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 2صفحه: 

 ( ۲۵۵۳شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی )مولو

   ؟نمی گویی ؟كجا شد عهد و پیمانی كه می كردی
 ؟ نمی جویی ،دو به جان و دل ترا جویَا كسی را ك  

  
 د  شویَدیده می خون ه خود ب دل افكاری كه روی  

 ؟شوییخود نمی داری دو دست چرا از وی نمی 
 

 ت  شدم من راست یكسانَ  ،مژگانت تیر  مثال 
 ؟ژ چو ابروییمن تو با من ك   بخت   چرا ای چشمِ 

 
   ؟شی بدین زاریك  بُت جفاكاری كه میچه با لذّ

 چو خوش خویی  :كشته ترا گوید  پس آنگه عاشقِ 
 

 ز شیران جمله آهویان گریزان دیدم و پویان  
 خدا داند چه آهویی ،آن شیری  ن دال جویا 

 
 یاری تو   كوی  مقیمِ  ،دال گرچه نزاری تو

 زان كوییترا مژده ك   ،مرا بس شد ز جان و تن 
 

  وْه در گ گهی باال و گ   ،دوخوش می شاهِ به پیش 
 كه او چوگان و تو گویی ،ز تو خدمت  ،ازو ضربت 

 
 ندیدم در تو جز دلبر   ،ررتاسَستیم سَ دال جُ

 گویم كه تو اویی اگر  ،مخوان ای دل مرا كافر 
 

 كه اندر بیخودی آنم  ، مبیخودی زانَ غالمِ
 م تو آن سوییمن این سویَ  ،خود چو بازآیم به سوی   
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 گوید  د كه میدان مانَ كز مالمت او ب  ،خمش كن

 ندوییتو هِ ،ركمدانم كه من تُتو نمی زبان   
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 4صفحه: 

 .کنمی شمس موالنا شروع م  وانیاز د ۲۵۵۳گنج حضور امروز را با غزل شماره  برنامه  یپرسسالم و احوال  با

   ؟نمی گویی ؟كجا شد عهد و پیمانی كه می كردی
 ؟ نمی جویی ،دو به جان و دل ترا جویَا كسی را ك  

 ( ۲۵۵۳شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی )مولو

که مرتب با من   یمانیکه آن عهد و پ  دیگوی م ییبه زبان دو گریباشندۀ د کیبه  یاباشنده کی دیآینظر مبه پس

چه شد؟ پس چرا    مانیعهد و پ  ن یا  ییگوی نم  ی عنی  ،یآن کجا است؟ الزم هست که با آن عهد وفا کن   یکردی م

 شود؟ ی اجرا نم 

درست است.    نیبه ما باشد و ا  یاز زبان زندگ  تواندیباشد و م   یاز زبان ما به زندگ  تواندی که م  دینیبی م  پس

است دارد اين    كتا یكه فقط   ی زندگ ای هوش    ک ی  زند،ی حرف را م نیدارد ا  ییكتایاست که در واقع    نیا  اشی معن

  خواهد ی م   ،یزندگ   کی  ،ی اریهش  کیاست که    نیا  يدهو آن پد  کندی را بيان م  یادهیپد  کیو دارد    کندی صحبت را م

بدهد و آن تکامل و آن مرحله در واقع منظور انسان است، مقصود آمدن انسان    به تكامل خودش در انسان ادامه

چه خدا به ما    م، ییبه خدا بگو  م، ییبگو  ی که هر دو درست است، چه ما به زندگ   دینیبی جهان است. و م  نیبه ا

  کند ی دارد کشف م  واشیواشی  یار ی هش  ک یوجود ندارد، فقط    ی که من  کندی م  انیرا هم ب  قت یحق  نیا  ی. ولدیبگو

 در ذهن است.  یار ی مرحله موقت و آن مرحله اقامت هش  کیاز  ؟یز یکند، از چه چ دایتکامل پ دیکه با

که روز اَلَست با خدا بستم که من از جنس تو هستم و او    یمانی عهد و پ نیا دییبه خودتان بگو دیتوانی شما م پس

  ی بعد  یها ی دگیبا همان  یبعد  یها آن کِشت   ی که کاشته شده است و من رو  یکرده است، آن کِشت  اول دیی هم تأ

  ارانه یمن به آن عهد وفا کنم؟ اگر قرار باشد که هش  ایکِشت  اول رشد کند؟    نیام، وقتش است که اخودم ساخته 

  ن ی ا  پس  م.بشو  لیبه او تبد  یعن یبشوم،    یزندگ  تیو ابد  تینهای از جنس ب  ارانه یهش  دیبه آن عهد وفا کنم، با

  خورد؟ ی به چه درد م  نیا  د،یشوی که هر لحظه صورت من را با خون م   دیگوی دوم م  تیکه در ب  یذهنمرحله من 

  ش یب  یتوهم   یذهن. اصالً من دهمی ادامه م  یذهنمن بيش از حد در ذهن به من   ست،ی ذهن محل اقامت من ن   نیا

 . نمی بب دیبا ی د زندگیغلط است، من با د های دگ یمن بر اساس همان  دید نیو ا ستین

  ا یموالنا اِشكال انسان    تیب  نیدر هم   د ینیبی که م  طورنی و هم  ؟ین یغلط بب   یخواه یم   ی تا ک  دیگوی اول م   مصرع

چرا    ؟ی شوی زنده م  به خدا  یِک  ؟ یکنی عهد وفا م  نیبه ا  یکِ  دیگوی . دارد مکندی مسئله انسان را دوباره بيان م

تو    کندی که او تو را به جان و دل جستجو م  ی که کس  دی گوی مصرع دوم م  بعد  ؟ یامانده  تیمحدود  یتو   قدرنیا

مند  عالقه   دهد،ی ادامه م  یکه در ما اآلن به زندگ   ی زندگ  ک ی  نیا  ،ی اریهش   کی  نیا  یعن ی  !؟یی او را بجو  ی خواهی نم
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  م، یشنوی نماند. پس هم ما م   یباق  ینذهصورت من بشود و به  اشه یبه جنس اول  لیاست به جان و دل دوباره تبد

گوش ما بر اساس    کهنیا  یچرا؟ برا   م،یما بشنو  مییگویرا م  هانیپس ا  داند،ی که خدا بشنود، او م  ستیالزم ن

 . شنودی م های دگ یهمان 

  قتا  یحق  ،یجهان ن یا  یزهایشده است با چ  دهیاست و اآلن همان   یکه اصل ما که خود زندگ  میفهمی مصرع م   نیهم  از

را به ذهنمان    نیکه ما ا  میگويی م  یبه زندگ   می. و ما دار کندی اصل خودش را که خدا است به جان و دل جستجو م

  دایتو را پ  یبه جان و دل تو را جستجو كنيم ول  میخواه یوجود دارد که گرچه که ما م   یاآلن چه اشكال  م،یاده یفهم

  م، یکنی نم  ییگشافضا   کهنی ا  یبرا  م، یکنی با ذهنمان جستجو م   کهن یا  یبرا   د،یگوی و اشكال کار ما را هم م   م یکنی نم

به خدا برسند،    خواهند ی عقل ما است. مردم با ذهنشان م  ن یادامه دارد و ا  های دگ یهمان  قیاز طر   دنید  کهنیا  یبرا

کار خودش    م،یکه ما امتدادش هست  یزندگ   یعن یاو    میدهی امكان ندارد. چرا اآلن اجازه نم  نیبه حضور برسند، ا

 را خودش بكند؟! 

 )دایره عدم اولیه( ۰شكل شماره 
 

 ها( )دایره همانیدگی  ۱ شكل شماره 

 )دایره عدم(  ۲شكل شماره 
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  زها یبا چ  میشوی م  دهیهمان   دهند، ی نشان م  هاشكل   نیکه ا  طور ن یجهان، هم  ن یبه ا  مییآی است که ما م  نیا  قت یحق

  ی وقت   م، یهست   یفرمی ب  م،یهست  یار یهش  م، ی هست  )دایره عدم اولیه([   ۰]شكل شماره و در واقع ما که از جنس عدم  

)دایره    ۱  ]شكل شماره  میربالفاصله استعداد فکر کردن دا   یول  میاز جنس عدم هست  میشوی جهان م  نیوارد ا

ما مهم است مثل پول، مثل    یبقا   یبرا  دهندی م   اد یما  را که پدر و مادرمان به    یمهم   ی زهایچ  ،ها([همانیدگی 

)دایره    ۱  ]شكل شماره   رهیدا   نیکه در درون ا  ییزهایها که در اطراف ما هستند، مثل کار، و همان چآدم  یبعض

 . میشوی م ده یهمان هان ینوشته شده است، با ا ها([همانیدگی 

  ک ی به  ،ی فرم فکر کیبه  داردی دارد، برم  تی امتداد خدا که قدرت خالق ای  میکه ما هست  ی اریهش  یعنی دنیهمان 

در    ی زیچ   ک یمربوط به    یفرم فکر   ای   یباشندۀ فکر   ،ی فکر   ز یو آن چ  کندی م   قیتزر  تیهوحس   ،ی فکر  یالگو

  ق ی تزر  تیکه هو  ن یو هم  کندی م   قیتزر  تیهو  آن  به  داردی پول را برم   ی است، مثالً پول است. شكل فکر  رونیب

 ند یبی م   نکیآن ع   قی از طر  ی آن عينکش. وقت  شودی م  کند،ی م   دایموقتا  و دانش آن را پ  شودی از جنس آن م  کندی م

 .  می کار را بكن  نیکه ما ا دهدی اجازه م یو زندگ کندی م  دایعقل آن را پ

  مان یبه فکر کردن و با آن ابزار بقا  کنيمی م  عو شرو  میشو ی جهان م  نیوارد ا  یاست که ما وقت  نیدرست مثل ا

ندارد.   یموقتا  اشكال دیگوی بدانم، او هم م  توانمی که من هم م مییگوی به خدا م  کهنی به کار، مثل ا میکنی شروع م 

  ان فکرش   م،یبگذار  میتوانیها را خودشان را که نم مركزمان، که آن  میگذاری را م  یجهان ن یا  یزهایدر نتيجه ما فرم چ

مركز ما،   شوندی م  هانیا یوقت . شودی ما عوض م دی. پس بنابراين دمینیبی م هانک یع  نیا قیو از طر میگذاری را م

)دایره عدم    ۰]شكل شماره   تم یگرفی م   یقبالً از زندگ   م،یریگی ها م و قدرت را از آن   تی امنحس   ت،یما عقل، هدا

  ی که ما از جنس زندگ   میرا ما کرد  یشناساي  نیجهان که مرکز ما عدم بوده است، ا  نیو قبل از ورود به ا  اولیه([

 .شهیهم میکنی م  یزندگ یلحظه ابد نیاست و در ا تینهایاندازۀ ما ب نیبنابرا م، یهست

]شكل    زها یچ   ن یبا ا  میشویم   دهیکه همان   نیهم   یول  م، یشناس ی نم  ندهی جهان، گذشته و آ  نیقبل از ورود به ا  ما  

  ی باشندۀ فکر   کیاز جنس    م،یکنی م   دایپ  یمرکز ما، مرکز ماد   شوندی م  هانیو ا  ها([)دایره همانیدگی   ۱  شماره 

جسم    ک ی. چون از جنس  می زنی را به چشم م  یدگ یهمان   ی هانک یاست، بنابراين ع   ی ذهنکه اسمش من   میشوی م

مركز    كهن یا  یآفل، برا  زیچ  کی  میشوی به زمان، پس م  میافتی م   کند،ی م  رییتغ  یجسم فکر  نیو ا  میشوی م  یفکر

  ی . زندگ ستی، خدا از جنس آفل ن)دایره عدم اولیه([  ۰]شكل شمارهما از جنس آفل است، قبالً از جنس خدا بود  

  جه ینت  ر. د رندیمی شان مهمه  ها([)دایره همانیدگی   ۱  ]شكل شماره  هان یا  یول  رد،یمی نم   یزندگ  رود،ی نم  نیاز ب

ما    کهن یدرست مثل ا  میدهی حالت را ما ادامه م  نیو ا  م،ینیبی م  هان یا  قیمرکزمان و از طر  میگذاری را م  هانیا
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 7صفحه: 

که من  که همين   مییگوی م  می، دار )دایره عدم اولیه([  ۰]شكل شماره که خدا بوده است    مان ی به آن حالت قبل  میدار

 آورم ی دست مبه   بیترت  نیکه به ا  یدانش  نیا  نمیبی م  ها([)دایره همانیدگی  ۱  ]شكل شماره   های دگ یهمان   نیا  قیاز طر 

  م ی توانی است. ما نم   یکار موقت  نیکار غلط است، ا  نیا  یو من هم هستم. ول  دانمی هم دانستن است، پس من م  نیا

  ک یلحظه اگر تو مطابق قضا    نیو من بهتر از تو هستم، ا  کنم،ی من هم هستم، من هم فکر م  میی بگو  یبه زندگ 

 .کنمی م  زهیتو س  کنمی من مخالفت م  یآوری م  شی را پ یاتفاق

  م، یکنی در واقع ما با اتفاقات کار م  م، ینیبی که م   های دگیهمان  نیا  دیکه از د  میدرک را اآلن دار  نیواقع ما ا  در

  ی زیچ   ک یکه    دهدی عقل را م  ن یبه ما اها  بر حسب آن   دن ید  ا ی  زهایبا چ  دنیو با همان  .میپس با اتفاقات کار دار

  ی وقت   دیدهی م   ت یدوست، يا هر چه که شما به آن اهم  مثل  ای مثل پول    زیچ   نیو ا  شود،ی کم م   ا ی  شودی م  ادیز

. خوب و بد میشوی بد است. بنابراين دچار خوب وبد م   ی ذهنمن   یبرا  شودی كم م  یخوب است، وقت  شودی م   ادیز

و مرکزمان جسم   میشوی که ما از جنس جسم م  نی بنابراين هم  پس  است و اسمش قضاوت است.   ییدودر واقع  

لحظه در واقع برعکس قضا است، برعکس عقل   نیکار داشتن به اتفاق ا  ا ی. کار دادن  میبا اتفاق کار دار  شودی م

 خدا است.  

نه، حاال که من را درست    م یی گوی تو، ما م  قیاز طر  کنمی لحظه فکر م   نیاالصول من اکه على   دیگوی خدا م  عقل

بنابراين خداوندا تو که با قضا   م،یفکر کن  میتوانی ها بهتر از تو هم مموقع   یفکر کنيم، بعض میتوانی ما م  ،میکرد

طرز فکر کار    اين  اداره كنيم.  میتوانی خودمان را م   یندگفعالً استعفا بده، ما خودمان ز  یکنی فکان فکر مو کن 

ا  میدار اتفاق  زندگ   نیبا  اتفاق  از  و  م  میخواه ی م  یلحظه  اتفاق    مییگوی و  من خوشبخت    فتدیب  یطور   نهماکه 

کار    نیا  م،یخواه ی م  یکه در مرکزمان هستند زندگ  ییزهای و از چ  شوم،یمن بدبخت م  فتدیب  یطور   نیا  شوم،ی م

 .دهدی به ما م های ندگیبر حسب هما  دنیاست، که د یغلط  دید نیاست، ا یغلط

را چرا تو    مانیو آن عهد و پ  یرا ادامه بده  دید  نیا  یخواهی قدر مکه چه   دیگوی دارد م  کند،ی اآلن موالنا سؤال م   و

به    مییآی م  یما وقت   یعن ی.  یسالگ  زدهیس   یتو مجاز بود   یگذشته است. تا دوازده سالگ   ی لیوقتش خ   ؟ یکنی اجرا نم 

باشد. باشد    دیگوی بدانم؟ او هم م  توانمی که من هم م  میی گو  ی م یزندگ  ای به خداوند    میشوی م   دهیجهان همان   نیا

وگرنه    د،یرا تجربه کن  ییبشود و شما جدا  لیتشك  ی ذهنمن   کهی تا زمان  ی عنیتا ده دوازده سال است. باشد    یعنی

  د، یبخواه  ی و از اتفاقات زندگ  دی مقاومت کن  دیعمل کن   د یفکر کن  های دگیکه شما بر حسب همان  شودی بعدا  نم

  ت ی و ابد  تینهای جهان را که زنده شدن به ب  نیو اصالً منظور آمدن به ا  دیهست   یخودتان از جنس زندگ  کهی درحال

استرس داشته    د،یکم شدند ناراحت بشو  هانی. هر موقع هم ادیرا زياد کن  های دگیاو بود رها بكنيد، فقط همان 
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 8صفحه: 

مقصود    یزندگ   یشما و برا  ی بكنيد. اين برا یت حس خوشبخ  د یشدند خوشحال بشو اد یز  هان یقع او هر مو  دیباش

 ما.  میانيامده  نیا یبرا شود،ی نم

ما    پس ا  م یخواهی م  یروش  کی بنابراين  از  بتوانيم  خارج    ها([)دایره همانیدگی   ۱  ]شكل شماره   تیوضع  ن یکه 

پذيرش اتفاق   )دایره عدم([  ۲]شكل شماره آن روش تسليم است. تسليم    م،یکرد  دای و اين روش را هم پ  میبشو

سه سال طول    دو  دیشاکه  است    یمفهوم  کیتسليم    ن یا  دیکن  توجه  .میرفتیپذی اين لحظه است که تا حاال نم

  ی از آن زندگ   د،یندار  یلحظه کار   نیاست که شما با اتفاق ا  نیا  اشی معن  میآدم بفهمد. در واقع تسل  کشدی م

  ها ن یکه ما با ا ی در حالت یول .دیریگی از اتفاق نم  د یریگیم  یشما عقلتان را از زندگ  یول  افتدی اتفاق م د،یخواهی نم

  ی شرط   م،یاما عادت کرده  م، ین یبب  ی آن طور  میتوانی ما نم  م، یهست   دهی همان  ها([)دایره همانیدگی   ۱  ]شكل شماره 

 اُفتند ی بد م   م،یخوشحال بشو  افتندی اتفاقات خوب م  .می بخواه   یخوشبخت  م،یبخواه  یکه از اتفاقات زندگ  میاشده

  ن یو ا  میاشده  ی شرط   م،یاشده  دهی همان  فشیخودمان، با تعر  یبرا  میاکرده   فی. اتفاقات بد را تعرمی بشو  نیغمگ

 . می کنار بگذار میتوانی را نم  دید

به   ی کس کی بد است،  میشوی بد است، جدا که م میشویخوب است، دشمن که م  میشو ی دوست که م می نیبی ما م

خُوب معلوم    م،یریگیعزا م  رد یمی م   یکس  کی  م،یریگی جشن م  میشوی خوب است خوشحال م  یل یخ  دیآی م  ایدن

  ی بعض   .دیگوی را م   ن یذهن به شما ا  د  ید  ست،ین  ی زیچ   نی است، چن  یاتفاق خوب  یاست، اول  ی اتفاق بد  یاست دوم 

هر لحظه زمان    کهی . در حالمیخوشحال بشو  یلیخ  دیروزها با  یبعض  م،یسر مان بزن  یتو  م،یکن  هیگر  دیروزها با

 ی هستند، دست بزن  ها مقدس مكان   یبعض  خودمان.  یبرا  میاکرده   فی را ما تعر  هانی! اکند؟ی خداست، چه فرق م

  ک یاز همان خاک هستند، از    کهی در حالت   ستند،یها نمكان   یان جسم است. بعض . مكان، مك شودی آدم زنده م

م  گردد،ی م  دیدور خورش   میدار  نیزم  کیاصل    در  هستند.  ییای می مواد ش  کیخاک هستند،   شب    شودی روز 

با توجه    هالحظه   یبعض   یندارد. ول  یفرق  چیندارد، لحظه با لحظه ه   یفرق  چ ی. شب با شب، روز با روز هشودی م

 در اصل. ستین یز یچ  نیها هستند، چن لحظه  یما، بهتر از بعض  یهای شدگ یما، شرط   یبه باورها

را خداوند به ما    نیا ؟ینیبی من م د یو با د یشوی غلط رها م یدها یتوهّمات و د نیاز ا یک  دیگوی دارد م نیبنابرا

. در  یکن   یهمكار   یتوانی نه شما م  دیگوی . او ممیندار  یما که قدرت  مییگوی م  شانیبه ا  میگردی ما هم برم  د،یگوی م

  ی ر یبگ  می تصم  ی تأمل کن  یتوانی ام که تو مارادۀ آزاد داده   کی  تو . من به  شومی م   داری تو دارم ب  قیواقع من از طر

  ، ین یبب   های دگیهمان  ق یو از طر  ی بلند بشو   ی ذهنصورت من لحظه، به   ن یا  یبكن   یتوانی انتخاب م   تو.  یانتخاب کن 

  ن ی با اتفاق ا  یر یبگ  میتصم   یتوانی عدم است. تو م  د ید  نی که هم  ینی من بب  د یبا د  ،ی صورت من بلند بشو نه، به
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و    یریبگ  ی را باز  نیا  ، ینداشته باش  یکار  ، ینکن  زهیفکان ستقضا و کن   ق یاز طر  آورمی وجود ملحظه که من به 

  ی اصل تو من هستم. چه کس  کهن یا  یبرا  ،ی کار را بكن  نیا  یتوانی تو م  ،ی است که شما فضا را باز کن  نیا  دجدّ  ج

 . دیگوی خدا م   د،یگوی م  یرا؟ زندگ  هان یا دیگوی م

مهم است    یلی. خ خواهمی نم  یز یو من از آن چ  افتدی لحظه م  ن یموضوع که اتفاق ا  نی به ا  یداریب  یعن ی  میتسل  پس

 د  ید   ف،یذهن طبق تعر  یهانک یع   .مینیبی ذهن م   یهانک یبا ع   کهن یا  یبرا   میکار را بكن  نیا  م یتوانی و ما نم  نیا

اتفاق را ذهن ما    افتد،ی م  ی لحظه اتفاق  نیا  کهنیا  یاست، برا  ی مادّ  یز یچ  کیلحظه    نیا  نیبنابرا  است،  یماد 

چه    اشجه یو نت  ؟چه خبر است   ؟افتدی اتفاق م   ی زی که چه چ  دهد،ی نشان م   ی مادّ  ز یچ  ک ی ذهن ما    دهد،ی نشان م 

 ن یا  اصل  .شومی خارج نم   تو من از قضاو   شوند؟ی کم م   ای   شوندی م  اد ی من ز  ی های دگی همان  ن یا  ؟است   یز یچ

لحظه را بدون    نیاتفاق ا  ای  )دایره عدم([  ۲]شكل شماره   دیلحظه فضا باز کن  نیاست که شما در اطراف اتفاق ا

که ما از دست داده  هیاول دیآن د شود،ی عدم م  یوقت مرکز اره عدم بشود.تا مرکزتان دوب دیو شرط قبول بكن دیق

و   تیو هدا  تیعقل و حسّ امن  نیا  کهنیا  ی. براشودی استاد خودش م  یکس  هر  .میآور ی دست مدوباره به  میبود

.  م یآوری دست مرا دوباره به  یاز دست رفته و شعور زندگ  . آن عقلِمیریگی خدا م  ،یقدرت را دوباره ما از خود زندگ

  ل یاز ما زا  های دگ یهمان   د یدتا    میداری م  مرکز عدم را نگه   نیو ا  میاشده   دهی همان  ییزهای که با چه چ   میشوی متوجه م

]شكل  اول    رۀیبه همان دا  می رسی م  م یکرد  شرفتیپ  یو دست  آخَر وقت  میبردار  یكیی كیرا    هانک یع  نیبشود. ا

  م یحالت برس  نینبود و هر چه زودتر به ا  ی دگیهمان   چی، شكل اول که در مرکزمان ه )دایره عدم اولیه([  ۰شماره 

 . کنمی دارم عرض م ی از نظر سن یعنیبهتر است، 

  ها ی دگ یهمان  قیاز طر  م، یهست  ها([)دایره همانیدگی   ۱  ]شكل شمارهحالت    نیما در ا  یوقت  میدانی همه ما م   یول

پ  م، ینیبی م م   یشرفت یهر  پ  م یکنیکه  مثالً  جمله  ز  شرفتیاز  م  ادی بَدَنِمان،  مدرسه  مثالً  دانِشِمان،   م یروی شدن 

  ی ذهن من   م یکنی که م  یدهر رش  م،یریگی م  ادی  ییهامهارت   ک ی  م،یکنی که م  یو هر رشد   شودی م  ادتریدانشمان ز

که من   دیها بگوبر اساس آن   خواهد ی و م  دهدی قرار م  سه یمقا  ار ی و مع  کندی استفاده مو از آن سوء   کندی صب مغ

  چ ی ه  ا ی  ی برا  یابیارز  چ یو ه  میدهی عدم را از دست م  دی ما آن د  دیآی م  شیحالت پ  ن یا  یوقت   چون بهتر هستم.  

  ی زندگ. چون اگر به  میندار  م، یوجود آوردخودمان به   دا یخودمان که جد  ا ی   یذهنمن  ن یا  یابیارز  ی برا  یار ی مع

باشندۀ    ن یاست که ما ا  نیا   اهتنها ر  م، یجدا شد  میچون قطع شد  یول  میهست   زنده  م یدیفهمی که م   میوصل بود

مقا  یذهن مقا  میکن   سهیرا  ا  میکنی م  سهیو مرتّب هم  بر حسب همان  نی با  آن  عل  های دگیو    ی ذهنمن   االصولی و 

بهتر هستند، حس    گرانیاست اگر حس کند که نه، د  یراض   دیای . اگر برتر از آب دربد یایبرتر از آب درب   خواهدی م
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به    دید  نیو ا  دیهست  یذهنمن  ستمیکه در س  دیباش  دید  نیاول متوجه ا  دیبا  ما. و شدهدی حقارت به او دست م

 . دیکار کن  دیبا  رود، ی نم نیاز ب یزود نیا

. کنمی ها صحبت مو بر اساس آن   سمیونی صفحه م  یرا رو  اتیاست که اب  نیطرز کار من ا  دینیبی که م   طورن یهم  و 

 را فقط خودتان   دتان ی. ددیرا درست کن  دتان ید  ات یاب  نی شما با استفاده از ا  خواهم ی است که من م  ن یعلتش ا

  د ی ن یعدم بب   نکی، با ع)دایره عدم([  ۲]شكل شماره  دیشما فضا باز کن   دیکار با  نیا  ی. برادیدرست کن  دیتوانی م

ا  دیخودتان و متوجه بشو  ی ها نک ی از ع  یكیها هستند.  کدام  تانیهای دگیهمان  نکی که ع  اتیاب  نیبا توجه به 

همان ع   ی هانک یع   ،ی دگیخطرناک  مثل  است،  الگوها   نکیدرد  رنجش،  ترس،  ا  ی درد  یخشم،  قبالً   جادیکه 

هنوز    میااز دست داده   میداشت  یپول  ک یممكن است    می حس خبط دار  م،یاکرده   یو در گذشته اشتباهات  میاکرده 

  ی ما ممكن است برخ   کهنیاز ا   یو نگران  طراب است که در ما هست. اض  ییهمه دردها  هان ی. امیحس تأسف دار

اضطراب و    نیا.  می اوریدست نبه   ا ی  م یرا از دست بده  ها([ )دایره همانیدگی   ۱  ]شكل شماره   های دگ یهمان  نیاز ا

  ی که شما به راحت ستین یطور  نیو ا رندیگی شما قرار م  دید نکیع ندیآی دردها م  نی درد هستند. ا هانیا ینگران

 نیطور که اول بود. پس بنابراهمان   د،ینی خداوند بب  دیو با د  )دایره عدم([  ۲]شكل شماره   د یمرکزتان را عدم کن

 .د یو عجله نکن  دیکار کن دیبا

پ   انی م  نیا  در ز  ما ی. داد ی که واقعا  عجله نکن  کنمیم   شنهادیمن  را  قرار بده  ریخودتان  اگر کس دینورافکن    ی . 

  ی مهم   اریبس  شرفتیمرحله پ  کینورافکن قرار بدهد از    رینکند و فقط خودش را ز  سه یمقا  گرانیخودش را با د

اصالتا  با    قتا یکه واقعا  حق   د یاده یرس   ی یشما به جا  اگر  ما.  یذهن. ما نه، من میکار دار  گران یبا د  ما   رد شده است.

شما دست از    کهن یا  ی عنی.  خواهد ی مالمت م  ی را برا  گرانید  ی ذهن. من دیاکرده  شرفتیشما پ  د، یندار  یکار   یکس

  ش ی بقا  یبرا  تانی ذهنمن   کهن یا  یاست برا  یسخت  ار یکار بس  یممكن است ول  ریغ  می گوی نم  د،یبردار  گرانیسر د

ا  ردیبپذ  ت یمسئول  تواندی نم  یذهنمن را مالمت کند.    یکس  ک یخواهد  ی م وجود آوردم  را به   میهادرد   ن یکه من 

 مهم آن است.    یاز ابزارها یك یرفته و بنا شده و   نیاز اول به ساختمان ا گرانیمالمت د  ستمیس نیبنابرا

را   دمیکه من د  آوردی را م  اتیاب  نیا  یکه شهباز   دییبگو  دیتوجه کن   کنمی به طرز کار بنده که ارائه م  دیشما با  و

   من هستم.   د یداشته باش  یکار سرو   چیبا او ه   دیکه شما نبا  ییهااز آن آدم   ی كیدرست کنم و    ات ی اب  ن یا  لٔهیوسبه

  ی ذهنمن   دید  قیاگر شما ازطر  دیدار  ازیمالمت ن  یبرا  کهنیا  یکرد، برا  دیشما من را هم رها نخواه  کهنیا  یبرا

موالنا    شانیکه ا  یطور  ای  خوردی زد به درد نم  شانیکه ا  ییهاگفت که حرف   دی خواه  د یدینرس  ییبه جا  دیکار کرد

و   دیندازیو گردن من ب   دیکه مالمت کن  دیهم شما الزم داررا  من    نیبنابرا  پس  داد درست نبود.  حیرا به ما توض
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  گریدو سال د  گریسال د  کی اگر من    دیدهی قرار نم  اریرا مع   عالوه شما من. به دیندار  ی کار  چیشما با من هم ه 

  گردم، ی اصل دارم من برم   به  د؟یکنی که آموزش موالنا غلط بوده توجه م  دییبگو  دیکردم شما نبا  ی کار غلط  کیفردا  

انداختن    گرانیمالمت و گردن د  یمن برا  یذهنمن   یول  کسچیکار ندارم، ه   کسچ یمن با ه  دییگوی به قانون، شما م 

نفر قبول کند که تمام    کیسخت است که    یلیاست خ  رممكنیغ  میگوی نم   با یتقر  ،و فرار از درد  تیو فرار از مسئول 

 خودم کردم. دم،که سر من آمده من کر ییبالها

بوده که دردها را    ها([)دایره همانیدگی   ۱  ]شكل شماره   های دگیهمان   دید  نیا  کهنیا  ی برا  دیبار برو  ر یز  دیبا  شما

بوده که به شما    یذهنمن  دید   یها ی را به شما وارد کرده، زرنگ  یمال  یها کرده، خسارت   جادیکرده، مسئله ا  جادیا

ما    ریپس تقص   زندی به ما لطمه م  هان یا  م،یناراست هست   م،ییگوی ها ما دروغ مموقع   یخسارت وارد کرده، بعض 

اما شما حاضربو ن  نه  د؟یبار برو  ریز  دیده  حاضر    تانی ذهنمن   یول  یعنوان زندگ به   دیحاضر  شما  . دیست یحاضر 

دعوا    یو برا   زهی مقاومت و ست  یرا برا  گرانیما د  گری. از طرف دشودی م  فی حاضر بشود ضع  کهن یا  یبرا  ستین

 زهیدعوا و ست  یادامه بدهد دنبال قطب برا  اشی به زندگ  تواندی نکند نم  زهیست  یذهن اگر من   چون  .میالزم دار

  د یبرگرد کند؟ی م  یطورنیچرا ا  یافتاد فالن ادتانیکه، هرموقع  دییبگو دی اگر شما واقعا  کوشش کن پس .گرددی م

  د، یو آن کار دار  نیاگر مرتب با ا  ی ول  دیاکرده   شرفتیکه پ  م یبه حساب شما بگذار  میتوانی را ما م  ن یخودتان ا  ی رو

  گران ید  ر یتقص  کهن یا  یکار داشته باشم برا  دیبا  گرانیخورد که با د  د یرا خواه  تان یذهن گول من   د یشما شا  و   نه.

 . ستیما ن ریاست، تقص  گرانید ریتقص  شه یهم با یتقر های دگ یهمان  نیا دیاست و با د

  م ی گوی من ماین چیزهایی که    کهنیبه صِرف ا  دیشما نبا  کشد،ی طول م  دیتوجه کن   کنمی خواهش م   هاد ید  نیا  رییتغ

  ها([ )دایره همانیدگی  ۱ ]شكل شماره  رهیدا نیممكن است داخل ا شما تمام شد، تمام نشده دییبگو دیشما بتوان

خودتان    یرو   دیبشوند، پس با  ییشناسا  دیبا  فتادهیباال، دردها هنوز ن  دیآی دردها م  دی درد داشته باش   یاد یمقدار ز

  ی ما با کار رو   دیخودتان کار کن   ی باز هم رو  دهدی درد م  دیآی به شما م   یآدم دردمند   ک یاگر    یحت .  دیکار کن 

  م ی ندار  یکار   شانیما با ا  زنندی داد م  دهند، ی م  فحش   دهند،ی م   ناسزا   . میاثر بگذار  گرانید  یرو   م یتوانی خودمان م

  میتوانی است که ما م   قیطر  نیا  از.  م یکنی خودمان کار م  یرو   کنندی که با ما م  یهرکار   م،یکنی خودمان کار م  یرو

   .میاثر بگذار گران ید یرو

خداوند که بعد از، از دست    دیکه د  یاساس  تیدوتا ب  نیبه ا  گردمی صحبت دوباره برم  نیبعد از ا  نیبنابرا  پس

 ت، یدوب نیبه ا ستین یآسان  دید دیآی دست مبه های دگ یهمان دیدادن د
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 روستعلّت دَ  یما چون بس  دهید
 دوست   د یخود در د د ی فنا کن د رو

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

 اْلعِوَضاو نِعْمَ د  یما را د دید
 او کل غرض  د یاندر د یابی

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

  د ی نیبی م  نیبنابرا  پس.  میریگ ی آن را م  میدهی را م   نیا  یعنی  ست؛یعوضنکو   یعنی  الْعِوَضنِعْمَ ؛  یماری ب  یعنیعلت    و

مرض است    دیرا که د  ها([)دایره همانیدگی   ۱  ]شكل شماره   های دگ یهمان   دیباال اگر شما د  یهاشكل   نیکه در ا

ا  دیبده ا  دیصبر کن  دیبا  دیریرا بگ  )دایره عدم([  ۲]شكل شماره عدم    دید  نیو  موفق    اریبشود بس  جادیتحول 

توجه    دیکنی م  ییشناسا  کی   دیکنی م  ییهردفعه که فضاگشا  صورتنیباشد در ا  یق یحق   ییفضاگشا  اگر.  دیشد

 ل ی و اص  ییفضاگشا  تیفیبه ک ما راجع   ریجلسات اخ  در  .ستین   ییفضاگشا  ،ییجا و کامل فضاگشابه   ف یتعر  دی کن

 میاو متوجه شده   میارا صحبت کرده  هان ی« و االلّه وقتَ مَع   یلدر »  ،ی داستان دقوق  در.  میابودن آن صحبت کرده 

  ست ی کار سخت  نیا  دیشما و خداوند در آن فضا باش  قتا ی که حق  دیباز کن   ییشما فضا  یعن ی  ییکه خلوص فضاگشا

که من در    ییزهایچ نیکه ا دیکن   ن یبه خودتان باشد، مرتب تلق  حواستان  دیبا  د، یکن نیتمر  دیبا  د، یصبر کن   دیبا

ندارم    یلحظه کار   نیبه من کمک کنند، من با اتفاق ا  توانندی نم  هان یا  .ستین  یدرونشان زندگ   کنمی ذهنم تجسم م 

که    دیبدان  کندی م  کیو شما را تحر  کشدی اتفاق م  دیدیمن را خوشبخت کند نه بدبخت کند، مرتب د  خواهمی نه م

 شناخته بشود.  یدگ یهمان  یکه الگو   دیکنی باز م در کار است دوباره فضا را  یدگیهمان  ی الگو کی

  د؟ ینیبی. ممیریعدم را بگ  دیو د  میفنا کن   میخواهی را م  نیما ا  ها،ی دگ یهمان  قیدارد از طر  یاد یما اشكال ز  دید  پس

 دیو د  میرا بده  دید  نیو ا  میریعدم را بگ  دید  )دایره عدم([  ۲]شكل شماره و    )دایره عدم اولیه([  ۰]شكل شماره 

  د ید  ن یاگر ا  ی عنی  د؛ینیبی او م  دیکل غَرض را در د دیگوی و م  ردیصورت بگ   دیکه با  ستی کار   نیا  م یریعدم را بگ

  د ی ریبگ  )دایره عدم([  ۲]شكل شماره عدم را    د یو د  دیرا بده   ها([)دایره همانیدگی   ۱  ]شكل شماره   های دگ یهمان 

]شكل   د ید  نیممكن است که ا  شما.  دیآیدست م  به  دید  نیاز ا  یو معنو  یماد  دی خواهی م  یهرچه که در زندگ

دوست دارم    یلیمن غذا خ  خواهم،ی م   ادیکه من پول ز  دییبگو  دیرا داشته باش  ها([)دایره همانیدگی   ۱  شماره 

و اگر    خواهمی هم م  هانیمثل سكس و ا  یتن   یازها ین  ، ی زهایچ   یل یبخورم و مثالً خ  ادیز  یغذا   خواهمی واقعا  م 

  ی غذاها  خواستم ی م   من  شود؟ی آن غرض پس چه م   )دایره عدم([  ۲]شكل شماره مرکزم را عدم کنم    ی موقع  کی

 آن از دستم نرود.   یموقع کی خوشمزه بخورم 
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  ۰]شكل شماره   دید  نیاز ا  د یبكن   دیخواهی هم م   یاد یاگر شما سكس ز  یعن ی: »کل غرض«  دیگوی موالنا م   دینیبب

خوشمزه و آن پول   یآن غذا  ها([)دایره همانیدگی  ۱  ]شكل شماره  ی ماد  دید  با   نه آن،  دیآی م   )دایره عدم اولیه([

را    ایدن  فی کِ  گریکنم د  فیِک   خواهمی م   دییبگو  دیمسافرت، فالن خوش بگذران  ح،یتفر  دیبرو  دیخواه ی که م  اد،یز

  د یکنی نگاه م  دیدار  های دگیو همان   یذهنمن   دیاگر شما با د  یعنی  .دیآی او م  دیکل غَرض با د  نیا  صورتنیبكنم در ا

از پولتان    د،یبكن  دیتوانی نم یبازعشق   د،یبكن  دیتوانی هم نم  یبه شما، سكس درست و حساب  چسبدی غذا هم نم

 .  دیموالنا شما بفهم یاز شعرها  دیرا با هانیا  دیاستفاده کن دیتوانی هم نم

غرض    کی  ،ی معنو  یهاو غرض   یماد   یهاغرض   یعنی  او کل غَرض«؛  د یاندر د  یاب ی»  د؟ینیبی غَرض« م  »کل

ب  ستن یا  ی معنو به  بشو  تینهای که  زنده  ماد  ی او  م  ی غرض  اآلن شما  ا  د یی گوی هم  دارم    ی دید  ن یبا  که من 

بروم و غذا بخورم و    یکنم و مهمان   حیتفر  دانمی را بگردم و نم   ای بشود که بروم دن  ادی ز  یل یخی لیپولم خ   خواهمی م

  د ینبا  شما.  شودی او حاصل م  د ید  نیآن هم با ا  یلشماست هرچه هست مال خودتان، و  یماد   یهاها هم غرض آن

شما، مطمئن    د ینه از آن نترس  رمیروزه بگ  د یمن غذا نخورم، با  دفعهک ی   نمی خدا بب  د یبا د  میای که من ب  دیبترس

  دا یپ  )دایره عدم اولیه([  ۰]شكل شمارهاو را    دیاگر د  ی ول   دست خواهد آمد.  او به  دیکل غَرضتان با د  دیباش

  ها([ )دایره همانیدگی   ۱  ]شكل شماره   دیکنی تجسم م   جانیدر ا  یکه حت  تانی ماد   یهااز آن غرض   کدامچ یه  د،ینکن

 ما روشن بشود، درست است؟  ی برا دیموضوع با  نیدستتان نخواهد آمد ا به

 
 )مثلث تغییر با مرکز همانیده(  ۳شكل شماره 

 
 )مثلث تغییر با مرکز عدم(  ۴شكل شماره 
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 )مثلث همانش( ۵شكل شماره 

 
 )مثلث واهمانش( ۶شكل شماره 

  ح ی مهم است که توض   ی لیخ  تانیهم برا  )مثلث تغییر با مرکز همانیده([   ۳]شكل شماره چند تا شكل    نیا  خُوب

 است. ی بدهم باز هم صحبت قبل

 )مثلث تغییر با مرکز همانیده([  ۳]شكل شماره 
   ؟نمی گویی ؟كجا شد عهد و پیمانی كه می كردی 

 ؟ نمی جویی ،د و به جان و دل ترا جویَا كسی را ك 

 ( ۲۵۵۳شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی )مولو

است که مرتب در    نیمن ا  رییتغکنم.    مرکز عدم([)مثلث تغییر با    ۴]شكل شماره   ریی تغ  دیمعلوم شد من با  پس

بازشده هم من هستم هم    یفضا   نیباز کنم ا  د یفضا با  کندی م   ن ییخداوند تع   یعن یلحظه که قضا    نیاطراف اتفاق ا

به من هر   دیمرتب با خواهمی نم یلحظه زندگ نیکه من از اتفاق ا یآگاه نیو ا ییعمل فضاگشا نیو ا ستی زندگ

از    کنم،ی نم  دیندارم، تقل  یکنم، با مردم کاری م  نیبشود خودم تلق  نیلحظه تلق اگر همه مردم در اطراف من 

ندارم، من حواسم به خودم    یها کارمن با آن   شوند،ی خوشحال م  ای  شوندی ناراحت م   و  خواهندی م  یاتفاقات زندگ

لحظه و با اتفاق    نیفضا باز کنم در اطراف اتفاق ا  دیبا تعهد داشتن به مرکز عدم که    نیا  نیهست. پس بنابرا

  د، یکنی شما دقت م  ه ک   یاز نکات  ی كیو    ردیصورت بگ  ریی مرتب در من ادامه دارد تا تغ  نینداشته باشم، ا  یکار

 است. )مثلث تغییر با مرکز عدم([ ۴]شكل شماره   یآن کلمه هماهنگ
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  ی . هماهنگ دید  دیخواه   رونی اثراتش را در ب  د،یممكن است که واقعا  فضا باز نکنند. اگر فضا باز کن  هااز آدم   یل یخ 

مرکز    نیدر واقع بخواند با ا  دیفکر و عملم با  یعنی  یو مرکز عدم در فکر و عمل. هماهنگ  ییاثر فضاگشا  یعنی

 کنم، ی هستم، گله م   نیخشمگ   خورم،ی دارم غصه م   یکردم و مرکزم عدم است، ول  ییفضاگشا  میگوی اگر من م  عدم.

فقط در ذهنم    آورم،ی وجود نمبا آن مرکز عدم. پس من مرکز عدم به   خواندی فکر و عملم نم  ن یا  رنجم،ی م  دانمی نم

 . بله.  ستیها ن مثل عمل کردن به آن  هان یو دانستن ا یذهن ف ی ام، تعرکرده  فیرا تعر نیا

که در واقع    هان یچآن نقطه  یکه وقت  دینیبی است، شما م  )مثلث همانش([  ۵]شكل شماره مثلث همانش    نیا

که    دینیبی ما هستند، م   نکی ها عآن   یعنی  م،یشد  دهیها همانصورت فکر ما با آن   هستند به  یجهانن یا  یزهایچ

حسب آن    برمرکزمان و    می گذاری را م   یز یچ  کیما    کهن ی قضاوت و مقاومت در ما هست. و هم  تیدو تا خاص

لحظه    نینگاه کردن به اتفاق ا  یعن ی  مقاومت.  دانمی من هم م  میی گویم  میبه خدا دار  کهنیدر واقع مثل ا  م،ینیبی م

من    د ییکه شما بگو  ستین  ن ی. مقاومت اشودی جا شروع ماز آن   م، یبا اتفاق ما کار دار  نیخدا، پس بنابرا  یبه جا 

جهان که به    نیبه ا  دیآی انسان م  یوقت   یعن ی. مقاومت  ست ین   نی. نه، مقاومت انمک ی نم   زه یست  کنم،ی که دعوا نم

کردم و تو را قبول ندارم    دای و عقل پ  نمیبی م   هانیا  قیبدانم، چراکه من دارم از طر  توانمی هم م  نم  دیگوی خدا م

  م ییگوی ما م   گرید  گذرد،ی که م  یده دوازده سالگ  ازمن تو را قبول ندارم.    دیبرسد بگو  دیجا نبابه آن   یعنی  گر،ید

که سرکش    میبده  ادی   مانی هابه بچه  دیرا ما با  نی. امی شوی و سرکش م  گرید  میدانی را م  زیهمه چ  گریآقا ما د

]شكل    های دگیهمان  نیا  قیدر مقابل دانش خدا که از طر   دانم«ی که »من م   میفضا را باز کن  م،ی. عشق بدهدینشو

در مقابل خرد    یول  میدانی درست است که ما م  یعنینشود.    ادیاز حد ز  شیب  د،یآیم   )مثلث همانش([  ۵شماره 

  )مثلث واهمانش([   ۶]شكل شماره که مرکز ما عدم    شودی م   ی از ما جار  ی موقع  یو خرد زندگ   میدانی نم   ی زندگ

  م، یکنی م  یابی ارز  م،یلحظه کار دار  ن یبا اتفاق ا  )مثلث همانش([  ۵]شكل شماره حالت    نیدر ا  نیبرابشود. پس بنا

خوب است،    کهنیخواستن از آن و گفتن ا  یو بدبخت  یکردن، خوشبخت  یابیارز  ولحظه    نیو کار داشتن با اتفاق ا

کار ما را  نیآفل است که ا ایگذرا   یزها یکه همانش با چ  د ینیبی م ی نیی بد است، اسمش مقاومت است و ضلع پا

م  زمان  برابردی به  ب  ن یهم  ی.  آ   شتریمردم  و  امن   کنندی م   یزندگ   ندهیدر گذشته  و    تیو هدا  تیو عقل و حس 

 بله.  رند،یگی م  های دگیهمان  یعنی هان یچ قدرتشان را هم از آن نقطه 

  ی ذهنمن   نیا  شودی م  ادی قدرتمند است. هرچه پول ما ز  دی آی بشود، به نظر م  اد یز  های دگیاگر آن همان  یکس   کی   مثالً

افسرده    دفعهک ی  ست،یهم ن  هان یو ا  یمقام اجتماع   ای  یاس ی و قدرت س  ستیقدرتمند است. پول که ن  کندی حس م 

است،    یرونیب  یزها یحاصل از چ  قدرت    نی. استیقدرت ن  ن یهستم. و ا  فی شدم، ضع  فی ضع  ی لیکه من خ   شودی م

. قرار است قدرت را از خداوند  ستیقدرت خداوند ن  نی. ازهایاز چ   م؟یاست، از کجا قرض کرد  یقدرت قرض
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  م یکنی فضا باز م  کهن یهم   م،ی کنی ، باز م )مثلث واهمانش([  ۶]شكل شماره   میکنی فضا را باز م   نیبنابرا  پس  .میریبگ

. همان ذهن که بر حسب  شودی مرکز عدم بشود، فکر خاموش م   قتا یدرست باشد و حق   ییاگر فضاگشا  ارانه،یهش

بزرگ    قتیحق   ک یو ما متوجه    شودی آن خاموش م  رفت،ی م  گریبه فکر د  ی فکر  ک یتند تند از    دیدی م  های دگ یهمان 

 .خواهدی که دائما  م  نجایوجود دارد ا یموتور   کی. میهست  یگر یکه ما از جنس د میشوی م

هستم، معلوم    جیقدر گ   نیچرا من ا  خواهم؟ ی قدر من م   نیاست که چرا ا  ن یا  نشیب  ای است که    نیال اؤس  نیاول

 دیشوی که شما متوجه م   دیآیم   شی هم پ  یحالت  کیو    د؟ی کنی توجه م  خواهم،ی م   زیهمه چ  خواهم؟ی چه م  ستین

صبر   د،ی صبر کن دیپس با کند،ی دارد حل م جیفکان به تدرموضوع را قضا و کن  نیا کهن یا یبرا. دیصبر کن دیبا

  ت یخاص  ک ی  ز یکه پره  د ینیبی و م  دیکنی شكر م  شودی چشم عدمتان باز م   کهن ی. با توجه به اشودی م  یعاد   زیچ   کی

  ی گر ید  زیاز جنس چ   خواهدی نم   م، یخداوند که ما هم از جنس او هست   یعن یمرکز ما عدم است.    ی ماست، وقت  یذات

را کالً من    یذهنمنِ   دیی. بگود ییبگو دیتوانی خودتان هم م  شما. کندی را او خلق م   زیبشود، چ ز یبشود، از جنس چ

بشوم    تیهوخودم هم   دۀیکه من با آفر  ستین  فی عنوان امتداد خدا، حهستم به   نندهی آفر  کیخلق کردم. پس من  

 .  پرستمی خودم را م  هیمن است، من سا هی سا نیآن بشوم؟ و ا ریو اس

را    نیعدم بشود و شما ا  قتا یکه مرکز ما حق   ی به شرط   می کنی م  دا یپ  ااست م   ی مهم  اری بس  یهانش یب  هان یخوب ا

بب  دیبا معنو   شما .  دین یدرون خودتان، خودتان  معنو   د،یخودتان هست   یمعلم  ن   یمعلم  من  موالنا    ستم،یشما 

د  ییبا فضاگشا  د،یخودتان هست   ست،ین بب  دیبا  یاوضاع درون شما. هر کس   دنیو  را    ی . ِک ندی درون خودش 

  ی فکر کی با درد، از  ن،ییپا  یار یکه ما بدون کنترل، با هش یموقع ی . حتکندی م ییواقعا  فضاگشا یوقت ند؟یبی م

حالت    ن یکه ا  م یکن   ن یبه خودمان تلق  میتوانی م   م یمان را حل کنکه بلكه مسائل   میپری م   ع یسر  گر یفکر د  ک یبه  

عق  کی من   ب  یم ی حالت  در فکرها  اثری است،  فکر کردن  تندتند  با  دارم  دردها  می است. من  م  م یو    شوم، ی گم 

  د یمن با  رود،ی دارد م   نیاآلن از ب  دمیدی ذره هم که م  کی آن    نم،یبی من درست نم   ن،یی پا  دیآی من دارد م   یار یهش

 . نم یآرام باشم، ساکت باشم، تامل کنم، فضا باز کنم، بب 

  کس چ یخودم حل کنم، ه  دیو مسئله خودم را با   شودی ور، مسئله من حل نمو آن   ورنیمن خودم را بكوبم ا  کهنیا

  ی ک   د،یآی ومت خودم م از قضاوت و مقا  د،یآی م  های دگیهمان   نیمسئله مرا حل کند، چون مسائل من از ا  دیآی نم

ندارم    یاگم شدم، پس چاره   میچون در فکرها  دانم،ی هستم؟ فقط خودم، خودم هم که نم  یجورمن چه   داندی م

ا ]شكل  . نه، من چاره دارم  رمیادامه بدهم و بم  یبه زندگ  میو دردها  میگمشده در فکرها  طورن یهم   کهنیجز 

 . دیخودتان بشو  یخودتان استاد معنو  د،یفضا باز کن   د،ی نکار را، تأمل ک   دیکن  واشی.  )مثلث واهمانش([  ۶شماره 
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 ها( )مثلث ستایش با مرکز همانیدگی   ۷شكل شماره

 
 )مثلث ستایش با مرکز عدم(  ۸شكل شماره 

 
 ذهنی( )افسانه من  ٩شكل شماره 

 
 )حقیقت وجودی انسان(  ۱۰شكل شماره 

)مثلث ستایش با مرکز    ۸]شكل شمارهو    ها([)مثلث ستایش با مرکز همانیدگی   ۷]شكل شمارهدوتا مثلث    نیا  و

دائما  حاضر است به خودش که امتدادش    م،یکه ما امتدادش هست  ،یکه خداوند، زندگ   دهدی هم نشان م   عدم([

  ؟ ی کردی که م   ی مانی کجا شد عهد و پ»   د،ینیبی م  جاستن یاول غزل که هم  تیکمک کند. ب  میکه ما باشاست  

و    یکه تو از جنس من هست   ی که با ما کرد  یمانی که آن پ  میپرسی ما از خداوند م   کهنیدرست مثل ا  «،؟ ییگوی نم

را ب  ،یبشو  لی به من تبد  کنمی برو من مواظبت هستم، به تو کمک م  او    میما دار-  کنم، ی م  تی نهایمن تو  از 
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نگه    ده یاش مرکزت را همان؟ تو که همه و ک   ،ی قرار بود مرکزت را عدم کن  دهدی ؟ او هم جواب موک   -میپرسی م

هر لحظه لطف دارم به تو، هر لحظه    کنم،ی هر لحظه تو را جذب م   فرستم،ی را م  تم ی. من هر لحظه عنایاشتد

  اگر کمک کنم.  توانمی که من نم یعدم نکن  ؟ی کنی تو مرکزت را عدم م ا یتو بگذارم، آ  ار ی عقلم را در اخت  خواهمی م

از چ  تو  ا  یریکمک بگ  زهایقرار باشد  نم  هان یکه  تا کِ  یخواهی آفل هستند، پس کمک مرا  از   یخواهی م  یتو. 

چرا    ؟ی خواهی کمک م   یفکر  زیچ  کی از    ، یواه  زیچ  کیهستند، تو از    ی جهان که آفل هستند و مجاز  نیا  ی زهایچ

او هم    ؟یکنی چرا کمک نم   ایخدا  میلبكارط  ه. ما هممی ندار االت جواب  ؤس  نیخُوب ما به ا  ؟ی خواهی از من نم

 .  میکنی چشم، عدم م  مییگوی ما م  ؟ یکنی چرا مرکزت را عدم نم دیگوی م

است.    یذهن، افسانه من ذهنی([)افسانه من   ٩]شكل شماره   است  نیا  یذهنمن   افتهیحالت شدّت   یطور ن یهم   و

روز الست    میخودمان بست   ای که ما با خداوند    ی مانی عهد و پ  نیا  که  دهدی دارد م   حیرا به ما توض  قتیحق  نیموالنا ا

  ن یبه ا  می که ما آمد  یآن کجاست؟ و از وقت   ن یبله، پس بنابرا  میکه او گفت من پروردگار شما هستم؟ ما گفت 

که خوب ما    ندیگوی م  نیبنابرا  دهندی نم   مانیپ  نیبه ا  ی تی اهم  یاعده   کی . خُوب  دی رسی م   جهیبه نت   دیجهان با

پول مرکز من است، غذا در مرکز من است، سكس   دانمی بله م م،یکه شد میشد دهیجهان آقا همان  نیدر ا میآمد

مرکزم    خواهمی همه در مرکز من است، خُوب م   هانیو نوش و ا  شی در مرکز من است، گردش و مسافرت و ع

را    یزندگ  نیکه بهتر  اوالً  را بكنم.  یزندگ   نی بهتر  خواهمی بروم، من م  رمیبم  و بعد هم  نمیبب  هان یا  قیباشد از طر

  ی غلط را اگر کس  دید  نهمچو  کی. حاال  یمن بكُن  قیاز طر  دیبا  ی. گفت اگر آن غرَض را هم داریبكُن  یتوانی نم

خوش بگذرانم  خواهمی خدا؟ من م  تینهایچه ب  ؟ی چه منظور  ؟ی که اصالً آقا چه مقصود  دیداشته باشد و بگو

که از   یازنده   ی طرز فکر، شما هر انرژ   نیبا ا  گذردی که م  یدوازده سالگ  هاز دَ  شود؟ی مُردَم هم مُردَم، نه. چه م 

هر لحظه مثل آب روان    د،ی ندار   یدسترس  یشما که به زندگ  ،یزندگ  دیآی ور ماز آن   کهن یا  یبرا  دیریگی م  یزندگ

  ی ذهن   به مانعِ   ل یبدرا ت  یزندۀ زندگ  ی و طرز فکر، تمام انرژ  ی سَبْک  زندگ  ن ی. شما با اشودی وارد وجود شما م

.  رود ی م  شودی تمام م  د،یکنی م  یدگیبه همان  لیتبد  دیکنی به درد م  لیتبد  د،یکنی دشمن م  دیکنی مسئله م  د،یکنی م

 . دی ن استفاده ک  دیتوانی از آن نم

شان  ی زندگ  ستندیبلد ن  اندوانهیمردم د  میکنی ما حس م  شود،ی م   شتریمقاومت ما ب  شودی روز عقل ما کمتر مبهروز 

که عقل دارند   ییهاآن   کنندی از من بپرسند؟ مردم هم که به ما نگاه م  ندیآی را، فقط من بلدَم، چرا مردم نم

که واقعا  خداست. ما    کندی هم فکر م  ا ی . اوالً پُر از درد است ثاندینرو  نیدور و بَر  ا  ست، وانه ید  نیآقا ا  ندیگوی م

که    دهیرس   ییو به جا  افتهیدرد در ما توسعه    جاد یو ا  های دگیهمان سببرح  دنیمرض  د  نیکه در واقع ا  میدانی نم

که    میدوم، فرض بكن   السی اول گ  السیگ  زدیرا بر  ینفر مشروب الكل  کی  کهن ی. درست مثل امی نیبی ما درست نم
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  ر هست؟ هوشش کمت  ی زیهمچو چ   یِک   شود،ی تر م حواسش جمع   شود، ی تر معاقل   خورَدی را م   ها نیا  شتر یهرچه ب

 . شودی م

است.   وانه ید  نیا  ندیگوی م  ندیآی که م   دیجد  یها آدم  ده،ی باور کهنه و پوس  کیبرحسب    دنید  دیشما اصرار کن 

 چه برسد به  کندی هم کار نم   رونیب یا یدر دن یحت  گر،یاآلن د کندی اصالً کار نم دید نی ا د،ید نیبه ا کندی اصرار م

لحظه   ن یا  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شكل شماره   خواهدی خدا م   ی عنی  یو ما از آن منظور که زندگ  یلحاظِ معنو 

  م ی آمدی خُوب اگر قرار باشد م .  میآمد  چه   ی برا  می دیاصالً، اصالً نفهم  م یما فکر کند و عمل کند دور افتاد  قیاز طر

  م؟یداشت؟ پس چرا انسان شد  یبودن چه اشكال  وانیمگر ح  گر،ید  میبود  وانیح   م،ی دیخوابی و م   میخوردی فقط م

به ک  انسان عشق  زندگافتدی م   ار در  با خداست،  وحدت  بگذار  ست،ی ! عشق،  را  لفظش    دیحاال خدا  از  کنار، 

.  د یفهمی را م  یهست زندگ   ی زندگ  کی   د،یفهمی را که م  ی . زندگمی فهمی ما نم  ستیآقا خدا چ   ند یگوی م  های بعض

  د یکنی که شما حس م  فرق دارد.  وانی که با ح  یصورت  خاص  کیبه    ٰیکند منته  یشما زندگ   قیاز طر  خواهدی م  یزندگ

ا را    نیکه    ار یباشندۀ بس  کی.  کِشدیدارد نفَس م   گرید  یك یاز شما    کهن ی. مثل اکندی دارد م  گرید  یكیفکرها 

 تان ی ذهنشما فکر کند، عمل کند و شما من   قیاز طر  خواهدی و م  کندی اصطالح کنترل منفَس شما را به   یهِ  ی میعظ

 جلو که من هم هستم.    دیدیرا کش

آمد   دیدی م   رنگی ب  نکی نفر آمده بود با ع  کی  کهنیتوَهم است. مثل ا  کی  یذهنمن  نیکه ا  می بفهم  میخواهی م

آخر سر آن   داردی برم  یكییكی را    یرنگ   یها نک یع  نیا  واشیواشی.  دیدی به چشمش زد و غلط م  یرنگ  یهانک یع

)افسانه   ٩]شكل شماره  یذهن افسانه من  نیهرحال در مقابل ا. بهندیبی موقع درست مآن  مانَدی م  رنگیب نکیع

  یِ توَهم   یفضا   کیدر    میو در زمان افتاد  م یجسم شد  کهی در اثر مقاومت و قضاوت، ما در حال  م یکه گفت  ذهنی([من 

 .  میکنی م  یذهن زندگ 

درون را    یفضا   نیا  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شكل شماره   میزنده بشو  یو به زندگ  میبشو  ینیع  کهنیا  یبرا

 واشیواش ی  ردیگی صورت م   ز یکار با صبر و شكر و پره  نیو ا  شودی باز م  تینهایب  ادرون ت  یفضا  نیا  م،یکنی باز م

  ا یخوب است  م،یکار داشته باش میلحظه دعوا داشته باش  نیبا اتفاق ا کهن یا یجا که به مینیبی لحظه را ما م  نیا

با رضا    ای  میکنی شروع م   ییفضاگشا  ای تمام    رش ی. با پذمی ندار  یلحظه کار   نیلحظه را با اتفاق ا  نیبد است، ا

 .  میکنی شروع م 

لحظه    نیا  دییبگو  دیکه شما با ذهنتان قضاوت کن   ستی ن  نیاز او رضا عبارت    میبه رضا صحبت کردراجع   همهنیا

  تان ی مختلف زندگ  یهابه جنبه   دیموقع نگاه کن . بعد آن ستمین  یاگر بد است راض   ام،ی خوب است پس من راض
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. نه، رضا  فهممی چه رضا؟ من نم  یآخر برا  ؟ییآقا چه رضا  دییخراب است. بعد بگو  هاجنبه   نیکه همه ا  دینیبی م

شده گشوده   یفضا   نیو ا  دی لحظه فضا را باز کن  نیاست که شما در ا  نیرضا ا  د،یکه شما قضاوت کن  ستین  نیا

خوشبخت    یبرا  افتدی که م  یقاتفا  نیکه ا  دیشوی م  یشما راض  یعنی ندارد. رضا    یاتفاق زندگ  نیکه ا  دیگوی به شما م 

 . میتوانی اآلن نم  م،یفهم یرا ما بعدا  م   نیندارد، ا ریشما تأث یزندگ ی. اصالً رو ستیبدبخت کردن شما ن  ایکردن 

  ی برا  د،یکنی شكر م  شودیو چشمتان باز م   دیکنی لحظه چون فضا را باز م  نیکه ا  دی شوی فقط شما اآلن متوجه م

در انسان    ستی تی حس  رضا  ک یشده  گشوده   ی عدم و فضا  نیا  ت  یکه خاص  دینیبی و م   د یکنی بازشدن شكر م  چشم 

  نیآقا ا  کند؟ی جا دائما  از خودش گِله مخداوند نشسته آن   دیکنی است. شما فکر م  یزندگ   ت یخاص   نیکه باز هم ا

جنس او    زشده که ما ا  طورچه   ست؟ین   یخداوند راض  ی عن یچه؟    یعنیاست؟    یچه خلقت  نیاست؟ ا  یچه زندگ

  نِ یع   د،یآی م  دیدر ما پد  یخداوند و زندگ  ت یآن رضا  میشوی از جنس او م  کهن یهم  م؟ی ما رضا نداشته باش   میهست

 .  ستندیاز جنس ذهن ن هان یو رضا و صبر ا شكرشكر. 

چه    داندی اصالً صبر نم  نیا  ،ی ِک  یِک  یپس ِک   رسم،ی م  یِک  رسمی م   یکِ   دیگوی که عجول است و مرتب م  یهر کس

  د ی گوی و او، خداوند، م  یبالندگ  ی روی. گل با ن شودی باز م  ی جورگُل چه   داندی نم   ست،یقضا چ   داندی هست، نم 

خوب    یجور چه   کند؟ ی م  دای شفا پ  یجور چه   مانیی جا  ک ی  شودی زخم م   کی .  کندیم   رییمرتب تغ  شودی بشو و م

پس صبر و    شود؟ی زود خوب م دی. شما عجله بكنکندیرا درست م   خودش خودش  واشی  واشی واشی  شود؟ی م

است    یمصنوع   دیآی . اگر نمدیکنی م  ییفضاگشا  دیدار  یعن ی  دیآی م  دیاگر در شما پد  هانیو رضا، ا  زیشكر و پره

  د، یکنجا نگاه    کی. به  دیفضا باز کن  قتا یحق   دیبا  د،یکن  تیجدّ  دیبا  د،ی دقت کن  دیبا  د،یکنی م   فی تعر  دیفقط دار

 لحظه هستند.  نیاتفاق ا نفَک یَجزو  ال گرانیکار دارم چون د گرانینه؟ من با د ایکار دارم  گرانیمن با د ای که آ

د  اگر ا  دیکار دار  گرانیبا  اتفاق  ادیلحظه کار دار  نیبا  اتفاق  با  اتفاق چ   دیلحظه کار دار  نی. اگر  از    ی ز یپس 

و رضا    زیکار با صبر و شُكر و پره  یمدت  کی. و پس از  دی کنی نم   ییفضاگشا  یعن ی  دیخواهی م   یز ی. اگر چدیخواهی م

که   یای سبب، شادی ب  ی که شاد دینیبی ، م)حقیقت وجودی انسان([   ۱۰]شكل شماره لحظه    نیاتفاق ا  رشیو پذ

  ست ین   نیخاطر ابه   ست،یشدن پولتان ن  ادی خاطر زمن چرا شادم، به   د یبفهم  دیتوانی ندارد، شما نم   ی سبب ذهن

  ست؛ یخاطر آن جشن نموفق شده، نه، به   یلیفام   کی  ایآمده    ایآمده، پسرتان دخترتان به دن   ایبه دن   یکه مثالً کس

که از جنس    ییفضاگشا  نیما با ا   میروی که جلو م   واشیواش ی  وندارد    یاست که سبب ذهن  یای شاد   کیبلكه  

را قرض کنم    گرانید  ی ندارم که فکرها  اجی من اصالً احت  د،یآی م  شیپ  یادهیکه عجب پد  مینیبی م   م، یشوی م  ی زندگ
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ن  یا کند؟ی م  دی تول یچه کس  کنم، ی م  دیخودم را خودم تول   ی فکرها کنم،ی خودم فکر م   یکنم، من خودم برا دیتقل

 عدم.  یفضا 

 *** پایان بخش اول ***
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 )مثلث عدم بلوغ معنوی(  ۱۱شكل شماره 

 
 )مثلث بلوغ معنوی(  ۱۲شكل شماره 

 
 ذهنی( )شش محور اساسی زندگی با افسانه من   ۱۳شكل شماره

 
 )شش محور اساسی زندگی با حقیقت وجودی انسان([  ۱۴]شكل شماره 

بده  بله تصو  نیا  د یاجاره  توض   ر یچند  به شما  هم  بلوغ    ۱۱]شكل شماره شكل    ن یا  بدهم.  حیرا  عدم  )مثلث 

. ارزش خودمان نزول کرده  میدانی است ما ارزش خودمان را نم دهیمرکز ما همان   یکه وقت  دهدی نشان م معنوی([ 

که    م یکنی م دایکه پ  ی هاتی از خاص  ی كیحالت   نیکه در مرکزمان هستند و در ا  ی جهانن یا  ی زهایاست به سطح چ

  ها ن یا  میکنی فکر م  مینیبی م  زهایچ  قیاز طر  یاست. وقت  یشیاندیابی کم  مانی ماد  شرفتیپ  یحت  یمهم است برا

 اش ی اگر به من کم برسد معن  نیها مشكل است. بنابراآن  یدارنگه   روند،ی مرتب از دست م   هان یهستند، ا  ابیکم 
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 ن ی. امیهست  شیاندی ابی کم  رسد،ی برسد به من نم   ادیز  گرانیاگر به د  ایاست    دهیرس  ادیز  گرانیاست که به د  نیا

)مثلث بلوغ    ۱۲]شكل شماره   شودی مرکز ما عدم م  یوقت  .کندی به ما کمک نم   یدر جهان ماد   یحت   یشیاندی ابیکم 

 ش یاندی است و فراوان  تینهایکه خداوند از جنس ب  میشوی که، متوجه م  مینیبی م   شودی باز م  دمانیو د معنوی([

پا  یاشهیاند  ن یچن  کیو    میشوی م پختگ  گاهیاز  ما  به    ن ی ب  شودی م   یاموازنه   کی  ی عنی.  دهدی م   ی عاطف  یعدم 

  ر یدائما  ما را تسخ   ها ی دگیهمان  د ید  ای   یجسم   یار ی که هش  ستین   یطور   ن ی. ای جسم  ی اریحضور و هش   ی ار یهش

 بكند.

  ۱۴]شكل شماره و    ذهنی([)شش محور اساسی زندگی با افسانه من   ۱۳]شكل شماره  د ینی دو شكل را هم بب  نیا  اما

فرق را دارند    ن یدوتا با هم ا  نیهستند. ا  یضلعکه شش   )شش محور اساسی زندگی با حقیقت وجودی انسان([

 ی دگیکه مرکزش همان  یهستند. آن کس  های دگ یدر مرکزش همان   یانسان  کیدر واقع در مرکزش عدم است،    یكیکه  

  ت یب  کند،ی عمل نم  تیب  نی ، به اذهنی([ نه من )شش محور اساسی زندگی با افسا  ۱۳]شكل شمارهاست دائما   

  خواهم ی ! خبر ندارم نممیگوی : نه نم دیگوی شخص م   نیا  « ؟ییگوی نم   ؟ یکردی که م  یمانی و پ  هدکجا شد ع: » دیگوی م

وجو  خداوند تو را به جان و دل جست   یعن ی  ؟«یی جوی نم  د،یَرا کاو به جان و دل تو را جو  یکس»   داشته باشم.

: الست، تو  مییگویاو م  به  ندارم.  یکار   زهایچ  نیمن با ا  دیگوی م  ،یکنی وجو مو تو هم او را در ذات جست  کندی م

  طلبد،ی که از جنس ماده است من را م  رون ی: نه من از جنس ماده هستم و جهان بدیگو ی . م یهست   یاز جنس زندگ 

 .  رومی جهان را، به آن سو م  پرستمی مند هستم، معالقه  شوم،ی م جهان جذب  یمن به سو 

  ی فرم جسم   کیادامه دارد،    یدر زمان مجاز   ودنو ب  یجسم  یار یقضاوت و مقاومت و هش  دینیبی طور که م و همان 

شخص که اصل خودش را که   ن یا کندی م  یساز و دشمن   کندی م  یساز مسئله   کند،ی م  ی سازاست، هر لحظه مانع 

 دیگوی اآلن م   یعن یفکان ندارد.  هم با قضا و کُن   یکار   نی الست را. بنابرا  یعنی   کند،یاست انکار م   یاز جنس زندگ

  نه از خداوند.   خواهمی را از اتفاق م  امی لحظه کار دارم و زندگ  نیو با اتفاق ا  کنمی قضاوت م   خودممن    دانم،ی من م

  د یگوی م  جان یتا ا  ی كی  نینه، ا  )شش محور اساسی زندگی با حقیقت وجودی انسان([  ۱۴]شكل شماره   یكی  نیا

 عمل بكند.  خواهد ی و به آن تعهد م کندی هستم و فضا را باز م  یمن از جنس زندگ 

من از جنس خدا هستم، از جنس    دیگوی که راست م  دیفتیفکر ب  نیشما هم به ا  دیشا  دیرا خواند  تیب  نیکه ا  اآلن

 ییبكنم، من تا حاال نکردم در جدا ییكتایحس   یبا زندگ ارانهی هش دیالست هستم، از جنس عشق هستم، من با

را،    ممی را، تصم  نشمی. پس من در واقع بذهنی([)شش محور اساسی زندگی با افسانه من  ۱۳]شكل شماره بودم  

  ی زندگ   هان یچنقطه   نیکه ا  فهممی است که من م  نیها ااز آن  یكی. مثالً  کنمی را عوض م  تمی را، جد  رمرا، کا   دمید
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 ی جاذبه مصنوع   نیغلط است، ا  ن یا  روم،ی ها م آن   یو من به سو   ییروین  کی با    ِکشندیمن را م   هان یندارند، گرچه ا

که تا حاال با قضا    شودی متوجه م  و  دست نخواهم آورد.به  یزندگ   یاجسام ماد   یشدن به سو  دهیاست. من با کش

  ن ی در اطراف اتفاق ا  جنگدیکه با قضا نم   ی هر کس  ی عنیلحظه کار داشته است.    نیاست چراکه با اتفاق ا  دهیجنگ 

با اتفاق   یکس هر   ،)شش محور اساسی زندگی با حقیقت وجودی انسان([  ۱۴]شكل شماره  کندی لحظه فضا باز م

قرار    یزندگ   یو آن را مبنا   ذهنی([)شش محور اساسی زندگی با افسانه من   ۱۳]شكل شماره  لحظه کار دارد   نیا

.  کندی او استفاده نم  شود«یو از »بشو و م   جنگدی با قضا دارد م  خواهدی م  یاز آن زندگ  ای  کندی مقاومت م  ای  دهدی م

  ی حال ما هِ   دینیبی شما م   کندی م میساصطالح حال ما را ترخدا به   ای   یکه زندگ  دیدانی لحظه شما م  نیا  جهیدر نت

 . ستیو در دست ما ن  شودی خوب و بد م

)شش محور    ۱۴]شكل شماره . درون ما اگر عدم باشد  شودی منعکس م  رونیهر لحظه درون ما در ب  نیبنابرا  پس

درون    کهنیا  ی. براشودی خوب م  یل یما است خ  یما که حال ذهن  رونیب  اساسی زندگی با حقیقت وجودی انسان([

. اگر  رونیانعکاس درون شما است در ب  دیکنی شما تجربه م  رونیکه در ب  یزی. آن چ شود ی منعکس م  رونیما در ب

بد    یها ی ، در آن صورت انرژذهنی([)شش محور اساسی زندگی با افسانه من   ۱۳]شكل شمارهباشد    یدگ یهمان 

آن  رنجش، خشم که  بمثل  در  است  انباشته شده  م  رونیجا  ا  شودی منعکس  م  نیو شما  را  به   دیزیری دردها 

  کند ی م  یزندگ  یشكل  نیکه ا  یکس  االصولیلحظه. عل  نیبه اتفاق ا  د،یکنی ها برخورد مکه با آن   یبه کسان  تانیفکرها

با    شود،ی ما، باردار نم  یما، با زندگ  تیبا خالق   وجهچی لحظه به ه  ن یو اتفاق ا  زدیری لحظه درد م   نیبه اتفاق ا

که    دیکه به ما بگو  افتدی ما م  یبد برا  اریاتفاقات بس  واشیواش یکه    دینیبی م  پس  .شودی ما مسموم م  یدردها 

 . یتو را کنترل کند، شک دار  یزندگ دیقضا با  کهنیدر ا ،ی از جنس الست هست کهن یتو در خداوند، در ا

  ر یتصو نیبد در واقع قطع کننده شک ما هستند، که در ا اریقطع کننده، اتفاقات بس  یعن یشک، مَنون  یعن ی بیرَ

  شود ی که مرکز ما با انتخاب خود ما عدم م  )شش محور اساسی زندگی با حقیقت وجودی انسان([  ۱۴]شكل شماره 

  زها ی چ  نیو ذالک ا  ریغ  مثل سرطان و  ایبد    یهای ض یبد مثل مر  اتفاقات  .افتدی اتفاق نم  المَنونبَ یرَ  وجهچیبه ه

)شش محور    ۱۴]شكل شماره   ییگشاو فضا   میبه هرحال تسل  و  مرکزش دائما  عدم باشد.  یاگر کس  افتندی اتفاق نم

  زند، ی که مرکزش را عدم کرده مرتب به آن دست م  یاست که کس  یعمل   اساسی زندگی با حقیقت وجودی انسان([

  ده یکه مرکزش همان  ذهنی([)شش محور اساسی زندگی با افسانه من   ۱۳]شكل شماره  یكی  نیا  .کندی م   تیجد

بشوم،    میتسل   دیبرسد که من هم با  جان یو دردها مجبورش بكند، آخرسر به ا  المَنونبَ یرَ  گریاست نه، مگر د

 . ستمیبكنم و به الست اقرار بكنم، من از جنس جسم ن ییگشافضا 
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. هرچه زودتر اگر شما  میبا درد ما را مجبور بكند که به او گوش بده ی که زندگ میجا برسانکار را به آن   د ینبا ما 

  ل ی و اص  دیکنی کامل م   ییگشافضا   کیو هر موقع    دیگوش بده  یبه حرف زندگ  ییگشابا فضا   دیبا  دیجوان هست 

به فکر    دهیفکر همان  کیاز    دنیرت پرصوبه   ستکه فعال ا  یذهن  نی. اشودی ذهنتان خاموش م   دینیبی م  دیکنی م

)شش محور اساسی   ۱۴]شكل شماره   شودی هر موقع مرکز عدم م  جان یدر ا  پس  .شودی خاموش م   گرید  دۀیهمان 

از   توانند ی نم ها ی دگی همان یعن ی. شودی خاموش م  های دگی لحاظ همان ، ذهن ما بهزندگی با حقیقت وجودی انسان([

ول  قیطر بزنند.  انرژ  های دگیهمان  نیا  ی ما حرف  به  توجه  م   یبا  دارند  بشوند   خواهند ی که  ما  مرکز    و   هر کدام 

 رون یاست که جهان ب  نی. علتش امیپری م   گرید  دۀیفکر همان  کیبه    دهیفکر همان   کیما از    دینیبی . شما م شوندی م

جهان ما را   میدار  یدگ یهمان   یما. ما وقت  یجاذبه دارد رو  یرو ین  م،یها هستما از جنس آن   کهن یبا توجه به ا

مرکز ما    کهی . تا زمانمیستیاز جنس جهان ن  گرید  شودی مرکز عدم م  یوقت   .میاز آن جنس هست  کهنیا  یبرا  کشدی م

  ت یاَنصِتوا رعا  شود، ی خاموش م  ده یبكشد، پس ذهن همان  تواندی جهان نم  م،یستیعدم است از جنس جهان ن 

به خودش    در ما   خواستهیم   یعنیداشته است    یواقعا  خداوند ما را گرام  که  میشویآخر سر ما متوجه م   .شودی م

 . میوحدت را با او تجربه کن  ا یما عشق را  و زنده بشود

فراوان  طورن یهم م   تینهای ب  یمتوجه  امیشوی خداوند  با    ۱۳]شكل شماره  یكی  نی.  زندگی  )شش محور اساسی 

را همان   ذهنی([افسانه من  مرکز  م   دهیکه  فراوان  چی ه  دارد،ی نگه  و گرام  یموقع  را  تجربه   داشتی خداوند  را  او 

بشود.    داشتهنگه   یذهناگر من   ستین  یذهنمن   نیا  اری در اخت  شرفتیپ  ی ابزارها  نیکدام از ا  چ یه  دینیبی م .  کندی نم

  ی برا  سد،ینوی را بد م   اشیلحظه زندگ   نیخداوند ا کند،ی فکان بر ضدش کار م قضا و کُن   کند، ی الست را انکار م

دست    ییو فضاگشا  میبشود. به تسل  عکسمن  رونیدر ب  شیو دردها  دهیکه مرکز همان   خواهدی خودش م  کهنیا

به    یمشكالتش مرتب و به سرعت از فکر  حل  یمجبور است برا  شود،ی موقع خاموش نم   چیذهنش ه   زند،ی نم

گم    شیو فکرها  شیاو در دردها  شودی طرز فکر فقط سبب م  نیبپرد که ا  گر،یدرد د  کیبه    یاز درد   گر،یفکر د

جهان را تجربه   نیاز آمدن به ا  یمقصود اصل  ایموقع زنده شدن به خدا و    چیندارد و ه  یاجهینت  چیبشود و ه

 . میباش یطور  نیا م یخواهی . ما نم کندی نم

 : دیگوی دوم م تیب خُوب

 د یَشویم  دهی خود به خون  د  ی که رو یافکار دل
 ؟ییشویدو دست  خود نم  ،ی دارینم یاز و چرا

 ( ۲۵۵۳ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی )مولو
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خون    فرستد، ی درد م  نیباشد، که ا  ذهنی([)افسانه من   ٩]شكل شماره   نیکه ا  دهیهمان   م یدار  ی مرکز  ک ی  دیگوی م

  ن یارتعاش کنند که در ا  یبه زندگ  کهن یا  ی جابه   شوند، یذرات وجود ما غمناک م   یعنیبه چهار بُعد ما،    فرستدی م

هم    م،ییگوی م  یهم به زندگ  م،ییگوی ما به خودمان م  هم  است.  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شكل شماره شكل  

دل تو    نیو ا  ذهنی([)افسانه من   ٩]شكل شماره   یدار  دهیمرکز همان   کیتو    دیگوی م  د،ی گوی خداوند به ما م  ،ی زندگ

  نیفقط ا  ،ی رو  ای  جانیدر ا  صورت  .ییکه تو هر لحظه صورتت را به خون بشو  شودیسبب م  نیشده است و ا

  ه یدائما  گر   میهست  نیغمگ  قدر ن یما ا  یعنی  دهیخون  د  ای ما با خون    کهن یچهرۀ ما، درست مثل ا  ستیما ن   یرو

به درد آلوده شده است. حاال    یذهنمن   لهیما به وس  یزندگ  یهاتمام جنبه   یعنیآلود است.  ما خون   هیو گر  میکنی م

. چرا؟  گرید  خواهمی تو را نم  گر،ید  خواهمی نم   ییبگو  ؟یی و بشو  یداری دستت را از او برنم   وچرا د  دیگوی به ما م 

شما را به خون آلوده کرده    ی باشنده که زندگ   نیچرا دو دستتان را از ا  یو امتداد زندگ   یشما به عنوان شعور زندگ 

  ن یو ا  دهدی در هر لحظه، هر لحظه به شما درد م   کندی شما را به خون آلوده کرده و م  یباشنده که زندگ  نیا  است

چرا از    دیکنی م  نیهم غمگ   گران ید  یحتّ   شود،ی هم منعکس م  رونیو به ب  شودی درد در هر چهار بُعد  شما تجربه م

است پر از مسئله، پر از    جا نوشته آن   د ینیبی که م  له، باشندۀ پر از غم و پر از مسئ  نی از ا  د؟یداری دست برنم   نیا

 .دی از خودتان سؤال کن  د؟یخواهی مانع، پر از دشمن، چه م

وجود دارد، که فنِّ کار    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شكل شماره شكل    نیامكان گذشتن از آن شكل به ا  اگر

دستتان   واشیواشی تا  د، یفقط در اطرافش فضا باز کن د،ینداشته باش یلحظه کار  نی است که شما با اتّفاق ا نیا

د،  رنجش دار ی و الگوها دیآن هست  دیکنی که شما فکر م ذهنی([)افسانه من  ٩]شكل شماره   یبافت ذهن نیرا از ا

  ی ها زه یدردها انگ  نیو ا  آوردی و پر از درد است و درد را در شما به رقص درم   خوردی به آن برم  با یتقر  یهر حرف

  تان ی مادّ  یزندگ   د،یکنی روابطتان را خراب م   د،یکنی م   یکار خراب   رونیو شما در ب  رندیگی فکر و عمل شما قرار م

م   تاننس ی زیب  د،یکنی را خراب م ا  یبرا  د،یکنی را خراب  از  با  حاال،!  د؟یداری برنم  نیچه دست    د یی بگو  دیشما 

 : تیب نیا طورنی . همدیریبگ  ادیو  دیدوباره بخوان دیبا دیا. اگر هنوز متوجّه نشده دمیفهم  دارم،ی برم

 خود از سر  من برمَدار  هیسا
   قراریب  قرارم،یب قرارم،یب

 (  ۵۶۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

، فقط ما از  ذهنی([)افسانه من   ٩]شكل شماره حالت    نی ا  یعنی  دارد،ی خودش را از سر  ما برم  هیخداوند سا  یوقت

است    م ینیبی م   های دگ یهمان  قیطر نشده  باز  هنوز  ما  مرکز  شماره و  انسان([   ۱۰]شكل  وجودی  در    )حقیقت 

  م یتوانی او، نم   یسوبه   میبرو  می هست  قراری که ما ب  د ینیبی م  دیکنی شما فضا را باز م   ی. وقت میقراری ب  صورت نیا
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م  میبندی م  یم. وقتیصبر کن  ندار   مینیبی ما  قرار  امن  م،ی نگران  م،ی مضطرب  م،یکه    ه یچرا؟ سا  م،یکنی نم   تیّحسّ  

 افتاده است. بله.  یذهنمنِ   هیخداوند از سر  ما برداشته شده است. سا

 كسانَت ی، شدم من راست مژگانت ر یت مثال 
  ؟ییچشمِ بخت  من تو با من ک ژ چو ابرو یا چرا

 ( ۲۵۵۳شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی )مولو

که به    می. بارها گفت فهمدینم   یذهناست که منِ   یقتیحق  کیمن تماما  راست شدم و از جنس تو شدم.    دیگوی م

آسمان که خأل    ند،یبی م  تانی ِ چشمِ حسّ  نیها را ا. کالغ ینیبی آسمان هم م  ینیبی ها را م کالغ   یکنی آسمان که نگاه م

خداست، از جنس خأل است، از   یِاز جنس زندگ  ودر شما هست    که  چیزی   آن   میگفت   ند؟یبی م   یاست آن را چ 

باز  ، دوازده سال آماده است که آن قسمت سكونش را و عدمش را بعد از ده  یجنس سكون است. پس هر انسان

و آن چشم بختش است. بخت   ب  یعن یکند  ا  فتند یاتّفاقات خوب   ٩]شكل شماره   دهندی ها نشان مشكل   نیو 

 . ذهنی([)افسانه من 

م  بله اول  مییبگو  میتوانی ما  مراحل  همان  یزندگ   هیدر  ما  سال  دوازده  دَه،  طر   میبشو  میخواه یم   دهیتا    ق یاز 

نه! انسان که راست شده اآلن چه    یسالگبعد از دَه، دوازده   گرید  یول  دانم،ی من هم م   مییبگو  م، ین یبب  های دگ یهمان 

 م یتوانی که ما م   دیگوی م  تی ب   نی. موالنا در استین  نمانعما  یز یچ  م؟یزنده بشو  یاست که ما به زندگ   یاِشكال

از جنس تو شدم   كسان یتماما   دیگوی . م میبه او زنده بشو م یگذشت یسالگاگر از ده  می هست یاآلن در هر سن  ن یهم

)حقیقت وجودی    ۱۰]شكل شماره چشمِ عدم من    یا  چرا  . نمی راست بب توانمی من. مثل مژگانت راست هستم و م 

 ٩]شكل شماره خُوب واضح است    ؟یکنی م   یتو با من ک ژ   نم، ی تو بب  قیاگر از طر  یکه چشمِ بختم هست   انسان([

وجود  در من به  نشیب  نیهنوز در مرکز من هستند و ا  هایدگ یرم پس همان دا  یدگ یهنوز من همان   ذهنی([)افسانه من 

  رم یبگ  می تصم  توانمی لحظه من م  نیا  یعن یتوهّم است.    کی  یذهنغلط است. منِ   یدگ یهمان  دیاست که د  امدهین

به  زندگ انتخاب کنم  با فضا   یصورت  منِ به   ا یشده،  گشوده  یبلند شوم  م یذهن صورت    نک یع  کی  توانمی . من 

 عدم را بگذارم، انتخاب با من است.   ایچشمم بگذارم  ی جلو ی دگ یهمان 

و چشمِ بخت تو باز   ی نیحضور بب   یار ی با هش  ، ین یبب   رنگیب  نک یبا ع  ی توانی تو م  کهی که درحال   دیگوی موالنا م

چشمِ    یا  ؟ ینیبی پس چرا ک ژ م  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شكل شماره عدم است    د  یبشود، چشمِ بخت هم د

باز نم ترج  ؟ی شوی بخت من چرا  ترجنمیبب   یرنگ  یهانک یبا ع  دهمی م  حیجوابش واضح است، من    ح ی . شما 

  ی کس  ک یاگر    نند،یبی م  گرانی. اگر دنمی بب  ی دگیهمان  ی هانک یبا ع  ن یبعد از ا  دهمی نم  حیمن ترج   د ییگوی . مدینده
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. اگر  دینکن  دیاز او تقل  دین یپول نب   قیاز طر  دی تگرف  میو شما تصم   ندیبی پول م  قیاست، از طر  سیخس   دینیبی م

  ی . برا دیبگذارم، شما نگذار  خواهمی من هم م  دییگوی شما م  گذاردی پا م   ریخاطر چند دالر زرا به   تیّانسان   یکس

از طر  کهنیا ارد. شما  درد انسان ارزش د  ا ی انسان ارزش دارد    کی از    شتر یده دالر ب  شیبرا  ندیبی پول م  قی او 

 . بله.  دی نیندارد شما مثل جمع نب  ی. اِشكالنمیبی نم یطورمن آن  دییگوی م

   ؟یزار نی بد یبُك شیکه م یبا لذّت جفاکار  چه
 یی : چه خوش خودیآنگه عاشقِ کشته تو را گو پس

 ( ۲۵۵۳شمس، غزل شمارۀ   وانید ،ی )مولو

 هانک ی ع  نیقبل، انداختن ا  تیب  نیچه؟ هم  یعن ی. جفا  ی کنی چه با لذّت جفا م  ،یهست  یچه جفاکار  با لذّت  دیگوی م

مخرب    یالگو  کیکه    دینیبی م   شمااست.    ارانهیدرد هش  کهنیا  ی جفاست برا  یذهنلحاظ منِبه   های دگیو همان

.  میندازی با پول را ب  یدگ یهمان   میخواه ی . ممیهست   دهیاز ما با پول همان   یل ی. خدیهست  تیهوکه با آن هم   دیدار

پولمان را خرج    مینیبی م   ی. وقتگرانید  یخودمان برا  یبرا  میپولمان را خرج کن   م،یبكن   نیتمر  دیکار با  نیا  یبرا

به پول،   دم یمن نچسب  م یگوی. م میکشی م  ارانهی درد هش  ی. ولبُرندی دستمان را م  کهنی. مثل امیکشی زَجر م  میکنی م

برا  را  د   یپولم  خودم،  ا  ییجاها  گران،یرفاه  من،  عقل  من،  منطق  م  کندی م  جابیکه  مکنمی خرج    خواهم ی . 

 .کشمی م  ارانهی . درد هشاورمیاز مرکزم درب  خواهمی را م  نیا ندازم،یرا ب امی دگ یهمان 

  ی زندگ  یشوی و تو آزاد م  رودی جسم از مرکزتان م نیکه ا  ی وقت   ارانه ی موقعِ درد هش  نی که بب  دیگوی موالنا م  بعد، 

رنجش را سالهاست    نیا  د،یاده یرنج   یكیاز    دینگاه کن   شما   بخش است.آزاد شده لذّت  یزندگ  نیا  شود،ی آزاد م

را    کارن یتمام بشود برود و شما ا  دیکن  یآشت  دیرا بغل کن  گریدآقا شما هم   ندیگوی م  یفاتیتشر  کی. اآلن با  دیدار

رنجش آزاد شد.    یِ . چه شد؟ زندگدیشوی شاد م  د،یشوی آسوده م   دفعهک ی  د، یکنی م  ی آشت  دیکنی بغل م   د، یکنی م

. اصالً او هم نداند  دنیسخت است بخش  ظاهرا زنده، آزاد شد.    یِ جا گرفتار شده بود، چه بود؟ زندگآن   یز یچ  کی

که    کندی مرتّب دخالت م  یذهن منِ  کهنیا  ی. او لش سخت است برادی. شما از جانب خودتان ببخشدیشما ببخش

 شود ی آدم پُررو م   نیو ا  ند،یگو ی چه م  ، ینکن   ی بد  ،ی ریاگر تو انتقام نگ  دانم،ی کار، چه م   نیکار ضعف است، ا  نیا

م  اکندی م  یگر ید  یکارها   دیآی دوباره  م   هان ی. شما  آزاد مدیبخشی کنار، م  دیگذاری را    ارانه ی. درد هشدیشوی . 

 آزاد شد.   یزندگ  دیدیکش

و از    ی دگیآزاد بشود از همان  های زندگ   ن یکه ا  یکنی و تو به من کمک م   کنمی من فضا را باز م  یکه وقت   دیگوی م

ا از  بعد  م   ردیمی م  یذهنمنِ   کهن یدردها،  تو، متوجّه م  شومی و من زنده  تو، چه    یاخالققدر خوش چه  شومی به 
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  ن یا  فهممی . تازه مشومی م  ی از جنس زندگ   کهنیا  یبرا  ی هستخو  قدر خوش تو چه   فهممی . تازه میخو هستخوش 

بوده    ییخواز خوش   رمیمن بم  یخواست ی تو م   کهن یقدر خوب بوده است. و اچه   لیتبد  ن یقدر خوب بوده، اکار چه 

. کندی م   دایپ  ادی ها هم اعتآدم به آدم  اد،یمثل ترک اعت   دم،یکشی م   ارانهی درد هش  ینبوده است. وقت   ییاز بدخو

 . دیقدر راحت شدچه   دینیبی سخت است، بعدش م یلی نسبت به آدم، خ اد یعت شما ترک ا

سبب شده بود من از جنس تو نباشم از جنس جسم باشم، آن    یبه کس  ادیاعت  نیکه خُوب ا  دییگوی بعد از آن م

با آن    یدگیهمان  ایرا به آن شخص    ادمی اعت  ی. وقتدمی چرخ ی وحوش او مشخص در مرکز من بود، دائما  حول 

. آن قسمت  یکُشتی ظلم نبوده من را م  ی جفا نبوده از رو  ی تو از رو  دمیدادم، از جنس تو شدم، د  ان یرا پا  خصش

. شود ی گلستان م لیکار، درست مثل، که آتش بر خل نیبخش بود ا و من آزاد شدم. چه لذّت  یمن را کُشت   تیَّمن

  ارانه ی آتش  درد هش  ندیبیم   کند، ی را باز م  فضادارد،    رش یجا پذکه آن   دفعهک یبعد    د،یآینظر ماو لش آتش به 

 مشخص است.  گریبله، د. شودی به گلستان م  لیتبد

سخت است؛   یل یخ  هان یچانداختنِ آن نقطه  م،یکنی ما نگاه م ذهنی([ )افسانه من  ٩]شكل شماره د ید نیبا ا یوقت

شماره   میاندازی م  ی وقت  یول انسان([  ۱۰]شكل  وجودی  هش   ،)حقیقت  زندگ   مینیبی م   م،یکشی م   ارانهیدرد    یِ که 

با لذّت     ارانهیزمان است، درد هشموقع، اصالً هم   و ما همان   ها، به گره افتاده، آزاد شدشده در آن   یگذاره یسرما

مثل سوزن زدن است، آمپول زدن است.    درست .ردیگی زمان، بله، صورت مباشد، هم  لیاص  گروجود آمده، ابه

دارد که    یاماده  یول   آورد،ی نوکش درد م   ذرّهک ی  کهنی دارد که هم  یاآمپول ماده   نیو ا  ترسدی آدم از آمپول م

نم   گرید  کند؛ی م  حسیب آن  از  م  ،یفهمی بعد  هم  خوشت  م  بله  .دیآی بلكه  متوجّه  ما  زندگ   میشوی و    ی که 

  د ی طول خواهد کش   خردهک یکار    نیکه ا  دیو شما بدان  دی دی م   یطور ما بود که آن   ظالمانه  د یخوست. آن دخوش 

 .د ی کن ییرا شناسا ذهنی([)افسانه من  ٩]شكل شماره  هانی ا یكیی كیشما که شما  یبرا

کار    اریدارد، بس  یدگ یهمه همان   نیا  کهن یاست، قبول کردن  ا  یذهنطلب که از جنس من آدم کمال   کی  یبرا  ٰی حتّ

متوجّه بشوند   یو وقت  دانندیم   یو پر از درد خودشان را استاد معنو  دهیهمان   یهااز انسان  یاست. بعض  یسخت

نه؟ اگر    ای   روندی م  مین یبب  د یبا  روند؟ی درد م  ن یبار  ا  ر یز   ای آ  دردناک است.  اریهستند، بس  دهیهمان   یز یکه با چ 

م  روندی م شماره   شوندی آزاد  انسان([  ۱۰]شكل  وجودی  م  ، )حقیقت  خدا  جنس  نم  شوند؛ی از    ک ی   روندی اگر 

 پر از درد دارند.  یِذهنباطنا  من  ی. ظاهرا  استادند، ولذهنی([)افسانه من  ٩]شكل شماره  شوندی استاد م یذهنمن 

 : دیتوجّه کن  یرا از مثنو تیب نیا بله،
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 ش ی و درد  خو شی بر رنجِ خو عاشقم
 ش یشاهِ فرد  خو یّ خشنود بهر 

 ( ۱۷۷۸ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

. امده یفهم  گر یرا د  نیخودم، ا  ارانه ی عاشقم بر رنج و درد هش  پس،  .شیخو  ی كتا یشاهِ    یعن ی  ش«، یفرد  خو  »شاهِ 

پ اگر  باش  شرفتیما  پذ  میدانی م  م ی کرده  ابتدا  حاال کمال   قیحقا  یبعض  رفتنِیکه  تا  خودمان، که  طلب  درمورد 

  دنش یداصالً،    دنشید  رفتنش،یدرد دارد پذ  م،یدانستی بلندمقام و کامل م  ی انسان معنو   کیخودمان را    م،یابوده

  ن یخداوند و شاه فرد  خودمان، ا  یخشنود   یدرد دارد و بعد از آن، کار کردنش هم درد دارد، امّا برا  رفتنشیو پذ

  م ی بكش  ارانهی درد هش  دیما با م،یاو بگذارد از جنس او بشو  م،ی از جنس او بشو  کهنی ا  یبرا  پس،   .میکنی کار را م 

 : تیب نیا طورن یو هم  می ندازیرا ب مانیهای دگیو همان

 بر قهر و بر لطفش به ج د  عاشقم
 هر دو ضد  نیمن عاشقِ ا بواْلعَجَب،
 ( ۱۵۷۰ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

خودش را   یو زندگ  شودی که اآلن مثالً فضا باز شده، حالمان خوب است، البته فضا که باز م  دیآیذهن م  نظر به

که    گذارد ی حساب  خودش م  به   شود،ی حال  ما که خوب م   کند،ی قضاوت م   شهیما هم هم   یذهنمن   کند،ی م  انیب

 کهن یا  ، یدگیدر همان  م یکنیار م ما اصر  د،یآی م یدگ قهر  زن  د،یآی قهر  او م  یوقت  یخوب است اوضاع؛ ول یل یاآلن خ

 او   یِهم به سخت   من  : چه قهر  او باشد، چه لطف  او باشد، من خوشحالم.دیگوی م  .افتدی اتفاق بد م  دانم،ی من م 

  د، یآی دارم، خوشم نم  ی دگیهمان   ک یدارم،    ی بیع   کی  دهدی لحظه به من نشان م  نی عاشقم هم به لطفش. هم ا

درد دارم.    ک ی  ای دارم    ی دگیهمان  ک یتا بفهمم    خوردی به من م  یضرر   کی   اندازد،ی او است. من را به دردسر م  قهر 

به   اگر باش  شرفتیپ  ی اندازۀ کافشما  ا  د،ی کرده  هست  نیعاشقِ  هم  نه دی قهر  م  یوقت   کهنیا  .    ی ل ی خ   کند، ی لطف 

  ی دار ی ب  یبرا  هان یا  یهر دو  کهن یا  یبراچه؟! یعنیاست!    یچه وضع  گر ید  نیبابا ا  دهد،ی قهر م  یخوشحالم، وقت

 : عجب! من عاشقِ دو تا ضدّ هستم. دیگوی شماست. موالنا م

شامل حال  ما    خواهد ی و سازندۀ خداوند، که هر لحظه لطفش را م  غرضی به مقصود  ب  میما کامالً معتقد  پس

م غافل  ما  هرموقع  م   م، یشوی بكند،  قهرش  جفّ   م؛یشوی دچار  م هرموقع  ا  دیآی القلم  را    نینشان   ما  است که 

چه    نمیو تأمل بكنم، بب  فتمیب  یهستم که به سخت  نیعاشق ا   منکند و من عاشق آن هستم.    داریب  خواهدی م

  شود ی عاشقم، لطفش هم که شامل من م  ،یولو به سخت  دهد،ی من را نشان م  رادیدارم؟ پس هرموقع ا   یرادیا
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را دارم،    تیدو تا خاص  نیمن اگر مرکزم عدم باشد، حتما  ا   پس   عاشقم.  د،یآی خوشم م  آن هم   ، ییدراثر فضاگشا

 به قهر و لطفش توأمان عاشقم.

 انیو پو دمی د زانیگر  انیجمله آهو  رانیش ز
 ییخدا داند چه آهو ،یری آن ش  ان یجو دال

 ( ۲۵۵۳شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی )مولو

و آهو، درواقع اصل    یزندگ   ا ی خداوند    ر،یش  جا ن یا  در.  کنندی فرار م   نند،یبی را م  ریش  یوقت  انی : همه آهودیگوی م

آن   یوقت  یول  زد؛یگری م   ریاز ش  زد، یگری از خداوند م  شود،ی بلند م  ی ذهنصورت من به یماست، منتها اصلِ ما وقت

که دارد    شودی توجه م که مرکز عدم است، م   یموقع  کند،ی م  دایپ  ،ی خودش را که از جنس زندگ  یاصل   ت ییآهو

 م یاده یکه فهم  ما  .رودی م  نی از ب  هیسا  اندازد،ی نورش را م   یوقت   د،یخداوند، خورش  ر،ی چون ش  ر؛یش  یسوبه  رودی م

که چراغ پر نورتر بشود،   میترسی نم  چ یه  ن یپس بنابرا  م،ی هست  ی ار ی هش  م، یکه از جنس نور هست   میاو تجربه کرده 

و از خداوند    میآهو گرفته بود  ه، یصورت  ساکه به  یز یچ  نیا  میاده یما گم بشوند. ما فهم  یهاه یپر نورتر بشود و سا

که من از جنس    دیگوی م  .رودی م ریش  یسوسرعت بهکه دارد به  میهست  ییآهوما    م؛ی ستیما آن آهو ن  خت،یگری م

 خورد، بخور.  یمن را تو خواه  یهای دگ یمن، همان   یهای تو، ناهماهنگ  یسو به میآی تو هستم، دارم م 

است،    فی لط  یعنی. آهو  رودی خدا م  ریش  یسواست که به  ییآهو  کیانسان،    یدل اصل  د،یگوی ! به دل خودش م دال

من   داند،ی فقط آن م  ،یهست ریآن ش  ان  یجو ، یشوی عدم م ی دل من وقت «ی ر یآن ش ان  یاز جنس اوست. »دال! جو

  ذهنی([ )افسانه من   ٩]شكل شماره با ذهن    دیشما نبا  واقعا    ؟ی جور آهو هستبفهمم که تو چه   توانمی با ذهنم نم

طرف   به   ی جورمن اآلن آهو هستم، چه   یی بگو  ،ی ذهن نگاه کن  د یهستم؟ اگر با د  ییجور آهوکه من چه   د یبفهم

  ۱۰]شكل شماره   ی وقت  یول  ا بخورد.ر  های دگیهمان  خواهد ی م   ر یش  کهن یا  یبرا  د؛ی ترس  یخواه   ریبروم؟ بله، از ش  ریش

را باز م  )حقیقت وجودی انسان([    ن ی ا  ، یبشناس  یتوانی را به ذهنت نم  ن یا  ،ی شوی از جنس عدم م  ، یکنی فضا 

که مرکز را    خردهک ی  یعنی  رود؛ی خداوند م  یسوعدم به  نیکه ا  ینی تا بب  یعدم بشو  دیبا  فقط  جور آهوست؟چه 

تر بشود، بازتر بشود و  فضا گسترده  نیا  ی خواهی و م   دیآی کار خوشت م  نیکه از ا  د ید  ی خواه  ،ی عدم نگه دار 

 بشود. بله  تینهایب

 را، عشق است و بس  دی ارزد ص آنکه
 گنجد اندر دامِ ک س؟  یاو ک   کیل 

 ( ۴۰٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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  یاو شو د یو ص  یی مگر آ تو
 ی به دامِ او رَو ،یبگذار دام
 ( ۴۱۰تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 پست به گوشم پست د یگویم  عشق
 است  یادیّبودن خوشتر از ص دیص

 ( ۴۱۱تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

  د یرا ص  های دگ یجهان ما درست است که همان  ن یاآلن در ا یعن یدارد،  دیکه تنها عشق است که ارزش  ص دیگوی م

شدن   یك ی ارانهیچه؟ هش یعن ی  عشقرا دارد.  د یارزش ندارد، بلكه عشق است که ارزش  ص نیا دیگوی م  م، یکنی م

عشق    م یشنوی درست است که با ذهن ما م  نی. پس بنابراافتدی نم  یعشق است، اما عشق به دامِ کس  نی. ایبا زندگ 

  ی كیو در آن دام با خداوند   میندازی را به دام ب  خداوند می و بخواه میرا نگه دار  یذهناگر من  یول ست،ی خوب  زیچ

  ی كیدوتا را باهم    نیدرست کند، ا  یاز زندگ  یذهنمن   کی   خواهدی ما م   یِذهنمن   مییگوی م  میکه درواقع دار  م،یبشو

  ی ذهنمن  نیا دیگوی م خداوند  .یندازیخداوند را در دام ب یذهنبا من  یتوانی امكان ندارد. تو نم نیا دیگوی کند؛ م 

  یی ایب  دیتو با  نی. پس بنابرایبه آن بشو  لیو تبد  یستین  نیا  یروشن بشود و تو بفهم  د یاست، با  هیکه از جنس  سا

 . یاو برو ییِ كتایبه دامِ  ،ی دام ذهن را بگذار نیو ا  یاو بشو د یص

هر لحظه    یعنیباش،    دینباش! ص  ادیّباش، ص  دی: تو صد یگوی آهسته به گوش  من موحدت با خدا، آهسته  عشق،

 یز یچ  ک یبشو و    ادیّرا نگه دار و ص  های دگ یهمان   کهنیرا رها کن و از جنس  او بشو. نه ا  یدگ یفضا را باز کن، همان

دام ذهن   نیکه ا  کنندی . فکر مکنندی خداوند را شكار م  ی ذهن   ریتصو  مردمتجسّم کن در ذهنت و آن را شكار کن.  

از جنس او    کهن یا  یبرا   .« نه!کنمی جزو  خودم م   رمیگی خدا را هم به تله انداخت: »م  شودی است که م   یدام   کی

ندارد،    یبشود، اشكال  ختهیهم ربه   دیهمه با  ،یذهن  پارک  نیتمام ا  رات،یتدب  نیدکان، تمام ا  نیتمام ا  ،یبشو

ن را رها کن! هرچه که ذهن  دکا  نی. اوندی خودت که از جنس خداست، به او بپ  یعنوان  هسته مرکزنترس! برو به

 ندارد، نترس!  ی! اشكالزیهم بررا به  همه ،ی که در ذهن دار ید یهر د د،یگوی م

  ی آهو   ی هستم وقت  یی که: من آهو  گفتی م   ت یدر ب  گفت،ی را م  ن یهم هم  ت یدر ب  «ی او شو   د یو ص  یی»تو مگر آ

بشود، به    ختهیآن ر  لهیوسبه    های دگ یهمان   ترسدی نم  نکهی ا  یبرا  رود ی م ریش   یبه سو   نیا  دم یبودنم را فهم  یواقع

 ارزش ندارد.  های دگیکردن برحسب همان ی و زندگ  دنیکه د میرسی م جهینت  نیبه ا می هرحال ما دار

 



          Program # 883                                              ۸۸۳مشارۀ   برنامه 

 33صفحه: 

 تو   یاری ی كو مِیتو، مق  یدال گرچه نزار
 ییبس شد ز جان و تن، تو را مژده ک زان کو مرا

 ( ۲۵۵۳ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی )مولو

 خداوند.  ی از کو یعنیاست  یآن است از آن کو  تیما که امتداد خداست و جنس  یدل اصل دیگوی دارد م پس

 تو   یاری ی كو مِیتو، مق  یدال گرچه نزار
 ییبس شد ز جان و تن، تو را مژده ک زان کو مرا

 ( ۲۵۵۳ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی )مولو

)حقیقت وجودی    ۱۰]شكل شماره بازشده    یفضا   نیمن ا  یمن، دل اصل  یکه: دل اصل  دیگوی است م   ی طورنیا  پس

  ن یکه به ا  یاست در واقع آن کس  ذهنی([)افسانه من   ٩]شكل شماره  دهیدل که از جنس همان   نیاست نه ا  انسان([

»دال گرچه    وضعت خراب است  ،یهست   ی جان دادن  ، یماست، گرچه که در حال مرگ هست  یروز افتاده دل اصل 

  ار ی   یتو در کو  یدار  یکه راه خالص  یدانی تو م  یول  یحال ندار  یشد   ضی و مر  فیالغر و نح   قدرنیتو« ا  ینزار

است که از    ییاست، فضا  ییكتای  یفضا  اری  یکو   ،ی کن  یزندگ   یتوانی م  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شكل شماره 

  ن یا  یاز دردها  گریما نه، من د  رونیدرون ما از باز درون ما و در    .شودی در درون ما باز م   شود،ی درون ما باز م 

جان   نی»مرا بس شد ز جان و تن« از ا ،امبه تنگ آمده   یو دل ماد ذهنی([)افسانه من  ٩]شكل شماره یدل ذهن

)حقیقت وجودی    ۱۰]شكل شماره من    یدل اصل  یتو ا  ام،ده یدرد کش  یمن به اندازه کاف  یتن ذهن  نیو از ا  یذهن

 . یتو مال آنجا هست  ار،ی  یرو به کوب ایب انسان([

  کشد، ی درد م  یلیکه خ   یکس  کیاگر    ،ی مژده به انسان است، که انسان تو دل خداگونه دار  نیرا مژده« و ا  »تو

اموقع   یبعض ا  شودی م  ضی آدم مر  شوند،ی م  ی به درد جسم  لیتبد  یذهن  ی دردها  نیها    مثالً سرطان   نکهیمثل 

  کشند ی که استرس م  یکسان  کند،ی م   دایطرفش پو آن   طرفنیا  یمبهم   یدردها  کند،ی م  دایقلبش اشكال پ  رد،یگمی 

 کهن یا  یبرا  یدار   ییمژده به انسان هست تو راه رها  نیا   یتو« ول  ینزار   »گرچه  .کشندی استرس را هم م  یو دردها 

ما الزم    .است  ییكتای  یفضا   یعنیخداوند است،    یما اقامتگاهش کو  یدل اصل  ،یدل بَدَل  نیما نه ا  یدل اصل

  م ی کنی م   یجهان زندگ   نیدرست است که در ا  م،یکن  یجهان زندگ  نیو در ا  م ینی بب  های دگیهمان  ق یکه از طر  ستین

 . میباش د یآنجا با یول

 ت ینهای و ب  )حقیقت وجودی انسان([   ۱۰]شكل شماره   ییخودش را با فضاگشا  یکو  نیا  «یی را مژده ک زان کو  »تو

انبساطِ   ایگشاده شدن     تیخاص  نیندانسته از ا  ایبه ما نشان بدهد ما خودمان دانسته    تواندی درون م   یشدن فضا 
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ا  نیا جلوگ   نیعدم،  درونمان  در  خدا  بصورت    م،ی کنی م  یریامتداد  لحظه  ب  یذهن  دید  کی هر  را    ان ی خودمان 

قضا و    م ینی و اگر نب  مین ینب  های دگیهمان  قیکه از طر  میدار  ار ی ما اخت  م؟یکنی کار را م  ن یا  ی زیچه چ   یبرا   .میکنی م

خداوند،    یکو   ،ی زندگ یبه کو  میماده هست برو  یدر کو  یکه زندگ  یذهن   دیکه از د  کندی فکان به ما کمک مکن 

  ی افسانه زندگ   رکه د  ذهنی([)افسانه من   ٩]شكل شماره   ی ذهنمنِ  نیا  یاست برا  یخبر خوش  ن،یاست ا  یخبر خوش

تا آخر عمرمان    میکن   ی زندگ  های دگیدردها و همان  دیکه با د  م یستیوجود دارد ما محكوم ن  ییکه راه رها  کندی م

ا  د یفضا باز کن  دییای ب  دیشما امتحان کن  اتفاق    )حقیقت وجودی انسان([   ۱۰]شكل شماره لحظه    نیدر اطراف 

شما از    ی که به زود  دید  دیرا درست کند خواه   دتانید  د یبگذار  د یرا تکرار کن  ات یاب  نیو ا  دیهم بخوان موالنا را  

 : دیگوی .بله ماری یبه کو  دیروی و م  دیشوی رها م  یذهنافسانه منِ  نیا

 باال و گ ه در گ وْ یگ ه  دو،یشاهِ خوش م ش یپ به
 ییضربت، ز تو خدمت، که او چوگان و تو گو ازو

 ( ۲۵۵۳شمس، غزل شمارۀ  وان ید ،ی ) مولو

که تو   د ییگوی م  دیدار   دیبخوان  ی طور ن یو اگر ا  دو« ی شاه خوش م  ش ی»به پ  م یخوانی را که به مصرع اولش را م  نیا

  یی لحظه به بعد با فضاگشا  نیدوانده حاال از اما را    ایتا حاال دن  ، بدو  با ی خداوند ز  شی ندو بلكه به پ  ای دن  نیا  شیپ

  ی گاه   ییآی م  البا   یکنی فضا را باز م  یگاه  ،شاه بدو  شیبه پ  ای تو ب  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شكل شماره 

اگر شما فضا را    دواندی خداوند ما را م  یعنی  ،ذهنی([)افسانه من   ٩]شكل شماره  جان یدر چاه، گودال، ا  یاُفتی م

  د ی خواه  دی فکان قرار بدهو خودتان را در معرض قضا و کن  )حقیقت وجودی انسان([   ۱۰]شكل شماره   د یباز کن

بعد شما   دهدی را نشان م  ذهنی([)افسانه من   ٩]شكل شماره   یدگ یهمان  کیبه ذهن    آوردی که او شما را م   دید

باز م انسان([  ۱۰]شكل شماره   دیکنی فضا  م  نیبنابراو پس    .رودی م   یدگیآن همان  )حقیقت وجودی    م ییآی باال 

م  انسان([   ۱۰]شكل شماره   یدگ یبه همان   کیبه    یعن یگودال    یعنیبه چاه، گ وْ    میاُفتی دوباره    )حقیقت وجودی 

  ی ذهن برو   دیاگر با د  ی عنی   ،ی مواظب باش اعتراض نکن یکنی تو خدمت م  زندی : او ضربه م دیگوی حاال م میاُفتی م

آخر چقدر کار    رسم؟ی چرا نم  دم،یرسی م  دیبه حضور با  پیش   وقت  یلیبابا من خ   دمیبابا من رس   ییگوی م  اشه هم

تمام بشود از او ضربت    یدگی وجود دارد و تا همان  یدگ یبدان که هنوز همان  دیآی م  ینگو هر ضربت  یطورکنم؟ نه آن 

  ی دگ ی از همان  ی آگاه  ارانه یدرد هوش  دیآی ز تو خدمت از او ضربت ز تو خدمت از او ضربت ز تو خدمت، دردت م

  ارانه ی است درد هوش  شانیضربت ا   ،خدمت شماست، نشان دادن  ییاست، فضاگشا  خدمت و دردتان انداختن آن  

با قضا که کدام    داندی او م  یعن یاست    تیّوگان  مشخدمت شماست که او مثل چ  دنشیاست و کش  شانیضربت ا

همان توپ    یگو   ،ی لحظه به شما نشان بدهد و تو گو هست  نیرا در ا  ذهنی([)افسانه من   ٩]شكل شماره   یدگ یهمان 



          Program # 883                                              ۸۸۳مشارۀ   برنامه 

 35صفحه: 

است که شما مقاومت نکن، قضاوت نکن، پس   نیا یمقاومت و منظور از گو دونو ب خوردیگرد است که قِل م

)حقیقت    ۱۰]شكل شماره فضا باز شد    نیکه ا  دید  یخواه یبه زود  ،ی روی و تو هم م  زندی م تیاو با چوگان  مش

 ۱۰]شكل شماره   ییآی باال م  ی: وقت دیگوی مواظب باش م  جان یدر ا  یول  .دیو شما به او زنده شد  وجودی انسان([

اعتراض   ییای ن ،ذهنی([)افسانه من   ٩]شكل شماره  یاُفتی دوباره به چاه م  ی بله خوبه ول )حقیقت وجودی انسان([

 . یکن

  ک ی   روزید  کنمی خودم کار م  یده سال است دارم رو   همه  نیتمام شده آخر ا  گریکه د  ندیگوی م   میما فکر کرد

است؟ ما    یچه حالت  نیآخر ا  کندی کار را نم  نیا  کسچی که ه   گفتمی م   ییناسزاها  کی شدم اصالً    نیخشمگ   یجور

گودالش است دارد    ن یهم   نی بله ا  . است  یچه حالت   نیا  می به خدا زنده شد  میما فکر کرد  میکشی همه زحمت م  نیا

  ک ی ما در    دیتوجه کن  م،یما انباشته کرد  قدرنیا  کهنیا  یتمام نشده برا  ،که تمام نشده  دهدی به شما نشان م

  ی مردم خوب طرز زندگ  ،ینه ماد  یمعنو   یزندگ   ،ی معنو  یسبک غلط زندگ  میگوی را م  نیا  دیخشبا، بب  یاجامعه 

  اد ی دادند،به ما    ادیبه ما مسابقه را    میما با عشق بزرگ نشد  االصولی عل  یول  دانندی خوب م  یل یخودشان را خ

  دن یهمان  شود،ی خواستن سبب حِرص م  شود،ی و توقع سبب رنجش م  دیتوقع داشته باش  د،یدادند شما بخواه

همه   میاگر به قدرت برس می کنی و ما فکر م  کندی اوقات ما را عاشق قدرت م یو گاه شودی سبب طمع و حرص م

 . است دهیکه مرکز ما همان  دیآی وجود م به  نیغلط از ا یفکرها  نیتمام ا میآوری بدست م كجایرا  های دگ یهمان 

اشتباه   گریهمه د میکنی ما فکر م  کنم،ی ض معر  یلحاظ معنو بهباشد و همه غلط عمل کنند  دهیمرکز  جمع همان

بله چون    ،ی همه ممكن است اشتباه بكنند به لحاظ معنو  م،یخوان ی مما  بزرگان را    نیهم  یکه نه، برا  کنندی نم

ما چرا جمعا  جنگ    ؟جمعا    میآوری وجود مهمه مشكالت به   نیهستند، همه درد دارند، ما چرا ا  دهیهمه همان 

نم  یعنی  م؟یکنی م نفر  هزاران  همگری د  رسدی نم  رسد؟ی عقل  دن  نی!  در  ن  ای االن  همد  ست؟یجنگ  را    گریما 

که    میکُشی را م  گریدر باور، باور جسم است ما سر باور همد  یسطح   یها تفاوت   ست؟یچ  اشزه یانگ   م؟یکُشی نم

که   میکنی به هم کمک نم  چی ه ستیباور را دارم؟ باور جسم است، باور که خدا ن نیمن ا  یچرا تو آن باور را دار 

 ی چرا؟ برا   م،یکشی را م  گریما سر خدا همد  م،یاگر ما خوب به خدا معتقد  می نیخدا بب  دیبا د  مین یعدم بب  دیبا د

  ت یست چوگان مشد  میبسپار  خودمان را  یهمه ما دسته جمع  کهنیعوض ا  م،یارا گم کرده  تیچوگان  مش  نکهیا

تا    یهم جمع   یهم فرد  گری د  میبكش  دیبا  حاالخوب    می دار  ت یچوگان مش  ودمانما خ  م،یدانی خدا ما خودمان م

 غلط است.   یطرز زندگ  نیا ندیدردها به ما بگو

 . خوانمی م  تانیبراهست که  شی جا  تیهم دو ب نیا بله
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 اهیدَم س کیماهم کند،  یالحظه
 کار  اِله؟  ن،یا  ر یباشد غ چه خود

 ( ۲۴۶۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 فَکان حكمِ ُکن یچوگانها  ش یپ
 اندر مكان و المَكان  میدویم

 ( ۲۴۶۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

  د یکردم از من بع   یکار غلط   کی و    دییگوی شدم م   نیکه خشمگ  روزیگودال، مثل د  اندازدی لحظه ما را م  کی  پس

به شما نشان    د یمورد با  کی   یول  دیدار  ی اهی نشان بدهد شما هنوز قسمت س  کهنیا  ی کرد بله برا  اه یبود بله س 

پنهان    روندی ما م  یموذ  یاز دردها   یرخ اوقات ب  ی لیو خ  .شدی به شما نشان داده م  دیدرد با  کی  شد،ی داده م

  اد یساده، به ما توقع را    یلی است. خ  ی عیکردن کار  طب   جادیبارآوردند که درد ا  یطور ن ی. از ابتدا ما را اشوندی م

او انجام ندهد    دیتوقع داشته باش  یکس   ک یاز    د یدرد است رنجش است. شما نگاه کن  جادیدادند. توقع ابزار  ا

  د، یمن بكن  یکار را برا   نیا   دییایب  شما .  جاستیب  شهیهم   یذهندرد  مفت، و توقعات من   فت، . مدیرنج ی شما م

من    م،یهست  بهیهست؟ که من و تو غر  نیپشت ا  یلیچه دل  ،ی هیچه توج   آخر  .گرید  دیچه آخر؟ خُوب بكن  یبرا

جا دادند که قانون جبران را انجام نده، تا آن   ادیور هم به ما  قرض بدهم و از آن   ایپول را به شما بدهم    نیا  میایب

ضرر  در درازمدت به   گذارپا ب  ریقانون جبران را ز  ر،یبگ  اد ی . کم بده زری بگ  ادیبده ز  کن، کم  یکه مقدور است زرنگ

  ن یهم اشی كی. میگذاری پا م ر یرا ز ی زندگ ن یقوان که دردزاست، تمام  میشوی بزرگ م   یاما در جامعه   پس ماست. 

بزرگ    یندادند به ما، ما وقت   میتعهد به مرکز عدم و به عشق داشته باش  مینگرفت  ادی قانون جبران است. ما  

  ی ذهنمن  کیآدم باشعور آن است که    گفتندنکردند.    ییشناسا  یعنوان  زندگ پدرمان ما را به   ایمادرمان    میشدی م

  د یبهتر، تو با  شتر یهست درست کند هرچه ب  ده یرا که با آن همان  ها ی انباشتگ  نیدرست کند و از اول ا  یخوب

 ردند.  به دروغ، خودشان هم مشارکت ک  ولو  یفتیجلو ب  گرانیاز د یمسابقه بده

که دروغ است هم پدرمان و هم    میدانستی . هم ما م ردی گی م  ستینمرۀ ما دوازده بوده به مردم گفتند بچه ما ب

  م ی حاال مجبور  یول  .میگرفت  اد ی دروغها را گفتند ما هم    نی ا  یذهنلحاظ منسربلند بشوند به   کهن یا  یبرا  یول  گرانید

کند  ی لحظه ماه م  ک یفرار نکن،    دهدی نشان م   ی وقت  آورَد،ی را خدا باال م  هان یا  یكی  یك یو پنهان،    ادندی دردها ز

 دیشوی ماه م   باستیز  دهدی خودش را نشان م  ی وقت  دیشوی م  اهیشما س   دهدی درد را نشان م   ی . وقتاهیلحظه س  کی

پ  نیرازای کار خدا غ  دیگوی است، م  طورن یهم واقعا  مش   فَکانُکن   تیٓمش  یچوگانها  شیچه هست؟    ی عنی  تیّو 

  باست ی ز  می توکل است. توکل و تسل  نیدهد، ای ما انجام م  یکار را برا  نیلحظه بهتر  نیخداوند دوست ماست ا
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توطئه    تواندی نم  یکه زندگ  میی ما بگو  دارد که   دیبا  ردیگیما را م   یجلو  یذهندارد اگر من  دیواقعا  با  دیچرا که ما با

من   کهنیو ا .دهدی لحظه دارد در واقع خودش را از منجالب نجات م نیدارد و در ا ظَنحُسنِ   یباشد، زندگکرده 

دوست من   ن یبهتر  یاست. زندگ   یذهنافسانه من   هان یبه من ظلم کند من شانس ندارم فالن، ا  خواهدی م   میگوی م

هستم رضا دارم شكر    خشنود  کنمی به او فضا را باز م  کنم ی دوست من است، من توکل م  نیاست خداوند بهتر

موقع او به من ظلم   چیه  ست،یدوست من است دشمن من ن  نی او بهتر  شود،ی چشمانم باز م  کهن یا  یبرا  کنم،ی م

 غلط ظلم کردم، تمام شد رفت.  دیو با د  های دگ یمن فقط به خودم با همان کند،ی ظلم نم  ونکرده ا

 فَکان حكمِ ُکن یچوگانها  ش یپ
 اندر مكان و المَكان  میدویم

 ( ۲۴۶۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

باز کن  اگر را  م   ت یّمش  یها چوگان   د، یبشو  م یو تسل  د یشما فضا  و  درون،    ی ما را در فضا  ل،ی تبد  شود،ی بشو 

  رون یب  رون؛یو ب  شودی درون که دارد باز م  یفضا   نیا  ،)حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شكل شماره   یعنی  جان یهم

جانمان کارمان،    جاناتمان یجسممان فکرمان ه   ی عنی  رونیب  ، ذهنی([)افسانه من   ٩]شكل شماره  های دگینه همان

که ذهنتان    یز ینشان دهد، مكان است. هر چ  تواندی که ذهنتان م  یزیهر چ   یعن یدر مكان، در فرم. مكان    ،جا همه 

  ک یاست از جنس خداست. پس    تینهای ماست که ب  یفرمی قسمت ب  است. المكان   المكان   نشان دهد  تواندی نم

فرم. فرم    ارعالوۀ انکبه   میما فرم هست  م،یشده است که ما او هستگشوده   یفضا   ؛ المكان المكان   ک ی  میمكان دار

ما که   یِ جان با آن جان  زندگ  نیماست. ا  یِماست، جان  بدن  جان یما محدود است، فکر ماست جسم ماست ه 

تجربه   میکنی که حسّش م یز ی، هر چدر مكان و المكان   پس جان انعکاس آن جان است.  نیدوتاست. ا ردیمی نم

مكان است.    نیا  رسد،یفکر ما به آن م  کنند،ی کشف م  نندیبی پنج تا حس م  م،ینی بب  میبفهم   میتوانی م  میکنی م

 ح اصطال است که در آن به  یمختلف  یهاهیهم آ  نیهم دست اوست، بله. ا  اداره بشود. و المكان   دیاو با  لهیوسبه  نیا

 . دندیکه ند ییهاآن  د،ین یاست، حاال بب  اشیكی  نیفکان است. اقضا و کن 

 اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.«  »اِنَّمَا

 .« شودی : موجود شو، پس موجود مدیگویاست که م  ن یفرمانش ا ند،یافر ی را ب یز یبخواهد چ  »چون

 ( ۸۲ هی(، آ۳۶)  سیسوره  م،ی)قرآن کر

: موجود شو،  دیگوی است که م ن یاست، فرمانش ا كونیَفَکُن    جان یدر ا د ینیبی م  ند،ی افریرا ب یز یبخواهد چ  چون 

 است، بله.  سی سوره  ۸۲ ه یآدرس آ  نیا جان ی. در اشودی پس موجود م
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 در تو جز دلبر دمیسَرتاسَر، ند میجُست دال
 ییکه تو او میدل مرا کافر، اگر گو یا مخوان

 ( ۲۵۵۳ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی )مولو

آن را جستم. من در   ی همه درونم را، مرکزم را، جُستم، همه جا   دیگوی از جنس خداست. م  دیگوی ما م  یاصل  دل

  ی ذهنتوهم است، من  یذهنچه هست؟ من   یذهنمن  نیا  دییگوی . پس شما م نمیبی را نم یگر ید زیاز خدا چ  ر یتو غ

اصل من،    یمن، ا   یهسته مرکز  یمن، ا   یمرکز اصل   یدل من، ا   یا  میاگر بگو  دیگوی است. م   یرنگ  نکیع  کی

 د ید  ، یذهناصالً من   کهن یا  یبرا   د؟یگوی را م   ن یها! چرا ا  ی نگو کافر هست  یخدا هست   یعنی  ی تو او هست  میاگر بگو

برحسب   دنیتوهم است، د  ک یمن    نیمن وجود ندارد، ا  نیکه ا  فهمدی هم خدا، نم   یكیمن    یكی  دیگوی م  یذهنمن 

  ن ی خودش، و ا  ماند؟ی چه م  م یرا بردار  یجسم   یهانک یاست. پس اگر ع  ی جسم  ی هانک یجسم است، برحسب ع

  ذهنی([ )افسانه من   ٩]شكل شماره   جان ی. در اشودی عوض م  دمانیما د  یعنینظر است.    دیحضور است د  دید  د،ید

  م ی کنی فضا را باز م  اگر   .مینظر دار  دید  )حقیقت وجودی انسان([   ۱۰]شكل شماره   جا ن یدر ا  م،یدار  ی جسم  دیما د

. واضح است که اگر او  کندی درون را پر کرده، او دارد ما را اداره م  یخداوند دل ما را پُر کرده، فضا  کهنیمثل ا

 :دیگوی که م  دیآیشعرها هم درست در م  نیا م، ینی ما برحسب او بب باشد، 

 فَکان حكمِ ُکن یچوگانها  ش یپ
 اندر مكان و المَكان  میدویم

 ( ۲۴۶۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

حق  یبه شرط   نیا همان   قتا ی است که  از  پر  اآلن  بشود.  او  از  پُر  ما  استی دگ یمرکز  و  م  نی.    کنم، ی دردها عرض 

توجه    جانیا  کهنی. و ام ینیبشوند ما بب   داریب  دیبا  هانیو ا  مینیبی را ما نم  هانیهستند که ا  های دگیهمان  نِیتری موذ

 شوند ی مردم دلخور م   شوندی م  اه یس   یک لحظه مثل ماه، وقتیما را    کندی م  اهیلحظه س  کیکه    مییگوی م   دی کن

  د ی. نه، شما نااممینشد  می نیبی اآلن م   میبه خدا زنده شد  للهاوَ  میکردی ما فکر م   ندی گوی م  نندیبی چون با ذهن م

  د، ی. توجه کن فتدیدرد ب  د،یبده   تیرضا  د یشما با  ی عنیبكُشد.    تواندی نم  ینشود زندگ  داریدرد ب  نیو تا ا  دینشو

خداوند هر موقع    شوم،ی هم م  میتسل  کنمی بخوابم به خدا هم معتقد هستم و فکر م  خواهمی که من م  دیینگو

 . یز یهمچون چ  شودی را درست کند، نم  هان یاز من ا  خبریب  ها، ن یکه من خواب هستم و ا  خواهدی خودش دلش م 

. کُشدی و م  کندی م  داریرد ماست برا که نماد د  دیسف  ویدر شاهنامه در هفت خوان رستم، رستم د  نیا  ادتانی   شما

عنوان نشود، ما به   داریدرد تا ب  کهن یا  یکند، چرا؟ برا  دارشیب  دیاست و با  دهیخواب  وید  شودی وارد غار م  یوقت

چالش    م؟یریچالش را بپذ  د یبا  ای . آردیمی نم  رد،یبم  نیا  که  میو اراده نکن   مینده  تیو رضا  میرستم از آن آگاه نشو
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  ک ی  شود، ی ما پنهان م  دیمرتب از د  کهن یا  یاست، چرا؟ برا  ی نی و کار سنگ  رد یگی م  ی که کُشت   د یسف  و یرستم با د

کدام درد است؟«. تا کدام درد   ن یباال، »حالم گرفته شد، ها ا  دیآی درد م  ی. وقت ستیلحظه ن  ک یلحظه هست  

فضا را    دیشوی م   نیشما خشمگ .  شودی م   یچون درد سبب فضابند  ،ی را ببند فضا  ین یبا ذهن بب  یخواهیماست  

و    یفضا را گشوده نگه دار  نیا  کهنی. ادیشوی منقبض م  د؟یبندی فضا را نم  دیترسی. مدیبندی حتما  م   د؟یبندی نم

 سخت است.   ی نیدرد را بب 

و تمام بشود برود، نه،    کنند بكُشند  دا یدردها را پ  نیا   ندی ایآقا ب  ست یکه، به من مربوط ن  د ییگوی حاال شما م

که.    ست ین  یذهنبا منِ   یذهنمنِ   ی. رستم هم که کُشتیر یبگ  ی کُشت  د یسف  و یبا د  دی. باستین   یطور ن یمتأسفانه ا

قدر گشوده عدم چه   یفضا   نیا  ی. ولردیگی م  یعدم است که با درد کُشت  یفضا  نیاست. ا  وید  کی   یدگیچون همان 

غارتان    یتو   د؟ ی اوری را از پا درب  دیسف   وی د  دیتوانی م  د،ی شما هست  رستماست؟    ی قو  درقشده است؟ رستم چه 

شده. گشوده   یبه کمک فضا   ،ی. به کمک خداوند، به کمک زندگ دیاست. غارْ درون شما است. اگر بتوان  دهیخواب

  ک ی   اه«یدَم س   کی ماهم کند،    یا»لحظه :  زندی حرف م   یطور ن یکه چرا موالنا ا  میبگو  خواهم ی م   فقط  .دیتوانی م

چون  ! هم یتو که قدرت دار   گر، یهمه را بكُش برود د  گر ید  دفعهک یلحظه،    کیچه    ی عنیآقا    دیگوی م   یذهنمنِ 

 افتاده است.    ریشما گ  ی شما در دردها  ی زندگ  ی عنی .  یکشف کن  ، یکن   دا یرا پ  هان یا  یكی   یكی  د یشما با  ستین   یز یچ

 له یبه وس  رانیپهلوانان ا  ،یمازندران  فرض  کیمازندران    نیمازندران، نه ا  ز،یچ  نیشما در ا  دیخوانی شاهنامه م  در

جا  قرار نبود آن   اصالً.  نندیبینم   یعن یکور شدند.    رانیکرده است کور شدند. پهلوانان ا  جادیا  دیسپ   وی که د  یابر

قدر خوب است آمده گفته آقا مازندران چه  یاگر یخن  کی جا، برود آن  خواهدی م كاووسی بروند. در آن داستان ک 

  ی ما به فضا   م یآقا ما قرارداد دار  ندیگوی م  م،یجا را فتح کنآن   م یهم گفته حاال برو  ن یو خوش آب و هوا است ا

  ند یگوی است که م  یقرارداد  ک یخداوند. در آن شاهنامه    م ییحاال بگو  ، با  م یها قرارداد دارانسان   ما .  میروی درد نم

چه    دیدرد نرو. شما نگاه کن   یفضا  یعن یجا.  بودند نرفتند آن   های ل یخ  كاووسیک   ینبود، قبل از شما آقاقرار    آقا

  جاد یکن و درد ا  جادیدرد ا  ی جورکه چه   دندبه ما دا  یدرد را در بچگ   ی ابزارها  م،ی کنی م  جادیما فراوان درد ا

  ی قو   ن یهستند! خشمگ  یقو   شوندی م   ن یکه خشمگ  یکسان  م ییگوی م   ما قدر معمول و محبوب است.  کردن چه 

است از    یآن قو  زندی هر که چماق دارد م  یخُرد کن   یبزن  دیاست. با  یهست؟! خشم ضعف است. ضعف  روحان

باشد. قدرت انسان به لطافتش    فی لط  دیشده داشته باشد باگشوده   یفضا   دیحساب ببرند! نه آدم با  دیآدم با

. من  دهدی نجاتشان م   دیآی باالخره رستم م  شوندی مازندران، پهلوانان کور م  درویم   كاووسیک   هرحالبهاست.  

هر لحظه قضا و کُنْ فَکان به   یول حاال.  دیریبگ ی کشت دی سف و یبا د دیعنوان رستم بااست که شما به  نیمنظورم ا

 . دیفضا را گشوده نگه دار دیبا کندی شما کمک م
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 (ییکه تو او م یدل مرا کافر، اگر گو  یا مخوان  -  در تو جز دلبر دمیسَرتاسَر، ند میجُست دال)

 ( ۲۵۵۳شمس، غزل شماره  وانید ،ی )مولو

 د ییگوی . و شما مستین  یگری د  زیاز خدا چ  ریغ   یوجو کنرا سرتاسر جست   یکه، اگر دل واقع  دیگوی م  جانیا  درو   

نگه داشت و فقط   دینبا  جانیرا ا  هانیا  میدانی ما. که ما نم   یعلّت عدم آگاهدردها به   نیهستند؟ ا  یدردها چ  نیا

مرا    د،یگوی . م یجز خدا، زندگ  یعنی«  در تو جز دلبر  دمیسَرتاسَر، ند  میجُست   دال»  باشد.  دیبا  یباشد. زندگ  دیاو با

 : دیرا نگاه کن  تیب نی . امیمتوجّه شد گرید بله،که دل انسان از جنس خدا است.  میکافر نخوان اگر بگو

 کن  میببند آن چشم و خود تسل تو
 در آن شهر  کهن  ینیرا ب شیخو

 ( ۱۱۱۳ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

و با    ،یزندگ   ایکن به خدا،    م یخود را تسل  ن،ینب   های دگیهمان   قی. از طر نیرا ببند، نب  یذهنچشم منِ   نیا  د،یگوی م

خودت را در آن شهر کهنه   دفعهک ی ، )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شكل شماره  دید  نیبا ا یعن ی ن،یعدم بب دید

  ، یچشم را ببند   نیاست فقط ا  یکاف  یعنیاست.    ییكتای. شهر  کهنه شهر  اَلَست است، شهر  ینیبی م  یمی قد  ،ینیبی م

بدون    دیشا  و  را ببند.   هایدگ یبرحسب همان  دنی. دذهنی([)افسانه من   ٩]شكل شماره چشم را    نیکدام چشم را؟ ا

 ها ی دگ یندارد که همه همان   ی. لزوم مینی خودمان را در آن شهر بب  ییبا فضاگشا  م یما بتوان  های دگیهمان  ختن یر  ی حتّ

که در آن شهر    م یفهمی ما م  شودی مرکز ما عدم م  م یکنی فضا را باز م  کهن ی . هممیتا ما به آن شهر برس   فتند یب

ما است که با نگاه کردن    یزندگ   ی هابه گره افتادن پاره   یدگ یهمان   نی. و امیستین  یگرید  زیاز او چ   ری. ما غ میهست

  ی . وقتنیبخش است اقدر لذّت باال هم گفت چه  تیو در ب شوندی آزاد م  یكی یكی شوندی ها باز مگره نیها ابه آن

 .  ینبود تو، چو بدخو ییچه خوش خو  فهممی من م شوندی آزاد م هانیا

 : میهم مهم هستند، قبالً خواند اتیاب نیا بله،

 ان یما در م ییو آخِر تو او ل
 ان یدر ب دی ایکه  ن  یچیه چیه

 ( ۳۵۰۱ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

. های دگ یبعد از گذشت مرحله نگاه کردن برحسب همان   ،یآخر هم تو هست   م،یصورت تو آمدما به   ی او ل تو بود  ی عنی

.  ی اش تو هستندارد. پس همه  انی است که اصالً ارزش ب یچ یه چِیدر واقع ه  انی در م یذهنعنوان منِ و پس ما به 

ده دوازده سال قرار بود    کی وسط    نیاش خدا است. از او ل او بوده آخرش هم او است و امرکز انسان همه   یعنی
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  رنگ یب  نک یبعد دوباره برگردد ع   ند یهم بب   یرنگ   ی هانک ی ع  له یبه وس  تواندی باشد و انسان بفهمد که م  یذهنمنِ 

  ها ی دگیبرحسب همان   دنیبر د  د یهمه تأک  ن یاست. ا  چیه  چِیه   نیکه ا  م یفهمی عدم را به چشمش بزند و اآلن همه م

 . ستین حیها صح تفاوت و واکنش به تفاوت  جادیو ا

  ی ذهنما هم به عنوان منِ   یز یناچ   م،یبه آن زنده شو  دیو با  ست ین  ان یقابل ب  یاله  تینهای که عظمت ب  طور»همان 

 .«  میو به او زنده شو  میهر چه زودتر آن را انکار کن دیندارد. با انیو ارزش ب  ستین انیقابل ب

من چه    یذهنکه منِ   دییبگو  دیی ایشما ب   ای چه است و    یذهنکه منِ   میداد  سخن بده  میی ای ندارد که ما ب  یلزوم  یعنی

قدر ظلم به من شده است، چرا من  سر  من آمده، چه   ییشدم، چه بالها  دهیها همان ارد من با چه د  ییهات یّ خاص

گذشته است.   نیچه؟ ا  ی. برامیکن   یرا بررس  هانیا  ما   ستیکرده است؛ اصالً الزم ن  ی کردند، چه کس  یطور نیرا ا

وسط چه    نیاو بودم اآلن هم او هستم. فضا را باز کن جنس او شو. ا  او ل  نمیبی م  اآلن.  چیه  چِیاست. ه  چیه

اند، گرفتند کتکش زدند،  سر  او آورده   گرانیافتاده، خودش سر  خودش آورده است، د  ی ذهنمنِ   نیبه ا  یاتّفاقات

اآلن هم او   که او ل او بوده  تاس   نی. مهم استیکردند، ظلم به او کردند، اموالش را گرفتند، اصالً مهم ن  تشیّاذ

 است.  ریناپذب یاست. خداوند آس  ریناپذب یاست و او آس

 .« میو به او زنده شو  میهر چه زودتر آن را انکار کن دیبا»

 :می مهم است که ما دوباره مرور کن  ی لیهم خ ت یچند ب نی. امیبه خداوند زنده شو یعنی

 تو آن تو است نیتو است، امّا نه ا  او
 شو است  رونیدر آخِر، واقف  ب  که

 ( ۳۷۷۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 اَوََّلت ی  تو ی آخِر سو  ی تو
 و صِلَت هیاز بهر  تَنب  ستآمده
 ( ۳۷۷۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ن ی آمد دَف یگریتو در د ی تو
 ن یچن ینی غالمِ مَرد  خودب من
 ( ۳۷۷۶ تیدفتر ششم،ب ،ی مثنو ،ی )مولو

دَف  وندیپ  یعنی. صِلَت  بله به وصال رساندن.  ا  یعن ی  نیدادن، وصل کردن،  بود  واژه  نیمدفون، دفن شده.  ها 

  ی کنی فضا را باز م   یتو. بلكه آن تو است که وقت  نینه ا  ،ی ذهنمنِ   نیخداوند  تو است، امّا نه ا  نیبنابرا  پس.  جانیا
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  ی  تو   نیبنابرا  پس   توهّم است.  یذهنمنِ   ،ی ستیتو ن   یذهن. منِ یبشو  رون یب  ی ذهناز منِ  د یکه با  یشوی متوجّه م 

 کهن یا  یآخر ما است برا  ی تو   نیا  ،ی به عدم زنده بشو  ین یعدم بب  لهیاست که اآلن به وس   نیآخر ا  ی آخر، تو 

 .  رودی او لت که از جنس عدم بوده، از جنس اَلَست بوده، دارد م  ی تو   یسودوباره از جنس خدا است، به  ارانهیهش

  ی  شدن و عشق. امّا تو   یكیو    ؛یداریب  یعن ی  هی تنب  ؛یداری ب  ی برا  رودی « اآلن دارد ماَوَّلَت  ی تو   ی  آخِر سو  ی تو »  پس

  ی طور ن یهستم که خودش را ا  یمن غالم کس  د،یگوی مشده است.    تیهودفن شده، هم   یذهنما آمده در منِ   یاصل

آخرسر نه، بعد از ده دوازده سال   ی عنیصورت خدا است.  خدا آمده آخرسر به   صورتکه او ل به  ند یبب   یعن ی.  ندیبب

  ی اریشدن قبر  هش  تیهو، در اثر هماست   فقط قبر  یذهنمنِ   نیکه ا  داندی م  ی به خدا زنده بشود. و هر کس  ارانه یهش

 هستم.   یچون آدمهم  کی. من غالم و نوکر  رونیقبر برود ب نیاز ا دیشده است و با

 پایان بخش دوم *** *** 
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 آنم  یخودیزانَم، که اندر ب یخودیب غالمِ
 ییتو آن سو میَ سو نیخود، من ا ی  سو به میباز آ چو

 ( ۲۵۵۳شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی )مولو

بودن، که موقع    یذهنمن   ایبدون خود    یعنی  یخودیندارم. ب  یذهنهستم که من   یمن غالمِ آن حالت  دیگوی م  پس

  ، ی ذهنمن   یعن یخودم،    یسوبه  م یایآنم« آن هستم. دوباره اگر ب  یخودیاز جنس خدا هستم. »که اَندر ب  یخودیب

  ی وقت  یعنیالمكان.    یسو   یعن یسو  . آن یسو هست هستم، تو آن   ایدن   یسو  یعنیهستم،    سون یمن ا  ت،صور   نیدر ا

بلند شوم،   یذهنصورت من و بخواهم به  کنمیتو را تجربه م تو هستم، کنمی هستم، حس م یكیبدون خودم با تو 

دارم بدون    اریتوهم است. حاال که من اخت   ییجدا  نی. پس ادیآی م   شیپ  ییسو، و جداتو آن   افتم،ی م  سون یمن ا

من اآلن خود دارم،    ا یباشد که آ  نیلحظه به ا  ن یتمام حواسمان در ا  د یبشوم. ما با  خود خود شوم، پس بدون  

دارم؟ اگر دارم که مقاومت و قضاوت دارم. اگر مقاومت و قضاوت واقعا  ندارم، فضا را باز کردم،    ی ذهنمن   ی عنی

ب نم  خودیپس  حرف  است،  ساکت  من  ذهن  اگر  رعا  زند، ی هستم.  را  ا  کنم، ی م  تیاَنْصِتوا  در    صورت ن یدر 

  ک یصورت به  ی او کارش را بُكُند. در واقع زندگ گریاآلن د ذارمگی م  یعن یاز جنس او هستم، او هستم.  ،ی خودیب

  که نیعلت اباال، به   بردی ما را م  ی اریهش   کند،ی م   ار یکه ما را هُش  یدر حال  ، یدگ یدارد خودش را از همان   كتا یواحد  

است.   طور ن یهم هم جانیبوده، ا طورن یبوده، از اول ا طورن ی. از اول اکندی م  آزادها  از فرم  شود، ی فضا گشوده م

که ما از    ی. وقت میکنی کار را خراب م   م،یکنی و دخالت م  میشوی بلند م   مانیذهنکه ما با خودمان، من   ی از وقت

  م، یبود  وانیح   یبپرد؟ وقت   وان ینتوانست کار خودش را بُكُنَد؟ نتوانست از نبات به ح   یزندگ  م،یجنس نبات بود

 نپراند؟   تیما را به آدم  تیوانیاز ح 

از من  از من   تواندی نم  میاگر ما اجازه بده  یذهنحاال  را    نک ی ع  ک یاصالً مثل    یذهنآزاد کند؟ که من   یذهنما 

  م؟ ی ربردا  میتوانی چشمانمان نم  یرا از رو   نکیع   کی   م؟یخودمان را رها کن   م یتوانینم   نکیع   ک ی. ما از  ماندی م

  ی دگیرنگ هم، همان   نکیع  آن   م،یداری برم  میزنی م  نیرا مثل ا  نک ی ع  کی که    طورن ی. هممیبردار  میتوانی البته که م

 .  میبردار میتوانی چشمان عدم ما هست، آن را هم م   یهم، رو

من داشتن    ای خود    ها، ی دگی برحسب همان  دن ید    ذهنی([)افسانه من   ٩]شكل شماره خود داشتن است    نیپس ا

و مرکزم    کنمی فضا را باز م  یوقت   یعن ی  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شكل شماره   تمهس  یخود یاست. پس غالم ب

است که   یخودی در ب کهنیا  ی حالت هستم. برا  نیهستم، ا نیغالم ا دیگوی . من، مشومی م  خودی ب شود،ی عدم م

)افسانه    ٩]شكل شماره خود   یسوبه   میایاما اگر دوباره ب   .رسمی هستم و به مقصود  آمدنم م  یمن از جنس زندگ 

به زمان،    رومی مكان م   یسو   یعنی  افتم،ی م   سونیمن ا  صورتن یدر ا  زم،به مرک   دیا ی ب  یدگیهمان  کی  ذهنی([من 
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تو را من    گرید  د،یآی م  شیپ ییجدا  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شكل شماره   افتدیسو م و او آن   شوم،ی جسم م 

که ما، ما    م یتا حاال ما فکر کرد  ذهنی([)افسانه من   ٩]شكل شماره   گریآمده د  شی حالت پ  ن ی. اکنمی تجربه نم

باور    میدانی ما م  ی. ولمیآورد  مانی باور کردن به خدا ا  قیرخداوند هم خداوند است و ما در ذهن از ط  م،یهست

  ی واقع   نیبه د  قتا یو حق  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شكل شماره   یفضا را باز کن  دی. باستین  یواقع  مانی کردن، ا

 . باستیهم ز  ت یب نی. بله، ایاوریب  یرو

 افتمیدر  یدر ناک س یک س من
 دربافتم  ی در ناک س یک س  پس
 ( ۱۷۳۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

]شكل    یذهنما در من   افتم«،ی در  یدر ناک س  یداشتن، وجود داشتن. »من کس  تیک س بودن، شخص  یعن ی  یک س

  ی ها ی من! و نشان  د یبلند شود بگو  دیبا  ت، یشخص، شخص   یعن یکه ک س    میکنی فکر م   ذهنی([ )افسانه من   ٩شماره 

قدر دانشمند  چه   نیا  ند یگویشدن است، مهم جلوه کردن است، م   دهیمن را که مثالً درد است، بلند شدن است، د

مردم    دییبه تأ  یذهنکنند. ما در من   دیید و مردم تأبشو  دهیدر او د  دیبا  گر،یمن است د  یهانشانه   هانیاست، ا

  ی ک س   نیا  ن،یخود است. پس بنابرا  نی. امیدار  ازیمردم ن  لهیوسشدن به  دهیمردم و د  تیو توجه مردم و مقبول 

پ  ، ی ذهنرا در من  یاست. ک س ناک س  ی. ک سمیکرد  دایما  )حقیقت    ۱۰]شكل شماره است    یناک س  نیا  یعنی  یدر 

 ده یفهم  خواهدی نم   کندی هم م  یشود، خوب  دهیمرکزش را عدم کند، نه بلند شود، نه د  یکه کس  وجودی انسان([

انسان بودن، ک س   دیگوی م  یکه اصالً. ول  ستیکه ک س بودن ن  نی. اخواهدی نه توجه م   خواهد،ی م   دییشود، نه تأ

من آدم بودن    دیگوی انگار م  افتم«،یدر  یدر ناک س  ی. پس، »من ک سنیا  یعنیداشتن، فرد بودن    تیبودن، شخص 

است فقط    یمدت   کی اآلن    یعنیدربافتم،    یرا در ناک س  یک س  نیکردم. بنابرا  داینشدن پ  دهیشدن را در د  دهیرا و د

  ی ک س خاص  کی  گریمن د  شود،ی هرچه فضا بازتر م   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شكل شماره.  کنمی فضا باز م

را در   ی . بله، پس ک سنیا یعن یمن  ی شوم و کس بودن برا دهید ی جهانن یمشخصات ا  اظبه لح  خواهم ی . نمستمین

 دربافتم.  یناکس

 د یگویکن، کز مالمت او ب دان مانَد که م خمش
 ییکه من تُرک م، تو هِندو  دانمیتو نم  زبان 

 ( ۲۵۵۳شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی )مولو

)افسانه    ٩]شكل شماره حالت را    نیحالت ما را، ا  نیا  کهن یا  یخاموش کن، ذهن را خاموش کن. برا   دیگوی م

از   دیگوی زائل بشود برود. م  یذهنمن  نی. خَمُش کن، ذهن را خاموش کن، بگذار اپسنددی خداوند نم ،ذهنی([من 
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تو؟ که   ییگوی م   یچه دار   واقعا   . فهممی نم  یذهنمن زبان تو را در من   دیگوی است که م  نیا  ه یشب  یمالمت زندگ 

ا تُرک م،    کهن یمثل  تُرکستان  ، یبارو ی ز  ی عنیتُرک  -من  هندو  -اهل  ابه   ی عنی.  در   ی عنی   ک،یسَمبُل  جان یهرحال 

رو   یعنی  ،یذهنمن  تو  زبانتیدار  یبد  یار ی هُش  ،یدار   یاه یس  ،ی دار  یزشت  ی زشت.  زبان من    . اصالً    ی كیبا 

  ی زبان  کی تو با    خوانم، ی زبان من سكوت است، سكون است. من دل تو را م   دیگوی خدا م  د، یگوی م  ی. زندگستین

را  را بده، آن  نیبه من ا ییگو ی م  یه ؟ی کنی صحبت م یاست تو دار  یچه زبان نی. افهممی که من نم  یزنی حرف م

  د ی گوی که دارد منیمثل ا  نیو ا  کندی . پس خاموش کن، خداوند ما را مالمت میارا در مرکزت گذاشته   هانیبده و ا

 .  فهممی و من زبان تو را نم یمن از جنس تُرک هستم، تو از جنس هندو هست 

  م یکه دعا گفت  همهن یا  م،یزنی در ذهنمان حرف م   میکنیکه فکر م   های دگی همان  قیکه از طر  دهدی بله، پس نشان م

مرا تازه کن و فالن مقام را    ل یاتومب   نیتر بده و ابخت کن و به من خانه بزرگ خداوندا مرا خوش را بده و    نیو ا

زبان او    کهنیا  ی . برامییگوی خداوند ما چه م  دهیفهم یکار را بكن، آن کار را بكن، اصالً نم   ن یمال من کن و ا

تو؟ قرار    ییگوی چه م  ؟یکنی تو صحبت م  یبه چه زبان  دانم، ی زبانت را نم  دیگوی سكون است و سكوت است. م

  ۱۰]شكل شماره . فضا را بازکن  «ییکه من بتوانم بفهمم. »که من تُرکم تو هندو  ی کن بود به زبان من صحبت  

  قتا  یاول حق   ت یب  ن یا  یبرا  امّا   ، با زبان سكوت و سكون صحبت کن. بله مشخص شد.)حقیقت وجودی انسان([ 

است.   نیکه ا  اشی كیمند هستند.  قرآن عالقه   یهاه یکه به آ  یآن کسان   یبرا  دهم،ی نشان م  تانیراقرآن ب  هیتا آسه

 :دیگوی م  جانیا د ینیبب

 ؟ ییگوینم ؟یکرد یکه م  یمانیشد عهد و پ کجا
 ؟ ییجوینم د،یَرا کاو به جان و دل تو را جو یکس 

 ( ۲۵۵۳شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی )مولو

 :  دیگوی سورۀ غافر م ۶۰  هیآ دیدانی را که م هیآ نیا و

 .« نَیجَهَنَّمَ دَاخِر   دْخُلُونَیَعَنْ عِبَادَتِي سَ سْتَک ب رُنَیَ نَیاَسْتَج بْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ  رَبُّكُمُ ادْعُونِي »وَقَالَ

  ن یزودا که در ع   کنندی م  یکه از پرستش من سرکش  یی. آنهامیمرا تا شما را پاسخ گو  د یگفت: بخوان  »پروردگارتان

 .« ندیبه جهنم درآ  یخوار 

 ( ۶۰  هی(، آ ۴۰سوره غافر )  م،یکر قرآن)

  ن ی. و اندیبه جهنم درآ   ،یذهنالبته ننوشته من   نی. اندی در واقع درآ   یذهنبه جهنم من   یخوار   ن یکه در ع  زودا

 که:  میکلمات را داشت
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 مرا  دی: بخوان یاُدْعُون)

 اَسْتَج بْ: اجابت کنم 

 .ورزندی : استکبار م سْتَک ب رُونیَ

 . شوندیداخل م  ی: به زوددْخُلُونَیَسَ

 (لی: جمعِ داخِر، خوار، ذلنیداخِر

  یی فضاگشا  ق یو از طر  د ی. اگر فضا را باز کندیفضا را باز کن  ی عنی مرا،    د یبخوان  یعن یاست که    نیا  اشی معن  هان یا  و

جمع داخِر،   ن، ی و داخِر  شوندی داخل م  ی: به زود دْخُلُونیَ . بله. سَ فهممی من شما را م  د، یبه زبان من صحبت کن 

  یی با فضاگشا  د،یشدّت بخوان  مرا به  ه،یآ  نیا  مییدر، حاال بگو  دیگوی که خداوند م   دینیبی . پس ملیخوار و ذل

  ی عن ی  ی . سرکشکنندی م   یسَرکِش  کنند،ی نم   ییکه فضاگشا  ییهاتا حرف شما را بشنوم. آن   م،یتا پاسخ بگو  دیبخوان

  ی به چه زبان  )حقیقت وجودی انسان([   ۱۰]شكل شماره که    گفتی باال هم م  ت یصورت  من، که در ببلند شدن به 

م نم  یکنی صحبت  من  م  کهن یا  مثل  فهمم؟ی که  مالمت  را  شما  تو    طورچه   کند،ی خداوند  مرا  زبان    اد ی هنوز 

 ! ی کنی وقت؟ هنوز زبان ذهن صحبت م همهن یا ،یانگرفته 

 به زبان سكوت و   د،یکنیفضا را باز م   د؟یخوان ی م  یبه چه زبان  د،یخوانی پروردگارتان را م   دیگوی و حاال شما م 

 ی ذهنبا من   شوندی که بلند م   ییآنها  دیگوی م   د؟یکنی م  یمن، و سرکش  دییگوی م   دیشویبلند م   ای  د؟ یخوانی سكون م 

وارد خواهند شد. و جالب   یبه جهنمِ افسانه ذهن   شوندیروز خوارتر م که روزبه   ی در حال  ی به زود  خوانند،ی مرا م 

 :دارندی معن   کلمات.نیهمه ا یعن ی ن،یاست ا

 . دیمرا، فضا باز کن   دی: بخوانیاُدْعُون
خواهم    انی شما ب  قیخودم را از طر  کنم،ی رها م  یدگ یاز هر همان   کنم،ی ها م من شما را ر  یعن ی: اجابت کنم  اَسْتَج بْ
 کرد. 

 .دی ورزی استکبار م  یذهنعنوان من به  میاگر بلند شو یول ورزند،ی : استکبار م سْتَک ب رُونیَ
تر و  خارتر و پستروز  روزبه   کهی درحال  یجهنّم  کیدر    دیشوی داخل م   یزود باشد، به  یطور نی: اگر ادْخُلُونیَسَ

 .دیشوی م ترل یتر و ذلکوچک 
 : دیگوی ( سورۀ اعراف است. م۵۵)  هیآ گری د یك ی ها بود.از آن  یكی نیا

 .« نَیالْمُعْتَد  حِبُّیُإنَّهُ ل ا  ة یَ رَبَّكُمْ تَضَرُّعا  وَخُفْ  »ادْعِوا

 او متجاوزان سرکش را دوست ندارد.«  رایز  د،یرا با تضرع و در نهان بخوان »پروردگارتان 

 ( ۵۵ هی(، آ۷سوره اعراف) م،ی)قرآن کر
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 47صفحه: 

  ی عنی تضرع لحظه؛ نیبا کار نداشتن با اتفاق ا ،ییبا فضاگشا یعن یتضرع و در نهان مهم است. در نهان،  نیو ا 

را با تضرع و در نهان«،    »پروردگارتان.  دیکنی صفر است و شما قضاوت و مقاومت نم  ی ذهنکه من   استی حالت 

هم و  نهان«  م  طورن ی»در  »خُفْ  دینیبی که  م  ة«یَکلمه  هم  باز  و  بخوان دیگوی است  زار دی:  تَضَرُّع:  »اُدعُوا«،    ، ی ! 

 بلكه صفر کردن قضاوت و مقاومت است.   ست،ین  دنیواقعا  نال  یِمعن به   جانیدر ا  ی )نشان دادن( و زار  ی خاکسار

 با مرکز عدم.  ی عنی یهست. نهان  ی: هم نهانهیَخُف
 متجاوزان را.  داردی : دوست نمحِبُّیُال

.  کنند ی و عمل م   کنندی فکر م   شانی ذهنو با من   میدانی : مندیگوی لحظه م  نیهستند که در ا  ی متجاوزان کسان  پس،

با اتفاق    دانند،ی م  یوقت   دانند،ی لحظه م   نیها فکر کند، عمل کند. اآلن در اآن   قیاز طر  ی زندگ  گذارندی ها نمآن

  .رندیپذی را نم  قضا نیبنابرا کنند، ی مقاومت م  ایلحظه کار دارند  نیا

  م یفهم ی ها ما تضرّع را مموقع  ی»خواندن  خداوند با تضرّع و در نهان«، بعض   ن یکه شما به ا  خواهدی فقط دلم م   من

 تر است:مشخص   یكی نیا اما .ییبا فضاگشا یعن ی چه؟ »در نهان«،   ی عنی  میفهمی نهان را نم یول

کُرْ  .« نَیوَدُونَ الَْجهْر  مِنَ الْقَوْل  ب الْغُدُو   وَال آصَال  وَل ا تَکُنْ مِنَ الْغَافِلِ  فَة  یرَبَّکَ فِي نَفْسِکَ تَضَرُّعا  وَخِ »وَاذْ

کن و از غافالن  ادیهر صبح و شام  ،ی خود بلند کن یصدا آنکهی را در دل خود به تضرع و ترس، ب »پروردگارت

 مباش.« 

 ( ۲۰۵ هی(، آ۷سوره اعراف) م،ی)قرآن کر

  اوردن  ین  ست،ی دگیاز همان   اط ی »ترس« باز هم ترس، احت نجا یرا در دل خود به تضرّع و ترس«، در ا »پروردگارت

کن و از    ادیهر صبح و شام   ،ی خود بلند کن  یآنکه صدا  یبه مرکز است و مواظب بودن است. »ب  یدگیهمان  کی

 .« غافالن مباش 

 کن.  ادی : اُذْکُر)

 دن یکردن و نال ی: زار تَضَرُّع

 : ترس فَةیخ

هر    ایادا کردن ذکر    ی عنیصدا را بلند کردن. دُونَ الَْجهْر  مِنَ الْقَوْل:    ی عنی : آشكار کردن. اَلَْجهْر  مِنَ الْقَوْل:  جَهْر

 از حدّ جهر.  ترن ییپا یسخن

 بامدادان یمعن : جمعِ غُدوَة، به غُدُو 

 ( شامگاهان  یبه معن  ل،ی: جمعِ اصآصال
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 48صفحه: 

  ن یاز ا  یلیخ   در   .دیای به مرکزت ب  یز یمبادا چ  کهنیو تأمّلِ ا  اطی تضرّع است و احت  جان یباز هم ا  مینیبی م  پس

  ی ز یچکی  کهن یاز ا  ای  میترسی م  ریکه ما مثالً از ش  ستین  یذهنترس  من   یِمعن ترس به  د، ینیبی که م  طورن یهم  هاهیآ

  ل یمثالً شما با اتومب   اط، ی احت  ای ترس    نیا  فرق دارد.  هایدگ یترس با ترس همان  نیا  م؛یترسی م  م یاوریدست نرا به

سرعت؛    نیخرد  شما که با ا  دهد،ی . چرا؟ عقل شما اجازه نم دیشوی نم  کینزد  چیپ  کی به    لومتریک   ۱۵۰با سرعت  

 جاب یشما ا  ریتأمّل و تدب  پس  .دیوجور کن خودتان را جمع   دیممكن است که نتوان  دیبرس   چیکه اگر سر  پ  دیدانی م

که آن    دی در مرکزتان نگذار  یز یکه چ  کندی م   جابیشما و خرد شما ا  ر ی. تأمل و تدبدیکار را نکن   نیکه ا  کندی م

: من یینگو  یعن ی  : من! تضرّع مییگوی کار سبب ، عکس  تضرّع هست. م   نیا  د یاو حرف بزن  قِیحرف بزند و از طر 

: آشكار  یعنی جَهْر   د،ینیبی م جا ن یکه در ا طور ن یهم  و  است. ر یاست و تدب اط یترس همان احت  طور ن یهم و  هستم.

ذکر   : اَدا کردن یعنیجا که هست: دُونَ الَْجهْر  مِنَ الْقَوْل  آن   و؛  : صدا را بلند کردنیعن یمِنَ الْقَوْل   لَْجهْر ا  کردن و

 . ییفضاگشا نیهم یعنیاز حدّ آشكار کردن،  ترن ییپا یبا هر سخن

  د ی زنی حرف م  یکه: شما به زبان  دیگوی م  خورد،ی هم م  تی ب  نیسكوت و سكون، که به آخر  یبا صدا  نیبنابرا  پس

مرکزش را   کند،ی فضا را باز م   شود،ی م  میتسل  یزبان من، زبان عدم است. هرکس  کهنیا  یبرا  فهمم؛ی که من نم

:  ی معنبه  غُدُو   :دینیبی که م  طورن یهم   بله،  .زندی با خداوند با زبان  درست حرف م   صورتن یدر ا  کند،ی عدم م

  اطی چه در فرم چه در صبح، شما با تضرّع و احت  یعنیشامگاهان هست.    یمعن به  ل،ی و آصال: جمع اص   ؛بامدادان

 .دی او را بخوان ست،یدر مرکزتان ن یزیچ  کهن یاز ا یو آگاه 

با  نیا  در بخوان  دیلحظه  را  ادیخدا  من   ط یشرا  هانی.  با  اگر  خداست.    که ی طور به   د،یخوانی م   یذهنخواندن 

  ن یو موالنا ا  دیکنی توجه م  هی آ  نیمهم است که شما در ا  یلیالَجهر « خ آن »دونَ   دینیب ی م   شود،ی بلند م  تانیصدا

ا  کندی را مربوط م  اتیاب از غافلد یگوی و آخر  سر م  هاهیآ  نیبه  جزء    یذهنمن   شودی معلوم م  پس  .دینباش  نی: 

 است.   نیغافل

  دیتوجّه کن   آن   یخوب رو   د،یدوباره بخوان   دیبرو  د، یدهی م   ت یّ.اهم  اتی آ  نی: اگر به اکنمی من از شما خواهش م

  د؟ یگوی لحظه چه م   نیاندن  خدا در ابه خوکه مثالً قرآن راجع   د یشنوی م  طور ن یهم  د،ی ست یمند نو اگر هم که عالقه 

  ی چه المكان، چه صبح، در شام، در هر حالت  میکنی مكان کار م  یرو   مییایچه ما ب  ه،یآ  نیدر ا  اطی و احت  تضرّع

 بود.  مینباشد، جزو  غافالن خواه  یاگر مرکزمان خال یعنی م،ی را نداشته باش اطی تضرّع و احت نیاگر ما ا

هم    تیب  نیکه صحبت نهان بود و تضرّع و هم  با ،یتقر  گفتی را م   نی(، هم هم۵۵  هیاعراف، آ )سوره    هیآ  نیا  بله،

 : طورن یهم هم ن یا، میکه داشت 
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 49صفحه: 

 .« نَیجَهَنَّمَ دَاخِر  دْخُلُونَ یَعَنْ عِبَادَتِي سَ سْتَک ب رُونَ یَ نَیرَبُّكُمُ ادْعُونِي اَسْتَج بْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ  »وَقَالَ

  ن یزودا که در ع   کنندی م  یکه از پرستش من سرکش  یی. آنهامیمرا تا شما را پاسخ گو  د یگفت: بخوان  »پروردگارتان

 .« ندیبه جهنم درآ  یخوار 

 ( ۶۰ هی(، آ۴۰سوره غافر) م،ی)قرآن کر

.  یآن هست سرکش   ریز  کهنیا  یبرا  ست؛یی تا اجابت کنم. مُنتها خواندن با فضاگشا  دیکه: مرا بخوان  دیگوی م 

دارم سرکش است،    ی ذهنمن  ک یکه: من    دیی بگو  شودی نم  باشد.   ادمان ی   ،یذهن: بلند شدن با من یعنی  یسرکش

 سرکش است.  شه یبا مرکز جسم هم یذهن. منستیدارم که ن  گرید یكی

 که:  میرا داشت   تیب نیا که

 یی(که من ترکم، تو هِندو دانمی تو نم زبان /  دیگوی کن، کز مالمت او ب دان مانَد که م  خمش)
 ( ۲۵۵۳شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی )مولو

من    د،یحرف بزن  ی ذهنمرکزتان و با من   دیرا بگذار  ذهنی([)افسانه من   ٩]شكل شماره   ی ذهنگفت که: اگر شما من  

 . دیگوی به انسان م یزندگ  یعنی فهمم؛ی زبانتان را نم

 : دینیبی که م طورن یهم پس

 ؟ ییگوینم ؟یکرد یکه م  یمانیشد عهد و پ کجا
 ؟ ییجوینم د،یَرا کاو به جان و دل تو را جو یکس 

 ( ۲۵۵۳شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی )مولو

بعداز الست هم شده، بزرگان به ما   یاد یز  یها مان یعهد و پ  ؟«ییگوی نم   ؟یکردی که م  یمان ی شد عهد و پ  »کجا

 . دیبخوان ی جورکه گفته: من را چه  دیاده ی. چند نمونه هم شما از قرآن داندکرده  یادآور ی

 بخوانم: تانی هم برا  یرباع نیا دی اجازه بده بله،

 ی سبحان نشد عِی مط یدل تو دَم یا
 ی نشد مانیپش چیکار بَدَت ه وز

 
 و زاهد و دانشمند   هیو فق  یصوف

 ی مسلمان نشد ی ول  یجمله شد نیا
 ( ۱۷۲٩شمارۀ   یشمس، رباع  وانید ،ی )مولو
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  ، ی باش  هیفق  ،یباش  یشدۀ من! تو ممكن است صوف  تیهودل هم   ی: امییگوی مان م شده  تیهوما به دل  هم  پس

دانشمند    ،یپروفسور باش   ،ی خوانده باش  ادی کتاب ز  یازنظر  علم  ، یباش  نیبک ی بار  ، ی دانشمند باش  ،یزاهد باش 

است که شما   نیا اشی مسلمان شدن، معن  چون .یمسلمان نشد یول  ،یممكن است باش هان یهمهْ ا ،یباش  یاتم

ابد  تینهایو به ب   یو فضا را باز کرد   ی را رها کرد   یمن ذهن  نیا به دل    نیبنابرا  پس.  یخدا زنده شد  ت یّو 

 .یکردی فضا را باز م   دیبا یشدی چون اگر م  ،یخداوند نبود  عیتو مط موقعچی که: ه   دیگویم اشده یهمان 

  ن یدر ا ی عنیچه؟  ی عنیخداوند شدن،   عِیکه مط دیشوی اول، شما متوجه م ت یآخر و ب تی و آن ب ات ی آ ن یاز ا پس

کردن هم    مقاومت   .یو مقاومت نکن   ی قضاوت نکن  ،ینداشته باش  ی لحظه کار  نیو به اتفاق ا  ی لحظه فضا باز کن

 دن یخواستن، ساب یز یخواستن، چ  ی که: کار داشتن، مسأله داشتن، زندگ دیرینکته را شما بگ  نیا  م، ی بارها گفت

 ی و نگذاشت یهمه بد کرد  نیا کهنیو ا شودی همه مقاومت حساب م  هان یخواستن، ا  یزیکردن، چ  هیآن، توج به

که چرا نگذاشتم خداوند   میانشده  مانی پش موقعچ یما ه .ینشد  مانیسبحان بشوم، خداوند بشوم، پش عیمن مط

و   میکار بردرا به   یگر یزاهد، دانشمند و القاب د ه،یفق ،ی مثل صوف  ییهاکند و واژه  تی، هداعدم یما را با فضا

  ه، یفق ،یبا القاب مردم ممكن است که صوف ما  ها هم گفتند.و آن  ندی ما را مثالً استاد بگو م یمردم را مجبور کرد

 یاندازۀ کافو فضا را به   میسبحان نبود  عیمط   موقعچی. همیمسلمان نشد  موقعچیه  یول  م،یزاهد، دانشمند بشو

 .میبشو لیکه به او تبد میباز نکرد

 :دیگوی را شروع کنم که در دفتر ششم هست، دارد م   یداستان کی دیاآلن اجازه بده  بله،

عقد کردند، غالم    یاآورده بود چون دختر را با مهتر زاده  یبه خداوندزادۀ خود پنهان هوا   یغالمِ هندو ک   تی»حكا

 و او را زَهرۀ گفتن نه.«  افتیی علّت  او را در نم بیطب   چیو ه گداخت،ی رنجور شد و م افتی خبر 

 ( ۲۴٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

که:   دیگوی دارد م  ترش ی. تستی ذهنمن اصطالح  به   اهیغالمِ س  نیداستان درواقع داستان  هرکدام از ماست و ا  نیا

از    یاجنبه   کی  نیداشتن است و ا  یذهنو من   دنیهمان   ن یهم   اهی و منظور از س  اه یس  ی عنی غالم هندو، و هندو    نیا

و   بودی چند سال م   دیبا  نیکه: ا   دیگوی م  .هست   الاشك  کی   جان یدر ا  یول  شد،ی موقّت م  د یانسان است که با

  ی بازاش را ادامه بدهد و به دختر خواجه نظر داشته باشد و بخواهد با او عشقمَنَ  نیا   یول  رفت،ی م  شدی م  یمتالش

  ن ی ا  یهاغالم در واقع جاذبه   نیا  دیبا د  یو اصل ماست، ول  ستی دختر خواجه اصلش خود زندگ   جا ن یکند، در ا

که غالم    فهمدی خواجه م  کهی و وقت  دیبگو  ترسدی و م  شودی غالم عاشق دختر خواجه م  نیا  نیو بنابرا  ستی جهان 

  انم و آن خ   کندی و مادرش هم صحبت م  یبا او صحبت کن، تو مثل مادرش هست  دیگوی شده به همسرش م   ضیمر
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به رسم    جه اوالً با تو   عشق نامشروع هست.  نیو ا  سوزد یکه غالم در عشق دختر م   شودی و معلوم م  کند ی صحبت م

مشروع   نیداشته باشد، ا  نیبه ا  یجنس  لیم  کهنیدختر هست، ا  نیبرادر ا  مییخانواده آن غالم مثل حاالِ بگو

وجود داشته باشد که    قدرنیا  تواندی نم   یذهنکه من   کندی موالنا استفاده م  تینامشروع  نیاز ا  طورن ی. همستین

  ت یوضع  کی  صورتنیکه در ا  دهدی نشان م  جانیالنا در ابشود مو  یطورنیمثالً عاشقِ اصل خودش بشود و اگر ا

 . کندی به ما تجاوز م ا یاست که دن نیبد ا تی و آن وضع دیأی م  شیپ یبد

به    ای و دن  یحالت توهم  نیو در ا  یعاشق دختر خواجه هست منتها در حالت توهم  واقعحالت که غالم در   نیو ا 

داستان مثل    نیکه ا  میبگو  جا ن یو از ا  دید  م یخواه  گریدر داستان د .  کندی م   ی که کار  بد  د ید  می غالم خواه  نیا

ها خوب اولش  داستان  نیکه ا  دییاز شما ممكن است در دلتان بگو  یبعض   حاال  .ستین  یمجلس  زکی داستان کن

  ی ول   ونیزیخوانده بشود در تلو  دیو نبا  ست ین  یمجلس  ذرّهک ی  شیهاوسط   یخوب است ول  یلیحاال و آخرش خ 

  ی ها صحبت   نیبا ا  یگرمقدار روشن  کی کننده است. گرچه که  روشن   اریها بسداستان   نیاست که ا  نیا  قتیحق

عمل کرد    دیمطالب درست است و با  نیکه ا  دیریپذی و م  دیروی جلو م  یو شما هم تا حدود   شودی م  جان یا  من

ها را  از صحنه   یاگر بعض   ی ول   دیخارج بشو  ی ذهنکه از من   دیریگی قاطع نم   میتصم   کی کردن شما  در عمل   یول

سبک    نیا  د،یرا ادامه بده  یذهنمن   دیبا  کهنیاز ا  دیشما هم منصرف بشو  دیکه موالنا خلق کرده شا  دیکن  تجسّم

 .  دینزن گریها را دحرف  نیهم ندارد، ا یاشكال د،یرا ادامه بده  یزندگ

که من خودم هم از روستا   ییدر جامعه روستا  یول  دانندی را زشت م  زهایچ   یبعض   یجامعه شهر در    گریاز طرف د

هم خجالت   چیو ه  بردندی را م  هانیا  ی آلت تناسل  اسمکه    ییهاموقع  کی  میدر روستا ما که بچه بود  کهنیهستم ا

بد شدند   ی لیخ   زها یچ  نیر شدند، اشهر و شهرها بزرگت  م یکه ما از روستا آمد  جیتدرو بد نبود. به   دندیکشی نم

نه   کهی ها و در حالت حرف   نیو از ا  ستین  یو زشت است و مجلس  دیرا نبر  زهایچ  یأقا اسم بعض   ندیگوی . مگرید

موقع  و ما آن  گفتندی را م  زهایچن یا طورن یاست پدرم، مادرم و مردم کوچه و بازار هم ادمی. من ستین یطورنیا

حال  هردر شهر به   یزشت نبوده ول  هر چه،  ا ی خر    ای انسان    ی از اعضا  یاسم بردن بعض   ی عن ی. آره.  میدانستی زشت نم

از حاال به بعد    دیکنی فکر م  یطور نیاگر شما ا  خوب  د یینگو  هان یها و ابچه  شیپ  ندیگوی زشت شده است، م

 اول نه.   تیب یس ست،یکه نگاه نکنند. البته ب دییبگو تانیهابه بچه دیتوانی م

 که:  دیگوی مقدمه م  نیحال پس از اهربه
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 یی را بود هندو بنده ییخواجه
 یی کرده او را زنده ده،ی پرور
 ( ۲۴٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 و آدابش تمام آموخته  علم
 دلش شمعِ هنر افروخته  در
 ( ۲۵۰ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 به ناز   تیّ از طفول  دشی پرور
 ساز کنار  لطف آن اِکرام در
 ( ۲۵۱تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

شا  ی اواژه  ساز اکرام آره  سخاوتمند.  و  بخشنده  ساخته،  موالنا  ا  د یاست که  به  واقعا    ی معن   نیهم  هست که 

داشت   یاخواجه بنده  دیگوی . پس مسازدی نماد خدا باشد م  تواندی م  جان یکننده را خواجه که در اک رَم یها انسان

  ق یطر نیبه ا  یذهنکه من   دی نیبی م  نیکرده بود و ا  اشبود و زنده  دهیبنده هندو بود که او را خودش پرور  نیکه ا

  اد ی  ییازه یچ   کی  یذهن. منافروزدی را در دلش م   لتیو شمع فض  آموزدی . به او علم و آداب مکندی م  دایپرورش پ

. از ابتدا به احسان و ناز و لطف پرورشش داده بود، آن  م ی بمان  یکه ما باق  شودی جهان و سبب م نیدر ا  ردیگی م

  م، یسازی م   ی ذهنرا هم بدهد که درست است که ما ابتدا من   یمعن   نیا  د یساز شاساز و اکرامبخشنده   ا یو    خشندهب

بخشنده    یذهنخداوند از من   نیخداوند. پس بنابرا  تینهایبه ب  شودی م   لیتبد  یذهنمن   میاگر دخالت نکن  یول

 .بله، سازدی م

   یخواجه را خوش دختر  نیهم ا بود
 ی گوهرخوش  ،یگ ش  ،یانداممْیس

 ( ۲۵۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 مُراهِق گشت دختر، طالبان   چون
 گران  نِی کاب  کردندیم  بذل
 ( ۲۵۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

   یهر مهتر ی  از سو دشی رسیم
 ی گر دَم خَوازهبه  دختر دَم بهر 

 ( ۲۵۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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خوب،    یعنی. گشت  دینیبیم   جان یکه ا  طورن ی. همبایز  ی عنیبالغ، گشت    ی عنیخواستگار، مُراهق    یعنی  گرخوازه 

بنابراخو   یعنیگر  خوازه بالغ،    یعن یمُراهق    با،یزخوش،   پس  ز  ک ی خواجه    نیاستگار.  داشت که   بایدختر  هم 

  ی ذهن از ما من   یکه زندگ  حالن یما در ع  هک  دهدی نشان م  نیاست. ا  داری گوهر معن خوش   نیگوهر بود. اخوش 

ادامه   یل یخ  یغالم به زندگ  ای  یذهنمن  نیاست که ا  نیو مقصود خداوند ا  میهم دار  ییبایگوهر ز  کیما    سازد،ی م

  ی عن ی  یبارو یز  نیبه ا  م،یدختر زنده بشو  نیو بعدا  به ا  میادامه نده   یذهنعنوان انسان به منما به  یعنیندهد  

 منطبق بشود.  یار ی شه ی رو  یار یهش

  جا نیرا تا ا  یمثنو  یهاشما قصّه   کنمی مختلف دارد. من خواهش م  یهاه یقصّه ال  نیطور که عرض کردم اهمان 

قصّه  د،یبساز یذهنپارک  کی  یعنی دیبده بیرا ترت هانی با ذهنتان ا دییای شما ب دینبا دهدی که عقل من اجازه م

کار    نیبهتر  ست؟یچآن   ست؟یچ  نی. اشدی م  یطورآن   شد،ی م  یطورن ید ایکه با  دییبگو  د یاداره کن  یجور ک یرا  

آن    یو الگوها   یذهنبا من   کهنیبدون ا  دیکنندۀ قصّه قرار بدهزنده   میاست که خودتان را در معرض آن نس  نیا

با  دییبگو ا  شد،ی نم   یطور آن   شد،یم   یطورن یا  دیکه  و  اهان یفالن  ا  ی ذهنمن   هانی.  اتفاقا   است.  را    هان یما 

در   خورد،ی درد نم به نیا دیی و بگو دیکن  لیرا به قصّه تحم   دتانید ا. اگر شم میرا درست کن دمانیکه د میخوانی م

اب  یآن معنا   صورتنیا و  اعماق کلمات  نم  اتیپنهان در  متّوجه    د، ینکن   ریتفس  تانیذهنبا من   یعن ی  دیشوی را 

 . شودی چه م اشی معن   دین یبب دیبگذار

دختر    یخواستگارها   یعنیدختر،    یهاطالب   نیداشتند و ا  ادیدختر بالغ شد، طالبان ز  یعن یبالغ شد    یوقت  دیگوی م

 . د یدقت کن،  دمبهدختر دم  یخواستگار   یبرا  آمدی م  یبزرگ  کی از هر سو    سپگران بدهند.    هیحاضر بودند مهر

اجه اگر اصلش را  آن دختر خو  م یکنی درست م  یذهنکه درست است که من   دیبگو  خواهدی موالنا م  نیپس بنابرا

  ی عن ی  شودی م  لیتبد  یجهان   نیا  یهاغالم آن دختر به جاذبه   نیا  یعن ی  یذهنکه بعدا  از نظر من  مین یبب   میخواهی م

  ی خوب  ز یخدا هم چ  نیاست. ا  یخوب  ز یچ  نیا  م ییگوی م  م، ینیبی م   جسمک ی ما خداوند را هم    ی ذهنمن   د یما با د

هم   ن ی. امیما خدا را هم دار  م ییبگو  م یاضافه کن   مان ی هایدگ یبه همان  می و ما بتوان  فتدی است اگر بتواند به دام ما ب

  م ی نیبی طور که مسبب خواهد شد همان   د ید  نیا  ست؛ین  ی ز یچ  نیمچ . ه شودی . جزو ما مگرید  شودی خوب م  ی لیخ

 غالم خواهد آمد. بله.   نیسر ا ییکه چه بالها

گران بدهد و  نیکاب  دیبا یخواجه، هر کس دیاز د ،ی زندگ  دیدختر که حضور است در اصل با د نیا یخالصه برا 

 خدا چه هست؟   یعن یطرز فکر خواجه  م ین ی. بله. حاال بب ستها ی شدگت یهوگران همه هم  ن یکاب
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 خواجه: مال را نَبْوَد ثبات گفت
 در ج هات  شب رَوَد دیآ  روز
 (  ۲۵۵تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 صورت هم ندارد اعتبار   حُسنِ
 زخمِ خار  کیشود رخ زرد از   که

 ( ۲۵۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی مهترزادگ ز یباشد ن سهل
 ی بُوَد غِّره به مال و بارگ که
 ( ۲۵۷ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 .  یاست، بارگ  یشكوه و جالل ظاهر  جان یاصل و در ا یعنی یبارگ 

اگر خواستگار من به    کهنیا  یبرا  دهمی نم   یدختر را من به هر کس  نیا  دیگوی م  د؟یگو ی چه م   مینی خواجه بب  پس

جهات مختلف ما    در .  رودی شب در جهات مختلف م   دیآی روز م   د،یآی ندارد. شب م   ی مال ثبات  نازد،ی مالش م

و    میشوی م   تیهوآفل هم   ی زها یبا فکرها، مرتّب ما مدام با چ  یدگیهمان  م،یروی که م  های دگ یدنبال همان   یعنی

  ک یبا  کهنیا یهم اعتبار ندارد که برا یظاهر  ییبایز نی . پس بنابراروندی م نیآفل هستند از ب یزها یاز چ  هانیا

  ک ی است.    ی ذهنمن   ی خار نماد دردها  زخمِ   جانیدر ا  ی ظاهر   یی بای که ز  د ینیبی . شما مرودی م   ن یزخمِ خار از ب

. بردی م  ن یما را که مربوط به بدن ما است از ب  یظاهر   ی های بائیاگر عمده باشد تمام ز  یذهندرد  من   ک یدفعه  

به مال و   کندی که او مغرور است افتخار م  ،یمهترزادگ  دهم،ی نم  تیّهم اهم  یزادگکه من به بزرگ  دیگویبعد م

 لیشاهزاده باشد. به ا ایشاه باشد  دانمی باشد، نم ریوز  ن یکه ا ست یمن مهم ن یبرا  ی نعی . یجالل و شكوه ظاهر 

البته خواجه    جانی»در ا  دیگو ی شاه م  نیپس بنابرا  .دهمی نم   تیجهان است اهم  نیو تبارش هم که مربوط به ا

 .  دیاند نخواهد رسشده ده یهمان زهایچ  نیکه با ا  یدختر، به کسان  نیا است«،

 بسا مهتربچه کز شور و شر یا
 زفعلِ زشت  خود ننگ  پدر  شد

 (  ۲۵۸تیدفترششم، ب  ،یمثنو   ،یمولو 

 س یاگر باشد نف  ز یرا ن پُرهنر 
 س یاز ب ل ر یگ   ی پََرست و عبرت کم

 (  ۲۵٩تیدفترششم،ب  ،یمثنو   ،یمولو 
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 ن یبودَش چون نبودش عشقِ د علم
 ن یاز آدم اِلّا نقش  ط دیند او

 ( ۲۶۰تیدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

بزرگان بر اثر فتنه و شرارت و    یبسا بّچه  یکه ا  دیگوی گِل. م   یعن ی  ن ی. طدیدانی طور که مگِل همان   یعنی  نیط

 ی ذهن. ما در اثر اعمال  من گرددی به ما هم بر م   م یدقّت کن  یکم  کی را اگر    اتیاب  نیو ا  .فعل زشت، ننگ  پدر شود

: من دخترم  دیگوی بسا مهتر بچه«، م  یدرد. »ا  جادیو ا  ی ذهندر من   میافراط کرد  یلیما خ   .می واقعا ننگ خدا هست

. شوندی ننگ پدر م   هان یگر باشند، ااگر فتنه   هانیا  کهنیا  ی. برادهمی هم نم   هانیو ا  ره یو غ  ریرا به پسر شاه و وز

د و اگر هنر هم داشته باشند، اناستفاده کنند ننگ من شده   یخرد زندگ   از  کهن یها که عوض اانسان   ن یمثل هم

عبرت    سی لاز اب  ا یرا هم اصال نپرست و شما ب هان یا  ،یهنر معمول   ای مثالً مثل علم و دانش و   لت،یفض  یعن یهنر  

  ن یاما د  بود،  دهیعلم داشت که با آن همان   سیابل  کهنیا  ی برا.  ریبگ  ادی  یدرس   کینگاه کن،    سیبه ابل  یعنی  ر،یبگ

.  دیپرستی م   یدگیداشت. همان  یدگیبه خدا زنده نبود، جدا بود. او همان  یعن ینبود.    یق یحق   ندارینداشت، د  یق یحق

 .  یگفت تو از جسم هست  یعنی. دی به آدم نگاه کرد، از آدم فقط نقش گِل را د یوقت نیبنابرا

به آدم که نگاه    نیبنابرا  د،یدی ها مجسم   قیبود از طر  دهیدر مرکزش جسم بود، همان  سیابل  شودی پس معلوم م 

به   گرداندی او گِل است. حاال بر م  هم باصطالح جسم است منتها من آتش هستم،  نیکرد، حضرت آدم، گفت ا

دارد که    یبستگ  م؟ینیبی م  هاآن را درون    یزندگ   ایآ  مین یبی چه م  میکنی نگاه م   گرید  یهاما به انسان   می نیما. بب 

 . میها را بارها کردصحبت  نی . امینیبی ها را هم جسم م بله. اگر جسم باشد آن  باشد،  یاگر در مرکز ما عدم و زندگ 

. به دهمی باشد به او هم نم  تیّهم هو  اشی نیبک یداشته باشد و با هنرش، علمش، بار  لتیفض  یاگر کس  گفت

 دیگوی موالنا مرتب م   می نیبیم   میریگی م  جهینت   تیاز چند ب  پس،  زنده بشود.  تواندی او به من نم  یعنی  دهمی او هم نم

است و با پدر و   دهیهمان  كلشیدارد و با ه  یدگ یمال دارد و همان  کهی که هر کس ردیگی م  جهیو نت دهدی و درس م

 ... االداماد خداوند باشد. ح  تواندی نم هان یاست، ا دهیبا دانشش همان دانمی اش و چه ممادرش و خانواده 

 که؛ ن یمثل ا کندی دارد با ما صحبت م االن ن«،یام  یدقَّت علم ا  یدان  »گرچه

 نیام یدقَّت علم ا یدان گرچه
 ن یببْیغ دۀی دو د دی نگ شا زآنْت
 (  ۲۶۱تیدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 ش یو ر یدستار  ر یغ ندیاو نب
 ش یو ک م شی مُعَّر ف پُرسد از ب از

 ( ۲۶۲تیدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی فارق تو از مُعَّر ف  عارفا
 ی که نور باز غ  ینیب ی هم خود
 (  ۲۶۳تیدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

که مرکز جسم است نه.   ی نور بازغ است. وقت نیا شودیکه مرکز عدم م  ی تابان، درخشان و منظور وقت یعن ی بازغ 

جا بود،  آن   یآدم مهم   کیبود    یکه مثالً فرض کن که مهمان  نیاست از ا  ی لیصورت معرّف است. معرّف تمث  نیدر ا

  ن ی عبا و ا  ،م یداشتند قد  شی ر  دیکه همه هم که شا  مثالً  گفتی مردم م  شدندی جا، بعد وارد که م معرّف بود آن   کی

  ی مقام علم ا یاست  قدرنیاست، علمش ا قدرن یاست و مثالً مالش ا ن یاست. اسمش ا یفالن نیا گفتی . مزهایچ

  تان ی ذهنمن   دیروی که هر روز که راه م  دیماست. شما نگاه کن   یذهندر مورد ما معرّف من   دارد. او معرّف بود.

  ا ی   لش،یلباسش، اتومب  تش،یّبه وضع   کندی هست؟ نگاه م  ی هست؟ آن ک   ی هست؟ آن ک   ی ک   ن یا  دیگوی به شما م

هست؟    یک   نیا  دیگوی م   د،یست ه  یذهنمن   نیمالَش. به شما که صاحب ا  زانیبه صحبتش، به م  کندیاگر صحبت م

 معرّف است.  نیا

 ی اج ی که نور بازغ و درخشان است، فضا را باز کرده، به معرّف احت  ی ها معرّف است، اما کسانسان   یِذهنپس من  

عدم که نور تابان    ی...«، با فضا ینیب  یخود هم   ،ی: »عارفا تو از معرف فارقدیگوی است که م  نیهم  یندارد. برا

  ی و دقت علم داشته باش  یگر چه که ممكن است دانشمند باش   ن؛یام   ی ا  د یگوی دارد به ما م  پس.  یخداوند هست

ا  یول همان   ی علم کتاب  نیاز  آن  با  د  ، یهست  دهیکه  زندگ     نیبب یغ  دهی دو  سكون   ای تو،    نِیبی تو،  و  گوش  شنو 

دانشمند    تواندی انسان م  هک   دهدینشان م  نیشد. ا  یده نخواهبه حضور زن  یعنیتو باز نخواهد شد،    شنو سكوت 

  ش ی. دستار و رندیبی فقط ظاهر را م  او   بزرگ هم داشته باشد.  یذهنمن   یهم داشته باشد، ول  ی ادی باشد و علم ز

هست،   یجور آدم چه  ن یتو به من بگو که ا است؟  کسی  چه  ن یکه ا پرسدی م  یذهنمن   ی عنی. و از معرّف ندیبی را م 

است. اگر   یآدم مهم   نیاست پس ا  ادیز  او  در  های دگیدارد مهم است. اگر همان  ادیچقدر مهم است؟ اگر پول ز 

که    ینی بب  دکنی عارف، نگاه م  ،یکنی نگاه م   یتو وقت  ،یکن ی نم  یابی ارز  یطور نیتو ا  دیگوی م ندارد.    یتی نه که اهم

  ی زندگ   قی. از طرکندی م  یزندگ  ،یزندگ   قیاز طر  یبه عنوان زندگ  نیهستند. چه اندازه ا  یها از جنس زندگانسان

  ی آدم  نی. خواجه هم دنبال همچن ندیبی م  یطور  ن یانه؟  ا یزنده است، مرکزش باز شده است،  ی به زندگ ند،یبی م

 .  دهدیم   حی. و دوباره توضگرددی م
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 و صالح   نیدارد و د  یتقو کار،
 از او باشد به دو عاَلم فالح  که

 (  ۲۶۴تیدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 اریداماد  صالح اخت ک ی کرد
 و تَبار  لیبُد او فخر  همه خَ که

 ( ۲۶۵تیدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ست یزنان گفتند: او را مال ن پس
 ست یو حُسن و استقالل ن یمهتر 

 ( ۲۶۶تیدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

خداوند    د،یگوی خواجه م  د؟یگوی م  یکسرا چه   هانی. ادیآی که کار از تقوا بر م   دیگویم ب.  و خ  یلیگفتند؛ خ   زنان

فضا را باز    یعن ی  ی قیحق   نیداشته باشد. د  ی قیحق   نیکه با تقوا باشد و د  خواهمی را م  یمن کس  :دیگوی . مدیگوی م

که دو عالمش رستگار بشود از آن.    یداشته باشد. به طور   یو اخالق  یمعنو  تیوصالح  ندیکرده باشد من را بب 

  طور ن یهم   یاگر کس جسم به مرکز«،   اوردنی ن ی عنیتقوا   االصولی تقوا، »عل نیجهان فرم و جهان درونش را ا  یعنی

قصه   نی. موالنا در ااوردیجسم را به مرکزش ب  د یاست که انسان نبا  نیا  اشجه یکه قصه هم خواهد گفت، قصه نت

 . دید می. و االن خواه کندی به او تجاوز م ایدن  اورد، یجسم را به مرکزش ب یکه هر کس دهدی نشان م

 شود، ی و صالح در دو عالَم انسان رستگار م   نیتقوا و د  نیاز ا  یعنیو صالح که ازو باشد..«.    نی»کار تقوا دارد و د 

که سرشت    یکس  یعنیکرد. صالح    اری اخت  كوسرشتیداماد ن  کی مشخصات    نیبا ا  نی. بنابراگرانیهم خودش هم د

  ر یخَ  نی. اتیبود و نژاد انسان  تیتمام افراد انسان  یعنیو تبار بود.    ر یاو فخر خَ  که  .هیاو برگشته است به حالت اول

و نژاد انسان.    هاستزنده شده فخر انسان  یکه به زندگ  ی هرکس  نینژاد. پس بنابرا  یعنی. تبار هم  فهیله،طایقب   یعنی

 درست است؟  

مشخصات را داشته باشد.    نیکه ا  خواهم ی را م  یمن کس  دیگوی کرد. خداوند م   اریداماد را اخت   نیخواجه ا  پس

اش مرکزش عدم است.  ندارد. همه   یز یمال ندارد چ  نیگفتند: نه. ا   زنانهستند.    یذهن نماد من   جان یزنان در ا

دارد. استقالل    یاستقالل دو معن   د؛ینی بب  ست،ین  استقالل  شخص؛  نیندارد ا  یو استقالل مال  یظاهر   یی بایو ز  یبزرگ

بر عکس    یذهنمن   اماجهان.    نیاستقالل از ا  یعنیخدا داشتن است. استقالل    ی زنده شدن به خدا و پا  یواقع

را    ای دن  نیوابسته و تابع ا  ی عنیمستقل است.    نیا  دیگوی م  ، یدارد به اندازه کاف  یدگ یکه همان  ی . هرکسندیبی م

خودش را    یندارد و زندگ   اجی هم که آزاد شده است، حاال آزاد شده است آن هم که احت  ی. هرکسنامدی مستقل م
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. درست  ستین  دهیهمان  یجهان  نیا  یزها یبا چ  کهنیا  ی. براستین  ستقلنه، م  نیکه ا  دیگوی م  نیبنابرا  کند،ی م

 کرد.  اری داماد صالح اخت کی  نی. پس بنابراندیبی عکس م 

 ن یها تابعِ زُهدند و د: آنگفت
 ن یزم ی بر رو ست یاو گنج  زر،یب

 (  ۲۶۷تیدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 دختر گشت فاش    جِیبه جدّ تزو چون
 و قُماش   یو نشان  مانیپدستْ
 (  ۲۶۸تیدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 غالمِ خُرد کاندر خانه بود  پس
 و زار زود  فی و ضع ماریب گشت
 (  ۲۶٩تیدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

  ز ی اهل پره  هانیها انتخاب کردم، امن هم دامادم را از آن   م،یکه صحبت کرد  ییهاانسان  نیخواجه گفت که ا  پس

با زر و گنج،   یدگیهستند و بدون همان یواقع  نداریو د گذارندی مرکزشان نم   را یجهان   نیا یزها یچ  هان یهستند. ا

 به داستان.   گرددی به خدا زنده شده بود و بر م هاست ک  ی کس یو گنج واقع  نیزم یاست بر رو  یاو خودش گنج 

 . ربهایش ه،یمهر  یعنی مانیاصطالح همسر گرفتن. دست پازدواج، به  یعنی جیتزو
 . دهدی به عروس م یکه داماد به هنگام عروس یحلقه و انگشتر  رینظ یور ی : زینشان 
 : متاع لباس؛ پارچه یعنیقماش  
 
فاش شد و خانوادۀ داماد پارچه آوردند و انگشتر    ها،نیکار  ازدواج دختر باال گرفت و ا  نیکه ا  یوقت  دیگوی م

  مار ی که در خانه بود ب  یذهنمن   ن یهم  ی عنیکه،    دینیبی غالم خُرد م  نیشد پس ا  هانیو ا  ه یهرآوردند و صحبت مَ 

را رها    یذهنمن   دیما با  ایبه بعد    یسالگدوازده    ه،که از د  دهدی نشان م  نیو زار زود«، ا  فیو ضع   ماری»ب  .شد

مر   ا یواقعا ،    می کن ما  دارمیشوی م  ضی بعدا   ما  م  ی مجاز  یفضا   کی در    م ی.  خواجه   ای   میشوی عاشق دختر شاه 

 بله. میشوی م

 گداختیاو م ید ق مار یب همچو
 کم شناخت یبیاو را طب علّت 
 ( ۲۷۰ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 که رنجَش از دل است   یگفتیم  عقل
 تن در غم دل باطل است ی دارو

 ( ۲۷۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ش یغالمک دَم نزد از حال  خو آن
 شین نهیبر او در س  دیآیچه م   کز 

 ( ۲۷۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 .دیآی م دیو اندوه پد یکه براثر افسردگ دی شد یچه؟ د ق: ناتوان  یعنی د یدانی هم که م یدق نیبنابرا

و   شدی استرس هستند او داشت ذوب م   ریز  دا یکه شد  ی مارانیمانند همان ب  گداخت«،ی او م   یدق   ماریب  »همچو 

عالج    یذهنمرض من   گر،یاست د  یذهنمن  مرض نینتوانستند بشناسند پس مثل هم  ی معمول بانی مرض او را طب

  کشند، ی درد م  شوندی م  خوابیب  شوندی م  ضی مر  یذهن  ی ها که من   د ینیبی جهان هم م  نیا  در   جهان.   نیندارد در ا

  ی مشكل   ها چه همد آن بف  تواندی نم   دهدی ها مآن  چند قرص به   کی دکتر،    روندی ها بد است م استرس دارند روابط آن 

ها  قرص   نیتن هم  یداروها   نینابرااست ب  دهیکه رنج او از مرکزش است مرکزش همان   گفتی م   یدارند. و عقل زندگ

که غالم را کوچک   د ینیبی آن غالمک هم، م  نیبنابرا  پس  .کندی اثر نم  یعن یاست، باطل است    اثری در غم دل ب

 .شودی م  یباشنده کوچك  کیبكند  دایادامه پ هرچقدر یذهنمن  ی عنی کندی م

 ش یغالمک دم نزد از حال خو آن
 شین نهیبر او در س  دیآیچه م   کز 

 ( ۲۷۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

از   شودی که به دلم زده م   یش ین  نیدرد من و ا  نیکه ا  اوردیدَم دَر ب  توانستی نم  کردی اصالً از ترس صحبت نم  او

 .دیآی کجا م

 شوهر که تو  یخاتون را شب گفت
 در خَال از حال  او  بازپُرسَش

 ( ۲۷۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 او را، بُوَد یمادر یبه جا تو
 کند  دایتو پ ش یغمِ خود پ که

 ( ۲۷۴تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 کالم  نیخاتون کرد در گوش ا چونکه
 غالم  کی رفت نزد  گر ید روز 
 ( ۲۷۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

تو حال او را بپرس    ،ی خلوت کیکه در    دیگوی زن خواجه است، پس شوهرش به خاتون م   نی هم  جانیدر ا  خاتون

خاتون    یوقت   نیدارد. بنابرا  یمشكل  چه   دیبه تو بگو  دیشا   د،یتو بگو  شی غمش را پ  دیشا  یتو مثل مادر او هست

 غالم.  شیرفت پ گریروز د  دیشن یعنیصحبت شوهرش را در گوشش کرد  نیا

 ی آن سَت  کردیسرش را شانه م پس
 ی دو صد مهر و دَالل و آشت با

 (  ۲۷۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 مادران  مهربان  آنچانکه
 ان یکردش، تا درآمد در ب نرم

 ( ۲۷۷ تیدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 نبود  نیاز تو ا دیمرا اوم که
 عَنود گانهی دختر به ب یده  هک 

 ( ۲۷۸ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

که در زبان موالنا    دینیبی م؛  : بانویسَت   . بله. پس؛ماندیو در زبان موالنا واقعا  مثل فحش م   گرزه یست   یعن ی  عنود

و لجوج   گرزه یست  ی عنی نود ناز و کرشمه است. عَ  ی به معن جا ن یبانو است خاتون هم بانو است. بله دالل در ا یسَت

  ی فضا  د ینیبی که م  طورن یهم  یذهنو از نظر من   بله،  .گرزه یست   یعن ی  دیگوی است. هر جا عنود م   یذهنو نماد من 

را شانه   خاتون سر او   د یگویم   نیبنابراعنود است.    یذهنمن   نیا  یاز نظر زندگ   کهیحال است در   گرزه یحضور ست 

  ن یکه ا کردی واصالً فکر نم یی به من بگو دیبا یو عشوه و ناز، که تو مثل پسر من هست یو با دوصد مهربان کردی م

 بزرگ کرده بودند ممكن است به دختر نظر داشته باشد. جااصطالح غالمشان که آن به

چند    ماندی مثل رحم م  نیعاشق خداوند بشود گفته ا  دیبا   یذهنمن   نیخلقت هم خداوند فکر نکرده که ا  نیا  در

را و خدمت را به   ن یا یداراصطالح کار نگهرحم به  نیجا هست و بچه حضور از او متولد خواهد شد و اآن  یروز 

  ی ذهنمن  غالم حق ندارد  نیدارد. او نگه  ردیبچه را بگ  نیا  تواندی و نم  کندی ترک م  گریبعدش هم د  کندیم  نیا

  ی من مجاز   نیاست ا  ی فضا مجاز  نیکه ا  میدانی . ما م م یعنوان غالم عاشق دختر پادشاه بشوما به   یعن ی  عاشقِ، 

  ی چ یخدا سرپ  نیقوان   از  خواهد شد  جادیدرد ا  صورت نیدر ا   میبه آن بده  تین یاگر ع  نیاست وجود ندارد بنابرا
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شروع کرد به صحبت   کهنی غالم را نرم کرد تا شروع کرد به صحبت. هم ن یمثل مادران مهربان ا دیگوی . م میکرد

  گانه یهم بآن  دیبده گانهیدخترتان را به ب دیانتظار را نداشتم خانم که شما مادر من هست نیمن ا لهگفت که وال

 بله. گرزه یست

 جگرما و ما خسته زادۀخواجه
 دگر؟  ینبود کو رَوَد جا فیح

 ( ۲۷٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 کآمدش   یآن خاتون، ز خشم خواست
 اندازدش  ر یزند وز بام ز که
 ( ۲۸۰ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی مادرغَر  ی که باشد هندو  کو
 ؟ یطمع دارد به خواجه دختر  که

 ( ۲۸۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

که    دیگوی که آن غالم م  دیگوی فاحشه، زن بدکار، م   یعنیفحش بد است. غَر    نیهم  مادرغَر.  شد  یطور نیا  پس

  م ی باش  جان یا  ،ی زخم  یعن یباشد ما هم عاشق جگرخسته، خسته    جا ن یا  ییبایز  نیبه ا  دهیدختر خواجه به بلوغ رس 

خانه برود    نیاز ا  دخترو    می ما باهم ازدواج کن  دیکه شما نگذار  ستین  فی ح  جا،ک ی هم عاشق هم معشوق    یعنی

  ن یی بام به پا  یاز باال   خواستی که آمده بود م  ی از خشم  نیبدش آمد، بنابرا  ی لیصحبت، خاتون خ   نیو از ا  .رونیب

 . برود نیپرت کند که از ب

  خواهد ی فَکان هست مو ُکن  یزندگ   یرویکه خود ن  یذهندهندۀ من   پرورش   کهنیا  یهم مهم است برا  تیب  نیو ا 

که    دیشما نگاه کن  است.  طورن یبودنش گذشته واقعا  هم هم  د ی از حدّ  مف  اصال  غالم،  نیا ، یذهنن من یکه ا دیبگو

  ی طور مصنوع که به   یاز آن مقام  ، یاز بلند   ی عنی  ،راندازدش« ی. پس »از بام زکندی را کنترل م  ای اآلن تمام دن  یذهنمن 

طمع داشته   است که اصالً  یکسمادر فالن، چه  ی هندو  نی خودش گفت که ا  شی و پ ندازدی ب ن ییخودش گرفته پابه

حضور که منظور خلقت بوده، خدا بوده،    ی اری به هش  یذهنمن  کیچطور ممكن است که   باشد به دختر خواجه؟

ما حق    یعن ی  دیگوی را م   نیبشود دارد ا  یقیحق   ندار یداشته باشد هم د  یذهنآدم هم من   یعنینظر داشته باشد؟  

مند  از خلق ما هم بهره  یحضور و منظور زندگ  یعنیو طمع در دختر خواجه    میپر از درد داشته باش  ی ذهنمن   میدار

 برود.  میندازیشد گفت اصالً ب نی. خشمگ دیگوی م  را  نیدارد ا م،یبشو
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 بوَد، خود را گرفت  ی: صبر اَولگفت
 شگفت  نیبا خواجه که بشنو ا گفت

 ( ۲۸۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

  
 بود  نیخا یًگّرائَك  نیچن نیا
 گمان برده که هست او مُعتمد  ما

 ( ۲۸۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

افراط    یل یخ  ما  در مورد ما.  کندی دارد صبر م   دین یهم بب  ی خودش گفت که نه بهتر است صبر کنم، پس زندگ   شیپ

خودش را گرفت    یآن، امّا جلو   لهیوسو فکر و عمل به   یذهنمخصوصا  در راهِ بهادادن به من   ی طور جمعبه   میکرد

گرفت«،   را  کنم.  شیجلو  ی عنی»خود  صبر  است  بهتر  گرفت، گفت  ا  نیبنابرا  را  خواجه گفت که  کار    نیبه 

شده، کوچک شده،    ر یبازهم تصغ  گ رّائک،  غالم  یعن ی  دین یبی طور که مو گ رّا همان   نیآور را ببو تعجب   زیانگشگفت

غالم خائن بوده نظر بد به دختر ما داشته    نیا  دیگوی م   بود«،  ن یخا  یگ رّائک  نیچن   نی»ا  شده غالمک، بنده کوچک. 

  م ی گذاشتی دختر را ما مثالً خانه تنها م  شهیهم   می به او اعتماد کن  میتوانی م   میبوده ما فکر کرد  نیا  شی پ  شهیهم

 داشته. بله،  خترنظر بد به د نیا کردهی از دختر محافظت م  دیبا  نیا میاعتماد داشت  میرفتی م

 قسمت هست:  نیا تریت

سوزد    خینه س   یطمع بازآورم ک   ن یاز  زجریفرمودن  خواجه مادر  دختر را که غالم را زجر مكن، من او را ب  »صبر

 نه کباب خام ماند.«  

 خواجه: صبر کن با او بگو  گفت
 به تو  مَشیو ب ده  میازو بُبْر  که

 ( ۲۸۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 کنم  رونیاز دلش ب نیمگر ا تا
 تماشا کن که دفعش چون کنم  تو

 ( ۲۸۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 درست دانیدلش خوش کن، بگو: م  تو
 دختر ما جفت  توست  قتیحق  که

 ( ۲۸۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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به    میدهی و دختر را م  میبُری از او م  میدهی دختر به او نم  گریکه صبر کن، به او بگو که ما د  دیگوی خواجه م   پس

من    ی جوررا چه   ن یکه ا  نیبب  بكنم و تو صبر کن و تماشا کن   رون یمهر دختر را از دلش ب  نیا  خودم،  من   تو، تا

دختر ما برازندۀ    قتا یمطمئن باش که حق  یعنیتو فقط دل او را خوش کن بگو که درست بدان و  .  کنمی دفع م

که با    می بفهم  یذهنعنوان من صبر کرده که ما به   یاگر زندگ  ی عنی  ست،یکه درست ن   دیدانی کار م  نیتوست و ا

  ن ید  نیا  ن یب  م،یجنگ راه انداخت  م،یهمه ما آدم کشت  نی ا  نیسر د  یکرد، ما حت   یقیحق  ی ندارید  شودی نم  یذهنمن 

  ی جور ک ی  را   هان یگذار من ااصطالح در اثر صبر خداوند بوده، گفته بهمه به   هان یا  م،یجنگ راه انداخت  ن یو آن د

  ی به من، که اصل هستم و زندگ  شودی نم ی توهم ی ذهنبفهمند که با من توانندی تا درد نکشند نم ها نیکنم، ا ی حال

ا و  شد  زنده  باورپرست   شدنتیهوهم   .شودی نم  یندارید  نیهستم  باورها،    ، ی پرستآدم   ، یپرستمكان   ، یبا 

 که،  دیگوی م  کنم. شانیمن، بگذار من حال یبرا شودی نم  نید هان یا ،یپرستزمان 

 ی خوشْ مشتر یا میندانست ما
 ی تر یتو اَول  م،یدانست چونکه

 ( ۲۸۷ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 کانون  ما   نیما هم در ا آتش
 آن  ما و تو مجنون ما  یلیل 

 ( ۲۸۸ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 زند   یو فکر خوش بر و الیخ تا
 مَرد را فَرب ه کند  نیر ی ش فکر 
 ( ۲۸٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

تو    ،یهست  یتو هم مشتر  میدانی حاال که م  م،یدانستی ما نم  ،یهست   یخوب  یکه، به او بگو که تو مشتر   دیگوی م

  ی در فضا   جان یوحدت را در هم  یعنیدر آتشدان ماست،    صورتن یآتش ما در ا  کهنی ا  یبه همه، برا  ی دار  تیاولو

ا  میدهی انجام م  یمجاز  آ  یل یل  .دیگوی صورت مسخره دارد مرا به   نیو    ا ی و مجنون هر دو در خانوادۀ ماست، 

منتها با همان    میما درست کرد  دیگوی درست کرد، موالنا م  یمجاز   یدر فضا   یو مجنون واقع  یواقع   یلیل  شودی م

 شود،ی او فربه م یِذهنمنتها من   شودی انسان فربه م االت ی خ

 زند   یو فکر خوش بر و الیخ تا
 مَرد را فَرب ه کند  نیر ی ش فکر 
 ( ۲۸٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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:  دیگوی م   کند،ی را چاق م  یذهنانسان  من   ن،یریش  دۀیهمان   الیو خ   ن یریاست، فکر ش  ی ذهنمرد من   جان یدر ا  منتها

  جا، ن یبه ا خوردی است که م ی تیهم ب نیا بله، او خوب بشود. یضی را بگو تا مر هانیا

 از مَطْبَخ نبود  لیج بْر  قُو ت 
 خَلّاق  وجود دار یاز د بود
 ( ۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

  ق ی طر  نیو از ا  میتصور بكند بپرست  تواندی م  را که ذهن  ییزهایو چ  م یداشته باش  یذهنتصور که ما من   نیا  یعنی

  ی به لحاظِ شخص  م،یما متوجه بشو  کندی صبر م  یزندگ   ست،ین   شیب  یتوهم  نیا  میبه خدا زنده بشو  م،یبه خدا برس

عنوان  ما هم به   یعن یآشپزخانه نبود، از خوردن نبود،    از  لی ج بْر  یرو ی: قوت و ندیگوی م  کند،ی صبر نم  ی لیخ   ی و جمع

نخواهد بود، بلكه   یپرستی دگی و همان  یپرستو باور   یپرستاز شكم   نیا  م،یاز جنس خدا بشو  میخواه ی انسان که م

د بود.    ی عنیخداوند    دار یاز  خواهد  وجود  طر  یعن یخَلّاق   از  ر  ییفضاگشا  قی ما  و  عدم  تجربه کردن    ختن یو 

عاشق دختر پادشاه هم    م،یغالمک بشو  م،یداررا نگه  ها ی دگیهمان   کهنینه ا  میبه او برس  میتوانی م  های دگ یهمان 

 که،   دیگوی م  جان یا بله، .کندی کار مه دارد چ می نیحاال پادشاه بب  م،یبشو

 از علف کی فَربه شود، ل  جانور
 فَربه ز عِّزست و شرف  یآدم
 ( ۲٩۰ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 شود، از راه گوش  فَربه یآدم
 فَربه شود از حلق و نوش  جانور
 ( ۲٩۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ن یننگ مَه نیآن خاتون: از ا گفت
 ن؟ یبجنبد اندَر ا یدهانم ک  خود

 ( ۲٩۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

ما    ای : آدیگوی م  کند،ی م  سهی انسان را با جانور مقا  یعنیاز علف،    شودی گنده م  شود،ی : جانور چاق م دیگوی م  پس

فَرب ه  شودی تجربه م  یعنی دیآ ی به وجود م خَلّاق  وجود، دنیکه از د یاز عِزّ و شرف واقع  یواقع آدم م؟یجانور هست 

و شرف را چه    ی که ما بزرگ  م ینی بب  د یبا  د،یآی م   رون یاز ب  ی عِزّ و شرفش قرض  یذهنمن   یول  ،آدم واقعی   شودی م

 :کهن یا عدم؟ دیبا د ای  میکنی نگاه م  ی ذهنمن   دیبا د ای آ م؟یدانی م
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 از مَطْبَخ نبود  لیج بْر  قُو ت 
 خَلّاق  وجود دار یاز د بود
 ( ۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

که در    ییهای دگ یهمان   نیاز ا  ا ی  م یکنی م  دایپ  یو بزرگ   می کنی م  دایشرف پ  ییخَلّاق  وجود با فضاگشا  داریاز د  ما

 . یندار  یفرق وانی با ح یر یبگ های دگی: اگر از هماندیگوی مرکزمان است؟ م 

 فَربه شود، از راه گوش  یآدم
 فَربه شود از حلق و نوش  جانور
 ( ۲٩۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

اگر انسان بخواهد بزرگ بشود،   رد؛یگی که از جهان م ییهای ن یریش  یعنیحلق و نوش،   نیاز خوردن و حاال ا یعنی

  ی صدا  نیگوش عدمش باز است، بنابرا  یاما آدم واقع   شود،ی م   وانیحلق و نوش مثلِ ح   ها،ی دگیاز همان  هیبا تغذ

ننگ    نیخاتون گفت که ا  نیبنابرا.  کندی م   لیذهنش را تعط  شنود،ی سكوت را م  یصدا  شنود،ی را نم  های دگ یهمان 

ماه هم   ه یشب یمعنبه ن یالبته مَه نیمَه ل، یخوار، ذل جا ن یدر ا یعن ی ن یمَه  ن،ی مَهننگ  نیاست، از ا یبزرگ اریبس

هم بزرگ هست،    ن یهست، مِه  یمعن   نیدر موالنا فراوان به ااست.    لیخوار و ذل  ی معنبه  ن یمَه   ی معن  ن یاست؛ در ا

دهانم را باز کنم و در   یجور است و من چه  یبزرگ  اریننگ بس نی: ادیگوی هرحال م به م،ی بخوان نیمَه دیرا با نیا

 است، بله،  یاده یفایب زیچ  کی نیمورد صحبت کنم. ا نیا

 بهر  او؟  میچه خا ی ژاژ نیچن نیا
 خُو سیابل نِی آن خا ر یبم گو

 ( ۲٩۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 و دَم دَهش  یمتر  ،یخواجه: ن  گفت
 لطف  خَوش  نیرَود علّت ازو ز تا

 ( ۲٩۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

   سیاو را دلبرا بر من نو دفعِ
 س ی رکیآن بار  ابدیکه صحت  هِل

 ( ۲٩۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 :دی نیبی طور که م همان  نیبنابرا
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 گفتن   هوده ی: سخنان بدنییژاژ خا
 دادن ب یفر فتن،یدَم دادن: فر

 : ترک کردن، فرو گذاشتندنیهِل
 ف یالغر، ظر: سیرک یارب

  ی که از نظر ذهن   یکس  ی الغر است، هم به معن  کهی الغر، کس  یهم است، هم به معن   نیبک یبار  یبه معن   سیرک یبار

صفت    طانیش  نِ یخا  نیخاطر او، ابزنم به   هودهی ب  یهاچه حرف   ی که برا  دیگوی خاتون م  نیبنابرا  .ندیبی م  قیدق

خواجه   نیو ا د،یگوی ما موالنا از زبان  خاتون م  یذهنمن   یبرا یکه چه الفاظ  دینیبی م  پس .ردیبهتر است برود بم

 خوب بشود.  او مرض  نی بده، » تا رو علّت«، تا ا بشیکه نه مترس، و گولش بزن، »دَم دَهش«، فر دیگوی م

خوب    های دگیهمان  تیوضع  ی ما وقت  کهنیا  یبازهم مهم است برا  تیب  نیلطف  خَوش«، ا  نیرَود علّت ازو ز  »تا

  ، ی سالگ  ی س  ای   یسالگ  ستی اگر انسان در ب  یعن ی  شود، یدفعه بعدا  بدتر م   ک یبعد    شود،ی حالمان بهتر م  شود،ی م

او بشود و   شرفتیگسترش و پ  یعن یبشود    اطشاو سبب انبس  یهای دگیهمان  شودیکه بزرگ م  یفاصله سن  نیدر ا

 دفعهک ی   یتر است، ول تر است، خوشبختخوشحال   شود،ی د خوب م که حال او دار  دیآی کنند به نظر م  دییمردم تأ

مرض دارد    نیکه ا  دیآی نظر مبه   یو حت   خورد،ی دَم را انسان م   ن یکه ا  دیگوی م   ن یهم  ی برا  زد،یری فرو م   زیهمه چ 

خواب و    نیو از ا  های دگیهمان  نیاو سرد بشود از ا  کهن ی: دفع او را، ادیگوی م  ؛یدگیهمان   مرض  شود،ی خوب م 

پرست باشد و فکر کند به خدا هم زنده باشد، جسم   پرستی دگیداشته باشد، همان   یذهنانسان من   یعن ی  االت،ی خ

  یاست که متالش  نیتنها راهش ا  یذهنمن   .فتدیفکرها ب  نیرا دفع کنم، از ا  نیا  دی : من بادیگوی خواهد شد، م

شده    کی که بار  ی کس  ن یعهدۀ من، بگذار ا: »دفع او را دلبرا«، بگذار به دیگوی به خانمش م   ن یبشود، پس بنابرا

 حالش بهتر بشود، بله. ی کمکی

 ن یبگفت آن خسته را خاتون چن چون
 ن یاز تَبَخْتُر بر زم دینگنجیم

 ( ۲٩۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 گشت و فَربه و سرخ و شِگُفت  زَفت
 سرخ و هزاران شُكر گفت  ُگلِ چون

 ( ۲٩۷ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 خاتون  من  ی: ا گفتیم  یگ ه گ ه
 دستان و فن   نیمبادا باشد ا که

 ( ۲٩۸ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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اآن عاشقِ خسته   یوقت تَبَْختُر    یطور نیجگر را خاتون  از  او  بال   یعنیگفت،  به خودش    یو سرمست  دنیبه خود 

گشت و فَربه و سرخ و شِگُفت«، ظاهرا  حال او    »زَفت   درشت و فَربه است.   یدر ضمن زَفت به معن  د، یگنج ی نم

  ی ول   کرد،ی شكر م  اشی ذهناو خوب شد و مانند گلِ سرخ شِگُفت و با من   یخوب شد، چاق شد و رنگ و رو 

و واقعا  در اعماق    شد،ی باشد، باورش نم  بیرف  کی  نیخاتون  من، مبادا ا  ی: اگفتی م  کردی اوقات شک م   یگاه

به  ا  میدانی م  یذهنعنوان من وجود ما  بد    شود،ی ها حال ما خوب مموقع   یبعض  کهنیا  ،یسطح   یباورها  نیبا 

  ی واقع   کهن یمثل ا  نیما حالمان خوب است، ا  شود،ی م  ادیز  دارند  های دگ یهمان   یاوقات وقت  شتریب  ی ول  شود،ی م

  م ی ترسی م  م،یهست   ینی ع  م،یهست   یکه ما خوشبخت واقع  دیگوی کار اشكال دارد، ما تهِ دلمان نم  ییجاک ی  ست،ین

 . زدیهم بربه  یزیچ  کی

 *** پایان بخش سوم *** 
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که دختر   غالم هندو که اسمش فَرَج است بگو   نیهست خواجه به خانمش گفت که به ا  ادمانی طور که  همان   پس

در دادن  دختر خواجه به فرج که همه    شودی شروع م   یصحنه ساختگ   کیبه شما و از حاال به بعد    میدهی را م

ما در    ی های ها و شاد به ما نشان بدهد که تمام غم   زدیانگی برم  ی زیانگصحنه شگفت   کی  موالنا   است.   یمجاز 

فرج است.    نیا  یِ ساختگ  یِعروس   کهن یا  ی است برا  ی مجاز  ، یذهنمن   لهیوسبه   ها یدگ یجهان براساس همان  نیا

صحنه    کی .  ستیدر واقع ن  یعروس   یعروس   نیو ا  بكنند   ی جمع کنند و عروس  جا نی ا  خواهندی را م   یتی جمع  اآلن

را به مرکزش راه   ای دن  یانسان اجزا  کهنیا  یهست برا  شدی به خدا زنده م  دیبه انسان که با  ایکه دن  ستی تجاوز 

  ی اهو ی ه  ی ناله و فغان او را از صداکه آه و   یطور به  آورَدی وجود مبه   یاد یه انسان درد زب  ایتجاوز دن   نیداده و ا

 . شنودینم  کسچ یه کنندی م  یشاد  یطور مصنوع که به  یمردم نیا

خبردار   تواندی اش نگاه کند مبچه   خواهدی نم   ی هم هست اگر کس  یمجلس  ریمقدار غ  ک یبه بعد    جان یاز ا  درضمن

 موضوع.  نیبشود از ا

 یبكرد و دعوت تیّجمع خواجه
 ی فََرج را وصلت  سازمی: هم که

 ( ۲٩٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 و گال  دادندیجماعت عشوه م  تا
 فََرج بادت مبارک اتّصال   یِکا

 ( ۳۰۰ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 شد فََرج را آن سُخُن  ترنیق ی تا
 و بُن  خیرفت، ُکلّ از ب یاز و علّت

 ( ۳۰۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

   که:  دینیبی م پس

 دادن  بیعشوه دادن: فر
 دادن بی دادن، فر یباز گال دادن:

ازدواج کند به  خواهمی دعوت کرد که م  از مردم را جمع کرد و   یخواجه تعداد   پس جشن را    نیاصطالح افرج 

گال دادن  مردم    و گال«، عشوه و   دادندی »عشوه م   دانستندی که آن جماعت البته م  یطور به   میریبگ   میخواهی م

و   خیکه اصالً از ب ی زیچ  کیجشن   یبرا میشوی آنهاست و ما دور هم جمع م  کردن ی زندگ  یمجاز   ی در فضا  ن یهم

  ک ی  کهنیا  یاست برا  یمجاز  میریگی آن هم که جشن م  یبرا  و   میهست  یذهنما من   که نیا  یبرااست    یبُن مجاز
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وجود    ن یزنده در ا یِزندگ  ای یشاد   چگونهیو ه میهست  دهیکه با آن همان   ستی تجسم ذهن  است،یدن  ن یاز ا  یز یچ

  ب یرا فر  گریجمع شدند همد  بیفر  یو برا  دهندی م  بیکه دارند فرج را فر  دانندی م  دگانجمع شون  نیندارد بنابرا

 .دهندی م

اتصال  انسان    ایازدواج هست وصلت هست    جانیتو به، حاال در ااتّصال    نیا  یعنیمبارک اتّصال«    فَرَج بادت  ی»کِا

  خورَد ی است و ب دَرد نم   یهمه مجاز  همه،ن یا  میریگی صورت مَجاز که ما جشن مبه  د یریبه خداوند اگر درنظر بگ

علّتش    نیبه او بدهند و بنابرا  خواهندی « تا فرج باورش شد که واقعا  دختر را مشد فَرَج را آن سُُخن  ترن یقی  »تا

 ، فعالً ظاهرا  خوب شده، بله.!خوب نشده ها  یخوب شد، به کلّ یبه کلّ اشی ض یمر  یعنی

 از آن اندر شب  ِگردَک به فن  بعد
 زن   را بست حَنّا همچو یاَمَْرد
 ( ۳۰۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 کرد ساعد چون عروس   پُرنگارش
 دادش خروس  ان،ینمودش ماک  پس

 ( ۳۰۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 و حُلّه عروسان  نکو  مقنعه
 او دیاَمَْرد را بپوشان ِکنگ 

 ( ۳۰۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

  ی به عشقباز   لیاصطالح مکه به  یمرد سِتَبر  الُجثه،م ینامرد  سِتَبر و عظ  یعن ی  دینیبی که م  طورن یهم  یعنیکِنگ  اَمرَد  

 دارد.   گریبا مرد د

 اصطالحشب زَفاف به   ،یشب  گردَک: حجله عروس 
 شیر یباشد، ب اوردهی که هنوز صورتش مو درن یاَمْرَد: جوان

 حُلّه: جامه، لباس نو 
آن    بعداز.  یذهنجهان است با من   نیما در ا  یِصحنه زندگ   یول  دیآی م  بینظر عج گرچه که به  تیسه ب  نیا  پس

  ی بود ول  ی كلیهی که نامرد بود، مرد قو   یمرد   ک یکه به    ی امرد   ک یبه    یباز حقه   ی عنیدر شب زفاف با فَن    دیگوی م

  ی که در بعض   طورن یو ساعدش حنا بست هم  شیبه دستها  نیمو نداشت بنابرا  شیمو نداشت و ساعدها   شیَرو

  ان« یغالمش »ماک   نیبه ا  نی بنابرا  اندازندی ساعد و بازو م  یحنا را که رو  ینقشها  نی و هم   کنندی م  رانیا  ی جاها
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مرد    نیپوشانده بود به ا هانیتمام مقنعه و لباس عروس و ا نیمرغ نشان داد و خروس داد بنابرا ی عنی نشان داد 

 عروس شده بود.  هیاصطالح شبنامرد به  كلِیهی مرد ستبر  قو  نیکه ا یطوربه

 خلوت زود ُکشت  را هنگام شمع
 هندو با چنان ِکنگ  درشت  ماند

 ( ۳۰۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 و فغان  کردیم  ادیفر   هندُوَک
 زنان ک س از دف د یبرون نشن از

 ( ۳۰۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 دفّ و کفّ و نعرۀ مرد و زن  ضَرب
 زن نعرهپنهان نعرۀ آن   کرد
 ( ۳۰۷ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

که »شمع را هنگام خلوت زود کُشت«، کشته شدن شمع واقعا  کشته   دیگوی مهم است و م  ی لیخ   ت یسه ب  نیا

  ن یکنگ  درشتْ ا  م،یمانی تنها م  ا یدن   نیعنوان هندو با ابه   یذهنکه ما در من   یحضور است و وقت   ی اریشدن هش

غالم با   نیکه ا  دیبگو  خواهدی م  نیابنابر  .شودی مرکزمان و شمع خاموش م  میگذاری آن را م  یکه اجزا   استیدن

  ی ول   خاست ی و آه و فغان او به آسمان برم  کردی هندوک تجاوز م   نیآن مرد به ا  آن مرد  نامرد در آن حجله ماند و 

انداخته بودند که    راه  اهویو ه   کردندی م   ی و شاد  زدندیمحكم دف م   قدرن یا  یجشن تقلب  نیدر ا  رون یمردم در ب

. ما در اثر  کندی م   فیجهان واقعا  توص  نیما را در ا  تی وضع  تیسه ب  ن یا  و  .دیشنی را نم   زننعرۀ آن نعره   یکس

  گذارد ی ذهنِ جهان نم  یاهویما را ه  ادی فر  یول  میآوری برم  ادیبه ما، فر  ای و تجاوز دن  یجهاننیا  یزها یبا چ  یدگ یهمان 

  ک ی   دیدیکش   ها ی دگی همانو    یذهنکه شما از دست من   یهمه درد   نیکه ا  دیاشما تا حاال تجربه کرده د.  بشنو  یکس

اخبار و    ،یجهاننیذهن ا  یاهو یه  کهنیا  یگوش داده باشد؟ نه. برا  دینفر گفته باش  کیباشد؟ به    دهینفر شن

  ی اهوی ذهن، ه  ی سروصدا  یعن یو    زنندی که مردم م  ییحرفها  عالوهو به   یاخبار اقتصاد   دانمی و نم   وی و راد  ونیزیتلو

 ناله شما را بشنود.   یکس  کی که دهدیذهن، همهمه ذهن اجازه نم 

 را هنگام خلوت زود ُکشت   شمع
 با چنان ِکنگ  درشت  هندو ماند

 ( ۳۰۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 و فغان  کردیم  ادیفر   هندُوَک
 زنان از دف ک س  د یبرون نشن از

 ( ۳۰۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

  ی اصالً عروس   ن یکه ا  دانندی . خودشان مکنندی م   ی مرد و زن دارند شاد  ی عنی  « دفّ و کفّ نعرۀ مرد و زن   ضرب  »

به    ایدن  میدانی ما م   یعنی  رندیگی جشن م   هان یا  کندی جوان دارد تجاوز م  نیبچه ا  نیبه ا  ینامرد   کی.  ستین  یواقع

  م ی همه ما سروصدا راه انداخت   یذهنمن   هودۀیب  یاش بر آسمان بلند است از دردهاو نعره  کندی تجاوز م  یهر شخص

 : نیبنابرا پسجهان.  نیدر ا میکنی م  فی ک  میکه ما دار

 کفّ و نعرۀ مرد و زن  دفّ و ضرب
 زن پنهان نعرۀ آن نعره کرد
 ( ۳۰۷ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 فشارْد یبه روز آن هندُوَک را م تا
 سگ انبان  آرد؟   ش ی بُوَد در پ چون

 ( ۳۰۸ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 آوردند طاس و بوغِ زفت  زود
 دامادان، فرج حمام رفت  رسمِ
 ( ۳۰٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 در حمام او رنجورْجان  رفت
 ان یدلقِ تون همچو دهیدر کون
 ( ۳۱۰ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

بشود به حضور و به عدم و بفهمد    ار ی که هش  ی انسان تا موقع  یعن یآن هندوک را تا »به روز« تا به روز    نیبنابرا

اگر ما    شودی م  یجور چه   دی گوی او را فشار خواهد داد. م  کندی به او تجاوز م  یدگ یهمان   ز یچ کی  لهیوسبه  ای که دن

 ن ی. بنابراکندی خُوب معلوم است پاره پوره م   م؟یسگ گرسنه بگذار  یآرد را جلو  یگون  ایانبان آرد را جوال آرد را  

آوردند تا به   ٰیمنته   آتشدان حمام.  یعن یتون    رفتند، ی مردم م  م یبقچه بزرگ که قد  یعن یبوغ زفت، بوغ    ک یصبح  

  د یگوی رنجور بود از پا افتاده بود رفت حمام اما م اریکه تنش بس  شانیرسم آن روزگار، فرج را به حمام ببرند. ا

هستند که مسئول تون حمام بودند، معموالً    یکسان  انیتون.  ان«ی شده بود مانند »دلق تون  دهیدر  اریکه ماتَحتَش بس

م   ی لباس س  دندیپوشی که  پاره   بود  اه یهم  هش  ن یا  پاره.هم  دردْ  اثر   در  هم،  رفتن  همان    ار ی حمام  است،  شدن 
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و خودمان را در معرض    میدرد وارد بشود تا باالخره بفهم   قدرن یا  دی. به ما بامیکه همه ما عادت کرد  ستی ز یچ

 که سرمان چه آمده؟  میذره بفهم  کیتا  م یمقاومت نکن  م، یباد  ُکن فَکان قرار بده ای حمامِ حضور 

 از حمام در گردَک فسوس  آمد
 او بنشست دختر چون عروس  ش یپ

 ( ۳۱۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 آنجا نشسته پاسبان  مادرش 
 کو کند روز امتحان   دینبا که

 ( ۳۱۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 نظر کرد از عِناد یدر و  یساعت
 دستش دَه ب دادبا هر دو آنگهان
 ( ۳۱۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

ز  دراثر  انسان    یعن یکه از حمام آمد. از حمام آمد نمادگونه    دیگوی م   نیبنابرا  پس   ک ی بشود و    م یتسل  اد یدرد  

کُشته چه بر   شیکه خودش را برا یدگ یهمان نیدر اثر  ا ندی که بب ندیلحظه با عدم بب ک ی خِرَد بكند،   ی وشوشست

فسوس، طرز آمدن و نشستنش  اصطالح نشست با احجله به  نیهم  یعنیپس از حمّام آمد در گِردَک  سرش آمده.  

غالمِ    نیاو مثل عروس نشست و مادر دختر آمده نشسته که پاسبان بشود که مبادا در روز ا  ش  یو دختر آمد پ

به آن    یعن ی  زه یفرج به دختر نگاه کرد با ست  ی عنیغالمِ هندو    ن یچند لحظه ا  ک یهندو دختر را امتحان بكند و  

 موقع با دو دستش اظهار  انزجار کرد.  شده بود، آن  دهیکه با آن همان  یز یچ

  ی طور ن یا  ی: بووما. بووما وقتندیگوی م یو به ترک  کنندیم   یطور نیمعمول است که ا جان یآذربا»دَه دادن« که در  

داش باشووا، کول باشووا،    یبه ترک   دیفرض کن   ایخاک  عالم بر سرت    ایخاک بر سرت    ندیگوی با دو دستش مثالً م 

روز    نیکردن که تو چرا من را به ا  ریقاظهار انزجار و تح   یعنیبا دو دست ده بدادن    ای و بووما    زهایجور چ آن   از

  ز  یچ   کی او دختر را    کهن یا  یشدم؟ برا   ده یکه چرا من تو را آوردم به مرکزم؟ چرا با تو همان  نش یب  نیا  ا ی  ؟ی انداخت

 . پسدیدی م  یجهان  نیا

 نظر کرد از عِناد   یدر و  یساعت
 با هر دو دستش دَه ب داد  آنگهان
 ( ۳۱۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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آ  اظهار نم   نی هم   ا یانزجار کرد.  هم  ما  را  بكن  م؟ یکنی کار  ا  میاگر  بعداز    ک یفقط    ، یدگیهمان  کی  کهن یتازه. 

 .م یکنی بله، اظهار  انزجار م   م،یدهی دَه م   میکنی م  دایپ  رتیکه بص  ذرهک ی   آورَدی بال سر  ما م  همهن یا  ،یدگ یهمان 

که ما    شودی ها سبب نمده دادن  ن یکه: ا  دیگوی م   م، یبخوان  لهشاءالان   م یبعد اگر برس  تی چند ب  ن یموالنا بعدا ، هم

مثلِ  کار.    نیدر ا  می: صداقت نداردیگوی . ممیب بُر  یکلبه  های دگیکه از همان  می انتخاب کن  م،یریبگ  می واقعا  تصم

دوباره    سوزد،ی م  دیآی دوباره م  سوزد، ی م  دیآی دوباره م   رود،ی م  سوزد،ی م   یه   گردد،یاست که دور  آتش م   یاپروانه

تعم   نیا  یعنی  سوزد؛ی م  دیآی م را  خال  یطوربه  های دگ یهمان   هبه هم  دهدی نم   میدرد  را  بله.  کند.    یکه مرکزش 

خاک بر سرت    یمعن فرود آوردن به  یکس   یسودادن: ده انگشت گشاده به  . دَهزهیبغض و ست  یعنیعِناد    نیبنابرا

من    دهندی هم م  دیکه دَه بدهند و با دو دست. شا  دمی ند  تهرانها و مخصوصا  در  فارس   نیباد، البته من در ب

 متوجه نشدم.  

 : ک س را خود مبادا اتّصال گفت
 چو تو ناخوش عروس  بَدفِعال   با

 ( ۳۱۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 خاتونان  تر   ی رو تیَرو  روز
 زشتت، شب بتر از ... خر   …

 ( ۳۱۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 جهان   نیا مِینع هجمل همچنان
 از امتحان  شیخوش است از دور پ بس

 ( ۳۱۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

قسمت    یدگیاتّصال ازنظر همان  ی عنیاتّصال    جور ن یکه ا  میی گوی ما م  ای   دیگوی غالم م  نی نعمت. پس بنابرا  یعنی  مینَع

من روز تو    یکه وقت  یطوربه  ،ی نامبارک بود  ،یقدر ناخوش بودچه   ،ی تو عروس  بَدفِعال بود  که  نشود  کسچیه

آن  مشخص است.    اشی که معن  ی آوری موقع شب آن بال را سر  من م آن   ، ی مثلِ خاتونان  تروتازه هست  نمیبی را م 

به شما  ی ذهنجهان که من  نی ا مت  هر نع مِ، ی: همچنان هر نع دیگوی خر است. همچنان، م  ز یزشتش بدتر از چ  ز  یچ

 م، یشوی حالمان خوب است به طرفش جلب م   ی . وقتآوردی هست، همان بال را سر  ما م  یدر آن زندگ   دهدی نشان م 

غالم آورد،    نیسر  ا  الجثهم یمرد  نامرد  عظ   نیا  ای  ایکه دن  ی مرکز  ما و همان کار   دیآی آن م  م،یشوی م  دهیبا آن همان 

 م یکشی ما درد م  یدگ یهمان  ک یها است از دست   سال .  شنود ی نم  یفغان  ما را کس   د،یآی درد  ما م  و   آورد ی سر  ما م

بال سرت    نیا  صورت ن یرکزت در ام   دیای جهان اگر ب  نی در ا  ی : هر نعمتدیگوی . م شنودی فغان  ما را نم  ی کس  یول
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  ن یهم  یبشو   دهیو با آن همان  یکنامتحان    کهن ی« قبل از ااز امتحان   شی بس خوش است از دور پخواهد آمد. »

 وضع را دارد.  

 در نظر از دور آب   دی نمایم
 باشد آن سَراب    ک،ینزد یرو  چون

 ( ۳۱۷ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 او و از بس چاپلوس   رستیپ گ نده
 را جلوه کند چون نو عروس   شیخو

 ( ۳۱۸ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 اش  مشو مغرور  آن ُگلگُونه نیه
 او را مَچَش   ۀآلودشین نوش 
 ( ۳۱٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

مبادا چ   کندیم   حتیاآلن دارد نص   موالنا م  دیای ب  یزیکه  به دیگوی مرکزت.  از دور  م :   کینزد  یول  دیآی نظر آب 

از، هندو از    نیکه ا  د ینیبیم   ،یذهنبه من   دیکنی و شروع م   دیجوان هست   ی شما وقت  یعنیسَراب است؛    یشوی م

نامرد    مرد  ستبر    نیکه: ا  دیگو ی م  .شودی م   دهی مانو ه   یجهان  ن یا  ی زها یاز چ   دیآی خوشش م  نیبلوغ گذشته و بنابرا

ا  ر یها گ نده پبه انسان   کندی که تجاوز م  و    کندی کار را م  ن یها است دارد ااست، مدّت   ی میقد  ی لیخ   ن یاست، 

« مانند نوعروس خودش  را جلوه کند چون نو عروس  شی خو».  کندی جلوه م   بایز  اریاز دور بس  یعن یچاپلوس است؛  

.  ی را نخور  ش یبای سرخش را و ز  ی  هاگونه   ب ی: مواظب باش فردیگوی م .  اندینمای کند و به شما می را درست م 

نظر مرکزت ظاهرا  به   دیای. اگر بیآن را نچش  ۀزهرآلود  یِن یریعسل و ش  یعنینوش    نیاصطالح امواظب باش که به

 پر از زهر است.    یاگر بخور  یول دیآی عسل م

 کن ِکالصَّبُْر مِفتاحُ اْلَفَرج   صبر 
 فََرج در صد حََرج  چون  یفتین تا

 ( ۳۲۰ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 دانه، پنهان دامِ او  آشكارا
 ز او لت اِنعامِ او  دی نما خوش
 ( ۳۲۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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کِالصَّبْرُ مِفتاحُ  .  دینیبی م  جان یطور که در ااست. همان   یرستگار   د یصبر کل   کهنیا  ی: صبر کن برادیگوی م  نیبنابرا

 و بال.  بتی و مص  ینجات است. حَرَج: تنگ دیصبر کل م،یابارها خوانده  گریالْفَرَج، د

مرکز  شما    دیای ب  ،ی بشو  دهی همان   ی خواهی و م  کندی در جهان تو را جذب م  ی ز یچکی  یکه: صبر کن. وقت   دیگوی م

:  دیگوی م.  یفت یاحُ الْفَرَج، تا مثلِ فَرَجِ ما در درد و بال ن کار را، نرو طرفش، صبر کن کِالصَّبْرُ مِفت  نیصبر کن، نکن ا

و با آن   دیآی خوشمان م   یز یچک یما از    یعنیاست، امّا دامش پنهان است؛    یمهم   ت یاش آشكار است، بدانه

ول  میشوی م  دهیهمان  است  م  میدار  میدانی نم   یظاهرش خوش  او  دامِ  او ل  و  میافتیبه  نعمت   از  آن  ما  و به  ها 

دست را به   ن یا  م،یکار را بكن  ن یبله اگر ا  م،یکنی ما تجسم م  ی عنی  د؛یآی م  ندیآخوش   ار ینظر بسآن به   ی ها ی خوش

که:    دیگوی م  یول  میکنی ها را تجسم مکرد آن   میکه واقعا  تجربه خواه   ییهای و آن خوش  شودی م  یجور چه   میاور یب

پوشش     ک یهست که    ییهاقرص   نیمثلِ ااست؛    نیریزهر است درواقع ظاهرش ش  ها ی خوش  نیاصطالح، ابه  نیا

  ن یاز ا  خوردهک یتلخ است. بله، و اآلن موالنا    اریآن بسون  در  یول  دهندی به آن م  ین یر یش  دهند،ی شكر به آن م

 .  ردیگی م  جهیقصّه نت 

اِلّا مَنْ    ،یاغرور مبتالست در هر مرحله   نیبه چن   یا  یغرور تنها آن هندو را نبود، بلكه هر آدم  نیآنکه ا  انی ب  »در

 عَصَمَهُ اللهُ« 

 ( ۳۲۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

غرور    نی من و شما، که به چن  یعن ی  ی هر آدم  ،یای غرور تنها آن هندو را نبود، بلكه هر آدم  ن یکه اآن   انی ب  در

  ن یبه ا  ،یهر انسان  یعنیاِلّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ؛    ،یاغرور مبتال است، در هر مرحله   نیبه چن   یای مبتالست، هر آدم 

را که، عَصَمَهُ اللهُ: خداوند حفظ   ی حفظ کند، مگر مَنْ: کس ند را که خداو  یدرد مبتال است مگر کس  ن یغرور، به ا

 کند او را. 

 هار نیز یب دآن ا یوستیبپ چون
 در ندامت زار  زار  ینال چند
 ( ۳۲۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی و شه ی ر ی و وز ی ر یم نام،
 ی ده نهانش مرگ و درد و جان در

 ( ۳۲۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 رو چون سَمَند  نیباش و بر زم بنده
 ج نازه نه، که بر گردن بََرند  چون

 ( ۳۲۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

به    یوندیپی م  ییآی صورت  امتداد  خدا م«، به ب دآن  یوستی چون بپجوان، »  یا   یدیرس  ایبه دن   ی: وقتدیگوی م  پس

  ه نال  کنند، ی م   یزندگ   یدر زمان  مجاز   ،ی و با جشنِ مجاز  های دگ یبا همان  کنند ی م  یزندگ  جان یجهان. مردم در ا  نیا

 .  یمجاز  ی ها یخوش ،ی مجاز   ی هاجشن   ،یجاز م ی  هاجشن  شنوند، ی ذهن نم ی اهوی ه ی هم را از صدا 

زار  زار    ی مانیدر پش  ی عنی«  در ندامت زار  زار   یچند نالمواظب باش، مواظب باش. »  «، نهار یز  ی اکه: »  دیگوی م

دارد مثال    ، یعن یاست؛    یو شاه  یریو وز  یر ی. نامش امیبشو  ده یکرد، اگر همان  یکرد، ناله خواه   یخواه  هیگر

بشوند، معاون بشوند، شاه بشوند، ظاهرش    سی بشوند، رئ  ریبشوند، ام  ریوز  خواهندیمردم م   الًمث:  دیگوی م  زند،ی م

  ار یالقاب بس  جورنیبا ا  دنی هماناست.    یدهبه به، اما نهانش مرگ و درد و جان   است، به  نیاست، اسمش ا  نیا

 تواند ی شاه بشود، م  تواندیم   آدم ،  !ها  دیر یعهده نگرا به  هافه یوظ  نی: شما ادیگوینم   دیکشنده است. توجّه کن 

 خودش اآلن خواهد گفت.    افتد؟ی دارد م  یداشته باشد، چه اتّفاق  یخصوص  ای  یهر مقامِ دولت  تواندی بشود، م  ریوز

  به خواب    ی شوی م  دهیهمان   ی. وقت دینشو  ده یهمان  د، ی را، گفته تواضع را حفظ کن  هانیا  میاکه: او الً، خوانده   دیگوی م

  ی طور  مجاز به   یما ه   ی عنی  برند؛ی و م   گذارندی دوششان م  ی مثلِ جنازه مردم شما را رو   جه یدرنت  ،ی روی آن فروم 

 م؛ یریپذی مهم بودنمان را هم م  نیو ا میهست  یما آدمِ مهم  دیآینظر م. به کنندی ما را مردم م ی باال، کارها  میروی م

بدتر به ما تجاوز    ا یدن   م،یشوی م   تیهوآن نقش هم   او ب  میروی م هرچه ما باالتر  است.    یهمه مجاز   هان یا  یول

ما را که   هنال ی اهو ی و ه یطور  مجاز جا، جشن خواهند گرفت، بهاند آنها هم که ما را رسانده خواهد کرد. همان 

 .  کنندی م ی و شاد  زنندی دف م یطور  مجاز از بس که به   کهن یا یبرا  د؛ینخواهند شن کند ی آن مردک دارد تجاوز م

نه مثلِ جنازه. جنازه را مردم    یدگ یبدون  همان   ی عنیراه برو. سبک    ن یزم  ی باش« و مانند اسب  سبک رو   نده»ب

دوش مردم    یرو  ،یشوی م  دهیهمان  شتریکه: هرچه ب  دیبگو   خواهدی که ببرند دفن کنند. م  برندی دوششان م   ی رو

خودش    یپا   یکه رو   یزندگ  یرو ین  کی عنوان  استقالل  خودت را به  نیبه مردم و ا  یشو ی م  یمتّک   ،یشوی سوار م 

 : دیگوی قرآن است، م هی هم آ نیا. بله. یدهی از دست م ستدیب ا تواندی م

 الرَّحْمَنِ الَّذ ينَ يَمْشُونَ عَلَى ال اَرْض  هَوْن ا...«   »وَعِبَادُ

 ... « روندی راه م   یبه فروتن نیزم  ی هستند که در رو یرحمان کسان   یخدا  »بندگان

 ( ۶۳  هی(، آ۲۵سوره فرقان ) م،ی)قرآن کر
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 بله.   م،یابار خوانده  نیرا تا حاال چند هیآ نیا

 را حمّال  خود خواهد ک فور  جمله
 سوار  مُرده آرَندَش به گور  چون
 ( ۳۲۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 به خواب  ینیجنازه هر که را ب  بر 
 ر کاب  ی منصب شود، عال  فار س 
 ( ۳۲۶ تیشش، ب ،دفتری مثنو ،ی )مولو

 آن تابوت بر خلق است بار  زآنکه
 ِکبار  نیبر خلقان فکندند ا بار

 ( ۳۲۷ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ناسپاس ار ی بس یعنی. ک فور بله
 رسد.   یکه به مسند و مقام یکس ی عنی  جانی فار س: سوار بر اسب، در ا

 و اشراف.   انیبزرگان، اع  ر،یکب  کِبار: جمعِ
مقام ممكن است    نیا  د یتوجّه کن  م؛یهست   دهیباال و با آن همان   رودی که، هرچه که مقاممان م  دیگوی م   نیبنابرا  پس

سوار  مردم شدن. بله.    یبرا  کهنیخدمت فقط اِشغال کند نه ا  ی را برا  تیّنباشد و موقع   ده یباشد و آدم با آن همان

که، همه را آدمِ ناسپاس حمّال  خودش    دیگوی تو باشند، م   یهاون چتر تو باشند تو را بردارند ست  ریز  یاعدّه   کی  ای

که با    یهر کس   ی عنی.  یبه گور مجاز  آورندی م   یصورت مجاز و مردۀ او را به   شودی ها ماو سوار آن   نیبنابرا  کندی م

.  ردیمی م  یبه گور  مجاز   رودی م  شود،ی م  دهیهمان  تیّبا آن موقع  یعن ی  شود،ی م   دهیخودش همان  ر دستیز  یهاآدم

  ها ی دگ یخواب  همان  گریدعبارت  مثل جنازه خواب برود، به   یعنی  ند،یکه خواب  جنازه را بب   یکه، هر کس  دیگوی م  و

 مرتبه است.   یرا اِشغال خواهد کرد که عال  ی صورت منصب نیبرود، در ا

با   یدگ یمردۀ ما را در همان  ی عن یاند، که مردم برداشته یآن تابوت کهن یا ی« براآن تابوت بر خلق است بار زآنکه»

اند بار را  مقامات را اشغال کرده   نیکه ا  ییهاآدم  نیبزرگان، ا  نیا  یعنیمردم است    یبارَش بر رو   ت،یّآن موقع 

 .  خواهندی خدمت م  یتَبَختُر، نه برا یمقام را برا نیو ا اند. خودشان آن باال فقط نشسته اندمردم گذاشته   یرو

 اش، ی دارد، علم  یهر مقام  ای اشی اقتصاد  ا ی اشی اسیس  ای اشی است که انسان با مقام اجتماع ی موقع ن یا حاال،

 اآلن:  کندی م  حتیاست. حاال، خودش نص دهیهمان 
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 نِهْ  شی وخود بر ک س مَنِه، بر خ بار 
 ب هْ  شیرا کم طلب، درو  یسَرو
 ( ۳۲۸ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 اَعناق  مردم را مَپا مَرک ب 
 نِقرست اندر دوپا  دیاین تا
 ( ۳۲٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

   یرا کآخرش تو دَه د ه یمَرک ب
 ی د هرانیو و  یمان  یبه شهر  که

 ( ۳۳۰ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

همان   ماَعناق: جمعِ،  معن  د، ینیبی طور که  به  است  عُنُق    یعُنُق  است    یعنیگردن.  اَعناق    ی عن ی گردن، جمعش 

 . دنیی پا مَفشار، از مصدر پا ست،ینَا ای  ستیها مَپا: مَاگردن

آدم جمع شدند    ی نطلب. اگر تعدادرا    ی نگذار و اصالً سَرور  یدوش کسخود را به   یبار زندگ  دیگوی م   ن، یبنابرا  پس

به تو تجاوز    ای که دن  خواهندی است، م   یمجاز   ت یّبدان که آن جمع   ی ما هست  یآقا  یتو سَرور ما هست   ندیو بگو

  ی شما را کس  ی و صدا  کندیبه تو تجاوز م   ای که دنی درحال  دینال   یو طبل را خواهند زد و تو خواه   اهو ی کند. ه

مردم را نخواه. نخواه که کارَت را گردن مردم    یهااسب  گردن  نیاصطالح ا« تو بهب هْ   شیدرو»  .دینخواهد شن

  ی طور ن یا  یاگر کس   دیگوی م  .ردیحضورت نقرس نگ   یمَخواه؛ اآلن خواهد گفت تا پاها  یهم از کس  یز یو چ  ینداز یب

و   اد یعلّت خوردن زبه  رندیگی و اشراف م   انی است که اع  ی نقرس مرض. دهدی حضورش را از دست م ی باشد پاها

  دهند، ی را انجام م   شان یکارها  گذارندی احترام م   ا ی  برند،یدستشان م   یها را رو مردم آن   کهن یا  یتکان نخوردن، برا

را    یکه آن مرکب  دیگوی م  .دی را نخواه  نیشما ا  دیگوی . ممیدهی ما کارتان را انجام م  دیشما تکان نخور  ندیگوی م

  ش یاصطالح را دارد پ  نیهم  یاعالم انزجار بكن   یعنی  یدَه د ه   ؛یدَه د ه  یخواهی را که آخرش به آن م  یکه اسب

  ی است، اجتماع   یکه علم  یمقام   یعن ی.  ی هست  رانیکه د ه و  نمیبی اآلن م  یشهر بود   هیدَه دادن را؛ که تو شب   برَد،ی م

  ی تو شهر  میآخرش به آن دَه خواهد داد که ما فکر کرد  شود، ی م  دهی با آن همان  گرا دهندی است، مردم به آدم م

 .  دیگوی را م  نی! ایهست ران ید ه و کی که  نمیبی اآلن م

 د هش اکنون که چون شَهرت نمود  دَه
 گشود  رانی رَخت در و دینبا تا

 ( ۳۳۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 د هش اکنون که صد بُستانت هست  دَه
 پرست رانیعاجز و و  ینگرد تا

 ( ۳۳۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 که جنّت از اله   غمبریپ گفت
 مخواه  یزیز ک س چ ،یخواه یهم  گر 

 ( ۳۳۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

مهم    ار ی سخن حضرت رسول بس  نیهمه مهم هستند مخصوصا  ا  هات یب  نیاست. اصالً ا  یمهمّ   تی ب  یلیخ   تیب  نیا

 دیگوی م توقّع نداشته باش.    یز یچ   یاز کس  یخواهی بهشت را م  ،یبهشت برو  یخواه یاگر واقعا  م   دیگوی است که م

  ی زی. هر چ دهدی صورت شهر نشان م»دَه دهش اکنون« اآلن به آن دَه د ه، احساس انزجار کن، چون خودش را به 

، تمام حواست را و توجّهت را بده من که  مرکزت  میایبگذار من ب  دیگوی م  کندی است دارد وسوسه م  رونیکه در ب

که بعدا  که آمد مرکزت،  اآلن وقتش است.    دیگوی م  ن،یمن جهان را بب  قیبشو از طر  دهیجذبش کنم، تو با من همان

. اآلن به آن دَه د ه که جوان  ستیبالها سرت آمد آن موقع وقتش ن  نیبعدا  ا  یگشود رانهیرا در و مَتی گل  یتو رفت

 : دیگوی . مینشو پرستران یسِنَّت باال رفت عاجز و و ای  یشد  ریکه بعدا  که پ یستان دارصدتا بُ یهست

 که جنّت از اله   غمبریپ گفت
 مخواه  یزیز ک س چ ،یخواه یهم  گر 

 ( ۳۳۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 نخواه.   یز یچ  یاز کس یخواهی فرموده است که اگر تو بهشت را م غمبریپ د،یگوی م

 مر تو را  لمیمن کف  ،ی نخواه چون
 خدا  دار یو د ی اَْلمأو جَنَّتُ

 ( ۳۳۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ار یک فالت شد عَ نی ز یصَحاب آن
 که گشته بُد سوار  ی روز یكی تا

 ( ۳۳۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 از ک َفش افتاد راست انهیتاز
 آن را نخواست فرود آمد ز ک س خود

 ( ۳۳۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 بله،   وگانه. هشت  یهااز بهشت  یكی :جنَّتُ اَلْمأوی 

 اللّهَّ فَهُوَ حَسْبُهُ.«  یعَلَ  تَوَکلْیمَنْ  »وَ

 است.«  یهر که بر خدا توکّل کند، خدا او را کاف  »و 

 ( ثی)حد

  ی ز یچ   یهست که قول بدهد از کس  یمن کس   اران ی شما    نیفرمود که ب  دیگوی که حضرت رسول م  دیگوی م  پس

طور که نوشتند  نام ثوبان، آن نفر دستش را بلند کرد به  کی نخواهد؟ من ضامن هستم که بهشت را به او بدهم.  

او هم به بهشت رس «یاب»آن صَح   دیگوی را م  ن ینخواهم و هم  یز یچ  یاز کس   دهمی گفت من، من قول م  .  د ی. 

 خطرناک است.   قدرنی خواستن ا  یزیاست که توقّع از مردم و چ  نیدرونش گشوده شد. ا یفضا  یعنیبهشت 

گفت،    هایاز صَحاب  یكیخدا برسانم.    داریمن ضامن که تو را به بهشت و د  ینخواه  یز یچ  یاگر از کس  گفت،

از   یآن صَحاب  نیو بنابرا  شومی متعهّد م   دهمی من قبول دارم، من قول م  یشوی خُوب حاال که تو ضامن م  یلیخ

نگفت آن    یو به کس نیشلّاقش افتاد زم  آمدی که با اسب م  یروز   کی جوانمرد شد تا   یعنی شد    اری ضمانت عَ  نیا

  ی عنی نگفت به من کمک کن آن را بده من    یرا برداشت به کس  اشانه ی از اسب فرود آمد و تاز  یعن یرا بده من.  

 و   کردی م تی موضوع را رعا نیا قدرنیا

 بَد   چیه د یایاز دادش ن آنکه
 دهد یخود م  یخواهش یو ب داند

 ( ۳۳۷ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 آن رواست ،یبه امر  حق بخواه ور
 استیانب قِیخواهش، طر   آنچنان
 ( ۳۳۸ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 چون اشاره کرد دوست   نمانَد بَد
 شد، چو کفر از بهر  اوست  مانیا کفر 

 ( ۳۳٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

  له یوسخواستن به   نیا  یعدم بخواه  یاز فضا  ی که اگر شما فضا را باز کن  دیگوی هم مهم است. م  تیچند ب   نیا

  ست ین یطور نیا دیگوی که م   دینیبی . م یست ین دهیصورت با آن همان  نیدر ا یعدم بخواه لهیوسخداست. چون به 

تو چ همان   ،ی نخواه  یز یکه  براساس  ست  های دگ یفقط  وینخواه  زهی و  را گشود  یل.  فضا    ن ی ا   ،یخواه ی م  ،ی اگر 
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به   شدهگشوده   یفضا  قیاگر خداوند از طر  یعن ی«  بَد  چی ه  دیای از دادش ن  آنکه»خواستن و دادن کار خدا است.  

  دیگوی نم  نی. پس بنابرادهدی و بدون خواستنِ تو م   یخواهی چه م   داندی . او م دیآی نم  یبد   چیشما بدهد از آن ه

از مرکز    ی« اگر فضا را باز کنآن رواست  ،ی به امر  حق بخواه  ور».  دیباز شده بخواه  یاز فضا   دیگوی م  د،ینخواه

  ستیو طمع ن  و حرص   ی دگی همان  قی از طر  ستیخواستن، خواستنِ نفْس ن  ن یچننیرواست و ا  نیا  ،یعدم بخواه

.  ماند ی نم  یبد  گرید  کندیخداوند اشاره م  یعنیدوست    یکن ی فضا را باز م  یوقت   دیگویم  است.  غمبرانیپ  قِیطر  نیا

کفر  نیا کهنیا یاست برا مانیکفر است بدان که آن ا نیا دیگوی م  یذهنولو منِ  شودی م  مانی صورت کفر ا نیدر ا

 نیا  کهن یا  ی. براستین  فرکفر است ک   دیبگو  یهر کس   ست،یکفر ن  نی. پس بنابراخواهدی شده مگشوده   یاز فضا

 خداست.    یبرا ی عنی اوست  یکفر برا

 آورَد  شی که امر  او پ یبَد هر 
 عاَلم بگذرد  ی كوها ی ز ن آن
 ( ۳۴۰ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 پوست  ز یصدف گر خسته گردد ن زآن
 مَده که صد هزاران دُر دَر اوست  دَه

 ( ۳۴۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ندارد، بازگرد   انیسخن پا نیا
 مزاجِ باز، گرد شاه و هم ی سو

 ( ۳۴۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

  ی كوها ی آن از تمام ن  اورد، یب  ش یپ  یامر زندگ   اورد، یب  شی را که امر او پ یهر بد  یفضا را باز کن  یکه وقت  دیگوی م

فضا را   کهن یاز ا یعن یکه از آن،  دیگوی م یولبهتر هست.  یعن ی گذردی م كوستین نیا دهدی عالم که ذهن نشان م

به لحاظِ    دیآی بد به نظر م  ه یظاهر قض   ی عنی اگر صدف پوستش شكسته بشود    ،یبخواه  ی زندگ  قِ یاز طر  یباز کن

روز انداخت، نه دَه مده اظهار     نیبه آن دَه مده. نگو فضا را باز کردم خواست خدا من را به ا  دیگوی م  یذهنمن 

  نیا  دیگوی گوش نده. و اآلن م   یذهنکه به حرف من   مییگوی م  ن یهم  یبرا انزجار نکن، که صدهزاران دُر در اوست.  

پصحبت بازگرد    انی اها  شروع کند  یهاصحبت   خواهد ی م-ندارد،  دوباره  را  خودش  شاه.   یسوبه   -عارفانه 

  ی و طبل و سورنا و برا  اهوی ه  ،ی مجاز  یهات یجمع  ،یمجاز  یبه ما، عروس  ایداستان تجاوز دن   یعنیکه    دیگوی م

. شاه  میشاه برو  شی اآلن به پ  ن یهم  ا یندارد. ب  ان یپا  یذهنمن   ی های و خوب  ها ی وگو از بدو گفت   ی مجاز  یهاجشن 

 بشو.   یاز جنس زندگ یعنی  هیّاول تی همان خاص یعنیمزاج باز مزاج باز بشو. هم خدا و تو هم   یعنی
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 ی دَهرو در کان چو زرّ  دَه باز
 ی د هرَهَد دستان  تو از دَه تا

 ( ۳۴۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 دهند یرا چون بدل ره م یصورت
 دهند یندامت آخرش دَه م از

 ( ۳۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 وارهم پروانه  آرندیم توبه
 کار  ی سو ک شَدشانیم  انی نِس باز

 ( ۳۴۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 وسط:  تیب نیا

 دهند یرا چون بدل ره م یصورت
 دهند یندامت آخرش دَه م از

 ( ۳۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

شد و آخر سر    میخواه  مان ی صورت ما پش  نی. در امیاوری صورت را به دل ب  م یستیکه ما مُجاز ن  دهدی م  نشان

فضا را باز کن،    ا یتو ب  یعنیمانند زر خالص    ییكتای  یدوباره برگرد برو در فضا   دیگویم کرد.    م یاظهار انزجار خواه

زندگ  اتی ار یهُش ب ستان، دُرُست است؟!    یذار گه یسرما  او درده  های شدگتیهورا که در هم   اتی را،  باز  شده 

خالص، زر    یطال  یعنی  یصورت زر خالص، زر دَهدَهنکن. به  جادیهم ا  دیجد  یدگ یرا نگه ندار. همان  های دگ یهمان 

 ی عنیتو از دَه دادن برهد.    یها خدا تا دست   ی سوبرو به  ستین   دهیکه همان  ی ار یخالص، هُش  ی اریهُش   یعن یناب  

سر من آورد! با   ییچه بال نی ا نیشدم، آن چه بود! بب  دهیچه بود من با آن همان نیآه ا  یینگو مهسرمرتب پشت

 ی طورنیها است. ااز دست آدم  تیشكا  مانی ما تمام داستان زندگ  دینی بب  است.  یطورنیشدم ا  دهیآن آدم همان 

  د ی گوی او ل آن همسر او لش را م  ی نینشی پنج بار ازدواج کرده، اصالً با او م  کهن یهست مثل ا  یکس  کی مگر!    ستین

که همه  ردیگی م  جهیحاال چه زن چه مرد، بعد داستان دومش را، سومش و چهارمش و پنجمش را که آخر سر نت 

انسان را    .یونش  تیهوخُوب، تو او ل بفهم که هم.  طورندنیاند نامرد هستند و اها که از جنس مخالفانسان

مثل پروانه. پروانه   کنندی توبه م  هان یا  دیگوی . میدَه بده  یمانی و آخر سر از پش  یصورت نکن که به دلت راه بده

به   دیآی نور است، م  نیا  کندیفکر م   گرددی نور م  ای  گرددی. پروانه که دور شمع م سوزدی آخر سر م   یول  کندی توبه م

 طمع نور.  
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.  مینیبی ما هم آتش را نور م  د؟یکنی . توجّه مدیدی غالم هندو در واقع آتش را نور م  یعنی  یذهنمن   نیهم ا  جانیدر ا

که ما    دینگاه کن. میاوریب کزمان به مر دیکه با مینیبی م ی ها هست نعمتدر آن  ی را که خوش یجهان  نیا یزها یما چ

  ی به مرکز ما بعض  ندیآی باورها که م  نیهستند. ا  ی ذهن  ی . باورها فکر هستند، الگوهامی هست  تیهوبا باورها هم 

کلمات را    میتوانی است. ما نم   ضیتعو  رقابلیشكلشان غ  یهستند. حت  ض یتعو  رقابلیغ  هان یا  مییگوی ها مموقع 

  ر ییتغ   توانندی اند چون نمشده  دهی با آن همان  جه ی! و در نتهانیاند افکرند، جسم   ها نی. بابا ام یبكن  شیپوپس

ول م   یبدهند.  توبه  پروانه  مثل  کرد.  خواهند  انزجار  اظهار  ندامت  از  سر  فراموش  کنندی آخر  :  انی نس-  ،ی امّا 

 م یشوی م  داریشود بی خُوب، به ما تجاوز م  م، یشوی م  دهی ما همان  ی عنی کار.    ی سو  ک شَدشانی م   - ؛یکارفراموش 

  ک یبا همان  میشوی م دهیدوباره همان رودی م  ادمان یدو ماه  یك یدوباره بعد از  گر؛ید  کنمی کار را نم  ن یا مییگوی م

 . دهدی م  حی. خودش دارد توضمیکار ندار نیدر ا ی صداقت کهنیا ی . برازیچ

 پروانه ز دور آن نار را   همچو
 و بست آن سو بار را  دید نور

 ( ۳۴۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 خت یپَّرش را گر سوخت  آمد،یب چون
 خت یچون طفالن فتاد و مِلْح ر باز

 ( ۳۴۷ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 بر گُمان طمعِ سود  گر ید بار 
 زد بر آتش  آن شمع، زود  شیخو

 ( ۳۴۸ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

  ده یباورها همان   ینور است. ما مثالً با بعض  میکنی فکر م  مینیبی . از دور آن آتش را ممیمثل پروانه هست  دیگوی م

  چ یهمرکزمان.    میباورها را که با درد هم همراه است بگذار  یعن ی  یندارید   نیا  ن؛یاست ا  نید  می کنی فکر م  میهست

رفت به آن سو و چون    یعنی«  و بست آن سو بار را   دینور د»  نیبنابرا.  میما به مرکزمان بگذار  میتوانی را نم   یصورت

به    یبیبه مرکزمان آس   میآوری را م   یدگ یهمان   کی. ما هم  شودی آن نار پَرّش سوخته م   کی نزد  امدی ب  یوقت  امد،یب

 کردن ه یتوج   یبه معنا   جانیو در ا  ختنینمک ر  یعن ی  ختنی ملح ر  «،ختیباز چون طفالن فتاد و ملح ر».  رسدی ما م

کردن.   هیتوج   هوده،یب  یهاحرف   نیو از ا  شودی نم  یطورن یا  گریشد و فکر کردم د  نی چرا ا  دانمی رفت و نم  ادمیو  

  ، یاشتباه هم نبوده راست  یدفعه هم اشتباه کردم ول   نیکه آن دفعه اشتباه کردم ا  یذهنمن   هی توج  یعنی  ختنیملح ر

  ی زندگ   نیا  آمد ی . به نظر مها ن یهم بد باشد و ا  ن یآمد که ای به نظرم نم   آمد، ی آخر به نظر خوب م  ی لیباالخره خ 
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و فالن    شومی و خوشبخت م شودی و تمام م  بندمی من بارم را م گریکار را بكنم د  نیدارد در خودش و گفتم اگر ا

به او سود برسد خودش را بر   کهنیبه گمان ا  گریبار د  ک ی  دیگویماست.    ختنیملح ر  هان یها، احرف   نیو از ا

 .  سوزدی آخر سر م  یول زندی آتش م

 سوخت هم واپس بجَست  گر ید بار 
 و مست  ی کردش حرص  دل ناس باز

 ( ۳۴۸ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 جهد یزمان کز سوختن وام آن
 دهد یهندو شمع را دَه م  همچو
 ( ۳۴٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

از دل    دیآن با  یعنی سوخت دوباره به عقب بجست، به عقب رفت. دوباره حرص  دل    گریبار د  کی  نیبنابرا  پس

  م ی روی و مست دوباره م  میشوی فراموشكار م  م،یشوی م  یناس  یمدت  کیوگرنه پس از    رونیب  دیایما، مرکز ما ب

  م ی جهی م  زهایبا چ   دنیما از خطر همان   قعهر مو  «،جهد یآن زمان کز سوختن وام »آن.    هیشب   زیچ  ای  زیآن چ   یسوبه

 . میکنی اظهار انزجار م یعن ی. میدهی پروانه شمع را دَه م  نیا ایاصطالح مانند هندو به  کُشدی کامالً ما را نم یعنی

 فروز ْ رُخَت تابان چون ماهِ شب  یکا
 به صحبت کاذب و مغرورسوز  یْو ا

 ( ۳۵۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 نیرود توبه و اَن ادشیاز  باز
 ن یدَاْلكاذ بیالرَّحْمنُ ک  کاَوْهَنَ

 ( ۳۵۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

افروز  ام رُخت مثل ماه شبشده   دهیکه من با آن همان  ی کس  یا  ایکه و    یز یچ  یکه ا  دیگویو م  دهدی دَه م  بله،

آن    یعنیگوسوز بود، مغرورسوز بود. دوباره  با تو واقعا  دروغ بود و دروغ   ینینشکه هم  یزیچ   ا ی  یکس   یبود. و ا

  ه یناله و مو  یبه معنا   نیتوبه و ناله، اَن  نیا  یمدت   کی  ازکه اشتباه کرده امّا پس    فهمدی و م   دیگوی ها را مصحبت

 : یطورنی که من به آن روز افتاده بودم و هم  رودی م  ادشیهست 

 را سست کند.«   انی دروغگو رنگیکه خداوند مهربان ن رایتوبه و ناله را فراموش کند، ز »دوباره 
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را قبالً   هیآ  نی. و اکندی را سست م  انیگودروغ   رنگیکه خداوند ن  دیگویهست م  یمصرع دوم که عرب   نیا  پس

  کند، ی توبه م  ندیبی ضررش را م  ردآوی مرکزش م  یدگ یکه انسان همان   دیگوی م« هست.  رُدُّوا لَعَادُوا در آن »   میاخوانده 

کار را   نی وضعت را دُرُست کنم دوباره برگردانم دوباره هم  گرکه ا  دیگوی خداوند به او م  ی کار را نکند ول  ن یکه ا

که    میصداقت را ندار  ن یکه ما ا  د یبگو  خواهدی م  گریبه عبارت د  .یتو سست هست   ثاقیم  کرد که در توبه و   ی خواه

 . می اوریرا به مرکزمان ب یدگ یهمان دیکه نبا می بفهم میشوی م  دهیبار، دو بار گز ک ی یوقت

ا لَهُم مَّا ك انُواْ يُْخفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَك اذ بُونَ«  »بَلْ  بَدَ

بازگردانند، باز    ا ی آشكار شده، اگر آنها را به دن  شانیاکنون برا  داشتندی م   ده یپوش  ش ی پ  نیآنچه را که از ا  »نه، 

 .« انندیدروغگو نانی. ا گردندی هم به همان کارها که منعشان کرده بودند باز م

 ( ۲۸ هی(، آ۶سورۀ انعام ) م،ی)قرآن کر

خداوند    ی جور کیو   میاوریکه اگر ب  دیگوی . ممیاوریرا به مرکزمان ب  زها یچ   م یستیما مُجاز ن  یعن ی  د،یکنی م توجّه

ما به    همه   شودی م.  میکنیهمان کار را م   میگردی ما را نجات بدهد، کمک کند، حالمان بهتر بشود بازهم برم

  یی و چه بالها  ی زیچ   کی  با  میاشده   دهیکه همان  دییگوی که شما م   ییهاغام یپ  نیبا ا  یکه حت  میکمک کن   گریهمد

با صداقت    ،ی و با ارادۀ قو  مینشو  دهیهمان  ی دیجد  زیبا چ  گریکه ما د  میبشو  داریب  می سرتان آمد و به هم کمک کن 

  ی دیجد  زیو اگر چ  میمرکزمان بردار  را از   های دگیهمان  یطور جد به   مییگوی دروغ نم   گرانیبه خودمان و د  کهی درحال

 . بله. م یشون م،یبشو دهی خواست ما را وسوسه کند و با آن همان

 وَاَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ ك يْد  الْك افِر ينَ.« »…

 کافران است.«  له یکنندۀ حو خدا سست  »…

 ( ۱۸ هی(، آ۲۵سورۀ انفال ) م،ی)قرآن کر

 .  میما بخوان  میاگر بتوان دهدی م  حیچند مورد هم موالنا توض  کی  حاال

 اَوْقَدُوا نارا  لِلَْحرْب .« که ُکلَّما  تیآ نیا لِیعمومِ تأو »در

 ( ۳۵۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 است: نیا اشی موالنا و معن  جان یآورده در ا یرا به عرب  (۳۵۳  تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،ی)مولو شعر  نیا

 خاموش شد)باشد(.«   ی»هرگاه که آنان شعله جنگ برافروختند، خداوند آتش آنان را خٰموش ساخت تا آنکه بكلّ 

و    میکنی لحظه ما مقاومت م   نیاگر در ا  کهن یبدهم که، به ا  حیموالنا، او ل توض   دهدی م   می ها را تعمصحبت  نیا

  م یانسان تعم   یرا به زندگ  ه یآ  نیمفهوم ا  نی. انیا  یعنی   میتعم   م،یلحظه کار دار  نیو با اتّفاق ا   میکنی قضاوت م
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 کند، ی آتش را خاموش م   نیخدا ا  م،ی به خدا برس  یجور ک ی   میخواه ی و مقاومت م  زهیکه هر موقع ما با ست   دهدی م

  م ییگوی م میگردی از آن راه برم  ای  میکنی توبه م  ییگوو با دروغ   یهر موقع ما به سست  .ست یراهش ن  نیا .گذاردی نم

.  م یکار ندار  نیدر ا  یصداقت  کهن یا  یبرا  دهدی به ما دست م   یکار فراموش و    انی دوباره نس  کنمی کار را نم   نیا  گرید

  ن ی نه تنها خدا، بلكه موجودات ا  م یکنی کامل و خالص کار م  میو تسل   یی هر موقع با صداقت تمام و با فضاگشا

 .کنندی به ما کمک م زیجهان ن

  ی صورت زندگ که هم به  -میکردی گذشته صحبت م  هفته-  ده یرس  ی به حالت  ی که، دقوق  میدید  ی داستان دقوق  در

  ی زندگ   دیآی م  ی. وقتندیبی هفت درخت را درخت م  ندیبیصورت فرم م به   ی . وقتندیبیصورت فرم م هم به   ند،یبی م

اگر   میشوی م  یما از جنس زندگ  یدهد که وقتی نشان م  نی ا  جهی. در نتندیبی تا آدم مهفت درخت را هفت  شود،ی م

صورت  ها را به انسان   دن،ی مقدّمه د  ن یا  .میبه او زنده بشو  م،یواقعا  بشو  م یتوانی ما م  م یدو بار بشو  ا ی  ک ی  م، یبتوان

  د، ین یبّچه را از جنس خدا بب   نیا  كدفعهی  د، یکنی تان نگاه مو به بّچه   دیمهم است. شما مثالً مادر هست   یلی خ  یزندگ

  دن ید  نیاست و ا  انی ساله در حال غَلَ  ک یماهه، دو ماهه،    ک یاز بّچه    ن، یاز ا  تییّخدا  نی: ادییبگو.  دین یفرشته بب 

م  یلیخ  شمابه   بتوان  کند، ی کمک  توانسته   کهن یا  یعنی  ین یبب  یاگر  بببه  دیاشما  شده و فشرده   دینیصورت عدم 

  ی تان را زندگ بّچهصورت عدم و  به   دیکنی م   یی هم فضاگشا  د ینیبی فرم م  كدفعه ی. هم  دینیبب   یذهنصورت من به

 .  دیکار کن   دیبا دین یصورت مجسّمه بببه  شهیاگر هم یول د،یاکرده شرفتیشما پ  دهدی نشان م نیا. دینیبی م

شكست    ی که دقوق  دینیبی م  ی. در داستان دقوقمیکنی واقعا  درست باز نم  یول  میکنی فضا را باز م  م ییگوی حاال ما م

  آن   بمانند.   هان یکه ا  کندی دعا م  كدفعهیشدن  به غرق   کنندی شروع م   شیهای دگ یهمان   یوقت   کهن یا  یبرا  خورد ی م

ما چرا   نمازش یپ نیا افتندیپچ مبه پچ کردندی که به او کمک م  یهفت زندگ ای حال هفت درخت هربه  ایهفت نفر 

را به هرجا رساندند که    هیآ  نیحاال ا  د،یگوی حاال م .  میکنی کرد؟ خراب کرد کار را، ما هم کار را خراب م   یطورنیا

جنگ    انی هودی: هر موقع مثالً  دیگوی م   هار یتفس  در  .ندیبی نم   یور ط کردند؟ موالنا آن   ریتفس  یجور : چه ندیگوی م

کرد    زهی: هرموقع انسان ستد یگوی حال انسان. مبه  دهدیم   میکه انسان، تعم   دیگوی م.  دیگوی را نمبرافروختند، آن 

 . ستیراهش ن  نیکه: ا  دیگوی و م کندی خفه م رانیفروخت خداوند ا برا یو جنگ

 « خاموش شد.   یکه به کلّکه آنان شعله جنگ برافروختند، خداوند آتش آنان را خاموش ساخت تا آن  هرگاه»

داستان هم    ک ی  نیالبتّه دنباله ا  م، یور بشوشعله   م یخواهی ما م   رد،یآتشمان بم  ی ذهندر من   میخواه ی ما نم  ی عنی

 .  میدیرا د یعرب  نیا ی. پس حاال معن دیگوی م
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  ا ی خاموش کرد    ی عنی جنگ، داد و قال. و »أطْفَأٰ«    ی عنی   ٰی کُلَّما: هرگاه که، هر وقت که. اَوْقَدُوا: برافروختند. وَغ

 . انی: فراموشكار، از مصدر نِس یخاموش شد. ناس  یعن ی»أطْفَاَ«. اِنْطَفَا 

آتش،   ن یافروختند و ا یها آتشانسان  یعن یافروختند  یها آتشهروقت که آن  ی عنی شود،ی م  یطور ن یا نیبنابرا پس

  که نیها را خاموش کرد تا الحظه خداوند آتش آن  نیبود، با توجّه به اتّفاق ا  زهیست  میی گوی آتش جنگ بود که ما م

شد.  یکلّبه خاموش  ا  رانیا  آتششان  م  اشه یآ  نیموالنا،  زندگ   آوردی را  م  یبه  به دیگوی انسان.  انسان    له یوس: 

کند، مقاومت کند، قضاوت کند    زهی آدم ست  شودی نم  ست،یممكن ن  ن یآتش حضور برافروزد ا  خواهدی م   یذهنمن 

کار کند و    یذهناش با منکنترل کند، همه  شودی . نمافروزدی فکر کند که دارد آتش حضور را، آتش عشق را م

 : نه.دی گوی . مشودی و قضاوت باشد، فکر کند دارد به خدا زنده م  زهیستمقاومت و  همهنیا

 ست ی کرده که دال آنجا مَا عزم
 ست یزاَنکه اهلِ عزم ن  یناس گشته

 ( ۳۵۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

  ن یکه در ا  ردیگی م   م یتصم  کند، ی مثل آن غالم، اراده م  ی دگیاز همان  ند یبی م  ب یانسان درست است که آس  یعنی

اهل عزم صادقانه    کهن یا  یبرا   رودی م  ادشی  شودی فراموشكار م   ی ول  ستد،یمرکزش نباشد نا  یز یکه چ  ت یّوضع

که، غالم پس از    آوردیرا موالنا پس از داستان غالم م  ها نیا  چه.  یعنیمشّخص باشد    هانیا  دوارمیام  ست،ین

جا  بود در آن شدهت یّهوکه با آن هم یزیچبوده و »دَه« داد به آن یساختگ ،ی مجاز ی عروس نیکه ا دیفهم کهنیا

  نشسته جا  مادر آن  کهنیا  یهم نتوانست برخوردار بشود برا  موقعچیبود و ه  یبه دختر که از نظر او نعمت خوب

نخواهد    ی لذّت  یعن یبشود از آن برخوردار نخواهد شد،    دهی همان  یز یچ  ک ی که انسان اگر با    دهدی نشان م  نیبود. ا

افروختند و    یکه، آتش  هرموقع  «کلَّما»افروختند،   یها آتش: هرموقع آن دیگوی هم بله دارد م  جانیا  در  برد از آن.

 کهن یا  یبرا  دیافروزی لحظه را م   نیدر ا  یلحظه شما آتش جنگ با زندگ   نیاگر ا  یعن یافروختند آتش جنگ را،  

تمام آتشتان   کهی طوربه کندی م  موشلحظه آتش جنگ است، آتش شما را خداوند خا  نیبله« نگفتن به اتّفاق ا»

را از مرکزش    یدگ یهمان  تواندی نم  نیبنابرا  ستیجا نباشد امّا عزمش عزم نآن  کندی خاموش بشود و گفت که: عزم م

 کند.  رونیب

 خاموش شد.«   یکه بكلّ، خداوند آتش آنان را خاموش ساخت تا آن که آنان شعله جنگ برافروختند  »هرگاه

که    همن یبله. ا  م،یندار  گریکردن را د قدرت شمع روشن   گریاصالً ما د  کهن یمثل ا  ی عن ی  خاموش شد   یبكّل  نیا

 است:  اشهیآ
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 ال اَرْض  فَسَادًا وَاللَّهُ ل ا يُحِبُّ الْمُفْسِد ينَ.«  ...لَّمَا اَوْقَدُوا نَارًا لِلَْحرْب  اَطْفَاَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي »

و خدا    کوشند،ی به فساد م  نیزم   ی...هرگاه که آتش جنگ را افروختند خدا خاموشش ساخت. و آنان در رو»

 مفسدان را دوست ندارد.« 

 ( ۶۴ هی(، آ۵سوره مائده) م،ی)قرآن کر

  ی ذهنی ها مفسدان هم من   کند،ی م  ن یزم   ی در رو   ی ذهنکه من  دهدی م  ی اصطالح معنبه  ییفساد به کارها  جا ن یا  در

  م یافروزی لحظه آتش جنگ با خدا را م  نیو همه ما در ا  یذهنبا من   میهمه ما مفسد هست  بیترت  نیهستند، به ا

با    یهنذو ما با من   کندی خداوند خاموش م  م،یکنی نم   زفضا با  م،یزیستیلحظه م  نیبا اتّفاق ا  میدار  یذهنچون من 

ها به خراب کردن اوضاع و  آن  لهیوسکردن بهها و فکرکردن و عمل آن   لهیبوس  دنیبه مرکزمان و د  زهایآوردن چ

 دوست ندارد.  کنندی که فساد م دیگوی را درواقع م  یذهنی هاو خداوند من  میکردن اوضاع مشغول سامان یب

 کاشته  ینبودش تخمِ صدق  چون
 بگماشته  آن  ان یبرو نس حق
 ( ۳۵۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 زند یزنه دل مبر آتش گرچه
 ُکشد یسِتارَش را کف  حق م  آن

 ( ۳۵۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

و واقعا  دعا    میاوریرا از مرکزمان درب   یدگ یهمان   کهنیدر ا  یعن ی  میست یما صادق ن  کارنی که: چون در ا  دیگوی م  بله،

.  م یخواه ی  دلمان نم  از تَه   می ستیما صادق ن  جان یدر ا  اورم،ی را از مرکزم درب  یدگ یهمان   نیکمک کن ا  ای خدا  می کن

  ی دگیهمان  ک یاگر    گر یعبارت دبه کرد.    میما فراموش خواه   یعن ی  کرده را به ما مأمور  آن   یخداوند فراموش  نیبنابرا

  ادمان یجاست ما  که آن آن  ی مدّت  کیپس از    میرا بردارطور کامل، آنادقانه، به ص  میما برنگشت   یبه ما درد داد ول

گرچه که ما به    نیبنابرا  کرد مثل آن پروانه.  میسر ما آمده، دوباره همان کار را خواه   ییخواهد رفت که چه بال

هزارتا    م، یکنی عبادت م   م،ی کنی دعا م  دانمی نم   م، ی کنی درست است که ما به دلمان مراجعه م  م،یزنی زنه دل مآتش

ستارۀ روشن کردن   نیستارۀ عشق را، ا نیا ی برود ول یدگ یهمان نیبلكه ا م،یکه بلكه به او زنده بشو میکنی کار م 

کار و از    نیدر ا  م یکه ما صادق نباش  یتا زمان   ای  .کشدی ک ف  حق م  کند،ی خاموش م   او  دیگوی شمع حضورمان را م

کار ما ثمر نخواهد    نیجاست، اآن تا آن   مینکرد  رونیو تا ب  میکن   رونیرا از مرکزمان ب  یدگ یهمان   میته دل نخواه

 داشت. 
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 ع یهم سر  رانیا  دیخسته شد  دانمی هست من م  یقصّه کوتاه  کیسنگ چخماق.    یعن ی  دیدانی زنه هم مبله آتش

  ی نخوان   جاک ی اگر همه را    شودی ختم م   ییجا  ک یبه    شودی شروع م  ییجا  ک ی از    یمثنو   یهاقصّه   دیدانی م  م،بخوان

جمع    جاک ی  یکننده باشد ولو خسته   یممكن است طوالن   دانمی گوش بدهند حاال م   توانندی خُوب دوبار مردم نم

 بدهد، بله.   یتمام بشود که کلّش معن  دی قسمت با نیا گر،ید شودی م

 .« نیا ریهم در تقر یا»قصّه 

 در شب مُعتمد  دیبشن ییشَرفَه
 زنه کآتش زند آتش برگرفت

 ( ۳۵۷ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 نشست  ششی آمد آن زمان پ دزد
 پست  کردیگرفت آن سوخته م چون

 ( ۳۵۸ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 آنجا سر  انگشت را  نهادیم
 استارۀ آتش فنا شود  تا
 ( ۳۵٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

که شمع حضورمان را    م یکنی م   ی که: ما سع  دیگوی م  های دگ یکردن ماست در شب  همان   شمع روشن   ان ی جر  نیا

آن دزد چون   زند،ی که از سنگ چخماقمان م   یاجا هر جرقّه نشسته آن   ی ذهنبه نام من   یدزد   ک ی  ی ول  م یروشن کن

شرفه    د،یشن   ییپا  ی: صدادیگوی م   ست،ا  بیترت  نی. پس داستانش به اکندی را خاموش م  نیجاست اآن   یدگ یهمان 

که فورا     ییزهایچ زا، سوخته.  آتش   ز یچ  ک ی  یعن یدارد    یاد یاشتعال ز  تیکه قابل  یالهی پا. سوخته: فت  ی صدا  یعنی

م   یرو   زمیبعد ه  سوزدی م   یب كش  ت یکبر به   یبرا  سوزند؛ی م   هازمیه   یگذاری آن    رود؛ ی کار مآتش روشن کردن 

ول  ی دگیسوخته در واقع ذهن است، همان-که    دیگوی م  جان یاسوخته آن است.   آتش    ی است  چون ما درست 

به آن، از   میو مثل آن غالم دَه نداد  میهنوز طمع دار  ود،بر  نی از ب  نیا  میخواهی از تَهِ دلمان، درست نم  میزنی نم

که    میکنی م یبعد سع  میداری ما در مرکزمان نگه م   د، یایبه مرکز ما ب   دینبا  یجهان  نیا  ز یکه چ  میدلمان نشناخت   تَهِ

روشن    یکه روشن کند ول   پردی ها مجرقه   ، یرا ه  نیجا است اآن دزد آن   د، یگوی م  - م یآتش حضور را روشن کن

است. درست   یذهنمنِ   نی. دزد همکشدی آن سوخته، آن دزد م  ای تا آن جرقه برسد به شمع  کهن یا ی. براکندی نم

  رد یگی زنه را مو آتش   شنودیم   ییدر شب  ذهن صدا  م،یباش  که ما انسان   یآدمِ مهم و قابل اعتماد   کیپس  است؟  

فورا  خاموش   ردیگی آن سوخته م  یو وقت  ندینشی او م   یپهلو  دیآی است دزد م  کیچون تار  یروشن کند ول  یکه آتش
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در واقع    زهیست  قی از طر  م،ی کنی م  زهیما ست  کهن یخاطر الحظه به  نیباشد ا  یذهندزد که منِ  نیپس بنابرا.  کندی م

  ی دگ یهمان  نینگه داشتنِ ا  ی جا. اگر ما به کندی شمع حضور ما را روشن کند، خاموش م   توانستی جرقه ما را که م

 جرقه را خاموش کند. بله.   گریجا نبود ددزد آن م،یکردی م  ییهر لحظه فضاگشا م،یکردی م  ییگشافضا

 مَُرد یکز خود م  پنداشتیم خواجه
 شد ُکیم  یاو که دزد دیدینم نیا

 ( ۳۶۰ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 سوخته نمناک بود  نیگفت: ا خواجه
 زود  شی استاره از تَّر مَُردیم

 ( ۳۶۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ش یز پ یك یکه ظلمت بود و تار بس
 ش یخو ش یرا پ  یُکشآتش دی ندیم

 ( ۳۶۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

  د، یزنی سنگ  چَخماخ م  همهن یکه ا دیکنی . شما هم فکر مردیمی خود م بهخود   نیکه ا  کردی خواجه فکر م  دیگوی م

نشسته    یدزد   کیجا  . نه، آن ردیمی ها خودش مآتش  نیروشن بشود به خدا، ا  که دلتان  دیکنی م  یسع  همهنیا

سوخته من نم    نیخواجه گفت که ا  نیبعد ا.  کُشدی م  یکه دزد   دیدی را نم   نی. اکندی را خاموش م   هانیاست ا

  س ی ذهن خ  د،یکنیرا وارد ذهن م  یزندۀ زندگ  ی. بله، شما اگر انرژردیمی است و ستاره از تَر بودنش زود م  دهیکش

 دیاست که دار  نیدر واقع مثل ا  یی. هر فضاگشاردیآتش بگ  تانی ذهنکه منِ   دیفضا را باز کن  دیاست. شما با

  ک یدر مرکزتان است،    یدگی همان   کیاگر    یولبسوزد.    یذهن از منِ   یقسمت  کی  دیآتش بزن  دیزنی مسنگ  چَخماخ 

در    ، یساز در مانع   ، یساز در مسئله  دیکنی م   ی گذاره یرا سرما  ی زندگ  یلحظه شما انرژ   نیاست، اگر در ا  یدرد

بود    کی تار  قدرنیا  د،یگویم.  شودی سوخته نمناک م   نی دردها، بنابرا  هیدر درد درست کردن، تغذ  ،ی سازدشمن 

و   یو آتش  سع  کندی ما را کنترل م  یذهنمنِ   نیکه ا  می نیبیخودمان نم   شیرا پ  یکُشما آتش  یعنیشخص،    نیکه ا

 . کُشدی کوشش ما را م

 اندر دلش  ی ُکشآتش نیچن نیا
 از عَمَش  ندیکافر نب دۀید
 ( ۳۶۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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  یادل  داننده داندینم چون
 ؟ یابا گردنده گرداننده هست
 ( ۳۶۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 که روز و شب به خَود ییگوینم چون
 رود؟  یک  د؟یآ  یک  یخداوند یب

 ( ۳۶۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 اشک چشم است.   زشیبا ر  یینای ضعف ب ای یینایناب ،یکور  جانیاصطالح اعَم به  و

است که آتش    ی ذهنمنِ   ک ی. در مرکز ما  ندیبی را در دلش نم   یکُشآتش   نیچن   کی که، انسان    دیگوی م   ن، یپس بنابرا

ُکش را  آتش   نیا  تواندی نم   ندیبی م  های دگیهمان  ق یاز طر  یوقت   یعن یکافر،    دۀید  دینیبی که م  طورن ی. همکُشدی ما را م 

لحظه واقعا    نیما در ا یعنیاست.  یاگرداننده یاکه با هر گردنده داندی داننده چطور نم کیدل  د،یگوی م  .ندیبب

را اداره م   یبه نام خرد زندگ   یم یعظ   یرو ین  کیکه    میبكن   دیبا  ییشناسا ا  کندی ما  از  کائنات و   نیو ما خارج 

 .  میستیمخلوقات عالم ن

ا  یپرسی چطور نم   د،یگوی . ممیخودمان را اداره کن  م یتوانی نم  مانی ذهنبا منِ   ما ا  نیکه  گردش     نیروز و شب، 

دارد    رود؟ ی م  دیآی شب و روز م   نیچگونه ا دد،گری بدون خداوند، چگونه م   ، یاخلقت بدون گرداننده یطور کلّ به

 عدم ما را با عقل کل اداره کند.   یو فضا  ورحض ی فضا نیا م یبگذار م،یبشو میتسل دیکه، ما با دیگوی م

 ن یبب یگردیمعقوالت م گِرد 
 نیمَه یخود ا  یِعقلیب نیچننیا

 ( ۳۶۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 با بنّا بود معقولتر   خانه
 هنرکم یبگو ا بنّا؟یکه ب ای

 ( ۳۶۷ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 با کاتب بود معقولتر خطّ،
 پسر یا شیندیَب  کاتب؟یکه ب ای

 ( ۳۶۸ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 ی عقلی تو چرا ب  ،ی هست  نیبک یبار  یل یتو، خ  یکنی صحبت م  یعقالن   یلی خ  د،یگوی . مگری مشخص است د  گرید  هانیا

علم دارد و    ی که حتّ  یکس   دیگوی . م لیتوسَر، ذلخاک   یعنی  ن یه. مَنیمه  یا   ؟ی نیبی نم  لیذل   یخوار، ا   ی خود را ا

نظم بدهد.    تواندی جهان را اداره کند، نم  نیا  تواندی من  ی ذهنبفهمد که با منِ   تواندیرا نم   نیاست ا  شیاندک یبار

که او کنترل را به دست    یاجازه بده  دیو با  کندی تو را اداره م  ییروین  کیکه    یشوی که چطور تو متوجّه نم  دیگوی م

خطِّ    راگهنر؟  کم   ی نساخته است، ا  ییبنّا  ای بنّا ساخته    ک یخانه را    نیا  م ییتر که بگوکه معقول   دیگوی م  رد؟یبگ

وجود آمده است؟  به  کاتبیکه نه ب  ای نوشته  یکاتب کیرا   نیا م ییتر است که بگونوشته شده است معقول  یخوب

 فکر کن.   یکم  ک یپسر  یا

 فم  مِیچشم و م نِی گوش و عَ مِیج
 مُتَّهم  یا ؟ یکاتبیبود ب چون
 ( ۳۶٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 یارانندهیز گ  یروشن ب شمعِ
  ؟یاداننده رانندۀیبگ ای
 ( ۳۷۰ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ریخوب از کف  شَلِّ ضَر  صنعت 
  ر؟یبص ییرایبه گ  ای یاَول باشد
 ( ۳۷۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 نی که به حرف ع  یو چشم  د،ی انسان را بگو  خواهدی است، م  هیشب   میکه به ج   یگوش دیگوی شد، م  یطور نیا  پس

  ا ی   یاسنده ینو  کیرا    هانیچشم و گوش انسان خلق شده ا  دیگوی مدهان.    یعنیاست. فَم    میکه مثل م   یو دهان

  ک ی   دینبا  ایروشن بشود آ  ی وجود آمده است؟ و اگر قرار باشد شمعخود به است، چطور خودبه   ده یکش  ینقّاش

 باشد؟  یاکنندهشمع روشن 

 .  نای ناب یعن ی ریضَرور سازننده. شعله  یعنی رانندهیگ 

داننده است؟ شمعِ حضور ما را    یذهنمنِ   ایداننده باشد. آ  د یکننده باشمع روشن   یعنی  راننده،یگ  ن یکه، ا  دیگوی م

 روشن کند؟   تواندی م

آمده است که هم شَل بوده، نه دست   یانسان  کی از کف    نیکه ا  مییبگو  میتوانی صنعت خوب را م  کی که    دیگوی م

صنعت خوب،    ن یا  م ییبگو  می توانی مم کور.  هم شَل است ه  ؛یذهنمنِ   ی عنیکور هم بوده است؟    ته،داشته نه پا داش
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  ا ی شَل درست کرده است؟    ا ی  دستی کور  ب  کیجواهر خوب را،    نیخوب را، ا  یکاردست  نیخوب، ا  ینقّاش  نیا

 دهیدی هم بوده، خوب م   نندهی داشته و ب  ی خوب  یدرست کرده است که دست و پا   یکس   کی را    ن یکه نه ا  مییبگو

 است. بله.

   کندیکه قهرت م یچو دانست پس
 زند یسَرت دَبُّوس  مِحنت م بر 

 ( ۳۷۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 به جنگ  یبكن دفعش، چو نمرود پس
 خَدَنگ  یر یاو ک ش در هوا ت ی سو

 ( ۳۷۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 اِسپاهِ مُغُل بر آسمان   همچو
 دفعِ نَزعِ جان  اندازیم ر یت

 ( ۳۷۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 که مانند گُرز کوبنده است.   ییمِحنت: بال دبُّوس 
 . سازندی که از چوب درخت خَدَنگ م یر یخَدَنگ: ت ریت

 جان: ک ندن جان.  نَزعِ
را دارد و ادامه    هاو عقلِ آن  ندیبی ها مآن   قیرا گذاشته به مرکزش و از طر  های دگیانسان همان  کهن یا  ن،یا  جانیا

که    یاآلن متوجّه  ،یرا نگه داشت  های دگیهمان  ،یرا نگه داشت  یذهنتو منِ   د،یگوی . مکندی او را مسخره م   دهدی م

  یخواه ی حاال شما م  زند،ی محنت و دردسر و غم را به سرت م  چُماق   نیو ا  دهدی عذاب م   کند،ی خداوند تو را قهر م 

  ی خواه ی نه مثل نمرود م  ای موضوع حل بشود؟    ، ین یعدم بب  قیاز طر   ی فضا باز کن  یخواهی م  ؟ی را چگونه دفع کن  نیا

  ون ها قرار بود بلند کنند، همچ شد که کرکس   یدستگاه   کی نمرود سوار    نیا  ؟ی ندازیب  ری و در هوا ت  یجنگ کن 

با خدا بجنگد، که    یعنی  ندازد،یب  ریا به خدا ت ج هم نسبت دادند، قرار بود برود باال از آن   كاووسی را به ک   یز یچ

دار است، کار ما هم در  بزند. درست است خنده  یبیمثالً آس  ایها سقوط کردند و نتوانست خدا را بكُشد  کرکس 

 دار است.خنده  یذهنمنِ 

به   انداختندی م  ریو ت ردیبم خواست ی م  ک ندی که جان م یكیو  شدندی جمع م  صحرادر  آمدندی و سپاه مغول هم م  

جان ندهد، زنده بماند. هر موقع هم    نیا  نیبترسد بنابرا  دیایب   نییهوا که به هرحال آن فرشته مرگ نتواند پا

  ی طورنیتو هم ا  د،یگویمها آمد جانش را گرفت رفت!  مَغَلنخورد از آن بَغَل   رمانیت  گریکه د  گفتندی م  مردی م

 .  می ادامه نده  م یریگی م  اد ی.  میادامه بده   میخواه ی را ادامه بده! نه، نم  زهیادامه بده، ست   ی عنی.  کندی بكن، مسخره م
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 ب َرو  یاگر توان یاز و  ز یگُر  ای
 ِگَرو   ییچون در کف  او ؟یرَو  چون

 ( ۳۷۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 از ک َفش  ینََرست ،ی عدم بود در
 دستخَوش؟   یا ی ک ف  او چون رَه  از

 ( ۳۷۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ختن یجُستن، بود بگر  آرزو 
 ختن ی ر یعدلش خون  تقو ش یپ

 ( ۳۷۷ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . ردیسلطه قرار گ یحتّ ایکه مورد تمسخر : آن دستخوش 

خودت را خالص کن برو؛    یتوانی که، نه از دست او اگر م  دیگوی دارد م  میباز هم به مِزاح که ما بفهم  نیبنابرا  پس

  له یوسما در دامِ محنت او به   یعنی.  یهست  ریدر دست او اس  کهن یا  یبرا  ؟ی روی چگونه م   ،یتوانی از دست  خدا. نم 

  م ی درد رها نخواه  نیما از ا  م یادامه بده  ،یبه دردپرست   ،ی اورپرستبه ب   ،یاپرست ی. ما اگر به دنمیهست   ریاس  یذهنمنِ 

  ی در عدم، از دستش نتوانست  ییایب  کهنیاز ا  : قبل دیگویم .  میبره  میتوانی هم از دست او نم  هاک یتکن  نیشد و با ا

!  یسلطه او هست  ر یکه ز  یکس  یا  ما.  لهیوسبه تکامل ادامه بدهد به  خواهدی م  یعنیآورده،    جانیاو را تا ا  ،یب رَه

 ؟ یاز دست او بره یخواهی م  یجور چه 

در    یعن یاز دست  او است؛    ختن یگر  ن یا  گذارد،ی صورت آرزو در مرکزش م را به   ی دگیهمان  کی  کهی که: کس   دیگوی م

ذهن، در فکر     رومی نه! م  ایلحظه،    نیدر ا  شوم،ی به او زنده م  کنمی : من فضا را باز مدییگوی شما م   ایلحظه    نیا

ذهن بروم به آن    قیاز طر  خواهمی من است، من م  یهستم که آن من را نجات بدهد و آن آرزو   یتیّموقع   کی

: فرار کردن از دست  او  دیگوی »آرزو جستن« م   پس  .دیدر ذهن بمان  دیخواهی نشان  آن است که شما م   نیبرسم، ا

است   ن یلحظه ا  نی او در الحظه است و عدل   نیشدن به او در ازنده  ایلحظه است،    نیفرار کردن از ا  ایهست،  

است که    ن یو انصاف ا  ی نینب   های دگیهمان  نکیع   قِی که از طر  کندی م  جابی. عدل  او ادیکه شما به او زنده بشو

 کهن یا  یبرا  چرا؟  ما!  ست؟ی ک   دیدانی ناسپاس« م  اری»بس ناسپاس!  اریما گفته: بس  به   .ین یعدم بب قیواقعا  از طر

از    م،یاورینظر را ب  یار یهش میتوانی ما م  م، ین یبب   ییشده و با خرد  خداگشوده   ی فضا  له یوسبه   میتوانی لحظه م  نیا

 . می کنی استفاده م یذهناز عقل من  میرویما م  م، یعقلِ خدا استفاده کن 
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  م، یدانی کار را نم   نیما قدر  ا  م،یکنی شكر نم   م،یچشمانمان را باز کند، ما ناسپاس  خواهدی : اآلن مدیگوی م   خداوند

مرکزمان.    م یاوریرا ب  یز یچک یکه ما    کندی نم  جابیتقوا ا  و   عدل است؟  ن ی. امیکور بمان  میخواه ی : ممییگوی م

عبارت    تقوا  .میکنی پا لِه م  ر  یتقوا را ز  یعنی  م،یزیری خون  تقوا را م  می مرکزمان، ما دار  میآوری را م  یز یچک ی  یوقت

  م ی کنی نم   شیو رها  میآوری و ما مرتّب م  اوری را به مرکزت ن  یزیچ   یعن یکن!    زیاتّقوا: پره  ،ی کن  زیاست که پره  نیاز ا

 .میاکرده  دایبا خدا را، مثلِ سپاه مغول، پ زهیست  یهاو راه 

 موالناست:   یهای ریگجه یدرواقع نت ت یچند ب  نیو ا بله،

 ش آرزو  جهان دامست و دانه نیا
 آر، زُو  یها، رو از دام ز ی گر  در

 ( ۳۷۸ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 صد گشاد   یدیبد ،یرفت   نیچن چون 
 فساد  ید یدر ضدّ  آن د یشد  چون

 ( ۳۷٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 گفت اِسْتَْفتُوا اْلُقلوب  مبر یپ پس
 خُطُوب   دیتان برون گو یمُفت گرچه

 ( ۳۸۰ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : حضرت رسول فرموده: د یگوی م ر«، یاست: »از قلب  خود فتوا بگ ثیحد نیو ا بله

 اِسْتَفت  قَلْبَکَ وَ اِنْ اَفْتاکَ اَلْمفْتونَ.«  »

 دهند.«  یدهندگان به تو فتو  یگرچه فتو ر،یبگ یقلب خود فتو  »از

 ( ثی)حد

از    ،ی ریفتوا را از دلت بگ  نی ا  دیتو با  دهد، ی دارد به تو فتوا م  رونیخودت از ب   یِذهنمن  ای   یذهن   ی هااگر من   یعنی

 . فهممی که من م  طورن یشده، اگشوده یفضا 

 خطابه خواندن،    یِمعناصطالح، بهخطابه هست، به ایاصطالح، خَطْب است : جمعِ، به خُطُوب

کار را بكن! آن کار را بكن!    نی: ارونی از ب  کندی مما، موعظه    ی برا  خواندی ما دارد مرتب خُطبه م  یِذهنمن   یعنی

خبر   رونیشما از ب  یذهنات بپرس و من : از مرکز  بازشده دیگوی است. م   ی طورنیا  پس: به آن گوش نده!  دیگوی م
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جهان دام است و شما    نی: ادیگوی م   .کندی م  ییراهنما  کند،ی موعظه م  خواند،یها را مخطبه   رونیاز ب  دهد،ی م

اش و دانه   میشوی م  دهیگذارد، ما با آن همان   یما م  یدارد که جلو   ییزهایچ  کهنیا  یچرا دام است؟ برا  دیدانی م

از    یعن یها،  به مرکزم، به آن برسم و تو از دام  اورمیشدم، ب  دهیرا من با آن همان  زیبه! آن چ بههم آرزو است. به

 او. قِیاز طر ای باال ب یعنی  اور،یو از او رو ب رآرزوها بگذ  نیا

  صورت  او بلند شو! عدم به  یرا کنار بگذار، از فضا   یدگیبلند نشو! همان   یدگ یصورت  همان به   یعن یآر زو«    ی»رو 

  ، ینیبی صد جور گشاد م  صورتن یدر ا  ،یصورت  او بلند بشوو هر لحظه به یفضا را باز کن  ،ی کار را بكن  نیا  اگر

  غمبر یپ  .ینیبی صد جور فساد م  ،ی ضد ّ آن باش  ،ی. اگر فضا را ببندشودیدرها گشوده م  شود،ی گشوده م کارها  

کار را بكن، آن    نی: اکندی موعظه م  دهد،ی به شما فرمان م   رونیاز ب  یذهناگرچه من   د،یفرموده: از دلتان بپرس 

 . میدیرا هم د  هانیبازشده بپرس! ا ی فضا را باز کن، از فضا شهیکار را بكن، تو هم

 دش یبگذار تا رحم آ  آرزو 
 دش یبایم  نیکه چن یآزمود
 ( ۳۸۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 جَست، پس خدمت ُکنَش  ینتان چون
 از حبس  او در ُگلشنش  یرَو تا

 ( ۳۸۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

برسد،    خواهدی به آن م  ندهی از جنس  خودش را در آ  یزی چک ی  اتی ذهنمن  ،یدار   یذهن من   یعن ی: »آرزو«  دیگوی م

  ی تا از فضا   ،ی لحظه فضا باز کن  نیا  گذاردی نم   دارد، ی تو را در ذهن نگه م  گذارد، ی اش را در آن راه متمامِ کوشش 

  ن ی که ا  یابار تا حاال آزموده   نیو چند  دیایکار را بگذار نکن! تا خداوند رحمش ب  نی: ادیگوی م .  یعدم عمل کن

  ، ی کنی فکر م  های دگیهرموقع تو با همان  یعنی  ،یاز دست  او بَجه  یتوانی نم  چون  بشود.  یطورنیا  دیدرست است، با

تو    نیشد، پس بنابرا  یمرکزت روشن نخواهد شد، به حضور زنده نخواه  د، یرس   ینخواه  جهیبه نت   ، یکنی عمل م 

  ی به فضا   ی عنی  و،گلشنِ ا  ی به آزاد   ی برو  ها ی دگیخدمتش کن، خدمت  او را بكن تا از حبس  همان   ییبا فضاگشا  ایب

 . ییكتای

 ی شویبه دَم چون تو مراقب م  دَم
 ی غَو یو داور ا  ینیبیم داد
 ( ۳۸۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 چشمِ خود را ز اِحتجاب   یببند ور
 گذارد آفتاب؟  یخود را ک  کار 

 ( ۳۸۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 و حجاب.   یدگ یپوش  یعنیگمراه و اِحتجاب:   یعنی یّغَو

و ذهنت را تماشا    رونیب  ییآی صورت  حضور  ناظر، اگر از ذهن م شده و به گشوده   یلحظه تو با فضا بهبله، لحظه

  ، ی نیبی و خداوند را م   کندیلحظه اجرا م   نیخودش را در ا  که خداوند عدل  خودش را، داد   دید  یخواه   ،یکنی م

ا   ینیبی م  هنوز.   یهست   یذهنکه از جنس  من   یکس   یا  یعن ی  ،ی غو  یا  ، یغَو   یکه عدل و دادش درست است، 

فضاگشا  لحظهبهلحظه به  نیا  ،یکنی م  ییکه  ممراقبه هست،  ناظر  اتّفاق   ینیبی صورت   چه  جهان  . افتد ی م  یدر 

  ر  یتقوا را ز  هرموقع  .کندی او به تو کمک م  ،ی کنی و فضا را باز م  یکنی که تو کوشش م  یااندازه  که واقعا  به   ینیبی م

  ها ی دگیهمان  قِ یاز طر  یاگر تو برو  ی . ولیدهی که ضرر م   دید  ی مرکزت، خواه  یآور یرا م   یز یچک ی  ، یکنی پا لِه م

  ی عن یعدمت را ببندد، بدان که آفتاب کار  خودش را خواهد کرد،  چشمِ    های دگ یهمان   یِدگیو حجاب و پوش  ینیبب

  ی آن غالمِ هندو که آن مرد  قو  اوریب   ادتی  ،ی به او زنده بشو  ی کن  ییفضاگشا  دیبا  ا ی .  کندی خداوند تو را و ل نم

 ا یب. تو  شودی خراب م   تیو کارها  آوردی آن بال را سرت م  یدگ یسرش آورد و هر همان   یینامرد، چه بال  كلِیه

آفتاب کار  خودش را    ،یعمل کرد  های دگیهمان   قِیاگر از طر  اگر،  عمل نکن!  یدگ یهمان  قی کن، از طر  ییفضاگشا

صدمه و درد به خودمان    جاد یا  قِی از طر  می ضررها به تو وارد خواهد شد. ما نخواه  یعن یفرو نخواهد گذاشت،  

 . میریبگ اد یاز موالنا  مییآی ما م م،یریبگ ادی را  یز یچ

  ها ی شاد  د،یاپرداخته   یمجاز  یِجشنِ عروس  کیکه در جهان به    دید  دیو خواه  دیبخوان  قیقصّه را شما دق   نیا  اگر

اند و درد   راه انداخته   اهویو مردم ه  شودی زده م  یدَف و طبلِ مجاز   نیاند، ابوده   یو مجاز   هودهی ها همه بو غم 

قسمت   نیدر ا  و  .ستی که تنها دادرَس، خود  زندگ  رسدی م  جانیسر به ا  و آخر   شنودی نم  کسچ یرا، ه  کسچیدل  ه

  ی ثابت کرد که: از کس  ثیقرآن و حد  یهاه یآ  قِیصداقت داشته باش و از طر  یخواهیگفت: اگر م  گر،یگفت د

  ر  یمس  نیو ا  خواهدی خدا م  کهنیاگر او بخواهد، مثلِ افقط فضا را باز کن، بگذار او بخواهد.    یبخواه  یزیچ   دینبا

کنندۀ حضور را آن  روشن   یهاجرقّه   نیدر مرکزت هست، ا  های دگیهمان  نیا  کهی هست و تا زمان  غمبرانیپ  قِیطر

 . یتو آخر  سر گفت که: مواظب باش آرزو نداشته باش کهنیدزد خواهد کُشت و مگر ا

که شما هدف   ستین  نیا  اشی معن   م،ی باش: آرزو نداشته  مییگوی م   یموقع   ک ی  د،یبخوان  قیدق  دیرا با  اتیاب  نیا

  ن یا  م،یشوی ما به حضور زنده م   یباشد: وقت  ادمانی  .دی شما عاطل و باطل باش  د،ینخواه   یزیچ   د،ینداشته باش



          Program # 883                                              ۸۸۳مشارۀ   برنامه 

 98صفحه: 

  ی ها ممكن است پاداش  د،ی اصطالح مشغول باش. در کار اگر شما، به افتدی کار مدر کار، به  یخلّاق  زندگ   یروین

سالم است، اآلن    ستیکه: اگر من ب  دیکنی اآلن فکر نم   شما   .دیست ین  دهیشما با آن همان   یداشته باشد، ول   یمادّ 

 امی دار شدم، زندگسر  کار رفتم، پول   دم، یدار شدم، خانه خرکردم، بچه   دا یمثالً همسر پ  ی کنم، وقت  یزندگ   توانمی نم

 نبزرگ شد  دانم،ی فرت رفتن، نمدار شدن و مساپول   دن،یکردن، خانه خر  دایهمسر پ  یشروع خواهد شد و آرزو 

آرزو بگذار  که: »   گفتی را م  هان ی. همدیچرخی ها ممشغولتان کرده، دائما  حول  آن   هانی در سرتان هست، ا  هان یو ا

با خرد     م،ی لحظه فضا را باز کن  نیدر ا  یول م،ی هدف داشته باش  میتوانی م ما  کار را رها کن!  نیا  «، دش یتا رحم آ

که به ما    استی و خرد  زندگ  یزندگ   یی راهنما  ، یهمان خواست  زندگ  ن ی. امیبرس   مانیهابازشده به هدف   یفضا 

 .کندی ما را هم فاسد نم   یهاهدف  ،یذهنمن   لهیوسو عملمان، فکرمان به  کندی کمک م 

 :  دیگوی مهم بودند که م هاتیب نیا

 دش یبگذار تا رحم آ  آرزو 
 دش یبایم  نیکه چن یآزمود
 ( ۳۸۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

است، فضا را نگه داشتن و با عقل و   ییفضاگشا  نی« خدمت کردن، همجَست، پس خدمت کنش  ینتان   چون»

 : کهن ی. ادهدی خبر م  رون یاز ب  تانی ذهن! من دی: از دلتان بپرسدیگوی م  کهن یا  عمل کردن است.  یفکر  زندگ   دانم،ی نم

 ش آرزو  و دانه  جهان دامست نیا 
 آر، زُو  یها، رواز دام ز یدرگر 
 ( ۳۷۸ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

خراب    ، یباش   ن یاگر ضدّ ا  شود، ی درون گشوده م   یو فضا   ا یدن   ،ی برو  ی طور ن یاو بشود. اگر ا  ی  تو، رو  ی رو   ی عنی

 . دیاز ذهنتان بپرس  د،یرا ببندشده، نه فضا  گشوده  یفضا  نیاز ا یعن ی د،یگفته: از دلتان بپرس غمبری. پیکنی م

 


