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  )٢٨٠٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
  

   کن را تو مراعات  خس  گرچه در مست 
  کن  محض باشد، گرچه اثبات آنکه نف و

  
  شیخو  یِهاست از بد درون آنکه او ردِ دل

  کن  که طامات ای ،یآر   ششی پ نفاق گر 
  

   دم  یور تو خود را از بدِ او کور و کر ساز 
مدح  س ِت ای زشِت او، ر    کن ترِک زَ

  
  او  آن تکلّف چند باشد، آخر آن زشت  

   کن  هاتیو ه یز ی تا تو بر  دیسر آ بر 
  

  میح  یدور دارش ا د،یها نشااو به صحبت 
   کن که در رنجش، قضا گو، دفع حاجات  جز 

  
  تو را با او نباشد همدم او  تِمر مناجا 

   کن  حاجتش با حق مناجات یبرا جز 
  

  ها افکنَد آن مراعاتِ تو، او را در غلط 
  کن  التی مالزِم گردد او، وز غصه وِ پس

  
  چون قولَنج ماند  شیآن طرب بذشت، او در پ 

   کن الت یکه ح ایاز وثاق و   یز یگر  تا
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   را باش، کاو در گاه رنج و خرم  آن کس 

   کن  همچون جنّت و چون حور کش هات  هست
  

  بود  نیالدّهواخواهاِن آن مخدوم شمساز  
  کن که چون الت ای او را گر پرست  دیشا

  
  صفا   ِزیاز دگر کس تا به تبر  ز یور نه بر  
   کن مست از جمال و ذوق و حاالت  یشو تا
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  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٢٨٠٨حضور را با غزل شماره برنامه امروز گنج  پرسسالم و احوال  با

  

   کن را تو مراعات  خس  در مست  گرچه
  کن  محض باشد، گرچه اثبات نف  وآنکه

  ) ٢٨٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

اول را    تیو معموال سه تا ب  کند م  یریگجه یچهارم موالنا نت  تیو در ب  دیآ اول غزل پشتِ سرِ هم م  تیب  سه

. پس شود م   ی طورن یباشد، آخرش ا  ی طورن یباشد، ا  یطور ن یباشد، ا  ی طورنیاگر ا  عن یشرط هستند    مییگو م

    .میاول بخوان دیرا با  تیچهار ب نیا

  
  (دایره عدم اولیه) ٠شل شماره 

  
  ها) (دایره همانیدگ  ١ شل شماره 

  
  (دایره عدم)  ٢شل شماره 

محض و     مراعات و نف ،خس، مست  و معن  میکن   بررس  هاره یدا  نیخُرده با ا یاول را    ت یب  دیاجازه بده  ول

  ها دارند. ما انسان  در زندگ یچه کاربرد ات یاب نیکه ا مین یبب ات ی اب ۀیسراغ بق  می. بعد برومیاثبات را بفهم
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ابتدا مست   جان یا  در ا  است وقت    زندگ  مست،  گفت  م، یشو جهان م  نی وارد  بارها  ا  م یکه  [شل    رهیدا  ن یبا 

مرکز ما عدم    م،یمست خدا هست   م،یشو جهان م  نیوارد ا  که وقت   میده نشان م   (دایره عدم اولیه)]  ٠شماره 

و    تیامن  حسکه آن عقل و    میریگ از عدم م  ای  میریگ را ما از خدا م   بخش مهم زندگ  تیاست و چهار خاص

شل دوم    نیا  م،یشو جهان م  نیوارد ا  کهن یو هم   میشو جهان م  نیما مست، وارد ا  پسو قدرت است.    تیهدا

که   میرا دار  نیا  ییتوانا  زندگ  یِاریعنوان هش ما به   عنی.  دیآ به وجود م  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره 

و هر    میکن   قیتزر  تیها حس هوو به آن   میکن  تجسم  شوند، صورت فکر به ما ارائه مرا که به   جهاننیاقالم ا

است و   . پس مرکز ما از عدم که خال میشو م  دهیها همان با آن  میی گو ها بشوند مرکز ما، اصطالحاً ماز آن  کدام

  شود،  م  دهیهمان   یز یچ  ی  یِکه با فرم فکر  است، وقت  یاریهش   ایخدا است،    ایاست،    زندگ   مییاز جنس بو

ظاهراً از جنس جسم     عنی  رود،  مرکزش، به خواب جسم م   دیآ و آن م  کند م  قی تزر  تیبه آن حس هو  عنی

  .  ذهنمن   عنیخس است. خس   نیا جادیا یِاصطالح ابتدابه  نیو ا شود م

  

  م یکار دارچه ما   کهن یبه ا  میست ین  ار ی و در واقع هش میمست هست کهنیا  ی برا  م؟ یده کار را انجام م  نیچرا ما ا  و

با مرکزِ عدم ما    ا یها هم مرکزشان جسم بوده و با عشق  آن   کنند،  و پدر و مادر ما هم که ما را بزرگ م  میکن م

نم مهم    لیخانواده مهم است، تحص   یپول مهم است، اعضا   ثالکه م  ندیگو به ما م   نی. بنابراکنند را بزرگ 

شما   یبقا  یبرا عنیمهم هستند،  هان یا د،ینیب هست، م رهیدا نیکه داخل ا یز یاست، دانش مهم است و هرچ

به     عنیبشو و    دهیهمان   هان یبا ا   عنیکه    ندی گو که م  میکن . و ما فکر م ریرا در نظر ب  هان یا  روند، به کار م 

به وجود    ذهن   ر یتصو  ی   هان یا  ی مرکز ما و از گذشتن فکرها   شوند م  هان یا  م،یکن م   ق یتزر  ت یحس هو  هانیا

  است.  ذهنمن  ، ذهن ریتصو نیاست. ا ادی فکرها ز رییسرعت تغ کهن یبا توجه به ا د،یآ م

  

مثال    ای  تیاهمی ب  زیچ   ی   عنیکه اسمش را گذاشته است خس، خس    ذهنمن   نی ا  کهن یکه هم  دیکن م  توجه

  ن یا  نی. پس بنابراستیچ  اش معن  دیدان خس و خاشاک که شما بهتر از من م  زی چ    ی  ای آب    یبرگ کاه رو 

  م، ی مست هست  م،یشو جهان م  نیوارد ا  که وقت  دیگوم   و  است.  خودِ زندگ  ایخس، پست، در مقابل مرکز عدم  

  م یشو و م  میکن مرکز خودمان م  میآور را م   هانیا  ستیحواسمان ن  م،یهست  یمشغول باز  م،یشاد هست  اریبس

که اسممان    میشو م  تیهوکه مثال با اسممان هم   وقت  کهنیا  یو برا  به او لطف کن  عنی  » کن  «مراعاتخس.  

  ن ی ا  یهستۀ مرکز  هانیا  م،یشو م   تیهوبا کلمۀ من هم   ای  میشو م  تیهوبا عمل داشتن هم   ای فکر است،    ی
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از جنس جسم    شتر یما ب  ها، دگ یهمان  نیا  ن شد  ادیکه با ز  دینیب . و م دهند م  لی را تش   ذهنمن   ای خس را  

و مرکز ما عدم بود و    میکه ما از جنس خدا بود  رود م  ادمانی  رید  عن ی.  میشودور م   تییو از خدا  میشو م

عقل    شود م  زهای چ  نی. آن موقع عقل جمع کردن امیگرفت و عقل و قدرت م   تیو هدا  ت یاز او حس امن  یجور چه 

   مهربان   م،یپرس ما، حالش را م   میکن م   ت یخس را رعا  ن یشعار ما و مرتب ا  شود بهتر» م  شتری«هرچه ب  عنیما،  

  . میکن م  سهیمقا  رانیبا د م،یکن ترش مبزرگ  م، یکن م

  

  از آن، کس  میکن به آن حمله کند، دفاع م  هر کس   م،یکن  مراعات م  یجور که ما چه   دینیب م   م، یکن م  مراعات

باورها  دیبه ما بو  تواند نم با باورها  تیکه  هر    ، اجتماع  ،شخص   ،اس ی س  ،یمذهب  یغلط است، چون ما 

ات بد است حرفه   اید مثال دانشت غلط است  یبه ما بو  تواند نم   مرکز ما هستند و کس  م،یهست   دهیهمان  یباور 

  ار ی. ما خودمان را بسیندار یعقل خوب ایو  ستین بایتو ز ندی مثال به ما بو  م،یهست تیهومثال با بدنمان هم  ای

  .  میکن خودمان را مراعات م ذهنمن   عنیخس را،  نیما ا نی. بنابرامیدان عاقل م

  

  ن ی . هرچه انیمحض است ا که نف  دیکن و توجه م   »کن   را تو مراعات خَس «گرچه در مست دیگو دارد م  پس

دار  شود، م  شتری در مرکزمان ب  ها دگ یهمان  از جنس جسم    میعمال دار  م، یکن م  را نف  زندگ  ایخدا را    میما 

  م، یشو م   از جنس نازندگ  میما دار  م،یست ین  دگ از جنس زن  م،یست ین  یار ی هش  ایاز جنس خدا    مییگو م  م،یشو م

ما تنها   پس است.   توهم زیچ   ی نیپس ا م،یجسم بشو  میتوان ما نم کهن ی. با توجه به امیشو از جنس جسم م 

ها تمام انسان   باًیخدا، انکار خدا. پس تقر  نف  عن یمحض    . نفم یکن محض م  نف  میکه دار  میهست  یاباشنده 

ا ا  . اگر بعضگذرند م   ندیفرآ   نیاول از ا  شوند، جهان م  نیکه وارد  ا  هان یاز  را    ها دگ یهمان   نیهرچه زودتر 

  .  کنند محض م  دارند نف ه یکنار، بق میها را بذار آن  شوند، م  هره زندبه خدا دوبا زند،یر و م   شناسند م

  

مطلق   نف  میدار  ذهنعنوان من ما به   عن یجالب است موالنا ساخته است.    لیمحض» خ  کلمۀ «نف  دینیب م

   نف   نیاز انسان. و آن موقع بدتر از آن، ا  ر یکند غ   که خدا را بتواند نف  ست یجهان ن نیدر ا  ی زیچ   چ ی. همیکن م

اثبات حساب کن را  اثبات  می محض  ا  ی ار ی هش  نیهم  عنیزنده شدن به خدا.    عنی.  [شل   خال  رۀیدا  نیکه 

اولیه)]  ٠شماره  چون مرکز عدم است، دارد    شه یدر واقع هم  نیا  م،یکه مرکزش عدم است ما بود  (دایره عدم 

اثبات است. منتها    نیهستم، ا  هستم، من از جنس زندگ   من از جنس خدا هستم، من از جنس زندگ   دیگو م
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  م یرد بشو   خاص  ند یفرآ   ی ، مر از  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   میکن م   نف  می خدا را دار  م یما رفت  وقت

  .  بود می محض خواه  وگرنه تا آخر عمرمان نف م، یدوباره به او زنده بشو

  ی برا  یر یمن د  ی   ذهنکه من   طورن یمنعکس کند، هم  ذهن   یخدا    یداشته باشد و    ذهنمن   اگر کس  و

بِستان منعکس کند و با آن بده   ذهن   ی خدا  ی   کند، ها ارتباط برقرار مو با آن   کند منعکس م  رید  یها انسان

را اثبات به    ن یهستم، واقعًا هم که هست، ا  ذهن   یمن از جنس او هستم، از جنس خدا  د یداشته باشد و بو

خدا را    عن ی  ، محض باش  نف   ،کار را بن   نیا  توان گرچه که تو م  دیگو م   .شوداثبات نم   نیا  اورد،ی حساب ب

   توان  که: «نه! من به خدا زنده هستم.» م  ییهر لحظه بو  مرکزت جسم است، ول  کهن یبا توجه به ا   انکار کن

  . کار را بن نیا

  

ا  پس دار  نیدر  ا  دیگو چهارم م  تیکه ب  دیگو خواند. م  میرا خواه  اتی اب  ۀیبق  میصورت، حاال    ها ن یکه همۀ 

اتفاق    خس  نیا  یِندارد، باالخره بد   یاجه ینت   چیکارِ پر از رنج و مشقت است که ه  عن یاصطالح تَکلُف است،  به

از آن رد بشود تا دوباره به    دیشخص با  (دایره عدم)]  ٢[شل شماره که    یندیآن فرآ   و  تو.  یخواهد افتاد برا

محض    نف   ذهنمن   نیکه ا  دیشما متوجه بشو  م،یکن صحبت م  می است که اوال اآلن که دار  نیاثبات زنده بشود ا

  است، اثبات    نی: «ادییبو  د یتوان وجه نم  چیبه ه  د، یکن م   جسم است و خدا را نف   است. شما هر لحظه مرکزتان 

ا  دییایهمان زنده شدن به خدا است.» مر شما ب  نیا   ی آن فضا   د،یکن  ییلحظه فضاگشا  نیدر اطراف اتفاق 

به   ن یهم عن ی د، یصورت حضور ناظر و شناسا به ذهنتان نگاه کن گشوده شده از جنس شما و خداوند است و به 

دفعه    نیدر مرکز شما نماند. ا  دگ یهمان   چیو ه   د، یندازی و ب  د یرا بشناس  ها دگ یهمان   ی ی  ده،یمرکز همان  نیا

  رون، یاز جهان ب امدی در مرکزتان ن یز یچ  چیو ه  (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره عدم شد  ارانهیمرکز هش   وقت

  د یدان م  ت،ینهای ب  زنده شدن به زندگ  عنی  ،اثبات ذهن  ، اثبات واقع  یجابه  اگر.  اثبات واقع  ندیگورا م  نیا

عدم   ارانهیمرکز ما دوباره هش    وقت  ، یلحظۀ ابد   نیا  عن یهم    تیاست، ابد  تیو ابد  ت ینهایخداوند از جنس ب

را    ن یا  م،یشو زنده م   وصورت ما دوباره به ا  نیدر ا  ماند، در مرکز ما، درون ما، نم   دگ یهمان   چیو ه   شود م

  اثبات.   مییگو م

  

محض     نف  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   نی. امیشو اآلن متوجه م  فتد؟یاتفاق ب  دیچه با  واشیواش ی  پس

عدم دارد، ما    گشوده شده، مرکزِ  یفضا   نیکه ا  میشو متوجه م  (دایره عدم)]  ٢[شل شماره   ییاست. با فضاگشا
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لحظه   نیجا بود فرق دارد، زمانش اکه در آن  جسم یار یبا هش  یار ی هش نی. امینیب حضور م  ای نظر  یاریبا هش

  ی ار ی بود، از جنس جسم بود. ما اآلن دوباره از جنس هش  یزمان مجاز  ای و گذشته    ندهیآ  درخس    نیاست. زمان ا

. دیده دوباره عکس آن کار را انجام م  ییکه با هر فضاگشا دینیب م بیترت نیبه ا و  .میخداوند شد  ای زندگ  ای

محض    ما آمد که من تا حاال نف   یبرا  ییشناسا  نی. استمیکه من جسم ن دیکن م  نف   دیمحض، دار  نف  یجا به

ا  کردم م  ٢شماره [شل  محض را گذاشتم کنار    ، حاال نفها)](دایره همانیدگ  ١  [شل شماره شل    نیدر 

 م یدست از سر ما بر نداشته است، ما دار  ذهنهنوز من   عن ی  ینسب  نف  نی. اکنمم  ینسب  ، دارم نف(دایره عدم)]

مرکزم عدم   د ینبا  ستم، یکه من از جنس جسم ن  کنم م   من دارم واقعاً نف   ییگشامقدار فضا   ی که با    م ییگو م

لحظه است قبل از    ن یاتفاق ا  رش یپذ  میتسل  . زنم م  می ه تسل دست ب  عنی  دهم، عمال دارم انجام م   باشد ول

که قبل    کند م  یار یما را از جنس همان هش کند،کار مرکز ما را دوباره عدم م  نیقضاوت و رفتن به ذهن که ا

  .  (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره  نیا عنی.  م یجهان بود نیاز ورود به ا

  حضور و    ست زندگ  ایجنس خداست    نیهم  نی، ا(دایره عدم)]  ٢[شل شماره   کند ما را از جنس آن م  میپس تسل

بشود    ده یمحض فهم  بند و نف  دایادامه پ   نف  نیاست. اگر ا  واقع  نف  ن یا  کند، ناظر است، ذهن ما را تماشا م

  تواند  نم  رونیب  زیچ   چیه  عن ی  روند، م  رونیاز مرکز ما ب  ارانهی هش  ها دگیو کنار گذاشته بشود، باالخره همۀ همان 

 که  زنده شدن مجدد به خداوند، در حال  عنی  ع ، ما به اثبات واق(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره مرکز ما باشد  

ست و منظور  برنامه ا  نیمنظور ا  نیاست. ا  اثبات واقع   نیو ا  میشو زنده م  ،میاهنوز نمرده   م،یجهان هست   نیدر ا

خداوند    تینهایو به ب  ذهننسبت به من  م یریجهان قبل از مردن واقعاً بم   نیجهان است که در ا ن یآمدن ما به ا

  . میاو زنده بشو تیو ابد

محض باشد،    وآنکه نف   ،کن   را تو مراعات   خَس  اول بود: «گرچه در مست  تیبودند؛ ب  هان یا  ی بعد  یها ت یب  اما

  :دیگو دادم. بعد م  حیرا توض نیکه ا » کن گرچه اثبات

  

  شیخو  یِهاست از بد درون او ردِ دل کهآن
  کن  که طامات ای ،یآر   ششی پ نفاق گر 

  ) ٢٨٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

 مرکز ما جسم است، ردِ زندگ   خَس، وقت  ن یا  عنی  که»«آن  .دهم م  ح یرا من توض  تی ب   نیچهار قسمتِ ا  نیا  همۀ

ست» چرا؟  او ردِ دل   که«آن.  کند م   خداوند را نف  کهن یا  یاست، ردِ خداوند است، رفوزه است هر لحظه، برا
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ست»،  او ردِ دل  که«آن   درونش بد است، مرکزش بد است، مرکزش جسم است، مرکزش درد است.  کهنیا  یبرا

  یی دورو   عنی نفاق    »،کن   که طامات   ای   ،ی آر  ششیپ  نفاق  «گر   خودش.   یها بد درون َخس، از    ن یاست ا   ردِ زندگ

مرکزت جسم    ه،   کن ییدورو  عن ی » یآر   ششیپ  نفاق است. «نفاق  ذهنو در واقع فکر کردن و حرف زدنِ من 

با آن    عن ی  ،ی و زمان مجاز  با مرکز جسم   میزن که ما م   ییها: «نه! مرکزم عدم است.» و تمام حرف ییباشد بو

خودمان بر اساس    میتواننم   ما  .زند حرف نم  اش نفاق است، واقعاً زندگ همه   زند، آن خَس حرف م  عنی  ،خَس

ما   م،یاست. ما وصل هست  که: «الهامات زندگ   مییاصطالح بورا به   هانیو ا  میحرف بزن  ذهنمن   عنیخَس    نیا

بله    ستم،ین   ذهن: «من من کهن یا  یبودن و ادعا   ذهنمن   عن ی  یی دورو  ا ی.» و دامنۀ نفاق  میتهس  وصل به زندگ

  است.  عیوس  لیخداوند زنده شدم.» خ   بهوصل هستم، 

  ر ی معمول، غ  ریغ   یکارها   یو ادعا   ییگوگزافه   عن یهم    طامات   »،کن    که طامات  ای «  ی قسمت بعد   طورن یهم  و

داد    میخواه  حیکه دوباره توض   تیاست که دارد و در ب   ی مورد ی ب  یطاماتش ادعاها ذهنمن  در حد. ول  ، علم

شده است. مثال ما معتقد   ل ی به خرافه تبدً طامات در فرهنگ ما واقعا   ولخواهم داد.   حیتوض شتریرا، من ب نیا

   یبه    دیای ب  شناسم که من م   هستند. اگر شخص   یالعاده معنو خارق   یها قدرت   یکه اشخاص دارا   میهست

ها مقدس هستند،  مان   که بعض  م ی. ما معتقد هستشود دعا کند خوب م  ای  شود دست بزند، او خوب م  ض یمر

در    کند، خداوند قبول م  شود، مستجاب م  ها را از خدا بندرخواست  بعض  ای  جا دست بزنآن  یبرو  اگر

  ما .  میزن مو لطمه را ما به خودمان    بیآس  نیترکه هر لحظه بزرگ  مینیب ودمان را نمخ  »«بد درون   که حال

از خرد   نَشت   چیجسم است و ه  یمرکز ما    ست،یبه او، مرکز ما عدم ن  میستیوصل ن  که وقت   م یستیمتوجه ن 

  ش ی به پ  میبر حالت را م  نیموقع ا. بعد آن  میکن م  بیرا تخر  مان زندگ   میدار  شود، ما وارد نم  به زندگ   یزدیا

و زحمت    می خودمان کار کن  م،یجبران را انجام بده  نقانو   کهن یا  یجا به   عن یما دعا کن.    یبرا  مییگو م   کس

وارد فکر و عمل ما بشود و    خرد زندگ   ، عقل زندگ  نی و ا  میشیندی ب  با استفاده از خرد زندگ   یر یو تدب  میبش

اصطالح به   ی  نیهست، ا  ییجا  ی  ای هست    که: «کس   مییگو کنار و م   میارا گذاشته   هان یا  م،یما خالق بشو

از او    میکن م   ارتیقبر موالنا را ز  میرو . مثال ممیکار را بن  نیندارد ما ا  دارد، لزوم   یاالعاده ق خار  تی خاص

اآدم   البته مان و زمان است، منتها بعض   هانی ا  و  .»کند م  حاجت ما را برآورده   م،یخواه حاجت م   ن، یها 

  . رندیپذ را م هات یخاص نیداشتن ا

  ی هات یممن است معتقد باشند که مرادشان که معلمشان است، خاص  د،یمر  میکه اسمش را بذار  یاعده  ی

بدهد.    بیرا فر  دانشی .» و مرادارم! خداوند لطف کرده است به م   : «بله دیبو  ردیالعاده دارد و او هم بپذخارق 
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ندارد.    ت یهمچون خاص  کسچ یه  د، یگو دارد، دروغ م   تی که همچون خاص  کند جهان ادعا م  ن یدر ا  هر کس 

  . رون ینه از ب  کند،  است و از درون شما به شما کم م  دست خداست، زندگ   زنده کنندگ  ی هات یتمام خاص

خس، که هر لحظه به شما لطمه    نیبا ا  ،ذهنشما که کار شما با من   یدعا کند برا  د یای ب  ایدر دن   ستین  کسچیه

  .ً وجود ندارد اصال   یزیچ  نیدرست بشود. همچن  زند، م

ا  دیکن م   زندگ   تان ذهنمن   عن ی  شما با خس  دیگو م  د،یگو را م  هانیا  دارد درد    مرکزش  کهنیکه به علت 

جا وجود در آن   خرد زندگ  چی جا وجود ندارد، هدر آن   خداگونگ  چیدارد از جنس جسم است، ه  دگیدارد، همان

   قدرت  چیو ه که هر لحظه از جنس جسم هست دان . تو مکن م  ییدورو و یآور م  شینفاق پ یندارد، تو دار

  ت ی سر، ب  آخر  !ده؟یچه فا   دم هم قبول بنند، ولمر  یاور یب  شی. ممن است پیقدرت دار  کن و ادعا م   یندار

  : می چهارم را بخوان

  او  تَکلُّف چند باشد، آخر آن زشت  آن
   کن  هاتیو ه یز ی تا تو بر  دیسر آ بر 

  ) ٢٨٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

 مزد ی است، کار ب  هوده یرنج و مشقت است، ب  عن یمقدار تَکلُّف است،    ی آن چند تا    عنیَتکلُّف چند باشد»    «آن

تَکلُّف    «آن  است.  هودهیب  دِیام   ، یز یاست، خرافات است، اساس ندارد همچون چ  ییاست، کارافزا  اریاست، ب

نفاقش،    ش، یعالوۀ کارهاعالوۀ خرافاتش، بهشما به   ذهنآن خس، من   زشت  عن یاو»    چند باشد، آخر آن زشت

و افسوس     فرار کن  » یزیتا تو بر  د یسر آ  «بر   اتفاق خواهد افتاد.   اشهوده ی ب  یاتش، ادعاها طام  اش، بد درون

   باالخره شما ک   عن یاز آن.    یافسوس خوردن است هم دور شدن، دور بشو   هم به معن  هات»ی«ه   ای   یبخور

اآلن هم در   ، یکرد   تش یرعا  ی خس که اول مست بود   نیکه ا  ‐ دیگو دارد موالنا به ما م  ‐ که  بفهم    خواه م

!  ؟  ! تا ک؟ در خدمتش باش  خواه م  از او؟! تا ک  دفاع کن   خواه م   ک  تا  ،کن م  تیرعا  خوابش هست

  : دیگو م  یبعد تیدر ب  بعد ضرر زده است به ما!  ، ذهنخس، من   نیچقدر ا

   دم یتو خود را از بد او کور و کر ساز ور
زشِت او،  مدح ِترکِ زَالت ای سر کن   

  ) ٢٨٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  شما .  ن یرا نب  شیچون اصل شماست، کارها  ،ی را ببند  چشمانت  » دم  یتو خود را از بد او کور و کر ساز   «ور
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  م، یکن . ما پنهان م می نیبب  زند،  به روابطمان م  زند، به ما م  ذهنمن   نیکه ا  ییضررها  میخواه  ما نم  که   دینیبب

  ،  ذهنمن   نیا.  میکن انکار م  ست،ین   یطورن یا  مییگو م  م،یکن هم پنهان م   رانیاز د  م،یکن از خودمان پنهان م 

از خرد    کند چرا؟ ما را محروم م   زند، دائماً به ما ضرر م  م،یکن و خدمتش م  میکن  ما مراعاتش م  خس، که 

کور و کر بودن    د؟ یکن او خودتان را کور و کر م  یهای که از بد   دی نیبب   د ینگاه کن  شما  . لیاص  یاز شاد   ،یزدیا

باالخره ما آثارش را   دهند،مردم نشان م   دهد، همسر ما نشان م  م،ی نیب ما نم  دهد موالنا به ما نشان م  حت

  م یکن انکار م  یجور  ی  بال سر ما آمده است، ول  نیخودمان بوده است که ا  ریکه تقص  مینیب م  م،ینیب ما م 

  ی طور ! من آن : «نه دیگو م  ؟»  اصالح کن  خواه را م  تی کار خاص  نی: «آقا، خانم! امیی گو م  .مینیب نم  که نیمثل ا

ا  د یدار  د،یدار  ذهنکه!» «شما من   ستمین م   د؟ی بن   یکار   دیخواه م   د، یکن م   جادیدرد  توقع    د،یرنج  مرتب 

همسرم   ریمردم است، تقص   ری«تقص که!    شنود نم   ؟»نی بب   خواه م   کند، م  جادیدرد، درد ا.  دیدرد دار  د،یدار

  . » دم ی پدر و مادرم است، «ور تو خود را از بد او کور و کر ساز ریاست، تقص 

  

رد  دا  غامی پی  زند، دارد به ما ضرر م   م، یداد  لیرا تش  ذهنخس را، من   ن یکه ا  از وقت   م یفهم پس ما اآلن م 

و من را     من هست   فکر کن  که . تا زمانستیمن ن   ،هست   فقط، مرا رها کن، مراعات نکن، تو از جنس زندگ 

و از آن    میزیتا از آن بر  کند کارها را م  نیتمام ا  پس.  ی من به تو ضرر خواهم زد تا از من دور شو  ، مراعات کن

 م یبشو مان ی و پش  میافسوس بخور دیقدر بابا افسوس منتها. چه  ،ی از آن دور شو عنی » کن هاتی«ه  م، یدور شو

ا  ا  ی که  نم   نیکاش  را  ا  یا   کردم،کار  نم   نیکاش  را  ا  ی ا  زدم، حرف  انتقاد   یا   گرفتم، نم   راد یکاش  کاش 

است، شما به عنوان    ذهنمن   نیا  د یستیشما ن   . ولزدم حرف نم  شدم کاش فالن جا ساکت م  یا  کردم، نم

  د ییگو که شما م  ت یخاص نی که ا رانید ی خودت و برا  یبرا  کن نیسرِ زشت او را تحس ییای . و بدیست ین  زندگ

من خشم م  نیمثال ،نی ا  شوم   هم نشان قدرت    دن یرنج   که،  ستین  بیشدن البته نشان قدرت است ع   نیخشم

انسان پرقدرت است. واقعاً    ینشان    هانیرت است، همۀ اهم نشان قد   ییجوو انتقام  نه یاست، نگه داشتن ک 

که   شیبا باورها   دگیبله؟ همان  ش؟ یو مدح است؟ دردها  شیقابل ستا  ذهنمن   تی است؟ کدام خاص  طورنیا

لحظه، خرد    نیدر اطراف اتفاقِ ا  دیکن   ییلحظه فضاگشا  نیشما ا  کهنیرا گرفته؟ فرق دارد به ا  خرد زندگ  یجلو 

 د یآ م   فکر از طرف زندگ  نی . فرق دارد که ادیها را، خالق بشووارد فکر و عملتان بشود باردار بند آن  زندگ

و    ها دگ یکه براساس همان   دیآ م   تان ذهناز طرف من   ا ی  دیآ از طرف عقل کل م  کند،م  و مشل شما را حل 

  دردها است. هیخشم و ترس و بق
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بله من   دییبو ا ی. باالخره م یکن هم م نیما هستند.  بعد آن موقع ما تحس یاوقات دردها  شتریا بفکر م  زۀیانگ 

ت جمع زَلّت به معن  دم،یلغز جانیا که   یباور  نیکه بله ا باالخره قبول کن  » کن  ترک زت ا ی لغزش است، «  زَ

  خورد  که با او دوست هستم به درد نم   آدم  نیبذارم. ا  ریباور د   ی  ش یعوضش کنم به جا  دیمن اآلن دارم با

را از    دگ یهمان    عنی   کندم   ن یزیجا  دارد را برم  ی زیچ   ی هم اصالحش است،    ن ی. اکنم دوستم را عوض م 

  ی ز یانگشفت قدرت پنهان    یکه    کن  اادع   توان . مبن   توان کارها را م   نیتو ا  دیگو خس. م   نیا  برد نم  نیب

  ن، ینفاق است ا  دان کنند، آخر سر چه؟ تو که مو مردم هم باور   شود کاِر مردم درست م    کن که دعا م  یدار

  . بن  هودهی اصطالح رنج و مشقت و کار بکه به   خواه قدر مچه   عنی«آن تکلّف چند باشد»  ن،یدروغ است ا

  

   که زندگ  میکن از کارها را ما م  لی. خدارد در شناخت من ذهن  عیوس   یاست که معنا  یا«تکلّف» هم کلمه  

حوصله ندارم    نم،ی بروم پدر و مادرم را بب  دی. من بامیبن  میمجبور هست   میستیزنده ن  بند و چون به زندگ  دیبا

بلند    دیبا  ،ریبروم د  دیبا ند،یگو آنها چه م   ند،یگو مردم چه م  ند،یگو ُخوب اگر نروم چه م مجبور هستم ول

حوصله    م،یرا که ما مجبور هست  یز یهرچمجبورم.    ُخوب حوصله ندارم ول  شوم نماز بخوانم، عبادت کنم ول 

ما     ندارد و تکلّف در زندگ  یادهیفا  چیتکلّف است ه   هان یا  م، یده و مقاومت انجام م   لیمی ب  یاز رو   م، یندار

درد خواهد داشت. شما با آن حالت اصال    کهنیا  یتکلّف است، برا  کند م  ذهنکه من   یاست. هرکار  ادیز  لیخ

    ند؟یگو اجبار خوب مردم چه م یبهتر است، از رو به پدر و مادرت هم سر نرن ینرو  ت،بهتر اس عبادت نکن

  

  ی اکرده   جادیخودتان که در ذهن مردم ا  ذهن  ریخودتان، آن تصو  یبایز  ذهنمن   یداراصطالح نگهخاطر به شما به 

 ن یا  زشت  دیگو . م خواهد م  لتد  کهنیخاطر انه به   ،کن م   لیرا به خودت تحم  مشقّت را و سخت  نیو ا  یرو م

شد و افسوس   شد و دور خواه  خواه   زانیباالخره اتفاق خواهد افتاد و تو از آن گر  شی و فکرها  ذهنمن   یکارها 

  کنار، «نف   یمحض» را بذار  «نف  نیلحظه واقعاً ا  نی است که شما ا  نیا  هانیهمه ا  خورد. حاال معن  خواه

را    زندگ   د،یکنم  خدا را نف  دیزنده هست دار  ذهنمن  نیا  که که تا زمان  دیهممحض» را حداقل در ذهنتان بف

خس    نیتان با اارتباط   جهیدر نت   د،یکن ارتباط را قطع م   ستم،یمن از جنس تو ن  دییگو هر لحظه م   د،یکن م  نف

  ن یدر ا  کهی کار  رهر کارش تکلّف است. ه  زند، و هر لحظه به شما ضرر م  کندخس دارد کار م   نیاست، ا

امن  ، شده و خرد زندگگشوده   یفضا   نۀ یاصطالح زم لحظه از به    قدرت زندگ   ، زندگ  تیهدا  ،زندگ   تیحس 
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است، اسمش را    اریاست، ب  مزدی تکلّف است، کار ب  همه  هان یا  د،یستیو شما حضور ناظر ن  شود انجام نم

  . دیمتوجه بشو دیبا  د، یبذار د یخواه هرچه م

  را:   تیسه ب نیا خوانم دوباره م د،ینی بزرگتر شما بب کم  ی است  نیهم هم  نی. ام یداد حیتوض یتا حدود پس

   کن را تو مراعات  خس  گرچه در مست 
  کن  محض باشد، گرچه اثبات نف  وآنکه

  
  شیخو  یِهاست از بد درون او ردِ دل آنکه
  کن  که طامات ای ،یآر   ششی پ نفاق گر 

  
   دم ی تو خود را از بدِ او کور و کر ساز ور

ت ای سر زشتِ او،  مدحَز ترک کن   
  ) ٢٨٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

  ند یرا در درون خودش بب  بددرون  هر کس  ش»ی خو  یها است، از «بد درون  ردِ زندگ  عن یست،  آنکه او ردِ دل   

را    ییدورو  ند،یاست، پر از درد است اگر هست و نفاق را بب   دگینظر است، پر از همانکه حسود است، تنگ 

 دهد مرا نشان    یباتریز  ذهن  ریتصو  ی   کند، خودش را، پنهان م  دهد نشان نم  ستیطور که نکه دارد آن  ندیبب

آنها را ندارد. و هم  دهد را نسبت م  ییهایی و توانا  روهایو مرتب به خودش ن که شما جزو    دینی بب  طورنی که 

در طامات شرکت    عن یدارند،    یبیغر  یبیعج   ی هاقدرت    خاص  یهاآدم    ی  دیکن که فکر م   دیهست  ییآدمها

  د ی کن شما خودتان را کور و کر م ، ذهنمن  نیا زند ضرر م  واقعاً وقت  ا یو آ دیکن م  رکتدر خرافات ش د، یکن م

از کار زشت    د یکن دفاع م  ا یخس به من ضرر زد؟ آ  نیاز ا   یاکه چه جنبه   د ینیب م  د یکن را باز م  تان یهاچشم   ای

ت م   وقت  ای او؟ آ شما واقعاً آن   صورت ن یدر ا  د، یکن کار بد او را م   یترک  د، یکن ترک لغزش م  د،یکن ترک زَ

  د؟ یکن م نیزیجا   ای دیانداز را م دگ یهمان 

در هر    دیآ مرتب باال م  ،ذهنمن   ایخس    نیا  یها  که زشت  دین یو بب  دین یطور «تکلّف» را در خودتان بب نیو هم

جامعه، در طرز فکرمان    طور کلبه   ،ماندوستان مان با  ما. در کارمان، در روابطمان با خانواده   از زندگ   یاجنبه 

  ی جا و به   دینی بب  دیو شما با  دیآ ضرر زدنش مرتب دارد باال م   اَش،ی خرابار   ،من ذهن  نیا  زشت  دیآ دارد باال م

دور. و    دشیندازیب  د یبا  د،ی کار را تمام کن   دیواقعاً با  ول  شود، دور م   خورد  دو بار آدم افسوس م    یافسوس،  



ۀ   برنامه             Program # 892                                              ۸۹۲مشار

  

  14صفحه: 

  
  

ب  نیا  کند اآلن که کم م   خوانم م  یر ید  اتیاب بفهم  تیچند  از د  یاز جاها   م،یرا  شمس و    وانیمختلف، 

  است:  نیا اَش اول ،ی مثنو

  هست شما را دو سر ،ی ل   چیسر خود پ در
  وان سِر پاک از سماست نی سِر خاک از زم نیا

  
  

  خاک   یدر پا ختهیپاک، ر یبس سرها یا
  به پاست ر یکه سر زان سر د تو بدان تا

  
  ان یع نهان، وان سِر فرع  سِر اصل آن

  منتهاستیجهان عالم ب نیپسِ ا دانکه
  ) ۴۶۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

.  میدار   سر زندگ  ی   م،یدار   سر من ذهن   ی .  میما دو سر دار   ول  ،  چ یدر سر خودت بپ  دیکه تو با  دیگو م

که من    دی. شما از خودتان سؤال کن گردند م   شان مردم اآلن حول محورِ سر من ذهن  شتری. بدیرا بدان  نیشما ا

 گردم؟  حول مرکز عدم م   کنم م   ییفضاگشا  همن هر لحظ  ؟ سر زندگ   ا ی   سر من ذهن  گردم؟ حول کدام سر م

هست شما را دو سر» در    ،ی ل  چیخود پ  سر  «در  که پنهان است.  دیگو دارد م  نی است که ا  یورسر آن  نیا

  ی زهایما با چ  ی ها دگ یاز همان  نی ما از زم   ذهنسر من    عنیسر خاک،    نی. ام ینیب سر را نم   یآن    ذهنمن 

  . دیآ شده به دست مگشوده   یاز فضا عنیآن سر ما از آسمان است   شده، ول لیتش جهان  نیا

  

  مان  ذهنچون حولِ سر من    ول  می سر پاک دار  مییآ م  خاک» ما وقت   یدر پا   ختهیپاک، ر  ی بس سرها  ی«ا

. حاال شما تجربه  میشناس را نم   و آن سر اصل  میروم   میشو م  و متالش   میشوآخر سر پژمرده م   م،یچ یپ م

پاک» ممن است سر شما هم که    یبس سرها  ی. «ادی موالنا را استفاده کن  یپندها   ای   دیرا استفاده کن  رانید

به    ریکه سر زان سر د  هنوز به آن سر زنده نشود. «تا تو بدان  بشود، خاک بشود ول  ختهیر  نی پاک است زم

کرده،    ض ی کشته، عمال بدنشان را مر  ذهنکه من   میادهیرا د   ها ل یو خ  میاده یضرر د   لیپاست» ما در ضمن خ

نت ب  دیری ب  جه یکشته؛ پس شما  د  دیریپند  و آن سرِ زندگ  یریکه سرِ  خداوند    عنیاست    وجود دارد  سرِ 
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با سرِ    آن سرِ اصل  دیگو م  . ولدیرا رها کن  نذهسرِ شما باشد، اگر شما سرِ من   تواند م ما پنهان است، 

  ی فکرها   نیا  رِیما ز  یفکرها   نیبدان که پشت ا  ول  ما آشار است.  ذهنسرِ من   نیو ا   مین یبب   میتوان نم  ذهنمن 

اگر    کنند،م  جادیو پرده ا  گذرند  م   عیاز فکر که سراز فکر پسپردۀ فکر پس  نیاصطالح از ااز به   میما، اگر بتوان

  یی زهایچ  نیکه در ا  دیگو که موالنا دارد م  میفکر کن   ؟یجور چه   م،یکن   واشی  میکن  واشیرا    مانیفکرها  میما بتوان 

ندارد     ندارد زندگ  ده یفا  نیسر، ا   ی  ن یا   عنی فکرها و عمل شما هستند    زشیکه آمده به مرکزت و سبب انگ

  ! رید گفترا م  ن یاول هم ت یچهار ب نی ارزش ندارد، ضرر دارد. هم

 ست؛ یع ما ننفکردن با آن، در خدمتِ او بودن، به  خَس و مراعاتِ آن، مهربان  ی  جادیدر مرکز، ا  زهایچ  گذاشتن

  ر ید  یهاو خانه و انسان   نی که در مرکز ما هستند مثل پول و زم  ییزهایچ  نیکه ا  مینیب م  میگرچه که ما فعال دار

 پشت   . میکن  زندگ  میتوان نم  هان یدارند و ما بدون ا  زندگ  الحاصطبه   هان یا  م،یهست  تیهوها هم و ... که با آن 

  م؛ یشو م  ریو جنس د  ریاست خداست، ما از سِر د   ت ینهایعالَم ب  منتهاست،یپردۀ فکر بعداز فکر عالَم ب 

دوتا فکر را که    عن ی  د؟یپرده را پاره کن  نیا  دیتوان شما م   ا ی. آمییگو م  میدار  ریرا با ذهن اآلن د  هان یخُوب ا

و   ریبه فکر د یفکر یاز  دنیکه پر دییباال و بو دییای و از وسط دو فکر ب دیاآلن وسطش گرفته شده نگه دار

  ندارد؟   دهیفا ذهنسرِ من  جادیپرده و ا جادیا

که در مرکزمان هستند و سرمان    ییزهایکه از چ  م یگرفت  ادی   میشد  ما شرط   کهن یا  یکار سخت است، برا  نیا  خُوب

به طامات و ما مثال فکر    می. ما عادت کرد میریب  تیهو  می ریب  زندگ  م یریعقل ب  کنند، را عقلمان را درست م

نفر خاص    ی   میدوست دار  ما  دارد.  یبیقدرت عج   یکه مدرک دارد دانش دارد مقام دارد، حتماً    کس   میکن م

نم  ایدر آن شخص و آن شخص هم ح   میرا متمرکز کن  ییهاقدرت   میریرا ب و  کندکه من همچون قدرت  دیب   

. آن  دیپرست دروغ بزرگ را م  ی  د یهست  ن ی! خودتان دروغدیدروغ را نپرست  یهستم. شما    ن یندارم، من دروغ

  .  کند نم جابیمنافعش ا کهن یا یبرا د،یگو شخص نم 

و مدرک را    دنیدرست کردن، قدرت را پرست  نیزم   یکه شرکت در طامات درست کردن، خدا  دیبدان  دیبا  شما

  فه یطا نیمن از ا  دن،یخانواده را پرست  دن،یرا پرست  مان زندگ  دن،یپول را پرست  دن،یپست را پرست  دن،یپرست

خواهد آمد. چرا    شیخَس پ  نیا  زشت   آخِرسر  همان طامات است.  رِیز  هانیهمه خرافات است، ا  هانیهستم؛ ا

بعداً مرکز ما    م،ی داشته باش  ذهنمن   شده که چند وقت  طراح   یما طور   زندگ   کهن یا  یخواهد آمد؟ برا  شیپ

از ما نه    یها و خرافات درد دروغ   نیشدن در ا  دهیچ ی! پم یخداوند زنده بشو  تیو ابد  تینهایعدم بشود و ما به ب

  : تیسه ب نیو ا دیتجربه را دار نیو شما ا کند دوا نم  ،جمع  صورته نه ب  صورت شخصبه
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   ستیب یی به هرصورت آ تو
   ستیواله آن تو ن ن،یمنم ا که

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

  تو ز خلق  زمان تنها بمان ی
  تا به حلق  مان   شهیغم و اند در

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

  ی که تو آن اَوحد ؟باش  تو ک  نیا
  ی و سرمستِ خود بایخوش و ز که

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

است که   ذهن   ریتصو  یخَس    نی. ام یدرست کرد  ذهن  ریدر ذهن، ما تصو  نیبنابرا. پس  یخود  عنی  »ی «خَود

  ن یقدر ا. شما هرچه میستیصورت ن  ن یو ما ا  شود م   جادیا  ادیبا سرعت ز  ریبه فکر د  ی فکر  یاز    دنیاز پر

هستم، موالنا    نیمن ا  دییبو  دیبده   شانن  ییبایز  جور ی در ذهن مردم    د یدرست بن  دیرا بزک بن   ذهن  ریتصو

  جور  ی تا مردم    میده خرج مبه   یچقدر ما انرژ  د ینیبب  . ستین   بایز   ذهن  ر یتصو  نی تو ا  ،ست یتو آن ن  دیگو م

! احترامشان شود؟ ! چه م شود؟ چه م نندیبب  م یکه هست  یطورنفاق است! حاال اگر آن   نیا  نند،یما را بب    خاص

چرا    م؟ یترس بشود! چرا م  شود؟  است. ارزشمان کم م   ذهناحترامشان که احترام من بشود! ُخوب    شود؟  کم م

  ! میهست   یطورن یشما آن است؟ ما ا  ذهن   ریشما تصو  ذهنحاال من   مییبا مردم بو  م یکن   سهیرا مقا  ودمانخ  دیبا

  

  ی چرا؟ برا  » ستیو اله آن تو ن   ن، یهستم «که منم ا  نیمن ا   ییبو   ست یبا   عنی  »ست یب  ییبه هرصورت که آ  «تو

که    مشغول باشد. اگر تنها بمان   یزیچ   یبا خلق معاشرت داشته باشد به    دیدائماً با  ذهن  ریتصو  نیهم  کهنیا

تر است که به حضور زنده باشد، تنها خوشحال   که کس  . در حالت با خدا باش  توان نم  ، با خدا باش  بتوان

اند، مردم که  هخدا زنده شد   تینهای که به ب  ییهاآن  .برخوردار است  ییشادتر است، در سوت از آرامش خدا

مردم    آقا من مردم را دوست دارم ول  دیگو م   د،یو از او بپرس  دینی را بب  . شما هر عارف کنند را کم م   نیا  ندیآ م

چه گفته و ...    اتفاقات و ک  دانم و نم  استی س ، معمول  یزها یاز چ  ندیآ . مردم م شود من کم م  یشاد  ندیآ م

  ها نیکه از ا  یعادت کرد  قدرن یشما ا  دیگو م  نیهم  یبرا  است.  ذهن  زیچ  هان یا  کند، را کم م  یشاد  هان یهمۀ ا
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! تا  تنها بمان  کن تو ز خلق» اصال تحمل نم  زمان تنها بمان  ی«  ،ی ریبد ب  یانرژ  یریزهر ب  یریب  یانرژ

  ن که تو آ   ؟»باش   تو ک   نی نه! «ا  دیگو ! م ؟ هست  نیواقعاً تو ا   ای . آیرو  بد م  یها شهیبه گردن به غم و اند

  .  هست  ییتای

عدم شد مرکزت و    شهینماند، هم  در مرکزت  دگ یهمان   چیه  دیباز کرد  تینهایب  د،یشما فضا را باز کرد  وقت

و سرمسِت خودش    باست ی! که آن خودش هم خوش است هم زشد؛ تو آن هست   تی نهایات هم آسماِن باندازه

  د ی بو  دیآ بدهند؛ نم  وشندارد که به او خ  اجی است. خداوند سرمست خودش است، خداوند به مخلوقات احت

 ام، ده یمردم را آفر  همهن یبا ا  کهن یهستم! نگاه کن من از ا  یخوب  یعجب خدا   دین یبب  دمیرا آفر  زها یهمه چ   نیکه «ا

.» همچون  رمیگ م   ت یحاال هو  رم،یگ م   ی دارم انرژ   میها شدگت یهواز هم   تم، یهوها هم هم با آن   امده یآفر  ز یچهمه 

  ن ی ما هم در ا  رینظ  ست؟یجهان ن  نیخداوند در ا  ریشما نظ  دییگو ! مر نم میهم مثل او هست  ما!  ستین  یز یچ

  هی طور شده که ما شب. چه ستیجهان ن  نیما هم در ا  هیشب   ست؛یجهان ن  نیاو در ا  هی شب   ی زیچچ ی! ه ستیجهان ن

 ق یبا خَس رف   رفت  بود،حواست ن  یمست بود   ها در مرکز ما هستند. گفت وقتآن  کهن یا  یبرا  م؟یشد  زهایچ

  . یو عادت کرد یشد

  

م  ‐هست  ادمیمن  ‐  میقد خ  کردند مست  بعض  ها،ابان یدر   مثال م  ها با   یحساب  یهاآدم   خوردند تلوتلو  و 

 میدید است بچه بودم در شهر مثال م  ادم ی. من  کردند مست م  خانه یدر م   رفتند  خُوب م   هم بودند ول  ت یشخص

طور  آهان حالت چه   دند،یخواب م  شیپهلو  رفتند م  د،بو  دهیخواب  س   یمثال    دفعه ی   خوردند تلوتلو م   هانیا

  آدم  یمثال به    ایاست که    ن یا  د؟یکن س است. توجه م   دندیفهم طور است؟ نم است؟ دوست من حالت چه 

  نشست،  گدا م  ای  آدم معمول   یبا    رفت م   شناختند، داشت در شهر همه م   ییکه ُخوب خودش آدم مقام باال

ما    دیگو م  بود.  در حالت مست  کرد، کار را نم   نیمن! اگر حواسش بود ا  قیمن! رف  طور است؟ دوستحالت چه 

  وقت  ‐غفلت  یاز رو ‐که    می! حواسمان باشد! بعداً هم فکر کردمیخَس را مراعات کرد  ، هم در حالت مست

  . میهست شخص واالمقام یرفت ما   ادمانیاصال  رید میمحض شد چون دچار نف   میشد دهیهمان 

برکت ندارد ضرر    کند،  م  جادیدرد ا  ذهنکه فکر و کار با من   دهد از دفتر اول هست و نشان م  اتی اب  نیا  بله،

  : دیگو . م دیبه ما خواهد رس  انشی دارد، ضرر و ز

  

  مختلف، آسان شدست  یهاراه
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  چون جان شدست  ،را ملّت  ی  هر 
  ) ۴٨٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  ی کردنِ حق، ره بد  سر یم گر 
  ی جهود و گبر ازو آگه بد  هر 

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

  آن بود   سر یگفته م  ی در
  جان بود یِدل، غذا اتِیح که

  ) ۴٨۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  : دیگو هست م هیآ یمربوط به  هات یب نیا بله،

نقُوا  «مفَر ا الَّذِينعيانُوا شكو مدِينَه ◌ۖ لبٍ  كزا حبِم هِمونَ»  لَدَيفَرِح  

  » به هر چه داشت دلخوش بود.  یافرقه شدند و هر فرقه پاره کردند و فرقه خود را پاره   نیکه د  دیها مباشآن  از«
  

  ) ٣٢ هی)، آ٣٠سوره روم ( م،ی(قرآن کر
  

را   نیو ا  دیاوری به ذهن، به فکر در ب  دییای را ن  ییتای  نی شما د  دیگو . م دیگو که قرآن هم م  دینیب م  آشارا

  ن یا  دیگو خداوند م  عنیشد.    دیفرقه خواهوگرنه فرقه  د، ینشو  تیهوهم   ن ید  یبا باورها   عنیمرکزتان.    دیبذار

فکرها   دیذار چون اگر باورها را ب د، یرا بذار   زهایو چ د ین نک رون یاصطالح عدم را که من هستم از مرکزتان ببه

  ی بود و باورها  د یو باورها دلخوش خواه  ها دگیشد و به آن همان  د یفرقه خواهفرقه  صورت ن یدر ا  د،یرا بذار

  من هستم. بله. نتانید که کرد، در حال  دیاصطالح تصور خواهخودتان به   نیخودتان را د

  

   ذهن   یهاراه   عنیمختلف، آسان شدست»،    یهاراه «  دی گو . مکند هم م   هیآ  نیاشاره به ا  تیسه ب  نیدر ا  موالنا

که   خاص  یرهایخودشان را در مس  یخودشان را، فکرها   یاند کارهامردم آسان است. مردم عادت کرده   یبرا

را جان خودشان    هان یا  ، هر ملت  ، وههستند. و هر گر  دهیحفظ شدند، چرا؟ همان  رید  شان، یآسان است برا

  ی با باور مذهب   دیتوان که شما نم  دیگو قرآن دارد م  ۀیآشارا موالنا با آ  عنیچراکه در مرکزشان است.    شمرند م

  د، یجدا بشو  زها، یچ  جورنیطرز عبادت کردن و ا   ا ی  یمختلف مذهب  یخاطر باورها به  ر یو از همد  د یبشو  دهیهمان 
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  ی برا   شود، فکر کردن آسان م  ریها، درها و راه فک  یسر   یبا    شوند م  دهیها همان آدم   وقت   ل. ودیتوان نم

  «چشم».   د»،یفکر کن یطورنیشده، «گفتند: آقا ا ن ییما تع  ی فکر از قبل برا رید کهنیا

شما فکر کند، خالق    قیخداوند از طر  ،زندگ  د،یلحظه فضا را باز کن  نیشما در ا  کهن یا  نیفرق هست ب  لیخ

را    نی. دارد ادیها را فکر کن اند همان اند و در مرکزتان گذاشته شما کرده  یکه از قبل برا  ییفکرها  ای   د،یباش

  ست، ی. فقط آن نر»ید  میچه فکر کن  میدان : «مند یگومختلف آسان است، بله آسان است، م   یهاراه   د،یگو م

  مرکزتان هم هست.  

  سر یما شد؛ م  یآسان برا  ی زد یاگر ما استفاده از خرد ا  دیگو م  »،یکردنِ حق، ره بد   سری: «گر م دیگو اآلن م  و

به   که اگر دسترس  د یگو شده. و مآسان، آسان   عنی سری کلمه استفاده خواهد کرد، م نیحاال اآلن از ا  ، به معن

و گبر به   جهود   جان یدر ا‐  یهر کافر   صورتن یاست، در ا  ده یهمان  ا مرکز م  که آسان بود، در حال  خرد زندگ

  ت ی. پس دو بستین   یطورن یا  دیگو م   شد، از آن آگاه م  ذهنهر من   ‐ذهنهر من   کافر است، به معن    معن

و فکر کردن برحسب    دیهست  تیهوتعداد باورها هم   ی که ممن است شما با    دیگو  که دارد م   می فهم باال، م

آن   هانآ ول  هاآسان است و  به خداوند و فکرها   مثل جان شماست  و خالق  یحواست باشد، شما  او   تیاو 

  . یندار دسترس

  روم،  به آن داستان نم ریهست که من د  هانیو ا ریکه در قسمت آن وز دیدان آن بود»، م سریگفته م  ی «در

  ا ی ها نوشته است  نوشته   نیاز ا  ی. در  هانیتا مورد هست در اها گفته است که دوازده گفته   نیاز ا  یفقط در  

بندها نوشته است که مریعنی دل    اتیآن است که ما ح   س   ن  یشده را غذا گشوده   یفضادرست    نی. امی جان ب

  شده.گشوده  ی فضا  عنی دل  اتی. ح مینکن ریما تفس   م،ی نکن را بررس ن یکه با ذهن ا شرط است به

ما نخواهد شد. حاال،    بینص  و آسان شدنِ زندگ  خرد زندگ  نیا  م،ی مرکز را عدم نکن  م،یاگر فضا را باز نکن  پس

سورۀ روم: «از    ٣٢  ۀیآ  نیا  خوانم . دوباره م میدیرا هم که د  هیآ  نی. اکند دارد صحبت م  شتریبعد ب  ی هاتیب

  م، یپاره کردخودمان را پاره  نیپاره کردند»، که ما دپاره   اخود ر  ن یقرآن، «که د  ۀیآ  د یگو به ما م   د»،یآنان مباش 

به هرچه داشت دلخوش بود   یشدند و هر مذهب یمذهب  یها و فرقه میامذهب درآورده   نیچند  نید یاز داخل 

مذهب هر  باورها   یو  با  اختصاص   شخص  یهم  همان   آن مذهب،  مذهب  آن    دهیآن  و  افر را ک   ها یهستند 

  : دیگو . بله. بعد مدینباش هان یاز ا دیگو . مدانند م

  چه ذوقِ طبع باشد چون گذشت   هر 
  و کشت   عینه آرد همچو شوره، ر بر 
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  ) ۴٨۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  . می خوان کشت م هیخاطر قافکشت، به  نیهم  عن ی کشت

  او  عینباشد ر مان یپش جز 
  او  عینارد ب شی خسارت پ جز 

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

  
  نَبود اندر عاقبت  سر ی م آن
ر، عاقبت  نامسعاو باشد م  

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

مشدّد    نیو «س   »یو «  م»یبا «م سریم  م، ینیب م  جانیطور که اهمان  سریو معسر مهم هستند. م  سر یکلمات م نیا

دشوار، هر امرِ دشوار    عنی  ن»یو «س  ن»یو «ع  م» ی آسان، هر امرِ آسان شده. معسر، «م   عنی   سریاصطالح»، مبه

شده. و رهم به معن  عی  کردن، در اب  دنی بال باال به معن   اتیو نمو    است که ه  جهینت  ا یمحصول است    مرتب

ا  مییگو م مهم هستند.    اری بس  اتیاب  نی. اکند آن کار را دشوار م   لۀیوسو فکر کردن به  ذهنمن   نیمحصول 

ول   د یبا   زندگ . ما مرتب  شود که چرا دشوار م   دیبدان  د ی. شما باشود دشوار م  شود، معسر م    آسان باشد 

  !برد؟ ر من را نمخداوند با عن یکه «دلبر بردبار من، آمده برده بار من»، پس چرا دلبر بردبار من  میگفت

 ؛ذهنمن   عنیبخواهد، طبع    ذهنرا که من   یز یهر چ  عن یکه «هر چه ذوِق طبع باشد»،    دیگو م  اتیاب  نیا  حاال،

گذشت، در   به آن دست بدهد و بخواهد آن کار را انجام بدهد، وقت  ما ذوق بند، خوش  ذهنکه من   یزیهر چ

  د یگندم بار  د ییای شوره»، مثل شوره. شما ب  ونخواهد داشت، «بر نه آرد همچ   یمحصول را کشت خوب  صورتنیا

آن    نیزم   عن یزار، شوره هم  شوره  نم است، شما  از  پر  رشد    د، یبار  رید  ز یچ  ی   ا ی  د یجا گندم بارکه 

نباتات.    ۀی بق  ای رشد کند، گندم و جو و    هان یمثل گندم و ا  ن یهم  عن یمحصول، کشت هم که    عن ی  ع ی. رکند من

شما    د،ینخواهد رس  یخوب  جۀیبه نت   نیکه انجام بدهد، ا  دیآ ما خوشش م  ذهنرا که من   یزیهر چ   نیپس بنابرا

  :کند م  دی. اآلن تأک دیقبول کن دیرا با نیا

  او  عینباشد ر مان یپش جز 
  او  عینارد ب شی خسارت پ جز 

  ) ۴٨٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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عنیاو    عیبِ  ایاو    عیب  دست آوردن او. م به  ایاو    دِیخر خواه   مانیپش  دیگو  ذهنکه من   ستین   یکار  چی شد. ه   

. جز ضرر،  می از آن واقعاً سود ببر  می داشته باشد و ما بتوان  دردی داشته باشد، ب  ی ن  جۀینت   نیانجام بدهد که ا

   ذهنمن   کهضرر خواهد زد. و کس  نیبند، ا  یهر کار  عن یاو.    دینخواهد آورد خر  ش ینارد»، پ  شیخسارت، «پ

که    آن  جاناتیو ه   ها دگیکه شما براساس همان  یهر کار  عنی  دهد عنوان منبع فکر و عمل قرار م به   خَرد، را م

  ی هاو اضطراب و حالت   تأسف و احساس گناه و نگران   دانم، از جمله ترس و خشم و توقع و رنجش و چه م

ا  یی و احساس تنها  حرصو    رنشویس ا  ی شما هر فکر  د،یآ م  شیپ  ها،نیو دلشوره و  که    د یبن  هان یبراساس 

  . رانیزد، هم به خودتان هم به د  دیضرر خواه  صورتن یهستند، در ا هانیا ش یهازه یمعموال انگ ذهنمن 

اصطالح به   زیچ  ی  نیآسان نخواهد شد، ا  نیا  دیگو. مدیدیرا د  اش را معن   سرینَبود»، م   سری«آن م   دیگو م

دشوار، پس به   میاسمش را بذار  دینخواهد شد در عاقبت. «نام او باشد معسر، عاقبت»، با  ریمطلوب و دلپذ

و    کند شما را آسان م  که زندگ  یز یاست. آن چ  زندگ  ردشده است، خگشوده   یفضا   سریاست. م  بیترت  نیا

 د، یفکر و عمل کن   ییبه بعد شما فقط با مرکز عدم با فضاگشا  نیاست که از ا  نیا  دهد و نظم م  دهد سامان م 

و نفاق دست    ییخَس با شما باشد، اگر شما به طامات، به دورو نیاگر ا  د،یکار را نکن  نیاست. اگر ا  سر یم  نیا

به شما دعا کنند، شما    دیبخواه  د، یاصطالح کم بخواه به   یز یچ  ای   از کس   دیاگر بخواه  د،یاگر ادعا بن  د،یزنب

به ما کم    تواند نم  که کس  اتیاب  نیاآلن با ا  میقبول کن   میتوان را نجات بدهند، به شما اصال کم کنند؛ ما م

خسارت و    نیاز ا میدست بردار د یو با  میخودمان هست  ن، زننده به خودماضربه  نیتراز خودمان و بزرگ  ر یکند غ

  دلبر بردبار من نخواهد آمد ببرد بار من.  یبرو هرچه جلو   عنی. مانیضرر و پش

   یلحظه  نی. پس در ایگرفتار  عن یمشدّد»،   نیو «س   ن» ینَبود اندر عاقبت، نام او باشد معسر، با «ع  سریم  آن

  دهد،  نشان م  ییراهنما  ی به ما،    دهد را نشان م  ها عقل موقع    بعض  دهد، را نشان م  ی زیذهن ماست، چ 

:   دییگو نم  د،یکن آن بنا نم  یرا رو  تان زندگ  د،یستیآن ن  رویپ  د،یکن شما مقاومت نم  د،یرو شما دنبال آن نم

ا نقشه    با  باشد»،  دیبا  یطورنیا  دیآ که لحظۀ بعد م  یزیآن چ   نم،یب که م  یزیچ   نی«براساس  عقل خودتان 

تا اصطالح است    و معسر درواقع دو   سر یعمل کند، م  سریتا م   دیشو م  ریپذانعطاف   د،ی کن فضا را باز م   د،یکش نم

   عنی  دیکه معسر است «ع» و «س» مشَدَد با تشد  دیکنشما با ذهن عمل م   کهنیبه ا  برد که موالنا دارد به کار م

 و مریعنی  س  ر یما، شما د  یشده براگشوده   یلحظه با مرکز عدم و فضا   ن یا  رید  دیول کن قب  د یباد ی . اگر شما آمد 

 به   د،یشد  مانی پش  د،یدیبه عاقبت بد رس  دیکن عمل م  ذهنبا من   دیکن اگر شما با ذهن عمل م  دیمعسر شد

   . گاه گذرد فورًا م  د، خوشش آمد، آن خوش ی ذوق گرفت  تان ذهناز من   حال ن یدر ع  ول   د،یخودتان ضرر زد
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انتقاد کردن، غ برا  بتی اوقات  زدن  نم   ی  تیاست. شخص   ند یما خوشا  ی کردن، ضرر  کردن،  خُرد   دانم  را 

است    ندی ما خوشا  یرا بدبخت کردن، برا  یبرسد و انتقام گرفتن،    ییجا  یبه     یحسادت کردن، نگذاشتن  

  گذشت،   ن «ذوقِ طبع» است وقت یا  د،یگو چه م   دیتوجه کن  ول

  طبع باشد چون گذشت   چه ذوقِ  هر 
  و کشت   عینه آرد همچو شوره، ر بر 

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

  او  عینباشد ر مان یپش جز 
  او  عینارد ب شی خسارت پ جز 

  ) ۴٨٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
عنی عیر  جۀیمحصول او، نت  عنیاو  عیاو، ب  او دیخر .  

  

  نَبود اندر عاقبت  سر ی م آن
ر، عاقبت  نامسعاو باشد م  

  ) ۴٨٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  : دشوار، هر امرِ دشوار شده. معسر : آسان، هر امرِ آسان شده.سریم نمو کردن،  دن،ی : بالعیر  خُوب،

  ی سودارند به   روند م  شیبا ذهن پ  ای  روند م  شیکه با معسر پ  که آن کسان  دیگوقرآن هم هست م   ۀیآ  ی  اما

گذاشته، او دارد  را، و خدا را از مرکزش برداشته جسم    نشیتکه کرده دتکه   کهکس  عنی. او را  روند دوزخ م 

  . رود جهنم م  یسوبه

  » ٰىللْعسر  سرهی«فَسنُ

  .» میساز دوزخ آماده م ی«او را برا  
  ) ١٠ ۀی)، آ٩٢(  لیسورۀ ل م،ی(قرآن کر

  : دیگو م  حاال

  بازدان  سر ی معسر از م تو
  و آن  نیبنگر جمالِ ا عاقبت

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

  طلب  یگفته که اُستاد  ی در
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نیبعاقبت، ب   یابینسدر ح  
  ) ۴٩٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  

   هر گون ملّت  دندید عاقبت
   زَلَّت  ر یگشتند اس الجرم 

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

نه آن    کند، که فکر و ذهن برقرار م   ارتباط   نَسب و   یمرد از رو    : بزرگحسب  .دی گو به شما اآلن دارد م  پس

زَلَّت، لغزش که  «ل»،    دیلغزش با «ز» و تشد  عنی:  زَلَّت.  شود زنده شدن به حضور برقرار م  قیکه از طر  بزرگ

  .  می در غزل هم داشت

با  دیگو م  پس  م   بدان  دیکه تو  معسر عمل  اآلن  م  د؟یدان ُخوب شما م  سر؟یم  ای  کند که  از  معسر    سر ی«تو 

  یی کن، فضاگشا  یی کن، فضاگشا  ییلحظه، و شما مرتب فضاگشا  نیبده در ا  صیدو تا را از هم تشخ   ن یبازدان» ا

و    میکه با ذهن عمل کن  میهمۀ ما تجربۀ معسر را دار  لبتها  طور،ن ی. همشود چه م   نیجلو، آخر سر بب   کن برو 

تا مقاومت و قضاوت نباشد، من   ادمانی   م،یمقاومت کن .  م یبا معسر عمل کن   میتوان ما نم  ست، ین   ذهنباشد 

  ، : آسان دیگو م  .جانیآسان و آسان شده در ا عنی سری ه، مدشوار و دشوار شد عنیکنم معسر  یادآور یدوباره 

مشل    کن عمل م   ذهنبده که با من  ص یتشخ   ، کردنِ زندگرا با مشل و مشل   کردنِ زندگآسان و آسان 

بده و آخرِ هر    صی تا را از هم تشخ   دو  نیا  تو   شود، آسان م کن عمل م میشده با تسلگشوده   ی با فضا  شود، م

بب را  در  نیدو  گفته  ی.  با از  آن شخص گفته که  باش  دیها،  داشته  اگر من  میاستاد  دار   ذهنو  نگه  و    یرا 

  جا ن یدر ا  نیب. عاقبت دید  عاقبت را نخواه   صورتنیدر ا   کن  نیبش ی پ  بخواه  را با ارتباطات ذهن  نیبعاقبت 

دارد بفهمد که عاقبت زنده شدن به خداست.    ذهنمن  که درحال  یجور   ی  کس  یکه  است    نیا  به معن

  ت یسال بعد مثال وضع   ی .  کن   نیبش یسال بعد را پ  یمثال    نیا   نیبب   ییای که شما ب  ستین  نیا  نیبت عاقب

جهان،   نیهست در ا  نیبعاقبت  جور یهم    نیخواهد شد؟ ا  یجورمن، رابطۀ من، بدن من، فالن چه   زنسیب

درست کرده   ذهنجهان شده من  نیوارد ا  کس  یاست که    نیا  نیبعاقبت   جانیدر ا  جهان است ول  نیمال ا

با  ندیب م   قتاً یحق  ایآ عاقبت  او   دیکه  جنس  او   از  به  برا  بشود،  بشود،  م   نیا  ی زنده  توجه    ن ی ا  د؟ یکن آمده، 

  است.  نیبعاقبت 
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  شناسد که ذهن م  یز یچآن  عنیبه «حسب»    ،کن  دایپ  توان  با ذهن نم  را در ارتباطات ذهن   نیبعاقبت   دیگو م 

  ، ی اعده   ی یبرا  میچسبان  است که ما خودمان را م نی هم یبرا  کند م ن ییانسان را براساس رابطه تع بزرگو 

   ارتباطات  یپس ما هم    می ها دوست هست با آن  دارند. ما هم   ارتباطات   یبا خدا    دیآعده به نظر م   ی چون آن  

فالن کس بوده،   که مثال من پدرم   ارتباطات ذهن سبزرگ شدن براسا عن ی«حسب» است. «حسب»  ن ی. امیدار

انۀ ما  خ   کنم، م   فالن جا زندگ   ای  هستند   فهیاز فالن طا  ای بوده، پدرم شاه بوده، پدرم دانشمند بوده    ریپدرم وز

  رد . به دخورند به درد نم  ها ن یهمه «حسب» است و ا  هان یشغل را داشتند. ا  نیجا است، پدر و مادرمان افالن  

فضا را  دیتوان. نمدیبه خدا زنده بشو دیفرداً و شخصاً براساس خودتان فضا را باز کن دیشما با عنی خورند نم

  ، نیببرساند. «عاقبت  ییارتباطات بخواهد خودش را به جا قیاز طر  ذهنمن بعد  دی داشته باش ذهنمن  دیببند

  : دیگو موقع مآن  بعد . در حسب» یابین

   هر گون ملّت  دندید عاقبت
   زَلَّت  ر یگشتند اس الجرم 

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

ها اگر به  وگرنه ملت که گونه ندارد که. ما انسان    دگیهمان    عنی فکر،     عنیسو،    عن ی  جانیگون، گون در ا  هر

.  دندید  زهایصورت چ به  دند،یصورت گونه دعاقبت را به  نیبنابرا  .میگونه ندار  ری که اصال د  میخدا زنده بشو

ا  د ینیب اگر م  د؟ ینیب ساده است، شما آخر عاقبِت خودتان را زنده شده به خدا م    لیخ با    د یبا  صورت ن یدر 

 ت ینهای که ب  دیفهم نم   د،یآن چشم را نداشته باش  دیاز آن جنس نباش  دی. اگر فضا را باز نکن دینی گشوده بب  یفضا 

ندارد   دهیفا  نیصورت جسم و ذهن و فکر، ابه  دیو تجسم کن  دی نیبا فکر بب  دی خواه چه؟ وگرنه اگر م  عنیخدا  

داشتند،    مذهب خاص  ی منتها    دندید  ریتصو  یصورت  به  دند،یصورت فکر دعاقبت را به  دیگو م   نیهم  یبرا

  شدند و  زشالجرم به ناچار دچارِ لغ د؟یکن بودند، توجه م گونۀ خاص

  بافت نباشد دست دنیعاقبت د
  اختالف؟  نهایز د یبود  ک ورنه

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

عن ی:  بافتدست  عنیدست، مجازاً مفت و سهل و آسان    بافتۀ   نیب«عاقبت «    ،که من باالخره از جنس چه هستم

خداوند    تینهایرفته فضا را باز کنم و به بنه رفته   ا یبسازم؟    بزرگ  ذهنمن   د یبا  ایآ   شوم که بزرگ م   طورن یهم
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  نم؟ یب ا مرکز عدم، چشم عدم م شده، بگشوده  یبا فضا   و  کنم است من اآلن فضا را باز م   زنده بشوم؟ اگر دوم

اآلن از جنس عدم هستم. اگر عدم نباشم   نیهم  نمیبعدم؟ اگر عدم م  ای  نمیب صورت جسم مآن «عاقبت» را به 

گروه     ی  که که کسان  دیگو م   نی. بنابراکنم حرکت م   صورت جسم به   نمی . اگر جسم ببنمیب صورت جسم م به

  » نیب«عاقبت   آسان  نیکه به ا  کنند فکر م  هانیشدند، ا  گونۀ خاص  یشدند،    دهیها همان گرفتند با آن   راباورها  

  .نندیبب  توانند «عاقبت» را م اورند،ی به دست ب توانند را م

  د یبا  ، را بشناس   ها دگ یهمان    فضا را باز کن  دیبا  د،یآآسان به دست نم   عن یبافت»  نباشد دست   دنید  «عاقبت

  ی و از جنس عدم بشو   فضا را باز کن  واشیواش ی  ،ی ندازی ب  را بشناس   تیدردها  دی را، با  ها دگ یهمان   کن   نف

همه اختالف نبود، پس آسان    نیا  هان ید  نینبود ب   یطور نیاگر ا  دیگو چه عمال. م    عنی   »نیبکه «عاقبت   بفهم

بق  نیا  نید  دی بشود و بو  دهیتعداد باورها همان   یبا    دیایب   . اگر قرار باشد که هر کسستین کفر    ه یاست 

در    دیها باهمۀ ما انسان   عن ی  » نیب. «عاقبت ستین  نیبعاقبت  نی. اریکه اآلن هست د  شود م   نیهستند، هم

عاقبتمان  ،    م ینی صورت عدم ببخودمان را به   م،یفضا را باز کن  م، یباش   م یتسل  م،یخودمان کار کن  یرو   ظهلح   نیا

بزن  واشیواش ی   م،ی نیرا عدم بب  کار    ،م یخودمان کار کن   ی. حواسمان به خودمان باشد، رو میبه سوت دست 

که    مین یبب  دیبا  ول  میبه او زنده بشو  ،قبل از مردن   میکه ما آمد  مین یباالخره آن «عاقبت» را بب  م،یکار کن  م،ی کن

  . ستین آسان  نیبه ا م،یکن را آسان فرض م  نیپس ا م ینی . اگر با ذهن ببم یبرو میبتوان او  یسوبه

  

  *** پایان بخش اول *** 

  م، ینیب م  ها دگیهمان  ق یاز طر  که ما وقت   دهد . دوباره به ما نشان مخوانم را هم از دفتر دوم م   ت یسه ب  نیا

  چ یه نیبنابرا م،یبر اساس حضور ندار  بزرگ چیکه ما ه دیگو م  تیو سه ب مینیب طور که هست نماوضاع را آن 

به ما بدهد در  که زندگ تیخاص  چی. همی دار لیخ  جهانن یا یِجهان آبرو نیدر ا ول  م،یخدا ندار شیپ ییآبرو

  ار یسخره و ب  نیا  دیگو م طور ن یو هم   میهست   دهیها همان که با آن   میارا کسب کرده  یاد یوجوه ز  ول   ست،یما ن 

  است. پس  هودهیاست، کار ب

  و حرصش چو کوه  نَه کاه قسمتش
  وجوه  لینَه و کرده تحص وجه

  ) ۴۶۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  کرده ما را در جهان   سر یم یا
  ما را وارهان   ار،ی و ب سخره

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

  بِنموده به ما، وآن بوده شَست  طعمه
  بِنما به ما آن را که هست  آنچنان
  ) ۴۶٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

ندارد، اما   تیفیک   اش ندارد، زندگ   اندازۀ کاه زندگبه  لحاظ زندگ به   پس  تله.  ای  یر ی یقالب ماه  عنی  شَست

خدا    شیپ  ییآبرو  چیندارد، ه  یحضور   چیه  ،یاصورتِ خداگونه  چیه  عن ینَه»    «وجه  حرصش اندازۀ کوه است.

تا دلت بخواهد    ها دگ یاز همان   عن یوجوه»    لیتحص  «کرده  پر از وجوه خوب است.  اش ذهن  ریندارد، اما تصو

کرده»    سر یکرده ما را جهان»، «م  سریم   ی : «ادیگو م  تانیکه خواندم برا  تیب  ن یجمع کرده است در مرکزش و در ا

  سان آ  بوده است که زندگ   نیما آسان کرده! قصدت ا  یرا در جهان برا   که زندگ    کس  ی ا  م یبخوان  میتوان را م 

و ب . «سخره» هم  میاحمقانه درآمد  نشیب  یما در سلطۀ    عنی  «سخره».  میشد  اریبشود و ما دچار سخره 

  مسخره است هم سلطه.  معنبه

  م، یرا جمع کرد  هانیجهان و ا  نیدنبال ا  میرفت   م،یجهان شد  نیمسخرۀ اکه هم    میی بو  میتوان م  نیبنابرا  پس

  مان  زندگ   ول  م، یما کار کرد   عنیبود.    مزدی و کار ما ب  م یندار   زندگ  گونه چیه   ول   م،یجمع کرد  ی ادی وجوه ز

 دهد که ذهن ما نشان م   یای ماد   یزهایچ  لبته. امیاوردیدست نبه   یزیچ   ول  م،ید یزحمت کش  افت،یسامان ن

کارمان کار    جهیدر نت  م،یفکر و عمل کرد  هانیبرحسب ا  ول  م،یرا در مرکزمان جمع کرد  هان یا  م،یدست آوردبه

  دمان یمواظب د  میما آمد  عن ی«طُعمه بِنموده»    پس  بده!  ییرها  اریسخره و ب  نی: ما را از ادیگو بود. م  مزدیب

نظرمان با ارزش بود با آن  را که به   ها دگی. مرتب همانمیکرد  تیخَس را رعا  طبق غزل و   میمست بود  م، ینبود

ها  تله بودند، شَست بودند، به دام آن   ها نیا   ول  ها، نینظر ما طعمه بودند ا مرکزمان. به  میگذاشت   ، ذهنمن   دید

طور  را آن   زها یچ   ا ی. تو بمیافتاد  اشمرکزمان، در تله   میآورد  میشد  ده یکه خوشمان آمد، همان  ی ز ی. با هرچمیافتاد

  . میخواه از خدا م  میکه هست به ما نشان بده! دار
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چ  خُوب که  باشد  قرار  آن   زهای اگر  بارا  نشان بدهد،  ما  به  ب  دیطور که هست  باشد. شما  عدم    د یی ای مرکزمان 

به   دیآ دارد م   نیا  کند، تان را جذب مو تمام توجه   ادی که خوشتان م  یزی که از هرچ  دین یبب   دیکن  ییفضاگشا

  د ی به مرکزتان باش زها یمواظب آمدن چ  س خواهد شد. پ  مزدیخواهد کرد و سبب کار ب  ریمرکزتان و شما را تسخ 

  نخواهد بود.  خواهد شد، آسان  ندهیاصطالح سبب دشوار شدن کارها در آکار به  نیو ا

  م ینیب تر بشود مآسان   مان زندگ   کهنیا  یجا به   م،یشو تر مبزرگ   م،یشو دورتر م  که ما از ده سال  جیتدربه  اگر

  شود،  م  شتریعقلمان ب  شود، م   شتریب  ماناست؟ ما قدرت بدن  یطور ن ی. چرا اشودتر مدارد مشل   مان زندگ

  ی! برا دیاز خودتان بپرس   شود؟ تر مسخت   مان شود، زندگ  م   شتر یب  هان ی. چرا هرچه اشود م  شتریدانشمان ب 

چون   شود، م   مزدی به مرکز ما سبب کار ب  دیآ که م   یز ی. هر چ میکن به مرکز ما، اشتباه م  ندیآ م   هان یا  کهنیا

  : ثیحد  نیو ا  میکه بله عمل کن میخوان  را م هان یا حاال. میکنفکر م  م،ینیب بر حسب آن م 

مش «اَللّهی اَرِنَا ااء ماهک «.  
  گونه که هستند به ما بنما. را آن   هادهیپد خداوندا

  ) ثی(حد
  م، یده م   ریگ  دهد، که ذهن اآلن نشان م  یزیگونه که هستند به ما نشان بده. ما به آن چرا آن   هادهیپد  خداوندا

  م ی شده، که خودمان را بسپار  گشوده   ی . بر اساس فضامی کن بر اساسش عمل م  د،یآخوشمان م   م،یکن مقاومت م

فرض    شما!  میکار را بن   نیا  د یبه مرکزمان. با  میاوریرا ب  معد  مییآ کار را. ما نم  نیا   می کن فکان نمبه قضا و کن 

ا  ها،دهیپد  دی کن در  م   نیاتفاقات  اتفاق  ن  افتند، لحظه  برا  ستیمهم  باشند،  بتوان  نیا  یچه    د ی است که شما 

  . طلبند م  دیشد ییها فضاگشااز چالش  برخ. دیکن  ییفضاگشا

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل شماره 
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  (مثلث تغییر با مرکز عدم)  ۴شل شماره 
  

  
  (مثلث همانش) ۵شل شماره 

  

  
  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره 

  

    .میکن  بررس عیسر (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل شماره را  ریتصاو نیاول ا تیبا ب دیاجازه بده اما

ما    دیدان شما م  ر یاآلن د  » کن    محض باشد، گرچه اثبات  وآنکه نف   ، کن    را تو مراعات   خَس  در مست   «گرچه 

حالتمان    نیا  کهن یا  ی. برامی گذار اسمش را اثبات م  م،یکن هر لحظه خدا را انکار م    عن یمحض،    به نف  میاافتاده 

(مثلث تغییر با مرکز    ۴[شل شماره با مرکز عدم شناخته بشود    ها دگیهمان  ها،ن یچنقطه   نیا  دیبرود، با  نیاز ب

 .  اوقات طوالن  مدت زمانِ گاه   ی کار مستلزم متعهد شدن به مرکز عدم است و ادامۀ کار برا  نیو ا  فتدیو ب  عدم)]

! بله! د؟یزن حرف م  یاش  همه   د،یکن برنامه را اجرا م  نیچه شما هر هفته ا  یکه برا  دییممن است بو  شما

و مرکز ما    گذارد سنگ اثر م  ی آب رو  واشی  واشی  واشی   واشی  رد،یگ با زمان صورت م   رییتغ  نیا  کهنیا  یبرا

  م یما بتوان  کهنیما و ا  خَس، شده است خودِ   دیگو موالنا م    سادگ  نیخَس که به ا  نیا   عنی  مثل سنگ شده است.

  م یتکرار کن  میرا تکرار کن   ها ت یب  نیا  دیدارد. با  اجی به زمان احت  ست،ین   کار آسان  م، یجدا کن  نیخودمان را از ا

 شود،  تر مسنگ نرم   نیخُرده ا   ی  م، یکن م   ییو فضاگشا  م یکن . هر دفعه که تکرار ممیتکرار کن   میتکرار کن 

که من دو ماه، سه ماه، برنامۀ گنج حضور را تماشا کردم، همه را   دیی بو  دییاین   شما  .شود م  ترش ی ما ب  نشیب

   ی  دی. شما ممن است بروفهمد است. شما آن خَستان دارد م  ذهن. فهمنده، فکر کننده، همان من دمیفهم
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! دی! نشددید؟ نه نشدیشد  لیتبد  ایآ  د،یبده  حیرا توض  زها یچ  نیهم بهتر از همه، همۀ ا  ل یخ  دیهم بن  سخنران

  »  کن  محض باشد، گرچه اثبات وآنکه نف ،کن  را تو مراعات  خَس «گرچه در مست  طورن ی هم و !دیکار کن دیبا

با آوردن    عنیخَس،    نیبه مراعات ا  میکه شروع کن  وقت  دهد نشان م  (مثلث همانش)]  ۵[شل شماره شل    نیا

  م یو به موازات آن دار  ذهنمن  نیا  جادیخَس، ا  جادیا میکن فکر مرکز ما، ما شروع م   صورتبه   رونیب  ی زهایچ

  ، ی از فکرها  میکن م  دایامان پ  م،یکن م  دایو ما فرصت پ  دیآ م   دگیهمان  شتری. هرچه بمیکن م   خدا را نف

ز  میبپر  م، یبپر  یشتریب  ،ی زهایچ ذهن  ما همان  ادتریو سرعت  ب  شود، م  شتریب  مان دگیبشود،  جسم    شتریما 

  م ی افت م  میشو دور م  یلحظۀ ابد  نیاز ا  شتریو ب  م،یشو از خدا جداتر م  م،یشو جسم م  شتری. هرچه بمیشو م

  شناخته بشود.  ییجا ی  دیکار با نی. اشود م  شتریو قضاوت و مقاومتمان ب  ندهی گذشته و آ یبه زمان مجاز 

اثبات شدن   ی. برادیاثبات بشو  دیخواه  و م  دیمحض بود  که تا حاال نف  دیکن م  ییاآلن شناسا  دیشما دار  پس

م عمل  را  آن  شماره   د یکن عکسِ  واهمانش)]  ۶[شل  م (مثلث  شروع   ، چه   دیکن واهمانش،  با    ؟یجور به 

  د، یآ م  ش یپ  اشم   ی برا  ز»یو «صبر و پره   کند کار مرکزتان را عدم م   نی. الحظه  نیدر اطراف اتفاق ا  یی فضاگشا

ما بو  کنند م  شنهاد یپ  نندگانی از ب  «شر و رضا». و برخ  طورن یهم را    نیا  دی«شر و رضا» شا  م ییکه  کار 

محض    و نف  شود آغاز م  رشیو هر لحظه با پذ مانبه زندگ  دیآ «شر و رضا» م  ز»،ی«صبر و پره  پس  .میبن

مرکز    م،یاخدا را انکار کرده   عن ی  میمحض داشت   که ما تا حاال نف  میکنقبول    دیما با  ییجا  ی  .شود متوقف م

   عن ی  رود، م   نی اثبات فوراً از ب  نی. ابه اثبات   میکن با عدم کردن مرکز شروع م  نیما جسم بوده است. پس از ا 

   اشال   ،(مثلث همانش)]   ۵[شل شماره ببندد    دیایب  ذهنو من   دیکن   یی لحظه فضاگشا  یشما ممن است  

  و شر و رضا.    زیبه صبر و پره می رس م د،یکن م (مثلث واهمانش)] ۶[شل شماره  ییگشاندارد، دوباره فضا 

  
  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل شماره
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  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل شماره 

  

م یامحض داشته   که تا حاال نف  میمتوجه شو  وقت   ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧[شل شماره  طورن یهم

ها را  مرکزمان و آن   میااجسام را گذاشته   عن ی  دگ یکه تا حاال ما همان   میشو متوجه م  م،یاثبات کن   میخواه  و م

  م، یو جذبۀ او بوده ما از آن استفاده نکرد یزد یا تیعنا  ،ی زدیکم ا ، یزد یلحظه که توجه ابهو لحظه  میدیپرست

از من   نیا  ا. همۀ حواس م میاکرده   تی خَس را رعا  شه یچراکه هم حاال مرکز را عدم    م، یدفاع کن   ذهنبوده که 

چون االن    م، یکن خداوند و جذبۀ او استفاده م  ت یاز عنا  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل شماره  م، یکن م

  موضوع. نیکه در غزل هم هست ا میکن تش معدم را پرس

  

  که،  دیایب  ادشیرفته   ادشی کنم که اگر کس یادآوری چند قسمت را   نیا خواهم دوباره م اما

  . رانیعهدۀ دعهدۀ خودم است نه به لحظه به  نیمن در ا یار یهش  تیفیک  تی) مسئول١

  . رانید یخودم است نه رو   یلحظه رو نی) تمرکز من در ا٢

فکان، نه  لحظه است و استفاده از کن   نیدر اطراف اتفاق ا  ییلحظه فضاگشا  نی) ابزار مورد استفادۀ من در ا٣

  ابزار مالمت.  ژهیوبِه  ،ذهنلحظه و استفاده از من  نیدادن به اتفاق ا ریلحظه، گ نیمقاومت به اتفاق ا

  ی و ادعا   ییقول امروز با نفاق، با دورو  به  دانم من م    عن ی  کنم، م  ت یرا رعا  ی و معنو  ی ) قانون جبران ماد۴

که کم به گنج حضور    یقانون جبران ماد   طور ن یخودم کار کنم. هم   ی رو  دی. من بارسم نم   ییبه جا  هودهیب

در شما نصب  اطالعات و دانش    نیتا ذهنتان اجازه دهد که ا  د، یکن م  افتیرا در  یز یچ   ی  کهن یا  یاست، برا

  . دهم را مرتب انجام م  یو معنو   ی . قانون جبران ماددهم شود، برقرار شود و جذب شود، مال شما شود انجام م 

لحظه با بهحضور هستم. لحظه   یار یلحظه ناظر مرکز عدم خودم با هش  نی) تعهد به الست و مرکز عدم دارم. ا۵

   عن ی  د یشما به الست اقرار کن  دیلحظه با  نیهستم. ا  که از جنس زندگ   کنم لحظه اقرار م   ن یبله گفتن به اتفاق ا

  ی طور ن ی! اگرنه اذهنبا ارائۀ من   دیاول انکار محض بشو  تیطبق ب  کهن یمن از جنس خدا هستم. نه ا  دییبو
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انکار    و.  دیبشو  دینبا  شوم، جسم م  عنی  ،ذهنلحظه از جنس من   نیلحظه با مقاومت به اتفاق ا  نیا  خواهد بود.

  .گفت را م نیاول ا تیخدا هستم، ب  ای  که از جنس زندگ کنم م

و قدرت    اری است و اخت  ییگشاشده. منبع، فضا گشوده  ی و قدرت انتخاب دست خودم هست با فضا  اری) اخت ۶

  ن یاست که ا  رانیو واکنش به د  دیو تقل  رانیدست د ای  ذهندست مقاومت من   ست، یانتخاب دست خودم ن

  غلط است. 

چهارتا دکترا سبب    نیکه ا د ینی من باسواد هستم، چهارتا دکترا دارم، بب د ییگو شما م اگر ) دانش و سواد من.٧

   که از جنس زندگ   د ینیبم   ای . آدیباش  نیبعاقبت   دیامروز گفت که شما با  شود؟ م  نیبشما و عاقبت   رییتغ

به   دیهست برا  د؟یکن حرکت م  زندگ  تینهای ب  یسوو  از دانش خودم  نم   دمخو  رییتغ  ینه،  . در  کنم استفاده 

و ممن است سبب    خورد دردتان نم  به   د،یحمل کن  د ینبا  د،یکن حمل م  د یاست که دار  یبار   نیا  صورت نیا

ود  وج  یز یقدرت هستم، همچون چ  نیا  ا یمقام    ای نفوذ    نی طامات شود. چون من سه، چهارتا دکترا دارم صاحب ا

  خورد.  واهد دردتان نخ به دی کن نم  رییندارد. اگر شما تغ

  .  دیکن  نییتع ؟ ذهنمن  ای اصل من  یبرا کنم؟ کدام من کار م  ی) برا٨

  .  دیلحظه مستقر هست  نی که در ا شاءالهان هستم؟  نده یدر گذشته و آ ا یلحظه مستقر هستم  نیدر ا :) زمان٩

و    کنم بهتر کردن خودم با تمام توان در عمل استفاده م یخودم و دانش موالنا برا شُر، از امانات  :) شُر١٠

. شر استفاده از امانات است. اگر شما  ستیُشرانه ن  رانیخود به د  دیعقا  لیتحم   دانم . مدهم شرانه م

ستفاده از جانتان، استفاده  فکر، استفاده از جسمتان، ا   ز. استفاده ا دیکن شر نم  دی کن از اماناتتان استفاده نم

ا  استفاده از امان وصل شدن به زندگ  ،ییگشا فضا   طورن ی. هم رونیاز احساساتتان، در عمل، در ب   ها نیاز 

شر    نیو ا  دیکن وقت تلف م  دیدرواقع دار  د،ینشو  وصل به زندگ  د،ینکن   ییگشا. اگر شما فضا دیکن استفاده م 

خودم در عمل و خواندن اشعار موالنا    ریی تغ  یطور کامل براعدم استفاده از امانات خودم به   د ییبو  که  ستین

جلب توجه و    یبرا  ران،ید  ی اشعار برا  نیباشد. خواندن ا  نیو شرانۀ شما ا  ام ذهنبهتر کردن حال من   یبرا

  باشد.   تواند شرانه نم  نیخودم، ا  دییتأ

صبر    دیفکان هستم. شما باخودم، تابع صبر قانون قضا و کن    ختلف زندگم  ی هاجنبه   رییتغ  ی ) صبر، برا١١

  ر ییتغ  ی. براکند صبر م   کند، نم  هودهیب  یادعاها   کند،عجله نم   کند، که صبر دارد سؤال نم  . کسدیداشته باش

  غلط است. نیهستم، ا مخود  ذهنمن  نظمی خودم تابع عجله و ب مختلف زندگ   یهاجنبه 

  .  رانیخودم هستم نه د من در زندگ   اری) مع ١٢
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را   شانذهنو من  به زندگ  شوند وصل نم ها لی. خ وصل شدن به زندگ ،ییگشاخودم با فضا   انیب ان،ی) ب١٣

  . ستیخوب ن   نیا کنند، م  انیب

  د ی نبا  رانید  نیتحس  خودم. ول  یخودم و رو  یبرا  شتر،ی کار ب  یاست برا  رونیسبب ب  ی  رانید  نی) تحس١۴

 د ییگو . بله راست ممیدست بزن  خودیب  ی به ادعاها  م،یبه طامات دست بزن  م،یسبب شود که ما به نفاق دست بزن

  . ستیگم شدن در فکرها ن  یبرا رانین دیها را دارم. تحسقدرت  نیمن واقعاً استاد هستم، دانشمند هستم، ا

  

  
  ذهن) (افسانه من  ٩شل شماره 

  
  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل شماره 

  
  (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 

  

  که  دیدان م ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره شل  نیا طور ن یو هم  

   کن مراعات  را تو خس  در مست  گرچه
  کن  محض باشد، گرچه اثبات نف  وآنکه

  ) ٢٨٠٨شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو
  

خودمان، به    تی جسم دییمحض که هر لحظه انکار خدا باشد و تأ  که اگر نف   دهدنشان م   ذهنافسانۀ من   نیا

شد   دی باشد متوجه خواه  اگر اثبات شما ذهن   مدت  یو پس از    ذهنبه افسانۀ من   رسد م   د؟یکجا خواهد رس 

  ، ی سازتلف کردن وقت و مانع   عنی  نی. ادیکن مدشمن    ای به مانع و مسئله    لیرا تبد  لحظه واقعًا زندگ   ن یکه ا

و کار    شود م   اریاست و منجر به ب  ییکارافزا  یاهم هست و هر مسئله   یدردساز   ،ی سازدشمن   ،یساز مسئله 

خودتان تمرکز    یرو   کم    ی مسئله بسازد حل بند و اآلن    . انسان مسئله بسازد و حل بند، ه شود م  مزدیب

نه؟ در    ایاست    نه؟ اثبات شما ذهن   ای  دیکن نه؟ مراعات َخس را م  ای  دیمحض دار  ا نفیکه آ  دینی بب  د،ی کن

  . بله.  دیلحظه باش نیدر ا دیبا د؟یلحظه هست نیدر ا ای دیزمان هست 

که متوجه شدم   نیهم   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره انسان است،    یوجود  قتیحق  یشل بعد  نیا

نف تا حاال  باز م  من  را  ولو کوچ. و    کنم، مرکز را عدم م  کنم، محض کردم، فضا  اثبات است  مرکزِ عدم 
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با   اکه هر لحظه ر  نمیب را اآلن م  رشیپذ  نم،یب شر و رضا را در خودم م   نم،یب صبر را در خودم م  طورن یهم

به    لیتبد  مدت  یپس از    سببیب  ی. شادشود م  سببیب  یمن سبب شاد   رشیو پذ  کنم شروع م  رشیپذ

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]   ١١[شل شماره که    کنم م  ن ی اآلن بازب  طورن ی. و هم شود م  نشیوق آفرو ذ  نندگیآفر

 ی را برا   زندگ  دارم هستم. واقعاً روا نم  شیاندی ابی کم  صورتن یکه در ا  شم؟یاند م  م یها دگ یهمان  قیمن ازطر   ایآ

خودم را   شناسم،  خودم را نم   عنی. دارم روا نم  رانیخودم و د  یرا برا   یو خوب تی موفق   ای  ران؟یخودم، به د

. «بر  هاست دگی. تعهد من ارزش ندارد، چون ارزش من به همانکنم م  سهیمقا  رانی . خودم را با ددانم جسم م

  مرکزتان   (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل شماره  ای که آ د یکن نی و بازب »ی که همان ارز دان م  ،ی لرز هرچه که م

از جنس    واشیواش ی  م،یشد  شیاند که اوضاع عوض شد، ما فراوان  م ینیب نه؟ که با مرکز عدم م  ایعدم است  

که فکر و حرف و عملمان    م ینیب م  م،یاعنوان انسان شناخته خودمان را به   ارزش   . میشو م  می خدا دار  فراوان

  . میهست ن یو راست و راست  میکن اجرا م م،یکن است. تعهد م ی

را خ  نیا  طور ن یهم  افسانه    ١٣[شل شماره بدهم    حیخالصه توض    لیدو شل  با   زندگ شش محور اساس)

  که دوباره  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل شماره ، ذهن)]من 

   کن مراعات  را تو خس  در مست  گرچه
  کن  محض باشد، گرچه اثبات نف  وآنکه

  ) ٢٨٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

را،     باشد و زندگ  دهیمرکزش همان  اگر کس  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل شماره 

ها را واقعاً باورها، اعتقاد به آن  بعض  یرا اثبات بداند و اجرا  اش کند و نَف  لحظه و هر لحظه نف  نیخدا را، ا

و از کم قضا و    کند اََلست را دارد انکار م   صورتنی است، در ا  ذهناز جنس من   که اثبات بداند، در حال 

 ش ی و دردها  اشده یمرکز همان  سد،ینو را م  رونشیدرون و ب  لحظه، زندگ  نیخواهد بود و ا  بینصیب  فکانن ک

  ست، ین   یخبر  ییگشاو فضا   می از تسل  افتد، م  شیاتفاقات بد برا  شود، نوشته م  بد  شود، منعکس م  رونیدر ب

  . شود او زنده نم  خدا و فراوان تیو ابد  تینهای به ب موقعچیه  شود، ساکت نم  موقعچ یذهنش ه

که مرکزش عدم است و    (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل شمارهشل،    ی  نیا

محض است و مرکز عدم، اثبات است،    نف  نیبه مرکزش ا  دیایب  که اگر جسم  فهمد و م  دارد دائمًا عدم نگه م

من از جنس   دیگو . مندک  لحظه اَلَست را اقرار م  نی. پس ادارد دست برم   از خَس  کند، حالت را حفظ م  نیا
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به    زندگ م  نیا  اتفاقهستم،  بله  رو  اش زندگ   د،یگولحظه  نم  اتیذهن   یرا  بنا    ی فضا   یرو   کند، خودش 

بشو   دیگو فکان، او مخداوند در مرکزش است. کن کهن یا یبرا کند، قضا به او کم م  کند، شده بنا مگشوده

  ش ی اتفاقات بد برا  ت،اس  بای ز  اریبس  رون یکه عدم است انعکاساتش در ب  مرکزش  کند، به او کم م  شود،  و م

به    جیتدربه   کند، ساکت م  ییگشا. ذهنش را مرتب با فضا زند دست م   ییگشاو فضا   می. دائماً به تسلافتد نم

درون ما   او هم هست که  تی نهایب  خداوند، فراوان  تی و ابد  تینهای او زنده خواهد شد. ب  تیو ابد  تینهایب

  دادم که،  حیرا توض اتیاب نیا کرد. میمنعکس خواه   رونیرا در ب  فراوان نیفراوان بشود، ا

  شیخو  یِهاست از بد درون او رد دل آنکه
  کن  که طامات ای ،یآر   ششی پ نفاق گر 

  ) ٢٨٠٨غزل   شمس،وان ید ،ی (مولو
  

حالت ردِ   نیمرکزتان جسم است؟ اگر جسم است ا ایکه آ دین یبب  دیبن نگاه  یشما به خودتان  دوارمیام من

از بد    یشده است. درون ما بد است.  گشوده   یاست، ردِ فضا   ردِ خداوند است. ردِ دِل اصل  عنیدل است  

همراه با دروغ و نفاق و طامات را در مقابل  رک یرا ما در مقابل مردم، ز رک یاست. ز رک یز یهاحالت  ها درون

  ها  ممن است موقتاً در مقابل بعض  یی. دوروکند . کار نممی کن در مقابل خداوند هم ارائه م  میکن ممردم ارائه  

  ح ی را من توض  هان یخواهد آمد. ا  شی آن پ  یبه هرحال در آخر بد   ول  مییگو کار بند و بفهمند که ما دروغ نم 

  ی : سخنان گزافه بر زبان آوردن، ادعاطاماتدرگاه خدا.  مردودِ دل، راندۀ دل، رد ِ عنیدل:  ردِ. پس: بالدادم ق

  العاده کردن. خارق  ی انجام کارها

  ر ی ز   د،یشما نکن   دوارمیاست، ام  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره  ذهنکار من   هانیدادم. و ا  حیرا توض  هانیا

 د ییبه شما که به من استاد نگو  م یخسته شدم بو  ری. من ددیبه شما گفت استاد قبول نکن  . اگر کسدیبار نرو

. پس  کند م  صحبتخدا است از درون همه    ستیهم نفر ننفر است آن    ی. استاد در جهان  ستمیمن استاد ن 

  ذهنبا من   کس  . اگرمیگو ، دوباره م (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   ستیجهان استاد ن  نیدر ا  کس

همان م   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره مرکزش    یها دگ یو  در    ییهاو قدرت   داند م   یز یچ  کند فکر  دارد 

  را   رانیهم خودش و هم د  نیباشند، ا  خراف  یباشند فقط باورها   دگیو همان  نی چنقطه   نی هم  هان یا  که حال

  م، یترس نم   از کس  م،یهست  نیراست   م،یکن نم  ییدورو  م،یکن . پس نفاق نمکند بدبخت م  ندیآ اگر دنبالش م

مواظب باش    ، یدار   بدل  تی ثی ح  ،ی دار  مصنوع   یتو آبرو  دیگو م  ذهنمن   نیکه برود. ا  م یندار  مصنوع   یآبرو
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  ترسم  فاش بشود نم  دییشما. بو  دینرو  هانیابار    ریدروغت فاش نشود. ز  ،نشان نده  ریمردم جور د  یجلو 

مردم از    .کند م  یشخص از من دور   نیا  میاگر دروغ نگو  دیی. نگوکنم طور که هستم خودم را ارائه ممن همان 

. در  خورد  و آن رابطه بهم م  خورد و دروغ بعداً اگر فاش بشود آن معامله بهم م  د یآ خوششان م  انی گوراست

و    بددرون  میزن دست به طامات و نفاق نم   م،یآور م  ش یبودن را پ  نیو راست   ییراستگو  نیها هم رابطه با آدم

و نگران    م یرو م شیپ  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره عدم    یفضا   ن یبا هم  م، یگذار را کنار م  زرنگ 

  .  میکن  م دای . باالخره ما جنس خودمان را پدیآ نم  ای دیآ از ما خوشش م کس میشو نم

   دم ی تو خود را از بدِ او کور و کر ساز ور
زشِت او،  مدح ِرت ای سترِک زَال کن   

  ) ٢٨٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

   ی  افتد که م  ها اتفاقات موقع  ل ی. خمیکن بدِ خودمان کور و کر نم  یکه ما خودمان را از کارها  میگرفت  ادی  پس

  ی رو   میگرد ما برم  افتد م  یهر اتفاق بد  ،. هر چالشمیکه چار کرد  میفهم . مدهد را در ما نشان م  یبیع

. هر اتفاق  میعوض کن   دیبا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   جان یرا در ا  یزیچ ی   عن ی.  میکن خودمان کار م 

   . بعض میساز خودمان را کور و کر نم  نی. بنابرارانینه د  می در خودمان عوض کن  دی را با  ی زیچ ی  افتد م   یبد

قانون    د، یحرص دار   لیخ  د،یمواظب باش  دیرا دار   بیع   نیکه شما ا  کنند زد م به ما گوش  رانیها هم دموقع 

از ما    دیخواه م  د،یکن عوض نم  د،یکن دعوت نم   ریو د  دیرو م   دیخور م   دییآم   د،یکن نم   تیجبران را رعا

که    میی ای به خودمان ب  دی. باد یکه خودتان هست   مییبو  دی نبا  میشنو را که ما م  هانی. ا کن م زرنگ  ،ی ببر  بن

 ی که مثال تو   م ینی بب  تممن اس  یز یچ  ی   م؛یخوان که ما م  ییها، شعرهانوشته   ق یاوقات از طر   گاه   زندگ

چه نوشته؟    نیرا بب   نیا  دیگو  م  آورد چشم ما نم  ی آن را جلو  زندگ   ی خودی اند، بنوشته   وار ی د  یاتوبوس رو 

بب   دی گوش ما با  د؟ یکن توجه م     زندگ   شه یاوقات نه، هم  اوقات، گاه    . گاهمیشنوچه م   مین یباز باشد که 

  با چالش همراه نباشد. نیا دوارمی. و امبدهد یجور  ی را به ما  شیهاغام یپ خواهد م

از    مییآ . ما نم (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   میزشت او را نکن  که مدح  میگرفت   اد ی  نیبنابرا  پس

اشتباه ما را به ما نشان   کهنی . هم میبپوشان   م،یکن  فیاز آن تعر  کنند م   جاد یا  مانی برا  ها دگ یکه همان   اشاالت

. بله. پس می دور کن  خودمانو آن را از   می اصالح کن  م،یخودمان کار کن  یرو   د یفوراً با  میدیخودمان فهم  ایدادند  
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   است، کار سخت   مزدی کار ب  هانیا  دهد انجام م  ذهنکه من   ییآن کارها  میرا که خواند  اتیکه آن اب  میدیفهم

  تر خواهد شد.  روز هم کار ما سختاست، روزبه 

  

  او  تکلّف چند باشد، آخر آن زشت  آن
   کن  هاتیو ه یز ی تا تو بر  دیسر آ بر 

  ) ٢٨٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
: کار با  تکلُّفدور کردن، بله، دور کردن و دور شدن.    طور ن یافسوس، افسوس خوردن، هم   عنی:  هاتیه  پس،

 ذهنمن  که با مشقّت، رنج، سخت  هم    هاتی. هدینی را شما در خودتان بب  تکلُّف   همراه باشد.  یو ظاهرساز  ایو ر

. ما  دیفقط دور بشو  ادی افسوس خوردنِ ز  یجا . به دیدور بشو  د یبا  زهایچ    که واقعاً شما با افسوس از برخ  د ینیبب

ها ممن است گران تمام بشود  از درس   . بعض ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره .  میریگ م ادی  میروز دارروزبه 

که تا حاال    میی. بله. و بومی ریب  ادی و    م،یریب  دایو    می آن مال را بده  ای ارزش دارد که آن پول را    ما ول   یبرا

عمل کردن براساس خشم و ترس و    خودمان، زشت  یها دگ یخودمان، همان   یباورها   و زشت  میدر تکلّف بود

  ها را بنم ن یدور بشوم و ا  ها دگ یهمان   نیاز ا  خواهم  خودم است و م  ر یکه تقص  کنمحسادت باال آمد من قبول م 

  :دیگو اآلن م  و  .ندازمی و دور ب

  میح  یدور دارش ا د،یها نشا به صحبت او
   کن که در رنجش، قضا گو، دفع حاجات  جز 

  ) ٢٨٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

مراعاتش را   میکرد  عمر با آن دوست  ی . خُوب ما  ستی ن  نینشهم   ستۀیو َخس شا ذهنمن   نیکه، ا  دیگو م  و

. دیبشو  تان ذهنمن   قیرف  دی نبا  ت،یخدائ  ، زندگ  یِاریعنوان هش که شما به  دیری! شما بپذمیدفاع کرد  میکرد

من نه رف   ذهنتنها  نم  ها ذهنمن   ۀیبق  قی خودتان  مدیشو هم  چشم کار  تا   . کند   من   است!     ذهنماشاءاله 

اگر مال    م» یح   ی . «دور دارش ارانیچه مال خودتان چه مال د  ستین   نینشهم  ستۀیشا  ذهنمن   د،یگو م

شما، نگذار مرکز شما    یجا صورت حضور ناظر نگاه کن نگذار به تو ضرر بزند، نگذار فکر کند به خودت است به

فرض    موالنا. ول   دیگو هم با استهزا م  ذره ی.  میح  یدانشمند، ا   ی را جسم کند، نگذار مرکز شما را درد کند، ا

زندگ  د،یهست   عقل زندگ  د،یهست  شعور زندگ  دیدان شما واقعاً م  کهن یا  دی کن به عقل    دییایب  د، یهست   خود 

  ست یبا من ن   نیو همنش   من قابل دوست   ذهنمن   نیکه ا دیکن   ادهی . در عمل پدینه فقط بفهم  د یخودتان و بدان
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فقط در    م»ی ح  ی«جز که در رنجش». «دور دارش ا   دینگه دار   در رنجش   دیبا  فقط.  کنم م  ور پس من از خودم د 

صورت حضور  به   کن فضا باز م  . تا قضا؛ چون وقت ارانهی در درد نگهش دار، در درد هش  عن یرنجش نگه دار.  

  د ی دفع، نبا  دیگو م  نیبتو حاجات من را دفع کن. م   ،ییگو به خداوند م  ،ییگو به قضا م  ،ی زیخ ناظر برم 

شده،  گشوده   یبا فضا   دییگو به قضا م  دیشما دار  عنی.  ستیرفع حاجات. دفع حاجات، رفع حاجات ن  مییوب

در   زها یچ  غذا و پوشاک و مسن و بعض   عنیبه نان  ازی است؛ ن واقع  ازی کدام ن دی گو قضا م د،یگو قضا م  ای

قضاوت کردن، مقاومت کردن،    دانم کردن، نم   ییکردن، بدگو  بتیبه غ  ازیاست اما ن  جهان الزم و واقع   نیا

و   ینظرتنگ   دیموفق نشوند، از د رانید  میکن  یکار   کهنیکردن، و ا  جادیرنجش را حمل کردن، درد ا دن،یرنج 

قضا و قَدر است، قضا   نی. قضا، همخواهد را قضا نم هان یبه خود نگاه کردن، ا اینگاه کردن  رانیخست به د

  فَکان، به ما کم کند.  قضا و کن  م ییگو م همهن یاست که ما ا اله ادۀار

. من هم  ستیهستم ن   با من که از جنس زندگ   نینشهم  ستۀیشا   ذهنمن   ن یکه ا  می ریگ م   م یما اآلن تصم  عنی

به درد.   کند را. خُوب شروع م   نیا  دهم آقا من به تو نم  میگو نگه دارم. م  ارانهیرا در درد هش  نیا  رسد عقلم م

   واقع ازین نیا ستیحاجت تو ن نیکه، بابا ا دیگو شده، قضا، خداوند، به ما م گشوده یو در آن موقع، در فضا

  م، ینیب در مرکز ما است، برحسب آن م  دگ یآن در مرکز ما است، همان  وقت  را ول کن. ول  نیا  ندازیب  ستیتو ن

  بت ی! غ می! الزم دارمی هم بن  یی بدگو  دیآقا با  میی گو چه است، م  مان  واقع  از یکه ن  م یبده   صی تشخ   میتوان ما نم 

با بامیبن  دیهم  هم  ضرر  بامیبزن  دی!  هم  دعوا  خانواده میبن  دی!  فا  یا!  باشد  نداشته  دعوا  ندارد!    دهیکه 

  ما است!   ازی ن هم نی! اکنند م  آشت  کنند دعوا م  کنند، م  آشت  کنند دعوا م  کنند، وشوهرها همه دعوا م زن 

  

را   ام اصل  یازها ی به من ن  میی گو گشوده شده م یخداوند، به آن فضا  به  ،به قضا   دی کن شما فضا را باز م   وقت

شما آسان   یرا برا  کردم. من زندگ   سری. من شما را م ستیشما ن  ازی که: «نه! دعوا ن  دهد نشان بده، آن نشان م 

من    اتاز صف  ،به شما دادم. من آرامش خودم را به شما دادم. اصال تو من هست  سببیب  یکردم. من شاد 

  ن یکه ا  میفهم م  وقت  م؟یفهم  م  را ما ک  هان ی!» است؟یها چ حرف   نی! ا؟ تو دعوا بن  چ چ   ، برخوردار هست

  ،  و از آن دفاع کن  و بغل کن  بپرست. و اگر قرار باشد  م یدورش نگه دار  دیبا  ست،یما ن  دوست  ستۀیشا  ذهنمن 

  دگیهمان  قی که از طر  دیکنقبول م   ریشما د  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره خُوب    پسنه!    ، مراعاتش کن

و   گردم نم  ذهنحول محور من   د،ینخواهم د  میها دگی همان   قیمن از طر  عن ی  د»یها نشا. «صحبت دینی بب  دینبا

  . (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره است    ییمستلزم فضاگشا  دارم، به ذهنم، دورش م   کنم دارم نگاه م
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  کند  م  مرتب دارد سع  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ذهنمن  نیا  کهنیا  یافتاد به رنجش برا  یآن    و

  ی نامرد   کهن یچه؟! ا  عنی  م،یدوست بود  م،یبود  قیکه: «حاال، تا حاال رف  دیگو مرکز ما م  اوردیرا ب  یز یچ  ی

 چ یه  کردم، را خراب م   طترواب  زدم،من تو بودم. به تو ضرر م  ،ی کنار. تا حاال تو من بود  یاست که ما را بذار

که تو    دمیمن از موالنا فهم   ر، ی: «نه دییگو .» تو مکن م   بی حاال چه شده است؟! با ما غر  ، گفت نم  یز یچ

عجول باشم. من    خواهم باشم. من نم  صی حر  خواهم. من نم ده به من جلوه م    را واقع  واقع  ریغ  یازها ین

(حقیقت   ١٠[شل شماره دارم  سببیب ی. من شاد رمیب یشاد  رم،یب تیهو خواهم نم  جهانن یا یزهایاز چ

تو    یفکرها  خواهم . من نمکنم را حس م  سببیب  یشاد   نیا  ییفضاگشا  قیاآلن از طر  نی. هموجودی انسان)]

خرافات،    ده،یپوس   ،میقد  ی باورها  نی: «بابا! اکند اصرار م  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره  ذهنمن   نیرا.» ا

  چه شد؟!»    هیما، آن مراعات اول   م یچه شد پس؟! رفاقت قد

  ر یرا د  یساز بنم. مانع   توانم نم  یسازمسئله بنم،    توانم نم   یسازدشمن  رینه! من د  ر،ی: «نه دمییگو م

د  دم،یفهم نه! من شاد ریشناختم  امن خواهم م  سببیب  ی.  را  خواهم م   واقع  تی. من حس  . من عقل کل 

باشم،    نندهیخالق باشم، آفر   خواهم . دائماً مخواهم . من قدرت خدا را مخواهم خدا را م  تی. من هداخواهم م

برو دنبال کارت    ریکردم. د  دایخودم را پ  هستم. من جنس اصل  رندهیپذ  شهیداشته باشم. من هم  ذوق زندگ 

ام را شناخته   ازهای ن  ری. من دستندیمن ن  واقع   یازها ین   ،ده هم که تو نشان م  ییازهای هم، ن  و آن حاجات 

  زها یچ  نیو ا  رشیو پذ  سببی ب  یو شاد  و قدرت  تیو هدا  تیمن در اصل عقل و حس امن   یازها ی . نستیچ

تو هستند و    یازها ی ن  ستند، ی من ن  ی ازهایها ن آن   ، دهکه تو نشان م   ییازهایدست آوردم. نرا به   هان یبودند. ا

  : تیب نی.» بله و ادیگو را قضا به من م  نی. استمیمن هم تو ن

غم باش و با وحشت بساز  همره  
  دراز  در مرگِ خود عمِر طلبم

  ) ٢٢۶۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ی کند، با آن بساز. برا  جادیا  خواهد م  ذهنکه من   باش. با وحشت و ترس   ارانهیکه همراه درد هش  دیگو م

کنار،    یگذار کنار، آن خرافات را م  یبذار   خواه را م  م یقد  یها : «آن عادت کند م   دیتهد  ذهنمن   کهنیا

  جاد یرا تو ا  ها بت ی: «خطرات و مص دییودر راه است.» شما به او ب  ییهابت ی . خطرات و مصیشو بدبخت م

  : دیگو . بعد مردیبم  ات ذهنعمرِ درازِ جاودانه را بطلب. بذار من  یِجستجو   ات ذهندر مرگ من   پس.»  یکرد م
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  تو را با او نباشد همدم او  مناجاتِ مر 
   کن  حاجتش با حق مناجات یبرا جز 

  ) ٢٨٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

مناجات    وقت    عنیشما، «مر مناجات تو را با او»    دی. اگر «با او» را «خدا» بداندیدان م  یرا به خوب  ت یب  نیا  شما 

نم  ذهنبا خدا، من   دیکن م بر اساس من   کهنیا  مر  با شما.  شود همدم  از    ذهنمن   یازهاین  ،ذهنشما  را 

  ی از آن خدا  د،یهم خلق کرد   ذهن  ی خدا   یو    م یدار  ذهن که من    ذهنبر اساس توهم من    عنی.  خداوند بخواه 

عموماً    ستند،ین   واقع   یازها ین  دیدان م   ذهنمن   یازها ین  و   .دیرا بخواه    ذهنمن   ی ازهایها و ن حاجت   د ییای ب  ذهن

  م یکن مناجات م  م،یکن اوقات ما دعا م   است. گاه  ذهن  یهات یاست، وضع   هات یمربوط به جهان است که وضع

  مان یهال یفام   مان،یهابچه  ی ها شدگتیهوبشوند. هم   ادتر ی ز  مانیها شدگت یهوکه: «هم  مانذهنمن   لۀیوسبه

بشوند،    رتریبخورد. مردم فق  رانید  یها شدگت یهوضرر نخورد. در عوض ضرر به هم  هابشوند، به آن   ادتریز

بشو ثروتمندتر  امیما  من  یهامناجات   هان ی.»  چون  است.  ن  ذهنما  اساس  موهوم   های ازمندیبر  است،    که 

چه شما او را    نیبنابرا  پس  .د یکار را بن  نیا  دی. شما نباکند مناجات م   کند، دعا م  شیها دگ یعالوۀ همان به

  .دیآ مخداوند، هر دو درست در  ای  دیریب ذهنمن 

  د یفضا را باز کن   د یبا خدا، با  میکن مناجات که م   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره مناجات تو را با او»    «مر 

  یی که فضاگشا  دیتوجه کن   . ولدی، با مرکز عدم با خداوند مناجات کن (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره 

را   ذهن. اگر شما من کند دخالت نم  ذهنمن   عن یقبل بود    ت یکه در ب   ذهنکنار گذاشتن من   عن یمرکز عدم  

  د ی او را بخواه  ی ها. فقط اگر حاجت شود نم  با خداوند، او همدم واقع  دیکه مناجات کن  دیو بخواه  دینگه دار

  ی ازها ی و ن   موهوم  ذهنمن  ی که ما بر اساس    دیدان را هم م  نیو ا  شود با شما مشغول مناجات م   دیآ م

شما    د،یاآلن شناخت  ریاست. د  هودهیبهمان تَکلُفِ کارِ    نی. امیطلب  حاجت م  میدار  موهوم   ی از خدا    موهوم

  :میاکه قبال خوانده  تیب نی ا و  کرد. د یکار را نخواه نیا

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظَنلّ  ستو ک  کاستن  

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

مرکزم    خواهم من م  دیی. بودیاز خداوند خودش را بخواه  د،یفضا را باز کن  دیلحظه با  نیکه در ا  دیدان شما م   و
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و به   زندیر دارند فرو م   ها دگ یاست که همان  نینشان ا  نیبشود از تو. ا  و تماماً ُپر  ها دگیبشود از همان  خال

با من   و.  ندینش م  زندگ  ند،ینش عدم م  ند،ینش خدا م   شیجا   ز یاز خودش چ  ریغ   د،ی دعا کن  ذهناگر شما 

کردن   ادی فکر ز عن یظن   ،عن یو»  ست . «ظَن افزونکند دارد دعا م تان ذهنفکرتان، من  عن ی د یبخواه یرید

  ات  کل زندگ  عنی  ،ده را از دست م  زیهمه چ   عنیکاستن»    است. «کلّ   یکاستن» هم کلمۀ جالب  است. «کلّ

  .  ده دست م زرا ا

را بر   اش است بخواهد، دارد تمام زندگ  ها دگ یرا که همان   ذهنمن   یزهایدعا کند و چ  اش ذهنبا من   کس  هر

  ها  دگ یما همان   ا ی  مرتب با جسم سروکار دارد، مرکزش جسم است و از خدا محروم است.  کهن یا  ی . برادهد باد م

  مان  باشد، زندگ  میگذار در مرکزمان نم   دگیهمان   چیو ه  م یآور خدا را م  ا ی   زندگ  م،یکن م   رون یرا از مرکزمان ب

موقع مرکز ما    چیو ه  میکن  اد ی را ز  ها دگ یهمان  میو اشتباهاً بخواه  میرا نگه دار  هادگ ی . اگر همانشود م  زندگ

  : دیگوم   بله، .ریبر باد رفته است د مان  عدم نشود، کل زندگ

  ها افکند مراعاتِ تو، او را در غلط آن
  کن  التی مالزِم گردد او، وز غصه و پس

  ) ٢٨٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

م  التیوِ  ای   التیو در فارس   هافتحه   نیا  دیدان  ِعنیمالزم    و.  التیکسره شده است، و  همراه، کس   شه یکه هم  

  ی خاطر دردها مرگ کردن به   ی آرزو   جا ن یاظهار تأسف کردن، در ا  عن ی  الت یو  ای   التیوِباشد.    ر ید   همراه کس

 مرگ   ی است که انسان آرزو  اد یز  قدرن یوارده ا  بتِی که مص  رود کار م به   موقع   التیو   ا ی  ل یو  پساست.    ذهنمن 

  ش یاو باالخره پ  که زشت   گفت م  کهن یو ا  شود راحت م  بتیمص   نیاز دست ا  رد،یکه اگر بم  کند . فکر م کند م

در روابطمان، در کارمان، در    مان، مختلف زندگ   یهااگر در جنبه   میفهم م  هاتیب   نیخواهد آمد. ما اآلن از ا

کند،   یکار خراب   ذهنمن  می اگر بخواه  مان، زندگ ی هاهمۀ جنبه  مان، ی غذا شخص خودمان، نسبت به بدنمان،

  . میبنمرگ    یبشود که ما آرزو ادی ز قدرنیکه درد ا  دیرس  میخواه ییباالخره ما در چهار بعدمان به جا

ب   ییهاداستان  به   نندگانِیکه  ما،  تعرمن،  ه  د یببخش‐  کنند م   فیاصطالح  من،  نم  چیگفتم    ‐ من   میگو موقع 

نفر نگفته است،    دو    یالبته،    ندیگو که، به من م   ندیگو م   کنند،  م   فی حضور تعر  گنج   نندگانیما، ب  نندگان یب

که    ییهاو اضطراب   هاآن نگران  گذارند، اسم م   اهکه آن  یز یذهن و چ  شوره و از آشفتگ شما از دل   ندیگو م

  یما است و    از ی اآلن چارق ا  هان یا  ندیگو اند، مراحت شده  آورده است و اآلن از شرش  ش یپ  شانیذهن برا
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من    میگو م   کنم و نگاه م  خورم را نم   هانیا  ریمن است. د  از یچارق ا  سه، یمن در ک   ی: «دواها گفت م   ییآقا

 توانستم نه م   نم،یشنب  توانستم نه م  م،یبو  یز یچ  به کس  توانستم بخوابم، نه م  توانستمها نه مبودم و شب  نیا

نفر    ی را من از    نیمرگ بنم.» ا  یکه من آرزو  شدسبب م  یقراریب  نیبودم و ا  قراریب  به دکتر زنگ بزنم،

اشعار    نیا  دنیکه از آن حالت خارج شدند خوشبختانه در اثر برکتِ شن  دمیشن  نندگانیاز ب  لیاز خ   دم،ینشن

   نکن، با آن دوست   اعات را مر  ذهنکه من   دیگو م  نیخود. پس بنابرا   یقانون جبران و کار رو   یموالنا و اجرا

  م؟ یدیرنج   میکرد  جادیا  یدرد  ی   جان یمثال ما ا  شود : «حاال چه مدیگو نکن، رحم نکن، توجه نکن به آن، که م

گوش نده، «آن مراعاتِ تو،    ذهنحرف من   چیخاطر خودت نگه ندار، به ه رنجش را نگه دار.» شما به   نیشما ا

همراه    دیکه با  کند فکر م  افتد، را، او به اشتباه م  ذهنمن    کن مراعات م  وقت   عن یها افکنَد».  او را در غلط 

  تو باشد، «پس مالزِم گردد او». 

  ی قراریکه غصه و درد و ب  رسد م  ییجا یبند، تا    یشما بشود و مرتب خرابار  همراه دائم  ذهنمن  اگر

   اصطالح خشن و پر از معانلغت به    لیمرگ کردن، خ  یآرزو   عنی  التی. ومرگ بن  یسبب خواهد شد که آرزو 

چه   م،یاوری وجود برا به   هابت یمص   نیا  دیچه ما با  یبرا  که سخت است؛ در حال   اریبس   بتیمص   عنیاست    منف

ما   خواهد م لحظه زندگ نیست که در اا  به شعوِر انسان نیتوه نیاشتباه است فقط، ا ی نیما؟ ا  میخواه م

و    تینهای جهان ما که به ب نیبه ا  م یمنظور آمد  ن یبه خودش زنده بشود، اصال به هم  خواهد را مراعات کند، م 

  رون یدر درون و در ب  راواناز ف  ت،یاز حس امن  ،ی از شاد  ؛یزیاز هر چ   م،یاو زنده بشو  ناو، به فراوا  تیابد

هم    یهم در سطح فرد  دوارمیمن ام  م؟ یکن   جاد یا  دیخودمان با  یبرا  ی همه گرفتار  نی چه ا  ی. برامیبرخوردار بشو

.  دیشما استفاده کن   ،ذهنو عدم مراعات من  ذهنو عدم مصاحبت با من  لیامان تبد  نیاز ا  ،در سطح جمع 

آن    یآن را، خرافات آن را، دردها  یباورها   د،یاگر مراعاتش بن  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره خُوب    بله.

ا  عن ی  د،یشو چون آن م  د؛ییبو  تان ذهنو مرتب به من   د یرا نگه دار نه به    دیلحظه به ذهن توجه کن   نیدر 

توجه    دهد که ذهن نشان م   ی زیلحظه به آن چ   نیکه در ا  شود خالصه م  ذهنشده. مراعات من گشوده   یفضا 

همراه شما    اُفتد، به غلط م  ذهن شده بسته بشود. آن من گشوده   یفضا   ات را جذب بند، ولو تمام توجه   بن

  : دیگو بعد م و .دیمرگ بن  یکه آرزو کند دچار م   بتی و شما را به مص شود م

  چون قوَلنج ماند  شیطرب بذشت، او در پ آن
   کن الت یکه ح ایوثاق و  از   یز یگر  تا

  ) ٢٨٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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افسانۀ    ن یما وارد ا  تمام شد وقت  که در ابتدا بود. آن طرب زندگ  یآن طرب  مییبو  می توان طرب بذشت» م  «آن

  . میشد ذهنمن 

هست،    جان یآن؛ در ا  یها دگ یهمان  یو بندها  دی: اطاق هست، خانه، ذهن و قوثاق  شم است.  ۀی : درد ناحقولنج

  به کار بردن.  له یکردن، ح شی: چاره اندالتیح  وثاق پس اطاق ذهن است.

  یی ها آن خوش  ایبذشت،    هیاول  یِآن طرب و شاد   شما «آن طرب بذشت» به معن  دییچه بو  د،یگوم  پس

. در دهد به آن دست م   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ها دگیهمان  نیا  قی از طر  ذهنکه کاذب است و من 

  ی ها الت در ح  موقت هستند، حت   ها  خوش  نی. اشود برخوردار م  ییها از خوش   ذهنگذشته گفت که من   ات یاب

  یی ها خوش   یاول    د یآن شخص شا  م،یکن نفر جمع م   ی  یرا رو   یاد یکه ما قدرت ز  ، و خرافات    افراط  ،ی حد

بعداً آن   ول د،یقدرت را دار نیو شما ا دیما هست دییشما مورد تأ ندیگومردم به او م وقت دهدبه او دست م

. تری به مواد قو  یبرو   دیبا  کند،  ها کار نمموقع  بعض   ر یاست. مواد د  ادی مثل اعت کند،  کار نم رید  ها  خوش

  ا ی   گذرد م  موقت است، وقت  کند م   جادیا  ذهنکه من   ییها به هر حال اگر هم کار کند موقت است. پس خوش

و   رود دارو اثرش موقت است م  خورند، دارو م   ها بعض  م،یکرد که صحبت م  نندگانیب  نیاگر مثال در مورد ا

اطاق    ن یاز ا  که تا زمان  ‐درددل    عنی قولنج  ‐  ماند درد مانسان مثل دل   ش یخس، در پ  نیا  ، ذهنمن    عنیاو  

و کوچ    ییاز اطاق ذهن جز با فضاگشا  ختنی. و گر(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   یزیذهن بر

 ٔ له یکه ح   ای از اطاق ذهن و    یزیندارد. تا گر  یریراه د  ها، دگ یهمان  ییو شناسا  ذهن کردن و جدا شدن از من 

  . بن یرید

را،    » کن   التی«ح  میریشما اگر مثبت ب  شیچاره اند  ؛کن   شیچاره اند  ایدارد.    دو معن  »کن   التی «ح  نیا

. شما  به حال خودت بن  یفکر   عنی  شود که هر دو مثبت م   ، شیندیب  یریو تدب  یز یکه از اطاق بر  شود م

  ر ی هم تدب  الت یح   ن یچه است؟ فرض کن هم  ارک   ن یا  یشما برا   ر یتدب  د؟ یزیاز اتاق ذهن بر  د یخواه چه؟ شما م 

منفمی ریو مثبت ب .   عنی  می ریب     یدوباره به   خوش  ریدبعض میکه زودگذر است دست بزن  ی . معتاد به    ها

  ر ید  ز یچ  ی  روند م   شود کهنه م  نیدو سه روز دلشان خوش است، بعد ا  خرند را م  نیا  روند هستند، م   دیخر

   ی تا    دییتأ  رند،یگ م  دییندارد. بعد تأ  یاده یکه داشته باشند فا  زیهمه چ   رید  ول   ند،پول هم دار  خرند، م

ندارد. از    یاده یندارد، توجه مردم فا  یاده یفا  ریمردم د  دییتأ   مدت   یآدم را، پس از    کند دلخوش م   ی حد

آن    ریو د  فتدیاز کار ب  اشد،ب  ییبایست زممن ا  م،یریگ و توجه م   دییکه ما تأ  ییزهایآن چ   یبرا  ر،یطرف د

نداشته باش   یی بایز خودش را و ضرر    و مرتب زشت   شود حل نم  ذهنمشل من  نیا  عن ی. به هر حال  میرا 



ۀ   برنامه             Program # 892                                              ۸۹۲مشار

  

  44صفحه: 

  
  

 د یخود شما صورت خواهد گرفت، شما نبا  لۀیوسبه   ،ذهنشما از من   ختنیگر  حاال، خودش را به ما خواهد زد.

به شما    تواندنم  رید  کسچ یبه شما کم کنم، ه  توانم به من کم کند. من نم  دیایب  ی  دیی بو  دینیبنش

شرا آن  مر  برا  طیکم کند.  برنامه  اول  رو  دیبا  میگو م  خوانم،م   تانیکه  شما  باشد،    تان خود  ی حواس 

  د ی نی بنش  دیو باالخره با  دیکن  خودتان فضا را باز مْ که شما از درون   دیبدان  د یخودتان باشد و شما با  ی تمرکزتان رو

  ی جورچه آمدم؟ چه   یبرا  خواهم؟ چه م   از زندگ   نمیب خودم را م  نهییمن اسمم فالن که در آ  دییخودتان بو

 دایخودتان پ  یو جواب سؤاالت را برا  دیسیبنو  کاغذ  یرا رو  هان یا  کنم؟ م  زندگ   یطور ن یچرا ا  کنم؟ م   زندگ

  از ذهن چه هست؟ مال شما چه هست؟   ییمن از فرار از ذهن، جدا شیاند چاره  دین یبب  نی. پس بنابرادی کن

شخص من کار    یبرا  یمثنو   یهاداستان   نیاشعار کار کرده است، ا  نیمن ا  یبرنامه را ارائه کردم، برا  نیا  من

خودتان را    ی طور جدطور کامل به به   د یحاضر هست  ا ی. آکنم  شما هم ارائه م  یام براآورده   جهیکرده است، در نت 

درد با شما خواهد بود، شما  مثل دل   نیا  د؟یزیاطاق ذهن بر  عنیو از وثاق    دیآموزش قرار بده  نیدر معرض ا

  را رها نخواهد کرد. 

   گاه رنج و خرمرا باش، کاو در   کس آن
   کن  همچون جنّت و چون حور کش هات  هست

  ) ٢٨٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

. البته  میدار  دیدان را م  هان یکردن، دادن، آوردن، ا  یو شاد   شی عشق دادن و عشق گرفتن، ع   عنیکردن:    هات 

  ن ی. پس بنابراوریمثال ب  م،ی ما. هات، «ت» با کسره را دار   می کلمات را موالنا خودش ساخته. هات را دار  نیا

آن  از  اآوردن عشق، برکت    ی عشق دادن و عشق گرفتن، شاد  عن یکردن    . هات کند م  را همه معن   هان یور، 

باش که آن شخص در    کس  یو؟ براش   قیرف  نشو، با چه کس  قیخس رف  نیبا ا  دیگو . پس م جان یکردن، در ا

  اتفاقات بد و اتفاقات خوب، مثل جنت باشد. عنی ،چالش زندگ  عن ی ، موقع رنج و خرم

 دهد، ذهن چه نشان م   کند نم  فرق  شیشده براگشوده  یا آن فض   م،یکه اگر ما فضاگشا باش  دیکن شما توجه م 

و عشق    عشق بده  ‐که از آن   عنی کش  ‐ کم شده، آن بهشت است. و مثل حور    ای شده    ادی ما اآلن پولمان ز

تنها خود زندگ   نی. و ایریب،عنی خود خداوند است.    ست    او م   یبراما فقط کس  «آن   م،یباش  دیبا  دیگو    را

فضا را   م، یکن فضا را باز م م، یکن لحظه فضا را باز م نی او؟ ا ی برا میباش  یجور آن خس نباش، چه   یباش» برا

ا  دهد، نشان م  زیچکه ذهن ما چه   ستیفضا باز هست مهم ن   که وقت   م ینیب م  میکن باز م  باز   یفضا   نیاوال
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شده کم    ادی پول ما ز  دهدذهنمان نشان م   کهنیکردن اموقع عوض   ول   کند، ما را دارد عوض م  رونیب  زندگ

ما با خود   شدن یواقع شبيه به بهشت هست، و حور در نیا کهن یا یبرا شود، ما کم نم سببیب یشده، شاد 

درواقع ما   میشو م   یشده مثل بهشت است و با حور که ما  گشوده  یمثل حور است، فضا  نیا  ست، زندگ

عشق از   میتوان است که ما م  حالتن یدر ا  م،یشو قائم به ذات م   ، عنوان زندگبه  م یکن م   ییخودمان را شناسا

بِستانِ عشق  و ما بده   دیایب  ت یامن  حس   د،یایعشق ب  د،یا ی ور برکت باز آن   مییبو  میتوان موقع مآن   م،ی ریور بآن

  م یتوان موقع هست که م آن  م،یپخش کن  میریرا ب  ییبا یز  م،یپخش کن  میریور عشق را ب. از آن میداشته باش

رفاقت را کنار   مانذهنبا من   دیر مورد خودمان صادق است، ما باقائده د   نی. حاال ااور ی شراب را ب  ن یا  مییبو

  م، یکوچش کن   د یم، بایدر آن عوض کن  د یبا  رای زیچ ی که    م ینظر داشته باش  ر یدائماً ز  م، یمراعاتش نکن   م، یبذار

  ب ی بشود شما ببين نه  دهید  خواهد جا مهر   ن،یبنش  مییشده بوگشوده   یفضا   نیبا ا  دیباال، با  دیآ م  میدیجا دهر

جواب نده، جواب سؤال را    ن ینشان بده، نه بنش   یباالخره خود   بو تو هم هست  یزی چ یپاشو    دیگو م  دیزن م

  :  دیگو که دارد م  یشو م  قی رف   ریبا کس د  دیرا نکن  کارهان یاگر ا  ا،ی نده، سؤال نکن، خودت را نشان نده، باال ن

   را باش، کاو در گاه رنج و خرم  کس آن
   کن  همچون جنّت و چون حور کش هات  هست

  ) ٢٨٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

حالت را دارند    نیهم که ا یر ید یهاآدم  با)] ذهن(افسانه من  ٩[شل شماره میبا اين نباش میگرفت  ادی پس ما 

باز شده بهشت است و   یفضا   نیا  و  انسان)]  یوجود  قتی(حق   ١٠[شل شماره   میبله فضا را باز کن  م،یما نباش 

شدن   لیخودمان با خدا هم هست، تبد  انگیخودِ ما با خودمان،   انگی. میشوم   انهیخودمان با خودمان 

  خوانم،  را م تیسه ب نیبله. ا م، یکن م  » موقع هست که ما «هاتبه خدا هم هست و آن 

  ها هیاوست جمله طالب و ما همچو سا  خود
  دوست یِوگوگفت  ما هم یِگو وگفت یا

  
   ی رک   یشهیناخوش و اند یِرها یتصو

   دوست  یِخو ستین نیطبع سست باشد و ا از
  دوست»  یسو«ها نسخه  بعض
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  خود کند   شیباش تا صفتِ خو خاموش 
  دوست یِهو یسردِ تو؟ کو ها یِها یها  کو

  ) ۴۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

 میدان و م   میکن مقاومت و قضاوت را صفر م  م،یکن لحظه صفر م  نیرا ا  ذهنکه من   م یکن ما اآلن توجه م  پس

  ست، یاصل ن هیسا م، یهست  هیسا  ذهنعنوان من ما به  می هست هیما سا  م،یهست هیکه طالب خداوند است و ما سا

  . عادت و فطرت عت، یخصلت، طب   عنی: یخو .  ها»ه یاوست جمله طالب و ما همچو سا «خود

دوست»   یوگوگفت   ما هم  یوگوگفت   یدوست بشود، «ا  ی وگوگفت   ما هم   ی وگوگفت   کاشی ا  دیگو م 

  ،  ذهنعنوان من به  دیآ ناخوش باال م  یرها یتصو  فقط او حرف بزند، اما وقت   میحرف نز  هیعنوان ساما به  کاشیا

  ش ی همراه با درد پ  شدهتیهوزشت هم   شۀیندا  صورتنیاحرف بزند در   خواهد باال م  دیآ ها مآدم   ذهنی هامن 

بنا شده، چرا    ها دگ یسست هست که براساس همان   ذهن از من   »ی رک  شهیناخوش و اند  یرهای«تصو  د،یآ م

   ذهناز من   عنیبنا شده، از طبع سست    آفل  یزها ی چ  یاَش روهمه   زند،یر فرو م  هانی ا  کهنیا  یسست هست؟ برا

 دانم خودش و ترسش را نم   ذهنمن   یخو   دینبا  کسچ ی. هستیخداوند ن  یخو  ن ذهمن   ی سست باشد و خو

  را به خداوند نسبت بدهد.   رشید یرا اداها  اشنه یاش را، ک جويى انتقام 

  ی دوست، اگر سو  یسو ستین نیها هست ااز نسخه دوست» بعض  یخو ستین نیاز طبع سست باشد و ا یا«

عن ی  دیریب  ذهنی هاناخوش که من   ی رهای که تصو  ییهاشه یدناخوش و ان  ر یتصو  نیا  م   ضی مر براساس    کنند

ا  ذهنمن  نم  یسوبه   هان یسست،  ما،    روند، خداوند  پس خاموش باش تا صفت خودش را خودش بند در 

را به خداوند    ات ذهنمن   ی هاصفت  دهد خودش را به ما نشان م   یهاصفت   کند، خودش خودش را زنده م

  ی و صدا   یهووی سرد تو کجا و ها   یها ها و ناله غم   یو صدا  یهای ها   نی: ادیگو دارد م  اری  معینسبت نده و  

به    که ناله سرد دارد، پر از غم و غصه هست، کسودارد آه   ذهنمن   که کجا؟ کس   زندگ   یوبیو رقص پا  ی شاد

  کجا و آن کجا!  نیدارد، ا یشاد یهوو ی خداوند زنده هست، ها

  دالدّين بوهواخواهاِن آن مخدوم شمس از
  کن که چون الت ای او را گر پرست  دیشا

  ) ٢٨٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  ف ی ثق  یفه یاست که طا  بت هست، نام آن بت   به معن  جان یبه او خدمت کند، خداوند. الت: در ا  که : کسمخدوم
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  ن ی است، ا  ستهیشا  عنی  دی شا  معشوق است.  معنصرفاً به  جان یدر ا  دند،یپرست آن را م  ست حاال هر اسم   ای

  . ستمیرا مطمئن ن فهیاسم طا

شمس   «از  که:  دیگو م مخدوم  آن  کس  عنیبود»    نیالدّهواخواهانِ  شمس   اگر  سرور  باشد،   نیالدّهواخواه 

که   هر انسان  یکه از جنس خداوند بود به او زنده شده بود،    یز یشمس تبر  یدارد    دوتا معن  نیالدّشمس 

هواخواه،    : اگر کسدیگوت، م هس  یر یهست از جنس شمس تبر  یر یشمس تبر  نیا  شود او زنده م   تینهایبه ب

  م، یالت بن  م، یمثل معشوق بن   ای   میهست که ما او را بپرست   ستهیشا  صورتن یهست در ا  ی ریطرفدار شمس تبر

  م ی و بپرست  میاگر آن را بت بن  ای  زند م   لیعنوان تمث فقط به   جان یبوده در کعبه، و در ا  الت عرض کردم آن بت

ارتعاش را در دل شما    نیا  کهی طور جنس بود به   نیاز ا   کس  ای شد    دا یپ  یز یشمس تبر  یاگر در درونت    عنی

 ست که طرفدار زندگ  ست کس   رونی. پس دوست در بم یکن  است که ما با او دوست   سته یشا  دیگو آورد م  دیپد

  ن ینه ا)]  ذهننه من ( افسا  ٩[شل شمارهدارد،    ذهنمن  کهن یکه به او زنده شده، نه ا  ست کس  و طرفدار زندگ 

نم برادیگو را  کسکند م  لیتکم  یبعد  تیب  کهنیا  ی.  اگر  پس   .    طرفداران سرور    ای از  مخدوم  هواخواهان 

او را بپرست   ستهیشا  صورتنیابود در  نیالدُشمس  آن   م یاز آن جنس بشو  م،یاست که  دوست    ای را معشوق    و 

  ن نباشد، یو اگر اانسان)]  ی وجود قت ی(حق ١٠[شل شماره  میخودمان بن 

  صفا  ِزیاز دگر کس تا به تبر  ز یورنه بر 
  کن  مست از جمال و ذوق و حاالت یتاشو

  ) ٢٨٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

دوست    ذهنی ها فرار کن، با من   صورت ن یباشد در ا  یر ینشد که از جنس شمس تبر  دایپ  رون یدر ب   اگر کس  عنی

   اگر نتوانست   عنی  ،یناب  زیبه تبر  ،ییتای  یبه کجا؟ به فضا  ز،یبر  ذهنی هااز دگر کس،» از من   زینباش، «بر

فضا را باز کن در درون از جمال خداوند مست بشو، «تا    صورتنیازنده است در   که به زندگ   کن   دایپ  انسان

   با زندگ  شدن  یکردن و آن حاالت حضور را و  ذوق  د یدان و شما م  ،» کن  مست از جمال و ذوق حاالت   یشو

  هست.  انسان)]  یوجود  قتی(حق  ١٠[شل شمارهمستطيل   نیآوردن  همان ضلع چهارم اوجود  را به

اول م است ،    یزیزنده هست از جنس مخدوم شمس تبر  را که به زندگ   انسان  یدنکر  دای: اگر پدیگوپس 

است، مرکزش پر از درد است، از دست او فرار    دگ یپر از همان   )]ذهنمن   (افسانه  ٩[شل شمارهاست    یطورنیا

  ی تا از جمال خداوند مست بشو انسان)]    ی وجود  قت ی(حق  ١٠[شل شمارهشده درون خودت  گشوده   یکن به فضا 
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چشمه درون    سببیب  یشده از شادگشوده   یفضا   نیبه ا  میبر هردفعه که ما پناه م  عنی  ، بن  و ذوق حاالت 

  م ی کن م   ذوق وقت  ، نندگیو آفر  نش یکه ذوق آفر  دیگو م  لیدست راست مستط  دینیب م  نشی خودمان، از ذوق آفر

  عن یحاالت    م،یدار  ی شاد  می دار  نشی. ذوق آفرمیکن آن استفاده م  تی فیزنده و ک   واقعاً از زندگ   میما دار  عنی

دارد    ذهنمن   که هر کس  عن ی از دگر کس» دگر کس    زی «ورنه بر  دهد که در حضور به ما دست م   حاالت  ن یهم

افسانه من   ٩[شل شماره    قت ی(حق  ١٠[شل شماره هست    یناب  ی درونت که فضا  ییتای  ی به فضا)]  ذهن( 

ا  نندگ یو اين ذوق آفر  یبشو   مستتا از خداوند    انسان)]  یوجود  حضور و    ی هاحالت   نیبه تو دست بدهد و 

  . دیایب شیتو پ یبا خداوند برا شدنی

  *** پایان بخش دوم *** 
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  عکِس غزل قبل است.   باًیغزل تقر  نیو ا  میغزل اول را بهتر بفهم  می که بتوان  خوانم م  تانیبرا  ریغزل کوتاه د  ی

  

  تُرک من هر شب صفاتِ ذاتِ من گردد  الِیخ
  همه اثباتِ من گردد  یذاتِ من در و نف که

  ) ۵۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

تُرک   الِ ی و خداوند هست. «خ  هست و منظور نمادِ زندگ ی بارو یز  معن به  جان یتُرک من»، تُرک در ا الِی «خ  پس

  ۀ لحظ  نیا  عنیدر درونِ من. هر شب    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره شده  گشوده   یِ فضا   عنیمن»  

به   نیا   عنیذهن   باز م  کهنیا  یِ جا لحظه  من    ذاتِصفاتِ    الشی خ  کنم،  من بروم به خواب ذهن، من فضا را 

تصور   یطور ن یما ا  ایذاِت من از فکر ساخته شده  ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره  ذهن. در شل من شود م

  جا نیذات من در ا  نف   طورن ی. و هممی ستین   ذهنمن   م ییما بو   عنی  م؛یکن    ذات را نف  نیا  د یو ما با  میکن م

  یِ ار یبه هش   ذهنانسان در من   جسم   یار ی هست، که اگر درست و کامل انجام شود، هش  ذهنانکار من   معنبه

    کنم. را که از فکرها ساخته شده نف ام ذاِت فعل دیذاتِ من است؛ پس من با  نف  نیا شود، م  لیحضور تبد

در شبِ ذهن    م یاوریخداوند است ب  نی خودمان را که هم  یِبارو یز  الِیمقدور است که ما خ   موقع   نیا  دیگو م

(حقیقت وجودی    ١٠[شل شماره است    شدهوده گش  یِفضا   نیکه هم   الش یو خ   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره 

  ۀ هست  میتوانلحظه م  نیمن عوض بشود، بشود عدم؛ پس ما در ا  موقع ذاتِ، صفاِت ذاِت من بشود. آنانسان)]

  ٩[شل شماره  میفکر بن  ا ی   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   میخودمان را از جنسِ عدم بن  یِ مرکز

  م، کن  یادآور یرا. صحبتِ،    نیکن ا  نف  گفت غزلِ قبل م  د، یبا  م یکن  نف  م ی. اگر واقعًا بخواهذهن)](افسانه من 

از    ییجدا  عن ی  فیبنابه تعر  ذهن. من کند م  ذهنخداوند است که من   محض، نف  محض بود. گفت: نف  نف

. حاال، عکسش را ستین   یهست، از خداوند در مرکزِ ما خبر  ذهنمن   نیهست، ا  ییجدا  نیا  که . تازمانزندگ

محض تا آخرِ    ما نف  شودموقت بوده، نم   نیمحض غلط است، ا  که نف   یدی : حاال که فهمدیگو . م دیگو دارد م

که ما    دهد فرصت م   ل یخدا به ما خ  ای   که زندگ  دیآنظر م و به  شود م   سامانیب   مان زندگ   م،یعمرمان بن 

  . میکن محض م  ما مرتب نف  م،یدان ما قدرش را نم   ول مییایبه هوش ب

به مرکز   دیای عمال او ب ، و حاال اثبات بن نکن   خداوند را نف   عنی  محض نکن  نف خواه  : اگر مدیگو م  حاال 

  ١٠[شل شماره لحظه    نیدر ا   فضا را باز بن   عنی  دهند؛ ها نشان م شل   نیکه ا  کار را بن   ن یا  دیشما با

که از جنسِ خأل و    شدهگشوده  یِفضا   نیهم   عنیترک    الِ ی خداوند، خ  ،زندگ   الِی و خ  (حقیقت وجودی انسان)]
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  ل ی تبد  دفعهنیاو هست ا  وقت    ذهنمن   نف   عن یذاتِ من    عدم هست بشود با مرکزِ عدم، صفاتِ ذاتِ من که نف

و   دیاست. تا شما فضا را باز نکن   لیفرمول تبد  نیا  د،یشو م لیبه او تبد  ریشما عمال د  عن ی  شود به اثبات م

  ادتان ی مراعاتش نکن،   ستم،ینشو، بو من دوست تو ن ق یرف  نیکه با ا گفت زل قبل مرا که غ  ذهنزمان من هم

  راهش است.  نیا ن،یاست؟ ا

. شما  کند م  تیخودش را رعا   ذهننکن، من   تیرا رعا  ذهنمن   دییبو  دیرا نگه دار  ذهنمن   دیتوان شما نم 

از خودتان   یجور که چه  دیاور یب  ادی . شما دیاحاال کرده  که تا  د، یبه آن خدمت کن  دیبا نیبنابرا د،یهم که آن هست

شما    دیبو  ایبند    نیشما توه  یبه باورها   کس  دی. تحمل نداردیکن دفاع م   تانیاز باورها  تان،یها دگ یو همان 

دوستتان، همسرتان به    دیخواه  ضرر خورده به شما. شما م   کهنیکار شما اشتباه بوده، ولو ا  نیا  د،یکن اشتباه م 

حق با تو بوده است.    ر،یاست د   یطورآن   ر،ی: بابا حق با تو بوده، آن آدم دزد است، فالن است ددیشما بو

 یی گو که به من م  هست  ی: آقا تو چه همسرییگو . میشو حق با تو نبوده چون دشمنش م   دیجرأت ندارد بو

 م یکن ما دفاع م  ، کن اشتباه م  ه، . نمیگو را م   قتی. بابا من دارم حقست ین نبوده، پس تو دوست من نحق با م

بادینکن   م، یکنمراعاتش م   مان، ذهناز من  اتفاقاً شما  درموردِ شما چه    ند؟ یگوچه م   د ینی بب  د یگوش کن   دی. 

  . میندار  یهست، خالصه، حاال کار   قتیحق  یها  گفته   نی در ا  دیآن، آرام. شا  ن،یتان، همسرتان، ابچه   ند؟یگو م

  تُرک من هر شب صفاتِ ذاتِ من گردد  الِیخ
  همه اثباتِ من گردد  یذاتِ من در و نف که

  ) ۵۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

به خداوند، قائم   شدنزنده   عنی، اثبات  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   میبه اثبات رو کن  دیبا  ما

  وم یق  ح   میی گو اوقات م  ذاتِ خود، گاه   یِرو  یار یعنواِن هشقائم شدنِ ما به  ،یار یهش   یِرو  یاریشدن هش

جهان ندارد    نیدر ا  یز یچچی به ه  اجی. خداوند احت شودقائم به خود. خداوند در ما به خودش زنده م   زندگ  عنی

  حالتِ ما اسمش اثبات است. درست است؟  نیخالصه ا م،یکه در ما به خودش زنده بشود، ما هم آن هست 

  گوشِ او  میچشم او، ز ظرفِ ج  نیحرفِ ع ز
شطرنج و هفت اختر به حرف  شه  ماتِ من گردد  

  ) ۵۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  ز « است، پس  یرید ۀنسخ    یماتِ من گردد»، آن هم   اختر به حرف : «شه و شطرنج و هفت میاگر بخوان بله،
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ماتِ     شه شطرنج و هفت اختر) به حرف  ا یشطرنج هفت اختر (  شه»، «گوشِ او  م یچشم او، ز ظرفِ ج  ن یحرفِ ع

گوش:   می جچشم هم هست.    به معن   ی در عرب  نیهست، ع   ن یحرف ع  ه یچشم: چشم شب  ن یع  ن یا  ».من گردد 

زحل، عطارد، ماه   ،ی زهره، مشتر  خ،یهست: مر  ارهیهفت س  نیاختر: هم  هفت  است.  میحرف ج  هیگوش که شب 

اصطالح به   و ذهن  افتن یر ییتغ   زِی و هر چ  کنند  اداره م  هان یها را اانسان   که زندگ   کردند فکر م   میقد  .دی و خورش

  رندیگ که دچار خرافه هستند که فال م  ها بعض  شود؛ اآلن هم داده م  شد،نسبت داده م  ارهیهفت س  نیبه ا

که: اگر من با چشم   دیگو م  نی. پس بنابراستین  تقدانسان معتقدند، موالنا مع در زندگ ارگان ی س نیبه کنترل ا

  کند،  م  یهفت اختر باز   ۀل یوسجهان که به   نیشاه شطرنج ا  صورتن یو با گوِش معشوق بشنوم، درا  نمیمعشوق بب 

ندارد،    یمن اثر  یِنشان بدهد رو  تواند که ذهن من م  یی زهایچ  راتِییتغ  عنیماتِ من خواهد شد؛    حرف  یبا  

(افسانه    ٩[شل شماره   ذهنرا مات کنم پس برعکسِ تصوراتِ من   رونیب  راتییو تغ   ذهن  راتِ ییتوانم تغ من م

ما اثر دارد، ما    یِکه رو   دینیب م   ، دگی هر همان  ر ییکه تغ کند فکر م  ندیب م   ها دگی همان  ۀلیوسکه به   ذهن)]من 

  . میکن م  دایمرکزمان احواالت مختلف پ یِ ها دگیهمان ر ییدراثرِ تغ

مطلق    ما هنوز در نف م، یزن علت است که ما به اثبات دست نم  نیبه ا راتییتغ نی که ا د یبو خواهد موالنا م  

من    ستم،یمن مقامم ن  ستم،ی من پولم ن  ستم،ین  میها دگی همان  نیکه: من ا  دییگو شما م  عنی  قعوا  نف   م،یهست

. در  ستیاست و اثبات ن  ذهن  نف نیا د، یفضا را باز نکن  فقط، ول د ییرا به ذهن بو  هان ی. اگر استمیهمسرم ن

باشد.    تواند اثبات نم  نیخداوند است و ا  خودش نف  ذهن  نف  د،یرا اثبات ندان  ذهن  که: نف  گفت م   غزل قبل

  ١٠[شل شمارهچه گفت، فضا را باز کنم    ریاست د  ادمان یقبل    تی: اگر من فضا را باز کنم، طبق ب دیگو م

  ن یشاه شطرنج ا  صورت نیو با گوش او بشنوم درا   نم یبا چشم خداوند بب   کهی طوربه  (حقیقت وجودی انسان)] 

باورها، خرافات،   رِیاس میتوان مات خواهم کرد. پس ما م رم،یگ م جهان را با مختصر صحبت که از خردِ زندگ 

  گذارند،  ما اثر م  یو رو   کنند م  رییدارند تغ   رهیو غ   دیماه و خورش  میکن که فکر م  رونیب  راتِییتغ  ها، شدگ شرط 

که: خُوب    ندیگو م  م،یریگ طالع شما که ما فال م  کهنی ا  ای  گانار ی س  راتییکه تغ  دی. اگر شما هنوز معتقد م ینباش

  ارتان ی . درست است؟ شما اختکن داشت تو هم باور م  مسائل را خواه  نیکه ا  دهد در طالع شما نشان م   رید

  لۀ یوسبه باور    ن یاست و شما باورتان بشود و ا  نی: سرنوشت شما ادیچندتا خط بشد بو دست کس  د یرا بده

  .  دبرسد، ثبوت برس جهیعمل برود و به نت یسوبه واشیواش ی شما 

لحظه بهما خودمان مرتب لحظه  عنی.  رسند آن م   جۀی مضر، به نت   ی از باورها  در اثر باورکردن به بعض  مردم

ا  اندده یخواهم شد، فال ما را د  ضی گفته است من مر  که مثال کس  میکن القا م  است.    نیگفتند سرنوشت ما 
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تع خودمان  ما  را  ما  ع  م،یکن م   نییسرنوشت  «حرف  او».  نیبا  م  عن ی  چشم  او  او    م،ینیب با چشم  با گوش 

 کهنیا  ما مثل   عنیجهان    نی شاه شطرنج ا  نیاست. بنابرا  ادی ز   لیگوش خداوند خ   ییشنوا  تیظرف   م، یشنو م

  ل یجهان تش   نیکه از ا  ذهنبا من   میتوان . ما نم دهدانجام م    زندگ  حرکت ما را خود  ول   میکن م  یشطرنج باز

  . میکن یباز نججهان شطر نیشده با ا

اثر   دیشما نبا یرو  رونیب رات ییتغ یها ی از باز کدامچیه دیببر کهن یا یدائماً، برا دیببر دیشطرنج با نیدر ا شما

لحظه بهباشد. خالصه لحظه  قیحق   د یباشد، اثبات شما با  قیحق   د یشما با  لحظه نَفبهداشته باشد. ُخوب لحظه 

لحظه  بهلحظه کند م  یشما شطرنج باز ذهنبا من  جهان نیعکسش است، ا دی. اگر نشودیاز جنس او بشو دیبا

  گفت که:  میرا قبال داشت  تیب نی. و ادیاباخت و تاحاال باخته دی خواه

  ییتو بصر ییو ب   سمعی یکه ب رو
  یی سر توصاحب  یِچه جا ،ییتو سر 

  ) ١٩٣٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

و تو     نیب با چشم من م  ،ی شنو که: با گوش من م   دی گو خداوند به ما م  عن ی  م،یرا بارها و بارها خواند  تیب

با چشم من    دی. تو بامن هست  تو سر  ِست یندارد که صاحِب سر باشد، تو صاحب سر ن  ذهن. من سرِ من هست

  ی از جنس او بشو   عن ی  یو هرلحظه اثبات بشو  کن  زو در غزل گفت که: اگر فضا را با  یبا گوش من بشنو  ، نیبب

شما آسان خواهد     شد و زندگ  جهان تو برنده خواه  نی در ا  د،یشن  و با گوش او خواه   د ید  با چشم او خواه

  هست:  ها ارهی که مربوط به همان س ت یدو ب نیا طورن یشد. و هم 

  نو، تا قفل زندان بشنم دِیچون ع بازآمدم
  خوار را چنگال و دندان بشنم چرخ مردم نیو

  

  خورند را م  انیخاک  نیرا، کا آبیاختِر ب هفت
  آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشنم هم

  ) ١٣٧۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

قفل زندان خودتان    د، یشن . اول قفل خودتان را م دیکن مثل آفتاب طلوع م  دیشو لحظه بلند م   نیشما ا  پس

  ها  زندان  دیاآلن هم رسم باشد در ع   دیشا  دیباشد در ع  ادتان ینو اگر    دیرا. دوباره باال آمدم، «باز آمدم» مانند ع 
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را آزاد    انی زندان  جهینو است. در نت  دیدر هرلحظه ع  هرانسان   عنی  انسان،   نو هستم.  دِیمن ع   کردند، را آزاد م

  رون یکنترلِ جهان ب   نیاز ا  ذهن است، قسمت   ر یو اس  که خودش زندان  کند خودش را آزاد م    اول زندان  کند، م

  . می هست تیهوصورت خرافات با آن هم است که ما به 

دارم از مرکزم  د،یجد یار یهش د،یجد عال  دِیت خورش صورنو تا قفل زندان بشنم»، من به  دِیچون ع «بازآمدم

قفل زندان    و حت   رونیب  می آ دارم م  شنم، من قفل زندانِ ذهنم را م   م،یآ که باال م  جیتدرکه به   کنم طلوع م

چنگال    ها، مثل وحش  خورند، چرخ که مردم را م   نیا  و  .نمبش  توانم م   اندازم، که م  ینور   نیرا هم با ا  رانید

جهان قرارگرفتن   نیو در معرض چنگال و دندان ا شدنده یدر اثر همان عنیاست.  وحش  واناتیو دندان مال ح 

  . خورد ها را مانسان  شند، درهم م  کند، چرخ مردم را فاسد م نیا شوند،  مردم دارند خورده م

  رم یم م   ر یآقا چند سال د  کند  فکر نم  کسچ یو ه  شوند م  ذهنغصۀ من   لیذل   یجورها چه انسان   د ینیب م  شما 

بذارم بروم.   د یرا که من با  هان یا خورم،  غصه م  قدرنی چرا ا امده یها همان اند و با آن که آفل  ییزهایچ  نیا یبرا

و    مین یبب   با چشم زندگ  میی ای لحظه باال ب  نینو، در ا  دی ع  نیکه مثل آفتاب در ا  دیآ م  شیپ   موقع  یدار یآن ب

  .  میگوش او بشنو

ها را کنترل  انسان   هفت اختر است که مردم معتقدند که زندگ  نیهم  نی. اآبرویب  عن ی  آب»،ی اخترِ ب  «هفت

که    خورند  ها را م ما انسان    عنی  ان یخاک   ن یهفت اختر بدون آبرو را، که ا  اره،یهفت س  نی: ادیگو . مکنند م

  کنم خالصه.   اثرشانیب   عنی را بشنم،    شان یبادها، خاموششان کنم، هم  هم آب بر آتششان بزنم  خورند، دارند م 

  د ی صورت خورشبه   دیخواه نو شماست، م   دیلحظه ع  نی ا  د؟یرا در خودتان زنده کن  تیدو ب  نیا  دیتوان شما م   ایآ

که با چنگال و دندانش شما    وحش  وانی ح  نیو تاحاال ا د؟ی بشن  ییقفل زندان خودتان را با شناسا  د،ییایباال ب

خودمان. و    ذهنمن   عنی  رود م   نیاست، از ب  هیسا  آن،  یرو  دیندازی که نور ب  دیببر  نیرا شما از ب  نیا  ده،یرا در

  : دیگو غزل م یبعد تیب

  د یزا ییشافم، حور یبیس  بنبیزان س اگر 
  رز و جنّاتِ من گردد رد،یعالم را فروگ که

  ) ۵۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

اند  اشاره به آن است که نقل کرده  دیزا  یای جداکردن. حور  دن،یچ  عنی. شافتن  بی درخت س  عنی  بنبیس  پس

  باغ انگور.  ژهیوباغ به  عنیخواهد آمد. رز   رونیب یای حور  یاوهی که در بهشت از درون هر م
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ا  دیگو م از  اگر  س  نیکه:  س  عن ی  نم، یبچ   یبی س   یمن    بی درخت  س  زندگ  بیدرخت  را    ب یشما  خودتان 

  ی حور    یاز داخل آن    را اگر بشاف  ن یما حضور ماست که ا  ب یشما، حضور شماست. س  بی. س دین یچ م

ما اگر از داخل ذهن     عنی.  شود خدا زنده م  تینهایبه ب  یحور   ن ی. ادیخود شما هست   ی حور نیا  د،یآ م   رونیب

  نیاست که هم ما هست، هم خدا هست، هم ا  یهمان حور   نیا  م، یشو خدا زنده م  تینهای به ب  رون یب  م ییایب

  است.  تینهایب نیکه ا ما هست با زندگ ییتای

را که ذهن    ی زیچ چیه   رد،یگ را دربرم   اره ی هفت س  رد،یگ در او صورت م   رات ییتمام تغ  ، »رد یگ را فرو م  عالم «

ما اثر    یرو  تواند نم  دیآ به فکر ما م  دهد، تا حس ما نشان م پنج   کند، آفتاب روشن م  نیبتواند نشان بدهد، ا

شده در  گشوده   یباغ و بهشت، فضا  نیو انعکاس ا  شود شده باغ و بهشت من مگشوده  ی فضا  نیبد بذارد که ا

  . باستی ز شهیهم  رونیب

 م یدی. امروز فهم دیست ین  ذهنکار را گرفته و شما من   نی ا  یدرواقع جلو  ذهنمن  نیکه ا  میدیما تاحاال فهم   پس

درون   یاست که فضا  نی. اثبات اگذارد اسم انکارش را اثبات م  کند، انکار محض است، خداوند را انکار م  نیا

   ی و از داخلش   دیدیچ بی س ی خداوند،  بیس گشوده بشود، شما از درخت  تینهایب نیگشوده بشود و اگر ا

  . همراه زندگ د،ی هست یکه آن حور  دیهست  تیو ابد تینهایآمد و شما ب   رونیب یای حور

  افتد از دستم رتیز ح رمیمصحف به کف گ   وگر 
  من گردد   اتِیسرعشر من خواند، لبش آ رخَش

  ) ۵۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

سرعشر    ول  ند یگو سرعشر. حاال اصطالحاً سرعشر م  کنند مردم تلفظ م    درستش ول  میسرعشر بخوان  دیرا با  نیا

  مصحف   .هیجداکردن هر ده آ  یقرآن برا  ۀ یسرعشر: نقش و نگار و نشان حاش  ایعشر  سر   عنیدرست است و  

از    عن ی  افتم،  م  رت یبه ح  کنم، فضا را باز م   نیمن ا   که: وقت  د یبو  خواهد م   ومقدس.    کتاب   ا یقرآن    عنی

من را قانع کند، من خودم قرآن   تواند را که جسم داشته باشد، نم  یز یچچ یه  صورتن یدر ا  شوم م  جنس زندگ 

 نی را بخواند، هم   نقرآ   نیا  رونیدر ب  هم حت    به خواندن قرآن من. و کس  کند شروع م   و زندگ   شوم خودم م

  را.  اش معن فهمد رنه نم بخواند وگ رتیح  یاز فضا د یبا نیا قرآن معمول

و    شود رخ خداوند سرعشر من م  ، رخ زندگ  عن یافتد از دستم»، «رخش»    رتیز ح  رمیمصحف به کف گ  «وگر

است که    نیبا ا  اسی در ق  نی ا  بخواند.  ام ذهنمن   کهنیمن آن است نه ا   ات یزدن، آبه حرف   کند او که شروع م 
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  د ی گوم  نیهست. پس بنابرا  یز یچ  چه   میفهم و که نم  میرا بخوان  و با آن قرآن معمول   میرا نگه دار  ذهنمن 

دارم که    نیبه ا  اجی ندارم. من احت  اجیشدن به او احت و زنده  رتیجهان در حالت ح  ن یاز ا  یز یچ  چ یکه: من به ه

عشر من بشود و او شروع کند به خواندن  رخ معشوق، رخ خداوند سر شدهده گشو یفضا  نیدر ا رتیدر حالت ح 

از طر  من و خودش، زندگ  ات یآ ا  ان یمن ب  ق یخودش را  نم  دهد نشان م  ت یب  نیکند.    باز هم   م یتوان که ما 

 ذهنمن   م ی کن  ییفضاگشا  دی. بامیبرس   ییمقدس به جا  یهاکتاب   ای  ی مذهب  یهاو خواندن کتاب   میداررا نگه  

 ز یچچ یه  خواند م  ردیگ مصحف به کف م   ذهنمن  نینه، ا نیا ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره .  میبشو لیدتب

(حقیقت    ١٠[شل شماره   کارن یا  د ی. پس ما باوقتچ یه  ند یب معشوق هم نم  افتد، هم نم  رت یبه ح   فهمد، هم نم 

با آن  گفت که غزل قبل م ذهن من   نف م، یبن  واقع  . نف می به اثبات دست بزن دیبا  م، ی را بن  وجودی انسان)]

هم    ی ها و اشعارکه تمام آن کتاب   د ید  دیخواه دی. اگر فضا را باز کنردیگ صورت م  بیترت   نیبه ا  د یرفاقت نکن

بدهد. او،   رییخداوند ما را تغ  از درون خودِ م ینب ییکه فضاگشا میکن خودمان را متقاعد م م یدار م یخوان که م

خودمان حرف    ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   میببند  کهن یکند، او، حرف بزند. نه ا  انی ما ب  قیخودش را از طر

  نه.   م،یبذار (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره حساب خداوند به میبزن

  و او رقصان  هوشیکه من ب طورست و من موس  جهان
  من گردد  قاتِیداند که بر م کس   نیا نیول 

  ) ۵۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  ذهنمن   دار ید  ای   دیگرد خدا م  دار یحول محور د  ای که آ  دی کن  نییتع  د یخدا. شما با  داری د  عن ی  قات یم   ا یمن    قاتِ یم

خداوند بر آن و شافتن   رقصان: اشاره به کوه طور و تجلّ  پس،   د؟یگرد خودتان م   تی حول محور من   ا یخودتان؟  

 افتن منذهنکوه است که معادل ش  .با خدا.   داری مخصوصاً وقت د  دار،ی: وقت دقاتیم ماست  

ذهن ما و   شود، ذهن ما نشان داده م  لۀ یجهان به وس  ن یکه ا می جهان کوه طور است. توجه کن  نی: ادیگو م پس

 ذهنمن  موس   یار ی عنوان هشما کوه طور است و من به   شدم نسبت به ذهن و باهوش   هوشیهستم. که من ب

ها  صحبت   نی. منتها انمیب را م  هان من رقصان هستند، من آ  یذرات وجود   نیصورت ا  نیشدم به خداوند و در ا

  خواهد  و فکر م   ذهنکه با من   سک   کهنی. نه اگردد با خدا م  داریکه حول محور د  کند و درک م  فهمد م  را کس

که ذهن    یز یهر چ  ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره   نی . پس بنابرادی فهم  شود را نم  هان یرا بفهمد. ا  زها یچ  نیا

  طور است.    نی: ادیگو م دهد نشان م
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ا  یرفت باال    که موس  دیدان م و همسرش که حامله بود    اش با گلّه    . موسمیصحبت را کرد  نیکوه و بارها 

همۀ    عن یما به حضور.    حامل  عن ینمادگونه زن حامله    دیسرد بود زنش حامله بود و شا  اریو شب بس  رفت م

را   ذهنمن  نیو ا  رود ما باالتر م  نس  وقت  دیدان در شب سرد، که م  داستان مربوط به ماست. و موس  نیا

که آتش    شد م  دهید  کوه آتش  یو رفت از باال   شود،سرد م   اریما بس  چهل و پنجاه زندگ  ن یب  میده ادامه م

 ی نور   ی هرحال از داخل درخت  . بهستین  آتِش معمول   نیکه ا  دید   است ول  . فکر کرد آتشِ معمولاوردیب

. گفت: نه تو  ندیبب با ذهن   خواست هستم. و گفت خودت را به من نشان بده، م   انی بود گفت: من خداوند عالم

  د ی خواه شما نم  وقت  ‐کند دارد به آن اشاره م ‐  ندینخواست با ذهن بب  وقت  نی. بنابرادید  من را با ذهن نخواه

به هوِش خداوند رفت،    قعمو آن   دیکن و فضا را باز م   شود نم   دهیکه خداوند به ذهن د  دیدان م   دین یبا ذهن بب

  کرد.  داریشد و او با خداوند د  متالش  ذهنمن ،  ذهنمنبه شد نسبت  هوشی ب عنی

بنابرا  د یکن  دار ید  دی خواه شما م  اگر من  دهد، که ذهنتان نشان م  یز یچآن   ن یبا خداوند پس  که نشان     آن 

که    ی دیخداوند و خورش   عنوان تجلشما به  عنیکند    بشود. اگر در شما خداوند تجل   متالش   دیبا  نیا  دهد م

م  بلند  ا‐  شود از درون  خداوند    دیخورش   ن یا  ‐بلند بشود  خواهد  م  ی د یخورش   یشده  گشوده  ی فضا  نی از 

و    تینهای ما، زنده شدن شما به ب  م یآمد  ن یا  یاست، اصل شماست، اصال برا   صورت زندگاست، اثبات شما به 

از   م یگذار به آن فکر و نم  میپر ر مفک  نیاز ا  ؟ی جور چه را گرفته؟ ما.    شیجلو  خداوند است. چه کس  تیابد

 کند  به شما کم نم   ریبه فکر د   یاز فکر   دنیکه پر  د یدرک کن   . اگر شما به روشنزدیبربخ   نیدو فکر ا  نیب

. اگر طلوع  دی جا طلوع کناز آن  دیصورت خورششافته بشود و شما به   ییجایتسلسل فکر    نیاحتمال دارد ا

  فهمد  م را کس   زها یچنی: ادیگو م    . ولدیگو را م  زهای چ نیشد، دارد ا  ذهن متالش   نیکه ا دید  دی هخوا دی کن

  د ی خواه  طلوع کند. شما م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شمارهاز مرکزش    دیخورش  نیا  خواهد که واقعاً م

  و  د؟یکن طلوع   دیصورت خورش به شما  ایشما  دیکه خورش  دیفضا را باز کن قدرن یا ای  دیکن  ییفضاگشا خرده  ی

 ذهنمن  را نگه نم و  دیدارمن را زود سع  دی: عجله کن خورشدییبه خداوند ب    کن طلوع کند زودتر طلوع کند

محض     و شما نف  پرد م  ریبه فکر د  یکه از فکر   ذهنهمان من   زند؟ حرف م   من عجله دارم. حاال چه کس 

است    یخوب  زِیچ   ن یکه فکر کرده ها! ا  خودتان  ذهنخودتان را براساس منمحض را و عجلۀ    نف   نی. ادیکن م

است واقعًا آدم داشته باشد، اضافه    یخوب  زیخداوند هم چ   تجل  نیبنم مال من باشد! ا  دایپ  من به آن دسترس

هردو.    شود آن، نم  ای   نیا  ا ی.  زدیر فروم   ه یکند بق  تجل  ن ی. اگر استین   یطور ن یا  !ش یها دگ یهمان   ۀی کند به بق

بشود. و امروز موالنا ثابت    متالش   نیا  میی که بو  میبرس  ییجا ی  دیباالخره با  نیهردو ا  نیاز ما که ب  و بعض
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  ی ادی ضرر ز  ن یا  اًی ثان  ییآ نم  رونیاوال ب  گوش بده  شیها بشود به نفع شماست. که اگر به حرف   متالش   نیکرد ا

  :میاهم بارها خوانده را باز  تیب نی. ایبرو نی از ب یممن است تلف بشو   گذرد وقتش م  زند به تو م

  دو جهان چون ذرات  دیبنما تَجلّ در
  ی ز ی ذره و چون کوه گران نَست یشَو گر 

  ) ٢٨۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

ا  زهیست  نیصورت کوه سنگ شما به   ذهنمن  نیا  اگر و    کند م  خداوند، تجل  د،ی خورش   نینکند از درون شما 

صورت  به   زیچفکر بودند. همه   هانیا  دهد که، دو جهان را به تو نشان م  یکه، ذرات فکر   که ذرات  یشو متوجه م

  ی . «چون شو یذره بشو  دیاما با   کند، که دارد طلوع م  دیهست  دیخورش  نی. شما اد یستیفکر بوده و فکر شما ن

لحظه صفر    نیدر ا  ذهنمن   عنی   نداشته باش  یوجود   ،ید. اگر ذره بشو ندار  یوجود  گونهچیه   عن یذره» ذره  

گران مثل من ذهنبشود و مثل کوه   عنیهم    یزی. نستیز ینست  ار،یعتمام   با اتفاق  که ذهن نشان م ،تی وضع  دهد  

  ی اجزا   و تجل  به زندگ   شدنزنده   نیا  صورتنیدر ا  ، نداشته باش  یکار   دهد، لحظه نشان م  ن یاکه ذهن در  

.  گردد م  قات یکه به م   دهد خودش را نشان م   در کس   نی: ادیگو صورت ذرات به شما رخ خواهد داد. مذهن به

مالقات   یبا خداوندِ تصور   ذهنمن   ارا نگه دارد و ب  ذهنبا خداوند مالقات کند نه من   خواهد م  قتاًیحق  عنی

  کند. 

  جانان گران  یا دیز یجان که خ  آفتابِ برآمد
  ذراتِ من گردد  نیگر بر کوه برتابم، کم که

  ) ۵۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  عنیکه،  دیگودارد م نیاز درون شما، از مرکز شما طلوع کند. ا خواهد اآلن م نیآفتاِب جان هم  نی: ادیگو م

  د یدار  دگ یهمان  د،یدیچسب  نیکه به زم   کسان  یکه: ا   دیگو طلوع کند، دارد م   خواهد خداوند از درون ما م

آفتاب جان    نیبرآمد. اآلن موقع طلوع ا  د،یدار  جسم   یار ی هش  دیجانتان گران است، از جنس جسم هست  نیبنابرا

ذره    نیوه به کمتر ک   نیباال اگر بر کوه بتابد ا  دیایب  خواهد است که از درون شما م  یآفتاب، آفتاب  نیاست. و ا

  ن ی باال که ا  دیای آفتاب از درون شما ب  نیا  دیکه: اگر شما اجازه بده  دیگو م  تیب  نی. پس بنابراشود م  لیتبد

ب  نیا  میعجله دار  مییگو ما م ‐با عجله    دیرا گرفت  شیباال و شما جلو  دیای خواهد بلحظه م ! آن  دیایآفتاب 
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  ن ی: اگر بر کوه تو بتابم ادی گو . مزند دارد حرف م   ذهنمن   ‐ !یباال، آر   دیای است. زود ب  ذهنکننده من عجله

  باال، مشخص است معنا.  دیاینگران نباش بذار ب شود م  متالش

خودش را    خودش را دارد، آفتابِ  یخودش عجله دارد، خدا  ستمیبا س  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   نیا

.  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   نه   ن یا  ند،یصورت جسم ببباال به   د یایآفتاب از درون ب  خواهد  دارد، م

ا . گران دیجان نباش. گراندیبشو  لیتبد  دیبا  قتاً یحق پر از  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره است    نیجان  . که 

ساده    لیخ   همنی. و امیتوان نم  م،یپرواز کن   میتوان ما نم  دهیما چسب  نبه جا   دگی همان  است. وقت  دگ یهمان 

  .  میخواه  م  زندگ  ها دگیاز همان  میدار را زنده نگه م  ها دگ یهمان نیا میپر م ری به فکر د یاست، ما از فکر

ا   که زندگ  میروشن بشو  م یخواه م منفصل بشود و از  فکر    م،ی و فکرمان را کند کن  ستین   هان یچنقطه   ن یدر 

(حقیقت    ١٠[شل شماره  م یاست ما هم آن هست   زندگ  د یخورش  دیخورش   ن یباال. ا  د یایب  د یخورش   یمرکز ما  

  : دیگو م  باست،یهم ز تی ب نی. اوجودی انسان)]

  

   ست ینقدِ قلب زنْ تو اگر قلب ن بر 
گرت گوشوار ن نیا   ستینکته گوش کن، اَ

  ) ۴۵۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  .  گفتند غالم و برده را حلقه به گوش م  ،ها و لوازم بردگ: از نشانه گوشوار

: اگر از  دیگو . میتقلب عنی  دل، قلبِ دوم عنی لحظه بر نقدِ دلت بزن. قلبِ اول  نیکه: هم  دیگو دارد م پس

   عنیاآلن،    نیلحظه، هم   نیا  عنیفضا را باز کن و به نقدِ، نقد    صورتن یدرا  ، ستین  یتقلب   ، ستین   ذهنجنِس من 

عنی. «بر نقدِ قلب زنْ»  جیرا  ۀس   زندگ  لحظه تجربه کن، زندگ  نیرا در ا   اصطالح خام را نگذار برود فکر را  به

   ذهنگر من ا  عنی  ؛ستین  یاگر تقلب  ،یینه. «بر نقِد قلب زْن» با فضاگشا  ، درست کند بعد فکر را تجربه کن

اگر    ،ی گوش کن اگر گوشواره ندار  م، یگو که م  نی نکته گوش کن، هم  نی. استین    دگیاز جنِس همان  ، ستین

 نیا  ۀتو برد  کهنیا  یچرا؟ برا  ،ی که: تو گوشواره دار  د یگو م  حاًیندارد و دارد تلو  ذهنمن   ۀتو گوشوار  شِگو

ما برده و غالم    ای : آمیکن اند. سؤال ماست که در گوشت کرده    ذهنمن   نیتو هم   بردگ   ۀگوشوار  ،جهان هست 

  د، یما چه است؟ گفت: شما گوشِ خداوند هست   در گوِش عدم  ذهنمن   ۀگوشوار  نینه؟ پس ا   م؟یجهان هست  نیا

 ی : اگر تقلب دیگو جهان را دارد. م   نیا  بردگ  ۀ گوشوار  ی . چشم ما کور شده، گوشِ ما هم  دیچشم خداوند هست 

شما    م،یهست  ی. خُوب اگر تقلبهست  یپس تقلب  ریآن را نگ  یِباال، جلو   دیایب  دیاآلن بذار خورش  نی هم  ،ستین
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کند،    ن ییخودش تع   د یبا  . هرکس د یاست؟ از من هم سؤال نکن  یمن تقلب  یِهستم؟ کجا   یچرا تقلب  د یسؤال کن

  زان یجهان را در گوِش عدمت آو  ن یا  گوشوارۀ بردگ: تو  دیگو : موالنا مدیی. بودی اآلن محقق هست   ریشما د

نکته گوش کن، مر   نی: ادیگو آخر؟ بعد هم م  زند حرف را به من م نیچرا ا  ،یاجهان شده نیا ۀبرد ،یاکرده 

.  زن بر نقدِ قلب م   صورتن یکه درا  یکرد گوش نکن؟ خُوب اگر گوش م  دیگو چرا به من م  کنم؟ من گوش نم

کن، بش عقب با حضور ناظر    دایاست؟ پ  یتو تقلب  یِ. کجاهست  یپس تقلب  یکه خوشا به حالت، نزد  یاگر زد

گفت: مراعاتش نکن،   ؟کن م  ذهنمراعاتِ من   ؟ی رنجش دار  ؟کن درد حمل م   ای آ  نیبه ذهنت نگاه بن، بب 

 یکرد  دایپ  رونیم را اگر در ب. فقط هوادارانِ آن مخدوخورد  تو نم  خس است، به دردِ دوست  نینکن، ا  دوست

بشو و ذوقِ آن     یبا خداوند    شود که گشوده م   یی فضا  ،یی تای  یِکن، وگرنه فرار کن به فضا    ها دوستبا آن 

  را بن. 

  شود جاَنش محِ نقدها  چون
  قلب را و قلب را ندیبب پس
  ) ٣١۴٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  

لحظه    ن ینقد در ا  زندگ   عنینقد    شود، م    جانِ ما محِ زندگ  م، یکن فضا را باز م    . وقت٣١۴٩  ت یاول، ب  دفترِ

برسم.    زیبرسم، به آن چ   زیچ   ن یاگر به ا  د،یرس  می خواه  به زندگ   نده ی: در آمییگو به ذهن م  میرو ما م   ه،ینه نس

  نیرا در ا  بر و نقدِ زندگ  میباش   حِ نقِد زندگم  م،یبشو  شدهه گشود  یِاگر فضا  ،ییفضاگشا   قیاگر جانِ ما ازطر

چه است و دلِ    دلِ واقع   عنیکه قلب چه است و قلب چه است؛    ندیبب  تواند پس م  میبده  صیلحظه تشخ 

طال و نقره را با    ارِیکه ع   : سنگمح  قلب است، بله.  ر ید  یاست،    یها تقلباز قلب  یچه است،    یتقلب

  را بازشناختن است.   می زر و س ٔ سره و ناسره  به معن  زین م،ی : زر و سنَقد. سنجند آن م

  عالم  نیکه تا صد قرن ا دمی چندان بنال   خمش،
  من گردد  یِ ها یه نیبر ا چد،یمن پ  یِ هایه نیا در

  ) ۵۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  چشِ یها در پانسان   ۀاز من هم که پس   دمی مستانه و عاشقانه کش  ۀکه: چندان نعر  دیگو موالنا، اوال خودش م   پس

  ن یبر ا چد،یمن پ یِ هایه نی. «در ارقص  ، یوبیو پا یشاد یِصدا  عنی یها ی. هدیچ ی من خواهند پ  یشاد  یِصدا

خواهند    نیدوِر ا  دهنیآ  یِهاکه من کردم نسل  انیب  نیمستانه و ا  ۀنعر  نیو ا  یها یه  نیا  عن یمن گردد»،    یِها یه
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بذار   ، بزن  یاتو هم همچون نعره   عنی  ، مستانه بچرخ  ۀ نعر  ن ی. پس تو خاموش باش تا تو هم دورِ ادیچرخ 

  م؟ یکه ما هم انسان هست   می ریگ م  ادی   میما از موالنا دار  ایتو هم بزند. آ  قیازطر  که من نعره زدم زندگ  طورنیا

    م؟یمستانه بزن ۀ نعر میبتوان دیما هم با م؟یو درست را بشناس  یجنسِ تقلب  دیبا م ما ه

  یشاد   یِ صدا  ن یتا ابد در ا   عنیعالم تا صد قرن    نی: اد یگو عالم» م نیکه تا صد قرن ا  دمی چندان بنال «خمش، 

ها از  عالم خواهد ماند و انسان   نیمن در ا  یِشاد   یِمن، انعکاِس صدا  یشاد   یِصدا  ن یا  عنی  دیچ یمن خواهد پ 

  یِ شاد  یِمستانه و صدا   ۀو نعر  یها یها از هما انسان   اال : عالم. حدیگو ها متنها انسان آن استفاده خواهند کرد، نه 

  د یبذار  دیرا بخوان  هانیا  یو تکرار   یطورِ جد. شما به رید  می خوان م  میکه اآلن دار  م؟یبشو  داریب  میتوان موالنا م

. پس،  دیبچرخ   یشاد   نیو حولِ ا  دیکن   دایپ  سببی ب  یِشاد  د، یموالنا شما هم شاد بشو  یِشاد   ا ی  ی هایه  یِااز صد

که    دینیب و م   دیخاموش کن   دیگو را م  ذهنمن   نی. اشود خاموش نم  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   نیا

  د ی گو او زده که م  قیازطر    زندگ  یازنده شده که، چنان نعره    تینهای کرده که، به چنان ب  ییموالنا چنان فضاگشا

ها را حولِ  انسان   و  خواهد ماند.  و   ده یچ یعالم پ  ن یمن در ا  یها ی ه  یِ صدا  ن یمن، ا  ی مستانه و شاد   ۀ نعر  ن یکه ا

   چرخش حول محور زندگ   ی ما برا  ۀما و کشانند  ۀدارکنندیب  اتیاب  نیا  عن یخواهد چرخاند؛    یشاد   نیمحورِ ا

  بله.   کند، کم م   دینیب است، حول محور عدم است و واقعاً هم م 

 اشهیکه بق  دهم م  حیاز دفترِ ششم توض  تانیرا برا  یمثنو  تِیقسمت چندتا ب  نیاز ا  مانده  باق  ۀق یدر چند دق  حاال

تُرک   جان یکه در ا که تُرک میادر دفتر ششم خوانده  ٨٩٠ ۀخواند. در برنام می خواه م یدیجا که رسرا امروز تا آن 

  دار یشده و سحرگاه ب  خردیانسان ب  عنی  ،جهان   نیا  یِ زها یچ  با  دگیمنتها دراثِر همان  ییباروینماِد باز هم ز

شده و    ده یاست که از آن طرف آمده، همان   نمادِ انسان  ن یا  ده،یاز سرش پر  که مست  شود و متوجه م   شود م

   جمتُرک. و موالنا با اصطالح «اع  رِیام  طلبد، و مطرب م  ستیدر سرش ن  زندگ  که آن مست  شود اآلن متوجه م

نفهم  زبان   عن یشده    اعجم  دگیعلتِ همانبه  است ول  بایانسان که ز  عنیتُرک    سحر آگاه شد»، اعجم   ترک 

  .  ندیب م  ها دگ یهمان  قیازطر  کهنیا  یحال ندارد برا  کهنی لحظه هست آگاه شده به ا  نیشده و سحر که ا  خردیو ب

ام، خوانده   ٨٩٠  ۀدر دفتر ششم گفت که قبال در برنام  نامطرب موال   حیدر توض   خواهم، : من مطرب مدیگو بعد م

. اگر ما  کند م  شده نفگشوده  یِشده. فضا گشوده   یِفضا    یاست،    ذهنمن   ی  م،یگفت: دوجور مطرب دار

   ذهنمن   ریمطرب د  ی  را، ول   ها دگیهمان  کند م  آن نف   میدار  اجیکه به آن احت   میاوریآن مطرب را ب  میبتوان

. کنند  استفاده م   ذهنخودمان است باز هم از مطربِ من    ترک اعجم  ن یمردم که نمادشان هم  شتر ی. بتهس

موقت هستند و اثر   هانیا  مید یکه امروز فهم   آورد، م  شی را پ  ها دگیبه همانمربوط   یها خوش   ذهنمطربِ من 
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آسمان است. واقعاً    هیشب   یسمان است، آن  یر  هیها شبمطرب  نیاز ا  یداد که    حی ندارند و باالخره موالنا توض 

است   سمانیاست، ر  ذهنمن   یاست، خدا است. آن     شده است، زندگگشوده   یِآسمان است، فضا    یهم  

  فکرها است.   سمانِیر  عنی

  ن یا  عنیآن حسن است؛     یحسن است    نیا  یاست، و هردو اسمش حسن است.    ری: هردو اسمش وزدیگو م

  س ی خس  ی  است ول  باینظرِ ما ز  به  عنیدارد، هردو اسمش حسن است. حسن است    ریوز  دوتالحظه انسان  

به   اشاره  مثنو  داستان   یاست،  اول    ریوز  ر،یوز  ش یپ  آورد م  د،یگو م  یشعر  ی  یشاعر    یکه    ی از 

: هردو  دیگو . مدهد نم  زیچ چیبوده به او ه  سیدوم خس  ریوز  دهد، م  یخوب  ۀیهد  یدست بوده به او  گشاده

«ل ا   ی اسمشان حسن است،  تا آن حسن»    نیشتان    ر یفرق دارد. وز  ل یحسن با آن حسن خ  نیا  عن یحسن 

  کسلحظه چه   نیدر ا  رتانیاز خودتان که وز  دیفرق دارد. شما سؤال کن   لی لحظه خ  نی در ا  زندگ   ریبا وز  ذهنمن 

  گفت که:  ت،یب نیبه ا می دیرس  میشده. باالخره آمدگشوده یاست با فضا   خود زندگ  ایاست  ذهنمن است. 

  و درد  یشاد  کردند آشت چونکه
  کرد  داریرا تُرکِ ما ب مطرِبان

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

  فرمی و جهان ب  جهان فرم   دهندۀ آشت   شود،  م  لحظه و از جنس زندگ  نیبه ا  دیآ م  وقت  می انسان گفت  پس

.  دیگو را م   نیاست، دارد هم  نیما ا  ت ی. مسئولمیجهان هست  نیخدا با ا  دهندۀها آشت ما انسان   عنیاست.  

  انکار محض است.   ذهنگفت که: من  میامروز در غزل داشت  عنی  زند،یست دوتا دائماً با هم م   نیدوتا، ا  نیا  وقت

در    یزیچچ ینبود ه   ذهنو انکار محض است. اگر من  م یکن هست ما خدا را انکار م   ذهنکه من   تا زمان   عنی

  ن یانکار محض است. پس بنابرا نیو بنابرا کند فقط دارد انکار م نیجهان نبود که خداوند را انکار بند، ا نیا

هم    ن یااست.    نیرفتن ا  نی خداوند مستلزم از ب  آمدن   کهن یا  یبرا  کند نم    با خداوند آشت  کند، نم    آشت  نیا

و     لحظه زندگ  نیکه اصل ما در ا  م یدرک برس  نیافهم، به    ن یشعور، به ا  ن یمر ما به ا  رود نم  نیخودش از ب

. حاال شما جسم  یار یهش  نی است، نه ا  یرید  یار یهش  یاست،    یر یشعور د  ی شده هست.  گشوده   یفضا 

  . دیاشاءاله که داشته را ان   همچون درک 

برحسب   دنینظر، د  ا یحضور    ی اری بفهمد که بله، هش  ییمقدار فضاگشا  ی با    د یایب   که: اگر کس  دیگو م  پس

   ذهنمن   ی هاحرف   دن یباشد، نه شن  دیبا  ی طورن یبا مرکز عدم کارِ ما است، ا  برحسب زندگ  دن یو شن   زندگ
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فضا را باز کند،    کند، فضا را باز م  صورتن یداده در ا  ص ی را تشخ   نیدرد. نه، نه، نه، نه! ا  یهازه یبراساس انگ

که: من، من، من،    گفت ما م  ذهنتا حاال من   عنی  .کنند م   جهان دارند آشت   نیآن جهان و ا  کهن یدرست مثل ا

شده گشوده   یفضا   ی با آن قسمت عدم ما در ما. در ما    کند م  دارد آشت   ذهندرد است، من  کهن یمن! اآلن ا

   ن یبم و عد  یشنو و سوت   نیبسوت   تیخاص   ایعدم    نیسوت و ا  نیکه ا  میهست، ساکت است. بارها گفت

 نیبرا آن عدم  آسمان  .م ینیب آسمان را هم م  م، ینیب ها را مکالغ   م،یکن در ما وجود دارد، به آسمان نگاه م

  .ندیب م  چشم حس نیها را اکالغ ند،یب م نیبخال   ند،یب م

آن فضا با   د،یشما آن فضا را باز کن  فضاست. آن فضا بسته است، وقت یپنج حس و ذهن در درون  نیپس ا

  جا نی: ادیگو موقع خداوند مو درد»، آن   یشاد   کردند آشت  واسطه، «چونکه   دیکند و شما بشو  جهان فرم آشت 

  ی به شاد  دیشما دار  عنی  به طرب.   کند شروع م  مطرب واقع  عن ی  کند، م  داریمطربان را ب  تُرک، تُرک اصل

و درد»، «مطربان را»،    یشاد  کردند آشت  «چونکه   شتر،ی ب  ییبا فضاگشا  نیپس از ا  دیکن م   دایدست پ  واقع

در   دیکن م   داریرا ب  عنوان تُرک، مطرب اصلشما به   عن یکرد،   داریرا، ترک ما ب  ذهنرا، نه من  مطربان واقع

  لۀ یوسبه   موقعچ یکند. ما ه  داریخداوند ب دیده شما اجازه م  ای .  کند نم  فرق  کند،  م   دار یخداوند ب  ا یخودتان،  

  . دیده و شما هم اجازه م  کند م  داریخداوند ب  ضد آن حرکت است، ول  ذهنمن   م،یبن   میتوان نم   داریب  ذهنمن 

 تر  ی: نزددیگو . او مشهیسون، در شما هست هم  م؟ ییصورت سون و آرامش، چه بوبه    باشد، زندگ  ادمانی

  قبال خواندم. خوانم،م  ی ادآوری  یرا فقط برا هانی . و ادیگو را دارد م  هانیگردن به ماست، اآلن ا از رگِ

  خوابناک  تیب دی آغاز  مطرب
  من ال َاراک   ایاْلاس  اَنلْن که

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

  » به من بده.  زیلبر  جام  نم،یب که تو را نم  کس یا«
  

اند، مهم   اتیاب  نیبه من بده. پس ا  زیلبر  جام  نم،یب تو را نم  که کس   ی: ادیگو م  م،ی آلود هم هستما خواب   حاال

ا امروز رس  ات یاب  ن یدنبالۀ  حاال  بعداً  ما در حال دیگو م   خُرده ی   جا،نی ا  دیگو م   م یدیرا  که خوابناک   . پس 

آغاز    ی طورن یطور خوابناک ابه   میخرده فضا باز کرد ی   م،یزن چرت م   م،یهنوز در خواب ذهن هست  م، یهست

قسمت من به تو زنده    ی  کهنیا  یبرا  ،هست  دانم م  ول  نم،یبب  توانم تو را با چشمم نم  که کس  ی: امیکن م
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خدا   ای  به زندگ د،یاست، پس شما درست است که خوابناک هست تیب نیاول نیبه من بده. ا زیلبر شده، جام

  : دیگو اآلن جام من را پر کن، به من بده. بعد م نیاما هم نمیب تو را نم دییگو م

  

جه انْتو، ب اَنْ ال اَراهجالع  
القُربِیغا   حجاب االشْتباه ةُ

  ) ۶۶۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  
  » من شده است.  یاشتباه و خطا قرب، حجابِ تِی غا رایز  نم،یکه او را نب ستی ن یو تعجب ،من   قتِیحق  تو«

  

و    من هست  قتیمن از جنس تو هستم، تو حق   ،تو اصل من هست  آلود هستم، ول درست است که خواب   حاال

  ی حجاب اشتباه و خطا   م،یهست    یقرب چون من و تو    ت یغا  رایز  نم،ی او را نب  ا ی  نمیب که تو را نم   ستین  یتعجب

  م ییگو م م یهنوز در خواب ذهن هست   عنی ها،  غزل   نیآلود بعد از اما درحال خواب   نیاست. پس بنابرا  من شده 

علت است که من هنوز با ذهنم   نیبه ا  نمیو اگر نب  ذهنمن   نینه ا  کردم که اصل من، تو هست  نی قیکه: من فقط  

اوقات     گاه  .م یهست   یمن و تو     عنیقرب    تِ یمن با تو، غا  ینزد  ت یغا  نیو تا به تو زنده نشوم ا  کنم نگاه م

  م ی کن چون فکر م  ول  میگرد مآال ما دنبال خودمان م  عنیخودش است.    گردد که دنبالش م  کسآن  داند آدم نم

  . پس:مینیب خودمان را م   ذهنمن نیا می کن هرموقع نگاه م م،یهست  ذهنمن   نیخودمان ا

  

قْل اَنْتع،  کاَر نْ لَما بجال ع  
نم باسِ اَْلمشتَبلتۇفوِر اال  

  ) ۶۶٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  
  » .ستین یتعجب چی ه  یجا   نمی نب ده،یچ یاگر من تو را از کثرت اشتباهاِت تودرتو و درهم پ ، عقل من تو«

  

: عقل من، عقل دییگو . پس شما ممن هم تو هست: عقل  دیگو م  جان یا  ،جنس من هست  جا گفت: تو آن   حاال

من از جنس تو هستم و اگر من تو را    ست،ین  امذهنذات من من   ست،یجنس من جنس فکر ن  ست، ین  ذهنمن 

: اشتباه شدن.  التباس  .ستین  ی جبتع  ی جا  چیه  م ینیب نم  ام اشتباهات ذهن   عنیاز کثرت اشتباهات تودرتو،  

  شده در تور. بافته  یهادرآمده، مانند شبه  ریدی درهم، به  ختهیمشتب: آم
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تجِى لبح نم اَنْت براَقْرد ی اْلو  
مک  ع ای ا،یاَقُللْبل داءدین  
  ) ۶۶٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  
خواندن    ی برا  ا»ی«  یچرا که حرِف ندا   ا» ی : «میدر خطاب به تو بو   . تا کیتریاز رگ گردنم به من نزد   تو«

  » دور است. شخص از مسافت 
  

اصطالح تو به   م،یندارم بو  غلط بوده و من در ذهن اصطالح  نیمن، ا   یتو،    ی :  گفتم من در ذهن م  عنی

وحدت را نشان بدهد، من    م، یبودن را نشان بده  یرا نشان بدهد،    ینزد  نیکه ا  یطور کنم به   دیو من را ق

ا  دینیب م  پس  .دور است، تو خود من هست  یها مسافت   یبرا  ا»ی«  ول  ا»ی «  میجا عادت کردم بوآن   ن یکه 

  مییآ . م میشو م  فرمیجهان فرم و جهان ب  نیبار ما واسطۀ ب  نی اول  یکه برا   موالنا در حال  کند ها را مصحبت

   نف   رد،یگ صورت م  قتاًیحق  م، یست یما از جنس ذهن ن  کهن یانکار ما، ا  م،یکن فضا را باز م  ،یلحظۀ ابد  نیبه ا

  . میزن ها محرف  نیما از ا  ردیو اگر ب ردیگ اثبات صورت م  رد،یگ صورت م

  ها ن یمال ذهن بوده است، ا  ا»ی «  م،یکار ببربه   دینبا  ا»یماست، «  نیماست، ع  یکه واقعاً او نزد  میکن حس م  ما

به مرکزمان    میاوری را ب  ذهنکه من   می ندار  یاصرار  چی. عقل ما و جنس ما آن است و ه می کن را همه کشف م

  است:  د»یالْورلمربوط به «من حب  همن ی. بله، امین یبب ذهنمن  لۀیوسبه

  بِه نَْفسه ونَحن اقْرب الَيه من حبل اْلورِيدِ.» خَلَقْنَا اْنسانَ ونَعلَم ما ُتوسوِس  «ولَقَدْ

  .» میتر یاز رگِ گردنش به او نزد رایز م،ینَْفِس او آگاه هست یهاو از وسوسه  میاده یرا آفر آدم  «ما
  ) ١۶ ۀی)، آ ۵٠سورۀ ق (  م،ی(قرآن کر

 نی ها را که در اثر هموسوسه   نیا  م،یشو آگاه است، پس ما ساکت م  ذهنمن   یهاکه خداوند از وسوسه   حاال

که    دیگو . م میکن خاموش م  میپر فکر به آن فکر م  نی از ا  زها،یاز چ   دن یکش  رهیو ش  زهایها و حرص چ وسوسه 

  بله.  نم،ساکت باش بذار من کارم را ب، هست  یطور نیکه تو ا دانم من م

لم اُناد بطْهیاُغال  ف  فارالق  
ک  عن مم مّتاُک  ن اَغارمم  

  ) ۶۶٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  
  رت یرا که بدو غ    تا آن کس  کنم،  (عمداً) تو را صدا م  هاابان ی و در ب  اندازم مردم نااهل را به اشتباه م  بله«
  » از نگاه نااهالن پنهان سازم.  ورزم م



ۀ   برنامه             Program # 892                                              ۸۹۲مشار

  

  65صفحه: 

  
  

 یِ ار ی مقدار هش  یاگر    کهنیا  است و آن مربوط است به    مهم  اریخواند، مطلب بس  می که خواه  یمطلب بعد  حاال،

  ت یهمه را به راه راست هدا  دیبا  د؟ییبه همه بو  دیجار بزن  دیبا  د؟یبن   دیآمد، چار با  دیحضور در شما پد

حضور شما    ی اریهش  نیاز ا  ند ی ایب   ذهن  یهااصطالح من به  د یو نگذار  د یینگو  و به کس  دیساکت باش   ای   د؟ی کن

  ن یبنم. ا  یبدهم، خوب  رییهمه را تغ   خواهم م   دمیکه من اآلن به حضور رس  دیادعا کن  دیاستفاده کنند؟ شما نبا

  ر ییهمه را تغ  دیخواه کرد. اگر شما اآلن م دیکار را خواه  نیاگر موقعش برسد شما ا  کهنیا  ی. برادی کار را نکن

  د ی شما شست خواه د،یاوریراه ب نیکردم و همه را به ا شرفتیچقدر من پ د،ییبه همه بو شرفتتانیپ از دیبده

را به    ذهنمن   یهاشد، آدم   جاد یحضور در شما ا  نی: اگر ادیگو است که م  نیعبارت از ا  یخورد. مطلب بعد

  .  دیطرف خودتان جذب نکن

  ن ی دفتر، هم   نیجا در هم  ن یچند  د،یکار را بن  نیاست. اگر ا  هنذمن   نیکننده هم و جذب که ادعا    دیاوال بدان

اشاره م   نیا  حوال من همه   دیگو م   کندقسمت،  آدم  کنم اش مشغول م که  را. در دبه حرف     ذهن من   دِیها 

و همه را    د یبه همه بو  دیکه. آدم به حضور زنده شد با   شود که نم  ن یاست، ا  سی شما که چقدر خس   دییگو م

   یحضور   ِی ار یوگرنه آن هش م،ی ستیخودمان با یپا یرو  می اول بتوان دیپس کم،  آخر ما با ر،یکند د کم 

 یآلوده  خواب   ،یشد  پرپشت سرهم.    آورد را م  تیچند تا ب  نیا  نیهم  ی. برارودم   نیشده هم از ب  جادیذره ا

 تر  یعقل تو او هست، از رگ گردن به تو نزد  ، از جنس او هست  ید یخداوند به تو داد. فهم  ،  خواست  السیگ

  ن، یشود و بله ا ترع یوس نی . تا اکسچ یاست، نگو به ه 

  . اندازم : به اشتباه ماُغالط

  .زنم صدا م  کنم :  ندا میاُناد

  .  هاابان ی ب :قفار

ک که: به جهت آن  

کتّم: متوم م    حضورم را. نیا کنم من پنهان م   عنی. دارم اُ

 ن یبه احجاب، راجع   یبرا  شهیعا  ختنیکه داستان آمدن کور به خانۀ حضرت رسول است و گر  یو داستان بعد 

ا براکه اآلن به  داستان  نیاست.    شه یو عا  غمبریپ  به خانۀ  دیآ م  یکه کور  دیگو م  خوانم م  تانیطور خالصه 

حضور    شهینماد خداست، عا  غمبریاست، پ  ذهناست، کور نماد من   نیا  لی. تمثابحج   یپنهان بشود برا  رود م

اگر    عنی. شود م غمبر یوارد خانۀ پ  اجازهیب طور، ن یکه مال خودمان هم هم ذهنمن  ای کور  ن یا دیگو ماست. م

خُرده   ی. دیدوان م شهیر د یکه مقدّس است و شما دار   شود م ییاصطالح آن فضابهحواستان جمع باشد وارد 
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.  م یرا بخوان  تیسه ب  نیا  د یو اجازه بده  . دینگه دار  دهیدر حجاب پوش   دیرا با  نیا  د، یستادیا  زندگ  ی پا  ی رو

  : دیگو م

  ری ضر  غمبر یپ شِیاندر آمد پ
  رینوابخشِ تنورِ هر خم یکا

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

  امآب و من مستَسق ِریتو م یا
  امساق  یالمستَغاث ا مستَغاث،

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

  از در شتاب  ر ی درآمد آن ضر  چون
  بهِر احتجاب  ختیبر  شهیعا

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

نه حجاب،    شهینه عا  زند حرف م غمبریبه پنه راجع   ل،ی هستند تمث  لیهستند. تمث   مهم  تیسه ب  ت،یسه ب  نیا

خُرده پا   ی حضور شما در شما    نیاگر ا  دیگو به ما. مموالنا راجع  زند م   لیتمث  ی .  ستین  هان یاز ا  کدامچیه

حضور    نیحاال تو هم به عنوان ا.  باستی ز  لی خ  نیا  کهنی ا  ی دارد برا   رتیرا، غ  نیخداوند دوست دارد ا  نیگرفت ا

   ی   غمبریکه: آمد داخل در خانۀ پ  دیگو م  شود، م  نیا   را تلف کنند، پس معن  نیا   ذهن  یهامن   یبذار   دینبا

به خداوند    ذهنما به عنوان من   عن ی.  هست  ر یبخشِ نوابخشِ تنورِ هر خم که تو برکت   دیگو م   د؟ یگو کور و چه م

  . ده که اگر هرچه من بپزم برکتش را تو م   . تو هست هست ریبخشِ تنورِ هر خمخداوند تو برکت یا  مییگو م

  ن یکند؟ چرا کور مانده است؟ چرا ا  نایکه چشمانش را ب  خواهد چرا از خداوند نم   دیگو راست م  ذهناگر من 

   ذهن من   ‐است  لیکه تمث   د یگو ش ماست، خود  ل یتمث  هان یاست، ا  غمبر یمورد پ  نیحاال در ا‐ که    دیگو کور نم 

به  نماد  انسانکه  نم   اصطالح  با چشم عدم  ن  شیاگر در حرفها  ند،یب است که  به    ست،یصادق است که  چرا 

نم  ا  دیگو خداوند  باز بشود که د  نیکه  او  باز کن؟ خب اگر چشمان  را  ب  ماند نم  ریچشمان من  از    ن یکه؟ 

چون    د،یزن حضور که هنوز مثل آن ترکمن چرت م   یِاری؟ شما به عنوان هش جا نیهست ا  . پس چه کسرود م

  خواهد  من دلم م  دیگو دارد م   ذهنکور آمده است شما را ببرد. من   ؟ چ  عنیکور آمده است. کور آمده است  

  . دهد بشود؟ و ادامه م نایاصطالح ببه  خواه م  ، یجدا کرد  ا یقسمت من را خدا ی کور بشوم، چرا تو 
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هستم. «مستَغاث،    و من تشنه   آب هست   ری. تو ام میما، ما هم بلد هست  میرا ذهناً بلد  هان یآب» هنوز ا  رِیتو م   ی«ا

به خداوند    ذهن. واقعاً ما  به عنوان من ام ساق  یبه دادم بِرس، به دادم برس ا   عن ی  ام» ساق  یالمستَغاث ا 

بود به عنوان من   میچون اگر به داِد ما برسد ما نخواه  م؟ییگو م تس، راسبه دادم برس، به دادم بر مییگو م

در   ر یصورت تصوچشم خدا را به   ا ی نم، ی که بذار من با چشم تو بب  دیگو چرا نم  د،یگو  . اگر کور درست مذهن

  کنم.  کلمات را معن نیفقط حرف است و ا هانی برکت گفتنش ا نیآورده؟ ا

  نا ی: نابریضر

  : سخت تشنه مستَسق

: به دادم  مییگو م  ذهنعنوان من به خدا به  لحظهنیما ا  عن ی برس.  ادمی به فر  عنیالمستغاث:  اد،ی: فرمستَغاث

   من را متالش   میگفت . به دادم برس اگر درست بود که م مییگو چه م   می فهم اصال نم  برس، به دادم برس ول

  .ییگو پس دروغ م  ، یرا نگه دار دگ یهمان ،یخودت را نگه دار   خواه م  وقت  کن از جنس خودت کن. ول

است که شخص    یمار یب  می است. در اصطالح طب قد  دنیآب خواستن و آب کش    : در لغت به معناستسقاء

. موالنا  شوداگر به آب خوردن ادامه دهد هالک م  کهدر حال   خورد و دائماً آب م  کند م  سخت احساس تشنگ

وصال    نیحال هم  نیاست؛ در ع  شوق مع  دارِیوصال و د  ی که تشنه   کند م  هیتشب  ماریب   نیحال عاشق صادق را به ا

  اوست.  یسبب فنا 

 د یگو م  ذهنمن   ام» ساق  یالمستغاث ا   «مستَغاث،بهتر است:    مییبو  نای ناب  ایکه    دیگو که کور م   دینیب م  پس

آن شخص    عن ی.  دیآ با شتاب هم م  د ینیب از در شتاب» م  ری. «چون در آمد آن ضردیگو را، دروغ م  هانیا

جا، با ما آن   دیایب   خواهد م  شود اصطالح دور نم درگاه خدا به   م،یکه ما هست   ییاز جا  ذهنمن   ر یعبارت دبه

ببرد.    نی حضور ما را از ب  نیا   خواهد دائماً م  ذهنمن   عنی .  خواهد م مبا عجله ه  ن،ی . پس بنابرادیای ب  خواهد م

برا  شه یبهر احتجاب» عا  ختیبر  شه ی«عا   ت یاصال اهم   دیشا  دین یکند. بب  تیحجاب را رعا  کهنیا   یفرار کرد 

  کند،  م  جادیخداوند ا  حاصل را که خودِ  یِاری هشآن    دیبا  ل،یبه تبد  میکن ما شروع م   است که وقت  نیحجاب به ا

  .  م یاصرار نکن   م،یرا دعوت نکن  کس  م،یینگو  . در عمل به کسمیعنوانِ او بپوشاندارد ما هم به  رتیبه آن هم غ

 ما را بِشد   خواهد م   ر»ی«ضر  نی. ادیکن   زیپره  ییگوکه گفت: «طامات» از طامات و اضافه   میامروز در غزل داشت 

تا    د،ییتالش، حضورتان را سخت بپا  همهن یعنوان حضورِ حاصل از اکه شما به   دیگو م  نیبه آن راه. پس بنابرا

: تو چرا  دیگو به او م   غمبر ی . چون که پندیبب  تواند را نم  نیکه ا  ذهنکه من   دیگوم   نیی. البتّه پاندی نب  ذهنمن 

  ی ها عنوان حضور، من که به  . پس شما وقتنمیب : من که مدیگو و م . اندیب که کور است تو را نم   نیا  کن فرار م
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وجدل  بحث  د،یجدل نکن  د،ی بحث نکن  د،یمبادلۀ اطالعات نکن   د،یها دهان به دهان نشوبا آن   د،ینیب را م  ذهن

گفت    م یدر غزل هم داشت  د یشدن همان. با  لیکور تبد  نیرفتن و تماماً دوباره به ا  نیو ازب  یحجابیب  همان و 

  ی زیتبراست از جنس شمس   ی زیتبرکه طرفدار شمس   . فقط کسَخس را مراعات نکن  نیمواظب خودت باش که ا

با خودِ جانان، با خودِ خدا  ییتای یبه آن فضا  زیبر ینکرد دایاز جنس او را پ یدی شو، اگر د ق یاست با او رف

  همدم شو. 

  

  *** بخش سوم  انیپا ***
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   باشد که انسان وقت   نیداستان ا  ن یا   کل   معن  دیآ به نظر م   می. گفت میخوان م   میرا دار   غمبریو پ   ری داستان ضر  اتیاب  ۀیبق 

  ذهن و حملۀ من   ذهن   یهااز هجوم من  د ینشده با  یدارد، هنوز قو  ف یحضورِ ضع   یاریهش   ی و    شودم   دار یاز خواب ذهن ب

گفت که:  امروز خواندم،    تانی و قسمت اول داستان که برا   شود،به حضور زنده م   یحدود  اانسان ت  خودش حفظ کند و وقت 

  یهنوز خوابناک است و در قصۀ بعد  ، ییحضور ما باشد موقع فضاگشا  ن یخوابناک» پس مطرب که هم    ت یب  د ی«مطرب آغاز

ا   دیگواست م  ن یکه هم البت  ریضر   ن یکه  با کمال    اش ه معن که    ندیبنم   شان یهاکه چشم  به کسان  احترامکور هست و 

  به عدم را ندارد.    نای است که چشم ب   ذهنمعادلِ من جانیها نباشد، کور در ا به آن  نیتوه

پ  ریضر   نیا خانۀ  وارِد  اجازه  عا  شودم  غمبریبدون  ا  شهیو گفت که  م   فی حضوِر ضع  نیکه  باشد،  را    دودما  تا خودش 

است که    لی. بله تمث ستین  هانیو ا  شهیو عا   غمبریقصه مربوط به حجاب و پ   نیعرض کردم مربوط، ا  جانیبپوشاند. در ا 

خودمان    ذهن من دیکه امروز در غزل مالحظه فرمود   طورنیهم   ول  میمحافظت کن   د یخودمان را با  ف یحضورِ ضع  میما بفهم

تن    بد، ی زکه به ما نم   یاالعاده خارق  ات یوصکه خص  کنند م   ق یتشو  کنند، م  ی تحر  فیبا حضورِ ضع   ما را حت  ران یو د

براساس حضور، مورد    میداوطلب بشو  دیما نبا  نیکه لفظ «طامات» را به کار برد و با آن نفاق را به کار برد. بنابرا   میبده 

. چه بسا شما مقدار  میبده   ادی  یزیهستند چ  نای لحاظ چشم عدم ناب ها که به  به آن  ای.  میر یقرار ب   ران یتوجه د  ای  د ییتأ

   عنی  دینکرد   تیحجاب را رعا  عنیاحتجاب    نیله کرده و شما ا  شیپا  ریآمده ز   ر یضر   نیو ا  دیابه حضور زنده شده  یادیز

  .  دیخودتان را نپوشاند

که به     تا کسان   زنم قصه، موالنا فرمودند که من مرتب به زبان ذهن حرف م  ن یقبل از ا  تِی موضوع در ب ن یبه ا  د یتأک   ی برا

که چه   کند م   دی موالنا تأک  قدرنیکه چرا ا   د یها بپوشانم و ممن است شما سؤال کناند، شما را از چشم آنتو زنده نشده

  هالیاست که خ  یاتله  ی  نی ا   م؟یاوریراه ب ها را به  و آن  میهم کم کن  رانیبه د  میبه حضور زنده شد  دیبشود؟ مر ما نبا

  دیی همراه با تأ نیکه ا   شوند م  یمعنو   ذهنو من تی دچار من  دفعهی  ،یمعنو  شرفتیا پ یو براساس دانش موالنا  افتند م

و نفاق آن شخص و با توجه به    ،یدار  یبیعج  یهاتیخاص   یطامات که تو    ایمثل استاد و    و توجه مردم و القاب خاص

و باالتر    دم یرس  یی جا   یمن    قتاً ی که حق  کند . قبول م کندها را قبول م که دارد آن   جهان  ن یو اعتبارات ا   یماد  یسودها

است، اگر   غمبرینمادش پ  جانیکه در درگاه خدا که در ا دیگواست که م نیهم  ی. براکندنابودش م  ن یاز شما هستم. هم

  کند.  تیحجاب را رعا دی ما با  فیحضور ضع عن ی  شهیوارد بشود، عا ذهن من  عنیکور وارد بشود  نیا

  .  میخوانرا م  یبعد یهاتی حاال ب  و

  

  واقف بود آن خاتوِن پاک  زآنکه
  رسولِ رشْناک  یِوریغ از

  )۶٧٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  رشْش فزون بود   باتر یکه ز  هر 
  بنون  ای زد،یرش از ناز خ زآنکه

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

  را قُما دهند   یشُو رانیپگنده
  اند آگه یر یو پ   از زشت چونکه
  )۶٧۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  حسد.  رت، ی داشتن. رش: غ رتیغ  عن ی  یوریبله غ  پس

  بنون: پسران، جمع ابن.   

  .  کنند م  غهیکه مردان او را ص زن  ای زکی : کنقُما

کنم، به   انیشما ب   یمن بتوانم موضوع را برا  کهنیا   یاست و برا  هیقسمت پر از تشب  نیکه ا  دیگو خودش هم م  دی کن  توجه

   عن ینسبت به او    ورزدکه او آگه بود که رسول رش م   دیگوم  بردم  شیرا پ  لی. دوباره تمث زنمدست م   هاتیتشب   نیا

. و بعد خودش  ندی ب آن کور است و نم  کهنیا   یبرا  ستین   جسم  رتی غ  رت،ین غ یخُوب معلوم است که ا  دارد. ول  رت یغ

  یکند. برا تیرا رعا  رتی غ دی او خودش با ایاست  ادیهم نسبت به او ز رتیباشد غ  باتر ی ز : هرکس دی گو. م دهدم   حیتوض

  .  زدی خبر م  یی بایرش از ز  کهنیا

  لیکه باز هم تمث  لیتمث  ن ی. و ام یدان عنوان حضور، قَدر خودمان را نم ما به که  م یر یب   جه ینت تی چند ب   ن یاز ا  م یتوان و ما م 

ن   است کس  به شوهرشان اجازه   شوندو زشت م   شوند م  ری پ   ل یکه خ  ری پ   یهازن   عن ی  ران یپگنده  دی گو. م دیایبدش 

خودشان آگاه هستند و باز   یر یو پ از زشت  کهنیا  یاست، برا لیکنند باز هم تمث غهیرا ص زهایاصطالح کن بروند به دهندم

  ن یا  میاجازه بده   د یو حضور نبا  بای عنوان زما به   ندارد ول   قَدر خودش را نداند اشال  ذهن است که من  نیا   لیهم تمث

  .  میاست ما را بشد و ما قدر خودمان را ندان  ری که نماد کورِ ضر ذهن نم

جهان، به    نیبه ا میگرد دوباره برم   میدان و چون ارزش خودمان را نم   م یشوو چه بسا به او زنده م  میما از جنس خدا هست 

عنوان  خودش به  یی بای که به ز   کس  نی. پس بنابرا میکن و خودمان را کوچ م  میخورم   هادگ یهمان   ی و غذا  هادگ یهمان

  یارهایبه مع  شودآگاه است، خم نم   دگ قائم به زن   زندگ  ای  یاریهش   عن ی  یاریآگاه شده به هش  یاریامتداد خدا و هش 

  .  میکن ت یرعا د یحجاب را با شهیعا  نیعنوان همحمله کند و وارد خانه بشود ما به  ریضر  ن یناگهان ا  اگر ذهن من

  ندارد.   ها نیبه حجاب و ا   است و ربط لیتمث   هانیکه ا  م یگوم دارم

  در هر دو کون   یجمالِ احمد چون
  عون؟  شیزدانی فَرِ  یست ابده ک 

  )۶٧۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  هر دو کون او را رسد  ینازها 
  را رسد  صدتُو دِ یآن خورش رت،یغ

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

  را  یگو وانیدر افگندم به ک  که
  را  یرو  اختران ه یا دی کش در

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

  .  ابدی ی که بر هر که تابد، از همان برتر  اله یپرتو ،یزد ی: فَرِ ا زدانیفَرِ   نیبنابرا   پس

  .  اوری: عون

  هاست. واژه  معان  هانیبلند و دور. ا  اریبس  ز یمثال هر چ  ،منظومه شمس یهاارهی: از سوانیک

حضور   یاریحضور است. هش  یاریکه باز هم هش  یجمال احمد  نی. و ازندکه حضرت رسول را مثال م   دیدان م  جانیا  در

که از درون ما   ی آفتاب  ا ی ی زی شمس تبر گفتکه امروز در غزل م   د یگوهم زنده شدن خداوند در انسان به خودش است. م 

  .  ریهست د   زیچ   یهمه   هانیا  کند،م   تجلّ

همچو    ی   کم  ِزدان یدر دو جهان وجود ندارد. و فرِ    شود،که در انسان به خودش زنده م   خداوند  جمالِ  نیا  دی گوم

فضا  م،یکن م  ییما فضاگشا  وقت   عنی.  ستینور به  وسعت   ی   قتاًیشده، حقگشوده   یاگر آن  باشد  ما   کهیطورداشته 

و پرارزش هست. و ارزش    بایز  اریبس   نیا   م،یهست   ر نظ   یاریهش  م، یحضور هست   م، یکه از جنس آرامش هست  میحس کن  میبتوان 

مقا قابل  چ  سه یآن  م   ست ین  جهاننی ا  یزهایبا  نشان  ذهن  بنابرا پ   . دهدکه   نیچن نیا   ای  یادهی پد  ن یچن  ی   ن یا  ن یس 

خداوند در   در واقع تجل  عنی است،   ر ینظیکه ب  یایاری: به همچو هشدیگو . و خداوند مکندناز م   زی چبه همه یدیخورش

:  دیگونور م   نیدوباره برگردد به ذهن، و ا   شود،که دارد به او زنده م   دوست ندارد که کس   دارد.  رتیجهان است غ   نیا

  را انجام دادم.  ز یآم تیموفق  کارنیمن واقعاً ا

.  دی گوخداوند م   نیرا؟ ا  نیا  دیگوم  کسچه   ام.کرده  یاالعادهکار خارق  ی من    عن ی  را»  یگو  وانیدر افکندم به ک   «که

است    مهم  دۀیپد   ل یجهان که همان عشق است که خ ن یزنده شدن ما به خدا در ا دۀیپد   ریعبارت د به.  دی گوم  یاریهش

ا بلند م  دیخورش  نیو  که نور را    ،ذهن یهامن  یا  عن ی  خاموش بشود.  هاگ دیاَختران همان  د یبا  کند،طلوع م  شودکه 

.  دیخاموش بشو  دی شما با  دیخورش   نیباال آمده، و در پرتو ا   د ی. اآلن، خورشدیو شما اَختران درخشنده هست  د یاجذب کرده

  . شوندها، صبح، خاموش م همۀ ستاره د،ی آم  دیخورش  وقت که نیدرست مثل ا

  ادمان ی ، یوجود ندارد. جمالِ احمد همچو جمال  ی . شناسدکه ذهن م  دو جهان در جهان نی: در ا دی گوم  نیپس بنابرا 

ها جهان همۀ انسان  نیکه از جنس خداست و حضور است در ا  یِاریهر هش  طورنیباشد احمد، لقب حضرت رسول است و هم
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که به    ییهاهمۀ انسان  هانی. ا تیموسو  ای  حیمس   ای  یجماِل احمد  ای  یحمدا  یِاریهش  نیا  د ی . چه بوشوندبه آن زنده م 

جهان وجود    نیدر ا   ی زیهمچو چ  دیگو هست. و اآلن م  یاریهش  ی   ن یبنابرا   . شوندخدا زنده م    یبه    شوند حضور زنده م

که چقدر مهم است ما خودمان را    دین یببه همه کم کند به آن زنده بشوند. پس اآلن م   یزدیشاءاله که فرِ ا ندارد. ان

  زیچچی ه  به  شود،زنده م   حضورکه به  هرکس   عن یهردو کن او را رسد»    یو«نازها  م،یحضور حفظ کن  یِاریعنوان هشبه

. پس  رسدصدتُو است، را م   د یحضور ما خورش   عن یصدُتو    دِ یخورش  ن یتمام عالم به ا   رتِ ی خَم بشود، و بداند که غ   د ینبا

با فضاگشا  یدیخورش  نیا از مرکزش  انسان  در  به من  د،یآ باال م  ییاست  اَختران،     ذهن منبه    طورنیهم  ، ذهنیهابه 

  شد.   رسوا خواه  حرف نزن. اگر حرف بزن   عن یمن، ال شو،    رِینظیمن، در نور ب   رِی نظ یکه در شعاع ب   دیگوم  داردخودمان  

ذهنتان   یهابه وسوسه  دیعنوان حضور، دارشما به د یشوبه حضور زنده م یادیز  تا حدود د ی شما که اآلن دار ن یبنابرا  پس

در    یمن ال بشو. اگر ال نشو  رِی نظ یدر شعاع ب   ول  کشد، جا هست، مرا  م آن  دگینوز همانکه درست است که ه   دییگوم

  یِاریگفت اگر شما با هش  م،یخواند  یثنوشد. و امروز هم در م   د یخرد من رسوا خواه  شیمن، پ  یاریهش   نینور من، در ا   نیا

  جادیکرد. سامان ا  خواه  جادی کرد، بهشت ا  خواه  جادیا  ییبای ز  رونی . و در جهان ب دیهست  نیب عاقبت  د،یحضور کار کن

  . میا را امروز خوانده هانیکرد. ا   خواه جادینه، درد ا   د،ی کار کن  ذهنکرد. و اگر با من خواه

  شوم بیغا  یاز کرم من هر شب
ک  م؟ اال نماوم  میروکه ر  

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

  وار خُفاش یمن شب یشما ب تا
  مطار  نیگردِ ا دیپر پرزنان

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

در درون شما هستم    شه یجا هستم. همآن  شهی من هم  د یگودر مرکز انسان جلوه کند. م   خواهدکه خداوند که م   ن یا   عنی

مثل خُفّاش در    د، یعمل کن   تانذهن من  ن یبا ا   تا شما چند صباح  کنم، که به شما دارم من خودم را پنهان م   از لطف  ول

ا  د یذهن پرواز کن    یتار به  عن ی.  دیو رسوا بشو  دی کن  جادیو درد  به چه وقت  تا  اما  با  ر، یضر   نی عنوان  براساس    د یکور، 

نور واقعاً لطف دارد به    ن یکند؟ و ا  َتجل   خواهددر ما م   یرینور د   ی   که   م یو نفهم  میو رسوا بشو  م یکار کن   مان ذهن من

  م؟ یموضوع آگاه بشو ن یبه ا  میتوان ما م  ندیاست منتظر است که بب  بیما، کرم دارد. و اگر غا 

که رفتم. من    دیآ نظر مبهکه روم»    می. من با شما هستم. «اال نمارومروم؟» من نم  شوم، ک  بیغا  یاز کرم من هر شب  «

قدر ضرر  که چه  د ینی محل پرواز، و بب  عن ی. مطار  دیپرواز کن    یها در تارمثل خفاش   شما با هوش ذهن  شوم،م   بیغا

  . دیزنم
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  د ی عرضه کن یطاووسان پر چوهم
  د یمست و سرکش و معجِب شو باز

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

  ساز ْ خود را زشت یِآن پا  دیبنگر 
  از یچارق کو بود شمع اَ چوهم

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

  صبح، بهِر گوشمال  مینما رو
  ز اَهل شمال   از من دینگرد تا

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

  . نیخودخواه، خودب  عن یمعجِب    پس

  اهل دوزخ  معن است به  قرآن یری الشّمال است که تعب، مراد همان اصحاب: چپ، اَهل شمالشمال

زشت    یپا  ی و بعد    میشوخواه ممست و سرکش و خود  م،ی کن خودمان را عرضه م   ذهنکه ما با من  دیگو م  نیبنابرا  پس

خودتان انتخاب    یبرا  ازیوان چارقِ اَعنرا به  یتار  یو آن روزها  ذهنمن  نیا  واست.    ذهن من  نیکه هم  میکن م  جادیا

و    ذهن اهل من  ایطور کامل از اهل دوزخ  تا به  دهم،که صبح باشد، وقتش باشد من خودم را نشان م   موقع  .دی کنم

  . دینشو  هپروتِ ذهن 

  جادیدر ما ا  ی و اگر حضور م،ی فرصت و وقت استفاده کن نیاز ا د یو ما با دهد وقت م  مدت    ی به ما   زندگ  ن یپس بنابرا 

  کنمرو م   صبح» وقت   میصبح ماست. «رو نما  عنی. اگر خودش را به ما نشان داد  میعرضه نکن   یشد مثل طاووسان پر

خودم  شماست. اگر من    یریادگیاصطالح عبرت و  و به  هیتنب  یبرا  نی. ا دیقدر اشتباه کردکه چه  دی شوصبح شما متوجه م

  نیقسمت مربوط به ا   ن یا  دهد؛ خودش را نشان م    زندگ  پسشد.    د یطور کامل از اهل دوزخ خواهرا نشان ندهم، شما به

مثل طاووسان   مان ییخودنما  ی برا  ، ذهن    میقد   یزهای دوباره به آن چ  م یاست که اگر خودش را نشان داد ما طمع نکن

حضورِ    ن یاکه ما از    د یگوکه مرتب دارد م   د ین یب. پس م میسرکش و معجِب بشو . دوباره مست و  میخودمان را عرضه کن

  دیآ ما م شی است، دائماً پ  ر ینمادِ ضر  جانیکه ا  ذهنعجبِ من  نیو ا  د؟یکن. شما م میکن  یوجودآمده حفاظت و نگهدار به

به مندانمنم  م ییگوو نم   م، یپوشانو ما خودمان را نم .  میشوپنهان نم   میکش . عقب نم دانمنم  مییگونم    ذهنیها . 

  .  م یریپذ ما م دهند، القاب را به ما م بعض  کنند، ها تعارف م. آنم یها را عوض کنآن م یخواهم

.  دیشما نفاق کن  دهد دارد اجازه نم  رت یبه شما غ  و زندگ   د،یهست   که شما که از جنس زندگ  د یگوقسمت م  نیا   د ینی ب م

نشان دادن ما،    یجوریما و نفاق ما،   تنبعد از آن دروغ گف   م یخداوند را و آرامشش را در قلبمان حس کرد  ما وقت   عنی
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اگر ما حرف     عن ی.  دیا یبه حرف ب  شهیکه عا  غمبر یکور آمده خانۀ پ ر یضر  ن یا  کند، م   چشمیما را ب دی آم   ر ی ضر نیا   کهنیو ا

به    و کس   م یتکه اآلن در درگاه خدا هس   م یفکر کن  د ی. و ما نباکندما به ما حمله م   ریضر   نی . اذهنمن  م یدوباره شد  م یبزن

  اندازد با عجله خودش را م  یطورنی. هم زند. در هم نم شودم   غمبر یوارد خانۀ پ   د یگوم   ر یضر   ن یندارد. ا  ما دسترس 

 وجود دارد بارها شما به اندازۀ کاف  نیوجود دارد که، امان ا  نیامان ا  م،ی شوحضور زنده مبه  وقت   نیبنابرا   داخل.

  له کند، برود.   ش یپا  ریز  د یایکور ب  نیا د یگذاشت  د، یو نگه نداشت دیحضور زنده شد به

  ران یبه د  ای م، یرا عوض کن  رانید م یبه خودتان باشد، طمع نکن ما، حواستان م یخوانکه اول م   آن چندتا شرط ن یبنابرا

  یی زهایچ  هانیدعا کن، استاد باش، ا   د،یدیبه حضور رس  ریشما که د  ر یرا ب  رانیکم کن، دست د  ایب   دیگو م  ریضر   نیا

که من    دی گوم  شهیکه عا  کندم  دیکه موالنا تأک   دین یبو باالتر از همه م  رسدکه به نظرتان م   یرید  زی هرچ  ایاست که  

.  مین یبم   ماننهی را در آ   ذهن  یهاعنوان حضور منما به  عن ی.  نمی ب من او را م   ند،ی ب حرف بزنم. او من را نم  توانمنم

  جهان. نیبه ا  م یشوم  دهیکش  م،یشوم از جنس او میکه حرف بزن  نیهم

  آن کن که درازست آن سخن  ترِک
  امِر کن  یکردست از دراز  نه

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

صحبت را    نیکه ترک ا  دیگوم  جانیو در ا  زندگ  ییشوفا  یرویفکان، ن قضا و کن  نیچه، هم  عن ی  رید   دیدانکن م  امرِ

  ش یاست و اجرا   اصطالح قضا، فرمان الهبه  ایامرِ کن    کهنی ا   ی . براگفتمکه االن م    ن یبن، ترک حرف زدن را بن، هم

که امرِ    دیگو. م کندم   تریامرِ کن است که حضور ما را قو  ن یا  کند،ما را شوفا م  اردامِر کن است. امرِ باش که د  نیهم

  .  دراز کردن سخن، ما را منع کرده است. ترک حرف زدن را بن، ترک کن که تو با ذهنت حرف بزن  کن از حرف زدن و

سرهم. من  پشت  م یآورد  میها را از غالم هندو گرفتباشد ما قصه  ادتان یقسمت از برنامه که    ن یکه موالنا در ا  دیکن م  توجه

کم به    یبرا  د یها هم بخوان در برنامه  دییایتا ب دیبن  برداشت  ی و از هر قصه    دیبخوان  دیها را برو قصه  ن یشما ا  دوارمیام

و   اوردهین هودهیسرهم ب ها را پشتقصه نیها که موالنا ا قصه  نی از ا دی اکرده ییهاکه شما چه برداشت مین یو بب  ریما و همد

  نیاست که ا   نیو آن ا   دهیرس  حساس  یجا   ی. و االن به  د یبرداشت کن  یزیچ   یکه شما از هرکدام    دهیچ  یطورنیهم

  ذهن من  م یشوم  داری ب   میما دار   عنی  کند م  دی تهد  رکو  ن یرا ا   اش یداریب    ول  شودم   دار یاز خواب ب   واشیواشیتُرک مست  

  نیمن هم هم  و  دی را بو  نیا  خواهد م   موالنا  .میستین  رانیخودمان و د   ذهن. مواظب منم یست ی و ما مواظبش ن  گذاردنم

  . خوب، میبو خواهم را م

دِيعضِ  «برااتِ واومَذا  ۖ◌ الساو ا قَضرما انَّمفَا   قُولي لَه نك  ونُ»فَي  

  .» شودموجود م  زی: موجود شو، و آن چ دیگو کند، م ی زیاست چون ارادۀ چ نیها و زم آسمان نندۀی «آفر
  )١١٧ ۀ ی)، آ ٢بقره ( سورۀ م، ی(قرآن کر
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در    شودو فرمانش اجرا م   کندکه خداوند قضاوت م  طورنیاست. «واذَا قَض» هم   ونیفکن  ایفکان است  کن  ن یهم  نیا 

حرف نزن. اگر تو حرف   قدرنی بدهم ا  رییمن تو را تغ  خواهاگر م  دیگوامرِ کن م  دیگو. م م یکن یهمار د یمورد ما، ما با

  نیباتر ی ز  که نیا   یدارد، برا  رتی حضور ما غ   یاریهش   ذرهی   نی امرِ کن به ا  و   کار کنم.  توانم نم  تو  ی به ذهن من رو  یبرو   بزن

  یی بای ز نیا  دیو نگه دار دیکه خم نشو  دیدار  رتیخودتان غ ییبایاست: شما هم به ز  نیباشنده در جهان است. حاال سؤال ا

  د یگو. م دیبن   دیکار را با  نیا   فروشم؟نم  زهایخودم را به چ  شوم،خم نم  زهایکه من مال خدا هستم، من به چ   دییرا و بو

  :دیگوهست م   تی ب   ی دارد بله.  رتیکه خداوند به شما غ

  ست و صادق بر عاشق  رتشیغ
  ستیو بر اُستور ن ویبر د رتشیغ

  )٣۶۴٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
  

از جنس حضور هستند.    کنندکه نفاق نم   ییهابر صادقان است، بر عاشقان است. آن  رتشی درست خوانده باشم. غ  اگر

است که    نیمرتب خداوند دنبال ا  عنی.  ستیهستند ن   وانیمثل ح  ذهن عنوان منکه به  و ستور و آن کسان  ویبر د  رتشیغ

  نیا  کند کند و قبول نم  ترشیرا ب  نیحواسش هست که ا   شودزنده م   خردهی کهنیزنده کند. هم   انسان   ی خودش را در  

  هم هست:  نیبشود. بله ا  ذهندوباره برگردد برود من

    نه»ی يع مای«إنَّ من حسن اسَم الْمرء قلَّة الْالم ف 

  ندارد.»   است که بدو ربط یسخن اندک گفتن در امور ن،یراست  مسلمان  یهانشانه  «از
  ) ثی(حد

  

پنهان م    را رض  شهیعا  السالمهیعل   کردن حضرت مصطف   «امتحان عنها که چه  را   پنهان مشو که اعم   ؟یشواله  تو 

  خود مقلّدِ گفِت ظاهرست؟»  ایالسالم واقف هست   هیعل  مصطف  ری اله عنْها از ضم رض  شه یکه عا  دیآ  دی . تا پدندی ب نم

  . م یبخوان جانی هم از ا  تیچند ب د یبده اجازه

  امتحان   یِبرا غمبریپ گفت
  تو را کم شو نهان  ندیبنم او

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

  با دستها    شهی اشارت عا کرد
  ورا نمیب  من هم ند،ینب او

  )۶٨٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  روح  یعقل است بر خوب رتِیغ
  نُصوح  نیا لیو تمث   هاتیز تشب پر 

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

پنهان نشو. «کم شو    ند یبکور که تو را نم  ن یگفت که ا  شهیحضرت رسول به عا  دیگو . مهاحتینص    عنیپس نصوح    بله،

لحظه.    ن یرا، امتحان کردن خداوند ما را در ا   شهیرسول عا  امتحان کردن  د یگو. مکندنهان» اصال پنهان نشو. امتحان م 

مهم    یبعد  تیب  نی. و ا حرف نزن  ، ندارد که تو حواست به خودت باشد بپوشان  زوم ل  نند،یبتو را نم   ذهن یهامن  دی گوم

کور    ای  ر یها اشارت کرد. گفت آن ضر . با دستدیزن عنوان حضور حرف نم شما به   عنیحرف نزد    شهیعا  ه:ک  دیگو است م

  روح.  ییبای هست بر ز ن، یعقل، عقل کل است ا   رتِی غ د یگو. حاال م نمیبمن که او را م  ند ی ب من را نم

است که به حضور خودمان   نیا   میر یگ م  ادی  جانیکه ما از ا  یزی چ  نی. ا میدار  رتیعنوان عقل به خودمان غما به  نیبنابرا  پس

ما    و   . میگذارنم   رانید   ذهنمن  و  م یگذارخودمان نم    ذهنسر منسربه  م، یزنو حرف نم   میشو و خم نم  م یدار  رت یغ

  کنمکه من م  ییهاحتی نص  نی که ا   دی گوخواهد کرد. و م   ی او ما را تحر   ول  میشوخودمان نم    ذهندهان با منبهدهان

  . کنمدارم صحبت م   تان را با زندگبه شما و رابطۀکه من راجع  دیبدان  د یاست. شما با لیاست و تمث  هیپر از تشب

  دار یب   ذهن از من  میعنوان حضور جدا بشوبه  د یما که با  ی وجود دارد.     زندگ    یاست که    نیها مربوط به ا صحبت  تمام

  نیوجود آمده ا حضور به یاری هش  خردهی. شما حواستان هست که  رانید  ذهن هم من   یما،    هن ذهم من   ی. میبشو

.  دیکار را بن   نیشما ا  خواهدنم  عن یدارد    رتیحضور شما غ  نیبه ا  دگ له نشود. زن  رانی خودتان و د  ذهن من  یپا  ریز

  :کندبله، و اآلن خودش سؤال م

  روح راست  نی ک  ییپنهان نیبا چن
  چراست؟ نی رش نی چننیا یبر و   عقل

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

  خو رشْ یا   کنکه پنهان م از
  او؟  ینورش رو ستدهیپوش آنکه

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

  آفتاب  نیا پوش ْ یرو یب  رودم
را نقاب  شی نور اوست رو فرط  

  )۶٩١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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از خدا   ر ی غ ند ی بب  تواندنم  ز یچچی جهان ه ن یحضور ما را در ا    عنی  ند یبکه او را نم  کس  دی گو. م کندسؤال را م  نیا  اآلن

  ها؟ دگ یما از همان  دارشدۀیروح ب   نیاست به ا  نیرش  قدرنی که عقل کل و خداوند چرا ا   دیگو. مندی بب  تواندنم   یرید  زیچ

که    را پوشانده کس   ش یرو  میا که ما زنده شده  یایاریحضور ما، هش  یارینور هش  ؟کن پنهان م  کس را از چه  ن یا  دی گوم

  . ندی آن را بب تواند است فرم نم که نوران و از بس رودآفتاب بدون روپوش م  نی. ا ندی آن را بب تواند نم

  

  ور رشْ یا   کنکه پنهان م از
  اثر؟ ندیب نم یاز و  کآفتاب

  )۶٩٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
  :دهدخودش جواب م  حاال

شتر است اندر تنماز آن افزون ر  
  خودش خواهم که هم پنهان کنم  کز 

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

  آهنگِ من آتشِ رشِ گرانْ ز
  دو چشم و گوش خود در جنگ من  با

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

  ور،  . رشْترسماز خودم م  دی گوم

  است.  ش یلحظه رو به شدّت و افزابهاست که لحظه : آتش آهنگگرانآتشِ

عنوان انسان،  به  دهد . و جواب مندیآن را بب   تواندکه نم  کس   م؟یکن حضور را ما از که پنهان م   یاریهش   نیکه ا   دی گوم

  ن یو تماشاگر ا  شومتر م روز دارم به او زنده. من روزبهکنماز خودم پنهان م   ترسماز خودم م  دی گوم   یاریعنوان هشبه

حضور    یاریعنوان هش ما به عن یباشد دائماً در جنگ هستم.   ام ذهن با دو چشم و گوش من که من  ن یموضوع هستم. بنابرا 

مرکز ما عدم   م، یفضا را باز کرد  م یهست یی تای  ید به ما. ما اآلن در فضاخودمان را که لطمه نزن  ذهن من  مییبپا د یدائماً با 

ا   میدار   عمق  ی است.   ا   ذهن که من  م یدانم  کوتاه است، ول   لیخ  کهنیولو  آتش    نیخودمان در صدد خاموش کردن 

 ذهن من  ن یدم ا  به  و دم  د یاست که خاموش باش  و آن موقع  د؟ یتر کنروز روشنآتش را روزبه  نیشما ا   شودم   ا یاست. آ

  ق یازطر  ریبه حرف زدن، حتماً د  دیشما شروع کرد   رانید  ذهن   یهان. اگر با مدینگذار   رانید   ذهن  یهامن  ایخودتان  

  د،ی وگاآلن خودش هم م   ،که خاموش  دی نی ب م  پس  رفته است.  نیحضور از ب  ری. د دیزن حرف م   دیخودتان دار   ذهن من

  :ری د نیچقدر مهم است. حاال هم 
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  جان و دل  یا ستترش   نیچن چون
  دهان بربند و گفتن را بِهِل  پس

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

  ار خامش کنم، آن آفتاب  ترسم
  بدراند حجاب  ر ید یِسو از

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

  گفتِ مااَظْهر شود  ، خموش در
  تر شود اَفزون لی ز منع آن م که

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

   ذهن من  م،یزن که ما حرف م   وقت  عنیبه شما دارد پس اصال دهانت را بربند؛     زندگ  رت ی غ  نیچنیحاال که    دی گوم

  . میپس بهتر است سوت کن   زند،ما حرف م  ذهن من میزن ما حرف م  . وقت م یکنم  ی خودمان را تحر

ما را    دیگرفت  ادیو واقعاً شما    دی شما استاد هست  ندی گوو م  م یکن   اشییراهنما  میخواهم  می زن هم حرف م   رانیبا د  وقت

  رفته است.  ن یآن حضور ما از ب  عن ی  م،یزن ها حرف م با آن مانذهن با من م یما دار م، یکنو ما هم قبول م  دی کن ییراهنما

است که ما   حجاب را بدراند و در خاموش رید یاز سو ر،ی د یاگر من خاموش کنم آن آفتاب از جا ترسمکه م  دی گوم

از من   م،یو حرف نزن  م یکه اگر ما خاموش باش  م،یکن   انیخودمان را ب   م یتوانخودمان است که ما م   در خاموش  م،یتوانم

به ذهن    میی ایب م ییآما نم  پس .شودتر م از ماست، افزون زندگ  ان یکه ب   لتذهن، آن حا از خاموش ، اصطالح خاموشبه

ناظر و با ذهن رفتن و فشار   عنوانحرف نزدن به نیو ا  میکه حرف نزن  م یکن عنوان ناظر ذهنمان را نگاه م . بهمیمقاومت کن 

  ما.   می دوتا را بدان  نیفرق ا  د یاصطالح متفاوت است. بابه ز یآوردن به خود و مقاومت کردن دوتا چ

.  دیکن اعالم نم  دهدخودش را نشان م  سببیب   یآرامش و شاد   یعنوان  حضور شما به  . وقتدیکن م  ییشما فضاگشا  پس

را پخش کند. اگر    یشاد  نیبخشنده باشد ا  دی که انسان با دیبو   ذهن من  نیا   دی گذارنم   را، نیا   دی بده به کس  دی خواهنم

از شما ب   ن یا  د یموقعش رس ارادۀ من   خواهد شد. لزوم  ان یخودش    اتیبه تحر   ای  دی کن  ان یرا ب   ن یا   ذهن ندارد شما با 

وجودآمده به  یاریهش  تواندماست، م یاریدرواقع دزد هش هانی. همۀ ا دیها بدهو تن به گفتار آن د یکن  ان یب   ذهن  یهامن

  را له کند. 
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  ش کف شود بغُرد بحر، غُره گر 
  اَحببت بِأنْ اُعرف شود  جوشِ
  )۶٩٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  

آن روزن است   حرف گفتن بستن  
  است  دنیاظهارِ سخن پوش نیع

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

  گل  ینعره زن در رو بلبالنه
  گل  یِمشغولشان از بو کن تا

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

نْتخفّ   «کنزاً ماًیک ل الخلَق ف َفخَلَقْتراَن اُع تبفَاَحب   «.فاُعر  
  که شناخته شوم.»  دمینهان بودم، دوست داشتم شناخته شوم، مخلوق را آفر   «گنج
  ) قدس  ثی(حد

  

به    شودم  لیاش تبد اگر بغُرد غُره  د یگوکند و پس بحر م   انیما ب  قیخودش را از طر   که او  میشد   دهیما آفر   ن یبنابرا  پس

  تیها اهم به کف  د یما نبا  شود،م   لیبه فکر، اگر بحر ما بغُرد به کف تبد   عن یرا بپوشاند،    ایدر  یرو  د یکف، و کف نبا

ندارد با    خواهد کرد. لزوم   انیما خودش خودش را ب  ق یجوشش را خداوند ازطر  ث،یحد  ن یهم  عن ی  نیو جوشِ ا   میبده 

  انیآن روزن است.» او خودش را ب  «بستن   ذهن حرف گفتن ما با من  نیبنابرا  پس .دیایب ریهمان ضر  م،یدخالت کن  ذهن من

نبا  میبند حرف را ما خواه بزنمی باش  دی زد. نگران حرف زدنمان  را م   م ی. اگر ما حرف  و اظهار سخن،    میبند آن روزن 

  روزن است.  دنِیپوش

  یجا  عن ید  گل را نشنون  یبه، که بو  را مشغول کن    ذهن  یها گل خداوند تا من  یمثل بلبل نعره زن بر رو  تو  ن یبنابرا  پس

نوع آدم است،    در کل دو  کنند،که جذب نم  ییهابه حرف زدن و آن  ذهن  یهابه گفتار، بذار من  عنیبه ُقل    د یگوم   رید

و    اورند یرا به گفتار درب   تیمعنو  خواهند مردم م   اکثر   .اوردیدرب   خواهد به گفتار نم   را   است و زندگ  رشیآمادۀ پذ    ی

   زندگ  یروی ن  ذهن عنوان منلحظه به  ن یکه ما در ا  طورنیکنند. هم  ل یتبد   ذهن   ز یبه چ   عنی   د یکن که مالحظه م   طورنیهم

حرف زدن است    ق یازطر  ما  .ردی گ حرف صورت م   ق یازطر  هانی و ا  م،یکن دشمن م  م،یکن مانع م  م،یکن به مسئله م  ل یرا تبد

تو مواظب    دی گوم   ن یبنابرا  پس  است»   دنی اظهارِ سخن پوش  ن ی. «ع میاجدا کرده. خودمان را  میا که درواقع آن روزن را بسته
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به فرم درخواهند آورد، به گفتار درخواهند آورد، به    هاگل را آن  یبو  کهنیا  یبرا   ها نشان ندهگل را به آن  یباش که بو

  خواهند آورد. اما  رونیاصطالح براه به نیفکر درخواهند آورد و تو را هم از ا

  به قُل مشغول گردد گوششان  تا
  گل نپرد هوششان   یِرو یسو

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

  است کو بس روشن  دیخورش نیا شِیپ
  است  رهزن لیهر دل   قتی حق  در

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

خداوند که از درون ما   دیخورش نیا  دیگوم  گل نپرد. یسوو هوششان به ذهن  یهازدنحواسشان برود به گفتار و حرف تا

  حضور است.  است ره زدنِ راه که ذهن   آوردن  لیو هر دل  است، هر حرف زدن  اش روشن که همه کند طلوع م

حضور دارد    یاریو هش  میشوم   داریاز خواب ذهن ب  واش یواشی   وقت  م یتوانما م   ایقسمت مربوط بود که آ   ن یا  نیبنابرا   پس

که اصال    به کسان   م یدر ابتدا بخواه  می دانکه م   ی زیآن چ  دی نبا  ما   نرود؟  ن یو از ب   میرا نگه دار  نیما ا   شودم  ردی گپا م 

به فکر    اورند،یبه گفتار درب  خواهندرا م   ز یچبشوند، همه  لی فضا را باز کنند تبد   خواهند نم    عن یراه    نیندارند به ا   ل یم

  .رودم   ن یاز ب  شود، هم له م  ما  ف یآن حضور ضع  صورتنی. در ا میبه بحث و جدل بپرداز   م یها ما برو با آن  اورند، یدرب 

  خودتان خاموش شده است.    ذهنمن ایمردم   لۀیوسدرگرفته، به بسا شما آتش حضور در شماکردم چه  عرض

  

برنامه دارد     کمی   خواهم،کوتاه است. از شما عذر م    لیخ   ول   م ییگواست که م   ی مطلب  ن یهم دنبالۀ هم  ت یحا  نیا

  قسمت است: نیکوتاه است بخوانم که مربوط به ا  نی ا  دی . اجازه بدهشودم   طوالن

  غزل آغاز کرد: نیتُرک ا  رِ یآن مطرِب که در بزم ام تِی«حا
  

  دانم نم ؟ ماه  ایسرو  ای  سوسن ای  گل
  دانم نم  ؟خواهچه م  دل یب  یآشفته نیاز

  
  را»  ر یو جوابِ مطرِب، ام ،دان بانگ بر زدنِ تُرک که: آن بو که م  و

  

 شه یکه نمادش عا   م یگفتکه م  همهنیا   مین ی. بب ییمطرب، درواقع حضور ماست با فضاگشا  نی . اشودشروع م   جانیاز ا  پس

.  نمیبمن که م  ند یبمرا نم   بزنم، او  توانم گفت من حرف نم   ها،نیو ا  پوشاند خودشان را م   کرد، م   ت یبود، حجاب را رعا

  یی حضور ماست که با فضاگشا  ن یاگر مطرب ما که هم   م یهست   ذهن صورت منحرف بزنم. و حاال ما که به  توانم من نم
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  زِی هرچ عن ی  زند حرف م  به زبانِ نف   زند، حرف م  یجورکه چه  م ینی بب ،بخش یشروع کرده به شاد  خودش را نشان داده و

  .  ستمی ن ن من آ  دیگوم  کند،م   نف دهددار را که ذهن نشان مفرم

  ذهنمن  ن یترک که هم  ری ام  که نیا   یبرا  بردترک را سرم  ریکار حوصلۀ ام   نیا   مین یبقصۀ کوتاه م  نیکه در ا   طورنیهم  ول

ناشناخته بذارد    یقدم به فضا  تواند. نم دیبا ذهن، آن را بو   شناسد که م   یزی باشند و آن چ  ن یمع  زها یچ   خواهداست م 

  تحمل کند. پس:  تواندرا نم  ن ی. ادانمنم  د یو بو

  تُرکِ مست  ش یپ دی آغاز  مطرب
  حجابِ نغمه اسرارِ اََلست  در

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

  وثَن؟  ای ندانم که تو ماه  من
  ز من؟  خواهندانم تا چه م  من

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

  که چه خدمت آرمت؟  ندانمم
  در عبارت آرمت؟ ایزنم  تن

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

اگر امان داشته باشد، در حجاِب   م،یاگر اجازه بده  کند ما شروع م ذهن من ش یحضور ماست پ  نیمطرب ما که هم پس

  کردن.   انیاسرار الست را ب بخش،یحرف شاد  ی  عن یسرود  عن ینغمه 

  بخشینغمۀ شاد  یاز درون ما بلند بشود،  اگر حرف بزند اوال    خواهدکه م  یدیخورش  نی ا  م،یاگر ما فضا را باز کن   پس

  فرق دارد.  داند م   ذهنکه من یی زهایاسرار با آن چ  ن ی.  اکندرا هم دارد فاش م  ییخواهد خواند منتها اسرار خدا

ا ما به   عنی  دانم که من نم   کند شروع م  یطورنیا  و نم  مییگوم   م یحضور دار  نی عنوان  ماه هست  دانم من  بت    ای  ، تو 

هستم    از جنس زندگ   عن یاآلن  ماه هستم،    دانمکه نم  میکنتصور م  یطورنیکه ا  میشد  یاریهش   ی اگر ما     عن ی ؟هست

من به تو     خواهتو م   ،خواهصفر است خداوندا از من چه م   امذهن لحظه که من  ن یا  دانماز جنس بت هستم، نم   ای

به ما      . اگر همچون حاالتاورمیتو را به عبارت ب   میبو  یزیچ   ی   ایبنم؟ من سوت کنم    خدمت کنم، خُوب چه خدمت 

دارد انکار   یاریهش  نیا  عنی . میکن م  انیاسراِر الست را  ب می گفتار، دار نیدر حجابِ ا میصورت دار نیدر ا  دهد،دست م

  . بله.شودم  عصبان   ذهنکه االن من د ین ی ب مهم است م  لیخ  شیرا، که ذهن برا  هر دانستن  کند م

  اند:گفته اتیاب ن یرا هم مربوط به ا هاهیآ  نیا
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علَ انفُسهِم الَست ِبربِم قَالُواْ بلَ شَهِدْنَا ان تَقُوُلواْ يوم الْقيامة انَّا   واشْهدَهمُذرِيتَهم  اخَذَ ربكَ من بن آدم من ظُهورِهم    «واذْ
 «ينلا غَاف   كنَّا عن هذَ

من پروردگارتان    ای: آدیآورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرس  رونی آدم فرزندانشان را ب   پروردگار تو از پشت بن   «و
  .» میبود خبر یکه ما از آن ب  د یینگو  امت ی. تا در روز قمیده م  گواه  یگفتند آر ستم؟ین
  

  )١٧٢ ۀی)، آ٧سورۀ اعراف (  م، ی(قران کر
  

همان الست است  «و    نیآورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت»، ا   رونیآدم فرزندانشان را ب   پروردگار تو از پشت بن  «و

که ما از    دیی لحظه است، «نگو  ن یکه هم   امت»، یتا در روز ق  می ده م    گواه  یمن پروردگارتان هستم؟ گفتند آر  ا ی: آدی پرس

  بعد کرد.  میخواه  ان یاسرارِ الست را ب   م، ییو بله بو   یلحظۀ ابد  نیبه ا  مییایلحظه اگر ب   نیما در ا عن ی.»، میبود خبریآن ب 

  :دیگوم  یطورنیفعال در امان است، ا  ر یحضور ماست و از ضر  ن یمطرب که هم

  از من جدا  ستیعجب که ن نیا
  من کجاام؟ تو کجا؟  ندانمم

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

   کش که مرا چون م ندانمم
   کش، گاه در خون مدر بر  گاه

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

  لب در ندانم باز کرد  نیچنهم
  ساز کرد ندانمم ندانم،م

  )٧٠٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
  است: هیآ  یهم    نیا بله

وه»    ثُم اميا تَّةس ف ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق  نم نزِلا يما ونْهم جخْرا يمضِ ورا ف جلا يم لَمعشِ يرالْع َلى عتَواس
ِبم هالو نتُما كم نيا مكعم وها ويهف جرعا يماء وماالس  « يرصلُونَ بمتَع  

  
  نیفرو رود و هرچه را از زم   نی . سپس به عرش پرداخت. هرچه را در زمدیرا در شش روز آفر   ن یها و زمکه آسمان  «اوست

همراه شماست و به هر    دی. و هر جا که باشداندو هر چه را در آسمان باال رود، م  دیو هر چه را از آسمان فرو آ  دیآ  رونی ب 

  .» ناستی ب   دیکن   که م  یکار

  ) ۴ ۀی)، آ۵٧(  دیسورۀ حد م، ی(قرآن کر
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عجب که   نی«ا  ،ست یکه تو از من جدا ن  دیگوکه دارد م   دینی ب همان «وهو معكم اين ما كنتُم»، م دی گوم یطورنیا همنیا

که خداوند از ما   داندم   ف،یاالن، ولو ضع  ستادهیخودش ا  یِپا   یِکه رو  یاریحضورِ ما، آن هش   عن یاز من جدا»،      ستین

   است. خودش ن یچون ع ست،ین  جدا

  دانم. و من نم ستمیمن از جنسِ مان ن   دیگو. م کندمان را انکار م  عن یو تو کجا؟    م یکجا   دانمکه من نم  دی گوم

گاه با    ،کش «گاه در بر»، م  ست، ین  فی ذهن قابل تعر  لۀیوسبه  نیجذبۀ تو چونه است، پس بنابرا   ، کشچونه من را م

را تو    هانیا   شومو از آن جدا م   کشم و درد م   نم ی ب را م    ذهن  زِ یچ    ی رومم   شوم، م دهی. گاه به خون کش شومم    یتو 

  . گفتداشت ندانم ندانم م  طورنیهم  ،کن م

  ن یفرو رود و هرچه را از زم  نی . سپس به عرش پرداخت. هرچه را در زمدی را در شش روز آفر نیها و زم«اوست که آسمان  و

همراه شماست و به هر    دی. و هر جا که باشداندو هر چه را در آسمان باال رود، م  دیو هر چه را از آسمان فرو آ  دیآ  رونی ب 

  .» ناستی ب د یکنکه م  یکار

شدِن    ن ی شدنِ ما و زم  آسمان  ما و آزاد شدنِ ما و  دگ یاو شاهد و ناظر همان  عنی  م؛یاکرده  را قبال بررس   هاهیآ  نیا  بله،

  آمده است.   اتیاب  نیدر ا  ناًی ما است، که ع

   کش که مرا چون م ندانمم
   کشدر بر، گاه در خون م گاه

  )٧٠٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
  :خالصه

  از شفت  ندانمز حد شد م  چون
  حراره دل گرفت   نیما را ز تُرکِ

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

  د ی کش آن تُرک و دبوس دی برجه
  د یبر سِر مطِْرب رس هایعلَ تا

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

  به دست  را برفت سرهنگ  گرز
  دم بد است نیا کش: نه، مطِربگفت

  )٧١١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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از ما   اگر قسمت   عنیمهم هستند.   اریها هم بس نمانده، آن شتریهم که چند تا ب  یبعد  اتیمهم است، اب  ل یخ ت یسه ب  نیا

ما سر خواهد رفت.    ذهن من  ایترکِ مست،    ای  ر،یضر  نیحوصلۀ ا  ،واقع  و نف   که حضورِ ماست شروع کند به انکارِ واقع

حواستان جمع باشد که ناظرِ ذهن    دیبا  شما  طرب به کارش ادامه بدهد.م  نیا  گذاردو نم   کندتحمل کند. حمله م  تواندنم

بب   دیباش ان  د ین یو  اکه  در حالِ کار نگه  نیشاءاله  را  م   «چون  خالصه،.  دیدارمطرب    ندانم،م  وقت   ندانم»، ز حد شد 

   ترکمان، من ذهن   ن یشد ا   ادیز   طور کل به ذهن و انکاِر من  ستمیمن آن ن   ستم، ین ن یمن ا   عنی دانم،نم   دانم، نم  دانم،نم

  آهنگ، حالش گرفته شد.  ن یسرود و از ا ن یما از ا

  و عالقۀ فراوان   و سرود و گرم ف ی: تصن حراره

  گرز است و چماق به اصطالح.   دبوس: به معن  ایدبوس   

است که ذهن االن    ی زیگرز، در واقع آن چ  نیکه ا   د ید  میو االن خواه  د یکش یگرز   یتُرک بلند شد و   رِ یام   ن یا  نیبنابرا  پس

  خواهد لحظه است و م  ن یاست و مطربِ ما ا  ذهن چماقِ من  ن یهم  دهدکه االن ذهن ما نشان م   یزی چ  آن   . دهدنشان م

در    زندگ   کهنیا  یجالحظه به  ن یکه در ا   د ینی ب که به من توجه کن. م   دی بو   عنیرا بشد   زندگ   بخشیشاد  یِروی بزند و ن

را و توجه خودمان   ما زندگ  کهنی. و اشودبه درد م   لیتبد   شود،به مسئله و گفتم مانع و دشمن م   لیبشود تبد  ما زندگ

واکنش نشان    میشد  را که قبال شرط  تیوضع  ، ذهنمن   عنی.  ستیقابل قبول ن   ذهن من  یبرا   میخودمان نگه دار  یِرا رو

هر لحظه شما    عن ی.  ستیقابل قبول ن  ذهنمن  یبرا  دی واقعاً توجه نکن  و  دیلحظه ارائه کند و شما فضا باز کن  نیا  م،یبده 

  است.   واقع نف   عن یاست   انکارِ واقع نی. ا ستمی من ن  دهد که ذهن نشان م  یز یچ  نیکه ا  د یکنانکار م  دیدار

   لیهم خ  ها»،ی«علَ  نیا   یبرا  د»، یبر سرِ مطْرب رس  هایو «تا علَ  ستمیمن ن   دهدکه ذهن نشان م   یزیآن چ   دیی گوم  شما

هم نقل کردند     زمان  م یطور که استاد کرهمان  ها»، ی«علَ  ینوشتند برا   معن   لیکه خ  دم ید  ی جالب  زِ یچ   ی مطلب نوشتند.  

  ها زدند.حرف  ن یه آمد، ناگهان آمد، از ابا عجل  ای  د یآمد، باالخره آمد، سر مطرب رس   ی تند  به گفتند    هابعض    ها»، یکه «علَ

  ن ی از ا   ی آمدند طُالب، م   ن یبوده ب   رسم   ی که آن زمان در ماوراءالنهر    د یگو نوشته. م  کس    ی را که    ی زیچ   ی    ول 

   تخت، و از او سؤاالت  یِرو  گذاشتند... م هانیو ا  گذاشتندو سرش عمامه م   داشتند شاگردها را برم   ن یتراصطالح تنبلبه

او    گردد؟برم   است که به چه کس   یری ضم  ها»،ی«علَ  نیکه ا  گفتندبدهد. و بعد به او م  وابج  توانستو او نم   کردند م

ها...، و آن  حرف  نیو از ا   آوردنداز تَنَش در م  دانمرا، و نم  ش یهالباس  نیسرش و ا   ختندیر و م   شد م   ج یهم بدتر گ 

جا گفته شده  چه. البته در آن  عنی  ها»،ی«علَ   ن یکردم ا  دایپ اصطالح  سر را به  نیمن ا  گفتبود م   دهی را شن  ن یا  که  شخص

   یلحظه    نیکه در ا   دهد،ما رخ م  یبرا  قتاً ی که حق  ت یبا آن وضع  ن یا   دیآ نظر م به  است و...، ول  یریچه تفس   ن یکه ا

.  میکن و ما به حرفش گوش م  دهد و او هم جواب م  م یکنم نشسته، و از او سؤاالت   لحظه که زندگ   نیدر ا   ،باشندۀ کودن 

که    م، یبندفضا را م  م، یکن لحظه، و ما فضا باز نم  ن یدر ا  دهد که ذهن نشان م  یزی آن چ  ن، یا  و ماست.    ذهن و آن من

  .  م یکنماست گوش م    ذهنآدم کودن که من  ن یبه حرف ا  می . ما دارفتدی اتفاق ممن است ب   نیهر لحظه ا   نیکه ا   م، یبند م
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  نده یگذشته و آ   یلحظه به زمان مجاز  ن یکه چونه ما از ا  د ینی ب و م  ستادهیلحظه ا   ن یبا چماق بر سر مطربِ ا نیا   هرحالهب 

ما، سرهنگِ    یِبرا  کشد لحظه م   نیرا در ا  زندگ  ، ذهنمن  عن یتُرک    رِیام   نیا   پس.  میز یگرم  ی. به زمان مجازمیز یگرم

  کار را نکن.  ن یا د یگوقضا و قانوِن خدا م 

  به دست  را برفت سرهنگ  گرز
  دم بد است نیا کش: نه، مطِربگفت

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

حجاب    شهیو عا   غمبر یآمده خانۀ پ  ر یآمده. ضر   ل یموالنا مرتب با تمث  دین ی. بب دیبش  دی دم را، نبا  نیا   ایلحظه    نیمطربِ ا   شما

  دی گوم  جانیا کور گفت جا مآن ، ذهن من  نیکه ا  دیگو. االن م دیکرده، به ما گفت که شما مواظب خودتان باش تیرا رعا

. آوردشما م   ی برا یحضور شماست که شاد  مطرب را بشد. مطرب آن قسمتِ  خواهددارد و م   ار یترک مست اخت ن یکه ا

را، دنبال    زهای کند چ نیمع   خواهدم    ذهن من است ول  شتر یب تانیشاد  د یتر بشولحظه به خداوند زنده  نیقدر شما ا هر چه

تعم   ن ی ن با چماقیبنابرا   گردد   لحظه ذهن ما نشان م   نیکه درواقع ا ،لحظه م   نیبر سر ا   دهد رهنگِ قضا  و البته س  زند

  میکن آن آدم ابله گوش م  یها به حرف  ها»یو ما حاال تا «عل  د یدرد خواهد کش  کن که م   یکار  ن یا  د یگوهر لحظه م   رد یگ م

بشد. بعد خودش    خواهد ترک ما، مطرب را م نیبه ناحق ا  نابجا و رطوبه دی گوم   ها» یآن «عل عن ی م ینی ب را م  جش ینتا  و

  :دی گوم

  و مرش  حدّیتکرارِ ب نیا گفت
  طبعم را، بوبم من سرش  کوفت

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

  گه مخَور  ، ندانم قلتبانا
  بزن مقصود بر ،دانهم ور

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

  اش دانکه م جیگ   یبو ا آن
  در مش  ندانمم ندانمم

  )٧١۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
  : حساب، شماره،   مر

  شمارهیب  حساب، ی: ب مریب 
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حوصلۀ    دانم،نم   دانمنم  دانمنم   دیگو و حسابش که م  حدّیب   یتکرارها  نیکه ا  دی گوترک م  ری ام  نیکه، ا  دیگوم   پس

 یسرش را بوبم و ا  خواهمهم زد، من محالم را به  خت،یهم رذهنم را به  عن یما را به سر برد، حوصلۀ طبعم    ذهن من

  نیا  م یبن   ما که اگر نف   به   ذهنمن   عن یبزن بر مقصود.     دان نزن و اگر هم م   ف گه مخور، حر   دان اگر نم  رت ی غیب 

  دانم،ه درازا نکش نم در مش» ب  ندانمم  ندانم«م  قدرنیبو، ا   دان را که م  آن  ج یگ یا  د یگوها را خواهد زد. م حرف

انکار     ی یرا    ذهن از من  ییهاقسمت حضور ما، قسمت  هحال و حوصله را ندارد ک   نیا   ذهن من   عنی. دانمنم دانم،نم

  شده است.  ل یها تشبراساس آن  ذهن من کهدرحال ستم، یشغلم ن  ستم، یهمسرم ن  ستم، یمثال پولم ن دی کند بو

  ؟ ٰىمر  ه ،ییبپرسم کز کجا من
  ٰى : نه ز بلخ و نه از هر ییبو تو

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

  ز بغداد و نه موصل نه طَراز  نه
  راه دراز   و ن در ن  کش  در

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

  بو من از کجااَم، باز ره  خود
  بلَه نجایمناط ا حیتَنْق  هست

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

از    ستم،یاز هرات ن   ستم،یکه من از بلخ ن  دیگواز کجا، م  دی گونم   نیطور معبه  ؟هست  ییکجا  پرسممن از او م   دی گوم

بو من از کجا هستم تمام شد رفت،    ، کشنه و نه و راه دراز م  همهنیا   ستم،یاز طراز ن  ستم، یاز موصل ن   ستم، یبغداد ن 

معنی کن. ذهن دنبال تعاست و م  ن ی است و باتأن  دانم  من قدغن هست. ش یصحبت کردن پ واشیواشیو باحوصله و با  

    اکار،ی: ر یمر

  هرات،   عنی: ٰىهر

  شمال عراق،   یموصل: از شهرها 

  است در ترکستان،  ی: شهرطراز

  د یآن را زدودن و سخن را از زَوا   یهاو گره  راستن یو تنۀ درخت را پ  دنیکش  رونی مغز را از استخوان ب   : در لفظ به معن حیتنق 

  پاک کردن است. 

  مناط: حجت، برهان،  
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شاخ و برگِ ابهام را  عنیفاش کند   مقصود خود را با تأن مطلب و  کس  کهنیاست از ا یریموالنا تعب  انیمناط: در ب  حی تنق 

    .دیمقصود بزدا اندک اندک از  

دراز کردنِ صحبت    همهنیکه ا  دیگو م  نیهم  یها ندارد براحوصله  نیاز ا   ذهن من؛  بالهت  که بلَه: هم به معن   د ینی ب م

  است. پس   من، بالهت است احمق  ش یپ 

  ناشْتاب  ی: چه خورددمی بپرس  ای
  : نه شراب و نه کباب ییبو تو

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

  و نه عدس  دی و نه ثر  د یقَد نه
  ، تنها و بس آن بو ،یخورد  آنچه

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

  ست؟ی دراز از بهر چ ییخاْ سخن نیا
  ست مطرب: زانکه مقصودم خف گفت

  )٧٢٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
  که صبحانه نخورده باشد.  ناشتا، کس   عنی: ناشتْاب

  : گوشت خش  دیقَد

  : آبوشتدیثَر 

  و تاب دادن  چی اطناب در کالم، سخن را پ  عن ی: ییخاسخن

خوردم،    تینه شراب خوردم، نه کباب خوردم، نه گوشت خوردم، نه تل دیگوم  ؟یکه تو صبحانه چه خورد  پرسمم   از او  ای

مقصودم   کهنیا  یبرا  د یگوچه هست؟ مطرب م   یدراز کردِن سخن برا  همهنیبو. ا  یکه خورد   نه عدس خوردم، خُوب آن

  پنهان است. 

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

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

  ساز را نی ا به نف  نوا آرم در
  راز را دیمرگ گو  ،یر ی بم چون

  )٧٢٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  همه نیکه ا  یاریهش  یرو  یاریقائم شدنِ هش   ، شدن به زندگزنده  عن یکه «اثبات»    دیگوم   کندکه موالنا م   یری گجهینت   پس

  .  میکنم  ما با ذهن نف  م، یکن نم  درست  ما نف   عن ی کندفرار م از تو کن  » تو «نف  کهنیقبل از ا  نیا  م،یصحبت کرد 

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

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

  قرار یب   ، هر انسان  میکه حال و حوصله ندار  مین یبها اآلن م ما انسان   عنیشده    داریکه ب  میباشد گفت   ادمانیترک    ریام   نیا

  نی. موالنا گفت مطرب از اگرددکه با آن آمده بود آن را از دست داده و اآلن دنبال مطرب م  م یقد  است، چرا؟ آن مست 

خودش را    ذرهی   دیا یمطرب که باال ب   ن ی. ادیآ م   رون یمال شما هم ب  د،یخورش  صورت هب   د ی آم   رون یشده بگشوده   یفضا

داستان    نیکه ا   نیا   . از نفکندم   را نف   فرم  زیهر چ   نیخداوند در ما است اما ا   تجل  ایطلوع   نیهم  نیبه ما نشان بدهد ا 

لحظه را نشان    نیا  تیوضع  دهد،که ذهن نشان م   یزیهر چ  ،چماقِ ذهن   نی. مرتب ا دیآما خوشش نم  ذهن گفت، من

  بشو.   ن یجذب ا دی گواصطالح مو به دهد م

مقاومت کن جذب    نیبا ا  ،و نغمۀ الست بخوان  یری بپذ  نیبه ا  ییبله بو  کهنیا  یجابه  ،باز کن   نیا  یفضا برا  کهنیا  یجابه

مرگ راز را به    ، یریبم   که اگر تو  د یگوم   ن یبرود پس بنابرا   نی از ب   خواهدنم    ذهن من  پس  من شو، بذار من صحبت کنم 

حضوِر    نیا  است که شما وقت  نیبه شما خواهد گفت. از نکات مهم ا  یری بم  ذهن نسبت به من  عن یشما خواهد گفت  

  شیو حرف نزدن، خود را به نما  وتو س  دیرا نگه دار  نیخودش را به شما نشان دادن، ا  کنددر شما شروع م   فیضع

  .  کنندکم م ل یخ هانیو توجه مردم، ا  دییاز طامات، خرافات، تأ  ینگذاشتن، درس ندادن، دور

فکان باشد،  وجود آمده را با چماق سرش را بشافد و سرهنگ قضا که کنحضور را به  خواهدم  ذهن حاال من  نیابرا پس بن

  م یکشلحظه م  نیرا در ا   زندگ  دهد،صورت ذهن نشان ملحظه که به  نیما با چماقِ اتفاقِ ا   که. هرموقع  ردیگاو را م  یجلو

. آن درد، همان قضاست که به میخواند   دفتر اول هم  یرا در مثنو  نی. امروز ادیآ دردمان م  م،یکنمسئله مبه  لیتبد  عنی

  ن یکه عقل صحبت دارد و حرف زدن دارد و تع   ذهن و من  میبش   را    زندگ   د یلحظه نبا   ن یآن کار را نکن. ما در ا  د یگوما م 

عنوان است که شما به  نیدفاع ا  نیبهتر   ؟کن کارها را م   نیه اچ   یکه برا  دی گوو م  دی آخوشش نم   دانمدارد، از انکار و نم

  هیجواب ته خواهدحرف نکشد، نم  هشما را ب  دیخودتان بزن   ذهن . نه حرف با مندی کار خودتان را بن  د،یحضور حرف نزن 

  .  میما، سؤال کن میکن 

حالش    خواهد م  ترک مست آمده از طرف   ن یا    عنی  م یکنبا ذهن صحبت م   میدار   م،یکنم   هیجواب ته  م یکن هرموقع سؤال م 

د از طرفِ  بشود  واقع  ر یبهتر  واقع  تحمل مطربِ  ندارد چون مطربِ  م   را  مرگِ  کندانکار  به  انکار  خواهد    ذهن من. 

ادامه بدهد ادامه بدهد و فضا گشوده  اگر    خواندالست را م   یها و نغمه  خواندکه اآلن دارد آواز م  یمطرب   ن یا   عن ی  د،ی انجام

  خواهد کرد. در درون ما تجل  یآفتاب   یترکِ ما خواهد مرد و از مرگِ او   ن یا واش یواشیبشود، 
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اثبات من هستم    ،نی ب اثبات را نم  تو  رود،م   رمد،تو م   اثبات قبل از نف   دیگوتو» مطرب م   از نف   شیاثبات پ   رمد«م 

. اسرار الست با حرف  کنممن دارم اسرار الست را فاش م  دانم من دارم با نم  زنم، حرف هم نم   زنم،که دارم حرف م 

  ن یا  واش یواشیتا    اوردیساز را به نوا ب   ن یا  د ی با   با نف    شما هر کس  ا یو من    ی ببر  یی بوکردم تا از اثبات    . نف ستیزدن ن 

عنوان حضور راز را به  به  شودکه زنده م  یزیچ  ن یا  ، ذهنمرد نسبت به من  وقت   ،ذهن نسبت به من  ردیفضا باز بشود بم 

  . فتگ میعنوان حضور راز را به گوش خودمان خواهما خواهد گفت، ما به

  

  

  


