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  2صفحه: 

  ) ٢۵٠٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  ؟ یگرددر آن گوشه؟ چرا تو هم نم یچه افسرد
  ؟ یگردکه جز بر غم نم تو فکِر منحوس  مر 

  
  ؟عمران، چرا از آلِ فرعون  چو آمد موس

  ؟ یگرددم، چرا همدم نمخوش  سی آمد ع چو
  

   عهد بشست ز سست   ،چو با حق عهدها بست
  ؟ یگردقولِ عهِد جانبازان، چرا محم نم  چو

  
  ی ساز خاک چون موشان به هر مطبخ ره انِیم

  ؟یگردطارم نم  نیماننِد سلطانان بر ا چرا
  

  ی بانگ و آواز یِچرا چون حلقه بر درها برا
  ؟یگرد محرم نم  مردان دم ۀدر حلق  چرا

  
  ؟ داِر مفتاحدشمنچو  د،ی چونه بسته بشا

  ؟یگرد خسته بِه گردد، چو بر مرهم نم  چونه
  

  جان، که خاکِ راه او باشد  ی سر آنگه سر بود ا
  ؟ یگردسر، چرا پرچم نم  یا تشیعشق را ز

  
  ؟ یدیمه تُرنج  شِپی به بارانیچرا چون ابِر ب

  ؟ یگردعالم نم  نیهمچون مه تابان بر ا چرا
  

   درو حرف  ندید دستش که کم بهقلم آن جا نَ
  ؟ یگردکم نم  تو حرف حشی صحاز عشق تَ چرا
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  3صفحه: 

  جز ز دستِ تو  دینرو حانی گلستان و گل و ر
  ؟یگرد چهره، چرا پر نَم نم   یا یچشمه دار دو

  
  بر آدم  گردندهم  چو طَوافانِ گردون 

  ؟ی گردکه بر آدم نم  ملعون  سِیابل مر 
  

  ؟ باشچرا خامش نم ،یریگ اگر خلوت نم
  ؟یگردچرا زمزم نم یبار  ،یاکعبه نه اگر 
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  4صفحه: 

  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٢۵٠٠را با غزل شماره  امروز برنامۀ گنج حضور  پرسسالم و احوال  با

  ؟ یگرددر آن گوشه؟ چرا تو هم نم یافسرد چه
  ؟ یگردکه جز بر غم نم تو فکِر منحوس  مر 

  ) ٢۵٠٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

ند و اهستند و هنوز از ذهن خارج نشده  شدهتیهوهم  یها، که اگر در فکرها به همۀ انسان کند موالنا رو م پس

گوشۀ ذهن. در،  در    عنیکه در آن گوشه    دیگو م   د،ی گو م  ی طورنیاند اخدا زنده نشده  تیو ابد  تینهایبه ب

  یمثال  ی که برا   یی پس در فضا  م،یغم بغل کرد  یو زانو   میشستن  میدر گوشه پژمرده شد  می ما رفت  میاتاق دار  

 م،یاو در آن پژمرده شده   میاکرده   دا یبه نام ذهن را پ  یاگوشه    ی  ،یی تای  یفضا   ، زندگ   یما آماده شده برا

  .  کند سؤال م  نیهم  ی برا م،ی شناس اصل خودمان را نم  کهنیا  یبرا چرا؟  م،یاهافسرده شد

و هر    کند م ی هر فکر  عنیشده، شوم نحس  عن یشوم هست؟ منحوس  عنیمنحوس،  دۀ یفکر همان نیمر تو ا

به خودمان    میده به اين غزل گوش م   می. پس هر کدام از ما که دارشود م  به ضرر و به درد منته   کند م    عمل

و  دیبا  م؛یریبا  م ییب و   ندهیدر فکر گذشته و آو  ام  که اآلن نشسته   یاگوشه   ن ی گوشه؟ هم  نیچه افسردم در 

  .کنم هستم و مرتب دردها را فعال م  ها دگ یهمان 

  هستند.   ای پو  کنند، حرکت م   گردند شده دارند م  دهیهمۀ باشندگان و مخلوقات آفر   عنی  »یگرد «چرا تو هم نم 

  ن یاز ا ریباور هست که هست غ نیهم ییگو اش مهمه   ؟ی و منجمد شد انسان تو در ذهنت چرا ايستا هست  یا

  ر یی امان تغ   که در حال  ؟ کن نم   ر ییچرا تو تغ  .شود نم ی ریباشم که هستم، جور د  طور ن یهم  دیمن با ست؟ین

  دۀ یتو فکر همان   عنی  ؟» شما وجود دارد، «مر تو فکر منحوس  ی برا   و خرد زندگ  ییبا استفاده از فضاگشا

است که دائماً    ذهنمن   نیمنحوس هم   فکر  ، هست  ذهنمن  نیکه ا  کن !! پس اشتباه فکر م  ستین  ذهنمن 

  .  شناسد نم  یشاد  گردد، حول محور غم م

که قرار بود در    زندگ   سببی ب  یچرا افسرده شدم؟ چرا چشمه شاد   م،یپس سؤال موالنا را هر کدام جواب بده

  ی به فضا   بروم که    ستم ین  ا ی چرا پو  کنم؟ نم   ر ییچرا من تغ  جوشد؟  هنوز نم   زدیمن بجوشد و از من به عالم بر

مركزم و    امها را گذاشته و آن  کنم را فعال م  میقد  دۀی پوس   یروز باورهابهروز   اورم؟یب  غامیجا پاز آن   ییتای

هستم؟ چرا فکرم    ذهنفکر شوم من   نیا  کنم  من فکر م  چرا   کنم؟ نم   ر ییچرا تغ   خورم، منجمد شدم، تکان نم

و    بدون کم زندگ   توانم هستم؟ مر من مکس  چه مر من    رم؟ یگ م  یو خودم را هم جد   رم؟یگ م   ی را جد

هستم، جدا از خدا هستم؟ اگر    جدا از زندگ  کنم کنم؟ پس چرا فکر م   آن زندگ  سببیب  یآن و شاد   تیخالق
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  5صفحه: 

حول  د،ییبو  د یخواه م مچرا  غم  فکر  گردم؟ وحوش  عمل  کنم، م  یهر  منته   هان یا  کنم، م   هر  درد     به 

م  چرا نه خود   ران؟یخودم و د  به زندگ  زمیر و غم م  زنم دائماً ضرر م  رانیخودم و د  یچرا برا  شوند؟ م

ام که به خودم  شده   لق مر من خ  ست؟ چه باشندگ  نیکنند؟ چرا؟ ا  زندگ   رانید  گذارم و نه م   کنم م    زندگ

هستم؟ چرا چهار   نظمی ب قدرن یمن نظم ندارند؟ چرا ا زندگ   یها ت یعمن و وض  ضرر بزنم؟ چرا زندگ رانیو د

زنده من، خداگونه من   من، و حاال آن زندگ   وانیح   من، و زندگ    جانیمن، ه   یمن، فکر   بعد من، بعد جسم

  اند؟  قدر مغشوشاين هان یچرا ا  ،چیه

سؤال کردن و آگاه کردن    نی را عرض بنم که ا  ن یا  کند، غزل از ما م   نیکه موالنا در ا  ست سؤاالت   ن یاخوب  

  م ی به آن صحبت خواهکه امروز راجع   ستی رید  زیچ   ی بله آگاه کردن است، و مالمت    ست،یها مالمت ن انسان

  م، ی هست  میکن که اآلن فکر م  یز یآن چ  كهن یو ا  میهست  کسچه   کهنینداشتن از ا  و اطالع   ناآگاه  یکرد و ما از رو 

  روز افتاديم.   نیبه ا میستین

  
  (دایره عدم اولیه) ٠شل شماره 

  
  ها) (دایره همانیدگ  ١ شل شماره 

  
  (دایره عدم)  ٢شل شماره 
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  6صفحه: 

  م ی هست  فرمیب  یار ی ما هش  دیدان جهان م   نی. قبل از ورود به اكنم ها را خدمت شما ارائه م شل   نیهر حال ا  به

  ت ی چهارتا خاص   نیخود خداست و ا  ست خود زندگ  عنی  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره   مرکز ما عدم است

   عن یمركز عدم   م،یریگ از خدا از مرکز عدم م  و قدرت را از خود زندگ تیهدا ت، یرا مثل عقل، حس امن   زندگ

شروع    ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   میشو جهان م  نیکه وارد ا  ن یهم  ول  ست، ین   زیچچ یدر مرکزمان ه

  ست، یچ   دانند کردن را همه م  فکر   و آن فکر کردن هست،   م یشناس  که همه م  یاستعداد   یفعال کردن    میکن م

را در    رون یب  یزها ی چ  یفکرها  میتوان ما م  م،ی و استعداد فکر کردن را دار  تیقابل  م ی ریب  ادی ندارد ما     و لزوم

    م،یذهنمان تجسم کن 

  ها نیا د،ینیب م  رونیكه در ب از اقالم که بعض   دهندم  ادی پدر و مادرمان به ما  میشو جهان م  نیوارد ا وقت

  ن یمثل پول، مثل هم  د یجهان زنده بمان نیدر ا  دیتا بتوان  د یداشته باش   د یشما با  هان یاز ا  عن یبقا دارند    ت یاهم

تو    ی هاحرفۀ تو و نقش   نیکه ا  دهند م   اد یخانواده و دوستانت، و بعداً به ما    یوجود پدر و مادر و بقيه اعضا 

ما     میانوشته   رهیکه داخل دا  ستیی زهایهمان چ  باًیتقر  اوقاتهمه مهم هستند و غالب    هان یمثل پدر و مادر و ا

مثال    ندیگو عمل هستند م  ی باورها الوها   دهند، باورها را هم به ما م   هانیا  نیبه ما ، ب  دهند م ادیرا    هانیا

 ت یهوهم   هان یما هم با ا  .ستیآن درست ن   انجام بده  رید  ین را جور اگر آ  دهند، انجام م  یطور ن یرا ا  کارنیا

   یعدم    ی جااآلن به   (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره قبال که مركز ما عدم بود   عن یشدن    تیهوهم   م،یشو م

و وجود    تیهو  و به آن حس   ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   میریگ را م  یز یچ   ی فکر    ای   میریگ را م  یفکر

خدا را   مینیب مردم را م   م،ین یب آن جهان را م  نکیع  قی مرکز ما و از طر  شود موقع آن م  همان   میکن م  قیتزر

ما که ع  دید  جیتدربه   مینیب م ازب  نکیعدم  باشد  عدم  ا  رود م  نیما  فکر  به    جهانن یا  یزها یچ   ن یو  صورت 

  ما.   دید نکیع شوند م

  عن ی  میجهان نگه دار  نیخودمان را در ا  میتوان آن عقل ما م   لۀیوسکه به   دهد م  عقل  یبه ما    دید  نیو ا 

  ا ی   م،ینرو  نیماش   ریکه ز  مییخودمان را بپا  دیبا  ابانی که مثال موقع گذشتن از خ  میر یگ م   ادی  جیتدرو به  میرینم

خرج کردن به خودمان    یو پول را برا می ریحتماً پول ب م ین ک  دای کار پ م، یبه حساب خودمان بذار م یکن دایپول پ

که در مركز    ی زیو هرچ  ستی ماد   دید  د،ید  جورنیاما ا  .شود فرد م  یکه سبب بقا   زهایچ   جورنیو از ا  میریب  ادی

 عدم م ی جا به  دکه اآلن قرار گرفتن ردیما قرار ب دست م ما عقل ما به   د یما، و از طرز د د ید نکیع  شوند د، یآ  

  .  م یریگ م  زهایچ  نیاآلن از ا  میگرفت و قدرت را از عدم م   تیهدا  ت،یکه قبال عقل، حس امن   دینیب م  نیپس بنابرا
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  7صفحه: 

به ازبين رفتن ما    کنند  شروع م  هان یا   همه گذرا هستند، آفل هستند و وقت  دیرا اگر توجه کن  زهایچ   ن یا  اما

را     ز یکه ممن است فالن چ  کند فرد فکر م  کهن یا  یبرا  دیآ م    ذهناست که از من    جانیترس ه   م،یترس م

  ها  دگ یهمان  نیترس از دست دادن ا  نیبدهد، بنابرا  سترا از د   نیرا که گرفته دستش فعال ا  ن یا  ای  اورد،یدست نبه

  .کند کند انسان را افسرده م  دایاگر شدت پ دید جورنیو ا ترسد هست، پس دائماً م  رهیچ  ذهنبر انسان من 

  ا ی و مهارت    ت یآن قابل  کهنی ا  یبرا   دهد، از دست م  هان یدست آوردن ا  به   یرا برا  دشیاوقات انسان ام    گاه

بشود، افسرده بشود، در   دی ممن هست که ناام  نیو بنابرا  اورد،یدست برا به   هانیدانش را ندارد که ا  مییبو

  ق یاز طر  میکن ما فرصت نم   ریو د  شود م   ادیز  سممراکز ج  نیهرچه ا  دینیب که م  طورن یو هم  ،یاگوشه   ی

   ه   م،یشو م  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره تر  ما جسم   ،(دایره عدم اولیه)]   ٠[شل شماره   مین یعدم بب

   عنی  ،ی گرد چرا تو نمکه    دیگو م   نیهم  یبرا  شود، کمتر م  مانییایپو  میشو تر مهرچه جامد  م،یشوتر مجامد 

و عمل    کن فکر م   جور یاش  . همه کن و فکرت را عوض نم   کن حرکت نم   ،کن نم  رییتغ  ؟ کنگردش نم

عمل کند و    جور  ی فکر کند    جور یکه اگر آدم    میگفت  جان یاوقات هم ا  و گاه   ی را دار   جهینت  نیهم  کن م

  .کنند کار را م   نیا  هانسان ا  شتریب  است، ول  وانهیاسمش همان د  مییبو  دیداشته باشد با  یر ید  جۀیانتظار نت

[شل  لحظه ن یو ما را از ا و جسم است  می آن هست م یکن که اآلن ما فکر م ی بافت فکر ن یکه ا  دیگو و موالنا م 

به گذشته و    عن ی  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره درآورده و انداخته به زمان     (دایره عدم اولیه)]  ٠شماره 

  یی فکرها  نیکه تمام ا  دهد م  ادی در ضمن به ما    ؟مر تو فکر منحوس  دیگو م   نیهم  ی. برام یستیما ن   نیا  نده،یآ

نحس هستند، شوم هستند و فکرش و عملش ضرر خواهد زد به ما و به    هان یا  میکن م ها دگیهمان  قی که از طر

  .انجامد به غم م هان یا قیو دائماً فکر کردن از طر رانید

  ا ی  د یرا ادامه بده  ها دگ یهمان  ق یاز طر  دن یرا و د  یبافت فکر  نیواقعاً ا  دیخواه م   ا یکه آ  دیشما فکر کن   حاال 

ا  نیا  است؟  کاف [شل  است    ذهنکه من   یبافت فکر  نیا   میدان است و ما م   کنندهداریب  تیب  نیاست که 

همانیدگ   ١  شماره  ابتدا  ها)](دایره  در  انسان  م  اش زندگ  یو  ده،   کند فکر  در  و  است   موقت  است،  آن 

  ست، یاست آن ن   ذهنکه اسمش من   یبافت فکر   نیموضوع را دارد که ا  ن یدرک ا  ییانسان توانا  سالدوازده 

یه  بل   توهم  انجام م  یفکرها که به تند  نیاست که از حرکت ذهن در ا م  جادیا  شود ی.  شود  است،   ه یسا

  . میگرد وحوش غم مو حول  میشو افسرده م  میآن هست می کن اگر فکر م ول میست یشبح است و ما آن ن ی

غزل موالنا به ما    نیو راه را اآلن دوباره در ا  عدم)](دایره    ٢[شل شماره راه وجود دارد     یکه    میاگرفته   ادی و ما  

در   ، یعهد سست بود  نیو در ا  که حاال که تو عهد را شست  دیگو م  هات یاز ب ی که البته در  کند م  یادآور ی
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که از جنس تو    کنم که من اعتراف م  میبا او بست   میشد از خدا جدا م    که در ابتدا وقت  ی کدام عهد؟ آن عهد

  . الست است و اسمش عهدِ (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره هستم 

باز  که جان   ییهاچرا مثل انسان   ،ی با او عهد بسته بود  که در حال   حاال که آن عهد را شست   دیگو و در غزل م

را مثل    هان یرا گرچه که ا  ها  دگیهمان  نیا  کنند م   ییشناسا  عن ی  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره هستند  

 ٢[شل شماره همان عدم    شیاجبه   اندازند، و م  کنند انکار م  ای  کنند م   را قربان  هان یا  پرستند، جانشان م 

  د یکه شما با  دیگو از همه موالنا م  دتریکه مرتب بزرگان از جمله شد  مینیب . پس ما م گذارند را م  (دایره عدم)]

. پس  میکن است که به موجب آن دوباره مرکزمان را ما عدم م   عمل  می تسل  .دیدست بزن  می تسل  ای   ییبه فضاگشا

و شرط که دوباره مرکز ما را از    دیرفتن به ذهن بدون ق   عن یلحظه است قبل از قضاوت    نیاتفاق ا  رشیپذ  میتسل

همانیدگ   ١  [شل شماره جسم   عدم    لیتبد  ها)](دایره    ند یفرآ   ی و    کند م  عدم)](دایره    ٢[شل شمارهبه 

مرکز    یز یچ    ی   وقت  عنیبه ما    دهند فرصت نم  ها دگ یهمان   کهن یاست که ابتدا با توجه به ا  ی زیانگشفت

پس    د،یآ صورت فکر مبه  ر ید  زیچ   یکنار، دوباره    رود م  زیچ  آن   ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره ماست  

برا  نیبنابرا ما  شماره   ییفضاگشا  ی کوشش  عدم)]  ٢[شل  تسل  (دایره  حدود  حت   ایکامل    میو  کامل   ی تا 

  . ستین ریپذامان 

  می که ما مرکزمان را عدم کن  دهد فکر به آن فکر اجازه نم  ن یرفتن از ا  رص و ح   دهد ذهن فرصت نم   کهنیا  یبرا

که    ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   ذهن  یهانک یع   نیا  کهن یو مراقبه و درک ا  ن یتمر   مدت   یاز    پس   ول

  م یکن عمل م   م یکن فکر م  می نیب م   هان یا  قی موقت بوده و هرچه ما از طر  ها دگ یهمان    عنی  میاما به چشممان زده 

تر ته آهس  شود تر مفکرش آهسته   نیبنابرا  ند ینب   ر ید  هان یا  ق یکه از طر  ترسد انسان نم  شود،  به ضرر ما تمام م

با    دگ یمثل همان  ها دگ یاز همان   بعض  واشیواش ی  ریموالنا، د   ات یاب  ن یهم  نیبا تلق  شود، تر مآهسته   شود م

  . اندازد را م هان یدردها، ا با برخ ای ار  هان یباورها مخصوصاً ا پول، با بچه، با همسر، با برخ

  ها نیو ا  دیاده یتان از پدر و مادرتان رنج همسرتان از بچه که از    دیمتوجه بشو  دفعه یمثال شما ممن است  

ندارد،    دهیفا  هانیکه ا  دیو فکر کن  دیکن  ییشناسا  ی یرا    هانیصورت درد در شما انباشته شده است. ابه

نم ا  هان یا  رید  خواهم  من    د یانداز م  کهن یهم   د،یندازی ب  (دایره عدم)]  ٢[شل شماره را    هان یرا حمل کنم و 

  اند.آمده  ها دگیهمان نیآن ا یجا نرفته فقط به  نی. عدم دائماً در ما هست و از بردیگ را عدم م  شیجا

هم آسمان را که خأل    د ینیب ها را مهم کالغ   د یکن به آسمان نگاه م   خدمتتان عرض کردم که شما وقت  بارها 

 تان  چشم حس   نیاجسام آسمان را ا  ایها  الغ است، و ک   است آسمان خال  خال  ست،ین  یز یاست. در واقع چ
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که    طورن یهم در ما دائمًا وجود دارد.    مدر ما، پس عد  ندیب عدم م  نیخأل را هم  ند؟ یب . خأل را چه مندیب م

را. پس عدم خودش    هاصحبت  نیفاصلۀ ب  ایهم سوت    م، یشنو مردم را م  یهااصطالح صحبتما هم به  دیدان م

عدم نفوذ   میی گو م  شنو در ما نفوذ داده است. وقتسوت   ن،یخألب   ن،یببیصورت سوت و سون و غرا به

عدم در ما وجود    نیا  نیاست. پس بنابرا  درصد بدن ما خال   ٩٩/٩٩  میدان خداوند نفوذ داده و ما م  عنیداده  

ا  طورن یاند مثل ابر همگرفته را    شیجلو  ها دگیدارد، موقتًا همان تو مثل    دیگو م  د،یگو غزل هم م  نیکه در 

    ؟ی گرد عالم نم نیچرا مثل ماه در ا  ،یاماه را گرفته   یجلو  بارانیابر ب ها)](دایره همانیدگ  ١ [شل شماره 

م  اگر     دیدان و شما  انکار کن   دیکن   ییرا شناسا  ها دگ یهمان   نیا  ی یکه  ب  دیو  به   د یزندایو  عدم    شیجاو 

باز    تینهای فضا ب  نیو ا  شود باز م  شود درون باز م  ی فضا  واشیواشی  (دایره عدم)]  ٢[شل شماره   دیبذار

  ی رو  م،یخدا زنده شدن که اگر ما زنده بشو  تینهایبه ب  مییگو را م  تینهای درون ب  ی فضا   نی. باز شدن اشود م

اند که همان تحول را در ما  کرده  سع   انیاد  .مینیب نم  ها دگ یهمان   قیاز طر  رید  م، یشو ذات خودمان قائم م

  لۀ یوسبه   حاًیمثل موالنا صر  ییهاانسان   ول  د،یدان اند شما منشده  ایاند  موفق شده  ریکنند، حاال اگر د  جادیا

براکنند  م  ییراهنما  اتیاب  نیا ا  یافسرده شد  دیگو مهم است چرا؟ م   ل یخ  تیب  نیا  نیهم   ی.  گوشه    نیدر 

به حرکت؟    شروع کن   (دایره عدم)]  ٢[شل شماره    کنو چرا فضا را باز نم   ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره 

    ؟ هست  ها)](دایره همانیدگ ١ [شل شماره فکر منحوس  نیمر تو ا

   ذهناست، تو من   ذهنها که منمجموع آن   ای  هست  نیب م  ها دگ یهمان   قیکه از طر  ییفکرها  نیتو هم  عنی

حول محور    دیبا  ما  دیگو و م  چرخاند  انسان را حول محور غم م  هان یبرحسب ا  دن یو د   ستین  عن ی  ؟ هست

از درون ما شروع    یچشمۀ شاد   شود درون بازتر م   یفضا   نی. هرچه امیبرد  (دایره عدم)]  ٢[شل شماره   یشاد

خالق    شوند، ما باردار م   ی به چهار بعد ما و مثال فکرها   زدیر و خرد م   یچشمۀ شاد  نیبه جوشش و ا  کند م

  ٠[شل شماره   یطور ن یدر مرکز ما نماند، ا  دگ یهمان   چی که ه  میادامه بده  دیجا باکار را ما تا آن  نیا  و  .شوند م

. علتش  ردیگ فعال صورت نم   به سادگ  کارنی. امیانجام بده  میخواه است که م   یکل کار  نیا  (دایره عدم اولیه)]

  ا ی   میکامل انجام بده  ورطبه  میتوان را نم  ییفضاگشا  ای   میتسل   میکه اآلن گفت  یکار   نیهم   است که ما حت   نیا

  . میده انجام م  ذهنمن  لۀیوسبه  میده انجام م وقت

و از شما   گذارم صفحه م  ی سؤاالت را رو   نیرا مطرح کردم که ا  لغزش من سؤاالت  یجاها   ن یهم  بررس  یبرا

سؤاالت    نیکه ا  دی نیبب   دیکن  ن یرا در خودتان بازب  هانی سؤاالت دو قسمت دارد. شما ا  ن یو هرکدام از ا  پرسم م

  . دیده را چونه جواب م 
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  ت ی که مسئول  دیکن سؤال را از خودتان م   نیاست. شما ا  لحظه  ن یمن در ا  یار یهش  تیفی ک   تیمسئول  اشاول

  ران؟ یعهدۀ دبه  ایعهدۀ خودم است لحظه به نیمن در ا یار ی هش تیف یک

  
رو  نی. اگر شما ادیده را م   جوابش باز کن   دی خواه خودتان است و م  یلحظه تمرکزتان  و مواظب    دیفضا را 

  ق یو از طر  شود مرکزتان عدم م نظر باشد حضور باشد، که وقت   یار ی شما از جنس هش  یار ی هش  ن یکه ا دیهست

ا  دینیب عدم م نه همسر شما، بچۀ شما،    ا یاست    ان عهدۀ خودتداشتنش بهرا نگه   نیدر شما وجود دارد حاال 

  ی ر ید  ی هاجان یه  ای   دیشما بترس  ا یکنند    باشند مبادا شما را عصبان  زدنشانمواظب حرف   دیدوستان شما با

بِشند به    ای   دیایوجود بدر شما به  کار را    ن یا  خواستند که خوب م  دییبعد شما بو  ، دگیهمان  یشما را 

  من عمل نکنند من واکنش   ذهن. اگر مردم مطابق من ستمیلحظه ن  نیدر ا  مخود  یار ی نکنند! من مسئول هش

  است در شما؟  ی. کدام دهم نشان م

آمد،    جسم   یار یرفت هش  نی حضور از ب   ی اریاگر هش   عن ی  د، یبه عهده خودتان است خودتان مسئول هست  اگر

شما خشم ل شماره حالت    نیا  دیکن  ییبه خودتان دوباره فضاگشا  دیبرگرد  دی با  دیشد  نیمثال(دایره عدم)]   ٢[ش 

ا من از جنس    یار ی هش  ایعوض بشوم    خودشان را عوض کنند تا من   ران ید  دییگو لحظه و اگر شما م   نیدر 

  . دیبه حضور برس  دیتوان اگر مردم رفتارشان را بلد باشند شما نم  شود حضور م

  د ی به برنامه گوش کن   شتریمسئوالنه و با تعهد ب  دیبا  ای  د یده هرکدام از سؤاالت شما قسمت دوم را جواب م  به

هستم. من     یکه واقعاً من آن حالت    د یصداقت به خودتان بقبوالن  یاز رو   د یکه بتوان  دیکه خودتان را عوض کن 

ا اگر گردن  مسئول خودم  م   نیخودم هستم  آن  ا  اندازم و  فاگوش   صورت ن یدر  برنامه  به  ندارد.   یاده یکردن 

شما    یبرنامه کار نخواهد کرد، موالنا رو   نیکه ا  دیمت دوم شما بدانبه قس  دیرو سؤاالت را شما م  نیهرکدام از ا

  د یباش   نیو تماشاگر ا  دیسؤاالت را درست جواب بده  ن یقصداً، دانسته شما ا  ارانه،ی کار نخواهد کرد. مر هش

  د یتوان و آن نم  ن یلحظه گردن ا  ن یرا در ا  تانی اریهش  ت یف یک   ت یمسئول  شما   هست در شما.  یطور نیکه واقعاً ا

  ها ت یمادر همۀ مسئول  ت،یمسئول   نیمسئول بشوم. ا  میای عوض بشوند من ب  هات یوضع  دییبو  دیتوان نم  د، یندازیب

  است.
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    ران؟ید یرو  ای خودم است   یلحظه رو نی، تمرکز من در الحظه نیتمرکز من در ا دوم

  ستان یبه شما گفته، کارمندتان، رئ   ی زیکه چ   کس   یدوستتان،  تان،  لحظه شما راجع به همسرتان، بچه   ن یهم

  ی رو  ایاو هست    یرو  د،یکن و او را مالمت م  دیآن است کارها انداخت   رینظر شما تقص که به   رونیدر ب  کس  ی  ای

بند.    تواند به شما نم  موالنا کم  عن یندارد    دهیبرنامه فا  نیا  ی او هست باز هم تماشا   ی رو  اگر  خودتان؟ 

    ی خودم است.   یلحظه رو   ن یبرنامه اثر کند. تمرکز من در ا  نیدر شما باشد که ا دیاست که با   طیشرا  هانیا

 گذارند  مثال م   دارند مخودشان بر  یاست که تمرکزشان را از رو   نیا  لغزند لغزش که اغلب، مردم م  یاز جاها 

به حضور    یواقعاً شهباز   دیسؤال را از خودتان بن   نیشما امن. ممن است    یرو  ترن ییدر سطح پا  ایموالنا    یرو

ا  ده؟یرس ا  د؟یگو فقط به ما م  ای  کند را خودش عمل م   زهایچ   نیواقعاً  شما    دیکن فکر م   یطورنیاگر شما 

  .دیدیلغز

چندتا   کرده، اش چونه رفتار مموالنا واقعاً با زن و بچه  ای. آدیکن خودتان استفاده م  رییتغ  یاز موالنا برا  شما

  غامیما از پ  ست؛یبه ما مربوط ن  کدامچ یه   هان یزن داشته؟ با پسرش چونه بوده، با عروسش چونه بوده؟ ا

وط  اصال به ما مرب  کند نم   ای   کند عمل م   دیگو که م  یزی نفر، که آن چ   ی  . اوضاع شخص میکن موالنا استفاده م 

 غمبرانیپ  حت   ای مهم    یهاکتاب   ای موالنا    غامیپ   لۀیوسخودم متمرکز هستم که به  یلحظه رو به. من لحظه ستین

و    کند نم  کند، او عمل م  کهن یانه؟    ای  دهم م  رییمن خودم را دارم تغ  دیرا که شما قبول دار  کس هر  بزرگان،  ای

که    کس  ی  دی. شما قضاوت نکندیبار آن نرو  ریانحراف و لغزش است که شما ز  نقطۀ  هان یا  یقضاوت کردن رو 

کار    نیپس ا  کند . اگر درست عمل م کند درست عمل نم   ای  کند درست عمل م  خواند سال است موالنا م   س

  دیو عمل کن   د یو درک کن  دی موالنا اگر درست گوش بده   غامی. پستین  یز یچ  نیهمچ   کند؛ اگر نه، کار نم  کند، م

  .  دیگوش بده تان ذهنمن  لۀیوسبه موالنا به  دی. شما نباکند کار م 
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  ی ز یآن چ  کنم که فضا را باز م   ام،اصل  ِ من، من   ای  دهد گوش م   ام ذهن: به موالنا من دیسؤال را بن  نیاصال ا

 نی. و شما ادیندارد؛ گوش نده  دهیفاکه    دهد گوش م  تان ذهناگر من  دهد؟ گوش م  استکه از جنس خد

که از چرخش فکرها در ذهنتان    یز یآن چ  عن ی  خودتان. ای  دهد گوش م  تان ذهنکه من دیکن  نییتع  دیلحظه با

  ن یدرست است؟ ا  ن یا  دیکن و مرتب قضاوت م  دیدهبرحسب آن گوش م   دهد،آمده آن دارد گوش م   دیپد

  ها.  لغزش  نیخودتان را از ا  دیکن رها داند؟ خودش اصال م  نیغلط است؟ ا نیدرست است؟ ا نیغلط است؟ ا

ندارد. اگر شما   دهیبرنامه، فا نیبه ا دیگوش نده دیستی خودتان ن یخودم، اگر رو  ی است که رو  نیپس جواب ا

  ی  ادیبه    دیخوان  م  یشعر  ی  ای  دیهست  رانیبه فکر د  ای   دیرا عوض کن  رانید  دیکن برنامه گوش م  نیبه ا

  . دیکن وقتتان را تلف م د،یکن خودش را عوض کند شما اشتباه م   دیکه با دیافت م

  : یبعد سؤال

  

ابزار   ای فَکان هست؟  لحظه و کن   نیدر اطراف اتفاق ا  ییفضاگشا  لحظه  نیابزار من در ا  دیخودتان سؤال کن   از

از خودتان و جواب    دیابزار مالمت؟ سؤال کن   ژهیوو به   ذهنلحظه و استفاده از من   نیمن، مقاومت به اتفاق ا

  . زحمتیب دیبده

لحظه و استفاده    نیدر اطراف اتفاق ا  ییتنها ابزار ما فضاگشا  ‐ ابزار ما  نی بهتر  میگو نم‐لحظه تنها ابزار ما    نیا

که   ییرویخالق و شفابخش خودش، همان ن   ی رویبا ن  شود بشو و م  دیگو م   زندگ  ایخداوند    عنیَفکان  از کن 

م گل باز  را  م کند ها  مقاومت  شما  اگر   . اتف  دیکن م   نیا  اقبه  را  فضا  م  دیبند لحظه،  قضاوت  در    دیکن و 

که هر    دهد مرا هم     معن  نیلحظه» ا  ن یسؤال باال «تمرکز من در ا  در  کرد.  دیمالمت خواه  شهیهم  صورت نیا

م  اتفاق به   افتد که  است    ی نظر شما  که  م   د یگو م   ذهنمن  ا یچالش  ناراحت    د ی با  دیشو بد است و شما 

  ن یهم  میبن   میتوان که م   تنها سؤال  کنم؟  خودم را چونه عوض م  دییبو  دی. شما بادیخودتان را عوض کن

  وجود ندارد.   ی ریسؤال د چیه ن،یعوض کنم؟ هم  توانم است که: من خودم را چونه م



ۀ   برنامه              Program # 885                                                     ۸۸۵مشار

  13صفحه: 

  ران ید  گوییدم است؟    رانیابزارتان مالمت د  ست؟یابزارتان چ   د؟یعوض کن  دیخواه شما خودتان را م   حاال 

اند، اند، عشق نداده تک زده اند، ک بزرگ کرده   یطورنیپدر و مادر من مرا ا   دیدان اند، مبال را سر من آورده   نیا

کس    ی  ای   د،ییبو  دی خواه م که  هرچه    دانم بنم، چه م  عال   الت یاند، نگذاشتند من تحص نکرده   مال  تیحما

لحظه است و   نیاتفاق ا  شهی ما هم   تیوضع   د،یکن مقاومت م  د،ینیب لحظه م  نیخودتان را در ا  تی. وضعرید

را دارند که مالمت کنند    کسان   ی  ها لی. خ دیبر کار ممخصوصاً ابزار مالمت را به   شود فعال م  تانذهنمن 

 ی هات یجامعه و وضع  یاقتصاد   ، اسی س  ت یوضع  سشان، یپدر و مادرشان، همسرشان، رئ   ا، هسر آن   روند که م

  . دیهمه سبب خواهد شد شما ابزار مالمت را به کار ببر هان ی. ادی که سبب شدند شما اشتباه بن  کسان ر،ید

جا  ، هیچ چیه  دی رس  دینخواه  ییچه خودتان، به جا  رانیچه مالمت د  د،یبر کار م شما ابزار مالمت را به  اگر

نده   د؛یرس   دینخواه ا  دی گوش  فا  نیبه  من   دهیبرنامه،  م  تان ذهنندارد.  برنامه    تانذهنمن   کند، گوش  از 

کنند مالمت کنند که اشتباه خودشان است واضح است،    دایپ  توانند را نم  کس  ها . بعضکند اده م سوءاستف

ابزار مالمت   لۀیوسبه   ذهنمن  اصالاست.    رانیتر از مالمت د. مالمِت خود خطرناک کنند خودشان را مالمت م

او    ،ی ندارد. تو کرد  اج ی احت  یر ید  زیچچ ینگه دارد؛ به ه  ،کند   ریکند و تعم   تیخودش را بسازد و تقو  تواند م

نگه دارم،    خواهم  که هست م  طورن یرا هم  امذهنِ من    عنیچه؟     عنیندارم،    یریکرد، او باعث شد، من تقص 

  تحمل کند.  تواند نم  اندازد، م  رانیگردن د کند رود، اشتباه م بار اشتباهات نم ریز

و    ییگشااز فضا   یی ای. پوستین  ا یپو  ردیپذ که اشتباه خودش را نم کس  ؟ ست ین  ا یچرا پو  دیگو اول دارد م   تیب 

  کنند  به شما گوشزد م  رانیچه د  د،یاشتباهات و رفتار غلط هست  یرا یکه شما پذ  دیآ از جنس عدم شدن م 

  حش» ی: «چرا از عشق تصح دیگو که م هستدر غزل  . حت دیکن م  حیو مرتب تصح   دیشو چه خودتان متوجه م

صورت  به   ها ل یاست. خ  خطرناک  ار ی مالمت خود بس  پس  »؟یگرد کم نم    خداوند، «تو حرف  ح یاز عشق تصح    عنی

من    ‐گفتند م   ها لیخ   یحاال نه  ‐ که    گفت م   ی.  کنند را مالمت م  رانیهم خودشان را و هم د  میرمستق یغ

که هم دارد   دهد نشان م  نی ام. ابوده که در انتخاب همسرم اشتباه کرده   نیاش اعمده  اشتباه کردم ول  چندتا

   ی «بار برود:    ریتازه لطف بند ز  خواهد هم خودش را و م  کند، مالمت م    ‐  کند م  blame  ‐  راهمسرش  

همسرم غلط است، و    ی درست است، رفتارها  م یهمۀ رفتارها  عن یاشتباه کردم همسرم را غلط انتخاب کردم،  

شد    ن یا  »و خودم و همسرم را مالمت کنم.   ذهناست که بروم من   نیا  تم ی. مسئولرمیپذ م  تیتازه من مسئول

استفاده کن   نیا  ؟صحیحت مالمت  ابزار  از  اگر  شما  حضور؟  م  تانذهن ن م  دیدار  د،یشد  . کوچ  دیساز را 

  .  می. مواظب مقاومت و مالمت هستدیشو نم
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و    دیکن نم  ییلحظه فضاگشا  نی. اگر شما در ادیو جواب بده  دیبن  دیتوان سؤاالت شما از خودتان م   جورنیا  از

ندارد.    دهیبرنامه فا  نیگوش کردن ا  د،یکن از کم خدا استفاده نم   عن ی  د،یکنفکان استفاده نم از ابزار کن 

  ن ی از ا   تان ذهنمن   دیبذار  دیخودش. شما نبا  تیتقو  یبرنامه سوءاستفاده خواهد کرد برا  نیاز ا  تانذهنمن 

برا  ای برنامه   استفاده کند.    تی تقو  یموالنا  همه    ذهنمنخودش  همه   تواند م   ز یچاز  . ز یچسوءاستفاده کند، 

که من در    یز ی. هر چکند ما استفاده م  هیبرعل  زیچاز همه   طانیاست، ش   طانیاست، ش  سیامتداد ابل  ذهنمن 

  است.  طانیمورد استفادۀ ش  رد،یگ  آن هست و مرکز ما قرار م

  م یکنلحظه صحبت م  نیراجع به ا  میلحظه را، دار  نیاتفاق ا  دیریپذ و م  دیکن لحظه فضا را باز م  نیاگر در ا  پس

که ما در     که به شما کم کند. در واقع تا زمان  کندم   دایپ   لحظه، خداوند به شما دسترس  ن یبه ا  دییآ و م 

ندارد، چون ما در    به ما دسترس  . زندگکند نم  دایپ  به ما کم کند، دسترس  خواهد  خدا م  م،یذهن هست

از    نیکند. و ا  دایپ   زنده، خداوند، به ما دسترس  زنده که زندگ  به زندگ   ن، یه عب  مییای ب  د ی. ما بامیتوهم هست 

او کن   ییفضاگشا ندارد.    یریراه د  چیلحظه. ه  نیفکان است در  را به ذهن    نی کوچتروجود  مقاومت شما 

و عقب   کنند  اصرار م لیخ   کنند، که مقاومت م ما قدرت است. کسان ذهنو مقاومت کردن از نظر من  برد م

   قدرتمند هستند. چه کس   هان یا  م ییگو است که هست، ما م  ن یهم  شود حرفشان، نم  ی رو  مانند م  کشند، نم

حرف خودش را جلو   نی. ارود عقب نم  نی. ادیگو م  ذهن نه، من   د؟یگو م  زندگ  د؟یگو خداوند م  د؟یگو م

  ت. آدم جهان اس نیترپس ابله نی. گفت ابرد م

  

. دهم انجام نم   دهم، نجام م ارا    ی و معنو  ی. من جبران ماد د یجواب بده  د ییبفرما  ،ی و معنو  یقانون جبران ماد 

   ذهن من   دیکه بتوان  د یکنکار م   وستهیپ  د، یکن هر روز کار م   د، یکن خودتان کار م   ی رو  شما به اندازۀ کاف   اگر

   ی خودتان. و اگر در ازا   یرو  دیکن کار م  عنیاست.    یجبران معنو  نیا  د،یدرون را باز کن   یو فضا  دیکن  فیرا ضع

  د یخواه  شرفتیدر حال پ  صورتن یدر ا  د،یهم جبران کن  د،یهم متعهدتر بشو  دیکه بتوان  دیپرداز م   پول  یآن  

نم  اگر  شد. اندازۀ کاف  د، یده انجام  نم   ی رو    به    ی طور ن یهم  د، یکن کار م  ختهیوگرجسته   د،یکن خودتان کار 
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  د، ینیب ها را تمامًا نم برنامه   د،یکن ها نمموقع   بعض  د،یکن برنامه گوش م   نیها به اموقع   بعض  د،یاگرفته   شوخ

ن  یکار برا  نیا پس    ست،ین  یبد  زیهم چ  نیا  کنم، گوش م   دمیاگر رس  دییگو م  یطور ن یهم  ست،یشما مهم 

  .  دیرا هم انجام نده ی . البته ممن است ماددیده را انجام نم یشما قانون جبران معنو  نیبنابرا

کار    وجهچیه. کار نخواهد کرد. به دیبرنامه گوش نده  نی به ا  د،یده را انجام نم   ی و معنو  ی قانون جبران ماد  اگر

چه    دینی بب  د یعنوان حضور ناظر نگاه کنبه   دیشما با  یماد   عنوان انجام قانون جبران حت نخواهد کرد. شما به 

اصطالح به شما به  کس ی دنبالش.  ند یای ها بآن  ردندا  . لزومدی عوضش را بن کند؟ کار م شما چه  ی برا کس

پول شما، من    نیا  د ییبو  د یکن  ش یدایپ  د یبرو  دیبا  د، یبده   دیبا  ی شما کار کرده است، مزد  ی برا  ا یکرده    یخوب

   زرنگ   ی چون الوها  د یکننم   اگر  .دیدنبالش و جبران بن   دیبرو  دیشما با  دیآ و اگر هم دنبالش نم  دهم دارم م

 که ن یرفته من از او پول قرض کرده بودم، ا  ادشی ن یبهتر، حاال ا شتریهرچه ب د ییگودر شما فعال است و شما م 

را انجام   اشی ماد   د،یده بهتر است ندهم، شما قانون جبران را انجام نم  د،یرفته شا  ادشیدارد، اصال    ادیحاال ز

  .  دیده نم

  ا ی.  اش را انجام نداده در زندگ  یعلت است که قانون جبران ماد  نیاست، به ا  یفشار ماد   ریاآلن ز  کس  هر

  کند،  کسب کرده درس خوانده، کار نم  مهارت  ای کسب نکرده،     درس خوانده مهارت  ا یدرس نخوانده،    قدر کاف به

  رد، یگ ا نه کار دارد، به اندازۀ هشت ساعت حقوق میاصطالح انتظار مزد دارد  به  کند حوصلۀ کار ندارد و کار نم

  د ی گو م.  دهد انجام م   ی طورن یرا ا  یقانون جبران ماد   ا یاست     زرنگ  ن یکه ا  کند فکر م  کند، ساعت کار م   ی

دالر   ستیبه او ب  باال گرفته، ساعت   لیمعادل هشت ساعت است. خودش را خ   نی ار من همساعت ک   یکه  

  ن یندارد در ا  کار است، منطقهم طلب   یز یچ  یدالر بدهند.    ستیدو  دیبا  ساعت   کند مثال، فکر م   دهند م

  بدبخت خواهد شد، آن کار را هم از دست خواهد داد.   نیکار. بنابرا

هم هست البته. و    ران یاز افراد در تمام جهان است. در ا   لیخ  افتادگدر واقع مسئول عقب   یجبران ماد   قانون 

  ر ی. شما زمیخواه  م ول  می کش . زحمت نممیخواه  را م  ی زیچ    ی   ول  م یکن ما کار نم ندیگو م ل یمردم به دل

  شما .  کند مدت، درازمدت کار م . در کوتاه کند م   کار  شهی. قانون جبران همدیقانون جبران نرو  رپاگذاشتنیزبارِ  

ده سال بعد، پنج سال بعد، آن    دینیب م  دفعه یکردم،    ن یا  دیفهم اآلن، اصال نم   دیکن م  یبه    یخوب  ی

که قانون جبران    ستین  یطور ن ی. اکند به شما دارد کم م  دیکرد  ریکه شما گ  ییجا  یشد در    شیدایشخص پ

ه  جل و در د  کن م  ین  تو«. اسمش قانون جبران است.  رسد برود و نرسد به شما. حتماً م  نیپنهان بشود و از ب

  ی که ما خوب   کند م  جابیقانون جبران ا  جهیجبران است. و در نت قانون  »دهد باز  ابانتیدر ب  زدیا  که    ‐  انداز  
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نزن  م،ی کم بن   ی دائماً.    می کن از جهت منف میضرر   .  هم قانون جبران م باز هم، اگر به کس  رسد  ی بد 

به   گردد برم  شود منعکس م  رود م  رود م   رون،یب  دیفرست . هرچه را که م دید  دیخواه   یکه بد  دیبدان  دیکن م

  خود ما، اسمش قانون جبران است. 

انجام    یو معنو   یصورت ماد قانون جبران را به   تان که در زندگ  دی نیبب   دیشما شخصاً مسئول هست   هرحالبه

که    دیمطمئن باش   ستم،یچون من اصال معتقد ن  دهم، انجام نم  دییگو م  د،یده. اگر نم دیده نم  ای  دیده م

من    ،را به من نده  ذهنکه اگر من  دیگو خدا به ما م  ای  زندگراه.    نیخورد. مخصوصاً در ا  دیشست خواه

. اگر  دهم بهشت را به شما م   رمیگ را م    ذهنمن من   دیگو قرآن است. م   ۀ یآ   حت  ن ی. ادهم حضور را به تو نم

  قانون جبران است.   نیهم  نی. ادهم بهشت را نم ، را نده ذهنمن 

. تمام  ستین  ست،یاست، ن  زرنگ   ایعقل است    نیا  کنند فکر م   گذارند، پا م   ریقانون جبران را ز  به آسان  مردم

   کس   یاصال    ستی. ممن ن دهم انجام م   رسم م  کسهر  آنجا باشد که قانون جبران را من به  دیفکروذکر ما با

.  خورد  هم به درد نم  . و قانون جبران زباندیاوریبه زبان ب  دیبدهد عوضش را ندهم. حداقل با  یزیچ   یبه من  

دالر   ستیشما دو یبرا کس  ی .ستین ! تشر کافری د میخوب آقا ما تشر کرد  لیکه خ   ندیگو م ها بعض

به همان اندازه    دی. بادیبن  دیتوان دالر را محو نم  ستی دو  تشر زبان  یپول خرج کرده شما با    ا یکار کرده  

  اد یبه او    یخوب زیچ  یکه من    دییبو  یغلطتان را به    دهیشما عق   کهن یا  ای  دیکم بده  دیبا  ای. حاال  دیبده

   ذهنمن   یترازو، ترازو   نیکه ا  دیبسنج   دی. باستیهم درست ن  نیارزش داشت، ا  ردال  ستیدادم، به اندازۀ دو

بعض م  نیهم  ندیگو م  ها شماست؟  مرا  م  نی ا  نیب که  دالر  هزار  نارزد خودش  . ارزد  نم  طور،نیا  ستی! 

  .  یاش صحبت کنم، بروم به سؤال بعد ساعت درباره  چهار  سه  توانم قانون جبران مهم است، من م هرحال،به

  
   خداگونگ   ، زندگ  عنی  ،اماصل که من واقعاً متعهد به جنس    دیبسنج   دیلحظه با  نی. اتعهد به الست و مرکز عدم

لحظه به. لحظه دییگو حضور هستم. شما م   ی اریلحظه ناظر مرکز عدم خودم با هش   نی نه؟ ا  ا یبا مرکز عدم هستم  

 د یگودوم م  قسمتقسمت اول است.    نیهستم، ا  گکه از جنس زند  کنم لحظه اقرار م  نیگفتن به اتفاق ا  با بل
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که از جنس    کنم و انکار م  شوم جسم م   عنی  ذهنلحظه از جنس من  نیلحظه با مقاومت به اتفاق ا  نینه. ا

اول  ی   کدام  خدا هستم.  ای   زندگ به ه  دوم   اگر  ؟ دوم  ای   در مورد شما صادق است؟    جا چ یصادق است 

است،  نیا مزدی کار ب اشالندارد.  دهیباز هم فا د،ی. شما چهل پنجاه سال هم موالنا گوش بدهدیرس  دینخواه

  جه ینت  نیشما به ا  ذهن. من دیرس   دینخواه   جاچیبه ه  د،یو عمل کن   دیبه موالنا گوش بده  تان ذهناگر شما با من 

. من ده سال است به  میامتحان کرد میما رفت  کند، بزرگان کار نم هیگوش کردن به بق ایکه موالنا  دی خواهد رس

را   هان ی. شما هم دی. شما درست گوش نکردشد من وضعم عوض م  کرداگر م  رد،کار نک  کنم، نا گوش مموال

  . دهم م حی را که من اآلن دارم توض  هان یاز ا  ی ای دیپا گذاشت  ریز

  کند و فکر م  دهد دارد گوش م  تان ذهنپس من   دیستی. اگر ندیست ین  ییلحظه متعهد به الست با فضاگشا  نیا

که خدا    دییبو  د،یبذار   به حساب زندگ  د،یعمل کن   د،یفکر کن  تان ذهنبا من   دی توان . شما نمکند و عمل م 

  .  دیکن م  دی دار اشم  کند، را خدا نم ذهنمن   یکار را. فکرها نیا کند دارد م

و اعمالتان    تانیکه فکرها  دی د  دیخواه  یزودحتماً آن اثر دارد. شما به   کند،خدا دارد فکر م  د،یفضا را باز کن   اگر

  تان یچرا فکرها دهد، نظم م تان به زندگ د،یآ درست درم رونیو در ب شود خالق م  تانی . فکرهاشود عوض م

.  شود لحظه شروع م  نیبا مقاومت به اتفاق ا  کهن یا  یبرا   رسد؟ نم   جه یو به نت  کند درد م  جادیا  رونیاآلن در ب

  ست، یشر هم ن  م،یرس رضا، که اآلن م  رش،یپذ  اگر.  ست ین  رشیدر شروع فکرتان و عملتان، پذ  ستیرضا ن

  مزد یکار ب  د،ی. شما وقت تلف نکنرس نم   رسم، من م  میبا الوها  دیگو م  تان ذهن. من دیرس نم  ییشما به جا

  ن ی در ا  تیموفق   .یموفق نشو  کوشش کن  عنی  قیتوفیجهد ب  د،یگو که موالنا م  قیتوفی ب  . جهدریاست د  نیهم

وجود دارد، همچو    ندهی گذشته و آ  دیگو م  ذهنمن   کهنی لحظه وجود دارد. ا  نیا  شهیباشد فقط هم   ادمانیلحظه،  

تعهدتان را نسبت به الست و مرکز عدم  لحظه شما    نیلحظه وجود دارد. ا  نیوجود ندارد در جهان، فقط ا  یز یچ

  . دیبسنج 

 کنم من اقرار م   عنی لحظه من متعهد به الست هستم،   ن یموضوع که ا  نیا یرو   دیبذار دیغمتان را باوهم  تمام 

  ر، یچه هست د  ییفضاگشا  دمیعمال، نه در ذهنم، در ذهنم فهم  ییهستم، با فضاگشا  از جنس زندگ   ،از زندگ 

مهم    دنیخواهم داد که فهم   حیاآلن توض  اتفاقاً  .ستیمهم ن  دنیفهم  ست،یمهم ن  دنی فهم  د،ییبو  رید  زیچ  ی

  خورد،  شما بخورد، اگر نم   زندگ  ر ییبه درد تغ   د یسواد و دانش با  ست، یدانش مهم ن   ست، یسواد مهم ن  ست،ین

  .  خورد به درد نم 
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هست: «دست   اش است، اول  وانیفرق انسان و ح و قدرت انتخاب است که انسان دارد و    اری اخت  یمطلب بعد

اگر دست خودم است،   د،یو قدرت انتخاب من دست خودم است. اگر دست خودتان است، بپرس  اری خودم»، اخت

  شه یهم  کنم، خودم انتخاب م   د ییممن است بو  شما   ؟یکدام   ؟ ذهنمقاومت و من   ا یاست    یی منبع فضاگشا

باشد   دیدست خودتان با  پسنه؟    ای و مقاومت است    انی و طغ   انتخاب خود از سرکش  نیا  کنم،  خودم انتخاب م

  . دیای ب ییو انتخابتان از فضاگشا

  صورت ن یباشد، در ا  رانیما دست د  اریباشد. اگر انتخاب ما و قدرت اخت   ران»یاست که: «دست د  نیا   دوم 

 ران یکه از د  امدهین  نیا  ی. انسان براخورد کار به درد نم   نی. ارمیگ من کم م  رانیو واکنش به د  دیاز تقل

  بداند. ار ی اخت راواکنش نشان بدهد و واکنشش   رانید ی به کارها ای کند،  دیتقل

  آن را نکو باشد که او  اریاخت
خود باشد اندر اتّقوا   مال  

  ) ۶۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
ا  ادتانی خواند  نیاست  فضا   وستین   کس  یبرا   اری اخت  م؟ی را  در  باشد،    ز یپره  یکه  خودش   عنیمال     از

که اگر    دیسنج  م  دیکن لحظه لطف م  ن یدر ا  پس.  ردی کم ب  ییفضاگشا  نیاز هم   رد،یکم نگ  اشذهنمن 

من    یبرا  کسان  یاست.    رانیدست د  ای  برم، دست خودم است، به کار م را،    نیمن قدرت انتخاب دارم ا

. همان را انتخاب  یطورنیا  دیگو م  ؟ کن مورد چه فکر م  نیدر ا  که فالن  میگونه من م   ای   کنند انتخاب م

هم    خواهم نم  ستم،یندارم خالق ن  هان یو تأمل و ا  ییحال و حوصله و توان فکر کردن و فضاگشا  ری. دکنم م

هم   انتخاب. دیخودتان انتخاب کن  دیکارتان خراب است. با دیپرس م یاگر از  ر،ید میپرس م  یباشم، از 

که    ییزهایهمه آن چ   خواهد، عدم واکنش م   خواهد،م   ییفضاگشا  خواهد، فکر م  خواهد، تأمل م   تیمسئول

  . خواهد م  میقبال گفت 
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  م، یدار  سانسیل  فوق   م،یدار  سانس یل  م، ی هست  ی ما آدم باسواد  میما دانشمند  ند یگو دانش و سواد من، مردم م

خودم    رییتغ  ی برا.  دیجواب بده  خورد؟ دانش و سواد شما به چه درد م   نیا  دی. شما شخصاً بسنج میدکترا دار

  ی دکترا  سانس، یل  فوق   سانس،یسواد ل  ن یا  ای آ.  کنم خودم از آن استفاده نم  ر ییتغ  ی برا.  کنم از آن استفاده م

را بشناساند، روابطتان    زندگ  نیقوان  ،شما را به شما بشناساند   ذهنکه بتواند من   خورد شما به درد شما دارد م

با د بتوان   ییبرخورد بدهد، فضاگشا  یهاکند، مهارت   میتنظ   رانیرا    ی هاب یع   ای  ها دگ یهمان  د یبدهد، شما 

اسمش دانش و    نیا  د،یدار  اگر  د؟یدار  ییقدرت شناسا  د،یدار  رییقدرت تغ  د،یبده  رییو تغ  دین یخودتان را بب

  خورد؟ است، به چه درد م  اتی حفظ  یسر یسواد است وگرنه 

م   مردم ل  کسان  کنند فکر  مثال مدرک  چ   سانس،یل  فوق  سانس، یکه  واقعاً  دارند،  خ دانند م  یزیدکترا     لی. 

سرشان، فرزندشان، با  روابطشان را با هم  توانند کار کنند. نمچه   دانند اند، نمها در کارشان ماندهها آن موقع 

تنظ ز  میخودشان  دائماً  ا  ریکنند  هستند.  برا  نیدرد  شما  رنجش   تان،یدردها   ییشناسا  یدانش    تان، یهامثل 

اگر مورد استفاده  د،یکن است که از آن استفاده م یدانش خوب خورد، اگر م  خورد؟  م  تان یهاتنفر  تان،یهانه یک

اسمش دانش و سواد    د،یکن خودتان از آن استفاده نم  رییتغ  یبرا  اگراست.    ذهن  زیچ  یپس    ست،یشما ن 

  ی ها. اآلن از آن بپرسم که رستوران دیگو م  مپرس که از آن م   یزیسواد دارد. هرچ   یادیتلفن مقدار ز  نیهم  ست،ین

که    دهد به من م   راهمه    کشد، نم   هی ثان   یواقعاً    د،ییرا بو   شانیهااسم   جا،نیا  دی کن  ست یما را ل  ینزد  رانیا

. دهد و به من م   پرسم از آن م  هی ثان   یاطراف خانه من را در عرض    رانیا  ی هارستوران   نیهم .  دانم من نم

  ی همچو سواد   یشما و دانش شما    اطالعاتپر از دانش و پر از اطالعات است.    باسواد است؟ نه. ول   نیا  ایآ

   مدرک    ی  کهن یبه صرف ا  ها بعض  خورد؟  به دردتان م  ا یاست    است و همچو اطالعات   است و همچو دانش

و متأسفانه    شوند کردند و خم نم  جادیخودشان کبر و غرور ا  یدارند خودشان را بردند باال و براساس آن برا

که    میخواه  م  دانش  یما    د؟یکن چرا خودتان تأمل نم  د،یفقط خودتان را دار  شما.  پرسند ها م مردم از آن 

  .م یریگ م  بشود. ما از موالنا همچو دانش رمانییسبب تغ

  ***بخش اول  انیپا  ***
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من    ی اگر برا  ؟ ذهنمن   یبرا  ای    من اصل  ی برا  کنم؟ کدام «من» کار م  ی برا  من   بعدی این سؤال هست:مطلب  

  صورت ن یدر ا  دیکن شود کار م  تینهایاست خداست و قرار است باز شود ب  که از جنس زندگ  یزیچ  آن   ،اصل

که در    دید دیخواه  جیتدر. بهدیکن لحظه فضا باز م  نی قضاوت نخواهد بود، اطراف اتفاق ا  در شما مقاومت و 

شما به    که از فکر ساخته نشده و از جنس خداست در   اصل  ذهنو من   دیشو نرم م  شود، م  دای شما انعطاف پ

حضور ناظر به جهان نگاه    اینظر    یار یصورت هشبه  واشیواشی.  دهد خودش را نشان م   شود خودش زنده م

  .  رانید یخودتان نه برا  ینخواهد بود نه برا  دهندهآزار   رید وجهچیهبه  تانی. فکرهادیشو خالق م  د،یکن م

   ذهن من   د،یکن مقاومت م د،یکن پس هر لحظه شما قضاوت م .  دیهم بسنج   نیا  دیکن کار م   ذهنمن  یبرا  اگر

م باال  ابزارها   د،یآور را  م  یاز  استفاده  م  د،یشو م   ن یخشم  د،یکن مالمت  نشان  انتقام    د،یده واکنش 

  دا یو پ  رانید  یبه تمرکز رو   د یکن م  ع شرو  .دیدار ها را نگه مرنجش   د،یرنج  م   د،ی توقع دار  د، یریب  د یخواه م

   ذهنمن  ی برا دیدار رانی را در خودتان با د یز یچ  ی  دیکن م  سهیاگر مقا سه،یمقا  یها براآن  یهاب یکردن ع 

اشتباه    ران یقدر دحق با شماست چه   که   دیکن ثابت م   دیدار  د،یکن بحث و جدل م  د ی. اگر مرتب داردیکن کار م

کار    دیدار  طانیش  یبرا  د،یکن کار م   دیدار  ذهنمن   یکفر است، شما برا  نشانیاصال د  روند م  اراه خط   کنند م

  . دیکن م

  ران ید  هست، به مشخصات سطح   رشیدر شما پذ  د، یفضاگشا هست  د، یکن کار م   د یدار  اصلمن   یاگر برا 

خودتان  ی تمرکزتان روها، با آن د یندار ی کار  چ یه نشان، ی د شان،یمثل رنگشان، نژادشان، باورها د، یندار ی کار

عمل    دیکن ها فکر مبه آنراجع   و  شونداند و مشده  ی شما جدّ  یبرا  یو باور   سطح   یهااگر تفاوت است.  

د عجله  ی . بپرسدیکن کار م   طانیش  یبرا  دی. در واقع داردیکن کار م  ذهنمن   یبرا  د یدار  د،یزن حرف م   دیکن م

هفتۀ    ی  دیبذار  کنم؟ کدام «من» کار م  ی. من برادیآن تأمل کن  یهفته رو  ی  دیدر جواب دادن، بپرس   دینکن

خودتان را    دیآقا! نه، بپرس   ستیها چ حرف   نیا  »اصل  «من   یُخوب معلوم است برا دیی. نگود یجواب بده  رید

  .  دی نیو فکرها و اعمالتان را بب  دینورافکن قرار ده  ریز
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پس    د،یکن شما هم مشارکت م   کنند م   بتی غ  یبه  راجع  گروه   ی  دیشو جمع م    ی وارد    که وقت   د ینیبب

قضاوت    دیدار  د یرس م  ی به    که وقت  دیکن   ن یو خودتان را بازب  دینی و بب  دی. بداندیکن کار م  ذهنمن   یبرا

م  شیهاب یع  د، یکن م م  گاه   د ینیب را  هم  ببدییگو  اوقات  دار  د ینی .  ع  د یکه  شما  دیگرد م  بیدنبال  پس   .

.  کنم دارم کار م ام خداگونگ یبرا ام اصل من یکه من برا دیینگو . دیکن کار م ذهن من  یبرا دیهست ذهنمن 

قسمت     عنی  دیده م  سؤاالت شما جواب منف   ن یشد. به هرکدام از ا  دی موفق نخواه  دیکن   ن ییتع   دیتوان اگر نم

را رفتارتان را برخوردتان    تانمششما خط   کهنیندارد، مر ا  دهیبرنامه فا  نیگوش کردن به ا  د،ییگو دوم را م

  خواهم  !؟ چونه مخواهم . بابا من چه مدیبا خودتان مخصوصاً خودتان عوض کن   برنامه و   نیرا با موالنا، ا

  !؟ کنم است من م یچه کار   نیباشم!؟ ا

  ن ی خداوند ا  کهنیا  یاصل است، برا  نیاصال ا  شه،یهم  کند م   مزدیکار ب  شهیهم   ذهنمن   کنم رض مرا ع  نیا  و

  ن ی که بابا ا  اد یبفهمد انسان با دردِ ز  ییجا   یباالخره    میرا رها کن   ذهنقانون است که ما من   نیرا گذاشته، ا

 اش از زندگ   ییجا  یدر    کس هر  . وستمین   ذهنمن . من،  زند و اعمالش به من لطمه م   شیفکرها  و   ذهنمن 

  ستم ین   ذهنمن   دیگو . اگر واقعاً مستین  ذهنکامل هم بفهمد که من   نشِیبفهمد با صداقت هم بفهمد، با ب  دیبا

نم   شیبرا  رید برا  دی انتخاب کن  د یریب  می تصم   ارانه ی هش  دیتوان . شما م کند کار  کار    ر ید  طانیش  ی که من 

 راد یو ا  بیع  م،یبا مردم ندار  هم   یکار   میکن ما فضا را باز م  میرو باشد هرجا م   یطور کرد. خُوب اگر آن   نخواهم

  م یسینو کتاب م   ی  مییآم    میکن   یروشنگر   میخواه . اگر م فهمند خودشان م   کنند دارند خودشان برطرف م

  . دیکن کدام «من» کار م ی برا  دیکن نییپس تع  ،کار  نی مثل هم  میکن م  داریمردم را ب  میزن م  ونیزیتلو ی ای

  

هستم. اگر در   ندهینه در گذشته و آ ای مستقر هستم،  یلحظۀ ابد نیکه در ا دیکن نیی لحظه تع نیهم  شما: زمان

توجه    ، ذهنلحاظ منمرکزتان عدم است. حتماً ذهنتان ساکت است به  قتاًیحق  د،یمستقر هست   یلحظۀ ابد  نیا

ما    تیوگرنه خالق  مینکن  دهینهما  یفکرها   م،یکه ما اصال فکر نکن  ستیناین    اش ساکت معن   ذهنمن   دی کن

با مرکز عدم. شما با مرکز عدم    ای  ها دگی. فکر کردن دوجور است، برحسب همان شود صورت فکر آشار م به
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  د ی. پس شما لطف کنمیندار  یریاز فکر کردن راه د  ری که فکر بد است، ما غ  ستی ن  یطور نی. ادیفکر کن   دیبا

  نده یآ  ا یدر گذشته    دینیب ؟ حاال اگر مهستم   ندهی آ  ای دائماً در گذشته    نه  ا یلحظه مستقرم    ن یکه در ا دی کن  ن ییتع

  . دیرا فقط بدان  نیا دیهست

  نسیزیب   ی خطاست. شما    دیبدان  دینیب خطاها را شما در خودتان م   نیا  کند به شما کم م  که   ریراه د  ی 

  ن یا  دیکرد بهتر است نده  دی ضرر خواه   دیده   مهکه آقا از امروز شما ادا   دیگو م   دیآم   آدم متخصص   ی  دیازده

   کرد ول  د یضرر خواه  دیدان م  د یده را ادامه م  نس یزیماه همان ب   ماه، دو   یسه روز حاال  کار را. حاال شما دو 

من   دیگو است. م  ن یهم هم  نی. ادیکار را ادامه نده   نی ا  دیرا ادامه نده   نس یزیب  نیهست که ا  تانی اری در هش

  انتی نفر به من خ  یمن افتاده به من ضرر زده،    یکه برا  ست هستم به فکر اتفاقات  ندهی دائماً در گذشته و آ

  طور ن یفکرها هستم و هم   نی لم را گرفته پولم را گرفته نداده، دائماً در ااموا  یمن را کتک زده آن    یکرده آن  

و    د،یبدان  د،یرا بدان  ن ی. ُخوب استمیلحظه ن  ن یبه ثمر برسانم، اصال در ا  یجور کارها را چه   نیا  م یگو م  نده،یآ

لحظۀ    نیو آمدن به ا  ییفضاگشابه    لتانیکه م   دید  دیخواه   د.یباش  دی خواه غلط است و نم  کارن یکه ا  دیبدان

    ست؟یلحظه من کجا هستم؟ وضعم چ  نیشما که در ا  دیسنج  . پس مشود م ادتری و عدم کردنِ مرکز، ز یابد

  

  ا ی  هاستنیاز ا  یکه کدام  دینیبب  نه؟ و   ای  کنم که من شر م  دیسؤال را از خودتان بن   نیشر، شر، ا  اما

از امانات خودم، امانات خودم بدنم است فکرم است پولم است، هرچه    . دیکن  دای شر پ  یبرا   فیتعر  خودتان 

   بهتر کردِن زندگ  ی برا  د،یریگ م   اد یکه    ییزهایچ   ن یمن است و دانش موالنا هم  خودم است جوان  اریکه در اخت 

  د یشرانه با  دهم؟ و شرانه م  م؟کن توان هرچه زور دارم در عمل، عمال استفاده م  خودم با تمام توان، با تمام 

  .  دی. پس از خودتان بپرس ستیشرانه ن ران یخود به د دیعقا لیکه تحم دانم را م نیو ا دیبده
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. اگر تن  دیسالم نگه دار دی . درضمن نگهش هم بداردیآن راه برو  ی رو  دیاز آن استفاده کن دیبا دیاگر شما پا دار

  ها  لی. خدی مورد سوءاستفاده قرار نده  دیسالم نگه دار  و  دیاست که از تنتان استفاده کن   نیشرش ا  د یسالم دار

.  کنند  بدنشان را خراب م   خورند مشروب م  کشند مواد مخدر م  روند م  سالهستیناشر هستند. جوان هستند ب

  ی هادارد. شما به تمام جنبه   جنبۀ کل    یشر    ای   یاست. ناشر   ی ناشر  نیا  شوند تنبل م  کنند ورزش نم 

پس از آن امان تا حد ممن، در درجۀ    دیکن . شر مد یکن نم  ای  دیکن شر م   د ینیو بب   د ینگاه کن  دیبا  تان زندگ

  ا ی   دیریگ م  ادی   دیکن عمل م  دیکن برنامه با تمام توان گوش م   نیشما به ا  د؟یکن نم  ای   دیکن حداکثر استفاده م

  . ستیبرنامه را دانستن ن نیقدرِ ا  نیا ست،یشر ن نیا ؟ سطح  ، جزئنه فقط   اینه؟ 

که شما قانون    م یدواریو ام   م یکن و اجرا م   هیته   ادیبرنامه را ما با زحمت ز  ن یا  م،یرا هم حاال داخل پرانتز بو  نیا

طور کامل استفاده  برنامه به   نی. اگر شما از ادیرا بهتر کن   تان زندگ   د،یکه از آن استفاده کن   دیشر را اجرا کن

برنامه هر    نیفقط نه ا  م،یرا ندان  یز یچ  یکه قَدر    دیبدان  و  .دیدان قَدرش را نم   د،ی کن م  یناشر  دیدار  دینکن

داشته   یداشته باشد قدرش را نداند، بچۀ خوب  یهمسر خوب  یممن است    آدمشما هست،    که در زندگ  یز یچ

داشته   یداشته باشد کار خوب  یخوب  س یداشته باشد قدرش را نداند، رئ  یخوب  ی را نداند، شر   باشد قدرش 

همه    هانیاش باشد اخانه   ینزد  یرستوران خوب  یداشته باشد،    یکند خانۀ خوب  زندگ  یخوب  یباشد جا 

انات ام   ن است داشته باشذهن. من میاز دست بده  م یو قدرش را ندان  میاست که ما مم  ر بلد نشستی  .

اصال بروبرگرد ندارد،    کند،  مواجه م  کار، انسان را با شست حتم   نیو ا  خواهد  م  شتر یب   بده  شتر یهرچه ب

  .  میرا از دست بده  ز یسبب خواهد شد که ما آن چ  و عدم قدردان  یناشر

واقعاً    ها ل یخ  مینیب که اآلن م  کنم، خودم، در عمل، استفاده نم  رییتغ  ی طور کامل برااز امانات خودم به :  دوم

  ران ید  یاشعار برا   نیو شرانۀ من خواندن ا  خوانم م  ام ذهنبهتر کردن حال من   ی. اشعار موالنا را برا کنند نم

واقعاً    ای که آ  دیچند روز تأمل کن   دیشر است؟ شما با  نی است؟ ا  یطورابن  خودم است.  دییجلب توجه و تأ  یبرا

   سال س   سالست یب  دیکن دارم، توجه م    دارم چه سن   من چه امانات  د ییشما بو  د؟یکن نم  ای   د یکن شر م

    د؟یکن وقتتان را تلف م ای  دیکن هستند. از آن استفاده م مهم  اریبس اریبس یهاه ی سرما هانیا سالچهل 

 اش یهستند، شرش استفاده از آن است ناشر  با ارزش  اریبس  اری بس  یهاه یسرما  هانیا  ، بدن سالم، جوان

  هاست.گذاشتن آن  اریعدم استفاده و ب

  .  هان یاز ا میبذر م،یاکم گفته   مییبله، هرچه بو
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  فکانخودم تابع صبِر قانون قضا و کن   مختلف زندگ  ی ها جنبه   ر ییتغ   یمن برا  م،ی کن ما صبر م   می نیبب   صبر،

    یخودم هستم. کدام ذهنمن نظمیخودم تابع عجله و ب  مختلف زندگ  یهاجنبه  رییتغ  یمن برا ‐٢هستم. 

تابع عج   مختلف زندگ   یهاجنبه   رییتغ   یاست؟ اگر شما برا ب  لهخودتان     ذهن من   د یهست  ذهنمن   نظمیو 

.  با تأن   شفد؟ گل سرخ چونه م  ی که    دینگاه کن. شما  دیبده  رییخودتان را تغ   د یخواه م  ذهنبا من   د،یدار

! شما تا حد  شود . نمم ینیرا بب   نیا  میالزم دار  م،ی نیاآلن باز بشود ما بب  نیهم  مییگو م  میاز ما صبر ندار   لیخ

  . د ی عجله نکن ، به زندگ دیکن  ضی و صبر را تفو دیصبر کن   د یکن  ییفضاگشا دیکامل با

 ذهناغلب مردم با منخودشان را م  شان بدهند و عجله م  رییتغ  خواهند ،صبر ندارند. البته صبر معن  کنند اش 

حداکثر    دیاست. نه شما با  یهم جبر فکان است، آن دست کن  نیا  دییبو  ، کم کار کن  ، که کار نکن  ستین  نیا

دست     به زندگ  لیو تبد  ذهنکم شدن من    عنی  یمعنو   ر ییتغ   ول  د یحداکثر کار را بن  د،یکوشش خودتان را بن

  . ستیما هست و ن

  وصالش نه به کوشش دهند  گرچه
  بوش  دل که توان یا آنقدر

  )٢٨۴غزل شماره   ات،ی(حافظ، غزل

تا    م یکوشش کن  دیما با  ول  دهند ، به قول حافظ. وصال ما را به کوشش نم»بوش   دل که توان  ی هرقدر ا«  ای

و آن درست است،    دهد م  رییدارد ما را برحسب آن آهنگ تغ  زندگ   آهنگ   ی هرحال  آنجا که مقدور است. به 

   ذهنو از بافت مقاومت و قضاوت من   نظمی که عجله از ب  دیبدان  دیکن . هر موقع عجله م میتن بده  دیبه آن با

.  د یبن   دینبا  د، یقضا اظهار نظر کن   عن یفکان  کن   راتیی در سرعت تغ   د یتوان نم  ذهنمن   لۀ یوس. شما به دیآ م

چه بسا موالنا در شما خوب کار    کند،  . کار مکند کار نم  نیگفت: ا  دیموقع خواه آن   د،یشو فلج م  دیاگر بن

اندازه م  تانکش ذهنخط   اشما ب  کند، م انجام    دیبا  نیاست که ا  نی قضاوت شما ا  کهنیا  یبرا  د،یریگ غلط 

  .  دیکن شما؟ آن هم که تجسم م  دییگو . کدام حضور را م دمیرس به حضور م  دیماهه باآخر سه   دیآقا ما با  شد، م
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هستم. من در دانشاه شاگرد    رانیتر از دمن زرنگ   کهن یا  ی از کجا آوردم؟ برا  د؟ی ماهه را شما از کجا آوردسه

را   ییایدننیا  ای را    ذهن  یهات یموفق  د،یهست  دهیا که با آن همان ر  شد استدالل؟ شما دانش ذهن   نیاول بودم. ا

  .  دیکار را بن نیا دیتوان نم  ؟ زندگ رییبه تغ دیکن اعمال م  دیدهموقع دخالت م آن   د،یآور م

  

  . رانید ‐٢خودم هستم،   من در زندگ   اریمع  ار،ی مع

حواستان به    دیهستند. شما دائمًا با  رانیاست حتماً د  ام ذهنسنجش من اگر من   اری. مع دیاز خودتان بپرس  

   ل یها خ از آن  میسنج  م  رانیخودمان با د  اوقات وقت   . گاه دیخودتان باشد و خودتان را با خودتان بسنج 

لحظه بهتر باشد، مال خودتان    نیلحظۀ بعدتان از ا  دی خواه م  شما  .شود متوقف م   شرفتمانیو پ  میجلو هست 

اگر    نمیاز شما بپرسم بب  میا یب  کهن یبهتر باشد، نه ا  امبرنامۀ من از برنامۀ قبل  نیا  خواهم باشد. من م   بهتر  دیبا

حواسم به خودم    ن! نه، مرید  شود بهتر که نم   نیاز ا  ر؟یقدر د. چه ریاست د  کاف  ن یهم  ریکه خوب است د

هم از    من در من است، آن   اریارائه بنم. پس مع   توانم برنامه رو چونه م  نیصورت ا  نیهست که من به بهتر 

   بهتر و بهتر کردن من را دارد، ول  ه   ییتوانا  و زندگ  دیآ شده مگشوده   ی و از مرکز عدم و از فضا  یی فضاگشا

   ی   دیشنوم شاکه من اگر ب  زنند م   ییهاحرف   رانیاوقات د   ه. گاخورد به درد من نم  رانید  ی ارهای مع

اصطالحاً    ی . در واقع  زندگ  ی برا  ستیمن ن  ارِیمع   ول  نم،ی است بب   دگیاز خودم را که بد است و همان  یاجنبه 

دنبال    ول  نوم،بش  توانم را م  نیاز مردم به من که نگاه بنم به خودم. ا  ستدبیست، فی بازخور   مییگو م

  ها رفتار کنم.  آن لی من مطابق م ندیگو ها چه م که آن  نمیبب امفتاده یمردم ن

   ی.  کنم ام دارم ارائه مصورت از موالنا و از خودم گرفته  نیکه بهتر   یطور خودم آن   اری برنامه را من با مع  نیا

را نشان بده   ریتصاو  نیا  دیگو  م  ی. آن  ورا نگ  شیجانیا  دیگو م  یبو، آن    ادی را ز  شیجان یکه ا  دیگو م

  نم یبب   کنم نگاه م  من  .کنمچه هستند؟ من به آن نگاه نم   هان ینه نشان نده ا  دیگوم    یچقدر خوب است، آن  

کار کرده    یز یاند؟ چه چعوض شده  یطور سال کار من چه بوده؟ مردم چه   ستیاصطالح حاصل بکه واقعاً به

گوش    د ی. شما هم نبادهمنه گوش نم   د، یای ها خوششان بگوش بدهم تا آن  ذهن   ی هابه من   نمیبنش  کهن یاست؟ ا
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شما مورد    زندۀ زندگ   راتیی. چه بسا تغ دیبده   رییتغ  اخودتان باشد خودتان ربه  حواستان    دی. شما بادیبده

  د، یفکر کن  طوری آن   د،یها باشآن   ذهنشما مطابق من   خواهند ها م . آندیآ خوششان نم   ست،ین  رانیعالقۀ د

  ی ها شرکت نکند از نظر من   بیدر کار تخر  . اگر کسدیها شرکت بن مخرب آن   ی در کارها  د، یعمل کن   طوریآن

  . میکن نگاه م اری. پس به مع دهد است، کارش را انجام نم ممذمو ذهن

  

واقعاً خودتان را    دیکن م  انیخودتان را ب  دین ی. شما بب  و وصل شدن به زندگ   ییخودم با فضاگشا  انی ب  ان،یب

  ی ها نقل نوشته   ای   زند؟ شما حرف م  ق یاز طر   زندگ  د؟یکن م   انیشده بگشوده  یصورت مرکز عدم و فضا به

نوشته   رانید ما  خودم؟  اسم  گفته به  و  ن  ران ید  یهاها  نقل  فقط  ب  م،یکن م را  را    ان یخودمان هم خودمان 

  ی ار ی مع   یما    کهنیا  یبرا  دهم النا را به شما نشان ممو   یبرنامه درست است که من شعرها  نی. در امیکن م

 ن ی. من هم ادیگو م   یطورنیا  بزرگ  یاشعار مال من است. گفتم    نیموقع نگفتم ا  چیه  ول   م،یداشته باش

 م یو معنا را آشار بن   میبزرگ است و دست به دست هم بده  نیا  انیب  نیمن است، ا  انیهم ب  نیا  کنم، م   انیب

نخواهد    کار درست   نیکند ا  ان ی را به اسم خودش ب  رانی د  ی هاها و گفته نوشته   ی  کهن یا  ول  .کند کار م   نیو ا

که خودتان را    دین یخلق جهان» شما بب   نی«بهر اظهار است ا  ان، ی ب  ان،ی ب  ان،ی: بدی گو موالنا م  شد. پس وقت

است. ندارم من، من    زیچ  نیبهتر  وت س   دیگفتن ندار  ی برا   که واقعًا حرف  دینیب . اگر مدیکن اظهار م  یطور چه 

نقل قول کنم که فا  رانید  یهاحرف   دیبا ا  دهیرا بزنم  وب سوت  خُ  م،یندارم بو  ی زیاز خودم چ   ن،یندارد 

  کنم. م

  

  حضور است.   دید نیخودم. ا یرو   شتریکار ب یاست برا رونیسبب ب ‐١: رانی د نیتحس ران،ید نیتحس 
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  ذهنمن  دید  نی. اکنم استاد درست م  ذهنمن  یو از خودم    شوم مردم گم م  ز یآمن یتحس  یدر فکرها  ‐٢

خودتان کار   ی رو   شتر یب  ما ش  شود سبب م  رانید  نیتحس  نیکنند. ا  ن یممن است ما را تحس  رانیاست. د

را توسعه بده  د،ی کن آن چ  د؟یخودتان  بهتر کن  کنند م   نیخاطرش شما را تحسکه به   یز یو  را  نه،    ای  د؟یآن 

است.    کاف   ر، یمن؟ بس است د  ی رو  یپشت سر من، جلو   ند یگو چه م  نیام ببمن استاد شده  ر ید  دییگو م

  . شود نزول انسان م فکرها مخرب است و سبب  نیا ام؟قدر جلوتر افتاده نگاه کن به من از مردم چه 

خودمان کار    یاست که رو  نی. کار ما امی ریب  یجد  دیاصال نبا   م،یگم بشو  دیما نبا  رانید  نیو آفر  نیدر تحس

  مان یهابچه   تیدر ترب  میدار  فهی. البته ما وظ میهم کار نکن   کسچ یه  یرو   م،یکار کن  م،یکار کن  م، یکار کن   م،ی کن

با    ول  م،یسودمند است و مسئول هست   یزیخطرناک است، چه چ   یز یچه چ  مییها بوبه آن  دی. ما بامیبوش

  یی تان شناسارا در بچۀ   . اول زندگدیبشو   از جنس زندگ  دیشما با  م یعشق، دوست داشتن، که بارها گفت  نۀ ی زم

  .  کند قبول م مانکه بچۀ   دیخردمندانۀ خودتان را هم بزن  یهاحرف  زندگ   نیبراساس ا د،ی کن

 ت یبه ب میرس م نیو پس از ا دیجوابش هم بده دیاست که قرار شد شما از خودتان بپرس سؤاالت هان یا خوب،

  : دیگو اول غزل دوباره که م 

  

  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل شماره 

  

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

  

  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره 

  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل شماره 

  ؟ یگرددر آن گوشه؟ چرا تو هم نم یافسرد چه
  ؟ یگردکه جز بر غم نم تو فکِر منحوس  مر 

  ) ٢۵٠٠ شمس، غزل شمارۀ وانید ،ی(مولو

  د یو با  یمتعهد بشو   (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل شماره به مرکز عدم    رییتغ  ی برا  دیکه  با  د ینیب م  شما 

کار    ن یشده است و اگشوده  یهماهنگ با مرکز عدم است، با فضا  رونیکه فکر و عمل شما در ب  ی مطمئن بشو

،  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]   ٣[شل شماره   به  ذهن  دیرو در روز هزاران بار اگر هم شده شما م  دیرا تکرار کن

درون    یتا فضا   د یسال ادامه بده  نیماه و چند  ن یچند  د یرا شا  ن یدر روز و ا  دی کن  ار تکر   عنی  دیباز کن فضا را  

  . باز بشود و مرکز عدم مستقر بشود در شما (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل شماره 

وشه؟ چرا  در آن گ   یافسرد  «چه  .دهد مثلث همانش را نشان م  (مثلث همانش)]  ۵[شل شمارهشل هم    نیا  و

ما عقل،    رند،یگ مرکز ما قرار م   ند یآ ها مو آن   زهایبا چ  م یشو م  دهیما همان   که وقت  دینیب م   ؟» یگرد تو هم نم 

امن از آن   تیهدا  ت،یحس  را  . جسم  یبه زمان مجاز   میافت م   م،یشو به جسم م   لیتبد   م،یریگ ها مو قدرت 
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است،    ی مجاز  ندۀی شبح، در گذشته و آ  ی   هیشده از فکر است شبساخته   زی چ ی که    ذهنمن   عن ی  یمجاز 

  ها  دگیهمان  قیاز طر  دنیکه د  م ینیب لحظه وجود دارد. بعد م  نیا  شهیاآلن وجود ندارد، هم  یانده ی گذشته و آ

لحظه   نیا اقاست که شما با اتف  ن یو قضاوت عبارت از ا آورد  م  دیقضاوت و مقاومت را در ما پد تیدوتا خاص 

که  ست فرم ذهن یلحظه   نیاتفاق ا عنی دیکن ییفضاگشا دیتوان و نم   دیخواه از آن م یز یچ  ی د،یکار دار

  و   .دیبشو  دهیکه با آن همان   یطور شما را با خودش مشغول کند به   خواهد دائماً به خودش، م  کشد شما را م 

کم شدنشان   ای  ها دگ یشدن همان   ادیلحاظ زکه افتاده به   اتفاق   نیا  دییگو شما م  است که  نیقضاوت هم در واقع ا

 ا ی  ست دگیهمان  دِید  دید  نی بد است، ا  شود خوب است، اگر کم م   شود م  ادیبد است. اگر ز  ا یخوب است  

هم  ذهنمن  ی  میکن ما منعکس م  ران ید یهم برا ذهنمن  ی  میدان ست و اگر مرکز ما جسم باشد مییدو

  .  کنندرا پرستش م  ذهن  یخدا  ی  ذهنصورت من به  ها لی. خمیکن خدا منعکس م  یبرا

 ن یو به اتفاق ا  میکن فضا را باز م  که وقت  میرا دار  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره مثلث    نیو در مقابلش ما ا

  ۵[شل شماره   میبود  دهیآفل همان   یزها یبابا ما با چ  ی که ا   مینیب م  د،یآ م   ادمانیاَلَست    م،ییگولحظه بله م

که قبال، اآلن   یزیآن چ   (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره ، مرکز ما جسم بوده است و اآلن  (مثلث همانش)]

  د ی ما با  قتاًیکه حق  میشو عدم متوجه م  دِی. با مرکز عدم و ددهد صبر و شر، خودش را نشان م  م،یصحبت کرد

چشم    نیباز شدن ا  یفکان کارش بند و ما را شوفا کند و براکه قضا و کن   میزمان بده  مدت  ی  م،ی صبر کن

  . میکن  شر م م،یدید که قبال نم  زهایاوضاع چ  دنِیعدم و د

  م یکن فضا را باز م   که وقت   میشو حال متوجه م   نی . در عمیکه دار  ییو ابزارها  دید  نیاز ا  میکن استفاده م   پس

آن    میکرد که ما فکر م  و آن جسم  شود از جنس نظر م  شود، ما عوض م   یاریهش   شود، و مرکز ما عدم م 

که    تا زمان   ای که    ییچند لحظه تا جا  ا یلحظه اگر هم شده    ی  شود، آن فعال نابود م   ، ذهنمن   عن ی  م، یهست

که از مرکز عدم بر ما ظاهر شده    جنس   نیا  ای  تی خاص  نیکه ا  میشو حال متوجه م  نیمرکز ما عدم است. در ع

  است.  زیپره یدارا  م،یگشوده شده هست  یاآلن فضا  میکن است که ما فکر م 

در اصل،   زیبشود. پس پره  ده یهمان  زهایواقعاً با چ  خواهداست که نم   زندگ  ایاست    یاریدر ذات هش  زیپره

عدم    یجابه   دیای به مرکزتان ن  یز یکه چ  دیکه مواظب هست  دیکن م  زیشما پره  عنیاست.    ها دگ یاز همان   زیپره

  .دی خدا که شما آن را بپرست ای
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  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل شماره

  

  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل شماره 

 ن یا  دهد است که نشان م  شی، مثلث ستاها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل شماره مثلث    نیا  بعد

و او دارد    میپروردگار هست   تیعنا  ایمشمول توجه    م،یاشده  لحظه از جنس زندگ   نیبه ا  میالحظه که اگر ما آمده

هست. پس مرکز ما عدم    مرکز عدم)](مثلث ستایش با    ٨[شل شماره حالت    نی. اها دگ یاز همان   کشَد ما را م

  ن ی به ما دارد با مرکز عدم. در ا  او برقرار است، دسترس  تیعنا  م،یکن ش م یخدا را ستا  ای  ما زندگ   شود، م

مرکز ما    وقت  میبو  دوباره  به ما ندارد.   دسترس  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧[شل شمارهحالت  

.  م یده ادامه م  میغفلت را دار  نیبه ما ندارد که به ما کم کند و ما ا  دسترس   گزند  ایاست، خداوند    دهیهمان 

نده ادامه  ا  د یشما  به  م  ن یکه حاال که  ا  ا یخدا  دییگو م   شما   .دیکن برنامه گوش  اگر  را    ن یبه من کم کن، 

کمش را    یجور کند، چه   دایشما را پ  تواند کند. اگر نم  دا یپ   که بتواند دسترس دیمرکزتان را عدم کن   د، ییگو م

(مثلث ستایش با مرکز    ٨[شل شمارهکار    نیا  ی که بتواند کم بند. برا  دیاو بشو  از جنس   د یبدهد؟ شما با

  خواهد،  م   نیتمر  شدن واقع  میاست. منتها تسل   یدیکلمۀ کل  میتسل.  دیبشو  میتسل  د،یفضا را باز کن   دیبا  عدم)]

  ی برا   مییگو که م  همه نیا  .م یده م   حیرا ما اول برنامه به شما توض  زهایچ  نیهمۀ ا  باًیقر. حاال تخواهد آموزش م 

  ی کار برا   نی. ارییبه تغ   میده تَن نم  م، یکن نم   ریی تغ  دنی و فهم  دنیبار شن    یما با   کهن یا  یاست؟ برا  ی زیچچه 

کاش    ی. ا میکن م  رییتغ  زهیر   یهر دفعه    م،یکن مرتب برنامه را گوش م  نی هم  یاست. برا  ج یها تدرآدم  شتریب

  . می کن و نم میکرد م  رییتغ  لیخ  زهیر  ی یجا که به 
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   عنی  ن ی. قرنندیب به جامعه مردم ما را م   میرو ما م  گذارند، ما اثر م  ی رو  نیقر  ق یمردم از طر   ریطرف د  از

   ذهن من   جهیدر نت  ند،یبب  ذهنشما را من   خواهد است م  ذهناگر از جنس من   ند،یب شما را م  کسهر  کهنیا

  ر یاز طرف د  د،یشو از جنس عدم م  د،یکن را باز م   فضا  د،یکن طرف شما کار م   ی از    باال. پس   آورد شما را م

  د ی با  می کن اوقات ما فکر م  . و گاهردیگ کار صورت م  نیا  کنند،  م  ذهنو من   نندیب م   ذهنمردم شما را من 

  . یاگوشه  ی میاز دست مردم برو  میفرار کن 

  ، یی جا  ی  میبشو  میقا  میاست ما برو  بهتر  ای که آ  دهد م  حیموضوع را توض  نیموالنا ا  ادیدر داستان مرغ و ص 

خودت در خلوت کار    یرو   طورن یهم   ، کن  نیتو تمر  دینه، با  دیگو م  م؟یمردم باش  نی ب  شتریب  ای  می به حضور برس

اصطالح به  شود شما. نم   ی است برا  ورزش  ی  نیا  ، ی مردم هم برو  نیب  ول  ،خلوت داشته باش   دیبا  ، کن

  ن یهمچن   شود نم  رسم؛ به حضور م   کنم خودم کار م   یکه من رو   ییبو  ،یبشو   هانپن  یی جا  ی   یبرو   فرار کن

مردم.    نیب  ورزش کن  یبعد دوباره برو  ،موالنا بخوان  ، تأمل کن  ، خودت کار کن  یرو   ،خلوت کن   دیبا  .یز یچ

و    د یفضا را نگه دار  ارانه،ی از حضور خارج کنند و شما صبر هش  ، ذهنبه من   اورند ی شما را ب  کنند م  ها سعآن

م   نیا مردم  است.  م   خواهند ورزش  شما  م   دیکش ببندند،  م  د،یدار نگه  نگه    خواهند مردم  شما  ببندند، 

  ی برخوردار   ی برا  میدیپس فهم   خُوب  .تانی نه زور بازو بله زور معنو  شود،  م  اد یزورتان ز  واشیواش ی  د،یدار م

[شل  باشد    ینه مرکزمان ماد  م، یکن   شیما مرکزمان عدم باشد و خود او را ستا  دیو جذبه خدا با  تیاز عنا

  . ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شماره

  
  ذهن) (افسانه من  ٩شل شماره 

  
  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل شماره 
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افسرده و   ن یدر واقع هم  ذهناست. افسانۀ من   ذهنافسانۀ من ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره شل   نیا اما 

بشود و    دهیصورت فکر همانبه   جهانن یا  یزها یجهان با چ  نیبه ا  دیایب  گوشه است. اگر کس  یپژمرده در  

و فکر    ست داشته باشد که جسم ا   ذهنداشته باشد، من    جسم  ی اریمرتب قضاوت کند و مقاومت کند و هش 

و    مسائل ذهن   ، به موانع ذهن   لیرا تلف خواهد کرد و تبد  زندگ   یرو ین  واشیواشی کند از جنس جسم است،  

  ها اآلن وجود دارد.  از انسان  لیدر خ  دهیپد نیخواهد کرد. ا  دشمنان ذهن 

و چه    م یخوان مختلف م   یها است که ما در کتاب    است، همان جهنم  ذهنهمان جهنم من    ذهنمن   افسانۀ

نم   ؟یدر گوشۀ جهنم چرا افسرد    عنیدر آن گوشه؟    یافسرد سفت و    یکه با باورها  کس  ؟کن چرا حرکت 

ها  دائماً از آن   شیفکرها  گذارد، ها را به معرض اجرا مو آن  که هست   نیهم   دیگو سختش منجمد شده است، م

   خوشبخت   یِ شخص رو  نیو به خودش هستند. ا  ا یفکرها همه منحوس هستند، همه ضرر زننده به دن  نیو ا  دیآ م

  جسم خواهد ماند.  شهیهم  د،یرا نخواهد د

  چیخدا، جذبه خدا، ه   تیخدا. عنا   تیعنا  میگفت  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل شماره    شل قبل  در

  ی باورها  قیاوقات از طر  . گاه ذهن)](افسانه من   ٩[شل شمارهنخواهد شد    ییها آدم   نیهمچن   بیموقع نص

اشخاص دائمًا در حال    نی. امیزن که به خودمان و به جهان ضرر م  میاُفت منطقۀ خطرناک ما م  نیبه ا  یمذهب

حاال اگر  و  هستند.  نیبو دشمن   یساز هستند، دشمن   نیبو مسئله   یساز مسئله   تند،هس  نیبو مانع   یساز مانع 

من  افسانۀ  در  واقعاً  محرف   نیا  د،یکن م  زندگ  ذهنشما  را  م   د،یشنو ها     کسهر  هست.  دیام  دیگوموالنا 

  . دیگو را به ما م شیهاغزل هم راه  نیبدهد و در ا رییخودش را تغ تواند م

و  د ید شل قبل  انسان است. اگر کس یوجود  قت یحق  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره  ی بعد شل

لحظه را که ذهنت نشان    ن یلحظه فضا باز کن و اتفاق ا  نیکن در اطراف اتفاق ا   سع  ای که ب  مییگو م  دیفهم

  د یلحظه با  نیبر اساس اتفاق ا  یلحظه بنا نکن. نگو که اتفاق بعد  نیاتفاق ا  یرا رو   و زندگ  رینگ  یجد   دهد، م

 ا یکن؟ ب  زندگ یجور نکن. پس چه  زندگ ی طورن یا ،کن  و مقاومت م ی لحظه را قبول ندار نیکه اتفاق ا  فتدیب

  ن ی ا  ، را تجربه کن  زیپره  ،را عدم کن تا صبر و شر را تجربه کن   لحظه، مرکزت  نیفضا باز کن در اطراف اتفاق ا

  خواه  ،یی فضاگشا  مدت  ی پس از    یشروع کرد  رشیبا پذ  و رضا و شر شروع کن. و وقت  رشیلحظه را با پذ

هست، هرچه    یاریاست، اصل ما هش   یاش در درونت است و از اصل ما جار که چشمه   سببی ب  یکه شاد   دید

   مدت   یبه فوران از ما، از ما به جهان. و پس از    کندشروع م   سببیب  یشاد   میشوم  تر ین نزدما به اصلما

لحظه،    ن یشد که در ا  دی. شما متوجه خواهمین یآفر فکر م  میما دار  دهد،  به ما دست م   نندگیکه آفر  م ینیب م
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شخص آدم   نی. اکند شما فکر م قی از طر یریکس د  ی. انگار شود لحظه، از شما دارد خلق م  نیفکر الزم ا

   شما به اندازۀ کاف   کهنیا  ی خودِ خدا است برا  دییبو  د یخواه است. اگر م   بله خودِ زندگ  رونیدر ب  ستین

  . دیفضا را باز کرد

  : دیگو کم کننده باشد، م  دیبخوانم که با تانیبرا جان یدر ا ی از مثنو  اتیاب د یاجازه بده خُوب،

  کند  بستانیکه س  سبحان پاک
  د نغَمام حرفشان پنهان کن در

  )٨۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ی غَمام بانگ و حرف و گفت و گو نیز
  ی بو ِریغ دینا  بیکز س ،ییپرده

  )٨۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  بو را به هوش  نیافزون کش تو ا ،یبار
  اصلت برد برفته گوش  یِسو تا

  )٨۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ی فکرها   ریمنتها ز  کند، م  جادیا  بستان،یکه اسمش را گذاشته است س  ییبای ز  یجا  یکه    خداوندِ پاک  عنی

که    سبحان «پاکآن پنهان کرده است.  ر یز م،یکن و پرده درست م میپر فکر به آن فکر م نیما که از ا دۀیهمان 

است، درست کرده است.    یی تای  ی ما که فضا   یفکرها   ریرا، آن گلستان را، ز  بستانیس   عن یکند»    بستانیس

، باغ    زارب ی: سبستانیس  حجاب و پوشش.  عن ی  جا نیابر است، در ا  معن ابر لفظًا به    عنیدر غَمام، غَمام    ول

  .بیس

تر بشود،  ما آهسته   یفکرها   ن یا  کهن یمحض اما آن را پنهان کرده است. به   ی پوشِش فکرها   ا یابر    ریپس در ز  بله،

که از فکر کردنِ تندتند و رفتن    دیکن شما درک م  کهنی ا  یتر بشود، براتر بشود، آهسته تر بشود، آهسته آهسته 

  شود؟  . چه م دینک  فکر نم   ر یتندتند د  جهیدر نت  د،یآ دست نم به   زندگ  رید  دگ یبه همان  دگ یهمان  یاز  

است از   یایاست و پردۀ قو  یفکرها قو  دگ یابرِ همان  نیکه از بس ا  دیگو م  .شودپاره م   شود، فکر منفصل م

  ن ی از ا  ،یها  موقع   بعض  ، ی ما     عنی.  دیآ نم  یرید   زِ یاز بو چ  ر یخوش، غ  یِهمان اصل ما، بو   عنی  ب، یس

آرامش     ی.  دهد خودش را به ما نشان م  فی طور ظربه  ر،یها از آن زموقع   بعض   م، ییگو که م   سببیب  ی شاد

  .دهد : چقدر راحت هستم! به ما نشان مم یکن ها که فضا را باز مموقع   بعض فی و ضع ف یظر



ۀ   برنامه              Program # 885                                                     ۸۸۵مشار

  34صفحه: 

با هوش عدم، هرچه    ،فضا را باز کن با هوش زندگ  عنیبو را به هوش»    نیافزون کش تو ا  ی«بار   دیگو م  اآلن

نشان    پس  اصلت ببرد.  ی بو تو را به سو  نیخدا را بش، تا ا  یرا بش، بو   زندگ  یرا بِش، بو   بیس   یبو  شتریب

فکرها پنهان شده    دگ یپرده همان  ریاصلمان ز  نیاصلمان ببرند. ا  یما را به سو  توانند که فکرها نم   دهد م

  است.

  زُکام از   ز یدار و بپرهنگه بو
  بپوش از باد و بوِد سردِ عام  تن

  )٨٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  مشامت را ز اثر  دینداینَ تا
  هواشان از زمستان سردتر یا

  )٨٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  شرف جمادند و فسرده و تن چون
  اَنفاسشان از تَل برف  جهدم

  )٨٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  عن یاز زُکام» زکام،  زیدار و بپرهموالنا «بو نگه  کند م  هی. به شما توص دیگو م دهیعموم مردم همان  یرا برا نیا

 د یدان . بو، م بو را بفهم  توان و نم  یریگ م   دگیمرض همان  یبشو  دهیهمان   شتری. هرچه بدگ یمرض همان   نیهم

  یی فضاگشا  قدرن یا  دی. بایر یبا ذهنت ب  که بتوان  ستی ن   یزیچ   نیاست که ا  نیحس ماست. منظور ا  نیترف یظر

فضا را باز   دیگو . مدیآ عشق، بهتر م ب،یس ، زندگ نیا یبو  بهتر بن ییهرچه فضاگشا کن ییفضاگشا کن

را. و از    زندگ  حس کن   عن ی.  دیایب  دیبو با  ه  عنیدار.  بو را نگه   دیلحظه فضا باز کنبهدار. لحظهشده نگه

  د ی. امروزه هم که زمان کووفهمد بو را نم   ردیکه آدم زکام ب  دیدان . مزیکه همان زکام است بپره  دگ ین هما

  .  میفهم ما، بو را نم میریگ ! زکام هم که م فهمند بو را نم  رندیگ کرونا هم م وقت  ندیگو کرونا است م

از    هان یدارند ا  ذهنمن   طور کلکه به   مردم  شود را «بپوش از باد و بوِد سرِد عام» پس معلوم م  تنت  دیگو م

انتظار    نی. پس شما اذهنبه من  کشند ما را م  عنیو اثرشان هم اثر سرد است.    گذارند ما اثر م  یرو   نیقَر  قیطر

روزها هم    نیزکام. اتفاقًا امروز، ا  نیبه سرزم  کشد شما را م  صشخ   نیا  رون،یدر ب دیرس به هرکس م   دیرا دار

ممن    نیکه ا  دییگو م  دیرو هرکس م  شیاست، شما پ  یجالب  هیتشب   لیخ   م یزنها را م ماس   نیا  نیکه هم

من را ممن است به زکام    ن یکه ا  دییگو م   دیرو هرکس م   ش ی. خُوب پدیزن است کرونا داشته باشد، ماس م 

اثر بد به    خواهد شخص هم م  نیهستم ا  دهیزکامم هم بدتر کند. من خودم از قبل همان  ای دچار کند    دگ ین هما
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اوضاع را گفتن،    ی و بد  ندیکردن و بد مردم را بو  بتی به غ  کنند  که شروع م  ییهامن بذارد. مخصوصا آدم 

تو را    دنییبو  نیاصطالح امشامت را ز اثر» تا قوۀ به  دیندای«تا نَ  دیگو . م زها یچ   نیرا گفتن و هم   منف   ی زهایچ

مجازًا به    جان ی. در اواریکاهل گرفتن بام و د   به معن  دن ییاندا  طور ن ی. و هم ندازدین   عنی  دیندای نَ.  ندازدیاز اثر ن 

  دیدی فهم عشق را م  یشما بو  عنی.  ندازدیتو را از اثر ن  یی ایکه تا قوۀ بو  مییبو  حت  م یتوان محجاب است.    معن

  . دیشنونم  ییاز عشق بو دینیب گفتن اآلن م منف یزها یشروع کرد به چ  ی شیپ د یاآلن رفت

را   قت یحق  ی از زمستان هم سردتر است. موالنا دارد   ذهنی ها من  یهوا  عن یهواشان از زمستان سردتر»  ی«ا

  شان، یاست هستند. پس هوا  جهانن یا  یزهایکه مربوط به چ  شانیبا فکرها  دهی. اغلب مردم، همان کند م  انیب

. خودش  ذهنبه من   کشداست، شما را م   مکننده است، مسموخفه  ،ی انرژ  نیا  کنند که ساطع م  یای انرژ  عنی

توض تن   دهد م   حیدارد  و  و فسرده  جمادند  برا«چون  مرکزشان عدم  مرکزشا  کهن یا  یشرف»  است،  ن جامد 

من   ست،ین و  هستند،  «م   شان ذهنافسرده  است.  شرف  تنشان  است؛     عن یاَنفاسشان»    جهد بزرگ 

مرکزشان    ی . از دردها دیآاز سرما م    عنی  د،یآ تل برف م    یکنند، از   که ساطع م   یای انرژ   ن یا  شان،یهانَفَس

  واضح است.  ری. ددیآ م

  برف درپوشد کفن  نی ز نیزم چون
  بزن   نیالدّحسام  دِیخورش غیت

  )٩٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  را  الهفیبرآر از شرق، س نیه
  درگاه را  نیکن زآن شرق، ا گرم

  )٩١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  را خنجر زند آن آفتاب   برف
  ز که ها بر تُراب   زدیر  هالیس

  )٩٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

 دی خورش   د یرا برف بپوشاند با  نیکه زم    است: وقت  نیا  لشیفراوان بشوند، تمث   ذهنی هاکه من   که وقت  دیگو م

ا بنابرابرف   نیطلوع کند  آب کند. پس  را  م   ذهنی هامن   وقت   نیها  پردرد  با  شوند همه    د یخورش  غیت  دیما 

  ی مثنو   دیو بذار  دیبخوان  یمثنو   دی. شما بامیرا بخوان  یومثن   عنی  میرا بِش  نیالدّحسام .  میرا بِش  نیالدّحسام 

باال آمده    نیالدّکه در حسام   ید یموالناست و بذار همان خورش  اریکه    دیدان م  نیالدّشما اثر بذارد. حسام   ی رو

که دارد   د ینیب . ماتیاب نی . از هماوری باال ب ی مثنو ات ی را با استفاده از اب درونت  دی خورش  عن ی. دیایدر تو باال ب



ۀ   برنامه              Program # 885                                                     ۸۸۵مشار

  36صفحه: 

درد،    از زمستان هم سردتر است. پس وقت  شان یباش که، هوا  مواظب مردم   ای که،     کن از مردم  ز یپره  دیگو م

 ی . برایاوری درونت را باال ب  دی خورش  یبا استفاده از مثنو   دیها را اشغال بند که اآلن کرده تو بامرکز انسان 

خدا را از شرق درونت    ریخدا. تو شمش  ر یشمش  عن ی  اله ُف ی را» س  اله ُف ی برآر از شرق، س  ن ی«ه   دیگو م   ن یهم

کن زآن    م«گررا».    اله ُف یبرآر از شرق، س   نی. «ه صورت زندگبه   ا،ی طلوع کن از درون. باال ب  عن ی.  اوریباال ب

عشق بده. به  یگرما بده، گرما  یانرژ عنیجهان را گرم کن.  نیا شود که از درونت بلند م یآفتاب نیشرق» از ا

که   یآفتاب  ن یا  گذارد اثر م  شی رو  عن ی  زند که آفتاب به برف خنجر م   طورن یبه همۀ شما. هم  د؟ یگو م  چه کس 

  . گذارد ها اثر م انسان برف  یباال رو  دیآ از درون ما م

خدا از  ر یکه از شمش یای انرژ نیا گذارد ها اثر مبه درد مرکز انسان  نیرا خنجر زند آن آفتاب» پس بنابرا  «برف

شدن    یجار   کند ها شروع م انسان   ذهناز من   ایها  از مرکز انسان   یار یهش  لیس  نی. پس بنابراکشد درون ما م 

  یی هادارد که آدم   نیبه ا  جهان بستگ  نیا  دگیهمان  یهاپس گل   را.  دگیهمان  یها. گلدبر م  دیشُو ها را مو گل

و طلوع    دیآ خدا را از درونشان بشند، که در واقع آفتاب خداوند است که در درون همه باال م   ریمثل شما شمش 

  د یکند با و آفتاب از درونشان طلوع م  رسند که به حضور م  ییهابشود، تعداد آدم   ادی ز  دیبا  هانی. از اکند م

   دگ یهمان  ایجهان    نیا  یوالکند و گل   یرا جار  یار یآب هش  نیها ابتابد و از مرکز انسان   یانرژ   نیبشود تا ا  ادتریز

  ببرد.   دیجهان را بشُو نیا

  است او یاست و ال غرب ال شرق  زآنکه
  است او   یمنَجِم روز و شب حرب با

  )٩٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

    یهد یچرا جز من نجوم ب که
   و عم  م یاز لئ یکرد قبله
  )٩۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ن یمقالِ آن ام دیآ ناخوشت
  ن یکه ال اُحب اآلفل ینُب در

  )٩۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

است. نه    ی است نه غرب  نه شرق   شود صورت ما بلند مکه از درون ما به  یآن آفتاب  ر،یآن شمش  کهنیا  یبرا

مربوط به بلوک    عن ی  شرق  دی فکر کن  دی. شما نباردیم  نه م  شود نه زاده م  عنی است    یاست نه غرب  شرق

نه زاده     عنی قرآن است،    ۀی مربوط به آ  یغرب  ال   نه. ال شرق  سم، یتال ی مثال کاپ  عن ی  یغرب   ها، ن یو ا  سمیشرق، کمون 
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است.   ی و ال غرب  ال شرق تابد که از درون ما قرار است بتابد و دارد اآلن م . آن آفتاب زندگ ردیم نه م شود م

آفتاب که از درون ما    نیهرحال، و امال سورۀ نور است. به  د،یاشما بارها خوانده   ول  میندار   جانیرا ا  اشهیآ

آفتاب درون شما     وقت عنیلحظه در حال جنگ است.  بهلحظه   ‐ ذهنمن    عنیمنَجِم   ‐منَجِم  با   شود،  م  بلند

   رون یب  یها ت یاتفاقات و ستارگان و وضع  قیکه از طر   ذهناصطالح منَجِم من به  نی طلوع کردن، ا  کند شروع م

که،    دیگو به او؟ به او م  دیگو ت. چه م هر لحظه با او در جنگ اس  دیگو کند، م    نیبش یرا پ  زندگ   خواهد م

بدون   عن ی  ی هدیب  » یهدی«که چرا جز من نجوم ب  د،یگو به ما م    زندگ  دیگو خدا به ما م  کهن یمثل ا  عنی

  : میرا بو هانی. اتیهدا

  . میقرآن کر  عنی  ینُب.  ی: کور عم.  پست  ه،ی: فرومامیلئ.  تیهدا  عن ی  یهد.  در حال جنگ، جنگنده  عنی  یحرب

از من    ریکه غ  دیگو م خود زندگ ای  شود که از درون ما بلند م  یآن آفتاب  نیالبته. پس بنابرا  دیدان را م  هانیا

و قبله    ؟ چرا در مرکزت گذاشت  دان م   ؟ است چرا در مرکزت گذاشت    ذهنمن   نی را که هم   تیهدای ستارۀ ب

از    دیآ خوشت نم   دیگو مهم پست است هم کور است.    ذهنمن   عنی.  پست و کور هست   کهن یخاطر ابه   ؟ی کرد

کنندگان  کنندگان را دوست ندارم. اُفول من اُفول   دیگو در قرآن، که م  لیخل  میابراه  عن ی  ن،یگفتۀ آن بزرگوار، ام 

  .  م یو در مرکزمان گذاشت میهست  تیهوها هم که ما اآلن با آن  ستیی زهایگذرا. همان چ  ی زهایچ  عنی

است و   یو ال غرب که، ال شرق که، جنس   تیخاص  نین را دوست ندارم و ای که من آفل  دییبو دیتوان شما هم م 

 ِم مننَجذهندائمًا با م   م دارد از درون من طلوع م  جنگد دارد و من م  اج ی را احت  نیو جهان ا  کند طلوع    گذارم

  ی ممن است رو   اشماز زمستان هم سردتر است. اگر در اطرافشان ب  ده یمردم همان  ی واکه ه   دانم بند. و من م

  . گذارند من اثر بد بذارند و حتمًا هم م

 م یاست. پس ابراه  ن»ی«ال اُحب اآلفل  نی. هممیافقط نشان بدهم، قبال بارها گفته  بار ی را به شما    هاهیآ  نیا

  د یتوان . شما هم مستمین  ذهن گفت: من از جنس من   کند افول م  نیا  د یو د  د یرا د   ذهنمن   دیگو م    وقت  لیخل

  اآلن؟   دییبو

ا ربِي فَلَما اَفل قَال  احب افلين.»   «فَلَما   جن علَيه اللَّيل راى كوكبا قَال هذَ
است پروردگار من. چون فرو شد، گفت: فرو شوندگان را    نیگفت: ا.  دید  یاشب او را فرو گرفت، ستاره   «چون

  دوست ندارم.» 
  ) ٧۶ ۀی)، آ۶سورۀ انعام ( م،ی(قرآن کر

است پروردگار من. چون فرو شد، گفت: من    نی. گفت: ادید  یافرو گرفت، ستاره  ایشب او را فراگرفت    چون

  ی ز یمن هر چ  عنی.  کند موالنا استفاده م  ن»یحب اآلفل«ال اُ  نیمرتب از ا  دینیبفرو شوندگان را دوست ندارم. م
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دوست ندارم.    دییبو  دیندارم. شما هم با  دوستمن آن را    دیآ است و گذراست در دل من م   رفتنن یکه ازب

  م یبفهم  دی. نه، بامیما عاشقش هست   دیآ که به مرکز ما م   ی زی. هر چ میدوست دار  م یاست که ما گفت  نیاشال ما ا

شد    دهیبا فکرها و مرکزِ عدم فعال پوش  میشد  دهیهمان  وقت   عنیشب او را فرو گرفت    پس  .میآن را دوست ندار

من است، که ما تا حاال   یخدا   نیا مییگو خودش را به ما نشان داد. ما م  ذهنستارۀ من نیبه شب هم می و رفت

  ن یآفل است من دوست ندارم ا  لش ک  نیکه نه ا  د ییگو. و اآلن شما م دیاده یاز شما هم پرست  ل ی. خمیاده یپرست

 ذهنمن  ذهنرا، من از جنس من که پشت سر هم م هیآ  نیا طورن ی. همستمین دیآ:  

ا ربِي فَلَما اَفل قَال لَئن لَم يهدِن ربِي كونَن «فَلَما    من الْقَوم الضالّين.» راى الْقَمر بازِغًا قَال هذَ
است پروردگار من. چون فرو شد،  گفت: اگر پروردگار من مرا    نی. گفت: اکند که طلوع م  دیماه را د  «آنگاه

  از گمراهان خواهم بود.»   د، یراه ننما
  ) ٧٧ هی)، آ۶سوره انعام ( م،ی(قرآن کر

 ن یهم  حت  تواند م  دیخورش  ا ی را در مرکزش قرار نداد. ماه    دیخورش  ای ماه    میحضرت ابراه  دیگو م  نیبنابرا  پس

  . شتریب کنندگ مطلع   ای شتریب کنندگجذب   تیبا خاص  شتر،یباشد با نورِ ب ذهنمن 

كبر فَلَما افَلَت قَال يا قَوم انّ برِيء م  «فَلَما ا ا ا ربِي هذَ   ما ُتشْرِكونَ.» راى الشَّمس بازِغَةً قَال هذَ
بزرگتر است. و چون فرو شد، گفت:   نیاست پروردگار من، ا  نیگفت: ا  کند، که طلوع م  دیرا د  دیچون خورش  «و 

  .»  زارمیب دیدان م ش یخدا ی قوم من، من از آنچه شر یا
  ) ٧٨ هی)، آ۶سوره انعام ( م،ی(قرآن کر

  : نیهم طورن ی. و هممیدر مرکزمان قرار بده  می توان عدم است، ما نم نیاز خداوند که هم ریبه غ  عنی

ّنا»  «.ينشْرِكالْم ننَا ما ام يفًا ونح ضرااتِ واومالس لَّذِي فَطَرل ِهجو تهجو  
  .» ستمیمشرکان ناست، و من از  دهیرا آفر  نیآوردم که آسمانها و زم   کس یبه سو یاخالص رو  یاز رو  «من

  ) ٧٩ هی)، آ۶سوره انعام ( م،ی(قرآن کر

  رون یکننده آسمانِ درون و انعکاس آن در ب جادیا دانم و من م کنم که من مرکزم را عدم م   دییگو شما هم م و

قرار نخواهم داد. اگر بذارم، از مشرکان    را در مرکزم  یز یمن است، خداوند است و من چ  نیکه آسمان و زم

  خواهم بود. 

  : دیگو دوباره بخوانم. م تانی هم از دفتر ششم برا تیچند ب نیا دیاما اجازه بده  بله،

    ن یپنهان، همچن ِزی بسا کار یا
    نیغافل ای با جانتان،  متَّصل

  )٣۵٩١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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    ن یز آسمان و از زم  دهیکش یا
  ن یتا گشته جسم تو سم ها،هیما

  )٣۵٩٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

  فشارد   دیباکم هم ن،یا ستهیعار
  گزارد  دیبا هم   ،برفت کآنچه
  )٣۵٩٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

که م   زیکار  اوال عنی  دیدان   م  رهیکه ما از آن ش  یزیقناتِ آب، هر چ میکشپرارزش. م  ای: چاق، فربه  نیم . س د ی گو  

ها  در درون است. ما جانمان از آن   شانیها است، بعض  رونیدر ب  شانیها هست که بعض  یکه منابع پنهانِ انرژ 

خته  جسممان سا  ن یو ا  دهیکش   رهیها ش . و جانمان از آن ذهنمن   یها انسان   یا   عنی  ن یغافل  ی. ا دهیکش  رهیش

ور که از آن   زندگ   لۀیوساست، هم به  ییای می ساخته شده که مواد ش  رون یهم از ب  می که ما هست  ی زیچ   نیشده. ا

  :دیگو م نی هم یآمده است. برا

    ن یز آسمان و از زم  دهیکش یا
  ن یتا گشته جسم تو سم ها،هیما

  )٣۵٩٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

که     ساخت  جسم   ی  ی دیکش   هاه یتو ما  ن،یاز زم  ورنی و از ا  ،انسان که از آسمان، از طرف زندگ   ی ا  دیگو م

   ن یب ذهنت م  لهیوسکه به   یز یهر چ  ن، یاست ا  هیکه توجه کن عار  دیگو پرارزش است. بعد م  اریجسم بس  نیا

  د ی است. کم با  قرض   عنی  ن، یاست ا  هیعارانکار جسم،    عالوهبه   میما جسم هست  می جسم، که بارها گفت  نیاز ا

فشارد»،    دیبا   . «کم همیبه آن بچسب  د ینبا   نیب که با ذهنت م  یز ی. هر چیبه آن بچسب  عن ی   را فشار بده  نیا

نبا  عنی  نبا   دیاصال برفت  یبچسب  دیفشارد،  «کآنچه  آن.  خ   یزیچ  آن   »،به  چسب   لیکه     عن ی  یدیسخت 

  درست است؟  م،یبرو م یاز خودمان بذار دیارا ب هان یا ها، دگ یهمان 

  نََفخت، کآن ز وهاب آمده ست  جز 
  ست  هدهیرا باش، آن دگرها ب  روح

  )٣۵٩۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  مش یگونسبت به جان م هدهیب
  محمش  عیبه نسبت با صن ن

  )٣۵٩۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  : دیگو که دارد م  دینیب م نیبنابرا پس

  فشارد   دیبا کم هم ن،یا ستهیعار
  گزارد  دیبا هم   ،برفت کآنچه
  )٣۵٩٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

خداوند و نَفَخت    عن یست»، وهاب  به جز چه؟ به جز نَفَخت. «جز نَفَخت، کآن ز وهاب آمده    م،یبرو  میبذار  دیبا

در ما   ییکه با فضاگشا  دیفتیآن دم ب  ادِیبه  د،یشنو نَفَخت را م لحظه. وقت نیدر ا  یزدیدم ا عن یکه  دیدان م

  : دیگو قرآن است. م  ۀیمربوط به آ  و .میکن فضا را باز م  وقت  شود، م  دهیدم

  ساجِدِين؛» سويتُه ونَفَْخت فيه من روح فَقَعوا لَه  «فَاذَا
  .» دیفتیسجده ب  در برابر او به  دم،یبردم و از روح خود در آن دم  انیرا به پا نششیآفر «چون

  ) ٢٩ هی)، آ١۵سوره حجر ( م،ی(قرآن کر

با    دمد، و هنوز هم دارد م   دهیبرده است، از روح خودش در ما دم  انیما را خدا که به پا  نشیآفر  نیبنابرا  پس

   ذهن. من میفت یهم که شده، در برابر او به سجده ب   ذهنمن   ای   یار ی صورت هشبه  دیو با   میریگ آن را نم   ذهنمن 

که درست است    میآور خودمان م  یاریموضوع را به هش  نیاو    مییگو را م   هان یفعال ما ا  شناسد، دم را نم  نیا

درک کند که من    قدرنیا  تواند . ذهن مرمیب  دیبا  ول  رم،یگ و نم  گذارم دم را نم  نیدارم و ا  ذهنکه من من 

  ع یاست. صن  بخشنده، از اسماء اله   اریبس   عنی. وهاب  دمیدم  عنینَفَخت    نیبنابرا  پس   .روم راه اشتباه دارم م

  محم: مصنوع استوار، ساختمان محم. 

جهان    نیکه از ا زها یچ  لی جسم ما درست شده و خ  نی که ا  دیگو به ما. م دیگو را م  هانیا ت، یچند ب نیپس ا 

و آن مهم است، همان   میبذار  میتوان است که نم   زیچ   ی. فقط  میبذار  دیرا با  هانی است، ا  تیگرفته شده عار

ا در  است. پس  آمده  از طرف خداوند  آن  که   نَفَخت جز  است.   م   جان ینَفَخت به    دیگو تمام حواست  فقط  تو 

اصل  یار یهش  من باشد،  ساکنت  قسمت  آن  به  باشد،  روح  به  دگرها    ات باشد،  آن  باش،  را  «روح  باشد. 

ا  هودهیب  دهد هرچه که ذهنت نشان م  عن ی  ست»، هدهیب آن    عن ی  د؟یکن ندارد، توجه م  یاده یفا  هان یاست، 

هستند    هوده یها بکن، آن ها را رها  آن   ،ی دیو چسب   یشد  تیهوهم   در مرکزت گذاشت  طور ذهنکه به   ییزهایچ

اصل تو آن است و آن از    کند، به تو کم نم  ی ز یچ  چی ه  دیآ ور م که اآلن از آن   یزد یدم ا   عنیاز نَفَخت،     ریغ

نسبت به جانِ    هودهیب  دیگو است. م  هودهیب  هی بق  ات،ی ار ی هشبه روحت، به     توجه کن  دیآمده است، تو با   زندگ

است. اگر ما مرکزمان    یخوب  زیچ  لیخودش خ  یوگرنه تن تو در جا  م،یگو امتداد خدا م  ، زندگ  عنی  ات،اصل

 که   ست، عال  اریشدۀ بسساخته   زی چ  عن ی  عیصن  یکه بدنمان    دید  میخواه   م،یفضا را باز کن  م،یرا عدم نگه دار
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  د ینیب طور که م جا آمده، همان   ن یچند  نیا  م، یدی) را هم داتی( آ  هان ی. بله، امیکنخرابش م    ذهنالبته ما با من 

  سوره حجر است، سوره ص است.

  سويتُه ونَفَخْت فيه من روح فَقَعوا لَه ساجِدِين؛»  «فَاذَا
  .» دیاش کنهمه سجده دم،ی«چون تمامش کردم و در آن از روح خود دم  

  ) ٧٢ هی)، آ٣٨سوره ص( م،ی(قرآن کر

انسان    کهن ی. همه، ادی اش کناست، همه سجده   ه ینَفَْخت ف  ن یهم  دم، یچون تمامش کردم و در آن از روح خود دم 

  ها ن یا  ت، یب  ن یرا. و ا  نیا  دیدان که نکرده البته، م  طان یاز ش   ر یسجده کنند، غ  دیبا  شود خدا زنده م  تینهایبه ب

  همه،  میرا خواند

  تو را   من روح هینََفخت ف تا
  : برتر آ د یو گو  نیز  وارهانَد

  )  ٣٢٠٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  د یگذار را م   یزدیشما دم ا  ییبا فضاگشا  عن ی.  کندبه ما کم م   » من روح  هیلحظه فقط «نَفَخت ف   نیا  در

باال،    ایب  دیرها کند و به ما بو  ها دگیما را از همان  تواند م  ییبا فضاگشا  نیبشود در چهار بعدتان. فقط ا  یجار

  درست است؟ 

  
  (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 

  مان. غزل به  میدوباره برگشت بله

  ؟ یگرددر آن گوشه؟ چرا تو هم نم یافسرد چه
  ؟ یگردکه جز بر غم نم تو فکِر منحوس  مر 

  ) ٢۵٠٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

را هم به شما    (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل شماره و    (مثلث عدم بلوغ معنوی)]   ١١[شل شماره دو شل    نیا

(مثلث بلوغ   ١٢[شل شماره   دیکن مرکز را عدم م  است که شما وقت  دیمف  اریاطالعات بس  نیکه ا  دهم نشان م

.  رانیرا به خودتان و به د  زیچهمه   دیدار روا م  عنی  د،یدار  شیاند  فراوان  تیوضع  ای  تیذهن   ی ،  معنوی)]

  ا ی را     و زندگ  دی هست  شیاند  یابی، کم (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل شماره است    دهیمرکزتان همان  وقت

که    یز یاز آن چ  کند فکر م   ذهنگرچه که من  د،یدار روا نم رانیرا به خودتان و به د جهان ن یخوِب ا  ی زهایچ

مرکز ما اشغال   که در حال  نیبنابرااستفاده کند.    تواند استفاده کند، واقعاً نم  توانداست، م   دهیدارد با آن همان

طر  از  نم   م،ینیب م  زهایچ   قیاست،  را  خودمان  اندازۀ    م؟ی هست  که ک   م،ی شناس ارزش  به  را  خودمان  ارزش 

بنابرام یآورد  نییپا  دهد که ذهنمان نشان م  ییهاجسم  ابه  نی.    ن ی ب  میندازی فاصله ب  میتوان اجسام م  نیخاطر 

  ا ی ما خدا    دینیب است که شما م  نیهم   یتعهدمان سست باشد، برا  میبشو  تعهدم  میتوان مان، محرف و عمل 

 نیخاطر ابه   نیاجسام مهمتر از خدا هستند. بنابرا  ها بعضموقع   و بعض   مینیب صورت جسم مرا هم به  زندگ

  .  میشن اجسام عهد خودمان را م
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  ذهن)] (شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل شماره  ، دو شل شش ضلع  نیبه ا  میرس م  نیاز ا  پس

با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل شماره و    زندگ  که م(شش محور اساس ، ی  د ینیب  شش ضلع  ی رو  

  شش ضلع  نیانسان است و ا  یوجود   قت یهم هست که حق   یاست،     ذهنصفحه است که داخل آن افسانۀ من 

مرکزش را عدم    اگر کس  دهد نشان م   (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل شماره 

من    دیگو لحظه م   نیا   عنی  کند شخص الست را اقرار م  نیا  م،یصحبت کرد   لیکند و عدم نگه دارد که امروز خ 

  کند،  او کار م  ی رو  زندگ  یی شوفا یرو یفکان است، نقضا و کن  م یتسل  نیهستم. بنابرا  زندگ  ا یاز جنس خدا 

ل  یاو را تبد  کند، م   یی. اگر مرکزش اشغال است، اگر فضاگشاپردازد م  تیاگر مرکزش باز شده است به خالق 

شده است، گشوده   یچون درونش عدم است و فضا   شود، منعکس م  رونیدرونش در ب  شهی. و چون هم کند م

  است.   یدرد یاست ب یاست خوب ین رون یدر ب شهیهم

که الست را    یآن    ی، نه؛ براذهن)] (شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل شماره   یآن    یبرا

لحظه    نیخدا را در ا  قضاوت الست اجسام را گذاشته و خودش قضاوت دارد،    یجا به   کند، اصطالح انکار م به

خداوند  ییشوفا  یرو یاز ن  کند، م   زهیست  کند با آن مخالفت م  رد،یپذ نم  دیآ لحظه م  نیصورت اتفاق اکه به 

  رون یمرکزش در ب  جهیندارد که به او کم کند، در نت    لحظه به او دسترس  نی. خداوند در اکند استفاده نم

اتفاقات    کند، م   جادیدرد ا  شود، منعکس م  رونیبد است، در ب  دیو د  تمرکزش پر از درد اس  شود، منعکس م 

  کند.   ییبشود فضاگشا م یتسل کند اتفاقات بد مجبورش م افتد، او م یبرابد 

و   می،  بدون اتفاقات بد تسل(شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]   ١۴[شل شماره شخص    نیا

  مرکزش   که کسآخر  خاموش بوده و دست   اش ذهنمن    عن یذهنش،    شهیرا از اول کرده است و هم  یی فضاگشا

در درون و    فراوان  تینهایب   عنی   زندگ  و فراوان  شود خدا زنده م   تیو ابد  تینهایبه ب  دارد، را عدم نگه م 

، دائماً حول ذهن)] (شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل شماره   ی  نی. اشود او م   بینص   رونیب

محدود حوش  دائمًا    گردد م  یابی و کم  تیو  ذهنش  متأسفانه  من و  است،  طر   اش ذهنفعال  از  را    ق ی خودش 

موقع به    چیو ه  دارد نگه م   کند م   ریتعم   کند، مالمت، خودش را درست م  میمقاومت و قضاوت و امروز گفت

  . شود او زنده نم او و فراوان تیخدا و ابد تینهایب

  *** بخش دوم  انیپا*** 
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  ؟عمران، چرا از آلِ فرعون  آمد موس چو
  ؟ یگرددم، چرا همدم نمخوش  سی آمد ع چو

  ) ٢۵٠٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

در واقع    دیآ و باال م  شودم  داریاز درون ما ب  میدیکه امروز د  طورن یدو هم هر  خوش دم، سیعمران و ع   موس

وجود آمده که  ما به  یامان برا  نیا   وقت  ؛یدار  ذهنکه تو من   دیگو هاست، پس منماد آن   ست خود زندگ 

   رون یباال، چرا تابع فرعون ب  دیایبشود و طلوع کند ب  داریبودن ما از درون ما ب  موس  ای ما،    ییموسا  تی خاص

  ست،  دگیاست از جنس همان  طان یاز جنس فرعون است از جنس ش   ذهنمن   دیدانم   ،یدار   ذهنچرا من   هست

  د یکن توجه م  ، چرا هنوز تابع فرعون هست  عنی  ،چرا از آلِ فرعون  پس  جهان است.  دگیهم تابع همان  دگ یهمان 

است، چرا    غمبریآمده فعال پ موس   د یگو م   وقت  .میده نم   ح یتوض  ر یرا د هال یهستند، ما تمث  لیتمث   هان یکه ا

   معن   دیدان م شما  را    هانیا   لو فرعون را و  داستان موس   زند م  لیرا  تمث  آن   ،هنوز تابع فرعون هست  تو رفت 

شده به خودش   داریب  یار یکه در واقع هش  لحظه تو به موس  نیاآلن در ا  که وقت  ستن یآن ا  معن  .ستیآن چ

خدا زنده   تینهایو به ب  ستادهیخودش ا  یذات ما که رو   ای  یاریمنطبق به خودش هست هش  یاریهست، هش

است،    رونیتابع فرعون ب  هنذو من   یاساخته   ذهنمن  یاشما وجود دارد، چرا رفته   یامان برا  نیا  شده وقت

ساطع کند    یی که زنده کننده باشد، انرژ  بزن  یی هاحرف   توان م   ، داشته باش  یزدیدم ا  توان تو م  وقت   چرا؟ 

زنده کنندۀ من  مس   ،باش  ذهن   یهاکه  با  نم  حیچرا  نم  حیهمدم مس  چرا  ؟ی شوهمدم    چرا   ؟ی شو درونت 

  . زند حرف م ذهنمن  نیا اشهمه و حرف بزند،  دیایدرونت باال ب حیمس  یگذار نم

را    که حرف زندگ   یشو بلند نم زندگ   تینهایخودت، ب  صورت من اصلچرا به  د یگو دارد م ر یعبارت د به

انعکاس    حاال   است.  رونیب   ذهن  یهاتو حرف بزند که زنده کنندۀ من   ق یاز طر   خداوند زندگ  ی گذار نم  چرا  .بزن

 اند.زنده   بود که به زندگ  می خواه  هم ما حتماً در حلقۀ کسان  رونیدر ما اگر درست انجام شده باشد در ب  هانیا

  دم موالنا هست هم  موالنا هست   ار ی هم تو    رون یدم باال آمده باشد، در بخوش  سیعمران و ع   در شما موس  اگر

توجه    ، یاصال ندار   ا ی  ی کم دار   ذهنهستند. احتماال ً دوستان من    دوستانتان از جنس زندگ  ، هست  ر یبزرگان د

دوست    ذهن   ی هاچرا هنوز با من   ؟ی رو زنده هستند نم    که به زندگ  یی هاانسان   یچرا به سو   دیگو م   د؛یکن م

  ست ذهنمن   نیا  پس  بشود.  جادیا  ی بذار  د یرا در خودت با  رییتغ  ن یا  دیگو در درون هم م  ؟رون یدر ب  هست

  اما   است.  رون یب  ی ها دگیتابع همان  هاگد یهمان  قی، آل فرعون است از طرذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره 

  در ما وجود دارد.    سیو ع ، امان باال آمدن موس(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره اآلن 
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   نور مصطف   ا یبودا در اصطالح عرفان     و حت   سیع  ،هستند. موس   ل یتمث  هان یکه ا  دیکن کردم توجه م   عرض 

اند،  خارج شده ذهناز من  عنیهستند  یار یشده به هش داریب یاریهمه هش  هانیکه لقب حضرت رسول است ا

  ن ی بنابرا  پس  .می را در خودمان زنده کن  تیخاص  نیا  میتوان ا مدر مرکزشان ندارند و همۀ م  دگ یهمان  گونهچیه

،  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   درون و عدم کردن مرکزت  یامان باز شدن فضا  وقت  دیگو دارد م

ا  سیو ع  نماد موس  نی که هم  تینها  یصورت ببه   ت ا ذهنمن   گذاشت   ،یستاد یهست وجود دارد چرا هنوز 

همه را   کش که مخرب است همه را م   ذهنمن   یانرژ  نیحرف بزند و با ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره 

    .کن م  حالیب

 لیذل  دانم بشود نم   لیعل   کس  ی تا    زند م  شین  ی  رود که هر جا م  ستیعقرب  ی   هیشب  ذهنواقع من   در

  مد  ما را م ی انرژ  ما، کل ش یپ دیآ م  کند م بت یآدم افسرده که دائماً غ   ی د ینیب  م  شما  بشود ناتوان بشود.

   سم  یزد  شین یعقرب  یاو آمد مثل  . حال ما خوب بود ، وقترود م کند حال ما را خراب م برد، م

ما    به  ن؛یاثر قر  ندیگو را م  ن یا   ود،دور، تا حالمان خوب بش  میندازیب  میسم را بن نیا  دیوارد کرد تا حاال ما با

امان استفاده کن.    نیاز ا  شر کن  خواه م   میامان وجود دارد. امروز هم گفت  نیاول ا  دیگو دارد موالنا م

به آن زنده    ستده ینور برگز  ست درون که همان نور مصطف  و موس  سیو به ع   میفضا را باز کن  م یتوان همۀ ما م

  .میبشو

   عهد بشست ز سست   ،عهدها بست  با حق چو
  ؟ یگردقولِ عهِد جانبازان، چرا محم نم  چو

    )٢۵٠٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،یمولو(

  م یداد  لیتش   ذهنمن   میاها؛ و آمده همۀ انسان   م یکه ما جنس تو هست  م ی: با خداوند عهد بستدیگو م خُوب دیر  

از   م،یاز جنس جسم هست م یست یاز جنس تو ن میی گو . اآلن ما ممیغلط شد، عهد را بشست دمان ید میسست شد

ان  شو جان  شناسند خودشان را م   ی ها دگیهمان  مثل جانبازان که  ییآ چرا نم  حاال  . می هست  طان یجنس امتداد ش 

باز شده   یو فضا  و فضا را باز کن  یانداز را نم دگ یهمان چرا ما مثل جان ماست.  دگ یچون همان  بازند، را م

   ها  لیخ   زدیرلحظه فرو م  نیا  تی وضع  دینیب . شما م ست از جنس زندگ  کهنیا  یبا مرکز عدم محم است برا

را    تان و زندگ   دیکن فضا را باز م   دیشما دار  ول   .کنند بنا م  زندیر مکه فرو  هاتی وضع نیا  یرا رو  شان زندگ

را شما    هات ی وضع  شوند متولد م  نیتازه از ا  هات یو وضع  ست که خود زندگ   دیسنگ سفت بنا کن   ی  ی رو

ه گشوده شد  یفضا   نیاست و اصل هم ا  زندگ   شوخ  ستین   یلحظه جد  نیاتفاق ا  دیدان م  شما  .دیریگ نم  یجد

  ست اصل خودش است. ا
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(افسانه   ٩[شل شماره   ها دگیهمان   میآمد  م، یکه ما از جنس تو هست   م یکه ما با خداوند عهد بست  د یگو م  پس

نه ما از    میگفت   میعهد را شست  نیغلط شد، ا  دمانیدر مرکزمان، عهدمان سست شد، د  میرا گذاشت  ذهن)]من 

[شل  دیکن   بازشما فضا را    دیگو و اآلن م   دینزن  ریحرف را د  نیاآلن شما  ا  دوارمیکه ام  میجنس جسم هست 

  ذهن)] (افسانه من   ٩[شل شماره   هان یچنقطه  نیاز ا   ی  ییبا هر فضاگشا  و  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شماره 

[شل  دیو فضا را باز کن   دیتان را بباز جان   د،یندازیو در مرکزتان است ب  دیپرست را که مثل جان شماست که م

شل است، خودتان    ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ن یا  د،ی،  محم بشو(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شماره 

  . دی، محم بشو(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره دیرا سفت کن 

که   ، به محم م یرس و شل بودن م  از سست میاندازرا م  ها دگیما همان شود درون بازتر م ی چه فضاهر پس

  . میشو م  از جنس زندگ  میدار کهنیا ی برا میبه خودمان اعتماد کن  میتوان خودمان م

    یساز خاک چون موشان به هر مطبخ ره انِیم
  ؟یگردطارم نم  نیماننِد سلطانان بر ا چرا

  ) ٢۵٠٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 دهد  اش را به اصطالح امتداد مالنه   هاست، دگیدر داخل همان  هاست دگ یهمان  رِیکه منظور ز  نی زم  ریاز ز  موش

هست که    دگ یهمان  ی  ییهر جا  میگرد مان مدر ذهن   میرو ما م   عنیباال؛    دیآ م  یااز هر آشپزخانه   رود و م

همان آن  با  م   کس  ا ی   میهست  دهیما  دوست  او  با  از خاک   میخواه  م  م،یشودارد  منظور  بدهد.  ما  به  آن  از 

  ی ابه هر آشپزخانه   ها دگی همان  نیزم   رِ یز  ای   نیزم   انیم   ای  ن یزم  نیمثل موش ب   نی بنابرا  پس  .هاست دگ یهمان 

از آن    م،یشو ما هم جزء عضو شما م   د،یما را هم راه بده  م،یشو آشنا م  میرو . باالخره ممیکن راه درست م

جهان    نیها در اآشپزخانه   نیا  م،یریگم  میشیاند م   یریتدب   ی  ای  م،یریگ به زور م   ای   د،یبه ما هم بده  دگ یهمان 

 ن یمثل موالنا در ا  ییهاانسان   عن یو مانند سلطانان،    د یکن ها را فراموش نم:  چرا آشپزخانه دیگو م   هستند.

  شد.  یطورن یپس ا ،ی آسمان دار. تو  دیگرد نم شود که درون باز م آسمان  نیطارم، در ا

  ها، ن یچهمان نقطه   عن ی  ها، دگ یهمان  نیدست آوردن ابه   ی، براذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره شخص    نیا

مرکز    می خواه اما ما م  رودآماده است م   ای  پزند را م   ها دگ یهمان  نیکه ا  ییبه هر جا  ها دگ یخاکِ همان   ان یدر م 

انسان)]  ١٠[شل شماره را عدم   باز کن  م یکن  (حقیقت وجودی  را  ب  هان یچنقطه   نیا  م یفضا    ن یا  در   .میندازیرا 

مثل موالنا و حافظ     مانند سلطانان، پس سلطانان  چرا   .م یپرواز کن   جا ن یا  ت،ینهایب  شود آسمانِ درون که باز م

  .  کنند فضا گردش م نیدر ا کنند، فضا پرواز م نیدر ا و فردوس
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  :  دیگو بخوانم، م  تانیبرا ٣٩٧٧ تیدفتر سوم، ب یِرا از مثنو  ت یچند ب نیا

جانش، موش شد، سوراخ جو    مرغ  
  از گربان او عرِجوا  دیشن چون

  )٣٩٧٧ تی دفتر سوم ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  و قرار   دیسبب جانش وطن د زان
  وار  موش ای سوراخ دن نیا اندر

  )٣٩٧٨ تی دفتر سوم ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  گرفت   ییسوراخ بنّا نیدر ا هم
  گرفت   ییخوِر سوراخ، دانا در

  )٣٩٧٩ تی دفتر سوم ب  ،یمثنو ،ی(مولو

باال بخورند او را،  به    ندیآکوچ دارند م   یهامرگ   عن یکوچ    یهاگربه   دیکه د  مرغ جان انسان، وقت   پس

  م، یکن تجسم م  میدار  .دیباال برو  د یعروج کن   عنی. عرِجوا  ها دگی همان  ریپرواز کند موش شد رفت ز  کهن یا  یجا 

  م ی بخور  م یریمرغ را ب  نیباال ا  م یکه برو  ندیگو کوچ م   یها درخت و گربه   ینشسته است مثال رو   ییجا  ی مرغ  

که عالقه داشتند    ییزهایشان و چو دخترها با عروس   شانمثال پسرها با توپ   میکه ما آمد  زندگ  یابتدا  عنی

برنخواستند،     زند، یها برخ آن  یاز رو   کهن یا  یقرار گرفتند به جا  دیمورد تهد  ها دگ یهمان  نیا  شدند، وقت   دهیهمان 

جان انسان،    مرغ  .کنند حرکت م  ها دگیهمان  نیو در ا  ها دگ یاند در همان رفته   جهیها در نت به آن   اندده یچسب

  ز یچ  ی  م؛ییآمد بوما خوش   دیکوچ را با  یهاکوچ، مرگ   ی هاکه از مرگ   وقت   موش شد سوراخ جو...

  خواهد  م  د،ییتان را بشوببرد، شما دست  نی را از ب  نیا  خواهد  م  زندگ   م،یهست  ده یبا آن همان  م یکوچ دار

  باشد، متعلقات باشد؛ مرگ کوچولو آمد، برد آن را.  ی جسم ماد  ی  خواهد انسان باشد، م

  لۀ یوسکه به  استیدن  نیسوراخ کجاست، سوراخ ا  دیگو اآلن م   ا،ی سوراخ دن  نیاست که در ا  نیهم   ی: برادیگو م

هست.    ریراه به همد  هادگ یهمان  دروناز    دینیب . مدهد را نشان م  ای دن  نی. ذهن ما امینیب ما م  ها دگ یهمان 

  ی است، تو   است که جان ما که آسمان   ن یخاطر هم: بهدیگو م   . میکن حرکت م  ها دگیما در ذهن داخل همان

که    می فهم نم  م،یکش همه درد م   ن ی. امیکن    زندگ  میتوان در ذهنمان م  میکن کرده. ما فکر م   ر یگ  ها دگ یهمان 

  ها،  دگ یدر همان  شاست که جان لیدل نی: به ادیگو م .ست ین زندگ یجا  ها دگ یهمان ست،ین زندگ  یذهن جا 

   حاال بعض  .ماند است، نم  تیسوراخ موش است، محدود  نیقرار گرفته؛ وگرنه آدم بداند که ا  ا،ی سوراخ دن  عنی

  . م یکن دردش را حس م م،ینیب حداقل دردش را م   ول م،یفهم آن را نم  معن م،ییگو ها به لفظ مموقع 
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ها  موقع   که بعض  دی . شما نگاه کنمیساز م  یسوراخ موش را حساب  ن یما ا   عنی گرفت»،    یی خ بنّاسورا  نیدر ا  «هم

پارکِمییگو م چه   :  م  نیا  یجور ذهن،  را  هرچ  م یساز پارک  جا  یز یو  سِر  در  داد  شیرا  ما     م؛یقرار  همسر 

خودش   یهست سرِ جا   دگیاصطالح همان به . هرکدام، هرکجا،  جان یجاست، پدر و مادرم ابچه ما آن   جاست،نیا

  ی ز یچ  است که چه   نیا  یبرا  م،ی که اخذ کرد  دانش  م،یهم که گرفت   ییو دانا  میآن  را ما کرد  ییقرار گرفته و بنا

: سوراخ  دیگو پارک م   یجابه   جان ی. امیپارک را بساز  نیقرار داد با کنترل، که ا  شود  ذهن کجا م  نیرا در ا

  ی جور ما هم درست کردن سوراخ موش است؛ چه  ی دانش ما، دانش سوراخ موش است و فن معمار پس موش.

  از ما، سوراخ موش درست کردند.  بعض عنی چ،یدر پ چیپ ها . بعضمیدرست کن 

:  د ییبو  دیتوان ! شما مدیسوراخ موش! بپر   دیکوچ آمد سراغتان، نرو  ی ها: اگر مرگ دیگو موالنا دارد م  پس

مقاومت    خواهم نم  ن، یزم   ر یبروم ز  خواهم  بپرم، نم  توانم ام، اگر گربه آمد باال م شاخه نشسته   ن یا  یمن رو

. امروز  مینکن  شیرها  م،یبچسب  دیبا  نیزم  ریز  میبرو  کهنیا  یکه گرفتم نگه دارم، برا   یزیچ  نیا  خواهم کنم، نم

  ، ی زدیا  دنِ یاصطالح آن دمبه   راز، یبه آن، غ  م یرا نچسب  آفل  یزها یچ   ن یگفت که: ا  م، یداشت   رید  یِ هم در مثنو

توجه    ی رید  ز یآن به چ  رازیتان، غقسمت ساکن   ، یار ی روح، هش  ا ی  د،یآ فکان که دارد م باد کن   ، یزد یدمشِ ا

  هرحال؛خواهند رفت. به  هان یا کهن یا یراب د؛ینکن

  د ی که مرورا در مز   ییهاشهیپ
  د یگز  د،یسوراخ کار آ نیکاندر
  )٣٩٨٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شدن  رونیآنکه دل بر کند از ب ز
  از بدن  دنی شد راه ره بسته
  )٣٩٨١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  د ی انتخاب کرد. نگاه کن   شد، م  ها دگ یشدن همان   ادیرا که سبب ز  ییهاشه یآن پ  ا،ی سوراخ دن  نی: در ادیگو م

به    دائماً   .میکن انتخاب نم   کند، م   شنهادیشده پگشوده   ی که فضا   ییهاشه یبخشش، پ  شۀیحضور، پ  شۀیکه ما پ

هست   نیا چ   م یفکر  چه  ا  یزی که:  چ  ی برا  ز یچ  نیدر  چه  هست؟  م   ها دگیهمان  یز یمن  اضافه  تمام    کند؟ را 

 ن یکه از ا  میادل برکنده   ریاصال، د  می ندار  دیجا که ما ام آن   از   مطلب هست.  نیاصطالح صرفِ ابه   مان،ییدانا

را در    ییهاکردن، پس حرفه   ادی و ز   افزون  عن ی  دیمز  ما بسته شده است.  یراه آن هم برا  م،یبرو  رونیسوراخ ب

  رون یفکرِ بکه ما اصال به  ییجاآن   از  .هاست دگ یشدن همان   ادیکه سبب ز  میکن انتخاب م  ای سوراخ دن  ایذهن  
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ن  برکنده   می ستیرفتن  دل  نم مییگو م   ا یو    میاو   اصال  : ا  رون یب  شود از  منتظرند.    نیشد  ها  سوراخ؛ چون گربه 

  رفتن آن هم بسته است.   رونیراه ب نیبنابرا

  ی بانگ و آواز یِچون حلقه بر درها برا چرا
  ؟یگرد محرم نم  در حلقۀ مردان دم چرا

  ) ٢۵٠٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  زند،  تَق! دائماً حرف م تَق. ذهن ما هم مثل آن است، تَقکند  تَق! صدا متَق: تَق زننددر است، م   یکه رو  یاحلقه 

: چرا ذهنت پر سر و  دیگوم  کارها؛ نیاز ا کند، حق با من است، من بهترم، دفاع م  کند، جدل م  کند، بحث م

که،    زن درِ خدا را م   تو، اگر فکر کن  زن که م  یدر  ن یبه ا  ؟زن را م   ت؟ دِر چه کس صدا مثل حلقۀ در اس

درِ معشوق را زد؛   عن یآمد درِ خدا را زد،    یهست که:    ادتانیدر زدن را هم    آن  که.   کند خدا درش را باز نم

  ش یها دگ یو همان  دیکش  ارانهیهش دردِ    رفت،  برو!  ست،ی دو تا «من» ن  یگفت: من هستم. گفت: جا   ه؟یگفت: ک 

. گفت:  در هم «تو» هست  رونِ یب  ، هم «تو» هست  نیگفت: ا  ه؟یرا انداخت و برگشت، در را زد دوباره. گفت: ک 

ب بارها خوانده   نیا  داخل.  ایپس  را  مثنو   میاقصه  اول  دفتر  از   ،: چرا؟ چون حلقۀ در هستدیگو م   .یدر  پر 

لحظه محرم     یاند و  که به حضور زنده  ییهاانسان   عنیردان؟ کدام مردان؟  در گروه م  ی رو سروصدا. چرا نم 

  ؟  کن نم  دایمثل موالنا پ یار ی  تاچرا چند د؟ یگو که موالنا چه م کن درک نم  قیلحظه دق  ی چرا  .یها بشو آن

لحظه    یراه به حضور زنده بشوند و  ن یکه در ا  کنند م   دارند سع ا یکه به حضور زنده است؟   کن نم دایپ ار ی

راه انداختن،   اهویهمه سروصدا و ه نیکه: ا بفهم  ،را بچش مزۀ زندگ  ،و فضا را باز کن  یها محرم بشوبا آن

  ندارد!  دهیفا

نه! ساکت،    ای: من حلقه بر در هستم؟ لحظه به لحظه: تَق! تَق! تَق! تَق!،  دیی از خودتان، بو  دیسؤال بن  ی  شما

  پس   .نندیب نظر م   یار یهستم، که با هش  ی رید  ی هاارتباط با انسان  جادیو ا  ییذهن خاموش، درحال فضاگشا

  ها  دگ یانلحظه و لحظۀ بعد، هم  نیکه ا  که: هرکس  دهد ،  نشان مذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره شل    نیا

  ندارد.  دهیفا نیمثل حلقه بر در است و ا  نیا زند، ها حرف مبرحسبِ آن کند، م  یرا تحر

شماره   ی  نیا  ول انسان)]  ١٠[شل  وجودی  حلقۀ  (حقیقت  در  عدم کرده،  را  مرکز  باز کرده،  را  فضا  ، که 

   : واقعاً دوستانتان چه کساندیارتباط گرفته و شما از خودتان بپرس  هامحرم حضور قرار گرفته و با آن   یها انسان

نشان   د،یهست  ذهن  یهادر حلقۀ من   اگر  ؟ذهن   ی هامن  ای   دیزنده به حضور هست   ی هاهستند؟ در حلقۀ انسان 

  . دیها هست که شما هم جزو آن  دهد م
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  ؟ داِر مفتاح چو دشمن د،ی بسته بشا چونه
  ؟یگرد گردد، چو بر مرهم نم  خسته بِه چونه

  ) ٢۵٠٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

ادیگو م حال  یجور بسته چه   ذهنمن   نی:  در  مفتاح دشمن   کهباز بشود،  [شل    ذهنمن   نیا  عنی  ، دارندۀ 

در لحظه به لحظه، سروصدا    قرار باشد که مثل حلقۀ  اگر  .ستیی،  دشمن فضاگشاذهن)] (افسانه من   ٩شماره 

امییبو  م، ی کن در  هستم!  منم  منم هستم!  هستم!  منم  ادشمن   صورت نی:   ١٠[شل شماره مفتاح    نیدارندۀ  

  شود تر مشدۀ درون است. هرچه فضا گشوده گشوده  یکه مفتاح درواقع فضا   م، ی، هست(حقیقت وجودی انسان)]

   ذهنبسته، من   ی، فضا ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ِر بستهد  نی: ادیگو م  است.  دی کل  نیبا مرکز عدم، ا

.  هست   ید یتو دشمن هر کل   ذهنصورت من به   که درحال  رون؟،یب  دیدرش باز بشود که شما برو  یجور شما چه 

[شل  است که ما دشمن    نیا  اش معن   م،یکن را ما فعال م  ذهنمن    لحظه وقت  نیا  در   است.   طور ن یواقعاً هم هم 

  . میهست ییفضاگشا  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شماره 

صورت  به   ای   م؛یهست   ییباال، که دشمن فضاگشا  مییآ م  ذهنصورت من به  ا ی:  میلحظه دو تا انتخاب دار  ن یا  عنی

کند    نیبش یپ  خواهد م  هات یمنجم که براساسِ وضع   ِ ذهنهست، مخالِف من   یحرب  نیکه گفت: ا  ،یی فضاگشا

بابت بود که شما   نیبه منجم از ا  انتقاد  .ردیگ ممسبب را درنظر ن  رد،یگ اوضاع را؛ درواقع اسباب را درنظر م

.  دی ، در مرکزتان گذاشتذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره باشد   ذهنمن    نیرا که هم   تیهدای ب  ای   هدا،ی نورِ ب

خدا، که    ی سوبه  کند  م  تی هدا   ذهنمن   ن یها را هماز انسان   ل یکه خ  ر حالتندارد، د   تینورِ هدا  ذهنمن   نیا

  ی ار ی ، هشذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   جانیدر ا  ، خسته، زخم   نیکه: ا  دیگوم  .شوند دائمًا از خدا دور م 

  ی ار یکه هش   ، زخم   ن یکه: ا  دیگو م   سببِ زخم است.   دگ یهر همان   دهد، به ما درد م   دگیشده. هر همان   زخم

وحوشِ  حول   اگر  !یگرد وحوشِ دوا و مرهم نمتو حول   که حالش خوب بشود؟ درحال   یجور شماست در ذهن، چه 

م شماره  گشت مرهم  انسان)]  ١٠[شل  وجودی  با(حقیقت  م   دی،  عدم  را  فضاگشا  یکرد مرکز  [شل    ییبا 

حالت خوب خواهد    یجورچه  ،ی زیست تو م  دی! اگر با دوا و کلدواست  نیا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شماره 

  گشوده نخواهد شد. عن یشد؟ و در تو گشوده خواهد شد؟ 

و    م یکن  ز یپره  د یبا  م یرا در مرکز نگه دار  ها دگیما همان  کهن یکه: از ا  دیگو به ما م  ات یاب  ن یهرکدام از ا  پس

ها را  آن   م،یکوچ بشو  ذهننسبت به من   م،یرا بشناس  ها دگ ینظر، همان   یار یو با هش  میمرتب فضا را باز کن 

  . میتا آزاد بشو م؛ینداز یب م یکن ییرا شناسا  مانی جا که مقدور است دردها تا آن  م،یندازی ب م،یانکار کن
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  :دیگو بخوانم، م یرا از مثنو  تی سه ب نیا دی اجازه بده بله،

  فَتا  یکه: بر رزق ا غمبریپ گفت
  ها ست و بر در قفلفرو بسته در

  )٢٣٨۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و آمد شدِ ما و اکتساب  جنبش
  بر آن قفل و حجاب  مفتاح  هست

  )٢٣٨۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ست یدر گشادن راه ن نیا د،یکلیب
  ست ینان سنّتِ اله ن طلب،یب

  )٢٣٨٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ی : حضرت رسول فرمود که بر رزقِ حضور ا دیگو م  .دی ما، شما حفظ باش  میخوان م   تان یرا مرتب برا  تیب  نیا

ذهن   نیدرِ ا میرا فعال کن ها دگ یدر فروبسته هست، اگر قرار باشد ما مرتب همان  کهن یا یبرا ست؛یجوان، راه ن 

  ن یقفل است. ا ی  دگ یهر همان  عنیها هست. قفل یاد ی ز ی هامثل زندان، و قفل   م یجا ماندبسته است، ما آن 

را    دگیو همان م ینی عدم بب  یِار ی لحظه با هش نیدر ا اندازۀ کافباز کند که اگر ما به   تواند م  زندگ   طقفل هم فق 

   مزۀ عسل زندگ    اندازۀ کافبه  اگر  .می ندازیب  د یکه با  میو بدان  میداشته باش  لیاگر م  م، یندازیب  میتوان م  میبشناس

ا میباش   دهیرا چش آمد شدِ ما و اکتساب»،  ب  دیباش  ایپو  دیشما با  م،یما بجنب   کهنی. «جنبش و  اول هم    تیو 

  . کرد صحبت م  ییایبه پوراجع 

 شود است، م   نک ی ع   یجسم است،    د ینیب آن م  نکِ ی که با ع   ی که هر باور   دیرا داشته باش  نیدرکِ ا  د یشما با

  م ی و هرکدام را قفل بن میبشو دهیها همانبا آن  م،یباورها را بپرست دیو ما نبا شودرا درآورد، باور عوض م  نیا

فضا را باز    م،یباش  ایپو  م،ی ما بجنب  کهنیا  نی. پس بنابرازدیست م  دیبا کل  عن ی  زد،ی ست قفل با مفتاح م  نیکه ا

به   میبرو ،ییتای یفضا  میبه ذهن، برو مییای ب ،ییتای  یِفضا  میوبر در مرکز ماست، ه یز یچچه  می نیبب  م،ی کن

   عن یاکتساب    رون،یب  میبش  ها دگیحضور است از همان  یِاریرا که هش  یار یهش  نی با زحمت ا  نیذهن و واقعاً ا

تا مرکز را    ،ی آزاد  ی مساو  یی شناسا  ر یعبارت دآن قفل است؛ به  دی «جنبش و آمد شدِ ما و اکتساب» کل  ن،یا

   توان نم  دی: بدون کل دیگوم   است.   دیکل  ییو مرکزِ عدم و فضاگشا  کن  ییرا شناسا  دگ یهمان   توان نم  عدم نکن

ا  ، حضور نخواه  یاریکه با مرکِز عدم، با هش   را نداشته باش  نی. و اگر طلب ادر را باز کن  نیا   ن ی خداوند 



ۀ   برنامه              Program # 885                                                     ۸۸۵مشار

  52صفحه: 

که به   ستین  اش سب زندگ  ست،یروشش ن   ست،ی. بدون طلِب ما، خداوند سنتش نکند نم   بتیسعادت را نص 

  .  میبخواه  دیما نان بدهد با

  جان، که خاکِ راه او باشد  ی آنگه سر بود ا سر 
  ؟ یگردسر، چرا پرچم نم  یا تشیعشق را ز

  ) ٢۵٠٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

  سه یمقا  دیآ دستِ انسان مشده با مرکز عدم بهگشوده   یِکه از فضا   یریسر د  یرا با    ذهنسر من  نیبنابرا  پس

 ٩[شل شماره   هاست دگی که  عقلش برحسبِ همان   یسر   عنیکدام سر؟    ست،یسر، سر ن  نی: ادیگو . مکند م

(حقیقت وجودی    ١٠[شل شماره   می فضا را باز کن  وقت   شود؟سر م  پس ک   ست؛یسر ن  ذهن)](افسانه من 

باشد     ذهن، که عقل من ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره عقل ما    نیکه ا  م ییو بو می باز کن  تینهای ب  ،انسان)]

  عقل خداست.  کند،  ، بشود که کائنات را اداره م(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره عقل   نیقربان ا دیبا

  یِ پا  رِی. زمیرینگ یرا جد دیآ م  ها دگیهمان دِ ی، که از دذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره را   ذهنعقل من  عنی

 د ی نیب م  ذهنبا من   یجور  ی   امروز مطرح شده بود که شما وقت    سؤاالت  ی  ن یهم  ی برا  م،یعقل له کن  یآن  

  د، یکن م   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   حضور  دِید  یِفدا   د،یکن موالنا م   د ید  یِرا فدا  دنیجور دکه آن 

  ر یعبارت ددر راه دوست؛ به   دیکن را درواقع قربان م  دیآن د  دی شما دار  کند، ذهنتان مخالفت م  که الدرح 

عدم، از   سر است که با مرکزِ موقع سر .شود موقع سرتان سر مپس آن  د،ینیخدا بب ای  زندگ دِیبا د م یخواه م

،  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره شده  گشوده  یِفضا   نی: ادیگو موقع م عقل کل استفاده کند، بعد آن

و پرچم   یبشو یعشق که تو با او  نیجان» از ا یا تشیپرچم. «ز عشق را عنی تی است، را در ما پرچم زندگ

    ؟یشو  مآن پرچم ن   نتِیچرا ز ،ی بشو پرچم واقع  ،یاو بشو

کند.    انی خودش را ب  خواهد خداوند م  نیپس بنابرا  ؟»ی گرد سر، چرا پرچم نم  یا  تش ی«ز عشق را  نیبنابرا  پس

مو است، پرچم دوم. بله،   معن به  جا ن یبا پرچم، پرچم در ا کند  م ی دارد. باز   تیرا   عنی صورت، دارد به   پرچم

   ی   ای  قشون   ی  یها اصطالح علمبه   می. قدزندیآو  اسبگردن    ایمو که بر سرِ علم    یابود، پرچم دسته   جانیا

آو  ییهانت یز  یدارا   پادشاه هم    زانیبود که  اآلن  هم هست.  اآلن  پرچم   زندیآوم  ییزها یچ  یبود،    ی ها از 

گذاشته،    تیا رار  اسمش را، اسم پرچم اصل  جانیدرواقع در ا  واسمش پرچم است.    نیها هم مختلف، که آن 

هر    کهن یا  یآن باش، برا  نتِیز  ذهنصورِت من به   ای که: تو ب  دیگو پرچم است. م   ای علم است،    نیهم هم   تیرا

عقل ما، عقل ذهن ما    ردیظاهر شود و درست است که عقل است اگر از آن سرچشمه ب  دیایکه ب  عقل اصل

خدا، که    پرچم اصل  نت یز  یِمو   شود اگر درست باشد، م   شود آن م  شود، م  دهیکه به ذهن د   یزیچآن   ،عنی
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  د یای ب  اگر از زندگ  تواند آن م  ر،ید  میدیرا که با ذهن د  یزیهر چ   عنی  کند؛ ما طلوع م   قیاست که ازطر  یآفتاب

که    ، وقتذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره سر ما    پس  .ستیسر ن  ست،یهم ن  نتیباشد وگرنه اصال ز  نتیز

[شل    م یو فضا را باز کن  می عقل را از دست بده  نیا  م،ی سر را از دست بده  نیاگر ا  ست،یسر ن  م، یهست   دهیهمان 

انسان)]  ١٠شماره  ز   عنیکه عقل سر ما    دید   می خواه  جیتدر، به (حقیقت وجودی  دارد  ما   لَم خدا    نتِی ذهنع

  .  میرو که جلو م  جیتدربه  شود، م

  ؟ یدیمه تُرنج  شِیپ به بارانیچون ابِر ب چرا
  ؟ یگردعالم نم  نیهمچون مه تابان بر ا چرا

  ) ٢۵٠٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

تا حاال. در آسمان    دیدید  بارانیچراها آگاه کردن است. شما ابرِ ب  نیها، ا  ستیچراها مالمت ن  نیا  دیکن م   توجه

نم  یابر  ی ندارد  باران  جلو  خواهد هست  فقط  ا  ای را گرفته    دیخورش  یببارد،  خوب  گرفته.  را  ابر    نیماه 

  ! ؟ باران بده  ؟یببار   خواه م   ، را گرفت  رنو   ینور را گرفته. حاال جلو   ی . فقط جلو چ یچه است؟ ه  تشی خاص

جهان است.   نیا   و باران ابر سبب آبادان  د یخورش یرما. گرما هم گ  دیاز خورش   م، یخواه  ما از ابر باران م   چون 

چه    نیا  آقا  است.  ذهنمن   نیرا هم گرفته و ا  دیخورش   ی تنها باران ندارد، جلو آن باال هست نه  یابر  یموقع  آن

  .  ذهنبودن و مضر بودن من  اثری ب انیب ی برا  نیاست ا ییبای ز هیتشب

است که    بارانیمثل ابر ب  ها دگیبرحسبِ همان  دنید  ،ذهن، من ذهن)](افسانه من   ٩[شل شمارهحالت    نیدر ا

فکر    ها دگیکه افسرده شده، برحسبِ همان  انسان  عنیابر را گرفته؛    یِماه افسرده شده، گرفته و جلو   شِیبه پ

  جاد یا  هان یمسئله و مانع و دشمن و درد و ا  یادی و مقدار ز  پرد م   دگی به آن همان   دگیهمان   نیکند و از ا م

هم    ید یکار مف  م،یرا گرفت  نور زندگ   یجلو   م،یندار  یاده یفا  چیه  ذهنعنوان من ندارد. به  یادهیفا  چیکرده، ه

  ا ی   دنی. و تُرنج میهم بخوان  یدیتَرنج   میتوان را م   نیا  ؟»،ید یمه تُرنج   شِیپبه   بارانی . «چرا چون ابرِ بمیکن نم

چ    معنبه   دنیتَرنج  و  شدن  فشرده  درهم  ز  نیسخت  برداشتن،  شن  ب  ر یو  رفتن.   ها  ذهنمن   شتریاسترس 

را گرفته و    آفتاب زندگ  ی که غصه دارد، جلو  افسرده شدند، پژمرده شدند و هرکس  دند،یتَرنج   ای  دندیتُرنج 

ابر بودن  را دارد    ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره   نیندارد که به او کم کند، و ا  او دسترس   ههم ب   زندگ

(حقیقت وجودی    ١٠[شل شماره   نیبنابرا د،یکن لیاز خودتان زا د یخواه را م  تیخاص ن یو شما ا دهد ادامه م 

  ست، یماه خوب ن  شِیپ  دنیکه تُرنج   دییگو و م   د یشناس را م  ها دگیهمان  د،یکن م  ییباز هم فضاگشا  انسان)]

  عالم حرکت کنم و نورم را به همه برسانم.   نیکنار رفت، در ا ها دگ یتابان که ابر همان  همثل ما خواهم من م
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.  تابد گذاشتن به همه م  نورِمان بدون تعصب و فرق  م،یانداز و نور م   میشو که ما به او زنده م  که وقت  دینیب م

م به همه  نورِتان  زندگ  رسد اگر شما  تابانِ   قه یو مضا  رسد م    خاص  یها آدم   به اگر    د،یهست  پس شما ماه 

ا  د یرا پخش کن  ن یا  دیکن م ن   صورت ن یدر  ابرِ ب  د یستیماه  ابِر ب  دی هست  بارانیواقعاً، همان  البته  هم    بارانیو 

. ممن است منظور موالنا  هد قرار م  ریتأثو مردم را تحت  کند اصطالح ساطع م دردش را و انحرافاتش را، به

انسان   لیخ بهاز  که  باشند  مها  عمل  استاد  من   کنند صورِت  با  متأسفانه  انحراف    شانذهن و  به  را  مردم 

  . کشانند م

   درو حرف  ندیآن جا نَهد دستش که کم ب قلم
  ؟ یگردکم نم  تو حرف حشی از عشق تَصح چرا

  ) ٢۵٠٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

   جا حرفکه در آن   سدینوم   یدر مرکز  ا ی  قلم خدا، در ذهن  جان یکه، در ا  سدینو جا م: قلم آن دیگو م  پس

پاک شده    ها دگیهمان  دیبا   سد یبنو   در مرکزِ کس  ی زیچ   وح   ای صورتِ الهام  به   زندگ  کهن یا  یبرا   عنینباشد؛  

که    سدینو م   یکاغذ  یرو  سد، یبنو  خواهد که م  که: کس  دیگو خواند، م  می خواه  یهم از مثنو   یز یباشد و چ

  رود م  . کسستیجا کاشته شده نکه آن   کارد درخت م   ییجا  ایکه نوشته شده قبال،    یاست، نه که کاغذ  دیسف

   ی که: شما برو کنار من    دی درخت کاشته شده، بو  ییجا یدرخت بارد که قبال درخت کاشته شده؟    یی جا

  بارد.   رید زِیچ ی اوردی مر درب  کند، کار را نم نیا موقعچ یه جا،نیبارم ا خواهم  م  ریدرختِ د

   کند و تو حرف تیو تو را به راه راست هدا سدیبنو که زندگ  خواه او، چرا نم  ح»ی : چرا از «عشق تصح دیگو م

مرکزِ    نیکه: ا  دیگو که موالنا م   دینیب اش مهمه   ؟کن دلت را ساده نم   عنی  ؟کن کم نم  ها دگ یهمان   نیاز ا

با  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   دهیهمان    که نیا  ی برا  سدیبنو  یز یچ  تواند نم   زندگ   اگر.  کن  خال   دیرا 

  سد، ینو اصطالح خداوند که با دستش مدستِ قلم خدا به    عنیاشغال است. «قلم آن جا نَهد دستش»    جانیا

 م یارا در مرکزمان سفت و سخت نوشته   ها دگیشده نباشد. ما همانجا قبال نوشته آن  که در   سدینو م  ییقلمش جا

  .  م یپاک کن میخواه  و نم

  ی ز یچچ یه  م،یکن م   ، خال(حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره   میکن را از مرکزمان پاک م  هانیما ا  پس

 کنم  . من فکر نممینیب که ما غلط م میدان ما اآلن م  م،ی دار ح»یو ما «عشق تصح  سدیباشد تا او بنو میگذار نم

پس «عشق    میزن و به خودمان صدمه م   مینیب ما غلط م   ها دگ یما ش مانده باشد که با همان   نندگانیدر ب

  . میکن  م لیزا  میها را از مرکزمان دارو حرف  میدار ح»یتصح 
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  جز ز دستِ تو  دینرو حانی و گل و ر گلستان
  ؟یگرد چهره، چرا پرنَم نم   یا یچشمه دار دو

  ) ٢۵٠٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

 بایکند، ز  دایجا رشد کند و سامان پشما گلستان بشود و گل و سبزه در آن   : اگر قرار باشد که زندگدیگو م

که صورتِ ما دوتا چشم    طورن یهم .  یکار دوتا چشمه دار  نیا  یدسِت خودتان انجام بشود و برا به   دیبشود فقط با

   خردِ زندگ    یما هم دوتا چشمه دارد از مرکزِ ما:    رونی ب  ۀ دوتا چشم چشمه هست، ظاهرِ ما هم، چهر  نیدارد و ا

عشق    یِگرما   کند، است، عشق صادر م    یفطرِت ماست. فطرتِ ما که با خداوند     ی  ، عشق زندگ  یاست،  

که از   نه عقل  منتها. کندما را گل و گلستان م   ماست و زندگ ۀدهنددو پروشهر و خردِ ما، خرد، عشق و خرد 

   ذهن من   کنند،  دوست داشتن مشروط را عشق حساب م  ها . بعضدیآ م  ذهنکه از من    . نه عشقدیآ م  ذهنمن 

بنابرا پس  ندارد.  همان  نیعشق  شما  مرکز  دگیاگر  داردر  شماره   دیتان  من   ٩[شل  در  ذهن)](افسانه  درد   ،

شما گلستان    در زندگ   دیخواه  شما. اگر مدر زندگ  دیی گلستان نخواهد رو  تان ذهنبا دسِت من   د،یمرکزتان دار

  .  ذهنخودتان نه من  یِار ی دستِ هشجا رشد کند و آباد بشود، بهو سبزه آن  بایز  یهابشود و گل  دایپ

  د یکن و مقاومت عمل م   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ذهنلحظه براساِس من   نی ا  دینی سؤال بود که بب  امروز

فضاگشا  ای و  عدم  مرکزِ  شماره   ییبراساسِ  انسان)]  ١٠[شل  وجودی  و (حقیقت  عدم  مرکزِ  براساسِ  اگر  ؟ 

عقل   ییکه با فضاگشا  دینیب شما م و. دییشما خواهد رو گلستان در زندگ جیبه تدر د،یکن عمل م  ییفضاگشا

  ۀ ن یبازشده در زم  یِفضا   نیو قدرت از ا   تیو هدا  تیموضوع که عقل و حس امن  نیو اصال کل ا  دیآور را م   زندگ

دو چشمه،    پس  عشق است.  نیهم خداوند پس بنابرا  د، یبازشده هم شما هست   یِفضا  کهنیا  یعشق است؛ برا

دستِ شما درست خواهد کرد و در  شما را به   زندگ  د،یآ شده مگشوده   یِعقل که از فضا   ۀ عشق و چشم  ۀ چشم

همسر ما باشد، دوست ما    خواهد م  رید  ی  م یکنما تصور م   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ذهنمن 

درست کنند. فقط    توانندنم ها  . نه، آن کنند ما را درست م  زندگ  ندیآ ها باشند، م حومت   دانم مباشد، چه 

که در قسمتِ اول    . به همان سؤاالتدیریبپذ  ت یمسئول  د یشما عوض خواهد شد. با  دسِت شخصِ شما زندگ به

  .دی برنامه مطرح شد توجه بن 

  بر آدم  گردندهم  طَوافانِ گردون  چو
  ؟ی گردکه بر آدم نم  ملعون  سِیابل مر 

  ) ٢۵٠٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو
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باور    نیهست. ا  ن یکه در زم   تمام موجودات  ، اجرام آسمان  گردد،  که در عالم م  یز یهرچ  عن ی   گردون  طَوافانِ

که   گردد دورِ آن م  یز یهرچ  شود، خدا زنده م  تِینهایکه انسان به ب   : وقت دیگوهست، که موالنا هم دارد، م 

آن؛    ردیب  ییشناسا   یِ هاکننده طَواف   عنی  گردون  طَوافانِبشناسد.    راخودش، خودش    ردیب  ینرژا  عنیاز 

انسان مر    ی: تو ا دیگو . مگردد که در کائنات هست، معتقد است که دورِ انساِن کامل م  ی زیهرچ   ،آسمان 

خودمان را    تِیخودمان را، آدم  قسمِت عدم  نی. ما چرا اکنم که گفت: بر آدم سجده نم  ؟ی دار   سیابل  تِی خاص

چرا    م؟یگرد م   ذهنوحوشِ من حول   م،یاست، زنده شدن به خداست رها کرد  فرمیب   یِاری که حضور است، هش

    م؟ی کن را طواف م  ها دگ یهمان 

را   هیو آدم اول  هیآدم اول   عنی   یبه حضرتِ آدم برد  ،ی. بر آدم بردیبر آدم برد ی: تو که امان دار دیگو م

ساخته.    ذهنجهان اول من   نی. بشر که آمده به ارینفر به حضور زنده شده د  ی ابتدا    دیهم شما فرض کن

گل باز   نیگل باز شده، اول   ی نبود. باالخره    مگل ه  ی بود،    یدرست شده پر از سبز  نیزم  که وقت  طورن یهم

  ده ینفر به حضور زنده شده فهم یها هم انسان  درموردِه. باز شد اش گذشته دوم  یاد یز  یهاسال  دیشده. شا

  ن یرا اسمش را بذار آدم. اول  نی. اامدهی ن  ن یا  یِانسان برا  ست،ین   درست  دِ ید  ها دگیهمان  ق یاز طر  دن یکه د

حولِ    ؟یگرد خودت نم   یِاری : مثل آن آدم چرا حولِ روح خودت، هشدیگو ما م  به.  دهیشخص فهم  نیآدم، که ا

نم  سیابل  کهنیا  ی برا  ؟یگرد م  ها دگ یهمان  آدم سجده  تعر  سی. چرا ابل کنمگفته: من به    یِ ار یهش  فی بنابه 

  . می که واقعاً هست  ؟ سی: تو مر امتدادِ ابلدیگو است. م  یدرد  یِاریاست، هش   جسم

در مرکز    ها دگ یبداند همان   د یبا   هرکس  . میهست  سیما امتداِد ابل  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره ذهن    رپس د

که    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره ما    تِیبه آدم  کند سجده نم  نیا  کهنی ا  ی است برا  س یامتداِد ابل

تعر امی که گفت   میآمد  فیبنا به  از آمدن  ب  نی: منظور ما  (افسانه    ٩[شل شماره   می بشو  دهیهمان  مییایبوده که 

 م ی ندازیبا شعور خودمان، بعد ب  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   میرا بشناس  ها دگی، همانذهن)]من 

بشود با مرکزِ    تینهایب  دیآسمانِ درونِ ما با   عن یخدا    تینهای ب  .میشده زنده بشوگشوده   یِ فضا  تینهایو به ب

که: من به    دیگو ا. م ر  یزی همچون چ   یقبول ندارد    س یابلآسمان.    ن یمرکِز ما عدم است در ا  شه یعدم که هم

  یِ ار ی و هش  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   جسم   یِاریمن  هش   خواهم م  کهن یا  یسجده کنم؛ برا   توانم آدم نم

بر    دیست ین  س ی. خوب اگر ابلمیستین   سینه، ما ابل  د؟یهست   سی: شما مر ابلپرسد را نگه دارم. از ما م  یدرد

هم   » «َطوافانِ گردون   ۀاندازبه  شمااست.    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   نیا  که خودت  برد    تِ یآدم

، حولِ  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   د؟ یگرد م  ها دگ یحولِ همان  دیکه رفت   د، یشعور ندار  ا ی  ی ار ی هش  دیگو م

سبب    ذهنمن دش   ،مسئله ذهن  ، هر لحظه مانع ذهن  د،یکن هر لحظه مقاومت و قضاوت م  د؟یگرد م  تیسیابل
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: نه، ما  میی گو اآلن م ما د؟ی کن  جادیدرد ا دیخواه  م  تا ک د؟یکن جادیو درد ا  دیرا تلف کن  تان که زندگ شود م

(حقیقت وجودی    ١٠[شل شماره درون    یِفضا   م،یاندازها را م و آن   می شناس را م  مانیها دگ ی. ما همان میدیفهم

  .  میست یملعون هم ن م،یگرد نم  سیبر ابل م،یکن م  تینهایرا ب انسان)]

که لعنت شده کارش درست نخواهد شد. امروز گفت:   لعنت شده. پس کس   سیاست که ابل  نیاز ملعون ا  منظور

کارت    ، عمل کن  ، اگر فکر کن  نیا  قیازطر  عنیشوم است.    ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   بافتِ ذهن  نیا

نخواهد شد، هم  ساز است، ظاهراً  اش مسئله ساختار همه   نیا  کهن یا  یبراداشت.    دیمسئله خواه   شه یدرست 

ول راه   خواهد م بدهد،  کل راه   حل  ضدِّ  درواقع  داشت  دیحّلش  هم  امروز  ضدِّ کلگفت م  می است.  تو،   یدی: 

  شده گشوده   یِما از فضا   یِدرمانِ دردها   یِشفا  برا  کهن یا  ی. براشفا هست   ۀدارنددشمن   ،ی دیکل  ۀدارنددشمن 

(حقیقت وجودی    ١٠[شل شماره   ییفضاگشا  فیتعر  بنابه.  دیآ م   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره 

پس اگر    کند م  جادیرا ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ذهنمن    ی. فضابند کند م   لیما را به او تبد  انسان)]

را    یاست که آن    نیا  اش معن  میشو بلند م  ذهنصورِت من به   میده واکنش نشان م  م،یکن م   یما فضابند 

  .  میملعون هست   سِیپس از جنسِ ابل م،یامعطّل گذاشته  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره 

  :  دیگو بقره. م  ۀسور ٣۴ یۀاست، آ اشه یهم آ نیا بله،

  للْمَئكة اسجدُوا دم فَسجدُوا ا ابليس ...»  قُلْنَا  «واذْ
  ...»  سی. همه سجده کردند جز ابلدی: آدم را سجده کنمی فرشتگان گفت «به

  ) ٣۴ هی)، آ٢سوره بقره ( م،ی(قرآن کر

  ، ی ز یهرچ  کنند، به آدم سجده م  شوند خداوند اداره م   قیموجودات که اآلن از طر  ۀاست که هم  نیا  اش معن

دارم از آدم    جسم  یِار یکه گفته: من هش  سیابل  رازیخدا زنده شده، غ  تِیو ابد  تی نهای که به ب  کس  عنیآدم  

 ت ینهای به او گفته: در آدم من به خودم که ب خداوند سجده کنم.  توانم من به آدم نم نم، یب نم یز یگل چ رازیغ

ها را قبول ندارم.  حرف   نی. گفته: نه من ا کن به من سجده م  ، کن به او که سجده م  شوم، خودم است زنده م

  . میها را قبول ندارحرف   نی: ما امیی گو ما هم م

  ؟ باشچرا خامش نم ،یریگ خلوت نم اگر 
  ؟یگردچرا زمزم نم  یبار ،یا کعبه نه اگر 

  ) ٢۵٠٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

اعتبارِ کعبه چشم  یاچشمه   ایاست،    چاه  زمزم باارزش  ۀاست کنارِ کعبه و به     : هرکس ندیگو است و م  پر 

کعبه است که ارزش    چشمه به اعتبارِ  ایچاه    نیکه ا  دیکن توجه م  از آِب آن بخورد. ول   دیبا  ارتی جا زآن   رود م
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کامال ساکت و    عنی  یریگ که: اگر خلوت نم   دیگو م  .زند م   لیکرده و کعبه خلوتِ کامل است، دارد تمث   دایپ

(حقیقت    ١٠[شل شماره   نی ا  عنی  ، کن درون را کامال باز نم  یفضا   نیا  ،ی شو به خدا زنده نم  ،ی شو ساکن نم

کعبه است و    نیدر مرکز نماند. ا  یا دگی همان  چ یباز بشود ه  تینهای درون ب  ی فضا  د ی. فرض کنوجودی انسان)]

ذهنت را که    ؟ کن چرا ذهنت را خاموش نم  ،خلوت کامل بن  توان نم   ،ی ریگ که: اگر خلوت نم  دیگو م

زمزم    ایحداقل ب  ینشده که کعبه بشو  تینهایدرونت ب  ی بزرگان فضا   . اگر کامال مثل برخخاموش کن   توان م

  کرده. دایبشو که به خاطر کعبه ارزش پ

ما اآلن با موالنا دوست شد  ن یبا بزرگان قر  ا یکه: تو ب   دیگو دارد م    عنی    ی : موالنا فضا میی. اگر بومیشو. 

  ی از ما باالخره جار  یآب  ی  میشو ها خاموش مموقع   حداقل ما بعض   ردیگ باز شده خلوت م  تینهای درونش ب

ا  ی آب  ی ،   چشمۀ کوچ  ی ولو    دیبا  هرکس   عن یبه چهاربعدمان.    شود م کند. حدّاقل    ی جهان جار   ن یبه 

را اداره کن، زندگ   زندگ    توان را نم  ای. اگر دن اوریآرامش به خانواده ب    یات را اداره کن،  خانواده    خودت 

    بخور که! اور،یدرب یآب  ی بن باالخره  چاه ی. شاد کن توان مثل موالنا، خودت را که م  عوض کن

نم   «اگر نم   ،ی ریگ خلوت  ا  ؟»باش چرا خامش  من  ٩[شل شماره   ن یبله  م   ذهن)](افسانه  ادیگو را    که نی. 

  م، یست ی. اگر کعبه ن(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره خاموش بشود    تواندم   ول  ردیخلوت ب  تواند نم

تان ٔ چشمه   شتریو ب   د یکن قدرتتان هست فضا را باز م  دیجا که در  تا آن   واشیواش یو شما    م یبشو  میتوان زمزم که م 

  مرتبه به مرتبه هست.    ول شود، م  شتریمرتّباً ب شود، م  شتر یمرتّباً ب  شود، شتر میب

  :   دیگو را م  نیهم هم ه یآ نیا طورن یهم

لللُوا  «وما عمم اتجرا  ۚ◌ دمكَ  وبر لا بِغَافملُونَ عمعي . «  
  .» ستیغافل ن کنند است، که پروردگار تو از آنچه م اند درجاتکه انجام داده برابر اعمال  ی هر  ی«برا

  ) ١٣٢ هی)، آ۶سوره انعام ( م،ی(قرآن کر

باالخره    دیاستفاده کن   دیخواه هم اگر م   هیآ  نیشما از ا  نیاست. پس بنابرا  کاف   نیهم هست هم   یرید  یها هیآ

و هر چه   دیکن   ادتریرا ز نیروز ا بشود و روزبه  یجار  از طرف زندگ دیبذار دیرا باز کن  یاه یبار ی  ییجو ی

(افسانه    ٩ل شماره [ش  هادگ یو هر چه ما همان  ارندها درجات مختلف دو انسان  ستیخداوند غافل ن  دیکن که م 

(قرآن    هیآ  نیبه ا  میدار  میانداز و م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   می شناس و م   مینیب را م  ذهن)]من 

  د ی قانون جبران است، با نی باال و هم  رود مان دارد م ٔ درجه م،یشو م تر ینزد )١٣٢ هی)، آ۶سوره انعام ( م، یکر

  .  میکار کن 
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  ی روز  ی.  دشو  یاز ما جار  یشتر یمان برود باال و آب بٔ درجه   میفضا را باز کن   میندازیب  م یرا بشناس  دگ یهمان 

  را عوض کند.   ای بشود که دن یممن است از شما آنقدر آب جار

  :تیب ن یبخوانم که مربوط بود به ا ر ید یاز جا  اتی اب نیا انیب  یبرا ت یچند ب  دیبده اجازه

   درو حرف  ندیدستش که کم ب آن جا نَهد قلم
  ؟ یگردکم نم  تو حرف حشی از عشق تَصح چرا

  ) ٢۵٠٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  م، یصورت «من» بلند بشوبه  دیدارد ما نبا  دگ یدلمان سنگ است، همان    که: وقت  ندیگو به ما م  اتیاب  ن یا  بله،

  شدن غلط خواهد بود. صورت من بلند من گفتن، بهو دائماً من  میفنا بشو دیاست که با نیا اش بله معن 

  اَنا؟  آنگاه  ،مقام سنگ در
  گشتن توست و فنا   نیمس وقتِ

  )١٩۴۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جاه و مال  شهیهم دی زآن جو  کبر 
  است گلخَن را کمال  نیز سرگ  که

  )١٩۴٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  پوست را افزون کنند  ه،یدو دا نیک 
  و َلحم و کبر و َنخوت آکنند  شَحم

  )١٩۴٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

.  ی چرب  ه،یپ  عنیاسب و االغ و استر. گلَخن: آتشخانۀ حمام. شَحم    لیاز قب   انیفضلۀ چهارپا  عنی  نیسرگ  پس

   دگیهمان  یبه    یبپر  دگی همان   یاز    داشته باش   دگیمرکزت همان  عنی  » مقام سنگ  «در  گوشت.  عنیلَحم  

موقع  آن    داشته باش   : مقام سنگدیگو اش کوتاه باشد که دل تو را سفت کند. م پرش فاصله  ن یا  قدرن یو ا  رید

   ذهن من   کوچ کن  دیبا  ت،گشتن توس  نیموقع مس  نیب دل سنگت را م  من؟ نه غلط است. بله وقت  ییبو

فنا شدن توست.  ب  دینیب م  پس هرکس   را و موقع  است، ظالم    رحم ی مرکزش درد دارد مرکزش سفت است، 

: «من» و کبر و غرورم را  میهرلحظه بلند بشوم بو   کهنی ا  ی جا. به دهیرس  یبد   یفکر کند که به جا   د یاست، با

 نیبه مردم نشان بدهم خودم را بفروشم بهتر است که مس  ذهنبشوم و من کنم.  لیرا ذل  ام پس      کنم، کوچ

جاه و    نیهم  یآدم متکبر، برا  جان یکه آدم متکبر، کبر در ا  دینیب جاه و مال» م  شهی هم  دی: «کبر زآن جودیگو م
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بترسند، مال هم    ایکه مردم به تو احترام بذارند    یبشو  یاکاره   ی  ،ی وی مقام دن  عن ی. جاه  کند مال جستجو م

  . میات یهواگر هم  کنند، ما را متکبر م  هان یا  میهست  تیهوها هم آن   بادوتا که    نیمثل پول، متعلّقات، ا  که هر مال 

کامل    عنیاز کثافات است.    ،است و بود    فیکث  یآتشخانۀ حمام که جا   عنیکمال گلخَن    کهن یا  ی: برادیگو م

  دن یدو از همان نیکمالش نابودکنندۀ ماست و ا ذهن. منذهنکردن درد است، کمال من  ادی از ز ذهنشدن من 

 کند  را سفت م   ذهنجاه و مال پوست را افزون کند، پوست من  نیهم   عن ی  ه»یدو دا  نیبا جاه و مال است. «ک 

   و کبر و خودخواه   آورد م   ه یگوشت و پ  آورد،  . شَحم و َلحم مذهنعنوان من آدم را به کند : چاق مدیگو و م 

  : پس .دینیب با جاه و مال م  شدهتیهوهم   یهارا شما در انسان  نی و نازن کبر و خودخواه نیو ا آورد م

  را بر ُلبِ لُب نفراشتند  دهید
  ُلب پنداشتند   یرا زآن رو پوست
  )١٩۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  راه را  نی بود ا سیابل شوایپ
  جاه را  ۀیشار آمد شَب کو

  )١٩۵٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  چون مارست و آن جاه اژدها  مال،
  دو را   نیمردان، زُمرد ا ۀیسا

  )١٩۵١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 رند یمار ب  ی که اگر جلو  استی زیزُمرد چ   دیدان که م  طور ن یاست و هم   یاد یدام و تور ص   به معن  هیشب  پس

   عن یرا بر لُبِ لُب»    ده ی«د  .ی اریهش   عن یجانِ جان،    عنیهست. لُبِ لُب    ذهنمنظور از مار من   شود، مار کور م 

خالص دانستند.    یار ی هش  ن یرا هم   ها دگ یهمان    عنی . و پوست را  هان یعدم باز نکردند ا  ی شده فضاگشوده   یفضا 

. ندیگو لُب م  نیرا هم   ها دگیهمان  ها ل یخ  نی. پس بنابرایزیخالصِ خالص هر چ   رۀیجوهر و ش   عنیلُبِ لُب  

 ییهاانسان   یشوایآمده، پ  سی بوده ابتدا ابل  س یابل  هانیا   ی شوایپ   دیگو . مستخالص ا  یار ی هش  ن ی: اندیگو م

خودش را باال گرفت،    نعیجاه را»    ۀیدام شد. «کو شار آمد شَب   نیشار ا  سیدارند. و ابل  ذهناست که من 

ما    کهن یو ا  تآن اس  نیهم ع  ذهنچشم و چشم نگفته و من   گفتم  داشت خدا را قبول م   دیبا  لیدر آن تمث

  م یخواه  بشود ما هم م  دهید   خواست م  سی ابل  .میکنم   شدندهیو د  نه، احساس غرور و خودخواه   مییگو م

راه را»، کدام راه را؟ راه    نی بود ا  س یابل  شوا ی: «پدیگو . من هم هستم بله بهتر از شما هستم. ممیبشو  دهید

  کرده.  جادیا دیگو م س یو درد را ابل  ،ذهنمن   جادیهمانش و ا
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  ده یتر از مال است، که با هردو ما همانجاه خطرناک   کهن ی: مثل مار است و جاه مثل اژدها. مثل ادیگو م  مال 

مقام باال که انسان قدرت داشته    یو جاه    میهست  دهی که به ما تعلّق دارند همان   یی زهای. ما با تمام چ میهست

مردم مجبور باشند    زند حرف م  که وقت   ذهنمن   یمهم است برا  ل یخ ذهندر من   میباشد که ما قدرت پرست 

کامل مثل موالنا مثل زمرد است. اگر شما    ی هاان مردان انس ۀی: مثل اژدهاست، اما سادیگو م  ن یاجرا بنند. ا

  . پس: کند زمرد کور م  نیرا ا تان ذهنمن   دیرا عمل کن شیهاو حرف  دیتوجه به موالنا بن 

  جهد  دهیزُمرد، مار را د زآن
  گردد مار و رهرو وارهد  کور

  )١٩۵٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

    سیخار بنهاد آن رئ  ره نیبر  چون
  س یکه خَست او، گفت: لعنت بر بِل  هر 

  )١٩۵٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  است یغم بر من از غَدرِ و  نیا عنی
  است یپرا آن مقتدا سابق  غَدر

  )١٩۵۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

غَدر     زخم  عن یخَستن    د ینیب م  پس نمودن.  مجروح  سابق لهیح   رنگ، ین   عنیکردن،    شقدم، یپ   عنی  یپ. 

  است.  دگ یهمان  سب زندگ نیکنندۀ اشروع  ای شقدمی پ سیابل عن یکننده. شروع 

مردان، آن زمرد    ۀ یکه: سا  دیگو م  م،ی هست  اشه یسا  ری مردان که گفت مثل موالنا که ما در ز  ۀ یکه: سا  دیگو م

عمل    د،یشنو موالنا را خوب م  یهاواقعاً حرف شما    وقت کور بشود.     ذهنمن    عنی چشم مار    که   شود سبب م 

 ن یبر  «چون   .دیره شما م  عن یو رهرو    شود کور م  ذهنمن   عن یمار    پس  .شود شما کور م  ذهنمن   د، یکن م

رئ  س» یره خار بنهاد آن رئ  راه همان   س،یابل  نیهم   عنی  سیآن  را    ذهنمن   یدرد گذاشته، دردها   ها دگ یدر 

   کس هر  رفتن است.  سیو دنبالِ ابل  دنیهمان  جۀینت  هان یو ا  نهیمنظور مثل رنج و خشم و ک   خار  گذاشته است.

و منظور از لعنت    طانیلعنت بر ش  س»یگفت «لعنت بر بِل  عن یگفت،  شد، او    زخم  عن یشد «هرکه خَست»    زخم

  نماز، ش یدارد آن مقتدا، آن پ   ذهنکه من   له یشده است و ح  د یِعا  ی و  لۀیغم بر من از ح   ن یا  عن یاست    نیا

  بوده است.   ذهن   یهامن   نمازِ ش ی پ  ای  یِمقتدا   سیابل  دیگو م  پس  بوده است.  قدمش ی پ  عنیاست،    یپسابق

  د یگو م  کسهر  نهاده است و را او    سب زندگ  نیاست. ا  س یتابع ابل  کند،  م  جادیدارد و درد ا   ذهنمن   کسهر
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بر ش ا   طانیلعنت  ا  نیمنظورش  را گرفت  لهیح  نیاست که  دنبالش  ما هم  و  او کرده است  . حاال خودش میرا 

  : دیگو م

  ازو، خود قَرن بر قَرن آمدند  بعد
  بر سنّتِ او پا زدند  جملان

  )١٩۵۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  فتا  یبنهد سنّتِ بد ا هرکه
   درافتد بعدِ او خَلق از عم تا

  )١٩۵۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آن جملۀ بزه   یگردد بر و جمع
  غَزه دم شانیبودست و ا یسر کو

  )١٩۵٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دست به    دگ یهمان  نیاست که نسل به نسل ا  نینسل به نسل، منظورش ا  عنیبله، قَرن بر قَرن    ن،یبنابرا  پس

  ر ی منظور باز هم دم است. منظور از دم در واقع حق  نیدم و سر  خیب  عنیزه  غَدم  است.  دهیدست شده به ما رس

   عنیها قرن بر قرن راه او را رفتند،  انسان   س، ی بعد از ابل  دیگو م  قبال.  میدم را داشت   کردنِ عقل است. سر و 

  دند، یپا زدند، پا کوببر سنت او     هم  عن یاست به ما. جملان    دهیشدند و درد درست کردند تا رس   دهیهمان 

  فتند، یب  یکه بعد از او مردم از کور   یطور کند به   جادیسنّت بد ا   کسهر   جوان  یا  دیگو م   بعد  را رفتند.  راه او

  فتند، یاو، تا مردم ب  رسم بد، تا درافتد بعدِ  عنیجوان، سنّت بد    یا  عن یفتا    یفتا» ا  ی«هر که بنهد سنّت بد ا

  عنیگناهان، بزه    نیهمۀ ا  عن یبزه»    لۀآن جم  ی«جمع گردد بر و  صورتن یدر ا  ،ی بخورند بعد از او از کور  نیزم

  مردم دم بودند. نیاو سر بوده و ا کهنیا ی. براشود گناه، جمع م 

درد اضافه    م،یارا ادامه داده   دگیهمان   م،یاشده   دهیهمان   م،یارفته   سی است که ما همه دنبال ابل  نیا  اش معن   نیا

  شان، یهابه بچه  کنند را منتقل م  شانیاآلن مثال مادران دردها  م،یادردها را نسل اندر نسل منتقل کرده  م،یاکرده 

بنند، از جنس    ییشناسا  شانیهارا در بچه  دگ بشوند، زن   حضور بشوند، از جنس زندگ  یِار ی هش  کهن یا  یجا به

. پس منظور  شانیهابه بچه  شانیهابچه   شان،یهابه بچه  شانیهابچه   شان،یهابه بچه  دهند درد م  شوند، درد م

 قطعدر خودش    دیبا  کسهر .میتسلسل را در خودمان قطع کن   نیا  میتوان بوده است. و ما م   نیاز قرن بر قرن ا

  کند. 
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  است:  ثیهم حد نیا

و» نَّةَ سس نس نمةًیلَ ىفع یبِها ...»   ه لمع نم وِزْر ها ووِزْر  
  بر اوست.»  زیکه بدان سنّت عمل کند ن کار بر اوست، و گناه کس   نیناپسند بنهد گناه ا که سنّت  کس  «و

  ث» ی«حد

را که ما درد نسل به نسل   تسلسل سبِ زندگ  نیا  م، یدار  تیمسئول  ،م یدار  فهیکه اآلن وظ   میدان ما م  البته

  م یبده  ادی به فرزندانمان    و  میمتوقف کن   دیبا  م،یبا باورها را نسل به نسل منتقل کن  دگیو همان   میکن منتقل م 

  نک یاست. شما اگر ع    خطرناک زیجسم است، درد چ  رددر مرکز تو باشد. د   تواندکه باور جسم است، باور نم 

  : دیگو است. بعد م  طانیسنّت ش  نیو ا دیده درد را در جهان اشاعه م  د، یدرد داشته باش 

  ن یآدم چارق و آن پوست یل 
  ن ی که هستم ز ط  آوردم شیپ

  )١٩۵٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آن چارقش مورود بود  ازیاَ چون
  او عاقبت محمود بود الجرم 

  )١٩۵٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ست ستیمطلق، کارسازِ ن  هستِ
ن جز نهست  کارگاهست؟ یچ  ستیک  

  )١٩۶٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . دهنده  هست کننده، هست عنی کنهست گل،  عنی  نیط   دینیب که م طورن یهم

 خدا زنده شده است ول  تی ابد  و   تینهایبار به ب  نیاول  یکه برا  کسهر  ایحضرت آدم    عنیآدم    دیگو م   اما

مربوط   ن یکه چارق و پوست  دیدان م   ن» یارق و آن پوست چآدم    ی که «ل  دیگو م  را متوجه بند.  رانینتوانسته د

که هر روز    آورد م شی. پشود زنده م که به زندگ  کسهر به کند را منسوب م نیاصطالح ابه  است ول ازیبه ا

  که من از گل هستم. کرد به آن نگاه م

  ل یبود و در واقع خبود آورده  کرده    دایغالم سلطان محمود بود که سلطان محمود از روستا پ  ازیکنم ا  ی ادآور ی

اصطالح چارقش را که از  آن بهجا،  داشت و در آن   صندوق  ی   اتاق  یکرده بود و او در    ی به خودش نزد

جا و هر روز درِ  چارق، گذاشته بود آن    ی  اشت،د  نیپوست  ی.  نیجا گذاشته بود با پوستبود، آن   روستا آورده 
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در   یبود  نیاکه تو    گفت م  کرد نگاه م  نیپوست  به چارق و   و  کرد صندوق را باز م و    کرد باز م  رفت اتاقش را م

که   آمد م  ادشیدوباره    بوده است و   کسکه چه   آمد م  ادشی .  یدیپوش را م   هانیا   ، وضع را داشت  نیروستا، ا

درِ    کرد، است. شر م  دهی رس   جانیجا به اباشد و از آن   نیقدرشناِس ا  دیسلطان محمود است و با  ِینزد  اآلن

رفتند    کردند که حسادت م   ازی و مخالفان ا  نانیچو آن سخن  بست و البته درِ اتاقش را هم م  بست صندوق را م 

  زها یچ  دانم تمام جواهرات و پول و نم   ،یاو محبت کرد   به   همهنیکه ا  تو   ازِیاَ  نیبه سلطان محمود گفتند که بابا ا

  . کنند حسادت م  ند،یگو که دروغ م  دانست  کرده است و سلطان محمود م  م یجا قارا برده آن 

اش زنده شده، همه    آدم کامل، به زندگ  ی   کنند دارند، فکر م  ذهنکه من   است که کسان  نیمعادل ا  نیا  و 

است،   یطورن یکرده است. گفت حاال که ا  میقا  ییجا  ی را او دارد،    هان یو بهتر  کند م   جمعطال و جواهرات را  

  ن یجز ا  ستین   زیچ  چیه  دندی . رفتند کندَند و همه جا را ددیکن   دایجواهرات را پ  نیو ا  دیاتاق را بشن  دیشب برو

شرمنده شدند. حاال دنبالۀ    و   است   ن یستچارق و پو  نیفقط ا  م ینکرد  دای پ  زیچ   چ یگفتند قربان ه  ن،یپوست  چارق و 

   .دی دان شما م دیداستان را شا

 د یگو م   جان یرا نگه دارد و در ا  نیو پوست   آن چارق  دیبا  کند م  شرفتیکه پ  یااست که انسان به درجه   نیا  منظور

  م ی شد  یجسم بوده است. ما اآلن با خدا    نیا  میی گواست، جسم بوده، ما م   ییایم یمواد ش  نیگل است، ا  نیا

ک   که به هم م   ، یی ایم یبه جسم، موادِ ش جسم م   ونددیپ  ن بود که با خدایسازد، مم  م  م؟یبشو ن یا  دیگو  

. شود بودم، اآلن چشمم باز م   نیشدم، ا  نیبودم، ا  نیود و هر لحظه به آن سر زده بشود که من ابش  دهیفهم  دیبا

  ن یگنج حضور، موالنا، بب  یها من از اولِ برنامه   دییبو  دیتوان . شما هم ممیچشممان را باز کن  میتوان ما هم م

که به    آدم، انسان  دیگو م  پس  زنده شدم، به خدا زنده شدم.  یار ی به هش  یاداشتم، اآلن به درجه   وضع   چه

  از یاهستم و    یامن از گل هستم، نگاه کن اآلن در چه درجه   که   آورد را م   نیزنده شده بود، چارق و پوست    زندگ

به    لیبه سلطان محمود شد. ما هم عاقبت تبد  لیبه ناچار، عاقبت، تبد  الجرم،  .زد هم مرتب به چارقش سر م

  خدا.   عن ی م، یشو شاه م

   است. وقت    ستیدر ن   عنی است،     ستیخالص، خداوند، کارسازندۀ ن   ی اریهش   عنی هستِ مطلق    دیگو اآلن م

  م ینی آفریفکر ب  م،یخالق بشو  میتوان ما م   م،یشو ما به وجود آورنده م  م،یشو م  سازما هست   شود، مرکز ما عدم م

کارگاه هست کننده،   دیگو بعد م  ست» ست ی«هستِ مطلق، کارسازِ ن  د یگو م  . مینیآفریب   ین   یزها یچ   رون یو در ب

را    ها دگ یکه همان  تا زمان  عنی.  ستین  یر ید  زیکه انسان فنا بشود، چ  ستین  ای  ست یاز ن  ریبه وجود آورنده، غ 

.  ی درست نکرد  اوندخد  یبرا  کارگاه  کهن یا  یبرا  ،یبساز   توان نم  یزیچ  چ یه  ،ی شو خالق نم   چیه  ،ی دار  نگه
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انداخت   ها دگیهمان   وقت باز کرد  را  را  در دلِ تو   تواند م  آن موقع زندگ  ،یفنا شد   ،یشد  ستیو ن  یفضا 

  :دیگو بله، بعد م   د،یبو خواهد را م نیبسازد. ا یز یچ  ی کارگاه بزند، 

  ؟ کس  سدی بنو چینوشته ه بر 
  ؟ مغِرسنهاله کارد اندر  ای

  )١٩۶١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ست یآن بنوشته ن  که د یجو یکاغذ 
  ست یکه کشته ن کارد موضع  تخم

  )١٩۶٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  برادر موضع ناکشته باش  تو
  نابنوشته باش  دِیاسپ کاغذِ 

  )١٩۶٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   عنیرا،    نهال کوچ   ی  اوردی ب  ای  سد؟ینو م  یزیچ   است، کس  اهی که قبال نوشته شده، س  یبه کاغذ  دیگو م

 درخت کوچ  د که آن   ییرا، جاارکاشته شده است؟ نه. پس بنابراب ستان است، قبالسنده ینامه نو  نیجا قَلَم  

که    کارد م  ییبارد در جا  خواهد  گل را م   مهم که تخ   آن کس  سد،یآن بنو  یرو   آورد  م   ریگ   دیکاغذ سف  ی

کاشت. منظورش    یز یچ  شود کشته شده نم  یکه درخت کشته شده است که، بر جا  ییقبال کشته نشده است. جا

  ی ا  دیگو به ما م  بعد  بارد.  تواند نم  یزیاست، خداوند چ   است که مرکز ما شلوغ است، پر از انباشتگ  نیا

ا ا   ی برادر!  ا  یِ ! تو جاشنونده  یانسان!    اور یرا درب   هان یا  یارا که خودت کشته   ها دگیهمان  نی ناکشته باش، 

  کامال مشخص است.   رینابنوشته باش» د دی«کاغذ سپ دور.   ندازیب

  ازنون والَقلَم  ی مشَرف گرد تا
  بارد در تو تخم، آن ذُوالرم  تا

  )١٩۶۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ریگ  دهی سیپالوده نال  نیاز ا خود
  ریگ  دهیناد ،ییدهی که د مطبخ
  )١٩۶۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  ها بود   پالوده مست نیکز ا زان
  رود  ادتیو چارق از   نیپوست
  )١٩۶۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی( مولو

نخست سوره قلم است. که اگر   ۀی«نون والقَلَم» بله آ  دیدان طور که ماز نون والقَلَم» همان   ی« تا مشَرف گرد   بله،

  بتوانم نشان بدهم: 

  والْقَلَم وما يسطُرونَ.»  «ن
  .» سندینو سوگند به قلم و آنچه م «نون، 

  ) ١ هی)، آ۶٨سوره قلم(  م،ی( قرآن کر

اند ننوشته    جالب توجه  زیقرآن چ   ن یو منظور از نون که مفسر  سندینو چه م: نون، سوگند به قلم و آن دیگو م

در    تواند خداوند با قلم صنعش م  ییو فضاگشا  میکه موقع تسل  شود م  م یتسل  با توجه به موالنا نون معن  ول

االنّونِ    دمیبارها نون را به، «پس چو حرف نون خم   کرد.  معن  یطور آن   دیرا با  هیآ  نیو ا  سدیمرکز ما بنو تا شدم ذَ

خداوند با قلمش    ییو فضاگشا  می باشد که موقع تسل  میو تسل   دن ینماد خم  د ی. پس نون شادیگو موالنا م   ش»یخو

   کن   دایپ   بزرگ  ، یبزرگ بشو   ، یبشو   ف یصاحب تشر  عنی  »ی . پس «مشرف گرد سدی نو م  ی زی چ یدر مرکز ما  

  بارد.  وند در مرکز شما تخم خدا  عنیو قلم خداوند تا آن ذوالرم  میاز تسل

  از نون والَقلَم  ی مشَرف گرد تا
  بارد در تو تخم، آن ذُوالرم  تا

  ) ١٩۶۴  ت یدفتر پنجم ب یمثنو ی(مولو

   لی نظرت خکه به   ها دگیهمان   نیاز ا  عنی.  ریگ  دهیسیپالوده خودت را نال   ،خوشمزه   ی غذا  نی: از ادیگو م  بعد

م   ن یا  عن ی  د، یآ م  ند یخوشا همان  توان جهان که  آن  هرچ   ی بشو  ده یبا  م  ی زیبا    ، ی بشو  ده یهمان   توان که 

نل  ،یبشو   دهیهمان  خواهد نم است  ا  سیبهتر  کن   فرض   ر،یگ  دهیناد  یادهیرا که د  ایدن  نیا  یآشپزخانه   نیو 

است.    یطور چه   نم ی بشوم بب  دهیهم همان   ه یبا بق  خواهمنگو که م   ز یبا چندتا چ  یاشده  دهیاگر همان    عنی.  یادهید

 یاخوشمزه  یغذا  یکرد فکر م یاده یس یچندتا که ل  نیرا هنوز در مرکزم نگذاشتم، هم ها دگ یاز همان  لیمن خ 

   عن ی  ر» یگ   دهیسیپالوده نال   نی. «خود از ادیدان : حاال شما خودتان م دیگو م  ی طورن یبست است. ا  ریاست، د

جهان که    نیا  یها دگ یآشپزخانۀ همان   عنی  یادهیرا که د  یا. آشپزخانه یدیسیفرض کن ل  ، سیبل  خواهد نم

با سس،    دگ یبا پول، همان    دگیهمان   دانم خوشمزه، نم  ی غذاها  دهند و مردم خودشان را نشان م  پزند دارند م 
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که    ز یچندتا چ  ی   سیتو همه را بل  حاال   خواهد را نم   هان یمقام، ا  ،یر ید  زیبا هرچ   دگیهمان  غذا،با    دگ یهمان 

  : دیگو آشپزخانه بذر، بعد م  نیبست است. از ا یدیسیل

  ها بود   پالوده مست نیکز ا زان
  رود  ادتیو چارق از   نیپوست
  )١٩۶۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که چه     فهم نم   رود،  م  ادتی چارق  و    ن یو پوست  ی شو م  ها دگیهمان  ن یمست ا  هان یاز ا   سیاگر بل  کهن یا  یبرا

صاحب کرم و    جا،ن ی. پس ذوالرم در ادانستند اُمرا نم   هیبق  ول  دانست البتّه م  ازی که ا  ازیا  نیو مثل ا  ؟یابوده

  .  میگفترا هم که  نیبخشش منظور حضرت پروردگار است، ا

   کن نَزع و مرگ، آه  دیدرآ  چون
   کن  دلق و چارق آن گاه ذکِر

  )١٩۶٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  یا غرقِ موج زشت نمان تا
  ی ا پشت  نباشد از پناه  که

  )١٩۶٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نیراست نۀیاز سف  ینآر ادی
  ن یدر چارق و در پوست یننگر 

  )١٩۶٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ، ی ریبم   خواه  م  عنی  شود، آثار مرگ ظاهر م  که تا موقع  سیل قدر مآن   ها، دگی همان  ن یاز ا  س ی: نلدیگو م

موقع  آن   کهن یا  یبرا   میکن م   موقع ما آهآن   کند و جان م   رد یم انسان دارد م   کندن. وقت  ا یکندن جان    عن ینَزع  

   که، خداگونگ   یبود   یاریهش   ی که تو    یشو و بعد متوجه م   دیگو م  پاشد، تن دارد م   ن یکه ا  میشو متوجه م

  ن ی ا  عن یمن دلق و چارق بودم،    ،ی وا  ی که ا  ییگو موقع مبوده و آن   ارتیدر اخت   یار ی هش  نیا  شهیکه، هم   یبود

:  دیگو مشد من غفلت کردم.    ف یدر من به خودش زنده بشود من نتوانستم و ح   خواست جسم بودم که خداوند م

از     سیو اگر بل  نمان  بینص ی و از پناه خداوند که پشت تو است ب  یو نش  دگ یهمان   یها که تا غرِق موج زشت 

هم    موقعچ یو ه   دیآ نم  ادتی   یشو است، غافل م   ییتای  ی که فضا  ن یراست  نۀیاز سف  یبشو   دهیهمان  عنی  هانیا

ا  ن ی: بابا امییبو  د یکه: ما اآلن با  د یبو  خواهد  م  عن ی  . کننگاه نم   نیدر چارق و پوست  فکر    ن یتن است، 

خودش   تیو ابد تینهایبه ب  خواهد من، که در من، خداوند م  بِیترک   ن یاست. ا  جهان   ن یا  یزها ی چ نیاست، ا
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ما زنده   که  ی ااآلن هم به درجه   نی من جسم بودم، هم  می بو  د یباشم، من با  نیقدرشناس ا  دیزنده بشود من با

قدر  چه   م؟یابوده   یجور چه   شی که چند سال پ  د یایب  ادمان یام.  که: قبال من آن بوده   مییو بو  می شر کن  دیبا  میشد

  .  میاالن ندار میادرد داشته 

  به غَرقابِ فنا  درمان  چونکه
  بر وِال  یظَلَمنا وِرد ساز  پس
  )١٩٧٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خام را نی ا دی: بنگر دیگو وید
  هنگام را  یمرغ ب  نیا دی بر  سر 

  )١٩٧١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

سنّت باال برود مرتّب   نیپس بنابرا  فت ایب  ها دگ یدر گرداب دردها و همان   که: وقت  د یگو گرداب، م  عنی  غرقاب

و   می باشد، اگر وِال بخوان  یدرپ یپ  جا ن یدر ا  تواند . وِال مجان یا  میکه ما مرتّب خواند خوان «ظَلَمنَا» را م  ۀیآن آ

. میاگرداب فنا افتاده   نیبه غَرقابِ فنا»، که همۀ ما اآلن در ا  درمان  «چونکه  هست.  دوست   که به معن   میوال نخوان

  است.  ه یآ نی«ظَلَمنَا» هم از ا نی. امیکه ما به خودمان ستم کرد مییگو پس م

نَا   «قَانَا ظَلَمبر «.رِينالَْخاس نم ونَننَا لَنَكمحتَرلَنَا و رتَغْف نْ لَمانَا ونْفُسا  
  م یخواه   دگانیدان یاز ز یاوری و بر ما رحمت ن  یامرزیو اگر ما را ن میپروردگار ما، به خود ستم کرد یگفتند: ا «

  بود.» 
    )٢٣ هی)، آ٧سوره اعراف(  م،یقرآن کر(

کم    عن ی  ی امرزی و اگر ما را ن  رید  مییگو م   میاآلن ما دار  عنی  م،یاپروردگار ما به خود ستم کرده   ی : اگفتند

  م یهم هست  دگان یدان یز  نیبود. و از ا   میخواه   دگانیدان ی از ز  ی اوری و بر ما رحمت ن  میزیرا بر  ها دگ یکه همان   نکن

  م یکه خداوندا ما به خودمان ظلم کرد  میمتوجه بشو  دی باالخره با  مااست که    نی. «ظَلَمنَا» مربوط به امیاو بوده

  : ندیگو همان را م  هانیا لطف کن کم کن.  م،یرا از دست داد فرصت

  به غَرقابِ فَنا  درمان  چونکه
  بر وِال  یظَلَمنا وِرد ساز  پس
  )١٩٧٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . یدر پ یپ عن ی جانیا وِال
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  خام را نی ا دیبنگر  :دیگو وید
  را  هنگامیمرغ ب  نیا دی بر  سر 

  )١٩٧١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

من    د،ی خام را نگاه کن  نی: ادیگو م  ده،یراه کش  نینماز بوده و ما را به ا  شیبوده پ  شقدمیکه پ  طانیش   همان

چرا ده    میداده که ما به خودمان ستم کرد«ظَلَمنَا» سر    رد،یم اآلن آمده که دارد م  ؟ی گفتم، تو چرا گوش کرد

  د یدان را م  محلی خروس ب عن ی  هنگامی مرغ ب  نیا  نیپس بنابرا  ؟ را نگفت   هانیسالت بود، دوازده سالت بود ا

در    ییجا  یو    میریو درد را ب  ها دگیاگر ما دنبال همان  عنی!  دیسرش را ببر  برند، که رسم است سرش را م 

  راه سوق داده، بله.  نیما را مسخره خواهد کرد، گرچه که ما را به ا طانی ش میپردازکار ب نیبه ا یریپ

  از یخصلت ز فرهنگِ ا نیا دور
  نماز ینمازش ب دی آ دیپد که

  )١٩٧٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ش یخروسِ آسمان بوده ز پ او
  ش یاو همه در وقتِ خو یِها نعره

  )١٩٧٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ن یاست، از ا  ییایم یجسم من از مواد ش   نیکه: ا  دینگو   عن ی  ند،یو چارق را نب   نیکار که انسان پوست  نی: ادیگو م

 شود  و جاودانه م  شود خداوند زنده م  تینهای جسم انسان به ب نیو در ا  وستهیبه هم پ  یجور  یجهان است.  

  زیچ  نیا ندی . ببندیرا بب  نیپوست کهن یا عنی هانی. اشود مقام بزرگ مشرف م  نیبه ا ،یلحظۀ ابد نیبه ا دیآ م

شدم و    دهیبا بدنم همان   امییبایرا، با ز هان یندارد که من گرفتم ا   ارزش  نی. انیحاال ا  افتد چه هست که حاال م

ما    کهن یها به دور است. اشما انسان    عنی  ازیو فرهنگ ا   ختگیاز فره  نیا  د یگوم را گذاشتم مرکزش.    هانیا

او به ما بخندد، مسخره کند    شود نم   ی کار  ریکه د  ییجابه   د یکار رس  که وقت  م،یباش  س یدنباله رو ابل کرد 

:  دیگو م   .میستم کرد  ودمانما به خ  دیگو آمده، تازه م  موقعنیاست. ا  هنگامیمرغ ب  نیا  دیرا ببر  نی: سر ادیبو

  د ی «َظلَمنَا» بو  کند حت  شی ایاگر عبادت کند و بخواهد ن  ذهن: من دیگو م   عنیلحظه نمازش نماز نباشد.  نیا

نم درد  ب  کهن یا  یبرا  خورد  به  بب   ینمازش  است. حاال شما  ا  دین ینماز  است،  نماز  با  واقعاً  لحظه    ن ینمازتان 

شما که دنباله    ای  از، یا  سب زندگ  از،ی: فرهنگ ادیگوم   ؟ ذهنبا من   ای  ردیگ صورت م   ییعبادتتان با فضاگشا

  .  د یشده خروس آسمان هست گشوده   یاست که شما با فضا   نیا  د،ینیب و چارق را م  نی و دائمًا پوست  دیهست   ازیرو ا
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ما هم    فهمد؟ موقع است؟ خروس که از کجا م صبح چه   دیگو که: آسمان به خروس م  دیبو  خواهد  م  عنی

  . میخوان است و ما در صبح آواز م  کبه ما خواهد گفت که صبح  زندگ میاگر فضا را باز کن 

  ش یخروس آسمان بوده ز پ او
  ش یاو همه در وقتِ خو یِها نعره

  )١٩٧٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

لحظه باشد،    نیدر ا  شتانی ای ن  د،یلحظه فضا را باز کن   نیبه ا  دییای ب  دیلحظه بوده. شما با  نیدر ا  شهیهم   عنی

در    شهیهم  د، یمبدّل بشو   خودتان هم به زندگ   کهنیو ا  بخش زندگ  یها نعره  د،یموقع خروس آسمان هست آن

صورت    یمجاز  ذهنمن   یله یوسدر زمان به   ششیاین   کسهر  .ردی صورت ب  دیلحظه با  نیا  عن یوقت خودش  

 عن یاست،    نمازینمازش ب  ردیگم  برنامه گنج حضور را    قهی. پس از چند دقستیقبول ن  ششیای ن  ست،یقبول ن

  ادامه خواهم داد. 

  *** پایان قسمت سوم ***
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  است که:  نیو آن ا است  مهم  اریبس اریبس تِیکه ب میرا در غزل داشت  تیب نیا

  بر آدم  گردندهم  طوافانِ گردون  چو
   ؟ی گردکه بر آدم نم  ملعون  سِیابل مر 

  ) ٢۵٠٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  شه یهم   عنی  گردد، اطراف محور انسان کامل که حول ذات خودش م  کنندگان آسمانکه: طواف   دیبو  خواهد م

  ی که: تو ا  کند ال مؤو س  .گردند شده، م  تینهایلحظه مستقر است و از نظر عمق ب  نیذات خودش است و در ا

خودمان    تیچرا اوال ما به آدم    عن ی  ؟ یگرد که بر آدم کامل نم   هست  سی مر تو ابل  ، هست  ذهنکه در من   انسان

  م یست یکار ن  نیما چرا مشغول ا  م؟یگرد شدن از مجازِ ذهن است، نمزنده هست و خارج   شدن به زندگکه زنده 

 ذهنو مشغول ادامه دادن من  رانیخودمان و د  یدرد برا   ادج یو ا  میهست  ال مهم ؤس   نیا  وچرا؟    م؟یهست  است 

از مدّت    پس   جان یا  دیکه شما آمد  دیکن موضوع نم   نی. شما چرا توجه کامل به ادیجواب بده  دیکه شما البتّه با

و    د؟ینی او بب  ق یو از طر  دیخدا، زنده بشو  ، زندگ  تینهای کامال به ب  د،ینیب م  هادگ یهمان  ق یکه از طر  کوتاه

  م یبپرداز زهیبه ست ریکند، ما با همد جادیکه درد ا میده را ادامه م   ذهنمن  نیچه ما ا  یبرا هرچه زودتر بهتر. 

اقدام    ول  میرا بدان  نیا  و حتّ   میضرر بزن  رانیبه د  م، یو به خودمان ضرر بزن  می بپرداز  زهیبا خودمان به ست

چرا؟  م؟ینکن انسان   و!  حول  چرا  ما  خودمان،  درون  از  خارج  نم  ییهادر  موالنا  آن   میگرد مثل  از  مو    وه یها 

  چرا؟    ؟ارتعاش به زندگ  وۀ یحضور، م   وۀی م م، یریگ نم

  د یگو هست موالنا م   جا که در داستان دقوقکه در آن   خوانم م  یاز مثنو   ت یچند ب  ت،یب  نیا  شتر یب  ن ییتَب  ی و برا

  روند  چرا مردم نم   ول  دهی رس   ، موالنا، حافظ، فردوس  وۀی م  ده،یرس  شانٔ وه ی کامل، م  یهاانسان   درختانِ  نیکه: ا

  بله.   کند، ال مؤبخورند؟ س هاوه ی م نیاز ا

  ها وهیم نینوا و یها ب کاروان
  خدا؟  یچه سحرست ا  زد،یرم پخته

  )٢٠١۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خلق  دندیچهم دهیپوس بِیس
  حلق خش غمایافتاده به  درهم

  )٢٠١۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  



ۀ   برنامه              Program # 885                                                     ۸۸۵مشار

  72صفحه: 

  هر برگ و شوفۀ آن غُصون  گفته
  علَمون ی قَوم  تیاَلیبه دم  دم

  )٢٠١۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بدون    عنی  نوایها. بانسان  ی هاکاروان   عنیها  شاخه هست. کاروان    جمع غُصن به معن  عن یغُصون هم    پس،

که     در حال  زدیر بزرگان مثل موالنا م  ی هاوه ی ندارند. و م   ندارند، زندگ  ز یچچ یهستند، ه  چاره ینوا هستند، ب

 شوم  عهد نمکه من شخصاً چرا مت  میبپرس   دیبا  ماخدا؟»    ی! «چه سحرست اخورند؟ چرا مردم نم   اند، ولپخته

  نخورم؟ درد نخورم؟   رید وۀی بخورم، م هاوه یم  نیاز ا ماًیکه دا

. و به جان هم افتادند  خورند دردها را م  عن ی.  خورند و م  نندیچ م  دهیپوس  بیهمه س   باًی: خلق تقر دیگو م

   عن یخش شده است، آب ندارند، تشنه هستند.    شانی حلقشان خش است. گلو  که درحال  ریغارت همد  یبرا

لحظه بهکامل، مثل موالنا، لحظه  یها ن . و هر برگ و شاخۀ درختان انساکشند ندارند، همه درد م  آب زندگ 

  دانستند  کاش همۀ مردم م  ی. ادانستند کاش م  یا  دانستند، قوم من، بهتر م  ایمردم،    نیکاش ا  یکه: ا  ندیگو م

  ن ی ا  دییای : بدییبو  یموقع شما به مردم عاد! بعد آن م؟ی خور ما، و چرا نم   یپخته برا  یاخوشمزه   وۀیم که موالنا  

  اتّفاقاً:  دهد م  حیرا موالنا توض  نی. هم دیشد وانهیکه: شما د  ندیگو م  دیبخوان ار  اتیاب

کاش قوم من   ی: اگفتبه دم م تأسف، دم یکامل) از رو یها انسان  عنیها (هر برگ و شوفۀ آن شاخه  «پس
  .» دانستند م
م  هرکس  عنی  م  رود که  و  باال  م   ندیب آن  درد  ا  کشندمردم  م  دارکنندهیب  اتیاب  نیو  مردم    کند، را پخش 

  کاشی : ادیگو او به خودش م   جهیو در نت   کنند اصال توجه نم  ای  رندیگ م  یسرسر  ای   کنند عمل نم   ای  شنوند نم

  ت یلَ ا ی«  نیدارو، شفابخش است. بله، ا نیا وه،یم  نی. اشان یاست برا د یاست، مف یخوب   ز یچ  نیکه ا دانستند م

مقَو ون»یلَممیقرآن است که بارها خواند ۀیآ  ع  :  

  » قيل ادخُل الْجنَّةَ قَال يا لَيت قَوم يعلَمونَ«
  .»  دانستند کاش قوم من م  ی. گفت: ایشد: به بهشت درآ  «گفته

  ) ٢۶ ۀی)، آ٣۶( سیسوره  م،ی(قرآن کر

بدهد    ادی  خواهد به مردم م  کند م  دایو راهش را پ  شود م   ییتایوارد بهشت    است که هرکس  نیا  اش معن

که    دندیفهم م   ای  دانستند مردم بهتر م   نیکاش ا  ی: ادیگو . آن شخص به خودش م کنند ها توجه نمآن   ول

  چه هست.   ان یجر
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  هر درخت  یِز سو  آمدم  بانگ
  خلق شوربخت   دییما آ یِسو

  )٢٠١٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بر شَجر رتی ز غ آمدم  بانگ
  کّ ال وزَر  میبست چشمشان

  )٢٠١٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  د یسو رو نیک  گفتشان م  کس گر 
  د ی مستَسعد شواَشجار   نیاز تا

  )٢٠١٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .  ندهی سعادت جو عن یپناهاه، کوه بلند. اشجار: جمع شجر، (درختان). مستَسعد:  عنیوزَر:  درضمن،

مردم   یا   آمد مردم ندا م  یسوموالنا و امثال او، به   یهر درخت، از سو  ی. پس، از سو می بخوان  دیاجازه بده  بله،

  ها غامیپ  نیا  میبه شما بده  می خواه م  میرا آورد  یزدیا  یها غامیبه خدا پ  میما. ما وصل شد  یسوبه  دییایبدبخت ب

که خودت را    آمد به آن شجر، به موالنا، بانگ م  گزند   رتیو غ  از جانب زندگ   . ولکنند به شما کم م

شده متأسفانه چشمش    تی هوهم  کهاست که کس  نیا  اش . و معنمیاها را بسته آن  یهاناراحت نکن ما چشم 

که موالنا    دیمهم هستند که شما اگر چشمتان بسته است بدان  لیدل  نیبه ا  اتیاب  نی. اندیب بسته است او نم

درد    دیبا  دیندار  یاو چاره   دی کش . اگر شما درد مستیاآلن، درست ن  دینیب که شما م   یزیچو آن   دیگو درست م

   : پناهاه دیگو لحظه م  نیاز خدا در ا  ریکه غ   د یبفهم  دیو با  د،ین یبب   دیذهن نبا  د ی. با ددینیب بد م  د،یبش

  قرآن است. ۀیآ  نی. البته استین

َّک»   «.زَرو   
  .»  ست ین جز بارگاه حق) پناهاه ز ی(در روز رستاخ  «هرگز

  ) ١١  هی)، آ٧۵(  امتی سوره ق م،ی(قرآن کر

با فکرها و رفتن    شدنتیهوهم    عنیلحظه رفتن به سو،    نیلحظه است. پس در ا  نیانسان هم   ی برا  زیرستاخ   روز 

  یی تای یو رفتن به فضا ییاست، فقط فضاگشا  زیلحظه، که روز رستاخ نی. در اکند کم نم یماد   یبه سوها

  است.  امتی سوره ق ازدهی ۀ یآ ه،یآ نیا  دینیب که م طورن ی. بله، هم کند که به ما کم م است

حقّاً    م،یارا فروبسته   نان یکه: ما چشمان ا  د یرس مثل موالنا) ندا م بزرگان  عن ی( ایحق به آن اول  رتیاز غ  «پس
  .» ستین  پناهاه نانی ا یکه برا
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رنگ   خواهند  م   هان یا  چون  از  هماناز سوها،  از  پناهاه  دایپ   پناه  ها،دگ یها،  آن   دایپ   کنند،  که  ها  کنند 

ا  د یبا  ست،یپناهاه ن بزرگان    غامیبه پ   تیافراد، که اهم   نیبه ا  کند. و اگر کس  داری را ب  ها ن یمتأسفانه درد 

از    عن یاشجار،    نیتا از ا  د،ی فضا باز کن  د یبرو  ییتای  یسو   عن ی  د، یبرو  سون یکه: ا دیگو م شانیبه ا  دهند، نم

  :ندیگو ها م . آن ندیگو ها چه م آن  می نیبب  د،ی مثل موالنا، سعادت کسب کن  درختان نیا

  مست  نی مس ن یک  گفتند م جمله
  شده ست    وانهیقضاءاله د از

  )٢٠٢٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دراز یِز سودا نی مس نیا مغِز
  از ی گشت فاسد چون پ اضتیر وز

  )٢٠٢١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

آدم    نیشخص که اآلن رو آورده به موالنا، ا  نیکه: ا  ندیگو م  کنند  ذهن نگاه م  دی افراد که با د  نیهمۀ ا  عنی

و جهان را    نندیب م  ها دگی که با همان   ییهاآن   عنیشده است.    وانهیخدا د  یبدبختِ مستِ خرافات، از قضا 

را باز کرده و به خدا زنده شده   درون   ی فضا  که   ها عاقل هستند، کس آن   کنند  و درد پخش م  کنند مغشوش م

درازِ   ی و سودا  ادیز  اضتیاز ر  چاره یب نیخدا و مغز ا  یهم از قضا است آن  وانه یاو د کند جهان را آبادان م   نیو ا

  فاسد شده است.  از ی شدن به خدا مثل پزنده

  ست ی حال چرب،   ای مانْدعجب م او
  ست؟ ی پرده و اضالل چ نیرا ا خَلق

  )٢٠٢٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و عقل  یگوناگون با صد رأ خلق  
  نَقل  آرندقدم آن سو نم  ی

  )٢٠٢٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

اوضاع از    نیخداوندا ا:  کرد تعجب م   کند راه کار م  نی که در ا  هرکس   ا یموالنا    ا یآن درخت    ا یآن شخص    پس

هست؟    ی طور ن یا  ل یهست؟ به چه دل  ها از چه آدم   پرده و گمراه  نیاست؟ و ا  یطور ن یچه قرار است، چرا ا

قدر ماهرند،  آن   شدنتیهوقدر ماهرند، در کار پول درآوردن و هم آن   ای و در کار دن  ندیآ م   ار ی که به نظر هش   کسان

  ی طور نیچرا ا  کنند، و مرکز عدم حرکت نم  ییو فضاگشا  ییتای  یسودم بهق  یعقل    یخلق گوناگون با صد رأ 

  است؟  
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ا  لیخ   .کردنو گمراه  اضالل: گمراه   بله، به    دیجواب بده  د ییبفرما  د،یدیبود که شما شن  یمطلب  همن یخوب 

پر از    مزگو خوش    نیریش  ن یبه ا  یهاوه ی مثل موالنا م   و بزرگ  دهیبزرگان رس   وۀ یم  کهن یخودتان، چرا با وجود ا

  ها.آن   خوردندر  می کن م ی انگارقدر سهل ینما ا دهد، به ما م نیتامیو

بعدش هم دنبالۀ قصه. بعد از آن جلسات که آخر   میما قصۀ غالم هندو را صحبت کرد  دیدان که م  طورن یهم

  ار یکه بس  اد یداستان مرغ و ص  نیو در ا  میاخوانده که    اد ی به داستان مرغ و ص  میدیهفتۀ گذشته بود درواقع رس 

را    هاز یچ  لیبود، موالنا خ   د یهم مف  ل یخ  میردک   انیرا ب  اش و معان   میبحث کرد  ل یمهم است و به موقعش خ

ا  .دهد م  ح یبه ما توض مردم باشد و مرغ    ن یب  ایخودش کار کند    ی تنها باشد، رو  دیانسان با  کهن یمخصوصًا 

   کس   ی ها  برگ   ی ها و الدرخت  یها شاخه   نیکه ب   شود متوجه م  شود جهان م  نیهست که وارد ا  درواقع انسان 

: من زاهد هستم، خالصه گوشه گرفتم  دیگو م  د؟یهست  کس: شما چه دیگو م   شود، اش مپنهان شده و متوجه 

  ی ها و بحث  استیدر واقع دن  ادی البتّه آن صها بوده و  حواسش به دانه  مرغجا بوده.  و چندتا دانه هم آن   جانیا

  ن ی که: بهتر است که ا  دیگو به او م  اد یوارد، و ص و مرغ تازه   ای دن  اد ی ص  عن ی.  ردیگدو موجود م   نیا  ن یب  یاد یز

  . شود آخرِسر مرغ قانع نم  ول یها را نخور دانه

  خوانم  م  تان یبرا  نیقصۀ کوتاه هم بعد از ا  یو    خوانم م  تانیرا که در آخر آن داستان است برا  ت یچند ب  نیا

هم را به  هان یها را خواندم و اتکه قصه که من تکه  د ینیب خواهم خواند. م  ر یقصه را هفتۀ د  ۀی شاءاله بقکه ان 

شده اآلن موجود  که قبال خوانده  ییهاها درواقع آن قصه ط وس   نیا  خُوب  اگر بشود، و ول  کنم دارم اآلن وصل م

ها و  قصه  نیا وستگ یپ .دی کن وسته ی ها را پقصه  نیو شما هم ا دیگوش بده دیها بروبه آن  دیتوان هست، شما م 

ا  دیاگر بتوان   د یکن  دایرا پ  هاآن   یریگجهی مختلف و نت  یهاقصه   و معان  دیهم وصل کنرا به   هانیدر ذهنتان  

  خواهد بود.  د یمف  لیخ  تانیبرا

 د یگو م  اد یهست؟ و ص   کسها مالِ چه دانه   نیکه: ا  پرسد م  اد یها بوده از ص باالخره مرغ که حواسش به دانه

را سپردند به من و مرغ  هانیهستم ا یاند من آدم قابل اعتماد است و فکر کرده  »وصی ب میتی مال « هانیکه: ا

و با  دیگو م ا  دیکه: من حالت اضطرار دارم  البتّه و صدانه  نیاز  اجازۀ شما  با  که: من    دیگو م   ادیها بخورم 

اگر    ول  عهدۀ خودت است.ها هم به دانه   نیبودن خوردن ا  ی دهندۀ اضطرار و ضرورفتوا   م یبو  یز یچ  توانم نم

خُوب مرغ    ول  د، یگو به او م  ادیندارد ص   یکار عواقب خوب  نی. اضمانش را، عواقبش را، پس بده  د یبا  یبخور

  ها بخورم. دانه   نیاز ا  د یمن مضطر هستم با  هیآ  نیکه طبق ا  کند قرآن البتّه موالنا اشاره م   ۀ یآ   یبه    کند اشاره م
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به تله،   افتد و م زهایبا چ   شود م  تیهوهم   عنی افتد، مرغ به تله م  کهن یپس از ا ی بعد  یها البتّه در داستان  و

هست که به زاهد اعتماد    نیمن به تله افتادم ا  کهنیکه: علّت ا  کند م  تیو شا  دن یبه نال  کند مرغ شروع م

  » وصیب  م یتی مال «  دیو شا  . یرا خورد   می تیاست که تو مال    نیکه: نه. علّتش ا  دیگوم   گردد کردم، زاهد هم برم

بشود   دهی همان  زهایاندازۀ الزم با چ  بخورد به   ارانهیهش  دی با  خوردکه اگر انسان م  استی مجاز   یهانعمت   نیهم

خواهد افتاد،    استیدن  نیکه تلۀ ا   ها دگ یدر تلۀ همان   صورت ن یبشود در ا  شترینشود و اگر از آن ب  شتریاز آن ب

  ):دیگو بله (مرغ م 

  ست؟ یاز آن گفتش که گندم آنِ ک  بعد
  ست وص یب می تی: امانت از گفت

  )۵٢۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  من  شِیاست، امانت پ تامیاَ مالِ
  پندارند ما را مؤتَمن  زآنکه

  )۵٢٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  حال : من مضطَرم و مجروحگفت
  زمان بر من حالل   نیمردار ا  هست

  )۵٢٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

آقا   دیگو مرغ م  پس م  ست؟یگندم مال ک   نیا  ادیص  ی که:  ا  دیگو او هم  پ  ن یکه:  مال   شیامانت است  من، 

سرپرست    ای و    م یکه ق  می تی    عنی  وصی ب  می تیاصطالح، سرپرست.  به   ومی ق  عن ی  ندارد. وص  که وص  است م یتی

که:    دیگو م  پس  ناچار.  چاره،یب  عن یمضطر  ).  تماد(مورد اع  ن،ی. مؤتَمن: اممانیتی   عن یهم    تامینداشته باشد و اَ

هستم. پس    یاند که من آدم قابل اعتماد پنداشته   کهنی ا  یاند برامن امانت گذاشته   شیهست پ  مانیت ینه مال  

بد است که البتّه    ار یدر حال اضطرار هستم واقعًا الزم دارم و حال من بس  عنیکه: من مضطرم    دیگو مرغ م

و   ندیب م   یطور ن یبشود گرچه که ا  دهیهمان  ید یجد  ز یچ   یقدر با  ین که ا  ست یحال نمضطر و مجروح   کسچیه

مرغ    نیهست که ا  هیهمان آ نیبخورم. بله ا  توانم من حالل است، که من م یقرآن مردار برا  ۀیزمان طبق آ  نیا

  :کند اشاره م 

  ...فَمن اضطُر غَير باغ وال عادٍ...» «
مند (به خوردن  که عالقه   حرام بخورد) در صورت  اءیکس که مجبور شود (به خاطر حفظ جان از آن اشآن   ...ول«

  ...» ستیبر او ن  نبوده) و متجاوز (از حدّ سدّجوع هم) نباشد، گناه هائ ز یچ  نیو لذّت بردن از چن
  ) ١٧٣ هی)، آ ٢سوره بقره( م،ی(قرآن کر
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مند (به خوردن و  که عالقه  حرام بخورد) در صورت   اءیان از آن اش کس که مجبور شود (به خاطر حفظ ج آن   ول

   بخورد) گناه   به قدر گرسنگ    عنینبوده) و متجاوز (از حدّ سّدجوع هم) نباشد، (   هائز یچ نی لذّت بردن از چن

  .  ستیبر او ن

عادٍ»: نه طالب و راغب آن باشد و نه از  «غَير باغ وال  :  دیگو ه م ی قسمت از آ  نیو ا  کند  اشاره م  هیآ  نیمرغ به ا

  ده یهمان   دیهست که چقدر با  دنیهمان   نیهم  نیا  ست،یواقعاً خوردن ن  نیا  و  »حد ضرورت (هم) تجاوز کند.

 کهنیا  ول  میبشو  دهی همان  می توان باشند به اندازۀ ضرورت ما م  که اگر پدر و مادر ما عشق  میبارها گفت  م،یبشو

دارد    عن ی  مرغ  .کند و مرغ دارد اشتباه م  خواند نم  هیآ   نیبا ا  همنیا  میشو م   دهیهمان  ی زیحرص با هرچ  نیبا ا

سال، کامال  به ده، دوازده   م یدیرس  جهان، وقت  نیبه ا  م یو آمد  میبچه بود  که ما وقت   طورن یهم   افتد، به تله م 

  : دهد . بعد دوباره ادامه ممیاافتاده  ها دگ یهمان  ق یاز طر ا یدن نیبه تلۀ ا رید

  گندم خورم  نی از یبه دستور  نیه
  و پارسا و محترم  نیام یا

  )۵٢٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ییضرورت هم تو  : مفتگفت
  ی مجِرم شو ،یگر خور  ضرورتیب

  )۵٣٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  بِه  ز یضرورت هست، هم پره ور
  ضمانِ آن بده  یبار ،یخور  ور

  )۵٣١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

هست و ممن است    اد یص  ن یا  دۀی: با اجازۀ شما گرچه که ددیگو اآلن م  ا یبه اذن و اجازه،    عن ی  » یدستور   «به

ا  دیده که: اگر اجازه م  دیگو تله باشد، م   نیا فتوا دهنده. ضمان: (تعهد    عنی  گندم بخورم. مفت  نی من از 

و پارسا    نیکه: با اجازۀ شما که ام  دیگو پس مرغ م  .یر یعهده ببه   دیعواقبش را با  عن یعهده گرفتن  کردن)، به 

   ول   خورم ها مگندم   ن یاز ا  من   و پارسا و محترم شد.   ن یحاال ام   ا یدن   ادی طور صچه   ست،یکه ن  و محترم هست 

شد     مجرم خواه  یاگر بخور   ضرورت ی و ب  ضرورت هم تو هست   دهندۀص ی که: فتوا دهنده و تشخ   د یگو م  ادیص

درد،    همه نیحرص، ا  همهنی . واقعاً امیاها را خورده آن   ی و غذا  میارا انجام داده   ها دگیهمان  ضرورت ی که ما ب

نظر شما  گر ضرورت هم دارد واقعاً به که: ا  دیگو م  ادی الزم نبوده و ص  هاز یبه قدرت و عشق به چ  لیم   همهنیا

 دهد  که ذهن نشان م  ضرورت  نیا  عنی.  ینخور   ، کن  زیضرورت هست بهتر است پره  نیب ذهن م  دیکه با د
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است    نیا  اش شد. معن   گرفتار خواه عنی  یر یعواقب آن را هم به عهده ب  د یبا  یکامال غلط است، اگر خورد 

با چ اگر  با در  که درد خواه  بدان  دیبا  یبشو  دهیهمان   یز یکه  شد،     خارج خواه  ی از آن گرفتار  دداشت و 

  هرحال: به

  بس در خود فرو رفت آن زمان  مرغ
  سر بستَد از جذبِ عنان  توسنَش
  )۵٣٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  بخورد آن گندم، اندر فَخ بماند  چون
  و اَالنْعام خواند  نیاسیاو  چند

  )۵٣٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ی فکرها از رو ن یا شتر یب که بخورم، نخورم و تأمل کردن ول  قیعم  یمرغ شروع کرد به فکرها   دیگو موقع م آن

 ذهنمنبوده است. ول  اش   ی رید  دفعه   طور که متوسن همان عنی  دینیب  نفسش است و    نیاسب سرکش ا

بود و   دهیرا که محم افسار را کش  شآن اسب نفس  عن یدام.    عن یاسب، فخ    دهنۀ  ای دهانۀ اسب     عنیعنان  

خودمان     ه  م، یکن کار را هم ما م   نیهم   طورن یها. همدانه   یسوکرد و رفت به   سرکش  دفعه ینگه داشته بود،  

ذهنمان جذبش شده و  که    یزیآن چ   یسوبه  میرو م  م یشو رها م  دفعهی  ول  میدار نگه م   م،یدار را نگه م

و سورۀ انعام    نیاسی  کهنیو سورۀ انعام را خواندن. علت ا  نیاس یبه تله و شروع کرد    تادآن گندم را خورد اف   وقت

دوتا سوره    نیهرحال مسلمانان معتقدند که اکه به   کند آن زمان دارد استفاده م  ی از باورها  دیشا  دیگو را م

   وقت   خارج بشود. ول  هادگ یمان از تلۀ ه  تواند ها را خوب بفهمد م الب آن مهم هستند و اگر انسان مط  اریبس

  : د یگو م رد،یگ م رادیو سورۀ انعام، بعد موالنا ا  نیاسیاو افتاد شروع کرد به خواندن 

  درماندن چه افسوس و چه آه؟  بعدِ
  اهیدودِ س نیا  ستیاز آن با شیپ

  )۵٣۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  و هوس  دیزمان که حرص جنب آن
  ادرس یفر  یکه ا  گوزمان م آن

  )۵٣۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

که قبل از   دهد نشان م  نیدارد؟ پس ا  دهیافتاد به تله و گرفتار شد افسوس و آه چه فا  کهن یکه بعد از ا  دیگو م

  دار یرا ب  مانیهابچه  د یکنند. ما با  داری ها را بانسان   دیجهان با  نیدر ا  یاریها به تله، نگهبانان هش افتادن انسان 
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  حت یافتادند و گرفتار شدند و به درد دچار شدند، نص  کهن ی. بعد از افتندیطور کامل ن به   ا یدن   نیکه به تلۀ ا  می کن

 ن ی هم ی اندارد. بر دهیفا هانیا  میو روانشناس برو م یحاال مشورت کن د ییای و ب میحاال دعا بخوان دانم کردن و نم

را باز    افض  دیآن موقع با  جنبد حرص و هوس انسان م  و هوس»، وقت  دیکه: «آن زمان که حرص جنب   دیگو م

اما دارم    ستین  یضرور  دانم که م  ییبه سو  برد برس، نفس من، من را دارد م  ادمیبه فر  ایخدا  دیکند و بو

  .  ییبو د یآن موقع با  دیگو چار کنم! م  روم، م

بترسند و مردم را    دیجهان نبا  نیدر ا  یاری نگهبانان هش  کهنیکوتاه است مربوط است به ا  ل یکه خ  یقصۀ بعد

  کنند.   داریب دیبا

  .» کرد م  و پاسبان  ی هایبعد از آن ه  آن پاسبان که خاموش کرد تا دزدان، رختِ تاجران بردند به کلّ تِی«حا 
  )۵۴٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

مردم  که کند شب و دزدان آمدند درحال استخدام کرده بود که نگهبان  را کاروان  لیهی نگهبان قو ی عنی

آدم    ی. گفتند که ا ستین  یز یچچ یه  دند یشد د  دار یکاروان ب   بودند، هرچه کاروان داشت بردند و وقت  ده یخواب

آن    دم،یرا به من نشان دادند ترس  هانیر و ایو شمش  غی ! گفت که واال، تجان یا  یپس تو چاره بود  ت،یخاصیب

  داد بزنم.   دیخواه  هرچقدر م  کند نم  دیتهد  یاند و خطر ها رفته اآلن که آن   گفتم،  نم  یز یزمان خاموش کردم چ

چند نفر که     یر در خواب ذهن هستند.  همۀ کاروان بش  باًیماست. تقر    زندگ  انی دار، جر داستان خنده  نیا  و

اند، مردم را  حرف نزده اندازۀ کافکه به کند انتقاد م  ای ردیگ م رادیها اهستند، موالنا دارد احتماال به آن داریب

  هم هست.  طورن یمردم را بدزدد ببرد، هم   زندگ  عنی مردم را  تتوانسته رخت و پخ  طانیاند تا شنکرده  داریب

  ی ار ی عنوان نگهبان هشمختلف کامال صادق است. ما به  یهادر سطح   میخوان قصه که اآلن م  نیکه ا  دینیب م 

ا  تانی ار یهش  تیف یک   تِیخودمان که امروز هم مطرح بود که مسئول  است؟ با خودتان     لحظه با چه کس  نیدر 

و   ؟کن صحبت م  یز یبه چه چ راجع   ست،ینما مربوط : «اصال به  ندیگو م  دهیخواب  یهاآدم  ران؟یبا د ایاست 

ما    افتد م   ی. اگر اتفاقات بد افتد م  دارد که خوب، دور و بر ما چه اتفاق  نیبا ا   ما بستگ  یار ی هش  تیف یک

اضافه بشود، بد    ی زیاست که به من چ   نیاتفاق خوب ا  م؛ یما خوشحال  افتد م  یاتفاقات خوب  م،یناراحت هست 

    .» کنند م   نییمن را تع  یار ی هش  هات یاطرافم هستم، وضع  ط یمح   اری و من در اخت  د است که از من کم بشو  نیا

و   شود هشتاد سالتان م ‐هفتاد   وقت   دیاگر نشو  د،یخودتان بشو  یار ی نگهبان هش  دیشما با  ست،ین  یطورنیا

  چ یجهان، ه نیاز آمدن به ا د یهست  مان ی و کامال پش  دیکه پر از درد هست دیشد  یریزن پ   ای مرد   یکه   دینیب م

آن موقع    دیو برو  دیبذار  دی ها را هم باکه آن   دیمقدار مال و اموال جمع کرد  یفقط    دیهم نکرد  یدیکار مف 
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ندارد.   دهیفا  ریبه من نگفت، آن د  است، کس  چه وضع  نیا  دیکن  دادیداد و ب  یار یعنوان پاسبان هششما به 

  م ی خواب م   م، یست یکه ن  م یهست  مانیهابچه   یار ی عنوان پدر و مادر نگهبان هشاست، ما به   ن یداستان هم هم  نیا

 تیهوها هم چشمان ما آن   یجلو   دزدد م  طانیها را ش آن   یاموال معنو   که ما بزرگ بشوند درحال  یها تا بچه

  ی طور ن یآقا چرا ا  شود،  ها و ما بلند مآن   یها ی تازه ه  افتند  به درد م  کهن یبعد از ا  . افتند به درد م  شوند، م

فضا    ، یماند  م  اری هش  ،یماند  م   داریب  ،ید یترس نم  ،ی د یخواب نم   خواست  شد؟ خوب، م  یطور شد، چرا آن 

  .  ختیر را م تیها  دگیهمان  ،یکرد را باز م

نگهبانان    هان یجهان مثل موالنا. ا  نیهستند در ا  تا ی  باً ی که تقر  ییهاباال درمورد انسان   مییای حاال ب  طورن یو هم 

   زندگ   ، دگیبدهند که مبادا از راه همان   نگهبان ای کنند  دار یها را باند که انسان هستند و آمده ت یبشر یار یهش

به مانع   لیرا تبد   به خواب ذهن فرو بروند، زندگ  معمول   یها اند نگذارند که آدم آمده  عنیبشود.    دهیها دزدآن

 د ینیب درست کنند. م   زهیو غصه درست کنند، ست  مکنند، غ  یدشمن ساز  ای بنند و    بنند، مسئلۀ ذهن  ذهن

ا  هرحال موالناند. بهکار نکرده   اندازۀ کافبه اند،ده یاز مرگشان ترس ای انددهی ها هم حاال به قول موالنا ترسکه آن 

را    نیست و دائماً چارق و پو  رسد  به حد آدم کامل م  میکه امروز هم داشت  و مسلماً کس   »ی تَل ر  ی: «ا دیگو م

که نگهبان    دین یباشد. حاال شما بب   یار ی نگهبان هش  دی واقعاً با  شود خدا زنده م  تینهای و به ب  کند تماشا م 

  : میبخوان د،یترسم  ا ی دیخودتان هست   یار یهش

  خُفت و دزد اسباب برد  پاسبان
  فشرد   هر خاک  ِری را ز هارخت

  )۵۴٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  شد آن کاروان  داریشد، ب روز
  و اُشتران میرفته رخت و س دید

  )۵۴٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  حارِس بو   یبدو گفتند: ا پس
  اسباب کو؟ نیرخت؟ و ا نیچه شد ا که

  )۵۴۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

و   ‐خُفت   د یگو م  جا ن یا‐بوده، خُفت    یار ی پاسبان، پاسبان هش  ن یکه ا  میدیبود که اآلن فهم   پاسبان  ی  پس

در    یار ی پنهان کردند. پاسبان هش  ها دگیخاک همان  ریها را ز کاروان را برد و دزدها بردند رخت   لیدزد همۀ وسا

پنهان    دگیهر خاک همان  ر یها زآن   رخت زندگ   کهی ور ط شدند به  دهیها آمدند همان تا همۀ آدم   دیجهان خواب  نیا
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نمانده هم شترها رفته هم    ز یچ   چیکه ه  دندیشد، د  داری و روز که شد آن کاروان ب  .د یآ شد، سر همۀ ما دارد م

خانه    لیمثال وسا  ندیگو امروز م  گفتند، م زیبه همه چ مینقره و هم رخت و پخت، رخت در قد  عنی  می. سمیس

رخت و    گفتند در خانه به آن م  دینیب که م  یز یو فرش و هرچ  و صندل  زیم  عنی رخت خانه،    گفتند م  میقد

  ‐ نگهبان عن یحارس ‐نگهبان  ی را برده بودند. پس به او گفتند که ا لیهمۀ وسا  عنیوپخت. پس رخت رخت 

  ما چه آمد؟    ما، زندگ لیوسا نیچه شد؟ سر ا

  : دزدان آمدند اندر نقاب گفت
  شتاب  شمی بردند از پ هارخت
  )۵۴۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

   یچو َتل ر یگفتندش که: ا  قوم
  ؟یمرده ر یا ییکه   ؟یکردچه م  پس

  )۵۴۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  گروه  شانیبدم، اکس   ی: من گفت
  سالح و با شجاعت با شوه  با

  )۵۴٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

:  یاست. مرده ر  تی خاصی و ب  عرضهیاز شخص ب  هیکنا  »ی«تَل ر  ت،یخاصیآدم ب   ی: منظور  »ی«َتل ر  پس

  ت ی خاص یب  نیهست مثل هم   ریانسان حق  جاها به معن  شتریدر موالنا ب  راث،یمانده باشد، م  که از مرده باق  مال

من    زندگ  نیپس ا  میی گواآلن ما م  کهن یما کو؟ درست مثل ا  ۀیاسباب و اثاث  نیگفتند آقا ا  پس  که باال هست.

که:    دیگو نگهبان م   نیاش غصه بوده، دعوا بوده، بعد اسالم است، چهل سالم است، همه   پنجاهکو؟ من اآلن  

و قوم به او   سرعت.هم بهها را بردند، آنشما را بردند، رخت   بود و زندگ  شانیدزدها آمدند و با نقاب هم رو

! البته  ؟ریپستِ حق  یپس ا  یکرد کار م   چ  ؟یاجا تو چه کاره   نیا  تیخاصیب  دمآ  یا  ،یتل ر  یگفتند که: ا

سالم است و نگهبان    هشتادسالم است،    هفتادلم است  سا  شصت. اگر من  خوردالقاب به هرکدام از ما م   نیا

  ده یهمان   رمدا  چیزیبا    دانستم که، نم  دمید آمدند با نقاب که نم   ها شدگت یهوهم  کهطوری بهنبودم    امی ار یهش

  خودم است.   ری همه را بردند، تقص  شوم، م

 پس بودند، ترسناک بودند.    بتیگروه بودند. اسلحه داشتند، شجاع بودند، پره  شانی نفر بودم ا  یگفت که من  

اآلن هم    قتاًی. و حقکند م  می عق  یار ی ما را از هش  هست و نگهبان  رهیکه ترس از هر نوعش بر ما چ   دهد نشان م

  . دیست ین  تانی ار ی هشنگهبان     عنی  د یریگ را به عهده نم  تان ی اریهش  تیفیک   تیاست. اگر شما مسئول  طورن یهم
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نگهبانش     عنی  د یحضور باش  یار یو از جنس هش  د یفضا باز کن   لیبه دل  دیخواه  نم  ای   دیتوان لحظه نم   نیاگر ا

دوستانتان را از   ، دیرا از دست بده یز یچ ی   کهنی. ترس اکند کار را م  نیترس ا  د یبخواب  دیخواه  و م  د یستین

را از    یزیچ ی  دیها را از دست بدههست، آن   ممن است، زندگ  ها دگیهماندر    دیکن . فکر مدیدست بده

  . میاها صحبت کرده ترس نیبه ا و راجع  دیدست بده

  د ی: اگر در جنگ کم بودت امگفت
  د ی برجه مانی کر  یزن کا یینعره

  )۵۴٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  غ ی: آن دم کارد بنمودند و تگفت
  غ یدریب متیورنه کش خَمش،  که

  )۵۴٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  زمان از ترس بستم من دهان  آن
  و فغان  ادیو فر  یها یزمان ه نیا

  )۵۵٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

! واقعاً  م؟یکه ما بلند شو  ینزد  یاچرا نعره   یبشو  روز یکه در جنگ پ    نداشت  د یکه: اگر ام  ند یگو به او م  مردم

اش را زده  . نعره زند موالنا دارد نعره م  نیاند؟ البتّه انزده   ینعرۀ بلند   اندده یرا فهم  زهایچ  نیبزرگان که اچرا  

و خودش هم هم دا   ایاآلن گفت که خدا  ن یاست  امیگو م  رم من  نم  ده یپخته، رس  هاوه یم   ن ی:    ندیآ چرا مردم 

چرا در خوابم؟ چرا    ترسم؟ من چرا م   دیشما از خودتان بپرس  ،ترسهمه قابل تأمل است.    هانیبخورند؟ بله ا

که   یار ی چرا در جامعه به عنوان نگهبان هش  ستم؟یام نبچه  یار ی چرا نگهبان هش  ستم؟یخودم ن  یار ینگهبان هش

که    میباش  اریهش   معهدر جا میبروراه    میتوان ما م  عنی  ستم؟ ین  اورم،یرا باال ن   دار ذهنمن   یار یهش  کسچ یدر ه

موقع به  که: آن   دیگو پهلوان م   نیا  خالصه است.    خدمت بزرگ  ن یکنم، و ا  جاد یواکنش ا  خواهم  نم  کسچیدر ه 

در کشتن    یاقه یمضا  ، غیدر  چیرا نشان دادند و خنجر را نشان دادند و گفتند خاموش باش وگرنه ه  ریمن شمش

  یخطر   چیو ه  ستندیها نآن  ریاآلن که د  موقع من از ترس دهانم را بستم ول. آنمتیکش فورًا م   ست،یتو ن

  بزنم!  ادیفر دی خواه م  قدرهر چ کند، نم دیتهد

  زمان بست آن دمم که دم زنم  آن
  کنمم  ه  زمان چندانکه خواه نیا

  )۵۵١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  فاضحه  ویعمرت برد د چونکه
  باشد اَعوذ و فاتحه  نمیب

  )۵۵٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ن یاکنون حن نمیباشد ب گرچه
  ن یق یزآن،  نمتر یغفلت ب هست

  )۵۵٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

از ترس نتوانستم. حاال که وقتش گذشته   کردم م دارمیو مردم را ب زدم داد م دیکه: آن زمان که با دیگو م پس

رسوا کننده عمرت را برد    وی و د  طانیش  که وقت   کند م یر یگجه یداد بزنم. و موالنا نت  د یخواه است هر چقدر م 

  م یکرد  ی گذاره یسرما  یساز و مسائل و دشمن   ذهن  موانعدر    ها دگیعمرمان را تماماً در همان  و تلف کرد، وقت

خواندن سورۀ فاتحه و هر  ریصورت د  نی). در اهی ناله،(مو  عنی  نی رسوا کننده حن عنیرفت، فاضحه    نیو از ب

. برد  که آدم به خدا پناه م   استی ز یهر چ  ایاست    یااست. اَعوذ هر سوره   نمیکه اَعوذ در آن هست، ب  یاسوره 

  م، یدرست کرد   ذهنافسانۀ من   م،یرد شدمحم شده پر از د   ذهنعمرمان تلف شده سنّمان رفته باال من   وقت

است که    یافاتحه همان سوره   دیگو فاتحه را م  کهنیندارد. آره علّت ا  دهیو فاتحه خواندن فا  اَعوذ  ذهنبا من 

   دارد که کس  یا و معان  است مهم   اری سورۀ بس  نی. مسلمانان معتقدند که اخوانند موقع نماز مسلمانان م 

  نم ی عمرت رفته ب  کهن یکه: اَعوذ و فاتحه خواندن پس از ا  دیگو م  نیبنابرا.  کند کم م   لیبفهمد به او خ 

از    نیقینکردن    کردن و ناله غفلت   است ول   نمی: گرچه که ناله کردن پس از تلف شدن عمرت بدیگو است. م

و از    و فضا را باز کن رو به آن بِن  تیدر هروضع  باز هم در هر سنّ ناله کن دیبا  دیگو است. م ترنم یآن ب

  که به تو کم بند.  خدا بخواه

  زین نال م نمیهم ب  نیهمچن
  زی عز  یرا نظر کن ا  النیذل  که

  )۵۵۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  به گاه  ایباشد  گاهیب ،ی قادر
  اله؟  یشد ا فوت ک  یز یتو چ از

  )۵۵۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

ل شاها عوسالتا  مما فاتَک  
  شود از قدرتش مطلوب گم؟ ک 
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  )۵۵۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

به هر    د یگو هست، که م  هی آ  نیکه: خداوند که شاه ا  د یگو قرآن است م  ۀیما فاتَکم» آ   «شاه التاسوا عل  پس

  جا هست بله. نیا هی. آدیتأسف نخور دیاکه از دست داده  یز یچ

َيخْتَالٍ فَُخورٍ.»  «لم لك بحي  هالو ما آتَاكوا بِمحتَفْر و ما فَاتَكم َلا عوستَا  
متکبر    چی. و خدا هدینکن  شادمان   دیآ و بدانچه به دستتان م   دینباش   نیاندوه  رود بر آنچه از دستتان م  «تا

  را دوست ندارد.»  یانده یخودستا
  ) ٢٣ هی)، آ۵٧(د یسوره حد م،ی(قرآن کر

اند، آن را هم  که از دست داده   ی زیچ    ی  ی برا  کنند ناله م  خورند  که تأسف م   کسان  ه یآ  نیکه: در ا  دینیب م

در    ات یامروز هم اب  دهد، و تکبر به ما دست م  م یآوردست م به   یز یچ  ی   وقت  ن ی. پس بنابرانامد متکبر م 

ناراحت    دینبا  دیده که از دست م  یز یاست. پس به چ   کبرکننده هم مت هم متکبر است، ناله . آن میداشت   نهی زم  نیا

  .  میریگ م اد ی میدار د،یباش

سالش است    هفتادرا نگاه کن حاال    نی: اندیاست. مردم بو  نمی بنال، گرچه ب  نمی ب  طورن ی: هم دیگو م  پس

بنال و بو که   دیگو صداقت باشد م یکار بد کرده، اآلن رو به خدا آورده. اگر از رو  همهن یافتاده. ا ادشیاآلن 

 ن یا  اش . معنرود نم  نیامتداد تو که من هستم از ب  و.  دباش  موقعی موقع باشد چه بچه به   ،ی خداوندا تو قادر

به    . و اگر کسرود نم  نیامتداد خدا از ب  ای  یار یبه عنوان امتداد هش  میکه ما هست   یزین چ آ  موقعچیاست که ه

. و اگر تأسف بخورد از جنس  شود م   ی دارد نزد  صورتنیکه از دست داده است تأسف نخورد در ا  ی ز یچآن

  .  است ذهنمن 

که به ذهنمان آمده و اگر به ذهنمان    میخور تأسف م   یز یچ یبه خاطر    م،یاگر ما به گذشته تأسف بخور  عنی

و  دیارا از دست داده یز یچ  دیکن م درست است که شما اآلن فکر دیگو . مستیاصل ما ن ایخدا  ریآمده آن د

  دانستم،  م  را من در ده سال  زهایچ  نیکاش ا  یشد ا  فی گذشت ح  دییو بو  دیاگر غصه بخور  دیغصه بخور  دیبا

  موقع چ یبه تو زنده بشوم ه  دی که: از قدرت تو مطلوب که، من هستم که با  د ییبو  و   د،یی است. نگو  ذهنمن   همنیا

  .  رود نم  نیاز ب

حمله کرده، عمر ما هم تلف   طان یاصطالح شما به   همه مدّت هم که به   ن یاست پس ا  ریناپذب یذات ما آس   عنی

  ت یب نیا. میبه او زنده بشو میتوان و م  دهیدن یبیصل ما آس هنوز ا ول میدیدرد کش  لیشده، درست است که خ 

دارد و     دگیهمان  ی ادی سنش باالست و مقدار ز   مهم است. که اگر کس   لیخ   تیسه ب   ن یهم  عن یمهم است،  
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  85صفحه: 

داشتم،   ادیو درد ز دگ یخودم کار کنم. که من همان  یرو  خواهم من هم م دیگو کرده م جادیدرد ا یادی مقدار ز

  .  یخداوند به من نظر کن و تو قادر یبودم ا لیذل

وجود دارد که چون اصل    نی امان ا  شهیکه هم  ،باز کن  دیو شد  فضا را باز کن  دیبا   یقادر  مییگو واقعاً م   اگر

  .  میزنده بشو  یریدر سن پ  او حتّ تینهایبه ب  ندیب نم بیآس رد، یم ما نم

  

  


