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 2صفحه: 

 (٢۴۴٣ هشمس، غزل شمار وانید ،ی)مولو 

 

 یتر هر ساعتتو مَلول از کارِ من، من تشنه یا

 ؟یحاجت دیچه کم گَردد ز تو، کز تو برآ آخر

 

 شود یشود، از تو عدم گَر ش یکِ یانیبر تو ز

 یتیرا یزِ هست ردیگ ،یخلعت ابدی مَعدوم

 

 مقام و مَرتبَت ابدیمُستَحقِّ مرحمت  ای

 یتیندر مَکتََبت از لوحِ مَحفوظ آا بَرخوانَد

 

 لِلْعالَمین، بخشی زِ دریایِ یقین   ای رَ

 مر خاکیان را گوهری، مر ماهیان را راحتی

 

 کَشَد یکَشت یگوهر کند، لطفش گَه یموجَش گَه

 یرا حالت یکیر هر اندرو، مَ قیخال نیچند

 

 او، در سجده همچون شاکران یِاجزا ترشیخود پ

 یقامت دیگَهْ نما ْت موجِ او گَهبهرِ خدم وز

 

 جهان یِایهفت در نینهان، ا یِایدر شِیدر پ

 یچون راهِب اندر طاعت ،یواهِب اندر بخشش چون
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 پُرمرجانِ ما، عُمرِ دراز و جانِ ما یایدر

 یتیَبُوَد، ما را نباشد غا حدیعُمرِ ما ب پس

 

 یهَمرَه شو هالیبا سِ ،یقطره گَر آگَه شو یا

 یآفَت ینیبَرَد، در ره نب ایدر یِوس لَتیسِ

 

 یعشقِ مُستَو لِیآن سِ ،یغافل شَو ،یور سَرکش

 یکاو بر تو دارد رأفَت کَشَدیم رد،یتو گ گوش

 

 مُسْتَفْعِلُن مُسَْتفْعِلُن، اکنون شِکَر پنهان کنم

 یاَندَم غارتآورده انیطوط یجوق بیغ کز

 

 شنو دنیینو، آوازِ خاشِکَّر نگر تو نوبه

 یرا آلت انیطوط ین ،یشِکَر را صورت نیا ین

 

 شِکَریاندر ن دیَدگر، کان نا یدارد خدا قند

 یو حلقومِ بَشَر آن را ندارد طاقت یطوط

 

 که او گُنجا ندارد در فَلَک یزیچون شمس تبر

 یساحَت بیاو دارد عجا دِیمَطلَعِ خورش کان
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 :کنمیشمس موالنا شروع م وانید از ٢۴۴٣ره اغزل شمحضور امروز را با برنامه گنج یپرسسالم و احوال با

 

 نیرا چند تیاست که شما ب نیمن ا شنهادیپ میخوانیرا م اتیاب یبار عرض کردم که وقت نیتان چندشروع خدمت ازقبل

 جورکیع واقدر میکنیکه ما م ی. کاردینگذر تیاز ب عیو سر دیکن دایو ارتباط و کاربردش را در خودتان پ دیبار بخوان

ما  یداریب یبرا تیب کی دیشا میوقت بگذار کافی ۀاندازبه میدقت بخوانبه خواب ذهن و اگر ازکردن خودمان است  داریب

 باشد. یاز خواب ذهن کاف

 میموضوع هم آگاه هست نیضرر ماست و از ابه کار نیبپرد ا گرید تیببه تمام نشده تیب کیعجله دارد  یذهنمن کهنیا

 یداریدرک کند و کاربردش را در آگاه کردن ما و ب کهنیرا بدون ا نهایتر اساده یذهن یکه فقط معن خواهدیم یهنذکه من

محروم  اتیاب غامیو از پ یذهنمن لیم نیبه ا میدهیدر مها ما تنموقع یلیبپرد و خ تیب یما به ما نشان بدهد از رو

 .میمانیم

 یتر هر ساعتتو مَلول از کارِ من، من تشنه یا

 ؟یحاجت دیچه کم گَردد ز تو، کز تو برآ آخر
 (٢۴۴٣ هشمس، غزل شمار وانید ،ی)مولو 

خدا از کار ما  یعنی، «تو ملول از کار من یا»که  دیگویاولش م چهارمکیقسمت  م،یکن میرا به چهار قسمت تقس تیب اگر

هم که  یو هر کس کنم؟یکار مکه من چه دیآیم شیسؤال پ نیاش سر رفته، خسته شده. پس املول است، حوصله

ملول  نیکه خدا از کار ا فتدیب ادشی کهنیر نورافکن قرار بدهد، نه ایخودش را ز دیبا ردیبگ جهیبرنامه نت نیاز ا خواهدیم

 کنمیم من چکار دیاز خودتان بپرس دینه، شما با ست،یاز من ملول ن یرا هم ببرد، ول شیهاملول است، اسم یکیاست، آن 

  ست؟ین یکه مورد پسند زندگ

 زد،یریمن نم یخرد او به کارها ست،یاو در مرکز من ن نمیبیاو نم قیطرکه بله من از میشویتأمل متوجه م نیدر اول دیشا و

هان جاو، او و خودم را و  قیازطر من .شومیبلکه از آن دور م کنمیجهان عمل نم نیآن آمدم به ا یکه برا یمن به منظور

من  ایآ از جنس او باشم. دیکه مرکزم عدم باشد، مرکزم او باشد، من با دیبا نمیاو بب قیاگر قرار باشد که ازطر  .نمیبیرا نم

 تیملول هانای ۀو باالتر از هم کنم؟یفکر م کنم،یدرد عمل م یحت ،یفرم ذهن کیباور،  کی قیازطر ایاز جنس او هستم 

من امتداد او هستم من از جنس او  کهنیا یحالت من انعکاس حالت او است برا کهنیا یبرااو همان ملول بودن من است. 

چون او از کار من ملول است، پس   است که او از کار من ملول است. نیهم یدهم برایهستم، پس من جنس او را نشان نم
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خوب اگر  د؟یکنی. توجه مکنمیمن تجربه ماو است که  حالت نم،یبیاو م نهیچون من خودم را در آ  من هم ملول هستم.

  د،یبکن یکار کی دیو خدا از شما ملول است با دیشما ملول هست

 یکیتر بودن دو حالت دارد تشنه شوم؟یتر مهر لحظه من تشنه ایهر لحظه، آ یعنیهر ساعت  ،«یتر هر ساعتمن تشنه»

 خواهم،یتوجه م خواهم،یم دییتأ خواهم،یم یاز جهان خوش خواهم،یآب م نو از جها نمیبیاجسام م قیمن ازطر کهنیا

 خورمیمن م یآب شور است، وقت هانیا کنم،یم یرا آب تلق هانیا خواهم،یرا م امیذهنمن یازهاین خواهم،یم یقدردان

 قیو ما ازطر شودیفه مبه ما اضا جهانما هرچه از  دینیبیکه م طورنیهم .کنندینم رابیمن را س هانیا شومیتر متشنه

 کنندیم دییما، هرچقدر ما را تأ میخوریآب نم کهنیمثل ا شودیها به ما اضافه مآن یخوش ها وآن جهیو نت مینیبیها مآن

در ما  یناکامل کیدر ما هست  ینقص کی کهنیمثل ا م،یبشو میخواهیباز هم م میشویپولدارتر م هرچقدر ست،یبس ن

 تر هستم؟لحظه تشنهبهمن لحظه ایکه آ دیکنیو شما به خودتان نگاه م .شودیهست که کامل نم

شد که شما  دیمتوجه خواه دیاگر شما مرکزتان را عدم کن د،یآیم یهست که از آگاه گرید یتشنگ ،یتشنگ کی حاال

 د،یآیم یکه از زندگ دیهست یعشق د،یآیم یکه از زندگ دیهست یشاد د،یآیم یکه از زندگ دیهست خردی همان ۀتشن

را رها  یوررا، آن آب آن یورآن آب آن میمزه کرد کهنیا محضبه .دیکنیرا رها م هایدگیهمان نیتندتند ا نیپس بنابرا

و حاال  .است یذهنمن یتشنگ نیا میکنیم یاحساس تشنگ یذهنکه اگر ما در من شودیمعلوم م پس .گرید میکنینم

 ییخودم جنس خدا تیعنوان جنسبه ایلحظه؟ بهلحظه شومیتر متشنه یذهنعنوان منمن به ایآ دیشما از خودتان بپرس

شما  یذهنعنوان منبه اگر .دیاز جنس او بشوم، به سؤال هم خودتان جواب بده شتریب خواهمیم ،من که امتداد او هستم

 اتیاب نیا دیدانیکه م طورنیو هم .کار شما ملول استهم از  خدا .دیحتماً ملول هست دیمواظب باش دیبا دیشویتر متشنه

خودمان هم  م،یکنیخودمان درک م م،یفهمیخودمان م م،یخوانیرا ما خودمان به گوش خودمان م غامیپ میخوانیرا م

 .میکنیعمل م

  شتنیهم به گوشِ خو ییتو گو ،ین

 هم تو من یمن، ا رِیغ یمن و، ن ینَ 
 (۱٢۹۹ تیم، بدفتر سوّ ،یمثنو ،ی)مولو

 اتیاب نی. پس در خواندن ایکنیخوب درک م یوقت ،ییگویتو خودت به گوش خودت م یعنی م،یدفتر سوم خواند در

 د،یگویمن م رینه غ میگوینه من م ،ینورافکن خودت باش ریخودت ز دیکار با نیا یبرا ،ییبه گوش خودت بگو دیخودت با

 غامیارتعاش پ قیازطر گریبه همد میتوانیم میبشو یاگر جفتمان از جنس زندگ م،یجنس هست کیمن و تو از  کهیدرحال
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از تو چه کم  مییگویما به خدا م کهنی، درست مثل ا«آخر چه کم گردد ز تو»: دیگویم تیسوم ب چهارمکی حاال .میبرسان

است  نیشوم؟ جوابش ابو به او زنده  ندازمیرا ب میهایدگیهمان اگر شود؟یدوباره به ما، از من چه کم م گرددیبرم شود؟یم

 . شودیهم اضافه م یزیبلکه چ ،یچیکه ه

من امتداد خدا  مییگویم میدار کهنی؟ درست مثل ا«آخر چه کم گردد ز تو». دیجواب بده دیسؤال شما با نیبه ا یول

 کیاز تو  یعنی ،«یحاجت دیکز تو برآ»بعد آن موقع  ؟کنم هارا ر میهایدگیهمان نیهستم، از من چه کم خواهد شد، اگر ا

به انسان  یعنی د،یکه بفهم دیگویچهارم آخر به شما م کیانسان است، و  ازین از،ین نیبرطرف بشود و ا ازین کی ایحاجت 

 یشتریب یهایشدگتیهوما به جهان است که هم یازمندیکه واقعًا ن دیحاال شما فکر کرد تا چه هست. ازشین دیگویم

و مرکزمان  میکن یخال م،یاست که درونمان را وسعت بده نیا ازمانین ای هایدگیمرکزمان را با همان میانباشته کن م،یکن دایپ

از او گذشته  یسن کیکه  ی. هر کسستیما به جهان ن ازیکه نه ن می. و اگر بفهممیمرکزمان را جسم نکن گرید م،یرا عدم کن

 نیپس من ا امد،ین یزیاز غم چ ریغ امد،ین یکدام شاد چیشدم، از ه دهیرم همانکه اآلن دا هانیکه من با همه ا فهمدیم

و  یوهمت یازمندین کیغلط است و اساس ندارد،  نیا کنم،یکه به جهان در خودم به وجود آوردم و حس م یازمندین

 یصحبت مَلول تیم. و بدار ازین کی. ارانهیاست که من از جنس او شوم هش یمن به خداست، به زندگ ازیاست. ن یمجاز

 . کندیم

و راجع به ناز صحبت  ؛دارم ازیاست که من به او ن نیا شیغم من، معنا نیمن، ا یمَلول نیا مییگویما به خودمان م حاال

شما  دیآیم شیسوال پ نیرا نکردم. حاال ا یقیحق ازیو تا به حال حس ن یاز خدا و زندگ یازمندیحس ن یعنی. ناز میکرد

 یزهایجهان و چ نیکه به ا کنمیاست، من حس م یمن مجاز یازهاین ایکنم یم یقیحق ازیمن حس ن ایآ ،دین بکناز خودتا

دارم که  نیبه ا ازیدارم، ن یبه زندگ ازیکه ن کنمینه ذهناً، حس م قتاً یحق ا،یدارم تا خوشبخت بشوم،  اجیجهان احت نیا

ها را در جسم دیکه با دیکنیفکر م یعنی د،یدار یمجاز ازیاگر هنوز ن .دیشما بده دیخدا را بگذارم مرکزم؟ جوابش را با

داشت که شدت غصه شما را  دیغصه خواه قدراینشد،  دیملول خواه قدراینآخر سر  د،یو ملول بشو دیمرکزتان بگذار

 . دیرا بفهم تانیاصل ازیمجبور کند که ن

 شهیشما و هم دیرا حفظ کن تیدو ب نیها بود که مهم است ااز چراغ یکیخواندم که  تانیکه قباًل برا یتیدو ب نیدر ا و

به  ازیاست که من ن نیا شیمعن کنم،یکه من با خودم حمل م یجهنم نیغم من، ا نیاست که ا نیا شیباشد، معن ادتانی

 ندارد.  یگرید یمعن چیه ن،یخدا دارم که او را بگذارم مرکزم. هم
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 ریقدس دَر، بابِ صَغ یموس ساخت

 ریفرود آرند سَر، قوم زَح تا
 ٢۹۹۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو

 که جَبّاران بُدَند و سَرفَراز زان

 ازیاست و ن ریآن بابِ صَغ دوزخ
 ٢۹۹۷ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو 

را، حاجت را  ازیکدام حاجت برآورده بشود، من ن از،ین یعنیهست، حاجت، حاجت  ادتانیبود،  ازیباال هم ن از،ین از،ین

دوزخ با شما باشد فعاًل،  نیا دیکه در جهان است، با دیدهیم صیو حاجت را تشخ ازی. اگر شما هنوز ندهمیم صیتشخ

استغنا نسبت به خدا  یعنی. و ناز دیکنیناز م دیچه هست و دار ازتانینکه شما  دیهم بشود تا دوزخ به شما بگو دتریشد

 نیو ا نمیجسم کنم و بر حسب آنها بب خواهمیو مرکزم را م کنمیکه من مرکزم را عدم نم دیانسان بگو کهنیو ا یو زندگ

 . درست است؟ دیخواهم رس یبه نفع من است و به زندگ

 میو به خودمان اعمال کرد میکرد میسمت تقسقرا هم به چهار  تیب نیو ا میداد صیرا تشخ مانیواقع ازیپس ن خُوب

 م،یشویاز آنها رد م عیسر کنم،یتان ارائه مکه دارم خدمت ییهارا با شکل تیب نی. حاال امیهست یکه در چه وضع مینیبب

 .دیتوجه کن کنمیخواهش م

 

 )دایره عدم اولیه( ۱شکل شماره
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 ها()دایره همانیدگی ٢شکل شماره

 

 )دایره عدم( ٣شکل شماره

 فرمیکه ب دهدیجهان نشان م نیکه ما را قبل از ورود به ا تاس یهمان شکل )دایره عدم اولیه([ ۱]شکل شماره نیپس ا 

ندارد که نگران  یهم به او است. البته لزوم ازمانیعدم در مرکز ما است و ن م،یو از جنس او هست میستیملول ن م،یهست

 یفکر یعنی [ها()دایره همانیدگی ٢]شکل شماره  یبا شکل ذهن میشویجهان م نیوارد ا یوقت یول م،یمرکزمان باش

که  )دایره عدم اولیه([ ۱]شکل شماره یاریهش نیاست که ا نیا شیمعن. میشویم دهیهمان تند،هس رونیکه در ب یاجسام

نوشته  رهیکه در مرکز دا ها([)دایره همانیدگی ٢]شکل شماره ییزهایچ نیبه هر کدام از هم م،یو به شکل عََدم میما هست

. کنمیم قیتزر تیحس هو نهایخودم، من به ا تیجنس ایخودم  یمشخصات جسم شده، مثل پول، مثل همسر، مثل

 . دنیهمان مییگویکار م نیاصطالحاً به ا
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. دهدینم دنیهمان یوابسته بودن، وابسته بودن معن مییبگو دنیهمان یاصرار دارند که به جا یاعده کی دیتوجه کن

 یجسم دارد جسمش باق کهنیا یبماند، برا یجهان باق نیدر ا هکنیا یکه امتداد خداست برا یاریهش یعنی دنیهمان

ها آن قیبماند اول ازطر یو بتواند باق اوردیدست بها را بهآن کهنیا یدارد، برا اجیاحت ییزهایچ کیبقا به  یبماند، برا

 نیال خودش است، پس بنابراها مو بداند که آن اوردیدست برا به اهکه آن شودیها سبب مآن قیازطر دنیو د .ندیبیم

. اول مثالً اسمش که کندیتجسم م یباشنده ذهن کیصورت چه، اول خودش رو به یعنیکه مال خودش  ردیگیم  ادی

فکر هستند  سشود که من و اسمش که مفهوم هستند از جنمی متوجه ردیگیم ادیبعد من را  ،ردیگیم ادیمفهوم است را 

 ردیگمی ادیمفهوم، بعد مال من را هم  کیعنوان اسمش و به شناسدیپس خودش را م ،اصطالح خودش خودش استبه

را که به خودش اضافه  یزیکند و هر چمی را به خودش اضافه زهایمفهوم مال من چ نیا قیآن هم مفهوم است، از طر

 گذاردیرا م یادیز یزهایچ جیتدربه .ندیبیها مآن قیمرکزش و ازطر دشونمی هادهد آنمی ها حس وجودبه آن کندیم

  .تو مهم هستند یبقا یبرا هانیا ندیگویپدر و مادرش به او م ای کندیمرکزش که فکر م

  کیها عقل است عقل از آن یکی :میریگیها مرا از آن یاساس تیدر مرکز ما باشد چهارتا خاص یزیکه هر چ میدانمی و ما

فکر و  م؟یشومی تیهدا یما چطور میرویهست که کدام طرف م تی، هداهست تیماست، حس امن ییشناسا تیخاص

اما ما  .هاستقدرت که قدرت عمل هست و مقابله با چالش طورنیهم  م؟یباشد؟ چگونه عمل کن یزیچبه چهعمل ما راجع

 ٢]شکل شماره دید نیو ا دشویکار سبب درد م نیا میهست هانیبا ا تیو هم هو مینیبیم هانیا قیطراز یکه وقت میدانیم

مان آن نبود، درواقع که قبالً عقل دهدیبه ما م یدیعقل جد کی دید نیا یعنیعدم  دیفرق دارد با د  ها([)دایره همانیدگی

 .کندیکار ما را ملول م نیو ا یذهنعقل من ای یعقل جزئ مییگویکه م زهاستیعقل چ

را مال خودمان  زهاستیچ نیکه عقل ا یذهنکنار و عقل من میگذاریرا م ییآن خرد خدا گریتو ملول از کار من، ما د یا

 م،یریبگ یشاد  میمان ما بخواههر چقدر از پول کهنیا یبرا کند،یتر مو تشنه کندیما را ملول م یجور زندگ نیو ا میکنیم

و  میکنیم سهیمقا گرانیرا با د نیا که بگو من که هستم؟ و هرچه میپرسیآن م ازو  میریبگ یو آب زندگ میریبگ یخوش

باز هم  میاز همه هم بهتر بشو میشویحال نمخوش شود،ینم مینیبیم م،ییآیو برتر در م میکنیبراساس آن من درست م

مخمصه نجات  نیما را از ا :که مییگویبه خدا م میو دار یذهندر من میشویتر مپس هر لحظه تشنه .میستیحال نخوش

راه دارد  یهستند، ول یاست هنوز زنداندرست شده بیترت نیکه به ا یدر من هایلیدارد گرچه که خ یراه کی یبده، ول

 .میاصطالح ما رها بشوخواب ذهن هست به ای یدگیکه حالت همان )دایره عدم اولیه([ ۱]شکل شمارهحالت  نیکه از ا
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مختلف  یباورها قیازطر مینیبیم گرید یزهایچ ای مینیبیخانواده م ای مینیبیپول م قیازطر یکه وقت دینیبیم پس

 یو در مثنو نیهم یعنیحر اصاًل سِ  میها هستحر آنکه ما سِ دیگویباورها جسم هستند. درواقع موالنا م نیا مینیبیم

در چاه فکر  ما هم ،در چاه افتندیم بیترت نینماد هاروت و ماروت هستند که به ا نیهم یاریعقل و هش نیکه ا میخواند

 میتسل م،ینام تسلهست به یادهیپد کیکه  ندیگویعارفان م دفعهکیو  .میافتیدر چاه فکر م میافتیم ای میرویفرو م

کار عدم را دوباره  نیو شرط و ا دیبدون ق میدهیلحظه است که قبل از قضاوت ما انجام م نیاتفاق ا رشیعبارت است از پذ

ازدست   )دایره عدم اولیه([ ۱]شکل شماره میقباًل که ما عدم بود یعنی )دایره عدم([ ٣شماره]شکل به مرکز ما  آوردیم

]شکل مرکزمان عدم بشود  میدوباره اگر بخواه ،ها([)دایره همانیدگی ٢]شکل شمارهشدند مرکزمان زهایو چ میداد

مرکزمان  میتوانیم میتسل قیازطر صورتنیدر ا م،ینینب زهایچ نیا قیازطر مینیخدا بب دهیو با د )دایره عدم([ ٣شماره

 مینیبیم میکنیکار را م نیا یلحظه است. وقت نیدر اطراف اتفاق ا ییفضاگشا نیعدم کردن مرکز هم درواقع .میرا عدم کن

 هایدگیبرحسب همان دنید یعنی یذهنمن یملول نیو قدرت ما عوض شد و ا تیو هدا تیعقل و حس امن تیفیکه ک

 .به ما کمک کند تواندیکه خدا هم م مینیبیم میکنیهرچه مرکز را عدم م شود،یکم م ای رودیدارد م ایرفت  نیازب

به  لیو دوباره تبد رونیب میبکش هانیو حس وجود را از ا هیبه حاش میرا بران هایدگیهمان نیا میریگیم ادی جیتدرو به 

 یفضا نیا قدراینمرکز عدم است و دوباره  ،)دایره عدم([ ٣]شکل شماره رهیدا نیا یعنی م،یکه بود میبشو یارهیدا نیهم

 اریو هم هش میهم جسم دار م،یمنتها اآلن جسم دار یخال رهیدا کی مینماند، بشو یدگیهمان چیه هدرون باز بشود ک

خدا از کار ما  میکنیکه هر موقع مرکزمان را عدم م مینیبیپس م م،یکه مرکز ما عدم است، از جنس خدا هست میهست

 میرا کم کن مانیهایدگیهمان نیکه اگر ا میشویم جهفضا بازتر بشود و متو نیا کهنیبه ا میشویتر مما تشنه ست،یملول ن

که من  میکنیبلند به خودمان اعالم م یهر لحظه ما با صدا د،یگویکه موالنا م ریَنعره الضَ نیا .شودیاز ما کم نم یچیه

درون را باز کنم  یفضا نیا ترشیرا رها کنم، ب ها([)دایره همانیدگی ٢]شکل شماره هایدگیکرد اگر همان ضرر نخواهم

را که  ییزهایچ نیکه ا ستین نیا امیواقع اجیمرکز عدم که من احت ادادم ب صیو اآلن تشخ )دایره عدم([ ٣]شکل شماره

 یاست که فضا نیمن ا اجیبشوم، احت دهیهمان ترشیکنم و ب ادیتعدادش را ز ایکنم  ادیام مرکزم مقدارش را زگذاشته

 .کندیم مکبه من دارد ک یکه زندگ دانمیمرکزم عدم باشد اگر مرکزم عدم باشد م شهیدرون را باز کنم و هم

دائماً ما را خدا  ای یکه زندگ میدانیما م .شودیو جذبه او شامل حال من م تیداد که عنا میخواه حیو اآلن هم باز هم توض

کشش صورت  نیمرکز ما جسم است ا یوقت رد،یگیکشش صورت م نیمرکز ما عدم است ا یبه سمت خودش، وقت کشدیم
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 ،به طرف خودش کشدیبه طرف خودش و جهان م کشدیما را خدا م کهنیمثل ا قعدروا ،میشویو ما دچار درد م ردیگینم

 بله. اما  د،یآیاز دست ما برم نیخدا بکشد به طرف خودش نه جهان و ا ای یکه زندگ دیبکن یکار کی دیو شما آگاهانه با

 یتر هر ساعتتو ملول از کارِ من، من تشنه یا

  ؟یحاجت دیکز تو برآ ،چه کم گردد ز تو آخر
 (٢۴۴٣ هشمس، غزل شمار وانید ،ی)مولو

 دهند،یما را نشان م یهایدگیهمان همان هانیچجهان، آن نقطه نیبه ا میاآمده یاریصورت هشبه یکه وقت میدانیم ما

 میافتیم مینیبیها مآن قیازطر یوقت بیترت نیو در مرکز ما هستند، به ا میهست دهیها همانکه با آن ییزهایتمام آن چ

 تدافیبه زمان، م افتدیچون جسم است درواقع م یجسم یارینظر بود و هش یاریما هش یاریقبالً هش ،یجسم یاریبه هش

مرکز ما جسم است،  کهی. تا زمانگرید میشویبه زمان جسم م میاُفتیم عنوان جسمما به نیبنابرا نده،یبه زمان گذشته و آ

آمد،  دیدر ما پد تیکه دوتا خاص میشوی. و متوجه ممینیبیها مآن قیجسم هستند، از طر یباورها و هر فکر دیدانیم

 یدگیکه همان یزیخوب است، معموالً آن چ نیبد است ا نیا م،یکنید و خوب مقضاوت. مرتب ب یکیمقاومت است،  یکی

 بد است. کندیرا کم م یدگیکه همان یزیخوب است آن چ کندیم ادیرا ز

 

 )مثلث همانش( ۴شکل شماره
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 )مثلث واهمانش( ۵شکل شماره

ضلعش مقاومت  کیآن همانش است،  نیی، که ضلع پا)مثلث همانش([ ۴]شکل شماره یبه همچون مثلث میافتیپس م 

حاجت ما  نیکه ا دینیبی. ممیهست ندهیما از جنس جسم و در گذشته و آ ،یجسم یاریضلعش قضاوت، هش کیاست 

 بله. م،یحالت را حفظ کن نیکه ما ا ستین نیما ا ازین ست،ین

 نیا )مثلث واهمانش([ ۵]شکل شماره میمرکز را عدم کن دیکه با میرا شناخت مانیاصل ازین ایمقابل آن، ما پس حاجت  در

 میمرکز ما جسم بوده است، تسل یکه مدت طوالن میشوی. متوجه ممیو عمل واهمانش انجام بده میدرون را باز کن یفضا

آمد،  دیصبر و شکر در ما پد تیدوتا خاص مینیبه سمت خودش و بب کِشدیما را م یزندگ م،یکنیمرکز را عدم م میشویم

مرکز را عدم  ی. وقتمیشناختیما صبر و شکر را نم )مثلث همانش([ ۴]شکل شماره جانیدر ا یعنی م،یشناختیقبالً نم

خوشحال  کهیدر حال میما زمان بده دیبا قدراین یعنیکه صبر  میشویمتوجه م )مثلث واهمانش([ ۵]شکل شماره م،یکنیم

 شوند.که عوض ب هاتیبه وضع میناالن هست کهنینه ا میهست

 دهیکش رونیب زهایبه چ میکرد قیکه تزر یاریبشود، هش دهیکش رونیب یعنیبشود  دهیواهمان مانیاریما هش کهنیا یعنی

واهمانش  یعنیعکس،  ۀدیپد نیکه ا میکنیو شُکر م یدگیاز همان میکنیم زیپره م،یکنیبشود، زمان الزم دارد. پس صبر م

  .شودیکه حاجت ما دارد برآورده م میشویمتوجه م رد،یگیدارد صورت م

 

 ()مثلث تغییر ۶شکل شماره

 

)مثلث  ۶]شکل شماره شکل نیعدم نگه دارم در ا دیمن مرکزم را با کهنیبه ا میمتعهد باش دیکه با دیدانیم رییتغ یبرا 

کنم که مرکزم عدم است،  ادیا زجا که مقدور است لحظات ربار، تا آن نیتکرار بشود در روز، چند دیکار با نی. پس اتغییر([

 بماند.  یمن برآورده بشود که مرکزم کالً عدم باق ازین نیاتا  ایسال دو سال سه سال مداومت داشته باشد،  کیبه مدت 
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 ها()مثلث ستایش با مرکز همانیدگی ۷شکل شماره

 

 )مثلث ستایش با مرکز عدم( ۸شکل شماره

مرکز  یکه وقت دیدانیو جذبه است. م ها([)مثلث ستایش با مرکز همانیدگی ۷ره]شکل شما است تیهم مثلث عنا نیا و

مثالً،  میخوانیو نماز م میکنیعبادت م کهیاز ما در حال یلی. خدیکنیم شیاست در واقع جسم را ستا یدگیشما همان

ها فکر به آنراجع است،مرکزشان در  زهایچ یعنیکه حضور ندارند.  دینیبیم کدفعهیکار را،  نیا کنندیکه م ییهاآن

 دیشویاست که شما متوجه م ی. جذب موقعشودیسبب جذب نم نیا دهند،یرا هم ذهناً انجام م ییکارها کی کنند،یم

، که مرکزتان عدم است. و ما )مثلث ستایش با مرکز عدم([ ۸]شکل شماره شکل نیدر مرکزتان باشد، ا دینبا زهایکه چ

ما چون  یول اورد،یدر ب یذهنمن نیجذب کند و از ا اما ر خواهدیاو م یعنیبا ماست،  شهیخدا هم تیکه عنا میدانیم

 دوتا شکل هم مربوط است. نیکاماًل به ا تیب نیمرکزمان و ا میگذاریها را مجسم
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عدم باشد من تو را که اگر مرکزت  یشویکه چطور تو متوجه نم دیگویخدا به ما م کهنی، مثل ا«تو ملول از کار من یا»

در  ،یستیچطور متوجه ن کنم؟یرها م هانیچنقطه نیو شما را از ا کنمیبه سمت خودم و کامالً از جنس خودم م کِشمیم

 رییو شما بدون تغ کنندیها کامالً به شما موضوع را روشن مشکل نیو ا ؟یموضوع را دار نیمتوجه شدن ا ییتوانا کهیحال

 دیی. بگودیرد نشو جانی، از ا)مثلث ستایش با مرکز عدم([ ۸]شکل شمارهشکل نیطبق ا ریید به تغتعه ایدادن خودتان 

است که  نیهم یکه تا حاال اشتباه کردم، برا دمیبدهم خودم را، دستِ خودم است، و من فهم رییکه تغ شومیمن متعهد م

 شودیرا که در من منعکس م تیملول نیا کند،یملول م بلکه ست،یتنها مورد پسند ننه ست،یمن موردِ پسندِ خدا ن یارهاک

. و اگر من شومیتر مبدبخت دیآیبه نظر م شوم،یتر نمخوشحال چیه شوم،یتر ملحظه تشنهبهمن لحظه کنم،یاحساس م

 یزیتنها چ، نهمن اِعمال بشود یخدا رو تیاز مرکزم بردارم و جذب خدا و عنا را هایدگیرا انجام بدهم و همان رییتغ نیا

او  نهایتبیاست که مرکزم را عدم کنم و تماماً به  نیمن ا ازیزنده خواهم شد و تنها ن یاز دست نخواهم داد بلکه به زندگ

  زنده بشوم.

 

 ذهنی()افسانه من ۹شکل شماره

 

 )حقیقت وجودی انسان( ۱۰شکل شماره
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 نیا دیشناسیاست م ذهنیمن ۀاست، افسان ذهنی([سانه من)اف ۹]شکل شمارهذهنیمن ۀشکل هم شکل افسان نیا بله،

داشته باشد،  یجسم یاریبکند، هش ادیرا ز زهایچ نیبشود و مرتب ا دهیهمان زهایجهان بشود و با چ نیوارد ا یرا. اگر کس

ود، در تر بشبشود قضاوتش سخت ادتریزباشد و هرروز مقاومتش  ندهیدر گذشته و آ شهیپر از غم و غصه بشود، هم

است دارد پر از درد  یذهنکه همان من ناظرشیو ذهن ب کندیشخص دارد جهنم خودش را درست م نیا صورتنیا

و  کندیمسئله م کندیبه مانع م لیرا تبد یخودش بفهمد دارد زندگ کهنیو بدون ا شودیم ادیز شیو دردها شودیم

دشمن  یادیمسئله خواهد داشت و تعداد ز یادیتعداد ز د،یهد دموانع خوا یدر اطرافش کُلّ جیو به تدر کندیدشمن م

 ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شمارهشکل  نیهمه توهّم است و ا هانیکه خودش خلق کرده با ذهنش خواهد داشت. ا یمجاز

و است  ریهمان باب صغ نیو موالنا گفت ا کندیخودش درست م یذهنکه شخص جهنم خودش را در من دهدینشان م

 . دیبه او دار ازیاست که شما ن نیجهنم در واقع نشان ا نیا

 یزهایبه چ ازین کهنیبکند وصل بشود به او، نه ا دیبه خدا دارد که مرکزش را عدم با ازین یعنیحالش خراب است  یهر کس

)حقیقت وجودی  ۱۰ره]شکل شماشکل نیما ا ن،یو در مقابل ا را. ازشیدارد. اشتباه گرفته است حاجتش را و ن یجهاننیا

مقدار هم عذرخواه باشد، که من اشتباه  کیاصطالح شروع بکند به واهمانش و به یاگر کس میکه گفت میرا دار انسان([

ندارم،  یمن کار گرید یبه خودم باشد به کس دیهمه غم و غصه را بوجود آوردم، حواسم با نیکردم و با اشتباهات خودم ا

 عدم را مرکزش مرتب و جاودانه، ۀلحظ نیا ،ابدی ۀلحظ نیبه ا دیآیکه مرتب م دینیبیشد، مبا گرفتههم  ماتیتصم نیا

آن  کهنیرا، و با توجه به ا اشیاریهش کِشد،یم رونیخودش را ب یعنی. کندیخودش را رها م هایدگیو از همان کندمی

خواهد بود.  ترعیخودش بفهمد وس کهنیش بدون ادرون ین فضایروز ا روز به کند،یهم دارد کار م تیمثلث جذبه و عنا

  کند،یو رضا شروع م رشیرا با پذ یکه زندگ شودیمتوجه م یمدت کیپس از 

بشود،  دهیهمان یدیجد زیبا چ خواهدیرا دارد نم زیپره تیدائمًا با شُکر همراه است، دائمًا خاص دینیبیکه م طورنیهم

 یبه آن چه است، کار زدیریم یکه خرد زندگ یکه ملول بودن چه است، آن کار ددانیم آلناست. ا دهیمزه عدم را چش

را تجربه  سببیب یشاد یو وقت ینسبت به زندگ شودیتر مچه است. و مرتب تشنه شودیانجام م یذهنمن ۀلیوسکه به

،  که یکیبه   دادیُپز م کهنیااند. بوده یها مجازآن د،یکشیم رونیب زهایکه از چ یکرد متوجه خواهد شد که آن خوش

از اعماقِ خودش  ،دیایاست که از عدم ب نیا یاصل یِ، و شادبوده ی، توهمبوده ی، آن مجازاز تو است شتریمن پولم ب

. است ییگشاآمده و کارش فضا رشیپذ ،ندیبیم یمدت کیاز ، پس. پساست سببیب یِاسمش شاد نی. اباال دیای، ببجوشد

 ،چرخدیدارد م کلیس نیاست و ا نندهیدارد و آفر سببیب یِ شاد ،کندیم ییگشا، فضادر اطرافش ،افتدیم یاتفاقهر 
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و  ،شنودیخودش م ،دیگویخودش م ،دهدیم غامی، پطور که گفتم، همان. مرتب به گوشِ خودششودیم نندهیمرتب آفر

 . . بلهاثِر سازنده خواهد گذاشت ،یشخص نیچن کی یِ رو اتیاب نیمامِ ا. تخواندیهم واقعًا با تأمل م اتیاب نیا

 

 )مثلث عدم بلوغ معنوی( ۱۱شکل شماره

 

 )مثلث عدم بلوغ معنوی( ۱۱شکل شماره

خواهد  ،کندیخودش کار م یکه رو شخص نی.  و مرتب ا)مثلث بلوغ معنوی([ ۱٢]شکل شماره. هم مثلث بلوغ است نیا

را  گرانیحقِّ د ،دهدیم صیحقِ خودش را تشخ یعنی ،شودیتر مپخته ،کندیم دایپ ی، بلوغِ عاطفبا مرکزِ عدمکه  دید

سبب  یپختگ نی. و اخدا یِو معتقد است به فراوان د، شُکر دارصبر دارد ،کندیم تیقانون جبران را رعا ،دهدیم صیتشخ

، که عدمِ )مثلث عدم بلوغ معنوی([ ۱۱]شکل شمارهمثلث باال  نی. و اوندخوشبخت بش گرانیکه روا بدارد که د شودیم

که در مرکزش  یارزشِ خودش را با ارزشِ اجسام ،داندی، ارزش خودش را نمکه شخص دهدینشان م ،دهدیبلوغ را نشان م

حرفش را عوض  تواندی. م، عمل نکندحرف بزند تواندی. مو آنور بشود ورنیا تواندی، م. مثالً با پولردیگی، اشتباه مهستند

]شکل یمرکزِ عدم و زندگ ی. وقتکنندیم نییارزش او را تع هایدگیهمان کهنیا ی؟ برا. چرا، عمل نکندکند، و قول بدهد

. متوجه میشویخودمان م یِگونگخدا زشِما تازه متوجه ار ،کندیم نییارزشِ ما را تع ،)مثلث بلوغ معنوی([ ۱٢شماره
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. مهم میکنی، عمل مآن را هم ،میکنیچه که در دلمان فکر مهر یعنی. هماهنگ است ،رونمانیآن درونمان و ب که میشویم

از  قلمانو ع کندیاداره م یگرید یِ روین کی. ما را کم کند ایکند  ادیرا ز یدگیهمان ای، به ما پول بدهد یکه کس ستین

، اصطالحبه نی، از اهم مانتی. احساس امندیآیاز مردم نم ،دیآیقدرتمان از آنجا م ،دیآیاز آنجا م تمانیاو هد دیآیآنجا م

)مثلث  ۱۱]شکل شمارهدیایب هانیچنقطه نیو قدرتِ ما از ا تیو هدا تیعقل و حس امن ،که ستین یطورنی. ادیآیعدم م

. ستین یطورنی. اما اثر بگذارد صی، تشخ، رفتار ماما میتصم ی، روکند ادیکم و ز یکیرا  هانیکه اگر  ا ،عدم بلوغ معنوی([

 .. بلهفهمدیارزش خودش را نم ،یشخص نیچن کی

 

 ذهنی()شش محور اساسی زندگی با افسانه من ۱٣شکل شماره

 

 )شش محور اساسی زندگی با حقیقت وجودی انسان( ۱۴شکل شماره

 ،یضلع. ششذهنی([)شش محور اساسی زندگی با افسانه من ۱٣]شکل شمارههست  یضلعشش نیا ،میکه بگذر نیاز ا 

، در مرکزش است هایدگی،  هماندارد یذهن، که منجهان است نیدر ا یکس کی، الست هست. که در باال دهدینشان م

 دیگویم لست. اواقع از جنسِ جسم استدر ینعی. است یاز چه جنس داندینم ،دهدینم صیجنسِ خودش را تشخ نیبنابرا

. دیخودتان هست تِی، شما مسئول جنسلحظه نیدر ا ،میاش را بفهمساده یِمعن میخواهیاگر م میکه ما از جنس خدا هست
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مسئولم  من ،کارنیا ی. برا: من مسئوِل از جنسِ خدا بودنِ خودم هستمدییگوی، بلکه شما منه مرد و زن یعنی ،تیجنس

: مییگویم کهنی. درست مثل اندازمیب گرانی، به گردن دکنم ثرا لُو تیمسئول نیا توانمی. من نمدارممرکزم را عدم نگه

]شکل مرکزش عدم است یکی ،یضلعتا ششدو نیکه ا دینیبی. مخودم هستم یِاریهش تِیفی، من مسئول کلحظه نیا

 یدگیمرکزش همان ،گرید یکی، است نی، تنها فرقشان اا حقیقت وجودی انسان([)شش محور اساسی زندگی ب ۱۴شماره

 . است ذهنی([)شش محور اساسی زندگی با افسانه من ۱٣]شکل شماره

از جنس   داندی. اگر نماز جنس خدا است داندینم نیو بنابرا کندی، الست را درک نماست یدگیمرکزش همان که یآن کس

، مرتب کندیذهن است و خوب و بد م ییِ، مقاومت دارد و در دوخودش قضاوت دارد ،دینیبیلحظه م نیا، در خدا است

درست مثل  یعنی.  فکان نداردبا قضاو کُن یو کار سازدیدشمن م ،سازدیمانع م ،سازدیمسئله م ،کندیم جادیدرد ا

از دست داده است  بارکی یعنی .خودش را از دست داده است تِیجنس کهنیا ی. برااست خبریاز خدا ب مییگویم ،کهنیا

 یلحظه زندگ نیا کهنیا یعنی ،الْقَلم َف. جَ، برضدش استفکانقضا و کن نی. بنابراارانهیاست، هش اوردهی، بدست نو دوباره

 ؟ما چه باشد رونی، درون و بکه سدینویم

 فکانحکمِ کُن یهاچوگان شیپ

 مکاناندر مکان و ال ،میدویم
 (٢۴۶۶ تی، بدفتر اول ،یمثنو ،ی)مولو

 که به اوردیوجود ببه یچه اتفاق داندیو م شودیم ی، جارلحظه نیاست که در ا یاله ی، ارادهکه قضا دهدینشان م نیا

با  ،میکنیم جادیکه اِشکال ا میا هستم نی. اکندینفع ما کار م به شهی. خدا همکندیبه نفع ما کار م شهی. همنفع ما باشد

 ،یزندگ جورنیبه ا می. و اگر اصرار کنسدینویما را بد م ی، زندگلحظه نیدر ا ،یقلمِ زندگ ،جهینت . و درهایدگیهمان دِید

، مثل سرطان ناکخطر اریبس یهامرض نی. ااست الْمَنون ْبی، رَشک است ی، بُرّندهکه اسمش افتدیم یبد یلیاتفاقاتِ خ

، که ما دهدی. نشان مهستند المنونبیر هانیا ،دهدیرا از دست م زشیآدم همه چ ،افتدیکه م یاتفاقات ای ،لکاذ ریو غ

 . میارا انکار کرده تمانیجنس

 شما اول یعنی. ددار ییگشاو فضا می. حتماً تسلهستم ی: من از جنس زندگدیگویکه م کندیرا اقرار م تشیکه جنس یکس

موقع آن قضا و . آنباشد ییگشاو فضا می، تسلدنبالش نی، بنابرا. پستاَلَسْ ،دیهست یکه از جنس زندگ دیقبول کن دیبا

 ۱٣]شکل شماره دارد یدگیکه در مرکزش همان یشخص نیچن کی. و کنندیاش به نفع شما کار م، همهالقلمفکان و جفکن

. حرف زندیحرف م یلیدارد خ ،اشدهیکه با ذهِن همان شودی، متوجه مذهنی([ندگی با افسانه من)شش محور اساسی ز
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را  یذهن، منکردن دهیهمان یهستند و  ساکت نبودنِ ذهن و فکرها دهیهمه همان هانی. اپشتِ حرف و فکر بعد از فکر

است  خبری، بخدا است نهایتبیجهان که زنده شدن و  نیاز منظورِ آمدن به ا ،یآدم نیچن کی. کندیم میو ترم سازدیم

 .است یمعن نیکَرَّمنا و کُوثر هم به هم نی، اطور که موالنا گفتهو همان

او  نهایتبی ۀشیو آگاه از ر میمستقر بشو ابدی ۀلحظ نی. در امیخدا زنده بشو نهایتبی، به جهان نیدر ا میاآمده ما

 داشتیگرام ،نیهم نی. امیاو زنده بشو نهایتبی یِاریبه هش ،حالنیعدر ،میجسم داشته باش ،میکن دایثَبات پ ،میبشو

که مرکزش  ذهنی([)شش محور اساسی زندگی با افسانه من ۱٣]شکل شمارهن شخص یخدا است که ا یخدا و فراوان

)شش  ۱۴]شکل شماره کندیمرکزش را عدم م که ی، کسرا که دادم حاتیتوض نیتمامِ ا ی. ولکندی، حس نماست دهیهمان

به منظورِ  دنیو رس ییگشاو فضا یواقع دارد در جهت خوشبختدر ،محور اساسی زندگی با حقیقت وجودی انسان([

و قدرت را از خدا  تیو هدا تی. عقل وحس امنمرکزتان را دیکنی، عدم م. شما مرتبداردیم، قدم برخودش نشِ یآفر

 .دیشُکر دار ،دیکه صبر دار دیشویمتوجه م ،دیریگیم

و مرتب  دیشویاز زمان جمع م ،دیشوی، ساکن ملحظه نیدر ا ،ابدی ۀلحظ نیبه ا دییآیکه مرتب م دیشویمتوجه م

 یابر یعنی. لیدلیب دیشاد هست ئماًدا ،کندیبه شما کمک م ،سببیب یِ. شاددیدار رشیپذ ،دیدار ییگشافضا دینیبیم

کم  ،شودیم ادیپولتان ز کهنینظر از ا. صرفشودیکم م ای شودیم ادیکه پولتان ز دیستیشاد ن نیا یبرا ای هایدگیهمان

لحظه از جنس او  نیا  کنندیهمه به شما کمک م دینیبی. بعد در اطراف مدیهست نندهیو آفر دیشما شاد هست ،شودیم

و  یبالندگ یرویو آن موقع ن دیریپذیم ییقضاوت خدا را با فضاگشا نیبنابرا و دیکنیقضا، شما قضاوت نم د،یهست

درون  سد،ینویشما را االن م رونیدرون و ب یقلم زندگ شود،یشما م ییسبب شکوفا کند،یخدا شما را درست م ییشکوفا

مرتب  افتد،ینم گریفاقات بد داست و ات یانعکاس زندگ نکهیا یاست برا یعال رونیدر ب کاسششود، انعمی شما دارد باز

در درون و  یکه فراوان دید دیو مرتب خواه شودیتان خاموش مکه ذهن دید دیمرتب خواه د،یشویم میشما تسل

 اول بود.  تیب حاتیتوض نهای. ادیکنیم دایپ دیو عمق دار دیآیبه وجود دارد م تانیرونیب

خواهد  رسدیم ش محور اساسی زندگی با حقیقت وجودی انسان([)ش ۱۴]شکل شماره یشش ضلع نیبه ا یشخص وقت نیا

 خواهدیکه م نستیتر است، به خاطر ا. هر لحظه اگر تشنهستیو خداوند هم از کار او ملول ن ستیملول ن گریکه د دید

به  ازشین کم نخواهد شد و حاجتش و یزیچ هایدگیکه از انداختن همان شودیمتوجه م ناً یبه او زنده شود و ع شتریب

 بله. شود،یکار انجام م نیدرونش است که لحظه به لحظه ا یشدن فضا هگشود
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 شود یشود، از تو عدم گَر ش یکِ یانیبر تو ز

 یتیرا یزِ هست ردیگ ،یخلعت ابدی مَعدوم
 (٢۴۴٣ هشمس، غزل شمار وانید ،ی)مولو 

و به تو زنده  مییایب رونیب ذهنیمنکه ما اگر از  مییگویبه خدا م میما دار م،یکن میرا به چهار قسمت تقس تیاگر ب دوباره

از  یچ م،یندازیرا ب هایدگیو همان میبه خدا زنده شو ما که اگر میپرسیدوباره از خودمان م شود؟یکم م یاز تو چ م،یشو

ر زبان موالنا و است که د ذهنیمن نجای. عدم در ادیگوی. خودش مشودیم ادیز مه یزی. چیچیجوابش ه شود؟یما کم م

عدم  یعنی ستین شیء ،شیء یعنی شیء ال شیء دیگویحافظ م ز،یچ یعنی ،شیء دیگویم یوقت یگاه ست،ین شیء حافظ

 عدم.  گذاردیتوهم است. پر از غصه است، مجاز است، پس اسمش را م چ،یه ذهنیمن. سته

 عنوانبه یعدم منف تیب نیدر ا یکیو  شودیما م که مرکز چیه یکی. میبریبه کار م یباشد عدم را در دو معن ادمانی

از جنس  ،یزنده بشود به زندگ یعنیبشود،  یزیچ کیبه  لیتبد ست،ین یزیکه چ ذهنیمناگر  دیگویاست. م ذهنیمن

 لیکار است که عدم ما را تبد نیسالهاست که دنبال ا یکه زندگ میشویما متوجه م شود؟یکم م یبشود، از تو چ یزندگ

فهمیم که چیزی از ما کم نخواهد می شود. و امروز مامی از ما کم یزیکه چ میکردی. چرا؟ فکر ممیکند و ما نگذاشت شیء به

 برد.  میکرد، بلکه سود خواه میکه ما ضرر نخواه میزنیم رینعره الضَ ها،یدگیبا انداختن همان شد

 دهیکه آمده همان یاست. کس ذهنیمن نیه، بدبخت شده که همعدم شده، نابود شده، مُرد یعنی. معدوم یخلعت ابدی معدوم

که  یمعدوم است، کس ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شماره نیاست، ا نیمعدوم ا گریهست د نجایشده معدوم است. اتفاقاً ا

ظه مقاومت دشمن کرده، هر لح ده،کر مسئلهرا پر از مانع کرده،  اشزندگیکه  یکس کند،یم یزندگ ذهنیمندر افسانه 

جهنم  ،یدر زمان مجاز نده،یدر گذشته و آ کند،یم یزندگ یمجاز یدر فضا جنگد،یم یبا زندگ کند،یقضاوت م کند،یم

 .  گریدرست کرده، مرکزش پر از درد است، معدوم است د

ما  مییگویم میدار ،یرها کن هایدگیلباس نو، همان لباس حضور است، اگر ما را از همان یعنیخلعت  ،یخلعت ابدی معدوم

 ۱۰]شکل شماره میکنیمرکزمان را عدم م م،یتوانینم ذهنیمنبا  م،یریکمک بگ دیرا که از تو با نیا میگرفت ادی گرید

 یلباس زنده زندگ کینابود شده  مآد کیلباس نو را که لباس حضور است به من بده.  نیتو ا ،)حقیقت وجودی انسان([

 است.  یمجاز یهست نیا ست،ین یهست نیا یعنیکند،  دایپ یواقع یبپوشد و هست

 عنوانبهنه  ،یزندگ عنوانبهرا که من هم وجود دارم  یداریپرچم هست یعنیپرچم، َعلم،  یعنی تیرا ،یتیرا یز هَست ردیگ

از خودمان  ما خواهدیموالنا م د؟یگویم شودی. چه میزندگ نهایتبی عنوانبه ستدیبلند کُند، بلند شود با ،ذهنیمن
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بشوم  یباارزش زیچ کیشوم، به  شیء به عدم هستم، به لیاگر من تبد کنمیم انیچرا ز پرسم،یمن از خودم م م،یبپرس

حضور بپوشد، از  یلباس نو خوردهتوسریانسان مفلوک، بدبخت،  کیکه ارزش ندارم. عدم  ذهنیمن عنوانبهکه االن 

 دیبا میشوب. ما بلند دانستیم یهست یکِبر و خودخواه صورتبهرا  یمجاز یهست نجایو ا .ندینب هایدگیهمان قیطر

ن معدوم، یدر ما هست، در هم سهیبه مقا لیبه قدرت، م لیو م داندیکس مثل من نم چیه دانم،یباشد، م ینطوریا

هم بر حسب  اشسهیبداند چقدر ارزش دارد، مقا تواندیم سهیمقا قیکه فقط از طر گر،یاست که د نیمعدوم ا اتیخصوص

است  شتریاست، مال من ب قدراین ؟چقدر است یاست، پول فالن قدراین ؟است. خُوب پول من چقدر است هایدگیهمان

 نیا .شودیبرتر م ای شودیم ریحق ای کند،یم سهیمقا گرانیرا با د شیهایدگیهمان یزهایمن بهتر از او هستم. مرتب چ

 . کندیم یزندگ طوریاینکه  یکس کیمعدوم است 

شد و  نهایتبیو  یلحظه ابد نیکه صبر و شکر دارد، آمد به ا مینیبیدفعه م کیدرون باز بشود و  یآن موقع فضا بعد

 . بله. میآمد نیهم یزنده شد، اصالً برا یکرد به کائنات، به زندگ انیخداگونه را به اصطالح نما یداریهست

 *** اپیان قسمت اول ***
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 مقام و مَرتبَت ابدی مرحمت مُستَحقِّ ای

 یتیاندر مَکتََبت از لوحِ مَحفوظ آ بَرخوانَد
 (٢۴۴٣ هشمس، غزل شمار وانید ،ی)مولو 

ح شده مُستَحَق، مُستَحَق هم لمصط یوب در فارسست، ُمستَحِق درست است، منتها خُُمستَحِق ا اشادبیتلفط  نیا

 ندیگویمُستَحَق م گهیچون همه د یمقام و مرتبت، ول ابدیق مرحمت ُمستَحِ ای میبخوان دیاصطالحاً درست است، پس با

 نیا ذهنیمندر  یدارد، ول اقتیانسان چون انسان است، ل د،دار اقتیکه استحقاق دارد، سزاوار است، ل یکس یعنی

که ما مقام و  هنیذمن نیدر ا نیبنابرا م،یکه ما سزاوار لطف تو هست دیگویم موالنااست.  لیقوه است، پتانس صورتبه

 دیدهیرا از دست م یدگیهمان کیشما  دینی. ببمیبرس یامرتبه کیبه  ،یسطح کیلطف تو به  قیما از طر م،یندار یمرتبت

کند.  ادیاش را زنیها را بخواند و دانش ذهکتاب برود ذهنیمنباال و در مکتب تو، نه در مکتب  رودیتان مدرجه مرتبه کی

 نیو ا یکنیما باز م یکه تو جلو یااز صفحه میشویوارد مکتب خدا م میکنیما مرکز را باز م یوقت یعنیمکتب عدم  در

لوح  نیبه ما برسد از ا یغامیپ کی م،یبخوان یخط کی م،یبخوان ینشان کیبه آن ندارد  یدسترس یذهنمحفوظ است منِ

 محفوظ.

دارم  یذهنکه من اگر منِ دییگویم دیکنیخودتان م یرو تمرکز دییآمی ها شماشکل نیبا ا ن،یا گریمشخص است د پس

با از دست  توانمیبه من لطف کند من م خواهدیهستم و هر لحظه او م یزدیو سزاوار مرحمت ا ستهیکه شا دانمیم یول

 ییخدا ۀمرتب م،کنیانکار م ای کنم،یال م یکییکی کنمیم ییرا شناسا اهآن یعنی ارانهیهوش صورتبه هایدگیدادن همان

 قتیها را حقو آن شدمیم دهیبا آن همان خواندمیچه را که م هر را. اتیحفظ خواندمیها را مو تا به حال ذهن کنمیم دایپ

از لوح  نیکه ا دیآیبه من م ییهاغامیپ کیبماند از مرکز عدم  یکه اگر مرکزم عدم بشود و باق فهممیو من م دانستمیم

 نیدر ا توانمیماول، من مستحق مرحمت هستم من ن چهارمکیپس  .ندارد یبه آنجا دسترس یذهننِم نیمحفوظ است ا

مرتبه است  نیترنییپا نیندارد ا یامرتبه نیمعدوم است ا نیقبل گفت ا تیموالنا در ب نیا چونبمانم.  یذهنافسانه منِ

خودتان  یشما رو کهنیبه ا کندیدارد ما را آگاه م ایکه  دخواهیاست و دارد از خدا م ترنییهم پا وانیاز سطح ح یحت نیا

)حقیقت وجودی  ۱۰]شکل شمارهشکل نیباال تا مطابق ا میرویم میو سطر به سطر دار دیبرس یبه مقام و مرتبت دیکار کن

 بله مییخودمان به گوش خودمان بگو ییهاغامیپ کیمرکز عدم هست  ی، وقتانسان([
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 گفتنشماند اما  گرید زیچ

 مَنَش یب دیالقدس گوتو روح با
 (۱٢۹۸ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

  شتنیهم به گوشِ خو ییتو گو ،ین

 هم تو من یمن، ا رِیغ یمن و، ن ینَ 
 (۱٢۹۹ تیدفتر سوّم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 ندیآیم جوشندیاز مرکز عدم م هاغامیو در واقع پ میدهیم غامیخودمان به گوش خودمان پ از، تانیرا قبالً خواندم برا نیا

 ما بله خُوب یباال برا

 لِلْعالَمین، بخشی زِ دریایِ یقین   ای رَ

 مر خاکیان را گوهری، مر ماهیان را راحتی
 (٢۴۴٣ هشمس، غزل شمار وانید ،ی)مولو

آیۀ قرآن است که البته قرآن یعنی مایۀ رحمت عالمیان و البته این هُشیاری حضور است و اصلش از  

گوید که درست است که حضرت رسول بینید که موالنا دارد میولی می .گوید حضرت رسول مایه رحمت عالمیان استمی

کند مستحق مرحمت است و خودش را در در همه باشد و هر کسی که حس می تواندمی از این جنس بوده ولی این جنس

تواند از مرکز عدم او استفاده کند و به کند. بنا بر این زندگی میفضای درون را باز میدهد و معرض باد عدم قرار می

شود و وقتی توجه کنید این باال مراتب داشت مقام و جهانیان رحمتش را بفرستد یعنی انسان است که به او زنده می

ما به  م،یآور باشپبغام میتوانیما م شودیفضا باز م نیو ا میاندازیرا م هایدگیباال همان رودیمان مما مرتبه یوقتمرتبت 

 میکنیدرون را باز م یکه فضا یبه درجه ا میتوانیپس ما م .میکنیفقط به خودمان کمک نم میکنیکائنات کمک م

شده که به خدا زنده  یکس هرخداست   نیابراکه پس بن دیگویو م میباش 

که ذهن است و  ستین ییایدر نیا نیقی یایدر. نیقی یایاز کجا؟ از در یببخش خواهدیدلت م یبخشیم یعنی«یبخش»

 نماند. یدگیهمان چیکه در مرکز ما ه شودیباز م یما موقع یبرا نیقی یایشک است در یایدر نیا میکنیم یما در آن زندگ

 است:  نیا هیآ بله

 «وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَۀً لِّلَْعالَمِینَ»

 «.میدار یارزان یبه مردم جهان رحمت میخواستیکه مترا جز آن  مینفرستاد و»
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 (۱۰۷ یهآ ،(٢۱)سوره انبیا ،ن کریمآقر)

 دهیپد نیا یکه هر کس دینیبیم یول جانیآمده ا هیآ نیاز ا  نیاست که به حضرت رسول آمده ا درست

او  نهایتبیبه  دیها، که باما انسان میمنظور همه مشترک کیدر  ماها رخ بدهد. در تمام انسان دیکه با دهدیدر او رخ م

شغل خودش را دارد و خرد  یکس هر. میبریبه کار م یرا در چه کار یخرد زندگ نیکه ا یرونیب یدر منظورها میزنده بشو

به درجه  میبشو  دیهمه با میمنظور همه مشترک کیدر  یول میدر آن متفاوت زدیریرا در آن م یزندگ

ما را جذب کند و ببرد به خودش زنده کند هر  خواهدیاو، که او هر لحظه م ۀاو و جذب تیوجه به عناو با ت میتوانیکه م یا

زن  مرد، ندارد. یفرق چیه گریهم با انسان د یانسان چیه شودیم دهیکشش قرار بدهد کش نیدر معرض ا راخودش  یکس

فن را بلد است که موالنا دارد  نیکه ا یفقط هرکس تسین کدامچیه مرد بهتر از زن است، زن بهتر از مرد است نه. مییبگو

که  یانسان ای ستیخود زندگ یکیپس  استفاده کند پس  تیو مز دهیپد نیاز ا تواندیم دهدیم ادی

 ایتا در دو پس .ییکتای یایاز در نیقی یایاز در  بخشد؟یرا م تیخاص نیاز کجا ا شودیدر او به خودش زنده م یزندگ

و  شودیموقع جسم نم چیموقع هست که مرکز شما تماماً عدم است و ه کی. عدم یایدر یکیذهن  یایدر یکیما،  میدار

 دیدار یجسم یاریهست نه هُش یوقت کی .دیشد داریشما از خواب ذهن ب پس ندهااز شده، باز شده، باز شده بازم مفضا ب

 نیبنایهم ب یکی ،دیکنیکار م دیحاال دار یول دیبکن یهم کار دیتوانیو نم به مرکزتان دیآیم یجسم کیلحظه به لحظه 

 ؟درست استها جسم است موقع یها عدم است بعضموقع یاست که بعض

در مرکز ما  یوقت میشویبه آن زنده م میاست که ما دار )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل شماره نیا نیقی یایدر پس

 انیبه خاک نیقی یایدر نیاز ا دیگویم میشویم نهایتبیشدو  میزنده خواه نیقی یایبه در نماند ما یدگیهمان چیه

  خداست. نهایتبیاست  حضورو گوهر، گوهر  میما بدن دار میهست ییایمیاز جنس مواد ش کهنیا یبرا میما هست «انیخاک»

 کندیرا زنده م گرید یهاشش و با عشقش انسانزنده است، دارد با ارتعا یهست و به زندگ جانیکه در ا یپس هر انسان

 .کنندیم یهست زندگ یشان که خاکهنوز در جسم گرید یهابه او، و انسان

را انداختند  هایدگیهستند که باز هم  همان ییهاانسان انیماه نیپس بنابرا «یرا راحت انیمَر ماه یرا گوهر انیخاک مر»

: تو به دیگویو م .هست یماه دهیره هایدگیاز همان کهیپس هر کس کند،یشنا م ایدر در یماه کنند،یشنا م ایو در در

 یما خاک ؛هست که نیخدا در مورد ما ا ۀشیفکر و اند یعنی ،هست ریمس نیاصأل تمام قضا در ا یبخشیگوهر م انیخاک

عقل  م،ینیبیذهن م نکیبا ع کهنیا یخود ما، چرا؟ برا گذارد؟ینم یبه ما گوهر حضور بده، ک م،یبدن دار گر،ید میهست

 نهایتبی یعنیبه ما گوهر حضور  نیقی یایکه از در م،یو مزاحم خدا نشو میمرکز را عدم کن م؟یکار کنچه م،یدار ذهنیمن
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نه در  ن،یقی یایدر آن در میبشو یما ماه .کند انینما اوردیقوٌه را به فعل در ب نیا میخودش را بدهد،که بالقوٌه آن هست

است، ما  فتادهیاّتفاق ن نیا کهی! تا زمانمیبرس یراحت م،یبرس یبه شنا کردن، تا به راحت میشکِّ ذهن، شروع کن یایرد

 .دید میرا نخواه یراحت یرو

 کَشَد یکَشت یگوهر کند، لطفش گَه یموجَش گَه

 یرا حالت یکیر هر اندرو، مَ قیخال نیچند
 (٢۴۴٣ هشمس، غزل شمار وانید ،ی)مولو 

 شودیبلند م یموج کی. سازدیموالنا م دفعهکی کند،یگوهر م یگاه کند،یموج بلند م کیقضا  ن،یقی یایآن در موج

ها که انسان ی. پس کَشتمیذهن هست یور، چون ما در کَشتبه آن کَشدیذَرّه م کیما را  یمورد ما کشت در .شودیموالنا م

 یکشت نیسوار ا میدار ذهنیمنِ که هاانسان ۀذهن هست، ما هم یکَشتهست  نیقی یایدر آن سوار هستند، و در در

 میکه ما متوجه بشو کشدیم یجور کیبه سمتِ خودش،  کشدیم کَشَد،یرا م یکشت نیا ی: لُطفش گاهدیگویم م،یهست

هر  ،یکشت نیدر ا مخلوق از جنس انسان یادیتو آب، و تعداد ز میبِپَر دیبا میبشو یماه دیبا م،یذهن هست یکه در کشت

 خودشان حال دارند!  یِ خودشان سزاوار یاریکدام مطابق با هش

 هاانسان خواهدیگوهر درست کند، م خواهدیخدا فقط موج لطف دارد، و م یزندگ م،یهست یکشت نیپس ما هم در ا

نقطه  نیا یکس یعنی. گوهر زنده شدن به او یعنیشان بِپرند تو آب، به او زنده بشوند، گوهر هم تن یتک از کشتبهتک

گذشته و  یرها بشود، از زمان مجاز یجسم یاریاز مرکزش بردارد از هش  ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شمارهرا  هانیچ

)حقیقت  ۱۰]شکل شماره  یلحظه اَبَد نیبه ا دیایب دفعهکیدور،  ندازدیرها بشود، مسائل را و مانع و دشمن را ب ندهیآ

گوهر است، شکل.     نیبشود، ا نهایتبیدرونش  یکند و مرکزش را عدم کند فضا دایحضور پ یاریهش و ،وجودی انسان([

است، دنبال  دالر در آورده ونیلیچند م ندیکه موقع مُردن حساب کند بب ستین نیهست خدا در انسان، دنبال ا نیدنبال ا

اش همه کدام،چیما و ه میاارتباط داشته یچه کسان اب م،یادهیرس یند ما به چه مقامیکه بب ستیمقام و جاه ما هم ن

 درست کند که در ما به خودش زنده بشود.  تواندیم نهایتبی کیکه از ما  ندیبب خواهدیم

هم، لطف هست،  کیاوقات موج حوادث بَد، موج حوادث بَد  یموج عشق، گاه فرستد،یکه م یهاموج قیهم از طر نیو ا

 داریحوادث ُلطف خداست دارد ما را ب نیو ا میشویما دچار حوادث م دینیبیتک مبهتک کندیم ردایچرا؟ دارد ما را ب

 لهیوسخودش حالتِ خودش را دارد و حالت او به یدر کشت یهر کس نی. پس بنابرایرویراه را اشتباه م یکه تو دار کندیم

چه اندازه  م؟یحضور دار یاریلحظه چه اندازه هش نیما در ا کهنیا یعنیالقَلم، قضا وجَفّ شود،یالْقَلم درست مجفّ نیهم
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 حالت «یرا حالت یکیاَندَرو، مَر هر  قیخال نیچند» دیگویم کهنیا کند،یم نییحال ما را تع نیا م؟یدار یجسم یاریهش

 یبه سزاوار یما بستگو درون  رونیحال ما، ب یعنیالقَلم شما دارد، جَفّ یبه سزاوار یشما بستگ تیشما حال شما، وضع

مرکزمان  یدرصدچه م؟یحضور دار یاریهش یدرصدما دست خودمان هست، که چه یستگیما دارد، شا یستگیما دارد، شا

 زهایچ نیبه ا یبستگ م،یو به آن زنده شد م؟یخودمان را پس گرفت هایدگیفضا باز شده، چه قدر از همان م؟یعدم کرد

 دارد.

 دمبهدم یهاغصّه نیتوست ا فعل

 الْقَلم  َجَفّقَدْ یبُوَد معن نیا
 (٣۱۸٢تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 هست. نیهم ،یستگیشا ،یالقَلم سزاوارجَفّ یدم کار توست، معنبهدم یهاغصّه

 آن بُوَد  یالقَلم نجفّ یمعن

 بُوَد کسانیجفاها با وفا  که
 (٣۱۵۱ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

خودش هست، که  تیّ: مسئول جنسدیگویبه اَلَست، م کندیوفا م یکیلحظه  نیکه ا ستین نیالقَلم اجفّ یمعن یعنی

وفا  گذاردیپس آن که جسم م گذارد،یجسم م یکینگه دارد، ومرکزش را عدم کند، آن  یخودشان را از جنسِ زندگ

 نی: من از جنس تو هستم، ادیگویبه خدا م یعنیبه اَلَست،  کندیوفا م گذاردیعدم م کهیکسآن  کند،یجفا م کند،ینم

 دیگویم کند،یهم مرکزش را جسم م یکیمن از جنس تو هستم، عمالً با مرکز عدم.  دیگویم یکیفرق دارد،  یلیدو تا خ

 د،یآیجا محال ما از آن کند،یم نییما را تع لو درصد آن هم حا ست،ین کسانیتا با هم دو نیا ستم،یمن از جنس تو ن

 البتّه.  م؟یهست لیما در آن دخ یول سد،ینویلحظه حال ما را م نیا است با قلم دستش یزندگ

 مییگویکه موجش شما را گوهر کند. مگر نم دیکنیم یکار کیگهر کند، شما  یگه ،رگید میخوانیم میدار نیهم یبرا

ست، کُن فکان است. شما مرکزت را عدم نگه دار، قضا ا مییگویجذبه دارد، مگر نم مییگویدارد، مگر نم تیدائماً عنا

 ییهاحرف شودیمزاحم ما م مخُوب مرد ندیگویم یاعده کی. ستی. نگو به من مربوط نیکار شما هست نیمسئول ا

 اریمن اخت ستم،یخودم ن یمن صاحب زندگ یعنیتنبالن.  یعنیجبر مَنبالن است  نیا م؟یچکار کن د،یآیما بدمان م زنندیم

 . گرید میاست که ما دار یاریعلت همان اختبه نیخودم را ندارم. ا یدگزن



 Program # 847                                                            ۸۴۷برنامه مشاره 

 27صفحه: 

)حقیقت  ۱۰]شکل شمارهشکل  نیدر ا دینیبب م،یدار زیقدرت پره م،یاقتدار دار م،یدار اریاخت م،یقدرت انتخاب دار ما

ست در ما هست. اگر لَدم کردن مرکزمان و اقرار به اَو ع ییو شناسا زیهست، قدرت صبر و شکر و پره وجودی انسان([

. ستیمن مربوط ن هب کندیم یذهنم هر کار یعنیذهن بدون ناظر.  یعنی ست،یبه من مربوط ن دیگویم یکس کی

و به من هم مربوط  کنمیمطابق آن عمل م ندیبیو هرچه م ندیبیم میهایدگیبرحسب همان امیذهنمن گریدعبارتبه

من مسئول  ست،یبه من مربوط ن ییکه بگو ستین نیانسان ا فیتعر گر،ید یستیشما انسان ن گری. خوب پس دستین

اسم انسان  گریهستند. خوب آن د گرانی. دستمین امیاریهش تیفیمسئول ک ستم،ین تمی. من مسئول جنسستمین

 . شودینم

 او، در سجده همچون شاکران یِاجزا ترشیخود پ

 یقامت دیگَهْ نما ْبهرِ خدمت موجِ او گَه وز
 (٢۴۴٣ هشمس، غزل شمار وانید ،یمولو) 

که به  یگرید زیکه برخاسته و هرچ ییهاموج نیمثل موالنا هم ییهاانسان یعنیخدا  یجلوتر از ما، اجزا تر،شیپ دیگویم

. ستندین واناتیمنظورش جمادات، نباتات و ح یدر سجده بودند، ول م،یهست یذهنصورت منجهان آمده قبل از ما که به

 اشیکیتماماً به او زنده شده بودند،  هانیاکه هستند که آمدند  ییهاقبل از ما انسان دیگویها هستند. مانسان منظورش

دائمًا در حال  یعنیمرکز را عدم کردند. سجده  یعنیاش در سجده بودند، در سجده بودند همه هانیموالنا است، ا نیهم

رد  یو خواست زندگ یمرکز عدم تمام خرد زندگ از. میکنیمنجده که مرکز ما جسم است، ما س یفقط موقع م،یتسل

خواست ما، عقل  یعنی شودیمطرح م یذهنخواست من شودیمرکز جسم م ی. وقتافتدیما به کار م ۀلیوسبه شود،یم

 هایدگیبرحسب همان یذهناست و من یذهن. اگر کنترل ما دست منردیگیدست مها کنترل را بهبرحسب جسم دنید

 . میستی. در ضمن شاکر نمیکنیم میما خودمان دار دیحال ما. نگاه کنبه یوا ند،یبیم

شکر کند، شکر کند. شما با مرکز عدم  لیدارد اگر بخواهد با دل لیاست و مرکزش عدم است، هزارتا دل میکه تسل یهرکس

و  تیکه عقل و حس امن دینیبیم انسان([ )حقیقت وجودی ۱۰]شکل شمارهبا مرکز عدم  جا،نیهم یخرد زندگ دینیبیم

جنس خدا  ایکه خداوند نیا یشکر ندارد. اصاًل مرکز عدم خودش شاکر است. برا نیخوب ا د،یدار یو قدرت عال تیهدا

ندارد و  یذهنکه من یتیشکر است. خاص دیبسنج دیخواهیخدا دارد اگر شما م تیکه جنس یزیدائماً شکرگزار است، چ

 هانیا میکنیکه در ذهن ما م ییشکرها نیا شکر کند. ستیاصالً بلد ن ن،یاست، شکر نداشتن است، هم اشیباعث بدبخت
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کار را  نیممنون که ا یلیخ میکنیما، ما از مردم تشکر متشکر  یندارد. حت یعمل تیخاص گونهچیاست، ه ثمریهمه ب

 . میکنینم تیقانون جبران را رعا کهنیا یاست، برا یهمه سطح دیکرد

 میستیذاتاً شکرگزار ن کهنیا یبرا کنند،یم ییهاچه لطف کنند،یم مامردم به  ییهایکه چه خوب میکنیرا نم نیما درک ا

مرکز  کهنهمی. است جبران قانون ۀعدم خودش اجراکنند نی. اصالً ادیآیقانون جبران م میشویعدم م یوقت. یذهندر من

کار را  نیپدرمان ا کند،یکار را م نیاو به ما ا کند،یم یکه او دارد به ما خوب میشویممتوجه  دفعهکیما عدم بشود، 

 کندیکار را م نیا بهیغر ،یکیبرادرمان، دوستمان، آن  کند،یرا م یوبخ نیخواهرمان ا کند،یمادرمان آن کار را م کند،یم

فقط  ؟یدهیهمش طلبکار، چرا کم م م،یریگیم میارکه د مینیبیاصاًل نم یذهنمن در. میجبران کن میخواهیو ما م

 دیگویم نیهم یاست. برا یکیبا شکر  ییخدا تیجنس نیو ا میتسل نیسجده و ا نیعرض کنم خدمت شما که ا خواهمیم

در جهان که شکر و سجده با  میکن دایکه ما پ یادهیپد کی یعنی، «او در سجده همچون شاکران یاجزا ترشیخود پ»که 

 . دریگمیباشند در انسان، در انسان صورت گرفته. فقط در انسان هم صورت هم 

گل باز  کی کهنیدو تا انجام شده، مثل ا یکی یانجام شده، وقت نی. قبالً اشودیم یشما نگران نباش که چطور دیگویم

گل  کیاول با علف هرز، سبز،  نیزم یکه رو میباز شده. بارها گفت اشیاول گر،ید شودیگل هم باز م نیدوم گریشده، د

، دوباره هدرآمد گرید یکیسال گذشته و  ونیلیم نیچند دیشا اش،یدرآمد به نام گل، اول یزیچ کی دفعهکیهم نبود، 

شاکران  صورتبهخدا در سجده  یاجزا ترشیاست. خود پ نیهم هم نیدرآمده، ا گرید یکیدرآمده، دوباره  گرید یکی

 به او.  کنندیخدمت م کنند؟یم وجود آمدند و چه کاربه

صورت غزل مثالً در موالنا و به شودیشخص بلند م نیدر ا کندیبلند م یکه زندگ یموج نیا یعنی، «بهر خدمت موج او وز»

 یایواقعاً دراو  کهنیا ی. برادیآیوجود ماست که در او به یغزل موج است، موج زندگ نیا گر،یموج است د مینیبیما م

 گرانیکه بتواند رحمتش را، لطفش را به د کندیبه همه. او درست م تخدمت به او و خدم یچه؟ برا یده، براعدم ش

انسان  یعنیاست،  نیرَحَمۀً لِلْعالَم کهنیا یکه گفت برا گرید یزهایها، هم چبرساند، به مردم جهان برساند، حاال هم انسان

گَهْ  ْگَه .رساندیرا به همه م شاو عشق قیخدا، ازطر ،یاست. زندگ زیچموجب رحمت به همه  شود،یبه خدا زنده م یوقت

 . یقامت دینما

 شودیو فضا گسترده م دیکنیو خودتان را آزاد م دیشناسیرا م هایدگیو همان دیکنیکه شما مرکز را عدم م جیتدربه و

دست  ندیگویمثالً شعر خوب م ندیگویکه شعر م یآن کسان ستی. دست شما نزدیخیکه موج در شما برم دید دیخواه

 اشیذهنخردمندانه و پر از عشق گفته دست خودش نبوده، من یهاهمه غزل گفته غزل نیموالنا که ا  .ستیخودشان ن
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جمع شده  جاکیسجده و شکر  م،یاز ما در انسان تسلقبل میدیفهم پس غزل. نینبوده. موج بلند شده و فوران کرده ا

نباشد سجده  میتسل کهیکس یعنی میشکر و تسل ز،یپره دینیبیم )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰شماره]شکل  شکل نیهم

چرا؟ مقاومت دارد،  ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شماره ستیشکل مرکزش عدم ن نیعدم کند ا تواندینکند مرکزش را نم

 تواندینم یز جسم است موج زندگکه مرکزش پر ا یشخص نیچن کیاست و در  میمقاومت عکس تسل  قضاوت دارد.

 .زدیبربخ

 کی خواهدیم یمیساحت عظ کیآن  زنده بشوددر شما  یزیشمس تبر کهنیا یکه برا دیگویغزل م نیآخر ا تیب در

 . خواهدیتو م یتر از فضابزرگ یلیخیلیخ یفضا کیمساحت،  کی یزیتبرمحل طلوع شمس یعنی یزیتبرمَطلَع، شمس

 جهان یِایهفت در نیهان، ان یِایدر شِیپ در

 یچون راهِب اندر طاعت ،یواهِب اندر بخشش چون
 (٢۴۴٣ هشمس، غزل شمار وانید ،ی)مولو

وجود ها بهکه در انسان یجهاننیا یاهایاو در شیهست در پ ییکتای یفضا کیهست،  نیقی یایدر کیکه  دیگویم

پارسا و  یعنیهستند مثل راهب. راهب  میطاعت هستند، تسل دائماً بخشنده هستند مثل واهب. دائمًا در هانیا دیآیم

 یجهاننیا یایشما اگر در یایموالنا، در یاینهان است و در ییایدر کی نیبنابرا پس بخشنده، عطاکننده. یعنیعابد. واهب 

که نشان  یشکل نیمثل ا نه .دیدر طاعت هست د،یهست میتسل یول د،یبخشیدائماً م ایبه آن در دیو وصل بشو دیبشو

که قضاوت  یذهنعنوان منبه ما ما. میشناسیعکس آن را م دیمقاومت کن نه ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شماره دهمیم

موضوع پرستش خودمان را که براساس  م،یپرستیرا م هایدگیو همان مینیبیم هایدگیهمان قیو ازطر میکنیو مقاومت م

به دست  یبزرگتر زیچ کیفکر کند  کهنیکه، مگر ا ستیبخشنده ن یذهنمن میخشبینم وجهچیهبه میها زنده هستآن

ماست که  یذات اصل بخشش .ستیبخشش ن نیا اوردیدست بهزار دالر بهده کهنیا دیامبه دهدیهزار دالر م  .آوردیم

 ۹]شکل شمارهمرکزش  یهانیچهنقط نیبا ا یذهنمن نیا دینیبیطور که مو همان شودیدرون باز م یفضا کهنیمحض ابه

 ها هستند.آن پرستشش ذهنی([)افسانه من

ها حالش را خراب ها است و بتاست درطاعت بت یرونیب یزهایطاعت چدر ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شمارهشخص  نیا 

اگر شما مرکزتان عدم  دیگویم یول میشناسیرا م نی. خوب اپرستدیها را مکه در مرکزش است آن یزیهرچ  .کنندیم

و  ایدر دیکه شُد دید دیدرونتان باز بشود خواه یفضا نیو ا)حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل شمارهبشود، عدم بشود 

دائما  یعنی د،یدائماً در طاعت هست د،یو دائماً بخشنده هست نیقی یایدر دیبزرگ هست یایاز در کوچکی ۀنمون کیدرواقع 
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  .میهست نهایتبیکه ما  ردیگیم جهینت جانیبعد از ا  .دیهست میچرا؟ در تسل د،ینس او هستدائما از ج د،یهست میتسل

 دینیبیم )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل شمارهشکل  نیطور که در اهمان کندیدرون ما را باز م یفضا یپس زندگ

 ایدرواقع با آن در ا،یاز همان در بخشد؟یاز کجا م دائماً بخشنده است. ایدر نیا .ایدر میشویما م ماندینم ینیچنقطه چیه

 .نیاست. بله، هم میدرحال تسل شهیاست و هم یکی

 پُرمرجانِ ما، عُمرِ دراز و جانِ ما یایدر

 یتیَبُوَد، ما را نباشد غا حدیعُمرِ ما ب پس
 (٢۴۴٣ هشمس، غزل شمار وانید ،ی)مولو

است؟  ایکدام در )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل شماره نیا باز کنم ادرون ر یفضا یعنیکنم  دایرا پ ایمن اگر در پس

 ییزهایچ توانمیمن م ایاز برکت است، پر از مرجان است، پر از عشق است، آ پر است، زنده شدم به او. نیقی یایهمان در

 نیا کهنیا یبله. برا امدند؟یهنوز نکه  اورمیب ییهاغامیپ اورم؟یوجود ببه اندامدهیوجود نهنوز به ستندیجهان ن نیکه در ا

جا در آن ابدی ۀلحظ نیفضا باز شد آمدم به ا نیا کهنیهم  پر از جواهر است، پر از مرجان است، پر از گوهر است. ایدر

 دراز، جانم چه شد؟  ،نهایتبیساکن شدم عمرم چقدر شد؟ 

بود که  یذهنمن که جان من جان رفت. نیبود ازب ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شمارهشکل  نیکه در ا امیآن جان ذهن

جان  کیکه آن جان که ُمرد  نمیبیم  رفت. نیبآن از شدم،یناخوش م شدیکم م شدمیخوش م شدیم ادیموقع پولم زهر

ا، م یجان ما، جان اصل نیا دیگویم است، زنده شد. تییخدا ایصورت عدم است، من به ایعدم است،  نیکه جانِ هم گرید

 .بخشمیدر طاعت او هستم و م شهیهستم که هم ییایدر کیمتوجه شدم که من  من عمر دراز ما خودش را به ما نشان داد.

در مرکز  ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شماره هایدگیهمان ی. وقتستین هایگدیعمرِ همان نیعمر ما ا شودیپس معلوم م

 هستند. بله. یمردن هانیهستم. چرا؟ ا یمردن کنمیفکر م کندیم دیعمر من را تهد تیمن هستند محدود

 هالِکٌ جز وَجهِ او ءٍیشَ کلُّ

 مجو یدر وَجهِ او، هست یانه چون
 (٣۰۵٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 که اندر وَجهِ ما باشد فنا هر

 هالِکٌ نَبوَد جَزا ءٍیْشَ کُلُّ
 (٣۰۵٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو



 Program # 847                                                            ۸۴۷برنامه مشاره 

 31صفحه: 

چون آن   هستند. یهستند، مردن یرفتننیهستند، ازب یفان ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شماره هانچینقطه آن ۀهم یعنی

)حقیقت وجودی  ۱۰]شکل شماره میها را اگر از مرکزمان بردار. آنمیهست یمردن میکنیهستند ما هم حس م یمردن زهایچ

. ستیآفل ن زیچ ست،ین یفان زیچ ست،ین زیدر مرکز ما چ کهنیا یبرا شودینمهالِکٌ، به ما اعمال  ء  یْشَکُلُّ  گر،ید انسان([

 سهیقابل مقا یکه جان ما با آن جان قبل میشوی. جان ما زنده شد و متوجه ممیستین یکه ما مردن میشویمتوجه م دفعهکی

جان عاقل است  نیا ردیگیم یدگرا از زن تشیحس امن کهنیا یبرا ترسدیجان نم نیجان دائم شاد است، ا نیا  .ستین

جان پر از  نیا شودیم تیخدا هدا ۀلیوسجان به نیا  است. یندارد خودش زندگ یزندگ یدگیکه همان کندیم ییشناسا

جان فضاگشا است،  نیجان شاکر است، ا نیجان صبور است، ا نیها را حل کند، اعمل کند، چالش تواندیم قدرت است.

 است. نهایتبی حالنیاست و درع نندهیجان آفر نیاست، ا یدجان شا نیاصالً ذات ا

 پُرمرجانِ ما، عُمرِ دراز و جانِ ما یایدر

 یتیَبُوَد، ما را نباشد غا حدیعُمرِ ما ب پس
 (٢۴۴٣ هشمس، غزل شمار وانید ،ی)مولو

 .دیکار را بکن نیشما خودتان ا میکن میرا به چهار قسمت تقس هاتیرفت که مثالً ب ادمیکردم حاال  عرض

عمر من عمر  ست،ین هایدگیهمان نای ۀکه عمر من انداز شومیمتوجه م شوم؟یپر مرجان را اآلن متوجه م یایمن در ایآ 

 حدّیام که عمرِ من بمن حس کرده ای. آستین امیمن جانِ جسماست، آفل است، جانِ یفانچون جسم من  .ستیم نمجس

]شکل خدا هستم؟  نهایتبیکه  کنمیمن حس م ایدر مرکزم هستند. آ هایدگیه هماناست؟ جاودانه هستم من؟ اگرنه ک

 نشانبله. اگر واکنش  د،یدهیدارم؟ اگر شما واکنش نشان نم قیعم اریبس ۀشیر )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰شماره

 که : دیگوی. بله. حاال مدیتجربه کن دیتوانینه نم د،یدهیم

 یهمرَه شو هالیس با ،یقطره گَر آگه شو یا

 یآفت ینیبَرَد، در رَه نب ایدر یِسو لَتیس
 (٢۴۴٣ هشمس، غزل شمار وانید ،ی)مولو

نفر  کی یانسان، ا یا یعنیقطره  یا «یهمره شو هالیبا س ،یقطره گَر آگه شو یا» میبخوان میتوانیهم م یطورنیا

 ،یستین هایدگیهمان نیکه ا یو بفهم یظه مرکزت را عدم کنلح نی. اگر در ایهست نهایتبی یِایاز آن در یاانسان، قطره

زمان  نیا که مخصوصًا دَر دید یخواه ،یستین نیاز جنس آفل ،یاز جنس عدم هست ،یهست نهایتبی ۀشدگشوده یفضا

 یجورچه لیکه س دیدید جانیاز ا ییجو کیاست.  یجار نندگانیشما ب قی. اآلن ازطردینیعشق را بب یهاغامیپ لِیشما س
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 کی شوندیم یبا هم قاط هانیا یوقت جا،نیاز ا خوردهکی جانیاز ا خوردهکی جا،نیجو از ا کی دیآیباران م یاست وقت

 ونیزیتلو نیزمان، با ا نیا در یحتّ هاغامیبه پ میدهیم اگر ما دل یعنی.  ایدر رودیم ل،یبه س اندازدیقطره هم خودش را م

 کی شوندیم شوند،یها جمع مآن زندیریم ییرا درون جو یآن آبِ زندگ یعنی دهندیم غامیصدها نفر پ برنامه، نیبا ا

 شد. دیخواه داریب ل،یس نیدرون ا دیندازی. اگر شما خودتان را بلیس

 داردیتو را برم لی. سدیاگر دل بده کند،یم داریشما را ب دیگویم یزیچ کیآن شخص  د،یگویم یزیچ کیشخص  نیا 

ها توَهم نیمجاز و ا نیو ا هایدگیهمان نیا میهست یکه با مرکزِ عدم، ما زندگ میشویفوراً ما متوجه م یعنی ا،یآن در بَرَدیم

بلند شدن  نیا دهد،یاصالً پُز م دهد،یدانشَش ُپز م یبرا دهد،یپُز م پولش یبرا یکس کیکه  شودیدار م. خندهمیستین

 ی. اگر به کارهاخنددیاش مآدم به گذشته خندد،یما، آدم به خودش م یبرا شودیدار مبر خندهعنوانِ آدمِ متکّبه

ما  یبرا یذهنمن یاَداها یعضها بموقع ی. بعضدیشد ایاز جنس در دیدیرس ایحتماً به در د،یخندیتان شما مگذشته

 م،یخندیمان مبه رنجش م،یخندیبه قهِرمان م ،میخندیمان مبه خشم م،یخندیبه خودمان م م،یخندیم دیآیمسخره م

خواستم  یکس کیاز  یزیچکیدار است. کار کردم؟ خندهچه نیبب دیگویو م کندیکار دارد مچه مینیبیم یعنی میخندیم

 دیآیممرتب  یذهنمن یدردها ؟یچرا فضا باز نکرد ؟یدینداد، چرا رنج ؟یچه خواست یبرا ست؟یدار نخنده دم،ینداد رنج

اگر ذهنتان بدون ناظر نباشد. اگر  دیخندیشما م خواهدیم یشتریمرتب درد ب رود،یدرد دنبال درد م دینیبیباال، شما م

 است. یبعد تیو آن ب دیرویشما با او م کندیم یبدون ناظر باشد هر کار

 ینیبَرَد، در ره نب ایدر یسو لَتیس» ،«یشو همره هالیبا س» ،یداراگر مرکزت را عدم نگه یعنی ،«یقطره گَر آگه شو یا»

. میدارینم را عدم نگهمرکزمان  کهنیا خاطربه مینیبیکه در راه ما م یصَدَمات نیدر راه. ا رسدیصدمه به تو نم یعنی «یآفت

درون  میدامیجا برود. ما نبه آن دیبا یهرکس است،یطرف دربه رشیمس یاهر قطره کهنیدرست مثل ا ،یهرکس یعنی

را  ییزهایچ کیدردِسر  همهنیبا ا امدهین جانیدرک بشود که ا انسانی هر ۀلیوسبه دیموضوع با نیکه، ا میباش یذهنمن

قطع  شهیاز ر گران،یکند با د سهیها خودش را مقاها و براساسِ آنآن دِیبشود و براساِس د دهیها همانجمع کند و با آن

 یذهن ضِیباشد ناخشنود باشد، مقاومت کند، مر یًا احساس نقص کند کمبود کند، ناراضابر باشد، دائم کیبشود مثل 

 است.  یذهنمن یهاتیّخاص هانیما. ا میامدین نیا یدرد را پخش کند، حسود باشد، برا اورد،یوجود بباشد و درد به

ما نشان  خودش را به یکِ کند،یه مناظر که به ذهن نگا یاریهش نی. اکندیذهنَش را نظارت م کهیوقت فهمد؟یم یک

شده نگاه گشوده یفضا نیا میکنیم ییفضاگشا کهنیمحضِ ا. بهمیکنیم ییگشافضا میشویم میتسل ام یوقت دهد؟یم

 واکنش ندیبی. بعد اتفاق را مندیبیاتفاق را م ندیبیرا م دادی. تازه روکندیکار دارد مچشم دارد، به آن ذهن که چه کندیم
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 نیا دیگویم یچ یکه زندگ ندیبیرا هم م یبعد پاسِخ زندگ ندیبیرا م اشیذهن. واکنش منندیبیرا م اشیذهنمن

 دیخواهیکرده شما م یکار کی یکس کی دینیبیم دفعهکی دیهست یها در دو راهموقع ی. بعضدیگویم یچ یذهنمن

که حضورِ ناظر  تاس یکس یبرا نیبِرَنج، ا ر،یبرو برو انتقام بگ دیوگیم یذهنبرود، من دیبگذار دیرها کن دیکن یریگسهل

که از درد  یذهنعقِل من یکیشده عقلِ خداست، آن گشوده یحضورِ ناظر و عقِل فضا نیکه ا دیفهمیشما م و دارد.

واضح است  یلیخ. پس ردیگیصورت نم کارنیا دیجذب ذهن بشو ی. ولدیکنینگاه م دیچون دار دیکنیعمل نم د،یآیم

 .گرید

)حقیقت وجودی  ۱۰]شکل شمارهآگه است  نیا ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شماره ستیآگه ن نیا ،«یقطره گَر آگه شو یا»

 یطورنیهم یعنیجهان هست.  نیدر ا یاریهش لِیمتوجه خواهد شد که واقعًا س دفعهکی هالیشخص با س نیا انسان([

را به گوشَش  غامیپ یآگاه بشود، زندگ یکه اگر کس دیگویموالنا دارد به ما م کهنیامثل دیآیم غامیاگر گوشِ شنوا باشد، پ

که  مینیبیروزها م نیا یول داندیم ندیبیم یزندگ گریرا د هانیاگر آگاه باشد مرکزش را عدم کند. از کجا؟ ا رساندیم

باشد؟ زمان موالنا هم ممکن است بوده هم ممکن شیصدسال پ ای. آدیآیم ادیز ورنیور ااز آن غام،یپ یبارهایمثالً جو

که آگه است،  یموقع هم موالنا متوجه بوده که هرکس زمان خودش گفته است. پس در آن یگفته برا والنارا م هانیاست؟ ا

خودمان  میتوانیما مبله و  .دیآیم لیصورت سبه یکه حت دیآیم غامیپ قدراینو  رساندیم غامیخدا، به گوشَش پ ،یزندگ

. میبزرگان قرار بده ۀیبق میعطار قرار بده میقرار بده یفردوس میهحافظ قرار بد میموالنا قرار بده یهاغامیرا در معرض پ

 یذهنبا من میاگر ما بخواه کهنیا یهم به ما نرسد برا یضرر چیه ا،یبه در دنیو در راهِ رس ایما را ببرد به در لیبله، تا س

 دیاست نگاه کن یبعد تیب نی. ادیرنج میواهرا از ما خواهند گرفت و ما خ هانیزور ابه م،یناظر برو یِاریو هش ی آگاهبدونِ

 .کندیفرق نم ،یشویغافل م یکنمقاومت یعنی «یغافل شو یوَر سَرکَش» میبخوان میتوانمی ای ،«یغافل شو یسَر کِش وَر»

 ی مستَوعشقِ لِیآن س ،یغافل شو یسَر کِش وَر

 فَتیأبر تو دارد ر کو کِشد،یم ردیتو گ گوشِ
 (٢۴۴٣ هشمس، غزل شمار وانید ،ی)مولو

)افسانه  ۹]شکل شماره یمقاومت کن اگر : راست، درست، کامل یمستَو دینیبب ،مهربانی فت،أرَ نیهم یعنی فتأر

حالت  نیا ،«یغافل شو ،یسَرکش ور» نا،موال دیگویچه م دینیبیمغافل  یکه اگر مقاومت نکن ی، غافل بشوذهنی([من

 یهاغامیپ د،یآیم لیروزها آشکارا س نی. ادیآیم لیهرحال آن سبه دیآیم یلیس کی یعنی ،«یعشقِ مُستَو لِیآن س»

)حقیقت  ۱۰]شکل شمارهمرکز را عدم  یوقت یعنیخدا کامل است  غامیکامل است پ ی. آن ُمستَودیآیعشق از هرطرف م
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نسبتاً  غامیدارد ممکن است پ یذهنکه من یما است. کس یهاغامیندارد. نقص در پ ینقص چیه میکنیم ان([وجودی انس

 یجالب زیچ کی یکس کیتا  خوردیکه به دَرد م دیبگو یناقص زیچ کیممکن است  دیبگو یخوب زیچ کیبدهد  یخوب

است و  دممرکز ع یوقت یول هایدگیدست آوردن همانبه یبرا خوردیجهان به دَرد م نیکه در ا دیگویم یکامل د،یگویم

 غام،یپ نیندارند حتماً بهتر ینقص رسند،یکامل هستند که به شما م هاغامیپ نیدر مرکزتان ا دیشویم یکیشما با خدا 

مقدور است که  ییجاقدرت تا آن نیبهتر ت،یامن حس نیبهتر ت،یهدا نیعقل، بهتر نیاتفاق، بهتر نیحالت و بهتر نیبهتر

 در آن هست. زیچهمه یعنیشما خواهد آمد  یبرا یشاد نیبهتر

 صورتنیبا مقاومت در ا دیشما رَدش کن یش را به شما بدهد ولکند مِهر یسع یاگر زندگ ،«یغافل شو ،یسَرکش ور»

ها موقع یکه بعض دینیبیپس شما م .است یمهربان یاز رو ستیاف و ظلم نحاِج یاز رو نیو ا کِشدیم رد،یگیگوش ما را م

 یخاطر مهربانبه نی. امیکنیپس سقوط م میدهیهمه را از دست م دفعهکی ای میدهیما نصف دار و ندارمان را از دست م

که کارمان  مینیبیم مانیهایدگیو همان مانیدردها ۀلیوسقدر بهآن م،یهست عقلیقدر بکه ما آن ندیبیاست م یزندگ

را  نیا افتدیم مانیکه برا ی. با اتفاقکندیسقوط م دفعهکیما  یذهنمن نیاز ا یادیمقدار ز جهینتدرست نخواهد شد در

از اوضاع  میرنجیو از مردم م میرنجیو م مینالیما م یذهن. درست است که با عقل مندیخدا بگذار یحساب مهربان شما به

سؤال  نیام؟ اام و غافل بودهمن مقاومت کرده ایکه آ مییبگو میدبرگر دیبا .ستیکه درست ن میرنجیاز خدا هم م میرنجیم

از  یادیرا فرستاد مقدار ز لیس نیفکان اقضا و ُکن کندیها را اداره مکه انسان ییروین کیرا  نی. امیبکن خودمانرا از 

ناله  کهنینه ا رمیبگ دیرا من بابه من داد و درس  یدرس کیبود  المنونبُیاتفاق ر نیمن را شُست و ُبرد. ا یهایدگیهمان

 کِشدیگوش من را گرفت اآلن دارد م نمیبب دیو دوباره کور بشوم. نه، با بشوم نیکنم، خشمگ تیکنم، اعتراض کنم، شکا

 خدا مهربان است.  کهنیا یخودش برا یسوبه

 *** اپیان قسمت دوم ***
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 مُسَْتفْعِلُن، اکنون شِکَر پنهان کنم مُسْتَفْعِلُن

 یاَندَم غارتآورده انیطوط یجوق بیغ کز
 (٢۴۴٣ هشمس، غزل شمار وانید ،ی)مولو

به ذهن که  میرویم میاآلن دار دیگویام موالنا مخوانده تانیرا برا اتیاب نیکه: ا دیگویآخر دارد م تیچند ب نیمن ا نظربه

 نیارتعاش ا قیطرام ازم. من به شما ِشکر دادهکه من به شما شِکر بده ستیالزم ن گریو د فهمدیم هیعروض و قاف شتریب

 یموضوع را برا نیو دارد ا دیریکه شما خودتان شخصاً از خدا بگ کنمیاآلن من شِکر را پنهان م دیاغزل و شما غارت کرده

را  یشاد یدگبه زن مینه از درون خودمان وصل بشو میموالنا بخوان شهیکه هم میخوانیکه ما چرا موالنا م کندیما مطرح م

 .میخوانیموالنا م میدار ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شماره یذهنمن یوقت میریخودمان بگ

مرکز  )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل شماره مانبه مرکز آوردیو عدم را م کندیم یارتعاش به زندگ اتشیموالنا با اب و

غزل تمام  یمرکز ما عدم بماند وقت نیا کهنیا یبرا رد؟یگیچه م یاز موالنا برا ردیگیو شِکر را م یعدممان ارتعاش زندگ

. خودمان میاست که خودمان وصل بشو نیا یکارها برا نیتمام ا یعنی .میریبگ یرا خودمان از زندگ سببیب یشد و شاد

 یکیهست.  یددوتا منبع شا .میاوریب یو خودمان از اعماق خودمان شاد میبشو یوصل به زندگ میبه وحدت زنده بشو

است  نیا یکی شودیمرکز ما عدم م میخوانیرا م نیا یو وقت دهدیم ادیرا به ما  یغزل کی ییموالنا کی ،یریپ کی کهنیا

وصل  میشویزنده م یبه زندگ میریگیارتعاش را م نیا یول .زنده شده است یکه به زندگ میریگیم یانسان کی زارتعاش ا

  .میارتعاش او باش یاگد شهیبه خودش نه هم میبشو

و خودتان  سببیب یو شاد یبه زندگ دیدر مرکزتان در درونتان خودتان وصل بشو دیکنیبرنامه گوش م نیشما به ا ۀهم

است نه  نیاصالً هدف هم دیوصل بشو دی. خودتان باگرید ینه از کس ،نه از موالنا ،برنامه نینه از ا ،نه از من دیریگاز خدا ب

 گرید خردهکی مییآیبعد هم م ۀدفع گرید دیبرو دیبعد بلند شو میاگرفته ینیریش میاشِکر گرفته خردهکی کهنیا

 .میبشو ریگیماه میخواهیبه شما م میدهیکه نم یماه .میریگیم

 دیریاز خدا بگ من. شما خودتان کنمیکه اآلن شِکر را پنهان م دیگویم ،«مُسَْتفْعِلُن، اکنون شِکَر پنهان کنم مُسْتَفْعِلُن»

 دیمن با ایور آورده بودم. آکه از آن یشِکر ،دیاشِکر من را غارت کرده دیاآمده د،یابوده یبیغ انیشما طوط کهنیا یبرا

است اگر موالنا  نی. پس منظور ادیکُن بشوکه شما هم شِکر پخش کنمیکار را م نینه ا ،جا به شما بدهمبروم از آن یه

خودتان و شما  ییخدا یبه منبع شاد دیاست که شما در درون وصل بشو نیها اکوشش نیا ون،یزیتلو نیما ا میخوانیم

 بارکی یاکه شما هفته کنمیبرنامه را من اجرا نم نی. ادیبعد برو دیریشِکر بگ دییایب جاکیاز  کهنینه ا ،دیشِکرپخش بشو
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 دییایرفت دوباره ب تانیکوک یوقت دیهفته کوک هست کیتا  دیبعد برو دیبرنامه گوش بده نیدو، سه ساعت به ا دییایب

 .دیاست که شما خودتان زنده بشو نیهدف ا .ستین نینه، هدف ا دیگوش بده

 یقبل یاند کارهااند دوباره رفتهاند شِکر گرفتهآمده یکسان کی گریبه ذهن د دیارفته یعنی« مُسَْتفْعلن مُسْتَفْعلن»

 تواندیآدم م دیهم د گرید جورکی شودیکه م دیادهید د،یاگر شما مرکز عدم را تجربه کرده. نه اکنندیخودشان را م

جسم عدم را بگذارد مرکزش و  یبه جا تواندینکند م یزندگذهنی([)افسانه من ۹]شکل شماره یذهنمن نیا ۀلیوسبه

 ردیگیم یاز زندگ سببیب یشاد شودیحالش خوب م گذاردیرا که م )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل شماره عدم

 د،یخودتان با گرید ندیبیدرد م ند،یبیمانع م ند،یبیمسئله م ،ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شمارهگذاردیجسم م یوقت

 ۱۰]شکل شمارهساعت مرکزتان عدم  کی حاال یذهنمن نیبا هم دیبرو دیبلند شو کهنینه ا دیوصل کن یخودتان را به زندگ

بعد  ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شمارهمانمرکز میرا بگذار هانیچنقطه نیبود بعدًا دوباره اوجودی انسان([ )حقیقت

خودتان.  دیکُن هست. نه شما ِشکر پخشمیمقدار هم شِکر غارت کن کی گرید ییاز جا گرید یکیاز  میرویکه حاال م مییبگو

 د،یگویشِکر را م نیحاال هم کردندیغزل گوش م نیند که به اهست ییهاهمان انسان انیطوط ۀدست ایبله پس جوق 

 نو.تو شِکر نگر نوبه دیگویم

 شنو دنیینو، آوازِ خانگر تو نوبه شِکَّر

 یرا آلت انیطوط ین ،یشِکَر را صورت نیا ین
 (٢۴۴٣ هشمس، غزل شمار وانید ،ی)مولو

 یتوانیاز او هم م یلحظه. شِکر را نگاه کن اگر از من گرفتبهو، لحظهننوبه ریام به تو، تو شِکر از خدا بگشِکر داده خردهکی

 .گرید ریور خودت بگرا برگردان به آن ریحاال مس یگرفتیم جانیاز ا کهنیدرست مثل ا دیاست او بگو ستادهیاو ا یریبگ

شکر را با ذهنت  نیاما ا ،ینده هستو شکر جَوَ رندهیکه تو خودِ شِکر گ نیرا شنو، بب دنینو، آواز جوتو نوبه بنگرشکر 

  .نینب تیهاجستجو نکن، با حس

ها و با لب و دندانشان با دندان خورند،یهم که شکر م انیطوط نیا دیگویم ،یرا آلت انیطوط ین ،یشکر را صورت نیا ین

که از  ستین یآن خوشصورت ندارد،  یزندگ یشاد جَوَد،یو م ردیگی. آن قسمت عدم ما است که شکر را مدندیجوینم

فرم ندارد، صورت ندارد و شما هم که  یبرکت زندگ ،یعشق زندگ ،یزندگ یشاد ،یزندگ ینیری. پس شدیآیم یدگیهمان

دنبال  دینبا یذهن. با مندیشوینم تانیذهنمن لهیوسبه د،یشویبرخوردار م نیاز ا د،یکنیرا تجربه م نیا یعنوان طوطبه

 دیو متوجه خواه دیریبگ دیتوانینو شکر ماز خدا، نوبه ،یاز زندگ د،یاگر مرکز را عدم نگه دار ی. ولدیبگرد یشکر معنو
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حلقوم  دیگویم نیهم یبکند، برا تواندیشکر را دوست ندارد و هضم نم یذهن. اما مندیکنیهضم م دیشد که شکر را دار

 شکر را ندارد.  نیا تیبشر ظرف

 گردد،یم یشکر را بشناسد، دنبال شکر معمول نیا تواندیآدم نم نی، اذهنی([سانه من)اف ۹]شکل شمارهآدم  نیا بله،

 تواندیرا م یتا حس و ذهنش، شکر زندگکه با پنج کندیبجود. فکر م شیهابا دندان خواهدیم گردد،یم یمعمول ینیریش

 انعنوشما به یعنیهم،  یآن طوط ([)حقیقت وجودی انسان ۱۰]شکل شماره شکر صورت ندارد، نیا دیگویبشناسد. م

 :دیگویرا م نی. حاال همدیرا تجربه کن یشاد نیشکر و ا نیکه ا دیباش دیمرکزتان عدم باشد، از جنس عدم با دیبا یطوط

 شِکَریاَنْدَر ن دیَدِگَر، کان نا یخدا قَند دارد

 یو حُلْقومِ بَشَر آن را ندارد طاقت یّطوط
 (٢۴۴٣ هارشمس، غزل شم وانید ،ی)مولو

در  شود،ینم دایپ یجهاننیا یزهایچ یعنی شکریدارد که آن در ن یگریقند د کیخدا  ،یماد یقندها نیاز ا ریغ پس

و  یذهنمن یِو آن طوط شودینم دایپ مینیبا ذهن بب میتوانیکه م ییزهایدر چ شود،ینم دایپ یجهاننیا یهاتیوضع

که  یذهنعنوان منانسان به ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شماره یذهنمن یعنیشکر را ندارد.  نیاو، طاقت ا یِحلقومِ ذهن

آن  نیبنابرا شناسد،یرا م دیآیم یدگیکه از همان یو توجه و خوش دییشِکَرِ تأ کند،یو مقاومت م کندیدائماً قضاوت م

اصاًل در  شناسد،یرا نم سببیب ی، آن شادانسان([ )حقیقت وجودی ۱۰]شکل شماره دیآیقندِ خدا را که از مرکز عدم م

 آن. ستین ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شماره هایدگیهمان نیا

دارد  یگرید ینیریش کیدارد،  یگریشکر د کیکه خدا  میفهمیپس ما اآلن م شِکَر،یاَْندَر ن دیَدِگَر، کان نا یخدا قَند دارد

، )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل شمارهشکل  نیعشق، در ا میرا گذاشت اسمش سبب،یب یشاد میکه اسمش را گذاشت

در  هانیا م،یریگیما م ،یکه از زندگ یتیامنحس  نیا ها،نیقدرت. ا ت،یعقل، هدا ت،یحس امن رش،یپذ ،ینندگیمثالً آفر

هم  یذهناست، من یذهننم نیو بشر را، منظور از بشر هم ستندین ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شماره هانیچدر نقطه

 ۱۰]شکل شمارهمرکزش عدم است یوقت زندیخدا حرف م یِ صورت طوط. انسان بهزندیاست که دائماً حرف م یطوط کی

 زندیحرف م یصورت طوطباز هم به ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شمارهدارد یذهنمن ی، وقت)حقیقت وجودی انسان([

 ،یذهنو حلقوم من یو پس طوط دیگویها را ماست، آن دهیها همانکه با آن ییزهایآن چ د،یگویرا م اتیموقع حفظآن

 خدا را ندارد. سببیب یطاقت شاد
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 که او گُنجا ندارد در فَلَک یزیشَمسِ تبر چون

 یساحَت بیاو دارد عَجا دِیمَطْلَعِ خورش کانْ
 (٢۴۴٣ هشمس، غزل شمار وانید ،ی)مولو

به  کند،یم فیکه موالنا تعر یطورنیموالنا بوده است که او ا اریعرض کردم  یزیشمس تبر ،یزیمانند شمس تبر دیگویم

بود، در همه  یزیکه آن شمس تبر یزیهرچ ،یزیکه آن شمس تبر دیگویخدا زنده بوده است. م تیخدا و به ابد نهایتبی

در واقع نماد کائنات  زیکائنات است. تبر نیا دِیکه خورش کندیم طلوع یدیخورش کیدر ما  یعنی. دیایب دیپد تواندیم

 داریپد دیخورش نیا یوقت یول شودیم داریپد یدیخورش کی. در انسان یفرمیاست، جهان فرم است، جهان فرم و ب

است، واقعا  دیکه اطراف خورش ییباال هم احتماالً فضا دیخورش نیاست. در ا نهایتبیاطرافش  یواقعاً، فضا شودیم

  ست.ا نهایتبی

 یزیشمس تبر ایاست،  یزیخدا که همان شمس تبر تیو ابد نهایتبیشدن انسان به  زنده ای یزیشمس تبر نیا دیگویم

 شود،یآسمان جا نم نیدر ا یعنی شود،یدر آسمانِ فرم جا نم نیا م،یبه آن زنده بشو دبای ما ۀاز آن جنس بوده است، که هم

 دیکان مطلعِ خورش د،یمحل باال آمدن خورش یعنیمحل برآمدن او، مطلع  کهنیا یبرا شود،یبلکه تمام کائنات در آن جا م

 دارد. یزانگیشگفت ۀپهن ایمساحت  کی د،یآیخدا در ما باال م تیو ابد نهایتبی ای یزیکه شمس تبر ییجا یعنیاو، 

 «شوم؟یزنده نم یزیرا به شمس تبرچ شوم؟یچرا به حضور زنده نم»: ندیگویکه م یبه کسان دهدیجواب م جانیا بله،

را دارد،  یدگیهزارتا همان یشخص کی ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شماره دی. نگاه کنیکنیفضا را باز نم کهنیا یبرا

 جانیا ی. حتینه، فضا باز نکرد« زنده بشوم. خدااآلن به  دیبا گریخُوب من که د»که:  دیگویبعدش م اندازد،یرا م شیدوتا

 نیتمر کند،یم نیتمر کند،یم نیتمر یه کند،یمرکزش را عدم م یکس )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰شکل شماره]هم 

 یخُوب برا «شوم؟یخُوب چرا به خدا زنده نم»چه شد؟،  یزیچ، چه«چه شد پس؟»که:  دیگویبعد از شش ماه م کند،یم

 دِ یخورش کی د؟یایباال ب یجورچه ،یداشته باش یخال ادِیساحتِ زم دیبا د،یایتو باال ب رد دیاگر قرار باشد آن خورش کهنیا

آقا ما »: ندیگویم اندازندیرا م شانیهایدگیاست که مردم همان نیهم ی. براخواهدیم نهایتبی یِفضا کی ،نهایتبی

را حاال  شیهایبعض م،یها را انداختدرد یبعض م،یآن را انداخت میزرنگ بود م،یها را انداختآن میشدیم نیخشمگ گرید

چه شد،  دیخورش نیا دییگویبعدش هم م ها،یدگیدر انداختن همان دیکنیم قهیکه، شما مضا شودینم« .میدارینگه م

  د؟یآیچرا باال نم
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ساحت  کیما  د،یایخدا، در ما باال ب نهایتبی ،یزیشمس تبر دیاو، خورش دیخورش کهنیا ی، برا«او دیمطلع خورش کان»

 یرفتارها یبرا میکنیفضا باز م خردهکی. ما میکنیجهان ما حس نم نیکه در ا میخواهیم ،یزیانگشگفت ب،یو غر بیعج

فضا باز  ندیگویمردم هر چه م م،یشد شرفتهیپ یلیما خ گرید م،یباز کرد افض یلیخ گریآقا د»مان: مثالً همسرمان، بچه

خدا،  نهایتبیشدن شما به  زنده یبرا یول ،یشویبله، دچار دردسر نمخوب است،  اتیعاد یزندگ یخُوب برا« .میکنیم

 تیذهنمن کهیطورباشد، به زیگانخودِ تو شگفت یتا وسعتش برا یادامه بده ،یادامه بده دیو با ستین ینه، آن فضا کاف

عقلم  توانم،یآقا من اصاًل نم»: دیگویم کندیذهن نگاه م یوقت یعنی یساحت بیآن فضا را. دارد عجا ردینتواند اندازه بگ

شما کار  یِرو هایدگیهمان نیعقل ا یوقت .یرسیبه آن فضا م یممکن است دار د،ینرس تیعقل ذهن یوقت« .رسدینم

 طلوع کند.  دیاست آن خورش بیقرباز شده است و َعن یلیکه فضا خ دهدینکرد، نشان م

: دیگویغزل م انِ یپا ی. ولمیکنیم دایحالت پ م،یکنیم دایمرتبه پ م،یکنیمکه ما کار  یاامروز موالنا گفت به درجه البته

به طلوع کردن  کندیشما شروع م دِیکه خورش خواهدیم یمیعظ اربسی ۀپهنه و گستر کی یعنیدارد،  یساحَت بیآن عجا

. دیپرسی. وگرنه نمگریکرده است دباز ن یعنی د؟یآی: پس چرا نمپرسدمی را الؤس نیا یو نور انداختن. عجله نکن. اگر کس

 الؤس نیاگر شما ا شوم؟یچرا به خدا زنده نم م،یکنیکار م میاآلن سه سال است دار میخوب کار کرد ند؟یگویشد م یچ

. پس کندمی الؤکه س یمن دار کیپس  یکنمی الؤ. اصاًل اگر سکندیذهنت دارد کنترل م یعنی ؟یچ یعنی د،یکنمی را

. دیکن فیضع د،یکن فیضع د،یکن فیضع د،یکن فیضع د،یکن فیضع یلیرا خ یذهنمنِ دیشما با یعنی. در کنترل است

. من که دکنی الؤس دیمن هم نبا از. ییجا کیبه  میرسیم میعقلش نرسد. آن موقع دار یذهناصاًل من گریآنقدر که د

شما است که  ییِراهنما یها هم براصحبت نی. اتسین یگریدرونتان. کسِ د یو درونتان و خدا دیشما هست نی. ادانمینم

 . دیری. از موالنا کمک بگمیخوانیاز موالنا م

 که دیگویکه جالب است. م خوانمیبرایتان م یگریکوتاه د غزل

 ؟یچون که به ما مَلولَک ،یهمگان فُضوَلک با

 یگولَک میسخت َعظ یعاشق نِیکه به د رو
 (٢۴۸۱شمس، غزل شماره  وانید ،ی)مولو

 نیپس بنابرا ،ینسبت به مرکز عدم ملول ،یکه چون نسبت به ما ملول دیگوی: مدیگویم یپس از زبان زندگ د،یگویم

به  کهنیا برای کن ملأکه برو خوب ت دیگویم بعدکه در اطرافت هستند.  ییهاو کارِ انسان هاتیدر وضع یکنیمداخله م

 اتینادان نیو ا ینادان یلیخ یلیخ نینسبت به ا ،یرا متوجه بشو نیو ا یبشو یکیبا مرکزِ عدم با من  کهنیوحدت، ا نِید
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ما خودمان  ایکه آ مینیبب میاول به خودمان نگاه کن تِیب چهارمِکیدوباره  حاال سخت و سفت است. مواظب باش. یلیهم خ

فضول  یِو معن م؟یکنیقضاوت م م،یکنیدخالت م گرانیدر کارِ د هایدگیبرحسبِ همان ای م؟ینورافکنِ خودمان هست رِیز

 اوهی میدار میکنیتمرکز م گرانید یِ ور یکه وقت میشویمتوجه م ای. و ما آگواوهیکننده است هم  هم مداخله یبه معن

 که مرکزمان عدم است  یفقط موقع م؟ییگویم

 یکنیو آن دخالت م نیتو در کارِ ا کهنیکه علت ا دیگویم تیب نیبزند؟ در ا از ما حرِف خردمندانه یاست زندگ ممکن

است،  ریکاف، کافِ تسخ نیا ،ی. با همگان فُضولَکیشویمَلول م یشویهم خبردار م یو وقت یاز خدا خبر ندار کهنیا یبرا

فکر و کارِ  کندیو کوچک م کندیم ریکه موالنا مرتب تحق دینیبی. موفضولِ کوچول یعنیکوچک کردن است.  یعنی

 یرو میکنیتمرکز م یاثر ندارد. وقت گرانیبه د حتمانیما نص میدار یذهنمنِ یاثر ندارد. وقت کهنیا یرا. برا یذهنمنِ

 یرو یذهنعنوان منِبه ی. وقتمیگذاریاثر م گرانید یِرو میکنیم یو ارتعاش به زندگ میکنیخودمان، مرکز را عدم م

دخالتِ تو در  یعنی یتو فضول کوچولو هست دیگوی. ممیکنین را خراب مها و کارِ خودماکارِ آن میکنیتمرکز م گرانید

 ،ی. اگر نسبت به من مَلول نبودیخبریها و خودِ تو ندارد. چراکه از من بآن یرو یااثر سازنده چیه گرانید یِزندگ

 است. ریهم قابل تحق نیما نسبت به خدا ا یملول یعنیملولک،  گذاردیرا م سمشا دینیبیم

 ی. ولمیخوشحال بشو دیما با شود،یمرکزمان عدم م یوقت یعنی. میعمل کن دیاست که ما با یزیرا؟ درست عکسِ آن چچ

عدم  ی. وقتمیمرکز را عدم نگه دار میتوانینم میدیدردها د نکِ یع م،یدیها دجسم نکِ یما چون دائماً با ع هیدر مراحلِ اول

 چیه کهنیا یکوچولو است. برا یِملول یملول نیو ا میشویما مَلول م میخالت کند گرانیدر کارِ د میتوانیو ما نم شودیم

ندارد. انسان  یامالحظه اثِر قابل چیبشود ه نیغمگ ایخوشحال بشود  یذهنمنِ نیکه ا دیبگو خواهدیهم ندارد. م یاثر

 نیاصطالح ثمر دارد؟ ابه یلخوشحا نیاثر دارد؟ ا یخوشحال نیا شود،یخوشحال م شودیم ادتریز اشیدگیهمان

 ندارد.  دهیهم فا اشینیتنِ ما سازنده است؟ نه. غمگ یاست؟ مثال اثرش رو یواقع یِخوشحال

 یمرکز ما عدم است و در فضا قتاًیحقشدن با خدا  یکیوحدت،  نِیدر د ای. مصرع دوم آمیو ما اآلن به خودمان نگاه کن

 یِخدا کی م،یرا نگه داشت یذهن. ما منِمیرسیبا خدا به وحدت م یذهن یعنی م؟ینادان هست اریبس ای م؟یهست نیقی

به  ینادان بودن است. هرکس اریبس اریبس یعاشق نِ یدر د نی. امیبه وحدت برس میخواهیبا او م میکنیمنعکس م یتصور

در خودش  یقتیحق کیاز جنسِ عدم شدن،  ،یواقع یشدن با خدا یکیوحدت،  یعاشق نِ یدر د ای. آدخودش نگاه کن

که فُضولک است، در  ندیبینه در هپروتِ ذهن هست؟ اگر م ای کند؟یدارد م شرفتیپ ند؟یبیم یزنده شدن کی ند؟یبیم

 نیو به د ستین یعاشق نیو نسبت به خدا ملول است و در د دیگویم اوهی اشیذهنو منِ کندیدخالت م گرانیکارِ د
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خدا را  کندیفکر م پرستدیخشمش را م پرستد،یخدا را م کندیفکر م پرستدیم را شینادان است، مثال باورها یعاشق

 ای یبدل تیثیح ای یماد زیچ کی یکه برا یشدم، در حال نیخاطر خدا خشمگبه دیگویم شودیم نیخشمگ پرستد،یم

که  ینادان کی ،یگولَک میعَظ ختس نادان باشد. اریبس اریبس تواندیآدم م نیاست، اشده یدرد، ارتعاش درد عصبان ایکِبر 

مرکز عدم است منتظر  دانم،ینم ییگویم یعنیخودت را گول کن  دیگویهست م ینادان کیاست،  ریآن هم مورد تحق

 من حرف بزند. قیقضا هستم، منتظر هستم خدا از طر

 باش خاموش کُن، گوش را نْصِتوااَ

 گوش باش ،یزبانِ حَق نگَشت چون
 (٣۴۶۸ تیتر دوم، بدف ،یمثنو ،ی)مولو

 ینادان نیبا ا ،ینادان نینادان هستم، ا دانم،ینم جهیمن حرف بزند. درنت قیازطر یتا زندگ دانمینم میگویهستم، م گوش

 فرق دارد. دیگویم اوهیو  کشدیسرک م گرانیکه در کار د داندیکه م کندیکه فکر م

 تو مَلول در خدا یتو فُضول در هوا، ا یا

 یمُغولَک یکیرو که  ،یاآنِ قان نِه تو از چون
 (٢۴۸۱شمس، غزل شماره  وانید ،ی)مولو

که تو واقعًا با  دیبگو خواهدیم درواقع. خدا یعنیشاهنشاه، شاه بزرگ  یِمعناست به یمغول ۀقاآن؛ کلم نیهم یعنی قان

 یذهنمن یعنیذهن  یهاتیو خاصذهن  یهادر خواسته کهیکس یا ،یذهنو من طانیمال ش ای یمرکز عدم مال خدا هست

و  هایدگیهمان دیو د هایدگیهمان یهابراساس خواسته یمداخله کننده هست ،یهست گواوهی ،یهوا و نفس فضول هست

تو حرف  قیازطر یکه زندگ یکنیمرکزت را عدم م یو وقت گرانیو د هاتیدر کار وضع ،یگر هستها تو مداخلهقضاوت آن

تو فضول در هوا، به خودمان نگاه  یا ستند،یتو ن یذهنمن یهاها مطابق خواستهآن حرف ؟چرا ،یشویبزند ملول م

 است، خودش را رها کرده یعنی ت،فضول در هوا اس کندیدخالت م گریدر کار کس د یاگر کس م،یکنیم

 یما فقط رو م،یبگذار میاگر بتوان میاثر بگذار میتوانیخودمان م یکار رو قیفقط ازطر گرانید یباشد ما رو ادمانیدوباره 

اگر  یول میاثر بگذار گرانید یرو میتوانیم میارتعاش کن یو به خرد زندگ یاگر ما به زندگ م،یاثر بگذار میتوانیخودمان م

با  م،یندار شهیر چیه میمثل ابر هست کهیدر حال م؛یتمرکز کن گرانید یو رو یاز زندگ میما خودمان را قطع کن

اثر سازنده، مخصوصًا  م،یاثر بگذار گرانید یرو میتوانیم یچطور مانیهایدگیبا عقل همان مانیهایشدگیشرط

 .یلحاظ معنوها بهکردن آن ییراهنما
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 یزندگ ایمن مال خدا  ایآ دیشما از خودتان سؤال کن ،یاتو از آنِ قان ِنه چون؛ تو مَلول در خدا یتو فُضول در هوا، ا یا

مرکزم عدم باشد، اگر مرکزم عدم باشد  دیبا شهیباشد که هم یطورنیام؟ اگر ااو گذاشته اریخودم را در اختهستم تمامًا، 

 یشهروند معمول کی ،یهست یمُغول معمول کیپس تو  یستیاگر تو مال خدا ن دیگوی. مستین یگریآدم د ای زیپس چ

 ،یجماد کی ،یسنگ کی ،یدرخت کیدارد که شما مثالً فرق ن چیه یعنی ؟یمُغول معمول ،یچه شهروند معمول یعنی یهست

و مرکزتان مال جهان است پس  دیاگر شما در ذهن هست ستند،یخدا ن اریدر اخت ارانهیکه آنان هشآن یبرا یوانیح کی

که مال تان خاطر مرکز عدمبه داردیم یبدارد؟ خدا شما را گرام یخدا شما را گرام چرا .هیمثل بق همتو  ستین یمال زندگ

درد است شما مال  کیجسم است  کیاگر مرکزتان  دی. حاال شما از خودتان سؤال کندیگویرا م نیدارد ا د،یخدا هست

به درد  کندیکه سرخود کار م یشهروند معمول کی یعنی یمُغول معمول د،یهست یُمغول معمول کیپس  د،یستیخدا ن

هم سرش را  یکی کند،ی سرباز ُمغول را که به دستور شاه عمل ممثالً کی یکه، درواقع دارد رابطه خوردیپادشاه نم

 اثر ندارد، شیخوب کارها کند،یو کارش را م کندیرا م اشیزندگ یطورنیبه شاه ندارد هم یانداخته کار

که،  یتسیتو که آنِ قان که ن ؟یخاص هست یکنی: تو چرا فکر مدیگویموالنا م ردیگیرا در نظر م یعیوس فیط کی یول 

 ،ینبود یشهروند معمول صورتنیدرا ،است شانیاصطالح ا ،یمرکزت عدم بود، اگر ملول در خدا نبود ،یاگر آنِ شاه بود

که با  دیبگو خواهدیم یذهنمن نانسا .ینبود یذهنانسان من کیمثل  ،ینبود وانیح کیمثل  ،ینبات نبود کیمثل 

 یکنیمرکز را عدم م یوقت یمخلوق، ول کیندارد که، شما هم  یت فرقو نباتات و جمادا واناتیموجودات مثل ح هیبق

به خودش اعمال کند  یرا هرکس تیب نی. حاال ایشویم یباشنده خاص کی چیه ،یدهیشاه قرار م اریخودت را در اخت

هستم. اگر  یهنذمن اریجهان هستم در اخت ارینه در اخت ایشاه هستم خدا هستم؟  اریدر اخت ستمرکز من عدم ا ایکه آ

است  یطورنیاگر ا د،یآیاز دستش برنم یندارد، کار یردهستم که بُ یمخلوق معمول کیهستم پس  یذهنمن اریدر اخت

اداره کنم،  توانمیهستم، خودم را هم نم یمولاصالح دارم؟ من که آدم مع یچه ادعا کنم،یپس چرا در کار مردم دخالت م

اداره بکند و  تواندیخودش را هم نم یکه زندگ یهست ریُمغول حق کی ،یکوچک هستمُغول  کی یمُغولک یکیمنظورش 

باشد، مخرب باشد و سرش  رانگریو یآدم کی. دیهم اضافه کن یرانگریو د،یرا هم به آن اضافه کن یخرابکار تیالبته خاص

 یهاغامیفقط پ ردیاز خدا نگ یغامیپ چیه یعنیها هم اصالح بکند، ملول هم در خدا باشد، مردم باشد که آن یهم در زندگ

 اصالح کننده مردم هم باشد.  یباشد ول اشیذهنباشد، من طانیش
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 خوشک یگَه تُرُشَک، گَه ،یاگشته شیخو مَسْتَکِ

 یو کِبْرَکَت که چه؟ در هُنَرَک نُغولَک نازک
 (٢۴۸۱شمس، غزل شماره  وانید ،ی)مولو

 ،یهست تیهایدگیمست همان ،یاخودت شده یذهن: مست مندیگویغول، منُ  ق،یعم اریو کامل؛ بس قیعم یعنی نُغول

نقش را دارم،  نیا دانمیسمت را دارم، نم نیا ام،یپولدارم، جوانم، خوشگلم، قو ،یهست اتیذهنمست مشخصات من

مست خدا  کهنیا یمست کوچک، چرا؟ برا یعنیمَسْتَک  تاسهست و اسمش را گذاشته دهیهمان هانیدانش دارم، با ا

مست درست است  نیرها بشود ا تواندیمست است و از غم هم نم نیدرون باز شود ا یاگر مرکز عدم شود و فضا ست،ین

 پر از غم است.  و از غم هم نمی تواند جدا شود چون که مست است

 یو گاه یکوچولو هستعبوس  ی. گاهیمَستَک هست ،ی، تا مست خدا نشو«َمست خدا، غَم نَشود از تو جدا ینَشو تا»

است، چقدر  ریچقدر حق یدگیعبوس بودن و خوش بودن براساس همان نیکه ا دیبگو خواهدیم یعنیخوشِ کوچولو. 

 یاثر چیساعت ه کیبعد از  ،یزیچ کی یبرا شودیآدم خوشحال م دیکن. شما نگاهگذردیم عیاست، چقدر سر عمقیب

است و  رمقیب یلیخ یخوش نیآدم خوشحال است. ا قهیده دق قه،ینج دقپ خرند،یآدم م یبرا یزیچ کی. ستیاز آن ن

واقعًا  ایهستم  میهایدگیخودم هستم، مست همان ریمن مست حق ایبه خودش نگاه کند اآلن، از خودش بپرسد، آ یهرکس

 میتوانیرا م نیا گذارد؟یمن اثر م یخوب، رو ایبد  اُفتد،یاتفاق م رونیکوچک که در ب یزهایچ ایهستم؟ آ دامست خ

تو که هر دو کوچولو  یکِبر و خودخواه نی. امیکرد یاستغنا از خدا، هفته قبل بحث طوالن می. نازَک، ناز گفتمینازَک بخوان

 ستیو الزم ن دانمیم کهنیخاطر اهستم به ازینیمن ب دیگویکه م یکس یعنیاست.  ریحق یلیاز خدا خ یازینیاست. ب

 است.  طورنیبشوم، نازَک و کِبر کوچولو هم هم میتسل ستیزم نمرکزم را عدم کنم، ال

به  ازتانیکه ن دینیکه امروز هم مطرح شد که من از شما خواهش کردم بب ازیو عدم ن یحسِّ استغنا از زندگ نیا دیگویم

با  دنیکه با د یانشخاطر دکه به کندیبه جهان است و فکر م ازمندیکه ن یاست؟ هرکس یبه زندگ ازتانین ایجهان است 

 تیبه حِسِّ امن ،یزندگ تیبه هدا ،یبه عشق زندگ ،یاست و به خرد زندگ یدانش کاف نیکسب کرده و ا هایدگیهمان

و  لتیدر آن فض یعنی. دهدیم یکه چه، که چه؟ چه معن دیگویدر غفلت است. خودش دارد م یلیندارد، خوب خ اجیاحت

احتمااًل  یدانیهم که م یزیآن چ یعنی ،یناقص هست ،یعمق هستکم اریخودت، بس ریدر هُنَرک، هنر حق ،یکه دار یدانش

. در جانیدر ا ستین رهیو غ یو نقاش یقیمثاًل موس یمعنهنر به نیو ا لتیفض یعنیندارد. در هُنَرک، هنر  یکاربرد چیه
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به نُغول. عرض بکنم راجع نیبله. ا عمق است.کم یلیخ ،یدر خودت اندوخت لتیعنوان فضبه که یزیآن چ یعنیهُنَرک 

 هم مربوط است.  تیب نیکه به ا

 پس فرو رفت او به خود اندر نُغول 

 مَلول از صورت خوابش فضول شد
 (۱٣۵۹ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

مش اصطالح اساست، به قیهم وجود دارد که عم یاباشنده کیاست و  یذهنفضول وجود دارد که من کیدر ما  پس

خواب خوشش  صورتنیاز ا د،یآیخوشش نم یذهنفضول من نیا م،یکنیو تأمل م میشویما عدم م یاست، وقت یاریهش

و  شودیم تابیب یذهنمن م،یشویم یاز جنس زندگ و میکنیلحظه و تأمل م نیبه ا مییآیم کهنیهم یعنی. دیآینم

 ما را برگرداند. خواهدیم

. اگر شما ژرف به خودتان فرو تیب نیخاطر همکه اولش مشکل خواهد شد. به دیداشته باش ادیا بهشم میخوانیرا م هانیا

فکر فورًا  د،یدو صندوق، دو فکر زنده شو نبی ۀلحظه به فاصل کیلحظه، اگر  کی دیزنده شو یبه زندگ کهیطوربه دیبرو

خواب  کیخواب حضور، چون حضور هم  یعنیصورت خواب. صورت خواب نیاز ا د،یآیبپوشاند، خوشش نم خواهدیم

 یذهنخواب فضول من صورتنیلحظه، از ا کیحضور برود  قی. پس انسان اگر به خواب عممیاست، ما در جسم هست

به ما  یحالت کی م،یشویم میو تسل میکنیفضا را باز م یکه ما وقت یبه آن موقع خورد؟یم یچه درد به. دیآیخوشش نم

. میستیآن موقع جسم ن کهنیا یاست، برا یذهنحالت مورد تنفر من نیکه ا شودیمرکز ما عدم م یوقت دهد،یدست م

 .نیبب یطورنآ دیگویجسم را بگذارد مرکز ما و م کی خواهدیفوراً م یذهنمن

 د،یصبر کن دیاست که با جانیا. دیایخوشتان ب دیشما با د،یآیخوشش نم گذارد،ینم یذهنمن د،ینیاگر شما درست بب

نه من فضا را باز  دییبه کنار. بگو دیبِران د،یهُل بده دیموقع آن موضوع را با. آندیبکش ارنهیدرد هش دیاست که با جانیا

شما،  دیخواب حضور باش نیمرکز را اشغال کند، نگذارد در ا خواهدیهم که م یذهنآن حاالت من یبرا یحت دارم،ینگه م

. تنها ابزار دیفضا باز کن دیبا ی. به هر حالتدیبه آن حالت هم فضا باز کن د،یآن هم فضا باز کن یبرا د،یحضور باش التدر ح

 است.  ییما فضاگشا دیمف

 یاطالبِ باغ جان نِه ،یاخانهتو کتاب گر

 یاصولَکیخواجه تو ب ،یول یلَکیچه اص گر
 (٢۴۸۱شمس، غزل شماره  وانید ،ی)مولو
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دانش هم  نیو اگر تو با ا یواقعاً کتابخانه هست کهنیمثل ا ،یگرفت ادی ادیتو، دانش ز یزوداف ادیدانش ز یعنی کتابخانه

که دانش  یها مرکزت هستند. پس هرکسدانش نیو هم یفضا را در مرکزت باز نکرد صورتنیدر ا ؛یهست تیهوهم

 ند،یبیها مرا گذاشته و برحسب آن اهنیو ا میگویاست که من م نیا قتیحق دیگویشده و م دهیاندوخته و با آن همان

طالب عشق  ست،یبرحسب خدا ن دنید ست،یبرحسب عدم ن دنی. دستیطالب باغ عدم ن صورتنیدانشش، در ا نکیع

 مییگویم م،یجامد هست اریو بس مینیبیم مانیحسب باورهااز ما که بر یجامد باشد مثل برخ تواندیشخص م نیو ا ستین

 م،یگذاریهم م نیدیاسمش را ب م،یگذاریحاال اسمش را کافر هم م هیدارد، از جنس من است و بق باورها را نیا یهرکس

 ادیها که ما از کتاب یباغ جان با دانش پسکتابخانه است.  کهنیا یبرا م،یدانینم م،یگذاریها، نادان هم مموقع یبعض

و تا باغ جان  دیآیدست نمبه م،یمان را حل کنمسائل میاهخویآن دانش م ۀلیوسبه م،یهست دهیها همانو با آن میگرفت

 یزندگ ایخداست  یذهن فیتوص ،ییگویکه م ییزهایچ نی. گرچه که اشودیما درست نم یو فضا باز نشود، زندگ دیاین

 که یهست یاریکه هش دیگویرا م نیا ن،یدارد هم ،یهست یاز جنس زندگ ،یهست لیگرچه خودت هم در اصل اص ست،ا

 چیه یعنی ،یکوچولو هم ندار ۀشیاما برو که اصاًل ر ،یکنیم فیخدا را درست توص هایدگیدر همان یو حت یشد دهیهمان

 . یکنیم فیتوص وبرا با ذهن خ تیهااما گفته ،یدر هوا هست ،یندار شهیر

ست، کتاب خواندن البته ا یها زندگکتاب نیاعتقاد داشتم که در ا یلیمن خودم خ یموقع کیشما عرض کنم که  خدمت

و  خوردینم یدرد زندگبه یول میریبگ ادیرا  هانیکسب و کار و ا یها. مهارتمیرا باال ببر مانیما دانِش ذهن کهاست الزم 

بله، من  د،یریبگ یس یسالم بود، حاال حوال سهدوویخودِ من اتفاق افتاد که حدود مثالً س یموقع براآن نشیب دیشا نیا

دست به توانمیواقعًا دانش م خوانمیکه م ییهاکتاب نیاز ا کردمیاحترام داشتم و فکر م یلیاستاد دانشگاه خ کیبه 

اصطالح کوتاه کنم. آن شخص که استاد را به طوالنی ۀو حاال قص شدیدرست خواهد شد و درست نم امیو زندگ اورمیب

کتاب خوانده  یلی. او هم خاشتگذ یادیمن اثر ز یموضوع رو نیا و دانستمیاستاد م اریکرد و من او را بس یبود خودکش

 او  کتاب بخوانم.  دیبه تقل خواستمیبود و من م

خوب کتاب خواندن  ،یشویم تیهوو با آنها هم یخوانیکه در کتاب م ییزهایچ نی: مواظب باش. ادیگویموالنا دارد م

ذهن است، فکر است. کتاب  اب. کتدیرسینم یاب خواندن به زندگبا کت یول دیباش سوادیب دیبا میگویخوب است. نم

 میدیو ما د شودیم جادیا ییگشا. باغِ جان از عَدَم و فضامیباغِ جان نگذار یجاو آن را به مینشو دهیبا آن همان یول میبخوان

 هایلیبود، با آرامش بود. خ ادیش با مأتو اناشزندگیگشا بودند، فضا یعیطور طبسوادِ کم داشتند، به یحت هایکه بعض

کنند.  جادینستند انتوا درست ۀرابط کی یرا نجات بدهند حت اناشزندگینتوانستند  یداشتند ول ییباال یِعلم معلومات
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. آدم ممکن است میدیرس یکه ما واقعاً به زندگ ستین نیا اشیموفق باشد معن یلیخ یجهتِ علم کیذهن در  کهنیا

را  نای دارد. نرسد جان ٓ  به باغ یباشد ول یقو اتشیاضیر اورد،یوجود ببه یزیچ کیکند، ممکن است فرمول اختراع  کی

 .دیگویم

 یاطالبِ باغِ جان نِه یاخانهتو کتاب گر

 یاُصولَکیخواجه، تو ب یول ،یلَکیاَص گرچه

 جان، مِسِّ وجود خَرج کُن یِایمیتو به ک رو

 یپولَک منیازو چو زَر، در غَمِ  ینَشَو تا
 (٢۴۸۱شمس، غزل شماره  وانید ،ی)مولو

فضا را باز کن، عَدَم را بگذار مرکزت،  دیگوی. متیاهمیب زِیچ کیپولِ خُرد،  ز،یپش ایو  زهیپش ای زکیپش نیهم یعنی پولک

مرکزِ عَدم و آن  ۀلیوسگشوده بشود. اگر به خودت را آزاد کن، بگذار فضا یعنیرا خرج کن  هایشدگتیهوِمسِّ هم نیا

 تواندیانسان نم یعنیبود.  یکوچولو خواه یزهایتا آخرِ عمرت در غمِ چ ،ی، طال نشویبه زَر نشو لیتبد یزندگ یایمیک

کوچک  یلیکه ممکن است خ هایدگیرا نگه دارد و سَِر اتفاقات کوچک و بزرگ و همان هایدگیرا نگه دارد، همان یذهنمنِ

 یبرا یذهن. منِمیخوب کن یذهنمان را با منِحال میتوانیکه ما نم دهندینشان م اتیبا نیا باشند، حالش بد نشود.

ما  کهنیا یخواهد کرد، چرا؟ برا جادیخواهد کرد و درد ا بیکوچک و بزرگ واکنش نشان خواهد داد و تخر یزهایچ

 .یگموقت بوده تا ده، دوازده سال یذهن. منِکارنیا یواقعاً برا میاامدهین

را خرج کن.  یذهن. منِیذهنمنِ یعنیندار. مسِّ وجود را نگه یذهنمنِ یعنی« جان، مِسِّ وجود خرج کن یایمیتو به ک رو»

. ما اوردیب رونیب هایدگیدردها و همان نیتو را از ا یشفابخشِ زندگ یرویرا خرج کن. مرکزت را عَدم کن بگذار ن تیدردها

در درون ما  یکی. ستین رونیدر ب یکیما را آزاد کند و  یکی دیبا میداخل آن هست یعنی میهست دهیهمان مانیبا دردها

 مینشو لیتبد تااست.  یذهنجان همان مرکزِ عَدم است. مسِّ وجود منِ یایمی. پس ککندیمرکزِ عَدم کار م قِیاست از طر

 میخواه ریکوچک ما اس یزهایغمِ چ در شهیاز آن پس گرفته نشود، هم یارینشود، هش یبه زندگ لیتبد یذهنمنِ نیو ا

 شد. 

 انیجِسم الِیخود چند خ رِیبا ضم گفتم

 یدِلم رَسولَک یِسو ییتو ز هر فسرده ای
 (٢۴۸۱شمس، غزل شماره  وانید ،ی)مولو



 Program # 847                                                            ۸۴۷برنامه مشاره 

 47صفحه: 

 یموقع کی. دیگویانسان به گوش خودش م لیدفتر سوم داستان ف تِ یبه خودم گفتم. همان ب یعنیخود  رِ یبا ضم گفتم

از کنار من  یذهنهر منِ یعنی ی. هر جسمدیآمی جسم ۀاست از هم یقاصد کیمرکز ما  نیکه ا میشویتوجه مهست م

 ای گفتم خودم گوشِ به ملأخودم با ت دیگویهم جسم است. م مننکند مرکزِ  رد؛یگیم غامیپ کی مندِل  نیا شودیرد م

 کیمن، تو  یاریهش یمن، ا یمن، ا رِ یضم یا ایه باشم؟ من چقدر در مرکزم من فکر جسم داشت یِ اریهُش یا رِمن،یضم

. یریگیم یپژمردگ غامِ یبودن تو پ نیقر قیاز طر یااز هر پژمرده ،یااز هر افسرده یعنی یرسول کوچولو از طرفِ افسردگان

 کی خورد،یمن بربه م دیگویم یزیچ کیبه من  یکس کی. اگر کندیپژمرده م شود،می رد مناز کنارِ  یااگر هر پژمرده

از خودم  من آورد؟یم یرا چه کس غامیپ نیا خوردیمبه من بر دهدینشان م یواکنش کی یدردمند کی ،یاافسرده

بگذارم؟  یدر مرکزم فکرِ جسم دیمن چقدر من با رِ یضم یاسبِ من، ا یدلِ من، ا یا د،ی. شما هم از خودتان بپرسامدهیپرس

از  رمیپذیمن اثر بگذارند. پس اگر من اثر م یرو قدراین توانستندینم انیجسم نیعَدم بود ا اگر گذارم؟یچرا عَدم را نم

 تیمن را اذ رونیب یذهن یهاچقدر فکر من ،«انیجسم الیخ چند» دارند. یجسم یاریکه هش یکسان انیجسم ان،یجسم

که از  یرسان هستمگر تو نامه د؛ییودتان بگوبه دلِ خ د،یچه؟ شما از خودتان بپرس یبرا دی. شما از خودتان بپرسکندیم

  ؟یرسانیچرا از خدا نم ؟یرسانینامه م کیبه من  یذهنهر منِ

 انیجِسم الِیخود چند خ رِیبا ضم گفتم

 یدِلم رَسولَک یِسو ییتو ز هر فسرده ای
 (٢۴۸۱شمس، غزل شماره  وانید ،ی)مولو

 آوردیبد م غامیکه پ یآورغامیپ ایکه  یغامیکه هر پ یاست. هر رسول ری. رسولِ حقستین یرسول، رسولِ واقع نیا یعنی

از موالنا  شتریمن ب دکنی الؤ. شما از خودتان سستین یآن رسولک است، رسول واقع کندیم یجسم کند،یم بددل من را 

 یمن، ا رِ یضم یا د،یپرساز افسردگان و پژمردگان. اگر از افسردگان و پژمردگان دوباره از خودتان ب ای رمیگیم غامیپ

تو؟  یمند به افسردگان هستعالقه قدراینچرا  ؟یریبگ غامیافسردگان پآمدی اینجا از  اصِل من، تو یمن، ا یِاریهش

مرکزتان درد است، اگر مرکزتان عدم بود که از  کهنیا ی: براجهینت نیبه ا میتو؟ و برس یدار یچه سرّ  ؟یپژمردگان هست

 .دیتگرفیم غامیپ یزندگ

چرا »: کنممی الؤمن از خودم س د،کنی الؤاز خودتان س د؟ینیبیرا نم لیشما چرا س د،یآیم لیموالنا به ما گفت س امروز

ها گوش چرا به آن کنند،یصحبت م تیبه معنوهستند که راجع ییهاآدم موقعنیحتماً در ا نم؟یبیرا نم تیمعنو لیس

پژمردگان و  غامیپ یگاه آورد،یم یمعنو غامیپ یگاه ونیزیتلو نیهم« دارم؟ یالاست؟ چه اشک امیزیچمن؟ چه دهمینم
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به خودتان  د،یشعر را بخوان نیافسردگان و پژمردگان، ا غامیبه پ یوقت د؟یکنی. شما به کدام توجه مضانیافسردگان و مر

جسم در مرکزم است، من  نیارم و اد یجسم یاریهُش کهیبله، تازمان ؟یهست هانیدل من! مگر تو قاصد ا ی: ادییبگو

 نیو ا اوردیب غامیور پاست که از آن نیا یرسولک است؟ رسول اصل نیکه ا دانمیم ایآ یها هستم، ولرسول و قاصد آن

 .خوردیدرد من نمبه غامیپ

 نیشَمسِ د زیجان در تبر گانِیخدا نورِ

 یاگر تو غولَک مِن،یسالِکانْ ا قِیطَر کرد
 (٢۴۸۱شمس، غزل شماره  وانید ،ی)مولو

 منیسالکان را ا قیطر د،یصورت خورشکائنات، به نیعدم در ا نینور ا م،یکنیمرکزمان را عدم م یوقت ی: ولدیگویم

است که هم غول  یبه کس دیخطابش شا ،یاگر تو غول کوچولو هست دیگویم ی. وقتیاگر تو غول کوچولو هست کند،یم

بدانم  دیغول هستم، غول کوچولو هستم، با نمیبی. من اگر متبه هرکدام از ما هم هسخطابش  یاست هم راهنما است، ول

غول هستم،  کهیکنم. تازمان منیخودم را ا قیخودم کار کنم و طر یرو م،یایاز غول بودن، غولک بودن، درب توانمیکه من م

را در غزل گفت و  فشیرکوچولو هستند که تع یاهراه غول نیدر ا کهنیهم ا د،یگویرا م نیراه پر از خطر است. هم ا نیا

مرکز را عدم  ،یبشو می: اگر تو تسلدیگویموالنا م ی. ولبرندیجهنم م یسوبه یعنیبه جهنم،  کنندیم ییمردم را راهنما

 یکسان نور طورنیو هم کندیراِه تو را روشن م نیو ا شودیدر تو طلوع کند شروع م دیکه با یدینور آن خورش ،یدارنگه

هم از موالنا، هردو به ما  یکیاز درون، از خدا،  یکی: میریگیما از دو جا نور م دی. اآلن نگاه کندرخشندیمکه مثل موالنا 

جان  میتوانیما م کند،یم ییغول کوچولو ما را دارد راهنما کی ایخودمان  میو اگر ما غول کوچولو هست کندیکمک م

 . دهندیآدرس غلط م یعنی دهند،ینشان م یکه مرتب راه را به ما عوض ییاهاز آن غول میدرببرسالم به

 دهدیآدرس غلط به ما م کهی. آن کسدادیبود که آدرس غلط به مردم م هاابانیدر ب فیتعراست؟ غول بنابه یکسچه غول

. چه میم ممکن است غولک باشما خودمان ه یآن غولک است، بله، ول م،یکه اشتباه رفت میفهمیو ما بعد از پنج سال م

نور از بزرگان  نیاست که ا ینور کی میدانیم صورتنیدرا م،یباش گریغولک د کینفوذ  ریچه ز م،یخودمان غولک باش

 .میها باشغول و غولک ریکه ما حتمًا اس ستین یطورنیکند، ا منیراه ما را ا تواندیم د،یآیاز خدا م میبا تسل ای دیآیم

 سمت سوم ****** اپیان ق 
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طور که مالحظه است. همان یثیحد کیقسمت  نیا تریو ت میریگمی را قبل ۀهفت مثنوی ۀ. امروز دنبالدهمیادامه م خوب

 .گذارمیصفحه م یرو تانیرا برا اشی. که فارسدییفرمایم

 یزودتر به سو نکهیا یباشد، برا کوکاریکاش زودتر مرده بود. که اگر ن یکه ا کندیپس از مرگ آرزو م رد،یمیهر که م»

 «بکاهد. شیهایاز تبهکار نکهیا ی( باشد، برایهنذبشتابد. اگر تبهکار )من یکین

 (۶۰۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

درآمده  شانیاز دهان ا یعنیهمه مال حضرت رسول است.  کندیکه موالنا نقل م ییهاثیحد ث،یحد دیدانیکه م طورهمان

 قسمت است.  نیا تریت ثیحد نیبوده است و ا شانیا یهااست. صحبت

 ست آن آگَهْ رَسولمودهبِفَر نیز

 هر آنکه مُرد و کرد از تَنْ نُزول که
 (۶۰۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

و از تن نزول  ردیمیم یفرموده است که هرکس لیدل نیکه آن رسول آگاه به ا دیگویم نیالبته دنباله دارد. پس بنابرا که

 . میبده حیدفتر اول توض ۱۹۶۶ تیبا استفاده از ب یقدر کی نزول کردن از تن را نیا دیاجازه بده نیبله. ا کند،یم

. از میرویخاک م ریمردن به جسم که ز یکی. میشناسیما با ذهنمان دو جور مردن م دیدانیطور که ممردن، همان نیا

است،  یکاست، ترسنا یبمهی ۀحادث کی یذهنمنِ یکه برا یمرگ توهم است در حال نیحضور ا دِ یو حضور، د ینظر معنو

مردن به  نیکه ا شودیزنده شده باشد متوجه م رد،یبم نکهیخدا قبل از ا نهایتبیکه به  یکس ی. ولترسندیهمه از آن م

با ذهنمان تجسم  میااست که البته ما االن اگر هنوز نمرده یمردن کی یذهنمردن به منِ طورنیتوهم است. و هم کیجسم 

 یاریو از هش میبکن یاریهش لیتبد قتاًیاگر حق نی. بنابرامیریبم قتاًیحق دیبلکه با تسیمردن ن یآن تجسم ذهن م،یکنیم

اجسام  نکِیع قینماند، از طر یدگیهمان چیاز مرکزمان برداشته بشود، ه هایدگیو همان میحضور برو یاریهش یجسم

هم در موردِ  یعنیلت صادق است. در دو حا کند،یم ثیکه موالنا براساس حد یصحبت نیشد که ا میمتوجه خواه مینینب

فرق دارند.  یلیما خ ی. گرچه براستندیدور از هم ن یلیدو تا خ نیمردن نسبت به جسم و ا ردِهم در مو یذهنمردن به من

موضوع.  نیاز ا میاست. حاال بگذر یذهنمردن به من یکی نی. ارودیم شودیکه اصالً مردن به جسم که آدم نابود م یکیآن 

 یاریعنوان هشجهان ما به نیاز تن فرود آمدن. و پس در ا یعنیاز تن نزول کردن، از تن نزول کردن  دیگویباال م که نیا
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را  هایدگیاست که همان ی. که آن موقعمیشویم ادهیاز اسب پ کهنیمثل ا مییآیم نییپا ارانهی. از آن هشمیسوارِ تن هست

 دیکه با د یفرق دارد. کس یلیما خ یبرا یول دیگویرا م زیچ کیدو  هر .میریمیبه جسممان م ای میداریاز مرکزمان برم

و  میو از تن نزول کن می. حاال بهتر است که جلوتر برومیجاها بروآن میفرق دارد. ما هم فعالً وقت ندار کندیذهن نگاه م

که مثل شتر خار دوست  ینتن. ت شدن از ادهیجالب است. مربوط است به پ تیچند ب نی. امیخودمان شخصاً تجربه کن

 :دیگویدرد دوست دارد. م یعنیدارد 

 وجودِ خارْخوار نیآمد ا اُشتُر

 اُشتُر سَوار نیبَر یزادیمُصطف
 (۱۹۶۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

عالقه  یذهن ِمن با یهر انسان یعنیخار خورنده، خار معادل درد است، مثل شتر است. شتر عالقه به خار دارد.  یذهن ِمن نیا

حضور،  یاریهش یعنی ده،یبرگز یاریهش یعنی دیدانیطور که مهمان یمصطف ،یازادهیمصطف کیدرد دارد. اما  جادیبه ا

ذاتِ  یکه رو یاریهش یعنیسوار شده به خودش است.  یِاریهش یدر ضمن لقب حضرت رسول هم هست. پس مصطف

 یذهنمنِ یعنیمند به درد شترِ عالقه نیو بر ا میما امتداد خدا هست یعنی زادیاست. مصطف نهایتبیشده و  میخودش قا

 .میسوار هست

 بر پُشتِ توست یتَنگِ گُل اُشتُرا

 در تو صد گُلْزارْ رُست اشمَینَس کَزْ
 (۱۹۶۷ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 پشت بر گل ۀدست کیکه  مییگویبه شتر م میدار یاریامتدادِ خدا از  جنس هش یعنی زادیمصطف نیهم عنوانبهما  حاال

مند به درد است و مرتب درد است که عالقه یبفهمد درست است که سوارِ شتر یکه هرکس مییگویرا م هانای. است تو

 یمینس یعنیآن  مِ ی. و که از نسستیهم تَنگ است ها، تُنگ ن نای. است گل ۀدست یهر انسان قتاً یحق یول کند،یم جادیا

وجود از آن صد جور گلزار به شودیکه از ما صادر م یو ارتعاش یآن انرژ میبشو ادهیاگر ما از شتر پ ای وزدیما مکه بر 

 قِیاز طر تواندیم ی. زندگشوندیم یها وصل به زندگآن آوردیبه ارتعاش درم خوردیها مبه مرکِز آدم مینس نی. ادیآیم

 یعنی. یجمع صورتبههم  یفرد صورتبهواقعًا جهان آبادان است هم  رونیدر ب هاکند و انعکاس آن انیها خودش را بآن

 .هستند تو سوار هستند گل ۀها که امتداد خدا هستند و دستانسان یبه طور کل یذهنشتِر من یکه: ا دیگویدارد م
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 گیاست و ر النیمُغ یِتو، سو لِیم

 گ؟یزِ خارِ مُرده ر ینیچه گُل چ تا
 (۱۹۶۸ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 یخارها یسوبه یذهنمن یعنیشتر  لیمکوچک.  زیپست و خوار، چ یامر یعنی جانیمردگان در ا راثِیم یعنی گیر مُرده

ذهن خشک است و در  یکه در آن خار هست. مثل فضا یخشک ابانِیدارد. ب ابانیعالقه به ب یعنی گیبد است و ر یلیخ

 یپس از جنسِ شتر هست ،یشتر هست نیانسان اگر تو سوارِ ا یکه ا دیگویست. و ما، مه یزینوک ت یلیخ یجا دردهاآن

 ی. پس گل در جهان، آباداندیچ یگل نخواه نیاز ا یعنی د؟یچ یخواه یشتر و پخش خار چه گل نیا ۀلیوس هکه ب مینیتا بب

. مینیبچ میتوانیما گل نم میشتر هست نیا که سوار یو تا زمان شودیمرکز عدم م یاست وقت مینس نیدر جهان از ارتعاشِ ا

 .یموقع قبل از مرگ جسم هب یذهنمن نیشدن از ا ادهیشدن است و پ دایصحبت سرِ پ

 طَلَب از کو به کو نیبِگَشته ز یا

 گُلِسْتان کو و کو؟ نیک ییگو چند
 (۱۹۶۹ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

ما طلب  یعنیحضور کو؟  نیگلستان ا نیکه ا یکوچه ذهن به یهنذاز یک کوچه  میجو هستوهمش در حال جست ما

طلب  نیاست که ا نیا میبخوان میخواهیکه م یاز آن مطالب یکیمان امروز اما با ذهن میکنیطلب گلزار م میکنیبهشت م

دارد  یدارد و دانش ذهنکِبر  ،دارد یذهنباشد و اگر با ذهن هست انسان من تواندیباشد، با ذهن نم تواندینم یذهنبا من

 کو و کو؟ ییبگو یخواهیقدر مچه دیگویم رسدیو نم

 یکُن رونیخار پا ب نیاز آن ک شیپ

 ؟یاست، جوالن چون کُن کیتار چشم
 (۱۹۷۰ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

از خواب  دیبا یعنی یبِکُن یخار را از پا نیا کهنیقبل از ا یاریهش یپا یخار است رفته تو کی یذهنمن نی: ادیگویم االن

حرکت  یخواهیم یجوراست چه کیتار یول ندیبیم هایگدهیهمان قیچشم تو از طر ،یجوالن کُن یبتوان یکُن رونیب دیبا

  نییپا ییایشتر ب نیاز ا دیپس با یجوالن کن یکن

 در جهان نَگُنجَدیکو م یآدم

 گَردَد نهان یهَم یسر خار در
 (۱۹۷۱ تیاول، ب دفتر ،یمثنو ،ی)مولو
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در ذهن سَر  یول رونیب مییآیاز ذهن م یوقت میما گسترده هست قدراین یعنی گنجدیکه در کائنات نم یکه: آدم دیگویم

 یبه شما حت دهدیکوچولو که درد م زیچ کیها موقع یکه بعض دیشما نگاه کن میشویجا متمرکز مدرد کوچولو ما آن کی

 .میشویجا جمع مما آن یدرد جسم

 است  نیو عجب من ا یدر عَجَب یکس هر

 دیآیم انیچون به م انینگنجد به م کو
 (۸۰۶ شماره شمس، غزل وانید ،ی)مولو

در  دیگویپس م شودیم نهایتبی رونیب دیآیاز ذهن م شودیاست که در ذهن جا م یزیشگفت انگ زیچ کیانسان  پس

 میبشو نهایتبی میتوانیم میکه اگر آن را رها کن یدر خودش جمع کند در حالما را  تواندیدرد م کیدانه خار درد  کیسر 

که قبال  یهر کس دیگویم بله. ،یچ یعنیاز تن  نییایب نیی: پادیگویث میدر آن حد تریدر آن ت یکه وقت میدیپس ما فهم

 ردیمیکه اصال م میریبگ میتوانی. حاال گفتم مکندیجهان گذر م نیو از ا ردیمیکه م یهر کس م،یاولش را خواند تیب

  ردیمیم یذهننسبت به من اینسبت به تن 

 او را حسرتِ نُقالنِ موت نَبوَد

 و فوت ریباشد حسرتِ تقص کیل
 (۶۰۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 ادهیپ دشویخارج م یذهنکه از من یهر کس نیها، پس بنابرااز دست دادن فرصت یعنیفوت  ،یکوتاه یعنی ریتقص

کردم ما هم که  دایکه چرا از جهان فُرم نقل و انتقال پ خوردیحسرت نم دیگویم ردیمیم ایشتر خار خار  نیاز ا شودیم

جا پس قدر خوب بود آنبه ذهن چه میدوباره برگرد مییگوینم جهو چیهبه میشویخارج م ای میشویم ادهیاز ذهن پ

زنده بودم در جهان قبل از  یوقت کهنیا یکیه چرا مُردَم اما دو تا حسرت دارد ک خوردیحسرت نقل کردن و مرگ را نم

 یکوتاه ایکه آ دینیدو کلمه شما بب نیها را از دست دادم مهم است ا(و چرا فرصتریکردم)تقص یچرا کوتاه لیتبد نیا

از  شتریب میبشو دهیهمان است که کمتر نیهست؟ فرصت ا ینه، فرصت چ ای دیدهیها را از دست مو فرصت دیکنیم

خدا  نهایتبیفرصت زنده شدن به  میکنیصفر تا صد سال که ما عمر م نیفاصله ب کهنیا یبرا میرها بشو هایگدهیهمان

 گونهچیه یاز نظر معنو میکنیهمش وقت تلف م یتا چهل سالگ دیکه اصال شا دیو ما نگاه کن .میآمد نیهم یهست برا

ما  یعنی کندیاند درد مجبورشان مبه درد افتاده کهنیا یبرا کنندیم تیهم که فعال ییهاو آن میکنینم یثرؤم تیفعال
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 دیکه شما در خدا ملول هست گفتیم مامروز ه میبه خدا زنده بشو میخواهیو شور و شوق نم یآگاه یداوطلبانه و از رو

 دیدار ییطوال دیَ اریبس اریبس یو در فضول

  شودیمربوط م نجایاز دفتر دوم بخوانم که به ارا  تیدو ب نیا بله

 یراحت دِیبر ام یزیگر گر

 یآفت دیآ شتیطرف هم پ زان
 (۵۹۰ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 یتیوضع کیاز  یتیموقع کیاز  دنیرس یو به راحت یاز ناراحت زیبه خاطر گر دیکه اگر شما در ذهن باش دیبگو خواهدیم

اگر مثال  ،یراحت دیبر ام یزیکرد، گر گر دیرا درست خواه یگریآفت د کیدوباره  دیکنیکه فرار مجا و به آن دیفرار کن

 یگریآفت د کیجا هم در آن گرید یجا کیبد هستند بروم  جانیا یهادمآ نیکه ا دییگویو م یناراحت یکشور کیدر 

  .ستخودت ه یذهنتو از من یهایکه تمام ناراحت یخواهد آمد تا بدان شیپ

 ستیدام ن یدَد و ب یب یُکنج چیه

 ستیبه خلوت گاه حق، آرام ن جز
 (۵۹۹ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

که به آدم صدمه  ییهاو آدم هاتیوضع یعنی ستیدرنده ن واناتیح یطور کلو به یوحش وانیبدون ح یاگوشه چیه

ما  یعنی ستیگاه حق نخلوت یعنی ییکتای یتر از فضامناَ ییجا چیه نیبنابرا م،یجهان اگر در ذهن باش نیدر ا زنندیم

 یجسم یاریدر مرکزمان نباشند اگر هش هایگدهیهمان گریو به عبارت د ییکتای یبه فضا میبرو میاز ذهن حرکت کن دیبا

از  مییبگو رگید میفرار کن میتوانیفقط م یچون ما از نظر مکان میهر جا برو ،در مرکزمان هستند هایگدهیهمان میدار

 ،یگهیبه آن همسا یگهیهمسا نیمملکت بروم به آن مملکت از ا نیشهر برم به آن شهر از ا نیبروم اونجا از ا جانیا

 .شوندیرها نم یذهنمن یهااز دست آفت یول ،کنندیرا عوض م شانیباورها هایدوستانم را عوض کنم بعض

 منیتو را ا نیا دیآیطرف م که از آن ینور شودیمرکزت عدم م یوقت ینعی نیکه نور شمس د گفتیامروز در غزل دوم م 

قسمت هست پس معلوم شد موضوع  نیبله دنباله هم .یکوچولو هست ردچار نو ای ینور کوچولو هست کهنیبا وجود ا کندیم

چه به  یذهنبه من چه رودیکه م یهر کس دیگویو م دهدیقرار م تریحضرت رسول را ت ثیحد کهنیچه هست موضوع ا

ام جدا شدم از پدر و ام جدا شدم از بچهشد من از بچه فیچرا مردم ح دیگوینم رودیجهان م نیاز ا یطور کلبه یعنیتَن 



 Program # 847                                                            ۸۴۷برنامه مشاره 

 54صفحه: 

زنده شدن به خدا بود و منظور از به وجود آمدن  یجا جاها را از دست دادم آنکه چرا فرصت دیگویمادرم جدا شدم م

 کردم  یانسان بود من کوتاه

 باشدش یخود تمنّ ردیکه م هر

 نقلِ مقصدش شیپ نیز یبُد که
 (۶۰۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

بعد از مردن که چرا زودتر  دیآیهوس و آرزو در او بوجود م نیا یعنی کندیآرزو را م نیا ردیمیم یکه هر کس دیگویم

 یاست؟ نه با خودکش طورنیکنم اگر ا یکه زودتر خودکش دیبگو یشود اگر کس ریبد تفس دینبا اتیاب نینمردم البته ا

 یوقت میهم که دار یذهنحاال با من دیرا بدان نیفقط ا .دینکن ریرا تفس اتیبا نیا یذهنشما با من دیکنیتوجه م شود،ینم

مرد  میخواه یروزکیهست وگرنه  یذهنمردن به من نیما هم یبهتر حالت مردن برا میتن هست نیا یتو میزنده هست

 یحسرت هست چرا کوتاه ستدو تا آرزو در ما ه نیا میریمیموقع هم که مآن یحت میریکه بم میکه عجله ندارآن گرید

نه االن  ای دهمیفرصت را از دست م نینه ا ای کنمیم یاالن کوتاه دییکردم و چرا فرصت را از دست دادم، حاال شما بگو

 کنمیکار را م نیدارم ا ایآ ،را بشناسم میهایگدهیهمان توانمیم ،خودم کار کنم یرو توانمیم مموالنا بخوان توانمیام مزنده

از خودتان  ؟کنمیوقتم را تلف م طورنیهم کنمیصحبت م دانمینم نمیبیاخبار م کنمیتماشا م ونیزیتلو کی ارمد ای

 .دیبپرس

 یکمتر بُد یبُوَد بَد، تا بَد گر

 یوتر آمدتا خانه ز ،یتق ور
 ( ۶۰۷ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 زهیاگر که پاک شدیکمتر م هایو بد هایدگیهمان نیکاش زودتر مُرده بودم ا ی: ادیگویاگر بد باشد م زگار،یپره یعنی یتق.

 یاعده کیکه به، حاال  یاست کس طورنیجهان هم هم نیدر ا یعنیکاش زودتر آمده بودم  یا دیگویاست م زگاریو پره

حرص نداشته باشند  گریاگر به حضور برسند د یعنی .بهشان کم برسد ترسندیدارند م یذهنمن یعنیطرف هستند  نیا

ها از آن هانیمثالً سکس و ا ای ،محروم بشوند یموقع کیشان است مثالً غذا کمتر بخورند هم که مورد عالقه زهایچ یبعض

 .ستین یاست ان طور غلطنه آن فکرها هم کامال  ،رسدینم گرید زهایچ نیبه ا رسدیدور بشوند البد هرکس به حضور م

تر انباشه کنم از مردم عقب توانمینم گرید میکه اگه به حضور برس میبترس دینبا میدار یذهنکه من یدر حال نیپس بنابرا

 .عالقه دارم نه آن فکرها را نکن یلیکه خ رسمینم زیبه فالن چ ای مانمیم
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 امبودهیم خبریآن بَد: ب دیگو

 امافزودهیبه دَم من پرده م دَم
 (۶۰۸ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 میخوانیرا که ما م هانیب البته اوخُ کردمیم ادیپرده را ز شدمیم دهیام لحظه به لحظه همانبوده خبریکه ب دیگویبد م آن

را  یقبل یهایدگیو همان دینشو دهیهمان دیجد زیبا چ نیکه پس از ا میهبد ادیو به مردم  مانیهابه بچه میتوانیما م

کاش مثالً  یو ا مینیبیم گریجور د کیاوضاع عوض شد ما  مینیآنور بب میبرو میریبمکه ما به تن  ستیالزم ن .دیبشناس

 کردم؟یکارها را م نین اکه چرا م مییگویم میشویبه حضور زنده م نکهیبعد از ا ایو  کردمیکارها را م نیآنجا ا

  یزُوتر مرا مَعبَر بُد نیاز ا گر

 یام کمتر بُدحجاب و پرده نیا
 (۶۰۹ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

حجاب  نی. امیعبور بده یذهنمن نیها را زودتر از اکه انسان میآرزو را دار نیُخب حاال ما هم دادند،یزودتر مرا عبور م اگر

 ی: ادیگویخاک نرفته م ریجان هنوز نمرده ز نیهم در ا ردیمیم یذهنکه نسبت به من یپس کس ،یام کمتر بُدو پرده

 نیا یام کمتر بود که در شصت سالگکه حجاب و پرده رساندندیم جانیو به ا دادندیعبور م جانیکاش من را زودتر از ا

 ها را کن آن فراموش دیگویبه ما م. حاال کردمیکار را م نیا یگدر همان ده سال کردمیکار را نم

 قُنوع یکم دران رو یصیحر از

 تک بر کم دران چهره خشوع  وز
 (۶۱۰ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 یعنی یقناعت کردن و البته بلندطبع یعنیدوتا قنوع و خشوع مهم هستند از مشخصات حضور و اصل ماست. قنوع  نیا

 دیگویصفر که آدم م یذهنمن یعنیو تواضع  یفروتن یعنیخشوع هم  ؛را دارد یندگز یبزرگ نینفر هم کی شودیخم نم

 امتداد خداست. عنوانبهحضور است و ما  یهاتیو هر دو از خاص دانمینم

 کیرفته بود آنجا تماشا،  یمیحک کندیخودش را م یطاووس پرها م،یاست هفته گذشته داستان طاووس را خواند ادتانی 

 یعنیگل، حُلَل  یعنیوَحَل  اندازدیحُلل را در وًحَل م اندازد،یو در گِل م کندیرا م شیپرها شد که طاووس دفعه متوجه

را  یشدن. حُلل، امکانات زنده زندگ تیهم هو یعنی میکنیاست که ما م یکار نیجمع حُله. حلل را وحل انداختن هم

خوب است بد  نیا مییگویدوباره م یذهنو با عقل من مینیبیم هایدگیو با همان هایدگیدر همان میکنیم یگذار هیسرما
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 یکیکه  شودیم جادیا انکار در انس نیاز ا تیخاص ایمرض،  دیبگو خواهدیاست خوب است بد است و دوتا، آدم دلش م

 ادتریز امیزندگ بشود ادتریز امیدگیهمان امیبشود انباشتگ ادتریذره ز کیکه  یخواه ادهیز یعنی یصیاست. حر یصیحر

پاره کردن، دارد  دن،یندران، در یعنی. کم دران بردیم نیرا از ب یزندگ یقنوع، قناعت و بلند طبع نیا دیگویم شودیم

 .دیگویبه آن طاووس م

 : هاروت ودیگویبه هاروت و ماروت و م رسدیموالنا م نیپس از ا میامروز بخوان دمیکه اگر رس دیطاووس هم توجه کن آن

 دینیشما بب زندیانسان به خودش لطمه م یعنیو خرد  یاریو خرد است عقل است آنجا هم هش یاریهش نیماروت نماد هم

 کنمیجسمم را مثاًل خراب م یمن چجور دییانسان خردمند بگو کی عنوانبهبعد  د؟یزنیلطمه م یبه خودتان چجور

 یو زنده شدن به زندگ یو امکانات زندگ یزندگ نیها را احُله نیا کار نیو ا شومیم دهیهمان زهایبا چ کنمیبد م یفکرها

تو  یقرآن هست کیتو  ودتخواندن قرآن خ یبرا یپرها را الزم دار نیگفت: ا گر،ید کَندیطاووس م اندازد،یرا به گِل م

 ریکه گ یاریبه هش گفتیعقل خودش م گفت؟یم یک ،یرا الزم دار هانیرا، ا هانیا یبخوان دیبا یکتاب حکمت هست کی

 یاریدو فرشته نماد هش نیپس ا نیدو فرشته آمدند زم نیا دیگویقصه هاروت و ماروت م هیو در قض .جهان نیافتاده در ا

سِحر،  مینیبیم هایدگیهمان قیاز طر نکهیعقل ما دچار نقصان شده بخاطر ا دینیبیم .است یو خرد خدا عقل زندگ یانسان

ضد  د،یریبگ ادیها از ما ضد سحر انسان یهم ضد سِحر، ا میکه ما هم سِحر بلد ندیگویو ماروت م هاروت نیا میاشده

 واهمانش است سِحر همانش است.  نیسحر ا

 یمجلس کی رودیم ییآقا ایخانم  کی .دیافتیم زیآن چ ریگ یچجوربا یک چیزی  دیشویم دهیکه همان یوقت دینگاه کن

 دهیمرکزش با آن همان گذاردیو آن را م شودینشده عاشق م یچیحاال ه دفعهکی ندیبیرا م یخانم کی ییآقا کیمثالً 

بر حسب او فکر کردن حول و حوش او  کندیشروع م گریرد و بدل نشده است از آنجا به بعد د هم یچیاالن ه شودیم

 دیریبگ ادیاز ما ضد سحر  ندیگویت ماست، سِحر است. هاروت و مارو دنیهمان ،یگرفتار یدلتنگ شدنناراحت  ،دنیتن

را متوجه  نیو ساحران فرعون ا .دیرا ادامه نده نیامتحان شماست کوتاه مدت است ا یابتالست برا یسحر هم برا نیا

هستند  هاسمانیمثل ر هانیا ،یفکر یهاموج کنندیرا زنده م هانیبه فکرها و ا دهندیرا که م یزندگ یروین نیکه ا شدند

تمام آن  یعنی دساحران را بخور یبه خدا زنده بشود، بشود اژدها که تمام آن مارها رونیب دیایب یاریفرق دارد که هش نیا

 را.  دهیهمان یفکرها



 Program # 847                                                            ۸۴۷برنامه مشاره 

 57صفحه: 

را خداگونه ما را  یزنده زندگ تیدوتا خاص یذهنو خواستن من یذهنمن عنوانبهتکّبر و بلند شدن  تیو دو خاص بله

 دینیبی. میذهنامتداد خدا خشوع است تواضع است و اندازه صفر است نسبت به من عنوانبه ما یاصل تی. خاصدَرَدیم

 است. تریت ثیحد حیآن و توض یو دنباله استمردن  ایو  یذهنهمش در مُردن به من هانیکه ا

 از دفتر دوم هست میخوانیرا هم م تیب نیا حاال

 چشم و عقل و سَمع را یخواه صاف

 طَمْعْ را یِهاپردهدَران تو  بَر
 (۵۶۹ تیدوم، بدفتر ،یمثنو ،ی)مولو

برحَسبِ  ندیبد نب یاریهش یعنیو عقلت درست کار کند  ندیدرست بب اتیاریاگر چشم هش یخواهیم گرید خوب

 را تو بِدَر، بله. یدگیهمان یعنیطَمَع  یهاپرده صورتنیات درست بشنود دراو گوش ندینب هایدگیهمان

 جود یِ بُخل کم دَر رُو از نیهمچن

 چهرهُ خوبِ سُجود یسیبل وز
 (۶۱۱ تیدفترپنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 خواهدیبه خودش برسد نم خواهدینم یذهنما، که من میرا بشناس هانیاز ا یکیاست و اگر  یذهنمن تیّدوباره خاص خل،بُ

است  نیدرست بُخلْ ا فیواقعاً تعر .ردیگیرچشمه مس یذهناز ذاتِ ضرر زنندهُ من نیو ا .هم برسد بُخل است گرانیبه د

هست  ادتانیاست که آقا تو نَبَر من بَِبرَم مالِ من است.  نی. حاال حسادت اگرانیکه آدم نه به خودش بگذارد برسد نه به د

خداوند از  کهنیا یپروگرام شده خودش خودش را بِکُشَد برا یعنی زندیبه خودش لطمه م یذهنمن نیکه موالنا گفته که ا

 .کندیم رونیرا ب یمردگ یزندگ

 کندیم رونیز زنده مرده ب چون

 تَنَدیم یمرگ یزنده سو نَفْسِ
 (۵۵۰ تیدفترپنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 تیّاز بُخْل که خاص دیگویاست. م دنیو بُخْل هم حولِ محوِر مرگ چرخ چرخدیحولِ محور مرگ م یذهنزنده، من نفس

 تِ یّاز خاص تیَّسیمَدَر از ابل یعنینَدَران  طورنیاصالً نَدَران و هم یعنیبخشش را جود را نَدَران، کم دَر  یِاست رو یذهنمن

دائمًا  یقیکردن را، پس انسان، انساِن حقسجده یعنیرا  میسجود را تسل یِ بایا چهرُه زیچهرهُ خوبِ  ،یذهنمن یِطانیش

 ییباشد حرِف قضا باشد راه را به آن باز کند. در عالئم راهنما یحرِف زندگباشد و بگذارد  میتسل یعنیسجده کند  دیبا
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 یبه او، بگذار او رد بشود در فارس یرد بشو یتوانیرد بشود تو نم دیاو با یعنی "Yield" دیگویهست م یاکلمه کی جانیا

 یحرِف زندگ ،یکنیلحظه تو سجده م نیر اهر صورت دتَقَدُم بهحقِّ ای اطیاحت ستین ادمیاآلن  هیچ دانمیمکنم چهفکر

گفته من به آدم  میاش صحبت کردچند بار در باره گهیمعروف که د هُ یطبقِ آن آ سی. ابلستین طورنیا سیباشه و اما ابل

که خِرَدِ  گذاردیو نم شودینم میو تسل کندیلحظه سجده نم نیدر ا یذهنعنوان منکه به یو هر کس کنمیسجده نم

  گریاست د نیاست. بله ما هم تیّسیاز ابل یاکه شعبه استذهنیمن تِیّخاطِر خاصعبور کند به از او یزندگ

 «.نَیَواسْتَکْبَرَ وَکَانَ مَِن الْکَافِر ٓ  یأَبَ سَیقُلنَا لِلَْملَائِکَۀِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إبْلِ وَاِذْ»

 «جست. و او از کافران بود. یکه سر باز زد و برتر س،ی. همه سجده کردند جز ابلدیکن: آدم را سجده میبه فرشتگان گفت و»

 (٣۴ هی(، آ٢سوره بقره) م،ی)قرآن کر

از کافران بود.  جست. و او یکه سر باز زد و برتر س،ی. همه سجده کردند جز ابلدی: آدم را سجده کنمیفرشتگان گفت به

که  دیو سجده کن دیبشو میتسل دیندار لیلحظه م نیرا درا یسیابل تیّشما خاص. پس تیَّسیاست بله از ابل نیمنظورش ا

 دیکنیاگر نم دیخدا زنده بشوبه دیزنده بشو یقرار است به زندگ کهنیا یراتان، به خدا، ببه اصل د؟یکنیسجده م یبه ک

  دیکنرا نگاه هاتیب نی. آره اگرید دیشوینم

 جود یِ از بُخْل کم دَر رو نیچنهم

 چهرهُ خوبِ سُجود یسیبل وز
 (۶۱۱ تیدفترپنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 دیرا هم نگاه کن نیا و

 قُنوع یِکم دَران رو یصیحر از

 تکبّر کم دَران چهرهُ خُشوع وز
 (۶۱۰ تیدفترپنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

بُخْلْ که به جوِد ما ضربه نزند و از  از یحضورتان و دورَمدَر، پس قُنوع و خُشوع و عرَضم به دیگویدَران هست م اشهمه

و  میشویم میکه ما تسل یوقت شودیپس معلوم م .نَبَرَد نیکردن را نخراشد و نَدَرَد و از بسجده یبایکه چهرهُ ز تیَّسیابل

کار  تصورنیدرا میشوینم میو تسل میدهیواکنش نشان م میبندیفضار را م یوقت یول میشویم بایز میکنیفضا را باز م

 طاوس است دوباره نیبه هم. بله راجعمیرا هم که خواند نی. بله امیشویزشت م میکنیم یغلط
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 را یمَکَن آن پَرّ خُلد آرا بر

 را یمایپمَکَن آن پَرّ ره بَر
 (۶۱٢ تیدفترپنجم، ب ،یمثنو ،یمولو)

 یخِرَدِ زندگ نیهم نیخراب نَکُن، نَکَن. ا یهنذمن دِیبا د کندیم یاست و راه را ط یکه از جنس زندگ یآن پر دیگویم حاال

پَر نمانده است چرا که با  گریکه اصاًل د میرا کَند مانیکه ما پرها قدراینکه  میکه ما طاوس هست دیگویاست دارد به ما م

ست که از ما ه یقسمت شودیم دهیکه همان یزیآن چ م،یشویم دهیهمان یزیدفعه با چ ر. همیشد دهیهمان زیهمه چ

 یذهنبا من میدیطور که قباًل دبلکه همان رانیتنها اما، نه میدارنگه دیپرها را با نیا شود،یبه گِل، پَرَش کنده م افتدیم

 اشتییَّاز همان خصوص ندیآفریم یجور کیرا  یکس هرکه خدا  دیآیخوب است. به نظر م نیبد است ا نیا مییبگو دینبا

را  نیکند، ا دیتقل یکیبِکَنَد آن را بِکَنَد از آن  رانیآن شخص حق ندارد ا .و را به حضور برساندتا ا کندیهم استفاده م

 زدیاز کِبْرْ بپره د،باشقُنوع داشته باشد خُشوع داشته باشد بخشش داشته دیبا اش،یذهنخراب کنم آن را درست کنم با من

مََکن  بَر ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شمارهدیجلو بله نگاه کن میبرو دیحاال اجازه بده میکه اآلن خواند ییزهایبله همان چ

را نَکَن،  هانیا کنندیپرها بهشت را درست م نیدهندهُ بهشت، ا شیآرا یعنیبهشت،  یعنی خُلْدْ؛ را یآن َپرِّ خُلد آرا

 یماد یهاقسمت یپرواز بدهد حتطرح دارد که با آن پرها شما را  یکه زندگ یبه خودش لطمه بزند و آن پر دینبا کسچیه

 یوقت ،یکَنیپرها را م ذهنی([)افسانه من ۹]شکل شماره یشویم دهیهمان ی. وقتکَنَدیدارد م  نیا بَرمَکَن شما، بله. 

 . بله.یداریمپرها را نگه رد،یگیصورت م زیپره ردیگیصورت م )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل شمارهواهمانش 

 ستیبنگر یپند در و نیا دیشن چون

 ستیگریاز آن در نوحه آمد، م بعد
 (۶۱٣ تیدفترپنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

در گِل  یکَنیرا م هانیا یچ یگفت که برا یمیحک کی کَْندیرا م شیهست که اآلن گفتم طاوس داشت پرها ادتانی

حرف  تو قیتو را بخواند، از طر خواهدیکه م یجورآن یتا زندگ یقرآن بخوان یقرآنَت بگذار یِال دیرا با هانیا ؟یاندازیم

ناز است و منظور از ناز، استغنا از خدا بود. گفت مواظب باش استغنا از خدا  نیگفت ا طورنیکند و هم انیبزند خودش را ب

بِکَنَد به را  شیپرها دیپند را که نبا نیا دیکه شن یطاوس وقت دیگویهزار جور خطر دارد. م یاست ول نیریمثل شکر ش

اشتباهش را  قتاً یدهد که اگر انسان حقینشان م نیکردن و او نوحه کردنهیآن شروع کرد به گرنگاه کرد بعد از میآن حک

اشتباه کرده است  و کندیدارد و چقدر اشتباه دارد م یطاوس متوجه شد که چه اشکاالت کهنیا یکند، برا ییبفهمد شناسا



 Program # 847                                                            ۸۴۷برنامه مشاره 

 60صفحه: 

 شیپ تیب نیبه خودش کمک کند. ا خواهدیم بشود و متعَهد بشود که اشیذهنذشتهُ منمتوجه اشتباهات گ یاگر کس

 . دیآیم

  ستیبنگر یپند در و نیا دیشن چون

 ستیگریاز آن در نوحه آمد، م بعد
 (۶۱٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

ه بشود که چقدر به خودش ظلم کرده متوجّ یسن کیپرها و انسان هم در  نیمعادل استغنا است. خراب کردن ا نیا گفت

 نی. و ادیآیم شیپ یتیهم چون وضع کیناآگاه بشود به خودش لطمه بزند،  خواهدینم گریو د یناآگاه یاست. از رو

 !ستین یبد یهیشکر و شوق است و گر یهیگر

 دراز دردمند  ۀیو گر نوحه

 فکند شهیکه آنجا بود، بر گر هر
 (۶۱۴ تیب دفتر پنجم، ،یمثنو ،ی)مولو

 یاش، رفتارش روکردن هیاش گرشدن فی. لطدهدیقرار م ریمتوجه اشتباه باشد، همه را تحت تأث قتاًیحق یکس کی اگر

 . هیهمه نفوذ کرد. همه شروع کردند به گر

 ست؟ی: پَر کندن ز چدیپرسیم وآنکه

 ستیگریم مان،یشد پش یجوابیب
 (۶۱۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

آن  د،یرا د اشهیاز طاووس بشنود فقط گر ی!؟ بدون آنکه جوابیکَنیرا م تیپرها یچ یبود، برا دهیهم که پرس یکس آن

 شود،یعقل ما هم درست م ،یبه آگاه کندیما شروع م یاریهش یوقت شود،یکردن. پس معلوم م هیهم شروع کرد به گر

 . شودیمرکز ما عدم م

 دمش؟یمن چرا پرس ،یفضول کز

 دمشیز غم پُر بود، شوران او
 (۶۱۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 شیهااش در آوردم. اّما خودش هم جوابطاووس پر از غم بود و به شورش یسوأل را از او کردم! ول نیا یچرا از فضول که

 . کندیم دایرا پ
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 از چشم تَر بر خاک، آب  دیچکیم

 آن هر قطره، مُدْرَج صد جواب  اندر
 (۶۱۷ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

گذاشتن  ی! چون سوأل کردن ذهنکندینم دایپ یآدم جواب سوأالتش را از سوأل کردن ذهن شودیمعلوم م نیبنابرا پس

 کی. شما را از کندیجواب به شما کمک نم عنوانبه یاست. و گرفتن چارچوب ذهن یچارچوب ذهن کیدر  یسوأل معنو

 دهد،یم حیدارد موالنا توض نجایکه ا یادهیپد نی. اکندیم یانو دوباره در ذهن زند گرید ییجابه  بردیاز ذهن م ییجا

قسمت  نیا ترِ یطور که ت نیذهن، خطرناکه هم ی. متوجه شد که فضارونیب دیآیمشخص است که طاووس دارد از ذهن م

 یگذارد رویاست و شکرگزار. و اثر دارد ماست که خوشحال  نیهم ی. برایذهننسبت به من ردیمیدارد م دادینشان م

فقط  یعنیخاک. در هر قطره صدتا جواب بود.  یرو دیچکیاش ماز چشم تر بر خاک آب، قطرات اشک دیچکی. مگرانید

داشته باشد. سوأل  یذهن. نه منکندیم دایشدن و به درون رفتن است که انسان جواب را پ فیشدن و لط قیرق قیاز طر

 . کندیصدق صحبت م نیحاال در مورد هم حاال،! ردی! سوأل کند، جواب بگردیبگکند، جواب 

 ها زندبا صدق بر جان ۀیگر

 کند انیکه چرخ و عرش را گر تا
 (۶۱۸ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

اش است که مرکز انسان عدم است و درون انسان با فکرش و عمل یاست. صدق حالت یآزاد یهیبا صدق گر یهیگر

به  یذهنمن یهیبا صدق. نه گر یهیگر دیگویاست که م نیهم یاست. برا ییبایحالت ز یلیحالت خ نیدارد و ا یهماهنگ

و عمل و فکرش با  گذاردیم ریعدم در فکر و عمل تأث نیو ا تمرکز انسان عدم اس یکه وقت یاهی. گرهایدگیخاطر همان

 م،یگذاریاثر نم گرانید ی. پس اگر ما روگذاردیاثر م گرید یهاجان یق روبا صد یهیصدق است. گر نیاست، ا یکیمرکز 

 ،یانسان انبا صدق ج یهیکه گر ی! به طورمیستین نیراست میستی. راست نمیاست که خودمان صدق ندار نیبه خاطر ا

که  یزیهر چ یعنی ؛کند انیحرف موالنا است. تا که چرخ و عرش را گر هانیکه ا دی. نگاه کنکندیم انیچرخ و عرش را گر

 اش. در فکر و عمل شودیاز صدق انسان. از مرکز عدم انسان که منعکس م ردیپذیدر کائنات هست، اثر م

  .میارا قبالً خوانده تیب نی! امیندار یو ک میما صدق دار یک مینی. که ببمیخوانیراجع به صدق م تیچندتا ب امّا

 صدقِ هر روزه چرا زهیر زهیر

 انبار ما؟ نیدر دینآیم جمع
 (٣۸٣ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،ی)مولو
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حضور  دیمان هماهنگ با هم باشد، باصدق هر روزه هر لحظه، که اگر قرار باشد مرکز ما عدم باشد، و فکر و عمل نیا چرا

و فضا باز  شودیم شتریبو حضور ما  شوندیجمع م شوندیجمع م هانی. و اگر حضور آزاد بشود اهایدگیآزاد بشود از همان

 م،یرا عوض کن گرانید میبخواه نکهی! ما قبل از استیانبار!؟ پس صدق ن نیشود در ایچرا فضا باز نم نیا دیگوی. مشودیم

  ؟نه ایدر درونمان صدق وجود دارد  میکه با خودمان روراست هست مینیبب دیبا

 است:  نیا شتریو ت میبخوان نجایاز ا تیچندتا ب دیاجازه بده امّا

 «خود را و قبول کردنِ او. یِکدخدا ،یطلبِ روز قِیکردن زن، طر نییتع»

 فهیبه خل یاهیهد ،ییکادو کیکه  رندیگیم میداستان در دفتر اوّل است که زن و شوهر تصم نیا دینیبیطور که م نیهم

است،  یاعراب نیاش همکه اسم یابانیشوهر ب درست بشود. و زن و شانیایبه آنها پاداش بدهد. و وضع زندگ فهیببرند و خل

ببرند و  یچ فهیکه به خل کنندیفکر م هانی! ایذهنمن یعنی ی. عرب بدویوکه عرب بَدَ ییعرب به اصطالح ابتدا یعنی

از آب باران که با  ریهم که غ نجای. استیبهتر از آب ن زیچ چیکه ه ندیگویداشتند، م اجیاحت یلیچون خودشان به آب خ

بهتر  گرید نی. از افهیخدمت خل ادو شوهرش بردارد ببرد بغد میکن سهیک کی یِرا تو نیا می. ما بردارستیگِل آلوده شده ن

 زیچ یلیخ میکنیماست که فکر م یجسم یاریهش نیآلود هممَشکِ پر شده از آب گل ای شهیش نی! و استین یزیچ

 . میریحضور بگ یاریکه هش مینخدا بک میرا تقد نیا دیآیمان نماست! و دل یجالب

طور نیو هم خوانمیم تانیراجع به صدق است، دارم برا هش را کقسمت کوچلو کیاست، فقط  یداستان طوالن نیحاال ا

کند. و ذهن  دییکه ذهنمان را تأ میزنده شدن به خدا ما ابزار الزم ندار یکه برا کندیموالنا اشاره م تیچند ب نیدر ا

که  یزیآن چ د،ینه! شما ابزار الزم ندار دیگویزنده شدن به خدا و موالنا م یبرا میدنبال ابزار بگرد دیباکه ما  دیگویم

صحبت  یانسان یارینفر باشد که هش کی تواندیدوباره م نجایو باز هم زن و مرد در ا دیآن را الزم ندار دیگویذهن م

. دوباره زندیبد م یهاها حرفموقع یو بعض زندیخوب م یهاها حرفموقع یذهن باشد که بعض تواندیو زن م کندیم

فقط به  زندیحرف درست م هانیاز ا یکی شهیکه هم دیخاص برخوردار است که شما فکر نکن ییایداستان از آن پو

قعاً زن و نفر اند. وا کیزن و شوهر هم  نیو ا کنندیزن و شوهر دارند با هم صحبت م نی. بنابرادیآن توجه کن یهاحرف

 ! ستیشوهر ن

 تافته ست یآفتاب کیزن:  گفت

 ست افتهی ییزو روشنا یعالم
 (٢۶۸۴ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،یمولو)
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آفتاب حضور انسان است  نیآفتاب هم نیاست. ا تافته یک آفتابی که دهدیم صیباالخره تشخ یعقل آدم ایزن  پس

 .کندیعالم را روشن م کهیطوربه

 کردگار ۀفیلرحمان، خ بِینا

 چون بهار یبغداد است از و شهرِ
 (٢۶۸۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

در بغداد بود و  فهیخل دیدانیخدا. م ۀفیخدا و خل بینا یعنیرحمان  بیباشد و نا یعالم هست تواندیبغداد م جانیا در

خدا زنده شده است. پس زن  نهایتبیکه به  یرحمان، انسان بیجهان، نا نیموالناست. بغداد نماد ا هاتیهمه تشب هانیا

که  یاز طرف خداست. آن کس فهیو خل نیخداست در زم بینا نیهست که ا یآفتاب کیکه  دیآینظر مکه به دیگویم

 بغداد در اثر نفوذ باشکوه او بهار شده است. کهیطوربه افتهیرا عقل در نیخدا زنده شده است. ا نهایتبیانسان است و به 

 یبدان شَه، شَه شَو یوندیبپ گر

 ؟یرویم یتا ک ریهر اِدب یِسو
 (٢۶۸۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

خدا زنده شده  نهایتبیاست که به  یشاه کس ،یآن شه باش نیقر یعنی یوندی: اگر به آن شه بپدیگویبه شوهرش م زن

 ،یبدبخت یعنیاِدبار است  یبه معن ری. اِدبیشویمتو هم زنده  یعنی یشویشاه م «یبدان شه، شه شو یوندیبپ گر»است. 

 .دیگویزن م ؟یرویچرا م کندیم جادیا یذهنکه من یهر بدبخت یسوپس به

 استیمیمقبالن، چون ک ینیهمنش

 خود کجاست؟ ،ییایمینظرشان ک چون
 (٢۶۸۷ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

شده به زنده یعنی بختکین یهابودن با انسان نیبودن، همنش نیکه قر دیگویآمده است. م نیو قر ینیهمنش دوباره

از  یکیقرار بده. پس  ایمیها. گفت که تو زر خودت را در معرض کدر غزل میداشت ایمی. امروز کاستیمیحضور مثل ک

 . استیمیها بودن مثل کدر اطراف آن ،یصحبتهم ،ینینشمثل موالنا. هم ییهامقبالن هستند، انسان نیهم اهایمیک

در کجا هست؟  ایمیها کارتعاش آن راتیها و تأثآن دینفوذ د یعنیها مثل نظر آن« خود کجاست؟ ،ییایمینظرشان ک چون»

را در مرکز ما به ارتعاش  یزندگ ،یبزرگان هستند که با ارتعاش زندگ نیجهان، هم نیوجود داشته باشد در ا ایمیاگر ک یعنی

 :زندی. و مثال مآورندیدرم
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 زده یاحمد بر ابوبکر شمِچ

 شده یقیصِدّ ق،یتصد کیز  او
 (٢۶۸۸ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 اصطالح نظرش انداخته وو چون او به ن،یصورت قرحضرت رسول به ابوبکر زده به یعنیکه چشم حضرت احمد  دیگویم

 ینیمثال است. در اثر همنش نی. انیراست اریبس یعنی قیشده، صِد قیبه صِدّ لیابوبکر تبد دفعهکیکرده  قیاو را تصد

 نهایتبیصورت جهان خدا به نیکه در ا دیبگو خواهدیشده است. م قیشده، ابوبکر صد قیابوبکر با حضرت رسول او صِدّ

گفت  تیسیابل م،یداشت جانیو امروز هم که ا شودیزنده م کندیرا پخش م دارکنندهیب یانرژ نیکه مرتب ا ییروشنا

است  نیمثال قر لهرحا. بهیسجود را نَدَران یبازی ۀهست تو چهر یذهنکه در من یتیسیابل تیخاطر خاصباش به مواظب

 . دیدانیرا م نیکه قبالً ا

 چون شوم؟ رای: من شه را پذگفت

 او من چون رَوَم؟ یِسو بهانه،یب
 (٢۶۸۹ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

. گفت من کندیم جادیها را هم ذهن اکنم. بهانه دایکنم. بهانه پ دایپ دیمن ابزار با که دیگویکه مرد دارد م دیکن نگاه

بهانه داشته باشم.  دیبشوم؟ من با رایخدا زنده شده، چگونه من پذ نهایتبیکه به  یچگونه شاه را، چه خدا باشد چه کس

 ینظر که جلو نیموالنا ثابت کند ا خواهدیو م ر؛یمرا بپذ میاو بروم، که بگو شیکه پ داشته باشم یذهن لیدل دیمن با

اش در گذشته ام، همهواب نکردهثام. من که عبادت نکرده یمن که به اندازه کاف دیگویگرفته م یذهنرا در من هایلیخ

. است یذهنفکرها غلط است و مال من نیخدا بروم؟ ا شیام، من چگونه پهم که درد جمع کرده همهنیام، اگناه کرده

 . دیگویم یطورچه دینیگفت، شوهر بب یطورنی. زن که ادهدیم حیرا دارد توض نیهم

 چون شوم؟ رای: من شه را پذگفت

 او من چون رَوَم؟ یِسو بهانه،یب
 (٢۶۸۹ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 یلتیح ایمرا  دیبا ینسبت

 ؟یآلت یراست شد ب شهیپ چیه
 (٢۶۹۰ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو
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 یما باشد. دنبال ارتباط ذهن نیب یارتباط کی م،یداشته باش یتینسب کی م،یداشته باش یتیلیفام کی دیبا دیگویم

ام؟ . چرا خدا مرا دوست داشته باشد؟ مگر عبادت کردهمیبگرد یدنبال ارتباط ذهن دیکه ما نبا دیبگو خواهدی. مگرددیم

داشته  دیبا ینسبت کیکه!  شودیکه نم یطورنیبکنم، هم یفکر درست کی دیبامن  دیگویم غلط است. نیتمام شد رفت. ا

. شهیپ کی یابزار داشته باشد برا دیکامل بشود؟ حتمًا با یعنیبدون ابزار، راست بشود  شهیپ دیادهیباشم. شما تاحاال د

مثال،  یگاوآهن داشته باش ،یشته باشدا گاو دیاب یکنیرا شخم م نیزم ،یداس داشته باش دیبا م،یقد ،یکنیمثال درو م

فکر غلط است و اآلن  نیا م،ییبگو دوباره ذهن! دهد؟ی. ابزار را چه نشان میابزار داشته باش دی. باگریابزار است د هانیا

 فیح ،یلیل شیپ رفتمیبودم م یدکتر خوب کاشیا دیگویاست، م ضیمر یلیکه ل دهیکه مجنون شن دیگویم زند،یمثال م

 !ستمیدکتر ن که

 یکیاز  دیآن مجنون که بشن همچو

 یاندک یلیمرض آمد به ل که
 (٢۶۹۱ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 شده است. ضیمر یلیکه ل یکیاز  دیشن مجنون

 چون رَوَم؟ بهانهی: آوَه بگفت

 چون شَوَم؟ ادتیبمانم، از ع ور
 (٢۶۹٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 که؟نیا شودینروم، چگونه م ادتشیبه ع افسوس! من بهانه ندارم بروم. مگر دکترم؟ و اگر هم بمانم و ،غایدر ،یوا ی: اگفت

کار شوم؟ بهانه ندارم! چه لی. چگونه به او تبدمیبا خدا دار م،یدار یاست که ما با زندگ یرفتار نیکه نروم. ا شودینم

 شودی: نمدیگویکه! درست حالت مجنون، م شودیزنده نشوم که نم به خدا هم که دارم؟ اقتیل ایام؟ آکارهام؟ چهکرده

 است. تشیب نیهم نیچگونه بروم؟ بله ا یبروم. ول دیرا، با یلیکه نروم احوالش را بپرسم ل

 حاذِقا  بَا یُکنتُ طَب یتَنیلَ

 سابِقا  یلینَحوَ لَ یاَمش کُنتُ
 (٢۶۹٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 «.رفتمیم یلیل یسوو با شتاب و سرعت تمام به بودم،یو ماهر م رهیچ یپزشک کاش،یا»
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داشتم،  یپست کیبودم باالخره،  یاکاره کی کاشی. امیکنیفکر را در مورد خدا م نی. ما هم همدیگویمجنون م یآقا

وضع  نیوگرنه با ا دم،یرسیخدمت خدا م دم،یرسیم ییجا کیخوانده بودم. باالخره به  یکتاب کیداشتم،  یسواد کی

بروم  توانمینم ستمیچون پزشک ن« .بودمیو ماهر م رهیچ یپزشک کاش،یا» :دیگویرا م نیکه! مجنون هم شودیکه نم

 است. گرید تیب کیهم  نیکه چه؟ ا میرا بپرسم. بروم بگو یلیحال ل

 لیْلى بِالْعِرَاقِ مَریضۀٌ  یَقُولُونَ

 ایداوِالْمُ  بُیکُْنتُ الطَّب یتَنیْالَیفَ
 «حاذق بودم. یبیکاش طب یاست، ا ماری, در عراق بیلیکه ل ندیگو»

 توانمیاست اما من نم ماریدر عراق ب یلی. پس لدمیرسیبودم خدمت خدا م یاکاره کی کاشیمورد است. بله. ا نیا در

 . بله.ستمین بیمن طب کهنیا یبرا نمیبروم بب

 تَعالُوا گفت حق ما را بدآن قُلْ

 ما را نشان یاِشکنشرم بود تا
 (٢۶۹۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 «.میبه وصال او برس میو بتوان زدیکه شرم ما را فرو ر «دییایب»رو به ما فرمود از آن خداوند»

 بهانه د،ییایمن ب یبه سو دیحرکت کن یعنی «دییایب» ای« باال دییایب» یعنیشکستن شرم. قل تعالوا  یعنیاِشکستن  شرم

 دیشرم داشته باشد بهانه داشته باشد بگو دینبا کسچیه یعنی. میبه وصال او برس میو بتوان زدیکه شرم ما را فرو ر د،ینکن

آقا من مجنونم، من عاشق  رودیم شودیهم پا م مجنون. دییایاآلن ب نیهم دییایاو گفته است ب روم،یخدا نم شیکه من پ

که  دیگویم یلیچه بروم! ل یبرا ستمیچون پزشک ن کندید رفت. مجنون فکر متمام ش نم،یتو هستم، آمدم شما را بب

 کار ذهن است.  ،یچه آمد یبرا ها،نی! ایستیتو که بلد ن ،یچه آمد یبرا

 تَعالَوْا گفت حق ما را بدآن قُلْ

 ما را نشان  یاِشکنبُوَد شرم تا
 (٢۶۹۴ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،ی)مولو

عدم کردن  قیاز طر م،یاو برو یبه سو مینباشد و حرکت کن یهم ذهن نیا م،یدار اقتیل مییبگو دیما هرلحظه با یعنی

زنده شدن به او دارم؟ اصالً او خودش  اقتیخدا را دارم؟ ل اقتیل ایآ اورد،یمرکز ما بهانه ب دیایجسم ب کی میمرکز. نگذار

صورت خودمان . ما خدا را بهمیاکرده ضیرا مر یلیل یهنذبا بودن منِ ما ؟یاقتیچه ل کند،یاست، دارد خودش را آزاد م
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خدا تا  شیپ میبرو میحاذق بشو بیطب کی یذهنمنِ لهیوسبه کهنیا. نهمیخوب بشو ششیپ میبرو دیبا میاکرده ضیمر

، است ضیمر زتیچچه نمیبب رمیتو چته؟ نبضت را بگ ایخدا میی. بگومیشده است آن را درست کن ضیقسمتش که مر کی

 !میاست که پزشک حاذق شد یآن موقع

 یرا گر نظر و آلت بُد پَرانشب

 یجَوالن و خوش حالت بُد روزشان
 (٢۶۹۵ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،ی)مولو

در  یعنیجوالن کنند،  توانستندیرا داشتند، روز را هم م دیها ابزار داشتند و آن نظر را داشتند، دپرهاگر شب د،یگویم

 د،یگویشوهر م ای دیگویرا مجنون م هانیا د؟یگویم یکسرا چه هانیها. اپرهشب کردند،یپرواز م رونیب ندآمدیروز هم م

 مینیبب کند،یو مرد فعالً گوش م زندیم یحساب یهازن حرف جانیدر ا دینیبب. دیگویچه م مینی. زن حاال ببدیگویمرد م

در قصّه ممکن است  یاز دهن هرکس دارکنندهیو ب یدنیشن یهاحرف نیاکه مرتّب  کنمیعرض م نیهم ی. براشودیچه م

 . دیایب رونیب

 رود دانی: چون شاهِ کَرَم مگفت

 آلت شود ،یآلتیهر ب نِیع
 (٢۶۹۶ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 یآلتیهر ب دانیآمده است م فکرها را نکن. حاال که شاه کرم، خدا، نیکه دنبال آلت نگرد، دنبال ابزار نگرد، ا دیگویزن م و

دارم و  یلیکنم و چه دل دایپ دیبروم و بهانه با یجوردکتر بشوم و چه دانم،یخودش ابزار است. نگران ابزار و آلت و چه م

که با  ستیآمده است و شما الزم ن دانیفکرها نباش. چون شاه کرم خودش م نیاصالً به ا ،حاال چرا خدا من را زنده کند

 . درست هم است. یکن دایابزار پ کیذهنت 

 است یاست و هست یآلت دعو زآنکه

 است یو پست یآلتیدر ب کار،
 (٢۶۹۷ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،ی)مولو

و  یآلتیصورت بکار مؤثر، در مرکز عدم، به ،یداشتن. کار اصل یمجاز یِادعا است و هست کی یابزار ذهن نکهیای. برابَهبَه

ات صفر و اندازه یکه ابزار نداشته باش زیشوهر عز یرا؛ ا هانیا دیگویزن م ؛یمؤثر یتو موقع یعنیصفر است.  یذهنمنِ

سبب خدا من را  نیکه به ا ،یو سبب نگرد لیدنبال ابزار و دل اتیذهنباش با منِ ظبمرکزت عدم باشد. موا یعنیباشد. 
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هستند و قابل اجرا  یها ذهنسبب نی. اکندیجهنّم رها ممن را از  بردیسبب خدا من را بهشت م نیبه ا کند،یقبول م

 . ستندین

 سَودا کنم یآلتیب ی: کگفت

 کنم؟ دایپ یآلتینه من ب تا
 (٢۶۹۸ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،ی)مولو

شان بدهد به ما ن خواهدی. موالنا مگرددیذهنش م ۀلیوسبه گردد،یدر ذهنش م ،یابزاریب ،یآلتیکه مرد دنبال ب دینیبیم

که تو را با  یگردیم یدنبال ابزار نکهیایبرا یشوی. از ذهنت خارج نمیباش یطورنیکه مواظب باش تو هم ممکن است ا

 یبه سو دییایب دیگویو به شما م دانیندارد، گفت اگر شاه کرم آمده است م وجودخدا دوست کند. آن ابزار در ذهن تو 

که،  دیگویم مرد. یبا آن برو یکن دایپ یابزار کی ای ،یبرو یبرس ییبه جا ای ،یبرو یدکتر بشو خواهدیمن، شما برو نم

 یآلتیرا، ب یابزاریبشو، تا مگر من کوشش کنم ب ابزاریب ییگویداشته باشم؟ تو م یآلتیب یسودا توانمیم یجورمن چه

 ابزاریب نکهیایرا تجسّم کند؟ نه، برا یابزاریب ندتوای. ذهن مگرددیدر ذهنش م یابزاریب یدر جستجو یعنیکنم.  دایرا، پ

 برود.  انیذهن از م صالًا دیبشود با

 یبر مُفلِس دمیبا یگواه پس

 یکند در مُفلِس یمرا رحم تا
 (٢۶۹۹ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،ی)مولو

نباش، که خداوند به  یذهن که مفلس کندیم یبه ما حال بایقدر موالنا زچه دینیمفلس باشم، بب کیشاهد  دیمن با پس

مفلس  کیشهادت بدهم که  دیمن با یعنی گردد،یم یمن رحم بکند. باز هم دنبال مفلس ذهن یمن به مفلس یزیچیب

ذهن است. تجسّم ذهن است.  نیهم توی اشکال ۀهم کهیحال. دررونیب دیایب خواهدیاز ذهنش نم ،یشدم، شهادت ذهن

 یهامان دنبال شکلتجسّم کند. تا ما در ذهن تواندیده شدن به خدا را، خدا را، ذهن نمزن دانم،یرا، فقر را، نم یمفلس

 . دیرس مینخواه ییبه جا میگردیم هانیا یمادّ

 گفت و گو و رنگ ریغ یگواه تو

 تا رحم آرَد شاهِ شَنگ وانما،
 (٢۷۰۰ تیدفتر اوّل، ب ،ی،مثنوی)مولو 
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وگو و رنگ نشان از گفت ریغ یلیدل کی ایاصطالح، به یشاهد یعنی یگواه کیتو  داند؛یکه، تو؛ خودش هم م دیگویم

 دیکه با ستیهنوز متوجّه ن یول کندیفکر م قیمرد دق کهنیوجود ا با. اوردیخدا، به ما رحم ب یعنیبده که تا شاِه شَنگ، 

 بکند.  دیکار باچه

 که ز گفت و رنگ بُد یگواه نیک

 جَرح شد  القُضاة آن، یآن قاضِ نزد
 (٢۷۰۱ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،ی)مولو

 د،یگویم ،یعنیمردود شده است. جَرح  یو رنگ است، نزد آن خدا و زندگ یذهن یوگوکه از گفت یگواه نیکه، ا دیگویم

نم، من کار ککه، من چه دیگویمرد م نیا نیبنابرا پسجَرح شد.  کند،یمحکمه قبول نم خورد،یشاهد به درد نم یهاگفته

وگو و رنگ، من فقط از گفت ریشدم. و من غ ابزاریبدهد که من ب یکنم که به من گواه دایپ دیبا یشاهد کیکه  دانمیم

که  یگواه نیکه ا دانمیکنم و من م دایپ ستمیکنم، من بلد ن دایمن از کجا پ ،یدگیهمان یعنیوگو و رنگ بلدم، رنگ گفت

 کار بکنم؟چه دیپس من با کند،یاو قبول نم یعنیت حق، خدا، جَرح است. نزد حضر دیآیوگو و رنگ ماز گفت

 گواهِ حالِ او  خواهدیم صدق

 او قالِیبتابد نورِ او ب تا
 (٢۷۰٢ تیدفتر اوّل، ب ،یمثنو ،ی)مولو

ش را نور نکهیا یخداوند برا یعنیشاهد.  یعنیاصطالح. گواه به خواهدیم یصدق و راست د،یگویصدق است. م نیهم

 یعنی داندیمرد م یعنی ،یول داند،یرا هم مرد م هانی. اخواهدیم یراست خواهد،یوگو، از ما صدق مبتاباند بدون قال، گفت

 یعنیرنگ  شودیذهن انجام م ۀلیوگو که به وسابزارِ رنگ و گفت با که داندیو م شدصادق با دیکه با داندیم ،میدانیما م

 نیچون دروغ هانیو ا شودیرد م یآن قاض ۀلوسی به آنها ۀوگو دربارو گفت یدگیهمان دانمیممن  دیگویم ،یدگیهمان

 تا نور او بتابد، حاال زن خواهدیصدق م دانمیپس من چکار کنم؟ من م خوردیبه درد نم هانیا دانمیهستند و من م

 :دیگومی

 شی: زن صدق آن بُوَد کز بودِ خوگفت

 شی خواز مجهودِ زندیبرخ پاک
 (٢۷۰٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی)مولو
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 نیکه دارد ا یآن دستگاه یعنیاز کلِ بودن،  اتیذهناز من دیبا یخواهیاگر صدق م دیگویم کندیمشکل را حل م زن

 هکنیا یبرا ،یزیبربخ دیاز کل آن با ،یکنیتو، آره  فکر م ییگویرا هم درست م هانیو ا کندیرا در تو فکر م زهایچ

 هایدگیهمان نیو کوشش تو و ا یسع لهیبه وس یذهنمن دیگویآمده، م دستبا جهد به  یعنیجهد کرده شده،  یعنیمجهود 

 .میدیرا هم فهم نیدرست است؟ ا ،یزیبربخ نیو کوشش تو به دست آمده، صدق آن است که از کل ا یسع لهیبه وس

 ،۶۱۹ تیجم بدفتر پن میخواندمی که پنجم دفتر ۀبه قص میبرگرد پس

 اندیعرش گمانیها بو دل عقل

 ندیَزیم یحجاب از نورِ عرش در
 (۶۱۹ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی)مولو

هستند،  یها بدون شک آسمانعقل و دل دیگویاست، م یاریهش نیدل هم آورد،یها را مباره عقل و دلود دینگاه کن پس

 یعنیاند، پس عقلِ ما به حجاب اُفتاده یعنیجهان،  نیستند در ااز طرِف خدا هستند و متأسفانه در حجاب ه یعنی

 دهیاند چرا؟ همانهستند منتها در پرده رفته یعرش یِهاجنس و یِ هاتیما هر دو خاص یاریکل و هشعقلِ ،یزندگعقلِ

 شده اند.

 است که عرض کردم، یهم قصه بعد نیبله، ا 

اند همچون آنکه عقل و روح در آب و گل محبوس انِیب در»

 «هاروت و ماروت در چاه بابِل
 .خوانمیم تانیبرا ندهیهفته آ یبرا گذارمیخسته نکنم شما را م کهنیا یبرا
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