب

  .مياالن خواند نيرا هم

  �� ٣٠٥٦ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  مُْعتمد؟ يا يستي: كارشيگفت                          بِزَد ياريآمد َدِر  يكي آن

فعال از  يول يقابل اعتماد ،ياز جنس من يعنيباشنده قابل اعتماد،  ياز درون گفت: ا اريرا زد و  ارشيآمد درِ  يكي پس

  .يذاتًا قابل اعتماد يول ياشده گريجنس د

  �� ٣٠٥٧ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  ستيَمقامِ خام ن يخوان نيبر چن   ستني هنگام برو،: گفتش من.: گفت
او. اگر  شديم ميشدي. اگر بلند نمگريمن د مييگويم ميشويبلند م يوقت م،يشويبلند مدرزننده كه ما به صورت من  آن

باز  ميديديبا نظر م م،ينبود تيهوبا فكر هم م،يكرديو اگر فكر م ،او شديم ،ميداشتينگه م يدو فكر را خال نيفاصله ب
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تو  نكهيا يبرا ست،ياالن موقعش ن :كه ديگويخدا م يعنيمن، پس معشوق  :مييگويم ميشوياو. پس بلند م شديهم م

شدن با من  يكي ايشدن  . پس موقع فناي. تو هنوز من دارينداختيرا ن تيهايشدگتيهوهم ،ينداختيها را ن نكيع نيا

سبب باشد،  يب يشاد هسفره من، ك يعني ،يسفره ا ني. بر چنيخودت كار كن يرو يبرو دي. باياچون فنا نشده .ستين

 ،يبشو رايسفره من نام نيو در ا ،يكن يزندگ ،ينكن جاديدرد ا ،ينينب يمن ذهن ديبا د ،ينيمن بب ديآرامش باشد، با د

  .ستيخام ن ينشستن آدمها يجا نجاي. بله. سفره عشق من، ايبودن خودت را تجربه كن راينام

بالغ است به صورت من بلند  يكه بالغ است به من زنده است. هركس ي. كسيبالغ نشد ،يهنوز پخته نشد يعني خام

 قياز طر دنيو د هايشدگتيهم هو قياز طر دنيند يعنيپخته شدن  ايكه بلوغ  دينيبيندارد، م يشدگتيهوهم شود،ينم

  نظر. بله.

  �� ٣٠٥٨ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  وا َرهانَد از نِفاق؟ يپََزد؟ كِ  يكِ                         ِفراق و َهجْر آتشِ جز را خام

سوختن  رازيغ ند،يبيها و دردها م يشدگتيهوهم نكيدارد و از پشت ع يشدگتيهورا كه هنوز هم يانسان كي :ديگويم

درد  نيپخته كند و فقط ا تواندينم يزيچ چيبالغ كند، ه تواندينم يزيچ چيه ،ييدر جدا دنيكش ارانهيدرد هوش اي

مركزش  يول د،يبگو يزيچ كيذهنش  د،يبگو يزيچ كيزبانش  نكهيا يعنيو نفاق  رهاندياست كه از نفاق م ارانهيهوش

ها را نگه دارد  يشدگ تيهودر مركزش هم يباشد. در زبانش نام خدا باشد و عالقه به وحدت باشد ول يگريد زياز جنس چ

و  يمردگ يبه سو يرويات مشده تيهومركز هم قي. تو كه هرلحظه ازطريلقمه و مردگ يو مركزش او را بكشد به سو

   رهاند؟يم يمنافق نيتو را از ا يزيچه چ. يلقمه، پس منافق هست

است.  ارانهيآن فقط درد هوش شود،يم يكيموقع مركزت با زبانت  آن ،يكنياز جنس من م ،يكنيم يمركزت را خال يعني

و  يخسته شد هانكيع نياها و از  يشدگ تيهوهمنيو از ا يبشو يكيبا من  يكه عالقه دار يدرحالت ارانهيبا درد هوش

  .ديگويرا از زبان خدا م نهاينفاق آزاد كند. ا نيتو را از ا توانديتو و صبر تو و شكر تو م يعذرخواه نيا ،يخواهيآنها را نم

  �� ٣٠٥٩ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  از شََرر ديدر فِراقِ دوست سوز              در سََفر يسال ،و نِمسكي آن رفت

مسلسل وار و  گر،يفكر د كيبه  يفكر كياز  دنيپر قيو از طر كنديكه خدا در را باز نم ديرفت. فهم يآن من ذهن پس

را برنداشته است. رفت  هانكي. هنوز بالغ نشده، هنوز عبنددي. خودش دارد مبندديدارد درِ خدا را م ،يو تكرار كياتومات
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خود. بله. سفر را هم  يكار رو ،يشدگ تيهوهم يها نكيبرداشتن ع نيهم يعنيدر سفر بود. در سفر  يمدت ايسال  كيو 

  ْبَود؟سفر چه يشيچو با خو د،يبا شتنيسفر از خو . گفت كه:مياما صحبتش را كرده راًياخ

باشد، اگر  يزندگ يبه سو ايسر است كه در آن هوس برگشتن از دن يسر موقع :كه گفت ديايب ادمانياالن باز هم همان  و

را  ييكتاي يشخص هوس وارد شدن به فضا نيا پس .ميخواند راً ياخ خورد؟ينباشد آن سر به چه درد م يهوس نيچن

 تيبه خاطر هم هو نيو ا ،پرد يم گريفكر د كيبه  يفكر كيدانست كه از  يم يشدن با خدا را داشت، ول يكيداشت، 

 ييها را شناسا يشدگ تيهم هو نيو ا ،يزندگ ياست، شروع كرد به هوس سفر داشتن از خود به سو اديز يها يشدگ

  و پخته شد. دياز آتش درد سوز نيبعد، بنابر ا د،يكش ارانهيكرد و برداشت و درد هوش

  �� ٣٠٦٠ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  گشت َانباز ةخانباز گِردِ                بازگشت پس سوخته، آن شد پخته

 تيهم هو نيخودش بود و متوجه بود كه معتاد گونه ا يحواسش رو يعنيكه سوخته بود،  يبالغ شد، در حال نيبنابر ا پس

د و بالغ شد و دوباره كر ييشناسا يكي يكيرا  نهايا نيبنابر ا .كنند يشوند و او را از جا م يبه فكرها م ليها تبد يشدگ

به  يدفعه وقت كيافتد،  ياتفاق م نيلحظه به لحظه ا يعنيزد،  يخدا را م گرچه كه هر لحظه دربازگشت، در خدا را زد، 

 كياز كلمه انباز، شر دينيب يم نجايرا زد و از، در ا اريخانه  ها را انداخت، بله، آمد در يشدگ تيهم هو نيا ياندازه كاف

  . ميخدا هست كيما شر قتايحق يعنيكند،  ياستفاده م

 ندهيكند، نما يم نرابا او قِ يانسان وقت يعنيمن باش، در قسمت كردن،  نيمن باش، جانش بيدر آنجا هم گفت كه تو نا و

 يآنها را برا يهمه  نديخودش بب ديبا د ند،ياو بب ديبا د ديبا يجهان، ول نيدر ا ييبايپخش بركت، عشق، ز يخداست، برا

  كند. يهم صحبت انباز م نجايپس در ا ست،يدرست ن نيا كند، و يخواهد، و با ذهنش كار م يخودش م

  �� ٣٠٦١ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  ِز لب يَلفْظ اََدبيتا بَِنْجَهد ب                    ادب و ترس صد به دَر بر زد حلقه

خودش بود، بند ناف را  يمواظب بود كه مبادا به ذهن برود، تمركزش همه رو يليدفعه خ نيخدا را زد، منتها ا در پس

 يفكر اي يزيچ ،يشهوت ايمبادا حرص  ،مواظب بود يليحال باز هم خ نيبا ا د،يكش ياو را به جهان نم يزيبود، چ دهيبر

باشد و ذهن را خاموش  مياز جنس او باشد، و در حال تسل ديلحظه با نيكه در ا نيدفعه از توجه به ا كيدر جهان او را 

 تيهم هو يچون همه  ،خاموش شده بود ايذهنش را خاموش كرده بود،  يعنيزد،  يرا م در ينطوريكرده باشد، خالصه ا

  خودش نداشت. يسلطه  ريو مكرر او را ز كيذهنش بطور اتومات گريد ايها را انداخته بود  يشدگ
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بگذرد، از ذهنش  يزياز ذهنش چ يعنيادبانه از لبش بپراند،  يرا ب يلفظ كيه صد ترس و ادب، تا مبادا زد بر در ب حلقه

 م،يخوان يكه ما نماز م دينيب يجسم فكر نكند، م كيخدا راجع به  شيدفعه پ كينگذرد كه مربوط به جسم باشد،  يزيچ

خدا  شيپ شانيادبانه است، ا يب يليخ نيشود، ا يتا نمازمان تمام م زها،يفكر كردن به چ ميكن يحضور ندارد، شروع م

  باز نشود. و در د،يايدر ذهنم ب يرونيب زيچ كيذهنش را از كار انداخته بود مبادا 

  �� ٣٠٦٢ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  ستاندل يا يبر دَر هم تو :گفت       آن؟ ستيبر َدر ك :كه ارشي زد بانگ

 م،يكن يباز م م،يكن يما فضا را باز م نكهيزند كه، به محض ا يكه بانگ نم قتايحق ست؟يك از درون بانگ زد، كه بر در ارشي

 يباز م شود، در يدو تا فكر باز م نيشود، خوب مشخص است، فاصله ب يو ذهن خاموش م م،يكن يباز م م،يكن يباز م

و موالنا بصورت قصه  م،يهست ياو هم كه از اول متوجه است كه ما ك م،ياهكه از جنس او شد ميشو يشود، و ما متوجه م

  :ديگو يآورد، م يكه در م

  �� ٣٠٦٢ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  دلستان يا يبر دَر هم تو :گفت       آن؟ ستيبر دَر ك :كه ارشي زد بانگ

 نكيرفته اند، ع نيبه تو شده ام، آن من ها از ب ليمن تبد يعني ،يكه بر درب هم خودت هست ديگو يعاشق م نيا پس

  ها را برداشته ام، دردها را انداخته ام.

  �� ٣٠٦٣ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  دو من را در سَرا ييُگنجا ستين       من َدرآ يا ،مَني چون اكنون: گفت

 ينم ست،يدو تا من ن يجا برا نجايا نكهيا يداخل، برا ايب ،ياز جنس من شد ،يحاال كه تو من هست ديگو يخدا م پس

 نيعج ،يبشو نيربا من قَ  ،يمن بشو نيع ديشود، تو با يدو تا من نم نجايمن هم باشم، و ا ،يشود تو من داشته باش

  مجدد. ي ارانهيوحدت هوش يعني ،يبشو يكي ،يبشو

  �� ٣٠٦٤ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  سوزن درآ نيدر ا ،ييكتايكه چون          تاة دو سوزن را سَِر رشت ستني

 يوقت يشود، ول يو اگر سرِ نخ دو تا باشد از سوراخ سوزن رد نم ،يدر ذهن بود ،يبود ييزند، كه قبال دو يم ليتمث موالنا

 ييذهن با دو م،يدر ذهن نباش ديدو تا فكر با نيرد شدن از فاصله ب يما برا يعنيشود،  يشد، از سوراخ سوزن رد م كتاي
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 نيخواهد گفت كه ا ،ميخواند تيكه االن چند تا ب يمدت كيو االن پس از  ت،ها هم من هس ييدو ينو در ا .كند يفكر م

تواند مورد استفاده تو در جهان صورتها  يم ،ينيب يبا نظر م ،ي، و تو به من زنده شديستن توي آنكه من  يوقت ييدو

  .يشد يكيتو با من  يعني ،ييكتايچون كه  رد،يقرار بگ

 ياريآن هوش م،يدار ييكتاي نشيو ب م،يامتداد او شد ارانهيما االن هوش م،يستين شترينور ب كيما و او  ديكن يپس توجه م 

من جستجو  گريمنتها ذهنمان به لحاظ من داشتن خاموش است، من ندارد، ما در ذهن د م،يدوباره شد م،يكه از اول آن بود

آن من  توي يتواند كار كند، ول يدر جهان هنوز م زهايچ صيعامل فكر و تشخ كيذهن به عنوان  نكهيا يول م،يكن ينم

  من وجود نخواهد داشت. گريما د يدر فكرها يعني ست،ين

دوباره كن  نيكه ا ديگو يكند، و م يمهم اند، و دوباره موالنا صحبت كن فكان م يليخوانم االن خ يكه م يتيچند ب نيا

 جهينت اي ر،يداستان ش نياز هم يريگ جهيها نت تيب نيا م،يرس ياالن م نيرهاند، هم يه ما را از ذهن مفكان هست ك

 جهينت نيا رد،يگ يم جهينت ديگو يقصه م رد،يگ يم جهينت ديگو يكه موالنا مرتب قصه م ديدان يبه اصطالح، م يريگ

  خواهد داد. اديبه ما  يزيكند االن، چ يدارد م نياست كه ا يخوب يريگ

  �� ٣٠٦٥ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  اطيَدر خور با َجَمْل َسمُّ الْخِ  ستين           ارتباط آمد سوزن با را رشته

تواند  يشود، م يشود، و سرش دو تا م يم كتاي يرشته وقت ديگو يشتر، م يعنيسوراخ سوزن، َجمَل هم  يعني اطيالخ سَمُّ

 ياست، كج و معوج است، ما را م يتواند از سوراخ سوزن رد بشود، شتر من ذهن ياز سوراخ سوزن رد بشود، اما شتر نم

الغر بشود كه همه  نقدريالغر بشود، ا يليخ ديما با شتر نيشود و ا ياز سوراخ سوزن رد نم م،يدار يمن ذهن يوقت د،يگو

 م،يبلكه حضور و الغر بشو ينه از جنس من ذهن ،ميرشته باش كيما  كهيبطور فتد،يشناخته بشود، ب هايشدگ تيهم هو

  كه: ديگويقرآن است، م هيآ كيهم  نيدوتا فكر باز بشود و ا نيتا فاصله ب ميالغر بشو م،يالغر بشو

٤٠ هي)، آ٧سوره اعراف( م،كريقرآن  

اند گشوده نخواهد شد و به بهشت در ها سر برتافتهاند و از آنكرده بيما را تكذ اتيكه آ يكسان يآسمان بر رو يدرها«

  ».ميدهيم فريك نيچننيگاه كه شتر از سوراخِ سوزن بگذرد و مُجرمان را انخواهند آمد تا آن
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  ٥٠صفحه: 

مان باز آس ياند گشوده نخواهد شد. درهااند و از آنها سربرتافتهكرده بيما را تكذ اتيكه آ يكسان يآسمان بر رو يدرها

نگاه  هايشدگ تيهم هو قيكه از طر ينخواهند شد، وارد بهشت نخواهند شد. كسان تينهايب نهايا يعنينخواهد شد 

نخواهند شد، وارد  يكيهستند، با او  تيهستند، با دردها هم هو تيهوهم  زهايهستند، باچ تيبا باورها هم هو كنند،يم

نخواهد شد، بله و به  تينهايبهشت نخواهند شد، به اندازه خدا نخواهند شد، به اندازه آسمان نخواهند شد، مركزشان ب

  .بهشت در نخواهند آمد

 تيهمه هم هو يعنيالغر بشود، الغر بشود،  شود،آنقدر الغر ب شانيمن ذهن يعنيتا آنگاه كه شتر از سوراخ سوزن بگذرد. 

به  يشدگ تيهم هو چيشخص اصال بلند نشود به عنوان من، از پشت ه نيا گريكوچك بشود، د يمن ذهن فتد،يب هايدگش

 ست،يهمسرش ن ست،يمقامش ن ست،يرا ال كرده باشد، شناخته باشد كه پولش ن زيجهان نگاه نكند، ال كرده باشد، همه چ

كوچك بشود، آره، تا از سوراخ  يشتر الغر بشود، من ذهن جهيدر نت ست،ين ديآيكه در ذهنش م يزيچ چيه ست،يبدنش ن

نود  ي. گفتم باالاديز يبا اتالف انرژ ،ميكنيرا درست م ياالن من ذهن م،يهست يما همان من ذهن يعنيسوزن بگذرد. 

  . شوديم دهيبلع يمن ذهن لهيزنده ما بوس يدرصد زندگ

 ايما  يمن ذهن نيو به اصطالح ا .ميكنيما تند تند فكر م نيهم يبرا شود،يوجود ندارد و هر لحظه ساخته م يهنمن ذ

 يعنيگرفت، نگه داشت.  شوديرا نم نيو مقدار حركت دارد، ا رودياست كه با سرعت م يلياتومب كيفكر كردن ما مثل 

گم  مانيدر فكرها م،يبشو جيتند تند فكر كردنها گ نيا يو تو ميسازرا ب مانيو من ذهن ميتند تند فكر كن ميدار ليما تما

من  ميكني. چون فكر مميدرست كن يو من ذهن ميبشو جيگ م،يگم بشو شتريب د،يايموقعها هم دردها باال ب يبعض م،يبشو

  . ميهست يذهن

كه  ميكنيرا صرف م مانيزندگ متما اي ميكنيصرف م يانرژ ياديدر هر لحظه مقدار ز يساختن به اصطالح من ذهن يبرا

 نيو ا يكنيمرده درست م كيمرتب  يتو دار است، قبر يشاهد مرده است، تو نيزنده باشد و در غزل هم گفت ا نيتا ا

 نيهم يندارد، برا يشتر هم شكل خاص شكل،يب وانيح نيبه هر حال اجازه بده ا ،يستين يمن ذهن نيكار را نكن، تو ا

 كيشد،  اديمثال دانش ما ز مينيبيم كدفعهي كند،يم دييتأ يكي شود،يبزرگ م نطرفشيا م،يكنيفكر م يما ه يمن ذهن

بزرگ  يدارد، ه بيو غر بيشكل عج نيو ا شوديالغر م نورشيا كند،يم نيبه ما توه يكيچاق شد، از آنور  نورشيذره ا

  . كشديدرد م نورشيا شود،يآنورش كوچك م شود،يبزرگ م نورشيا شود،يم

 فريك نينچنيندارد. بله، مجرمان را ا يشتر، شتر شكل خاص ديگويم نيهم ياست، برا يبدشكل وانيح يليخ خالصه

 دارند،يرا نگه م نهايفكرها را، ا اي اتيذهن ايبا دردها و باورها را،  يشدگ تيهستند كه هم هو يمجرمان هم كسان م،يدهيم
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. پس افتديما م ياتفاق برا نيسر گرگ آورد و هر لحظه ا ييچه بال ريكه ش ديدي. در مثال دديخواهند د فريك نهايا

  از كجا آمده است. اطيَسمُّ الْخِ ميديفهم

  �� ٣٠٦٦ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  و عمل اضاتيجز به ِمقْراضِ ر                ؟َجَمل يِّهست كْ يشود بار كي

 ،يچيبله، فقط با ق شود؟يم كيبار شود،يكوچك م يشتر ك يعنيحس وجود شتر، جمل  اي يدار يهست نيا :ديگويم

هم جزو  يعذرخواه ،يصبر، شكر، عذرخواه ارانه،يهوش زيپره ارانه،يهوش يدردها اضتها،ير يچيق ،يچيق يعنيمقراض 

 توانديم يو هر كس ميكن را كوچك يمن ذهن ديبا اعمال م يعنياست و عمل كردن و اطاعت كردن. عمل كردن  اضتير

  كوچك كند. يشتر را ه نيرا نگاه كند و ا شيبصورت ناظر من ذهن

 يگذارهيلحظه را سرما نينقد ا يزندگ نيكوچكترش كند، كوچكترش كند و ا توانديشتر واكنش نشان خواهد داد و م

 ديگوي. بله، مپر از درد ما است يدارد. شتر در واقع نماد من ذهن هزنده نگ شيورزنهيو ك شيشتر را با واكنشها نيا .نكند

 ييزهايچ نيا ميبه عمل كن يوقت م،يبكن ديآره عمل با م،يانجام بده يكار كي ديو عمل و اطاعت. عمال ما با اضاتيفقط با ر

  .كردن يكردن، عذرخواه زيپره دن،يكش ارانهيدرد هوش دن،يكش اضتيبا ر ميخوانيرا كه م

به اصطالح  م،يگذاريم شيرا به معرض نما يدرد من ذهن يهااز جنبه يكي م،يترسيم م،يشويم نيهر موقع خشمگ

 نيمن ا يتو كمك كن خواهديو من دلم م ،به اشتباهمان ميو آگاه هست ،مياز خدا كه ما اشتباه كرد ميكنيم يعذرخواه

صبر ندارند، آن مثلث صبر و  ياعده كياست. صبر، صبر،  دنيكش ارانهيعمل است و درد هوش نيا .اشتباه را تكرار نكنم

  هم مهم هستند: اتياب نيبله. ا ،مهم است، آره يليخ يشكر و عذرخواه

  �� ٣٠٦٧ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  فَكانُكنْ يكو ُبوَد بر هر ُمحال              فُالن يمَر آن را ا دباي حق دستِ 

و ُكنْ  ديايتو كار ب ديكه اوال دست حق، دست خدا با ديگويموالنا م تيچند ب ني. در اآورديدوباره كُْن فَكان را م دينيبب

 لهيلحظه بوس نيلحظه است و اتفاق ا نيدر اطراف اتفاق ا ييكار با فضاگشا نيكه ا ديدانيو شما م .كار كند ديفَكان با

 ريش ياست و جلو يچ انيجر ميدياالن فهم م،يما گرگ هست مييگويو م ميرا خواند صهق ني. اگر ما اافتديقانون قضا م

و  ميدار ينظر كيما هم  مييگوينم م،يدهينظر خودمان را نم گريما د كنديقضاوت م ريش ي. وقتميكنيعرض اندام نم

  .ميريگيرا م ريكنار و نظر ش ميگذاريآن را ما م .مييگوينم م،ييرا بگو نيا ميخواهيم
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و نظر خدا  ميريرا بگ رينظر ش نكهي. اديبكش اضتير ديكار كن د،يقبل هم گفت: كار كن تيكه ب ميرا اعمال كن رياگر نظر ش

گفت گرگ كهنه،  م،يرا از گذشته به ارث برد تيّو گرگ ميكرد يو به عنوان گرگ كه سالها گرگ ميريلحظه بگ نيرا در ا

دارد  شيسال است انسان با من ذهن ونهايليم مييگويهزاران سال است، حاال م ديشا يعنيكار، گرگ كهنه يكار، اكهنه

  . ستيكه عدالت خودش است، عدالت خدا ن كنديعدالت را اجرا م

دست حق را، دست خدا را  ديشما با ،يهر من ذهن يعنيباش،  يخواهيم يهر كس يعنيفالن  يا تيب نيبه هر حال در ا

 نيعبارت از ا رممكنيرا ممكن بكند. غ رممكنيغبشو و بشود،  دياو بگو يعنيكه كُْن فَكان،  يبده هبه كار و اجاز ياوريب

 يگم شده، در ذهن زندگ شيبه آن فكر و در فكرها و دردها پرديفكر م نيو از ا ،سلطه ذهن است ريكه ز ياست كه كس

را بداند  نهايا ياگر كس ياست. حت رممكنيشدن غ ليموضوعات، تبد نيدچار حرص است و اصال خبر ندارد از ا كند،يم

  .شوديبشو و بشود، كار درست نم دياو بگو ،ييو اجازه ندهد كه با فضاگشا دياينگذارد دست خدا ب وذهناً 

  �� ٣٠٦٧ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  فَكانُكنْ يكو ُبَود بر هر مُحال               ُفالن يمَر آن را ا دباي حق دستِ 

 ياريرا فراهم كند، وگرنه اگر آن كُْن فَكان هوش يمن ذهن نيما از ا ييبا ُكنْ فَكان، مشكل رها ديايب ديدست حق با يعني

از دست من  ي. با من ذهنميتوانينم يندهد، ما با من ذهن ييندهد، شناسا صينكند، به ما خرد ندهد، تشخ ميما را تنظ

  .ديرا بگو نيا خواهدياست، م رممكنيرها شدن، غ يذهن

  �� ٣٠٦٨ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  او ساِكن شود مِ يهر حَرون از ب                 شود ممكن او دستِ از ُمحال هر

من  لهيبه حضور است بوس يشدن از من ذهن ليتبد رممكنياست، غ يواضح است چ رممكنيغ نجايدر ا ،يرممكنيغ هر

خدا وجود دارد و  دانديم حال لفظاً نيمن، در ع ديگويم شوديو بلند م شودينم ميتسل كند،يكه ناز م ي. هر كسيذهن

 د،يبخوان ديرا بعداً برو اتياب نيشما ا دوارميآدم موفق نخواهد شد. االن صحبت منافق بود، من ام نيبه او زنده بشود، ا ديبا

  . شوديبار گوش كردن نم كيبا 

 يگريمركز ما از جنس د م،ياحفظ كرده م،ييگويم بايز يزهايچ كياست كه به زبان  نيما و آن ا ميدار يبد تيخاص كي

 يحرفها يليخ ايبه زبان و به گفتن اسم خدا  م،يرنخورده نگه دا  دست ميخواهيكه مركزمان را م ياست و در حال

از هم  ياريهوش ييرها يعني رممكنيغ نياست. ا رممكنيمحال است، غ نيو ا ميببر شياز پ ميخواهينما، كار را ميمعنو
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 يما زندگ خبرانهيب نكهيو ا آنها را نميبيو خالص شدن از دردها، دردها كه ما نم هانكيو برداشتن ع هايشدگ تيهو

  .مانيدردها هيخودمان، تغذ ينگه داشتن دردها يبرا ميكنيم يگذارهيلحظه سرما نيرا ا قدمانن

 كيچون  م،يهست گرانيكه بهتر از د ميا دارعو اد ،ميهمه را عوض كن ميخواهيحال م نيو با ا ميفهمينم م،ينيبيو نم

كند  نيبه آن توه توانديكس نم چيه .بت ما است بايز يذهن ريتصو نيو ا ميرا ما درست كرد نيكه ا ميدار يذهن ريتصو

محال از دست او ممكن  خانم. هر اياست، آقا  يبزرگ يخالصه گرفتار خواهد،ياست، لقمه م رونيرو به ب يمن ذهن نيو ا

علم هم  قيو از طر ديباش يبه دانش خود متك د،يفضا را باز نكن د،ينشو ميرا نگذارد، تا شما تسل شيتا خدا پا يعنيشود، 

سركش، از ترس  يهر من ذهن يعنيشد. هر سركش، حَرون،  ديموفق نخواه د،يكن يموضوعات را بررس نيشده ا تيهو

  . شوديخدا ساكن م

  ��١٣٨١ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي��

  او ساِكن شود از ُكنْ فَكان گَهْ آن                نَهَد از المَكان يْ قََدم بر وِ  حَقْ
بشو و  ديگويبله، از كُنْ فَكان، او م م،يكنيو ما فضا را باز م ييكتاي ياز فضا گذارديخدا قدمش را به مركز ما م يعني

مركز سركش ما در اثر توجه  نيبنابرا م،يكنينم جاديا يگرفتار م،يدهينم تيما پاراز يجسم ياريهوش دِ يو با د شوديم

  است؟ مهم است.  ستدر شود،يتوجه خدا ساكن م يعنياو، 

   ��٣٠٧٧ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  مخالف چون ُگل و خاِر چَمن يْنَ            جمله من ي: َكاندر آ، اارشي گفت
همه  يعني ،يابه من شده لياش تبدهمه يعنياش من، همه يكه ا ديگويكه، به ما م ديگويمورد خدا م نيدر ا ارشي پس

 ،يوستيدوباره، به من پ ميشد يكيشو، من و تو  يكيتو، با من  ايب ،يرا هم انداخت تيدردها ،يارا برداشته هانكيع نيا

 يمن ذهن نيمن قدم بگذارم به مركزت، ا يگذاشت ييو با فضاگشا يردكرد، سفر ك دايسرت هوس من را پ ،يبرگشت

نه  ،ينه من گل باشم، تو خار باش .تو ايب ياش من شدتو، چون همه ايب سركشت، جهنمت خاموش شد، من كردم، حاال

  .ياز جنس من شد ،ينه، تو هم گل شد يطورنيا

   ��٣٠٧٨ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  حروف كاف و نون ينيَگر دوتا ب       ُشد، َغَلط كم شو كنون كتاي رشته

 كتاي ،ينور نظر هست نيبا نور نظر، تو هم هم نميبيمن م م،ينور شد كيرفت و االن من و تو  يمن ذهن يوقت ديگويم

كمتر اشتباه  نكهياشتباه نكن، نه ا اصالً  گريد يعنياشتباه نكن. غَلَط َكم شو كُنون  گريحاال د م،يشد يكيمن و تو  م،يشد
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 شود،يم ،يباش، از زبان زندگ ميگويباش، پس من م يعنياست، امر كُْن  كونيَُكنْ فَ نيكن. اگر تو كُن، امر كُن، كه هم

 ر،يدوتا نگ ر،يبگ يكيكُنْ را  گرياالن د ،يديديم ييدو ،يديديدوتا م يبرديذهن م يو تو آن را تو .ميگويمن م يعني

و تو اصال  شوديبشود و م ميمن بگو يو اگر بگذار ،ينيبيبا نور نظر م م،يهست يكياالن من و تو  ،اشتباه نكن نيپس بنابرا

  . ديگوياز زبان خدا م د،يگويم ياز زبان زندگ م،ينيبيم كجوريما دوتا  ن،ينب ييبا دو ن،ينب

   ��٣٠٧٩ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  تا َكشانَد مَر عَدَم را در ُخطوب       جَذوب آمد َكَمنْد چونهم نون و كاف

 ،ينيبينم ييتو با دو يكه وقت ديگويم گريبعبارت د رون،يب كشديم يستيما را از ن اصل كاف و نون مثل كمند ديگويم

 يعبارت به، جذب كننده اريبس يعنيجذب كننده است، جذوب  اريبس نيا شود،يبشو و م ديگويهمان كُنْ فَكان، كه خدا م

 يكيبا من  رونيحال ب نيدر ع يول ،هست ييو آنجا دو يكن يتو درست است كه در ذهن فكر م د،يخواهد بگو يم گريد

 االن من يتو اجازه داد ،كنم يگشوده شده با كن فكان كار م يو من با در فضا ،من هستند يتو ب يچون فكر ها ،شده

من  يعني ،جذب كننده است اريبس يتو حت يذهن صيكن فكان با تشخ نيو ا ودش يبشو و م ميبگو ارم و منذرا بگ ميپا

  .از آنطرف هم جذب كننده است نطوريو هم ،رونيكشم ب يتو را تند تند از ذهن م

ذهن  يما تو ،اولش مييچه بگو يعني ،كند يباز هم كن فكان كار م ،ميما به او زنده شد يشود كه وقت يمعلوم م يعني 

جذب  اريكن فكان من بس نيا ،يكن يفضا را باز م يوقت تو ديگو يم خواهد ما را از ذهن رها كند، يم يكي م،يسته يزندان

پس  ،بزرگ يمهم و كارها يكارها يعنيخطوب  .كند يمهم وادار م يشد و به كارهاكِ يكه عدم را م يبه طور كننده است،

  . ميكن قضاوت ديو ما نبا ،شود يبشو و م ديگو يكه م خداست،كن فكان  جذب كنند ه است، اريكه بس يزيآن چ

در  ميشو يم يكيما با او  يوقت ،ما با آن است ييكتاي يكي ،ن دو تا حالت داردكُ ،نكُ يعني. كاف و نون ديكن يتوجه م

 ديگو يما كه االن م يذهن ييشناسا يحت يعني ،شود يذهن شناسنده م يو فكر ها ،ستيحس وجود ن گريذهنمان د

 يذهن يها ييشناسا د،يستين تيشما با آن ها هم هو نكهيا يبرا ،است االن ديصحبت ها مف نيا ميكن يصحبت م ميدار

  .كند يو كن فكان كار م ديهست ميما تسلشحال  نيدر ع است، ديمف

تا ما  رونيكشد ب يم م،يستتوهم ه ،ميكن فكان و خدا ما را از ذهن كه در آن جا عدم هست يچه جور ديخواهد بگو يم 

ما را از  كاف و نون، ،كمند خدا .رونيب ميشو يم دهياز ذهن كش يجور پس معلوم شد ما چه م،يبزرگ انجام بده يكارها

دانم  يعشق و چه م باز هم از آن طرف كاف و نون، م،يو به او زنده شد ميشد دهيكش يوقت ،رونيكشد ب يزندان ذهن م

 مياز حاال ما ممكن است به خودمان بقبوالن.ميستين ياكه ما كاره دينيب يو م .كند يو در جهان پخش م كشد يبركت را م
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 اريما را با كاف و نون كه بس ميبگذار ،مينكن يمان دخالت در كار زندگ يذهن يبا قضاوت ها يليخ م،يستين يكه ما كاره ا

 ميكن يبخدا كمك م ،ميكن يذهن م كه ما در يبدون فرم ييشناسا نيهمبا  ،رديما را بگ مثل كمند، ،جذب كننده است

  . رونيكه ما را از ذهن بكشد ب

كاف و نون  ميكه ما نگذاشت ميديهر موقع د با صبر همراه است. ارانهيكار با درد هوش نيا ،اضاتيقبال هم گفته مقراض ر

 يم يعذر خواه ،رونيدل ما گذاشت ب را از شيو خدا پا ميكرد تما مقاوم ميديهر موقع د ،ميكن يم يعذر خواه كار كند،

چند  يعني .جاها بود نيهم ها ني. امياز ذهن خارج بشو ميتوان يما نم ،كه اگر دست حق نباشد ميديو امروز فهم ميكن

   ايگفت ب دينگاه كن تيب

  �� ٣٠٦٨ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  او ساكِن شود مِ يهر حَرون از ب               شود ممكن او دستِ از ُمحال هر

  �� ٣٠٦٧ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  فَكانُكنْ يكو ُبوَد بر هر ُمحال                 ُفالن يمَر آن را ا دباي حق دستِ 

 يم نيچه ا شود، يپس م ،باش او ديگو يچه م .است يكيامر كن و كن فكان هر دو  .است يكيكن فكان با كن  مي بينيد

  .ها پشت سر هستند نيپس ا .است يكيشود هر دو  يباش و م ديگو

  �� ٣٠٦٨ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  او ساكِن شود مِ يهر حَرون از ب               شود ممكن او دستِ از ُمحال هر

   ��٣٠٧٧ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  مخالف چون ُگل و خاِر َچمن يْ نَ             جمله من ي: َكاندر آ، اارشي گفت

   ��٣٠٧٨ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  حروف كاف و نون ينيَگر دوتا ب        ُشد، َغَلط كم شو كنون كتاي رشته

  .ياز من آگاه نبود يدر ذهن بود يكار كند. وقت ينگذاشت يمدت كيتو ، كرده يكاف و نون كار م شهيهم يعني

   ��٣٠٧٩ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  تا َكشاَند مَر عَدَم را در خُطوب         جذوب آمد َكَمنْد چونهم نون و كاف
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   ��٣٠٨٠ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  باشد آن دو در اثر كتايگَرچه                َكَمنْد اَندر ُصوَر دباي دوتا پس
 م،ينيب يحال كه ما با نظر م نيدر ع يعني كند، يكار م ييبا دو ،كند يكاف و نون در ذهن كار م يكه وقت ديخواهد بگو يم

ما  گريبه عبارت د .ميداشته باش يذهن يها ييو شناسا ميحرف بزن در ذهن ميتوان يم م،يشد يكيبا او  مينيب يبا نظر م

هنوز  ،ميكن يمنتقل م گريرا به همد زهايچ ،ميكن يم گفتگو گريبا همد ،ميشناس يمفكر كردن است كه جهان را  قياز طر

   .ميهست كتايكه ما  يدر حال ،تواند كار كند ين مآ

تواند استفاده كند. پس در  يهنوز از ذهن بدون حس وجودش م كند، يرا تجربه م ييكتايو  نديب يكه با نظر م يهر كس

هم  يذهن يها ييشناسا م،يشد كتاي ،ميمان كار كردخود يرو يمدت كيپس از  يحال وقت نيدر ع يعني ر دوتاست،صوّ

  .شود يذهن دوتا م يتو ،كند يكار م كتاي رونيب رون،يبكشد ب يما را زندگ يكه دوباره باق ،كند يكمك م

   ��٣٠٨٠ اتيدفتر اول، اب ،يمثنو ،يمولو��

  باشد آن دو در اثر كتايَگرچه                 َكَمنْد اَندر ُصوَر دباي دوتا پس
 نيا يول شود، يدوتا م ييشناسا يشود برا يوارد ذهن م يوقت يول ،است كتاياثرش  رون،يكشد ب يما را از ذهن م بله

حضور انجام  ياريبه هوش ياز من ذهن شدن ما ليتبد نيا يچه جور كه دينيب يپس شما م ندارد، تيحس هو ييشناسا

 يما م ،ميرا خواند كن فكان ،ميحرف معشوق را خواند ،ميرا خواند اريدر زدن  ،ميرا خواند ريشود. بله داستان ش يم

تواند  يم ،شود يوارد ذهن م يو وقت ،ميهست يكياست كه با او  يستون نور كي مينيب يبا نظر م يوقت ،ميباش كتاي ميتوان

   .يذهن ييشناسا يبرا ست،يكه در آن حس وجود ن ييدو ،كار كند ييبا دو

قسمت  كي رديگ يچنگك م كيدرست مثل  ييكتاياو با كمند  د،يهست ميتسل يول ديكن يم يذهن ييناساشما ش يعني

 ديهست تيهم هو يزيبا چه چ ديكن يم ييشناسا ،رونيكشد ب ياو م ديكن يم ييو شما شناسا ،رونيكشد ب يشما را م

من  ،شود يشود دو تا م يوارد ذهن م يوقت يول ست، كتاي يستون نور كياش كند و همه يآن فورا شما را از آن آزاد م

چند  ديبله اجازه بده .نه ايافتد  يجا م شتريخواندن ب اديبا ز ايكه آ دينيبب د،يخودتان بخوان ها را نيا كنم يخواهش م

  .هم از دفتر ششم براتون بخوانم تيب

   ��٣٣٩٥ اتيدفتر ششم، اب ،يمثنو ،يمولو��

  دهديدشمن خود را َنواله م                  ِزهَديزو م ايكه ض آفتابي
  يدهد غذا م يلقمه م ،به دشمنان خودش كه خفاش باشند مثالً  ،تاباند يرا م ييكه روشنا يرونيزند آفتاب ب يم مثال
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 د،يآ ياست كه خدا كه نور از او م نيمنظورش ا كند، يم هيخفاش غذا ته يعنيمرغ شب  يكه برا يآفتاباين  نوچ ،دهد 

 يقضاوت م گر چه كه ما عمالً  ،دارد يرا زنده نگه م يمن ذهن يعني ،دهد يهم لقمه م يبه من ذهن ،ديآ ياز او م زيهمه چ

و  ديايگذارد بركت او ب يو نم ،دشمن خدا است يمن ذهن ،يدر من ذهن ميو دشمن خدا هست ميكن يو مقاومت م ميكن

  زديست يدائما با او م

   ��٣٣٩٦ اتيدفتر ششم، اب ،يمثنو ،يمولو��

  ستيكه او ُخفّاش ن يشهباز كلي

  است يو روشن نيبچشم بازش راست

ما جزوش  ديشده، شا داريب يكه تا حدود يانسان يعني ؟يچ يعني ست،يكه او از جنس خفاش ن يشهباز ديگو يم اما

 مياو درك كرده ميديو فهم ،ميمقدار هم باز شاه هست كي م،يكه همه اش در شب باش ميستيكامال خفاش ن گريما د م،يباش

همه اش  م،يهست نيراست ب يچشم مان باز شده و گهگاه م،يا دههم روشن ش يخدا و مقدار يبه سو ميبرگرد ديكه ما با

ها  نكيع يطورنيلحظه بعد هم ،يشدگ تيلحظه هم هو نيكه ا ستين يطور نيا ست،يها ن يشدگ تيبر حسب هم هو

 رشود، اگ يپس چشم ما روشن م مينيب ياو جهان را م نكيو با ع ميشو يموقع ها هم به او زنده م يپشت سر هم نه، بعض

  باشد. يطور نيا

   ��٣٣٩٧ اتيدفتر ششم، اب ،يمثنو ،يمولو��

  مالد گوِش او ديدر ادب خورش       چو خُفّاش او ُنمو دجوي شب به گر

 قيبه شب و از طر ديدوباره برو د،يو شما هم حتما هست ميباش ممكن است ما هم جزوش ميگو يكه م يآدم نيچن كي اگر

 د،يبه او زنده بشو ديكه فضا را باز كن نيا يبه جا يعني د،يشد باشبهتر، مانند خفاش دنبال رُ  شتريب يهر چ ،يطلب ادهيز

گوش  ديصورت خورش نيخودتان را، در ا ديكنسه قايم د،يپوز بده ديبخواه د،يرا بزرگ كن يدوباره من ذهن ديفضا را ببند

 ادتاني ده،يكه خفاش نور ما را ند ديكه فرض كن ديگو يم .مالد يكه ادب كند ما را گوش ما را م نيا يبرا .مالد يما را م

 يديتو كه هم شب را د يهست؟ ول يشب چ نيا ديگو يم نديب يروز م يكرده وقت يكه در شب زندگ يهست گفت كس

 يدوباره  رها م نهايا ايدر شب هستند، آ يجنس هستند، روز را تجربه كردند ول نيما از ا نندگانياكثر ب ،يديهم روز را د

فضا را باز  اي ،خواهند خودشان را بزرگ كنند يم يشدگ تيهم هو قيروند به ذهن و از طر يروند؟ م يكنند موضوع را م

  مالد. ياگر دوباره بخواهند بروند شب، خدا گوششان را م ؟كننديشان را بزرگ م نهيكنند، س يم



  Program # 783                                                                                     ۷۸۳برنامه مشاره 

  ٥٨صفحه: 

   ��٣٣٩٨ اتيدفتر ششم، اب ،يمثنو ،يمولو��

  چه شد؟ يدارد تو را بار يعّلت              كه آن ُخفّاش لُد رميگ دشگوي

 يشدگ تيهم هو نكيكه اصال تا حاال به من زنده نشده، بدون ع يكه فرض كن آن خفاش، آن من ذهن ديگو يخدا م يعني

ه چيزت دارد، تو چ يشدگ تيدارد كه واقعا دارد، مرض هم هو يمرض كيكند، آن  يم زهيبه من نگاه نكرده و دائما ست

  بله. ،يدي؟ تو كه چند بار دهست

   ��٣٣٩٩ اتيدفتر ششم، اب ،يمثنو ،يمولو��

  َسر دگر از آفتاب يتا نتاب                   ِاكتِئاب از زجر، به بدهم مالشت

 نيتو چند ،يافسرده كردن تو، تا سر از دستورات من نتاب ،كردن نيآن هم به زجر، با غصه دادن، اندوهگ كنميم هتيتنب

 شيتا پ ،كنم يافسرده ات م مالم،يت را ماپس من گوش ؟يرفت يباز هم گذاشت ،يفضا را باز كرد ،يشد ميبار تا حاال تسل

بله دوباره  .يها خودت را نشان بده يشدگ تيكردن هم هو اديز قيمن من من و از طر ييبگو يبلند نشو ،رميمن كه ش

  . كنديم تيرا تقو گريهمد يول ستيدنبال هم ن نهايدهم، ا ياز دفتر ششم مالشت م

   ��٣٤٠٩ اتيدفتر ششم، اب ،يمثنو ،يمولو��

  در سَواد؟ ياُفتتا تو چون ُخّفاش         داد دِيآمد از خورش رتَقْصي چه كه

به همه  ديگو يعدالت هستم، از زبان خدا م ديمن به تو كمك كردم كه من خورش يتو هر موقع فضا را باز كرد ديگو يم

تا تو مثل خفاش در  ،من ندادم ياز من كمك خواست قتاًيحق يك ؟يتو فضا را باز كرد يكردم؟ ك يكوتاه يك د،يگو يما م

چرا دوباره با  د،يكرد شرفتيپ يمقدار د،يفضا را باز كرد د،يشد ميتسلاگر شما بارها  .يكيتار يعنيسواد  ؟يفتيب يكيتار

چرا شكر  د؟ينكرد يچرا معذرت خواه د؟يچرا صبر نكرد د،يشد جيگو دردتان باال آمد  يچرا وقت د؟يذهنتان قضاوت كرد

  چرا؟  د؟يها حضورت را اندازه گرفت يشدگ تيچرا با خط كش ذهن و هم هو تان؟يها شرفتيآن پ يبرا دينكرد

   ��٣٤١٠ اتيدفتر ششم، اب ،يمثنو ،يمولو��

  و سَراب؟ گياز ر يخواه ياريتا تو     آمد از َبحْر و َسحاب ريچه تَقْص نهي

كه تو  نها،ياست ا يكرد، از زبان زندگ يكرد؟ چه كوتاه يكوتاه يمن و ابر بارش من، ابر رحمت من، ك ييكتاي يايدر نيا

 ديدان يو سراب و توهم ذهن، از خواب ذهن، سراب كه م ،هاست يشدگ تيمنظور هم هو ابانيب گير يعني  ،گياز ر يرفت

در اثر گرما و انعكاس  ديآ يبه نظر م ديديتان دهمه م،يرو يهست كه ما م ييها ابانيسراب همان ب ،بله گر،يهست د يچ
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تابستان و انعكاس نور،  يو گرما ابانيب گير .هست گير يدارد ول يزندگ ديآ يذهن هم به نظر م نيو ا ،استينور آنور در

و ابر رحمت  اياز من در ؟يخواه يم يزندگ ياز ذهن و من ذهن يهمه سراب هست، تو چرا رفت يدهد ول يرا نشان م ايدر

  ؟يبود دهيد يمن چه كوتاه

   ��٣٤١١ اتيدفتر ششم، اب ،يمثنو ،يمولو��

  تو آخِر َچشِم باز يدار وسُفاي                َمجاز و َاندطَبْع ُخفّاش اگر عام

خفاش طبعند  نهايكنند، ا ينگاه م يشدگ تيهم هو كيدارند و هر لحظه از پشت  يشدگ تيعموم مردم كه هم هو اگر

ها و تو توهم  يشدگ تيهم هو نكياز پشت ع دنيخواب ذهن و د يعني نجايدر ا يكيرا دوست دارند، تار يكيتار يعني

را  تانيكه جنس اصل ديشما باش نيتواند هم يم وسفي وسف،ي ياز جنس فكر، از جنس توهم، ا يعنيد، مجاز هستن

  .يتو كه چشم باز دار د،يديد

   ��٣٤١٢ اتيدفتر ششم، اب ،يمثنو ،يمولو��

  چه بود؟ يرا بار دهيباِز سُلطان د           رفت در كور و َكبود خُفاشي گر

كه  يبسازد به طور يبرود من ذهن يذهن يزهايهست با دردها و با چ تيكه هم هو يانسان يعنيخفاش  كياگر  ديگو يم

بزند، همه اش به خودش  بيو آنور كبود بشود و به خودش آس نوريچشم دلش و خودش را بزند ا ديكور باشد به لحاظ د

 بايكه تقر دهيكه سلطان را د يكار را بكند، آن باز نيخفاش ا كي فتد،يبه خودش ضرر بزند ب هم ضرر بزند، هم كور باشد و

. اگر ديكرد يوگرنه نگاه نم ديديسلطان را د ديو متعهد هست ديده يو ادامه م ديكن يبرنامه نگاه م نيهمه شما كه به ا

برود،  رونيسلطان از دلتان ب يو پا دياگر منقبض بشو د،يخودتان بكن يبه مجاز، به ذهن و ترك كار رو ديشما دوباره برو

  .ديشو يم هيدوباره تنب ديكار را بكن نياگر ا ديخواهد بگو يم د؟يكنيكار را م نيا يچ يخوب برا

   ��٣٤١٣ اتيدفتر ششم، اب ،يمثنو ،يمولو��

  عماد دهيكه مساز از چوبِ پوس      جُرم اوستاد نبدي كردش ادب پس

اين  ،مثل موالنا آشنا شديم ،و االن كه ما با بزرگي .راه هايي پيدا خواهد كرد كه خودش را به ما نشان بدهدمطمئناً زندگي 

يا ناز داشته  ،متعهد نباشيد و اين سفر را شروع نكنيد ،و اگر درست عمل نكنيد .چيزها را ديگر شما هشيارانه مي دانيد

همان  ،يا برويد ذهن ،اين كار را مي خواهم عقب بيندازم ،را مي كنمباشيد يا بگوييد كه من َجسته و گريخته اين كار 

كه تو حق نداري از چوب پوسيده ستون  .شما را ادب خواهد كرد ،در اين صورت ُاستاد يعني خدا ،كارهاي قبل را بكنيد
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به  ،به دنيا ،دا استنبايد به عنوان هشياري كه از جنس خ ،االن كه مي بينيد كه اين من ذهني پوسيده است .درست كني

اين  ،بله .اين جهان ديگر نمي تواند تكيه گاه ما باشد، چيز آفل نمي تواند تكيه گاه ما باشد .چيزهاي آفل متكي باشيد

  :كه مي گويد .اين مربوط به يك آيه است .ايمابيات را قبالً هم خوانده

 ٤هي)، آ٦٣سوره منافقون( م،كريقرآن  

 ييگو ،يدهيشان گوش مبه سخنان نديهر چون سخن بگو د،يآيتو را از ظاهرشان خوش م ،ينيها را ببآن چون«

  »داده. هيتك واريهستند به د ييهاچوب

مدت ها آنجا  ،اند گاهي اوقاتاين چوب هايي كه به ديوار تكيه داده. يعني تو ظاهر آدم ها را مي بيني خوشتان مي آيد

و  .از اين ها نمي شود ستون درست كرد .پوسيده است ،ولي دست بزني مي افتد ،از دور به نظر چوب مي آيد .مي ماند

 .ساختمان زندگي مان را روي همين چوب هاي پوسيده مي سازيم ،ولي ما ساختمان هايمان را .ساخت آن ساختمان روي

 ،آري .كه آفل است براي اين .چوب پوسيده است ،هر چيزي كه با هم هويت شدگي با چيزهاي اين جهاني ساخته بشود

  :مي گويد ،معني كامالً مشخص است

  ��٤١٧٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو��

  كور، ِبهْ  ديسپ دهيآن چنان د            كو َنْبوَد ز وصلش در فِرِهْ   دهدي

اين  ،يا محدوديت بين باشد ،محدود بين باشد ،وصل به كوثر نباشد ،چشمي كه از وصال او در زيبايي و فراواني نباشد

مي گويد چشم دل ما اگر از پشت هم  ،منظور از ديده همين چشم دل ما است ؟چرا .بهتر است كه كور باشد ،چنين ديده

اين  ،به خدا وصل نيست ،به محدوديتِ هم هويت شدگي وصل است ،و فراواني انديش نيست ،هويت شدگي ها مي بيند

   .يعني اين َقدَر الزم است كه با نور نظر ببينيم .پس نبيند بهتر است .دديد به ما هميشه ضرر خواهد ز

  �� ٤٤٢٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو��

  مَشغولَش مَكُن شيُجز به عشق خو  َمكُن مَعْزولَش است عشق عاِملِ 

پس عمل كننده عشق  ،برود با او يكي بشود ،يعني انسان بايد از جهان بيايد حركت كند ،پس انسان عامل عشق است

معزولش نكن يعني  ،كار موثر انجام مي دهيم .فقط موقعي كه ما با او يكي مي شويم كار درست انجام مي دهيم ،است



  Program # 783                                                                                     ۷۸۳برنامه مشاره 

  ٦١صفحه: 

 ،در عمل هم مي بينيد كه ما مسئله درست مي كنيم ،توي من ذهني ما كار نمي كنيم ،از كار بيكارش نكن ،عزلش نكن

دشمن درست مي كنيم با دشمنانمان آشتي مي  ،مسائل را حل مي كنيم ،مي كنيممسئله درست  ،مسائل را حل مي كنيم

  .اين ها كار نيست ،بعد دوباره دشمن مي شويم .پس از يك مدتي مي گوييم نه ! دوست شديم ،كنيم

مقاومت  ،ناميهشيار باشيم به فكرها ،خِرد زندگي وارد فكر و عمل مان بشود ،يكتا بشويم ،كار آن است كه با نظر كار كنيم

جز به عشق خويش  .به خدا مي گوييم كه انسان را معزول نكن ،آن موقع عامل عشق مي شويم ،قضاوت نكنيم ،نكنيم

  .فقط به عشق خودت مشغول ُكن ،مشخص است .مشغولش مكن

  ��٤٤٢٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو��

  و نامَش مَنْصِب ستيمَعْزول نِ يع        مُْحِجب است تيَ كاَنم ِز رو منِْصبي

يعني هر وضعيتي كه نمي گذارد من روي تو را  ،ُمحجِب است از روي تو ،هر منصبي كه آن مرا ،هر مقامي ،هر وضعيتي

پدر  ،در هر نقشي ،در هر مقامي ،در هر وضعيتي .يعني مثل اين كه مرا از كار بيكار كرده اند .است اين عين معزولي ،ببينم

 .كارم به درد نمي خورد ،من بيكارم ،اگر روي تو را نمي بينم ،نمي دانم هر هركاره هستم ،هستمرئيس  ،مادر هستم ،هستم

چون كارش عشقي نيست  .كارش به درد نخورد ،يعني انسان مي تواند منصب بزرگي داشته باشد ،فقط نامش منصب است

  .چون با او يكي نيست

  �� ٣٨١ اتيدفتر ششم، اب ،يمثنو ،يمولو��

  دشيَبايم نيكه چن يآزمود                   دشآي رحم تا بگذار آرزو

دارد و آرزوهايش هم هويت  و در آينده آرزو ،كه يك داستان به ثمر نرسيده است ،مي گويد اين من ذهني را بگذار كنار

مي گوييم ما قصه زندگي  ،و يك چنين قصه را به عنوان من دانستن .زندگي شروع خواهد شد ،است كه اگر به آنها برسد

و شما ياد گرفتيد كه اين  .تا خدا به تو رحم بكند ،در زمان هستيم اين را بگذار كنار ،مان هستيم با آن هم هويت هستيم

  .اين چنين بايد باشد ،درست است

 ،در آينده باشي ،در زمان باشي ،اگر تو بگويي من دارم و اين هم آرزوهايمان هست و مرتب با فكرها دنبال اين ها باشي

 .خدا به شما رحم نمي كند ،اين چنين به من ظلم شده است در آينده مي خواهم بروم اين طوري بشوم ،در گذشته باشي

ببين آيا آرزوهاي هم هويت شدگي  ،توجه كنيد اگر شما آدمي هستيد كه مي گوييد خدايا به من رحم كن به رحمانيتش

   .كنددر اين صورت به تو رحم نمي  ؟داري
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  �� ٣٨٢ اتيدفتر ششم، اب ،يمثنو ،يمولو��

  از حبسِ او در ُگلشَنش يتا رَو    َجست، پس خدمت ُكَنش َنتاني چون

نظر  يك .ما يك ستون نوري نمي شويم ،و كُن فَكان كار نكند ،كه او تا پايش را نگذارد به مركز ما ،امروز فهميديم ديگر

يعني فضا را باز كن بگو  ،پس مي گويد به او خدمت كن .من ذهني نمي توانيم بَِجهيم از، بله .يكتا باشيم ،نمي شويم كه

زندان او  ،يعني اين ذهن .تا به اين ترتيب او تو را حبس كرده است .شما هر چه مي گوييد من همان كار را انجام بدهم

پس از آن ، ببرد به فضاي يكتايي .دش ببردبه باغ خو ،تا او تو را به ُگلشن خودش ببرد .تا هشيارانه تسليم بشوي ،است

  .چرا در فِكَنده خودت مي َغلطي ،در چمن بِغَلطي ،ياسمين بَِغلطي گفت كه در ،امروز در غزل بود ،خواهي ديد كه

  �� ٣٨٣ اتيدفتر ششم، اب ،يمثنو ،يمولو��

  يغَو يو داور ا ينيبيداد م                يشومي مراقب تو چون َدمبهدم

 داور با عدل كار مي كند، ،متوجه خواهي شد كه خدا ،حضور ناظر وقتي َدم به َدم تو تماشاگر ذهن ات هستي به صورت

مرتب يا پاداش مي گيريم يا  ،متوجه خواهيم شد كه هر كاري مي كنيم ما ،يعني وقتي ما ناظر ذهن مان باشيم .اي گمراه

كه ما  يكه مذهب مينيب يم ،داد عدل الهي است ،داور نماد خدا است ،ر راهم داد را مي بينيم هم داو .ما تنبيه مي شويم

 يفضا را م مينيب يم يكند، وقت يخرد او به ما كمك م ميكن يفضا را باز م يكه وقت مينيب ياست، م يمعزول نيع ميدار

 مينيب يم م،يافت يم ريگ شتريب م،يكن يضرر م ميكن يمان عمل م يبا عقل جزو مينيب يم يوقت ،ميكن يما ضرر م ميبند

  شود. يفراهم م ييكتاي يراه سفرمان از ذهن به فضا واشي واشي ميكن يفضا را باز م

  ��٣٨٤ اتيدفتر ششم، اب ،يمثنو ،يمولو��

  گذارد آفتاب يكاِر خود را كِ                چشِم خود را ز ِاحتجاب ِبَبندي ور

خدا  ايافتد، آ يكه چه اتفاق م مينيو نب ميو چشم ناظر خودمان را ببند ميو جذب ذهن بشو ميبپر يبه فكر ياگر از فكر ما

  شود؟ نه. يم كارياز كار ب

و با تامل، بصورت ناظر ذهن تان، بصورت مراقبه،  ارانهيهش كه ديشو يشما متوجه م م،يخوان يرا كه ما م زهايچ نيا منتها

 نصورتيدر ا د،يو از اوضاع خودتان خبر نداشته باش ديكه حجاب درست كن ديو اگر بخواه د؟يبكن ديتوان يم ييچه كارها

به  يفكر كياز  ،يچشمت را بست نكهيا يدرد دارند، برا نقدريكه چرا ا نندك يها تعجب م يليشد، خ ديدچار درد خواه
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 ينم ،يخدا خواسته از تو بكن ديگو يكه م كارآن  ،يجذب ذهن ات هست ،يكن يحجاب درست م كي ،يپر يم گريفكر د

   .يبشو داريدهد، تا با درد ب يبه تو درد م يعني ،يهمه درد دار نيا ،يگرفتار شد ،يكن

  ��٦٥٤شماره تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو��

  ُبَود نيب ْجان، جانِ پُر َفن ةديد                       ُبوَد نيبتَن دائماً َتن ةددي

حضور است كه  ةديجان است، نظر است، د ةدياما د ند،يب تواند يتن را م دارد و فقط يجسم ياريهش ،يمن ذهن ةديد

فقط  م،ينيبب ميتوان يها فقط تن را م يشدگ تيهم هو ديد ،يمن ذهن ديما با د يعني ند،يتواند بب يجان پر از اسرار را م

 م،يفضا را باز كن ديبا نكاريا يبرا م،ينيبب ميتوان يخدا را نم م،ينيبب ميتوان يمجسم ها را  م،ينيبب ميتوان يجهان را م نيا

 ةديد م،يريبگ ميتوان يو از او كمك نم مينيب يپس اگر ما خدا را نم م،يشوبباز شده كمك كند ما به جانمان زنده  يآن فضا

   .مان در كار است نيتن ب

   ��١٠٨٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو��

  را شيخوش ك ةنيآن آ نيآفر               را شيخو دميبد دمدي را تو چون

 يوقت م،ينيب يخدا را م م،ينيب يرا م يزندگ م،ينيب ياو را م كدفعهي م،يكن يباز م م،يكن يباز م م،يكن يفضا را باز م يوقت

به تو زنده شدم،  يوقت كه ش،يخوش ك نهيبر آ نيآفر .مينيب يخودمان را هم م ،ميهست يك ميفهم يم مينيب ياو را م

 يتوانم بدانم ك يمن نم ن،يتن ب دهيبا د ،يجسم ياريذهن با هش پس در ،جنس خدا هستم دميهستم، فهم يك دميفهم

شوم،  يبه او زنده م اي نميب ياو را م يندارد، وقت دهيفا نيدانم، ا يدانم، بصورت مفهوم م يهستم، اگر بدانم فقط با ذهنم م

است  شيخوش ك نهيآ نيشده، هم ازب يفضا نيو زنده شدن به او و ا نميب يدم را آنموقع مهستم، خو يفهمم كه ك يم

  دهد. يدهد، هم خدا را نشان م يكه هم من را نشان م

   ��١٠٨٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو��

  من مستغرقِ ِاجالل شد جانِ             ُمحالم حال شد دم،دي را تو چون

 ريغ ست؟يممكن چ ريكه غ ديدان يم، مهممكن  ريبله، غ .ممكن ام ممكن شد ريبه تو زنده شدم، غ دم،يتو را د يوقت

افتاده، هر  ريگ ست،يذهن خارج بشود، راهش را بلد ن نيخواهد از ا يافتاده، م ريممكن آن است كه آدم در ذهن اش گ

جان من  و شود، يممكن هم ممكن م ريغ ،ينيب ياو را م يكند، وقت يم تشياذ د،يآ يشود، دردها م يكند نم يم يكار

  و خرد تو شد. يو بزرگ ييبايجان من غرق ز .ممكن ام ممكن شد ريغ دميتو را د يتو شد، وقت ييبايو ز يغرق بزرگ
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   ��١٠٨٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو��

  از چشمم فتاد ديخورش نيِمهِر ا       اْلِبالدروحَ  يخود ا دم،دي را تو چون

روشن  ديخورش نيكه ا يزيمهر هر چ گريد د،يگو يكائنات، دارد به خدا م روح همه شهرها، روح يا دم،يتو را د يوقت

 نيا يزهايمن به چ گرياز چشمم افتاد، د د،يخود خورش يشناختم، حت يم يجسم يارينور هوش قيكرده بود و از طر

  از دست دادم. نهايا بهعالقه ام را  دم،يتو را د يندارم، وقت يعالقه ا يجهان

   ��١٠٨٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو��

  نگردد اندر چمن يجز به خوار               چشم من وتاز  همتعالي گشت

 گريهمت شد، االن دلم د يهمت شد، عال ياز تو دوباره عال ايچشم من دوباره مثل قبل،  پس، و است،ننسخه ها  يبعض

به  گريهمت شد، د يعال ند،يرا بب ييبايز ند،يعشق را بب ند،يخواهد تو را بب يها رفت، م يشدگ تيچون آن هم هو

  من را جذب كنند. وجهتوانند ت يآنها نم يعنيكند،  ينگاه م يدهد به خوار يكه ذهن نشان م ييزهايچ

   ��١٠٨٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو��

  خود بِديدَم َرْشِك ُحورُحور ُجسَْتم،          نور نور ِبديدَم خود ُجْسَتم، نور

فضا را باز كردم، باز  كدفعهي .ميكن يم يينور، فضا گشا يفضا را باز كردم، ما در جستجو يعنينور جستم،  نيبنابرا پس

كردم،  يفضا را باز م نكهيا يجستم، برا يم ييرو باينور نظر، نور خدا، و ز يعنينور نور،  .دمينور را د رونباز كردم،  كردم،

به  كدفعهيبودم،  ييبايپس دنبال حور بودم، دنبال ز ،دميد يتو م ديكردم با د يباز م افضا ر دم،يد يها را نم يزشت گريد

  .دميحور حور را د ايكه رشك حور است،  دميد ييرو بايز كيتو زنده شدم، 

   ��١٠٨٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو��

  ِبديدَم در تو من ييوُسفِسْتان             تن ُجستم لطيف و سيم يوسفي

 يعني دم،يد وسفستانيبه تو زنده شدم،  يدر تو، وقت كدفعهيباشد، و  بايباشد و ز فيبودم كه لط يوسفيمن دنبال  پس

  .دميد يم ييبايكردم ز يبه هر طرف نگاه م
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  ٦٥صفحه: 

  �� ١٠٨٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو��

  ِبْنمُود از هر جزو تو يَجنَّت                 جووجنَّت بَُدم در ُجست  ِپي در

كردم و ادامه دادم، دم به دم،  ييفضا گشا يدنبال جنت بودم، دنبال بهشت بودم، در جستجو بودم، وقت نيبنابرا پس

  آمد از هر جزو تو، بله. شيپ يبهشت كدفعهي

خواهم  تانيبرا گريمانده، هفته د ادياش را، هنوز ز هيبق م،يجا بسنده كن نيبه هم ديخوب اجازه بده م،ينيبب ديبده اجازه

داد  يكه خواندم نشان م ياتياب نيهم در ا نطورياش با عقل كل است، هم سهيو مقا يباره عقل جزوواشعار د هيخواند، بق

   ست؟يعقل كل چ ست؟يكه عقل جزو چ
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