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 ۸۷شمس، غزل شماره    وان ید  ، یمولو

 ما را نی! مگذار چنارایجانا، َسِر تو، 
 باال را  و َسرِو روان بِنما آن قامت یا

 

م ُکن و روشن ُکن ا  را یَمفرِش خاک نی ُخرَّ
 گنبِد َخضرا را  نیدگر بِنما ا دِ یخورش

 

 رهبر ُکن جانها را، پُر َزر ُکن کانها را
 را  ایجوش و خروش آَور از زلزله در در

 

 اقبالت  یۀپناه آَرد در سا  دیخورش
 َعْنقا را یۀچه توان کردن آن سا یآر

 

 جان  یست اآن نقص بَسَ  َشد،یکه بَد اند یمغز
 سودا را  ۀد یپوس ده،یبِپوس یِ سودا

 

 ی هم َمرهم و درمان ،ی هم رحمِت رحمان
 آن دافعِ صفرا را  بانهیتو طب َدرِده

 

 ی اَبرار یِ تو ساق  ،یتو بلبِل ُگلزار
 را پایو ب َسریهم ب ،یَسردِه اسرار تو

 
 تو  یتو، کز لطف بهار یَرب، که چه دار ای

 تو سنگ و ُکه و خارا را یکار َدرآر در
 

 یشور یاختهی انگ ،ینور یاافروخته
 صد طوفان آن فتنه و غوغا را نَْنشانَد

 

  : کنمیشمس موالنا شروع م   وانید  از  ۸۷  شماره  غزل   با   را   امروز  حضورگنج  ةبرنام   ی پرسسالم و احوال  با

 ما را نیمگذار چن  !ارای ،َسِر تو  ،جانا
 نما آن قامت و باال راَسرِو روان بِ  یا

 ( ۸۷شمس، غزل شماره    وانید  ،ی)مولو

 ن یکه ا  مینیو بب  میتوجه کن  ی کییکی  تیواقعاً به کلمات مختلف ب  میخوانیموالنا را م   اتیاب  یوقت  کنمیم   شنهادیپ  من

 اش یاگر معن تیب ن یو برطبق ا کنندیدر ما اشاره م  یزیچبه چه ها نیا  اًی اند، ثانقرار گرفته یجوراوالً چه ت،یکلمات در ب

 یطورنیمرا ا  یعنی ما را،    نیمگذار چن   ارا،یخواهد گرفت. مثالً کلمات جانا، سَرِ تو،    صورتدر ما    ی ر ییچه تغ  م یکرد  دا یرا پ
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سرو، روان بودنش و نشان   کند؟یاشاره م   ی زیچدادن آن به چهنشان  یعنی سرو و سروِ روان و نُمودن    طورنینگذار و هم

 ی زیچبه چه  خواهدیم   آوردیدر اول غزل م  نا والم   یتیهمچون ب  ک ی  ی و وقت  ،آن  یطور آن قامت، قد و بلنددادنش و همان

 ؟اشاره کند یطور کلدر انسان به

سَرِ تو،  . من از جنس تو هستم  ، ی تو روح من ، ی تو جان من یعن ی .خداست ،است یمثالً جانا، خطاب به معشوق است، زندگ

ل سَرِ تو که خردمند است، عقل کُ  ل که در مقاب  کند؟یبه چه اشاره م   . اشاره است  ک ی  ن ی خوب ا  یتو. ول  رِ قسم به سَ  یعنی

سر   خواهمیو آگاه شدم که م  اریهش قدرنیمن ا  یاست، ول هایدگیکردم و آن عقل هماندرست  یعقل ک یمن هم ، است

  د؟یبزن  دیتوانیانسان بزند، شما م کیاست    یحرف بزرگ  کی  ن یخوب ا  .و سر خودم را رها کنم  رم یتو را بگ

 د؟یبگذر  ی از عقل جزو  دیحاضر هست  دیریو عقل خدا را بگ  دیاست رها کن  یذهنرا که عقل من  ی جزو   عقل  دیخواهیم   اگر 

 یی فضاگشا  د یبا  ؛  آوردهشیشما پ  یبرا  ی فاقاتّ  کیل  کُ  عقلِ  کهنیا   یبرا   د، یاالن ناراحت باش  دیباشد که نبا  یجورنیاگر ا

تو    پس من در مقابل عقلِ  .ستی رِ من مهم نسَرِ تو مهم است، سَ  .دهدیم را نشان  میتسل  تیب   لِّکُ  .دیبشو  م یتسل  دیبا  ، دیکن

و به حرف عقل خودم   کنم یهستم و عقل تو را قبول م   م یلحظه تسل  ن یا  یعنی   کنم،یفضا باز م   ی آوریم   شیکه پ  ی فاقاتو اتّ

 .دهمیگوش نم

ها را که من با آن  ییزهایآن چ  ی عنی  ؟ یچ  ی عنی  . کنمیم   یار یمن فقط از تو طلب    ، یمن تو هست  ار یتنها    ی عنی  ار ی  ،  ارای

جهان  ن یمن در ا  اریپس  ؛ ستندیمن ن ار یها آن رم،یکمک بگ خواهم یها نماز آن  دهدیم شدم و عقل من نشان  دهیهمان

و   دیهست  تیهوکه با او هم  رونیدر ب  یانسان  چ یباشد که از ه  یطورآن  گر ا  د؟یعمل کن  یطورنی ا  دیتوانیشما م   .ستین

 اده یپ  دیتوانیم   . شما خداست  اریتنها    . گرید  ی هااز انسان  شودیان صفر م ت عاتِپس توقّ  د، یبطلب  ی اری  دینبا  دیانتظار دار

  د؟یاوریعمل درب  به  د؟یکن

دارد   ی انسان  شودیمعلوم م   پس   حالت من را مگذار.  ن ی به ا  ی عنی  . ما را  ن یمگذار چن  ؛  کندیالتماس م   کند،یو دارد دعا م 

 تیاست؟ وضع  تیآن کدام وضع  .ستیانسان ن  یعیطب  تیوضع  ت،یاست که آن وضع  یتیدر وضع  داندیکه م   کندیصحبت م 

 . میشد  دهیها همانبا آن  یاریعنوان هشجهان به  ن یبه ا  می که ما آمد  ییزهایشده با چ  دهیهمان

ها و آن  شوم یم   ده یها همانارزش دارند با آن  می را که برا  یرونی ب  ی زهایچ  رسد، یمن عقلم نم  کهنی ا  ی ما را، برا  نیچن  مگذار

من را   یطورنی. اکنمیم   جادیدرد هم ا   برمینم  ش یاز پ  یکار  جهیو درنت  نم یبیها م آن  نکیمرکز ما، من با ع  شوندیم 

که   کنمیدوباره دارم اعتراف م   ؛  ارای  ، ی به من کمک کن  دیرا آزاد کنم تو با  توانم خودمیمن نم  کهنی مگذار و اعتراف به ا

 هستم.   میمن تسل
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گوش    دیبا  دیبگو  یزیهر چ  دیهست  می کن من چکار کنم حتماً تسل  نییبه من کمک کن و تع  دییگوینفر م   کیشما به    یوقت

شما  ا ی آ . ستین ی گفتن کاف یول  . هستم م یکه من تسل دیگویبه خدا م  یانسان  کیباز هم   م یرمستقیطور غپس به د، یبده

را   تیب  نیا  اگر  د؟یریپذیو شرط و رفتن به ذهن و قضاوت کردن م   دیبدون ق  کندیلحظه را که قضا درست م   نیفاق ا اتّ

 .کنندیچندتا کلمه در مصراع اول اشاره م   ن یرا هم  یادیز  راتییکه تغ  دین یبیم   .دیریبپذ  د یبا  دیکن  ادهیپ

ب  کندیبعد اشاره م  ا  ازینیبه سَرو، سَرو راست است، و  از   ی عنیرا جمع کرده. روان، روان    شیهاجهان، دست  ن یاست 

در   دیبدهد با خوب اگر خدا بخواهد قد و قامتش را به ما نشان . بدهو بنما نشان  . نوع سرو است کی  کننده، و اسمِحرکت

و من آن را   ی ت در من زنده بشوندارم، و اگر تو به سَروَ  یکه من عمق  فهمم یپس من م   .خودش زنده بشود  تینهایما به ب

  .شما! نه  سروِ  ن یا  دیباغ  بگو  کی  د یایکه خدا ب  ستی ن  یطورنیا .یسرو را به من نشان داد  ن یتو ا  ؛  احساس کنم 

ریشه دار   تینهایاست در ما نشان بدهد به ما، ما هم ب  تی نهایسرو روان بنما، اگر خدا سَروَش را و قامتش را که ب  یا

 کنم،یم   یزندگ  ی عمقیمن در ب  ، یزندگ  یا   ا یخدا،    ی ا  میکنیاقرار م   میپس ما دار  .لحظهنیدر ا   میشویمستقر م   م، یشویم 

کردن   کاریباز هم ب  .به من کمک کن  ، را  ن یا  امدهیزنده بشوم، فهم  توبه    خواهمیندارم م   یعمق   کنم، ی م   یدر سطح زندگ

 .خودمان و مقاومت خودمان هست  یهاعقل خودمان و قضاوت

ثبات   ن یا  دیرومی  خدا در شما به خودش زنده بشود شما هر جا   تینهایب  یعنی  دیایوجود بسرو روان اگر در شما به  نیو ا

خدا اگر قامت و   .خودت را به من نشان بده  یقامت و باال   دی گویم   .شودیاز شما جدا نم  ، دی استقرار را با خودتان دار  ن یو ا

قامت و عمق و ارتفاع   ی عنی  ،یِکه قامت و باال   م یو ما آشنا هست  ،در ما به خودش زنده بشود  دیرا نشان بدهد با  ش یباال

 مردم با حرکتِ  در ذهنم با حرفِ   من   کهنی ا  ی ندارم، برا  یکه من سطح  م یکنیاست، و ما اعتراف م   قیعم  اریبس  یزندگ

 . من را نگذار  یطورنی ا  شوم،یناراحت م   ، دهمیمردم واکنش نشان م  مردم با رفتارِ

از آن عمل   ی و به نکات  دیکن  یاب یو خودتان را ارز  دیاوریمعنا درب  تیاز ب  دیتوانیم   دیاگر شما درست دقت کن  ؛  دینیببخوب  

 دیتأمل کن د ینیبعد بنش ، دیبخوان باید این بیت را شما  .میکن ر ییتغ  دیبا ،میخوانیم   ن یهم ی برا . دینکُبعمل  دیو با  د، ینکُب

کمک   گرید  یشما خداست، از کس  اریکه    دیدیو شما فهم  .میندار   کسچیهم به ه  ی کار  کنم، یم   رییتغ  یجورکه من االن چه

   د؟یزنیاش حرف م همه  ایشد؟    ا یصفر شد، آ  ی پس انتظاراتتان از جهان ماد  م، یخواهینم

به   دیکار ببرو به  دیاوریو معنا را از داخل آن درب  اتیاب  نیتک اتک  ید رویکرد مگر شخصاً تمرکز کن  دینخواه  ر ییشما تغ

بنش و  بنو  یرو  دینیخودتان  م  ن یا  :دیسیکاغذ  باعث  ا   شودیکلمه  ا  ر ییتغ  یطورنیمن  م   ن یبکنم،  باعث    شود یکلمه 

 خواهندیبکنند، م   رییتغ  خواهندیم   گرانیندارم، د  گرانیبه د  یکنم، من کار  رییتغ  خواهمیکنم و من م   ر ییتغ  یطورنیا
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همسر من باشند، بچه من باشند، پدرومادر من باشند، دوست من باشند، اصالً به من مربوط   گرانید  کهنینکنند، ولوا

 .دهدیرا م   ی، همان معنمیشکل نگاه کن  نی را با ا  تیب  نیاگر ا   اما   من فقط مسئول کار خودم هستم.  ست، ین

 

 (ها)دایره همانیدگی  ۱شکل

 ما را نیمگذار چن !ارای  ،َسِر تو ،جانا   
 نما آن قامت و باال راَسرِو روان بِ  یا

 ( ۸۷شمس، غزل شماره    وانید  ،ی)مولو

 م ییآیم   یکه وقت  م ینیبیم   شود، یروشن م   تیب  ی از معن  یگر ید  ی هاگوشه  کی  ها[)دایره همانیدگی  ۱]شکل  شکل  ن یا  با

نوشته شده   ره یکه در داخل دا  یی زهاچی  آنهمه    یِ به شکل فکر  میدهیم   تیحس هو  ،یار یصورت هشجهان به  نی به ا

 م یدهیم   تیحس هو ها نی مخصوصاً باورها و دردها، به ا  گر، ید  ی زهایمن و چ ی کیزیمثل پول، مثل کار، مثل مشخصات ف

و    م یکنیها فکر م ها برحسب آنوحوش آنما. ما حول  دید  نکیع  یعنی  ، مرکز ما   شوندیم   میدهیم   تیحس هو  که نیو هم

 شودیبهتر، م   شتریهرچه ب  م، ی هم بکن  ادترشیرا و ز  هانکیع  نی ا  م،یرا حفظ کن  ها نیاست که ا  ن یو کار ما ا  میکنیعمل م 

 شعارمان. 

و   . به زمان  م یافتیم   م، یشویم  ی فکر  یِ اصطالح جسمو از جنس به  زها یچ  ن ی به ا  میدهیم   تیحس هو  ی وقت  ن یا  بر عالوه

. اکثر مردم کنندیموکول م   نده یرا به آ  یمردم دچار هستند، که زندگ  شتر یاست که ب  نی از آثار به زمان افتادن ا  یکی

برسم شروع خواهد   خ یتار  نیبرسم شروع خواهد شد، به ا   زیبه آن چ  د، شروع خواهد ش  یبرسم زندگ  ز یچ  نی به ا  ندیگویم 

  ینیب  شیدارند، بله، پ  یذهنکه در زمان هستند و من  مردمعوض خواهند شد.    هاتیکه وضع  استنیمنظورشان ا  ؛  شد
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 یی زهایرا در همان چ  یبهتر خواهد شد و زندگ  یلیشروع خواهد شد، خ  شانی زندگ  هاتی وضع  ر ییکه در اثر تغ  کنندیم 

 .نندیبیاند م شده  تیهوکه هم

م   نیبراعالوه به  دیدانیشما  چهارتا  خاصکه  هرچ  تیاصطالح  از  بگ  یزیما  قرار  مرکزمان  بب  ردیکه  آن  برحسب   مینیو 

 م، یکه خواند  ی تیب  نیل در واقع هماوّ  تیو در ب  .است و قدرت  تیاست و هدا  تیامن  عقل است و حسِّ  هانی و ا  میریگیم 

  یکه من عقل درست  ستنیمن ا   ی فعل  تیوضع.  یکن  تیمرا هدا  و ت  خواهمیمن م   :که  دیگویم   تیب  یندهیگو  کهنیمثل ا

من  تیهم ندارم، هدا تیحس امن رم،یگیم   یماد یهایدگی همان نیعقلم را من از ا  کهنیا  یبرا کنم، یندارم، دارم اقرار م 

 خوامینم  کنم،یم   ی کار  کی  کنم،یحسادت م   کنم،یم   یکار  ک ی  شوم،یم   نیگممرتب خش  م،یهم افتاده دست دردها

هستم،  رمقیب یلیها از من گرفته شده، خرو شدن با چالشعمل کردن و روبه  ییهم ندارم، توانا یباشم، قدرت یطورنیا

 ما.   م ییگویبه خدا م   م یرها نکن، دار  یطورنی مرا ا

به خدا   میافتاده پس ما حق دار  یبه وضع بد  بخشاتیح  تِیچهار تا خاص  نیهم اضافه شد که ا  گریمطلب د  کی  پس

 که نیاز ا  یاست، آگاه  تیاز وضع  یاست، آگاه  یحرف زدن مستلزم آگاه  یجورنیالبته ا  ، ما را نگذار  یطورنیکه ا  مییبگو

 .می که ما مرکزمان را عوض کن  ستا  یبهتر موقع  تیوجود دارد و آن وضع  یبهتر   تیوضع  کی

من   ن یپس بنابرا  .باردیتو بکن، م   ستم، یمن بلد ن  که نیو ا  می اصطالح تسلبه  ت، یب  چهارمکی   یحت  ت،یب  نی ا  لِّکُ  یِ از فحوا  و

 . شومیم   میتسل  یعنی لحظه،    ن یلحظه و آغوش باز دارم به اتفاق ا  نی در اطراف اتفاق ا  کنم یم   یی فضاگشا

 م ینشان بده  دوباره

 

 )دایره عدم( ۲شکل  
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در   ها[)دایره همانیدگی۱]شکل  را    یماد  ی زهایچ  نی ا  کهنیا   ی جابه  م ی. تسلشودیمرکزم عوض م   شوم،یم   میتسل  یوقت

  شودیباز شده از جنس عدم است، م   یآن فضا  کند، یلحظه، فضا را باز م   نی اتفاق ا  ی واقع  رشیپذ  م یمرکز ما بگذارد، تسل

بر آن در همان لحظه وضع و عالوه  . مینیبیو درست م   مینیب یآن م   له یوسلحظه به  ک ی. ما  )دایره عدم([۲]شکل    مرکز ما 

 نیو چند  م یشویم   اریلحظه ما از جنس    کیپس    د؛یگویشعر م   ن یکه ا  یبه آن حالت  میرسیدرست م   شود،یما عوض م 

 اری.  خوردیاست به درد نم  یذهنجان ما اوست، سرِ او بهتر است، سرِ من که عقل من  کهنی ا  ی کی.  میشویه م را متوجّ  زیچ

تجربه   یآرامش  کی  م، یکنیتجربه م   یعمق  کی  م، یکنیبد بود. سروِ روان را تجربه م   یلیمن خ  یقبل  تیمن اوست، وضع

 . میکنیم 

 د ید  م یخواه  م،ی بکش  رونیب  هایدگیو خودمان را دوباره از آن همان  می بران  هیبه حاش  م یرا در اثر تسل  ها یدگیهمان  ن یاگر ا  و

 ها تیو آن وضع  شودیمنعکس م   رونیمرکز ما در ب  شهیچون هم  گریدطرف. ازشودیمان بهتر م اصطالح وضعروز بهکه روزبه

ما   رون یب  شودیکه عوض م که درون ما    م ینیبیاست، م   رونی از درون به ب  ر یی پس تغ  رون،یانعکاس درون ماست در ب  ةجینت

م  وضع  یعنی  شود، یهم عوض  م   یپول  تیمثالً  بچه  شود، یما عوض  همسرمان،  با  دوستانمان عوض   ای  مانیهاروابطمان 

به   میما را که گفت  نیپس مگذار چن.  شوندیدارند بهتر م   یرونیب  یهاتیکه وضع  مینیبیم   می که هست  ی. در هر سنشودیم 

 بله.  کند، یکمک م   کند، یخدا، او دارد به ما کمک م 

 باشد  ن یکه ا  یبعد  شکل

   

 

 )مثلث همانش( ۳شکل  
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مرکز ما، که   شوندیها م و آن  یمادّ   یزها یبا چ  میشویم   دهی ما همان  یوقت  میگفت  . ما را  نیمگذار چن  کند،یم   یدوباره معن

م   ی و قدرت ما از مرکز مادّ  تیو هدا  تیامن  باشند و عقل و حسِّ  هانیچهمان نقطه  یدگیدر موقع همان  شود، یگرفته 

 . دیآیوجود م هم که تا حاال نبود، در ما به  مقاومت قضاوت و  

 زِیچ  کیپس همانش با    .که تا حاال نبود  شودیم   دهییدر ما زا  ت یدو تا خاص  م یشویم   دهیهمان  ی زیچ  ک یبا    کهنی ا  محض به

  دهدیرا که ذهن نشان م   یزیهرچ  دهد، یها را نشان م ذهن آن  م، یشویم   دهیکه ما همان  یزیباشد که با هرچ  ادمان ی  ؛  گذرا

ناآگاهانه همان  .گذاراست، آفل است ما  م یپس  تول  یزهایبا چ  م یشویده  مقاومت و قضاوت هم  ا  شودیم   دیآفل و   ن یو 

عقل   یعنیرِ تو،  سروِ روان و سَ  ن یا  ی لحظه مقاومت کردن سبب خواهد شد که ما جلوبهچراکه لحظه.  ستین  یخوب  تیوضع

باال رفتن مقاومت، ما   بو به تناس  کندیما را اداره م   یدائماً زندگ  ، لّکُ  دِرَخِ  ، یزندگ  دِرَخِ  ، یعقل زندگ  .میریرا بگ  یزندگ

ده   ، یتا نه سالگ  نی که ا  میواقعاً شرّ است، بارها گفت  مثلثِ  ، مثلث  ن یکه ا  دینیبیم   ل به ما کمک کند.کُ  عقلِ  میگذارینم

 شکل    یکیآفل، آن    ی زهایمثلث همانش با چ  ن یعوض بشود، در مقابل ا  دیقابل قبول است، بعداً با   یسالگ

 

 )مثلث واهمانش( ۴شکل  

 م،یشنویحرف را ما از موالنا م   ن یکه ا  دفعهکی  .البته  دیشناسیکه شما م   دینیاست، جالب است. بب یگر یکه مثلث د  

 ما را نیمگذار چن  !ارای ،َسِر تو  ،جانا
 نما آن قامت و باال راَسرِو روان بِ  یا

 ( ۸۷شمس، غزل شماره    وانید  ،ی)مولو

به آن   دیبه ما نشان بدهد، اگر بخواهد نشان بدهد با  خواهدیوجود دارد که خدا م   یسروِ روان  کی  میشویه م متوجّ  که

برا  تینهایب زنده بشود،  ما  نبا  ن یا  ی در  ما  کن  د یکار  کن  م، یمقاومت  بنابرا  م، یو قضاوت  قضاوت خدا تسل  ن یپس   می به 

اتّ  می کنیم   ییو فضاگشا  میشویم   قدرت   ای   ، یزندگ  فکانِ ْ و قدرت کُن  شودین لحظه و مرکز ما عدم م یفاق ا در اطراف 

 :  دیگویکه م   ، یزندگ  تغییردهندگیِ
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 ر یِم او جاْن َدَهَدت، رو ِز نَفَْخُت بِپَذدَ 
 است، نه موقوِف ِعلَل  کُونیَ او ُکْن فَ  کارِ 

 (۱۳۴۴شمس، غزل شماره    وانید  ، مولوی )  

د  دینیبیم  ما  قبل  گریکه  شکل  همانش([۳]شکل    یدر  بود  )مثلث  علل  طر  کهنیا  ی برا  میموقوف   ها یدگیهمان  قیاز 

  . میکنیو عمل م  )مثلث واهمانش([۴]شکل  م یکنیعدم فکر م  قی. االن از طرمیکردیو عمل م   میکردیو فکر م  میدیدیم 

  د ینیبی. م کندیبه ما کمک م   اردد  یشفابخش زندگ  یروین  یعن ی  یطرففقط علل آن  ، میخارج شد  یرونیاز علل ب  نی و بنابرا

 تیدو تا خاص  ن یو عدم ا  ؛  شکر است  ی کیصبر است    ی کیوجود آمد،  در ما به  میشناختیکه تا حاال ما نم  تیکه دو تا خاص

را  یزیچ کیو هر موقع  شودیصبر و شکر در شما ظاهر م  د، یکنیدر ذاتش است. هر موقع مرکز را عدم م  شناسد، یرا م 

  یبه عمل واهمانش و عذرخواه  نی . پس بنابراشودیمقاومت و قضاوت ظاهر م   د،ینیبیآن م   قیو از طر  انتمرکز  دیگذاریم 

 . دهدیاست، رخ م   یاصالً عذرخواه  تیب  ن یتمام ا  دینیبب  ؛ که  از خدا  ، یاز زندگ

تو   رِگرچه سَ  .میتو را رها کرده بود  رِکه ما تا به حال سَ  دهدیدرضمن نشان م  تیب  نی ، ا  ما را  نیمگذار چن  !   ارا یتو    رِسَ  جانا

که معنا خودش را   دی. آنقدر بخوانماندیتابلو م   ک یو مثل    دی نیشما بب  دیرا با  هانیکه ا  میگویم  یول  ؛  تو  رِ م به سَسَقَ  یعنی

که جنس  دینیبیم   طورنیو هم  ،   بله  !؟دیآیدرم  یچطور بایز  ی لیخ ، متوازن    ی معنا الحاصطبه یمعنا  دینینشان بدهد، بب

 مثلث واهمانش است.  نی ا  ن یندارد و بنابرا  یدگیبه همان  لیاصالً م  م، یبشو   اریما به آن هش یعدم وقت

مثلث    و  است  یمثلث خوشبخت  ای   رییمثلث تغ  ایمثلث واهمانش  )مثلث واهمانش([  ۴]شکل    نی . امیدو تا مثلث دار  پس

 دهد ینشان م   )مثلث همانش([۳]شکل  شخص    نی که ا؛  است    مثلث شرّ   ،آن مثلث همانش و قضاوت و مقاومت  ،است  کین

ن ما یمگذار چن  :دیگویموالنا م   یکه وقت  کنندیه نممردم اگر هم بشنوند، توجّ  یحتّ  . و را گذاشته مرکزش  هایدگیکه همان

  خواهند یشان م از دوست  خواهند، یرا مثالً از همسرشان م   تی امن  ندارند، حسِّ  تیامن  مردم حسِّ  کند؟یرا، به چه اشاره م 

از هم خواهندیم   یخاصّ  یاز گروهها  ای اند دست  را داده  شانتیهدا  خواهند،یم   هایدگیهمان  نی. عقل ندارند، عقل را 

 . زندیریآفل دائماً فرو م   ی زهایهستند و چ  دهیآفل همان یزها یبا چ نکهیا  ی قدرت هم ندارند برا  ان،تشجانایه

دائماً   هانی شده و ا  لیگذرا تشک  ی زهایبراساس چ  یذهنمن  یعنیآفل در مرکز ماست،    زیکه چ  م یکنیه م را هم توجّ  نیا

  یما زندگ  گذاردیو ترس نم  .ترس است، ترس   یذهنما در من  جان یه  نیترو غالب  جانیه  نی ترعمده  نی بنابرا  زند، یریفرو م 

هر کسمیکن م   ی.  همان  یکس  هرندارد.    تیامن  حسِّ  ترسدیکه  از  مرکزش    رد، یبگ  تیامن  بخواهد حسِّ  هایدگیکه  اگر 

باشد، مجبور   ی . اگر مرکزتان مادّدیریگیرا از مرکزتان م   تی چهار تا خاص  ن یا  شهی باشد، چاره ندارد. شما هم  یدگیهمان

 .  دی ریبگ  تیامن حسِّ  زد،یریکه دائماً فرو م   ی زیکه از چ  دیهست
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وارد   شوند، یها م وارد گروه  رند،یبگ  تیامن  صال به خدا حسِّاتّ   قیاز مرکز خودشان، از خدا، از طر  توانندیچون نم  مردم

 هانیهستم، ا  تیهوها همهمه آدم که من با آن  نیکه ا  کنندیو در ذهنشان استدالل م   رند، یگیاز »ما« م   شوند، ی»ما« م 

و معتقد هستم   دانم یرا من م   هانیا  ی چون باورها  دانم یهم م   ن یمن است. بنابرا  یباورها  هانی ا  ی پشت من هستند و باورها

 تا به حال نتوانسته که از جمع حسِّ   کسچیو ه  ،م استتوهُّ  هانی ا  یهم پشت من هستند. هر دو   هانیو گذاشتم مرکزم و ا

 . ردیعقل بگ  ا ی  ردیبگ  تیامن

که،   د ینیبیم   ن یبنابرا  پس .  کندیاشتباه م  شهی جمع هم  . !کندیعقل جمع عقل من است، پس جمع که اشتباه نم  دیگویم 

قل من حداکثر عقل  . عدیبکن  یخودتان معن   ی برا  دیرا با  ن«یما را، آن »چن  نیمن، مگذار چن  کنم یهمه که صحبت م   نیا

 . کنم یم   دیتقل  افتم، یها راه م من هم دنبال آن  رودیم   ی من دست جمع است، جمع هر طرف تیجمع است، هدا

 یکی  شود،یم   جادیهم در ما ا  یگر ید  یهاتیخاص  ک یما،    م یشویم   دهیمانه  که نیمحض ابه  که   دیکنمیه  درضمن توجّ

. مینیبیم   هایدگیهمان  قیاز طر  م،ینیبینم  گر یخدا د  قیو از طر  م یشویاز خدا جدا م   کهنیا   ی به شک، برا   م ی افتیم   که نیا

و   م یخودمان ثابت کن  یو برا   م یبکن دیاست و استدالل با  یچطور  ست،یکه اصالً خدا هست، ن  یبه شک اصل  م یافتیپس م 

 . هانیا

 . خدا را ثابت کند حتماً شک دارد  خواهدیکه م   یکس

  ت یهدا  یعقل را گرفته و جا   یاز جمع جا   دیتقل  )مثلث همانش([۳]شکل    یشخص  نیچن  کی   یاست. برا   دیتقل  گرید  یکی

که ما از جمع    یتیامن  . حسِّستین  یزیچون جمع قدرت دارد، او هم قدرت دارد. همچو چ  دیآینظرش م هم گرفته و به

پشت من هستند باز   ها نیا  م ییگویم   ی. هشودینم  یچیه  م ینیبیم   م یکنیم   ن یتلق  یاست. و ه  یپوشال  اریبس  میریگیم 

چهار   نی از ا  م،یو وصل به خدا نشو  )مثلث واهمانش([۴]شکل    مینکن  یمرکز را خال  کهیتا زمان  ن ی. پس بنابرامیترسیهم م 

که   دیگویم   والنا مثل م   یآمده. انسان  شیپ  یکه چه اِشکال  می شویه م نخواهد بود. پس متوجّ  یخبر   بخشاتیح  تِیتا خاص

 جوری مگذار.یعنی بشر را این  ما را.   نیمگذار چن
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 ذهنی()افسانه من۵شکل  

  .دهمیم  حیتوض  تیب  نی دوباره با ا  م، یاداده  حی. بارها توضدیشناسیشکل را هم م   نیا

 ما را نیمگذار چن  !ارای ،َسِر تو  ،جانا
 نما آن قامت و باال راَسرِو روان بِ  یا

 ( ۸۷شمس، غزل شماره    وانید  ،ی)مولو

را گذاشته   زها یشده و چ  دهیهمان  زهایاست که آمده با چ  یدر واقع آخر و عاقبت کس  ذهنی([)افسانه من۵]شکل    شکل  نیا

 نیکه ا  مینیبیو م   .مرکزش به او غلبه دارد  زشِیها و فرورآن  رفتنِنیازب  در مرکز خودش، قضاوت و مقاومت دارد و ترسِ

ذهنش    ق یاز طر  شه یبا ذهنش، هم  یعنی   .کندیم   جادیو دشمن ا  کندیم   جادیمسئله ا  کند، یم   جادیشخص دائماً مانع ا

ه  ، ندیبیم  ه  ستین  موقعچیو  مرکزش  به خدا وصل بشود،  نم  موقعچیکه  بنابرا  ، شودیعدم  م   نی و  مسئله   ند، یبیمانع 

به او   چیاست، ه  یذهنمن  داشتنِ  ةجیکه نت  دید  جورنیو ا  .سازدیو دشمن م   ندیبیو دشمن م   سازدیمسئله م   ند، یبیم 

  ن یکه مگذار چن  دهدیواقعاً نشان م   ([ذهنی)افسانه من۵]شکل  شکل    نی . پس اشودیمحروم م   یاز زندگ  و  کندیکمک نم

  ؟چه  ی عنیما را  

که عرض کردم اصالً   طورنیهم  ؛کرده    جادینکند ا  یزندگ  کهنیا  ی برا  یموانع ذهن  یلّمثالً کُ  یسالگکه در سن چهل  یانسان

به   یذهنمن  یلحظه است ول  ن یا  یمخرّب را که زندگ  دهیپد  ن یاست. شما ا  ندهیبه آ  یها موکول کردن زندگاز مانع  یکی

م   ندهیآ تغ  کندیموکول  به  م   کند، یم   موکول  هاتیوضع  رییو  بب  دیتوانیشما  خودتان  همدینی در  ما  بزرگ   طورنی.  که 

دار بکنم، ازدواج کردم خانه بخرم، بچه  دیازدواج با   مییگویبعد م   رم،یبگ  پلم ید  رم،یمدرک بگ  دیبا  م یکنیشروع م   م،یشویم 



                                                                           ۸۳۰برنامه مشاره 

Program # 830 

 12صفحه:  

  ی من ذهن  اندازد؟یعقب م   یاندازم، ک یب دارم عقب م شروع بشود. مرتّ  میها بزرگ بشوند از خانه بروند تا زندگبشوم، بچه

 . کندیم   یکه در زمان زندگ

که حاال وضع  م یگویباز هم م  رم، یمانده بم قهیدق ک یاآلن  یحتّ طورنیهم کنمیم  یزندگ ذهنی من ة در افسان کهیزمان تا

خواهم کرد.    یاگر خوب شدم زندگ یر یدر سن پ  م یشویم   ضی مر یموقع ک یم کرد.  یخواه یزندگ  ا درست خواهد شد و م 

 دهدیرا م  ی معن  ن یما را. پس ا  نی. مگذار چنیر یم یم  طورنیکرد؟ و هم یخواه یزندگ ی. ک ! که ی شویخوب نم که گرید

 دارد.   ینوع زندگ  نیا  یندارد ول  ذهنی([)افسانه من۵]شکل    ینوع زندگ  نی ا  یکه آخر و عاقبت

 

 )حقیقت وجودی انسان(۶شکل  

 خواهم، یتو را م   رِ من سَ  ، یتو مرکز من هست  ،ی! تو جان من هست  جانا  دییگویشما م   دینیب یانسان م   یوجود  قتیدر حق

فضا  ن یا  یکرد و وقت یمرا باز خواه درونِ یِ مرا، فضا  درونِ  ن ی بنابرا ؛  گذاشت ینخواه یطورنی تو مرا ا ،یمن هست ار یتو 

را   هانی ا  یکییکیبعداً    ه، یبه حاش  رانمیل م که اوّ  ، هایدگیهمان  نی از ا  دمیکش  رونیمن خودم را ب  یعنیباز شد،    تینهایب

  روِسَ  گر یخودم را آزاد کردم، د  هایدگهمانیهمه    زا  ی. وقتکنمیها آزاد م و خودم را از آن  کنمیو ال م   کنم یم   ییشناسا

 ییفضاگشا  تِیخاص  نیثبات و ا  نیا  د، یآیجا با من م سروِ روان را چون روان است همه  نیا.  روان تو در من زنده خواهد شد 

شدن مرکز، صبر و محض عدمکه به دینیبیو م  .زنده است شهیتو در من هم یقامت باال  یعن ی جا با خودم دارم، را در همه

 شهیو شکر واقعاً هم  کندیو رضا شروع م   رش یانسان کارش را و فکرش را با پذ  د،یآیوجود م به  ز یپره  دیآیوجود م شکر به

 با آن است. 
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که هم   دینیبیباال، پس م   دیآیم   جوشدیاز اعماق وجود آدم م   سببیب  یشاد  کردنیزندگ  یطورنیا  یمدت  ک یپس از  

را   ها نیا  رد؟ یگیم   یکسرا از چه  هانی . اسببیب  ی دارد هم قدرت دارد هم شاد  تیدارد هم حس امن  تیعقل دارد هم هدا

خدا   قِیعم  تینهایما سروِ روانِ ب  یما که وقت  ییحالت نها  یعنیشده.    نندهیشده؟ آفر  یجور بعد چه  .ردیگیم   یاز زندگ

امن  میهم شاد هست  ننده،یهم آفر  میهم شاد هست  نش،یو آفر  ینندگیبه آفر  م یکنیما شروع م   میشویم   تیهم حس 

 م؟ یخواهیچه م   گرید  . نندهیهم آفر  ، کندیم   تی خدا ما را هدا  مه  ، میهم قدرت دار  ،میهم عقل دار  ، میکنیم 

  م، ی بکن  عیسر  یبررس کیهم    گریرا با دو شکل د  تیب  نی اما هم  

 

 ذهنی( )شش محوراساسی زندگی با افسانه من۷شکل  

با افسانه من۷]شکل    شکل  ن یا  میگفت م   ذهنی([)شش محوراساسی زندگی  وضعش   کهیکه شخص درحال  دهدینشان 

 هانی ا ی و قدرت ندارد، همه  تیو هدا ت یو عقل و حس امن  هانیچاست با آن نقطه  دهیچون همان ؛ است م یاصطالح وخبه

 ، کندیم   ی سازدشمن  ندیبیدشمن م   کندیم   ی سازمسئله  ندی بیمانع م   دارد،مقاومت و قضاوت    رد،یگیآفل م   ی زهایرا از چ

]شکل  شکل    نیدر ا  دهدیاجازه نم  کهنی خدا به او کمک کند و ا  دهدیاجازه نم  ؛  کندیم   یزندگ  یذهنو در افسانه من

با مقاومت و قضاوت   کندیکه م   ی کار  نیلاوّ  کهنی ا  ینشان داده شده، برا   ذهنی([)شش محوراساسی زندگی با افسانه من۷

. ستیبه زمان است از جنس خدا ن  ی متّک  ن یبه زمان، پس بنابرا  افتد یاز جنس جسم هستم و م   ن م   : که  دیگویم   دن،یو همان

 ، دیبکن  دیخواهیهم نم  یو کار  دیستیهم به آن ن  اریو هش  دیستیاگر ن  د، یلحظه شما از جنس خدا باش  نیدر ا  یعنیست  لَاَ

 ی ز یچ  نیهمچ  ستم، ین  یمن از جنس زندگ  دییگویلحظه م   نی ا  یعنیکردن  ست را انکارلَ. اَدیکنیست را انکار م لَپس شما اَ

من   یعنی  یتو جان من دیگویم  کهنی جانا سر تو جانا، ا :دیگوی. م دیآیجور در نم تیب ن یبا ا که نی ا ی برا ،است  رممکنیغ
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 خواهم یعقل تو را م   خواهمیتو را م   رِ ست، من از جنس تو هستم، پس من سَلَاَ  اقرارِ   یعنی جانا    از جنس تو هستم. اصالً خودِ

 مرا نگذار.  یطورنیا  ،یمن هست  اری و تو  

را  نش یچرا که آن عقل را ندارد آن ب دیبگو تواندینم ذهنی([من  )شش محوراساسی زندگی با افسانه۷]شکل شخص نیا

 ها را دارد. جسم  نشیندارد ب

 

 )شش محوراساسی زندگی با حقیقت وجودی انسان( ۸کل  ش

بشود و مرکزش   میتوانسته تسل  کهیکس  دارد،   )شش محوراساسی زندگی با حقیقت وجودی انسان([۸]شکل  یکی  نیا  یول

لحظه   نیفاق ا به اتّ   دیگویبزرگ م   یِبل  کیلحظه    نیادر    کندیست م لَاقرار به اَ  کهیکس  کند، یست م لَرا عدم کند اقرار به اَ

 م، یجسم را کنار بزن  م یتوانیکنار. پس ما م   رودیمرکزش و جسم م   شودیشده م گشوده  یهمان فضا  کند،یم   ییگشاو فضا

اقرار   کهنی ا  یبرا   کندیشد و خدا دارد به ما کمک م   جادیصبر و شکر در ما ا  مینیبیبالفاصله م   .مرکزمان  میعدم را بکن

 . میما از جنس تو هست  میکرد

 ذهنی([ )شش محوراساسی زندگی با افسانه من۷]شکل    عدم بشود مرکزتان، مقاومت و قضاوت ما   نکهیمحض ابه  ،  حاال

و   ردیگیآن را م   یجا  )شش محوراساسی زندگی با حقیقت وجودی انسان([۸]شکل  زیو صبر و شکر و پره  شودیصفر م 

به قضا گوش م آن ما  ا  ایکه خدا  دییگویشما م   ی عنی  میکن یم   یی. هرموقع فضاگشامیکن یموقع   توکه    یفاقاتّ  ن یمن به 

 افتد، یم   یفاقاتّ  کیموقع  . حاال آنکنمیمن در مقابلش مقاومت نم  ،من قبول دارم  کنمیم   یی گشافضا  یوجود آوردبه

و به شما   کندیشما را خوب م   یدهارد  کند،یشما را کمک م   یزندگ  یِو شفادهندگ  یبالندگ  ی روی است که ن  نی فاقش ااتّ

که انعکاس   دید  دیخواه  دیکنیرا م   کار نیکه ا  جیتدرو به  ، هیبه حاش   دیانرا بر   ها یدگیهمان  د، ینیکه درست بب  دهدیعقل م 
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من    یبدهد که زندگ  صیتشخ  تواندیم   یکسو هر  .شودیبهتر م   ، شودیدارد م   بایز  اریبس  رونیشده در بمرکزِ صاف  نیا

 م ینیبیم   شودیم   دهیما، و عقل ما سنج  یِچشم حسّ  شود، یم   دهیچشم ما د  لهیوسکه به  یزیچو آن  .شودیدارد بهتر م 

 .شودیهتر دارد م ب  ، شودی درست دارد م 

با   م یکرد  جادی را ا  یریگچون امکانِ کمک را و کمک  کندیاو دارد به ما کمک م  .به خدا  میما گفت  ،ما را  نیمگذار چن ؛  پس  

خدا   ت ینهایبه ب  که یکس  ا یخدا به من کمک کند    ا یبه کمک دارم، حاال    اج یمن احت  : که  دی گویم   ت یب  لِّکُ  ی عنی.  تیب  ن یا

به ما   تواندیمستقر شده، آن هم از جنس خدا است م   ، شده  ر یگیاو جا  رروان خدا د  روِکه سَ   یاست. هرکسزنده شده

 نی از ا  یکی  میگفت  هست؟  ادتانی  ؛  کننده شک استد که قطعبَ  فاقاتِکه اتّ  مینیبیم   واشی واشی  نی کمک کند. پس بنابرا

شک است، شک.   میکنیم   دایما پ  ذهنی([اسی زندگی با افسانه من)شش محوراس۷]شکل    که با همانش  ییهاتیخاص

. کنندیاستدالل م   ن یهم  ی برا  دانندیبه ذهن م   کند،یما را اداره م   یبزرگ  دِ رَخِ  کی  دانندیکه در ذهن هستند نم   ییهاآن

 کردن ندارد.هستند وگرنه خدا ثابت  کها در شآن  کنند، یبکنند، دو دوتا چهارتا م   خواهندیخدا را ثابت م   هایلیخ

 ج یتدربرطرف بشود و به  میکرد  جادیاما  که موقع همانش    یاست که آن شَکّ  نی ا  ی برا  افتدیما م  یفاقات بد که برا اتّ   نی بنابرا

و   م یتسل  ذهنی([)شش محوراساسی زندگی با افسانه من۷]شکل  شخص    ن ی و ا  . ما  میشویکه از زمان جمع م   مینیبیم 

پس  شناسد، یم  )شش محوراساسی زندگی با حقیقت وجودی انسان([۸]شکل    ی کی  ن یا  یول  ،شناسدیهم نم  یی فضاگشا

 شودیم   ترعیکه فضا در مرکز ما وس  م ینیبیما، م   میکنیو هرچه راه را باز م   .کندکه خدا به او کمک    دهدیاجازه م   نی بنابرا

 .شودیما بهتر م   یروز زندگو روز به   میآوریوجود م را ما به  یاز زندگ  شتریب  یریگکمک  ای را    شتر یو امکان کمک ب

فرمان    م ییگویم   کهنی و ا  .شودیم   شمرکزتان و ذهنتان خامو  شودیکه عدم م   دینیبیم   دیشویم   م یو هرموقع شما تسل

)شش محوراساسی زندگی ۸]شکل  ردیگیشکل صورت م   نیدر ا   د،یذهنتان را خاموش کن  دی توا، خدا گفته خاموش باشنصِاَ

 ن ی. اردیگیصورت نم  ذهنی([)شش محوراساسی زندگی با افسانه من۷]شکل  ییدر شکل باال  ، با حقیقت وجودی انسان([

 یذهنمن  کندیفکر م   زد، یریفرو م  یذهنمجبور است حرف بزند چون چند لحظه حرف نزند من  زند، یشخص دائماً حرف م 

 . کندیتباه م است، اش

)شش  ۷]شکل  شخص  نیو ا  .و کوثر است  منارَّکَ  نی گفته شده درواقع معادل ا  نییروان که مصراع پا  روِسَ  یا  طورنیو هم  

شخص که مرکزش پر از   نیندارد، ا  یعمق  کهنی ا  یبرا  شناسدیخدا را نم  یفراوان  ذهنی([محوراساسی زندگی با افسانه من

  ؛ ند یبیم   هایدگیبرحسب همان  ، است  سیخس  ، نظر استتنگ  ، است  شیمحدوداند  ، است  نیاست محدودب  یشدگت یهوهم

 دارد.   یمیوضع وخ   یلیپس خ  ، ترس در مرکزش هست  روند،یم   نیمحدود هستند و از ب  هایدگیهمان
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ما را،   نیکه مگذار چن دینیبیشما م  ذهنی([افسانه من)شش محوراساسی زندگی با ۷]شکل شکل  نی با ا یپس حاال حت

 . دیگویم   ت یبشر  ی برا  د، یگویدونفر نم   ی کی  ا یخودش    ی را فقط برا  ن یکه موالنا ا  دیبده  میتعم  جا نیشما از ا  دیتوانیحاال م 

و بال سر   کنندیو تو را انکار م   نندیبیم   هایدگیبرحسب همان  هانی رها نکن، ا  یطورنیبشر را ا  ن یا  دیگویدارد به خدا م 

هستند،  خبریمنا و کوثر برَّکنند، عقلش را ندارند، از کَ تیخودشان را هدا یجورچه دانندیو نم ، خودشان خواهند آورد

 هستند.    خبریتو ب  روانِ   روِاز سَ

داشته و  یگرام  ،داشته ز یخدا ما را عز دیگویمنا م رَّپس کَ .اوست  یِفراوان تینهایاوست و ب تِینهایاو معادل ب  روانِ روِسَ

)شش محوراساسی زندگی با حقیقت ۸]شکل    زنده بشود  خواهدیاست که در ما به خودش م   ن یاو معادل ا  داشتن یگرام 

انسان([ ب  وجودی  برا به  زیچاست همه  تینهایو خودش چون  فراوان  است. کس  یصورت  مقدور  باز   کزش مر  کهیما  را 

 یزهایاگر چ شودیروابطش بهتر م  شودیم  ادیخودش بفهمد پولش ز کهنیه خواهد شد که بدون امتوجّ جیتدربه کندیم 

هم در   کند، یرا تجربه م   یفراوان  ی صورت مادّبه  ی در اطرافش حت  شوند،یتر م ها فراوانخودش، آن  یبرا   یارزش زندگبا

 .رونیدرون هم در ب

وجود دارد مطمئن   یابیکه کم  ییجاهااست، آن  یفراوان  رونیانعکاسش در ب  کندیم تجربه  را   یانسان اول در درون فراوان  

و خساست مرکزشان را گرفته است   ی نظرتنگ  ت، یمحدود  ن یاست. بنابرا  یشدگتیهوها پُر از همکه مرکز آدم  دیباش

از   یداشته باشند ول  ی ادیممکن است منابع ز  ینیسرزم کی   ، یگروهکی  ،یکسکیاست.    ن یهم هم  رون یانعکاسش در ب

 ها کمک بکند. چرا؟ مرکزشان خراب است و اجازه ندهند خدا به آن  رند، یبم  یگرسنگ

 ن ی ا  تکِ ها مهم هستند، شما تکشکل  ن یا  ،  ذهنی([)شش محوراساسی زندگی با افسانه من۷]شکل  شکل    نی مطابق ا

بکن  ایزوا نگاه  با افسانه من۷]شکل  شکل    نی . ادیرا  زندگی  م     ذهنی([)شش محوراساسی   شخص، کیکه    دهدینشان 

  شکل   ن یو ا  گذارند؟ینم  یصورتچهبگذارند به  خواهندینه؟ اگر نم  ا ی  ند کُها کمک  بگذارند خدا به آن  خواهندیم   گروه کی

 م یتصم  خانواده کی  ه،گروکی  شخص،کیکه    دهدینشان م   )شش محوراساسی زندگی با حقیقت وجودی انسان([۸]شکل  

 یبعد   ت ی. بله. و بدهدیم   یچه معن  تیب  نی ل ادر مصرع اوّ  نی که آن چُن  دند یند و فهمها کمک کُاند که خدا به آنگرفته

 : دیگویم 

 

مخُ   را یَمفرش خاک نی ا ُکن و روشن ُکن رَّ
 گنبِد َخضرا را   نیا دگر بِنما دِ یخورش

 ( ۸۷شمس، غزل شماره    وانید  ،ی)مولو
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 یچ  نم،ین من ببن و نور بده روشن کُن، سرسبز کُن، آبادان کُکُ  م خُرَّکه:    دیگویپس م   .یآسمان آب  نیا  یعنیخَضرا    گنبد

  پس َمفرشِ   .است  یگستردن  زیما است، َمفرش هرچ  یخاک  َمفرشِ  می آن نشست  یرو  یاریعنوان هشکه ما به  یزیرا؟ هرچ

 ییخدا  ی اریجهان هست که هش  نی در ا  که یزیما و هرچ  یِوانیح  نِ ما، جا  جاناتِیما، ه  جسمِ  ن یما، ا  یبر فکرها عالوه  یخاک

 . است،   یخاک  آن مَفرشِ   ،و از جنس جسم است  کندیم   ی است و در آن زندگخلق کرده

 اجیتَن، به مغز ما احت  نینشسته در ا  ،امتداد خدا  ، یاریهش  ؛  است در ما آن نشسته  ی رو  ی اریکه هش  یا نهیآن زم   یعنی

ات وجود من سلول، تمام ذرّ  در حَدِّ  زتر یکشف بکند هرچقدر هم ر  تواندیکه ذهن م   یز یهرچ  ستم یس  لِّدارد، اصالً کُ

. اگر ما به شودیجسم آبادان نم  ن یو ا  نم یبیکه: اگر نور تو نباشد من نم  دیگوی. م دهندیرا نشان م  ی درواقع مفرش خاک

 . میکنیم  جادیدر خودمان ا  یراتییتغ  ،میکنیمقاومت نم  م یحرف معتقد باش  نیا

با   یذهنمن  ن یعموماً اغلب ساکنان کره زم   .استرا منحرف کرده  تیبشر  ، یذهنمنِ دارند و مقاومت و قضاوت دارند و 

  ها یدگیهمان  نک یع  قیکه: من ازطر  د یگویدارد م   د؟یگویدارد چه م  . ندارند  ینیبهستند، روشن  ده یآفل همان  یزهایچ

و عمل   کنمیو فکر م   نمیبیم   هایدگیهمان  قیمن تا ازطر  نم، یروشن بب  من  یچَشم من بردار  یاز رو دیرا با  هانیا ، نمیبیم 

هستم خوب   ض ینخواهد کرد، مر  دا یم نخواهد شد، سامان پمن خُرّ  فرشِ من، جسمِ   ن ی ام ادَم تو را گرفته  ی و جلو  کنم یم 

 که نیا  ی شدم؟ برا  ضی مر  را . چکنم ینم  ییفضاگشا  کنم،یاست؟ خودم، چراکه مقاومت م کرده  ض یمن را مر  ی نخواهم شد. ک

 شهی. آن شعر همشودیبه ضرر من تمام م   کنمیو عمل م   کنم یفکر م   یهرچ  . فکر بکنم و عمل بکنم  یچطور  دانمینم

  : باشد که  ادتانی

 کندیم رونیز زنده مرده ب چون
 تندیم یمرگ یزنده سو نفس

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

لحظه  بهلحظه  یزندگ  یعنیاست،    یردگُم  یذهنمن  اندازد، یم  رون یرا ب  یردگهر ُم  ، از زنده که خودش زنده هست  خداوند

که ما   م یتا ما بفهم  کندیم   یکارخراب  یذهنمن  ن یو ا  .به آن  م یادهیرا از ما جدا بکند و ما چسب  یذهنمن  ن یا  خواهدیم 

م رّ خُ  .شد  م یم نخواهرّ ما خُ؛    کند یعمل م   رد،یگیم   م یتصم  کند، یفکر م   یذهننم   که یو تا زمان  م یرا نگه ندار  یذهنمن  ن یا

هست، سامان داده شده هم هست، نظم گرفته هم هست، م هست، آبادان شده هم  ه  شاد هم هست، سرسبز  یبه معن

 که:   دیگوی. پس م یسامان بدهد، نظم بدهد که با زندگ تواندینمرا    اشیزندگ  که  ترسدیم   که یکس  .ندارم من  ینظم

 ت ینهایمن را به ب  یعنیدگر همان سرو روان است؛    دِیخورش  .دگر بِنما   دِیخورش؛    را  خاکی  فرشَم  نیا   کن و روشن کن  خُرَّم

 طلوع بکند و آن زنده شدن تو در من است.   گرید  دیخورش  ک یجهان    نینشان بده؛ در ا  یعنی بنما    .نخودت زنده کُ
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ما   ی جسم  اتِیما است، ح  اتیمنبع ح  که نیا  ی آسمان مهم است؟ برا  دِیخورش  ن یدارد، چرا ا  دیخورش  ک یآسمان    نیا

  ی دیخورش  نی: ادیگویم   آوردیرا م   دیخورش  نیا  .گرید  ستی ن  یاصالً زندگ  م، یزنیم   خینباشد همه    دیخورش  نیاست، اگر ا

 یزیچچیه  م،یزنیم   خ یهم نباشد که ما    ی انرژ  م،یر یگیم   یاز آن انرژ  ا م   که نیا  ی دارد برا  یما به آن بستگ   ی مادّ  یکه زندگ

 . گُنبدِ خَضرا را  ن یا دگر بِنما  دِیخورش.  کندیاست که در انسان طلوع م   یدینوکر آن خورش  دیخورش  نی. هممیندار

شما   یذهند، مننَاجازه بدهم در من طلوع کُ  دید، من بانَطلوع کُ  دیدر من با  دیخورش  ن یا  دییگویشما به خودتان م   پس

 ن یکتاب بخوانم، کالس بروم، تمر  دیدر زمان است، حاال من با  کهنی ا  ی وضع من، برا  نی امکان ندارد با ا  ن ینه ا  دیگویم 

: دیگویم   د، یگویرا م   نیغزل هم  آخرِ   تیب  .بشود  نیا  خواهدیم   یزندگ  عالوهبه  ؛  ستیکارها دشوار ن  مانیبا کر  یول  .بکنم

 ش یجلو  تواندیحرکت را نم  ن یرا، ا  ییروشنا  نی شور را، ا  نی که هزاران طوفان ا  یاداده  یبی تو ترت  ، یا ختهیبرانگ  یتو شور

 ؟. بله  .ردیرا بگ

ا با  ببشکل  نی خوب  هم  من۵]شکل  شخص    ن یا.  دینیها  خُدیگوینم  وجهچیهبه  ذهنی([)افسانه  کُ رَّ:  کُ م  روشن  و   . نن 

 َمفرشِ  ن یکه ا  کند یو فکر م   . کنمیم و روشن م رّ و خُ  نمیبیم   ها یدگیهمان  قیم کنم و روشن کنم، ازطرمن بلدم خُرّ   دیگویم 

 نیهم  ، ستیگر نید  دیو دنبال خورش  شودیفاقات درست م و با اتّ   یرونیعوامل ب  یلهیوسما و جسمِ ما به  یفکرها   ، یخاک

برا  دیخورش است  شی آسمان  حس  دیچراکه خورش  .بس  تحر  شیهاآسمان  را   کند، یم   ک یرا  فکرش  و  را  پنج حسش 

را ما   )حقیقت وجودی انسان([ ۶]شکل  عدم    ی بکند. اما وقت ه یتغذ  تواند یبدهد تا فکر بکند، جسمش را م   ی انرژ  تواند یم 

  : که  میشویبالفاصله متوجه م   شود،یدرون باز م   ی فضا  ؛  مرکزمان  میگذاریم 

 بشر نور خداست  یِ اصل وتِ قُ 
    مر او را ناسزاست یوانیح قُوتِ 

 (۱٠۸۳  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 اج یاحت  گرید  دیخورش  ک یبه    دارد یباال که جسم ما را نگه م   دِیخورش  ن یبر اها عالوهما انسان  ؛  که نه   م یشویه م متوجّ  و

 شیطلوع کند و ما جلو  خواهدیو م   ، در ما طلوع کند  دیآن خورش  میدهیو اجازه م   ، میهست  دیکه خودمان آن خورش  میدار

 د، ینیبیم   هایدگیهمان  قیازطر  د یاشده  دهیهمان  کهنی ا  ی برا  د،یارا گرفته  شیلوکه چرا ج  دی ادهیاالن شما فهم  .می ارا گرفته

 آوردیوجود م که قضا به  یفاقاتب درمقابل اتّ مرتّ  ،دیکه حداقل حرف موالنا را بفهم  دینیبب  دی بتوان  گر ید  جورکی  کهنی ا  ی برا

 د،یحرف بزن  دیمقاومت بکن  دی با  :دیگویم   شما  یذهنمن  .دیکن  ییب فضاگشا مرتّ  د، یفضا را باز کن  د، ینگاه نکن  رونیبه ب

بده نشان  نهدیبرنج  د، یبشو  ی عصبان  د، یواکنش  بگو  ، .  آن  موالنا    ، نه  دییبه  راه شماست،  د  کیآن  ما    یگریراه   ادی به 

 : دیگویخواهم خواند. م  ی از مثنو  یاتی غزل اب  اتِی اب  نی . بخوانمیم   تانیبرا  ی از مثنو  را  تیچند ب  نیا ؛  است. بلهداده



                                                                           ۸۳۰برنامه مشاره 

Program # 830 

 19صفحه:  

 تصّور، ذاِت او را ُگنج کو؟  در
 در تصّور مثِل او دیدر آ تا

   (۱۲۲  تیدفتر اوّل، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

در ذهن   د، یو هم خورش  ت، ی نهایب  ن یسروِ روان، هم  نیهم  شود، یذات خدا که در انسان به خودش زنده م   نکهیا  یعنی  

تصوّر کرد. پس   شودیاو را نم  تینهایب  ن یذات خدا را. بنابرا  تصوّرش کرد  شودیبا ذهن نم  یعنی. در تصوّر؛  گنجدینم

که به خدا زنده شده است در تصوّر انسان   یانسان  کیمثل    ا ی مثل خدا،    یعنیمثل او،    گنجد، ی چون در تصوّر نم  نی بنابرا

 تصوّر کرد.    دشوی. نمگنجدینم

 دیرس نیالدّ شمسُ  یِ رو ثِ یحد چون
 دیچاُرْم آسمان َسر در کش شمِس 
 ( ۱۲۳  تیدفتر اوّل، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

م   دیخورش  ن یشمس چهارم آسمان، هم  ن یبنابرا   بود.  باال که اآلن صحبتش   یصحبت رو  یوقت  د،یگویخودمان است، 

از   هانی خدا، ا  ای که به خدا زنده شده است    یکه هر کس  دیتوجّه کن   د؛یخدا زنده شده رس  تینهایکه به ب  یز یشمس تبر

ب  م،ی بشو  یطورآن  میخواهیجنس هستند، ما هم م   کی   دیشمسِ خورش  یعنیپس شمس چهارم آسمان،    م،یشوزنده 

  یدسترس  ی درَبه خِ  ، ی به انرژما    گریعبارتِ د. بهردیبگ  یاز او انرژ  خواهدیآسمان م   دی. خورشندینشیآسمان، عقب م 

 .دیمرکز را باز کرد فهم  دیرا با  زهایچ   نی دارد. و منتها، خُب ا  اجیهم به آن احت  دیکه خورش  میدار

. تنها دیبفهم  دیتوانینم  نکهیا  ی تان برا با ذهن  دیکه نفهم  دیگویدارد موالنا م   ، دیتان بفهمکه با ذهن  دیارد   میاگر شما تصم

 نی . بنابرادیفهم  مید او، در مرکز ما، ما خواهرَخودِ او، خِ  هم با آمدنِ  نی و ا  میدرون را باز کن  ی است که ما فضا  نیراهش ا

به من.   دیفکرها ثابت کن  لهیکه به وس  دییبگو  دیو مقاومت کن  د یریبگ  خودتانرا به    یذهنبه اصطالح حالت منِ  دییا یشما ن

بفهمد با ذهنش همه   توانستیم   یاست، اگر کس  نیبهتر  گریموالنا د  یهاانیب  نیکند؛ که ا  انیبخواهد خوب ب  یاگر کس

 .گریبود د  دهیرا، خُوب فهم  زیچ

 د؟یکنیاست، توجّه م   یفکر فقط در حوزه مادّ  تِیّظرف  نکهیا  یبرا  د، یخودتان را زحمت نده   دیگویموالنا هم م   نیهم  یبرا   

 م یبانک و برو  میبگذار  م یببر  م،یمان را بشمارلپو  م،یاوریپول در ب  دانم، ینم  م،یاوریکه نان درب  کندیفکر ما به ما کمک م 

مان را به خانه راهِ م، یپولش را بده میدیچقدر جنس خر مین یبب میمحاسبه کن کندیو ذهن ما کمک م   میمغازه جنس بخر

ما که هستند،  ی هالیخُب فام  م ینیبب  کند یذهن کمک م   ؛   میغذا را به دهان خودمان بگذار م،ی غذا بپز  م یی ایب  م،یبکن  دایپ

ن   ی است، برا  ی اداره جهان مادّ  ی . برا یما که هستند در جهان مادّ  ی هادوست  تصوّر حضور هم   ی برا  ست، یتصوّر خدا 
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مرکزتان، تا آن عدم به   دیاوریعدم را ب  د، یکن  ییفضا گشا  دی ما، شما با  مییگویم   جا نیکه اآلن ا  ییزهایچ  نی ا  یعنی  .ستین

  ؛  چه است. بله  انی که جر  دیشما بگو

 ُکن جانها را، پُر َزر ُکن کانها را رهبر
 را  ایجوش و خروش آَور از زلزله در در

 ( ۸۷شمس، غزل شماره    وانید  ،ی)مولو

 د یدانیکن، هم جان ما را رهبر کن. شما م   ی ما را رهبر یهاجان  د،یگویما را رهبر کن، هم، م  یهاجان:  دیگویکه م   دینیب

به مرکز   ایتو ب  د، یگوی. م شناسدیجان واقعاً راه را م   نیباز بشود ا  یبه اندازه کاف  نیمرکز ما عدم بشود و ا  نکهیمحض ابه

است.   یاریرمز هش  جانیمعدن طال هستم، طال در ا  کیکند. و من به عنوان انسان    کارمن، مرکز من بداند کدام وَر برود، چِ

که مرکزش پر از   یذهنمنِ  نی ندارم. و ا  ی اری، من طال ندارم، هشذهنی([)افسانه من۵]شکل  حالت    ن یا  یعنی   ، یذهندر منِ

 د،یگوی. م ردیخدا را بپذ  یرهبر  رد،یذبپ  ی رهبر  تواندیرهبر بشود، نه م   تواند یاست، نه م   یاست، نه قابل رهبر  یدگیهمان

 .و در جوش و خروش آور  کن   یاریپر از هش یعنیرهبر کن و درون من را پر از زَر کن،    ایتو جان من را ب

 د،یآی درون ما به زلزله درم   یا یدر  شود، یو قضاوت صفر م   شودیمقاومت صفر م   یعنی  د، یایدم او ب  میگذاریهر دفعه که ما م   

اجازه   د یبا  د یایزلزله در درون ما به وجود ب  م یخواهیما م   اگر  . دیآیم   یموج  ک یو    دیآیم و خروش در  شهم به جو  یعنی

است نه موقوف علل، با قانون   کون یَفَفَکان؛ کار او کُنْاز کُنْ  ر،یموج او از نَفَخْتُ؛ دم او جان دهدت رو ز نَفَختُ بپذ  میبده

 .را بفرست تیهاموج ی عنیدرآور درون من را،  لهبِتِکان، به زلز دیگوی. م دیآیفَکان و دم او، زلزله در درون ما م قضا و کُنْ

 . )حقیقت وجودی انسان([۶]شکل  حالت    ن یا  ی عنیاست،   می شخص تسل  نیمعلوم است ا 

 ی تو انرژ یعنیر زَر کن و من مقاومتم صفر است من را به جوش و خروش، جان من را رهبر کن، من را پُ دیگویکه م  یکس

؛   درست انجام بدهم. حاال  یتو و کارها  یبه سو  می ایبتوانم ب  نمن را، تا م  اوریحرکت در ب  م، ی ای بده من به جوش و خروش ب

 یزشیفرور  کیو در اثر زلزله    .دیآیو زلزله در درون شما به وجود م   د یآیدم او م   د، یشویم   می هر موقع تسل  دیدانیشما م 

موجت را بفرست،   می فتغزل هم از اوّل گ  ن یکه ا  د،یآیموج او م   دیشویم   می . پس هر موقع شما تسلکندیشما م   یذهنمنِ

فهم  مقاومتم صفر است،  وخ  دمیچون  من  م  میوضع  ب  یکن  درست  خواهمیاست،  را. پس شما هرچه   می تسل  شتر یمن 

 .  شودیزلزله م   شودیدم او وارد م  دیکنیفضا را باز م  افتد، ی. اتّفاق م دیآی. موجش م دیشویم 

  دیکه االن با  ی است؟ قسمت  یآن چه قسمت   خت، یفرور  یقسمت  کی  دینیبیزلزله م   انیدر جر  دهد؟ینشان م   یزلزله چ

که شل    یآن قسمت  زد؟یریکدام قسمت فروم  زد، یریفروم   یقسمت  کیشود در خانه،  یست است. زلزله م سُ  زد، یفروبر
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با اصول درست نشده است، که کلّ منِاست، سُ با  یذهنست است،  با اصول درست نشده است،  زلزله  زدیفروبر  دیما   .

 . زدیمن ساختمانش را خراب کند، فروبر  یذهنمنِ  ن یبفرست ا

به مرکز من جان من را رهبر کن؟ کانِ تو هستم، معدن تو   ایب  :که  دییگویم   یبه زندگ  اشم  د؟یکنیکار را م   نی شما ا  ایآ

  ارزش یب  یزهای. درون ما پر از چذهنی([)افسانه من۵]شکل  است    ارزشیب  یزهایرا پر زَر کن، االن پر از چ  نی هستم، ا

با   م،ی اشده  تیهوهم  مان دن با ب   م،یاشده  تیهوبا دردها هم  م،ی اشده  تیهوبا آدمها هم  م، ی اشده  تیهواست. با پول هم

را   تیاریخودت را، هش  شیرا بردار، به جا  ها نیاست، ا  ارزشیب  ی زهایپر از چ  ها نیو ا  میشد  تیهوهم  گرید  زیهزارتا چ

هم   یی شناسا  م،یکنیها را که م صحبت  ن ی. در ضمن، امیدهیهم م   صی تشخ  م،یکنیاِقرار م   میزَر است. دار  ن یبگذار، ا

  آورد؟ یرا به وجود م   زیچ. تکان چهیذهنساختار منِ  نیتکان بخورد ا  دیکه با   میدانیکه وضع ما چه است و م   میکنیم 

 را.   ییشناسا

 ییرا شناسا   ی دگیهمان  ک ی  د، ی ل کنشما تأمُّ  آورد،یوجود م به  یی روشنا  آورد، یوجود م فرصت به  افتدیکه م   ی فاقهر اتّ  فاقاًاتّ

 م، یکنی. هر موقع مقاومت را صفر م ییگشابا فضا  د، یکن  جادیزلزله ا  دیتوانی. پس شما عمداً م دیزلزله شده، رها کن  د، یکن

  د؛یکنیم   یی هاییکه شناسا  دی در درون ما. مطمئن باش  دیآیوجود مو زلزله به  شودیم   واردموجش    شود،یوارد م   ی زدی دَمِ ا

کار غلط را   نی: »اِ! من ا دییگویبه دل شما، م   دیآیم   ییشناسا  کی  دفعهکی  جانیا  دینشست  دیال تجربه کردشما تا حا

 . دیبود  می تسل  د، یلحظه آرام بود  نیدر ا  کهنی ا  یبرا  زله، .« از کجا آمد؟ از زلندازمیرا ب  نی هستم، ا  تیهوهم  نی با ا  کنم، یم 

 *** پایان قسمت اول *** 
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 که:   دیگویموالنا م   د، ی شناسیرا شما م   تیب  نی ا  ؛  بله

 اندر دکان یکنیم یدوزپاره
 ُدّکاِن تو، مدفون دو کان  نیا ریز

 (  ۲۵۵٠  تیدفتر چهارّم، ب   ، ی مثنو  ،ی)مولو

 گذارد، یدکّان نم ن ید و عشق است. ذهن ساده شده و اتصال به خدا. ارَمعدن خِ  رشیبه نام ذهن، ز دیباز کرد ی دکان کی

 :دیگویکه م   دینیبیشما م   طورنیو هم  کندیزلزله دکان را خراب م 

 ةً یَّ َکنزاً َرْحَمةَ َمْخفِ  ُکنتُ 
 ةً یَّ اَُمةً َمْهد ْبتَعَثْتُ فَا

 ( ۳۶۴  تی دفتر دوّم، ب  ، ی مثنو  ،یمولو)

خودم هم   و   . ختمیانسان را بر انگ  ی عنی شده    تیهدا  ی پس اّمت(  دیگوی)خدا م پنهان بودم،    یرحمت و مهربان  نهیگنج  من 

 م، یبشو  میو ما را هم، اگر تسل ، معدنش را در درون ما بگذارد  خواهدیخدا معدن است و م   ن یبنابرا پس . کنمیم  تشیهدا

 پس معدنش در درون ما است.    ن یکه آشکار بشود و بهتر  خواستهیخلق کرده است، م   نی هم  ی. اصالً برا کندیم   تیهدا

 :دینیهم شما بب  تیب  ن یمعدن. و ا  م، یها را، کان ما هست: پُر زر کن کاندیگویم  یکه وقت  دینیبیم 

ً یّ َکْنزاً گفت َمْخفِ  ُکْنتُ   شنو ا
 خود ُگم مکن، اظهار شو جوهرِ 

 (  ۳٠۲٩  تیدفتر چهارّم، ب   ،ی، مثنو ی)مولو

 باشد:    ادتونی  ثیحد  نیما، پس هم یما و دردها یما، گم شده در فکرها  ی اریهش  یعنی ما    جوهر

  بلکه آن را آشکار کن.  خود را مپوشان  یگوهر درون  پس   "بودم  ی مخف  ی من گنج"قول را بشنو که حضرت حق فرمود:    ن یا

پس   .یبه ما نشان بده  ، یما زنده بکن  ت را در درونِعدنََم  یخواهیکه تو م   مینادیکه، ما م   میخواهیم   یحاال از زندگ  ما

 زنده شو.   ؟ یدر ما به خودت زنده بشو  یخواهیکه م   یمگر قول نداد  ؛  ها را که پر زَر کن کان  میکنیدعا م   میدار

 ز،یدر آن چ  ز، یچ  ن یدر جهات، در ا  م یکرد  ی گذارهیرا سرما  ی اریدر واقع ما هش  ی عنیدرون ما،    یعنی پر زَر شدن کان،    پس

کار را بکند شما   نیا  خواهدیم   یو زندگ  .میشویآن زنده م   یو رو  ،میکنیرا جمع م   یاریهش  م یما با تسل  ؛  زیدر آن چ

 ده یفکر درست است، آن فکر درست است، آن عق  نی که ا  دیجهات. بحث نکن   ه ب  دیبرو  دی. شما اصرار نداردیکنیمقاومت نم

وجه به بحث    چ یشده. به ه  تیهواز آن رنگ، از آن فکر، از آن فکر هم  رون،یب  د یکشیآن خودتان را م   یجا درست است، به

شما را    بردید که دارد م یبدان  با شما بحث کند  خواهدیم   یکس  کیبحث و جدل هست،    مید ی. هر جا دمیپردازیو جدل نم
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کرد،   م ینخواه  دا یسامان پ  میما زنده نشو  ت ینهایبه آن بکه تا    م یدی. امروز فهمدیاز جهات جمع بشو دیبه جهات و شما با

 درست است؟ 

 اقبالت   یۀپناه آَرد در سا  دیخورش
 َعْنقا را  یۀچه توان کردن آن سا یآر

 ( ۸۷شمس، غزل شماره    وانید  ،ی)مولو

 یکس  کی  قدرت دارد، مثل، مثالً   دیکه مثل خورش  یگرید  ز یهرچ  ای   د،یریآسمان بگ  دیخورش  دیتوانیاوّل را م   دیخورش

از   یشده به او است. اگر کسخدا، انسان زنده  اقبالِ  یةتو، سا  اقبالِ  یةشده است. سا  تیهوکه دانش دارد، با دانشش هم

لحظه مستقر بشود از زمان جمع بشود و   ن یدر ا  د یایخدا زنده بشود و ب  ت ینهایخودش را آزاد کند، به ب  هایدگیهمه همان

  یة خدا شده است. سا  یة اقبال شده است، سا  یة صورت سا  نی بشود، در ا  ت ینهایلحظه تکان نخورد و عمقش هم ب  ن ی از ا

 کامل.   انسان. درست است؟  مییگویعَنْقا هم م 

 یعنی  ،یطال بکن ،یا پر از جواهر بکنو درون من ر یمرکز من را عدم کن یخواهیکه تو م  یا دهیپد ن یچن کی به  دیگویم 

عَنقا فقط   ه یکه، سا  دیگویدارند. بعد در مصرع دوّم م   اجیعالم احت  ی زهایتمام چ  ی زیچ  نیچن  کیبه    ،یبکن  ی اریپر از هش

   خورد؟یبه چه درد م   ن ی: ادیگویکه ذهن دائما م   میه کنتوجّ  خورد، یدرد م   ن یبه ا

آدم مثال گنج حضور گوش بدهد پولش    خورد؟یگنج حضور به چه درد م   نی: آقا ا کنندیکه تازه شروع م  ییهاآن  بارها، 

م   شود؟یم   ادیز درد  چه  پ  خورد؟یبه  م   کند؟یم   دایهمسر  ا  ها نیا!  بخرد؟   تواندیخانه   یمادّ  لیدال  ها نیچه هستند؟ 

م  ا   یرو  خواهدیهستنند که طرف  از  از آن وجود دارد. او چون منظور بزرگ   کی  اصالً  کهنیخودش کار کند. غافل  تر 

گنج حضور کمک   ای که، آ  دیگویمثل گنج حضور، م   یدانش  ک یبه    کندیاوّل که شروع م   زها، یشده است با چ  تیهوهم

به هم  کندیم  را زبرسم و آن  میهایشدگتیوهمن  ا  اد یها  او  نه.    نی کنم؟ سؤال  اگر   هایشدگتیهومنتها آن هماست، 

شد،  ینخواه که ذاتاً  ، ی نشو گرید تیهوها هم همو با آن یکن دایپ ی ادیو عمق ز  یو راحت بشو یها بکنرا از آن تتیهو

 . دیخواهیاگر شما م  شوند، یم   ادیها خودشان زآن

م  وقت   ادیز  یخواهیاگر  آفر   یبشوند  به  نداشت  یوقت  ،یزد  نشیدست  نداشت  ی وقت  ، یمقاومت  خودت   یوقت  ،یقضاوت 

ا  ، یهر لحظه به خودت لطمه نزد  ، یخودت نشد  یزندگ  یخرابکارِ کار خودت نشد کار ما چه  ؛ینکرد  جادیبله؟ مسئله 

منتها هر   م، یکنیمسئله حل م   م یکنیم   جادیمسئله ا  م، یکنیمسئله حل م   میکنیم   جادیمسئله ا  یذهندر منِ  م؟یکنیم 

 میص مسئله حل کردن هم شدالبته متخصّ  میکنیم   جادیا ی شتر یمسائل ب شودیتر م مان خرابوضع  م، یرویچه جلوتر م 

خُب از اول مسئله درست   .می مسئله را حل کرد  نی و حاال ا  م یهمه ضرر داد  ن یا   میکه رفت  ،م یهم شد  هیص توجو متخصّ
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 ی ذهنرا که منِ  یاهر مسئله  م، یمان را حل نکردمسائل  یول  م یمان را حل کردکه مسائل  م یکنی. افتخار هم م یکردینم

چرا مسئله  م یدینفهم ما اصالً  نکه یا ی . چرا؟ براشودیم  دهیزائ  گر ید یتا پنج م یحل کن یذهنبا منِ م یکند و ما بتوان جاد یا

 ؛ینکن  جادیمسئله ا  یبشود تا بفهم  ادیقدر زآن  که  ی کنیم   جاد یکه مسئله ا  دیبه ما بگو  خواهدیم   ی. زندگمیکرد  جاد یا

 .  ستیهستم؟ من را بگذار مرکزت، آن راه خوب ن  کارهمن پس چه

آن پناه   به  دیفقط ما با  خورد، یبه درد نم  د، یبگو  تواندیکه ذهن م   یدرد  چیعَنْقا به ه  هیسا  خورد، ینم  یذهنبه درد منِ  پس

 تیما را هدا  مییما بگو نکهیاز ا ر یغ خوردینم یدرد چیخدا زنده شده، به ه ت ینهایکه به ب ی ه خدا، چه انسان. چمیاوریب

کن. اگر شما به صورت    ادیما را ز  یهایشدگت یهواست که هم  نیا  خوردیما به چه درد م   ورمنظ   یبه ما کمک کن، ول  ایکن  

  خورد، یبه آن درد م   خورد، ی. به آن مکندیکمک م   کند، یبه ما کمک م   دبه ما کمک کن، مثل موالنا دار  دییمرکز عدم بگو

 . رونیب  ا یذهن ب  ازکه   دیگویاش دارد م که ذهن بتواند تجسم کند. همه  ستی ن  یز یپس آن چ

رهبر   م، یو اگر شد  م یبه آن زنده شو  دیکه با  میهست  یتینهایدنبال آن باش  همه  اقبال، ما  ة یبه سا  م یآوریپس ما پناه م 

  ةی سا  ن یجالب است. ا  یلیاقبال خ  ةیاقبال، سا   ة یشد، سا  یار یجانمان پر از طال شد، هش  م، یرهبر خودمان شد  م، یشد

با ذهن    خورد؟یم   یدرد  شده، به چه  زندهاو    تینهایکه به ب  یانسان کامل، کس  یعنیخدا    ةیخدا، سا  ةیسا   یعنیاقبال  

اقبال   ة یسا  ذهنی([)افسانه من۵]شکل    ن یا  د، ینیشکلها را بب  نی . و هممی ما از جنس عدم شو  کندیکمک م   یول  م یدانینم

ا مرکز  اگر  ب  ن یندارد.  بشود  تینهایآدم  انسان([۶]شکل    باز  وجودی  م   ةیسا  )حقیقت  من  شود، یاقبال  درد    ی ذهنبه 

ذهن  خورد، ینم ا  یمن  کند.  ءسو  تواندینم  نی از  ز  یذهنمن  ی روز  کیاگر    یول استفاده  از   یادیدرد  بخواهد  و  بکشد 

 بشود، مقاومتش را صفر کند و سَبکِ  میتسل  دیای ب  دیکار کنم، شا  توانمینم  دیبرسد، بگو  ید یرها بشود و به ناام   شیدردها

که    میفهمیم   میکنیاز ما که به موالنا گوش م   یلی. خمیکنیم  میها االن داراز ما انسان  یلیرا عوض کند و خ  شیزندگ

 مهم است:   تیب  ن ی. بله. امیکنیدرست م   ی و دعا  میکنیغزل قبول م  نیو اشتباهمان را هم مطابق ا   م یاشتباه کرد

 جان  یآن نَقص بََسست ا َشد،یکه بَد اند یمغز
 سودا را  ۀد یپوس ده،یبپوس یسودا

 ( ۸۷شمس، غزل شماره    وانید  ،ی)مولو

است،   شیبداند  ذهنی([)افسانه من۵]شکل    مغز   ن یا  شد، یاندیم   هایدگیهمان  قیکه از طر  یمغز   یعنی   شدیکه بد اند  ی مغز  

و   یشیبداند  نقصِ   ن یکه ا  دیگو یمقاومت و قضاوت دارد، و م   شد،یاندیم   هایدگیهمان  قیاش از طر همه  نکه یا  ی چرا؟ برا

که شما الزم   دیگوی. به ما م دیگویبه ما م   د؟ یگویم   یشخص بس است. به ک  ک ی  یبرا   هایدگیبر حسب همان  دنیشیاند

به  ی. کسدیباال، واکنش نشان بده یذهنصورت منبه دییایو ب  دیاگر عدم مرکزتان است، عدم را از مرکزتان بردار ستین
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توأم با درد  یِذهنکه من دیقرار را بگذار ن یدارد، شما با خودتان ا یذهنمن که نیا ی برا کند، یم   نیتوه ،گویدیما ناسزا م 

به او ناسزا   م یایمن ب  ستیش است. الزم نسَ بَ  کشدیکه م   یدرد  نی و ا  یذهنمن  دیگویبه من ناسزا م   یش است. اگر کسسَبَ

 . میبگو

جا و  هست آن  ن یچکه نقطه  یز یو هرچ  ذهنی([)افسانه من۵]شکل  باورها    ن یا  یعنی سودا را،    ۀدیپوس  ده،یبپوس  یسودا

م  همان  نیا  د، ینیبیشما  آن  با  ا  دهیانسان  فکرها  دهیپوس  یفکرها   نهایشده،  طر  یهستند،  از  و  هستند  آنها    قیکهنه 

  ی سودا  نی ا  دیگوی. م مینیبر حسب آن بب  مانمرکز   میرا بگذار  یزیکه موالنا اصالً قبول ندارد که ما چ  دینیبی. م دینیبیم 

حالت، حالت    نی ا  کند،یم   دهیرا گذاشته مرکزش و فکر پوس  زهایچ  ن یکه ا  یآن شخص  ،ی اریاست و آن هش  دهیبپوس

 است.  ینفر کاف  کی  ی برا  یذهنافسانه من  ن یا  ی عنی  ، یبدبخت

قضاوت   کند، یم   یزندگ   یذهنکه در افسانه من  دیدیرا د  یاگر کس  :دیگویم   ، طبق گفته موالنا   م یگذاریما با هم قرار م   پس

 ی مثل انرژ  یذهنمن  دِبَ  یلحظه انرژ  ن یدر ا  یعنی   شد، یاندید مکهنه را گذاشته مرکزش و بَ  یدارد و مقاومت دارد و باورها

 ی نقص کاف  ن یاست، ا  یکاف  شی به عملش، برا  زدیریم   ش، یبه فکرها  رودیم   ش، یهابه حرف  رودیم   دهیباور پوس  ی درد و انرژ

 . دیشت هم به او بزنمُ   ک ی  دییایکه ب  ستی. شما الزم نداندیاست و خودش هم نم

که در  م ینیبیرا م  یاگر ما اگر کس  یعنی .است  ییسکوت است و فضاگشا ییذهنمن نیچن  کیکار در مقابل  نیبهتر حاال

همه را روشن   م، یاست که اگر ده تا چراغ حضور دار  نیکار ا  ن یحالت را دارد، بهتر  ن یو ا  کندیم   یزندگ  یذهنمن  ةافسان

بد   یحرفها   ا ی  دیگویمخالفت کند، به ما بد م   خواهدیحاال با ما م   ست، ما  ی و آن شخص هم جلو  م یحاضر باش  زی ت  م، یکن

  ؛  م یخوانیم   شهی که هم  یتیدارد، اگر طبق آن ب  یهرجور رفتار ناجور  زند، یم 

 دنَ کُ یم رونیز زنده مرده ب چون
 دنَ تَ یم یمرگ یزنده سو نفس

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

شما به آن   یزیچکیبا حرف زدنش، فکر کردنش، عمل کردنش، الزم است    زند، یدائماً به خودش لطمه م   یکس  کی  اگر

 د، یحاضر باش  زیو ت  دیحضورتان را روشن کن  یها بسا که اگر شما چراغنه. اتفاقاً چه  د؟یهم شما بده  یهُل  کی  د، یاضافه کن

 یو رفتارها  کندیهزار تا کار م   کند، یم   نی نفر  کند،یم   تیشکا  سته شما نش  ی جلو  یکس  کی .  دیممکن است به او کمک کن

ت  ، یمن ذهن از پنج دق  د، ییگو ینم  یزیچچیه  دیحاضر  دینشست   ز یشما هم  به   شانیا،    قهیده دق   قه،یپس  ممکن است 

. کنمیم   شتباه. من دارم استی است، مربوط ن  هودهیب  جاست، ی ب  نهای. ا زنمیحرفها چه است که من م   ن یا  دیبگو  دیایخودش ب

 شما.   باعث شده؟ ارتعاش حضور  یخودش بفهمد. چ
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 ز یت  ی کس  کی  د،یکنیم   نییجنس او را تع  جهیاست، در نت  ادیزیلیطبق آن قانون، حضور قدرتش خ  دیحاضر هست  یوقت

  یی شناسا  دیخواهیاز جنس حضور باشند. م   شانیا  دیکنیم  نیی. شما تعکندیم   نییحاضر است جنس طرف مقابل را تع

م   دیکن نشان  واکنش  شما  اگر  را.  م   ، ی شدیم   ن یخشمگ  ،یدادیحضور  م   شد؟ یچه  هم  کمک یذهنمن  یشدیشما   .

 .  یدرفتیم شدیجدا م   د،یکردیقهر م   د، یکردیبحث و جدل م   د، یکردیدعوا م   ا یبه او؟ نه.    یکردیم 

درد    د یبا  ی ا هعدّ  ک یباشد.    ر یپذاگر کمک  د، یممکن است به او کمک کن  د،یحفظ کن  زیحضورتان را ت   د یاگر بتوان  یول

که   یقیعم  یلیهم حضور خ  ا چون م   ،ما  ییها فضاگشا موقع  یلیخ  ی عنیتا بفهمند.    فتندی ب  یبکشند، به سخت  یشتریب

ب او مؤثرتر است دارد، خُ  یاد یز  یکنندگ  داریب  ی رو ین  ا یعمق داشت و تشعشع حضور    تینها یکه ب  یکس  کی  که ؛  میندار

آن   شد،ید اندکه بَ  ی مغز  ذهنی([)افسانه من۵]شکل  :  که  دیگو یدارد م   ن یبنابرا  پس   .میدار  یعمق محدود  ک یتا ما. ما هم  

در دعوا، حضورتان را حفظ  دی شو کیبا او شر ست یاو بس است. شما الزم ن ی نقص برا  نیا  ی عنیجان،  ی نقص بس است ا

فضا را باز  هِی  ، انسان([ )حقیقت وجودی ۶]شکل  کار را  ن یا  ی عنی . دیو به خودتان هم کمک کن دیتا به او کمک کن دیکن

و به شما   ندازدیب  شیکار شما را پ  تواندیچقدر م   دینیبب  دیکن   نیموضوع را تمر  نی. ادیرا نگه دار  دهشگشوده  یفضا  د، یکن

 : دیگویکمک کند، درست است؟ بله. بعد م 

 ی هم َمرَهم و درمان ،ی رحمت رحمان هم
 آن دافِع صفرا را  بانهیتو طب هَدردِ 

 ( ۸۷شمس، غزل شماره    وانید  ،ی)مولو

را کار   زیهمه چ  اب  )البتّه به همه چیز،حاال ما هاانسان یبه همه  یعنیخدا هم رحمت دارد، هم رحمتش مال همه است.    پس

انسان  ، نداریم( ما   ه ینکمحض ابه. و  کمک کنی  ی که تو نخواه  ستین  یانسانیک    چیکمک کند. ه  خواهدیها م به همه 

فرق دارد. شما   ن. مرهم با درماشودیما، ساکت م   دردِ  ی رو  یگذاریمرهم م   ک یتو    ؛   مرکز ما عدم بشود  ، م یکن  یی فضاگشا

 میها تسلانسان  یما همه  یعن ی   شوم، یم   میبعد من تسل  .شودیزخم دردش ساکت م   یرو  دیگذاریم   ییدوا  کیدیدید

 ما را.   یکنیتو درمان م   ،یتو درمان کن م، یشویم 

به ما بده که صفرا را دفع کند، صفرا معادل درد    یی دوا  ک ی  بانهیما را درمان کن. طب  بانهیتو طب  م یکنیالتماس م   م یما دار  و

شوند به جسم   ی اِعمال م   میشویم   تیهوها همبا آن یما وقت  ی فکرها  د یدانیاست، م   جانی. صفرا معادل هجانیاست در ا

 م یبشو دهیپس مثل صفرا و غم و اگر همان .گفتندیم  جانیبه ه میاست که قد یطالحصفرا اص د، یآیوجود م به جانیما، ه

 . دیآیوجود م به  جانیه  د،یآیوجود م درد به  یعنی د، یآیوجود م صفرا به  زهایبا چ
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خودش را دارد    جانِیخودش را دارد، ه  دردِ  م، یپردازیکه م   یدگیبه فکر هر همان  م، یداشته باش  یاد یز  یهایدگیهمان  اگر

منف اوقات  اغلب  اوقات    اند،یو  اغلب  همان  ی اواقعه  کیچون  به  مربوط  که  همان  یها یدگیاست  و  ما   یهایدگیماست 

او دارد   د،یهست  دهیهمان  یانسان  ک یبا  شما    .کنندیم   ریی ما دائماً دارند تغ  ی هایدگی. همانرندیمورد خطر قرار بگ  توانندیم 

خواهد بود؟ نخواهد   طورنیهم  گریماه د  کیاست،    جورکین  نفر اآل  کیکه    دییبگو  دیتوانیشما از کجا م   .کندیم   رییتغ

که   یاو تنها باشنده  دیاعتماد کن  دیتوانیبه خدا م   یول  .مرکزتان  دیاو را بگذار  د، یاعتماد کن  یبه کس  دیتوانیبود، پس نم

 عدم و خداست.   نیهم   د، یشما اعتماد کن  دیتوانیم 

 ، ی دانیرا م   ز یکه همه چ  یهست  یبیو تو طب  ضمیمر  کنمیمن دارم اقرار م   ب، یهستم تو طب  ضی من مر  ی عنی  بانهیتو طب  هردِدَ

 ؟ یکه داد  ستیدوا چ  ن یتو نخواهم گفت که ا  که من در طول درمانِ  نستیا  ش یَو معن  .یرا هم دار  شیدوا  ، یدانیمرا م   دردِ

 ، هستم   میدوباره تسل  کنم، یمدرکت را به من نشان بده، اعتراض نم   ،ی بلد  ،یستیاصالً تو بلد ن  ؟ یکه داد  ست یآن دوا چ

 . صفرا را بده  ۀکننددفع آن   : مییگویم   یبه زندگ  میدار م؟ییگویم   ی به چه کس  میدار

 ض یکه مر  یشرطبه  ،میکن  ییکه فضاگشا  یشرطبه ما، به  دهدیصفرا را او م   ۀکنندکه دفع  دیشویه م االن متوجّپس شما  

لش که اوّ  م یغزل شروع کرد  نیکه در ا  .میدرد داشته باش  کهنیشرط اهست، به  بیوگرنه طب  ستیخواجه درد ن  یا   .میباش

مرض را ما ادامه   ن یا  که نینداشته باشد و ا یشدگتیهوکه مرض هم ست ین ی انسان چ یه .میدار ی دگش تیهوهم ما مرضِ

 .کندیم   هیجمع توج  که نیا  ی برا  م، یدهیم 

  ی . زندگ میکنیبه جمع نگاه م  نکهیا  یبرا  م،یکنیم  هیما توج  آورند، یم   شیما پ ی برا هایدگیکه همان یرادی و ا یاشکال هر

اشکال   های لیب خدرست است؟ جسمم اشکال دارد، خُ  یاست، مال چه کسب مال همه خراب  من خراب است، خُ  یخانوادگ

پس من مرضم را   ل؟ی شد دل  ن ی ا  .دارند  هایلیخ  کهنیا  یخوب برا  حاال؟  ی . نه، تو چرا اشکال دارستمیدارند، فقط من ن

 هست.   بیطب  شناسم، ینم

 . به شما کمک کند  خواهدیم   دیهم مهربان است، و شما هرکه باش  ؛  است   بیطب  ک یخدا    ی عنیخدا،    بِیباشد طب  ادمانی

ها ما موقع  ی بعض  .ردیگیباشد خدا انتقام نم  ادمان ی  .شودیشامل شما هم م  ،شما هرچقدر بد باشد  یِذهنمن  ة افسان  ن یا

محض وگرنه به  .میصبر کن  دی ما سخت است با  ریی تغ  م، یدیرا کوب   ها نیو ا  م یکرد  جادیا  ادیو درد ز  میشد  دهیقدر همانآن

اسم تو چه   دیگویو نم کند، یبه ما کمک م  یزندگ م، یهست  ضیو مر م یریکمک بگ میخواهیکه م  دیای ب ادمانی ما به  نکهیا

شما را   رض است هم م   بیهم طب  .ما. هم مرهم است هم درمان است  م یها ندارحرف  نیاز ا  ؟یهست  یهست و فرزند ک
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  ؛بله  .دهدیآن دافعِ درد و غم را به شما م   د، یرا داشته باش  ضی مشخصات مر  د، یبشو  ضیشما مر  کهنیشرط ابه  .شناسدیم 

 . فهمدینم  ذهنی([)افسانه من۵]شکل  شخص  ن یه االبتّ

 میبرگرد  میبشوقدر درد بدهد تا درد ما را خورد بکند، مجبور  نقدر صفرا بدهد به ما، آآن  یزندگ  میباشد اجازه نده  ادمانی

قبول   دیباور کن  دیشنویمثل موالنا م   یها را از عارفحرف  نی ا  یوقت  .  )حقیقت وجودی انسان([۶]شکل    م یبشو  م یو تسل

که ما   دیفقط قبول کن  ؛دیسؤال نکن  ، دینکن  هیتوج  ، دیاستدالل نکن  ،دیمقاومت نکن  .دیو به اصالح خودتان بپرداز  دیکن

که به او زنده   یشرطکمک کند به  تواندیآدم که نه، آدم هم م   ا یهم که به ما،    یو تنها آدم   میدار  یشدگتیهومرضِ هم

 .شودیعدم کردنِ مرکزمان شروع م   قی شده باشد و کمک خدا از طر

 یبه صفرا و درد و غم که موالنا دارد م کنم، راجع  یادآوریآشناست،    تانیخوانم که برا  یم  تانیبرا  یاز مثنو  تیتا ب  چند

 نیا  یو فلسفه  .شودیمرکزمان، دردش هم شروع م   میگذاریم   ، ی زیچ  ک یبا    م یشویم   دهی همان  نکه یمحض ابه  :که  دیگو

درد   ن یه بشود که ااست، امتداد اوست، متوجّ  یشدن درد، انسان باهوش که از جنس خداست، زندگ  اد یکه با ز  نست یکار ا

 چرا؟   شود؟یوضعم بهتر بشود، وضعم بدتر م   که نیعوض ا ،هایدگیرفتن همانچرا من به موازات باال  شود؟یم  جادی چرا ا

 ینیبیاحوالش را بسنج، م   یسالگستیدر ب  ای همان آدم را ب  .م یشاد  م، یما ده سالمان است، خوشحال هست  د، ینگاه کن  شما

  ی از زندگ  شتریب  ،   بله  ؛  شده  شتریشده دوستانش ب  شتریشده دانشش ب  ادتریشده زورش ز  شتر یامکاناتش ب  ، خراب شده

 رون،یرا از آب بکِشد ب مشیگل  تواندیساله م بهتر از آدم ده یلیخ سالهیس ای سالهستیآدم ب کیچون  کند،یاستفاده م 

 ی عقل  ک ی  که نیا  ی . برا یعنیتر است  حالش خراب است؟ خراب  قدرنی برخوردار بشود، پس چرا ا  هایدگیباالخره از همان

  شود؟ یبدتر م   تیزندگ  هایدگی کردن همان  ادیکه با ز  ینیبیتو مگر نم  ، ی تو عقل خدا را دار  ، ی که تو شعور دار  دیگویبه ما م 

 :دیگویم نیهم  ی در مرکزت باشند، برا  هایدگیهمان  ن یا ستیقرار ن

 ُزکام ینیکن از مغز و از ب دفع
 در َمشام  دیّللّا درآ  حُ یکه رِ  تا

 (۱٩۴۵  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

عشق را  یبو  م، یخدا را نفهم  یِکه ما بو  شودیو آثارش را که سبب م  یدگیهمان نیهم یعنی  جانی در ا ینیاز مغز و ب  ، پس

 . ی خدا را بشنو  یِ بو  یرا دفع کن تا بتوان یدگیمرضِ همان نیا   فهمد، یخدا را نم  یِ بو  یذهنمن .مینفهم

 
 َمگذار از تَب و صفرا اثر  چیه
 از جهان، طعِم شکر یابیب تا

 ( ۱٩۴۶  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو
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نگذار    چیه  ها نیا  نه،یکهنه مثل رنجش، خشم، ک  یاز دردها  یمنف  جاناتیاز ه  یعنیاز تب و صفرا،    یاثر   چیه  ز، یچچیه

 .ستیکه صفرا چ  میشوی. بله، پس متوجه م یجهان بچش  ن یرا در ا  یزندگ  ینیری طعم ش  یتا بتوان  ؛  فر بماند، صِ

 : دیگو  ی موالنا م  خوانم، یم   تانیهم برا  گرید  تیب  چند

 ما فردا پُر از ِشّکر شود شهر
 تر شودست، ارزانارزان  شّکر

 ( ۲۵۲۸  تیدفتر پنجم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 ن یبشود، ا  یموالنا همگان  یبرنامه و مطالعه  نیکردن به اگوش  زبانانیفارس  نیو ب  دیاگر شما خوب به موالنا توجه کن  واقعاً 

 .شودیتر م ن شکر ارزان است، ارزاناآل  شود، یم   ینیریشهر ما پر از ش  گریاتفاق خواهد افتاد، چند وقت د

   انییوالح یا دیشکر غلط در
 ان ییصفرا یکور ،یطوط چوهم

 ( ۲۵۲٩  تیدفتر پنجم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

دست   سببیب  یبه شاد دینیب یعدم م  ق یاز طر د،یاکرده ییمرکزتان، فضاگشا دیاکه عدم را گذاشته یکسان ی ا دیگویم 

  ی قدرت زندگ  د، یرا دار  یزندگ  تیهدا  د، یرا دار  یزندگ  دِرَ. خِدیاکرده  دایدست پ  ییخدا  سببیبه آرامش ب؛    دیاکرده  دایپ

که عدم را گذاشت مرکزش   ی انسان  ک ی.  دیرا شناخت  یزندگ  ی نیریش  د، یحلوا را شناخت  د،یهست  یی شما حلوا  د،یرا دار

عادت کرده    یذهنمنِ  یدردهاداشته باشد و به    یدگیمرکزش همان  ی. هر کسمیما غم بکش  خواهدیکه خدا نم  فهمدیم 

 دهد؟ یخدا به ما غم م  ی. کِدهدیخدا به ما غم م   کندیباشد، فکر م 

 َدم به َدم یها ُغّصه نیتوست ا فعل
 قَْد َجفَّ اْلقَلَم  یِّ بَُود معن نیا

 (۳۱۸۲  تیدفتر پنجم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

برعکس   ا یبه رَغمِ    ،مند استبه شکر عالقه  ی. طوطیمانند طوط  ان،یی حلوا  ی ا  دیبغلط  یدر شاد  ، ی نیریدر ش  د، یگویم   االن

طب  یذهن  یهامن  یعنی   .انیینظر صفرا را  درد  و  کردند  عادت  درد  به  خانوادگدانندیم   یعیکه  مسائل  ما  طب  ی.   ی عیرا 

 م، یدانیم   یعیبحث و جدل را طب  م، یدانیم   یعیاختالف را طب  م،ی دانیم   یعیبجنگ را ط  م، یدان یم   یعیدعوا را طب  م،یدانیم 

که   شودیکه مگر م   ندیگوی. آنها م دانندیم   یعیطب  انییصفرا؛  کردن، مسئله حل کردن، ضرر زدن به خود را    جادیمسئله ا

شما   دیگویآن جنس است، م   زاست که شاد باشد، آرامش داشته باشد، خودش ا  ده یانسان خدا آفر؛  انسان شاد باشد؟ بابا  

 . میما به درد افتاد میکه از او دور شد  یابه درجه  د، یاز جنس من هست

 است و بس  نیکار ا د،یکوب شکرین
 است و بس   نیا اری دیبر افشان جان
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 ( ۲۵۳٠  تیدفتر پنجم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 د یبگذار  تان،یذهندر منِ  دیزلزله برانداز   د، یکن  یی . شناساد یو خودتان را آزاد کن  دیرا بکوب  هایدگیهمان  ن یشما ا  یعنی

.  د ی را از دست بده  یجان ذهن  د، یرا برافشان  تانی کار است. جان ذهن  کارنی. فقط ادیکوب  شکری؛ ن  وارد بشود  یموج زندگ

 . دیآن جان را پخش کن دیریبگ  گریجان د  کی

. ستندین  هایدگیهمان  اری  د، یشویبه او زنده م   رونیب  دیکشیم  هایدگیخودتان را از همان  نکهیهمان است که پس از ا  اری

از آنها کمک    دیبا  میکنیو ما فکر م   دهد، یکه ذهن نشان م   ستندین  یی زهایچ  ای هستند،    رونیدر ب  ستندین  ی ما کسان  اری

است   گرید  ی کی  ار ی  دیدید  دیمرکزتان را عدم کرد  ی . وقتستندین  اری . آنها  میشویم   چارهیب  م ی آنها را نداشته باش  ا ی   میریبگ

 ییدردها را شناسا  د،یکن  ییب شناسامرتّ  یدور، هِ  دیندازیرا ب   یدر شما به خودش زنده بشود، جان ذهن  خواهدیکه م 

 .  دیرها کن  دیکن

پُررو بشود،   دیرا ببخشم شا  یمن فالن   شوند؛یپُررو م   هایبعض  دیشا  ند یگویم   اندازندینم  شناسند، یرا م   شانیمردم دردها

موالنا گفت،   ، یذهندارد، منِ  یذهنبه خاطر خودت، به خاطر او که نه. او اگر منِ  .را نگاه دارم  نهیک  ن یا  د یچرا ببخشم با

 نی نفر. گرید یذهن یها به من م؟یکنیم   نی نفر ی. به کگرددیبه ما برم  ن ینفر م، یکنیم  نیبس است. ما به غلط نفر  شیبرا

که از جنس بد  م یرا بفرست یز یچ کیحضورت را روشن کن. چرا ما  دیگویموالنا م  د؟یکنیم   ن یچرا نفر .گرددیبه ما برم 

 م؟یرا نفرست  یو تشعشع زنده کننده زندگ  م یزنده نشو  اریچرا به    م؟ یچرا حضور را نفرست  رد؟یما را بگ  قهی است برگردد  

 م؟ بله. یرا نفرست  یتشعشع عشق

 تُُرش در شهر ما اکنون نماند کی
 خسروان را برنشاند نیریش چونکه
 (  ۲۵۳۱  تیدفتر پنجم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

. روانشناسان میکنیخودمان را عَبوس م   ادی. ما به زور با زحمت زمیهست  نیکه ما غمگ  میکن یم فکر م وهُّما با تَ  د، یگویم 

زده تا عبوس و غم  میندازیمان به کار بمختلف بدن  یمان، در جاهارا در صورت   یادیعضالت ز  دیاند که ما باثابت کرده

 د یگویگفته شده، م  نیریبه ش جانیکه خدا، که در ا دیگویاست. موالنا م بودنتر از عبوسآسان یلیبودن خشاد م، یبشو

جهان   ن یمملکت، در شهر ما، در ا  ن یاما را به تخت سلطنت نشانده است. در    نیر ینشانده است، ش  یخسروان را به پادشاه

از جمع. شما از   د یهستند، به تقل  وس زور عَبها بهنمانده است، پس آدم  ی عَبوس  چ ینمانده، ه  ی تُرُش  چ یه  ن،ی کره زم   یرو

 ؟ نه  میمسئله داشته باش م، یعبوس باش  دی اند مسئله دارند ما هم باچون همه عبوس  .دینکُن  دیجمع تقل

 َهل  ،یبر مَ   یبر نُقل است و مَ  نُقل
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 َمناره َرو، بزن بانِگ َصل بر
 ( ۲۵۳۲  تیدفتر پنجم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

  ینیر یکه، ش  د یگویم   ،یدعوت عموم   یعنی صَال    جا،نیاست در ا  ی ِمناره هردو درست است. بانگِ صَال، دعوتِ عموم   ا ی  َمناره

  یزندگ  یلحظه شاد  نیا  ، یزندگ  یلحظه بعد ِم  یزندگ  یلحظه ِم  نیا  ن، یریلحظه بعد ش  نیریلحظه ش  نیاست. ا  ینیریبر ش

 است.   یبر ِم  یقل است ِمقل بر نُ نُ  دیگویمردم، موالنا م  ی ا. هَال، آگاه باش یزندگ  ی لحظه بعد هم شاد

را حل    یکیرا، آن    یکی  حاال آن  میمسئله را حل کرد  نیغم پشت غم است، مسئله پشت مسئله است، ا  یذهندر منِ  ما

مسئله   ک یمان  دوست  کند، یمسئله درست م  ک یمان  همسر  کند،یمسئله درست م   ک یمان  هرا. بچّ  یکی  ن یحاال ا  میکرد

 یعارف  ک ی  نی بب    .بردیحل کند، شب خوابمان نم  یکی  دیرا با  هانی ا  م،یکنیخودمان صدتا مسئله درست م   کند، یدرست م 

هست دمِ   دم نیا  یکننده زندگزنده  یِاست، ِم  ینیریبر ش  ین یریش  یعنی : نُقل بر نُقل است،  دیگویچه م   ندیبیکه درست م 

 .  تی نهایهم هست، ب  بعد  بعد هم هست، دمِ بعد هم هست، دَمِ

است،   ی بر ِم  یمردم نُقل بر نُقل است و ِم  ی به همه بگو، اعالم کن، که آ  ندیگویمناره که اذان م   ی هَال، آگاه باش. برو باال

  کهنیا  ی برا  م؟ یر یگیاگر بخواهد. چرا نم  رد؛ینتواند بگ  ی که ِم  ست ین  نفر کی  چی. هیدعوت عموم   ی عنیصَال    . دییایهمه ب

راه . چرا؟ جمع  کندیم   کتهیما، چرا؟ جمع د  یشده است برا   یقدر عادمقاومت و قضاوت آن  کهنی ا  ی برا  م، یخواهینم

 . مینخواند  میداشت  اریعارف جهان است را در اخت  نی رفته راه موالنا نرفته است، چرا؟ ما موالنا که بزرگتر  راههیب

 شودیم   نیریساله ش نُه سرکه
 شود یم نیو مرمر لعل و زرّ  سنگ
 ( ۲۵۳۳تیدفتر پنجم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 کهیو کس  گریبشود د  نیریش  د ینُه ساله با  یذهنمنِ  دیگویم  دیشا  د،یگویرا موالنا م   یغام یپ  ک ی  د ینُه ساله، شا  ةرکسِ

 . باشد  یکاف  دیبا  ی نُه سال تُرُش  ی عنی.  شودیم   یاریبه لَعل و زَر هش  لیمرکزش، دلش سنگ و مرمر است، سِفت است، تبد

 ه؟  نُه سال  دیگویموالنا؟ چرا م   دیگویرا م  نیسال، نُه ساله هم  نُه  ایآ

که اآلن با موالنا   م،یداشته باش  یعشق  ی اگر ما پدر و مادرها  د یدانیاست و واقعاً شما م   یاست، تُرُش  یذهنحالت منِ  سرکه

خودشان هم   دهند، یم   ادیشان، شعر موالنا  ساله شان، چهارسالهسه  یها هکه به بچّ  یانآن پدر و مادر  ؛  م یکنیم   دایپ  میدار

 یمرتب زندگ  کنند، یخودشان کار م  یرو داً یو شد انددهیرا فهم رادشانی هستند، ا زنده یبه حضور زنده هستند، به عمق 

همان ارتعاش   کند، یارتعاش م   یمرکزشان به زندگ،  کنندیارتعاش م  یمرتب به زندگ  ؛  کنندیم   ییشان شناسارا در بچه
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اگرچه   ست،ین  ی ذهناز جنس من  ست،یرکه نکه از جنس سِ  شودیه م ه متوجّ. بچّداردیوام   یزندگ شان را به ارتعاش  هبچّ  دلِ

 .میبمان   یدر جهان باق  میتوانیما نم  م، یدرست نکن  یذهندرست کند. چون من  یذهنمن دیکه با

شان هسر بچّ  ی د باالبه عنوان استا  یپدر و مادر  کیهست که    یموقعکیتا درست کردن،    میدار  کردندرست    یذهنمن  یول

هست او را از جنس   یموقعکی .  نندیبیمه م سّ جَهم هست او را ُم  موقع کی  ؛  دهندیعنوان حضور هستند، به او عشق م به

 نیا  دییگویم   دیکنیتان نگاه م شما به بچه  .شکوفا بشود  خواهدیکه م   یی خدا  نند،یبیاز جنس خدا م   نند، یبیم   یزندگ

باز بشود. ما هم   م یمثل گل بگذار  ، کندیرا شکوفا م   نی . خدا ام یکنیما دخالت نم  ، شکوفا بشود   خواهدیاست که م   ییخدا

  دینیبیم   دارد.  اجیندارد، به عشق احت  اجیموجود فقط به غذا احت  نی ا  یول  میدهیرا م   شی . ما غذامیکنیکمک م   میدار

 ن یزنده است، شاد است غمگ  یاصالً به حضور زنده است، به زندگ  گریهم د  یسالگهشت، نه  رد، یگیم   ادی  یذهنه منبچّ

غذا   نیا  کهنیدرست مثل ا  دهندیبه او غذا م   نندیبیمه م سّجَ ه را مُ بچّ  نیا یپدر و مادر  کی هم هست    یموقعکی  .ستین

  نیمثل ماش  نیچون ماش  وارنیماش  یلیخ  ؟یآن کار را کرد  ، خوابب  ، برو مسواک بزن  یشد  ریس  یرا بردار بخور، خورد

 دهیعشق ند  گر ید  رود، یتا آخر عمرش م   رود، یم   یتا هفتادسالگ  شیذهنمن  ؛  ه آن بچّ  ، آدمآن آدم، آن    .میکنیرفتار م 

 . میمطالب را بخوان نی ا  دیپس ما با   ! که

 شودیم   نیرینُه ساله ش ۀسرک
 شود یم نیو مرمر لعل و زرّ  سنگ
   (۲۵۳۳  تیدفتر پنجم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

در مرکزمان   یعنی   .باز شدن درون ماست  تینهایب  ای خدا است،    است، نماد حضور است، نماد سرو روانِ  ی ارینماد هش  لعل

. گفت ما را راهنما کن، خدا ما را میخودمان هست  یو خودمان راهنما  میعنوان مرکز خودمان شناختعدم را، خودمان را، به

 : انییشعر را هم بخوانم از صفرا  ن یبه لعل شد. ا  لیما تبد راهنما کرد، دل سنگِ

 هنریب انییاز َصفرا آه
 َسر  ِز صفرا؟ دردِ  دیهنر زا چه

 (۱۸۶۵  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

و درد   م یبشو  ده یجهان، همان  ن یبه ا  میی ایاگر ما ب  ی عنی  .ندارند  یلتیندارند، فض  ی که هنر  یانییاز صفرا  کشدیآه م   موالنا 

ندارد، اگرچه انسان   یتیانسان  گونهچیه  ،یلتیفض  گونهچیآدم ه  ن یا  ؛  میکن  یزندگ  هایدگی و با درد و همان  میدرست کن

ندارد.    ی انسان  لت یفض  لت، یفض  یعنی هنر    ست،ین  ی و نقاش  یق یمثالً موس  دانم یم   همثالً چ  یمعن هنر به  .ندارد  ی است، هنر

 سَر.   فقط درد، دردِ  شود؟یاز صفرا و درد زاده م  یچه هنر  دیگویم 
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و برکت عشق آمده در موالنا.   یعشق  یهاحالت   انیعشق و ب  یرو یعشق و ن  یمعنصفرا به  دینیبیها م موقع  یبعض،    بله

  ت یهوو اصطالحاً با عدم هم  م یمرکزمان، عدم را بگذار  میرا بگذار   یرونیب  یزهایچ  نکهیا   یجا است که ما به  یموقعآن

 :  دیگویما خدا است و عدم است. که م  تیهو  مییبگو  یعنی .  میبشو

 تو دارد  یسر سودا تو دارد یمن را دل
 تو دارد  یفرسوده زردم غم َصفرا ُرخ

 (۷۵٩شمس، غزل شماره    وانید  ،ی)مولو

 م، یداریمرکزمان و برنمبه   میگذاریعدم را م  ی پس وقت دهد، یعشق م   یصفرا معن ن ی. استین  یکیصفرا با آن صفرا  نیا

ما با    صورتنیادر  ، بود   شهیاند  ی معنبه  میو سودا که در باال خواند  ،او  یسوبه  شودیم   دهیمان کشکه دل  میشویه م متوجّ

عشق   یعشق است، شاد   جانیدنبال ه  شه یعاشق ما هم  خِرُ   نی و ا  م یاو را دار  ی سر سودااش  همه  .میشویم   دهیاو همان

ات  ام ذرّاصطالح احساس عشق است، برکت عشق است، ارتعاش عشق است در تم. بهستین  جان یه هاست و عشق البتّ

اصطالح آن را که خدا مرکز ما هست، به  یو موقع  دهدیم   یعشق معن  یصفرا   جانیدر ا  .عشق است  زنده بودنِ  ،وجود من

 . دهیصفرا نام   دین یبیها موالنا م موقع  ی بعض  مه

 ی اَبرار یِ تو ساق  ،یُگلزار بلبلِ  تو
 را پایو ب َسریبهم  ،یاسرار َسردهِ  تو

 ( ۸۷شمس، غزل شماره    وانید  ،ی)مولو

من بلبل   یذهنبه تو بشوم، من  لیتبد  خواهم یمن م   ، یگلزار هست  ن ی صورت من بلبل اکه به  ی: که تو هستدیگویم   پس

هستند، مرکزشان   کین  کهیکسان   ی عنیاست،    یاَبرار اصطالح قرآن  نی ا  .یهست  کانین  یکه ساق  یو تو هست  ستیگلزار ن  نیا

شان  به فکر و عمل  ، یزندگ  عشقِ  ، ید زندگرَخِ  نی. بنابرادیآیجا مشان هم از آنلِ مَو عَ  دیآیعدم است، فکرشان از عدم م

اَ  هایدگیهمان  ن ی هستند و بنابرا  ک ین  ی هاآدم  ها نی . ازدیریم  االن هم نشان   ن یاند و همبرار از مرکزشان پاک کردهرا 

 : جاستنیا یکیکه    آمده قرآن  در  قرآن است که چند جا    ه یآ  ک یباشد بله،    نجا یاصالً ا  دی اصطالح شابه  نی که ا  میدهیم 

 بله.

 إِنَّ الْأَبْرَارَ یَشْرَبُونَ ِمن کَأْسٍ کَانَ ِمزَاجُهَا کَافُورًا«   »

 خوش است«   ی با عطر  خته یکه آم  نوشندیم   ییهااز جام  کانین  »

 (۵هی(، آ۷۶سوره انسان)  م، ی)قرآن کر

به   جا نیهم در ا  سَرده   ،یاسرار  تو سَردهِ   ،یاَبرار  یتو ساق  ،یتو بلبل و گلزار  . بله.خورندیرا م  ی ورشراب آن  کانیپس ن  

اَ  یتو هست  ن یا  .است  یساق  ی معن  یذهنمن  یِپا یو ب  ر سَیب  م،ی ریبگ  م یاگر بخواه  دیما با  یول  یدهیسرار را به ما م که 
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گلزار   ن یو بلبل ا  م یو ما تو بشو  یی ایتو ب  که نیا  یو پا دارد . پس برا   سر  ذهنی([)افسانه من۵]شکل  یذهنمن  ن یا.  میباش

 . میبشو  پا یو ب  رسَیب  یذهنلحاظ منو ما به  ییسرار را به ما بگوتو اَ  ،یآن شراب بشو   یو تو ساق  م یبشو  ک یو ما ن  میبشو

سر   یعقل دارد و هم عمل دارد، پا دارد ول  ، یذهنر دارد منباشد هم سَ   ادمانی.  میرا نداشته باش  یذهنمن  ی سر و پا  یعنی

 م، یو فضا را باز کن  ودکه مرکز ما عدم بش  )حقیقت وجودی انسان([۶]شکل  حالت    نی. پس به اخوردیدرد نمبه  شیو پا

داشته    یذهنکه اگر من  میفهمیو ما م   ، میکنینم  یذهنعنوان منبه  یبلبل  گریکه ما د  دی نیبیم   نی . پس بنابراخوردیم 

 ر سَیو ب  می مرکزمان را عدم کن  دیبا  نیهم به ما گفته نخواهد شد. پس بنابرا  یسرارو اَ  دهدیبه ما شراب نم  یزندگ  م، یباش

 . بله.  میبشو  پا یو ب

 تو  یتو، کز لطف بهار یَرب، که چه دار ای
 تو سنگ و ُکه و خارا را یکار َدرآر َدر

 (   ۸۷شمس، غزل شماره    وانید  ،ی)مولو

است   فیلط  قدرنیدم تو ا  کند، یما را زنده م  دیآیدم تو م   یوقت   . یکه تو چه دار  می بفهم  می توانیما با ذهنمان نم  دیگویم 

و تو را با   میتو هم اگر ما مقاومت و قضاوتمان را صفر کن  ، دکنیها را باز م لطف بهار گل   کهطور نیهم  .که مثل بهار است

مرکز ما   کهیدرحال  .یاندازیکار م ما را به  یعنی  یدرکار درآر  .یکنیبه لعل م   لیما را تبد  سنگ؛    مرکزمان  میبگذار  میتسل

خاراست، سخت است سفت است   ست، ین  یسنگ هم سنگ معمول  ن یو ا  میرا دار  یذهنکوه من  یعنیسنگ شده، و کُه  

 .لطف تو مثل بهار است  کهنی ا یبرا  ،یاندازیکار م را به  نیهرچقدر دل من سنگ باشد سفت باشد و پر از درد باشد تو ا 

درد   یرو   ها که چهل سال، پنجاه سال، شصت سال است دردها راما انسان  ی کننده هستند، برا  دواریام   اریبس  اتیاب  نیا

 یطیشرا نی خودمان و ا یبه کار رو م یما شروع کن کهنی محض ابه دیگویم   نی پس بنابرا  م، ی کرد ید زندگو بَ می اضافه کرد

  حالت نیا کمک کند، درست همبه م  تواندیم  یزندگ میرا برآورده کن هانی که آسان هست ا کندیم   شنهادیرا که موالنا پ

 دیو با  دیکار افتادکر و صبر و رضا آمد، شما بهکه مرکزتان عدم شد و شُ  دیدید  هرموقع  .)حقیقت وجودی انسان([۶]شکل  

  .دیفتیکار ببه

برنامه   ن یاست که به ا  ن یهم ا  نش یترآسان  دیو شا  دیو عمل کن  دیفتی کار ببه  دیبا  میکنیکه م  ییهاهمه صحبت  نی با ا

 .دیدیدر خودتان د  یکه چه اشکاالت  دیسیکاغذ بنو  ی و رو  دی ردارقلم و کاغذ ب  د،یطور کامل بشنوبرنامه را به  د، یگوش بده

در کار   .اوردیشما را به حرکت درب  یزندگ  بگذاریدجا که مقدور است  تا آن  تان،یبه زندگ  یو آوردن دَمِ زندگ   یی با فضاگشا

با   یعنیبه چرخاندن    کندیشروع م   یما را زندگ  چرخِ  نیا  می کنیم   ییفضاگشا  نکهیمحض ابه  میدیامروز فهم؛  تو    یدر آر

و هرموقع   .شما را چرخاندن  کند یشروع م   یبه چرخ دنده زندگ  دیدهیم   ریخودتان را گ  ی هاچرخ دنده  ن یا  ییفضاگشا
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 ری گ  کهیکسان  . به کمک شما  دیآیم   یبالفاصله زندگ  دیمقاومت را صفر کن  د، یکنیمقاومت م   دیدار  دیدیافتاد د  ادتانی

از کمک   کندیاست که ما را محروم م   یذهنمن  تیمقاومت خاص  .مقاومت دارند  ، یاز زندگ  رند یگیاند و کمک نمافتاده

 . دیمقاومت را صفر کن  دیتوانیافتاد م  ادتانیهرموقع    ، خدا

 یشور یاختهی انگ ،ینور یاافروخته
 صد طوفان آن فتنه و غوغا را نَْنشانَد

 ( ۷۸شمس، غزل شماره    وانید  ،ی)مولو

 .دیگویرا م   یزندگ  یدرواقع قانون تکامل  ن یبه خدا، و ا  د؟یگویم   یبه ک  ، یبرپا کرد   یشور  کی و    یروشن کرد  ینور  دیگویم 

روشن کرده، و شور عشق را  یکار نور  نی ا  ی او زنده بشوند، برا  تینهایها به بکه انسان  استنیطرحش ا  ی: زندگدیگویم 

عشق، در    یروید، هم نرَفضا باز کند، هم خِ ای بشود  م یاست تسل  یکاف ، است ارشید در اخترَهم خِ ی هر انسان خته،یبرانگ

 تواندیآشوب و غوغا را نم نیا   ی فرد برپا بشود جلو   یصد طوفان حوادث هم که در زندگ  دی گویم   . شده  ختهیانسان برانگ

گفت که خدا آمده ما را شاه   یوو امروز در مثن  .میاو زنده بشو  تینهایاست که به ب  نی سرنوشت ما ا  کهنیا  یعنی  رد، یبگ

 م،یدانیرا، االن که م   ن یا  میدانستینم  نکهیا   یبرا   م، یداریدست برنم  یذهندر من  ییما از گدا  یمملکت خودمان کرده، ول

 . میعمل کن  م یتوانیم 

در انسان به   کهنی ا  یسوبه  دهدیدارد انسان را هُل م   یخدا و زندگ  یکه ضربان تکامل  دیشویه م متوجّ  ت یب  نیشما با ا 

 دیما با  م، یبه هم کمک کن  دی ما با  .کندیم   ادیمقاومت فقط درد را ز  د،یبشود مقاومت نکن  میخودش زنده بشود، بگذار

است که   ارشیدر اخت ییرویمنظور آمدن انسان چه بوده و چه ن دهدیکه نشان م  م،یدانش را در جهان پخش کن جورنیا

  کند،یبه او کمک کند و از آن استفاده نم

فتنه و غوغا مثبت است در  نی ا .خاموش کند تواندیبرپا کرده صد طوفان هم نم یآشوب و غوغا را که زندگ ن یا دیگویم 

 یافروخته و شور  ی آگاه باش که خدا نور  ، یکنیم   یزندگ  یذهندر من  که  ذهنی([)افسانه من۵]شکل    یکس  ی پس ا  . جانیا

خارا   ،و به ما امروز گفت که اگر دلت را سنگ هم   . ییایب  رونیه ب افسان  نی است که شما از ا  نی ا  اشیو قانون تکامل  ختهیانگ

)حقیقت وجودی ۶]شکل  فکان قرار بده  کُن  ی خودت را در معرض باد زنده کننده  آورد، یتو را به حرکت درم   ی هم کرده باش

 ی اشده  تیهوهم  ی زیچکه با چه  ییشناسادِ رَخِ  ،ییتا درون شما را با صبر و شکر و استفاده از آن نور، نور شناسا  انسان([ 

 .می ستیکه چه ن  م یکنیکشف م   میکه ما دار  دیدمیخواه  جیتدربه

من همسرم   . ستمیمن پولم ن  ، من پولم هستم؟ نه   .هست  یکه چ  رسدیجا م ر به آنآخرسَ  ست، ین  یچ  کهنی انسان با کشف ا

 میمن مقامم هستم؟ سوادم هستم؟ من باورها  ستم،ین  کلمی من ه  ،هستم؟ نه   کلم یمن ه  ستم، یمن همسرم ن  ،هستم؟ نه 
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  ستمی ن  هانیانکار کردن که من ا  یمدتازپس  .کردم  ییشناسا  یکییکی  ، همه را انکار کردم  ستم، ین  هانی ا  نم   ، هستم؟ نه

 . است  ی آسان  نی به آن، به ا یزنده شد  ، یآن هست  تو   ماندینم  یزیچچیکه ههمان  گر،ید  ماندینم  یزیچچیه

  ، هم هست  الهیجذبه    یرویعشق ن  ی روی ن  .یشور  یاختهیانگ  ، ینور  یاافروخته  .که او پشت ماست  میه هسترا متوجّ  ن یو ا

و خِرد  برد،یم   دشَکَیاو م  دیشما اگر دستتان را از جهان شُل کن .جهان را  م یما هم گرفت  د، شَکَیهر لحظه او ما را م  یعنی

آن   ،میهست  که یزیآن چ  میستین  یچ  کهنیبا کشف ا  .میستین  یکه ما چ  م، یکن  ییو شناسا م یموضوع را بفهم  ن یداده که ا

 خودش را به ما نشان خواهد داد.  م یکه هست  یزیچنه

 *** پایان قسمت دوم *** 
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شده    تیهواست که هم  یمسجد ضِرار هر ذهن میگفت  .و شتر گمشده  م،یبه مسجد ضِرار صحبت کردگذشته راجع  یهفته

که گفت که   میو صحبت کرد  .گرانیو هم به د  زنندیو هم به خودشان ضرر م   کنندیجا عبادت م ها در آناست و انسان

در آتش   دیآوریو شما هجوم م   ، کندیآتش دور م   نیااش کمر شما را گرفته از  دست من همه  ، روشن شده  یآتش  کی

 صحبت کردیم به شتر گمشده  هم راجع  خوردهکی  طورنیبعد هم.  است  هایشدگتیهوآتش هم  ن یو ا  .دیخودتان را بسوزان

 گم شده است.   نیخداست، و ا  تینهایزنده شدن به ب  ن یکه: حکمت قرآن هم  گفت

به انسان رخ  یچهل سالگ یدر حوال ی ز یچ ک ی یشدگه به گمتوجّ ن یدارد، و ا ی ا شدهکه گم شودیمتوجه م  ی کس ک یو 

خانه   م، یکرد  دایبچه پ  م، یکرد  دایمثالً: همسر پ  ؛  ما  میرا به ثمر رساند  هایدگیهمان  یکاف  ۀبه انداز  کهنیپس از ا  .دهدیم 

 م، یادهیبه ثمر نرس  دیو شا  دیطور که با که ما آن  میشویه م متوجّ  م، یکرد  یهم زندگ  یمدتکی و    م، یکرد  دایپ  یشغل  م، یدیخر

عالوه به  م،یکنیاحساس نقص م   م،یکنیم   یمردگو دل  م، یکنیم   یی تنها  م، یکنیم   یو هنوز احساس دلتنگ  م،یتنها هست

ه بشود . و ممکن است متوجّشودیبرپا م   یهرکس یاست که در زندگ  یطوفان  کی  نی و ا  .می اکرده  جادیدرد ا  یادیمقدار ز

امروز گفت: سروِ روان، و گفت که   .اصلش است، حضورش است  ن یاش همکردهگم  کند، ینم   دا یدارد که پ  یا کردهکه گم

 نگذار ما را.   یطورنیا

 د،یکن  ز یضِرار به شما ضرر برساند، حضورتان را ت  عنوان مسجدِآمد به  یذهنمن  ک یدر غزل گفت که: اگر    میداشت  یتیب  و

و   دیبس است، شما فقط چراغ حضورتان را روشن کن  او   ی برا  یضرر زنندگ  ت یو خاص  یذهنمن  ن یکه ا  دیو خوب درک کن

سروِ    نیچراغ حضورتان روشن باشد، ا  دیبا  دیگردیکه شما در جامعه که م   میریگیم   جهیما نت   نجایا  از  .دیدارروشن نگه 

رار ضِ  به شما ضرر بزنند، و شما هم مسجدِ   دیاست، و نگذار  ادیز  یلیها خعنوان آدمضِرار به  روان با شما باشد، و مسجدِ

 .دینباش

شترش گم شده بود، دنبالش  .م یبخوان دیرا با اش هیکه امروز هم بق م یشده ما خوانداز شتر گم ی اخالصه ک ی طورنیهم و

بود؟ گوشش   ختهی نر  شیکه: شتر تو سرخ نبود؟ موها  گفتندیم   دادند،یم   یبه او نشان  کاریب   یذهن  ی هامن  ن یو ا  گشت، یم 

  ن یا یهرحال معنغلط است. به یذهن ی هاینشان نیکه ا دانستیم   شناخت، یشخص چون شترش را م  نینبود؟ و ا دهیبر

 :  کهستنیها ادادن آن  یه و نشانقصّ

 ی شدهکه از شترِ گم  یط هستند، هرکسهمه غل   دهندیشده به شما م   تیهوصورت هم به  یذهن  یها که من  ییهایتمام نشان

که   دیکرد  دا یپ یکس  ک ی  اگر  باشد که با ارتعاش صحبت کند.  ی کس  ک یغلط است، مگر    کندیما با ذهنش دارد صحبت م 
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امروز اگر   ةاست، که در قصّ  دهی تان به ارتعاش درآورد آن شترِ شما را دشما را در دل  یزندگ  نی زنده بود، و ا  یبه زندگ

 . د ینرو  دهند، یم   یذهن  ی که نشان  ییهاآن  د،یکه: شما دنبال او برو  دیگو  ی م   م،یبخوان  میدیرس

برا  ا  دایپ  یو  ا  یجور آدم چه  دهدیم   ینشان  کهیکس  نی ا  کهنی کردن  با  دیگو یم   ها،نیهست و   د، یت کندقّ  دیکه: شما 

 ن یکه ا  یشخص  ن یکه ا  دیباره، چهارباره، هزارباره نگاه کندوباره، سه  دیشما با  که نیبه ا  میرسیم   م ییآیم   گریعبارت دبه

. میکنیشروع م   تیب  نینه؟ و از ا  ای  دیاشما اصالً شتر گم کرده  ای آ  ده؟یند  ای  دهیواقعاً شتر مرا د  زندیحرف را به من م 

 :دیگویم 

 ن نظرر کُ رَّ کَ گردون مُ  نیاندر
 حق فرمود ثُمَّ اْرِجع بََصر زانک
 (۲٩۴۶  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

دارد؟ نه    یآسمان نقص  ن یا  دینی بب  دیکه: در آسمان نگاه کن  دیگوی. م آوردیقرآن م   هیآ   کی را از    »ثُمَّ ارجِع بَصَر«   ن یا  و

 میگویاگر م   د، یهم نگاه کن  نی که شما به زم   ردیبگ  جهینت  خواهدیجا م و از آن  .دیب نگاه کنبار، مرتّ نه دوبار، نه سه  بار، کی

 یعنی   د، یارا خودتان درست کرده  ن یام، و زم نه؟ آسمان را که من درست کرده  ای که نقص دارد    دینیبب  دیبه آسمان نگاه کن

  نه؟   ایدارد   ی بیع  نی که ا  دینی. ببیذهنمن

 .« فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى ِمن فُطُورٍ»...  

   ؟«ینی بیم   ی نقص  ا ی  ی در آسمان شکاف  ا ینظر کن، آ  گری... پس بار د»

 ( ۳  هی(، آ۶۷سوره ُملک)  م، یکر  قرآن)

ممکن است   و  ؟ینیبیم   ینقص  ای  یدر آسمان شکاف  ای نظر کن، آ  گری: پس بار ددیگویُملک است، م   یسوره  ۳  هیآ  نیا

 د، یشما مرتب نگاه کن  شود، یکه باز م   ی آسمان  نیشود، و ا   ی باشد که در درون شما باز م   ی آسمان، آسمان  ن یمنظور از ا

اند کرده  یه معنهست؟ و البتّ  یجورچه  د؟یکنیخودتان باز م   ای   ، کنم یاست که من باز م   یآسمان واقعاً آسمان  ن یکه ا  دینیبب

صورت نمادگونه نگاه کن، و ممکن است به  ن ینقص دارد، و به زم   ن یآسمان باال را نگاه کن بب  نی ا   د؛یگویآسمان باال، م   ن ی که ا

 د، یبار نگاه کن  نیچند  شود، یشما باز م  مِ یتسل  شود، یشما باز م   یمعنو  ن یکه در درونتان در اثر تمر  یباشد که آسمان  نیهم

  ؛  برداشت را   ن یا  کندیم   دییرا تأ   نهم آ  ه یآ  ن ی، ا نه؟ بله  ایدارد    یآسمان نقص نیا  دینیبب

 : دیگو  یم 

 

 « ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ یَنقَلِبْ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِیرٌ»
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 «چشم باز کن و بنگر، نگاه تو خسته و درمانده به نزد تو بازخواهد گشت.  زین  گرید  بار»

 ( ۴  هی(، آ۶۷سوره ُملک)  م، یکر  قرآن)

و حضور و عدم   می تسل  ی شده، و اگر تمرکز رو  یخسته شده و زخم  ی لیخ  هایدگیما در همان  د ید  ای نگاه ما    ن یهم  یعنی

 هایدگیبا همان  دنیما در اثر د  دید  ا ینگاه ما    ن یا  .منطبق خواهد شد  ی اریهش  ی ما رو  یِاریهش   نی ا  م،یکردن مرکزمان بُکن

که،   دیبگو  خواهدیموالنا م   م، یل کنّمخودمان، تاَ  یرو  میو تمرکز کن  م، ینه کتوجّ  ادیشده، و اگر ز  یزخم  یعنیخسته شده  

گوش   م یتوانینم  یبه حرف هرکس  یعنی  م، یت کندقّ  دیبا  یعن ی   .آمد  میما به خودمان خواه  ه،یدو تا آ  نیبا استفاده از ا

 د،یبرندارموالنا دست  نی شما از ا  کهستنیا  ی ریگجهیو واقعاً نت  م، یگوش بده  م یتوانینم  یبه حرف استادان ذهن  م، یبده

 کم است.   ارینباشد بس  یکه ذهن  یاستاد واقع  کهنی ا  ی برا

 سقِف نور  ن ی نظر قانع َمشو ز کی
 َهْل ِمن فُطور؟ نی بنگر، بِب بارها

 (۲٩۴۷  تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ، ی )مولو  

 نه؟   ایوجود دارد   یدر آن نقص  ا یکه آ  نیباز شده، بارها نگاه کن بب  ای که هست    یآسمان نینگاه قانع مشو، به ا  ک ی  با

 « وجود دارد؟  یکه در آن نقص  ینیو بب  یبار نظر کن  ن یچند  دیآسمان قانع نشو، بلکه با  دنیبار د  کیبا  »

 : دیگویم   .دیگویموالنا چه م   هیآ  نیبه استفاده از اکه راجع  م ینیخوانم، بب  یم   تیل سه باز دفتر اوّ  و  هست.  تیآن ب  یمعن  

 ُروَزنَش چون روِز ُصور  میگشا گر
 فُُطور؟ هایف  ی: َهل تَرمیبگو چون

 (۳۶۲٩  تیدفتر اول، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

شما باز نخواهم   دیکه در ذهن هست  ی تا زمان  گر یمن د  یعنی م من،  شما باز بکُنَ  ی برا   امتی اگر راز را مثل روز ق  د یگو  یم 

که من   دینیانسان شما ننش  ی ا   یعنی  .دیاالنه بکنکوشش خودتان را فعّ  دیکه شما با  دیبگو  خواهدیم   گریعبارت دبه  .کرد

 من را به شما خواهد شناساند.  که  شماست  ینیرا، جِدّوجَهد را بازب  وششک  ن یاَسرار را باز کنم، ا  امت،یمثل روز ق

 : یعنیفُطور؟    هایف  ی هل تَر  م یبه شما بگو  توانم یم   یچطور  امت،یصور ق  یعنیروزنش چون روز صور،    می گر گشا

 : میندارد بگو  یمورد  گر یرا آشکار سازم، د  قیحقا  ن یا  همه  ، ز یاگر من همانند روز رستاخ  :دیموالنا از قول حضرت حق گو»

 ؟«ی ابییم   یدر آن نقص  ایآسمان را بنگر آ

 ندازد، یخودش را دور ب  صیتشخ  د ینبا  کس چیمهم است. ه  اری بس  اریلحظه بس  ن یما در ا  صیشعور ما و تشخ   گریعبارت دبه  

که در درون باز   ییفضا  طورنیمختلف، و هم  یها مختلف، گفته  ی هااستاد خودش، استادان مختلف، کتاب  ییچه در شناسا

 :طورنیاست و هم  یآسمان ذهن نیا   ای است که خدا به ما قول داده   یآسمانفضا همان   ن یا ایکه آ  ، شودیم 
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 کنند ها یُظلمت، تَحرّ  نیدر تا
 آورندیم یُرو جانب یکس هر
 ( ۳۶۳٠  تیدفتر اول، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

و راه را   میوجو کنجست  دیبا  یذهنمن  یکیما انسانها در تار یعنی وجو کنند،  جست  دیبا  یظلمت من ذهن  ن یدر ا  دیگویم 

 یه  ن ی . پس بنابرامیرویخدا م   ی سوبه  م یکنیم   دا یراه را پ  ای   م یرویجهان م   ی سوکه راه را دوباره به  م ینی. ببمیکن  دایپ

تأمُّب  مرتّ کردن،  رونگاه  آدم  حواس  کردن،  عقا  یل  کند،  تماشا  را  حاالتش  باشد،  بازب  دشیخودش  کند،   ینیرا 

 شود،یکه در درون باز م   ییفضا  نی ا  ا یآ  لحظه، نیمرکزش عدم است در ا  ا یآ  ندیبب  که نیرا بشناسد، ا  شیهایشدگت یهوهم

موقع بله. بعد آن  . ماست  فهیوظ  ها نینه؟ ا  ای هست    ی نقص  جانیخداست، در ا  لهیوسگشوده شده به  یفضا، واقعاً فضا   ن یا

بب  ها نیاز ا جهان   ی سوبه  م یبندیفضا را م   ، نه   ا ی  م یرویخدا م   یسوبه  م،یمانیو صبر م   میدر حالت تسل  ای که آ  مینیما 

 ؟ میرویم 

 معکوس باشد کارها  یمدت
 را دزد آَوَرد بر دارها ِشحنه

 (۳۶۳۱  تیدفتر اول، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

  آورد یدار م   یدار، دزد داروغه را پا   یپا   م یاوریعنوان داروغه دزد را بما به  که نیکار معکوس است. عوض ا  د،یگویکار م ِ لاوّ

اوّگری شده د  طور نیکه االن هم هم  نیو دزد که هم  م یشد  دهیهمان  م ی ما آمد  ،ت کن دقّ  یلیخ  د یگویکار که م   لِ . پس 

  میکند. چون درست نگاه نکرد  دایدزد را پ  دیاست، با  سیداروغه است، پل  یعنیشحنه است    اصلمانباشد، ما که    یذهنمن

نه لش است، بعداً صحاوّ نیا  ی ول  ده، یکش  خیبه دار زده، به چهارم  م، یفعالً دزد ما را که داروغه هست  م،یکن  دایتا حاال دزد پ

ما را به  گری. دمیزنیما دزد را به دار م   یعنی به کمک خدا.    شودیعوض م   خیبه چهارم   زند، یداروغه دار نم  وان عندزد 

 .  زندینم

 نکو  سقفِ   نیرت کاندَ فتَ گُ  چونکه
 و جُ بیع بنگر چو مردِ  بارها

 ( ۲٩۴۸  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 که چند یرا دان رهیت نیزم پس
 در پََسند؟  دیبا زییو تم دنید

 ( ۲٩۴٩  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

صورت به  نیپس بنابرا   د، یبار نگاه کن  نیآسمان چند نی: چون در قرآن به شما گفته که به ا دیگوی. م ردیگیم  جهینت  موالنا 

  ی درست ی باز شده فضا ی فضا  ن یا  ا ینگاه کن که آ جوبیصورت انسان عبه ،یکنیبه خودت که نگاه م  جوبیانسان ع کی
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 .ینگاه کن قیو دق یر نگاه کنرَّکَر در ُمرَّکَ ُم د یباشد، چقدر با یذهنکه من رهیت ن یزم  ن یبه ا ن یکه بب دیگوین م است و اآل

 بله؟

 که چند یرا دان رهیت نیزم پس
 در پََسند؟  دیبا زییو تم دنید

   (۲٩۴٩  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 یی شناسا  ، یبده  ص یتشخ  ، یبده  ز ییتم  یکه بتوان  ینگاه کن  یلیخ  دیرا با  هریت  ۀشدتیهوهم  نیزم   شودیمعلوم م   پس

را نگو و   نیا  ، یشدگت یهوذهنم ساده شد، نه درد دارم، نه هم  دم، یفوراً نگو که من به حضور رس  یعنی   .یبعد بپسند  ، یکن

ا که  کن  نگاه  آ  ییفضا  نی بارها  باز شده  ب  کاسشانع  ایکه  هم  رونیدر  و  نشده  مردم   ییهاینشان  طورنی بهتر شده،  که 

 غلط است. بله.   دهندیکه مردم م   یی های. اغلب نشاندهندیم 

 صافان را ز ُدرد  م ییبپاال تا
 رد؟ما را رنج بُ  عقلِ  دیبا چند
 ( ۲٩۵٠  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 یسادگ  ن یبه ا  یعنی عقل ما رنج ببرد،    دیچه در فرد چه در جمع، چقدر با  م،یاصطالح قسمت صاف را از دُرد ما جدا کنبه  تا

و نگاه کردن به خود    خواهدیجدا کردن زحمت م  های دگیصاف و خالص را از همان   یاریدر ما هش   نی پس بنابرا  ست، ین

 :باشد  ادمانی  ه شیآن شعر هم  خواهد، یم 

 یرا َحبر و َسن ریَمر غ یکن تا
 یکنیم یرا بدخو و خال شیخو

 (۳۱٩۶  تیدفتر پنجم، ب  ، ی مثنو  ،یمولو)

 دیبا  شرفت،یپ  ریدر مس  میافتاد  گریکه ما د  مییبگو  میبار دو بار نگاه نکن  کی  یحواسمان به خودمان باشد، ول  دیبا  دائماً 

واقعاً گشوده   مینیبب  میو به آسمان گشوده شده هم نگاه کن  مینگاه کن  مانرهیت  نیبه زم   م، یب به خودمان نگاه کنمرتّ

 ک ی  دیکنینم  شرفت یپ  دیدیاست و اگر د  ص یو تشخ  دیقابل د  رون یدر ب  عکاسشمخصوصاً ان  شود، یگشوده نم  ای   شود، یم 

 ییاست، شناسا  یقدر کافنکردن است، کار نکردن بهد است، کار  اوقات عدم تعهّ  شتر یهم ب  اشکال   در کارتان است.  یاشکال

است،   می تسل  م حضور با ذهن است، نشناختنِ قانون جبران است، عجله است، تجسّ   ی کردن و رها نکردن است، عدم اجرا

 ندیآیمثالً م   دهند، یتا آخر گوش نم  ا برنامه ر  کنند، یغلط م  یرها یتفس کنند، یم   یذهن  می است، مردم تسل  یذهن  میتسل

کار را   ن یبار گوش کرد، دقّت کرد، ا  نیل تا آخرش چنداز اوّ دیبرنامه را با  .است  یکاف  ندیگویو م   کنندیگوش م   قهیده دق
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  ضور آدم به ح دانند،یرا قابل قبول م  یکردن با من ذهن یزندگ دانند،یزنده شدن به خدا را مهم نم یعنی  دانند، یمهم نم

 . یشویاز آن دور م  ، ی شوینم  کینزد  تی . به منظور اصلگذردیما م   یخوب زندگ  یبرسد بهتر است ول

 نی. در سنستین  یکاف  هانی ه داشته باشد، اسرپناه داشته باشد، همسر و بچّ  ا یانسان واقعاً نان داشته باشد بخورد   کهنیا

به آن  لیو رد یکند و بم یمشکالت هم زندگ. آدم ممکن است با  ستیخاطر مشکل ن. حاال بهمیخوریباال به مشکل ما برم 

 میبپرداز  دیبا  م، یرنج ببر  دیبا  میما صاف را از دُرد جدا کن  :دی گویم   تیب  نیاکه زنده شدن به خدا بود و در    شیمنظور اصل

 کنند یواقعاً فکر م   یاهعدّ  کیاست که    نیاشکال ا  کیهرحال  به  .آن را دارم  ایرا دارم    نی که ا  ستین  یکاف  ، یبه کار اصل

د متعهّ  نی هم  یغلط است. برا  ن یا  کنند، را کم بکنند و مرض را معالجه ن  شانیگوش بدهند دردها  دیبرنامه با   نی که به ا

 . ستی دار نخودشان ادامه  ی کار رو  ن ی. اشوندینم

 ست یدانه نو متعهّ  وستهیپ  نیسراغ آن. پس بنابرا   روندیباشد، م   ی تربرنامه جالب  ک یاگر مثالً    کنند، یبه برنامه گوش م   اگر

ر به رَّکَر در ُمرَّکَ ُم دیگویم  جهیهستند. درنت هایدگیهمان رادهایکنم. منظور از ا  دایرا پ میرادهایا د یکه من هرجور شده با

  د ی نیبب  دی قرار ده  ینیازبصد بار خودتان را مورد ب  دیچندبار شانه  دیهر روز با  یعنی مردم.    کنند یکه نم  دیخودتان نگاه کن

را خاموش   شیکیآدم    نی ا  کنم، یآدم برخورد م   نیبا ا  رون، ی ب  رومیم   کنمیمن چراغ حضورم را روشن م   .در کجا هستم

حواسم هست چکار دارم   ای . آکنم یخاموش م   را حضورم    یمن فوراً چراغها  کند،یرا خاموش م   گرید  یکی  ،یکیآن    کند، یم 

تر باشد، بزرگ  یکم  کی  یشدگتیهواگر هم  زنم، یقولم م   ری ز  زنم، یبه خودم لطمه م   م، یگویب دروغ م مرتّ  یهِ  کنم؟یم 

  .رومیم   یشدگتیهوهم  ی سلطه  ریز  شتری من ب کنم، یمن خودم را گم م 

 ن یا  دیشما با  رحال ه. بهمیکنینامعقول م   یما رفتارها  یکه آسمان باز شده است ول  میانتظار داشته باش  م یتوانیخُوب نم

 یامتحانات  نیا  :که  دیگویم   زندیم   لیتمث  یبعد  اتین در ابو اآل   دهدیم   یکه چه معن  دیبدان  بار، نیچند  دیرا بخوان  اتیاب

است،   دهیرا که دزد  یزیاست که آن چ  نی ا  یبرا   شود، یزمستان و تابستان و چهارفصل م   لهیوسبه  ره، یت  ، یمعمول  نِیکه زم 

در بهار است و هزارتا   هایها و سبزاصطالح گلبه  ن یهم  دهد، یپس نم  یآسانو به  ن یزم   دهیکه دزد  یی زهایپس بدهد. چ

شترِ گمشده    نی حضور است، ا  ، یذهنمنِ  نی ا  دهیکه دزد  یزیاست و آن چ  یذهنِ من  ی رهیت  نِی زم   ن یو در ما هم ا  ،گرید  زیچ

 . پس:رودیم  زیی و پا  رودیم   ستانامتحانات زمستان و تاب  ریکار ز  ن ی ا  ی پس بدهد. برا  د یاست، با

 زمستان و َخزان یِ هاحانامت
 َهمچو جان تابستان بهار تابِ 
 ( ۲٩۵۱  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو
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بهار مثل   د،یآیتابستان م   دی شد  ی گرما  د،یآیم   ز ییپا  د، یآی: زمستان م دیگویم   .دینیبیم  ،گریآسان است د  ات یاب  ن یا

 . دیآیجان م 

 ها و ابرها و بَرق بادها
 ها آَرد َعوارْض فَرق دیپَد تا

 ( ۲٩۵۲  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

ها مشخص هستند که فرق  ییهاعارضه  هانیا   افتد،یفاق م همه اتّ  ها نیا  زند، یبرق م   د،یآیو ابر م   د یآیباد م   ن یکه ا  دیگویم 

 ها مشخص بشود. بشود، فرق

 رنگخاک نِ یبُرون آَرد زم تا
 دارد لَْعل و سنگ  بیْ اَْنَدر جَ  هرچه
 ( ۲٩۵۳  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 نهیکه در س  ی زیرنگ چخاک  نِ ی. پس زم دیریرا هم درنظر بگ  یذهنمنِ  دیتوانیشما م   طورنی موازات همو به  رهیت  نِ یتا زم   

تان که در مرکز  دیه بشوسنگ دارد؟ درست است؟ پس شما متوجّ  ایلعل دارد    مینیبب  نه، یس  ی عنی  بیدارد، جِ  بی دارد، در جِ

  لیسنگ تبد  دیدانیهم م   نیزم   ؛  بله   د؟یکنیلعل را منعکس م   ، دیکنیم   کسمنع  رونی لعل است؟ سنگ را ب  ا یسنگ است  

هنوز سنگ   ایمثال الماس است؟    ش یتو  نی که زم   مینیبب  می خواهیو تابش آفتاب. م   نیدراثر فشارات زم   شودیبه لعل م 

خدا    تینهایبه ب  م یخواهیم   م؟ی ما پخته شد  ایکه آ  ندیبب  کندیهم ما را امتحان م   یزندگ  .نشده است  لیخارا به الماس تبد

 . میهنوز دلِ سنگ را نگه داشت  ای   میزنده بشو

 خاِک ُدَژم نیا ستده یُدزد هرچه
 َکَرم یِ ایَحّق و در یْ َخزانه از

 ( ۲٩۵۴  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 
 : راست گو دیگو ریتَقد ِشْحنه
 َشرح واِده، مو به مو  یبُرد آنچه

 ( ۲٩۵۵  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 چ ی هچی: ه دیگو خاک یعنی ُدزد
 چ ی پچیاو را َدرَکَشد در پ  ِشْحنه

 ( ۲٩۵۶  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

خاک افسرده  ن یهرچه که ا د یگوی. پس م گرید دیآیم  دینی بیرا پشتِ سر هم م  ها نیدرد و شکنجه. پس ا یعنی چیپچیپ

 ؛ما  ه او داده است ب  یعنی بخشش او،    یا یخدا و در  ی است، از خزانه  دهیما دزد  ی ذهنهرچه منِ  گریاست، از طرف د  دهیدزد
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قضا   ر، یتقد  یِ شَحنه  ا ی   یِنمادِ سنگ است. شِحنه  هایدگیدرد و همان  نی . امی ارد کردهبه دَ  لیتبد  م،یاشده  تیهوهم  یما هِ

 زیچچه:  دیگویفکان به انسان هم م قضا و کن  ی شرح ده. پس شِحنه  ؟ یاپنهان کرده  زیچ: چهدیگویم   نیکان به زم فَنو کُ

که  دیگویدزد خاک م  د، یگویم  ن یکه زم  رطومو شرح بده، همانموبه  ؟ یاخدا را پنهان کرده ت ینهایتو؟ ب یا پنهان کرده

 !یچیه  چ، یهچیه  دیخاک گو  یعنیام، دزد  پنهان نکرده  ی زیمن چ  چ، یه

 بله.  ، ییبگو  دیبه درد، به شکنجه، که با  دشَکَیداروغه آن را م   چ، یپچیاو را درکِشَد در پ  شِحنِه

امتحانات زمستان   ن ی. بنابراز یچچیه  مییگویما م   ؟ یاپنهان کرده  زیچکه چه  دیگویکان به ما م فَنقضا و کُ  ن یبنابرا  پس

 م یاکه پنهان کرده  زیچکه آن  میدهینم  صیکه نه، ما تشخ  ندیبیبعد م   رد، یگیساده م   یکم  ک یلش  و خزان. اوّ  شیپ  دیآیم 

 به درد و شکنجه.  کِشدیم  م، یپس بده

 چون ِشَکر دی گاَهش لطف گو ،ِشحنه
 ُکند هر چه بَتر زدیَگه بر آو 

 ( ۲٩۵۷  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

و از آن   کندیم   زانی ما را آو  م، یدهیگوش نم  ندیبیر، م کَمثل شِ  زندیها با لطف با ما حرف م موقع  یداروغه بعض  ن یا  پس

  .کندیم  هیو تنب  کندیم   زان یما را آو  م،یکنیجا که مقدور است تحمل م تا آن  شود،یتر نمبد  گرید

 ها هیقهر و لطف، آن ُخف انیم تا
 زآتش َخوف و َرجا دیآ ظاهر

 ( ۲٩۵۸  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 د،یاز آتش ترس و ام   ز؟یچپنهان شده، ظاهر بشود، از چه  یزها یچ  ن یو لطف او، ا  یزندگ  یر یگقهر و سخت  ن یتا ب  نی بنابرا

  کند،یم   اطیآدم دارد و احت  یکه از زندگ   یترس  .است  یذهنمنِ  دِیاز ترس و ام   ری غ  دیترس و ام   نی . پس ادیو ام   ترس

  یارد زندگد  شود،یها وضع بد م موقع  یبعض  شود، یها وضع خوب م موقع  یضبع   ن یدارد. پس بنابرا  د یو ام   کند یم   زیپره

 .یبکن  دیکار باکه، چه  دیگویبه ما م 

  ی نینگاه را و بازب  ن یو ا   کندیم   ر ییتغ  یجورچه  ینیبه اوضاع خودت، بب  ی نگاه بکن  د یامروز گفته است که دائما با  ن یهم  ی برا

 کیاست،  قیخود دق یِاست، کار رو قیدق یلیکار خ دینیبب ی عنیبکند.  تواندینم یگرید  سِ بکند، کَ دیشخص با  را خودِ

با   میندارد، بعد هم انتظار دار  یارزش معنو   چیکه ه  میکنیعنوان عبادت محسوب مکه به  میکنیم   ییاز ما کارها  ی اهعدّ

 است.   یدگ یمرکزمان پر از همان  کهیخدا به ما کمک بکند، درحالت  م، یبرس  ییکه به جا  مانیذهنمنِ

 یوقت د، یآیقهر م   ی . وقتردیگ یشکال نماز ما اِ جا یو ب  هودهی خدا ب  م، یاوریاصطالح بانتظاراتمان را در حدِّمعقول به  د یما با

 نیا  اشیقهر است، معن یهانشانه ها نیا ؛  میشویم   نیخشمگ د،یآیاسترس م   م، یکنیم  ییاحساس تنها  رد، یگیدل ما م 
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هم   یجورنی ا  ن یپس ا  ؛   بله  .شودیکه م   م ینیبیم   شود، یها هم حالمان خوب م موقع  یبعض.  میدار  یدگیاست که ما همان

که آسمان درونتان   ست ین  ن یا  اش یمعن  یحالِ خوب  ن ی نگاه کن، ا  بار نی: چنددیگویم   شودیحالتان خوب م  ی وقت  شود، یم 

 بله.   ، یاشمواظب ب   د یبا  ، ینگاه کن   دیاست، با  ختهیر  هایدگ یهمان  ی باز شده است و همه

   استیِکبر یبهاران، لطِف ِشحنه آن
 خداست دِ یو تهد فیوآن خزان، تَخو 

 ( ۲٩۵٩  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

اصطالح خودش را دل پرنور ما به  ن یاست، که ا نی او منتظر ا م، یکه واقعاً در آغوش خدا هست  م یدانیهرکدام از ما االن م   و

خدا    ة: آن بهاران لطف داروغدیگویعشق و برکتش را در جهان پخش کند. م   یدل ما را برا  نیا  ردیکار بگو به  ، نشان بدهد

  ندیبیم   ی عنیخزان    شود،یوارد خزان م   ی اگر کس  ی عنیخدا است.    دِیو تهد  ساندنخزان تر  ی است، لطف خداست بهار. ول

را   زهایچ  ن یها اگر راهنما نداشته باشند و او انسان  .ردیگیدارد م   واشیواشیدلش    شود، یکم م  اشیو شاد  اشی که خوش

چه    ست، یچ  شدنتیهوست، همیچ  ییفضاگشا  ست، یبکنند، عدم چ  دیکار باو چه  ستیچ  یگدینشنوند و ندانند همان

به ما   کسچیه  میاکه ما بزرگ شده  طورنیحال خودشان رها بشوند، همو به  شودیچه م   شی اریهُش  د، یآیآدم م   رِسَ  ییبال

 . شوندیدچار خزان م  یسالگدر سن چهارده پانزده  واشیواشی  ، یمعنو  یهادرساز    نگفت  زیچچیه

ر فک  تواند یبهتر م   شودیم   ادتریدانش آدم ز  کند یپژمرده شدن، درست است که تن آدم رشد م   واشیواشی  ی عنیخزان  

به   کندیشروع م   اش یعضالت معنو  اُفتد یم   اش یمعنو   یهابرگ  یعنی به خزان،    کندیشروع م   ی از نظر معنو  یکند، ول

 م،ینوجوانان عشق دار م، یاالن مثالً ما کودکان عشق دار ، شده اددادهی که با عشق آشناست،  یشدن، مگر آن کس فیضع

ا  تواندینم  یذهنِ است، من  یچبهیچ  دانندیم   ها نیوا ا  بیآس  هانیبه  از خزا  هانی بزند  واقعاً ممکن است  ن رد نشوند، 

 ی برا  یکه دَه سالگ  دهدیکالم موالنا نشان م   یِ صحبت نُه سال هم کرد، و واقعاً از فحوا  کی   والنا امروز م .  بهارشان باشد

 .است یاست، سنِ منطق یخروج از ذهن سن جالب

هرکَ سِ  یسخالصه  هر  م   ینّدر  خزان  تهد  یعنی   ف یتَخْو  شود، یوارد  و  م   ی عنی  دیترساندن  ما  به  خدا  که   دیگویدارد 

 عشقی که در جامعه    رسدیمان نمما عقل  رسد، یمان نمما عقل  داند، یم   ، عشقی ما در جامعه    هک  داندیباش، او نممواظب

 جاد یها، درد در آنها ااگر انسان  .می نکن  جادیها ادر انسان  یذهنمنِ  م، یبزرگ نکن  یذهنما با منِ  م، یرا بزرگ بکن  مانیهاهبچّ

و ترس چقدر ُمضِر است به حال انسان، هر جا   دیتهد  دینیبیشما م  خر آ  .با ترساندن  م، یکنیم  اد یدرد را ز  دیشد، ما با تهد

کند،   ادیکه ترس را ز  نیا جز اهو ترس انسان  دیف بشود، تهدمتوقّ  دیآنجا هست با  یو ترس هست، اگر خداگونگ  دیتهد

 .ندارد  ی گرید  دهیفا  چیکند، و از خدا دور کند، ه  جیترس انسان را گ
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 ،یکنیها را از خدا دور م آن  یانسانها را بترسان   شتر یهرچقدر ب:  دیگوی؛ قرآن چه م   شما   دیما، ببن  م یاهمه موالنا خوانده  ن یا

 است،   قیچقدر دق  دینیکرد، بب  کیرا به خدا نزد  یکس  شودیبه زور نم

   استیِکبر یبهاران، لطِف ِشحنه آن
 خداست دِ یو تهد فیوآن خزان، تَخو 

 ( ۲٩۵٩  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

بعد از خزان   .بشود، خودش در خودش خزان را تماشا کند، و نگذارد که برود به زمستان  اریهش  نقدریا   دیانسان با  یعنی

 م، یدیهم رس  ی بریصفرِ س  ریز  اریبس  ی به سرما  ، یچیه  دهیزمستان هم که رس  ،یچیخزان رد شده که ه  ، زمستان است، ما 

 یطورنی ا  دیانسان که نبا  ؟نشده  یزیکه چ  یزده، چ  خی  زیهمه چ  !   ه اِ  . نشده که  ی زیشده حاال، چ  یکه چ  میگوئیهنوز م 

 . کند  یزندگ

 د یبگو  ن یاست که به زم   نیا ی عوارض برا ن یبهار دارد و خزان دارد، و ا  عتیکه طب  نطوریهم  دیگوی؛ م   پس مثال زد موالنا 

بهار،   بهار، خزان بهار، خزان  خزان  ، یهِ  د، یگویبه ما هم م   ، ی پس بده  دیگلها در بهار با  نی از ا  یکه هرچه که پنهان کرد

  ی خداست، زندگ  ت ینهایو آن ب ،یم کردی را قا  ی ز یچ  ک ی  یبشو   ار یرا نرو، تو االن هش  یذهنراه منِ  یعنی   ؛  و ترس   دیتهد

خزان،   ن یا  .دیگویخدا م   دهم، یهشدار م   یعنی  کنمیم   دیتهد  کنم،یم   دیدارم تهد  ها، ی دگیدر همان   ی کرد  ی گذارهیرا سرما

 . میاوریب  شیبهار خدا را با انتخاب خودمان پ  میتوانیکن بهارم بشود، ما م  یکار  کی

   یمعنو  خِ یزمستان، چار م وآن
 یظاهر شو یدزِد َخف یتو ا تا

   (۲٩۶٠  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

که   ییهاانسان  .دندیکش  خیبه چهار م   دند،یکوب  خیتخته با م   ی در زمستان، ما را رو  میرفت  میدیرا نفهم  زی پائ  گریما د  یعنی

  کهنیا  یبرا  تخته، چرا؟   یاند روشده  دهیکوب  خ یکامالً با م   ، یسالگیس  ، یسالگپنجویس  ، یسالگ دارند، در چهل   یذهنمنِ

هم   زیراه درست نبوده، که از پائ  نی که ا  یبفهم  یعنیحضور را،    یعنیکن،    ظاهر  ، یرا که پنهان کرد  یزیچآن  ؛  دزد  یا

 . یوارد زمستان شد  یگذشت

 بَسِط دل یمجاهد را زمان پس
 و ِغلّ  قَبض و َدرد و ِغشّ  یزمان کی

 (۲٩۶۱  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

اش همهد است،  متعهّ  کند،یم   ی معنو  نی در راه زنده شدن به خدا، تمر  کند یکه کوشش م   یانسان مجاهد، کس  ن یبنابرا  پس؛

 و غِشّ  دیآیو درد م  شودیو منقبض م   د، یآیقبض م  یزمان ک یو  شود، یدلش باز م  یزمان ک ی ؛ ش به خودش استحواس
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و حرص و   نهیحسادت، ک  که حسِّ  م یدید  یپس وقت  .یورزنهیو ک  یدّما  قیعال  ، یدگیهمان  قیبا عال  یختگی آم   یعنی  و غِلّ

شدن، نقص و منقبضو حس زها،یجور چاضطراب، و آن  ، یمثل نگران ،ییتنهامثل خشم، مثل احساسِ یدرد، هر جور درد

ها موقع  یعضو ب  .دیکه اشکال دار  دیگویبه شما م   نی کار خداست، و ا  هانیا  دیگویم   صورتنیدر ا  د، یان گرفته شدلمد

دل، باره به قبضِود  گرداندیدل وجود دارد، تجربه کن، برم بسطِ  دیگویها. که دارد م   ، مجاهد  ی برا   کند، یخدا دل شما را باز م 

 .دیکه هنوز کار دار  دیکه شما متوجه بشو

 َکابدان ماست  یآب و ِگل نیا زآنکه
 جان ماست  یِ ایو دزِد ض ُمنکر
   (۲٩۶۲  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 ر یکه ما غنیُمنکرِ خداست، ُمنکرِ ا  ن،یماست، ُمنکر است ا  یذهنکه بدن ماست، بدنِ  یذهنمنِ  یعنی که آب وگِل    نی ا  ی برا

  ی ذهن  ۀ دیپد  ک یسؤال    .دیکه سؤال نکن  می گوئیاست م   نیهم   ی برا   . میهم دار  نظر دِید  ، یذهن   یِ هانکیو ع  ی دگیاز همان

به   دیاوریعدم را ب  د، یکن  ییب فضاگشا شما مرتّ  .دیخودتان کار کن  ی رو  شمااست،    یذهن  ۀدیپد  ک یسؤال  است، جوابِ

را تماشا کن بعد خودتان  م   دینیبب  د، یمرکزتان،  م   ایآ  دینیبب  دیکن  ییفضاگشا  .شودیچه  باز  ا  ؟شودیآسمان دارد   نیو 

 ی بیع  د،ینیبب  ادیخاک را ز  د، ی نیدارد؟ بعد خاک هم بب  یآسمان نقص  ن یا   دینیبب  د،یبا عدم ببن  د، ینیبار بب  ن یآسمان را چند

ماست، نورِ حضور ماست، هم ُمنکرش است   ی اریهم دزدش است، دزدِ نور هش  یذهنمنِ  ن ی و ا  د؟ یدار  یدگیهمان  ؟دیدار

تُند تو فکر تُند  نکهیشدن به خدا، احضور، زنده  د، یبپرس  یذهنمنِ  یهاشما از انسان  .وجود دارد اصالً  یزیچ  نیکه همچن

 یذهنمنِ  یهانکیبا ع  ، یذهنیلترهایبا ف  کندیشروع م   ؟یذهنکدام منِ  ؟: کدام فکردیگویم  ؛  یسازیم   یذهنمنِ  یکنیم 

 کند، یبحث و جدل م   کند، یسؤال و جواب م  کند،یذهنش، ذهناً به شما گزارش م   ةلیبه وس  ند یبیکه م   ی زیچبا آن  دن، ید

 .دیکنیشما اشتباه م   دیگویم 

 گرم و سرد و رنج و َدرد یتعال حق
 مرد ری ش ینََهد ا یتَن ما م بر

 ( ۲٩۶۳  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 ما   ،کندیهم سرد م   ؛  اندازدیم  تیبه فعال  کند،یما را گرم م   ؛ یعنی هِی   گرم و سرد   دیگویم  گر،یآسان است د  اتی اب  ن یا

 . دالور  یشجاع، ا انسانِ  ی ا  گذارد، یو رنج و دَرد بر تنِ ما م   .میحال ندار  م یکنیم   تیفعال  باز

 و ُجوع و نَقص اموال و بََدن   َخوف
 بهر نقِد جاْن ظاهر شدن جمله

 (۲٩۶۴  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو
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 حضورِ   ةسک  ن یظاهر شدنِ ا  ی ما، همه برا یبدنشدن اموال و نقصِو کم  ت یمحروم   ، یترس، گرسنگ:  که    د ینیبیم   ن؛ی بنابرا

و   د، یبشو  میتسل  دیفاقاً اگر شما بتواناتّ  .رودیم   نیبه او، همه از ب  میما زنده بشو  کهنیا  محضبهعوارض    نیا  ةماست. هم

در کار. خوف و جوع و نقص اموال وبدنتان الزم   دیافتاد  گرید  د، یکنیخودتان کار م   یکه رو  یاز موقع  د، یاوریعَدَم را ب

لحظه احوال شما   نیقلم خدا در ا  د، ینیشما با عَدَم بب  شود، یخوب خشک م  قلم  سد، ینویالقَلَم خوب م . جَفَّگرید  ستین

 قرآن است:  یهیآ  نی . بله اباستیز  رونیمرکزتان در ب  انعکاس   .سدینویرا خوب م 

 بِشَیْءٍ ِمنَ الْخَوْفِ وَالجُوعِ وَ نَقصِ ِمنَ االَْموَالِ وَالْانفسُ وَالثَّمَرَاتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرینَ.«   »وَلَنَبْلُوَنَکُم

 را بشارت ده.«   انیبایو شک . مییآزمایو نُقصان در محصول م   یماریو ب  یینوایو ب  یترس و گرسنگ یاندک»البته شما را به  

  ((۱۵۵)  هی (، آ۲سوره بقره )  م، یکر  قران)

ها مژده به آن  کنند، یهستند، صبر م   بایو شک  کنندیاگر فضا را باز م   رد،یگیرا م   شانیهایدگیخدا همان  کهیکسان  یعنی

 بده که به خدا زنده خواهند شد. بله. 

 است  ختهیها انگ و َوعده دیَوع نیا
   ستختهیکآم یو بد کین نیا بَهر

 ( ۲٩۶۵  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

است، به هم مخلوط شده، و ما   یو بد با هم قاط  ک یشده، که ن  خته یانگ  ن ی ا  ی برا   هادینو  ن یهشدارها و ا  ن ی ا  دیگویم 

کدامند؟   حضوریباحضور کدامند؟ ب  ی هاانسان  ست؟یچ  یدگیهمان  ست؟یکه حضور چ  میده  صیتشخ  می توانینم  م،یدانینم

 شده. ختهیر  سه یو اصل در ک  یبلُّتقَ  ی هاسکّه  دیگویم   ن یپس بنابرا

  ختندی آم یحق و باطل چونکه
 ختندیو قلب اندر ُحُرمدان ر نقد

 ( ۲٩۶۶  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

. اندختهیر  ی چرم   یسهیخالص را در ک  ی و سکّه  ی تقلب  یاند، و سکّهاند، مخلوط کردهکرده  یو باطل را قاطحق  ن یبنابرا  ،پس

  ی کِ  م، یاز جنس حضور  یکه کِ  میبفهم  دیبا  ما  جدا بشوند.  گریداز هم  دیبا  هانیبا هم مخلوط است و ا  هانیپس در ذهن ما ا

من وقتمیهست  یذهناز جنس  م   ی.  م   ی وقت  م،یشویقبض  بفهمآن  شود،یحالمان خراب  چ  میموقع  با   دهیهمان  ی زیکه 

.  شودیدلمان باز م   م، یکنیم   ییفضاگشا  م،یآوریعدم را م   ی. وقتدهدیرا خدا با قبض به ما نشان م   هایدگی. همانمیهست

و   م، یکنیسَره را از ناسَره جدا م   میدار  صورتنیدرا  م، یاندازیباطل را م   م، یریگیو حق را م  م، یاندازیرا م   یدگیهمان  یوقت

 .  میانجام بده دیکه با  میما هست نیا
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جا من بروم فالن  ندیگویم   هایبعض  کهنیا  رد، یخود ما، با کوشش و دقت صورت بگ  یلهیوسبه  دیبا  کارنی که ا  دینیبیم   پس

تمرکز و   ریکارتان، دقتتان و ز  یمؤثر باشد. ول  تواندینم  هانی دعا بکند، ا  دانم یبه من دست بزند، نم  یکیبروم    ارت، یز

 :دی گویخود پس دارد، م   یمؤثرند. کار، کار، کار، کار رو هانی خودتان را، ا  دیریخودتان بگ  توجه

 ییده یبُگز َدشیَ بایِمَحک م پس
 ییدهیها دامتحان قیحقا در
 (۲٩۶۷  تیدفتردوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 یلیخ  د یهم گفته که با  بارنیو چند  .الزم است  یادهنده  صی تشخ  نفرکیجلو. که    کِشَدیرا م   ر یپ  د یشا  یمسئله  جانیا  در

 یباشد، عال دهیبگز دهنده، صی تشخ ، محَک نیکه ا میخواهیم یمحَک کی. پس دهندهصیتشخ  ای  ریپ ن یا ی برا ینگاه کن

 باشد.   والنا باشد، و امتحان خودش را پس داده باشد. مثل م 

 

   رهایتزو  نیا ق ِشود فارو تا
 رها یتدب نید دستوِر ابُوَ  تا

 ( ۲٩۶۸تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ، ی )مولو  

دروغ است،   یزیچچه  :که  دیموالنا به ما بگو   ن یراهنما، ا  نیا   ر، یپ  نیتا بتواند ا  یعنیدهنده.    ص یتشخ  اریبس  یعنی  فاروق

 ریما شده است، وز  ی راهنما  کند، یواقعاً موالنا به ما کمک م   دینیما بشود. بب  یها ریتدب  ی درست است، تا راهنما  یزیچچه

ما را. ما با استفاده از موالنا  یهادروغ  دهدیم  صیخوب تشخ  و. میکنیخودمان م  یکه ما رو ییرهایما شده است، در تدب

 . مینیبیخودمان را م   یهایدگ یخودمان را، همان  یهادروغ 

 َورا  یمادِر موس یِده ا ریش
 از بَل شی ندیآب افکن، مَ  َواَندر
 ( ۲٩۶٩  تیدفتردوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

که    میه بکُنتوجّ  .دهنده است  صیهمان تشخ  ، است  ریهمان پ  (کندیاشاره م   یکه به داستان موس)  یمادر موس  جانیادر 

پ پ  د، یندار  ر یاگر شما  کار  دیخودتان هست  ری پس خودتان،  موالنا  با  گاهدیکن.  پ  ی.  مردم  او   ر یاوقات  از  که  دارند  زنده 

 . رندیگیم   ییراهنما

  : گفت که  تیدوسه ب  نیدرا  یعن ی  شما باشد.  ریپ  تواندیم   شود، یپخش م   ونیزیتلو  نیا  یلهیوسامروزه موالنا که به  یول

اند، دادند به ما، ما گذاشته  سهی ک  ک یو اصل را در    یبتقلُّ  یهاهسکّ  نکهیا   یبرا   ، میده  صیسَره را از ناسَره تشخ  نکهیا  ی برا
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 دیکرد  دای. اگر زنده پدیکن  دای پ  دیدهنده را شما با  صیتشخ  نی. و اخواهدیدهنده م   صی تشخ  کی.  میدهینم  صیتشخ

 .دیکمک موالنا هم دار  ن یمنتها ا  د، یخودتان مسئول هست   صورتنی درا  ستی. اگر ندیخوب بچسب

سبد   ی گذاشت رو  د یدانیکه م ؛    ی که به موس  دیگویاست. م   ریپ  یندهیجا نمانیاکه در  ، یمادر موس  زندیمثال م   جا نی ا  در  و

 ر یبده، ش  ریش دهدینم صیکه هنوز تشخ یبه انسان ر،یپ  یکه تو ا دیگویم  ؛ ل کرد که آب ببرد و توکُّ لین ی و گذاشت رو

 شما به  م،یری گیرا م   جهینت  نی اآلن ما ا  نی پس بنابرا  .حال خودش رها کنرا بده، شراب بده و به  یطرفآن  ریش  یعنیبده  

و خودتان را    د، یبده  یطرف. شراب آندیبده  یطرفآن  ریموالنا به خودتان ش  اتیاب نیا  قیشما از طر  د، یبرنامه نگاه کن  نیا

  به دست خدا.  دیرها کن

 َورا یمادر موس یِده ا ریش
 از بَل شی ندیآب افکن، مَ  َواَنَدر
 ( ۲٩۶٩  تیدوم، ب  ،دفتری مثنو  ،ی)مولو

 است:  هیآن آ  نی . بله. ادینترس  د، یکنیموالنا و خودتان را رها م   قیبه خودتان از طر  دیدهیم   یزندگ  ریشما ش  ن، یبنابرا  پس

ُموسَ   یالَ   نَاَوأَْوَحیْ » أَْرِضعِ   یأُّمِ  َعلَ   هِ یأَْن  ِخْفِت  ا  ِِ الْ   هِ یْ فَاذَ ِفي  إلَ   مِّ یَ فَالقیِه  َرادَّو  إنَّا  تَْحَزنِي  َواَل  تََخاِفي  ِمَن   کِ یْ َواَل  َوَجاِعلُوهُ 

   .«نَ یاْلُمْرَسل

مشو، او را به  نیو مترس و غمگ  ندازیب  ش یایبه در  یشد  مناکیبده و اگر بر او ب  رشیکه: ش م یکرد  یوح  یبه مادر موس  و»

 م.« یآوریم   امبرانش یو در شمار پ  م یگردانیتو باز م 

 ( ۷  هی(، آ ۲۸قصص )  سوره  م، یکر  قرآن)

  ی زندگ  ریش  د، یبده  ریبه خودتان ش  دیکه شما با  زندیو مثال م   ، کندیاستفاده م   نجایدر ا  هیو چند تا آ  هیآ  نیاز ا  موالنا

  د یو خودتان را بسپار دیفضا را باز کن د، یو عدم را در مرکزتان بگذار دیحضور برسب به مرتّ  ات، یاب  نیبا توجه به ا د، یبده

 .دیگشت.بله. نگران نباش  دیباز خواه  خودتانکه شما به    دیبه خدا، مطمئن باش

 َخورد  ریکه در روز اَلَست آن ش هر
 کرد زییرا تم  ریش  یموس همچو

 ( ۲٩۷٠  تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ، ی )مولو  

 نجایدر ا)  ؛  را نخورد  ی گرید  ری مادرش ش ریاز ش  ر یکه غ  یرا خورده، مانند موس  ر یش  ن یدر روز اَلَست ا  ی هر کس  د؛یگویم 

 ن یلحظه، ا  نیکه در ا  یهر کس  دکه، یگویم   (کرده  هیتشب  ی رونیب  یهازیچ  رِیرا، به ش  گرید  گانیدا  ریش  گر، ید  یرهایش

لحظه است.   ن ی. پس روز اَلَست ادیشویلحظه، از جنس اَلَست م   ن یفاق ابه اتّ   دییگویلحظه مثل اَلَست است، شما که بله م 

 .دهدیم   صی را تشخ  ر یآن ش  یخورده باشد در روز اَلَست، مانند موس  ریش   بارکیکه   یهر کس  د؛یگویم 
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لحظه   ن یدر ا  دیبشوجمع    ندهیاز گذشته و آ  بارکی  د، یبشو  دارشهیر  قاً یعم  بارکی  د، یرا بخور  یزندگ  ر یش  بارکیشما    پس

 نیا ؛  درست است؟ بله    گر، ید   رودینم  ادتانی  نی ا  ؛  دیاز جنس خدا بشو  ، دیلحظه بشو  نیاز جنس ا   د،یمستقر بشو  یابد

 : دیگویهست م   هیهم دوباره آ 

 «نَاصِحُونَ    وَحَرَّْمنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ ِمن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَى أَهْلِ بَیْتٍ یَکْفُلُونَهُ لَکُمْ وَهُمْ لَهُ»

کنم   ییراهنما  یا شما را به خانواده  دیخواهیم   ا ی. آن زن گفت: آمیبوداو حرام کرده  یبرا   ش یرا از پ  گانیهمه دا  »پستان

 باشند.«  کخواهشینگه دارند و ن  تانیکه او را برا

 ((۱۲)   هی(، آ ۲۸سوره قصص )  م، ی)قرآن کر

را   های شدگتیهوه، تمام همبچّ   دانم یبا همسر، نم  یشدگتیهواز پستان پول، هم  دنیجهان، مک  نی خداوند پستان ا  یعنی

 کخواهشینگه دارند و ن  تانیکنم که او را برا  ییراهنما  ی اشما را به خانواده  دیخواهیم   ا یزن گفت آ  »آن   اند.به ما حرام کرده

رودخانه   یِ سبد، تو  یِرا مادرش گذاشت تو  یکه موس  دیدانیم  .به ما  دهدیم   میو تعم  کندیصحبت م   یموس  بهراجع   باشند«

فاقاً اتّ   م یاوریب  م یکن  دایپ  میشناسیرا م   یکیگفتند    جهیو درنت  خوردینم  ر یفرعون گرفتند و ش  یو ابواب جمع  ، لین  ، انداخت

 یاز پستان زندگ  بارکیکه پستان او را گرفت. پس ما هم    دندیپس مادرش در خانه فرعون رفت و د  . آن شخص مادرش بود

 . بله. میمکینم  ر یش  هایدگیاز پستان همان  گری. دمیریگیرا نم  یگریپستان د  گرید  میخورده باش  ریش

  یِطفلَت موِلع زِ ییتو بر تم گر
 یاَْرِضع یاُمَّ موس ایزمان  نیا

 ( ۲٩۷۱تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

طفلت   ییو شناسا  صی و تشخ  ز ییکه: اگر تو به تم  د یگویم   گردد، یبه شخص شما برم   ا ی  گرددیبرم   ری تو به همان پ  جا نیا  در

 ریبده، ش  ریبه او ش  بارکی  ، یمادر موس  ای  صورتنیدرا  یبکن   شرفتیپ  یخواهیم   ، یمولِع  ، یهست  صیحر  ،یمندعالقه

 ؛  را بدهد  یروَآن  ریبه شما ش  ریپ  بارکی  ،یکه به خدا زنده بشو   یهست  دیدشَ  مندِخودت را به او بده. شما هم اگر عالقه

با همسر   یدگیهمان  ر یش  چسبد، ینم  ی نیبیم   ی پول را بخور ریش  ی روی. م یخورینم  گرید ر یش  گرید  ی بخور  بارکیچون  

 : . پسیبخور  یتوانیرا نم  گرید  گان یدا  ای   یدگیهمان  چیه  ریش  ،یبخور  یتوانینم  یرا بخور

 مادرش  رِ یطعِم ش نَدیبِب تا
 بَد َسَرش ۀیبه دا دیَ فرو نآ تا

 ( ۲٩۷۲  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

و سر فرو   دهدیم   یا چه مزه  میفهمیم   میبخور  یبیغ  ریاگر ش  بارکیما هم    .دهدیم   یا مادرش چه مزه  ریبفهمد ش  تا

 پس: د.  بَ  ة یدا  ، یدگیهمان  ،یمادّ  یها هیبه دا میآورینم
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 مادرش  رِ یطعِم ش نَدیبِب تا
 بَد َسَرش ۀیبه دا دیَ فرو نآ تا

 ( ۲٩۷۲  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

اگر   یعنی .  ندیآیم ارشاد در  ةکه به جام  یگنندگانو خواه گمراه  یخواه وسواس درون  ،یاز هرگونه عامل نفسان  ه یبد کنا  ةیدا

و حرف   خوردیچه از جنسِ انسان باشد، چه از جنسِ جسم باشد نم  یدگیهمان  ریبه حضور زنده بشود، ش  بارکی  یکس

ظاهراً    زندیکه حرف م   یشخص  ن یکه ا  فهمدیرده باشد م را خو  یزندگ  ریش  بارکی.  دهدیرا هم گوش نم   یاستادان ذهن

مشخصات خودش    د، یگویشخص دارد از خودش م  نیغلط هستند. ا  یهاینشان هانیا یول  ، دهدیش را م رَتُشُ یهاینشان

 . زندیحرف م   هایدگیاز همان  کند، یم  انیرا ب

را خورانده که شما    یزندگ  ریماً به شما شسلّمُ   ری است. بله. آن پ  والنام   ن یاعتماد همقابل  ریاستاد و پ  کیکه    م ینیبیپس م 

 ر یرا، ش  یزندگ  ریحتماً ش  کندیبرنامه نگاه م   نی به ا  کهیام کسبارها گفته  .دیاد شدهبه موالنا و متعهّ  دیامند شدهعالقه

  ی العات درست است، همان درست اطّ  ن یا  ندیبیم   دهد، یش م رَتُاز شُ  یالعاتبرنامه اطّ  نیا  کهنی ا  یاست، برا را خورده  یبیغ

 موالنا.  ةبرنام   ی پا  کشدیشما را م  ،ییالعات و شناسااطّ

 *** پایان قسمت سوم *** 
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 یهاهیپستان دا  یکه موس  یخواه یاگر م   یمادر موس  ی است. گفت که ا  ی قسمت قبل  یدنباله  خوانمیم   تان یکه برا  یقسمت

 م،یلحظه شد  ن یاز جنس ا  م،یاز جنس خدا شد بارکیلحظه   ن ی. اگر ما در ابارکیخودت را بده    ر یبه او ش  رد،یرا نگ  گرید

  ی ذهن  ی هامن  کهیحضور گم شد، وقت  نی گم شد، ا  رِ تُشُ  نیو اگر ا  میشناسیترمان را م شُ  صورتنیدرا  م،یدیچش  رااش  مزه

 . میکنیه نمها توجّما به آن  دهند، یما را م  یِگمشده  رِ تُشُ  صاتِبه زبان ذهن مشخّ

ب  در م   ندهیآ  تی چند  م   خوانمیکه  م   کیکه    میشویمتوجه  نفر هم   کیو    گرددینفر شترش گم شده و دنبال شترش 

: من هم شترم گم شده. او نه دیگویم   افتدیشخص راه م   نی او هم دنبال ا  دیتقل  ایو رقابت    یچشمبراساس چشم و هم

 . داندیصاتش را نمو مشخّ  داندینم  یه شترش گم شده ولالبتّ  همو نه واقعاً شترش گم شده. در واقع او    شناسدیشترش را م 

  یشترش چطور  داندیشترش گم شده و م   قتاً یحق  کهیاست که آن کس  نی ه اقصّ  ن یدر ا  دیآیم   ش یکه پ  ی ادهیپد  یول

 .  کندیشخص نم  ن یو مقاومت در مقابل ا  کندینم  زه یو ست  کندیاعتراض نم گردد، یاست و دنبالش م 

موالنا نشان   یول شناسد، یشترش را نم گردد،یدنبال شترش م  زه یست ا ی دیم شتر گم کرده که به تقلکه شخص دوّ گرچه

دفعه   کی  ، یلاوّ  یِهم در اثر پرتو زندگ  یم دوّ   ؛  کندینم  زهیو ست  کندیحضور خودش را حفظ م   یلآن اوّ  یوقت  دهدیم 

م متوجّ نت  شودیه  را گم کرده.  ا   یا جهیکه او هم شترش  نتا  یکی)ه  قصّ  نیا  زکه  ا   ، شدهگرفته  (هالبتّ  ج یاز  ه و قصّ  نیاز 

 : است که نی ، اغزل  نیچنهم

در   ؛   و در نفاق هستند  زنندیضرر م   گرانیدارند و مسجد ضرار هستند، به خودشان و د  یذهنکه من  ییهادر مقابل انسان

  دیها با در مقابل آن  ؛  کنندیم   فی را تعر  قتیوحدت را، حق  یطور ذهنفقط به  ستند، ین  یکی  یبا زندگ  یعنینفاق هستند  

 . دیخودتان را حفظ کن  ز یشما حضور پرنور و ت

شخص   کی  ی کهنه برا   یو دردها  دهیپوس  ی براساس فکرها  یدگ یکه پوس  ر یبگ  م یخودت تصم  ی برا  بارکیغزل گفت که    در

و   .؛ بلکه حضور خودت را حفظ کنکردن شما در مقابلش مقاومت نکن  جادیاست. اگر آن شخص شروع کرد به درد ا  یکاف

 میتوانیساده هستند و م   اریبس   ات یاب  .گرید  بر مطالبِ. عالوهکندیموضوع را دنبال م   نیه هم همقصّ  ن یکه ا  د یآیبه نظر م 

 . میتند جلو برو

 ُمعتَمد یا ییگم کرده  یاُشتر
 دهدیز اُشتُر نشانَت م یکس هر

 ( ۲٩۷۳  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

و شترش  دهیزنده شده و طعمش را چش یبه زندگ بارکی کهیکس دینیبیانسان قابل اعتماد، م  ی : ادیگویم   نیبنابرا پس

از ما که دور هم جمع    یلیو البته خ  ،بار  چند  ا ی ارتعاش کرده    یبه زندگ   بار کیبا ارتعاش.    شناسد؟یم   یچطور  شناسد،یرا م 
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زنده تجربه   یِاز آن را به صورت زندگ  یی هانشانه  یول ، مینکرد  دا یشترمان را پ  لطور کام . ما بهمیجنس هست  نی از ا  میشد

  نطور یو هم  کندیم   دایشخص راهنما را په  قصّ  نیکه در ا  ؛  راهنما بشود  یکی  خواهدیو دلمان م   ، می گردیو دنبالش م   میکرد

نشان    یاگر کس یعنی  یهر کس ن یبنابراپس    .است  یخوب  ی ما باشد، راهنما  ی راهنما  تواندیمورد، موالنا م نی که گفتم در ا

 نشان هست.    یبلکه ارتعاش به زندگ  ، ستینشان ن  ینشان ذهن  ا ی  یذهنو نشان من  .دارد  یذهنحتماً من  ؛  دهدیم 

 که آن اُشتر کجاست  یدانیمن تو
 خطاست  ها ینشان نیک یدان کیل
 (۲٩۷۴  تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ، ی )مولو  

: شترش چاق بود، قرمز بود، گوشش ندیگویم   هانی که ا  ییهاینشان  ن یکه ا  ی دانیت کجاست اما م رَتُشُ  ن یا   ی دانینم  تو

شتر گم شده شما خداست، خدا هم بزرگ    کنند،یکه مردم م   یذهن  ی هافیتعر   ن یبنابرا  .همه خطاست  ها نیبود، ا  دهیبر

اند، زنده نشده  یخودشان به زندگ  ند، یگویم   یطور ذهنمنتها به  رد، مشخصات را دا  ن یاست، خدا هم قادر است، خدا هم ا

 . کنندیصحبت م   یاز مردگ هانیچون شتر شما زنده است و ا   خوردینم  ندیگویکه هرچه م  د یدانیپس شما م 

 یاُشتر گم نکرد او از ِمر وانکه
 یاُشتر دیَ آن گم کرده، جو همچو
   (۲٩۷۵  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

به خاطر  جا نیکه در ا ی 'ِمر  زه، یست یشترش گم شده، از رو   داندینم ی عنیهم هست که شترش گم نشده،  گرینفر د کی

من   دیگویاو هم م   ، یمن ذهن  لیبه دال  ، یلیبه هر دل  زهیست  ای از شما    دیتقل  ای رقابت    یاز رو  ی عنی  م،ی خوانیم   ی ِمر  هیقاف

تو که شتر   کند، یاعتراض نم  یلکه اوّ  دینیبیشما. عرض کردم م   همراهِ   کندیوجو م هم شتر گم کردم و شترش را جست

  ؟ییآیتو چرا همراه من م  ، ی گم نکرد

 اممن هم شتر ُگم کرده  یبل که
 اماُجَرتش آورده  ابد،یکه  هر
   (۲٩۷۶  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 . دهمیم   یبکند به او مژدگان  دایشتر مرا پ  یکسام، هرمن هم شترم را گم کرده  دیگویم 

 

 ُکند ی در اُشتر با تو اَنباز تا
 ُکند یباز نیطمع اُشتر ا بهر
 ( ۲٩۷۷  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو
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 ن یشتر من هم هست؛ بنابرا  نی هستم، ا  کیمن هم شر  دیبگو  ، ی کرد  دایاگر تو شترت را پ  کهنی خاطر ا  فقط به  نی بنابرا

از جمع خطرناک   د یخطرناک است، تقل  یذهناز من  د یتقل  د یدانیکه م   نطوریه همالبتّ  .دیگفتم به تقل   د،یآیهمراه شما م 

 ل یبه هر دل  ا ی  زه یست  ی از رو  ی انسان  ک یکه    کندیصحبت م   ی دیراجع به تقل  موالنا  جا نیرا، در ا  ها نیا   م یااست، قبالً گفته

ب   . بهشناسدیشترش را م   یکه تا حدود  کندیم  دیتقل  یانسان  کیاز    یذهن   ی خدا زنده نشده ول  تینهایطور کامل به 

همراه   خواهدیم   نی پس بنابرا  .شناسدیم   ینه به صورت ذهن  ، یشدن به زندگ زنده  ایارتعاش  صات او را به صورت  مشخّ

 خواهدیم   د،یآیخاطر طمع شتر م   مان است، بهجفت  ترِ شُ  نی ا  دیبگو  د، یکرد  دایاگر پ  د، یکه شما شتر را گم کرد  دیای شما ب

 . ندیبی م   یباشد و او را هم به صورت ذهن  کیجستن شتر با تو شر   یِباز ، یباز  نیدر ا

 : خطا بُد آن نشان ییکه را گو هر
 همان   دیگویتو م دیبه تقل  او

 ( ۲٩۷۸  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 کند، یاو هم به تو نگاه م   ؛  ستینشان درست ن  ن یغلط است، ا   دییگویو شما م   دهندیمشخصات شتر شما را به شما م   مردم

 . دیگویاو هم م   ییگویهرچه تو م   .ستیمشخصات شتر من هم ن نی آقا ا  دیگویم 

 نشان َکژ بِنَشناَسد ز راست او
 ُگفتَت آن ُمقَلّد را عصاست  کیل
 ( ۲٩۷٩  تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ، ی )مولو  

نشان غلط  و که نشان درست چه هست  داند یشترم را گم کردم، نم دیگویاز شما م  دیکه به تقل ی که آن شخص دیگویم 

. راست و دروغش دیگویرا م   ن یاو هم هم  ییگویهر چه تو م  یعنیآن مُقلِّد است.    ی عصا  ییگویچه است، امّا هر چه تو م 

اگر شما واکنش   د، یآیذهن دنبال شما م   یکه از رو   یشخص  ن ی که ا  دهدینشان م   جانی. عرض کردم، موالنا در افهمدیرا نم

 .  دیشویمثل او م   دیواکنش نشان بده نکهیامحضبه  یول  ، دیگذاریم   او   ی اثر سازنده رو  دینشان نده

 یو نفهم  یتو هم شترت را گم کن  یخطر وجود دارد که اگر واکنش نشان بده  ن یا  یول  یشما درست است که شتر گم کرد

ارتعاش   یاست که شما به زندگ  یچه است. نشان درست موقعکه نشان درست و غلط    یفهم ینم  ، ی که اگر به ذهن برو

در شما   ی بار، ده بار، تجربه کرد  ک یکه    یتیّهمان خاص  یعنی   دارد،یشما را به ارتعاش وا م   د، ینیبیرا م   یکس  کی.  دیکنیم 

 . درست است؟ کندیم  جادیا

که نشان شتر شما را    دینیبیم   د یخوانیهر موقع م   کهنیا   یچرا؟ برا   د،یکنیموالنا را رها نم  د یخوانیمثالً شما موالنا م 

است و اصالً   یذهن  یزهایچ  ها نیکه ا  دیفهمیاست فوراً م   یکه ذهن  دیخوانیم   یکتاب  کی  دیروی م   ی. ولدهدیراست م 
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  کند یامّا راجع به خدا صحبت م   دهدیغلط م   ینشان  نیا  دیفهمیاست. آره، م   یجور  کیبه شما، خشک است،    چسبدینم

 .کندیصحبت م   تیراجع به معنو

 ه یو َشب ند ینشاِن راست گو  چون
 ه یف بَ یْ گردد تو را ال رَ  نیقی پس

 ( ۲٩۸٠  تی دفتر دوّم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

شخص شتر شما را   نی که ا  دیکن یم   ن یقیپس شما بدون شک   ،شتر شما باشد  هیشب  یلیو خ  دینشان راست بگو  یکیاگر    

 :هی آ  ن یو البته استفاده شده است از ا ستیدر آن ن  یشکّ  یعنی   ه یف  بَیْ. الرَشناسدیو م   دهید

 « .  لِلْمُتَّقِینَ  هُدًى  فِیهِ  رَیْبَ  لَا  الْکِتَابُ  لِکَٰ  ذَ  »

 را راهنماست. «   زگارانی. پرهستین  یشکّ  چیکه در آن ه  ی است همان کتاب  نی ا  »  

 (۲  هی (، آ۲سوره بقره )  م، یکر  نآقر)

و   ی اپرده  ک یدر    ختهی فعالً از ما گر  نی خدا در شماست، ا  تی نهایکتاب که حضور است و ب  ن یهم گفته است، حکمت ا  قبالً

قرآن،   یعنی کتاب،    نیاست ا  یهمان حکمت  ی عنی  هیفِ  بَیْ. پس ال رَمیگردیما فعالً، همان شتر گمشده ما است، دنبالش م 

 کی   ، یز یچ  کی  ، یکس  کیکه    نی. هممیشناسیم   یول  میگردیعنوان شتر گم شده دنبالش م ما گم شده به  یکه فعالً برا

 ی راهنما  تواندیشخص م  نیدرد ما است. اشخص هم نیکه ا  میشناسیفوراً م  میبکند که ما به آن حکمت زنده بشو یکار

 .میرویبه آنجا م  میدار؛  ما بشود. بله  

 جاِن َرنجورت شود  یِ ِشفا آن
 و ِصحت و زوَرت شود یرورنگِ 

 ( ۲٩۸۱  تی دفتر دوّم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

که آن   یطورزنده ارتعاش کند، به  یِاگر به زندگ  یعنیدرست بدهد،    ی هاینشان  یکس  کی که، اگر    دیگویم   نیابنابر  پس

و به تو   کندیم   دایشما دارد شفا پ  ماری و ب  ضیکه جان مر  دینیبیدفعه م   کی  اوردیزنده را در شما به ارتعاش در ب  یزندگ

 .دهدیم   ی عنوو زور م   دهدیم  یسالمت  دهد، یرنگ و رو م 

 ی هم سالمت  تان،یشده است، سالمت  ادیز  تانیزور معنو   دیخوانیکه شما موالنا م   یاز روز  دی نیکه، االن بب  دیبگو  خواهدیم 

هم رنگ و   تان، یجسم  یباز شده است، هم رنگ و رو  تانیشده است. رنگ و رو  شتریب  تانیجسم  یو هم سالمت  یروح

شترتان گم شده    دیدانیو شما م   .شناسدیشتر شما را م   نکهیمثل ا  النا مو  نی که ا  دیشوی. پس متوجّه متانیمعنو  یِرو

 م،یکنیم  دایبا هم پ  م یهم شترم گمشده است، دار  از شما گفت که من  دیبه تقل  ی است که اگر کس  دتان ایهم    ن یاست. و ا
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شخص   ن یا   دیاندیم   نکهیایلطمه بزند به شما. برا  یموقع  کی شخص    نی حضورتان روشن است مبادا که ا  ی هاشما چراغ

 ه مسجد ضِرار است. آره، مسجد ضِرار. بالقوُّ

 َدوان  تیَ تو روشن شود، پا  َچشمِ 
 تو جان گردد و  جانَت َروان  جسمِ 

 ( ۲٩۸۲  تی دفتر دوّم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

روشن   ،شما  یاری. چشم دل شما، همان هُشیافتیکار م تو به  ، ی شویروان م   م، یکه امروز در غزل هم داشت  طورنیهم  پس

مرکز ما عدم بشود، دمِ   کهنیمان. هم ذهن  ی تو  میزده بود  خی   م،ی. قبالً ما فلج شده بوددییآیم حرکت در  و شما به  شودیم 

که حرکت   ی آن جسم  شود، یجسمِ تو جان م  دیگویم   نی . بنابرامینیبیدرست م   م،ییآیوارد بشود، ما به حرکت در م   ی زدیا

 یهمان روان ن یا  شود، ی. روان م شودیو روان م  شودیشده آزاد م  ی گذارهیسرما یِاریهش ن یو ا کندیم   داینداشت جان پ

 م یگردیکه دنبالش م   یو آن روح  انخدا است. پس آن رو  تی نهای. بمی به آن زنده بشو  میتوانیاست که ما م   یاست که، سرو 

درون   یفضا   گریدعبارتبه بزرگتر شدن. به  کندیشروع م   میحال اگر تماماً هم به آن زنده نشو هربه  م، یکه به آن زنده بشو

 ؛   به افتادن مرتّب. بله   کندیشروع م   تیب  نی اتّفاقِ ا  شودیباز م   شتریباز شدن. هرچه ب  کندیما شروع م 

 نیاَم یا ی: راست گفت ییبگو پس
 ن یبَلغ آمد ُمب هاینشان نیا

 ( ۲٩۸۳  تی دفتر دوّم، ب  ، ی . مثنو، ی)مولو

که حالت دگرگون شد،    یارتعاش کرد و متوجّه شد  یبه زندگ  یکس  کیاگر    ، ییگویتو راست م   ن، یام   یکه ا  دییگویم   پس

اگر موالنا نبود   .دیکه با موالنا کرد  یشرفتیپ  نیکرد ا  دیقبول خواه  حتماً  ه شماالبتّ  ، یشویعوض م  یدار  یمدّت  کیپس از  

 شرفت یپ  یلیمن در مدّت شش ماه خ  د، ییگویراست م   د، ییگویحرف شماست، م   نیپس بنابرا  .آمدینم  شیپ  شرفتیپ  نیا

افتادم و جسم من جان شد و جانم روان   یمن زنده شد، چشم من روشن شد، به حرکت معنو  در  شعر  نیا   یعنیکردم،  

 ،ی مثنو  ،ی)مولو نیبَالغ آمد ُمب  هاینشان  نیا/   ن یاَم  یا  ی: راست گفتییبگو  پس]  که:  ییگوی. و م فهممیرا من م   نیشد، ا

است، زنده   یکه نشانه ارتعاش به زندگ  ، یدهیکه تو م   ییهاینشان  ن ی تو و ا  ییگویراست م   بله  [(۲٩۸۳  ت یدفتر دوّم، ب

 غیتبل  یعنی است.    یاصطالح قرآن  دیدانیکه م   طورنیهم  نیاست.  البته بالغ مب  نیبالغ مب  نیاست، ا  ینیع  یشدن به زندگ

 :زندیهم دوباره مثال م   تیب  ن یابالغ آشکار و در ا  ان،یرسا و نما

 نات یِّ ثِقات  بَ  ات  یآ هِ یف
 باشد و قدِر نجات  یبَرات نیا

 ( ۲٩۸۴  تی دفتر دوّم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 د یآ یبه نظر م   نی محکم و استوار وجود دارد و آشکار وجود دارد و ا  ی ها. پس در آن نشانهنجایاست در ا  یسند آزاد  بَرات

 باشد:  تواندیم   یطورنی اش هم امن است. و ترجمه  ی سند آزاد  ن یکه ا
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است. آن    ی خداوند  [ یهاینشان  ها نیشده و آشکار وجود دارد، ا  ن یقیمحکم و    یعنی ]محکم و ُمتْقَن    اتی آ  ها،یآن نشان  در

 نجات بخش است.  ی ریمعتبر و تقد  ی در واقع سند  ها،ینشان

 ده یشتر گمشده ما را که د  نی ا  م یدیهمه پرس  ن یباالخره ا  ن،یمن است. پس بنابرا  یِفَکان و آزادکُنْ  ری در مس  ن یا   یعنی

و   میکنیم   شرفتی پ  میما دار  م، یخوانیو ما م   زندیکه م   ییها است و حرف  دهیکه موالنا د  م یدیبه موالنا د  میدیاست؟ رس

م   یهایواقعاً نشان  هاینشان  نیا ما   میدار  یعنیاست    ی سند معتبر  هانیکه ا  شودیمحکم و مورد اعتماد است و معلوم 

خدا به ما کمک   می ریبگ  شیروش را در پ  ن ی. امی ریگیم   میخودمان را دار  ی سند آزاد  میکنیخودمان کار م  ی رو  واشیواشی

 :دینیرا هم شما بب  ه یآ  ن یخواهد کرد. بله، ا

 وَ َمنْ دَخَلَهُ کَانَ اَِمناً... «   مَ یَمقَامُ اِبْرَاه  نَاتٌیَّبَ  اتُ یَآ  هِیف  »

 است... «   من ی. و هر که بدان داخل شود امیروشن و مقام ابراه  اتی» در آنجاست آ  

 ( ٩۷  نی (، ا۳عمران ) سوره آل  م، یکر  نآقر)

خودش کار    یکه رو  یشخص وقت  کنیول  کندیاست در واقع. درست است که صحبت از مکان م   ییکتای  یِفضا  نیهم  نیا

 ی واقع  تیامن  و  وجود دارد.  تیّ و آنجا واقعاً امن  رودیم   ییکتای   یفضا  یبه سو  واشیواشیکه دارد    شودیمتوجّه م   کندیم 

توجّ ا با  به  آنهاشکل  ن یه  در  دارجاست ،  ما  منِ  م ی.  م   یذهناز  فضا  م یکنیحرکت   ؟ یکسچه  ی لهیوسبه  ،ییکتای   ی به 

و از کجا  .شناسدیکه شتر ما را م  دهدیآشکار م   یهانشانه میکه متوجه شد یآن شخص ای موالنا  ای  ریپ نیهم یلهیوسبه

حس   میدار  ناً یپس ع  ، میشویزنده م   میو آن را ما دار  شدن است، زندهاست  یکه شتر ما خودِ زندگ  مینیبیم   ؟میفهمیم 

 ؛  . بلهدهدینم  یذهن  ی هایو نشان  دهدیدرست م  یها یو نشان  شناسدیکه واقعاً شترِ ما را م   میکنیم 

 رو شیپ یینِشاْن چون داد، گو  نیا
 شو  آهنگشیآهنگ است، پ َوقتِ 

 ( ۲٩۸۵  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

زندگ  یوقت زندگ  ینشانِ  داد  یبه  درا  ز  مانیزندگ  میدی،  م زنده  ، شودیم   ادیدارد  افتادبه  م، یشویتر  شوقِ   ، میحرکت 

برنامه   نی مجبور نکرده است به ا  یخُب شما را کس  ، میرویکار م  ن یب دنبال اشد و ما مرتّ  داریشدن به خدا در ما بزنده 

نشان   نی رو، پس چون ا  شیپ   یینِشان چون داد، گو  ن ی ا  .دیابه حرکت افتاده  نکه یا  ی برا  ، دیدار   یشوق  ک یکه،    د یگوش بده

  ما  نیهم  یبرا   ، میای،  من دنبالت بشو  آهنگشین پ، اآل، موقع حرکتِ من است من بشو  یِشوا ی پ  ایکه تو ب  دیگویرا داد م 

 . میکنیدنبال م   م یموالنا را دار

 گوراست یتو ُکنم ا یِّ رویپ
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 ُزاْشتُرم، بِْنما که کو؟  یبُرد یبو
 ( ۲٩۸۶  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

پس به  ،یشناسیتو اُشترِ من را م  ،یراست گفت ،ی داد یراستبه شتر من را ی که نشانه یکس ی ا  ،کنمیتو را م  یِ رو یپ من 

 ؟ کجا است  ن یا  من نشان بده

 است  یَکس که نه صاِحب اُشتُرآن ِش یپ
 است یُجسِت ُشتر بَهِر ِمر نیَدر کو

 ( ۲٩۸۷  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 نیقیَ نِشاِن راست، نَْفزوَدش  نیز
 نیراست یِ ِز َعکِس ناقه جو ُجز

 ( ۲٩۸۸  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 :خوانمیمهم است، دوباره م هانیا بله، 

 است  یَکس که نه صاِحب اُشتُرآن ِش یپ
 است یُجسِت ُشتر بَهِر ِمر نیَدر کو

 ( ۲٩۸۷  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 ،است  د یتقل  ایاست   زه یاست، ست ی'ِمر  یعنی

 نیقیَ نِشاِن راست، نَْفزوَدش  نیز
 نیراست  ِیِ ِز َعکِس ناقه جو ُجز

 ( ۲٩۸۸  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 ا یاست    کرده  د یتقل  جستنِ شتر  ن یو در ا  ست یکه صاحب اُشتر ن  ی آن کس  که  د یگویموالنا م   ت یدو ب  ن یدر ا  دینیبیم   پس

، نشان بدهد   یخود  خواهدیشده است، م  دنبالِ آن راه افتاده است که من هم شترم گم  یچشم وهمچشم  ایرقابت    یاز رو

 ی عنی.  نشد شتریب  نی ا  نِیقی  ی، ولارتعاش کرد  ی به زندگ  یعنی،  نشانِ راست داد  صشخ  نیا که  دیگویم   ، ی ذهن  لِیهر دل  به

 ؟  به او زد، چرا  نیراست   یِجوتشعشعِ ناقه  ا ی  ا پرتو، امّ در او نکرد  ی ، اثراست  نیدروغ   ۀکردکه شترگم  یآن کس

، تو کنم  دا یشترم را پ  که من  ییآ یم   ن یا  طرِخاتو به  ؟ییآینگفت چرا دنبال من م   برای این که.  کردینم  زهیست  کهنی ا  یبرا

 ا ی.  ستین  شتریشتر ب  کیکه    دید  می. درواقع االن خواهبشود  کیشر  تواندیکه در شترش نم  ددانی. چون م یبشو  کیشر

شتر   کیکه    رومیم   یکیمن دنبالِ    ذهناً  نیپس بنابرا.  کند یم   دایاز درون پ  کند، ینم  ای  کندیم   داینفر پ  کیرا    ییکتای  نیا

  یرونیب  زیچ  کیاست، حضور    وانیح  کیشتر    کندیاو فکر م   .که   ستیکه ن  وانیکه، ح  ستیکه ن  یکند، شتر واقع  دایپ

 پنجاه تو پنجاه من.   م، یکنینصف م  ، میهست  کیشر  میگوی، مکرد  دایپ نی ا  دیگوی؛ م   است
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چه؟   یعنیه شد که شترِ گمشده  متوجّ  دفعه کی،  ، به مرکز او زدبه قلب او زد  یقیحق  یِجوشتر  ن یاالن که ارتعاشِ دلِ ا  یول

 دیآیهم همراه شما م   گرید  یکس   کی،  شترتان گم شده است  دیدانی، شما م است  ر ی. موالنا پنیراست  یِجوجز زِ عکسِ ناقه

 یبرا  خواند یم   ی.« ولخوانمیهم دارم موالنا م   است، من  هم شترم گمشده  : »مندیگوی. م دیی گوینم  ی زیچچیو شما هم ه

ها است.  جور شتردنبالِ آن  ؛  کند  دایاعتبار پ  ، رومیمن هم کالسِ موالنا م   دیبگو  ایپُز بدهد    گرید  یجا کیمثال برود    کهنیا

 : دیگویرا م   نیدارد هم  د، ینکن  زهیبه او، اگر ست  زندیدلِ شما م   ی پرتو یّمدت  ک یاز    پس  ، دیکنینم  زه یچون شما ست  یول

 او  یِ های بُرد از ِجّد و گرم یبو
 او یِ هایْ هَ  نی ا ستیِگزافه ن که

 ( ۲٩۸٩  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

آرامش   کیبه او زد،    یآرامش  ک یزنده شد،    دفعه کیدلش ارتعاش کرد، بو بُرد،    نیدروغ  ۀکردگمآن شتر  ن یبنابرا  پس

همه مدت با ذهنش بود،   نیکه ا  ستین  ینطوریا  یعنیاست،   یفیظر  زیچ  ک ی  یعنیرد  شد. بو بُ  دایپ شیفکرها  ریز  یفیظر

که   دیفهم  .دیدلش لرز  دفعهکی  ، شومیم   ک یمن هم در آن شر  م، یکنیم   م یتقس  کند، یم   دا یشتر پ  ن یا  کردیمحاسبه م 

 ی اعدهّ  کی  ؛  دوباره  ارانهیطورِ هُشو خدا به  یبه زندگ  دنیرس  یعنی ،  شتر  داکردنی، جِدُّوجَهدِ او در راهِ پهمه حرکت او  ن یا

شخص   نی ا  یِوجو و سروصداهمه پُرس  نی. اارتعاش کرد  یبه زندگ  ناًیع  کهنیا  یچرا؟ برا  ، ستیدروغ ن  هانیا  ، کنندیکار م 

 خُرده.   کیزنده شد    که نیا  ی؟  برااست، چرا  نبوده  هودهیب

 

 ی اُشتُر نبودش َحق، ول نیاَْنَدر
 ی ُگم کرده است او هم، بل یاُشتُر

 ( ۲٩٩٠  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

هم   نی ندارد، ا  ی حقّ  که در شترِ او  دیاست؟ بله. فهم  گم کرده  ی ه شد که شترمتوجّ  یندارد، ول  ی ، حقّشخص  نی شترِ ا  در 

. شما شترتان گم شده  هستند   کردهگمرکه شت  فهمندیم   یطورنیمردم هم  دینیبکند. پس بب  دایپ  دیدارد که با  یشتر

. پس شناسدیشترش را نم  یول کند، یبرنامه نگاه م   نیبه هم  ند،ینشیشما م   ی پهلو  دیآیهم م   یکس  ک ی  د، یدانیاست، م 

 ! یمادر موس  ی که ا  باشد در قسمتِ قبل گفت  ادتانیاگر    ؛لحظه زنده بشود  کیبه او،    زندیم  ارتعاشِ دلِ شما  یمدتّ  کیاز  

 ی چنانآن  رِ ی پ  بود و حاال ما  ری ، رمزِ پیمادر موس  م ی. گفتبده  ر یش  بارکی، به او  تو را بشناسد  رِیش  ی موس  ی خواهیاگر م 

 ی مزه  میدانیم   ، میو ما مزه کرد  میخوریرا م   یورآن  رِیش  ، میخوان یما م   یکه وقت  یگفت  یتو هم طور  ؛موالنا  یا   یول  ، میندار

 . بله،فرق دارد  ، اهویبحث و جدل و ه  ، یذهن  یِ غوغا  نی حضور با ا  یحضور چه است. مزه

 روپوَشش ُشده ر،غی ۀناق َطمعِ 
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 ازو ُگم ُشد، فراموشش ُشده آنچ
 ( ۲٩٩۱  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 گرید  یکیطَمَعِ شترِ    ن ی، همرا دارد  یگریا چون طَمَعِ شترِ داست، امّ   که شترش گم شده  دیفهم  د،یفهم  ی زیچ  ک ی  او

 گم شده بوده   چه که از اواست، آن  داشته  گران یطَمَع در شترِ د  شه یچون هم  نی. پس بنابراروپوشِ شترِ خودش شده است

؟ چرا  ، میاز ما فراموش کرد  یل یاست. خ  او فراموش کرده  یول   ، ستین  شتریبشتر    کیاست، چون    شتر بوده  ن یاست، هم

 کهی الدرح  م،یمان را فراموش کنکه طَمَع سبب شده است که ما شتر  د یگویدارد م   یطور کل. بهمیرا دار  گران یطَمَعِ شترِ د

 . میهست  کردهگمشتر  ما هم

 َدَودیم  نیا َدَود،یکجا او م هر
 شودیَطَمْع همَدرِد صاِحب م از

 ( ۲٩٩۲  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 .و از طَمَعِ شترِ او، همدردِ او شده بود  دیدو یهم م   نی ا   ، دیدویهرکجا او م   ،کردیم  دیتقل  ن یابربنا  پس

 چون ُشد َروان یبا صادق یکاِذب
 ُشد ناگهان  یدروغش راست آن

 ( ۲٩٩۳  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 ، شانیبه دلِ ا  زندیگو م دلِ آن راست   یِارتعاش راست  یمدتّ  کیاز    همراه بشود، پس  یی گوبا آدم راست  ییگوآدم دروغ  کی

غزل  دینیبیاست که م  نی صحبت سَرِ ا  اشهمه  را نگه دارد.  ییگوراست  که نیشرط ا. بهشودیگو م راست  دفعه کیهم    آن

آن شخص بس است، به   ی برا  ده، یپوس  یبا باورها  یدگیبراساس همان  یدگیپوس  ن یگفت ا  کنم،یدوباره تکرار م   م، یخواند

هم   دیجد  کِیزیف  ةیرا در آن قض  نی و ا  دیکه حضورتان را حفظ کن  دیگویموالنا چقدر م   دینیآن واکنش نشان نده. بب

 گرانیو دروغِ د  ر یو شما اگر حضورتان را درمقابل تزو  کندیم  نییشونده را تعکننده جنس مشاهدهکه مشاهده  میاهخواند

 است و دروغِ آن را راست کند.   ی  حضورِ شما، چون ارتعاشِ حضورِ شما ارتعاش خدا است، قوبسا ارتعاشِچه  د، یحفظ کن

است. ما حضورمان را روشن    یذهنعا مالِ منِادّ  نیا  م، یرا راست کن  گرانید  غِدرو  م یتوانیکه ما م   میعا کناما مبادا که ما ادّ

که من چنان   دییبگو  دیتوانیشما نم   یول  ؛زده است  ، یکیاگر ارتعاشمان زد به دل    م، یداریپابرجا نگه م   م،یدارینگه م 

ما فقط کوشش   یعنیاست.    هنعاها لغزش به ذهن است، مال ذادّ  نی. اکنمیکه دروغِ مردم را راست م   کنمیارتعاش م 

 گرید  یکیما    کهنیبه ا  میحواسمان را نده. اصالً  میبکن  میتوانینم  یگریکار د  ن، یهم  میحضورمان را روشن نگه دار  میکن

 . م یتوانینم  م، ی آن کار را بکن  م،یکار را بکن  نی ا م، یباش  دیمف  می توانیدر جامعه م   ای   می عوض کن  می توانیرا م 



                                                                           ۸۳۰برنامه مشاره 

Program # 830 

 62صفحه:  

 یعنی.  شودیهمه باطل م   د، ینکن  تیرا شما رعا  فیظر  ینکته  کیاگر   .دیگویاست که دارد موالنا م  یفیظر  یهانکته  هاینا

م   ک یکه من    دییبهتر است اصالً بگو اصالً به من مربوط   دندیند  دند، ید  دندیاگر د  گرانید  شوم، یشمع هستم، روشن 

از  ندیآیم  یا هعدّ کی د، یکنیچراغ روشن م  کیشما، شما  د؟یکنیتوجه م  .کندیم  یرا زندگ نیا ؛هم نندیاگر بب ، ستین

ه اصالً به آن نور هم توجّ یاهعدّ کی کنند، یم   دایراهشان را پ کنند،یاز آن نور استفاده م  ی اهعدّ کی شوند، ید م جا رَآن

 ی آقا! ا  ی : »اجاآن  دیستیبا  دیتوانیشما نم  د، یکنترل کن  دی توانیرا شما نم  ن یا  ؛به سنگ  گذارندیرا م   شانی پا  کنند، ینم

 . شودینم  یز یچ  نیهمچن  د؟«ینیبیچرا نم د، ینیام شما ببخانم! سنگ است ها، من چراغ را روشن کرده

 چون ُشد َروان یبا صادق یکاِذب
 ُشد ناگهان  یدروغش راست آن

 ( ۲٩٩۳  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 آن َصحرا که آن اُشتُر ِشتافت  اَْنَدر
 افت یبِ  گریآن د زیخود ن اُشتُرِ 

 ( ۲٩٩۴  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

هم، شتر خودش را  یم هم، دوّ  یفرع ۀکردشترگم یکی ن یکه شتر شتافته بود، در آن صحرا ا ییکه در آن صحرا دیگویم 

 بله.   .افتی

 شیآَوْرد آِن خو ادی َدش،یبِد چون
 شیو خو اریُشد ُزاْشتُراِن  َطَمعیب

 ( ۲٩٩۵  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

بود،   یقدر قوارتعاشش آن  ؛کرد  دایشترش را پ  یکی  آن  د، یشترش را دراثر ارتعاش د  د، یشترش را د  کهنی هم  نیبنابرا  پس

داشته است، از خدا جدا   یداشته است، حضور  یآمد که شتر  ادشی   دش، ید  کهنیکرد. هم  دایهم شترش را پ  یکی  نیا

 یاشترش، در پرده  ا یشده است و حضورش    تیهوآمده هم  ،بوده است  ی اریاز جنس حضور بوده است، هُش  .شده است

 ن ی شد: من که خودم شتر دارم! بنابرا  طمع یب  دیشترش را د که نیشد، هم  طمعیب نی بنابرا  د؟ یکنیتوجه م   .است ختهیگر

 ست،ین  شتر یشتر ب  ک یکه    د یفهم  پس   . ستیمالِ من ن  ن ی: اگفتیشد، م   طمع یاز شتر خودش هم ب  یحت  ار،ی از اُشترانِ  

 . ستین  شتریحضور ب  ک ی  ست، ینفر ن  ک یحضور مال  

 دیُمقَِلّد ُشد ُمَحقِّق چون بِد آن
 د یَچریجا مخود را که آن اُشتُرِ 
 ( ۲٩٩۶  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو
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زنده    یبه زندگ  ناًیو ع  یاریشد هُش  رون، ی ب  دین از ذهن پردر ذهن بود، اآل  کرد، یم   دیق. تقلقِّ حَن شد مُ خاال مُقَلِّد بود، اآل  تا

 نکرد.  زهیکه آن شخص ستآن یاول ُمقَلِّد بود؟ برا   دید  ی. چطوردیجا دخودش را آن  شترِ  که نیا یشد، چرا؟ برا

 کاِر ُشتُر آن لحظه گشت َطلَب او
 او را به دشت  دیتا ند نَُجستَشیم

 ( ۲٩٩۷  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

بعد شروع کرد به   د، ی. پس شترش را ددیشد و جستجو نکرد تا شترش را ند  شکارِ شترموقع بود که طلبآن  نی بنابرا

حضورش را روشن نگه دارد   د یبا  شود، یکه به حضور زنده م   یکه انسان  دهدیدست م مدل را به  نی جستجوکردن. موالنا ا

م   بارنیچندم   نیا) تکرار  دارم  که  واکنش    (کنمیاست  اگر کسن  نشانو  و  باشد،    یدهد  در ذهن  و  بدهد  نشان  واکنش 

 یهستند، شتر   یبه مردم نشان بدهد که از جنس زندگ  ناًیع   تواند یکند، نم  تیمردم را هدا تواندیباشد، نم  ر یپ تواندینم

شده شترِ گم م، یدیما شترمان را د ی وقت یتمدّ  کی! پس از دهدیمثل موالنا نشان م  ی ریپ  کیدارند. چقدر هنر است که 

 م هستند. مردم از جنس نوع دوّ  شتر یب  .میدار

 

 

 آغاز کرد  یاز آن تنهاَرو بَعد
 کرد  باز خودناقه  یِ سو َچشم،

 ( ۲٩٩۸  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

تنهارُ  پس شد  آن  م از  نگاه  جمع  به  قبالً  هم  کرد، یو،  روشترگم  نی دنبال  تنها  به  کرد  شروع  بعد  بود،  خودش   یکرده 

 یعنیشترِ خودش باز کرد،    یسو را گذاشت کنار، پس چشمش را به  دیخودش کرد، تقل  یو تمرکزش را رو   کردنقیتحق

 کرد و چشمش را به آن باز کرد.  دایحضور خودش را پ

 ؟یآن صادق: مرا بُْگذاشت گفت
 یداشتیبه اکنون پاِس من م  تا

 ( ۲٩٩٩  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 ،ی آمدیدنبال من م   ، یگذاشتیتا حاال به من احترام م  ؟ یاکه صادق بود گفت که چرا من را رها کرده  هیلاوّ  ۀکردشترِ گم  آن

 بله.   ! یدیپرسیاحوال من را م   ،یمن بود  اری

 امبوده یتا اکنون فُسوس گفت
 امبوده یَطَمع در چاپلوس َوزْ 

 (۳٠٠٠  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو
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 ی ذهنمنِ و در اثرِ طمعِ  دمیانداخته بودم، فهمخودم را دست کردم،یم   هودهیکار ب  ، ییگوهودهیب  ،ییگو: تا حاال گزافهگفت

 تو بودم.  یِدر چاپلوس  ،یدگیو همان

 زمان، همَدرِد تو گشتم که من  نیا
 َطلَب از تو ُجدا گشتم به تَن  در

 (۳٠٠۱  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 ی از تو، االن طلب دارم، برا  کردمیم   دیموقع همدرد نبودم، من فقط تقلهمدرد تو شدم. آن  دم،یشترم را د  ی لحظه وقت  ن یا

 یجدا شد، تو از مرکز من رفت  مانیهاتن  ستم، ین  دهیهمان  گری از تو جدا شدم، با تو د  ، یلحاظ ذهنو به  دمیشترم را د  کهنیا

 یعنی ، نمیدرون را باز کنم، که شترِ کاملم را بب  یِکه فضا  یاریعنوان هُشام بهمن مانده من، ام و شترِ حاال من مانده  رون، یب

 است. زیچام حضورم چهچون شناخته  ؛حضور کاملم را

 

 

 َوْصِف ُشتُر یَدمیُدزدیتو م از
 پُرآِن خود، ُشد َچشمْ  دیمن د جانِ 

 ( ۳٠٠۲  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 ن ی بنابرا  د،یا جانِ من شترِ خودمان را د. اّمگفتمیمن همان را م   ،یگفتیم   زیتو هرچ  دم، یدزدیوصف شتر را از تو م   دیگویم 

شدم،   یبدزدم، پس غن  یزیاز تو چ  یصورت ذهنکه به  ستمی ن  ازمندی ن  .ستمیتو ن  ازمندِین  گریشد، پُر شد، د  یچشمم غن

در من   دیهم حضورِ کاملِ من که با  ی کی  ، یاریصورت هُشمن هستم به  ی کی  دم یماالن فه  . جهان ندارم  ا یبه تو    یاجیاحت

 باز بشود.  د یدرونم با  ی بشود، فضا  داریب

 نبودم طاِلبَش  دم،یاب ین تا
 کنون مغلوب ُشد، َزر غاِلبَش ِمس

 (۳٠٠۳  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 م،یکمک کن  دیرا با  یاهعدّ  ک یبه ما:    دهدیموالنا دارد الگو م   دینینکردم، طالبش نشدم. بب  دایتا شترمان را پ  نی بنابرا

 همه نیهم که ا  نی هم  ی. برا شود ینم  ن،یکه شُتُرَت را بب  هانیو با بحث و جدل و ا  زهیزور و با ستبه  نند،یشترشان را بب

 با شماساله سه ةبچّ د، یارتعاش کن ی! اگر به عشق و به زندگیشما پدر، مادر عشق که مییگویم  مینیبیم  میکنیصحبت م 

 ن ی شُترش ا ؛هم که شُترش گم نشده است که یلیخ ، دارم یشتر کی د؛یگویم  یسالگاز همان سه .شودمی آشنا  شُترش

و   دنیبه خند  لیها و م هبچّ  یگوشیسال هست و بازدَه  ریز  یهاهدر بچّ  تیّئنظر و حضور و خدا  . هنوز آثارِبَرهاستودور 
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به بعد است که  یسالگوازدهد  ، و از دَه .پدر و مادر کُند نشده باشند کامالً مشخص است یلطهس ریکه ز یدر صورت یشاد

 ن یچنموالنا و هم یهاها و صحبتبرنامه  ن یه با اکه البتّ  .شوندیپژمرده م   ،شوندیوارد خزان م   کنندیشروع م   واشیواشی

 .ها وارد خزان نشوندهممکن است که بچّ شنوندیپدر و مادرها م   ، شنوندیها م هشما که بچّ  یها غامیپ

 ادتانی .  ِمس مغلوب شد  یعنی  .است و زَر حضور است  دی، تقلاست  یشدگتیهوهم  ِمس ؛  کنون مغلوب شد، زَر غالبش  ِمس

. ؛ پس زَر غالب شد به ِمسدرصدمن هفتاد  یاریشد و زَر من، هش  درصدیمن س  دیتقل  یعن ی  اند یقاط  ها نی: اباشد گفت

 . ر استهست؟ غالب زَ  یغالب چ  ،مس   درصدستیدرصد طال باشد ب، هشتاددرصدهفتاد  یدرست کن  ی اژیآل  ک یفرض کن  

خوب زَر    ،یدیتقل  یاریهش  درصدیس  ، درصدستیو ب  حضور است  یاریدرصد هشهفتاد  د، ی ه کنما توجّ یاریو حاال به هش

، کار ذرّه کمک  کیآن مرحله هستند  ها در  هو بچّ  میکن  دای پ  م یتوانیمان را م ما راهِ  یعنیخوب است    یلیخ.  غالب است

 تمام است. 

 

 شد همه طاعات، ُشکر ئاتَمیَّ سَ 
 و ِجّد اثبات، ُشکر یشد فان هْزل

 (۳٠٠۴  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،یمولو)

چِشم   م، یهارقابت  م، یهازهیست  م، یدهایهمان تقل  میهای: بددی گویم   .است  ن یشخصِ دروغ  نی هم  ، کندیشُکر م   دینیبب  دارد

  دهد ی. پس نشان م دمی؛ چون شُترم را دشد لیبه عبادات تبد ، دیرس جه یجا همه به نتکردم آن یهر کار ،امیچشمو هم

  د یبگذار  د، ینیشُترتان را بب  که نیا  ی . برادینیشما شُترتان را بب  ،دیاصالً نکن  شتهبد گذ  ی کارها  یرو   دیشما تأک  ؛که موالنا

 .اوردیموالنا دل شما را به ارتعاش در ب

و  یذهنبا آن من کردم یرا تلف م  ام یزندگ کردم، یم  یشوخ  که نیخودم را مسخره کرده بودم، مثل ا «من یشد فان »هزل

بود، مسخره   یمن شوخ  ی:  قبالً زندگدیگویجد شد. م   نیا  ؛دمیشترم را د  به حضور زنده شدم   کهنیا  ،. اآلن ثباتدیتقل

، جِدّ است  م یکه امروز به صورت سَرو روان از آن صحبت کرد  یشدن به زندگ  ه: ثبات، زنددی گویموالنا؟ م   دیگویود.چه م ب

 : دیگویبله. م   .دینیبیم   کندیبشود شُکر م   نی ه امتوجّ  یو هرکس   ستین  ی ، جدّاست  یشوخ  هیشب  یذهن  ی کارها  یةبق

 «وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًاإِلَّا َمن تَابَ وَآَمنَ    »

و خدا   کندیبَدَل م   هایکیشان را به نخدا گناهان  ، کنند  ستهیشا  یآورند و کارها  مانیکسان که توبه کنند و ا  مگر آن»

 « آمرزنده و مهربان است.

 ( ۷٠  هی(، آ ۲۵سوره فرقان )  م، یکر  قرآن)
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 . دیدانیکه شما م  کندیاشاره م  هیآ نیموالنا به ا  کندیاشاره م   جا نیبه ا  دینیبب

 حق شد به لَتیچون وس ئاتَمیَّ سَ 
 َدق  چی ه  ئاتَمیَّ َمَزن بر سَ  پس

 (۳٠٠۵  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،یمولو)

 نی؛ بنابراابزار وصول من به خدا شد  ، دییبگو  دیخواهیگناهانم حاال اگر م   ا یام  که کرده  یبد  ی آن کارها  میهای: بددیگویم 

 ، میکنیکه کار بد بکند مالمت م   ی ما هرکس  ؟ دیگویموالنا چه م   د ینیبد من سَرکوفت نزن. بب  ی ، به کارهابه گناهان من

مالمت را و   قدرنیا  یذهن. ما با منمیچراغ حضورمان را روشن نگه دار  نکهیا  یجابه  مییگویبد م   یه  ، میکنینکوهش م 

 یبرا  یحتّ.  شوندیمردم عوض م   میکارها را بکن  ن یا  میکنیفکر م   ، میدانیم   دیرا مف  ریسرکوفت زدن و کوچک کردن و تحق

 ی گریهرکس د  ا یکند    دا یمان راهش را پهتا بچّ  م یکن  یما حضورمان را قو  نکه یا  ی جا. بهمیبریکار م هم به  مانیهاهبچّ

 .میزنیاگر بشود که کُتک هم م   م،یریگیم   رادی ا  م،یکنینکوهش م   م،یکنیمالمت م   م،یزنیما سرکوفت م   ؛کند  دایراهش را پ

 .  دهدیم  ادیاُلگو را موالنا دارد به ما   نیا  دینیبیم  .: کوفتن، طعنه زدنیعنی  دَق  .دَق  چیه  ئاتَم یََّمزن بر سَ  پس

از رو  ی اهعدّ  ک یدر مسجد ضِرار   م   یِ مسجد ساختند  م گفتینم  ی زیچ  چی ه  دانست، ینفاق، حضرت رسول   آمدند،ی. 

فقط   ؛بد دارند  یمنظورها  ند، یگویراست نم  کنند،ینفاق م   هانیکه ا  دانست ی. م دینماز بخوان  دیاوریب  فی : تشرگفتندیم 

 ،دییاین  شودینم  گر ید  ، دییایب   د ی با ً . گفته حتماکردند  ادیز  یلیرا خ  شان یرو  ی ، به زبان خودمانقول معروفتا به  .دیخندیم 

 .دیدار  یگری منظور د  دیکنینفاق م   دیو شما دار  م یآیجا که گفت: نمبه آن  دیو رس دیاقبالً هم قول داده

 یا هعدّ  ک ی.  یکارطرف خرابو شروع کردند از آن  مییگویکه ما درست م   خوردندیرفتند قرآن را آوردند و قسم م   ها نیا

 کیشروع کردند دوباره نزد  ( میندار  یاست ما کار  فتادهین  ا یفاق افتاده است  داستان است حاال اتّ  نیا، ) رسول  ارانیاز  

موقع تا آن  یول  .میکن  یدانزباله  م، یکن  رابمسجد را خ  نیا  دیجا بود که گفت: باآن  ؛کنند  یکارباز هم خراب  کهنیشدن به ا

 . حضورش را حفظ کرده بود

که   دانست ی، خودش هم م غلط دادند  ی های، نشانمسخره کردند  یذهنیهاب منکرده مرتّشُتر گم  ن یدوباره در طول ا

؟ شما اگر  گر درست استیاُلگو است د  ن ی. ادیشُترش را د یک یتا باالخره   ، شخص  ن یا اوردی خَم به ابرو ن کنندیمسخره م 

را   هانی ا  توانمیکه من م   دیعا بکنادّ  کهنی اطراف شما هستند بدون ا  یذهنیهاکه من  دینی بیم   د، یرفت  دیکنیم   شرفتیپ

شخص که  ن یکه ا  دینیبیه م قصّ  ن ی. در ادیکنیودتان را حفظ م هم خ دیشما فقط حضورتان را روشن نگه دار ؛عوض کنم

  ی ؛ درحالآن لطمه بزند  به  تواندیکه شُترش گُم نشده بود نم   کنندهزهیو آن شخص ست  ، کندیم  دا یکرده شُترش را پشتر گم

که   دانست یخودش هم م   ، بشود  ک یکه در شُترش شر  آمدیو دنبالش م  کرد یهم تکرار م   آن  گفت یم   شانی که هرچه که ا
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  یذهنمزاحم نشو. با من  ا، یکن دنبال من ن  دایپبرو شتر خودت را    گفتینم  یبشود ول  کیدر شُترش شر   دیایب  خواهدیم 

 . مییگویما م 

 تو را صدق تو، طالب کرده بود َمر
 ُگشود یمرا ِجّد و طلب، صدق َمر
 (۳٠٠۶  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،یمولو)

م  گرید  ات یاب  ن یا م . تو از اوّ: صدق تو، تو را طالب کرده بوددیگویساده است  چه، من   ی عنیشده  شُتر گم  یدانست یل 

را   ی، کار کردم راستکردم  تیَ ، جدّل طلب کردم. پس من اوّرا گشود  یمن راست  یاما جِدّ و طلب من، به رو  دانستمینم

  شرفتیکه پ  یکسو آن  روندیم را مع دوّ امردم راهِ مصر  شتری. بشودی. پس هردو جور م یدانست یتو از اول م   یول  دمید

نشسته   کهیشما در مقابل کس  یعنی  .ردینگ  رادیم را خوب بفهمد، اع دوّامصر   دیبکند با  یخدمت   خواهدیکرده است و م 

را روشن   ضورتانچراغ ح  د، یکن ینم یاصطالح اعتراضبه  چیه  کندیرا پخش م   شیدرد دارد، دردها  کند،یم   بتیاست و غ

حضور مستقر   ک ی  ، دیریگیم  ی گرید  ة افینه ق  ،دیشوینه عبوس م   ،دیکنینه مقاومت م   ، دیکن ینه ذهناً قضاوت م   ؛دیکنیم 

  ی ول  .باشد  ی بشود دراثر حضور شما اگر قو  داریآن شخص از خواب ذهن ب  قهیاز پنج دقپس  دیشا  ؛دیکنیحفظ م   ی و قو

تان از ذهن  هانی ا  اگر   در هپروت است  نی ا  ،ردیگی، وقت ما را م بابا  رودیچه موقع م   دیکنمدام لجاجت  هاش  اگر وسط

 .رودیم  نی اثرتان از ب  شودیمسئله لوث م   گریگذشت د

 کاشتم یم نیدولت در زم تُخمِ 
 پنداشتمیم گاریو ب ُسْخره

 ( ۳٠٠۸تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

دولت   کاشتم، یمن داشتم تخم برکت را م   کردم، یم   دیتقل  یآدم صادق   ک یچون از    ، کردمیم  تیَها که جدّموقعآن  دیگویم 

 نبود.   مزدیب ،نه  . کنمیم  مزدیکه کار ب  کردمیموقع فکر م آن  یول  ؛کاشتمیرا م   یخوشبخت  کاشتم، یرا م 

 بود ُچست یَکْسب گار،ینَبُد ب آن
 دانه که ِکشتَم صد بُِرست یکی هر

 ( ۳٠٠٩  تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

بود، هر دانه که کاشتم    یدار کسب پُردرآمدانسان حضور  کی من همراه    یهانبود، کوشش  مزدیآن کار ب  نیبنابرا  پس

ولو با   می کن  تیجدّ  ، م یکه عارف است و کوشش کن  میبگرد  ی انسان  ک یما اطراف    یصورتبه هر  ی عنیوجود آمد.  صدتا به

 ی پس از آن خودمان تنهارَو  م،ینیبزند و ما شتر خودمان را بب  ا پرتواَش به دل م   یروز  کیممکن است    ،یماد  ی هازهیانگ

 .میرا عوض کن  ن مایزندگ  و سَبکِ  میکن
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 ردستیُشد ز ییخانه یِ سو ُدزد
 است  خود ۀکان خان دیدرآمد، د چون

 (۳٠۱٠تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

را   کارنیهم  ناً یو ما هم ع  .خانه خودش است  دیرفت د  شیَتو   ی شد وقت  یا وارد خانه  یدزد  ک ی  یپنهان  دیگویم   نی بنابرا

 . میکنیم 

 رسد  یَسرد، تا گرم یباش ا گرم
 رسد یساز، تا نرم یُدُرشت با

 (۳٠۱۱تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

  ت یکار کن جدّ  .به تو برسد  یتا برکت خدا تا دم خدا برسد، گرم  یدر ذهن سرد شد  کهیکس   ی کار کن ا  ی عنیباش    گرم

فضا را باز کن با آن بساز   ؛آورد شیپ  یفاقراه، قضا اتّ   نیآمد در ا  شیپ  یو اگر دُرشت  ، در ذهنت  یسرد شد  کهیکس  یکن ا

 .ردیتو قرار بگ  اریشده در اختگشوده  یفضا   یعنی خدا برسد،    یِتا نرم 

 اُشتر است  کی آن  ست، یدو اُشتر ن آن
 بس پَُرست  یآمد لفظ، معن تَنگ

 ( ۳٠۱۲تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

اما لفظ   .شتر است  ک یخدا وجود دارد.    ک یوجود دارد    قتیحق   ک یوجود دارد    یی کتای  کی فقط    ستیدو اُشتر ن  دیگویم 

 م یافتیاست، ما به ذهن که م   ییکتای  دانهکینور است    دانهکی  نی بزرگ است. پس بنابرا  یما تنگ و ناقص است و معن

ه هم متوجّ  یو وقت  ، شودیزنده م   قتی حق  کیبه    ییکتای  کی   مانشتر به ه  کیبه همان    یکس هر  نیبنابرا  .مینیبیدوتا م 

 اند.شتر زنده  کیو همه به    اندکیشتر همه شر  نیدر ا  ست، یکه شتر فقط مال خودش ن  فهمدیشترش، م   شودیم 

 . شودیسخت م   میکن   انی ب  میخواهیبزرگ است، ما م   یلیخ  یمعن دیگویم   ؛بله  

 نارسان شهیهم یدر معن لفظ
 گفت: قَد َکلَّ ِلسان  مبریَ پَ  زآن
 (۳٠۱۳تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

نارسا   م یکن  انیخدا را ب  میکن  ان ی حضور را ب  یعنیبزرگ را    یمعناها   میخواهیکه م   یذهن  یهاکه با ذهن و عبارت  دیگویم   

است که   یثیحد  نیو ا  .. آرهدیآیبه ذات خدا زنده شود زبانش بند م   یفرموده است که هرکس  غمبری پ  نیهم  یاست، برا 

 . دینیبیشما م 

 «.لِسانُهُ  کَلَّ  بِذاتِه  هََمنْ عَرَفَ اللّ وَ  لِسانُهُ  طالَ  بِصِفاتِهِ  هَعَرَفَ اللّ  »َمنْ

 گردد.«شود و هر که خدا را به ذاتش شناسد، زبانش خموش  ا یخدا را به صفاتش بشناسد، زبانش گو  »هرکه
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 )حدیث( 

کند، و هر که خدا را به ذاتش شناسد، زبانش  انیب یصفات ذهن یعنی شود،  ایخدا را به صفاتش بشناسد، زبانش گو هرکه

به ذاتش زنده   کهیبه خدا و صفاتش آن در ذهن است هر کسراجع  زندیحرف م   ادیز  یکس. بله، پس هرگرددیخموش م 

 گران یارتعاش بِکُند، با ارتعاش بتواند به د  یتا به زندگ  شودیکرد. پس خمُش م   انیبه ذهن ب  شودیکه نم  فهمدیبشود م 

 هست.  یچ  یبفهماند زندگ

در آسمان   داندینم  نی ا  رد، یگیتارگان را اندازه م است که اُسْطُرالب که ارتفاع س  ن یو آن ا  زندیم   گریمثال د  ک یو اآلن    

خبر است، چه  ییکتای  ی در فضا  داندیاست،  نم  نیاست، گفتگو هم  نیزبان هم و نُطق هم هم  ن یا  دیگویخبر است. م چه

 دیبا  شیَدرک بزرگ  ی برا  یاست ول  یبزرگ  یاست، معنا  یسخن بزرگ  نی ا  دیگویم  ا. ارتفاع ردیگویرا به لفظ م   زهایفقط چ

 . یبه آن زنده بشو 

 اُْسُطرالب باشد در حساب  نُطق
 قََدر داند ِز چرخ و آفتاب؟  چه

 (۳٠۱۴تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

 یدر آسمان چ  داندیچه م   نیکردن ارتفاع هست بنابرا حساب  یارتفاع، اُسطرالب، برا  یریگاندازه  یلهیوس  نیا  نی بنابرا

 . داندینم  ی زیپس ذهن هم چ  طورنیابزار، هم  نی ا   داندینم  زیچچیه  گذرد، یم 

ه نیک یچرخ خاصه  است  ی افَلَک زو پَّرِ
 است  یااز آفتابش ذَّره  آفتاب

 (۳٠۱۵تی دفتر دوم، ب  ، ی مثنو  ،ی)مولو

از آن است و آفتاب   ی اهذرّ  کی است،    یقسمت کوچک  کیآسمان باال سر ما    ن یا  ؛شودیکه از درون باز م   ی مخصوصاً آسمان  

 ه است. آفتاب ما در مقابل آن مثل ذرّ  ن یقدر بزرگ است که ااصطالح آنآن آسمان به
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