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 ۵٢٣ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

 کبختانست؟ي که شھر نی عاشقان شھرید ايکه د

  که آن جا کم رسد عاشق و معشوق فراوانست

  م آن جاي نھیرم آن جا و بازاي کنیکه تا ناز

  انستيھا سخت برھا خنک گردد که دلکه تا دل

  ی کم از شھری باری ولین شھرين چنينباشد ا

   عدل و انصافست و معشوق مسلمانستیکه در و

  سوزدی چو عود کھنه مین سو عاشقان باريکه ا

  وان معشوق نادر، تر کز او آتش فروزانست

  خداوندا به احسانت به حق نور تابانت

  شانستيتو پریم که دل بيگویآشفته مر يمگ

  یريگیشان را نمي، پریريگیتو مستان را نم

  شانستي که جانم مست ایريگیخنک آن را که م

  ؟ی؟ چه کم داری چه غم داری ور اندازیرياگر گ

  ابانستيابان در بين جا بيا ايکه عاشق چون گ

  ؟یترسینم: ديخش مرا گويبخندد چشم مر

  خ خندانستياگر مرد ي خون آینگارا بو

  ت را رھا کردميشتن آمد شکايدلم با خو

  ک جانستيبخشد چه شد گر خصم یھزاران جان ھم

   خشم آلود و ھر دو خصم خشنودندیمنم قاض

   جانانستیايکه جانان طالب جانست و جان جو

  ست و او بستانوهيوان که جان ميست و او ککه جان ذره

  ست و او کانستحبهست و او عمان که جان که جان قطره

  بستين سخن غيم که جان ايگویسخن در پوست م

  گنجد نه آن را گفتن امکانستیشه مينه در اند

  خمش کن ھمچو عالم باش خموش و مست و سرگردان

 زانست؟يست مست مست چرا افتان و خيوگر او ن
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 ٠٣ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 
  یاجمله معشوقست و عاشق پرده

  یا مردهزنده معشوقست و عاشق

  
 ٢۴٧١ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 
  

 شچونک عاشق اوست تو خاموش با

  کشد، تو گوش باشیاو چو گوش ات م

   کندی9نيل سَ يبند کن چون س

   کندیراني و ویيور نه رسوا

   بود؟یرانيمن چه غم دارم که و

   بودیران گنج سلطانير ويز

  ترغرق حق خواھد که باشد غرق

  ر و زبريھمچو موج بحر جان ز

  ا زبر؟يد يا خوشتر آير دريز

  ا سپر؟يد يتر آر او دلکشيت

   د>ی وسوسه باشردهٔ پاره ک

   از ب9یگر طرب را باز دان

  گر مرادت را مذاق شکّرست

   نه مراد دلبرست؟یمرادیب

   صد ھ9لیش خونبھاھر ستاره

  ختن او را ح9ليخون عالم ر

  ميافتيما بھا و خونبھا را 

  ميجانب جان باختن بشتافت

  یات عاشقان در مردگي حیا

  یبردگ جز که در دلیابيدل ن

 
 ۴۶٧١ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 
 گرنديدانان دا آدابيموس

 گرنديسوخته جان و روانان د
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 ٩٣٠٣ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 

  فاشزد خندهین فکر مير با ايش

  من مباشير اي شیبر تبّسمھا

   حقیا شد تبّسمھايمال دن

  کرد ما را مست و مغرور و َخلَق

   سندی به استت ایفقر و رنجور

  کآن تبسم دام خود را بر کند

 
 ٠٠۴٢ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 
 .تر گردد ل آن بزرگ را تا حال او معلوميدن سايدوم بار در سخن کش

 
 ک نفسيگفت آن طالب که آِخر 

  ن سو ران َفَرسي ای سواره بر نیا

  ن زوتر بگوي او که ھیراند سو

  َکاسِب من بس َتْوَسن است و تندخو

  تا لگد بر تو نکوبد زود باش

  کن تو فاشانش ي بیپرسیاز چه م

  دياو مجال راز دل گفتن ند

  ديزو برون شو کرد و در >غش کش

  ین کوچه زنيخواھم دریگفت م

  ؟ی چون منیق از برايست >يک

  اند اندر جھانسه گونه زن: گفت

   گنج روانیکين يآن دو رنج و ا

   ُکل تراستی را چون بخواھیکيآن 

   جداستیمي ترا نیميوآن دگر ن

  ْبَود بدانچ او ترا نَ يآن سوم ھ

   دور شو رفتم روانین شنوديا

  تا ترا اسبم نپّراند لگد

   تا ابدیزي بر نخیفتيکه ب

  ان کودکانيخ راند اندر ميش

  بانگ زد بار دگر او را جوان
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  نير ايا آِخر بگو تفسيکه ب

  ني، بر گزین زنان سه نوع گفتيا

   او و گفتش بِکر خاصیراند سو

   خ9صیابيُکل ترا باشد ز غم 

  وه ُبَودي آِن تو بیميک نوان

  ال با ولديچست آن عيوانک ھ

   اولش کودک بودیچون ز شو

  مھر و کل خاطرش آنجا رود

  دور شو تا اسب نندازد لگد

  سم اسب توسن ام بر تو رسد

  خ و باز راندي کرد شیي ھویھا

  ش خواندي خویکودکان را باز سو

  ايل بيباز بانگش کرد آن سا

  اي شاه کیک سؤالم ماند اي

  ن سو بگو زوتر چه بود؟يباز راند ا

  م ربوديدان آن بچه گويکه ز م

  ن عقل و ادبي شه با چنیا: گفت

   عجبین چه فعلست؟ ايدست؟ اين چه شيا

  اني در بی عقل کلیتو َورا

   نھان؟ی در جنون چونیآفتاب

  زنندی میين اوباش رأيگفت ا

   کنندین شھر خودم قاضيتا در

  یگفتم مرا گفتند نیدفع م

  ی صاحب فنیست چون تو عالمين

  ثيبا وجود تو حرامست و خب

  ثيد حديکه کم از تو در قضا گو

   که مایست دستوريعت نيدر شر

  شوايم و پيکمتر از تو َشه کن

  وانه شدميج و دين ضرورت گيز

  ک در باطن ھمانم که ُبدميل
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  امرانهيعقل من گنجست و من و

  اموانهيدا کنم، ديگنج اگر پ

  وانه نشدي که دوانهياوست د

  د و در خانه نشدين َعَسس را ديا

  دانش من جوھر آمد نه َعَرض

  ست بھر ھر َغَرضي نیين بھايا

  

* 

  

 : کنمیواِن شمِس مو>نا شروع مياز د ٣٢۵ل شماره غز گنج حضور امروز را با ۀ برنامیبا س*م و احوالپرس
 

  
 ۵٢٣ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 
 کبختانست؟ي که شھر نی عاشقان شھرید ايکه د

  شوق فراوانستکه آن جا کم رسد عاشق و مع

   : پرسدیکبختان ميدارد، از شھر ن یمو>نا از ما سوال

 رسد اما معشوِق آن  ی عاشق به آنجا نمی که پایده؟ شھري خوشبخت را دی شھِر انسان ھای عاشقان، چه کسیا

  . فراوان است

 اند که فکر ی ذھنیھات، من ين بي وجود دارد و منظور از عاشقان در این شھريم که چني شوی، ما متوجه م"مقدمتا

  . ت دارندي اند و در ذھن شان حس ھوی جسمیاري ھنوز در ھشی کنند عاشق اند ولیم

  .ستندي نینھا عاشق واقعي خواھند، ای میت و خوشبختي و ھویرون، زندگي جھاِن بیت ھايشان و از وضع ذھن ۀليبوس

   : از ماست کهی کسیعاشق واقع

  . شودیسپس وارد ذھن من جھان و ي وارد ایاريبعنوان ھش ـ

  .  خواھدی می گردد و از آنھا زندگی میکيت و ي دھد ھم ھوی که ذھن نشان میمقو>تبا  و اجسام با ـ

 یِ اري شود و بعنوان ھشیدار مي اجازه داده، از خواب ذھن بیزندگ، که قانون جاز مَ  شده ویابي ارزیپس از مدت ـ

 یاري شود و ھشی میيکتاي ی کشد و وارد فضایرون ميت ھا بيخالص و ناب، خود را از جھان فرم و از وضع

  . کندیل مي حضور تبدیاري اش را به ھشیجسم

  .کبختان استي ھمان شھر نیيکتاي ین فضايا

   : پرسدیم، مو>نا مي ھستیاري از ھشینکه ما در کدام حالت و مرتبه اي به ایحال، بستگ

 و یم که گرچه ممکن است خودمان را عاشق واقعيد بدانيصورت بانيم؟ در اي داری جسمیاري و ھشیا فقط من ذھنيآ

  . ميکبختان شويم وارد شھر ني توانیم، نمي دارمن چون یم، ولي خدا تصور کنۀدلباخت
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  .  رسدینم" ن است که اص9ي ای مو>نا، عبارِت کم رسد، به معنیبرا، که آن جا کم رسد عاشق

  .  رسدی به آن شھر نمعاشق یپا

ا ي حضور یاريما، در ھش.  شودی می خدا، به فکر کردن و به شدن و به انجام دادِن ما، جار،بودنکبختان، يدر شھر ن

  .مي ھستیکيم و با او ي کنی نمیي حس جدایم و از جوھِر زندگي فرم، در آن شھری بیاريھش

  .   آن استیسي معادل انگلThe good. ، خوب مطلق استیک، در فارسي نۀکلم

 سازنده در وجود ما ی، بصورت انرژی، خدا، زندگبودنن لحظه، شراِب ي ست که در این معنيبه ا ،کِ مطلقين

  .  شودی و وارد فکر و جسم و عمل ما میجار

ک ي شود، نیجاد و خلق مي که اUن ایت و رابطه و ساختاريجه، طرح و فکر و اقدام، کوشش و ُکنش، فعاليدر نت

  . است

  .اس با ذھن متفاوت استيه دارد که در قيساس و عشق اولک، اشاره به آن حالت و احين

  . مي خوب و بد داریم، بلکه دو نوع صفِت مجزايک نداري نی برایري، ما تعبیاِر مِن ذھنيدر ذھن، طبق مع

م که از ي دارجانيھم بلکه معادِل آن ير را نداريد و شرط و ھمه گي قی عشِق بۀيز، آن احساس اولي نیبلحاظ احساس

  .  شودیل فکر به جسم مان ابراز مِاعما

  . کندیا ناخوشي ی کند، ممکن است احساِس خوشی، به جھان نگاه می با من ذھنین کسيبنابرا

 ی را در وجود مان می نا خوشند و ي کند، حِس نا خوشایر مي تفسیم، فکر، که فقدان را بد و منفي کنی ضرر میوقتـ 

  . شود متفاوت استی بلند می که از ذاِت زندگیه ايل، با حِس اوین حِس ناخوش و منفيا. زدير

 شود و حِس ی، به جسم مان ِاعمال می خوشجاِن ي کند و ھیم، ذھن آن را خوب قضاوت مي کنی سود می وقتـ

  . مي و موافقت داریخرسند

  . کندی ھا کار میين دوي با ایمِن ذھن.  اندی مِن ذھنیِ  ھایيا ضرر، دوي، سود یا ناخوشي یپس خوش

  .ستي اتفاقات دست ما نیول. ، در گرو اتفاقات استیت مِن ذھنين حال و وضعيپس بنابرا

م که در آنجا ي بنا کنیم شھري توانیم، حداقل ميجاد کنيکبختان را ايم شھر ني توانی اگر ما نم:دي گویامروز مو>نا م

  . معشوق مسلمان ھست

م، تا يرش و تسليد و شرط و قبل از قضاوت، با پذيظه بدون قن لحيرش اتفاق اي ست که با پذیمعشوق مسلمان، انسان

  .  شود و در آن لحظه از جنس خداستی حضور زنده میاري، به ھشیزانيم

م که يجاد کني ایم که حداقل شھري شوی نمیم، اما به کمتر از آن ھم  راضيکبختان ھستيحال، گر چه ما دنبال شھر ن

  . داردیم شده قدرت معنويمعشوق تسل.  باشدم شده، وجود داشتهيدر آن معشوِق تسل

  . نداردیم نشده، تواِن معنويزه گر و تسليحال آنکه انسان ست

 ست که یني تعی ِکشش و بید و بي قی بۀ کند، منظور او اقامتگاه و گستریکبختان مي مو>نا صحبت از شھر نیپس وقت

ان اش ي پای حد و حصر و بیاس و بي قی کران و بی بن رّب النوع، از آن اعماق، از ذاتِ ي و آرامش انسان، ایشاد

  .  کند، متفاوت استیرون کسب مي ذھن که از جھان بیِ  ھای و ناخوشیزد و با خوشي خیبرم
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 Primordial ھا یسيه، بقول انگليه، ذاِت اوليه، عشق اولين احساس خوِب اوليد و اي آیرون مي از بی و ناخوشیآن خوش

  . افتهير نييتغ یو ناخوش یاز اول بوده و به خوش

  .ردي گی کم کم شکل می، من ذھن شودید و وارد ذھن مي آی میاري ھشیوقت

که يدر حال.  کندی ست، کار مینده که زمان روانشناختي کند، با زمان گذشته و آی کار می و ناخوشی با خوشیمِن ذھن

زاِل يکبختان، به برکاِت >يم، در شھر نيده ان لحظه زني در ایم و وقتين لحظه، ھستي حضور، زنده در ایاريما، ھش

ت ھا و يارھا و اقدامات و خ9قيمان باز است و بر طرح ھا و معير فکرھاي که در آسماِن درون مان و در زیزندگ

  . مي داری شود، دسترسی میدات و راندمان فکر و عمل مان جاريتول

  .ستي نی دارد و تئوری و مادی ست که صورت و مشخصاِت عملیت فوق العاده مھمين واقعيا

 فاضله، ۀنين مدياما ا  شود،یاد مي  انسان،یِ ت و مقصِد زندگي، بعنوان نھافاضله ۀني، از مدیي اوقات، در باورھایگاھ

  . کندیست که مو>نا از آن صحبت مي نیکبختانيشھر ن

   . ستیسر و ملموس، ممکن و عمليکبختان، مي در شھر ناقامت

، در ن لحظهيھم، ا�نن يھم.  برقرار استی، در درون شخِص خود ما، در درون ھر فردظهن لحيھم، ا�نن يھم

  .  تواند باز شودی میدرون ھر شخص

  . مي رسیچوقت به آن نمي، که ھنده و در دور دست ھاستي در آ،ی ذھنی فاضله شھرۀنياما مد

  .  داردی منفیه ِوجھه و حالت ست کینجا، عاشق، مِن ذھنياما در ا. ن رابطه، عاشق دو نوع ھستيدر ا

 ی و ناخوشی کند و با خوشیرون نگاه مي و بی به جھان مادی کند ولی می و خدا تلقی که خودش را عاشق زندگیکس

  . بودن داردعاشق و خدا از یسر و کار دارد، تنھا، تجسم

  د؟ يده ايکبختان را ديا شما شھر ني پرسد آین است که مو>نا مي ھمیبرا

 ناظر و حضور، عاشق خدا یِ اريل نشده به ھشي تبدیِ  جسمیارين و در پندار، در تصور و در مفھوم، با ھشاگر در ذھ

  د؟يده ايد، از کجا ديده ايکبختان را ندي، شھر ن "نه" د، يباش

  . شماستیر فکرھاين اUن در زي وجود دارد و ھمین شھري کند که چنید مي مو>نا به شما تأکیول

، که در یي خداۀ، احساِس زندی زندگۀي اولۀ احساِس زندیيتان را، با شناساير فکرھاي زیيکتاي ی فضاد آني توانیشما م

آنجا د و اگر اUن در يان شود، باز کنيق شما بي خواھد از طریک است و اUن مين لحظه، در شما وجود دارد و نيا

  .ديکبخت ھستيد نيباش

  .  دانندیزھا ميِن چ را در داشتیکه مردم در ذھن، خوشبختيدر حال

 داشته باشد، خوشبخت است، ...اد، ياد، مقام خوب، سواد زي بزرگ، پول زۀ خوب، خانۀ، بچخوب که ھمسر یھر کس

 اش، به فکر کردن و انجام دادن بودن ست که اUن یکبخت، کسيکه بقول مو>نا، به اصط9ح، خوشبخت، نيدر حال

  .ن روند استين و ااين جري اشاھد شود و آن شخص، ی میاش جار

 شود، شما ی می به شدن و به خلق کردن به اقدام و به انجام دادن، جار،بودن اگر ن لحظهيا. ن استيت ھم ھميموفق" 

  . ديدر حال موفق شدن ھست
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   . ستیت لحظه ايموفقپس 

  . مي شود، ما موفقی می کند و جاریدر آن لحظه که بودن به شدن و در انجام دادن حلول م

   :ميينکه بگوينه ا

  .,,م يم، موفقيا به ف9ن جا برسيم ين و آن را داشته باشياگر ا,, 

  ". شود ی میبودن است که به شدن و انجام دادن جار.  گذارمی مبودن، خدا، را یمن اسِم زندگ" 

  .ا بودن را انکار کنندي ی توانند زندگی نمی، ول,,ست يخدا ن,,  :ندي گوی روند و می در ذھن میليخ

  . شدن استۀ، مقدمودنب

  .  قبل از شدن استبودن

  .  ,,ستمين,,  :دي تواند بگوی، نمھست تواند انکار کند که ی نمیکس

د يي تأیب کنند، ولي توانند او را ھم تکذید کنند، ميي توانند خدا را تأی دارند، ھمانطور که می ذھنی که خدای کسانیول

  .  فرق نداردیليب شان، با ھم خيا تکذي

  . دي شوزنده، یت، به زندگييبه خدا" د عم)يشما با :دي گوینا ممو>

، به ی ـ ذھنی جسمیاري از ھشیوقت. م کجاست، معشوِق فراوان وجود دارديکبختان که متوجه شديپس، در شھر ن

  .ميافته ايم، به آن شھر راه يل شوي تبدحضور یاريھش

  .  که به جھان خوردهیم خورده، بودن که در انسان به فریبودن. ميک بودِن خام داريپس ما 

ن اUن ي قائم شده و ھمخود یدار و رويده، از خواِب جسم بي که به ُفرم، به جسم رفته و خود را عقب کشیتييخدا

  .  ست، معشوق استین جھان جاري او برکِت بودن، به اۀليبوس

  . دار شوديخودش بز به ي، در ھمه چاون است که يمنظوِر بودن، ھم"  فع9:دي گویمو>نا م

  .,, چه؟ که چه شود؟ یبرا,,  :ديشما ممکن است بپرس

 پنجگانه و ی شده و بر اساس حس ھایري ما جھت گذھننکه ي این پرسش پاسخ دھد، براي تواند به ای ما نمذھن

   :دي گوی کند و میند و قضاوت مي بی شده میشرط

  . ,,؟دار شوديز بي خواھد به خودش در ھمه چیم چه خدا ی وجود داشته باشد، برایديک ھدف مفيد يبا,, 

  .مي ذھن فراتر روی و قضاوت ھای ـ مادی جسمیاري ھشۀنکه از محدوديمگر ا.  داندیچکس نميھ. مي دانیما نم

 یدارين بيِت ايت و استعداد و ظرفيم و مسئوليدار شوي محصور در ذھن، بیِ ارين ھشين است که به اي ما اۀفيوظ" فع9

  .  و برکت به ما داده شدهین انرژيان ايو تواِن ب

  .ابدي خالص و ناب دست یِ ارين ھشي تواند به ایفقط انسان قادر است و م.  تواندیوان ھم نميجماد، نبات، ح

  .  افتدین اتفاق ميفقط در انسان ا

، به یيکتاي ی فضا، بهیارين ھشيدار شود و اي خود به خواِب ذھن، آگاه و بیِ اريکه انسان از فرو رفتن ھشيدر صورت

  . رسدی به آنجا نمی عاشقان پنداری پایول. کبختان قدم بگذارد، آنجا معشوِق فراوان وجود دارديشھر ن

  : خوانمیتان مي برایت از مثنويک بين موضوع، ي درک بھتر ایبرا
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 ٠٣ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 

  یاجمله معشوقست و عاشق پرده

 یازنده معشوقست و عاشق مرده

  . ستيش ني بیپرده اعاشق .  ست فقط معشوق استیقي حقۀھر چه ھست و آنکه زند

  . ، بودن استی، خدا، زندگیمنظور از معشوق، معشوق عرفان

   :دي گویت دارد و مي دارد، فرد و شخص است و خصوصمنعاشق 

  . ستيش ني بی، پرده ای آن عاشقی، ول,,ست، من عاشق خدا ھستم يبھتر از من عاشق ن,, 

 با یعني. جاد کردهي ایز است، حجاب و پرده اي ھمه چ ویقي حقۀ عاشق، با جدا کردن خود از معشوق که زندیعني

  . ستي جان نی بیش از کالبدي، از حضرت معشوق، بیزندگِت يماھقرار دادن خود، در مقابل خدا، جدا کردن خود از 

  م؟ ي خوانین مطالب را مي چه ایحا> برا

 ید، بعنوان عاشق بلند مي دارمن که یرجه اا ندارد، به دي دارد ی عاشقیادعا.  به خودش نگاه کندینکه ھر کسي ایبرا

زش خود با ي در نفوذ و حلول و آمیمانع و پرده و نقاب. دي ھستی جسمیاريد، از جنس ھشيستيد، از جنس معشوق نيشو

  . دي شوی، با بودن میزندگ

ن پرده ي ایوقت. خدا و از مردم جدا شده ام با آنھا، از یت شدگي ست که بر اساس ھم ھویيا، ھمان دردھاي،، پرده ھمان باورھا، متعلقاِت دن

  . شومی، زنده می رود، به خدا، به زندگین ميرون از بي ھا با جھان بیت شدگين ھم ھويو موانع، ا

خودم . ستمي نمنخوِد  شوم که یجان بلند مي از جنس فکر و ھی کنم، بعنوان باشنده ایمقاومت من لحظه، ي ایدادھايدر برابر رو یوقت

  .ستمين

  . ن نشومي توانم خشمگین شدِن خود ھستم، مي در مقاِم حضور، ناظر و آگاه بر خشمگیوقت

  .  ھستم که خشم در آن بلند شدهیيفضا فقط . فقط شاھد ھستمار و آگاهيساکن و ھش

، بلند منگر بعنوان ا.  شومی شود، پس در خشم بلند نمین من و معشوق مي شده و مانِع بین خشم پرده اياگر در لباس خشم بلند شوم، ا

  . ،،شوم، مرده و پرده ام

 زنده یيکتاي یم و در فضايدار بمانيم و بيدار شوين خواب ذھن بياگر ما از ا، یا ردهزنده معشوقست و عاشق مُ پس، 

ه بوده، ي بوده و ادعا داشته، پوسته، ساین عاشق که من ذھنيم که فقط خدا زنده ست واي شویم، متوجه مي شوخودبه 

  .  بوده، ُمرده بودهیر ذھني بوده، تصوشبح

   .مي دارین ُمرده دست برنمي ما از ایول

  .مي ھستیما خوِد زندگم، چون ي زنده شویدار و به زندگين ُمرده بياما قرار ھست که ما از خواب ا

  . ,, دارم یمن زندگ,,  :دي گوی میمن ذھن

  . مي ھستیم، خوِد زندگي نداریکه ما زندگيل بگذارد، در حابودن ی، دوست دارد داشتن را بجایمِن ذھن

 یم که خودمان صداي کنین صحبت ھا را مي اۀ و ھممي ھستیما، خوِد زندگ :ار مھم استين موضوع بسيدرک ا

   : قصص استۀ سور88 ۀي از آیمصراع دوم ترجمان. ميدار کنيم و خودمان، خودمان را بيخودمان را بشنو

   . رود جز ذات خداوندیستيز به ني ھمه  چ.ْجھَهُ ُكلُّ َشْيٍء ھَاِلٌك إ4َِّ وَ 
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  . ميم، پس ُمرده ايم و خود را عاشق بدانيم عاشقيياگر بگو

  . ستي کند، عاشق نی می عاشقی که ادعایھر کس

  .  داردید، مِن ذھني گویدروغ م" ، حتما,,من به حضور زنده شده ام,,  :دي گوی که میھر کس

  . مي داشته باشمن آنکه یم، بي شوی شود، متوجه می بودن، از ما جاریِ م و انرژيو زنده شیالبته ما اگر به زندگ

  . ,,... کنم، من عاشق ھستم، ی کنم، من آن کار را مینکار را ميمن ا,,  :ميي گوینم

 ھمه، ی خودمان و برای کند، برایز فرق ميان و برخوردمان با ھمه چيم، نگاه و بي زنیآنموقع حرف نم" اص9

  .  زندی کند و حرف میِق ما عبور مي ست که از طری شود که برکت و جوھِر زندگیمشخص م" کام9

  .  شودیکبختان اول در درون ما باز ميشھر ن

 تجمع انسان ھاست ۀن ھستيخانواده، کوچکتر. ن گاِم شروع، نھاِد خانواده باشديد بھترين شھر، شاي به ایابي دستیبرا

  .  ا جا افتادهيکه در دن

 خود یه را برا يد ھر کدام قضي خود کار کنند، ابتدا بای خواھند روی کنند، اگر می میدو نفر که با ھم زندگپس 

   :روشن و به اصط9ح اعتراف کنند که

ر يت ام و تصوي ھم ھو دھد،یرون ارائه مي بیِ  با ھر آنچه که ذھن ام از جھان مادیعني،  امیر ذھنيبا تصو.  ھستمی،، من عاشِق تقلب

  . ،،  ھم درست کرده ام و جدا از خودی مصنوعیک خداي. خودم گرفتماصل  ی را بجایروني و مقو>ِت ب امیھنذ

   :م کهييم بگوي توانینم

نکه ي ای، برا,,م يري گیت نميرون ھوي کنم و از جھان بیزه نمين لحظه ستي ندارم و با امنمن از ھمان ابتدا به حضور زنده شده و ,, 

ت ھا و مقو>ت و امکانات ي رود و با ذھن که وضعید، به خواِب ذھن مي آین جھان مي، به ایھر کس، که با یاريھش

 و یت بدلي کند و ھوی اش را گم میت اصلي چسبد و ھوی شود، به آنھا می میکيت و ي دھد ھم ھوی را ارائه میماد

  . کندی جستجو میرونين مقو>ت بي خود را از ھمیه ايعار

  . کنندی مین پروسه را طي اھمه بدون استثنا

   :مييک از ما بگويار مھم است که ھر يپس در خانواده بس

 یم، با ھم ھمکاري کنی حضور، ت9ش میِ اري ھشی تفاھم و آرامش، فضایجاد فضاي ایک از ما براي کنم، ھر ی خودم کار می،، من رو

م و يجاد کرده ايک از ما را خودمان اي ھر ی ھای نا خوش  م کهينا دیم، ميري گیراد نميم، از ھم اي کنیگر را م9مت نميکديم، ي کنیم

سه و ين شود، مقايبرنجد، خشمگ خواھد یم که مي ھستی بنام من ذھنیم که سوار اسب چموشي کنیاعتراف م. مي دانی را مقصر نمیگريد

 . ،،... م9مت کند، قضاوت و 

  ا شھر بدبختان ھم وجود دارد؟يآ

 یجاد مي خودشان مسائل را ایخودشان برا.  کنندی میشتر مردم زندگي ست که بیي، ھمانجاشھر بدبختان ". بله" 

  .  دانندیگران را مقصر مي دیکنند، ول

 دسِت ۀساخت. مي ثبات و قانون شکِن خودمان است که بر آن سواری سرکش و بیِ  من ذھنۀ ما ساختی ھایتمام گرفتار

  . خودمان است

  . س ماستي رئیمِن ذھن
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  .ميزه بپردازيو بعد ھم به ست ,, مرا طرف مقابل ام درست کرده ی ھایتمام گرفتار,,  :مييم بگوي توانیمما ن

  .  ھاستیي آن عامِل انواِع جدایِ ات و بقايح ست و ی جدا از جوھر و روح زندگیم که من ذھنيد بدانيبا

 ۀ ھمۀي، درست شده و پایھاِن ماد جۀ آفل و گذرندیت ھاي با وضعیت شدگي ست که بر اساس ھم ھوی جسمیاريھش

  . کندیجاد ميت ايھمواره مرز و محدود.  ھاستیيجدا

رغم اتحاد دو ي کنند، علی می شدن، در کنار ھم زندگیکي و ی که با شعار محبت و ھمکاریدر خانواده، زن و شوھر

  !. ستیي تجمع شان، به سمت جدای مرکزۀ، ھستی مجاورت دو مِن ذھنی به نامبارکیجسم، ول

 ست،  ی من ذھنیِ  ھایژگي و م9مت که وینيب بيزه و ترس و قضاوت و عي و ستیيرا، با وجود کنترل و حس جدايز

  . امکان نداردین مورديچن.  کنندی توانند در کنار ھم و با ھم، خوب زندگیدو نقر نم

 یق معشوق عرفانياد از طرن اتصال و اتحي، ایطبق قانون زندگ.  حاکم اندین زندگيکبختان، قوانيدر شھر ناما 

  .ردي گیصورت م

   :دي گوی میقانون زندگ

دا کند و فقط به يان پين جھان جري تا برکت آن به اید به آن شھر برويکبختان وجود دارد و تو بايدر درون تو شھر نـ 

   . وجود نداردیگريچ راه دي و ھی به جھان سامان دھی توانیب است که تو مين ترتيا

ن يد آن برکت را به ايبا" ، حتمای جھان را آبادان کنی توانیزه و م9مت نمي و ستیيب گوي و عیيجوب يق عياز طر

  . یارويجھان ب

  . خودم کار کنمید روي موظفم و بامنپس در خانواده، 

  . دھم، درحال کنترل ھستمی میگريا توجه و حواس ام را به دي طرف مقابلم ینکه حواس ام را به کارھايھم

   .ندي آیبا ھم م. ل انديم که کنترل و قضاوت و ترس فاميد بدانيبا.  شود کنترل کردی ھم نمی>نبمدت طو

  ست؟يکنترل چ

 که یل و روش من انجام دھد و به گونه و روشيد طبق مي گذرد که طرف مقابل ام ف9ن کار را بایھر موقع از ذھنم م

  .د انجام دھد، در حال کنترل ھستميخودش خواسته نبا

  .ر پا گذاشته امي را زیقانون زندگ.  او گذاشته امی خود برداشته و روی توجه و تمرکز و حواس ام را از رویعني

م که پس ي کنیم و فکر ميري گیراد ميم، از ھم اي کنیگر را م9مت مي مشترک، ما ھمدی، پس از چند ماه زندگ"معمو>

 یم که آدم بھتري شوی متوجه میياما پس از جدا. ميدا کنيد پ خوی زندگی را برایم نفر بھتري توانی از ھم میياز جدا

  .ر خودمان بوديم که از ابتدا تقصي شوی متوجه میدا نشد و در شصت، ھفتاد سالگيھم پ

  د؟ي گویمو>نا چه م

".  خود است یتمرکز رو. ترس و قضاوت وجود ندارد. کنترل وجود ندارد. کبختان م9مت وجود ندارديدر شھر ن" 

  :دي گویم، مو>نا مي کنیز راجع به قضاوت صحبت مامرو

   خشم آلود و ھر دو خصم خشنودندیمنم قاض

   جانانستیايکه جانان طالب جانست و جان جو
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  ".  است من از ی، قسمتاو " :دي گویم. ماستجاِن ، دنبال ی، خدا، زندگجانانت ما، ين وضعيدر ھم

  .,,!  کردندین دعوا با ھم آشتيچرا طرف ,, :یي گوینشسته و م خشم آلود، آنجا ی، بعنوان قاض)یمن ذھن(و تو 

  ".به تو چه مربوط است؟ " ـ 

 یم که چه کرده اند، آنوقت اگر >زم شد پرونده را مينيم و ببي کنیدگي و رسی پرونده را باز و بررسديبا !نجا چکاره ھستميپس من ا,, 

  . ,,م يبند

  ". کرده اند ینھا با ھم آشتيا" ـ 

 ین اشتي گذارم ای، نم! دھمی من جا و مقامم را از دست می کنند، پس از مدتیند و آشتياينجا بين دعوا ايه، اگر قرار باشد که طرفن ,,

  . ,,. رديصورت گ

، خدا، جانان یکين دعوا، يھر دو خصم، طرف،  خشم آلود و ھر دو خصم خشنودندیمنم قاضست، ي >زم نیھم من ذھن" واقعا

  .  اندیت من، ھر دو راضيي، خدا منجانِ  یکيو 

  . ده ستي، رنج)یمِن ذھن( خشم آلود ین وسط، قاضي حا> ای شود، ولیده مي خدا کشیت من، به سوييخدا

 کند، ی کند، کنترل میر مي قضاوت و تفسیوقت. مي کنینجا نشسته، صحبت مي اUن امن که بعنوان یما راجع به قاض

  . ترسد مقامش را از دست دھدی و من استي کند، خشمگیرون نگاه ميبه ب

   دھد وی اش را از دست می، جان تقلبین قاضي جانان برود، ای به سوجاند و ياي جان بی به سوجاناناگر  ". بله" 

   :دي کنی میيده را شناساين پديشما امروز ا

  .ميکبختان، من و خانواده ام ھستيواحِد شھر ن ـ

  ". دارد یرونيالبته که آثار ب"  دارد؟ یرونيبکبختان در خانواده آثار يا شھر نيآـ 

  . درون داردیک فضايکبختان، ي شھر نـ

م، قشنگ و يل ھايم، با دوستانم، با فامي من با ھمسرم به بچه ھاۀزد، رابطي ریان و به خانواده مي از من بیدائم انرژـ 

 ام از اعماق ی کنم، شادی، م9مت نمنمي بیست، من ضعِف آنھا را نمين رابطه ھا درد ني شود، در ایپر برکت م

  :مي گوی خواھم، نمی نمی جوشد، از آنھا شادیوجودم م

  .,, ...د، ي دھید، شما به من اضطراب مي کنین ميشما مرا غمگ,, 

 ۀک ھستيزد، پس، ي ریان مان نمي شود و به کانوِن خانواده و اطرافیان نمي از ما بی زندگۀ زنده کنندیِ  اگر انرژیول

  . ستيکبختان نير شھر ني کند که تقصیم که حاِل ما را بد و تلخ مي، دار)یمِن ذھن( ی منفیمرکز

  .  داردیرونيکبختان در خانواده آثار بيپس شھر ن

 شود و ی پخش می و لطف و شعوِر زندگیگر، انرژي دین، کھکشان ما، کھکشان ھاي زمۀدر شھِر ما، مملکت ما، کر

  :دي گوین غزل مينا در ان رابطه ست که مو>يد در ھميشا

  ؟ی؟ چه کم داری چه غم داری ور اندازیرياگر گ

  .ابانستيابان در بين جا بيا ايکه عاشق چون گ

  در جھان فُرم ،ی، کم نداریکبختان، غم نداري شدن با معشوق در شھر نیکي حضور، در مقاِم یِ اريتو، در مقام ھش" 
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 یر و بياز و تقاضا و فقدان، کثي َبر و بار، در نیم، بير و عقي باین ھايابان و در زمياه، در بي است که عاشقان مثل گ

  ". شمار و فراوانند 

 ما انسان ھا، شروع یبا ھمکار.  شودیکبختان، از ما شروع مي شھر نیِ  بناۀي اولیخشت ھام که يپس، متوجه شد

  . گرددی از خانواده آغاز مین ھمکاريا.  شودیم

   :دي گویم که مي روی مان نمی من ذھنۀسي دسِر باِر دوز و کلک ويما ز

 خود تمرکز یده دارد که من روي کند، چه فای خود کار نمیکه طرف مقابلم روي در حال ندارم، مقصر طرف مقابل است،یريمن تقص,, 

 او  ترس است کهیو از ر، ما برگرددۀ به خانوادید خودش را عوض کند، تا حس خوشبختيطرف مقابل ام با خودم کار کنم، یکنم و رو

  .   ,,...، د بگذارد که کنترل اش کنم تا نترسميبا کنم، یرا کنترل م

 را با نگاه یکي ی، وقت"مث9 ". نه" م، يم و او را بزنيم و چوب برداريري را بگیکي ۀقيست که ين ني کنترل ایالبته، معن

   .مي کنی کنترل میعني،  ,,نطور باشديد اياو نبا ,, :مي کنیقضاوت م

را در ي زم،يم کنترل مان را پنھان کني توانیمدت نمم که در دراز يد بدانيم، باي کنی را کنترل می که کسیاما در صورت

  :پس.  شودیافه و رفتارمان  ظاھر ميخت و قيصورت و در ر

 ی که زندگميم و اجازه دھيم شويم و تسلي خود متمرکز کنی حواس و توجه مان را روۀن است که ھمين برخورد ايبھتر

  . مي کنیبه ما کمک کند و ما ھم با او ھمکار

گر از يم ديم که حس کني برسیج به نقطه ايم و بتدري شود، محافظت کنیجاد ميم اي را که در اثر تسلی حضورۀيسرما

  .مي حضوریاريم، بلکه از جنس ھشيستي نی ـ ذھنی جسمیاريجنس ھش

  .ميکبختان ايم، اھل شھر نيستين جھان ني اھل ایم، ولي کنی مین جھان زندگيھر چند در ا

  . مي کنی مین علت است که در ذھن زندگي که به ما دست داده، به ای و نقصی و ناتوانی حس بدبخت

م ي نرویل نقص من ذھنير بار تحمي برقرار است و زیطيم که آنجا چه شراينيم و ببيم و ذھن مان را نگاه کنيعقب بکش

ست و يش ني بی، پوسته این من ذھنيا.  ستیمن ذھندار شدن از ي قابل آزاد شدن، قابل بنکه اصل ما مستعد وي ایبرا

  . ل کندي تواند حس نقص اش را به ما تحمینم

   :دي گوی ما میمن ذھن

  . ,, ...، ی برسی خواھینده به آنچه مي تا در آید صبر کني، بایي دست و پایچاره و بير و بدبخت و بي، حقی دانیتو نم ,,

  .  استا�نن ي ھمیست، زندگينده ني در آیزندگ ". هن" 

دار کند و شما با تمرکز توجه و ي تواند خود را بیدار شود و خودش ھم مي خواھد از خواب ذھن بی، میي خدایاريھش

   :ديي گوینم. ديگران نداري به دید وکاري کنی می ھمکاری خود، فقط با آن انرژیحواس تان رو

  ل ھا؟ دوستانم؟ي دارد؟ او دائم مزاحم من خواھد شد، فامیده ايدار نشود، چه فايدار شوم و او بي کنم، اگر من بیزندگد با ھمسرم ي من با,,

  .  ,,...دار کنم، ي کنم، آنھا را ھم بی خود کار میپس بروم ھمزمان که رو

  . دھدی میحاتين رابطه توضين نوع نگاه و روش و برخورد غلط است و مو>نا در ھميا ". نه" 

*  
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  :مي کند، بخوانین غزل ھم کمک ميدار کننده ست و به فھم اي که بیت از مثنويد چند بياجازه بدھ

  

  ٢۴٧١ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 چونک عاشق اوست تو خاموش باش

  شد، تو گوش باشکِ یات ماو چو گوش 

 کند، سراپا ی تو را آگاه میعني ِکَشد، ی که او گوش تو را میگر سخن مگو و ھنگامي که او عاشق است، تو دیوقت

  .یگوش باش تا آگاه شو

  .  ست، خداستیعاشق، زندگ

  .  زندی ات حرف می من عاشقم، بدان که من ذھنیي تو بگویوقت

. عاشق، خود اوست، معشوق ھم خود اوست که ی فھمی، م)ی رھا شوی توانیUن ما( ی رھا شدی از من ذھنیاگر روز

  .  عشق است=جذب خدا به خدا . پس، خدا عاشق خودش است

  . خدا ھم عاشق است و ھم معشوق

 ی خدا، خودش را از من ذھنیول.  قبول نداردین قانون و قاعده درست باشد، که درست است، البته من ذھنياگر ا

  . ديد و نترسيشما فقط آرام باش. ح دادي را توضین چگونگي توان اینم. دي آن نباشیشما نگران چگونگ.  کشدیرون ميب

  ک است خاُمش کم خروش يصبح نزد

   تو تو َمکُوشیِ  کوشم پیمن ھم

   :دي گویمو>نا م

  . نترسیاز مِن ذھن !.؟ی ترسی، چرا می کنی، چرا قضاوت می کنی، چرا کنترل میبا مِن ذھن

    ستی زغم مرده که دست از نان تھیا

  ست؟ين ترس چيم، ايچون غفور است و رح

ست؟ ين ترس از چي خدا در تو زنده ست، پس ایمي و رحیغفور" ، اگر واقعا!م استي خدا غفور و رحیي گویمگر نم

  .دياز کجاست؟ شما از خودتان بپرس

  .ميم، ھنوز در ذھن ھستي پرستیبت را مک لفظ است، يک مفھوم و يمان فقط يم، پس خدا براياگر ترس دار

   .مي را فاش کنی عاشق بودن من ذھنیِ ادعا گذارد ما  یترس نم

  . ذھن ات را خاموش کن. پس چون عاشق اوست، تو خاموش باش

  . دھدیح مي ذھن را توضیاھوين آوردِن ھيي، مو>نا پاین مثنويامروز در ھم

 شود، ی که در سر ما بلند می کند و ھر فکری را در جھان جستجو میندگ زیم که من ذھنيد کنيست که دوباره تأکيبد ن

  . ستی در جھاِن مادیزيا چيت يمربوط به وضع

م، يدا کني را پیت زندگي و امنی و خوشبختید شاديم، شايم و قضاوت کنيم که اگر تند تند به جھان بروي کنیما فکرم

 مان حاکم شود و راه حل مشک9ت یق و سامان بر زندگي و توفیم که سعادت و خوش وقتي برسیتيد به وضعيشا

  . ميابي مان را بیزندگ
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 ین جھان و بخشي از آنھا مربوط به ای که بخشیيم، فکرھاين فکر به آن فکر را داريدن از اين ما عشِق پري ھمیبرا

  .گر مربوط به آن جھان انديد

 ی را ادامه می، و عاشق بودِن مِن ذھنین سادگيم، به ھميستي نآگاه به خدام، ي ھستآگاه به اجسامپس چون ما ھمواره 

  . ميستيم و خاموش نيدھ

  م؟ي شوی خاموش میک

   :نکهي بر ایمبن.  ھمه جانبهیيک شناسايبا 

 ی، احساس برخاسته از زندگ) خامیعني primordial آن یسيانگل(ه ي توانند به من،  آن احساس اولی، نمین جھاني ایزھايچ

  .! را دھند) ذھنیينه دو(

   : کنمی خود میپس، شروع به کم کردن نظرات و قضاوت ھا

. ،، ھر طور ھست، باشد، من ھمه را آزاد کردم ی ھر کس. کنمیگران دخالت نميدر امور د. ستيبه من مربوط نگران ينوع رفتار د ،،

  .,,... د ي با،ن و آنيد، اد آنطور باشي با، باشد، آنینطوريد اي با،نيا,,  : کردمیدر کار ھمه دخالت م" قب9

 ین نوع نگاه و برخورد، خودخواھي خواھد باشد و ای ھر طور می توجه و حواس ام به خودم است، ھر کسۀاUن ھم

  .  ستیيست، بلکه خداين

نقدر به يد خاموش باشم و ايبا.  خواھد طلوع کندی کند، آفتاب دروِن من می، آفتاب در ذره طلوع میطبق قانون زندگ

  !. گردم؟ی میزي چه دنبال چی نگردم، برایزينقدر در جھان دنبال چينقدر قضاوت نکنم، اي فُرم نروم و اجھان

  . !ستيز ني، چیزندگ

  . شومیجه آرام ميدر نت

  . شومیع تر مي شود، وسیھر چه سرعت فکر کمتر م.  شومید، آرام تر مي آین مييھر چه سرعت فکر پا

   :دي گوی دائم به ما میزندگ.  ِکَشدی را ماو گوش توشد، کِ یاو چو گوش ات م

 ماندگاِر یِ ت و خوشبختي و امنیا شادي، اما آیدي و به آن رسیبود9ت و امکانات يت و ف9ن تسھيو ف9ن وضعز ي تو دنبال ف9ن چ،،

  .،، ؟ی به دست آوردیزندگ

  . !مي شویدار نمي بی دھد، ولی ھم به ما میدرد

بلکه  .ک قضاوت غلط استين يرا اير نکن زيه تفسي، تو آن را تنب ِکَشدی میداري بی گوش تو را برایزندگحال، که 

  .گوش باش" تماما

   :ميامروز در غزل دار

  خداوندا به احسانت به حق نور تابانت

  شانستيتو پریم که دل بيگویر آشفته ميمگ

 ی تابد، قسم میغ است، به نورت که دائم ميدر ی وقفه و بی و بی خداوندا، تو را به َدِھش ھا و به احسانت که دائمیعني

  . اورير، به حساب ني مرا به دل مگیِ  ھایيدھم، که آشفته گو

   چه؟ یعني
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 ی چه من لحظهيا در ،ا�نم، يم، کردي که کردی آورد، ھر کاری ما را به حساب نمیم که خدا ضعف ھاي بفھمیعني

  ه؟ ا نيم ي شویدار مين لحظه بيا در ايم؟ آيم بکنيخواھ

  ". تو ھمه اش گوش باش و بشنو .  بودهیداري بیه نبوده بلکه براي تنبیب ھا، تنش ھا، برايتمام دردھا، فراز و نش" 

  . !. کندیم که به ما ظلم مي کنیم، فکر ميده و ما تلخ شده اي بارھا گوش ما را کشیزندگ

 و یدار شدن به زندگي، ھمان بی زندگی ماست و منظور اصلیداري بی دھد برای ما رخ می که برایھر اتفاق تلخ

  .  دار ماندن استيب

   کندی9نيل سَ يبند کن چون س

   کندیراني و ویيور نه رسوا

ِل سخن ي دھد که سیده نشده اند، اندرز مي ورزی عشق روحانی که ھنوز در ورایا به سالکانينجا، به خود ي در اامو>ن

  .واھد آورد ببار خیراني و ویيل رسواين سيرا سد کن که ا

   :نکهيِل سخن، اي سیِ ياز جمله رسوا

  . مان شودینکار باعث گرفتاريم و اي کنیيم مردم را راھنماي مان بخواھیممکن است با من ذھنـ 

م، يدار کنيگران را بيم دي حواس مان به خودمان باشد و نخواھۀ دھد که ھمین است که مو>نا توجه مان مي ھمیبرا

   .ميان کنيح و بم خودمان را مطرينخواھ

را ي ندارد، زی شود، اشکالی می ذھنیِ  من ھایراني دھد و سبب ویِل سخن سر مي مثل مو>نا سیشرفته اياگر انسان پ

  . دار کننده ستين درد بيا

ک ي" م حتماي توانیما نم. دار کننده ستيم درد بي دانی می شود، ولی می حرکت غلط به درد منتھینکه حتيخ9صه ا

  .ميدا کني ذھن پۀليو بدون درد را بوسراه راست 

   بود؟یرانيمن چه غم دارم که و

   بودیران گنج سلطانير ويز

  ران و رسوا سازد چه غم دارم؟ ي، مرا وی و عشق ربانیسرار الھنکه اَ ياز ا

  .   ستیي و من و مایني خودبی بر فنایاد عشق، مبتنيرا بني ندارم، زیچ غمي ھیعني

 مِن یِ رانير وينکه زي ای ندارم، برای مردم روانه کنم، غمی کند، سویران مي را ویمن ذھن9ب سخن ام، که ياگر س

  . ، گنج خدا پنھان استیذھن

 یر آن فضاي، ز)دي کنیمرا دنبال  د و آني توجه دارن برنامهين منظور ايالبته شما ھم اUن به ھم(ران شود ي ویاگر مِن ذھن

  . ان است که گنج سلطان، گنِج خدا، آنجا گذاشته شده استکبختي شھر نیيکتاي ی ست، فضایيکتاي

وار را خراب يدا کند، ابتدا دي خواست گنج را پی که می کردند و ھر کسیوار پنھان مير ديم گنج را در خرابه ھا زيقد

  .  کردهیم

   :رگيبه عبارت د. زدي ری ماند، چھار ستون خانه فرو می نمیگر خانه ايد، ديوار را که خراب کنيد

  .  شودی خراب می من ذھنۀزند، خاني ھا ھستند که اگر فرو برتيّ من، ی من ذھنۀ خانیوارھايستون ھا و د
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  .  ماندی نمی باقی من ذھنیعني

  .دي کنین کار را مي کنم و شما ھم ھمینکار را ميد من اي گویمو>نا م

  .مينکار موافقي البته ما با اوران خواھد شد ي ما وین مطالب، مِن ذھنيبا خواندن ا

  تر غرق حق خواھد که باشد غرق

  برر و زِ يھمچو موج بحر جان ز

  .  خواھد غرق تر شودی که غرق حق شده، میپس ھر کس

 ۀيد و سرماي آین مييف تر شود، تسلسل فکر سرعتش پاي ضعیک ذره که من ذھنيم، يگر نپري دین فکر به فکرياز ا

  . شودیشتر ميحضور ب

د که پنجاه درصد شود، شصت ي کنید و ت9ش مي خواھیتان اUن چھل درصد است، م حضوریارياگر شما ھش

  . ديده شويير و ِزَبر شده و از ذھن زايد که بطور کامل زي خواھیم" درصد، ھفتاد درصد، شود و اص9

انوس بوجود ي اقۀلي بوسی بعدیم و موج ھايوندي پیانوس مي خوابد و به اقین موج ميم، ايھست انوسي اقی رویما موج

آن موج ھا فکرھا و اعمال ماست، ھر چه که خلق . ميانوس شده ايم و خوِد اقيستيگر در سطح موج ھا نيند و ما دي آیم

  .مي روند و ما ساکن ھستیند و مي آیم، مي کنیم

  ا زَبر؟يد يا خوشتر آير دريز

  ا ِسپر؟يد يتر آر او دلکشيت

ت بخش تر و محفوظ يکوتر و مطبوع تر، رضاين تر، نيا دلنشير دريا زي که در عشق حق غرقه آمده، آی کسی برا

  ا؟ ي دریا رويکننده تر است، 

   او؟ یِ بانيت و پشتيا سپر و حفاظ و حماير او، مانع او، زحمت او، دلنوار و دلربا تر است يا تيآ

 یِ اي دریا روير ي شده اند، زده اند، در معشوق حلول کرده و از جنس خود اوي رسی عرفانی آنانکه به مقام اع9یبرا

  .  نداردی، فرقیا سپر زندگير يخدا، ت

،  و اندرز، اط9ع و خبری، از جنِس نور، از جنِس آگاھیا ِزَبر زندگير يا ـ ِسَپِر خدا، زي دریِ ِر خدا، رويا ـ تيِر دريز

  . ستیارياز جنِس ھش

  .  ستیيشناسار و ِسَپِر او، ير و ِزَبر، تيز

م، يت شده ايدار ھم ھوي گذرا و ناپای به تله افتاده و با مقوله ایيم که در جاي کنی میيم و شناساي شوی ما متوجه میوقت

  . ميريِر خدا بخورد و ما به آن قسمت بمي ما تۀت شديِر خدا، نور و راھنماست و چه بھتر که قسمت ھم ھويت

  . خدا، به ما بخوردۀدار کننديده و بِر ھشدار دھني سپر شود و نگذارد که تین لحظه، من ذھنينکه ايتا ا

ک است و ي تان که تاری مختلف زندگید که به قسمت ھاي کنی مید، با خدا ھمکاري ھستی موازی شما با زندگیوقت

ت تان را از آن قسمت ھا ي کرده و ھویيد آنھا را شناسايندازد، تا بتوانيد، نور بيص دھيد و تشخينيد ببي توانیخوب نم

  .ديم اي و در تسلی و آزادیيدر شناساد، يرون بکشيب

  . ستیآزاد = یيشناساشه، يھم
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  .  شودیده مي ناظر دیاري ھشۀلي، بوسیيص و شناسايتشخ

 ست،  ی در حصاِر من ذھنیاريھش"  ابتدائایول.  بدست آمدهی ذھنی ست که از فرم ھای خالصیاريحضور ناظر، ھش

  . ,,یاقت خدا را نداري، لی ناقص ھست تو.ی توانی نم تو,,:  کندی مدام تکرار میو من ذھن

   :ن است کهي ما ایِ يد رھايم، کلين مرحله و حالت، گفتيدر ا

  .ميرياد بگيم را يتسلـ 

  . ميجاد کني شکر ایک فضاي ـ

اد گرفت و شما ي توان یرش را ميت و پذيُشکر و رضا.  کنندیجاد مي حضور این لحظه، فضايت در ايُشکر و رضا

  .دي توانیم

   :ميي گویمما 

ن ين اتفاق، در اي ای وقتیابان پنچر شود ولي در وسط بیک سرد زمستانيک شب تارين مان در يم ماشي،، درست است که ما دوست ندار

ن يم که چرا ايستين نيخشمگ. ميرش دارين لحظه، تواِن توافق و پذيم، اما در ايرون کنترل نداري بیدادھاي رویِ لحظه رخ داد، گر چه ما رو

  .  داد ،،یفاق روات

  . کنندیاتفاقات ما را امتحان مم که ي دانیم

  . ميري پذیت و چالش را ميا محدوديم، ي روی آن میم، با کوشش وراي کنین لحظه، فضا باز ميداِد ايرش رويبا پذ

  .ميري پذیم، آنھا را مي کنیم کاري توانی که نمیيدر رابطه با رخدادھا

  ...امده و نقص عضو دارد، يا نيم به دنيشده، بچه مان آنطور که ما خواست از بدن مان ناقص ی، قسمت"مث9

  . ميري پذی ست که میتيم، محدوديندازيرون بيم بچه مان را بي توانینم

  . کندی درون را بزرگ تر میرش، فضايپذ

   .در غزل ھم ھست .ن استيمعشوق مسلمان، ھم. ميرياد بگيم ي توانیرش را ميپذ

   :دي گویت ميدر آن ب

  .  داردیادي زی به آدم ھاین علت که بستگيم، به ايم بدست آوريکبختان را نتوانيما ممکن است شھر ن

د ي خودم کار کردم، شایاگر خودم رو.  خودم کار کنمی توانم روی حضور زنده کنم اما میاريگران را به ھشي توانم دیمن نم،، 

  . دا کنم ،،يبتوانم در خانواده ام ھمراه پ

 شود و ھر چه ی آن شھر کمتر ممنِ  خود کار کنند، ی رویک شھر تعداديک زن و شوھر با ھم کار کنند، در ياگر 

  .  شودیشتر مي، حضور، بی کمتر باشد، زندگمن

رش ي پذی شود و در آن شھر فضایشتر ميشتر، آرامش بي بیشتر، شاديشتر، سامان بيشتر، نظم بيھر چه حضور ب

 ورزند، در عمل و ی میگر ِمھر واقعيرش دارند و به ھمدي شوند، قدرت پذیحم ھم نمآدم ھا مزا. دي آیبوجود م

  .کبختان استيشھر، شھر ن. نددرد یت ھا بيرون، وضعيب

   .مي، با آن شھر فاصله داریما بطور دستجمع" البته فع9

  . خواھدی می عمومیِ  و ھمکاریداريک بي .بله
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 گنج حضور، وجود داشته باشد، آموزش ھا و رھنمودھا و ۀون و برناميزيون و برنامه از نوع تلويزيد صد تلويبا

ا يک شھر و ي کنند، تا بتوان یدار شوند و با ھم ھمکاري بزرگان و عارفان را پخش کنند تا مردم آگاه و بیخطابه ھا

  .کبختان کرديل به شھر نيک مملکت را تبدي

   کبختان کرد؟ي را شھر نیا ممکن است که بتوان مملکتيآ

گر به يدار شوند و دي بدرد از مردم از خواب ذھن و از خواب یادي ست که تعداد زیفقط کاف. ممکن است ". بله" 

  . ده نشونديگر به ذھن و به جھان کشيخواب نروند، د

  .مي خود کار کنیرو" م تک به تک، شخصايست، حداقل، موظفيدر دسترس ن"  فع9ین شھري اگر چنیول. امکان دارد

  ی کم از شھری باری ولین شھرين چنيانباشد 

  ).م کرديشتر صحبت خواھي بعد در مورد معشوق مسلمان بیکم(.  عدل و انصافست و معشوِق مسلمانستیکه در و

   د>ی وسوسه باشپاره کردهٔ 

   از ب9یگر طرب را باز دان

  . ت انديد و با اھميمفار ي شود و بسی حاصل میگري از آن دیکي، که یبا دو معن. ار مھم استيت بسين بيا

  . دھدیگر است که به ما امان نميک فکر به فکر ديدن از ي به قضاوت کردن و پرید من ذھنيل شديوسوسه، م

گر، يک فکر به فکر ديدن از ي ب)فاصله پرۀوسوست و حس وجود و حس قضاوت است و ي حس ھویھر فکر، دارا

  .  بنددی را می زندگیرو

ن يرد و پاره کردن اي گی قضاوت و فکر بعد از فکر، حائِل قرار مۀ، پردین ما و زندگيبم و ي مانیا مي دریما رو

  . رسدیر ممکن ميجداره و مانع، بنظر غ

 را از ب9 و محنت و یدن به گنِج حضور، به خدا، اگر طرب و نشاِط زندگين است که تو در راه رسيگر آن اي دیمعن

 کند یذھن ات کار م" ، حتمای کنی از گزند و ب9، دوری ولی را قبول کن و طربی شادیعني، ی جدا بدانی زندگیسخت

 یخوش.  خود نداردی برایچ خواستي ھیقيعاشق حق(. دي دیب خواھين وسوسه ھا آسي و توسط ای شده ای من ذھنۀر وسوسيو اس

  ).خواه سعادت وصل باشد و خواه رنج فراق.  خواھدیاو ھمان است که معشوق م

   :دي گوین است که به دلش مي شود، ای میت ناشين بي که از ھمیگري دی معنیول

 فکر که قضاوت بعد از قضاوت ۀ از وسوسی زند، ولی از اعماق وجودت فوران می دل، طرب و سعادت واقعیا

ده ي پوشی زندگید و روي آی فکر بعد از فکر میرون است، وقتي بیزھايچون فکر بعد از فکر در مورد چ(. دي آیاست رنج و ب9 م

 شود و مولِد ب9ست گر چه ظاھر ی می به فکر و به عمل تان جاری بِد مِن ذھنیِ ، درد و انرژی خوِب زندگی برکت و انرژیِ ست، بجا

    .) داردیخوش

 را در آن ی و خوشبختیم و شادي کنی مینيش بينده پي را در آیا امکاناتيت ي مان، وضعیما با نفس و با مِن ذھن

، از اعماق ی واقعی، شادیم، حال آنکه نشاط و طرب واقعي کنینم و به سمت آن حرکت مي بینده مياوضاع و در آ

  .  زندیوجود خودمان  فوران م

م تسلسل فکر ي توانیم. ميِر وسوسه را پاره کنيم زنجي توانیم، ميم، فرق آن را بدانيص دھين طرب را از ب9 تشخياگر ا

  . مي اندازد، پاره کنی ب9 م دھد و به دامیرا که به ما امان نم



                             2014Jul    513#Program 09                        ٣٣٣٣١١١١٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

21 

 

  .یا از نگاه من ذھنيم و ي به مسائل مان نگاه کنیچه و از نگاه زندگيم از دري توانیما م

م يم، با صبر و تسلي شوی می مِن ذھنیِ  گرفتار وسوسه ھایم، وقتي مان نگاه کنی زندگی به چالش ھایِد زندگياگر با د

  . مي گذاری فرق نمی و خوشین سختيب .ميري پذی ھا را مین خوشي و ھمچنیسخت

مان ي برای و شادیسخت. ميرش داريدر ھر دو صورت پذ. ميري پذیم یبا خوش حال را یشاد و  را با صبریسخت

  .  ندارندیفرق

 ی را با خوشی واقعید فرق شادي توانید، مي کشی عقب مید که وقتي رسی می رسد و به درجه ای فرا میپس، موقع" 

ِر  ي رود و زنجینجاست که ق9ِب وسوسه درميد و ايص دھي جز ب9 ندارد، تشخیجه اي کند و نتید مجاي ایکه من ذھن

 ۀ و چشم کندیک لحظه خدا تجلي خودش را به شما نشان دھد، یک لحظه، زندگي شود و ھمانجا، یتسلسل فکر پاره م

  .دي کنیه را شما مزه ميآن احساس خوب عشق اول.  دھدی، خدا، خودش را به شما نشان میجوشاِن زندگ

 یستاره اھمان . ستي نی که تئوریتيواقع. دي آی جوشد و با> می از اعماق وجود می زندگۀشور و ذوِق و طرِب زند

  . اَرزدیمماه ست که به صد 

  کّرستگر مرادت را مذاق شِ 

   نه مراد دلبرست؟یمرادیب

  ست؟ي مراد بودن عاشق، مراد معشوق نیبا ين است، آيرياگر برآوردن مراد و خواسته ات مانند شکر ش

او عاشق صادق " ن و گوارا بداند، مسلمايري خود را ھمچون شکر شین حال تحقق آرزوھاي دم از عاشق بودن بزند، در عیاگر کس(

 کند ی فان خود را در خواسته و مراد معشوقۀن است که عاشق، خواستي، مستلزم ایقيرا عشق حقير وساوس نفس است، زيست، بلکه اسين

  ). و تنھا بر مراد او برود

  :اما.  داردمن دار، ھدف یمِن ذھن

  م؟ يم، باز ھم ھدف داري شوی حضور زنده میاري ما به ھشیا وقتي آـ

  م؟ يجاد کني را ای، ساختاری، مقصودی، ھدفیرون، موضوعيم در بي خواھیا مي آـ

  م؟يم ھمسر، بچه، کار داشته باشي خواھیا مي آـ

   : کنندی فکر میبعض". ته الب. بله" 

 ست و نا مرد ید کار کند و چون جھان ُپر از نامرُدميد ازدواج کند، نباي کند و به خدا برسد، نبایر عرفان را طي خواھد مسی که میکس,, 

  .!.,, ُعزلت، بخزد ۀاست، گوش

  . ستی در برابر زندگیرمسئو>نه، قصور و تنبلين نوع برخورد غيا ". نه" 

 ی شدن به کانالی و جاری تجلی برایموھبت و برکات زندگ. مي مشارکت کنی بطور کامل در امورات زندگديما با" 

  .ميما ھمان کانال ھست". ت ماست ين مھم، کار و مسئولياز دارند و اين

ن چون ِشکر يريم که شياز َنفس آلود داريم، ني داریاز روانشناختيم، ني دار دارمنم، ھدف و مراِد ي داریاما اگر من ذھن

  .ميم آن کانال باشي توانیم، نمي کنیدن به آن عجله ھم مي رسی رسد و برایبنظر م

  ، مراد دلبر است؟ ی مرادینکه بي مگر نه ایول
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م، بعد، برکت و خواست او در ي شویکي اول با او یعنيم، ياز نفس آلود نداشته باشي خواھد که ما ھدف و نیدلبر م

  .    ودمان ھدف شيرون برايجھان ب

م، ي کنین ميي ھدف و خواست و مراد تعیکه با من ذھني تا زمانیم ولين است که به حضور زنده شويپس، اصِل مھم ا

  . شودیبه ما کمک نم

  9ل صد ھِ یش خونبھا ھر ستاره

  9لختن او را حَ يخون عالم ر

 در جھان است ینجا ماه، فرميره ست و در ابھتر از ستاماه ، یالبته از نظر مِن ذھن. استماه  ینجا ِھ9ل، به معنيدر ا

  .  کندی اش به آن نگاه ممن با یکه من ذھن

 قضاوت پشِت ۀوسوس.  فکر استۀک لحظه پاره شدِن وسوسي.  حضور استۀستارا ي ی تجلۀک ستارين ستاره، ياما ا

   : جستجو پشت جستجوۀقضاوت، وسوس

  ".ست ي نیزين چيچن"   ,,... من است،  مشک9تِ  راه حلِ ت،يوضع آن کهي، در حال کنمیدا نمي خواھم و پی م رایتيوضعک ي ,,

 یِ  ھایت شدگيھم ھوماِه  صد یِ  ست که خونبھایک لحظه تجليک لحظه حضور، ي ست، ستارهن يراِه حِل شما، ھم

  9لختن او را حَ يخون عالم ر. شماست

  . خته شود، ح)ل استي ما ریِ  عالَم مادۀوِن ھم خدا، اگر خیِ داِر رويک لحظه دين ين حضور، اين ستاره، ايبخاطر ا

  . ميخته اي که خون شان را ری ذھنی ست، بخاطر من ھایه اين حضور، بھا و جبران و ديل، اين تبديا

  ميافتيما بھا و خونبھا را 

  ميجانب جان باختن بشتافت

  . ستی روشنی ھم به معنیيالبته در جاھا. مت استي ارزش و قیبھا به معن

  .  ارزش و بھاستینجا به معنيدر ا

  . یمن ذھنست؟  يد، چيد بپردازي خدا بایدن روي دی که برایي ارزش و بھا:دي دانیشما اUن م

  .  خدا در شماستی آن، تجلید، خونبھاي دھید، مي کنی می را قربانیمن ذھن

  . دي شوی کند و دوباره از جنس خدا می شدن مین برکت در شما آغاز به جاريا

زه يابتدا ست. دار کندي خواھد خودش را در شما بیخدا م. ده شدهيد اما پوشي، ھستیم از جنس خدا، از جنس زندگاUن ھ

  .ديزي ستیگر نمي دیيد، اما با شناساي کردیم

  .ديزي ستین لحظه ميبا خدا، با ا یعنيد، يزي ستی که میزيبا ھر چ :دي دانیم

 جان باختن در راه معشوق روانه یبعنواِن مرِد فناء به سواUن با شتاب، ، ميافته اينک که ما بھا و خونبھا را دريپس، ا

  .ميجانب جان باختن بشتافتما . مي شویم

  . ميريبمنکه  ي، قبل از اميريبمم ي خواھیم. ردي ما را بگیم که جان ذھني کنی می با خدا ھمکاریعني

ن کار ھست ي که در ایم متوجه مشک9تي داریدم را بر من قي اولی وقتیه با ذھن، ساده است، ولين قضيالبته شناختن ا

  !. مي شویم
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   :ميي گوی و در حرف میبسادگ

  .  دھم، ھمه اش رفت، به حضور زنده شدم ،،ی ام را میگر جاِن ذھني،، من د

  . ستي نیاريل ھشين قواعد، معادِل تبدياد گرفتِن اي" ذھنا. ستي نیزين چيچن ". نه" 

ن جھان ع9قمند و وابسته يم، به مقو>ت مختلف ايرون پخش شده اي جھان بیِ  در جذبه ھایعنيم، يت ھستياگر ھم ھو

م ي کنیجاد ميم و درد اي کنیم و درد حمل مي شده ایه گذاريدر دردھا سرما"  مختلف، مخصوصایم و در جاھايشده ا

  .مي کنیه را ساده تلقين قضيد اي مان به تله افتاده، نبایاريو ھش

  . ميني بیم، حداقل راه را ميدا کنيناخت پ اگر شیول

  :دي کنیابي تان را، ارزینات معنويت و ت9ش ھا و تمريد فعالي توانیشما اUن م

ا يآ دارد؟ ی کنم،  ارزش معنوی را که صرف می من، انرژیِ  دھم؟ جنبش ھای روم؟ کارھا را درست انجام میا راه  را درست مي،، آ

  .م ھستم؟ ،،يتسل

  .  نداردیزه در آن است، ارزش معنوي ست کهیھر کار

 یر قاضيد تا خدا خودش را از گي کنی می با خدا ھمکاریعني دارد، یم در آن است، ارزش معنوي که تسلیھر کار

  .ديد درد بِکشي باید، وليد نگذاري توانیشما م. خشم آلوِد شما رھا کند

نجا به اشتباه ي ایم منتھي ما خود او ھستی کرده، بعبارتیر بردای خود کپیخدا ما را از رو. مي آزاد داریما اراده ا

م، با ذھن مان ي ھستیادمان رفته که کيم ي خواھی می زندگیروني بیزھاينجاست که از چيم، اشتباه ما ھم در ايافتاده ا

   :ميي گویم. ميدا کنيم اصل خودمان را پي خواھی کند، میفکر م ,,ز يچ,, که فقط راجع به  

  .,,و تا من بفھمم اول بگ,, 

  ".م ي گفتی کافۀ، به انداز!ی بفھمی خواھیچه را م"  

  :دي گوی قابل فھم وجود ندارد، غزل میزيچ

  بستين سخن غيم که جان ايگویسخن در پوست م

  گنجد نه آن را گفتن امکانستیشه مينه در اند

 ی خواھی را میزي، چه چ,,  تا من بفھمم اول بگو,,  :ديينگو. زھاستيفکر، مربوط به چ. ن صحبت نھان استيجاِن ا

  . ميبه او زنده شود يم، باي کنتجربه اشد يم بايم بفھمي توانی حضور را نمیاريما که ھش!. یبفھم

  . رديد بمي که ا�ن زنده ست، بای حضور، آن نفس، آن من یاري زنده شدن به ھشیبرا

  .  ندارد، ُمردم ،،یاد گرفتم، کاري،،  :ديي گویشما م

  :دي آیاد ميعر حافظ به ش

  اَِدر َکأَسا َو ناِوْلھایھا الساقيb ا اَ ياَ> 

 ھا افتاد مشکلیکه عشق آسان نمود اول ول

  . ,,...ر دھم، ييت ام را تغين ھوي توانم تمام ایش پدر مرا درآورد، بدبختم کرد، عمرم تباه شد، من نمي سال پی، سیف9ن,, :یي گویم

  ا دوستيا ھمسر يش پدر ي سال پی که سی را بخاطر کاریه و بدليت عارين ھويد ايتو نباز، ندايدردت را ب: ميي گویم
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  .یندازي را بین بار ساختگيد اي، بایا مادرت انجام داد، ھمچنان حمل کني 

 کن، نرمش و انعطاف نشان بده و آنھا را یيت را شناساي، پس دردھای بشتابی خواھی میاگر جانب باختِن مِن ذھن

  .ن کار استي ِکشد، دائم دنبال ایرون مياز خدا تو را از آن مخمصه بنديب

  یردگات عاشقان در مُ ي حیا

  یردگبُ  جز که در دلیابيدل ن

گر يم که دي دانیم، مي مان عاشقیاگر ما ھمراِه با مِن ذھن.  عاشقان، ُمردن در راه معشوق استی واقعیات و زندگيح

  . ميم، صاحبدل نشوي دل ندھیقيشوق حقم و تا به معيري بمید به من ذھنيبا

  . مي کنیدا مي اگر دل ما را خدا بَِبَرد، دل پین جھان برده، ولي ای جذبه ھابلکه یقي معشوق حقنهالبته دل ما را 

  . ميده اين جھان چسبي که مرکز و دِل مان شده، به ای ما با من ذھنیول

 ی ھا تکان بخورد، می و دلبستگین وابستگي کدام از ا ست، ھرین جھاني ای ھای ما، وابستگی مرکزۀدل و ھست

  . ار مضر استيدل ما مرکِز ترس و قضاوت و کنترل شده که بس. ميترس

  .  ستی و ضد فرھنگ و روح و جوھِر زندگیينکار ضد خدايا.  را بترساندید کسيد بترسد و نبايچکس نبايھ

رش و اگر يد با صبر و حوصله و انعطاف و توجه و محبت و پذيبام، يد کنترل کنينبا. ميمان را بترسانيد بچه ھايما نبا

  .مياموزيعشق را به آنھا ب"  کردن شان، عم9یکوچک ھستند با بغل کردن و ھمراھ

ف مدرسه اش را انجام دھد، ي، تکالیونيزي تلوی ھاون و دنبال کردن سcيزي تلوی نشستن جلوی دوست دارم که بچه ام بجایليمن خ،، 

  .،، ... شود، یبلند نمون يزي تلویاز جلو کنم، ی تکرار مھر چه شود، یون بلند نميزي تلویه کردن، با تذکر دادن ھم از جلوبا نگا

 و سامان دھد، با یت جاري و آن برکت به وضعی خواھد، تا آن انرژی میفضادار و رشيپذ و انعطافباز ھم " 

   ".  شودید و ترساندن، کار درست نميخشونت و با تھد

 یيترس به دروغگو.  کندی شان مستقر و برقرار می کند و آنھا را در من ذھنی آدم ھا را محکم میترساندن، من ذھن

دار کند و ي شود آدم ھا را بی موفق نمین است که زندگي ھمی دارد، برایر افتادن در توھم وا ميو واکنش و انفعال و گ

  .دار نگه دارديب

*  

   :>نا گفتمو. ميبه غزل مان برگشت

 ی رسد ولی عاشق نمیده؟ که آنجا پاي آن شھر را دی عاشقان چه کسیکبختان است، اي وجود دارد که شھر نیشھر

 ی وارد آنجا شود، از جنس معشوق مین است که ھر کسي معشوِق فراوان ایمعشوِق فراوان وجود دارد؟ علت فراوان

  . ستيشتر ني بیکيشود و معشوق 

 یتي نھای بودن ما با معشوق و بیکيده از جنس معشوق شده و معشوق فراوان، به ي آن شھر رسش بهي که پایپس، کس

  .داِر نازنديرا آنجا خريم، زيم ناز کني توانیدر آنجا م.  کندیما و معشوق اشاره م

  م آن جايھ نَ یم آن جا و بازاري کنیکه تا ناز

  ستانَ يرھا سخت ِب ھا خنک گردد که دلکه تا دل
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 و یکيان ُحسن و ني معشوق، بیِ ان لطف و لطافِت و مداراياِن عشق معشوق است، بيوه کردن در واقع بناز و عش

  . دار ھم ھستي و خری دارد و البته مشتریيداياق و شي اشتیِ ق ما دعوي معشوق از طریعني.  اوستیِ يخوشخو

  . مي را برقرار کنی داد و ستدداِن معامله وي دارد، بازار و میتا آنجا، که مشتر، م آن جايھ نَ یو بازار

  . کندیت نميِشکوه و شکا اما، ت را رھا کردميشتن آمد شکايدلم با خو :دي گویان و مي را بیقيگرچه مو>نا حقا

  م؟ي شویدار مي کند، بیمان آشکار مي که برایقيان حقايا با بيآ

   ". نه. " ميستينا ن مثل مو>یيداِر عشِق آدم ھايع و شراء، خرين بي ھا، در ایما، مِن ذھن

  م؟ يستيا نيم يدارھستيخر

 حضور، ۀ، لحظهستار دھد و آن ی اش را می کند و من ذھنی ست که قانون جبران را اجرا میدار کسيخر!. ميستينه ن

  . ردي گی خدا را میتجل

 یو رد م،  ,,... یاھن خوبريَبه َبه، عجب پ,,  :مي شویم که از جلو مغازه رد مي ھستیدارانيم، ما مثل خريستيدار نيما خر

م، ي رویم و مي شویرد م.  ,,...، یل خوبي، چه اتومبیچه کت و شلوار خوب,,  :ميستي ای می بعدۀ مغازیم و باز جلويشو

  . ميم بخري خواھیم، نميستيدار نيخر

. است که آنجاستمو>نا ھشت صد سال . ميم در بازاِر عشق، معامله و داد و ستد کني توانیم، مي باشی اگر مشتریول

  . ز آنجا ھستندي بزرگان نۀي و بقی، سعدی آنجاست، حافظ، نظامیفردوس

ھا دلنجا ينکه اي ایم، دل ھا خنک و شاد شوند، برايان کنيم و عشق را بيع تر ما در آن شھر بازار بنھيبلکه ھر چه سر

  . دل ھا کباب شده، ستانَ يرسخت ِب 

  . د؟ي فھمید؟ مي کنی م دل تان را حسی، کبابی سوختگیِ شما تلخ

  ا نه؟ي کنند یدار مي ھا ما را بین سرخوردگيا ايم، آيم، سرخورده شده ايده اي که کشیي دردھایاريما از بس

 را ی زندگیرونيت ھا و امکاناِت بي داشته باشد، از بس ما در حباِب وضعید معني ما بای، براانيرسخت ِب عبارِت 

  .,,!  دارد؟یده اي چه فایزندگ,,  :ندي گوی ھا میليخ. ميه ام، سرخورده شديافتيجستجو کرده و ن

جه، توجه و منظورمان به يم، در نتي بوده، متوجه نشوی را، که زنده شدن به معشوق عرفانین منظور زندگيما اگر اول

  :ميي گوی شود و میجھان جلب م

  . ,,...م، يمان کمک کنم، به بچه ھايم، دوست جمع کنيم، پول جمع کنين جھان آمده ايما به ا,, 

  . ستي ما نی زندگیِ  ماست، اما منظوِر اول و اصلۀفي ست و وظیکمک کردن به بچه ھامان اگر چه کار خوب

 شوند و به ی بچه ھا بزرگ می ما، کمک کردن به بچه ھامان باشد، وقتیِ ن منظور زندگي ترین و اصلي، اگر اول"مث9

  .  شود؟یف ما چه ميست؟ تکلي ما چی، منظور از زندگ! دھندیا گوش نمبه حرف م" ا اص9ياج ندارند و يما احت

  .ده شدن از ذھن، زنده شدن به معشوق، زنده شدن به خداستيي از ما، زاین و تنھا منظور زندگياول

  : ندي گوی میبعض

  . ،، من، کمک کردن به مردم است یمنظور از زندگ،، 

   وجود داشته باشند که وضع شان خراب تریيد آدم ھايبا" باشد، حتما شما کمک کردن به مردم یپس اگر منظور زندگ
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د به آنھا ي وضع شان بدتر از شما باشد تا بتوانیعده ا" د که حتمايد و دعا کنيدوار باشيد امياز شما باشد، پس شما با

  !.ستيف شما چي مردم وضع شان بھتر از شما باشد، تکلۀد، اگر ھميکمک کن

زاِل يم و برکت >ين است که ما به حضور زنده شوي این منظوِر زندگي ترین، اصليرومندترين، ني تریمقدمات" 

  ".م ي دانی چه؟ نمیبرا. ، از ما عبور کندیزديا

 و مدارا ی و خوش حالیشاد.  شودین جھان لذت بخش مي ما در ای و آرامش ھمراه دارد و زندگین کار شادمانيالبته ا

گران يم به دي توانیق مين طريم و به اي کنیو عشق را در جھان پراکنده و پخش مو م9حظه و مراعات و انصاف 

  . ميکمک کن

  .، خالصانه و بدون چشمداشت باشدی من ی نباشد، بر اساس بتيّ من و من تواند بر اساس یکمک کردن به مردم م

د ي را نگه داری شما من ذھن اگریزد، ولي خی برمیاريس دھنده ست، کمک به مردم، از ذات آن ھشي سرویاريآن ھش

   :ديد توقع داري روی، ھر جا که م,,ن است که به مردم کمک کنم ي من اۀفيوظ,,  :دييو بگو

  . ,,... کنند، ی را که انجام داده ام قدردانیيسند، کارھايرند، مرا بشناسند، کتاب ھا در موردم بنويلم بگيتحو,, 

  ".!.  یتو ُپر از درد" ست، ين درست نيا ". نه" 

  .ندي آفری و با چشمداشت، سامان نمیکمک از موضع مِن ذھن

  . ان استيم که چرا بري فھمیو اUن م ستانَ ير سخت ِب  مایھادل

 یم، ولي و وقت را گذاشته ایم، انرژيکمک کرده ا. دهييم، محصول آن درد است که روي دانه کاشتتيّ مننکه با ي ایبرا

  .  بودهدردحاصل آن !. ميانکار را انجام داده يا  مانمنِ با 

 دانند من که یرم، چرا مردم قدر مرا نمي گیم را بد مي کند، چرا جواب کارھاینطور مينطور باشد، چرا خدا ايد ايچرا با,, : مي پرسیم

  . ,,! نھمه کار کرده ام؟يا

  ". دار بوده من ی، اما از آن فضا نبوده، از فضایکار انجام داده ا" 

ن است که نردبان با> رفتن را يم ايريد در نظر بگي مان بای مادیرا که در شروع ساختن زندگ یار مھميموضوع بس

  . مي قرار ندھی عوضیواري دیرو

 یوار اشتباھي گذاشته و با> رفته، دیدرستوار ي دی را که به نظرش روی نردبان، شودی متوجه میآدم در شصت سالگ

د و ياين بييد پله به پله نردبان را پاي شود، بای با>ست متوجه اشتباه خود م آن نردبان و آنی در انتھایاما وقت. بوده

  .وار بگذارد، دوباره با> برودي دیکي آن ینردبان را رو

  : کندیخود را م9مت م.  شودین پرت ميي شود و حوصله ندارد، از آن با> به پای موقع ھا ناراحت میبعض

  . ,,... کردم، ید اشتباه مي شد، نباینطور ميد ايچرا اشتباه کردم؟ نبا,, 

   :ميم که اشتباه مان را به خود اعتراف کنيري گیاد مين موضوعات، ي اۀم، با مطالعي که ھستیاUن، در ھر سن

  .  ،،... شد، ینطور نميجه اي رفتم و نتیکاش با> نمي گذاشته بودم، ایوار عوضي دی،، از نردبان غلط با> رفتم، نردبان را رو

   : پرسدی، م خدا،ی، زندگ؟یرفتاشتباه د که چرا ي گوی ھم نمیگزند

  ".؟ ی بکنی خواھی، چکار من لحظهيااز حا> به بعد، " 
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  .،،م شوم ي خواھم تسلین لحظه ميا،، 

  .، من ھم قبول دارمم شويتسل :دي گویدر غزل م

  ی کم از شھری باری ولین شھرين چنينباشد ا

   مسلمانستقِ  عدل و انصافست و معشویکه در و

  .ستي نین شھريھنوز چن

 تيّ مننند، از موضِع ي آفری نمیيکتاي یاز فضا.  دردمند دارندیشتر مردم جھان من ذھنيب". ست يمعلوم است که ن" 

  .شما رامِن  من ھم ی کنید مييمن را تأمِن تو .  کنندیمن ھا با ھم بده بستان و مراوده م. نندي آفریم

   . شما رامنِ  و من ھم ی کنی من را باد ممنِ تو 

م و به ي را بنا کنین شھريک چنيد ي در مقاِم انسان، ما حداقل بایول، ی کم از شھری باری ولین شھرين چنينباشد ا

   . مسلمانو معشوقِ باشد   عدل و انصافیکه در و. ميستيکمتر از آن قانع ن

ت با ي ھم ھویند که اسمش مسلمان، ولي بیم شود و یدار ميکدفعه بي که یانسان. م شدهي انسان تسلیعنيمسلمان 

  .  ستین جھاني ایِ ت ھا و ارزش ھايفات و ص9حيت ھا و حالت ھا و توصيمتعلقات و رسوم و فُرم ھا و وضع

 خواھد و ی مردم را میگران است، بدي دید و تعرض و مزاحمت برايُپر از درد و ترس و قضاوت، ُپر از منع و ق

  .  دھندید و درد و آزارش م رنجاننیآنھا ھم او را م

  .  استميتسلن کار او ياول

  . د و شرط استين لحظه، قبل از قضاوت و بدون قيت ايرش وضعي پذميتسل

   : که گفتی ست، ھمان ستاره استارهدِن يم، درخشيتسل.  کندیک لحظه ما را از ذھن آزاد مي ین حالت، برايا

  . ارزدی می مِن ذھنماهِ به صد 

  .  اَرزدی میمن دار ذھن ماهِ  صد ی خدا در ما، به روشنیدار و تجلي دۀستار ۀک جرقي 

  . ستیقيندار حقيد. م شده ستيمنظور از مسلمان، ھر انسان تسل

  : کندیم " A" رون ي بیش را نسبت به جھان مادي ھای که ع9ئق و دلبستگیانسان

  . ،، ...ستم، ي، من از جنِس تو نستمي تو نستم، من از جنسِ ي تو نستم، من از جنسِ ي تو نمن از جنسِ  ،،

پنج، .  شودیست، آزادتر مي ِکشند، نی که او را به جھان میي شود از جنس فُرم ھایار ميھر دفعه که متوجه و ھش

 کند و بعد از آن به خدا، به یم " A"  اش را یني زمیِ  محبوب ھا و مطلوب ھا و مطبوع ھا و الھه ھاۀ ھمیشش سال

  .  شودینده م زاB Aقسمت 

 یکبختان را درست ميم، شھر ني رفتی میيکتاي یم و به فضاي شدیده مييزا" اگر ھفتاد، ھشتاد درصِد ما از ذھن کام9

  .ميم شده، باشيم معشوِق مسلمان، معشوِق تسلي توانی حداقل، میول. ستيکه ن" م، فع9يکرد

  د معشوق؟ي گویچرا م

 ِکَشد و ما دوباره ی بعد جھان ما را به سمِت خود مۀ لحظیول. مي شوی خدا مم، از جنسيدر ھر لحظه تسلنکه ي ایبرا

 "A " مي شویبا>خره مسلمان م . ...م، ي شویباز کافر و بعد دوباره مسلمان م. مي شویدوباره مسلمان م. مي کنیم .  
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 حضور خشم یاري، بعنوان ھشمي خشم آلود ھستی قاضین وسط که گاھيا، ما اين اثنا و در کشاکش خدا و دني در ایول

  . ميني بیو اعتراض خود را ھم م

  .مي به جھان، در حال مسلمان شدنیما در حال جدا شدن دلبستگ

 قانع ميتسلا به کمتر از ي دنی در ھر جایھر انسان. )ميم شده باشيانسان تسل(نگونه باشد يد ايحداقل با :دي گویمو>نا م

   .ابدي دست یيکتاي ی و به فضا خود استفاده کندیانت انسي تواند از ظرفیگر نميباشد، د

ما د که ي آی حضور، بدست میاري ھشۀي، سرمایزانيرش، به ميم و پذين تسليم، در اي شوی ما معشوق مسلمان میوقت

  .مي کنی مان را قضاوت نمی زندگیدادھاي رو،یگاه من ذھنياز پا.  کندیق و منصف ميرا دق

 و ی انصافی مان بیداِد نامتعادِل زندگين عدل و انصاف است، ف9ن رويد عي آی مآنجا که از یم پاسخي شویمتوجه م

  !.ن عدل استيدن دردھا و انبار آنھاست و عي سال کوبیم بخاطر سالھاي ِکشیست، اگر درد مي نیظلم زندگ

پا گذاشتن قانون جبران و ر ياگر به علت ز، )مي شوینکه از جنس خدا مي ایچرامعشوق؟ برا(م ي شوی معشوق مسلمان میوقت

   :ميي گویم و مي کنی ناظر به خودمان نگاه میاريم، بعنوان ھشي، دچار مشکل شوین زندگيگر قوانيد

  . ن عدل و انصاف و حق من است ،،ين عي،، ا

  .  کندی کار م،قانون مزرعه وجود دارد دانم یم.  کنمی مصبر.  شومیمداريب اUن، یول

ن يد تا اي طول خواھد کشی، مدتیدنم به منظور زندگيدار ھم بمانم، تا رسيدار شوم و بي ب دانم اگر از خواب ذھنیم

 من، یت ھاي من، به روابط و ضوابِط من، به وضعیِ ارھاي من، به معیِ ر و به الگوھاين برکت به ضمي، ایاريھش

  . ر دھديي شود و آنھا را تغیجار

.  کنمیط ام، باز صبر ميت و شراير به حال و روابط و موقع حضویاري شدن برکت ھشی دانم و تا جارین را ميا

   :مي گوینم

 یر نمييتغبا مردم  ام روابطع، يسر ، چرادھد ینموه ي به من من اUنيھمکه کاشته ام، از را  یرختن ديچرا ادار شده ام، يامروز که ب ,,

  .  ,,...کند، 

م ي دھند، بھتر تنظیر مييمرام شان را با شما تغج يبتدرد،  شونی کنند و متوجه تحول در شما میمردم به شما نگاه م

  .ديگران وقت و فرصت بدھيد به ديبا.  کشدیرند که البته طول مي پذیر ھم مي کنند و تأثیرابطه م

  .  کندی، ناگوار قضاوت می داند که اتفاق ناگوار را من ذھنی و مم استيمعشوق مسلمان، تسلپس 

. ميکبختان بودين ھم ھنوز ذھن ما زنده ست، اگر ذھن ما زنده نبود، اUن در شھر نت معشوق مسلمان بوديدر وضع

مان، بر يم و در س9م ھايم شده باشيم انسان تسلي توانیم، ميستي اگر آنجا ھم نیول.  ھستندآنجا  کهیخوشا بحال کسان

   :ميد کني و قرابت مان تأکیشيخو

  . ،، ی خدا ھست، از جنسِ ی زندگ که از جنسِ انم دیم کنم، ی میي را در تو شناسایمن زندگ ،،

   :دي گویاو ھم م

  . ،، ی خدا ھست شعور، از جنسِ  کنم که تو از جنسِ ی میيمن ھم شناسا ،،

  ". م ي ھستیکيپس ما ھر دو " 
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د و ي توانند ما را مقی فرعند و نمیرونيت، اصل است و اتفاقات بييگر بعنوان خداي ما از ھمدیياز آن به بعد، شناسا

ن لحظه بعنواِن معشوِق يما در ا. ر نفوِذ خود قرار دھندي ما را تحِت تأثیگانگي توانند حِس یمحدود و کنترل کنند، نم

  . ميکتا ھستيمسلمان، 

ابند و ي یت و قالِب محدود خود را مي، قابلیگانگين حِس ين از اي، در تمکیرونيات بي، جزئیيکتاين يبمحض حس ا

  .رندي گیسامان م

 با قانون یم، موازي مخلوقات و کائنات، واقف نشوی و با تمامیگريت خود با ديم، به اصل وحدانيزه کنيانچه ستچن

 ی کنند و سامان نمیدا مي پیعي شوند، ابعاِد وسی، مھم میرونيات بيجه، جزئيم و در نتي حرکت و عمل نکرده ایزندگ

  . رنديپذ

    .  ِکَشدی خود طول مین، کار کردن رويبنابرا

  سوزدی چو عود کھنه مین سو عاشقان باريکه ا

  ر کز او آتش فروزانستوان معشوق نادر، تَ 

  . مين سو ھستيما ھنوز در ا.  جھان ذھن و فرمیعنين سو، يا

ست، در غزل اسمش ي شناسد و معشوق مسلمان ھم نی را نمیيکتايرون است و جھان يت با جھان بي که ھم ھویانسان

  .  سوزدی دارد و مثل عود و چوب کھنه در عذاب و درد مین ذھنم. عاشق گذاشته شده

 مثل مو>ناست که از جنس معشوق شده و یيآدم ھا، معشوق نادر آن ما تاول زده و کباب است و منظور از یدل ھا

آنھا  آتش عشق از یگر چه َتر، ول. ن ما ھستندي کند و بی از آنھا عبور میات و زندگين لحظه، آب حيا. َتر ھستند

  .فروزان است

  . دي کنی میيشناسا ن معشوق نادر رايشما ا

اب و َتر، در جھان ي کمیِ م، معشوق ھاي را در جھان پخش کنیي و شناسایارين ھشيم و اياگر دست به دست ھم دھ

ِن ، با آتش بر پا کردِن مین آتش افروزي ایمنتھ.  کنندی می روند، آتش افروزی میيکتاي ی شوند، به فضایاد ميز

  . و لطافت و برکت معشوق است و تریيباين آتش، آتِش عشق و زيا.  فرق داردیذھن

   :ديحا>، از خود بپرس

  ا خشک؟يمن َتر ھستم؟ 

  .ديپاسخ آن را به خودتان بدھ

 ی به شما مربوط مگرانيد ید، کارھاي کنی مقضاوتد، ي دارکنترلگران ي دید، روي ھستتيھم ھو یاگر با اق9م جھان

جاد يد و درد اي داردرد، اگر دي ترسانیمد، اگر ي دارترسد، اگر ي دارتوقعگران انتظار و چشمداشت و يگر از دشود، ا

د و يستيد، َتر ني کنید و دنبال مي و اتفاقاِت دردناک را دوست داراخبار، اگر ديع)قمندد، اگر به درد و اندوه ي کنیم

  .ديد بسوزيمثل عود کھنه با

د، اگر عبور ي شنوی آن را می ست و صدای شما جاری در فکرھایباريات، بصورت جويآب حن لحظه، ياما اگر ا

  ، ھمی جھاِن مادی آفل و گذرایِ ت ھاي کند، اگر با وضعیتان را بارور و خ9ق ميات، فکرھايآرام بخِش خوشآِب ح
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د، دل تان از جنِس يم ايتسلد،  اگر در ُشکر و در يد، اگر دردھا و رنجش ھا و خشم خود را انداخته ايستيت نيھو

  . معشوق است و دل تان را معشوق برده

  .ديد و جواب دھيخودتان از خودتان بپرس

  خداوندا به ِاحسانت به حق نور تابانت

  شانستيتو پریم که دل بيگویر آشفته ميمگ

   :ميي گوی ما مۀد، ھميي گویشما م

  ".و دائم تابان است  تۀدار کننديشه ھست، نوِر بيخداوندا، احساِن تو ھم "

   .,,ست ينه، تابان ن,,  :مي کنیب مين گفته را تکذيبا رفتارمان ا" اما، ما عم9

  !.  گذارد؟ی نمی ما را روشن کند، اما کی خواھد با نور تابانش، زندگیم"  دائمایزندگ

   . ,,من,, 

  . ،،  خواھمی ھم نمیزيچ. ت استي نھای احسانش بن متوجه ام که نور خدا تابان است وي بعد از ا. گذارمین به بعد مي،، از ا

  . شانستيتو پریم که دل بيگویر آشفته ميمگ

  وشان استي تو پری که دل من بی دانی مرايز. مي گویاور، پرت و پ9 مي حساب ن زنم، بهی مدهينسنج را که با ذھن ام و یي حرف ھا،،

  . ،،...  کردم،ی مدي کرده ام که نبایي کنم،  کارھایت نميآداب را رعا

  .  آوردیرد، به حساب نمي گی ھا را به دل نمیيشان گوين پريخدا ا :یعني

  ".دار شو ين لحظه بيشما ا" 

 ی زندگی جلویات و شرابش را از شما عبور دھد ولي خواھد نور و حی می، زندگن لحظهيان است که يصحبت بر ا

  ". شو یمواز" پس، !. ديستاده ايا

ن يمدت ھا صبر >زم است که ا" ، احتما>ی بد انجام داده ای تمام شده، اما بدان که اگر کارھای ا که کردهیھر کار

  . نور گره ھا را آب کند، باز کند، روشن کند

  . کندصبر و ی ھمکاری ست که با زندگی بوجود آورده ضروریادي زی دردھایاگر کس

  :دي خوانم توجه کنیتان مي که براین قسمت از مثنويبه ا

  یريگیشان را نمي، پریريگیتو مستان را نم

  شانستي که جانم مست ایريگیخنک آن را که م

  . ميشان خدا ھستي مست و پریم، ولي داریبه ھر حال، درست است که ما من ذھن

  . زنمی می عوضی کنم، حرف ھای میيشانگوي، پریستي دل من نتوچون  :غزل گفت

  .  ،،ی آورید، چون تو آنھا را به حساب نمي آیحساب نمن صحبت ھا ھم که به ي،، ا خوشبختانه

 ايدنم و از يندازي خود شده و آنھا را بیت شدگي ست که ما متوجه دردھا و رنجش ھا و خشم و ھم ھویپس فقط کاف

  .  ستی مربوط به مِن ذھن...م، يه، از جمله چه کرده ايم، بقي را طلب نکنهماندگار و جاودان یزندگ

  . ی کنی می، در او تجلی کنیانتخاب م، یريگیرا م که تو او یکس خوشا به حال
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  . و جاِن من مسِت اوستیري گی که تو او را میخوشا به حال آن کس

  .  شود که خدا، خودش را در او زنده کردهی میپس جاِن ما، مست کس

 شده ی که خدا در او متجلیزنده ا، به انسان "مايد مستقيشا. ميدا کني پیم دسترسي توانی مین کسانيالبته ما به چن

  .مي داری به مو>نا دسترسیم، ولي نداریدسترس

   کند؟ی را در درون شما زنده نمیات زندگين ابيا خواندن اي آـ

  د؟ ي ھستی چه جنس دھد که ازیھا به شما نشان نم یين شناسايا اي آـ

  د؟ ي کنید، رھا نميده اي را که چسبیيزھايد و چي کنی دست تان را باز نمـ

 دھند؟ ی نمیده ام به من زندگي که به آنھا چسبی ھا و ع9ئق و متعلقاتیوابستگ ھا و یدلبستگ ،، :د کهي شویا نميا متوجه نشده و ي آـ

  .  ،،!د؟يستي نینھا خوشبختيستند، اي من نیت اصلينھا ھويا

   :مو>نا گفت

  ".  ست ی ِدگری، جایکبختين" 

 گذرا و از یت ھايزھا و داده ھا و آدم ھا و وضعي ام با چیت شدگيل ھم ھوي جان من رخنه کرده، به دل که دریت و ترسي،، حس عدم امن

  . رمينخواھم آنھا را بگ. به آنھا نچسبم.  نشومیکي ین رفتنيص داده و آگاه شده ام که با مقو>ت از بي ست و من تشخین رفتنيب

 ی مین زندگيت دارد و ترس من فقط از آنجاست که از آفليت حس امني نھای و بیداريت پاي نھای ست و بیکيوجود من ساکن و با خدا 

  . ر کننديي خواھم تغیخواھم و آنھا را گرفته و نم

ن، يبعد از ا.  ام بکار ببرمی خواھم در زندگی کنم و متوجه شده ام و مین موضوع را درک مي و من ار، ذات جھان استييتغحال آنکه 

  . ھستم ،،یگرينکه از جنس دي ای کند، براین مياد خوشحال و نه غمگيا بدست آمد، مرا نه زي ن رفتيھر چه که از ب

  

*  

  :مي خوانی و شبان می موسیدر مثنو

 ۴۶٧١ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یلومو
 گرنديدانان د ا آدابيموس

  گرنديسوخته جان و روانان د

  : ستی به موسینجا، خطاِب حق تعاليدر ا

گر اند و آنان که بر جان و روان شان، ي دی کنند، نوعیت را ميان بندگان من، آنھا که آداب رعاي، در می موسیا

  . !گر دِ ی افتاده نوعیشرِرعشق الھ

  .دياد ناراحت نباشيد زيت نکرديپس، شما اگر آداب را رعا

  :نکهيم؟ اي کنی میي را شناساینجا چه نکته و مطلب مھميا

م، ي کنیا اشتباه ميم ي برخورده ایا به اشتباھيم ي، اگر اشتباه کرده ایيکتاي ی به سویدر حرکت مان از مِن ذھنـ 

 داند راه و روش و ِمُتِد آن کدام یچکس نميھ.  وجود نداردی و آدابن حرکت، رسمين کار و در ايدر ا.  نداردیاشکال

  . وجود نداردیچ راه ذھنياست؟ ھ
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ست که ي نی فرمول و قاعده ایول. مي کنید با او ھمکاري کند، ما فقط بایدار مي را، بخودش یعني ما، خدا، یزندگ

  . مي، در ده قدم به گنج حضور زنده شو"مث9

گران يم دي خواھیم، نميگران نداريبه دھم  یم، کاري خودمان برخورد کنی متمرکز و با من ذھن خودمانید رويفقط با

  .ميل ھستيم، اما ھر لحظه مراقب خود در جھت تبديرا عوض کن

د  يد بکنيد چکار باي دانید، ميد، آرامش داريد، درون شما باز شده، فضادار و شاد شده اي شویدار ميک روز شما بي" 

  ".د ي نسپرید و خودتان را به من ذھني خود را ادامه دھی روز، تمرکز رو تا آنیول

   :ن است کهي کنند، این برنامه کار مي که با ایي از اشکا>ت، در رابطه با آنھایکي

باز .  کنندی کنند، رھا می کنند، دنبال می دھند، رھا می کنند، شش ماه گوش میخته برنامه را دنبال ميبطور جسته گر

، در فرصت یجه من ذھنيدر نت.  کنندیوسته برنامه را دنبال نميبطور پ.  کنندی کنند و بعد رھا میماه گوش مچند 

  . توانند ادامه دھندی ِکَشد و نمیا ميابد، آنھا را به دني ی که میيھا

   :م کهيد درک کنيم، باي کنی خودمان را شروع می کار کردن رویوقت

 یبرعکس، به شاد. دي آی سرم نمیي کند و ب9یدم نمي تھدیچ خطريرون ِبِکَشد، ھينگ کند و مرا از آن ب مرا کم ری من ذھنی،، اگر زندگ

  . شوم ،،یابم و آنموقع بواقع زنده مي ی جوشد دست می که از درونم میزاليِت >ي و حس امنیو حس خوشبخت

  .ند کی کند، منصرف مان میند، به ما حمله مي نشیکار نمي بین من ذھنياما ا

  .  کندیا به آن کمک مي بزرگ دنین برود ومن ذھني خواھد از بی ست که نمی باشنده ایمن ذھن

   :ميي گوین است که مي ھمی کنند، برایمان ميوسف، ما را پشي اطراف، برادراِن یِ  ذھنیِ  ھامن

 وحدت ی شان ما را از فضایگر مردم نتوانند با من ذھنيم که دي برسیم تا به نقطه اي خودمان تمرکز کنید رويما با" 

  ".رون بکِشند ي با کل مخلوقات و کائنات بیيکتايو 

ند، ياي پرند، سراغ مان بین شاخه به آن شاخه مي مان که از ای فکری، دوباره، حباب ھا"م، مث9يما اگر کم عمق باش

 ی، از فضا" فورا...م، يلب کنت را طي و امنیرون شاديم، از جھاِن بيم، واکنش نشان دھينده سرک بکشيبه گذشته و آ

  . مي شویده ميرون کشي، بیگانگيوحدت و 

  . ی و ُبعِد جان و معنویجاني، ُبعِد ھی، ُبعِد فکریکيزيُبعِد ف. ميما چھار ُبعد دار

  .مي ھر چھار ُبعدمان کار کنید رويھر روز با

  .ميم توجه کني خوری که میيم، به نوع غذايم، ورزش کنيد کار کني ھر روز باـ

  . مي دھیبا کتاب خواندن ذھن را ورزش م. ميد کتاب بخواني ھر روز باـ

 نشأت یِ زندگ ه و ذاِت شادِ يد از آن حِس اولي آی که در من بوجود مین احساسيا اي،، آ :ميد به احساسات مان توجه کني ھر روز باـ

  . ام برخاسته؟ ،،یا از مِن ذھنيگرفته، 

  . ل درونم توجه دارم؟ ،،ي اصیا به شادي ھستم ی ذھنی ھای خوشۀمصرف کنند" حاي من ترجاي،، آ :ميد دقت کني ھر روز باـ

 شود، بشود، ی خواھد، با ھر چه بادا باد، ھر چه میت ميرين رھنمودھا، تماشا و مشاھده و مديتوجه و عمل به ا

  . مي کنیشرفت نميپ
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   : شودیذھن مان ساده م. ميني بیگر با ذھن نميم، ديني بیم، درست مي ناظر ھستیاري ما ھشیوقت

  .   خودم ھستم ،،ی ھستم، مسئوِل کار رویت ام از اق9م ذھنيدِن ھويرون کشي،، من مسئول ب

  . دين لحظه ھستي تان در ایاريشما مسئوِل ھش

   :دين لحظه لوث کند و بگويار بودِن خود را در ايت ھشي تواند مسئولیـــــچکس نميھ

   .,, شوم ی می، من عصباننکار را نکننديُخب ا,, 

د ي توانیت را نمين مسئوليا. ديم شده باشي و حداقل مسلمان تسلین لحظه، زنده به زندگيبدون واکنش در اد يشما با

  . دي کنین چھار ُبعد کار نمي اید وگرنه رويلوث کن

  : د کهيد آگاه و ناظر باشيد باي آیم مي ناظر، که از تسلیاريبعنوان ھش

شتر يبا ھر روز ي شود؟ آیشتر مي حضور ھر روز در من بیاريا ھشي شوم؟ آی ام، به خدا زنده می چه مقدار به جاِن واقعمن ھر روز ،،

  .،،؟  کنمیم " A" ا ھر روز ي کنم ؟ آیخودم را رھا م

  .ميم از غم و درد آزاد شويم و بخواھي مان کار نکنی ابعاِد زندگیم روي توانیما نم

 یي درد ھایِ ريت شدن با آنھا از جمله بارگي و ھم ھوی ذھنیِ م ما را به محموله ھايکه وارد ذھن شدرا از ھمان ابتدا يز

  .که بوجود آمد، عادت دادند

ستم ين سيد اي توانی شما نم...م، ي شویکيم، با درد يان شود، درد بِکِشيم، دل مان آشفته و بريم بادام پوک بکارياد گرفتي

  .دي ابعاد خودتان کار کنۀ ھمیوسته، رويز و پد ھر رويبا. ديرا ادامه دھ

ت ي آن ھدای که ناخواسته وناآگاھانه به سویيم، رھا شدن از دردھاي خود کار نکنیاگر رو ،قانون جبران در کار است

  .ديريرھا شدن از دردھا را دست کم نگ. ستي مان وجود دارند، ساده نیم و اUن در زندگيشده ا

د شد که آن يمتوجه خواھ. ديسه کني دارند، مقایک آدم شصت ساله که ھر دو مِن ذھنيه را با ک آدم پنجاه سالي" مث9

  .ن تر از آن آدم شصت ساله ستين تر از آن فرد پنجاه ساله ست و فرد ھفتاد ساله غمگيار غمگيآدم شصت ساله بس

ن ي ا...ا، ھمان انتظارات و توقعات،  ھیريرادگيت ھا، ھمان قضاوت ھا، ھمان م9مت ھا و ايھمان ناله ھا، ھمان شکا

  . مي خود کار کنید روي شوند، بای ھا خودبخود درست نمیموانع و گرفتار

   :دي گوی میمو>نا از زبان شبان، به موس

 ی میمن ذھن.  دارندی کنند، من ذھنی آداب و عادات و رسوم حرکت می دانند و از رویفات مي که آداب و تشریکسان

  .ح کنديتشرتواند آداب را 

  . اند که به آداب توجه ندارندی که سوخته جان و روان ھستند، باشندگانیاما کسان

   :ميم، خودمان را محکوم و م9مت نکني خودمان قضاوت نکنیم که ما با ذھن روي دانیاUن، ما حداقل م

  .,,نکار غلط بود، آن کار درست بود يا,, 

  .رون بکشدي ذھن بۀا را از مخمص ما کار کند و می رویم که زندگياجازه دھ

  ؟ی؟ چه کم داری چه غم داری ور اندازیرياگر گ

  ابانستيابان در بين جا بيا ايکه عاشق چون گ
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   :دي گویغزل م

   .!، چه غم و چه کم دارمی ام را براندازی و من ذھنیرياگر مرا بگ

   :ميي گوی میگر چه در حرف، به راحت.  داردیاديت زي ما اھمی برایمِن ذھن" اتفاقا

  . ,,... شان کنم، ی ام را بدھم، قربانی ذھنیِ  و متاع ھامن توانم ی میست، من براحتيم مھم نيبرا,, 

  . کندی مميتسل، ما را نتوانستنن يا" اتفاقا. مين مھم را به انجام برسانيم اي توانی در عمل نمیول

   :ديير است به خودتان بگود، بھتي نتوانستید، ولي برسید که به سرفصلياگر شما کوشش کرد

  .، ،ميم قضاوت کني خواھیست، با ذھن نميمھم ندم يا نرسيدم يرس،، 

م، ي مان را رھا کنیفات و قضاوِت مِن ذھنيوه و عادات و آداب و رسوم و تشريو از ته دل، کنترل و ش"  اگر واقعا"

  . مي حضور، زنده شویِ اري ھشم، بهي برسیقدر ۀ به سرفصل و نقطی، بزودحالد در آن يم، شايم شويتسل

ن حالت ھا را يد اي توانین کار وجود دارد و من مطمئنم که شما بعنوان حضوِر ناظر مي ھم در ایيالبته ظرافت ھا

  ."د يص دھيتشخ

   :مي شنویم، مي جنس ھستھماند و ما ھم که از ي گویبه ھر حال به معشوق م

  ! ".معشوق چه غم دارد، چه کم دارد" 

   :ميي گویم، مي معشوق ھستاگر ما ھم

،  مھار و رام نشدهیم و بي تعلی باهيعاشق مثل گر، يابان باين بيزرع، در ايع و لم ياباِن وسين بي، در ا!ميم، چه کم داري،، چه غم دار

  .  ،،.ستند، فراواننديار و زنده نيارانه به خدا ھشي که ھشیعاشقان. ی ست طو>نی، کاردر ھمه خدا یِ داريب.  استفراوان

   :نکهيجه اينت

 ین حالت، مانع ت9ش و تمرکز شما روي شده، ای شما مھم نباشد که رونِد زنده شدن به حضورتان، طو>نیبرا" 

  ".رد يشرفت تان را نگي پیخودتان نشود و جلو

  .کند ما را آب ی ذھنیرھاي، َشَبح و توھم و تصویم که قرار است زندگي رسی می ھا، به نقطه ایين شناسايبا ا

  ؟یترسی نم:ديخش مرا گويبخندد چشم مر

  خ خندانستيد اگر مري خون آینگارا بو

  .ع استي ست قرمز رنگ و حرکتش سریاره اي جنگ، سیِ خ، نماِد خدايمر

   :یعني خندد ی معشوق میخيچشم مر

 خواھد ی خدا مرد وي مان بمیم من ذھني دھی رسد که اجازه می می، معرفت و شناخِت ما به درجه ایيشناسا درک و

  . ندازديراند، بي ما را بمیکه من ذھن

  ؟یترسی نم:ديمرا گو خندد و ی اش میخين چشم مريبنابرا

  شما چه؟ 

  د؟يري تان بمیا نسبت به من ذھنيرد ي تان بمید که من ذھني ترسی نمـ

  . ،، ترسم ی نم.نه ،، :ديي گویشما م
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  فتند؟يکدفعه بير کرده يھم اند و دل تان در آنھا گ میليتان خي که برایيزھاينکه چيد از اي ترسی نمـ

   شوند؟ید؟ آن اعتبارات چه مي شوی آنموقع شما چه مـ

 و ی و ناراستو دروغ کذب ۀين اند و بر پاي و دروغی و تقلبید که آن اعتبارات مصنوعي کرده ایيحا>، شما شناسا

  .قت، استوارندي و خ9ف حقیناامن

  . خواھد خون بپا کندی ست که مین معني جنگ بخندد، به ایاخ بخندد، اگر خديپس اگر مر

  :ديي گویشما م

  . ،،  کنمیرد و من نگاه مي می من میمِن ذھن . ترسمینم من یول. ديآ یم خون یبوا يخدا ،،

   :د کهيشما متوجه شده ا

 یخينکه چشم مريا ید، براي ھستحال تان در حال مردن است و شما خوش ین بوده و من ذھنين اعتبارات دروغيا

  .  ھا ستتيّ منن يمعشوق، در حال کشتن ا

  .  مي شویگر زنده ميرد و از طرف دي می مان میک طرف من ذھنياز .  خنددیچشم خدا م

*  

  

  .ن موضوع اشاره داردي به ھمی از مثنویتير و روباه و گرگ، بي معروِف شۀدر قص

  : داستانۀخ)ص

ر به ُگرگ يآنگاه ش. ک خرگوش، شکار کردندي و یک ُبز کوھي و یک گاو وحشيفتند و  به شکار ری ھمراه ُگرگ و روباھیري ش"

   :ُگرگ گفت. م کنديان خود تقسيد شده را ميواناِت صيدستور داد تا ح

  .ز سھِم روباهيخرگوش ن. ، سھم خودمیُبِز کوھ. ر باشدي، سھم شیگاو وحش

 یم,, قسمِت تو و او ,, و  ,, منقسمِت  ,, و ,, تو ,, و ,, من,,  او، حرف از ۀد که ُگرگ در محضر شاھانيرا دير ناگھان برآشفت، زيش

 بر او زد و در دم ی قوی عقوبِت ُگرگ، پنجه اینرو براياز ا. ر حاصل شده استيرومند شيدھا فقط با حضور نين صيکه ايزند، در حال

  :سپس رو به روباه کرد و گفت. ھ9کش کرد

  . م کنيدھا را تو تقسيص

   :د و گفتيده بود، ترسيباه که سرنوشت ناگوار ُگرگ را درو

  !. ستي نیدھا به حضرت سلطان تعلق دارد و ما را در آن بھره و سھمين صي اۀھم.  نداردینجا معنيم در ايتقس

  .ن خرگوش، سھِم شاِم اوي روز و اۀانين گاِو تنومند، چاشِت حضرِت سلطان و آن ُبز، سھِم ميا

  :د و گفتيدھا را به او بخشي نزد و اظھار وجود نکرد، خوشحال شد و صیحرف ,, تو,, و  ,, من,, ه مانند گرگ از د روباي دیر وقتيش

  ". یخوِد من، بلکه یستيگر روباه نيتو د

  

 ٩٣٠٣ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 زد خنده فاشین فکر مير با ايش

  من مباشير اي شیبر تبّسمھا

  .  ستیشه در فکر شکار، در فکِر خوردِن من ذھنير ھمير رمز خداست، شيش
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ن بودنش بر شما يدروغ.  شودی خورده، پاره میم، من ذھنيزه را کم کنينکه ستيم، بمحض ايرده ازه کيما تا بحال ست

  . شودیآشکار م

   شود؟ ی چه موقع خورده میمن ذھن

  .یيبا شناسا

  .  ستیآزاد = یيشناسا

  . مي شویم، رھا نمي نکنیيتا شناسا.  ستیمرگ من ذھن = یيشناسا

  .  کندیت اش مي را محکم و خشن، محفوظ و تقویمِن ذھن، ی و ناشناسی، نادانی خبریجھل و ب

اگر با . مياين بيي کند که با دقت و حوصله پایواِر غلط و شکسته، گذاشته و با> رفته ام، کمک مي دینکه من نردبان را روي ایي،، شناسا

  .ازد ،، اندین ام ميير پايش. ن پرتاب شومييم، ممکن است از ھمان با> به پاياين نييحوصله پا

  :دي گوی کند و می می معنیخ را ھم به خوبي خوانم مریتان مي را که برایتين سه بيا

 خواھد من یفکر نکن که م. من و آسوده نباشي دھد، ایش را نشان مي خندد و دندان ھای که میر، وقتي شۀاز خند

  .ت کندي شما را تقویذھن

د، خدا در يد بخواھييد و تأيد و ُپز دھي کنظلم به ھمه  تيّ من د، چنانچه باي شدیاگر به لطف خدا صاحب منصب و ُپست

  .دي خورین مي گذارد و ناگاه مچاله زمین خواست آزادتان ميا

   : دھدیالبته بارھا ھشدار م

 ی خواھیک مرتبه ميا ي یي آین ميي پوسانم، از آن با> پای پله ھا را میکي یکي، توجه کن، یاUن که آن با> ھست" 

  ".ت بشکند؟ يا استخوان ھا تیفتيب

  .!. شودی تو شکوفا متِ يّ من ست که یر موقعي شۀخند. ر اعتماد نکنيدن شيشما به خند

   حقیا شد تبّسمھايمال دن

  کرد ما را مست و مغرور و َخلَق

  . ر استي، تبسم شیين شکوفايد، اي شوی، شکوفا می من ذھنبا ی بلحاظ مادیوقت

   : اش نگاه کردی زندگیت ھايد و به خود و به وضعيس ریتي که به مسند و موقعیھر کس

ن نام و و نشان و افتخارات، چقدر بزرگ و با عرضه و َترَدست و زرنگم، چقدر خوبم و از من بھتر ي دارم، با ایتيَبه َبه عجب وضع,, 

  .  ,,...ست، ين

  .¡ر استيدن شيموقع در

  . ،،م ياين بيي، پاین نردباِن افتادني بھتر است که کم کم از ا،!د مواظب باشميبار است، ي تبسم ش خودم،ی و َتردستید زرنگين تمجيھم،، 

   : شودیا دو گونه شکوفا ميدن

 و آرامش و ی و س9متیت و شاديق ما، بصورت ابتکار و خ9قي از طریم و برکت زندگي شوی به حضور زنده مـ

  . مي ندارتيّ منم و ي مانی می، شاھد، ساکن، باقیزد و صفر، خنثي رین جھان ميسامان، به ا

  .  و برکت است، درد نداردی خوشبختۀم، شالوديني آفرینصورت ھر چه را که ميدر ا

  .!. مي کنینکار را نمي ما ایول
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 یر حمله ميب شي خندد و عنقری مان میا به رويم، مست و غافل، دنيي آن با>یم و وقتي رویت با> ميّ  از نردبان منـ

  . کند

  .مييايد به خودمان بيم، بايديقطه رساگر به آن ن

  . ميياير، به خودمان بي شۀار مھم است که قبل از حمليبس

 من یيکه شکوفا،  حقی تبّسمھاوا يمال دنرا يز. ميم خودمان را جمع و جور کني توانیگر نمير حمله کند دي شیوقت

  . کندیم و ناھنجار، َپست و َخِشن )دهيپوسژنده و ( ما را مست و مغرور و َخلَق ست، یذھن

   سندیه استت ا ِب یفقر و رنجور

  ر کندکآن تبسم دام خود را بَ 

   :م کهيپس ما اUن متوجه ا

   :ديه ندھد و بگوي تکیويچ ستون دني به ھیعنير باشد، ي ست که انسان، فقیفقر، زمان

  .  کنم ،،ی و تاز نمختا سوار است، تاي که بر دنیھنبر اسِب چموِش مِن ذ. رمي گیز نميچ چيت ام را از ھيھو. ستميت ني ھم ھویچي،، با ھ

ا رفته، اشتباه کرده و البته از ي نردبان دنیآنکه به با>.  شودیا حاصل مي، از با> رفتن نردباِن دنی و تنگدستیرنجور

  . ديآين بيي کند پایست و ت9ش مينکه آدم اشتباه کند، خوشحال نيا

ن پله ھا ي ایکي یکيرد و ي کرده و بپذیي، شناساتيمنواِر ي خود را، از با> رفتن دد، چھل سال اشتباهين فرد بايحال، ا

محزون و رنجور   آنکه غصه بخورد ویب. وار حضور بگذاردي دیو دوباره نردبان را بردارد و رو دياين بييرا پا

  . شود

ر ي و غیشگيدن به معشوق ھمي رسیااقش بريد شود و اشتين اشتباه دلسرد و محزون و ناامي با>خره اگر بخاطر ایول

  .  ستین رنجوري ھمیِ ل رود، به معنايمخلوق، تحل

 یي و ترش رویدستي، بدان که تھی و حضور و خدا ھستیاري که از جنس ھشی آدم قابل اعتماد، ایا،  سندیه استت اِب 

ن جھان، گسترده و ي شکوفا در ایِ نر، سرانجام، دام خود را بر راِه مِن ذھيرا تبسِم آن شي تو بھتر است، زیا، برايدن

  . سازدی خود را آشکار مۀتل" تاينھا

  .  ستیر، زندگي از تبسم آن شی و جلوه ای، در واقع نوعیوي و دنیا و مقامات ظاھريپس ماِل دن

  .!ه آماده ستحمل یر برايشن تبسم، ي ادر پشتِ  داند که یشخِص جاھل نم

  .  افتدی بازد و سرانجام به دام ھ9کت میبه آنھا م شود و دل ی طعمه ھا مۀفتيپس مفتون و فر

  .نھاده شدهن حال ِاستِدراج نام ي اعراف، اۀ سور182 ۀيآدر قرآن، 

  . "چ ندانند يم از آنجا که ھيات ما پردازند، به استدراج، گرفتارشان سازيب آيآنان که به تکذ" 

  . ده شودي بدفرجام، کشی امری درجه به سوج و درجه بهين است که شخص بتدري ای در لغت به معن،استدراج

 ی او می و سرخوش، وجدیلذت و بازن امر باعث ي زند و ای ساحل دل خود را به آب میدرست مانند آنکه از ابتدا

  ق و ُپري عمۀ رود که ناگھان خود را در نقطیش مي رود و آنقدر پی اندک اندک جلوتر مبشاشت،اق و يشود و با اشت

  .  کندی ما احساسيموج در
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  . شودیا غرق ميرد و سرانجام، در امواج خروشاِن دري گیجه مي کند، کمتر نتی زند و تق9 میھر چه دست و پا ماما 

   :م که گفتيدي ھا، فھمیين شناسايپس با ا

  . خنددیخ معشوق ميچشم مر

فتد و ين اتفاق بيکه اد ي دھی شود و درحال مردن است و شما اجازه میف مي شما، آرام آرام ضعیحا>، من ذھن

  .دي کنیاستقبال م. ديخوشحال ھم ھست

  ت را رھا کردميشتن آمد شکايدلم با خو

  ک جانستيبخشد چه شد گر خصم یھزاران جان ھم

م، دل ما ھمان دل، ھمان ي کنی می ما را بَِدَرد و با او ھمکاریخ معشوق، من ذھنيم چشم مري دھی ما اجازه میوقت

  . مي ابتدا بود شود که دری میاريھش

 متحرک که اسمش من یر ذھنين تصوي اۀلينکه ما به جھان بوسي ایم، براي ِکشیرون ميگر خودمان را از جھان بيد

  .مي کنیت را رھا ميم و آن موقع ست شکاي بری مید و به اصل خود پي آیدل مان به خودش م. مي ست، وصلیذھن

   :دي گویمو>نا م

  .ت را رھا کردمي آمد، به اصل خود برگشت و شکاخود دلم به یولز بود يت آمي شکایحرف ھا، کم

   :م کهي شویما متوجه م

  . کندیت نميم شده، شکايانساِن تسل

 من ۀت کنندينه، تقوي و بدنبال آن رنجش و خشم و کیت و گله منديشکا. مي کنیت نميم شکايم شده باشيانسان تسلاگر 

  .ت رفتي شد شکادل دل، یوقت.  ستیذھن

  د؟  يت را رھا کنيد شکاي توانی مشما

  . تواند بقاء خودش را ادامه دھدیت و رنجش ھم که شده، مي فقط شکاۀلي، بوسیک من ذھنيم که يد بدانيما با

  م؟ي کنیت مي چه؟ از چه؟ شکایبرا" اص9.  کندیت نميم شده، معشوِق مسلمان شکايانسان تسل

  . ,, توقع دارم ت ھا،ي از آدم ھا، از وضعیعنيمن از جھان، ,, 

  ؟ یچه توقع

  . ,,ت بدھند يبه من حس امن. خوشبختم کنند,, 

   ".نه" ت دھند؟ ي توانند به ما حس امنیت ھا، جھان، ميا آدم ھا، وضعياما آ

  . ت را رھا کردميشکا.  شد، دل ام، از جنس خدا شددلحا>، دل ام، 

  . ستي کند در دل اش خدا نیت مي که شکایپس کس

   :دي گویغزل م

  .گرم دادي دجان ست، گرفت، اما ھزاران ین من ذھني ھمۀي مرا که ُبنی تقلبجانک يخ اش، يچشم مر

  ا نه؟ ي ست ی مھمیيص و شناسايک درک و تشخين يا ايآ

  . د بروديد بگذاريد و نترسيري را سفت نگی ذھنی تقلبجانن يشما ا
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  . افتيد ي خواھجانبعد از رفتن آن، ھزاران 

. ستي نیدنيد، فھميد بفھمينخواھ.  کندی شود، شما را زنده میستم تان مي احسان و نور تابانش وارد سلحظه به لحظه،

   : کنم، گفتیدوباره تکرار م

  . انش کنميح و بيد و من بتوانم تشريشه درآيست که به اندي نیزي، چی، مستین سرخوشين خصوص، ايا

   :دييشما نگو

  . ,,را رھا کنم  ام ی من ذھن،اول ثابت کن تا بعد,, 

  !.ميچطور ثابت کن

  . ستي نیدني فھمیزندگ.  شدزنده ید به زندگين لحظه بايا.  ستی کردنی زندگیزندگ!.  تواند بفھمدیچطور آدم م

   :ندي گوی را گرفته ھمه م کردنیزندگ ی جادنيفھمن يبه غلط، ا

  .,,سوال دارم . سوال دارم. بفھمم. بفھمم. بگذار بفھمم,, 

   :دي گویم خواند که مي خواھیمروز صحبت قضاوت است، امروز در مثنوا" اتفاقا

  .  خواھد سوال کندی کند دائم می نگاه می که با مِن ذھنیآدم ناش

  "!. د يده اي فھمی کافۀ، به انداز!ديد بفھمي خواھیبا سوال چه م" 

  .دينترس. د بروديرد بگذاي را شما باجانن يا. ردي گی را مجانک ي دھد و یمجان ون ھا يليخدا م

   خشم آلود و ھر دو خصم خشنودندیمنم قاض

   جانانستیايکه جانان طالب جانست و جان جو

،  منیِ اريھش یعني، یارين ھشيا.  داردیاريک ھشيک روح، که يک جان دارم و ي کنم، یمن اUن به خودم نگاه م

  . ست یارين ھشيا یاي ھم جوخدا .خداست یايجو

  . ن دعوا ھستنديو خدا، طرف من یِ ارين دو، ھشيا

  .ھمانم کنم یفکر م"  اشتباھامن ست که یمِن ذھن ھم، یس دادگاه، قاضيرئ

  .ستم ،،ي خشم آلود نی که قاضمن،، اما 

 من دانستم، اما یزه جو ميص و ستي تندخو و حریِ س دادگاه و قاضيخود را آن رئ"  فھمم که تا بحال، اشتباھایاUن م

  .  اندازمیستم، و آن را، از مسند و تختش مي قاعده و وابسته، نیشم آلود و بھمان خاِم غضبناک و خ

   : ھم طالب من استاو طالب او و من.  ستیاري ھستم و خدا ھم ھشیاري، ھشمن

  . ،،! ؟یي گوی؟ چه مین وسط چکاره ايف و کھنه، اي، نامتعادِل ضعتو،، 

جانان  و جان طالب جانان کرده اند، ی، ھر دو، آشتنانجا و جان مننکه دو طرف دعوا، دو خصم، يرغم اي علیول

ن پرونده را ي خواھد ای شود و نمی مین آشتي خشم آلود، مانع ای خواھند، اما قاضی دانند چه می، ھر دو مطالب جان

  !. ببند د

 خواھد ببندد و یه، نم ناباب و نابھنگام و ناسازگار، باز کردیِ ن قاضيا آمدن مان، اين روز بدني را که از اولیپرونده ا

  : داشته باشدیدگير تسلط و کنترل و رسيز را زي خواھد ھمه چیم
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د بسته شود، آن را ين پرونده نبايحاکم من ھستم، ا!. نجا چکاره اميپس من ا!.  جانان برودی شود که جان تو به سوی نمین سادگيبه ا,, 

  .  ,,...  بندم، ینم

 دھند، یل دادگاه ميت نامه را امضاء کرده اند و تحوي و رضای دعوا با ھم آشتنينکه طرفي ایيبا شناخت و با شناسا

   : کنمی اع9م می به قاضھم جانان و ھم جان، بعنوان منا ي من یِ من ذھن

  ". د يشما ھم امضاء کن. ديگر ادامه ندھيد"  لطفای قاضیآقا" 

  .  شومی مزندهانان وصل و  به جمنرد و ي میت نامه را امضاء کند، مين رضاي ایاما اگر قاض

  ستانست و او بُ  وهيوان که جان ميست و او ککه جان ذره

  ست و او کانست بهمان که جان حَ ست و او عُ که جان قطره

  :د کهيد، بدانيري گی؟ م... د و چه ي دھی؟ را از دست م ...د چه ينکه بداني ایبرا

  .  مانندیعني وان بزرگ و یعني یک.  استوانيک ۀاريد، سي آوری ست و آنچه بدست مذرهک ي یجاِن مِن ذھن

  .!ک ذره ستي یجان ما در من ذھن.  مرتبه، رمز خداستی عالۀستار، وانيک

   ".البته" د؟ يري را بگوانيکد و يک ذره را بدھين يد اي خواھیشما م

  .  دھدیب ميخروارھا س ستانبُ ب است و يک سيم مثل يده اي که اUن به آن چسبیجان

  .؟!دهيب گنديک سيب، در برابر يرھا سخروا

 ۀک داني ۀاگر جاِن ما به مثاب. معدن  وست و او کانست بهحَ ک يما جان . ايدرست و او  قطرهک ي ۀما به مثابجان 

  ک بھتر است؟يکدام. شکر است، او کاِن خروارھا قند است

  بستين سخن غيم که جان ايگویسخن در پوست م

   آن را گفتن امکانستگنجد نهیشه مينه در اند

  . زنده شد او را داد تا به ید من ذھنيبا. دي آیمعشوق، خدا به فکر در نم

  . شودی از ما درمان نمی گفتن و گفتن و با تکرار و تکرار، دردیدر پوست و در مفھوم، از زندگ

. ، حساب و اصل استیاريِل ھشي، تبداود بلکه زنده شدن به ي آی، به حساب نمیحرف زدن از معشوق، خدا، زندگ

 توان در ی گنجد و نه میشه مينه در اند. دي آی شود، به سخن در نمیده نمي دی شود، وقتیده نمي ست، دیبيجان اش غ

  .شه گنجاندي شود در اندیقت را نميحق. نوشته و در کتاب گنجاند

 شود و نوشته شده و ی که گفته منه آنچه. دي شوی ست که به آن زنده میزينه چ که آنچه مقدس است، آن ی دانیشما م

  .  شودینوشته م

نه ن است که شما به آن يگر، مھم اي دیا مراميفات، يا مخالف با آداب و رسوم و تشريموافق ، گرنديدانان دا آدابيموس 

  . ديدار بمانيد و بيدار شويت، بي و محدودی ذھنـ یز، جسمي به چیارين ھشيد و از اي زنده شوزيچ

 .  امکان ندارداز خدا گفتن 

  م باش خموش و مست و سرگردانش کن ھمچو عاَل مُ خَ 

  زانست؟يست مست مست چرا افتان و خيوگر او ن
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  .حرف نزن. ذھن ات را خاموش کن. تو خاموش باش

ن ي اید و در نقطه اياست، آھسته و آھسته و آھسته تر کن تان را که از جنِس جسم و قضاوتيشما اگر تسلسل فکرھا

ن افکار پاره شوند، پاره شوند، ي ایوستگيست، پي زا نی شما زندگید که قضاوت ھاي پاره شود، متوجه شوتسلسِل فکر

  . ديابيد، بي را شکار کنید زندگي توانیپاره شوند، در آن فاصله ھا شما م

ن فکرھا پنج يکدفعه ممکن است شما بياد شود، ين فاصله ھا زياگر ا. ديايات از درون شما بجوشد و با> بي آب حۀچشم

   :یعنيد، يندازيقه فاصله بيدق

  .  بودم، موج فکر آمد و مرا ُبرد ،،یانوس زندگي من از جنس خدا، از جنس اق،یقي دو فکر، دقاۀدر فاصل،، 

  .ديدر آن لحظه شما آرام و ساکت و ساکن بود

لحظه به لحظه، اُفتان .  اُفتدیود و م شیام و در ُقعود، دائم بلند ميعالَم مست خداست، مسِت مست است، عالم دائم در ق

  . نداردیچ مقاومتيزان بودن ھين افتان و خيزان است و در ايو خ

دوستاِن من .  آوردی را بوجود میم، مقاومِت ما، من ذھنيت ھا مقاومت داريدادھا و اتفاقات و وضعيما در مقابل رو

  .مي کرده ایين موضوِع مھم را شناسايو ما ا بخشند ی قوام می، مثل ترس و قضاوت و م9مت، به من ذھنیذھن

زند، ي خی افتند، برمی شوند و می مان در ما بلند می مختلِف زندگیت ھايم و وضعيم که ساکن شده اي شویمتوجه م

  . مي ما ساکن ھستی رقصند ولی ما می در زندگی زندگیُفرم ھا.  اُفتندیزند، مي خی اُفتند، برمیم

 اُفتد، ی میم، دوباره اتفاقي، افسرده شویم و بر اثر ضرري کنیم و شاديم با> بپري بریسود م یم که وقتيستيمثل قبل ن

  . ميستيگر در آن حال نيم، ديگر افسرده شوي دیم و با اتفاقيبا> بپر

  

*  

  

 یو، در مثنوانه ساخته بوديل، آن بزرگ که خود را ديلت در سخن آوردِن سايبه ح ۀت از قصيد که چند بياجازه بدھ

  . تان بخوانميرا برا

ت ھا يستم قضاوت بود و ھمواره موضوعات و موقعيمجھز به س" مخصوصا.  داشتی بود که من ذھنیسوال کننده ا

، آن "ک دانشمند بپرسد تا بعدايک عارف، از ي را از ی خواست راز زندگیم.  کردیرا بد و خوب م... و آدم ھا و 

  . ت کندر و با آن مخالفير و تفسيجواب را تعب

 کردند و گفتند که او خود ی را معرفیبه او شخص دانا و عارف. ن فرد آنجا را گرفتي رفت و سراِغ دانا تریبه شھر

 را ی و کسانی ذھنی عارفان، من ھاۀھم.  دانستی سوال کننده را میاما آن عارف، منظور اصل.   زدهیوانگيرا به د

  .  شناسندیش قرار دادن شخص داناست، ميآزما کنند، و منظورشان مورد یکه سوال و قضاوت م

م، ي کنی مان آنھا را قضاوت میم، با مِن ذھني، در ذھن مان جا دھیقي و مو>نا را به طریم فردوسي خواھیما م" مث9

   :مي شوی میو گرنه مدع. مي کنیق ميم، آنھا را تصدي پسندی زنند می را که میياگر حرف ھا

  .,, ...  اشتباه کرده اند، ...جا ني کرده، حافظ و مو>نا، ا اشتباه...  آنجایفردوس,, 
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 ی، به کسین موضوع را در قالب قصه اي خواھد ایم، مو>نا ميستم قضاوت شده ايک سيل به يم که ما تبديستيمتوجه ن

   . خود را شروع کرده، نشان دھدیکه تازه کار کردن رو

  .  دھدیب مي ترتیصحنه ا

ر و بد و خوب کردن دارد، يل به سوال و قضاوت و تفسيستم قضاوت است که ميبه س مجھز ین صحنه کسيدر ا

  . زدهیوانگي ھم ھست که خود را به دیعارف

.  اش با او مشورت کندیابد تا در مشک9ت زندگي را بی خردمند و فرزانه ای خواھد مردین شخص سوال کننده ميا

   :دي گوی به او میکي

ک ي یان کودکان روي زده و اکنون در میوانگي و خردمند است که آن ھم خود را به دک نفر عاقليدر شھر ما فقط 

  .  کندی میقطعه چوب سوار شده و با آنان باز

  :دي گوی زند و میش مي کند و صدایدا ميان کودکان پينده، آن فرد عاقل و خردمند را در ميجو

  .,, را از شما بپرسم یمن آمده ام راز زندگ,, 

   : دھدیا پاسخ مآن شخص دان

  . دھدی با بچه ھا ادامه میبه باز وست، دنبال کار خودت برو ،، ي،، امروز روز دانستن راز ن

  .ا من سوال دارمي ب:دي گوی زند و مین بار، سوال کننده، آن شخص دانا را صدا مي دومیبرا
/ // /// /// //// /// ///  

  

/ / ///// /// /// //// /// ///  

  

 ٠٠۴٢ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 

 .تر گردد ل آن بزرگ را تا حال او معلوميدن سايدوم بار در سخن کش
 

 سفَ ک نَ يگفت آن طالب که آِخر 

  ان َفَرسن سو ري ای سواره بر نیا

  .رانبن سو يااَسبت را به  ،ی بر ن سوارِ یا : گرد گفتی می با بچه ھا بازی که سوار بر نیيآن سوال کننده، به دانا

  ن زوتر بگوي او که ھیراند سو

  َکاسِب من بس َتْوَسن است و تندخو

   :، اسبش را به طرف آن سوال کننده راند و گفتآن دانا

  .ار سرکش و چموش و تند خوستيمن بسزود باش حرفت را بزن که اسِب 

   :ان کنديح و بي خواھد تشریک موضوع را ميات يدر تمام اب" بايبه نظر من مو>نا، تقر" 

 ی داند که ما نمی که آگاه است، میکس.  ذھن استین دانا سوار آن شده، اسب چوبي که اید منظور از اسِب چوبيشا

  ". وب سوار ماست در واقع، چ!. مي شویم سواِر اسب چوبيتوان

   : داند کهی خواھد نشان دھد که آن دانا مین نماد مين، مو>نا با ايپس بنابرا

ذھن بر ما . مي کنیست و ما ذھن را حمل ميشتر نيک قطعه چوب، بي ۀن ذھن، به مثابي و ا ستی زندگیاسِب اصل

  .سوار شده
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  :دي خواھد بگویدر رابطه با ذھن ھم، به نظر من م" 

َ  کند، یعارِف دانا، به اسب توسن اش اشاره من ي ایوقت  را ی اش، اسِب زندگی اسِب اصل،سِب من بس َتْوَسن استَکا

   ".در منظور دارد 

 خود، بخواھد با ی ـ قضاوتیستم فکرينده، با سين اسب چموش است و اگر جوي ست و ای سوار بر اسب زندگ،یعني

  ". د حواسش باشد ين باي اش را با لگد ُخرد کند، بنابرایذھن، من ی ور رود، ممکن است اسِب چموِش زندگیزندگ

  تا لگد بر تو نکوبد زود باش

  انش کن تو فاشي بیپرسیاز چه م

  . ان کني، زود باش و فاش و آشکار، سوا>ت را بدهيتا اسبم با لگد به تو نکوب

  . ی دانینکه، تو سوال خودت را ھم نميمنظور ا

  دياو مجال راز دل گفتن ند

  ديش کشو برون شو کرد و در >غَ ز

  .ن آدم را مسخره کنمي بھتر است که ا:ست، به خود گفتيدِن راز نيکننده متوجه شد که موقع پرس سوال

  . د و نظر، معلومات و قضاوت دارديستم ديک سي. ردياد بگي خواھد ینم"  کند واقعای که سوال می شود کسیمعلوم م

  :مي کنین نکته توجه مينجا به ايا

  !.ا نه؟ي داند ید طرف ميد که بداني کنیسوال م. ستيسوال >زم ن" د؟ اص9يسوال دار" ا شما واقعايآ

د که يي گوید و گرنه مي شما جور درآیستم فکريد به سيد، جوابش بايري گید و جواب مي کنی که سوال میزيا آن چيآ

   فھمد؟ ی سواد است و نمیطرف ب

 ین آقاي خواھد سوال کند، ای است که ممن دارستم قضاوت يک سيفقط . ميال ندار سویوگرنه جا. نطور استيا" حتما

  .سوال کننده از آن جنس است

  ). خواھد مسخره اش کندی را بپرسد، اUن می خواست راز زندگیتا بحال م. دياحترامش به صفر رسحال، (

  ین کوچه زنيخواھم دری م:گفت

  ؟ی چون منیق از برايست >يک

م ي برایچه کس را به عقد خود در آورم، بنظر شما ی خواھم زنین محله مي من در ا: گفتیق شوخي طرآن طالب به

  مناسب است؟ 

  اند اندر جھان  سه گونه زن:گفت

   گنج روانیکين يآن دو رنج و ا

   :وانه نما گفتيعاقل د

   :ا سه نوع زن وجود دارديدر دن

  .  کندیروان است، جان و روحش را نثار مک نوع آن گنج ي درد و رنجند و ۀيدو نوع آن ما

  ).ست؟يم که منظور از زن چيتوجه کن(
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   ُکل تراستی را چون بخواھیکيآن 

   جداستیمي ترا نیميوآن دگر ن

گرش، يِم دي متعلق به توست و نیميگر آن، نيک نوع دي شود، یمتعلق به تو م"  تماما،یري را اگر بگآنک نوع ي

  .ري غیبرا

  را َنْبَود بدانچ او تيآن سوم ھ

   دور شو رفتم روانین شنوديا

  .  شودیمتعلق به تو نم" ، ک9یرين نوع آن را بگياگر سوم ن را بدان کهي ایول

 و سبک و چابک و شفاف یپس صحبت روان( . رفتم و رواندرنگ يدور شو که من ب، برو یدين سخنان را شنينک که ايا

  ).دهيکشتمسخر  به تم قضاوت،سين سي که ایقتيحقان يببودن خوِد اوست و 

  پّراند لگدسبم نَ تا ترا اَ 

   تا ابدیزي بر نخیفتيکه ب

   زند که تا ابدی میلگد)  تویاسِب حضور من به مِن ذھن( یاگر دور و اطراف من بِگرد. دور شو که اَسبم لگد نپراند

  .یزيبرنخ

  ان کودکانيخ راند اندر ميش

  بانگ زد بار دگر او را جوان

 ھستند که ھمه یيد منظور از کودکان، انسان ھايشا .ان اطفال راندين سخنان را گفت، اسبش را ميخ اي آن شیوقت

 دانند ذھن یست، ميشتر ني بی شان چوبی اند و من ذھنی ست و آنھا سوار بر اسب زندگی زندگیواقفند که اسِب اصل

با ھم ارتباط " ان ھستند که معمو>ين داناين ھم و کودکاین اسب چوبيا. ستنديست و بر ذھن ھم سوار نيبر آنھا سوار ن

   :که گفت )ميدر غزل داشت(. دارند

  . ،،م يکبختان که ما بازارمان را آنجا ببريکجا ھست آن شھر ن،، 

  ان کودکانيخ راند اندر ميش

  بانگ زد بار دگر او را جوان

   . ه سوالش را بپرسدي آن جواِن طالب دوباره او را صدا کرد که بقیول

  نير ايا آِخر بگو تفسيکه ب

  ني، بر گزین زنان سه نوع گفتيا

 یک نوع آن را براي، ی که گفتین سه نوع زنياز ا  وان کنيبو  ريتفس یکه گفترا  ین سخنانيا و با>خره ايکه حا> ب

  .من انتخاب کن

   او و گفتش بِکر خاصیراند سو

   خ9صیابيُکل ترا باشد ز غم 

  : جانب طالب راند و گفتآن مرد بزرگ، اسبش را به
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   . شدی از غم و اندوه راحت خواھبود و او متعلق به تو خواھد ۀ، ھمیار کني باکره اختی اگر دختر

 و زن سمبل ذھن ین مرد سمبل زندگيبنابرا. سم مو>نا، از زن و شوھر، مرد اثر گذار استيد که در سمبليتوجه کن

  . خاِص تو، او را خلق کردهی نباشد، زندگیگانه و قاطيدوج، خته و مزي آممن اگر ساده باشد، با ذھن. است

د و بند و تعھد، يِر قي که از گیده اي ممتاز و برگزیاري خالص و کامل است، ھشیِ اريدختر باکره مترادف، ھش

  .ستيمشروط و وابسته ن. ت رھاستيانحصار و محدود

  . ار شده اميدار و ھشيه و بده و به اصل خود آگاي، از ذھن عقب کشی من بعنواِن زندگیعني

  . ستين یتيّ منچ  يل، ھي، بِکر و اص سادهذھنِ در . ديآفر توان ی تکلف، میک ذھن ساده، آسوده و بيحال، با 

  .دني آفریمبدوِن تعلق، پس خاص و ممتاز و با شکوه و رھا، 

   :گر ھم وجود داردياما دو نوع زن د

  وه ُبَودي آِن تو بیميوانک ن

  دَل ال با وَ ي عچست آنيوانک ھ

 ست، متعلق به ی که نصف آن متعلق به من ذھنیِ اريھش. است دار منت شده و ي ھم ھویِ اريوه، مترادِف ھشيزِن ب

  . رون استيمقو>ِت جھاِن آفِل ب

   . ست که فرزند داشته باشدیبه تو تعلق ندارد، زن"  که اص9یو آن زن

 یوي و از ھمه جھت، به امور دنیبطور کل.  ستی ـ ذھنیجسم" ما ست که تمایِ اري فرزند دار، مترادِف ھشۀويزِن ب

  .  دهي دارد و به ماده و جسم چسبیآگاھ

ادمان باشد که راجع به ي. ت باشد، به ھمان درجه قضاوت ھم ھستيم، اگر در ذھن مان حس ھوي ھستیاريپس ما ھش

  .وستان ھم اندم، قضاوت و کنترل و ترس، دي کنیستم قضاوت صحبت مي و قضاوت و سیقاض

د، کنترل ھم يترس ھم دار" د، حتماي کنی ممن دارد، اگر لحظه به لحظه قضاوت ي باشمن دارت با ذھِن ياگر شما ھم ھو

   .دي داشته باشی خوبید زندگي توانید و نمي دارید، پس من ذھني کنیم

 ھمان ۀبه مثاب. ستي او متعلق به تو نیچيوه و ھم بچه داشته باشد، ھي، ھم بیپس اگر زن .ال با َوَلدي آن ع،چستيوانک ھ

 را ھم که یرون است و البته بچه اي جھان بیمتعلق به ِکشش ھا و جذبه ھا"  ست که حس وجود دارد و تمامایمِن ذھن

  . استدردده، ييزا

  ست؟ ي حس وجود چۀبچ

  . استدرد 

اِل با يواند متعلق به شما باشد و ھمان ع تی آن نمیچي و ھم حس وجود در آن باشد، ھتيّ من که ھم درد و ھم یپس ذھن

  .  بچه دار استۀويولد، زِن ب

   اولش کودک بودیچون ز شو

  مھر و کل خاطرش آنجا رود

  .  شودی او متوجه فرزندش می داشته باشد، تمام مھر ومحبت قلبی از شوھر سابقش فرزندی زنیرا وقتيز
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  . بردی مھم بکار ماريبسقت يک حقيان ي بی را برایار ساده ايل بسيمو>نا تمث

  .  انسان ھا از درک آن عاجزندیليخ

  . تان اشغال شدهی من ذھنۀليد که چه اندازه از ذھن تان مال شماست و چه اندازه به وسي شویامروز شما متوجه م

 یِ ارينصورت ھشيد، در ايت شده ايد و ھم با ذھن ھوي کنی حمل مدرد ھم  یعني ھم ھست درد شامل  یاگر من ذھن

 یش زندگي و دردھایجه من ذھنيست و در نتي و ذھن تان متعلق به شما نیاري از ھشیچيد، ھيھست جذب ذھن" تماما

  .  خشم آلود ھم آن وسط نشستهی کنند و آن قاضیشما را اداره م

 ان،  تی مِن ذھنی فعلی با سلطه گری خواھد ولیدرست است که جان شما طالب جانان است و جانان ھم جان شما را م

   :یعني. ديت شده اي خشم آلوِد ُپر از درد و ھم ھویک قاضيشما، 

  . خودش استیش دردھا و بچه ھاي حواِس آن زن، پۀھم. وه با چند بچه گرفتهي بی، زنینکه مرديمثل ا

  . استدرد یت شدگي ھم ھوۀرا بچيز

  دور شو تا اسب نندازد لگد

  سم اسب توسن ام بر تو رسد

  .  زندیپراند و گرنه ُسِم اسب سرِکَشم به تو ضربه مدور شو تا اسبم لگد ن

   : شودیا مين حال جوي ست و در عیقتيان حقيعارِف دانا، در حاِل ب

، ممکن است لگد اسب چموِش من، ی؟ اگر بفھمی فھمی را میا تو موضوِع اصلي آی کنم ولیان مين مطالب را بيمن ا

  . راندي تو را بمی تواند مِن ذھنیت کند و م، به تو اصابی زندگۀاسِب حضور، توسِن رام نشد

  خ و باز راندي کرد شیي ھویھا

  ش خواندي خویکودکان را باز سو

  . ش کودکان راندي دوباره پیِ  بازی کرد و اسب خود را برایي و ھوینکه حرفش را تمام کرد، ھايخ ھميش

بان و دوسِت  ير زنده، مأنوس و ھمدم و پشت به حضویانسان ھا. خ باشدي توانند سمبل و ھمطراز شی مکودکانم، يگفت

  . ھم ھستند و ھمنوا و ھمآھنگ و موزون و متحدالقول، َدم سازند

  ايل بيباز بانگش کرد آن سا

  اي شاه کیک سؤالم ماند اي

  .گرم بدون جواب مانده استيک سوال ديا ي شاه بزرگوار، بی ا:ش کرد و گفتيباز سوال کننده صدا

   زوتر چه بود؟ن سو بگويباز راند ا

  م ربوديدان آن بچه گويکه ز م

 یشيست؟ ھر چه زودتر بگو که آن کودک از من پي سوالت چ: طالب راند و گفتیخ، دوباره اسبش را به سويآن ش

  ). زدهیوانگيخودش را به د( .گرفت

  ن عقل و ادبي شه با چنی ا:گفت

   عجبین چه فعلست؟ ايست؟ ا دَ ين چه شَ يا
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، ی که دارین عقل و ِخرد و ادبي شاه با چنی ا:گفتست، او را شناخت، ي نی معمولیخ آدمين شکه متوجه شد آ طالب

  .  زندی که از تو سر می ا کودکانهی و کارھایوانگين ديشگفتا از ا

  اني در بی عقل کلیتو َورا

   نھان؟ی در جنون چونیآفتاب

 مستور و یوانگي، چرا خود را در دی و معرفت، تو که آفتاب عقلیان مطالب و اسرار، فراتر از عقل کليتو در ب

  ؟یپوشانده ا

  زنندی میين اوباش رأيگفت ا

   کنندین شھر خودم قاضيتا در

  . کنندین است که مرا در شھر خودم قاضيگان نظرشان بر اين سفلگان و فروماي ا:وانه نما گفتيآن بزرگ د

  .  کنندین شھر قاضي، در حال گفتگو ھستند که مرا در اظالم اند"  بزرگ دارند و احتما>ین شھر، من ذھنيبزرگان ا

 دھد یان کند، بلکه به فرد خوِد ما ھم توجه ميح و بيه و تشري را تجزیت اجتماعيک وضعي خواھد یمو>نا، نه تنھا م

  . ستی، شھِر من ذھن"کبختان باشد، گرچه فع9ي تواند شھر نیکه شھر ما م

  ا نه؟ ي کرده اند یا ما را قاضيآ

  .  شھر خودش ھستی قاضیھر کس. البته

   ست؟ی غرضی منصف و موجه و بیِ ا قاضي، آین قاضياما ا

  ." نه " :م که گفتيديامروز د

   خشم آلود و ھر دو خصم خشنودندیمنم قاض

   جانانستیايکه جانان طالب جانست و جان جو

  .  کندیجاد مي ای خشم آلود شود، گرفتاری که در شھر خودش قاضیھر کس

م،  ي آنکه محق باشیب. مي ھستیھر کدام از ما قاض.  کرده اندی بزرگ، ما را قاضی ذھنیِ  من ھایعني اوباش، یول

  . !مي کنیقضاوت م

نکار ما را ي کند و ای ممن دار ھر لحظه قضاوت ینکه من ذھنيد بر اي و قضاوت است و تأکیامروز صحبت از قاض

  . داردیناخوشبخت نگه م

  یتند نِ گفتم مرا گفیدفع م

  ی صاحب فنیست چون تو عالمين

ن ُپست را يد اي وجود ندارد، بای مانند تو دانا و فرزانه ا:رفتند و گفتندي آنھا نپذیشان را رد کردم وليمن درخواست ا

  .یقبول کن

  .نه :ميم و رد کرديرفتياول نپذ.  کنندی خواستند ما را در شھر خودمان قاضیم مي بودیاري ما ھشید وقتيشا

  . ی شوید قاضي با: قبول نکردند و گفتندیول

  .  ،،ی شوید قاضي،، گفتند با :ن موضوع اشاره دارديت ھم به ھمين وضعيا
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  . شومی آنھا اصرار داشتند که قاضیک ظلم آنھا باشم، ولي خواستم شرینکه نمي ایمن قبول نداشتم، برا

  ثيبرامست و خَ با وجود تو حَ 

  ثيد حديکه کم از تو در قضا گو

   که مایست دستوريعت نير شرد

  شوايم و پيکمتر از تو َشه کن

 یِ بر مبنا. مي کنی کمتر از تو را قاضیگانه و فرزانه اي که ما، حرام و ناپسند استبه من گفته اند که با وجود تو، 

  .ميشوا کني و پی کمتر از تو را قاضیم شخصي توانی، نمعت و استدAِل مايشرمطالعات و مطالبات و 

  وانه شدميج و ديضرورت گن يز

  ک در باطن ھمانم که ُبدميل

 ھمانم در باطن ی ول دھمیوانه نشان مي، بنا به مصلحت و ضرورت، خود را احمق و د"و ظاھران سبب بناچار يبه ھم

  . شومی خواھم قاضی ام کنند و من نمی خواھند قاضیوانه نشوم، مي اگر دیعني. که بودم

  مارانهيعقل من گنجست و من و

  اموانهيدا کنم، ديگنج اگر پ

  . رانه ستيومانند ظاھرم  و ینه ايعقل من ھمچون گنج. به حضور و به خدا وصلم

اگر آشکارا، گنج خود را افشا کنم و به ھمه . ! امیقي حقۀوانيد" نه را آشکار کنم قطعاي اگر گنجن اوصاف،ي، با احال

  !.وانه امينصورت ديدر ا ،، عاقلم ،، :ميبگو

 خواھند از ی مردم، متوجه کما>ت من شوند، می و درستیمان و راستي دزدان ایوقت.  زنندیان بدان دستبرد ميا راھزنان و حرامريز(

  صولت و دولت خود بھره برند، پس من کما>ت و فضائلم را پوشانده ام تا آلت دست سفلگانیِ ه ھايم پايکما>ت من در جھت تحک

   !.).نشوم

  . تان خواھم خوانديگر براي دۀرد که ھفتي گی میجي نتان مو>نايبعد از ا

ار ين قصه بسي مو>نا ازای ھایريجه گيد، نتي را مطالعه کنیم زماني به قلم استاد کریر مثنويد تفسي توانیشما ھم م

  . مان روشن کردي را برایاديار جالب است و تا بحال ھم مطالب زيبس

ن يد با اي خشم آلود است و اUن شای درون تان قاضید که قاضي بردیپ. ديدي را در درون تان فھمی قاضیشما معن

 ید که بچه ھاي کنی ازدواج میوه ايد که با بي ھستیه مردينصورت شبيد، در اي شوید که اگر قاضيقصه متوجه شو

  . که جذب ذھن است) تيd با من(د ي ھستیارينصورت، ھشي دارد و در ایاديز

  .  خود استی ست، به دردھای که قاضی حواس آن من ذھنۀ است و ھمتيّ من ۀ، بچدرد

  . جاد درد استي حواسش به اۀست، ھمي و درد دارد، خ9ق و خداگونه نی که من ذھنیپس انسان

م،  ممکن يم، اگر در مسند و در مقامات با> باشي و درد داری دھد که اگر ما مِن ذھنین مطلِب مھم، به ما ھشدار ميا

 دوستان یبرا. ميجاد کني ای خود و درخانواده مان، ممکن است گرفتاریبرا. ميجاد کنيم و درد ايازندياست جنگ راه ب

  . ميجاد کني ایمان گرفتار
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  ا نه؟يم ي ھستیم قاضينيم ببيم و به خودمان برگردين قصه را بخوانيبھتر است که بارھا ا

م و يندازي را از قدرت بین قاضيدم به قدم ا ناظر، قیاريم، بصورت ھشي کنی، قضاوت ممنم و با ي ھستیاگر قاض

   :مييبگو

  .  دار کنم ،،من توانم قضاوِت ی،، من نم

  .  و شناخت او، عدل و انصاف داردیابي کند، ارزیص، به جھان نگاه ميرت و قدرِت تشخي حضور با بصیاريھش

  .ديم شده باشيد، حداقل انساِن تسلي نداریکبختان دسترسيحال اگر به شھر ن

  .ميکبختان را بسازيم شھر ني توانیم، ميم، اما اگر دست به دست ھم بدھيکبختان را نداريچه متأسفانه ما شھر نگر

  

  .ستينده ني شود، در آین لحظه ساخته ميکبختان در ايشھر ن

  

  دياين جھان بيق او به اي از طری دھد آن انرژین لحظه حاضر است و اجازه مي که در ایھر کس

  .کبختان استي شھر ن در حاِل ساختن
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