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ۀ   برنامه             Program # 895                                              ۸۹۵مشار

  2صفحه: 

  ) ۴٨٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

ین دل بها آنكه در به حقتو نیست  الیِجز و  
وتو نیست  و ز اولیایِاك  ،او نشوم ل  

  
  تو نیست  اگر فدایِ ،مباد جانم بی غم
  تو نیست اگر سقایِ ، مباد چشمم روشن

  
  تو است امیدم اگر به غیِر ،وفا مباد

  تو نیست  اگر برایِ ،خراب باد وجودم
  

 كه آن نه عكسِكدام ح تُ  سن و جمال؟ است و  
  ؟تو نیست كدام شاه و امیری كه او گدایِ

  
دشمنان گردد  رضا مده كه دلم كام  

تو نیست من بجز رضایِ  دلِ ببین كه كام  
  

  تو گذشت دم كه بی ،قضا نتانم كردن
  تو نیست  كه مقدور جز قضایِ ؟ول چه چاره

  
  ؟ لرزیبرو چه م ،بباز تو جان رادال 

  ؟تو نیست خدایِ ؟فدا كن چه شد  ،برو ملرز
  

  ملرز بر خود تا بر تو دیران لرزند 
  تو نیست تو كه ترا دشمن ورایِ به جانِ
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  3صفحه: 

  .  کنم شمس موالنا شروع م وانی از د ۴٨٠برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ  پرسسالم و احوال  با

  ست یتو ن یِجز وال دل به  نیحق آنكه در ا به
  ست یتو ن یِایاو نشوم، كاو ز اول  ول 

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ار، ی محب و دوستدار،    عنی   . ولمل و پادشاه  ،یشاوندیمحبت، خو  ، دوست  عنیوال    دیدان که م   طورن یهم

  است.  هم جمع ول ا ی. اولمددکار، ول

  ،  وجود ندارد و تو دوستدار خودت هست   ی رید  ز یاز تو چ  ری قانون که در مرکز من غ  ن یا  یمطابق اقتضا   دیگو م 

  را دوست داشته باشم.    یر ید زیچ  دیدوستدار تو باشد. پس من نبا دیاصل من هم که تو است، با نیبنابرا

. کدام کار را؟ او  شوم نم  کند کار را م  نیکه ا  کس   عنیکنندۀ او،  و کم  اوری دوستدار و     عنی او نشوم»    «ول 

  ماست.    ذهنمن  ست،ی خداوند ن  ای  زندگ اوریکه دوست و  یا. تنها باشنده ستی و دوستداران تو ن اورانیاز 

را خودش    اش ذهنانسان را در ذهنش که من   و طوالن  به اشتباه عموم  کند که موالنا اشاره م  دینیب م  پس

  .داند خداوند را که اصلش است خودش نم  ای را  یار ی هش ای را  موقع خود زندگ . آن داند م

  ی رید  ز یتو چ  از دوست   ریاجرا بشود، که در دل من غ   ن یا  کهن یا  یاصل، برا  نیا  به حق  دیگو م  نیپس بنابرا 

  ن ی طبق ا  نیبنابرا  ،هست  از جنس توست و تو هم فقط عاشق خودت   کهنیا  یتوست؟ برا  چرا دوست   ست،ین

  .  ستینخواهم شد که از دوستان تو ن  و دوست کس   اری اصول من 

   ممن است سؤال بشود که چه کس  که دشمن توست ول  شوم نم   که من دوست کس  دیگو م  رید  عبارتبه

 ن یشدن ا  لیما و من هر جلسه طرز تش  ذهنبه نام من   توهم   زیچ  یاست که    نی دشمن او هست؟ جوابش ا

برنامه    نیبار است به ا  نیاول  حت   که کسان  یبرا  دهم،م   حیامروز هم توض  دهم، م  ح یشما توض   یرا برا  ذهنمن 

[شل که مرکزش عدم است    یارهیدا  نیاست که ا  نیو آن ا  رندیب  ادیرا    مطلب اصل  توانند م  کنند؛ گوش م

  . کند م  شما معن یرا برا  تیدرواقع ب  (دایره عدم اولیه)] ٠شماره 
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  4صفحه: 

  
  (دایره عدم اولیه) ٠شل شماره 

  
  ها)](دایره همانیدگ  ١ [شل شماره 

  
  (دایره عدم)]  ٢[شل شماره 

اتفاق   ی از جنس تو بودم، اآلن هم از جنس تو هستم، فقط    م،یایجهان ب  ن یمن به ا  کهن یکه قبل از ا  دیگو م

را تجسم    ییزهایجهان شدم و شروع کردم به فکر کردن و در فکرم چ  ن یاست که من وارد ا  نیافتاده و آن اتفاق ا

د هستن   تو الزم   یبقا  یکه برا  فیتعر  نیمهم هستند و مهم به ا  هان یکردم که پدر و مادرم و جامعه به من گفتند ا

ات، و هر الزم هستند، مثل پدر و مادرت، مثل پولت، مثل حرفه   هانیتو ا  زندگ   یبرا  ،را داشته باش   هانیکه ا

تجسم   شود که به فکر م یز ینوشته شده و هر چ ها)](دایره همانیدگ ١ [شل شماره  رهیدا ن یکه داخل ا یز یچ

  شدم.  دهیهمان  هان یکرد و من با ا

کردم و    قیتزر  تیحس هو  ای ها حس وجود  را تجسم کردم و به آن   هان یا  یشل فکر  کهن یا  عن یشدن    دهیهمان  و

که عدم است    مرکز قبل  یجاو خودساخته درست کردم به  مرکز مصنوع  ی من  نی ها شدند مرکز من. بنابراآن

  ز یتو و تو چ   دوست   عنی تو،    ی از وال  ریکه غ  دیگو مرکز به من دارد م  نیا  د ید  ای  دیگو  مرکز به من دارد م نیو ا
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و از    کنم است که من با ذهنم تجسم م  یی زهایچ   ن یهستند، هم  ها دگیهمان  ن یهم وجود دارد و آن هم  یرید

  را دوست نخواهم داشت.   هان یکه من ا دیگو م  تیها را دوست دارم. و بو آن کنم م  ها طلب زندگآن

ها حس  را در ذهنم تجسم کردم و به آن   هان یچراکه من ا  ستند، یتو ن  یا ی از اول  هانیا  کهن یا  ی او نشوم برا  ول

به نام    سازم م   ذهن  ریتصو  ی  ریبه فکر د  یاز فکر  دنیها شدند مرکز من و از پرکردم و آن   قیوجود تزر

   به من معرف  یر یو تصو  وجود توهم   یدارد،    وجود  کهنیا  یبرا  کند تو را انکار م   ذهنمن  نیو ا  ذهنمن 

  هم وجود ندارد.    خدا و زندگ  رید  نیپس بنابرا  ،داده، گفته من تو هستم و تو هم من هست  بیکرده و من را فر

 د ییبو  دیبن  ییچو شناسادشمن توست، من دوست او نخواهم شد. ُخوب شما هم هم  ذهنمن   نیا  دیگو م  دارد

در دل من فقط خداوند است، من    کهن یا  ینخواهم شد برا  رید  نذهی ها خودم و من   ذهنکه من دوست من 

  بنم.   فقط با او دوست  خواهم م

   ی با    ای    یتکن  ی با    د؟یشو . چونه از جنس او مد یاز جنس او بشو  دیبا  د یکن  قرار باشد با او دوست   اگر

لحظه قبل از قضاوت و رفتن به   نیاتفاق ا رشیکار با پذ نی. ادیمرکزتان را دوباره عدم کن  دیکه شما بتوان عمل

  .  ردیگ ذهن صورت م 

که    دهد و نشان م  دهد را نشان م  ها دگ یکه همان   ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره    شل قبل  نیدر ا  و

   شناخت باشد و در زمان است. زمان روان   تواند نم   یلحظۀ ابد  نیدر ا  ذهنو من   کند درست م  ذهنانسان من 

در گذشته و    میپر م  ریبه فکر د  یاز فکر   وقت   ذهنعنوان من که به   دینیب ماست.    ندهیعبارت از گذشته و آ

ما    یو برا  دهد را که ذهن ما نشان م  یزیآن چ  کهنیمحض ابه   . ولمیستین  یلحظۀ ابد  نیو در ا  میهست  ندهیآ

  ٢[شل شماره   م،یکن م  ییتمام توجه ما را جذب کند، ما در اطرافش فضاگشا   تواندنم   شود، مهم است، مهم نم

  ن یدوست خداوند. در ا  میشو و دوباره ما م   شود گشوده شده، مرکز ما دوباره عدم م  ی فضا  ن یا  (دایره عدم)]

  .میدشمنش بود  ها)](دایره همانیدگ  ١ [شل شماره حالت  

م   اول  «ول   دیگو و  ز  نشوم، كاو  ن  یِا ی او  از جمله من    ذهنکه من   هر کس  ست» یتو  خودم، جزو     ذهندارد، 

  ی ز یکه به هر چ   دیدان موضوع را شما م  نیا  طورن یها نخواهم شد. همپس من هم دوست آن   ستند،یدوستان تو ن

 از آن م  رات  و قدر   ت یهدا  ت،یما عقل، حس امن  رد، یکه در مرکز ما قرار ب عدم بود  میریگ ل شماره . قبال٠[ش 

  در مرکز ما است   ها دگ ی. اآلن که همانمی گرفت را ما از خداوند م  تیهر چهار تا خاص   عنی  (دایره عدم اولیه)]

شماره  همانیدگ   ١  [شل  همانها)](دایره  از  تصاو  عنی  م،یریگ م  ها دگی،  بنابراذهن  ریاز  پس    هان یا  نی. 
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. متوجه  شود گرفته نم  دخداون  ای  هستند. از خود زندگ   و قدرت مصنوع  تیهدا  ت،یاصطالح عقل، حس امنبه

در اطراف    ییفضاگشا  ای  می با عمل تسل   ارانهیکه مرکز را مجدداً هش   . و وقتمیشو م  میموضوع هم ما دار  نیا

و    اندیزا م   ذهنمن   نیما را از ا   زندگ  صورتن یدرا  ،(دایره عدم)]  ٢[شل شماره   م ی کن لحظه عدم م  نیاتفاق ا

جهان. دوباره همان    نیما به ا  میآمد  نیهم   یو برا  کند م   و از جنس زندگ  کند به همان عدم م  لیدوباره تبد

موضوع    نیبه ا  اریمرکزمان عدم است و هش   که درحال  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره   میشو م  هیولا  ٔ رهیدا

  .  میست ین به جهان متک  ریو د میهست

   ذهن   ریتصو  کهن یما و ا  دگ یهمان  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره حالت    نیکه ا  دییفرما مالحظه م   پس

  دار یخواب و تصورات باطل ب  نیاز ا  دیو با  میکرد  اشما متأسفانه دائم   بوده، ول  جهان موقت  نیدر ا  م،یبشو

 دهد، است و ذهن نشان م   ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   رهیدا  نیکه داخل ا  ییزهای. پرستش چمیشو

تا    (دایره عدم)]  ٢[شل شماره   می را عدم کن  مرکزمانو    میدست به کار شو  دیما با  بالفاصلهاست و    پرستبت

و دوباره به   می آزاد کن  میکرد  ی گذاره یسرما  زها یچ   ن یکند تا خودمان را که در ا  خداوند به ما کم   ا ی   زندگ

  .  میری بم کهنیاز اقبل  م،یزنده بشو  (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره او  تیو ابد تینهایب

هست و در    موقت   ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   مصنوع  ی زهایچ  نیکه در دل ما ا  دینیب م  طورن یهم

  اتی که در اب  طور ن یو هم   می هست    . ما از جنس زندگمیدان م   هان یما خودمان را از جنس ا  که   ست دگ یاثر همان

  ی ار یهش   ور،حض یار یحالت هش نیکه ا  میشو فضا گشوده بشود ما متوجه م   کهنیمحض ا به   دید  میامروز خواه 

  . ستیما ن  اصل یار ی هش قتاًیحق  ، ذهنمن   یاری و هش جسم   مصنوع  یار ی ماست و هش اصل

  ی ار ی هست، هش  در دل ما زندگ  قتاًیکه حق  دیکن دادم که اگر شما باور نم  حیموضوع را هم توض  نیو بارها ا 

  ن ی را به ا  توجه   نیشما ا  م،ی نیآن بب   قیو از طر  میبه آن زنده بشو  میتوان اآلن ما م   نیخداوند هست و هم   ایهست  

خال را از خودتان    نیا  م،ینیو هم جسم را بب   مین یرا بب  خالهم    میتوان م   معمول  در زندگ  که ما وقت  دیبن  حیتوض

  ند؟ یب م  یزیچکه چه  دیسؤال کن 

آسمان اطرافش    ول  ندیب ما م  را چشم حس  مایهواپ  شود، رد م  مای هواپ  مینیب م  می کن به آسمان نگاه م   وقت 

ا  شناسد و ذهن ما م   ندیب ما م   حس  را چشم   مای . خُوب آن هواپمینیب مهست، آن را هم    که خال   ن ی که 

تو»،    ی«وال   نیهم   ند؟ یب م  ی زیچ آن را چه   ست، ا   که خال  مینیب ما م   اطرافش را هم   یفضا    است ول  مایهواپ

. خُوب  دیشنو ها را هم م آن   خال  یو فضا   دیشنو جمالت را م  زنم من حرف م   وقت   ای .  یار ی هش  ، خود زندگ 

شنوِ شما.  آن جنسِ عدم   نیهم   شنود؟  م  ی زیچرا چه   آن خال را، آن فاصلۀ خال   شنود، جمالت را گوشتان م
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اده  و ما هم از آن استف   ستخداوند در مرکز ما، دائمًا ه  ای   وجود زندگ   ن یکه ا  دیکن  شما باور م  نیپس بنابرا

  .  میخبر ندار  م،یدان نم م،ی شناس نم ست،ین ییذهن قابل شناسا لۀیوسچون به   ول میکن م

که    یز یکه آن چ  دیدیفهم م   واش،یواش ی  دیکرد آن م  شنو را توجه به و سوت   نیبجنس عدم   نیاگر شما ا  و

و   کند است که آن را درست م  یی . اصل آن فضاستیآن اصل ن   د، یاش هستو شما متوجه   دهد ذهن نشان م

م  شناسد م آن  کار  سبِب  برا  شود و  م   مانچش   حت  یار ی هش  لۀیوسبه  کهنیا  یو،  بهنندیب ما    لۀ یوس. 

   عن ی مین یو بب میو بشنو میفکر کن  میتوان ما م  شنو هست که حتو سوت  نیبآن جنس عدم  عنی ستی ار یهش

  که.  ندیب وگرنه آدم مرده که نم ندیب او م  ق یاز طر مانیهاحس 

از تو    ریدر دل من غ  عنی  ست»یتو ن  یِجز والدل به  نیاست. «به حق آنکه در ا   مهم  تیب  لیخ  تیب  نیا  پس

تو هم   ستین تو   من    فقط عاشق خودت هست  و چون  ا  هم عاشق  ذهنم نشان    یی زهایچ   ن یهستم، عاشق  که 

نخواهم    کس یکه من واقعاً دوست    کنم انتخاب م  رم،یگ م  می تصم  کنم، م   یی. من دارم شناساستمین  دهد، م

  .  کند تو را انکار م عنینخواهم شد که دشمن توست، دشمن توست  ی زیچ  ایشد 

  که وقت  د ینیب من هستم. و شما م دیگو م  کند،  است که خداوند را انکار م  نیا  یاصل وجودش برا   ،ذهنمن 

دائماً     ذهنمن   ن یکه ا  دید  می اآلن خواه   ن یو هم  میآور وجود مبه   ما چه مسائل   م،یشو بلند م   ذهنمن صورت  به

  ها دردساز هستند. نی مانع و مسئله و دشمن هست که هر سۀ ا جادِ یدر حالِ ا

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل شماره 

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم)  ۴شل شماره 



ۀ   برنامه             Program # 895                                              ۸۹۵مشار

  8صفحه: 

  
  (مثلث همانش) ۵شل شماره 

  
  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره 

(مثلث تغییر با   ٣[شل شماره   میدار  ذهنفعال که من  می عمل کن تیب نیما به ا کهنیا  یکه برا دیدان اما شما م 

[شل    می مرکز را عدم کن  دی ما با  ، شناختزمان روان   کند م    که در زمان زندگ  ، جسم  ی اریبا هش   مرکز همانیده)]

  که ن یحالِت ا  ن یو از ا  می سال کار کن  ن یتا چند  م، یعدم متعهد بشو  ن یو به ا  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴شماره 

که با    ییزهایها و چ ها و مان زمان   نیهم وجود دارد و ا  یرید  ز یاز خدا چ  ریدر مرکزمان غ  میکن ما فکر م 

  .  میی ای ب رونیحالت ب نیاز ا میما هم، ما هست  ذهنما هستند و من  ی خدا  نیهم هان یو ا میکن ذهنمان تجسم م 

شماره شل    نیا همانش)]  ۵[شل  م  (مثلث  وقت  دهد نشان  م  که  هشبه  دیآ انسان  آن    یار ی صورت  با  و 

  ت یها حس هوبه آن   شود، م  دهیمهم هستند همان   شیبرا  کند، که با ذهنش تجسم م   یی زهایچ    عنی  هان یچنقطه

  ز ی شناختِ چ  حتگذرا و     عن یآفل    زیآفل هستند و چ  ی زهایچ  هان یمرکزش، اوال ا  شوند ها م آن   کند،  م  قیتزر

  گذرا را بشناسد.  تواند وجود دارد که م رِگذرای غ  زیچ  ی که در ما  کند گذرا هم دارد به شما ثابت م

درحالِ    یز یهرچ  ای.  شودم   بدن ما متالش  یروز   یست؟ باالخره  که مثال بدن ما آفل ا  دیدان از کجا م  شما

اسمش را    ،ی اریگفته هش   جا ن یکه ا  ن یهم  ا یعدم    ی در شما    کهن یا  یبرا   د؟یدان است، از کجا م   رفتنن یازب

تغ  دارد که  وجود  مرکز شما  در  خداوند،  تغ   کند، نم  رییبذار  تغ به   کند نم  رییچون  را    رکنندهییاصطالح شما 

. آن اگر در مرکز ما باشد، ما  شود م   اندهیذهن ما به ما نما  لۀیوسبه  کند م  رییتغ  که  یز یهرچ  .دیبفهم  دیتوان م

خوب و بد کردن که   عنیوجود آمد. قضاوت  قضاوت و مقاومت هم در ما به   تیکه دو تا خاص  میشو متوجه م
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  ادتر ی ز  ها دگی. اگر همانتبد اس  یز یچخوب است چه   یز یچآن، چه   دیو د  ذهنمن  نیا  یمقتضابه  ایبرحسبِ  

  بد است.  شوند خوب است، اگر کمتر م نیا شوند م

که آن    دیریگ م  ادی. شما اآلن از موالنا  دهد ذهن نشان م  کهی زیبه آن چ  داشتنی درواقع کار   عن یمقاومت    و

 مرکزم باشد. چه   تواند نم  ست، یمن مهم ن  یبرا  من معتبر است ول  یکه برا  گرچه   دهد ذهنم نشان م  کهی ز یچ

ذهنم نشان    کهی زیچدر اطراف آن   (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره شده  گشوده   یفضا   نیااست؟    مهم   یز یچ

   دگ یقضاوت و همان  باشد که در ما مقاومت و  موقت   دیحالت با  نیو ا  میشو جا رد م از آن   کهن یو پس از ا  دهد م

 ر ییتغ   هوجود دارد ک  و جاودانه و دائم  ِرگذرایغ  زیچ   ی که در ما    میفهم  م  میگذرا وجود دارد، دار  یزها یبا چ

  ن، ی صورتِ فضاببه  میا. از آن تا حاال استفاده کردهمیبه آن اآلن زنده بشو  میتوان و آن خداوند است و ما م  کند نم

  نبود.  مان حال  شنو، ولسوت  ن،یبعدم

  ا ی   زیچآن نه   عنیمرکزمان عدم شد    میشو آفل را، متوجه م   زیچ   ی   میکن م  ییشناسا  که وقت  میفهم م  اآلن

   هستم. وقت  من تو   دیگو م  دهد،  خداوند، خودش را به ما نشان م  د،یگذار اسمش را م  کهی ز یهرچ  ای  فرمیب

   زندگ  ایخداوند    نیبله هم   میست ین  ذهنمن   نیر ایکه ما د  م یکن تجربه م  میعدم بشود، دار  قتاًیمرکز ما حق

  .  میهست

  م، یشناخت  که تا حاال نم  تی تا خاص   که دو   میشو متوجه م  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره   حالتن یدر ا  بعد

است،    خودِ زندگ   ، یار یمربوط به مرکز عدم و خودِ هش  زِ یچ    یصبر است. صبر    ی خودش را به ما نشان داد.  

صورت    رات ییتغ  ن یا  هاست ک   ذهنعجله مال من   د، یعجله ندار  د،یکن صبر م  د یکه دار  دیشو صبر. شما متوجه م

نی. بنابراردیب ه نم م  رییموقع تغکردم؟ چه   رییمن تغ دی پرس  کنم؟  

عدمتان    چشم   کهن یاز ا  دیقدرشناس هست و    دیدار  تیکه رضا  د یدار   حالت  ی   دیکه شما دار  د ینیب شر، م   و

بازشدنِ چشم عدمتان و مرکزشدنِ عدمتان    ی حالتِ شر برا  ن یو ا  دیست ین  ذهنآن من   ر یو شما د  شود باز م

حاال مرکزتان  که تا    ییزهایاز آن چ  دیشو ده م یواهمان  دی که مرتب دار  دیشو و صبر در شما وجود دارد. متوجه م

  داشتن مرکزتان. نگه  با عدم  واش،یواش ی  زدیر و م  کندو سقوط م   شود م  متالش  تانده یاند. دارد مرکز همان بوده

ا  د یمرکز عدم دار  که وقت   دیشو متوجه م  و ا  دی لحظه هست  نیدر  ا  نیو  لحظه زمان    ن یلحظه جاودانه است، 

  د ی ستین  . چون از جنس جسم دهد را نشان م  رات ییکه تغ  ندهیگذشته و آ   شناخترواناز جنس آن زمان    ست،ین

بله   ست یمهم ن  تان یجسمتان اصال برا  رات ییکه تغ  دیشو بعد متوجه م  تان،یبرا  ستیهم مهم ن   راتشیی تغ  رید

    مهم است. نیفضا مطرح شده و ا نیشدنِ اگشوده
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  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل شماره

  
  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل شماره 

(مثلث ستایش با   ٧[شل شماره   بوده  دهیحال مرکزتان همانکه تا به   دیشو م  ییشناسا  نیمتوجه ا  طورن یو هم

 جذبۀ زندگ  تی، دو تا خاصها)]مرکز همانیدگ   خودش به خودش دارد جذب م   صورتکه ما را به ت ی و عنا  کند  

هر لحظه مرکز ما    کهن یا  یبرا   گرفته اصطالح صورت نمما به   ای نسبت به انسان    زندگ   تیکم و حما  ، زندگ

و قدرت   تیو هدا  تیو عقل و حس امن  میکرد را م  ها دگیهمان  عنی  م،یکرد بت م  شیبوده و ما ستا  دهیهمان 

  .  میگرفت را از آنها م

و جذبه    زندگ  تیعنا  نیا  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل شماره   ماند،و عدم م  شود مرکز عدم م   وقت

شد، عقل   یتان عقل بهترکه عقل  دیشو و متوجه م  دی ستیپرست نبت  ریو شما د  دیآپشت سرهم م  ، زندگ

 ها دگ یهمان   یسوبه   رید  ، زندگ  یسو به  دیشو م  تیخود هدابهخود   دیدار  د، یکن حس م  تیشد، حس امن    زندگ

  ست» یتو ن  یِجز والدل به  نی«به حق آنكه در ا  دیشو م  ت یب  نی. و متوجه ادیهست  یاد یقدرت ز  یو دارا  دیرو نم

   از خود خداوند و زندگ   ری. غستیدر مرکز ما ن  یرید  ز یچ   ،زندگ   از دوست   ریکه واقعاً غ  دیشو متوجه م  عنی

هست واقعًا خواب بوده، توهم بوده، پس   میکرد که تا حاال فکر م یزیچ نی. استیدر مرکز ما ن  یر ید زیچچیه

.  ستیکه از دوستداران خداوند ن  دینشو  کس  دوستکه    شود م  شتریب  تانییروز شناسابهروز   دیریگ م   میتصم 

  . بله.دیبشو د یخواه خودتان است که دوستش نم   ذهنمن   نشی. اولد ینشو هنذدوست من  عنی
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است که چند تا    ن یو آن عبارت از ا  کنم م یادآور یبه شما    راًیبه حضورتان که چند مورد من هر هفته اخ   عرضم

  د یبا  ست،یدر مورد شما صادق ن  اصطالحبه   هان یاز ا  ی . اگر  دیکن   ن یبازب  شهیاصطالح مورد را در خودتان هم به

موارد را و من    نیا  دیکن  ییو شناسا  دی اصالح کن  او حداقل در حد باور و ذهن خودتان ر  دینظرتان را عوض کن 

  وقت   ود، بشحالتان خوب    دیکن شما گوش م    نشود که مثال وقت  ن یآسپر   یبه    لی برنامه تبد  نیکه ا  دوارم یام

  حالتان خراب بشود. دوباره  رون،ی ب دیرفت

  د یسیبنو  انشائ  ی  تیاست که شما واقعاً در مورد هر ب  نیانتظار من ا  خوانم برنامه م  نیاز موالنا در ا  تیو هر ب 

ا  ل یکه خ  دییبو من اشاره    بیمن، به کدام ع   دگیبه کدام همان  دهد، م   رییتغ  ی جورمرا چه   تیب  ن یخوب 

  جلو.    دیو برو د یکن معن قطف کهن ینه ا دهم؟ م  رییخودم را تغ یجور من چه  کند، م

  ی درس برا  نیو ا  اتیاب  نی . اپرد م  نیدو ساعت گذشت ا  یتمام شد و    کهنیپس از ا  ول  دیآ خوشش م   آدم

  .  دهم م  حیدانه دانه من توض  ع یرا پشت سرهم سر  هانی . و امیکه اآلن گفت   ل یتبد  نیاست، هم   لیاست، تبد  رییتغ

  لحظه:  نیمن در ا یار ی هش تِیف یک  ت یمسئول

  خودم   یبه عهده   ‐١

  ران ید یبه عهده   ‐٢

 نیا دینبا رانیکه د رانیبه عهدۀ د دیلحظه به عهده خودم است، نگذار نیمن در ا یار ی هش تِیفیک  تیمسئول

   عن یاز جنس ذهن باشد،    دیشما نبا  یاریهش   تیفیبشوم. ک   کارها را بنند من عصبان  نیها را بزنند، احرف 

متأسف    د،ینگران هست  د، یحسود هست  د، یهست   نیخشم   د،یدار   جانیه   یار ی مثال هش  د،یاگر دار  جسم  یار یهش

  ن ی از ا  ستم،یمن مسئول ن  کنند مرا ناراحت م  رانیکه د  دییبو  کهن یاست. ا  ذهنهمه نشان من   هان یا  د،یهست

  . دییای درب به  کنم توهم خواهش م

  . رانید  ی رو  ایخودم است   یکه رو  دیکن نی لحظه بازب نیاست که تمرکزِ من در ا نیا دوم

  لحظه:  نیمن در ا تمرکزِ

  خودم   یرو  ‐١

  ران ید یرو  ‐٢
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  خودتان.   یرو  دی اوریاست ب  رانید یرو اگر

  لحظه: نی مورِد استفاده من در ا ابزارِ

  فکان. لحظه) و کن  نیاتفاقِ ا(در اطرافِ   ییفضاگشا  ‐١

  ابزارِ مالمت.  ژهیو به و  ذهنلحظه) و استفاده از من  نیمقاومت (به اتفاق ا  ‐٢

فکان است  کن   ولحظه    نیدر اطراف اتفاق ا   ییکه فضاگشا  دیکن  ن یلحظه بازب  نیمن در ا  یمورد استفاده   ابزار

  ابزار مالمت.   ژهیبه و ،ذهنلحظه و استفاده از من  نیمقاومت به اتفاق ا ای

 رتانییتغ  یابزار مورد استفاده برا  صورتن یدر ا  د، یدهنشان م   د یرا دار  ذهنمن   یها ت یاز خاص   یشما    اگر

  کرد.  دینخواه  رییاست، شما تغ  ذهنمقاومت و مالمت من 

شما با ابزارها    کند، ول  رییتغ  د یآدم با  می فهم مان ما مذهن   لۀیوسشما، درست است که به   دیدان م  طورن یو هم 

  . دیذهن را به کار نبر ی اوال فنون و ابزارها  نی. بنابرادیبده ر ییتغ دیتوان خودتان را نم  ذهنمن  یبا فکرها 

که   نیاست هم  نیراه من ا  او زنده شوم، ول   تینهایوصل بشوم و به ب  دیبه خدا با  دانم م  دمیمن فهم   دییگو م

  داند؛  و خودش را دانا م   خورد درد نممورد به   نیدر ا  زرنگ است و زرنگ   ذهن. من دهد من نشان م  ذهنمن 

خودم   ر یرا د  ها و بعض   کنم موارد عمل م   نیا  از  و به بعض  دانم من م  مییو اگر بو  دانم من م   دیگو م

  .  دیرس شما نم  کنم، خودم عمل م   روم چه هست، م دمیفهم  ر،ید دانم م

از     . بعضدیخودتان اعمال کن  ی و رو  د یبش  رونیو خودتان ب  ات یاب  ن یا  یرا خودتان با تمرکز رو   طی شرا  نیا  دیبا

  د، یاستفاده نکن   نباشد و از عقل زندگ  ییلحظه فضاگشا  نی. اگر ابزار شما در ادهم م  حیرا من دارم توض   هانیا

  ی معنو   شرفتیپ  دیبخواه  ذهنکش من خط   لهیوساگر به  ای.  دیکن نم  شرفتیپ  د،یبه او زنده شو  دیتوان شما نم 

  . بله. ردیگ اندازه نم د،یری اندازه ب شوم خودتان را که چقدر به خدا دارم زنده م 

  :ی و معنو یجبرانِ ماد   قانونِ

  دهم انجام م   ‐١

  دهم انجام نم  ‐٢
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. دیده را انجام م  یکه شما قانون جبران معنو   د یکن   ن ی . بازبدهم را انجام م ی و معنو  ی قانون جبران ماد  پس

  ن یا  د، یخودتان متمرکز هست  یرو  د،یکن تکرار م  د،یخوان شعرها را م   د،یکن برنامه گوش م  نیبه ا  قدر کافبه

  د ی. اگر عمل نکندی نه؟ عمل کن  ای  دیکن کم م   مهنابر  نیبه ا  انهی ماه  ای هم آ  یاست. ماد   یقانون جبران معنو 

  مسئله درست نخواهد شد.  نیا دنیو فهم  دنیشن  بار ی نخواهد داشت. با  دهیفا

  به اَلَست و مرکزِ عدم:  تعهد

لحظه اقرار    ن یگفتن به اتفاقِ ا  » با «بل  لحظهبهلحظهحضور هستم.    ی اریلحظه ناظِر مرکزِ عدم با هش   نیا   ‐١

  هستم.  که از جنِس زندگ کنم م

که از جنسِ   کنم و انکار م  شوم جسم م  عن ی » ذهنمنلحظه از جنسِ « نیلحظه با مقاومت به اتفاقِ ا نیا  ‐٢

  خدا هستم.   ای  زندگ

تان  ناظر ذهن   دیحضور هستم. با  ی اریبا هش خودم  لحظه ناظر عدم    نیتعهد به الست و مرکز عدم، ا  طورن یهم

که از جنس    کنم لحظه اقرار م   نیلحظه با بله گفتن به اتفاق ابهمرکزتان عدم است. لحظه   دیو متوجه باش   دیباش

  هستم، از جنس الست هستم.    زندگ

از جنس    که   کنم و انکار م   شوم جسم م    عنی  ذهنلحظه از جنس من   نیلحظه با مقاومت به اتفاق ا  ن ینه، ا  ای

که شما الست را، اقرار به    کند م  یادآور ی.  کند م   ی ادآوری اول به ما    ت یمورد را ب  نیخدا هستم. هم   ا ی   زندگ

  .  دیلحظه اقرار کن  نیالست را با بله گفتن به اتفاق ا

است که    یز ی. مهم آن چستیمن مهم ن  یبرا  دهد ذهنم نشان م  کهی ز یآن چ  عنیلحظه    نیگفتن به اتفاق ا  بله

تان نشان  که ذهن   ی زی . اگر چشود مرکز من م  دیآ م   عن یمهم،    م ییگو م  باشد وقت   ادمان ی .  شود مرکز من م

مرکزتان    دیآ گشوده شده مهم باشد آن م  ی. اگر فضاشود مرکزتان م   دیآ شما مهم باشد آن م  یبرا  دهد م

   .شود م

آن را    مرکز من از جنس آن است، من متوجه شدم و من دوست  دییگو هر لحظه م  عنیشما با اقرار به الست   

در    دی. داردیکن نم  شرفتیندارد، پ  دهیلحظه، فابهلحظه  دییگو را نم  نیرا ندارم. اگر ا  دگ یهمان  دارم، دوست

  . بله.دیرو ور مآن  ورنیذهن ا
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  انتخاب:  و قدرتِ ار ی اخت

  ) ؟ذهنمقاومت و من   ایاست،  ییدسِت خودم (اگر دستِ خودم است، منبع فضاگشا  ‐١

  است)   رانیو واکنش به د  دی(از تقل   رانیدستِ د  ‐٢

دستِ خودتان است، دست خودم، اگر دست خودم است، منبع،   دینی و قدرتِ انتخاب دارد. شما بب  اریاخت   انسان

  ا ی  دیآ م یی از فضاگشا نیمن دست خودم است، ا  ار یاخت د ییگو اگر م ؟ ذهنن مقاومت و م ا یاست  یی فضاگشا

    تان؟  ذهناز مقاومت و من 

از دستم   اری اخت  رید شوم، م  من عصبان زند، ها را م حرف  نیاست، همسرم ا رانینه، دست د دییگو م بعد

  ن یو قدرت انتخاب ا  اری . اختستین  اری اخت  رید  نی. اد یریگ م  اری و واکنش اخت  دیاز تقل   صورتن یدر ا  رود، م

  خودتان باشد، با تأمل خودتان باشد.  یاش رو است که همه 

  و سواد من  دانش

  . کنم خودم از آن استفاده م   رِییتغ  یبرا  ‐١

  . کنم خودم از آن استفاده نم  رِییتغ  یبرا  ‐٢

  . خورد به درد شما نم  د، ینک  خودتان استفاده نم لیتبد یاز دانش و سواد خودتان برا اگر

   کنم؟  کدام «من» کار م یبرا

   من اصل یبرا‐١

   ذهنمن  یبرا‐٢

  ا ی  شوم،  به او دارم زنده م کنم، م   تیخودم را تقو تییخدا نی دارم هم   عنی  . من اصلدیکن  نی اآلن بازب  ن یهم

  .  کنم م  تیو آن را تقو کنم کار م ذهنمن  یبرا

  : زمان

  لحظه مستقر هستم.  نیدر ا  ‐١
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  مستقر هستم.  ندهی در گذشته و آ  ‐٢

  ...   د،یهست  ندهی هستم؟ اگر در گذشته و آ ندهی در گذشته و آ ایو   دیمستقر هستم، چ کن یلحظه ابد نیا در

  . لحظهبهلحظه  دیکن نی . بازبدیهست ی در زمان مجاز د،یهست ذهنمن 

  : شر

و    کنم خودم با تمام توان، در عمل، استفاده م   بهتر کردِن زندگ  یخودم (و دانش موالنا) برا  از اماناتِ  ‐١

  .  ستیشُرانه ن ران،یخود به د دیعقا لیکه تحم دانم . مدهم شُرانه م

  : کنم کار را م  نیالبد ا کنم کار را نم  نیاگر ا

بهتر کردنِ    ی. اشعارِ موالنا را برا کنم خودم، در عمل، استفاده نم   رِییتغ   یطورِ کامل برا  از اماناتِ خودم به   ‐٢

  است.   دمخو  دِ ییجلبِ توجه و تأ  یبرا  ران،ید  یاشعار برا  نیمن، خواندنِ ا  ی. و شرانهخوانم م  امذهن من حالِ  

واقعاً    ای  دیبخوان  رانید  یشعرها را برا  نیا  ای  دینشان بده  رانیخودتان را به د  دیخوان که موالنا م  دینی بب  شما

تر و درون گشوده   یروز به روز فضا   د، یکن باز م  دیو چشم مرکز عدمتان را دار  دیکن کار م  دیخودتان دار  ی رو

  م یدیاست که، امروز فهم   نی. در واقع شر عبارت از ا ستشر ا  نی. اشود کوچتر م  ذهنمن   شود، بزرگتر م 

  ل ی تبد  میکردن دوست داشتن، به او کامال دار  شتریلحظه ببهاو در مرکز ماست و با دوست داشتن او، لحظه

  .  رود صفر م  یسورو به افول گذاشته و دارد به  مان  ذهنو من  میشو م

  : صبر

    فکان هستم.خودم، تابع صبرِ قانونِ قضا و کن  مختلفِ زندگ  ی هاجنبه   رِییتغ یمن برا  ‐١

  خودم هستم.  ذهنمن   نظمیخودم، تابع عجله و ب مختلفِ زندگ  ی هاجنبه   رِییتغ یمن برا  ‐٢

حضورم را باز    عنیعنوان گل سرخ من را هم به   کند، گل سرخ را باز م ی فکان که قانون قضا و کن طورن یهم

 شود  به عجله، م   افتم باشد م  ذهنعدم است. اگر مرکزم من   مرکزم   که صبر کنم، در حال  دیو من با  کند م

   خودم هستم. اگر دوم  ذهن من  نظمیخودم، تابع عجله و ب  مختلفِ زندگ  یهاجنبه  رِییتغ  یشق دوم: من برا

  شد.  دیهست، موفق نخواه
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  : من در زندگ   ارِی مع

  خودم  ‐١

  دیران   ‐٢

  . رانی: خودم هستم نه دمن در زندگ   ارِی مع

  : انیب

  . و وصل شدن به زندگ ییخودم با فضاگشا انِیب ‐١

  .به اسم خودم رانید یهاقل نوشته نَ ‐٢

بهتر است ساکت    به زندگ   شوم است. اگر وصل نم   و وصل شدن به زندگ   ییخودم با فضاگشا  انِی : بانیب

کار    نیهم   نیبه اسم خودم است، که ا  رانید  یهانوشته من نَقل    انیب  کهن یا  ایکنم. و    ت یبشوم، انصتوا را رعا

  است.  ذهنمن 

  :رانید نیتحس

  ) حضور  دید(  .خودم  یرو شتریکاِر ب  ی است برا رونیسببِ ب ‐١

  ) ذهنمن  دِی(د  .کنماستاد درست م  ذهنمن  ی  ودمو از خ شوم مردم گم م زِ یآم نیتحس یدر فکرها  ‐٢

  ی است برا   رونیاست: سببِ ب  یطورنیا  کند که درست کار م   کس  ی  یبرا  رانید  نی: تحسرانید  نیتحس 

بهتر است که   گذارد،  م  شما اثر منف یرو  ران ید نیاگر تحس  حضور است. ول دید  ن یخودم، ا  یرو   شتریکارِ ب

  کنم،  استاد درست م   ذهنمن   ی  ودمو از خ  شوم مردم گم م  زِیآم  نیتحس  ی. در فکرهادیاز آن اجتناب کن 

  ما، بله.  میبار لقب استاد برو  ریز  دیوجه نبا چ ی). به ه ذهنمن  دِی(د

  است.  ذهنمربوط به افسانه من  یبعد شل
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  ذهن) (افسانه من  ٩شل شماره 

  
  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل شماره 

  ذهن)] (افسانه من  ٩[شل شماره 

  ست یتو ن یِوال جز دل به  نیحق آنكه در ا به
  ست یتو ن یِایاو نشوم، كاو ز اول  ول 

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   ذهنمن   عن یدشمن خدا    که اگر کس  دینیب . ممیکن م   بررس   میمختلف دار  ریرا با تصاو  تیب  نیا  طورن یهم

خودمان است که هر لحظه به قضاوت و مقاومت و اشتغال با    ذهنآن من   نیرا دوست داشته باشد، که اول

  ل یرا تبد  که زندگ   شود م توهم  ذهن  ریوتص   یبه    لیتبد  جیتدرصورت به   نیآفل داشته باشد، در ا یزهایچ

و    شود مستقر م  ندهی گذشته و آ  یدر زمان مجاز  واشیواش یو    کند و دشمن م  کند مسئله م   کند،  به مانع م

  .  کند درد م جادیا دگ یپر از درد خواهد بود، چون هر همان   آدم  نیچن ی. کند م  دایپ جسم   یار یهش

باال و هرچه    رود و سنش م  دهد را ادامه م  ذهنخواهد آمد که انسان من   شیپ   موقع  ذهنپس افسانه من 

 ی . شما اگر دردهاکند م  جادیدرد ا  دگیباشد، هر همان  ادمانی.  شود م  شتریب  شی دردها  رود سنش باالتر م

دردش    د،یندازیرا ب    دگیشما هستند. اگر همان  یها دگ ی مربوط به همان  هان یکه ا  دید  د یخواه  د، یمختلف دار

  . رود م  نیهم از ب
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وجود  به   کس  یبرا  ذهناست. افسانه من  ذهناسمش افسانه من   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   نیپس ا 

خدا را دوست داشته    دیمرکز ما تماماً از جنس خداست، با  کهنیکه ا  داند نم   کند، شعر عمل نم  نیکه به ا  دیآ م

  ی جا . به شود خودش م   ذهن من   اوری و    ار ی خودش،    ذهن با من   کند م   دوست  نی. بنابراداند را نم  نیباشد، ا

  .  شود م  ذهنو دوست و عاشق من اوریو  ار ی شده بشود، گشوده یخدا بشود، فضا   اوریو   اری کهنیا

به جسم ما، به مثال    حت   م،یشد  دهیکه با آن همان   یزیما و آن چ   یما، باورها  ذهنکه به من   که کس   دینیب م

  ده یچون با آن همان   میشو م    ما عصبان  کند،  ذره حمله م   یما، بدن ما    ی ما، به صورت ما، مو  افه یبه ق

  ده یهمان   ذهن  ریتصو  نیبا ا  کهنیا  ی پا له کردند، چرا؟ برا  ر یکردند، ما را ز  ن یبه ما توه  م یکن فکر م  م، یهست

از ما    یبیع  یبه    زنند م  رانیکه د  که هر حرف  میشد متوجه م   م،یکرد م  ییوگرنه ما اگر فضاگشا  م،یهست

  .  میآن را برطرف کن می توانست و ما م کند اشاره م 

  م، یخودمان هرچه بهتر به مردم هست  ذهنو ما چون مشغول ارائه من   رسد به ما م  زندگ   یهاغامیپ  لحظهبهلحظه

نشود، کوچتر نشود، از   نی توه نیبه ا موقع یکه  می کن دفاع م نیاش از ا. ما همه میریگ را نم  هاغامیپ رید

  .میشو م  داری ب میتوهم دار نیا

موضوع را    نیاست که اگر انسان ا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره انسان    ی وجود  قتیحق  یبعد  شل

از    ده یهمان  ی ار ی صورت هشمرکزش را عدم کند و خودش را به  دیبا  ییبا فضاگشا  لحظهبهلحظه متوجه بشود که  

ا  رونی ب  ها دگیهمان  ایها  همانش  و  وس  نیبشد  را  خواه  عتریفضا  به   دید  میبند،    ی وجود  قتی حق  یسوکه 

از   سببیب  ی شاد  ، مدت  ی . پس از  کند شروع م  رشیلحظه را با پذ  ن یا  شخص  نیچن   نیو ا  رود  م  خودش 

واقعاً متوجه بشود که    اگر کس  عن ی.  کند م  دایرا پ  زندگ  باال و ذوق و مست   دیآم   جوشد اعماق وجودش م

ن   در مرکزش به جز خدا و دوست آفر  لیبالفاصله تبد  ست،یاو  او شروع    نندگی آفر  عنی  شود، م  نندهیبه  در 

کرد.    میامروز باز هم صحبت خواه   که در مورد ذوق و مست   دیآ وجود مه در او ب  یو شاد   و ذوق مست   شود م

  . دیباش شل  نیکه در واقع مصداق چن   دیکن شما سع

ها گوش  پس از مدت   ریکه شما د  دوارمیخواهم خواند. من ام  تانیشمس برا  وانیو د  ی از مثنو  اتی اب  امروز

را پشت    زها یچ   ا یدرست کند    قصه    ی  ،یاکه از هر برنامه   دیبه ذهنتان اجازه بده  دیدادن به گنج حضور، نبا

   متالش   د،یدرست کردن را شما قطع کن  هداستان و قص  ن یا  جه،یدرست کند. در نت   ذهن   زیچ  یو    ندیسر هم بچ 

به    ،ییاز طرف خودش و به تنها  ندگ یواقعًا به نما  اتیاب  نیکه ا دینی و بب  دی را از هم جدا کن  هان یمرتب ا  د،ی کن

   ی صورت  را پشت سر هم به  معان  نیا  م،یکن  یادب  معن  م،یکن  یادب  فقط معن   دی. ما نباکند اشاره م  یزیچه چ 
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  ار یبس  زیچ   ی ندارد. شما از    یاده یفا  ریو د  شود م  ذهن   زیچ  ی  نیا  ، مدت  ی . پس از  میاوری قصه در ب

  . دیکار را نکن نیداد. ا بیشما، شما را فر ذهنو من دیدرست کرد  ذهن ریتصو یکننده   داریخوب و ب

به    دیتوان شما م  دی نی. ببمی زیهستند، به هم بر  یو فکر  اتصاالت را که اتصاالت ذهن   نیکه ا  میخواه ما م   امروز

  انشاءاله.  دیزیهم بر

  جانِ پاک  نیشد، ول ر ید رنگ،
  از رنگ است و، از ارکان و خاک  فارغ

  ) ٣١٨٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

زود ما را گم کنند   شناسانتن  
و خُم کنند  نوشانآب شترِک م  

  ) ٣١٩٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از عددها فارغند  شناسانْ جان
  و چند  چونندیب یِایدر یغرقه
  ) ٣١٩١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

رنگ،    شود م   شود، م   دهیو همان  دیآ ور مخالص از آن   ی اریهش   شود، م  دهیهمان  دیآ م  یاری هش  وقت   دیگو م

   ی با    دنی همان  عن یشد». رنگ    ری«د  ،یار ی از هش  شود  جدا م  شود، جهان م   ن یدر ا   فکر خاص  ی   عنی

که    میگفت است که اآلن م  یز یچ  نیماست، فارغ از رنگ است، ه  یاریجان پاک انسان که همان هش . اما  یفکر

او است.   شهیهم   شود، از رنگ فارغ است، جسم نم  ن،یبشنو و عدم خداوند در مرکزتان است. آن جنس سوت 

. ارکان جمع رکن است. خاک، هر  دیستیکه رنگ است و از جنس فکر است، شما آن ن  ی ز یآن چ  نیپس بنابرا

هستند که   ی فکر ی هااصطالح رکن ها هم به بشود. رکن  دهیهمان  تواند آدم م  دهداست که ذهن نشان م  یز یچ

  شوند،  م  یرکن فکر   میبشو  دهیما، همان  انی. مثال اگر با ادشوند م   ذهن   زیچ   ی  یۀو پا  وندندیپ هم فکرها مبه

شده در درون انسان است. مثال  گشوده   یکه وحدت و فضا  میخواه م   یما رکن معنو   ر،ید  شوند نم   یرکن معنو 

  رکن هستند.  اس یماتب س   نیا ۀهم

خداوند که    دیگو م   نیبنابرا  پس  ؛یباور   ستمیس  یهم چسباندند، کردند  را به   مختلف   یباورها   که نیا  یبرا

از جنس    ست،یاز آن جداست و مثل آن ن  یبشو  دهیهمان   توان که م   یز یاصل شماست از رنگ و از ارکان و هرچ 

  .  کنند را گم م  صورتیو ب شلی و ب فرمی ب نیشناس هستند فوراً اتن  که کسان ول ستیآن ن
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که جسم شناس است،    هر کس  ن،یاست ا  که از زبان زندگ  دیفرض کن  شما  زود ما را گم کنند»  شناسانْ «تن 

  .کند را گم م   یار یهش  نیاست فوراً ا شناس ذهن ر یشناس است و تصوصورت 

 و خُم کنند»  نوشان «آب شترک م   کسان  نوشانآب   م  ورکه آب خالص از آن م   رند،یگ ؛ییگشابا فضا   خورند 

ا ا  رید  خواهند نم  صورت ن یدر  هرکس  مشِ  نیاز  و  بخورند.  آب  ذهن  خُم  و  باشد،  جان   ذهن  شناس 

و آن را    دیازنده شده   در خودتان به زندگ  ای که آ  د ینی. شما بب ندیب را م   ها زندگباشد در انسان   شناس  زندگ

صورت    ا ی  د ینیب را م  شان زندگ   ران یو در د  دیهست   زندگ    یآن    دیکن و تصور م   دیکن و تأمل م   د یشناس م

    شان؟ زندگ   ایشما مهم است  ی متفاوت آن برا  زیچ  یعنوان به دهد ذهنتان نشان م  کهی ز یجدا را؟ آن چ

دو نفر    نینفر است، ا  ی  نیا  ندیگو نم   شناسان شناسان، زندگشناسان از عددها فارغند». جانْ : «جانْ دیگو م

  ی طور ن یهستند. اگر ا  یار ی هش   یها  را، چون تمام انسان   ها آدم  شمارند نم  م،یجدا هست  ر یاست ما از همد

  . دمهم نبو سطح  ی هاو تفاوت  میکرد هم  کم مبود که ما به 

باطناً     هستم، بله ظاهراً بله ول  رانیاست که من جدا از د  ن یا  ذهن. کار من اندازد دائماً تفرقه م  ذهنمن   ول 

ها خداوند است و  در مرکز همۀ انسان   نیاول گفته که بب  تیب  کهن یا  یبرا  زند؟ حرف را م  نیچرا ا  م؛یهست  ی

  . چیما؟ ه میدار یااو، با هم چه مسئله  دوست و ها خداوند است او. خُوب، اگر مرکز انسان دوست

  ن یا  ری. دمیشو هم مربوط م ما به  آن دوست  قیاو و از طر   و دوست   ستین  ترش یخدا هم ب   ی است،    خداوند

تفاوت دار  ی باورها   کهن یا  کند؟ م  تفاوت رنگ پوست چه  چرا باهم جنگ  متفاوت است   کهن یا  یبرا  م؟یما 

چون ندارد و چند    ییتای  یا یهستند که در  ییتای  یا ی درٔ غرقه   هانیو چند». ا  چونندیب  یای در  ی: «غرقه دیگو م

  . دیریاندازه ب دیرا شما بتوان  تیف یک  عن یچون   ،شمردن  عن یندارد. چند 

مثال چندتاست و    نیکه ا  ییو بو  تجسم کن    بتوان  دی است. با  رونیمال جهانِ ذهن است، ب   ی و چند  تیف یک

را     ذهنحال من   م ی: «حالتان چطور است»، ما دارمییگو م    . اتفاقًا وقتستین  یطور است. انسان آن   یجور چه 

آن    . اگر حال خداوند است و دوستدخوب باش  شه یهم  دیچه؟ حال ما با  عنیچطور است»   . «حالتانمیپرس م

  است حال بد ندارم من. 

مانده    ل یحاال خ  د،یحال مردم را شما نپرس  میگو البته من نم  پرسد، دارد حال مردم را م ذهنمن   کسهر  پس

  که:   دیگو . مر یحالمان خوب است د میدان م کهنیا یبرا ؛م یحال هم را نپرس   م،یجا برسما به آن 
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  شو و، از راه جان، جان را شناس  جان
  اس یشو، نه فرزند ق نشیب ارِی

  ) ٣١٩٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اند سررشته ی ملَ با عقل  چون
  اند  حمت را، دو صورت گشته بهِر

  ) ٣١٩٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  چون مرغ، با او پر گرفت   ملَ آن
  خرد بذاشت پر و، فر گرفت  نیو

  ) ٣١٩۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شوه و جالل.   عنیفَر  بله

او، جان شو    است خداوند و دوستاول گفته   ت یکه ب  شو، همان   زندگ    یآن   عنی که جان شو،   دیگو ما م  به

  ها را بشناس.  آن  زندگ   عنی ها را بشناس انسان  و از راه جان، از راه زندگ 

با مرکز عدم، با مرکز    دنید   عن ی  نش یکن. ب  سهیکن نه مقا  دایپ  دیکن، د  دایعدم پ  دِید   عنیشو»    نشیب  ار ی«

  خداوند. 

مر    م یستیباهم ن  اسیکردن. ما قابل ق  سهیرا با هم مقا  ها ذهندرست کردن، من    ذهنرفتن و من   عنی  اسیق

  . میکن سهیرا باهم مقا  مان ذهن  یهامن  ،ذهنبه من  میخودمان را کاهش بده 

آن   ذهنمن  شود مرکز ما، آن م شوند م هان یمثال با پول، با خانه، با مقام و ا زهای با چ  میشو م دهی همان وقت

  قدر نیخوب؛ او پولش ا  لی خ   میی گو م  ران یخودمان را با د  میکن م   سهیمقا   وقت.  سهیقابل مقا  میشو موقع م

  ی طور ن یاست من ا  یطوراست، او صورتش آن  یطورنی ا  مااست مال    ی طورنیاو مقامش ا  قدر،نیاست مال ما ا

 ها ن ی. امیکن م  سهیمقا  یطور ن یاست و هم   تری قو  لیخ  شانیاست بدن من از ا  یقو   قدرنیاست، او بدنش ا

  . سهیمقا  عنی اسی بودن است. ق اسیفرزند ق

: «مل و عقل»  دیگو مهم هستند. م  لیخ  تیچند ب نی را داشته باش. بعد ا  زندگ  نشیب عن یشو»  نشی ب اری«

  َلحضور ماست.  م َلعنیم  فرشته، عقل هم عقل کل است. م یدو تا    ن ی: حضور ما با عقل کل ادیگو   

  اند.خاطر حمت خداوند است که به دو صورت شدههستند و به 
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اداره    م،یهست  به زندگ   اری هش  م یکن ما حس م  شود، مرکز ما عدم م   وقت  پس را  و عقل کل که تمام جهان 

ا  منتها.  اندی دوتا    نیا  دیگو م  کند، م در  را  دو صورت خودشان  نما  نیبه  وقت دهند م  ش یجهان  و   .    ما

. دنیبه پر  کند با پر عقل شروع م  ماند؛ مثل مرغ م   نی ا  م،ینیب فرشته را م   ایمل    نیو ا  میکن م  ییگشافضا 

شما کامال متوجه    ریپس اآلن د  رد؛یگ و پر و فر م  گذارد را م   ذهنعقل من   نیو ا  کنند  دوتا به هم کم م  نیا

  .  دیبن د یچار با دیشو م

  ی فضا   ن یا  کند م  ییگشابند. فضا   تواند نم   ی کار  چی مرکزش جسم است، ه  که در انسان وقت  دیگو م   دارد

ا  ار ی شده، هشگشوده شما    کهن یشرط ابه   و بپرد.    تواند م  ن یا  ماند؛ ملَ است، مثل مرغ م   نیبه عدم است، 

را هم    رهیدا  ن یا  نیشما مهم نباشد؛ بنابرا  ی برا  دهد که ذهن نشان م  ی ز یو آن چ  دی باز کن  د،یباز کن   فضا را ه

  هم درونش هست.   هیعقل، بق  دیگو م  وقت دین یقسمتش عقل است، بب ی م، یده که نشان م

  ، ی اریعقل و هش   گفت، را م  نیدر داستان هاروت و ماروت هم هم   نیدرونش هست، پس بنابرا  زیچکل همه   عقل

  شود  عوض م  جسم  یار ی از هش  یار ی هش  دیکن م  ییگشافضا   ت وق  م،ییگو م  یار ی حضور شما هش  جانیو در ا

  حضور.   یار یبه هش

ا  یار یهش  پس شما    دیکن فضا را باز م   اند، در انسان. و وقت از جنس هم  کنند، به هم کم م   هانیو عقل 

را    یزدیشوه و جالل ا  عنی  د؛یریگ فَر م   حالن ی درع  د،یریگ و پر م  دیگذار را م   ذهنعنوان انسان عقل من به

  . دیکن م دایاصطالح پبه

ی  فَر  جهان م  نیکه از ا  ستین  یز یچ و هرچه که اسمش را    ییو آن عقل و آن توانا  ییبای. آن برکت و آن زدیآ

  برکت هم هست.    معن به   د؟یکن است. توجه م   ی زدیاسمش «فَر» است، فَرِ ا  م یریاندازه ب  میتوان که نم   دیگذار م

که    ت یخاص   یکند.    ادشیخدا فَر بدهد، خدا ز  میی گوبرکت، خدا برکت بدهد، درواقع م   میی گو م  اوقات  گاه

ما خوشبخت    دیایب  اگرهم در آن هست.    زی همان فَر است؛ همه چ  ییخدا  تیخاص  عنیاگر که برود آن تو،  

تر، فَرِ  . هرچه فضا گشوده دیآ م  ییگشابا فضا   یزدیا  فَرِ  ؛ذهنمن   میشو قطع بشود ما م  یزد یاگر فَر ا  م،یشو م

  :  دیگو . ممیریگ را نم یزدیباشد فَرِ ا دگیمرکزمان همان  . وقتمیریگ ما نم رسددائمًا م  رسد، به ما م  یزدیا

  هر دو مناصر آمدند   الجرم 
  شدند  ر ی رو، پشتِ همد ْ دو خوش هر 

  ) ٣١٩۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی ملَ، هم عقل، حق را واجد هم
  ی و ساجد  ن ی دو، آدم را مع هر 

  ) ٣١٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی بود ز اول واحد  طانیو ش نفس
  ی آدم را عدو و حاسد  بوده
  ) ٣١٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مشل داشته باشد.   یها را، ممن است واژه  هانی ا میخوان م  واشیواشی. بله

  . بانیو پشت  اوری  عنی  مناصر

.  ی زد یهمان فَرِ ا  یزد یا  یدارندۀ  شاد  عن یواجد    جانیدر ا  م،یی گو م  طیکه: واجدِ شرا  دیدان دارنده؛ م  عن ی  واجد

وجد است.    یکه دارا  خداوند است، کس  یهااز نام   ده،یدارنده است، انساِن به حضور رس   پس واجد به معن

  دارد.   سببیب یاست که شاد  . پس واجد کسسببی ب یشاد عنیوجد 

که با    یاریما در حالت حضور، آن هش  یار ی هش  ایعقل و عقل کل و حضور    نیا  دیگو الجرم، م   د،یگوم  پس

هستند،    یرو خوش   شانیهستند. هر دو  ریکم کنندۀ همد  ایمناصر    هانیا  د،یآ در شما به وجود م  ییفضاگشا

هستند،   ییخدا  طی شرا  یدارا  ها ن یملَ، هم عقل کل، ا  عن یهم هستند. هم حضور ما،    بانیل هستند، پشت خوش

  ، ی ار ی آمدند که به انسان کم کنند. پس هم حضور، هش  هان یا  یهستند. و هر دو   ییخدا  یهات یواجد خاص  عنی

 م یکن کننده هستند. ما فقط استفاده نمهستند و سجده   نی هستند، مع   اری هم عقل کل، هر دو به انسان، به آدم،  

  .می کن استفاده م  مان ذهناز عقل من  کهنیا ی ! براهانیاز ا

بودند، و از اول هم آدم    ز یچ ی از اول    طان یو ش   ذهنمن  ن یا  » یبود از اول واحد   طانی: «نفس و شدیگو م  بعد

  است.   ذهندشمن انسان من  عن یرا دشمن بودند. 

  د ی ریدر نظر ب  جسم  ی عن یخداوند در مرکزش است.  نیانسان هم  میگفت  م،یکرد فیانسان را امروز تعر حاال

مرکزم باشد! عقل   ذهنمن   نیانسان آمده گفته ا نیموقع اانسان. بعد آن شود م نی که مرکزش خداوند است، ا

  هم دارد!   صی من هم عقل آن باشد! ُخوب، تازه قدرت تشخ 

ابزار ما است، ابزار    د،یشنو استفاده کنو سوت   نیبعدم  یاست که شما از آن فضا   نیشر عبارت از ا  مییگو م

 نقضا و ک نعنیفَکان  فَکان است. ک  او م بشو و م  دیگو که ما از آن استفاده نمشود . ذهن! ما از من میکن    و
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ما در خدمت   میکار بن چه   دیبه ما بو طان یکه ش  مییگو م  میرا خودمان کرد ذهن! من میکن استفاده م طانیش

جنس بودند و از اول دشمن  یواحد بودند،    یبودند،    زیچ یاز اول    طانینفس و ش  دیگو ! م میهست  شانیا

  و حسودِ انسان بودند. درست است؟ 

  د ی او رم دی آدم را بدَن د آنکه
  د یاو خَم د،یآنکه نوِر مؤتمن د  و

  ) ٣١٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یبودند از روشناندهی دو، د آن
  ن ی ط ِریغ دهی ند دهیدو را د نیو

  ) ٣١٩٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بمانْد  خیاکنون چو خر بر  انیب نیا
  خواند  لیبر جهود انج دینشا چون

  ) ٣٢٠٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گل.  عن ی نیط موردِ اعتماد.    عنیمؤتمن   ن،یپس بنابرا و

.  دیرم م   د،ینی صورت بب  د،ی ن یشما خودتان را، فقط بدن بب   ای انسان را،    عنیکه آدم را،    که، هرکس   دیگو م  و

خداوند زنده    تیو ابد  تینها یاست که ما به ب  نیما ا  تیمأمور  کهن یبه موضوع؛ ا  دیشو نم   ی اصال نزد  عنی

  . شود او خم م ندینور خداوند بب ند،ی حضور بب  نور ند، یانسان را نور قابل اعتماد بب  . هرکس  د»ی. «رممیبشو

  ا ی آ د؟ینیب قابل اعتماد م  عن ینور مؤتمن،  د؟ینیب را چه م رید یهاانسان  د؟ینیب شما خودتان را چه م حاال،

و هر لحظه فضا را باز   میبه عقل او اعتماد کن قتاًیمرکز ما از جنس خداوند است حق  مییگو م کهنیا میتوان ما م 

  . دی! سؤال کن شوم؟ و عقلش را از دست بدهم بدبخت م ذهنمن  نیا دییبو ا ی د؟یتوان شما م  م؟ی کن

که در مرکز ما خداوند است و ما هر لحظه امان    دییو بو  دین یبب   را زندگ  رید  یهاشما خودتان را و انسان   اگر

است    نینشان ا  ن یا  میسوت را بشنو  م، ی نیعدم را بب   می توان م  ول   میزنده نشد  اصال، ول  میدارد به او زنده بشو

  مینیب نه فکرش م   می نیببدن م   ن ینه ا  م، ینیب بدن نم  قط ف. پس ما انسان را  میکه ما از جنس نورِ مؤتمن هست

  است.  اَش وان یجانِ ح  نیمثال، نه خشمش است نه ترسش است نه ا م،ینیب م  جانشینه ه

به   نی هم  عنیآن دو،    د،یگو م و   َلانسان به روشنام ادندیرس  ییاصطالح عقل کل، در   که نی. درست مثل 

است   یوتر ی" کامپ Softwareوِر " سافت   ی هم    نیا  کهنی ا  ی برا  م،یهست   یموجود   ی ها،  انسان ما     عنیانسان،  
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  کند،  ما کار م  ی عقل کل، رو  طورن یهم   ، یزد یا  یار یفقط هش  میهست   وتری کامپ  ی" کنند.  runآن رآن "  یرو   دیبا

   وِر عال سافت   یروشن شده است. شما    شانه دید  ،یار ی ملَ و هش  عنی. آن دو،  کند کار نم  رید  زیدر چ

!  کند عجب کار م  دییگو به کار م  دیکن شروع م  د یکناصطالح نصب م درست کردند به   ی وتری کامپ  ی  د، یدار

  ده» یند  ده یدو را د  ن ی. «وندیب انسان را فقط گل م  طانی و ش  ذهنمن   است. ول  یز یچ  نیهمچن   یانسان هم  

  است.   دهیاز گل ند ریغ طانیو ش  ذهنچشم من   عنی

انسان   د،یشما از خودتان سؤال کن  حاال، و    نمیب جسم م   نیخودم را هم  نم؟یب جسم م   نیها را هممن واقعًا 

فقط او را دوست داشته باشم.   دیمن با  ستیاز خدا ن  ریقانون که مرکز ما غ  نیا  یامروز گفته مقتضا   ش؟یازهاین

  نه؟  ای افتد جا دارد م   تیب نیا ایآ

مثل خر    شود، اَدا م  هانیکه سخن و حرف و جمله و ا  انی ب  نیا  م،یگو که من دارم م  ان یب  نیا  د،یگو م  حاال

شنوندگان    کهن ی. چون ظاهراً مثل اکند حرکت نم  عن یگل ماند،    یخر تو  ندیگو مثل م  رید  عنیمانْد.    خی  ی رو

  ی بمانْد» خر رو  خیاکنون چو خر بر    انیب  نی. «امی دینفهم  شدآقا چه    ندیگو م  فهمند، موالنا دارند فقط با ذهن م

شده    تیهوهم  یهود ی  کهنیا   یبرا   ، بخوان  لیانج   د ینبا  ی هود یبر    کهن یا  ی . براخورد راه برود سر م  تواند نم  خی

  :زند م  ریمثال د ی  طورن یندارد. و هم لیبا انج  یتورات را کار  فهمد و م

ک ر؟  عهیتوان با شمگفتن از ع  
ک ط زدن در پبرر؟ شِیتوان بک  

  ) ٣٢٠١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کس است   یگر در دِه به گوشه  یل 
  که برآوردم، بس است ییهو  یها

  ) ٣٢٠٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ستحقشرح را، سنگ و کلوخ  م  
  گردد، مشَرِح با رسوخ  ناطق
  ) ٣٢٠٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ساز.   . بربط: نوعبله

  نفوذ.  عنی رسوخ، رسوخ  مییگو  نفوذ کردن. درواقع رسوخ کردن است، م  عنی رسوخ
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شده ما از عمر    دهی همان  ریکسان د   یزهایکه با چ   عهیبا ش  میتوانم   که، ک   دیگو . عرضم به حضورتان که مبله

.  مینوا را بر گوِش کر بزنساز خوش  ای   میساز بزن  میتوانم   ی جوربر گوش کر چه   طورن ی. هم میحرف بزن  ها سنّ  ای

ا  د ییای که شما ن  دیبو  خواهد  موالنا م ا  ییهارف ح  ن یبه    ق یاز طر  دیفقط با ذهن نگاه کن   زنم م  جانیکه من 

  . دی نگاه کن ها دگی همان نکیع

کس    ی  کنند م زندگ  ذهنها با من که انسان  ایدن  نی در ا  عن یکه، اگر در دهستان ذهن   دیگو خودش م  ول

که زدم    ییهاحرف   نیکه کردم ا  ییهو  ی ها   نیمن ا  شنود، با گوش عدم م  کند وجود دارد که واقعاً فضا را باز م 

  د، یگو م  فهمد، او م  دهشرح م   وقت   عن یکه مستحق شرح است،    . و کسردیگ حتماً او م   رد،یگ پس او م

  صورت ن یبا گوشِ عدم بشنود، در ا   اگر مستحق شرح وجود داشته باشد گوش شنوا وجود داشته باشد کس

مشَرِح     شوند شرح دهنده م  اریبس  کنند؟  صحبت م   یرجو کنند. و چه   ت صحب  توانند ها مسنگ و کلوخ هم با آن 

ا  دوارمیمشَرِح نفوذ کننده، با رسوخ. حاال، ام  ؟ جور مشَرِحمنتها چه   شوند م که در اول برنامه    اتیاب  نی که 

  اول را روشن کرده باشد.   تیمقدار مطلب و مخصوصاً ب ی  میخواند

  ***  بخش اول انپاي  ***
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  :دیگو . م خوانم م  تانیبرا ۵٣٢از غزل   اتیاب م یرا خوب بفهم مان غزل اصل کهنیا یبرا

  عاشقان را پندِ کس هرگز نباشد سودمند  مر 
  کش کس تواند کرد بند  ن،یا ستلیآن چنان س ن

  

   سِر سرمست را هرگز نداند عاقل ذوقِ
  را هرگز نداند هوشمند  هوشیدل ب حالِ

  

  برند  ییشاهان اگر بو ، گردند از شه زاریب
  خورند ها که عاشقان در مجلسِ دل مباده زان

  ) ۵٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

م   عنی  کش را، پس  کس  دیگو  آن  واقع   اگر  پندها   عاشق  ا   ذهنمن   ی باشد  رو  نی که  نرو،  را  اثر    ی راه  او 

  ی رو   ذهن یها ترساندن من  ای حتیاست، پس نص  ذهنمن  جان ی. «مر عاشقان را پند کس» کس در اگذارد نم

که از طرف خداوند راه افتاده که   لی س نیاکه  کند اشاره م طورن یو هم گذارد واقعاً عاشق است اثر نم که کس

  .   ستدیآن با یبتواند جلو  که کس ستین لیس  نیانسان را ببرد ا ذهنمن 

ا  دینیب چه؟ شما م  شما نم   دیشما را بشُو  یها دگ یهمان  خواهد  م  لیس  نیکه  آن    یجلو  دیتوان ببرد و شما 

بند کند،    تواند را نم   لیس  نی ا  یجلو  شد؟ کس  دی خواه  دیشد  یدچار دردها   دیستی آن با  یاگر جلو   د؟یستیبا

  ببرد.   لیس  نیرا ا ها دگی همان م یبهتر است که بذار

  قت یاست در حق   لیکه سر سرمست و ذوق آن در ضلع چهارم مستط  دیدیکه «ذوِق سِر سرمست را»، د  دیگو م

ا  یوجود    ی ار ی هش  ذوق و سرمست  تواند نم   ذهنپس عقل من  ،ذهنعقل من   عنیعاقل    جا نیانسان، و در 

به هوشِ    ،شده به زندگزنده  عنی  جانیادر    هوشیب  و  » سرمست را هرگز نداند عاقل  حضور را بفهمد، «ذوقِ سرِ

   را دارد. هر کس    ذهنکه هوش من    را هرگز نداند هوشمند»، هوشمند کس  هوشیشده، «حالِ دل بخداوند زنده 

  .  دی فهمرا دارد نخواهد   زندگ ایرا که هوش خداوند   را دارد، حالِ دلِ کس  ذهنکه هوش من 

 د ی ریرا هم اندازه نگ   یمعنو   شرفتیپ   د،ی ریهوش را اندازه نگ  یبا هوشِ آن، آن   دیدار  ذهنشما هم اگر من   پس

غلط است.    نیا  م، ی ندار  اجیبه خداوند احت  می داشته باش  اندازۀ کاف به   ها دگیاگر از نظر همان  میکن و ما که فکر م

  د، یآ ور مکه از آن   قدرت  د، یآ ور مکه از آن   یخرد   د،یآ ور م که از آن   یفَر  د،یآ ور مکه از آن   یاما به باده 

  .  میدار اج یلحظه احتبهلحظه
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از مال    نیها محدود شده. پس بنابراقدرت بودند، اآلن البته قدرت   یدارا   میقد  ی هاشاه   » گردند از شه   زاری«ب

اشتغال    دگ یوفصل مسائل همان دائماً به حل   طورن یبرخوردار بودند و هم  جهان نیاصطالح قدرت ا و از به   ایدن

 ی اچه باده   گذارد ها اثر نم آن   یکه پند کس رو   عبرند که عاشقان واق  ییکه اگر شاهان بو  دیگو داشتند. م 

از    شوند م   ارزیب  صورت نیتجربه کنند «ذوقِ سرِ سرمست را» در ا   بار  ی  خورند؟ م   یجور شرابچه   خورند، م

و من ندارد،    کند هست آدم خدمت م   موقع یجور است،  دو   کار شاه  دیتوجه کن  ا،ی دن  نیکار ا  و   کار شاه 

دارد    ذهنمند به قدرت است، من عالقه   دارد. هرکس  پرست است، منقدرت   کههست من دارد. کس  موقع ی

  .باشد  یمعنو  تواند و نم

جهان هم مقام داشته   نیپرست نباشد و در اپرست نباشد، شهوت پرست نباشد، پول باشد که قدرت   اگر انسان 

اگر در آن مقام    بدهد. ول  عقل کل انجام   ای را با عقل خداوند    مهم  راتییخدمت کند و تغ   تواند باشد، خُوب م 

  چ ینه ه  صورتن یاستفاده کند، در ا  او  یازها یو ارضاء ن  ذهنصورت من به   شیهانباشد فقط از قدرت و داشته

  ندارد.  یادهیفا

که هر    دین یبب   دی. شما اآلن به خودتان نگاه کن شنوندنم   ییفضاگشا  یرا برا   که پند کس   کسان  عنیعاشقان   

ا  ای  د؟یکن م  ییلحظه فضاگشا در غزل هم    نیا  ترسانند؟ مردم شما را م   ا ی  د؟ یکن و آن گوش م  نیبه حرف 

  . دی هست گفت اگر مردم شما را ترساندند، نترس

  یبنگرجهان بننگرد، آنکه بدو تو دو در
   خسروان شود، گر به گدا تو نان ده خسروِ

  ) ٢۴٨٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  م یشو شاهان م  شاه  صورتنیدر ا  م، یریاز خداوند ب  ییغذا   ی   نان  ی عنوان گدا  ما به   م،یما فضا را باز کن  اگر

  ی ا   عن ی  » یجهان بننگرد، آنکه بدو تو بنگر   . «در دو می کن نگاه نم   ر ید  دهد که ذهن نشان م  جهان   و به دو 

و من تجربه کنم نگاه تو را، من شاه شاهان خواهم    بن  نگاه   یخداوند اگر من فضا را باز کنم تو به من  

  هستم.  نان نی چن  ین گدا و م دهم نم  تیجهان اهم   نیا بود، به شاه 

  را.  ۵٣٢ میده دوباره آن غزل را ادامه م بله،

  کند م  نیر ی وداع ملِ خود از بهِر ش خسرو،
  کلَند  کوبدهم از بهِر او بر کوه م فرهاد
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  رمد م   لیعاقالن از عشق ل  یز حلقه مجنون

  خند شیست وامق ر کرده ،سبلتِ هر سرکش  بر 
  

  آن جانِ خوش   یکه آن بذشت ب یآن عمر  افسرده
  لورکند  ن یکه آن غافل بود ز یگنده آن مغز  یا

  ) ۵٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   نی تمسخر، مسخره کردن. لورکند: زم   عنی   خندش یکلنگ است. ر  . کلند به معنجا ن یشده ا  لورکند معن  بله

  کنده و گود کرده باشد.  البیکه آن را س

.  کند اصطالح تمام مرا از سلطنت به  اش شدگت یهوهم  نیریخاطرِ شبه  زیخسروپرو  دیگو م  زند مثال م   بله،

. شما چه؟ شما از  ردیگ را م  نیر یو ش  کند م  خودش خداحافظ  با پادشاه   عنی «خسرو، وداع ملِ خود»  

  د یتوان م  هان یو عشق پول و مل و ا  د یدار  هانج  نیکه در ا   و قدرت  دهد نشان م   ذهنجهان که من   نیا   پادشاه

   خداوند است، زندگ   جانی در ا  نیری. شدیبشو  دهی همان  ن یریها و با شبا آن  دینشو  دهی همان  عنی  د؟یکن   خداحافظ

  است.

  د یکن ا با کلنگ نور، کوه ذهنتان را م. شمکنَد فرهاد هم کلنگ نور را برداشته و کوه ذهن را م  زند مثال م  و

آقا    ندیگو که م  حلقۀ عاقالن   ازو مجنون هم    د؟یرا آزاد کن  تانی ار ی هش   عنی  دیکن  رونیجا طالها را ب که از آن 

ها  از جمع آن  ،کش خودت را م  یدار ست،یهست که اصال خوشل هم ن یاچرده  اه یهست، زن س  چه  لیل نیا

و مرکزتان از جنس خداوند بشود  دیخداوند زنده بشو  تینهای و ب  تیبه ابد  دیگرفت  م یشما که تصم  ای. آزدیگر م

  د یی گو م   د؟ یکن ها گوش م به حرف آن   ا یمثل مجنون؟    د؟یزیگر م    ذهنعاقالن من   ۀ از حلق  ای آ  د،یبه وحدت برس

. زدند که به مجنون م   ییهامثل حرف   ست؟یها چ حرف   نیچه؟ ا   عنیهست که به خداوند زنده بشوم    چه   یآ

  . ستیاست، اصال خوشل ن اهی هست و س  یکه دختر الغر لیل نیا

را که   کسان  دیتوان . شما م کند شان م . مسخرهخندد م  کند، که او را مالمت م هر سرکش  لیهم بر سب وامق

نه من گوش    دییبو  د،یشان کنمسخره  د،یبخند  دیتوان را نرو، م  یراه معنو  نیا  ند یگو م  ترسانند، شما را م

  .   دیگو م حیخودش دارد توض و  دهم؟ نم
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   شدن به زندگ عمر است؟ که بدون زنده   نیا  دیگو آن جانِ خوش» واقعاً م   یکه آن بذشت ب  یآن عمر  «افسرده

  م، یهست  ما از جنس زندگ  که  میلحظه ما تجربه نکن   نیا   کهن یا  م؟یکن ما صرف م  ،ذهنبا من   یی و بدون فضاگشا

    م؟یکن هم عمر است ما م  نیا م، یحداقل فضاگشا باش 

لورکند    نیاست که از ا  دهیو پوس   دهیقدر گندمغز چه   نی ا  عن یکه آن»    یگنده آن مغز   ی «ا د،یگو دارد م   خودش

   ی  دیآ م  لیس  لورکند، وقت  ل،یقبال گفته س   عنیببرد. لورکند    دیبشُو  ،یار یهش  لی س  نیغافل باشد، نگذارد ا

  .  کند ذهن ما را م  دیآ مخداوند    لی. سکندم   کند، را م ریاصطالح مسبه

  د، یکن   خداحافظ  . مثل خسرو با پادشاهدیکن  یهمار  دیکه شما با  دیگو م  مختلف ه  یها ل یبه تمث  دیبببن

 کند  که جرئت م   هر سرکش  لیبر سب  د،یزیبر  ذهنمثل مجنون از حلقۀ عاقالنِ من   د،یکوه بن  دیمثل فرهاد با

نص  شما  م  حتیبه  با  دیگو  کند،  نرو،  عذرا  لحظه  د یبفهم  و   دیبخند  دیدنبال  م  یاکه  او  بدون    ا ی   گذرد،  که 

  . هرکس میرا در غزل هم دار  نیا  ست،ین  زندگ   نیا  ری د  صورتن یدر ا  گذرد م   یار ی به هش  یار ی شدِن هشزنده

است،    دهیو ببرد، واقعاً مغزش گند  د یو بشُو  د یایب  لیس  نیراه را ادامه بدهد و نگذارد در اثر مقاومت، ا  ن یکه ا

  . تاس دهیپوس

  ل یبه چه تبد  نمی فکان، ببقضا و کن  ل یببرد، س  دیبشُو  دی ای من ب  ییخداوند با فضاگشا  لیبذار س  دییگو م  شما 

   ول   کند عمل نم  ول  داند آدم م   عنیاوقات «تَردد» است. تردد    اسمش گاه   نیا   ترسم، م   کهنیانه   شوم؟ م

  ار ی. اخت دیوضع خودتان را دار   نیبازب   اری و اخت  دیرا دار  میسلت  و   ییفضاگشا  اری دارد عمل کند. شما اخت  ار ی اخت

  ر یی و خود را تغ  دیریعهده ب  بهلحظه    نیرا در ا  تانی ار ی هش  ت یو مسئول  دیخودتان تمرکز کن  ی که رو  د یرا دار  نیا

اوال که م  ل یس  نیا  ی. اگر جلو دیبده نم   لیس  یجلو   دیگو را،  را    لیس  نیا  یکه جلو   گرفت، کسان  شود را 

   . گاهشود دچار بحران م  سالچهل پس از    رد یرا ب  ل یس  نیا  ی جلو   شدند. اگر کس  د یگرفتند دچار درد شد

از هر    شود، طوفان م  شیدر زندگ  عن یموالنا به ما.    کند م  معرف  نوحصورت طوفان  بحران را به  نیاوقات ا

 نی هم   ی. براشود م  قراریب  برد، خوابش نم  شود، م   ضی . بدنش مردیآ درد م  دهد که ذهنش نشان م  یز یچ

  «خُوش». بله.    ایآن جانِ خَوش»  یکه آن بذشت ب  ی: «افسرده آن عمر دیگو م

  خواهد  م که ه  ذهن  نیآمده که ا  هات یب  نیمختلف است، عرض کردم ا  یاز جاها   هات یب  ت؛یب  نیا  طورن یهم

خودتان    یتک رو   ت یب  ی عنوان  را به   هات یب  نیرا به آن ربط بدهد، پاره کند. شما ا  ن یقصه درست کند و ا

  .  دیریگم  ادی چه   دینی بب دیاعمال کن 



ۀ   برنامه             Program # 895                                              ۸۹۵مشار

  31صفحه: 

  خود بِبر  ِری حم مر، ما را ز غ کن عشق م  یا
   کشم  ایبغُر، ما را به در یغُرم لیس یا

  ) ٢٨ عی شمس، ترج  وانید ،ی (مولو

   د؟ یحرف را بزن نیا دیتوان م

مر  حعن یم تلخ، کنا مقاطع است.   تِیاز حاکم  هی ح  

شدن     ی  عن ی. عشق  میرا نگه دار  ذهنمن   میتوان . ما نمردیصورت ب  دیبا  لیتبد  ند یفرآ   ن یدرواقع ا  ای  عشق

لحظه    نیاست که در ا  حم تلخ   ن یا  د،یگو است. پس م   تینهای به اندازۀ ب  ییمستلزم فضاگشا  نیبا خداوند و ا

عشق حم    یا  د، یگو . منباش  دهد نشان م  نتکه ذه  یز یو آن چ  شده باشگشود   یهمان فضا   فضا را باز کن 

  م یست ین   ذهناز جنس من   می اول. ما از جنس خداوند هست  تیخودمان بِبر؛ همان ب  ری تلخت را اجرا کن ما را از غ 

من  دانم من م  کهنیا یخروش کن. برا عن یبِغُر،  . سونام د،یآ ور مخداوند که از آن  لیس  یبِبر. ا نیما را از ا

  .  ییتای یبه فضا یبر م  یمن را دار  ، بن یخداوند   تینهایبا ب یببر  خواه من را م  ،کش م  ای را به در

  : دیگو از دفتر سوم، م اتی اب نیا طورن یهم  و

  آن رهروان  ی اکنون قصه بشنو
  در جهان   ندارند اعتراض که

  ) ١٨٧٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رند یاهل دعا خود د ایاول  ز
  درند م  و گاه دوزندهم که

  ) ١٨٧٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ر ید قوم  ما یز اول  شناسم  
  دهاْنشان بسته باشد از دعا  که

  ) ١٨٨٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که شما از خودتان سؤال    ندارند. اوال   جهان اعتراض  نیرهرو را بشنو که در ا   یِ معنو  ی هاقصۀ آن انسان   د، یگو م

  ده یو با آن اعتراض همان   د،یدار  ذهنمن   دیدارم؟ اگر دار   تینارضا  ی لحظه اعتراض دارم؟    نیمن ا  د ییبو  دی کن

  .  دیهست
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  ا، ی از اول  خداوند هستند؛ برخ  اری داران خداوند هستند،  که دوست   م یداشت  ای امروز اول  ا؛یاز اول   برخ   د،یگو م

ها  موقع   بعض  دیدوز ها م موقع   که بعض  دیکن فضا را باز م  عنی  د،ی. اهل دعا هست د یها باشاز آن   دیشما هم شا

.  کنند  فَکان گوش مبه قضا و کن   کنند؟ کار مکنند، پس چه  که دعا نم  شناسم من م   ریقوم د   ی. اما  دیدر م

  .  کنند موقع قضاوت نم  چیه کنند اش فضا را باز م همه  نندیب در قضا ذوق م

  رضا که هست رام آن کرام از
ستنقضاشان شد حرام  ج دفع  

  ) ١٨٨١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خاص  نندیب هم   قضا ذوق در
  طلب کردن خالص   دیآ  کفرشان

  ) ١٨٨٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

سنظَنّ  ح گشود   شانی بر دلِ ا  
  کبود  یجامه  نپوشند از غم  که

  ) ١٨٨٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د؟ یعمل کن دیتوان م  تیسه ب  نیشما به ا می نیبب

  بزرگوار، بخشنده، جوانمرد.   به معن م ی: جمع کرکرام

. کنند دعا نم   هان یا  د،یقوم هست  نیشاءاله که شما از اإن   شناسم، م  ریقوم د  یکه،    دیگو م  ن،یبنابرا  پس

 کند  م   جاب یلحظه رضا ا  نی هستند. ا   راض  ماً ی کار نکند. داکار کند چه چه   خواهند نم  وجهچ یاز خداوند به ه   عنی

و    کنند و فضا را در اطراف آن باز م   افتد م    ن لحظه اتفاقیا  عن یکه قضا را دفع نکنند. قضا را دفع نکنند  

نورِ مؤتمن است، من قابل اعتماد هستم، من خودم قابل اعتماد   نیا  ندیگو م  کهنیا  یدارند. چرا؟ برا  تیرضا

اتّکا ن   ذهنمن   ن یقابل اعتماد هستم قابل اتّکا هستم، ا  یِار ی هش  ی هستم درون   . و  ستیمن است که قابل 

  دفع کنند.   خواهند را نم   شانیبزرگواران شده، و قضا نیها شده، ارضا رام آن   د،یگو م

و قضاوت حرام    ی. فضابند میکن ما فضا باز م   آورد م  شیما پ  ی لحظه برا  نیدر ا   که زندگ   هر اتفاق  د،یگو م

   خالص   کند کار م  ‐  بشودبو    عنی  ‐فَکان  قضا که قضاوت خداوند است اگر فضا باز کنند کن   نیاست. در ا

فضا را باز کنند و    کهنیبه ا  کنند م   لیرا حاال درست کن. فقط م  شدگت یهوهم  نی ا  ندیگو . نمدانند را کفر م

.  نند یب در قضا م  ذوق خاص   عنی خاص»    نند یب هم  عوض بشود. «در قضا ذوق   شان قضاوت نکنند تا زندگ 
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  د، یگو . مدیآ ذوق م   نیقدر اچه  دینیب م   دهد، نشان م  یوجود   قتیق که در ح  لیضلع چهارم آن مستط   نیهم

  در قضا.  دینیب هم هست. آن ذوق خاص را شما هم م یدگاریکه ذوق است آفر ییدر قضا ذوق است. جا

مسئله درست    میاشتباه کن   میبعد برو  میاصطالح ابله باشبه  ذهنمن   یکه ما    دهد را نم  نیا  معن  تیب  نیا

را قضا    نیا  میی بو  ، میدرد و مسئله بغلت  ن یب  ،میو درد درست کن   میدشمن درست کن   ، میمانع درست کن   ،می کن

  کرده است! نه.  

  ی که انعکاس فضا   دید  دیخواه   ول   دیقضاوت کن   میگو . نمدی نیلحظه بببهرا لحظه  تان اصالح زندگ  دیبا  شما 

با مردم    روابطتان  شود،دارد درست م   تانی قسمت ماد  است. حت  دردیاست، ب  ی ن  رونیشده در بگشوده

  شتریب  تانت یامنحسِ  شود، م   ادتری ز  ن قدرتتا  شود، خوابتان بهتر م شود، حالتان بهتر م   شود،  دارد درست م

  .  کند م تیهدا  راحتر شما را زندگ  شود، م

سنظَنّ   «ح  عن یگشود»    شانیبر دلِ ا    یخداوند   ّظَن سنح  دند یفهم  کهن یا  یگشوده، چرا؟ برا  شانیدر دل ا 

  قضا اتفاق  ی  کهن یمحض اطور است که به . چه پوشندکبود» نم   یجامه   «از غم  هانیدلشان فقط او است. که ا

ا  میدار  عتراضا  م؟یریگ ا مزع  میپوش م  اهی ما فوراً جامه س  آورد م   نیا  ؟ی کار را کرد  نیبه خداوند، که چرا 

  طلب کردن خالص». بله.   دی. «کفرشان آنیکفر است. حرام است ا نیا د،ی گو من نبود! م لیمطابق م 

  خَلقان غرقِ عشق  کشت نیا بنگر 
  حلق عشق   ییگشت گو ییاژدها
  ) ۶٢٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   دلربا ِدیناپد ییاژدها
  همچون کوه را او کهربا   عقل
  ) ۶٢۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هر عطّار کآگه شد ازو   عقل  
  اندر آبِ جو  ختیرا ر هاطبله
  ) ۶٢۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . صندوقچه  عن ی. طَبله بله

را    ش یجلو  ن، یاست ا  لی. گفت، سمیتا ما درست بفهم   برد کار مموالنا به    اصطالحات مختلف  د یکن توجه م  و

نمردیب  تواند نم   کس ما   . با  یجلو   میتوان الهمی ست یقضا  فرمان  قضا   .  اجرا هم  قَدَر  ما    ش یاست  است. 
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صورت  . و او هم زنده و آماده به میزنده بشو  اوبه    دیکه ما با  افتد م   در جهت  افتد اتفاق م  نیلحظه ابهلحظه

دار و سوت   نیبعدم ما  در مرکز ما است،  ز  میشنو  لحظه  نم  م یگذار پا م  ریهر  را  تو  ما    ن یما هم  م، ی نیب که 

  .  شوم . در غزل گفته، من دوستِ دشمن خداوند نممینیب تصوراتمان را م  م، ینیب را م  ذهنمن 

  حلق   نیا  د،یگو . مکند صورت اژدها مطرح معشق است. و اآلن به  یا یمردم غرق در در  که کشت  نیبب  د،یگو م

 عنیو دلربا است.    دیناپد  ی اژدها   نیدر برابرش مقاومت کند؟ نه. اما ا  تواند م  ذهنعشق مثل اژدها است. من 

   ذهنمن   عنی بلعد، ما را م ذهنهمۀ من  ای  قسمت ی چسب است. وقتو واقعاً دل  دید شود که نم ییاژدها

عقل    ا است، عقل ما درست است که مثل کوه است ولاژده   نیبه خداوند. ا  میشو ما زنده م   شود، م متالش

  .  د ی. اگر شما اجازه بدهکشد ما را به خودش م 

  هان یعطر و خواربار و ا  میعطار قد  جا،نیدر ا  فروشدرام   ها دگیهمان  دیدان عقل هر عطار، عطار م   د،یگو م

بدنم را نگاه   د،یمن را نگاه کن  میی گو . ممیفروش را م ها دگ یهمان  می ما هم در ذهنمان گذاشت  ر،ید فروخت م

  .  دیمقامم را نگاه کن د، ینگاه کن  اپولم ر  د،ی قدر خوشل است، صورتم را نگاه کنچه  دی کن

آب. و  یتو زدیر ها را، مها را، صندوقچهطَبله  نیاژدها، آگه بشود همۀ ا نیعشق، از ا نیاز ا د،یگو م  ،هرکس

 نیبه ا  دیزیبر  ی یرا    تانیها دگ یهمان   دیتوان جو؛ شما م   دیگو را مطرح کرد، حاال م   لیدوباره س  ل؛یس  نیا

  ببرد؟  شود که رد م  ییجو

و    دیآ ور م که از آن   آب قرار بده  انی جر  نیا  ا یتابش    نیو خودت را در معرض ا  فتیجو ب  ن یا  ی. اگر توبله

  ت یب نیبله، ا ستم،یبا شیجلو توانم نم  رید دییشما بو د،یست یبا شیجلو دیتوانکه گفت نم  ،ستینَا شیجلو

  خواهد بود:    دیمف ل یهم خ

  تا ابد ییایجو برن  نیکز  رو
َلم نی   دْفواً اَحک ّقاً لَهح  
  ) ۶٢۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دیاژدها را د  نیو ا  دیرا د  ی ور آن   لیفضا را واقعاً گشاد و س  آمد. اگر کس   نخواه  رون یب  ریجو د  نیکه از ا  برو

   زندگ    یقرار بوده که به آن    و  ستین   ذهن  ریتصو  نی نگه دارد و ا  تواند نم  ریرا د  ذهنمن   نیکه ا  دیو فهم 

ا  نی مان، در اهمه   میزنده بشو ا  رینظ  قتاًی حق  کهن یا  ی برا  د،یآ نم  رونی جو ب  ن یصورت از  جهان    نیخداوند در 

کردن   هیتشب  کهن یا  ای  اسیما به ق  نی. بنابراستیجهان ن  نیما در ا  رینظ  میما هم که از جنس او هست  ست،ین
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  ن یا  دیدان که م  طورن ی. و هممیزن ساخته شده دست نم   جهان ن یا  یزها یچ  ازکه     ذهن   ر یتصو  ی خودمان به  

  .  رید جانیها را اآن  م یخوان است که مرتب م دیسوره توح  ۴ هیآ  نیهم

لَمدٌ »  «وحا افُوك لَه ني  
  و نه هيچ كس همتاى اوست. 

  ) ۴ هی)، آ١١٢سوره اخالص (  م،ی(قرآن کر

. ست یجهان ن نیما در ا یهمتا  ای ما   رینظ  م،ی. ما هم چون از جنس او هستستین  کسچ یخداوند ه  ی همتا  عنی

. چون  یزیچ   یکردن خود به    هیشب   عنی  دگیچون همان   میبشو  دهیهمان  یز یبا چ  میما حق ندار   نیپس بنابرا

 ت یب  نی. پس امیبن  دیما هم نبا  ،یز یچ  یبه    هیخودش را تشب  کند نم  ای  ه،یخودش را تشب  تواند خداوند نم

  : دهد م  معن

  تا ابد ییایجو برن  نیکز  رو
َلم نی    قّاً َلهد حْفواً اَحک  
  ) ۶٢۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ،  اآلن هست   نیهم   ،و تو هم چون از جنس او هست  ستیخداوند ن  هی جهان شب  نیدر ا   یز یکه چ  دیدان م   عنی

  :ت یب نیا طورن ینکن. بله. هم سهیمقا ی زیخودت را با چ 

  ریحسابش م چیرفت، ه  عشقیکه ب  عمر 
  ری عشق، در دل و جانش پذ اتستیح آب

  ) ١١٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ب   عن یلحظه بدون عشق،    نیا تجربه کردنِ  د  ای   زندگ  ریبدون  اگر با  اگر بذرد،  مرکز خود،    د یخداوند در 

  .  یبه حساب عمر بذار  دی نبا هانیبه حساب عمر نگذار، ا دیرا با نیبذرد، ا ذهنبذرد، اگر با من  ذهنمن 

  ریحسابش م چیرفت، ه  عشقیکه ب  عمر 
  ری عشق، در دل و جانش پذ اتستیح آب

  ) ١١٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

بله. پس عشق آبِ    م،یکن   زندگ  یطور ن یکه ا  میامدین  ست، یجزو عمر ما ن   نیا  گذرد، م   عشقیلحظه که ب  نیا

است که شما فضا را باز    نیمعادل ا  نیو ا  دیریتا در دل و جان آن را بپذ  دیاست و شما فضا را باز کن   زندگ

  د یی گو م   عنی  د،یکن به الست اقرار م  ای  دییگو لحظه شما بله م   نیبه اتفاق ا  ایلحظه    نیدر اطراف اتفاق ا  دیکن م

  : میخوان   مکه دائماً تیب نیا طور ن یهستم. و هم  که من از جنس زندگ 
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  خدا غيِر خدا را خواستن از
افزون ظَنلّ ستو، ک  کاستن  

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

  ا یکن    لیکه ما را به خودت تبد  مییو از خداوند نگو  مینکن   ییلحظه فضاگشا  نیو در ا  میداشته باش   ذهنمن  اگر

عشق    یجا اگر به   م،یو عشق او را در دل دار  میاول گفته ما از جنس او هست  تیخودت را به ما نشان بده، که ب

صورت تمام    ن یدر ا  م،یآن را از خداوند تقاضا کن  و   میدلمان را ببند  م،یاصطالح ببندعشق به   ر ید  ز یچ  ی او به  

بهتر است و در واقع نابود    شتریخواستن، فکر هرچه ب   از خودش را   ر ی. از خداوند غمیده را بر باد م   مان  زندگ

  . دیگو را م  نیخود است، دارد ا  کردن تمام زندگ

  دت یام  ستی همه طمع بر آن نه، که درو ن تو
  ید یرس  یسو نیاول تو بد یِدی ز نوم که

  ) ٢٨٢٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. ما تا حاال به خداوند، به   نداشت  دیبذار که در او تا حاال ام  یزیرا و طمعت را بر آن چ   دتیام  ۀهم  دیگو م

ام و    م یریب  زندگ   ها دگ یاز همان   می خواست بود، ما م   جهان نیا  ی زهایبه چ  دمانیام   م،ینداشت  دیمرکز عدم 

  م، یت حس وجود خواس  م،یخواست  تیو هو  می خواست  ندگما از هرچه ز  عنیاول»    یِدی کردند. «نوم  دیندادند، نوم

که در طول    دید  دیخواه  دی. اگر درست دقت کنمیشد  د ی به ما درد دادند فقط، ناام  هان یا  م،یخواست   خوشبخت

است   نیا  اش چه بوده است؟ معن  اش کرده است. معن  دیشما را ناام  د،یخواست   که زندگ  یز یاز هر چ  تان زندگ

به همان غزل: «مر عاشقان    میمرکز عدم است. و برگشت  عنیآن سو است،    و زندگ   د یام  ی. جا سوکه برو به آن  

  : دیگو غزل م ه یرا پندِ کس هرگز نباشد سودمند»، بق

  سرگشته و عاشق چو ما  ست ی آسمان گر ن نیا
  : بسستَم چندْچند! گفت  ی آمد  ر یگردش او س نیز

  

  دمد و او در هر شافش م  ییچو سرنا عالم
  زان دو لبِ چون قند، قند  ن،یق ی دارد  ییناله هر 

  

   در هر دل ، در هر گل دمد که چون در م نیبم
  دهد، کافغان برآرد از گزند   دهد، عشق حاجت

  ) ۵٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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دارد حرکت    گردد کائنات است، دارد م   ن یکه در ا  ی زیکه در فضا است، آسمان است، هر چ   ی زیهر چ   دیگو م

  ن یمثل ما، در ا  ستیکه در او است، اگر عاشق ن  یز یهم آسمان هم هر چ  عن ی  اتش،ی آسمان و محتو  نی. اکند م

نم  دائماً    شیتواآسمان و مح   ۀ. پس همریبس است د  گفت م  آمد، م   ریس  گشت، صورت  عاشق هستند و 

  ی شاد   عن ی  رندیگ هستند، هر لحظه از لبِ چون قنِد او قند م   که هر لحظه شاکر   گردند؟ چه م   ی. براگردند م

جامد    ذهندر من   م،یداشته باش  ییایپو  دیکه ما هم با  دیبو  خواهد . پس م ذهناز انسان من   ریغ   رند،یگ م

ا،  هشاف دارد. در مورد انسان   ی سرنا است و به اندازه هر موجود  یمثل    عالم  نی ا  دیگو . و ممیبست  خی  میشد

صورت از دو لب    نیدر ا  م،یکرد م   ییسرنا است. و اگر ما فضاگشا  نیا  یها از شاف    یدر واقع    هر انسان

  دار یب  میخواه . م میکن به درد م  لیتبد  میریگ را م  زندگ  یروی . حاال، ما نآمد م  رون یمثل قند خداوند، قند ب 

  جا ن یها، ادر مورد انسان   می کن است. خداوند، فرض م    برعکس قانون زندگ  ن یکه ا  م ییو بو  دهیپد  ن یاز ا  میبشو

بلند    یشاد   یفقط صدا  زند م    و وقت  زند ساز است و او م   ی   یاز تارها    ی  هر انسان  ای است    یی سرنا  ی

  . مبزن دیمن نبا زند . پس اگر او مشود م

چون ما    دمد، در م  ذهنبه من   عنی  دمد به گل در م   وقت.  دمد در م  ی جورچه   ن ی فضا را باز کن بب  دیگو م

  م، یاز جنس گل نشو  میریگم   میلحظه تصم  نی. پس ما ادیآ مان در مناله   د،یآ مان در مفغان   م،ی کن مقاومت م

دهد،  . «حاجت میبشو لیاست که به عشق تبد نیما ا اجی احت میشو ما متوجه م دمد در دل م . وقتمیدل بشو

زنده شدن به عشق است و    ازت ی چه است. ن  ازت یانسان ن   یکه ا   کند م   ی ادآوری دهد»، هر لحظه به ما    عشق

  ۀ نال  م،یبن  هودهیب  ۀنال  کهن یا  یجا. بهات دگ یبه همان  زنم م  بی آس  زنم، بش و من گزند م  ارانهیدرد هش

   یخواب ذهن است که انسان با    نیکه ا  دینیب . پس ممیشو به او زنده م  میدار  میدان م  م،یکن م  ارانهیهش

و    دنیکنند و از دست بروند شروع کند به نال  رییها تغها در مرکزش باشد، آن بشود، آن  دهیهمان  زهایتعداد چ

  . ری د میفهم را م   نیما ا هاتیب  نیغلط است، حداقل از ا نی غصه خوردن و عزا گرفتن. ا

  آخر بو؟ نه  بر ک  را ز حق گر برکن دل
  لحظه برتانست کند  یکه دل از او،  کس  جانْیب

  

  بام رو  نیبس کنم، تو چست شو، شب بر سِر ا من
  جان به آوازِ بلند  یدر شهر زن، ا غُلغُل خوش

  ) ۵٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  کردن.   یبانگ و آواز برآوردن، شور و غوغا کردن، شاد  عنیزدن:  غُلغُل
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  ی شو م  ده یجسم همان  یبا    ی رو م   ی آور مرکز را از عدم در م   ، کن از ما، شما دل را از خداوند م   کند سوال م

  ؟ یبذار   خواه  م  یز یبه چه چ  ، کن دل را از خداوند م  دیگو خوب است؟ م  نی مرکزت، ا  یگذار و آن را م 

  دیکه نبا‐   کن به من که دل را از خداوند م   ییبو  یشو  سرانجام متوجه م  ؟ یببند   خواه  م  ی زی ه چه چب

  ؟ ی تا حاال فکر کرد   ؟ی بذار  خواه  م  یز یبه چه چ  کن اگر از او م   ‐ما خداوند است    چون گفته دل اصل  بن

   ی که    که دل از او». هر کس  جانْ کس  یهم پس بفهم: «ب  نیا  ؟ بفهم  خواه سرانجام. باالخره م  عن یآخر  

. امروز گفته مرکز تو خداوند است و  م یکن لحظه دلش را از او بند جان ندارد، اگر بتواند بند و ما به زور م

پس  ،یشو م  جانیب یبشو ی رید زی. اگر عاشق چ خداوند هم خداوند را دوست دارد، پس تو عاشق او هست

من خاموش کنم،   دیگو م   م،ی را گفت   هانی. اشود چه م  دی گو او. خُوب اآلن دارد به شما م  یرو   ی گذار را م  تدل

  ده یهمان  که درحال  عن ی. شب،  میها را و حرف زدن ذهن را تمام کنصحبت   نیا  ا یب  شو چست شو  ای بس کنم، تو پو

 اش  بام رفتن معن  یبام، باال  پشت   یباال  میکه برو  میفضا را چنان باز کن  م،یکن م  با ذهن و در ذهن زندگ  میهست

  جهان ما را به خودش نکشد.  نی در ا یز یچچ یاست که ه نیا

  یی به جا  د یبرو  د،یشد  ییگشااآلن با فضا   د، ین یبب  دیبرو  شما   بام رو»  نیبس کنم، تو چست شو، شب بر سرِ ا  «من

   زندگ   عن ی.  دیبخوان  یآوازِ بلند  ی  ییتایجا در شهرِ  نتواند شما را جذب کند و در آن   دگیهمان  چیکه ه

با نعرۀ عشق، با آواز    دیجان، هم خودم، هم شما که جان من هست  یا کند.    انی شما ب  ق یخودش را بذار از طر

  ، بله. نه نترس  ،ذهن ی هااز ترسمان، از ترسِ من  میکن پچ منترس. ما پچ عن یبلند، 

  :میاقبال خوانده  ت، یدو ب نیا طورن یهم  و

  م ینیرا نب  شیدلبر خو تا
  مینیدر تَکِ خونِ دل نَش جز 

  

  حتی از نص میبِه نشو ما
  مینیگمره عشق آن بِه چون
  ) ١۵٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

است و اآلن هم در مرکز ماست، متوجه    و دلبر خودمان را که زندگ  می تا ما فضا را باز نکن  دیگو م  نیبنابرا  پس

را    ذهنمن   میتوان خورد، ما نم   میخون دل خواه  فقطخورد.    میغصه خواه  شهیما هم  م،ینی آن را نب  م،یآن نشو

اصطالح را به  نیا  ات ذهنکار را نکن، آن کار را بن و در من  نیا  ر؛یهمد  حتِیبه نص  میو شروع کن  مینگه دار

  م؛یحالمان را خوب کن  م،ی توان ما نم  حتی. نه، با نصم یرا بهتر کن  ذهن ی هامن  نداز،ی را ب  یشامل کن، آن 
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  م ی تا مر بفهم  دیرس   م یبه درد خواه  م،یبن  یراه ما را چنان زده، چنان ما را گمراه کرده که هر کار   او   کهن یا  یبرا

ما را    می. اگر از جنس عشق نشومیاز جنس عشق بشو  عن ی  ارانهی هش  م،یاز جنس او بشو  دیبا  ییکه با فضاگشا

  گمراه خواهد کرد. 

  : تیدو ب نیا طورن ی است. هم مهم تیو دو تا ب میااست که قبال خوانده  تی هم دوتا ب نیا

  شدَست جانم نیبا تو قر  تا
  جا که روم، به گلستانم  هر 

  

  دل شد  نیصورتِ تو قر  تا
  بر آسمانم م،یبر خاک ن 

  ) ١۵۶۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 ییگشافضا   ا ی  م یگو لحظه بله م  ن یو به اتفاق ا  آورم م  ادمی الست را     ! وقتد؟یتجربه کن  دیتوان م   د ینی بب  شما

شده گشوده   یبله فضا  ستی مهم ن  میآن برا  دهم، نم  تی اهم  دهد نشان م   لحظه  نی که ذهنم ا  یزیبه چ   ای  کنم م

مهم است و کن  و قضا  بنابرامهم است  او    عنی  شوم؛ خداوند م  ن یمن قر  نیفکان مهم است، پس  از جنسِ 

 روم هرجا که م  م،یاز جنس او بشو دیبا میبشو زندگ  نیقر کهن یا یشدست جانم»، برا نی . « تا با تو قرشوم م

درواقع    شود، گلستان م  شود، خار م  شود، خوب م   شود، جهان بد م  نیکه ا  دینیب . پس م شود گلستان م

  جا گلستان خداست.  عدم همه  دِیبا د کند، را ذهن درست م هانیا

دل من شده، دلم از جنس تو   نیقر تو، معشوِق ازل صورتی که صورتِ ب  دل شد»، از زمان نیصورت تو قر «تا

  . از جنس آسمان هستم، بله.ستمیاز جنس جسم ن رید صورتن یدرا ارانه،ی شده، هش

  م، یبرگشت  دوباره

  

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل شماره 
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  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل شماره 

  
  ذهن) (شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣شل شماره

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

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل شماره 

  ست یتو ن یِجز وال دل به  نیحق آنكه در ا به
  ست یتو ن یِایاو نشوم، كاو ز اول  ول 

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

او را اجرا    که ما دوست  دیدان . معدم بلوغ معنوی)](مثلث    ١١[شل شماره باشد    دهیاگر مرکزمان همان   پس

م  هاز یچ  دوست  م،یکن نم اجرا  هم  م یخواه  شیاندی ابیدچار کم   صورتن یدرا  م،یکن را  ما    طورن یشد.  ارزش 

پ   اس یبه ق   میگفت از جنس جسم بشو  امروز  .میشو از جنس جسم م  مان، یها دگی به همان  کند م  دایکاهش 

است و عدم بلوغ     خام  نیکه ا  میدان باشد، م    جسم  یار یما هش   ی اریهش  کهن یو ا  دیافت م   سهیبه مقا  د،یافت م

  . ستندیها مهم ناند، انسانمهم  هاز یحالت فقط چ   نیاست و در ا یمعنو
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برا  میاگفته   بارها با  یکه  انسان  همان  دیانسان،  نه  باشد  انسان   ها، دگ یمهم  م ما  را کنار    ن ی ا  م،یگذار ها 

  شود،  عوض م  دید  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل شماره   شود مرکز عدم م  . وقتمیچسب  را م  ها دگ یهمان 

فکر و حرف و    المث  جهیو درنت  می فهم ارزش خودمان را م  م،یکن م   دایپ  یمعنو   پختگ  م،یشو م  شیاندفراوان

  .  میشو نم نیو دروغ میشو م  نیراست  م، یکن را اجرا م هاآن  م،ی کن  تعهد م  جادیا شود، م   یعملمان 

. اگر واقعاً او و عشق او  ستین  ی رید  ز یجز خداوند و عشق او چکه در مرکز ما به   م یشو متوجه م  نیبنابرا  پس

 م یشو و متوجه م   شود ما فراوان م  یبرا  زیچهمه   م،یشو م  شیاند که ما، فراوان  دید  میدر ما کار کند، ما خواه 

  .رانی نه د م،یخودمان هست  ذهندوست من  نه. م یستین رید  ذهنکه ما واقعًا دوست من 

 ١۴[شل شماره و    ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل شمارهدو شل    ن یا  طورن یهم  و

  ی هاها، شل شل   ت،یب  ن یا  دهم با  حیرا مختصراً توض  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

  هستند.   ضلعشش

  ذهن)] (شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل شماره

  ست یتو ن یِجز وال دل به  نیحق آنكه در ا به
  ست یتو ن یِایاو نشوم، كاو ز اول  ول 

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  م، یکن  ما الست را انکار م  م،ینیب م  ها دگ یهمان   قیاشغال شده و ازطر  دگ یمرکز ما با همان   که وقت   دینیب م

خداوند هم   یاجسام هست، اصال  وال  یهست، وال   یرید  یخداوند، وال   یجز والنه در دل ما به  م،ییگو م  میدار

  .ستین

با حقیقت  (شش محور اساس زندگ    ١۴[شل شماره   ضلعشش   یو برعکس آن    ستیکار به سود ما ن  نیا

عمال    میشو و متوجه م  میکن اقرار الست م   م،یو تسل  ییگشابا فضا   میکن مرکز را عدم م  که وقت  وجودی انسان)]

  م یسپار خودمان را م  صورتن یدرا  او هست؛  و در مرکز ما خداوند هست، فقط دوست   میشو از جنس بودن م 

  ی مثنو   اتی. امروز در ابمیکن ما فضا را باز م   دهد،و ذهن ما نشان م  افتد م  فکان، هر اتفاقدست قضا و کن 

قضا    نیا  م،یکن دعا هم نم  م،یکن نم  تیشا  میکن که فقط فضا را باز م  میهست  ییا یکه ما از جنس اول   میخواند

  شود  مرکز ما عدم م  که و از وقت  .دهد م  رییما، ما را تغ   ارانۀ ی فکان با درد هشن قضا و کن یا  جهیبرگردد و درنت

و هرچه جلوتر    میشو و از حوادث بد مصون م  سدینوم    ین  رون، یانعکاس مرکز عدم ما را در ب  ، قلم زندگ
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  ت ینهایبه ب  میو دار  شودتر م درون گشوده   یفضا   واشیواش یو    میدار  به خاموش  ل یکه ما م  نمیب م   میرو م

  . بله. میشو او زنده م داشت گرام  عنی او فراوان تینهای خداوند و ب

  : خوانم است، دوباره م  عال اریبسار ی بس تیرا که ب تی ب نیبه غزلمان، ا میبرگشت

  ست یتو ن یِجز وال دل به  نیحق آنكه در ا به
  ست یتو ن یِایاو نشوم، كاو ز اول  ول 

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  کند  او در مرکزمان اقتضا نم است که وجود او در مرکزمان و دوست نیما گذاشته ا  ی که خداوند برا قانون نیا

ما است    ذهنو آن هم من   م یاز او هست   ریغ  یز یچ  ی  اوری ما دوست و    ول  میاز او بشو  ریغ    یاوری که دوست و  

  . دیکار بن دانست که چه  دیلحظه خواه  یشما  دیشو داریتوهم. اگر ب نیاز ا میشو م  داریو ب

  اول؛  تیبعد از ب خوانم م  تانیرا هم برا تیب نیا

  ن ینش ششی پ نهیچون آ ،یشاهد نیجا که ب  هر 
  درکش در نَمد  نهییآ ،ناخوش نیجا که ب  هر 

  ) ۵٣٧شمس، غزل  وان ید ،ی ( مولو

از جنس خداوند است و او در تو    ارانهی هست که مرکزش، هش  که کس  یدیهرجا د  عن ی  »ی شاهد  نی که ب  «هرجا

  بذار   .نینش   ششیپ  نهییمثل آ  صورتنیدرا  ،کن م  ییرا شناسا  و تو هم در او زندگ   کند م  ییرا شناسا  زندگ

است که از جنس   ن یما ا  تی مأمور  نیترما و مهم   تیمأمور  نیباشد اول   ادمانی .  ندی تو او خودش را بب   ۀ نییدر آ

  .  مین ی. خودمان هم خودمان را در خودمان ببنندیتا مردم خودشان را در ما بب م یبشو نهییآ

صورتِ حضورِ ناظر. اما هرجا ناخوش به   م،ینیب خودمان را م  ذهنمن   میداشته باش  ذهنمن   م،یبشو  نهییآ  اگر

   کن کرده و فکر م   ییرا شناسا  ذهننکرده و من   ییکه خداوند را در درونش شناسا  یدیرا د  کس  عن ی  یدید

  را بش در نمد.  نهییآرا پنهان کن.  اتنه ییآ صورتنیدرا  ، باش ذهنعاشق من  دیبا

  ی های و گرفتار   ندیب م  نهییخودش را در آ  ذهنآن من   ،  را نشان بده  اتنه ییاگر شما آ  د؛یگو را موالنا م  هانیا

   اگر کس   بند.  رییخودش جداً بخواهد تغ  دیبا  کس  یاست.    ییکارافزا  نیو ا  دهد خودش را به تو نسبت م 

را به او نشان    تاننه یی آ  دییای است و ناخوش است و قصد اصالح ندارد، شما ن  ذهنمن   کند فکر م  یطور جد به

  شد.   ناراحت خواهد ندیها بب و درد   ذهنصورتِ من . اگر خودش را بهندی شما خودش را بب ۀ نییکه در آ دیده
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  د یو شا  شود دشمن شما م  د، ییگو م   را به کس  ی  رادیظن اِ با حسن   وقت  دیاو تجربه کرده  دیادهید  کهن یکماا

من را بو به من.    یرادهایکه لطف کن ا   دیکه او به شما بو  دینکن  دایپ  تان را شما در زندگ  ذهنمن   چیه

که تا    میدار  ییگشافضا   قدرن ی. ما ادییما را به ما بو  یرادها یشما ا  م،یبرادر هست  م،یهست   ق یرف  م،ی هست  دوست

  او دشمن شما خواهد شد.   د،یینگو د،یی. نگومی کن اصالح م میرو را م  نیما ا دیی را به ما بو  رادیشما ا

طلب داشته    یروز  ی. مر  کنند م  دایکند، متأسفانه مردم با درد پ  دایخودش پ  دی. بذاردیگو را م   نیهم  دارد

   . طلب واقع میبه همت و طلب صحبت کردد. در برنامه قبل راجع نباشند، طلب داشته باشند. همت داشته باش

  خواستن. یخوب زیچ   ی عنی. همت  دیآ م  از همت واقع

. هرچه که  ستیهمت ن ری آن د د،یخواه  م  دگیرا؟ همان  دگ یهمان  ی ای دی خواه لحظه شما خداوند را م نیا

از همان م   دگیشما  زندگ   دیشو دور  م  شود، م   شتریب  و درصدِ خواستِ  بهتر  دارد  چ   شود، همتتان    زیشما 

  است.   قی و آن موقع طلبتان حق دیخواه م  یترباارزش 

را به   رادشیا کهن یمحض ااست که به  نیهم ا ارشی عوض بشود و مع خواهد دارد که واقعاً م  کس ق یحق  طلب

  . شود خودش، ناراحت نم یبه کار کردن رو  کند شروع م کنند،  گوشزد م او

  ست یتو ن یِاگر فدا غم،یجانم ب مباد
  ستی تو ن یِچشمم روشن، اگر سقا مباد

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  است: نی قانون ا عن یچه؟   عنی شود، تو نم  یکه جان من بدون غم نباشد، اگر فدا دیگو م

شده و خود  گشوده   یرا، رها نكنيم تا فضا   ذهنرا، من   ن یلحظه ا  نیا  م،ینکن  زندگ   ی را فدا  ذهنما جان من   اگر

را شما تجربه    ن یبا غم خواهد بود و ا  شه یهم  عن یما دچار غم خواهد شد،    ذهنجان من  نیا  م، یر یرا ب   زندگ

تو را    کور بماند، اگر م   ذهن ور مثل چشم من طن ینور نداشته باشد، هم  عن ی. و چشمم روشن نشود،  دیاکرده 

  .  کنم پخش نم

م  پخش م یجور او را چه با زنده شدن با او.  ،یی با فضاگشا کنم؟  

  کنم،  درد. اگر من درد پخش م   کنم؟ پخش م   یز یچپس چه  کنم، جهان پخش نم نیرا در ا اتیمن آب ح   اگر

  . کند نم هیتو گر یچشم عدم من روشن نشود، اگر برا   عنیاست.  ذهنچشمم کور بشود. چشم کور، چشم من 
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مباد چشمم روشن، اگر    «  .ست» یتو ن   یفَدا هم درست است. «اگر فَدا  ست»،یتو ن  یِاگر فدا   غم،ی جانم ب  «مباد 

  ست» یتو ن یسقا

  ن یکه ا  د،یکردنتان باش  مواظب درد پخش  د،یکن خش مدرد پ   . وقتدیدرد پخش نکن  دیشما مواظب باش  پس

  بله. دهد، است که آب م   سقّا کس ای سقا خداوند.  یبودن است، نه سقا ذهنمن  یِما سقا   درد پخش کن

شماره   نیا من   ٩[شل  م  ذهن)](افسانه  پخش  نم کند درد   . من  نیا  خواهد د  ذهنشل  با  فدا کند.    د ی را 

(حقیقت    ١٠[شل شماره شما   دیمرکز را عدم کرد  وقت  . ولمیرا نگه دار  ذهنمن  دِید  م،یخواه ما م   ذهنمن 

و   شود رها م ذهنمن   هودۀیکه با مرکز عدم جانتان از غم ب دیفهم م   دهد، م معن تیب  نی، اوجودی انسان)] 

.  د یکن م   زندگ  یرا فدا  ذهنمن   دیدار  واشیواش یو    دیکن پخش م  اتی و شما آب ح   شود روشن م  تان چشم عدم 

  مرکز شما.  ای به درون شما  دیایب  تا زندگ  دیده را م  ذهنمن 

  : تیب  نیا طورن یهم  و

  ما بر غم حرام و خونِ غم بر ما حالل  خونِ
  ش یشد در خونِ خو د،یکو گردِ ما گرد غم هر 

  ) ١٢۴٧شمس، غزل  وان ی، د  ی(مولو

است، حرام باشد اگر به غم تبديل    که خون من که زندگ   دییگو م    عنی   د؟یرا عمل کن  ت یب  نیشما ا  شود م

آن حرام   را به مانع، مسئله، درد و دشمن تبديل کنم، خون ما بر   کار حرام است بر من که زندگ  نیا  عنیبشود.  

متوجه غم بشوم، همان  کهن یا  اما  است. ببخشم و  را  ا  دگی من رنجشم  بفهمم که  و  رها کنم  از    نیرا  غم من 

  کارِ حالل  نیا  ست،یبنم که غم من از چ  ییو شناسا  زم یحالل است. اگر خونِ غم را بر  نیا  د،یآ م  دگ یهمان 

  غلتد؟  واقعاً در خونش م  گردد، که دور شما م  که هر غم  دهد در مورد شما رخ م   دهیپد  نیواقعاً ا  ایآ  و  است.

 اش دگیهمان  کهن یا  یبرا  رود، غم از بين م نیا  ییدر اثر شناسا  د،یآ که از کجا م  د یکن م ییشما شناسا  عنی

  .  رود از بين م 

  اگر به غيِر تو است دمی مباد، ام وفا
  ست ی تو ن یِباد وجودم، اگر برا خراب

  ) ۴٨٠شمس، غزل  وان ی، د  ی(مولو

   ما از جنس زندگ   عنیبه اَلَست،    دیآ . وفا ممیاَلَست را وفا کن که    میهست  دواریما همه ام  عنی  دم»یمباد ام  «وفا

. ما  دیکه در مرکز شما خداوند است و شما دوستدار او هست  د یگو که، م  د یگو اآلن هم دارد م  نی. هم میهست
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که ما    میدار  یدیبه آن؟ همچو ام   میکه آگاه بشو  میاوریبه مرحله عمل در ب  م،یموضوع را زنده کن  نیا  میتوان م

که  ‐ بنم    یریبا سبب د  ،ی ریاز تو با اسباب د  ریکار را به غ  نیا  خواهم اگر م  دیگو م   م؟یبه الست وفا کن 

  صورت نخواهد گرفت. نیا صورت،ن یدر ا ‐است  طورن یهم ذهندر من 

که به تو برسم، به تو زنده    رمیگ را به کار م  جهاننیا  یها اگر اسباب   ستیبه وفا ن  دم یام   عنی  دم»یمباد ام   «وفا

  کنم.  ییبشوم، تو را در مرکزم شناسا 

قرار بدهم،   آب زندگ  نیَفکان قرار بدهم و اخودم را در معرضِ بادِ کن   کهن یا  یجاباد وجودم» من به   «خراب

وجود من را که چهار بعد دارد، خراب    نی. ادهم قرار م   ذهنقرار بدهم، خودم را در معرض عقل من    خرد زندگ

  شود،  فکر ما خراب م  شود، بعد ما، جسم ما خراب م   اردر چه   ذهنکه در اثرِ کار من   دینیب خواهد کرد. شما م

  شود،  م  ییجدا  شود، حسادت م   شود، ترس م   شود، از جنس خشم م   کهنیا  یبرا  شود، ما خراب م  جاناتیه

  م، یجان ندار  شود، وجود ما خراب م   شود، نشدن و حرص و طمع م   ریحالت س  شود، منقص    شود، م  دگ یهمان 

  . می ندار ییای پو م،یست یزنده ن

  کند،  پخش م   ورن یخدا، ا  شیاز پ  آورد م  ورن یاز ا  یزی چ   ی   ای  شود م  لیتبد  ه  گردد،  است، م  ای پو  کس  هر

  . خورد م  دگیغم همان ،ییجا ی کرده است   است، زنده است. مرنه کز ایآدم پو نیا

  ن یا  میدار  همۀ وجود ما و هر امان  عن ی.  ستیتو ن  یخاطر تو و برا وجودم خراب خواهد شد، اگر به   دیگو م

  د یای از ما ب  د،یآ ور مکه از آن   هر برکت   ای را     زندگّ فَر   ای به فکر و عملمان،    میزیبر  می اوریرا ب  است که خرد زندگ

  ن یا  دیگو م  ست،یراه ن  نیما در ا  یچهار بعد ما کال، همۀ کارها   ایوجود ما    نیبشود. اگر ا  یجهان جار  نیبه ا

  خراب خواهد شد. 

فکان  ابزار شما قضا و کن   ای: آ میپرس اول م  میدار  ؟ی با چه ابزار  ،یواقعاً با چه اسباب  دیشما از خودتان بپرس  حاال

  جه یاسباب شماست، نت  دهد که ذهنتان نشان م  یزیاگر آن چ   دهد؟ که ذهنتان نشان م   یزی آن چ  ایاست  

  نخواهد داد.

   ی  مییگو م  م،یدار  دیکه اگر وفا ام  دینیب م  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره    ذهن. با نگاه افسانۀ من بله

  ی ها ی ابی. ارزدیبه کار نَبر می است که امروز گفت هنذمن  یهااسباب  لۀیوسشد، به  م یزنده خواه  به زندگ یروز 

اصطالح خراب را به    و زندگ  ذهن. وجود خراب من دیبه کار نبر  یمعنو   شرفتیپ  یریگرا در مورد اندازه   ذهنمن 

خراب شده است، هر    بدنمان خراب شده است، روابطمان   ذهنکه در من   دینیب . شما مدیریدرست نگ   یجا به
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که: «نه    دیی شما، نگو  دیریخوب نگ   زیچ   یجا را و دردها را به   یخراب  نیخراب شده است. ا  مان جهان ن یا  زیچ

که دوباره    می دار  د یهم ام  ،یی به فضاگشا  میاگر شروع کن   ول !  تخوب است، اوضاع خوب است.» خراب اس

  خواهد گرفت و وجود ما خراب نخواهد شد. ان یپا یخراب ریهم د م،ی کن ییرا شناسا  زندگ

  کننده است:  داری ب اری باز هم بس اتیاب نیا و

  کس را و گر هم بنگرم  ننگرم
  بهانه باشد و تو منْظَرم  او

  ) ١٣۵٩دفتر سوم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

ر و صبر عاشقُتواَم در ش نعص  
مصنوع ک عاشق بر؟باشم چو گ  

  ) ١٣۶٠دفتر سوم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

د  عاشقوخدا با فَر ب نعص  
د  عاشقواو کافر ب مصنوع  

  ) ١٣۶١دفتر سوم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  و نظر انداختن.  ستنینگر  یی: جامنْظَر
  بد است. ای وضع خوب است   عنیاز نعمت و بالست،  ه یکنا  جان یو صبر: در ا شر
  کافر.   عنی گبر

  . نندگیآفر  ای نش ی: آفرصنع
  شده.  دهیمخلوق، ساخته شده و آفر عن ی مصنوع

در   نمی تو را بب  کنم، م  ییگشامن دائمًا فضا   عن ی.  کنماز تو نگاه نم   ریغ  یزیچ  که من به  دیگوسه بيت م  نیا

  مرکزم. 

آن بهانه است که تو را    دهد، که ذهن نشان م   رونیب  زیبنگرم، فقط آن چ   دیگوکس را» و اگر هم م   «ننگرم

و از خرد    م ینی او را بب  م یاست که، ما بتوان  یابهانه   ای است که،    ن یا  یبرا   ،ی هر کار  ،هر اتفاق   نی. پس بنابرانمیبب

  .  مانذهننه از خرد من  م،یاو استفاده کن

  ی دگار یعاشق آفر  بد، من   ای  دهد بد است، ذهن من خوب نشان م  ایکه وضع من خوب است    کند فرق نم   دیگو م

  . نمیآفر خودم با ذهن خودم نم   ، نی آفری من ب قی لحظه از طر نیتو ا خواهم تو هستم، م
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   بشوم. موقع شر وقت   چیوضعم خراب است، گ  عن یپس موقع صبر،    میآ صنع تواَم در شُر و صبر»، نم  «عاشق

نه!   دانم، م   میمن داشته باشم، بلند بشوم بو  م،یگم بشوم در فکرها  دهد، وضعم خوب است و ذهن نشان م

  . نی آفریتو ب خواهم من دائماً م 

که ما عاشق    دیکن . دقت مستمیساخته شده ن  ز یعاشق چ  ‐ذهنمن   عنیگبر    ،ذهنمن   عن ی‐مثل کافر    من

در مرکزمان، از    میگذاشت  م؟ی نیب ها مآن   قیدر مرکزمان، از طر  می ها را گذاشتو آن  م یساخته شده هست  یزهایچ

  ن یاو، ا  قی از طر  ندیافریخداوند ب  لحظهنیاست که ا  نیکه عاشق ا   : هر کسدیگواآلن م   م،ینیب ها م آن   قیطر

و از    گذارد را که ساخته شده در مرکزش م    میباور قد   یساخته شده، مثال    زیکه چ  کس  هر  آدم «فَر» دارد.

  «کافر» است.   نیا صورتن یدر ا ند،یآن بب قیطر

باشد؛   دیما با  یحالت عاد   ست،ین   آلده یهم ا  ن یا  کند، م  ف یکه موالنا تعر   آلدهیکه در حالت ا  دی نگاه کن  پس

.  دین یافریلحظه ب  ن یلحظه را، ا  ن یا  ایفکِر هر لحظه را،   دیشما با  ن،یتمر  مدّت   یپس از    شود، منتها اولش نم 

  د یاجازه بده  دیبا.  دیبه کار ببر  لحظهن یچالِش ا  ایآمده     شیپ  کهن یموضوع ا  یرا برا  ساختهش یفکر پ   ی   دینبا

درست است.    درست است، چه عقل   یکه چه فکر  دیشما به شما بو  تیباز شده، خّق  یفضا باز شود از فضا 

هستند.    ساختهش یپ  یفکرها و رفتارها  هانیو ا  یو به کار ببر  یاور یدر ب  یز یچ  یبه ذهنت    ینه هردفعه برو

  .  دیگو را م  نیدارد ا

  تو است»  رِیاگر به غ دمیمباد، ام «وفا  :نیمربوط به هم  هان ی. که ادیبسنج  تیسه ب  نیشما خودتان را با ا بو خ

  م ی و انتظار دار  میکن عمل م   م،یکن به مرکزمان و فکر م   م یآور از او را م  ریغ   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره 

شود، برکت عشق    یکه خرد شما جار   ست ین  نیا  ی: وجودم خراب خواهد شد؛ اگر برادیگو باشد. م   که سازندگ

  شود.   یشما جار 

  : میرا قبال خواند تیب نیا

  بسا کس را که صورت راه زد  یا
  صورت کرد و بر اله زد   قصدِ
  ) ١١٧٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بر    م،یدرست کرد  ذهنمربوط به همۀ ما است. اول صورت، راه ما را زده است. اول ما من   تیب  نیواقعاً ا  و

  م، یدیاصل خودمان را د  م،ی دیخدا را د  حتّ   م،یدیموالنا را د  حتّ   م،یدیهمه را د  ، ذهنمن   ی هانک ی اساس ع
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  ح یرا ما توض  ها نیا  ل یستند و امروز به تفصیمثل موالنا از جنس صورت ن  ییها. انسانمیدیصورت جسم دبه

  .میداد

و پس   دیراهتان را بدزدد، بشاند، گمراه کند و شما قضاوت کن   عنیراه بزند.    ،ذهن  یها بسا شما را صورت   یا

و    دهد نم   ندگ که صورت به شما ز  دیسمت صورت و متوجه بشوبه   میرو م  د، یکن که قصد صورت م   از مدّت

  و اآلن آن شده است  دیو بر اله بزن  دیفضا را باز کن 

  ی جابه   دییگو . مدهند نم  به شما زندگ  هانیا  د،یپرست که در ذهنتان م  ییهاصورت   نیکه ا  دیدان اآلن شما م  

خداوند   نیاز ا ایاله  نیگشوده شده، از ا یفضا  نیکنم و از ا ییبخواهم، فضاگشا ها زندگ صورت  نیاز ا کهنیا

  د یبا آن زد دینیب هم آن را امتحان کنم. م  بار ی  د،یگو م  هآن چ نمی در مرکز من هست با آن بزنم، بب زندگ  ای

  .  دیزدم   غقبال به مفر د،یزد جبه گن

  که آن نه عکسِ تُو است؟  حسن و جمال کدام
  ست؟یتو ن یِکه او گدا  یر ی شاه و ام کدام

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

توست. در    ییبایانعکاس ز  هان یب اوبه مرکزم، خُ   گذارم هستند، م  با ی را که ز   جهان  نیا  ی زهای: من چدیگو م

ها. انعکاسش در  هست از جمله انسان  زیچاو در مرکز همه   عن ی  ست؟یهست که انعکاس تو ن  ییبای جهان چه ز

در   هم هست. کدام حسن و جمال ی نو مع یی بایهم هست، ز  عقل  ییبایهم هست. ز  ی ظاهر  ییبایز  حتّ  رون،یب

  پس من چرا خودِ تو را نگذارم؟  ست؟ی جهان وجود دارد که از تو ن

بشود،    ریو قدرت مثل شاه و ام   ها  دگیلحاظ همان ب آدم اگر بهوکه خُ   دیگو . مدهد م  بیما را فر   ذهنمن   و

پول    میی گو ما از خداوند م  م؛یکن فکر م   یطور ن یما ا  ، ذهنندارد. با من   اجیبه خداوند احت   رید  صورت ن یدر ا

است که ذهن نشان    ییزهای اش چ همه   عنیبده؛    یشتری به ما بده، مقام ب  ی خانۀ بزرگتر  دانم کن، نم  ادیما را ز

    ستند؟یتو ن  یگدا  ریرا دارند. که واقعاً شاه و ام هانیهمۀ ا ر ی. و شاه و امدهد م

  د ی خداوند. و ما نبا  ییاز راهنما  میشو م  از ینی بشوند ما ب  اد یز  ها دگیکه اگر همان  آورد توهم در م   نیما را از ا  و

و    گذارند ارزش م   رند،گذا احترام م   ای  کنند م   شیباال و مردم ما را ستا  میرو م  ها دگیاز نردبان همان  وقت

 ی زی با هر چ  دگ یبا هر همان   هر لحظه در هر مقام  ما.  میشد  ازینیباز خداوند    ری که ما د  می راهمان را گم کن
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خرد او    ازمندی ن ا ی م یخداوند هست  یو گدا  میکن فضا را باز م  ندیگو که مردم م  یزیهر چ  دهد، که ذهن نشان م

  . میخّق باش   میتواناصال بدون او ما نم  م؛یهست

  م ی شاد باش  م،ی کن  جهان زندگ   نیبدون او در ا  میتوان تر بشود ما مما بزرگ   ذهنکه اگر من  میمبادا ما فکر کن  

او زنده   تیابد  ای  میاو زنده بشو  تینهای ندارد که ما به ب  . اصال لزوم میجهان نرس  نیآمدن به ا  به منظور اصل  ای

  .  دیدان م  ریرا شما د هان یا لهمقام ما  رفته است باال. ب ریچون د م،یبشو

  :  دیگو م ١۵ هیاست. سورۀ فاطر آ ه یآ نیا طورن یهم

  » .الْحميدُ الْغَن هو واله ۖ◌ ايها النَّاس انْتُم الْفُقَراء الَ اله  يا«
  » نياز و ستودن. مردم، همه شما به خدا نيازمنديد. اوست بى  اى«

  ) ١۵ هی)، آ٣۵سوره فاطر ( م،ی(قرآن کر

  موالنا.  هیآ نینظر داشته است به ا دیشا واقعاً

 لحظهنیکه ا  یازمند ین  نیما را از ا  ها دگ یهمان  دِید  دیاز او باشد، و نبا  ازینی ب  که در هر مقام  ست ین  انسان  چیه

  از ینیکه ب  میکرد دارد فکر نم  ذهنکه من   عنوان انسانبه   ای  ریعنوان ام الزم است انجام شود، باز دارد. اگر ما به

  .میشد او که در مرکز ماست با او آشنا م میکرد فضا را باز م م،یاز او هست 

به زنده    ازی است که در اصل ما حسِ ن  نیا  اش معن  م، یانداز م   ر یو به تأخ  میکن و صبر م   میکن م   د یما ترد  کهنیا 

  :دیگو را م   تیب نیا نیهم  ی. برامیکن شدن به خداوند نم

  مده که دلم کام دشمنان گردد  رضا
  ستی تو ن یِجز رضاکه کام دِل من به نیبب

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که    یاریعنوان هش به   مینباش  که راض  تیحق   نیبه ا  ده،یپد  نیبه ا  میشو آگاه م  ای  مییگو م   به زندگ  میدار  ما

 . ها دگ یاست و همان    ذهنمن  ن یهم  م یطور که قبال گفتدشمنان ما در دل ما به کام برسند. دشمنان ما همان 

.  م یها ما برس آن  نشیخود برسند به ب  یو به کام خود برسند به آرزوها  ندیای به مرکز ما ب خواهند م ها دگ یهمان 

  .  میکن ها رفتار مآن  لیو مطابق م  میها هستآن ار یکه ما دربست در اخت  وقت  رسند؟ ها به کام م آن  ک

   عنی«رضا مده»    د؟یکن فکر نم  د،یکن عمل نم   ها دگی واقعاً شما به کام همان  دینیبب   دیبه خودتان نگاه کن  شما

عنوان خداوند  من به  کهنیا  یجاموضوع که رضا ندهم، موافقت نکنم که در مرکز من به  نیاز ا  شوم من آگاه م 
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ها به ام که آنشده   میهادگ ینوکر همان  منبرسند.    دگبه زن  ها دگیبرسم، همان  به کام خودم برسم، به زندگ 

برسند   من   ام ذهنمن   ای کام   کام برسد؟  کام  هدف   دنیرس  ذهنبه  رسطمعش    یِهابه  به    دنیاست، 

ه  هاست؛ دگ یهمان  درآوردن  عمل  انتقام   منف  جاناتیبه  مثل  مثل    ،ییجواست؛  دادن،  نشان  خود  مثل 

براردنمسئله درست کردن، مانع درست ک   ،یکار خراب  ما  م   ی. دائماً  و مسئله درست    م، یکن خودمان مانع 

  از ما برنجند.  رانیکه د میکن م  یکار  ی م،یرنج  ما م  م،یکن درد درست م  م،یکن دشمن درست م 

ما     عنی  ن»یشدم. «بب  داری، بآگاه شدممن    عنی.  دهممن رضا نم    عنی.  ردیکارها صورت ب  نیمده» که ا  «رضا

  . نمیب خودم دارم م  عنی ن،یبب  مییگو به خداوند م 

  که نیا  ی خداوند است. چرا؟ برا  ست، یزندگ  ی بشر آگاه شو که کام دل انسان رضا  ی که کام دل من» ا  ن ی«بب 

در ما به   خواهد در مرکز ماست و م  کند که خردش تمام کائنات را اداره م   یاهباشند  یاوست در دل ما.  

  ن ی . آخه امیکن را برآورده م   ذهنما کام من   م، یکن را رها نم  ذهنما عقل من   مییگو  شود. ما م  داریخودش ب

  درست است؟  

درست   ذهنکه ما من   ی حالت مجاز  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره    یتوهم که در    ن یاز ا  میشو م  دار یب  پس

هستند    همه توهم  هان یخودش برسد در ما، که ا  یو او به کام خودش به آرزوها   میآن را خودمان بدان   م،یاکرده 

  کهی زیچ  آن   عنیآن است   ی ا که کام دل ما فقط رض میدان ندارند و ما م   عنوان زندگما به  ی برا یاده یفا چ یو ه

که کام   میشو متوجه م  شود باز م  نیا   . وقتخواهد ما م  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره   دلِ اصل

  . ذهنپروردگار است نه من  ی ما رضا  ی هستۀ مرکز اصل

َفکان  و به حرف قضا و کن   میکه فضا را باز کن   میانکرده  سع  م،یکن  را راض   مان ذهنمن  میاکرده   ما تا حاال سع 

  . میتوجه کن

  *** بخش دوم انيپا  ***
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  مربوط است:  تیب نیا بله،

  بر آسمانِ رضاست  تیابِر عنا هزار
  بِبارم از آن ابر بر سرت بارم  اگر 

  ) ١٧٢٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی زندگ   یما با رضا یکه رضا میشد دهیپد (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره  نیاگر ما متوجه ا پس

 ت یب  نیبه ا  می رس م  صورتنی، دراذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ذهنصورت من به   می بشود و ما ناله نکن

که من ابر خرد و عشق باال سر تو داشته   یمن در آسمان رضا است و اگر تو انتظار دار   تیعنا  یابرها  د،یگو که م

  من است.  ی که رضا باش راض  یزیو به آن چ  باش  راض دیها بر سرت باران ببارم حتماً باآن ابر   ازباشم و 

تا از   میکه از جنس او هست  میحس کن دیلحظه با نیا عن یاست.  ییاقرار به او با فضاگشا شهیاو هم یِرضا ول 

  ی عاد   یاز رفتارها   تیناله و شا  نیکه ا  م،یکن  تیشا  میکه ناله کن  نیبر سرمان. هم  دیایباران ب  تیابر عنا

تمام    کهن یا  ی به ما کم کند. برا  تواند نم   شد. زندگ   میبرخوردار نخواه  یزدیاست، ما از لطف ا  ذهنمن 

دارد ما را از جنس    منف   جانی ه ٔجنبه   زِیچه که چو غصه و درد و هر  تیو شا  از جمله ناله   منف  جاناتیه

لحظه بهلحظه   شیهاگد یاز همان   یفقط    کهن ی. مر اردیکم ب   تواند از خداوند نم   ذهن. من کند م  ذهنمن 

  بشود.   شتریاش بکه دوباره ناله  رد،یقضا قرار ب رِیت بتمورد اصا

است که اآلن    ی زیخدا همان چ   ی خدا. رضا  یبه رضا   می بشو   راض  م،ی. فضا را باز کنمیباشد ناله نکن  ادمانی

  . دیو از جنس او بشو دیفضا را باز کن دیو شما با افتد اتفاق م

  گذشت  تویكه ب نتانم كردن، دم قضا
  ست یتو ن  یِچه چاره؟ كه مقدور جز قضا  ول 

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

آن تعلق گرفته، که    افتنیشده و مقدَّر، آنچه ارادۀ خدا بر انجام    ریتقد  عن ی  مقدورجبران کردن.     عنیکردن    قضا 

  قضا است.   یدر واقع اجرا 

بعداً جبران کنم، قضا کنم.    توانم  را من نم  نیا  گذرد، م  ذهنبا من   عنی  گذرد لحظه که بدون تو م  نیا  د،یگو م

اصطالح دوباره به  را دوباره برگردان  که زندگ  ستین  یطورن ی. اخوان قضا کردن مثل قضا کردن نماز که بعداً م

.  ن یبدون او نگذرد. جبران ندارد ا  می کن  سع  دی. پس باریگذشت د  ریلحظه بدون او گذشت د  نی. اکن  زندگ

  گذشت».   تویكه ب  كردن، دم  انم«قضا نت 
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است که    نیا  ریتقد  دانم دارم و م  ذهنهم ندارم، اآلن من   یاچاره   چیلحظه با تو بذرد و ه   ن یا  خواهم م   من

. درست  میشروع کن  د یکه از کجا با  میشو م قتیحق   نیقدر خوب است ما متوجه ا تو اجرا بشود. پس چه  یِقضا 

آگاه    ی اریاز هش  دیبا  یاریهش   م،یاو آگاه بشو  به  دیبا  م، یکن  زندگ  میتوان بدون او نم   م یفهم است که ذهناً م 

  .  گذارد نم ذهنمن  ول م،یلحظه بشو نیاز جنس ا دیلحظه با نیبشود، ا

ا  میرا داشته باش  ییشناسا  ن ی. که امیچاره دار  ی  ول او است که قابل اجرا است،    یلحظه فقط قضا  نیکه 

راض میاو بشو  یبه قضا   مقدور است. پس راض  .   عن یاو    یشدن به قضا   ب  ییگشافضا و  کردن    کاریکردن 

  هستند.   دیکل  هان یباشد ا ادمانی. دهد ذهن نشان م کهی ز یچآن

   ذهنو من   تیاز جنس ناله و شا  دیبده  ت یلحظه اجرا بشود پس رضا  نیاو در ا  یاست که قضا   نیا  ریتقد  اگر

  . بله.  دینباش

است   نیهم   یاو است. برا  یکه مقدور قضا   فهمد آن نم  دِیو د  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ذهنمن   نیا

شما با   نبود. ذهنوگرنه من  ت،یب نیبه ا می ستیما معتقد ن  کهن یا عن ی ذهنوجودِ من  نیکه وجود دارد. اصال ع 

.  رفت م  نیاز ب  دی فهم . اگر مدیچون نخواهد فهم   د،یرا اجرا کن   تیب  ن یو ا  د یبفهم  د یآن نخواه  دِیو د  ذهنمن 

  یی با فضاگشا ؟ یجور . چه دی بفهم دیتوان ناظر م یار یعنوان هششما به   . ولفهمدپس نم  رود،  نم نیچون از ب

من  ییفضاگشا نیا کنم م ییلحظه فضاگشابهکه من لحظه دییگو م  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره 

  فهمم  هم م   نیا  و بنم.    توانم کار را نکردم قضا نم  ن ی. و اگر اگذرانم و با او وقت م  کند را از مرکز عدم م

  افتد  هرچه که اتفاق م  عنیاو قرار بدهم.    یفضا را باز کنم خودم را در معرض قضا   کهن یندارم جز ا  یر یچارۀ د

  : تیب نیا طورن یشده بشوم. و هم گشوده یاتفاق نشوم و از جنس فضا   قربان جهینتو در  رمیبپذ

  د ینبا یلحظه از او دور  ی
  د یفزا هایخراب  یآن دور  کز 

  ) ۶٨٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

شما حمله    ذهنبه شما، درواقع به شما نه به من  یااست که از هر گوشه  مختلف  اتیاب  هان یا  کنم، م   عرض

  ی . که دورمیکن   ی از او دور  دیلحظه هم ما نبا  ی   د،یگو . مردینتواند ب  ردیگ شما را م  ی. که اگر جلوکند م

  طورن ی. و همدیخواهد زائ   های خراب  نیاز ا  کند م   اجرادر مرکزمان خودش را    یزیچ ی   ای   دهیاز او که با مرکز همان

  :میدان م  ات،یاب نیا



ۀ   برنامه             Program # 895                                              ۸۹۵مشار

  53صفحه: 

  همچون شَبت  ه، یقضا پوشد س گر 
  عاقبت  ردی قضا دستت ب هم

  ) ١٢۵٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  قضا صد بار، قصدِ جان کند  گر 
  قضا جانت دهد، درمان کند  هم

  ) ١٢۵٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   ذهنمن   ی هانک یع   قیاز طر  میدار  ذهنکرده، اآلن جهل من   اهی مثل شب س  ذهنقضا آورده ما را در من   اگر

باز هم    د،یگو . ممیدار   ذهنو من   م یذهن هست   یکه ما تو   میدید  دفعه ی . ما  ریقضا کرده است د   م، ینیب م

 نی. فضا را باز کن مرکز را عدم کن و ببنکناستفاده    ات ذهنشما از عقل من   عنیقضا دستت را خواهد گرفت،  

به شما قدرت    به آن بله بو فضا را در اطرافش باز کن بذار زندگ  دهد ذهنت چه نشان م   افتد م   ه اتفاق چ

  کرده است.  اهی شما را مثل شب س یزیچچه  دیهست  دهیبدهد، که با چه همان  ییشناسا

خودش قرار خواهد    یها را مورد اصابت گلوله  هاآن   ، دگیهمان   عنی   پندارد، که جان م  رای ز یچقضا آن   د،یگو م

  رد یدر مرکزت ب  پرست که مثل جانت م  رای زیچآن   دیا یها بار ب صد   عنیداد. «گر قضا صد بار، قصِد جان کند»  

خواهد داد و درمان خواهد    قضا شما را جاِن زندگ نیهم نیا که،ن یا ینکن. برا تی از تو، تو ناراحت نشو، شا

  کرد. 

شدن،   ن یمثل خشم  دن،یمثل رنج  م،یشو آن م  منف  جانات یو ه  ذهندچار اعتراضات من  باشد وقت  ادمانی

  به ما کم کند.    تا بتواند زندگ  میبشو  که ما از جنس زندگ   گذارد و نم  کند م  ذهنما را از جنس من   هانیا

هدینشو  عصبان  هرگز هرگز  درونتان  ذهنمن   جاناتی.  به  نده   را  خشم دیراه  مثل  رنج   نی.    دن، یشدن، 

  ی ار یکردن، و اعتراض کردن، مقاومت کردن، قضاوت کردن، دوباره دست کم و   تیشا دن،ی نال ،ی ورزنه یک

ا  توانند نم  هان یکردن. که امروز به شما ثابت کرد که ادراز   ها دگیبه همان   دنیطلب    ها ن یبه شما کم کنند. 

  دشمنان شما هستند. بله. 

  :دیگو م  ات،ی اب نیا طورن یمه

  پنهان شدم همچون سجاف  ایح در
  لحاف   ِریز  نی بِجهم از ناگهان

  ) ۵٧۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ار یراهها را بست   قان،یرف یا
  شار  ِریو او ش  میلَنگ  یِآهو
  ) ۵٧۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ؟ یاو رضا کو چاره میکه تسل  جز 
  یاخوارهنِر خون ِریکفِ ش در

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

 ن یشافِ ب  ای پرده؛ فُرجه    نی لباس بدوزند، درِز جامه، شافِ ب  ۀی در حاش  که ینوار بار  ا ی. سجاف: پارچه  بله

  دو پرده.

جامه،    درزِ   دیی. سجاف را چه بومیبعد از فکر ما درواقع مثل سجاف پنهان شد   فکرِٔ پرده  نیدر ا  نیبنابرا  پس

  .  هانیدو فکر، درست است ا نی فاصله ب ای

به خداوند زنده بشوم. از نظرِ    ستم یمن قابل ن  دیگو : م ذهنحقارتِ من   عن یو شرم    ا ی. ح ایپنهان است در ح   که

  ن ی با ا  که حالتبزرگ! در   زیخداوند چ   می هست  ی ریحق   زِیچ   یما    کهن یا  یبرا  م؛یستی ما قابل خداوند ن  ذهنمن 

  . میکه غزل امروز به ما داده، ما خودش هست  یدید

  دِ یبا د  رمیچون حق  زنم عنوانِ خداوند و پس مبلند شوم به   خواهم رو هستم، نمکم کهن یشرم، ا   عنی  ا» ی ح «در

اگر    دو تا فکر، بله، پنهان شدم. ول   نیفاصله ب   باز بشود  دیآن سوراخ کوچولو که با  ا یسجاف    مثل  ،ذهنمن 

گفته    قبل   یها تیدادِ او است؛ در ب  میقبال خواند  تیابلق  نیبرود من حس کنم که قابل هستم و ا  نیشرم از ب  نیا

  م ی نخواه  موقعچ یه   ذهنما با من  عن ی.  دیرس   د ینخواه  ت یاو به قابل  یبا باورها    ذهنکه با بافت من   دیشما بدان

ن پرده،  یا  رِیاز ز  جهم ناگهان م  د،یگو م  . ولمیشدن به خداوند هستکرد که قابل زنده   میقبول نخواه   ایدانست  

  ر ی من ز  عنی  دیریاگر سجاف را در باال باز هم پرده ب  البتهلحاف است،    ریکه ز  آدم   یلحاف. مثل     ریاز ز

  پرده هستم. 

  د ی گو و م  جهد لحاف م  ریو از ز   دهیخواب دهیکش  شینفر لحاف رو  یلحاف، مثال    ر ی: از زدیگو م  ی مصرع بعد

د گرفت خواره است، خواهنرِ خون  ریما و او ش   میلنگ   یها را بسته است و مثل آهو دوستان خداوند راه   یا   که:

 م ی بشو میتسل م،یفضا را باز کن کهنیلحظه جز ا نیدر ا نیبنابرا .ذهنعنوان من به می فرار کن  میتوان ما را، ما نم 

هستم و    باشد و من راض  یطور نیا  دیبا  دهد و ذهن نشان م  افتد لحظه م  نیکه در ا  که اتفاق  می باش  و راض
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است،    وندخواره خدا نر خون   ری. ش می خواره هستنِر خون  رِی و ما در کف ش میندار  یریچارۀ د  کنم،  فضا را باز م

  ماست.   ذهنمن  نیلنگ ا ی آهو

  رِ یز  میو پنهان شد  میدو م  م یبه او دارد، دار   هرلحظه دسترس  ریبدود که ش  تواندلنگ که نم   یعنوان آهو به   ما

  . ندی است، اگر درست بب ریلنگ همان ش  یآهو  نیا که درحالت مانیای ح

  شوم  انیآن آمد که من عر  وقتِ
  بذارم، سراسر جان شوم  نقش

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

  ا یب شهی عدوِ شرم و اند یا
  ا یشرم و ح یپرده دم یدر که

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

در ذهنم نقش    کهن یدور. ا  ندازم ی ب  اورمیرا درب  ذهنلباس من   عنیبشوم    انی لحظه وقت آن است که من عر  نیا

زنده شوم. و دشمن     به زندگ  ا یدور و به جان    ندازمیرا ب  ن یهستم، ا  نیمن ا  میگو م   کنم م  یرا باز   ذهنمن 

پردۀ    نیکه من ا  ا،ی تو ب  کنم که: من فضا را باز م   م ییگو م  م یما خداوند است ما دار دۀ یهمان یهاشه یشرم و اند

  . میدیمان دربله همۀ  د،یشما هم بدر دم،ینبودن را و حقارت را درو قابل  ای و ح مشر

: نه! تو  مییگو . ما مستمیخداوند بزرگ است و من قابل او ن   رم،یکه: من حق  کند م   تهیما د  ذهنمن  کهنیا

  ر ی من ش  ،ی را از چشم من بردار  نکتیهستم، تو بهتر است که ع   ریمن درواقع خود ش   ، لنگ   یآهو   کن فکر م

فرار   توانم فرار کنم، نم  خواهم که م  دمیلنگ د  یصورت آهوخودم را به  مدت  یبودم،    ریبشوم. از اول ش

  کنم. 

:  دیگو . اآلن م ریهستند د  ها ن یعشق ا  ها،ن یاژدها و ا  دانم و طوفان و نم   لیاست که قبال گفته س   جور ی  همنیا

رها   دیما غلط است با  مقاومت و سب زندگ  نیکه ا  دهد اش موالنا به ما نشان مهمه   عن یو آهو.    ریش  ر،یش

  است: ثی حد همنی. امیو نترس می کن

» یاَْلحاء  ینَعم مانی ا «.  
  است.»  مانیا یبازدارنده  «شرم،

  ) ثی(حد
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   . ما حت میرا حفظ کن   ذهنمن   مصنوع   یآبرو   میخواه ما م  کهن یا  ، ذهنمن   مصنوع  یآبرو   ،ذهنمن   شرم

.  م یترس م  د،یستیآقا شما که اصال قابل موالنا ن   م، یخوان که: ما مثال موالنا م   مییبه مردم بو  میکش خجالت م

زنده بشود، آن آبرو    است که انسان به زندگ  نیا  واقع  یکه، آبرو  ستیآبرو ن  نیبرود، ا   مانی که آبرو  مینترس

  : دیگو است. بعد م

  ندارد خواب و خور، چون آفتاب  او
  و خواب  خوردیب کندرا م  هاروح

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

  من   یِهمخو  ایمن باش  ایب که
  من  یِرو   در تجلّ نیبب تا

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

  ؟ یشد دایش نیچون چن  ،یدی ند ور
  ی شد ایطالبِ اح  ،یبود خاک
  ) ۵٨٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

صورت  به   یجورچه   یادهیاگر ند  ، از جنس من هست  دان و م  یاده یمن را د  یکه: تو رو   دیگو م   تیسه ب  نیا  در

   زندگ   ی جور . چه ی شدن به من شداآلن طالب زنده   ‐خاک‐تو را درست کرده   وسته، یهم پکه به   یی ایم یمواد ش 

  وخور ندارد، مثل آفتاب است. : خداوند خواب دیگو آمده در تو؟ م

  هم مربوط به آن است: هاه یآ نیا بله،

…»  «…منَو نٌَة وس خُذُهتَا   
» گيرد و نه خواب سنگين.» نه خواب سبك او را فرا م  

  ) ٢۵۵ ۀی)، آ٢سورۀ بقره ( م،ی(قرآن کر

فعال    ول  نینه خواب سنگ  رد،یگ نه خواب سب ما را فرا م  میکه از جنس خدا هست   یاریعنوان هش ما به   عنی

  ما را گرفته است.   ها دگی خواب همان

…»  «…مطْعي و مطْعي وهو  
…»  خوراند و به طعامش نياز نيست…» و م  

  ) ١۴ ۀی)، آ۶سورۀ انعام ( م،ی(قرآن کر
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  یِ همخو   ا یمثل من باش    ای: بدیگو م   . پس وقتمیرا دار  تی خاص  نیو امتداد خدا هم   یار ی عنوان هشهم به  ما

وخور ندارد، مثل آفتاب است دائماً  خداوند خواب   عنیبه خواب نرو و دنبال طعام نباش. پس او    ریمن، د

 ر، یمن را ب ی من باش و خو  نی ع ا ی باش من  ا ی: بدیگوما را هم مثل خودش بند. که م   خواهد م  درخشد،  م

  . ن یمن را بب   یکنم، رو تا من در تو تجل 

  ، تو عاشق من هست   ؟ یگرد م  یز یدنبال چه چ  ،ی عاشق شد  قدرن یچرا ا  یادهیاگر ند  ،یاده ی: تو من را ددیگو م

شدن  هست که طالب زنده   ی ز یچ  یدر تو    ست،یکه! و تو جسمت که خاک است، جسمت ن  ستین   زهایعاشق چ 

  . ابی است و آن من هستم، اصلت را در

  ؟ یلرزبباز تو جان را، بر او چه م  دال
  ست؟یتو ن یِاو ملرز، فدا كن چه شد؟ خدا بر 

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : میبخوان میتوان هم م ریجور د  ی را  نیا البته

  ؟ یلرزبباز تو جان را، بر او چه م  دال
  ست؟یتو ن یِكن، چه شد؟ خدااو ملرز، فدا بر 

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ا  عنی ما که از جنس خداوند   دل اصل  م،یشد  دار یو ب  میصحبت کرد  همهن یفداکننده چه شد؟ پس اآلن که 

  ببازد؟ «دال بباز تو جان را». خواهد  نم ای ببازد  خواهد را م  ذهنجان من  نیاست، ا

نترس که خودت را فدا   عنی بر او ملرز،  ؟یانداز م  ریچرا به تأخ  ؟کن چرا ش م   ؟یلرز چرا م   ،ترس م چرا

  . کن

سرِ   ییتو افتاده، چه بال  یبرا  چه اتفاق  عن یجانت را فدا کن، چه شد؟    عنی«بر او ملرز، فدا كن!»    میاگر بخوان 

تو وجود ندارد، که در مرکزت هست؟ از جنس تو او    ی واقعًا خدا  ست؟یتو ن  یخدا  کن تو آمده؟ چرا فکر م

  ؟ از جنس او هست  عنی  ؟هست

  ؟ یلرزبباز تو جان را، بر او چه م  دال
  ست؟یتو ن یِاو ملرز، فداكن چه شد؟ خدا بر 

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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فدا بند،    دیرا با  ذهنکه من   شود متوجه م   میخداست، اگر به او زنده بشو  نیماست، هم   یار یهش  نیهم   فداکن

فکر    میبباز  میخواه  را نم  ذهن من   م،یهست   ذهنمن   . وقتدیریمحو بشود. بله، هرکدام را شما ب  ذهنمن   عنی

باز م    وقت   ول  م،یریم م   میدار  میکن م از جنس خداوند هست   میشو م   وجهمت  میکن فضا را  از جنس    میکه  و 

  . میرا بباز ذهنمن  میتوان صورت او ما م و خداوند زنده است، نمرده است، پس به م یفداکننده هست

  . دهد م  حالت معن  نیدر ا ؟»،ی لرز بباز تو جان را، بر او چه م «دال

دل شما، مرکز شما آماده بشود    عنی  د،یکه آماده بشو  دی برس  ییها به جاشعر   نیغزل و با ا  نیشما با ا  دوارمیام  و

و عدم    دیها را بدهآن   عنی دی. ببازدیجسم شما بشوند بباز  خواهند که عدم را نگه دارد و تمام اجسام را که م

زندگ  د، یریرا ب  ذهن. من دیریرا ب دیبه خداوند زنده بشو د،یرا بده .  

خدا وجود ندارد؟    ایآ  نم؟یب م  یطور ن یافتاده؟ چرا من ا  و نترس، فدا کن! و از خودت بپرس واقعاً چه اتفاق 

آن در مرکز من است، پس وجود   تپد، در من م  ام، پس زندگوجود دارد، من زنده    وجود دارد، زندگ   اگر گفت

  آن را فدا کنم.  ت،اس که مردگ ذهنو من  رمیرا ب  زندگ توانم دارد، من م

  لرزند   رانیبر خود تا بر تو د ملرز
  ست ی تو ن یِورا جانِ تو كه تو را دشمن به

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. توجه  کهن ی: هممییبو  دیتو به خودت ملرز. «تا» را با   دن،یبه تو لرز  کنند شروع م   رانید  کهن ی: همدیگو م

  صادق است.  ذهنصورت من به  رید یهاما و انسان   یها دگ یمصراع اول در مورد همان  نیکه ا  دیکن م

دارند، که شما   ذهنکه من   ر ید یهاهم انسان   عنی رانید ران»، یتو نترس، تا بر تو «د  عنیبر خود»،  «ملرز

  ران یملرز بر خود تا بر تو د. «دنیصورت شما ترس به  کنند شما شروع م   یها دگینه، همان  ا ی  ترسانند را م

  بلرزد. دیاست، نبا زندگ کل تو که از جنس  لرزد، م  دگیهمان ی کهن یلرزند»، هم 

. «به جانِ تو كه تو  یتو ندار ،ذهنبدتر از من  هم در جانِ تو، هم به جان تو قسم که دشمن  عن یجانِ تو»،  «به

  رود،  از وجود تو م   قسمت  ی   کن فکر م  ،ی لرز تو م  لرزند، م   ها دگیهمان   عنی.  ست»یتو ن  یِورا   را دشمن 

دشمن من    نیبدتر  نیا  لرزاند، من را م  لرزد، که م  یزی چ   ن یرا بن که ا  ییشناسا  نیا  تو نلرز.   لرزند ها مآن

که خطر کشتن شما هست اگر از خانۀ شما برود، شما    د یاست، بذار برود. اگر در خانه شما دشمن داشته باش
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: تو را به  دییگو م بروم، شما    خواهم : من م دیگو دشمن شما م   نی. بعد ادیشوحتماً م   د؟یشو خوشحال نم 

  .ترسم م  شوم، من ناراحت م د، یرو آخر شما م  ترسم، م  لیخدا نرو من خ 

  ر، یغ   عن ی  ران ی. ددیرا توجه کن   رانید  دند، یبه تو لرز  رانیکه د  ن یلرزند» هم  رانیبر خود تا بر تو د  «ملرز

  . رون یب ذهنمن  ای  دگیهمان عنی یریغ

شماره   پس من   ٩[شل  ا  ذهن)](افسانه  به   دند،یلرز  هان یچنقطه  نیاگر  زندگشما    ١٠شماره   [شل  عنوان 

انسان)] وجودی  ایبلرز   دینبا  (حقیقت  با  ا  ییشناسا  ن ی.  براساس  آن   ها دگ یهمان  نیکه  لرزش  از  ما  که  ها 

  دشمنمان است. نیکه آن بدتر م یدار من   یما  م،یلرز م

و در    شود شروع م  ۴٠۵٣  ت یاز ب  دینیب از دفتر سوم که م  می بخوان  یمثنو    ی  دیقسمت اجازه بده   نیدر ا  اما

   ذهنمن   نیاز شرِ ا  دیماست و ما با  ذهنمن   ن یدشمن ما هم  ن یکه بدتر  کند  کوتاه، موالنا ثابت م  اتِیاب  نیا

  .  میراحت بشو

و ما    دیآ م  رونیمختلف ب  ی هادر مرکز ما دارد و از سوراخ   یاد یز  یها سوراخ   ماند، مثل سوسمار م   نیا  دیگو م

و    شود پنهان م   رود بود، م   چه شد و کجا رفت و چه کس  میبدان  میخواه  . تا مدیآ و دردِمان م  ردیگ را گاز م

  .  کند م تفاده قرآن هم اس یهاه یرا گذاشته خَنّاس و از آ نیاسم ا

  : میخوان م پس

  اند تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بدند  ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون
  هاش دو صورت شدند حمت بهر 

  ) ۴٠۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش یدر سِر خو ن یچن یدار دشمن
جان و ک  مانع ش یعقل ست و، خصم  

  ) ۴٠۵۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو



ۀ   برنامه             Program # 895                                              ۸۹۵مشار

  60صفحه: 

اند، فقط به دو صورت نموده جنس   یهردو از    طانیما و ش  ذهنامروز که من   میمطلب را قبال هم خواند   نیا

  ها ن یاند و فرشته و عقل هم، فرشته حضور ماست، عقل هم عقل کل است، ااند، به دو صورت ظاهر شده شده

  .دانمنتها به دو صورت، خودشان را به ما نشان داده  زاندی چ  یهم هردو 

عقل کل هم    یخودمان، دارا   یرو   میشو مرکز عدم قائم م   لحظه با   نیدر ا  ،ی اریصورت حضور و هشبه   وقت

  . اند  یچون هردو  میشو م

من به   وقت م  ذهنصورت  ا  میشو بلند  مثل  واقع  م  طانیش  کهنی در  و    میکن م  طانیش   ی. کارهاشود بلند 

جنبه   کارش  طانیش  میدان م هر  در  به ماست،  زدن  ماست، ضرر  به  زدن  و ضربه  وقتیاحسادت  ما    . پس 

  .می زن به خودمان ضربه م میشو بلند م ذهنصورت من به

  که:   دیگو م  م،یخوان م  باًیمعروف هم که هر دفعه تقر  تیآن ب در

  کند م  رونی زِ زنده مرده ب چون
    تَنَدم مرگ  یزنده سو نفس
  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   را که مردگ  ذهنکه من   کند اجرا م  ی فَکان را طورگنجانده شده که خداوند مرتب، قضا را و کن  قت یحق  نیا

  است، از خودش جدا کند. 

را که    ذهنمرتب، من   جهی به خودش در ما زنده شود. در نت   خواهد در مرکز ما خودش است؟ م  می نگفت  مر

تا ما    زند،  دائمًا به ما ضرر م  ذهنمن   جهیجدا کند. در نت  خواهد است، م   است، از خودش که زندگ  مردگ

  .رید می شو متوجه نم  به ما ضرر بزند. ول میو نگذار میست ین ذهن من  نیکه ا  میمتوجه بشو

عقل کلّت است، و    است،  ات مانع عقل واقع   ن یکه ا  ی دار   دشمن  ن یچن   ی : در درون خودت  دیگو اآلن م  و

زندگ  ات دشمن جان اصل و ش  شود نم  عنی.  است  نتیاست و دشمن د   ات است،  نفس  از جنس    طان یما 

  که نیحضور است. ا  ست،اصلش وحدت ا  ن،یچون د  شود، نم   یزیهمچو چ   م،یهم داشته باش  نیواقعاً د  م،یباش

ا  ،ذهنعنوان من به  م، یما حرف بزند و ما ساکت باش  قیخداوند در ما به خودش زنده بشود و از طر   ن یاگر 

  !زند نه، خداوند حرف م  میکن ما هم فکر م  زند،صورت نفس از ما حرف م به طانیپس ش رد،یصورت نگ
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  61صفحه: 

  نََفس حمله کند چون سوسمار  ی
  در فرار  زدیگر  به سوراخ  پس

  ) ۴٠۵۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دل، او سوراخ ها دارد کنون  در
  برون  آردز هر سوراخ م  سر 

  ) ۴٠۵٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

د نام از نفوس  وی پنهان گشتن  
  آن سوراخ رفتن، شد خُنُوس  واندر

  ) ۴٠۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  پنهان گشتن  اریآشار شدن و سپس بس عن ی خُنُوس 

از جنس ش  زی چدشمن ماست. دشمن همه   نیوجود دارد، که گفت بدتر  ذهنمن    یدر ما    پس   طان یماست. 

که   یزیدردش است. چون با هر چ   یاست که آن فضا  اش قسمت اصل  ی دارد،    ی شر  ی   ذهنمن  نیاست. ا

دارند در    دگ یها، هم همانانسان   جهیدرنت   .میشد  دهیدرد کرده و ما با درد هم همان   جادیا  میشد  تیهوما هم 

  . خواهد درد، درد م نینفسشان، هم درد و ا

 کس  که چه شد؟ چه   مییگو م  ما  .کند و فرار م  ردیگ ما را گاز م  د،یآ لحظه مثل سوسمار م  نیا  عنینفَس    ی

 ن یا  . چه کس افتد ما م   ی از غم رو  ن یسنگ  ۀی سا  ی   ،ن ی مود سنگ  ی ها  موقع   بعض  به درد.  میرو بود؟ ما م

شد    داریدر ما ب   درد بزرگ  جهیزد به ما برخورد، درنت    حرف    ی   کس  ی کرد.    ی کار  یکرد؟ او آمد    جاد یرا ا

را نزدند از درون،    حرف  نیا  شانیشدم. نه ا  ی طورنیحرف را زدند، من ا  نیچون ا  شانیکه ا  میی گو و رفت. ما م

  آن سوسمار گازت گرفته است.

از» م   وی پنهان گشتن د  «نام ذهنمن   ا ینفس    نیاست، ا  و ید  ن یا  دیگو   م   ب یبه تو آس  کهن یتو هست. ا و پنهان    زند

  ی ز یچاصطالح چه که به   فهمد نم   کسچ یاست که ه  عیاسمش خنوس است و پنهان گشتنش چنان سر  نیا  شود، م

  پنهان شد؟  ی جورو چه  دیما را گز

  خُنوسش چون خُنوسِ قُنُْفذست  که
  سِر قُنْفُذ ورا آمدْ شُد است  چون

  ) ۴٠۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  62صفحه: 

  را خَنّاس خوانْد   ویخدا آن د که
  سِر آن خارپشتک را بمانْد  کو

  ) ۴٠۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خارپشت نهان گردد سِر آن  م
  درشت  ادِی ص میبه دم از ب دم

  ) ۴٠۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خارپشت  عن ی قُنْفُذ
  شوندهپنهان   ار ی: آشار شونده و سپس بسخَنّاس
  م ی: خشن، ناهموار، حج درشت

مثال دم مار    شود، لحظه ظاهر م  ی  غیتاست. جوجه    غیتکه ظاهر شدن و پنهان شدنش مثل جوجه   دیگو م

 رد یگ م  غیتو جوجه   ردیم و م  زند او م  ی و خودش را به خارها  ند یبب   تواند . مار نمشود  بعد جمع م  رد،یگ را م 

  . خورد م

  رد، یگ مار را م  دم جا، نیا ست مار رمز زندگ  ، عنوان زندگ ما، به   ذهندرد که دردِ دروِن ما، من  نیهم اگر ا ما 

   ذهنمن   نیکه ا  میشد متوجه م  م،یحضور ناظر داشت  م، یکرد تأمل م  م،یکرد صبر م   ذره ی   م،یاگر صبور بود

  که خارپشتک رها بند.  م،یصبر کن  دیگرفته و ما با ندگصورت زدردش، دم مار را به  یماست که با فضا 

آشار شونده و    عنی  میما را خَنّاس خوانده، خنّاس هم که گفت  ذهنمن   نیرا، که هم   و یخداوند آن د  دیگو م

  . دیگو م  ماند، که سِر خارپشتک را م دیگو پنهان شونده. دردِ درونِ ما را م  عیسر

آن بشود.    ر یاس  دیاست. انسان نبا   کوچ  زیچ  عن ی  کند، م   ریخارپشت را تحق   نیا   عن ی  دیگو که م  خارپشتک 

خداوند، حضور،    عنی  بزرگ   ادیصورت صاگر شما به  کهن یا  ی. چرا؟ براشود خارپشت پنهان م  سر آن  دیگو م

  . دینیبخارپشتک را م   د،یظاهر بشو

درونش    ویدرد درونش است، د  یکه فضا  دیعقب بشد، فضا را باز کند، خواهد د  شود،  دچار درد م   اگر کس 

  .کند است، دارد به خودش حمله م

به انسان   د، یگو سورۀ ناس است م ۴تا  ١اصطالح به ۀیهاست که آه یآ  نیاست، ا نیکه خداوند گفته ا منظورش

  : دیگو م
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  63صفحه: 

النَّاسِ»  «قُل ِبوذُ بِرعا  
  .» ان یبه پروردگار آدم  میجو : من پناه م«بو

  النَّاسِ»  «ملكِ
  .» انی آدم  «پادشاه

  
لَٰهالنَّاسِ»  «ا  

  .» انی معبود آدم تا ی«
  

ناسِ الَْخنَّاسِ»  «موساْلو ِشَر  
  نهان شونده.»  اری گر آشار شونده و بسشر  آن وسوسه  «از

  
  يوسوِس ف صدُورِ النَّاسِ»  «الَّذِي

  .» کند مردمان وسوسه م  که در دل  یگر«وسوسه 
  

نم»   النَّاسِ» اْلِجنَّةو  
  از نوع انسان.»  ای) از جنس جن باشد و طانیگر (شآن وسوسه   «چه

  ) ۶تا  ١ ات ی )، آ١١۴سوره ناس ( م،ی(قرآن کر

لحظه فضا را باز کند.    نیا   دیپناه ببرد، با  انی به پروردگار آدم  اگر کس  ان،ی به پروردگار آدم  برم پناه م   بو

صورت حضور  ما به   عنی  انی هست. پادشاه آدم   انیپادشاه آدم  نیحضور ناظر، ذهنش را نگاه کند که ا  صورتبه

معبود ماست. ما از    تا یو او هم    م یهست  ییتای  م،یما از جنس او هست  ان،یمعبود آدم   تا یخداوند هست و  

  . می هست  یو  می جنس او هست

وسوسه    ذهنمن   عن ینهان شونده، شرِ وسواسِ الَْخنًاس.    ار ی آشار شونده و بس  گرچه؟ از شرِ آن وسوسه   از

و نهان   شود هست که آشار م  ر یبه درد د  یدرد  ای  ر یبه فکر د  یاز فکر  دنیاش هم از پروسوسه   کند، م

  . دشو چون فوراً نهان م   م،ینیب و آشار شدنش را ما نم  شود و نهان م  شود آشار م شود، م

ما را    یاریو درد هم هش  اندازد ما را به درد م  کند، کار م  یجور چه   مان ذهنمن  که نیا  عن یمان را  وسوسۀ   ما

  .  مینیب نم آورد، م  نییپا

  سورۀ ناس هست:  نیهم ششو  پنج  اتی هم آ نیا و

  يوسوِس ف صدُورِ النَّاسِ»  «الَّذِي
  .» کند مردمان وسوسه م  که در دل  یگر«وسوسه 
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نالنَّاسِ»  «مو اْلِجنَّة  
  از نوع انسان.»  ای) از جنس جن باشد و طانیگر (شآن وسوسه   «چه

  

  د یگو م  نیهم   یدشمن ماست که در درون ماست. برا  نی همراه با مؤلّفۀ دردش بدتر  ذهنمن   عنیگر  وسوسه  نیا

  رون یب  ذهن  یها من   عنیاز نوع انسان. از نوع انسانش،    ایاز جنس جن باشد    طانیش  عنیگر  چه آن وسوسه 

  .ما باشد ذهناز جنس من  عنی باشد. از جنس جن باشد، 

صورت انسان  باشد، چه به   ده یهمان  یار ی صورت هش. چه به میریجن ب  ی جا به   میتوان م   د، یرا با  ده یهمان  ی ار یهش

  . کنند جلوه کند، هردو وسوسه م   رونیدر ب

 . کنند  به مرکز ما حمله م  کنند،  ما را وسوسه م   ن،یقر  ق یهستند، از طر  ذهنکه از جنس من   رونیدر ب   یها انسان

که چرا خداوند که    دیشو. شما حاال متوجه م میکن خودمان حمله م   ذهنمرکز خودمان با من   به  ما   طورن یهم

 رون یب  ذهن   یها من   ی هاخودمان و وسوسه   ذهنمن   یهاخاطر وسوسه . به میخبریدر مرکز ما هست ما از او ب 

  قرآن آمده است. اتیآ  نیموالنا در ا  حاتیدر توض طورن یکه هم

  سر آرد برون   افتیچو فرصت  تا
  شود مارش زبون  یمر   نیچن نیز

  ) ۴٠۶٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی نه نفس از اندرون راهت زد گر 
  ؟ یبد ک  را بر تو دست  رهزنان

  ) ۴٠۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  که شهوت است عواِن مقتَض زان
  حرص و آز و آفت است  ِریاس دل

  ) ۴٠۶۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مهمش   یها از مؤلفه   ی  م یگفت  ذهنخواهنده که من  ای کننده  تقاضا گر،  خواهش  عنی   مأمور، مقتض   عنی  عوان

  .  خواهد مهمش خواستن است، دائماً م ی هات یخاص ای

از    کهن یا  علت فکر  یفکر    یما  چ  م، یخواه  م  م، یپر م  رید  ی به  م  یز یچه  را    ها دگیهمان  م؟ یخواه را 

کار را    نیاگر ا  کهن یا  یبرا  م یخواه را نم  ها  دگیهمان  ریکه نه، ما د  م یکن م  نی. اآلن به خودمان تلقم یخواه م
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  65صفحه: 

 ی مثنو  اتیاب  نیغزل با ا  اتی . همه ابکنم کار م  منمدارم به کام دش  کنم، ادامه بدهم، دارم دشمنم را زنده م

  .دهد م  یبهتر   معن

  طورن یبه ما حمله کند. هم  گردد دردش دنبال فرصت م   یما با فضا   ذهنمن   عنیخارپشتک    نیا  ن، یپس بنابرا 

را ب  گردد دنبال فرصت م  غ یتخارپشت، جوجه   ی که   هم    او .  ردیاز مار را ب  ییجا    ی  ا ی  رد یکه دم مار 

ب   مان از زندگ   قسمت  ی   خواهد م دهانش  به  ب  ردیرا  ما دردمان     چالش  ی در     که وقت  دیاده ی. ددیای و 

با تبر دنبال مار است که مار را بشد   د،یتبر دستش است، مار گز  دهیگزمار   ده،یگزما مثل آن مار  د،یایدردمان ب

   شود؛ م  یهست، زهر دارد در تمام بدنش جار   هودهیکه دنبال مار هست که بشد که ب  حالن یدرع  ول

و   بست م  یز یچ  ،با دستمالرا    دهیآن قسمت مارگز  نشست، شد، م  دهیکه مارگز  کس  نیا  دیبا  نیبنابرا  پس

  در بدنش پخش بشود. گذاشت و نم آورد م  رونیزهر را ب

نگه    د،ی جا محاصره کنپخش بشود، همان   تان که به همۀ شئونات زندگ  دینگذار  دیآ م  یدرد   ی  شما هم وقت 

به همه    د،یبشو  عصبان   د،یی به همه بو  دی. نرودیشما آن موضوع را حل کن  دی. بذاردیو فضا را باز کن   دیدار

  د؛  یکار را نکن نیدر تمام بدنتان، ا د یپخش بن عن ی د،یداد بزن

و مار بدون فکر    شود جمع م  ردیگ از مار را م  ییجا   ی ن خارپشت هست که  وزب  لی دل  نیمار به ا  ن،یپس بنابرا

  .  خورد م ند، ینش م  غیتجوجه و  ردیم و م غیتجوجه   یبه خارها  زند و تأمل خودش را م 

ا  دیآ جا دردمان م    ی  د،یآ م  ش یپ  چالش   یهم    ما به    میزن حمله کرده، خودمان را م    غیتجوجه   ن یکه 

که   خورد،  ما را م  زندگ   ذهنو باالخره من   میکن جا هست فعال م را که آن   ر ید  یدردها    عنی  ر،ید  یدردها 

  خورده است تا حاال. 

  سر آرد برون    افتیچو فرصت  تا
  شود مارش زبون  یمر   نیچن نیز

  )  ۴٠۶٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ما از     ذهناگر من   »ی نه نفس از اندرون راهت زد  «گر  ).غیتسر آرد برون» (همان جوجه   افتیچو فرصت    «تا

  نداشتند.   به ما دسترس رونیراهزنان ب  صورتن یدر ا زد، درون، از مرکزمان راه ما را نم
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مقتض  «زان ا  » عوان  نتمأمورِ خرابار خواهش   نیاز  و خواهنده در مرکز ماست که  شهوت است،    اشجه یگر 

گولش بزند،    تواند نم  رونی از ب  کس  چ یحرص نداشته باشد، ه   . اگر کسکنند م  دای به ما دست پ  رون یرهزنان ب

  ب ی ما را فر  توانند م  رونی ب  یهاآدم   عن ی  رونیدزدان ب  م،یدار  دگ یچون ما حرص همان  به او آفت بزند. ول

  بدهند. 

  دزد و تباه  یعوان سر، شد  زان
  تا عوانان را به قهِر توست راه 

  ) ۴٠۶۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  پند نکو  ن یخبر بشنو تو ا در
بین نْبجیم داَع مدُو  یَلع  

  ) ۴٠۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آمده بشنو و به آن عمل کن:   فی شر ثیاز احاد یاندرز خوب را که در  نیا «تو

  است:  نیا ثشی است که حد ثی حد  نیا دشمن شما در درونِ شماست.» نیتر«سرسخت 

  .» كَیجنْب  نیب  ' عدُوک نَفْسكَ الَّت ی«اَعد
  (درونت) جا دارد.»  تیترين دشمن تو، نفس تو است كه در ميان دو پهلو «سرسخت

  ) ثی(حد

 ن ی بدترگفتۀ حضرت رسول است.    نیا   عنیدرونت جا دارد.     عنی  تیدوپهلو  انیتوست که درم  ذهنمن   عنی

. آن مأمور  دیرا در مرکزتان قرار داد  ن یشماست که در مرکز شما قرار دارد و اشتباهًا ا  ذهندشمن شما، من 

  . یتو دزد و تباه شد ، ذهنمن  عن یکه خرابار است  پنهان

  ند یبو  یز یچ  یبزنند،    بی به ما آس   توانندم  رانید  که نیکردند. ا  دایبه تو دست پ  رونیتا مأموران ب  نیبنابرا

ذهنمرکز من  یدزد در مرکز ما هست. رو نیاست که ا لیدل نیبه ا میما غصه بخور م،یبشو نیما خشم   ما اثر

ها اطالعات  از آن   جاست نی مأمور ا  نیبه ما اثر بذارند. ا  توانستند  نم  رانیکه د  م ینداشت   ذهنمن   اگر   .گذارند م

  . کند به ضرر ما عمل م م یفهم است، ما هم نم غیتو گفت مثل جوجه  ردیگ را م

   یمثال   کس  ی   م   یکارشما عصبان  کند   م تا حاال فکر کرد دیشو و  دی. شما اصالی .  دیچرا؟ خوب ب  

شما   دادی داد و ب کند، شما را م بتی غ ای دارد مثال پولتان را برم کند م  یکار  یپشت سر شما  کند، م  یکار

موضوع    نیدر خبر ا  دیگو . متانذهنمن   عن یدر درون شما     مأمور مخف  نیا  ق یطر  از   ؟ قیهوا، از چه طر  رود م
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اندرز خوب را    نیحضرت رسول فرموده است که تو ا  دیگو پند را بشنو که م  نیرا بشنو، ا  ثیحد  نیرا بشنو، ا

  دشمن شما در درون شماست».  نیترآمده بشنو و به آن عمل کن: «سرسخت  ف یشر ثیاز احاد یکه در 

که    میکن و ما فکر م  زندلحظه به ما لطمه م   ماست که در مرکز ماست و هر   ذهنمن   ن یدشمن ما هم  نیبدتر

  : دیگو . بله، بعد مکنند مأمور دارند م  نیا  قیازطر  کنند کار را م   نیهم اگر ا  رانی. د کنند کار را م   نیا  رانید

    ز یعدو مشنو، گر  نیا طُمطراقِ
  زی است در َلج و ست سیچو ابل کو

  ) ۴٠۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و نبرد   ا یتو او، از بهِر دن بر 
  را سهل کرد   یعذابِ سرمد آن

  ) ۴٠۶٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  عجب گر مرگ را آسان کند  چه
  صد چندان کند   ش،یز سحِر خو او

  ) ۴٠۶٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   عن ی  ی سرمد  کند، کار را م  ن یا  ذهنمن   ییشوه و جالل، آوازه، خودنما  شِیصدا، نماوسر    عنی طُمطراق    بله،

  .دانیجاو  ، شیهم

ارائه   نیکه ا  یخوب  فرار کن. هر   ر،یب  دهیرا که دشمن توست، ناشن  ذهنمن  یجالل و شوه ظاهر  نیا  دیگو م

بلند م  نیبب   کند، م ا  شوم من   ها را محرف   نیمثال مردم دست م  زنم ،تأ  زنند توجه    کنند،  م  دییمردم مرا 

  . دهند پول م دهند، عشق م دهند، م

  ؟ ی زی چاست، در چه   طانیمثل ش  نیکه ا  ذهنمن   نیدور، فرار کن از دست ا  ندازیرا ب  هان یا  یار ی عنوان هشبه   شما

لحظه که ذهن    نیمن ما از اتفاق ا  ا یو   طانیش  نیا   عنی کردن؛    ی کردن و لجباز  زهیکردن، ست   در حرفۀ مقاومت 

  را تمام نخواهد کرد.   ن یدارد، ا یبازکار لج  ن یو در ا  ردیب زندگ  خواهد م  دهد، نشان م

باشند   ها دگ یکه همان  ایخاطر دنبه  دیگو است چون از جنس آن است. م  سیکردن مثل ابل  زه یو ست   یلجباز   در

   حت  ی دیمد  یها مدت   عنی  ما سهل کرده؛  یعذاب جاودانه را برا   نینبرد، ا  زه، یو ست  دهد و ذهن ما نشان م

  ده یهمان   یزی با چ  میبتوان  کهن یا  ی. فقط برامیگرفت  زندگ  یشاد  یجاو درد را به  میکش جهان ما عذاب م  نیدر ا

  بشود ولو درد باشد.  دهیهمان  یزیبا چ  خواهد م  ذهنچون من  م؛یبشو
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  ی زیچ   یمن    دیگو م   ذهنمن   کهن یا  یبرا  ؟به چه مناسبت   د؟یدیکشکه چرا از اول عمرتان درد    دینگاه کن   شما

  .  رود م  نیازب چون نداشته باش   ،نداشته باش  خواهم بشوم، م  دهیداشته باشم با آن همان 

 اشزه یو ست  یداده، هم لجباز  حینوشته موالنا به ما توض  جانیرا ا  اش خواهندگ   را و هم  اشیگرخواهش   هم   امروز

  .دهد م حیرا دارد توض  شیهارا و مقاومتش را، همۀ جنبه 

  م یگو م  همهنیلحظه. شما بو من ا  نیداشتن با اتفاق ا  و کار   زی در ست  یلجباز   زها،یش را از چا خواه   زندگ

در   ذهنمن نیا کهنیا یبرا  کنم؟ . پس چرا نمکنم ندارم، فضا باز م یکار  دهد که ذهنم نشان م که با اتفاق

   ذهن چه عجب که مرگ در من   دیگو است، جنس او است. م  طانیشاگرد اول است، شاگرد ش  زهیو ست  یلجباز 

و به آن عادت   زندگ لیاص  یشاد  یجا به یر یو غصه را ب شما آسان کند. شما درد و مرض و ناراحت یرا برا

. اآلن کندهم م  نیدارد، صدبرابر ا  نیکه ا  یما. مطمئن باش با سحر  یرا آسان کرده برا  ذهندر من   مرگ   .کن

ا  دیآ نم    کند. خرد زندگ  ییفرمانروا  ذهنمن   می گذاشت   کهن یا  یبرا  ست؟ یچ  نیزم   ی ما در رو  یگرفتار   نیبه 

  جهان. بله. 

  را به صنعت که کند   کاه سحر،
  تند م  را چو کاه  کوه باز،
  ) ۴٠٧٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را نغز گرداند به فن   هازشت
  را زشت گرداند به ظن   نغزها

  ) ۴٠٧١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زند کو دم م نست یسحر ا کار
  کند م قی نََفس، قلبِ حقا هر 

  ) ۴٠٧٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . یز یساختن چ واژگون   ،یز یکردن چ دادن و دگرگون ر ییتغ  عنیقلب  ف،ی لط و،ی: خوب، ننغز

  .دهد جلوه م  قتیرا حق   یتقلب زیچ  ی  دهد،جلوه م   ریجور د  یرا  قیحقا   عنی کند م ق یحقا قلب

 ٔ چشم ماست، لحظه   ی بعد هم رؤ چشم ماست، لحظه  یلحظه رو  نیدر ا  دگیهمان  نکی ع  عن یکه سحر    دیگو م

  دن یپس د  . مینی بب  ییخدا  یار ی هش  اصل   نکیکه ما با ع  شود موقع فضا باز نم  چیچشم ماست و ه  یبعد هم رو

. دهد کاه را کوه جلوه م  ی   ر،یسحر با فن، با تزو  دیگو . م کند ما را سحر م  ،دگ یهمان  ی هانک یبرحسب ع



ۀ   برنامه             Program # 895                                              ۸۹۵مشار

  69صفحه: 

. زند ما ضرر م   یدالر هم ارزش ندارد هزاران دالر برا   یکوچولو که    زیچ  یها  موقع   بعض  دیشما نگاه کن

  کس  ی.  شود بزرگ م   یدعوا  یبه    لیموضوع کوچولو تبد  ی   .میکن   وفصلحل   می توان نم  م،یریبپذ  میتوان نم

آخر سر پس از    کند دالر خرج م   هاون ی لیم   م ینیب ها مموقع    عذر بخواهد، مسئله را تمام کند. بعض  توانست م

  م؟ یما چرا اشتباه کرد ندیگو م نندینش م  انیهمه ضرر و ز نیا

راه ممملت   نیب  ما  م   میانداز ها جنگ  م   هاون ی لیو  خرج  م  رند،ی م ها مآدم   شود، دالر  صلح    م ینینش بعداً 

.  دهد جلوه م  زیناچ   لیرا خ  تیبزرگ و پر اهم  زیچ  ی   کند، را کاه م  کوه  کند،را کوه م   . سحر کاهمیکن م

  .  ستین یز یچ کهن یا دیگو مهم است، م  اری بس اریبس و استفاده از خرد زندگ  ییگشامثال فضا 

است. حاضر هستم     مهم  ز یچ  ل یخ  نیمن، ا  ذهنمن برخورده؟ به    کسبه من برخورده، به چه   ی حرف زد   تو

کوه را    کند، . کاه را کوه می کرد  نیچون به من توه   رم،یبزنم، از تو انتقام ب  نیرا خرج کنم و تو را زم  امه یسرما

  .کند را زشت م  بایز  کند، م با ی . زشت را زکند کاه م

که فکر کردن برحسب   دیدانست است. شما م  نیکار سحر ا  دیگو سرِهم، مپشتِ  دهیبا فکر کردنِ همان  نیهم 

در ذهن    زند است که هر لحظه حرف م  نیکار سحر ا  زند»، کو دم م  نستیسحر است، «کارِ سحر ا  ها دگ یهمان 

م  و ما فکر  لحظه حقا میزن ما حرف م  میکن ما  و هر  ب  قی.  را    قتیما حق    عنی  دهد به ما نشان م  رعکسرا 

  .  می نیب اش را مقلب شده  م،ی نیب اش را مفقط معکوس شده  مینیب نم

   که اگر زندگ  دی. مطمئن باشمیکن را مالمت م  رانیآخرسر هم د م،یکن اشتباه م   همه ن یاست که ا  نیهم   یبرا

را   تان زندگ   تانذهنکه شما با من   د یرو بار م  ریشما ز  شما خراب کرده است ول   ذهنشما خراب است من 

کردنِ شما، فکر    قیشما و قلبِ حقا  دِید  نیشما را خراب کرده؟ و سحر هم هم  و سحر زندگ  د؟یاخراب کرده 

  ران ید  مییگو بعد هم م  م،یکن را خراب م  مان زندگ  م یکن عمل م  میکن فکر م  ما ه   عنیبعداز فکر است.  

  . دیگو را م نیکردند، دارد ا

موقع در مرکز ما  دشمن ما، در مرکز ما است. و آن   نیترو زشت   نیو بدتر  نیترسرسختکه    میست یما متوجه ن 

   . چه کسمیهست   خبر یما از آن ب  خداوند است، وجود دارد و   ست،ین  ز یکه اسمش چ  ییبایز  زیچ    ی  قتاً یحق

ا است، ما هر  ما است، خودِ م   نیدشمن ما دوستِ ما است، ع   نیا  میکن دشمن ما، و فکر م  نیهم  گذارد؟ نم

و    می را تلف کن  مان  و زندگ  میاو قرار بده   ی ما را در معرض جادوگر   و زندگ  میصورت او بلند شوبه   دیلحظه با

  . مینکن  زندگ
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اشتباه    نیطور ما ا. چه ستی ن  قضا کردن  نیمشُمار، و ا  ات  را زندگ  نیا  ، ستیلحظه که با او ن  ی  گفت امروز م 

  ست؟ یچرا انسان متوجه ن م؟یده ادامه م  میرا دار

   ساعت دیرا خر نما  آدم
   تیرا، و آ  یسازد خر  آدم
  ) ۴٠٧٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ساحر درونِ توست و سر  نیچن نیا
  اْلوسواسِ سحراً مستَتر  ف انَّ

  ) ۴٠٧۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی سازد خر    و «آدم  کند م ذهناز جنس من   عن یاو را    کند است، خر م   انسان که از جنس زندگ   دیگو م  پس

  . دهد اصطالح نشان م و نشانِ خدا به دهد آدم نشان م  صورتِ ذهن را به  یخر   یموقع آن   »، تیرا، و آ

   ساعت دیرا خر نما  آدم
   تیرا، و آ  یسازد خر  آدم
  ) ۴٠٧٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ده یفکر همان   یاز    دنیپر  عن یکه وسواس    به درست   طورن یساحر درون توست و پنهان است و هم   ن یچن  ی

  است: نیاش انهان هست. پس ترجمه  ی سحر  رید دۀیهمانبه فکر 

  نهفته است.»  ینفس، سحر  یِگردر باطن تو و درونِ تو است. همانا در وسوسه  یساحر  نی«چن
  :دیگو . م میشو متوجه م رید

  سحرها  نیآن عالَم که هست ا اندر
  گشا ییهستند جادو  ساحران

  ) ۴٠٧۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زَهِر تَر نیآن صحرا که رست ا اندر
  پسر یا اقیتر  ستدهییرو ز ین

  ) ۴٠٧۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : از من جو سپراق یتر  دتیگو
  تریز زهرم من به تو نزد که

  ) ۴٠٧٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  پادزهر.  رفته، به عنوان ضد درد و سم به کار م میمسن و مخدّر که در طب قد  ی از داروها یبی: ترک اقیتر

عالَم که ما    ن یدر ا  دیگو . مدیآ م   شفابخش از طرف زندگ   ستیی مرکزِ عدم و دوا  ن یهم  اقیتر  جا ن یدر ا  پس

و خودشان خودشان را سحر    پرند م   ده یبه فکر همان  ده یها در ذهنشان از فکر همان که انسان   میکن م    زندگ

  .  کنند جادو را باز م   نیهم هستند که ا امثل موالن  ساحران م،یکن را هم سحر م  ریو ما همد کنند م

 م یاسرمان آمده و ما در ذهن مرده   ییو چه بال  افتد دارد م   چه اتفاق  م یفهم م  میخوان  موالنا را م  اتیاب   وقت

   عنیدر آن صحرا    دیگو . مم یکن را خراب م  مان سحر، زندگ  قیو هر لحظه از طر  میافرورفته   نیبه خواب سنگ   ای

   عن ی«اندر آن صحرا که رست»    ده،ییرو  ذهنعقل من  ،ذهنارتعاشات من   عنی«زهرِ تَر»    نیعالَم که ا  نیدر ا

پادزهر   ده،ییهم رو  اقی انسان، تر  ی پسر، ا  یجوان، ا   یپسر»، ا   یا   اقی تر  ستدهییرو   ز یزهرِ تَر»، «ن  ن ی«ا  د ییرو

  است.   دهیی هم رو

  د یگو شده که امروز موالنا م طور. چه ست خودِ زندگ م،یکن فضا را باز م موالناست. پادزهر وقت   اتی اب پادزهر

که ما عشق    میشو متوجه م م،یکن ما حس م  ییمحضِ فضاگشاخداوند در مرکز شماست، اصل شماست، و به 

شده و خرد و  گشوده   یفضا   عنی  اقی تر  م؟ینشدموضوع    نیطور شده ما متوجه ارا. چه   زها ینه عشق چ   میاو را دار

  بذار من حفظت کنم.  ر،ی که از من سپر ب دیگو به ما م  شفابخش زندگ یدارو

 و  دیآ است، م  ذهنپادزهر که ضد زهِر من  د،یکن فضا را باز م   دیخوان شماست. م   اریموالنا در اخت   اتیاب  اآلن

و خداوند    شدهگشوده   یفضا   تر»، یز زهرم من به تو نزد  «که   دهد م  نیشما را تس  ی دردها   دهد، شما را شفا م

  م ی کن مصنوع است، ساخته شدۀ دستِ ماست، ما فکر م   نیا  است  تریکه زهر است نزد  ذهندر مرکز ما، از من 

  ست؟ ین  تر ینزد  ،ذهنعنوان من کرده به  لیکه خودش را به ما تحم  یز یما، خودِ ما، از چ  نیما هست. اصل ما، ع

ما را به اشتباه و به سحر   است که   دنی، خودمان را دذهن  یها نک یذهن و ع  قی رفتن و از طربه ذهن  نیو ا

  .اندازد م

  تو  رانیاو، سحرست و و گفتِ
  من، سحرست و دفع سحر او  گفتِ

  ) ۴٠٧٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

تو را خراب   زندگ   کند، م ران یسحر است و تو را و دیگو م  ذهن. هرچه که من خورد به موالنا م ت یب نیا واقعاً

  د، یکن عمل م  و   دیشنو گفتِ موالنا، که شما مچه خداوند در مرکز، چه    ، . «گفتِ من» چه باشد زندگکند م
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   ذهنراه دفع سحِر من   ریکند و مطمئن هستم که شما اآلن د را دفع م  ذهنهم سحر است منتها آن سحرِ من  نیا

  .دیاکرده دایلحظه را پبهظه لح  هادگ یبرحسب همان دنید عنی

  هم جالب است.  اتیاب نیا و

  خارپشتِ هر بال خود را مزن تو هم، هال!  بر 
  وِرد خوان: جاء اْلقَضا ضاق اْلفَضا   نی و ن،ینش ساکن

  .» شودفضا تنگ م  د،یقضا آ «چون 
  

  نی با صابرانم همنش ن یرب العالم  فرمود
  صبرَنا  نایصابران اَفْرِغ علَ نی همنش یا

  قدم گردان.» ما را ثابت ببار و  ییبایما ش «بر
  ) ٢٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

.  رد یگ صورت مار مخارپشت است، شما را به   ی  دیآ م  شی امروز به ما گفت که هر بال، هر چالش که پ  بله،

و    دیآ دردتان م کهنیا ولو  د یو به چالش نگاه کن دی فضا را باز کن د،یتأمل کن  ،دیوشساکن ب ای دیشما دو راه دار

برحسب من  غلط  مزدینکن   ذهنعمل  خود  بال  هر  «برخارپشت  هال!»  تو   ن.  به    عن یهم،  را  باش خودت  آگاه 

را بخوان که    وِرد  نیدعا را ا  نیو ا  ن»یکه اآلن دمت را گرفته، نزن. «ساکن نش  خارپشت  نیمختلفِ ا  یخارها 

  . شود فضا تنگ م دیآ قضا م وقت

  شد تنگ نم  دیکرد فضا را باز م  پسندد، و ذهن نم  دیآ شما اگر قضا م   عن ی  شودفضا تنگ م   دیآ قضا م  وقت

قضا   جانیدر ا د،یآ قضا م دفعهن ی. امیبده و مقاومت نشان  م یجمع بشو  میعادت کرد ذهنمن  لۀیوسما به  ول

آورده و آن را به نفع خودمان    شیقضا پ مییگو را م یبد ز یچ  رما است. معموال ما ه هی قضا برعل کهنیانه دیآ م

  . میاگر فضا را باز کن  کند به نفع ما دارد کار م  شهیقضا هم  که در حال میدان نم

آ  رخ م   عنی  ذهنمن   ر یبه تفس  د یچون قضا  ما    شود م  فضا تنگ   میکن اومت م چون ما مق   دهد، حادثۀ بد 

   از جنس زندگ  مینکن  رییتغ  عن ی  مین ی. ساکن بنشمینیساکن بنش  ،م یکن  ییفضاگشا  د ی. پس باشود عقلمان کم م

  .  میبشو نیباز جنس عدم  م،یبشو

به ما صبر عطا    صابران هست  نیکه همنش   کس   یو ا  صبرکنندگان هستم  نیخداوند فرموده: من همنش   دیگو م

  را.  هانیا دیدان کن. م 
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  : میرا داشت  تیب نیا 

  گذشت  تویکه ب نتانم کردن، دم قضا
  ست یتو ن  یِچاره؟ که مقدور جز قضا چه  ول 

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

است   نی. و آن اکند است که به شما کم م   یرید  دِی د  ۀیزاو  یهم    نیبخوانم که ا  تانیرا برا  تیچند ب  نیو ا

بشند تا در   سخت  دیبا ایدن  نیدر ا ذهنمن   دیداشته باشند، با د  ذهنمن  دیکه با  کنند فکر م  یاعده  ی که 

دن راحت   ایآن  و  آرامش  ول   به  ا  برسند.  اصل  ا  ست،ین  یطور ن یدر  اصل  م   یطور نیدر  ما    میتوان است که 

  . می در آن جهان هم راحت باش م،یجهان راحت باش  نیا در م،ی کن  ییفضاگشا

  رود  م  امبریپ   شود، م  ضیاز صحابه مر   ی.  دیگو را م  مار ی داستانِ صحبتِ حضرت رسول با آن ب  ن،یبنابرا  پس

بشم تا در     بشوم، سخت  ضی جهان مر  ن یدر ا  دیکه: «من فکر کردم با  دیگو م  ماری که، ب  دیگو م   ادتش، ی به ع

جهان به    نیهم در ا  توانکه: «نه، تو م   دیگوحضرت رسول به او م  دیگو برسم.» م   آن جهان واقعاً به راحت 

در  ،یدار  و سخت جهان ناراحت هست نیهم در آن جهان. و چه بسا اگر در ا ،برس به راحت  ،برس آسودگ

  داشت.»  خواه   آن جهان هم سخت

  را  ماریمر آن ب: غمبریپ گفت
  کن دشوار را ْ سهل یبو کا  نیا

  ) ٢۵۵١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حسن   انایداِر دن ف آتنا
  دارِ عقْبانا حسن  ف آتنا

  ) ٢۵۵٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بر ما عطا فرما.»  ی و ن ریخ   زیآخرت ن یدار، و در سرا ارزان  یو ن  ریبر ما خ ای دن یدر سرا  «پروردگارا
  ،  کن را سهل م  های که دشوار  کس  یدعا کن که ا  یطور ن یفرمود که تو ا  ماریحضرت رسول به آن ب  دیگوپس م

  ر یخ زیآخرت ن یدار، و در سرا   ارزان   یو ن ریبر ما خ  ا یدن   یرا: «پروردگارا در سرا تیب  نیخداوند! ا یا   عنی

  .  ایهم در آن دن ا،یدن نیهم در ا عن یبر ما عطا فرما.»  یو ن

نسهلعن ی ک  .آسان کننده  
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دچار   ذهنحماقتِ من   ای ذهنمن   بیدر اثرِ فر د،یکرد جاد یا سخت  ذهنکه اگر با من   دیفکر کن  دیشما نبا پس

    .ستین  یزی همچون چ دیگو . مدیرس  دیخواه راحت  به ا یاست که در آن دن  نینشان ا نیا د،یشد سخت

  : دیگو م  ٢٠١  ۀیقرآن است، سورۀ بقره آ ۀیآ  نیالبته ا و

  ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً وف اخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ»   «…
  دوزخ مصون دار.»  فریدار و ما را از ک  ارزان   ین زیعطا فرما و در آخرت ن  یبه ما ن ا،ی پروردگارا در دن «…

  ) ٢٠١)، آيه ٢سوره بقره ( م،ی(قرآن کر

  رها بشود.   تواند م  ،ذهنمن  نیهم  عن یآدم از شرِ دوزخ،  یجور که چه  دهد م  حیدوزخ را توض جان یو در ا

به    ندیب م  ایکه در دن   یزی هم چ ‐هم در جهانِ ذهن    تواند م   کند،  م  یی است، فضاگشا  داریکه ب  انسان  پس

گشوده شده. اگر    یِداشته باشد، هم درونش در فضا  داشته باشد، فراوان شیراحت باشد، آسا  ‐ذهنش  لۀیوس

فکر    ذهنمن   دۀیهمان   یو با باورها  فتدیب  یمار یبه ب  فتد، یب  بشود، به سخت  ذهنفضا را ببندد، از جنسِ من 

  . دینی قرآن را بب ۀی. بله، آستین یز یچ  نیهمچن د،یخواهد رس  راحتبه   ای در آن دن کشد م  کند که چون سخت

  ها: گفته  نیدنبالِ هم  و

  ف یرا بر ما چو بستان کن لط راه
  ف یشَر  یا ما، خود تو باش منزلِ

  ) ٢۵۵٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ملَ  ی: اندیدر حشر گو  مؤمنان
  که دوزخ بود راه مشْتَرک؟  نَ

  ) ٢۵۵۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گذار  ابدیو کافر بر او  مؤمن
  ره، دود و نار   نیاندر میدیند ما

  ) ٢۵۵۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : آتش. نار : بزرگوار، بلند قدر.فیشر

   عنی کن،    ف یرفتن به بستان به ما لط  به تو را، مثل  دنی راه رس   عنی راه را،    دیگو دعا است، م  نیپس دنبالۀ هم 

لحظه فضا را   نی. پس ما در اتو هست شه یبزرگوار خانۀ ما هم ی ا ومن در گلستان هستم.   کهن یهر لحظه مثل ا

  . میهست یو با او   میدر آغوش او هست م، یاست، در او هست لحظه خانۀ ما خودِ زندگ  نی. امیکن باز م 
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که مر قرار نبود که هم مؤمنان و هم    ندیگو بهشت، به فرشته م   رسند م   منان وقت ؤکه م   دهد م   ح یتوض  و

رد بشوند؟ ما در طولِ راه جهنم از دوزخ، جهنم،  نار   م،یدیند  کافران  و  ملَ ممیدیند  یدود  و   . که    دیگو

  که نیا  لیبه دل  د،یکرد  ییشما فضاگشا  کهنیا  لیدل  هجا جهنم بود. بو سبز و خُرم بود آن   میکه ما رد شد  ییجاآن

   عنیبه بستان شد به شما،    لیدوزخ تبد  نیا  د، یچه کارها کرد  دهد م  ح یو خودش اآلن توض  د یکرد  ز یشما پره

   شما آسان شد. یراه سخت برا نیا

ما    عن ی.  میستیحتماً راهش را بلد ن  م؛یکش م   به خدا اگر سخت  دن یکه در راه رس  م یفکر کن   د ینبا  نیبنابرا  پس

  ابد یو کافر بر او    «مؤمن  که دوزخ بود راه مشْتَرک؟»  ملَ»، «نَ  ی: اندی در حشر گو  «مؤمنان  نه!  م،یبر م   میدار

راه که ما مؤمن    نیاز آن جهنم رد بشوند. در ا  دیو هم کافر، با  رود که بهشت م  هم مؤمن، آن کس  عنیگذار»،  

   ما سخت  عن ی  م، یدیند  یما دود و نار   م،یو به او زنده شد  میدیبه خداوند رس   عنی  م،یدیو بهشت رس  میهست

  .  میدیآتش ند  م،یدینکش

  بهشت و بارگاه ايمن نک
  ؟ کجا بود آن گذرگاه دن پس

  ) ٢۵۵۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خُضر  یکه آن روضه دی ملَ گو پس
  اندر گذَر  د یادهیفالن جا د که

  ) ٢۵۵٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سخت  استگاهی آن بود و، س دوزخ
  شما شد باغ و بستان و درخت  بر 

  ) ٢۵۵٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   ول  م،یباز شد، ما وارد بهشت شد تینهای درون ما ب یِ بهشت، فضا میدیکه حاال رس  ندیگو آن مؤمنان م  عنی

  پس آن گذرگاه پست کجا بود؟  ، منیبهشت و بارگاه ا نکی. امیدید  نه آتش م،یدیکش  ینه درد

  سبز.   عنی خُضر   باغ، بهشت. عنی روضه .ری پست، ناکس، حق  عنی دن

سخت   گاهه ی جا تنبجا بود و آندوزخ آن   د،یدیجا موقع گذشتن د  که: «آن باغ سبز را که فالن  دیگو فرشته م  پس

به شما باغ و بستان و درخت    د،یشد م  یو هر لحظه با خداوند    دیدکر م  ییشما که فضاگشا  یبود که برا

  شد.
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  را  یخُو نَفسِ دوزخ نیشما ا چون
  را ی جو گبِر فتنه آتش

  ) ٢۵۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و او شد پر صفا  د یکرد جهدها
  از بهِر خدا  دیرا کشت نار
  ) ٢۵۶٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی زدشهوت که شعله م آتشِ
  ی شد و نور هد  یتقو  یسبزه
  ) ٢۵۶١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

افر است، گبر در تقریباً همۀ جاها معن ک جا به گبر در این   دارد.   نَفسِ اماره که صفتِ دوزخ  عن ی  ی خُوفسِ دوزخ ن

  ها نیست.  هست، به معن زرتشت و اینبه معن کافر 

جو  و کافر است و فتنه   سوزاند مزاج است و م  نیو واقعاً آتشخ دارد  که شما این نفس را که خاصیت دوزبرای این 

  ق ی از طر  ؟ی جورچه   د،یکرد  یپر از ناب  د،یو پر از صفا کرد  دیکوشش کرد  کند، و آشوب برپا م  زند است، ضرر م 

  . دیآتش را نگرفت  عنی د،یخاطر خدا کشت آتش را به نی. بنابراییفضاگشا

   زندگ  یو دردها   دهند م  ح یمردم درد را ترج  شتر یخدا را؟ ب  ای   دیده م  ح یشما درد را ترج  میی گو م  نیهم  یبرا 

  ها ن یرا، ا  رید  یهابت یبرخورد با بچه، در کار و مص   ،ییزناشو  ،خانوادگ   حاصل در زندگ   یدردها   ،ذهنبا من 

  خاطرِ خدا.» آتش را کشتم به  م،کرد یی: «نه! من فضاگشامیی گو . مپندارند م  را زندگ 

درد    دین باپس م  ست،یخدا ن  یتمام وجودم برا  کنم، نم  خاطر خدا زندگ اگر به  گفت امروز هم در غزل بود م  

من چون    زد،  که شعله م  هاست دگ یآتش شهوت، آتش جاذبۀ همان   »،یزد شهوت که شعله م   «آتشِ  بشم.

در آن مثلث   ز،یو پره  ییمحض فضاگشابه  دینیب م  پس  .تیبه سبزۀ تقوا شد و نور هدا  لیکردم، تبد  زیپره

  .  دسِت زندگ اُفتد ما م تی که هدا دینیب واهمانش م 

  خشم از شما هم حلم شد  آتشِ
  جهل از شما هم علم شد  ظلمتِ
  ) ٢۵۶٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد  ثاریحرص از شما ا آتشِ
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  آن حسد چون خار بد، گلزار شد  و
  ) ٢۵۶٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  ش یخو یِجمله آتش ها   نیشما ا چون
  ش یپ شیجمله پ دیحق کشت بهِر

  ) ٢۵۶۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نی. پس بنابراشود تمام م جان یله و هم ب

حلم همان صبر  ییفضاگشا  نیهم  حلم  .ییبایش  ، یبردبار   عن ی  حلم تأمل  ی است.  با    است که،  است که، 

  .شود به حلم م لیتبد ییآتش خشم ما با فضاگشا نی. پس بنابرادیآ به دست م ییفضاگشا

 دِ ی ظلمِت د  م،یکن فضا را باز م  کهن یبه علم شد. هم   لی تبد   ذهنو صبر. و ظلمتِ جهل من   رشیپذ   عنی   حلم

م  رود م   ذهنمن  م  د، یآ و علم خداوند  م   دیگو آتشِ حرص که  ب  خواهم، م  خواهم،  م   خواهم،  من    شتر یو 

  . شود به بخشش م لیتبد شود، برعکس م خواهم، م  دگ یهمان 

  اد ی را ز  دگ یهمان   خواهمو م   خواهم م   خواهم، م   مییگو م    ه  کهن ینه؟ ا  ایشده    جادیدر شما ا  هان یا  د ینیبب

  د؟ یکن قانون جبران را اجرا م د؟یبخش به بخشش شده است؟ شما مرتب م  لیرفته و تبد ن یاز ب نیا ای کنم، آ

  ستم، یها برتر ن ها باشم. اگر از آن برتر از آن   دیبا  کنم،  م  سهیمقا  ران ی: «خودم را من با ددیگفت حسد که م  و

به گلزار   لیکه آن مثل خار بود، اآلن تبد  د یفهم رفته است؟ و م  ن یآن از ب  ا یبروند، ضرر بخورند.» آ  نیها از بآن

  . ترفته اس سهیحسد رفته، چون مقا عن یشده است، 

  .  دیکشت شی پ شیخداوند پ  یخودتان را با دست خودتان برا  یهاشما همۀ آتش  نیبنابرا پس

و    ماند  نم  جهنم  چیه  ری فضا کامال گشوده شد، د  ها، وقت آتش   نیبه کشتن ا  می کن ما از حاال شروع م  عنی

دود و    چیهم ه   ل ی. در راه تبدمیشد  لیباز شد، ما به خداوند تبد  تینهای فضا به اندازۀ ب  ماند، نم   آتش  چیه

  . میدیند ینار 

  *** بخش سوم  انيپا  ***
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  است:  مهم  اریبس تیکه ب میرا در غزل داشت  تیب نیا

  ؟ یلرزبباز تو جان را، برو چه م دال
  ست؟ی تو ن یِملرز، فدا كن چه شد؟ خدا برو

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : میخواند ای

  ؟ یلرزبباز تو جان را، برو چه م دال
  ست؟یتو ن یِملرز، «فداكن» چه شد؟ خدا برو

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   دگ یکه همان  میشو . ما متوجه مشود فداکننده در ما زنده م  ،ییبا فضاگشا  میشوم   هر موقع از جنس زندگ   و

   دگیکه همان  است. هرکس  طورن ی. اآلن هم هممیکن م  شیرها  نیبنابرا  رد،یب  تواند خدا را نم  ای را    زندگ  یجا 

است و از    نیمن هم  یمن نمرده، خدا یکه خدا  دیبشود و بو  لیبه فداکننده تبد  یی فضاگشابا    دیدارد با  ادیز

  جان را ببازد.   عنیکند  شی کند و رها ییرا شناسا دگیبشود و همان جنس زندگ 

انداختن   ریبه تأخ معن تحت عنوان تردد است. تردد به  اتیاب ن یو ا خوانم  م  تانیبرا اتی اب ت،یب نیا ح یتوض در

انجام    کار اساس  ی  دیها که بااست. در مورد ما انسان   ذهنو ش کردن و بازماندن از عمل است که کار من 

ا  میده ا  نیو آن  ابد  نیاست که به  ب  زا  ای  میآگاه شو  یلحظۀ  ا  م،یخدا بشو  تینهایجنس    ر یرا به تأخ  نیما 

  . میترس م ا ی میداننم  که به درست  دیآ نظر مو به می کار را بن نیا دیبا میدان  که م  در حال میانداز م

  خواهد  را فدا کنم در ما وجود ندارد. موالنا م   ذهنو انتخاب که من بتوانم من   ی ریگم یقدرت تصم   نیا  هرحالبه

و شما    دیندازیرا ب  ذهنو من   دی کن  ییفضاگشا  نی. بنابرادیکه تردد نکن  ندازدیجا ب  ایدر ما    ندازدیرا راه ب  دهیا  نیا

  . دیکار هست نیقادر به ا

  اندر دو کار  میاتَردد مانده در
  ار؟یاختیبود ب  تَردد ک نیا

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

  گود؟  آن کنم او ک  ایکنم  نیا
  او بسته بود   یِدو دست و پا که

  ) ۴٠٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  تردد در سرم؟  نیباشد ا چیه
  باال پرم  ا یروم در بحر  که
  ) ۴١٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . دیبو عنی گود ، دودل و دی: تردتردد

تردد مانده   نیبنابرا آن   ییو جا  میادر دو کار در  تردد هست در  انسان با  اری جا اختکه    ارش ی از اخت  دیاست و 

دو    نیبپرم به باال؟ چون ا  ا ی  ای که بروم ته در  دیگو نم   موقع کس  چیکه ه   دیگو م  زند،  استفاده کند، و مثال م

  ی ز ی چ  ای  ی بدون موتور  ایبدون پر باال بپرد    تواند نم   . کسدحداقل زمان موالنا بسته بو  ا یما بسته است    یراه برا

  .  ایبرود ته در ایبا آن بپرد باال  کند م  جادیمحرکه ا  یرویکه ن

  ی که با پا   دیبسته باشد بو  شیکه دست و پا  کس  ایو    ن؟ییبروم پا  ایکه بروم باال   پرسد از او نم   چیه  نیبنابرا

  : دیگو که م طورن یهم  ای آن کار را بنم؟  ا یکار را بنم  نیدست بسته ا ایبسته 

  هست که موصل روم  تردد نیا
  سحر تا بابِل روم  یبرا ای

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

   قدرت دیتردد را ببا پس
   آن خنده بود بر سبلَت ورنه
  ) ۴١٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جوان  یقضا کم نه بهانه، ا بر 
رمخود را چون نه ج ران؟ ی بر د  

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

استفاده از قدرت ماست، که ما    ای ماست   یریگم یماست و عدم تصم   ت یکفایجرم ب نیکه ا  دیگو که م   دینیب م

  .م یکن از قدرتمان استفاده نم

بابِل. موصل باز هم    ایبروم موصل    توانم آن شهر؟ چون م ایشهر    نیکه بروم ا  میتردد را ما دار  نیکه ا  دیگو م

جا  در ذهن و آن   می برو  ای  ییتا ی  یفضا   م یو برو  م یباز کن   م یتوان ما فضا را م  م ییبو  می توان است. ما اآلن م  ل یتمث

  .میمشغول بشو  یبه سحر و ساحر
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انسان   ل یکند. حتماً پشتش قدرت هست، وگرنه تردد داشتن درواقع بر سب  جاد یدر انسان قدرت ا  د یتردد با  پس

و انتخابش استفاده    یریگمی انسان از قدرت و تصم  عنیمسخره کردن انسان است    عن ی  جان یاست، در ا  دنیخند

  . کند نم

با    عنوان زندگکه ما به   ست،ی. امانات هم مشخص است چکن که تو از اماناتت استفاده نم  دیگو اآلن م  و

.  میرا ادامه نده  ذهن. منم ی که در ذهن نمان میریب میتصم  م،یانتخاب کن م،یکن ییشناسا میتوان م  ییفضاگشا

کار    نیکه خداوند ا  میی گو. م میدار   همچو قدرت  م یکنو انکار م   م یکن قدرت را از خودمان منفصل م  نیما ا  ول

  .  کند را م

  اورد ی درب  ذهنشما را از من  خواهد بهانه را اصال نَنه (نگذار). خداوند م  نیخداوند ا یبر قضا  دیگو م  نیبنابرا

  ص یتشخ   دیو جرم خود تو هم که تو با  ستیخداوند ن  ری تقص   نیا  یماند   ذهنبه خودش زنده کند. اگر تو در من 

  . ندازیخدا ن  ای طور کل جامعه به ر، ید ذهن  یهان م  عن ی رانیاصطالح به گردن دبه  یر یب می و تصم بده

کن،    ییجوان! کار کن، شناسا  یبر قضا اصال نَنه. قضا را بهانه نکن، خدا را بهانه نکن ا  عن یقضا کم نه»    «بر

  .  دیگو را م هان یانتخاب کن، عمل کن. ا ر،یب میتصم 

را به انسان قبوالندن    ذهنمن   نیدرواقع که نَعل وارونه است هم   طان یکه نَعل ش   د یگو م  ی بعد  ی هات یدر ب  و

  . تو هست  نیاست که ا

د در دو کار  نعلاو هست آن تَرد  
  هوش دار  نیآن کنم؟ ه ایکنم  نیا

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

  ی بن که هست مختارِ نَب آن
  ی من که کرد مجنون و صب آن

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

  الْجنَّة، به چه محفوف گشت؟ حفَّتِ
  افزود کشت  که ازو بِالمارِه

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

  ها، ی ناگوار   ها، ی ناپسند  ها، سخت   عنی  مارِه.  شده  دهیفراگرفته شده، پوش  عن ی  محفوف کودک و    عن ی  یصب

  .پسندد ذهن نم عنی
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  تردد است.  زند انسان م ی بر پا  طانیکه ش  نعل دیگو مهم است. م ت یچند ب نیا

از    کند، نم   یی . انسان شناساکند که عمل نم  د یفهم را خوب م  اش معن  اتیاب  نیو با ا  م یکرد  را معن   تردد

انتخابش استفاده نم    ران یبه گردن د  ای  کند خداوند بسنده م  ایقضا    ریو تقص   و به جبر و تنبل  کندقدرت 

  ی و از امانات ماد   می خواه ما چه م  میید و بوخودمان باش  ی تمرکز خودمان رو  دیبا   قتاً یما حق  کهن ی. ااندازد م

  خواهم  من م  ایکه آ  مییو اول بو  میندازین  رانیخودمان و گردن د  شرفتیدر جهت پ  میاستفاده کن  مانی و معنو 

واکنش هم    کنم هم نم  دیندارم! تقل   رانیبا د  یام زنده بشوم و کار آمده   نیا  یکه برا  یبه آن منظور   قتاًیحق

را    ن یچون ا  خواهم؟ من چه م  سدیکاغذ بنو  ی را رو  نیا   خواهم؟  و من چه م   ستمیهم ن   رانیکنم، دنبال د نم

  .  خواهم من م

که: «من    دییو بو  د یکن  ریخودتان را تحق   ذهنمن   لۀیوس. مبادا به دی خودتان هست  یبرا  ا یآدم دن  نیترشما مهم   و

اول بروند به حضور    د یبا  هان یتر از من وجود دارد. اهمه مردم باسوادتر از من، مهم  ن یهستم حاال! ا  کسچه 

در هر موقع نه! شما  با  د یآدم هست  نیترمهم   د، یهست    تیبرسند».  نگذار  د یخودتان کار کن  ی رو  دیو شما    د ی و 

  .  ندازدید باست شما را در ترد  ذهنمن  نیکه از جنس ا طانیش ای  سیابل دیگو م

  ی.  م یبمان  ذهندر من   می کار را بن  نیا  میخواه موقع م  ی  عنیدار»    هوش   نیآن کنم؟ ه  ایکنم    نی«ا  دیگو م

آن کار را بن که    د یگو . ممیبن  د یچه کار با  میدان م   . ولمیکن عمل نم   به حضور ول  میبرو  م یخواه  موقع م

  انتخاب کرده است.   غمبر یپ

  را:   هانیا و

  .  غمبریانتخابِ پ عنی ی. مختار نبکودک، محفوف: فراگرفته شده و ماره: سخت عنی یصب

  .  کند و بچه انتخاب م وانه یاند. آن کار را نکن که دانتخاب کرده  غمبرانیآن کار را بن که پ

  د یگو م  د؟یاده یشده شما شن   دهیپوش   ها با سخت  ایآغشته شده    ها که بهشت با سخت   ند یگو که م  نیکه ا  دیگو م

  شود،  کشت افزوده م   ها. که با سخت ها با سخت   دهد شده؟ جواب م   دهیپوش   یز یکه جنّت؛ بهشت با چه چ 

  م، ین یبچ   یمحصول معنو  میاگر بخواه  عنی.  یهم محصول معنو   یهم محصول ماد   شود، م  ادتریمحصول ز  عنی

 یو انتخاب دیبار برو ریز دیشما حاضر  ایدست بردارد. آ  ییزهایچ  ی از  دیخواهد شد. ذهن با ذهن دچار سخت 
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که درست است که شصت، هفتاد    اندییهاها انسان ها. منظور از بچهاند نه بچهکرده  غمبرانیپ  دیگو که م   دیبن

  است.  ذهنمن  نیهست منظورش هم  وانه یون هم که داند. مجن بالغ نشده یلحاظ معنوبه  زهنو  سال دارند ول

  .  کند . موالنا به آن اشاره ممیاهم بارها و بارها خوانده  ثیحد نیا و

  الْجنَّةُ بِالْمارِه، و حفَّتِ النّار بِالشَّهواتِ.»  «حفَّتِ
  شده، و دوزخ در شهوات»  دهیپوش ندی ناخوشا ی هاز یدر چ «بهشت

  ) ثی(حد

   ها قاط است، دوزخ با آن   شدگتیهواست، از جنس هم   ندی و خوشا  دیآ نظر آسان مکه به  ییزهایچ عنی.  بله

زندگ به  زنده شدن  بهشت،  و  است.  به   ییها با سخت   شده  ول  سخت   ذهننظر من که  با  هست،  درد    دیما 

  .م یتحمل کن میبش ارانه یهش

  : تیب نیا و

  شد قالووزِ بهشت  یمراد یب
  سِرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   فَکان زندگبفهماند که قضا و کن   یجور  ی  خواهدلحاظ که موالنا مرتب به ما م   نیمهم است به ا  تیب  نیا

 م ی هست  رو ینفوذ آن ن  ر یو ما ز  دهد م   صی و تشخ   کند قضاوت م   ییروین  یلحظه    نیا   عنی.  کند انسان را اداره م

َفکان هم  و کن   ریدرواقع انتخاب و فکر کردنِ خداوند است و تقد  فیقضا است که قضا بنا به تعر  یروین  نیو ا

  م ی کن ها ما کوشش مموقع   لیکه خ دیگو و م شود ما اجرا م لحظه در زندگ نیا شود بشو و م  دیگو که او م

خداوند به ما    ا ی   موارد هست که زندگ  ن ی. و در اشود نم  میکن م   یهر کار   م، یبرس  یاخواسته   ،هدف   یبه  

  من کار کنم.  د یبدهد که شما اجازه بده نشان  خواهد م

   . ولشود ناموفق م   ول  کند  م  ییهاکه انسان انتخاب   دیگو م  امده،ین  جانیکه ا  ی بعد  اتیو اب  تیب  نیدر ا  و

  زندگ   شود، ناموفق م  کندم   یکه هر کار  ییجاها  نیو ا  شود . موفق هم م ستیناموفق ن  شیهاانتخاب   شهیهم

  کن.    ییبشو، فضاگشا میتسل رم،یب میم تص  دیکن، من با نانیبه ما بفهماند که به من اطم  خواهد م

  شد قالووزِ بهشت  یمراد یب
  سِرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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.  باًی شدن تقر  دیناام   دن،یبه مراد نرس   عنی   یمرادیب  کند هم موالنا تکرار م   رید  یمطلب مهم است و جاها   نیا

بهشت است.    یراهنما   نیا  دیگو . م دیرس نم  یز یچ  ی به    دیکن هر چقدر کوشش م   د یکن م  یهر کار    شما ه

. کنم انتخاب نم   رم،یگ نم  می تصم  ام ذهنبا من   ریکه من د  دییگو شما م  کهن یا  یبهشت است؟ برا  ی چرا راهنما

«حفَّتِ    نیخداوند است، تو ا  ات جنس اصل  ات، که سرشت اصل  کس   یسرشت، ا خوش   ی که ا  دیگو پس م

  و بفهم.    آغشته است را بشنو هاالْجنَّة» را که بهشت با سخت 

درد   میجدا بشو  ها دگیاز همان   عنی   میبشو  رونیذهن ب  یاز فضا  میما بخواه  کهن یمحض ابه  میدان ما م   . ولبله

عبارت را که «بهشت با    نیکه ا  دیگو م  نیهم  یباشد. و برا  ارانهی هش  دیبا  دیدرد شد  نی. اردیگ ما را م  یدیشد

  آغشته است» را خوب بشنو و بفهم و عمل کن.  ها سخت

 اش یدوتا در هست    ی   دیگو است که م   نیموضوع مربوط است ا  نیکه به ا  خوانم م  تیچند ب  طورن یهم   و

  م ی تصم   ذهنها که با من است مثل آتش است. و انسان   ند یناخوشا  اش یاست مثل آب است،    ند یخوشا   لیخ

   ذهن است که من   ی . درِ آب درروند معلوم است که از درِ آب م  کنند انتخاب م   کنند، م  یی و شناسا  رندیگ م

هست که آتش   یرید ی در  ی و درد. ول  به جهنّم، به سخت  رسند  چند قدم برنداشته م  . ولدیآ خوشش م

. درست  شود همان اول شروع م جدا بشود از    دگ یاز همان   دیانسان با  کهنیو ا  سخت  نیهم  عن یاست. آتش  

  ت ی چند ب  نیپر سبز و خرم. و ا  ی به بهشت و جا   رس ورتر مدو سه قدم آن    است که اولش سخت است ول

  .  دیگو را م   نیهم

  .  میشده را بباز دهیکه جانِ همان نیاز ا م ینلرز م،ی که نترس   میخوان را م ات یاب نیگفت که ملرز. همۀ ا پس

  صف از حرص و شتاب   جوق و، صف جوق
  آب   یِسو زانی زآتش، گر  محتَِرز
  ) ۴٣٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ز آتش برآوردند سر الجرم،
    خبر یب یا اعتباراَعتبار

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

  گول  جانِیگ  یآتش ا زدم  بانگ
  قبول  یآتش، منم چشمه اَمن من

  ) ۴٣۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  . ر یعبرت ب  ر،ی: عبرت باعتباراَعتبار  کننده.  زیکننده، پره  ی دور  عن ی  محتَرِز  دسته.  دسته   عن یجوق    جوق 

  : ابله و نادان. گول

  زند،یگر از آن درِ آتش م  که و حرص و عجلۀ آن، در حال ذهنگروه با من صف، گروه ها صف انسان دیگو م پس

که ذهن    ی ز یآن چ  عنی  شوند، . پس واردِ دِر آب مروند درِ آب م   یِسوسخت است و به   ن ی: ادیگو چرا؟ ذهن م

  .  شوند وارد درد م   عنیآورند،  . به ناچار از آتش سر درمکند و انتخاب م دیآ خوشش م

  قدر، ن یا  ر،یعبرت ب  ر،یتو عبرت ب،   هست  خبریب  هست   ذهنکه در من   کس  یا  خبر»،ی ب  یا  «اعتباراَعتبار

  گول.   جانِیگ  یا دیگو البته م  نییپا

عبرت نخواهد    صورتنیآغشته است، در ا  ها کار را بند و نفهمد که بهشت با سخت  نیکه ا  هر کس  دیگو م

  . ریب ادی  ر،یب  ادی ادگرفتن،ی  عنیگرفت. عبرت گرفتن 

  ستم ی! من آتش ندیو گول هست  جیها که گانسان   یکه: «ا  زند بلند بانگ م   ارانه،یدردِ هش   عنیآتش،    دیگو م

قبولِ    ۀبله من چشم  ‐ستیدرد ن  ست، یآتش ن  د، یآآتش م    ذهننظرِ من که به  ارانهی و دردِ هش   سخت   عنی‐

  خداوند هستم.» 

  آسمان   د یبشن ر یالض ینعره
  آن صوَلجان  ی شد پ ییگو چرخ،
  ) ۴١٢٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ری الض  ۀنعر  دیلحظه با  نی. شما در امیامربوط است و بارها خوانده   ت یب  ن یا  ها دگیدر باختن همان  طورن یهم  بله،

وقت  یۀ آ  ریالض.  دیبزن فرعون  جادوگرانِ  است که  د  موس    قرآن  د  دند یرا  فرعون    دندیو  از  است،  او حق  که 

  عن ی  د،یدیرا د  موس   د،یفضا را باز کرد  . پس شما هم وقت میترس تو نم   داتِیکه ما از تهد  ندیگو و م   ترسند نم

م   موس برگز  موس   د،یدان که  وقت   گشوده  یِفضا   نیا  ۀهم  ح،یمس  ،یی بودا  عتِی طب  ده،ینورِ  است.  ما    شده 

حسِ وحدت    شود، م  ی  یاری با هش  یار ی هش  م،یشو م  یعنوانِ خدا با خدا  به  ای  با زندگ   عنوانِ زندگبه

که لقبِ حضرت رسول    دهینورِ برگز   ای   ح،یمس  مییبو  دیاست، البته با  سیع  ایاست    موس   نیاسم ا  م،یکن م

  اند.است که به کار برده  همه اصطالحات  هانی انسان که اییبودا عتِیطب ایاست 
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  چارهیکه: «ب کند م  دیما تهد ذهنمن   عن یفرعون    م،یشو  م ی  تمانییدر درون ما با خدا  کهن یمحِض ابه   ول

پولت   برد؟ تو را دکتر م   چه کس   ،یشو م  ضی مر  ،مان  تنها م  روند، م  تیهادوست  ،یبدبخت شد  ،یشد

  .  دیزن م  ریالض ۀ شما نعر ول  دات،یتهد نی.» از اشود تمام م

  آسمان   د یبشن ر یالض ینعره
  آن صوَلجان  ی شد پ ییگو چرخ،
  ) ۴١٢٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اصطالح، معرِب چوگان است.چوگان به عن یبله،  صولَجان،

و به حرف    د یکن فضا را باز م  است در ما، وقت   ق یعم  ییشناسا  ی  ن یا  کنم، من ضرر نم  ۀ آسمان نعر  عنی

 ن ی. پس ابرد م ن یو از ب زند را م ذهنکه من  شود م  اصطالح چوگانبه  ی نیو ا  دیده گوش نم تانذهنمن 

 ۀ نعر  نی. پس اشود نابود م  رود  م  میکش ما م  که   چوگان   نیا  ی در پ  جسم  یِار یهش  ا یدر واقع    ذهنچرخ من 

الضشما است، بله. دوباره: رِی  

  د ی بر گردون رس ر یالض ینعره
  د یکندن ره ْ بِبر که جان ز جان نیه

  ) ٣٣٣٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

لحظه شما   نیدر ا عنی ریالض ۀ. نعرمیارا نشان داده  هیآ  نیو البته قبال ا دیکش م ریالض  ۀهر لحظه شما نعر عنی

  خواهد  م  ذهنو من   دیکنم   دایپ عمق ی ییبا فضاگشا د،یشو م  یو با او  تان به ذاتِ اصل دیشو آگاه م

  م، یخواند را م   اتیاب  نیآن، ا  حیتوض  یکه برا  تیباشد آن ب  ادتانیبا ترس، اگر    کند م  دیشما را بشد و تهد

  : «نلرز! نترس!» گفت م

ما که:    میآور به حرف درم    حت  دهد، م   غامیما هر لحظه در مرکزِ ما پ   ذهنمن   کهن یا  یبرا  م؟ یترس چه م  از

هستم، چه   دهیکه با آن همان  زیکم بشوند. اگر نرسم به آن چ   ها دگ یهمان   نیا  شوم، بدبخت م   شوم، م  چاره ی«ب

شخص رفت    نیهستم؟ اوه! ا  دهیکه با آن همان  شود را از دست بدهم چه م  نی. اگر ارسم نم  زندگ   به  شود؟ م

زن    ایمرد  نیخواهم افتاد! ا ای افتادم  اهی به چه روز س نی . ببندارم جز بدبخت یامن چاره  ریبدبخت شدم. د

  !»  یواقعاً؟ وا شوم از من جدا بشود برود، من چه م خواهد م

  : تیب نیا طور ن ی. و هم ذهنمن  کند؟ م  دیتهد کس چه



ۀ   برنامه             Program # 895                                              ۸۹۵مشار

  87صفحه: 

  لرزند   رانیبر خود تا بر تو د ملرز
  ست ی تو ن یِورا جانِ تو كه تو را دشمن به

  ) ۴٨٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ش یجا  دگ یهمان   ی   وقت   عن ی  دن، یصورتِ شما ترس تو شروع کردند به  یِها دگ یهمان   ا یاگر تو را ترساندند    مردم

 ،  از جنِس ثبات هست  ،! بر خود ملرز! چون از جنسِ خداوند هستدی: نلرزدیگو م  د،یلرز شما م   شود، لق م

  . یذاِت خودت قائم بشو  یِکه رو یدار اجیاحت  ،یبه آن ندار  اجیاصال تو احت 

  یِ هانمادِ من   رانیتو نترس. د  دن، یشروع کردند ترس   رانید  کهن یلرزند»، هم  رانیبر خود تا بر تو د  «ملرز

  شما.   یِها  دگی همان طورن یهم رها،یغ  ،رون یب ذهن

از خدا    ر یاست. غ  ر یمرکزِ شما غ  دیای بتواند ب  د،یبشو  دهی با آن همان  دیکه ذهن نشان بدهد و شما بخواه  یز یهرچ

  شود،  عوض هم نم  نیو ا  د یدر ذات از جنسِ او هست  م یدیکه شما امروز فهم  از زندگ  ریاست. غ   ریغ   زیهمه چ

  ی ز یهر چ   د،یو ثبات دار  دیست ین   رفتنن یشما ازب   عنی  رود، نم   ن یاز ب  شود، خراب نم  سوزد،  نم   کند،  نم  ر ییتغ

  . دی ای به مرکز شما ب دیاست، نبا ریغ دهد که ذهن نشان م 

عنوانِ  بهاو    ذهن   ریو تصو  دیشو م   دهیانسان همان  یاست. شما که با   ریغ  رانید   ران،ید  دیگو م جانیا  در

  .  ردیگ خدا را م  یِمرکز شما، جا  دیآ م  ریو غ رانید

   ذهن من   ن یشده است و ا  لی تو تش   ذهنمن   ها نیبر اساسِ ا  کهن یا  ی بروند. برا  هان ینترس! بذار ا  دیگو م

  : خوانم م  تانیرا برا ت یدو ب نیا نی. پس بنابرامیرا ثابت کرد  نیدشمن شما است و امروز ا نیبدتر

  ی که همان ارز دانم ،ی لرزهر چه هم  بر 
  دلِ عاشق از عرش فزون باشد   یرو نیز

  

  دردِ تو از آن باشد  ، را که شفا دان آن
  آن مر و ُفسون باشد  ،را که وفا خوان  وآن

  ) ۶٠٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

چ  دیگو م م  یزی که هر  را  تو  م  ترساند م  لرزاند، که  شما مجبور  ب  یشو و  را  آن    یاور یآن  از  و  مرکزت  به 

پنج دالر    نیارزش تو هم   ،یشو م   پنج دالر عصبان   ی. اگر تو برایارزش دار  قدرنی بدان که هم   ، محافظت کن
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د عصبان  ریاست  عصبانیشد نم  وگرنه  چون  م   تی.  را  خشم    هب  گذارد خشم  شما.     ذهن من   عن یمرکِز 

 عنی ن،یخشم  ذهنتو من  هست  .  

از عرش که همه   نیهم   یبرا فضا، فضا    دیحاال فرض کن   عن یگرفته،    یداخلش جا   ز یچاست که درون عاشق 

است، از آن    شتریدِل عاشق از آن ب  ا ی: دلِ ما،  دیگو فضا است. م  ن یاست هم  تینهای که ب  یز یاست. چ  تناهیال

  دلِ عاشق از عرش فزون باشد.»  یرو   نی. «زدیگو موالنا م  م،یگو بزرگتر است! من نم

م دیگوم  بعد تو فکر   : کن   ذهنمن  نیا   م  یتو شفاست، درمان دردها بدون    میکن تو هست. چرا؟ ما فکر 

 ن ی. امیاده ینرس  هانیبه ا  ایکم هستند    هانیا  کهن یخاطر ابه   میدار  یو اگر درد  میکن   زندگ   میتوان نم  ها دگ یهمان 

درد تو هست،    نیا  ست،یتو ن  یشفا  نی: نه! ادیگو . مودما ب   یشفا  نیما برود، ا  از زندگ  خواهد شخص هم که م 

  منشأ دردِ تو هست.  

تو از آن است که آمده به مرکزت.    تو را شفا خواهد داد، اصال درد و ناراحت  کن که فکر م  »،را که شفا دان   «آن

م   یز یچآن وفا  آن من   دان را، که  ا  ذهنو  ن  نی تو هست،  ما فکر مستیوفا   .  باورپرست   میکن،  دردپرست ،  

از جنس    م یما دار   عنیوفا به اَلست است.    ن یا  ،پرست   ‐دیآ که به ذهن م  ی زی هرچ‐  ،پرستمان   ، پرستجان یه

  ! ستین م، یکن و به اَلست وفا م میشو خدا م 

مر و    زهاست، یچ  جورنیو تصورات و ا   دگ یو جادو و سحر و همان  ر یو تزو  لهیمر و فسون و ح   نی: ادیگو م

  ن یا  طورن ی. هممیبلرز  دیکه نبا  میدی. پس فهمده م  بی خودت را فر یاست. تو خودت دار  بیفسون است، فر

  مهم است:   لیکه خ  تیب

کیف یی غَ لْقاههغَ ر نم لکهیفَنا  ر  
  تو را من، که تو نامحرم  شِیپ تویب ایب تو

  ) ٢۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  است.»  جز او فان   زیکند که همه چ   داریچونه جز او با او د «
. چونه جز او با او ات ذهنبا من   ییایمن ب  شیپ  خواه : چونه تو م دیگو خداست. م  ای  از زبانِ زندگ  نیا

کند؟    دار یخداوند با او د  عن یجنس او، او    ر یذات او، غ  ریاست؟ چونه غ   جز او فان   ز یچکند؟ که همه   دارید

   متفاوت   تو که از جنس من هست  کهن یا  یش من. برایپ  ای ب  ات، ذهن: تو بدون مند یگو بعد از زبان خداوند م

من»،    شِیپ  تویب  ای تو را»، «تو ب  نامحرم . «که تو  نامحرم  ات به من اصل  ذهنعنوان من. تو بهات ذهناز من 

  که من هستم.  اصل یبه تو   نامحرم هست ذهنعنوان من من. که تو به  شی پ ای ب ات ذهنتو بدون من 
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کند؟    داریجنس خداوند با خداوند د  عنیو مصراع اول چونه جز او    ؟یشو م  ذهن تو خودت بشو، چرا من  

و     تجسمات ذهن  نیاست. ا  فان   میکن هرچه که با ذهن تجسم م  عن یاست.    از او فان  ریغ   زیچهمه   که درحال

  دار یاز او با او د  ریفَنا». چونه غ   رهیکل من غَ   رهیغَ  لْقاهی  فیکند؟ «ک   داریها چونه با خداوند دمن براساس آن 

  است. مهم  تیفناست، ب زیچاز او همه ریغ که کند؟ درحال 

  : دیگو م

ا چو از هست ش،ین زخمام  توست  
  باشد، نگردد درد سست  یقو غم

  ) ٣٢۵٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

م  رونیب  نهیاز س ن،یا شرح جهد  
  دهد  یدیکه نوم ترسمم یل 

  ) ٣٢۵١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  و خود را شاد کن  دی مشو نوم ن
  کن  ادیفر   ادرس،یآن فر  شِیپ

  ) ٣٢۵٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

 ذهناز من   شین  زخم   و درونماست که فکر م   زِیچ   نیترما هست میآن هست  م یکن .  م، یما حس وجود دار  م،یدار  

  ما هست.  ذهن  از هست خورد که به ما م فنا بشود. زخم  دیحس وجود با

  و درد کم نخواهد شد. شودم   شتریغم ب  میبن ی هرکار و

ا چو از هست ش،ین زخمام  توست  
  باشد، نگردد درد سست  یقو غم

  ) ٣٢۵٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

.  ی بشو   دیتو ناام   ترسم م  بدهم، ول   حیرا توض  نیا  خواهم : م دیگو . مشود م  ادتریو غم ز   شود درد کم نم  عنی

و دردها از آن    هاش یهست که تمام ن   بافت ذهن  یها  ها بدانند که در درون آن انساناگر    کهن یا  ی چرا؟ برا

  .شوند م  دیخالص بشوند، ناام خواهند م  ذهنمن از شرش خالص بشوند، چون با  توانند است و ظاهراً نم 



ۀ   برنامه             Program # 895                                              ۸۹۵مشار

  90صفحه: 

رها    ذهنز دست من ا ذهنمن  عن ی دهد که به شما درد م یز یچآن  لۀیوساست که، شما به  نیا نش یب ی پس

و خود را شاد کن»، فضا را باز کن، خودت را شاد    دیمشو نوم  نشو. «ن  دی: ناام دیگو موالنا م  شد. ول  دینخواه

  :تیب نی واضح است و ا ریدکن.  ادی خداوند فر  عنی ادرسیآن فر ش یپ ییکن و با فضاگشا

  محبِ عفو، از ما عفو کن   یکا
  ناسورِ کهن رنج  بِیطب یا

  ) ٣٢۵٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

حبعنی  م   کس   یدوستدار. ازخم کهنه و دردناک ما که    بیما را عفو کن و طب   ،یکردن را دوست دار عفو   که

من ذهنمن   نیهم  عن یچرک کرده   قد   یما    ذهن.  نسل  میدرد  مبهاست که  منتقل  به  شود نسل  ما  و   .

  د یگو و م  میدان را خودمان م   مان ذهننسل به ما هم منتقل شده است. ما من بهنسل  م،یکن فرزندانمان منتقل م

  که: خداوند دوست دارد کم کند. 

من کم کنم،    یگذار نم  ؟  را گرفت  یتصور  زیچ  یو    یکه: هزاران سال است تو من را رها کرد   دیگو نم

ناام  کند. پس  عفو  دارد  فر  دیدوست  آن  به  با  عن ی  ادرسینشو   عمال منتها  به من کم کن،  بو   د ی خداوند 

  در انسان.  ردپر از د  عن ی نی کنندۀ ما، چرک درد کهنه و معذب  ن یا ب یو طب  کن  ییفضاگشا

  یی فضاگشا  د یدرمورد ما، شخصًا با  خداوند است و  بشیطب  کند، م  ها زندگ انسان درد وجود دارد و در ذهن   در

  شاءاله. ما را شفا بدهد، بله، ان یخداوند دردها   ای رو یتا آن ن می کن

  


