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  2صفحه: 

  ) ١٧٠٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

  میتا جمله جمع باش  سان،یدردِه شرابِ 
  میفروتَراش ییخود را  یِنقشها تا

  
  میهمرنگِ آب گرد میخواب گرد شیاز خو

  میتاشما جمله خواجه م،ی درخت یشاخ  ما
  

  م یپنهانِ آشار م،یما طَبع عشق دار
  میعشق فاش یِشهِر عشق پنهان، در کو  در

  
  م ینیبر گورِ خود نش  م،ینیخود را چو مرده ب

  میدر نوحه رو خراش م،ینیرا چو زنده ب خود
  

  دلِ ما  ۀنیبر آ  دی که رو هر صورت
  میکه ما قَالش رایقَالش دارد، ز  رنگِ

  
  میآب ران یِبر رو  م،یانیما جمع ماه

  میخاک پاش یِرا بر رو  خاکِ بوالهوس نیا
  

  می مفلسان ل یسرخ م،ی دیتا ملِ عشق د
  م یقُماشیتُجاِر ب م، یدی نقدِ عشق د تا
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  3صفحه: 

  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ١٧٠٢ حضور امروز را با غزل شمارۀبرنامۀ گنج  پرسسالم و احوال  با

  میتا جمله جمع باش  سان،یشرابِ  دردِه
  میفروتَراش ییخود را  یِنقشها تا

  ) ١٧٠٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

   خطاب به انسان و زندگ   یطور ن یا  م،یهست   که از چه جنس  می ما بفهم  کند کم م  کهنیا  موالنا امروز ضمن   پس

ها بله  انسان بده تا همۀ ما    سانیتو شراب    دیگو جنس هستند، م  یهر دو از    چون انسان و زندگ   د؛یگو م

ما    سانیشراب    نیدر اثر ا  کهی طور. به میندار  ریدی با    که فرق   میحس کن   م،یبن  ییتایهمۀ کائنات حس  

و از    میبتراش  م،یهر کدام مال خودش را کوچ کن  عنی  ی یماست    ذهنخودمان را که همان من   ی هانقش

  . مییای ب رون یو ب م یمان و حضور زنده شواصلصورت به  ذهنمن  نیو از درونِ ا میببر نیب

  دن» یتراشو فرو  ی یما، «  یهانقش   ت،ی همه، جمع  عنیجمله    »جمله،   سان،ی«دردِه شراب،    تیب  نیپس در ا 

که   مینی و بب  میرا بفهم اشمعن   دیکدام از ما مربوط هستند که بادارند که به شخص هر  مهم  اریبس همه معان 

  . میبده  رییالزم هست که خودمان را تغ ایآ

خداوند دهندۀ شراب هست،    طورن یهم  م،یکه ما دهندۀ شراب هست  میفهم پخش کن و پس ما م   عن ی«دردِه»   

  ی ز یچ  چه  م،یکن از او طلب م  می و دار  کند لحظه زنده م   نیرا هم زیچاش همه کننده با دم زنده   زندگ  ای خداوند  

 ییگشابا مثال فضا  کهیشراب   است،آن طرف رابو منظور ش کند که مست می است اماده  را؟ شراب را، شراب

. پس  م یریگ «دردِه» را به خودمان هم م  می ما چون امتداد خدا هست  نیپس بنابرا  .دیآ م  از طرف زندگ   می تسل  ای

با کس  یکار به  کنم در روز حرکت م   من دهندۀ شراب هستم وقت  و    فۀیوظ   کنم، وگو مگفت   مشغولم،  من 

کار من    ن یا  یبرا  ندازد، یاصلش ب  ادیشراب او را به    نیا  کهی طوربه   کننده است.من دادن شراب زنده  تی خاص

  ی کنم و از فضا   ییگشالحظه فضا   نیدر اطراف اتفاق ا  دیباشم، پس با   لحظه از جنس خود زندگ  نیدر ا  دیبا

  . شده حرف بزنم عمل کنمگشوده  ی عدم و فضا

   وقت   کهی طورها، به ن آبه    دهم شراب م  رسم من که به مردم م   ای که آ  میال کنؤحاال هر کدام از ما از خودمان س 

دردمند شدند، به درد    شتری ب  ایآمدند    رونیب  ها دگ یهمان   ریاز گ   وشاد شدند، مست شدند؟    شوند از من جدا م 

درد مشدن  دهیافتادند، همان  مردم  به  من  م  وقت  ا ی  دهم؟د،  را  م  نندیب من  زندگ   کنند فضا باز     از جنس 

   به هر کس   کهی طورارتعاش کنم به  به زندگ  و  شده باشم  خودم از جنس زندگ   دیکار من با  نیا  یبرا  شوند؟ م



ۀ   برنامه         Program # 884                                       ۸۸۴مشار

  4صفحه: 

را به   رسم که م  نه من   ییشناسا  صورت زندگاو    رسم  م ها  آن   به  داشته باشم و مرده باشم وقت   ذهنکنم 

  مثال پخش درد تشويق کنم.    به مردگ  ا ی  زانم یبرانگ  ا یکنم    ق یتشو   را هم به مردگها  آن   بنم    احساس مردگ

  این کار   یشراب بدهم؛ برا  د یپس من هم با  «دردِه شراب»  يمیگو به خداوند م  میکه ما دار  فهمم پس من اآلن م

 د یگو به ما م   سان» یو کلمۀ «  ها راآدم   کند شراب بدهم، درد، مست نم   دیباحتماً    باشم    از جنس زندگ  دیبا

  م ی برس   به کس  میتوان ما م  د، یآ م   دگیاز همان  ستین  سانیکه    یشراب  کهنیا  ی برا  د یای ور باز آن   د یشراب با  نیا

  خوب آن شخص با همه  د،ی قدر موفق شدچه   د یهست  یقو   دیجوان هست   د یهست  با یقدر زکه ماشااله چه   میی و بو

  م یریگ م   مانیی بای از ز  میریگ م  مان از جوان  میریگ که ما از پول م  یشراب  ول  دیآ شده خوشش م  دهیهمانها  این

  . ستندین سانیشراب  ها این گیریم م  میشد  تیهوکه هم  ی ز یچ با هر  ای

که موالنا   د ینیب پس م  .میریگ م   ما از زندگ   ییکه در اثر فضاگشای است  است شراب  سانیکه    یتنها شراب 

مان  ٔ همه   کهن یا  یچه؟ برا   ی باشد، برا  سانی«دردِه» اوال بده، ثانياً شراب بده درد نده، ثالثًا شراب    دیگو م

با هم    رید   آدم  یرا كنيم من و    ن یو حس ا  میهست  از جنس زندگ   میمان حس کن همۀ   م، یجمع بشو  جای

  جا ن یو جمع در ا  میسطح ما از هم جدا شد  یهاکه در اثر تفاوت   ندازيم،یها را از کار بتا تفاوت   م،یندار  فرق

  .هست ییعکس جدا

  مان هست، مسئله   زیمان چه چ مسئله   که  کند م  یادآوری به ما    در اول هر غزل  باًیکه موالنا تقر  دهد پس نشان م 

  شناسد،  را نم  ییو خدا هم جدا م یو از جنس خدا هست م یهست  از جنس زندگ  هست که ما درست هست که  نیا

ما مهم بودند در    یکه برا  جهان   ن یا  یزها یچ  عن ی  ، ذهن  یها با فرم  م یشد  دهیجهان و همان   نیبه ا  میآمد  ول

مرکز ما    کهی ز یشدند مركز ما، و هر چها  آن   موقع  و آن   م یکرد  ق یتزر  ت یحس هوها  آن   به   میذهنمان تجسم کرد

م حول   دید  نکیع   شود بشود،  ما  و  م وما  آن  م  م،یگردحوش  آن  آن    زندگ   م،ینیب برحسب  برحسب  را 

  چون   م،یشو ما از جنس آن م   صورتنیآن بينيم در ا  ق یآن بشود مركز ما و از طر   و وقت   میکن م  سازمانده 

از    میشد  دهیهمان  مییگو مرکزمان و اصطالحًا م  میرا گذاشت  زهایچ  که جسم هستند پس موقع  رونیب  یزهایچ

م    وقت  م،ی جنس جسم شد از     یبا هم    توانند ها نمجسم   میشو از جنس جسم  بشوند جدا هستند؛ ما هم 

همان    میکن م  ییجدادر مرکز ما هستند حس    زهایو چ  زهایبا چ  میشد  دهیهمان  کهن یخاطر ابه  رید  یها انسان

و    رادیاز آن ا  عنی  میها جمع باشهمۀ انسان    هم  عنی: جمله  دیگو م  پس  م،یرا نسبت به خدا هم دار  ییجدا

  . میی ایب  رونیاز آن ب میکرد دا یشدن ما پکه موقع همانيده  یبیع
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  (دایره عدم اولیه) ٠شل شماره 

  

    ها)(دایره همانیدگ  ١ شل شماره 

  

  (دایره عدم)  ٢شماره شل 
مرکز ما عدم هست    م یهست  فرمی ب  یار ی هش  م ییآ جهان م  ن یکه ما به ا  هستند موقع   ا یها کامال گوشل   نیو ا 

  م یریگ از خود خداوند م  عنی  م یریگ را ما از عدم م اتی و چهار تا خاصيتِ ح   (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره 

امن است، حس  عقل  آن  و هد  تی و  است.  ت یااست  قدرت  ا  کهن یا  محض به   و  م  نیوارد  و    میشو جهان  پدر 

ا  ایمادرمان   ما    نیمردم  به  با  دهند م   ادی جهان  با    یبرا  دیکه  شماره   ییزها ی چ  یبقا  (دایره    ١  [شل 

 کن   اد یرا زها  آن   تا  ، یبشو ها  آن   تو، تا از جنس  ی بشو   دهیهمان ها)]همانیدگ   را    کاراین  و ما    ی بروها  آن   به طرف

ما را از    این کارو    مینیب برحسب پول م  میشو م   دهیمركزمان با پول همان  میگذارپس مثال پول را م   م؛یکن م
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م م  وقت   کند جنس جسم  جنس جسم  دن  عنی  میشو م  دهیبه سمت جسم کش  میشو از    ده یکش  ای به سمت 

  بمانيم،  باق میتوان نباشد ما نم  یطورن یبقا دارد، اگر ا دهیدارد، فا دهیدارد؟ بله فا دهیفا این کار ا ی. آمیشو م

ها  این  و میشو م  دهیهمان مانیباورها ای  مانیبا دردها ای دوستانمان  ای مادرمان   پدر و ا یما با پول  کهن یا ا یآ ول

  ده یکش  ای به طرف دن  میتا آخر جسم باش  میتوان نه، م   م؟ی تا آخر عمرمان ادامه بده  میتوان م  میگذار را مركزمان م 

عقلبرحسب جسم   میبشو و  ببينيم  پ ها  آن   ها  زندگ   می کن  دایرا  باش  یخوب  و    این کار   یبرا  مانه،    م؟یداشته 

 شود،  انجام م  گرفتن تا ده دوازده سال  ادیرا    ییجدا  نیو ا  میریب   ادیرا    ییبقا را و جدا  میما آمد  م،یامدین

پس بعد از ده دوازده سال  کار كنيم؟ چه  دیما با  

  م یدر مرکزمان از جنس جسم شد  میاجسام را گذاشت   نی جهان شديم ا  نیوارد ا  که ما وقت  میکن   ییشناسا  دیبا 

متفاوت    اصطالحشراب به   م،یبش  رهی ش  میخواه م ها  آن  از  میرا دارها  آن   عقل  میشو م  دهیها کش به سمت جسم 

عنوان شراب به  به   زها یاز چ   دنیکش   رهیکه ش  میکن   ییشناسا  دی. باستیدرست ن  این کارو    سانینه    م،یبش

به    ارانهی جهان آمدم که هش  نیهستم از جنس او هستم در ا  چون من از جنس زندگ   ست،یمزاج من سازگار ن 

شدند   ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   هازیچ  نیکه ا  مدت  یپس از    عنیاو زنده بشوم    تیو ابد  تینهایب

و    (دایره عدم)]  ٢[شل شماره   اورمی و عدم را بفضا را باز کنم در مرکزم،    دیمن  و جسم شدم، دوباره با  مرکز

  چ یبشوم و ه   لیتبد  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره   ه یاول  رهیبه من کم کند دوباره به آن دا  خود زندگ 

  . دیگو را م  نیدر مرکز من نماند و موالنا دارد هم  یا دگ یهمان 

  لحظه از زندگ  نیدر اطراف اتفاق ا  ییگشارا با فضا   سانیاست که شراب    نیما ا  فهیوظ   شود معلوم م   پس

که شراب پخش م  می متوجه باشحتماً    د یو با  می همنوعانمان پخش کن  ن یو ب  میریب سان ی  ر یو شرابِ غ  م یکن   که

 ١  [شل شماره   جانیکه ا  نقش  نیو ا  .دیآ مردم خوششان م  کهنیولو ا  میکن پخش نم  دیآ م  ها دگ یاز همان 

 درست م ها)](دایره همانیدگ عنیما،   میکن   وقت م دهی همان زها یچ  ن یاز ا یاد یبا تعداد ز و وقت  میشو   ِاز فکر

ا  میپر م  دگ یهمان   یبه فکِر    دگ یهمان   ی متندکار    نیو  م  نقش  ی   رد،یگ تند صورت  که   می کن درست 

 است.ذهناسمش من    ذهنمن  وجود خارج    .یواقعاً ندارد  ی است،    ه یسا   ع یکه در اثر سری است  فکر  زِیچ  

  اد ی ز  ها دگیهمان  کهنیکند و از ا  ادی را ز  ها دگی همان  خواهد و م  شود درست م  یینمای س  لمیفکر کردن مثل ف

  است.   نیکم بشود غم   خوشحال است وقت شود م

از    سان یکه اگر ما شراب    دیگو و موالنا م   میست ین  ذهن من   ای   م،یستینقش ن  نیکه ما ا   م یکن م  ییما شناسا

  د ینیب م.  می جمع باش  میبه هم کم کن  میتوان م   م،یما به هم کم کن  م،یکن  میخودمان تقس  نیو ب  میریب  زندگ
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ا ا  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شمارهشخص    نیکه  تفرقه است،  ب  نیدر  د  نی شخص  و  فرق    رانیخودش 

 ی چه باور  کهنیست، مثال بر حسب اها دگیهمان  دید  دشی. دردیگ را م   سطح   یهاتفاوت   کهنیا  یبرا  گذارد م

خودشان را دارند.    ی هاهم باور  رانید  کهن یا  یبرا  شود، جدا م  ران یاست، از د  تی هوهم   ییدارد، با چه باورها

 کند،  فرق م  ریانسان د  ی باور با باور    نیمنتها ا  م،یدار   یجسم باور   یو    میهست  تیهوما با باور هم   وقت

بشو  میتوان نم  م،ی ما دوتا جسم متفاوت هست با هم جمع  ا  دی با  م،یبه صورت جسم    ی جور   یلحظه    نیدر 

  . میبا هم جمع بشو میتا بتوان میمرکزمان را عدم کن 

کم به هم را ندارد. ما    جهان، سبِ زندگ   فعل  تِیکه وضع   د ینیب . ممیبه هم کم کن  دیبا  دیگو م   موالنا

   ذهنمن   دیو با د   ذهنرا در من   انسان  ی هااز لغزش   الزم باشد که برخ  دیو شا  میری گ م  رادیا  ریبه همد  شتریب

  خودش الزم دارد.   یابی و ارز  سهیمقا  یرا برا  رانیاست چون د  رانیحواسش به د   ذهن. مثال من میکن   دیرا تأک

حواستان    دینیب و اگر م  دیحواستان را به خودتان بده  دی جا که مقدور است شما بابارها صحبت شده است تا آن

دارد    ذهنکه من   دید کردن، بدانبه انتقا  دیکن و شروع م ها  آن   ی هاب یو مخصوصًا به ع   ریبه کس د  رود م

  سه یو در اثر مقا  ند یرا در خودش نب  رادیا  نیو ا  ندیرا بب  رادیتا ا  گردد م  رادیدنبال ا  کند، م  تیخودش را تقو

را    شی بشود جلو  رانیشما خواست برتر از د  ذهنو اگر من   دیموضوع را بدان  نیا   شما  خودش را برتر بداند.

مطرح شد که هر کس جانیهم ا شیچند وقت پ  و .دیریب ی  قانون اساس یکه اگر  سدیبنو  کارها را   ی سر

  شه یش  یتو   دیرا با  وتانیو با استدالل، شما د  رونیب  دی این  شهیبماند، از ش   شهیش  ی تو  وشید  نیانجام ندهد، ا

  که ن یا  ی. برادیای ن  رونیب  تان هنذمن    عنی   وید  نیتا ا  دی چوبش را هم خوب محم کن پنبه   شهیو آن سرِ ش  دیبن

  ضرر زننده است. ذهنو فکر و عمل بر حسب من  دیهر د

.  م یرا بشناس  ییبه ما تا جدا  کند کم م  اول زندگ   یها سال  یابزار بقا است و برا  ایاسباب    ی  ذهنمن  نیا

ا  میاچه آمده   ی ما را که برا  منظور اصل  ی جلو   کهنیا  ی به ضرر زدن برا  کند بعداً شروع م  ول جهان،    نیبه 

آسمان بزرگ درست    ی  در درونمان   م،یرا باز کن   فضا   م یتوان نم  رید  م،یبمان  ذهنمن   شهی. چون اگر همردیگ م

  . میاآمده   نیهم یکه برا م،ی کن

  ی فضا  ی م،یاصورت آمده   نی، به ا(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره صورت  نیبه ا میاکه عرض کردم ما آمده 

  ن ی با اتفاق ا واشیواش ی، ها)](دایره همانیدگ  ١ [شل شماره   ها دگی با همان میامرکزمان را بسته  م، یهست   خال

(دایره    ٢[شل شماره   میدار در اطراف آن، مرکز را عدم نگه م   ییو فضاگشا  افتد م  اقض   لۀ یلحظه که به وس

 یلحظه برا  نیا  م،یرا از مرکزمان بردار  ها دگیهمان  نیو ا  میبشو  لیدوباره ما تبد  می که الزم دار  یو ابزار  عدم)]
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و شما در اطراف آن فضا باز    دهد ذهن ما اتفاق را نشان م   شهیهم  لحظه است.  نیما فراهم است و آن اتفاق ا

  دن یقبل از د   عنیت،  لحظه است قبل از قضاو  نیاتفاق ا  رشیپذ  میتسل   است.  میکار تسل  نیا  ر یاسم د  د، یکن م

[شل    هیاز جنس مرکز اول    عن ی  کند، کار مرکز ما را دوباره عدم م   نیو شرط که ا  دی بدون ق  ،ذهنبر حسب من 

  . کندم   (دایره عدم اولیه)] ٠شماره 

با    شود، م   ها دگ یهمان  نی، ا ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   شود مرکزمان جسم م  میشو م  دهیهمان  وقت

  یی و شناسا   کار با آگاه  نی . ا(دایره عدم)]  ٢[شل شماره   شود دوباره مرکز ما عدم م  ییکامل و فضاگشا  میتسل

  لۀ یخداوند است، به وس   یباز    است،زندگ  یباز   ی است،لحظه باز  نیکه اتفاق ا  ردیگ موضوع صورت م  نیا

  م یتعم  دیلحظه است. شما نبا  ن یلحظه مربوط به ا  نیاتفاق ا  رشیپذ  .دیریبپذ  دیو شما با  افتد او و قضا م  دۀارا

با ذهن    دینه! شما دار  رم؛یبپذ  توانم را نم   زهایچ   بعض  رم،یبپذ  توانم را م   زهایچ  بعض   رم،یپذ م  ایکه آ  دیبده

 توانم  را م   نیخُوب ا  لیکه: «خ   دییگو لحظه، م   نیاتفاق ا  رشیپذ  میی. مثال بودهد م  می . ذهن تعمدیکن فکر م

من ظلم را   دییگو ظلم است، شما م  ن یموقع، ا  چیه  رمیبپذ  توانم را نم نیا  ول  رم،یبپذ  توانم را م  نیا  رم،یبپذ

  .  دهد م می !» نه! ذهن شما دارد تعمرم؟یبپذ

  ،  باشندگ   عنی  »  »Isnessس یدر انگل  م ییگو م  است  لحظه، اصطالح  نیا   لحظه و باشندگ  نیراجع به ا  م یما دار

لحظه   نیکه ا است  کاِر قضا است، کارِ خداوند است، کارِ زندگ  نیا  د،یریپذ است، شما آن را م  ونهلحظه چ  نیا

ن  اریدر اخت   افتد، اتفاق م   یطورنیا   ی ر یراه د  چیه  د،یدر اطرافش فضا باز کن  دی . شما موظف هستستیما 

اتفاق است.     ذهن. خود من مان ذهنمن   لۀیبه وس   م یرا کنترل کن  ظهلح   نیاتفاق ا  میتوان ما نم  کهن یا  ی. براستین

  . ستیدر دست شما ن گذرد، از ذهن شما م  یلحظه چه فکر  نیدر ا کهنیا

ا  نیبنابرا  پس اتفاق  ا  ن یشما  را،  م   نیلحظه  دوباره  را  ا  م،یگو لحظه  م   نیدوباره  را  تعم   میگو لحظه    م، ینه 

در درون ما و مرکز ما عدم   شود که باز م  ییفضا  نیو ا  دیکن لحظه فضا باز م   نیدر اطراف اتفاق ا  ای  دیریپذ م

از رگ گردن    تر یبه ما است، نزد  زیاز همه چ   تریخداوند نزد   مییگو م   کهنیابا ما است.    شه یهم  شود، م

با ما است. بارها هم مثال زدم    شهیهم   ، میکن به اصطالح باز م  می که اآلن ما دار  ییفضا  نیا  کهن یا  یاست، برا

   ول  د،ینیب م   تان سها را با چشم حپرنده  گذرد،  پرنده م  یسر   ی  د ینیب م  دیکن که شما به آسمان نگاه م

 ند؟ یب م  کسرا چه   خال   یفضا   ند،یب م  . خُوب پرندگان را چشم حسدینیب اطراف پرندگان را هم م  یفضا 

من را گوشتان    ی. صدادیشنو  من را م  یشما صدا   زنم، من حرف م اآلن  با ما هست.  شه یکه هم  ییفضا  نیهم

گوش    نی. سوت را که ادیشنو  صداها را هم که سوت است م  نی. اما فاصلۀ بشنود م  زندگ  یروین  لۀیبه وس
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  ضا ف  نی سوت را سوت درونتان که هم  شنود؟ م  یزی چ. سوت را چه شنود صداها را م  نیبشنود، ا  تواند نم

  درونتان است. یفضا  نیاست، هم 

و فعال   است  ذهنرفتن به من   ی  ارتان،ی در اخت  دیلحظه شما دوتا ابزار دار  نیاست که در ا  ن یکار ا د یکل  حاال 

،  ها)] (دایره همانیدگ   ١  [شل شماره  دیاشده  دهیبا آن همان   دیگرفت  ادی شده و هرچه که    شرط   یکردن الوها 

از پدر و    دیاگرفته   اد یکنند،   کار مجا چه آن   کنند، کار مچه   جان یکه ا  تانی رفتار  یباورها و الوها   نی هم  عنی

ی او خردمندانه   رکانهیز  اریکه راه بس  رید   ی.  دیرا فعال کن ها  آن   د یاست که برو  ن یا   یمادرتان، از جامعه،  

که سوت را    است که شما آن قسمت عدم، آن قسمت سون و سوت   نیا  (دایره عدم)]  ٢ل شماره [شاست  

 توانند  . مردم از آن نمدیاز آن استفاده کن  دیرا بخواه  نآ   ند،یب آن خأل را م  شنود،  صداها را م   نی ب  شنود، م

اگر آن سوت نبود در ما که با    مثالآن دائماً مورد استفاده است.    اند. ولاستفاده کنند، چرا؟ تا حاال نکرده

صداها سوار    ن ی. چون امیبشنو   میتوان که صداها را نم   می. اگر سوت را نشنومیحرف بزن  م یتوانست نم  ریهمد

ا را صداه  یجور   ی. تازه همان سوت است که  کند آن دائماً کار م  دینیبم  پسبر آن سوت درون ما است.  

  زندگ   ا یخداوند است    یروی ن  نی هم  عنی.  دهد م  دنیدرون است که به چشم قدرت د  ی . آن فضاشنود هم م

  .  کند م دنیکه چشم را قادر به داست 

از آن    د،یدست نزن   ارانهیکه تا حاال به آن هش  ییآن عدم، آن فضا  ز،یچآن نه   دیبا  ارانهیشما هش   نیبنابرا  پس

لحظه   نیکه اتفاق ا  دیکن  ییشناسا  قاًیاگر عم  ردیگ کار در شما صورت م  نیا  .ییفضاگشا   یبرا  دیاستفاده کن 

  دهد، به شما نم   سانیچون شرابِ    د،یریشراب ب  دیتوان ندارد، از اتفاق نم   ارزش مقاومت ندارد، ارزش زندگ

به    کس  ی  .دیآ بدش م  ای  دیآ خوشش م   ای   رد،یگ م  ذهنمن که    دهد م  یشراب  دهد، م   شراب جسم   د ینیبب

شراب را شما    نیا  دهد، م  یشراب خوب  کند، م   فیتعر  کس  ی  دهد، م  یشراب بد  ی  د،یگو شما ناسزا م 

ما فراهم است، در    یذهن برا  لۀیکه به وس  یشراب  نیعالوه بر ا  حاال   است.شراب جسم   نی. چون اد یخواه نم

  ا ی  دیگو موالنا م  وقتآن سون را،     هست که وقت  یر یجور شراب د ی   شود،مردم داده م   لۀیبه وس  رونیب

به آن سون    شما به آن، به آن سون، ول  م،یاشرح را در مرکزتان گذاشته   نیکه ما ا  دیگو قرآن م   هیآ  حت

  ر یخودتان را ز  دیآن سون را، شما با  دیکنترل کن   دیتوان شما نم   . دیکن  دایپ   ذهنتان دسترس  لۀ یوسبه   دیتوان نم

  .  دیاوری کنترل آن درب

مقاومتتان را نسبت به    واشیواش ی  ی است،لحظه باز  ن یکه اتفاق ا  دیکن  ییکار اگر شما واقعًا شناسا  نیا  یبرا

لحظه فضا باز    نیدر اطراف اتفاق ا  خواهم که من م  دی کن م  ییشناسا  واشیواشی.  دیکن لحظه کم م  نیاتفاق ا
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به اتفاق    وقت  .کند م  دایلحظه را، آن سون دارد وسعت پ  نیاتفاق ا  رمیپذ و م  کنم فضا باز م   کنم. چون وقت 

نم   شود آن سون جمع م  کنم، مقاومت م  قرار  هرچه    د،ی. هرچه واکنش نشان بدهردیگ و در دسترس من 

 د، یولو در جمع هست  شه،یشما هم  پس   د؟یکن . توجه م شود تر م دسترس   رقابلیآن سون غ  د،یمنقبض بشو

که    مین یبب   ای   میطرف مقابل را کنترل کن   میبخواه  کهنیبدون ا  لس، یر  ارانه،ی حواستان به خودتان است که هش

ما    وقت   چون  م،یقضاوت کن  میبخواه  ذهنمان  لۀیوسو به  دیآ خوشمان م  ای  دیآ ما بدمان م  کند، کار م ه  او چ

در جامعه،    میرو که ما م  م ییو ما بو  میکن مان استفاده م از ذهن حتماً    م،یکن و مقاومت م  میکن قضاوت م 

نه، شما به نفع خودتان    ای  دهند که مردم به ما شراب م   ست یمهم ن م،یبرگرد  م،یبه همه شراب بده  م یخواه م

    د؟یکن . توجه م دیکن کار م دیدار

است  مطلب  نجایا می  شما  جبران،  قانون  نام  م   د ییگو به  م  روم من   مردم کم شناسا  کنم به    کنم  م  یی و 

 ی ها که من   م ییرا بو  ن یا  کنند، و جبران نم  کنند  م  یبه من و بد  کنند  م  ن یمردم توه   ول  ، صورت زندگبه

بهتر،    شتری: هرچه ب دیگو م  ذهن. اصال من کنند جبران نم  وجهچ یهبه  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   ذهن

دگ یچون آن همان  ،ی زیندهم چ   رم،یبهتر است که من از مردم ب ذهنمن   نیبشوند. پس بنابرا  شتریب  دیبا  ها   

  گذارند  نم   د،یو پول نده  دی را بردار  مغازه، اگر جنس   ی   دیبرو  شمامر مجبور بشود.    شناسد جبران را نم

به شما داشته   که جبران بستگ  دیایب شیپ یاگر موارد  . ولدیپس جبران کن  د،یپول بده دیمجبور هست ،دیببر

رفته،    ادشی  دیحاال شا  دییگو م   ؛دیرا دعوت کن  شانیا  دی اش، شما باشما را دعوت کرده به خانه   باشد، مثال کس

  خواهد،  است و نم  ادیاگر پولش ز  مییگو ما، م  میکنپول قرض م   کس  یو از    کنم جبران نم  ،کرده که کرده

گرفتن و کم دادن در ما    ادیو ز  زرنگ  یالوها   کهنیا  ی. چرا؟ برارود م ادمانی. قانون جبران  رید  میپس نده

  هست. 

به ضررش    یز یچچه   فهمدنم   ذهنمن   البته که به ضرر ماست، ول   ؟قانون جبران به ضرر ماست  یعدم اجرا  نیا

  یاست. مثال    موارد واقعاً زندگ   نیاز هم ل شماره   م یقانون جبران است که اگر ما فضا را باز کن  ساز٢[ش  

ت که ما، امروز هم در قصه  محال اس  عنیجبران است.    شده و زندگ گشوده   یفضا   نیا  تیخاص  ،(دایره عدم)]

   ی. محال است که شما  ردیرا در نظر نگ   نیا  و زندگ   میکن   یی فضاگشا  ذره ی  میبن   یکار   ی  م،یدار  ی مثنو

دود و   دانم چه م   لهیوسبدنتان اثر مثبت نگذارد. و محال است که شما بدنتان را به  یرو   نیو ا  دیروز ورزش کن

اثر بد خواهد  حتماً    بدن شما اثر نکند.   ی روز و آن رو  ی   دیسوءاستفاده قرار بده مورد  ها  این   مشروب و   دانم نم

از    سانیهر صورت ما قرار است طبق صحبت موالنا، دهندۀ شراب    در گذاشت. قانون جبران در کار است.  
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و مرتب   م یندازی کس را به تفرقه ن چ یه م، یجمع باش م، یکم کن   ر یبه همد م یکن سع م، یباش  ر یبه همد  زندگ

  . تراشم را مرتب م  ام ذهنمن   نیکم خودم، حواس خودم به خودم است و کم مردم، ا لهیوسبه

  یی شناسا  نم،یب و م   کنم فضا را باز م   است که وقت  نیا  اش کوچ کردن، معن   عن ی  دنیتراش   مهکل   نجایدر ا

همان   ام دگ یهمان  کنم م ا  ستین  یطور ن یا  عنی.  تداف م   دگیرا،  برداشتم  با چش  من  را   ام ذهنمن  نیکه 

و    کند من را جسم م  نیشدم و ا  دهیهمان  یزیچ    یکه من با    کنم م  یی به زور، فقط شناسا  اندازم م  زنم، م

شراب    نی. ارمیگ موقع مرکز من جسم است، از آن من شراب م  هر  .رمی ب  از زندگ  سان یشراب  من    گذارد نم

کار حواسم    ن یا  ی. پس برارم یب  دیبا  را از زندگ  سانیو من شراب    دیآ م   ا یشراب از دن  نیا  ست،ین  سانی

همان    رم،یب  از زندگ   سانیلحظه، تا شراب    نیدر اطراف اتفاق ا  کنم م  ییباشد که هر لحظه فضاگشا  دیبا

جبران     یکه    گردم دادن به همه دنبال جبران نم   نیهم حواسم است که به همه بدهم و در ا  سانیشراب  

شما    ول   جبران نخواهند کرد؛ها  این   ،ذهن   یها کنم به من  یخوب  گراز اول که ا  دانم و من م  کند نم  ای  کند م

شما هرچه    ،. مخصوصًا در مورد زندگ شود م  اتریز  دی . هرچه را که ببخشکند جبران م  که زندگ   دیتوجه کن 

  که من   ستین   یطور ن ی. اشود م   شتر یمقدارش ب  شود، جهان پخش م   نیدر ا  دیآور ور ماز آن   یشتر یشراب ب

  شتر یب  د،یده م  شتریبه مردم. هرچه ب  رود م  ادترشیو ز   ماند خودم م   یو کمترش برا  رود م  دهم را مها  این

  بله.   شود، م

  م، یدیرا تراش  مان ذهنو من   م یخودمان تمرکز کرد  یرو   ی یو هرکدام  میما به هم کم کرد دست آخر وقت  

که    دینیب م   پس  . (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره شل    نیبه ا  م یرس باالخره م  م،یکوچ کرد  م، یکوچ کرد

به گنج حضور گوش بدهد، با هم کار   دیای که خوب همسرم ب د ییبو د یمهم است، شما نبا ی ی ند یفرآ  نیدر ا

   ی ینه، شما خودتان    دهند، مردم که گوش نم   ۀیخوب بق  م؟یای چه ب  یمن برا   دیآ او نم   خوب، وقت   می کن

به حرف موالنا گوش  حتماً    کنند . منتها اگر مردم کم م دیخودتان را بتراش   دیخودتان با  د،یتراش خودتان را م

را    ت یب  نیدرست است که ما ا  م،یدان را م   نیندارد و ما ا   اشال  کنند  اگر کم نم  . کنند که کم م کنند م

را که    نیا  کهنیا  یممن است اعتقاد نداشته باشند. برا  تیب  نیدرصد مردم به ا  ٩٩  د،ی. شما، شامیخوان م

با    دیرا خودتان بتراش  ذهننقش من   نیا  دیخواه م   د،ی خودتان تمرکز کرد  یشما رو   که وقت    حت  و.  دانند نم

ان بذارند، انتقاد  ت چرخ  یتنها کم نکنند، بله چوب ال مردم ممن است نه   د،یریگ م   که از زندگ  یشراب

زورمند باشد، تا   دیآدم با  چه؟  عنی  می. تسلدیارشما د است  چه سب زندگ  نیا   است،چه حرکت   نیکنند که ا

ها  این   شما به  زرنگ باشد او برده.  . هر کسردیهم ب  شتر یو حقش را ب  رد یجا که مقدور است حقش را بآن
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ما به هم    کهن یا  یاست. برا  تیب  ن یهم  م،یشو ما به حضور زنده نم   کهن یعلت ا  میدان و ما م   دیده گوش نم 

  .  میکن کم نم 

  خواهد  او را م  رسد، م به هرکس رود، که در طول روز راه م  هر کس یزیرا که طبق قانون ف نیا میدان م  ما

دارد    رسد، که به شما م  ذهنهر من   رون،یب  دیرو م  دی کن خودتان کار م   یاز جنس خودش بند، اگر شما رو

است،    رو یواقعاً ن نیقر  قیبا ارتعاش از طر  رو ین نیکه شما را از جنس خودش بند، ا  کند به شما اعمال م   روین

 ؟ ونه چ  .دیبن  خنث   دیرا با  رونیب  ذهن  ی هامن   ریتأث  نی نفوذ را و ا  نیپس شما ا  دهد، قرار م  ریتأث  شما را تحت

اشاره    د ی. امروز شاگذارندشما اثر م   ی مردم رو  دیرووجود دارد که شما م   ییروی که همچون ن   د یاوال که بدان

(دایره عدم    ٠[شل شماره   ی طورن یمرکزش را ا  وقت   یسررز   ،ی به غزل هم مربوط است، داستان سررز  م،ینب

اگر   نینابراب.  دهم قرار نم  زمدر مرک   از زندگ   ر یمن غ  گفت در مرکزش نبود، م   چ یکرده بود، ه   خال  اولیه)]

در مرکز   نیقر  ق یندارم. او از طر  ازیمن که ن   کهن یا  یچه هست، برا  ازشین   فهمم من م  شود، من م   ینزد  کس

به   ت ینهایبه اندازه ب  کهنیا  ی برا  روم،  من را بشد از جنس خودش بند، من نم   خواهد . م گذارد من اثر م

  خداوند زنده شدم. 

در    گذارد او دارد اثر م  نیبدهد. بنابرا  رییجنس او را تغ   تواند نم  زنده بشود، کس  تینهای به اندازۀ ب  کس  هر

 از ی چه هست، چون من ن  ازشی ن  نیا  فهمم من م  افتد، من م   نهیدر آ  افتد، مرکز من، عکسش در مرکز من م

ها  آن  کهنیمردم را بدون ا  ازیآن شخص ن   نیهم  یبراآن فرد است.    ازیبنم، پس ن  ازی ندارم، اگر من حس ن

. ناظر اگر کند م  نییناظر جنس منظور را تع  دیگو است که م  یزیهمان قانون ف  ن ی. اداد م   صیتشخ   ندیبو

 دو  ٔ به بچه   د، ی باش   عنوان مادر اگر از جنس زندگبه  شما .  کند م   ن ییدارد، جنس مورد نظارت را تع   ذهنمن 

او    دیخواه م   د،یپر از درد باش  ذهناگر من   د،یکن م  نییتع   صورت زندگا به جنس او ر  د،یکن تان نگاه م ساله 

  . او انعطاف دارد.  شود . او هم مدیپر از درد بن ذهنبه من  لیرا تبد

  ن ی و بنابرا  ردیگ نفوذ درد شما قرار نم  ر یز  وجهچ یهمثل موالنا است، به  ای است    یکه مثل سررز    آدم  ی  ول

ا  دهد م   ص یاو فوراً تشخ   رسد، مثل موالنا م  به آدم  ی آدم دردمند  ی   وقت برا  نیکه  دارد،   که ن یا  ی درد 

 نس که ناظر ج  م ییگو قانون است که م  ن یصاف است. هم  ست،ین  ی زیدردش عکسش افتاده در دلش، در دلش چ 

دردش    خواهد صاف است، فوراً م  که مرکزش  دردیآدم ب  یبه    رسد آدم دردمند م  ی.  کند م  نییمنظور را تع 

   دگیدرد دارد، همان  نیکه ا  فهمد درونش. م  افتد عکسش م  بدهد ول  ریی تغ  تواند را بدهد به آن، او را نم 

آن شخص استفاده   بتواند از ارتعاش زندگ   د یکه درد دارد، اگر اصرار نکند به دردش، شا   شخص  نیحاال ا  دارد.
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جاست که  ما بهتر است که خودمان را تغییر بدهیم، این بزرگان    ش یپ  میی گو م  است که  نی هم  یکند، بله، برا

 از موانع هم خودش را به ما نشان م دهد. ی  

جا اشتباه کرده، این را که غلط گفته، این هم  شما اگر ابتدای کارتان است نیایید مرتب بسنجید موالنا را که این

 که نم رسیدخورد به ما، این عقلش نم دهید، کجا  ه، نه، شما باید ببینید که چه چیزی را در خودتان تغییر م

 اشتباه م کنید، اگر قرار باشد که مرتب با محدودیت خودتان حرف بزرگان را بسنجید  کنید، شما دارید اشتباه م

 چهل سال طول م این صورت س ایراد بیرید، در  اشتباه    کشد تا برسید به ی جایی که بویید بابا من و 

 م ر وقتتان تلف شده، اآلن از بندۀ حقیر مرا نکنید.   این کارشنوید که شما کردم. آن موقع دی  

فکر    هابر حسب همانیدگ   ، ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   که وقت مرکز ما همانیده استو تمایل ما این 

 یریم به مردم مخصوصاً به بزرگان، بسیار زیاد است. بیشتر مردم وقتشان را در دید همانیدگها کنیم و ایراد ب

خوانم  کنند. شما تلف نکنید. شما بویید این بیت را م های بزرگ مثل موالنا تلف م از انسان ها آن  و ارزیابی

دم را تغییر بدهم نه موالنا، بله. مخصوصاً هم برای من ثابت  دهم. من باید خوتغییر م   ونه ببینم خودم را چ

 ال داردشده که زندگشام ا.   اگر شما حس درد م کنید، حس جدایی م کنید در فکرهایتان گم کنید حس م

کنید مسائل  کنید حل م ه ایجاد ملکنید، مسئان، ه دشمن ایجاد م تشدید و مسئله دارید مانع دارید در ذهن 

ذهن  کنید، بدانید که اشال من تان خراب است، پیشرفت نم مام ندارد روابطتان خراب شده، وضع مال ت

  ذهن خرابار است. دارید، من 

خوانم در این مورد، موالنا  که بقیه تصاویر را به شما نشان بدهم، چند بیت از مثنوی برایتان م اما قبل از این 

شده را  یعن این فضای گشوده  شده استکند. خُم یرنگ همین فضای گشوده به خُم یرنگ صحبت م راجع 

کنیم، این خُم یرنگ خداست که شراب  که اطراف اتفاق این لحظه ما باز م (دایره عدم)]  ٢[شل شماره د  یببین

 سان هم اآلن صحبتش را کردیم، و مگوید او که در اینی تواند من جا مقص باشد، از ی کاری    ی است،اه ذهن

 ه، مگوید: ندارد با آن قص  

  او ز یرنگ عیس، بو نداشت
  وز مزاج خُم عیس، خُو نداشت

  ) ۵٠٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  جامۀ صدْ رنگ از آن خُم صفا 
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  ساده و یرنگ گشت چون ضیا 
  ) ۵٠١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

رنگالل  نیست یکزو خیزد م  
  بل مثالِ ماه و آبِ زالل 

  ) ۵٠٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

،بدون همانیدگ یعن رنگبی ی دوست مجازاً به معن :رنگدر  ی ما با زندگ وقت غرض و نفاق است. یعن

فقط رنگ قرمز یا    کهاصطالح، یرنگ نه اینیسان به   است،این فضای گشوده شده ی هستیم، این یرنگ 

(دایره    ٠[شل شماره آبی داشته باشیم یا با ی چیزی همانیده بشویم. ما همانیده هستیم با همین مرکز عدم  

شده ذهن از یرنگ عیس و خُم فضای گشوده اگر با مرکز عدم همانیده هستیم، یرنگیم. پس من   عدم اولیه)] 

شود، از جنس رنگ م هایمان تبدیل به رنگ بی ، تمام رنگ در آنویم  شده را برخبر ندارد. ما باید فضای گشوده

 خدا م که جامۀ من شویم. و دارد م انسان ی گوید جامۀ صد رنگ یعن  پوشیده و صد جور همانیدگ ذهن

 رود به خُم صفا، فضای گشوده دارد، م رنگ مآید بیرون مثل نور.شده و ساده و ی  

این یرنگ ی فکر خاص  طوری نیست که مثل یرنگ من و این یرنگ این   ذهن باشد، همانیدگ باشد. 

خیزد، رنگ است، هشیاری حضور است، خداوند است، و از او مالل برنم نیست بله یرنگ و سادگ نور بی 

 در بیرون هرچه باشد، حوصله آدم سر م نواختچیز ی رود. شما از دریا خوششما دیدید که ی آید،  تان م

که توی دریا باشید، م گویید حوصله خیل ر مه  خواهم بروم شهر، اینام سر رفت دیطوری نیست این و بل

هیچ موقع از آب خسته نم و آب زالل. ماه تایی داریم  شود. ما هم به مثل ماهکه در دریای ی عنوان ماه

 شنا منم سؤاکنیم، هیچ سؤال اصال کنیم. ماه ل نم بینید که در من کند. م  چقدر سؤال داریم ما، ی ذهن

کنم سؤال نکنند،  از دوستان که تازه به این برنامه پیوستند خواهش م من    از اشاالت همین سؤال کردن است.

ها را  کند و جواب ذهن سؤال م که مقدور است سؤال نکنند صبر کنند بله پیشرفت کنند، چون من   جاتا آن 

 برحسب همانیدگ ها م اندازد. بله.خواهد بسنجد، سؤال نکنید کار را عقب م  

  گرچه در خش هزاران رنگهاست 
  ماهیان را با یبوست جنگهاست 

  ) ۵٠٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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هایمان را دوست ست که در فضای ذهن هزار جور رنگ به صورت همانیدگ وجود دارد و ما همانیدگ درست ا

هایش را دوست دارد. شما نگاه  ذهن رنگ ذهن داریم، من که من که مرکز ما هستند، برای این داریم برای این 

اش، دانم خانه یالتش، نم اش، پولش، مقامش، تحصاش، جوانکنید ی آدم س ساله که با جسمش، زیبایی 

عنوان من ذهن، اما  هر کدام رنگ است، همه را دوست دارد بهها  این   اش همانیده است، خُوبهمسرش، بچه 

 به آن فایده ندارد. م است  صورت هشیاری ماهگوید وقت  ،تاییتایی باید شنا کند، در دریای یو در فضای ی

 م بشویم اگر فرو تراشیم منشوند  این ماهیان که از جنس زندگ که ما باید از جنس زندگ مان را، با  ذهن

و گره و ذهن که خش جنگ دارند. پس ما در واقع اهل همانیدگ است  خش   ه این فضا را بازنیستیم بل

 م کنیم باز م آدم بی کنیم به کنیم و در دریای هشیاری شروع م که تا حصورت ی اال  فرم شنا کردن، آن جسم

  ایم آن ما نیستیم  ساخته 

این فضای گشوده  ی است اصطالح ی خُم وجود دارد مثل خُم رنگرز و در این چند بیت موالنا به ما گفت که به 

 م شما  م شده،  و  تو،  آن  نمروید  واردش  تو  آن  م روید  باز  را  فضا  همین که  م شوید  تو،  کنید  آن  افتید 

دهد. فقط باید این فضا را باز کنید، این کار به کند، مثال دردهایتان را شفا م رنگ م بی هایتان را زندگ  رنگ 

 ن َفکان صورت موسیلۀ ک م زندگ گیرد یعن گوید بشو و م شود و قضا هم در این لحظه م  داند که چه اتفاق

طور کامل شناخته بشود با این فضای  ذهن ما به که من عرضم به حضورتان که این  برای شما مناسب است. بله.

  گوید که ذهن نمانَد اسمش روز بعث است قیامت است. م من  گشوده شده و هیچ 

  شرط روِز بعث، اول مردن است
  زآنکه بعث از مرده زنده کردن است 

  ) ٨٢١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، 

  جمله عالَم زین غلط کردند راه
  ه کز عدَم ترسند و آن آمد پنا

  ) ٨٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

نشان م که م این این  را عدم کنید  این دهد که همه م گوییم مرکز  از عدم، برای  پایشان خال  ترسند  زیرِ  که 

 م پارک همه چیز را چیدند، تمام همانیدگ فضایی درست کردند مثل ی در ذهنشان ی ها  شود و مردم معموال

هم خواهدریخت.  ترسند ول مرکز عدم و فضاگشایی آن را به هم ریخته شود م ند آن بهرا سرِ جایشان گذاشت

 مان نظم جنگل دارد که در آن بارها گفتیم ما زندگ م افتد، اتفاقات  جا شما پذیرا هستید در این لحظه هر اتفاق
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یواش  که شما باید بپذیرید. یعن ما وقت آمدیم به این جهان نگاه کنید که یواش   آوردهایی پیش م معموال چالش 

افتادیم به محدودیت، ما از جنس هشیاری بودیم آمدیم در شم مادرمان جسممان را درست کردیم بعد آمدیم  

من  یواش بیرون  درست کردیم،  را   محدودیت  ذهن  ه ذهن،  محدودیتِ  تن  محدودیتِ  افتادیم  است،  یواش 

را بپذیرید در  ها  این   خواهدآمد که شما باید  هایی در شما پیش که ی اتفاقات ی چالش محدودیت یعن این 

 ی مثال ش رد بشوید یا فضا را باز کنید بپذیرید بپذیرید یعنغزل داریم یا مثل آب باید از پهلوی  بینیم  دفعه م

  از ما ی نس را که دوست داریم مدر ی پدرمان است یا مادرمان است یا پدربزرگمان است کس ها  آن   ثال

 م نیم.  میرند باید بپذیریم کاری نمتوانیم ب  

کنیم خیل هم عادت کردیم خو گرفتیم آید باید بپذیریم. با ی کس زندگ م هایی در زندگ پیش م پس چالش 

م هم مهویت هستیم  بپذیرگوید  باید  بروم  بشوم  پیش   .یمخواهم جدا  اتفاقات  و  مسائل  سری   ی  بنابراین 

که   است  را باید بپذیرید. دیر یا زود برای هر کس پیش خواهدآمد و این امتحانِ زندگها  این   آمد که شماخواهد 

شده وسیلۀ نیروی زندگ فضای گشوده   افتد و شما یا باید فضا را باز کنید یا به وسیلۀ قضا م   در این لحظه به

کنید  شوید فضاگشایی م دارید یا از پهلویش رد مبرم   را  هاچالش   آن ش را از جلویِ رویتان بردارید. ی از  چال

چالش این   هرکس  زندگ در  بهو  شخص  آن  معنوِی  ورزشِ  برای  زود  یا  دیر  شما    ها  اگر  خواهدآمد.  وجود 

دارید از اتفاق این لحظه به نفعتان استفاده    ها رد شدید شما فضاگشایی کردید و پذیرفتید و از پهلوی این چالش 

 م افتد برای بیداری  کنید. به هرحال اتفاق این لحظه بارها گفتیم برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نم

 ردن نسبت به ذهن ماز ذهن یا م م شما دارید نسبت به ذهن من افتد. بیدار شدن از ذهن یعن میرید یعن  ذهن

 میرید.م    

  م یآور م   رونیب  یازنده   ی  ذهناز مردۀ من   کهن یا   عنی  امت یق  کهن یا  ی» برا شرط روزِ بعث، اول مردن است«  پس

علت راه را گم    نیها به اها، جملۀ آدمهمه، جملۀ آدم   ت»، ی«جمع   گفت اول م   تیهمۀ عالَم که در ب   دیگو و م

تنها پناه ما عدم   که درحال  ترسند از آن م  بذارند ول مرکزشانکنند و عدم را در    یی فضاگشا د یاند که باکرده 

  است.

  تیدو سه ب  نیبدهم ا  یمختصر  حیهست در دفتر ششم که من قصه را قبال خواندم و فقط توض  یاقصه   ی  اما

ها هم چون با ذهن  موقع   . بعض فتدیبدهم و جا ب  حیرا بتوانم من توض  تیدو سه ب  دوارمیبخوانم. ام  تانیرا برا

از شما    که بعض   طورن یقصه هم  ن یبشود و ا  واقع  دیمف  تواند م  فتدیاگر جا ب   . ولافتد جا نم   میبفهم   م یخواه م

  دار یشب ب  یهاوسط   ایصبح    یخردیتُرک ب  ینقل شده است که    یطور نیدر دفتر ششم ا  دیممن است بدان
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  با یدر واقع انسان است که هم تُرکِ ز  خردیتُرکِ ب  نیو ا  خواهد حالش خراب است و مطرب م   ندیب و م  شود م

  م ی نیب م  میشو م  داریکه ما ب  طورن یکه هم   شود م  داریشب ب  یهااست، وسط   خردیب   ذهنمن   درفعال    است، ول

ما شرابِ    به  میخواه  م  م،ی خواه  که ما م  یو مطرب  می خواه خراب است، مطرب م  ذهنمن   لۀیوسحالمان به 

  .  می فضا را باز کن دیکار با نیا یبدهد. برا سانی

م آهنگ همه   کند،  ساز زدن شروع م  تواند م  دیآ مطرب که  نف  خوانَد م  ییهااش  م    که  آن،    د یگو دارد در 

 شود م  عصبان  است ذهنکه انسانِ من  خردیتُرک ب نی اهل کجا هستم و ا دانم خوردم، نم  یزی چه چ دانم نم

قضا.    د یسرهنگِ شا  رد،یگ م را   شیجلو   اصطالح بزند و نابود کند و سرهنگتا سرِ طرف را به   کشد و گرز را م

  ی ز یچکه، مطرب چه   دیگو و دارد م  شود که در اثر گشوده شدِن فضا بلند م  یکه مطرب  دیآ باالخره به عقل م 

  ، ستیات نبچه  نیتو ا  ،ستیهمسرت ن   نیتو ا  ، ستیپولت ن  نیتو ا  ،ست ین  دگ یهمان   نی: «تو ادیگو م د؟یگو م

  یی فضاگشا  وقت  آن تُرک. اآلن هم  یمطرب برا  دیگورا م   نی.» استینتو    دهد، هرچه که ذهن نشان م  نیتو ا

صورت  به ما بدهد، دارد به   سانیشرابِ    خواهد م    است،شده که مطربِ زندگگشوده  یفضا   ن یما، ا  میکن م

  است:  نیت ایدو ب نی . اکن  نف  که بتوان سونت استفاده کن نیاز ا بتوان د یبا . ولکند صحبت م  نف

  تو  از نف   شیاثبات پ رمدم
  ز اثبات بو  یکردم تا بر  نف 

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

  ساز را نی ا نوا آرم به نف  در
  راز را دیمرگ گو  ،یر ی بم چون
  ) ٧٢٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و   م یرا بتراش مان  ذهنمن  می گفت که م  یز یکردن، همان چ  یی تایو حس   زندگ یِ پا ی بلند شدن رو  عنی اثبات

   عنیاثبات است.    ن یکردن، ا  دا یرا پ  هیدوباره آن مرکز اول   ، زنده شدن به زندگ  عن ی. اثبات  میبه تو زنده بشو

 ن یسفانه اأمت   . ولمیستیا ذات خودمان م  خدا و   یِپا  یِو رو   میما از جنس خدا هست  میکن ثابت م  کهنیمثل ا

  ر ید  د،یاگر شما ذهن را فعال کرد   عنی.  رود از دستمان م   م،یکن م  نف  کهنیلحظه، قبل از ا  نیا  ایلحظه    هر

اثبات است،  نیکه ا م،یکه آن قسمتِ نرم و سونمان را فعال کن میلحظه ما انتخاب دار ن یا وجود ندارد. اثبات

که تو نزن من را، من    دیگوآن تُرک که پادشاه هم هست به او م   به.  ستیکه اثبات ن  می ذهن را فعال کن  میبرو  ای

   ستیخداوند با  یپا  ی رو ،ی زنده بشو   قرار است به زندگ است که تو  ن یو آن ا دهم م  اد یبه تو  ی زیچ   یدارم 
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ب ابد  تینهایو  ا  ایرا    زندگ  تیو  در  را  بن  نیخدا  تجربه  اکن نم   ول  ،لحظه   تو   ونچ   گذردلحظه م  نی. 

  ی که تو  ستین  نیا  نف  حاال،.  کن نم  از تو اثبات، چون نف  رمد . پس میشو بلند م  انساِن ذهن  ی صورت  به

  ی ما تو   میتوان ذهن بماند. نم   یو تو   یرا نگه دار   ذهنمن   ول   ستم،یام نکه ُخوب من بچه   ییبو  ذهن بمان 

 ذهن هم   یتو  ول  ر،یفکر د  یبه    میبرو  یفکر  یاز    ر،ینقطۀ د  یبه    میبرو  یانقطه   یاز    م،یذهن بمان

  .  می کن م نف م یکه دار مییبعد بو م،یباش

آن    ام   دیکار با  نیا  ینباشد. برا  ذهنلحظه من   ی  عن ی  ندازد،ی ب  رونیما را از ذهن ب  دیبا  قتاًیکردن حق   نف

. چون آن سون میفضا را باز کن   دیبا  میندازی به کار ب  می را اگر بخواه  سونمان  .می قسمت سونمان را باز کن

قضاوت مقاومت و   ستیآن سون بلد ن  است.دارد، از جنس زندگ رشیپذ ییدارد، توانا شیگشا ییفقط توانا

مورد انسانِ    نیدر ا  که   دهد باالخره مطرب جوابِ آن پادشاه را م   پس  را، عقل خودش را دارد که عقل کل است.

من    مییوب  می کن  نف   مییایاگر ما مرتب ب  عن ی.  یتو از اثبات بو ببر  کنم، م   که من نف  دیگو م    است،ذهنمن 

  ذهن  نیا  ول  ستمیمن پولم ن  کنم م  نیاآلن پول من کم شده است، ناراحت هستم، به خودم تلق  ستم،یپولم ن

تلق  نیتلق  ه  ول  است، ا  ییممن است فضاگشا  قتاًیحق  ییجا  یکنم،    نیکنم،     ولاثبات است.    نیکنم، 

من همسرم    ستم،یمن پولم ن  میبو  نیمرتب مثل ماش  انکار کنم، ه  ذهنمن   لۀیوسرا نگه دارم، به   ذهنمن 

وار آن را  منافق   ییگو همان لحظه که م  ای   لحظۀ بعد باش   ول   ،ستم ین  ام من خوشل  ستم، یمن بدنم ن   ستم، ین

  . میکار را انجام نده نیاست که ا نخودما یرا ما حواسمان رو  نی ا ؛یبذار  شیبه معرض نما

 م یبدخواب شد  ذهندر وسط شبِ من   دیبو  خواهد  شده است، مگشوده   ی مطرب که در واقع فضا  نیپس بنابرا 

   مطرب بزند و به ما م  میخواه از شدت درد، م  میاشده  دار یشده است، ب  ادی ز  مان ی دردها  کهنیا  ی ما، چرا؟ برا

   است، باال هم ساز بزند، منتها سازش نف   دیای ب  م،یکنباز  فضا را    م، یردا   اجی احت    بدهد. حاال به مطرب زندگ 

  . دیکرد ییشما فضاگشا کهن یا یبرا  است،واقع نف  ،نف  نیمنتها ا

  ساز را نی ا نوا آرم به نف  در
  راز را دیمرگ گو  ،یر ی بم چون
  ) ٧٢٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

آگاه    د یباشد، با  ت یفیک یباشد. اگر ب  تیف یپرک  اشییلحظه فضاگشا  نیکه مقدور است در ا  جا تا آن   د یبا  هرکس

کند.   نف   قتاًیکه حق  اوردیمطرب را باال ب  نیا  تواند بشود، نم  میتسل  تواند کند، نم   ییفضاگشا  تواند باشد که نم

برود جلو، امتحان کند و حالتِ تواضع داشته باشد و    دی با  ه   ول   کند م  ذهن   آگاه باشد که نف  د یبا  هرکس
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و بداند   توانم من، من، من م  د یباال بو  دیای کم کند، هر لحظه ن   زندگ  د یکار، با نیبداند که عاجز است در ا

  .هان ینکند، متواضع باشد، بله همۀ ا یینماقدرت  تواند، نم  ذهنکه با من 

  : دیگو م نیبنابرا پس

  تو  از نف   شیبات پاث رمدم
  ز اثبات بو  یکردم تا بر  نف 

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

  ، یی با فضاگشا  میاوریبه صدا درب  دیرا مرتب با  ییرا، سازِ فضاگشا  ساِز زندگ  نی»، اساز را  نیا  نوا آرم به نف  در«

آن مرگ که    م،یریم م  شتری ب  ذهنو ما به من   شود تر مفضا گشوده   هرچه  .ذهننسبت به من   می ریبم  واشیواشی

   ذهنمن   م، یدارنگه   م یتوانرا نم   ذهندر واقع زنده شدن به خداست، آن خودش راز را به ما خواهد گفت. من 

  به ما.  دیراز را بو

  : آورد را موالنا م تیدوتا ب نیدوباره ا بله،

  ست یضدّ، اعالم ن زمان جز نَف نیا
  ستین دامیب  َنشْأت دم  نیاَنْدَر

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

  ذُولُباب  یآن ا دیبا حجابتیب
  و بردر آن حجاب  نیرا بز   مرگ 

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

که    ها دگ یهمان   از نف  ریانسان، غ  یلحظه ا  نیکه ا  دیگو م .  دینیب طور که مخردمند همان   عنیذُولُباب    بله،

جز    م،یهست  از جنس زندگ  مییاثبات که ما بو  یما برا   عنی.  یندار  اعالم زندگ  ی برا  راه    است،ضدِ زندگ

   دگ یمرکز ما و همان  شودم   نیا  م،یکن فضا را باز م  وقت   .میندار  دگیو مرکِز همان دگیهمان و نف  یی فضاگشا

  ن ی آبشخور، در ا  نی. و در ام یهست   اعالم ما است که ما از جنس زندگ   دیگو راه متنها    نیا  ه، یبه حاش   رود م

 ستاده یجا اذهن آن    عنی.  ستیلحظه بدوِن تله ن   یرا،    آب زندگ   میخور لحظه که ما آب م  نیکه در ا  ییجا

  به جسم بند.  لیبقاپد، تبد دیآم  ور زندگ از آن   وقت است،
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ما،    می خور دارهزارتا نان  کهنی باال، مثل ا پرند در ذهن ما م یر یپس از د  یما   یها  دگیهمان د ینگاه کن شما 

دردها    نیهر کدام از ا  م، یتا درد داربقاپم. پنجاه   خواهم  که اآلن من م  دهند را هل م  ر یهمد  ها نیلحظه ا  نیا

لحظه   نیما را در ا زندگ  کنند، حمله م ه  هانیبمانم و ا ندهز  خواهم بده، من م   زندگ   یبه من غذا ندیگو م

  ها  دگ یهمان   نیا  م،یکن  زندگ  میخواه  م   صورت زندگما به  که نماند. در حال  یز یچ  چیبقاپند و بخورند و به ما ه

 دامیب  یالحظه   چیلحظه است، ه  نیمحل خوردن آب، که ا  نیآبشخور، در ا  نیدر ا  نیبنابرا  پس  .گذارند نم

د  ستین به  حواسمان  زندگ  رانیاگر  باشد،  پرت  ا  باشد،  دردهاخورده  ها دگیهمان  نیرا  و  ما جذب    ی اند 

زنده    خواه  م  ، نیرا بب  زندگ   بدون حجاب  خواه خردمند م  یاگر ا  دیگو م  اند، تمام کرده رفته است.کرده 

را انتخاب کن و آن    ذهنبه منمرگ را انتخاب کن، مردن نسبت    صورتن یدر ا  ،ذهنبدون حجاِب من   یبشو

  را بَِدر.   دگی حجاب را بِدَر، حجابِ همان 

  *** پایان بخش اول *** 
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  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل شماره 

  

  (مثلث تغییر با مرکز عدم)  ۴شل شماره 

  

  (مثلث همانش) ۵شل شماره 

  

  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره 
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  . دهم م  حیتوض تانیهم برا رید یهاشل اول را با  تیب

که در مرکز    دهد نشان م  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]   ٣[شل شماره است    رییدر واقع مثلث تغ  شل  نیا

  د یبا  ذهنمن   دنی و تراش  ریی تغ  ی برا  نیوجود دارد بنابرا  ها دگیجهان در ابتدا همان  نیبه ا  دیآ م  انسان وقت 

که مرکزش عدم   اشدو متعهد بشود و مطمئن ب   (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل شماره را عدم کند    مرکزش

هماهنگ با مرکز عدم    رونیو اعمالش در ب  شیفکرها  دیمطمئن باشد مرکزش عدم است با  کهنیا  یبرااست.  

  د یکن م  رونیکه در ب  ییرهاکه کا   دیمطمئن باش   دیاست که شما با  نیا  اش معن   کلمۀ هماهنگ  نیباشد. بنابرا

  دارد با مرکز عدم.  واقعاً هماهنگ 

همراه مثال با دردها    عنی  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل شماره   دداشته باش  ها دگیبا همان  اگر هماهنگ

.  ستیمرکِز عدم ن از    نیپس بنابرا  عن ی  ها، ن یو آن و ا  نی مثل خشم و ترس و حسادت و ضرر زدن به ا  ا،یباشد  

دو شل    نیبا هم   دیکن  ادهی خودتان پ  یرو   (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل شماره  دیتوان را شما م   تیب  نیا  و

به    وقت   د؟یده م   سانیشرابِ    دیده اگر م  د؟یدهدرد م   ای  دیده مرکزتان عدم است؟ اوال شراب م  ای که آ

بنند،   شان یهاها توجه به نقش که آن  دیشو سبب م  ایآ  د؟ یکن م تا ی د؟یکن را جمع م  هاآن  د یرس ها مانسان

نه؟    ای کنند    ر ییدارند، تغ  ذهن بفهمند من   ا یرا کوچتر کنند،    شان  ذهن  ی هاخودشان باشد، من   ی تمرکزشان رو

مرکز ما    م ینیب م  رود م  ادمانی   . وقتادی ز   لیتکرار بشود در روز خ   دیکار با  نیدر مورد خودتان. ا  طورن یهم

و مداومت داشته باشد،    میعدم بن  دیمرکزمان را با  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل شماره است    دهیهمان 

  جا که الزم است. بله.  تا آن  ،سال   ی، ماه  شش

جهان با    نیبه ا  دیآ انسان م  که وقت  دهد نشان م  (مثلث همانش)]  ۵[شل شماره   مثلثِ همانش است  نیا

و در زمان قرار    شود مرکزش از جنس جسم م  ندیآ م  ها دگیهمان  نیبنابرا  شودم   دهیمختلف همان   ی زهایچ

مقاومت و    تی صدوتا خا  بیترتن یو به ا  ردیگ قرار م  یو در زمانِ مجاز   شود م  یجسم مجاز  ی. پس  ردیگ م

 دیآ خوشش م  ای لحظه کار دارد.  نیاست که انسان با اتّفاق ا نیا اش معن مقاومت.  شود م دایقضاوت در او پ

  ا ی  می خواه که ما از خدا م  میخوان م  میدار  تیو در ب  ردیشراب ب  خواهدلحظه م  ن یو از اتّفاق ا  دیآبدش م  ای

.  م یده م  سانیها شراب  هم به آن  مابدهند.    سانیکه امتداد خدا هستند به ما شراب    رید  یهااز انسان   حت

  ن یا  اش ما و عرض کردم مقاومت دوباره معن  میده نم  سان یشراب    میاگر مقاومت و قضاوت دار  نیپس بنابرا

  کند  انسان فضا را باز نم کهن یا عنینه. مقاومت  م،یکن م یکار و کتک  میجنگ  و م  میکن م زهیکه ما ست  ستین

مقاومت است و   کار  نیا  نیبنابرا ی است  اتفاق جد  و  ردی ب  تیهو  رد،یب  زندگ  خواهدلحظه م  نیو از اتّفاق ا
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کار  ها است به آن   دیست و دها دگیهمان  نیرا که برحسب ا  ذهنسبب خواهد شد که ما قضاوت من   کار  نیا

ما را رها    ذهنمن   م،یدار  ذهنما من   میلحظه کار دار  نیبا اتفاق ا  میما مقاومت و قضاوت دار  اگر.  میندازیب

  د ی گو قاعدۀ مثلث م  نیو ا  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره مثلث    نیبه ا  مییایقرار شد ما واقعاً ب  . ولکند نم

کرده و    که کار غلط  داندخودش، م   یااز کاره   کندم   عذرخواه   شودم  دهیپد  نیمتوجه ا  که انسان وقت 

  ن یغلط بوده بنابرا  نششیب  ده، یآن د  عقلی ب  قیبوده به خودش ضرر زده از طر   دگیهمان   یهرموقع که مرکزش  

  ۶[شل شماره   خواهد  عذر م  از زندگ   (مثلث همانش)]  ۵[شل شماره   شود م  دهیهمان  یهرموقع مرکزش  

  این کار   ظه،لح   نیکند در اطراف اتفاق ا  ییفضاگشا  دیبا   این کار  یلحظه. برا  نیبه ا  دیآ و م  (مثلث واهمانش)]

  ی ز یانگشفت   تِ یکه دوتا خاص  مینیب حالت م  نیا  در  .کند . مرکزش را عدم مکند جسم او را دوباره جان م

ی  ار ی هم که در ذات هش  یر ید  ت یخاص   یشر است و     یصبر است     ی.  دهد خودش را به ما نشان م

  ا ی ذهن بشود    ای بشود و    ذهناز جنس من   خواهد نم  موقعچ یاست. خداوند ه  زیپرهی است  ذات خداونداست  

[شل  جسم را   ی کهن یاز ا میکن م  زیپره  می. پس ما هم که از جنس او هست اندبم  جسم بشود و جسم باق ی

  ق یو درواقع ما از طر  د یایرا به مرکزمان ب   اگر جسم  میدان . و ما ممیاوریبه مرکزمان ب  (مثلث همانش)]   ۵شماره 

کار    نیخُوب ا  .دیمرکزتان را جسم کن   کهن یاز ا  دیکن م  ز ی. پس شما پرهم یدار  ذهنصورت من   نیدر ا  مین یآن بب

که    م یگرفت  ادیاز قبل ما    کهنیا  ی . براستیآسان ن  زیپره  نیا  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره .  ستیآسان ن

ب  ی ادی ز  ی زهایچ م  میاوری را  دارد  هم  اآلن  و  مرکزمان  بعضدیآ به   .    اموقع اخت   هانی ها    ست، ین  ارمان یدر 

  الزم است. جیاست که تدر نیهم ی. برامی خودمان کار کن  یرو دیبا واشیواشی

قدر چه  ر،ید  دیدیفهم  دیرا خواند تیب  نیا  د،یدیفهم  ریممن است فکر کنند که آقا، خانم، شما که د  برخ 

باز شدن وقت خودش    نی. اشود باز نم  یاقهیپنج دق  شود باز م  گل وقت   ی  دینی ! نه. شما بب م؟یموالنا بخوان

مختلف    یهاقسمت   م،ین یطور جامع خودمان را بببه  می ما بتوان  کهن ی. اکند کار م   زندگ  نی و با قوان  ردیگ را م

و تا    دیخودتان کار کن   ی رو  دیموالنا گوش بده   سال دوسال سه دی. شما بابرد زمان م م ین یبب  میخودمان را بتوان 

مرتب    شما ه   ر ید  کندکه حتماً کار نم   رندیگ م  رادیا  که . آن کسان دینکن   عجله   است. چ  به    چ  دیدیبفهم

  که   موقع   کهنیا  کما    است.ج یکار تدر  نیا  ول   میکن کار م  م ی. ما دارستینه. دست ما ن  د،یکن موالنا گوش م

 ذهنمن  یآن    میرا ساخت    .ی روزه نبود، دو روزه نبود   ذهنمن  ه را شما مسال  پنجاه  در عرض دو   دیخواه

  زد یفرو بر  دفعه ی   ها بعض  یباشد برا   ی زدیامان ندارد مر لطف ا  میگو نم  د؛یکن  اصطالح متالشسه ماه به 

  همه   نیکه ا  رید  فهم گرفت که آقا حتماً نم   رادیا  و اگر کس  د؛یاست. پس ادامه بده  جیطور معمول تدربه  ول

  . ستیدست خودم ن  ول فهمم ! نه مخوان باز هم م خوان موالنا م
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  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل شماره

  

  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل شماره 

  

  ذهن) (افسانه من  ٩شل شماره 

  

  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل شماره 
  : خوانم هم م تی. بدیدان  را م  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل شمارهمثلث   نیا طورن یهم  و
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  میتا جمله جمع باش  سان،یشرابِ  دردِه
  م یفروتَراش ی یخود را  یِنقشها تا

  ) ١٧٠٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

لحظه به ما کم   نیاست که ا  ن یخداوند ا  تیخاص   (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل شماره که    دینیب م

است که    نیا  لحظه قصد زندگ   نیلحظه. ا  نینباشد در ا  زندگ   ایخداوند    ت یکه مورد عنا  ستین  کسچ یکند. ه 

ا را از  ا  فۀی . وظهادگ یهمان  نیبه ما کم کند و جذب کند خودش  آن   نیما  تا  جا که مقدور است  است که 

  . می نینب  دگ یهمان  قیاز طر عن ی. می نباش پرسته ماد

مثال    د،ینیب مثال پول م  دین یب م  یزیچ   یبرحسب    دی نیب م   که وقت   د یباش  ار یهش  دیتوان م  قدرن یشما ا  پس

 د ی هست  نیخشم   قدرنیاصال ا  د،ی هست  ن یخشم   لیخ   دهد به شما بدهار است پولتان را نم   کس  ی   دینیب م

  از زندگ   کوچ  جنبۀ  ی  ست ین  تان تمام زندگ  نی. ادی هست   دهیکه با پول همان  دیدان شما م   د،یو ناراحت هست

   ندارد، همۀ زندگ  . اشالدیریب  دیهم اصال ندهد نتوان   دیبدهد شا  خواهد پول شما را نم  کس  ی شما است.  

  ده یکه شما با آن همان   دهد پول، نشان م  شود م  یو جد  دیده م   تیاز حد شما اهم  شی ب  وقت  ول   .ستیشما ن

ا  د،یدردپرست هست  د،ی باورپرست هست  د، یپرست هستاگر خانه   د،یپرست هست. اگر پول دیهست شل    نیمثل 

پس خداپرست    د،یپرست هستزمان   د،یپرست هست، مان ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل شماره

 ت ی ف یبا ک  م یتسل  نی. حاال، ادی بن  ت یفیبا ک   میتسل   یجور یاست که شما    ن یکار ا  یدر ابتدا   خداپرست .  دیستین

  ا ی  تیف یبا ک  م ی. و تسل(مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل شماره   دیعدم کن  دیمرکزتان را بتوان   کهن یا  عنی

د  یبن   ییفضاگشا  دیخواه شما مرتب م   عن ی.  خواهدم   جیهم تدر  نیا   است، کار سخت  تیف یبا ک  یی فضاگشا

  . دیآ از ذهن با شما م  یزی چ  ی قلم  ی  ول دیکن  ییفضاگشا دیخواه  م لحظه، ه نیدر اطراف اتفاق ا

  ی ها . برنامه میداد  حیرا ما توض  هان یاصطالح غالم هندو اهفتۀ قبل آن به   یِدر داستان مثنو   ا یو    داستان دقوق   در

که    جاتا آن   نیبنابرا  پس.  م یکرد  ان یب  م یتسل  تیف یک   یبرا   یبودند، مطالب جالب  یخوب   یها برنامه   ٨٨٢،  ٨٨٣

شما با    ییلحظه و اگر فضاگشا  نیدر اطراف اتفاق ا  م یکن م  ییمقدور است نه با ذهن، بدون ذهن، فضاگشا

بشوم    میتسل  خواهم  که من م  دینگه دار  تان ی اری در هش   . ولدیبن   دیندارد. صبر با  اشال  چیه   ستین  تیف یک

به شما دارد     زندگ  تیعنا  ن یکه هم   دید  دیخواه  یروز    ی  دیدار  ه نگ  تانیاری. در هشدی. عجله نکنشود نم  ول

  . دی کن ییفضاگشا به راحت د یکه شما بتوان  کند کم م 
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مثلث همانش را داشته    نی اگر ا  میکه گفت  است  ذهنافسانۀ من  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره هم    نیا  بله، 

به    میکن ما شروع م  میگذشت  هنوز در مرکز ما باشد از ده دوازده سال  ها دگ یاگر همان   مدت   ی پس از    میباش

و دست  ی است  از سباال مسئله   نیهم   ی است، ساز مانع   لیضلع سمت چپ مستط  دی نیب . مساختن موانع ذهن

و    ی ساز مسئله   یساز در مانع   می کن م  ی گذاره یرا سرما   زندگ  یرو یما ن   نیپس بنابرای است  سازراست دشمن 

  ی به    ل یتبد   سبِ زندگ  ن یا   مدت  ی و پس از    میشو جهان محروم م   ن یو از منظور آمدنمان به ا  ی سازدشمن 

 ذهنافسانۀ من  م م  ماندارد.    یسازگار   قتیما با حق   یها نش یاز ب  کدامچ یکه ه  یطور به   شود اصال ی به    میرو   

.  میبشو  یطور نیا  م یخواه . نم دیآ جور درنم  تیبا واقع   ها، ن یو ا  م ییگو و م   می نیبهپروت که هرچه که م   یفضا 

  . دیراه را نرو نیا دیگو موالنا م   است.ذهنهمان جهنم من  نیا

در تفرقه است حس    ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره شخص    نیا  »میتا جمله جمع باش   سان،یدردِه شرابِ  «

را عقل م  کند، م  دیشد  ییجدا ب  هیبق  داند عقل خودش  ب   درحال  داند م  عقلیرا  است.    عقلیکه خودش 

کس  ت یجمع  تواند نم با  باشد،  جدا  ییتایحس    تواند نم   داشته  حس  و   اشییبند،  باورها  برحسب 

که در  است     ذهنمن    یو    م یخواه  نم  بله.  کند،  م  یی فعال است از همه و خدا حس جداً کامال   ها دگ یهمان 

   ی و در    کند شروع م  رشیو عدم پذ  ت یلحظه را با عدم رضا  نیا   است.ناراض  شترش یو ب  کند زمان کار م

به همه.    دهد بدهد درد م  سان یشراب    کهن یا  یو به جا   کند م  ادیرا ز  شیدردها  کند، م   ذهن پر از درد زندگ

  . ماند جهنم م ی  هیو پخته است که شب دهیکامال رس  ذهنمن   شخص نیچن ی

ما مثلث واهمانش را    میکه گفت  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره شل وجود دارد    نیدر مقابلش ا  اما

  ن یو اگر ا  دیکن شروع م  ییلحظه با فضاگشا  نیاتفاق ا رشیلحظه را با پذ  نیکه ا  می قرار داد  لیمستط  یداخل  

در طول زمان    و اگر فضا به اندازۀ کاف  شود م   تیفیپرک  تانیی و فضاگشا  متانیتسل  واشیواشی   دیکار را بن

خواه بشود  گشوده  شما  درون  ا  دیددیدر  شاد  نیکه  م   سببیب  یچشمۀ  درون شما  و   دیآ م   جوشد از  باال 

   وقت  دینشست  طورن یکه هم  دیددیخواه  شما  .میشو م  نندهیها آفرحل چالش   یکه ما برا  دید  میخواه   واشیواشی

  ی شاد   ،قدرت زندگ   ،زندگ  تیهدا  ، عقل زندگ  ،زندگ  تیگشوده شده، حس امن  ی از فضا   دیکن م  ییفضاگشا

  باشد.   یتکرار  دینبا  یفکر  چیدر انسان ه  دیدان که م   طورن یهم  آلده یطور او به  دیآم   نندگ یمخصوصاً آفر  زندگ

ا  دهیها همان شان و با آن اند در ذهن گذاشته را    دهیپوس  یها فکرها انسان   کهنیا انسان است.   ن یهستند    ننگ 

باشندۀ خالق و شاد و فضاگشا   ی ما  عن ی د یدو بار تکرار کن دیفکر را نبا ی شما  کنم عرض م  آلده یا طوربه

  ن، یتحس  رش، یپذ   انسانِ به حضور زنده شده به راحت   یشما در    .میهست   ز یو نرم، پر از صبر و شر پر از پره

(افسانه    ٩[شل شماره   ذهنبرعکسِ من   کند انتقاد نم   شخص   نیچن   ی عدم انتقاد،    ها،ب یعدم توجه به ع
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واکنش نشان    شوند، بند مردم اصالح بشوند، با انتقاد مردم اصالح نم  دیانتقاد با  کند که فکر م   ذهن)]من 

ما را    زندگ   میکن که ما درست حرکت م  کم  ی   دینگاه کن  شما .  در زندگ  میندار  نقدبه نام    ی زی. ما چ دهند م

چرا؟ از    د،ینیب را م  بیع   ی دارد همان    بی ع  یده تا حسن دارد    کس  ی شما    ، ذهنمن  ول  کند م  قیتشو

برنده بشود، دائماً ما دنبال    سهیخودش که در مقا  دنیو باال کش  دنشیکش  نییپا  یاستفاده کند برا  خواهد آن م

ت  ی زهایچ که در    د یتوجه کن   است، ذهن افسانۀ من   نیا  ، ذهنعنوان منبه   رانیدر د  بیو ع  می هست  ز ینوک 

که انتقاد    امامده یکه من ن   م ی به قول موالنا با استدالل بفهم  م یتوان را ما م  زهایچ   بعض   . مینرو   ذهنافسانۀ من 

  .  نمیب م  را شانیهاحسن   نم،یب مردم را من نم  یهاب یع  مردم را درست کنم. ستیمن ن  فۀیکنم، وظ

سبب    میتوان است که ما م  نیتحس  با  است.  نیتحس  رون،یب  یا یجنبۀ متبلوِرش در دن  یدر واقع    سانیشرابِ  

   ذهنکه من   دیبدان  دیگردم   بیدنبال ع  دینیب م  بیکه شما ع  دینیب و هر موقع م  م یمردم بشو  یمعنو   شرفتیپ

 (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره   د،یکن م  نیتحس  دیدار  رشیپذ  دیکن م  ییموقع فضاگشا  هر  شماست.

در ما نفوذ کنند،    خواهنددارند و م   یقو   ذهن  یهاها منآدم   که بعض  دییخُوب البته ممن است شما بو

  . دیخودتان را حفظ کن کهنیای ممن است الزم باشد، برا هاآدم   جورن یاز ا زیپره

  

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل شماره 

  

  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل شماره 
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  ذهن) (شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣شل شماره

  

  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)  ١۴شل شماره 

م  نیا نشان  بلوغ معنوی)]  ١١[شل شماره   دهددو شل هم  عدم  بلوغ    ١٢[شل شماره و    (مثلث  (مثلث 

مرکز ما عدم است ما ارزش خودمان را     وقت  میدان ارزش خودمان را م  که ک  میفهم که حداقل ما م  معنوی)]

(مثلث عدم بلوغ    ١١[شل شماره است   ده یمرکز ما همان  وقت،  (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل شماره   میدان م

  م، یندار  یاست ما بلوغ معنو   دهیمرکز ما همان   وقت  .ها دگیبه ارزش همان  کند م  دای ارزش ما کاهش پ  معنوی)]

 جه یو در نت   میندار  یمعنو   یرو یگشوده شده، ن   ی با فضا  ذهنموازنۀ من   ،ییگشاا قدرت فض   عنی  ی بلوغ معنو

  . م ینیب  م  تیاست چون بر حسب محدود ابی کم زی به نظر ما همه چ میهست شیاندی ابیکم 

  ی و بلوغ معنو   میهست   شیاند ما فراوان  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل شماره مرکز عدم است    وقت   جا ن یدر ا  ول

شخص    ن یا  ول  . میکن عمل م  میکن تعهد م   میده و قول م  میدان عنوان امتداد خدا مارزش خودمان را به   م، یدار

بلوغ معنوی)]   ١١[شل شماره  م  ر یز   دگیهمان   ی خاطر  به  (مثلث عدم  را عمل   زند قول خودش  تعهداتش 

  ی ادرجه   به  د؟یکن تعهداتتان را عمل م  ایاست که آ  نیا  دیسنج  که شما در خودتان م  طیشرا  نیاز ا  ی  کند نم

است که شما واقعاً    ن ینشان ا  دیکن و قانون جبران هم عمل م   دیکن که تعهداتتان را بدون قرارداد، کاغذ عمل م

  .دیاکرده شرفتیپ
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و    ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل شمارهبدهم    توضیحدو شل را هم به شما    نیا  اما

  . (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل شماره 

و موفق خواهد    کند م  شرفتیدارد پ   که چه کس  دهدنشان م   کهن یا  یمن مهم هستند برا  ی برا  ریدو تا تصو  نیا

(شش    ١۴[شل شماره اَلَست است     شش ضلع  نیدر رأس ا  دینیب که م   طورن یو هم   . نخواهد شد  شد و چه کس

  ن یو در ا  میهست  است که ما از جنس زندگ  نیا  اش ، اَلَست معنمحور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] 

  د یی لحظه بله بو  نیبه اتفاق ا  دیبا  دیهست  تی شما در هر وضع  عنی  میکن اقرار به الست م  ییلحظه با فضاگشا

کار شما را از جنس    نیکه ا  اَلست است  معن  نیا  لحظه  نیبه اتفاق ا  دیو مقاومت نکن   دیکن  ییو اطرافش فضاگشا

کار    ی اصال مبنا  نیمهم است ا  لیخ   پس   به خداوند.  دیکه آن موقع گفت  دییگو همان بله را م  شما،  کند م   زندگ

بدان زندگ  د یاست که شما  برا  دی هست   از جنس  زندگ   د یبدان  کهنی ا  ی و  جنس  قسمت    د یبا  د یهست   از  آن  به 

االن    تتانییشما با قسمت خدا   عنی  الست  . دیبا آن کار کن  د یکن  دایو به آن دست پ  دیاصطالح بروسونتان به 

  .تان ذهننه با من  دیکن کار م دیدار

را گذاشته در    ها دگی که همان  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل شمارهشخص    نیا  اما

 من از جنس جسم هستم.   دیگو  م  ها دگ یهمان   قیاز طر  دنیهر لحظه با د  کند، مرکزش ، در واقع اقرار الست نم

(شش محور اساس    ١۴[شل شماره  دیفضا را باز کن   دیمن از جنس الست هستم با  دیی شما بو  کهنیا  یبرا

  . ستم ین  دگیهمان   نیاز جنس ا  دییگو من م  د،یانکار کن   دیرا ال کن   دگ یو همان   زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

 آورد  وجود م را به   اتفاق   ی لحظه و    ن یدر ا  کند قضاوت م   زندگ   ایخداوند    د یعدم کن  دیشما مرکز را بتوان  اگر

با قضا و کن فَکان و هر    دهد م   رییشما را تغ  یها دگی و مرکزِ شما را و همان  دیداشتو شما فضا را گشوده نگه 

دار  لحظه ب  ،ییبا فضاگشا  د یکن م  شرفتی پ  د یهم که شما  بد که   شود م  دهی د  رون یانعکاسش در  اتفاقات  و 

   وجود دارد و زندگ   که زندگ  دییاگر به او بو  شخص ش دارد حت  نیا  .افتداسمش برندۀ ش است نم 

م  کم طر  کند از  هش  ها دگیهمان  ق ی چون  دارد    شهیهم   ندیب م  جسم  یار ی و   دارد، ش  عن یش  ناً یع  

  . ندیبب تواند نم

  زندگ   د ید  دشید   است، ن یمثل عدم که ع   تواند نم   ندیب م    جسم  ی اری هش  و  ها دگیکه بر حسب همان  کس

شَش را برطرف کند باالخره  که    شیبرا  افتد، ش دارد اتفاقات بد م  نیباشد، بنابرا  یطور زنده است آن   است،

به او کم کند    تواند م   باشد پس از آن زندگ   تیف یبا ک  اشیی فضاگشا  میشخص، اگر تسل  نیا  شود م   میتسل

و شما شعار    .شود که ذهن ما خاموش م  دید  می خواه  می کن مرکز را عدم م  م یکنو هر موقع ما فضا را باز م 
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کم    تواند به شما م   تواند م  زندگ   شتر یب  د یکن ذهن را خاموش م  شترینرود هر چه ب  ادتانیرا    د یخاموش باش

به    خواهد خداوند م  کهنی ا  عن ی  نیاز قرآن آمده ا  ایه از موالنا آمده  اصطالح کرمنا و کوثر ک  نیباالخره ا  .بند

ماست که    شرفتیپ  ت ینها  ن یکند و ا  یرا در ما به اصطالح جار   اش خودش در ما زنده بشود و فراوان  تینهایب

تا    میهمۀ ما جمع باش تا    سان یشراِب    دردِه  :دیگو را م  نی هم  تی. بمیشو او زنده م  تیو ابد  تینهای ما به ب

  ی فقط رو   من  کهن یبه ا  دیبا تأک  عنی  یبه    یشل    نین را از ااخودم  ذهن  یها من   عنیخود را    ینقشها

  از آن نماند.  زیچ چ یه میکوچ کن  میکوچ کن  می کوچ کن میبتراش  عنی  م یفروتراش کنم خودم کار م

  :دیگو م  یبعد تیب

   میآب گرد همرنگِ میخواب گرد شیخو از
   میما جمله خواجه تاش م،ی درخت یشاخ  ما

  ) ١٧٠٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

ها بندگان  سرور دارند ما انسان   یکه    یادو تا بنده   ایسرور دارند    یکه    قطار، دو تا غالم هم   عنیتاش    خواجه

بر     ی  میسان هستهم   میجنس هستهم   میقطار هستهمما همه    نیبنابرا  میندار  شتری سرور ب  ی که    میخدا هست 

   است. همه توهم   هانیبه خاطر داشتن، ا  میاکرده  ستکه ما با ذهن در   ییهات یمز  نیبنابرا  میندار  تیمز  یرید

  از   از ما اطالع نداشته باشد.  ذهنمن   عن ی  ش یکه خو  یطور به  م یکه ما در واقع به خوابِ حضور برو  د یگو م  پس

دست    یر ید  یاریهش  یبه    عنی  میمرکز را عدم کن   میدرست نکن   ذهنمنلحظه    نی ا  عنی  میخواب گرد  شیخو

صورت    ییبا فضاگشا  میدان کار م   نیا است  جسم   یار ی که هش  ذهنمن   ای  شی خو  یار ی از هش  ریکه غ  میکن م  دایپ

  . ردیگ م

   عنی  دنیزیهم، ست  میگفت  می زیستلحظه م  نیبا اتفاق ا  م یشیما در خو  آب روان است وقت  م،یآب گرد  همرنگ

مرا درست    که زندگ  افتدم   که چه اتفاق  نمیبب  کهگویید  م   عنیداشتن هم    کار  لحظه.  نیکار داشتن با اتفاق ا

  م یکه چقدر ما عالقمند به اخبار هست   دینیب م  .میاما اشتباه گرفته   زندگ   یهات یرا با وضع  زندگ   نیکند بنابرا

  اساس   اتفاقات است.  اتفاقات بنا شده، اساس زندگ  یما رو   که زندگ  میکن چرا؟ فکر م  افتد م   چه اتفاق 

   وقت   ، شدن  ی به جار  م یکنشروع م   میشو همرنگ آب م   وقت   نیبنابرا  ستندیاتفاقات ن   است، خود زندگ   زندگ

هست   موقع   ی هست.  سنگ بزرگ  ی دیآ که م یدرست مثل آب د،یاکرده  ریگ  دیلحظه کار دار نیبا اتفاق ا

راه من برو    نیاز ا کنم :« خُوب، جناب سنگ خواهش م دیبه سنگ برسد، بو دیای باشد ب  ی آب ی ممن است 

. در سد،  دیآ م  شیدر سد همان اشال پ  کهنیجا. کما اآن   ستدیُخوب آب هم با  روم، نم  دیکنار»، آن هم بو
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. پس م یروان باش  می خواه م  م،یمثل سد باش  می خواه و ما نم  آوردبه سد م  یادی و فشار ز  شود آب جمع م

روان    شی کنار، شما از پهلو یبرو   دیبه زور با  ای برو کنار    کنم که خواهش م  دییبه سنگ بو  کهن یا  یجا شما به 

  . دی کن زهی ست دیستیا وجه نم چیبه ه  د،یرو سرش م  یاز باال ای  دیرو م دیشو م

ی لحظه کار دارد، درست مثل آب نیبا اتفاق ا  داشتن. هر کس یلحظه کار  نیبا اتفاق ا عن یکردن  زهیست گفتم،

فقط از    خواهم  از راه من، من م  د یمر شما بلند شو  خورم،  من تکان نم  دیگوم   ده یکه به سنگ رساست  

 م، یحالت را دار  نیما ا  .رومنم   ر،ید  م یهلوبرو از پ  دیگو . سنگ هم م روم م  میرد بشوم که دارم مستق  جا ن یهم

معذرت بخواهد.    ای  میببر  نیشخص را از ب  نیا  ایتا    میاگفته است، ما مقاومت کرده  یز یچ   ی  کس  ی.  میرو نم

   ی   دیگو دارد م  بعد  داده.  ریگ   تان ذهنمن   ؟ یداد   رینگفته است، چرا گ  کهن یرد بشو برو، مثل ا  ش یبابا از پهلو

   یاش رفته در من،  شاخه   ی آمده باال،    یار یست؛ هشه  یار ی هش  یخدا هست،    یست،  ه  درخت زندگ

  ی هاشاخه   ن یزم  ی رو   ی هابه تعداد آدم  ن ی. پس بنابرا یاش رفته به آن  شاخه   ی اش رفته درون شما،  شاخه 

. خُوب  درخت، درخت زندگ   ین درخت هستند،  یا  ی ها شاخه درخت رفته است. پس هر کدام از انسان   نیا

متفاوت هستند    رونیها در بشاخه   نیا متفاوت است،    متفاوت  یهانه؟ بله، برگ   ای با هم  تعدادشان  دارند، 

و ما    می هست  زندگ  ایها شاخ درخت خدا  درخت هستند. ما انسان    یشاخ    شان متفاوت است البته، ولشل

  یی مان چه است، کجاچه است، نژادمان چه است، رنگ   ماننید  کند نم   فرق  م،ی خدا هست  یمان بندۀ  همه 

  . میکن م  زندگ در چه وقت  م، یکن م  کجا زندگ م، یهست

انسان  هم  همه   ستند،ین  شتریب  ی ار ی هش  ی ها  همۀ  نشده   ذهنمن شان  رها  هنوز  اگر  دارند،  اگر  اند، دارند 

. کند فرق م   ها دگ ینسبت همان  کند، با هم فرق م   شانیها دگیهماناست منتها فقط    جور یهم    شانذهنمن 

   ذهن که من   دی. البته توجه کن ندی ما را نب  ذهنکه من   میکن   ی کار   ی  ییبا فضاگشا  می ندار  یاما چاره   دیگو پس م

  ن ی و ا یاری هش و آگاه نیا  ،یار ی عنوان امتداد هشاست که ما به نیا اش معن عنی . ندی وجود ندارد که ما را بب

  بله.  م،یکن  م  ییکار فضاگشا نیا یبرا م،یرا اآلن فعال نکن ذهنکه من  میکن م  دایشعور را پ

  ند، یب م  دگ یهمان   یلحظه با    نیآدم ا  نیا   است.ذهنمن   ای است    شیخو  ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره   نیا

با   بعد  م دگیهمان  یلحظه  باز  را  فضا  ما  نه،   . شماره   می کن انسان)]  ١٠[شل  وجودی  طر  (حقیقت   ق ی از 

ندارد، آگاه    جا دسترسبه آن  ذهنمن   ایجا  به آن  شی که در واقع خو  میرو م  یبه خواب  م،ین ینب  ها دگ یهمان 

ما    ذهن)] (افسانه من   ٩[شل شماره   جان یشدن و راه افتادن، کار کردن. در ا  یبه جار   میکن م  عو شرو   ستین

  ن ی تا ا  دیگو م شخص  نیچن  ی مان.  مان، با مسائل جا نوشته شده، با موانعآن   ؟ی ز یچبا چه   م،یکرده بود  ریگ
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   آن سنگ  نیراکنم. پس بناب  زندگ   توانم نروند، من نم  ن یدشمنانم از ب  ایمن، مسائل من حل نشود    موانع ذهن 

موانع و مسائل و دشمنانش هست که   نیهم   کند، انسان است ناآگاهانه دارد مقاومت م  ی  یرو   یکه جلو

جهان، فقط توهم   نیدر ا  ستین  کسچ یدشمن ه   کسچیه   عن یهستند، ساخت ذهن هستند.     همه توهم  هانیا

ا  هان یذهن است که ا ارباب است دوتا نوکر    ی  کهن یم. مثل ای تاش هستچون ما همه خواجه   کند،  م  جادیرا 

درخت او    یتاش او هستند و رو آدم هست، همه در واقع خواجه   اردیل یخدا هست، حاال هر چند م  یدارد،  

درخت است    یمثل     است.خود زندگ   تر،ن ییپا  میما، از سطح ذهن برو  میبرو  ترنیی ذره پا  ی  عنی  .اندده ییرو

  . بله.اششه یر شود ذره م یاش، تنه  شود م دییایب ترن ییذره پا ی که شما 

  که:  دیگو . ممیاخوانده  یرا قبال از مثنو  ات ی اب نیا اما

  کن تو از چشمانِ خَود   پنهان کار،
  از چشم بد  میبود کارت سل تا

  ) ١۵٠١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کن بر دام مزد  میرا تسل شیخو
  بدُزد  یز یز خود چ یاز خود ب وانگه

  ) ١۵٠٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  این کار   یپنهان کن. برا  ات ذهناز چشمان من   ند،یبب  ات ذهننگذار من   ، کن  یکار معنو   خواه اگر م  عنی

  ذهنکار از چشمان من   د،ی نیب م   دگ یهمان   قیاز طر   د،ی نیب م   ذهناگر با چشم من   د ین یبا مرکز عدم بب   دیشما با

   عن یچشم بد دارد،     ذهنمن  شود پس معلوم م  .ذهنپنهان نخواهد بود. تا کارت سالم بماند از چشم بد من 

 ها  دگ یهمان   قی کوچ بشود. اگر از طر  ذهنمن   گذارد همان چشم بد است که نم  ها دگ یبرحسب همان  دنید

من   ٩[شل شماره  و قضاوت خواه   م،ینی بب  ذهن)](افسانه  مقاومت من   میمقاومت  واقع    ذهنداشت،  در  را 

  .  طورن یقضاوت هم هم کند، م تری قو سازد، م

برا معنو  کهنیا  یپس  با  یِ کار  بماند  سالم  من   دیما  از  را  برامیپنهان کن  مان ذهنکارمان    د یگو م  نیهم  ی. 

(حقیقت    ١٠[شل شماره شده  گشوده   یفضا  نیکن بر دام مزد. دام مزد هم  میکن، خودت را تسل  ییفضاگشا

خداوند به شما    عن یدام مزد است،    نیا  د،یکن مرکز را عدم م  د یکن فضا را باز م   است. وقت   وجودی انسان)]

موقع معلوم  . و آن دیریگ د ممز  د یریگ پاداش م   از زندگ  د یکن که با مرکز عدم م  ی چون هر کار   دهد، م  مزد
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را از آن  ی زیچ  ند، ی بب ات ذهنمن  کهن یبدون ا ات ذهناز من  عنیاز خود  وانگه چه است.  دنیتراش نیا شود م

را با    دگ یهمان   یذهن ما خاموش است، شما    . وقتریرا از آن ب  ها دگ یهمان    ی  عنیبدزد.    یز یبن، چ

  ن ی . و استندین  فعال ریمقاومت کند، چون آن الوها د تواند نم ذهنمن  د،یندازیب دیکن  ییشناسا تانی ار یهش

  .میارا هم قبال خوانده  تیب

  را   شیجان عقل اند نیرا و  شیخو میآزما چند
  که عاقل لنگرم  یروز میکه مستم کشت  یروز 

  ) ١٣٨١شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

چه   ن،یبنابرا  پس بامن  من   شی آزما  دیقدر  بب  ام ذهنکنم  و  وقت  نمی را؟  از طر  ام ذهنمن   که  است،    ق ی فعال 

  که  . وقتروم م   افتم راه م   مثل کشت   شوم، مست م  کنم فضا را باز م  ! وقت ؟ستم یمست ن   نم، یب م  ها دگ یهمان 

   من اآلن مثل کشت   دییبو دی لنگر. شما از خودتان بپرس  شوم م   نمیب م  ها دگ یهمان   قیو از طر  بندم فضا را م

 اندازم را شناختم م   میهادگ یهمان  کنم؟ م  شرفتیدارم پ  یبه لحاظ معنو  روم؟ دارم راه م  ییتای  انوسیاق   یرو

مردم چه    کهن یصرف نظر از ا  کنم؟  جهان پخش م  نیو در ا   رمیگ را از خداوند م   سان یام؟ شراب  انداخته   ای

  : تیب نیا طورن یهستم وگرنه لنگر هستم. و هم پس کشت کنم؟ من دارم پخش م   د،یگو جمع چه م  ند، یگو م

  جداست یگرگان و سان هر  جانِ
  خداست رانِی ش یِهاجان  متّحد
  ) ۴١۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

انسان   رانیش و سان کسان  ییهاخدا  زنده هستند. گرگان  به حضور  دارند.     ذهنهستند که من    هستند که 

ا  دیگو م همان  هانیجان  مرکزشان  نم   دهیچون  از هم جداست،  متحد بشوند.  توانند است  هم    د ی کن  توجه  با 

درخت    ی   یهاشاخه ما    م،ی تاش هستدوم گفت ما خواجه   تیدر ب  طورن یاول. و هم  تیبود در ب  تیصحبت جمع

خداست  است  درخت که خود زندگ  نیا  شۀ یدرخت و ر  نی از ا  دیمان باهمه   م،یدرخت هست  ی . اگر شاخۀ  میهست

غذا   ردیگ م  رهیش ردیگ شراب م شیها دگ یاز همان  که . هر کسمانیها دگیاز همان کهن ینه ا م،یریب رهیش دیبا

جانشان از هم جداست و درنده هستند    دهیهمان  یهاگرگان و سان است. و انسان  جزوِ  مییبو  دیبا  رد،یگ م

  د ینبا  دیناام   شنند،  که جام شراب را م  د ینیب م  دیده اگر شما شراب م  کنم  عرض م  ن یهم   ی متأسفانه. برا

بن   نیا  دیبا  واشیواش ی. ما  دیباش را  و شمیریب  ادیمان  همه   م،یکار  آن  رانی .  زندگ  ییهاخدا،  به  زنده    که 
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  شان یهاخدا هستند که جان   ران یش  هانیاند، اباز کرده   تینهای درون را ب  یاند فضا اند مرکزشان را عدم کردهشده

  تاش هستند. که خواجه  دانند م  هان یا  است،ی

  م یپنهانِ آشار م،یطَبع عشق دار ما
  میعشق فاش یِشهِر عشق پنهان، در کو  در

  ) ١٧٠٢ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

   در واقع وقت   عن یکردن با خدا.     یحس    ،ییتایحسِ    عن ی. عشق  میعشق را دار   تِیخاص  ا یما طبع    دیگو م

   خودتان که از جنس زندگ   تیشما به جنس  افتد؟ م  چه اتفاق   شود، مرکزتان عدم م  دیکن شما فضا را باز م

  ها  دگیهمان  قیاز طر  ریو از جنس او شده، د  دهفضا را باز کر  که عمال! نه ذهناً. پس کس  دیکن اقرار م  دیهست

  م ی قسمت پنهان دار  ی ما    کهن یا  عن یاز جنس عشق است از جنس خداست. و «پنهانِ آشار»    کند، نگاه نم

مان جسممان است  آشار    است،ی  درونمان با زندگ  ی است،یتای  یکه درونمان است. درونمان در فضا

  ن، ییکه، در مصرع پا  دیگوم   نیی. پادینیب م   کهن یهم  عن یاست،    مان  است، جان تن  جاناتمانیفکرمان است ه 

که   میعشق دار یِکو  ی می هست  ی  که ما با زندگ ییدر جا  میشهر عشق دار یعشق است.  یِ کو نیا دیگو م

  ی جهان جا   نیا میکن ما فکر م ،جهان چه است  نیکه ا  میاده یاشتباه فهم  قدرما چه   دینیجهان است. پس بب  نیا

او ببرد،  ی است  قو   جا که مقدور است هر کسو تا آن   میاست که از دست هم بِقاپ  نیظلم است ستم است، ا

  عشق است.  ی کو جان یا دیگو مظلوم بشوند، نه، م ها بعض

که رد   چهکو   نیدر ا  ،دی ریمم   دیکوچه دار  یانتها   د،یشو وارد م  یاکوچه   ی   یشما از ابتدا  کهنیدرست مثل ا

صورت عشق و  عشق، شما مرتب خودتان را به   یکو  نی جهان، در ا  نی. در ادیعشق بده  دیمرتب با  د،یشو م

   عن ی.  دیکن م  انیبشود ب  ان یاز شما ب  خواهد م  که زندگ  یز یخدمت و هرچ،  و توجه  ییبایخرد، ز  کنندۀان یب

از    یز یچ  خواهد م   ریکه د است  زندگ   عنیاوست    میشو و از جنس او م   میکن درون را باز م  ی ما فضا  وقت

ا  قیطر ا  مییآ م   ما وقت   پس  عشق پخش کند.  یکو  نیما در  ذهن را ترک     سال  جهان در ده، دوازده  نیبه 

عالوه که انسان جسم است به   میبارها گفت    است.یکه با او    میقسمت پنهان دار  ی   میکن فضا را باز م  میکن م

  م ی . درست است که وجود دارمیما وجود دار  م یکه ما تن دار  میانکار کن   میتوان تن دارد، نم   ی   عنیانکار جسم.  

عشق است اصال جهاِن وجود کوچه عشق است ما    وجود کوچۀ  نیابراز عشق است. ا  ی وجود برا  نی: ادیگو م

  ی هست و گرفتار   یزیرهمه جنگ هست و خون   نیجهان که ا  نیتا حاال، که ا  میفکر نکرد  یطورن یا  وجهچیهبه

  .کوچۀ عشق است نیهست و، ا
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  جا ن یا  میبفهم   کهن یا  یجا است که ما به  نی. علّتش امیدان را نم  زها یچ   نیما ا  کهنیا   یهست؟ برا  یچرا گرفتار 

  ذهن)] (افسانه من   ٩[شل شماره   میبشو  ده یباورها ما همان  یسر ی با    م یکه آمد  می کن کوچۀ عشق است فکر م 

ا  میشو م  دهیهمان   وقت  ، باورها  به  نیبا  درست    ذهنافسانۀ من   او م  ندیآ صورت خرافات در مباورها هم 

جسم هستند،    هان یهستند، ا   نه زندگ  هان یکه در مرکز ما هستند ا  رافو خ  دهیکهنه و پوس  یباورها   ن ی. امیکن م

  ی جلو   هان یدرواقع ا  میداشت  را ما نگه   هان یا  به هر عنوان   نیپس بنابرا  ستند،ین  ن ید  هان یبت هستند ا  هانیا

درخت   ی که ما شاخ  میما بفهم گذارد نم هان یا وحدت را گرفته. یزنده شدن به خدا رو گرفته، جلو  ایعشق 

شدن به خدا  زنده   قیکه: از طر   دیبو خواهد درواقع م  م ی. ما طبع عشق دارمی خدا هست  یما همه بندۀ  م یهست

  . میکن را حس م  نیو عمال ا  میشو جنس م  یمان از  ٔ ما همه   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره  ارانه یهش

  ی هاتفاوت  نیا نی. بنابرامی هست  ز»یچه «نَ  ی ای میهست زیچ ی ریآدم د یکه من و  میعمال حس کن  دیما با 

همه    هان یاو پول دارد من ندارم ا  دانم هستم نم  دیاست من سف  اهی که او بلند است من کوتاه هستم او س  یظاهر 

ندار ما طبع جسم  ا  مییکه بو  میتوهم است.  دا  هان یمن  دار  رم را  تفاوت  ندارد چقدر  به   میاو   هم  که ما اصال

دار  نه.  م،یبرس  میتوان نم عشق  طبع  ا  یاعدّه    یو    م یما  آشارشان  نیفقط  آن   قسمت  که  گرفتند  هم را 

من   ٩[شل شماره   شانذهنمن  ا  ذهن)](افسانه  نه.  با  نیاست،  آشار  دوازده  دیقسمت  ب  سال  ده   ن یاز 

که ما قسمت پنهان    م یدیفهم م  و ما   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   شدو قسمت پنهان باز م   رفت م

  م ی انکار کن  میتوان جسممان که نم  نیانکار جسم اما ا  عالوهبه   میآن است. ما جسم هست   ی کارِ که اصل   میدار

  له یوسدرست کرده که به    را، بدنمان را زندگ  مانیمغز ما را، دست ما، را پا   عنی  ابراز عشق است.   ی هم براآن

کوچۀ عشق است. اصال شما تا اآلن    د یگو جهان که م  ن یما، در ا  ق یکند از طر  انیرا ابراز کند، ب  ی ز یچ  ی  نیا

ت همه در شهر  اس  رگ. شهر بزدیگو موالنا م  میگو جهان کوچۀ عشق است؟ من نم  نیکه ا  دیفکر کرده بود

: من  میگو هستم؟ م   کسبه خودمان که من چه  عنیمان  کوچه   مییآ م   وقت  میدر شهر باش  د یما با  عنیهستند.  

 م یراه هست  نیمان در أ همه   می هست   یمان  ٔ همه   در من شخص، ول  رود در من راه م  عشقکوچۀ عشق هستم.  

  م یکه اگر گوش بدهی است  یزهایچ   هان ی. امیجهان پخش کن  نیکه عشق را در ا  م یکن هم کم ممان به ٔ همه 

  : تیدو ب نی ا طورن یو هم کند کم م 

  خلق جهان   نیاظهارست ا بهِر
  ها نهان نماند گنج حمت تا

  ) ٣٠٢٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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نتک خفنزاً گفت مکشنو اًی  
  من، اظهار شو  خود گم  جوهِر

  ) ٣٠٢٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

کند، تا گنج حمت    انیها بآن   قیهستند که خداوند بتواند خودش را از طر  نیا  ی ها برا : تمام انسان دیگو م

   نه تنها خودمان زندگ   ما  .میداشتگنج حمت خداوند را پنهان نگه   ذهنخدا نهان نماند. ما با من   ای   زندگ

 ن یو خرد او در ا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره عشق خداوند    میگذار بله نم  ذهندر من   میکن نم

.  م یباش  پرست دگیدائماً همان  میست ی. ما مجاز ن ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره حالت    نیبشود با ا  ی جهان جار

  :نی. پس بنابرادیکش می درد خواه میاگر ادامه بده

نتک خفنزاً گفت مکشنو اًی  
  خود گم من، اظهار شو   جوهِر

  ) ٣٠٢٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نم  ها دگیدر همانی است  اریما که همان هش   جوهر  شده اظهار گشوده   یصورت فضا به   م یتوان گم شده و ما 

قول را بشنو که حضرت حق فرمود:    نیا  «  اظهار بشوم. پس:  خواستم نهان بودم م   گفت من گنج   و  .میبشو

  که ن یا  یبرا  خود را مپوشان بله آنرا آشار کن.»  بودم»، پس گوهر درون  مخف  خداوند فرمود: «من گنج   عنی

پاک    ها دگ یدرون را از همان   یفضا   دیبا  م،ی کن  انیعشق را از خودمان ب  میکن  انیرا از خودمان ب  زندگ   میبتوان

  :  دیگو جالب است م  لیخ  تیدو ب نی ا طورن ی. و هممی کرده باش

  ! ؟ییآزمارا چرا م ییجدا
  د؟ یمر زهر را چون آزما کس 

  ) ۶٨٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

  باش سبز از آب شوقش  اهیگ
  د ی کو ژاژ خا یاز خر  شیندیم

  ) ۶٨٣شمارۀ شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 کهن ی! درست دارد مثل ا؟یی آزما را چرا م  یی. جدادیگو م    ذهنگفتن، که من   هودهی سخنان ب   عنی  دنییژاژ خا  و

چرا  ؟ ییآزما را چرا م  نیا آن نگاه کن  ق یو از طر ی را در مرکزت بذار  دگ یهمان  ی کار را که  نی: تو ادیگو م

به    لیتبد  نیو ا  م یو عمل کرد  میها فکر کردآن   قیمرکزمان و از طر  میرا نگذاشت   زهایما چ  مر   ؟ کن م  شیآزما
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  د ی چرا با  م، یدیو جنگ بوجود آورد، ما درد کش   زهیدردزا بود ست  رید  یها ما از انسان  ییشده و جدا  ییجدا

و   دیارا امتحان کرده   دگیبرحسب همان   دنید  ای   دگیگذاشتن همان  ای را    ییاگر شما جدا  م؟یکن   شیدوباره آزما

فکر را    نیاست که آدم هم   ن یحماقت هم   ن یهم  فی واقعاً تعر  نیا  د؟یکن م  شیچرا دوباره آزما  دیاده یضررش را د

و عمل کند    ندی فکر کند و بب   دگیهمان  قیرا داشته باشد. از طر  یر ید  جهیعمل را بند و انتظار نت   ن ی بند، هم

  م؟ یامتحان را بن  نیما ا د ینشود. چرا با جادیاالن درد ا شده م جاد یکه درد ا شهی و انتظار داشته باشد که هم

  رم؟ یم نم   ای  رمیم واقعاً م که    نمی زهر را بخورد؟ بذار بخورم بب  دیآ انسان عاقل م   ی  ای : آدیگو م  نی هم  یبرا 

صورت  را بزن کنار به   ها دگی : هماندیگو . مشود مرکزت زهر شروع م   ی گذار را م  دگ یکه همان   نیهم  کهنیا  یبرا

   ذهناز من   عنیکه،    یمترس از خر  عنی  شیندیم   .باش سبز از آب شوق زندگ  اهی باال، گ  ایحضور، رشد کن ب

نترس. فکرش را   زند، حرف م  ها دگیبرحسب همان  زند م  هودهیب  یها که مرتّب دارد حرف   رانید  ایخودت  

  :  طورن یگفتن و هم هودهیسخنان ب ،عن ی دنییخا  ژاژ واضح است.  رینکن، گوش نده، د

  فرزندِ جان، کارِ تو عشق است  ییتو
  ؟ تو و هرکاره گشت  رفت چرا
  ) ٢۶۶٠شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو

  کند درست م   ذهنمن   به جهانِ  رود که اول م   میهمه امتداد او هست  عنی  میخدا هست  م،ی هست  یار ی فرزندهش  ما 

د  ربه خ  کند شروع م  نیو بنابرا  شود زنده م  تینهایاندازۀ ب  به  ،ی خودش عمود   یپا   یرو   کشد بعد خودش م

از جنس   ، هست  یار ی از جنس هش  هست   ی اریفرزند هش   تو   آنتن.   یجهان پخش کردن، مثل    ن یو عشق را در ا

هرکاره    ؟ی کاره شدها همه مرکزت، برحسب آن   را گذاشت  ها دگ یو کار تو عشق است. چرا همان   هست  زندگ

  زهاست یچ  دیبرحسب د  کارهان یکار را بنم، آن کار را بنم. ا  کار را بنم، آن   کار را بنم، آن  ن یا  عن ی  گشت

را با     ذهنمن   دیکه شما با  دهد نشان م  اتیاب  ن یهمۀ ارا بذار کنار، پس    ن یا   است،جسم  ی اریهش   یو برا

هش   یی فضاگشا شناسا  اربودنیو  به آن   ییو  را  بتراشها  بب  دگی همان  د،ینی بب  د، یاصطالح  هش   د ینی را    ی ار یدر 

  . فتدیتا آن ب دیدارنگه

  م ینیبر گور خود نش  م،ینیرا چو ُمرده ب خود
  میدر نوحه رو خراش م،ینیرا چو زنده ب خود

  ) ١٧٠٢شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو
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  م ی نیاگر خودمان را مرده بب    است.هم پرمعن   لیخ  ت،ی ب نیجالب است ا  ل یکه: خ  دیگو . م دیگو چه م  د ینیبب

.  ذهنبسته شد، پرونده من   نی: پروندۀ امیی گو . ممیخوان و فاتحه م   مینینش قبر خودمان م   ی رو صورتنیدر ا

  ن ی ا  خواهم گر شده و م جلوه  ذهنصورت من که به   داستان   رم یم من تمام شد، نه که دارم م  زندگ   داستان

خود    چه زمان   »م ینی خود را چو مرده ب. «مین یتمام شد، اگر مرده بب  نیبرسانم، ا جهی داستان را ادامه بدهم به نت 

   ذهن صورت من هرلحظه به  عنی  مین یرا زنده بب   خودماناما اگر    میشو کامل م   میکه تسل  وقت   م؟ینیب را مرده م

و    دانم من م  دییگو م  میبذار  شیرا به معرض نما  دیو آن د   می نیبب   یز یچ یهرلحظه برحسب    . میبلند شو

 دانم،  من م   عنیبودن  زندهبودن است.  زنده   نیا  ی است،طورنیا است  ذهنمن که برحسب من   دِیبرحسب د

  . ستیشده الزم نگشوده  یفضا  نیپس ا

. شد م  طورن یا  دیلحظه نبا  نیاتفاق ا  نیکه ا  دانم لحظه چون م  نیبه اتفاق ا  کنم من مقاومت م  عن یزنده بودن   

. دانم را مقدم دانستن، من م  ذهنپاگذاشتن، عقل من   ریرا ز  در مقابل قضا درآمدن، خرد زندگ   عن یبودن  زنده

  م ین ی: اگر خودمان را زنده ببد یگوخودش زنده بودن است. م  دانم من م  کهن یمختلف اظهار ا  یهاصورت اصال به

 ی رسم عزادار نیا میرا خراش بده مانیرو  دیداشت در نوحه با میدرد خواه  شهیدائماً. چون هم میریعزا ب دیبا

را از   یزی چ ی  ذهناصطالح منبه  میریم دائماً م   ما  عن ی  ردیم م  یز یچ یدائماً    از اقوام است. چرا؟  بعض

  ی ز یاست، دائماً حسود است، دائماً چ  نیدائماً غم   ترسد، دائماً م   آورد  دست نمرا به  یز یچ ی  ا ی  دهد دست م

کار را من چرا کردم که پولم از دست رفت، آن کار را    ن یا  خورد دارد، دائمًا تأسف م   نهی. ک رنجد م   خواهد م

  درد.   عنینگران است،  ترسد، . دائماً ماورمیدست بپول به  شتری ب توانستم چرا نکردم که م

  م ی که در تسل: « دیگو م  میخوان م  تی ب  ی  نیو در پائ   د؟ینی زنده بب  ای   دینی خودتان را مرده بب  دیخواه شما م  پس

لحظه    ن یاتّفاق ا  کهن یلحظه، مثل ا  ن یدر اطراف اتّفاق ا میکن   یی فضاگشا  د یچنان ما با عن ی.  »میما چون مردگان 

  ز یها بد و چالش برانگموقع   و اتّفاقات بعض  میکه ما فضا باز کن افتد ندارد، فقط اتّفاق م  زیچچ یه  ی است.باز

ب  شود سبب م ب   شتریب  ییو فضاگشا  میفضا باز کن  شتریما  را  معلوم    شتر یو ب  کند م   از جنس زندگ  شتریما 

شما زنده است شما    ذهن: اگر من دیگو درواقع م   .میمرده هست   ذهننسبت به من   م،یست یکه ما زنده ن  شود م

ب  شه یهم  دیبا من دیر یعزا  اگر  م   ذهن.  دارد  ا  ا ی  ردی م شما  در  است،  قبرِ    یِرو   د ینینش م  صورتن یمرده 

  ن ی ا  »م ین یخود را چو مرده ب. « نیخداحافظ شما. بله، هم   دیبند اَش را م پرونده  د،ی خوان فاتحه م  تانذهنمن 

  د، یکن باز م  دیشد  ای   دیکن فضا را شما باز م  قدرنیا  . (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   حالت است 

پذ  دیشد   نندگیاست، آفر  دیدر شما شد  سببی ب  یشاد  قدرنیا ا  رشیاست،  است که    دیلحظه شد  نیاتفاقِ 

ببند  . ولکند نم  دایمجالِ حس وجود پ  ذهنمن  به   دیاگر فضا را  [شل    هان ی نقطه چ  نیا  لۀیوسو هرلحظه 
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  زِ یو چ   ها دگیهمان  نیبر حسبِ ا  دانم : من م دییبو  دیرو کن   راها  و دانش آن   دین یبب  ذهن)](افسانه من   ٩شماره 

  و:  دیزَجر بش  دیو درد با یدر عزا و نوحه و گرفتار  صورت نیدر ا  د،یرا هم قبول نکن رید

  کن  پندار مردم آشت کنون
  میما چون مردگان میدر تسل که

  ) ١۵٣۵شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو

   خواه  کن. مر پس از مردن نم  اآلن با من آشت  نی. فرض کن من مردم، هممیاکه ما مرده  دی: فرض کن دیگو م

با خداوند هم هست.    فرموِل آشت  نی. امیها بشوکه مثل مرده  میبشو  میچنان تسل  دی با من؟ اآلن ما با  کن   آشت

  ن یدر اطراف اتّفاقِ ا  میکنم   ییهم هست. ما چنان فضاگشا  می هم هست، فرمول تسل  ریما با همد  فرمول آشت

صورتِ  به   شود بلند نم  دانم : من م دیگو مرده نم   خورد، تکان نم  چی. ه میمرده هست  ی  کهن یالحظه، مثل  

  ی فضا   نیو در ا  دیکن واقعاً فضا را خوب باز م  صورت نیها، در ا مثل مرده  دیشو م  می تسل  یطور ن یاگر شما ا  من.

   . چون ارتعاش به زندگدیکن م   با مردم آشت  واشیواشیو    دیشو زنده م   که به زندگ  دید  دیگشوده شده خواه 

زندۀ مردم را به ارتعاش   است که شما زندگ  رِممنی. غدیآور مو آن قسمت زندۀ مردم را به حرکت در  دیکن م

  ها با شما دوست نشوند.و آن   دیاوریدر ب

که مثل    م یبشو  میمان چنان تسل . همۀ می باش  م یمان تسلهمۀ  م،یریمان بمکه همۀ  کند م  ه یکه توص   د ینیب م ول 

جز   میندار یاما، خودش را نشان بدهد. ما چاره  میبتواند در ما به فراخور تسل زندگ ی . که آن میها باش مرده

   ذهن من . چون اگر  میندار  رید  یاچاره   چی. همان ِ به زندگ  میاوری آگاهانه ب  مییخداوند را بو  ای را،    زندگ  کهنیا

  ادمان ی   نیا  که،ن یا  یهم خودش را خواهد کشت، هم همه را خواهد کشت. چرا؟ برا  ذهنمن   م،یرا نگه دار

با اعمالش،    ش، یبه ضرر زدن به انسان با فکرها  کند شروع م  گذرد، م    سال  که از ده، دوازده  ذهنباشد، من 

   متالش  دیرا با  نیما ا  م،یست ین   ذهنکه ما من   م یما بفهم  ه است ک   نیضرر زدن و درد دادن ا  نیو منظورش از ا

 که . درحال شود م  یاد یز  ی دچار دردها   سال  در شانزده، هفده  ،انسان  یرا ادامه بدهد    ذهنمن   اگر  .می کن

 د یشما نگاه کن   ول   است.درد داشته باشد که. جوان است، پر از زندگ   دیکه انسان نبا  سال  شانزده، هفده

ا  ذهنمن    توقّع و سرکش  سه، یکه حسادت، مقا چقدر    ستین   شانِ ذهنبه من   اسشانکه حو  ییهاجوان   نیدر 

  ضرر زننده باشد.  تواند م

آن در جوان شانزده، هفده   ذهنمن   سرکش  و    کسچ ی هکه به حرفِ  شود ه سبب مسال  و رشد  ندهد  گوش 

چقدر خوب    نیپدر و مادرش هم نتوانند نفوذ کنند. پس بنابرا  خودش عمل کند و حت   خودش بر حسبِ سرکش 



ۀ   برنامه         Program # 884                                       ۸۸۴مشار

  40صفحه: 

 ن یو ا  د یهست  زندگ  د، یهست  زندگ   د،یهست    که شما از جنس زندگ  میکن   ییاست که ما از همان ابتدا شناسا

زنده باشد و    به زندگ   شهیشخص هم   ن یکه ا  یطور باشد. به  اصطالح کم رمق و سستبه   مقدار ی   دگ یهمان 

  ده یفا  ذهنبه بعد من  سال   از ده، دوازده  ریبزرگ بشود که د  یطور اگر آن  فهمد خودش م  نیبداند که ا

 تواند کامال م  سال  در شانزده، هفده  شخص  نیچن   ی و    ندازدیب  تواند کامل م  میهم با تسل  اَشهیندارد. و بق

از هر لحاظ در    ، چه به لحاظ ذهن  ،برخوردار باشد، پس از آن رشدش چه به لحاظ جسم   زندگیِاز شاد

  غَصب کند.  میکن که ما م یهر رشد  دیایب ذهننه من  رد،یقرار ب خدمت زندگ 

ابتدا  یکه هر رشد   دینگاه کن   شما ما  م   ذهنمن  ، سال  تا س  حت   م،یکن م  زندگ  یِکه   ی برا  کند غَصب 

من    نیبنابرا  د،ی دارم شما ندار  ران ی. من اترمی من بهترم و من برترم، من دانشمندترم، من قو  کهن یو ا  سهیمقا

به    خواهم م  طورن یو هم  دنیفهم  ستیهم ن   ل نفر، مش  ی   فهمد را م  هانیاش در «تَر» است. ابهترم، همه 

  .میابارها خوانده  ریرا د  تیسه ب نیدوم که ا تیب نیادر  د یشما توجه کن اش جنبۀ ضرر زنندگ

  کشد م  رونی ز مرده زنده ب چون
  مرده گشت، او دارد رشَد   هرکه

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

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَند م مرگ  یِزنده سو نفسِ

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

  الصمد  شو تا مخِْرج اْلح مرده
  آورد   رونیمرده ب نی ز ییزنده

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

نسبت    ارانهی عمداً و هش  هر کس   نی. بنابراکند م  رونیزنده را ب  ،ذهنمردۀ من   عنی: از مرده،  دیگو م  خداوند

   هرکس   رد،یگ خداوند را م  تِی هدا  عنی. او دارد رشَد  شود م  ییخداوند راهنما  لۀیوساو به   رد،یم م  ذهنبه من

ز زنده    چون«  .زند مرتب به خودش لطمه م  ذهنکه: من   دیگو دوم م   تی. اما بکند م   ییلحظه فضاگشا  نیکه ا

  ؟ یجور چه   کنم، م  رونیرا از تو ب  مردگ  نیا  نیانسان. بنابرا  یا  تو امتدادِ من هست  د یگو م  »،کند م  رونیمرده ب

  زد.   به خودت ضرر خواه شه یباال، هم ییآ صورت او مبه ، یدار را زنده نگه م ذهننفس را، من  نیهرموقع ا
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م  ذهنمن   مرگ  حوِش  و  م  تند، حول  زدن  بنابرازند  ضرر  ا  نی.  فهم  نیحاال که  را  مطلب  ب  ،ید یدوتا    ا ی تو 

به    ارانهیهش ب  ،ییبا فضاگشا  ریکوچ شو، بم   ذهنمن نسبت  تو    از،ینیب  آورندۀ زندگ  رونیتا  مردۀ     یاز 

هم اوردی ب  رونیب  یازنده و  «طورن ی.  شو:  امرده  معن   نی»،  سل  اش هم  «عنیاست،    سش یاست،  و  :  نفس  از 

   ذهن از من  عن یرا از مردۀ تو (  یا زنده  آورد،  م  رونیکه زنده را از مرده ب ازین یپاک شو تا خداوندِ ب اتینفسان

  » .اوردی ب رونیتو) ب

  دِلِ ما  نۀیبر آ  دی که رو صورت هر 
  میکه ما قَالش رایقالش دارد، ز  رنگِ
  ) ١٧٠٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی مولو(

ا   عنی  قَالش    صورت   چیکه ه  م یدیگذشته هندو، فهم  دغَل است. در داستان هفتۀ   هم به معن  جا ن یدغَل، در 

 لۀ یوسکه به  ی زیچچ یاست که ه  نیو آن ا م یگرفته باش ادیاز موالنا  ز یچ  یاگر  عنی . دیای در مرکز ما ب تواند نم

است، دل    نه یدل ما باشد. دل ما مثل آ  تواند نم   باشد،در مرکز ما    تواند شناخته شود، نم  تواند ذهن ما م 

دل   یما درواقع رو یها دگیهمان  نی. اکند رشد م شیرو  هیثانو یهاشتک نیا دیآم  واشی اشویما که  ق یحق

بر   دیکه رو هر صورترشد کند. «  دینبا صورت چیدل ما ه  نۀیآ ی. در رو میپرست را م هان یو ما ا کند ما رشد م 

ما. رنگ قَالش دارد   م یشوم   ذهناز جنس من   صورتن یدل ما، در ا  نۀ یآ  ی رو   دی»، اگر صورت برو دل ما   نۀیآ

  . استی دن نیرنگ دغَل دارد، مال ا هان یا عنی

[شل  شل باشد  نیا  میشده که بوئگشوده   یفضا   عنی صورتِ حضور،  . ما به ستیجهان ن   نیدل ما، مال ا  نۀیآ 

هم قدرت سنجش    عنیگشوده شده، هم ترازو.    یفضا  نیا  میهست  نهی، هم آ(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شماره 

را    ببد و خو   م؟یبسنج   یجور پس چه   میده را ما از دست م ها دگیهمان   نیبپرسد که ا   یدارد، ممن است  

. هم نه یگشوده شده هم ترازو است، قدرت سنجش دارد، هم آ  ی فضا  ن یاست که ا  نی جوابش ا  م؟ ی بده  صیتشخ 

 ها دگ یهمان   ق یکه ما از طر  در حالت   ند،یب درست م    خودِ زندگ   عنی.  ندیب م  را درست  ز یهمه چ  ند، یب درست م 

  ت ی محدود  دنیجور د  نی. امینیب م  ها دگ یبر حسب همان  م،ینیب ما غلط م  ،ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره 

رنگِ    نیا  صورت ن یدر ا  ده،ی ئدل ما رو  نۀ یآ  یِدر رو   دگی هر همان   عنی   د»،یکه رو  «هر صورت  نیدارد و پس بنابرا

من از جنس  ا  کهن یا  یبرا  است.  ت یدغَل دارد،  رو  کهنیبه محضِ  (حقیقت    ١٠[شل شماره دل ما    نۀ یآ  ی در 

  م ییآ م  نهی آ  نیصورتِ همکه ما به  دینیب . پس ممیشوم   ذهنرشد بند ما از جنس من   یز یچ  وجودی انسان)]

دل    نۀیآ  یرو  جهان  نیا  دۀی همان   یفکرها   عنی  ،جهان   نیا  یِ هاجهان، و در ابتدا درواقع با کاشتن فرم   نیبه ا
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ما را    ی و جلو  باز است است، حقّه   نیدر واقع دغَل است، دروغ   ی ساز   ذهنمن   نی . امیساز را م   ذهنما، من 

  ن ی ا  یجلو   می خواه . ما مکند م  جادیاخالل ا  و  برد م  نی از ب  نش ی سنجش و قدرت ب  یخوب، دارا   نۀیصورتِ آبه

 میریاخالل را ب .  

ا  مییآ که از ابتدا که م  می بن  توجه  طور که عرض  خالق است. همان   ی اریهش   ،ی اریصورت هش جهان به   نیبه 

را م ما جسممان  م  میساز کردم  بعد  متأسفانه ساختۀمی ساز را م  ذهنمن   مییآ در شم مادرمان،  دست    . 

پرستش    یجابه  میتوان نم   ما  آمده.  وجودبه   دنیساختۀ دست ماست، در اثر همان   ذهنو من   میپرست خودمان را م 

کار را   نیو ما ا  میبپرست است  ذهنمن   نیساختۀ دست خودمان که هم   م،یکن صحبت م  میدار  نیخدا، اگر د

پرست باشد،  بت است و بت  نیا  د یدانه مجسمه بسازد، بو   ی  تواند نم  دیبود که بشر فهم  موقع   ی  !میکن م

  ی ها بت  ریاند به ذهن، اآلن دها منتقل شدهبت  نیجا نرفت که احواسش به آن   ها را زد همه را شاند. ولآن

و در    دیاوریصورت جسم درب . باور را اگر شما به آورد صورت جسم درمبا باور، باور را به   دگ یهمان   دارند.  ذهن

اآلن    شما  کار را!  نیا  دیباور جسم است، شما کرد  د؛ی درواقع باورپرست   د،یو آن را بپرست  دیمرکزتان قرار بده

  شوند،  من ساخته م   لۀیوسو فکرها مرتب به ی است  فکر   ز یچ  ی باور    ن یکه ا  دیی بو  د،یآگاه بشو  دیتوان م

ی  تکرار  شیها ما، حاال بعض  میساز فکر م  یحظه  هر ل  دی. شما نگاه کن سازد در ذهن دائماً فکر م  یار یهش

  نیا  ا ی آ  م؟یساز که خودمان م  م یموقع فکر را بپرستذهن ما مثل کارخانۀ ساخت فکر است؛ بعد آن    ول  است،

    .کند کار مو دغل گرله یکار ما را ح  نی! بت است، رنگِ غالش دارد و ارید ستین  درست است؟

  : دیگو . ممیهفتۀ قبل خواند  عنی م؛یرا قبال خواند  تیسه ب نیا طورن یو هم 

   دهرو در کان چو زرِ ده باز
   دِهرهد دستانِ تو از ده تا

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

  دهند را چون بدل ره م صورت
  دهند ندامت آخرش ده م از

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

  وارپروانههم   آرندم توبه
  کار  یِسو کشَدشانم  انی نس باز

  ) ٣۴۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ، یی تای  یبرو به فضا   هادگ یهمان  نیدوباره برگرد مثل زر خالص از ا  ارانهیهش   ،ید یرا فهم  هان یحاال که ا  بله،

معدن. اگر   یار یهش   عنیخالص    یطال  م،یشد  دهیهمان  میآمد  م،یخالص هست   یطال  ما  در کان،  ما  خالص. 

در ذهنمان،    م یساز را که خودمان م  ی زی. ما هرچ پرست درواقع فرم ذهن  م، یدردپرست نباش   م، یباورپرست نباش 

   عن ی   »دههَ برگرد برو در معدن مثل زر خالص تا، بله، «زرِ د   دیگو م  را؟   نیا  میفهم طور نم. چه میپرست آن را م 

  ی ز یکه با چ  ییاریهش   ده،یناهمان   یار ی هش  عن یچه؟    عن یخالص    یار ی خالص. هش  ی ار ی هش   عنی خالص،    ی طال

  ها،  دگیاز آن همان  میریپس ب  میتوان م  ها، دگ یدر همان   میکرد  یگذاره یخودمان را که سرما  ما  نشده.  قاط 

  . یزدیا ی رویعنوان ن ما به  م،یاها را ما ساخته چون آن 

ما    لۀ یوسبه   که خداوند ما را در شم مادرمان ساخته. نه! خداوند ساخته، بله! ول  دییممن است بو  شما 

داشته، امتداد خودش، توانسته    تیخالق   ییتوانا  نیجا، اما را فرستاده آن    عنی ساخته،    ی اریهش  لۀیوسساخته، به 

  مان  ذهنهم من   رونیب  م،یاساخته مادرمان خودمان را    م عنوان امتداد خدا در شما خودمان به  عنیما را بسازد؛  

 ن یاز ا  اگر  .میپرست ساختۀ دست خودمان را ناآگاهانه م  ول  م،یرا بپرست   مان ذهنقرار نبود من  م؛یارا ساخته 

ب   رون یها را در باند بتمردم جهان زده  زمان   یکه  ی است  ر یمرحلۀ د  یهم    نیا  م،یبشو  داریتوهم هم 

 ر یبپرستم؟ آقا پس هر، د  رونیخودکار را بذارم در ب  نیکه من ای است  چه کار   نیاند آقا اگفته شستند.  

ما    البته  کنار.  میرا، بذار  پرستمان   ،پرست مهرچه که    ایو    و خرماپرست  پرستو مجسمه   خودکارپرست

برا  ی هاخ یاز تار  . مثال بعض میپرستهنوز زمان   م، یپرست هست هنوز مان  دارد،     خاص  ت یاهم  ی ما    ی سال 

نه    میکن ما فکر م   با هم دارند؟ ول  لحظه است. چه فرق  نیهمۀ روزها روزِ خداست، همۀ لحظات ا  که درحال

توهمات ذهن    هانیرا درست کرده، ا  هان ی. حاال ذهن امی پرستنه! پس ما زمان    است،لحظۀ خاص  یلحظه    نیا

  است.

 ، را تجسم کن   یز یچ یذهنت    لۀیوسبه   عنیچه؟   عنی صورت را، صورت    ی  که هرکس دیگو دوم م  تیب  و

را    ییگذرا  زیچچیاست. ه  روندهن یازب  عنیدر ذهنت، حتماً گذراست، آفل است،    تجسم کن  را بتوان   یز یهرچ

  دهند،  صورت را به دلشان راه م  ها وقت انسان   دیگو م  .م یمرکزمان بذار  عن ی  م، یدر دلمان بذار  می ما حق ندار

  ، ییما را در زناشو  یفرمولِ گرفتار   تیب  نیا  دی . شما نگاه کنشوند و از او منزجر م  شوند م  مانیآخرِسر پش

مبه ا  دهد، اصطالح  همسرمان  از  ما  چرا  مرکزمان گذاشت   کهن یا  یبرا  م؟ یمتنفر  قدرن یکه  که    د یگو م.  میدر 

.  یریب  از آن کام  توان چون نم  ؛یشو منزجر م  ، یشو آخرِسر از آن متنفر م   ،ی را که در مرکزت بذار  یز یهرچ

   ذهن عاشق من   ه» سال  س  ذهنعنوان «من به   مییآ ما م  م؟یکن کار مچه   ما   .ریبود د  نیداستان هفته قبل هم 

بنابرامیشو م  رید  ی را تجسم م  ذهنمن  نی. پس  مرکزمان. غالب زن و    م یگذار م  میآور م  م،یکن او  در 
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همان مقابل  طرف  با  م  ُخوب،   هستند.  دهیشوهرها  اگر    دیگو دارد  ذهن  به   ، یرا صورت کرد   یکه  صورت 

  آخِرسر   ؛چرخ حولِ محور او م  ، نیب برحسب او م  ،کن  م  در مرکزت و برحسبِ او زندگ   گذاشت  ،یدرآورد 

است در خانواده،    ادی ز  قدرن یما ا  یچرا گرفتار   د یفهم شما م  نیبنابرا  قانون خداست.   ن یشد، ا  از او منزجر خواه

  در مرکز ماست.  م،یهست تی هوبا طرف، هم  کهنیا یبرا

است و    ادیز لی خ جانیکه، مخصوصاً در آذربا است  رسم  ی   نیا  می، «ده دادن» را گفت   »دهند ده م   آخرش«

شخص مقابل   ای  زیسمت چ : (دو دست را با ده انگشت بازشده به کنند م  یطورنی ا  ی   ریو تحق  نیتوه  یبرا

  ُخوب،   . کنند احساس تنفّر م   عنی !  قدر بد هست! چه قدر کوچ هست : خاک بر سرت! چه عن ی.) ده!  رندیگ م

صورت فرم  را به  یزیشد، اگر چ یطورنیحاال که ا کنند؛ فضا را باز نم قدرآن  نند،یب را م نیچون با ذهن ا ول

را در مرکزت    ی زیچ   ر ید  ؟ توبه بن   نیاز ا   خواه شما نم  ، یشو  و از آن منزجر م  یگذار در مرکزت م   ذهن

م  ؟ی نگذار را که  هرچه  استفاده کن   خواه  م  ،یگذار  چون  آن  م  ر؟ید  از  را  پول    آخِرسر   ،یگذار  پول  از 

از خودشان    روند م  رند، یم م  دالر وقت  هاون ی لینفر، م   هاون ی لیم   .دیآ م  فَت یح  ،ترس م   ، کناستفاده    توان نم

مثال   بدهند، بروند هی ریبه خ توانستند از آن استفاده کنند، اقال م  توانستند زنده بودند، م  . وقت گذارند جا مبه

را اقال    نی. ُخوب ارماز دو سال هم عمر ندا  شتریدالر پول دارم، ب  ونی لیاآلن صد م خُوب، من    ل یکه خ  ندیبو

. چرا؟ قدرت  کند هم نم  آن را  دارند.  اجی که احت  ییکنند، کم کنم مثال به جاها  بدهم زندگ  یاعده  یببرم به  

. تا  دارد دولت برم   ای  رید  ی  یبرا   ماند م  رد، یم است. م  تیهوبا آن هم   کهنیا  ی استفاده از پول را ندارد برا

  از آن استفاده کند.  توانسته داشته م ار ی اخت

و مثال    کنند  دوباره فراموش م   است،شان، توبۀ ذهنتوبه   عن یاما مثل پروانه؛    آورند، توبه م  دیگو م   حاال 

مثل    م،یگذار را در مرکزمان م  یزیچ   ی هم    ما  نور است.  کند فکر م  ند،یب : پروانه آتش را مگفت م   زد، م

   وقت  پروانه  .میسوز طرفش، م   میرو به! مبخش است، به نور است، لذت   می کن . ما فکر مسوزاند آتش است، م

م   ول  کشَد، م  سوزد،  م   ندیب م فراموشش  براشود دوباره  چرا؟  نس  کهن یا  ی.  است،  مرکزش  دست    انی در 

آدم را    یما    دینگاه کن   شما  دوباره به همان کار، دوباره ...  کشد دوباره ما را م  فراموش  ان،ی. نسدهد م

  م ی گذار دوباره م   م،یکن م  دایپ  ریآدم د  ی  میرو م  م،یشو از او جدا م   م،یشومرکزمان، متنفر م   میگذار م

تا    میکن را م  بتشیغ   م،یشو متنفر م  م،یکن دعوا م  م،یشو . دوباره از او هم جدا م میشو م  دهیمرکزمان، همان

پ  رید    یآخر عمرمان، دوباره   برا  .میگذار  م  م،یکن م   دایرا    «توبه»   .میکن با ذهنمان توبه م   کهن یا  یچرا؟ 

ا از  از مرکزت د  دهی همان  نیاشما  است که    نیعبارت  زمانرونیب  یاور یب  ریرا  تا  بله؟!   .   آن او  جاست،  که 
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کند که    یادآوری به ما    دنیتا سوختن و درد کش   م،یبه ما دست خواهد داد، تا دوباره خودمان را بسوزان  فراموش

  جا. باشد آن  دینبا نیا

درد بشم؟ چند بار اشتباه کنم تا  دیقدر من با: چه میپرس مان از خودمان م همه  د؟یدرد بش دیقدر باچه   شما

و جوابش را هم به خودمان    میکن سؤال را از خودمان م   نیدر مرکزم بذارم؟ انشوم،    ده یرا با آن همان  یز یچ  ی

اش درد  ندارم که همه   یمن عمر  رید  شتریب  ریدوبار. د  ای    است،کاف  بار ی   بار، ی:  د ییگو . شما ممیده م

و    کنند که مردم م  لطف  نی ا  کنم گمان م   من  .میبده  ادی  ریدبه هم   میتوان و البته ما م   رمیب  اد ی  دیبشم. با

 .کند کم م    لیخ  کند، کم م  لیخ   کنند، م  انیب  را در برنامۀ تلفن   شانیهای ریادگ یرا و    اتشانیتجرب  ندیآ م

درد را بشم،   نیمن ا  کهنی ا  یجابه   مییگو م   م،یشنو شدم و ما م  داریب  دگی همان  نی شدم، از ا  داریمن ب  ندیگو م

  .کشم آن درد را نم رید شوم، م  داریمن ب  کنم، استفاده م شان یحاال از صحبت ا

  از مصائب دگران  ر یگ پند
  دگران ز تو پند رندینگ تا

  ) ٨٩گلستان، باب هشتم، در آداب صحبت، گفتار   ،ی (سعد

  *** پایان بخش دوم *** 
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  میآب ران یِبر رو  م،یانیجمع ماه ما
  میخاک پاش یِخاکِ بوالهوس را بر رو نیا

  ) ١٧٠٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

شده  گشوده  یفضا   نیدر ا  دیبا   شهیهم  عنی.  میآب راه برو  یرو   ای درون آب    دیبا  م،یهست  انی همۀ ما مثل ماه  پس

 ده یهمان  وقت  است.   ذهنمن  ن ی. و خاک بوالهوس هممیباش   خش  یتو   م یتوان. نم می باش  یی تای  یفضا   ای

  م، یشو است. چون از جنس جسم م  حرصکه پر از هوس است، پر از    دیآ به وجود م  بافت ذهن  ی  میشو م

بافت    ی  لۀیوسدر واقع به   م، یکن را تجسم م  یمجاز   ی هاذهنمان لذت   لۀیوسبه  م،یکن م   دایپ  جسم  یار یهش

پر از خواستن.    بافت ذهن  ی   عن ی  ر،ید  نیهم    عنی. بوالهوس  میلذت بش  میخواه م  ذهن   زیچ    یاز    ذهن

  ن ی. اردیشراب ب  خواهد م  رد،یلذت ب  خواهد ها مکه از آن  ، فرم ذهن  صورتهرا ب  زهای چ  خواهد؟ چه را م 

 است.ذهنخاک بوالهوس است، بافت پر از خواهش است که اسمش من   م را در واقع م  نیکه، ا  دیگو می گذار 

زَ   یار یعنوان هشما به  ریعبارت دکه تعلق دارد. به  ییبه جا  میپاش خاک م  یبه جهان، رو   لی خالص م  رو 

پر از آرامش    م،یهست   یو پر از شاد  میهست   . ما که خودِ زندگمیریب  و از آن زندگ   میبچسب  یز یبه چ  میندار

که    م یستین   ذهنما مثل من   نی. پس بنابرامیری ب  ندارد زندگ  زی چ  چیکه ه   یماد   زیچ  ی از    میندار  لیم  م،یهست

در خش  باشد. ما مثل ماه   ریعبارت د. به میشنا کن   د یبا  یار یدرون آِب هش   میهست   پس از مدت    اقامت در

  ن ی هم  ی . برامیرو کجا م   دی اآلن شما با ذهن تجسم نکن  میاز ذهن که خارج بشو  م،ی از ذهن خارج بشو  دیذهن با

تجسم   میتوان نم وجهچیهذهنمان به لۀیوس. ما به دیگومرگ راز را به تو م  ی ریهمان اول خواندم، گفت، اگر بم

  چه.   عن یکه حضور  می کن

  ذهن)] (افسانه من   ٩[شل شماره   ها دگیهمان  قیاز طر   عنیاست که انسان در ذهنش    نیاز موانع ا   یاتفاقاً  

. شود م   ی جوربه حضور برسد چه   چه، آدم وقت   عنی  دنی به حضور رس   ست،یفکر کند و تجسم کند که حضور چ

(حقیقت    ١٠[شل شماره بودن    ورتصتجسم حضور است. حضور عمال به   ای است  ذهن  یها همه شل  هانیا

باز که در واقع مرگ    یآن فضا   ،و فضا را باز کن    است که شما مرکز را عدم کن  نی عبارت از ا  وجودی انسان)]

 است،ذهنمن  دگ یبرحسب همان دنیمرگ د وهاکه زندگ دیست، به شما ب   عنیزنده فضا   نیچه. پس بنابرا

  د یمان باهمۀ  م، یهست  ی طورمان آن . همۀ دیکن   نابازشده ش یفضا  ن یدر ا فرمی انسان ب  یصورت به  د یرا باز کن

   ن یچه د  ای در دن  کند فرق نم  میمان کم کنبه همه   دی مان باما همۀ   دیگو . امروز موالنا ممیرا بن   لیتبد  نیا

خاکِ پر از خواهش را   نیو ا  میو در آب شنا کن  میبشو مان ماه تا همۀ  کند؛ م  دارد کجا زندگ یدارد چه نژاد

  . میبه جهان بپاش  ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره 
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فعال در آن جهان اقامت دارم.    ول  کنم م   جهان زندگ  نیمن درست است که در ا  ، تو مال جهان هست   مییگو م

شراب را بشم مسموم خواهم   نیاگر ا  دانم شراب بشم، م   خواهم نم  صورت ذهن به    جهانن یا  ی زهایمن از چ 

  ، یخاکِ بوالهوس را بر رو   نی«ا  م یبخوان  میتوانست م  ا ی ،  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره شد. بله.  

  . بله. میریگ م چیبه ه  میکن م  رشیتحق عنی م یپاش خاک بوالهوس خاک م   یِرو عن ی م»یخاک پاش 

  می مفلسان ل یسرخ م،ی دیملِ عشق د تا
  م یقُماشیتُجاِر ب م، یدی نقدِ عشق د تا

  ) ١٧٠٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

   ما تاجران  د،یگو م   کند تجارت م  رد یگ مثال پول م  فروشد، م  یز یچ   یآدم در تجارت     کاال. وقت  عن ی  قماش 

.  م یباش  دهیعشق را ما د  جی سۀ را  نیکه ا است  موقع  نی. و امیریگ و عشق م  میده که فقط عشق م   میهست

 ت ینهایب  شود باز م   شودباز م   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره فضا درونمان    مییگوم   وقت   عنی

عشق    پادشاه  نیعشق است. سرزم  نیسرزم  نیا  ، با زندگ  میشو م  یملِ عشق است. ما تماماً    نیا  شود، م

  ز یچ  چ یاست، مفلس است، ه ر یزنده ذاتًا فق  زندگ  نیکه ا میشو متوجه م  به زندگ   میشو زنده م   است. و وقت

ندارد. درست است که ما پول    اجیاحت   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ها دگ یهمان   نیبه ا  عنیندارد.    اجی احت

  ده ی. ما با آن همانستین  پول زندگ   نیدر ا  ول   م،یمسن داشته باش  م،یغذا بخور  م، یبخر  یز یچ  ی  میالزم دار

  .  میستین

  م یهست  چرا؟ ما از جنس ذات زندگ ست،ین   تر کس. از ما مفلسمیسردستۀ مفلسان عنی  م»یمفلسان  لی«سرخ  

.  می بخواه  که از آن زندگ  میچسب  نم   یز یو به چ  می، از جنس خدا هست(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره 

  م، یبرس   تیمنبه ا  م، یبرس  سبب یب  ی که مرکز عدم بشود فضا باز بشود و ما به شاد  . وقتمیهست  ما خودِ زندگ

که    میشو متوجه م  م، یخواست م  زهایچ  نیا  ی را برا  ها دگ یما همان   م، ی قدرت برس  م، یعقل برس   م، یبرس  تیهدا

  شه یهم   میبچسب  ی زیبه چ   م یخواه  که نم   یجانبۀ اتومات همه   زِ یپره  نیبچسبد. ا  ی زیندارد به چ   ل یذات ما م

  ده یاگر ملِ عشق را د  م،یبچسب   یزیبه چ   میندار  لیم، ما م یما بفهم  ستیجا، اصال الزم نحاضر و آماده است آن 

 شود  نقد م   م،یچش اش را م شدن از ما، مزه   انیب  کند شروع م  وقت  م،یدید نقِد عشق را م  . حاال وقت میباش

  کند  از ما شروع م  ،یی بایز  ، نندگی مثل آفر  رش،یمثل پذ  سبب،ی ب  یآثار، مثل شاد  نیلحظه عشق، و هم  نیدر ا

  م یشو . آن موقع ما متوجه مدیکن خرج م دیلحظه نقدًا شما دار  نیا  عن ینقد عشق است،    ها ن یشدن. ا  ان یب  به

مان نان  سالۀبچۀ دو سه   یبرا  میدارند. و درست است که ما مسئول هست   اج یها فقط به تجارت عشق احت که آدم 
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  یی شناسا  صورت زندگ است که ما او را به  نیمان ابچۀ  نیا  اجی احت  نیشتریب  قتاًیحق   ول  می کار کن  میبرو  میاوریدرب

  م، یاحترام بذار  ریمدبه ه  کهن یا  یهم به جا   رونیدارد. ما در ب  اجیاز نان و غذا به آن احت   شتریب  دی. شامی کن

با ببوس  یدست    دانم، نم  م، یست یخبردار  ا  شتر یب  م، یکن   می تعظ   م،یرا  شما قدرتمند    م ییکه بو  هان یاز همۀ 

ن  دیهست تبادل عشق  به  به  ریهمد  عنی.  میدار  ازی ما  زندگ را  زندگ میکن   ییشناسا  صورت   .  در همد   ر یرا 

.  میر یب  و زندگ  م یبده  زندگ میرس ما به هرکه م عنی  » قماشی تُجاِر ب. «میدار  اجی احت  نی. به امی کن  ییشناسا

  در او شروع کند به حرف زدن.   در من با زندگ زندگ

  اَنْصتُوا دیشما خاموش باش پس
  تان من شوم در گفت وگو زبان تا

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تجارت  نیا  ر،یخودش و ارتباط با همد  انیدر ما شروع کند به ب  زندگ  یاگر ذهن ما خاموش باشد فقط    عنی

  ی تجارت هم برا  ن یا  میشومتوجه م   م یکن . درست است که ما تجارت مستیاصطالح کاال ن با به   ر یکه داست  

  م، یبفروش   لیاتومب  یی جا  ی  م یرو م  م،یکاال هست  یفروشندۀ    م، ی عشق دادن است. درست است که معلم هست

  ی ابراز عشق. برا  یبرای است  ابهانه   نیا  نان درآوردن ما است، ول   یبرا  ن یا  م،یبفروش   صندل   زیم   دانم، نم

را م  نیکه ا  حالن یدر ع  کهنیا .  ر ید  یها در انسان   می کن  ییو شناسا  میذارآن ب  ی عشق را هم تو  م،یکن کار 

  .  ر یدر همد زندگ  ییکردن عشق، شناسا بدلدو ر عن ی قماش،یتجارت ب

معن  دیشا هم  نیا  هم  همد  نی سالم هم  به  م  ریاست.  به   عن ی  میکن سالم  واقع  در  را  تو  زندگ من     صورت 

.  میکن م   ییو خداوند، امتداد خدا شناسا صورت زندگبه را    ریما همد  السالم؛ ی. سالم و عل کنم م   ییشناسا

کامل    میلحظه تسل  نی. و من در اذهننه من   ارد،ارتباط د  ریدر ما با همد  خود زندگ   ریبه بعد د  جان یاز ا  عنی

از    مرده است زندگ  شان ذهنمثل مردگان هستند و چون من   م یهر دو در تسل  رسند هستم. دو نفر به هم م

   ذهن  ریمن تصو  کهنیباشد. نه ا  طورن یهم   د یهم با  ییزناشو   . زندگزنند حرف م   ر یدو نفر با همد  ن یا  قیطر

به   میشروع بن   میمنزجر بشو  ر یمن را بذارد در مرکزش، از همد  ذهن  ریهمسرم هم تصو  م،همسرم را بذار

ب  دعوا  من   نیتبادل  خوشبخت  یبرا   ،یطلبقدرت   یبرا  ، ذهندوتا  تو  از  من  توقعات، که  انتظارات،     ابراز 

قرار بود    ،یتو نداد   دهبه همسرش دا  یی زهایچه چ   فالن  ن یبب  ،ی نداد  خواستم  را م   ز یفالن چ  ،ی نداد  خواستم  م

واقع    در   عنی   است.ذهنهمه توقعات من  هان یا  ،یدینخر   یرا بخر زیفالن چ   ،ی کجا ببر ،من را به کجا برسان
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   است.نسخۀ بدبخت  نیدر مرکزمان. ا  میاست که طرف مقابل را بذار  نیرابطه عبارت از ا  یدر    نسخۀ بدبخت

  . رسد جا نم   چیبه ه هآن رابط

  است:  نیا ترشیبخوانم و ت  تانی دنبالۀ قصۀ هفتۀ قبل را برا دیبده اجازه

   بر وجه   شان یاو بر ا   قربت و جام  و مرتبت و   لت یسبب فض  از یپادشاه به اُمرا و متعصبان در راه اَ  «وانمودنِ

  را حجت و اعتراض نماند.»   شانیکه ا

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

ام   دهد دارد نشان م   ای تا  ا  ریپادشاه به چند  ا  کنند  اعتراض م  هان یکه    ر ی ام  اندازۀ سبه   از ی چرا مثال حقوِق 

  ت ی نهای که به ب است  نمادِ انسان  ازی غالم سلطان محمود بوده و ا  از یا  .فهمد نم   ریام   اندازۀ سبه  کهن یاست؟ ا

لحاظ بهانسانِ کامل. انسان   مییگو اصطالحاً م   ست،یدر مرکزش ن  دگیهمان  چیه  عنیخدا زنده شده؛    تِیو ابد

نم  ها دگ یهمان  ندر    دگ یهمان   چیه   عنیکامل    شود،  کامل  ام  یتعداد  نی. پس بنابراستیمرکزش  به    رانیاز 

چرا به فالن    کنند  مردم جهان به خداوند اعتراض م  کهنیها ا درموردِ انسان غالمش بوده و    ازیسلطان محمود که ا

  ا ی   ریتو ارزش دارد؟ و ام  یاندازۀ ما برا چطور او به   ؟یبه ما ندار   ول   توجه داشت  همهن یموالنا مثال ا  ایبنده  

  .دهد خداوند جواب را م  ایسلطان 

  از حسد جوشان شدند  رانیام چون
  بر شاه خود طعنه زدند  عاقبت

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

  خرد  تو ندارد س ازِیا نیک 
 جام س د؟ ر،ی اماو چون خور  

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

  ری ام رفت با آن س رون یب شاه
  ری دْگیصحرا و کهستان ص یِسو

  ) ٣٨٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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 و   سازد م  حالن یهم درع   یی بایقصۀ ز  ی  ول  دهد م  حیتوض  جانیرا در ا  یتنها چند تا مطلب معنونه   موالنا

مردم جهان است و سلطان محمود هم نماِد خداست را مثال    که نمادِ همۀ  ر یام  تااست که س  نیقصه عبارت از ا

به شاه، خودش    رانیاعتراضِ ام  دینیباوال که م  . و کنند اعتراض م  ریام  که: در آن مورد س  دیگو و م  زند م

که تو به    کند را گوشزد م  نیقصه ا  انیدر پا  کهن یحواسمان به خودمان باشد، کماا  دیما با  عنیمذموم است؛  

  خورد  که به تو م   ییضررها  نیو حواست به خودت نبوده؟ تمام ا  یبه خداوند اعتراض کرد  ای چه علت به سلطان  

دچار حسد هستند، حسدشان   رانیام  دینیب خاطرِ فکر و عمل خودت بوده. پس مبوده، به  ات ذهنمن   رِخاطبه

  م ی . ما حق ندارکنند و به خداوند اعتراض م   کنند م  سهی مقا  ازیرا با ا  است که خودشان   شان ذهنخاطرِ من هم به

  .  دیگو را م  نیدارد ا ، ذهنمن  لۀیوسبه  کنند مردم م   ول م،یبه خداوند اعتراض بن دیگو م

»  خود طعنه زدند  بر شاه  عاقبت«  نه.  م؟یاز حسد جوشان بشو  دیما با  ای» آاز حسد جوشان شدند  رانیام  چون «

 ن یک«   توست.  ریتقص   میی گوم   م،ی کن کار را م  نیما هم هم   زند خدا طعنه م   عنیآخرسر به شاه    ذهنباالخره من 

عقل دارد؟ بله،    ذهنمن   تا اندارۀ سانساِن کامل که به تو زنده شده، واقعاً به   نی» واقعاً اخرد  تو ندارد س  ازِیا

ها را از آن   اردیل یم  ی  ایآن    یهزارتا آن ده   یکه. هزارتا   ستیعقل ن  ذهنهم دارد، اصال عقل من   شتریب   لیخ

   س حقوق، مواجبِ «  عنی   جام«   جام«   »خرد   تو ندارد س  ازِیا  نیک «  کند؟ چه فرق م  د،یجمع کن  جای

  . یمقرر   ،یمستمر  عن ی بله، جام  ؟ده را به او م ر یام تا » چرا حقوق ساو چون خورد؟ ریام

کجا؟ رفت    رون،یرفت ب  ریام  پس شاه با آن س  ر»یام  رفت با آن س   رونی«شاه ب  م،ی کن : امتحان مدیگو م  حاال

شارِ ما    عنیصحرا    م،یری نمادگونه ب  میتوان صحرا و کهستان را هم م  حت  ر»یدْگ یبه «صحرا و کهستان ص

فضا  االصول عل باگشوده  یِ با  ذهن  با  و  ب  دیشده  امتحان کندیگو م .  ردیصورت  دن  ن یا  می نیبب   می :   ا ی ملتِ 

  م یصحرا دار  ی  که اآلن؟ درحال  میما دنباِل شاِر چه هست  کند خداوند دارد نگاه م   کنند؟ شار م  یزیچچه 

  رند؟ یگ م  دیباز دارند، اگر از آن استفاده کنند. حاال چه ص  یِدارند و صحرا مردم کوه ذهن م،یکهستان دار ی

شار کنند؟    خواهند کدام را م  رند؟یگ م   تیاز پولشان هو  ؟ شرابِ جسم  ورنیاز ا  ای  یبی شرابِ غ  فاز آن طر 

  شار، بله. یرفتند برا دیگو م

  از دور آن مل   دید کاروان
  مؤتَفک  یرا برو ا  یر یام گفت
  ) ٣٨٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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،ود  رصبپرس آن کاروان را بر ر  
  رسد؟ شهر اندر م نیکدام  کز 

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

    یکه ز ر  آمدیو ب دیو پرس  رفت
  ی : عزمش تا کجا؟ درماند وگفت

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

خودشان است.    دگیهمان  قی آن هم ازطر  نند،یب جنبه را م   یفقط     ذهن  یِها من که    دهد موالنا نشان م   جا نیا

    روند؟ به کجا م ند؟یآ کاروان از کجا م  نیکه ا نیبفرستد، برو بب خواهد را م   ریام تا اآلن س

بزرگ که سواد    یِ رااُم  نیها باشد. از اانسان   نِ کاروا  تواند خالصه کاروان م  سازد،هم م   ییبایداستانِ ز  میگو م

  بپرسد.   رود م  ی  د؟یدان م  رود؟ به کجا م   د؟یآ از کجا م  تیکاروانِ انسان  نیکه ا   پرسد ها م دارند از آن 

  ن، یگو. رصد: راه، کماوقات دروغ   گاه   ای  دهد نسبت م  را به کس  که عمل   زننده، کستهمت   معن به  مؤتَفک

  .  محل بازرس

  شود  جا رد م  یاز    کاروان   ی  کهنیدرست مثل ا   است،لحظه، لحظۀ بازرس  نیکه ا  دیتوجه کن   نیبنابرا  پس

آن از  عبور  مرتب در محل  م و  م  دیپرس ها  م  د؟یرو کجا م  د؟ییآ که کجا  کجا  است؟    د؟ییآ از  بارتان چه 

  تواند  کاروان م  نیا  د، یرا از دور د   کاروانلحظه. پس آن پادشاه    نیدر ا  پرسند هست؟ از ما م  مقصودتان چه 

باشد،   از یا ۀاندازبه  د یکه حقوق تو هم با کن ادعا م کهنی را گفت برو ا   یها باشد کاروانِ انسان   لیطورِ تمث به

  ی گفت از ر  کهنیبعداز ا.  دیآ  م  یگفت: از ر   د،یهم رفت پرس  نیا  رسد؟ کاروان از کجا م   نیکه ا  نیبرو بپرس بب

    نیبنابرا پس بود که، ماند. دهیآن را نپرس  روند؟ کجا م  دیاز او پرس  د،یآ م

  بواْلعال  یرا گفت: رو ا  یر ید
  از کاروان که تا کجا؟  بازپرس 

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

  من ی یِو آمد گفت: تا سو رفت
  مؤتَمن   یهان ا ست؟ی : رختش چگفت

  ) ٣٩٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  دگر یر یگفت: با م رانی ح ماند
  برو واپرس رختِ آن نفر که

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

   فالن   یا  عن یباشد،    نیاسم نامع  تواند بوالْعال، بوالْعال م  یگفت که: ا  رید  یآن گروه. خالصه به    عنی  نَفَر

هرحال  . بهستین  ن ینام شخصِ مع   جانیدر ا  ،یصاحب علو و بلند  معنهست: مخففِ ابوالْعال، به   اش معن   ای

.  روند م  منی  یسوگفت که: به  د،یهم رفت و پرس  نیا  روند؟ کجا م  نیبکاروان بپرس ب  نیبرو از ا  فالن  یگفت: ا

  ی ا   ن،یام  ی ا   عنیو مؤتَمن هم که    برند؟ چه با خودشان دارند م  عن یکه: رختشان چه است؟   د یبعد از او پرس

  ل ی مثل وسا  ،بود  لیوسا  معنلباس نبود، به   معنرخت به  میآدم قابل اعتماد. گفت: رختشان چه بود؟ در قد

گر که د  یر یماند. خالصه با م  رانیح   طور ن یبود، هم  دهیوپخت. بارشان چه است؟ نپرس رخت   گفتند  خانه را م 

  گروه.    عنیبرو واپرس رخت آن گروه، نَفَر 

  آمد، گفت از هر جنس هست  باز
  ی است راز یِ هاآن کاسه اغلبِ
  ) ٣٩۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ؟ یشدند از شهِر ر  رونیب : ک گفت
  ی سست پِ رِ یآن ام رانی ح ماند

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

    شتر یو ب ریام تا س نیهمچن
  و ناقص اندر کر و فَر یراسست
  ) ٣٩۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شان هم در توبره   ت یکاروانِ انسان  م، یدار  زیچهمه   ند یگو رفت و بازگشت گفت که: فکر کنم م   ر یام  نیبنابرا  پس

خارج شدند،   یکه از ر  ییهاکاسه هست، کاسه   شترشانی ب  اند، ولشده   دهیهمان   زیچبا همه   عنیدارند؛    زیچهمه 

که هر لحظه محل  تیاز کاروانِ انسانی است یبای ز ار یبس لیتمث  یکه   د ینیب م نیبنابرا. یساختۀ ر  عنی ی راز

را دارد پادشاه    هاآن   میکامل هست  یِهاادعا دارند که ما هم مثل انسان   لیهم که خ  ذهن   یها و من است  بازرس 

است؟ بارش    بارش چه   رود؟ کجا م  به  د؟یآ از کجا م   تیکارواِن انسان   نیکه: ا  د ییبو  د؟یدان م   فرستد، م
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 ها  دگیچون برحسبِ همان  نندیب را م   قسمتِ کوچ   ی   روند م  هان یاز ا  هرکدام  .زها یچ  نیباشد؟ از ا  دیبا  چه 

انندیب م ام  رانیح  حاال،   دانست، شدند؟ نم   رونیب  ک   یاز شهر ر  هانی. گفت که پس، گفت که:   رِ یماند آن 

فر، جالل و شوه،    و«ناقص اندر کر و فَر» کر    »،ی را«سست  »،یپ«سست  هیشب  اصطالحات   دینی. ببیپسست

که جامع    آدم  ی  از حضور نداشت.  یز یچچ یه  عنیناقص اآلن    ی است،زدیمنظور جالل و شوه حضور است، ا

بپرس  ند،یب م از خودتان  پرس  دیمثال شما  تا حاال    ند یآ مردم م  همهنیا  هست؟   چه   انی که اصال جر  دیدی شما 

  ،  نیچ   یِها و کاسه   در ذهن بمانند؟  دیبا  ایاست؟ و آ  اآلن بارشان چه  روند؟ به کجا م  ند؟یآ از کجا م   روند م

م  یزیچ   دیدان م  کاسه الوها قالب، پس قالب   عنی  زند؛یر م  یزیچ   ی   ای  زندیر که آب در آن     ذهن   یِها 

  من یکجا است؟    ی هرصورت ر. به یساختِ ر    عنی  ی هست، راز   یراز   یِهااغلب کاسه   هان ی: بارِ ادیگو هستند. م

مردم است، حاال خوب    نی تمام ا   بازرس  ۀلحظه نقط  هر .  منی  روند م   ند، یآ دارند م  ی از ر  ها ن یکجا است؟ ا

  د؟ یرو چه م   یبارتان چه است؟ برا  د؟یرو به کجا م  د؟ ییآ از کجا م   پرسند م   هان یاز ا  کنند، م   بازرس   وقت

   دانم؟ را من م  هانیا

 بنا شده   ها دگیهمان  یِرو    است،آن ذهن  یپِ  عنی  یپسست  نیبنابرا  دانستند، نم  کدامچ یه  رانیام  نیا  دینیب م

   عن یباشد،    ازیا  ۀانداز  دیهم ادعا داشتند که حقوقِ ما هم با  ل یکه خ  ریام   س  نیاتفاقات. هم  یِرو  شان، زندگ

هنوز من    کهن یا  یبرا  کند؛نه، نم   ،یموالنا کرد   یکه مثال برا  یااندازهمن به   ذهنخداوندا تو توجه کن به من 

  یِمن بنا شده رو   زندگ  عنی  یپ. سست زندیر م   را بنا کردم به اتفاقات، اتفاقات ه   ام هستم، زندگ   یپسست

ی  ار ی هش  ربنا یسفت است، ز  نیا  کنم، هست فضا را باز م  قع مو  ی.  شود عوض م   زد،یر که مرتب م  یز یچ

هستم،    یپپس من سست   شود عوض م  که ه  ستادمیا  یز یچ ی  یِموقع هست رو   ی .  ستادمیخدا ا  یِرو   است،

  نبود.  زندگ   انِیبود، ب  ذهن  انِیب انشانیب عن یبودند؛  یرابودند، سست  یپسست ر یام  س نیا ۀهم

کم داشتند     لیخ    عنیجالل و شوه و منظور جالل و شوه حضور است، ناقص بودند    عنیکر و فَرشان، کر و فَر   

حضور را نداشتند، آن    نشِیب  عنیجالل و شوه. «ناقص اندر کر و فَر»    عنیجالل و شوه حضور را، کر و فَر  

   اگر شما آدم جامع   نند، یب جنبه را م   ی هرکدام    دینیب که م ن یرا نداشتند، آن ترازو را نداشتند، کما ا  نه ییآ

که آدم    دیدار  نکیتا ع  دو سه  ،یفقط    ول  دیهست   ازی پس شما از جنسِ ا  د،ینیبها را م که تمام جنبه   دیهست

ز  دیبا نم   ادیپولش  بزرگخانه   دانمبشود،  بااش  بشود،  ا  تیهوهم   دیتر  با  آن،    نیبشود  تا    یو  چند 

و    دیریگ را اندازه م  یار یها هشآن   ۀلیوسکه مرتب به  د یپس شما چند تا کاسه دار  دیبزرگ دار  شدگت یهوهم

کر و فَر  نیبله. پس بنابرا دور. دیانداز و م  دیکن و خرابش م دیبر آن را هم به قالب م  د،یکن جهان م  نیواردِ ا

  ندارند.  رانیام نیدارد و ا از یحضور هست که ا  نشِیو جامع بودنِ ب ییدانا معنبه  جانیدر ا
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  جدا   یرا که من روز  رانیام گفت
  را  شیخو ازِیکردم ا امتحان

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

  بپرس از کاروان تا از کجاست؟   که
  راست   دی جمله واپرس   نیبرفت، ا او

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

خودم را و   ازِیا  دینیب خودم را امتحان کردم، م ازِی روز جدا از شما ا  ی: من  دیگوم  رانیبه آن ام  نیبنابرا  پس

موضوع    ن ی. اتفاقاً ا: تو مالِ مندیگو در دستِ خداوند، م ی است  ابزار   یواقعاً    رسد که به حضور م   کس   عنی

اگر    نیا  د،یبت بذار  دیتوان : شما مرکزتان مالِ من است، نم دیگو م  که وقت   مینیب را در طولِ قصه هم ما م

باشد.    یجسم ماد  تواند نم است  که مرکزِ ما مالِ زندگ  می باش  دهیفهم  دیرا ما با  نیا  د،یشو دچارِ درد م   دیبذار

که    ییزهایچ   نیا  ۀرفت هم   ها، ن یا  ندیآ روز که برو بپرس که از کجا م  ی را فرستادم    ازی : من ادیگو خالصه م 

جمله   نیاو برفت، ا«  تمام.   عنی. راست  دانست ده بود، همه را می همه را پرس  د،ی دیپرس  دیشما رفت   یی

  .  دی کامال و تمام همه را پرس عن ی» راست  دیواپرس

اگر جوابِ    م؟یدان و جوابِ همه را م   میاده یپرسش را اآلن از خودمان پرس  نیا  ایبه خودمان که آ  مییآ پس اآلن م

نم را  نپرس  م، یدان همه  ا  میاده یجامع  واقعاً  بشر  ن یکه  م   یکاروانِ  کجا  م  د؟یآ از  در چه    رود؟ به کجا  اآلن 

کاروان هستم، من هم کاسه    نیدر کدام مرحله است؟ من هم جزو ا  م یکن م  لحظه که بازرس  نی؟ استی امرحله 

  ست، یمن ن  دِیدر د  ت یجامع   چیکه دارم که ه  وضع  نیبا ا   ا یهستم؟ و آ  یامن در چه مرحله   کنم، دارم حمل م 

حضور    نشِیندارم، ب  زندگ  نشِی ندارم، ب  لحاظ زندگ ههم ب   وه فَر و ش  چیهستم و ه  یپو سست   چیه  چ،یه

  ت ی خالق  ن یاز او؟ هم  رمیب  د یرا با  سببیب  یِ همان شاد   ا یرا بخواهم؟ نه، آ  ازیحقوقِ ا  دیاز خداوند با  ای ندارم، آ

  خودم کار کنم.    یِرو   دینه، من با رد؟یگ م  ازی که ا رمیب دیرا با

     یبه  ی اشارت،یب ت،یوصیب
  و ش   یبیر یب  افتیدر حالشان

  ) ٣٩٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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     مقام اندر س ری م س نی چه ز  هر 
  شد تمام  دمیشد، زو آن به  کشف

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

ها را، کاروانِ  انسان بود و حالِ  دهیسؤاالت را پرس نیا ی یمن و اشارتِ من  یی: بدونِ راهنما دیگو م  دینیبب

که از   یزیکه در آن ش داشته باشد و هرچ  یفکر  ،یدیترد گونهچ یبود بدون ش، بدونِ ه افتهیها را در انسان

  ن یهم   یِبرا مینیب م  شتریب م، یرو مرحله باالتر م بهکه ما مرحله  دینیب دست آمد، م مقام به  در س  ری ام س نیا

  .  دیصبر کن دیهست، شما با ج یکار تدر نیکه ا کردم خدمتتان عرض م 

آن همه را  آوردند ول یجواب  ی بودند هرکدام رفتند  تی معنو  ۀمرحل ایتا مقام  در س ریتا ام  س نی: ادیگو م

رو   واشیواشیپس    دانست م از  ما  م  میزیخ برم  ها دگ یهمان  یِکه  باالتر    م، ینیب م   ی شتریب  ۀمنظر  م یرو و 

سالِ    ی   د،ینیب اشال در خودتان م   ی و    دگ یهمان   ی ممن است شما اآلن     عنی  میدار  ی شتریب   تیجامع

   اندر س  ریم  س  نیهر چه ز«  .دیدیبه آن مقام نرس  کهنیا  یبرا  د؛ین یبب  دیتوان اآلن نم  د،ینیتا بب  ستیب  رید

  ران یام   نیا  اما   لحظه تماماً آشار شد. بله.   ی دم، به    ی به    ز یهمان چ   عنیاز او     عن ی» زو  مقام کشف شد، زو 

  نبوده، بله لطفِ خدا بوده. پس  از یاز جهدِ ا نیکه: ا  ندیگو به دفاع. م  کنند شروع م 

  را.»   شانیو جواب دادِن شاه ا انه،ی جبر  ۀاُمرا آن حجت را به شُبه ۀ«مدافع

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

تمام ما    ۀاندازبه  ازیکه: درست است که ا  ندیگو به سلطان محمود م   گردندبرم  ری تا ام   آن س  لیدر تمث  عنی

که   دهد . نشان مردیپذ نم ریو ام امدهیدست نبا جهد و کوشش به نیلطفِ خداوند بوده و ا نیا ول دانسته م

ا  م یکار کن  میتوان ما م   م،یدار  تیما مسئول هستم اگر خدا    یطور نیمن ا  کهن یا  عن یبه جبر    میتوان را نم  نیو 

  کند،  چون نم  ول  کردم م  شرفتیمن هم پ  کرد اگر خدا کم م  کرد، خلق م   ری د  جورِ یمن را    خواست م

و مرغ    ادیآن ص  ۀقصه، قص  نیقبل است، غالم هندو و پس از ا  ۀهفت  ۀقص   ۀقصه دنبال  نیهرحال ابه  .کنم نم

به ما دادند، بله.    نشیب  لی آوردند و خ  شیضرورت را پ  یۀهم قض  مان المیآن دوستِ ا  م،یاهست که قبال خوانده 

خواستِ    عنیقضا،  کهنیباتوجه به ا ا یکه آ دی حاال شما از خودتان بپرس  کنند، اُمرا اعتراض م  نیها، اانسان نیا

نه؟    ای جا که مقدور است؟  تا آن  دیو کوشش کن  دیبن  تی حسِ مسئول  دیشما است، شما با  نفعبه   شهیهم   اله

  رسد،  نخواهد هم نم   رسد، خدا بخواهد آدم به حضور م  رکه: اگ  دییبو  د، یفعال باش   رِیصورتِ غ به   ذهندر من 

  .  دیگو موالنا چه م مین یاست. حاال بب خود یجهدها ب نیا
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      ست فَن نیک  رانیبفتند آن ام پس
    ستیکارِ جهد ن تهاش،یعنا از

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

      نَغز  یحّقست مه را رو قسمتِ 
  نغز   یِبختست گل را بو ۀداد

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

    سلطان: بله آنچ از نفس زاد گفت
یراجتهاد   رستیتقص ع خلو د  

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

و کارِ    یزدیا  یِها تیاز عنا است  تی خاص  یدرواقع    نیگفتند: ا  ،ذهن  یهامن   عن ی  ران،یآن ام  نیبنابرا  پس

خودش    یِکرده، کار کرده، رو  زیکه پره  ستین  یطورنیا  رسد، م   تینفر به معنو  ی  کهنیا  عن ی  ست؛یکوشش ن

لطفِ بله  بعض   کار کرده،  به  آقا  بوده.  م  ها خدا  بعض   کند، لطف  نم   ها به  د  کند،  هم  نکرده  ما  و    ر یبه 

  یِ هم که گل بو  نیا  ی است،درواقع خداداد  نیاست ا  با یماه ز  یِ: اگر رودیگو است که م  نیاستداللشان هم ا

خدا    ۀداد  هان یخوشِ گل ا  یِماه و بو   ییبایز  نیکرده، پس بنابرا  ی اریهم بخت و قضا به او    نیا  دهد خوش م

  . به جهد ندارد، کوشش ندارد است، ربط

 د یزا که از انسان م   یز یکه: آن چ  دیگو خدا م  ، زندگ  طورِ کل در قصه سلطان محمود و به   د،یگو اما سلطان م 

 ایاصطالح  به  نیا  افتد اتّفاق م  شیکه برا  هرچه   عنیدرآمِد کوششَش است    ایاست    اش درواقع محصولِ کوتاه

  ن یخاطر کوشش او هست. و ادست آورده به اگر به   ایکرده و     کوتاه  اوردهیدست نبه   یز یکرده، اگر چ  کوتاه

  : شما قانون جبران را مییگو لحظه در حال کم است. اگر مثال م   نیدر ا  کسکه خداوند به هر  دهد نشان م

که    رانیگردن د  د یندازیعهدۀ شماست، نشما اآلن به   ی ار ی هش  تیخودتان، مسئول   یرو   د یکار کن  د یکن  تیرعا

که برود کار    دیبه او بو  دی ای ب  دیبا  کس   ست،یمن ن  ری تقص   شوم، م   من عصبان  کند کار را م   نیهمسر من ا

  د، یگو سلطان م   رید  عبارتبه  .دیانداز م  رانیبه گردن د  دیرا، نه! دار  زندگ  ردیب  ادی بند، خوب    یرید

. پس  دیندازیب  رانیشدن به من است به گردن درا که زنده  تیمسئول  نیا  دیتوانکه: شما نم   دیگو خداوند م

ا  ع» ی«ر (ن  جان یدر  «نغز»: خوب،  فرآورده).  (و  است  محصول  لطویمطلق  افی )،  (در  درآمد  «دخل»:    جا ن ی. 

  مهم است:  تیسه ب نیجه. ایرا، نت  هانیا دیدان محصول و) م



ۀ   برنامه         Program # 884                                       ۸۸۴مشار

  57صفحه: 

  ست  فن نیک  رانیبفتند آن ام پس
  ست یکارِ جهد ن تهاش،یعنا از

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

  نَغز یِحّقست مه را رو قسمتِ 
  نغز یِبختست گل را بو دادۀ
  ) ۴٠٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سلطان: بله آنچ از نفس زاد گفت
یررستیتقص ع خلاجتهاد  و د  

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

  کوشش ما.   جۀینت  ای ماست   کوتاه جۀینت  ای شود که از ما زاده م یز یچآن   د؟یشما قبول دار ایآ

  با خدا   بفت آدم ک  ورنه
  انّا َظلَمنا نَْفسنا  ربنا

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

  گناه از بخت بود  نیک  بفت  خود
  بود حزم ما چه سود؟   نیقضا ا چون

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

  تَنیکه گفت: اَغْو س یابل همچو
  ؟ زنجام و ما را م شست تو

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

   درست خداوندا به   عنی» انّا ظَلَمنا نَفْسنا ربنا که:«   زد حرف را نم ن یبود که حضرت آدم ا یطور ن ی: اگر ادیگو م

از بخت ما    نیکه: ا  گفت م  دیگو راحت م   ل یکه او اشتباه کرده، خ  دی . چرا؟ فهممی که ما به خودمان ظلم کرد

  س یگفته. ابل  سینگفته، ابل  ران یآدم ا  ول  دارد.  دهیما چه فا  شیاست، دوراند  نی تو ا  یقضا   وقت  ر،یبود د

.  رود  نم  تیبار مسئول  ریز  ذهنکه من   دهد نشان م   نی ا   است.ذهناز جنس من   س یابل   است.ذهنمن   نیهم

م  خواهد نم م   تنبل   خواهد کوشش کند،  قضا  به گردن  اانداز کند،  پس  من   کهنی.  داش   ذهنما  نگه    م یرا 
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غالم هندو، غالم    نیا  که وقت دیدیددر قسمت اول داستان    میکرد  جادیدرد ا  همهنی ا  م،ی را نگه داشت  دگ یهمان 

  . ذهنمن  عنیهندو 

که، حضور و خداوند از    دیعاشق حضور بشود. توجه کن   ایبشود    ای دن  نیعاشق چه نعمت ا  اش ذهندر من   انسان

به خداوند است در   شدنکه زنده  میبشو  واقع  نیو عاشق د  میرا نگه دار  ذهن. اگر من ستین  ذهنجنس من 

  م یجهان را گذاشت  نیاز ا  یز یچ  کهن یا  یا. برمیریگ جهان قرار م  نیمثل آن غالم هندو مورد تجاوز ا  صورتنیا

  لذّت   جهان.  نیا  یهالّذت بردن از نعمت   ا یشدن به خداست  و آن زنده   میگرد م  یخوب   زیمرکزمان اما دنبال چ 

که    نعمت  یتجسم    ، بافتِ ذهن  ی با    کهن یا  یجهان مستلزم حضور است. چرا؟ برا  نیا  یهابردن از نعمت 

اسمش را بذارد    نیلّذت ببرد و ا  یمجاز   زیچ    یاز    یمجاز  یاریبا هش   ی در زمان مجاز  ی مجاز  بافتِ ذهن  ی

  امان ندارد.  قیحق   زندگ

 رون یتا صبح مردم در ب  به غالم حبش  کرد اوز مکلفت که تج موالنا نشان داد که آن مرد نامرد گردن   جهینت  در

  م یکن ناله م   ذهنحالت من   ن یکه ما در ا  دهد نشان م  نی . ادینشن  او را کس   دادیبو دادو  زدند هم داشتند دف م 

 م یکش م  ذهنما را که از من  یهاجشن مردم، ناله  یصداو مردم هم جشن گرفتند و در اثر  ذهنمن  یاز دردها 

  . شنود نم کسچ یه میکش جهان م   نیو از تجاوز ا

مورد تجاوز    ذهنصورت من انسان به   عن یکه مورد،    اهی غالم س  ‐ حبش  میگو م ‐   غالم حبش   ن یکه: ا  دیگو م

  را تو من   دیگو م  دارد را نگه م  ذهنو من   س یکه: مثل ابل  دیگو خودش است. اگر دارد م  ریتقص   است یدن  نیا

  جورش ی  .است، مسئول تو هست   جورشی  نی. استیمربوط ن  چیتو بوده به من اصال ه  ریتقص   یگمراه کرد

  م ینیب م  میکن فضا را بازتر م   نیچه ما اهر  کهن یا  عنی آدم    من مسئول هستم. وقت   مییاست که بو  نیهست ا

م میتر هستما مسئول  بازتر  هرچه   . مسئول   میشو ِحس م  یشتریب  تی ا   م،یکن  ِم  نیحس کار  م یکن را  ما    ی که 

را ب  میتوان م   م،یدر جهان کم کننده باش  می توان . ما ممیبن  میتوان م نداشته   ذهنکه من   میکن   داریمردم 

  .ستند ین ق یبشوند، دردها حق داریب شانینداشته باشند، از دردها دگیباشند، همان

  م ی کن ما حس م  شود تر م. هرچه فضا بسته شود هرچه فضا بازتر م  م،یبن  ی کار  م یتوان م  میشو ما متوجه م 

 ن یو ا  دیآ نماز دست ما بر   ی. کار رید  دیآ م  شیباالخره پ  ی است،قضاست، گرفتار  م،یندار   تیکه ما مسئول 

  است.   طانیکار ش

  :  دینیبهستند م  قرآن یها هیمربوط به آ هان یا یِهردو نیپس ا
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»قَا   «.رِينالَْخاس نم ونَننَا لَنَكمحتَرلَنَا و رتَغْف نْ لَمانَا ونْفُسنَا انَا ظَلَمبر  

  م یخواه  دگانیدان ی از ز  یاوری و بر ما رحمت ن  یامرز یو اگر ما را ن  می پروردگار، ما به خود ستم کرد  ی: ا«گفتند

  بود.» 

  ) ٢٣ هی)، آ٧سوره اعراف( م،ی(قرآن کر

  د یخواه لحظه چه م  نیشما در ا  عنی.  میباال بود، که ما به خودمان ظلم کرد  تیکه در ب  دیگو را دارد م  ن یهم

به خودم ظلم کردم. من من   ایخدا  دییبو  دیخواه  م  د؟ییبو اشتباه کردم؟  از    ذهنمن  اشتباه کردم  داشتم 

  رم، یگ م   یشده را جدّ گشوده  یفضا   رم،یگ نم   ی دّلحظه را ج  نی. اتّفاق اکنم و فضا باز م   گردم اشتباهم برم

  د؟ ییرا بو  ن یا  دیخواه خودم بوده، م   یها و عمل   ذهنمن   دِیمن از د  اشتباهات   .شوم م   لیبه تو تبد  واشیواشی

   توانست م  یکه: نه بابا، تو که قدرتمند بود   د ییبو  دیخواه م  ا یلحظه حواسم به خودم است  من مسئولم، من هر 

 ر ید  سال  از ده   ری. که من دذهنرا، از من   من   یاوری موقع درببه   ، اداره کن  ،را کنترل کن  من   ذهناصال من

   عن یاست.    گونهطان یش  ل یخ  کهن یا  ؟ییرا بو  نیا  خواه م  ، کن خودت نم  ،توان ادامه ندهم، اآلن هم م

ندارم، از جنس تو   صیندارم، قدرت انتخاب ندارم، تشخ  اری عنوان انسان اختکه: من به  دییبو دیخواه  شما م

   ذهن   ی خدا ی   ذهنمن   ی   عن ی   است.ذهن  ی، تُو»تو « نیبنم، تنبل هستم و ا توانم نم  یکار   چیه  ستم، ین

هم که دارم تو درست   ذهنمن   ،تو بزرگتر از من هست  ،. که تو بلد هستکند مکرده، دارد با او صحبت  دیتول

را از داخلش    من  موقع به  یکرد م  را متالش   نیخُوب ا  دانست اگر الزم م  بن  یکار   ی  توان تو م  ،ی کرد

    ، ی همن یبود و ا ی نی . اکن  یهمار  دیتو با کنم، تو من به تو کم م  صیبه تشخ  گفته نه. ،یآورد  درم

»قَال  «.يمتَقساطََك الْمرص مدَنَّ لَهقْع تَنيغْوا افَبِم  

  .» کنم را از راه راست تو منحرف م  شانیمن هم ا  ،یا: حال که مرا گمراه ساخته «گفت

  ) ١۶ هی)، آ٧سوره اعراف( م،ی(قرآن کر

را   ن یهم هم  ذهنی هامن   د،یگو هنوز هم م   ،د یگو م  طانیرا ش   نیا  » تَن ی«اَغْو  :است  طان یحرف ش   نیهم   نیا

. کنم را هم گمراه م   رید  یهاانسان   کنم، من هم خودم را گمراه م  یا. حاال که تو من را گمراه ساخته ندیگو م

  امروز   .میآور او را به واکنش درم  میرس که م  و به هرکس  م یکن هم خودمان را گمراه م  ذهنعنوان من ما به 

  م یی بو  دی. ما نباریبه همد  می بده  سانیشراب    دیگفت با  م، یکم کن   ر یبه همد  دیما با رید  نیهم   گفت م

اش از خانه   کس  هر  .میکن که م  کنم ها را گمراه م همۀ آدم  روم من هم م   ،یکه: حاال که من را گمراه کرد

  ی و کارها   کند انتقاد م  رد،یگ م  رادیا  کند، کوچ م   د، یگو بد م  کند،  م  بت یغ   دهد، به همه درد م  دیآ درم

  . دی هست طان یاز جنس ش  د،ی هست  ذهنشما از جنس من   دیگو . مکند دارد مردم را گمراه م  کند،  را م ذهنمن 
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که    د یکن واقعاً به مردم کم م  ا ی  دیکن مردم را گمراه م   دیرو م   رونیب  دییآ صبح که از خانه م  دینی بب  شما 

ها  را در آن   ارتعاش کنند، زندگ ذره به زندگ یارتعاش کنند، شادتر بشوند،  اصلشان را بشناسند، به زندگ

  د، یکن صبر م  د،یده واکنش نشان نم  د،یریگ قرار نم ری تحت تأث د،یکن را شما بس نم ارتعاش زندگ  د،ینیب م

  خواهد،  صبر م  خواهد،  م  تیمسئول  ن،یداشتن فضا و بازکردن ااصال گشوده نگه   د، یدار فضا را گشوده نگه م

  د یکار را بن   نیببندد واکنش نشان بدهد. اگر ا  خواهد  م    ذهن. وگرنه من خواهدقدرت م   خواهد، م  ییتوانا

  ی . برا کنم م   طانیهمه را از جنس ش  دمیرس   من هم به هر کس   ،یامن را گمراه ساخته   دییگو به خدا م   دیدار

  بله:  کنم، و درد ارتعاش م   دگیهمان یرو یبه ن طان،یمن دارم به ش  کهنیا

  قضا حقّست و جهدِ بنده حق  بل
  خَلَق سِیمباش اَعور چو ابل نیه

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

  اندر دو کار  میاتَردد مانده در
  ار؟یاختیبود ب  تَردد ک نیا

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

  گود؟  آن کنم او ک  ایکنم  نیا
  او بسته بود   یِدو دست و پا که

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

لحظه   نیقضا اتّفاق ا  کهنیا  ی : قضا حق است. برادیگوخداوند م   ای  دیگو سلطان محمود م   د،یگو پادشاه م  بله

  ز، یکار، پره  ت،ی. اما جهد شما هم حق است، حسِ مسئولکه به تو کم کند فضا را باز کن  کند را خلق م 

بودن، به    ها، در خدمت زندگانداختن آن   ها، دگ یهمان  ییجبران، شناسا  قانون،  و تعهد به عدم  ییفضاگشا

 که ن یهم جهد ما است. ا هان ی؟ استی زیچچه  هان یدادن، ا س یارتعاش کردن، به مردم کم کردن، سرو  زندگ

و   میکن م  شهیش  یتو  را مدّت  ذهنمن   کهنی. امیده را و تن در نم  ذهنمن   یها خواهش  میکن م   ییما شناسا

و هر روز    میکن م   تیو رعا  میسینو م   ما قانون اساس  کهن یا  رون،یب  دیاین  میکن محم م  م،یگذار سرش را م

در    م، یهست   یاو قضا هم مطابق احوال ما و اوضاع ما که در چه مرحله   ریجهد بنده است د  هان یا  م،یخوان م

. پس او حق است و کوشش شما هم حق است.  دیکن م ییشما فضاگشا  کند، م   جادیاتّفاق ا  م،یهست  چه مقام
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!»  ند؟یب : «بابا خودش بلد است، مر ما را نم مینیبنش  یاگوشه   ی  مینکن   یکار   چیکه ما ه   ستین  یطورنیا

  چشم بودن است.  ی دیگو م نیا

  چشم دارد.   یکه فقط   : کسعوراَ پس ن، پاره.افرسوده، درب و داغ  عنی چشم. خَلَق  ی  عنی اَعور
  است.)  ذهنمن انی بن نیسست بودن هم ای است. ( سیفساد ابل ا یو  مراد کهنسال  جانی: در اخَلَق
  کار را بنم.) آن  ای کار را بنم  نیا  عنی( ، و دودل دی: تردتَردد
  . دی: بوگود

  
نبا   دیگو م  نیبنابرا  پس ابل  دیما  ب  سِ یمثل  و  مندرس  و  م  اثری کهنه  نؤکه  م   ست یثّر  کار.  د  دینیب در    دِ یکه 

کار    نیو بر حسب درد، که ا  می نی بب  دگیبر حسب همان   عن ی  سیابل  دید  عنی.  ستیثّر ن ؤم  سیابل  دِید  ،ذهنمن 

واقعاً ضرر زننده    شیکه دردها  داند و بر حسب درد و نم   ندیب م  ها دگ یهمان   ٔ له یوسبه   . هر کسرید  میکن را م

  ی است. بعد  ی را گرفته است،   هادگ یهمان دِید نیفقط هم کند، را م سی کاِر ابل نیاست، ا

  ی کار   شود کرده است، خدا کرده است، نم  که هستم، هستم. زندگ   طورن ی: «اذهنجبر من   مییگو م  کهن یا  اما

مثال پدر و مادرمان بوده    م،یی گو روز انداخته را هم م   نیاصطالح، را که ما را به ااوقات عوامل به  گاه  ایکرد.»  

پدر و مادرمان بوده است، خانواده بوده، ژنم بوده، جامعه    تیژنمان بوده است، ترب   م ییگو اوقات م  است، گاه

  د یگو م   اماجبر تنبالن است.    ر،یجبر است د  نیبنم. ا  توانم هم نم  یکار  چیشدم، ه  یطور نیبوده است و من ا

ان  نی در ا  ا یاست. آ  اری  اختٔ نشانه   نیآن کار را بنم، ا  ای کار را بنم    نیا  د ییگو م  وقت تخاب  لحظه ما قدرت 

  ی ار ی لحظه شما هش  ن یاست که در ا  ن یقدرت انتخاب ا  ن یتر و اساس  م یدار  رون ی. در جهان بمیحتماً دار  م؟ یندار

   ذهن من   ای   دیندازی کار ببه  د یقسمت خأل و عدم خودتان را برو  نحضور را. آ   یار یهش  ای   دیرا انتخاب کن    جسم

  د؟ یخودتان تمرکز کن  یفقط رو  دیتمرکز نکن  رانید  یو رو   دیکه شما ذهن نرو  دیندار  اری اخت  ایآ  ؟را  شده شرط 

  د ی قدرت انتخاب را دار  نیآن کار را بنم و ا   ایکار را بنم    نیا  کهنیا  دیگو م.  دیحتمًا دار  د؟یرا ندار  اری اخت  نیا

  خداوند به ما داده شده است.  ٔ له یوسهم به  ار ی اخت  نیو ا ریاست د ار ی اخت نیا

آن   ایکار را بنم    نیکه ا  دیگو  آدم بسته باشد، نتواند تکان بخورد، چه موقع م  ی   یاگر دست و پا  دیگو م

موقع    چیرا، ه   ش یهارا ببندند، هم دست  شیرا هم پاها   کس  ی بسته است.    تیکار را بنم؟! تو که دست و پا

  :زند بروم؟ و خودش مثال م  ی جورا. چه جپا شوم بروم به فالن دیگو نم

  تردد در سرم؟  نیباشد ا چیه
  باال پرم؟  ا یروم در بحر  که
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  )  ۴١٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تردد هست که موصل روم  نیا
  سحر تا بابِل روم  یبرا ای 

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

   قدرت دیتردد را ببا پس
   آن خنده بود بر سبلَت ورنه
  ) ۴١٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

.  ای در  یبروم تو  ایدفعه بپرم باال،    یاصطالح  دوتا انتخاب در سر من هست که به  نیا  ای  دودل  نیا  ایآ  دیگو م

  صد یس   ی بپرم    ای بروم که.    توانم نم  ،ی طور  نیچه خبر است هم   نم یبب   ن،ییپا  ا یدر  ی متر بروم تو  صد یمثال س 

بابل که   ای شمال عراق    یاز شهرها  یم بروم به موصل  یبو  توانم م  موقع. ول  چی ه  میگو را نم   نیمتر باال، ا

  محل سحر بوده است.

بابل که    ای   ییفضاگشا  ،ییتای  یفضا   یمثال به سو ی است  ی. موصل جاکند  هم موالنا نمادگونه صحبت م  دیشا

جادوگر   محل سحر ا  یو  است. خالصه  است، که ذهن  به    نیبوده  بروم  دارم که  انتخاب  قدرت  من    با لحظه 

ی  ست که جادوگر ها دگیبر حسب همان  دنیبروم به ذهن که محل د  ای  ییتای  یبه موصل به فضا  ییفضاگشا

از    ریغ   مییبو  میتوان نم  ری د  مینیب م   ها دگیکه بر حسب همان   ریاست د  نیسحر هم  واقعاً  سحر است.  است،

کار    نیا  میبو  کهنیرا، ا  دودل  دیگو م  پس  جامد.  دِیاست، د  دید  نیبهتر  نیوجود دارد، ا  یرید  دِید  د،ید  نیا

در    ردیگ کار نمقدرت انتخابش را به  . هر کسخواهدقدرت م   نیآن کار را و انتخاب با من است، ا  ای  کنم را م

  مسخره کردن.   عنی دنی خند  لی. بر سبکند لحظه، دارد خودش را مسخره م نیا

  د ی توان م  د؟یو قدرت انتخاب دار  د ی آزاد دارٔ که اراده   دیدانست لحظه واقعاً م  نیاست شما در ا  نیحاال سؤال ا  پس

 اش  ی  .دیبلند شو   صورت زندگبه و    دیفضا را باز کن   دییای ب  دیتوان . م دیرا فعال کن  ذهنو من   دیبه ذهن برو

  که خرد زندگ ی است  یتای   یهم فضا   یباشد،    دهیو سحر است که ذهن همان  ی و جادوگر  دگیمحل همان 

  ن یباشم، خشم  دیذهن با  یندارم، من دائماً تو  دییبو  ای  دیقدرِت انتخاب استفاده نکن   نیاگر شما از ا  است.

  د یخودتان را دار  عنی  د،یخند خودتان م  لیبه سب   دیبنم، پس شما دار  توانم نم   یکار   چیباشم، ه  نوای باشم، ب

    از مسخره کردن خود است.  هیکنا دنیخود خند  لیبر سب عن یبر سبلَت  دنیخند  بله؛ .دیکن مسخره م
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  : دیگو م  حاال

  جوان  یقضا کم نه بهانه، ا بر 
رمخود را چون نه ج ران؟ ی بر د  

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

  و قصاصِ او به عمر  دیکند زَ خون
م  دِّ خَمر؟مرو و بر احمد حخورد ع  

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

    ن یخود بر گرد و جرم خود بب گردِ
  ن یمب هیو از سا  نیاز خود ب جنبش

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

قضا را بهانه   ایقضا را مالمت نکن  ای  ندازیکه بهانه را گردن قضا ن دیگو مهم هستند. م اریبس ات ی اب نیا خُوب

لحظه و قَدَر    نیدر ا  فرمان اله  عن ی. قضا  گذارد که خداوند نم  دیگو می است  قضا و قدر   نینکن. قضا هم 

  ت یکم کند، حما  خواهد  لحظه م   ن ی. اخواهد موقع ضرر شما را نم  چیکه خداوند ه   دیگو م   آن.   یاجرا    عنی

به خودت    ،کن عمل م   ،کن  فکر م  ها دگ یهمان  قیاز طر  ات ذهناگر تو با من   نیکند، پشتت است. پس بنابرا

  ی انداز را م  و اشتباهت  کن  اشتباه م  ،کن خودت جرم م   یجور . تو چه ندازیرا گردن قضا ن  نیا  ، زن ضرر م

  ران؟ یگردن د

ن  «بر ن قضا کم  ن« .  ندازیاصال به گردن قضا ن   عن یه  ه بهانه» کم  بِنه،    کهن ی، نه ا» هکم  قضا را    چیه   عن یکمتر 

انداخته است! چقدر به او پول   یمن را به چه روز  نی: «خداوند ببمینیب م ذهنرا در من   نیمالمت نکن. چون ا

 شود  م   دیگو م    است. ذهنحرف من   هان یاست.» ا  ادهداده است، به من ند   خوشبخت  دانم داده، مقام داده، نم

بزنند؟ حد    رندیبخورد و احمد را ب  قصاص کنند؟ عمر م  رندیموقع عمر را ب  را بشَد، آن  کس   دیکه حاال زِ

به  تو  اله عنوبزنند؟ حاال  برد    ، اله  ی اریهش   ،ان شعور  به    شهیبه خودت نگاه کن. هم    عنیگرد خودت  ما 

را در    یزی چ  ی   دی. حتماً بامیکن ما فقط به خودمان نگاه م   افتد م ابه م  ی. هر اتفاق بدمی کن خودمان نگاه م

  . افتاد ما نم  یوگرنه آن اتفاق برا میخودمان عوض کن 
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را    یزیچکه چه   میبه خودمان نگاه کن   دیبا  شهیبشود. هم  یدستورالعمل خوب  یواقعاً    تواند خود برگرد» م   «گرد

   سهم   یمن در آن    افتدم   ی. هر اتفاق بدنمیجرم خودم را بب  خواهم عوض کنم و من م   دیمن در خودم با

   یدرصد بود، نودونه درصد گناه    ی داشتم    ماگر جر  دیگو من هم م  ذهن. من نم یآن را بب   خواهم داشتم م

  . دیآ ما درست درم ذهنمن  دِیبا د نیا  ست،ین  یطورنیبود؛ ا رید

   ذهن بر حسب من   که حتّ  تو هست  نی. اتو بدان که امتداد خدا هست   ن،یجنبش از خود ب  ن»، یاز خود ب  «جنبش

امتداد خدا به به ما     عنی .  نیب و دردها م  ها دگیو همان ب  کهن یا  یجا عنوان  خودمان را داشته    نشیخودمان 

که  می ما هست  نی. امینیب درد م ا ی م، ینیب م  دگ یهمان  ی بر حسب  م ینظر، رفت یار ی عنوان حضور، هشبه  میباش

مسئول    میی بو  میتوان . ما نمدیآ با ما م   هیسا  م یکنکه ما م   یما. هر کار    ٔه یسا  که ن ینه ا  م،یکن کار را م   نیا

  ذهنمن    ٔه یسا  ه،یسا  ن»یمب  هیو از سا  نیاز خود ب  «جنبش.  میبن  میتوان نم   یکار   م، یبفهم  میتوان و نم  میستین

را  نیلحظه ما توان ا نیا ای. آ میمقاومت نکن میتوان م م،یکن درست م هیسا میکن ما مقاومت م کهنیما است. ا

چرا     است،ذهنمن   ه،یسا  م؟ ی نداشته باش  هیتا سا  میمقاومت نکن  م،ی فضا را باز کن  م،یکه انتخاب کن  میندار

  .  میزن م  هانیهمۀ ا ریز  ذهن. در من میرا دار  تشیمسئول م، یدار قدرتش را م،ی را دار  ارشی . اختمیدار

.  خواهد خودش م   استیدن  ن یتجاوز ا  رِیز  ،ذهنعنوان من بهما انسان    ایکه،    که آن غالم هندو  دیگو موالنا دارد م

کار سبب خواهد شد که    نی که ا  میریگ نم   ادی از موالنا    آلنا  م،یگذار را در مرکزمان م  یز یچ  ی  مییآ اگر ما م

همه    دییگو م  شما  . خوب نگذار!می جهان به ما تجاوز کند؟ تا حاال با آن اصطالح گفته که ما بفهم  نیا  ا،یدن

  نکن. بله.  دینکن؟ از جمع تقل دی تقل دینکن. چقدر موالنا بو دیتقل کنند،  کار را م نیهمه ا  کنند؟ م

    ر ی نخواهد شد غلط پاداشِ م که
  ری بص ِریآن م  داندرا م خصم
  ) ۴١۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ری تب به غ آمدین ،ی عسل خورد چون
  ریشب به غ آمدین روزِ تو مزدِ

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

  جهد کآن وا تو نگشت؟  یچه کرد در
  کشت؟ عی که نآمد ر یدی چه کار تو
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  ) ۴١٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

عنی  عیر  هم داشت عن ی  ریم   م،یمحصول، که قبال  عن ی  »ریکه نخواهد شد غلط پاداشِ م. «ریام  ش یخداوند جزا 

پاداش    فهمد، او م   م،یکن کار م  با عدم، و با خرد زندگ  میکن لحظه اگر ما فضا باز م   نیا  عن ی  دهد، را غلط نم

مدهد م را  فضا  اگر  و   . دگیهمان  لۀیوسبه   م،یبند  م م  لۀیوسبه   م،ینیب ما    زۀیانگ  م،ی نیب درد  عمل  و  فکر 

 جا ن یدر ا  خوب.   اش یبد است،    اش ی.  دهد و پاداش م  ندیب هردو را م  ند، یبماست، آن را هم م   یدردها 

که چه    داند و م   کند خداوند اشتباه نم عنی  »ریکه نخواهد شد غلط پاداشِ مجزا هم هست. «   پاداش به معن

   است. ذهنمثل من  اوست، چه کس ازِیمثل ا سک

  ق ی از طر م،یزنده بشو زود، هرچه زودتر به او  ، عنوان امتداد زندگبه میاما آمده   »ریبص  رِیآن م داند را م   خصم«

بب   یار یهش ممی نینظر  ادامه  اگر   . ذهنعنوان من به   میده  دشمن   میدار   م زندگ  میکن با خودمان. اصال،    با 

  ر ی. آن اممیهست است، خودمان هم از جنس زندگ  خودمانبا    دشمن  ن یا  م،یزن ضرر که به خودمان م  همهنیا

  ات  و گرم  یاگر عسل خورد   دیگو م   »ر یتب به غ  امدین  ،ی عسل خورد  چون«   .ندیب دشمن خودش را م  نایدانا و ب

ا  یخورد   ها دگی اگر از همان   عن یکرد.    تو تب خواه  ،ی شد، تب کرد   د یدرد را خودت با  ،یکرد  جاد یو درد 

تو    گرا  یریگ آخرِ روز مزد را تو م  ،کن مثل کار روزانه که م  یکرد  ییفضاگشا  ،یکرد  و اگر کار درست  ؛بش

  ی جهد کرد   یدر چه کار  دیگو م گرفت.   مزد را تو خواه  بن یی. پس فضاگشادهند نم  رانیبه د ،یکار کرد 

باشد دردش    ذهناگر با من   میکار که هرچه ما م   دینیب به تو برنگشت؟ شما م   اشجه ینت  ؟که مزدش را نگرفت 

که محصولت به   ی اکاشته   یز ی . تو چه چگردد به ما برم  اش ی حضور باشد ن  یار ی اگر با هش   گردد، به ما برم 

    تو برنگشت؟

  جهان کوه است و فعل ما ندا نیا
  نداها را صدا دی ما آ یِسو
  ) ٢١۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی نداها   نی. و به امیفرست م  صوت   یجا  آن   کهن یمثل ا  میکن که م   ی جهان مثل کوه است و هر کار  نیا  دیگو م

جهان،   نیدر ا گردد محصولش به ما برم   میکن م  هر عمل عن ی. می نیب انعکاسش را م د،یآ ما انعکاس صدا م 

  .گردد م محصولش به ما بر  میکن م  ی. هر فکردیبو خواهد  را م نیا

از جان و تنت  د یتو که زا فعل  
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  دامنت ردی فرزندت ب  همچو
  ) ۴١٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کنند صورت م  ب،یرا در غ  فعل
م  یرا نه دار  یدزد فعل زنند؟  

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

عبارت  ما، به   م یکن که م  یهر کار   عن ی.  ردیگ مانند فرزند دامن ما را م  دیزا عمل تو که از جان و تن تو م  دیگو م

  ی فرزند   یحضور باشد، آن مثل    یار ی اگر از جانمان باشد از هش  م،یکن که م   یهر کار  م،یکن م  ی هر فکر  رید

با جانمان  رد،یگ دردش م ذهن . با من ردیگ هم باشد آن هم دامن ما را م ذهناگر از من  و  ردیگ دامن ما را م 

ما که عمل    کند»، صورت م   ،ب ی«فعل را در غ  دیگوم   .ردیگ م  رشیخ  رد،یگ م  اشی . شادردیگم  اش ین

را،    یعمل دزد  دیگو . ممیفهم  ما نم   کنند، درستش م   ب یخواهد افتاد در غ رونیدر ب چه اتفاق کهن یا میکن م

  ل ی. تمث ستندین  هیو دار اصال به هم شب  یکه دزد   دیبو  خواهد . مکنند دار درست م  هان یا  یعمل دزد  یبرا

  ل ی . دارد تمث دیگو را نم  نیدزد را دار بزنند، نه ا  دیکه حتماً با  کند نم  نه موالنا قضاوت اخالق  البته،  زند م

جهان چوبۀ    نیدر ا  کس   ای  ریام  ایکارش در سر داروغه    نیانعکاس ا  و   کند م  یدزد  یکه مثال    دیگو . مزند م

صورت    ذهناز من   که عمل ما وقت  دیبو  خواهد . مستین  هیبه دار اصال شب  یکه دزد    دار است، در حال

  ست یماً از جنس آن ن برگردد. حت   هیصورت تنب صورت درد به ما برگردد، به کجا به  اشجه ینت   ستیمعلوم ن  ردیگ م

برامیکه ما فکر کن ب  ن ی. و هم کنند صورت م  بی در غ  دیگو است که م   نی هم   ی .  را   معن   نیهم هم   ت یسه 

  :دهد م

  تن شده، تَن فکرت و گفتن شده  از تو خاک یا
  آبستن شده  بیگفت و فکرت بس صور در غ وز

  

  ی اافسرده  یل   ست،یمعن ،ییپرورده صورت هر 
  شد، کنون آغاز را روشن شده  چو معن صورت

  

  خینداند اصل  وآنکس  کس ندیرا اگر ب خی
  شده  ظَنیب  خیکآخر آب شد، در اصل   دید چون

  ) ٢٢٨١شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو
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  ن یدرست شده و ا  ییای میتن ما از مواد ش  نیآمده در تو تن شده، ا  یی ایم یانسان که مواد ش   یکه ا   دیگو م  بله

را    یز یچ    یو    میکن ما فکر م    عنی به فکر و گفتن شده،    ل یشده و تن تبد  ذهنبه من   لیتن هم باالخره تبد

  رود  نم  یطور ن یهم   نیا  میی گو و ما م  گذرد که در ذهن ما م  یهر فکر    عنیگفت و فکر ما    نیاما ا  م، ییگو م

که اتفاق    کند آبستن م  بیرا در غ   ییزهایچ   ی فکر و گفتن ما    عنی  شود حامله م   ییزهایچ   ی  بیبله در غ

    .میکن  ها را ما خنث اثرات آن  ییبا فضاگشا کهن یخواهد داشت. مر ا یاثر ی ما،  ی خواهد افتاد برا

را    ی جا انرژاز آن   م، یبالقوه دار  یفضا    یما    د ینگاه کن   عنیجهان پروردۀ معناست.    نیدر ا   هر صورت  دیگو م

  ی کار   یساخته شود،    یز یچ   ی  شود . فکر درواقع خلق اول است. عمل سبب ممی آور را م   تیخالق   م، یآور م

در    دیگو و آثارش م  شود خلق م   دیآ م  طرفن از آ  شود، خلق م  دیآ طرف ماز آن  ی طورن یهم   ها نیبشود. ا

درواقع اول معنا    دیآ وجود م جهان به  نیکه در ا  بعداً اتفاق خواهد افتاد. هر صورت  افتد اگر اآلن اتفاق نم  بیغ

  جهان پرورده شده صورت شده است.   نیبوده، بعد فکر شده، بعد در ا

را م  یشما   م   لیتبد  لیاست، بعد قوۀ تخ   ر معما  ل یاول قوۀ تخ   دیساز ساختمان  نقشه    یرو   شود به فکر 

م  د،یآ م را  ب  برند نقشه  م   رونیدر  نگاه کن  شود م  کنند اجرا  به ساختمان که  ما  متوجه    م یساختمان.  شما 

ساختمان از کجا آمده؟ ساختمان از آن معنا آمده، اولش معنا بوده بعد فکر شده بعد ساختمان    نیا  دیشو نم

  ن یکه ا  فهمد  که به ساختمان نگاه کند البته نم  هرکس  »یاافسرده   ی ل  ستیمعن   ییهپرورد   ورت شده «هر ص

 ن یا  فهمد و آب را نشناسد نم   ندیبب  را اگر کس  خیمثال مثل    دیگو م  زند مثال م  نیهم   یمعنا بوده اول، برا

  آب بوده است.   خ،ی

.  هاست  دگیهمان  نیا  هم درواقع نمود خارج  نیا  مینیب م  ذهنجسم ما درواقع آب بوده، اآلن ما من   نیما هم ا

  م یی گو است که مرتب م   رونیدر ب  یبی غ  یها ما که پر از درد است درواقع انعکاس صورت   فعل  تیوضع  نیا

  ی . برا میکن م   جادیاست. اتفاقات بد را ما خودمان ا  نی هم هم  المنونب ی. رشودمنعکس م   رونیمرکز ما در ب

چه بوده،    خینداند که اصل    و   ندیرا بب   خی  اگر کس  »خیوآنگه نداند اصل    کس  ندی را اگر ب  خی«  دیگو م  نیهم

که حرارت بدهند آخرِ سر آب بشود    وقت  ول   ست؟یچ  ن یکه آقا ا  ندیب را م  خیفقط    دهیآب را ند  فرض کن کس

که    فهمد  م  نی» بنابراشده  ظنیب  خ یکآخر آب شد، در اصل    دید  چون « شده است.    خیآب بوده    ن یکه ا  فهمد م

 پر از درد و   دینیب م   آدم   ی  د،ینیب م  ذهنمن   ی  دییآ اول آب بوده است. خوب، شما اآلن م   خی  نینه، ا

  کار آن    یرو  وقت  است. ول  خی  نیا  ست؟یچ  نیچه بوده؟ ا  نیآقا ا  دییگو منجمد و باورپرست و دردپرست. م

از اول    ن یبوده، ا  یار ی هش  ن یمعنا بوده ا  ن یا  دیگو م  شود آزاد م  یار ی و هش  شود و آب م  دهد پرورش م  کند م



ۀ   برنامه         Program # 884                                       ۸۸۴مشار

  68صفحه: 

و    ت یمسئولیاشتباه و ب ده،ی همان ی در اثر فکرها . ولمی ست ین  خینبوده است. پس ما هم  خیاز جنس خدا بوده، 

  .  ستیچ  هان یاصل ا میبفهم  کهن یبدون ا میکن درست م  خ یما مرتب   ،جمع  ناآگاه 

   . ولمیاکه ما از اول چه بوده   م یفهم م  میحضور شد  یاری هش  حضور است. وقت  یاریاصل انسان آب است، هش 

  وجود آمده است، بله. به  خیاز چه  میدان و نم م ینیب م خیرا   ریهمه همد وقت

  *** پایان بخش سوم *** 
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قصه موالنا    نیدر ا  خوانم،م   تانیاش را هم امروز براو ادامه  دیکه قصۀ غالم هندو را مالحظه فرمود  طورن یهم

 دهد صورت فکر در مرکزش قرار م را به   رونیصورت ب  ی که    که، هر انسان  کندم   انیب  یطور نیجاِن کالم را ا

  ش ی برا ذهنو جهان من  کند انسان ناله م کشد انسان م هک  یزجر نیا ی و در اَثنا کند جهان به او تجاوز م  نیا

  د ی و با  ستیها مؤثر نناله  نی. اشنود او را نم   یهاناله   جشن کس  نیا  یاهو یو در ه  رندیگ م   یجشن تقلب  ی

انسان به   پرستدو م  دهد جسم را در مرکزش قرار م  ی  ییعدم و فضاگشا  یجا را که به  دهیپد  نیا  تیمسئول

ردیعهده ب  .  

داد که    حیتوض  طورن یشده بخواهد. و همگشوده   یاز فضا   دیداد که اگر انسان بخواهد با  حیهفتۀ گذشته توض 

و اجرا    دیبله بو  میگو من م  یز یچ  یشما قول بدهد که    نی هست ب  کس  ای که آ  دی حضرت رسول پرس   د،یگو م

نفر گفت بله و او اجرا کرد. و    ی خدا نائل کنم. فقط    دار یکه او را به بهشت ببرم و به د  دهم کند؟ من قول م

  ی است که فقط از فضا  نیا اش معن دینخواه یز یچ س. اگر از ک دینخواه یز یچ بود که شما از کس نیدستور ا

  .  ستین دگ یو خواست برحسب همان  است خواست زندگ   نیو ا دی خواه شده و مرکز عدم مگشوده

 کند انسان فکر م   کهنیمورد نکوهش موالنا است. ا  آورند بال را سر ما م   نیا  رانی د  ،ذهنمن   دِیبا د  کهنیو ا

توهم است. ما خودمان با فکر کردن از    ن یا  ،چه جمع   ی چه فرد  آورد،  بالها را سر ما م   نیقضا ا  ای خداوند  

ا  ها دگ یهمان   قیطر ا  جادیو  تفاوت   یجهان و جد   ن یدرد در  بالها را سر    نیا  ییها و دامن زدن به جداکردن 

را به    مان  شخص  یهای گرفتار   . و حت میندازی ب  میتوان نم    زندگ  ای را به گردن خدا    هان ی. و امیآور خودمان م

را به واکنش وادارد    رانید  راه برود و بخواهد که در زندگ  . گفت اگر کسمیندازیب  میتوانهم نم  رانیگردن د

. و اگر  رود را م  طانیها را به واکنش وادارد راه شبه مردم ندهد و آن    گصورت ارتعاش زند و شراب عشق را به

. و مثال زد  رود را م   طانیراه ش   ندازدینرود و جِدوجهد نکند و عقل خودش را به کار ن  ت یار مسئولب  ریز  کس

آدم گفته است که خداوندا ما به خودمان ظلم کرد انسانمیکه حضرت  آدم  از    ی فضا   ازکه   است  . و منظور 

  . رود و به کجا م  دیآ است که انسان از کجا م دهیفهم آدم  نی و چن شود شده متولد مگشوده

ُشل    ل یباورش خ  کند و باور م  شنود موضوعات را م   ن یا  که انسان وقت   میدر داستان هفتۀ قبل متوجه شد

 نیا  کهن یبا وجود ا  حت   دین یب که م  طورن ی. و هم شند سب است و فوراً م   اریاست و تعهدش به مرکز عدم بس

و به مرکز عدم متعهد نباشند و    رندینگ   یشان جد موضوع را همه   ن یا  نندگانیب  دیشا   شود م  جان یها اصحبت

ها را موفق خواهد کرد. کما  با کم قضا آن   شانینکنند و معتقد نباشند که جِدوجهد ا  تیقانون جبران را رعا

 کشند مثل پروانه است، مرتب درد م   زندگ   یسو  ها بهها، برگشت انسان توبۀ انسان   ه، ک  دیگو در قصه م  کهنیا
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و    دهنداز مرکز است انجام نم  دگیرا که راندن همان  کار اصل  کهن یا  یبرا  رودم   ادشانی  ول  گردندو برم

  .دهد ها دست مبه آن  فراموش

چراغ حضور را    خواهند م  زه یست   قیو از طر  گردند برنمها درست  گفت انسان   کهنی قصه ضمن ا  یو در آخرها  

روشن کرد.   شود چراغ نم  یطور ن یا  کند روشن کنند و به خدا زنده بشوند، گفت چراغشان را خداوند خاموش م

  م یبه وحدت برس  میخواه ما م   ییو جنگ و دامن زدن به جدا  زهیکه از راه ست   مین یب م  میاگر درست دقت کن

زد ضمن داستان کوتاه، گفت     لیتمث   طورن یهم  و   .یچه فرد   معچه ج   د، ینخواهد رس  جه یکار غلط است به نت  نیا

   ذهن من   نیا  م،یشنودزد را م  یپا  یما صدا  عنی  د،یشن  ییشب صدا  ،ی قابل اعتماد  عنی  یآدم معتمد   یکه  

را بب  میچراغمان را روشن کن   میخواه  م  وقت  را، ول ا  م،ین یکه دزد  با فضاگشا  نیکه  کامل صورت    ییچراغ 

شخص در شب    نیا   وقت  کهن یا  ی. براردیگ ها صورت نم کار در انسان   نیا  ت،یفی م با کیتسل  می گفت  رد،یگ م

و    کردند شمع را روشن م  دیپر جرقه م   زدند بود م  قسنگ چخما  میقد  نیاصطالح ابه  شنود؛ دزد را م   یصدا

که چراغ حضور    ستین  یقدر قوآن   ییفضاگشا  نیو ا  میکن م   ییلحظه فضاگشا  نیاست که ما در ا  نیمعادل ا  نیا

  .  کند ما را روشن کند و دزد جرقه را کنترل م

 گذاشت  نم   کرد و خاموش م  گرفت ها را مدزد جرقه   نی ا  ول  کرد م   دی جرقه را شخص تول  ن یگفت ا  لیدر آن تمث

با دخالت در    کند کنندۀ حضور ما را مرتب خاموش مروشنجرقۀ    ذهنکار که دزد من   ن یشمع روشن بشود. ا

  یی فضاگشا م یتوان و کار ممتد ما م ت ی. با صبر و با کار و با حس مسئولدهد در همۀ ما رخ م ،ییکار فضاگشا

 قدر ن یا  عن یباشد که چراغ حضور ما روشن بشود.    یقو  قدرن یا  تواند م  ییفضاگشا  نیو چن  م یبن  ت یف یبا ک

  .میکه به خداوند زنده بشو ی طوربه می برجا ن را با خودمان از ذهن آن   یز یو چ میرا باز کن   فضا

اآلن دارد   نی. و هم کند م جادیکه انسان مسئول است و تمام مشالتش را خودش ا  دیگو ادامۀ قصه هنوز م  در

به   شود و آبستن م  کند م  دایپ  ییهاصورت   ی  بیدر غ  دیکن م   و هر عمل  دیکنم   یکه، شما هر فکر   دیگو م

  ی جور ی  ول ماند به دار نم  یزد که دزد   لیمث کرد. و ت دیو آن را تجربه خواه   رون،یدر خارج، در ب  یز یچی

  ‐ است   لیتمث   نیالبته ا‐صورت برپا کردن دار  به   رونی ب  رِیام   ا یرا در ذهن داروغه    ی خداوند عمل دزد  ا ی   زندگ

کار    نی. بهتر دییما خواهد زا  یبرا  یز یچه چ  نیکه ا  میدان ما نم  میکن م   یکار بد  ی  وقت   عنی.  کند مجسم م

  . میرا اصال انجام نده ذهنعمل برحسب من   عنیما کار بد  کهاست  نیا

  :دیگو  . م دیگو را م نیهم  دارد
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  آن   یل  ؟یمانَد به دزد ک  دار،
  دانبیغ یِ خدا ِری تصو هست

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

  دلِ شحنَه چو حق الهام داد  در
  صورت بساز از بهِر داد   نیچن که

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

  و عادل، قضا   تو عالم باش تا
  چون دهد داد و سزا؟ نامناسب

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

اگر انسان فضا را باز کند عالم باشد و از آن فضا عادل باشد، خداوند، قضا به عمل ما    دیگو که م   د ینیب م  پس

نمادگونه    لیباز هم تمث   ول  زند گرچه که دزد و داروغه را مثال م  نیپس بنابرا  د،یگو. مدهد نامناسب نم   یسزا

موالنا گفت که انسان در حضور، مفلس کامل است.    روز. اممیدزد م  یز یکه از جهان چ  می است. دزد ما هست

جهان.   نیدر ا  میبچسب  یز یبه چ  م یذات خدا، ما حق ندار  ،یدگار یعنوان ذات آفرکه به  م یریگ م  اد ی  میما دار  عنی

به ما بفهماند که   خواهددر اصل م زند گرچه که داروغه را مثال م  نیا دنی. و دزدمیدزد م میدار میاگر بچسب

شد.    خواه  ختهیبه دار آو  صورت نیدر ا  ،که به خاطر آن خودت را مهم جلوه بده   قرض کن  یزیاز جهان چ   اگر

  :دیگو به تجاوز است. م  هیهمان باز هم شب  نیا  است. ذهنتختۀ من  یشدن رو کوبخ یدار در واقع م

  آن   یل  ؟یمانَد به دزد ک  دار،
  دانبیغ یِ خدا ِری تصو هست

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

وقت  میدان نم   ما چ   که  م  میچسب  م  یزی به  از طر  میگذار و  و  م   قیمرکزمان  غ  یر یچه تصو  مینیب  آن    ب ی در 

ب  که  شود اصطالح ساخته مبه انعکاسش درد است. در واقع ما ممینیب انعکاسش را ما م  رونیدر    کوب خ ی. 

که دار بساز    دهد شَحنه حق الهام م  ای  هشحن  دیگو . پس به دلِ مها دگیهمان  بیصل   یرو  ای دار    یرو  میاشده

نه    رون؛یشدن در جهانِ ب  ده یاز جهان و گذاشتن در مرکز به دار کش  یز یچ   دنیدزد  جۀی. خالصه نت یدزد   یبرا

اگر تو عالم به   دیگو م   و.  ایدن   نیتختۀ ا  یرو   شود م   کوبخ یدارد م   یار ی هش  الیبشود؛ تمث   ده یواقعاً به دار کش
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  ی تو سزا   کار   نیموقع به ا  چی خداوند ه  حضور عادل باش  ی باشد و با فضا  دیدر مرکزت نبا  یز یکه چ   باش  نیا

کار خودش مالمت بند.   یرا برا   رید  کسچ یه  ای   زندگ  ایقضا    دینبا  کسچ یه  کهنیا   عنی.  دهد نامناسب نم

  ی ها از آثار من   میتوان م  یی. ما با فضاگشاگذارد من اثر بد م  یجمع رو   هک   مییبو  انهی جبر  میتوان ما نم   حت

به حضور برسم    خواهم ادعا کند که من م   تواند نم   کسچ یه   عنی باشد.    ادمانی   م،ی اطرافمان مصون باش   ذهن

 د یتوان م  ا به ذهن! شم  کشند من را م  ن یقر  قیدر اطراف من هستند از طر    ذهناز بس من  افتم در شهر راه م 

  . بله.  دیریلحظه به عهده ب نیرا در ا تانی ار یهش تیو مسئول  دینشو دهیکش

  ن یکند اندر گز  نیحاکم ا چونکه
  ن؟ی حاکم نیکند حم اَحم ا چون

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

  جو  ِریغ دیجو نرو   یبار چون
  گرو؟  ز که خواه ،یتو کرد  قرض

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

رمخود را بر کس  ج ر ید   هنم  
  پاداش دِه  نیو گوش خود بد هوش

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

آن   کند چونه حم م  د،یکرده آن را به دار بش  یدزد   که هرکس  کند حم م   جهان  نیکه اگر حاکم ا  دیگو م

  .  دیآ قرآن م یهاه یاز آ هان یا نی حاکماست؟ احم  نیحاکم  نیکه احم ا کس

…» ماکاْلح محا نْتیو ان «.  

  .» کنندگان تو هست حم   نیرومندتریو ن  «…

  ) ۴۵ ۀی)، آ١١سورۀ هود ( م،ی(قرآن کر

  ن ی بهتر  ، هست  نیخداوند تو اَحم حاکم  یا   عنیشما    عن یاصطالح را.    نیآورده موالنا ا  جان یکه از ا  دینیب م

  : طورنی . هم کنندگان تو هستحم 

سلَيا»  «.ينماكالْح محبِا هال  

  ست؟» ی داوران ن نیخدا داورتر  ای«آ

  ) ٨ ۀی)، آ٩۵(  نیسورۀ الت م،ی(قرآن کر
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   عن یحم کنندگان،    نیرومندتریداوران است و ن   نیکه هست. خداوند داورتر  دیگو دوتا م   نیا  عنیهست،    که

  فهمد،  آن را م   کار کن   ات ذهنتو اگر با من   یاکه ذره   دیگو م   نیی. و پاندیب ما را م   زیجامع است همه چ   لیخ

  جاد یدزد دار ا  یبرا  جهان   نیاگر حاکم ا  نی. پس بنابرافهمد آن را هم م   شده کار کن گشوده   یبا فضا   یاذره

از جهان    ی زیچ   م یتوان است که ما نم  نی. حاال منظور اکند کار را م   ن یهم هم  که حاکم آن جهان   د یبدان  کند، م

که به    میخر م  عال  لیجهان است. ما مثال اتومب   نیکه تمام فکر و ذکر ما قرض کردن از ا  دینیب . م میقرض کن

آن    مان را بهکار. ما اصال خانه   نیا  یبرا   میخر . خانۀ بزرگ ممیکه بفهمند ما مهم هست   مینشان بده  رانید

قدر  آن   م،یخواه  قدر هم که پول نمآن    است.آدم مهم  ن یا  ندیکه بو  میخر مردم م  یکه! برا  میالزم ندار  بزرگ

را قرض    زی . هرچستیضامن قرض تو ن    کس  د یگو م  از جهان. اگر قرض کن  م یکنقرض م   م،یخواه قدرت نم 

  .  تاوانش را هم پس بده دیبا یکرد

تو    نشان بده  رانیبه د  ، را ثابت کن   ات ذهنمن  کهنیبه خاطر ا  کن قرض م   یز یاگر تو از جهان چ   نیبنابرا

  م، یکن را که ما م  یعاد   یکارها   نیشد. ا  خواه   دهیکوب  یریدار د  ی   یدارد. رو  م ی کار عواقب وخ  نیبدان که ا

حاال آدم جوان باشد که  .  می مردم که نشان بده  یبرا  می خر باشد چه هرچه ما م  نت یرا چه ز  زها یچ   ل یمثال خ

 هستم.  تری جوانترم، قو دانم نم باترم،ینشان بدهد من ز رانیبه د خواهد دارد م  ذهنندارد، حاال من  اشال

  ب ی غرا در    هان یا  دیگو دارد. دارد م  یعواقب  هان یرا که ا  زهایچ   نیبفهمد ا  دیباال با  رود م   یحدّ   یسنش از    ول

 اش جه یاز نت  کن که م  عمل  ، کن که م  یآن فکر  توان . نم شود تو ظاهر م  یبرا  رونیو در ب  دهم صورت م

ضامن   رانید ، کن اگر تو قرض م نیبنابرا پس تو به وجود خواهد آمد.  یبرا اشجهی. نتیجان سالم به در ببر 

درست است    شوم، سوار م   رمیگ از جهان را م   عامل    یخودم    ییخودنما  یمن اگر برا  عن ی.  ستندیقرضت ن

   یآدم قدرتمند چه پولدار، به    یچه به صورت    دهم؛ در ظاهر خودم را نشان م   سست است ول  میکه پِ

  ن ی. من پس خواهم داد اکنم م  دگیهمان  رۀیکسبش ش  جهی. در نت رندیپذ مردم هم م  کنم، من افتخار م  یاجنبه 

  . ینداز ی ب دینبا ینداز ین رانیکه گناهش را به گردن د کنجرم تو م  دیگو . مدیگو را م

رمخود را بر کس  ج ر ید   هنم  
  پاداش دِه  نیو گوش خود بد هوش

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

   خواه  یز یچ  ی  عنیجزا هم هست.    یپاداش به معنا   جان ی. در اکن که تو چار م   ن،یرا بده به ا  حواست

با من   ن یبب  د یبا  زیگرفت خالصه. آن چ  م   ،کن عمل م  ذهنکه  از فضا گشوده   یبا فضا   ا ی  کن فکر    ی شده 
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است البته. از   رید  یجا  یکه از    ستهم وارد ا  تیچند ب  نی. بله. اعمل کن  ذهناز من   ستیحضور. مجاز ن 

   .دیدان که م  ٢۴۵٩ تیدفتر چهارم است، ب

  بر آسمان  دم یفرستاد  ک 
  مثل آن؟  آمد ین یکز پ ،ییین

  ) ٢۴۵٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تو  داریو ب   مراقب باش گر 
  هر دم پاسخ کردار تو نیب

  ) ٢۴۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رسن   یر یو گ   مراقب باش  چون
  آمدن  امت یق  دینا حاجتت

  ) ٢۴۶١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

دعا    ،ی بوده، خدا بوده و تو بود  زندگ   نیبازشده که ع  یفضا   نیا   و گذاشت  یشما فضا را باز کرد  ک   دیگو م

فرستاد  دم   ی   ،ی کرد آسمان  پشت سرش    ی به  فضا    . ک ید یند   ین  ی و  از  شده، کامال  گشوده   یشما 

  ی برا  فتاد یاتفاق ن  یخوب  زی چ    ی  امد،ی ن   ین  یدنبالش    یعمل کرد   ،یکامل فکر کرد   میشده، از تسل گشوده

حضور که فکر و عمل    یکه از فضا  دید  خواه   ور ناظر مراقب فکرت و رفتارت باشصورت حضتو. اگر تو به

  ی دردها اتفاق بد یاز رو  ،  کن که عمل م  ذهنمن  ی . از فضایشو آزاد م افتد، اتفاق م یخوب  ی زهایچ  کن م

  . افتد م

. اگر کند در حال حضور ناظر و نگاه کردن به ذهن که ذهن چار م   عنی»، مراقب  تو   دار یو ب   مراقب باش  گر«

. هر لحظه تو پاسخ زند حرف نم  ات ذهناآلن من   عنی   داریب  ، باش  داریحضورت باشد و ب  اریذهن تو در اخت 

  تو.   نیب م دهد م  عملت را که خداوند چه پاداش عنیکردار 

طناب خدا حضور  ‐   یریطناب خدا را ب  نیرسن ا  نیو ا  ناظر باش  ، در حال مراقبه باش  ، و اگر تو مراقب باش

و طناب     اگر تو مراقب باش  ‐ها دگیباال از چاه همان  د یآ م  ردیگ است که م   وسفی طنابِ    ن یاست، باز شده ا

تو است، زنده م  امت ی اآلن ق  نیهم  ی ریرا ب لحظه م   نی. پس ادی ایبزرگ ب  امتیق   ستیبه او، الزم ن  یشو  تواند 

  . یفضا را نبند ن یموقع ا  چیه  عنی ، یریطناب حضور را ب  نیو ا شما باشد اگر مراقب باش امت یق
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   بر خود نه، که تو خود کاشت جرم
   جزا و عدلِ حق کن آشت با

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

    را باشد سبب بد کردن رنج
   ز فعل خود شناس از بخت ن بد

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

  نظر در بخت، چشم اَحول کند  آن
  و کاهل کند  را کهدان کلب

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

   عن ی  کهدان   است.ذهنمن  دِید  نیکه هم  نیدوب  عنیلوچ، لوچ هم    عنیس، احول    عنی  دیدان که م  کلب

که    دیدان . مدهد م   نه نگهبان   ردیگ نه شار م  خوابد، م  رود که م   س  عن ی  و تنبل و کهدان  ریپست و حق

   ذهن صورت من که به ی است  ار ی در واقع هش  که  ذهندوتا نمادگونه در واقع در مورد انسان صادق است. من  نیا

  م یما قرار است برو کند؛ صورت نه از آن طرف شار م  ن یفکر کند در ا  ذهناگر با چارچوب من   کند،  جلوه م

نه    کند  به او ضرر نزند. نه شار م   ذهناست که من   نینه نگهبان ا  آورد،  م یز یچ ی   بینه از غ   ر، یشار د

.  رد یگ نم  یز یطرف که چ از آن  ،ی زی چ  چیه  کند  است نه شار م  طورن یما هم هم   ذهن. من دهد م  نگهبان

نگهبان   دیشار است. نگهبان هم شما با  نیاست، ا  نشی آفر  خرد است، شارِ  شار شارِ عشق است، شارِ

  لحظه.   نیدر ا باش  اتی اریخطا نکند. نگهبان هش  ات ذهنکه من  باش

 د یگو . م رود به کار دارد م   ذهنتنبل، اما در مورد من   دارد در مورد س، سِ  یبد   معن   کهدان  نیپس بنابرا

  خُوب، کن.     با جزا و عدل خداوند آشت  ا ی و تو ب   تو خودت کاشت  دیآ که سرت م   ییبال  نیگناه خودت است، ا

و درست که خداوند عادل است و   مهم اری اربسیبس  دۀیپد  نیحاال با ا  دیخواه  . شما مریکار سخت است د  نیا

  اطالع ی ب  دیشا  ل یساده، ما خ  لیعملمان است. و خ   جۀی نت   مینیب م   یخوب  ای  می نیبم   یبد   یلحظه اگر ما    نیا

ناهش را ز  م، یکن عمل م  مانی و با دردها  ذهنبا من   ارانهیو  ا  میکن م   ادیدرد     و وقت  گردد به ما برم  هانیو 

بال    نیخودم است، ا  ریکه تقص  دیکه انسان بو  خواهد م  پهلوان  ی  . ول میتاب و تحملش را ندار  گردد برم

  . شوم م  داریخودم است، دارم ب  ریتقص دیآ سرم م
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از فعل خودت    دیتو و بد را با  یباش که بد کرد  نآمده مطمئ  ذهندرد از من   نیو ا   کش اگر درد م  دیگو م

که خداوند در    ست ین  ی طورن ی. استیدرد من عمل خودم بوده و بخت بد ن  نیه علّتِ اک   یی بو  عن ی.  بشناس

 ها  به بعض   کند لطف م  ها مورد من واقعاً ظلم کرده است، تفاوت گذاشته و نژادپرست است خداوند. به بعض

   بخت به معن   جانیدر ا  یطور ن یاگر ا  عنی«آن نظر در بخت»،    دیگو حاال به من ظلم کرده. نه، م  کند ظلم م 

صورت چشم انسان را لوچ    نیدر ا  ی است،طور ن یکه خداوند واقعًا ا  دیکن  در واقع خداوند است. اگر شما فکر 

  . هم زندگ  یمن   ی دیگو م  عن یچه؟   عنی.  کند م ن یدوب عنی کند، م

به خداوند است که از جنس جسم است.   ذهنمن   یو «خداوند» هم انعکاس   است  ذهنمن  نیمنظور ا  «من»

دوست دارد،    شتریاصطالح برا به   ها بعض   ای در دن  ،ذهنمن   و رسم زندگ   اصطالح راهپس او دارد حاال مطابق به

ما، مثال    که: جهد ما، کوشش ما، آگاه  مییبو  میخواه ما م    عنی   !یزیچ   نوهمچ   ستیها. نبه آن   دهدبخت م

  ن یکه ا  داندحواسش به خودش است و م  کند، نم  دیتقل  کند، عمل م   خواند، همه موالنا م  نیا  دیآ م  کس  ی

 کند؛  نم  ییگوب یو ع  ییجوب یو ع   ستیمردم ن   رادِیدنبال کشِف ا  رد، یگ م رادیا  کند، که انتقاد م است  ذهنمن 

به مردم ندارد، حواسش به خودش است، آن    یاصال کار  کند، نم  بتی غ   است،در راه درستشخص    نیخُوب ا

  است که: دهیرا خوب فهم  تیب

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخو و خال  شیخو

  ) ٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ، ی طور  نیا  ستین  نیبختش بوده! ا  نی: آقا اندیگو م  رسد، م  جهیو به نت  کند را عمل م  هانی. اگر اکن م  عمل

  ر، یکه گفتم د است  ذهنمن   نیهم  جان ی. س در اکند تنبل و کاهل م  دهد، شخص کار کرده و س را م  نیا

  . بله. کند و نه شار م دهد م  نه نگهبان

   فَت یکن نفس خود را ا متّهم
  عدل را   یکم کن جزا متّهم

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

  کن، مردانه سر آور به ره  توبه
  ره یبِمثقالٍ  عملیفَمن  که
  ) ۴٣١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   یافسونِ نفس کم شو غره در
  یاحق نپوشد ذره کآفتابِ

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

خداوند را که عادل است، اصال متهم نکن. «متهم کم کن»   یجوان! و جزا   ی نفس خودم هست، ا  ر یبو: تقص  پس

  : ایطرف نرو! و تو باصال به آن  عنی

  کن، مردانه سر آور به ره  توبه
  ره یبِمثقالٍ  عملیفَمن  که
  ) ۴٣١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

با مردم نداشته   یکار  ،ییشروع کن به فضاگشا  عنیگونه،  ، پهلوان طور اُستوار هتو توبه کن برگرد مردانه، ب  عنی

که از درون     راه  عن ی. و «به ره»  باز کن  تیف یبا ک  ،فضا را درست باز کن   نیکن که ا   نکن، سع  دیباش، تقل 

از اتفاقات    ،گرفت م   یلحظه را جد  نیاتفاق ا  ،یکرد م  الهبرگرد، که ن  ذهنو من   طانیاز راه ش   عنی  شود، باز م

تقو  ات ذهنمن   ،ی کردم   زهیست   ،خواست  م  زندگ م  رانید  ،یکرد م  تی را  متهم  متهم    ،یکرد را  را  خدا 

ذره اگر فضا     یخودت بوده؛ که تو    ریتقص   ، : نه! «متهم کم کن» اتهام نزن به مردم و زندگ دیگو م   ؛یکرد م

  ، فکر کن   ، درد عمل کن   یو از رو   یاگر فضا را ببند   ند؛یب را م  ن یا  زندگ  ، و از آن فضا فکر و عمل کن   باز کن

   در سب زندگ   ،ذهنمن   عن ی بازانۀ نفس خودت،  دغل  یهادر فسون نفس، در روش   نیبنابرا.  ندیب آن را هم م

  ب یفر   عنی نشو،    فتهیفر  م،ی صحبت کرد  ذهنبه من راجع   همهن یا  ی است، چطور   ری د  دیدان که شما م  ذهنمن 

  . کند م  لیبه شما تحم  را  دید نیو ا ندیب م  ها دگیهمان قیو ازطر کند نفست را نخور، که مرتب وسوسه م 

   و روش   ذهنمن   دِیاست که د  نیزنده شدن به حضور، ا  ا یو    شرفتیها در پانسان   رِ یتأخ  لیدال  نیتراز مهم   ی

  ی الو   کس   ی  کشد ها طول م. مدت کنند رها نم  ،یمعنو   شرفتیپ  یبرا  کند ها القا م به آن   شان ذهنرا که من 

:  د یگو که به عدم متعهد بشود؛ م  کشد طول م هات را از دست بدهد، به قانون جبران عمل کند. مد  اش زرنگ 

بردارد،    رانید  یتا تمرکزش را از رو   کشد طول مها  . مدت کنم بازشده عمل م  یاز فضا   کنم، من فضا باز م

  که ن یا  یبرا  جا، ن یا  میخوان ما موالنا م  کهن یا  عمل کند. تواند م  ن، یا  دنِ یبا شن   کهخودش. درحال   ی بذارد رو 

تو از    دیهم اشتباه کرده. نه!! د  دی: آقا شامیسال موالنا بخوانده   کهنینه ا  م؛یخودمان را عوض کن  عیسر  میبتوان

را    ات ذهنمن   دِید  بی: فرد یگو ماست، اشتباه است.   ت یمحدود  دِید  ها، دگ یهمان  دِی. دهاست دگ یهمان   قیطر
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را    هانی. بله، اندیب او م  میکن  که ما م  یهر کار  عنی  پوشاند؛ را نم   یانخور، که آفتاب حق، آفتاب خداوند ذره

  : رید دیدان شما م

نفَم» «.هرا يرخَي ةذَر ثْقَالم لمعي  

  .» ندیب کرده باشد آن را م ین یاهرکس به وزن ذره  «پس

  ) ٧ هی)، آ٩٩سوره زلزال( م،ی(قرآن کر

میاخوانده قبال.  

نمو»  «.هرا يشَر ةذَر ثَْقالم لمعي  

  .»  ندیب کرده باشد آن را م یبد  یا«و هرکس به وزن ذره  

  ) ٨ هی)، آ٩٩سوره زلزال( م،ی(قرآن کر

و از    و اگر فضا را باز کن   بار؛ یذره،    ی  حت   ند،یب آن را م  ، فکر و عمل کن   ذهنخداوند اگر با من   عنی

.  اورد یحساب ب و به  ندیکه نب ستین یطور ن یا ند،یب را هم م  نیا ،عمل کن  دارگونهی ب ،او فکر و عمل کن  قیطر

  . آورد حساب م را به  هانیا

  گر جهد تو افزون بود ییذره
  بود  خدا موزون یترازو  در
  ) ٣١۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

در کار    ی اوریرا ب   و آن خرد زندگ  ییدر فضاگشا   ذره کوشش کن   یاگر     عنی»  گر جهد تو افزون بود  یاذره «

  .شود م ده یخدا کش  یذره در ترازو  نی ا زد،یکه به فکر و عملت بر

  : جانیبه ا  خورد هم م هیآ نیا بله،

»  ي  تَاِبْا ال صغيرةً و كبِيرةً غَادِر  وۇضع اْلتَاب فَتَرى الْمجرِمين مشْفقين مما فيه ويقُوُلوَن يا ويلَتَنَا ماِل هذَ

ا.»    ا احصاها ووجدُوا ما عملُوا حاضرا و يظْلم ربَك احدً

چه    نیبر ما، ا  ی: واند یگوو م   مناکندیکه از آنچه در آن آمده است ب  ن یدفتر اعمال گشوده شود. مجرمان را ب  «

را حساب ناشده رها نکرده است. آنگاه اعمال خود را در مقابل خود   گناه کوچ و بزرگ  چیاست که ه  ی دفتر

  .» کند ستم نم و پروردگار تو، به کس  ابندیب

  ) ۴٩ هی)، آ١٨سوره کهف( م،ی(قرآن کر



ۀ   برنامه         Program # 884                                       ۸۸۴مشار

  79صفحه: 

   ذهنکه من   یکه هر کار بد   میشو متوجه م  م،یشو به حضور زنده م  ما وقت  عنی  » شود اعمال گشوده م  فتر«د

ا و  نوشته شده  «  یآثار  هانیما کرده همه  بداشته.  را  آمده   نیمجرمان  آن  در  آنچه  از  ب  که  و    مناکندیاست 

را حساب ناشده رها نکرده است. آنگاه     رگگناه کوچ و بز  چ یکه هی است  چه دفتر نیبر ما، ا  ی : واندیگو م

  »، بله. .کند ستم نم و پروردگار تو، به کس ابندیاعمال خود را در مقابل خود ب

  د ی مف   یا ذراِت جسم نیا هست
  د یپد جسمان  دِیخورش نیا شِیپ

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

  ذراِت خواطر و افتکار  هست
  آشار  قی حقا  دِیخورش شِیپ

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

ما م  اآلن ا  طورنی که: هم  دیگو به  ما  نور  نیکه  در ستون  را  غبار   روزن م  دیخورش  یِ ذرات مثال از    تابد  که 

با    کند درون طلوع م  دیخورش  که . وقتمان با چشم حس  می نیب ما م  کند، ها را روشن مآن   دیخورش م،ینیب م

کردم که    عرض   .ستین   جسم  ی ار ی که مثل هش  دیآ وجود مبه   یر ید  یار ی هش   ی   مدت  ی از  پس   ،یی فضاگشا

. شما اصال  گذارد از آفات کار است، نم    یهم    نی. ادیتجسم نکن    جسم  یار ی حضور را با هش  یار یهش  نیشما ا

   . وقت دیگو ما، مرگ راز را م   م یریم م  رد،یم م   . امروز گفت: وقتدیفقط فضا باز کن   د،یحضور را تجسم نکن 

  . چه  عن ی نیدانست که ا می خواه   م،یزنده شد به زندگ  ناًیموقع ع فضا باز شد، آن 

  د یبن  ییفضاگشا  دیشما فکرتان را با  عنی  شود؛ م  دهیشده دگشوده   یهرحال ذرات فکر و درد در نورِ فضا   به

  د ی خورش  م،یکن . پس فضا را باز م دینی بب  دیتوان نم  د،ی هست  دهیصورت حضور ناظر؛ وگرنه اگر همانبه   د،ینیبب

چشم    لۀیوسبه   یکه در ستون نور   طورن یهم  م، ینیب را م  یذرات فکر   کند،  خدا که طلوع م  د یخورش  ، زندگ

  ی ما با فکرها   مان؟ ک که: چه خبر است در ذهن  مین یبب  م یاگر بخواه  پس   .مینیب را م   جهانن یذرات ا  مان حس

فکر و عمل    ی  م،یشو م  نی است؟ مثال خشم   مانیفکرمان و عملمان، دردها   رۀیانگ  ک  م؟یکن عمل م  دهیهمان 

  .  مینی نظر، بب یار یدر هش فتدیب دیخورش  نیکه نور ا م، یفضا را باز کن  دیکار با نیا یبرا م؛یکن م

 ت یب  نی. امیخرده وقت دار   یبخوانم. هنوز    تانیغزل برا  اتیاب  دنیبه بهتر فهمهم راجع   تیچند ب  دیبده  اجازه

  : میرا داشت



ۀ   برنامه         Program # 884                                       ۸۸۴مشار

  80صفحه: 

  میتا جمله جمع باش  سان،یشرابِ  دردِه
  م یفروتَراش ی یخود را  یِنقشها تا

  ) ١٧٠٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

فرد فرد    ا، ی دن  تِی و به تمام جمع  م یبده، خودمان هم از جنس او هست  سانی: شرابِ  م ییگو ما به خداوند م  عنی

را    نیا  شود، شده ساطع مگشوده   یفضا  نیو از ا  دیآطرف م که از آن   سانیشراب    دیمان باکه همه   مییگو م

با    یبه    یرا    مان ذهن  یهاو من   ییتای  یدر فضا  م،یجمع بشو  جا یمان  در جهان تا همۀ   میما پخش کن 

  را بخوانم:  تیچند ب  نی. بله، امیو صفر کن می کوچ کن م،یکوچ کن  م،یخودمان کوچ کن  ت یمسئول

  ریرا کند فَضلَش خَب  یجماد مر 
  ریرا کرده قَهرِ او ضر  عاقالن

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

  ست یو دل را طاقَتِ آن جوش ن جان
  ست یگوش ن یدر جهان  م؟یکه گو با

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

  چشم گشت  یبد از وِ گوش هرکجا
  گشت  شْمی  یبد از وِ کجا سنگ  هر 

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

خب  دیگو م را  جمادات  خداوند  فضل  م  ر یکه  آهن   مثال دارند،  هوش  جمادات  وقت  داند کرده.  اس  که    د یبا 

.  ست ین  یهوش خوب  ،ذهنهوش من  نیبند. جمادات هوش دارند؛ اما ا  دیچار با  شود، م  قاط   ی سولفور

من    هر کس م  ذهنبراساس  عاقل  را  نبا  داند، خودش  ا  دیکه  در  زندگ  صورتنیبداند،  قهر  است  موردِ    و

  ی ز یظ چلحا  نیمورد قهر خداوند است و از ا  ذهنکه: من  دیگو دارد م   د،ینیب کور شده است. پس م  جهیدرنت

  : کور ری ضر؛ و قدرت و غلبه روی: نقهر . پس،ندیب نم  یز یچ  کند، درک نم یز یو چ فهمد نم

ن  عن ی  قهر اآلن ما می است  ناشر   ن ی. امیداشته باش   ذهنکه ما من   ستیمورد پسند خداوند  آن   میتوان که 

؛ ستی ناشر   نیا  م،یعمل کن   من ذهن  قیاز طر  مییایب  م،ی آن عمل کن  قیو از طر  می مان را باز کن قسمتِ سونِ 

  جه یو درنت   کند  منظور آمده، استفاده نم نیهم   یبرااست، اصال    سر یانسان م  یکه برا  امان   ی از    کهن یا  یبرا
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  ا ی   ، داشته باش  امان  ی   عن ی  یناشر   ی است.بال ناشر  نیعلت ا  دییبو  دیتوان . شما مدیآ بال سرش م

  . و از آن استفاده نکن قدرش را ندان ،داشته باش  نعمت ی

باز بشود، ما از    تواند هست که آن م  ییفضا  ی در ما،   است  قسمت ساکن  یاآلن    کنم من از شما سؤال م 

  لۀ یوسکه به ذهنمن  شدۀاز عقل شرط  ایخوب است؟  نیا میاستفاده کن  کند که تمام کائنات را اداره م یخرد

  ی است، چطور   زهایعقل چ   عنیست،  ها دگیهمان   قیاز طر  دید  نیو درواقع ا  شود؟م   دیلتو  ذهنمن   تیمحدود

کور هستند    ذهنعاقالن من   د،یگو! پس عاقالن عقل ندارند مست چه عقل  نیکنم آقا؟ و ا  ادی را ز  زهایفقط چ

  م، یصورت عدم بجوشبه  می ن فضا را باز ک   دیبجوشد. ما با  تواند نم  است  ذهنصورت منبه   و جان و دل وقت

در جهان    شود، متوجه نم    کس  چیه   م؟یبو  به چه کس  دیگو را م  نی. ا»ستیجان و دل را طاقَتِ آن جوش ن«

صورت گوش حضورش باز شد، چشم   نیدر ا د یرا شن  هان یگوشش را باز کرد و ا کس ی . اگر ستیگوش ن  ی

  حضورش باز شد.  

صورت فکر در مرکز ما به   جهان   ن یو جسم ا  دگ یکه همان   دیرا شن   هان یا  اگر کس  عن ی»  بد  هر کجا گوش«

  ن یهم ،دگ یبداند که مرکزش سنگ است به علت همان  . اگر کسشود باشد فوراً چشم عدمش باز م تواند نم

  حضور.    نیهم  عن ی شمی شود، م شمیبه  لیسنگش تبد

دلم، دلم مثل سنگ  من سنگ   ، دگیبه علت همان  هک   م یدیما فهم  حات، یتوض  نیبا ا  عن ی»  بد  هر کجا سنگ «

  ی برا  شودم  لیتبد  نیا  مدت  یپس از    دمیرا فهم  نینرم باشد. اگر ا  دیعدم باشد، با  دیباشد با  دیاست، نبا

  . دیکن نم تیرا تقو  شما سنگ رید کهنیا

  ا؟یمیاست، چِه بود ک  سازایمیک 
  ا؟ یمیبخش است، چه بود س  معجزه

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

  ثَنا گفتن زِ من تَرکِ ثَناست  نیا
  خَطاست    و هست هست   لی دل  نیک 

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

  بود   ستین د یهسِت او بِبا شِیپ
  او؟ کور و کبود شِ یپ  هست ستیچ

  ) ۵١٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی هم که علم جادوگر   ای میس  نیو ا  ؟ کن که با ذهنت تجسم م  ستیچ   ا یم یک   نیاست، ا  اسازی می خداوند ک  دیگو م

 ی هاکار معادل همۀ آن    ای می و ک  ا یم ی. س می به حضور برس  می خواه است که ما با ذهنمان م  هان یسحر و ا  دانم و نم 

. آن  دی نیرا بب  معجزۀ زندگ دیرا. شما فضا را باز کن  هانیکه ذهن معتقد است و مردم قبول دارند ای است مؤثر

خوب    نیآخر ا  ؟ی سپار چرا خودت را دست او نم  سازد، را آن م  ایم ی ک   کن فرض م  ای می که در ذهنت ک   یز یچ

 ذهناست که ما من  م، یبساز   ذهندر من   چه حالت  ، یچه باور   ، یز یچه چ  میتجسم کن ،   رفتار ا ی می ک   یچجور مثال  

  ی اور ی و آن را، خداوند را ن  است، آن موقع فضا را باز نکن   اش شل ذهن  نیا  کند؟ م  لیاست که آدم را تبد

   عن ی  ،ذهنمن   یاست. ثنا و دعا  تَرک ثَنا  نیدرواقع ا  م یکن دعا م  م،ییگو ما ثنا م   ذهنبا من   کهن یا  به مرکزت.

 کردم،  دعا نم   ذهناست، وگرنه با من   نیمنظور ا  ست،ی ن  ردعا مؤث  میگو من م  کنم، من دعا نم  عنیانکارِ ثَنا،  

ندارد. و    دهیثنا گفتن فا  ذهنبا من   ،جور ثَنا گفتن   نیا   کردم شده دعا مگشوده   یاز فضا   کردم فضا را باز م

   ما زندگ   زمرک   کهنیداشتن در مقابل ا  ذهنداشتن است، و من   ذهنوجود داشتن است، من   لیدل  نیا  دیگو م

من هم وجود    مییگو م   م،یداشته باش  هست  م،ینیآن بب  قی مرکز ما باشد و از طر  دگیهمان  کهنیا  باشد خطا است.

  تَرک ثناست.  نیا کند، دارد دعا م ام ذهنمن   عنی کنم دارم، من وجود دارم، دارم دعا م 

.  م یصفر کن  دیرا با  ذهنرا، وجود من   مانی مجاز   را، هست  مان » هستِ خداوند هست هستِ او  شِی پ«  دیگو م

بِبا  شِی«پ او  چه    ذهنمن   ست؟یچ  خداوند هست  ش یپ   عنی»  او؟   ش یپ   هست  ستیچ »، «بود  ستین   دیهسِت 

از غصه    عنیهم پر از غصه است    تکور و کبود. هم کور اس  کنم؟ که من هم هستم که دارم دعا می است  ز یچ

  کور هم هست.  چاره،یشده ب اهی س دهیکبود شده است، از بس درد کش

   کور، زو بداخت ینبود گر 
   را بِشْناخت  دیخورش  گرم
  ) ۵١٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

رز او  ینبود وبود از تَعکت ی  
ک  ردمچو   یَفسهناح نیا خیت؟ی  

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

م  خی   عنیفسردن    ، یسوگوار    عنی  تیتَعز زدن.  سرما  و  من  دیگو بستن  با  است    ذهنانسان  اگر    عنیکور 

عدم در مرکز ما باشد که    د ی. فقط بامیباشند، ما کور هست  در مرکز ما باشند، دردها در مرکزمان  ها دگ یهمان 

باش  داشته  نبودمیچشم  کور  اگر  م  م، ی.  م  م، یدیفهم اگر  باز  را  م  ذهنمن   م،یکرد فضا     عنی  شد، گداخته 
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   که گرم   میدی فهم م م،ی شناخت را م  زندگ   دِ یخورش و گرم  می انداخت را م  مان ی هادگ یهمان   میکرد م   ییشناسا

هم کور است، هم کبود از    دیگو و اگر م   ی است. و شرابش تقلب   ذهنمن    گرم   است،قیحق   زندگ   د یخورش

ببندد، منجمد بشود.   خیکه آدم  شود سبب م نیاست، از غصه است، از درد است و ا هیاز تعز ی است،سوگوار

دارد. شما    نییاست، پر از درد است. درد ارتعاش پادارد که پر از سرما    ذهنافسانۀ من   ی که درد دارد    هرکس

ذره   یپر از درد است،    ذهن نماد من   میکه امروز هم داشت  خی.  میبخار دار  م،یآب دار  م،یدار  خیما    دینگاه کن

  د یبا  بخار  بخار.  شود م  شود، م  شتریارتعاشات ب  دیده گرما م   شتریذره ب  یآب،    شود م   شود، که گرم م 

که درد    دینیب بسته است. م   خیاز غصه    ،ی از سوگوار  ه،یامروز از تعز  ذهنانسان من   ۀی . ناحمیبپر  د یبا  م،یبشو

درد دارد    ی مقدار   هرکس  دیگو م   ن، ییارتعاشات پا  ،ننگ انسان است. افسردگ  ۀیواقعاً ما   ها دگ یبه علت همان 

حال    نیکور و کبود است در ع   ذهنکبود بودن است. من   نیا  د یگو م  ن یا  کند،  در مرکزش که به آن ارتعاش م

  تَرکِ ثَناست.   ن یا  دیگو م  کنم،  ام، دارم دعا م که خودم ساخته   یتقلب  یخدا    یمن وجود دارم به    کند،  ثَنا م

  :  میرا داشت تیب نیا بله،

  میهمرنگِ آب گرد میخواب گرد شیخو از
  میما جمله خواجه تاش م،ی درخت یشاخ  ما

  ) ١٧٠٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

  :  دیگو م م، یخوان  موضوع م نیراجع به ا ت یب چند

  ستیقسمت و اَعداد ن ، معان در
  ست یو اَفراد ن  هیتجز  معان در

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

  خَوش است   ارانیبا  ار،ی اتّحادِ
  سرکش است صورت   ر،یگ   معن یِپا

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

  سرکش، گدازان کن به رنج  صورتِ
  او وحدت، چو گنج ِریز نیبب تا

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

  گفت:    م،یشو متحد م  م،یشو هم م نیباز شده ع  یدر آن فضا  میکن ما فضا را باز م   وقت
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  جداست یگرگان و سان هر  جان
  خداست  رانِی ش یهاجان متحد
  ) ۴١۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

گونه زنده شدن نه    ن یاز جنس خدا هستند. در ا  کهنیا  ی برا است   یزنده شدند جانشان    نفر که به زندگ  دو

افراد را    م یکن  هیتجز  م یتوانسه نفر، و نم   نیدو نفر، ا  نی نفر، ا   ی  ن یا  میی بو  میتوان قسمت است نه اعداد نم 

ما با    م، یکن فضا را باز م   نی. پس بنابراندارد  تیاهم   سطح   ی هاتفاوت   نشان؛ید  دانم برحسب نژادشان، نم

 ری را ب  معن یِپا ای »، تو بخَوش است  ارانیبا  ار،ی اّتحادِ« .میشو متحد م رید یهاانسان  عن یخودمان  ارانی

که خال     حضور کار کن، با آن قسمت نرمت و سونت و خال و عدم کار کن. همان  یِ ار ی فضا را باز کن با هش  عنی

شما که   از آن قسمت ند،یب  را م  خال یکه فضا  آن کس ند،یب ها را مکه کالغ  نه آن کس ندیب را در آسمان م 

    کار کن. با آن قسمت سون شنود، نه که صدا را م شنود سون را م

  که نیا  یسرکش هستند برا  هانیا  ‐ها دگ یهمان  عنیصورت  ‐  یرو صورت که م   به  کهن یا  یبرا  ریگ  معن  یِپا

م انسان   خواهند هرکدام  ثابت کنند.  را  برحسب من خودشان  بنند.    کش بلند بشوند سر  خواهند م   ذهنها 

زنده بشوند   به معنا زنده بشوند، به زندگ  هانیا  واشیواشی که    درصورت  رود م  نیجوانان از ب  سرکش  دینیب م

  ‐ سرکش  ذهننقش سرکش، من   عن یصورت سرکش  ‐  ی اگر صورت سرکش تو درست کرد   . ولترن ییپا  نیدر سن

با باز کن  دیتو  را  بب  رش یز  ذوب کن   قدرن یا  ،کن را ذوب    ن یا  ارانهی با درد هش  فضا  را  با    نی وحدت  تو  که 

  . و اما: سرکش نیا ریدر ز ر،یدر ز متحد هست  رید  زیو با هرچ  رید یها انسان

  او   یِهاتی عنا ،یتو نگداز  ور
  او   یِدلم موال یگدازد، ا خود

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

  را   شیها خوهم به دل دینما او
  را  شی بدوزد خرقۀ درو او

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

  جوهر همه   ی میبود منبسط
  آن سر همه  می پا بد یسر و ب یب

  ) ۶٨۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ها ن یا  یزدیاو، لطف ا  یهات یعنا  ،یرا نگداز   ذهنمن   ، یلحظه نگداز   نیکار را در ا  نیا  ارانهی اگر تو هش  دیگو م

غالم است    یدارد     غالم هست. موال دوتا معن   به معن  جا ن یدلم غالم او، موال در ا  یرا خواهد ذوب کرد. ا

درد    قدرن یا  میخواه ما نم    ها نشان خواهد داد ولدل  هسرور است. و خداوند باالخره خودش را ب   نیهم هم  ی

  .  میدرد بش د یکه نبا میکه بفهم  میبش

لباس حضور است.    ن یهم  شیرا خواهد دوخت. خرقۀ درو  ش یخرقۀ درو  دیگو است، م   دواریباالخره، موالنا ام

   دگ یهمان.  میجنس هست   یاز    مانه ما هم  م،یجوهر بود  ی  م،یبود  فرمیجهان ما ب  نیقبل از آمدن به ا  دیگو م

  جنس ما را عوض نکرده است. 

هم     ذهنما در من   د ینیب. م مینداشت   ذهنمن   یسر و پا   عنی  »پای و ب  سریجوهر همه، ب  ی   میبود  منبسط «

ما است، سر و    ذهن   ی و الوها  ی امانات ماد  ن ی. ابزار ما هممی هم ابزار دار  م، یهم بلد هست   م، یسرکش هست 

  آن سر.   ر. آن سر را، دمینداشت ذهنمن   یما است. قبال سر و پا یپا

از    ه یسر: کنا  آن.  نیاز نامحدود و نامع  هی: کناپایو ب  سری ب  ن،یو تَع   دی: گسترده، گشاده، بدون قمنبسط  پس،

  ذات حق.   ب،یعالم غ

  همچون آفتاب    میگهر بود ی
  همچو آب   و صاف  میبود گرِهیب

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

  به صورت آمد آن نورِ سره  چون
  کنگره  یهاهیعدد چون سا شد

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

  ق یاز منجن دی کن رانیو  کنگره
  ق یفَر  نیا  انِیرود فرق از م تا

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

  . میصاف بود م،یجهان ما گره نداشت  نی. قبل از آمدن به ادگ یبدون همان عنی از پاک و خالص. هی: کناگرِهیب

  .دهیسره: پاک و خالص و گز  نورِ
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  ی در باال   .سازند برج، و بارو م   وار، ی د  یآجر بر باال   ایکه از گل، سنگ    رهیدام ین  ا یمثلث    یها: دندانه کنگره 
  .دیادهیرا د رهیدام یمثلث و ن  یهاشل  نیها شما ابرج

  جا ن یدر ا است. رفته  آتش به کار م ی هاگلوله  ا یپرتاب کردن سنگ  ی برا میقد ی هاکه در جنگ   : آلتقیمنجن  
مقاومت ما است. نورِ    ی کنگره منظور ابزارها  ی هاو دندانه  شود پرت م  یی که از فضاگشا  ینور   ی هامنظور گلوله 

  نور خالص.  عنیسره 

  دچار تفرقه هستند.   دیگو ها م ها،انسان همۀ انسان  عنی: گروه، دسته. قیفَر

و صاف مثل    میاز جنس خدا بود  م،یجنس بود  یاز    م،یگهر بود  یو    میبود  گرهیجهان ب  نیاز آمدن به ا  قبل

  م، یشو صاف مثل آب م   ، به زندگ  میکن اقرار م  کهن ی. هم میاوریب  ادیاَلَست را به    م یتوان . اآلن هم م میآب بود

که انسان    وقت  و  .میافت م  ر یگ  م،یکن مقاومت م  م،یبند فضا را م   . وقت میشو م  یجار  م،یکن فضا را که باز م

آن   د،یآ به صورت م از  را م  م،ییآ  ور که مگفتم صورت، مرتب    م ییآ بعد م  م،یساز شم مادرمان خودمان 

شامل تن هم است. ذهن ما از    ذهنصورت ما است. در واقع من   ذهنمن   نیا  م،یساز را م  ذهنمن   رونیب

که ما آن    ، ذهنبه نام من  سازد م  یز یچ  ی  کند م   و از جانمان قاط   جاناتمانی از ه  مان،یتنمان، از فکرها

ما جدا   د،یآ وجود م عدد به صورتن یدر ا افتد، م تیبه محدود  د،یآ آن نور خالص به صورت م   وقت . میستین

و   افتد آفتاب باشد م   یهرچه که جلو  ای  رهیدام ین  ایشل مثلث    نیبه ا  دیآ که آفتاب م   دیدی. مثل، دمیشو م

م اندازد م  هیسا مقاومت  چون  ما   . م   ه یسا  میکن ا  میانداز م  جاد یا  هاه یسا  نیو  وقتکند تفاوت   .    ده یهمان  

  . میفرق دار ریکه با همد  میکن مختلف ما حس م   یزهای با باورها و با چ میشو م

که عامل مقاومت    یز یها را و آن چاصطالح کنگره به  نی ا  دیبزن  ینور   یهاو گلوله   یی فضاگشا  لۀیوسبه   دیگو م

  ن یا »ق یفَر نیا انِی تا رود فرق از مبرود. « نیها فرق از بانسان  نی تا از ب دیببر  نیاز ب دیکن  ییاست، آن را شناسا

انسان  ب  نیا   پس  ها.گروه، گروه  توهم انسان   نیفرق  انسان    است.ها  با همدما  ندار  ریها  جوهر   ی  م یفرق 

  . ستین  یما جد یو تفاوت برا  کند تفاوت م  جادیا  دگی . فقط همانمیهست

  : میهم بخوان نیا بله،

  م یپنهانِ آشار م،یطَبع عشق دار ما
  میعشق فاش یِشهِر عشق پنهان، در کو  در

  ) ١٧٠٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

  داستان محبوس شدن آن آهوبچه است در آخُرِ خران.   نیخُوب. ا ل ی. خبله
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گاه به جنگ و گاه به تسُخر و مبتال    ب،یمحبوس شدنِ آن آهوبچه در آخُرِ خران، و طعنۀ آن خران بر آن غر  قصۀ«

هوا و شهوت    و اهل  ایاهل دن  انِی صفتِ بندۀ خاص خداست م  نیو ا  ست،یاو ن  یِگشتن او به کاه خش که غذا

ا غَريباً و سيعود غَريباً فَ سالم بدَ   »  للْغُرباء، صدَق رسول اله. طُوبىکه اَ

  که:  ثیحد نیا و

  .»  بانیخواهد گشت، اما خوشا به سعادت غر  بیکه دوباره غر  دینخواهد کش  «اسالم با غربت آغاز شد و طول 

خران. و خران و گاوان،  لۀیدر طو اندازد و م  کند را شار م  ییآهو  ی یاد یص یاست که  بیترت نیبه ا پس

   شروع زندگ  ی هم ابتدا  شود، جهان م   نیکه وارد ای است  ار ی هش  نی آهو که در واقع هم  ن ی. اخورند ها کاه م آن

  مردم.   ۀیبق نیکه به حضور زنده شده ب انسان ی هم  د،یگو انسان را م 

و    میکن  را متالش  ذهناست که ما من  نیا است که اسالم واقع نیاسالم با غربت آغاز شد، منظورش ا کهنیو ا

ب ابد  تینهایبه  زنده بشو  تیو  و امیخداوند  ا  ذهنآدم من  کهن ی.  درست    نیداشته باشد مسلمان هم باشد، 

  د ی نخواهد کش   طول  نیشد، بنابرا  ذهنبه من   لیکه اسالم با غربت آغاز شد، فوراً تبد  دیگو م  نیهم   ی. براستین

ابتدا تعداد آدم  عنی.  بانیخواهد گشت، اما خوشا به سعادت غر  بیکه دوباره غر که واقعاً مسلمان    ییهااز 

  است.   ودهتعدادشان کم ب  هانیاند، اشده   اند و محل وحآورده   غامیاند و پخدا زنده شده  تینهایاند، که به ببوده

ا   یدارد،     معن  ل یقصه خ  ن یال، احا  بله، آن  تازه واردها    نیاز  رفتار ما با    مان یهابچه   عن یاست که واقعاً 

غذا    ها دگ یکه بزرگترها از همان   شوند م   ای دن  نیا  لۀیهستند که وارد طو  ییتازه واردها آهو  نیا؟  ستی جور چه 

  ها، ن یو ا  ستین  م یغذا  هانی ام، من اصال اخدا آمده   شیکه بابا من اآلن از پ   دیگو . و او مای در آخُرِ دن  خورند  م

اصطالح، که به   ثیحد  نی. و همیکاه بخور   دیاتو هم ب   ، ی بخور  دیاست که هست با  نیهم   م ییگو باالخره ما م

به خودش نگاه کند که واقعاً من از  است که، هر کس  ن یدارند ا دیآن تأک  یهم رو   ها لیاست و خ  غمبریگفتۀ پ

 ذهنمن  با هست ایام خارج شده دارم مسلمان ام  م کنم؟    

قدر سخت است. چه   قتاًیرا دادم که، که مسلمان شدن حق  حش یقط توضفقسمت است من    نیا  تری جزو ت  البته

 ، ینداز یرا ب  تیدردها  ،ی ازندیب  ، را بشناس  تیها دگ یهمان  ،کن   ییفضاگشا  ،کن  ییمرتب فضاگشا  دیچراکه با

است    بیغر  نی هم  یبرا  ،یزنده بشو  داخ  تیو ابد  تینهای و به ب  کن  دایپ  تیفکرها  ریتا کامال گنج وحدت را ز

  طور نیرا بلد است ا  واقع  میتسل  تر آدمو کم  شود واقعاً مسلمان م  تر آدم. کمشناسد نم   جهان کس  نیدر ا
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  ن یدر هم   دهد م  حیاو را. و موالنا دارد توض  شناسدنم   است، کس  بیغر  نی. و بنابرادیگو که موالنا دارد م

  قصه. 

  شار  یاد یرا کرد ص  یآهو
  نهار یزیآخُر کردش آن ب اندر
  ) ٨٣٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را پر ز گاوان و خران  یآخُر
  آهو کرد چون استمران  حبسِ
  ) ٨٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خت یگر از وحشت به هر سو م آهو
  خت یآن خران، شب کاه ر شِیبه پ او

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

آخُرِ    یتو  اندازد و متأسفانه ما را م  کند نماد خداوند است، ما را شار م  جانیکه ا  یادیص  ی  نیبنابرا  پس

گفته شده است، هستند. و ما را؛    جان یصورت گاوان و خران در اکه به  ذهن   ی هامن   ا یدن   نی. و در اایدن  نیا

به بزرگ شدن و آهو از وحشت به هر سو فرار    میکن شروع م  هان یا  شیپ  م،یجسم هست  یچون تو  میندار  یاچاره 

پس چه شد؟!    خوردم ه مک   ییمن آن غذا  ستین  جانی ا  زندۀ زندگ  یِکه غذای است  یجور جاچه   نیکه ا  کند م

 ی هامن   عنیخران،    شیبه پ  ، ذهنشب من   عن ی  ا،یدر شبِ دن  ادیآن ص  خت»یآن خران، شب کاه ر  شِی«او به پ  و

  هستند.   ها دگیاست. کاه منظور همان  ختهیکاه ر  ،ذهن

  مجاعت و اشتها هر گاو و خر از
  تر از شرخوش  خوردرا م  کاه

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

  از سو به سو دی رمآهو م گاه
  رو   تافتز دود و گردِ که م گه

  ) ٨٣٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  که را با ضدِّ خود بذاشتند   هر 
  عقوبت را چو مرگ انگاشتند  آن

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

سخت اشتها   ذهنعنوان من که ما به   دهد نشان م   نیو اشتها، ا  گرسنگ   عنیمجاعت    ،از گرسنگ   نیبنابرا  پس

پس کاه را    خورد، کاه م  ذهنهر من   عن ی»  مجاعت و اشتها هر گاو و خر   از«  .میبخور  ها دگ یکه از همان   میدار

که از شر هم    دیآ که به نظرمان هم م  میخور را م   ایدن  نیکاه ا  ذهنصورت من تر از شر. ما بهخوش   خورد م

  ده یور رستازه از آن   ای  دهیکه به حضور رس است  نماد آدم  جان یآهو در ا  نیا  و  توجه.  د،ییاست، مثل تأ  ترن یریش

که ما تاجران    میعشق به او بدهند. امروز در غزل داشت  ی و غذا  زندگ  یغذا  خواهد که بچه است هنوز و م

از    ای که ب  ندیگو و مرتب م  دهند پدر و مادرش به او عشق نم  . ولمیکن فقط عشق مبادله م   م،یهست  کاالیب

ا  دیآ خوشش نم  رمد، بخور. و آن آهو م  ها دگ یهمان     صورت زندگ که چرا من را به  کند کار و گله م   نیاز 

  د ی آ کاه م  نیکه از ا  ییاز دردها  عنی»  ز دود و گردِ که  از سو به سو، گه  دی رم آهو م  گاه«.  دیکن نم  ییشناسا

    دیگو که دارد م نی. و به هم گرداند برم تاباند، را م  شیرو  ست،یآشنا ن رون،یب دیآ م  ها دگیاز همان رون،یب

  که را با ضدِّ خود بذاشتند   هر 
  عقوبت را چو مرگ انگاشتند  آن

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

واقعًا عقوبت    هیشب  نیا  کند، م  که زندگ  ذهن  یهازنده است، با من  که به زندگ  انسان  دیگو م  جانیا  در

  قتاً یخالص هستند حق  یار یو هش  شوند جهان م   نیکه وارد ا  مانی هاصحبت در مورد بچه  نیاست، درد است و ا

  مصداق دارد.  

  هدهد اگر  گفت کآن  مانیسل تا
  معتبر دی نگو یرا عذر   عجز 
  ) ٨٣٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خود دهم او را عذاب ای بشَمش
  از حساب  رونیعذاب سختِ ب  ی

  ) ٨۴٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  معتَمد؟ نیکدامست آن عذاب ا هان
  جنسِ خَود  ِریقفس بودن به غ  در

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

  ذهنجنس خودمان که من دائمًا با ناهم   م،یهست  یار یکه در اصل هش  ذهناست که ما به عنوان من   نینکته ا  ی

هم در عذاب است هنوز عادت    دهیرس  عذاب است، بله تازه   نیعذاب است. نه تنها ا  نیو ا  میکن م  زندگاست  

   انسان طورن ی ست. و همها دگ یکه از همان  ترها،بزرگ خورند که بزرگان م  ییجهان و از غذاها  نینکرده به کاه ا

  خدا زنده شده.   تیو ابد تینهای که به ب

است که در واقع   نینماد ا  ن ی. و ااوردیب  یعذر  دیگفت با  ست،یمتوجه شد که هدهد حاضر ن  مانیسل  دیگو م

و در حضورِ من باشد هر لحظه    ند یمن بب   ق یاز طر  دیکه من خلق کردم با   که انسان کو؟ انسان  دیگو خداوند م

آقا ن  انیاو ب  قیکه من خودم را از طر در    کشم م   ای شد    طورنیحاال که ا  گفت .  امدهیهدهد ن  ست،یکنم، کو؟ 

جنسش که هم   ریبا غ   یار یذهن، هش  عذاب چه هست؟ در قفسِ  معتمد  یا   دیگو م.  کنم عذابش م  ای   ،ذهنمن 

 د یگو . م میکن م   زندگ   میدار  ستیجنس ما نکه هم   ذهنکه ما دائماً با من   دینیبباشد. پس م  است  ذهنمن 

  : دیگو . حاال خودش ممیعذاب بشد. ما همان هدهد هست  ندیجنسش بنشبرود با ناهم ا ی دیای د بدهه ای

  بشر یا یبدن اندر عذاب  نیز
روحت بسته با جنس  مرغ دگر  

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

  ها زاغ ع،یبازست و طبا  روح،
  ها غدان داغاز زاغان و ج دارد
  ) ٨۴٣ تیپنجم، ب دفتر ،ی مثنو ،ی (مولو

  زار زار  انشانیبمانده در م او
  به شهِر سبزوار  یبوبر همچو
  ) ٨۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مرغ    ، هست  یار ی تو هش  کهن یا  ی . برایدر عذاب   ذهنمن  نیاز ا  ، یدار   ذهنهر بشر که من   ی بشر، ا  یا   دیگو م

   با ذات او زندگ   دیذاتِ خداوند با  ی دگاریآفر  عنوان ذاتِ به   ما.  ستیجنسش ن که هم   شده با جنس   روح تو بسته
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  ی ار ی هش  روح، کند.     زندگ   ذهنبشود، با من   دهی کند، نه همان   جهان زندگ  ن یدر ا  یار یهش با    د یبا  ی اری. هش می کن

اصطالح از زاغان عقاب است به   عن یروح ما که باز است    نیمثل زاغ. و ا  ها دگیمثل باز است و همان  دیگو م

در    یاریما امتداد خداوند، هش   جهان، روح  نیو متأسفانه در ا  .ها داردهستند، داغ   ها دگیو جغدان که همان

ی است  ر یقصۀ د  نیکه در سبزوار بود. ا  یکه مثل زاغ و جغد هستند مانده مانند آن ابوبر  ها دگیهمان  انیم

  . بله.پردازم حاال به آن نم م یکه قبال خواند

  .  میتمام بن ریهم بخوانم د مطلب کوچ  ی 

  م ینیبر گور خود نش  م،ینیرا چو مرده ب خود
  میدر نوحه رو خراش م،ینیرا چو زنده ب خود

  ) ١٧٠٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

  است.   دیمف اشی ادآور ی  تیسه ب نیا و

  اه یصد گ  زدیور بر  د،یبِرو گر 
  اله  ۀآن کشت د یبررو عاقبت

  ) ١٠۵٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بر کشتِ نخست  دینو کار کشتِ
  وآن اول درست    استدوم فان نیا

  ) ١٠۵٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است   دهیاول کامل و بز  کشتِ
ثان تخم است  دهیفاسد و پوس  

  ) ١٠۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    جانیا نیبنابرا پس

  ) میدر نوحه رو خراش م،ین یزنده ب را چو  خود  /   مینی بر گورِ خود نش م،ینی را چو مرده ب خود(

  ) ١٧٠٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

جهان    نیوارد ا  است. وقت  ه یست که کشِت ثانوها دگیخاطر همان بودنمان به  زنده  م،ینیب که خودمان را زنده م

قبل از    میاز جنس او بود  م یبا خداوند بود   وقت  ه،یدر ما بوده کشت اول   کشت  ی .  میشو م  دهیهمان  میشو م
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  م ی شد  ده یدر واقع همان   عنی   م یما اقرار کرد  »؟ «تو از جنس من هست  ده یاز ما پرس  دیگو جهان، م  ن یورود به ا

  م ی. آمدمی کاشت هیکشت ثانو میدیکه رس   جان یمرکزمان، ا میگذار و شما را م  میما از جنس شما هست میبا او گفت 

  ی و کشت دوم رو   دگ یعنوان همان   را به  نی. امیکه با ذهنمان تجسم کرده بود  ییزهای با چ  میشد  دهیخودمان همان 

  حاال   .میآن آمد  ی. اصال براشود رشد کند، آن را خداوند کاشته، نم   دیا. آن کشت اول بمیآن کشت اول کاشت 

  یِ ر ی ادگ ی  یبرا  هان یا  می خودمان کاشت  میبعدًا کاشت که ما    هیثانو  یهاکشت   نیکه ا  میداد  ص یما تشخ   یزوداگر به

را    هیثانو  یهاکشت  نیندارند، ا  ارزش   هیو کشت اول  جهان بوده و از نظر مقصودِ زندگ  نیدر ا  بقا بوده، زندگ

  :دیگو م  نیهم  یخودشان. برا افتند م  روند، م  شوند خش م  میکن ما به آن توجه نم

دفعه    ی  م،یهست  بای. ما مثال ززندیر و م   کنند رشد م  ه  هیثانو  یهاکشت   عنی  »اهیصد گ  زدیور بر  د،یگر بِرو« 

م  مان یی بایز دست  از  هست   م،یده را  و    شود م   دیسف   مانیموها  واشیواشی  دانم نم   میشو م  ریپ  میجوان 

هرچه که    نیبنابرا  پس.  میشو بازنشسته م   میشو م  ریپ  واشیواش ی  م، یرس م  مانی ابه اوج حرفه   ی طورن یهم

همان   میکار م هرچه که  ا  م ینیب م  میشو م  دهی با  م  هانی که  عال  کنند  رشد  درجه  مان بچه  با .  افتند م  ، به 

  د، یاگر برو  » زدیور بر  د،یگر بِرو. «رود م  شود بزرگ م   دفعه   ی  یابه چه بچه به  مییگو م   میشو م   تیهوهم

به    دیکه با  هیباالخره عاقبت آن کشتۀ اله همان کشتِ اول   میشد  دهیهمان  عن ی  می که ما کاشت  اهی برود صد جور گ 

 نی ا  ه،ی کشت اول  یکاشته رو  دیکشت جد  انسانرشد کند.    دیآن با  میبه خدا زنده شو  میاو زنده شو  تینهایب

درست است اما کشت دوم فاسد   هیو کشت اول می کاشت میگذراست با ذهن تجسم کرد  یزهایاَش چهمه  ها دوم

خش    دی ها بذارآن   به   دیآب نده  دهند، نم    به شما زندگ  ه یثانو  یها کشت   نیکه ا  د ینیب است. اگر م   ده یو پوس

لحظه را    ن یاست که اتفاق ا  نیمعادل ا  ن ی. ادینده  تیاهم   دگیبه همان  د،ینده  تی اهم  فتندیبشوند خودشان ب

  :  میهست نی مربوط به زنده بودن است. درست است که ما نازن هانی شما. بله. و ا دیریگ م  یباز

    شیدر حدِّ خو تو، ول نینازن
  ش یاَله پا منه از حدّ، ب اَله
  ) ٣٣٠۵ تی، ب اولدفتر  ،ی مثنو ،ی (مولو

  از خَودت   تر نیبر نازن  زن گر 
  آردت  ر یز ن یهفتم، زمتَگِ   در

  ) ٣٣٠۶ تی، ب اولدفتر  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  م، یدان م  م،ینیب است که ما م  ن یزنده بودن ما ا  ی هااز راه   یصورت زنده.  مربوط به ناز کردنِ ما است به   هانیا

 افتند و م   پوسند م  هانیا  که درحالت   میدار را نگه م  ه یثانو  یهاکشت   دِیو د  میاز کم خداوند هست  ازینیو ب

از خودمان که خودِ خداست    ترن یو اگر نازن  میبذار  شی را ب  مانیپا  اناز حدم   دینبوده از آمدنمان، نبا  نیمقصود ا

کار را    نیا  دیشد نبا  میمدفون خواه  نیزم   هیهفت ال  رِیصورت در ز   نیدر ا  میدان م  میی در مقابل او بو  م،یبزن

  .  طورن یدر مورد بزرگان هم هم در مورد زندگ  تنها. نه میبن

  :  تیسه ب نیا و

  ن یرا رها کن با شهانِ نازن نینازن
  ن یگازُر برنتابد آفتابِ راست نازِ

  

  فنا شو در شعاع آفتاب  ، شیخو هیسا
  ن یخود؟ نورِ او را هم بب  ۀیسا نیب چند

  

  همچو ستور  خبر یب غَلْط  ش،یفکندۀ خو در
  نیاسم یغَلْط و اندر  نی احیشو، در ر آدم

  ) ١٩٣٨ شمس، غزل شمارۀ وانید ،ی (مولو

ندارم   اجی نگو به موالنا احت ، ییبه کمِ خدا با فضاگشا  ندارم به زندگ اج ی احت کنم هستم ناز م نیمن نازن   نگو

آفتاب که    کهنیای بزرگ و برا   ن یهم با موالنا و شهان نازن  » هم با زندگ را رها کن   نی نازنخودم بلد هستم، «

پس از شستن خش بشود، آفتاب به حرفِ گازُر گوش    کرد را پهن م   ش یهارخت   م یقد  د یشو باو رخت   تابد م

را برنماخم   دهد، نم از زبه  کند هرموقع دلش بخواهد طلوع م   آفتاب.  تابد وتَخم گاُزر    د یآابر م  ریاصطالح 

   عن یآفتاب بشود    م یتسل  دی حرف بزند با  تواند گازر نم   ن ی. پس بنابرارود ابر م   ر یو هرموقع هم خواست ز  رونیب

من    امده؟ی آقا امروز چرا درن  دیبو  تواند نم  ستیکه آفتاب ن  یکه آفتاب هست، روز  دیبرود رخت ِبشو  موقع

در اثر مقاومتِ ما،    م یگفت ماست.    ۀی سا   ذهنمن   ، هست   ذهنکه تو اآلن من   د یگو . و ممیتسل   عنیمخالفت دارم  

فنا شو.    ییبرو در شعاع آفتاب با فضاگشا  ،ی خودت شد  ذهنمن   یخودت شد   ۀیسا   دیگو . ممیانداز م   هیسا

 د یگو در واقع م   عنی  »شیدر فکندۀ خو. «نینور او را هم بب  ییبا فضاگشا  ؟کن خودت نگاه م  ۀیچقدر به سا

را هم ما درست   شیاجزا  م،ی را ما درست کرد  ذهنمن   ، ی کرد  ستکه خودت در   یز یدر مدفوع خودت، آن چ 

آن    ی رو  کنند م   ییطور که گاوان و خران دستشو»، همان همچو ستور   خبر یب  غَلْط  شیفکندۀ خو  در «  م،یکرد
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ها بغلْط در  ل فضا را باز کن در گ  عنی»  شو   آدم «  ،یخواب آن م  یرو  ،ی را درست کرد  هان یتو هم ا  خوابند، م

  طور ن ی. و همستشده اگشوده  یهمه آثار فضا هان یزار بغلْط در گلستان بغلْط، اسبزه

  خبر گفتن خطاست   انینایب شِیپ
  غفلت و نُقصان ماست  لی دل  کآن

  ) ٢٠٧١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  نفع تو  شد خموش نا،یب شیپ
  آمد خطاب اَنْصتوا   نیا بهر 
  ) ٢٠٧٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خَوش  ی: بو، برگودی بفرما گر 
  اندک گو، دراز اندر مش  یل 

  ) ٢٠٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  که اندر کش دراز   دیبفرما ور
  بو با امر ساز  ن یشَرم نیهمچن
  ) ٢٠٧۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که حرف زدن و خبر گفتن    دیگو. مدهد ما را با بزرگان و خدا نشان م   درواقع فرمول زندگ  تیچهار ب  نیا

   عن یخداوند خطاست.    شی پ  ذهنصورت من لحظه به  نیدر ا  طور ن یمثل موالنا و هم   ییهاانسان   ان،ینایب  شیپ

  .  بس کن   توان وگرنه م  کن   انی ب  توان مکه فضا باز، تو خودت را    یدید  ذرهی  ،کن هر موقع فضا را باز م

 کشد  ها طول ماشال، عرض کردم در ما هست که مدت   نیو ا  میکن اظهار نظر م  انی نایبزرگان و ب  شیهر موقع پ

  بزرگان.   دیدر د میکن  ضیخودمان را تفو  دیما د

نظر : آقا به کنند سؤال م  . هنمیب از مردم هم م   ل یهاست در خام و مدت مطلب را در خودم تجربه کرده   ن یمن ا

»  خبر گفتن خطاست   انی نایب  شیپ«کار را!    نیا  دیموالنا اشتباه کرده است. نکن  جانیغلط است. ا  شیجانیا  دیآ م

را در    یز یچه چ  تیب  نی: من مطابق ادیسؤال را بن  نیا   بزرگان را، فقط  ۀیو بق  دیخوان موالنا را م   تیشما اگر ب

اثر  دهم؟ م  رییخودم تغ ا  گذارد؟ من م  یرو  نیا  یچه  ا  سازد؟ نم  نیچه رفتار من با   دیبرحسب د  کهن ینه 

بر موالنا، آخر    ی نقد  ند یگو م  یاعده   ی اشتباه است. آخر    شیکجا  نیکه ا  دییبو  تان ذهنو من   ها دگ یهمان 
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شده، از حضور آورده  گشوده  ی را از فضا  هان یا  موالنا  ؟ یچه حساب  ی رو  د؟یکن شما به موالنا نقد م  یطور چه 

مردم     بعض  ی ها دگیهمان  د، ینیب م   ها دگ یهنوز برحسب همان   د،یااست. شما که هنوز حضور را تجربه نکرده 

  ندارند.  یز یاند. از خودشان چکه در کتاب خوانده  ییزهایچ  عن یهست  شانیباورها و سواد کتاب  یسری

که اشتباه گفته نشان    دیبو  خواهد م   ول  خواند  موالنا را م  ندینش م    » هرکسخبر گفتن خطاست  ان ینایب   شیپ«

  د یخطاب خاموش باش   نیا  ی نفع ماست، براخاموش بودن به   نایب  ش یدارد و غافل است. پ   ذهناست که من   نیا

 . داند دراز مش، او م  لیخ  تو بو ول  بو،  دیدانا بو  و   نایاگر آن ب  د،یآمده است، اَنصتوا، خاموش باش

  ی رادهایو ا  ب یتمام ع   ان ینای از ب  ل یجامع دارد. خ  یینای ب  ازیمثل ا  کس   ی. گفت  م یداشت  ی هم در مثنو   امروز 

. و  ستین  حیصح   نیا  میکنسخن را دراز م   رادهایو ا  بی ما با همۀ ع  کهن ی. و اآورند به زبان نم   نند،یب ما را م

دائماً    د،یکن م  انی را ب  یزیچ   ی  دییگو م  دیدار  د،یادهی به وحدت رس   که با زندگ  دیاگر گفت بو، اگر حس کرد

که    نمی بب  دیبسازم. با  دیبا امر با  متوقف بشوم و از آن فضا صحبت کنم و   ییجا  ی   دیحواستان باشد که من با

نکن. با امر ساز    یی پررو  ا، ی شرمناک، باح   عن ی  ن یشَرم  بس کنم و   دیمن چه موقع با  ست؟ یفضا امرش چ   نیا

  : تیدو ب نیاز دستور اطاعت کن. و ا عنی

  د یو طپ  دیبلرز رون،ی زحد ب چون
  د یدر کنارِ خود کش اشمصطف
  ) ١٣٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بنواختش  کرد و بس ساکنَش
  بشاد و داد اشناختش اشدهید

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

  ی کارآمده بود در خانۀ حضرت رسول مانده بود و خالصه کثافت    کس   یاز داستان دفتر پنجم هست که    نیا

  قتاً یحق  و بعد وقت  زد م  وار ی و ناراحت شد و خودش را به در و د  دیشو حضرت رسول م  دیکرده بود، آمد د

و هر لحظه  م یکن و اقرار م میااشتباه کرده  ه ک  میشو ما واقعاً متوجه م  است که وقت  نینماد ا نیا شد و  مان یپش

صورت خداوند ما را به خودش  در آن   م،یو به وحدت زنده شو  میکه فضا را باز کن   میکه، و طلب دار  میمشتاق 

هستم و ناز    نیو نازن   دانممن م   ییحالت فرق دارد که بو  نیا  » دیو طپ   دیبلرز  رونی ز حد، ب  چون «   .کند زنده م 

و    د یبلرز  رونیچون ز حد، بفرق دارد که «  هان یخود و ا  ذهنمن   ییبراساس دانا  نو بلدم و بلند شد  کنم م

  .کشد حضور ما را کنار خودش م  یار یموقع هست که آن هشآن   »دیطپ 
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ما    ، ذهناگر با من    عنیشد.    ه یبه او، تنب  د یعروس حضور را، نرس  کرد غالم هندو هم که در ذهن تجسم م  آن

که رسول آن شخص   طور ن یما را هم  زندگ   دیگو م نیبنابرا شد.  میخواه   هی تنب میهست حضور تجسم   یدنبال 

به  ییو قوۀ شناسا کند عدم ما را باز م دۀیو د دهد و نوازش م کند خداوند هم ما را ساکن م  دیرا کنارش کش

  . بله.دهد ما م

  شده،  ادیز  ل یخ  ریرا هم بخوانم گرچه که د نیا دیاجازه ده  حاال

  دلِ ما  نۀیبر آ  دی که رو صورت هر 
  میکه ما قَالش رایقَالش دارد، ز  رنگِ

  ) ١٧٠٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

و قانون    مینیب او م  قیچون از طر  م،یکن م  دایپ  ذهنبشود، حتماً ما من   دایدل ما پ  نۀی اگر صورت در آ  عنی

 کند  و اشاره م  م،یهست که گفت  یسررز  نیداستان هم   نیباشد و ا  دیدر دل ما نبا  صورت   چیکه ه   دیگو م  زندگ

بوده   دهیبوده که کامال به وحدت رس  کس   یسررز  نی. و اکند م   نییبه همان قانون که ناظر جنس منظور را تع

  که:  دیگو . م کند م  یادآور ی را   آن مطلب مهم فی است، موالنا در توص

  ری آن فق  خود گر نگفت حاجتِ
  ریضم  و بدانست یبِداد او

  ) ٢٧٩٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خَم آن پشت در دل داشت آنچه
  و کم  شیبِدو، نه ب یآن داد قدر 

  ) ٢٨٠٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  که او  : چه دانستی بفتند پس
  عمو یدارد؟ ا شهیقدر اند نیا

  ) ٢٨٠١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. داد م   ازمندیبه همان اندازه به آن ن  د،یفهم او را م   ازی او ن  رفت م  یسررز   شیبوده پ  ازمندیکه ن  آن کس  عنی

  دارد؟  اجی قدر احتکه چه  فهمد از کجا م  نیکه ا گفتند پس مردم م
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  : خانۀ دل خلوت است بفت او
  مثالِ جنّت است ه،یاز کد خال

  ) ٢٨٠٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست یکار ن زدانیاو جز عشق  اندر
  ست ین اریوصل او د  الِیخ جز 

  ) ٢٨٠٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

دعنی اری کس ، عنی  ر،یساکن د  ستی در مرکزش ن  زیچ  چیه.  

که    ستین   دگیهمان  گونهچی شده است و ه   خال   ها دگیکه خانۀ دل من از تمام همان  گفت او م  نیبنابرا  پس

  ن یداشته باشم، بنابرا  از کس  ا یجهان داشته باشم    نی از ا  درخواست   ا یجهان بنم    نیاز ا  ییبرحسب آن گدا

  رون یعوامل ب   عنی  کند کار نم  ی رید  ز یچ  چیاز عشق خداوند ه   ریمرکز من، غ   عن یمثل بهشت است. در دل من  

  ر ی در دل من به غ  یز یچ چی ه  عنی ستین » کسوصل او الِی جز خوصل دارم. «   الیو من دائماً خ  اثرندی در من ب

  .گفت م  ی. سررز کند لحظه کار نم نیاز وصل بودن به خداوند در ا

  و بد  یرا من روفتم از ن خانه
  پرست از عشق اَحد  امخانه

  ) ٢٨٠۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خدا  ِریاندر او غ نمیب هرچه
  من نَبود، بود عکسِ گدا  آنِ

  ) ٢٨٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

درونم پر از    یام، فضاخانه   نیو بد، بنابرا  ی ام را، مرکزم را از نام خانه که من جارو کرده   گفتند م  شانیا  پس

  ر ید  نیاز خدا ا  ریغ   نمیهرچه بب  ست،ین  دگیهمان  چیبازشده که ه   یفضا  نیدر ا  نیعشق خداوند است. بنابرا

ن بنابراستیاز من  من م   ی زیچ    ی که     عکس گداست. پس هرکس  نیا  نی.  ا  خواهد از  بدون    د ی بو  کهن یاو 

   . حاال اگر منظور، آن کس کند  م  نییهمان قانون ناظر جنس منظور را تع  نیادر درون من. بله.    افتد عکسش م 

  از یآسمان درونش باز شده، فوراً عکس ن  عن یو فضا  ستیدر مرکزش ن دگ یهمان  چی ه  میکن ما نگاه م که به او 

  م ی دار  دگی جور همانکه ما چه   فهمد بله او م   میاوریاو را از حضور درب  میتوان ما نم   عنی  شود، ما در او ظاهر م 
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ما،   دگیعکس دل ما، مرکز ما، همان  میاکه صحبتش را کرده   نیقر   نیهم  قیاز طر  نی . و بنابراستیچ ازمانیو ن

اگر او به ما نگاه بند امان دارد    . ولشود پس او عوض نم   شود درون او ظاهر م  نۀ یما در آ  ییما، گدا  از ین

ما را    او   . وقتکند م  نییتع   صورت زندگاو هم ناظر است، جنس ما را به  اد،ی به اندازۀ ز  می که اگر مقاومت نکن

  است.   ادی ز  لیخ  میاگر طلب داشته باش  میوما عوض بش کهن یاحتمال ا کند م  نییتع  صورت زندگ به

بخش جان   می نس  نیشما اگر خودتان را در معرض ا  عنیدر مورد ما و موالنا هم کامال صادق است،    دهیپد  نیا

. ما  کند م  ف یرا ضع  هانیا   می خواه ما را که از جهان م  ییگدا  یها دگ یکه همان  دی د  دی خواه  دیموالنا قرار ده 

ا  میشو متوجه م    عن ی  میده آب نم  م،یدهنم   ریآب د  ست،ا  دنیاست و درحال پوس  هیکشت ثانو  هانیکه 

ما هم    ی. دردها خورند ما به درد ما نم  ی که دردها  میشو . مخصوصًا متوجه ممی کن نم  هان یرا وارد ا   زندگ

ثانو ا  ه یکشت  به  اآلن  ما  همۀ  شناسا  ی اریهش   نیهستند.  دردها  میاده یرس   ییو  ما    ی که  درد  به  ما  گذشتۀ 

بقا   خورند، نم نم  یبه درد  از خدا دور کرده خورند ما  ا. ما را  . میانداز م   میکن م  ییرا شناسا  هانیاند و ما 

  . میندازیرا ب  مانیدردها دیآ نم فمان یح

  

  


