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وی، وان و  ۱۱۳۸ مارۀ ل س، د

 چه مايه رنج كشيدم ز يار تا اين كار
  بر آبِ ديده و خوِن جگر گرفت قرار

 هزار آتش و دود و غمست و نامش عشق
  هزار درد و دريغ و بال و نامش يار

 هر آنكه دشمنِ جانِ خودست، بسمِ اهللا
  دادِن جان و صَالِي كشتنِ زار صَاليِ

 مرا او به صد چنين ارزدبه من نگر كه 
  نترسم و نگريزم ز كشتِن دلدار

 چو آبِ نيل دو رو دارد اين شكنجه عشق
  به اهِل خويش چو آب و به غيِر او خون خوار

 چو عود و شمع نسوزد، چه قيمتش باشد؟
  كه هيچ فرق نماند ز عود و كنده خار

 چو زخِم تيغ نباشد به جنگ و نيزه و تير
  ز رستم و جاندار  ثو مُخَنَّ  چه فرِق حيز

 به پيشِ رستم آن تيغ خوشتر از شِكَرست
  نثاِر تير برِ او لذيذتر ز نثار
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 برد اين شيرشكار را به دو صد ناز مي
  شكار در هوسِ او دوان قطار قطار

 زارَد شكارِ كشته به خون اندرون همي
  كه از براِي خدايم بكش تو ديگر بار

 گردندو چشمِ كشته به زنده بدان همي 
  كه اي فسرده غافل، بيا و گوش مخار

 خمش خمش كه اشاراتِ عشق معكوسست
  نهان شوند معاني ز گفتِن بسيار
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ١١٣٨برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

 ١١٣٨ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

 تا اين كارچه مايه رنج كشيدم ز يار 

  بر آبِ ديده و خونِ جگر گرفت قرار

زنده  يعناين كار يكار،  نيا نكهيتا ا ،بوجود آورد اريرنج را هم  نيو ا دميكش ياديز يليرنج خ :كه ديگويموالنا م پس

 ؛خوردميخون جگر م يعني ؛دميكشيدرد م كهيچشمم در حال يها از جلو يشدگ تيهم هو ديشدن به حضور و برداشتن د

 .افتيقرار  ؛انجام گرفت ،كرديبه من كمك م ،يزديا طافتل ،يزديخرد ا ،يزديا ياريهوش يعنيبود  يام جار دهيو آب د

   .كنديم شنهاديكه موالنا مشكل انسان و راه حلش را دارد پ دينيبيم نيپس بنابرا

دردها هم به  نيا ؛همراه با دردها ،است تهافيقوام  اريبس يمن ذهن جاديمن مسأله انسان را كه در واقع ا گريبار د كي و

و  م،يهست يزديا يارياز جنس هوش ،ميما از جنس خدا هست ميگفت .دهميم حيتوض كنديكمك م ياستحكام من ذهن

 هيبه خدا به اصطالح تشب ديخورش يعني ؛ديكه از خورش ميهست يشعاع كي هيما شب ديگويخواند كه م ميامروز خواه

 ميو پس از وارد ذهن شدن آمد .ميهست اياز آن در يباريجو كيكه گفت ما  ميهم خواند يتيب كير د .ميجدا شد ؛شده

  .ميدرست كرد يديمن جد كيبه فكر كردن و  ميشروع كرد

را  يجهان نيا يزهايبا فكرها كه چ ميآمد ،ميوارد شد يوقت يول ؛بود امتداد ما امتداد خدا بود ياريهوش نياول منِ ما هم

 لهيبوس رونيرا در ب يزيچ كياست كه شما  نيا يشدن به معن تيو هم هو ؛ميشد تياصطالحاً هم هو دهنديان مبه ما نش

ت را يخاص نيا ياريما بعنوان هوش اي ياريهوش .ديكنيم قيو به آن حس وجود تزر ديكنيپنج تا حس و فكر تجسم م

كه  يديمن جد كيما  يعني ،شوديم جاديا جانيدر ما ه ،كردن رييبه تغ كنديشروع م زيپس از آن، آن چ كهيبطور ميدار

  .ميكنيدرست م شودياز فكر دارد ساخته م

مال  يفكر بعد ديبعد شا ؛همه فكر هستند نهايا ؛كلمه من است نيهم ياسم ماست، دوم ديفكر شا نياول ميو بارها گفت

 تيبه آنها هو ،ميچسبانيمال من به خودمان م يعامل فكر لهيبوس ميآوريرا كه بصورت فكر درم زهايو ما چ ،تمن اس

كه از  يريمن تصو كيو  وندنديپيپر از حس وجود به هم م يفكرها نيا ،ميكنيتند تند فكر م نكهيو پس از ا .ميدهيم

مركز ما و هر  شوديآن م ميبشو دهيهمان اي ميبشو تيكه هم هو يزيبا هر چ ميو گفت. دهنديم ليفكر ساخته شده تشك

  .ياريهمان هوش ديد نكيع شوديكه مركز ما بشود م يزيچ

 ديفرض كن :ديگويم ؛كنديم هياست به نور روزن تشب ياريهوش ايما را كه از جنس امتداد خدا  هيوجود اول نيو موالنا ا

ما  جاناتيه ،فكر ما ،مثل تن ما ؛چهار بعد ماست ؛وجود ماست اقات نيو ا ،روزن است كيدر سقفش  ميدار ياتاق كيكه 
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از روزن  يو ستون نور ،جهان نيبه ا مييآيم يو آن روزن باز است اول وقت .ما يجان جسم ؛يوانيجان ح نطوريو هم

و  م،يهست ياريهوش ؛ميشده از روزن هم خود ما هست دهيو آن نور تاب ،خداست ديخورش ديفرض كن ديگويم .تابديم

   ؛فكرهاست كه اول باز است نيفاصله ب نيروزن هم نيو در اصل ا ،وارد بشود تواندياست كه م يهم سوراخ زنرو

به بسته شدن و  كنديروزن شروع م واشي واشي ،ميكنيم جاديا تيو هو زهايبا چ ميشويم تيما هم هو نكهيو پس از ا

خودمان  ديد يجلو ؛ميريگينور را ما م يكه جلو دينيبيم ،ها يشدگ تيبا هم هو ميريگيروزن را ما م يكه جلو جيبه تدر

 يزيو با هر چ .روزن بطور كامل بسته بشود يحدود ده تا دوازده سالگ يعني يپس ممكن است كه پس از مدت م،يريگيرا م

  .شوديعوض م ديو د ،تابديكه اول م يستون نور نيهم ديد نكيع شوديم ميگفت ميشويم تيكه هم هو

 ،دردآور است ديد نيا ؛غلط است ديد نيا ند،يجهان را بب يماد يزهايچ نكياز پشت ع ياريبشود هوش وضع يوقت ديد

آنها  ميشويم تيبا پدرمان مادرمان هم هو ؛ديد نكيع كي شوديآن پول م ميشويم تيمثالً اگر مثالً با پول ما هم هو

 تيكه هم هو يزير چمختلف، و با ه يمثل باورها م،يشويم تيهم، هم هو گريد زيو با هزار تا چ د،يد نكيع شونديم

 اديز ميخواهيآنها را م و ميكنيم يمان را بر حسب آنها حول محور آنها سازمانده يجهان را و خودمان را و زندگ ،ميشد

   .است يدر آنها زندگ ميكنيچون فكر م ميكن

فكر  مينيبيدر آنها م را يو زندگ مينيبيم يماد يزهايبرحسب به اصطالح چ ،مينيبيرا برحسب آنها م يزندگ گرياالن د

نكنند به  جاديمانع ا ايو  بدهندرا به ما  زهايچ نيا گرانيد نكهيو توقع ا ،خواهد داد يكردن آنها به ما زندگ اديز ميكنيم

 ييدردها جاديكه ا دينيبيم نيپس بنابرا .كنديو خشم م ،كنديرنجش م جاديو ا شوديتوقع برآورده نم نيا ،ميبرس نهايا

 نكهيا اي ؛ديايبه دستم ن اي ؛به آن از دستم برود دميكه االن من چسب يزيچ نيا نكهيو ترس و مثالً ترس از ا مثل خشم

 نيهم به ا نهايا ،شوميم نيخشمگ ؛رنجميم دهديدارد به من نم نكهيا اي ؛شوميم نيخشمگ رديگيمن م زا يكيدارم 

  .شونديها اضافه م يشدگ تيهم هو

و حافظه  يجانياز حافظه ه يمعجون كيپس  ميحلش كن ميتوانيرا ما نم نهايا م،يشويم تيهم، هم هو نهايما با ا يعني

ما را  ديو د ،درد است يدارا ،است يمنف جاناتيه يدارا يو من ذهن .هست يمن ذهن مشكه اس ميكنيم دايما پ يذهن

 نياما ا .نه خدا را ؛جهان را نينه ا ؛مينيبيت نمما درس كنديو كج و معوج م كند،يخراب م كند،يعوض م كند،يم يماد

 ياريبا همان هوش ميو بتوان ،ميما دوباره خردمند بشو يمدت كياست كه پس از  نيطرح خدا ا .باشد يقرار بوده موقت ديد

 يشدگ تيهم هو قيبه چشم مان از طر ميزد داً يرا كه جد يها نكيع نيا ميو متوجه بشو ،مينيبا همان بب ميكه اول آمد

  .ننديبيها غلط م نيبا فكرها ا
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 نهايوجود دارد، ا يمختلف مان زندگ يباورها دانميدر بچه مان، در نم ،در پول مان در همسرمان ميكنيما فكر م نكهيا

 يزندگ واشي واشيكه  ميو بارها گفت .ميما خردمند هست ؛ميما امتداد خدا هست ؛ميهست يما خود زندگ ،ستيدرست ن

بشود  اريهوش ديبا يهر انسان يعني .رديصورت بگ ارانهيهوش ديكار با نيا يول ،دارديچشم ما برم يها را از رو نكيع نيا

است  نيمن است و طرح خدا ا يسبب دردها نهايو ا ،من ساخته به چشمك زدم ؛ردهمن درآو يها نكيكه من ع نيبه ا

  .بردارد يكي يكيرا  نهايكه ا

 يبرا .دردآور است نكيعاين  ييو شناسا ،به چشمم دارم ينكيكه من همچون ع تيول مسئولكه اوًال قب ميو بارها گفت

 يزيچ چيكه عاقل است، ه كنديفكر م يكس ره ،كمال طلب است يبه نام من ذهن ميكه ما ساخت يديجد زيچ نيا نكهيا

 يكيچون  ،ميگويكه من درست م پردازديبه بحث و جدل م كند،يجوان است به آن افتخار م يمخصوصًا وقت ،كم ندارد

 ،ندارد يو عقل من درست است، و نقص د،ييگويشما غلط م ؛ميگوياست كه من درست م نيا يمن ذهن يها تياز خاص

 ،كننديم جاديرا ا نهايا يماد يها نكيع نيو ا ،كنميم جاديخودم را من خودم ا يبار برود كه دردها ريتا شخص ز نيبنابرا

  .به اصطالح و ناقص است ستيو پرفكت ن ستيقبول كند كه به اصطالح كامل ن ديبا يعني .تخودش دردناك اس

مثل رنجش، مثل  نده،ياز آ رابو اضط يمثل خشم مثل نگران يينشدن و دردها ريمثل حس نقص، و حس س ييو دردها

را خدا به  نهايا ؛ن ساخته استم ؛من درآورده است نهايا رهياحساس گناه و غ ايو  ،ييمثل حسادت، مثل حس تنها نه،يك

را من ساختم خود  نهايا .من هم امتدادش هستم پس من هم ندارم ،را اصالً خودش ندارد ييخدا همچون دردها ،من نداده

 ،ستميمن ن نيا كردميقدر كه به آن افتخار م نيو ا ،ستميمن ن يو من ذهن ،كنميرا درست م نهايقبول كه من ا نيا

   د؟يكنيتوجه م .اردخودش رنج و درد د

 ينطوريخواند، هم ميامروز هم خواه دهد،يها را هدف قرار م يشدگ تيها را هم هو نكيع نيا يكي يكيخدا،  ار،ي يول

 دينيكند، غلط بب جاديدرد ا خواهديهر چقدر هم م ؛داشته باشد يخواهد من ذهنيدلش م يكه هر كس كنديما را رها نم

 نيخودش بصورت ما آمده به ا نكهياست كه پس از ا نيطرحش ا نكهيا يبرا .دارديرا روا نم نيبرود، ا رديبعدش هم بم

كه اندازه خودش  .در ما به خودش زنده بشود ارانهيو دوباره هوش ؛كند دارياز خواب ذهن ب جهان، خودش خودش را

از  ،بكند ريپس ما را هم فناناپذ ميهست ما هم از آن جنس ،رديپذيمرگ نم يزندگ ؛است رياست، و خدا فناناپذ تينهايب

مقاومت كند درد  ياگر كس .است نيطرح خدا ا .و حس ترس از مردن برهاند، و ما را جاودانه كند يريحس فناپذ نيا

  .دهديم ياالن معن تيپس ب .كشديم



  Program # 784                                                      ٧٨٤ماره برنامه ش

  7صفحه: 

روزن دارد اولش باز  كي كه ميهست يما مثل اتاق ميروزن دار كيما  م،يروزن، گفت جاديبدهم در مورد ا حيدوباره توض

و روزن  ،شوديبسته م شينور جلو ،مينيبينور را نم نيا گريد ميكنيها را اضافه م يشدگ تيكه هم هو جيبه تدر ،است

 ،شوديقطع م نيجاذبه زم يرويباشد كه ن نيجو زم يباال يكس كي كهاست  نيا هيشب ميگفت نيا ليو تمث .شوديبسته م

  .تابديدائمًا م ديكه خورش نديبيباال برود م يليخ ،گرداندينم گريآن را د گردديم كه نيزم نيو ا

 كهاست  نيزم يجاها يبعض شود،يكه شب و روز م نديبيم ،رسديم نيكجا به زم نكهيبسته به ا نيزم يرو ديايب يو وقت 

ساعت باشد، و پس ابتدا  مين ،دساعت باش كيهستند، روز مثًال ممكن است آنجا  يطوالن يليشب ها خ ،فتدياگر آنجا ب

 مينيو بب ميجو باش ياست كه ما باال نيا هيشب ،ميهست يستون نور نيما ا ميگفت ؛تابدينور م و است يكه روزن خال

   .مينيها ما بب يشدگ تياست كه پس از هم هو نيا هيشب نيسطح زم يما رو افتادن و فرو تابد،يم ديخورش

 يعقل من ذهن اي ؛يبه نام عقل جزو ميكنيم دايپ يعقل كي ،ميشد تيو چقدر هم هو ييازهيبا چه چ نكهيپس بسته به ا

 ميدار يماد يها نكيو ع ميشد تيچقدر ما هم هو نكهيبسته به ا م،ينيبياصالً نم اي ؛مينيبيرا كامالً نم يزندگ ديو خورش

خواند كه  ميروزن خواه نيامروز راجع به ا .ما روزن اصالً بسته شده باشد يممكن است برا ،ميكرد جاديو چقدر درد ا

  :ديگويموالنا م

 ٢۴٠۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

 دوزخ ست آن خانه كآن بي روزن است

  اصِل دين، اي بنده َروَزن كردن است

ه باز كردن بند يا ايخواجه  ياست كه ا نيهم ا نيو اصل د ،ما جهنم است ميكه روزن ندارد روزنش را بست يخانه ا يعني

و هر لحظه قضا  رد،يگيصورت م ميتسل اب ميكار گفت نيو ا .ميروزن را باز كن ديدوباره با يعني .روزن بطور مجدد هست

 نيا ،ديكنيو شما اطراف آن فضا را باز م آورديرا بوجود م ياتفاق كي رقضا، قضا و قد ؛ياله ريتدب اي يفرمان اله يعني

  .است مياسمش تسل

نور روزن  ،كنديروزن م نيما را از جنس هم نيو شرط قبل از قضاوت و ا ديلحظه است بدون ق نياتفاق ا رشيپذ ميتسل

عشق  ،را دارد يزديخرد ا ،عقل دارد روزنو  .ديبشو ميتسل ديلحظه باز كن كيروزن را  ديخواهياگر شما م يعني .كنديم

و هر موقع كه من  ،شودينرم م روديبار م ريو آدم ز ،دارم يغلط ديمن د قتايكه حق شوديم نيا ييدارد و سبب شناسا

پس  .ميستين گريكنترل آن د يابزارها ريو ما ز ،شوديم ليلحظه هم كه شده تعط كي يبرا يمن ذهن ،ميشويم ميتسل

كند  ليدتب ياريبه همان هوش ،ارانهيمنتها هوش ؛ما را دوباره مثل اول كند خواهدياست كه چون خدا م نيچاره اش ا

  .بردارد يكي يكيها را  نكيع
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هر موقع هم  .ميصبر و شكر داشته باش ،ميفضا را باز كن ،فتندياتفاقات ب ديما با .ها درد دارد نكيع نيو چون برداشتن ا

زنده شدن  كيتكن نيا .ميدوباره فضا را باز كن ميكن يعذرخواه ميگفت ،ميآورد ودرا بوج يو من ذهن ميفضا را بست ميديد

 حيغزل آمده من باز هم توض نيچون در ا .است ارانهياسمش درد هوش ،كار با درد همراه است نياما ا ؛است يه زندگب

  .دهميم

، كه ديد بد به ما داده ديد اه نكيع نيو ا ،ها را دارد نكيع نيكه انسان بفهمد كه ا يكيهست  دنيدو جور درد كش

 ميگفت .ندازديكند، ب ييها را شناسا يشدگ تيهم هو ايرا  دهايد نيا يكي يكيو  ست،يخردمندانه ن ديد ؛ستين يزندگ

 نيهم خشمگ ،ترسديهم م ،خودش را بكند خواهديم دهيكه به آن چسب يزيچ كياز  يكار و وقت نيآگاه است به ا يوقت

 تيهم هو نيتا ا كنديصبر م كند،ينگاه م ندينشيم يول .كار را كردم نيكه چرا من ا كندياست، هم احساس خبط م

   :كه ديگويم نيهم ياز ما جدا بشود برا نكيع نيو ا يشدگ

به  اريرا  نيو ا ميبكش ارانهيدرد هوش ديها با نكيع نيبرداشتن ا يكه برا ديفهميشما م پس؛ اريز  دميرنج كش هيما چه

و هر دفعه كه  .ديرس انيها به پا نكيع نيبرداشتن ا انيجر نيا نكهينه مردم، تا ا ؛نه بچه مان ؛نه همسرمان دهد،يما م

 شود،يم يآمد، چ يحس خبط آمد، نگران د،بردارم ترس آمد، غصه آم خواستم، كردم ييها را شناسا نكيع نيمن ا

 يعشق زندگ شد،يوارد م يخرد زندگ نيا ،كردميحال كه صبر م نيها را من تحمل كردم، و در ع نياحساس ابهام همه ا

پس  شوديباز م ميروزن با تسل م،يروز را ما باز كن نياست كه ا نيمهم ا. روزن باز بود يعني ،خانه من نيبه ا شديوارد م

   .اديز دمين كار انجام گرفت، درد كشيا

كه بدون درد  دهديخواهم خواند و نشان م تانيبرا ياز مثنو ياتيبعداً اب خوانميم تانيبله امروز دو تا غزل كوتاه برا

 نكيع نيبرداشتن ا و ييشناسا ،ميها را گذاشت نكيع نيا ميما آمد ،امكان زنده شدن به حضور وجود ندارد هارانيهوش

 نكيع نيا نكهيهست كه انسان غافل باشد از ا دنيجور هم درد كش كيدرضمن گفتم  .همراه است ارانهيهوش ردها با د

كه مردم  :را مالمت كند گرانيو د ،دهديم اريغصه ها را  نيو نفهمد كه ا ،دهنديبه او غصه م دهايد نيو ا ،ها را دارد

 يباشد، و ه يمعتاد به بدبخت ؛بكشد، و معتاد به درد باشد دخبرانه در يجاهالنه و ب نطوريو هم .من را خراب كنند يزندگ

است كه  دنيكش جور درد كيهم  نيا .دارد ياز خودش، و فكر نكند كه اصًال خودش نقص ريمرتب همه را مالمت كند، غ

   .كشنديدرد م ينطورياغلب مردم ا

است،  يمهم تيب ت،يب نيا د،يگويچه م تيب نيا فهمنديم خواننديو حرف بزرگان را م كننديكه به موالنا گوش م ييآنها

را  يدبختبه ب اديدر واقع ما اعت ؛را ادشيآدم اعت نكهيمثل ا ،ميكشيدرد م ارانهيو ما هوش دهديبه ما درد م اريكه 
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  9صفحه: 

 نيخشمگ دن،يهستند، مثل گفتم ترس يمنف يمخرب كردن كه غالبشان فكرها يبه فكرها ادياعت ؛ميترك كن ميخواهيم

است،  يمال من ذهن ،دييگويشما م زهايچ نيهمه هر چه كه از ا نهاياحساس گناه، ا گران،يكردن خود و د المتشدن، م

 يبرا .را ترك كردن يبه بدبخت ادياعت يعنيكار  نيا ديگوياست، آدم م يبختبه بد ادياعت ديگر، است يآره در واقع بدبخت

  :ديگويم نيهم

 ١١٣٨ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

 هزار آتش و دود و غمست و نامش عشق

  هزار درد و دريغ و بال و نامش يار

 ،ميداريبرم يكي يكيها را  نكيع نيا م،يدرست كرد يمن ذهن كي ميو جدا شد ميما از جنس خدا بود نكهيا يعني عشق

 كند،يخود را در ما برقرار م تيو ابد تينهايو خدا ب .ميشوياز جنس خدا م يعني ،ميشوياز جنس او م ارانهيدوباره هوش

تحول را  نيما ا ياز جنس خدا شدن، كه وقت ارانهيهوش يعني عشق. عشق است نيا .كنديجنس خود را در ما برقرار م

و چون به آن  ميشناسيم يو در هر كس يزيخدا را در هر چ نيرا هم يزندگ نيرا هم ياريهوش نيهم ،ميدهيانجام م

  .است يهم كه خدا است زندگ اريو  . بليميآوريهم بوجود م گرانيهمان ارتعاش را در مركز د ميكنيارتعاش م

درد  شود،يم جيو گ كشديكه آدم درد م يجيگ ،يعنيدرد، دود  يعنيهزار آتش و آتش  اديز يليخ يعنيهزار  ديگويو م

 كشديدرد م كنديصبر م يول ترسد،يجدا بشود م يشدگ تيهم هو كياز  خواهديآدم م شود،يم جيهم آدم گ ارانهيهوش

به  يخواهياگر م :ديگويبعد آن موقع م .يرسيبا اتحاد با او م يكار را بكن نيا ،غم است ريز ند،يبيدود است درست نم

  .افسوس يبخور غيدر ؛يدرد بكش ديبا اديز يليخ يعنيهزار  ؛يخدا زنده بشو

 دييگويم ديشما هم كه االن زنده شد خورنديبه افسوس م ندشيدر فرا شونديزنده م يكه به زندگ يكسان يحت دينيبيم

 م،ياگر به حرفش گوش نكني آيد م كه سر ما ييمن هدر شد و بالها يپنجاه سال زندگ نكردم،كار را  نيا يچرا در جوان

دارد  يكه عقل جزو يكس ميو بارها گفت اندازد،يم ريت دهد،يما را هدف قرار م يها يشدگ تيهم هو يزندگ ميبله؟ گفت

  .است يحوادث ناگوار زندگ يعني ؛المَنون است بُ يدارد دچار رَ يعقل من ذهن يعني

دارم  يشدگ تيهم هو يليبابا من خ يكه امي آيد  ادشيبعد  ،خدا اري ديگويدارد م يمن ذهن يكس يوقت اريو خالصه 

 نكهيا يبرا ،بوده اريام در گذشته در واقع از  دهيرا هم كه كش ييدردها نيدر ضمن ا .درد بكشم كه به او زنده بشوم ديبا

بشوم با  تيهم هو ديبا كردميفكر م ،دانستميخودم را اصل م دين ديا ،هست يچ انيجر دمينفهم ،نشدم ميمن تسل

آماده بوده آنجا حاضر  اري شهيهم ،بوده اريكار  نهايبه هر حال ا دمياالن فهم ،آنها را كنترل كنم ديبا ،فرزندم با همسرم

  .مفرو رفته بود قيمن هم به خواب عم ،بشوم داريكه من ب كردهيجور م يمرتب حوادث را طور ،بوده
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  10صفحه: 

 م،يخوريم ميزنده شد نكهيچه بعد از ا ميخورد كه ما قبالً  ييس چه افسوس هاافسو غيدر ديگويم يوقت نيپس بنابرا

و آنطور كه قضا  ارانهيهوش ارياست كه ما به  نيبخاطر ا نهايا مي آيد، كه االن سرمان ييكه سر ما آمده، بالها ييبالها

شدن با خدا، عشق، و زنده  يكي ناياست كه جر نيخالصه اش ا. ميشويزنده نم خواهديم ياله ريتدب يعني ،خواهديم

 ارانهيدرد هوش ستميكه من حاضر ن ديبگو يكيكه  نيا .درد است، غم است ؛است يجيشدن خدا در ما به خودش مستلزم گ

 ياگر تو گرفتار ؛يآتش درد و دود و غم هست، گرفتار هست يتو كشد،يم ارانهيهوش ريبداند كه دارد درد غ ديبا ،بكشم

  درست است؟ .نيبب ينيبيخودت را نم

را  يمن ذهن ديبرسد و به عشق برسد، با اريبخواهد به  يباال كه هر كس تيدر ب ميديفهم نيپس بنابرا هك ديگوياالن م 

 دهديبه ما م ييقدرت شناسا يعني .كنديم يآن را متالش يخرد زندگ ميباش ميتسل ميو اگر ما فضا را باز كن .كند يمتالش

 آورديبوجود م يتيوضع يزندگ يعني .ميرا ببنداز نهايا ميتوانيم ميآن زنده هست يو چون به شاد ،مياسشنيو ما آنها را م

 يحال خوب و خرد زندگ ديبعد با آن د شودياالن حالتان خوب م .ديندازيرا ب يشدگ تيهم هو ديآيتان نم فيكه شما ح

داشته  يذهن مناگر  يول ،دياندازيم د،ياندازياشتم؟ منگه د يچ يكه من از پدرم دارم برا يرنجش نيا :كه دييگويم

 ندازد؟يچرا ب، اندازديرنجش را نم ؛اندازدياز وجود خودش را نم يقسمت كي يمن ذهن ؛ديباش ينفوذ من ذهن ريو ز ديباش

  موالنا گفت كه: اندازدينم يبهش، پس من ذهن كندياز وجود خودش است، كمك م يقسمت

   ٣٢٢٢ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

  را شير نيسپار ا يرو، بجّراح                 را؟ شيخو ةدست غ،يتراشد ت يك

 ميدياالن كه فهم ،بله .به جراح خدا يبسپار ديرا با يزخم من ذهن يعني شير نيا ،برديچاقو دسته خودش را نم يعني

جان ماست، خود ماست  ميكنيفكر م ،ماستو فعالً مثل جان  ،بشود يبرود متالش نيكشته بشود و از ب يمن ذهن نيا ديبا

  :ديگوياالن م

 ١١٣٨ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

 هر آنكه دشمِن جانِ خودست، بسِم اهللا

  زار كشتنِ َصاليِ و جان دادنِ  َصاليِ

 دييايب هكداده  يخدا دعوت عموم نكهيا يبرا .االن شروع كند نيخودش است بفرما، هم يدشمن جان من ذهن يكس هر

به  يرحم يعنيكه شما را بصورت زار بكشم،  يدعوت عموم خواهميو من م د،يرا بده يجان من ذهن يعني د،يجان بده

خوب  .ديريپذيدعوت را م نيهم دياگر عاقل باش يول ،ديابيچه به زور ب ؛دييايچه شما داوطلبانه ب .كنميشما نم يمن ذهن
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  11صفحه: 

قدر درد ناآگاهانه بكشد كه  نيكمتر است، تا ا يلياش خ ارانهيكند درد هوش زا بافضا ر ،بشود ميكه بتواند تسل يهر كس

  .بشود جيهم گ ،هم بدنش خراب بشود

كه  ديناله نكن يه يعني ،ديبصورت زار كشته بشو نكهيا براي يدادن جان من ذهن يخدا را برا يپس شما دعوت عموم

 كنديآن گوش نم ،نه .جدا بشوم توانمينم ؛از دست بدهم توانمينم ،مانديم اديرا مثل اعت يشدگ تيهم هو نيمردم من ا

آن با  .ديچه نباش ديچه شما آگاه باش ،كنديشما اصًال گوش نم يمن ذهن يناله ها ،شما يخدا به ناله ها يعنيكشتن زار 

 نياست كه ا نياش ا يمعنو صال  .روديم ديگذاريرا م يمن ذهن نيا ديو اگر شما عاقل باش .كنديقانون خودش عمل م

جان  نديايب ،دارند يربط ندارد به نژاد ربط ندارد به باور ربط ندارد، به مرد و زن ربط ندارد، همه من ذهن نيدعوت خدا به د

  :ديگويم. درست است؟ و هر كه هم حاضر است بسم اهللا .شمبدهند، و من هم آنها را بكُ

 ١١٣٨ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

 به من نگر كه مرا او به صد چنين ارزد

  نترسم و نگريزم ز كشتنِ دلدار

اش  يبگذارد من ذهن يعني ،يكشته بشود نسبت به من ذهن ديبا دانديكه م يهر انسان اي ،ديگويموالنا خودش را م ديشا

 نيا ارزد،يآن دردها م ؛صد عالمت كثرت است ؛به من نگاه كن، كه زنده شدن به خدا به صد تا .كند يمتالش يرا زندگ

از آن  شتريكه اصًال، ب دميكشيم دينبود، تازه من آن دردها را با يزيچكه من به دست آوردم در مقابلش آن دردها  يزيچ

   م؟يديتا حاال مگر ما درد نكش دم،يكشيم ديبا شدميرا اگر زنده نم

اش را  يما را خدا ِله كند، عوضش شاد يمن ذهن يعني ،دييگويم ديدار شما؛ َارزد نيبه من نِگَر كه مرا او به صد چن 

از  كنميو فرار نم ترسم،يمن نم نيو بنابرا دهد،يرا به من م تشيابد ،را تشينهايحس وجود خودش را، ب ،آرامشش را

  .كنديمن را به خودش زنده م كشديرا م يمن ذهن .ام را بكشد يمن ذهن يعنيخدا من را بكشد،  نكهيا

 ديندازيو ب ديبشناس ديخواهيرا م تانيها يشدگ تيهم هو يوقت د؟يترسيم يكه چجور دينيبب دينيبنش ديبا پس شما

انسان بتواند هم  نكهيا يبرا ،ديزيگريلحظه م نيا هميشه ازشما  گريبعبارت د د؟يكنيو فرار م ديترسيم يشما چجور

در گذشته و  ؛نباشد ندهيگذشته و آ ؛لحظه باشد نيدر اباشد،  هلحظ نياز جنس ا ديرا بشناسد با شيها يشدگ تيهو

 نياز ا يعني ؟ديكن ليرا تعط ندهيو فكر گذشته و آ ديلحظه باش نيدر ا ديتوانيچقدر م .ديدار يمن ذهن ديهست ندهيآ

  .ديزيگريو م ديترسيپس شما مهيچي؟  د،يفكر به آن فكر نپر

 ،دينگاه كن يشدگ تيبه چشمان هم هو ديبا ؛ديبترس دينبا .ترسديم ندهيبه گذشته و آ زديگريلحظه م نيكه از ا يهر كس

 دهديكه او به ما م يو خود خدا و زندگ ،مياز جنس خدا هست ميما گفت .خواهميمن تو را نم ،كنميمن تو را ال م دييگويم
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  12صفحه: 

 اجيمن به تو احت مييبگو ،رونيب ميرا از آن بكش نما تيهو ميكه بترس ،ما ميندار يزيبه چ اجياحت نياست، بنابرا يكاف

از  شود،يم يچ ندهيآ نكهياز ا ،ترسديم يياز تنها ترسد؟يم يهستم، انسان از چ يمن خودم زندگ يزندگ يندارم برا

 م،يندار اجياحت سهيبه مقا ند،يبگو خواهنديمردم هر چه م ؛ديندار اجياحت زهايچ نيشما كه به ا ؛نديگويم يمردم چ نكهيا

 .هست؟ نه سهيقابل مقا يزيخدا با چ ست،ين اسيقابل ق يزينور روزن شما با چ ،نور روزن خودش است ياً هر كساتفاق

  .ندارد، بله يمعن گرانيخود با د سهياصًال مقا .آن هم در هپروت در توهم ؛هست سهيقابل مقا يفقط من ذهن

 ١١٣٨ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

 رد اين شكنجه عشقچو آِب نيل دو رو دا

  به اهِل خويش چو آب و به غيرِ او خون خوار

 يارينماد هوش نجايكه در ا ؛ليبود كه آب ن نيا ياز معجزات موس يكي ؛معجزه داشت يكه موس نطوريكه هم ديگويم بله،

مي  يزديهر لحظه دم ا ،ميزنده باش ميتوانيبه ما نرسد كه ما نم يآب زندگ نيما اگر ا نكهيا يبرا مي آيد، است كه از آنور

 ،شوديوارد وجود ما ممي آيد  كه يآب زندگ نيا :ديگويم ؛شده است هيآن تشب به نجايدر ا ليآب ن ؛كنديما را زنده مآيد 

 : يا هوشيارانه استدرد، درد دو تا رو دارد يعنيشكنجه عشق  ديگويم يوقت .دو تا رو دارد ،گرينور روزن بعبارت د يعني

  .است ارانهيناهوش اي يشدگ تيترك هم هو ؛ادياعتترك  يبرا

 داشتنديفرعون برم انياطراف يوقت .آب بود ،لياز رود ن داشتنديآب را برم يوقت يموس انيبود كه اطراف نيا يمعجزه موس

گفت كه  .بود يموس رويداشت كه طرفدار و پ يدوست كيفرعون  انياز اطراف يكيكه  اورميب ادتانيو باز هم  .شديخون م

 نياش ا يهست؟ معن ياش چ يمعن .خون شد دياو آب را برداشت داد به او، موقع خوردن د .را بردار و بده به من آبتو 

 نيا ميمجبور بشو . تاميخورياش خون است، خون مهمه مي آيد، كه از آنور يآب ديداشته باش ياست كه اگر شما من ذهن

را  يكي يوقت .ديها را بردار يشدگ تيهم هو ارانهيشما هوش كنديكنجه مپس عشق ش م،يها را بردار يشدگ تيهم هو

 يمن ذهن ؛تيفرعون ،فرعون بودند رويفرعون پ انياطراف نكهيا يبرا ،يداريبرنم چيه يوقت مي آيد، از آنجا نور ديداريبرم

زنده شده بود  يبود كه به زندگ يسمو.نبودند يفكر انداختن من ذهن در دند،يبخشيقوام م .دادنديرا به اصطالح وسعت م

  .بودند آنها دنبال زنده شدن به حضور بودند يموس رويكه پ يو كسان

اگر منقبض  .شما آب است يبرا يپس آب زندگ .ديلحظه شما فضاگشا هست نيدر ا ايآ دينيكه شما بب ،به شما مييآيپس م 

و در  .ديدانيرا م نيو شما ا ،خون است يآب زندگ ديكنياگر مقاومت م ،ديكنيقضاوت م گرا د،يكنيم زهيست د،يشويم

 ،موقع خوردن خون شد يآمد آب را برداشت داد به من ذهن ،بود يموس رويكه پ يگريكه شخص د گريد ليضمن تمث

شما كمك كند، آن آب را  هب ديباش يدنبال كس ديكمك كند، شما نبا توانديبه ما نم يگرياست كه كس د نياش ا يمعن
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بخاطر آن  د،ينيبيشما آب را خون م نكهيا يبرا. به شما بدهد خون است ،اگر خودش بخورد آب است ،بله دارد؟يمبر

   .خون خواهد شد يآب زندگ ،دينكش ارانهيو درد هوش ديها را برندار نكيع نيها است تا ا نكيع

 ميبردار ديها را با نكيع نيكه ا ميما بفهمكه  كنديقدر ما را شكنجه م نيخدا ا ايشكنجه عشق، عشق  ديگويم نكهيو ا

 يعنيو گوش مخار  ايب :ديگويغزل م نيهم در ا نيهم يبرا .ميدست هم بگذار يما دست رو شودينم م،ينيو با نور او بب

كه اهل  ييآنها ؛كه اهل عشق هستند ييآنها يعني شيبه اهل خو :پس شكنجه عشق دو رو دارد .تأمل نكن، صبر نكن

ها را  نكيع نيقدر باز كرده اند تمام ا نينه ا اي .شونديم يلحظه از جنس زندگ نيهم كننديند فضا را باز معشق هست

 كننديقضاوت م ،كننديكه مقاومت م يكسان يبرا ،آنها آب است يشده اند، برا يكامالً از جنس زندگ گريبرداشته اند د

در  ،ستنديآنها از جنس عشق ن نكهيا يآنها خون است، برا يبرا ددهنيآفل را ادامه م يزهايبا چ يشدگ تيهنوز هم هو

 ديبنديكه م نيهم شود،يآب تجربه م يزندگ آب ديكنيكه فضا را باز م نيپس هم ،ستندين يلحظه از جنس زندگ نيا

  .يراحت نيبه ا شود،يخون م يآب زندگ

با او به  ارانهيهوش كهيتا زمان يعني ؟يچ يعنيشكنجه عشق  .شكنجه عشق است شكنجه خداست نيكه ا ديدانيو شما م

شكنجه  نيا .است كه هست نيهم د،ياو زنده نشد تينهايبه ب اي دينشد قيعم ،ديزنده نشد يبه زندگ ديديوحدت نرس

دارد خون  يشدگ تيهم هو يقانون خدا، هر كس يعني يمعجز موس گر،ياست د نياش ا يمعن يمعجز موس .شوديقطع نم

 ياطالعات مهم نهايخوب ا .خورديم وانيآب ح ؛خورديم يها را برداشته آب زندگ يشدگ تيهم هو يكس هر ،خورديم

  :ديگويبعد م دهدياست كه موالنا به شما م

 ١١٣٨ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

 چو عود و شمع نسوزد، چه قيمتش باشد؟

  كه هيچ فرق نماند ز عود و كنده خار

 يخوشبو است ول ،كه اسمش عود است ميهم دار يعود كيو  ،سوزدينم نيا ميدار يشمع كي ،نسوزد اگر شمع ديگويم

 ديخار كه اگر بسوزان شهيو ر ،بو استعود كه اگر بسوزد خوش نيا نيكه بارزشي ندارد.  خورد؟يبه چه درد م .سوزدينم

ها را بردارد به  نكيع ،زنديها را م نكيع نيايد مي آ انسان :ديگويم ؟ديگويم يچ .يچيچه فرق هست؟ ه كنديدود م

ها را بردارد  يشدگ تيهم هو نيا خواهدينم يكس كيخوب  .كنديو نور خدا را به جهان پخش م ،شوديم ليشمع تبد

  هست؟  ياصالً ارزش شما چ ديشما اگر شمع تان را روشن نكن يعنيشمع؟  نيپس ا خورديبه چه درد م

خوش عشق را در جهان  يبو ، اينارانهيهوش ديبشو هياول ياريبه آن هوش ،ديخدا زنده بشو بهاگر  ينعي ديو شما عود هست

 ناتيما، تلق يفكرها ،ما يدود و درد، كارها د،يكنيدود پخش م گر،يد ميكنيدرد پخش م نيهم دياگر نشو .ديكنيپخش م
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را و زنده شدن را و خرد را به  ييبايرا و ز عشق يبو نكهيا يبجا .بد درد يبد، بو يو بو كند،يم جاديدر جهان دود ا ما

به خشم را  هيبد را، توص يبه واكنش ها قيرا، تشو يشدگ تيبه هم هو قيدرد را، تشو يبدتر بو ،ميجهان پراكنده كن

   د؟يكنيتوجه م .ميكنيرا م نهايا

روشن نكنم به درد  اگر ،ا روشن كنمخودم ر ديشمع هستم با .خودم را روشن كنم ديمن عود هستم با دييشما بگو

را،  نيروشن كنم ا ديبروم، من شمع خدا هستم با رميجمع كنم جمع كنم بم يكه كار كنم ه امدميمن كه ن .من خورمينم

 ،نمياشكاالتم را بب ديبه موالنا گوش بدهم، با ديبشوم، با ميتسل ديبا ،شمع نيدارم من در روشن كردن ا يو سهم عمده ا

چرا درد  دمينفهم دميو من از اول عمرم درد كش ؛خواهديم ارانهيباال گفته درد هوش ؛كار كنم ديبام را رفع كنم، اشكاالت

 نيمن را خشمگ ،ترساننديهستند، من را م يبد يدهايد دهايد نيكردم، ا جاديدرد ها را خودم ا نيا فهمميمن م ،كشميم

گفت  كهيدرحال كنم،يكنم، من حس نقص م سهيمقا گرانيخودم را با د مشويمن مجبور م كنند،يمن را حسود م كننديم

  .دست به استاد مده يجان آمده ا كامل: به من

 يزيبه چ ديباشم، حتمًا با توانميتنها نم كنم؟يم گرانيبه د ازيهمه احساس نقص و ن نيكامل جان هستم، چطور ا من

به  ازين نكهيا يبرا ،دارم يمن ذهن نكهيا يباشم؟ برا توانمينما تنهباشد، چرا  شميپ يكس كي ديبا ايمشغول باشم، 

 اي ديحتمًا با ،ساكت باشم توانميچرا نم ،شلوغ باشد شهيمه ديسرم شلوغ است با نكهيا يبرا ،دارم گرانيمصاحبت د

 ؟روديچرا حوصله ام سر ماصًال  رود،يحوصله ام سر م .به آن تلفن بزنم ،حرف بزنم يكيبا  دانميتماشا كنم، نم ونيزيتلو

  .دارم يپس من ذهن

 .ندارم يارزش چينكنم، اصالً ه شناگر رو دانميم نيقيروشن كنم، بطور قطع و  ديهستم كه خودم را با يپس عود و شمع 

را  نهايو ما ا .است وانيح هيندارد، شب يبه حضور زنده نشود اصًال ارزش يعنيكه شمعش را روشن نكند  ياصًال انسان

   .ميريگيم اديو از موالنا  ميدانستيمن

من پهلوان  ديگويم يمن ذهن ،من پهلوان هستم ديگويم ريرا در نظر بگ يپهلوان كي نكهيمثال ا ،زنديم يگرياالن مثال د

 دانستميمن نم شوم،يم ميقا رومينه من م ديگويم ،برو جنگ ايدشمن حمله كرده ب يخوب پهلوان ،ترسديم يهستم، ول

 .ترسديفوراً م ؛را بردار هاعينك نيا نديگويبه او م يوقت يول ،دارد ياديز يادعا دهايد نيهم با ا يمن ذهن .نگ هستج

  :ديگويم نيهم يبرا
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 ١١٣٨ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

 چو زخِم تيغ نباشد به جنگ و نيزه و تير

  جاندار و رستم ز  مَُخَنّث و  چه فرِق حيز

كه دردناك است و شخص درد را نتواند تحمل كند  ،ها نباشد نكيع نيامتحان برداشت ا ،گر امتحان نباشدا ديگويم

 رينباشد و زخم ت زهيزخم ن و نباشد در جنگ رياگر زخم شمش ديگويم .گريجنگ است د نيهم لشيتمث ،ارانهيهوش

كه ادا اصول زنانه  يو آن كه ترسو است مردجنگجو  ؛ مرديمرد قو ؛مثل رستم يپهلوان نيب يفرق نصورتيدر ا ،نباشد

 ديگوياست؟ او هم م يرستم و او چه فرق نيب كند،يو خودش را گم م لرزديدشمن حمله كرده م نديگويمبه آن  دارد تا

  .ستيكه امتحان ن يمن هم رستم هستم، وقت

 ستديمثل رستم با ،ندازديرا ب يشدگ تيوهم ه نيو ا ،نتواند به چشم مان ترس نگاه كند يقصداً با آگاه ياگر كس يعني

رستم پهلوان  گر،يكه د ستيانسان ن گر،يكه د ستيصورت رستم ن نيآدم اگر بترسد كه در ا نيا ،آنجا چالش را بردارد

 يچجور را ، رخشاست رستم سوار رخش .برديرا بكار م التشيمعلوم است كه موالنا خوب شاهنامه را خوانده و تمث يرانيا

 ،زور داشته براي اينكه ،فشار داده رستم، پشت همه اسب ها فرو رفته ،اسب ها يرا گذاشته رو شرفته دست كرده؟ انتخاب

  .اسب من است نيگفته ا .اش نرفته، و آن رخش است يكي

آفل ساخته  ياز جنس ها نكهيا يچرا؟ برا .يارياسب هوش ،ياسب زندگ نيهم رود؟ينم نييپا يدهيكدام اسب فشار م

است  يرستم آدم ،كنديم يرستم هفت خان را ط .است يپس سوار اسب زندگ .از جنس آفل و گذرا ساخته نشده ده،نش

است؟  يابر چه ابر نيا ده،يكش رانيسر پهلوانان ا يباال يابر كيچكار كرده؟  ديسف ويد كند،يم دايرا پ ديسف ويكه د

 ميدانيو ما م .شدكند، و بكُ دايمنشأ درد را پ توانديم يپهلوان كي .شده دهيكش تيسر بشر ياست كه باال يابر درد نيهم

ما، و تمام  نيها هستند؟ هم يك رانياست، پهلوانان ا رانيپهلوانان ا اندرد چشم ياست كه دوا ديسف ويكه خون جگر د

   .بشرها البته، تمام انسان ها

كه  رون،يب ميآن را از آن بكش ديبا ميكنيما حمل م كه يحافظه درد ،كه يدرد نيهم كند؟يچشم شان را باز م يزيچه چ

 د،يكشيم ديرا دار دتانيسف ويدر واقع د ديبخشيشما رنجشتان را م يوقت .رنجش شماست يدر واقع تو نيهم نيا

رفت چشم مان باز شد،  نياالن ا ،ميديديدرد م نكيتابحال با ع .شوديبه چشم تان، چشم تان باز م ديچكانيخونش را م

اش يشدگ تيهم هو خواهديكه م يانسان يبرا :ديگويپس م .هياول ياريهوش ميروزن باز شد، شد نكهيا يچرا باز شد؟ برا

  .آن است يبهتر از ارضا يشدگ تيهم هو دنيرا ببرد، بر
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 ١١٣٨ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

  ز نثارنثاِر تير بِر او لذيذتر        به پيشِ رستم آن تيغ خوشتر از ِشكَرست

شما  .خداست غيت نيو ا برد،يرا م يشدگ تيكه هم هو يغيت غ؟يكدام ت غ،يزخم ت ،ديشخص شما كه رستم هست شيپ به

 شيباشد، پ خواهديبودم به آن هر چه م دهيچسب ،خواهمينم كنم،يمن ال م رببَ ، ررا ببُ نيا :دييگويم ديكنيفضا را باز م

تر از  ذيلذ ؛باال روديشان م غيها ج يكه بعض؛ ما يشدگ تيخدا به هم هو ريرخورد تو ب .بهتر از شكر است غيرستم آن ت

 ديت و مهم بودن داريبا اهم يشدگ تيهم هو ديرويم يمجلس كيشما  .ارضا بشود يشدگ تيهم هو نياست كه ا نيا

شما، آن نزده خدا  يدگش تيهم هو كيبه  ؟يزده به چ ريت د،يسواد هست يشما ب ديگويم يكس كي ،ديدار يدانشمند

  .ديكنيذره تأمل م كيزده، شما 

عجب  زدنديكه اگر همه دست م ،است شيتر از ارضا ذيلذ ،من خورد يشدگ تيهم هو نيخدا كه به ا ريت نيا :دييگويم

ما با پس ش ،ديشويسواد ناراحت نم يب ديگويبه شما م ياگر كس .او من را درد آورد ريت نكهيا يبرا ي،هست يآدم مهم

به شما داده كه ظاهرش برحسب  ييغذا كي نكهيا يبرا ،ديشكر كن ديبا دياگر ناراحت شد د،يستين تيسوادتان هم هو

رستم باشد  يهر كس .ميكنيما خودمان را كوچك م يعني .خوشمزه است يليخ يبلحاظ زندگ يول ،ستيذهن خوشمزه ن

  .ترسديو نم اندازديم كنديم ييورها را مرتب شناسابا با يجهان نيا يزهايبا دردها و با چ يشدگ تيهم هو

  

  

ت اول *** یان   ***  
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 ااو ناز ما را؟ م اي ميناز او را بكش ديما با ،خواهديما را م ياريهوش يعني ،كنديخدا كه ما را شكار م نيكه ا ديگوياالن م 

  .ميناز او را بكش ديبا

 ١١٣٨ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

 برد اين شيرشكار را به دو صد ناز مي

  شكار در هوسِ او دوان قطار قطار

   :گفت ميهفته گذشته هم داشت كنند،يناز م نهايا كننديو قضاوت م كننديكه مقاومت م ييآنها

  ١٩٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  نيراْست گاُزر َبرَنتابَد آفتابِ  نازِ                   نيرا رَها ُكن با شَهانِ نازن ينينازن

ناز  نيآفتاب راست نكهيا يكه به خدا زنده شده اند هم با خدا، برا ييهم با انسانها ،ناز كردن را رها كن يعنيبودن  نينازن

 است كه آهو يريش هيشب نيا ديگويم نجايا د،يگويرا م نيهم، هم نجايا .تابديدارد نم اجيرخت شور را كه به نور او احت

دستتان را دراز  دياول شما با يعني .كنديناز م خورد،ياو نم ،من را بخور ايب :ديگويم اندازديمآنجا خودش را مي آيد 

آن را هم  گردميام را خدا درست كند، دنبال همسر م يوضع مال ديايب نجايا دينيبنش نكهينه ا ،يبه سمت زندگ ديكن

  .نهعجب!  م،يكنيوحدت م براي يفكر كيحاال  ،برساند، خانه ام را هم بزرگ كند

را حبر و  يو كس ،ديفضا را باز كن ديبشو ميكه تسل ديگذاريهم و غم تان را م و تمام ديشنويرا م نهايتازه شما كه االن ا

 نيهم ا باز ،ديكنيشب و روز كار م دينورافكن خودتان قرار بده ريحواستان به خودتان باشد خودتان را ز ،دينكن يسن

 يتوقع ،در شما يمقاومت چگونهيه يعني ،ديبكش ديكه ناز او را با ديشما هست نيا ،كنديمبه شما نگاه خدا با ناز  يعني ريش

   .باشد دياز شما نبا

  ٧٧٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  كاستن يست و ُكلّ  يافزون ظَّنِ                        خدا را خواستن رِ يخدا غ از

شما  نيپس ا .را از دست دادن زيكردن است و همه چ اديفكر ز تنصوريدر ا يبخواه يگريد زياز خدا چ رياز خدا غ يعني

 ديحمت بكشز ديزنده شده اند، از موالنا، برو يكه به زندگ يچه انسان هاب ،يچه از زندگ ،ديت بكشمنّ  ديكه با ديهست

 نيكوچك ترتوقع،  نيكوچك تر .ديشما هست نيا .ديكار كن ،ديمتعهد باش د،يبه فكرش باش ،ديدنبالش باش ،ديبخوان

همه ناز كردن  نهايا ،دميتا حاال چرا نرس دميرسيپنجاه درصد به حضور م ديقضاوت كه من با نيمقاومت، كوچك تر

  .بله .شماست
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بشوم،  داشكار خ خواهميمن م .يكه من شكار هستم، نه شكارچ دييبگو ديكه شكار، شكار كه اوالً شما با ديگويم

كه شكارها هوس  ديديو شما فهم د،يردقبول ك ديپس شكار هست .ديرا مشخص كن خودتان فياول تكل .ستمين يشكارچ

و اگر به جهان  .ش، و ما را شكار كنمنِ ما را بكُ ايكه ب نديگويهستند كه م ياديز يشكارها يعنيزنده شدن به او را دارند، 

از انسان گرفته همه دنبال زنده  گرفته و انوياز جماد گرفته از نبات گرفته از ح ،جهان نيدر ا يزيهر چ ،مينگاه كن يهست

  .ياريطبق قانون تكامل هوش ،شدن به او هستند

كار هستند كه به او زنده  نيو همه دنبال ا شوند،ياست كه همه به او زنده م ياست كه روز يامتيبزرگ ق امتيق يعني

طبق  ،چه نفهمند چه آگاه باشند چه ناآگاه باشند ،ه بفهمندبه انسانها، انسانها چ مييايب اركن ميحاال آنها را ما بگذار ،بشوند

با  ياعده كي .او برود ينشود بسو ،كه نخواهد و نتواند ستين چكسيه يعني ،روندياو م يبسو ياريقانون تكامل هوش

  .خود ليمبا هم داوطلبانه  يعده ا كيكتك و شكنجه و 

به  يول ،ميكنيو وقت تلف م ميكنينسانها درست است كه معطل مما ا مييروشن بگو مييبگو ينطوريا يعنيبه هر حال  

هوس زنده شدن به او را  ارانهياست كه ما هوش نيبهتر ا يول .ميندار يچاره ا م،يروياو م يهر حال با درد هم شده بسو

و  .اشته باشدزنده شدن به او را د سسر است كه هو يكه سر انسان آن موقع ميدر چند جلسه قبل گفت .ميداشته باش

كه هوس او را ندارد  يموالنا به ما گفت كه سر . ونديبا نظر بب يعني .جان است كه نظر داشته باشد يكه جان موقع ميگفت

   خورند؟يبه چه درد م نهايكه نظر او را ندارد اصالً ا يجان

 گريما انسانها كه د ،ه شدن به او را دارنداوالً تمام كائنات هوس زند ،ديبدان يول ديگويم د،يگويهمان را م د؟يكنيم توجه

كه  ميبدان ديما با نيپس بنابرا .همه يعنيقطار دو قطار  كي ،اديدر تعداد ز يعني كار صف اول قطار قطار نياول ا فيدر رد

درد  كه تا حاال به زور و با تحمل ستيمهم ن ،ميرويم مياو دار يما بسو ،ميشد تيهم هو ييزهايكه با چه چ ستيمهم ن

 يبسو تواندينم يهر حال كس هب يول ،ميخواست يجهان زندگ نيجهان و از ا نيا يزهايچ يرو ميتمركز را گذاشت نيما ا

به او زنده  ميبرو ،ميحركت كن ياست كه ما از من ذهن نيا ياريطرح تكامل هوش اياست كه  نيا ياو نرود، طرح زندگ

  .ميناز كردن هم ندار م،يهم ندار ياچاره ميكه ما شكار هست ديبگو خواهديم .ميهم ندار ياو چاره ميبشو

را بوجود  تيخدا وضع .ديكنيرا اول شما م يهر اقدام گريبعبارت د ،ديرا بكش يزندگ ناز ديبا شهيكه هم ديشما هست يعني

باز  گريجور د كي يستخوايشما م ،ميكنياالن مقاومت م ديآيما خوشمان نم دييبگو ،ديناز كن ديتوانيشما نم آورديم

و  ديفضا را باز كن ديشما، شما با يبرا كنديلحظه خلق م نيرا كه قضا در ا يهر اتفاق .ميحرف ها ندار نياصالً از ا ،يكن
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ما مقاومت  گريلحظه به بعد د نياز ا ميموضوع مهم است اگر درست بفهم نيا .كندياو ناز م شهيهم .ديناز كن ديتوانينم

  .كشديرا نم چكسيخدا ناز ه ،ميكنينم زهيستما  م،يكنينم

 ،داشته باشد يمن ذهن يكيما، حاال ممكن است  ميبست نكهيا يبرا ميكن يعذرخواه ديكه در تمام مراحل با ميما هست نيا

االن است كه  نيموضوع سر ا خورد،يبه درد نم نهايو ا ،پدر و مادرم بوده ريمن نبوده تقص ريتقص :ديبا ابزار مالمت بگو

گذاشتند  جامعهپدر و مادر گذاشتند  ،را حاال مردم گذاشتند نكيع ياديسالتان است و تعداد ز يشما چهل سالتان است س

ناز  ديبا ديناز كن ديتوانيشما نم ،كار است نيو خدا دنبال ا ديها را بردار نكياست كه ع نيشما ا فهيوظ ،ستيمهم ن

  .ديبكش

 ليم كنديسه تا م نيا خالف يهر كس .ديشكر كن اي ،ديصبر كن اي ،ديكن يعذرخواه دياب اي .ديحرف بزن ديتوانيپس نم

من تو را بخورم،  يخالص بشو ديشما با :كه ديگويم ريش گريبعبارت د .خرديهم نم ريش نيا ر،يش نيدارد ناز كند به ا

برو  ،توانميبرو بابا من نم :ديگويم .ورمن را بخ :ديگويممريض است مي آيد  آهو كي اد،يآنجا نشسته با دانش ز يريش

  بله، .ا،يخالص بشو ب

 ١١٣٨ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

 زاَرد شكارِ كشته به خون اندرون همي

  كه از برايِ خدايم بكش تو ديگر بار

با خرد  ،كنديرا باز م فضا يه ،شودياش تند تند دارد نابود م يكه من ذهن يانسان يعنيكه كشته شده  ي: شكارديگويم

مهم است شما  يليخ نيا ديتوجه كن .اندازديرا م نهايندارد ا گرانيبه د يكار ،شناسديها را م يشدگ تيهم هو يزندگ

را  ديتقل نكيبه چشم ما، ما ع زنديرا م ديتقل نكيع يمن ذهن حظهل كي نكهيا يبرا ،دينداشته باش گرانيبه د يكار

 يرو دياش من باهمه ست؟يكار را؟ مگر او آدم ن نيا كنديخوب پس چرا همسرم نم يليخ :كه مييگويبه چشم ما، م ميزد

 نكيد كه شما عيپس؟ آن موقع بدان يام را كوچك كنم، او چ يمن ذهن ديكشته بشوم، من با ديمن با ،خودم كار كنم

  .ديبه چشم زد ديتقل

را  ينكيع كي ديلحظه ببند كي ديشما كه فضا را باز كن ديرا تا غافل بشو ،شك نكيع يهم هست من ذهن يموقع كي

ممكن است  ند،يبيدرست نم گريد كند،يم جيدرد آدم را گ .ممكن است درد باشد ،يمن ذهن نيهم ،زنديبه چشم تان م

 ؟ينكيچه ع نك؟يكدام ع نيا ديها را بردار نكيع نيكه آقا ا نديگويكه م نياست كه ا نيشك باشد، شك عبارت از ا

 يزندگ نهايمگر ا د،يتقل يعنيمي آيد  اسم همه يوقت ؛و شك همه ديتقل نيهم كنند؟ينم يمگر همه زندگ نها؟يا يچ يعني

  .زنديهمه ذهن م نهايا .يعنيكار را؟ شك  نيا كنندينم نهايپس چرا ا كنند؟ينم
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مرده  ديگوينم دينيبيم شود،يشته ماش ك يمن ذهن يعنيراه  نياگر متعهد باشد به ا شوديكه كشته م يكس نيبنابرا

كه آزاد  يخون يعنيكشته به خون  .يزندگ لهيبوس شوديدارد كشته م يمن ذهن واشي واشي نكهيا يكشته، برا ديگويم

 بارهتو را خدا دو ،يبه زندگ كنديالتماس م ،كنديم يزار يعني ؛زارديكه آزاد شده دارد در درون م ياريهوش نيابا شده 

حسادتم را هم  ر،يرا هم از من بگ گريدرد د كي ،رياز من بگ گريد يشدگ تيهم هو كيدوباره من را بكش،  ،بكش من را

بر  زارد؟يم يبا چ د؟يكنيتوجه م ر،ياز آن را هم بگ ر،يرا هم بگ نيترس از ا ر،يترسم را هم بگ ر،يخشمم را هم بگ ر،يبگ

  ؟ديكنيتوجه م .آزاد شده يارياثر هوش

آدم كشته شد نسبت  يوقت د،يكنيدرست كار نم ديشما شا كندياگر نم كند؟ياالن در شما كار م نديفرا نيا دينيبب شما

بزرگتر  ديخواهيم ديديهر موقع د د،يدوباره كوچكتر بشو ديدار ليشما م ،كوچك شد يمن ذهن يعني يشدگ تيبه هم هو

  .ديبه چشم زد يشدگ تيهم هو نكيع كي ،ديبشو

 ١١٣٨ شمارۀ غزل شمس، ديوان ،مولوی

 نگرددو چشمِ كشته به زنده بدان همي 

  كه اي فسرده غافل، بيا و گوش مخار

 ،زنده شده يبه زندگ نيبنابرا ،زنده شده يمرده و به زندگ يكه نسبت به من ذهن يكس يعنيدو چشم كشته  ديگويم

مركزش از جنس خدا شده  نيبنابرا ،چشم دلش زده را به يزنده زندگ نكيع ،را برداشته يشدگ تيهم هو يها نكيع

دارد نگاه  ،زنده هست يكه هنوز به من ذهن يساش به ك ياريدو چشم هوش نيا ،كنديارتعاش م يشده به زندگ يزندگ

  .آورديرا به ارتعاش در م يچشم؟ نه، در مركز او زندگ نيبا ا كند؟ينگاه م يچجور كندينگاه م يوقت كند،يم

 يزندگ ياست وقتهم و غافل  ،دارد و پر از درد است يمن ذهن يعنيانسان افسرده غافل كه  كيرا در مركز  يندگز يو وقت

از جنس  شودياو متوجه م ياست، وقت يگرياز جنس د شودياو متوجه م كدفعهي مي آيد، ارتعاش در بهدر مركزش 

فكر نكن،  نكهيا يعني ؛و معطل نكن، گوش مخار ايتو هم ب ،ايافسرده غافل ب يا :كه دهديرا م غاميپ نيدارد ا ،است يگريد

  .شوديم يحاال چ نميبگذار بب نداز،يبه عقب ن

كه من هم  شوديم ديفكر در ذهن شما تول نيو ا مي آيد، ارتعاش در مركز شما بوجود نيا ديخوانيم الناشما مو ياالن وقت

 ديمن با ،ديگويكردم، موالنا راست م جاديدردها را ناآگاهانه ا نيكه امن بودم  ،من هم افسرده غافل هستم ، بليبروم ديبا

هستم؟  يمن معطل چ .معطل كنم ديهستم، افسرده هستم، نبا فلدردها را دارم، پس غا نيبروم به او زنده بشوم، من االن ا

  هستم؟ يمعطل چ اندازم؟يرنجش را دارم چرا نم نيا ،رنجش را دارم نيا ،رنجش را دارم نيا دانميمن م
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با باورها  يشدگ تيو هم هو ديكه معطل كن ديندار يليدل چيكه ه دينيبيپس م د،يدهيجواب م يكي يكي ديپرسيشما م

 يكشته شده باشد به زندگ يبه من ذهن يپس معلوم شد هر كس.ديندازيو ن ديبا دردها را نگه دار يجهان نيا يزهايچ با

 ديجد كيزيقانون ف نيهم نيا ميو دوباره تكرار كن ،كنديم ييمركز انسانها شناسا را در يزندگ شهيزنده شده باشد هم

   .كنديم نييعمشاهده كننده جنس مشاهده شونده را ت :كه ديگويم ،است

 يبه زندگ كند؟يها برداشته شده چكار م نكيع نيا ،شده يكشته شده مركزش از جنس زندگ يكه به من ذهن يكس يعني

 نييجنس او را تع نديبيم يزندگ يوقت ،نديبيم يدارد او را زندگ يكه من ذهن يبه كس كندينگاه م يوقت .كنديارتعاش م

 يآدمها را من ذهن ميروياست كه هر جا م نيا يذهن يها من اشكال ما شود،يم يلحظه او از جنس زندگ كي كند،يم

 .گذارنديم شيبودن را به معرض نما يآنها هم من ذهن ،مينيبيم يا را من ذهننهآ م،ينيبيم يآدمها را من ذهن م،ينيبيم

  .آورديرا در مركز انسانها به ارتعاش در م يزندگ روديعارف هر جا م كند،يكار را نم نيعارف ا ديگويم

 ١١٣٨ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

 خمش خمش كه اشاراتِ عشق معكوسست

  نهان شوند معاني ز گفتِن بسيار

 يمن ذهن ميزنيحرف م يوقت نكهيا يبرا .خاموش خاموش :ديگويدو بار هم م ،ميكه حاال ذهن مان را خاموش كن ديگويم

 شهيهم دهديكه عشق نشان م يراه ،منتها اشارات عشق م،يرا زنده كن يچه بسا من ذهن ،وسط اندازديخودش را م

 يعني ،يزنده شدن به زندگ يعني يمعان ؛يمعان نكهيا يراب .همدمبادا ذهن بد بفهمد، بد بف .است يعكس تفكرات من ذهن

 يدر مركزتان شما را به زندگ نهايا ديبا ،ديكرديم يادب يمعن دينبا ديديشنيكلمات را م نيا ميگفتيكه م ييزهايچاين 

  .ميكنيبه ذهن و ذهن را فعال م ميروياز مركز دوباره م ميحرف بزن ادياگر ز كردند،يزنده م

 نيرا هم يمطلب كيموضوع  نيا انيب يو برا .است يزندگ ريعكس تدب ياز راه ها و تفكرات من ذهن يليخ ديتوجه كن

من  ديدانياما مثالً شما م .خواند ميخواه يبعد از آن باز هم مثنو ،ميخوانيغزل كوتاه م كيبعد از آن  ،ميخوانياالن م

 ليگذرا تشك يزهايبا چ يشدگ تيدر اثر هم هو اصالً  يمن ذهن .كنديقضاوت م ،كنديمقاومت م ،كنديم زهيست يذهن

بلد  ييعشق فضاگشا .هست گريجور د كيدر عشق  .جهان است توجه دارد نيگذرا كه مال ا يزهايبه چ نيبنابرا ،شده

شما  يمن ذهنبا  .ديكنيشما فضا باز م ديكنيبا عشق عمل م ،ديكنيشما مقاومت م ديعمل كن يبا من ذهن يعنياست، 

 ايبه شما، آ ديگويم يچ يخرد زندگ دينيبب ،ديكنيانتقاد نم ديكنيبا عشق فضا را باز م .ديكنيانتقاد م ديكنيممالمت 

 يبه رفتارها ميشويكه با مقاومت ما فقط وصل م ديدانيو م ،ديايب ياز طرف زندگ ينسخ كي اي يارتعاش كيبا  شوديم

  سر و كار دارد، ييسر و كار دارد، با فضاگشا يبا زندگ يزندگ نيپس بنابرا .يمن ذهنكهنه  يشده و باورها يشرط
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آره  ،ضد هم هستند يعشق و من ذهن ديگويعشق كه دارد م يعني يزندگ، بگنجد زيبحر همه چ نيبحر در ا نيدر ا 

اد، مالمت، عيبجويي، عيب ديدن، من ذهني با چيزهاي مرده سرو كار دارد. عشق به هيچ وجه انتقكار دارد،  هعشق با زند

كند. دوست دارد مالمت كند، پوشاند. ولي من ذهني فورًا اينها را آشكار ميبيند و اينها را مينقص ديدن، اينها را نمي

  .دوست دارد انتقاد كند، دوست دارد نقصها را ببيند، بله، خيلي از اشارات عشق عكس اشارات من ذهني است. بله

خوانيم و اين مطلب در مورد كوچك كردن من ذهني، درد كشيدن هشيارانه و معكوس بودن االن مي حاال يك مطلبي

خواهد من ذهني را كوچك كند. خواهد خودش را بزرگ كند، عشق ميهمين اشارات عشق است. گفتيم من ذهني مي

ز خرد زندگي استفاده كند. يكي از خرد من ذهني اعتياد به واكنش دارد. عشق دوست دارد يا عادت دارد فضا را باز كند. ا

  اثر. كند، اين يكي از باورهاي كهنه شده پوسيده بيزندگي، خرد خدا استفاده مي

 ٢٢۶١مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

 رنج، گنج آمد كه رحمتها در اوست

  مغز، تازه شد، چو بخْراشيد پوست

كشيدن و صبر كردن و شكر كردن و عذرخواهي كردن وقتي  گويد درد هشيارانهكند. ميپس دوباره رنج را مطرح مي

كنيم اين گنج است. گنج، همين گنج حضور است، گنج خداست، خرد زندگي است، پس درد هشيارانه گنج مقاومت مي

بادام و اينها پوستش مثل گويد وقتي همين طور كه است براي اينكه رحمت خدا در آن است. خرد ايزدي در آن است. مي

هويت شدگي شود در حالي كه هر پوستي از آن يك همشيده شود، مغزش ديده شود، مغز ما هم، مركز ما هم تازه ميترا

   كشد.شود، انسان رنج ميشود. پس پوست وقتي خراشيده ميشود، يك پوست از آن جدا ميجدا مي

ده گذاشتيم، يكيش را برداشتيم، يك ذره نور آمده، چندين تا پراگر روزن را در نظر بگيريد، فرض كن روزني بوده نور مي

بيشتر شد، مقاومت كمتر شد، اين ميزان مقاومت شما واقعاً اگر شما بخواهيد بگوييد چقدر پيشرفت كرديد ببينيد چقدر 

كنيد؟ ييد فضا باز مآ كنيد. مقاومت كردن هم را از برخورد با انسانها در نظر بگيريد، با رويدادها، رويدادها ميمقاومت مي

باز شده به اندازه كافي، به اندازه  روزناگر  آييد؟كنيد يا نه، نوك به نوك درميزنند فضا باز ميانسانها حرف بدي مي

اش را باال بياورد و قوام ببخشد و تاييد و توجه خواهد من ذهنيتان روزن باز شده. هر كسي ميانعطافتان و فضاگشايي

  نشده. هنوز به اندازه كافي رنج هشيارانه نكشيده.  خواهد، اين آدم مغزش تازهمي
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 ٢٢۶٢مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  صبر كردن بر غم و ُسستي و درد                       اي برادر موضعِ تاريك و سرد

به وضوح  براي اينكهگويد اي برادر من، اي خواهر من، اي دوست من، موقعيت درد هشيارانه كه هم تاريك است مي

 وو صبر كردن بر اين غم، ،شودبهويت شدگي بايد جدا و سرد هم هست براي اينكه از يك هم ،شودچه مي بيند آيندهنمي

دانيد  مي ،هويت است. شما وقتي يكبر اين درد و اين حالتي كه هنوز انسان زنده نشده، هنوز سست است، هي نيمچه هم

آيد. تاريك و سرد. يك جدا شويد، اين حالت پيش مياز اين چيز بايد جدا شويد، سي درصد جدا شديد، بايد صد درصد 

گويد نه بايد اين كار را بكني. بايد صبر كني. صبر گويد نبايد اين كار را بكنم، بعد هشياري من ميعينك من ذهني من مي

   كني و درد هشيارانه بكشي.

 ٢٢۶٣مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  ا همه در پستي استكان بلندي ه       است مستي جام و، حيوانچشمة 

گويد اين چشمه آب حيات است. درد هشيارانه و صبر كردن و شكر كردن و هر موقع ديديم كه يك عينكي به چشم مي

شويم، عذرخواهي كردن، اين چشمه آب حيات است و جام مست كننده زندگي است. يعني ما آمد كه داريم پشيمان مي

دهد. و اين بلند شدنها، زنده شدن به زندگي، بلند د، خدا به ما شراب ميدهاين موقع است كه زندگي به ما شراب مي

شدن به لحاظ حضور و كوچك شدن به لحاظ من ذهني در پست كردن من ذهني است. بنابراين اين آب حيات گرفتن، 

ها هويت شدگيگرفتن شراب خدا، خرد خدا و بلند شدن نسبت به حضور مستلزم كوچك كردن مني است كه به هم

  بستگي دارد.

 ٢٢۶۴مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  در بهارست آن خزان، مْگريز از آن          خزان اندر  آن بهاران مُضمَرست

ه ها، انداختن آنها. پژمردهويت شدگيگردي، اين در اين خزان است. يعني خزان همگويد آن بهاري كه دنبالش ميمي

 ؛خزان من ذهني ،ناهمانش يا جدا كردن خود از دردها، انداختن دردها من ذهني، بلند نشدن به عنوان من ذهني، كردن

دانم، باورمان،  مان، نمينه شكوفايي من ذهني. ما تا حاال دنبال اين بوديم كه چطوري بر اساس پولمان، دانشمان، هيكل

گويد نه. اين را كوچك بكن. ميهم بگوييم ديگران كوچكترها از ما هستند، بدتر از ما هستند و ما بلند شويم، من ذهني 

  خزان من ذهني بهار توست. بهار تو پنهان در خزان من ذهني است. بايد اين پژمرده بشود تا آن يكي بهار بشود. 

شود و بگويد اين خزانت هم در اين بهار است. يعني يك بهاري هست، فقط يك چيزي بايد پاييزش پس بنابراين دارد مي

به نام من ذهني، اين خيلي آباد است. بايد اين اينجا آغوش خدا هستيم. فقط يك چيزي هست  پژمرده شود. ما االن در
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نترس. ترس، ترس از آن هيجاناتي مگريز؛ ها هويت شدگيشدن هم كوچكو تو از پژمردگي من ذهني و  ،پژمرده بشود

  هويت شدگي دارند. ترسند. همه همگيرد. همه مياست كه جلوي ما را مي

روند، ما اصًال به ترس خو گرفتيم. مخصوصاً برخي از  هاي ما همه آفل هستند و از بين ميهويت شدگيكه چون هماوالً 

بينيم، مثل هويت هستيم، وقتي ديد ما، چند تا چيز است كه ما بر حسب آنها جهان را ميآنها كه ما باهاشان خيلي هم

مان، اينها براي ما مان، اجتماعيمان، باورهاي سياسيتي مذهبيمان، مثل پولمان، مثل باورهاي حهمسرمان، مثل بچه

هويت نباشيم. هر موقع شما ديد بر حسب پول را از دست توانيم پول داشته باشيم ولي با آن همخيلي مهم هستند. ما مي

 ؛بينيدآدمها را نميكنيد، بر حسب پول و خدا را و خودتان را بر حسب پولتان سازماندهي نمي ؛داديد، ديديد جهان را

  هويت شدگي با پول از بين رفت. بينيد، در اين صورت همخودتان را هم بر حسب آن نمي

كنيد و وقتي هم ضرر مي ،كنيدكنيد، براي راحتي خودتان، براي دانش خودتان داريد خرج ميديديد آسان داريد خرج مي

گويد كه بايد پاييز هويت شدگي با پول را انداختيد. ميبنابراين هم رود، پسكنيد، تب هيجانتان باال پايين نمييا سود مي

  پژمرده بشوند تا بهار شما شروع بشود.  ؛ها بشودهويت شدگيهم

 ٢٢۶۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  طلب در مرگِ خود ُعمرِ درازمي              همرهِ غم باش، با وحشت بساز

حتماً غم خواهد داشت، باهاش باش. به چشمهاي ترست نگاه كن، آنجا  اندازي،هويت شدگي را ميگويد وقتي هممي

هويت كند. رستم زخم تيغ به همبايست و با ترس و وحشت بساز. يعني فرار نكن. يادتان هست گفت رستم فرار نمي

اين لحظه ابدي  و در مرگ من ذهني عمر جاودانه را جستجو كن. اگر قرار باشد ما به ،داند ها را بهتر از شكر ميشدگي

ها و تغيير هويت شدگيشويم، بايد با وحشت از بين رفتن همبشويم، جاودانه بو آگاه از اين لحظه ابدي  ،شويمبزنده 

  گشتيم.دانيم مرگ نسبت به من ذهني عمر جاودانه است. داشتيم اين را دنبالش مي و ما مي .و فرار نكنيم ؛بسازيم

 ٢٢۶۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

 آنچه گويد نفسِ تو كاينجا َبدَست

  مَشنََوش چون كاِر او ضد آمده ست

و من ذهني بر حسب ترس  ،نه اين كار بد است اصالً گوش نده :شناسيد. هر جا به شما گفت كهشما ديگر من ذهني را مي

گران در زندگي زند، بر حسب دخالت دادن ديبر حسب مقايسه حرف مي زند،بر حسب حسادت حرف مي زند،حرف مي

د من كنزند، جمع، جمع چكار ميبر حسب قانون اجتماعي حرف ميببينم ديگران چه كار مي كنند؟ زند، خود حرف مي
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اي را يك قسمتي دارد به نام ما، من ذهني ما يكي منِ من است و يكي هم يك شعبه .تقليد از جمع .كنمهم آن كار را مي

  گيرم. ترك ما كه من از آن حس امنيت و حس دانش ميگيرد. مثالً باورهاي مشاز ما مي

تواند دانش تواند غلط باشد. ولي نميگويم اين باورهايي كه من دارم فرض كن صد ميليون نفر قبول دارند، اين نميمي

چيز ذهني  همين االن گفت بگيرد. اين يك مي آيد، تواند آن خرد ايزدي را كه در اين لحظه از آنورخدايي را بگيرد، نمي

ند، من با اينها هستم، هست يد كه اين همه آدمها با منآ و همين طور حس امنيت. يك حس امنيت كاذب از ما مي .است

توانيم بكنيم. اينها همه اينها پشت من هستند، اصًال همچو چيزي نيست. تا ما به خدا زنده نشويم اصًال حس امنيت نمي

   كاذب است. بر حسب تصوير ذهني است.

  به هر حال، اگر نفس تو گفت اين بد است اصالً گوش نده براي اينكه كار او ضد كار عشق است.  

 ٢٢۶٧مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  اين چنين آمد وصّيت در جهان                   تو خالفش ُكن كه از پيغمبران

ه ما اين چنين وصيتي را براي اينكه پيغمبران ب ،گويد هر چيزي كه نفس تو يا من ذهني تو بگويد عكسش را بكنمي

  .اند. بلهكرده

 ٢٢۶٨مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  تا پشيماني در آخر كم بود                               مشورت در كارها واجب شود

مشورت در كارها با آدمهايي مثل موالنا واجب است، كسي كه وارد است، كسي كه به زندگي زنده شده. ما االن مشورت 

گيريد كه اگر عمل مي كنيم. االن شما چيزهايي ياد كنيم؟ داريم مشورت با موالنا مييم ميكنيم. االن چكار داربا موالنا مي

در آخر ديگر پشيمان نخواهيد شد. ولي اگر من ذهني يك عينكي زد، گفتيد موالنا اشتباه كرده، من اين كار را  ،كنيد

كنيد، خرد شما آن موقع با من ذهني عمل مي مطمئن باشيد كه آخر سر پشيمان خواهيد شد. براي اينكه ،توانم بكنمنمي

  و اين پشيماني آخر سر درد به وجود خواهد آورد. ،ريزدزندگي به فكر و عمل شما نمي

و  ،ريزدهيچ كاري نيست كه من ذهني بكند و وسيله هدف را فاسد نكند. من ذهني انرژي فاسد و بد به فكر و عمل مي

برد و شما به چيزي كند از بين ميد فاسد مييخواهحظه به لحظه هر چه را كه ميكند. لآن هدف مقدس شما را فاسد مي

ايد كه كساني كه در تاريخ شما ديده ،خرد و عشق دو روي يك سكه هستند ؛نخواهيد رسيد، ولي خرد زندگي، عشق

خرد زندگي غير از عقل جزوي اگر بخواهيم يد. آ اند مثل موالنا. خرد زندگي از آنور مياند عاشق هم بودهخردمند بوده

هويت گيرد. در مركزش همطلبد، فقط خودش را در نظر مياست، عقل من ذهني است. عقل من ذهني منافع شخصي را مي

  ها هستند.شدگي
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كنيد، كار ها فكر و عمل ميهويت شدگيتوانيم جمع و جور كنيم. اگر شما از طريق ديد همتوجه كنيد ما خودمان را نمي

توانيد درست كنيد. باالخره عمل شما و فكر شما نتيجه را فاسد خواهد كرد. براي اينكه هر لحظه شما درد ايجاد ا نمير

شود، شما كنيد، هر لحظه يك من هست آنجا، خرد زندگي وارد فكر و عملتان نميريزيد به كاري كه ميكنيد، درد ميمي

شود اينطوري نمي ،خواهد خرد زندگي، نهر كنم، كارها را درست كنم، نميتوانيد بگوييد كه هميشه آگاهم كه من فكنمي

خواهد اين فيلترها يا عينكها را از جلوي خواند براي اينكه زندگي ميو اين با قانون تكاملي زندگي هم نمي .درست كرد

  و روزن را باز كند. ،چشم ما بردارد

در اين لحظه اين من هستم كه از طريق شما  :گويديعني به همه مي گويدبه عبارت ديگر به طور خالصه خدا به شما مي

فكر كنيد. تسليم باشيد و به من زنده باشيد. يعني  خودتان گويم چكار كنيد. شما حق نداريدكنم و به شما ميفكر مي

ا هم همان هستيد. حاال و شم ،شود و آن من هستمبايد روزن را باز كنيد. شما آن نوري هستيد كه از آن روزنتان وارد مي

از طريق اين عينكها  ،هويت شدهكنيد كه با اين فكرهاي همشما رفتيد يك چيز ديگر شديد. اين روزن را بستيد و فكر مي

  توانيد. توانيد كاري پيش ببريد. نميمي

اين  ت نخواهد شد.اين االن عكس قضاست. يعني عكس تدبير من است. شما بايد اينها را برداريد. برنداريد كار درس

گويد كه باز هم بدون درد، خالصه مطلب است. بله اجازه بدهيد اين غزل خيلي ساده را هم سريع بخوانم. اين غزل هم مي

گويد كه آهن به اصطالح مورد استفاده زند، مي درد هشيارانه اين كار درست نخواهد شد و همين طور تمثيلي مي

  درست كنند. كه ازش آيينهقديم صنعتگران بوده 

دانست كه اين بالها  گويد اگر آهن ميو خالصه مي .كردندكوبيدند و گرم ميتراشيدند و ميبراي اينكار بايد آينه را مي 

دانستيم كه خدا اين بالها را سرما خواهد آورد كه اين عينكها را شد اصالً. يعني اگر ما هم ميآهن نميمي آيد  سرش

  بزنيم كه سفت مثل آهن شويم.  زيادعينكها  آمديم اينما نمي ،بردارد

هايمان بزنيم و آنها را مثل خودمان بكنيم. پدر و مادرها هويت شدگي زيادي به چشم بچهبله االن هم نبايد ما عينكها هم

كنند، هويت بمعتقدند، معتقد كنند، با آنها هم خودشانها را عين خودشان بكنند. به همان باورهايي كه خواهند بچهمي

بچه بايد با ريشه خودش به زندگي وصل شود. آن كنند و اين كار از نظر زندگي درست نيست. با كارهايي كه خودشان مي

  گويدبه هر حال مي
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 ٢۶٨٠ان شمس، غزل شمارۀ ديو مولوی،

  رنجي نبيني هيچ شادي كه بي                      چنين باشد، چنين گويد منادي

تواند خدا باشد. گويد. ندا دهنده در اينجا ميو ندا دهنده هم همين را مي ؛شداين يك حقيقتي است، چنين با :گويدمي

رسد از طرف زندگي كه بدون رنج تو روي شادي را نخواهي ديد. هر شادي وابسته  گويد هر لحظه يك ندايي به ما ميمي

رايش خوشحال باشيد در جهان يك رنجي است. يعني اگر در اين جهان هم شما بخواهيد يك چيزي را به دست آوريد كه ب

آيد، كند، بدون قانون جبران و رنج كشيدن و كار كردن و زحمت كشيدن چيزي به دست نميمادي قانون جبران كار مي

  زند.  اين عينكها است. بله و تمثيل مي ؛ها استهويت شدگيولي موالنا تمركزش روي برداشتن هم

 ٢۶٨٠ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

  تأّمل كن از آن روزي كه زادي                      چه مايه رنجها ديدي تو هر روز

و رنج كشيدي، اشتباه  .تامل كن ؟حساب كن كه چقدر رنج كشيدي ،گويد از آن روزي كه از شكم مادرت آمدي بيرونمي

اين  رسيم كه ما عينكهايي هم داريم كهببه اين نتيجه  مشايد يك تامل كنيپس كردي و اشتباهت را درست كردي. 

يعني خيلي دچار زحمت شدي از وقتي  ،چه مايه :گويدها درست كردند و اينها را هم بايد برداريم. ولي ميهويت شدگيهم

و االن هم ما يك ناداني، يك جهلي داريم كه از اين عينكها  ،و اين زحمتها به خاطر ندانم كاري بوده ،كه به اين جهان آمدي

  د و ما بايد اينها را برداريم. نآورباشد كه اينها هم درد بيهوده به وجود مي درست شده و هر كسي بايد متوجه

 ٢۶٨٠ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

 ستچه خون از چشم و دلها برگشاد

  كه تا تو چشم در عالم گشادي

هويت شدگي و چشم گشودن ما پس از برداشتن يك عينك هم ،درد نيستخواهد بگويد كه هيچ چشم گشودني بيمي

ببين تو اول كه از خدا جدا شدي، ماده بودي، جامد بودي، بعد نبات بودي، بعد حيوان بودي، بعد  :گويدهم درد دارد. مي

لي زحمت داشته. بعد آن موقع براي حتي چشم باز كردن در اين آمدي خالصه انسان شدي. اصًال خود انسان كردن تو كُ 

كرد، بايد كردند، مادرت بايد در شكمش نه ماه ترا حمل ميشدند، ترا درست ميجهان بايد پدر و مادرت عاشق هم مي

بيني چقدر زحمت ديديد. تو ميكرديد و جهان را ميتان را باز ميزاييد و چشمدانم تا شما را ميكرد، نميمواظبت مي

  براي تو كشيده شده.

 ٢۶٨٠وی، ديوان شمس، غزل شمارۀ مول

 ستلها برگشادچه خون از چشم و د

  كه تا تو چشم در عالم گشادي
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همين چشم مادي را گشادي. حاال بايد يك زحمت ديگر هم بكشي. بايد آن يكي چشمت را هم ما باز كنيم. آن هم باز هم 

همين طوري كه اين چشم تو به جهان باز كردن زحمت داشته،  :گويدخواهد ب خواهد. بايد زحمت بكشيم. ميخون دل مي

زحمت دارد. در اينكه ما شكم مادرمان بوديم، واقعًا خدا هم توجه داشته، مادرمان هم مواظب  تو باز كردن هم آن چشم

كشد و هم شما هم خدا زحمت مي حاالمان را گشوديم. ما آمديم به اين جهان چشم ،بوده، خالصه همه زحمت كشيدند

  شخصاً كه آن يكي چشمتان باز بشود.

 ٢۶٨٠ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

  ز اّول آن كشاكش، كِش تو دادي                        خداوندا، اگر آهن بديدي

دانست كه تو خدايا اگر آهن مي :گويدخواهد بگويد كه من ذهني ما هم مثل آهن است. ميزند. مي االن آهن را مثال مي

اهد زد، سوهان خواهد زد، دانم گرم خواهد كرد، سمباده خو اين را خواهي داد دست يك صنعتگر و خواهد كوبيد، نمي

  شد.كشد آهن. آره اصًال آهن نميباالخره اين را آينه خواهد كرد، خوب خيلي درد مي

 ٢۶٨٠ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

  گُدازيدي، نپذرفتي َجمادي                               ز بيم و ترس، آهن آب گشتي

پذيرفت. شد. جمادي به خود نميامد نميشد و جيد، از ترس از اول مايع ميآ دانست اين بالها سرش مياگر آهن مي

شديم. چون خدا ما را در هويت نمياين قدر هممي آيد،  دانستيم اين بالها سرمانخواهد بگويد كه ما هم اگر ميمي

خواهد آينه درست كند. بله. به هر صورت ما بايد بدانيم اين زند و ميكند و هي سمباده ميكوبد و داغ ميدستش هي مي

  را. 

 ٢۶٨٠ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

  نهاديبه هر روز اندك اندك مي                                وليك آن را نهان كردي ز آهن

پنهان كردي و يواش يواش اين بالها را سر آهن آوردي. ما هم همين طور. از ما هم پنهان كردند. اين را گويد تو از آهن مي

ها گذاشتيم جلوي چشممان. اين پيغام ها را برداريم اينها را نمييهويت شدگدانستيم كه بايد يكي يكي اين هماگر مي

هويت شدگي كه به چشم دلمان خورد شخصًا كه هر عينك همو هم به درد ما مي ،خوردهم به درد پدر و مادرها مي

د. دردهاي قديمي كنيشويد. درد جديد ايجاد نميهويت نميبايد برداريم باالخره. پس شما با چيز جديد هم ،گذاريممي

  :گويداندازيد. بنابراين ميشناسيد و آنها را ميهاي قديمي را ميهويت شدگياندازيد. همرا مي

 ٢۶٨٠ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

  نهاديبه هر روز اندك اندك مي                               وليك آن را نهان كردي ز آهن
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دهد، يك چيز هويت شدگي را به ما نشان مير روز يك همكند، با قانون قضا اندك اندك هيعني خدا هم همين كار را مي

هويت شدگي است، چه دردي است، گيرد و ما هم بايد به هوش باشيم كه اين اندك اندك امروز نوبت چه همرا نشانه مي

  كند اين كار را كه ما نترسيم. و اندك اندك مي ،آره

 ٢۶٨٠ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

  بگفتا: شُكر، اي سلطانِ هادي                            ينه به آخرچو آهن گشت آي

بيند كه خوب آدمهاي زيبا خودشان آخر سر مي مي آيد، شود پس از آن بالهايي كه به سرشآهن هم كه وقتي آيينه مي

 ،مها را به ما نشان داد و ما انداختيهويت شدگيبينند. ما هم وقتي يواش يواش گذاشتيم تدبير خدا، قضا اين همرا در او مي

اي خدا هادي يعني هدايت كننده، اي سلطان هادي شكر، كه مرا  :و شكايت نكرديم و اينها افتادند، آخر سر خواهيم گفت

رود  آنها يادمان مي ،دانم غم داشتيم و دود داشتيم و فالن ها كه اين همه ترسيديم و نميو ديگر آن ناراحتي .آينه كردي

دهد كه ما آينه خدا هستيم. پس خدا د من به آينه تبديل شدم. اين نشان ميكنيم كه چقدر خوب شش شكر مياهو هم

  دارد. به نظرم معنا واضح است.  هاي آهن هي از جلوي چشم ما برمياي درست كند و اين ورقهخواهد از ما يك آينهمي

و  ،به حال بيشترشان را خوانديم اي تهيه كردم از ابياتي كه تاها. امروز من يك طرح سادهاجازه بدهيد برويم سر مثنوي

خواهد روي خودش كار كند بايد يك داشته باشيد. يعني هر كسي ميحاضر بايد شما اين طرح را دائماً بايد در ذهنتان 

اين انسان است، اين وضعيت من است، من بايد اين كارها را بكنم، از اين  :اي داشته باشد مثل يك تابلو، بگويد كهنقشه

  .و آن تابلو هميشه جلوي چشمش باشد ،د پرهيز كنمكارها باي

بخوانم خواهم ميانشاهللا  شود را امروز برايتانشود، يعني به اين طرح مربوط ميو ابياتي كه به اين موضوع مربوط مي

اوليش اينست كه شما بايد بدانيد كه يك شعاع نوري از خورشيد خدا هستيد. تمثيل كرد به روزن. در روزن  سريع.

تابد. پس ما آن ستون نوري هستيم. در اين و اگر بسته باشد نمي ،تابدبينيد اگر روز باشد از روزن اتاق ستون نوري ميمي

  :گويدكند ما را از يك دريا كه قبالً خوانديم. ميبيت به يك جوي تشبيه مي

 ۵٩شمس، غزل شمارۀ  ديوان مولوی،

 جويي شداز آن دريا هزاران شاخ شد هر سوي و 

  هابه باِغ جانِ هر خلقي كند آن جو كفايت

از درياي خدا يا از خدا يك جويي  ،پس اولين چيزي كه ما در اين تابلو در نظرمان هست اينست كه ما از درياي زندگي

 ،ديمو در اين تن ما يك من ذهني درست كر ،و آمديم اين چهار بعد را يا اين تن را درست كرديم ،كه جدا شديم ،هستيم

دهد در مصرع دوم كه به باغ جان ما يعني و بعد ادامه مي .بينيم كه اين من ذهني ما نيستيم و آن جوي هستيمو االن مي
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جان دو جور است ديگر، يكي  ؛به اين چهار بعد ما، به فكرهاي ما، به هيجانات ما، به اين تن جسمي ما و اين جان مادي ما

كنيم به م و يكي هم اين چيزي كه در اين تن هست. وقتي يك چيز نوك تيز فرو ميبه عنوان هشياري ما يك جان داري

  يد. آ بدنمان اين جان حيواني ماست كه به دردش مي

به هر حال به اين باغ خرد اين جوي كافي است. معنيش اين است كه لزومي ندارد شما برويد از اطرافتان كمك بخواهيد. 

تواند تنها زندگي كند، هم وصل به خداست، و هم مي ،هم عشق دارد، هم لطيف است يعني هر انساني هم خردمند است،

در نظر بگيريد. يعني ما براي خودمان هم  هم از جنس خداست، همه اينها. درست است؟ پس اين كفايتها هم كافي بودن را

  :گويد كهكافي هستيم. و يك آيه قرآن است مي

  ٣۶)، آيه ٣٩قرآن کريم، سوره زمر(

… 

 »…اش [در همه امور] كافى نيست؟آيا خدا براى نگهدارى بنده« 

هست. يعني خدا براي ما كافي است. بله اين آيه را قبًال هم خوانديم. يك قسمتي از يك آيه هست. قبال  :جوابش هست

ي آبي كه از خدا جدا شده و جنس خداست كه ما باشيم و حاال به گيريم اين جوپس حاال نتيجه مي همه را توضيح داديم.

صورت نور بگوييم يا آب بگوييم به اين باغ بدن ما و بقيه ابعاد زندگي ما كامالً كافي است. به چيز ديگري احتياج نداريم. 

يم. به عبارت ديگر خدا براي كشد به جهان به آنها احتياج ندار دهد و ما را مييعني به چيزهايي كه من ذهني ما نشان مي

  :گويدما كافي است. به خاطر همين هم است كه در آن بيت مي

  ٧٧٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  كاستن يست و ُكلّ  يافزون ظَّنِ                        خدا را خواستن رِ يخدا غ از

 ،ين است كه خدا را بخواهندگويد كه خدا براي ما كافي است و مردم بجاي اينكه خدا را بخواهند و تنها عالجشان ا مي

خواهند. اصالً كل موضوع را اشتباه گرفتند. منظور از اين طرح هم كه دهند ميرفتند چيزهايي را كه ذهنشان نشان مي

كه ما با ديد ذهن اشتباه نكنيم. چون يك اشتباه ديدن سبب  ،ترسيم كنيم همين استاالن خواهيم گفتيم اين تابلو را مي

پس ما يعني خرد اين جوي كافي ه چشممان بزنيم و اشتباه ببينيم.نكهاي ديگر را هم دوباره دنبالش بخواهد شد كه عي

كند كه در سقف يك اما برسيم به روزن. گفتيم موالنا انسان را به روزن تشبيه ميكه در واقع عقل خداست،  ؛است براي ما

كند. يعني اين چهار بعد ما خانه است و روزن هم فرض كنيد كه و اتاق را روشن ميمي آيد  اتاقي تعبيه شده و از آنجا نور

  بنديم. پريم به يك فكر ديگر سريع و روزن را ميبينيد كه از يك فكر ميفاصله بين فكرهاست كه االن بسته است فعالً. مي
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شود ي كه به حضور زنده ميهايي جلوي روزن را گرفتند. اما كسهاي زيادي داريم كه اينها مثل اليههويت شدگيگفتيم هم

ببينديم،  شود. ماموريت ما اينست كه البته قرار نبوده روزن را كامالً دارد، روزنش باز ميها را برميهويت شدگيو اين هم

عشق بودن جامعه و اينكه آگاه نكردند ما از جنس خدا هستيم و لزومي به اين همه مقايسه ما به خاطر اشتباه جامعه و بي

 حاال گويد اين همه اديان آمدند روزن را باز كنند مجددًا وموالنا ميو ويت شدن نيست، ما آمديم روزن را بستيم. هو هم

  اينها را بخوانيم ببينيم.

 ٢۴٠٢مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  خدارسد بي واسطه نامة مي                         روزِن جانم گشاده ست از صفا

واسطه وحي خدا، پيغام خدا از طرف زندگي اين لحظه به من بي ؛شود، نامه خداز ميگويد وقتي روزنم با درد هشيارانه بامي

شود پيغام خدا از رسد. ديگر الزم نيست از يكي ديگر بگيرم يا يكي ديگر پيغام خدا را به من برساند. پس معلوم ميمي

بستيم و االن بايد باز كنيم. مال ايد ما ميتابد به آن. و نباي يك روزن است و نور خدا ميچون هر خانه ،طريق اين روزن

لطافت آيد. بركت زندگي، عشق زندگي، تابد ديگر. همه چيز از طريق آن نور ميكسي كه باز شده واضح است كه نور مي

ولي اگر باز بشود  ها.خرد زندگي، هرچه كه ما الزم داريم در آن ستون نوري است كه فعًال بسته شده براي خيليزندگي 

  گويد اين طوري است:يم

 ٢۴٠٣مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  ام، از معدنمفتد در خانهمي                                نامه و باران و نور از َروزنم

گويد كه وحي خدا آن چيزي كه بايد بينديشم و باران عشق، باران لطافت و هشياري كه با آن ببينم، از اين روزن يعني مي

و  .امو معدن من در واقع همين فضاي گشوده شده است. با معدن يكي شده ،انه منافتد به اين خهر چه كه الزم دارم مي

خالصه از اين روزن، از طريق اين ستون نوري كه هيچ مقاومتي ندارم، هيچ قضاوت ندارم من االن، با هيچ چيز آفل من 

گيرم، اين خانه من. يعني از زندگي ميافتد به ن ستون نوري ميايهويت نيستم، بله، هر چه كه الزم دارم از طريق ديگر هم

  گويد:گيرم. بعد مياز او مي

 ٢۴٠۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

 دوزخ ست آن خانه كآن بي روزن است

  اصِل دين، اي بنده َروَزن كردن است

است. اين ها بسته شده اين جهنم هويت شدگياي كه روزنش از طريق همبعضي جاها اي خواجه رزون كردن است. خانه

كنيم. براي اينكه مقاومت مي ؛ايم. هشيارانه هيچ بركتي از آن چيزهايي كه باال گفت باران و نور وسوراخ روزن را ما بسته
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كند، هر كسي كه عينكها درست كرده از چيزهاي كند. هر كسي كه قضاوت ميكند ستيزه ميهر كسي كه مقاومت مي

سب همسر، بر حسب كودك خودش، بر حسب باورها، بر حسب چيزهاي مادي، آفل و به چشمش زده بر حسب پول، بر ح

كند، حول محور آنها بيند و سازماندهي ميدانم مقام خودش، چيزهاي ذهني و باورها جهان را مي فيزيكي مثل پول، نمي

  و ما اين را تجربه كرديم. كند.كند، اين آدم روزن را بسته و در جهنم زندگي ميسازماندهي مياش را زندگي كند وفكر مي

   .روزن استدوزخ است آن خانه كان بي

ها را چطوري برداريد تا روزن هويت شدگيشما اين هم كه و اصل دين، دينها اصًال براي اين آمدند كه به مردم ياد بدهند

ستفاده را بكنيد. وگرنه استفاده را دوباره باز كنيد. پس اصل دين باز كردن روزن به طور آگاهانه است. شما از هر ديني اين ا

ايد؟ يك سوالي از خودتان بكنيد. نكند راهتان غلط است. هر كسي كنيد. شما روزنتان را هشيارانه باز كردهدرستي نمي

ستيزد، كند، ميكند، قضاوت ميداند كه روزنش باز است يا باز نيست. اگر دوزخ است زندگيش، اگر مقاومت مي مي

  ترسد، روزنش بسته است. كينه است، پر از رنجش است، خشمگين است و ميرنجد، پر از مي

ها هويت بشوي. بعضيگويد تو نبايد فكر كني كه اين باور را برداري، باور ديگري را به جايش بگذاري با آن همپايين مي

روم يك همسر ديگر پيدا  گيرم، ميدهم و از او طالق ميخوب اين همسرم بد است، اين را طالق ميخيلي گويند مي

شود گذارم. دوباره مياندازم دور. يك باور ديگري ميشوم. اين باور بد است. من اين را ميهويت ميكنم دوباره با او هممي

يك عينك. شما بايد ياد بگيريد كه از طريق باور ديگر نبينيد. بر حسب باور خدا را نبينيد. از پشت عينك باور خدا را 

  پرست و دردپرست نباشيد. . با فكرتان خدا را نبينيد. فكرپرست و باورپرست و من ذهنيبينيدنمي

به هر حال هيچ كدام از ما نيستيم كه، بين ما كسي نيست كه روزن را نبسته باشد. پس هر كسي شخصاً با كوشش زياد 

پس گويم به شما. د كه من دارم اين نقشه را ميگويد. توجه كنيبايد جهد كند كه روزن را باز كند و موالنا هم همين را مي

هويت ما يك ستون نوري هستيم در اين تمثيل از روزن كه روزن را بستيم. بايد روزن را باز كنيم. روزن را چي بسته؟ هم

  شود. ها. و تمثيل هم زدم چه ميشدگي

تابد. اصًال شب و روز وجود خورشيد هميشه ميشود كه روزن باز مثل اينكه انسان رفته باالي جو زمين و آنجا متوجه مي

تابد. يعني خدا بركتش را تابد يعني روزن ما باز است، هميشه اين ستون نوري ميندارد در آنجا. خورشيد هميشه مي

كند. ما هيچ قضاوتي دانم هزار تا چيز ديگرش را وارد اين خانه ما مي اش را، عشقش را لطفش را چه ميزندگي زنده

مثالً  ،فهميم چه چيزي براي خانه ماو ما مي ،دهد به مافهميم با فكرمان كه او االن چه ميگوييم ما نميكنيم، چون مينمي
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دانيم چه برايمان خوب دانيم كه. اصًال ما مي براي بدن ما، براي ذهن ما، براي هيجانات ما يا احساسات ما خوب است، نمي

  بينند آن خوب نبوده. دانند، ولي آخر سر ميني دارند ميدانيم. آنهايي كه من ذه است؟ نمي

روي مي آيد  تابد. يك دفعهبيند آفتاب هميشه ميروي زمين آنجا ميمي آيد  گفت كه وقتيديگر بله گفتيم كه تمثيل زد 

تاريك شد.  بينيكند. يك دفعه ميشب و روز فرق مي ،رسدبيند تاريك شد. بسته به اينكه كجا به زمين ميزمين، مي

يكجايي ممكن است بيفتد كه نيم ساعت خورشيد را ببيند و هميشه تاريك باشد. يكجايي هم بيفتد كه شب و روز با هم 

شويم . پس بنابراين وقتي وارد ذهن ميزياد باشد، يعني خورشيد را ببيند مساوي باشد. يك جايي ممكن است بيفتد روز

شديم، چه دردهاي به وجود آورديم، چه پدر و مادري داشتيم، كدام جامعه بزرگ  هويتها همما، بستگي به اينكه با چي

شديم، چقدر ما را آزاد گذاشتند و چقدر به ما درد دادند، ما االن در بيست سالگي يكجور خاصي خورشيد را مي بينيم. 

د. ها يك نوركي مي آيبعضيها رزون كامالً بسته است. رسد؟ بعضيخورشيد در اينجا خداست. چقدر نورش به ما مي

  :مقاومت زيادي ندارند. به هر حال

  

  

  

ت دوم *** یان   ***  
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 ٢۴٠۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  تيشه زَن در كندِن روزن، هال                         بيا َزن، كم ييبيشه هرتيشة 

يندازي دور، يكي ديگر هويت شدگي را برداري بات را صرف اين كني كه بروي اين باور را، اين همگويد تو نرو تيشهمي

گويند اين دين بد است، اين را ما گذاشتيم كنار، رفتيم ها ميهاي ذهني. يا بعضيآنجا بگذاري. هر بيشه يعني بيشه

ولي اينكه شما يك سري باورها را پشت سر هم گذاشته  ،كنم هر كسي آزاد استمان را عوض كرديم. من انتقاد نميدين

دهي به آن گويي اينها را گذاشتي و بعد فحش ميگويي بد هستند، بعد مياالن آنها را مي هويت شده بودي،بودي، هم

  تان را تمام كرديد.باورها، آيا شما به خدا رسيدي واقعاً؟ شما باورپرستي

 ،شويمتيشه چه هست؟ تيشه همين حضور است، توجه زنده است. در اين لحظه وقتي ما تسليم مي ،گويد كه توپس مي

به كار نبر كه اين اين تو اين را براي  :گويدكنيم، يك ديدي داريم، يك خردي داريم، اين كلنگ ماست، ميا را باز ميفض

 ها كافر هستند،باور غلط است و اين خوب است. اين را بايد بپرستيم. هر كسي اين باور را دارد اين ديندار است، آن يكي

  بكن. روزنت بسته است. تو بيا روزن خودت را  ول كن اينها را،

تيشه زن در كندن روزن هال. هال يعني آگاه باش. هال در ضمن از ادات شادي هم هست. يعني چقدر خوب است كه اين 

كند توانيم روزن را دوباره هشيارانه باز كنيم. اين خبر خوبي است كه خدا به ما كمك ميامكان وجود دارد براي ما كه ما مي

  بريم. در اين راه به كار ميبايد مان را مان را تيشهكنيم. پس تمام هم و غم كه روزنمان را باز

 ٢۴٠۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  عكِس خورشيد برون است از حجاب                    داني كه نورِ آفتابيا نمي

من ذهني درست  ،هنو اين چشمهاي حسي و ذ ،بينيمداني كه اين آفتاب بيروني كه با اين چشمهاي حسي مي يا واقعاً نمي

اين انعكاس آن آفتابي است كه بيرون از اين حجاب است. يعني يك آفتابي بيرون از حجاب ما  ،كند، اين در واقعمي

گذارد ما ببينيم و اين خداست و زندگي است. و اين چيزهايي كه خورشيد باعث شده ما ببينيم اين هست، حجاب نمي

گوييم اين هستيم، اين را هم او درست كرده، انعكاس نور را كه گرفتيم و ميانعكاس آن است. يعني همين من ذهني 

داني. چرا؟ طبيعي هم هست نداني براي اينكه اوست. منتها بيرون از حجابي كه ما درست كرديم هست و تو اين را نمي

  روزن بسته است. بله
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 ٢۴٠٧مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  پس چه َكرَّمنا بُوَد بر آدمم؟                      نور، اين داني كه حيوان ديد هم

بينيم، يعني اين هشياي جسمي ما كه به وسيله فكرهايمان مي ؟بيندكني نور اين هست كه حيوان هم ميپس تو فكر مي

بينيم. حيوان بيند و ما هم غذا را ميبيند كه. حيوان هم كه علف را ميحيوان هم مي :گويدنور خدا اين است؟ اين را كه مي

شنويم. شنود و ما هم ميخوريم. حيوان هم ميخورد و ما هم ميميل جنسي دارد و ما هم داريم. حيوان هم آب مي هم كه

نه. اگر اينطوري بود پس چرا خدا گفته انسان را گرامي داشته. البته  :گويدپس همين حس مشترك ما نور خداست؟ مي

تواند. در حالتي كه تواند با من يكي بشود. حيوان نميانسان مي توانم زنده شوم.گفته گرامي داشتم يعني به انسان مي

  اين نور هشياري جسمي است. 

گويي اين خورشيد داني يا ميكند. و اين خورشيد را خدا ميداني؟ دارد اين سوال را ميتو هشياري جسمي را واقعاً نور مي

كه اين حسها و ذهن و تمام فكرهاي ما انعكاسي است  كنيمنم. آيا ما فكر ميبيمن نمي انعكاس آن خورشيدي است كه

گويد. اگر نداني پس اين چيزها به چه دردي شويم. دارد اين چيزها را ميبتوانيم به او زنده در ذهن ما از آن خدا كه مي

  :گويداين است. و مي اشدانند بله اين آيهدانيد. كساني كه نميخورد. اين كرَّمنا را بارها خوانديم در اينجا و شما ميمي

 )٧٠)، آيه(١٧قرآن کريم، سوره اسراء(

  

و دريا بر مركوب ها سوار كرديم و ايشان را از غذاهاي  امي داشتيم و آنان را در خشكيو ما فرزندان آدم را بس گر« 

  ».داديم. و آنان را بر بسياري از آفريدگان برتري بخشيديم ها روزيپاكيزه

وند. شبگويد زنده توانند به بينهايت ما و ابديت ما، يعني خدا مييعني هر انساني را از جنس خودمان كرديم و آنها مي

و آنان را در خشكي و دريا بر شود. بايد هشياري جسمي را ما مبدل كنيم. تواند. اما با هشياري جسمي نميحيوان نمي

واضح است ديگر. در خشكي يعني همين ذهن. در اثر   ها سوار كرديم و ايشان را از غذاهاي پاكيزه روزه داريم.مركوب

نيم. اين پديده، اين خاصيتي كه ما داريم بتوانيم در مقابل اتفاق اين لحظه كتسليم ما هشياري آن را سوار هشياري مي

و آن موقع همان هشياري بشويم كه از اول آن بوديم، آن موقع هشياري روي هشياري سوار  ،فضا باز كنيم و فضا باز كنيم

  است. اين خشكي است. خشكي يعني ذهن.

كنيم بر ي به عنوان هشياري سوار مييعنكنيم، ا ترا از من ذهني جدا ميم ه من ذهني داري،گويد در حالي كپس ما مي

دريا همين فضاي يكتايي است. آنجا هم  رسانيم.آوريم به دريا ميگذرانيم و ميها ميهويت شدگياسب هشياري و از هم
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توانيم زنده كنيم. به مان ميشويم. پس آدم را گرامي داشتيم. هر انساني را گرامي داشتيم. به خودكه سوار هشياري مي

  كنيم.بينهايت خودمان. و او را در ذهن سوار هشياري مي

خورانيم. يعني كنيم غذاي نور به او ميو موقعي كه سوار مي .هويت شدگي نباشدبريم تا موقعي كه هيچ همبريم و ميو مي

يعني از شادي خودمان، از خرد خودمان، از كند. غذا شادي زندگي، خرد زندگي. ديگر از عقل من ذهني استفاده نمي

دهيم. و البته كه انسان برتري دارد به بقيه عشق خودمان، از بركت خودمان، همان موقعي كه در ذهن هست به او مي

  شناسيم مثل حيوان، مثل نبات، مثل جماد. بله. موجوداتي كه ما مي

آن قضيه فيزيك مدرن درست است. يعني  كه دهدو نشان مياجازه بدهيد اين را بخوانم برايتان كه خيلي قشنگ است 

و در مركز انسانهاي ديگر يا خانه انسانهاي ديگر نور زندگي  ،تاباندانساني كه به زندگي زنده شده از ارتعاش خودش نور مي

ها ها به داخل خانهرهشد نور او از پنجزند كه يوسف وقتي از كوچه رد ميو در اينجا تمثيل مي .آوردرا به ارتعاش درمي

شدند كه يوسف در اين دور و ور است. معنايش اين است كه چه شما انساني مثل موالنا را به و مردم متوجه مي ،تابيدمي

و نورش  ،زندگي زنده شده در نظر بگيريد يا خدا را در نظر بگيريد، اگر تسليم شويد متوجه خواهيد شد كه روزن باز شد

  و خدا يا يوسف يا هر كسي كه به زندگي زنده شده اين دور و ور است.  ،خانه شما افتادبه 

 ٣٠٩١مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  فتادي در شِباكِ هر قصورمي                              نور رويِ يوسفي وقت عبور

شد از گويد كه وقتي رد ميمي ،گويد نور روي يوسف و همين طور هر يوسفقصور يعني قصر، شباك يعني پنجره، مي

شد نورش از پنجره يا از خيابان رد مي ،شدتابيد توي هر قصري. تمثيلش اين است كه مثًال از كوچه رد ميمي پنجره

يك انساني كه به زندگي زنده شده از پهلوي ما رد كه افتاد توي خانه. منظورش چيه؟ منظورش اينست كه فرض كن مي

   ،كندگفتم ناظر جنس منظور را تعيين مي ،شودمي

نگرد كه زندگي را در مركز او به ارتعاش دربياورد. وقتي ل هم داشتيم گفت دو چشم كشته به مرده براي اين ميو در غز

گويد كه من از جنس زندگي هستم. اين ارتعاش چي بود؟ من االن زنده به او مي ،آيدزندگي در مركز او به ارتعاش درمي

بروم، من هم بروم به سوي زندگي. پس يك انساني كه به  شدم. پس اين افسردگي و اين غفلت درست نيست. من هم

كند، زندگي را در مركز شما اگر شما غافل باشيد و در من شود، به شما نگاه ميزندگي زنده شده، از پهلوي شما رد مي

  گويد.آورد. دارد همين را ميذهني باشيد به ارتعاش درمي
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 ٣٠٩٢مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  يوسف است اين سو به َسيْران و گذر          درون خانه در پس بگفتندي

كند. تمثيلش اينست كه وقتي يوسف از پس آن مردم گفتند كه ها پس يوسف است كه االن دور و ور خانه ما گذر مي

تان انهگفتند ها يوسف دور و ور است. پس شما هم فضا را باز كنيد، خافتاد و آنها ميها ميشد، نورش به خانهخيابان رد مي

آن هم  ،گوييد ها مثل اينكه خدا اين دور و ور استشود، مييا روزن باز مي ،شودشود، يك ذره پنجره باز ميروشن مي

  هشيارانه. يا يك يوسفي يا يك عارفي. 

 ٣٠٩٣مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  فهم كردندي پس اصحاب ِبقاع                    زانكه بر ديوار ديدندي شعاع

گويد شعاع ، جاها. اصحاب بقاع يعني آنهايي كه من ذهني دارند. وابسته به مكان هستند. پس بنابراين مييعني اماكن عبقا

هاي ذهني كه يوسف دارد رد اين اصحاب مكانها يا جاها يا من ،كردندديدند و فهم مينوري را در ديوار خودشان مي

بينيد، و شويد، تسليم واقعي شويد و خدا را ميبما تسليم گويد كه عارف به زندگي زنده است، و اگر ششود. دارد ميمي

و ور شما است يا كي نيست. يا حاال از موالنا استفاده  فهميد كه كي خدا دوربينيد، يعني خالصه ميشعاع نوريش را مي

كند واقعًا. رد كار ميشويد كه اين نور داشود متوجه ميوقتي نور او در اثر خواندن زياد اينها در درون زنده مي ،كنيدمي

  شود كه اين پنجره شما يا روزن شما يك خرده باز شود. اين نور سبب مي

 ٣٠٩۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  دارد از َسيْران آن يوسف شرف         ست آن طرفاي را ِكش دريچهخانه

ف يوسف دارد يا به طرف خدا دارد، از اي كه دريچه به آن طرف دارد يعني به طرگويد خانهزند. مياالن دارد حرفش را مي

بايد ما اين روزن را باز كنيم. اصل دين اي بنده روزن كردن است. شما  :گيرد. چي گفت؟ گفتحركت آن يوسف بزرگي مي

تواند در بينيد كه از حركت يوسف، يوسف ميمرتب مي ،كنيدكنيد يا فضا را باز مييا داريد مي ،روي خودتان كار كرديد

كند براي اينكه دريچه به آن شرف پيدا ميدارد يا يك انسان كامل زنده شده به حضور، خانه شما  ،رمز خدا باشد اينجا

گفت روزن، د. آنجا ميكنيكنيد روزنتان باز ميگفتيم هر لحظه كه فضاگشايي مي كنيد.طرف داريد. دريچه را شما باز مي

  گويد دريچه. اينجا مي

 ٣٠٩۵م، بيت مولوی، مثنوی، دفتر شش

  اي آغاز كنوز شكافش فُرجه                 هين دريچه سوي يوسف باز كن

افتاد. يك شد و شعاعش به ديوار ميگويد آگاه باش دريچه به سوي يوسف باز كن. خوب داشت يوسف از خيابان رد ميمي

د كه بيشتر نور بيايد. كنخواهم شعاع يوسف را، يكي هم پنجره را باز ميگويد نميكشد ميشود پرده را ميكسي پا مي
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تمثيل شما نگوييد چرا اينجور حرفها را مي زند، گويد. تمثيل است دارد موالنا مي .اشكند به خانهيوسف را دعوت مي

در اثر همين هم هويت  مان، روزنمان بسته شده به آن طرففهميم كه ما پنجرهها ما حقيقت را ميزند. از اين تمثيلمي

  . هاشدگي

ي آگاه باش، تو دريچه را به سوي يوسف باز كن. و از شكاف، اين شكاف واقعًا فاصله بين دو فكر است، يك هين يعن

تواند شكاف باشد، فرجه صندوق نونو مسكر تواند فاصله باشد، ميتواند به معني تماشا باشد، ميتماشايي را، فرجه مي

است، يعني فاصله دو تا صندوق فكر مسكر نو است، شراب نو است  است، اين را خوانديم قبالً، در نيابد كو به صندوق اندر

  ايد. كه از آنور مي

توانيم فكر هر كسي بايد كوشش كند دريچه به سوي يوسف باز كند و ما مي :گويدگويد كه يا به همه مياالن به شما مي

توانيم باز نگه داريم. ولي روزن از كنيم اگر ميتمام شد، ديگر به صندوق ديگر نرويم، اين فرجه را زياد كنيم. روزن را باز 

يا از زدن عينك يك  ،گيردهويت شده به يك فكر ديگر صورت ميهويت شدگي يا از يك فكر همميل پريدن از يك هم

 ،رندگيآيند باال فكرهاي ما را در اختيار ميكنند. وقتي ميترين چيزهايي هستند كه در ما زندگي مييذدرد. دردهاي ما مو

  كنيم. بينيم. تسليم را نابود ميبد مي ،شويمشوند، ما گيج ميكنيم، آنها عينك ما ميما فكرهاي مخرب مي

توانيم دردهايمان را بايد رود، دردها. تا ميرود، فضاگشايي از بين ميما ميل نداريم ديگر تسليم شويم. پذيرش از بين مي

اي بيروني را دخالت دهيم. نبايد بگوييم كه ببخشم مثالً برود. من فكر كنم نبخشم در انداختن دردها نبايد آدمهبيندازيم. 

  اصًال اينها هپروت است.  ، ببخشم مي رود بهشت،رود جهنم مي

ما نبايد از كسي كينه هيچ كس نبايد كينه حمل كند، شما به محض اينكه درد را ديديد بايد بيندازيد. درد مثل رنجش. 

هاي ملت به اي داريم، كينهقبيلههاي كينههاي قومي داريم، هاي عجيب و غريبي داريم. ما كينهينهبه دل بگيريم. ما ك

گيرد، و عينكهايي است كه جلوي ديدن خدا را مي ،س خرافات استنملت داريم، كينه دين به دين داريم، اينها همه از ج

  گيرد. گيرد، جلوي فرجه را ميجلوي زنده شدن را مي

گويد از شكافش يك تماشايي را آغاز كن اگر فرجه را به معناي تماشا بگيريد. يا توانيد تماشا بكنيد. ميرا مي پس فرجه

طوالني كن اصالً روزن را باز كن بگذار روزن باز باشد. چه اتفاقي افتاده؟ گفت ما روزن بوديم. يا ما يك دريا  شكاف را

گوييم تند تند فكر كنيم؟ ما داريم ميجلوي دريا را گرفتند. ما چكار داريم مي نهويت شده جدا شدبوديم. فكرهاي هم

برداشته  ،نكنيم، از اين فكر به آن فكر نپريم، از اين درد به آن درد نپريم، بلكه اين كف از روي دريا كه پرده پندار است

  م. درست است؟ خواهيم اين كار را بكنيخواهيم بكنيم. ميشق القمر كه نميكه شود. ما ب
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 ٣٠٩۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

 ورزي، آن دريچه كردن استعشق

  كز جمالِ دوست، سينه روشن است

هويت شدگي باز كردن اين دريچه است. گفت دريچه را به گويد عشق ورزي يعني يكي شدن با خدا يا انداختن هر هممي

ا ه هويت شدگيشود. ما با حمل همورت از جمال خدا سينه روشن ميكه در اين ص ،باز كن هسوي يوسف باز كن. يا روزن

 مخواهم با خدا يكي شوم، به منظور اصلي زندگيگويد من ميتوانيم دريچه را باز كنيم. پس هر كسي ميو دردها نمي

شويد. تر مييد، نزديكاندازاندازيد، هر دردي را كه ميها را بيندازد، هر كدام را كه شما ميهويت شدگيبرسم، بايد هم

يك دفعه به او اندازيد، اندازيد، باورها را مياندازيد و مياندازيد و ميشود. هي ميمي ديده االن جمال دوست تيره و تار

  شود. روشن ميبه او تان، دلتان سينهزنده مي شويد؛ 

 ٣٠٩٧مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  توست، بشنو اي پدر اين به دستِ                 پس هماره روي معشوقه نگر

گويد اين به دست االن ميو اين شعر خيلي قشنگ است. پس همواره در هر لحظه با فضاگشايي به روي خدا نگاه كن. 

 ،خردخورد به اينكه اين شير ناز ما را نميكرديم اين به دست ما نيست. اين بيت ميتوست اي پدر من. تا حاال ما فكر مي

شود به اينكه ما به عقل بياييم، به هوش بياييم، و همواره لحظه به برد. هزار نازش معني ميرا ميو به هزار ناز اين شكار 

كنيم. اگر ديديم در صبر و شكر كنيم، يعني هر لحظه فضا را باز لحظه روي معشوقه را نگاه كنيم، يعني روي خدا را نگاه 

  نيستيم، عذرخواهي كنيم.

توانيم ي همه كس. اي دوستان من نگوييد به دست خداست، به دست ماست، ما مياين به دست توست اي پدر يعني ا

، اين فضاي گشوده شده روي مانتخاب خودمان با اراده آزاد هر لحظه در اطراف اتفاق اين لحظه فضا را باز كني هشيارانه با

شويم. اين به دست ماست و زندگي بمعشوق است. ما هم هستيم. براي اينكه روي معشوق را نگاه كنيم بايد از جنس او 

كنيم بايد عذر ديديم به روي او نگاه نمي ،منتظر اين كار ماست. و براي اين كار ما بايد ناز بكشيم. هر موقع اشتباه كرديم

  بخواهيم. 

 ٣٠٩٨مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  دور كن ادراِك غيرانديش را                       راه كن در اندرون ها خويش را

 يفضا نيبه درون ا شتريب ميانداز يرا م هايشدگ تيما هم هو شتري، هر چه بكنباز  ييكتاي يفضااندرون  يعني راه را به

همه  ،شدياند يرا م زياز خدا همه چ ريكه غ يمن ذهن يعني شيرانديادراك غ نيو ا ،يبه اندرون زندگ ،ميرو يم ييكتاي
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ادراك  نيا ديگو يم .تجسم كند اندتو يذهن م يعنيشود  يم دهيد يجسم يارياست كه با هش ييزهايفكر و ذكرش چ

همه  نهايكه ا ميفكرها مشغول بشو نيشود كه ما همه اش به ا يم رآخ ،را از خودت دور كن يجسم ياريهش نيرا ا

 شيراندياست؟ دور كن ادراك غ يچه زندگ نيا رآخ مياز خدا ما خبردار نشو ديگو يلحظه م كيو  ،هستند يرونيب يزهايچ

من  نيهم ،نديب يبه صورت جسم م شدياند يتازه خدا را هم كه م ،از خدا ريغ شدياند يم زيهمه چ يعني شياند ريغ ،را

  .يذهن

 ٣٠٩٩مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  دشمنان را زين ِصناعت دوست كن                  كيميا داري، دواي پوست كن

كه  يهر چ يزندگ يو دوا يكه خرد زندگ ،ه هستگشوده شد يفضا نيهم ايميك ست؟يچ ايميك ،يدار ايميتو ك ديگو يم

است از  يمن ذهن نيپوسته را كه هم نيو ا ،كن دايدست پ ايميبشو به ك ميتسل يدار ايميتو ك ،آن هست يتو ييگو يم

آوردنِ  و ييفضاگشا ييتوانا ،يزندگ يشفا ،يخرد زندگ ؛ايميك نيا .شفا بده ييبا شناسا ،درست شده هايشدگ تيهم هو

 شتريهرچه ب ،او فكر كند ميلحظه به لحظه بگذار نكهيا يعني ،خدا را به مركز ما اي ؛را به مركز ما يروز به روز زندگ رِشتيب

شصت  ميدفعه را مثالً بكن ستيب ،ميشو يدفعه ما از او آگاه م ستيساعت ب كياآلن فرض كن در  ،مييگشا يفضا را م

  .ميكن عتريدفعه فرجه را وس كيبعد  شتريب ايدفعه 

 يمتو  ،يتوان يتو م ديگو يم .ميبردار ديو با ميدار يبرم ايدر يرا از رو يشدگ تيكف هم هو نيما ا ميكن ينم يكار يعني

 ايميپس ك .چرا ؟ميندازيب ديبا ميرنجش دار ميبكن ييشناسا ميتوان يما نم ايآ ،يبكن ييشناسا يبده صيتشخ يتوان

 يشود و م يكه به تله افتاده آزاد م يزندگ ،شود يرنجش هست آزاد م تويكه  ياريهش ؟شود يم يچ ميندازيب .ميدار

   .دهد يقوامش را از دست م يمن ذهن نيو ا .كند يفضا را گشوده تر م نيو ا وندديپ

 يلق م ميانداز يم يرا ه نهايا ،به هم چسبانده ار يشدگ تيهم هو يآجرها نيماند كه ا يم مانيما مثل س يدردها نيا

 نهايا مانينه محكم با س اي ،زدير يم يهل بده ،كه لق است ديريدر نظر بگ يساختمان آجر كي ،كند يق مل ديديد .شود

 يم دهيپوس مانهايس نيا ديبخش يرا شما م يهر درد .ميشد يخانه درست كردند ما آنجا زندان كي .دنديچسب گريبه همد

  . افتد يشود آجرها م يلق م ،زدير يو م ودش

 تيدشمن ما هستند هم هو نهايا ،ماست يهايشدگ تيهم هو ،ماست ياست من ذهن رونيب يذهن يمن ها ،بله دشمنان

  .را دوست خودت بكن نهايا ،هنر نيصنعت با ا نياز ا ديگو يم ،غلط ما هستند ديما دشمن ما هستند د يهايشدگ
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 ٣١٠٠مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  كسيروح را از بيكه رهاند                         چون شدي زيبا، بدان زيبا رسي

از  يندازيهمه دردها را ب ،ياز جنس او بشو يندازيرا ب هايشدگ تيهمه هم هو يوقت ؟يشو يم بايز يكِ يشد بايز يوقت

نجات  ييو تنها يكس يآنموقع هست كه روح تو از ب .يرس يبه خدا م يعني بايآنموقع به آن ز يشد بايز ،يجنس او بشو

 مييبگو ،ميندازيمقدارش را ب كي اي ميرا قصدًا نگه دار هايشدگ تيدردها و هم هو نيا مييايب ديپس ما نبا .كند يم دايپ

و من  .برد يبا صد ناز شكار را م ريش نيگفت ا يباشد م ادماني رد؟يپذ يچرا او ما را نم ميشد بايز ميما به خدا زنده شد

  .ناز دارد ،كند يم ينينازن يذهن

آفل دارد شما را به  زيچ كيكه در مركزتان  دينيبب اي ،دييبفرما ينيو قضاوت تان را بازبمقاومت  زانيم ديهر لحظه شما با

را  تانيهايشدگ تيشما هم هو ،ديناراحت يرفتن كس ،ديشما به خاطر از دست دادن پولتان ناراحت ،آورد يحركت در م

چونكه  ،ديهعذر بخوا د؟يچه كار كن ديبا ،ديكرده شما ناراحت دايپ رييتغ يشدگ تيهم هو كي دينيب يم يوقت ديبشناس

معذرت  ديغم آمد با يوقت .نقشه است نيهم جزو هم نيا ،شعر را نيا ميخوان يامروز م .دياستغفار كن ديبا ديآ يغم م

شود از جنس  يجنس او تمام م يببند ،يشو ياز جنس او م يكن يفضا را باز م ،يدوباره من ذهن يچون رفت .ديكن يخواه

  .يشو يم يمن ذهن

 يچ :ديگو يبه غم دچار شد نقشه م يهر كس ،فهمد آدم حالش گرفته شد يغم را آدم م ،يديغم را د ديآ ياآلن غم م

قرار  يزندگ يخدا ا يهمه كار كردم چطور شد پس اآلن شما ا نيا ،ينه طلبكار ،تينه شكا ؛يافتد؟ عذرخواه يم ادتاني

 بايآن ز ،برد ياو م يشد بايشما اگر ز ،ميما ندار را نهايا ،ميكار كن ديبا رگيچقدر د ،كه ينكرد يبه ما بكن يلطف كيبود 

 ييبايز نيا ،ينشد باينالد پس هنوز ز يم يياز تنها يكس ياگر روح تو از ب .يدياگر نرس ،يهنوز نشد بايپس ز ينيب يرا م

 يشما م قدرهر چ ،ييبايز نيا ديآ يم از پاك كردن نيا ،شوند يم باتريمالند صورتشان ز يم ييزهايچ كيخوب خانمها 

   ،ديشو يم باتريز ديشو يو سبك تر م ديانداز

 يزشت تر م ميبه خودمان اضافه كن يشدگ تيهر هم هو ،ديبشو باتريز ديكن يبه خودتان اضافه م يزيچ كي نكهينه ا

 ؟كند يچرا ناز م .برد ما را يم آن موقع .ميشو يمثل خودش م ميندازيهمه را ب .ميشو يم باتريز ميندازيهر چه ب .ميشو

 ييتو از تنها .تنها هستم ينال يم يه ،ينشد بايز يبه اندازه كاف ديگر، َشتيما را ببر پ ،تو يخوشگل نشد يبه اندازه كاف

  .يكن ياشتباه فكر م ،تو ياصًال اشتباه گرفت ،من تو را ببرم يخواه يبعد م ينال يم

 يو روزن بسته شده و حت ميكه ما مثل روزن هست ميخواند پس .مييايما از اشتباه در ب خوانم كه بلكه يرا م تهايب نيا نيا 

و گفت كه  .ديباز كن وسفي يرا بسو چهيدر ديشما با ،افتد ياطراف آن باشد نورش م وسفيما اگر  كيبه داخل خانه تار
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كارها  نياز ا يمقدار ،ديبكن ييكارها كين با اراده آزاد و انتخاب خودتا ديآره شما با .به عهده شماست چهيباز كردن در

  . باشد زيپره ديشا

 ٣١٠١مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  َدمَش را غمزنده كرده مردة                       پرورش مر باغ جان ها را َنمَش

 .رونيدهد نه نم ب يباغ جان ما را پرورش م ديآ يكه از او م ينشت ايدهد  يكه او م يآب يعني يعنينم او  نيپس بنابرا

دم او مرده غم را  ديگو ياو، و م تينها يعارف زنده شده به ب اي ،رمز خداست وسفي ميزن يحرف م وسفيراجع به  ميدار

 كيافتاده. ما  يو چه اتفاق ،كند يشما را زنده م يزيكه چه چ ديشد متوجهپس االن شما  .كند يرا زنده م يمن ذهن يعني

مقدار  كيها  يشدگ تيها هر كدام از هم هو نيو ا ،زهايبا چ ميشد تيهو روزن اول باز بود و ما هم ميبود يستون نور

   ،در روزن به وجود آوردند يكدر

و با  ميدردها را ما گرفت ،درد به وجود آورد ديشدن د ضعو ،ما عوض شد ديد يشدگ تيو روزن بسته شد و با هر هم هو

پرده هستند.  نهايا يهر دو ،ميدار يشدگ تيهم هوحافظه  فميدار يدرد اي يجانياالن حافظه ه .ميشد تيآن هم هو

 ديكن يسع ديو شما با .شود يخانه روشن م نيدر اطراف تان باشد ا وسفيكه  ديبكن يكار كياگر شما  ديگو يو م ،بله

به دست شماست  نيا ،معشوق نگاه كن يبه دست شماست گفت همواره به رو نيا ،ديباز كن وسفي يرا به سو چهيركه د

   .به وجود آمده يشدگ تيغلط هم هو يدهايشما هم از د يبكن و تمام دردها تيحس مسئول ،درپ نيا

 ١١۴١مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  چونكه دردت رفت، چوني َاْعَجمي؟           نميوقت درد و مرگ از آنسو مي

 ياريهش ديد نيا ،ها يشدگ تيكه در اثر بسته شدن روزن و گذاشتن هم هو مييبگو ميخواه يقسمت م نيدر ا بله

 بيتا ر ،دارد يدست بر نم دنيو از بد د .نديب يبد م يليخ نيا ،آورد يرا به وجود م يجزو اي يما كه عقل من ذهن يجسم

 يهفت هشت سالگ مييحاال بگو يمدت كيكه پس از  دينيب يم انقشه شم نيو در ا .ديايحوادث ناگوار ب يعني ؛ديايالمنون ب

مثل شكر  يشدگ تيبه هم هو رياست كه ناله نكند و زخم ت يو رستم كس .زند يم ريا را خدا با ته يشدگ تيهم هو نيا

   .نشان داده شدهبه آن  خورده و رياش ت يشدگ تيكه هم هو ،شكر كندا ر و خدا باشد نيريش ،باشد

 نجايدر ا ياعجم .يشو يدردت رفت دوباره نادان م ياما وقت ،يكن يخدا نگاه م يو مرگ به سو دردكه موقع  ديگو يم

شود  يم ،معشوق را نگاه كن يپدر همواره رو يو گفت كه ا ،حالمان خوب است يما وقت ايآ مينيبب ميخواه يبله م .نادان

 ديآ يكه در ما بوجود م ييبا هر شكوفا كه ميو نگذار ،ييكه حالمان خوب است فضا گشا ميشروع كن يما در همان جوان
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ها  نينپرد از ا يمن ذهن ،ميشو يخوشگلتر م ايشود  يپولمان اضافه م ؛كند يسوادمان رشد م ؛ندك يمثالً بدنمان رشد م

  .ميدرست كن يسوء استفاده كند و براساس آنها ما من ذهن

ها مغرور  نيو به ا ،مينيب يها م يشدگ تيهم هو قياز طر شهيهم ،ميبند يشود كه ما روزن را م يم نيا ييو محصول نها

و براساس  ميكن يو مقاومت م ،حق با ماست مييگو يم ،ميكن يم سهيمقا گرانيو با د ميدان يها را درست م نياو  ميشو يم

 يكار درست نيا ،ميگذار يپا م ريو قضاوت خدا را كه قضاست ز ،ميكن يها قضاوت م نكيها و آن ع يشدگ تيآن هم هو

ذره باز  كيفضا  يعنياو رفت  نكهيبعد از ا ،ميفتا يخدا م دوباره به فكر ميفتا يبه وضع بد م ميشو يم ضيتا مر .ستين

  .ميشو يدرد كه رفت دوباره نادان م ،شود يم

 ١١۴٢مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  چونكه محنت رفت، گويي: راه كو؟              گو اهللا ايگشته  وقت محنت

كه محنت رفت راه را دوباره  يوقت ،ميطلب يخدا را م ياست موقع درد و رنج و محنت و گرفتار يطور نيا يمن ذهن بله

شوند فضا را  يم ميتسل نديآ يم يعده ا كي ديكن يشود توجه م يتكرار م هيقض نيا .بود ميراه همان تسل .ميكن يگم م

ذره خوب شد محنت  كيحالشان  كي يوقت ،كنند يخودشان كار م يمقدار رو كي ،كنند يكنند باز م يكنند باز م يباز م

شوند در  يشود، اهللا گو نم يتمام م ميو تسل ييفضا گشا يعني ،زند راه كو يگولشان م ديآ يم ين ذهندوباره م ،رفت

   .مينگاه كن ديمعشوق را با يهمواره رو ميقسمت قبل گفت

 ١١۴٣مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  هر كه بشناسد، بود دايم بر آن                  اين از آن آمد كه حق را بي گمان

 ياو نگاه م يدائماً به رو يشناخت ياگر م ،يشناس يافتد كه تو خدا را خوب نم ياتفاق م ليدل نياكار به  نيا ديگو يم

آورد  يبرنامه هم رو م نيحالش به ا يبه خاطر خراب ،خراب است يليحالش خ يكس كياست  نيخطر ا كيپس  .يكرد

 نيرود و ا يگذارد م يخوب شد م ذره كيكه  لشو حا ،كرده يگوش م شايبا من ذهن شهيو هم ،شود يحالش خوب م

باز  نقدريفضا را ا يعني ،معشوق را نگاه كند يرو شهيهم اي ،اهللا گو باشد شهيشود كه هم يسبب نم شرفتيو پ ييشناسا

   .او زنده شود تينها يرود تا به بب شيكند كه تماماً متعهدانه پ

 ١١۴۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

 هستش حجابوانكه در عقل و ُگمان، 

  گاه پوشيدست و گه بدريده َجيب

  دهيست و گه بدر دهيپوش گاه، بيدر عقل و گمان هستش حج وانكه .ميبخوان يطور نيا ديبا هيجور در آمدن قاف يبرا
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 نيو حجاب هم كه هم بانيگر قه،يو  بانيگر يعني بيجَ ب،يجَ يول هيقاف يبرا ميبخوان بيج ميتوان يهم م نيا، بيجَ 

ها حجاب بر  يشدگ تيهم هو نيا ،هاست يشدگ تيهم هو نيا ريخردش ز ،كه عقلش يآن كس ديگو يم پرده است.

 ني. انديب يذره خدا را م كيبه خدا  كند يو درد رو م بتيدر اثر مص يگاه ،است دهيپوش شيخدا برا يگاه ،عقلش است

 ،دينيچند روز بب ،دينيخدا را چند لحظه بب ،شود يم اديموقع ها كه درد ز يفقط بعض دييايكه شما ن ديگو يها را موالنا م

كه شما تا  ديكن ييشما شناسا .ديكن جاديهمان مسائل را ا ديبرو ،ديگرحالم خوب شد  ديبگو ديايب يمن ذهن ديگربعد 

   .ديبرو شيدرد پ نيو آخر يشدگ تين هم هويآخر

 يگاه ،دارد يمن ذهن يعني ،به حجاب افتاده شيها يباور پرست شيها يشدگ تيو هم هو االتشيكه در خ يآن كس يعني

   .افتد يذره م كينور خدا  كيشود و  ياش باز م نهيس يگاه ،است دهيپوش

 ١١۴۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  عقل كّلي، ايمن از رَيُْب اَلمنون                  عقل جزوي، گاه چيره، َگه نگون

نور  دنياگر در مورد د ،موقع ها نگون است يبعض ،ست رهيموقع ها چ يما بعض يما عقل من ذهن يعقل جزو ديگو يم

ما رو به خدا  بيبه ندرت موقع مصا ،ميهم دار يكه من ذهن يدر حال يعقل جزو نكهيا يعني ،ديكن يرا معن تيب نيخدا ا

حوادث اما دچار  ،آره .مياوقات ما غافل هست شتريب يول ،كند يم دايذره دلمان نور پ كي و ،ميشو يم ميو تسل ميآور يم

كه ما  ميگفت ، مييبگوچي  حاال .است منيحوادث ناگوار ا يعنيالمنون  بياست كه از ر يفقط عقل كل ،شد ميناگوار خواه

 يعنيدارد.  زيهمه چ شيكرد، تو هيكه بعدا به روزن تشب ش،يتو يجو نيو ا ،ميآمد مياز آن راه جدا شد ميبود ييجو كي

. و هايشدگ تيروزن بسته شده است، با هم هو ني. اما اميامال خوشبخت هستك ،مينداشته باش يشدگ تياگر ما هم هو

. ستيدر اطرافتان ن يوسفياست پس  كيتان تاراگر خانه افتد،يتان ماطرافتان باشد نورش به خانه وسفيگفت كه اگر 

  . دياوريتان بنور به خانه ديتوانيشما با خواندن موالنا م

راه  ديگويم ،حالش خوب شد يوقت شوديم ميتسل ديآيم بتيكه در اثر فشار مص ديها نباشكه از آن آدم ديگويو بعد م

كه انسان  ديگويرا م نيا ليدل نيو به ا .ديرها نكن گريراه را د د،يديراه را د كباري. روديم گريكند و ديكو و راه را گم م

تا تمام بشود و  ديادامه بده د،يادامه بده دينشده است، باتمام  يهنوز مِن ذهن يول شود،يحالش خوب م ديايراه ب نيبه ا

بدست تو است. و بعد گفت كه  نيغافل نشو ا ديگويمعشوقه نگر؛ م يرو هارو. همديباش ديآگاه از او نباموقع شما نا چيه

 د؛ينيبيعقل كل م و شما با شوديم يمتالش يمنِ ذهن يعني رود،يم يكه عقل جزو يحوادث ناگوار رخ خواهد داد فقط وقت

افتاد. ساده است، نه؟  واهدشما اتفاق نخ يآن موقع حوادث ناگوار برا د،ينيبينم هايشدگ تيهم هو قياز طر گريد يعني
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 ني. بله، اشونديو آن واسطه م نيا يمنته ؛و آن نيا لهينه به وس افتد،يم يزندگ لهيبه وس شما يپس حوادث ناگوار برا

  : ديگويقرآن است م هيهم آ

 ٣٠)، آيه ۵٢قرآن کريم، سوره طور(

 »گويند: شاعرى است و ما براى وى منتظر حوادث روزگاريم.يا مى« 

  . افتديم يزندگ لهيكه به وس رديگيم يحوادث ناگوار يالمَنونِ موالنا، در معن بُي. و رديآيم نجايالمَنون از ا بُ يكلمه رَ نيا

بزرگتر خواهد  تانيمِن اصل نيا د،يكوچكتر بكن شتر،يرا هر چه ب يكه اگر منِ ذهن ديدانيشما م ثيو ب ثيدر آن ح بله

  : ديگويشد. م ديبه خدا زنده خواه شتر،يب ايشد،  ديتر خواهبه خدا زنده شتريشد، ب

 ١١۴۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  رو به خواري نه بخارا اي پس                         بفروش و هنر حيرت بخر عقل

را  زيهمه چ يمنِ ذهن د؛يآيم دانميكه از نم ،يشگفت زدگ يعني رت،يرا بفروش و هنر حالت ح يعقل منِ ذهن گريد

بشو و  ديگوياو م يعنيو كُن فَكان،  ،آورديرا به وجود م يفقط چه اتفاق دانديكه قضا م كنديانسان فكر م يوقت داند،يم

بشو و  ديگومي با كُن فَكان؛ او  رد،يگيبا عقل خدا صورت م يهم از مِن ذهن ما ييو رها دهد،يكارها را انجام م شود،يم

  .شوديم يآن طور يكار را بكن نيا دانميمن م دانم؛يمن م ديگويانسان نم شود؛يم

م، يتجسم كن ميتوانيرا م زهايپره يبرخ م،يباش ميمگر تسل م،يبكن ميتوانينم ياديما در مورد زنده شدن به خدا كار ز

 كي نكهيا ي. وليدر آنجا، آر ميو باش مينيشكر را بب و صبر و مينيغم را بب ميتوانيم م،يبكن يعذر خواه ميتوانيم م،يبكن

بخر، برو به  رتيحعقل بفروش و هنر  ،ي. آردانديكس نم چيده سال، ه اي ديشما به حضور زنده بشو كشديماه طول م

  ؛يرا كوچكتر كن، نه بزرگتر بكن يمنِ ذهن شتريهر چه ب ،يمنته يخوار

كه در آنجا، حاال علما بودند، بحث و جدل بوده و آباد بوده است،  ديريشهر بخارا بگ يپسر، بخارا را اگر به معن يبخارا ا ين

 يكه با مِن ذهن ييكارها ني. همميكنيكه ما م ين كارهما ن، با بحث و جدل هم نپرداز، بله؟را آباد نك يمنِ ذهن يعني

  كردنش است.  يقو يآباد كردنش است، برا يبزرگ كردنش است، برا يما، برا ميكنيم

 شوم،يمن متواضع م نيپس از ا ديريبگ ميتصم ديتوانيدردها هستند. شما م نيهم يكردن منِ ذهن يقو ياز راهها يكي

انداخت، به خاطر خودم،  اهمرا هم خو يميقد ينخواهم كرد، دردها جاديا ديدرد جد گريد شوم،يصفر م شوم،يفروتن م

كار بشود، خودم را به عنوان منِ  نيمانع ا ي. و نخواهم گذاشت كسياريبه خاطر زنده شدن به خدا، به خاطر تكامل هوش

  خوار خواهم كرد.  يذهن
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 ٩٣۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  اندر آن فكري كه نهي آمد، مَايست                 بيش نيست عقلِ تو از آفتابي

شده،  تيهم هو يفكرها ني. بنابراكنديم ديتكه ابر ناپد كيآفتاب را  نيكه، ا ستين شتريآفتاب ب نيعقل تو از ا د،يگويم

مشخص  ست،يمَا نهايشده است، در ا يفكر نه نيا م،ينيبيفكر را م كي م،ينيخدا را بب نكهيا يلحظه به جا نيدر ا يعني

  . گرياست د

 ٩٣۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  تا نيايد آن ُخسوفِ رُو به پيش            كژ َمنه اي عقل تو هم گاِم خويش

چون به  م،يكه پا را كژ نگذار ميدرك دار نقدري.  ما اميبشو ميتوانياز جنس خرد م م،يكنيكه ما فضا را باز م ديگويم

آفتاب ما گرفته  يصورت جلو نيدر ا ميفكر كن ،يشدگ تيهم هو كير اساس ب يعني م،يشده بكن يفكر نه نكهيمحض ا

 جاديا يدر پ يشده پ تيهم هو يكه در اثر فكرها يابر نيا م،يستآفتاب ه كيما  گر،ياست د يسادگ ني. به همشوديم

جلوتر خسوف  ميدانستي. نمميرا كژ نهاد مانيو امتداد خدا پا يرا گرفته است. و ما به عنوان ِخرَد زندگ شيشده است، جلو

  . مينبود گاههست، آن موقع آ يآفتاب گرفتگ ميدانستياست، نم

ابر،  شوديم نهايا ميبشو تيكه هم هو ميدانستيمان گذشته بود نمماه از سن كيجهان، فرض كن كه  نيبه ا ميآمد يوقت

االن  م؟يتوانياالن نم م،يتوانيست. االن كه مبوده ا شيخسوف در پ يول شود،يگرفته م م،يكه االن هست يآفتاب يجلو

  آمد.  ينه كه حس وجود باشد، بله؟ قبال گفت: يهر فكر م،ياشده يكه نه ياز فكر ميتوانيم

و حس وجود  نديبب يماد نكيپشت ع اياز پشت سر،  ايبكند  يشدگ تيفكر هم هو تواندينم يلحظه كس نيدر ا يعني

 يكار نه نيا ند،ياش بببر حسب من ند،يخدا بشود، و بر حسب خدا جهان را نب كيو شر من، ديبلند بشود بگو اورد،يب

راه آن است  م،يخوانيفكر آن است كه راه را باز كند، االن م ديگويم نييا. پميشد يفكر ما نه ني. از اديگويشده است م

فكر بشود، بله؟.  يزندگ لهيكه به وسخوب است  يفكر يعنيكه به شاه برسد، شاه آن است كه از خودش شاه باشد. 

  م؟يكنيصحبت م يراجع به چ ميدار ما: ديگويم

 زهايچ نيگرفته شده است و ما االن هم كه ا مانيجلو هايشدگ تيدر اثر غرور، در اثر هم هو يول م،يما آفتاب نكهيراجع به ا

 به يدر پ يرا گرفته است و ما با فكر كردن پ مانيرا كه جلو يابر نيا م،يبكن ديكه با ي. كارميكنينم يكار ميشنويرا م

را بردارد. و  نيا يزندگ ميبشو ميتسل ديما با م،يببر نياز ب ميتوانيما هم نم م،يببر نيما از ب ديرا با نيا م،يآوريوجود م

 يير نكند، فكرهافك يكه اگر روزن بسته بشود انسان با خرد زندگ مينيبب خواهم،يكه من م آورديموالنا چندتا مثال م

  :ديگوي. مرساندينم ييفكرها او را به جا نيا ،شده است يكه از آن نه كنديم
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 ١٨٣٢مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  ُگم نكردي راه چندين فيلسوف               گر نبودي اين ُبزوغ اندر ُخسوف

 يشدگ تيهم هو يابرها يعنيبود، ما اگر در خسوف ن ديخورش نيكه ا ديگوي. مديخورش اي دنيتابش، تاب نجايدر ا بُزوغ

 لسوفيهمه ف نيصورت ا نيما فكر كند، در ا قيو او از طر ميوصل باش ميتوانستيما م گرفتيما را نم ديخورش يما جلو

 م،يهم دار يزنده به زندگ يمعنو يهالسوفيف ها،لسوفينه همه ف دارند؛ يذهن يهامن لسوفاني. فكردنديراه را گم نم

كلنگ  يعنيبا كلنگ فكر،  ديگوياست؟، م ادتاني؛ ُمستهان يِمنطق يِ فلسف مِثل لسوفان،يهمه ف نيا كه ديگويبله. م

كرد. دو جور فكر  دايراه را پ شوديرا برداشت، م هايشدگ تيهم هو شوديم ها،يشدگ تيهم هو قيفكر كردن از طر ،يماد

وصل بشود  خواهديم ايكند، كه آ نيرا خودش مع فشيكلت ديبا يو هر كس كنديم نيما را مع ريمس نيكردن هست كه د

  خودش را نگه دارد؟،  يهايشدگ تيهم هو خواهدينه، م اياو فكر كند؟  قياز طر يزندگ ،يبه زندگ

آنها ما به  نكياز پشت ع م،يكه خواند يياز آن كتابها د،يآياز دانش ما م هايشدگ تيهم هو نياز ا يتعداد ديتوجه كن

اگر  د؟يهست هالسوفيجور ف نيشما از ا برند،ينم ييهستند كه راه به جا ييهالسوفيف نيهم هانيا م،يكنيجهان نگاه م

 يفكر كند و فكرها توانديهم م يمنِ ذهن ايشده،  تيآدم با ذهن هم هو م،يوصل بشو ستيالزم ن دييگويكه م ديهست

 ديكنيفكر م ينطوريكند و جهان را هم آباد كند؛ اگر ا يندگرا ز يبشود و زندگ تيو با آنها هم هو ،كند دايرا پ يخوب

  غلط است.  نيا ديگويموالنا م

وصل  يعنيخالق است،  يستون نور فتد،يب يستون نور نيدرد دارد، ا نهايا م،يرا بردار هايشدگ تيهم هو نيما ا ديبا

ما فكر كند، آن موقع جهان را  قياو از طر ميبگذار م،ياو زنده بشو تيبه ابد م،ياو زنده بشو تينهايبه ب ،يبه زندگ ميبشو

 نيرا مع تانفيو تكل ديفرق بگذار ديدوتا با نيا ني. شما بشوديخانه ما آن موقع آبادان م نيا م،يآبادان كن ميتوانيما م

  . ديكن

 ١٨٣٢مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  فيلسوفُگم نكردي راه چندين                گر نبودي اين ُبزوغ اندر ُخسوف

اند؛ نه آن نبرده ييراه به جا هالسوفياست كه ف نيهم يدر خسوف  گرفته، برا ديخورش نيا شوديمعلوم م پس

  كه وصل هستند. ييهالسوفيف

 ١٨٣٣مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  ديده بر خُْرطوم، داغِ ابلهي                                 زيركان و عاقالن از گمرهي

  و حماقت يشدند، دماغشان سوخته است. داغ ابله تيودند، با كتاب هم هوبودند، عاقل ب ركيكه ز يذهن يهامن يعني
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خودشان را هم  يمسائل شخص ينكردند، حت يزندگ دند،ينرس ييبه جا يول ؛هست شانينيو ب شانيشانيپ يرو 

در  اياست كه شما موالنا گفته  م،يكنم كه امروز  چند بار هم تكرار كرد يآور ادي م،ياهم خوانده نيانتوانستند حل كنند. 

  :يعذر خواه اي ديشكر باش اي ديصبر باش ديبا

 ٢١ ۀمولوی، ديوان شمس، غزل شمار

 اين دو ره آمد در روش يا صبر يا شُكرِ نَِعم

  را راه دو مرين ديدن  بي شمع رويِ تو َنتان

 نهايا شوديتو م يبا شمع رو چون فقط ،يدو راه خارج شد نيشكر. اگر از ا ايصبر  ايروش كار ما دو راه است،  د،يگويم

 جيگ د،يآيگفتم؛ دود م ها،يشدگ تي. پس ما در برداشتن هم هوميكن يعذر خواه ديما با شوديپس معلوم م د،يرا د

صبر و  ميدياگر د د،يد شوديچون فقط با نور او م :كه ديگويگفت صبر كن، با وحشت بساز. االن م م،يترسيم م،يشويم

و صبر، شكر. اگر صبر و شكر را  يمثلث عذرخواه دي. و شما اسمش را گذاشتميكن يعذرخواه ديبا م،ينيبيشكر نم

   .يآر م،ياز خدا و فضا را باز كن ميبكن يعذرخواه ديبا م،يدرد دار م،ياست كه ما غصه دار نينشان ا م،ينيبب ميتوانينم

 ٢٢٠۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

 هَر استآن حسّي كه حق بر آن حِّس مُظ

  نيست حسِّ اين جهان، آن ديگر است

خدا را  ديتوانينم يجسم ياريبا هوش د،يدار يجسم ياريكه شما هوش دينيبينقشه م نيموضوع را هم در ا نيا شما

به  ايخدا است،  دينيبيكه م يزيآن چ ديادعا كن ديعوض نشده است نبا ني. تا اديرا عوض كن تانياريهوش ديبا د،ينيبب

 يماد ياريهوش ايجهان  نيحس ا نيا شود،يبه آن آشكار م شود؛يم دهيكه خدا با آن د يحس ديگوي. مديه شدزندآن 

 ياريحضور است، درست است؟، واگر ما فقط هوش يارياست، آن همان هوش يگريآن حس د ست،ين يجسم ياريهوش اي

  . بله :ميونديشده به او بپ يخال يتا در فضا ميندازيرا ب يشدگ تيهم هو م،يشكر كن م،يصبر كن ديبا م،يدار يجسم

 ٢٢٠٧مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  بايزيِد وقت بودي، گاو و خر                حسِّ حيوان گر بديدي آن ُصوَر

با دوتا چشمش، ما هم  نديبيم وانيح م،يشنويما هم م شنود،يم وانيمشترك است؛ ح وانيما با ح يجسم ياريهوش

ذهن  م،ياگر؛ ما پس از آن قضاوت هم دار ديگوي. مميتا حس را دار پنج م،يدارد ما هم دار حس المسه وانيح م،ينيبيم

چون  م،ينيبب ميتوانيغلط است، نم نيا دنيبا فكرها خدا را د هن،پنج حس ما و بردن آن به ذ نيا ديگويم م،يهم دار
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 يروحان ريآن تصاو ند،يما، خدا را بب يسمج ياريو هوش وانيدارد، اگر قرار بود كه حس ح يهمچون حس كيهم  وانيح

  وقت؛  ديزيبا شديدر آن صورت گاو و خر م ند،يرا بب

دو بار  به من اعتراض كردند چرا اسم  يكي. ستين ديزيآن  د،يزي. باداردكه موالنا ارادت  ديگويعارف كامل را م ديزيبا

خدا زنده شده است و مورد عالقه و مورد  تينهايه همان باست كه ب يعارف ديزيبا د؛يرا برد ديزياسم  د،يرا برد ديزيبا

  احترام موالنا است. 

  

  

  

وم انی***   ***ت 
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بتابد  ديروزن دائماً با نيروزن است و نور آفتاب از ا كيسقفش  است كه در ياتاق هيكه انسان شب ميگفتيم ميداشت بله

آنها  يصفربودن هردو ايو روزن هم عدم قضاوت و مقاومت ما  ؛تچهار بعد ماس نيخانه هم نيمانع. حاال ا جاديبدون ا

روزن باز  نيا ديبا شهيهم :كه ديگويموالنا م ديآي. به نظر مدارديم نگهكه روزن را باز  ،لحظه است نيدرمقابل اتفاق ا

 نياز حد، ا شينه ب مختصر يليها و آن هم خ يشدگتيهوكه در اثر هم يزندگ يدر ابتدا ياز مدت كوتاه ريباشد به غ

 شيباز بشود و جلو ديروزن با نيا مانيو تا آخر زندگ كنديروزن را باز م نيا يبعداً خود زندگ شود،يروزن با اخالل روبرو م

  .نور از روزن بتابد گذارديمقاومت نم جاديو دردها و ا هايشدگ تيهومانع نباشد. هم

 ارانهيدرد هوش ينور روزن را گرفته، با درد همراه است. اگر كس يكه جلو هايشدگ تيهوهم نيو موالنا گفت كه برداشتن ا

 ايروشن نشود  يبود: اگر شمع نيا لشيروزن باز نشود و تمث نيكار صورت نگرفته، و گفت كه اگر ا نيهنوز ا دهينكش

 ياو شاد قين را باز نكند و ازطرروز نيانسان اگر ا يعنيندارند.  يندارند، ارزش يا دهيفا نهايروشن نشود، نسوزد، ا يعود

 يشمع ارزش نيندارد، ا يآدم ارزش نياو روزن بسته باشد  د،يايجهان ن نيعشق به ا ،يبركات زندگ ،يخرد زندگ ،يزندگ

كه ذهن را خوب بلدند و دانش را خوب بلدند  لسوفانيف همهنيا شديبسته نم ديخورش نيا يندارد. و مثال زد كه اگر جلو

  مغزشان خوب كار نكرده است.  يعني. ماندينم شانينيب يعنيو داغ حماقت بر دماغشان  شدنديم نممحرو نهايا

خدا باشد،  ادي شوديم اديكه مصائب و دردها ز يوقت ديو انسان نبا ،و گفت كه بستن روزن همراه با حوادث ناگوار است

 تيهوهم ينشده، به اندازه كاف ميتسل يبه اندازه كافكه آن شخص  دهديبعداً كه حالش خوب شد فراموش كند، كه نشان م

كه روزن بسته  ي. بله. و گفت كه حوادث ناگوار درصورتدينمعشوق را نگاه ك يرو شهيهم ديوگرنه شما با نداختهاين يشدگ

چه  ميكنيگاه مخودمان ن يكه به زندگ مينيبب ميخوانيتابلو را م نياز ا يمختلف يباشد اتفاق خواهد افتاد. االن جنبه ها

  :ديگوي. مميممكن است بكن يو چه اشتباهات ميدار يبرداشت

 ١٩۶۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  عشق باشد كآن طرف بر سَر َدَود                      عقل، راِه ناُاميدي كي رود؟

 شيتو و رسديباشد كه به آن م دوارياگر ام ند،يبيم ندهيرا در آ يزيچ كي شهيدارد و هم يجسم ياريچون هوش عقل

راه  نيبنابرا ،ستين يقابل تجسم ،يقابل لمس زيچ چيچون ه ،ياگر عدم را به او نشان بده يرود. ول يهست م يزندگ

انداخت  ميرا خواه هايشدگ تيهوهم نيكه مرتب ا ميبقبوالن ماناست كه ما به خود نيا يديراه ناام رود،يرا نم يديناام

 ني. استيسبب چ يب يو شاد يزديا يكه به خدا زنده شدن، شاد فهمديا نمر نيو عقل ا ،شد ميو به خدا زنده خواه

راه را ادامه  نياكه  يكه هركس ديبگو خواهديم ني. ادهديراه را ادامه نم نيعقل ا نيبفهمد. بنابرا توانديرا نم زهايچ

ستفاده كند. وگرنه اگر با عقلش بازشده ا يفضا يِاريهوش يعنيآگاه شده  ياريبشود و از هوش ميمرتب تسل ديبا دهديم
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 مانيمعنو شرفتيپ ديبا ذهنمان نبا يعنيكه با عقلمان  دهدينشان م ني. و اشوديراه متوقف م يتو نيبرود متاسفانه هم

  .ميريرا اندازه بگ

 ١٩۶٧مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  عقل آن جويد كز آن سودي بََرد                             الابالي عشق باشد، ني خِرَد

 دهديگشوده شده كه وحدت ما را با خدا نشان م يفضا نيهم يعنيعشق است!  ترسدي: آن كه گستاخ است و نمديگويم

 يزيعقل دنبال چ نيو جرئت را ندارد. بنابرا يگستاخ نيا يعقل من ذهن ،يو گستاخ است و عقل جزئ .ترسدينم نيا

 تيهو. عقل فقط دنبال همنديرا بب يشدگ تيهوهم يبه هاجن از يكيبزرگ شدن به  اياضافه شدن را  زانِ يكه آن م روديم

دنبال زنده شدن به  رود،يرا بزرگ كند. پس دنبال عشق نم يمن ذهن يجوركيكه  ،يعقل من ذهن يعني هاستيشدگ

  .روديخدا نم

 ١٩۶٨مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  در بال چون سنِگ زيرِ آسيا                                 تُركتاز و تَْن گداز و بي حيا

و غارت  دنديبريو م كردنديتاخت و تاز م ميها قد. همانطور كه ترككنديم يتازعشق است كه ترك ديگويم ،بله

. كشديكار خجالت نم نيو از ا گدازديرا م يو من ذهن ،كنديرا غارت م يمن ذهن هيعشق است كه سرما نيا كردند،يم

 يعنيعشق.  كندينم تيرا رعا نهايا د،يگويچه م يفالن كشم،يخجالت م ،يستيرودربا اط،يجانب احت چيبله، پس ه

 ترسد،يپرجرئت است، نم يليندارد، خ ييبه خدا زنده بشود به حرف مردم اعتنا خواهديكه م يكس ديبگو خواهديم

ند، مثل ك برص ديآمد با شيپ ارانهيها. و اگر درد هوشغارت و حمله ترك نيمثل هم اندازديرا م يشدگ تيهوهم بُرَديم

  صبور است. ايآس ريسنگ ز

 يشدگ تيو هم هو د،ينگران د،يلرزيم د،يترسيكه م ديديو هرموقع د ديداشته باش دياست كه شما با ييهاتيخاص نهايا

است و با عقل  يكه آن عقل من ذهن ديبدان ،ديندازيب ريتاخ د،يتامل كن د،يفكر كن ديخواهيم د،يندازيب ديخواه يرا نم

شده و  هيانسان به داشتن روزن تشب ميگفت نكهيو ا خوانميرا م تيب چندنيرفت. بله. دوباره ا شوديلو نمج يمن ذهن

 ريتدب ،يفرمان اله يعني. قضا كنديكار را قضا م نيا ديگويم شود،يدارد كه آن روزن باز باشد و بسته م يخانه ا كي

بعداً  يول ،يمدت كي يبرا كنديم تيهوهم زهايجهان، با چ نيبه ا آوردياست كه ما را م يطرح زندگ نيپس ا ،ياله

  .ميندازيتا آنها را ما ب شناسانديرا به ما م هايشدگ تيهوهم

  :ميچهل بار خوانده ا يس ديشا ياست ول اديكه هزاران بار، هزاران كه ز خوانميرا م تيچند ب نيهم 
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 ١٢۵٨مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  هم قضا دستت بگيرد عاقبت              ، همچون شََبتگر قضا پوشد سيه

 م،يشد اهيروزن بسته شده و ما مثل شب س نيو ا ميكرد جاديو پرده ا زهايكرده با چ تيهواگر قضا آمده ما را هم ديگويم

اتفاق دراطراف  ميفضا را باز كن ديبا ميهست ياالن در هر سن نياست كه ما را نجات خواهد داد. پس بنابرا ياله ريهمان تدب

مهم است كه قضاوت ما صفر باشد، مقاومت ما صفر باشد درمقابل  اري. بسمينكن قضاوتلحظه و درمقابل قضاوت خدا ما  نيا

قضا كار كند  ميو نگذار ميمقاومت كنهرچقدر هم  يعني. رديمان را بگدست ياله ريتا تدب ميلحظه، فضا را باز كن نياتفاق ا

  نجات بدهد و روزن را باز كند. يكيتار نيا را از اباالخره قضا هست كه بلد است م

 ١٢۵٩مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  هم قضا جانت دهد، درمان كند            گر قضا صد بار، قصدِ جان كند

شكر  م،يصبر كن ديكُشد با يقضا دارد ما را م ميما و ما فكر كن يهايشدگ تيهوحمله كند به هم دياي: اگر قضا بديگويم

بدهد و به خودش زنده بدهد، جان  ييهمان قضاست كه بلد است به ما دوباره روشنا نكهيا ي. براميدر آنجا بمان و ميكن

اراده  ايكند  يكه خدا قضاوت م يآن هست، زمان درآن كه  ميهست كه بارها خوانده ا يا هيآ كيقضاست. بله  يعنيكند، 

نشان  نيبه شما، بله، ا ميقرآن هست، بارها نشان داده ا هيآاز دهد،  يانجام م كونيرا با كن ف شيكند، بعدش هم كارها يم

در درد  نكهيا ايدنبال سود است، و  ست،يقبل گفت عقل بلد ن تيو چند ب م،يدان ينم م،ينيب يما نم نكهيدهد كه ولو ا يم

  .قضا كارش را بكند مياجازه بده ديبا ميهست جيو گ م،يدر دود هست م،يهست

 نيكند، ما را از ا يدهد، درمان م يم يكند، جان اصل يما را به خدا زنده م يعنيدهد،  يبه ما جان مقضاست كه  نيا

 يدر واقع من ذهن نيا جان م،يبدست آورد يجان كي م،يشد تيهم هو يدهد، وقت ينجات م يشدگ تيهم هو يماريب

هم فهماندنش  يبه كس ند،يب يرا عقل ما نم نيا يول م،يشو يزنده م يبه جان زندگ ميرا از دست بده ياست، جان من ذهن

  سخت است، بله. يليخ

 ١٢۶٠مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  بر فراز چرخ، َخرگاهت زند                    اين قضا صد بار اگر راهت زند

ف و منحر ،يكند تا تو برگرد جاديبا عقلت، غلط است و درد ا يرو يكه تو م يراه نيثابت كند كه ا ديايقضا ب نياگر ا يعني

بكند،  تينها يخواهد، آخر سر نترس، بگذار آن حرف قضا را گوش بده تا شما را ب يكه خودش م يراه كيكند شما را به 

 يعنيبشود، و  تينها يب ،يكن يم يكه داخل آن زندگ يخرگاه ،يكن يم يندگكه در آن ز يچادر يعنيبگذار چادر تو را 

  كند، بله، يشود كار م يبشو و م يعنيبا كن فكان  يكند، و زندگ يك مكند، پس قضاست كه به ما كم يم تينها يما را ب
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  .ميفهم يرا هم ما م نيا 

افتد و  يدر اطراف باشد نورش به خانه ما م يوسفيو اگر  د،يباز كن ديروزن را با نيگفت كه بله ا تيموالنا در چند ب امروز

و كن فكان به مركز  ديكن يموقع شما به حرف قضا گوش م هر نيپس بنابر ا د،يباز كن وسفي يرا به سو چهيدر ديشما با

  :ديگو يموالنا كه م تيآن ب اياطراف است،  نيدر ا نكهيمثل ا وسفيكه  ديفمه يشما م د،يآ يشما م

   ١٣٨١ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي 

   او ساكن شود از كُن فَكان آنگه                   نهد از المكان يقدم بر و حق،

شد، پس  يكه خانه شما انگار نوران ديد ديخواه د،يلحظه گوش كن نيخدا در ا ريبه تدب د،يعمل كن اگر شما درست يعني

در  تانيشود، كارها يكند، خانه پر نور م يخدا اطراف شماست، دارد به شما كمك م اي وسفيكه  ديفهم يآن موقع م

شود،  يوارد عمل م يكند، بله، خرد زندگ يماو  ديگذار يتان را ميدرست است، فكرها تانيشود، فكرها يدرست م رونيب

كند، قضاوت شما صفر  يموارد كه او قضاوت م نيو در تمام ا م،يشو يلحظه م نيلحظه، ساكن ا نيبه ا شتريب مييآ يم

  است و مقاومت شما هم صفر است.

 ١٢۶١مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  ي بنشاندتتا به مُلِك ايمن                            ترساندتاز َكرَم دان اين كه مي

است،  يشدگ تينشان هم هو م،يترس يكه ما م يبدان، تا زمان يزدياز بخشش ا نيترساند، ا يشما را م نكهيا ديگو يم

آفل در  زيهنوز با چ م؟يندار يمنيچرا ا م؟يندار يمنيترس؟ ا نيا ديگو يلطف خداست، چه م نيا ميترس يما م يوقت

هنوز  د؟يبكن ديچكار با ست،ياست كه خدا در مركزتان ن نيا نشما، نشا ديخوب اگر ترس دار م،يهست تيمركزمان هم هو

مقاومت  د،يبه قضا تن در بده د،يايتا قضا ب ديصبر بكن ديپس با د،يدار يشدگ تيهنوز هم هو د،يدينرس يمنيبه ُملك ا

قضاوت  د،يبكن صفربا ذهن را تان  تيوضع يرياندازه گ د،يدخالت ذهن را صفر بكن يعني د،يتان را صفر كن ييتان را، دانا

تا  ديندازيترساند، آن چه هست؟ آن را ب يهست، االن شما را م نجايآفل كه ا زيچ ديو بفهم د،يصفر كن گفتمو مقاومت 

  بله. د،يبرس يواقع يمنيبه ُملك ا

 ياست كه وقت نيا كار نيزند، بهتر يو م رديگ ياندازد و نشانه م يم ريما ت يها يشدگ تيكه خدا به هم هو ميگفت اما

كه،  ديگو يخوانم، م يرا دوباره م تيو به ما گفته، آن چند ب م،يكن دايرا پ مانيها يشدگ تيحالمان خوب است ما هم هو

 ديشو يكه شاد م يزيهر چ يهست؟ گفته كه برا ادتانيتو از آن بِِجه،  ،از شما بجهد يشدگ تيآن هم هو نكهيقبل از ا

شد، آن موقع  يجدا خواه نيهمان موقع فكر كن كه از ا يچسب يكه م يزيبا آن، به هر چ يياكن از جد شهيدر جهان، اند
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باد از دستشان رفت،  لآن شاد شدند، منتها مث يها برا يليخ ،يشاد شد شيكه برا يزيهر چ يو برا ،يچسب يمحكم نم

 تيهم هو نيخدا ا ؟يجه يع از آن بِِجه، نمقبل از آنكه آن برود تو به موق نياز دست تو هم مثل باد خواهد رفت، بنابر ا

  زند. يزند، اگر زد، قضا م يم ريبا ت ديگو يرا م يشدگ

 ١٣٠۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

 تير را مَشْكَن كه آن تيرِ َشهي است

  نيست پَرتاوي، ز شَْصتِ آگهي است

از طرف شاه  ريت نكهيا ينشو، برا نيخشمگ را نشكن، رينكن، ت دادينكن، مقاومت نكن، داد و ب ياوقات تلخ ديگو يم

تو  تيآگاه كه از وضع يباشنده  كياست، بلكه  نداختهيرا ن ريت نيا يبه طور تصادف يكي ديگو يخداست، م يعنياست، 

 يكنند، م يبه ما ظلم م يمردم بطور تصادف مييگو يم م،يباور ندار مارا  زهايچ نيرا انداخته است، حاال ا نيآگاه است ا

 ديشود، شما نبا يزده م ريت لهيشما به وس يها يشدگ تيهم هو يدرست است؟ پس وقت ست،ين ينه، تصادف نيا ديوگ

 يشدگ تيكنند، نه، شما هم هو يبه ما ظلم م نديآ يما را انتخاب كرده اند، م كارند،يكه مردم ب دييو بگو ديبشو نيخشمگ

  .ديروزن را بسته ا يعني د،يدار

راه هست، آن  نيدر ا ييكه چه مانع ها نديب يم ديآ يكند، و م يتحمل نم يكه زوزن بسته را زندگ بداند ديبا يكس هر

شما را  يزندگ يعني د،يو نگران بشو ديبرد تا شما بترس يم نيآنها را بردارد از ب نكهيا يخواهد بردارد، برا يمانع ها را م

همه ما  د،يگذارد شما پارك درست كن ينم زد،ير يبه هم م شما را زشيفرو ر لدر حا ايشما را،  يآرامش مصنوع نيو ا

 ،ينگه دار يخواه يو با كنترل م ينيب يطور كه تو م نيجنگل است، ا يكند كه زندگ يم يبه شما حال گر،يد ميپارك دار

  م؟يكن يشود، ما چه كار م ينم يآنطور

كه با آنها  ياست كه مردم و خانواده مان و هر كس نيحواسمان ا تمام م،يشو يم تيهم هو زهايچ يسر كيبا  مييآ يما م

آن كه  گريزند، د يخدا م ديگو يرا م نهايا ست،ين يزيچ نيدست نخورد، همچ نهايكه ا ميكنترل كن م،يهست تيهم هو

  كند. يكشد، آگاه است كه چه كار م يكه كمان را م يآن كس يعنياست، شصت  يبزند، شصتِ آگه

 ١٣٠۶م، بيت مولوی، مثنوی، دفتر دو

  كاِر حق بر كارها دارد َسبَق                         ما رََمْيَت اِْذ َرَمْيتَ گُفت حق

تو  قيلحظه من از طر نيفكر بكنم، ا ديفكرت را من با يعنياندازم،  يم ريمن ت ،يانداز ينم ريخدا گفته كه تو ت ديگو يم

انداخته ام، كه االن  ريمن ت ،يا نداختهين ريترا كه تو  هيآ نيكنم، موالنا ا يم انيتو خودم را ب قيكنم، من از طر يفكر م

بتابد،  ماينور دا نيباز بشود ا ديبا ست،يكه باز ن يمدت كوتاه كيروزن پس از  نيگرفته كه ا يمعن نيدهم، به ا ينشان م
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 تيم هوه نيو ا يمن ذهن لهيشما به وس يصفر باشد، و فكرها دينور با نيمقاومت شما در مقابل ا يعنيتابد  ينور م نيا

جهان، و شما  نيشما بفرستد به ا قيهم از طر را زهايچ هيشما، و بق يبكند برا ديشما را تول يها نشود، و او فكرها يشدگ

  .دينكن جاديا تيآنجا پاراز گريد

ه زنده شدن به خدا، بر هم يعنيكار  نيا د،يرا برقرار بكن يو ستون نور ديها را بردار يشدگ تيهم هو نيشما ا نكهيا و

 نيدارد، ا تيبه همه اولو نياو، ا تينها يبه ب ميزنده بشو نكهيا يكي م،يما دو منظور دار نيدارد، پس بنابر ا تيكارها اولو

هر  ديبا ياست، و اول يبه فكر و عمل مان است، درست است؟ آن هم دوم يخرد زندگ وداول انجام بشود، بعدا هم ور ديبا

  است. هيمان آه نيبله، ا رد،يچه زودتر صورت بگ

 ١٧)، آيه ٨قرآن کريم، سوره انفال(

  

 »وهنگامي كه تير پرتاب كردي، تو پرتاب نكردي، بلكه خدا پرتاب كرد « 

 نه باشد، يزندگ ايدا باشد، خ ديما با قيكه فكر كننده از طر رديگ يم يمعن نيرا معنا كردم، موالنا به ا نيهر جور ا حاال

موالنا به  يول نها،يرا هم به حضرت رسول نسبت داده اند، به جنگ برده اند و ا يمعن نيما، درست است؟ حاال ا يمن ذهن

كنم از  يمن فكر م شهيهم ديگو يمن فكر كردم، و م ،يتو نبود ،يتو فكر كرد يوقت :كه ديگو يم رد،يگ ينم يمعن نيا

  خواند. ميرا هم خواه تير اندازش خداست، بله، االن آن بيفكر بكنم، تو كمان و ت ديشما، من با قيطر

 ١٣٠٧مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

 خشِم خود بشكن، تو مشكن تير را

  چشِم خشمت خون شمارد شير را

 نيخشمگ ديبا د؟ينبك ديخدا قرار گرفت چكار با ريشما مورد اصابت ت يها يشدگ تيكه اگر هم هو ميكن يصحبت م ميدار

من  يرا زد نيكه شما ا يو شكر كن ينازِ خدا را بكِش ديبا ،يخشم خودت را بشكن ديبا ديبشو نياگر خشمگ د؟يبشو

 نيرا بشكنم ا ريبشوم و ت نيشكنم، و اگر خشمگ يرا نم ريكنم، ت يكنم، فضا را باز م ياالن من صبر م دم،يو ترس دميفهم

 يخواه يتو م د،يايخواهد ب يبركت توست كه م نيا يعني ،يخوردن رياست، ش ريش نيا نكهيا يظلم به خودم است، برا

تو فكر كنم،  قيطراز  ديكه من با ييگو يم يزبان كيبه  يبه من، تو دار يظلم بكن نكهيبه من، نه ا يبركت خودت را بده

بوده كه ما  نيكار ا نيخوب بهتر د،يگو يم خدا ؟يمرا گرفته ا يچرا جلو ،يكن يفكر م ديد نيبا ا ؟يرا گذاشت نيتو چرا ا

  .مينكرد م،يكرد يم ييرا قبال شناسا نهايا
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 ١٣٠٨مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  آلود از خونِ تو َترتيرِ خونْ                     بوسه دِه بر تير و، پيشِ شاه بَر

شاه،  شيصبر كن، و برو پتشكر كن، شكر كن، در ضمن به دردش هم  يعنيشو،  ميتسل يعنيرا بوس كن،  ريكه ت ديگو يم

شاه، با  شيپ يبرو يندازيرا ب يشدگ تيهم هو اي ،يكن يرا قو يمن ذهن يبشو نيخشمگ اي ،يتو دو تا انتخاب دار يعني

  شود رفت،  يشاه نم شيپ ياوقات تلخ

 ايرا هم بزنم،  هيبق يستيبا من ديگو يبرد، م يشكار را م نيا ديگو ياست، به صد ناز م ادياو نازش ز تهامروز هم كه گف

باش،  ميهنوز تسل يعنيبرو خدمت شاه،  ،يكِش يو درد م يزير يكه خون م يكن، در حال ييخودت شناسا ياگر عقل دار

 داد،يترس، خشم، رنجش، داد و ب نكهيا يسخت است، برا هكار سخت است؟ بله، بل نيهنوز ناله نكن و فضا را باز كن، ا

را، بركت  ريش يتو دار يكار را بكن نيا نكهيا يكار را نكن، برا نيا نديگو يباال و م نديآ يشده فورا م يشرط يواكنش ها

  .ينيب يرا خون م يزندگ

 ١٣٠٩مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  وآنچه ناپيدا، چنان تند و َحرون                       آنچه پيدا عاجز و بسته زبون

 يفكر كي م،يدار يمن ذهن كيتواند بكند، ما  ينم يكار چيه ند،يب يچشم ما م ند،يب يذهن ما م ديگو يكه م زيچ آن

خواهد بردارد، ما  يزند و م يما را م يشدگ تيهست، دارد هم هو يريتدب كيهست،  ييقضا كي م،ياگر دقت كن م،يدار

در اثر  م،يشو يم ضيرود، مر ياز دستمان م يزيچ كيشود،  يخراب م يرابطه  كي م،يبكن ميتوان ينم يكار م،يعاجز

  ها.  يشدگ تيهو هم نيا

 يقدرت م،يندار ييواال م،يندار يبزرگ چيه ، نمي دانمو دستمان بسته است مينه، عاجز م؟يبكن ميتوان يم يكار شيبرا

 نيسركش و تند است، پس كار ما هم اريكند، بس يكارها را م نيدارد ا داست،يكه ناپ يو آن م،يچيه م،يپست هست م،يندار

  است. ميو تسل ييفضا گشا

 ١٣١٠وی، مثنوی، دفتر دوم، بيت مول

 ما شكاريم، اين چنين دامي كه راست؟

  كجاست؟  ُگويِ چوگانيم، ُچوگاني

ما به خودمان  يه ،يهست يگفت تو شكارچ يها به ما م يشدگ تيهم هو نيا دِيتا بحال د م،يكه ما شكار ميديما فهم حاال

خواهد  يم يعنيخدا دام پهن كرده است،  ايو عشق  م،يركه خودمان شكا ميديفهم ما يول م،يكرد يشكارها را اضافه م

 جهينه، در نت مييگو يم ،يشدگ تيهم هو يسر كيبه  ميرا بند كرده ا ياريوشخواهد ببرد، ما هم ه يرا م ياريما را، هوش
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ز را آن چوگان باز كجاست؟ خوب چوگان با م،يچوگان يما گو د،يگو يو م .ما را هدف گرفته است يها يشدگ تيهم هو

 ديفضا را با م،يدار يدگش تيشد آنجا ما هم هو جاديترس ا ييجا كياگر  مينيب ياست كه م نيما، تنها راهش ا مينيب ينم

  بزن، بله. مييبگو م،يچوگان بشو يما گو م،يباز كن

  ٢٤٦٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  اندر مكان و المكان ميدويم              حكم ُكْن فَكان يچوگانها شيپ

را نشانه  نهايمن، كه ا يها يشدگ تيذهن من، هم هو يعنيگشوده شده و مكان من،  يفضا نيكه ا مييبگو دياب يعني

كنم، بله،  يكنم، نه مقاومت م يهمه در حكم كن فكان توست، من نه قضاوت م نهايا ،يندازيب ،يبه من نشان بده ،يريبگ

  گرفته ام. ادي نقدريا

 ١٣١١مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  كو؟  سوزد، اين نَفّاطدمد، ميمي                 دوزد، اين َخيّاط كو؟َدَرد، ميمي

خواهد ما را درست  يدوزد، م يدر آمده را به هم م زيآورد، آن چ يرا، ما را از آنجا در م يشدگ تيدرد هم هو يم ديگو يم

سوزد  يو م م،يهست ميكه ما تسل يلَدمد در حا يبا كن فكان، با قانون قضا، و م اورد،يدر ب ياريكند دوباره، بصورت هوش

را بلد  ميتسل ياست، اگر كس يزندگ نيكجاست؟ خوب ا ست؟يچ ديگو يم دهآتش زنن نيما را، ا يها يشدگ تيهم هو

  به او كمك خواهد كرد. راندازيو ت يو نفّاط و چوگان اطيهم بكشد، خ ارانهيباشد و درد هوش

 نيرا مشكن، خشمگ ريرا هدف قرار گرفت، ت يقسمت كيو اگر  م،يهم خواند خدا را يراندازيت م،يقضا را خواند اتياب پس

 هيكه شب ميهم قبال خواند تيب نيكند، بله، ا يشما دارد كار م يباشنده آگاه رو كي ست،يآدم كه ن كيمشو، بدان كه 

معشوقه  يامروز هم گفت رو د،يبه او نگاه كن ديبا ديباش يتينكند، در هر وضع جيتان شما را گ تيوضع مياست كه گفت نيا

  به عهده ماست. م،يمعشوقه را نگاه كردن با تسل يرو يعنيپدر،  يا ايپسر،  يبدست توست ا نيرا دائما بنگر، و ا

 ٣٧۴۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  نَْحوَهُ هذا الَّذي َلمْ يَْنهَُكم                               َحْيثَ ما ُكْنُتم فَوَلُّوا َوْجهَُكم

مشا را   و یا آن سلیمان بگردانید که این چیزی است که خدا  روی خود را به سوی آن وحدتدر هر وضعیتی هستید 

  از آن باز نداشته است.

هر چقدر وضعتان خراب است،  د،يخدا بكن يرو بسو د،يدر هر كجا هست ،يتيدر هر وضع ديگو يم د،يگو يهم م نجايا

 يعنيكار منع نكرده است،  نيو خدا فقط شما را ازا د،ينرو به او بك يدكه هست ييدرست است، هر جور هست، در هر جا

شما تا حاال  د،يكنرا كور  شياند ريادراك غ نيا د،يشيندين ريغ يگفت، گفت كه در باره  گريد تيخدا ما را امروز هم ب
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شود،  يمن شيكه خدا اند د،يبشو شيلحظه هم خدا اند كي د،يبود شياند ريهمه اش غ د،ياز او آگاه نبود يموقع چيه

  .دياز او آگاه بشو يعني

شروع كند  تياز همان وضع است،روزن را بسته، وضعش خراب  نديب يكه م ياست كه هر كس يهم مطلب مهم نيبله، ا

  آنجا هم گفت: د،يگو يرا م نيهم د،يگو يشدن، فضا را باز كند، از جنس او بشود، و رو به او بكند، م ميبه تسل

 ٣٧۴۶بيت مولوی، مثنوی، دفتر دوم، 

  كآن سُليمان را َدمي نشناختيم                  كورْ مرغانيم و، بس ناساختيم

آماده  م،يخودمان را هنوز نساخت يعني م،يبه اصطالح ناپخته و نا كارامد هست اريكه بس ميهست يمرغان كور ديگو يم

 يخدا و جهان نگاه مبه  نكيو از پشت پرده و ع ميكن يجهان، مرتب پرده درست م نيبه ا ميكه آمد يوقت از م،يستين

نگاه  نيچشم دلت، از پشت ا يبگذار جلو ر،يباور را بگ نيگفته ا دهآم يهر كس م،يبار نشده كه به او زنده بشو كي م،يكن

 كي يحت م،يستيپخته ن م،يستيآماده ن نيبنابر ا د،يهم نگفتند كه آنجا نگذار شده، دردها را جاديكن، بعدش هم درد ا

  .ميتا حاال، پس مرغان كور هست ميزنده نشده ا نجايرمز خداست در ا كه مانيلحظه به آن سل

 ٣٧۴٧مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

  شديم ويرانالَجرَم واماندة                  همچو جُغدان، دشمِن بازان شديم

تا  كباري ميازنده نشدهبه آن  اند. ما حاال كه خدا را كهكه به حضور زنده مياشده ييدشمن انسانها ديگويم جغدان مانند

دردها  نيا د،يكنياشتباه م د،يزنده بشو ديياي: بنديگويكه م ؛ميمثل موالنا هم هست ييدشمن آدمها ،يچيحاال، ه

راهمان غلط است.  م،ياذهن مانده اي ايدن رانهيو نيا يو تو ميار افتادهيگ ني. بنابرامياخودساخته است؛ دشمن آنها هم شده

  . ميرو به او بكن ديبا ميكه هست يتيهر وضعكه در  ميبله، پس متوجه شد

 تيو هم هو ميذهن هست يما االن تو نكهيكه ا خوانميم تانيطرح برا نيخواندم، در ا تانيكه هفته قبل برا تياالن چند ب

ل . گفت مثميهست ياري. ما هوشيبچسب ديبا نهايبه ا ديگويما م يفعل دِ يو د ييزهايچ كيبه  ميادهيچسب م،يدار يشدگ

  .رونيزهدان ذهن بكشد ب نياز ا ديشما را با يكس كي ،يحامله هست يخانمها

َدرِ خدا و  ميرويم يما انسانها با من ذهن يعني ،يآمد دَِر معشوق يعاشق كيهم هفته گذشته گفت، گفت كه  ياو قصه

دوتا من  يكه جا ديگويمن هستم. او م كه مييگوياست؟ م ي: كديگوي: باز كن و ممييگويو م ميزنيكه، در را م مييگويم

درد  كند،يخودش كار م يرو رود،يعاشق م نيو ا ستيتو، وقتش ن ييايب شودينم ،ييكتاي يفضا نيدر ا نجا،يا ستين

 روني: بديگويم ؟يهست ي: كديگويم زند،يدر را م گردديبرم دارد،يرا برم هايشدگ تيهمه هم هو كشد،يم ارانهيهوش

  .تو. آره اي: بديگويام. بعد آن موقع مكرده ليخودم را به تو تبد گريمن د يعني. يتو هست ،يدتدر هم خو



  Program # 784                                                      ٧٨٤ماره برنامه ش

  59صفحه: 

 شوديرا م يانسان ياريوشه يجذوب است، از درون رحم ذهن با چه دستگاه يزياش را كه چه چفقط خالصه ت،يچند ب

است كه شما در  نيو آن ا .كننده است جذب اريبس يعنيجذوب است،  يزيچ كي :ديگويموالنا م رون؟يب عيسر ديكش

لحظه، قضا هم اتفاق  نيفضا را باز كردن در اطراف اتفاق ا يعنيرو به او كردن  ،يكه البته رو به او بكن يهست يتيهر وضع

 دياباز كردهو شما هم فضا را  .افتديبكار م يزديبا دَمِ ا شود،يبشو و م ديگويكُن فَكان هم، او م .كنديم نييلحظه را تع نيا

  درست است؟  د،يدر حالت صبر هست

ذهن، من ندارد  ييدو يمنته كند،ياست. اما ذهنتان هم كار م كتايهم او و  ديباز شده، هم شما هست يفضا نيا ديگويم

 شتريحالت را ب ني. ايهم دار يذهن يياز آنور شناسا ،يهست كتاي نطرفياست. از ا ديكل نيا ت،حالت اس نيبهتر نيو ا

حالت را  نيكشاننده ما از ذهن است. پس شما ا رونيجذب كننده ما، ب يعني د؟يكنيكردن، جذوب است، توجه م جاديا

 تيهم هو يكه با چ دينيبا ذهنتان هم بب د،يبكن ييكتايحس  يعني. ديكن جاديدر خودتان ا ديمكرر در مكرر، با ديبا

  .ديهست

ذهن كه چه خبر است  يتو ديكنيم ييهم شما شناسا گرياز طرف د كند،ير مكه او، كُن فَكان كا ديهست كتاي طرفكياز 

است و االن موالنا  يخوب يهايياست، شناسا گريد يجا كيتان چون من توش ندارد، چون من هاييشناسا نيا يآنجا. ول

  :ديگويرا م نيهم

 ٣٠٧٧مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  مخالف چون ُگل و خاِر چمنَنيْ                   گفت يارش كاندر آ اي جمله من

من  ،يباش يمن گُل، تو من ذهن ،يتو خار باش نكهيتو، مثل دوتا گُل، نه ا ايكه ب ديگويخدا به ما م يعنيگفت  ارشي بله،

من آن موقع با خرد خودم  ،يرا داشته باش هاينيبدب ،يداشته باش هايشدگ تيهم هو ،يهمه دردها را داشته باش فرم،يب

. ديگويرا دارد م نهايا نم؛يبب ديمن با ،ينيبب دياصال تو نبا ،ينيمن بب نكيبا ع ،ينيبا خرد من بب ديتو با كهيحال در نم،يبيم

  :نجايا يحاال، ول

 ٣٠٧٨مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  گر دوتا بيني حروِف كاف و نون         كنون  رشته يكتا شد، غلط كم شو

 روديبشود از سوراخ سوزن م كتايرشته  نيشد، قبال هم گفته است ا كتايشته ر ني. ايشد يكيبا من  گرياالن د ديگويم

 يموقع من ذهن چيه گريبا من. د يشد يكي يفضا را باز كرد يعنيشد  كتاي. رشته شوديشتر از سوراخ سوزن رد نم يول

ما  يعنيكُن فَكان است،  نيباش، هم ديگويكُن را كه م يعنيحروف كاف و نون،  ،يغلط بشو نكهيا ينشو، غلط نشو، برا

  . ميفهميباش را نم
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 نيبدون ا ميكه ما در ذهن دار ييآن دو نكهيا يدرست انجام بشود برا ميگذاريكُن فَكان خدا را ما نم گريبه عبارت د

را  يخيم كيكه فرض كن شما  ديگويم زند،يم يليتمث كي نجايو در ا ميدار ييدار است. دو جور دومن ييوحدت، دو

طرفش،  كيكه  يمانيم يانبر دست كياست تو مثل  بيترت نيبكشد. پس به ا يكيبعد  رد،يبگ ييدو ديبا رون،يب يكشيم

 ايكُن  اي. پس حروف كاف و نون نديبيذهنت م ييآن دو ياز طرف ،يهست يكياش من هستم، تو با من آن طرف كشنده

  .ينيبيرا دوتا نم كونيَكُن فَ

 ٣٠٧٩تر اول، بيت مولوی، مثنوی، دف

  تا كشاند مر عدم را در خُطوب        كاف و نون همچون كمند آمد جَذوب

جذب كننده است، جذوب  اريمثل كمند بس ،ياز ذهن باش رونيو ب يذهن نباش يكه تو تماما تو يامر كُن، بشرط ديگويم

 نيا رونيبكشم ب توانمياز ذهن م كه من تو را زود يراه ديگويكه من، خدا م يراه نيا يعنيجذب كننده.  اريبس يعني

ام، هم من به تو ذهن داده گرياز طرف د ،يحفظ كن را با من ييكتاي سبا من را، ح ييكتاي نيا ،يبشو مياست كه تو تسل

  . رونيب كشميمن تو را م يدر مدت كوتاه ،يكن ييبا ذهن شناسا

عدم  يذهن، من ذهن ياالن تو يم را، كه تو عدمجذوب است اصال، جذب كننده است. عد ايجذوب است  اريكار بس نيا

كه امروز گفت كه اگر شمع نسوزد چه  .انجام بدهد يمهم يكارهاانجام بدهد،  يخوب يكارها ردوايكاره است، ب چياست، ه

 چيه م،يروزن را ببند م،يدارد؟ اگر ما مقاومت كن دهيدارد؟ اگر روزن باز نشود چه فا دهيدارد؟ عود نسوزد چه فا دهيفا

   خواهد كرد. جاديا ردما د يما و كارها يتمام فكرها م؟يكنيم ميدار كاريچ نجايآخر ما ا ارانه،يهوش دياين يزديا ينور

 ٣٠٨٠مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  گرچه يكتا باشد آن دو در اثر                پس دوتا بايد كمند اندر ُصوَر

 م،يهست يكيمن و تو  يعنياست.  كتاي دن،يه كه در اثر، در كشگرچ كند،يكار م ييدر صورت، در ذهن، دوتا نيبنابرا پس

 نيزهدان. ُخوب ا نياز ا رونيبكشم ب يشو، من تو را با انبردست يكيذره با من  كيذهن است،  ياز تو تو يهنوز مقدار

  . ميامطلب را خوانده نيهم، ا

اند خدا زنده شده تينهايندارند، به ب يمن ذهن يعنياند، عارفان فنا شده نكهيا م،يخوانيم يگريمطلب د كيُخوب، حاال 

 ديما هم با ميريبگ ادياز آنها  ميو اگر بخواه .غلط است مينيبيم يآنها را من ذهن م،يكنينگاه م يو ما هم كه با من ذهن

  خودمان است. يانعكاس من ذهن نيدارد، ا يمن ذهن امثل موالن يآدم مييو اگر بگو .ميراه آنها را برو
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 ٣٢١٢ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت م

 شوخشد فنا، هستش مخوان، اي چشم

  در چنين ُجو خشك كَي مانَد كلوخ؟

آدم  نيتو ا ييگويكه م يهر كس ،يمن ذهن يعنيگستاخ،  يا ا،يحيب يشده است ا يموالنا، فان نجايكه عارف ا ديگويم

  افتد،يجو ب نيدر ا ي. اگر كساست كردهيما را م يداشته و كارها يمثل ما بوده و من ذهن

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  رياو جان دهدت رو ز نََفختُ بپذ دَم

  ست، نه موقوف علل ُكونيَاو ُكن فَ  كار
 سيكلوخ است، خ هيكه شب يمن ذهن نيجو از او رد بشود، ا نياز او رد بشود، ا يزديفضا را باز كند و َدم ا يكس اگر

دم او از  نيو ا يكه تو هم اگر فضا را باز كن ديبگو خواهديم نرود؟ نيبماند، از ب توانديآنجا م يكِ رود،يم نيبو از  شوديم

  حل كند و با خودش ببرد. توانديتو را م ،يمثل آب است، تو هم مثل كلوخ هست نيتو بگذرد، ا

 ٣٢١٣مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  با چنان ُرستم چه باشد زور زال؟          ل؟پيش اين خورشيد َكي تابَد هال

اگر،  يعني. شوديم يفان نيدارد؟ چقدر نور دارد؟ پس بنابرا يچه ارزش يخدا هالل من ذهن ديخورش شيكه پ ديگويم

 كيرا به عنوان  يمن ذهن نيو ما ا تابديم يزديا ديكه خورش ميدانستيشده است، اگر ما م ياست و فان دهيعارف كه د

. اگر تابديم ديكه خورش يدر حال ميااست كه ما دستمان گرفته يچ نيكه ا ميگفتيم م،يهالل گرفت ايو  ميچراغ گرفت

بگذار من  مييگوياو مشكل گشا است، پر از خرد است، آن موقع ما م يما فكر كند، فكرها قياز طر يروزن باز باشد، زندگ

  فكر كنم؟ نه.  ميهايشدگ تيخودم با هم هو

 نجا،يكه با چنان رستم كه رمز خدا است در ا ديگويهم هست، م تمپدر رس يبه معن م،يريبگ رزنيپ يبه معنزال را اگر 

را  يعلت است كه ما قدرت زندگ نيبه ا ميارا نگه داشته يمن ذهن نيما ا نكهيا ديگويم چربد؟يچقدر م رزنيپ كيزور 

داشته است، ُخوب  يذهنكه موالنا هم من  ييگويم ييآي تو م. حاالميداشتيرا نگه نم يدرست، وگرنه من ذهن مينيبينم

مثل  گرياست، د دهياو را د ياست، جو دهياست، خرد او را د دهياست، نور او را د دهيخدا را د ديگويكه قدرت م يكس

 چيابل رستم ههم در مق رزنيو پ ،جو نيا برديبا خودش م كند،يكه كلوخ را حل م دانديم كند،يكلوخ كه مقاومت نم

  .رديگيم دينور را هم از خورش نينور دارم، تازه هم يليكه من خ ديبگو ديآيهم كه نم هالل. كنديموقع عرض اندام نم
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ھارم *** ت  یان  ***  

  

 ٣٢١۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  ها بر آَرد او دَمارتا ز هستي                    طالب است و غالب است آن كردگار

و  ستيهم مربوط ن يو به كس دارميرا نگه م يكه من، من ذهن دييبگو ديكه شما نبا دهديشان من اتياب نيا ُخوب

 يروزن را باز كند. برا خواهدياست، م ياريطالب هوش يعنيخدا طالب شما است،  ديگوي. مدهميادامه م ينطوريهم

او طالب شما است و غالب هم هست،  د،يستين يشكارچ نياو شما شكار  كنديشما را شكار م يهايشدگ تيهم هو نيهم

  . اورديدرب هايدمار از روزگار هست اي هاي. طاِلب است و غاِلب است آن كِردگار، تا از هسترزنيمثل رستم و پ

 ،را نگه دارد هانكيع نيا يعنيحس وجود را در ذهن حفظ كند،  ايرا،  يهست خواهديكه م يكه آن كس ديبگو خواهديم

كه  ييتمام دردها يعنيرا خدا نشانه خواهد گرفت، غالب است و طالب است.  شيهايشدگ تي. هم هوديد خواهد بتهايمص

 شياريهوش خواهديم يعنيخدا غالب است و طالب خودش است،  ميدانيعلت است كه ما نم نيبه ا ميكشيناآگاهانه ما م

 يدمار از هست جهي. در نتميگذاريرا باز كند و ما نمروزن  خواهديرا بردارد، م هايشدگ تيهم هو خواهديرا صاف كند، م

  .آورديما درم

 ٣٢١۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  دان محو خودبنده را در خواجة                         دو مگو و دو مدان و دو مخوان

 ييا دوب ،ينيبب هايشدگ تيهم هو ديو با د يكن يدر ذهن زندگ ييآي. تو مكنديهم كمك م يقبل تيبه چندتا ب اتياب نيا

و بدان كه بنده در خواجه محو است.  رونياز ذهن ب ايبشو، ب ميتسل يعنيپس دو مگو و دو مدان و دو مخوان.  ،ينيذهن بب
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 شيكه آن غالم و برده كه حق صحبت ندارد، هرچه كه آقا زند،يم ليتمث حاالبرده داشته باشد،  كي يكس كيهمانطور كه 

  است. نيبا خدا هم ديگويطه ما هم ماجرا كند، راب ديهمان را با د،يبگو

 ٣٢١۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  فاني است و مرده و مات و دَفين                     آفرينخواجه هم در نورِ خواجه

 م،يدانينم يزيما از خودمان چ يعنيو مرده و مات،  ميباش ديبا يخدا، فان يعني ن،يهر كدام از ما هم در خواجه آفر يعني

را  هايشدگ تيهمه هم هو يعنيشدن  يفان م،يامرده ينسبت به من ذهن م،يهست رتيدر ح م،يافت زدهشگ م،يامات شده

  . ميهست يكيبرداشتن و با او 

 ٣٢١٧مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  گم كني هم متن و هم ديباچه را             چون جدا بيني ز حق اين خواجه را

در  ،يجدا از خدا باش ديبه تبع آن خود تو هم با اي ،ا از حق استمثل موالنا جد يكه انسان ياگر تو فكر كن ديگويم

مقدمه  نديگويمقدمه، امروزه م يعنيكه  ديدانيم باچهيد باچه،ي. متن و ديدهيرا از دست م باچهيهم متن هم د نصورتيا

است كه اول  يزيچهم آن ها اصل كتاب است، مقدمهها است. نوشتهنوشته كههم  اشهيمقدمه دارد، بق كي. كتاب و متن

  اصل ما باشد.  توانديذهن باشد، متن م تواندينوشته شده است. مقدمه م

هم  ،يدهيهم ذهنت را از دست م نصورتيدر ا ،يباش ينطوريا ،يباش ديكه با ياگر خودت را جدا از خدا بدان ديگويم

تو هم زنده  كند،يم دايذهنت كاركرد خودش را پ ،ينيبب يكي. اگر با او يدهيرا از دست م زيچ مهرا، ه ييكتاي يفضا

را از دست  باچهيمتن و د نصورتيخدا، در ا يكيمن،  يكي يياگر بگو يعني ،ينيبه خدا. دوتا بب يعنيبه خواجه،  يشويم

   .يكنيم دايهر دو را پ ،ينيبب يكي يول ،يكنيم داينه آن جهان را پ ،يبريم يلذت كيجهان  نينه از ا ،يدهيم

 ٣٢١٨مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  ست، دو قبله مبيناين يكي قبله        چشم و دل را هين گذاره كن ز طين

را  هايشدگ تيهم هو يعنيچشم و دل را عبور بده از ِگل،  يعني ن،يُگذاره كُن ِز ط نيرا ه دل َچشم و گر،ياست د نيهم

 ياست. ما مثل روزن ايگو يلياول خ ليهمان تمث يعنياست. قبله  كي نيا ست،ياست، دوتا ن يستون نور كي نيبردار. ا

نه مقاومت است، نه قضاوت است، نه هم توجه به  ت،اس تياز هو يخانه كه االن خال نيدر ا تابد،يكه نور از آنجا م ميهست

 د،يتابيكه م ديهست ينور ني. شما همدينيبيم يكيشما هم خودتان را با او  تابد،ينور م ني. اتابدينور م نيآفل، ا يزهايچ

در آنصورت  ،ينيو اگر دوتا بب ديهست يكيقبله است آنهم خدا است، شما با او  كي نيهم م،يدوتا قبله ندار نيپس بنابرا

  .يدر ذهن هست

 ٣٢١٩مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 
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  آتشي در خَف فتاد و رفت خَف               چون دو ديدي، ماندي از هر دو طرف

 ينطوريا هياصل قض ديهم از آنطرف و توجه كن يمانيم ايدن نيهم از ا يعني ،يمانياز هر دو طرف م ،ينيبباگر دو  ديگويم

االشتعال به اصطالح،  عيخشك و سر ياهيگ يعني. َخف روديم رديگيآتش م يو من ذهن افتديم يدر من ذهن ياست: آتش

كه ما تا حاال  ديگوي. مرديگيآتش م يزود يبزن تيراست كه كب يخشك اهيمثل گ ي. پس من ذهنسوزديم يزود يعني

. رفتيم نياز ب نيو ا سوختيم نيا ميزديم تيبزند. اگر كبر تيخدا كبر ميانگذاشته ،يمن ذهن نيبه ا ميانزده تيكبر

  سوزاند.  شوديم عيسر يليرا خ هايشدگ تيپس هم هو

 نيو ا يباز كن يبا او، به اندازه كاف يكن ييكتايحس  ،يضا را باز كن. گفته اگر فستموالنا به شما گفته ا زيامروز چندتا چ

جذوب  اريو بس رونياز ذهن ب كشدياست كه شما را م يانبردست كيمثل  نينباشد، ا تيو توش هو فتديذهنت هم بكار ب

مثل  يمن ذهن نيا داد و آخر سرهم گفت به شما كه حيتوض ميهم كه خواند يتيهم كه، ب زيچندتا چ نياست. آره، در ا

  بزند و بسوزاند.  تيخشك قابل اشتعال است، بگذار خدا كبر اهيگ

 ميادامه بده ديبا نقدريو باالخره امي آيد  يكه از طرف زندگ ميكنيم يفكر م،يفضا را باز كن كهيكه درصورت ميبله، گفت

 نيگفت تو ا م،يرو به او بكن ديبا ميگفت م،يدار يكه من ذهن ماالن ه يما را او بكند، ول يروزن باز بشود كه فكرها نيكه ا

و  ،اي پدر همواره به معشوق باشد رويت ،آره .رو به او بكن ،اين كار را بكن ،ناز نكن ،وظيفه توست بكني يتوانيكار را م

ان است كه كمان موقعي كم .ما كمان و تيراندازش خداست ،اين فكر را او مي كند ،فكر مي كني، وقتي فضا را باز مي كني

ولي فكري كه  ،يعني درست فكر كند از طريق ما .او درست تير بياندازد ،قضاوت ما هم صفر باشد ،مقاومت ما صفر باشد

   ،فكر آن است كه او فكر كند ،فكر مي كند او مي كند از ما فرق دارد كه من ذهني ما

 ٣٢٠٧مولوی، مثنوی، دفتر دّوم، بيت 

  راه، آن باشد كه پيش آيد َشهي                   فكر، آن باشد كه بگشايد َرهي

درستي نيستند و ما  آنها فكرهاي ،فكرهايي كه ما مي كنيم بر حسب ديد هم هويت شدگي ها ،پس هر فكري فكر نيست

شاه همان زنده  ،راه آن است كه شاه پيش مي آيد .راه باز مي شود ،در حالت تسليم فكر مي كنيم .را جايي نمي رسانند

به تدريج ما عمق مان زياد تر بشود باالخره به  ،ما بايد يك جوري فكر بكنيم كه شاه پيش بيايدي يعن .شدن به خدا است

  .او زنده بشويم
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 ٣٢٠٨مولوی، مثنوی، دفتر دّوم، بيت 

  نه به مخزن ها و لشكر َشه شود           شاه آن باشد كه از خود َشه بود

يكي هم كساني كه به او  ،اه است يكي خدا استتنها شاهي كه از خودش ش ،خودش شاه باشداز و شاه همان است كه 

بنابراين به مخزنها و لشكر كه  ،هيچ هم هويت شدگي ندارد ،يعني برحسب هم هويت شدگي ها شاه نيست .زنده هستند

 :در واقع موقعي به شاه مي رسيم كه گفت .ما هم دنبال هم چون شاهي مي گرديم .شاه نيست ،با او هم هويت هستند

اگر هم هويت شدگي هايمان را انداختيم زيبا مي شويم و از خودمان شاه مي  .يبا بشوي او تو را قبول مي كندموقعي كه ز

   .نه اين كه به هم هويت شدگي ها شاه بشويم .شويم

 ،هشاه اگر پيش بيايد ما به شاه زنده مي شويم آر ،راه آن است كه شاه پيش بيايد ،پس ما فكري مي كنيم كه راه را باز كند

 ،ثابت باشيم ،شادي بي سبب از درون ما بيايد ،چه وقت مي فهميم به شاه زنده شده ايم كه واقعا عميق بشويم ،آن موقع

 .در اين لحظه مستقر بشويم ،بياييم به اين لحظه ،حس كنيم كه به زندگي زنده شده ايم ،عمق داشته باشيم ،كنده نشويم

 .وگفت كه رنج زيادي كشيدم ،با آب ديده و خون جگر .كار به راحتي ميسر استفكر نكنيد اين  :و غزلي كه خوانديم گفت

  .بله

 ١١٣٨ شمارۀ غزل شمس، ديوان مولوی،

 چه مايه رنج كشيدم ز يار تا اين كار

  بر آبِ ديده و خونِ جگر گرفت قرار

  :مي گويد .رح ما را تكميل مي كنندولي ط ،اين ها ديگر خيلي ساده است ،اجازه بدهيد يك مطلب هم بخوانم سريع ،بله

 ۶١٢مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  عاجزان، چون پيشِ سوزن كارگه             پيِش قدرت، خلِق جمله بارگه

يعني خدا  .پس بنابراين مي گويد پيش قدرت خدا همه ي موجوداتي كه خلق شده اند در بارگاه او يا در كارگاه او هستند

همين  .عاجز هستيم ،حاال راجع به انسان صحبت مي كند ،و همه ما ؟.درست است ،ندهمه چيز كار مي ك ،روي همه كس

، چه گلي مي زند ،خياط مي بافد ،يعني پارچه را گذاشته ،اين پارچه عاجز است ،طور كه پارچه اي راكه خياط مي بافد

حاال  .يك هم چنين حالتي را داريم هم ما ،نه مي گويد و نه مي تواند بگويد ،پارچه هيچي ،رويش را چه طرحي مي اندازد

  .بايد فضا را باز كنيد فقط ،اگر داشته باشيد كه نبايد آه و ناله بكنيد و قضاوت كنيد و مقاومت بكنيد ؟شما داريد يا نداريد

 ۶١٣مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  گاه نقشش، شادي و َگه غم ُكند          گاه نقشش، ديو و َگه، آدم ُكند

  يعني فضا را كه باز بكنيم هي ما را مي .بعضي موقع ها از جنس خودش مي كند ،را من ذهني مي كند بعضي موقع ها ما
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، تفاوت را به ما نشان مي دهد ،بعد از جنس خودش مي كند ،هي ما را ديو مي كند ،هي مي آورد بيرون ،برد به ذهن 

و مي شويم متوجه مي شويم كه بهتر است از جنس وقتي مي آييم بيرون از جنس ا .باالخره ما را به خودش تبديل مي كند

فضا گشايي مان ، قضاوت مان كم مي شود ،روز به روز مي بينيم مقاومت مان كم مي شود ،او بشويم و مقاومت نمي كنيم

  .گاهي هم غم مي كند ،بعضي موقع ها نقش ما را شادي مي كند ،بله .زياد مي شود

 ۶١۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  نطق، َني تا َدم زند در َضرّ و نَفع                   ، َني تا دست ُجنباَند به دفعدست

يعني حرف هم نمي زنيم تا  يمو نطق هم ندار ،پس بنابراين ما نه دستي داريم كه دست مان را بجنبانيم كه بگوييم نكن

اينها نشان تسليم  .نيمدخالت ك ،نبايد هم دست بزنيم ،يعني نبايد حرف بزنيم .بگوييم كه چرا ضرر دادي و نفع ندادي

 مي ،كه خدا را هم به خياط تشبيه كرده است ،و حاال من نمي دانم كه شما واقعاً خودتان را به صورت پارچه .كامل است

من مي خواستم اين  ؟چرا آن طوري نشد ؟يا هر لحظه قضاوت مي كنيد مي گوييد چرا اين طوري شد ؟دانيد يا نمي دانيد

اين ها را مي ، ما فكر كرديم وضع مان درست مي شود ؟حضور كو ،خواستم به حضور برسم دو ماهه مي ،طوري بشود

مي  .بله اين هم آيه قران است ،موالنا مي گويد كه اين قضاوت ها را بگذاريد كنار ،نفع نكرديم كه ،ضرر كرديم كه ؟گوييد

  :گويد

 ۴٩)، آيه ١٠قرآن کريم، سوره يونس(

… 

  ...»مالك هيچ سود و زيانى نيستم  بگو: من درباره خود جز آنچه خدا بخواهد« 

  .اين آيه را خوانده ايم قبال ،بله 

 ۶١٩مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  تگفت ايزد: ما َرَميَْت ِاْذ رََميْ                        تو ز قرآن بازخوان تفسيرِ بيت

براي اين كه خدا گفته است كه تو تير نمي اندازي من  ،پس بنابراين مي گويد تو از قرآن دوباره تفسير اين بيت را بخوان

، ما نيستيم ،مي خواهد بگويد كه فكر كننده ؟چرا ،مي بينيد كه چقدر موالنا از اين آيه استفاده مي كند .تير مي اندازم

يعني سعي مي كنيم كه از اين فكر به آن فكر  ،كه مي بيند كه االن ما فكر مي كنيم در حالي ،او هست ،فكر كننده از ما

   .من ذهني عكس عشق است :كه گفت ،گرچه اسير اين فكر هستيم و يكي از توهم هاي ما ،مي پريم

ست كه هي مرتب براي همين ا، براي اين كه .اين است كه ما فكر مي كنيم كه واقعا فكرهايمان را خودمان ايجاد مي كنيم

 ،در حالتي كه فكرها براي ما اتفاق مي افتند ،من فكر مي كنم آن طوري است ،اين طوري است مي گوييم من فكر مي كنم
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يك پرده پندار درست مي  ،ما اسير اين فكرها هستيم و اين فكرهاي پي در پي هم هويت شدگي روي دريا را مي پوشاند

 ،كه گفتيم خون جگر ديو سفيد يعني دردهاي ما ،باالي سر پهلوانان ايران است ،هستپرده پندار كه همراه درد هم  ،كند

   ،دوباره همين است ،بله .مي گويد تو دوباره اين را بخوان االن ،دواي باز شدن چشم ما است

 ١٧)، آيه ٨قرآن کريم، سوره انفال(

  

  »انداخت خدا بود كه تير مى  انداختى،انداختى، تو تير نمىنگاه كه تير مىو آ« 

به  ،منتها اين جور تير اندازي خدا .خدا تير مي اندازد ،االن هم كه فكر بعد از فكر مي آيد ،هميشه خدا تير انداخته است 

اگر با قضاوت هايمان هم هويت  ،نيماگر قضاوت نك ،اگر آرام بشويم ،خاطر اين است كه ما هر لحظه مقاومت مي كنيم

و آن موقع  .روزن باز مي شود ،فرو مي ريزد ،اين من ذهني وا مي ايستد، اگر كه اين طوري كه هستيم نباشيم ،نباشيم

خدا مي تواند آن طور كه بايد فكر  ،چيز آفل در مركز ما نيست ،قضاوت صفر شده است ،ديگر مقاومت صفر شده است

   .فكر بكنداز طريق ما  ،كند

و بركات ايزدي از ما بيان  بي نهايت مي شويم آن موقع است كه به سادگي در اين لحظه مستقر مي شويم در اين لحظه

و خدا مي  ،خالصه روزن باز مي شود ،هزار تا چيز را ما به اين كائنات مي فرستيم ،عشق بيان مي كند خودش را ،مي شود

   .چون مي خواهيم ما فكر كنيم ،ا نمي گذاريم خدا درست فكر بكندم .تواند از طريق ما درست فكر بكند

 ۶٢٠مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  ما كمان و تيراندازش خداست                    گر بپرّانيم تير، آن ني ز ماست

براي  ،به درد نمي خورد ،اگر فكرمان لق است ،اين از ما نيست ،وقتي ما فكر مي كنيم .كه اين را قبال توضيح داده ام ديگر

مي گويد هميشه اين طور  .نمي گذاريم خدا از طريق ما فكر بكند ،اين كه اين قدر مقاومت مي كنيم و قضاوت مي كنيم

مي خواهد  .مي گويد كه خدا هر لحظه مي خواهد ما را درست كند ،بياييد نگاه كنيم .ولي ما نمي گذاريم او فكر كند ،است

 ،و نگاه كردن از پشت اين عينك ها كه براساس چيزها ي آفل درست شده استما با مقاومت و قضاوت  ،به ما كمك كند

هم آنكه فكر آن است كه خوب باشد او فكر  گفت ،ناخودت يبرا مينيب ينم خب شما در اين جا يك راهي .نمي گذاريم

 شيها يشدگ تيم هونه با ه ،شاه آن است كه خودش شاه باشد ،ديايب شيپ يراه آن است كه شاه، باز كند يكند كه راه

   ؟درست است ما. مييگو يتو را نم يآن شاه ذهن يعني، شاه باشد
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 ۶٢١مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  اين بَُود معني قَدْ َجفَّ اْلقََلم                          هاي دَم به َدمفعلِ توست اين ُغصه

درست فكر كند و ، از ما ندازديب ريخدا درست ت ميگذار ينم ،ميكن يو مقاومت م ميكن يما قضاوت م نكهيا ن،يبنابرا پس

 نيقد جف القلم هم يو معن ،ميكن يغلط فكر م ميكن يكه غلط عمل م ،كار ما است نيا د،يايب شيراه نشان بدهد و شاه پ

   ،عيدهم سر يالن هم هست دوباره نشان ما. آره قد جف القلم ميداد حيقد جف القلم را قبال توض است،

 حديث

 

 »خشك شد قلم به آنچه سزاوار بودي.« 

 يادياگر تعداد ز كند با قلمش، يم نييتع يلحظه زندگ نيحال ما را ا، سدينو يما را م يزندگ، يلحظه قلم زندگ نيا يعني

و  .سدينو يبد م ،يكن يزندگ كه خوب يستين ستهيشا ،يستيسزاوار ن، يودرد داشته باش يداشته باش يشدگ تيهم هو

  .شود يبه طور خودكار انجام م نيا

 يم يعال تيفيبا ك يعني سد،ينو يخوب م ،يتر ستهيشا ،يها را برداشته باش يشدگ تيهم هو نياز ا يادياگر تعداد ز

 يشدگ تيهم هو نيدارد كه چقدر از ا يمقاومت شما بستگ ،يدارد كه چقدر مقاومت دار نيبه ا يحال شما بستگ ،سدينو

 نكهيا يعنيقد جف القلم  نيو ا .دارد نيبه ا يتان بستگ يستگيپس شا، يكرد يهمكار يچقدر با زندگ ،دياشته اها را برد

، يهست دهد كه تو سزاوارش يرا به تو م يآن حال خدا ايقلم خدا  اي، يكه هست يهست يلحظه سزاوار آن زندگ نيتو در ا

  است؟ تدرس ،ياش هست ستهيشا

كه چقدر در  ميا ستهيشا ،ميگشوده شده داشته باش يكه چقدر فضا ميا ستهيشا ،ير معنوهم به طو يطور ماده هم ب

 ديبا يو هر كس ،ميدار يشدگ تيدارد كه چقدر هم هو يبستگ م،يكن يدرد زندگ يچقدر ب ما شكوفا باشد، يزندگ رونيب

با مقاومت  مياجازه بده ميتوانست يم .نه خدا كند، يم جاديها را ا هغص نيبداند كه فعل خودش است كار خودش است ا

  .ميمان را درست كن يما زندگ ها راه حل به ما بدهد، نيو ا ،ما فكر كند قيفكر ها را از طر نيصفر ا

 يبه نظرم نم همد يبه شما نشان م ،كه گفتم يطرح نيجا آورده ام من در ا نيدوباره ا ميكن يكه م ياز اشتباهات يكيآره 

 يكه سوال م يهر كس راه است، نيمهم ا ياز آفت ها يكيسوال كردن  سوال كردن است، م،يم كنتما ميكه بله بتوان ديآ

 چيه ،ديكه سوال نكن ديقبول كن اين راشما  يول د،يرا فهم نيشود ا ينم يبا من ذهن خواهد به خدا زنده بشود، يكند نم

  .ديباز كن را فضا شتريب ،ديتامل كن شتريب ،دينكن الكس سو چياز ه ،دينكن يسوال
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چون  بشناسم؟ را ميها يشدگ تيتوانم هم هو يم ؟فهمم يرا من م يطرح زندگ خواهم؟ يچه م دياز خودتان بپرس شتريب

 السو .ديكن يم ها را اضافه نكيع نيشما ا شتريب، كند يهم به شما كمك نم ياست و جواب ذهن يسواالت شما ذهن

را عوض كنم  نكيع نيا ديبه من كمك كن ،نميب يم يشدگ تيهم هو يذهن نكيع كياست كه من دارم با  نياش ا يمعن

   خالصه .و باز كردن روزن به كار ببر را فقط در كندن شهيت ،نزن يا شهيرا در هر ب شهيت :امروز موالنا گفت كه

 ١٨۴٧مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  تر بودمرغِ صبر از جمله پَّران                چون نپرسي زودتر كشفت شود

  .سوال صبر كن يجا به

 ١٨۴٨مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  سهل از بي صبريت مشكل شود                     ور بپرسي ديرتر حاصل شود

 يكه آسان است به خاطر ب يزيخواهد افتاد، و چ ريخازنده شدن به خدا به ت ،يذهن را فعال كن ،يبه ذهن بر يبپرس اگر

گرفته بودم كه امروز نشان بدهم با  ميمن تصم با خودتان، ديكن يكه درست م ييتابلو نيدر ا شود، يتو مشكل م يصبر

صبر و سوال  ،كه ميرا هم قبال خواند نيا ،كه من سوال نخواهم كرد. بله ديبگذار هم ييجا كي خوانم، يكه م ياشعار

  .جذوب است .رحمت خداست يدوباره جذب كننده ، نكردن و خاموش بودن

 يزديمثال رحمت ا برد، يدارد به كار م كه كجا ديبكن يدقت كيشما  برد، يه كار مجذوب را ب نيهر جا موالنا ا دينيب يم

خاموش كردن  يعني ،يصبر و خاموش :ديگو يم ؟كند ياز همه جذب م شتريب يزيرا چه چ يزديكمك ا ،را يزديلطف ا را

 نياتفاق ا در مقابل يو قضاوت ،ديلحظه باز كن نيفضا را در اطراف اتفاق ا ديبا د،يذهن را خاموش كن نكهيا يبرا ذهن،

فضا را باز  ديو شما با .است يو فرمان اله ريقضا تدب اتفاق را قضا به وجود آورده، نيكه ا ديدان يو شما م .ديلحظه نكن

   :ديگو يم نيهم يبرا خاموش نبودن و صبر نكردن غلط است، نيبنابرا ،كن فكان كار كند ،ديكن

 ١٨۴٩مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

 است رحمت  صبر و خاموشي جَذوبِ

  است  وين نشان ُجستن، نشانِ عّلت

را  ينشان لطف اله به ذهن، يبرو نكهياما ا است، ياله لطف و رحمت و كمك يجذب كننده ، و خاموش كردن ذهن صبر

  .يمرض من ذهن نشان مرض است، نيا ،يجستجو كن

 ١٨۵٠مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  آيد از جانان، جزاي اَنِْصُتوا                                تو جانِ بر تا ر،بپْذي  اَْنِصتُوا

   .برسد ساكت بودن به شما نيتا از خدا پاداش ا ،بله ،ديريرا شما بپذ ديذهن خاموش باش يعني را، ديخاموش باش فرمان



  Program # 784                                                      ٧٨٤ماره برنامه ش

  70صفحه: 

 ميتسل م،ينك ينم يقضاوت چيباز ه ،باز ،ميكن يلحظه فضا را باز م نياطراف اتفاق ا يوقت م؟يكن يما فرمان را اجرا م يو ك

و قضاوت  اورديو شرط ب ديق يهر كس ،و شرط ديو شرط، بدون ق ديلحظه قبل از قضاوت و بدون ق نياتفاق ا رشيپذ يعني

كه من فرمان انصتوا را  دييبگو ديندازيشود شما ذهن را به كار ب ينم، ستي. انصتوا هم نستين ميتسل نيا رد،يكند بپذ

  ،بله ،رفتميپذ

 ٢٠۴)، آيه ٧عراف(قرآن کريم، سوره ا  

… 

  »پروردگار برخوردار شويد.  رحمت و لطف از كه باشد گزينيد، خاموشي …«

 ١٨۵١مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  اي َلبيببر زمين زن زّر و سَر را             گر نخواهي ُنكس، پيش اين طبيب

 يم مرض ،لحظه نيدر اطراف اتفاق ا ديكن يشما فضا را باز م دينيبب ،برگردد مرض نيا يخواه ينم خردمند، يا ديگو يم

كنم در مقابل كه  جادياخالل ا مقاومت كنم من فكر كنم، ،فكر بپرم به آن فكر نيكه از ا يمن ذهن مرض ،لحظه كي رود،

مرض ، مرض نيا يبرگرد يخواه ينم روزن را ببندم، اي ندازديب ريقرار است از من ت او ،اندازد يم ريمن كمان هستم او ت

 ،يباز نكن وسفي يرا به رو چهيدر يعنيمرض  د،يايدر اطراف خانه ات ب وسفي ينگذار يعنيمرض  ،بستن روزن يعني

  .يمن ذهن يعني مرض ،يرا برگردان تيرو ينيرا بب وسفي

 يكن ينكس باز م برنگردد، يخواه يم، است مرض نيا ،ميگردان ياو م ما رو از يول است،رگ گردن  ازتر  كياالن خدا نزد

 يشدگ تيهم هو يعني و عالقه به زر يدان يهر چه را كه م يعنيصورت سر و  نيدر ا ؟بر نگردد يخواه يم ،رود يم مرض

  .را هم بخوانم نيبله ا .بزن نيخردمند به زم يها را ا

 ١٨۵٢سوم، بيت  مولوی، مثنوی، دفتر

 اي كامل، دكان تنها مگيرچون نه

  خمير گردي تا باش،مي  خوشدست

 ،ديها را برداشت يشدگ تيهم هو ياگر همه  د؟يباش ديبا يشما چه جور ،ينيب ياست كه م ييها جزو آن طرح و تابلو نيا

با شما ديگر ما  يچيكه ه اگر كامل است ،عدم قضاوت ،عدم مقاومت هست؟ ينشانش چ، ديندار يشدگ تيهم هو چيه

بگذار  ،دكان را تنها اداره نكن نيصورت ا نيدر ا يستياگر كامل ن يول ،ندارد يمقاومت چيكه ه يهست يكمان، ميندار يكار

خودت  ،باش يدر دست زندگ مغلوب باش، ،دانم يهر لحظه باال من م اين .باش ميتسل يعني ،به تو كمك كند هم يزديخرد ا

  بكند.  ريخم ناز بكش تا تو را ،ناز نكن ،واضع باشكن مت ميرا تسل
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 ١٨۵٣مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

 باش خاموش كن، گوش را  اَْنصِتوا

  چون زبانِ حق نگشتي، گوش باش

ساكت  ديكند با يكند، اگر االن نم يم صحبت يبله پس زندگ اش را يمعن ديدان يم، ميبارها خواند گريرا د تيب نيا بوخ

  .يذهن را خاموش كن ديخوب گوش دادن با يبرا ،يخوب گوش بده ديكار با نيا يصحبت كند، براتا  يباش

 ١٨۵۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  وار گوبا شهنشاهان، تو مسكين                 گو  ور بگويي، شكلِ ِاستِفسار

 نيد، تو متواضعانه و مسكزنده شده ان يكه به زندگ ييمطرح كن، با انسانها يفقط بصورت سوال ديگو يم ،يخواه يم اگر

  را خواندم. نيبله، ا م،يما داشته باش ديهم با يرفتار را در مقابل زندگ نيدانم، ا يمن م ييبگو نكهيوار صحبت كن، نه ا

 ۶٢١مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  اين بُوَد معني قَدْ َجفَّ اْلَقَلم                    هاي دَم به َدمفعلِ توست اين ُغصه

  هست،  ثشيهم حد نيرا، ا نيا ديدان يكه م پس

 حديث

 

   »خشك شد قلم به آنچه سزاوار بودي.« 

   سد،ينو يرا قلم خدا م نيا ،يآن حال هست ستهيحال شما هر جور هست شا يعني ن،يمهم است ا

  �� ١٦١غزل شماره  ات،يغزل وانيحافظ، د ��

                             زيگان اليِكلكِ خ نيز يكو نكند فهم هر

  باشد نيبه حرام ار خود صورتگر چ نقشش 
 ١٨۵۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  نيك را نيكي بود، بد راست بَد                                 كه نگردد سّنتِ ما از َرشَد

 يم يكند، بد يبد يهركس ند،يب يم يكيكند، ن يم يكين يشود، هر كسباجرا  ديبا شهيهم ديگو يقانون خدا، م پس،

كند، آن  ياو فكر بكند، اخالل نم قياز طر يگذارد زندگ يكند، م يعمل م ميتسل كند، با يفضا را باز م يهركس ند،يب

  شود، ياش خراب م يندگكند، آن ز يمقاومت م يشود، هر كس يدرست م اش يزندگ

   .گريد نيا يعنيجف القلم  
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 ١٨۵۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  و بَُرّنده استتا تو ديوي، تيغِ ا               كار كن هين كه سليمان زنده است

ما فكر كند، مقاومت نكردن، خاموش  قيشدن، تا او از طر ميامروز، تسل ميداد حيكار كردن را توض ،يكار كن ديتو با پس

خدا  يعنيجزو كار هست،  نهايكردن، ا يصبر داشتن، شكر داشتن، عذرخواه م،يكه امروز گفت ييبودن، همه آن صحبتها

   د،ياو شما را خواهد بر غيت ،يهست ويد ،يهست يمن ذهن وزنده است، تا ت مانيكه سل نيزنده است كار كن، ه

 ١٨۵٧مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  كه جفاها با وفا يكسان بود؟                                معني َجَفّ الَْقلَم كي آن بود

 ايار كه سزاو يزيچ كند به آن يم نييرا تع تو حال ايكشد،  يطرح م سد،ينو يلحظه م نيكه قلم خدا در ا نيا يعني

در  يانكار، هركس يعنيجفا  ،يكه از جنس آن هست يكن يلحظه انكار م نيكه تو ا ستين نياش ا يمعن ،يهست ستهيشا

 نيشود، ا يم ميشود و تسل يبه صورت خدا بلند م يهركس ند،ك يشود به عنوان من، جفاست، جفا م يلحظه بلند م نيا

  .بله ميما گفت ؟ياز جنس من دهيه خدا از ما پرسك .به همان فرمان الست ؟يزيكند، به چه چ يوفا م

دوتا با  نيا ديگو يجفاست، م ميكن يوفاست، هر موقع مقاومت م نيا م،يگوئ يبله بزرگ م م،يكن يهر موقع فضا را باز م

و  ميكنما خودمان فكر  م،يمقاومت كن ايما فكر كند،  قياو از طر م،يمقاومت نكن ما نكهيفرق دارد با ا ست،يكسان نيهم 

  است. نيجف القلم ا يمعن ستند،ين كسانيدو تا با هم  نيمن، ا يكيتو  يكي مياو فكر كند، بگوئ مينگذار

 ١٨۵٨مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  وآن وفا را هم وفا َجفَّ الَْقَلم                           بل جفا را، هم جفا َجفَّ الَْقَلم

 ستم،يمن از جنس تو ن ييگو يلحظه با مقاومت م نيا در ينك يجفا و انكار شما را هم جفا جف القلم است، انكار م بلكه

  بله، سد،ينو يم گريجور د كي ،يشو يم ميمن از جنس تو هستم، تسل ييگو يم ،يكن يو وفا م سدينو يجور م كي

 ٧)، آيه ١٧قرآن کريم، سوره اسراء(

…   

    »…كنيدبدى كنيد به خود مى كنيد، و اگراگر نيكى كنيد به خود مى« 

   ٣١٣٨مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بيت 

  نيست يكسان پيشِ من عدل و ستم                 بلكه معني آن ُبوَد َجفَّ الَْقَلم

 نيكنم، ا يم نييرا تع تو يلحظه حال و زندگ نيمن ا يعنياست كه،  نيجف القلم، ا يكه، معن ديگو يخدا م د،يگو يم

 لهيمن عمل كنم به وس يبگذار نكهيبشود، ا يعدل من جار يبگذار ايو  يباز هم جفا كن يكه تو ستم كن نياست كه، ا
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تو  يكنم، عدل است، هر كار يم يعدل است، من هر كار نيا شود،ب ختهيبشود، به عملت ر ختهيتو، خرد من به فكرت ر

  كه اشكال در ماست. دينيب يپس م ست،ين كسانيال دوتا اص نيستم است، ا يكن يم

    ٣٨۵١مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  زآن قلم، بس سرنگون گردد َعَلم                 من همي گويم: برَْو َجفَّ الَْقَلم

 ياز علم ها يليكشد، خ يكه االن م يزديقلم ا نياز ا نكهيا يبرا ر،يبگ اديكه تو جف القلم را خوب  ديگو يم نيبنابرا پس

لحظه قلم خداست،  نيدر ا يزندگ سندهيباش كه نو مواظب خواهد شد، ايسرنگون شده، مال تو هم سرنگون شده  يماد

 يجفا م ؟يشو ياز جنس او م يكن يفضا را باز م ،يكن يبه تو دارد كه چكار م يبستگ نيكند و ا يم نييلحظه تع نيهم

  باره، وبله، د ؟يشو يم يجسم يارياز جنس هوش يكن

 حديث

 

  »خشك شد قلم به آنچه سزاوار بودي.« 

كند، همه  ياشاره م يليخ ثيحد نياست، موالنا به ا ثيحد نيا  ،يداشت اقتيكه تو ل يزيقلم خشك شد به آن چ يعني

 كينزد ميبه آخر دار ديخوب، شا يول د،يرا هم بخوانم، گر چه كه طول كش نيا ديكه خواندم، بله، اجازه بده ياتياب نيا

  :ديگو يم م،يشو يم

   ٢٧٨۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  دقه َو استغفار كننحس ديدي، صَّ            سعد ديدي، ُشكر كن، ايثار كن

 يكن يفضا را باز م يشكر كن و بدان كه داردر اينصورت  ،يديشود، سعد د يات خوب م يزندگ يديكه، اگر د ديگو يم

به او  يوقت يعني ،يهست يافتد، بدان كه از جنس من ذهن يم ياتفاقات بد يديد ،يديو اما اگر نحس د .يكن يو وفا م

و معذرت  يصدقه بده ديدوباره با ،يدياگر نحس د اما ،يكن ثاريا ديشود و تو هم با يات درست م يزندگ ،يشو يم ليتبد

  است،  يو شكر و معذرت خواهاز اضالع صبر  يكياست كه  يهمان معذرت خواه نيا ،يكن يخواه

   ٢٧٨۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  طالعم مُقِبل كن و، چرخي بزن                     ما كييم اين را؟ بيآ اي شاهِ من

بزن، خوب  يطالع من را مقبل كن، من را خوش شانس كن و دور و بر ما چرخ ايشاه من؟ تو ب يا ميهست يما ك ديگو يم

رد بشود از اطرافتان نورش  وسفيامروز هم گفت كه  د،يشو يم ميكه واقعا تسل يوقت د،يبزن ديتوان يحرف را شما م نيا

بخت من را باز كن، بخت  ايشاه من ب يا ستم،ين يكه من كاره ا ييواست كه بگ نيحالتش ا كيافتد، آره،  يخانه شما م
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من درست نخواهد  يزندگ ،يفكر نكنمن  قيو تو از طر ديايشود، تا دم تو ن يبخت من باز نم ييايمن بسته شده تا تو ن

  شد.

   ٢٧٨٧مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  كه ز آسيبِ ذََنب، جان شد سياه                   روح را تابان كن از انواِر ماه

ماهت را بتابان  ايشده، تو ب اهيباصطالح س ديخورش نيروح من را كه در اثر بسته شدن روزن و گرفتن ا نيكه ا ديگو يم

 ميما از بس پشت سر هم فكر كرد يعنيماست،  ديگرفتن خورش نجا،ينب در اذباز شدن روزن است،  نيهم نيبه روح من، ا

 يشده، من در مقبل اهيجان من س ،كمك كن به من ايما گرفت و تو ب ديشخور م،يكرده ا جاديو درد ا ميشده ا تيو هم هو

را هم  نيبخوانم، ا تانيروز برا كي دياست كه شا يجالبمطالب  نيدنباله ا بله، توانم بكنم. ينم يام كار يمقبل ريغ ايام 

  :ديگو يبخوانم كه م

   ٨٣۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  كند  سوزش از امرِ مَليِك دين                   آتِش طبعت اگر غمگين كند

  كند و، يرا خدا م نيكند، بدان كه ا نيطبع تو، تو را غمگ؛  يمن ذهن ياگر دردها د،يگو يم نيبنابرا پس

   ٨٣۵ی، مثنوی، دفتر اول، بيت مولو

  اندرو شادي، مَليِك دين نهد                              آتِش طبعت اگر شادي دهد

  كند، درست است؟ يم نيغمگ ايكند  يتو را شاد م ياگر من ذهن يكه دست خدا در كار هست، حت ديخواهد بگو يم

   ٨٣۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  ن نهداندرو شادي، َمليكِ دي                                 آتِش طبعت اگر شادي دهد

   ٨٣۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  غم به امِر خالق آمد، كار كن                     بيني، تو استغفار كن چونكه غم

به تو حمله كرد و واكنش نشان  يدرد كي اي ،يناراحت يديكه د نيهم ،يديكه خشم را د نيهم ،يديكه غم را د نيهم

به آن  يكه من فضا را باز نكردم و برگرد ،يكن يواهمعذرت خ ديتو فقط با ،يديد ،يهر درد ،يهر غم ،يديرنج ،يداد

  و شكر و صبر،  يمثلث عذرخواه

   ٨٣٧مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  عينِ بندِ پاي، آزادي شود                        چون بخواهد، عينِ غم، شادي شود

 يم شتريخدا ب ،ميخواهد ما شاد بشو يم شهيخدا هم ،يكن يفضا را باز م يوقت ،ديخواه يكه شما م يخواهد، وقت يم او

درد  نقدريا نيهم يبه زور هم شده بردارد، برا يها را حت نكيع نيخواهد ا ياو م ؟ما ايها را بر دارد  نكيع نيخواهد ا

همان كه به  م،يفضا را باز كن م،يكن يبا زبان ساده، همكار گريد م،يكن يهمكار اوبا  م،يكن يهمكار ديداده به ما، اگر ما با
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 يم ييما را بسته، شناسا يكه االن پا يزيآن چ .شود يم يشاد نيع م،يانداز يم م،يكن يم ييرا شناساما غم داده، او 

  .شود يم يسبب آزاد م،يكن يباز م م،يكن

را  ينا نكهيا يبجا م،يشد نيهر موقع خشمگ م،يكن ياز خدا عذرخواه ديبا ميديشود كه هر موقع غم د يپس معلوم م

را  تيچند ب نيرا هم بخوانم، ا نيا م،يكن ياز خدا عذرخواه ديبا م،يخشم مان را به او بده م،ينك دايو آن را پ ميمالمت كن

  خودشان بخوانند،  يحفظ كنند، هر روز هم برا ديهمه با

   ٨٣٨مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  از فراِق او بينديش آن زمان                         هرچه از وي شاد گردي در جهان

 يو گذاشت يشد تيبا آن هم هو نكهيا ليبه دل ،يشو يم يدهد به شما، و از آن شاد دار يكه ذهن شما نشان م يزيچ هر

 نيا ييگو يو همان موقع كه م .خواهد رفت نيآفل است و از ب زيچ نيتو، بدان كه ا يشدگ تيدر مركزت و شده هم هو

 كيجدا خواهم شد  نيكه من از اروشن،  يليرا بكن خ يادآوريو  بكن نيتلق نيمركزت، به خودت ا يگذار يمال من و م

خواهد مقام باشد،  يخواهد باور باشد، م يخواهد پول باشد، م يخواهد آدم باشد، م يكار من درست است؟ م نيا ،يروز

 يروز كيكه  شيانديب ،يشو يم يدار تيهرچه، هر چه كه با آن هم هو ايباشد،  نيخواهد ماش يخواهد خانه باشد، م يم

  باشد،  تيخواهد بدنت باشد، مو يآفل است، م زيآن چ نكهيا يد، حتما، براش ياز آن جدا خواه

   ٨٣٩مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

 زآنچه گشتي شاد، بس كس شاد شد

  آخر از وي جَست و همچون باد شد

ر سر مثل باد كار را كردند، آخ نيها ا يليمركزت، خ يبگذار يريبگ يخواه يكند و تو م يكه االن تو را شاد م يزيچ آن

  .ريبگ ادياز آنها جسته و رفته، پس 

   ٨۴٠مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  پيش از آن كو بجهد، از وي تو بِِجه              از تو هم بجهد، تو دل بر وَي مَنه

نشو، قبل از  تينگذار مركزت، هم هو يعنياز دست تو هم خواهد رفت، پس تو دلت را به آن مده،  د،يتو هم خواهد جه از

مركز شماست،  نهايو ا ،ديدل بست ييزهايكه به چه چ يكن يياالن شناسا ديشما با يعنيبجه،  يآن بجهد، تو از و نكهيا

كه  ديگو يامروز م د،يكن يم يزندگ يكيرا خدا نشانه گرفت، شما با  نهايكه ا دينيب يم كدفعهيو حاال،  ديخواهد جه نهايا

خواهم بروم،  يمن م رينخ تم،يدل بسته تو هستم، با تو هم هو يليبابا، من خ يكنم، ا يخواهم با تو زندگ ينم گريمن د
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با عشق  م،يكن يزندگ يبا كس ديكه ما نبا ستين نيآن ا يمعن .يباش دهياز او جه ديحرف را بزند، تو با نياو ا نكهيقبل از ا

  .يشدگ تينه با هم هو م،يكن يزندگ ديبا

 ميتوان يما م م،يبه اجسام عشق بورز ميتوان يما نم ،يفرق بگذار يشدگ تيهوعشق و هم  نيب ديتا بحال با گريشما د

و  باشيم تيو با آنها هم هو ميكن صرفت ميتوان يانسانها را هم نم م،يبه موقعش از آنها استفاده كن م،يآنها را داشته باش

شود،  يآنها م يما عاشق زندگ يزندگ م،ينيب يرا در آنها م يزندگ م،يشو يزنده م يبه زندگ نيمركزمان، بنابرا ميبگذار

   .آنها بشود يما عاشق من ذهن يمن ذهن م،يباش يمن ذهن نكهينه ا
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