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  2صفحه: 

  ٤٨١شمس، غزل  شماره  وانيد ،يمولو

  

  ستيتو ن يَِبها تو؟ كه َكس را به كَف يچه گوهر
  ست؟يتو ن يِ چه دارد در كَف كه آن َعطا جهان

  
  َبتَرست؟ نيتو ز ُرخِ يب ديَ آن كه زِ  يِسزا

  ستيتو ن يِبنده مَدِه، گر چه او سزا يِسزا
  

  دل و جان ينثارِ خاكِ تو خواهم به هر دَم
  ستيتو ن يِ كه خاكِ پا ،يسَرِ جانبر  خاك كه

  
  تو بر همه ُمرغان يِست هواكَ ُمبار

  ستيتو ن يِكه در هوا ،ينامُبارك مُرغ چه
  

  موجِ حوادث هر آن كِه ِاسْتادَست انِ يم
  ستيتو ن يِ كه آشناآشنا نََرهَد، چون به

  
  بَقا ندارد عالَم اگر َبقا دارد

  ستيتو ن يِچو او َمحَْرمِ َبقا ر،يگ فَناش
  

  سترا ماتَ  تيكاو شَه يست ُرخخچه فَرُّ 
  ستيتو ن يِلِقايلِقا بُوَد آنَكس، كه بخوش چه

  
  كه سخْت خام بُوَد زم،يِز َزخِم تو نَگُر

  ستيتو ن باليِ آتشكه سوختة  يدل
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  3صفحه: 

  در مكان دارد يَنشُد، رو ستيكه ن يدل
  ستيتو ن يِ كه رو، كه جا يالمَكانْش بِران زِ 

  
  ناگراِن تو را  َثنا و ثَ  ستيكرانه ن

  ست؟يتو ن َثنايِذَّره كه سَرگشتة  كدام
  

  :ديگويبه نظم م يآن كه نظام رِ ينظ
  ستيتو ن يَِمكُن كه مرا طاقِت جَفا َجفا
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ٤٨١حضور امروز را با غزل شماره برنامه گنج يپرسبا سالم و احوال

  ستيتو ن يِف َبهاتو؟ كه َكس را به كَ  يچه گوهر
  ست؟يتو ن يِ چه دارد در كَف كه آن َعطا جهان

  ) ٤٨١شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو 

 ؟يكه تو از جنس كدام گوهر هست ديگويم كنديم يو رو به زندگ كنديسؤال را مطرح م نيا يپس موالنا از جانب هر انسان

تو را  يدر كفِ دستش بها كسچيكه ه ،يدهينور م ،يدهيم ياست كه به من زندگ نيا اشيگوهر، معن ديگويم يو وقت

كه در جهان است، ازجمله  يزيهرچ كهاين يآن را بپردازد. برا متيق توانديارزش بگذارد، نه م تواندينه م يعنيندارد. 

  تو است.  يبخشش تو است عطا نيا دينيبب توانديكه انسان دارد و ذهن او م يزيخود انسان و هرچ

 يزهايبا چ يشدگتيهوكه انسان گرفتارش است مربوط است و آن هم يامطلب دوباره به مسئله نيكه ا دينيبيم پس

 تياست، از جنس ابد تينهايكه جنس خدا است، از جنس ب اشيشدن از جنس اصلذهنش و غافل قيطراز يجهاننيا

غم  م،يگذاشتينم هايدگيخودمان برحسب همان يرو تميق. اگر ما گذارديم متيخودش ق يانسان برا كهاين ياست، برا

 هايدگيشدن از همانهر جلسه مسئله انسان را كه خالص باًيكه موالنا تقر دينيبي. پس ممينداشت يگرفتار م،يو غصه نداشت

 موضوع گنج از ياو معموالً اول هر برنامه من خالصه كنديخدا است را مطرح م تيو ابد تينهايشدن به باست و زنده

متفاوت  خوردهكياول متفاوت است  تيب كهاين و هر جلسه با توجه به دهمينشان م ريتصاو نيحضور را با استفاده از ا

  شما خواهد داشت. يباز هم اثر سازنده رو د،يديها بار شنده كهاين ولو ديو اگر شما توجه كن ديآينظر مبه

جهان  نياست و وارد ا يفرمياست، از جنس ب يارياز جنس خدا است، هش كه انسان امتداد خدا است، مييگويم پس

شده  دهيهمان كنند،يرا به ما ارائه م يرونيب يزهايشده از فكر هستند و چكه ساخته يشده است و در ذهنش با اقالم ذهن

 ميتوانيم يعني م،يبكن يهنذ يهادر فرم تيهو ايحس وجود  قيتزر ميتوانيم ياريعنوان هشما به يعني دنياست و همان

مركز ما و  شوديم زيو بالفاصله آن چ ميكن قيو حس وجود تزر تيو به آن حس هو ميمثالً پول را تجسم كن يزيچ كي

در ذهن  گريعبارت د . بهشوديما مهم م يبرا زيآن چ م،يكنيم يدهسازمان ديرا با آن د مانيزندگ م،ينيبيبرحسب آن م

دچار زمان  م،يشويو جسم م ميشوياز جنس فكر م يو پس وقت ميشوياز جنس آن م ميدر ذهن هستكه  يتا زمان اي

آن  كهاين يبرا كند،يم رييكه، احوال ما با زمان تغ دينيبيما هم م كند،يم رييبا زمان تغ يهر جسم كهاين يبرا م،يشويم

. كندينم رييتغ هايدگيهمان ايها فرم رييجنس خدا است با تغ ما كه از ي. حالِ من اصلكنديم رييبا زمان تغ هايدگيهمان

  .كنديم رييما با زمان تغ يهايدگيهمان كهاين يما است كه تابع زمان است، برا يذهنمن يما، احوال ذهن يپس احوال ذهن
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  5صفحه: 

.  

   ها)(دايره همانيدگي ١شكل

داخل  يزهايچ نيكه: ا ديگويم ديآيپس انسان مبدهم.  را به شما نشان ها)] (دايره همانيدگي ١[شكلشكل  نيا حاال

مركزم،  گذارميها هستند مثل همسر من، خودم و مشخصات خودم، پول، مخصوصًا درد، را مآن، آن نيتركه عمده رهيدا

 نميبيم هازيچون برحسب چ بيترتنيامن و به ديد نكيع شونديها مآن نم،يبيها مبرحسب آن شوميم دهيهمان هانيبا ا

دراصل من از  كهيدرحال د،ينيبب توانديكه فقط جسم را م كنميم دايپ ياياريهش يعني كنم،يم دايپ يجسم ياريهش

 تيكه مركز ما باشد از آن چهارتا خاص يزيهرچ مياست و گفت فرميب ياريهستم، خدا از جنس هش فرميب ياريجنس هش

 نيانسان را ا تيوضع پساست و حس قدرت.  تيحس هدا ت،اس تيمنآن حس ا يكيآن عقل است،  يكي م،يريگيم

از  اشيذهندارد، من يذهنمن كيدارد،  يجسم ياريكه انسان هش كنديمشخص م ها)] (دايره همانيدگي ١[شكلشكل

ته تخ ايآهن  هيما شب يهستند. فكرها فيظر كهاين شده از فكر است، فكرها جسم هستند، ولوجنس جسم است، ساخته

. شما اآلن مينيبيم مانياريهش لهيوسبه م،ينيبيم يو وقت مينيرا بب مانيفكرها ميتوانيجسم هستند ما م يول ستندين

  .ديكنيفكر م يزيچبه چهكه راجع ديتجسم كن ديتوانيم

تو  يِ س را به َكفْ َبهاتو؟ كه كَ ي: چه گوهرديگويرا م تيب نيدارد ا يجسم ياريكه هش يكردن انسانآگاه يموالنا برا پس

 نشيب نيا ديبا م،ينيبيم هايدگيهمان نيا قيكه ازطر ياز مدت جهان، پس نيبه ا ميكه ما آمد ميدانيرا هم م نيو ا ستين

 م،يشويجهان م نيوارد ا يخداگونگ ،ياريصورت هش. پس بهميبشو مانهيآن جنس اول زدوباره ا ميو برگرد ميرا رها كن

كه از  ميشويم ياريهمان هش ميگرديو دوباره برم هانياز خواب ا ميشويم داريو ب ميهست دهيهمان زهايچ نيبا ا يمدت

و  ميكن ييو شناسا ميرا ما كنار بگذار هايدگيهمان نيا يجورچه كهاين به كننديم تي. پس عارفان ما را هدامياول بود

 م،ينيبيم هايدگيهمان قياست گرچه كه ما از طر نيال اسؤ پس كه مركزش عدم است. ياريبه آن هش ميدوباره برس
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  6صفحه: 

و  م؟يتو را ندار متيكه ما در كف دستمان ق يهست يتو از چه جنس مييگويبه خدا م ميدار م،يدار يجسم ياريهش

  .يارا همه تو داده هانيجهان وجود دارد، ا نيچراكه هرچه كه در ا م،يكن نييمان ارزش تو را تعبا ذهن ميتوانينم

 هيدردها شب نيكه ا د،يشناسيو دردها را هم شما م شوديسبب درد م هايدگيبرحسب همان دنيد كهاين با توجه به يول

و  يما مثل: رنجش، مثل خشم، مثل ترس، مثل احساس گناه و نگران ميادهياست كه تا حاال كش ييدردها نيهم يدردها

وجود هستند كه در اثر همانش به يذهنمن يدردها هانيادت، حس نقص، حس حسا ،ييحس تنها نده،ياضطراب از آ

خدا و خودش  يكه رو شودياست، پس معلوم م دهيرنج اياست،  نياآلن خشمگ يعني كِشد،يدرد م يو اگر كس .نديآيم

 ازچون  م،يبگذار متيخودمان هم ق يرو ميتوانيپس نم ميبگذار متيق ميتوانيخدا نم يگذاشته است. اگر ما رو متيق

. آن ميهست دهيهمان زيو با آن چ گريد ميناراحت هست يزيچ كي يحتماً برا م،ي. پس اگر ناراحت هستميجنس او هست

 نيا اشيكار معن نيو ا ميخودمان ارزش گذاشت يپس ما رو كند،يم نييارزش ما را تع ميناراحت هست شيكه برا زيچ

  است.كار غلط  نيو ا ميخدا ارزش گذاشت ياست كه رو

 م،يگويبه من بدهند دروغ نم قدرنيتا ا دييگويمثالً م د،ياخودتان ارزش گذاشته يكه اگر شما رو ديبگو خواهديم موالنا

من خودم را  يعني .ميگويآن بدهند نم ريز يول ميگويدالر بدهند دروغ م هزاردهپول به من بدهند، كه مثًال  قدرنيا يول

 د،يناراحت هست زيخاطر چند تا چاگر اآلن به د،ينگاه كن تتانيآن شما به وضعبرو عالوه ردال ارهزدهبفروشم به  توانميم

  .ديداديوگرنه شما حال خوبتان را از دست نم ديدانمي هاآن ةاندازشما ارزشتان را به د،ياسترس دار

كه  ميدفهمي ما پس كوتاه، ةمقدم كيكرد. پس از  مخواهي صحبت آن ةمهم است و امروز دربار يليخ تيب نيحاال ا پس

به  يادهيبا پد واشيواشي ها،يدگيهمان قيازطر دنيداشتن و د يجسم ياريهش يمدت كيجهان، پس از  نيبه ا ميما آمد

   م،يلحظه عدم كن قبل از قضاوت، مركزمان را در آن دوشرط،يلحظه است، بدون ق نياتفاق ا رشيكه آن پذ مينام تسل

  

  ه عدم)(داير٢شكل 
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  7صفحه: 

 يهست، همان گوهر ي. عدم همان جنس زندگمينيبيم يزندگ ةليوسما به (دايره عدم)]٢[شكل  شوديمركز عدم م يوقت

  .ميكنياست كه اآلن ما صحبتش را م

 يزيهرچ كهاين يبرا كنند،ينم نيياصطالح ارزش تو را تعبه هايدگيهمان نيكه ا يزندگ يخدا، ا يتو ا يچه گوهر پس

پس همان را  م،يبگذار ميتوانيخدا نم يرو يما ارزش كهاين پس با توجه به .يارا تو داده هانيمن مهم است، ا ياكه بر

داشتن عدم در كردن مركزمان و نگه. پس با عدمميشويم ليدوباره به آن تبد و مينيبياو م قيمركزمان، ازطر ميگذاريم

 دايكل را پخَِرد  م،يكنيم دايعقل پ .شونديم لياص تيخاص چهارتا نيا آن، قيازطر ايآن  ةليوسبه دنيمركزمان و د

 تيندارد، هدا يبستگ ياهياشح يزهايبه آن چ گريما د تيحس امن يعني .ميكنيم دايرا پ يزندگ تيحس امن م،يكنيم

از  يو زندگ ميداريگه ممركزمان را عدم ن طورنيو هم ميكنيم دايو ما قدرت عمل پ ديآيم رونيب جاناتيما از دست ه

كه  زندگي ةعهدبه ميگذاريم م،يكنياست كه ما قضاوت نم نيا اشي. قضا معنكنديم ليفكان ما را تبدقضا و كن قيطر

در اطراف آن و  ميكنيم ييو فضاگشا ميكنيمركزمان را عدم م فتديما ب يبرا يما خواهد افتاد، هر اتفاق يبرا يچه اتفاقات

. كنديدمِ او ما را زنده م دهد،يخدا قرار م شوديفكان، بشو و ملحظه ما را در معرض بادِ كن نياطراف اتفاق ا در ييفضاگشا

به  يجسم ياريو ما را از هش شوديوارد وجود ما م زندگي ةكنندباِد زنده ،يگهر لحظه كه مركز ما عدم است، دِم زند

 يكه نه رو ميفهميمركزمان عدم شد، ما م كهاين محضو به .دهديا مما را شف يو دردها كنديم ليحضور تبد ياريهش

  خودمان. ينه رو م،يبگذار متيق ميتوانيخدا م

را از جهان  يزيچ كي يعني م،يكار را كرد نيما ا يكه وقت ديكه جالب است بدان (مثلث همانش)]٣[شكل  يگريشكل د ماا

 ليو به جسم تبد ميديآن د قيآن شد مركز ما و ازطر م،يكرد قيتزر تيهومهم است، با آن حس  نيو به ما گفتند ا ميگرفت

  :شكل است نيا م،يشد

  

  (مثلث همانش)٣شكل 
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  8صفحه: 

با  ميشويم دهيهمان كهاين محضو به ديايب شيگذرا پ ايآفل  يزهايبا چ يدگياصطالح همانكه به شوديسبب م كارنيا 

 د،يآيوجود ممقاومت و قضاوت در ما به تيآفل است، دو تا خاصجهان  نيا زيآفل در جهان، درضمن همه چ زيچ كي

 رموقت باشد. اگ ديبا (مثلث همانش)]٣[شكل شكل  نيپس ا .دهنديرا نشان م هايدگيكه همان هانيچنقطه نيبرحسب ا

خودش  كهاين يراب كندياصطالح رد ملحظه به نياست كه قضاوت خدا را در ا نيا اشيمقاومت و قضاوت دارد معن يانسان

  .مياگوهرمان را كه خداگونه است از دست داده (مثلث همانش)]٣[شكل شكل  نيكه در ا دينيبيقضاوت دارد. پس ما م

  :است يگريشكل د كي نيدنبال ابه اما

  

  (مثلث واهمانش)٤شكل 

) ٤(شكل  صورتنيادر آورديم بوجود يلحظه كه زندگ نيدر اطراف اتفاق ا ميكن ييو فضاگشا مياگر مركزمان را عدم كن 

كه آن صبر و شكر است، صبر و  ديآيوجود مبه زهايو آزادشدن از چ ييشناسا ايواهمانش  نيدر اثر ا گريد تيدو تا خاص

 ز،يپره طورنيو هم .دهديمركز انسان عدم است در انسان خودش را نشان م ياست كه وقت يانسان تيخاص تاشكر دو 

عدم  كهاين يبرا شود،يم كياتومات زياگر انسان عدم را بگذارد مركزش، پره يعنيانسان است،  يصلدل ا تيخاص زيپره

خدا  قيدرواقع ازطر د،يكنيمركز را عدم م يوقت .بشود تيهوخودش هم يهادهيندارد كه با آفر ليندارد كه، خدا م ليم

ذهنمان  ةليوسكه ما به مينيبيم كنديم ينا همچو سؤالموال يتو؟ وقت يكه چه گوهر ميشويموقع متوجه مو آن .دينيبيم

و  م،يديترسيم م،يبود نيكه خشمگ يقبل يهاكه آن حالت ديآيم ادمانيپس  .ميبگذار متيق ميتوانيگوهر نم نيا يرو

  .ميگذاشتيم متيخودمان و خدا ق يرو ميداشت م،يرا داشت يمنف جاناتيه ةيبق

خدا  يكه چون رو ديگويم تي. پس بكنديم دايپ يهم معن (مثلث واهمانش)]٤[شكل  شكل نيبا ا تيدوباره ب ،بله

 ديبا نيمركزمان، بنابرا ميبگذار ديرا نبا زهايو آن چ ميعدم كن ديمركزمان را با نيپس بنابرا م،يبگذار متيق ميتوانينم

است،  يآزاد يمساو ييام و شناساشده دهيهمان يزيچهبا چ كهاين ييشناسا يعني. واهمانش ميعمل واهمانش انجام بده

  .شودياز ما جدا م زيآن چ ييمحض شناسابه
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  ذهني)(افسانه من٥شكل 

خدا و  يو مرتب رو كندينم يتيبه همچو ب يكه شخص توجه دهدينشان م ذهني)](افسانه من٥[شكل شكل  نيا بله،

 دايادامه پ تيوضع نيا و اگر دارديمرا در مركزش نگه هايدگيو همان كنديو قضاوت و مقاومت م گذارديم متيخودش ق

به مانع، مسئله و  ليبشود، تبد يدر درونش زندگ كهاين يجابه يزندگ يروين جيتدركند و مركزش را نتواند عدم كند، به

 ذهني)]ن(افسانه م٥[شكل  حالت نيخطرناك است. جهنم هم اريكه بس شوديم ييشخص وارد فضا نيو ا .شوديدشمن م

 يو دائمًا برا كنديرا از دست داده است، مقاومت و قضاوت م يو قدرت زندگ تيو هدا تيكه عقل، حس امن ياست. كس

در اطراف خودش  نديبيمانع م ياديتعداد ز كهاين ي. براكندينم يپس زندگ كند،يم جاديخودش مانع، مسئله و دشمن ا

و  نددشمنش هست گريد يهاكه انسان ديآينظرش مبه طورنيو هم .دارد ياديمسائل ز كهاين يبرا ستيو آسوده ن

 يذهنها كه مناز آدم يلياست كه خ يحالت ني. اشوديو هپروت م يتوهم يفضا كيبزنند، وارد  بيبه او آس خواهنديم

 دهيخودتان را همان ديدار اصطالحبه ذهني)](افسانه من٥[شكل شكل  نيكه با ا ديدياند دارند. اگر شما درا ادامه داده

  :شكل نيبا ا ؟يجورچه د،يكن كارخودتان  يرو ديبا د،يشكل هست نيا هيشب يعني د،ينيبيم

  

  (حقيقت وجودي انسان) ٦شكل 
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حس  د،ينيدرست بب د،يمركزتان را عدم كن د،يكن ييو شرط فضاگشا ديلحظه بدون ق نيمرتب در اطراف اتفاق ا يعني

مركزتان  يكه وقت ديد ديخواه واشيواشيو  .ديصبر و شكر داشته باش د،يريبگ يو قدرت را از زندگ تيو عقل و هدا تيامن

 يشاد يعني. شوديم جاديدر شما ا سببيب يشاد واشيواشيو  ديكنيو رضا شروع م رشيلحظه را با پذ نياعدم است، 

ام بچه دانميمن شاد هستم، نم شوديم اديارد زكه پولم د دييگوينم ست،ين هايدگيهمان ادشدنيز يهااست كه به علت

  در خودتان است.  ليشما است و آرامش اص يلكه جنس اص لياص يمن شاد هستم، نه. شاد شوديموفق دارد م

 م،يكنيم دايپ نشيما ذوق آفر طورنيهم م،يو خودمان را آزاد كرد ميرا شناخت هايدگيكه همان يمدت كيپس از  پس،

اصطالح به يحل مسائلمان فكرها يو برا ميكنيم ديجد يما فكرها ند،يآفريما دارد م قيازطر يندگكه ز مينيبيم

شكل، شكل  نيو ا ميمسائلمان را حل كن م،يستيها باچالش يلوكه ما ج كنديبه ما كمك م ي. زندگميكنيمبتكرانه م

  :يدشكل بع طورنيو هم دهميم حيرا هم كه توض ياست. و شكل بعد شرفتيپ

  

  ذهني)(شش محوراساسي زندگي با افسانه من٧شكل 

  

   (شش محوراساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)٨شكل 
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الَقلَم و فكان است، جَفََّالَست است، قضا و كُن شانيهاكه در گوشه دهنديرا نشان م يضلعدو تا شكل شش نيا 

خدا است كه اسمش كَرَّمنا و  يخدا و فراوان تينهاياست و ب دياست، خاموش باش ييو فضاگشا مياست، تسل المَنونبُيرَ

  را من از موالنا گرفتم. هانيكوثر است. ا

اجازه بدهد خدا  ستيكه شخص حاضر ن دهدينشان م ذهني)](شش محوراساسي زندگي با افسانه من٧[شكل شكل  نيا

 ديگويموقع نم چيلحظه ه نيو مقاومت و قضاوت دارد و به ا نديبيم هايدگيهمان قيدائماً ازطر كهاين يبه او كمك كند. برا

بله همان  نيدرواقع ا د،ييبگو هلحظه بل نيبه اتفاق ا د،يكن ييلحظه فضاگشا نيشما در اطراف اتفاق ا كهاين محضبله. به

كه اگر شما  ديكنيهستم، من از جنس خدا هستم. توجه م ياريكه من از جنس هش دييگويم ديبله اَلَست است. شما دار

خدا امتداد  يكه من از جنس تو هستم، ا ديكنياقرار م دييگويم ديشما دار يعنياز جنس خدا هستم كه َالَست  دييبگو

خودتان  يرو متيق دينبا د،يناراحت باش ديحرف شما درست باشد، شما اصالً نبا نياگر ا .تو هستم ستو هستم، از جن

خودش گذاشته  يرو متيآدم ق نيدارد، ا نهياست، ك دهياست مثًال، رنج نيخشمگ كه ناراحت است، ي. هركسديبگذار

 ديدار نيپس بنابرا د،يگذاريهم نم اخد يرو د،يگذارينم متيخودتان ق يكه شما رو يو وقت .قدغن است نياست، ا

من  ايخدا دييگويم ديردا يعني   (شش محوراساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)]٨[شكل  به اََلست ديكنياعتراف م

  . ديمركزتان را عدم كن د،يكن ييفضاگشا ديبتوان دي. باستين يكار فقط گفتن كاف نيا ياز جنس تو هستم و برا

مقاومتم صفر  يعنيبله و درواقع مقاومت كند، بله  ديلحظه، واقعًا بله باشد، نه كه آدم بگو نيبله محكم باشد به اتفاق ا اگر

 ديكنيلحظه فضا باز م نيكه شما در اطراف اتفاق ا دينيبيم صورتنيت و از جنس اَلَست هستم، درااست، قضاوتم صفر اس

وجود را به نيوجود آمده است و شما اكه االن به من به يكه اتفاق دييگويبه خدا م يعني د،يكنيبه حرف قضا گوش م يعني

 كند،يفَكان او، بگو بشود او، كار مو كُن شوميجنس اتفاق نم . من ازكنميو در اطرافش فضا باز م رميپذيمن م د،يآورد

  . كندينم ذهني)](شش محوراساسي زندگي با افسانه من٧[شكل يكي نيدر ا

شما را  يو معنو يماد يكه زندگ يقلم زندگ  (شش محوراساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)]٨[شكل  يكي نيا در

اسمش است و  المنونبُيو اتفاقات بد همان رَ ديكنيم ييشما هر روز فضاگشا كهينا يبرا سد،ينويخوب م سد،ينويم

به َالَست اعتراف  اشم كهاين ي. برافتديشما ب يبرا ستيالزم ن گريشك است، د ةبَرَندنازبي است، شك ةكنندها قطعآن

اتفاق خواهد  ذهني)]ا افسانه من(شش محوراساسي زندگي ب٧[شكل  شخص نيا يبله، برا دييگويو هر لحظه م ديكرد

  موج حوادث.  انيم ديگويافتاد. در غزل هم هست م
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نوشته  يطورنيما اآلن ا يزندگ يعني سدينويما را م يلحظه زندگ نياست كه ا يخاطر قلم زندگحوادث بد به درواقع

است. البته شما هم  يدست زندگ هانيود، ابسته بش ايو درون ما باز بشود  فتديما ب يبرا يخوب ايكه چه اتفاق بد  شوديم

[شكل شخص  نيا يبرا ييو فضاگشا ميتسل و ميهم بكن ديواقعاً، با ميبكن ميتوانيم يما كار يعني د،يكنيم يهمكار ديدار

 هايدگيهمان قيازطر كند،يمقاومت و قضاوت م كهاين يوجود ندارد، برا ذهني)](شش محوراساسي زندگي با افسانه من٧

كه مركزش عدم است، وجود دارد.   (شش محوراساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)]٨[شكل  يكينيا يبرا ند،يبيم

 كيهر لحظه  زنند،يحرف م هايدگيهمان نيكه دائمًا ا ذهني)](شش محوراساسي زندگي با افسانه من٧[شكل  نيا يبرا

  دارد.  يبستگ اشيذهنمن يهابه حرف اش،يش. اصالً من ذهنذهن شوديخاموش نم رد،وجود ندا زند،يحرف م يدگيهمان

 تيذهن رعا يكه مركزش عدم است، خاموش  (شش محوراساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)]٨[شكل  يكينيدر ا

 روديم ضلعيشش آخر ةاصطالح گوشبه نيا يسوشخص كه مركزش عدم است و ذهنش خاموش است، به ني. اشوديم

 نيكه ا دهدينشان م طورنيكوثر خدا به مركزمان و هم اي ياصطالح فراوانو آمدن به تخدا اس تينهايشدن به بكه زنده

در ما به  خواهديم يعنيداشته است  يداشته است. خدا ما را گرام يجور او را گراماست كه خدا چه دهيشخص فهم

  خودش زنده بشود.  تينهايب

 نياز ا كدامچياز ه ند،يبيم ذهني)](شش محوراساسي زندگي با افسانه من٧[شكل  هايدگيهمان قيكه ازطر يشخص

دارند از  يخراب تيكه وضع ييهاكمك كند. آن توانديخدا به او نم جهيعمل كند درنت توانديندارد و نم يها اطالعگوشه

ها كمك بكند. پس ازه بدهند كه خدا به آنمركزشان را عدم كنند و اج نديايب ديآن با يجاناله كنند، به ديهر لحاظ، نبا

 يكه چه گوهر ديگويموالنا م يوقت فهمديبِالَمآل نم ذهني)](شش محوراساسي زندگي با افسانه من٧[شكل  شخص نيا

(شش محوراساسي زندگي با حقيقت ٨[شكل  بالفاصله كه مركز ما عدم يول ند،يبيم هايندگيهما قيكه ازطر يتو، كس

 هايدگيهمان ةليوسارزش خودمان را به ديها نباكه ما انسان ديگويكه موالنا م ميشويشد، متوجه م  )]وجودي انسان

شود، بد ميها حالمان خوب خاطر آنبه م،ينيبيها مبرحسب آن يو وقت مينيبيها مچراكه برحسب آن م،يكن نييتع

  . ستيانسان ن ةستيشا نيشود، اميشوند، حالمان بد ميها كم شود، آنميشوند حالمان خوب مي اديها زود، آنشمي

را  ياست و حال زندگ يكه از جنس زندگ فهمديكه مركزش عدم شده است، م كنديآدم درك م يموضوع را وقت نيا

كه  يجهاننيا يزهايچ ةليوسكه حال شما به ديمتوجه شو ديكند. بِالمَآل شما با نييتع تواندينم يجهاننيآفل ا يزهايچ

آفل  يزهاياست كه اتفاقات و چ نيا اشيمعن د،يشويشما ناراحت م و افتديم يبشود. اگر اتفاق نييتع ديآفل است، نبا

. از بله .است يجسم ياريخواب هش نيا د،يشو داريب ديخواب با ني. از اكننديم نييشما را دارند تع متيحال شما را، ق
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شكل ندارند. موالنا  گريد اتياب نياز ا يلياول خواهم خواند كه خ تيب نيهم نيير تبد تانياآلن برا ياتياب م،يكه بگذر نيا

  : ديگويم

   يكه همان ارز دانيم ،يلرزيهرچه هم بر
  دلِ عاشق از عرش فزون باشد  يرو نيز

  )٦٠٩شمس، غزل شماره  واني،دي(مولو

 يباش ياگر تو عاشق واقع نياست. بنابرا زچي همان ةازكه تو را ناراحت بكند بدان كه ارزش تو به اند يزيكه هرچ ديگويم

را  هايدگيهمان يباشد. وقت دينبا يدگيهمان چيه يعنيچه؟  يعنيباشد.  ديبا تينهايآسمان ب كياصطالح درون تو به

آن  ت،ينهايآسمان ب كي شوديو م شوديباز م شود،يدرون ما باز م يفضا كنار، رونديو از مركزمان م ميكنيم ييشناسا

 نياست. اگر دلِ ما تنگ است و كوچك است نشان ا ترشيما است، پس دِل ما از عرش ب يجنِس اصل تينهايآسمان ب

اگر احوال شما را  نيا. پس بنابرميهست هايدگياز جنسِ همان م،يستياز جنِس خدا ن يعني ميستياست كه ما عاشق ن

 دياست كه شما از جنس خدا هست رفته ادتاني ديستيعاشق ن د،يدار يهنذمن يعني كننديم نييو اتفاقات تع هاتيوضع

  .ديخودتان كار كن يبا توجه به اشعار موالنا رو ديبا د،يااز جنسِ جسم شده

  درِد تو از آن باشد ،يرا كه شفا دان آن
  آن مَكر و ُفسون باشد ،يرا كه وفا خوان وان

  )٦٠٩شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

ها كه آن ميكُشيخودمان را م ميكه ما دار هايدگيهمان نيكه ا كنديفكر م نديبيرا م هانيچنقطه ن،يهم قيازطر كهيكس

كس دوست اگر با فالن ايو  شوديمان حل مبشود مسائل ادتريمان زها است. مثًال اگر پولما از آن يشفا ميبكن اديرا ز

تر بشود من وضعم درست خوش اخالق ردهخُكيز كنكور قبول بشود، اگر همسرم ا امچهفالن خانه را بخرم، اگر ب ايبشوم 

ما در آن است، درد ما از آن  يشفا ميكنيكه فكر م مينيبيم يذهنبا منِ ،يجسم ياريرا كه با هش يزي. نه! هرچشوديم

كه در  ميكنيفكر م م،يخوانيم را كه ما وفا يزيچاست. آن يما از آن مركز عدم است، از زندگ يما، شفا ياست نه شفا

كه ما با ذهن  يزيچجفا است. درواقع آن ست،يوفا ن ن،يو ا مانديبا من م نيرا من بچسبم و ا زيچ نيغزل هم هست، ا

  اقرار به َالست است.  اياست  ميتسل نيا م،يكنيم فيتعر

اصطالح عهدِ اَلست است. به يفا به همان وفاو وقاتا ترشيب ديآيوفا م يوفا و جفا عكس هم هستند. وقت ديكنيتوجه م

 ميكنيفكر م م،يجسم هست م،يما از جنس فكر هست كهاين .ميكه از جنِس خدا هست مانيوفا به جنِس اصل كهاين يعني

 ميررا در مركزمان بگذا زهايچ ميتوانيما نم ميبشو ليتبد ديَمكر و فسون ذهن است. ما با نياست، ا يخداگونگ نيهم
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و وفا را  مينيبيم نكيع نيهستند، دردها هستند و اگر با ا هايدگيشامل باورها هستند، فكرها هستند، همان زهايچ نيا

كه تو ِاسمش را وفا  يزيچآن ،يستيپس خداگونه هستم، نه، ن كنميكارها را م ني. آها من استيوفا ن نيا م،يكنيم نييتع

 ميشويم يما از جنِس زندگ ي. موقعيبشو يوفا آن است كه از جنسِ زندگ است. يتوهم يجفا است، وفا نيع ياگذاشته

به  گريد ميبمان داريو ب ميبشو دارياز خواب ذهن ب يعنيجسم نشود،  وقتچيكه مركز ما عدم بشود و عدم هم بماند ه

بدهد و حاال  حيما توضش يبرااول را  تيبتواند ب ديبا اتياب ني. اميكه ممكن است مركزمان باشد نرو يجسم چيخواب ه

  .خوانميدارم م

  .) يكن اديمرا  ،ينيخود ب يرو ،ينگر يتا هر بار كه در و ،آوردمت ارمغان يانهيرا كه آ وسفي: گفتن مهمان تريت(  

 ديبا«: ديگويبه مهمانش م وسفياست كه  نيبه ما كمك بكند ا تواندياست و م نيريكه كوتاه است و ش ياقصه كي و

 د،ياوريكادو ب ميبرا«: ديگويتك مبهها به تكاست كه خداوند به همه انسان نيريش تيحكا نيمعادل ا» .ياوريدو بكا ميبرا

  ».دياوريكادو ب كي مياست برا خوش گذشته يليهم خ او به شم دياجهان، گشته دياشما كه رفته

توهم كه در شعر  نيدارد. ا اجيشما احت يكادو نفر به كيكه  ستين نيا شيآوردن معنكادوآوردن و ارمغان ديبكن توجه

نماز  ديخدا محتاج است، خدا محتاج عبادات ما است با ميكنيكه ما فكر م كنديمشخص است كه موالنا به آن اشاره م

ًال است، اص ازينيوجود ندارد. خدا ب يزيچ نيهمچن شود،يم چارهياو ب داگر كه نماز و روزه نباش م،يريروزه بگ م،يبخوان

ثابت  ميخواهي. اصالً ما مميهست ازينياست كه ما هم ب نيا شياست معن ازينياست، خدا ب يمعن نياصطالح صَمد به ا

 نياش با اهمه كهاين يابر زد،يريهم مبه يذهنمنِ ميثابت بكن ميخواهيهرچه م يول ميكه ما خداگونه هست ميبكن

  م؟يخوانيرا م يمثنو اتياب همهاين چه يو برا د؟يكنيتوجه م م،ينيبيم هانكيع

 جهان قبل از نيبه ا مييآيم ياريعنوان هشما به ي. وقتنديبيغلط م يذهنمن ديدانيم د،يرا اگر حفظ بكن اتياب نيشما ا

 د،يد ميحتماً غلط خواه ميزد يماد هايعينكو  ميشد دهيهمان يوقت م،ينيببيم ياريبا مركز هش م،يبشو دهيهمان كهاين

. اما هايشدگتيهوهم هايعينك م،ينيبيم يماد هايعينكچون با آن  ميكنيموقع برگشتن ما راه را گم م نيهم يبرا

و به خودتان  دينرو ديد آندنبال  ديشا د،يايب ادتاني يمثنو تياگر ب دينيبيم يشدگتيهوهم نكيع كيشما با  يوقت

  :ديگوي. چرا موالنا مديضرر نزن

   كنديم رونينده مرده بز ز چون
  تنديم يمرگ يزنده سو نفس

  )٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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  15صفحه: 

به  كنديم يهركار كند،يهرچه فكر م يذهنمن م،يوجود آوردبه يذهنكه ما من يمدت كياست كه پس از  نيا شيمعن 

باشد،  ادتاني اتياب ني، اما اگر شما اغلط است دشيد كهاين ي. درست است، چرا؟ برايعنيبه صاحبش  زند،يما ضرر م

شما  يجلو توانديم تيآن ب د،يايب ادتانيبزند در فكر و در عمل،  ربه شما لطمه بزند و ضر خواهديم يذهنكه من يموقع

 ديشويو خاموش م ديآيم ادتاني تيب كنند،يچون چند نفر دارند م كردنبتيبه غ ديشروع بكن ديخواهي. شما مرديرا بگ

 تيب مييدروغ بگو اي مع،به ج ديشديم ينبود شما هم قاط ادتاني تياست، اگر ب ادتاني تيانصتوا، تمام شد رفت چون ب

حرف زشت  ميخواهياست م به ما حرف زشت زده يكس كي د،يآيم ادماني تيب ميدعوا بكن ميخواهيم د،يآيم ادماني

  است.  يذهنمن نيا ست،ين يخداگونگ نيكه ا ميفهميم د،يآيم ادماني تيب م،يرا بلند بكن مانيصدا م،يبزن

ما را  يواگرنه جلو شوديهندسه، مسئله شما حل م هيمثل قض ديآيم ادتاني تيب آنبزند،  خواهديكه او م ياهر لطمه

ند و در تمام خوا ميو امروز هم خواه خوانميرا م يمثنو اتياب نيمهم هستند. پس بنابرا اتياب نيا يگرفت، ول شودينم

 قدرنيا د،يحفظ بكن د،يسيكاغذ بنو يرو ديكنانتخاب  يكييكيرا شما  هاتيخواند. ب ميبازهم خواه م،ياجلسات خوانده

كه رمز خداست به مهمانش  وسفياست كه  ني. پس قصه اديآيم ادتاني شيدر جا ديد ديخواه د،يكه حفظ بكن ديبخوان

كه  ديدانيشما م حاال، .اوري: كادو بديگويپس خدا به ما م .ياوريكادو ب ديكه: با ديگويم ندياو را بب ديايب خواهديكه م

  :ديگويكه موالنا چه م مينيحاال بب ؟يببر يخواهيم زيچندارد، ُخوب چه اجياحت يزياوّل، به چ تيخدا، با ب

  ارمغان اوريب ني: هوسفي گفت
  تقاضا زد فغان نيز شرمِ ا او

  )٣١٩٢ تيفتر اوّل، بد ،يمثنو ،ي(مولو

كردن و به فغان ميكنيبه من و هر كدام از ما شروع م دياوريكادو ب ديكه با ديگويبه مهمانش گفت، خدا هم به ما م وسفي

  . يرا تو داد زيهمه چ اورم،يب زيچقرمزشدن، آخر من چه

  : من چند ارمغان ُجستم تو راگفت
  در نظر نامد مرا يارمغان

  )٣١٩٣ تيتر اوّل، بدف ،يمثنو ،ي(مولو

  :ديگويهم م لشي. دلامدين يزينظرم چبه اورميتو ب يبخرم برا زيچچه كنميوقت است دارم فكر م يليمن خ گفت،

  را جانبِ كان ُچون بَرَم؟  ياَحّبه
  عُمّان ُچون بَرَم؟  يِ را سو ياقطره

  )٣١٩٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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  16صفحه: 

 شوديخدمت شما، نم اورميخدا و ب يرا بردارم ببرم برا يشدگتيهوهم كيبروم  ديعقلم با نيبا ا اورميمن اگر ب ديگويم

 كهاين بزرگ! يايقطره را ببرم به در كيرا ببرم به معدن و  يارزشيب زيچ كي يعنيدانه را ببر به معدن و حَّبه  كيكه 

   كه، بهتر از آن. يكه نشد كادو. تو كه همه را دار نيندارد، ا يمعن

  كرمان آورم يِرا من سو رهيز
  تو دل و جان آورم شيبه پ گر

  )٣١٩٥ تيدفتر اوّل،  ب ،يمثنو ،ي(مولو

دارد؟  ازيخداوند به عبادات ما ن ايكه آ ميخوانيم مي. داربرميبه كرمان م رهيدرواقع دارم ز اورم،ياگر دل و جانم هم ب يحتّ

 اورم،ياگر دل و جانم هم ب ديگويم م؟يبه حال خودمان بكن يفكر ديما با اي است؟ ازينياو ب ايدارد  ازياز ما ن يزيچ كيبه 

ندارد.  يتو كه ارزش يارزش دارند، برا يليخ يذهنمنِ يكه اآلن دلم هستند كه برا هايدگيهمان ام،يهم دل و جان تقلب

  ببرم؟  زيچپس من چه ،يدار يليتو خ هانياز ا اورم،يكه به تو زنده بشوم آن هم ب اورم،يهم ب يدل و جان واقع

  ستيانبار ن نيكاندر يُتخم ستين
   ستين اريُحسنِ تو، كه آن را  رِيغَ 

  )٣١٩٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،ي(مولو

واقعاً  زيچ كيحُسن،  نيندارد. ا ريتو، كه آن نظ ييباينام ز است به يزيچ كيتو است، امّا  شيپ زيكه همه چ ديگويم

 م،ييگويبه خدا م ميكمال تو، ما دار رد،يگيمختلف را دربر م يهاجنبه ،يمثالً مثل فراوان ست،ين هانيصورت و ا ييبايز

  از عشق تو. پس ريتو، غ ياز فراوان ريتو، غ ييباياز ز ريغ ،يتو دار اورميهرچه ب

   يانهييكه من آ دميآن د ق،يال
  يانهيتو آرَم، چو نور س شيپ

  )٣١٩٧ تيبدفتر اوّل،  ،يمثنو ،ي(مولو

كه،  يانهيس يعنياست.  امنهيهم نور س نهييآ نيو ا اورميب نهييآ كيتو فقط  يكه برا دم،يد قيال دم،يمن سزاوار د پس

 نيدر ا كهاين يرا به شما كادو كنم، چرا؟ برا نيا ،يخواهيرا م نيهمه شسته شده است، تو ا هايدگيكه، همان يدل اي

 لهيوسشسته شده، رفته است، به هايدگيكه، همان يكه، دل يمركز شوديم معلوم. پس يه كنخودت نگا ييبايتو به ز نهييآ

  به شاه، به شاه جهان، خدا.  ميبرياست كه ما كادو م يانهييآ نيانداخته شده است، ا يكييكيشده است،  ييما شناسا
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  17صفحه: 

  خوِب خود در آن يِرو ينيبب تا
  شمِع آسمان  دِيتو چون خورش يا

  )٣١٩٨ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،ي(مولو

ما  يمادّ  يآسمان، زندگ ديخورش ني. پس بنابرايآسمان هست ديخورش هيكه تو شب ،ينيبب نهييرا در آن آ تيبايز يرو تا

. شوميمن به تو وصل م ،ينيمن صاف بشود، تو خودت را در آن بب نهيكه، اگر س ديبگو خواهديو اآلن م .كنديم نيرا تأم

  شسته باشم.  امنهياز س را هايدگياست كه همه همان يمن موقعپس وصال 

پول  ازمنديكه خدا ن ميكن ميمان به خدا تقدذهن يرا تو مانيهايدگيهمان دي. ما نباميبكن ديكار باكه ما چه دينيبيم پس

خدا  ميكرد يكار بد اگر اي ستين يزيچ نيهمچ گر،ياو هم مهم است د يما مهم است، برا يهرچه كه برا ايما است و 

درست  م،يشويم دهيهمان مييآي. مجانيآمدن ما ا ياست برا يدگيهمان ندل صاف بدو كيشده است، نه. منظور  چارهيب

كه  يياگر عارفان به ما كمك كنند، آن جاها يول م،يكنيموقع برگشتن راه را گم م م،ينيبيم هايدگيهمان دياست كه با د

  . ميشوب نهييآ ميخواهيم م،يكنيم دايمان را پمركزمان، راه ميگذارعدم را ب م،ينيبيبد م

  يروشن يآوردمت، ا نهيآ
  يُكن ادميخود،  يِرو ينيچو ب تا

  )٣١٩٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،ي(مولو

ت را صاف من تو خود ةنيرا آوردم، با آن س صافم ةسين يعنيآوردم،  نهيخدا، من آ يا ،ياريهش ينور، ا يكه ا ديگويم

به  يجور. پس معلوم شد ما چهشوميمن به تو وصل م يعني ،يكنيم اديمن هم  ،يديتو خودت را در آن د ي. وقتينيبيم

 م،ينگه دار ميشد دهيهرچه كه با آن همان م،يدردها را نگاه دار م،يرا نگاه دار هايدگيهمان ميتواني. ما نمميشويخدا وصل م

  . ميبه خدا وصل شد مييبگو

ت اول ***** یان   *  
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  او از بغل ديكش رونيب نهيآ
  باشد مُشتََغل نهييرا آ خوب
  )٣٢٠٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 نهيآ نيبه ا دائماً  است، باياست، خدا كه ز بايكه ز وسفيو  وسفيداد به  ديكش رونيرا از بغلش ب نهيآن شخص آ د،يگويم

 د؟يكنيتوجه م م،يروينم ندهيبه گذشته و آ گريد ،يلحظه ابد نيا به ميزنده شد. ميپس ما جاودانه شد كند،ينگاه م

چون خوشگل هستند خودشان را  دارنديبرم نهيآ يه انيبارويكه ز ديديباشد، د بايز يرا، هركس بايز يعنيخوب 

چه  نهي. آنديبخودش را ب است كه شيرو يجلو نهيآ دائماً  است، نيباترياست، ز نيترخوشگل گريخدا هم كه د نند،يبيم

 يعنيخودش را. مُشتََغل  نديبينه، هر لحظه م ند؟يبيبار مسه. در ساعت دوميخدا هست ةنيما. پس ما آ ةنياست؟ ما، س

  . نديكه خودش را بب گردديم نهياست، دنبال آ نياش، كارش همحرفه

  يستيچه باشد؟ ن يهست ةنيآ
  يستيبَر، گر تو ابله ن يستين

  )٣٢٠١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،ي(مولو

را نگه ندار در مركزت،  هايدگيهمان يعني. يستيببر اگر اَبَله ن يستي. تو نيستين ست؟يخداگونه چ يهست ينهيآ د،يگويم

 يستين نداز،يرا بشناس و ب هايدگيهمان گذارد،يتو م اريكه عدم در اخت ياريهش نيا لهيوسبه يكييكيعدم را بگذار و 

به خدا  ميدار شوديباز م تينهايدرون ما ب ي. وقتتينهايباز بشود ب ديدرون ما با د،بشو يستين دباي ما ةس مركز همشو. پ

است كه  ياصطالحات هاناي ةخودش. هم دنيد يبرا كنديم نهياو ما را آ اي م،يشويوصل م گريبه عبارت د م،يشويزنده م

  . ميتا ما درست بفهم برديكار مموالنا به

 گونهچياست كه ه ياست، مركز يانهيهم س مانيكادو م،يبريندارد، ما كادو م ازيخدا به ما ن ميپس متوّجه شد بله،

 دانم،يو نم ست،يمان نمال ست،يمان نما هم به خدا عبادات ياست. كادو نهيآ نيا ست،يدر آن ن يشدگتيهوهم

به  ايخودش  ياريپخش هش يخودش و برا دنيد يبرا كُندياده ماست كه او استف يانهييآ كي بلكه ،ستيمان نبخشش

 هايدگيهمان ييشناسا يعنياست  شدننهييجهان آ نيما در ا تياز آن استفاده كند. فعالً مأمور خواهديكه م يهرصورت

  .يدارد به هركار تياولو نيبداند كه ا ديبا يها. هركسو انداختن آن

صاف  نهيي. اگر دل، آن آميبگذار متيق ديخودمان نبا ايخدا  يِ كه ما رو دهدينشان م وانم،خيم تانيبرا يگريد اتياما اب 

  .ميآلوده پنداشت نيمان را اغلط است كه ما دل نياست پس ا
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  يآلوده را پنداشت نيتو ا دل،
  يدل ز اهِل دل برداشت الجََرم

  )٢٢٦٣ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

را نگه  هايدگيهمان يعنياز مركزش، همان آلوده  هايدگيهمان كردنرونيشدن و بو صاف شدننهييآ يجابه يكس اگر

كه  ي. پس هركسميندار ياعالقه م،يداريمثل موالنا، دل برم ييها. اگر آن بماند ما از اهلِ دل، انسانستيدارد، آن دل ن

ها دنبال آن ديهست مندعالقهاگر شما  ند،يبيم هايدگيهمان قياست كه ازطر نيا اشيندارد، معن ها عالقهصحبت نيبه ا

  كه در مركزتان قرار گرفته است فعالً. ديدنبال همان عدم برو دينرو

  آن دِل پُر نور و بِر يِ برا از
  ها منتظر آن سلطانِ دل هست
  )٨٨٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

كه  ي. خدا منتظر دلِ ُپرنور، دلدياو پول بَِبر يشما مثالً براكه  ستياست، منتظر ن نهييمنتظر آ وسفيقّصه است.  هيشب

خدا، منتظر است كه انسان  ،يزندگ نياست، پر از بركات خدا است. پس بنابرا ياست، پر از فراوان يكيصاف است و پُر از ن

 ايكه ارزش ندارند  ييهاحبترا نگه دارد و با ذهنش شروع كند به بافتن ص دهيهمان زمركز را به او ارائه كند، نه مرك نيا

  است. يدگيمركزش پر از همان كهاين يكه به خودش ضرر بزند، برا ياعمال

چه بوده است و  يدگيهمان دِ يمان با دجهان و اشتباه نيبه ا ميچه آمد يكه ما برا ديكامًال شما متوجه هست هاتيب نياز ا 

 ميكن ياست و فكر م ازمنديبه ما ن ميكنياست و ما فكر م ازينيو ب خواهدينم يزيكه خدا از ما چ گريد تيب كيدر 

 ميبده ميتوانيبه او نم يزي. ما چستين يزيچ نيدارد، همچ يمتيق كيدارد و خدا هم  يارزش ياست و هركس ازمندين

  .ميكن زيچيمركزمان را ب كهاين از ريغ

  ديده هيمرا هد ميگوينم من
  ديشو هيهد قيال ميگو بلكه
  )٥٧٤ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 هيندارد ما هد يو لزوم ميشويخداوند م هيهد قيها ما الدر مركزمان و انداختن آن هايدگيهمان ييبه موازات شناسا پس

 ديخودش است با يپس اگر برا .خودش است يخدا است، برا يبرا كنديكه م يفكر كند كار دينبا كسچي. هميبه او ببَر

 نيدر ا ميدرست كرد يزيچ كيما  گريبسنجد، بله. از طرف د ديبا اشد،داشته ب يد كه واقعاً سود معنوبكُن يكار كي

 ييهاآدم ماتيتعل ريز اي دهنديها گوش نمبرنامه جورنيكه به ا يمردم تيكه پر از درد است، اكثر يذهنجهان به نام من
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كه  ديفكر كن ديرا بده به من، شما نبا نيا ديگويم .است نيا يمشترپر از درد دارند و خدا  يذهناند، منمثل موالنا نبوده

  سود بفروشد. ببرد، به خواهديم

و پر از درد  شدهيشرط دهيبافت همان كي. خورديدرد تو نمرا ببَرم به نيكه بگذار من ا ديگوياست م يطرح زندگ نيا

 مييگوينه، چرا م مييگويم ماو   .خودم كنم نهييرا صاف كنم آمركز تو  خواهميكه مركز تو است من م خورديدرد تو نمبه

 چيه يدگيعدم همان ديبا د ،مهم هستند هايدگيهمان ها،يدگيهمان دي. با دمينيبيم هايدگيهمان ديبا د كهاين ينه؟ برا

 ديت اگر نداشته باشخوب اس ديداشته باش د،يداشته باش يزيكه اگر چ ديشويعدم شما متوجه م ديندارد. با د يارزش

ما در درون ما  يندارد، زندگ يجهان بستگ نيدر ا زيچ چيما به ه يزندگ ندارد. يشما به آن بستگ يدگزن ست،يمهم ن

 دهدينشان م تيچند ب ني. و اميكن اشيطور كامل زندگلحظه به هر ميتوانيما م رود،ينم نيما است، از ب ياست، خداگونگ

 يدوازده سالگاست. تا ده يدر طرح زندگ نيبه ما بهشت را بدهد و ا وبه خدا  ميبده دياز درد را ما باپر  يكه آن بافت ذهن

  :ديگويپس م ستيقابل قبول است و بعد از آن مجاز ن يزندگ يبرا يذهنداشتن من

  يماست اهللاُ اشتَر يِّمشتر
  برتر آ نيه يغمِ هر ُمشتر از

  )١٤٦٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 رونيب يگريد ياز فكر مشتر نيبنابرا م،يبه او بده ديپر از درد را با يهايدگيهمان نيما ا يعنيما خدا است و  يمشتر پس

 يبرا م،يكشيدرد م م،يكشيزحمت م همهاين كه ما ديكنيفاقد اعتبار هستند. توجه م يجهاننيا يهايمشتر هانيا ا،يب

به  ميرا بفروش نيتا ا ميكن اديمردم مهم است، مثل پول ز يما مهم است، برا يراب را كه يدگيهمان كي ميبتوان كهاين

 سهيكه از نظر مقا نديبه ما بگو م،يريو توجه بگ دييتأ م؟يريبگ يزيچفاقد اعتبار هستند، چه يهايكه مشتر يمردم، مردم

 نيا يول كنديخوب م قهيسه دقرا دو ما يما، حال ذهن ياست برا يحالت خوب نيو ا هستي ما ةهم ،يتو بهتر از ما هست

  ما خدا است،  ياست. پس مشتر يمصنوع يخوب

  .ايفاقد اعتبار باالتر ب انِيماست. بهوش باش از غم مشتر ي، مشتر»خرد يخداوند م«كه فرموده است: يكس

  تو است انِ يُجو كه جُو ييمشتر
  تو است انِيآغاز و پا عالِمِ

  )١٤٦٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

  

  و  دياست كه به او بگو ي. پس خداوند دائماً  دنبال هر انسانكنديكه ما را دارد جستجو م ميخواهيم يايما مشتر پس
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 يدرون خال يكرده است بده به من، عوضش فضا چارهيپر از درد را كه تو را ب يذهنمن نيكه ا فرستديم غاميدائماً هم پ

قبل از آمدن  يعنيكه اول ما چه بوده و آخر ما چه است،  دانديفقط م وندو خدا .و استبشود آن بهشت ت تينهايبشود ب

 يدهاي. حاال اگر دمينيبيم يذهن يخدا م،ينيبيذهن م ديحاال كه با د م،ياز جنس او بود م؟يچه بود م،يبه ذهن چه بود

نماند او را  يدگيهمان چياگر در درون ما ه يعني. ديد ميهم كه او است، او را خواه انيبرود، پا ميبده مبيندازيرا  يذهن

آدم  كيما  انيپا شيدهايو با د يذهناست. با من يكسما چه انيآغاز و پا داندياو م .ميچون از جنس او هست مينيبيم

  است؟ نه. نيهم هم يزندگ دياست كه در چشم مردم مهم باشد و د يثروتمند

  را تو به دست يَمكَش هر مشتر چيه
  با دو معشوقه بَد است يباز ْ عشق

  )١٤٦٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

در آنِ واحد بد  يجهاننيا يهايبا خدا و مشتر يبازطرف خودت مكش، عشق را به يجهاننيفاقد اعتبار ا يمشتر هر

صورت  ارانهيهش كارنيا برود، ميو بده ميرا بشناس مانيهايدگيهمان ديبا م،يبكُن ديكار باكه چه ميدانياست. پس ما م

فضا را كه باز  د،يكن ييشما فضاگشا شوديآن اتفاق سبب م آورد،يم شيپ ياتفاق كيقانون قضا،  با ي. زندگرديگيم

 برد،يم يزندگ دهديآن را م ديهست دهيآن چه هست كه با آن همان دهد،يبازشده نشان م يآن فضا دِ يآن د د،يكنيم

با  يبازعشق نيا گفتم،يرا كه االن م نيهم د،يبكن اكار ر نيهم ا د،يكن يبازهم با خدا عشق دييآينم گري. دارانهيهش

كه من در بانك  ديايب ادتاني د،يو آن را به مردم نشان بده ديكن يبازعشق زهايبا چ د،يبشو زهاياگر جذب چ .خداست

با  يبازن عشقيبه، ابهندارد، به يگريول دارم، كس دپ قدرنيمن ا د،يتجسم كن ديرا ببند هايتانپول دارم، چشم قدرنيا

من با خدا  ديگوياالن م د،يبعدش هم مركز را عدم كن دهد،يبه شما دست م يلذت كي ،يخوش كي كهاين يپول است، برا

   م،يخودمان كار كن يرو ديبا ،چيست انيجر ميدفهمي االن ما است، غلط مانأدو كار تو نيا كنم،يم يبازعشق

  بخوانم، خواندم. خواستمياول م تيب يكه برا ياتياب بله،

  َبتَرست؟ نيتو ز ُرخيب ديَ كه زآن يِسزا
  ستيتو ن يِبنده مَده، گرچه او سزا يِسزا

  )٤٨١شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 نينظر موالنا از تو جدا باشد؟ بهو ا نديوجود دارد كه انسان رُخ تو را نب نيبدتر از ا يهيتنب اي ،يو مكافات فريك ايآ ديگويم

 نيكه از ا ستيبد اريبس تيوضع نيا م،يو جدا از خدا هست ميكنيم يكه در ذهن زندگ م،يها اكثراً داركه ما انسان يحالت

 نييو در پا .شديبه تو زنده م ديبا االصوليكه انسان عل ديگويو م استيما عاد يبرا ارد،بدتر وجود ند گريد تيوضع
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ساخته،  يتوّهم يذهنچراكه من ست،يانسان بلد ن كنند،يم شيهست، در كائنات هست تو را ستا ايهرچه در دن ديگويم

مركزش را عدم كند و  ديكند با شيتو را ستا رستبتواند د كهاين يتو را، برا شيستا ستيو بلد ن كنديم يدر توهّم زندگ

 كنديو مقاومت كرده. فكر م كنديهاست نمرا، مدت كارنيا كنديشود و نمباز ب تينهايب يفضا در درونش به اندازه نيا

  .ستيتو ن يستهيشا نياصلش است، بنابرا اشيذهنمن

بزرگ باشد، كه  يليخ ديما با فريك يعنيما را نده،  فريما را نده، آن ك يِ كه تو سزا كنديدعا م كند،يدارد مناجات م و

و  شيستا يهاراه هانينبات، جماد، ا وان،يبا ما، انسان، شما ح سازديدارد م يعني كند،يا نمكار ر نيلطف دارد و ا يزندگ

  .ميكنيبه آن عبادت م ميدار م،يدرست كرد يجسم يخدا كيدر ذهن،  ميما رفت م،ياكردهخودشان را دارند. ما گم  يثنا

مرض،  ميدچار حاال اسمش را بگذار م،يشد يدچار ابتالئات از او ما يكه در اثر اقامت در ذهن و دور دهدينشان م تيب نيا و

  دارد،  يمخرّب اريكه آثار بس ميشد يماريب

 ديگوياول ممصراع   است، كه در تيب نيمربوط به ا هانيا ،يچه جمع ،يچه شخص مينيبيكه االن ما م ييزهايچ نيا يعني

بكن، درست  يلطف كي ايو تو ب ست،ين يعنيانسان هست؟  يراتو ب يبدتر از دور يفريك يعني شود؟يهم م نيكه بدتر از ا

 م،يبشو تياز جنس ابد م،يبشو تينهايكه ب م؟ياو بشو يستهيشا ميتوانستيم يجورچه م،يستيتو ن يستهياست كه ما شا

  .ميشديماو  يموقع سزاآن م،يمستقر بشو ابدي ةلحظ نيدر ا ابدي ةلحظ نيبه ا مييايب م،ينمان ندهيدر گذشته و آ

 نيبا استفاده از ا م،يرا بهتر بفهم تيب نيا خُردهكياما  د،يخواهم خواند، توجه كن يگريد اتياب ت،يب نيا نييدر تب و

و قضاوت و مقاومت دارد،  نديبيم هايدگيهمان قيكه انسان از طر ذهني)](افسانه من٥[شكل حالت  نيها، پس اشكل

را  نيوجود ندارد در جهان و انسان ا يبدتر مكافات نيكه از ا ديگويم دارد،يمدا نگهو ج كنديجدا م يانسان را از زندگ

قدر چه م،ينيبيقدر مانع مكه ما چه ديشما نگاه كن .است ديد نيخاطر ابه ميكه ما االن دار يمشكالت يعني پندارد،يسهل م

و  مينيبيماست و دشمن  رالزميمسائل غ .ميل كنح ميخواهيم مانيذهنمان را با منو مسائل ميكنيمسئله درست م

 زهايچ تيحس امن م،يرا دار زهايعقل چ .ميعقل ندار طورنيو هم ميكنيو مقاومت م ميكنيو قضاوت م ميسازيدشمن م

 ييخاطر جدا.  بهستا يبد تيوضع نيا ها،يدگيقدرت از همان دنيو قدرت حاصل از كش ميرا دار زهايچ تيهدا م،يرا دار

  .ميآوريخودمان نم يرواز توست و ما به

 عيسر ديبا كارنيا يبرا م،ياو بشو يستهيشا م،ياو بشو يِسزا ديما با كنديم تيهدا يعنيكه،  دهدينشان م تيب نيهم و

درون را باز كند، صبر و شكر  يفكان فضاكن ميو اجازه بده ميبكن (حقيقت وجودي انسان)] ٦[شكل مركزمان را عدم 
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و  مياخدا دائمًا كه ما اشتباه كرده از ميداشته باش يو حالت عذرخواه ديجد يهااز همانش ميكن زيپره م،يته باشداش

  شد. يلطفش جار يكه زندگ ميشويو متوجه م ميكار نبررا به يذهنمن يدهايد

و از او  مينيبيكه او را نم  (حقيقت وجودي انسان)]٦[شكل از خدا  ييبدتر از جدا يكه مكافات ميفهميم تيب نياز ا پس

 نيا م،يكنيقناعت م ذهني)](افسانه من٥[شكل  هايدگيحاصل از همان يهايخوش نيو به ا ميريبگ يشاد ميتوانينم

دائمًا در  نكنند، رابيها ما را سو آن ميبكش رونيب رهيش هايدگيكه از همان كار،نيبه ا ميما خلق نشد ست،يبد تيوضع

  .ميرا داشته باش يذهن يمنف جاناتيه يهيو بق ميحس نقص بمان و يحال گرسنگ

 يهاتيخاص هاني. اانديعاد يزهايچ نه،يترس، خشم، رنجش، ك ند،يبيم هايدگيهمان قيكه از طر يانسان معمول يبرا

 ستيعاد ست،يمعمول يليكه عاشق پول است، خ يذهنانسان من يبرا كنند،يما را خراب م زيچهمه اند،يسوزخانمان

پا،  ريرا بگذارد ز اشتيو انسان يروابط انسان د،يكند، دروغ بگو انتيرا خراب كند، خ اشيخاطر پول روابط انسانكه به

دست او از جنس تو بوده، جنس تو را از دست داده و بهخاصيت تو را پيدا نكرده،  يعني ست،يتو ن يدارد ِسزا ديكنيتوجه م

را  ني. همگريد ديگويرا م نيرا ندارد. ا شيهم خوش است، سزا يليخ كند،يهم نم يكوشش چيه راه نيو در ا اوردهين

 مياو منتظر آن دل پرنور است، ما نشست ديگويبنده مَده. م يسزا دينگاه كن ذهني)](افسانه من٥[شكل  گريد ديگويم

 تيب ني. پس ما از اكنديالحظه كن، و مالحظه هم مرا نده، م شي. سزاميدار يَبه عجب دلكه َبه ميكرد غلدل كدرمان را ب

تا  ميكنيم ييو فضاگشا ميداريو نگه م ميكنيم (حقيقت وجودي انسان)] ٦[شكل كه ما مركزمان را عدم  ميگرفت جهينت

  بشود. بله.  تينهايدرون ما ب يفضا

و جدا ماندن و  ييكه در اثر جدا دينيهم، ببم اريبس اريبس اتياب نيبخوانم و ا يدوباره از مثنو تيچند ب ديبده اجازه

 هايعينك نيوجود ندارد كه ما ا يتيما اصالً اولو يبرا م،يكنيكار م هزارتاما  ،ييجدا نيكردن از ا ياحساس راحت

ن فقط بزرگا روند،يدارند م بيتخر يسوهستند. نه همه به يطورنيهمه ا كهاست  نيا مانهيو توج م،يرا بردار يدگيهمان

 اتياب نيبرنامه و ا ني. با پخش انديگويبزرگان چه م دينيبب دي. شما باديكن ديتقل ديشما از جمع نبا نند،يبيدرست م

 مانيزندگ نيهم يدرست نبوده، برا يذهن هايعينكو با  يبا من ذهن ميديديكه م يزيكه آن چ ميتر شدچقدر ما روشن

  بود.  ختهيبه هم ر

 ديگويم كنديچه َمرَدش و چه زنش، ازدواج م ،ديآيم دياست كه آدم با هزار ام ييجدا نيا يزادرست است، س نيا آخر

تالش كن، شب و روز كار كن،  كهاين خوب است؟ ني. اشوديجا شروع ممنبع درد آن كيبدهم و بعد  ليخانواده تشك

شما  ،يها از تو ناراضدعوا، بچه ،يناراض آخرش همسرت از تو ،كن تيشب و روز فكر كن، پول جمع كن، خانواده را حما
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 يوقت كند،يهدف را فاسد م لهيشما خراب كرد. وس دِ يزحمات من كجا رفت؟ زحمات شما را د نيكه ُخوب پس ا دييگويم

 ديآيسرمان م بالهاآن  م،يكنينم يو اقدام مياو زنده شو تينهايكه به ب ميما آماده هست ي. وقتديايب ياز من ذهن لهيوس

  م؟يدهيكه ما چه را از دست م دينيكامالً وارد هستند. بب اتياب نيو ا

  انيرا چون كرد دسِت حق عَ  قبله
  َمردود دان نيبعد از ا يَتحَرّ پس،

  )٢٦٢٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

موضوع مهم كه  نيبه ا ميو توجه كن ميو تمركز كن ميها، كه اگر دقت كنما انسان م،ياكرده شرفتيپ ياما به درجه يعني

 ست،ين مكاني ةقبلماست،  تييجنس خدا جاني. قبله در اميزنده شو خواهديو او م ميشويزنده م م،يبه او زنده شو ديما با

 دينيبيبا مركز عدم م يمركز عدم حاصل شده و وقت يكرده، وقت انيع يوقت داقبله را خ ديگوي. مستيمنظورش مكه ن

قبله  يوجوكرده، پس از آن جست انيپس قبله را روشن كرده، ع د،يستياز جنس فرم ن د،يه هستشما خداگون ديفهميم

  در ذهن ممنوع است.  

. خوب ميدانيمردود دان و ما مردود نم نيوجو، بعد از اجست يعني يتحَرّ َ،يپس، تََحرّ ان،يرا چون كرد دستِ حق عَ قبله

خداوند به  مييگويو م ميكنيعبادت م مياول رفت تيدنبال ب ايآ م؟يريگيم عبرت م،يديرا هم د شيو سزا ميافتاد ييجدا

 ديخود تو هست. شا يبرا ني. نه، اشوديم چارهيب رم،يام را نگنمازم را نخوانم، روزه يروز كيدارد.  اجيعبادات ما احت نيا

 ميبتوان ديبا ميفرم هست نيما در ا يدارد. وقتن دهيكه اصًال فا ي. اگر نشويبه او زنده شو ديكه با يدر آن كارها متوجه شو

  . ميكن ييرا شناسا تييمركز عدم و خدا نيكه ا

  رو و سَر يبگردان از َتَحرّ نيه
  رآمد مَعاد و ُمسَتقَ ديپد كه

  )٢٦٢٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

فكر و  يبه رو يعنيتجو، رو و سر. جس يعني يبگردان از َتحَرّ نينظر كن. هدر ذهن صرف يزندگ يوجواز جست ديگويم

آمد مَعاد و  ديكه پد ،ييمركز عدم، فضاگشا ؟يجورچه رون،يب ايهم فكر نكن، از ذهن ب هايدگيفرم نباش، با سر همان

 ؟يچه، انسان به خدا زنده شود، دوباره، كِ يعنيشود، مَعاد، مَعاد  ندهكه انسان به خدا ز دهيآن زمان رس يعنيمستقر، 

آمد َمعاد و  دي. كه پديابد يلحظه نيخدا در ا تينهايكند به صورت ب دايو استقرار پ ،بعد از مردن كهاين ظه، نهلح نيهم

  خود شما. يااش موالنا. به درجهاست؟ نمونهشده يمستقر، چه كس
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  25صفحه: 

 شود،يم ترعيسدرون و يكه فضا دينيبيشما بهتر شده است، م يزندگ د،يكنيبرنامه گوش م نيكه به ا ياز وقت اگر

 يسوبه ديدار شود،يم دهيشما، كار شما اثرش د اتيدر قسمت پول شما، ماد يدر روابط شما، حت رون،يانعكاسش در ب

 ترقيعم د،يشويم دارترشهيكه ر دينيبيروز به روز م كهاين يعنيمَعاد و مستقر رفتن  يسوبه يعني .ديرويمَعاد و مستقر م

به  ديدهينم ريشما را به واكنش وابدارند، گ تواننديمردم نم د،يپريبه حرف مردم نم د،يشويم ترنيسنگ د،يشويم

  . دهديبه شما نشان م را. دارد مَعاد و مستقر خودش ديكرديقبالً م د،يكنيمقاومت نم د،يكنيقضاوت نم ،يهركس

  يقبله گر ذاهل شو نيز زمانكي
  يشو باطل ةقبل هر ةُسخر

  )٢٦٢٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو 

كار  يليقبله را گم كردن خ م،يما قبله را گم كرد كهاين يبرا خوانم؟يرا م هانيكه چرا ا ديشوياوالً كه شما متوجه م پس

رو  ديتوانينم ي. وقتستين مكاني ةقبلاست، صحبت  ليما. تمث ميكنيم شيكدام وَر ستا ستين معلوم يعني است. يبد

و هرلحظه  رديگياتفاق صورت م نيكه مركز ما عدم است، ا يكه موقع ديريبگخَِرد  كه از او دينيرا ببو او  ديبه خدا بكن

قبله اگر غافل  نيلحظه از ا كي ديگويكم است؟ م .ماست ييجدا يبد است، سزا يليخ نياست، ا يماد زيچ كيمركز ما 

 ميخوانيآن لحظه ما نماز م يدگي. هرلحظه به قبله همانميكرد دايكه ما پ ،يكن يم دايباطل پ يهاقبله صورتنيدر ا ،يشو

  . بله. ميكنيم شيو ستا

  را ناسپاس دِهزييتم يشو چون
  شناسقبلهاز تو َخْطَرت  ِبْجهَد

  )٢٦٢٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

ما كه  يدم است. جنس اصلاست كه مركز ما ع يموقع نيو ا زييخَطَرت، قدرت تم ،ييقوه شناسا ز،ييقوه تم يعني خَطرَت

كه چقدر  ميدانيماست، نم يهايدگيهمان يمان به اندازهذهن، ارزش ميما رفت يدارد. ول زييماست، قدرت تم يخداگونگ

خودمان  يارزش گذاشت، ما رو شوديما هم نم يارزش گذاشت، رو شوديخدا نم يكه رو ميداني. بعد نمميارزش دار

است كه سبب  يزيمان كم است. ارزش ما به همان چارزش كهاين يبرا ميدهينشان م مرتب واكنش م،يارزش گذاشت

  . ميما واكنش نشان بده شوديم

كار كنم؟ آن چه گر؟يهستم د ينباشد كه من ك ييشناسا ة. خوُب اگر آن قودهيبوده، آن پر ييشناسا ةقو كيما  درحاال 

، عقل آن را  نميبيآن م قياز طر شود،يمن م نكيع شود،يز من ممرك يرونيب زيچ كيمن بوده. اگر هرلحظه  يخردمند



  Program # 832                                                                                ۸۳۲برنامه مشاره 

  26صفحه: 

 نيا نم،يبيم يجهاننيا هايعينك قيام از طررا از دست داده يگزند ييشناسا ةپس من آن قو كنميم دايآن را پ دِيو د

  است؟  ياست ؟ كم ضرر ياكم ضربه

و بر اساس آن دعوا  ميشد تيهوهم و با آن ميو آن گرفت نيكه از ا يديتقل يباورها قيما از طر نشيب ،ميندار نشيب ما

به  گرانيكه ما از د ييهااند، باورجسم باورها بر سر باورها! ميكنيجنگ م م،يكنيم زهيقدر ستما چه ديني. بب ميكنيم

 كهاين يماست برا فريك م،ياو نشد يماست چون سزا يماست. سزا يهمان سزا نيا  درست است؟ نيا ايآ م،يگرفت ديتقل

  . مينشد تينهايب

. ستيمخرب تيخاص ست،يبه ما، ضرر بزرگ ستيما اصًال ضربه بزرگ يناسپاس نيا» ده را ناسپاس زييتم يشو چون«

 قيطر ازچه هست؟ عقل كل چه هست؟  يزندگ زدهييچه هست؟ تم زدهييتم ديگويم يذهنناسپاس است، منِ يذهنمنِ

بهتر از  وانيانسان كم است، ح يكم است، برا نيغلط است، ا ني. انيچشمت گذاشتم بب يجلوكه من  يهايعينك نيهم

  .كنديم يما زندگ

  . ميكن يرا معن تيآن ب ميكه بتوان خوانميرا م هاني. اديگويرا م تيهمان ب دمهم است دار يليخ تيب

 ميآمد كهاين يچرا؟ برا مياش شدناسپاسماست كه  يخداگونگ تيخاص دهزيي، تم»دِه را ناسپاس زييتم يشو چون«

مال ما  توانديخدا، كه م زييتم ةقو ؟يزيچو آن ناسپاس است، ناسپاسِ چه ميجا هم هستدر آن ميدرست كرد يذهنمنِ

 دنيبيم يدگيهمان هايعينك قيرا كه از طر يذهنمنِ زييتم ةآن را بگذارد قو زييتم ةكه آدم قو ستين يناسپاس نيباشد. ا

  گفت:  گرياست د نيهم يبرا ست؟ين يناسپاس نيا ند؟يبب

  ما َبسته است روَزنِ دل يِ ناسِپاس ز
  گفت كه انسان لَِربِّهِ لَكَُنود يْ خدا

  )٩١٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

باشد،  ادماني يرا از مثنو يناسپاس يكه گفتم اگر شعرها طورنيما هم ياست روزن دل بله. ول ماست كه بسته يناسپاس از

. ميزنيبه خودمان ضربه نم ميريگيخودمان را م يجلو م،يكنينم تيو قانون جبران را رعا ميشويكه ناسپاس م ييجاها

و اگر قبله را  ،ديندازيرا به شما نشان داد ب يدگيهمان كياست كه اگر آمد  نياز خداوند طبق قانون جبران ا يسپاسگزار

 دانم،يمن قدرِ تو را م دييبگو دينكُن شيرها گريبار، دو بار، سه بار د كيا به شما نشان داد مركز عدم ر يعنينشان داد 

  . به هرحال: دانميرا م نشيب نيقدر ا

  



  Program # 832                                                                                ۸۳۲برنامه مشاره 

  27صفحه: 

  را ناسپاس  زدِهييتم يشو چون
  شناسقبلهاز تو َخطَرِت  ِبجهَد

  )٢٦٢٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 ميتوانيفقط جسم را م ميكن دايپ ميتوانيخدا را نم گري. پس ما دجهدياز ما م شناسديكه در ما خدا را م يتيخاص آن

 لهيوسبه نيست؟ و اجسم ا نكيع اياست؟ عدم  نكيع ميكه زد ينكيع نيا ايكه آ ميبدان ديلحظه ما با هر. ميكن دايپ

  .شوديم نييطرف خدا، تع يعنيما، قبله  يشناسقبله تيخاص

  ِبرّ و بُر يانبار خواه نياز گر
  ساعت هم ز همدردان َمبُر مين

  )٢٦٣٠تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

است  يگندم، منظورش بركات اله يعنيُبر  يكين يعني بِرّ  د،يريبگ يخوب زيچ ديخواهيانبار خدا شما م نياز ا ديگويم

ر، همدردان بُلحظه از بزرگان مَ مين زد؟يبه فكر و عملت بر يزندگخَِرد  يخواهيخدا، م يهابركت ييفضاگشا ،ييبايز ،عشق

بشوند  دهعدم زن يرا بشناسند و رها كنند و به فضا هايدگيهمان ديبا داننديهستند كه م يهمدردان كسان .كن دايرا پ

  . ستنديها باشند كه نانسان يهمه ديبا األصوليهمدردان ما هستند. عل هانيا

  نيمُع نيز يدر آن َدم كه ِببُرّ كه
  نيتو با ِبئَس اْلقَر يگرد بتالم

  )٢٦٣١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يكِ  م،يبُريمثل موالنا باشد) ما م يبزرگ كي ايممكن است خدا باشد با مركز عدم  اري ني(ا اري نيآن لحظه كه از ا در

 اشنينشو هم ،ماست يذهنمن نيبد هم ني. همنشميشويبد م نيگرفتار همنش شود،يمركزمان جسم م يوقت م؟يبُريم

 هايدگيهمان يعنياست.  يدگيحسب همانبر دنيسلطه دارد، آن فكر د ريفكر ما را ز كيهرلحظه  ،كه دينيبيو م مياشده

فكرها  ني. اميآن ندار يِ رو يكنترل چيما ه پرديما نفوذ و سلطه دارند كه فكر بعد از فكر در كّله ما م يِرو قدرنيا

 طورنيما را گرفته است هم نذه م،يبه چه فكر كنكه راجع ميرا ندار نيما قدرت ا .ميآسوده باش ،ميبخواب ما گذارندينم

  ماست.  يسزا نيهم ؟يطورنيا م؟ياشده يجورچه ميهست ي. ما از جنس خداگونگچرخانديم

 تيو از دست دادن خاص يناسپاس نيانسان در اثر ا يكه سزا ميكنيسزا صحبت م نيبه همامروز راجع ديتوجه كن

  هم مهم است. تيب نياست. مشخص بود. ا ونهچگ ياصل خودش را بشناس يعني يخداشناس يعني يشناسقبله
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  28صفحه: 

  او، هم دوَزَخست و هم عَدو يِ رويمرا ب َجنَّت
  رنگ و بو، كو َفرِّ انوارِ بَقا؟ نيسوختم ز من

  )٣شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

وجود  نيبدتر از ا يفريك چيه شود؟يم ميما از تو جدا بمان كهاين بدتر از ايآ ديگويدوم؟ م تيهست چه گفت ب ادتاني

خودمان  ياو دوزخ برا يِما بدون رو ميدانيمن دوزخ است. ما نم ياو برا يِكه بهشت بدون رو ديگويم نيهم يدارد؟ برا

 دنيمربوط به آن. من سوختم در اثر همان جاناتيكرها و هبا ف دنيهمان يعنيرنگ و بو   .ميادرست كرده يذهندر افسانه من

  .بقا هستمحاصل از آن، من دنبال فرِّ انوار  يحاصل از آن و دردها جاناتيو ه زهايبا چ

بقا،  را،يامن ياريو شكوه و بركت هش يلحظه ابد نيبه ا ميآيم كنميمركزم را عدم كنم. هرموقع مركزم را عدم م يعني 

را انباشته كرده و افتخار  هايدگيهمان كهاين به اعتبار دينبا كسچيانسان است، ه تيوضع ني. اتابديم خداگونه، به من

مركزمان  كهاين به ميقانع بشو ديخوب است. ما نبا اميرا دارد گول بخورد و قانع بشود كه من زندگ هانيكه ا كنديم

 يزندگ نيا ديد ميكه امروز خواه طورنيو هم .تعلق داشته باشدبه ما  ياديز يزهايعوضش چ يول ،داشته باشد يدگيهمان

  . بله، ستين

خودش را به ما ارائه كرده  يهاعشق و بركت تينهايب را، يفراوان تينهايخودش را ارائه كرده است خدا، ب تينهايبه ما ب

ما  كهاين فريك ني. پس بنابراميتفاده كناس ميتوانياز آن نم م،يامركزمان را عدم نكرده م،يستين سزاوارشچون  ياست ول

  : ديگويهم است كه دارد م هانيشامل ا مياجدا مانده

   ؟ياكَوثَر خوانده ناكَ يتو َاعطَ  نه
   ؟ياو تشنه مانده يچرا خشك پس

  )١٢٣٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

را به ما داده است، چطور من  يفراوان تينهايب يعني خداوند كوثرش را به ما داده است،  ياكه تو خوانده ستين يطورنيا

من  رسديم يبه او برسد، وقت يزيچ كي ايشاد باشد  يكي دارمينظر هستم؟ چطور روا نمحسود هستم؟ چطور تنگ

عشق  تينهايام. اگر بعمل نكرده يول امدهيشن فقطدور هستم،  نكهيايكوثر من كجا رفت؟ برا نيناراحت هستم؟ آخر ا

در ذهن؟ دارد  م،ياو تشنه مانده ميلطافت را به ما داده است، پس ما چرا خشك هست تينهايرا، ب ييبايز تينهايرا، ب

  آنها است.  قيخدا و جهان از طر دنيو د هايدگيهمان عواقب نگه داشتن همان هاني. اكنديسؤال م
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  29صفحه: 

  ليو كوثر چو ن يمگر فرعون اي
  ليعَل يست و ناخوش، اتو خون گشته بر

  )١٢٣٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

به  ديلحظه با نيخون شده بود و رودخانه خدا هم كه ا انيفرعون يكه برا ليمثل فرعون، و رودخانه ن يدار يذهنتو منِ اي

به درد  ليبدخدا را، كوثر خدا را، ت لين ،يذهندر افسانه منِ ،يذهنمنِ ميبشود، خون شده است، بله، ما رفت يوجودت جار

  . ميكنيم يذهنمنِ يهاتيّ به خاص ليتبد م،يشويم بانيآن دست به گر با. ميكنيبه مسئله م ليتبد م،يكنيم

 شوديخون م يزندگ جهيو در نت ميشويزنده م و حسادت ينظربه خِسَّت و تنگ م،يخدا زنده بشو يبه فراوان كهاين يجا به

 تي. گرفتن محدودميرا گرفت تشيمحدود م،يرياو را بگ يفراوان ميامدين نكهيايبرا و شده است. شوديبه ما. و ناخوش م

 دينيخدا را بب يعنياست،  دهياز شما پر يشناسقبله تيّ خاص ني. گفت اميادهيد فريچقدر ك دينيبب ما قََدغَن است. يبرا

 م؟يشناسيدا پنهان از ما است؟ پس چرا نم. مگر خگريد ميشناسيكه نم مينيبي. درواقع مديبشناس ديتوانينم گريهم د

 يذهنمنِ ديبا د يول شوديدم او وارد م نكهياياست. چرا حالمان بد است؟ برا دهياز ما پر يشناسقبله تيّخاص نكهيايبرا

  . ميهست هايدگيهمان ماريب م،يهست يذهنمنِ ماريب م،يناخوش هست م،يهست ليو ما َعل شوديبه مسئله م ليتبد

  شو از هر عَدو زاريكن، ب وبهت
  ندارد آِب كوثَر در كدو كو

  )١٢٣٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

در  ش،يكه آب كوثر را در كدو يهستند و هر كس هايدگيهمان نيشو از هر دشمن. دشمن ما هم زاريشو، برگرد و ب داريب

درد  كند،يمانع م كنديبه مسئله م ليرا تبد يدگزن خورد،يخون م دائماً  كه يتُنگش، در جام شرابش ندارد. هر كس

. و مينيبرحسب آنها بب م،يآنها را در مركزمان نگه دار دي. ما نباهستنددشمنان ما  هايدگياز او فرار كن. همان كند،يم

  :طورنيهم

  يآدم شَه يز َكرَّْمنا َبن تو
  يپا نَه ايهم به در ،يبه خشك هم

  )٣٧٧٣ تيدفتر دوّم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يهم در خشك رايز ،يرويشمار مپادشاه به »ميداشت يرا گرام زادگانيما آدم« : يقول حضرت حق تعال يبه اقتضا تو(

  )ايو هم در در ينهيگام م
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در ما به خودش زنده بشود، ما دوست خدا  خواهديداشته است و م ياست كه خدا ما را گرام طورنياكه، مگر نه ديگويم

 تيّما از آن خاص كند،ياو ما را به خودش زنده م چونخودش را به ما، عطا كرده است؟  تينهايو كوثر را به ما، ب ميهست

ناراحت است به خاطر  يهركس م؟يپس چرا ناراحت ميستياگر ن م،يبشو هايدگيبنده همان دي. ما كه نباميشاه هست

 يزهايكند، به عّلت چ يزندگ گذارديكه نم يمنف جانير هرنجش، خشم، ترس. ه ؛ياست. هرجور ناراحت شيهايدگيهمان

  . نديبيآنها م قياست كه گذاشته مركزش و از طر يجهاننيا

 ي. هم در خشكميهست هايدگيمسّلط و حاكم همان يعني. ميما از جنس خدا هست م،يما شاه هست د،يگويدارد م يول

در ذهن  ميتوانيهم م م،ياو زنده هست تينهايبه ب م،يهست يكيدا با خ م،يهست ييكتاي ي. هم در فضاايهم در در م،يهست

به اندازه  ميفرم هستند، هم از جنس خدا هست هانيا م،يهم فكر دار م،ي. هم تن دارميجهان نگاه كن نيبه ا ميكار كن

 م،يناسپاس بود نكهيايما است. برا فريك چه شد؟ ميشديبه خدا زنده م ديبا ارانهيكه هش يتينهاي. پس آن بتينهايب

  . مياز عقل او استفاده نكرد كهاين يبرا

مثل  يجاناتيه مشتكيو  هايدگيبرحسب همان دنيچه بوده است؟ د ميكه از اوّل استفاده كرد يما عقل دينگاه كن اصالً 

در  رون،يدر ب قت،يقدر ح م،يآياگر هم برتر از آب درنم م،يايكنم برتر از آب درب يكار كيكه من  سه،يحسادت، مثل مقا

درست كنم به مردم بفروشم، كه امروز گفت  نيمنِ دروغ كي م،يدروغ بگو ،درست كنم الميدر خ يطور مصنوعبه ت،يّ واقع

  دا. خودت را نفروش. سوآن از ايب رونيفاقد اعتبار هستند، ب يهايمشتر هانيا

به آن قائل  هاتيّو خاص ازاتيامت يسركيو  ميكناز فكر درست  يمصنوع زيچ كي ميخواهيچه است كه ما م نيا آخر

مردم  ميكنيچه است حاال؟ فرض م اشجهيكه چه بشود؟ نت م؟يرا بكن كارنيا ميخواهيم چرا م؟يبه مردم بفروش ميبشو

  است؛ چه بشود آن موقع؟  ادتريتان از ما زو پول ديگفتند شما دانشمند هست

 تينهايو به ب رونيب ادياز ذهن ب ديبا ياريعنوان هشاقامت در ذهن شخص به يتمدّ كي. پس از ميآمد تيب نيا يبرا ما

 يلحظه ابد نيمعادل آمدن به ا نيو ا شوديم تينهايب شود،يزنده م يزندگ يرو يصورت زندگخدا زنده بشود، در آن

را  نهيآ ني. امياجاودانه شده ت،سين ندهياز ما در گذشته و آ يچ قسمتيه گريد  است،يلحظه ابد نياست، استقرار در ا

  .قانون است كي نيا يعني. ينيبيم فريك ؟يكنيارائه نم خواهد،يخدا م

. ميفهميبنده مَده، مواظب باش ما نم يرا به خدا ارائه كند، گفت، سزا نهيزنده بشود آ يلحظه ابد نيدر ا ديآينم يهر كس

. مياصالً خودمان را نابود كن ميتوانيبله، ما م شود؟يم نياز ا شترينكن. ب نيااز  شتريب م،يفهميما نم ديگويم داموالنا به خ
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عقل خدا  نيچه؟ ا يعني نيآخر ا م،يمرگبار درست كرد اريبس يهاصالح گري. ما از ترس همدميرويم سوآن به ميما دار

  . است يذهناست؟ عقل منِ يذهنعقل منِ اياست؟ 

  لَكاز مَ  يبجان وان،يبه تن ح تو
  هم بر فَلَك ن،يهم بر زم يرَو تا

  )٣٧٧٦ تيدفتر دوّم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

َمَلك است. َمَلك  هياست. شب تينهايخدا ب شيپ تياريجانت، هش يكار كند، ول توانديجهان م نيدر ا ،يهم تن دار تو

. ميتوانيبشود. فقط ما م تينهايب ييكتاي يخدا، در فضا شيبرود در پ توانديهم نم وانيتن داشته باشد. ح ديايب تواندينم

 ها،يدگيهمان نيبا عقل هم م،يرويراه م دهيبدون اطالع از فلك و آسمان درون با مركز همان نيدر زم  م،يديفلك را بر ما هم

  .مينيبيكه م دينيبيُخوب سزا خواهد داشت، مكافات خواهد داشت و م

ت دوم *** یان   ***  
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و  ميو قضاوت دار ميدار مقاومتما،  كهاين ،ييجدا تيدر وضع نميكه بب خوانميم تانيهفته قبل برا از تيبله و چند ب

  . ستين يزندگ نيا م،يپنداريم يرا زندگ نيا م،يكنيم يرانشهوت زهايبا چ ماناليو در خ ميكنيم يزندگ ميدار يدگيهمان

  ختيَپرَّت بر يشهوت يبراند چون
  ختياز تو گر اليو آن خ يّ گشت لنگ

  )٢١٣٦ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

مركزت و  ديآي. هرموقع عدم مزديريپَر پروازت م ،يكنيم يبازمركز تو و با آن عشق ديآيم يزيچكيهرموقع  ديگويم

اگر  ي. وليرپيم يكنيم دايپَر پ كند،يم يبازتو عشق يتو، با خداگونگ يدرواقع خداگونگ ،يكنيم يبازبا عدم عشق

 نيا ،يپرواز كن ينتوانست خت،يو پَرَّت بر يكرد يبازدر خواب آن، در توهم عشق يرفت ،ينگ گشتآمد، لَ يماد زيچكي

 يعشقباز اليخ كيبا  كهاين يشدم من؟ برا يطورنيبود؟ چرا ا ي. كختيهم از تو گر اليلحظه خراب شد، تلف شد و خ

  . يكرد

  مَرانشهوت  نينگه دار و چن پَر
  جِنان يبََرد سو َلتيپَر مِ تا

  )٢١٣٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 ايكه آ رينظر بگ ريصورت حضور ناظر دائماً ذهنت را زخودت را نگه دار، تأمل كن، مشاهده كن، مراقبه كن، به ديگويم

مركزت،  ديآيكه م يزيكه با هرچ موضوع باش. خودت را ول نكن نيعدم است؟ مواظب ا ايمركز شما  ديآيم يماد زيچكي

 ست،ين هانيو جنس و ا تيها، اصالً صحبت جنس ستين يجا شهوت جنسني. شهوت در اكنميم يرانمن هم شهوت د،يايب

  . ستيسكس ن

  شهوت مَران نينگه دار و چن پَر
  جِنان يبََرد سو َلتيپَر مِ تا

  )٢١٣٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

  مشخص است.  ،ييكتاي يشت، فضا: بهيعني جِنان

  كننديپندارند عِشرت م خلق
  َكنَنديپَرِّ خود بَر م ياليخ بَر

  )٢١٣٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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 يبرا كننديرا خراب م يزندگ كنند،ينم يمردم زندگ تي. اكثركنندينه نم كنند،يم يزندگ كنندي: مردم فكر مديگويم

و فقط  گذرديبه مردم خوش م ديفكر نكن د،ي. شما اگر از مردم خبر نداركننديم يرانشهوت شانتااليدائماً با خ كهاين

 االتشيبا خ يبزرگ دارند، امكانات دارند، نه. هركس يهاها پول دارند، خانهكه آن تاس نيا تانهيو توج گذرديبه شما بد م

  . كَنديو َپر خودش را م كنديم يرانشهوت الشيلحظه با خبهلحظه كند،يم يزندگ

نخواهد كرد.  يرها بشود، زندگ هايدگينتوانسته از همان ياست. هركس هايدگياز همان ييما در پَر پرواز اول و رها يزندگ

 يندارد، شاد تيفيك ن،يا ستين يزندگ م،يبنام ياز خدا را زندگ ييجدا فريك ديبگذارد. ما نبا يزندگ ديرا نبا نياسم ا

ندارد، رضا ندارد، شكر ندارد، صبر ندارد،  ينندگيندارد، آفر تيندارد، قدرت عمل ندارد، هداِخرَد  مش ندارد،ندارد، آرا

 كننديم يبازعشق اليو َسر خود با خ محابايكه ب ييهاآدم گريد دينياست را ندارد، شما بب يكه مربوط به زندگ يزيهرچ

  . بله.كنديكار را م نيا يذهنو هر من

چشم دارند،  گر،يد ننديبيكه م يكه: روز آن كسان ديگوياست، م يمثال جالب يليكه: خ ديگويم ؛گريل دمثا كي

امتحان  ،ينينور روز را بب يخواهيچون م ،يدارچشمت را بسته نگه اديز يتوانيكه نم ديد يرا ببندند، خواه شانيهاچشم

كه: شما  ديگويم دهد،يم ميرا تعم ني. بعد هميرا باز كن تيهاشمچ يخواهيجان كندن، م شوديم يمدت كيكن، پس از 

بسته شد، خوب  تيهاچشم يشد دهيكه همان ياز وقت ،يديديخدا را م ديو خورش يجهان چشم داشت نيبه ا يآمد يوقت

دلت  يكنير نمفك ،يبست ند،يخدا را بب ديچشم را كه با يكيآن  ،يداررا بسته نگه تيهاچشم يتوانيدر نور روز نم يوقت

 مانياريچشم هش كهاين ياست برامان گرفتهاست. دلمان گرفتهما دل گر،يچرا د ؟آن هم جان كندن است رد،يگيم

  است.بسته شده

  است يتو را جان كندن ،يچون بست چشم
   ستيرا از نور روزن صبر ن چشم

  )٨٤ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 ميتوانينم يليخ ميارا بسته مانيهاچشم د،يآياز سوراخ سقف نور م اياز پنجره  د،يآياز روزن نور م ينشست اتاق

  . ميبكن ميتوانيصبر نم ميباز كن ميخواهيم م،يداررا بسته نگه مانيهاچشم

  تو را تاِسه گرفت ،يچون بست چشم
  ِشِكفت؟ يچشم از نور روزن ك نور

  )٨٥ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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نور چشم  ني: غم گرفت. ايعنيدلت گرفت، تاسه گرفت  ،ي: چشمت را بستديگوي: صبر كردن، ماندن. ميعني شِكِفتن

 نيبنابرا ند،يصبر كند نب توانديو نم نديرا بب ديباز بشود و نور خورش خواهدي. چشم منديرا بب دينور خورش خواهديم

چشم ما بسته  يكياست كه آن  نيخاطر اما به يصبريب نيا كند. نشوديم صبريب شود،يم طاقتيب رد،يگيدلش م

  است. شده

  نور چشم بود تو جذبِ تاِسه
  به نور روز، زود وندديبپ تا

  )٨٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

ر نو وندد،يبه نور روز بپ خواهدينور را جذب كند، م خواهدياست كه چشم م نيخاطر اما به يگرفتگ: غم ما، دلديگويم

  .نديبب خواهديم ند،يچشم دوست دارد نور روز را بب نيچشم، ا نيا نديروز را بب

  تو را  َمر ريباز َار تاسه گ چشم،
  برگشا ،يكه چشم دل ببست دان

  )٨٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

است، چرا بسته آن بسته شده ت،ياريچشم هش يكيباز است و در روز روشن دلت گرفت، بدان كه آن  تيهاچشم اگر

آن چشم را؟ با  كنديباز م يآن چشم را باز كن. چطور ايپس تو ب زها،يبا چ مياشده دهيهمان كهاين ياست؟ براشده

 يدگيهمان هايعينك نيتمام ا يعنيكنار،  روديم نكشيع ياندازيها. هركدام را كه مو انداختن آن هايدگيهمان ييشناسا

  . برودنيچشم دلت باز بشود و غمت ازب تا يبردار ديبا يكييكيرا 

 م،ياشده دهيهمان زهايچ نيبا ا مياكه آمده يبزرگ است. از وقت يلياز تو خ يدور ي: سزاديگويكه م دينيبيشما م پس

به نور خدا، آن دل با آن چشمش  ،ياصل دياست به نور خورشبسته شده يامتداد زندگ ،يمان، چشم هوش زندگچشم دل

 ديگوياست كه موالنا به ما م يو جالب فيظر يزهايچ هانيگرفت. ا واهددلش خ نديو اگر نب نديرا بب ينور زندگ خواهديم

  كه اشكال كجاست.  ديبدان د،يشما خوب گوش كن

شما  م،يگسترش بده ديبا يول م،يكرد يرا معن تيبدهد، درست است آن ب يمعن تيآن ب خوانميرا من م اتياب نيا

چشم  كهاين ياست؟ برااست؟ چرا دل شما گرفتهبار شما لنگ شده وكه چرا كار  دينيرا بب تانيتلف زندگمخ يهاجنبه

 ،ياست. دان كه چشم دل ببست شيجلو يدگيهمان هايعينك كهاين يچرا؟ برا ند،يبينم ند،ينور خدا را بب ديدل شما كه با

  برگشا.
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  دل و جان  يخاك تو خواهم به هر دَم نثار
  ستيتو ن يِ كه خاكِ پا ،يخاك بر سَرِ جان كه

  )٤٨١شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 هانيمن، من ا يسوبه ييايشما كه ب يعنيتو كنم.  يخودم را نثار خاِك پا دهيدل و جان همان نيا خواهميمن م ديگويم

انسان  يعنياست؟  طورنيشما هم هم يابر اي. آهايدگيهمان نينه ا ،يمن تو مهم هست يبرا يعني .زميريم تيپا ريرا ز

قانون  نيا شهيرا، هم اميدگيدل و جان همان نيا تنهانه ، دل و جانم را ينثارِ خاك تو خواهم به هر دَم ديگويدارد به خدا م

  . نميتو بب قيازطر ديمن، با يبرا يتو، تو مهم هست يپابه زميريكردم م داياست، هرموقع دل و جان پ

 خواهدي. و او هرلحظه مزديتو نر يو دل و جان را نگه دارد و به پا ييايكه تو ب يخاك بر سر آدم ،يسِر جان خاك بر كه

  است.  يطورنيا دينيها اگر ببشكل ني. و با اميرا نگه داشت هايدگي. ما همانميما دل و جان را نگه داشت ديايب

) و ٦مركزش را عدم كند (شكل  توانديهست فوراً م ينسانا كي نديبيم هانيچنقطه قي) كه ازطر٥شخص (شكل  نيا

  فكان قرار بدهد تا او خودش را در امتداد قضا و كُن

  نَهَد از المكان يقَدم بر وِ  حق
  فَكان او ساكن شود از ُكن َگهآن

  )١٣٨١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو(

   د؟يكنيم توجه

  فَكان ُحكمِ ُكن يچوگانها شيپ
  اَندر مكان و المكان ميدويم

  ) ٢٤٦٦ تيدفتراول، ب ،يمثنو ،يمولو(

كه تو با چوگان خودت بزن، تو قدمت  ديگويم (حقيقت وجودي انسان)] ٦[شكل آدم كه مركزش را عدم كرده  نيا يعني

  را بگذار به مركز من. 

. هرموقع سوزدياالن مثل جهنم م شود،يموقع مركز ما ساكن ماز المكان، آن نهديبه مركز ما م يعنينهد  يقدم بر و حق

  لحظه.آن روديم نيآن تاسه و آن غم از ب شود،يچشِم دل ما باز م ميدر اثر تسل شوديمركز ما عدم م

 شوديمركز عدم م يبا عدم كردن مركزش درواقع وقت (حقيقت وجودي انسان)] ٦[شكل شخص  نيكه ا ميديفهم پس

  را.  هايدگيرا؟ همان يزيچچه ه،يبه حاش ديرانيكار شما اول م نيبا اخداست در مركز ما و  يعدم پا نيا
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  36صفحه: 

موالنا  يو وقت .كندينه نثار نم كنديو مركزش را عدم نم شودينم ميكه تسل ذهني)](افسانه من٥[شكل شخص  نيا

داشته و قضاوت و  را نگه يدگي. كه همانديگويآدم را م نيهم ،ستيتو ن يكه خاك پا يكه: خاك بر سر جان ديگويم

 همهاين باكه درست كرده است.  يالهمسئ همهاين خاك بر سرش هم شده است، با يعنيمقاومت هم در او كامل است، 

  غلط. ديد

 يشده است، هر فكر جيرا گم كرده است، گ يشناسقبله تي. خاصشوديما چه م يكه سزا ميخواند يليخ اتياب گريد 

 همهاين از حد خدا است كه ما با شيكه لطف ب ديآينظر م. و واقعًا بهزنديودش ضرر مبه خ كنديم يهر كار كنديم

راه را بد رفتن، گمراه  دنيد يعوض دنيبد د همهاين بيتخر همهاين .ميكن يزندگ ميتوانيهنوز م دنيو بد د يدگيهمان

  خدا را شكر. گذرد،يما م يبودن، باز هم زندگ

شما مهم نباشد كه كدام  يبرا ديمركز را عدم كن يعني .دياو كن يجان خودتان را نثار خاك پا دل و ديشما با ميديفهم پس

نخواهد  يشما، زندگ يكه همه خواهد رفت. اگر نرود زندگ ديدانيم ستيشما مهم ن يبرا ماند،يكدام م روديم يدگيهمان

  :ديشناسيرا از قبل م تيب نيو شما ا بله شد.

  اضطرار و يّ خضوع و بندگ جز
  حضرت ندارد اعتبار نياندر

  )١٣٢٣ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 ميبشو ميتسل كهاين در درگاه خدا جز يعني باً،ياست تقر يمعن كيها اعتذار هست، و هر دو درست است به نسخه يبعض

و اضطرار  يتواضع واقع م،يتواضع داشته باش م،يخضوع داشته باش ميو مقاومت و قضاوت را صفر كن ميمركز را عدم كن

از  ريغ ميدار زيچاعتبار ندارد، ما همه يزيچچيه لحظهنيخدا در ا شگاهيپ دركار.  نيندارم جز ا يامن چاره كهاين يعني

  .يذهنو اضطرار در من يخضوع و بندگ

 م؟يكنيچرا ما نثار نم كه؛ و جاندل  يخاكِ تو خواهم به هر َدم نثارِ .تيبخوانم كه مربوط است به ب تانيرا هم برا نيا بله

ها به ما كمك خواهند كرد. سبب ميكه انباشته كرد ييزهايچ نيا ميكنيفكر م ما .ميها هستمعتقد به سبب كهاين يبرا

ما درست بشود  يكه زندگ ميهست رونيدر ب يتيوضع رييتغ كيما منتظر  يهم هستند، همه هاتيوضع ست،يفقط مالِ ما ن

 هاتيتا وضع ديايوجود ببه مادر درون  يهستند كه تحول نيمنتظر ا يرونيب يهاتي. اتفاقًا وضعستين شيب يتوهم نيا

است  رونيدر ب يتيمنتظر عوض شدن وضع يانعكاس درون ما هستند، پس اگر كس يرونيب يهاتيدرست بشود چون وضع
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  37صفحه: 

درست  ديآيم نظربه .شوديم دهيدرست د يذهنمن ديگرچه با د كندياشتباه م دانديشدن كارش م درست و آن را علت

  است.

  ييدهيچون سبب ها د يِز طفل تو
  ييدهيسبب، از جهل بر چفس در

  )٣١٥٣ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يهاگونه است، گرچه طفلطفل نيا م،يديد يذهنمن ديما با د شهيهم. تيزمان طفول اياز طفل بودن  يعني يز طفل تو

  مثال زد. شوديها را نمآن گريد ننديبيبهتر م يليآوردند خ يه به موالنا روك يامروز

  ييدهيچون سبب ها د يِز طفل تو
  ييدهيسبب، از جهل بر چفس در

  )٣١٥٣ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

  .يادهيها چسببه سبب ليدل نيهمبه

  

  يسبب ها از ُمَسبِّب غافل با
  يليها زان ماروپوش نيا يِسو

  )٣١٥٤ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

را به  هانيكه ا شوديم نيسبب ا زيچ نيكه ا ها،تيمثل وضع يرونيها و علل بسبب يكنيها فكر مبه سبب يديچسب

ها سبب با نخواهند داد. رييشما را خوب كنند، حال درون شما را تغ يممكن است حال ذهن هانيا ،يكنيحالت مربوط م

 يهاتيها كه وضعبه روپوش نيهم يبرا .ياز مسبب كه خدا باشد غافل هست يذهن يهابا سبب يعني. يغافل از مسبب

ما  نيهم يروپوش است. برا پوشانديرا م يزندگ لحظهنيكه در ا يزيهرچ يليخ يعنيها . روپوشلحظه هستند نيا

   ،پوشاننديرا م يگزند يها روروپوش يول م،يها را دوست دارروپوش

  يزنيسبب ها رفت، بَر سَر م چون
  يُكنيو ربَّناها م ربَّنا

  )٣١٥٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

اتفاقات  نياز ا يليما درست نشد. مردم خ تيهم آمد، وضع تيوضع ،يهست تيوضع كيها رفتند، منتظر سبب يوقت

چه زن چه مرد،  ميازدواج كرد نديگوي! بعد هم مشوديوضعم درست م رميزن بگ نديگويمردها م يبعض نديگويدارند. م
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  38صفحه: 

دردسر بچه هم هست  هزارتا آورندي. بچه مشودينم يندگز يكرد. بدون بچه زندگ يزندگ شوديحاال بدون بچه كه نم

 شونديها بزرگ مبچه شود،يما درست م يها بزرگ بشوند بروند زندگبچه نديگويم بعد ما بدتر شد. يزندگ نديگويم

كرد نه غلط  ميخواه يزندگ دياياگر آن ب ميكنيمان فكر مكه در ذهن يزيپس هرچ  باز هم درست نشد. ننديبيم رونديم

و  رونديها مخواهند داد آن يبه ما زندگ ميكرديكه فكر م ييهاآن سبب اي. ميزنيها رفتند به سرمان مسبب ياست وقت

  گفتن. ايخدا ايبه خدا ميكنيما شروع م

  سبب يِ: برو سوديگويم ربّ 
  عجب يا ؟يكرد اديِز صُنعم  چون
  )٣١٥٦ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو 

 يچرا به من رو ؟يكرد اديمن  نشيسبب، چه شده از قدرت آفر يكه برو سو د؛يگويخدا هم م عجب،يا ،يكرد ادي

  سبب، خوب دنبال سبب برو باز هم. يگفتيتا حاال كه م ؟يآورد

  َهمه نميپس من تو را ب ني: زگفت
  سبب وآن دَمَدمه يِسو ننگرم
  )٣١٥٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يهاافسون يعنيو آن افسون.  روميسبب نم يِو سو نم،يبيفقط تو را م نيشدم، من بعد از ا داري: نه، من بديگويم انسان

  فقط، بله. نديبيكه سبب م يذهنمن

  ، كاِر توست: ُردُّوا لَعاُدوادشيگو
  ُسست ثاق،يتو اندر توبه و م يا

  )٣١٥٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

باز هم  ،ياگر تو را، مركزت را عدم كنم، به تو كمك كنم، به ذهن برگرد يعنيكه: ُردُّوا لَعادوا كار توست.  ديگويم خدا

ه شما چند بار نشان داد كه، مركز عدم به شما ب ياگر زندگ كه،استنيا اتياب نيا يمعن حاال، .ديد يخواه يطورنيهم

 ،يهمان آدم نشو گري. دگريد ينيكه غلط نب اريب ادتيموقع آن ،يزد گريد نكيذهن، ع يو دوباره رفت كند،يكمك م

 م،يها بچسببه ذهن دوباره به سبب ميبعد برو م،يوبهتر بش خُردهكيكه مركز عدم بشود،  كارنيا ،يها نچسبدوباره به سبب

 شيپ يگرديكامالً برنم يعني: توبه، ديگويبه انسان م خدا د؟يهست يطورنيا ديني. شما ببافتديها اتفاق ممرتب در انسان

تو با من  ثاقيبه من، م يدهيبه من، فرصت نم يدهينم كنم،يتو را درست م ياگر به من فرصت بده كافي ةاندازمن، به
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  39صفحه: 

به  توانديم ثاقي. ميشويكه رفع شد دوباره همان م اتيبه من، گرفتار يآوريم يرو هايسست است. در اثر گرفتار

  َالَست هم اشاره كند. ثاقيم

 اريبس ،يو به َالَست اعتراف كن ،يو فضا را باز كن ييبله بگو ،يو فضا را باز كن ييلحظه بله بگو نيبه اتفاق ا كهاين تو يعني

 گريد ،يگرديبرنم ،يرويم يموقعكيو  ،يكنيبه ذهن، و مقاومت و قضاوت م يرويمرتب م رود،يم ادتي. يسُست هست

همچون  كنم،يم شيمن دل و جانم را نثار خاك پا ي: به هر دَمديگويكه م تيب نيا كه دينيبيپس م ،يگرديمن برنم شيپ

مركزمان را  روديم ادمانيما  دارد،يدُور برم يذهنمن شود،يمان خوب مذهناً ما حال كهاين محضبه ست،ين يكارِ آسان

  :هرحالبه .ميدوباره عدم كن

  .اند بازگردندشده يچه كه از آن نهجهان برگردانده شوند، دوباره به آن ني: اگر آنان به اديگويرُدُّوا لَعادوُا م

الَم َاسباب بازگردانم دوباره : هرگاه تو را به عديفرمايواقف است، م يابنده نيچن يمانيپروردگار كه به سُست ا حضرت

 ياست، ا نيكارِ تو هم ]است. تيهمان ب يمعنا هانيا [.يبريم اديو مرا از  يشويم يمَفتون همان اَسباب و علل ظاهر

  .عهد سُست و شكن توبه ةبند

  هست:  هيآ نيهم مربوط به ا نيا و

  »ُردُّوْا َلعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَْنهُ وَإِنَّهُْم لََكاذُِبونَ  بَْل َبدَا َلهُم مَّا كَاُنواْ يُْخُفوَن ِمن قَبْلُ وََلوْ «

جهان بازآورده شوند، دوباره بدانچه  نيبرآنان آشكار شود، و اگر آنان بد داشتنديم  دهيپوش شيپ نيچه را كه زآن بلكه«

  »دروغ زنان. اندشانياند بازگردند و البته اشده ياز آن نه

  )٢٨ ةآي ،)٦(عامانسورة  م،يكر قرآن(

كه: خداوند انسان را  ديبگو خواهديو م ده،يكش رونيب جانيو ُردُّوا َلعادوا را هم كه از ا كند،ياشاره م هيآ نيبه ا موالنا

كه مركزش عدم بوده،  روديم ادشي روديانسان به ذهن م يدوباره وقت كند،يلحظه، مركزش را عدم م نيبه ا آورديم

دوباره حالش خراب  دهد،يادامه م دهايو دوباره به آن د شناسد،يذهن عدم را نم ديد ند،يبيذهن م ديد با كهاين يبرا

 يدوباره وقت شود،يحالش خوب م يكمكي ند،يبيدرست م كند،يمركزش را عدم م كند،يدوباره خداخدا م شود،يم

  .كنديرا م يقبل يكارها نيدوباره هم گردد،يبرم

غلط  دتانيد د،يو در ذهن باش د،ياالن كه اگر به ذهن برو ديدانيكه: شما م ميريگيم جهينت هاتيب نيا از  ام نيبنابرا پس

  :ديگويبه ما م ي. بعد از زبان زندگشوديتان درست مذهن ةليوسكه به ِدتانيبه د ديكن ديو تأك دياِصرار كن دياست. نبا
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  من آن نَنگرم، َرحمت كنم كيل
  ست، بَر َرحمت َتَنمپُرَّ  َرحمتم

  )٣١٥٩ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 كند،يم ييلطف دارد، فضاگشا يزندگ كند،يدوم هم اشاره به آن شده، كه ما را واقعًا ِسزا نم تيمهم است، در ب تيب نيا

 ،يكنيمرا فراموش م يول ،ينيبيمن م ةليوسبه ييآيتو مرتب م كهاين رم،يگي: من آن را در نظر نمديگوي. مكنديصبر م

من  شيپ يهرموقع تو بخواه يعني كنم،يمن لطف م دهم،ينم تيكارِ تو اهم نيبه ا من ،يقبل يدهايذهن، همان د يرويم

 ،ينيبب يطورذهن آن يبِرَو ،يرا بكن كارهانيكه ا دهمياجازه م كنم،ينم اتهيآن تنب يبرا كنم،يمن قبول م ،يبرگرد

. رحمت من ياوريب يتا باالخره به من رو ،ينيبب يطورآن يحالت خوب بشود، دوباره بِرَو ،ينيمرا بب يايب حالت بد بشود،

  .تَنَميپُر است، من دائمًا بر رحمت م

غلط تو  يكنم، من به كارها يكه به تو كمك كنم، هرلحظه لطفَم را جار استنيكه: ا ديگويعنوان خدا، مكار من به يعني

تندتند، تو چوب اشتباهات خودت را  يكنيكه مرتب اشتباه م يتو هست ني. اكنميآنها را مكافات نم كنم،ينماصًال نگاه 

  .كنميم هيمن دارم تو را تنب كهاين نه ،يخوريم

ما وضع  ديما را، وگرنه با كندينم هيتنب كند،يخدا سِزا نم يعنيبنده مَده،  ي: ِسزاگفتي. مگفتيرا م نيهم هم تيب در

 هيتنب گريد م،ياگر نگرفت دهد،يكه م مياگر گرفت ؟يريگي: من لطف دارم، مديگوي. مشديم هانيتر از اخراب يليخ

 ةيهم آ نياست. بله، ا ييفضاگشا تينهايب يعنيدوباره برگرد.  ر،يبگ اديكن،  شتباها قدرنيبرو ا ؟يريگيچرا نم كند،ينم

  :ديگويقرآن است، م

  »...ي َوسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍَورَْحمَتِ«...

  »را فرا گرفته است... اءاشي ة) هميو رحمت من (حق تعال... «

  )١٥٦ ةآي ،)٧(اعراف ةسور م،يكر قرآن(

گذشته حساب  كند،يكار بُكُند به او كمك م يمورد رحمت خداست، هركس دوشرطيجمله انسان، انسان هم بدون ق از

  . بلهشودينم

  ِبدْهَم َعطاعهدِ َبدَت،  نَنگرم
  مرا يخوانيچو م دَمنيكَرَم ا از

  )٣١٦٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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مركزت را  يدوباره شروع كن ،ييبله بگو باركي. االن اگر يتا حاال نگفت ،ياصطالح به من بله گفتكه تو به كنمينگاه نم من

. )حرف خداست اين (كنم،يبه تو كمك م ميآيمن م ،يانمرا بخو لحظهنيدارم كه اگر در ا ييقدر فضاگشامن آن ،يعدم كن

 نيَدم، ا ني: اديگويدارد م نيلحظه اگر ما، بب نيا م،يكه كرد يبد يكارها مان،گذشتهخاطر به ميبشو ديناام ديپس ما نبا

 يكسچه ستين به ما كمك كردن. مهم كنديشروع م م،يمركزمان را عدم كن م،يبشو ميو تسل ميلحظه اگر ما خردمند بشو

  بله م،يكار كردچه م،يهست

  تو بر همه ُمرغان يِهوا مُبارَكست
  ستيتو ن يِكه در هوا ،ينامُبارك مرغ چه

  )٤٨١شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

كار  اين بخواهد،تو را  مركزش را عدم كند و لحظه نيدر ا يكه: اگر كس ديگويخواستن و عشق، م يبه معن جانيدر ا هوا

 ميخواهياو را م ميمركز ما عدم شد، دار ميكرد ييفضاگشا كهاين محضعشق است، به نياست، ا يااست، خجسته ياركمب

و آن نامبارك است. مصراع  ميخواهيم يماد زيچ كي م،يزد يماد نكياست و ع ي. اگر مركز ما ماديماد زيچ كي يجابه

كه به پرنده  جانيانسان در ا يعنيمرغ  ،يانسان يعني ،ين مرغچه بدشگو ،يمرغ . چه ناخجستهديگوين را ميدوم هم

رفته  ادشيبلند شود،  توانديم يدگيهمان يآمده نشسته رو يارياست، هش ياريروح است، هش كهاين يشده، برا هيتشب

است كه  يمرغ چه نامبارك ها،يدگيهمان يشود از رو دبلن ديباكه رفته  ادشيو امتداد تو كه  ياريبلند شدن، و آن هش

  خواستن است كه در هر دو آمده، نجاي. هوا در استيتو ن ياو در هوا

. ميخواهيم اي دنيبه پر ميكنيشروع م ييكتاي يمركز ما عدم بشود در فضا كهاين محضبه. پرديتو نم يدر فضا يعني 

 ايلحظه  نيدر ا ديكه مبارك هست دينيندارد. پس شما بب يفرق چياست، ه يكيبدهد و هر دو هم  توانديرا م يهر دو معن

است. موتور  يرونيب يزهايچ يدر هوا كهاين ينامبارك است، برا ذهني)](افسانه من٥[شكل مرغ  نينامبارك؟ بله. ا

كه مركزش را  (حقيقت وجودي انسان)] ٦[شكل  يكي نيا ي. وليماد يزهايچ خواهد؟يم يخواستنش روشن است، چ

 نيشدن با خدا، ا يكي شتريب هرچه درون است و ياش گشوده شدن فضااست و خواسته يرغمبارك م نيعدم كرده، ا

  مبارك مرغ است، بله. 

 هانيچنقطه قياز طر ،ذهني)](افسانه من٥[شكل  جانيا ميكه باال نشان داد طورنيكه نامبارك مرغ هم ميكنيتوجه م حاال

از  ياو قسمت عمده ميشد دهيما هم هست كه با آن همان يدانش ذهن ما هم هستند، يباورها هانيچنقطه نيا ند،يبيم

هويت با فكرها هم گريعبارت دبه م،ياشده دهيهمان هاآنو با  ميگرفت گرانياست كه از د ييبه باورها دنيچسب ينامبارك نيا
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دو  نيبا باورها، به ا يدگيهمان يبا دردهاست، دوم يدگيهمان يكي خيلي مهّم است است در ما كه يدو تا نامبارك م،ياشده

  كه:  ديگويم ٣١٧٤ تيدر دفتر دوم، ب دينيبيم درست است؟ م،يكنيتوجه م يليتا خ

  علوم نيبر تو ا ستيمبارك ن چون
  ُكن و، بگذر ز شوم يگول شتنيخو

  )٣١٧٤ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 نياست، خودت را ابله كن و از ا ياز آن نامبارك يقسمت ست،يشده بر تو مبارك ن دهيباورها و دانش همان نيا يعني

اتفاقات بد خواهد افتاد و دچار  يعني .ميما كه بدشگون هست ياز ناخجستگ يبگذر. پس قسمت يو بدشگون يناخجستگ

 جانيدر ا .ميهست دهيها هماناست كه با آن يميقد يباورهابد خواهد نوشت،  يشد و قلم زندگ ميخواه المَنونبُيرَ

كه كهنه است و من با  ييزهايهم همان چ يكي د،يآيطرف االن مكه از آن يعلوم يكيعلوم، دو تا علوم است،  ديگويم

ابله كن،  اخودت ر هانيبعد نسبت به ا ستند،يمبارك ن هانيمن است، ا ديد نكيشدم و در مركزم است و ع دهيآن همان

  بگذر.  يمركزت را عدم كن و از ناخجستگ يعني

  مالئك گو كه ال ِعلمَ لَنا چون
  ما َعلَّمَتنا  رَ يغَ  ياله اي

  )٣١٧٥ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

. پس مانند يآموزيبه من م لحظهنيچه كه خودت در اندارم، جز آن يخداوندا من دانش ،فرشتگان بگو كه من مانند

. پس ما االن به خدا يآموخت اي يدهيتو خودت به ما م كه يزيچآن رازيخدا غ يندارم، ا يفرشتگان بگو كه من علم

 نهايهستم، ا تيهوها همكهنه كه من با آن يو دردها دهيپوس يباورها نيندارم، پس ا يدانش چيمن ه ايخدا :مييگويم

  به من دانش بده. لحظهنيا نم،يبب دينبا نهايا قياز طر دانميم ستند،يمهم ن گريمن د يبرا

  :ديگوي، م٣٢ هيقرآن است، سوره بقره، آ هيهم آ ني. بله ادهديو به شما دانش م ديداريا عدم نگه مشما مركزتان ر

  »َقاُلواْ سُبْحَاَنَك َال عِلْمَ لََنا إِالَّ َما عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ اْلَعلِيمُ الْحَكِيمُ «

  »ميحك يدانا ييتو ست،ين يدانش ،ياتو، ما را جز آنچه خود به ما آموخته يگفتند: منزه «

  )٣٢ هي)، آ٢سوره بقره ( م،يكر قرآن(

 م،يحك يدانا ييتو ست،ين يدانش ،ياچه خود به ما آموختهگفته؟ فرشتگان، ما را جز آن يتو، چه كس ي: منزهگفتند

دانش  م،يشد دهينها هماما كه با آن دهيدانش كهنه ما، پوس نيتو و ا يپاك هست اي. خداميبزن ديحرف را ما هم با نيهم



  Program # 832                                                                                ۸۳۲برنامه مشاره 

  43صفحه: 

را  تيچند ب ني. بله، شما ايتو دانا هست م،يستيدانا ن يذهنعنوان منما به وبه ما دانش نو بده  لحظهنيا نيو بنابرا ستين

  غزل است.  تياست، ب تيمربوط به همان ب د،يهم نگاه كن

كار من چه هست، بار من چه  نميبب ديبا بكند، من كنديم يجمع هر كار كنند،يم يمردم هر كار ايكه كار مردم  ديگويم

ها را از مركزم برانم و با آن كنم،يم يزندگ هايشدگتيهواز چند سال كه با همجهان پس نيمن شخصاً آمدم در ا ؟هست

  :ديگويموالنا م نيهم يخدا باشم. برا اريدر اخت نهييعنوان آو به نميعدم خدا بب

  كجاست؟ ار توشود، كار تو كو، ب هرچه جهان كار
  كجاست؟ تو اريّدو جهان بتكده شد، آن ُبت عَ  گر

  )٢١٤٤ شماره شمس، غزل وانيد ،ي(مولو

 هرچه روابط من، كار مردم تيمن، وضع يبدن تيمن، وضع يرونيب تيمن، وضع يمال تياست، وضع هاتيجهان كار وضع كار

بار، بار خالق است، از  نيا ايآ كنم،يحمل م يچه بار كار من چه هست، بار من چه هست، نميبب ديبشود، من با خواهديم

من كو،  ياند، خداپرست شدهاند، بتشده نيدياصالً همه ب كند،يم يزندگخَِرد  است كه يكار من كار د،يآيمركز عدم م

 شونديمردم نم ميبگو كار دارممن چه كجاست؟ به او زنده شوم، دياست، من با يمن زندگ اريّندارم، بُت عَ يها كارمن با آن

  . ستميمردم ن هيمردم، نه من مثل بق يهيشوم، من هم مثل بقيمن هم نم

  دگر كاسه و نان ستيكه قحط است جهان، ن ريگ
   كجاست؟ و انبار تو لهيو نهان، ك دايشه پ يا

  )٢١٤٤ شماره شمس، غزل وانيد ،ي(مولو

خوشحال  كسچيه خواهنديكه نم تيخساست، محدو ،ينظركه فرض كن جهان قحط است، همه رفتند به تنگ ديگويم

تو  يهستند و نه كاسه است و نه نان است. ول يطورنيباشد، خوشبخت باشد، موفق باشد، درست است؟ فرض كن همه ا

به  يتوانيدر نهان م يعنيهم آشكارا و هم نهان،  يتوانيرا م نيكه ا ياز جنس خدا هست ،يكه از جنس شاه جهان هست

. خوب يهست هاتيشاه وضع ،يجهان هم شاه هست نيدر ا ،ياو زنده شو تينهايبه ب ياو، وقت تينهايبه ب ،ياو زنده شو

و  يشاد خدااز انبار  مانهيتو و انبار تو كو كه با آن پ مانهيصورت آن كاسه و پ نيانسان، در ا يتو هست ا يآن حالت برا

  كن.  دايتو انبار و كاسه خودت  را پ ؟يكار دار. تو با مردم چهيجهان پخش كن نيو به ا يآرامش را بردار

  دم و مار است جهانزكه خار است جهان، گ ريگ
  كجاست؟ توان، گلشن و گلزار ج يطرب و شاد يا

  )٢١٤٤ شماره شمس، غزل وانيد ،ي(مولو
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اند، و مردم همه عقرب شده ستيخداگونه ن كسچيه كنند،يدارند، همه درد پخش م يذهنكن در جهان همه من فرض

 ،يهست ييتو آرامش خدا ،يخدا هست يتو طرب و شاد ،يفهميتو كه م گزند،يم رسنديم هرچه به گزند،ياند، ممار شده

  گفت.  يبه هركس شوديرا م نيا د؟يكنيم هتوج كجاست؟ مال تو ،يكنيتو چرا گلشن و گلزار درست نم

را رها  هايدگيهمان كهاين يها نامبارك مرغ هستند، چرا؟ براانسان يها، بعضمرغ يكه بعض ميگفتيم ميداشت ُخوب

 كهاين خاطربه ديكه نامُبارك مرغ نباش ديبكن دي. شما دقت باستيتو ن يِ كه در هوا ،يو گفت: چه نامُبارك مرغ كنندينم

كه من هم  شودينم ليكژدم و مار هستند، دلنفر آدم دور و بر من هستند همه مردم همه نامُبارك مرغ هستند. اگر پنجاه 

 قيخدا هستم. اگر مردم ازطر يبكنم، من َطرب و شاد دايُگلشن و گلزار خودم را پ ديمن با باشم كه نامبارك باشم.

 نيا كنند،يدرد تجربه م كنند،ياز جنس درد هستند و درد پخش م كننديم جاديو درد ا ننديبيم يدگيهمان هايعينك

  كنم.  ديها تقلاز آن ديمن نبا كند،ينم هيمن را و بودن من را توجرفتار 

چه  د؟يكنيكار را م نيچرا ا دييبگو ديپرياو نم يدر هوا ديقلم و كاغذ اگر نامُبارك مرغ هست كي ديداريپس شما برم

ه همه مار و عقرب هستند ك دهدي! تجربه شما نشان مديد نكنياز جمع است؟ تقل ديشما تقل ليدل د؟يدار ياموجه ليدل

را خدا به ما  درديب يِ زندگ د،ياكرده يپِر از درد زندگ يذهن يهااش با منشما همه كهاين يتجربه غلط است، برا نيو ا

 نيا م،يتجربه بكن درددائمًا  م،يدرد پخش بكن م،يبكن جادياست كه درد انبوده نياست. منظور خدا از آوردن ما اداده

  است. بله.است، آرامش او بودهاو بوده يبلكه طرب و شاداست. نبوده

  كِه ِاسْتادستموجِ حوادث هر آن انِ يم
  ستيتو ن يِ آشنا نََرهَد، چونِكه آشنا به

  )٤٨١شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 اياست، وجود آوردهبه المَنونبيدردناك كه ر يهاتيوضع انيو م يذهنعنوان مناست بهكه بلند شده يكس: هرديگويم

 يهابا تالش يعنيشخص به آشنا َنرهد،  ني. ااستستادهيا يذهنكه هر من است،ستادهياست، اوجود آوردهالَقلم بهَجف

 يهاهم به شِنا نرهد، هم به آشنا دهد،يرا م يهردو معن يعني. به آشنا َنرهد هستشِنا  ي. آشنا به معندينخواهد ره يذهن

تو  يكه آشنا يرا در نظر دارد. تا زمان دوهر آشنا مثل دوست. يهم به معن دهد،يشِنا كردن م ينا هم معننَرهد. آش يذهن

درست  يذهنجهان و من نيبه ا ميااست اگر ما آمده نيمنظورش ا. دياست، نخواهد رَهاست، با تو رابطه برقرار نكردهنشده

خدا،  يعنيبا او  ارانهيمَگر دوباره هش د،يره ميمسائل نخواه نيست ما از ااما درست كرده يمسئله برا يذهنمن م،ياكرده

ذهن و  يِايو شنا در در هايگديهمان يعني ميكرد دايپ ييكه قبالً آشنا ييزهايو با چ ميبا عدم كردن مركز آشنا بشو
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 يعني. كننديم يذهن يهاتالشمردم  دهنديمردم گوش نم ياست. ول ني. ماحَصَل كالم اديره مينخواه يذهن يهاتالش

شان را حل كنند. مسائل تواننديو نم كنندياستفاده م يذهنشان از منحل مسائل يبرا كنند،يم جاديمسئله ا يذهنبا من

  . ديباش يطورني. شما ممكن است اشوديم جاديتا دوباره مسئله اچهار كنند،يمسئله را حل م كي

 نيتك ابه تك ديرا درست كن تانيزندگ ديحاال موفق نشد . اگر تاكنديشما روشن م يزندگ را در كينقاط تار اتياب نيا

 كيكه  ديبدان شهيهم ديبدان يعني د،يدست بزن ميبه تسل ديبا شما. خوانميم تانيكه من برا ياتيو اب ديتوجه كن اتياب

 يبرا ياتفاق كي كه است او ةو اراد ،كنديوت مخدا و آن هست كه قضا دياسمش را بگذار كنديشما را اداره م ييروين

 ياست برا يكه لطف خدا دائمًا جار ميا. امروز خواندهدياتفاق است و فضا را باز كن نياتفاق بهتر نيا كنديم جاديشما ا

به  دكنيم يهرلحظه سع كسان،يلطف به همه  تينهايلطف، ب تينهايب اديو ز كسانيگذشته گفت: بگو همه  همه، هفته

   :شخص نيبه ما برسد عجب! مثل هم ميگذارينم م،يگذاريشما برسد و ما نم

  كِه استادِستموجِ حوادث هر آن انِ يم
  ستيتو ن يِ آشنا نَرهد، چونِكه آشنا به

  )٤٨١شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

تا  كهاين اي دهد،يرا هم م يمعن نيا ،ستنديخدا ن يها آشناهستند آن هايدگيهمان م،يدار ييآشناها يذهندر من اگر

 ميمركز را عدم بكن كهاين به مييآي. باز هم مديره ميمسائل نخواه نياز ا ارانهيمجدداً هش ميااو نشده يما آشنا كهيزمان

و  ديفضا باز كن كنديم جاديا يدرمقابل اتفاقات كه زندگ ديعدم كن دي. شما مركز را باميساكت بشو هايضلعدر آن شش

  است. يزديكمك ا يكنندهكمك به ما است و جذب ني. صفر كردن قضاوت و مقاومت بهترديو قضاوت نكن ديساكت بشو

 م،يكنيقضاوت و مقاومت نم ميشويخاموش م يجذوب رحمت است، صبر كردن و خاموش شدن، وقت يو خاموش صبر

 كنديو عدم كردن مركز ذهن را خاموش م يي. فضاگشارددايمرا زنده نگه يذهنحرف زدن است كه من نيا م،يزنيحرف نم

  كننده.جذب اريبس يعنيذهن جذوب رحمت است، جذوب  يو خاموش

ما  يها آشناآن م،ياشده دهيهمان ييزهايها با چآشناهاست ما انسان نينشان جستن نشان علت است، نشان هم نيو 

 يذهن هودهيتالش ب يكيدارد  ي. به آشنا نرهد گفتم: دو معنكننديها به ما كمك نماصطالح، آنهستند، شناس هستند به

 نكيما با ع شهيهم يول ستنديخدا ن يما آشنا يو آن آشناها .داردكه هردو را موالنا در نظر  يذهن يهم آشناها يكي

  خواهم خواند. يگريد اتيها ابعكس ني. اما پس از انينب يدگيهمان نكيلحظه با ع كي. مينيبيها مآن
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  كِه استادِستموجِ حوادث هر آن انِ يم
  ستيتو ن يِ آشنا نَرهد، چونِكه آشنا به

  )٤٨١شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 سازيمسئله كند،يم سازيمانعاست كه  نياش اعمده تيشكل خاص نيا ديدقت كن ذهني)](افسانه من٥[شكل شكل  نيا

و  .دانديو قضاوت و مقاومت را هنر م .نديبيو دشمن م نديبيمسئله مو  نديبيو مانع م كنديم سازيدشمنو  كنديم

موج  اني. مكندياشتباه م پندارد،يم يقيحق كشديم رونيب زهايرا كه از چ يو قدرت مصنوع تيو هدا تيعقل و حس امن

القلم، است. جَفَمنعكس شده رونيمركزش ب ؟يطورچه .كرده جاديكه خودش ا يكدام حوادث؟ حوادث اِستاديمحوادث 

   .سدينويم يطورآن مينيبيهرطور كه ما م يقلم زندگ سد،ينويم يطورنيا يقلم زندگ

حوادث و اتفاقات شما  يكار را نكن، از رو نيابله، ا ي: اديو بگو ستديجلو ما با ديايكه ب ستيانسان ن كيخدا  ديكن توجه

 يطورنيا كنميعدم م كنميم يمادريمركزم را غ رون،يب شوديم يطورنيا كنميم يكه مركزم را ماد ديبفهم ديبتوان ديبا

توجه كن، االن هم  دانديم كهيبه كس ديدانياگر نم د،يبه بزرگان توجه كن ايو  ،يريبگ ادي يريخوب عبرت بگ شود،يم

موج حوادث است،  نايحتماً م ذهني)](افسانه من٥[شكل شخص نيا ميديبله، پس فهم .شودياطالعات پخش م نيكه ا

درون را باز كرده،  يفضا يكه مركزش را عدم كرده اگر به اندازه كاف (حقيقت وجودي انسان)] ٦[شكل شخص  نيبرعكس ا

  :ديگويم ل،ياز دفتر سوم است داستان ف د،يرا نگاه كن اتياب نيكرده، و ا دايپ ليحوادث بد تقل

  از دم زنان يمزن تا بشنو دم
   انيو در بنامد در زبان  آنچه
  )١٣٠٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

فضا را باز كن، فضا را باز  افتديم يهر اتفاق .شوديخاموش م ييگشاذهن را خاموش كن، ذهن با فضا يعنيباش،  خاموش

هم  يكي زنند،يكه دم م يكسان كهاين يكيدارد  يدم زنان دو معن جهيدر نت .يزنيتو حرف نم شود،يكن ذهن خاموش م

حالت را  يعنيحالت است،  ديزنان قزنان، دمدم .ميبشنو ميتوانياز او م زنديبا نام خدا، دائمًا با ما حرف م ايباشنده كي

  .آمد در حال خنده رفت هيدر حال گر يعنيآمد خندان رفت،  انيگر مييكه بگو نيمثل ا دهد،ينشان م

  

گوشِ َسر است، پس  ماگوش دل ناي ةكه پنب م،ير ما گوش دلمان را باز كندم زنان است. اگ دائماً  زنان است خداهم دم نيا 

كه  يزيآن چ ؟يرا بشنو يچ ،يبشنو زنديتو حرف نزن، تا او كه دم م .َكر بشود تا گوش دلمان باز بشود ديگوش سَر با
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 نيا ،يزندگ ِ خرد ،شناسيزندگي ،يشناسقبله تيهمان خاص .تواندينم انيب ست،يذهن بلد ن يعنيكتاب ننوشته، زبان 

  .ديآينم هايدگياز همان د،يآياز ذهن نم ست؟يحل من چلحظه راهِ

وم *** ت  یان   *** 
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 نيو ا كنديم جاديخودش مسئله ا يبرا يعنيانسان ناخجسته است.  ،كهاين به كنديموالنا اشاره م م،يديطور كه دهمان

است. و امروز موالنا گفت  يدگيو همان ستيخدا ن ست،ين يجنس زندگ كه، مركزش ازعلت است نيبه ا اشيناخجستگ

و مقاومت و  هايدگيهمان نكيبا ع دنيخاطر دها را بهكمك نيما ا يكه، خدا هر لحظه در حال كمك كردن به ما است. ول

  .ميكنينم افتيدر ذهنيمن ةو عالقه به افسان يذهنمن ةبودن در افسان يعنيقضاوت، 

ما مركز عدم را  يول دهد،ينوسان م يدگيمركز عدم و مركز همان نيما را ب ،يزندگ يعنيكار ُبرد. ُردُّوالَعادوا را به اصطالح و

 شود،يم يعاد هايدگيبرحسبِ همان دنيدوباره د م،يگرديبرم م،ينيبيمركز عدم را م ميرويم ي. و وقتميداريثابت نگه نم

دوباره مركز ما عدم بشود،  م،ينگاه نكن گريها دبه سبب و .مي و دوباره رَبَّنا رَبَّنا بكنشخصاً شودوضع ما خراب ب كهاين تا

  .ميها نگاه كنذهن، دوباره به سبب ميدوباره برگرد

كه  يحوادث ستاده،يحوادث ا انيانسان در م كهاين . در موردميمان را متوجه بشوكه ما اشكاالت د؛يگويرا موالنا م هانيا

 خواهديم هايدگيها و همانبرحسبِ سبب دنيها و دو استفاده از سبب يتالش ذهن ةليوسكرده، و به جادشيخودش ا

 تانيچند شود،يمسئله كه واقعًا حل  نم كيدرست شده، و با حل كردن  يكه از مركز ماد يمسائل مسائلش را حل كند.

حل كند.  توانديمسائلش را نم يبا تالش ذهن ايآشنا است، كه در ذهن  يزيتا انسان بفهمد كه با آن چ شود،يم دهييزا

  مركزش را عدم كند.  ديبا

. پسر نوح زنديموالنا، مثال پسر نوح را م م،يخوانيرا م ١٣٠٦ تيدر دفتر سوم كه االن ب ليداستان ف اتياستفاده از اب با

 يبازو لج زهيبشود، ست يه دارد پسرش سوار كشتكه نوح است، و عالق شيبابا كهاين . با وجودشودينوح نم يِسوار كشت

 م،يشوينم ييكتاي يِو وارد كشت ميكنيكه ما م يبازو لج زهي. همان ستشومينم تو يكه من سوار كشت  د؛يگوي. مكنديم

. و به خدا ميمان را حل كنمسائل م،يگرديفكر مؤثر م م،يگرديو دنبال فكر بلند م م،يمانيم ي. در ذهن باقلحظهنيدر ا

در  يدگياست كه، در اثر همان ينمادِ طوفان ح،. و طوفانِ نوميكني. خودمان فكر مميندار ياجيما به شما احت م،ييگويم

 يهاتالش و .دهدينم يزندگ يزيچچيه ديآينظر م. كه درواقع بهدهديرخ م يسالگمعموالً بعد از چهل يهركس يزندگ

. فهمدياشكالش را م اورد،يسن. اگر به بزرگان رو ب نيدر ا د،يو نا ام ي. ناراضدهيثمر نرسبهبوده، و انسان  هودهيانسان ب

  : ديگويم

  زان آفتاب  ين تا بِشنَوزَمَ  دَم
  نامَد در كتاب و در خِطاب آنچه

  )١٣٠٦ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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. يهر لحظه مطلب بشنو درخشد،يدا كه مثل آفتاب ماز خ يعنيتو خاموش باش. ذهنت را خاموش كن. از آفتابِ خدا،  پس

از اعماق درون خودت به گوش خودت  دي. فقط باستيكه در كتاب و در گفتگو ن يآن معان ؟يجور معانچه ؟يجور مطالبچه

  برسد. بله

  مزن تا دَم زند بهر تو روح  دَم
  نوح  يبگذار در كشت آشِنا
  )١٣٠٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

رو به تو حرف بزند. ذهن را خاموش كن، تا روِح تو،  يارينَپَر، تا هش گريفكر به فكر د كيتو ذهنت را خاموش كن. از  سپ

  نوح رها كن.  يِرا. شنا كردن را در كشت يرا بزند؟ هر حرف زندگتو حرف بزند. حرف كه ياريهش

داشته  اريكار اخت نينپرد، و در ا گريبه فكر د يباشد، از فكرلحظه اگر انسان خاموش  ني:  كه اديگويموالنا م ديآيم نظربه

 يشتريب ياست به من كمك نخواهد كرد، و من زندگ يموضوع به فكر كه بعد كيبه  دنيدرك كند كه از پر قاًيباشد، و عم

 نيا ييكتاي يكه فضانوح را  يو كشت كنديتند تند فكر نم و. پرديبه آن فكر نم فكر نياز ا قدرنيا گريد افت،ينخواهم 

 ييو با فكر كردن فضا ،يشويبا فكر كردن از آن دور م ،يهست ييكتاي ي: تو در فضاديگوي. و مپوشانديلحظه است، نم

ذهن،  در. دوجود ندار يساحل نجات ،يتوانيكه نم ،يبه ساحل نجات برس يخواهيم (شنا) كه آنجا با تالش يكنيدرست م

  وجود ندارد.  يساحل نجات

اگر ما  يعني م،ينوح هست يما در كشت كهاين . پسينوح هست يدر كشت كهيشنا را رها كن. درحال يعنيآشنا بگذار، 

 ميكمتر حرف بزن هرچه .ميساكت باش ميبزن ديكه ما َدم نبا دهدي. نشان ممينوح هست يدر كشت م،ينكن دهيهمان يفكرها

  چو كنعان كه همان پسر نوح است. و هم م،يندارد ما حرف بزن يلزوم چيبهتر است. ه

  او  كرديكنعان، كآشنا م همچو
  نوح عدو يِ: نخواهم كشتكه
  )١٣٠٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو 

من با پدرم كه نوح است دشمن  كهاين نشد. و شروع كرد به يو سوار كشت كرد،يكنعان كه پسر نوح بود، او شنا م مانند

كه من عقل دارم، و عقلم  مييگويكه ما االن به خدا م دهدينشان م نين خودم عقل دارم. اهستم، من خودم شنا بلدم، م

  . هاستيدگيهمان هايعينك قياز طر دنيد هم يذهناست. و عقل من يذهنعقل من نيهم هم

 ييايو در ييكتاي يافض ،ي. نوح نمادِ خدا، كشتستيخدا ن ايعقلِ نوح  نيغلط است. ا نيكه ا ديبه ما بگو خواهديم موالنا

 چيحوادث است، ه يادري و است، خدا با ما ةما و رابط ليتمث ل،يتمث نيا نيبنابرا و ذهن است. يايدر م،يكنيكه ما شنا م
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نبوده  يزيها رفته است، همچو چكوه يها رفته است، انتهاطوفان نوح بوده و آب تا آخر كوه نيزم يرو برطور نبوده كه اين

نبوده و  يزيطوفان نوح بوده است؟ همچو چ يكه آقا ك ميريهم بگ راديو ا ميتصور كن يطورنياست كه ا غلط نياست و ا

بزرگ  يهاجنگ يهم وقت مانيجمع يو در زندگ ديادهيد تانيشخص يو شما طوفان نوح را در زندگ .است ليفقط تمث

 تواندينم يذهنكه عقل من يبيمه يهاطوفان طوفان نوح است. كيهم آن م،يادهيما د شوديم يجنگ جهان شود،يم

 داندي. نمرديگينم اديو متاسفانه از آن درس  ندينشيبعد فرو م زند،يبه خودش م يو باالخره انسان ضرر بزرگ .حل كند

 هايدگيهمان نيهم قياز طر دنيهم در اثر د يجمع يذهناست، من يجمع يذهنشد. علتش من يبزرگ نيچرا جنگ به ا

  :ديگوينوح م بعد .ديآيم شيپ

  نيبابا نش يدر كشت ايب يه
  نيَمه يغرق طوفان ا ينگرد تا

  )١٣٠٩ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

. نيپدرت بنش يدر كَشت ايانسان, ب ي: اديگويپسرم، خدا هم به ما م يكه ا ديگويم است. ليخار و ذل يبه معن يعني نيمَه

  بله،  ،يتا غرق طوفان حوادث ذهن نشو حاضر است جانيا ييكتاي يفضا

  : نه من آشنا آموختمگفت
  تو شمع افروختمجز شمعبه من

  )١٣١٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

كه حل  كنميمسئله را حل م كيرا بلد هستم،  يام، من تالش ذهنگرفته اديكه من شنا  ديگويپسر نوح، كنعان م پس

 اتياب نيام. ارا افروخته اميذهنعقل تو، شمع تو، من شمع من رازيو غ شوديم دهييله زاتا مسئاز بغل آن سه شود،ينم

شما  يآگاه يرا من برا هانيا .ميدهيرا از دست نم مانيذهنما من م،ييگويكه ما در مقابل خدا چه م دهدينشان م

  .خوانميم

  موج طوفان بالست نيمكُن ك نيه
  تو پا و آشنا امروز الس دست

  )١٣١١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 اينكن. به ذهن نرو، خاموش باش، ب يكار را نكن، نرو به ذهن و تالش ذهن نيپسرم، ا يكه: ا ديگوينوح م د،يگويم پدرش

 يكه در ذهن هركس يطوفان يعنيطوفان، طوفان بال است،  نينكن، قهر نكن كه ا زهيمن، سوال نكن، لَج نكن، ست يدر كشت

داشتن، دست و پا زدن و شنا كردن امروز  يقو يو دست و پا رونيكه از ذهن برو ب ديگويطوفان بال است و م شود،يرپا مب
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 تيب نيانسان ممنوع است. بله و ا يذهن اآلن برا ديبرحسب د ي: ممنوع است. تالش ذهنيعنيالست  خورد،يبه دَرد نم

 هايدگيهمان نكيع قيطرما كه از  يو برا ستياصال آشنا ن يذهننم يعدم برا نيهم بخوانم كه صحبت آشنا است. ا

  .ستياست، آشنا ن يستيو ن ميمان را عدم كنمركز ميخواهيعدم كه م م،يادهيد

  غلط كردند راه نيعالَم ز جمله
  َعدَم ترسند و آن آمد پناه َكز

  )٨٢١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

كه راه را ُگم كنند و آن چه هست؟ كه از  شوديآن اشتباه سبب م كنند،ياشتباه م كيط ها فقانسان ةهم يعنيعالم  ةهم

. هر ميمان را عدم كنو مركز ميرو درآمدن و مقاومت كردن فضا را باز كنردرو يجابه م،يترسيما م يعني ترسنديعدم م

 يقبل يها. روشميهست دهيو با آن همان ميادهي دباشد كه قبالً  يفكر كيباشد،  يدما زيچ كيمان مركز ميخواهيلحظه م

 ديتوانيشما نم ديكه فقط عدم پناه است. تا مركز را عدم نكن يدرحال م،يترسيما از عدم م .ميهست دهيكه ما با آن همان

  .كنديفكان به تو كمك مقضا و كنْ ،يكنيرا عدم م مركز .ديكن داياز طوفان حوادث ذهن نجات پ

كه در  يكه كس ديگويكنم، م يادآوريغزل را  د،يگويغزل است كه م تيب نيشعر مربوط به ا نيهم مثل هم تيب نيو ا 

 ثمن، و حواد ديگويبلند شده م ليدل نيبه هم ست،ياست، خوب من دارد، مركزش هم عدم ن ستادهيحوادث ذهن ا انيم

 نيدهنده مركز عدم است. انجات يآشنا كهاين يبرا د،ينخواهد ره يذهن يهاآدم با تالش نياست. ا اش كردهبد محاصره

بد، خوب،  تي. وضعديرو به خدا بكن يعني د،يرو به او بكن ديهست يتي: در هر وضعديگويم ميخوانيهم كه اآلن م تيب

  :ديگويمسئله و م

  ما ِكْنُتم فَوَلُّوا َوْجهَُكم ثَيحَ 
  نْهَُكميَ َلمْ  يهذا الَّذ َنْحوَهُ

  )٣٧٤٥ تيدفتر دوم، ب ،يثنوم ،ي(مولو

است كه خدا شما را از آن  يزيچ نيكه ا ديبگردان مانيآن سل ايآن وحدت و  يسوخود را به يرو ديهست يتيهر وضع در«

  »باز نداشته است.

ا تنه نيو ا ديخدا بكن اي مانيآن سل ايخود را به آن وحدت  يبد، رو ةدر حادث ،يذهن تيوضع د،يكه هست يتيهر وضع در

رو به او بكند  كهاين يبه او بكند. برا رو ديبا يتيانسان در هر وضع يعنياست كه خدا شما را از آن باز نداشته است،  يزيچ

 ديرو با دياكرده ريگ ديحوادث كه شا انيدر م ديكه با ديشما مطمئن باش خوانميرا من م هانيا مركزش را عدم بكند. ديبا

توانست حل  ديتان را نخواهشما مسائل دياتيهوكه با آن هم يذهن يهاچه و با تالش يعنيدن و رو به او كر ديبه او بكن
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كه اگر حوادث  ديگويقرآن دارد م يهاهيكه موالنا با استفاده از آ دينيشما بب خوانم،يرا هم م تيچندتا ب نيا پس. ديكن

 ني. اديطرف او برواست كه به نيا شيو معنا ديبه او بكنرو  دياست كه شما با نياصطالح حمله كردند، نشان ابه شما به

 افتند،يحوادث اتفاق م ياست كه وقت نيا اشيمعن د،يدانياش را مو شما همه خوانميرا هم م اشهيراجِعون كه االن آ ةكلم

او  يسوبه ديبا دياندر ذهن بم ديتوانينم دي. شما از جنس خدا هستدياو برگرد يسوكه شما به نديگويحوادث به ما م

  .دياردهو نمُ  ديكنيم يو در جسمتان زندگ ديكه زنده هست يموقع د،يبرگرد

  عدم گردم عدم چون ارَغنون پس
  راجِعون هِياِنّا ال دميگو
  )٣٩٠٦ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

به نواختن  كنديساز شروع م كيمركز عدم مثل  نيمركزم عدم شد ا يوقت كنم،يمركزم را عدم م من :ديگويبه من م پس

 هيآ نيمربوط به ا ديدانيرا شما م» راجعون هِ ياِنّا ال« نيو ا .مياو برگرد يسوبه ديكه با ديگويو با من حرف زدن و به من م

  .خواننديرا معموالً ناقص م هيآ نيهست و ا

  »إِنَّا إِلَْيِه رَاِجُعونَِإذَا َأصَابَتْهُْم ُمصِيبٌَة قَاُلوا إِنَّا ِلَلِّه وَ الَّذِينَ«

  ».ميگرديو به او باز م ميگفتند: ما از آن خدا هست ديها رسبه آن يبتيكه چون مص يكسان«

  )١٥٦ هي)، آ٢بقره ( سوره(قرآن كريم، 

رواقع. ها است دزنده يبرا ني. اخواننديها ممرده يهم براآن خوانند،يفقط آخرش را م خوانند،يرا درواقع نم بتيمص نيا

و حوادث  دياو برگرد يسوبه ديبا م،ياست كه از جنس خدا هست نيا اشيمعن دياحوادث گرفتار شده انيپس اگر در م

  ت،يب نيا طورني. همديكنيبه او نم رو د،يذهن هست رهنوز د د،يگرديچون بازنم شوديم ادتريز

  شوخمش كن به اصل راجع نيه
  خسبديراجعون نم دهيد

  )٩٦٦ شمس، غزل شماره وانيد ،ي(مولو

آن  ارانهيهش يكه از اول بود ياري: آن هشيعنيخدا برگرد، به اصلت برگرد،  يسوكه: ذهنت را خاموش كن و به ديگويم

به  كننديمراجعه م نيپس بنابرا م،يما در ذهن اقامت نكن گريكه د افتديكه حوادث بد اتفاق م انددهيكه فهم يكسان بشو.

شما چه؟ شما  ،يعني خوابندينم خُسبند،يبرگَردَندِگان در ذهن نم يعني گردنديبرم كه يكسان .گردنديبرم ،ييكتاي يفضا

 هٰ◌ شاءَاللّ  ْ . انديخوابيدر ذهن نم گريو د ديشوياز جنسِ راجعون م د،يكنيكه مركزتان را عدم م يموقع د،يگرديبرم ديدار

  :دينيبب همرا  تيب نيا يطورني. همميخوابيو نم ميگرديبرم مداري مانهمه كه
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  آمد بُرون يصورتياز ب صورت
  راجُِعون هِيْ ُشد كه انّا اِلَ باز

  )١١٤١ تيدفتراول، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يزيجا برود، چو به آن ديايجا باز آن دي. فكرها بارونيب ديآيم يصورتياز ب ،ييكتاي يصورِت ما هم از فضا نيبنابرا پس

از عدم،  ،يصورتياز ب يزي. هرچيصورتيبه ب روديدوباره م د،يآيم رونيب يصورتي. صورت از بميدار نگه ميانتويرا نم

را  زهاي. پس انسان در ذهنش چبلعديو سكوت آن را م شوديم دهيي. صدا از سكوت زابلعديو عدم آن را م ديآيم رونيب

از جنس خدا  م،يهست يصورتيكه از جنس ب. ما هم ستين ست،يقامت نا يِانسان جا ي. پس ذهن براداردينگه م رديگيم

 ديحوادث كه افتاد انِ يكه در م دادندبه شما نشان  اتياب ني. همهُ امياقامت كن ديدر ذهن نبا يعنيدر صورت  م،يهست

ذهن  د،يمقاومت نكن د،يم كنمركز راعد د،يبكن ، رو به اواو يسوبه ديبرگرد دياست كه با نيا شيمعنا د،يبكن ديكار باچه

  :ديگويم يبعد تيطرِف خودش بكشد، بَِبرَد. بتا او شما را به ديرا خاموش كن

  ندارد عالَم اگر َبقا دارد بَقا
  ستيتو ن يِچو او َمحَْرمِ َبقا ر،يگ فَناش

  ) ٤٨١شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

مان با ذهن و رهيو غ دنيشن و دنيد يعنيمان تا حسما با پنج كهيزيچاست، هر يفان زيچعالم همه نيدر ا ديگويم

هستند و  هستند، گذرا هستند، آفل يرفتنيازب يعنيهستند،  يهمه فان هانيا م،يبشو دهيكه با آن همان مينيبب ميتوانيم

بقا،  نيبدان كه ا د،ينيبيم يذهن نكيبا ع ،يجسم يِ اريبا ُهش كهاين يدارد، چرا؟ برا قاشما ب ياگر برا يعنياگر بقا دارد 

  . ري، فنا بگآن را از من بشنوتو  ست،يبقا ن

تا لبِ گور من با تو «: ديگويهمسِر ما است م يكس كيما بقا دارند، مثًال  يبرا زهايچ يكه بعض ميكنيدر ذهن ما حس م

مردم  اي شوديتمام نم مييگويما كه م ميپول دار درقنيمثًال ا اي» .گريد يهست يباق ُخوب، تو يليخ«: مييگويم» هستم.

كه  كننديو حس م شونديم تيهوهم نيبا زم رود،ينم نيكه از ب نيزم نديگويم خرند،يم نيزم خرند،يمثالً مستغالت م

 زِيتنها چ. ستين يباق زيچچياست، ه يغلِط ذهن يِ دهايها دنيهستند؛ ا يها هم باقاست و خودش و آن يباق نيزم نيا

  .ابيآن را در ديگويم رون،يما است كه از ذهن آمده است ب يِاريُهش يباق

هم فنا است، فكر كن فنا است.  فرض كن آن ر،يگ شيحاال فنا كه بقا دارد، تو ينيبيبد م ندارد عالَم اگر بَقا دارد پس تو بَقا

 ييراياست و نام ياريشدن به هشتو كه زنده يِاصل يِبقااست، محرِم  يذهن يِآن بقا كه بقا دن،يجور دآن كهاين يبرا

 ميشويدرست است؟ پس ما متوجه م شناسد،يرا نم يواقع يبقا نيا ،يذهن يآن بقا يعني. ستياست كه اصلِ تو است، ن
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 يس باق. ما دراصل از جنيباق زِيچ كيكند به  يگذارارزش تواندينم يفان يزهاياست و چ يفان يزهايكه جهان پر از چ

است،  يفان يزهايچ يذهن است برا ركه د ييهامتيگذاشت، فقط ق متيق شوديما نم يِ . رومياز جنس خدا هست م،يهست

گذاشت.  متيق شوديانسان نم يبقا ياست، درست است؟ برا قدرنيا متشيق لياتومب نياست، ا قدرنيا يمتر نيزم نيا

نشان  نيپس ا گذارد،يم متيق نديبيم يبا چشِم فان گذارد،يم متيق نديبيكه برحسبِ جسم م ديبگذارد، بدان يكياگر 

 ميستين يفان يزهايما از جنس چ م،يخودمان را ناراحت نكن ،يفان يزهايچ يو برا ميكه ما ارزش خودمان را بدان دهديم

اصطالح به هانيا م،يهست دهيها همانكه با آن ييزهايآن چ پس .مينيرا هم بب ذهني)](افسانه من٥[شكل ها شكل نيو ا

 .هستند يفان ها همآن ديو فرض كن ديبقا دارند، شما تُامل كنو  ستندين يفان ديآينظر ما ماگر بههستند و  يبقا ندارند، فان

كه از عدم درست شده است،  (حقيقت وجودي انسان)] ٦[شكل بقا  نيمحرم ا ند،يآيم ينظر باقكه به ييهايفان نيو ا

  :كنميرا دوباره تكرار م تيب ني. بله، من اشناسديبقا را نم نيمَوَقت، ا يِ . آن بقاتسين

  غلط كردند راه نيعالَم ز جمله
  َعدَم ترسند و آن آمد پناه َكز

  )٨٢١ تيدفترششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 ست،يآن محرمِ عدم ن م،ينيبيم شدهدهيهمان يزهايچ نيا قياز طر م،ينيبيم زهايما در ذهن برحسب چ كهاين يبرا چرا؟

علت اشتباه كردند كه از  نيها به ا. پس همهُ انسانشناسديعدم را نم ،يجسم ياريو هش يدگيهمان شناسد،يعدم را نم

عدم  ديدهندهُ ما است، مركزمان را باكه عدم پناه ما است، عدم نجاتيدرحال ستند،يچرا؟ محرمش ن ترسند،يعدم م

  :ديگويم تانيرا هم بخوانم برا تيب ني. بله، اميكن

  ؟يچون جانِ بقا دار ،يشيمرگ چه اند از
  ؟يچون نوِر خدا دار ،يگور كجا گُنج در

  )٢٥٩٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

چرا  »؟يترسياز مرگ چرا م«: ديگوي. مكنديم يرا نف يذهن يزهايبرحسب چ بودنيباق تيب نيكه ا دينيبيم پس

. جانِ ميدار يما جانِ باق كهيدرحال م،يهست ريما فناپذ ميكنيفكر م م،ينيبيم يذهن هايعينكبا  كهاين يبرا م؟يترسيم

اشتباه است. غلط كردند راه، در  نيا م،يادرست شده است، گرفته هايدگيهمانكه از  يايجاِن فان م،يارا رها كرده يباق

 نيبه ا ندهيخدا، از گذشته و آ يسوبه ميبرگرد ميخواهيرا گم كردند. از جهان مراه را اشتباه رفتند، راه  يعني ،يقبل تيب

 ي. ما آشناستيآشنا ن م،يستين محرمشچرا؟  .ميترسياز مركز عدم م يول ميبرگرد ميمركزمان را عدم كن ديلحظه، با

  . يفرِم ذهن يماده، آشنا يجسم، آشنا يآشنا م؟يهست يزيچچه
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 نيباشد، هم«: مييگويم» است. يقبل يتر از باورهاباور قشگ نيباور را بگذار، ا نيرا نگذار، هم عدم«: ديگويم يكس كي

لحظه از  كيندارد  يمركزت را عدم كن، اشكال«: مييبگو ي. ولميكنيآسان قبول م» .شوميم دهيهمان نيبا ا گذارم،يرا م

 خواهديكه م يجسم ياريهش» .يدهياز دست نم يزيچنترس، نترس،  ،ينيبينم زهايچ قيو از طر ينيبيعدم م قيطر

عدم  »ن؟چه بود آمد مركز م نيا نم،يبيچه شد؟ كنترل از دستم رفت، درست نم«: ترسانديما را م يذهنبشود، منِ ليزا

  . ستيمحرم ن ست،يآمده است؟! آشنا ن يكساست، پناهت است، كمكت است، خدا آمده است. چه

گور ذهن  نيما در ا ي. وليهست ييخدا ياريهش ،يهست تينهايب كهاين يبرا ،يگنجينم در گورِ ذهن، قبِر ذهن

اگر  د،يمركزتان را عدم كن د،يبترس ديبا مرگكه نه از  دينيبي. ُخوب اآلن شما مميفشار هست رِ يمنتها ز م،يادهيگُنج

 ،يستيدر كنترل ن گريشد د يخال تيپا ريز اگر گفت» .رميبم خواهميم«: دييشما بگو» .يريميم يدار«گفت:  يذهنمن

 د،ينيبيها را نمبگو باشد، آن ،يكنيدوروبر خود را كنترل نم ،يكنيات را كنترل نمبچه ،يكنيهمسرت را كنترل نم

بد  نيا ؟يكني. قضاومت نمكنميبكنند، مقاومت نم كنند،يم خواهديشان مدل يكه همه هر كار نيبب ،يكنياعتراض نم

  .دهمينم ريگ يبد چيآن بد است، به من چه من حواسم به خودم است به ه ت،ت آن بد اساس

  .خوانميم تانيبرا يبدون معن ديادهيكه بارها شن ييطال تيسه ب نيا

  در جهان يشاد گرد يچه از و هر
  آن زمان شينديفِراقِ او ب از

  )٣٦٩٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

  است. يفان يزهايبه چ مربوط

  بس كَس شاد شد ،شاد يگشت زانچه
  َجست همچون باد شد ياز و آخر

  )٣٦٩٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي( مولو

  مَنه يتو دل بر و ،تو هم بجَهد از
  تو بِجهِ  ياز و ،از آن كو بجهد شيپ

  )٣٦٩٩ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

  .دياهمه خوانده ديندايم گريرا د شانيهاياست. معن يفان يزهايبه چ مربوط

  
  



  Program # 832                                                                                ۸۳۲برنامه مشاره 

  56صفحه: 

  را ماَتست تيكاو شَه يفَرُّخست ُرخ چه
  ستيتو ن يِلِقايخوش ِلقا ُبَود آنَكس، كه ب چه

  )٤٨١شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

كرده به تو گفته  ضيرا تفو يذهنعقل من يعني ،تو شده است يبه تو است و ماتِ شاه شيكه رو يحال انسانبه خوشا

ما  ميتواني. مكنديكه مات شاه شده است حمله نم يرخ برد،يكار مكه اصطالح شطرنج را به دينيبيم طورني. همدانمينم

خدا)، چه خوش صورت است چه  داريمخصوصا د داريهم صورت است هم د ي(لقا به معن باست،يز چه م؟يرا بكن كارنيا

مركزش عدم است.  كهيكس ند؟يبيدائمًا او را م يكسچه .ستيتو ن داريبدون د نديبيكه دائما تو را م ياست كس بايز

است هرجا برود مثل خِضر است  ممركزش عدم است، خوش قد يخجسته، خوش قدم، پس هر كس يعنيفرخ  مينيبيم

 جاثابت، با او همه تينهايب كيخدا زنده شده است. اوست  تينهايچرا؟ به ب شود،يمبارك قدم است هرجا برود آبادان م

اش مات شاه من، من ديگويآدم و نم نيا كندينم يكارخراب چي. هزديريرا دائماً در فكر و عملش م يزندگِخَرد  و روديم

هستم؟ خدا را  بايمات شاه هستم؟ خوش صورت هستم ز ايآقا من آ دييشما چه؟ شما بگو گريد كندينم يباز .تشده اس

  بله. ند،يبيخدا را نم يذهنمن نم؟يبيم

خدا را مات  يشاه ستيمات هم ن ست،يرا در مركزش دارد فرخ ن هانيچنقطه نيكه ا ذهني)](افسانه من٥[شكل آدم نيا

دارد  واشيواشي (حقيقت وجودي انسان)] ٦[شكل يكي نيا يول .خدا را هم ندارد يو لقا ستيلقا هم نخوش ستين

 ييمستلزمِ داشتن صبر و شكر است و شناسا دناو ش يِاهخدا و ماتِ ش يِرو دنِيكه د مينيبيم كنديمركزش باز م

 يبا ماست برا سببيب يشاد كهاين يبا ماست برا يزديَفرِّ ا كهاين يهاست. فرخ است براو انداختن آن هايدگيهمان

است شكر رضا با م ،خدا با ماست قدرت عمل با ماست تيكل با ماست هداخَِرد  ،با ماست ييخدا يِعال تيحس امن كهاين

 قيكه از طر ذهني)](افسانه من٥[شكل  يشكل قبل يكي ني. و اميفرخ هست نيهم يبا ماست برا ينندگيآفر ستبا ما

  ها را ندارد.از آن كدامچيه نديبيم هايدگيو همان هانيچنقطه

  .خوانميم تانيكه آسان است برا ياز مثنو تيچند ب نيا بله،

  وست و نوا در ما ز ت مييچو نا ما
  و صدا در ما ز توست ميچو كوه ما

  )٥٩٩ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يخال ديمركزمان با ميداشته باش يدگيهمان دياو ما را بزند نبا كهاين ي. برايزنيتو ما را م ميهست يما مثل ن ديگويم

. در داستان ميبده تيپاراز دي، ما نباانعكاس يعنيصورت صدا به ميتو را منعكس كن يندا ديبا ميباشد، ما مثل كوه هست
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است، خدا به  يذهن. تپّه معادل منكنديخدا را منعكس نم يتّپه ندا ست،يقبول ن هتپّ  ميكوه باش ديبه ما گفته ما با ليف

ما  كند،يآن را منعكس م ناًيندارد، ع يذهن تيموالنا پاراز زند،يبه موالنا هم كه كوه است حرف م زند،يحرف م يذهنمن

در دفتر  ليداستان ف يدر داستان، آخرها ودنبتّپه ني. اميتّپه هست م،يمنعكس كن ميتوانينم ميدار يذهن تيكه پاراز

  .دهديم حيجا توضآن ليتفصسوم است كه موالنا به

  اندر بُرد و مات  ميچو شطرنج ما
  خوْش صفات يو مات ما ز توست ا بُرد

  )٦٠٠ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يرا خال ما مركز ،يرد ما است، اگر قرار باشد تو ما را بزنما بُ يذهنبُرد تو بُرد ما است، ماتِ من م،يمركزمان را عدم كرد ما

مات  يوقت ست،يبرد ما ن دهد،ينشان م يذهنطور كه منما آن يذهن. بُرد منمينيبيتو م قياز طر م،يكنيعدم م م،يكنيم

تو به من  كنم،يم ييهستم، فضاگشا ميرا قبول ندارد. پس من تسل نيا يذهنجاها من يليو خ ستا ارد مبه تو بُ  ميشويم

ُخوب  شوم،يدارم مات م كنميفكر م رود،يم ميهايدگيهمان نميبيم يمات بشوم، كمك كن. وقت يببََرم، كِ ينشان بده كِ

  .كنميخالت نممن د يكنيم يچون تو باز رم،بَ يدارم م يبشوم، ول خواهميم

كه  مييبگو ميخواهيرا ماتَست، م تيكاو َشه يبه چه فَرُّخست ُرخراجع م؟يكنيصحبت م ميبه چه داردرست است؟ راجع

  است.  و مات معشوق است، برنده كنديم ييفضاگشا يهركس

  تو ما را جانِ جان  يا ميكه باش ما
  ان؟يبا تو درم ميكه ما باش تا

  )٦٠١ تياول، ب دفتر ،يمثنو ،ي(مولو

است،  يذهنحاال جان ما من يتوّهم است. تو جانِ جان ما هست يذهنهست؟ من يكسچه يذهنمن م؟يهست يكسچه ما

 ديگوياست كه با تو م يكسچه يذهنمن ني. اميما هم هست مييگويم ميدوم را گرفتما آن جان دست يجانش تو هست

   واضح است. گريغلط است د نيمنم هستم، ا

  ما يِهايو هست مييهاَعدَم ما
  ُنمايفان ،يوجوِد مطلق تو

  )٦٠٢ تيدفتر اول، ب ،ي،مثنوي(مولو
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  58صفحه: 

 يستياز جنس ن يول ،ياست، توّهم است. وجود مطلق كه جنس ما هم است، تو هست ستيما عدم است، ن يذهنمن نيا

كه  يستياست، عدم و ن يفان نيا مييگويم ميكنيكه نگاه م يذهناست، با من نمايفان يآن است، ول يواقع ياست. هست

  است. يفان يذهنخأل، از نظر من ،يتو هست

 يمنف يِ ستياول نمصراع   عدم در نياست. ا يستياز جنسِ عدم است، ن م،يها از جنس او هستمطلق كه ما انسان وجودِ اما 

حسِ وجود در ذهن، عدم است،  يِهست يعنيما،  يِ هايو هست مييهاَعَدم ما كه مركز ما باشد. ستياست، عدِم مثبت ن

  است، توهم است. يفان ست،ين يعنياست،  يمنف

ھارم *** ت  یان   ***  
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  59صفحه: 

  َعَلم رِ يش يول ران،يهمه ش ما
  دَمبهاز باد باشد َدم شانَحمله

  )٦٠٣ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو

نظر به كند،يپارچه حركت م زنديپرچم است، باد م ياست كه رو يريما و حركت ما در ذهن مثل ش يذهنمن نيا ديگويم

. باد همان شودينم دهيباد د يخاطر باد است، ولاش، حركتش بهحمله يول ،كنديپرچم دارد حمله م يِعكِس رو ديآيم

 نيكه ا ميدانيما نم. ميارا گرفته يجسم يِ اريهُش م،يارا رها كرده نو ما آ .دهدياست كه ما را حركت م ييخدا يروين

 يذهنو من ميبشو يجسم يِاريهُش مييايچرا ب م؟ينشو يكي. ُخوب چرا با او دهديما را هم او حركت م يجسم يِ اريهُش

  مان از باد است.حمله م،يَعَلم هست رِيپس ما ش م؟يبشو

  باد داستيو، ناپ دايپ شانحمله
  از ما كم َمباد داست،يناپ كِهآن

  )٦٠٤ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 ةحمل شود،يم دهيپرچم د كند،يحركت م نيباشد، ا ريعكس ش شيكه اگر رو مينيبيم ميكنيمعموالً به پرچم نگاه م بله،

كه آن را به حركت  ييرويكه، ن يباد يول شوديم دهياش هم دحمله شود،يم دهيما د يِذهنمن شود،يم دهيد رششي

 يعنيآن بشود. از ما كم مباد  يجان فدا شود،ينم دهيذهن د لهيوسبه است دايكه ناپآن ديگوياست. م دايناپ آورديدرم

باد، جان  داستيكه ناپآن يها است: جان فدانسخه ي. بله، بعضمياز آن استفاده كن ميآگاهانه بتوان م،يما از آن آگاه بشو

  است، باشد. دايكه ناپ ييرويآن ن يما فدا

  كه سخْت خام بُوَد زم،يرَزخِم تو َنگُ زِ 
  ستيتو ن َباليِ آتشِ ةكه سوخت يدل

  )٤٨١شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 ميدانيحاال كه ما م» .زميگريمن نم ،يزنيم يدهيمن را هدف قرار م يهايدگيتو همان كهاين تو، از يهااز زخم«: ديگويم

[شكل حالت نيرا كه ا يكس نيبنابرا ارانه،يهُش ميجنسِ خودش بشوما از  خواهديمركز ما عدم بشود، م خواهديم يزندگ

را مورِد اصابتِ  شيهايدگيهمان كند،يبه حال خودش رها نم ها،يدگياست به همان دهيرا دارد، چسب ذهني)](افسانه من٥

  . دهديخودش قرار م يرهايت

با تمام  ارانه،يُهش كهاين يكي: ميتا انتخاب دارلحظه ما دو نيما را نشانه گرفته است و در ا يهايدگيپس قضا همان

راه است،  نيو بهتر نيترراحت نيا م،بيندازيها را آن ييبا شناسا م،يرا بشناس مانيهايدگيهمان ميكن يمان، سعكوشش
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  60صفحه: 

 كنميت مقضاو كنم،يم زهيست كنم،ينم«: مييو بگو ميرا داشته باش ذهني)](افسانه من٥[شكل شكل نيا كهاين گريد يكي

 .رونديم هايليراه است كه خ كيهم  نيخُوب ا» .ستيهم مربوط ن كسچيبه ه چسبم،يم خواهديدلم م زيو به هرچ

 نيها از بآن يعني رديگيها را نشانه مباشد، آن يدگيدر مركز ما همان خواهديچون نم ،يقضا، قانون اله صورتنيدرا

  .ديآيم شيپ المَنونبْيْ تا رَ شونديو از ما جدا م رونديم

 يبرا ست،يما؟ واقعاً الزم است؟ نه، الزم ن يبرا ديآيم شيچه پ يمسئله برا همهني. اميامروز در غزل موِج حوادث داشت

بزن، «: مييگويم مي. درواقع به خدا دارميانگرفته شيرا در پ هايدگيهمان ييِ اصطالح شناساما راِه انتخاِب به كهاين

ما  يهايدگياست كه همان غاميهزارجور پ زنند؟ينم ميكني. چرا فكر مزنندينم ميكنيما فكر م» را بزن. مانيهايدگيهمان

  .خدا است يِرهايموردِ اصابتِ ت

 شدهتيهودلِ هم كهاين است يخام داًيشد كهاين يتو، برا يهااز زخم كنميفرار نم زم،يكه ِز زَخمِ تو نَگُر ديگويو اآلن م

مثل سوخته،  هايدگيهمان نيمن و من نگذارم ا يهايدگيبه همان يآتش بزن يتو بخواه يعنيتو نباشد.  باليِ آتشِ ةسوخت

 نيهم يمعن. درضمن سوخته بهگريد سوزديم ميمقدار پنبه، بله، آتش بزن كيقابِل اشتعال، نسوزد. مثل مثالً  زِيچ كي

 كيرا نزد تيمواد است كه جامد است كبر يبعض اي نيمثل بنز رد،يگيآتش م يبزن تيكه قابل اشتعال است، كبر يزيچ

 ديريبگ يبه آن معن اي. سوخته را ستخوب است كه اسمش سوخته ا يليكردن خآتش روشن يبرا رد،يگيآتش م ،يبكن

  اصطالح. به دهيسوز دييسوخته را بگو كهاين اي

راه  نيبهتر (حقيقت وجودي انسان)] ٦[شكل  ميزند. حاال، گفتآتش ب خواهديبسوزد و او م ديما با ةديخالصه دلِ همان

 ييشناسا دياگر نتوانست يكه او زخم خواهد زد، ول ديرا و بدان هايدگيهمان ديكن ييشما با انتخاب خودتان شناسا ست؟يچ

و به  خورديم ، انسان زخم(حقيقت وجودي انسان)] ٦[شكل شكل نيدر ا ديني. ببديخدا را شكر كن د،يزخم خورد د،يكن

 دهيهمان يزيچكه من با چه ينشان داد ،يزنيكه تو به من زخم م ديگويبه آن زخم، بله و م كنديصبر م كند،يخدا شكر م

  چه؟ يعني يقدردان ،ياصًال سپاسگزار م؟يكنيچه م يما شكر را برا كهاين يهستم. برا

در مركزم باشد،  يدگيجا باشد، هماناگر آن آن كهاين يمن، برابه  يكنيتو لطف م«: مييگويم يما به زندگ كهاين يعني

زخم  ،يپس اگر بزن شود،يم ريتنم دارد پ نيتن هستم، ا نيكه در ا يمن از جنس تو نخواهم شد. من قرار است تا موقع

  .كنندير نمشك كنند،ياعتراض م نند،يبيدارند، زخم خدا را م يكه من ذهن ييهاآن يول» .كنميمن شكر م ،يبزن

 كيزد  ري. اگر با تزنديم ريما را با ت يهايدگيهمان يكه زندگ ديگوياست، م نيبله، هم د،يرا هم بخوان تيچند ب نيا و

  :ديگويرا، موالنا م يدگيهمان
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  61صفحه: 

  ستيشَه رِيرا مَشْكَن كه آن ت ريت
  ستيزِ شصِت آگه ،يپَرتاو ستين

  )١٣٠٥ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

پرت  ههمساي ةبچ تصادفاً ست،يزِ شصتِ آگه ،يپَرتاو ستيخداوند است. ن ريكه آن ت ست،يشَه رِ يرا مَشكَن كه آن ت ريت

 يسورا پرتاب كرده است به نيخدا، ا يعنيآگاه،  اربسي ةباشند كيپرت نكرده است،  رونياز ب يكي دانمينكرده است، نم

كه  ديگويكار كن؟ شكر كن. دارد مچه ،يرا بشكن رينشو ت نيپس تو خشمگ ،رديرا نشانه بگ يدگيهمان كي خواهديتو، م

  ».يرا به من نشان داد نيشكر كه شما ا«فورًا برگرد به خدا بگو:  يعني چكديخون م كهيرا درحال ريت

  گفت حَق تَيْ اِْذ رَمَ  تَ يْ َرمَ  ما
  حَقْ بر كارها دارد َسبَق كارِ 

  )١٣٠٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يليو خ اندازديم ريخدا ت ،ياندازينم ريكه تو ت ديگويرا و موالنا م »تَيْ اِْذ َرمَ تَيْ ما رَمَ« ايرا  تيب نيا ميابارها خوانده و

 زيچهاز مركز بر هم هايدگيهمان  كه كارِ راندنِ دهديو نشان م كنديحل م »تَ يِْاذْ َرمَ تَ يْما رَمَ« نياز معضالت را موالنا با هم

چه  يو مركز را عدم كن رديگيم يشيدارد، پ تاولوي كارها ةكاِر حق است، كاِر خدا. كاِر خدا به هم نيو ا .دارد تياولو

 ريمن ت ،ياندازينم ريفكر را. پس خداوند گفته تو ت يرهايت اندازد،يرا او م رهاياو، و ت كند؟يشما فكر م قيازطر يكس

صورت به ،يِ معندر مركز ما به يزيكردن مركز ماست كه چ يكار خال نيدارد. اول تاولوي ارهاك ةاندازم و كار من به هميم

را مشكن، بعد  ريت نيا ،يرا از دست داد يايدگيو همان يخورد ريكه تو اگر ت ديگوينماَند، بله. بعد اآلن م يباق يدگيهمان

  :است هيهم آ نيشاه، ا شيبردار ببر پ

   »...ٰ◌ َرمَى الَلّهَ كِنَّٰ◌ ذْ رَمَْيتَ وَلَ َومَا رَمَْيَت إِ ...«

  »بلكه خدا پرتاب كرد... ،يتو پرتاب نكرد يپرتاب كرد ريت كهيو هنگام...«

  )١٧ ةآي ،)٨( انفال ةسور م،يكر قرآن(

  .كنميصحبت نم نياز ا شتريب گريقبال شده، د ياديز يهاصحبت اتشيو اب هيآ نيا بهراجع

  را ريت خود بشكن، تو مشكن خشمِ 
  را ريخشمت خون شمارد ش چشمِ 

  )١٣٠٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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  62صفحه: 

 ري. خشم خودت را بشكن، تينيبيصورت خون مبه يبشو نياگر خشمگ يلطف خداست، ول نياست، ا ريش ني: اديگويم

صورت خشم خدا هلطف خدا را ب صورتنيدرا ،ينيبيم يدگيبراساس همان يبشو نياگر خشمگ كهاين يرا مشكن، برا

  .ينيبيم

  شاه بَر شيو، پ ريدِه بر ت بوسه
  آلود از خونِ تو تَر ْ خون رِيت

  )١٣٠٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

تشكر  يول ديآيدرست است كه دردم م كنم،يرو كن به او، بگو كه من صبر م يعنيخدا،  شيرا ببوس و ببر پ ري: تديگويم

. يرا نشانه گرفت يدگيهمان نيمن كه ا يقدر مبارك است برااقدام چه نيو ا فهمميف تو را م. لطكنميم يقدردان كنم،يم

 يرفته و تو دار نيتو ازب يدگيهمان يعنيو خون تو است.  چكديخون م رياز ت كهيخدا ببر درحال شيپ يعنيشاه بر  شيپ

  .يستيهم ن نيخشمگ ،ياز زندگ يكنيو تشكر م يكنيصبر م يول يكِشيدرد م

  عاجز و بسته و زبون دايپ آنچه
  چنان تند و حَرون دا،يناپ وآنچه

  )١٣٠٨ تي. دفتر دوم، بيمثنو ،ي(مولو

 چيه يعنيبسته و زبون است، خوار است، ما و عقل ما، عاجز است و دست يذهنمن يعني داستيكه پ يزيآن چ ديگويم

تند و َحرون است، سركش است.  قدرنيا يذهنا، دربرابر منخد داست،يكه ناپ ييرويو آن ن .ديآياز دستش برنم يكار

 چيرا از مركز ما پاك كند ه هايدگيهمان خواهديم كهاين بلتواناست. ما درمقا يزندگ م،يما عاجز ميفهميپس ما م

و خودمان  ميبهتر است كه ما اقدام كن كهاين به ميشويم داريب ميخوريكه م يريو هر ت .ميبكن ميتوانينم يمقاومت

موضوعات  نيكه ا باستيقدر ز. چهميندازيب م،يرا بشناس مانيهايدگيهمان ميبخور ريت كهاين ازقبل م،يكار بشوبهدست

  :ديگويبه اوجش نرسانند. بله، م گريمثل ما مقاومت را و قضاوت را د هانيكه ا ميبده ادي مانيهارا ما به بچه

  دارد در مكان يَنشُد، رو ستيكه ن يدل
  ستيتو ن يِ كه رو، كه جا يالمَكانْش بِران ز

  )٤٨١شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

خدا  رو به د؟يلحظه گفت رو به خدا بكن نياست در ا ادتاني. كنديكه از جنس عدم نشود حتمًا به مكان نگاه م يمركز

 يدارد. رو يدگيشود حتما در مركزش همانن ستيكه ن ينشود، دل ستيكه ن يكس ديگويكردن مركز را عدم كردن بود. م

شده  ستين ي. اگر مركزنديبيعدم م قيازطر يعنيدر خدا دارد  يرو. نديبيم هايدگيهمان قيازطر يعنيدر مكان دارد 
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  63صفحه: 

 د،يتوجه كن ي. ولستيتو ن يجا جانيبرو كه ا ،يرانيم ييكتاي يتو از فضا كند،يبه فرم نگاه م كند،يباشد به مكان نگاه م

 م،يِكشيزحمت م همهنيما ا هك ستيآور ن. تعجبميمسئله دار همهنيكه ا ستيآور ن. تعجبمداري مكان در رو مانةهم

  . ميشويمتصل به خدا نم

كه  يدل نشان بدهم. ذهني)](افسانه من٥[شكل را  نيا دبدهي اجازه شما، به گفت خواهم اآلن اول دفتر ةقص كيو در 

شخص از  نيدارد و ا يجسم ياريدارد، هش ايدن نيرو در ا ند،يبيم هايدگيهمان قيست، كه ازطردل ا نينشد هم ستين

[شكل شخص  نيشد. ا ييكتاي يوارد فضا شوديمركز نم يهايدگيبا همان كهاين يبرا شود،يرانده م ييكتاي يفضا

 دايآدم به المكان راه پ ني. ااندازديم شناسد،يرا م هايدگيكه مركزش عدم است دارد همان (حقيقت وجودي انسان)] ٦

را اآلن  زيچهمه گريدرون است. د يشدن درون ماست، فضا يكار با خال نيو ا ييكتاي يفضا يعنيخواهد كرد، المكان 

  . بله.دياشما متوجه شده

عشوقش را زد. ما هم رفت دِر م يدوست كي ،ياري كيكه  ديگويم آورديكه موالنا در اواخر دفتر اول م بازي ةقص كي در

. بعد آن ستيدوتا من ن يجا جانياست؟ گفت: منم. گفت: برو ا يكس. بعد معشوقش گفت: چهميزنيدرِ خدا را م ميرويم

رفت دوباره درِ  دفعهنيانسان، و ا يعنيكرد  يمركزش را خال و ديكش ارانهيو درد هش ديزحمت كش يليرفت و خ اري

وجود ندارد؛ و معشوقش  يمن ،ياست، آن هم تو هست رونيكه ب يگفت: آن كس ؟يهست يسكمعشوق را زد و گفت كه: چه

  .ستيدوتا من ن يجا جانيداخل، ا ايگفت: پس ب

  ادب زد بر در به صد ترس و حلقه
  ز لب يلفظ ادبيبنجْهد ب تا

  )٣٠٦١ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو

ادب، تا ذهنش حرف نزند. برحسب  درِ خدا را زد با هزار ترس و ديوگيكه خاموش هم كرده بود ذهنش را. م دينيبيم

  از ذهنش نپرد. يلفظ ادبانهي. تا بگرياست د نيهم يادبيحرف نزند، ب هايدگيهمان

  آن؟ ستيكه: بر در ك ارشيزد  بانگ
  دلستان يا ي: بر در هم توگفت

  )٣٠٦٢ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو

  ستان.دل يا يهم تو هست رونياست بر در؟ گفت: در ب يكسن گفت: چهمعشوقش، از درو ارش،ي
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  من درآ يا ،ي: اكنون چون منگفت
  من را در سرا دو ييگنجا ستين

  )٣٦٠٣ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو

  .ستيدوتا من ن يجا جانيشو. در ا يكيداخل، با من  ايب ،ياز جنس من شد ،ي: حاال كه من شدگفت

  ثَناگراِن تو را  َثنا و تسين كرانه
  ست؟يتو ن َثنايِ ةَذّره كه سَرگشت كدام

  )٤٨١شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 يا كننديتو را م شيدر كائنات ستا در عالم و زيچتو را، همه گرانشيو ستا شيبه ستا ستين ي: حد و حدودديگويم

 ينوعكه به ستيدر جهان ن يزيچ چيه يعني .تو نباشد ثناي ةگشتكه سر ستيدر جهان ن ياكه، ذرّه ستيذرّه ن چيخدا. ه

 كنديمرتبط م ياهيآ كيرا به  نيا كردن را و موالنا شيستا ستيبلد ن يذهن. منيذهنمن رازيغ كند،يخدا را م شيستا

  :مينيها ببشكل نيبا ا دياجازه بده البتهاست؛  نيو آن ا

 يذهن. منِديگويثنا م ،يذهن يدر واقع به خدا كند،يم شيخدا را ستا يذهنمنِ شخص با ني، اذهني)](افسانه من٥[شكل 

  .ديگويكه در ذهنش ساخته و انعكاس ذهنش است، ثنا م يتوهم يخدا كياز جنس توهم است به 

  كند.  شيستا گرشيمنِ د كي اي يذهنكه از خودش من داشته باشد، و خدا را با منِ ستيدر جهان ن ياذره چيه د،يگويم

و  ميدرون را باز كن يفضا ديكردن را، با شيستا ميستياست كه ما بلد ن نيمنظورش ا (حقيقت وجودي انسان)] ٦[شكل 

  :ديگويم خوانم،يم تانيرا برا تيب ني. بله، اميكن شيموجودات ستا هيما هم مثل بق ميبتوان

  ريرا ُكند فَضلَش َخب يَجماد مَر
  ريضَر را كرده َقْهرِ او عاقالن

  )٥١٣ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 ريها را خبكنند خدا را. فضل او آن شيستا يجورو نباتات بلد هستند چه واناتيجمادات، ح د،يگويكه، م دينيبيپس م 

كه قهر  ،يذهنيهااز عاقالن، من رياز كه؟ غ ري. غداننديمند كرده است و كارشان را مكرده است، آگاه كرده است، دانش

  ها را كور كرده است.خدا آن

بلد  يذهنخدا را، منِ شيستا ميستيبلد ن م،يدرست كرد يذهنمنِ مياما كه آمده د،يگويم د؟يگويچه م ديكنيتوّجه م 

  .افتنديب هايدگياست كه همان نيو تنها راه عبادت ما ا زد،يبر هايدگيبرود كنار، همان يذهن ِ من كهاين . مگرستين
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جمادات بلد هستند، سنگ بلد است، كوه بلد است، درخت بلد است، آهن بلد است، ما  ر؛يضلَش خَبرا كُند فَ  يَجماد مَر

  را قهر او، كور كرده است.  يذهن. منِميستيبلد ن

د باش ادمانيشما،  پس مورد قهر خدا است. ند،يبيم هايدگيهمان قياز طر يكه انسان وقت دهدينشان م تيب نيحاآل، هم

كند  ييرا شناسا هايدگياست كه همان نيمنظور انسان ا نياول يعنيكار حق بر كارها دارد سَبَق.  تَ،يِاذ رَمَ تَ يپس، ما َرمَ

كار حق بر  د،يگويم نيهم يبكند. برا تواندينم يكار چيكار را نكند ه نيكارش است، اگر ا نياول نيا اندازد،يها را بوآن

  كارها دارد سََبق.

  ُگفت حَق تَياِْذ رَمَ  تَ يمَ رَ  ما
  كاِر حَق بر كارها دارد َسبَق 

  )١٣٠٦ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو  ،ي(مولو

 نديآيها ماز آدم يليخ د،ينيبيندارد! شما اآلن هم م يتيما اصًال اولو يتر است، كه براانسان از همه واجب يهياول منظور

پس شما  ُخوب،يليخ مييگويمادرمان، م يبرا ديبده يديس نديگويت، مشان اسسال يس رند،يگيم يدياز ما مثالً س

 هايدگيهمان ديندار اجيشما احت يعنيدارد.  اجيمادرمان كه شصت سالش است او احت م،يارند ياجينه ما احت ديگويچه؟ م

سالتان  يس د،يبكار ديك بكاربادام پو ديبا يعني د؟يخودتان به عنوان انسان نائل بشو يهيو به منظور اول ديرا بشناس

كار را  نيا يسالگ يبكنم؟ ُخوب چرا در س ديكه حاال چه كار با ديبگو ديايبشود، بعد ب اديها زقدر دردتا آن دياست، بكار

  كار حق بر كارها دارد سََبق. داننديمردم، نم دانندي. نمشوديتر مخراب تانتيّچون روز به روز دردتان، وضع د؟يكنينم

اند كور عاقل كننديرا كه فكر م يذهنيهاكه من يكرده است، درحال ريكه، جمادات را فضلش خب ديگويبه هر حال م 

  موضوع؛  نيراجع به ا كنديمعروف، و جا به جا موالنا صحبت م يهيآن آ ه؛ياست آ نيا بله،كرده است. 

مَْن فِيهِنَّ َوإِْن ِمْن شَيٍْء إِلَّا ُيسَبِّحُ ِبحَْمدِِه وَلَِكنْ لَا تَْفقَُهونَ تَسْبِيحَُهْم إِنَُّه كَاَن َحلِيمًا تُسَبِّحُ َلُه السََّماوَاتُ السَّبْعُ َواْلَأرْضُ وَ  «

  » غَُفورًا. 

(  د،يستايم يجز آنكه او را به پاك ستين يموجود چيو ه كننديم حشيدر آنهاست تسب هرچه و نيهفت آسمان و زم«  

شما ذكر  يول به او وصل هستند) زهيغر قياز طر واناتيداده است، جمادات و ح ادياند، خدا به آنها فتهگر اديهمه  يعني

  » است.  ده. او بردبار و آمرزنديفهميرا نم حشانيتسب

  )٤٤ هي)، آ١٧اسراء( يسوره م،يكر قرآن(

  خالصه. ميستيخدا را، عبادت كردن را بلد ن حيتسب ميستيما بلد ن يعني
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  ستيو دل را طاَقِت آن جوش ن جان
  ستيگوش ن كيدر جهان  م؟يِكه گو با

  )٥١٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،ي(مولو

كه  ديدهي. واقعا شما گوش مدهديگوش نم كسچيه م؟يبه كه بگو ديگويو دل ما طاقت جوش خدا را ندارد، موالنا م جان

 گر؟يد ميبه كه بگو كند؛يم يذهنچرا كه منِ رود،يهمه بر فنا معبادت، زحمت،  همهاين در  مركز باشد؟ دينبا يدگيهمان

  .ستيگوش هم ن كي

  چَشم گشت يُْبد از و يكجا گوش هر
  گشت ْشميَ  يْبُد از و يكجا سنگ هر

  )٥١٥ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 ييما شناسا تياولو نيلكه اوّ ديكه فهمشد. هر نايب اشهشياري د،يشن يگوش يعنيهر جا گوش بود،  د،يگويم 

 يمتيق زيچ كيبود،  يچشم دلش باز شد. هر كجا دل سنگ د،يكار ِاهتمام ورز نيها است و در او انداختن آن هايدگيهمان

  شد، درست است؟  ضوربه گوهر ح ليشد. جواهر شد. اگر دلش هم سنگ بود، تبد

  ا؟يمياست، چه بَْود ك سازايميك
  ا؟يميد ساست، چه ْبوَ َبخشمُعجزه

  )٥١٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يعني ست،يخدا جور ن يسازايميك با اندگفته ايميك يكه برا يفيتعار نيچه است؟ ا ايمياست، ك سازايميخدا ك ديگويم

 حيندارد توض يما لزوم گرياست حاآل د يعلم كيهم  ايميس ا؟يميبخش است، چه بوَد س. مُعجزهكندينم انيدرست ب

 يرا وقت يزندگ يبخشو معجزه يسازايمياست، مربوط به مادّه است. و شما ك يجهان نيو ا يذهن يهازيچ هانيا م،يبده

 غاميپ دييآياز شما م يلي. خشوديعوض م شود،يشكوفا م تانيزندگ دينيبيم دفعهكي. ديادهيد ديكنيمركز را عدم م

 تينهاياز مركزش پاك بشود و درونش ب هايدگيهمان يوقت ؟يجور. چهكنديم ايميبه ك ليانسان را تبد يعني. ديدهيم

  . شوديطال م بزننداست؟ اگر به مس  يزيچه چ ايمي. كايميك شوديباز بشود، م

 ها رابخورند، آن يذهنمنِ يعنيبخورند،  يبه هر مس افتنديراه م هاايميك نيبعد ا كنديم ايميبه ك ليها را تبدانسان پس

ما مركزمان  يوقت يعنيكه خودشان را بشناسند،  كننديهم كمك م واناتي. و به جمادات هم، نباتات هم، حكننديهم َزر م

 ،يذهنثنا گفتن را در منِ ميستي. معجزه است. بله، اّما ما بلد نمينيبيم كونيَفَ ْ معجزات خدا را با قضا و كُن ميكنيرا عدم م

  :ديگويم
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  منْ تَركِ ثَناست زثَنا گفتن  نيا
  َخطاست يو هست يهست لِيدل نيك

  )٥١٧ تيدفتر اوّل، ب ،ي،مثنوي(مولو

بهتر  ديگو يمذهني، انسان من يذهناز منِ ريثنا گفتن را، همه بلد هستند، تمام ذرات عالم بلد هستند، غ ميستيما بلد ن 

درواقع ترك ثناست.  ضدّ ثنا است و  يذهنعنوان منِهثنا گفتن من ب كهاين ي. برامياست اصالً عبادت نكنم، ثنا هم نگو

داشتن در ذهن خطا است. هزارتا  يدر ذهن است، حسِ وجود در ذهن است و هست يهست لياست. دل يذهننشان منِ نيا

شده است،  يمركزم خال يعني يتو هست رونميب نيمَنْ ندارم ا ،ييايب يتوانيداخل نم يدار ن. گفت اگر مَ ميامروز آورد ليدل

  تو. دييُخوب پس بفرما

  بود ستين ديَ هستِ او ببا شيپ 
  او؟ كور و َكبود  شيپ يهست ستيچ 

  )٥١٨ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي( مولو

 ديهسِت او ببا شِي. [پميريبم يذهننسبت به منِ يعني ميبشو ستيما ن ديخدا كه از جنس عدم است با يِ هست شِيپ در

او، عدم او و هستِ او چه هست؟ كور  شيما، حسِ وجودِ ما در ذهن، پ يِذهن ِمن يعنياو؟]  شيپ يهست ستيبود چ ستين

كبود  دهيچون هم كور است هم از بس درد كش برديكار مبه يذهنمنِ ياست كه موالنا برا يو كبود. كور و كبود اصطالح

باشد  نايناب يكس كي كهاين مثل است درست دهيشده است، سرد است، زخم خورده است. زخم خورده است، درد كش

  :ديگوي. خودش ميذهنمنِ نيو نه سالم است ا نديبيور كبود بشود، پس نه مو آن ورنيخودش را بِزَند ا

  يكور، زو بُْگداخت ينبود َگر
  يرا بِْشناخت ديخورش يَِگرم

  )٥١٩ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يزديخدا را، نور ا دِيخورش يِو گرم كرديرا ذوب م اشيذهنو منِ كرديرا عدم مخدا مركزش  دِ يخورش شِ ياگر كور نبود پ 

  .شناختيعشق را م يرا، گرم

  تيَ او َكبود از تَعْز يَوْر نبود 
   ت؟يَ ناح نيا خيَ َهمچو  يفَسُرد يكِ 

  )٥٢٠ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو



  Program # 832                                                                                ۸۳۲برنامه مشاره 

  68صفحه: 

ما از بس  .درد خودش را دارد يشدگتيهوچرا كه هر هم ،دنيرد كشو د يو سوگوار يكه اگر كبود نبود از عزادار ديگويم

. ستيآشنا ن ياصالً ذات ما با سوگوار كهيحالرا در  يرا و سوگوار دنيدرد كش ميدوست دار م،ياكبود شده م،يادهيدرد كش

زده است،  خي تيانسان و انساناست كه  نيمنظورش ا زد،ينم خي هيناح نيكه ا ديگويو غم آشنا است. م هيبا تعز يذهنمنِ

  هستند، جوش و خروش هستند. سببيب يها از جنس شادافسرده شده است. انسان

 دهيهمان يهاها افسرده است. دلزده است، دل خي كهاين يبرا جوشديدل نم نيقبل هم گفت كه ا تيدو سه ب نيدر هم 

 ستين يدرد سرد است، ارتعاش كُند است، مثل شاد بي. تركدآوريوجود مدرد به يدگيهر همان كهاين يافسرده است برا

حركت  واشيهستند،  حاليدارند ب يشدگتيهوكه هم ييهاآن ديدي. دكنديها را افسرده مكه پر از حركت باشد و انسان

عقل و  ايرَد خِ ميكه گفت تيو آن چهارتا خاص .حركت ندارند، جنبش ندارند خورند،يحالش را ندارند، تكان نم كنند،يم

ساعت كار  دهشانزده هف يكه روز ديديد هايو قدرت. قدرت حركت است، عمل كردن است، بعض تيو حِس امن تيهدا

ها را آن ياست و زندگ يشان خالچرا؟ دل .دارند يانرژ خورند،ينم اديغذا هم ز شوند،يخسته هم نم شتر،يب اي كننديم

حركت كنند، قدرت ندارند، قدرت عمل ندارند.  تواننديشان گرفته است نمه دلك ييهاآن يول .آورديوجوش مبه جنب

  زده است. بله: خيها، ها، دِل انسانانسان ةيناح يعني تيناح نيپس ا

  :ديگويبه نظم م يكه نظامآن رينظ 
   ستيتو ن يِجَفا مَكُن كه مرا طاقِت جَفا 

  )٤٨١شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

حرف را نزده است.  نيا يجفا مكن، تو جفا مكن كه من طاقت جفا ندارم. اما البته نظام :ديگويكه به نظم م يمنظا مانند

 ي. ممكن است كه منظور موالنا از نظامستين ياش مربوط به نظامع دوماحال مصرهرما، به ميداشت يتا نظام نيچند ،ينظام

 يبلكه انسان ستين يانسان خاص كي ياست كه نظم دارد. پس نظام يخوِد زندگ اياست  ياز جنسِ زندگ كهيكس يعني

 توانديرا م ينظم زندگ كهيكس د،يگويدر او برقرار شده است. او به نظم م يزنده شده است و نظمِ زندگ ياست كه به زندگ

  كه جفا مكن. ديگويكند حاال هم به حرف هم به عمل هم به بودن، به ما م انيب

به  يعنيكند  ديآن وفا با يجاجفا كند به ديانسان نبا ني. اشوديگفته م يكه از طرف زندگ ديآينظر مجفا مكن به نيا 

و چه  .يتو وفا كن خواهميتو را ندارم، من م يِ]، من طاقت جفاستيتو ن يالست وفا كند. [جفا مكن كه مرا تا طاقتِ جفا

جفا كند. جفا عكِس وفا است.  دينبا يانسان چيه يعنياست  كنندهداريدوم بمصراِع   نيباشد چه از ما، ا ياز طرف زندگ

 ياريلحظه. هش نيگفتن به اتفاقِ او نه دنيد يدگيهمان قياز طر يعنيجفا كردن  ست،يظلم ن يبه معن جانيجفا در ا
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تو  ،بودن قيار كن از طرلحظه اقر نيا يعني. جفا مكن كنديلحظه و َالَست را انكار م نيبه اتفاق ا ديگويدائماً نه م يجسم

 يو از جنِس نظام كنديوفا م نيمركزش، ا آورديو عدم را م كنديلحظه فضا را باز م نيا ي. هركسيهست ياز جنس زندگ

پس آن  .كنديم انيزنده شده است نظمش را ب يكه به زندگ ي. هر انسانكنديصحبت م يبا نظم زندگ يو نظام شوديم

  و نه خدا. ميجفا بكُند بلكه وفا بُكند كه نه ما طاقتش را دار دينبا يانسان چيكه ه ديگويم يطورنيا

ما باز هم  گريصبر كند، طاقت ندارد د خواهدينم نيا از شتريب يوفا بكند و زندگ ديكه انسان با ديگوينظام كائنات م پس

 قيمركزمان و از طر مياوريرا بآن ميما بردار توجه ما را ببلعد مينيبيم رونيب يزيچ كيباز هم  م،يدر ذهن بمان م،يجفا كن

  بله.  رد،يصورت بگ دينبا گريد كارني. امينيآن بب

(حقيقت ٦[شكل شخص نيا يدارد ول يذهنمنِ ظمو نظم هم ندارد، ن ستين ينظام ذهني)](افسانه من٥[شكل  شخص نيا

 نيكه ا دانديم ،كنديكردن و جفا نمكردن و عملهم در بودن و هم در فكر كنديرا اجرا م ينظام زندگ وجودي انسان)] 

و  ميجفا بكن دي. ما نبارديپذيخدا نم رد،يپذيو  مقاومت ما را كائنات نم زهيست گريدعبارت. بهرديپذيجفا را كائنات نم

حسِب بر دنيد يِ نظميب ازو  در ما برقرار بشود ينظم زندگ ييگشالحظه و فضا نيكه با بله گفتن به اتفاق ا مياجازه بده

  بله. م،ييايب رونيب هايدگيهمان

بخوانم،  تانيكه متاسفانه فرصت نشد برا ميداشت ياز مثنو ياديز اتي. ابميبسنده كن جانيبه هم ديُخوب اجازه بده 

  .ندهيدر جلسه آ شاءاهللان

و  كايشنبه به وقت غرب آمرد شد، سهشنبه اجرا خواهسه يروزها شاءاهللانبرنامه  نيا ندهيكنم از هفته آ يادآوري 

شنبه اجرا خواهد دوشنبه، سه يهم به جا كايشنبه صبح، چهارشنبه صبح و در آمرسه يجابه يعني. رانيچهارشنبه صبح ا

 شنبه. درقبل، دوشنبه نه، سه يروز بعد از روزها كي يعني ميرا اجرا كن رنامهب ميتوانيما م كهييجاتا آن نيپس از ا .شد

 شنبه صبح نه، چهارشنبه صبح.هم سه رانيا
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