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  2صفحه: 

  )٣٣۶ شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

    خرابات ِری پ یا ،ك جامیده ب
  آفات  ِریأخالتَّ كه ف  ،مو فردا 

    فرعون ه خونِردِباده د یِبه جا
  قات یجانم به م كه آمد موس 

    خصم باشد ما ز خونِ شرابِ
  ات ست لذّیادیران را ز صیكه ش 

    ر یش یچه پرخونست پوز و پنجه
  ن عالمات یما گرفتست ا  ز خونِ 

    انگور هم خونِ  رم گور و نینگ
  ز اثبات  ن ،مستم  كه من از نف  

    زنده گردم  دِیص  گردِ  ،چو بازم
  اموات نگردم همچو زاغان گردِ 

    تشو به هم  یزاغ و باز یا ایب
 ما شو ز زاغ ّفص  شِیپ صفات م  

   باز را هم  یِها فشان وصفیب
 مش چون ذات یشو اندر خو دتر جر  

    ست پرخونیطشت ،نی ن زمینه خاكست ا
  همات شَ عاشقان و زخم ز خونِ 

    ؟صبح آمد  ییخروسا چند گو
  شات م د صبح را خود نورِینما 
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  3صفحه: 

  . کنم شمس موالنا شروع م وانی از د ٣٣۶حضور را با غزل شماره  برنامه امروز گنج  پرسبا سالم و احوال 

  خرابات   ِری پ یجام، ا  كی بده
  آفات  ِریالتَّأخ مو فردا، كه ف  

  ) ٣٣۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ، ی معنو   ر یمس  ی خرابات، راهنما  ریالمثل است. پضرب   ی   باًیتقر  هاست،ان یز  ریدر تأخ  عن یآفات،    رِیالتَّأخف

. میشو ما به او وصل م  ییاست که موقع فضاگشا  خود زندگ  نیهم  رهایپ  نیبهتر  میدان و همه ما م   یریهر پ

  .  میشو ما او م  عنی

طور که  خرابات من، همان   رِیپ  یجام پر از شراب به من بده ا  ی  دیگو خرابات، م  رِیپ  یجام، ا   یبده    پس

 ی به خود خداوند و شراب را از فضا  ،به خود زندگ   دیوصل بشو  دیشد  ار یبس  ییبا فضاگشا  دیتوان عرض کردم م

  نکن.  موکول ندهیکار را به آ نیکه ا  دیگو و م دی ر یب بیغ ی فضا ا ی ییتای

ضرر و   یاست، دارا  یکه زمان مجاز  ندهی از خواب ذهن به آ یدار یب دۀیپد نیو انداختن ا  ریفردا که در تأخ مو

  ن ی که کار ا  انداختن کار زنده شدن به زندگ  ندهیو به آ  ریدر تأخ  عنیآفات»    رِیالتَّأخ    است. اصطالح «ف  انیز

  نیما از آمدن به ا   از مقصود اصل  میتوان لحظه نم  نیاست که ما ا  نیا  اش معن  هاست،ان یز  یلحظه است، دارا

و    م یبشواز آن غافل    میتوان لحظه نم  نی. امیخداوند است، غافل بشو  تیو ابد  تینها ی شدن به بجهان که زنده 

  .  ردیگ لحظه صورت م  نیکار فقط در ا نیا

  
  (دایره عدم اولیه) ٠شل شماره 

  
  ها) (دایره همانیدگ  ١ شل شماره 



ۀ   برنامه             Program # 893                                              ۸۹۳مشار

  4صفحه: 

  
  (دایره عدم)  ٢شل شماره 

انسانِ    دهند، ها نشان م شل  نیکه ا  طورن یمطلب که هم   نیبه درک کامل ا  کند اشاره م  تیب  طورن یهم  اما

ا  آمدهی اری صورتِ هشبه ا  نیبه  که    مهم  یزها یبا چ  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره شل    نیجهان، طبق 

برا م  شیبقا  یذهنش  شماره   شود م  دهی همان  دهد نشان  همانیدگ   ١  [شل  همان  ها)](دایره   شود  م   دهیو 

  ی برا  ز یچ  نیاند اداده  اد یپدر و مادرش به او    ای مهم است و جامعه    شیرا که برا  ی زیچ   ی است که    نیا  اش معن

به    م،یکن تجسم م  ذهن  ریصورت تصو را ما به  هانیتو مهم است، مثل پول، مثل افراد خانواده که همه ا  یبقا

ا. پس مرکز  مرکز م  شوند م  ها ن از آن به بعد آ  م، یکن م  ق یامتداد خدا حس وجود تزر  ا ی  ی اری عنوان هشها بهآن

[شل  به جسم    شود م  لیتبد  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شمارهجهان بود    نیما از عدم که قبل از آمدن به ا

  .ها)](دایره همانیدگ  ١ شماره 

  م، ینوشت   ره یکه در داخل دا  ییزهایچ  نیا  ق یزدن و از طر  ی ماد  نک یع  یبه چشم عدم     عنی شدن مرکز ما    جسم

  ی به آن مرکز ماد   ی مرکز ماد  ن یاز ا  ای فکر    فکر به آن   نی از ا  دنِ یاز پر  جه یو در نت  دنی جهان و خود و خداوند را د

که هر   دیدان است. شما م  شناخت در زمان روان   ذهننم   نیکه ا  ذهننام من   به   شود م   جادیا  ذهن  ریتصو  ی

که ما    یزیاست چراکه هر چ   ریمتغ  کند،  م  رییجسم درآمده باشد، با زمان تغ  صورتجهان به   نیکه در ا  یز یچ

با زمان    ز یچ  است که آن   نیا  اش گذرا است. گذرا بودن معن   عن یآفل است    م،یبا ذهنمان تجسم کن  میتوان م

نگاه کنکند م   رییتغ خودتان  به  شما  فکرها  دینیب م  دی.  تغ   کنند، م   رییتغ  تانیکه    زان یم   کند، م   رییبدنتان 

همه آفل    هانیاست، پس ا  ریی در حال تغ   د،یتجسم کن  دیتوان که شما با ذهن م  یز یچ  هر   کند، م  رییتغ  تانییدارا

  هستند. 

در مرکز من باشند    توانندنم   نیآفل  کهن یا  دنیو حداقل فهم  دهد ذهن نشان م  کهی ز یچ  عنی  نیبه آفل   توجه

 ن یو بنابرا  کنند م  لیاست که من را به جسم تبد  نیباشند؟ علتش ا  توانند مهم است. چرا در مرکز من نم   اریبس

درست کردم،    شدهده یهمان   یفکرها   عنیفکر    سکه من اآلن از جن  که جسم   دید  نیا  ای نگاه    نیا  ایفرض    نیا

که    است که وقت  نیخواهد شد. چون مقصود ما ا  لیخواهد کرد و به خداوند تبد  رییتغ  یروز   ی  ، ذهنمن   عنی
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  5صفحه: 

  ده یجهان و همان   نیبه ا  دی آمد  یاریو از جنس هش  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره صورت مرکز عدم  شما به 

   باق   دیبتوان  کهنیا  ی برا  د،ی کن   بهرا تجر  تی جسم  کهنیا  ی برا  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   زهایبا چ  دیشد

  ل یدوباره تبد  دیما با  میپس از آن، گفت   د، یتجربه کن   رانیخودتان را، جدا بودن خودتان را از د  ت یفرد  د،یبمان

  .(دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره   میاول بشو رهیبه همان دا

.  م ینشو  دهیهمان  شودنم  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   میبشو  دهیهمان   دیاست که اول با  نیکار ا  نیا  ندیفرآ 

  ر یی با زمان تغ   ذهنمن   نیو شروع کرد ا   میکه جسم است درست کرد  ذهنمن   یو    میشد  دهیهمان  وقت  ول

ا عدم و از  ی   یاری است، چون اصل ما از جنس باز هم هش  شناختروان   ستین   قیزمان، زمان حق   نیکردن و ا

مثل هر جسم    کند،  م  ر ییدر زمان تغ  نیکه ا  میدرست کرد  ذهنمن   ی لحظه است. فعال موقتاً ما    نیجنس ا

مرکز ما دائماً    کهنیا  ی کار اوال دردناک است برا  نیو ا  می کن  ر ییبا زمان تغ   ر یمثل هر جسم د  م یتوان . ما نمرید

 شدهت یهوهم  یاز اعمال فکرها  هاجان یاست و ه جانی . ترس ه کند م جاد یو ترس ا شود عوض م زد، یر فرو م

مخرب باشند، مثل خشم، مثل ترس، مثل حسادت،    توانند م   جاناتی. هندیآ م  دیبدن ما پد  عن یجسم ما،    یرو

 نی. اشوند و حسادت م  نهیمثل رنجش و ک   ییبه دردها  لیتبد  هانیو ا  دیآ وجود م در ما به   جاناتیه   جورنیو ا

  . کنند فکر ما را خراب م کنند،  جسم ما را خراب م آورند، دردها ما را از پا درم

  ر ییبماند و با دقت و ممارستِ شما با زمان تغ  دیشما با  ذهنمن  نیا د یکه شما فرض کن حالت ن یا ریطرف د  از

را    ذهنمن   خواهم  من م  عن ی  ر یتأخ   ر،ید  ن یهم  عنی  ریخودش حضور بشود. تأخ   ،ذهنمن   نیکند، باالخره ا

 د یدان شما م  به خدا بشود. ول  لیبشود که تبد  یخوب  ذهنمن   قدرنیا  ن،ینگه دارم و ا  کند م   رییکه با زمان تغ 

قائم شدن، مستلزم   زندگ   یرو   ،به زندگ  شدنو زنده  دنیرس   ارانهی هش  ایبه وحدت مجدد    ایبه خدا شدن    لیتبد

  ن یو به منظور آمدنمان به ا  م یبشو   یبا خداوند    میتوان هست ما نم    ذهناست. تا من    ذهنمن   ن یرفتن ا  ن یاز ب

با هدف فرق دارد. به    Purposeهست.    purpose  اش سیمقصود است. کلمه انگل   نی. منظور، هم میبرس  ن جها

که من    دییگو است که شما م   نیدر زمان است. هدف مثل ا  شهیچون هدف هم   ستیشدن هدف نحضور زنده

اتفاق   ست،است که در زمان ا  موضوع   ی هدف شماست.    نیا  رم،یب  مدرک   یتا آخر امسال    خواهم م

لحظه   نیا  شدن به زندگاست. پس زنده  لحظه قابل اجرا  نیمنظور ا  است، ول  یماد   زیچ  یخواهد افتاد،  

ا  ردیگ صورت م  موالنا راست    ای شما،    دییگو شماست که بله درست م   دنیدقت و حداقل فهم   نی و مستلزم 

  ل ی خودش اگر بماند تبد  ذهنمن   نیکند، ا رییغاگر بماند و در زمان ت  ذهنمن   نیا م،ی دار  ذهنما من  د،یگو م

   ذهنمن   نیکنم ا  یکار   ی  د یخواهد شد. من با  ذهنمن   نیبه حضور نخواهد شد. باالخره صد سال هم بماند، هم 

در    نیچون اگر اجازه بدهم ا  ردیگ لحظه صورت م   نیبشود، نمانَد تا من به حضور زنده بشوم و آن، ا  متالش
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  6صفحه: 

اآلن    ، عنوان شعور زندگخودش را نگه خواهد داشت و من به  ذهنمن   نیا  نده،یکند و من بروم آ  رییزمان تغ

  کند،  م   رییدارد تغ  نیو ا  نمیب را م  ام که بله من، من ذهن  میکن تأمل م  میناظر دار  یاری صورت هشمان به همه 

ش را  عبادات خود  کند، اآلن نم  کرد م   بتی غ  د،یگو اآلن نم  گفت . قبال دروغ م شود م   یبهتر  ذهندارد من 

اگر بماند،    نیا  دارم آن را. ول  نگه   خواهم است، م   یخوب   ذهنمن   کند، م   تیرا هم رعا  نیو همه قوان  کند م

  . دیرو م  دیریم م  ذهنمن  نی. با ادی شو شما به حضور زنده نم

مرا به خدا زنده خواهد    ییجا   ی  نیرا نگه دارم باالخره ا  ذهنکه من، من   ماندن اشتباه باق   نیدر ا  جهینت  در

سبب    کارن یرا ادامه دادن و ا  ذهندر زمان بودن، من   عن یانداختن حضور،    ریتأخ   عن ی  ن یکرد، غلط است. ا

   ذهنمن   حت  شود، م  تری قو  شود، م  تری موذ  ذهنبشود و هرچه من   تری موذ   ایبشود    تری قو  ذهنکه من   شود م

   ول  دهد را هم دارد انجام م اَشی عباد  یکه همه کارها  یمعنو   ذهنمن   یتر است. خطرناک  شود،  م ی معنو

ا خ به   کند،  م  جادیدرد  بب  لیاصطالح  آدم  است که  نت  یکارها   ند یسخت  در  را،  تأخ   جهیغلطش  به    ر یهرچه 

 ی بدن من را خراب کند، فکرها  یجا  یممن است    شود، م   جادیا  یشتر یدرد ب  شود، ا بدتر می  نیا  میانداز م

   ذهنمن  نیفراوان ا  یهابی بروم من و به آن مقصود نرسم و آس   نیاصال ممن است از ب  شود، من مغشوش م

  ا ی جدا بشود،    شآدم اموالش را از دست بدهد، از همسر  ییجا  ی. ممن است  د یکه شما آشنا هست   زند م

امان نداشته باشد که برگردد به کار    ریچنان ذهنش مغشوش بشود که د  جهیدرنت  ردیبم  اش از زندگ   کس

است    ذهن منٔ ادامه   عنیغلط است، توهم است؛    نیانداختن ا  ندهیآ  و به   ریتأخ  نیادامه بدهد بنابرا  اشی معنو

 د یام  نیداد با ا  دیرا ادامه نخواه  ذهنگفت، من   دیکرد. فردا نخواه  دیکار را نخواه  نیشما ا  حاتیتوض  نیو با ا

  ن ی هم  نیا  دیآ که با همه کنار م   ریپذانعطاف   ،خوب و عال  ذهنبه حضور من خواهد شد. من   لیتبد  ذهنکه من 

  . م یندارد ما کار کن لزوم رید ر،یحضور است د

 ی اد یموضوع مطالب ز  نیا  یرو   ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شمارهکار غلط است    نی ا  میدیما فهم  نیپس بنابرا 

  کار اشتباه است.   نی که ا میدر ما و ما قبول کن  فتدیخواند، بله جا ب می خواه

(دایره    ٢[شل شماره کردن مرکز    دوباره عدم  عنی خرابات    ریکه بارها صحبت شده، گرفتن جام از پ  طورن یهم   و

که به خودتان نگاه    ستیبا م  شما  .ردیگ لحظه صورت م  نیدر اطراف اتفاق ا  ییکار با فضاگشا   نیو ا  عدم)]

  ی جورکه چه  دی نیبب  دیصورت حضور ناظر به خودتان نگاه کنبه  دینورافکن خودتان بذار ریو خودتان را ز دی کن

به    ندهیدر آ   ذهنکه من   دی ام  ن یبه ا  ،دیده را ادامه م    ذهنمن   عنی!  دیده اشتباه واضح را ادامه م  نیشما ا

که با    دیده اشتباه را ادامه م   نیعلت ا  نیکه شما به ا  دید  دیخواه   دیخوب دقت کن  اگرحضور زنده بشود. و  
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  7صفحه: 

از آن    یز یچ   ی   دیشما با آن کار دار  دهد، ذهن نشان م    عنی  دهد لحظه نشان م  ن یدر ا  ذهنکه من   یز یچ

با آن    ی کار   ی   عنی  ردنو مقاومت ک   دیکن در برابرش مقاومت م  د،یآ بدتان م  ای  دیآ خوشتان م   ای  د یخواه م

م  یز یچ نشان  ما  ذهن  زندگ  دهد که  آن  از   مثال هو  داشتن؛  انتظار  انتظار خوشبخت  ت یخواستن،     داشتن، 

جهان که    نیاست از ا ی زیچ   یاست،   آفل ز یچ   یباشد،  ادمان ی دهد،  که ذهن ما نشان م ی زیداشتن. آن چ 

 ی برا  دیخوشحال بشو  ای  دهدبد نشان م  کهنیا  یآن برا  مقابلدر    دی. اگر شما مقاومت بنکند م   رییدارد تغ

  درست است؟  دیکار دار دهد که ذهن نشان م  یزیچ  پس شما با آن  دهد، خوب نشان م  کهنیا

. اما  دیادامه بده   دینبا   دیدان  و م   دیدیداد؛ گرچه که فهم   دیاشتباه را ادامه خواه  ن یباشد شما ا  یطور نیا  اگر

  دهد،  بد نشان م  ای  دهدخوب نشان م   دهد را که ذهن من نشان م  یز یکه آن چ  دیموضوع را بدان  نیاگر ا

. معتبر  ستیمعتبر است، مهم ن  ست،یمهم ن  نم  یبرا  کند، م   نیبدش من را غم  کند، خوبش من را خوشحال م

   معتبر است، ول   ن یامروز پنج هزار دالر مثال ضرر کردم پولم رفت، ا  فهمم من م   عن یبا مهم فرق دارد، معتبر  

ن  برا  ست، یمهم  ا  کهن یا  ی چرا؟  به  م  ن یاگر  نشان  ذهن  درگ  دی مقاومت کن  دهد کار که  از    دیبشو  ر یو  شما 

هرچه که ذهن نشان   د،یاشتباه را ادامه نده نیا کهنیا یاست که، برا  نیا شما فهیوظ سپ د؛یمان م  ییفضاگشا

شده  گشوده  یفضا   نیلحظه هم   نیشما در ا  یبرا  زیچ   نیترو مهم   د یدر اطرافش فضا باز کن  معتبر باشد ول  دهد م

  د ی را دار  تیب  عنی  د؛یریگم   گ زند  شما جام شراب را از ساق  دیباز کن   لیفضا را خ   دیباشد. حاال اگر شما بتوان

اند که  ها عادت کردهشده، آدم    ها، شرط در آدم   دهدکه ذهن نشان م   ی زیبا آن چ  ی ریدرگ   . و ولدیکن اجرا م

نشوند؛ پس شما    توانند با آن بشوند، نم  ریبخواهند، درگ  زندگ  دهد لحظه نشان م  نیکه ذهن در ا  یز یاز چ

فضا را   نیو مرتب ا دیاشتباه را نکن نیکرد. اگر ا  دیاشتباه را  شما خواه نیکه ا دیش موضوع با  نیآگاه از ا دیبا

باز   شود،  فضا باز م نیاست ا  خود خداوند است و زندگ  جان یدر ا میکن خرابات حاال فرض م   ریو از پ  دیباز کن

  ی گذار ه یکه سرما  یا د، زندگیکرد  یگذار ه یکه سرما  یحس وجود   د،یکرد  یارگذه یکه قبال سرما  تی و هو  شود م

شده و شما  گشوده   یبه فضا   شود م  لیو تبد  شود پس گرفته م  واشیواشی  یاه یحاش   یزها یچ  نیدر ا  دیکرد

زنده   نیبا مرکز عدم که ا  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره بزرگ    تینهایب  رهیدا  یبه    دیشو م  لیدوباره تبد

جهان   ن یمنظور ما در ا  نیاست و ا  یابد  حظۀل  نیآمدن و مستقر شدن در ا  ایخداوند است،    تینهایشدن به ب

  کار است.  نیا  یبرنامه هم برا نیاست و ا

به فکر    یاشتباه واضح را که من از فکر  نیکه ا  میکن درک م  قاًیپس حداقل عم  د؛ی شو که شما موفق م  خوب،

دارم به زنده شدن    کنم، نم  ییو فضاگشا  دهد که ذهنم نشان م  یز یبه چ  دهم م  تی اهم  که درحال  پرم م  رید

   ذهنمن   نیاست که ا  دهیپد  نیفرض غلط ا  نیو ا  اندازم م  ندهیبه آ  اندازم، حضور را به عقب م  ایبه خداوند  
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اشتباه را کردم    نیاشتباه را نکنم و اگر ا  نیام اگرفته   م ی و من تصم  دیبه حضور خواهد رس  ندهیدر آ  ییجا  ی

کنم. و بارها ما اشتباه   ییتوبه کنم و فضاگشا  ای برگردم    م ییگو نکردم، اصطالحاً م   ییلحظه فضاگشا  ن یدر ا  عنی

که اشتباه    دیآ م  ادمانیبود. دوباره    میاهاتفاق خو  لحظه و قربان  نیکرد به اتفاق ا  می مقاومت خواه   ،کرد  می خواه

  . میشده استفاده کنگشوده  یاز خرد فضا  م،یکن  ییفضاگشا میبرگرد م،یکرد

   ی یغزل را    اتیاب  کهنی بخوانم قبل از ا  تانیشمس برا  وانیاز د  طور ن یو هم   ی از مثنو   اتی اب  دیاجازه بده  اما، 

مستلزم    میعمل کن   میاست بخواه  شده که شرط   ذهنمن  یها ما برعکس خواسته   کهنیا  دیدان و م   میکن   بررس

و چراکه هر    روند نم  رباریدردناک است، مردم ز   دشدارم خو  ذهنمن من   کهنیقبول ا  است. حت   ارانهی درد هش

ب  ذهنمن  من   یطلبکمال  یمار ی دچار  هر  م  ذهناست،  کامل  را  به  داند خودش    رود،  م   یطلبکمال   یسوو 

  ده یکه مرکزم هست همان  ییزهایچ  ن یمن با ا کهن یا ییهر شناسا نینقص خودش را اقرار بند؛ بنابرا خواهد نم

  د، یکن دارد و اگر درد ندارد پس شما کار نم  ارانه یخواهد شد، درد هش  یآزاد  یکه مساو  ییام هر شناساشده

  که،  دی گو والنا مم  نیهم  یدرد نداشته باشد برا شود نم عنی

  بود؟ از اول چرا خون عشق،
  بود  رون یآنکه ب زدیگر  تا
  ) ۴٧۵١ تیدفتر سوم، ب ، ی مثنو ،ی (مولو

لحظه دوباره    نیو در ا  دیاشتباه خارج بشو  نیکه از ا  دی را دار  نیو طلب ا  دیبردیاشتباه پ  ن یشما واقعاً به ا  اگر

اول بود  دیبشو   ی اریهمان هش  دیبرگرد از  با  دیکه  ا  دیپس  به   ها دگیهمان  ن یاز  را    رون، یب  دیزور بشخودتان 

  ی ز یآن چ   قیاست از طر  ایدن  نیکه ا  ها دگ یهمان  یسوبه  میشو م  دهیما دائماً کش  عنی  کشد؛ شما را م  دگ یهمان 

که    دیانکار کن   دیو بخواه  دی مقاومت به آن. حاال عکس آن کار را انجام بده  قیو از طر  دهد که ذهنمان نشان م

و    کند مقاومت م  جادیکه ذهن شما ا  دید  دیمثال پولم را بپرستم، پولم را مرکز بذارم، خواه  خواهم نه من نم

شده و   تیهومثال هم   خانم  یبا    یمرد   یشده  حاال    تیهوهم   آدم  یدردناک است. انسان مثال با    نیا

  خواهد  م  کهن یهم  اورد؛یدر ب  تواند نم   اورد،یاو را از مرکزش در ب  دیهم برسند، با  به  ا ینشده مثال ازدواج کنند    نیا

شد و تنها    و چه خواه   یشو بدبخت م  شود نباشد نم   نیکه اگر ا  دیگو و م  کند حمله م  ذهنمن   اوردیدرب

از اول اگر    جهیبه حرفش درنت  ده اما شما گوش نم  زند،  ها محرف   نین... از اماند. چرا نشد؟! فال   خواه

جام شراب را به    نیخداوند شدن که هم   عن ی  ه یمجدداً از جنس اول   عنیعشق    ،ییفضاگشا   ن یدرست کار کند ا

  .دهد ما م
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وجود  فکان بهلحظه را قضا و کن   نیاتفاق ا  میبارها گفت   ردیگ لحظه صورت م  نیدر اطراف اتفاق ا  ییفضاگشا  با

  ول  کند فکان دارد کار ملحظه قضا و کن  نیدر ا  کهنیبه ا  دیشما گرچه که ممن است باورمند نباش   آورد م

  اصطالح. قضاوقدر به  عن ی آورد  م وجوداست که اتفاقات را قضا به یطور ن یکه ا  دیبدان دیحتمًا با

است    یطور ن یکه ا  دیقبول کن   دیبا  دیلحظه اگر شما قبول ندار  نیخداوند در ا  میو تصم   یزد یخواست ا  عن ی  قضا 

را هم که   نیشدن به منظور شماست و ازنده  ر یاتفاق در مس نیاست و آن اتفاق بهتر ییو کار شما فقط فضاگشا

ا  د،یبدان  کنم هر هفته من تکرار م از آمدن به  خداوند    تیو ابد  تینهایشدن به بزنده    ان جه  نیمنظور شما 

و    دیرا انباشته کن   هان یمرکزتان و ا  دیرا بذار  ها دگیکه شما همان  دیامدی ن  نیا  یبرا  د یکار آمد  نیا  یاست؛ برا

ما و تمام عمر هم   م یامدیکار ن نیا ی . نه، برادیدار بزرگ  ذهنمن  که حالدر  د،یبرو  د یریپس از چند سال هم بم

«   نیباشد؛ بنابرا  دیبا  نیاز ا  ریباشد، غ  دینبا  نیکه ا  رسد هم م  ذهنبه عقل نادان من  حت  نی. ادیشدرد ب

  ل ی تبد  خواهد  است، و نم  ذهناز جنس من   ترسد، است، م   رونیکه ب   بود؟» تا آن کس  عشق، از اول چرا خون 

  بشود، فرار کند.  

  م ی چهار مرغ ابراه  نیکار را موالنا در ا  نیا  دهد که ذهن انجام م  یزمان مجاز   دیتول  ای   یسازنده یمطلب آ  نیا  اما

 د یگو به خداوند م   میابراه  ن یا  د،یدیشما شن  د یبارها شا  میطور که قبال خواندداده است و همان   حیتوض   ییبایبه ز

که واقعاً   میی گو هم مثل ما م  شانیرا به من نشان بده، ا  تکه گفت خود  تو را بشناسم مثل موس خواهم من م 

...  هان یاست؟ پس خودش را به ما نشان بدهد. اگر وجود دارد و ا  یجور خداوند وجود دارد، ندارد، چه   نیا

را بش و    هان یشما ا  میگو که من م   چهار مرغ  نیکه ا  شود و به او الهام م   کرده سؤاالت م  نیهم از ا  شانیا

و ما    دگ یهمان  قیشده از طر  یگذار ه یما در چهارتا مرغ سرما  است که تمام زندگ  نیا  اش بخوان. معن  بارهود

.  شناس  من را م  ،یرا فراخواند   هان یا  وقت  دیگو م  میبه ابراه  ، و وقت  ذهنمن  از   میریپس ب  دیرا با  هانیا

ما رفته است در شم چهار    یبعد خداوند   ای آن جنبه    شود  . پس معلوم ممیشو به او زنده م  کهن یا  یچرا؟ برا

  .  میچهار تا مرغ را زنده نگه داشت نیکه زنده است و ما ا  تا مرغ 

که ما    ذهناست. من  سیرزمان است، زمان   دیتول  نی ها همجنبه   نیاز ا  یما که    میچهار تا جنبه دار  پس

م   ه  م، یهست اضافه  را  روانشناخت   کند،  زمان  برا   زمان  شما  عرض کردم  روانشناخت   کهنیا   یرا.  را    زمان 

ما    وقت   هم زمان است، ول  نیا  ت،اس  لحظه است که خود زندگ  نیا  یحاال دو تا زمان هست،    د،یبشناس

   ذهن که من   ن یهماست.  جسم    االصول عل  ذهنمن   نی که ا  م یکن درست م  ذهنمن   یجهان،    ن یبه ا  مییآ م

   ذهن من  نیا شود، و جسم م شود در مرکز ما هست، مرکز ما مرتب عوض م ها دگیهمان  نیو ا میکن درست م
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وجود ندارد، اما ذهن    ، است که اسمش است زمان روانشناخت  زمان   ی در    راتشیی. تغرییبه تغ   کند شروع م

خوشحال شدم.»    لیاتفاق افتاد، من مثال خ   نیا  شیکه: «سه سال پ  دییگو م  دیگرد . مثال شما برمکند م  جادیا

را پشت   هانیا  کند چرا؟ در زمان اتفاق افتاده است. بعد آن موقع ذهن از زمان استفاده م   د،یآ م   ادتانیاآلن  

  د یتول  زمان روانشناخت. و ما  زمان روانشناخت   رد،یگرا اندازه م   ذهنمن   راتیی. پس زمان، تغندیسر هم بچ 

  .  میکن م

هر    ر،ید  دی نیب شما م  کهن یا  عن یچه،     عنی  فهمد نم  است، و اگر کس   زاغ نمادِ زمان روانشناخت  جا ن یا  در

 ستیب  یها . شما مثال برنامه دهد خودش را نشان م  راتییتغ  ه  دیرو هرچه جلو م  کند، م  ریی با زمان تغ  یز یچ

. اتفاق  جان یافتاده است ا  که اتفاق   د ینیب م  د، ی کن  سهیدو تا را با هم مقا   نیا  د، ین یاآلن هم بب  د،ینی من را بب  سالِ

هم اآلن شماست، به    نیشماست، ا  شیسال پ  ستیب  نی : «ادیگو م  دهد، را نشان م  راتییاست که زمان تغ   نیا

  ارد، جهان وجود د  نیکه در ا  یز یهر چ  عنی.  کنند م   رییتغ .» همه  دیکرد  رییتغ   د،یکه پا به سن گذاشت  دیآ نظر م

  .  می و آن خداوند است و ما هم از جنس او هست ستیتابع زمان ن یز یچ  یزمان است. اما   راتییتابع تغ

  شه یحال شما هم   دیدیمثال د  د،یکن شما نم   کنند م   رییتغ   زهایکه چ  دیدید  دیرا اآلن تجربه کرد  زمانی شما ب  اگر

    یآن  د،یگو ناسزا م  ی  کنند، شما را م  بتیغ  شود، کم م شود م ادی پول شما ز کند، نم  رییخوب است تغ

حالتان، حال    کهن یا  یبرا  کند، نم   ر ییحالتان تغ    ول  دیفهم  اعتبار را م   د،یاشده   رتیغی . نه که بکند انتقاد م

واکنش   زنند، است، اگر مردم حرف م ی ریبشود. اگر جور د یطورنیا میاآمده  مااست.   خداوند است، زندگ 

و حالتان هم    د،یشما جسم هست   عنی  د،یدار  ذهنمن   عن ی  د،یشو ناراحت م  کند، انتقاد م   ی  د، یده نشان م

سرفه     یبعد    قهیپنج دق  م، یکن حال را درست کرد، اآلن درست م  نیا  شود دارد. نم   رونیب  رات ییبه تغ  بستگ

  گوید خداوند به ابراهیم: پس م  کند زندگ یطور ن یاست ا امدهی . انسان ند یشو شما ناراحت م کند م

  چار مرغ زنده را  نیببر ا سر 
  را  ندهیکن خلق ناپا یسرمد 

  ) ۴٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است.   ندهیکه ناپا آن عادت   عنی را،   ندهیخُلق ناپا  میبخوان میتوان م  حت ای

   ذهن جاودانه بنند خودشان را که اآلن چون من   توانند چهار مرغ را سر ببرند، م  نیا  ندیای ها اگر بانسان  پس

  است.  ندهی است، ناپا
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  آرزو  عنی ت یاُمن ؛ سرمد: جاودانه و

  است. یمرغاب  عنیچهار مرغ بّط است،  نیا دیگو م بعد

  طاوسست و زاغست و خروس و  بطّ
  مثال چار خُلق اندر نُفوس  نیا

  ) ۴٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ذهنمال من   ی م،یدو تا ذات دار م،ییگو که م یز یهر چ عت،یطب   ایو خُلق  یخو   نیمعلوم شد شما هم ا پس

است، جاودانه است،    ندهیپا  االصول است که عل  ما همان خودِ زندگ  ذات اصل  ست،یما ن  است که ذات اصل

  چهار تا مرغ: بطّ است، طاووس است، زاغ و خروس است.   دیگو م  خالصه.  ندهیشده است به ناپا  لیفعال تبد  ول

اصطالح جنبه  ها چهار تا به ها چهار تا مرغ وجود دارد. انسان مثال چهار خُلق اندر نُفوس» در نفوس انسان  نی«ا

زاغ     یطاووس است،     یاست،    یمرغاب  یچهار تا.    نیرفته است به ا  شاناند، زندگ کرده   ی گذاره یسرما

زمان    جادیاست و ا  زمان روانشناخت  کهنیا  یتر است. برازاغ از همه خطرناک   نیخروس است، که ا  یاست،  

رستگار خواهد شد، به    ذهنمن  ن یکه ا  دیام  نیجلو، به ا  روند م  کنند م  سیرزمان  طور ن یها هم است و انسان 

  ا ی. دیتوان است که شما نم   نیا اش ذره، معن ی  اگر وجود داشته باشد حت  ذهنمن   . ولوستیخدا خواهد پ

  بطّ، حرص است:   دیگو هر دو را داشت. پس م شود نم ا،خد  ای ذهنمن 

  بطّ، حرصست و خروس آن شهوتست  
  ستتیچون طاوس و زاغ اُمن جاه،

  ) ۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خودمان   میخواه  ما است. جاه هم که م   حرص است. خروس شهوت ما است، شهوت جنس  ن یهم  یپس مرغاب 

  نده یدر آ   عنیاست،    ذهنمن  ی آرزومند  نیکنند، توجه کنند. زاغ هم   دییمردم ما را بپسندند، تأ  م،یرا نشان بده

  است و  ندهی در آ عن یآرزو،   عنی ت یاست. اُمن

  دساز یکه بود امآن تَشیمنْ
عمِر دراز  ای دیَتأب طامع  

  ) ۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

کردن، جاودانه    دی: جاودیتَأب ؛  : طمع کنندهطامع؛  آرزو، خواسته  عنی  ةیمنْ   بله،  ؛شدن  یباز هم ابد   عن ی  دیتَأب

اشتباه    میی بو  م، ییاشتباه ماست. حاال مرض هم نگو  م، یست یمرض ماست، که ما متوجه ن  ن یهم  عن یساختن،  
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حضور خواهد بود، همان عشق   نیهم  ذهنمن  نیا  ییجا   یکه    با زمان روانشناخت  ذهنماست که ادامۀ من 

  .دارم نگه م را  ذهنمن  بند، ول رییخواهد بود، اگر تغ

  ن یا  ، زندگ  له یوسبه   یآرزومند    ی:  میدار  ی دو جور آرزومند   ، ذهنمن  یِآرزومند   ا ی   تیاُمن   نیهم  نیبنابرا  پس

زمان است. من   ذهنمن   لۀ یوسبه   یآرزومند  یگشوده شده،    یفضا  در  حال  دواریام   ذهنکه  که     است در 

برسد که در   ی تصور تیوضع ا ی دهیپد  ی ه ب ییجا  ی شود،  تر مو خطرناک   داردخودش و وجودش را نگه م 

  . دیگو م  ت یب نیغلط است که ا ن یزنده شدن به خداوند است، ا  نیهم  ن یهمان حضور است، ا  نیذهن است و ا

   طامع جاودانگ   ن یاست، و بنابرا   ی  یدساز یزمان با ام  د یتول  ،سیرزمان   عن ی  دساز» یکه بود ام آن   َتش ی«منْ 

برسد. شما آخر    به جاودانگ  کند، م  رییمرکزش آفل است، خودش دائمًا تغ   که درحال  خواهد  م  ذهنمن است.  

  شود،  تر مخطرناک   م،یروجلو م   کند،  م  رییو هرچه تغ  کند م  رییکه دائماً تغ  ی زیبه خودتان، چ   د یجواب بده

آن جاودانه که اصل    زد،یفرو بر   ییجا  یبرسد؟! مر    به جاودانگ  تواند م  یجورچه   نیا  شود، پرضررتر م

  . می نکن میخواه اشتباه را م نیشماست، خودش را به شما نشان بدهد. پس ما ا

عمال که من    دیبرس   جهینت  ن یباالخره به ا  م یخوان که م   ییدرس امروز موالنا و شعرها  نیکه از ا  ستیبا شما م  

   عن ی.  د یعمل کن  دیو نتوان   دی ممن است برس  است. ول  نیادامه بدهم، منظور ما ا خواهم را نم  ذهنمن   رید

است،    نیمستلزم تمر  نی. خُوب ادیذهن، خودتان را در امان نگه دار  از جاذبۀ   دیو نتوان  ستیچ  انی جر  دیبفهم

ا داشتن  نگه  است، مستلزم  صبر  هم  آگاه   نیمستلزم  من  م  نیاست که  اشتباه  دارم    ی جلو   ول   کنم، اآلن 

نم را  از چ شده   شرط   کهن یا  یبرا  رم، یب  توانم اشتباهم     زندگ  دهد که ذهن نشان م   ییزهایام بروم ذهن و 

  ر ینظرِ ما هستند، ز رِیز رید  یها است. انسان  رید ی هاروابط ما با انسان  م،یدار در ذهن ما روابط  واهم. بخو

به    د یام  م، یبخواه   کم  م،ی بخواه  ی زیچ   م، ی بخواه  خوشبخت  م، یبخواه   ها زندگ توقعات ما هستند که ما از آن

وصل است به     ذهنو خالصه من   دهند بدهند، عشق هم ب  زیبه ما بدهند، هزار جور چ   تیما بدهند، حس امن 

  ستم یس  ی  نی. ازدیر هم نمبه  سطح   دنیفهم  نیبا ا  نی. ادیزیهم بررا به   نیا  دیخواه ها با توقعاتش؛ شما م آدم

  . دیصبر کن  دیگذشته باشد، با  جا افتاده است، مخصوصًا اگر سن و سال

  خواهم  مرکزم را عدم نگه دارم. زود م  ی جورچه   دمیمن فهم  د،یبده  ح یتوض   ی: «آقا  دیزنگ بزن  دییاین  شما 

طالب   دیآسان است، عمل کردنش سخت است. اوال که با  دنشی! فهم ستین   یزیبه حضور برسم.» همچون چ 

  م ی تصم  د یکار را؟ شما با  نی هم   دیخواه  واقعاً شما م  ایکه آ   می کن هم صحبت م  نیبه ا. امروز راجع دیکار باش   نیا

ذهنادامۀ من  کهن یا  دنیبا فهم  دیریب  یو    دیرا بفهم  نیندارد و ضرر دارد و ا  دهیمن فا  یبرا  ن یکه آن ا  ییجا 
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  رمیاشتباه را ب  نیا  یحواسم به خودم باشد و جلو   ری د  خواهم  که من م  دیریب  م ی باشد، تصم  تواند لحظه م

  .  میده م  حیتوض م یکه دار

است و   تیاست، طامع ابد رییو در حال تغ  دهد ادامه م که درحال ،ذهنمن  عنیاست،  تیپس طامع ابد بله،

که    تازد همه موالنا م   نیهمان کالغ است، زاغ است، که ا   نیعمرش دراز بشود. ا  خواهد  عمر دراز است، م

  !  شناسد؟ انسان چرا کالغش را نم

مرغاخطرناک   کالغ  از  مرغاب  ی بتر  هم   یاست.  هم  طاووس  است.  م   ییخودنما  نیحرص  «آقا  مییگو است،   :

م   ییخودنما مردم  بعضفهمند نکن،   «.    مموقع قبول   اصال ما  خودنما  م یکن ها  بابا  است،    ییکه    یزشت 

  . بله.  میریگ را م مان  ذهنمن  یجلو   م،یکنو عمل م  م یفهم م  ییجورها

دنبال    قدرن یگرفت گفت: «آقا ا  شود خروس هم م  یجلو    حت  م،یریب  میتوان حرصمان را هم م  یجلو  بعضاً

 کند  شروع م   ،به شهوت جنس   ازی خروس، ن  نیباال، ا  رود که سن آدم م   مدت   یاصال پس از    ایسس نباش!»  

کالغ رفته است در ذات دوم    نیا  . ولییجورها  یگرفت    شود آن هم م  یجلو  ، ع یطور طبفروکش کردن به 

چرا؟    م،یرو م  میهم، دار  م ییگو است. نم   ندهی آ  مییگو اش م. همه میکن اشتباه م  م یدار  میفهم ما. ما اصال نم

  ست، ین   ندهی در آ  دیبه ما بو  اگر کس    عنی.  میکن بماند و ما از کالغ دفاع م   سبب شده است که کالغ باق  نیا

م  دِپرِس  م   م،یشو ما  استرس  م   عنی.  میریگ ما  هم  هم    دساز، یام  د، یباش  دوار یام  د یخواه  شما  است،  گفته 

 م یفهم م  میدار  ست،یدرست است؟ نه درست ن  نیا  د،ی کن تر مرا هم خطرناک   ذهنمن   هم  دیکن م  یدسازیام

  : دیگو. خالصه م ستیکه درست ن

  و فَراغ  انیپا  ستیسخن را ن نیا
  تو زاغ؟  حق چرا کشت لیخل یا

  ) ٧۶۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  فرمان، حمتِ فرمان چه بود؟ بهِر
  نمود دیز اسرارِ آن با  اندک 

  ) ٧۶۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  اهیزاغ س یو نعره کاغکاغ
  خواه عمر   ایباشد به دن ماًیدا

  ) ٧۶٧تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ن ی ا  دیگو و م   دهد م  حیعمر خواهنده. خالصه، موالنا توض   عنیخواه:  قار و عمر بانِگ کالغ، قار    عنی:  کاغکاغ 

  ندارد.  انی پا حاتیتوض

ما همه   د،یگو شما را م  د،یگو را م  لیخل  میحق درست است که ابراه  لیحق؛ خل  لیخل  یکه ا  پرسد م   حاال

حق، تو زاغ   لیخل   یخدا. ا   عن یدوست، حق هم    عنی  لی . خلمیجنس او هست   کهنیا  ی برا  میدوست خداوند هست

ما خون فرعون است. خون فرعون   بشرا  دیگو در غزل در ضمن م  ز،یخون فرعون را بر  دیگو را که در غزل م 

.   خود زندگ   شود باشد، م  ن یبشود و ملموس باشد، ع   ختهیاست. اگر خون فرعون ر  زمان روانشناخت  نیهم

 م یبند فضا را م  وقت   ر،یش  میشو م   میکن ما فضا را باز م   . وقتدیشما هست  ریکه ش  دیگو در غزل م   نیهم  یبرا

   اش خون همه   ریپوز و پنجۀ ش  نیکه ا دیگو . بعد در غزل مذهنمن   میشو م ه،روبا  میشو م   ذهنمن   میشو م

البته. اگر    د یاگر بن  ،ییبا شناسا  دیدر خودتان را م   د،یشو م   ر یش  ییشما با فضاگشا   عنی   ر؟ی است، کدام ش

  . دیخود شما هست  رینه. ش دینکن

و پس به ما فرمان    چهارتا مرغ را بشم  نیبه من فرمان داده خداوند ا  کهن یا  ی«بهرِ فرمان»، برا  دیگو م  خالصه،

لفظ کشتن به   دیهم البته شا  » . «بشمیبش  د یچهار مرغ را با  نی. خداوند به ما فرمان داده است اریداده د

کرده.   دای پ  یر یجا، درگرفته مشغول شده آن   ی اری . هشینداز ی از کار ب  کن   ییشناسا   عنینمادگونه    برند کار م

اگر از طر  کند فکر م  ند،یبم   یماد   یها نک ی ع  قیرفته اشتباه کرده، از طر  یار یهش جسم    ندیجسم بب  قیکه 

  فهمد  م  کشد، عقب م  تتان،یی خدا  تان،ی اریهش   د،یرا خوب درک کن  نی. شما اگر ارسد م  ییجایبشود، به  

«بهرِ   دیگو . ممیتوانش را دار م،یداشته باش میتوان کار را م نیهمۀ ما درک غلط بودن ا عنی. نیا ستاشتباه ا

قارقار کردن    نیکه ا  دیگو بده. بعد م  حیتوض   کم  یفرمان»، خُوب «حمتِ فرمان چه بود؟»، علتش چه بود؟  

  م، ی به قال مشغول هست  ر،ی د  میکن قارقار م   ائماً که ما د  دیدید  زند؛ حرف م   که دائماً ه   ذهنمن   عنی  اهی زاغ س

.  کند م  جادیزمان را ا  ،ذهنمن   لۀیوسوگو و اظهار کردن خود بهمشغول قال شدن و گفت   نیگو، که هموبه گفت

  ن یا  ذهنتمام حرف من   دیگو . م میکن   تیو تقو  میرا داشته باش  ذهنکه من   میخواه م  میزن ما حرف م  عنی

  را دراز کند.  عمرش است که 

وجود داشته باشم،    دیمن وجود دارم، با  د،ینی «آقا من را بب:  مییگو م   م،یهست  طورن یما هم هم   دیشما نگاه کن 

  ت؟ یها. کدام شخصحرف   نی من خرد شد»، از ا  تیبه من احترام نکرد، شخص   نشدم، کس  ده یپس من چه؟ من د

درست نشان بدهم، شما    دی و شا  د یطور که باذهن شما آن   در را نتوانستم    ام ذهن   ری . «تصوام ذهنمن   ت یشخص

 ح ی. آقا، خانم، اصل شما که اصال به توض میکن مرا، موفق نشدم خودم را نشان بدهم»، قارقار م  د ینیب غلط م
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  ن یکه بله با ا  م یخواه او زنده بشو. ما عمر م  تینهای برو به ب  م،یمان از جنس خدا هستندارد، همه   اجی احت

.  میبه او بشو لیتبد میرا بذار  ذهنمن  کهن یبه او بشود، نه ا لیتبد ذهنمن   عنی م، یبه او بشو لیتبد ذهنن م

همان   نیبت است. بله، و ا  ذهنمن  نیبه خداوند بشود، ُخوب ا  لیتبد  ذهنکه من  م یده را ادامه م   ذهنما من 

  : اندجا بخوبرود از آن  خواهد م  قرآن است، اگر کس ۀیآ

» نةً معبررِ...خُْذ االطَّي. «..  
  ..» . ری... گفت: چهار پرنده برگ «

  ) ٢۶٠ ۀی)، آ٢سورۀ بقره ( م،ی(قرآن کر

  و بش، دوباره بخوان. بله.  ریپرنده ب چهار

  پاکِ فرد   یاز خدا سیابل همچو
  خواست کرد عمِر تَن در امتیق تا

  ) ٧۶٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اْلجزا  ومی ال   : اَنْظرنگفت
 کاش گفت  نابنا رکه: تُب  

  ) ٧۶٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است: اشه ی هم آ نیکه؛ ا  دیگو که م  میدار ت یب یهم  نیی. در پادیگو م  میهست سیابل مثل

ثُونَ.»   «قَالعبي موي َلا نرنْظفَا ِبر  
  پروردگار من، مرا تا روزى كه از نو زنده شوند مهلت ده.»  : اى«گفت

  ) ٧٩ ۀی)، آ٣٨سورۀ ص ( م،ی(قرآن کر

سه    نیبود. ا  میدر واقع از جنس ماست، ما هم از جنس او خواه   طانیش  ، ذهناز من   م یما تا زنده نشو  عن ی  بله،

  جا: هم مربوط است به آن  تیب

  اند بودهتن  یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند را بنموده شی در دو صورت خو 

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بدند  ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون
  هاش دو صورت شدند  حمت بهِر

  ) ۴٠۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ش یدر سرِ خو ن یچن یدار دشمن
جان و ک عقل مانع ش یست و، خصم  

  ) ۴٠۵۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

از جنس هم هستند. حضور ما    طانیو ش   ذهنمن   ‐هاتیبه آن ب  گردم اآلن برم‐که    دیشو شما متوجه م   پس

به   کهن یا  یبرا   د؟یبند چرا فضا را م  د؛یفضا را ببند  کهن یعقل کل از جنس هم هستند. شما هم  ایو خداوند  

  ست، ین   زهیو ست  ست ی. مقاومت هم حتماً دعوا ندیدهمقاومت نشان م   دهد لحظه نشان م  ن یکه ذهن ا  اتفاق

  ن یدر ا  دیخواه از خداوند نم   د؛یخواه  شما از جسم، جان م  ر،یعبارت دبه   عنیخواستن.    یز یچ  عنیمقاومت  

ا چرا  م  یطور ن یلحظه،  جان  جسم،  از  جان    دی خواه  است؟  دارد  جان  که  خداوند  خودِ  از  ندارد؛  جان  که 

عنوان امتداد  هستند، ما به    یهر دو    طان یو ش   ذهنمن   عن ی  طان یو ش   فس ن  دیگو م  نیهم   ی . براد یخواه نم

جهان نموده شدند، اما فرشته و عقل هم   نیمنتها بهر مصلحت در دو صورت در ا  م، یهست  ذهندر من   طانیش

عقل کل    عنی و  است  فرشته  که  ما  برا  یخداوند    ایحضور  ا  یها حمت   یهستند.  دو صورت    نیخداوند 

  . کند که تمام کائنات را اداره م عقل خداوند، عقل عنیحضور ما و عقل کل. عقل کل  ند،اشده

عقل    عنی که مانع عقل کل است،    ی را در درون خودت دار   ذهنمن   عن ی   دشمن  نیچن   ی  دیگو به ما م   و

تن ماست. دشمن   نیهم جانِ ا است، هم جان زندگ اتاصطالح تنجانِ به  و حت   نیداشتن توست و دشمن د

از خدا    سیمثل ابل  دیگو ) م٧۶٨  تیدفتر پنجم، ب  ،ی مثنو  ،ی (مولو  نی. پس بنابراذهن من  نیما است ا  زیچهمه 

  د ی خداوند است با  شیآدم پ  کهن یبوده، عوض ا  شدگتیهوکه هم   سی ابل  د؟یکن مهلت خواسته است، توجه م

دار  دیبو هم  ما  را  حالت  همان  حاال،  زنده کن.  به خودت  را  من  او  پمیبه  اآلن  ما  با    م، یخداوند هست   شی. 

مهلت بده.    امتی به من تا ق  مییگو م  یبه خودت زنده کن، با فضابند  راما    مییبه او بو  میتوان م  ییفضاگشا

است که تا   نیا  اش است. معن  ذهنشدن من   متالش  د،یایب  شی ما پ  یجهان برا   نیکه اگر در ا  امتی حاال، ق

  م یسته   یو ما    طانیش  کهن یا  یبرا  م،یهست  طانینفوذ ش  رینشده و وجود دارد، ما ز  متالش   ذهنمن   که زمان

 ها ن یاست، دارد هم یحضور ما با خداوند هم   م،یهست  ی ذهنعنوان من و ما به  طانی. ش ذهنعنوان من به

  طان یهستم. ش   میمن تسل   د ییفرما که شما م  یخداوندا هر کار   گفت اگر عقل داشت، م   طان ی. و ش دیگو را م 

به من مهلت   امتی تا ق دیلطف کن د ییای و حاال شما ب و من من هستم، تو هم تو هست ستم ین م یگفته نه، من تسل

  .دیبده

 گفتبه من مهلت بده. اگر عقل داشت م  امتی)، تا ق٧۶٩  تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو   ،ی الْجزا (مولو  ومیتا    گفت

. اگر  فهمد اشتباه را نم   ذهن. پس من دمیبرگشتم، من اشتباهم را فهم   عن یکه خداوندا توبه کردم، تُبنا ربنا،  
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.  دی را ادامه بده  ذهنمن   د، یلحظه مقاومت کن   نیاتفاق ا  هب  د؟یشو م  ذهنچه موقع من  د،یبشو  ذهنشما من 

   بشود. چطور ممن است متالش  متالش  دیبا  دیاگر بو  گردم، توبه کردم برم  دی گو موقع نم  چیه  ذهنمن 

را. چاقو که    تیب  نیا  میدار  زامرو  ؛را؟»  ش یدستۀ خو  غ یتراشد ت  که! «ک   برد بشود؟ خودش که خودش را نم

که. البته،    می ندار  ما غم  ر یکند، د  خودش خودش را متالش  ذهن. اگر قرار باشد من برد دستۀ خودش را نم 

  ن یکه ا  گفت است م   ادتانی به ما خواهد زد، شما آن شعرها را که    ر یتأخ  نیکه ا  یی هاان یبا توجه به ضرر و ز

را    نیو ا میستیما ن ذهنمن نیا میاست که بفهم  نیا یبرا  انیلطمه و ضرر و ز نیاو  زند مه م به ما لط  ذهنمن 

  .  میندازیب

زندگبه   ما ناظر، شعور  م  ، عنوان حضور  نرومی فهم نم  ذهنعنوان من به  م،ی فهم ما  من   دی. شما  با    ذهنبه 

  د، یفکر کن   دینیب را م   ذهنمن  که عنوان حضور ناظر در حال به .  یطورنیا  دییبعد بو  د،یچارچوب آن فکر کن 

   ذهن من   نیعنوان حضور ناظر، فکر کردن ابه  ما. شکند است در زمان و چونه فکر م  جسم   ی  نیکه ا  دینیبب

بب نم   دیی بو  د یدید  . وقت دینی را  من  از من هست   خواهم آقا    نده، ی آ  یبرو   خواه  اش مهمه   ، تو را، تو جدا 

اصال من    شوم، بدبخت م  ندازم ی را ب  میها دگیکه اگر همان  ترسان اش من را مهمه   نده، ی در آ  ییگو اش مهمه 

او    شوم، بذار من بدبخت بشوم! من دارم به خداوند زنده م  خواهم، بشوم! من تو را نم  بدبخت  خواهم م

  ا ی : «خُوب، آقا  ذهناز من   م، یپرس را از او م  مانشرفتی از ما پ  . بعض ستیخداوند چ  فهمد ) که نم ذهن(من 

ا  شرفتیپ  ،ینکرد  شرفتیکردم؟»، «تو که اصال پ  شرفتی من چقدر پ  ،ذهنخانم من  است که من را   نیشما 

خودش را به ما   د ید  »،یچه گفتند به تو؟! کوچ شد  ، قرار نگرفت  دیی است مورد تأ  ادت ی  شبی. پرکن   تیتقو

گفته است. گفت: «اى پروردگار من، مرا تا روزى كه از نو زنده شوند   ی طورن یا طانی . بله. پس شکند م  لیتحم

   ذهنعنوان من ما به   عنی طان ینفس و ش م یدیفهم کهنی ا ی برا م،یزن حرف را م  نیمهلت ده». درست ما هم هم 

اآلن،    دیگو را م   نی. هممیما توبه کرد  عن ی«تُبنا ربنا»    م ییگو وقت هم نم  چیو ه  می کن فکر م   جور ی   طان،یش

  : دیگو م

  کندن استتوبه، همه جان  یب عمِر
  از حق بودن است   بیحاضر، غا  مرِگ

  ) ٧٧٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هر دو با حق خوش بود  نیمرگ ا  و عمر 
  آتش بود  اتیآبِ ح خدایب

  ) ٧٧١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  لعنت بود کو  ِریهم از تأث آن
  جو شد عمر چنان حضرت هم در

  ) ٧٧٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

قُل»  «ينالَمالْع ِبر هل اتمم و اييحم و ُنس و تَنَّ صا  
  من و مرگ من براى خدا، آن پروردگار جهانيان است.» : نماز من و قربان من و زندگ«بو

  ) ١۶٢ ۀی)، آ۶سورۀ انعام ( م،ی(قرآن کر

  ن یمربوط به ا  هیآن آ  نیخداوند هست. پس بنابرا  یام، هر کار من برازنده  عنیاست.    انی آنِ پروردگار جهان  ای

شده، به خداوند گشوده   یبرنگردد به فضا   ذهنمن و از    ذهن کند با من   اگر زندگ  که: کس  دیگو هست، م  اتیاب

دارد    صورتنیدر ا  ندیب م  ها دگ یهمان   قیتوبه نکند و نفهمد که دارد از طر  ها دگیهمان  قیاز طر  دنید  قیو از طر

  .  کنَد جان م

که    دییبو  دیبرگرد  دی خواه شما م  میده م  حیاشتباه را توض  میامروز دار  کهن یکه هم  دیاز خودتان سوأل کن  شما

که اآلن من   دینگه دار  تان در ذهن  دیکن اشتباه را م   نیا   بنم؟ حداقل وقت  خواهم اشتباه را نم   نیا  ریمن د

  .روم م  دگ یهمان  یدارم به سو کنم، دارم اشتباه م 

از     ک  م، یبشو  ب یاست که ما از خداوند غا  ن یچشمان ما ا  یجلو   مردن    عنیمرِگ حاضر است    ن یکه ا  دیگو م

به  میپر م   دگی همان  یو از  مینیب م  ها دگیهمان قیمان و از طردر ذهن  میرو م  وقت   م؟یشو م  بیخداوند غا

گسترده    ییاست؛ اگر شما فضاگشا  ن یهم.  می ستیاز حق ن   ب یغا  م یکن م  ییفضاگشا   وقت  ر،ید  دگ یهمان   ی

   ی  د،یایب  سببیب  یحالتان خوب بشود، شاد  عنی  دیآ از آن طرف م  یکه شراب  قدرن یا  د،یجانانه بن  د،یبن

  ه ی سا  ذهنمن   نیا  دیستین  ذهناز جنس من   قتاًیکه حق  دیبشود و شما حس کن   دهی در شما د  یار ی از هش  عمق

اول    تیب  صورتنیدر ا  .دیشو حاضر م  دیدار  صورتنیدر ا  دین یناظر بب   یاریهش  تصور تان را بهشماست و ذهن 

  .رسد به ثمر م 

جام درست   ی که  م یجام فقط بخور  ی ست جام بده کاف  ی دیگو م  د ینیب مخرابات»  ری پ یجام ا  ی «بده

آقا    دیگو و م   ستادهیکنار استخر ا  ردی ب  ادیشنا    خواهد نفر م   یمثال    م،یو اشتباه را بشناس  میما بخور  یحساب

وارد   موقعچ یاگر ه.  یببر  یطور ن یرا ا  تیپاها  ،ی ببر  یطور ن یرا ا  تیهادست   ، بن  ی طورن یا  دیجا باآن   رفت

  رون یب  دیای برود استخر ب  بار یاگر    ولآدم حس نخواهد کرد آب چه بوده؟ شنا چه بوده؟    نیاستخر نشود ا

  است.  طورن یهم هم نیهست که رفته است استخر، ا ادشی
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  ادتان ی   ریدآن     چه؟ عنیکه عسل    د یفهم م  دیبچش  بار ی  دیابه عسل سه چهار تا کتاب خواندهشما راجع   ای

با   میشو کامل حاضر به حق نم  طورما به   جهیدر نت   ماند م  ادتانی آن     ول  رود م  ادتانی   فاتیتوص   نیا  ماند م

شده گشوده   یفضا  نیدر ا  پس  با خدا خوش است.  شهیکردن و مردن هم  زندگ  دیگوخالصه م   د،یشد  ییگشافضا 

   باشد و فضا کامال گشوده شده، چه   زندگ   یطورنیله که اءااشنمانده ان   دگ یهمان   چیاصال ه  کهن یپس از ا  ای

که شما قبال منتقل    نیا  یبرا  باستیمردنش هم ز  د یریجهان اگر هم بم  ن یت در اخوب اس  زندگ   نیا  دیاگر بن

  سخت است.  ل یباشد  مردن خ  ذهنمن   اگر. دیرفت دیاشده

  هر دو با حق خوش بود نیو مرگ ا عمر 
  آتش بود  اتیآبِ ح خدایب

  ) ٧٧١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

آن    صورتن یبه ما نرسد در ا  یور شراب آن   چیو ه   میو مقاومت کن  میرا در مرکز نگه دار  ها دگیاگر ما همان  عنی

  . سوزاند مثل آتش ما را م ردیگ جهان م  نی مان از اکه ذهن  اتی آب ح

دارد مورد لعنت خداوند    ذهنمن   مهم است که هر کس  لیلعنت خ   نیلعنت است. حاال ا  ریاز تأث  نیا  دیگو م

   یخداوند    حاال شد.    موفق نخواه  منی شد، ب  که موفق نخواه  دیگو خداوند به او م  کهن یاست. درست مثل ا

لحظه خرد    نیا  م،یریگ ما خردش را نم  وقت   لعنت به تو، لعنت به تو.  دیجا بوآن  ندی که بنش  ستین  یاباشنده 

خودش لعنت است    نیا  زدیر آن عشق خداوند به فکر و عمل ما نم   یآن، شاد   تیآن، حس امن  یار ی هش  ، زندگ

 نشو   میبه من مهلت بده، تسل  دیبو  طانیلعنت بود که در حضور خداوند، ش   نیهم   ریاز تأث  نیا  دیگو م  ر،ید

  . می را ادامه بده  ذهنمن دینخواهد شد و ما نبا میتسل  موقعچ یه ذهنمن   عنی

که    دییرا که به هم مربوط هستند اگر شما نگو  اتیاب نی ا. میرا که قبال هم خوانده بود تیسه ب نیا طورن یهم و

و شما را    شوند جمع م   ات ی اب  ن یهمه ا  ی روها ین  دیتواماً به تکرار بخوان  ات ی اب  نیا  دم یرا قبال خواندم و د  هانیا

وجود در شما به   یدار یب  ،ی اری هش  ، آگاه  یدارند، هر کدام    روین   یهر کدام    هانی ا  رون،یب  اندازند از ذهن م 

ما را نگران    ها دگیاز همان  دن یدست کش  اتی اب  نیا  آگاه  بدون .  می ریب  می و تصم  م ینی بب  م یتوان که م  آورد م

   تان است اشال از مرکزتان به نفع  ها دگ یکردن همان   رونیکه ب  دیمطمئن باش  دیبا  یادرجه   ی به    شما  .کند م

که دارند درواقع      و مانع  ات یاب  ن یچون ا  د یده گوش نم   ذهنبه حرف من   د،یشو نخواهد داشت، بدبخت نم

ب  ذهنمن   یها حرف  ا    عنی.  کنند م  اثری را  خواندن  است،    ذهنمن   یهاحرف   میفهم  م  ات یاب  نیبا  دروغ 

که از اول عمرمان    ییهاحرف   میشد  چون ما شرط   ول  دیکن دارد، شما باور نمفقط خودش را نگه    خواهد م
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واقعاً    مییگو که من م   ییزهایچ   ن یکه ا  میهم دار  یطلبعادت کمال  یدرست است و    م ییخودمان بو  یبرا  میزد

ا  حو با خواندن  اآلن  ما اشتباه    دیحال شابهتا   می کن اول ش م   ذهنمن   یها به حرف   اتیاب  نیمنزل است 

توجه    دیکن خانم شما اشتباه م   ا یمثال بزرگان خانواده آقا    بزرگ  یهاآدم   حت   گفتند مردم به ما م  میکرد م

  مان ذهنمن   یبه فکرها و رفتارها   م یکن ش م  واشیواش ی اآلن    . ول دیکن اشتباه را خودتان م   نیا  میکرد نم

  :  جهیدر نت

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظَّنلّ ستو، ک  کاستن  

  )  ٧٧٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   انگ یغرق در ب یعمر  خاصه
   شانگروبه  ر،ی حضورِ ش در

  ) ٧٧۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تر روم ده که تا پس شمی ب عمر 
هن که تا کمتر شوم   لَممافزون ک  

  ) ٧٧۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مهلت دادن، و مهلت، درنگ   عن ی مهل؛ ری و تزو له یح  عنی شانگروبه 

  یی زهای ذهن چ م، یخواه  از ذهن نم یز یچچ یه م، ی خواه خودش را م   ،ییگشالحظه از خدا با فضا  ن یما در ا پس

مرا مرسدس بنز کن، خانه مرا    یوتایمثال تو  لیاتومب  نیلحظه ا  نیخداوندا ا  دییبو  دییآ شما نم   دهد نشان م

من   کهنیمربوط است به ا  ییگشاما با فضا   یدعاها   امکار را بن، تم  کار را بن، آن   نیا  دانم سه برابر کن، نم

  نم ی بب  ها دگیهمان  ق یاز طر  خواهم  تو خودت را در مرکز من برقرار کن، مستقر کن، من نم  خواهم فقط تو را م

غ  خدا  «از  خواستن»    ریپس  را  افزون  خواهدم   ذهنمن    عنیخدا   طَّن» «عنی  ست   طلب افزون   ست ی فکر 

پا له کردن،    ریرا سوزاندن، ز تمام زندگ  عن یکاستن»   «کل بهتر است.   شتر یفکر هر چه ب  عنی  ستی طلباده یز

  .  کند نم  زندگ  عنی

لحظه و به   نیدر ا  دیگو م   ذهن را که من   و انباشتگ  یطلب از خدا را بخواهد و فکر افزون   ر یاز خدا غ   کس  هر

  ی مخصوصاً عمر   را صفر کردن،   اشهمه    عنیکاستن»     «کل.  کند را نابود م   اش مرحلۀ اجرا بذارد تمام زندگ

کلمه    ن یهم  انگ یب  نیو خداوند بودن، ا  و زندگ   از خودِ اصل  انه یب   عنی  انگ یب است.     انگیکه غرق در ب
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Aliénation    ی است که موقع  جلب م   ی ادیتوجه ز  میقد  ی در اروپا انگی ب  نیکه ا  کرد     از خود و از دوستان

  . میکرد م  وجهنکردند؛ علتش را موالنا گفته بود اگر ما ت دایعلتش را پ ول دهد و انسان را عذاب م

   انگ یکه انسان در ب  دندیفهماند. توجه کرده  لیخ  Aliénationکلمه   نیبه ا دیدان م  دیعصران فروو هم  دیفرو

 برند را جلو م  ذهنو من   کنند م  سیاست و مرتب فکر ر  ذهنمن   نیخاطر ابهکه    دندینفهم  ول  بردسر مبه

نتوانستند.  ذهنمن   ،ذهنمن   لۀیوسبه   خواستند م ا  نیحاال هم   را کشف کنند،  ما  را  عنوان    نجایمطلب  هم 

باش  میکن م ذهناً نشناس  یز یچ یکه    د یشما مواظب  را نشناس  د،یرا    ،  ذهن  ییاسا. شندیبعداً اصال خودش 

گفتن به زبان هم مهم   ست؛یمهم ن   دنیاست فهم ذهنمن   نیو تکرار کننده هم فهمنده. ستین  قیعم  ییشناسا

تبدستین مهم  ا  لی.  بو  ن یمهم  ا  ذهنمن   نیا  م ییاست که  من  و  است  متالش  نیمن  با    کنم م  را  چونه؟ 

در حضور خداوند در    ذهنعنوان من ما به   کهنیدر حضور خداوند تقلب کردن ا  عنی  ریحضوِر ش   در  ،ییشناسا

   یو دنبال  می از جنس او هست مییگو م  میست یاز جنس او ن م،یکن نفاق م م،یکن م  ای ر م، یکن م ریلحظه تزو نیا

در مرکز ندارم    دگیهمان  چی ه  رمیمن ش  م،یریش  میی گوبعد م   میچسب  را م  شدگتیهوهم   م،یگرد م  ذهن   یخدا

  ی و دردها   ها دگ یهمان   ریمن اس  .ستین  ی طور ن ینه ا  مییگو م  میکن مردم نفاق م   شی پ  رانند مرا م   میها دگ یهمان 

  م یخواه ما نم   میکن است و ما هر لحظه دعا م  ریاست، تقلب است، تزو  شانگروبه  نیا زنم م  رشیآن هستم ز

چرا   م یفهم م  اآلنکن که من پس روم.    شتریرا ب  ذهنعمر من   عنی کن    شتر یکه عمر من را ب  م یدعا را بن  نیا

  شود  م  شتر یما ب  یدردها   کهن یا  یبرا  شود تر ممشل  م یرو لحظه جلوتر م  بهلحظه  آفات.  رِیالتَّأخ   ف  دیگو م

  .  میهست  ذهنما من  میشو معتقد م  شتریب

  دار یب  دیبا  می کن دعا را م  نیرا نکش هر لحظه ما ا  ام ذهنرا جلوتر ببرم، من   امذهنمن   عنیده»    شمیب  «عمر

ا  م،یبشو  را م   کار ن یعمال بروم، کمکه من عقب   م یکن پتر  ز  شرفتیتر  را  تا پا  ادی کنم، مهلتم  بروم،    ن ییکن که 

 را م  نیما از خدا ا  بشوم  دردترتر بشوم، پر از  تر بشوم، نازل تر بشوم، پستکوچ خودش را نم  میخواه  م ی خواه    

  *** بخش اول  انپای ***
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  که لعنت را نشانه او بود تا
  جو بودْ باشد که لعنت کس بد

  ) ٧٧۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خوش، در قُرب، جان پروردن است عمِر
  خوردن است  نیزاغ از بهرِ سرگ  عمِر

  ) ٧٧٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خورم دِه که تا گه م شمی ب عمِر
  دِه که بس بدگوهرم  نمیا میدا

  ) ٧٧٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مدفوع انسان.    حت  ای  ان،یفضلۀ چارپا   عن ی  نیسرگبه خداوند است مخصوصاً.    یشدن و نزد  ی. قُرب: نزدبله

از جنس   ذهنبود و ما هم در من   سی . گفت که ابلذهنعنوان من به  می لعنت خداوند هست  که ما نشانۀ  دیگو م

به   کهن یا  ما هر لحظه از خداوند ولو    عنیجو شدن.  لحظه لعنت بهلحظه   عن ی   ذهنمن  ی دار. و نگه میهست   سیابل

  م یی گو م   میدار  م،یدار را نگه م  ذهنعمال چون من   ولدار  که من را سالم نگه   میکنم   یخوب  لیخ   یزبان دعاها 

 ر ید  زیچ  یکن کارم درست نشود! به زبان    ی کار  ی کن به من! به من، خداوندا    نینفر  م، یجو هست ما لعنت 

م   یدعاها   م، ییگو م با من   ول  م،یکن خوب  لعنت   نیا  م،یکن م   ذهنچون  واقع   در  است،  .  میجو هست نفاق 

فضا را باز کن، در قُرب باش. عمر خوش،    ، عمر خوش داشته باش  ، کن   خوب زندگ  خواه  م  اگر  دیگو م

  دا یچهار بعدت پرورش پ  یبذار   ،ی بشو   از جنس زندگ  ،  است که فضا را باز کن  نیخوب، عبارت از ا   زندگ

  .  رونیببرد ب  ذهنمن  زخداوند بپزد و بالغ کند و ا   ،عنوان امتداد زندگ کند در آن. خودت هم به 

نمادِ درد است    نیخوردن است. سرگ   ن یسرگ  یبرا   ذهنخوش، در قُرب، جان پروردن است» اما عمر من   «عمرِ 

هستند. شما    نیهمه سرگ   ها نیگفتن مردم؛ ا  نیو توجه مردم و آفر  دییاست، مثل گرفتن تأ  ارضاعات ذهن  ای

م  دینگاه کن  بزرگ   ذهنن که  قواگر  بشود،  م  تری تر  چه  م یا  خورد بشود،  جهان  از  چه  خورد ن؟  جهان  از   .

  ن یهم  ی! برادی نخواه د؟یخواه از مردم چه م د؟یریگکه شما از جهان چه م  دیتأمل کن کم یشما  رد؟یگ م

ا  حی صر  ریکه د‐بده    شتریخداوندا به من عمر ب  دیگو م  کند بخورم. مالحظه هم نم   تا گه  ‐جانیاست در 

  من!   خواهم را م نیاش اموالنا. همه 

رفته است    کهن یا  یار ی که هش  برد نم  یامتداد خدا پ  ا ی  ی ار ی اشتباه هش  ن یو به ا  دارد را نگه م    ذهنمن   که کس

قائم بشود، به ذاتش   زندگ  ی خودش برگردد و توبه کند و رو  کهن یا  یجا به  کند فکر م  دهد، را ادامه م  ذهنمن 
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و زاغ را زنده    خورد که دائمًا کثافت م  ذهنبزرگ کردن من   از تا    دهد را ادامه م  ذهنقائم بشود، رفته است من 

  م ی توان که م  میخودمان اآلن قائم بشو  یرو  میتوان نم  می هست  ما که زندگ  عن یزنده بشود.   نگه دارد، به زندگ

  ستیمتوجه ن  چرا.  ستیتو ن  کهن یا  که،ن یرا ادامه نده! ا  نی : «ادیگو . مخواهد را م  نی هم هم   و زندگ  میقائم بشو

موقع    چیه   کند، تو را از قُرب دور م   نیضرر زننده است. ا  نیجو است، العنت   نی! و ا؟ست یتو ن  ذهنمن   نیکه ا

  !  میده اش مما ادامه   خطرناک است.» ول  نیا  د،ینخواهد رس  ییبه جا  نی. اکه از جنس خدا هست  کن حس نم

ک  م  که ذهن   یز یاز آن چ م،یکن یی فضاگشا کهن یا یجا لحظه بهبه! و لحظه م؟یبشو داریخواب ب نیاز ا میخواه

. از  مینخواه   که ما از اجسام زندگ  م یما متوجه بشو  شود که آن جسم است. م  میخواه  م   زندگ  دهد نشان م 

  .  میشو م  ناصلما م، یشو م  که آن موقع زندگ  میبخواه  زندگ  ، خود زندگ

  گه خوارست آن گنده دهان  گرنه
  زاغم وارهان  یِکز خو یدیگو

  ) ٧٧٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   ذهن. من دهد حالت من را نجات بده.» که نم  نیکه: «از ا  گفت نبود، به خداوند م  خوارگه   ذهنمن  نیا  اگر

   ذهن من  د،یبشو ذهن. شما من ریاست د نیاست. اشال هم طانیدار!» چون از جنس ش: «من را نگه دیگو م

موالنا توجه    یگرما به روشن   ای . آخورد کثافت م   د،یگوم   ن،یخوار است اداشت. و دائماً گه   دیرا زنده نگه خواه 

  تان یبرا  عیسر  میارا که قبال خوانده   غزل  ی  جانیدر ا  خُوب  اول است.  تیمربوط به همان ب   هانیکه ا  م؟یکرد

  :دیگو . ممیغزل را درست بفهم نیا م یتا بتوان دهم م حیتوض

  ستیتو ن یِ تو؟ که کس را به کف بها یگوهر  چه
  ست؟یتو ن یِچه دارد در کف که آن عطا  جهان

  بتَرست؟ نی رخ تو ز ی ب دی که زِآن یِسزا
  ست ی تو ن یِبنده مدِه، گر چه او سزا یِسزا

  دل و جان  خاکِ تو خواهم به هر دم نثارِ
    ستیتو ن یِکه خاکِ پا ،خاک بر سِر جان  که

  ) ۴٨١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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آن را ندارد؟ چرا که    متیدر کفَش ق   است که کس   یخداوند، چه گوهر   ، اصل ما، زندگ:  کند سؤال م   خُوب

که ذهن به ما    ست یجهان ن  نیدر ا  یز یچ  چیاو داده است. ه   م،یاشده   ده یبا آن همان  میهرچه که ما در کف دار

در مرکزمان    هان یا  م، یپرست را م   هان یا  م،یدان تر م را باارزش  هان یطور ما حاال انشان بدهد و او نداده باشد. چه 

ارزش ندارد ما همۀ    ایها را هم او داده است. آجسم هستند، جسم   هان ی! ام؟ی خواه م  زندگ   هان یهستند، از ا

   ذهنکه من   ییهامردم آن   و   طرف آمده است.از آن   هان یچون همۀ ا  م؟ ی ریبرود و او را ب  م یرا بده  ها دگ یهمان 

  ن یدر ا  چون  !»نمیندارد من رخ خداوند را بب  : «لزومنند یب و رخ او را نم  پرستند را م  ها دگیان هم  نیدارند ا

  م ینداشته باش  یکار   دهدکه ذهن نشان م   یزیبه آن چ  دیبا  م،یعمل کن  اتیاب  نیلحظه اگر قرار باشد که ما به ا

  . مینی تا رخ خداوند را بب می و فقط فضاگشا باش

بدتر است؟    نیدر ابتدا، از ا  ییفضاگشا  قیکند بدون رخ تو از طر  که زندگ  هر کس  عن یکه،  آن   یسزا  دیگو م

 کهن یا عن ی. شود طور کامل تجربه نمحماقتِ انسان به   یِ که آن سزا  دیبو خواهدم بدتر است!  نیالبته که از ا

استفاده   و از خردِ زندگ  میکل را در مرکزمان قرار بده  و خردِ  خودِ زندگ  ییبا فضاگشا  میتوان لحظه ما م  نیا

 نیاز ا  دیگو م   م،یکن م  ییخطا  چه  میشو که متوجه نم   میکن استفاده م  ذهنمن   عقلیآن از ب  یجا به   م،ی کن

  .  ستیتو ن  یواقعاً سزا  ن یکه ا م؛ی فهم ما را نده، ما نم  یسزا دیگو بدتر است. بعد م نیبدتر است؟ بله! از ا

به    اوردی که تو را ب  شود انسان متوجه نم  شود، . بنده متوجه نم ست»یتو ن  یِبنده مدِه، گر چه او سزا  یِ«سزا

را خداوند به ما    میکه ما مستحق هستآن   عنیبشود.    هیتنب  ن یاست که بدتر از ا  نیحقش ا  نیمرکزش، بنابرا

.  میر یب ادی را از او  ییفضاگشا نیکه ما ا کند،  م  ازفضا را ب دهد،  و فرصت م دیگو موالنا م  د، یگو م  دهد، نم

که ما    میریگ م   می تصم  جهی. و در نت میاست و ما مورد لطف هست   یبدتر   هیتنب  یِسزا م، یکن که ما م   ییکارها  نیا

  . می . مقاومت و قضاوت را صفر کنمیلحظه خاک بشو نیدر مقابل خردِ تو در ا

  کنم،  به ذهنم نگاه نم  کنم، خودم را فدا م   دل و جانِ ذهن  عن یدل و جان»    اکِ تو خواهم به هر دمخ   «نثارِ

دل و    نیهم  جا ن ی. دل و جان در اکنم فضا را باز م  دهم، واکنش نشان نم   دهد که ذهنم نشان م  ی زیبه آن چ 

کار را نکنم. «که خاک بر سرِ    نیاگر ا  دیگو بر سرم م   خاکاست.   دگ یذهن است، همان   ا یاست     ذهنجانِ من 

عنوان  باال به  دیای تو نباشد، بخواهد ب یخاِک پا  لحظه کس نی. اگر در مقابل تو است»یتو ن یِکه خاِک پا  ، جان

  زندگ  یطور نیها اانسان   تی انسان! اکثر  نیخودش را استفاده بند، خاک بر سرِ ا  ذهنو عقل من   ذهنمن 

  . کنند م
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  تو بر همه مرغان  یِهوا  مبارکست
  ستیتو ن یِکه در هوا ، نامبارک مرغ چه

  موج حوادث هر آن که استادست  انِیم
  ست یتو ن یِکه آشناآشنا نَرهد، چون به

  ندارد عاَلم اگر بقا دارد   بقا
  ست یتو ن یِ چو او محرم بقا  ر،یگ   فَناش

  ) ۴٨١شمس، غزل   وانی،دی (مولو

  .  اتی اب نیپرواز در ا ی. هوا: عشق و هوس، فضابله

. م یکن او پرواز م   ی در هوا  عنوان مرغ او و به   یدر هوا   میکن . اآلن فضا را باز ممیاداشته   ذهنتا حاال من   ما

چه؟ اگر    د، یاو را نشناس   یچه؟ اگر هوا   د،ی اگر باز نکن  شما! ول  ی ها! مبارک باشد براانسان   ی مبارک باشد برا

و بدشون    نامبارک!  دیچه؟ چقدر نامبارک هست  د،یعشق او را نداشته باش  د،یاو را نداشته باش  یطلب و هوا

خوِد ما    عن یوجود خواهد آورد؟!  خودش به   یدرد بشد؟! چقدر حوادث بد برا  دیاست. چقدر با  ذهنهمان من 

  . میآور وجود مبه  ذهنمن  و نامبارک  علت بدشونبه حوادث را  نیا

هردو   کند؛ تو پرواز نم  یدر هوا  ایبه تو برسد،    خواهد خواستن تو را ندارد، نم  عن ی  ست»یتو ن  یِدر هوا  «که

ه  دارد و هر لحظ  ذهنپرواز بند و من   یی تای  یکه اآلن فضا را باز نکرده است و در فضا    کس   عنی است.    ی

  ن یهم   یبعد   تیاتفاقات بد خواهد افتاد، ب  کهن یا  عن ی  نامبارک چقدر نامبارک است!    کند،  به ذهنش مقاومت م

در وسط    ذهنصورت من که به  موج حوادث هر آن که استادست» هر کس  انِی «م  ند،یآ حوادث م  نی. ادیگو را م

  ی فضا  ر با شنا کردن د  عنی«به آشنا نَرهد»    ،ذهناتفاق خواهد افتاد به من   عنیحوادث است، که حوادث بد  

  ست، یتو ن   یدر هوا   ست،یندارد، به تو وصل ن  با تو دوست   ستیتو ن  یآشنا   کهن یا  یچرا؟ برا  د،یذهن نخواهد ره 

  کند.  تری تر کند، قو بزرگ  خواهد  را م اش ذهنمن   کند، م د یزمان تول

حل    توانست  مینخواه   ذهنمن   ی با فکرها  میما دار  و جمع  یصورت فرد که به   حوادث   همه ن یا  دیگو م  دارد

خداگونه    خرد کل   یکند و از خرد او استفاده کند و جمعاً هم ما    دایپ  تییدر درون با او آشنا  . مر هر کس می کن

مرکز من    یها  دگیهمان  طورن یو هماست    عالم فان  نیاست که ا  نیکار مستلزم توجه به ا  نیو ا  میداشته باش

. مردم معموال با  ستین  یطور نیا  دانم، و محم مثل آهن م   دجام  زیچ  یرا    ذهنمن من   کهنیآفل هستند. ا
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ساختمان    ا ی  نیبا زم   کنند فکر م  رود، نم   نیاز ب  نی. زمنیمثال با زم   شوند، م  دهی همان  داریثابت و پا  یزهایچ

  ن یکه از ب  نیزم   ن،یبقاست ا  ن،یا  رود نم  نیمحم است و از ب  لیخ   دگ یهمان   نی ا  رید  نیبشوند، ا  دهیهمان 

جهان    نیاز ا  یز ی. اگر چ شود عوض م   نی! نه، استین  من فان   ذهنمن   عن ی  روم نم  نیپس من هم از ب  رود، نم

  است، بقا ندارد. 

   خواه   تو باق  ، هست  تیهوهم   ، آشنا هست  داریپا  یها دگ یچون با همان   کن بقا ندارد عالَم. اگر فکر م  دیگو م

و در   دیآ که به ذهنتان م  یز یهر چ  کهن یا  یاست. برا  فرض کن فان  ر، یدرست فکر کن، فناش گ   ا یماند، نه، ب

است، اصل   رید  یجا   یدر    که جاودانگ  فهمد نم  صالا  نیا  ست،یتو ن  محرم جاودانگ  رد،یگ مرکزتان قرار م

  ی دار یخودش را رها کند، پا  جاودانگ   یار یما جاودانه است، نه هش  یار ی ما جاودانه است. پس اصل ماست، هش

  ها نیهستند به ا  دار یپا  هانیا  دیآ که به نظر م   ییزهایبه چ  دیای خودش را رها کند، ثبات خودش را رها کند، ب

   توان جاودانه درست کرده، نه. اگر هم نم  ذهنخودش قرار بدهد و فکر کند که من   نک یرا ع  هان یبچسبد و ا

  است. فرض کن فان  ایاست، تو ب تو فان  ذهنکه من  قبول کن

  تَسترا ما تیکاو شَه فَرخست رخ چه
  ستیتو ن یِلقایلقا بود آنکس، که بخوش چه

  خام بود  که سخت  زم،یزخم تو نَگر  زِ
  ست یتو ن یِآتشِ بال یکه سوخته دل 

  در مان دارد  ینَشُد، رو ستی که ن دل 
  ستیتو ن یِکه رو، که جا المانْش بِران زِ

  ) ۴٨١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  که، آن صورت   خواهد افتاد، آن رخ  شیبرا  یشون است، چه مبارک است، به به چه اتفاقات خوبخوش   چه

که من مات   دینکند، بو  یکند، باز   یبزند باز  خواهدرخ دارد مثل رخ م   کس  ی که؛    در شطرنج رخ   ایکه  

! ما زنم بزنم، نه نم  توانم رخ م  ل که من مث   ذهنعنوان من نشان بدهم به   خواهمشاه هستم، من خودم را نم 

صورت است،    لقا به معن  دیدان . م دار یخوش د  ،ی روصورت، خوب خوش   عن یلقا:  . و خوش می مات شاه هست

لقا اگر به انسان اطالق بشود  . و خوش رود هر دو هم معموال در مورد خداوند به کار م  دار،ید  به معن  طورن یهم

  خداست.  یاو رو  یِلحظه انسان به خداوند زنده است، رو  آن است که در  نیا اش معن
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 د، یشو بلند م   ذهنعنوان من لحظه به   نیدر ا  دیتَست»، شما از خودتان بپرس را ما   تی کاو شَه   رخ  فَرخست  «چه

  د؟ یلقا هستشما خوش   ای. آدیشطرنج جهان؟ بپرس  نیدر ا  دیمات شاه هست  ای  دیکن قضاوت م  دیکن مقاومت م

  ی هاحتماً از زخم   د، یاگر دار  د؟ یبا مرکز عدم دار  د؟ یارد  ییلحظه با فضاگشا  نیاو را در ا  دار ید  د؟ یاو را دار  ی لقا

از شما    دهد، را به شما نشان م   دگیهمان   یلحظه    نی فکان در اقضا و کن   کهنیا   ی چرا؟ برا  د، یاو فرار نکرد

.  کند م  جاد یشما درد ا  یبرا  ی زیچ    ی  شود،  رابطۀ شما دردناک م  رد،یگ از شما م   ا ی  د، یندازیرا ب  نیا  خواهد  م

  د، یندازیب  دیرا با  نیا  کند،م   جادیشما درد ا  یکه برا  دیشد  دهیهمان   کس  ای  یز یاست که شما با چ  نیا  اش معن

  .ستی رابطه براساس عشق ن نیا

من    د،یآ و من دردم دارد م  را نشانه گرفت   دگ یهمان    یلحظه    نیخداوندا اگر در ا  عنی  زم»،یزخم تو نَگر  «زِ

را تو    نیمن است، ا  پختگ  نی. اندازمیرا ب  دگی همان  ن یبنم و ا  ارانهیبه درد هش  لیدرد را تبد  نیا  خواهم م

دل من    نیهستم، نپخته هستم، بالغ نشدم، که ا  خامکار را نکنم، پس سخت کودن هستم،    نی. اگر اخواه م

   ذهن من  کهن ی. مثل اسوزد تو، در آتش تابش عشق تو نم  ییاست مثل سوخته در آتش شناسا  ذهنکه فعال من 

  فروشند  هم م  جا ن یقابل اشتعال است، در ا  ار یاست که بس  یچوب  ی   د،یدان ما مثل سوخته است. سوخته م

آن    یرو   زمیه  جهیدر نت   شود، آن سوخته فوراً مشتعل م  کش که م  تیو کبر  یبخر  توان مجا، سوخته، و  همه 

فوراً    د،یخداوند را د  ت یعمل کند، تا کبر  د یشما هم مثل سوخته با  ذهنمن   نی. اشود آتش روشن م   ی گذار م

ب موقع  ردیآتش  آن  طرف کبر   بسوزد.  ناظر    ای  دیهست  ده گشو  یفضا  عنی  د،یهست  کشَندهتیاست که شما 

  .میبدان دی همۀ ما با د،یآ آتش بال م دی دان و م دیهست  تانذهنمن 

به  دیآ م دگ یلحظه همان نیا . وقت میندازی و ب میرا بشناس مان دگیکه همان میکار هست نیداوطلبانه طالب ا ما

آگاه  دیمعرض د ا  م،یندازیب  دیما، ما با  ما و  تبد  ادی ز  ارانهیدرد هش  کهنیولو  را  به درد    می کن  لیدارد. درد 

   از روابط انسان  لی تمام شد. خ   دگین تمام شد، همانی ا  د،یروز، درد بش ستیهفته، ده روز، ب   ی.  ارانه یهش

   وقت   دی شما آقا، خانم اگر جوان هست  د،ی امروز موالنا گوش بده  ی هااست. اگر شما به حرف   دگیبراساس همان

و عاشقش    دیائل بشواو ق  یاصطالح محسنات برا به مرکزتان و هزارتا به   دیاوریفوراً او را ن  دینیب طرف مقابل را م 

:  دییمرکز شما، بو دیآ م ی زیچ   یموضوع. تا  نیبه ا  د یاست، توجه کن دگ یهمان   ن یا ستیعشق ن نیا د،یشوب

  ی ز یچ  نیچن   ایآ  مینی باشد، بب  براساس عشق و آگاه  د یرابطه با  نیخواهم شد! ا  چاره یب  ستیبا  ست،ی«آقا با

را    ی زیچ    ی  خواهد است که م  من  ذهنعشق من   نیدر درون من بلند شده، ا   عشق   یما هست؟    نیاصال ب

است که دنبالش    ی طورنیها اعشق   شتریاست». ب   دگیهمان  نیمال من، ا  ن یا  دیگوبردارد مال خودش بند، م 
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با او، او    میندار  یکار  م،یکش ما دردمان را م  م،یهست  دهی ما با او همان  داند، آن طرف اصال نم  درد است. حت

  درست است؟  نیا ای آ داند، هم نم

َنگر   «زِ  ا  زم،یزخم تو  بود»، آقا  نبا   م یخام باش  دینبا  قدرن یکه سخت خام  . اگر  می خام باش  قدرنیا  دیما، خانم 

 دیآ م   ی اریهش   نیا  ، کنعقب و فضا را باز م   کشم   مثل سوخته عمل کند. وقت  دگ یاآلن آن همان   م،یشد

ا   دهد  نشد، فنا نشد؛ موالنا اجازه نم  ستیکه ن   دل  ر. هردیبذار آتش ب  نداز، یکند ب  ییرا شناسا  نیبذار 

بعداً چه    می نیحاال بب   م،یکوچولو را، «حاال ما انداخت  دگ یهمان  ی  باریکه شما حاال، سه ماه    کند قناعت نم 

  . ستین یطور ن ی!»، اشود م

  د ی گو را م  نیا  شانیا  د،یبسوزان  دیتوان شما م  جا یرا    دگیدلِ همان  نیکل ا  عنیَنشُد»،    ستیکه ن  «دل  دیگو م

مریش موالنا  «حاال که   . رید  دی گو  ن ماه    ست،یچاره  شش  شناسا  دگی همان  ی ما    باریهر    م ی کن م  ییرا 

بب  م،یانداز م ما»،    م یرس م  یی جا  یبه هر حال    م،یده ادامه م  همرا    ذهنحاال من   شود، چه م  مین یحاال 

جسم بشود، لحظه به    خواهد که فنا نشد م   در مان دارد»، دل   یَنشُد، رو   ستی که ن  است؟ «دل  یطورنیا

  راند،  موقع خداوند از المان او را م به جسم بودن دارد، مان بودن دارد. آن   لیجسم بشود، م  خواهدلحظه م

از    ایمن،    شیپ  ییایدر مرکزت باشد ب  دگیهمان  شودنم   جا،نیا  ییایب  یاز جنس من بشو  دیبا  و،بر  دیگو م

  : تیب نیواضح است. و ا  اتی اب نیا ری. دیبه من زنده بشو ای  ،یجنس من بشو 

  سازدش  لتیوس  صورت م چههر 
  بحر دور اندازدش  لت،یزان وس 

  ) ١١١٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   ذهنقرار بدهد، سبب. هرچه را که من   له یوس  ای ابزار    تواند و م  دهد که ذهن نشان م   ی زیهر چ    عنی  صورت

خداوند، ما را    ،یی تای  یای در  ،یی تایبحر    له یاز همان وس  رد،یکه با خداوند تماس ب   دهد قرار م   لهیما وس 

تا به   برد ما به کار م  ذهنکه من   ییهاله یوس  نیا. پس  دی فنا کن  دیرا شما با  لهیوس  نیا  دیگو . ماندازد دور م

هم   ت یسه ب نیهستند. بله، ا جسم ی هاله یوس  هانیا کهن یا یبرا کنند، کدام کار نم چیه هان یخداوند برسد، ا

  : باستیز

  بتوان نمود ست یاندر ن  هست
آرند جود  ر ی بر فق  داران،مال  
  ) ٣٢٠٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  نان، خود گرسنه است  صاف  ینهیآ
  زَنه استآتش ینهیهم آ سوخته

  ) ٣٢٠٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  که خاست  ییو نقص، هر جا ستین
  هاست شهیپ یجمله یخوب ینهیآ

  ) ٣٢٠۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

زنه تا با سنگِ آتش   نهند ها مچوب   ر ید  انِی که در م  یکرده است: سوخته: تکه چوب   معن   جانیبله سوخته را ا 

.  شود ور مشعله   زن م  تی اشتعال آن باالست، تا کبر   ت یکه قابل  یتکه چوب  یبر آن زنند و آن را روشن کنند.  

شما    عنی.  دیختنش باشاندا  قیو طالب حق   آرزومندکه واقعاً شما    شود سوخته م  شما موقع   ذهنمن  نیو ا

 شود  باالخره خش م   د،یکن و فضا را باز م  دیرا فنا کن  ذهنمن   نیا  دیزن م  یبه هر در  د،یکن جدّ و جهد م 

توجه را نگه    م،یدار خودمان نگه م یزنده رو  عنوان زندگرا به یانرژ   م،یکن م  ییچون هر موقع فضاگشا   ن،یا

چه؟     عنی  دهد را از دست م   اش . نَم دهد را از دست م  اش اصطالح آن نَم به   ذهنمن   جهیدر نت   م،یدار م

را    نیا  د،یگو دلربا است و چقدر درست م   لیخ  دیآ به نظر ما م  کهنیا  دهد، را از دست م  اشی ندی خوشا  عنی

م  دست  خوشا  یبرا  رید  شی هاحرف   دهد، از  به ستین  ند ی ما  ما  فضا   زندگ   نعنوا.  و  شده، گشوده   ی زنده 

نم   ذهنمن   یها حرف  خ  ذهنمن   ی فکرها   نیا  میفهم م   م،یخر را  است  تعارض  در  است،  احمقانه     ل یمن 

اتاق اتاق کرده است   خوانند، با هم نم   هانیا  د،یگو را م  زیجا آن چ آن   دیگورا م  ز یچ  ی  جانیا  ش،یهاحرف 

   یبعد  م،یانتقاد کن دینبا م، ییدروغ بو دیکه آقا نبا می کن صحبت م  جانیا ت،اتاق عرفان اس جانیرا. ا  زندگ

. شود آزاد م   زیچهمه   دانم چه م  شود، انتقاد آزاد م  شود دروغ آزاد م  رید  م،یرو م   ریاتاق د  ی  رید  یجا 

است و کسب و تجارت و    ار جا اتاق بازآن است عرفان است،    نیاتاق د  جا ن یاتاق از آن اتاق خبر ندارد، ا  نیا

آن   یی سودجو بااست،  ا  ی هاکرد حرف   ز یپره  د یجا  زد،  استین  ی طور نیا  ر؛یکار د   ی  د یبا  جا ن یخوب    ن ی . 

ا  دیفهم شما م   د،یدید  یطورن یا  را اگر وقت   ذهنمن  شما    ن یا  دهد، م  بیاصطالح دارد شما را فربه   نیکه 

 ن یشما به ا  شیموقع گرا. آنکند  عمل نم  زند حرف م  نی است، ا  منافق  نیا  د،یباش  ی طور ن یا  دیشما نبا  د،یستین

شما را    رادیا  د یایب  کس  اگر  سوخت  دلتان م   ریقدر که دشما را جذب کند، آن   تواند . نمشود کمتر م   ذهنمن 

درست است و درست    رادی ا  نینکند که ا  دییگو م  دیکن تأمل م   د ینینش م  دیرو م   د،یکن موقع دفاع نمآن   دیبو

   . دیکن م
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است که   نینشان ا  ذهنخودِ من ند،یب را م ذهننقص من   است که اگر کس  نیمنظور ا  تیب  نیبه هرحال در ا

که خُوب   دینیب م د،ینیب اشاالتش را م  و  جسم  یار ی شما هش  . وقتمیدار  یرید   یار ی هش  ی به    اجیما احت 

قدر ارزش دارد،  که غذا چه   دیبر م   یارزش نان را پ  دینیب گرسنه را م    یشما    د،ی گو مثل گرسنه است م  نیا

  ز ی غذا عجب چ  رد، یم م  دیده غذا ن ریذره د  ی رد، یم م  دارد از گرسنگ  یغذاست.  نان به معن  جا ن یدر ا

دارد    رد، یم م  نیا  د یاست. اگر درست نگاه کن  طورن یهم هم   ذهن. من ردیم نم  نیا   میاست! اگر بده    پر ارزش

. غذا،  میبه او بده  ییغذا   ی  م، یدوا بده   ی  د یکه با  م ییگو م  میکن نگاه م   نی. خُوب به اکند م   جاد یدرد ا

را ادامه بدهد. پس ما الهامات    زندگ   تواند نم    گرسنگ  نیبا ا  ذهنمن   ن یا  که  م یفهم است. ما م   یور آن   یغذا

احت  ییفضاگشا  ،یبیغ زندگ   اج ی و  م  به خرد  م   میکن را حس  را  ارزشش  به دردها  عنی.  م یفهم و  اگر    ی ما 

  ی ما. برا  میفتیوضع ب  نیبه ا  گذارد قدر با ارزش است! نمچه   بابا، خرد زندگ   یا  م یفهم م   می خودمان نگاه کن

  که:   دیگو م  نیهم

  بتوان نمود ست یاندر ن  هست
آرند جود  ر ی بر فق  داران،مال  
  ) ٣٢٠٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

ب  ریفق  اگر مال   چارهی نباشد،  و  انباشد  به  مال   هان یداران  م  یدارنفهمند،  معلوم  کجا  .  شود نم  شود؟  از 

نان را در    دین یبب   دیخواه نان» اگر م  صاف  ینه ی که «آ  دیگو م   نیهم  ی. براشود معلوم م  دنیاز بخش  یثروتمند 

  نۀ یآ  دیگو م  شود  نان است و سوخته هم که مشتعل مصاف  نۀیگرسنه را نگاه کن. گرسنه، آ  ، نیخوب بب   نهیآ

زنۀ  . پس آتش دهد م    زنه چه معنکه آتش   م یدیفهم ما نم  صورتن یدر ا  سوخت زنه است. اگر سوخته نمآتش

«ن  سوزد و م  خورد ما م   ذهنمن به    زندگ ن  دیگو نقص». م  و  ست یمثل  را در هر جاو    ست یشما    یی نقص 

  ن ی . اکند م  ر یرا تعم  ونتان یزیتلو  دیآ م   د،یفهم را م  رکاریخراب شده شما ارزش تعم  یزیچ    ی. مثال  دینیب م

ما را درست کند    دیوجود دارد با  ییخدا  ی  عن یخداست،    نۀی ما هم آ  یاست. خراب  رکاریآن تعم  نۀیآ  ،یخراب

خدا   یِموقع خداوندآن   م،یدار  اجیاحت   ولکه پ  م یهست  یر یفق  ای   میریم م میدار  میمثل گرسنه هست  م،یخراب شد

و آن   میکن م   یباز  نقش   ی وسط ما    نیکه در ا  م ی فهم و م  دهد خودش را نشان م   ،م یاگر ما فضا را باز کن

  .  می اصطالح عرضه کنخداوند به ت یصورت سوخته به کبررا به   مان ذهناست که من 

  د یفضا را شما شد  وقت  زند؟ هم چه موقع م   تیکبر  زند، م  هک   تیفنا بشوم پس کبر  خواهم م  دییگو شما که م

   ذهن که من من   دییبو  دیرا برو  ذهنراه من   د ی. شما نبادیکن شما باز م  کند؟ باز م   . فضا را چه کسدیکن باز م 

نه. شما    د؟یآ چه موقع م   د؟یآ خداوند؟ چرا نم   نیبشد، کجاست ا  تیکبر  د یاینگه داشتم خداوند ب  جان یرا ا
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  ق یاز طر  صی شماست، تشخ   ق یاز طر  ت یفعال  د،یکار کن  د یشما با  د،یطالب باش  دیشما با  د،یفضا را باز کن  دیبا

شما آتش    ذهنسوختۀ شما، من   نیموضوع را، حواستان به خودتان نباشد ا  نیا  دی نکن  ییشماست. اگر شناسا

  نخواهد گرفت و فنا نخواهد شد. و 

  ثَنا و ثَناگرانِ تو را   ستین کرانه
  ست؟یتو ن یِثَنا یذَره که سرگشته کدام

  ) ۴٨١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  کردن  شی: حمد و ستاثنا

  ی. مرکز هر موجود کند م  شی هست، تو را ستا  یهست هر موجود   یاکه در جهان هر ذره   دیگو موالنا م   جانیا  و

  ز ی است که مرکز ما چ  نینشان ا  ذهندارد. پس من   ذهنکه من   از انسان  ریخداوند است غ  دیگو جهان م  نیدر ا

ثَنا و ثَناگرانِ تو را، کدام    ستی«کرانه ن میستینوجودات  م هیرا در خودش جا داده است. ما متفاوت از بق  غلط

. پس  ستین  یاذره   چ یه  ؟ ست یمرکزش تو ن   عنی  کند تو را نم  ش یکه ستا  م یکن  دایپ  می توان ذَره» کدام ذره را ما م

 یبعد   تیو در ب  شود خداوند به مرکز ما، کامال احساس م  ای   و آمدنِ مجدد زندگ   ذهنگرفتن من لزوم آتش 

  ی برا  م؟یکن و اصالح نم   می ده اشتباه ادامه م  نیچرا ما به ا  طورن ینظم جهان موافق است و هم   نیبا ا  دیگو م

  :دی گو ببرد که موالنا م نیخودش را اصالح کند و از ب دیخواه م  ذهنشما از من  کهنیا

ک را  شیخو یدسته غ،یتراشد ت  
  را  شیر نیسپار ا به جراح  رو،

  ) ٣٢٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  جمع آمد مس   شیسِر هر ر بر 
  کس  شیخو  شِیقُبح ر ندینب تا

  ) ٣٢٢٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : زخم، جراحت شیر

  ،  ذهنمن   عن یالمثل است.  را» ضرب   شیخو  یدسته   غ،یتراشد ت  «ک  برد چاقو دستۀ خودش را نم  دیگو م   بله،

  د یکن  یگذاره یلحظه را سرما نیا زندگ  دییایب دینبا عنوان شعور زندگ. شما به بردنم  نیخودش خودش را از ب

را نابود خواهد کرد، نخواهد کرد. از طرف    خودشخودش    ییجا  ی  ذهنمن  نیکه ا  دیو باور کن  ذهندر من 

  ی برا  ،ذهنمن   نیاز ا  دیکن امتداد خدا، دائماً محافظت م   ،زندگ   یاریو هش   عنوان شعور زندگشما به   رید
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را به دست جراح    نیزخم است زخم کهنه هم هست، برو ا  ی  نیا  دیگو . موالنا مدی هست  نیا  دیکن فکر م  کهنیا

  کند م  زخم را و آن قسمتش را جراح دهد که به شما نشان م است، بزرگان هستند، کس موالنابسپار. جراح 

.  دیشو م  هوشی ها شما بغزل   نیبا هم   کند م   هوشیبا موالنا. موالنا شما را ب  میکن  که ما م  یکار   ن یمثل هم

که حال    دیکن م  دایپ  حال   د،یکن م   دایرا پ  زندگ  یشاد  د،یکن م  دایرا پ  هوش زندگ  د؟یشو م  هوشی چونه ب

موالنا   دهد . به شما نشان مدیکن ناظر به ذهنتان نگاه م یار ی صورت هشو به  ستی ن  ذهناست حال من   زندگ

  نده ی شما کرده و چقدر ضرر زده و نقشه دارد در آ  یبرا   خطرناک  یچه کارها   نیبب  د یستیذهنتان شما ن   ن یکه ا

 د یریگ نم   ذهنحال خوب را از من   نیشما حالتان خوب است و ا  که . درحالدیفهم به شما ضرر بزند، شما م

که ذهنم نشان   یزیندارد. حال من به چ  بستگ نیاآلن حال من اصال به ا دهد، نم ی زیبه من چ  کهن یا دییگو م

ب  بستگ  دهد م دکتر  ب  هوشیندارد. پس شما  را  خودِ  هوشی آمد شما  هم  حاال جراح    د، ی شما هست  کرده، 

من با پول    ستم،ین  دهیآدم همان   ن یبا ا  ریدور. من د  اندازمم  برم م   کنم م  ییاست شناسا   اضاف  نیا  دیگو م

عشق رابطه برقرار    ق یها از طرمن با همسرم با اشخاص، انسان   ستم، ین  ده ی. من با همسرم همانستمین   دهیهمان 

   ذهن هست نه من   به زندگ    و زندگ  کنم م  یی ها شناسارا در آن    دگو آن زن  شومچونه؟ به او زنده م   کنم، م

  زخم است،    نیهستم ا دهیهم با آن همان هست من  ذهنمن  که . تا زمانذهنبه من 

  آمد  سابق در روستاها، ُخوب مس م   دیدید شما اگر زخم م   ش»ی«بر سرِ هر ر  دیگو م  کهنه هم هست ول  زخم

 کهنیمر ا  شد آن جمع م   یکه زخم داشتند، مس رو   وقت   هانیمثل خر و ا  واناتی. حشد زخم جمع م   یرو

ا  کردند پانسمان م  نم   ن یُخوب  ب  د یرس هم به عقل مردم  زخم  م یایکه  مثال خر  پانسمان کنم،  را  شده     زخم 

  م یکن هم م   ی آن جمع شده و هر فکر  یرو  دگ یهمان  یهاشده، مس   زخم  مان ذهنپانسمان کنم. ما هم خر من 

بنابرا  دهیهمان  همان  نیهست   زخم هر  سِر  مس   دگ یهمان  یها مس  ، دگیبر  ما    یهاو  و  شده  جمع  درد 

  ش یخو  شِیقُبح ر  ند یبه آن راه. «تا نب  میخودمان را زد  م،ین یو خودمان هم نب   ندی برا ب  زخم را کس  نیا  می خواه نم

شما، در بدن    یار ی هش  یاست در رو  زخم   ی  ذهنمن  دیگو . مندیب را نم  ذهنزخم من زشت  کسچ یکس» ه 

 راکندهها را پنه خودمان. مس   نند ی بب  ران یکه نه د  میآن جمع کرد   یما از بس مس رو    شما، ول  ی ار یهش

 ی من به شعرها   مییگو جراح موالنا م  شیپ  میبر م   م،یزخم دار  می فهم و م  میکن زخممان را پانسمان م  م،یکن م

م  گوش  م   دهم، شما  شناسا  زخم   نیا  شوم، م  لیتبد  کنم،عمل  جراح  کنم م  ییرا  مثل  م   و    برم است، 

 ی اری هش  عنی  شود آن دارد خوب م   یجا   د،یانداخت  دی دیبر  که وقت  دینیب م  مدت  ی دور. پس از    اندازم م

  ما.   میکن م  دایپ سببیب یخودش، شاد ی پا ی رو دیآ م
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  : د یگوبه نظم م  آن که نظام ر ینظ
  ست یتو ن یمن که مرا طاقتِ جفا  جفا

  ) ۴٨١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

سخن    شاعر که به فارس  هم در نظر دارد. نظام   رید   نظام   ی نظم او، منتها    و  کند صحبت م  نظام  بهراجع 

است.    دهیرا به نظم کش  زیاست همه چ   نظام   یاست. خداوند هم که    دهیرا به نظم کش  زندگ  یها دهیگفته، پد

از    ر یاو را، غ  کند م  ش یوند، مرکز، ستاخدا   نظم در    عن ی   در نظم نظام  کهنیباشد مربوط بود به ا  ادتانیاگر  

و عدم را بذارد    اوردیب  رونیرا از مرکزش ب  ذهنمن   دیانسان با   الفور پس ف  است.   ذهنکه من    مرکز انسان وقت

جفا من،   ن یا ست»یتو ن یِکند و «جفا من که مرا طاقتِ جفا  شی خداوند را ستا  ای  زندگ  د یگو م  ارانهیکه هش 

  م ییگو م   میهست   ذهنمن  ییکه درست است که ما در توهم دو  دیکن جفا عکسِ وفا است و در اصل توجه م   نیا

امتدادش   یخداوند است،    یاست،    یار ی هش  یدر اصل وجود ندارد.    هم خداوند، همچو توهم    یما    ی

هم خوب است هم بد است.    م، یانتخاب دار  یی نادر ما. منتها ما توا  جا ن یاست، امتدادش دچار اشال شده ا

غلط انتخاب    کهنیا  یبد است برا  م،یقدرت انتخاب دار  م،ی و ارادۀ آزاد دار  میانسان هست  کهنیا  یخوب است برا

که او گفته «جفا من که مرا طاقتِ    ردیگ کم م   . موالنا از نظاممیکن انتخاب نم   مطابق نظم زندگ   م، یکن م

گفته،    ی طور ن یا   که نظام  طور ن یاست که هم  نیا  ترشق یعم  ی معنا  ول   آورد از شعر او را م   ست»یتو ن  یِجفا 

   ذهن تو من   انسان حواست جمع باشد! وقت  یکه ا  دی گو برقرار کرده که در آن نظم م  نظم  یخداوند هم  

  عکس وفا است.   جفا   ،کن وفا نم  کن و به الست جفا م یشو صورت من بلند مبه ی ساز م

  نیا  د،یو از جنس خداوند بشو  دییلحظه بله بو  نیبه اتفاق ا  د،یلحظه شما فضا را باز کن  نیا  عنیبه الست    وفا

از جنس   د،یو از جنس او بشو دیریب دهد لحظه را که ذهن نشان م نیاست که شما اتفاق ا نیوفا است. جفا ا

امتداد خدا، دوست    ،ی اریهش  نیجفا را، ا  نیا  دیگوم  جفا است.  نیمرکزتان، ا  دیرا بذار  ذهنمن  د،یذهن بشو

نور است، طاقت همچو    ی ما و خداوند که    عنی.  میما هم طاقت ندار  م، یندارد، طاقت ندارد. ما هم که او هست 

را ندارد. شما    را، همچو غفلت  ییرا، همچو عدم شناسا  توجهیرا، همچو ب   همچو حماقت  مییرا، بو  ییجفا

که به درد   م یدار شتر یب یِ ما طاقت جفا  ای است. آ  یهر دو   نه خداوند، ول م،ینه ما دار م،یما هم ندار  دینیب م

  د؟ یحاصل از آن را هم بش  ی و دردها  دیبلند بشو  ذهنصورت من هر لحظه به   دیشما دوست دار  شود؟  م  لیتبد

درد بشم آخر   دیاز خودتان، چقدر من با دیسؤال کن  د؟ی درد نکش دیر یب میتا تصم دیدرد بش دیشما چقدر با

در سرنوشت من نبوده    نیو ا  کشم است، من دارم م   هودهیبار گران ب    یاست؟    درد اضاف  نیا  رمی ب  میتا تصم 

لحظه   ن یام، با جفا به الست، که من در اکرده   لیخودم به خودم تحم  را من   نی. استیاست و خواست خداوند ن
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  ن یاز خودتان و ا  دیکن  سؤال!  م؟یگو را م  نیستم، از جنس جسم هستم. آخر چرا این   من از جنس زندگ   میگو م

  :کند کم م  ت یچند ب

  دمبهدم یهاغُصه نیتوست ا فعل
  اْلَقلَم  َّجفقَْد  بود معن نیا

  ) ٣١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و در توهم   دیمرکزتان را جسم کن دیشما حاضر هست  ایآ د،ی. اآلن توجه کنمیارا بارها و بارها خوانده  تیب  نیا  ما

  باشد هم به خدا زنده بشود، نه!   ذهنکه به خدا زنده بشود، هم من  د یخواهد رس  ییبه جا ذهنمن  کهنیا

لحظه    نیا  کهن یخودمان است و ا  یها از فعل    دم ما ناشبهدم  ی هاغصه   نیکه ا  میاکرده   ییما کارها  ذهنمن   با

.  می کن ما تجربه م  رون یرا در ب  اشجه یدرست است و نت  کند،  م  ر یما را تصو  رون یخداوند با قلم صنعش درون و ب

ب  عنی . اگر عدم باشد تجربۀ  دیکار بادام پوک م   د،یکن تجربۀ درد م  رونیشما اگر مرکزتان جسم باشد، در 

  ی و  کند رشد م  مدت  ی است، بادام درست کاشتن است، پس از  تیاست و خالق ی که شاد  دیکن م  یرید

  : طورن یدرد نخواهد داشت و هم  د، یآ وجود مبه  ی ساختار ن

  تو داریو ب   مراقب باش گر 
  هر دم پاسخ کردار تو نیب

  ) ٢۴۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مرکزت عدم است،    که وقت   د ید خواه   ، به ذهنت نگاه کن  عنی د، یصورت حضور ناظر به جهان نگاه کنبه اگر

است که بد است. پس    ری د  جور یجسم است     است که خوب است، وقت  یجور ی کار    جۀیپاسخ جهان و نت 

فکرمان و عملمان در    جۀینت که    م یصورت حضور ناظر به ذهنمان نگاه کنبه   شهی. هممیبهتر است مراقب باش

  است. و  یجور چه  رونیب

  دت ی الَْقلَم کژ آجف ،ی رو  کژ 
  دت یسعادت زا ،یآر  راست

  ) ٣١٣٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

لحظه    نیالْقَلَم، قلم خداوند، در اجف   صورتن یدرا  ، عمل کن  ، فکر کن  ذهنبا من   ، داشته باش   ذهنمن   اگر

مرکزت عدم باشد،    ، نباش  ذهناز جنس من   ، باش   از جنس زندگ  ، راست باش  اگر  .تانیبرا  سدینو کج م 

  و:خواهد شد.   دهیی ما زا ی برا سعادت و خوشبخت
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  آن بود   الَْقلَم کجف معن
  بود؟  سانیجفاها با وفا  که

  ) ٣١۵١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اْلقَلَم جفا را، هم جفا جف بل
  اْلَقلَم وفا را هم وفا جف وآن
  ) ٣١۵٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بله،

 نْفُسم  احسنْتُم احسنْتُم    «انْ
ۖ

  كما  الْمسِجدَ  وليدْخُلُوا  ۇجوهم  ليسوءوا  اخرة  وعدُ  جاء  فَاذَا  ۚ◌   فَلَها  اساتُم  وانْ  ◌

خَلُوهد لوا»  اا تَتْبِيرلَوا عوا مرِتَبيلو ةرم  

بر سرتان    کسان   د، ی. و چون وعدۀ دوم فرا رسدیکن به خود م  دیکن   ی و اگر بد  د، یکن به خود م  د یکن   ین  «اگر
چه دست  و به هر   ندیآمده بودند به مسجد درآسازند و چون بار اول که به مسجد در   نی تا شما را غم میفرستاد

  نابود سازند.»  ابندی
  ) ٧ ۀی)، آ١٧سوره اَسراء( م،ی(قرآن کر

  ن ی لحظه و ا  نیدر ا  د یکه سزاوار بود  یز یمرکب قلم خش شد به آن چ   عنیالْقَلَم  الْقَلَم، جفجف در مورد    بله،

مرکزمان را در    میاعادت کرده   م،یاشده   ما شرط   کهنیا یبرا  د،ینی هست که شما بب  جا ن یعلت در ا  نیبه ا  ات یاب

و در   زمان روانشناخت دیکه تول دیام نیبه ا میکن  دیزمان تول و میرا ادامه بده ذهنو من میلحظه جسم کن نیا

که   دیگو موالنا مرتب دارد م   بودن و از جنس جسم بودن، ما را به سعادت خواهد رساند. ول  زمان روانشناخت 

. شود م منعکس    رون یو مرکزت در ب  شود م  م یقلم قضا، قلم صنع، ترس  لۀ یوسبه  رونتانیلحظه درون و ببهلحظه

در واقع انعکاس درون ما است.   م،یکن تجربه م  رونیچه که در ب. هر شود منعکس م   رونیدرون ما در ب  شهیهم

  چه هر به شما دارد.  بستگ د،یپاک نگه دار د یخواه م  یجور را چه   نیدرون ما که مسجد است، شما ا نیحاال ا

 دی از جنس کالغ خواه   د،یکن   دی و زمان تول  دیاز جنس جسم بشو  بیترت  نیو به ا  دیمرکز را شما جسم بذار  نیکه ا

به    شهیحفظ کنم و زاغ هم   خواهم را م   تَمیزاغ   که که من را جاودانه کن درحال  دیگو که زاغ م   میشد و خواند

. گردند اموات نم   گردِ  رانی. شکنند م   دیزنده ص   رانیش  دیگو که م   م یدر غزل دار  طورن ی هم  و  کثافات توجه دارد.

  .  دیکن م  دیلحظه چه ص نیدر ا دینی بب دی. شما باصورت زندگبه  میما هست  ریش

ا  ستیالْقَلَم آن نجف    معن  دیگو م با وفا    ن یکه در    ، ی از جنس ذهن بشو  عنی است. جفا    سانیلحظه جفا 

لحظه بله    نیاست که به اتفاق ا  نیهستم. وفا ا   که من از جنس زندگ   نکن  نیمرکزت جسم باشد و اقرار به ا
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جفاست. وفا با جفا    یوفاست و آن    نیا  ؛کن  ییفقط فضاگشا  ، نداشته باش  یبا اتفاق کار   نیبنابرا  ،ییبو

  سان یکه جفا با وفا    ستی ن  نیا  سدینو ما را م   رونیلحظه خداوند درون و ب   نیا  کهن یا   معن.  ستین  سانی

است، دور افتادن    یجفا بد جۀ ینت  د یالْقَلَم». اگر شما جفا کن«جفا را هم جفا جف   ‐بله   عن ی  بل‐است. بله  

درست نوشته    د،یوفا کن  عن ی  الْقَلَم»،و درون ما است. «وفا را هم وفا جف   رونیب  یاز خداوند است و دردها 

  . شود بد نوشته م د،یجفا کن  شود، م

خش    قلم زندگ   عن یالْقَلَم.  است که جفا را جفا جف   نیعلت اما به    و جمع  یفرد  اغتشاشات زندگ  همهنیا

   من از جنس زندگ   دییگو . شما مکند خداوند هم جفا م   م،یکن ساده است، ما جفا م   لیخ  عنیبه جفا.    شود م

  ن ی!» ارسد که: «من که عقلم نم   دییبو  د،یباش   یجبر  دینبا  د،یهست   رندهیگ  میخوب شما تصم  لی. خ ستمین

جفا، وفا    ی جاشعورمان برسد به  د ی. ما بامیانجام بده  د یهمۀ کارها را ما با   عنی  غلط است.   ن یاست، ا  ییدو

  ص یانتخاب آزاد بنم. تشخ   توانم م من انسان هستم، ارادۀ آزاد دارم،  که که: «درحال دیبو   یاگر    و .  می کن

بفرما  ذهنمن   دهم م بدهم.»  ادامه  باشم،  بشدییداشته  هم  را  عواقبش  دردهادی!  بش  شی!  هم    ما   !دیرا 

به ما القا کند که ما از جنس    و مرکز جسم  میبه بعد مرکزمان را جسم نگه دار  از ده دوازده سال   میاامده ین

آدم   ی  کهن ی! ار؟یما خراب بشود. چقدر خراب بشود د  رونیو درون و ب  می جفا کن  نیو بنابرا  می جسم هست

  ،  هم جانش، همه مرتعش باشد به زندگ  رش، را بتاباند، هم جسمش، هم فک  زندگ  کهن یا  ی جاساله به  ستیب

 فعرض الْقَلَم»  بله، دِپرس بشود، پس «جفا را هم جفا ج   فعن یالْقَلَم  کردم ج  لحظه با آن   ن یقلم خداوند در ا

  .  سزاوارتر هست ، که از جنس او هست یا. به درجه شود خش م  م،یکه ما سزاوار هست  یز یچ

است،    قهیساعت که شصت دق  ی . شما اگر فرض کن  میما مرکزمان را عدم نگه دار  میتوان کامال نم  دانم م   من

. شما  کار را بن  نیاست که ده بار  ا  نیبهتر از ا  لیخ  ،ییفضاگشا  قیاز طر  یشصت بار به خداوند زنده بشو

اگر شصت بار جفا    هم خوب است. ول  زبا  تیوضع  نیپس شصت بار وفا، ده بار جفا، ا  ،یی شصت بار فضاگشا

و شما    ارانهیهش   دیوفا کرد  ک  دییبه من بو  شمااست.    یطور نیما ا  تیاصال وفا نه؛ وضع  قه،یدر شصت دق

را در درونتان حس    ییو او در مرکز شماست و آن آرامش خدا  د یدر درون از جنس خداوند هست  دیحس کرد

  . دیو به خودتان جواب بده دیخودتان تأمل کن د؟یرا حس کرد سببی ب یآن شاد  د،یکرد

است که متأسفانه ما درست است    نیا  اش لَعادوا» معن  ما. «ردوا   میخواند   لیوا» را هم خ لَعاد   هم «ردوا   نیا  بله،

اثر  میکن کار را م   نی هم  م،یگرد به جهان که برم   ول  م،یکن و عدم را حس م  م یکن م  ییکه فضاگشا . ما در 

.  میالست، سست هست  ثاقیهمان م   ثاق،یدر توبه و م   ول  کند، به ما کم م  و زندگ  میکن توبه م  دیشد  یدردها 
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   یشما مثال با    ؟ذهنمن   ۀیاول   یدوباره به کارها  دیکن شما برگشت م   ای که آ  دین ی بب  دیشما از خودتان بپرس 

   هم به شما کم  کنار، زندگ  دیرا گذاشت   دگیهمان  نیباالخره ا  د،یدیکش  یاد یدرد ز  د،یاشده   دهیهمان  آدم

رفت که    ادتانی   د،یرا بن  تان زندگ   دیخواه به جهان، م   دیکرد، دوباره چند بار عدم آمد مرکزتان، اآلن برگشت 

  ! د؟یبشو دهیهمان  دیخواه م رید ی. دوباره با دیبود دهیهمان 

  َلعادوا، کار توست  : ردوادشیگو
  سست  ثاق،یتو اندر توبه و م  یا

  ) ٣١۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : دیگوقرآن است، م  ۀیباز هم آ نیا

لب»  لقَب نْخفُونَ مانُوا يا كم ما لَه   » لَاذِبونَ وانَّهم  عنْه  نُهوا لما لَعادوا  ردوا ولَو ۖ◌ بدَ
بازگردانند، باز   ای ها را به دنآشار شده، اگر آن  شانیاکنون برا  داشتند م دهیپوش  شیپ نیآنچه را که از ا «نه،

  .» انندی دروغ گو نانی. اگردند کرده بودند باز م  هم به همان کارها که منعشان
  ) ٢٨ ۀی)، آ۶سوره انعام ( م،ی(قرآن کر

خداوند نجات داد شما را،    دگیچندتا همان  یِ. از گرفتار دیبشو  دهیهمان   دینبا  دیدان تان مشما هم همه   حاال

جسم باشد، دوباره    دیمرکزتان نبا  دیدان ! اگر شما م د؟یبن  دیخواه کار را م   نیبه جهان، دوباره هم  دیبرگشت

فرصت    نی. در اول دیامرکزتان جسم بشود، منع شده   کهنی درست است؟! شما از ا  نیاآلن، ا  دیجسم بن   د یخواه م

.  دی کن  ش یخداوند را ستا  عن ی  د، یکن   ش یو عدم را ستا  دیمرکزتان را عدم کن   د یبا  د،یشنو ها را م حرف   ن یکه ا

گذاشتن اجسام با    ازما را منع کردند؟   ییکارهاچه   از  لَعادوا» است.  همان «ردوا   نی ا  د،یگذار ها را ماگر جسم 

  د یبن   دیتوان کار را نم  نیخداوند منع کرده گفته ا  عنی به مرکزمان، منع کردند. منع کردند    دگ یهمان   ندیفرآ 

پس    م، یبن   م یخواه دوباره همان کار را م   ول میو توبه هم کرد میدی. حاال اگر ما درد هم کش مر مدّت کوتاه

   یبرگشتن.    عنیسست»    ثاق،یتو اندر توبه و م   ی: «ادیگو است که م  نی هم  ی. برام یزنان هستما جزو دروغ 

  .  میالست هم پابرجا بمان ثاقی. و در م میبشو میخواه  نم دهیهمان ریکه ما د میریب قطع می تصم دیا بام  ییجا

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل شماره 
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  (مثلث تغییر با مرکز عدم)  ۴شل شماره 

  
  (مثلث همانش) ۵شل شماره 

  
  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره 

  
  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل شماره

  
  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل شماره 

ما    اندک   یهم     (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل شماره  ریتصاو  نیاول را با ا  تیب  نیا  دیاجازه بده

شما    یجهان برا  نیاز آوردن ما به ا  مقصود زندگ  کهنیا  دی به ام  کنم کار را هرهفته م  نیمن ا  م،یبن  بررس

ا  یامشخص بشود و خالصه  از  ماد   میشو م   دهیما همان  وقت   کهن یاست  به    دیآ م  ها  دگی و همان  یبا جهان 

شما خواهش    شه یو هم  میکن م  ییدر مرکزمان نباشد چه رفتارها   دگیو اگر همان  میکن م  ییمرکزمان چه رفتارها

  ی اری صورت هشبه خودتان به   دیتوان شما هر لحظه م  ن ی. پس بنابرادیخودتان تکرار کن  ی را برا  هان یا  کنم م
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  مقاومت وجود دارد؟  دهدذهنم نشان م  کهی زیدر درون من نسبت به آن چ  مقاومت ای آ دینی بب د،یناظر نگاه کن

  ی   میشو ما وسوسه م  کهن ی» هم مقاومت است. اآمدندارد. مثال «خوش   ع یوس  ی معنا   ی  کنم هم عرض م

   اصال کار نداشتن با اتفاق   عن یمقاومت است. عدم مقاومت    نیبه آن، ا  میبه مرکزمان و بچسب  میاوریرا ب  یز یچ

  ی برا  د یبا ن یا م،یریعقل ب  میتوان نم  دهد، م  نشان که ذهنمان   ی زی. چون ما از آن چ دهد که ذهنمان نشان م 

  ن ی که من چرا به ا  دییبعداً بو  د،یاآلن نرو  دهد که ذهن نشان م  ی زیباشد. شما دنبال آن چ شما روشن شده  

  . دینیب طور که مدچار شدم و همان هابت یمص 

  خرابات   ِری پ یجام، ا ی بده
  آفات  ِریالتّأخ فردا، که ف  مو

  ) ٣٣۶غزل   شمس،وان ید ،ی (مولو

  کند  م  د یو زمان تول  سدیردائماً زمان م   ذهنو من   دینخواهد رس  جه یبه نت  ذهنادامۀ من   م یدیما اآلن فهم  کهنیا

در غزل   شناخت زمانِ روان  دیگو م  . حتّد یکم کن دیخواه م د، یکن   دیتول  شناختزمانِ روان  دیخواه و شما نم 

(مثلث    ۴[شل شماره   یچرا خون فرعون است در شل بعد  میفهم فرعون» است. اآلن م   «خونِ  نیدوم که ا  تیب

را، که زمانِ    ذهنمن   سیراز زمان   دیبه مرکز عدم و متوقف کن   دیشو پس شما متعهد م   ،تغییر با مرکز عدم)]

ا  د،ی اوریوجود ن به   شناختروان    ، شما   دیکن کز را عدم ممر  . وقت شود م  کار با مداومت و تکرار، عمل  نیو 

م  ذهنمن  سیرزمان   عن ی  سیرنخ م  دفعهی  اش ذهنمن   عنی  شود،  متوقف  دشود متوقف  شما    ر ی. 

  اد ی ز  ل یتکرارش هم خ  رد،یسه سال صورت ب  مثال دو   مدت  دیکار با  نی. ادیداشته باش  ذهنمن   دیخواه نم

  .  دیبشو لیبه مرکز عدم تا تبد دیباشد، متعهد باش

و آفل است،   دهد را که ذهن نشان م  یزیما هرچ    که وقت  (مثلث همانش)]  ۵[شل شماره شل    نیا  طورن یهم

   جسم  ی اریهش   م،یبه جسم شد  لیها مرکزمان شدند ما تبدکه آن    که وقت  میشو به مرکزمان، متوجه م  میآور م

ما    میی گو م  م، یده ادامه م  میرا دار  یجسم فکر    یکه    حال ن ی . در عمیافتاد   شناختروان در زمان    میکرد  دایپ

  ،  ذهنمن   عن یچه. پس قضاوت    عنی  میفهم  . قضاوت و مقاومت را خوب ممیقضاوت و مقاومت دار  م،یهست  نیا

ا   دهد، دست م  خوب است به او خوش   اگر  بد است.  ا یخوب است    دیگو م  ایاصطالح  لحظه را به   نیاتّفاِق 

  مصنوع  ستند،ین  از جنس زندگ  هانیاز ا  کدامچی. هدهد دست م  ذهن   . اگر بد است ناخوشذهن  خوش

ا  یهستند، پالست  و  ا  کهنیهستند  اتفاق  باشد  داشته  م  نیانسان کار  را که ذهن نشان  هم    نیا  دهد لحظه 

  ن یجام بده تا من ا  یکه    د یگو حالت م  نیو به ا  دیآم   شیها پحالت   نیا  ذهنمقاومت است و در حالت من

[شل شل    نیمرکزم عدم بشود. ا  عنیبشوم،    (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره شل    نیبه ا  لیلحظه تبد
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واهمانش)]   ۶شماره  م  (مثلث  وقت   دهد نشان  فضا   که  با  دوباره  ما  م  ییگشامرکز  را    شود عدم  صبر  ما 

  شناسد،  شر را م  ذات زندگ  ای. مرکز عدم  مان به زندگ  دیآ و شر م  میصبر کن  د یکه با  مینیبم   م،یشناس م

است،    زیبا پره  شهیهم   هانی شر همراه با رضا است. مجموع ا  مینیب م  طورن ی. همشناسد شر را نم  ذهنمن 

ما قرار    ار ی است که در اخت  یابزار   ی   دهد، که مرکز عدم است به ما دست م  است که موقع  مهم   زیچ   زیپره

  زها یما به آوردن چ  شیعدم گرا  نیبنابرا  م؛یبشو  دهیهمان   ایبه مرکزمان    میاوری را ب  زهایچ   می ندار  لیما م   ردیگ م

و جام    شود ما عوض م  یار ی هش  واشیواش ی  م ینیب . مشود  م  ده ینام  ز یها پرهشدن با آن   دهیبه مرکزمان و همان

لحظه کار    نیا  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره شل    نیو ا  میریگ حالت است که جام م  نی. در ادهد را م

  آفات است.   ری که در تأخ  داند و م  کند م

خرابات»    ریپ  یجام، ا   ی«بده    دییگو شما م  وقت   ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧[شل شماره   طورن یهم

  ی جابه   دفعه ی،  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل شماره   به عدم  دیگردان م  ها دگیو مرکزتان را از همان

ا  پرستجسم  انعکاس مرکز بد ما در ردوا لَعادوا» و به و «   الْقَلم»«جف   میهمه صحبت کرد  نیکه اآلن  اصطالح 

ا  میها را همه گفتما هم جزو آن است، آن   یکه دردها   رونیب را در مرکزمان  علت است که ما جسم   نیبه  ها 

بر    ار  اشه یرا، سا  تشیتوجهش را و عنا  خواهد، خداوند هر لحظه م  که را. حاال درحال  ها دگیهمان  م، یگذاشت

جذب کند، خودش، خودش را، که    میما را که از جنس خودش هست   خواهد به ما کم کند و م  ندازدیسر ما ب

عدم،    شی . پس ستاردیگدرواقع اآلن اگر مقاومتمان صفر بشود، قضاوتمان صفر بشود، عمل جذبه صورت م 

  هر سه با هم هستند.   هان یو جذبه، ا تیعنا

  . کنم من از شما سؤال م ع یکردم (طبق جدول) سر رحط سؤاالت را م نیا طورن یهم

به عهدۀ شماست،    ران؟ید  ای به عهدۀ شماست    ست؟یلحظه به عهدۀ ک   ن یشما در ا  یار ی هش  تِیف یک   تِی) مسئول١ 

  .  دینباش رانیمنتظر د ران،ینه د

  خودم باشد.  ی رو  دیلحظه حتماً با ن ی) تمرکز من در ا٢

لحاظ  به   یر یابزار د  چ یهست، ه  ییفکان هست، فضاگشالحظه  قضا و کن   ن ی) ابزار مورد استفادۀ من در ا٣

ما    شهیکه هم  ستند،یابزار ن  ذهن   ی . ابزارهاستندیابزار ن  دهد، که ذهن نشان م   ییمن ندارم. آن ابزارها   زندگ

  د یخودم باشد، توجه کن  یلحظه رو   ن یرکز من در اتم  میی گو م  وقتغلط است.    م،ی کن کار م  ذهن  یبا ابزارها 

به من داشته    یکار   دیباشد. شما نبا  ریهرکس د  ایموالنا باشد،    ایباشد،    یشهباز  من  حتّ   یرو   دیتمرکز شما نبا
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در مورد من    دیبخواه   د،ی است که شما خودتان را رها کن  نیاشتباهات و محل لغزش ا  نیتراز بزرگ    ی.  دیباش

  ست، یمهم ن  نیواقعاً به حضور زنده شده، نشده است؟ اصال ا  زند حرف م  جانیکه ا  ی شهباز  ایکه آ  دیقضاوت کن

  .  دیخودتان کار کن   یاست که شما رو نیمهم ا

موالنا بلد    ای : «آدیموالنا را قضاوت کن   د یو مثال بخواه  دی خودتان بردار  ی را از رو   مرکزباشد اگر شما ت  ادمان یو  

سخت خواهد بود    اریبس  د،یدیو لغز  دیمنحرف شد  ری را از کجا آورده است؟»  شما د  زهایچ  نیاست واقعاً، ا

باشد، فقط خودتان.   دتانخو  ی است که شما تمرکزتان رو نیا یها برا صحبت نی. تمام ادیبرگرد د یکه شما بتوان

م اشتبا  رانید  وقت    حتّ رو   کنند ه  تمرکز م   یشما  را عوض م  دیکن خودتان     . شما رانندگ دیکن و خودتان 

شما باز هم   دهد، م  یفحش بد  ی   د،یگو به شما ناسزا م  نییپا  کشد را م  نیماش  شۀ یش  کس   ی  د، یکن م

  د یبروم جوابش را بدهم». نه، مطمئن باش دیچه آقا، من با  عن ی: «دیگو شما م ذهن. من دیخودتان کار کن  ی رو

اتّفاق افتاده    ن ی. ادیکن   دایرا پ  ز یحالت انداخت، وگرنه شما آن چ  نیرا به ا  شانیدر شما هست که ا  یز یچ  ی

ن است که  یا  ی برا  دهد و ذهن نشان م  افتد که م   . هر اتّفاقدی خودتان را اصالح کن  د، ی خودتان کار کن  ی شما رو

  . میقضاوت نکن ران ید یو رو  میخودمان کار کن ی ما رو

. شود با مختصر کار نم   د،یخودتان کار کن   یرو   داًیشد  دی با  عن ی:  دهم را انجام م  یو معنو   ی) قانون جبران ماد ۴

  .  دیکن  تیرعا دیرا هم با ی را هم، جبران ماد یقانون ماد  طورن یهم

لحظه بله   نیمرکزتان عدم هست و به اتّفاقِ ا  ا یکه شما آ  د ینیلحظه بب  ن یبه الست و مرکز عدم: ا  ) و تعهد۵ 

  . دیکن نی بازب شه یرا هم  نیا د؟ییگو نم  ای  دییگو م

و آن را   نیتان را، اهمسرتان را و بچه  دیتوان . نمرانیخودتان باشد نه د  یرو   دیو قدرت انتخاب با  اری ) اخت۶

 آن  ٔ . همه دهم و قدرت انتخاب دستم باشد، من واکنش نشان م  ار ی من اخت  گذارند نم  هان یکه ا  دیمالمت کن 

  . دیخودتان نگه دار  یرا رو   اریاخت خودتان و  یدوباره رو  دیاست که برگرد نیا ی ها براواکنش 

  . خورد درد نم دانش و سواد به   نیا  دیشو . اگر عوض نم دیشما را قادر کند عوض بشو  دی) دانش و سواد شما با٧ 

خداوند کار    یدر واقع برا  ا ی  اماصلمن   یبرا  ای   کنم،کار م   ذهنمن   یبرا  دیلحظه از خودتان بپرس  نی) و ا٨

  . طانیش یبرا ای  ذهنمن  ی برا ای کنم م
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است که شما  نیهستم. امروز اصال بحث در ا در زمان روانشناخت ایمستقر هستم  لحظهن یدر ا ای) زمان: که آ٩

  .د ینباش  در زمان روانشناخت

و مخصوصاً    دیکن است که ماِل حضور است. اگر شما شر م  حالت   یاست،    یادهیپد  ی) شُر: شر  ١٠

و شُر استفاده   شود م دهی شُر نام نیا صورت ن یدرا د،یدار دگیهمان  دینیب باز شدن چشم عدمتان که م یبرا

  ی ها استفاده از موالنا و درس   امان و    ییما گذاشته و امان فضاگشا  اری است که در اخت   از امانات زندگ

  . دیکن از امانات شُر نم  دیکن هر موقع شما استفاده نم  نیموالنا. پس بنابرا

صبر ندارد، عجله دارد.   ذهن مرکز عدم است. من  اتیه از خصوص است، دوبار مهم زیچ  ل ی) صبر: صبر خ١١ 

  د ینی فکان هستم. شما ببخودم، تابع صبر و قانون قضا و کن  مختلف زندگ   ی هاجنبه   ر ییتغ   یبرا  د ییگو و شما م

او م  ظهلح به. درواقع خداوند لحظهشود باز م   سرعت خاص   یگل با    ی . ما هم  شود بشو و م  دیگوبه 

.  دیاستفاده کن  یکشاورز   ایاز قانون مزرعه    دی. شما باشود باز نم  ترع یگل سر   ی ما   ٔ. با عجله میهست  طورن یهم

م مزرعه  م  بیدرخت س  ای گل    نیکه هم  دیگو قانون  تمام سع  کارم که  م  ام من  م  کنم، را  آب    دهم، کود 

 رات ییتغ  نیا  کنم، م   رییچونه تغ  کهنی. استیبدهد دست من ن  بیچندتا س  کهنیا  ول  دهم، آفتاب م   دهم، م

  بشوم. لیتا تبد کنم است و صبر م ییفضاگشا کنم، . من فقط صبر مرمیاندازه ب ام ذهنبا من  توانم را نم

  . ستندین  رانیخودم هستم، د من در زندگ   اری) مع ١٢

  . ذهناست، نه نقل کردن قصۀ خودم از من   وصل شدن به زندگ ،ییمن براساس فضاگشا  انی ) و ب١٣ 

کار کردن    شتریب  یاست برا یازه ی. بله انگکند گم نم  م یمن را در فکرها  رانید  نی: تحسرانید  نی) تحس١۴

  متوقّف بشوم.  ییجاها یسبب نخواهد شد که من در   رانید نیخودم. تحس  یرو

  *** بخش دوم  انپای ***
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  ذهن) (افسانه من  ٩شل شماره 

  
  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل شماره 

  
  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل شماره 

  
  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل شماره 

  
  ذهن) (شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣شل شماره

  
  وجودی انسان) (شش محور اساس زندگ با حقیقت   ١۴شل شماره 
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 اش اول بررس  ت یب  نیو با ا  دهد را نشان م   ذهنافسانۀ من   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   د ینیب که م  شل

  : میکن م

  خرابات  ِری پ یجام، ا ی بده
  آفات  ِریالتَّأخ فردا، که ف  مو

  ) ٣٣۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 م ی سیبر  میفرض کن ما پشم داشته باش   کهنیمثل ا  ‐است  سیردرواقع زمان   ذهنمن  نیا  دینیب که م   طورن یهم

. به دهد را ادامه م   ذهنو من  کند م  لیتبد  شناختلحظه به زمان روان  نیرا در ا و زندگ  ‐میکن  لیبه نخ تبد

اشتباه، که عرض    نیبه ا  دهاست افتا  یار ی هم هش  نیکه درواقع ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره انسان    نینظِر ا

  ل ی حضور خواهد شد، تبد  ی روز  ی   ذهنخودِ من   نیا  د،یخواهد رس  جه یباالخره به نت  ذهنمن   نیکردم ادامۀ ا

نخورده دست   طورن یما هم   ی ها دگیاگر همان  دهد شل نشان م  نیکه ا  طورن یهم  به خداوند خواهد شد. ول

به همانش  ای  دبشون  ادتری ز  ها دگیبماند و همان  باق اتعهد  و  ب  میما جسم هست  کهن یها  و    شتریدر ما  بشود، 

  ی ار ی هش  دیدان دردساز است، و دردها هم اضافه بشوند، و دردها م   شل زندگ  نی که ا  د ینیب روز هم مروزبه 

پا ب  یاری و هش  آورند، م   ترن ییرا  ب  چه   میکمتر متوجه بشو  عنی  نییپا  دیای ما  و  درون  در  است  ما.  رون  یخبر 

  سیمثال و  السیگ  یبه ذهن است    اری که هش  آدم  ی چه است، شما مثال    اشمعن   دیدان را شما م  یار یهش

  باهم دارند.   دو حالت چه فرق نیکه ا دیدان م ن، ییپا دیآ م اشی ار ی مست بشود هش دیبده

  فهمد  انسان نم  نییپا  دیایب   حضور  یاری . هشنییپا  دیآحضور م   یار ی هش  شود م  ادتریز  هم وقت   جسم  یار یهش

گم    ش یخودش در خودش و فکرها  ند،یخودش را بب   تواند نم  زند، به خودش م  یچه ضرر   کند دارد اشتباه م

آفات است، چون    ریدر تأخ   دیگو چرا م  دیشو شل شما متوجه م  نیاست. و از ا   ذهنحالِت من   ن یا  شود، م

. و دهد به هپروت را نشان م   شرفتیپ  حالاست در    ذهن که من   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره شل    نیا

بهتر    سالاست در ده   سالش شخص فرض کن که س   ن یکن کمتر بشوم! ا  ادیکه عمرم را ز  گفت موالنا گفت، م

   ها در مرکزش است و زندگ شده که همانش   یاکارخانه   ی  ندیب اآلن م  بود. ول  شتریب  اشی ار ی بود، هش  نیاز ا

  . کند م  شناختان به زمان رو لیرا تبد

. و هرچه که  یسازو دشمن   ی ساز مسئله   ،ی سازبه مانع   دیترجمه کن   دیتوان را شما م    شناختزمان روان   نیو ا

م  م  رود جلوتر  خراب   شود،  کمتر  موضعش  م  شود تر  معلوم  م   شود و  فدیگو چرا   : چون    رِیالتَّأخ آفات. 

  یشتر یب  ب یآس  شود،  تر مدر چهاربعدش دارد کم  شود، م  تراب وضعش خر  شود، کمتر م   اشی اریرفته هش رفته 
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بنابرادیخواهد د نده  ذهن من   نی.  ادامه  من   دیرا  شما  افسانۀ  ادی بشو  لیتبد   ذهنبه  به حق  نی.    قت یافسانه 

پ ب  وست،ینخواهد  هرچه  و  ماند.  هپروت خواهد  ماند،  خواه  شتر یب  دیبرو  د، یبشو  شتریافسانه خواهد    د یدرد 

خواهد آورد. پس    ترن ییرا پا  یاریشد و درد هش  دی کرد، از جنس درد خواه  دی درد پخش خواه  شتریساخت و ب

  .دی نیب آفات است، م  ریدر تأخ

است   دوار یو ام نده یبه آ رود جسم است که دارد م نیا  ذهن)] (افسانه من   ٩ل شماره [ش د ینیب که م طور ن یهم

خداوند را    که زنده شدن به خداوند است. درحال    ذهنمن   نیا  ی ها دگ یرساز ثمر    یبه ثمر برسد.    ندهی در آ

خدا،   یمن    ی  دیگو گرفته، م  شیرا در پ  ییدو  که که درحال   کند و فکر م  کند صورت جسم تصور م به

موضوع را    نیبه نظرم ما ا  اندازۀ کافصورت نخواهد گرفت. حاال به   یز یچون چ! همدیباالخره به خدا خواهد رس

بمیکرد  بررس ب  تی .   کامال تأخ  کند م  انیرا  ا  ریکه چرا در  مقابل آن شل  [شل  شل    نیآفات است. در 

  انسان است.   یوجود  قتیاست که حق (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شماره 

  ده یفا  رید  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ذهنمن   نیکه جلو رفتن ا  دیده م  ص ی که شما تشخ   یااز لحظه 

به قضا    رم،یکم ب  کنم و از زندگ  را بشناسم، عذرخواه   میها دگ یفضا را باز کنم و همان   خواهم ندارد من م 

 نو در عمل صبر را تجربه م  ناًیاصطالح عو شما به   اورم، یفَکان رو بو ک ر را تجربه م   د،یکنش را    زیپره  د، یکن

لحظه مرکز شما را عدم    نی اتفاق ا  رشیپذ  د،یکن لحظه آغاز م  نیاتفاق ا  رشیلحظه را با پذ  نیا  د،یکن تجربه م

ضلع    طورن ی. و هم افتد م  دنیدر درون شما به جوش   سبب یب  یشاد   د ینیب م  مدت   یو پس از    دارد م  نگه

آفر  لیچهار مستط  آفر  نندگیهست  ذوق  ا  رشی. پذچرخد م  نیا  طورنی و هم   نشی و  و متوجه   نیاتفاق  لحظه 

  ها  دگیو همان  چرخد م   یطورن یواهمانش، هم  ،نندگیآفر   سبب،یب  یشدن و انداختن آن و شاد  ها دگ یهمان 

  کار ماست. بله.  نیو ا افتدم  شود م  ییشناسا یی

باشد ما قضاوت    دهیکه اگر مرکز ما همان  دهد هم نشان م  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل شماره شل    نیا

. ما  ها دگ یبه ارزش همان   کند ارزش ما نزول م   م،یهست  شیاندی ابی کم  صورتنیدر ا  میو مقاومت داشته باش 

 درصدنجاه که حداقل پ م یکن حس نم  عنی م، یهم ندار ی و بلوغ معنو   میدان عنوان انسان ارزش خودمان را نمبه

  .  میهست  جسم  ی ار ی درصد هشحضور، پنجاه 

  ار ی مع  شیانداست. فراوان  شیاندمرکز عدم دارد و فراوان  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل شماره  ین یا  اما

 د یدار روا م  رانیخودتان و د  یرا برا  تیو برکت و موفق  ریلحظه اگر شما خ  نیا  دینی شما که بب  یاست برا  یخوب

  . دیهست شیانداحتماال مرکزتان عدم است و فراوان
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شما به قولتان عمل    اورندی ندارد به شما فشار ب و لزوم  دیده قول م  د،یشناس که ارزش خودتان را م  دینیب م

  ن ی ا  یارهای از مع  ی.  دیهست  چون مرکزتان عدم است و از جنس زندگ  دیهست   نیراست  د،ی. راست هست دیکن م

شما هستند    یبرا   تیها در درجۀ اولِ اهمانسان   ای آ  دین یاست که بب  ن یا  مین یبب  م یتوانم   رونیعدم در مرکز که در ب 

به    شما هستند، وقت  یبرا  زهایتر از چها مهم هستند. اگر انسان  زهایتر از چها مهم جهان انسان   نینه؟ در ا  ای

  ی  ای خاطر مختصر پول  است و به  از جنس زندگ  نی ا  دیریگ را در نظر م   شانتی اول انسان   دیرس ها مانسان

است    یطور ن یاگر ا  زها،یتر است، فقط انسان مهم است، نه چخالصه انسان مهم   د، یشو نم   کار شما عصبان

  پس مرکز شما عدم شده است.

  ١۴[شل شماره و    ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣[شل شماره  ضلعدوتا شش   نیا  طورن یهم

نشان    ضلعدوتا شش   نیا  دهم،  م  ح یمن توض  شهیرا هم   (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

عدم    ییلحظه مرکز شما با فضاگشا  نی. اگر در ادیستی ن   ای  دیت هس  شرفتیواقعاً شما در حال پ  ایکه آ  دهند م

  کند،  فَکان کار م و قضا و کن   شود م  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل شماره 

به   عنی من شما  شماره   ذهنعنوان  من   ١٣[شل  افسانه  با   زندگ  اساس محور    م یتصم   رید  ذهن)](شش 

نم   د،یریگ نم شماره   زندگ   د،یکن انتخاب  انسان)]   ١۴[شل  وجودی  حقیقت  با   زندگ  اساس محور    (شش 

 ن یو ا  شود منعکس م   رونی درونتان در ب  عنیالْقَلَم  جفو    دهد م  رییو مرکز شما را تغ  کند انتخاب م  تانیبرا

و ذهنتان را    دیده را انجام م  ییو فضاگشا  میتسل  شهی شما هم  افتد شما نم  یاست. حوادث ناگوار برا  بایز

ما از    شد که منظور اصل  دیاو زنده خواه  فراوان  تینها یخدا و ب  تینهایباالخره شما به ب  د؛یکن خاموش م 

  جهان است، گفتم.    نیآمدن به ا

افسانه من   ١٣[شل شمارهاما اگر مرکزتان اشغال   با   زندگ شش محور اساس)[(از چ   ذهن   ی زها یباشد پر 

  د، یکن م  سیرو زمان   د، ینکن  م یامروز، ثابت کرد  میگفت   همه ن یکه ا  د، یکن م   شی را ستا  یماد   یزها یو شما چ   یماد 

که من    د ییگو م  دیکه شما هر لحظه دار  د ید  دیخواه   د،یدار م   را نگه    ذهنمن   د، یکن م    شناختزمان روان   دیتول

شماست    هی فَکان به ضرر شما است، برعلقضا و کن   جهی. درنت کنم من مرکزم را خداوند نم  ستمیاز جنس خداوند ن

.  فتدیشما ممن است ب  یشما را هدف قرار خواهد داد و اتفاقات بد برا  یها دگ یزد به شما همان   اهد خو  بیو آس

 رون یانعکاس درونتان در ب  شود،  م  میبد ترس  کند م  می شما را ترس  رونیدرون و ب  لحظه که قلم زندگ  نیهم

خاموش    زند، حرف م  دائماً    ذهنمن   د،یشناس را نم   ییو فضاگشا  میزشت است، پر از درد است، شما تسل 

  ی فکر   زیبه چ  میکن م  لیرا تبد  زندگ  یرویما ن  . و درواقعدهد خودش را ادامه م  عدم خاموش   نیبا ا  شود، نم
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 نیشد اگر ا  میما به کرمنا و کوثر خداوند زنده نخواه  موقع چ ی.  و هستیدرست ن  ن یو ا  یو درد   یبه مواد فکر

  .   میکار را ادامه بده

  .  می را بفهم  تیب نیا معن  میبتوان کهن یا یبرا اتیاب  لیخ  اول بود و بررس تیب  نیا خُوب،

  خرابات  ِری پ یجام، ا ی بده
  آفات   ِریالتَّأخ فردا، که ف  مو

  ) ٣٣۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و با ادامۀ    میدار  ذهنو من  میهست  شناخت که ما در زمان روان   دهد به زمان نشان م  نیو انداختن ا  ریتأخ   در

که    میدیبه خداوند زنده بشود. ما فهم  یروز   ی  ذهنکه من   میدواریام  شناختزمان روان  دنیسیو ر  ذهنمن 

غلط    کند تصور م  ذهنکه من   یزیشد و آن چ   میاست که ما به خدا زنده نخواه  نینشان ا   ذهنصرِف بودنِ من 

  : دیگو بله کم کند. م خوانم م تانیرا برا  اتی است. باز هم اب

  ما را  هم زَنَدجان؟ تا به  ساق کجاست
  و فردا را یاز دلِ ما فکِر د بروبد

  ) ٢٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. و زدیهم برما را به   دۀیمرکز همان  نیکه ا  میطلب او را م  ییجان که خداوند است کجاست؟ ما با فضاگشا  ساق

لحظه    نیشما ا  شود فرداست. مو    روزیرا، که د  شناخترا، زمان روان   شناختاز مرکز ما جارو کند فکر روان

بودن، که ما   نده یدر گذشته و آ  نده،ید که گذشته و آیو بدان  د؟یفکر نکن  ندهیبه گذشته و آکه راجع   دیمتوقف کن 

 ی که از دست من اآلن چه کار   میپرس نم  چیه   طور جمعبه   دینگاه کن   م؛یاصال از گذشته صحبت کن  م یعادت کرد

صد سال    م،یچه نداشت  میچه داشت  ش،ی هزار سال پسه  ش، ی اش دوهزار سال پمه من انسان هستم، ه  د؟یآ برم

نورافکن خودتان    ری!  شما اگر حواستان به خودتان است، زمی چه داشت  شیسال پ  ستیدو  م،یچه داشت   شیپ

ب  د، یهست آن  که  خواند  ت یشما  غ  دیرا  خدا  م  رِ ی«از  و  را خواستن»  ُخوب    مرکزتان   دیخواه  خدا  بشود،  عدم 

من   سازم؟ م   چه من   کنم؟  م دیمن چه تول د،یاز خودتان بپرس  دیشما با  ست؟یکه کار سازندۀ شما چ  د ییبفرما

 چه کم  م ذهن است مال من   سهی. رفتن به زمان آن هم مقادینکن  سه یو مقا  کنم؟   ذهناست. من    در زمان

اش صحبت ! درباره ستیآن اصال به ما مربوط ن  م؟یشد. اآلن چه هست  می خواه  یطورنیا  م،یبود  یطورنیاست؛ ا

  .  میصحبت کن ذهنمن  دهد . اجازه نم میکن نم

  : تیب  نیطور ان یو هم 
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  مو فردا، که فرداها گذشت  نیه
  کشت  امینگذرد ا به کلّ تا

  ) ١٢۶٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ،  ذهنمن   ،ذهنبا من   جلو   ه   نرونکن،    سیررا خودت ندان و زمان   ذهنمن   عنی نکن.    نده یفردا فردا و آ  ه

آ  نیکه ا  ذهنمن  ا  ندهیدر    ، ی نشو   ریفردا، که پ  ییگوفردا، فرداها گذشت باز هم م   همه گفت  نیهست، که 

  ن ی ا  میتوانو ما ن  فتد یممن است اتفاق ب  زها یچ   ل یخ   عنیآفات هست    ری. در تأخ نینب   بیآس   ،ی فرسوده نشو

  د یعقا  ی و او    میآشنا بشو   کس   یکه ما با    فتد یاتفاق ب  فتد،یبه بدنمان ب  ق. ممن است اتفامی کار را بن

گفت هزارجور   میکه در غزل خواند   ذهن. در من میبه راه او و ما منحرف بشو  میداشته باشد که ما هم برو  یرید

 ی ا چاره   چیکردنِ خودش. ه  نابِرهد با ش  تواند نداشته باشد نم   ییانسان تا با او آشنا  کند،  م  دیحادثه ما را تهد

فقط شما    م،ینداشته باش  دهدذهن نشان م  کهنیبا ا  ی و کار  میکن   ییلحظه فضاگشا  نیدر ا  کهن یجز ا  میندار

  : هات ی ب نیبله. و ا کنم، من فضا را باز م دییبو

  رود فردا م  دِیبر اوم عمر 
  رود غوغا م یِسو غافالنه

  را امروز دان   شیخو روزگارِ
  رود تا در چه سودا م بِنگرش

  به کاسه، عمر رفت  گه  سه،یبه ک  گه
  رود ما م ی سهی نََفس از ک  هر 

  ) ٨٢٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

غافالنه    نیو ا  نده، یآ  دیفردا به ام   دیبه ام   میده لحظه را هدر م  ن یا  عنیفردا    د یعمر را به ام  ، ذهندر من   ما 

  د ی عنوان حضور ناظر بش. حاال شما بهمیکن کار را م   ن یکه ا  میفهم و نم   میدر ذهن هست  عنیاست. غافالنه  

  ی ز یچآن   د،یرو ذهن م  یصدا  غوغا و سر و   یو شما سو   کند که ذهن، شما را غافل م  دینی که بب  دیعقب نگاه کن

  رود،  جلو م  نیاست. هر لحظه که ا  شناختو زمان روان   توهم  ذهنمن  نیو ا  دیرو م  دهد که ذهن نشان م 

صرف    یجورچه   نیلحظه را بب  نیلحظه بدان، هم  نیروزگار خودت را ا  دیگو م.  از زندگ  کند شما را محروم م

سودا  ن یا  شود؟ م چه  در  شما  سودا   ا یآ  رود؟  م   ییلحظۀ  روان  دنِ یسیر  یدر  زمان    جادیا  ؟ شناخت زماِن 

ا  لحظه از جنس زندگ  نیمصنوع است، ا  شناختزمان روان   ؟ شناختروان  لحظه مستقرتر    نیاست. شما در 
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 شتر یب  د؟یکن صرف م  یز یچچه   یلحظه را برا  نیا  د،یشو م   شتریب  از جنس زندگ  د،یشو فضاگشاتر م  د،یشو م

م  با  نی ا  د؟یساز م   یتری قو   ذهنمن   ای   دیرس به وحدت  زندگ دیشما بدان  دیرا   .  ا در   لحظه گاه  نیما در 

  ی ازها یبود. ن   م یکه مرغ ابراه  یز یبخورم، رفت. همان چهار تا چ  ی زیچچه   ا یبشود    ادی پولم ز  عن ی  سه، یک   یسودا

  ریما د  رود، ما م   سۀیاز ک  بشود، چه بخورم؟ هر لحظه زندگ   ادیز  ماست، پول  سهی کاسه و ک   ذهنمن   مصنوع 

  : دیگو م  یبعد تی. بشود صرف م  یجور چه   دینی بب دیکه، شما با ادی ز میندار

  باده دردِه خونِ فرعون  یِجا به
  قات یجانم به م آمد موس  که

  ) ٣٣۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

را در    یز یچ  ی  دیده م   صی شما تشخ   عنی  ، شناختزمان روان   نیهم  عن یدوم غزل است. خون فرعون    تیب

باده به من خون فرعون را بده. فرعون،    ی به جا  دیگو . م دیزنده نگه ندار  د،یاشده  دهیذهنتان که با آن همان

  نیاز ب  یریزمان را از آن ب  ست،در زمان ا  است. هر جسم  شناخت است. خون فرعون، زمان روان   ذهنمن 

را از من رود م ا  دییآ بالفاصله م  د یریب   ذهن. شما اگر زمان  ابد   نیبه    ن یا   ول  د یریب  د یبتوان  اگر  یلحظۀ 

اآلن، مر    میریب  میتوان آن را نم  ی، ما جلوجلو   رود مقدارِ حرکت دارد، با سرعت دارد م  یدر زمان    ذهنمن 

ا دارم  نگاه که من  و  تأمل  م  نیبا  را  جلو م  امذهنبله، من   کنم اشتباه  زمان    ذهنمن   رود، دارد  در  دارم، 

م  شناختروان  ا  دانم دارم  م  نیکه  را  م  تانی ار یدر هش  یطور ن ی بنم، هم  خواهم نم   کنم، کار    د، یدار نگه 

ا  دینیب م   واشیواشی م  نیکه سرعت  دار   عن ی  شود کمتر  آگاه به   د یشما  مآگاه   زندگ  صورت  از    دیشو تر 

  ی جور است، چه   شناخت نبشود که زمانِ روا  ختهیما باشد اگر ر  ذهنخون فرعون که من   د ییگو وضعتان و شما م

  عن ی  ر یو پنجۀ ش  ریکه پوزِ ش  دیگو م   نییپا  نیهم   یبرا  شود از آن آزاد م   زندگ  شود؟  م  یجور چه   شود؟ م

  است.   آلوده به زندگ  شما، زندگ

  ا ادامه بدهد. خون م   تواند نم    بماند، به زندگ   باق  تواند بدن نم   ن ی. خون اگر نباشد اکند خون را م  ل یتمث

   شناختزمان روان   ، ذهنلحظه، خونِ جاودانه است. خون من  ن یلحظه است. ا  نیا   ، و زندگ  اصلعنوان من به

صورتِ جهان به   نی. ما موقع ورود به امیاست که ما ساخت  مصنوع   ی  ذهناست و من   ی است، زمان مجاز

که الزم بوده    می ساخت  یز یچ  ی م.  یبساز  یز یچ  ی  میتوان م   م،یخالق هست   میچون از جنس خدا هست  ،یار یهش

چرا؟   م،یخرابش کن میتوان م میرا که ما ساخت   ی زی. چ م یرا بشناس تمانی فرد  میتوانست چون اگر نبود نم میبساز

و ضعف     ذهنمن   یرو  دیکن  دا یقدرت پ  کهن یا  یبرا.  میرا شناخت   تمانیما فرد  ر،ید ست یاآلن الزم ن  کهنیا  یبرا

جذب دارد، شما    قُوۀ  نیما را. ا  کشد م   دگیهمان  ی   شود؟ مسلط م  یجور بر شما مسلط نشود، ضعف چه 
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به    رود م   دیکن را رها م   یز یچ  یکه    دیدید  کهنیدرست مثل ا  ،ی زیچ    یدر    دی کرد  یگذار ه یرا سرما   زندگ

  دانِ یم  ی است،    ل یپتانس  دانِ یم    ی  م ییگو اصطالحاً م  دانِیم   ی  جانیا  کهن یا  یبرا   رود؟ چرا م  ن، یمرکز زم 

رها م  زیجاذبه است. هرچ  ما هم جسم درست کردنیمرکز زم  یسوبه   رود م  دیکن را  ما    یها دگ یهمان   م،ی. 

چون ما    د؟یکن توجه م   مینرو  میتوان . ما مکشد م  یاری عنوان هشآن هم ما را به   کشد، م   نیکه زم   طورن یهم

به او   م یداد  ادیما    م،یاش کردکننده به او، ما وسوسه   میقدرت جذب را داد  ن یما ا  م،ی را داد  رو ین  ن یما ا  م،یساخت

لحظه که قدرت خداست و    نیاگر به قدرت ا  م،یریرا پس ب  نیا  میتوان . ما مستین  که اگر او نباشد زندگ 

  .  میبشو میتوان لحظه م  نیا م،یمجهز بشو  ییاست با فضاگشا زندگ

   یکه شما     هست؟ درواقع آن زندگ  فرعون» خون فرعون چه   دردِه خونِ   دهبا  ی«به جا   دیگو م  نیهم   یبرا

را، گره را    نیا  دیبخش به تله افتاده، اآلن م  تان از زندگ    قسمت  دیدی. شما رنج رونیب  دیکش م  د،یگذاشت  ییجا

هم درست    دنیشبخ   ای  د،یببخش   دیُخوب شما گره را باز کن  دیدی. شما رنج دیریگرا پس م   زندگ  دیکن باز م

  د ی داشت   کس   ی از    یی جایانتظار ب  ی غلط بوده، شما    دنیکار غلط بوده، اصال رنج   ن یکه ا  د یایب  ادتان ی   ست،ین

گره    کنم باز م   دم، یاشتباه کردم رنج   د ییگو م  د، یگردان آن را درواقع برم  ،ذهنعنوان من به   د یدیآن نشده، رنج 

  د، یزیر هم م. اتصال را به د یکن است. درواقع زمان را شما مختل م   ن خون فرعو  ن ی. اشود آزاد م   را، زندگ

بِمد. تمام    تواند را نم  زندگ   جهیو در نت  دیکن اتصال را قطع م  دیوصل هست  ییجا  یبه    کهن یدرست مثل ا

  . بلعند ما را م  زندگ ها ن یهست، ا  دگیروشن در مرکز ما که همان ی جاها نیا

کار را بن    نیا  دیگو خرابات از خداوند م  ر یدارد از پ  نیباده دردِه» و ا  یِها «به جااز آن   ریبش، ب  دیگو م

طور که  جانم آمده خداوند را مالقات کند همان   من است، موس   یِاریجانم هش   جانم، موس  موس  کهنیا  یبرا

خدا من از جنس تو هستم، من آگاه    یاست ا  نیا  تیب   . معنمیی گو مالقات کرد. حاال ما به خودمان م   موس

   ذهن شده فرعون، من   نیبشود، ا  ها دگیهمان  نیرا تماماً گذاشتم جذب ا  ام . زندگستم ین  ذهنشدم که من، من 

. شما به من کم کن و درواقع شما  ستم ین  ن یا  دمیفرعون هستم. من اآلن فهم   نیا  کردم شده فرعون، من فکر م

  کنم،  خودم را ارائه نم  ذهنعنوان من به   کنم نم   ی کار  کنم،  من مقاومت و قضاوتم را صفر م  م،یهست  یو من  

.  می با هم مالقات کن  میخواه پس من و تو م  ، جان من که تو هست، آمده به مالقات خودش که تو هست موس

پاره کن، متوقف کن، د  شناختحاال زمان روان  ت  خواهم نم  ریرا  آن   دیولزمان     زندگ  دینیب موقع مکنم. و 

  ذهن)] (افسانه من  ٩[شل شماره  رود تان به آن نمتوجه  ها، دگ یاز همان  شود م دهیاصطالح کشبه
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  باده، دردِه خون فرعون  یجا به
  قات یجانم به م آمد موس  که

  ) ٣٣۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره   شود مرتب مرکز عدم م  کنم م  ییکه فضاگشا  شل   حالت،ن یا  عنی

   و شما زندگ   کند لحظه با خداوند مالقات م   نیشما در ا  یاری هش  عنیجان شما     موس  دۀیپد  نیکه ا  دینیب م

   ذهنکه من   دیشو بله و متوجه م  دیشو و به آن زنده م  دیکش م   رونیرا ب  ها دگی شده در همان   ی گذاره یسرما

  یی مختل شده اگر توانا  به زمان. وقت  دیبرو  دیندار  لی مختل شده، شما م    شناختشناخته شده و زمان روان 

  ل ی م  د،ید  دیرا شما در خودتان خواه  نیزمان کمتر بشود، ا  جادِیشما به ا  لیم  ایزمانِ شما کمتر بشود    جادِیا

ده سال    کنند؟ از گذشته صحبت م  با چه حرارت  هابعض   یدی. ددی گذشته صحبت کن  یزها یاز چ   رید  دیندار

رفتنش  . همۀ گذشته شیبه من زده ده سال پ  حرف را زده، نگاه کن چه حرف  نیشد، همسرم ا  یطورنیگذشته ا

  د ی نیب م  شود مختل م   شناختزمان روان   اصال اآلن زنده است. اآلن وقت  کهن یبا حرارت و استحام هست مثل ا

. چرا  زنم ها را محرف   نیدار است که من اآلن دارم اخنده  نیحرف را زده، ا  نیا  شیآن، ده سال پ   دیبود  ماش   یآ

مرکز عدم به   کهن یا  یلحظه است؟ برا  نیدر ا  لحظه است. چرا زندگ   نیدر ا  زندگ  ش؟ یبه ده سال پ  روم من م

هست   یتصور زی عمال، در ذهن همه چ دیشو مزنده  د،ی کنلحظه است. حس م نیدر ا  زندگ کند شما ثابت م 

  : دین یرا بب  تیسه ب نیبله. ا

  ست ز ساعت خاسته  هانیتلو جمله
  که از ساعت بِرست  نیاز تلو رست

  ) ٢٠٧۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی شو رونیب ز ساعت، ساعت چون
  ی وش چونینمانَد، محرم ب  چون

  ) ٢٠٧۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست یآگاه ن  ساعتیاز ب ساعت
  ست یراه ن ر یسو جز تحکش آن زآن

  ) ٢٠٧۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

متغ نیتلو احوال  تغ  ناش  رِی:  زمان.   راتِ ییاز  و  انسان    عن ی  نیتلو  مان  تغ  ا ی احوال  اثر  در  انسان    ر ییحال 

رنگارنگ شدن کند م   رییتغ  ها دگ یهمان  ا. همۀ  تغ   یفکرها   کهن یها،  رنگ   کنند  م  رییما  مبهما    م، یشو رنگ 

اش از زمان  همه   هان یا  شود، خوب م   شود بد م  شود، خوب م  شود بد م  شود، خوب م   شود احوال ما بد م 
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  ی مجاز   زیچ    ی  ذهنهم که من   دیدان است. م    شناختزمان روان    به معن  جان یاست. ساعت در ا  ختشناروان 

لحظه زنده است و شما هم از جنس    نیزنده. خداوند ا  عنی  نیو ع  ساخته شده از فکر، اصل  عنی  یاست. مجاز 

ا  دیازنده   ناًیع   د،یاو هست فرق دارد،    ذهن   تجسم   یپالست  لحظه با زندگ  نیزنده در ا   لحظه، زندگ  نیدر 

  . رهد هم م برهد، از رنگارنگ ان روانشناختزم  از ساعت  دوم  ،از زمان روانشناخت   که: هرکس دیگو م

از    که هرکس  رهد م  ست، از رنگارنگ خاسته   از زمان روانشناخت  عنیست»،  ها ز ساعت خاسته تلوين   «جمله

  رون یلحظه ب  ی   اگر از زمان روانشناخت  عنی.  »،ی شو  رونیب  ز ساعت ساعت  «چون  د،یره  زمان روانشناخت

که چون مال  شد، چون   یطور شد آن   یطور نیا  دهد، م  ح یتوض  که ه  ماند نم   ذهنمن   چونگ  رید  د،یبشو

  ونه هست چ  یجورخدا چه   دییبو  دیتوان چون ندارد، شما نم   خود زندگ  دهد،که ذهن نشان م  ستی ز یچ

  هست، چون ندارد ما هم اصلمان چون ندارد.  هست، چه شل

. محرم میشو م  چونیمحرم ب  وقت  ماند، بود نم  تیدر آن هو  داد ذهن نشان م  کهی ز یچآن   عنینماند»،    «چون

  ماند،  ذهن نم  میشو زنده م  به زندگ   میشو به خداوند زنده م  وقت  میشو زنده م  چونیب  عن ی  میشو م  چونیب

ندهيم    تیاهم   دهد چون هست ذهن نشان م  کهی ز یچو به آن   م یفضا را باز کن   میاين لحظه که زنده نشد  اگر در 

  ن یا   زمانی ب  عن ی   ساعتاز بى   زمان روانشناخت   عنیساعت    دیگو بعد م  م،یرسم   چونی باز هم به حالت ب

 یمان،    ی  شود مشخص م   زیبا دو چ   یز یچهر  میی گو م   وقت  ،زمان روانشناخت   ستیآگاه ن  یلحظه ابد

در    یز یچ یهست، اگر شما مثال    ی مجاز هست، زمان، زمان روانشناخت  ذهنمان من  د،یکن زمان، توجه م 

فقط   دیهست، اگر شما نگران نشو ن یشما ع یبرا زمان روانشناخت دیشو و نگران م افتد م  ادتانیاالن  ندهیآ

لحظه  نیدر ا دیشما با ست،ین تزمان روانشناخ  نیا دی کن ییجوو چاره  دیلحظه زنده باش نیو در ا فتدیب ادتانی

  یی جوخبر بدهد و شما چاره   ندهیآ یهاده یاز خاطرات گذشته و از پد تواند ذهنتان م ول  ،به زندگ دیزنده باش

که    زمانیاز ب  زمان روانشناخت   ،ذهنزمان من   عنیآگاه نيست»،    ساعتی«ساعت از ب  د؛یکن توجه م   د،ی کن

  که، با چند بار تکرار روشن هست.   ستندین مشل  زیچ  ل یخ هان یا دوارمی. امست یهست آگاه نلحظه  نیا

لحظه    نیا  زمانی خداوند، در ب  ، عنوان زندگشما به   ، است زمان روانشناخت   در ساعت روانشناخت  ذهنمن  

   وقت   م،یسو بروبه آن   میتوان هست که ما م   رت یکه فقط در حالت ح  دیگو م   ست،یلحظه زمان ن  نیهست  ا

ح  م،یشو م  مان یب  م،یشو م   زمانیب حالت  م   رت،یدر  زمان    ستدیا م   مانیفکرها  قتو  ،ستدیا ذهن 

   اين در زمان روانشناخت  میزن حرف م   میدار  ه   دینیب وگو در زمان هست، م گفت  نیا  افتد، هم م  روانشناخت 

  .کند مختل بشود. انسان سوت م  هست، اگر زمان روانشناخت 
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سوت کنيم،    میحرف نزن  می هست که ما واقعاً گفتار را متوقف کن   نیراهش ا  ی  م،یکن م   سیربا گفتن ما زمان  

  د یی که بو  زمان روانشناخت  میدیاالن فهم   ول  م،یآگاه بشو  زمان ی ب  عنی  ، ساعتیاز ب  واشیواش ی!  خاموش

.  شناسند را نم  زمانیب  ای لحظه را    نیا  کدامچ یه  هانی که مانش هست، ا  ذهنمن  ای  کند،  ذهن با آن کار م

است.   باده در ده خون فرعون»، خون فرعون، زمان روانشناخت  یجا«به  کهن یا  یبرا   م؟یچه آورد  یبرا  رانیا

جذب کنند    یانرژ  توانند نم  ها، دگ یهمان   درخشند، که در مرکز ما م   گانستاره   نیا  دیافت م   رتیشما به ح  وقت

  حال؛هردر خودتان، به  دیدار را نگه م  یو انرژ

  ما ز خون خصم باشد   شراب
  لذّات  ستیادیرا ز ص  رانیش که

  ) ٣٣۶غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

 برند،  کردن لذت م  دیاز ص  رانیش  که  .ست ذهنمن   جا ن یخصم در ا  ست، ذهن: شراب ما از خون مندیگو م

شده گشوده   یبا فضا  ییخودشان هست با فضاگشا  یهستند که تمرکزشان رو   ییهادر واقع انسان   رانیحاال ش 

من   شوند م  ریش م  شان ذهنو  م  کنندم   ییو شناسا  نندیب را  ا  درند م  وقت  درند، و  که    نیدنبال  هستند 

تبديل به    ای به درد بند يا مسئله درست کند    لیرا تبد   درست کند زندگ  لهنماند که مسئ   دگی شان همانن درو

واقع  در   رانیرا تلف بند، ش   ی حرف بزند انرژ بند ه  یفکر  زیبه دشمن بند، تبديل به چ  لیمانع بند، تبد

  د یگو م   نییاپ  کنند، م  دیص  شده زندگ گشوده   یلحظه در فضا   نیو ا  کنند  هستند که فضا را باز م  ییهاانسان

رنجش را    نیخوب، مثال من ا  ل یخ  میگوي م   م یکن نگاه م  از ذهن هم مثال وقت   کنند، شار نم   هان یاموات ا

چنگال و پوزِتان    نیو ا  میکن م د یص زندگ   میدار رون، یب میکش را م اش از درون آن زندگ کنم دارم االن پاره م 

اگر آشار بشود    ی. خون زمان مجازدیزیر را م  ی آلوده خواهد شد. شما درواقع خون زمان مجاز   به زندگ

آقا يا    یبرا  ی زمان مجاز  می که بتوان  می کن را تلف م ما زندگ   عنی ما،     از زندگ  یما. زمان مجاز زندگ   شود م

  نکند !!  خواهمکند، خوب م  دا یکه ادامه پ می کن جادیا مان ذهنخانم من 

  ما ز خون خصم باشد   شراب
  لذّات  ستیادیرا ز ص  رانیش که

  ) ٣٣۶غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

  کند  ها شار ماز آن   ییرا    اش زندگ   کند، نگاه م   اش ذهنو به من   کند فضا را باز م  کهست کس  ریش  پس

  بند، اما،  دیص دیبا برد کار لذت م و از اين 
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    ر یش یچه پرخونست پوز و پنجه
  ن عالمات یما گرفتست ا  ز خونِ 

  ) ٣٣۶غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

و خود خدا و شما و خدا    هست؟ شما و خود زندگ    شده ک گشوده  یآن فضا   د یکنشما فضا را باز م   وقت  پس

قدر چه   شما و زندگ   مورد نی حاال در ا  ر،یکه پوز و پنجۀ ش دیگو . مدیدر را م تانذهن . من ریش  دیشو با هم م 

به خون    میکن م   لیتبد  صورت زندگبه   میریگ را م   ذهنخون من   عن ی. آلوده به خون است.  ست آلوده به زندگ

و   شود لحظه مستقر م  نیدر ا  شتریب  ایلحظه    ن یشما در ا  زندگ  شود، کم م   لحظه، هرچه زمان روانشناخت  نیا

  .  شود تر ملحظه فراوان نیشما در ا زندگ

صرف    کرد؟  م   از شما، صرف چ  دیکش دائما م   د،یدزد موش م  ی را    که زندگ   دیکن حس م   دیکن حس م  شما 

از    عنیعالمات    نیا  ستذهنو از خون من   ست، قدر آلوده به زندگتان چه پوز و پنجه   ریعنوان ش شما به   درد.

 چ یهبه شما  دیزیباشد خون هر دو را بر ادتان ی  ،من یما است   ی دیخون ما و من، هر دو، شما دو تا من دار

  ، میشو م   دهیباهاش همان  م یریگ را ما م  جمع  یباورها  ، جمع  یبه ما، مثال باورها   کند  از ما که تحميل م  یز یچ

ام از جم   م یاز جمع هست   یما    کهن یا  د یبه  امنو     جمع   یبا باورها    وقت  م،یریگ م   یی و دانا  م،یریگ م  ت یع 

را قبول    ییما باورها  کهنیا ی برا م یما دانا هست م ییگو م  م،یکن م  ییحس دانا  مان ذهن با من   م،یهست تیهوهم

  ست،  ذهنمن   یهااستدالل هم    هانیغلط باشد که!،  ا  تواند نم  نینفر قبول دارند. خوب ا  ونی لیکه مثال ده م   میدار

از    هان یرا دارند. ا  ورها با  نیها هم اآن   کهن یا  یچرا؟ برا  کنند م   ت ینفر پشت من هستند من را حما  ون یل یده م  ای

  اش دروغ  است آقا...! باورها حس حفاظت خواهند کرد، همه  نیا

را دارم در خودم پاره    ها ما و من  نیهمۀ ا  رم،یمن ش  د ییبو  دیشما با  ر»،یپرخون هست پوز و پنجۀ ش  «چو

مختل کردنش    کنم، را مختل م  زمان روانشناخت  ای  اندازم م   شناسم را م    دگیهمان  دیی. چه شما بوکنم م

 کهن یمثل ا  ر،ید  دیبرو  دیتوان جا، نم آن   دیرفت  م  ه  د یداشت  رنجش  شیکه مثال همان ده سال پ  دید  دی خواه

را از   اشت یاهم ا ی د،یندار ل یم  ا ی د، یخواه نم ا ی د، یآنم  دیای ب ادتانی ی ز یچ ی دیخواه  چه ماصال، هر  دیارفته 

  رون، یب  دیای ب  ذهنخون از من  د،یاکرده  قیتزر  تان قیوجود حقو به  دیخونش را گرفت  کهنیا  یبرا  ،دست داده

  بله.  م،یرو م  شیپ  میاصطالحات موالنا دار نیبا ا شود به حضور م  لیخون حضور، تبد شود م

  قبال،  میرا داشت  تیب نیا و
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  تا به شهادت رس ر یچو ش خور و م  زنم

  یی گردنِ کافر اَبخاز  بزن تا
  ) ٣٠١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  نماد ذهن است. جا نیااز کوهستان در مغرب قفقاز، در  بخش ی  هی: اَبخاز با اَبخازدیگو م

   را بشناس همانيدگ    ذهنمن  خور، هم م   زن،  که هم م  دیگو به شما م   ، ذهنکافر من   ن یهم   عنی  یَابخاز   کافر 

 واش یواش ی. شما دیبع  زیچ یدور افتاده،  زیچ ی  عنی  یهست، قفقاز ی کافر قفقاز نیهم   ذهنرا بشناس، من 

. من  دیآ من کردم! اصال به عقل آدم جور درنم  هک   کار ن یهست ا  ی دیکار بع شد از موالنا که چه   د یمتوجه خواه

امان گذاشتن خداوند    که حال را گذاشتم در مرکزم، در  هان یشدم با دردها و فکرها و باورها ا  دهیهمان  عمری

  ی گردن کافر ابخاز   کهن یالبته بعد از ا   ، بِیعج   دِیبع  کار  یهست که من کردم،    یکار چه   نیدر مرکزم بوده. آخر ا

: هم بزن و هم بخور، بزن،   دیگو . درنتيجه م دیآ دست مبه  آگاه  ن یا دیکن فکر نم   ذهنمن  ق یو از طر م یرا زد

فرعون را    دات یرا ببين، تهد  ذهنمن   دات یرا بش، تهد  اشارانه یدرد هش   عن یبخور،    ، دگیبزن به همان   عنی

  ببين.  

دست    دیگو فرعون جادوگران خودش را م  کند، م  دیفرعون تهد  : خون فرعون، بله ما خون فرعون، ولدیگو م 

  د یاالن بخواه    ذهنعنوان من شما  اگر به   . کند م  دیمرتب تهد  عن ی  د؟ یکن م  انتی به من خ  برم، را م  تانیو پاها

  د یگو م  د ییای اطرافتان بيرون ب  یها آدم  ذهناز نفوذ من   و حت   د، ییایب  رون یبزرگ جهان ب  ذهننفوذ من   ر یاز ز

شعورت را از    ،یشد  عقلیب   ندیگو م  کنند، نم  تانیرها  سادگ  نیا  کنم. به  یهمار  توانم نم  ریمن با شما  د

  د ی کن شرکت نم   میکن توطئه م  میما دار  دیکن  بتیغ  ندینش شما با ما نم  ،ی ها کافر شدموقع   ، بعضیدست داد

   عن ی!!    دیخواه  . شما نممی گفت  م  م یرفت م   م،یشمردمردم را برم   ی هاب یع  میکرد م  ییجوب یچه! قبال ع   عنی

  ی طورکنم. نه آن غلط هست، اگر آن   کار خودم    ی رو   ر ید  خواهم  . بابا من م دی!!! شما جزو گروه ما هستچ

  ن یخُوب ا  کند که آدم فکر م  دیپشت تهد  دیتهد  ،دیتهد  رون،یب  مرو آقا باشد م    رون،یهست از گروه ما برو ب

عنوانِ چماق  به   ذهنکه من   ییتنها  کند، به ما حمله م   یی موقع تنهادوستانم را از دست بدهم چه کار کنم؟ آن 

 پول یدوستانم هستند از من مواظبت کنند، اگر ب  نیبشوم که فقط ا  ضی اگر مر  ،کسی ب  ،یی تنها  کند، مطرح م 

بِش، نترس، مانند    کند، حت  دیبذار تهد  خور، و م  زن ! مدیتهد  ر،یها دن حرف یاز ا  دانم بشوم چه؟ نم

  . را بزن یکافرِ قفقاز  نیو گردنِ ا ذهنبه من نسبت  یر یتا بم ریش
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  هم خونِ انگور    گور و ن رمینگ

  ز اثبات  مستم، ن  من از نف  كه 
  ) ٣٣۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

جهان    نیکه آدم از ا  ینمادِ هر شار   نیو ا  خوردند و با شراب م  کردند کباب م   گرفتند، گورخر م   میقد  خُوب

 دهد که به من م  یجهان پخته و شراب  نیکه ا  یز یمن به چ  د یگو . مردیگ جهان م  نی که از ا  یو هر شراب  ردیگ م

روزها دنبالِ    ن یز اثبات». ما ا   مستم، ن  «من از نف   کهنی ا  یندارم؛ برا  اج ی و توجه، احت  دییمست بشوم، مثل تأ

اثبات. نف  میدرست هست   نف  نیهم   انِیب من  عن ی  و  [شل    ذهنانکارِ من   یبرا  ول  ،طورِکل به   ذهنانکارِ 

 یی . اگر فضاگشا(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   دیکن   ییفضاگشا  دیشما با  ذهن)](افسانه من   ٩شماره 

است و    واقع  نف  نیرا که مرکزتان باشد، ا  ذهنمن  دی کن م  نف  دیواقعاً، شما با عدم کردِن مرکز دار  دیکن م

است    ن یو آن، ا  خورد  م   یدرد   ی ذهن به    د، یست یرا که شما از جنس آن ن  یز یهرچ  دیکن م  ییشناسا  د یشما دار

ن  کند م  ییکه شناسا از جنِس چه  که از جنسِ پولمان   میکن  ییشناسا  میتوان . ما اآلن با فکرمان م میستیما 

  .  میست یها ناز جنِس فکرِ آن  عنی  میستیاز جنسِ، از جنسش ن م،یستیجنسِ همسرمان ن  زا م،یستین

را به زبان   نی. اگر امیستیاست، ن  ر زمانِ روانشناختشده از فکر است و دکه ساخته   ذهنما اصال از جنسِ من 

  د یگو م  نیاست؛ پس بنابرا  فقط زبان   ن یا  م،یبشو  لیتبد  میکه هست   عمال به جنس  میو فضا را باز نکن   مییبو

ادامه نم  ذهنکه من، من  اگر من   دهم را  ادامه بدهم، به   ذهنچون     ذهن حرف بزنم، من   ذهنمن   ۀلیوسرا 

  ن یا  واقع  است. نف  یتقلب  اش نف   کند، م  خودش مانع هست، نف  که براساسِ خودش، فکرِ خودش درحال

  یی شناسا  خواهم من م  دییگو است؛ چون شما م  واقع  نف  ن یا  ،نباشد حداقل در آن لحظه  ذهناست که من 

  د ییرا و بو  ذهنمن   دیکن  یی شناسا  دیخواه که شما م   ر،ید  نیا  عنی  و آن را انکار کنم، نف  ستمیکنم چه ن

.   ناس بش  توان که چه هستم را نم  بدان  چه هستم، ول  ییو بو  بن   ییفضاگشا  دیکار با  نیا  یبرا  ستم،ین  نیا

به اصل   عن یچون اثبات، اثبات هم    کنم؛ با ذهنم اثبات نم  ول  کنم م  که من فقط نف  دیگو م  نیهم  یبرا

  ن یاثبات است. ا  نیا  میستی با   زندگ یِبه پا   م، یبشو  من اصل  م، یجدا بشو  ذهناگر ما از من    عنی شدن،    لیتبد

  د یگو قدر به خداوند زنده شدم؟ آن م من چه   دیبپرس  دیتوان بشناسد. شما از ذهنتان نم  تواند اثبات را ذهن نم 

آگاه    ساعت ی ساعت است. گفت: «ساعت از بآن از جنسِ    شناسد، چون آن نم  دی شو م  د یو شما ناام  چ یه

   ول  ندیب لحظه آن را م  نی ا  ست، یلحظه آگاه ن  ن یاز ا   شناخت است. زمانِ روان   شناختآن زمانِ روان   ست»، ین

  . ندی لحظه را بب نیبرگردد ا تواند آن نم
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اصل شما    . زمانِ روانشناخت دین یرا بب    شناختروان زمانِ    دیتوان و از جنسِ خدا م  یابد  ۀلحظ  نیعنوانِ ابه   شما

را ادامه    ذهنمن   دی. اگر بخواهدینه اثبات کن   د،ینه انکار کن  تان ذهنشما با من   نیبنابرا  ند، ی بب  تواند را نم

را که باز هم ذهن    یحاالتِ معنو   بعض  ذهن. منستی ن  باتاثباتش هم اث  ست،ین  نف  اش درواقع نف  دیبده

آن همان اثبات    کردم، است چه فکر م  ادمی خوب شد،    ل یحالم خ  شبی. ها پرداند را اثبات م  هانیاست، ا

  ی : برا دیگو به خدا زنده شدن. پس م  عن یآن اثبات نبوده، اثبات    د،یبود. اگر شما با ذهنتان اثبات را شناخت 

که    دیو از او بخواه   دیاست که شما ذهن را ادامه نده  ن یمان سِر ا. تمام صحبت روم و اثبات من به ذهن نم   نف

  صحبت کند و اثبات صحبت کند.   به نفبه شما صحبت کند، راجع راجع 

   به زبان ه  د،یداشته باش   ذهنکه شما من   ستین  نیا   درک بشود. نف   دیو اثبات، درست با  دو کلمه، نف   نیا

کردم، من از جنِس خدا هستم، از جنسِ ماده   ییمن شناسا  دم، یهستم، من فهم   که من از جنسِ زندگ   دییوب

ا  د ینبا  تیهوباشد، هم   یماد   د یمن نبا  نکِیماده باشد، ع   دیمرکزِ من نبا  ستم، ین   ر، ید  نف   عنی  هان یبشوم، 

 ست، ین  هانیا  ر،یکنم، معلوم است د  نف  دیآن را با  ستمی از جنسِ آن ن  ستم،یکه ن  یز یکنم هرچ  نف  دیدرضمن با

  است.   یدیاطالعات مف   اطالعات است ول هانیا

مرکز    د یایلحظه ب  ن یدر هم  خواهد  و م  دهد که ذهنتان نشان م  یز یچ  لحظه آن   ن یاست، ا  یطور پس اگر آن 

شده گشوده   یِفضا   نتانذه  د ی. نگذارشود فضا گشوده م   دیکن م  نف  . وقت دیکن  آن را نف   ییشما، با فضاگشا

  د، یکن نم    صحبت  چیه  د،ی ندار  یکار   چ یشده و اثبات هگشوده   یِبدهد. شما اصال با فضا   حیشما توض  یا برار

  ن ی اثبات ازب   عنی  د یبا ذهن خواهد بود. حرف بزن  دیچون اگر حرف بزن  د؛ی شناس نم  د، یدان اصال نم  کهن یمثل ا

هست که مثال روابطتان    ی معنو  شرفتیاز پ  ییها. نشانه دی خبر ندار  چیه   تانی معنو  شرفتیشما از پ  نیرفته، بنابرا

که    ندیگو مردم م  شود، م  ین شود، م ضررتری ب شود، م  باتری ز رونیانعکاساِت مرکزِ عدم در ب شود، بهتر م

 جهینتبه   تان ی کارها  ن، به فکر و عملتا  زدیر م  خرد زندگ  د،یشو م  ریپذشما انعطاف   د، یعوض شد  کهن یشما مثل ا

عالئم آن    هان یا  ۀ هم  د،یکنم   جاد یصلح ا  د، یکن نم   جادی مقاومت ا  د،یکن م  شرفتیپ  یدر امورِ ماد   حت   رسد، م

  .  دیبشناس دیتواناثبات را نم  اثبات است، ول 

شما در    بات»ز اث   مستم، ن  که «من از نف  دیگو م  . پس وقت شود اثبات درواقع خدا است که در ما زنده م 

 کنم م  ی ابینه ارز  کنم، نه فکر م   کنم،  به اثبات نه صحبت مکه من با ذهنم راجع   دیریگ م   اد یخوب    جا نیا

 ن ی که من ا  دییگو لحظه شما م   نیدر ا  است. نف  ییهم عمال فضاگشا  است و نف  خودم را، من فقط کارم نف

 شده را مهم بدان. بعد آن گشوده  یِپس آن را مهم ندان، فضا  ست یاگر ن  ستم،ین  دهد، که ذهنم نشان م   یز یچ
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بشود    عیوس   ل یفضا خ  که شده را وقت گشوده   یِ. فضانم یب شده را من مگشوده   یِکه فضا   دیی گو موقع شما م

  .  دینیب م  نهی صورتِ آبه ول  د،یشو م  نهیبله آ ند،یب را م  یاریهش  ،یار ی درواقع هش

مثل     عنی   نند،یب را م   شانی هستند دائماً فکرها  ها بعض  د، یرا تماشا کن   تانیفکرها  د یبتوان  شتریقدر شما ب هرچه 

  شه یبرود در فکر، فکرشان هم  شود جمع نم  نه یصورِت آبه  وجه چ یبه ه  کنند، مشخص است که چه فکر م  یانه یآ

ااز آن    موقع نقاش  چ یه  نقاش  ،یاپرده  ی   یِرو  کند م  نفر دارد نقاش  ی  کهنیها جدا است، درست مثل 

و   دینیب را م  شناخت و فرم روان  شناختزمانِ روان   نیبنابرا  د؛یشما هم نقاش هست   کشَد، او دارد م  شود، نم

   ول   د،ی و ترازو است، اثبات بنام  نهی که آ  دیتوان را از ذهن شما م  ییجدا  نی. ادیشو آن نم   د،یچون جدا هست

  : دیگو که م  تیدو ب  نیو ا  می صحبت کرد  کاف  ۀاندازامان ندارد. فکر کنم به  د،یشناسب  دیتوان اثبات را م  کهنیا

  تو  از نف   شیاثبات پ رمدم
  ز اثبات بو  یکردم تا بر  نف 

  ) ٧٢١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ساز را نی ا به نف  نوا آرم در
  راز را دیمرگ گو  ،یر ی بم چون
  ) ٧٢٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ،  . اگر فضا را باز کن رمد اثبات از تو م  درست نکن   اگر نف  دیگو . م دیگو را م  نیهم هم   تیدو ب  نیدر ا  موالنا

 آن  یشو چون تو ذهن م  کند؛ فرار م  فوراً   ، با ذهن بشناس   بخواه  ،ی شو به خدا زنده م   عنی  دیآ اثبات م 

ذهن    ی مجبور  ،بشناس   کهن یهم   اثبات وجود دارد، ول  یندار   ی با ذهن کار  ،یکه ذهن نشد   موقع. تا زمان

   ی  د، یکن م    و دائماً نف  دی با اثبات کار ندار   د، یکن م   . پس شما نفرمد م   رود، م  ن ی اثبات ازب  ، بشناس  یبشو

ا  دیبر م  ییبو  د،یبر م  ییبو آرامشِ بشود کارها دارد درست م   کهنیکه مثل  بو بردن مثل    یِشاد   سبب،ی . 

به ذهنتان، نوشته    دیآ م   د،ی دانست که قبال نم  یی فکرها  د ینیب م   دفعه یبو است، خالق بودن،    هان یا  سبب،یب

  د یگو م  نیهم  یامان ندارد؛ برا  دیبشناس   اثبات را با ذهنتان  کهن یا  بو بردن از اثبات است، ول   هان یا  شود، م

  م، یخواند  تانیقبل برا  ۀاست که هفت  یاالبته از قصه   نی را، ا  زندگ ساز را». سازِ    نیا  به نف  «در نوا آرم   که ه

  ی ز یچ . آن دهد را که ذهنم نشان م یزیچ آن  کنم م هر لحظه من نف عنی آورمبه نوا م  را به نف ساِز زندگ

. رمیم م    ذهندارم به من   جیتدرو به   ییهم با فضاگشا  نف  کنم،  م  من نف   ، هست  ن یتو ا  دیگو را که ذهنم م

  :  تیسه ب   نیا  طورن یراز را به من خواهد گفت و هم  شناسم، که مرد، آن اثبات که من نم  ذهنمن   رم،یم م  وقت
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  ! ؟مانبه چِه م  نیچند  بستانیبه غر  جانا،
  ! ؟شان یغربت، تا چند پر  نیتو از ا بازآ

  نامه فرستادم، صد راه نشان دادم  صد
   خواننامه نم ای ،دانراه نم ای

  خود نامه تو را خواند   ،خواننامه نم  گر 
   دانره یدر پنجه ،دانراه نم ور

  ) ٢۵٧٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ؟ ی ماند  لیبه چه دل  قَدَرنیا  دهد، را نشان م  ای دن  نیذهن که ا  بستانِی شما، در غر  شخصِ  نیانسان، هم   یا  جانا، 

 که  جهان درحال  نیغربِت ذهن و ا  نیغربت، از ا  نیبرگرد از ا  ؟ی اور یدست ببه   خواه چه م   ؟ به چه مناسبت

: «صد نامه فرستادم»، صدجور من  دیگو م   خداوند  ؟یبشو   شانیبا ذهنت پر  خواه قدر مهنوز. چه   زنده هست

  یِ ها غام یکدام از پ  چی. تو هدهمهر لحظه به تو راه نشان م  دهم، م  غامیهر لحظه به تو پ  دهم، م  غامیدارم به تو پ

  ا ما ب   . حت یریمن را ب  غامیپ  کن تو فضا را باز نم   ، یر یگ م  غامیپ  رونیچون با ذهنت از ب  یریگ من را نم 

 افتد م   هر اتفاق .  میخودمان کار کن  یِرو   دیاست و ما با  زندگ   غامیپ  افتد م   که هر اتفاق  م یدینفهم  ذهنمان

 واشیواش ی  م، یفهم ندارد نم    اشال  د؟ یگو من؟ چه م  ی چه بود برا  زندگ   غامیپ  نیا  د، یفضا را باز کن   دیشما با

بده    هاجاز  بخوان  توان توجه کن، اگر نامه را نم  . ولدان راه را هم نم   ، خوان من را نم  یها . تو نامه میفهم م

  ا، ی که: ب  دیشده تو را بخواند. به تو بوگشوده   یفضا را باز کن، بذار نامۀ من در آن فضا   نامه تو را بخواند.

. بذار نامه تو را بخواند.  من هستم   همن یتو است، ا  نۀیآ  همنیاست، ا  ات دگ یهمان   نیاست، ا  ات ذهنمن  نیا

  تو.  ذهندان من هستم، نه من ره   ،تو بدان که در پنجۀ من هست  ست یاگر راه را بلد ن

  زنده گردم   دِیبازم، گردِ ص چو
  همچو زاغان گرِد اموات  نگردم

  ) ٣٣۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

پرندگان مرده    ای  واناتیدنبال ح  م،یبه زاغ صحبت کردراجع که امروز    طورن یو زاغان هم  ردیگ زنده م  دِیص  باز

محض  است. به   شده زندگ  شده و از جنس گشوده   ی عنوان فضا است، «باز» ما به   ذهنمن   «زاغ»زاغ.    گردد، م

  د ی دنبال ص  عنوان باز زندگلحظه به   نیدر ا  شما   باز.  دیشو م   شود، مرکز شما عدم م   دیکن م   ییفضاگشا  کهنیا

لحظه    نیزنده را در ا  زندگ   خواهد  را. ما نم  نه مردگ   دی را به خودتان اضافه کن  زندگ  دی خواه م  د،یهست   زندگ
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ب  میبرو  م، یکن   لیتعط ذهن  روان   می فتیبه  زمان  روان   ، شناختدر  زمان  شار کنمرده   شناخت در  را  .  م ی ها 

  هستند.  مرده  ها دگ یهمان 

  ن یدر ا  زندگ   ،ما را؟ خود زندگ   ذهنما را، من   ذهن  ر یساخته تصو  یزی که چه چ  ، ذهن  رِ یعنوان تصوبه   ما

  کند  تجسم م  کند،  فکر م  ذهن. من سازد  م  ذهنمن   شود،  م  ده یدر ذهن، همان  شود  م  ی گذاره یلحظه سرما

به خودش وصل کند،    اورد،ی را به سلطه ب  نآ  خواهدرا، م   ریانسان د  ی   ذهن  ریانسان را، تصو  ی   افۀیق

   ذهن واقع شار مرده از مرده است. من در   نیبشود. ا  دهی سلطۀ خودش قرار بدهد، با آن همان  ریمرکزش، ز  اورد یب

  . کندشار م  مردگ  یما دارد 

در    د ی. ما بامیکن م  ه یجهان تغذ  ن یاز ا  م، یخور و گوشت مرده م  م یمرده با مردگان سروکار دار  یعنوان  به   ما 

تر دارم : من زندهدییبو  دیلحظه با  نیزنده گردم». شما ا  دِی. «چو بازم، گرِد صمیزنده بشو  لحظه به زندگ  نیا

فضا در    کنم؟  ارتعاش م  شتریب   روز من به زندگ روزبه   شود؟  تر مفضا گشوده   شوم؟ تر دارم مزنده   شوم؟ م

  نه؟  ای  شود م شتریمن دارد ب سببی ب یشاد  شوم؟ م ترریپذمن انعطاف   شود؟ تر مدرون من گشاده 

است که    هان یچنقطه   نیاست، مرده است. دنبال ا  ذهنباشنده که من   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   نیا

. عدم کند را شار م   ذهن  ر یتصو  ی  ، ذهن  ریتصو  ی هستند.    ذهن  ریتصاو  کهنیا  یمرده هستند، چرا؟ برا

لحظه ما از خداوند    نیدر ا  عنی.  کند شار م  است، زندگ   زندگ   (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره 

دست به   ها دگیاز همان  زندگ نیکند. و امروز به ما گفت، ا شتریرا در ما ب زندگ  م، یهست   وکه ما ا   م،یخواه م

نگاه م   عنی  .دیآ م ا  یبه    دیکن شما  آن   زندگ   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره  هانی چنقطه   نیاز  از  را 

  .  دیکن م هیها تغذو از آن  دیکن م  ادتریرا ز هان یچنقطه  ای  دگی همان دیرو م کهن ی. نه ارونیب دیکش م

  زنده گردم   دِیبازم، گردِ ص چو
  همچو زاغان گرِد اموات  نگردم

  ) ٣٣۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

آدم که    ی   ذهن   ر یمرده، تصو  ز یچ  ی   عنی.  کنند خودشان مشغول م   ها ما را به موقع   که اموات بعض  دیدید

   کس   ی.  ریاست د  نی. «گردِ اموات» هممی ها بچرخکه ما حول آن   شود دائماً سبب م   میهست   تیهوبا او هم 

!  شود؟ شد؟! چه م   . چه کند فکر م  دوحوش او دارساعته حول   وچهارستیاست، ب  دهیهمان  ریکس د  یبا  

  ن یخودش در ا  بودن به خداوند است، حول زندگ  لحظه است، زنده  ن یخودش را در ا   زندگ  .گردد اموات م 
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درست است؟    نی. اگردد م  ریمردۀ د  ی مرده گرد    ذهن من    یعنوان  به   ذهنرفته در من  چرخد، لحظه نم

  است.   یادی ز  یدوار یُخوب ام   نیباز بشوند، ا  توانند ها هم مزاغ   د،یگو خواب. حاال م   نیاز ا  میبشو  داریب  دیما با

  شو به همت   یزاغ و باز یا ایب
  مصفات  شِیپ  شو ز زاغ مصّفا

  ) ٣٣۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

مثل موالنا و همت خودت باز شو، مصفّا شو، خالص شو،    ییهابه همت انسان   ایب  ،که زاغ هست   ذهنمن   یا

را    عاتی که ما  یز یپالونه، همان چ  عنیمصفات. مصفات    شِیپ  شیها دگ یو همان   ذهن . از من پاک شو از زاغ

 زدیر م  ییو چا  ماند پالونه م یتو یچا  یهااصطالح برگ که آن به  دینیب م  دیزیرم  ییچا  وقت  کنند، صاف م

و قسمت    میزیر را م مانیها  ناخالص  میخوان را ما م   هانیکه ا  دینیب م   موالنا مصفات ماست. جان ی. در انییپا

  .  ماند صافمان م 

همت   شود، و با تالشِ انسان محقق م  دیآ شدۀ درون انسان مگشوده  ی : خواستِ خداوند است که از فضاهمت

به   ر یپ کهن یا یگرفته شده برا هان یاوقات که باز هم از ا هم است. گاه  ریاصطالح نفوذِ پبه است. اما همت  نیا

  زنده است.    زندگ

  ی و صاف کنند، منظور استاِد معنو   ندیرا بپاال  یز یچه با آن چ: پالونه، آن مصفاتپاک، صاف.    عنیمصفّا:    و

  است.

[شل    یی دست بردار و با فضاگشا  ذهنتو از من   ، کنکه اآلن گوش م    انسان  ی ا   ،ذهنمن   یزاغ، ا   ی. پس ا بله

مرکز عدم    کن م  ییفضاگشا  در درونت توجه کن. وقت  به خواست زندگ  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شماره 

م  شود، م زندگ  دینیب شما  با خواست  معن   همت است.  نیا  شود، م   ی  ،که خواست شما     همت هم به 

زنده بود،    رِینفوذ دارند در ما. اگر پ  ریعنوان پمثل موالنا واقعاً به   ییهاانسان   عنی خواست است. و مصفات  

  . مییگو اوقات م ما اثر بذارد، همت بمارد، گاه  یرو تواند هم م آن

اثر گذاشتند.    شی رو  زان یسحرخ  ی هاهم حافظ خودش همت داشت هم نََفس   زان»یحافظ و اَنفاسِ سحرخ  «همتِ 

   ذهنمن   لی«باز» شو. اماِن تبد  ا یب  د یگو را م  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ذهن«زاغ» من   نیا  نیپس بنابرا

ا شار کنم،     خواهم زندگلحظه من م بهکه: لحظه   دییلحظه به بعد شما بو   نیبه «باز» وجود دارد. اگر از 

پالونۀ موالنا    ایمصفاتِ    شی اهم گشت، من پمن حول اموات نخو  شوم،تر مکه زنده   کنم لحظه حس مبهلحظه
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  ن یدارم، ا طلب و متعهد هستم. کنم . عمل م کنم عمل م کند که موالنا م  ح یو متعهد هستم و به نصا مانم م

 ١٠[شل شماره هم هست   صورت همتِ من و خواستِ من که خواست زندگ طلب هرلحظه در من خودش را به 

  از حافظ است: تیب نی. بله ادهد ، مرکز عدم من است، نشان م(حقیقت وجودی انسان)] 

ت آنم که ز  غالمکبود  ِریهم چرخ  
  آزاد است ردیهرچه رنگِ تعلُّق پذ ز

  ) ٣٧حافظ، غزل   وانی(د

   لحظه، از جنس زندگ  نیدر ا   کند هستم که فضا را باز م  . پس غالم همت کسدیدان را م   تی ب  نیا  تانهمۀ 

ممن است     داشتنتعلّق  زی هرچ   کهنیا  ی. براشود آزاد م  داشتنتعلّق   زِیو از هرچ   شود مرکزش عدم م  شود، م

  : ت یب نیا طورن ی. و هم کند پاک م هانیرا از ا مرکزش .دیای به مرکز آدم ب

  چه گردآلودِ فقرم، شرم باد از همتم  گر 
  دامن تر کنم دیخورش  یبه آبِ چشمه گر 

  ) ٣۴۶حافظ، غزل   وانی(د

ما را نشان    خواهد م  ازمند ین   لیخ   ذهنگرچه که من   م،یهم گردآلود فقر   ما از نظر مال  کهن یولو ا  نیبنابرا  پس

  کند  نم جابیاصطالح ادر ما باشد، به یزدیخواست ا ا یما باشد  یِزدیخواست ا تواند همت ما که م  بدهد ول

چشمۀ    نیا  ‐ بارد است که م  ی نور  ن یهم  د یچشمۀ خورش  نیا  ‐ جهان  نیا  دِ یبه آبِ چشمۀ خورش   که ما حت

جهان ابراز    ن یرا به ا  ذهنمن  یِ ازمندیمن احساس ن   وجهچ یبه ه   عن ی.  کنم دامنم را آلوده نم   د،یگو م   د، یخورش

که،   دیگو و حافظ دارد م  دیآ م  دی است که از خورش یچشمۀ نور  ن یهم دیو عرض کردم چشمۀ خورش    .کنم نم

دارم    یبیغ   یرو یو ن  قدر همت و پاک است من آن   یکنندۀ همۀ عالم است و مرکز انرژواقعاً زنده   دیخورش  کهنیا

به مرکزم. مرکز من از    دیایاز کنم و آن بیجهان حس ن  نیدر ا  یزیمجبور کند به چ   تواند من را نم   ذهنکه من 

  م ی ریب  ادیها مثل حافظ و موالنا،  ها، پالونه مصفات   نیا   شیپ  میخواه  آزاد است. ما هم م  جهان  نیعلقات ات

  : تیب نیا طورن ی. و هم میها باش مثل آن 

  کن از اوصاف خود را صاف شیخو 
  ذاتِ پاکِ صافِ خود  نیبب تا

  ) ٣۴۶٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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هش   عنی  از جنس  که  شناسا  واشیواش ی  میهست   یاریما  همان  ییبا  از  را  م  ها دگ یخودمان  که    م،یکن پاک 

   نی طور عآشارا و به   میتا ذاتِ پاِک صاِف خودمان را بتوان  کنند، ما را وصف م    ذهندرواقع من   ها دگ یهمان 

  :تیسه ب نیا طورن ی. بله. همم ینیشدن با آن بب . با زنده می نیبب

  ان یتا آش پردبا پر م مرغ
ِرت است ا پمردمان  یمردم هم  

  ) ١٣۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و شر  ر یکآلوده شد در خ عاشق 
  و شر منگر، تو در همت نگر ر یخ

  ) ١٣۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رینظیو ب د یاگر باشد سپ باز،
  ری موش باشد شد حق  دشیص چونکه

  ) ١٣۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. امروز گفت:  ستیجهان ن  ن یاست، ا  ییتای  ی ما فضا   ان ی . آشاشانه یبه آش   شیبا پرها  پرد؟ م  ی زیبا چه چ   مرغ 

  م، یکن  ییرا شناسا  ها دگی همان   نیاست که ا  نیما ا  انی!». پس آش ؟ مان به چِه م  ن یچند  بستانی «جانا، به غر

هاست،  شدۀ آن هگشود   یهاست، خواسِت فضا آن   مته  د،یگو ها م. و پرِ انسان ییتایبه    م یپرواز کن  م،یرها کن

ذهن است.    ی هاو شر است، قضاوت   ری خ  ییعنوان عاشق آلوده به دوانسان به  ها. ولآن   ذهننه خواستِ من 

نداشته باش به آن    یما است، کار   از بد و خوب، که قضاوتِ  دهد که، هرچه که ذهن نشان م   دیگو به شما م 

آزاد بشود،    ها دگی همان  نیاز ا  خواهد م   شهیشدۀ خودت نگاه کن، که هم گشوده   یمقاومت نکن. تو در همت فضا 

باشد،    دیکه باز، اگر سپ  دی گو توجه کن، م  دیآ شده مگشوده   یِکه از فضا   ات خواست درون  به  طرف.برود به آن

  . میخداوند هست رینظی و باز ب مین هست باشد. ما انسا رینظیب

مخصوصاً    رانیجنوب ا  ی هاقسمت   نیاست که ا  ییبایز  اری که بازِ بس  دینه؟ باز سف   ای  دی دید  دیشما باز سپ   دانم نم 

ا  یهان ینشخیش  نیا به  هم  به عالقه   ل یباز خ  نیعربستان  امند هستند  االن هست   رانیهرحال، در  اگر   بوده 

موش باشد،    دشیص   باشد ول  رینظیو ب  دیاگر باز سپ   دیگو است و مورد احترام. و م   پرندۀ قشنگ    ول  دانم، نم

  شد.  ری موش باشد حق  دشیاگر ص

مند  و خداوند به ما عالقه   میهست   د یما باز سپ  کهن یاست در ا  ذهنمن   نیهم   دتان یص  ست؟ یچ   دتان یص   دینی بب  شما 

جهان وجود ندارد چون از جنس او    نیما در ا  رینظ  میهست   رینظیب  کهن یدر ا  ست،ی ن  است به عنوان شاه حرف 
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است؟   ما زندگ  دیص  ایاست    ها دگیهمان  عنیما موش است     دیاست که ص  نیسؤال ا  ول  ست،ین  حرف  میهست

  :دیگو . و م دیو جواب آن را به خودتان بده دیسؤال کن 

  باز را هم  یِها وصف فشانیب
  چون ذات  شیشو اندر خو مجردتر 

  ) ٣٣۶ديوان شمس، غزل   ،ی (مولو

که    یاز مراحل باز   چدامیدر ه   ،ی باز شد   برو باز شو، وقت  ؟ ید یشن  ، ذهنمن   یزاغ، ا   ی: باز شو ا   دیگو م

بعد از به نسبه باز شدن است، هنوز    شرفتیاز اشاالت ما عدم پ  ینمان.    کنند م  فیمردم توص  ایخودت  

  ل یبه خداوند تبد  شتریشو، بازهم ب  ترانه یتنهاتر شو،     عن یشو،    مجردتر  : بس است.دیگو هست م  ذهنمن 

در تو    وصفِ ذهن   چیفضا را باز کن، ه   نیا  تینهای تا ب عن ی  ، یو ذاتِ خودت بشو   ، یذات او بشو   یشو، تا برو 

  نماند. 

خود    یکار کردن رو   نیموقع ا  چیه  م یکن خودمان کار م  یرو   میکه تا لحظۀ مرگ ما دار  میشو ما متوجه م  پس

قبال    خوابم،  معالجه شده و اآلن خوب م  ریمن د  یکه دردها  دیآ که به نظر م   دیی شما بو  شود متوقف نم 

 ن یاگر از ا  بله،  .ستیمن. نه بس ن  یبس است برا  نیهم   خوانم، موالنا م   کنم، خوب م  یها فکر   دم،یخواب نم

ممن است متوقف   میبشو  لیبه باز تبد یاد یمقدار ز ، ولذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره بماند  هان یچنقطه

  . دیمتوقف نشو  دیگو به شما م میبشو

  پرخون  ستیطشت ن،ی زم نیخاکست ا نه
  شَهمات خونِ عاشقان و زخم  ز

  ) ٣٣۶ديوان شمس، غزل   ،ی (مولو

  ست، یفقط خاک ن  نیزم  نیکه ا  دیگو باختن، م  را به زندگ  ها دگیشطرنج، همان  ی باخت در باز   عن ی  شهمات

 و  ، طَشت پر از درد است، پرخون است.ذهن)]نه من (افسا  ٩[شل شماره   نینماد ذهن ما باشد ا  تواند م  نیزم

  د، یاقدم بر نداشته  شدن، با ذات زندگ   ترانه ی  عنیدر جهت مجردتر شدن    ارانه،یاگر شما به طور فعاالنه و هش 

  ی ز یبه هرچ  ذهنعنوان من به   ما  .کند شاه شما را مات م  عن ی. شهمات،  دیاشهمات بوده  یهازخم   ریمسلم ز

و خاک نماد ذهن   نیذهن ما، اگر زم نیبنابرا .دیآ وجود م. درد از درون آن به شود خراب م  میزن که دست م

که به   کسان  باشد و حت   ذهنیِ هاقابل توجه من   تواند م   نیطَشت پر از درد و خون است و ا ی  نیما باشد ا

مرکز    میرا نگه دار  دگ ین که اگر هما  میکن قبول م  نیقیما االن به طور قطع و    عنی  نسبه عرض کردم باز شدند. 
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  ده یکه با آن همان  یز یچی  د،یکش  میآن را خواه  قرار خواهد گرفت و ما ناراحت  ما مورد اصابت ضربات زندگ

واقعاً    ای آ  ست؟یآن چ   نداد، به خطر خواهد افتاد و داغ آن به دل ما خواهد ماند. مع  میرا از دست خواه  میهست

ما طشت خون باشد؟ نه. باز هم جف القلم «بل جفاها را جفا جف القلم» ما انکار    زندگ نیا خواهد خداوند م

و    میدار ان را جسم نگه مو مرکزم   میکن و مرکزمان را عدم نم  میهست   لحظه، که از جنس زندگ  نیدر ا  میکن م

است    دگیمرکز ما که همان  جهیدر نت   میبن   دگ یهمان    نف  ای انکار    کهن یا  ی به جا  م یکن در واقع انکار الست م 

  است.   حیصر  لیخ  هات یب نیا م؟یقضاست چرا نفهم یرهایمورد اصابت ت

طشت خون است     ذهنافسانۀ من   ن یا  میدان م  م،یدار شل را نگه نم  نیاست. پس ما ا  حیصر   لیموالنا خ   غامیپ

ام  من متوجه شده   کهنیا  یمهم بود برا  قبل  تیرا. و ب  نی ا  دی، و شما تجربه کردذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره 

بس است   کنند  فکر م  ستندیا م رید  خاص یدر جاها شوند متوقف م  یاعده   یسال گذشته    ستیب  نیدر ا

  باال.  دیآ م بافد خودش را م  ذهنو من  شوند متوقف م شود م  فیضع  ذهنمن  اند. حت کرده شرفتیپ

  یشدن از خواب ذهن و گشودن فضا   داریجهان در واقع ب  نیکه منظور ما از آمدن به ا  دیکن توجه م  باالخره

 د ییبهتر بشود و بو  تان زندگ  دیخرده فضا را باز کن   یشما    کهن یمنظور ماست ا  نیاست. ا  تینهایدرون تا ب

خودمان    یچقدر رو   م؟یما موالنا بخوان چقدرآقا  دیگوم  کند م  دیرا تهد ها ل یاست که خ یخطر نیبس است ا

 م یکن    زندگ  دیمر ما نبا  شود متوقف نم  ییجا  ی  رید   نیا  م؟ ی خودمان کار کن  یرو   د یاش باهمه   م؟یکار کن

و مردن هر دو با     . نه امروز گفت زندگدهد نشان م  ذهناست که من   ییهاآن راه  از زندگ  منظورشانما؟  

  :    تیب نیوا  خداوند خوش است. بله.

  مسِت مدام   یا کنارِ بام  بر 
  فرودآ، والسالم  ای نیبنش پست
  ) ٢١۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م ی دار  م،یدیرس  ییجا  ی  م یشو م  میواقعاً موفق دار  میکن هر موقع حس م   میها درست کنار بام هستانسان   ما

نفر آمده کنار    یاست    نیجا؛ درست مثل ابه آن  دمیموفق شدم و رس  دییاست که شما نگو  نیا  مهم  .میافت م

برو عقب،    عنی  نیبنش  پست  ن،ییپا  ای ب  ای. برو عقب،  میافت  . واقعاً ممیافت از ما م  ل یبلغزد افتاده و خ   شیبام پا

  موفق شدم. دمیکمتر بلند شو. نگو رس  ا،یکوتاه ب  ن،یتر بنشعقب

  : تیب نیا طور ن ی. و هم بله
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  حق که بندگانِ جفتِ عون  گفت
  و هون  رانندآهسته م نیزم بر 

  ) ٨٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و    به آهستگ   ن یزم  یاند در رو حق قرار گرفته   تِیو عنا  یار ی که مشمول    مهم است. بندگان  ل یخ  تیب  نیا

که بلند نشود    کس  کند؟ کم م   . پس خداوند به چه کسدارند گام برم  ،ییگشاو فضا   میتسل   عنی   ،فروتن

   و عشق زندگ   شده که خرد زندگگشوده  ی قدم بردارد و با فضا و فروتن ییگشاعنوان من و هر لحظه با فضا به

  :شود مربوط م تی ب نیاست که به ا یاه یهم آ ن یا و .و آسان  نرم عنیو هون  زدیبه فکر و عملش بر

ادبعا.»  «ومَلُونَ قَالُوا ساهالْج مهذَا خَاطَبانًا ووضِ هرا َلشُونَ عمي الَّذِين ٰنمحالر  

روند. و چون جاهالن آنان را مخاطب  در روى زمين به فروتن راه م  خداى رحمان كسان هستند كه   «بندگان

  سازند، به ماليمت سخن گويند.» 

  ) ٦٣)، آيۀ  ٢٥(قرآن كريم، سورۀ فرقان (

  . ذهنگشوده شده، بدون مقاومت و قضاوت، بدون من   یبا فضا  عن ی  فروتن  د،یکن اگر شما فضا را باز م   عنی

  کنند  م  جهان زندگ   نیدر ا  عنی  روند راه م   نیزم   یرو   ذهنهستند که بدون من    رحمان کسان  یخدا   بندگان 

. با  کنند م  ییها فضاگشابزنند، آن   حرف زشت   ی  ند،یها ناسزا بوجاهالن، به آن  عن ی  ذهن  یِهاو اگر من

  : طورن یو هم ر،یواضح است د کند ها کم مخداوند فقط به آن   ند،یآ باال نم  شانذهنمن 

  خود کس را مباد  قی توفیب جهدِ
  ه اَعلَم بِالسداد جهان، وال در

  ) ٨٣٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

کوشِش بدونِ   مزد،یکارِ ب   عنیکرده،    قیتوفیب  قدم بردارد، جهد   ذهنبا من   . و اگر کسو درست  : راستسداد

  نخواهد داشت. جه ینت  میعمل کن  ذهنکه اگر با من  میها قبول ندارانساناز ما   لیکرده و خ تیموفق

که چرا با    میکه ممن است ندان  میبدان  دینکند. و با  کسچ یه   یاست که خدا روز  قیتوفیب  جهد   نی: ادیگو م

.  شود کارمان درست م  میحضور قدم بردار  با.  میکن م  جاد یدرد ا  شود، کارمان خراب م   میقدم بردار  ذهنمن 

فقط خداوند آگاه است و     و درست   راست  نیو به ا  میکن م  جادیا  دردی ب  یجهان به اصطالح ساختارها  نیدر ا

  . میست یآگاه ن ذهنما با من 
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  صبح آمد؟   ییچند گو  خروسا
  صبح را خود نورِ مشات  دینما

  ) ٣٣۶ديوان شمس، غزل   ،ی (مولو

  د یگو مهست.    ذهنمن   جان یخروس در ا  د،یخورش   عنیچراغ آمده،    معن  هی  جانی، در اچراغدان  عنی  مشات

آفتابِ من   م،ی: صبح آمد، صبح آمد، صبح آمد، و به خدا زنده شدییگو من، چقدر با ذهنت م  ذهنمن   یا

م  اگر خورش  خواهد طلوع کرد.  باش،  بند. خاموش  اثبات  بلند بشود   دیبا ذهن  از درون  نور خورشما    د ی ، 

  ذهنمن   که حالکه در   دهدنشان م   ن ی. پس امییندارد ما با ذهن بو  لزوم   خودش صبح ما را اعالم خواهد کرد. 

  د ی نبا  کند صحبت م  ها دگی همان  ق یما که از طر  ذهنخروسِ من  نی، اذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره  میدار

  ١٠[شل شماره ما به صورت عدم بلند بشود    آفتاب از درونِ  نیساکت باشد، تا ا  دیصبح را بند، با  یادعا

که    دیدان هم آفتاب و شما م  زند که، البته هم خروس بانگ م  میدان ، و در صبح ما م (حقیقت وجودی انسان)]

  . خواند ها م موقع   عصر هم بعض است تا خروس. خروس حت  یقابل اعتمادتر اری آفتاب اعالم کنندۀ بس

  آفتاب  ل یآمد دل   آفتاب
  متابرو   یاز و د،ی با لتیدل  گر 

  ) ١١۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی وگوجا که مقدور است گفت ما. تا آن   ذهن   یوگوآفتاب درون ما طلوع آن است، نه گفت  لیدل  نیبنابرا  پس

کردم،     دایپ   دسترس   ی بیغ  ی آفتاب من طلوع کرده، من به حضور زنده شدم، من به فضا  کهن یا  یرا برا   ذهن

بازهم    دیهم شد  دی اگر شما باز سپ  حت  ت . امروز گفمی کن خودمان کار م   ی فقط رو  م یکن را ما متوقف م  هانیا

  ها ستگاه یا نیاز ا کدامچیدر ه د،یمجردتر بشو دیکار کن 

  . دیستینا 

 *** بخش سوم  انپای  ***
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  ما بود.  اولِ غزلِ اصل  تِیب خوانم، که م تیب نیا

  خرابات  ِری پ یجام، ا ی بده
  آفات   ِریالتَّأخ فردا، که ف  مو

  ) ٣٣۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

است    زندگ  خودِ  نیما هم  خراباتِ اصل   رِیو پ  میهست   یاری هش  م،ی از جنِس خداوند هست  میدان ها مما انسان   پس

ها از جهان  جزو آن   ای و توجه    دییصورِت تأاست که به  یجام شراِب ماد   رازیکه غ  میهست  یجام شراب  ی و دنبالِ  

لحظه    نیاتفاقِ ا  رشِ یپذ  عنی  میاست، تنها تسل   ییضاگشامستلزم ف   کار ن یا  می. گفت ستین  ی ماد   زِیچ   م، یریگ م

و    ردیاز قضاوت و رفتن به ذهن صورت بلحظه قبل  نی اتفاقِ ا  رشِیو اگر پذ  کندهست که مرکزِ ما را عدم م 

فضا در درونِ ما باز م  رد،یدرست صورت ب ،شده از جنسِ خأل هست، از جنسِ ما هست،  گشوده   یِفضا  شود

و عدم   ندک  بودن خارج م   یشده که مرکزِ ما را در آن لحظه از ماد گشوده   یِناظر هست و آن فضا   رِاز جنِس حضو 

 شود  واردِ وجودِ ما م  جهانن یشرابِ ا  رازیغ  ی ریو در آن حالت هست که شرابِ د  کند به ما کم م  کند، م

   ن یع   ندِی فرآ   ی را و زنده بودن را که    عسل زندگ  ۀاگر درست به ما برسد ما مز  یزدیشرابِ ا  الس یگ  یو  

  به کار.   کند و در ما هم همت و هم طلب شروع م  میکن رها نم میبچش  ،نه ذهن  ، است نه مصنوع

است که با خواستِ   یزدیشده هست، درواقع همت خواستِ اگشوده   یِ و همت خواسِت فضا  میکرد   همت را بررس

  شود،  انسان خم نم   عنیعزت و شرف است؛    یِو دارا  شود م  ی  یزدیخواسِت ما با خواسِت ا  ای  شود م   یما  

. پس شودلحظه انجام م  نیکار در ا  نیا  میو گفت  شود خم نم   دهدکه ذهن نشان م  جهان ن یا  یهابه خواسته 

. دیکن پس فضا را باز م  دهد که ذهن نشان م   یز یچبه آن   دیشو خم نم   دیلحظه اگر شما همت داشته باش   ن یدر ا

که باورانده    یبا زماِن مجاز  د یکن م  جاد یا  ذهن  رِیتصو   ی  صورتنیدرا  دیبشو  ذهنمن   می و تسل  دیاگر خم بشو

ما خواهد    به منظورِ اصل  د، ی به خدا خواهد رس  یبا زمانِ مجاز   ذهنمن   عن ی  ذهن  رِ یتصو  نیا  یروز   یما را که  

  حال ن یدرع   ذهنوجود خواهد داشت. من   ذهنمن  عنی خدا است؛   تیو ابد  تینهای که زنده شدن و به ب دیرس

است؛    رممنی کار غ  نیا  م،ی من هم دار  حالن یخواهد بود که به خدا هم زنده است، درع   خاص  ذهنمن   ی

موقع  آن   شد،یندیب  ذهنمن  یِهاتیبا محدود  اش ذهنلحظه من داشت و آدم بتواند با من  نیا  شود نم   عنی

  ها ن یا  یِهر دو   حالن ی درع  ، ذهنهم به خدا زنده باشد، هم به من   عن یو عشق هم باشد؛    یزد یمجهز به خرِد ا

  ی زمانِ مجاز   م،یکن  سیرلحظه ما زمان بهامان ندارد و اگر قرار باشد لحظه   کار نی در ما وجود داشته باشند، ا

بشود،   لیتبد تینهای است، به ب ت یکه ذاتش محدود ذهن من  ن یامان ندارد که ا م ی بشو ذهنو من  می کن جادیا

  وجود ندارد.   نیامانِ ا
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  69صفحه: 

  دهد،  خودش را به ما نشان م  ییما است و موقع فضاگشا  ها که خواستِ آن قسمتِ اصلهمِت ما انسان   نیبنابرا

  رد یشخص ز هرچه رنگِ تعلُّق پذ  نیچرخ کبود که ا  رِیطور که حافظ گفت: غالم همتِ آنم به زهمان   شود، خم نم

و    شود و خم نم  زند انسان پس م   د، یای به مرکزِ انسان ب  تواند که م   شتنداتعلق   زِ یهرچ   ن یا  ن،یآزاد هست، ا

ا  نیها، اآن   یِخودش را برا  کند کوچ نم عنوانِ  و شرِف ما به   یار یو عزِت هش  یزدیهمت درواقع خواسِت 

مطرح     اصطالح خاص  یموالنا    ریازطرفِ د  باشد.  فی هم هست. همت در ما ممن است ضع  ت ییخدا  ایانسان  

ما    ۀلیوساست که به  ق یخواستن حق  یخواند درواقع   میخواه   اتیاب  نیو آن طلب است. طلب که در ا  کند م

به آن    ل یو اص   قیو جواب دادن حق   خواهم من چه م   کهن یخودِ ما و سؤال کردن ا  یِباتوجه به تمرکزِ خودمان رو 

. پس طلب هم خواستِ  ردیگ شده صورت م گشوده   یِفضا   ای خداوند    ای  یار ی خودِ هش  ۀلیوسکه به   دیتقل  یِنه از رو 

  .داند مهم م  لیطلب باشد، طلب را هم موالنا خ  تواند نم ذهناست، خواستِ من  یار یهش

  جاد یدوتا در ما ا  نیا  میدرآوردن که ما به خودمان ثابت کن  تیهمت و طلب را به عمل رساندن و به واقع   اما

مثال قانون جبران را انجام    ندیمستلزم نگاه کردن به خود است که بب   ست،ین  ذهنمن  بِیفر  نیشده است و ا

  شه یهر لحظه و هم   م،یبه خداوند هست  دنحواسش به خودش هست؟ اگر ما طالبِ زنده ش  شهیمثال هم   دهد؟ م

  د ی را تقل نیا  ا ی  می هست  کار نیو اصالتاً دنبالِ ا  قتاً یخودمان، خواستِ خودمان حق  م یبراساسِ فکرِ خودمان و تصم

م   م؟یکن م   سهیمقا  م؟یکن م وابسته  جمع  دبه  م؟یکن به  م   ذهنمن   ۀلیوسبه  ریعبارت    ا ی  ردیگ ما صورت 

صورت    ییفضاگشا  قینشان داده شده به ما ازطر  یِار ی هش  ۀلیوسما؟ اگر همت و طلب به  یِار ی هش  ۀلیوسبه

درست است ما را به مقصد م رد،یب ،ذهناگرنه من  رساند م  بیما را فر م  جادیو زمان ا دهد کند  .  

وقت را    وقت   الوقت»خواند که «ابن  میو اآلن خواه  کند الوقت» را موالنا مطرح م «ابن  اتی اب  نیدر ا  طورن یهم

و زمانِ    شود م   ذهنلحظه از جنِس من بهاست که لحظه   الوقت» کس«ابن م،یریگم    زمانِ روانشناخت  یِ معنابه

حضور. پس شما   شود فرزندِ وقت م  م،یریلحظه را ب  نیا  یِمعنا اگر وقت را به  ول  کند، م   جادیا  روانشناخت 

که ذهن     اتفاق  ای   تیبه وضع  کنم هستم؟ اگر مقاومت م   یالحظه من از جنسِ چه باشنده   نیا  که  ماند م  ادتانی

   نف   دهد را که ذهن نشان م   یز یچن یو ا  کنم . اگر مقاومت نمشوم م  من ابن وقتِ روانشناس   دهد نشان م 

شما    صورتنیتوأمان است، درا  ییفضاگشابا    کارنیکردم و اگر ا  ییو شناسا  ستمی که من از جنسِ تو ن  کنم م

باز شدن و باز شدن و از جنِس خداوند   دیکن و شروع م دیشو لحظه م نیو از جنسِ ا دیشو لحظه م نیفرزندِ ا

وقت را موالنا در هردو    نیکه ا  دیهست  که شما ابن چه وقت   د ینی بب  د ی. پس بادیشو شدن و موفق م  زندگ   ا یو  

است؟ و    زمانِ روانشناخت   یِمعنا لحظه هست؟ کجا به   نیا  یِمعنا که کجا به   دین یبب  دی. بابرد کار مبهاصطالح  
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  فقط   و  دیبشو  ذهناز جنسِ من  عنی  دیبشو  فرزندِ زمانِ روانشناخت  دییای که شما ن  ماند م   ادمانی  طورن یهم

  مورد نظرتان باشد.   ذهنمن  نیحالِ ا

  نات یاست که ما تلق  نیهم  ی هستند که حالش خراب شده است. برا  شان ذهنال من مردم دنبال خوش کردِن ح  

   ذهن من .  میدار  ذهناست که ما من   نیخاطر ابه  یخرابحال   نیکه ا  شود حالمان خراب م  وقت  میکن مثبت م

شدنِ   زنده   یِجلو   ذهنمن  که نیا  ی. چرا؟ برامیبشود و ما به حضور زنده بشو  مر متالش  شود حالش خوب نم 

  ما   شد.  میباشد، ما به او زنده نخواه  ذهنمن   که ما به منظورِ آمدنمان را گرفته است. تا زمان  دنِیرس  ایما  

  م ییای نبوده است که ما فقط ب  نیا   با ما کار دارد. هدف زندگ  و کار دارند با ما. زندگ   م، یبه او زنده بشو  میاآمده 

بعد درد هم    م، یرا  انباشته کن   داشتنتعلق   ی ماد  ی زهای چ  ای مواد    یسر یو    م یکن  زندگ  جهان، چند سال  نیبه ا

  از خَلق انسان نبوده است. ن منظور زندگی. امیریو با درد هم بم   میبشو نیو غم میبش

  ند یگو همه م  ران،یبزرگان احافظ و   طورن یموالنا، هم  طورن ینوع، از جمله اسالم، هم   از هر   نی د  یهانوشته   در

   زندگ   یار یجز زنده شدن مجدد به هش  ستین  یز یو عشق چ  میعشق را اجرا کن  تیدر واقع مأمور   میاکه ما آمده 

صورت  به  ذهناز شم من   بار ی از مادرش،    بار یمتولد بشود،    دیدوباره با  هر کس  عنی.  ذهنبعد از من

و من   قاتیجانم آمده به م   گفت موس   م یکه در غزل داشت  یار ی آگاه از هش  ، یار یهش  نیا  صورتن ی. در ایار یهش

کنم و به تو    ق یاصل خودم تزر  یهابه رگ   صورت زندگو به   رونیفرعون بِشم ب  یها خون را از رگ   خواهم م

  من با خداوند است.  دار یلحظۀ د لحظه، درست است که من در ذهن هستم، ول نیدر ا ،زنده بشوم. اآلن

  : میخوان م  م یرا دار  یالْوقْت مطالبُ به طلب و ابنراجع  نیبنابرا پس

  ی مس را گر خبر بود کجا گشت ن یهر سرگ  به
  یی و فضل عنقا از سِرشتِ او به سع دی آ که

  

  نگردد کاهل فردا ،الْوقْت شد صوفابن چو
بییکاهل شود آن کس که باشد گول و فردا س  

  
  نیو عنّ  یاگر نه غَر  ن،یدلبران بنش انِیم

  یی دوست هرجا یعاشقان خو کن، مباش ا انِیم
  ) ٢۴٩٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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ب   عنی  غَر ؛  مرغیس   عن ی  عنقا   بله، ناتوانِ جنس  ی نامرد، مرد   عنی  ن یعنّ  نامرد، مَخنَّث.  عصمت، یبدکار،     که 

  باشد.

داشته    نفر ضعفِ جنس   یمثال    دیگو م  ، شخص ناتوان جنس  نیا  عن ی.  ذهنمن  یاست برا  التیتمث   هانیا

   ذهنکه من   بزند، کس  لیاست که تمث   نیمنظورش ا  ست،یالبته منظورش آن ن  . ورود نم   ان یبایز  ان یباشد، م 

ما،   ای اگر خبر داشت    ذهنمن   عن یکه مس    دیگو پس م  و.  رود با حضور نم   یها انسان   نیداشته باشد، ب

صورت  بله ما به   کند، نم  ذهنمن   کند، آن کار را م  کند،  کار را م  نیا  ذهنمن   مییگو ما که م   میتوجه کن 

ن  ی در ا  یار ی عنوان هشاست. ما به   هیسا  ذهن. من میکن کار را م  نیا  ذهناشتباهاً در نقش من   زندگ  یِار یهش

  مان ه یما دنبال سا  کهنیما و ا  ۀی. سامیندازیب  هیبا مقاومت سا  میخواه  که ما نم  میبده  صیتشخ   میتوانلحظه م

مضر هم    یهاعادت   یسریجهان است و    نیبقاء در ا  یبرا  نیو ا  ذهندارد به نام من   عقل  یما    ۀیو سا  میبرو

در واقع   جان یمدفوع، در ا  وانات،یفضلۀ ح  عن ی  م یگفت  ن یسرگ  ن،یکه به هر سرگ   دی گو م.  میست یدارد، ما آن ن

  . دکن م  جادیدرد ا دگ یاوقات درد است. هر همان شتریاست که ب گد ینماد حاصل همان

که با خبردار کردن خبردار  ‐ درآمده است، اگر خبر داشت    ذهنصورت مسِ من که به    شعور انسان  دیگو م

  مرغ ی س  ی خودش و فضل خداوند، بخشش و دانش خداوند،    که از سرشت او، از ذات او، به سع  ‐شود م

  ر یکه اآلن د‐   م یما اگر بدان  پس.  نشست نم  یاهر فضله   ی مس رو  نشست، نم  یا به هر فضله   د، یآ وجود مبه

  مرغ ی س.  شود متولد م  مرغیس   یما و به دانش و بخشش خداوند از ذات ما    که به سع  ‐تیب  نیبا ا  میدان م

به    میتوان خدا زنده شده است و ما ذاتًا م   تیو ابد  تینهایکه به ب   انسان   عنی  مرغ ی حضور کامل است. س  ن یهم

فکرِ فردا مشغلولش    صورتنیلحظه باشد، در ا  نیفرزندِ ا  اگر صوف  دیگو م  اآلن.  میشو . خبردار ممیاو زنده بشو

بشود در    بشود، سست بشود، کند بشود و سطح   نیو سنگ   زهایبشود با چ  دهیانسان همان  کهن ی. و اکند نم

  گرانِ فردا است.ن در زمان روانشناخت ذهندارد و من  ذهنمن  کهنیا

   عن یاست، در فکر گذشته هم هست.    در زمان روانشناخت   عنینگران فردا است،    که اگر کس   میکن م  توجه

که   د یبفهم  قدرن ی هم  دهد،آن را به ما نشان م   راتییو تغ  ذهناست که من   که زمان  شما از زمان روانشناخت 

آن   و   است و وجود ندارد.  یو مجاز   ستا   ذهن  زیچ   ی   ندهی است. و گذشته و آ  ندهیشخص در گذشته و آ  نیا

  ت ی ف یک   کهن یدارد به ا   خواهد آمد، بستگ  ش یکه پ  یزی لحظه و آن چلحظه  شود ما گشوده م  یکه جلو   یز یچ

  ،  و عشق زندگ  ما از جنسِ حضور است و خرد زندگ   یاریاست. اگر هش  یجورلحظه چه  نیما در ا  یار یهش

  زد، یر که دارد م  م ینیب ما م  عن یو    زدیر م  دارگونهیب  دارانه، یبه فکر و عملمان ب  ، برکت زندگ   ، زندگ  یی بایز
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  ، ی ما خوب و ن  یسوبه  ندهی آ  صورتن یدر ا  م؛یستیموضوع، گم شده در فکرها و دردها ن  نیاز ا  میآگاه هست

به    ماه مانده است، بستگ  یماه، حاال    نیکه منتظر شما است در آخر ا  یزیگشوده خواهد شد. آن چ  بایز

نه    شود، چه دارد گشوده م  د،یکن و فکر م   دیکن عمل م  یجور چه   کهدارد    حظهل  ن یشما در ا  یار یهش  تیف یک

نم ا  دانم به  از  و  شما  ا  رانید  ا ی  زها یچ   ن یسرنوشتِ  بستگهانیو   .   ا  دارد شما    یار ی هش  تیف یک   کهنیبه 

  . دیخور شست م دیدار  ستیاگر ن د،یشو موفق م د یاز جنس حضور است؟ اگر هست دار ایلحظه آبهلحظه

اصطالح  نیحاال با ا‐  مرد هست ، هست به زندگ  اریهش ،لحظه هست  نیبه ا اریکه اگر شما هش دیگو اآلن م و

بخت  بخت هم است، از دخترانِ دم مرد مخصوصًا دم  ی است که    ن یمثالش ا  ، ستیاگر نامرد ن  ‐ رید  کند م  زیچ

  شود،  م   ینزد  را انجام بدهد، ه  آن عمل جنس  تواند که نم  آن کس  کند، فرار م  یمرد  ی   . ولکند فرار نم

  د یآ م  وقت شود، م  ینزد شود،  م  ینزد  است، ه  طورن یهم هم  ذهنمن  .کند بعد فرار م شود، م  ینزد

  زنده بشود، خداحافظ شما.   به زندگ

  ،  ست ین  ن یو اگر عن شتریب  شود دارد، به مرد اطالق م  که ضعف جنس    کس   عنی  نی عن ن،یاگر غَر و عن  دیگو م

  چ یاست، ه   ت یخاص یموجود ب  یاست،    میکه عق   خورد م  ذهنهر دو به من   نیغَر و عن  و   دلبران.  شیپس برو پ

   است. و انسان  مرد واقع  ست،ین  نیمرد عن   نیرا باردار کند، خُوب ا  که بتواند زن  یمرد  .دیآ از او درنم   زیچ

ا   کند و به زندگ  را متالش  ذهنهم که من  واقع  نیزنده بشود،  را نگه دارد،    ذهناست. وگرنه من    انساِن 

  است. نی همان عن نیبترسد، خُوب ا

خودشان    ی که رو  عاشقان خو کن» خو کن به موالنا و کسان  ان یها باش. «م عاشقان، با آن   شیبرو پ   دیگو م

است که هر    کس  یی نباش! هرجا  ییدوست من، هرجا  ی ا  دارند.    دارند، همت واقع   و طلب واقع  کنند کار م

مطلب. پس   ی نیا .شودم   نیغَر و عن جهیو در نت شود و از جنس آن م  گذارد را مرکزش م  یزیچ یلحظه 

و فضل خدا که هر لحظه     به سع  کهن یا  ی. برا مینیبِش  د یصورتِ مس نبابه   نیهر سرگ  یکه رو  میفهم ما م

غر و    ، ذهنعنوان من خواهد آمد و ما به   وجودبه   یزیانگموجودِ شفت   ی به ما داده بشود، از ما    خواهد م

به    زمان روانشناخت   جادیو ا   ذهنمن   کهن یا  ال ی به خ  می ده را ادامه م   ذهن. و من میارا گرفته   ن یا  ی جلو  ن یعنّ

 شود  لحظه حاصل نم   نیهدف پوچ است، در زمان است. منظور ما ا  ی  نیا  . ولدیخواهد رس   میکه ما دار   هدف

  :دیگو م  تیدو ب نیا طورن یو هم 
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  ق یرف یالْوقْت باشد اابن صوف
  ق یفردا گفتن از شرط طر  ستین

  ) ١٣٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   ست ین مر خود، مردِ صوف تو
   ستین زدیخ  هیرا از نَس  هست
  ) ١٣۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  قت ی: راه سلوک، طرقیطر

   را مثبت گرفته. صوف   لحظه گرفته و صوف  نیوقت را دوباره ا  جانی. ُخوب در اقتیراه سلوک، طر  عن ی  قیطر

  م؟ یلحظه هست  نیما در ا  لحظه باشد. ک  نیدر ا  عنیباشد،    یابد  ای لحظۀ جاودانه    نی فرزند ا  دیمن و شما با  عنی

  ی . برا میاز آن نخواه  یز یچ  م،ینداشته باش   یم، کاریدعوا نکن  دهد که ذهن نشان م   یز یبا چ  می فضا را باز کن

  .  میجهان مراجعه نکن  نیدر ا یز یبه چ داشتن شدن و زندگزنده

  د یفردا بو  د یایب  کهنیاست. ا  ی لحظۀ ابد  نیفرزند ا  دوستان، صوف   یمن، ا  قیرف یالْوقْت باشد» ا ابن   «صوف

  ؟  ست ین  : تو مر خود مرد صوفدیگو . حاال م ستیو سلوکِ درست ن  قتیاز شرط طر  نیا  فتدیبه زمان ب  عنی

لحظۀ جاودانه و    نی. شما الحظه زندگ  نی«هست»: ا  ُخوب،  مثبت؟  یبه معنا   می ست ین  مر من و شما صوف

نقد    ، برس   به زندگ   در زمان روانشناخت  ی در ذهن با ذهن برو  فت یب  کهن یا  ال یبه خ   ده را از دست م    زندگ

.  د خواهم کر  دایپ  دهد که ذهنم نشان م  یز یرا من از چ   زندگ   نیا  ندهی که در آ  هیدنبال نس  ی رو . میر یگ اآلن نم

  کنند  ترس م   جادیا  کنندم   رییدر مرکز ما که تغ  نیآفل هستند و آفل  زهایچ نیهمۀ ا  ز،ی: چمییگو م و کال وقت

  زها یچ  مقداریاز آن    سالرا ادامه بدهد شما اگر س  ذهنمن  کس  اگر  .شود م  ادتریروز زترس روزبه  نیو ا

شده،   تری قو  اش ذهنشده، چون من  ادتریآن ترسش ز  دید  دیخواه  دیهم بپرس  در پنجاه سال  دییایو ب  دیبپرس

زمان    با   ذهنهم هست، پس بازهم ثابت کرد که ادامۀ من   ر ید  یدردها   لیشده. ترس مادر خ   شتر یب  دنیهمان 

  . دینخواهد رس ییبه جا روانشناخت 

  د ییای که: شما ن  دیگو م   ات ی اب  ن یو در ا  خوانم  م  تانیدوباره برا   ول  میرا که قبال خواند  هات یب   نیا  طورن یهم   و

دفعه    ی   عنیکار اصال امان ندارد،    نی. ادیرا خوب نگه دار  ذهنحال من   دیو بخواه  دیدرست کن   ذهنمن 

  یی و جدا  دگیدارم که براساس همان  ذهنمن   ی: من  که   دییبو  د،یمقدار تأمل کن   یشما با خودتان    دینیبنش

م دائماً  و  شده  ب  ی.  خواهد درست  خواستن  با  و  دارد  خواستن  ب  شتر،یموتور  انباشتن    شتریهرچه  و  بهتر 
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  د ی زمان، تول  جاد یا  عن ی  ، زمان روانشناخت  دن یسیو ر  ذهنها و ادامۀ من خواستن از آن    و زندگ  ها دگ یهمان 

  شدنو من خودم درست کردم، خوب   نمیب که من م  یزیچ   نی. حال ادینخواهم رس   ییمن به جا  ناخت زمان روانش

جهان را به چشم   نیا یزهایچ  نکیبه مرکز من، ع آورد را م  زهایچ  بافت ذهن نیاست، هم  ضیمر نیا .ستین

. حال من  شود ها بد مموقع  بعض  شود، ها حالم خوب مموقع   و بعض  نمیب ها ممن برحسب آن   زند، من م

.  ستیاست و در کنترل من ن   ریحال من دائماً متغ   پس  . کنند م   رییتغ  ی جورچه   زهایچ   نیدارد که ا  نیبه ا  بستگ

 بت یوجود خواهد داشت که غ    بودن بنم. کس  ن یمن احساس توه  د،یبو  یز یچ  ی  د یایممن است ب   کس  ی

  .  گذاردم  ریحال من تأث   یهمه رو هان یاز من، ا دیای از من، خوشش ن ردیب رادیمن را بند، ا

بدهد،    میونبه من نوزده   کس  رم،یگ م  ستیها نمرۀ بجنبه   ل یدر خ  کنم هستم، فکر م   ی طلبدچار مرض کمال   من

 توانم  را بشناسم و من م  نیمن ا  م، یای برب  یااز عهدۀ همچون باشنده   توانم . ُخوب من نم شوم من ناراحت م 

 کند،  و حال من را خراب م  کند به ضرر من کار م  ماًبافت را که دائ  نیا  زندگ   یرو ی اگر فضا را باز کنم با ن

حالش را    دیتوان شما نم   د،ی نباش  ذهنکار را، دنبال حال من   نیا  دی و عارفان گفتند بن  کنم و زندگ  متالش

  :دیگو را م  هان ی . همدی و خوب نگه دار دیخوب کن 

  ست او موقوفِ حال است، آدم آنکه
  ست در کم  بحال افزون و، گاه گه

  ) ١۴٢۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  باشد در مثال  الوقتُ ابن صوف
  فارغ است از وقت و حال   ،صاف یل 

  ) ١۴٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  او  یِموقوفِ عزم و را هاحال
  او یِآساحیاز نَفْخ مس زنده

  ) ١۴٢٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

من   عن ی  حال هرکسذهنحال   . من   که حال  حال     عنیاست،    ذهنموقوف  چون    اش ذهنمن وابستۀ  است، 

است و   ی طورن یا است. آدم  زنده نگه دارد، آدم  خواهد او هست م کند را دوست دارد و فکر م اشذهنمن 

آن کار نکنند    یاست، اگر رو  یطور ن یا  سالدوازده   ،سالدر ده   کند رشد م  شود م   دهیچون همان  دیآ م   وقت

:  دیگو اش مامان ندارد که حالش را خوب نگه دارد و موقوف حالش خواهد بود. همه   نیخودش کار نکند، ا  ای

  است. اش ذهنبشود، دنبال حال من  دیحالم بد است، خوب با
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  ن، ییباال، پا  ن،ییباال، پا  ن،یی باال، پا  رود کم است. دائماً م   حالش افزون است، گاه : گاهدیگو م نیهم  یبرا

هست که همه    موقع ی .  کنند م  ر ییاند در مرکزش هستند چونه تغ که آفل   ییزهایدارد که آن چ   ن یبه ا  بستگ

  .کند موقع آدم سقوط م آن   یوا  ،یوا  ،ی به افول. وا کند همه شروع م  شود م موقع   یاست،  رو به فزون

است، فرزند وقت است، فرزند   ذهنمن   ن یاست، هم  آدم   نیهم   عنیاست،    منف    صوف  جان ی. اصوف  دیگو م

است    کس   . صافکند را مطرح م  صاف  ، در مقابل صوف  جان ی. اما ایوقت مجاز   عنیاست    وقت روانشناس

از جنس زندگ حالِ   عن یحال    ، شناخت زمان روان  عنی  وقت  نابسته است به وقت و حال.  است، صاف   که 

  کند،  وجو م. که در ذهن جست ذهنمن   عن یاست،    منف  جان یا  صوف  ده،یچسب  یبه زمان مجاز  . صوفذهنمن 

. اما  شیدارد برا  فی کرده است، تعر  را ذهن  زیرا، همه چ  ز یچ  را، همه   خدا را، حال خوب را، عرفان را، راست 

ب   آن کس  صاف به  و  باز کرده  را  فضا  زمان    تینهای که  وقت،  از  است  مستقل  است،  فارغ  شده  زنده  خدا 

  .  ذهنو حال من  شناختروان 

است. پس حال    صاف  نیهم  یِموقوف عزم و را  ، حال ذهن  عنیاو»، حال انسان،    یِ موقوفِ عزم و را  ها«حال 

  ا یظه  هر لح   کهن یا  یاو برا  ی آساح یهم خوب است. و زنده است از دم مس   شه یدست خودش است، هم  صاف

ندارد، مثل    ذهنمن   چیندارد، ه  یا دگ یهمان  چیشده، ه  باز شده که اصال صاف  قدرن یفضا ا  ای  کند فضا را باز م 

که «دم»    یطور ن ی «دم»، هم  عنیخودش. نفخ    ای   زندگ  یآساح یشخص زنده است از نفخ مس   ن یا  پس  موالنا.

   خرد زندگ   جهیدرنت   شود، م  ی او جار  یآسا حیدم مس   د،یآ که م   به هر اتفاق   دمد م  زندگ   رون، یبه ب  ده م

  :دیگو . اآلن م شود وارد  فکر و عملش م و عشق زندگ 

حال  عاشق، ننه عاشق بر م   
   تَنحال بر من م دِیام بر 

  ) ١۴٢٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کامل بود  دم کم، دم ی آنکه
  آفل بود  ل،یمعبودِ خل ستین

  ) ١۴٢٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یآفل باشد و، گه آن و ا وآنکه
  نیدلبر، ال اُحب افل ستین

  ) ١۴٣٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : دیشما همه حفظ هست  ریرا د  هیآ نیا ه، یآ نیو ا بله
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 هٰذَا   قَال   ۖ◌ ملَوت السماواتِ وارضِ وليونَ من الْموقنين. فَلَما جن علَيه اللَّيل راٰى كوكبا  نُرِي ابراهيم    «وكذَٰلكَ

  ربِي
ۖ

  » .افلين احب  قَال  افَل فَلَما ◌

  تا از اهل يقين گردد.  ها و زمين را نشان داديمبه ابراهيم ملوت آسمان  سان«بدين
اى ديد. گفت: اين است پروردگارِ من. چون فرو شد، گفت: فرو شوندگان را  شب او را فروگرفت، ستاره   چون

  دوست ندارم.» 

  ) ٧۶و   ٧۵ ات ی)، آ۶سوره انعام( م،ی(قرآن کر

را دوست ندارم. پس    نی: من آفلمیی ما هم بو  د یرا با  ن ی. آهان ان» ی«ال اُحب افل   ن یهم  جا ن یبه ا  نیبنابرا  پس

که     . کسخودت هست   ذهنعاشق حال من   ،ی: از زبان دوست، تو طلب من را ندار دیگو به ما م  از زبان زندگ 

 رات ییتغ   نیاست که ا  نیا  شی آرزو  کند،  م  ر ییتغ  نیاست و دائماً ا  شناختدر زمان روان   ذهندارد، من   ذهنمن 

عاشق خبر است، خبر   اورند، ی خوب ب  یخوب باشد، خبرها   شهیهم نخورد، حالش هم باشد که حالش به   ی طور

به    ا یخداوند اآلن به شما    د،یگو ذاتش بد است. خالصه م   کهن یا  یدر ذات عاشق خبر بد است، برا   اما  خوب.

 یی فضاگشا  یشق من بود اگر عا  ست یعاشق من ن  ، خودت هست  ذهنکه: عاشق حال من   دیگو ما و به همه م 

  به من.  کن عبادت م   ،کن مدائماً خدا خدا   یاخوب بشود آمده ات ذهنحال من  کهن یا دی . به امیکرد م

خداوند    نیا م، یپرست که ما م   ذهنمن   عنیلحظه کامل است،   یلحظه کم است،    ی که کس که: آن   دیگو م

و    شود که حال ما به آن وابسته م  رد یدر مرکز ما قرار ب  یی گذرا  زیآفل است. پس آفل هرچ   ن یا  ستین   لیخل

است    نیمهم ا  ست،یمهم ن  میکن فکر م  اشره دربا   میهست  ده یکه با آن همان  یز یدر کل هرچ  کند م  ر ییدائماً تغ 

که    م،ینیب به ظهور، که ما آن را م  آورد م  دیآ را م  یزی چ   یدر مرکز ما است که هر لحظه    ذهنمن   نیکه کال ا

در دست    ذهنمن   نیا  راتیی . و تغ دیبله فضا را باز کن  دینداشته باش   یکه شما با آن کار  میگو من مرتب دارم م 

که از نظر نظم    دهد را نشان م   یز یچ  دهد؟ را به شما نشان م  یز یفکان است، که اآلن چه چو کن   ضاق  ن یهم

خداوند    نیا  ن، ی. پس بنابرادیندازی و ب  دیو بشناس  دیآن باز کن  ی فضا برا  د یاست که شما با  یزی همان چ   زندگ

  . ستین لیکه آفل باشد خداوند خل یز یچآفل است. پس هر نیا ست،ین لیخل

  یی زهایگذرا چ   یزها یگذرا، چ   یزها یچ  عن ی  نیآفل  د؟ی پرست را نم  نیشما آفل   ایآ  د ینی بب  دیشما اآلن نگاه کن 

است، آفل است    ذهنکه اسمش من  یز یچ. و آن کنندم   رییبا زمان تغ ها نیو ا دهد هستند که ذهن ما نشان م

. و خداوند  ستیخداوند ن   ست،یدلبر ن  نیبد است ا  خوب است گاه  آن هست، گاه   هست، گاه   نیا  و گاه
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را    نیشما آفل   ‐ریدوست خداوند د  عنی  لیخل ‐  لیت خداوند، خل عنوان دوسشما به  ای  لیخل   ای  میابراه  ای

    د؟یدار ای  دیدوست ندار

ا  موالنا   ن یبود گفت: ا  اشذهنمن   نیکه هم   دید  یاستاره   ل،ی خل  میابراه  ای  لی: خل دیگو بعد که م  ۀیآ  نیاز 

افول کرد گفت:    من است. وقت  یخدا  نیگفت: ا  دیرا د  ذهنستارۀ من   ‐است  نیاش اخالصه ‐من است    یخدا

  م؟ ییبو میتوان م  مهستم. ما ه  اصل یمن دنبال خدا  ست،یمن ن ی چون افول کرد پس خدا

باز    تینهایدرونش را ب  یفضا  د،یگو را م   لیخل  میابراه  یفضا   عنی  میرا نشان داد  نیها و زم ملوت آسمان  

ذهن    عنی  دگ یصاف، بدون همان  ن یزم  عن ی  نی زم  نینابرا.  پس ب میرا از ذهنش برداشت   ها دگ یتمام همان  میکرد

  : رید دیگو را م ن یهم  ه یآ نی. امیدرا به او نشان دا  عیوس تینهای ب یو فضا   دگیصاف و بدون همان 

 هٰذَا   قَال   ۖ◌ فَلَما جن علَيه اللَّيل راٰى كوكبا  نُرِي ابراهيم ملَوت السماواتِ وارضِ وليونَ من الْموقنين.    «وكذَٰلكَ

  » .افلين احب  قَال  افَل فَلَما ۖ◌  ربِي

  ها و زمين را نشان داديم تا از اهل يقين گردد. سان به ابراهيم ملوت آسمان  «بدين
پروردگارِ من. چون فرو شد، گفت: فروشوندگان را  اى ديد. گفت: اين است  شب او را فروگرفت، ستاره   چون

  دوست ندارم.» 

  ) ٧۶و   ٧۵ اتی)، آ۶سورۀ انعام ( م،ی(قرآن کر

  ت ینهای که ب  آسمان درون   عنیها  ها و زمين را نشان داديم. ملوت آسمان به ابراهيم ملوت آسمان   سانبدين

کوچ    شود، کوچ م  ذهن من  نیا  شود درون باز م  یهرچه فضا   ر،ید  دیدان باز شده و هرچه، شما اآلن م

  ما.  میشو م  نیقیموقع است که اهل و در آن   رید ماند نم تیو در ذهن هو شود م

رفت،   ادشیرفت، اَلَست    ادشی شد، شب شد و خدا    دهی رفت در  ذهن همان    وقت  عن یشب او را گرفت،    وقت  و

ا  یاستاره   دید  دفعهی باال. گفت:  هم   نیآمد  خدا   ذهنمن   کهن یستاره  و  است  من  است،    یاست، مال  من 

  کند  افول م  نیاز جنس ماده است، ا  پرستد هرچه م   کند، افول م   کند، م  رییتغ  نیا  دید  پروردگار من است. ول

تمام    ر،ید  دییبو  یز یخدا باشد. خب شما هم همچون چ  تواند که افول کند نم   یزی چ. گفت: نه آن کند م  رییتغ

  . دیرا از مرکزتان بران نیآفل
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  خوش و، گه ناخوش است  او گاه آنکه
  دم آتش است  ی آب و،   زمان ی

  ) ١۴٣١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نیمه باشد، ول   برج ماه ن   
   آگاه ن بت باشد، ول نقشِ
  ) ١۴٣٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  صفاجو ابن وقت    صوف  هست
  را همچون پدر برفته سخت  وقت

  ) ١۴٣٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

آن    ذهنمن   عن یناخوش است     خوش است، گاه  که گاه   کس  آن   نیبنابرا  پس هم مرکزش  درست کرده و 

است.  میمال  زمان   یاست،  ن یخشم  زمان  یآتش است.   زمان  ی سرد است آب است،   زمان  یاست. 

 I loveبه،  بهبه   شود، ها مهربان مموقع   ما. بعض   میکن دوتا حرکت م   نیب  شهیدو تا حالت دارد هم  ذهنمن 

you بعض !   م  مزاجن یها آتش موقع شود  م  نیخشم ،دگیچرا همان   شود  دگیهمان د؟یرا به من نداد  م یرا داد  

: «برج مه» است، ماه  دیگو شخص م   نی. اشود آتش م  شود، آب م   شود،  . آتش مشود ش آمده، آب م خوش

  چ ینقشِ بت است، ه  ذهن. من ستیآگاه ن  بت است، ول  نقشِندارد،    جسم ماه است درخشش  عنی.  ستین

  .  میندازیب دیرا با ن یما، ا میداشته باش  آگاه کهن یا یندارد. برا آگاه

وجو  که صفا را در ذهنش جست  صفاجو کس  صفاجو ابن وقت»، صوف  : «هست صوفدیگورا م  ن ی خُوب االن هم

فرزند   نیا  کند وجو م جست  ذهن  یِدارد و صفا  ذهنکه من  انسان  ‐است  باز هم منف   صوف   جان یدر ا‐  کند م

را مثل پدر گرفته، در آغوش گرفته    شناس زمان روان   عن یوقت است. و وقت را    است، ابن  شناختزمان روان 

. فرزند تمکه من فرزند تو هس   م،یارا مثل پدر گرفته  شناختاشال ماست، ما زمان روان   نی به آن. هم  دهیچسب

: شما پدر ما  مییگو م  طانی به ش  م،یرا گرفت  طانی. درست مثل ششناختزمان روان   شود م  شناخت زمانِ روان 

که دائماً درد   دیدرست کن  ذهنمن  ی. دی فتیبه مجاز ب  د،یُخوب از جنس من بشو  لی: خ دیگو او هم م دیهست

  د ی ستی. از جنس من ندیاَلَست را انکار کن  د،یکه از جنس او هست  دیانکار کن  د،یخداوند نشو  میکند تسل  جادیا

به   د،یبخواه  لحظه زندگ  نینه و از اتفاق ا  دییبو  شهیهم   د،ییلحظه بله نگو  نی. به اتفاق ادیاََلست را انکار کن

  ر راه را د   نیا  کنم، من شما را موفق م   دی. مطمئن باشدیموقع از جنس من هستآن  د، یشما ندهد ناراحت بشو

  :دیگو بعد م  ما. میاها را خوردهصحبت  نیا بیشد. فر  دی موفق خواه دیریب شیپ
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  غرقِ عشق ذوالجالل  ،صاف   هست
بنس ن اک،   فارغ از اوقات و حال  

  ) ١۴٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ولَدست یکه او َلم  ینور یغرقه
لَم دیل  لمزدست ی آنِ ا وَلدی  

  ) ١۴٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

وعشق  نیچن ر یی بجو، گر زنده  
  ییمختلف را بنده  وقتِ ورنه
  ) ١۴٣۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شود،  م   از جنس زندگ  کند، را شار م لحظه زندگ  ن یا  کند، فضا باز م  کهآن کس  صاف   ر، یاست د  واضح

    یو با او  دیکن . شما فضا را باز م شودم یلحظه   هر  یزدیا یار ی با هش عنیغرق عشق خداوند است.  نیا

را سخت   شناخت که زمان روان   دی هست  یا . وگرنه صوفصاف  دیشو موقع مآن   د،یفضا باز کن   دی. بادیشو م

و   کند که فضا را باز م   صاف  نی. و ادیده را ادامه م  ذهنو من   دیشو م   ذهنو هر لحظه از جنس من   دیاگرفته

. مستقل است، چرا که  ذهنو حالِ من  شناخت زمان روان  عنیمستقل هست از اوقات  شود، م  از جنس زندگ

براشود نم   ذهناز جنس من  روان   دیمستقل بشو  کهن یا  ی.  زمان  تغ   شناخت از حال و    د ی با  ذهنمن   راتییو 

  ر ییاو تغ  راتییبا تغ   دیمجبور هست  دیبشو   ذهن. از جنس من دیندار   راه  چ یوگرنه ه  دیشده بشوگشوده   یفضا 

را    هان یو ا  ولد،یلَم    ریاست که د  یای ار ی است، غرق هش  یگشا غرق نور انسان فضا    عنی   صاف  نی. و ادی کن

ها  هم هست. بله، نه زاده است و نه زاده شده که هر روز در نماز مسلمان   جانیا  د یکه سورۀ توح   د،یشناس م

.  ستیجهان ن  نیما در ا  ری. پس نظدیزا نه م  شود، که نه زاده م  میهست  یای ار یپس ما از جنس هش    .خوانند م

جهان    ن یرا در ا  جسم   یاری هش  که درستش کرد، درحالت  شود جهان نم  نیاست که در ا  ی غرق نور   پس صاف

است   یای ار ی از جنس هش  وندخدا   عنیکه: او    مییگو اصال. ما هم مر نم  میدرست کرد ما درست کرد  شود م

  دا یپ  ریطور ما نظ. چهستی ما هم پس در جهان ن  ریو نظ  ستیاو در جهان ن   ریو نظ  دیزا که زاده نشده و نم

مقاچه   م؟ینکرد  دایپ  م؟یکرد را  خودمان  چه   میکن م   سهیطور  اجسام؟  قرار    هانیا  ؟یجور با  مرکزمان  در  را 

  . پس: میده م

  است  ولدیکه او َلم   ینور یغرقه 
  است زدیآنِ ا   ولدیلم  لدیَلم  

  ) ١۴٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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لَم  دیل    لَمعنی  ولدی متعلق به پروردگار است. به ما م ی: برو  دیگو  همچون عشق وجو کن، اگر انسان  جست

   عنیوقت مختلف را»،    «ورنه.  مختلف را بنده هست  شناسروان   یهازمان  ،یدار ذهن. وگرنه من زنده هست

تغ   ن ی. امختلف را شما بنده هست  شناختروان   یهازمان  حال ما    دهد، را نشان م    ذهنمن   راتییزمان که 

کند با    رییتغ  ن یزنده نباشد و ا  باشد، حال زندگ   ذهنحال شما، حال من   دی خواه وابسته به آن است. شما م 

باشد. شما ممن است با   ز یدر مرکز شما ممن است صدها چ   دیدان که در مرکز شما هستند. م   اجسام  رییتغ

با فرزندتان، باهمسرتان،    دی دار  ذهن. حتماً که اگر من دی باش  دهیمختلف همان   یهابا آدم  د،یباش  دهی پولتان همان

  ی با باورها   دیبا باورها هست   دهی. اگر همان دیهست  دهیهمان  تان،یهال یدوستانتان، فام  با پدر مادرتان، با بعض

  ن یها توهآدم نیبه ا ایکند   نیباورها توه نیبه ا . اگر کسدیهست  دهیهم همان هانی ا ،شخص  ،اس یس  ،یمذهب

  . شود نکرده، شما حالتان خراب م  یکند و شما را کوچ کند خدا

 نی هم   ی . برامی دار  است که ما پارک ذهن   نیهم   ی برا  د؟ی ریب  دیخواه  م  یجور را چه   راتییتغ   نیا  ی جلو  شما 

. ما غرق  میکن است که ما کنترل م   نیهم  یتکان نخور. برا  مییگو م   میگذاشت   ییجا  یرا در    است که هرکس

  م یباش  عشق  نیچن  ی دنبال  دیما با پسخداوند است. بله.   . در ضمن ذُوالجالل به معنمیستینور ذُوالجالل ن

  . میاگر زنده هست

  : دیگو . م کند به طلب صحبت مبه بعد راجع  جان یو از ا 

  ش یاندر نقشِ زشت و خوبِ خو منگر 
  ش یاندر عشق و، در مطلوبِ خو بنگر 

  ) ١۴٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    فیضع ای یر ی آن که تو حق  منگر 
  فیشر  یاندر همت خود ا بنگر 

  ) ١۴٣٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  همت دوباره آمد.   د ینیبب

  طلبم که باش به هر حال تو
  لب خش  یا ماًیدا جوم آب

  ) ١۴٣٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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با چشم من   پس بب  ذهنتو  نکن که: من  ا  لیخ   جاهان یا  نینگاه  وقت  لیخ  جاها نیزشتم،  را   هان یا  خوبم. 

 نیبه ا  وقت  به ولبه   ندیگو مردم همه م  نیارائه کنم ب  توانم واقعاً خودم را م  تم،یهوهم  نی: که با اییگو م

  نگاه نگاه نکن.    هانیتوانم اصال سرم را بلند کنم؛ به اخراب است نم   ل یآقا خ  رید  دیآم  ام زندگ   یها قسمت

او زنده    ت ینهایاست خداوند است و شما قرار است به ب   و مطلوب شما زندگ  هست  کن که تو از جنس زندگ

به نقش زشت و خوب خودت نگاه    چند صباح   یتو آمد  عنیاندر عشق»    «بنگر.  و شما از جنس او هست  یبشو

او است.   ‐می که مورد طلب ما است ما دنبالش هست  یز یچ   عنیمطلوب  ‐. مطلوبِ ما  یبعداً به او زنده بشو  کن

  ما است.   نیو او هم ع 

.  دیگو نگاه نکن چه م  اتذهن نگاه نکن. تو به من   کندالقا م   ذهنبودنت که من   فی تو به حقارت و ضع  د،یگو م

  ما نگاه کن.    هست  فیباشندۀ شر  ی  ای   هست  فیانسان بزرگوار و شر  ی   عنوان زندگبه همت خودت که به 

دارد. شما   یخداوند همت دارد، شرف و بزرگوار   م،یشو م  از جنس زندگ   میکن فضا را باز م  وقت  م،یهمت دار

ناراحت    لی بشود؟! مثال اگر پولش کم بشود خ  دهیهمان  یی زهایچ  ی دارد که با    اج یکه خداوند احت   د یدیکجا شن

  اج ی احت  نیدارد! اصال به زم   اجی احت  ل یخ  واناتیح    عضبه ب   وانات،ی دارد! به ح  اجیاحت  لیها خ ! به انسان شود م

شما؟    دیدیرا شن   زهایچ  نی است اتفاقاً خداوند! ا  تیهوهم   لیخ   ن ی! با زمشود م  ون یفَنباشد کن   نیدارد! زم 

  . دیدینه نشن

  د، یگو به همتش م   دیکه همت داشته باشد با  . کسمی. ما هم همت او را دارمیکه، ما از جنس او هست  دیگو م

  . اورد یرا به مرکزش ن   یماد   زیاحترام بذارد، احترام خودش را نگه دارد، خَم نکند خودش را، چ  د،یگو موالنا م

عرض کردم،   طلب، . مطلب م  ،ی دار  دیشد  ذهنمن  ،  هست م یتسل ، ی دار  ذهنمن  ؛که هست تو در هر حال و

که من    یطلب  نیکه ا  دیداشته باش  مان ی و ا  دیو متعهد باش   دیمطمئن باش  دیشما واقعاً به صدِق طلبتان با  عنی

   از کس  من  خودم برخاسته است.  نتخاببه خداوند زنده بشوم از من برخاسته است. به ا  خواهم دارم که م 

را    کارن یا  به احترام کس  کنم، نم   کار را  نیا  به من نگفته است، من به دنبال حرف کس  کس   کنم، نم  دیتقل

طلب که طلبِ    جورنیبه خداوند زنده بشوم. ا  خواهم نکردم. خودم طلب دارم که م  ر یگ   سیرودروا  یتو   کنم، نم

هم    ی باالخره طلب  د یحاال ما با  ند،یگو چه م  کنند نگاه م   دمکه: بابا مر   ذهنمن   است با طلبِ مصنوع   ق یحق

  . ست یطلب ن  هانیا م؛یمردم نشان بده نیب م یداشته باش

آن چهارده    . و طلب واقع د یکه واقعاً طلب دار  رانیبه خودتان نه به د  دیچنان باشد که شما ثابت کن   دیطلب با

طلب دارد  که    . مثل قانون جبران. کسدیکن   تیرعا  دیبا   اشم   م یهم که قبال صحبت کرد  ریمورد و چند مورد د
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در نظر    یماد   زیجهان اصال چ   نیدر ا  د، یخواه  را واقعًا م  یز یبه او. شما اگر چ  دنیرس  ی پس برا  کند کار م

ی که    دیاطالع دار  ر،یب   است، م   یخوب  زیچ ل   دیخواه سانسیمدرک مثال  دی شب و روز دنبالش هست  د،یر یب  .

در را بزند   اورد ی ب   ی  دیمنتظر  دیکن نم   ی کار  چ یه  د یکننم   کار  شیو برا  دیخواه  . خُوب اگر مدیبخواه  عاً اگر واق

  . دیطلب ندار  د،یخواه مدرک را بدهد پس شما نم   نیبه شما ا

که پر از درد است،    کن که نگاه م  ذهناصال به من   ،یدار   ذهنکه من   کس  ی لب» اْ خش   یا   ماًیدا  جو «آب م  

   را کس   است. آب زندگ   دهیاست، باغش خش  دهیخش   پر از کمبود است، پر از نقص است، لبش از آب زندگ

   و ذهن  آب مصنوع   یوجو جست    یوجو هست،  دوجور جست  حاال   .کند م  ییکه فضاگشا  کند وجو م جست

  رود،  م   شود بعد تمام م  دی کن شما دو روز، دوسه روز طلب م   کند،  م  دا یکه فوراً زوال پ  در ذهن و طلب ذهن

  .کردم وجو مجست . آب ذهن امدیطلب تمام شد. نشد، آب به دست ن

عهده گرفتن، صبر است و کوشش  لحظه به   نیرا در ا  ی ار ی هش  تِ یاست، مسئول  ییطلب مستلزم فضاگشا  پس

بودن، متواضع    میتسل   ،ذهنموالنا، شناخت من   اتیار ابمورد گوش کردن و تکر  نیشناخت. حاال در ا  یکردن برا

بندگ و  عجز  ا  بودن، حسِ  ه  وقت  ها،نیکردن،  به     برگشت.   ، عذرخواه  شود م  ردچا   ذهنمن   جاناتیآدم 

با ثابت کن   دیباالخره  م  دی شما  خودتان  ا  دیخواه به  نه  بخواه  ای  د ینخواه  کهن یشما.  من    د ییبو  دیشُل  نه 

ا  دیبا  خواهد  م    . هرکسخواهم م از نظر فهمستیساده ن  کار نیزحمتش را بشد.  راحت است، از نظر    دن ی. 

  .  خواهد و کار م  کشد شدن طول م لیتبد

  دهد م لبِ خشت گواه  کآن
  به آخر بر سِر منْبع رسد  کو

  ) ١۴۴٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 خش غامی لب هست پ   زِ آب  
  اضطراب   نیا نی ق ی : به مات آرد که

  ) ١۴۴١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست مبارک جنبش   ،یکارطلب  نیکا
  ست طلب در راه حق، مانع کش  نیا

  ) ١۴۴٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خشد،  چهار روز به او آب نرسد لبش م  سه    کس  ی  د یدیما است. د   ذهنلبِ من   نی لبِ خش ما هم  پس

کرده است. ما    ریگ  ابانیاش است، در بتشنه   نیا  د،یآب بده  نیآقا به ا  د،یگو نگاه کند م  اشافه ی به ق  هرکس
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 م یدی کش یادی ز یکه دردها  ندیب کند م هنگا ذهنصورت من به ما به  هرکس م،یکرد ریگ  ذهنمن  ابانیهم در ب

که    دهدنشان م  نیوقت است ا  ل یو نخورده خ  دهیخش  اتی لب ما از آبِ ح  کهنیو ا   میرد هستاآلن هم دچار د 

لحظه    نی. منْبع ادیرس  میکه چرا لبمان خش است باالخره به سر منْبع خواه  م یو اگر بفهم  م یآب هست   ازمند ی ما ن

برود، هرچه کوچتر کوچتر بشود آب   ذهنو من   میلحظه مستقر بشو  نیدر ا  میاگر برس  ات،یاست، که آب ح 

  است،   شامل همۀ برکات زندگ    . آب زندگشود م  ی در وجود ما جار   آب زندگ  شود تر م فضا گشوده  شود م

اآلن و لب   ستیآب بوده و آب ن  جان یاز آب است که ا  غام یپ  خشلب  نیا  عنیلبش خش است    و هرکس

من    ی سوتالش شما، اضطراب شما، باالخره شما را به   نیکه ا  دهد ما، نشان م   ذهنخش ما، وضع بد من 

شما،    یهاتالش   عنیاضطراب»    نی«ا  آورد . به ما تو را م آورد ما م  یسوبه   عنیخواهد آورد. «که: به مات آرد»  

  .  ناًیقی

قانون جبران    خواهد م  م؛یشناس  که ما م  ذهنمن   یکار طلب   ی،  دوجور است  یکارما، طلب   یکارطلب  نیا  و

.  دیگو را نم  نیاست ا  منف  یکار طلب   نی. ااوردیدست برا به   جهان   ن یا  زیرا انجام نده و توقع دارد و همه چ

 عن ی  یکارطلب   هر لحظه شما فضا را باز م شده از زندگ گشوده  یبا فضا  دیکن،  از خداوند طلب م که    دیکن

شده موانع  گشوده  یطلب در راه حق با حق با فضا   نیاست و ا  جنبش مبارک  نیشما را به خودش زنده کند. ا

.  م یکرد  لیتبد   ها به مانع ذهنرا مدت    ما زندگ  م،ییگو است که ما م   موانع   نیمانع هم   د ینی . ببکشد را م  ذهن

مطرح کرده و در راه ما کاشته    ذهنرا من   هانی. امیبه خداوند زنده بشو  میتوان که ما نم  میدار  ما موانع ذهن

و تو    طلب  م   که هست  که تو به هر حالت  دیگو م  کند، م   دوار ی موالنا ام   ول  م یکن نم   ت یما فعال  ن یهم   یبرا

خودت   یرکز خودت بر رو خودت براساس خودت با فکرِ خودت، تأمل خودت، تم  دیو با  خواه بدان چه م

  .  بپرس رانیاز د کهن ینه ا ، کن دایرا پ هانیا

را ادامه   ذهنمن  ن ینکنم هم ا یکه واقعاً خدا را طلب کنم  د ییبه من بو ماآقا، خانم، ش  م یبپرس   یاز  دیما نبا

ندارم    یاچاره   چیکه من ه   د یرس م  جهینت  نیموالنا به ا  اتیاب  ن ی. شما با اشود است نم  ی طورن یبدهم؟ اگر ا

   به زندگ   شدنبشود و من طلب زنده   ییمن شناسا  لۀیوسکوچ بشود، به   دیبا  ذهنمن   نیکه آگاه بشوم که ا

طلب    . اگر کسذهنبه کوچ کردن من   دیکوچ بشود و اقدام کن  ذهنمن   نیرا دارم که ا  نیرا دارم. طلب ا

اشتباه    فهمد م  خواهد، عذر م  کند، توبه م  شود م  وقت  شود نم   نیخشم .  کند نم  داشته باشد، زرنگ  واقع

طلب    رانیعوض کند. از د  خواهد  را نم  رانید  کند، نم  التدخ   رانیداشته باشد در کار د  کرده. طلب واقع

 دهد  انجام نم  ی کار  چی. هکنند او را فلج م  هان یکه ا  داند ندارد. چون م  توقع   چیاصال ه  د، یی توجه، تأ  ، قدردان
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به  زندگ   اصطالح گفت مانع ذهنکه  ا  باشد.  موانع ذهن  ن یرا در  به  به دشمن    لحظه  و  به مسائل    ل ی تبدو 

  دارد.   طلب واقع   اگر کس کند، نم

  طلب، مفتاح مطلوباتِ توست نیا
  توست اتِیسپاه و نصرِت را نیا

  ) ١۴۴٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اح یدر ص طلب همچون خروس  نیا
  صباح  دیآ نعره که: م  زندم

  ) ١۴۴۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  طلب تو م ستتیآلت ن گرچه
  آلت حاجت، اندر راه رب  ستین

  ) ١۴۴۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حه یهست. ص  حهیجمع ص  دیدان که م  طورن یهم  احیص.  دادن: بانگ کردن، آواز  احی ص؛  پرچم  ة،ی: جمع رااتیرا

  . دیدان هست م  هانی بلند خواندن. بله همۀ ا یبلند بانگ زدن، آواز دادن با صدا  دن،یکش ادی فر عنی

  م یکن و فضا باز م   م یکن لحظه که ما مبهطلب است که لحظه   نیشما است و ا  یهاخواسته   دیطلب کل   نیا  دیگو م

  م یی بو ،از کس  رونیندارد از ب ما لزوم   عنیپرچم ما است.  یِروز یما است و پ سپاه ما است. سپاه درون نیا

که    دینیب م   م،یو اگر طلب درست داشته باش  میشداشته با  طلب درست   دی. فقط بادیبه ما کم کن   دییایب

  . میبه آن برس تا  میکن الزم باشد م  یهر کار  میزن آتش م و  خودمان را به آب 

که صبح    دیبشو  داریمردم ب  یاست که در حال بانگ زدن است با آواز بلند که ا   خروس  هیشب  دیگو طلب م   نیا

ا  دینیب صبح است. م  دنیاست. طلب ما خودش آواز بلند رس   دهیرس که خداوند هر    دیگو موالنا م  کهن یکه 

خودش را    خواهد  . خداوند ممیی گو م  م یدار  یی البته به زبان دو  نیما را به خودش زنده کند، ا  خواهد لحظه م

را ندارم.    اقتشی من ل  مییگو اوقات م   . گاهمیکن م  جادی. ما مانع امیگذار در ما به خودش زنده کند و ما نم

به خداوند زنده    توانم که اآلن من نم  میآور م   لیکار نکردم. هزارتا دل  من به اندازۀ کاف  مییگو اوقات م   گاه

اش به غزلمان به آن  همه   ها ن یانجام خواهد شد. ا  ندهیاست که در آ  یادهیپد  ی  نیادامه بدهم، ا  دیبشوم با

آن   تیب  ی بود مکه  اگفت جا  آ  ن ی: در  را    نیا  میدار  ذهن. و ما چون منستین  نده یلحظه هست در  لحظه 

  .  ندهیبه آ میرو م  دائماً م،یشناس نم
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سبب،   ایچون آلت    کن و از آن استفاده نم  کن توجه نم   آلت ذهن  به  یندار   که گرچه که آلت ذهن  دیگو م

  ن ی در ا  ی زیکه هر چ   م یکن. ما فکر م طلب تو م  ، کنکه گرچه که با ذهن کار نم   دیگو هست. م   ذهن   ز یچ ی

در    میدارمسبب    ای  میآمده، ما سبب دار  شیسبب پ  نی ا  لۀیوسکار به   نیا  دیگو جهان که سبب دارد، ذهن ما م 

که شما    ستین   کار علّت و معلول  نیا  دیگو . ممیشده است. علّت و معلول دار  جهی که نت  یز یجهان و آن چ  نیا

در    کهن یا  یبرا  د یطلب کن  د، ی. فضا را باز کن دینگرد  ذهن  یها . شما دنبال سبب دیبرقرار بن   د یبا ذهنتان بتوان

  .  ندیآ به کار نم ستند،یمهم ن  نذه یهابه خدا و زنده شدن به او سبب  دن یراه رس

  پسر یکار اطلب نیکه را ب  هر 
  او انداز سر شِیاو شو، پ ارِی

  ) ١۴۴۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی طالبان، طالب شو جِوارِ  کز 
  ی ظاللِ غالبان، غالب شو وز

  ) ١۴۴٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بجست  مانیسل یمور  ی گر 
  سست  اندر جستن او سست منگر 

  ) ١۴۴٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   کار واقعطلب   ید یهست، هر که را د  ه یسا  هر کدام از ما، ظالل به معن    عنیپسر    ی که ا  دیگو به ما م  پس

است، مثل همۀ شما که   م یراه صادق است و صم  نیدر ا کند، به خدا زنده بشود و دارد کار م خواهد است م

فضا    د،یکن به خودتان اعمال م  د،یکن م  رییتغ  تیبرحسب هر ب  د،یکن تأمل م   دیخوان شعرها را م  نیا  دینینش م

او انداز    شیاو شو. «پ  اری  صورت ن یاست در ا  لینوع که اص  نیاز ا  ید یکار دهرکه را طلب   د،یدار را باز نگه م 

او رف  میتسل  عن یسر»   با  ن   قیبشو  را باال  را    ذهنسر من   عنی  اندازی او بشو، سرت را ب  هی شب  اوریبشو، منَت 

  یِ شخص رو   نیا  ن یقر  قیبشو. بذار از طر  زندگ  اری بشو،    اریبشو    ق یبا او رف  اور، یرا باال ن  اَت ذهنمن   انداز،یب

  تو اثر بذارد.  

حاال که   میی گو و نم  میانداز را م  مان ذهنو سر من   میشو موالنا م   ار ی کامال صادق است. ما    نیمورد موالنا ا  در

و    یجوار که با هم   دیاندازسرتان را نم   د، یکن   . اگر قضاوتمیکن را درست گفته غلط گفته، ما قضاوت نم  جانیا

  روز یشدند پ  ذهنکه غالب به من   ییهاآن   میشو غالب م  غالبان  ۀیو در سا  میشو شدن با طالبان، طالب م  نیقر

  عنوان را ِبجست ما هم به   مانیسل   یمور  یشد. اگر    می شدند و فضا را باز کردند مثل موالنا، ما هم غالب خواه
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  86صفحه: 

  ، را جسته   مانی . مورچه سلمیخدا را جستجو کن  مانِیسل  میتوان دارد ما هم م  ذهنانسان کوچ که هنوز من 

  .م ی شدن به خدا باشدنبال زنده  میتوان که م  م یهست یااست که ما هم مورچه  نینماد ا

  ی اشهی تو، ز مال و پ یدار هرچه
  ؟ یاشهیطلب بود اول و اند نه
  ) ١۴۴٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

نبود؟    شهیاند  یاول    ،یدار   یاشهیپ  ای  یادست آورده تو به  یکه هرچه که مال دار   دیگو . مزند مثال م  اآلن

گرفته، اولش    ادی  یحرفۀ خوب  ا یدست آورده  به   مال  ده،ی رس  یی به جا  بعدش طلب؟ درست هم هست. هر کس 

  ی کار  قدرن یقدر صادق بوده در کار، ا. آن رمیب  اد یحرفه را    نیا  خواهم  بود، آمده سرش گفته من م   شهیاند  ی

صورت مصداق دارد. اآلن به   نی. در موردِ زنده شدن به خدا هم همدهیرس  شهیبوده که باالخره به آن مال و پ

. همت درواقع عزت و شرف  فتدیکار بهمت در ما به   د،ی ای صورت طلب درببه  ییبا فضاگشا  دیاست و با  شهیاند

که خداوند دوست    میو بدان  م یرا کنار بزن  نیو آفل   هادگ ی به همان  م یزنده که خم نشو  ندگعنوان زما است به 

  . م یاوری به عمل درب میکه امروز خواند ییزهایچ  ۀیدر مرکز ما باشد و بق نی ندارد که آفل

  


