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  2صفحه: 

  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو

  

  اگر پُرغم اگر شادانم من
  دولتِ آن سلطانم عاشقِ

  

  استتا كه خاكِ قَدمش تاجِ مَن
  َنستانم ياَگرَم تاج ده

  

  تا َلبِ قنِد خوشش َپندم داد
  بُنِ هر دندانم ديَ رو قند

  

  ُگلم ار چند كه خارَم در پاست
  زندانم نيگرچه در وسفمي

  

  مَنَست او را من عقوبي يهرك
  َاحزانم يةزاو مونسِ 

  

  ميَ او همچو نِ شبِ  وصالِ در
  و در افغانم نوشميم قند

  

  ستِگل مانده نيچه در من گر يِپا
  بستانم؟ نيكه من سَرِو چن نه

  

  ز جهان گر پنهانم چه عجب
  نهان باشد جان، من جانم كه
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  3صفحه: 

  
  گرچه پُرخارم سَر تا به قَدم

  خار، چو ُگل خندانم يِ كور
  

  كنون د،يام مؤمنِ توحبوده
  مانميا نيرا پس از مؤمنان

  
  او ةشخصم و انداز يةسا

  چند بُوَد، چندانم قامتش
  

  ندارد چو فلك هيهركه او سا
  دانميبداند كه ز خورش او

  
  َنْبوَد هر چند َزَرم متميق

  در كانم م،يَ به بازار نِ  كه
  

  دالنسنگ نيمن دروِن دِل ا
  نمكسايَزر و خاك به كان  چون

  
  كه از كاِن جهان باز رََهمچون

  ستيتو ن يِ َجفاكون و مكان من دانمِ  يِ سو زان
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  4صفحه: 

  .كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ١٦٨٠ شماره غزل با را امروز حضورگنج ةبرنام يپرسسالم و احوال با

  اگر پُرغم اگر شادانم من
  دولتِ آن سلطانم عاشقِ

  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو

 يعنيكه من چه پر از غم باشم،  دهديدانش را به ما م نياست ا يكه امتداد زندگ يانسان ياريعنوان هشموالنا به پس

 يبختكيعاشق دولت و ن يآزاد شده باشم، در هرحالت هايدگيهمان نيشادان باشم، از ا ايدر ذهنم باشم،  زهايبا چ دهيهمان

  .رميگيعنوان امتداد خدا و زنده شده به خدا از او مبه ايدهد يم خدا به من اي يهستم كه زندگ يو بركت

كه انسان  ديدانيو م .رونينه از جهان ب رميگيم يبركت را از زندگ نيا يمن در هرحال :كه ديگويكه موالنا م دينيبيم پس

است  يحالت يكي جهان دارد. نيبه ااست كه قبل از ورود  يحالت يكي :حاال چهار تا حالت دارد مييبگو ميتوانيم قتاًيحق

را  زيچهمه زهايچ قياست و ازطر دنيو درحال همان شوديم دهيهمان يجهاننيا يزهايبا چ يعنوان امتداد زندگكه به

و  شوديآزاد م يتا حدود هايدگيهمان نياست كه از ا نيحالتش هم ا كي و .كنديم يدهرا سازمان اشيو زندگ نديبيم

 قيازطر توانديها نمموقع يبعض ند،يبينم هايدگيهمان قيكه ازطر دانديم ،ياست به زندگ اريها هشموقع يبعض

  است. هايدگيكامل از همان يانسان آزاد ييو حالت نها نديبيم هايدگيهمان

برحسب ذهن  نديعلت دكه به ميساده دار نديفرآ كيجهان ما  نيكار مقصود از آمدن به ادر  ديدانيكه م طورنيهم و

 اشكال و اومسئله و جهان  نيبرنامه منظور آمدن انسان به اهر من اول  نيپس بنابرا كند،يم يو طوالن دهيچيكار را پ

به تا مشخص بشود اصالً راجع دهميم حيرا توض يذهنمن ريگ نيو روش آزاد شدن از ا رسديچرا به آن منظور نم كهناي

  .ميتا در جهان ذهن ما گم نشو دهميم حيله را، صورت مسئله را، هر جلسه توضمن مسئ يعني .ميكنيچه صحبت م

برنامه گوش  نيسال هم به ا ستيولو ب يكه هركس كنميم شنهاديو پ دهميم حيها توضشكل نيباز هم با ا نيبنابرا پس

به ما همان  يصورتكيدفعه به  كه موالنا هر يزيبه صورت مسئله و آن چبرنامه راجع يبنده در ابتدا حاتيكرده به توض

  اش سر نرود.گوش كند و حوصله تمنتها صورتش، شكلش متفاوت اس ديگويرا م زيچ

  

  (دايره عدم اوليه)] ١[شكل شماره
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  5صفحه: 

  

  ها)](دايره همانيدگي ٢[شكل شماره

  

  (دايره عدم)] ٣[شكل شماره

از جنس  (دايره عدم اوليه)] ١[شكل شماره ميهست يفرمياز جنس ب دينيبيكه م طورنيما قبل از آمدن به جهان هم پس

  .ميستيجسم ن

  اگر پُرغم اگر شادانم من
  دولتِ آن سلطانم عاشقِ

  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو

 يجهاننيمهم ا يزهايفكر كردن چ قيبه فكر كردن و ازطر ميكنيكه شروع م دينيبيم ميشويجهان م نيوارد ا يوقت و

پرارزش است،  يزيما، چه چ يبقا يمهم است، برا يزيچه چ دهنديم اديو مادرمان به ما  پدر .ميكنين مجسّم مرا در ذه

 يعنيهستند  نيها از جنس آفلجهان هستند و همه آن نيدر ا زهايبه ما و آن چ كننديصورت فكر ارائه مها را هم بهآن

 نيا ييتوانا ميشويجهان م نيو امتداد خدا كه وارد ا فرميب ياريهش عنوانما به جهيمثالً پول و درنت مثل گذرا هستند.

 ميرا تجسم كن ها)](دايره همانيدگي ٢[شكل شمارههست  رهيدا نيكه در مركز ا ييزهايچ نيكه هر كدام از ا ميكار را دار

 ميجان بده يعني مياوريركت درببه ح نمانها در ذهبه آنمربوط يفكرها ايها را و آن ميكن قيتزر تيها حس هوو به آن

 يموس ،يموس ياصطالح اژدهادربرابر به نامديساحران م سمانيرا ر هانيا شيهافكرها و موالنا در قصه نيها به ابه آن
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  6صفحه: 

به منظورش  دنيرس نياست، هم اشييخدا تينهايحضور است ب نيهم شيزنده شده، اژدها ياست كه به زندگ يانسان

را جاندار  هانيا يوقت، را هانيمنتها فكر ا ميكنيجاندار م را هانيما ا دينيبيكه در مركز ما م ييزهاچي ةهم نيابرااست و بن

همه در مركز هستند و  هانيكه ا دينيبيمركز ما، م شونديم هانيا م،يدهيحسِّ وجود م هانياصطالح به ابه م،يكنيم

 م،يدهيم تيحس هو اي ميدهيكه جان م يزيكه به هر چ مينيبيو م مينيبيمو خودمان را  يها ما جهان و زندگآن قيازطر

مربوط  يفكرها كنند،يم رييدر ما، منتها در ذهن ما و بعد فكرها تغ مانديزنده م زيچ كيمثل  نيا م،يدهيحسِّ وجود م

است كه  يذهنمن نيهم يذهن ريتصو ني. اشوديدرست م يذهن ريتصو كي عيطور سرفكرها به نيا رييو از تغ هانيبه ا

  است.  يتوهم

. ميو جسم نداشت ميلحظه بود نيو در ا (دايره عدم اوليه)] ١[شكل شماره ميبود يطورنيكه ما ا دينيبيم نيبنابرا پس

 چهار بُعد نيوجود آمد كه اچهاربُعد در ما به مانيكيزيبا بدن ف م،يرا درست كرد مانيكيزيبدن ف نيهم ميآمد يوقت

 نياست. پس ا مانيهم جان جسم يكياست،  مانجاناتياست، بدنمان است، فكرمان است، ه كمانيزيف نيهم ديدانيم

  . ميشو تيهوهم ميتوانيو با هر چهار بُعدش هم م ميوجود آوردچهار تا بُعد را به

 يذهن ريكه تصو كنديارد، كمك محسِّ وجود د يما هر فكر يفكرها رييدراثر تغ كنند،يم رييما مرتب تغ يفكرها حاال

 نيا قيازطر يذهنمن م،يهست يذهنمن نيهم ميكنياست. و ما فكر م يمن ذهن نيهم يذهن ريتصو نيبافته بشود و ا

 د،ينيبيكه م طورنيو هم يدگينهما ميگذاريرا م هانياسم ا ،ها)](دايره همانيدگي ٢[شكل شماره نديبيم هايدگيهمان

(دايره  ١[شكل شماره ميگرفتيم يو قدرت را قبًال از زندگ تيو هدا تيعقل، حس امن يهاتين بركات خاصتا حاال ما آ

حسِّ اصل ما در واقع عدم كردن مركز ما  ديدانيكه م طورنيو هم ميگرفتياز عدم م اي ميگرفتياز خدا م ،عدم اوليه)]

 .شودياست كه مركز ما دوباره عدم م يآن موقع م،يا تجربه بكنهست آن ر هاصل ما چ ايشدن با خدا  يكي كهنيا اياست. 

مركز ما عدم  گريد م،ينيبيآن م قيو ازطر ها)](دايره همانيدگي ٢[شكل شماره شوديكه مركز ما جسم م يوقت يول

ود در ما خبهآفل هستند، خود زهايچ نيو ا مينيبيم زهايچ نيبرحسب ا يو وقت مينيبيم زهايچ نيبرحسب ا ست،ين

 نياز اعمال فكر به ا ديدانيكه م طورنيهستند. هم جاناتيه هانيمثل خشم، ترس، ا جاناتي. هديآيوجود مبه جاناتيه

با  يذهنهستند، در ذهن هستند. من يذهنما در من ةكنندكيتحر نيترمهم جاناتي. هديآيوجود مبه جانيجسم ه

ما در اصل  كهيدر حالت د،يآيها محركتش از آن يروين شود،يم كيتحر هاآن ةليوسبه كند،يم يزندگ جاناتشيه

ُپرغم  نيهم هايدگيهمان نيبرحسب ا دنيد نيبنابرا پسحالت ما موقت هست.  ني. امياشب يگريجور د كي ميخواهيم

و دوباره  ميز مركزمان برداررا ا زهايچ نيكه اگر ا ميشويبعداً متوجه م ايمن اگر در حالت پُرغم هستم  ديگويبودن است. م
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  7صفحه: 

 ياز بزرگان نياست. پس بنابرا ياصل ما شاد كهنيا ي. براميشويشادان م ،(دايره عدم)] ٣[شكل شماره ميعدم را بگذار

 .به مركزمان مياوريعدم را ب ميدوباره دراثر تسل ها،هيرا به حاش هايدگيهمان م،يرا بران هانيكه ا ميريگيم ادي نامثل موال

به مركز  آورديدوباره عدم را م يعني كند،يلحظه قبل از قضاوت، ما را از جنس عدم م نياتفاق ا رشيپذ يعني ميس تسلپ

(دايره  ٢[شكل شماره جانيكه در ا دينيبيم ني. پس بنابرامينبييم درستو  مينيبيما و ما دوباره برحسب عدم م

 اگر. (دايره عدم)] ٣[شكل شماره مينيبيدرست م ميدراثر تسل م،ينيبيم هانيا قيازطر م،ينيبيغلط م ها)]همانيدگي

 شود،يكه هر موقع مركز ما عدم م ميشويدوباره، متوجه م ميكه اآلن شادان شد مينيو درست بب ميرا ادامه بده ميتسل

  . ميشوياست، از آن برخوردار م ييو بركت خدا ميرا كه از آن جنس هست سببيب يشاد

(دايره  ٢[شكل شمارهباشم پر از غم جانياگر من چه ا ديگويعاشق دولت آن سلطانم. م :ديگويدارد م تيب نيا دينيبيم

، اصلم عاشق آن سلطان است، و اگر اآلن فكر (دايره عدم)] ٣[شكل شمارهباشم شادان باشم جاني، چه اها)]همانيدگي

كه تا  ييهاآن. كنميكه اشتباه دارم م شوميمتوجه م كنميا عدم مكه مركزم ر يجهان هستم، وقت نيكه عاشق ا كنميم

جسم خودشان  يعنينفر هستند،  كيعاشق پول هستند، عاشق ساختمان هستند، عاشق جسم  كردنديحاال فكر م

ن را عدم مركزشا يوقت جيتدر، بهها)](دايره همانيدگي ٢[شكل شمارهشده بودند دهيها همانبا آن كهنيا يهستند، برا

 ديدانيهم م نيشدن. و ا شخود شقعا يعنيهم  يهستند. عاشق زندگ ينه، واقعاً عاشق زندگ شونديمتوجه م كنند،يم

عاشق  م،يوجود ندارد. و ما هم در اصل چون اصل او هست يزيخودش هم چ رازيغ يعنيكه خدا فقط عاشق خودش است. 

  . ستين يذهنخود من نيا يول ميخودمان هست

كه  شوديباز م قدرنيفضا ا نيباالخره ا شود،يباز م شود،يآن فضا باز م م،يكنيمركزمان را عدم م جيتدرما كه به دبع

دوباره مثل  يعني. (دايره عدم اوليه)] ١[شكل شمارهميشويم تينهايو ما دوباره ب شوديوسط باز م رهيآن دا دينيبيم

 قيمركزم را ازطر ارانهيمن اگر دوباره هش يعنيادانم، عاشق دولت آن سلطانم، . پس من اگر پُرغم، اگر شميشوياولش م

را كه  هايدگيكه همه همان ديخواهد رس ي، باالخره زمان(دايره عدم)] ٣[شكل شماره لحظه عدم كنم نياتفاق ا رشيپذ

كار كنم، ال كنم، دوباره مركزم عدم ها را اناز مركزم بردارم، آن ارانهيجهان مركزم گذاشته بودم، هش نيموقع ورود به ا

. ارمياست كه اآلن هش نيدارد. فرقش ا يفرق (دايره عدم اوليه)] ١[شكل شماره هيحالت اول باحالت  نيبشود، منتها ا

 شوديخدا زنده م تينهايحالت انسان به ب نيهستم به آن حضور. در ا اريهش يتن هستم، ول نيدرست است كه اآلن در ا

  .شوديمستقر م يلحظه ابد نيدر ا ديآياست و م تينهايب اشيبزرگ يعني. (دايره عدم)] ٣ه[شكل شمار
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  8صفحه: 

عاشق دولت  م،يو از جنس خدا باش م،يچه شادان باش م،يداشته باش يذهنمن م،يكه چه در ذهن باش ميمتوجه شد پس

كه  ها)](دايره همانيدگي ٢[شكل شماره حالت نيا م،يستين يجهاننيا يزهاي. پس عاشق چميهست يحاال شاه، خدا، زندگ

 نيخاطر اكه غم دارد به يس. هر كميپُرغم بشو ميخواهيو واضح است كه نم ميشويپُرغم م دهند،يبه ما درد م هانيا

 ديمسئله است. هر كس باصورت نيدر مركزش است. ا يدگيهمان قيازطر يجهاننيا يزهاياز چ يادياست كه مقدار ز

  در فكرها.  شوديو گم م شوديم جيمسئله گصورت نيا بداند، بدون

 يكي. كنديمطرح م جانيموالنا دو تا مطلب را هم م،يديمسئله را فهمحاال كه صورت اتياب نيكه در ا خوانميم ياتياب اما

 قتاًيحق اي جهان؟ ما حاال نيعاشق ا اي يعاشق من هست ،يهست يتو عاشق ك پرسد،يكه خدا از ما م ديفرض كن كهنيا

  نه عاشق تو هستم.  :مييگويم ميگرديبرم ميدانيذهنًا م ايمركزمان عدم شده  ميدانيم

  من گفت: مَنم جان ُبتان ُبت
  بُتا اِقرارم نستي: اگفتم

  ) ١٦٧٩شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

خدا گفت كه من جان بتان هستم،  ،يزندگ يعنيو از جنس آن هستم،  پرستميم كهنيمن ا يبُت اصل يعنيمن گفت  بُت 

. گفت كنميها هستم. من گفتم كه بله اقرار ممن جان آن ،يهست دهيها همانو با آن يپرستيكه تو م ييزهايآن چ يعني

تو از جنس من  پرسديكه خداوند از ما م ميرا گفت نياقرار َالَست هم هم آنبله. حاال ما البته در  ميما گفت ،يكنياقرار م

  :ديگويم گريد زيچ كيبله. حاال  مييگويما م ،يهست

  َمَنست اگر در سَر تو شورِ  :گفت
  مو نگذارم كسَريتو من  از

  ) ١٦٧٩شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 يعني ،يكه به من برس يكنيم يهر كار يعنيو شور من در سر تو هست،  يو عاشق من هست ييگوياگر راست م گفت

عاشق خونه  اي يدرست است كه عاشق پول هست ،يكه به من برسخواهيمي يدهيمكه انجام  يهر كار تو يعنيچه؟ 

 ،يمقامت هست ،يقدرتت هست ،يبدنت هست ،يعاشق موهات هست اي يجواهر هست دانمينم ،يمستقالت هست ،يهست

عاشق خودم  هممن  ،يس من هستاز جن كهنيا يتو، برا ي بدان كه عاشق من هست ً قتايحق يول يارا گذاشته هانيا يهمه

  . يمن هست يعني يهستم، پس تو عاشق خودت هست

 شما همه يعني د،يكنيمو نخواهم گذاشت، توجه م كي يتو به اندازه يذهنمن نيا از، : اگر در سَرِ تو شورِ مَنَستگفت

كه  يفكان و اتفاقاتقضا و كن قيازطر ،ديگويم يزندگ د؟يگويم يكسرا چه نيا د،ياز مركزتان بردار ديرا با هايدگيهمان
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حال بهالبته ما چون تا م،يكنيكند و ما مقاومت م رصف مياوجود آوردهما را كه ما به يذهنمن خواهديم آورديوجود مبه

را با  يذهنو من ميهست يذهنكه من ميكرديحال فكر منه. تابه مييگوينم گريحاال د م،يهست يذهنكه من ميكرديفكر م

 ستين صلكجا و چيدر هوا است، ه ماندياست مثل ابر م شهيريدرخت ب كيدرواقع  يذهن. منميكنيم سهيمقا گرانيد

وصل نشدن مقدار  نيهم ستيوصل ن يبه زندگ گريد ديكنياست، توجه م گرانيبا د سهيخودش مقا يابيو تنها راه ارز

  . مياشكال دار چه هك ديگويو درد به ما م كنديم جاديدرد ا ياديز

سر مو هم  كيتو  يهنذمن از من ديگويكه خدا م ميشوياآلن متوجه م ميهست يذهنكه من ميكرديما فكر م كهنيپس ا

 ،يبكن يو همكار يو آگاه بشو يبفهم يخواهيخودت م ايكار را بكنم  نيحاال با درد ا يخواهيتو م ،بماند يباق گذارمينم

 ،ها را انكار بكندو در مركزش هست آن ستين يزيچكه چه نديبب نديبنش ارانهيانسان هش يعني؟ چه يعنيكردن  يهمكار

واهمانش است،  ني. اسم ااورديها را از مركزش دربخالصه آن ستميمن تو ن ستم،يمن تو ن ديبگوبكند  ييشناسا يكييكي

ها را جسم يعنياست،  يجسم ياريهش جاديا يبرا ميدانيشدن م دهيو همان مياشده دهيهمان ميكه آمد طورنيهم

 م،يبمان يجهان باق نيدر ا ميتوانستينم مينداشت يجسم ياريو هش ميشدينم دهيابزار بقا است اگر همان كيو  ميبشناس

 كيبه  ميبهتر است برگرد م،يرا بلد هست يجسم ياريما هش ميگرفت اديرا  يجسم ياريحاال كه هش م،يرفتيم نيباز

   .حضور هست يارياست و آن هش يجسم ياريباالتر از هش اريكه بس يگريد ياريهش

ما را صفر  يذهنمن نيا خواهديفكانش مو خدا هم با قضا و كن ميستين يذهنمن م،يستين يجسم ياريهش ميديپس فهم

درد  ترشيچرا؟ ب ست،ين ياست، كار درست هودهيب يذهنمن يدارنگه يما و كوشش ما برا سهيبكند، حاال مقاومت ما و مقا

است  يذهنمن دكه فكر كن ديكن يسع دينبا كسچيه ست،ين يانسان چيه يمنظور اصل ريدر مس ريآن مس د،يكش ميخواه

را ادامه  يذهنحالت من نيو ا ديايبكند كه برتر درب يكند و سع سهيو آن مقا نيدارد و دائمًا خودش را با او آن را نگه

  :ديگويم رگيد تيبدهد. اما چند ب

  و حرمتم آنگه باشد  عّزت
  خوارم زشيكند عشِق عز كه

  )١٦٧٨شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

كه اگر  ديگويم د،يگويرا موالنا م هانيپس ا دم،يخوب من فهم يليخ م،يكنيم يهمكار مييگويشد ما م طورنيكه ا حاال

دوباره  يعنياو  زيهست كه عشق عز يموقع يعنوان زندگبه من و احترام من يزيمن، عز يكه بزرگ ييبگو ديبا يديفهم

بلند  ميخواهيكه هر لحظه ما م دينيبيمن را خوار كند. م يذهنن منيشدن، وحدت، ا ياريشدن با او دوباره هش يكي
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به  ميخواهيرا م يزيچ كيمن، به پول من،  ييبايمن، به ز كلينگاه كن به ه ،يذهناز من يقسمت كيعنوان به ميشو

احترام  يمن موقع مييگوي. حاال مميكوچك كن م،يپست كن م،يخوار كن ميخواهيرا م نيا ميديحاال فهم ميبگذار شينما

را خوار كنم، كوچك كنم، درست  يذهنمن نيشدن با او؛ فكر كنم كه او هستم پس ا يكيبا ارزش هستم كه  يدارم، موقع

  است.

  آنگه شود انگورِ َتنم  باده
  د به لگد عَصّارمبكوب كه
  )١٦٧٨شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

انگور  رهيش كهيو عّصار، عصّار كس ميدار هايدگيدانه هماندانه م،يخوشه انگور هست كيكه ما مثل  ميشويمتوجه م بعد

الخره آب اب اينگور مربا درست كنند از آب ا خواهنديم يوقت ،كننديرا له م هانيمعموًال ا رد،يگيرا م گريد يزهايچ اي

  . كننديپا له م ريرا ز هانيا ،ياهر استفادهبه اورنديانگور را درب

  آنگه شود انگورِ َتنم  باده
  بكوبد به لگد عَصّارم كه
  )١٦٧٨شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

انگور  يهامثل خوشه ميبشو دهيكه همان يزيدانه با هرچدانه م،يبشو دهيكوب دياست با يطورنيكه اگر ا مينيبيما م بعد

با  يستيجهان ن نيخوب اگر عاشق ا ميستيجهان ن نيعاشق ا م،يكه ما عاشق تو هست ميو ما اقرار كرد ميبشو دهيكوب

 يبرود، رو اتيدگيبرود، همان زينه كه آن چ يهست دهيكه همان يزيهرچ ابگذار برود. حاال ب يهست دهيكه همان يزيهرچ

 ديتان را خراب كنبدن دانمينم ،دور دياندازيتان را بندارد كه پول يكرد كه شما لزوم ميبت خواهموضوع امروز صح نيا

. پس ما متوجه دياز مركزتان بردار ديرا با نيا د،يدارنگه ديتوانيرا م هايدگيموضوع همان د،يهست دهيچون با آن همان

از  ديشما با گريعبارت دپس بدهد، به رهيآن را مثل ش ديله كن ديرا، با يزندگ نياست اتن ما جذب كرده نيكه ا ميشويم

وجود به ييهاتيكه وضع مينيبيو حاال عّصار خود خدا است، م .ديريخودتان را پس بگ ديهست دهيكه با آن همان يزيهرچ

مركز ما است  ميهست دهيبا او همان رديميم يكي. مثالً ميرا از آن موضوع بكن مانتيهو ميشويما مجبور م كه آورديم

 يكينه،  ايو  ميافتيم هيبه گر ميافتيبعد ما به عذاب م گر،يد رديمياست مشده ريمادرمان پ ايپدرمان  ايحاال  ،يآدم كي

 نيا م،يافتيخوب به عذاب م رود،يم گذاردياو م م،يهست دهيهمان ينه عشق واقع ميهست دهيبا او همان ميرا دوست دار

 كي نيكه ا ديو اگر بدان دياز آن جدا بشو ديو صبر كن ديبكش ارانهيدرد هش ديو شما با .كوبديد ما را معذاب و درد دار

  . رديگياصطالح آسان صورت مكار به نياست ا يرعاديغ زيچ نياست در مركز من و ا يآفل زيچ
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  لگد چون انگور رِيدهم ز جان
  طَرب ساز شود اسرارم تا

  )١٦٧٨اره شمس، غزل شم وانيد ،ي(مولو

 يله بكند، زندگ يزندگ گذارميرا من م هانيا م،يهست دهيهمان هازيچ يليكه با خ ميدانيم م،يحاضر هست گريما د پس

 شوديدرد آن شروع م يو وقت دهديبه ما درد م ميهست دهيكه با آن همان يزيهرچ آورد،يم شيهم با اتفاقات موارد را پ

 يعنيساز است  تا ِسر من، سِر من خودش است، اآلن غم ستميمن تو ن دييبرود، بگو ديكه وقتش است شما بگذار يعني

 هايدگياز همان مييگويدر ذات ما است، پس ما م يمن طرب ساز بشود، طرب ساز، طرب در ذات ما است، شاد ياريهش

  .ميچون ما ِسر خدا هست دياز ما جوش يكه شاد مينيبيم دفعهكي ميجدا بشو

  ديَر همه خون گِرچه انگو گر
  زارميجور و جفا ب نيكه از

  )١٦٧٨شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 لهيوسبه ميشويم ديهزار جور هم تهد ميرا ازدست بده هايدگيهمان ميخواهينم مييگرياست كه ما خون م درست

 يبشو ضيمر ،يشوين محتاج مو آ نيبه ا دفعهكي ،يشويبدبخت م يخواه گريد ،يدوست ندار ،يمانيتنها م ،يذهنمن

 رونيرا از مركزمان بكشند ب يدگيهمان ميخواهيما نم و؛ ديَ چه انگور همه خون گِر گر .زنديها محرف نياز ا شود؟يچه م

مان از ما جدا بدن ياز اعضا يكيكه  نيمثل ا كننديرا از ما جدا م زيچ كي يوقت ،ميهست يذهنمن نيما ا ميكنيفكر م

 مييآيما م كهنيا يعني رديصورت بگ نيا دياست باگفته .سخت باشد دينبا كهيما سخت است درحال يبرا قدرنيا شود،يم

  .ديدر برابرش مقاومت كن دياست، شما نبا يعيطب نديفرآ كي رديصورت بگ ديواهمانش با نيو ا ميشويم دهيهمان

  ديَچه انگور همه خون گِر گر
  زارميجور و جفا ب نيكه از

  )١٦٧٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

است  ييوفايب نيا كند،ياست، خدا دارد ظلم م يزندگ يجفا نيا«  :مييگويما م رند،يگيرا از ما م يدگيهمان كهيوقت

  ».كنديم ييوفايخداپرست هستم، خدا ب قدرني(جفا عكس وفاست). من ا

پرست تو خانه ،يپرست هستتو ِملك ،يتو دردپرست هست ،يتو باورپرست هست ،يپرست هستتو ماده كند،ينم نه،

  .يپرستيرا م هانيو ا يپرست هستپول يتو طالپرست هست ،يپرستيبدنت را م ياعضا يپرست هستتو اندام ،يهست
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 ،يخال ةرياد نياز ا م،يدادياگر ما اجازه م يعنيدوباره.  يكرديمركزت را عدم م ديكه، اگر وفا بود در تو با يوفا ندار تو

 نيدر ذهن، ا روديم ديآيم ياريهش كهني. درست مثل اكرديفكان مرا قضا و كن يخالتمام ةريدا پُرمهين ةريپُر دا ةريدا

 ما ة. همديزايرا م حيمس د،يزايرا م يسيع مي. حامله، مرآورديجا در ماز آن يخود زندگ يدتم كيحامله است، پس از 

  :يوقت خالصه است. ليتمث م،يبشو حيمثل مس ديبا م،يشويزاده م ميهست حمسي

  ديَچه انگور همه خون گِر گر
  زارميجور و جفا ب نيكه از

  )١٦٧٨شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

  در گوش ُكَند كوبنده پنبه
  اَفشارميمن از جهل نم كه
  )١٦٧٨شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

ظلم  قدرنيچرا ا ايخدا« :مييگوي. ما مشنودياصًال نم كند،يپنبه در آن م ،بندديرا م شيهاخدا، گوش يعني كوبنده

من  ديگويم كهنيا ي. براشنودياصالً نم ،»يريگياز من م چسبميكار كردم، به هرچه مآخر من بدبخت شدم چه ،يكنيم

  .يستينتو متوجه  كنم،يتو را ِله نم ياز نادان

  يمعذور ،يتو انكار كن گر
  كارم نين بواْلَحكَِم ام كيل

  )١٦٧٨شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

است چون از  رفتهيعذرت پذ شود،يبه تو ظلم م شوديگرفته م تيهايدگيهمان يوقت يكنيفكر م يذهنتو در منِ اگر

 ديرا باتو  دانميكار هستم، من صاحب حكمت هستم، من م نيتو. من كه خدا هستم من استاد ا ينيبيها مآن قيطر

باشد،  ديزمان تو با ندهيگذشته و آ يزمان مجاز نيهم ،يجسم دار ياريهش ،يجسم هست يكنيكار كنم. تو فكر مچه

تو خودت را با  كهنيهستند. ا يقيها حقآن ينيبيتو م يذهنكه در من ييزهايدر تو زنده باشد و آن چ ديبا يذهنمنِ

 يرا شاد هانيا يريگيم تيهايدگيكه از همان ييهايخوش ،يدانيم يرا زندگ نيا ييآيو برتر م يكنيم سهيمقا گرانيد

برسانم،  يبه زندگ خواهمي. من تو را ميكنيتو م ستين يزندگ يزندگ نياصًال ا ،يدانيم يرا زندگ هانيا يدانيم يزندگ

  صاحب حكمت. يعنيبوالحَكَم 

تو برحسب  نم،يبيمن م دانم،يمن م ديگوي. مديگويار هستم، خدا مك نيصاحبِ حكمت ا يعني، »كارم نيبوالْحَكَمِ ا «

  .ينيبيدرست نم ،ينيبيم تيو برحسب دردها ينيبيم يذهنمن



  Program # 846                                                          ۸۴۶نامه مشاره بر

  13صفحه: 

   يو َقدََمم َسر كرد يِز سع چون
  ارميبس يُشكر ُكن يآنگَه

  )١٦٧٨شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

  كرد. يخواه ياريبس يِشُكرها صورتنيآزاد كنم، در ا هايدگيهمان نيامن تو را ِله كنم، تو را از  يبگذار ،يصبر كن اگر

  ،»تو، تو مكوش يكوشم پ يمن هم« ،»يو َقدَمَم سَر كرد يِز سع چون«

  خاموش، كم خروش كستينزد صبح
  تو، تو مكوش يكوشم پ يهم من

  )٤١١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

را كوچك كنم و تو را از آن داخل  يذهنمن من يو گذاشت يزنده نگه داررا  يذهنكه من يذهنبا من يديتو نكوش اگر

 ميتوانستيراه م نيو در ا ديايو داَدت در ن غيتو ج كنميرا له م هايگديهمان يرا ِله كنم و وقت تيهايدگيو همان اورميدرب

و مركزت را عدم  يصبر كرد يعني »يَسر كرد« ؛يداشت هايدگيبرحسب همان كه يرفت، آن َسر يسَرت را داد مييبگو

 يوقت ،يبه من زنده شد يوقت ،يديرس تينهايب يبه فضا يوقت صورتنيرفت؛ در ا يسرت را داد كهنيا اي ينگه داشت

خلّاق  يوقت ،يعقل گرفت و يو قدرت گرفت يگرفت تيو هدا يگرفت تيامناز من حس ياز تو َفَوران كرد، وقت سببيب يشاد

 نيكه ا دميفهم د،يكوبيمرا م يكه زندگ يموقع گفت خدا را شُكر كه آن يكرد. خواه يواهشُكر خ يليخ ،يشد

  بدهم برود، نگه نداشتم و مقاومت نكردم. ديرا با هايدگيهمان

  اول بود: تيب نيو ا ديشما بشنو مياست كه خواست يامقدمه نيا

  اگر پُرغم اگر شادانم من
  دولتِ آن سلطانم عاشقِ

  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار انويد ،ي(مولو 

  

  (مثلث همانش)] ٤[شكل شماره
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  14صفحه: 

  

  (مثلث واهمانش)] ٥[شكل شماره

  

  (مثلث تغيير)] ٦[شكل شماره

را نشان  نيا رهيدرون دا يهانيچكه نقطه يجهاننيا يزهايبا آن چ شوديم دهيهمان يوقت كه، انسان ديندايم

 پس كه قبًال نبود، مقاومت و قضاوت. شوديم جاديا تين دوتا خاصدر انسا ،(مثلث همانش)] ٤[شكل شمارهدهنديم

 يجسم يارياست و هش يكه زمان مجاز برديم ندهيو انسان را به زمان گذشته و آ كنديمقاومت و قضاوت م ديهمانش تول

 ديشادان بشود با هكنيا يكه انسان پُرغم است. برا (مثلث همانش)] ٤[شكل شمارهحالت است  ني. و در ادهديبه آدم م

مركزش  شوديعدم م يتوق دفعهكيمركزش،  گذاردي، كه عدم را م(مثلث واهمانش)] ٥[شكل شماره مثلث نيبپرد به ا

 كي نيحضور شد. ا ياريبه هوش ليتبد اشيجسم ياريكرد و هش رييو قدرتش تغ تيو هدا تيعقل و حس امن نديبيم

كه اِه!! من  ميشويمتوجه م ،ابدي ةلحظ نيبه ا ميعوض شد و آمد ت. مركزاست دنيد يگريجورِ د كياست  يگريد ديد

با مركز  يوقت كهنيا ي. براهداديآفل درست نبوده است، به من درد م يزهايبا چ همانشواقعاً  ها،يدگيافتادم در همان ريگ

 قيكه من از طر (مثلث همانش)] ٤ره[شكل شما جانيمن حالم خوب شد. در ا نميبيآمد م يكه شاد نميبيم نم،يبيعدم م

 توانميرا م سهين مقايحالم خوب شد، پس ا نميبيحالم بد بود، اآلن م كردم،يو مقاومت و قضاوت م دميديم هايدگيهمان

 نيا دينيبيشد، اصًال قبالً نبود، م دايپ (مثلث واهمانش)] ٥[شكل شماره كه در من صبر و شكر شوميبكنم. و متوجه م
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 كهنيمثل ا يعنيباز شده است اسمش شُكرباره است.  تينهايدرونش ب يفضا كهيز عدم دوست دارد شكر كند و كسمرك

  شُكرباره، شُكرباره. گذارديرا م نيشُكرگزار است، موالنا اسم ا اتشخدا زنده بشود دائمًا اصالً ذ تينهايانسان به ب

 دهيهمان ديجد يزهايبا چ ميخواهينم گريما د د،يآيم سببيب يشادمركز ما عدم است و  يكه وقت ميشويبعد متوجه م 

 دي. باميكن رييتغ ديكه ما با ميشوي، بعد متوجه م(مثلث تغيير)] ٦[شكل شماره مثلث نيبه ا ميرسيبعد م بله، .ميبشو

مركزم  خواهميعدم بماند، ممركزم  خواهميمن م كهنيبه ا ميشويمتعهد م نيمركز ما عدم بشود و فضا باز بشود. بنابرا

سال  كيهر روز تكرار كنم تا  يعنيداشته باشم.  داومتراه را و م نيا ايرا  هاتيب نيتكرار كنم ا يرا عدم نگه دارم و مدت

 كيروز تكرار كنم  كي كهنيادامه بدهم، هر روز تكرار كنم، نه ا ديتا سه چهار سال با يعنيدو سال سه سال. مداومت 

  است.  رييمثلث تغ نيا م،يكنيم رييتغ ميكه دار ميشوي. و متوجه مشودينكنم، آن نمهفته كار 

  

  ها)](مثلث ستايش با مركز همانيدگي ٧[شكل شماره

  

  (مثلث ستايش با مركز عدم)] ٨[شكل شماره

 حيكه توض ميكرد يرفشما مع يبرا داًيهم جد ها)](مثلث ستايش با مركز همانيدگي ٧[شكل شماره مثلث نيموقع اآن بعد

 نيا م،يمركزمان را عدم كرد ميفكر كن ميرا نگه دار يذهنمن يحت كهنيو ا هايدگيهمان قيبدهم كه با فكر كردن از طر

(مثلث  ٨[شكل شماره ديكن دماست كه شما مركزتان را ع نيهم ا ديكل كي نيامكان ندارد. پس بنابرا يذهناز من ييرها

[شكل  حالت ني. هر موقع شما از اديكن شيخدا را ستا يعني ديداشته باش يدرست شيحتماً ستا و ستايش با مركز عدم)]
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 ليتبد د،ينيبيجسم م قياست، جسم است و از طر دهيكه مركزتان همان ها)](مثلث ستايش با مركز همانيدگي ٧شماره

مركزتان عدم  ميتسل قي، از طر](مثلث ستايش با مركز عدم) ٨[شكل شماره حالت نيبه ا يلحظه حت كي ديشويم

 يكي ،فتديكار م به زيموقع، دو تا چ بعد آن ،گذاريد مركزتانخدا را مي ديپرستيجسم م كهنيكه مثل ا دينيبيم شود،يم

، به سمت به سمت او ميشويم دهيكش ،ميعنوان عدم و امتداد خدا كه از آن جنس هست كه ما به يعني. جذبه جَذِْبه است

 ي، بزودبا مركزِ عدمِ ما ،فتديكار ب به تيجذبه و عنا ر. و اگافتديآن هم به كار م ،يزديتوجه ا يعني تيعنا ،تي، و عناداخ

  . ميشويرها م ،ميشويرها م هايدگياز همان

كار  نيبا تعهد به ا يعني، ها)](مثلث ستايش با مركز همانيدگي ٧[شكل شماره ميدار مركزمان را عدم نگه مياگر نتوان يول

 ،فتديكار ن ت بهيو موتوِر جذبه و عنا ميمركزمان را عدم نگه دار مي، نتوانكار ني، با تعهد به ا(مثلث تغيير)] ٦[شكل شماره

ت اس يهمه مطالب مهم هاني. اميرها بشو يذهناز من ميتوانينم ،يذهن. ما با عقلِ منشد ميصورت ما رها نخواه نيدر ا

من هم بروم  ،كنديكار را م نيا يفالن ،دي، با تقلبه فكر خودتان دي. وگرنه بخواهديآشنا بشو ديكه شما با ،ليتبد نديدر فرآ

 ةكِشند كي دياسفنج، و آن آب با يِاست تو ي. مثل آبمياشده ييفضا كي جذبِ  مي. ما آمدشودي، نه نمكتاب بخوانم ،بكنم

است كه شما مركز را عدم  ني. امكانش اديامكانش را فراهم كن دي. و شما باخدا است، بِكِشَد اي گيزند اسمش ،كه بزرگ

  .ديشوينم دهيوگرنه كش ،ديبشو دهيكه كش ديو از جنسِ او بشو ديكن

  

  ذهني)](افسانه من ٩[شكل شماره

  

  (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شماره
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 اريشكل هم بس ني، و اامداده حيكه بارها توض ،بدهم حيشما توض يرا برا ذهني)](افسانه من ٩[شكل شماره شكل نيا ،اما

، را نگه دارد زهايبا چ يدگيهمان حالت همان يعني، ها گوش نكند و عمل نكندصحبت نيكه به ا يكس مينيبي. ممهم است

دارد و در زمان  يجسم يِ اريو هش نديبيها مو جسم هايدگيو قدرتش را از همان تيو هدا تيكه عقل و حس امن يطوربه

و  يو مسائل ذهن يبه موانع ذهن كنديم ليرا تبد يزندگ جيتدربه ،كنديو گذشته است و قضاوت و مقاومت م ندهيآ

 كيبه  ،افسانه هب رودي، مبه هپروت روديبلكه م شوديتنها پر غم م . نهشوديپر غم م اريبس ،جهيدر نت ،يدشمنان ذهن

 تيندارد در واقع قتيكه اصالً حق ،كننديم يبيو غر بيعج يفكرها ،دينيبيرا م ييها. شما انسانندارد قتيكه حق يزيچ

  .است يقيحق ،هانيا يبرا ي، ولمينيبب ميتوانينم

 ني، و ابدهد هادام ديرا نبا يذهن، حالِت منانسان يعني ذهني)](افسانه من ٩[شكل شماره است ذهنيمن ة، افساناسمش

، خوب را يذهنمن يِسازو دشمن يسازو مسئله يسازمانع ييِ و شما توانا .، حالتِ درد استكه دينيبي، محالتِ درد است

است كه ما  ييهاتي، وضع. مسئلهساز استمسئله ،يذهنكه من ديو آگاه باش دي، تن درندهدر خودتان و به آن دينيبب

به ما بدهد تا  يزيچ كي ،ميتوقع دار يكيمثالً ما از  كهنيمثل ا فتد،يبكند و به تله ب ري، گدر آن يتا زندگ ميكنيرست مد

 يزي، و معموًال موضوعات مسئله چكه ما را خوشبخت كند ميخواهيم يكي. و از دهدي، نمبه ثمر برسد مانيذهنمن نيا

از  ديآيخوشش نم ،روديم يكس كي؟ چرا مرده است مييگويما م ،رديميم يكس كي ، مثالً ، اصأل امكان ندارداست كه

كه  ميشويناراحت م ،شوديشكست مور مانزنسيب ،ميكنينم يادي؟ و ما كوشش زاست امدهيچرا خوشش ن مييگوي، مما

  . ؟ نهكرده است يطورنيخدا ا

 يِ سازمسئله تِيآگاه از خاص دي. شما بااندازديبه گردِن خدا و مردم م ،سازديم يا، مسئلهسازمسئله يِذهنمن يعني

، هااست كه مدت يكسان يحالت برا ني. اكارني، چاره دارد ا. اماذهني)](افسانه من ٩[شكل شماره ديباش يذهنمن

، مركزتان دياوريكه شما عدم را ب سان)](حقيقت وجودي ان ١٠[شكل شماره شكل است نياش هم. چارهاندداشته يذهنمن

 ،دييراحت بشو تانيهايدگيو از آن همان تانيها، از آن غمتا ديلحظه و صبر كن نيبه ا ديياي، بحضور بشود ،تانياريو هش

 تيب نيكه در ا يشادان نيهم ،سببيب يِ، شادكه ديد ديخواه واشي واشي. ديو رضا شروع كن رشيلحظه را با پذ نيا

 ديخواه ،ديحالت را ادامه بد ني. اگر اديحالت را ادامه بده نيو ا ديشويم نندهيآفر جيو بتدر شوديم دايدر شما پ ،ديگويم

  ديكنيم رييتغ واشي واشيكه  ديد
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  (مثلث عدم بلوغ معنوي)] ١١[شكل شماره

  

  (مثلث بلوغ معنوي)] ١٢[شكل شماره

اگر شما فضا را باز  كه ،(مثلث عدم بلوغ معنوي)] ١١[شكل شماره ،ديداشته باش اريعنوانِ معهب شهيمثلث را هم هم نيو ا 

 ،ديشويم شيانديفراوان ،جيصورت بتدر نيدارد، در ا يتعادل كيحضور  يِاريو هش يجسم ياريهش و ديكنيم

به وجود  ي. بلوغ عاطف(مثلث بلوغ معنوي)] ١٢ه[شكل شمار حالت ني، احالت نيا يعني ،روديم نياز ب ،يشيانديابيكم

آرام  ،ديتامل كن ديخواهيم ،ديدهيكه شما واكنش نشان نم ،ديآيتامل بوجود م ،ديآيدر شما بوجود م يپختگ ،ديآيم

 يرا برا يفراوانمخصوصًا  ،ديداريمركز را عدم نگه م شترِيو ب ديشُكر دار ،ديصبر دار ،ديكنيم ييگشافضا ،ديشويم

   .ديشناسيكه، ارزِش خودتان را م ديشويو متوجه م ديداريروا م ،گرانيخودتان و د

آدم كه  نيكه ا دينيبيو م .، ارزش خودم را خواهم شناختبروم رونيومكان بُكون ني: اگر از اكه ديگوي، مغزل هست در

(مثلث  ١٢[شكل شماره ستين هايدگيش دارد و ارزشش به همان، ارزامتداد خدا است داندي، ممركزش عدم شده است

 مثالً به توانديم ،(مثلث عدم بلوغ معنوي)] ١١[شكل شماره است هايدگيشخص ارزشش به همان نيا ي. ولبلوغ معنوي)]

 يروني، كه اجساِم بتمهمتر اس هايدگيو همان اندازديبكند و خودش را به دردسر ب انتيخ ايو  دي، دروغ بگوخاطر پول

خودش  يزندگ ،ييجوانتقام ايمقام  ايخاطر پول  اوقات آدم به ي. گاههستند دهيبا پول همان بايمعموالً، همه تقر هستند

اصًال جان خودش  د،ياي، برتر از آب دربكه خودش ،يكيصدمه زدن به  يبرا اي. و اندازديرا به خطر م خودشجاِن  يعنيرا 
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 يذهن، منمركزِ ما است ،هايدگيهمان نياست كه ا نيخاطر ا، بهكه ديدانيكارها را البته م نيكه ا .دهديت مرا از دس

ارزِش خودش را  ،كنديكارها را نم ني، اكه مركزش عدم است يكس ي. ولكنديكارها م نيهم از ا يذهن. منميدار

(مثلث عدم  ١١[شكل شمارهمنافق است  ،يكي نيا ،ستيصطالح منافق نا، به است يكي، فكر و حرف و عملش ،شناسديم

، تعهدش سست مزاج است ي، دمدمفرق دارد ،شي. عملش با فكرهاستين يكي، ، فكر و حرف و عملشبلوغ معنوي)]

 ،(مثلث بلوغ معنوي)] ١٢ه[شكل شمار يكي نيا ،ستين يول يكي ني. ااست ثباتي، ب. بلهكنديعمل نم ،كندي، تعهد ماست

  . ديگوي، دروغ نماست نيراست ،كنديعمل م ،كنديو تعهد م دانديارزش خودش را م

  

  ذهني)](شش محور اساسي زندگي با افسانه من ١٣[شكل شماره

  

  (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)] ١٤[شكل شماره

(شش محور اساسي زندگي با  ١٣[شكل شمارهام كه بارها خدمتتان ارائه داده يشش ضلع نيبه ا ميرسيم طورنيهم و

 كنديو به ما كمك م افتديجهان اتفاق م نيكه در ا ييهادهيپد ،شيايدر زوا ،يشش ضلع نيا دينيبيم .ذهني)]افسانه من

، در با حقيقت وجودي انسان)](شش محور اساسي زندگي  ١٤[شكل شماره كه مركزش عدم است ي. كه هر كسدارد را

 يعني. : بلهديگويلحظه م نيبه اتفاق ا ني، بنابرا: من از جنس خدا هستمديگويم يعني ،كندي، اقرار الست ملحظه نيا

، فكر ذهني)](شش محور اساسي زندگي با افسانه من ١٣[شكل شماره داندينم يكي ني. ااست يكه از جنس زندگ دانديم

 يعني، فكانقضا و كن ،ميو امروز هم اوِل برنامه گفت .است يز جنسِ جسم است و اگر انسان بداند از جنسِ زندگا كنديم

، شخص كه مركزش جسم است نيا يبرا ،نيا شودياجرا م ،يجور، چهكه نيا يلحظه برا نيدر ا ياله ميتصم ،ياله ةاراد
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و به خوب و  ،كندي، خوب و بد مشخص دائمًا قضاوت دارد نيا دينيبب ،شودي، به ضررش تمام مقضاوت دارد چونخودش 

. و رديگيكنار و خوب و بِد خودش را م گذارديخوب و بِد خدا را م ،نكهيمثل ا رستد دينيبي، مكنار گذاردي، قضا را مبد

 سد،ينويلحظه بد م نياش در اَقَلم ي. زندگتاس شاهيعلفكان برقضا و كن ،ني، بنابرامقاومت دارد گريد زِيدر مقابلِ چ

 نياز ب اشيذهن، منچون اگر خاموش باشد ،ستينذهنش خاموش  ،ستين ميموقع تسل چيه ،افتديم شياتفاقات بد برا

. است برخي، بخدا است يخدا است و فراوان داشتِ ي، كه همان گرامخدا تينهايخدا و زنده شدن به ب تِينهايو از ب روديم

 يكي نيشما ا ،دينيبيم (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)] ١٤[شكل شماره يكي ني. انه ،يكي نيا

و كن فكان  قضا، ميگوي، بله ملحظه ني، به اتفاق ِ امن از جنس خدا هستم دييبگو ،ديلحظه به الست اقرار كن نيهم ،ديباش

به من  يزيچ كي دهد،يبه من غم م نميبيآمد كه من م شيپ يز مركز من دور كند. اگر موردرا ا هايدگيهمان خواهديم

  . سدينويمرا م رونيلحظه درون و ب نيدر ا يو قلم زندگ رونياز مركز من برود ب ديبا زيآن چ دهد،يغم م

  فَكانحكم ُكن يچوگانها شيپ
  اندر مكان و المكان ميدويم

  ) ٢٤٦٦ تيل، بدفتر اوّ ،يمثنو ،ي(مولو

 المَنونبُيرَ افتد،ياتفاقات بد نم (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)] ١٤[شكل شمارهشخص  نيا يبرا و

 ذهني)](شش محور اساسي زندگي با افسانه من ١٣[شكل شماره افتديشخص م نيا يكه، برا افتديبُرنده شك نم يعني

جهان  نيكه ما وارد ا يمدت كيپس از  يعنيعدم باشد.  ديمركز تو باشد، بلكه با اندتويكند كه جسم نم يكه به او حال

مركز ما باشند. تا ده  تواننديها نمجسم نيا گريبه بعد د ي. از ده دوازده سالگباشدمركز ما  توانديجسم نم گريد م،يشد

. به ميزنيم ميدست به تسل ارانهيو دائمًا هش كنار ميو بگذار ميگرفته باش اديرا  يجسم ياريهش ديما با يدوازده سالگ

خواهد  واشي واشيو  شوديتر مكوچك اشيمن ذهن نكهيا يبرا شود،يتر مخاموش شود،يتر مذهنش خاموش جيتدر

دوم  تيكه قبالً نشان دادم. ب يارهيهمان دا شوديم شود،يم تينهايو ب شوديباز م شود،يدرونش باز م يكه فضا ديد

  :ديگويم

  استتا كه خاكِ قَدمش تاجِ مَن
  َنستانم ياَگرَم تاج ده

  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو 

قضاوت صفر،  يعنيصفر.  يمن ذهن يعنيمركز عدم.  يعنيچه؟  يعنيخدا است.  يپا ريمشخص شد تاج من خاك ز پس

. خواهميمن نم ،يمملكت بكن كيشاه  يمرا ببر يعني ،يتاج ده ،ي. و اگر هم مرا شاه كندانميمن نم يعنيمقاومت صفر، 
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  21صفحه: 

(افسانه  ٩[شكل شمارهها نقطه نياز ا يكياگر  گريد عبارتشوم. به  دهيبا تاج همان خواهميمن نم يعني خواهمينم

را بگذارم مركزم، اما عدم را از مركزم بردارم. ممكن است مركز  يتاج شاه خواهميباشد، من نم يتاج شاه ذهني)]من

 يبله. ول (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شماره، شاه هم باشد، (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شمارهآدم عدم باشد

 سيرئ شوم،يمملكت دارم م كي اهرا دادند، من ش يخوب تاج شاه دييبگو ديتوانيمركز عدم مقدم بر تاج است. شما نم

خودشان، نقش خودشان  تيها با مقام خودشان، موقع. معموًال انسان. مقام را بگذارمكنميم دايمقام پ شوم،يجمهور م

  هستند و غم آن را دارند.  دهيهمان

من  خواهم؟ي. پس چه مخواهميباشد، من نم ياگر تاج شاه ذهني)](افسانه من ٩[شكل شماره هانيچنقطه نيا يعني

 يزندگ يخاك پا يعنيهستم،  چيه ميدر واقع بگو كه من (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شماره خواهميمركز عدم م

حرف دارد خودش  ذهني)](افسانه من ٩[شكل شمارهشخص  نيندارم. ا يحرف گريمن بشنوم. من د ديآن بگو يعنيهستم. 

ا م ديكن توجه. دانميم يزيمن نه قضاوت دارم، نه مقاومت دارم، نه چ دييگويدارد. پس شما م متبزند. قضاوت دارد، مقاو

را كه  هانيچنقطه نيا ي. زندگكوبديشد كه دارد ما را م ميمتوجه خواه ارانهيهش ي. ولميندان يچيكه ه ميستياحمق ن

 كنديبه ما گوشزد م نهايدرد ا د،يآيم نهايدرد ا د،يآيدرد م ياز مركزمان بردارد و وقت خواهديما است، م يهايدگيهمان

بشود،  نيبشوم. هر كس خشمگ نيخشمگ شوميمن بلند نم دييگويو م .دهديا درد مدارد به شم نيرا َبردار. ا نيكه ا

  توجه كند.  ديبا تيب نيرا از من گرفتند، به ا هايدگيبنالد كه چرا همان

  تا َلبِ قنِد خوشش َپندم داد
  بُنِ هر دندانم ديَ رو قند

  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو 

 ها،يدگيمن اگر خاموش بشوم، اَنصِتوا، حرف نزنم بر حسب همان يعنيخدا مثل قند است.  ،يلب معشوق، زندگ ديگويم

كه  يكه هر فكر ديصورت خواهم د نيو به او گوش بدهم، به آن پند گوش بدهم، در ا زنديمن م قيكه او از طر يحرف

  است.  يزندگ ينيريآغشته به شِكر و ش كنم،يكه م يهر عمل كنم،يم

، ذهني)](افسانه من ٩[شكل شمارهبود مركزم  ينطوريكه مركزم را عدم كردم، ا ي، از زمان»خوشش پندم دادلب قند  تا«

و  (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شمارهكه مركزم را عدم كردم  ياز وقت يبود، پر از غم بودم، ول نيچپر از نقطه

 ميزند، فكرهايحرف م يعني دهد،ياو به من پند م يعنيدم و ع نميبينم هانيچنقطه نيو بر حسب ا دانمينم ميگويم

را كه در عمل  يزيچ هرآغشته به فكر و عملم است.  يكه شاد نميبيم كنم،يدست او است، بر حسب آن فكرها عمل م
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  22صفحه: 

عقل من  نكهيا يدر چالش اوًال موفقم، برا نميبيم رسميم يبه هر چالش يعني جَوم،يبا دندان به اصطالح م رم،يگيگاز م

 رم،يگيدست او است، قدرت از او م تشيهدا د،يآيم سببيب ياو است، شاد تيمن، حس امن تيعقل او است، حس امن

 روم،ي. هر جا مزديريبه هر فكر و عملم م يزندگ ي. شادزديريبه هر فكر و عملم م يزندگ رددرست شد. خ اميپس زندگ

  موالنا.  ديگويرا م هانيهمراه است، ا يزندگ سببيب يبا شاد كنم،يم يهر كار

ت اول *** یان   ***  
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  23صفحه: 

  ُگلم ار چند كه خارَم در پاست
  زندانم نيگرچه در وسفمي

  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو 

اول ما فرو رفته است.  يبه پا يدرست است كه خار من ذهن م،يگل هست م،يهست يكه چه كس ميبدان ديما با ديگويم حاال

فرو برود،  يكس ي. خار در پامانيخار رفت در پا نيا ميشد دهيهمان ميامتداد خدا، جنس خدا. آمد ،ياريهش م؟يچه بود

 اي يسالمت اي ميما درد هست اياصًال درد است. آ كندي. فكر مكشديدرد م و دائماً  شوديو حالش بد م كنديم تيدائماً اذ

مان كمك به همنوعان م،يدلسوز باش ديبا ما. مياست. ما غم عشق دار هودهي. درد بميدرد داشته باش ديما نبا ؟يدرديب

عمالً  ميتوانياگر م م،يجهان پخش كن نيعشق را در ا م،يجهان پخش كن نيدر ا م،يريطرف بگخِرَد را از آن دي. ما باميكن

من چه  نكهيغم ا ي. ولميرا دار نيبله. غم ا ،ميبرس چارگانيمردم، به داد ب يبرا مياگر پول دار مي. پول خرج كنميكمك كن

  .ديشدم، به دادم برس ينطوريبدبخت شدم، تنها ماندم، پول ندارم، چرا ا شوم،يم

 يحضورش شكوفا شده و خار كس كند،يو شكوفا م زديريم يزندگ يشاد ،يعشق زندگ ،ياست كه خرد زندگ يكس گُل

در زندان  يكه اگر كس ديدانيهستم چند روز. پس شما م هايدگيماندر زندان ه »وسفمي«. كندياست كه درد حمل م

 نهايحاال به ا ست،ين اشيشگيحالت هم ست،ين اشيدرد دارد، درد حالت واقع يكس كي. اگر شودياست، از زندان آزاد م

در خودتان تجربه  ديو شما شا چون پر از درد است نيا ،ذهني)](افسانه من ٩[شكل شماره ستيگل ن نيا. ديهم توجه كن

 كنم،يهمه احساس گناه م نياضطراب دارم، ا ترسم،يهمه م نيدارم، ا نهيهمه ك نيهمه رنجش دارم، ا نيكه من ا ديكنيم

 ياز جنس شاد د،يخدا هست جنساست. اصل شما گل است و شما از  يشما فرو رفته و موقت يبه پا نهايخار است. ا نهايا

فضا در مركزتان باز  نيا ي. وقتديهست يشما ك ديگويدارد م (حقيقت وجودي انسان)] ١٠ره[شكل شماشكل  نيا. ديهست

 يعني. ُگل ديصورت ُگل هست نيدر ا د،يدار رشيو پذ ديو پخته هست ديشويم نندهيآفر د،يآيم سببيب يو شاد شوديم

گل است،  نياآفريننده است  د،، قدرت داردارد تيدارد، عقل دارد، هدا تيكه صبر دارد، شكر دارد، حس امن يكس ن؟يهم

  موقتاً خار در پاست.

در زندان  ذهني)](افسانه من ٩[شكل شمارهشخص  نيپس ا ميرويبه زندان آن م ميشويم دهيكه همان يزيبا هر چ حاال

در  »از جنس خداست يعنياست  وسفي«و دردهاست  هاستيدگيدرست است كه در زندان همان يول هاستيدگيهمان

صحبت  وسفيبار در مورد  نيكه چند ديدانيم وسفي. آورديم وسفيرا از داستان  هانيا البته هاستيدگيزندان همان

صحبت  گريو اآلن د ديكنيصحبت م يزيچ كياست كه شما مثالً پنجاه بار راجع به  نياشكال برنامه اجرا كردن ا ميكرد
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  24صفحه: 

 ياز رو اولبود برادرانش او را به چاه انداختند  عقوبيپسر  وسفي يتكه وق دينيرا بب وسفيداستان  شما. ديكنينم

 زنديرا موالنا مثال م هانياو را انداخت به زندان و همه ا خايافتاد و زل خايزل ريكرد و گ دايحسادت و بعدًا از چاه نجات پ

به زندان  رونياز چاه ب ديآيسان مكه ان ديگويم يهم به نوع زندان .زهاستيبا چ يدگيهمان هاستيدگيچاه، چاه همان

است  نيا ميامروز هم صحبت كرد دياز جمله كه شا ديآيم شيپ وسفي يبرا ياست كه در زندان هم مسائل نيو ا .افتديم

 رودياز زندان م يوقت و يكيبه  چسبديو م كنديخدا را رها م كنديرا به ما گوشزد م نيدر زندان كه موالنا مرتب ا ؛كه

رده بودم، همه جا كه من ترا راه بُ ديگويم .شوديم هيمصر و به خاطر آن تنب زيمن را بكن به عز هيتوص ديگويم رونيب

به چوب  كه ديگويو م كنديم اشهيتنب جهيبه بنده و در نت يديو حاال چسب يكمك كرده بودم چطور شد كه مرا رها كرد

  .نباش يمتك دهيوسستون پ ده،يپوس

  جُرم اوستاد نيدادب كردش ب پس
  عماد دهياز چوب پوس ازين كه

  )٣٤١٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

  :ديگويحاال م بله. ميگويم اديب ادميمصرع دومش اآلن  بله. نكن هينباش، تك يمتك دهيبر عماد پوس دهيستون پوس خالصه

  مَنَست او را من عقوبي يهرك
  احزانم يةزاو مونس

  )١٦٨٠ ةشمارشمس، غزل  وانيد ،ي(مولو

جنس ما خراب نشده اصًال  يول يجهان نيا يزهايشده با چ دهيجنس ما همان نيكه درست است كه ا ديگويموالنا م پس

و نه فاسد  سوزديجنس نه م نيببرد ا نياز ب توانديكه جنس خداست نمآن جنس را  ،يدگيخرابش كرد همان شودينم

 وسفشياست كه  يمثال است نماد انسان عقوبي، عقوبي ديشويصورت م نير اد ديموضوع را بدان نيو اگر شما ا شوديم

  دوباره.  اورديدست برا به وسفشي خواهديرا از دست داده و م

به  ،ياهيرفت افتاد به هر حال به زاو وسفي يوقت عقوبي ديدانيم؛ ُحزن يةمن است در زاو عقوبيكه  ي: هر كسديگويم

را از  دمانيموقع ام چيرا از دست نداد و ما هم ه دشيموقع ام چيبود ه دواريو ام خورديمرا  وسفيو غم  ياگوشه كي

 دينه من ناام ديگويو م كنديو باور م كنديها گوش مصحبت نيما اآلن هست به ا نيكه ب يهركس يعني. ميدهيدست نم

 ديگويم ،يزيچ كيبه  دنيرس يدارد برا يجسم يو ابزارها نديبيكه بر حسب جسم م يذهنمنِ ديكه د نيا يبرا شومينم

است و  يبزرگ زيچ كيبه خدا زنده بشوم و به نظر خودش خدا  است چطور ممكن يدگيهمه درد و همان نيمن حاال با ا

كه  داندياست و م دواريكه ام يپس انسان .ستيدرست ن كدامچيه ديگويكه م يآن طور هانيبه او زنده بشود و ا ديبا
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  25صفحه: 

 مرا گ ياريآن هوش ديآيانسان م ميبرس وسفيما به  يعنيما را به خودش زنده كند  خواهديفَكان مبا قضا و كُن يزندگ

اگر  ياست ول دهيدرست است كه انسان همان شكل نيا ديكن نگاه ذهني)](افسانه من ٩[شكل شمارهشكل نيدر ا كنديم

قضا و  ةلياز مركزمان به وس هايدگيهمان نيكه ا ميداشته باش نماياز ته دلمان ا ميكنيما كه اآلن كه با هم صحبت م

 خواهديم يو زندگ (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شماره شوديم يو خال روديو م كنديفكان به اصطالح حركت مكُن

باشد  عقوبي كه يهر كس ديگويصورت م نيهست در ا وسفي دواريكه ام عقوبي ميشويصورت م نيدر ا دكار را بكن نيا

و كار  ديشوينم ديناام د،يكنيو كوشش م ديشويم ميمرتب تسل دييآيشما م يعنياحزان  ةكلب نيخدا مونسش است در ا

كند هر موقع  ديبه مركز شما، شما را ناام هايدگيمانبا آوردن ه يذهنمنِ ديگذاريو نم ديكنيكار م وستهيپ د،يكنيم

مونس ماست و ما  يو زندگ ميهست عقوبيپس ما  بله .ميشويم ديما ناام مينيبيم يدگيانو بر حسب هم ديآيم يدگيهمان

  .ميهست مانوسفيبلكه دنبال  ستين يدگيُحزن هم ُحزن همان ميحُزن هست ةاآلن در كلب

  ميَ نِ او همچو شبِ  وصالِ در
  و در افغانم نوشميم قند
  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو

 قيكه اآلن از طرصورت به نظرم نيدر اخوب اگر در ُكلبه احزان هستم و غم معشوق را دارم  »ميَنِ او همچو وصال شب در«

 باورم گرياآلن د ديآيشب م من يجسم ياريكه به نظر هوش يزيچخواهميمن م و .ديآياو شب م نميبيم هايدگيهمان

 يمن شب است ول يبرا نميبينم يول نميرا بب خداخواهميكه من م گرچه ،نميبيگر چه كه نم ديشده كه به او خواهم رس

[شكل  اميذهنلحظه منبههم لحظه يعني. نالديالغر است هم م هم ين .هستم يمثل ن و زنده شدن به او نيدر وصال ا

هر موقع  ستين يذهنمن ةنال نالميبه خاطر او م هم. كنميتر مكوچك كنميرا كوچك م ذهني)](افسانه من ٩شماره

هم  ،يمثل ن ميخوريم ينيريصورت ش نيا درميناليو م (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شماره شوديمعدم مركزمان

(افسانه  ٩[شكل شمارهحالت  نيا نيهمراه است پس بنابرا يبا شاد نيا ،ميخوريم يهم شاد ميكه به او برس ميناليم

گم خواهد  شتريب يذهنمنِةجلو برود در افسان يطورنيشخص اگر ا نياست ا هودهينماد غم ب يذهن ِافسانه من ذهني)]من

 ميتسل ،(حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شماره كننديهستند كه مركزشان را عدم م يما اگر كسان نياگر در ب يشد ول

اگر  يعنيروز است  شانيشوند در واقع شب اشب، وصل ب نيبه هم خواهنديم يولاو را،  ننديبيو گر چه كه نم شونديم

و  كنميشب است پس من مرتب خودم را كوچك م يذهنمنِكه زنده شدن به آن روز است.  دانميم يول نميبيمن نم

را از  هايدگيهمان خواهمياز جنس تو هستم من م من .كنميم ديعهد را تجد نيو مرتب ا دهميرا ادامه م اميآرزومند
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 يذهنرا نگه دارد و فكر كند كه دارد از منِ يذهنمنِ دينبا يكس ،يذهنمنِ ديعدم نه با د ديردارم آن هم با دمركزمان ب

  .رسديو فكر كند كه به خدا م» كرد تيرا تقو يذهنمنِ«كرد  تيرا تقو يذهنمنِ شودينم شوديخالص م

  خدا را خواستن ريخدا غ از
  كاستن ياست و ُكلّ  يافزون ظنّ 

  )٧٧٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يو(مول

[شكل  د،ياوريكه خدا را بدست ب ديداريرا نگه نم يذهنمنِ شما است كه نيمعنا ا كيخدا را خواستن به  ريخدا غ از

(حقيقت  ١٠[شكل شمارهرود،يم ميدهيلحظه با عدم كردن مركز م را لحظه به يذهنبلكه منِ ذهني)](افسانه من ٩شماره

 يزيچ م،يكنبه خودمان اضافه  ميخواهينم يزيچ ميخواهيفقط ما آن را م م،يشويو به او زنده م ن)]وجودي انسا

  .ميدهيرا ادامه م مانيو مرتب آرزومند م،ياز خودمان كم كن ميخواهيم

 يبله، آن شعر. ميشويبزرگ م اي ميشويكوچك م ميما واقعاً دار ايكه آ مينيلحظه بب هر »هم در فغان ،يهم الغر مثل ن «

  آمد. ادمي» عماد دهيكه مساز از چوبِ پوس«بود 

  جُرم اوستاد نيادب كردش بد پس
  ِعماد دهيمساز از چوبِ پوس كه

  )٣٤١٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو 

را از مركزش  (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شمارهدر زندان ماند چون واقعاً عدم  شتريچند سال ب وسفي يعني

حال هر ماندم، به جانيمصر و بگو من ا زيعز شيانسان را گذاشت، و گفت تو به من كمك كن، و برو پ كيت، و برداش

 ،يانسان را بگذار كي يرعدم را خداست از مركزت برندا نيا موقعچيه ديگويقرار بدهد، دارد م لهيرا وسآن خواستيم

اگر مركز  د،يرا بشنو هانيو كمك گرفته است، مهم هست كه شما امركزش عدم بوده  يعنيبارها عدم بوده،  يكس كياگر 

 د،يكرد گريد زيچ كيو دوباره مركزت را  يو رفت يجلو، رفت دياو رفته كنديبه شما كمك م يزندگ ديديو د ديرا عدم كرد

هر  يعني كردم،ينممگر من به تو كمك  ؟يچرا ستون درست كرد دهيكه از چوب پوس كند،يادب م ستاداُ  گهيد دفعهنيا

كه دوباره  ستين بايز رگيجلو، د روديو م كنديو مركزش را عدم م دهد،يرا ادامه م نديفرا نيسه را و اوپرُ نيا يكس

  بله. د،يبگو رانيا خواهديم گذرد،ينم حتهم از موضوع را يرا بگذارد مركزش، و زندگ هايدگيبرگردد همان

  ِگل ماندست نيمن گر چه در يِپا
  بُستانم؟ نيكه من سَرِو چن نه

  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو
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 ذهني)](افسانه من ٩[شكل شماره ام،دهيهست، من همان ريگ هايدگيمن در همان يدرست هست كه پا ديگويم موالنا

هست،  تينهايم بارا جمع كردم در اصل، و ارتفاع ميهستم كه دست و پا يكه من سَرو ستيصحبت درست ن نيا ايآ يول

باغِ كائناتِ خدا خلق كرده من سَروش  نيدر ا يعني (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شماره به اندازه خدا هستم، يعني

  موقت هست. هايدگيهمان نيكه ا ديبگو خواهديم ،يعنيهستم،؟ انسان 

 توانميو نم جا،نيكردم ا ريو من گ ذهني)]ن(افسانه م ٩[شكل شماره فرو رفته است هايدگيگِل همان نيمن گرچه در ا يپا

 نيبوده است كه من را سَروِ كائنات بكند؟ ا نيا يكه قصد زندگ دانميمن م ايآ يرها كنم، ول هايدگيهمان نيخودم را از ا

 دِ يد نيخاطرِ همبه شوديم دهياگر زشت د باست،يجهان وجود بُستان هست، ز الًاَوَّ  ديبگو خواهديبُستان بكند؟ م

است،  دهيافريبهتر از ما ن يعني م،يما سَرو خدا هست م،يكرد ليذل قدرنيماست، و ما كه خودمان را ا يهايدگيهمان

 تينهاياندازه ما ب شود،يم تينهايعمق ما ب ميما به ذاتِ خودمان زنده بشو يدر ما به خودش زنده بشود، وقت خواهديم

و  هايدگيهمان نيكردن در ا ريگ نيا د،يموضوع را خوب درك كن نيكه شما ا ديما بگوبه  خواهدي. موالنا مرّتب مشوديم

  .دهدينجات م هايدگيِگلِ همان نيما را از ا يزودبه يزندگ م،يو فضا را باز كن ميدردها موقت هست، ما اگر مقاومت نكن

  جهان گر پنهانم چه عجب نيز
  نهان باشد جان، من جانم كه

  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو

ما  چشم هستم، ياريهستم، از جنس هش يفرميمن از جنس ب كهنيا ي! برانديبيو ذهن من را نم ياگر چشم حس يعني

 نيو ا ميكرد دايپ يجسم ياريو هش زهايبا چ ميشد دهيهمان ميما آمد يوقت ند،يبب توانديو ذهن ما فقط جسم را م

را  يزندگ توانديكه م ياباشنده نيو اَوَّل ذهني)](افسانه من ٩[شكل شمارهند،يبب دتوانيفقط جسم را م يجسم ياريهش

 (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شماره دن،ياگر ما پس از همان يعنيانسان هست،  يزنده شدن به زندگ قياز طر نديبب

را  ياگر زندگ م،ينيرا بب يزندگ يعني م،ين بببنخودمان را خودما ميتوانيما م م،يو باز كن م،يدرون را باز كن يفضا مييايب

  .مينيبب ميتوانيم زيرا در همه چ يآن زندگ م،ينيو بب ميزنده شدن تجربه كن قياز طر

نهان هست، من  شهيجان هم (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شمارهنهان باشد جان،  كه؛ جهان گر پنهانم چه عجب ز«

 ستم،ين كنميو به ذهنم تجربه م نميبيكه به چشمم م يزيمن آن چ ستم،ين ميدردهامن  ستم،ين يذهنپس من من جانم.

و  ستم،يها نمن آن رنديگيمركزم قرار م كهنيايرا، برامن كننديم تيّ كه در ذهنم هست و اذ ييزهايچ نياز ا چكداميه

  را. نشيب نيا ندازديب را در خودش جا نيا ديبا يس. هر كديمن را د شوديها نمآن قيها و از طرآن
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  جهان گر پنهانم چه عجب نيز
  نهان باشد جان، من جانم كه

  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو

ما  يعني د،يد شودينم د،يد شوديو فكر نم يمعمول يعني يما را از جمله خدا را با چشمِ حس يگونگما را خدا ياصل جنس

ما  م،يمان برودنبال اصل ايو  ميدنبال خدا برو اي ميدنبال جانِ برو دينبا انميمان و فكرهاو ذهن مانيهاحس قياز طر

عنوان جان خودمان را به ميكنيكه جدا م نيهم م،يجدا كن هانينقطه چ نيهست كه خودمان را از ا نيكارمان ا نيهم

را آن جان  ياريآن هش مينده شدو به خودمان ز ميدياگر خودمان را د (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شمارهم،ينيبيم

  است، بله. يبه زندگ دنهمان زنده ش نيا م،ينيبب ميتوانمي هاانسان ةرا در هم

  خارم سَر تا به قدمچه پُر گر
  خار، چو ُگل خندانم يِ كور
  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو

درد  يدگيباشد هر همان ادمانيُپر از درد هست،  يعنياست، پُر از خار هست، ُپر خار  دهيرفته است همان يانسان حتّ بله

چشمِ درد، واقعاً  يِچشم خار، كور يسر تا پا، اّما اگر مركزم را عدم كنم كور م،يهست يدگيهمان يچه پُر از دردهادارد، گر

دردها تو  يكن اگر تو مركزت را عدم گويدمي كند،يدارد استفاده م يقبل تياز ب يعنيچشم ندارد،  شود،يهم درد كور م

 بايقدر زقدر ساده هست، و چهچه ،يبخند يتوانيمثل گُل م ،يدرد دار كهنيا ولو دهند،يپس به تو درد نم نند،يبيرا نم

است كه درد دارم من لحظه به لحظه مركزم را  تدرس دييبگو ديتوانيشما م» ُگل خندانم وچ ،خار يِكور« :ديگويموالنا م

[شكل  م،يحالت درست هست كه ما دار نيا يعنيهست،  يدگيصد تا همان كهنيا ولو خندم،يم مثل گُل كنميعدم م

 ميريبگ مياگر تصم يول  م،يدار يجسم ياريهش م،يهست دهيما همان زيفرض كن با پانصد تا چ ذهني)](افسانه من ٩شماره

 كهيدر حال ميلحظه به لحظه مثل ُگل بخند ميتوانيا مم ميها درد هست و فضا را باز كنكه با آن هانيآن نقطه چ م،ياهو بخو

 دينيبيشما م (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شمارهمركزتان  دياوريعدم را ب شما شود،يم فيهم داره ضع مانيخارها

را  نتايشما دردها دهد،يم نشيبه شما ب دهد،يرا شفا م شما د،يآيدارد م يزندگ ي،شاديبخش زندگشفا يرويكه ن

كه شما  ستين مهم .ياندازيهم درد را م دياندازيرام يدگيهم همان هاست،يدگياز همان تانيدردها ديفهميم د،ينيبيم

 ي. زندگديرا درست كن تانرونيدرون و ب يو زندگ ديجلو برو ديتواني. شما به سرعت مديكنيحالت شروع م نياز ا

هم درونم  يعنياست. چون گُل خندانم  يزندگ نيانعكاس ا تانرونيب يباز شده است و زندگ يتان همان فضادرون

  است.  بايز رونيمقدار باز بشود، دائماً انعكاسش در ب كيعدم بشود و فضا  ا. واضح است مركز شمرونميو هم ب خندديم
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. برعكس سازديما م نشيب سازند،يما مهم است، مردم نم يقدر برا نيما كه ا يرونيب يكه زندگ ديداشته باش ديبا توجه

غلط است. هر لحظه  نيعوض بشوند، وضع من هم خوب بشود، ا هاتيكه مردم عوض بشوند، وضع مييگويم يمن ذهن ديد

هر  يعنيعدم است،  قياز طر اي كندياست كه دارد خراب م يدگيمانه قياز طر ايما  دي. دسازديما را م رونيما ب ديد

. شوديغلط م مينيبيم يدگيهمان قيو از طر يجسم ياريهش قيكار، از طر شوديست مدر مينيبيلحظه با چشم خدا م

 د،يكن يسازو مانع ديكن يسازو مسالهذهني)](افسانه من ٩[شكل شماره دينيبب يدگيهمان قياز طر دينبا شما

 هاتيوضع دييبگو د،يكنقضاوت  د،يمقاومت كن د،يداشته باش يجسم ياريهش د،يو عقل بد داشته باش ديكن يسازدشمن

 ديتوانيشما خودتان را نم عمردم را تحمل كنم، در واق توانمينم كنند،يمردم حال مرا خراب م كنند،يحال مرا خراب م

 يكار داننديو دردها نم هايدگيهمان نيا يعنيخار،  يچه پُرخارم سَر تا به قدم، كور گر. ديبشو ديبا داري. بديتحمل كن

 م،يخودمان كار كن يرو م،ينداشته باش يبا مردم كار م،يكار كن م،يمان را درست كنواقعًا راه ميريبگ ميتصم بكنند اگر ما

ام، نه مردم، عدم هست نه همسرم، نه بچه گر،يد يكيكه مركز شخص من، نه  ميباش نيناظر ا م،يلحظه به لحظه آگاه باش

 باياست، شما ز بايشما است. اگر عدم است، ز يرونيب يزندگ رونيتان است انعكاسش در بكه درون يزينه؟ هر چ اي

  :ديگويانداخت. حاال م شوديرا به گردن مردم نم ني. ادينيبيدرد است، زشت م كي. اگر نه دينيبيم

  كنون د،يمومن توح امبوده
   مانميا نيرا پس از ا مومنان

  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو

 يمومن واقع يعنيشدم.  يكيمن مركزم را عدم كردم، با خدا  يمدت يعنيمركز را عدم كردن،  يعنيبودن  ديتوح مومن

شخص  نيا د،يام مومن توحبوده ن،يا يعنيكار را كردم،  نيبود. مدتها ا يلحظه از جنس خدا بودم، مركزم زندگ نيبودم، ا

 كند،يلحظه م ني. اشوديلحظه مركزش عدم م نيدر اطراف اتفاق ا ه،هر لحظ كنديم يياست، چرا؟ فضاگشا ديمومن توح

بوده، حاال عوض شد اوضاع،  ديسال مومن توح كيتا  كند،يم كساليفرض كن تا  كند،يلحظه بعد م كند،يلحظه بعد م

  است واقعاً.  مانيا يخال رهيشد، آن دا يخال رهيبه آن دا ليبه چه شد؟ تبد ليتبد

همه مومنان  مانيخود خداست كه ا ،يخود زندگ ،ياريخود هش شوديمعلوم م. پس مانميمومنان را پس از ا ديگويم

 يمومن واقع يمومنان است. هر كس مانيا مان،يا ني. امانديدرون شما نم نيچنقطه گريد يمدت كي. چرا؟ پس از شوديم

باز  تينهايو ب شودياز مب شود،يدرونش باز م يبماند و فضا يقو عدم با شوديمركزش عدم م آورد،يم مانيا شود،يم

 يمدت ديشما با پسكند.  داريرا در درون همه ب يارتعاش كند و زندگ يبه زندگ توانديآدم است كه م ني. و اتفاقاً اشوديم
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گشوده  يفضا يعني ماني. خود اديشد مانيكه تازه خود ا ديد. بعد متوجه بشويندار يگريراه د چي. هديبشو ديمومن توح

 يباورها نديگويم ياعده كيمومنان از آن جنس است، نه از جنس باور.  مانيهمه ا ديگويم ،يبه زندگ شده، زنده شدن

از  يكيو  ست،ين مانيا ،ذهني)](افسانه من ٩[شكل شمارهدنيباور خدا را د قياست، از طر مانيا ينيمختلف مثًال د

  . ميباورها را دار نيما ا نديگوي. مدداننيرا بهتر م شانيكه فقط باورها ياست كسان نياشتباهات هم

 دايپ مانيبه نظر خودشان باورها را بهتر كردند، ا گر،يد نيد كيبه  رونديم كَننديم ينيد كيكه از  دينيبيم هايبعض

وقت تلف كردن است،  ست،يهمه غلط است، درست ن نهايكردند. ا دايپ مانينداشتند، االن ا مانيا يقبل نيكردند، در د

در مركزتان  يعني. ديخودتان بشو ديمومن توح ديكنون، شما با د،يمومن توح امبودهباور جسم است.  ست،يوحدت ن هانيا

 يزيچ كيهنوز جسم است، هنوز  د،ي. اگر نشدديكرد دايپ مانيصورت ا نيدر ا دي. اگر شدديبشو يكيبا خدا  ديبتوان

نگه داشت. دردها  ديرا نبا يدرد چيهستند. ه يذمو يليدردها خ نيدرد باشد، و ا خواهديباور باشد، م خواهدياست، م

[شكل يافسانه من ذهن نيا قيو از طر ميشويم هوشيب م،يشويم جيگ م،يكنيم جاديما درد ا شوند،يمركز ما م يوقت

از جمله  د،ينيبيم. شما درد در خودتان ميكنيخودمان را مالمت م م،يكنيرا مالمت م گرانيد ذهني)](افسانه من ٩شماره

  .ديندازيرا ب نهايا ديترس، خشم، با نه،يرنجش، ك

از خانواده خودشان رنجش دارند، از پدر و مادرشان، از پدر و مادر رنجش  دميسال گذشته من د ستيدر طول ب هايليخ

 چي. شما اصالً هگريجور د كي دانستندياگر م دانستند،يآنها نم دانستمي. نمستياستدالل هم الزم ن چيه د،ينداشته باش

خدا نشسته. اگر  يخدا نشسته. درد جا يجا نكهيا ي. چرا؟ براديندازيب ديدرجا با ديديكه د نيما، هم ميصحبت ندار

را بردار من به  نيا دييگوي. شما مندازيبا آن، ب ديبه وجود آورده، چه كار دار يخدا نشسته، شما، حاال هر كس يجا يزيچ

به وجود آورده. شما بردار  يك كنديبه وجود آورده؟ فرق نم يرا ك نيا نميبب يب بردار شما. حاال رفتخدا زنده شوم، خو

  است. حاال: نياقدام برداشتن ا نيفعًال. اول

  او ةَشخصم و انداز ةيسا
  ندانمد، چوَچند بُ  قامتش

  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو

[شكل  يمن ذهن نيوجودش در ا كند،يدرست م يمن ذهن يه انسان وقتك ديگويم نكهيا يجالب است. برا تيب نيا

 شهيش كيكه مقاومت كند. شما  شوديم جاديا يشخص موقع هي. ساشياست، وجود اصل ذهني)](افسانه من ٩شماره

 هيسا دينيبيبه رنگ كردن، م ديشروع كن واشي واشيصاف، پشتش را  شهيش شود،ياز آن رد م ديآينور م ديبگذار
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در  يدگيهمان نيا م،يشويم دهيهمان نكهي. به محض اميهست ينطوريدر مقابل نور. ما هم ا كندي. رنگ مقاومت ماندازديم

ما،  ميكنيمقاومت م يچه هست، وقت ديدانيمقاومت را م شما. كندياز ما مقاومت م يو زندگ يمقابل عبور نور زندگ

 يمن ذهن نيهم هيچه هست؟ سا هي. ساميكنيم جاديا هيم او از ما بگذرد و سااز ما بگذرد، دَ  يمقاومت زندگ گذاردينم

 ه،يسا رد شوميجمع م روميم كنند،يكه مقاومت م يكسان يبرا يهستم، ول يمن درست است كه زندگ ديگوياست. م

چرا  م؟يكنيمقاومت م چرا. ماست هيسا ياست، من ذهن مانيمن ذهن نيما در هم يهمه ما زندگ يبرا يعني. اشهيدر سا

  . شديدرست نم يمن ذهن ،يكرديالزم بود اولش. اگر مقاومت نم نكهيا يبرا ،يمقاومت كرد

به عنوان جسم كه  ميهست يك ميبفهم ميتوانستينم م،يشدينم دهيو همان ميكرديخوب و بد نم م،يكردياگر قضاوت نم

 لياتومب نيا ميفهميم ميرويكه م ابانياز خ م،يخودتان بگذار بيرا ج ولپ ميكار كن م،يغذا را دهان خودمان بگذار ميبتوان

آن جهان  قيكردن و از طر جاديرا ا يذهن ريرا، تصو يزيچ كيدر ذهن  يعنينزند به ما.  لياتومب تميسيبا د،يآياست كه م

عقل  كينه، ما به  م،يدمان بكنعقل خو يسالگ دوازده ميريعقل او را بگ نكهيا يما ول يبوده برا يجالب زيرا شناختن، چ

 يبه زندگ (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شمارهشكل  نيشما در ا اگر .ستياآلن، عقل خود زندگ ميدار يدسترس گريد

پول را شما الزم  ست،ين يكار درست نيا دزدد،ينفر آمده پول شما را م كيكه  ديبفهم ديتوانيشما م د،يهم زنده بشو

هرچه گفت باور كند،  يهركس گريزنده بشود د يزندگ بهكه آدم  ستين ينطوريا .دينگذار دينتوايخوب م ديدار

 د،ينگه دار ديتوانياموالتان را م د،يدهيم صيرا تشخ يبازدروغ و دغل و حقه يراحتباشد، نه، اتفاقًا شما به شياندساده

  بله، او، ةشخصم و انداز ةيسا .دينشو دهيبا آن همان يول

  ستانيو َعجب من ا يدر عَجب يهركس
  ديآيم انيچون به م ان،ينُگنجد به م كو

  )٨٠٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

 نيا يچطور مياز جنس خدا هست ميهست تينهاياوًال ما كه ب كهنيا يكي كنم،يتعجب م زياز دو تا چ ديگويم موالنا

 نيدر ا تينهايو ب شود؟يم تينهايب ديآيم رونيكه ب هيسا نياز ا يچجور اً يثان شود؟يجمع م هيسا نيدر هم تينهايب

 شود،يدر ما خدا به ذات خودش زنده م ميشويخدا زنده م تينهايرده به بكه ما نمُ  ديكنيم توجه .شوديجا م تيمحدود

  .رديگيم اريرا در اخت چرا؟ او مركز ما م،يكن دايپ ميتوانيعقل او را م م،يفكر كن م،ينيبب ميتوانياو م قيما از طر

ما، ما را من  ميدار يمن ذهن يوقت كهنيا يچرا؟ برا كند،يتعجب م يزيچ كياز  يهركس ديگويموالنا م جهيدرنت پس

اند، ساخته يساختمان را چجور نيدرآورده؟ اپول  يپول درآورده، چجور قدرنيمثًال ا نفركي. دارديمبه تعجب وا يذهن
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من از  تعجب؛ نستيو َعجب من ا يدر عَجَب يكس هر شده؟ لقخ يخوشگل است چجور نقدريرا اآدم چ نيا دانمينم

  جا شده. ده،يدر انسان گنج يعني ده؟يگنج انيدر م يخدا، چجور يعني گنجد،ينم انيكه در م يزيكه آن چ جاستنيا

 ةيما در سا تينهايما، ب تييخدا ي)]ذهن(افسانه من ٩[شكل شمارهدر شكل باال  نيبنابرا .نطوريهم هم نجايدر ا بعد

  :ديگويم يبعد تيماست، قامتش چند بود چندانم، هرچقدر هست قامتش آن هستم و در ب

  ندارد چو فلك هيهركه او سا
  دانميبداند كه ز خورش او

  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو

 شوديم ديايب رونيب ياگر از من ذهن ،يدر من ذهن افتاده هيسا تيما در محدود تينهايوجودش، وجود ب كيد يقبل بله،

كه او از ذهن درآمده و آسمان شده  هر .تينهايندارد، آسمان چقدر است؟ ب هيدارد؟ نه، آسمان سا هيسا آسمان آسمان.

 د،يخورش كيبزرگ و  تينهايآسمان صاف، ب كيدر روز  ديفرض كن شما .ديبعالوه خورش ميكه ما آسمان هست داندياو م

ما كه  دانديصفر شده او م اشيصفر شده من ذهن اشهيرها شده سا يكه از من ذهن يهركس انسان است. كي نيا

آن در  تينهايجمع شده، ب اشهيانسان در سا ذهني)](افسانه من ٩[شكل شماره دارد هيسا نيآسمان بله، ا ديخورش

 (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شماره كنديم تعجب محالت ه نيا يحت كند،يجمع شده، موالنا هم تعجب م هيسا

 رد؟يگيدر ما قرار م يخدا چجور يعني تينهايب ميندار يذهن من چيه كهنيولو ا ميدار بدناست كه ما  يچجور ديگويم

 يعني دانديم ندارد فقط او هياو سا هركه دينيب داند،يم ديو خودش را خورش ميستين هيقابل توج وجهچيهبا ذهن به يعني

 بفهمد خواهديكه با ذهن م نينه ا داند،يفقط او م يعنيندارد چو فلك او بداند  هياو سا هركه .ديبا ذهنتان حدس نزن

ما  ديثابت كن دييگويكه شما م يينهايا دييبگو ديذهن را نگه دار دييايشما هم ن اآلن .ذهني)](افسانه من ٩[شكل شماره

  شد. يآنطور ديد ديخواه ديبشو ليا تبدنه، شم م،ياز كجا بفهم

 نيا يول ميهست ديخورش كيآسمان و  ما .ميستين يكه ما من ذهن دهديبرنامه به شما نشان م نيا دانمينم حداقل،

 ديخورش كهنيرا دارد درست مثل ا هايدگيعقل همان گريد هيسا نيو ا ،اندازديم هيسا شوديجذب ذهن م يوقت ديخورش

آسمان  كي .ديكه آسمان پر از ابر است كه نه آسمان معلوم است نه خورش ديريرا درنظر بگ يحالت كي شما .ابر است يتو

كه ذهنش آزاد شده  يانسان ياست دوم يمن ذهن ياول صاف درخشان. ديخورش كيبا  ديريرا در نظر بگ تينهايصاف ب

  .دهديم حيرا توض نيبعد هم تياست. اتفاقًا در چند ب
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است  يمتيق زيچ كي طال .خورديدرد نمو نرود به بازار به دياين رونيطال اگر از معدن ب ديه شما اگر توجه كنك ديگويم

طال را از معدن  يوقت يول .خورديدرد نم. اگر در معدن ذهن باشد، هنوز استخراج نشده باشد بهميطال ما هست گر،يد

 مت،يقكرد به گردنبند گران ليست زرگر و جواهرفروش و آن را تبدطال و رفت د ديگويبصورت نماد م يطال رونيآوردند ب

دارد  يمن ذهن استجذب ذهن  يانسان هم وقت پس است. يكينه در معدن كه با خاك  يول كند،يم دايموقع ارزش پآن

 گر،يد يسانهاان يخودش، هم برا يهم برا كند،يم دايارزش پ رونيآمد ب هايدگياز همان ياز من ذهن يارزش ندارد وقت

  خدا. يهم برا

  هر چند َزَرم ،نَْبوَد متميق
  در كانم م،يَ به بازار نِ  كه
  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو

 كهنيا يبرا جذب ذهن، ارزش ندارد، ارزش ندارم، درست است كه زرم. ذهني)](افسانه من ٩[شكل شمارهحالت  نيا يعني

با  (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شمارهرا شناختم و عدم را گذاشتم  هايگديهمان يوقت يهنوز استخراج نشدم ول

موالنا  دينيواقعًا بب و .كنميم دايارزش پ صورتنيااز مركزم رفع شد در هايدگيآنها را انداختم و همان دميعدم د ديد

  .دهديم حيتوض ديدار ميان گذاشترا در مركزم يدگيسنگ را، همان كيو  ميدار يجسم ياريما انسانها را كه هش تيوضع

  دالنسنگ نيمن دروِن دلِ ا 
  كسانميَزر و خاك به كان  چون

  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو

 يچه فرق گر،ياست، آنجا مانده د يكيزر با خاك ارزشش  امده،ين رونيكه در معدن كه هنوز زر ب طورنيكه هم ديگويم

دالن دالن، سنگسنگ كي ي. ولميندار يارزش رونيب ميياين ميبمان يو در آنجا باق ميهم اگر جذب ذهن بشو ما كند؟يم

دالن هستند، از انسانها سنگ يليمركزشان است. خ هايدگيمركزشان است، همان يهستند كه من ذهن يمن ذهن يانسانها

 دهديم صينه منافع خودش را تشخاست و  رحميعموماً ب يگرچه من ذهن ست،ين رحمانيب يبه معن نجايدالن در اسنگ

 گرانيارزش د م،يبدان ميتوانيرا هم نم گرانيقدر د ميقدر خودمان را بدان ميكه اگر ما نتوان ديكنيم توجه را. گرانينه د

  .رونيب آمدميم هايدگياز همان دانستميم اگر من ارزش خودم را م،يبفهم ميتوانيرا نم

اجاره  ديامتداد خداست، كه در انسان با ايانسان است.  يهست، خداگونگ ياريهش نيهم نيمن ا ديگويم يوقت پس

در مركزمان نگه  ميرا در دلمان نگه داشت نيفعالً كه ما ا يخدا قائم بشود ول تينهايبكشد خودش را عقب و به ب ميبده

  بله. ديدار يدگيتم، اگر هماندل هسمن سنگ ايآ د،كني الؤس انشما از خودت م،يسنگدل هست ده،يبصورت همان ميداشت
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من درون  ديگويكه خدا به ما م ديگويم د،يگويدارد خدا م كهنيازجانب مثل ا پس. دينيبيم هايدگيبرحسب همان اگر

است، من هم با خاك  يكي با خاك َزر طور كههمينمن ارزش بگذارد  يرو تواندينم كسچيشما سنگدالن، منِ بارزش كه ه

  .ديكرد چيانسان من را هم ه ياست، شما ا چيشما ه يذهنمن يعنيشدم  چيه يعنيشدم  يكي

  دالنسنگ نيمن دروِن دِل ا
  كسانميَزر و خاك به كان  چون

  )١٦٨٠ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو

كارِ درست است  نيهستم آخر ا يكي دالن، با سنگاست منَم در درونِ دل سنگ كسانيكه زر و خاك به كان  طورهمان

 كنديقضاوت م كنديمقاومت م ي، شخصذهني)](افسانه من ٩[شكل شمارهشخص نيا يعني ميما؟ از خودمان بپرس

 كنديم يسازمانع كنديم يسازمسئله ذهني)](افسانه من ٩[شكل شمارهاست  ندهيدارد در گذشته و آ يجسم ياريهش

دل است. سنگ نيكرده، ا ريگ افسانه كي و نديبيها مبِ آنآفل را گذاشته مركزش برَحسْ  يزهايچ كنديم يسازدشمن

(حقيقت وجودي  ١٠[شكل شمارهشكل  نينه ا يول كند،يم سهيبه سنگ كرده، با سنگ مقا ليمن را تبد ديگويخدا م

درون،  يفضابا باز كردنِ  ميبريگرفته كه سنگ را از مركزش بردارد و هرچه ما ارزش خودمان را باال م ميتصم انسان)]

از اشتباهات بزرگ،  يكياند. گرفته يكيدارند خدا را با سنگ،  يذهنكه من يكه خدا هم ارزش دارد. پس كسان ميفهميم

(افسانه  ٩[شكل شمارهمتداول است  يليخ ،يپرستدرد ،يفكرپرست ،يكه گفتم باورپرست طورنياست. هم يباورپرست

  .يردپرستدهستند  تريموذ يليخ هانيا ذهني)]من

آسان  نيا پرستد،يجسم خودش را م اي پرستد،يخانهُ خودش را م اي پرستد،يشده، م دهيهمان يآدم كيكه مثالً با  يكس

آسان است.  دنشيد هانيخوب ا پرستدياست آن را م دهيدارد با آن همان ييمقام باال كي پرستد،ياست. مقامَش را م

 مانينبرده كه باورپرست بوده، واقعًا ا يپ يهنوز كس ديشا هانيو فكر و ا ردد يآسان است. ول دنشيدل است، دسنگ

دل بوده، درست است سنگ جهيباور بوده، فكر بوده، در نت شهيموقع خدا را مركزش نگذاشته، هم چينداشته، ه يدرست

 طورنيهم ديگوياست. م دهرك يكي دل بوده و خدا را با سنگشخص سنگ نيداشته، ا نيد اي يمذهب ،يمعنو يكه باورها

با سنگ  رونيب ميايكند، منِ خدا هم از درون شما تا ن دايتا ارزش پ رونيب ديايب دياست با يكيبا زر  كه در معدن، خاك

هم از آن  نيا گر،يمن را درست كند د دياي: خدا بديبگو يكيهم جَبِْر تنبالن است كه  نيو ا .و دست شماست هستم يكي

خدا  يعنيمن را درست كند.  دياينكند كه خدا ب كارچياست كه ه يمن ذهن نيمتداول و سطِح پائ اريار بسيساشتباهاِت ب

كه پول دارد  يآدم كيدرست است كه من پول ندارم  ديبگو يكس كهنياست مثلِ آدم، مثل ا يرگيد يذهن ريتصو كي
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من را خوشبخت كند. روح بدهد،  دياياست ب يزيهمچون چ كيبه من پول بدهد تا من هم ثروتمند بشوم. خدا  ديايب

به چشمِ خودمان و به عقلِ خودمان، اول اتفاق  به دسِت خودمان و ديما با ستين يزيجسَمم را زنده كند، همچون چ

مركزمان  ميبگذار مياوريعدم را ب (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شمارهعدم  مياوريو مركز را ب ميريرا بپذ لحظهنيا

  . كنديخدا به ما كمك نم م،يكار را نكن ني، اگر ابله

  از كاِن جهان باز رََهم چونكه
  مكان من دانم كون و يِ سو زان

  )١٦٨٠غزل شماره  شمس،وانيد ،ي(مولو

 جهان، من نيبه ا ميايب كهنينبودم، قبل از ا يعنيباز َرهَم  دم،يذهن، دوباره ره يعنيجهان  نياز معدنِ ا كهنيهم ديگويم

 ميهابا ذهن و با حس كه جسم دارد و يزيهر چ ،يجهانِ ماد يِ شدم. از آن سو دهينبودم. وارد شدم، همان دهيهمان يزيبا چ

هستم. من كه جانم، من  يكي. اآلن در معدنِ ذهن هستم با خاك فهمميارزشِ خودم را م منآن،  يِاز ورا نميبب توانميم

(افسانه  ٩[شكل شماره هانيچنقطه نياز دروِن ا كهنيمتداد خدا هستم، هممن كه ا ام،ياريكه روحَم، من كه هش

 يِاز آن سو ارانه،يهش م،ينبود م،يبَِره ميتوانيباز، پس ما م ديدوباره بَِرهَم، باز َرهَم، توجه كن هايشدگتيهوهم ذهني)]من

 ميدروغ بگو توانميكنم؟ م انتيخ توانميممن  ايام چقدر است. آهستم، ارزش يشد كه كمتوجه خواهم هايدگيهمان

قرارداد امضا كنم  توانميقول بدهم عمل نكنم؟ من م توانميحرف بزنم عمل نكنم؟ م توانميم ها؟يدگيهمان نيخاطر ابه

 نه. ن؟يچهچندتا نقط كيخاطر پا ِله كنم به ريخودم را، ارزش خودم را ز تِييّتمام توانمينه؟ من م مي بينم وبزنم  رشيو ز

 ١٠[شكل شمارهمن از جنس خدا هستم  كه فهمميكونْ و مكان م يِ از وَرا كهنياينه. چرا؟ برا م؟يگويبدهند دروغ م پول

اصًال ارزش من را  دي. آن دستين سهيبا ارزش هستم، ارزش من با اجسام قابل مقا اريبس اريبس (حقيقت وجودي انسان)]

چند لحظه به  ميكنيرا شروع م ياقصه كي. اآلن بله ند،يبب توانديم را پنهانم را، جهان نم. گفت كه جانديبگو تواندينم

  .ديمن اجازه بده

 نيمهم، ا اريَبر چند مطلب بسبدهد عالوه حيتوض خواهديقّصه موالنا م نيكه در ا ميكنيرا شروع م ياپس قصّه خوب

اگر ما  يعنيها را. ها را خوِد آنكه در مركزمان هستند نه موضوع آن ييهاآن م،يبِكَن زهايمان را از چدل ديمطلب كه ما با

بشوم بهتر است اصًال پول نداشته  دهيحاال كه من با پول ممكن است همان مييكه بگو دندار يلزوم م،يهست دهيبا پول همان

موضوع  نيا خواهديباشم و موالنا مهنداشت ييبايبشوم، بهتر است ز دهيخودم همان ييبايباشم. حاال كه ممكن است من با ز

به  دنيابزار رس توانديهمه م هانيبه ما، ا دادهكه  يكه خدا به ما كرده، هرچ ييهاآن لطف كه همه ندازديرا در ما جا ب
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اطر خببرد و خرابش كند به نيرا انكار كند و از ب هانيكه او به ما داده، ا يتيحضور باشد و انسان حق ندارد كه هر وضع

شروع  بيرتت نيو داستان را به ا .ممكن است نگذارند آدم به خدا برسد هانيا اي ،شود دهيممكن است با آن همان كهنيا

 يعني كنديم خي. از بكنديم خيرا از ب شيكه طاوس پرها شوديمتوجه م ،يدشت كيبه  روديم يميحك كيكه  كنديم

   ؟يكنيرا م كارنيا يچ ياكه بر ديگويم به او و كندياش را مهمه

 تيرا به محدود يبه ما داده است، آن فراوان يكه زندگ ييهانعمت آنكه  مي. طاوس ما هستشوديآغاز م بيترت نياو قّصه به

و اگر  ،است كه بهتر است نباشد نيما ا ةبهان .ستيكار درست ن نيا يكارخراب يسوبه ميرانيو م ميدهيو نقص ُهل م

 يبه واقعاً به جاها هاقعمو يها را بعضتصور آدم نيو ا .ميبشو دهيما ممكن است با آن همان يضرر دارد برا نينعمت باشد ا

 رنديبگ يپاداش بهتر ايبشوند تا مثًال آن دن ضيمعتقد هستند بهتر است مر هايبعض بَرديم يذهنمن ةافساندور  يليخ

 دهيها همانبا آن يول ديهم باش يو معنو ديرا داشته باش يزندگ نيهان بهترج نيدر ا ديتوانيشما م ،ستين يطورنياصالً ا

   ن،يرابناب دينشو

از  كرد،يتنِ خود را َكل و زشت م و انداخت،يبه منقار و م كَنديخود را م يبايرا كه َپرّ ز يطاوس ديكه د ميقصُه آن حك «

  »و اين عدوِي جانِ من است. است زتريمن، جان از پَر عز شِياما پ د،يآيگفت: م د؟يآينم َغتيكه در ديتعجّب پرس

  )٥٦٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 نيكه ا كنديم ديموالنا تأك يو حت ميتوجه كن دياست با فيظر يكمكيقصه  كننديش شكار م َ خاطر پَرطاوس را به چون

و  ينشو دهيهمان يمواظب باش ديبا يباشد و منته ديبا هانيا غيرهمثل: غذا و سِكس و  يجهان نيا يزهايما به چ ليم

بدون درد  يكس .است ليتبد نديخودش فرآ نيا يكِشيم ارانهيهش ردو دَ  يكنيم زيو پره يشويم دهيهمان كهنيا

 ديوگيم ميكه اگر برس رسديشتن و در آخر كه مبه كُ ليالزم است م ليم نيبه خدا زنده بشود و بنابرا تواندينم ارانهيهش

را بر  ياآدم هر خواسته كهنيپناه بردن و ا ياگوشه كياز مردم و به  دنيبر گرياز مردم به عبارت د عطاقان اي تيرحمان

را نداشته باشم انسان  يخوب زندگ يزهايباور كه بهتر است من چ نيو مخصوصًا ا .رسدينم ييبه جا نيخودش بِكُشد ا

بشود محتاج بشود  ريانسان فق كهنياست ا دهيتا حاال به حضور نرس يينوايب چيه ،يينوايو ب يچارگيبه ب دهديرا سوق م

  .ستين نيبه خدا ندارد و زنده شدن به خدا ندارد و راهش هم ا يربط چيه هانياز ا كدامچيبشود ه ضيمر

  به دشت يطاوس كَنْديخود م پَرِّ
  رفته بود آنجا به گشت يميحك كي

  )٥٣٦ تيم، بدفتر پنج ،يمثنو ،يمولو(
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 توانديم ميجاها حك يليجا رفته بود بگردد و البته خهم آن يميحك كيو  كنديخودش را م يپَرها يطاوس كي پس

ممكن  دفعهكي يحرف حساب و باارزش از دهان هركس ميخوانيم يمثنو يهاطور كه در قصهو همان .باشد يذهنمن

قهرمان داشته باشد  كي مينيبيم هالميكه در ف ييهاتانكه مثل داس ستين يجوركي يمثنو يهاقصه ني. ادياياست َدر ب

خوب  يهاآن آدم پاك و قهرمان حرف ،زنديبد م يهاو بد حرف يطانيآدم ش نيا ،بد داشته باشد يطانيهم آدم ش كيو 

 ستين يطورنيا م،يشنون ميمواظب باش ديبا ديگويبد م يو هرچ ميقهرمان گوش بده يهاحرف ديما با نيبنابرا زنديم

  . شوديم ايپو اريقصه بس جهيدر نت

 يذهناز دهان من ديو زنده بشو ديبشنو ديكه شما با يزيچو ممكن است كه آن ديگويچه م يت باشد كه كواسح ديبا شما

است  نيا دينماد شا نيو ا دياياز هرطرف ممكن است ب ديايخدا همه ممكن است ب زكاريآدم پره كيآدم خدا  ايو  طانيش

 يانوشته كي دفعهكيشما ممكن است  دهديم يقيها را خدا از چه طرغاميپ نيباشد كه ا اريهش ديبا شهيكه انسان هم

 يكسكي ،كنديكه جواب سوال شما است به شما كمك م ديرا بشنو ييصداكي دينيبب ابانيدر خ اي ،دينيبب واريدر د

كند  ييگشافضا ندارد اگر انسا غاميپ هانيا ةهم .زنديم يحرف قشنگ كينه  اي ،رديگيم اديبه شما  كنديبرخورد م

خوب را  يهاخوب است حرف يبدهم چ صيتشخ ديكه من با ديگويم يذهناست كه من نيا .رديگيرا مرتب م هاغاميپ

 دهديبه شما م يامغيپ كيممكن است  ديشما گوش كن زندياستاد هم حرف م رينه آدم غ ،استاد است نيا زنديآن م

 اشافهيق يشده باشد گاه دهيچيممكن است پ يادر هر بسته غاميپ .دهديم غاميبا كار زشتش با حرف زشتش دارد پ يحت

   ميهرحال طاوس ما هستبه .كنديم يرا زندگ اشيبندبسته ،باشد بايزشت باشد ز

  يپَرِّ سَن ني: طاوسا، چنگفت
  ؟يَكنيمچون بر خياز ب غيدريب

  )٥٣٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 يچ يبرا خياز ب في: باارزش، روشن، بلندمرتبه را بدون حيعني يسَنَپر باارزش،  نيچن كي بايطاوس، طاوس ز ي: اگفت

شما است، حالت زنده  ليشما است، م ييبايداده است و قشنگ است ز يكه زندگ يزيچ ني. اديگويدارد به ما م ؟يكَنيم

  .دهديم حيبعد توض ؟يبكُش ديبا يچ يما است برابودن ش

  حَُلل نيتا ا دهديدلت چون م خود
  اندر َوَحل؟ شيَ انداز ،يبرَكن

   )٥٣٨تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو(
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 جانيدر ا يمتيق يهاو پارچه شمي: ابريجمع ُحله است به معن يعنيبه اصطالح، ُحلل  نيتا ا شوديم يت راضدل يجورچه

مثًال  ميشويم دهيما از ما كه ما همان يارياز جمله هش بايز زياست و نماد هر چ فيپَر طاوس است كه نرم و لط نيامنظور 

حاال  .زنديپَر پرواز ما را كه پرواز حضور ما است آن را مثال م نيهم اتفاقاً بعداً ،آن پَر را ميكَنيم ميشويم دهيهمان يوقت

  تو يكنيكور م يجوررا چه نيداده است ا يندگكه در ما هست كه ز يتيهرخاص

  حَُلل نيتا ا دهديدلت چون م خود
  اندر َوَحل؟ شيَ انداز ،يبرَكن

  )٥٣٨تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 ديآيمان مدل يجورجا، چهآن يطاوس بنداز يدر مو يپَرها را بركن نيا خواهديات مدل يجورچه؛ ي: گِل و اليعني وَحَل

 يجورچه م،يرا از جنس خشم كن مانجاناتيه م،يفكرمان را خراب كن م،يمان را خراب كنجوان بدن كيعنوان ما به

  ديگويرا م هانيا دارد د؟يآيمان مدل

  و پسند يزيپََرت را از عز هر
  نهنديُمصحَف م يِّ در طَ  حافظان

  )٥٣٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 يط خواهنديقرآن م يكه حافظان قرآن وقت ؛نماد است البته ديگويباارزش است كه به طاوس مقدر كه پَر تو آن ديگويم

تا كجا  ننديقرآن بب يجا الآن گذارنديپَر تو را م رسنديبخوانند از اول تا آخر مثالً بخوانند هرجا م خواهنديم يعنيكنند 

خودش، خودش را  ديبا مانديقرآن م كيانسان مثل  ديگويمموالنا  .خود ما هم هست ننمادگونه قرآ نيو ا .اندخوانده

را  هاليمخصوصا م اي زهايچ نيو انسان اگر بخواهد خودش را بخواند هركدام از ا .آن را بخواند يبخواند و بگذارد زندگ

 ميشويم دهيهمان يزيبا چ ايكه آ ميص بدهيتشخ ميخواهيو م .دور يندازيو ب يبِكَن ديرا نبا نيبه ما داده است ا يزندگ

پول شما  مييحاال بگو ؟كنار ميرا بگذار هايدگيهمان ميمان را از آن بِكَندل اي ميپا لِه كن ريز ديرا با يدگيموضوع همان ايآ

 نديگويم هايبعض مياصًال بهتر است كه حاال كه پول بد است و اصالً پول نداشته باش اي د؟ياز پول بِكَن ديتان را بادل ايآ

 اورديكار كند، پول درب ديآدم با ،يزيچ نيهمچن ستيآدم گدا بشود بهتر است؛ ن ،يو درماندگ يچارگيو فقر و ب يندار كه

قرآنِ دروِن  يِ به ما داده است در طَ يكه زندگ ييزهايهم تمام آن چ جاني. در استينشود، پول كه بد ن دهيو با آن هم همان

  .خياز ب ميدور، بَكن ميندازيب دينبا ار هانيما، كتاب حضور ما، الزم است، ا

ت دوم *** یان   ***  
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  سوْدمند يِ هوا كِ يتَحر َبهْرِ
  ُكننديم زنيپَرِ تو بادْب از

  )٥٤٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يحركت دادن به حركت درآوردن، برا يعني كيتحر اورند،يخنك را به حركت درب يسودمند و هوا يهوا كهنيا يبرا

 زيچسودمند چه يهوا ديداني. حاال شما مكنندياز پَرِ تو بادبزن درست م اورند،يسودمند را به حركت درب يهوا كهنيا

كه خدا به شما  ييزهايچ نياز ا ديبا اورند،يآن را به حركت درب كهنيا ياست. برا يزديسودمند همان َدِم ا ياست، هوا

  :ديگويكه م خورديدرد ما مبه تيب نيو ا د؟يكنيتوجه م د،يندازيب ديتوانيمرا ن هانيا د،ياستفاده كن ديداده است با

  رياو جان َدهََدت رو ز نََفْختُ بپذ دَمِ
  ست، نه موقوفِ عَِلل ُكونيَاو ُكْن فَ  كارِ 

  )١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

  :تيب ني. بله همتسيسودمند ن يذهنمن يسودمند است، هوا ياو بادِ سودمند است، هوا َدمِ 

  رياو جان َدهََدت رو ز نََفْختُ بپذ دَمِ
  ست، نه موقوفِ عَِلل ُكونيَاو ُكْن فَ  كارِ 

  )١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 تيحيطور كه مثالً مسهمان ،يپا له كن ريرا ز ليم نيباهم است. شما اگر ا زيو صبر و پره ليم نيكه ا ديبگو خواهديم بعداً 

: نه، ديگويندارم، موالنا م يكنار، حاال كار مياصًال سكس را بگذار ميبرو نديگويها مثالً مآن م،يريبگ راديحاال نه ا كند،يم

 دهيشما همان شوديخواستن سبب م نيا ست،يدرست ن نيا ،يندازياز كار ب يكلخواستن را به تورمو كيكار كه شما  نيا

آن هوا  كهنينه ا كند،يم دارياست كه ما را ب دنيكش ارانهيكندن و درد هُش نيا ،يبِكَن يدگيبعد خودت را از همان يبشو

كندن،  خيطور كه طاووس شروع كرد از ببرود، همان نياز ب ليم ،برود ني. بعد هوا از بميببر نياز ب يطوركلرا، به ليرا، آن م

من را  ليم نيا كهنيا يكردم، برا ايترك دن صحبتش را نكن، چيسكس، ه ياصالً سكس ب گرياصالً د يعنيكندن  خياز ب

 يكنيز ميموقع هست كه پرهآن ،يريرا بگ تخود كيتحر يكند، تو جلو كيتحر ديكند. نه، اتفاقاً با كيممكن است تحر

. وهيم كيدرست مثل  رسد،ياصطالح حضور در ما مبه نيهست كه ا يطورنيو ا يكشيم ارانهيو درد هُش يكنيو صبر م

موقع كندن و  شود،يم هايدگيما جذب همان ياريهش گريعبارت دبه يعني رون،يب ييايب يو نتوان يتو يه اگر نرووگرن

 د؟يايصبر و شكر از كجا ب نيُخوب ا د،يگوينباشد كه جذب بشود، موالنا م ليم گر. اسازديهست كه ما را م ارانهيصبر هش
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پَرها را الزم  نيا د،يايسودمند ب يهوا يخواهيتو اگر م ديگويهم م جانيدر ا د؟يكنيتوجه م گر؟يد دياياز كجا ب زيپره

  :ديگويتو مثل بادبزن است. حاال م يو هوا ليم نيا ،يدار

  است؟ يباكيو چه ب يّچه ناُشكر نيا
  است؟ يكه نّقاشش ك يدانينم تو

  )٥٤١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

: ديگويم ،يفرد اتيبشود، مخصوصاً خصوص دهيها همانكه آدم ممكن است با آنموضوعات  نيكندن ا خياز ب نيا يعني

  است؟ نقاشش خدا است.  يكسنقاشش چه يدانيتو؟ تو نم يكننمي را خدا احترام ةاست؟ چرا مالحظ يچه ناشكر نيا

  است؟ يباكيو چه ب يّچه ناُشكر نيا
  است؟ يكه نّقاشش ك يدانينم تو

  )٥٤١ تيپنجم، بدفتر  ،يمثنو ،ي(مولو

و  كندياستغنا آدم را بدبخت م نيو ا ياستغنا از خدا و زندگ يعنيناز هم  نيو ا يكنيو ناز م يداني: نه، تو مديگويم بعد

خودش  يوجود دارد، ول ييوجود دارد، خدا يآگاه است، آگاه است كه زندگ يذهناست. اگر من يذهنمن تيخاص نيا

  :دهديم حياز خدا و اآلن دارد توض يازينيحالت ب يعنياست. استغنا  ستغناحالت ا نيو ا ندكيمقاومت م كند،يقضاوت م

  ؟يُكنيم يو ناز يّ دانيَهم اي
  ؟يُكنيم يَقلْعِ طِراز قاصِدا

  )٥٤٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

به طاووس  ،يدانيم ايكه  ديگوي. مييبايز ايو نقش و نگار  نتيز يعنيبردن. بعد طِراز  نيكَنَدن، از ب يعنيكردن  َقلع

از خدا  يازينيحالت ب نيكه ا كنديم فيبعداً تعر ميگويو ناز هم م يكنيو ناز م يدانيتو م اي: ديگويحاال به ما م د،يگويم

و َدمِ او  يو عشق زندگ يلحظه من خودم را از ِخرَِد زندگ نيا يعنياست،  يخدا كار خطرناك از يازينيحالت ب نياست و ا

 نيتربزرگ يعنيهستم.  ازينيب كهنيا ينجات بدهد محروم كنم برا توانديكه زنده كننده است، و تنها او است كه من را م

  .مياراست كه ما متأسفانه د ياز زندگ يازينيب نيهم يذهنحماقت من

  م؟يكنيكار را نم نيما ا اي. آيبريم نياز ب را هاييبايعمدًا، دانسته، ز يعنيقاِصدًا  ؟يكُنيم يو ناز يّدانيهَم اي

  بَسا نازا كه گردد آن گناه يا
  مَر بَنده را از َچشِم شاه اَْفكَند
  )٥٤٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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بود از خدا كردند كه آن گناه  يازينيها كه حِس ببسا انسان يها، اانسان يازينيب يهاحس يعنيها بسا ناز يبه، به! ا به،

 لهيوسرا در عمل به هانيكامًال به ما مربوط است و ما ا اتياب نيخدا افكند. ا يعنيو آن شخص را از چشمِ شاه افكند 

حِس  يعني م،يكنيناز م ميدار م،يكنيو مقاومت م ميكنيموقع ما قضاوت م. هرميكنينم شرفتيو پ ميكنياجرا م يذهنمن

و  ميكنياست كه ما حمل م يهمان جهنم ريگفت: بابِ صغ خوانم،يم تانياآلن برا ر،يغو در آن باِب ص ميكنيم يازينيب

  .ميمركزمان را عدم كن ديبا م،يبه خدا دار ازياست كه ما ن نيا اشيمعن

  بَسا نازا كه گردد آن گناه يا
  مَر بَنده را از َچشِم شاه اَْفكَند
  )٥٤٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يبسا نازا، ا يمثلث جذب، ا نيبا ا د،ينيهم بب ها)](مثلث ستايش با مركز همانيدگي ٧[شكل شماره نيرا با ا هانيا حاال

 هايدگيرا از همان تشانيو هدا تياست و مقاومت و قضاوت دارند و عقل و حس امن دهيكه مركزشان همان يبسا كسان

 د؟يكنيم شيلحظه ستا نيرا در ا يزيچچه د،ين را بسنجهستند. شما خودتا يزندگ تيمحروم از جذبه و عنا رند،يگيم

از خدا  ازينيكه من ب دييكنار و بگو ديناز را بگذار ديبا د،يباش (مثلث ستايش با مركز عدم)] ٨[شكل شماره يطورنيا ديبا

به خودش لطمه  كند،يناز م ي. هركسكنميمن ناز نم فتد،يبكار ب تيعدم باشد تا موتور جذبه و عنا ديمركزم با ستم،ين

  جالب است: يليخ تيب نيا. بله، زندي. دارد طاووس را مثال مزنديم

  از شَِكر ديتَر آكردن خوش ناز
  كه دارد صد خََطر ش،يَ َكم خا كْ يل

  )٥٤٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 دن،يَجو يعني دنييخا يعنيُجَوش، . اما كم يذهنمن ياست برا ترنيريو خدا، از شكر هم ش يحالت استغنا از زندگ يعني

از شَِكر،  ديتَر آكردن خوش نازاش خطر است. تا خطر دارد، اصًال همههزاران يعنينازش را بگذار كنار. صد خطر  يعني

 ي. تكبر ما، دانستن ما، مقاومت ما، چقدر ما وقتديآيو خدا، چقدر خوشمان م ياز زندگ ميكنيما حس استغنا م يوقت

 زهي. ستديآيو ما خوشمان م كندياست، مقاومت م يچقدر قو ي: فالننديگويم ديآيمردم خوششان م م،يكنيمقاومت م

  كار استغنا است، ناز كردن است.  نيا د،يآيخوشمان م ستنديبا تواننديما نم يجلومردم  م،يكنيم

  از شَِكر ديتَر آكردن خوش ناز
  كه دارد صد خََطر ش،يَ َكم خا كْ يل

  )٥٤٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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  ازيآبادست آن راهِ ن منيا
  و با آن ره بساز رينازش گ ترك

  )٥٤٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

خودش را گوش  يهاخودش را زدن و ما حرف يهابه حرف كنديدوباره شروع م كند،يموالنا قصه را شروع م بختانهخوش

باشد  ادتانيخدا.  يمنيا نياست. هم شيو آسا يمنيا يجا يعنياست  آبادمني. ادرسيم جهيزود به نت م،يشنوي. مميكنيم

از عدم.  د؟يريگيم يرا از ك تيت و حس امنيكه شما امن (دايره عدم اوليه)] ١[شكل شماره عدم ةريبله. آن شكل دا ن،يا

از عدم. از خدا.  د؟يريگيم ياز عدم. قدرت را از ك د؟يريگيم يرا از ك تياز عدم. هدا د؟يريگيم ياز خدا. عقل را از ك

 جسمو  كنديمركزش را عدم م يعدم كردن مركز. هر كس يعني ازي. راه نازياست آن راه ن شيو آسا يمنيا يِ جا ن،يبنابرا

 يهم مُسْتَغن يو هر كس كنديناز كردن. طاووس ناز م يعني دن،يناز يعنيآدم ترك نازش كرده است. نازش  نيا گذارديرا نم

ما  مييگويدرست است در مورد ما، ما م نيقدر اچه دينيبب م،ييگويما م يعني ؟يچ يعني ؛ياست از زندگ ازينياست، ب

  . ميداري. مركزمان را ِاشغال شده نگه مرونيب ميكشياز آب م مانيذهنخودمان را با من مِ يگل

. تو اگر درد ديآياز آن جا م شيو آسا يمنياست. ا آبادمنيزش است و اعدم كردن مركز تركِ نا از،يراهِ ن نيكه: ا ديگويم

 دي. نگاه كندانميم من: من، من، ديگويم يذهن. درست است كه منيبساز ديراه با نيبا ا ،يكنيصبر هم م ،يكشيهم م

جانِ خودش را به معرِض  خواهديكه جان دارد م ي. هر فكرميدهيما به فكرها جان م د؟يآياز كجا م يذهنكه هر لحظه من

 يعنيدار هستند، جان يفكرها هانيكه ا گريفكر د كيبه  ياز فكر دنيام. ما از پر: من زندهديگويبگذارد. م شينما

. ميرا زنده نگه دار يذهنمن نيكه ا گريمن د كيبه  ميپريمان ماز من يقسمت كيمن هست، از  هاكه در آن ييفكرها

كوچك كوچك هستند كه هر كدام  يهاهمه جان هانيا ميدار يدگيهمان يرا. وقت نيا ميبدان ديت. باكار غلط اس نيا

به فكر  يما از فكر يبه چه سرعت دينيبيم ارك نيش زنده باشد و اا: به من توجه كن، به من توجه كن. كه جمعنديگويم

. چرا؟ دانش آن دانميمن م يعنينازش است.  نيهم دنيپر اديبا سرعت ز دهيبه فكر همان دهيو از فكر همان ميپريم گريد

از  ار تيكار صد خطر دارد. ما امن نيو ا گرياز عقل خدا د ميهست ازينيما. پس ب ميرا دار يذهن يهاها، همان جانجسم

  . ميريگينم شيرا در پ ازي. راه نميخواهيم هايدگيهمان

  ازيآبادست آن راهِ ن منيا
  ا آن ره بسازو ب رينازش گ ترك

  )٥٤٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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جهنم  ،يذهنافسانه من يعني ريباب صغ ميكنينم ازيما حس ن يها است. وقتچراغ نياز ا يكيكه قبال خواندم  تيدو ب نيا

  :ديو نگاه كن شوديم ديتول يذهن

  ريُقدْس در، باِب صَغ يموس ساخت
  ريفُرود آرَْند سَر قوِْم زَح تا

  )٢٩٩٦ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يو(مول

  كه َجّباران بُدَند و َسرفَراز زان
  ازياست و ن ريآن بابِ صَغ دوزخ

  )٢٩٩٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يدرد يفضا نيا كند،يكه با خودش حمل م يجهنم نيبداند كه ا ديدارد با يدرد دارد و گرفتار ياديكه مقدار ز يكس هر

  سرت را خم كن.  ،يدار ازين يتو به زندگ ،يدار ازين يخانم تو به زندگ يآقا، ا يكه: ا ديگويم ند،كيكه با خودش حمل م

االن  ريساخته است. باب صغ ريباب صغ كي ،ييكتاي يدر قدس و خداوند هم در فضا يموس يعنير قدس دَ يموس ساخت

قدس  ي. ساخت موسميما جهنم درست كرد دنيد هايدگيهمان قيطر از .مياست كه ما درست كرد يآن جهنم ديگويم

سرمان را به زور فرود  م،يما، كه پر از درد هست يعني ريحباب، در كوچك تا قوم زَ كي ،ييكتاي يدر. ساخت خدا در فضا

 نيهم يكه هر كس يخسرفراز و دوز يذهنها زورگو بودند و به لحاظ منكه آن نيا يدرد باعث بشود. برا يعني. مياوريب

. توجه يبكن ازيحس ن دياز خدا. با يكنياست كه تو حس استغنا م نيا شيو معنا .است ريآن باب صغ كنديحمل ماالن 

   د؟يكنيم

  َزد پَرّ و بال يَبسا نازآَور يا
  آن بر آن َكس شُد َوبال آخِرالْاَمر،

  )٥٤٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

است.  يازينيكه ناز همان ب ميديفهم گريكه ناز كردند. االن د ييهابسا انسان ي. ايعذاب، بدبخت ،يسخت يعنيوبال 

به  دنديرس يو ترق يبه خوش يعنيمقدار پر و بال زدند  كيجلو رفتند و  هايدگيكردند نسبت به خدا. با همان يازينيب

 ها،يها، همان خوشزدنشد. همان پر و بال  ي آنهاها باعث بدبختآن مهشد؟ آخر سر ه يآخر سر چ ي. وليذهنمن لهيوس

 نيا يهاجسم ديتوانيكه شما نم دي. نگاه كنديدر هر چهار بعد آخر سر همه به درد انجام هاشرفتيهمان پ ها،يهمان ترق

 يعنيعقل باشد و به كار برود  گرعقل ا نيكه ا دهديم يبه ما عقل ني. اديدر مركزتان بگذار يدگيرا به صورت همان يجهان
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شما به نظرم قبول  گري. دگريد ستين يكار درست نيدم او را رد شود. آشكارا ا خواهمي. نمازمينيا بمن از عقل خد

  . دينيرا هم از حافظ بب هاتيب ني. بله. شما اديكنيم

  است اريعاشق و معشوق فرق بس انيم
  ديكن ازيشما ن ديناز نما اري چو

  )٢٤٤غزل شماره  ات،يغزل واني(حافظ، د

است. فرق هست. ما از جنس او  ي. معشوق زندگميدار يذهنو معشوق كه خدا است. ما من ميعاشق هستما اگر  يعني

. ميكن ازين دي. ما باميناز كن ديما نبا كنديخدا ناز م يعني اري. اگر ميدار يذهندر ذهن و من ميكرد ريفعال گ يول ميهست

و جذبه صورت  تيچون فقط در آن حالت است كه عنا ند،كيكه مركزش را عدم م ي. هر كسميمركزمان را عدم كن يعني

  به خدا دارد وگرنه نه. ازيواقعا معتقد است كه ن رد،يگيم

  حرف است نيصحبت ا رپيموعظة  نخست
  دياز مصاحب ناجنس احتراز كن كه

  )٢٤٤غزل شماره  ات،يغزل واني(حافظ، د

از  :است كه نيخدا، ا ايزنده است  يكه به زندگ يريپصحبت هر  ريصحبت، حاال پ رِ يپ نش؛يموعظه و نخست نيتربزرگ

ها ممكن نسخه ي. بعضديكن ياست، دور يذهنمن نيهم ستيكه از جنس ما ن يمصاحب ناجنس، مصاحب ناجنس مصاحب

. كندينم يفرق چياست ه يكيها همه آن ن،يبه ا هيشب ياهاست، حاال هر نسخ نيفروش ا يمِ  رِ پي ةاست باشد نخست موعظ

  ناجنس است.  يذهنخدا. من اي يذهنمن اي مياست. ما دو تا جنس دار يذهنمن شهيصاحبِ ناجنس هم همم

  زنده به عشق ستيحلقه ن نيكه در ا يآن كس هر
  ديمن نماز كن يرده به فتوااو نمُ بر

  )٢٤٤غزل شماره  ات،يغزل واني(حافظ، د

مركزش  كند،يحس وحدت نم يعني ست،يحضور زنده ن يِ اريهشزنده است و به  ذهنيمن به هاانسان ةكه در حلق يهركس

خاك  ريهنوز در جسمش است، نمرده كه ز كهيدارد، در حال يذهنهنوز من يعنينشده  ليعدم نشده و عدم نمانده، تبد

 گريه است. دمرد يذهنكه انسان در من ميدانيو ما م دياو نماز كن رمن ب يِ : به فتواديگويمرده است. حافظ م نيبرود، ا

  البته.  ديدانيرا شما م هانيا
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  بِفراَزَدت يناز ار َدم يِ خوش
  و ترس مُضَمَرش بُگداَزَدت ميب

  )٥٤٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 كننديم ديو مردم هم ما را تائ ميشويبلند م يذهنصورت منو به ديآيمان مما از حالت استغنا از خدا خوش ديگويم

 كسچيكلمه استاد، استاد، استاد، ه نيمخصوصاً ا دهند،يبه ما م يالقاب كي زنند،يدارند، دست م يذهنهم منها آن چون

  بار برود.  ريز دينبا

 داند،يواقعاً م د،يدانيكه شما م دهنديم يلقب كيفكر كند كه چون مردم به او  دينبا كسچيه؛ بِفرازََدت يناز ار َدم يِ خوش

كه مركزش جسم است  يو استغنا از زندگ هايدگيبه همان يذهنعنوان منبه ياما اگر كس كند،يكه قبول نمكه واقعاً بداند 

 يكار گفت كه آخر سر بدبخت نيا ،يذهنبا من يول كنديم دايرونق پ كند،يم شرفتيپ كند،يم يو ترق شوديبلند م

 برديم نيو ترس مضمر در جانش او را ازب ميدارد، كه آن ب يادهيدارد، پوش يو ترس مضمر ميب كيدر درون  ي. ولآورديم

 م،يهست رفرازس يذهن يهامن شيقول موالنا جباران بودند و سرفراز، ما ظاهرًا پ كه ما درست است كه به دينيبيو شما م

 يز خودكشها هستند در مرآدم يلي. خستيمان خوشحال ناست، درون دهيمان پوسدرون يرونق دارد ول مانيزندگ

 داننديحاال نم است اين! چقدر خوشبخت ن،ياست ا يعجب آدم م،يبود نيا يجا يكاشك يا نديگويم گريهستند، مردم د

 ،ياست از لحاظ مادكرده داياست، رونق پكرده يترق يكس كهنيحالش بد است. ا قدرنياست، ا يدر مرز خودكش نيكه ا

مشهور  كنديم دايپ ينقش كي يكي كند،يم دايپول پ يكي كند،يم دايدانش پ يكي يموقع كي ،يشخص اتيخصوص

از كه؟ از  ازينياست ب ازينيشخص ب نيا يكه قدرت دارد، ول كننديم ميهمه به او تعظ كند،يم دايپ يقدرت اي شود،يم

  .در مركزش هست يدگيهمان كهنيا يخدا، برا

 يتوانيرا هم نم اتيدگيو موضوع همان يبگذار يتوانيمركزت نم را در يدگيكه شما همان ميكنيصحبت م مياش دارهمه

من  يامن دردسر بر ييبايز نيا ديبگو تواندينم يخانم چيكه، ه ديبگو تواندينم كسچي! هديكنيتوجه م ،يببر نيازب

 ديشما شا ييبايزپس بهتر است كه من خودم را زشت كنم، نه! آن  كنند،يمردم نگاه من م رومياست، هركجا كه مشده

 يآن را بگذار ،يپز بده د،يبشو تيهوهم دياز آن استفاده بكند شما را به حضور برساند، شما با آن نبا خواهديخدا م

استفاده  خواهديها مو از آن حالت تياست، از آن وضعبه ما داده يزندگ يتيهر وضع ،يزيهر چ ؟ديكنيمركزت، توجه م

 سهيخودش را مقا دينبا كسچيه ست،يبد ن يتيوضع چيخوب است، ه هاتيتمام وضع ني، بنابرابكند ما را به حضور برساند



  Program # 846                                                          ۸۴۶نامه مشاره بر

  46صفحه: 

 يزندگ كهنيا يشما، برا ياست برا نيشما هر جور هست، بهتر تيخانم بودم، نه وضع ايآقا  نيكاش مثل ا يبكند، ا

  نازش است. نيا .ديرا خراب كن زهايچ يبعض ديدست بزن ديصالح دانسته است، شما نبا يطورنيا

   كنديار چه كه الغر م از،ين نيو
  كنديرا چون بَدِر اَنَور م صَدر

  )٥٤٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو 

 يبه زندگ ازيمل برسد كه من نأت نيبرسد به ا جهينت نيخودش به ا شياصطالح پمركز را عدم كردن و شخص به نيا و

اآلن به آن  نيتواضع و خشوع را و... را نخراش، هم نيصورت ا ني: اديگويداً مبع رسد،يدارم، به خدا دارم، من عقلم نم

 افتد،ياز كار م واشيواشي كند،يچون مخدوش نم كند،يرا الغر م يذهندرست است كه من ازين نيا ديگوي. مميرسيم

 گرانيد ديو شما با كنديم ينوران يعني كند،يدرون انسان را، مركز انسان را، دل انسان را، صَدر مانند ماه شب چهارده م

 كنميدارم؟ فكر م يبه زندگ ازينمن حس  اينورافكن خودمان، آ ريخودمان ز شهيهم د،يبه خودتان نگاه كن ديرا رها كن

 د،يمل كنأت دينه؟ شما با اي هاتينه مردم، نه وضع ،يذهننه من كنديبه من كمك م يزندگ نيخالصه به زبان ساده كه ا

  بله. د،يكن اديپ

 هانيچو نقطه هايدگيهمان نيا يعني؛ كنديار چه كه الغر م از،ين نيو (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شماره ديكن نگاه

 كنديباز م تينهايب كند،يباز م كند،يمركز ما را باز م رهيدا نيا يعنيَصدر را  كند،يرا كوچك م يذهنو من برديم نيرا ازب

مركز  يما وقت ميكنيمركز را عدم م يو وقت شوديها هم كنده ماز آن گريبعد د شود،يرانده م هياول به حاش هانيچو نقطه

 نياز ا م،يكنيم دايرا پ يزديدَم ا م،يكنيم دايرا پ يعشق زندگ م،يكنيم دايرا پ يو خرد زندگ ميكنيرا عدم م

فضا، شما  نيا شوديبازهم گسترده م شود،يبازهم گسترده م ،يكييكي شوديحس وجود كنده م هيحاش يهانيچنقطه

 يجسم ياريهش يعني يذهنمركز و با عقل من ديايب هانيچنقطه نياز ا يكي ينگذار و ديبشو ليتبد يطورنيهم ديبا

 ،يكنيغر ممن را ال ديگويم د،ياو گوش نده به حرف دينكرد شرفتيپ ديگويم يذهن. اگر منديريحضورتان را اندازه بگ

 يدگيچندتا همان كي م،يكن سهيمقا ميتوانينم مينشو دهيهمان يچون وقت گرانيبا د من را يكنيم سهيمقا گرياآلن د

 اتيآن اب يبرا دي. نترسميترسيم م،يشوينم سهيخوب مقا يليكه خ مينيبيم گران،يبا د ميكنيم سهيها مقابا آن ميدار

  بخش هست. نيدر كجا هست در هم م،يامرتبه خواندهصدها  دياست كه شا جانيمعروف ا

  َكَشديم رونيِز ُمرده زنده ب چون
  مُرده گشت، او دارد َرَشد كههر

  )٥٤٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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و الغر  رديميم يذهنو نسبت به من كنديمركزش را عدم م كهيهر كس كشديم رونيزنده ما را ب يذهناز مرده من چون

را الغر  يزيچچه. كنديار چه كه الغر م از،ين نيباشد چه بود؟ گفت: و ادتانيباال اگر  تيب كنديم ازيو حس ن ودشيم

   تيب نيا شوديم م،يشويبه او زنده م ميدار شوديدرون ما باز م يوقت، كنديرا چون َبدرِ اَنَور م َصدر، را يذهنمن كند؟يم

  دكَشَ يم رونيِز ُمرده زنده ب چون
  مُرده گشت، او دارد َرَشد كههر

  )٥٤٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 ازيحس ن كند،يم ازيحس ن كند،يم ازيو حس ن شوديكوچك م رد،يميم يذهننسبت به من يهر كس ت،يهدا يعني رََشد

به  كنميم ازياگر واقعًا حس نمن  وييدبگ ديكن يمعن يطورنياصًال شما ا دارد،يمنگه كنديمركز را عدم م يعني كنديم

  .ديريگيم تيلحظه از او هدابهلحظه كهنيا يدرد شما است، برا يدارو نيمركزم را عدم نگه دارم و هم ديخدا من با

  كنَديم رونيِز زنده ُمرده ب چون
  َتنديم يمرگ يِزنده سو نفْسِ 

  )٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يمردگ نيا م،ياز خودش كه ما هست ميو ما آن هست رديميموقع نم چيه يهست و زندگخداوند كه خودش زنده  چون

 زند،يصدمه م زند،يزنده اگر فعال باشد دائماً به خودش لطمه م يذهننفس زنده، من نيبنابرا كند،يم رونيرا ب يذهنمن

است، ما دائماً به  يدگيمركز ما همان ميكنيناز م يكه وقت دياكرده هرا تجرب نيشما ا تند،يحول و حوش مرگ م يذهنمن

 م،يكنيفكر م م،يكشيزحمت م ياست، وقتشده جاديدرد ا ميكه كرد يهر فكر م،يكرد يو ما هر كار ميزنيخودمان ضرر م

خودمان  يزندگداريم  هاست ك نيا اشيچه است؟ معن اشيمعن شوديم جاديو درد ا شوديآخر سر فاسد م ميكنيكار م

درست  يكه زندگ ديجد يبه زندگ كننديمرد و زن شروع م يكه آدمها به هزار آرزو ديكني. شما فكر مميكنيخراب مرا 

 م،يشويدار مبچه م،يهم هست اري م،يكنيم تيرا حما گريهمد م،يورزيعشق م م،يشويبه هم مهربان م م،يكنيم

با  نكهيا يبرا شود؟ياست، پس چرا نم يقصد بد است، عال هانيمگر ا م،يشويم بختخوش م،يكنيرا بزرگ م مانيهابچه

 يمن ذهن نكهيا يبرا كنند،يناز م نكهيا يهستند، برا ياز زندگ ازينيشان بجفت نكهيا ي. براكننديعمل م يمن ذهن

دارند  ياست، هِ نجايكه دو تا خرابكار ا دييبگو ديتواني. شما نمكنديم يدارد خرابكار كنديم يهر حركت يذهن مندارند. 

هر  نهايخواهد شد. نه ا يآباد يجا كيآبادان خواهد شد،  يليخ نجايا كنند،يم يزندگ نهايكه ا ييآنجا كنند،يخراب م

 ني. اميبه حرف موالنا گوش بده ديما با اطالع،يمعصومانه، ب م،يهست يمن ذهن يانما قرب دانند،ينم كنند،يروز خراب م
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 نهايكه ا ديداني. ممينرس جهيبه نت م،يزحمت بكش م،ينداشته باش قيتوفيهمه را. جهد ب دهديم حيضانسان بزرگ دارد تو

  :دهميقرآن را به شما نشان م هيقرآن هستند. چند تا آ يهاهيآ

  »لْحَيِّ ذَلِكُُم الّلهُ َفَأنَّى ُتْؤفَُكونَإِنَّ الّلَه فَالُِق الَْحبِّ َوالنَّوَى يُْخرِجُ الَْحيَّ ِمنَ الْمَيِِّت وَمُخْرُِج الَْميِّتِ مِنَ ا «

 ياست خدا ني. اآورديم رونيو مرده را از زنده ب آورديم رونيو زنده را از مرده ب شكافد،يخداست كه دانه و هسته را م «

  »كنند؟يتان مچگونه از حق منحرف ،پس كتا،ي

  )٩٥ هي)، آ٦سوره انعام ( م،يكر قرآن(

 آورد،يم رونيزنده را از مُرده ب ني. همآورديم رونيو زنده را از مُرده ب شكافدينه و هسته را مخداست كه دا ديگويم

را  يمن ذهن يعني. آورديم رونيو مُرده را از زنده ب آورديم رونيما را، ما را به صورت زنده ب يزندگ ياز من ذهن يعني

پس چگونه از حق  كتاي ياست خدا نيبود. ا نيغزل هم هم . امروزميزنده هست ااز ما جدا كند كه م خواهديمرتب م

ناز كردن و نازش  نيبه ا گردديبرم يول م،يرا خواند هاتيب نيدرست است كه ا هيآ نيكه ا ديداني. و مكننديتان ممنحرف

   .كرديو خراب م كَنديها را از خودش مآن طاووس، آن ُحّله نكهيو ا

. و تيچند ب نيمهم است ا يليخ يليموضوع است. معلوم است كه خ نيست، مربوط به هما يمختلف يهاهيآ نجايا حاال

  قصه: نيا ياصًال به طور كل

  الصََّمد يِّ شو تا ُمخِرجُ اْلحَ  مُرده
  آورد رونيمُرده ب نيز ييزنده

  )٥٥١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

. گفت ريبم يمركز عدم. ُمرده شو، نسبت به من ذهن يعنيرده شو، كه دانسته مُ ديگوي. مگريد ميخواند اديرا ز اتياب نيا

خدا از ما زنده  يعني آورد،يم رونياو ب ديگويخدا م يعني ازينينازك است. تا به اصطالح زنده كننده ب ينِ نالد،يم يمثل نِ

  كوچك بشود.  ين. بگذار من ذهريبِم يآورد. نسبت به من ذهن رونيمرده ب نيز ييبكِشد، زنده رونيرا ب

فالن، فالن، مورد  ديگويم يكي. فوراً كننديم نيبه شما توه يمهمان ديروي. شما مآورديم شيمرتب فرصت پ يزندگ

. هر جا ديفضا را باز كن ديتوانيم د،يسكوت كن ديتوانيكند. شما م انيطغ خواهديشما م ياست. االن من ذهن ييفضاگشا

مثل ماه  ديكن ازياگر احساس ن د،يشويكه امروز گفت مثل ماه م ديكنيم زو شما فضا را باكند  انيطغ خواهديم يمن ذهن

 دهد،يواكنش نشان م بندد،يفضا را م يكه اگر كس ديكنيم توجه. ديكنيم ازياحساس ن يعني ديكني. فضا باز مديشويم

خودم عقل  نكهيا يبه خدا ندارم. برا ازين من ديگويم نيا ،يشدگ يشرط ياز رو ديگويم يزيچ كي شود،يم نيخشمگ
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شده به من  ازب ياز آن فضا كند،يم يدارد به زندگ كند،يفضا را باز م يواكنش و خشم است. اگر كس نيدارم. عقلم هم

ا باز فضا ر نيا ايخدا مييگويم ميدار م،يكنيو فضا را باز م ميدهي. هر دفعه كه ما واكنش نشان نمديكنيعقل بده. توجه م

را دارد  يازينيمنقبض بشود، ب ياست. هر كس ازين نيباز شدن به من عقل بده. ا يو از آن فضا يباز هست يكردم، تو فضا

مرتب  تانيلحظه و در زندگ نيدر ا شما. ازمندميمن به تو ن ديگويبكند دارد م ييفضاگشا يهر كس ،به خدا كنديارائه م

و  ديشويم نيخشمگ د،يدهيواكنش نشان م د،يبندينه فضا را م اي ازمندمين به تو نخدا م دييگويم د،يكنيفضا باز م

 نياگر ا ؟يكي. كدام ستمين ازمنديمن به تو ن ايخدا دييگويم د،يكنيو دعوا م دياندازيراه م داديو داد و ب ديرنجيم

 ديشما با د؟يكنيبكشد. توجه م رونياز مُرده شما زنده را ب ،از شما توانديالصَّمَد نم يِّ مُخرُِج الْحَ د،يرا ادامه بده يازينيب

  . افتديبه كار م تيجذبه و عنا شود،يمركز عدم م د،يكني. فضا را باز مديمركز را عدم نگه دار

 نياست، ا پوستاهيس نيمرد است، ا نيزن است، ا ني. ااردگذيها نمانسان نيب يفرق چيه يكه زندگ ميكنيم توجه

. همه در ستين يانسان چيه نيب يفرق چياست، ه يآن طور نشياست، او د يطور نيا نشيد نياست، ا پوستديسف

 ي هستندك ستيكنند، مهم ن يازينينكنند و حس ب راگ يو جذبه هستند، اگر مركزشان را عدم كنند، ول تيمعرض عنا

 يليخ اتياب نهايگفت. ا شودينم شتريب گريد ني. درست است؟ از اميشويو وَبال و صد خطر دچار م يامروز گفت بدبخت

  هستند.  يمهم

 يم رونيكه زنده را از مُرده ب ازين ي) تا خداوند بريبم ينسبت به من ذهن اي(پاك شو اتيّاز نفس و نفسان يعنيشو،  مُرده

  ستند:از دفتر سوم ه اتياب نيآورد. بله ا رونيتو ب ياز من ذهن يعنيرا از مُرده تو  يزنده ا آورد،

  ُروخونِ من آن دوست زديبر گر
  جان برافشانم بر او كوبانيپا

  )٣٨٣٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

برود، جان  دهميجانم را م َرقصم،يم كنم،ينم يمخالفت چيبا مركز عدم، من ه زديمرا بر ياگر خدا خون من ذهن يعني

آشنا، دوست،  يعنيرو رو، دوستخون من آن دوست زدي. گر برديگويم موالنا د؟يكار را بكن نيا ديتوانيشما م ،را اميذهن

اگر قضاوت كند  توانديشخص نم ني. بله. اديشويتر مكوچك يبه من ذهن بتكنان نسشما رقص ،يزندگ يعنيمهربان،  اري

  : توانديم نيو مقاومت كند و واكنش نشان بدهد. ا

  ُروخونِ من آن دوست زديبر گر
  جان برافشانم بر او كوبانيپا

  )٣٨٣٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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  ست يمرگِ من در زندگ آزمودم
  ست  يندگيپا ،يزندگ نيرََهم ز چون

  )٣٨٣٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 نيم. االن حافظ هم هماهآنجا مُرد كنميم يزندگ يمن ذهن يعني يمعمول يدر زندگ يكردم. من وقت شيآزما ديگويم من

آن است. پس ما االن  يزندگ رسم،يجاودانه م نده،يپا يِبرهم، به زندگ يبار من ذهننكبت يزندگ ني. اگر از اديگويرا م

ُمرده  يمن ذهن يسال دارد، تجربه كرده، در زندگ ستيب يدارد، حت يسِن كيكه  يهر كس م،يما تجربه كرد مييگويم

كردن است، بر حسب  يجور زندگ ني. بله مَرگ ما در همرسديم يواقع يدگبِرهد، به زن يمن ذهن يزندگ نياست، اگر از ا

[شكل يندگيبه پا ميرسيم م،يبِره يزندگ نيكردن است. اگر از ا يزندگ ذهني)](افسانه من ٩[شكل شماره هايدگيهمان

حضور خودش  يارينماند. هش نيچنقطه چيكه ه ميباز كن تينهايب م،يفضا را باز كن ني. ا(حقيقت وجودي انسان)] ١٠شماره

كه  يوقت ي. ولميمانده، صبر و شكر دار هانيچكه هنوز نقطه يخودش آمد و وقت زيكه پره ميشويكند، متوجه م انيرا نما

 نياست، آمدن به ا يندگيپا نيا ،يزندگ سببيب يسر ما، شاد زنديريها م. نعمتميشويم كربارهنماند، شُ نيچنقطه چيه

قرآن است كه  يهاهيآ نهايخدا است. بله ا تينهاياست و زنده شدن به ب يلحظه ابد نيمستقر شدن در الحظه است، 

  قسمت است نيمربوط به هم

  »تُصْبُِحون وَِحينَ تُمْسونَ  حينَ  اهللاِ فَسُبَحانَ «

  ».آييدمي در صبح به كه هنگام بدان و آييدمي در شب به كه هنگام بدان بستاييد را خدا«

  )١٧ آيه ،)٣٠( روم سوره كريم، قرآن(

 ذهن به رويدمي اگر يعني ،نيست شب واقعاً  شب جااين در. نياوريد بيرون مركزتان از را َعَدم اين شما موقع هيچ يعني

 كنيد نوسان تادو اين بين بشود، َعدم مركزتان يعني صبح بياييد اگر و كنيد َعَدم را مركزتان بايد كه باشد حواستان

 در است شب در كسي هر. شب يا صبح بياييم يا ما؛ داريم حالت دو. يدستايب را خدا مركزتان، بگذاريد را دمعَ  هميشه

  .گيردمي قرار زندگي اختيار در است َعدم ما مركزِ اثر در هم اگر كنممي َعدم را مركزم تسليم با بگويد بايد است، ذهنيمنِ

 صبح بردمي كه جايييك تا شب بردمي صبح، بردمي. شب بردمي صبح، بردمي. شب بردمي صبح، بردمي را ما خدا مرتب

. است جديدي كاري است، كاري در لحظه هر در خدا گفتمي خوانديممي كه موضوعي آن در. شودنمي شب ديگر كه

 براي است تربه پيشينش ةشيو از اشلحظه اين ةشيو لحظه، هر در دارد نو ةشيو يا جديد نأش. خوانديم هم را شعرش

. تريجديد شيوه برد،مي كار به بهتري ةشيو هم او و شويممي بهتر ما لحظهبهلحظه. بشويم آزادتر مقدار يك ما كهاين
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  51صفحه: 

 خواهدمي را پيش سال هزار چهار سه مال قديمي ةپوسيد هايروش از ذهنيمنِ. دارد جديد ةشيو لحظه هر زندگي پس

 پوسيده فكرهاي و خرافات و افسانه ذهنيمنِ. كندمي توليد نو فكر لحظه اين در خدا ي،زندگ. انسان به كند تحميلاالن 

 به كردمي اشاره زندگي گفت جديد ةشيو جديد، كارِ جديد، نأش ةقص همان در باشد حواستان گويدمي پس. را هااين و

 مثل را ما زندگي. جوشدمي ديگ توي مثل اهموقع بعضي است، كاه َپرِ  مثل هاموقع بعضي انسان كه گفتمي حديث دوتا

. كشيدمي هُشيارانه درد. جوشيدمي هُشيارانه شما جاآن از بعد چيزي يك به چسباندمي دارد كه هوايي آن با بردمي كاه پَرِ

 به ربوطم هم اين و بله.بله. كنيدمي توجه. بشويد تبديل بشويد، پخته برسيد، شما كه شودمي سبب اينآييد بيرون مي

  است همين

  »تُْظهِرُونَ  حينَ وَ عَشَِيّا وَ  وَالَْاّْرض الَسّمَاَواتِ  فِي الْحَْمدُ  َلهُ وَ«

  ».رسيدمي نيمروز به كه هنگامي به و شب هنگام زمين،به و آسمانها در راست او سپاس«

  )١٨ آيه ،)٣٠( روم سوره كريم، قرآن(

  :است آن شبيه باً تقري. است ديگري ةترجم هم اين. كنيدمي توجه

  »تُصبُِحون َوِحينَ ُتمُسونَ  حينَ الّلهِ فَسُبحانَ«

  .»آييددرمي صبح به كه هنگام بدان و آييددرمي شب به كه هنگام بدان بستاييد را خدا«

  )١٧ آيه ،)٣٠( روم سوره كريم، قرآن(

 مثلِ چه باشيد، ذهنيمن در چه يد،باش شب در چه يعني »زمين و آسمانها در راست او سپاس« ،١٨ ةآي است روم سورهْ 

 نه، روز و شب كه بگويد خواهدنمي كه نيست اين اشمعني. نيمروز در يا ذهنيمنِ يعني شب هنگام به يا. بشويد آسمان

 حواستان ذهنيمنِ شب رفتيد ديديد اگر. داريد نگه َعدم را مركز بايد آييدميدر وضعيتي هر به يعني نيست روز و شب

 آسمان،. كنم َعدم را مركزم دوباره گشاييفضا و تسليم با بايد من. بشود نبايد شد من مركز اآلن كه چيزي اين كه باشد

 بينِ ما. زمين شب، ذهنيمنِ به گويدمي آسمان بشويم لحظه يك بياييم پس. است ما جسمِ زمين. است درون آسمانِ

 گذشته در هاموقع بعضي هستيم، لحظه اين در هاموقع بعضي بينيدمي شما. هستيم آمد و رفت در ذهن و درون آسمانِ

  .كندمي زندگي را هااين. آينده و گذشته لحظه اين به آييممي بعد. آينده و

 مانميل خواهيممي جُنبيم،مي كه طرف هر يعني داريم، ما يعني سپاس راست، او سپاس كه بينيممي ما حالتي هر در ولي

  . است جالب هم اين. بشود َعدم مركزمان كه تاس اين به هُشيارانه

  :بله
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  »تُخَْرُجونَ َكذِلكَ  و َموِْتهَا بَعْدَ الَْاّرْضَ  ُيحْيِي وَ الْحَيِّ  مِنَ  تَ  الْميِّ  ُيخِْرجُ وَ الْمََيّتِ  ِمنَ الْحَيَّ  يُخِْرجُ«

 بيرون گورها از چنين اين نيز شما و سازدمي زنده مُردنش از پس را زمين و زنده از را مرده و آرد بيرون مرده از را زنده«

  ».شويد

  )١٩ آيه ،)٣٠( روم سوره كريم، قرآن(

 ةمرد از يعني ،»آرد بيرون مرده از را زنده« شما را اين اآلن دانيدمي ،»زنده از را مرده و آرد بيرون مرده از را زنده«

 بِكشد را ما اصلِ  و بَِزنَد را هااضافه آن خواهدمي مرتب. ونبير ما زندگيِ از را مردگي و كشدمي بيرون را ما ةزند ذهني،منِ

 مُرديم كهاين از پس. است ما ذهنيِ منِ همين يعني زمين ،»سازدمي زنده مردنش از پس را زمين و«. گذاريمنمي ما بيرون،

 بيرون ذهنيمنِ گورِ  يا ذهني،منِ از طورهمين هم ما. »شويد بيرون گورها از چنيناين نيز شما و«. كندمي زنده دوباره

 از نيستيد، شما كه را درد آن خودش و بيرون بكشد خدا را زندگي ذهني،منِ گورِ  از بدهيد اجازه بايد شما پس. آييممي

 خودم عقلِ به من بگوييد كنيد نيازيبي احساسِ شما اگر. است »نياز« ما امروزِ صحبت موضوع شما اگر. كند جدا شما

  .ايدنشده موفق دليل اين به ايدكشيده زحمت حاال تا هم شايد. شد نخواهيد موفق بدهم، انجام توانممي را كاراين

  بهار ِاخراجِ تو بيني شوي، دي
  َنهار ايالجِ بيني گردي، لَيل

  )٥٥٢ بيت پنجم، مثنوي،دفتر مولوي،(

 حسبِ بر بشوند، پژمرده هاهمانيدگي ناي بگذاري بشوي، زمستان ذهنيمنِ به نسبت اگر شوي، زمستان اگر گويدمي

 تو بهار بينيمي صورتاين در. همانيدگي صورتبه نكنند، پيدا رونق هاآن نشوي، بلند هاآن حسبِبر نبيني، همانيدگي

 شب. آوردمي بيرون را ما بهار شوند،مي خشك دارند هاهمانيدگي كه ما زمستانِ از زندگي يعني. بهار اخراج است، شده

 شب من بگوييد اگر كه بينيدمي ،»نَهار ايالجِ بيني گردي، لَيل«. آيدمي بيرون ما از روز اصطالحبه كه بينيدمي شوي،ب

 براي. آيدمي روز من به گرچه نيست روز اآلن كنممي من كه زندگي اين كه بگوييد اگر دانم،نمي من كه بگوييد اگر هستم،

 خودم فكرِ با من. كنممي فكر من. باشد بايد طورياين. ذهنيمنِ با است درست بينيميم ما كه چه هر گوييممي ما كهاين

 را روز كه بينيمي دفعهيك نيست روز است شب اين كه بگويي نباشد طورياين اگر خوب. كنممي عوض را چيز همه

  . كشدمي بيرون شما از زندگي
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 سازي،عريان و لخت و بتكاني »مايي« و »من« و انانّيت بارِ و برگ از را وجودت درخت تو اگر يعني شوي زمستان تو اگر«

 و هاشكوفه و هابرگ از را وجودت درخت و كرد خواهد آشكار را معنوي بهار تو باطن از حق حضرت كه ديد خواهي

 ممانعت خود ارهامّ نفس گريجلوه و رونق از گاه هر يعني شوي، شب اگر و. سازدمي آكنده معرفت و حقيقت هايميوه

 پر روز حق حضرت كه ديد خواهي سازي خود پيشه را طلبيشهرت از گريز و گمنامي و خُمول جانب گاه هر يا و كني،

  »..سازد تابان باطنت در را معرفت فروز

  )٥٥٢ بيت پنجم، مثنوي،دفتر مولوي،(

 »مايي« و ذهنيمنِ يعني من و انانّيت بار و رگب از را اتذهنيمنِ يعني را وجودت درخت تو اگر يعني شوي زمستان تو اگر

 درخت و كرد خواهد آشكار را معنوي بهار تو باطن از خدا يعني حق حضرت كه ديد خواهي سازيعريان و لخت و بتكاني

 و رونق از گاه هر يعني شوي شب اگر و سازدمي آكنده معرفت و حقيقت هايميوه و هاشكوفه و هابرگ از را وجودت

 سازي خود ةپيش را طلبيشهرت از گريز و گمنامي و خُمول جانب هر گاه هر يا و كني، ممانعت خود اماره نفس گريهجلو

  .سازد تابان باطنت در را معرفت پرفروزِ روز حق حضرت كه ديد خواهي

  :كه كنيد توجه هم را آيه اين. كرديم صحبت كه موضوع همان بله

  ».بَصِيرٌ  َسمِيعٌ  الَلّهَ  وََأنَّ  الَّيْلِ  فِى النَّهَارَ وَُيولِجُ الَنّهَارِ فِى الَّيْلَ  يُولِجُ  الَلّهَ ِبَأنَّ َذِلكَ«

 و شنوا خدا و. افزايدمي شب به و كاهدمي روز از و افزايدمي روز به و كاهدمي شب از خدا كه است سبب بدان اين«

  ».بيناست

  )٦١ آيه ،)٢٢( حج سوره كريم، قرآن(

 دهممي نشان را هاآيه اين كه علتي. است همين به مربوط كه است زير بهترش ترجمه يك البته است، ايترجمه يك اين

 اضافه روز به و كاهدمي ذهنيمن شبِ  از: گويدمي خداوند كه است اين كند،مي اشاره هاآن به موالنا البته كه شما به

 گوييممي ما كه چيزيآن به افزايدمي شب به و كاهدمي او از است، روز ذهنيمن كنيممي فكر ما كه روزي از و كندمي

 ترنزديك آيه آن به شايد ترجمه اين ولي. است چيزچه دانيمنمي كه ما است، شب حضور است؟ چيزچه حضور: است شب

  ».بيناست و شنوا خداوند كه براستي و شب، در را روز و سازد اندر روز در را شب خدا كه است سبب بدان اين« :است

 زندگيِ  اين اآلن شما كه است اين سر صحبت اشهمه. است بيت سه آن دنبال كرديممي كه صحبتي اين كنيد توجه يعني،

 كه است ديگري روز يك نيست، روز اين است، اين فعالً است، اين زندگي گوييدنمي. نشماريد روز را ذهنيمن با فعلي

 شما و كنند توجه بايد كنندمي توجه قرآن هايآيه به كه هاييآن و است بوده بش اين فهميممي برسيم جاآن به وقتي
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 چيزيچه است، نوشته چيزيچه مورد اين در قرآن مثالً  كه بداند ولي نيست، مهم برايش خيلي حاال كه كسيهر هم

  بله، گويد،مي

  ».بَصِيرٌ  َسمِيعٌ  الَلّهَ  وََأنَّ  الَّيْلِ  فِى النَّهَارَ وَُيولِجُ الَنّهَارِ فِى الَّيْلَ  يُولِجُ  الَلّهَ ِبَأنَّ َذِلكَ«

 و شنوا خدا و. افزايدمي شب به و كاهدمي روز از و افزايدمي روز به و كاهدمي شب از خدا كه است سبب بدان اين«

  ».بيناست

  )٦١ آيه ،)٢٢( حج سوره كريم، قرآن(

 و نيست روز اين است، روز كنممي فكر من كه چيزي اين كه كنيد تأمل بايد شما بعد آيه، همين است، جمهتر يك اين

 در من روزِ  است، روز كنممي فكر من كه شبي اين در است،شده درج اين در من روزِ ولي. كند كوتاه را اين دارد ميل خدا

 چيزيآن. كند كوتاه خواهدمي را آن است، روز كنيممي فكر ما كه چيزيآن. است قرآن ةآي معني هااين البته. است اين

 در كنيممي گوش موالنا حرف به آييممي ما پس. كند باز خواهدمي را آن است، روز آن كه است شب كنيممي فكر ما كه

 بشود پژمرده بايد همانيدگي همانيدگي، همانيده، بشود، پژمرده گذاريممي ذهني،من بهنسبت شويممي انزمست جا،اين

 بگذاري كهاين نه يعني شَوي دِي .نشو همانيده آن با نگهدار، است، عالي است، زيبا خيلي شما زيباييِ . همانش موضوع نه

 سالم هم را بدنت نگهداري، عالي را زيبايي همين بايد، را اين. نه د،بشو مريض برود، ازبين بدنت بشود، پژمرده زيبايي اين

 رفت، بين از چيزها با همانيدگي كهاين براي شد، شروع شما بهار كه بينيمي موقعآن بعد. نشوي همانيده آن با نگهداري،

 اين است، شب كه اين ،طلبيقدرت اين آوازه، اين طلبي،شهرت اين هستم، شب من بگويي اگر و. همانش موضوع نه

  .آورد بيرون اين از خدا را روز كه بينيمي دفعهيك برداري، آن از دست است، غلط ديد اين است؟ ديدي جورچه

 كه بيندمي دفعهيك كنار، بگذارد را ذهني بينشِ اين يعني. بينمنمي است، شب دانم،نمي: بگويد هركسي. روز يعني نهار

  :دوباره گويدمي طاووس به حاال ديديم، را همه بله،. زندگي سبكِ  آن از آن، از آمد بيرون روز

  رفو نَْپذيَرد كه َپر آن َمكَن بَر
  روخوب اي َعزا از َمخْراش رويْ 
  )٥٥٣ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 زندگي كه چيزهايي همين ولي است حضور پَرِ  آن ما اصلي پَرِ  كه كنيدمي توجه شود،مي پرواز سبب كه پَري آن گويدمي

 بِكَني، را اين چون را، آن نه بِكَن، را پر اين نه: گويدمي. است َپر آن ةوسيل هااين كنيم،مي خرابش ما كه است داده ما به

 نوشته كه همين يعني است، شده رُفو فارسي در عربي، به َرفو يا ُرفو ُرفو، نَپْذيرَد كه َپر آن مَكَن َبر .شودمي كنده هم آن



  Program # 846                                                          ۸۴۶نامه مشاره بر

  55صفحه: 

 را، خودش كند محروم كسي يك. كرد تعميرش شودنمي نشود؛ معلوم كهطوريبه لباس سوراخ و پارگي دوختن: است

 خوبِ  رويِ  ذهني،من عزاي از: گويدمي. رودمي ازبين شود،مي شكسته دارد، ذهنيمن كهدرحالي كند، له پا زير را ميلش

  :است ما حضور روي همين زندگي خوب روي مده، خراش را زندگي

  ُضحاست َشمْسِ  چون كه رويي آنُچنان
  َخطاست َخراشيدن را ُرخ آنُچنان

  )٥٥٤ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 كه را روي چنين يك است، روشن آفتابِ است، درخشان آفتاب مثل داريم ما كه، حضوري روي كه، خوبي روي آن يعني

 به است اشاره. است خطا اين نخراش، را اين شود،مي خراشيده ازينيبي و مركزمان در چيزها گذاشتن و همانش اثر در

  :١ آيه شمس، سوره همين

  »َوضَُحاَها وَالشَّْمسِ«

  ».چاشت هنگام به اشروشني و آفتاب به سوگند«

  )١ آيه ،)٩١(شمس سوره كريم، قرآن(

 دهدمي توجه پس. كندمي اشاره موالنا كه است ما بيداريِ همين است، ما صبحِ  همين است، ما آفتابِ همين كه بينيدمي

 ما كه روشن آفتاب يك و است چاشتي هنگامِ  است، صبحي يك. نيست ما نهاييِ  زندگيِ واقعاً ذهنيمن شبِ  اين كه را ما

  .باشيم

  ستكاِفري ُرخْ چُنان بر ناخن زَْخمِ 
  ِگريست او ِفراقِ  در َمهْ ُرخِ  كه
  )٥٥٥ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 پس كه ما فرمِبي وجودِ اين يعني. است كافري نيازي،بي و همانش اثر در حضور زيبايِ  رُخِ بر كشيدن ناخن زخمِ گويدمي

 بكشيم ناخن زخم اگر ذهني،من روي نه ما، روي اين رُخ، اين دهد،مي نشان ما به را خودش ها،همانيدگي از شدن رها از

 كه دهندمي خراش بيهوده و بيجا شايد را خودشان صورت ناخن با عزا در ردمم جاها بعضي هست ُمد دانيدمي عزا، از

 يعني. است كافري ما، حضور رخ رخ، چنان بر ناخن زخم كه گويدمي. است طبيعي چيز يك مرگ كنند، گريه اصالً نبايد

 كه دارند احتياج چقدر و ارندد را ما حضورِ رخِ  زيباييِ حسرت و آرزو باشندگان تمام كه كشيممي ناخن زخم ما لحظه هر

 حضورِ  رخِ  زيباييِ  حسرت ماه يعني. است گريسته است، ما حضور رخ كه ما رخِ زيباييِ فراقِ  در است، زيباترين كه ماه رخ

  .دارد را ما
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  را خويش رويِ  تو بينينمي يا
  را اَنْديش َلجاجْ خويِ  ُكن تَرك
  )٥٥٦ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 رخ را ذهنيمن رخ. پنداريممي روز را شب ذهن، شب هستيم شب ما نه؟ بينيمنمي ما بيني،نمي را خوبت روي تو يا

 اين. نيست ما اصلي رخ اين كنيم،مي توجيه را مانتلخياوقات و اضطراب و خشم و ترس دائماً . پنداريممي مانخداگونه

 اگر. نيست اين باشد، نبايد اين نيست، قبول قابل وجههيچ به دگيزن براي ايمكرده ايجاد ذهنيمن با ما كه انساني روابط

 جاري همه در او عقل بكند، صحبت ما طريق از او اگر كنم، صحبت شما طريق از من باشيد خاموش شما: گويدمي وقتي

. رودمي بين از شانديستيزه خويِ ديگر كند، صحبت او دوباره و بدهد گوش خودش او كند صحبت او ما ةهم در اگر بشود،

. ما نداريم عشقي ةرابط ببينيد و كنيممي برقرار رابطه همديگر با كه است مقاومت و ستيزه تفّكرِ و خوي با االصولعلي ما

 فضاگشايي ما كنيم،نمي صبر به دعوت و صبر به تشويق را همديگر ما كنيم،نمي شناسايي زندگي صورتبه را همديگر ما

  .كندمي توصيه صبر به كندمي دعوت صبر به را مقابل طرفِ  كندمي فضاگشايي كسي هر. كنيمنمي

  را خويش روي تو بينينمي يا
  را انديش ِلجاج خوي كن ترك
  )٥٥٦ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 ٩ل شماره[شكذهنيمن خويِ همين يعني اَنديش،مقاومت خوي اَنديش، دعوا خوي اَنديش،ستيز خويِ اَنديش،لِجاج خويِ

 ناخُن با را خودمان ماه مثلِ رخِ مرتب بينيم،مي هاهمانيدگي برحسب وقتي بينيم،نمي بله،. است ذهني)](افسانه من

 شناسايي ذهنيمن صورتبه و كنيمنمي شناسايي زندگي صورتبه را او و رسيممي انساني يك به ما وقتي و شكافيممي

  .بله آوريم،مي در حركت به كنيم،مي تحريك را او انديشستيز و را او انديشلِجاج خوي داريم كنيم،مي

  .ندارد وجود رهبانيت البته، است آن تيتر اسالم، در كه است اين است قضيه همين دنبال كه بعدي موضوع 

  ».داردن وجود اصالً ) خدا به و(آخرت به رسيدن براي زندگي از گيريكناره يعني رهبانيت اسالم در« :است تيتر

  و موضوع اين قسمت است.  .است حديث اين

وم *** ت  یان   ***  
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  :گويدمي كه. هست قبل مطلب دنباله كه است شده نوشته صفحه روي كه تيتري همين به پردازيممي قسمت اين در

  »اِالسالمِ  فِي َرهبانِيِّهَ ال«

  ».ندارد وجود اصالً ) خدا به و(آخرت به رسيدن براي زندگي از گيريكناره يعني رهبانيت اسالم در«

  )حديث(

 بلكه و باشيم، همانيده هاآن با و باشيم معتقد ما كه نيست باورها از ايمجموعه يك معني به اسالم واقعاً  معنا اين در و

 جاآن در ندگيز اراده كه شده گشوده فضاي اين در كه است لحظه اين اتفاق اطراف در فضاگشايي همين تسليم و اسالم

 كه بدهيم تشخيص ما كه ندارد وجود ما تشخيص و ما قضاوت براي جايي گونههيچ هست، جاآن در الهي خواست هست،

 و رياضت اِعمال براي خاليق از اِنِقطاع بنابراين و .است ذهنيمن مالِ بد و است بد اين داده ما به زندگي كه چيزي اين

 به گرددبرمي همان اين و صحبت اين طبق. نيست صحيح هاخواسته بعضي از خود كردن محروم يا خود به گيريسخت

 ما به كمكي راه گونههيچ تسليم و گشاييفضا طريق از كنيم عدم را مركزمان ما كهاين از غير لحظه اين در كه اصل اين

 اشمعني كرديم كه هاييصحبت طبق هك گرددبرمي تسليم همين به اسالم بنابراين جااين در و ،اين از غير ندارد وجود

 تسليم ما كه است موقعي اين و ،شودنمي ذهنيمن خواست و شودمي اِعمال لحظه اين در ايزدي خواست كه است اين

   .شويممي

 جنس از يا كندمي عدم جنس از دوباره را ما كه ذهن به رفتن و قضاوت از قبل است لحظه اين اتفاق پذيرش تسليم

   .دهدمي قرار زندگي َجذبه معرض در. ايمداشته جهان اين به ورود از قبل كه كندمي يهاول هشياري

 فضاي كه تسليم در بنابراين و هستيد ذهن در است بد چيز اين كه كنيد قضاوت شما اگر كهآن به گرديمبرمي هم باز

 مهم ما قضاوت و هست مهم كه است آن صورت اين در كندمي كمك ما به زندگي ِخرَد و زندگي خواست با شده گشوده

 و است مهمي حديث حديث، اين است ممكن حاال ترجمه اين بنابراين، پس بخوانيم كه بدهيد اجازه حاال. نيست

 هستيم همانيده هاآن با ما كه نيست باورهايي كردم عرض اسالم از منظور. بشود و باشد شده اشدرباره زيادي هايصحبت

 راه تنها كه دهدمي نشان هااين و تسليم اسالم كهاين و. است شده گشوده فضاي بلكه كنيم،مي عمل هاآن طبق بر و

 در را باورها برخي انسان كهاين. ندارد وجود ديگري راه هيچ. هست مركز كردن عدم و است تسليم ذهنيمن از ما رهايي

 به مثال بياييم ما كه اين و. نيست درست اين چيزها بعضي از باشد محروميت اشمعني باورها آن و بگذارد مركزش

. هستند بد هااين كه بگوييم شد همانيده هاآن با شودمي و است دايره داخل در كه چيزهايي آن يكييكي هايمانبچه

 است، بد خوب هيكل است، بد زيبايي دانمنمي است، بد پول كن نگاه هست، اشساله هفت هست، اشساله شش دخترم
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 مثال انسان كهاين آن از پس و .بشود همانيده هاآن با است ممكن آدم كه هست چيزهايي هااين چون است، بد سالمتي

 غلط بسيار بسيار كار اين كند تفسير پوليبي و درماندگي و بيچارگي به عمال واقعاً را فقر نشدن هويتهم يعني فقر را فقر

 داشته ايخواسته هر باشد داشته هوايي هر دهدمي اجازه ما ذهنيمن اي ما نَفس به صحبت اين كهاين ضمن در و .است

 و كند موازنه و كند تنظيم را ما شده گشوده فضاي آن كه است اين منظور بلكه ،نيست برود خواهدمي چه هر تا باشد

 آن ولي ،است غلط نفس ُكشتَن و بِكُشيم كلي طوربه را نفس توانيمنمي ما كه است اين اشخالصه. كند برقرار او را توازن

 را، چيز همه كنيد، باز فضا بايد شما ،است دقيق بسيار صحبت اين. درآورد شده گشوده فضاي اداره زير شودمي را هاهوا

 بيرون شده گشوده فضاي از كه زندگي عقل يا بگذارم ذهنيمن عقل نفوذ زير را زندگيم آيا االن من كه گوييدمي شما االن

 خودش كار هم هاميل اين و هاخواسته اين و هواها اصطالحبه اين بنابراين و ،شده گشوده فضاي كه است معلوم ؟آيدمي

 گوش و چشم شودنمي را هااين نه بنابراين .كندمي ايجاد پرهيز و كندمي تنظيم شده گشوده فضاي آن منتهي كندمي را

 چه موالنا كه كند توجه مخصوصاً  و باشد خودش به آدم حواس ايدب .كرد دنبال باورها و ذهنيمن طريق از و بست را

  :كه گويدمي بله .گويدمي

  او از َكن بَر دل و را پَر مكَن بر
  َعدو آمد جِهاد، اين شرطِ  زآنكه

  )٥٧٤ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 ُكشته كه است بد اين نگو نَكُش را ميل ييعن نكن تِهش را پَر گويدمي گويد،مي ما به يعني گويدمي طاووسِ  آن به حاال

 و صبر و فضاگشايي اصطالحبه كه مقدس جنگ يا ِجهاد اصطالحبه اين شرط كهاين براي بَركَن او از را دلت بلكه شود

 چالش است مبارزه جنگ اين و بكند جنگ بتواند انسان كهاين شرط باشد داشته وجود دشمن كه است اين است پرهيز

 است ممكن .ندارد وجود چالشي بميرد نفس اگر ديگر. باشد داشته وجود نفس كه است اين نفس با چالش شرط ،است

 آوردمي زندگي كه است اين كار فرآيند يعني ،شودنمي چيزي همچين نباشد اول از اصال هست چه نَفس آخر بگويد يكي

 يا من ميل يا برود بين از همانيدگي موضوع يا كه گوييدمي شما ،دهدمي ميل ما به همانيدن براي و شودمي همانيده را ما

 و هشيارانه درد با بعد كندمي همانيده دهدمي ميل ما به آوردمي كه است زندگي طرح است زندگي راه اين. نه دو؟ هر

 وقتي ما هايبچه كنيد نگاه شما كه است همين براي .پزدمي را آدم هشيارانه درد اين پس .كَنَدمي جاآن از را ما صبر

 كِشدمي درد اين بگويد نبايد مادر يا پدر ،كِشندمي درد شوندمي فارغ شوندمي عاشق ساله پانزده يا چهارده هستند جوان

 با همانيدن. هست چه شدن عاشق و همانيدن فرق بفهمد كه هشيارانه درد بِكشد درد بايد بچه اين. كِشممي درد هم من
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 وقتي .است غلط كار اين كه دهدمي نشان كَسي هر به جوان يا بچه به درد اين ولي ،دارد درد نشد جدا و دارد درد يكي

 براي ،كه شودنمي پخته كه نَكَِشد اگر ،شودمي پخته و كشدمي هشيارانه درد انسان كندن آن در كَنيممي و چسبيممي

 درد كنم كار چه شده فارغ شده عاشق امبچه آيدنمي خوابم واي مادر و پدر شوندمي فارغ و شوندمي عاشق هابچه همين

 اين بله،. هست چه همانيدگي هست چه عشق بداند ،بشود بالغ بشود پخته بكِشد بايد بكشد درد بگذار خوُب كشد،مي

  :گويدمي ،٢٢ بيت دوم، دفتر هست ديگر جاي از كه هست موضوع اين به مربوط هم ابيات

   شوي نوميدي تو تنهايي ز چون
  شوي خُرشيدي يار، سايه زير

  )٢٢ بيت دوم، دفتر مثنوي، مولوي،(

  زود تو را خدايي يار بُجو رَو
  بود تو يار خدا كردي، چنان چون

  )٢٣ بيت دوم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 كي مردم از بُريدن يعني تنهايي كندنمي توصيه موالنا بينيدمي رو تنهايي هم باز شوي، خُرشيدي يا شوي خورشيدي

 همه هااين است غلط هم اين نكند برقرار رابطه كسهيچ با انسان كه است اين همانيدگي موضوع بردن بين از اين از نوعي

 است همدم و يار سايه و شويمي اميد نا كه البّته شويمي تنها وقتي است ذهنيمن هايگمان و حدس و ذهنيمن هايراه

 يعني نسبت ياي با خورشيدي. بله باشد معنوي اصطالح به معّلم يك كه است كنمم يار جااين در شوي،مي خورشيدي كه

  .شويمي زندگي شبيه يعني شويمي خورشيدي خورشيد، به منسوب

   زود تو را خدايي يار بجو رو
   بود تو يار خدا كردي، چنان چون

  )٢٢ بيت دوم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 شويممي دوست كه معنوي هايآدم با ما كه بينيدمي. بجوي خدايي يار يك برو گويدمي بِبُر، مردم از كه گويدنمي پس

 معلّم يك خدايي يار يك برو گويدمي. كنيممي كمك شناسيم،مي را قرين ديگر قرين، طريق از همديگر با شويممي همدم

  .باشد ما يار يدبا خدا كه كنيدمي توجه بود خواهد تو يار خدا كردي طورياين اگر بجوي، زود معنوي

   است دوخته بر نظر خلوت بر آنكه
   است آموخته يار ز هم را آن آخِر

  )٢٣ بيت دوم، دفتر مثنوي، مولوي،(
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  60صفحه: 

 خيلي بيت اين و .است گرفته ياد خدا از هم آن گرفته ياد معنوي معّلم از هم را آن دارد نشينيخلوت به نظر كههركسي بر

  :گويدمي است مهم

   يار ز نه ايد،ب اغيار از خلوت
   بهار نه آمد دي بهر پوستين

  )٢٤ بيت دوم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 پالتو و پوستين انسان و است زندگي جنس از كه ياري نه بكند ذهني هايمن از بكند غير از بايد آدم خلوت بنابراين پس

 كه هاييآدم نه است الزم غيرها يعني يذهن هايمن از گزينيخلوت كه بينيممي پس. بهار نه خواهدمي زمستان براي را

 اين حاال گذارند،مي سازنده اثر قرين طريق از ما روي معنوي هايانسان اين و هستند معنوي و دارند طرب خودمان شبيه

 همين و نشيني خلوت اين. رسدنمي جايي به كردن كار تنها با تنهايي با نشينيگوشه با كسهيچ كه دهدمي نشان ابيات

 ما به كمكي و است ذهنيمن مال همه هااين بُريدن مردم از غريب، و عجيب كارهاي خيلي كوه باالي رفتن بانيّت،ره

  است طورياين كنيممي دنبال را مطلب كه پنجم دفتر همين در صحبت ةدنبال .كندنمي

  ُمحال آمد جهاد نبود، عَدو چون
  ِامتثال نباشد نبود، شهوتت

  )٥٧٥ ييت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

  اطاعت برداري،فرمان: امتثال

 خدا از اطاعت و برداريفرمان و پرهيز ديگر نباشد شهوت نباشد ميل اگر كرد، جهاد شودنمي نباشد دشمن اگر گويدمي

 آن شبيه ذهنيمن با كه هاييآن كه كنيممي صحبت اين به راجع كنيم؟مي صحبت چه بهراجع داريم. كه ندارد معني

  .رسندنمي جايي به هاآن كنندمي ريشه از را ميل طاووس

  تو ميل نباشد چون نبود، صبر
  تو؟ خَيلِ  حاجت چه نبود، چون َخصم

  )٥٧٦ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 هاستفاد هاآن از ما كه بودند نيروهايي از شكر و صبر باشد يادمان ديگر، ندارد معني صبر نباشد تو ميل اگر گويدمي

 همانيده و نباشد تو ميل اگر: گويدمي. داشتيم شكر و صبر واهمانش مثلث آن در واهمانش در هست يادتان كنيممي

  بشوي؟ همانيده خواهيمي چه با باشي نداشته ميل ندارد معني صبر ديگر شدن جدا موقع ،چيزي با نشوي
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  61صفحه: 

 توضيح دوباره كه، زندمي اين به راجع موالنا را هامثال ناي خورد؟مي درد چه به تو لشَكر صورت اين در نباشد دشمن اگر

 را خواستن نبايد ما. گيردمي صورت خواستن و محتوا برحسب ذهنيمن. برد بين از نبايد را همانيدگي موضوع كه بدهم

 خواهدمي ذهنيمن ،است ظريفي و لطيف موضوع اين بياوريم در پرهيز و صبر و شده گشوده فضاي نفوذ زير بايد بكُشيم

  .خواهدمي توجه كار اين كند پيدا فرمول يك

  مشو َرهبان َخصِّي، را خود مكن هين
  گرو را شهوت هست عفت زانكه

  )٥٧٥ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 فتع ما باشد قرار اگر كهاين براي نشو مردم از بريده و گيرگوشه يعني مشو رهبان و نكن اخته را خودت كه: گويدمي

  .دهدمي توضيح بعداً و دهدنمي معني شهوت بدون عفت باشيم داشته بايد هم شهوت باشيم داشته

  َحمول باشي دين بهر كز را مال
  رسول خواندش صالحٌ مالٌ  نِعمَ

  )٩٨٤ بيت اول، دفتر مثنوي، مولوي،(

 تواندمي كه هرچيزي و دارايي و مال شمردن بد. نيستتد پنجم دفتر از گرچه هستند مربوط هم به ابيات اين كه بينيدمي

  .دارد فرق خيلي آوريممي در زندگي خرد نفوذ زير را ميل اين داشتيم ميل اگر ما بگوييم كهاين جاي به باشد داشته تعلق

 يك و صبر و پرهيز گرفته قرار مركز در اگر حاال ولي. است بد مركز در آن گذاشتن و پول به عشق بلكه نيست بد پول

 و عفت كه بگويد خواهدمي كه، گذاشتيدنمي مركز در را پول كه نداشتيد ميل شما اگر .است الزم هشيارانه درد رمقدا

 كه، ندارد معني عفت كه نباشد شهوت است، شهوت داشتن ُمسلتزم اين بشود رها هاهمانيدگي از آدم كهاين و پاكدامني

  . گويدمي را مال جااين در

  َحمول اشيب دين بهر كز را مال
  رسول خواندش صالحٌ مالٌ  نِعمَ

  )٩٨٤ بيت اول، دفتر مثنوي، مولوي،(

 به رسيدن حضور، به رسيدن براي بردن كاربه و كردن خرج همين جااين در دين و بخواهيد، دين براي را مال كه گويدمي

 را مال نه كني عدم را مركزت كه ريبب كار به را امكانات يا مال همه شما يعني بخواهي، كردن پيدا واقعي دين و خدا

 كه است حديث يك از هم اين »رسول خواندش صالحٌ مالٌ نعم« بنابراين پس كنار، بگذاري را عدم و مركزت بگذاري

  :گويدمي
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  62صفحه: 

  »الصّالحِ لِلرَّجُلِ  الصّالحِ ٌ المالٌ نِعمَ«

  »شايسته بنده براي شايسته مال نكوست چه«

  )حديث(

  .است بد است مضر مال با شدن تهويهم نيست بد مال پس

  است كشتي هالك كشتي، در آب
  است پشتي كشتي، زيرِ اندر آب،

  )٩٨٥ بيت اول، دفتر مثنوي، مولوي،(

 كشتي توي اگر آب: گويدمي. بشود همانيده آن با تواندمي آدم كه است چيزي آن بينيدمي كه طورهمين اينجا در آب

 كشتي باشد كشتي زير در آب اگر اما كندمي غرق را ما ما، مركز به بيايد بيروني هايمجس اگر. كندمي غرق را كشتي بيايد

 بين از كندمي خفه را ما باشد ما مركز در اگر كندمي كمك ما به نباشد ما مركز در اگر پول پس. كندمي پشتيباني را

  .است آن رمز آب. بردمي

  براند دل از را ُملك و مال چونكه
  نخواند مسكين جز خويش سليمان، زان

  )٩٨٦ بيت اول، دفتر مثنوي، مولوي،(

 از را خودش آن از پس و زد كنار مركزش از سليمان را است داشتني تعلق هرچه ملك، و مال كههمين: گويدمي

 هااين يول نداشت، را هااين كه نه شد، فقير كامالً يعني هستم مسكين من گفت سليمان آن از بعد. كرد رها هاهمانيدگي

 هستم خدا نيازمند من. نيستند مركزم در هااين يعني هستم، بيچاره من هستم، مسكين من: گفت نبودند، مركزش در

 هر و قدرت كنار گذاشت را هاآن بلكه هستم عاقل من كه بگويد نگرفت را هاآن عقل و نگذاشت مركزش در را هااين پس

 پس. خواستنمي ديگري چيز مسكين از غير را خودش سليمان كه است نهمي براي را، اموالش تمام داشت، كه چيزي

 اشمعني فقر اين. هست افتخار فقر: است فرموده رسول حضرت گويدمي و داريم ما فارسي در كه هم فقري اين بنابراين،

 ببريم، ازبين را ميل نه .نشويم همانيده آن با و باشيم داشته كه است اين اشمعني باشيم، نداشته چيز هيچ كه نيست اين

  .را موضوع نه

  نبود ممكن هوا از نهي هوا،بي
  نمود نتْوان مُردگان بر غازيي

  )٥٧٨ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(
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  63صفحه: 

 ندارد معني نهي ديگر و بشويم همانيده توانيمنمي ميل بدون نيست، ممكن ميل و هوا از نهي ميل، بدون هوا بدون يعني

 بكشد شمشير قبرستان به برود تواندنمي كسهيچ يعني گذاشت نمايش به تواننمي مردگان مقابل در را جنگجويي و كه

 ميل بايد انسان يعني كنيد،مي توجه ندارد معني اين جلو، بيايد است ردمَ  و ترسدنمي كه هركس كه بگويد هامرده به و

 تسليم، و اسالم از منظورش گفتيم و بگيرد قرار شده هگشود فضاي خرد نفوذ زير ميل اين و كند باز را فضا باشد، داشته

 از كنيدمي باز را فضا آيا لحظه اين در شما كه است اين اشخالصه فضاگشايي، يعني تسليم ديگر، است پذيرش تسليم

 را خودم. كنم له پا زير را اين كنم، كور را ميلم اين گويدمي ذهنيمن با اشهمه يا نه؟ يا بكنيد استفاده زندگي خرد

  .بله نيست، درست ذهنيمن عقل هايتشخيص. نيست هااين از كدامهيچ كنم، دارعقده

  بكن كسبي پس است گفته اَْنِفُقوا
  كَُهن دخل بي خرج، َنْبوَد كه زان

  )٥٧٩ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 نداشته ميل آدم خوب بكنيد، كسبي براينبنا پس كنيد انفاق است فرموده: گويدمي. ببخشيد كنيد، انفاق يعني انفقوا

 بدون بنابراين بياورد؛ دستبه را چيزي يك باشد داشته ميل بايد ببخشد بخواهد آدم اگر بكند تواندنمي كسبي باشد،

  .دهممي نشان شما به اطالع براي هستند قرآن هايآيه هااين بله ندارد امكان خرج دخل

  ».الْمُْحسِنِينَيُِحبُّ هَّ ٰ◌ اللّ ِانَّ َوَاحْسُِنوا التَّْهلَُكهِاِلَي بِاَْيدِيكُمْ  ُتلُْقوا َلا وَ  هِ اللَّ سَبيِلِ فِي وَاَْنفُِقوا«

  ».دارد دوست را نيكوكاران خدا كه كنيد نيكي و ميندازيد هالكت به خويش دستبه را خويشتن و كنيد انفاق خدا راه در«

  )١٩٥ آيه ،)٢( بقره سوره كريم، قرآن(

 باشيد نداشته ميل اگر باشيد، نياورده دستبه اگر كه گويدمي. هست موضوع اين به مربوط كه هم آيه اين نيدبيمي

 انفاق بنابراين پس. است كسب جور يك هم ما شهواني ميل با هايهمانيدگي را، اين دهدمي تعميم و بياوريد دستبه

  .استرفته كار به جااين بزرگي بسيار معني در كردن

  او مطلق را َاْنفُِقوا آورد چهگر
  انِْفُقوا ُثمَّ ِاْكِسبُوا كه بخوان تو

  )٥٨٠ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 كامل طوربه يعني دادم توضيح من اآلن همين بله است،آورده مطلق را كنيد انفاق و كنيد بخشش كه گرچه كه گويدمي

 يعني انفقوا آن از بعد بخوان را كن كسب اول تو ولي باشيد انيدگيهم بخشيدن و كردن آزاد حال در هميشه شما گويدمي

 مانبچه به شما، بكشيد توانيدنمي را ميل و باشد ميل بايد هم كسب براي كنيد كسب بايد اول يعني را، كنيد انفاق
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  64صفحه: 

 بشوي، همانيده مبادا ش،بكُ خودت در را چيزي هر ميل خوب، زندگي دانمنمي ميل ،آوردن دستبه ميل بگوييم توانيمنمي

 كه چيزي هر. ببريم بيناز را موضوع يا بكشيم را ميل بايد كه نيست اين اشمعني بشويم نبايد همانيده گوييممي كهاين

 و افتدمي اتفاق چيزها اين و بشويم متنفر آن از است، بد بگوييم ببريم، ازبين را اين بشويم همانيده آن با توانيممي ما

 سبب جامعه در فهمي بد كالً است،شده باعث درس اين كهاين نه نيست، مربوط اصالً آن به درس اين و استافتاده

 ديگر شودمي همانيده آن با آدم كه است چيزي سالمتي چون بدانند، افتخار را شدن مريض ايعده يك مثالً  كه استشده

 چيزي ديگر چرا؟ .است خوب خيلي داشتن، زياد مسئله ،بودن درد از پر بيچارگي، شد، همانيده شودنمي كه مريضي با

 داد پز آن به شودنمي كه را بد چيز دهد،مي پز آن براي باشد داشته خوب چيزهاي اگر آدم بشود، همانيده آدم نيست

  . هست موضوع اين به مربوط ببينيد شما هم را هااين بله است؟ خوب آن كجاي. است خوب اين پس كه، ديگر

 به مربوط( كنيد، انفاق ايمرويانده زمين از برايتان آنچه از و خويش نيكوي دستاوردهاي از ايد،آورده ايمان كهكساني اي«

 و. ستانيدنمي) دربايستيرو و ناچاري روي از( اغماض روي از جز را آنها خود كه بد، و ناپاك چيزهاي از نه) هست انفقوا

  ».است نيستود و نيازبي خدا كه بدانيد

  )٢٦٧( آيه ،)٢( بقره سوره كريم، قرآن(

 من را هااين كه را بد چيزهاي نه بدهيد بايد را خوب چيزهاي كنيد، انفاق بتوانيد كه باشيد آورده دستبه بايد شما يعني

 پولي همان! نه بيچارگان، به بدهم است بهتر اآلن دور بياندازيم خواستممي است،شده كهنه خورد،نمي دردبه خواهمنمي

 كاري بيكارم حاال كه نيست اين جبران قانون شود،مي اجرا جاآن از هم جبران قانون بدهيد، بايد آن از داريد دوست كه

 ندارم الزم را لباس اين را، كيف اين كه كن فرض اين يا را صندلي اين يا بپرسم را حالش بزنم زنگ دوستم به بردارم ندارم،

 همانيده و داري دوست كه چيزي آن. گرفتيدنمي نه گرفتيد؟مي شما دادندمي شما به را اين اگر گويدمي بيجاره، به بدهم

   .بدهي بايد آن از هستي

   اِصْبِرُو: فرمود شاه چون همچنان
   رُو تو تابي آن كز بايد رغبتي

  )٥٨١ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 باشد، ميلي بايد پس كنيد، صبر فرمود خدا طورهمان نبريد، ازبين را ميل ،نبريد بيناز را رغبت كهاين صحبت بينيدمي

  . هستند قرآن هايآيه هااين هم باز بشويد، جدا بتابيد، رو اصطالحبه بتوانيد موضوع آن از شما كه باشد رغبتي
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  65صفحه: 

 خدا از و كنيد پايداري هاجنگ در و خوانيد فرا شكيبايي به را ديگران و باشيد شكيبا! ايدآورده ايمان كه كساني اي«

  ».شويد رستگار كه باشد. بترسيد

  )٢٠٠ آيه ،)٣( عمران آل سوره كريم، قرآن(

 با هاجنگ اين ها،جنگ در و بخوانيد فرا صبر به را ديگران و كنيد برص يعني باشيد شكيبا! ايدآورده ايمان كه كساني اي

 را همين .شويد رستگار كه باشد. بترسيد خدا از باشيد موضوع اين مواظب و كنيد پايداري نفس، هايچالش است، نفس

  . بله گويد،مي

   اِصْبِرُو: فرمود شاه چون همچنان
   رُو تو تابي آن كز بايد رغبتي

  )٥٨١ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

  . بكنيم توجه ما بلكه كه كندمي مربوط قرآن هايآيه به را هااين

  است شهوت دامِ بهرِ  از ُكُلوا پس
  است عّفت آن ُتسْرُِفواٰ◌ ال آن بعداز
  )٥٨٢ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 شهوت ما در كه است اين براي كندمي مزه وريدخمي وقتي بخوريد، استگفته هست زير آيه كه آيه، اين در كهاين پس 

 خدا مگر كه بگويند است ممكن هابعضي حاال .است عفت و است پرهيز هم آن نكنيد اسراف گويدمي كهاين و بشود بيدار

 ما ،جهان اين به آييممي ما است، خدا به ما شدن زنده فرآيند اين كردم عرض. كندمي را كار اين آيدمي كه است بيكار

 به است بزرگ نهايتبي كه خدا ما در ،انسان عنوانبه هستيم انگيزيشگفت موجود و حيوان وراي هستيم موجودي

 جذب تماماً باشيم، داشته اطالع كهاين بدون آييم،مي كه اّول كه است اين شدن زنده فرآيند و شودمي زنده خودش

 را زندگي و باشند زنده حضور به كه باشيم، داشته عشقي مادر و پدر اگر البته شدن، جذب اين و. شويممي هاهمانيدگي

 به و كندمي كنترل را ما باشد، ارتعاش به ما درون در عدم آن زندگي، خود اگر بياورند در ارتعاش به كنند شناسايي ما در

 بدون ما. شودمي عوض موضوع د،كنن درست ذهنيمن ما از بخواهند باشند، ذهنيمن هم هاآن اگر ولي. آوردمي در موازنه

 جدا شدن جذب شدن، جدا و شدن چيزها جذب اين بودند، عشقي مادرمان و پدر اگر. شويممي همانيده كتاب و حساب

 عشقي معلّم. شدندمي معنوي معلّم هاآن اينكه براي. شدمي انجام هاآن نظارت با حتي شدن، جدا و شدن جذب شدن،

 خدا از نبودند، عشقي ما مادر و پدر. ديگر نبود توازن آن و آمديم كتاب، و حساببي كه ما اال،ح. نيستند ولي. شدندمي
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 ما ةهم حاال. ما هايهمانيدگي و مانديم ما حاال شديم، همانيده آمده، گيرمان كه چه هر طوريهمين نداشتيم، خبر هم

 ما حاال و. ديگر شديم ولي! طورياين استنبوده ستدر كار اين است؟ درست. ايمشده همانيده حد از بيش كه دانيممي

 گويدمي يا. است افراطي كه ايم،كرده پيدا بدي عقل يك كنيم،مي كار خودمان روي كه حاال. كنيم كار خودمان روي بايد

 كنيد له بايد را چيز همه. كنيم پرهيز بايد چيز همه از نه يا كنيد، اسراف بخوريد بشويد، هويتهم است مقدور كه جاآن تا

 و. است كرده تعبيه را قرآن هايآيه ابيات اين تويِ ببينيد، موالنا! نيستند هااين! نيستند هااين! را هوي هر. پايتان زير

 مگر ؟!ديگر كند جلب را توجه جوريچه گويدمي! ديگر كنند توجه بايد خوب ها،اين و قرآن به معتقدند كه هاييآن

  ! بخواني بايد را قرآن ةآي اين بيا ستيد،ه مسلمان گوييدنمي

  است شهوت دام بهر از واُكلُ  پس
  است عّفت آن الُتسْرِفُوا آن از بعد

  )٥٨٢ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 نبايد اين و. بپوشيد را، خودتان زيباي لباس را، خودتان زينت عبادت، موقع گويدمي دانيد،مي شما كه هم، آيه همان در و

 شما كه است حضور لباس اين و. است حضور لباس همين زيبا لباس از منظور! خواند نماز شودنمي لخت كه بشود يرتفس

  .است همين! نكنيد اسراف و بنوشيد و بخوريد. آورددرمي موازانه به را

  »الْمُْسِرفِينَ  ُيحِبُّ  َلا ِإنَّهُ  ۚ◌  ِرفُواُتسْ وََلا َواشْرَُبوا وَُكُلوا َمسِْجدٍ كُلِّ عِْندَ زِينَتَكُمْ  خُُذوا آَدمَ  بَنِي يَا«

 اسرافكاران خدا كه مكنيد، اسراف ولي بياشاميد و بخوريد نيز و. بپوشيد خود لباس عبادت هر هنگام به آدم، فرزندان اي«

  ».داردنمي دوست را

  )٣١ آيه ،)٧( اعراف سوره كريم، قرآن(

 فضا. باشد حاضر بايد آدم عبادتي هر در يعني. است حضور لباس اين ورمنظ را، خودتان زينت را، خودتان زيباي لباس اين

 باشد، اگر حضور لباس آن. نكنيد اسراف ولي بنوشيد و بخوريد طورهمين و. كند استفاده زندگي خرد از كه باشد، باز

. ندارد دوست را اناسرافكار خدا كه. آوردمي وجودبه توازن آن و. آيدمي در آن كنترل زير ما آشاميدن و خوردن

  . كندنمي ايجاد را توازن خدا. اندنپوشيده هست حضور لباس كه را زيبا لباس آن ديگر كه هستند كساني اسرافكاران

  َلَدْيه َنْبوَد ِبهِ محمولٌ  چونكه
  عليه محمولٌ  بودِ  ممكن نيست

  )٥٨٣ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(
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 گويدمي. شهوات بر صبر يعني َعلَيهمحمولٌ او نزد لَدَيه. است نفساني شهوات جااين در بِهمحمولٌ بيت اين از منظور حاال

  :گويدمي. بخوانم برايتان است شده نوشته كه را مطلبي يك بدهيد اجازه. نيست هم صبر نباشد هوي نباشد، شهوات اگر كه

 ميل اگر يعني( يكديگرند ملزوم و الزم ههشياران درد و صبر پرهيز، يعني پروردگار حكم و آرزو و شهوت ميل، وجود«

 و) بخوانيد است درست هم رُهبانيت البته( رَهبانيت). نيست هم هشيارانه درد و صبر درد، و پرهيز صورت اين در نباشد

 شودنمي خوب نباشد ميل اگر كنيدمي توجه( اندازدمي كار از را فرآيند اين موتور و ندارد معني كلي طوربه ميل قطع

 انسان نباشد هشيارانه درد و پرهيز و صبر اگر. ندارد معني هشيارانه درد و صبر و پرهيز نشويم، همانيده اگر شد، مانيدهه

 محصول براي و) دارد همراه هشيارانه درد و رنج صبر، كنيد توجه( دارد همراه هشيارانه درد و رنج صبر). شودنمي پخته

 هشيارانه درد و صبر كنيم، آزاد هشياري عنوان به را خودمان اينكه براي پس( است الزم ذهنيمن از هشياري شدن آزاد

  ».دارد معنوي لذت حق راه در هشيارانه درد و صبر). است الزم

  ؟!كنيدمي توجه. بله

  را تو مر نبود صبر رنجِ  چونكه
  جزا نايد فرو پس نبود، شرط

  )٥٨٤ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 هم پاداش پس نكشي، هشيارانه درد تو يعني نباشد هشيارانه درد شرط يعني تو براي نباشد، صبر رنج وقتي گويدمي

  . است ذهنيمن از شدن آزاد. است حضور همين پاداش. گيرينمي

   جزا آن شادا و شرط آن حَبَّذا
  جانفزا دلنوازِ  جزايِ  آن

  )٥٨٥ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 سخت صبر رنج كه حاال گويدمي ذهنيمن خوب. صبر رنجِ . صبر باال، شرط همين شرط شرط؟ دامك شرط آن َبه َبه گويدمي

 منتفي كلي طور به را موضوع يا. برممي بين از را ميل نشوم همانيده اينكه براي. نشوم همانيده اصال است بهتر است

. بشود همانيده است ممكن آدم چون كن رها! سالم بدن بدون سالم بدن! پول بي پول! را همانيدگي موضوع. اصال كنممي

 مردم ما كه كنيد، فكر نبايد شما البته و. كند آزاد صبر با را خودش ولي بشود، همانيده نوجوان ما، يبّچه بايد! نيست اين

 نيست كَس چهي. اندشده همانيده كه شوندمي بيدار موقعي. تقريبا همه. شوندمي همانيده مردم. كنيم همانيده بياوريم را

. بگويد را چيزها بديِ  تربيت و تعليم عنوان به بيايد نبايد كس هيچ بنابراين پس. نشود همانيده جهان اين به بيايد كه

 شدن جاري براي شده گشوده فضاي ايجاد اما. نيست بد چيز هيچ. است بد چيز آن است بد چيز اين كه. بگيرند ياد هابچّه
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 دلم بوخ. بكَن پر از را دلت. نَكَن را پَرَت كه گويدمي باشد يادتان. گويدمي را همان دارد. است الزم زندگي عشق و خرد

 چه: گويدمي االن. داريم الزم را پر. بكن را دلت نكن را ت َ پَر نه! ديگر بِكَنيم را پر همين بهتره بوخ گويندمي هابعضي

 دل هم يعني. جانفزا دلنواز پاداش پاداش، آن يعني. جزا آن شادا و. هشيارانه درد و صبر شرط يعني شرط، آن است خوب

 اين نكشيم هشيارانه درد و صبر ما تا يعني. پاداش يعني جزا جزا آن خود. كندمي زياد را جان هم دهد،مي نوازش را

  :كه بخوانم قسمت همين از هم بيت چند بدهيد اجازه بله. بياوريم بدست توانيمنمي را جانفزا دلنواز حضور پاداش

  ».است حقّ  هم حقّ از عاشق عملِ ثوابِ  آنكه بيان در«

 زنده خدا به داريم ما يعني. است خدا خود پاداشش يا ثوابش دهيممي انجام كه معنوي كار هر كه بگويد خواهدمي

  . است تيتر اين. بگردد فرعي ينتيجه يك دنبالِ  نبايد ذهنيمن با كسهيچ. شويممي

  اوست غم و انيشادم را عاشقان
  اوست هم خدمت ُاجرتِ و دستمزد

  )٥٨٦ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 زنده او به خواهندمي بلكه. بشوند رها مسائل از. است خوب حالم بگويد ذهنيمن كه گردندنمي اين دنبال عاشقان پس

 خواهندمي. بشوند زنده خدا به دخواهنمي يعني. است او خود شانخدمت و شانچالش كارشان، مزددست پس. بشوند

 شدگيهويتهم براي چيزي دنبال. برسند ثبات به و بشود مستقر خدا نهايتِبي بشود، زنده خودش به ايشان در خدا

  . است مربوط ابيات اين و. دهدمي نشان ذهن كه گردندنمي چيزي دنبال. گردندنمي

  تو چشم و زبان من را او گفته
  تو خشم و رضا من و حواس من

  )١٩٣٧ بيت اوّل، دفتر مثنوي، مولوي،(

 رضاي من شوم،مي تو حواس من شوم،مي تو چشم من شوم،مي تو زبان من كه ما، به است گفته خدا است؟ گفته كسيچه

 به من تو در بگذار نباشد كاريت مركز بگذار را عدم فقط تو شوم،مي تو چيز همه من شوم،مي تو خشم من شوم،مي تو

  .بشوم زنده ودمخ

  توي ُيْبصِر بي وَ  َيسْمَع بي كه رَوْ 
  توي سِرصاحبْ جايِ چه توي، سِر

  )١٩٣٨ بيت اوّل، دفتر مثنوي، مولوي،(
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 و صبر اين پس. ديد خواهي من چشم با و شنيد خواهي من گوش با تو نباش، نگران هيچ كه، گويدمي انسان به خدا و 

 كه نيست ذهنيمنِ و است خدا سِرِّ  انسان و است ما مقصود هااين. رساندمي جااين به را انسان هشيارانه درد و پرهيز

   و. باشد چيزي صاحب جااين نيست مني پس. باشد ِسرصاحبِ

  َوَله از لّلهَ  كانَ مَنْ  شدي چون
  َله الّلهُ كانَ كه باشم را تو من

  )١٩٣٩ بيت اوّل، دفتر مثنوي، مولوي،(

 اشاره اين و. هست او براي زندگي و هست او براي هم خدا باشد خدا براي كسي هر يعني باشي، نم براي اگر كه، گويدمي

  :كه است حديثي يك به

  »َله الّلهُ  كانَ لّلهَ  كانَ  َمنْ«

  ».اوست براي نيز خدا باشد، خدا براي كه هر«

  )حديث(

 چيز اين است خوب آن است بد اين كه، نياوريمدر فرمول خودمان از ما كهاين بهراجع كنيم؟مي صحبت چه بهراجع داريم

 است داده كسي هر به زندگي كه هرچه. است ذهن مال هااين. كُشت بايد خود در را خواهش اين كرد له پا زير بايد را

 كتاب خواندن در پرها اين گفت. است حضورش ابزارهاي هاآن است داده كه هرچه كند، باز را فضا فقط بايد است خوب

. بِكَنيمنبايد  را چيزهيچ ما يعني. نَكَن را هااين خورد،مي درد به بگذاري، قرآنت الي را هااين اينكهبراي درونت، قرآنِ 

  خالصه،. شو متنفر اين از است فالن آن است بد اين بدهيم ياد مردم به نبايد

  بَُود تماشايي ار معشوق غيرِ
  ُبوَد سودايي هرزه َنبوَد، عشق

  )٥٨٧ بيت پنجم، دفتر ي،مثنو مولوي،(

 يك اين باشد تماشايي ديگر چيز اگر است، تماشايي و بينيمي آن طريق از مركزت گذاريمي را عدم غيرازاينكه يعني

 اين و. ندارد را تماشا قابلّيت چيزهيچ خدا، معشوق، از غير يعني. است فكر يك حتماً . است سودا هرزه. است پوسيده فكر

  :ايمدهخوان قبالً هم بيت

  ُبوَد رنگي پيِ كز هاييعشق
  بُوَد ننگي عاقبت َنْبوَد، عشق

  )٢٠٥ بيت اوّل، دفتر مثنوي، مولوي،(
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 هااين خودمان، بين چه زندگي، و ما بين چه است، همانيدگي يك برحسب است، همانيدگي يك اساس بر كه هاييعشق

. باشد عاشق شما درون زندگي به من درون ندگيز كه نيست طورياين نيست، زندگي به زندگي عشق. نيستند عشق

  . بود خواهد ننگ شد، خواهد شرمندگي سبب عاقبت و شودمي عاشق خواست و همانيدگي برحسب

  فروخت بر چون كو ستشعله آن عشق،
  سوخت جمله باقي، معشوق جز چه هر

  )٥٨٨ بيت پنجم، دفتر مولوي،مثنوي،(

 كنيم روشن آتش خواهيممي ما مرتّب گيردنمي اّولش ديديد است آتش مثل ؛بگيرد كه است ايشعله آن عشق گويد،مي

 آتش كنيممي عدم را مركز كنيممي باز فضا ما اّولش. سوزاندمي را همه ديگر بقيه گرفت، جان ذرّهيك گرفت، آتش وقتي

 از استفاده و فضاگشايي اين. كنيممي باز را فضا اين طورهمين كنيممي باز گيرد،نمي دوباره كنيممي باز دوباره گيرد،نمي

 كه گويندمي آنها از بعضي كه باشيم داشته آنجا مختلف باورهاي ما كه دارد فرق شدن فرميبي جنس از و زندگي خرد

  . نه. فالن بشود، طوريآن بشود، طورياين مردم، از بشود جدا باشد، داشته رهبانيّت بايد انسان

 نكند جذب را ما زندگي و نشود عدم ما مركز تا شما براي است شده ثابت واقعاً  جلسه چند اين رد كنم يادآوري هم اين و

 انسان است سال هزاران است هاسال شايد كه است همين براي. ندارد وجود ذهنمنِ از ما رهايي امكان نباشد او عنايت و

  . بشود جدا اشذهنيمنِ از تواندنمي

 نيستيم ما كهچيزي آن شناسايي توان اين اگر ما، دل در بشود افروخته عشق اگر خدا، از غير ،معشوق از غير بنابراين پس

 مركز اين اين، گيردنمي اين ندارد، زور اين ولي. افتدمي شودمي شناسايي چيز همه بشود، افروخته ما در آن، جنس از

. رودمي بين از بعد گيردمي جان خردهيك بگيرد، انج اين گذاردنمي ذهنيمنِ. بدهيد ادامه بايد گيرد،نمي جان عدم

 هرروزه صدق و دارد موش ما ةخان دارد، موش كه، گفتمي آورديم؛ باشيم داشته هم اآلن شايد كه؛ گفتمي است يادتان

 اين كنيد ارتكر هم بدهيد ادامه مّدتي هم شما، بايد كاراين براي. ما مركز در بگيرد جان بايد عدم اين. دزددمي موش را

  ترقوي وقتي. بشود ترقوي شده گشوده فضاي و عدم اين تا بدهيد، ادامه كنيد تكرار بدهيد ادامه كنيد تكرار را، ابيات

 سوخت درواقع. افتندمي فوراً همه. نيستيد چه جنس از كه كنيدمي شناسايي فوراً ديگر ديديد آن برحسب شما و شد

 همين گويد،مي را هااينهمين اتفاقاً. كرديم ال نيستيم كهچيزي آن كرديم شناسايي ما و كردند پيدا شفا ما دردهاي يعني

  :است
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  71صفحه: 

  براند حق غيرِ  قتلِ در ال تيغِ 
  ماند؟ چه ال بعدِ  كه پس زآن نگر در

  )٥٨٩ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 خواهممي من. كَنيمي را من كه همانيدگي اي ،نيستم تو جنس از من كه كني شناسايي كهاين و شدن فنا تيغِ  يعني ال تيغِ 

 پولم من نيستم، تو من نيستم، تو من كردم شناسايي اآلن من. كَنيمي را من مرّتب كنم درست عدم مركزي ةهست يك

. شده گشوده فضاي آن را؟ هااين گويدمي كسيچه و. نيستم مقامم من نيستم، امبچه من نيستم، مادرم و پدر من نيستم،

 توانندنمي هااين كه ماّدي چيزهاي انكارِ تيغِ . رودمي يادمان فوراً و گوييممي لفظ به فقط نه است واقعي شناسايي ديگر اين

 جايش به ديگر، نباشد مركزم در پولم اين چه؟ يعني نيستم پولم نيستم شغلم جنس از من جنس؛ از من باشند، من مركز

 اين من نيستم اين من بگويي كهاين از بعد ال، بعدِ كه كن نگاه موقع آن گويد،مي براند؛ قح غيرِ قتلِ  در ال تيغِ . باشد عدم

  ماند؟ چه موضوع اين به بودي هشيار و نيستم اين من نيستم اين من نيستم

  رفت جمله باقي الّله، ِالَّا ماند
  زَفت سوزِ شركت عشقِ اي باش شاد

  )٥٩٠ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 و بشوند فنا و بشوند ذوب هااين بيفتند يعني كني ال را هاهمانيدگي ةهم كني ال كني ال كني ال وقتي. نيرومند يعني َزفت

 ماند؟مي چه كَنيممي آنها از را خودمان يكي يكي بعد گذاريممي را عدم كنار، رانيممي اوّل بشويم كوچك هاآن به نسبت

 بفهمد آدم شودمي سبب هشيارانه درد است؟ يادتان حَبَّذا، گفت،مي پاداش، اين و .ماندمي خدا فقط. ماندمي خدا فقط

 همين همين،. فهمدمي هم آگاهي روي از. فهمدنمي نكشد درد تا. نيستم من كشممي درد اآلن برايش كهچيزي اين كه

 كنيم، محكوم را همانيدگي موضوع كهاينبدون. است هم مثل هم اشبقيه شناختيم دوتايكي كند،مي آگاه را ما هادرس

 شريك يعني شركت عشقِ اين و. كنيممي جدا را خودمان و كشيممي هشيارانه درد ما كنيم، له پا زير را مانميل ،كنيم بد

 را، ذهنيمنِ خداي به دادن قرار شريك خاصّيت دادن، قرار شريك خدا، با وحدت يعني عشق،. خدا به دادن قرار

  . است هم نيرومند است، هم َزفت و سوزاندمي

 اين كند كار بايد خدا كهجايي يعني. نيست رهبانّيت شده گشوده فضاي در گفت كه جاآن از جا؟اين به آمديم كجا از

 بكشم، زجر كنم، فرو تنم به ميخ دانمنمي بزنم، خودم سر توي كنم، محروم بگيرم، فاصله مردم از گوييدمي كه چيزها

 ذهنيمنِ اختراع مال هااين. خورندنمي درد به هااين از كدامهيچ ها،اين از است جور هزار كنم، اشتنبيه بزنم، را بدن

  كنم، بزرگش كه ببينيد، هم بيت اين. بله. است
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  72صفحه: 

  او وَجهِ  جز هالِكٌ  شَْيءٍ ُكلُّ 
  مجو هستي او، وَجهِ در اينه چون

  )٣٠٥٢ بيت اوّل، دفتر مثنوي، مولوي،(

 همان كه را او جنس بايد شما پس. يعني خدا جنس او، جنس از غير رفت خواهند بين از و هستند آفل يزهاچ ةهم يعني

 جستجو هستي نيست عدم مركزتان كهوقتي يعني نيستيد، او وجه در وقتي. كنيد صبر و بگذاريد مركزتان در است عدم

 گسترش را، بودن آن را، داريهستي آن است، عدم نمركزما كهوقتي فقط داريم حق ما پس. هستم من گوييدنمي نكنيد،

 حسِّ  نبايد هستند، مردني كه چيزها ةهم است جسم ما مركز وقتي. است عدم ما مركز وقتي هستيم، من بگوييم بدهيم

 جذبه ديگر، نيست عدم گيريم،مي را كار جلوي است، جسم مركزمان وقتي بكنيم وجود حسِّ گويد،مي حاال. بكنيم وجود

 درست را ما ترازو و موازنه در اين. بشود موازنه ما ميل و هوا كه شودمي سبب عدم مركز پس. ديگر گيردنمي ورتص

  . است الزم ما تبديل براي و دارد هم معنوي لّذت صبر ولي صبر، دارد درد. كندمي پخته كند،مي

  :گويدمي بدهيد، اجازه را اين بله،

 هستيم، او وجه در (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شماره است عدم مركز وقتي اآلن او، وجه او؛ َوجهِ جز هاِلكٌ شَيْءٍ كُلُّ

 هستي جستجوي نبايد است، همانيدگي از پر ما مركز يعني نيستيم، او وجه در كهوقتي. است ما مركز در او جنس يعني

 هشياري شودمي كه كنيم،مي پيدا هستي ما د،هستن آفل كه همانيدگي، چيزهاي برحسب آنها، برحسب اينكهبراي. بكنيم

  . جسمي

  فنا باشد ما َوجهِ  اندر كه هر
  َجزا نَبْوَد هالِكٌ  َشْيءٍ ُكلُّ 

  )٣٠٥٣ بيت اوّل، دفتر مثنوي، مولوي،(

 هاسمج و هاهمانيدگي به نسبت و بگيرد را عدم مركز كسي هر فنا، باشد ما َوجهِ  اندر كه هر. ما به است زندگي زبان از اين

 از غير چيز همه كهاين ةآي يا فرمولِ  اين پس. بِكَن آن از را دلت بلكه نَكَن را اين كه گفتمي طاووس به گفت، كه بميرد،

 سقوط دايماً است جسم جنس از ما مركز وقتي كه بينيدمي يعني چه؟ يعني. شودنمي شاملش است، رفتني بين از او وجه

 چرا؟. ريزدمي فرو دايماً ما مركز اينكهبراي ترسيم؟مي قدراين چرا ما. ترسيممي هم ما د،ريزمي فرو دايماً اين، كندمي

 بجوييد هستي گذاشتيد را عدم وقتي بگذاريد، را عدم بياييد شما. است رفتني بين از او وجه از غير چيزي هر اينكه براي

 وقتي ولي. كندمي زنده او به دهد،مي سترشگ عدم برحسب را شما عدم برحسب جستن هستي كه بينيدمي موقعآن

 به فاني جسم يك از ما كه است همين براي. وجودحسِّ كنيد؛مي پيدا گسترش هستي لحاظبه جوييدمي هستي از جسم
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  73صفحه: 

 ازبين هااين ةهم چراكه ترسيم،مي هستند آفل هااين ةهم چون و كنيممي درست ذهنيمنِ و پريممي فاني جسم يك

(افسانه  ٩[شكل شماره بگذاريد جسم شما. هستيم رفتني بين از كنيممي حس ما بنابراين پس ندهست رفتي

 (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شماره بگذاريد عدم ترسيد،مي شويدمي رفتني بين از جنس به تبديلذهني)]من

  . است ساده ليخي. ديگر است درست بله؟. ترسيدنمي و شويدنمي رفتني بين از جسم به تبديل

  فنا باشد ما َوجهِ  اندر كه هر
  َجزا نَبْوَد هالِكٌ  َشْيءٍ ُكلُّ 

  )٣٠٥٣ بيت اوّل، دفتر مثنوي، مولوي،(

 يكياين ولي .است جسم جنس از جنسش اينكهبراي است رفتني بين از اين نه، ذهني)](افسانه من ٩[شكل شمارهاين

 همين به نسبت مركزش، است گذاشته را خدا جنس خدا، وجه. خدا وجه در نه، (حقيقت وجودي انسان)] ١٠[شكل شماره

  . است شده فنا هستند رفتني بين از و هستند فاني كه ذهني)](افسانه من ٩[شكل شماره هاچيننقطه

  :است آن ةآي هم اين بله،

  »ُترَْجُعونَ  وَإِلَْيهِ الْحُكْمُ َلهُ وَْجَههُ  إِلَّا اِلكٌ هَ شَيْءٍ  كُلُّ ُهوَ  ِإلَّا ِإَلهَ  لَا آَخرَ ِإَلهًا اللَّهِ  َمعَ َتْدعُ  وََلا«

 فرمان فرمان،. او ذات مگر است شدني نابود چيزي هر. نيست او جز خدايي هيچ. مخوان را ديگري خداي يكتا خداي با«

  ».شويد بازگردانيده او به همه و اوست

  )٨٨ آيه ،)٢٨( قصص سوره كريم، قرآن(

 او؛ ذات مگر ها؛اين همين است؛ شدني نابود چيزي هر. نيست او جز خدايي هيچ. مخوان را ديگري خداي يكتا خداي با

 فضاي در او خرد به بايد يعني اوست؛ فرمان فرمان، مجو؛ هستي نيست مركزت در او ذات يعني نيستي او ذات در وقتي

 و مركزت بگذاري را هاهمانيدگي را، اجسام اين يتواننمي يعني. شوندمي بازگردانده او به همه و كني؛ گوش شده گشوده

  . است عشق همان اين كه برگردي، او به هستي زنده تنت در كهدرحالي و بروند بگذاري را هااين بايد داري، نگه

  :بخوانيم هم بيت اين

  اّولين و آخرين بود همو خود
  مبين اَحَول ةديد از جز شرك

  )٥٩١ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

   ».ديد تواننمي بينان دو چشم از بجز را شرك. است حق حضرت همان آخر و اوّل«
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  74صفحه: 

 همانيده آييممي خالي، ةداير هستيم، او جهان اين به آمدن از قبل ما كنيد،مي توجّه اوّلين؛ و آخرين بود همو خود

 شودمي خالي هي گذاريممي را عدم نيمكمي باز را فضا يواشيواش شود،مي چيننقطه از پر شودمي پر دايره شويم،مي

 و آخرين بود همو خود. هست او هم آخرش هست او اوّل پس. خالي ةداير شويممي دوباره شودمي خالي شودمي خالي

 بد خوب بد خوب بد خوب بد خوب كند،مي قضاوت دايماً  يعني دارد دوبين ةديد و است شرك ذهنيمنِ وسط اين اوّلين،

  . بشناسيد را اين شما مقاومت، و

  »َعلِيمٌ شَيْءٍ بُِكلِّ َوُهوَ وَالْبَاطِنُ وَالظَّاهِرُ  وَاْلآِخرُ اْلأَوَّلُ  ُهوَ «

  ».داناست چيزي هر به او و باطن، و ظاهر و آخر و اوّل اوست«

  )٣ آيه ،)٥٧( حديد سوره كريم، قرآن(

  :است زيبا هم بيت اين. بله. دانيدمي شما را هاآيه اين البّته

  ميان در ما تويي آِخر و اّول
  بيان در نيايد كه هيچي هيچ

  )٣٥٠١ بيت چهارم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 درد روزروزبه و است شده تشكيل رفتني بين از چيزهاي براساس كه ذهنيمنِ روي ما ديگرعبارتبه. تويي آخر تويي اوّل

 اصالً  كه است هيچي هيچ وسط، آن در ميان، در ما ذهنيمنِ اامّ تويي، آخر تويي اّول. كنيم تأكيد نبايد كندمي زياد را

 نياييد كه بفهمند بايد مردم. ندارد صحبت ارزش ندارد، بيان ارزش يعني بيان، در نيايد كه هيچي هيچ. ندارد بيان ارزش

 توضيح اين و. ندارد زدن حرف ارزش اصالً  اين كردم، را كارآن كردم، را كاراين است، طوراين مانذهنيمنِ كه، بنشينيد

  : است جالب هم

 بيان قابل ذهنيمنِ عنوانبه هم ما ناچيزي. شويم زنده آن به بايد و نيست بيان قابل الهي نهايتبي عظمت كه طورهمان«

  ».شويم زنده خدا به و كنيم انكار را آن زودتر هرچه بايد. ندارد بيان ارزش و نيست

 خواهدمي ما در را نهايتشبي بعد است نهايتبي اّول او. داريم ذهنيمنِ ما وسط اين است آن هم آخر است آن اوّل پس

 درست ما ذهنيمن نام به مجازي چيزِ  يك هم وسط اين و نيست، بيان قابل ما براي او نهايتبي. كند مستقر اصطالحبه

  .باشد راحت خيالمان كنيم، رها اصالً  است بهتر ندارد صحبت ارزش اصالً  هماين كرديم،

  آن؟ عكس جز ُبوَد ُحسني عجب، اي
  جان غيرِ  از ُجنبشي را چند نيست
  )٥٩٢ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(



  Program # 846                                                          ۸۴۶نامه مشاره بر

  75صفحه: 

 بِجُنبَد، زندگي از گرفتن نيرو بدونِ تني كه شودمي باشد،ن او روي انعكاسِ كه است جهان در زيبايي هيچ آيا گويدمي

 اولِ  كه ايمفهميده اآلن ما و جُنبَدنمي چيزيهيچ زندگي نيرويِ بدون و ست،ا زندگي چيزهمه در اوست، چيز همه يعني

 اآلن دانيممي كرديممي فكر حاال تا اگر دانيم،نمي چيزي ما مجازي منِ  عنوانبه وسط اين در اوست، ما آخرِ و اوست ما

 اثري هيچ درد جز به كارش ارد،ند ارزش فكرش ندارد، ارزش هايشصحبت ندارد، صحبت ارزش دانيم،نمي فهميممي

  .ندارد

  َخَلل جان در بَُود كه را تني آن
  عسل در بگيري گر نگردد خوش
  )٥٩٣ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 زندگي بدهي، او به كني جمع اطرافش را چيزها بهترين اگر دارد، َخَلل جانش دارد وجود ذهنيمن مركزش در كه را تني هر

 دست به را آن بياوريم، دست به را اين كه كنيم فكر نبايد ما كنيم، درست را مانمركز اول بايد ما يعني شودنمي شيرين او

 و شيرين مانزندگي آيد،مي شيرين آيدمي عسل ذهنيمن نظرِ به هااين ةهم كه بياوريم، بدست هم را يكي آن بياوريم،

  .چيزي چنين نيست شد خواهيم خوشبخت ما

  بود زنده روزي هك داند كسي اين
  ربود جامي جان جانِ  اين كفِ  از

  )٥٩٤ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 طرف آن از ايمي جام يك و شده زنده زندگي به يعني كرده، تجربه را زندگي روزي يك كه داندمي كسي را اين: گويدمي

 باز را فضا باالخره كه فهمدمي كسي را اين شوند،نمي متوجه ذهني ِهايمن گوييممي را هااين: گويدمي است، رسيده او به

 زندگي خردِ و شناسايي اين و عدم مركز و سبببي شادي كه فهميده و گرفته، زندگي از ايمي يك صورتي هر به يا كرده،

  .كرده نگاه هاهمانيدگي برحَسبِ فقط هميشه كه نه چه؟ يعني

  رُخان آن ستنديده او چشم آنكه و
  دُخان تَفِّ  اين تجانس او، پيش

  )٥٩٥ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 نشان او به را خودش زندگي و نكرده، باز را فضا نكرده، عدم را مركزش كه هركسي نديده، را ُرخ آن كه هركسي: گويدمي

 اين كه ويمشمي متوجه اآلن ما پس نيست؛ است، زندگي همين ذهني،من دودِ  دود، اين گرميِ كه كندمي فكر نداده،

 زندگي هااين ديگر دردهايِ اين ها،رنجش اين انتظارات، اين ها،جوييكينه اين ها،تلخياوقات اين دعواها، اين ها،استرس
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  76صفحه: 

 بگوييم هم چههر ما گويد،مي را زندگي است نكرده مزه كهكسي حاال هستند، ذهنيمن دودِ گرماي همين هااين نيستند،

 خودِ  دهيم،مي نشان كه را اطالعاتي ها،استدالل همه اين با كندمي گوش برنامه اين به كسي گرا ولي شود،نمي متوجه

 نيست، ما اصلِ  ذهنيمن داريم، ذهنيمن ما كه بشويد متوجه كه برسيد جايي يك به بايد ديگر شما قرآن هايِ آيه و موالنا

 شلوغ مركز انعكاس بيرون، در است بد تانزندگي اگر و كنيد كار خودتان روي بايد بدهيد ادامه نبايد شما نيست، ما جنسِ

  .است خودتان

  عبُدالْعَزيز عُمَّر او نديد چون
  نيز حّجاج بَُود عادل او پيش

  )٥٩٦ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 كسي اگر كه است اين منظورش است، بوده ظالم حجاج به بوده، عادلي بسيار انسان يك هرحالبه عبدُالْعَزيز، بن ُعمَّر اين

 كه ذهنيمن كارهاي كه كندمي فكر باشد، نديده را عدم مركز و شده گشوده فضاي شادي و انصاف و عدل اصطالحبه

 در كه مان،ذهنيمن ديدِ  همان را انصاف و عدل ما است، عدل خودش اين آن، جفاهاي آن، هايظلم است، حجّاج همان

 نظر در خدا كه نيست زندگي آن كرده، ينأمت ما براي ذهنيمن كه زندگي آن يعني م،گيريمي است حّجاج نمادِ  جا اين

  .است داشته

  ثبات را موسي مارِ  او نديدي چون
  حيات پندارد سِحر حِبالِ در
  )٥٩٧ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،(

 جمع حِبال درحِبال، صورتاين در نشده، جدا ذهنيمن از و نشده قائم نشده، زنده زندگي به لحظه اين در كه هركسي

 دهيم،مي جان آنها به و شويممي همانيده ما كه است هاييفكر همان ساحران هايريسمان ريسمان، يعني است حَبل

 يا كه استكسي موسي هستيم، ساحران جزو هم ما هستند، ساحران حبالِ  همان هااين دارند جان بينيدمي ما فكرهايِ 

 كنندمي گذاريسرمايه را زندگي كهكساني است، شده زنده خدا نهايتبي به است، شده زنده زندگي هب كه استكسي نماد

 بينيدمي است، سِحر هااين داريم، مار هم ما گويندمي مار، مثل خورندمي تكان هااين و دهندمي جان فكرها به و ذهن در

 فكرهاي گرفتن، عيني را هاآن و دادن حركت و دادن جان آنها به و هافكر با شدن همانيده همين معني در موالنا را سِحر

 نيستند، حقيقي هاآن ترسيدن، شدن، خشمگين كردن، درست هيجان دادن، نشان واكنش هاآن به و گرفتن جدي را هاآن

   گويد؛مي است سحر هااين
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  77صفحه: 

  ثبات را موسي مارِ  او نديدي چون
  حيات پندارد سِحر حِبالِ در
  )٥٩٧ بيت پنجم، دفتر ثنوي،م مولوي،(

 به كه حركت حال در فكرهايِ  يعني هستند، حركت حال در كه هاييريسمان يا كه، هاييمار اين در كه كنيممي فكر ما

  .ندارد نه، دارد؟ وجود زندگي هااين در ها،اين دارند جان نظر

  قياس كرده معجزه با را ِسحر
  اساس پندارد مكر بر را دو هر

  )٢٧٧ بيت اول، دفتر ثنوي،م مولوي،(

 اين است، پنجم دفتر ٥٩٧ بيت خوانديم،مي كه بيتي هستند مربوط ابياتِ ولي است، ٢٧٧ بيت از اول دفتر از اين البته

 را زندگي نيروي كسي يك يعني سِحر نيست، قياس قابلِ معجزه با سِحر كند،مي كمك آن فهم به كه است بيتي يك

 هستند زنده هااين گويدمي داندمي زندگي را هاآن آورد،مي در حركت به را هاآن و هاهمانيدگي در كندمي گذاريسرمايه

 ذهنيمن كه كسي يك كند،مي معجزه شما براي زندگي نهايت،بي كنيدمي باز را فضا كه استاين معجزه است، سِحر اين

 شدن زنده معجزه آن نه، است، گرفته قرار مجاز مكر، روي دو هر كه كندمي فكر و كندمي مقايسه معجزه با را سحر و دارد

  .است ذهني يكي اين است، عيني است، واقعي زندگي به

  را اِستيزه از موسي ساحرانِ
  عصا او عصايِ چون برگرفته

  )٢٧٨ بيت اول، دفتر مثنوي، مولوي،(

 راه آن دنبال و آورندمي در حركت به و نددهمي جان فكرها به كردم عرض كه هاييانسان يعني موسي، ساحرانِ  پس

 موسي ساحران دارند، مجازي زندگيِ هستيم، زنده ما هااين براساس و هستند زنده هم هااين گويندمي روندمي ُافتندمي

 تهبرگرف« است، مجازي هااين عصايِ  ولي گيرند،مي عصا يك هم آنها ستيزه رويِ  از جهان؛ مردم اكثريت تقريبا هستند،

 نهايتبي است، زندگي ثباتِ است، زندگي نهايتِ بي موسي عصايِ عصايشان، است ذهنيمن ،»عصا او عصايِ چون

 دهند،مي جان فقط فكرها به موسي ساحرانِ اما خداست، خودِ  است، زندگي خودِ  است، زندگي جوششِ  است، داريريشه

  .است عصايشان ذهنيمن عنوانبه آنها ةمجموع
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  78صفحه: 

  ژرف است فرقي عصا آن تا عصا زين
  ِشگَرف راهي عمل آن تا عمل زين

  )٢٧٩ بيت اول، دفتر مثنوي، مولوي،(

 خورشيد مثل كرده، باز نهايتبي را درون فضايِ  كه كسي يك كجا؟ موسي عصايِ و كجا ساحران عصايِ  گويدمي

 خالقيت از سبب،بي شاديِ  از خدا، امنيتِ  از اخد قدرتِ  از خدا، هدايتِ  از خدا، خردِ  از زندگي، خردِ  از لحظه هر درخشد،مي

دائماً  كند،يم زهيست كه دنبال مارها راه افتاده رفته، دائماً  يكس آن! كجا اين شود،مي برخوردار او شكرِ از او، رضايِ  از او،

 كند،يدشمن درست م كند،يمساًله درست م كند،يمانع درست م كند،يقضاوت م كند،يناخشنود است، مقاومت م

   كجا آن كجا؟ نيرا دارد، ا يمنف جاناتيتمام ه ترسد،يم

است،  تيّ خالق يكيدر مسائل است، در موانع است، در دشمن است. آن  يهست، تلف كردن زندگ زهيعمل، عملِ ست نيا 

  دلِ باز شده است كه: ك،يجهان است، پخشِ عشق است،  يِآبادان

  و ِسجِل  ماءيا رِ يُنطق و غ رِيغ
  زِ دل زدياران تَرجمان خهز صَد

  )١٢٠٨ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو

جز درد و سم پخش  يكي ني. ارونيبه جهان ب روديم شوديجا منتشر مكه باز شده هزاران تا بركت از آن يدل كي 

  . كندينم

  كو ناخورده است آبِ زالل  مرغ
  آِب شور دارد پرّ و بال اندر
  )٥٩٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

آب  يعنيآب شور  ،يجسم يارينظر را نخورده، در آب شوِر هوش ياريكه آب زالل حضور را نخورده، هوش يانسان

مان چه است. اِشكال مينيبب م،يپس ما به موالنا گوش كن كه. شناسدينم زند،يكه پر از درد است، پر و بال م ياياريهوش

 يناراحت م،يقضاوت كرد م،يمقاومت كرد م،يكرد زهيما اگر دائماً ست م،يرددائماً آب شور خو م،يما اگر آب زالل نخورد

بوده،  مراهبا درد ه ميكه خورد يانرژ شهيهم م،يديمنعكس شده، درد كش رونيهر لحظه مركزِ پر دردِ ما در ب م،يديكش

  .ميدرد بكش م،يآب شور بخور نيكه، خدا ما را خلق كرده هم ميفكر كن دينبا و. ميآب شور خورد گر،يد ميآب زالل نخورد
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  79صفحه: 

  نتوان شناخت يبه ضِد، ضِد را هم چون
  زخم، بشناسد نواخت نديبب چون

  )٥٩٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

بوده كه  يهم طرح زندگ نيا ن،يشناخت. بنابرا شوديكه، فقط با ضد، ضد را م آورديموضوع را دائمًا مرّتب م نيا موالنا

 يچون به اندازه كاف م،يهست طيما واجد شرا يهمه يعني. ميبشناس ميرا بتوان يعد نوازش و مهربانب م،ينياوّل ما زخم بب

 د،يآيم يو نوازش زندگ ديكنيو عدم م ديكنياآلن كه، مركز را باز م .يذهناز منِ و رونياز جهانِ ب م،يديكش يدرد و سخت

است،  تيّ حسِّ امن نياست، ا ينترس نيا ست،يامش زندگاست، آر سببيب يِ شاد ست،ينوازش زندگ نيا شناخت. يخواه

اش به همه يوقت م،ياصدمه خورده يبه ما زخم زده، صدمه زده. وقت يذهناست، چون منِ ييآرامش خدا نياست، ا ييخدا

  .ميبشناس ميتوانيرا م يكه مركز عدم شده، نوازش زندگ ياز وقت م،يزنياآلن كه نم م،ياخودمان صدمه زده

  ستمقدَّم آمده ايدن رمالجَ
  اََلست مِيقدِر اقل يبدان تا

  )٦٠٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يو قلمرو شوديتان و باز ممركز ديگذاريشما عدم را م ،يعلّت اّول آمده، كه وقت نيبه ا ايبا دن يدگيو همان ايدن نيبنابرا

 ،يذهنمنِ يما دردها يچه خوب است. وقت نيه به، عجب، ابه ب ميگويم دهد،يخودش را به شما نشان م ييكتاي يفضا

 شود،يما باز م ياَلَست برا مياقل كياآلن كه  م،يادهيدرد را د جاديمسئله، ا جاديمقاومت، قضاوت، ا ،يجسم يِاريهوش

كه حسِّ  مينيبيم اشوي واشي. ميشويم فرميب يرهيدا مي. دارميكه از اوّل در آنجا بود يميهمان اقل يعنيَالَست  مياقل

ما  ستند،يهستند، مثل قبل ن يگريد يزهايچ كي هانيا ميريگياز او م ميمان را، دارو عقل تيت و قدرت و هدايَّامن

  .»اَلَست ميقدِر اقل يبدان تا« م،يدانيقدرش را م

  يجا روآن ،يواَره جانياز ا چون
  يابد شاكر شو يخانهشِكَر در

  )٦٠١ تيپنجم، بدفتر  ،يمثنو ،ي(مولو

را  يبركتِ زندگ نيو ا ميكه ما مركز را عدم كن يكم كيجا. آن يرويم ،يذهنمنِ نياز ا يعني ،يكه رها بشو جانيا از

 مييآيم اي ييكتاي يبه فضا ميرويم جهيرا، در نتو صدمات آن يجسم ياريهوش ميكنيرها م ميو با آن آشنا بشو ميريبگ

  .ميشويساكن م يابد يلحظه نيا يعني ،يابد يرخانهو در شِكَ،لحظه نيبه ا
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  80صفحه: 

  ختميبيآنجا خاك را م ييگو
  ختميبگريجهانِ پاك م نيز

  )٦٠٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

را  يو جاودانگ ينَتَرس م،يكنيرا م سببيب يِشاد يو تجربه،ميشويمستقر م ؛يابد يلحظه نيبه ا مييآيكه م يوقت

. ميگرفتيم يدگيهمان م،يداديم يدگيدائماً همان م،يكرديم يخاك باز ميكه در ذهن، ما داشت ميمفهيم م،يكنيم

 يعنيجهان پاك،  نيو از ا،هانينداشته ا دهي. فاميدرشت است آن را بردار يكيكدام  مينيبب م،يكرديرا اََلك م هايدگيهمان

  .ميختيگريم ياَبد يلحظه نيمان، و از اپاِك درون يفضا

  اجل ميبود نياز شيپ غايدر يا
  اندر وََحل يعذابم كم بُد تا

  )٦٠٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

تر دردم كم هايدگيل و همانتا در گِ  د،يرسياََجلم زودتر م ،يذهن ِنسبت به من ُمردميتر مكاش زود يكه ا مييگويم و

  خواند. ميخواه ندهيشاًاهللا در آرا ان اشهيبق ميجا بسنده كن نيبه هم دي. بله اجازه بدهشديم

عقل و  ديگويكه صحبت هاروت و ماروت است. م ديگويم د،يبخوان ديبرو ديخواهيجالب هست اگر م يليهم خ اشهيبق

جالب است آن قسمت. هاروت و  يليخواهم خواند، خ ندهيشاًاهللا در جلسات آ. انجانياند اروح، گرفتار شده ،ياريهش

اند، و دوتا همان هاروت و ماروت نيو روح، ا ياريو هش ،عقل نيكه ا ديگويم ن،يتا فرشته بودند آمدند زموماروت د

 ريگ نياز ا ديو با جانيافتاده ا ريما، گ ياريو هش يعقِل ما به عنوان زندگ يعني اند.افتاده ريدر چاه بابل، گ جانياند اآمده

  خودش را رها كند.
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  81صفحه: 

  


