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  )۵۶٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

دلبِر مرا شرم و ح د؟ ایعاشقوچرا ب  
  رسم وفا چرا بود؟ ،بود نیچونکه جمال ا

  
  قسمتِ خلق چون شود؟  ،همه لطف و سرکش نیا

  بر بتِ ما چرا بود؟ یلبر دهمه حسن و  نیا
  

  چون رسد؟ یفراق من کشم ناله به نا  دردِ
  چنگ دوتا چرا بود؟ ، آتشِ عشق من برم 

  
  او ست نامعشق شده ،ستا یاکرانهیلَذَِّت ب

  ه جفا چرا بود؟، ور ناست ت یقاعده خود شا
  

ش کند  یخود رو از سِر ناز و غنجچنان تُر  
  فَزا چرا بود؟او رو یِرو آن تُرش 

  
  شود او ابرصفت هم یِرو آن تُرش 

  چرا بود؟ ایباغ و گ  م و خر اتینه حور 
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  : کنماز دیوان شمس موالنا شروع م  ۵۶٠پرس برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوال 

عاشق د؟ ایدلبِر مرا شرم و حوچرا ب  
  بود، رسم وفا چرا بود؟  نیجمال ا چونکه

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

شرم و    دیاست، چرا با  زندگ  ایکه عاشق دلبر من که دلبر نماد خدا    دیگو م   مییبو  میساده اگر بخواه  طوربه

وفا به الست، وفا به خدا   یآداب و رسوم برا  عنیباشد، رسم وفا  نیچن نیکه جمال ا داشته باشد؟ و وقت ای ح

  وجود داشته باشد؟  دیچرا با

اش نبوده اوال و  بوده و متوجه   ریها با آن درگکه انسان سال    موالنا دوباره مشل  تی ب  ن یکه در ا  د ینیب پس م 

  .  کند م  فیوحدت مجدد با خدا تعر  ی برا است که راه و رسم ذهن نیهم اگر شده نتوانسته حل کند ا اً یثان

که آن هم    شود خودش م  دۀیاست که عاشق آفر  ذهنه درواقع مناست ک    عاشق ذهن  یدو جور است.    عاشق

و   میشو و عاشق آن م م یکن هم خلق م   ذهن ی خدا  ی  م،یداشته باش ذهناست. پس اگر ما من   ذهنمن  ی

  .  میکن م  فی تعر به آن برسد را جور خاص و هرکس م یبه آن راه دار دنیرس یبرا

  ها ن یکردند و ا  ف یو راه و رسم وحدت را تعر   روند  خدا م  ی سوبه   یطور ن یکه اکثر مردم ا  دهد هشدار م   موالنا

  ن یاز جنس فکر است. پس بنابرا  عنیاست،    جنس ذهن  یاصطالح  به   ذهن  فی است. و تعار  ذهن  فی تعار

  .  م ینیب را نم یزد یپس جمال ا م،ی اگر ما رسم وفا داشته باش

و مطابق    میکن ذهنمان اعمال م  لۀیوسکه ما به خودمان به   ییهات یتمام محدود  عن یمعنا    نیدر ا  ای و ح  شرم

که انسان    تیغلط است. محدود  نیا  دیگو . و موالنا ممی ریمردم قرار ب  ایتا مورد قبول خدا    میرفتار کن  دیها باآن

   زندگ   ی سونسان نتواند حرکت کند و بهکه ا  شود سبب م  کند م   دا یعبادت پ  ی هابا باورها و راه  دنیبا همان 

  است.  فرمی برود که از جنس ب

  ا ی شرم و ح    عاشق ذهن  نی و ا  ردیگ م   رادی. دارد به آن ارسد نم  جاچ یکه به ه   میدار    عاشق ذهن  یما    پس

که از    یا ذهن   ریتصو  یبرا  است که هرکس   و بدل  تصنع  یآبرو  یهست.     منف  ای شرم و ح  جا ن یدارد. در ا

نم است و  قائل  بشو  خواهد خودش ساخته  و محدوده خارج  ب  ا یحیب  کهن یا  یبرا  داز آن چارچوب   شرمی و 

ها بماند  چارچوب   نیها برود و در اچارچوب  نیبخواهد دنبال ا  ذهن است و اگر کس  مالِ  فی تعار  نی. اشود م

  در ذهنش.   شود م  زندان
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است    خود عاشق است. و آن موقع  ر،ید  ستین  فیتعر  نیکه ا  کند م  فیتعر  ری عاشق د  یموالنا    نیبنابرا

و مرکزمان عدم    میشو م   ی  زندگ  ایبا خود خدا    عنی  م،یشو م   ی  با خود زندگ  عنیکه ما با مرکز عدم  

صورت    ن یعاشق باشد، در ا  د یبا  ن یع   ورطکه با مرکز عدم به    است. و عاشق واقع  نیا   و عاشق واقع  شود م

که در هرلحظه رفتارش را و    آدم  نیذهنمان به چن  لۀیوسبه  م یتوان و ما نم شود م  ت یهدا  خود زندگ  لۀیوسبه

  . میقائل شو  تیمحدود شیبرا کند م نیی فکرش را خود خداوند تع 

چونه باشم و چه باشم که مورد    دیمن با  دیگو که م   ها. پس هر انسان در مورد همه است، همۀ انسان   تیب  نیا

  ی وحدت با او را داشته باشم،    اقتیل   ایزنده شدن به خدا را داشته باشم    اقتیل  ای   رمیخداوند قرار ب  دییتأ

و    میکن م جادیاست که ما ا ت یمحدود ایشرم و ح ریعبارت ددارد و به تیدارد و محدود ذهنمن  آدم نی چن

  . میشو م  در آن زندان

  ی ز یصورت به آن چ  نیخداوند باشد، در ا اری با مرکز عدم در اخت  صورت عاشق واقعبه  لحظه کس  نیدر ا  اگر

شده و گشوده   خال   یبله به آن فضا   کند، توجه نم  دهد، که از خودش در ذهنش ساخته و اآلن ذهنش نشان م 

چار    د،یاز جنس چه باش  د،یچه باش  د،یکه شما چونه باش   کند نم  فیشده تعرگشوده   ی. فضاکند توجه م

  .کند م  نییلحظه فکر و عملتان را تعبهبله لحظه  د،یبن

  ی زها یجهان شد و با چ   نی صورت مرکز عدم وارد ابه   اگر کس  دارد. ول  ا یشرم و ح   ذهنعاشق من   نیبنابرا 

  ت ی محدود  ریبه خودش نگاه کردن، ز  ایشروع کرد به جهان نگاه کردن    هاآن   نکیشد و با ع  دهیهمان   جهان  نیا

  .  ردیگخودش قرار م  یا ی شرم و ح

ح  جان یا  در و  به  ت یمحدود  معن به   ای شرم  ما  من است که  تحم  ذهنعنوان  متوجه    میکن م   لیبه خودمان  و 

   واقعاً خداگونگ   نیباشم، ا  یطورآن   دیمن با  کنم که فکر م  ی زیآن چ   ،ذهن  یهاکه صورت   میکن فکر م  م،یستین

خداگونه    نیصورت من هم ن یدر ا ، خاص  تعباد  یهاروش   یبه  ،ییباورها یاست و مثال اگر عمل کنم به 

  هستم.  

که ما    کند م  جابیبند ا  ن ییکه او فکر و عمل ما را تع   یطور زنده شدن انسان به خدا به  ایانسان    خداگونگ

  . کند م  نییکه ذهنمان تع م ینباش یجور  یاآلن 

و آن    میفضا باز کن   دیدر اطرافش با  دهد که ذهنمان اآلن نشان مآن  که،نیبه ا  می دیباز هم رس  نیپس بنابرا 

د  یز یچ ما  به  ذهن  م  کند م  تهیکه  نشان  م  دهد و  دستور  رو  دهد و  عادت    ها شدگ شرط   ی از    به و 
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شدن در    به خداست و سبب زندان  دنیمانع رس   هانی ا  ، عمل کن  گونهن یو ا  باش  گونهن یا  دیبا  ها،تیمحدود

  ذهن است.

  جا ن یدر ا  ای داشته باشد؟ شرم و ح   ای شرم و ح  د یعاشق خدا چرا با  عن یچرا بود؟»    ا ی«عاشق دلبرِ مرا شرم و ح 

  انجام بدهد.    دیهمه کار با  چ،یاصال ه  ای باشد    ای حیب  دیعاشق خدا با  دیگو که دارد م  دیاست. شما فکر نکن  منف

   عن ی.  کنمدلم بخواهد م  یخوب من هر کار   ل یخ  دی فکر کن  دیتحت سلطۀ ذهنش باشد. شما نبا  دینبا  دیگو م

  است.   منف  نی. اری ندارم د ای شرم و ح  ریاگر بنم، پس د خواهد دلش م ام ذهنذهنم، من  یهر کار 

   ت یمحدود ریما را ز  ذهنمن   یا یباز هم شرم و ح   عنی بد است.    اریبس  ذهنعنوان من به   شرمیب  االصول، عل

  .  میهم لطمه نزن رانیو به د میخودمان در امان باش  ذهنکه اقال از شر من دهد قرار م

 که ن یا  یخطرناک است که آدم همه کار بند برا  لیخ   ذهنمن   شرمی . بدیگورا نم   ذهنمن   شرمیب  ول

شرم و  د،یخدا را داشته باش   یا یشرم و ح  عنی دینداشته باش ای ! شرم و حدی نداشته باش ا یموالنا گفته شرم و ح 

هر    عن ی  ،ی نامحدود  عنی.  شناسد که ذهن نم  دیداشته باش  یر ید  یای شرم و ح  د،یرا داشته باش   زندگ  یای ح

اعمال    تیبه شما محدود  ذهن  یها شدگ آن شرط   کهنیبدون ا  میاآلن انجام بده  دی گو م  که زندگ   فکر و عمل

  کند.  

چونه باشند، چار کنند و    دیبا  دیگو ها مو به آن   چرخد ذهن م  نیدارند که ا  ذهن   یلحظه    نیمردم ا  ول

کنم.    تیکه درواقع آداب و رسوم وفا به الست را من رعا  باشم  زیچباشم و چه   یکرده آن ذهن که چطور   فیتعر

  چار کنم که به الست اقرار کنم.   دیمن چار کنم که ذهن به من بو عن یرسم وفا 

  م یما گفت  ؟  که تو از جنس من هست  ده یلحظه هست، خداوند از ما پرس  ن یهم  یاعتبار   روز الست که درواقع به   در

  نه. میی گو اآلن م بله، ول میتو هستم؟ ما گفت ی بله، من خدا

است،    ذهن   یکه رسم وفا   کند م   تیدارد، و رسم وفا را رعا  تیدارد، محدود  ایکه شرم و ح    کس  عبارتبه 

  .  کند نم  تیرا که از جنس خدا بودن است و گوش کردن به او هست را رعا  قیحق   یرسم وفا

   اصول   لۀیوس. رسم وفا به امذهنبا من   رمیب  میتصم   دی من متوجهم، من با  ستیخداوند متوجه ن  دیگو م   عنی

 دهم،  کار را انجام م   نیکه چون ا  دیکن   فی تعر  دیتوان موقع نمچ ی. هشود نم   ت یرعا  دهد که ذهن به من نشان م
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  ت یالست را رعا  رسم وفا به الست را، اقرار به  مجنس هستم، پس من دار  نیاآلن از ا  کنم،  عمل م  یطورنیا

  خارج شدن از ذهن.   عن ی االصول اقرار به الست عل  کنم، م

با آن باور    دیشده، شما عادت کرد  تهیکه نوشته شده، گفته شده، د  ییزهایو چ  هاتیمحدود  نیشدن از ا  خارج

  .  یها خارج بشو آن  تیاز محدود عن یرسم وفا   د،ی کن

ا  نیبنابرا  پس   ی طور آن   ، باش  ی طورنیا  د یبا  دیگو که ذهنت م   یزیبه آن چ    فضاگشا باش  دیلحظه با  نیدر 

. از جنس من بشوم که از جنس  شوم از جنس من م  شوم، باشم از جنس تو م   یطورکه اگر آن  ییو بو  نباش

هم مهم    تیدارد و هر شش ب  تیمهم هستند، غزل شش ب  اریهستند، بس  فیهمه ظر   اتیاب  نی. ارید  ستمیخدا ن

  هستند.  

 عاشق»  د؟» سؤال م   ا ی دلبِر مرا شرم و حوچرا ب ،ذهن  یا یشرم و ح  دیچرا با  کند   داشته باشد؟ بعد م دیگو :

  .  میکن از آن استفاده م   م،ینیب که ما هم گرچه که نم   ندیب را م جمال ی بود»، موالنا  نی«چون که جمال ا

  شنود،  و سوت را م  ندیب شده که عدم را مگشوده   یعنوان مرکز عدم و فضا ر ما وجود دارد به که د  ت یخاص  نیا

  است.  همان جمال است، همان خداوند است، همان زندگ 

  ی از جنس او شدن، وفا   عن ی   قیحق   ی. وفا میبن  قیحق   ی وفا  کهن یا  شرط به   م،یشو به آن ما زنده م  وقت

داشتن. رسم وفا    ذهندر ذهن بودن و من   باور داشتن ول  ای عمل کردن    اصول ذهن   یسر ی به    عن ی  یتقلب

  اعتقاد به آداب و رسوم.  ن، یا عنی

. آگاه باش، وگرنه  کندآداب و رسوم تو را محدود م  نی ا  دیگو . ممیما آداب و رسوم نداشته باش  دیگو نم  تیب

  ل یهرحال خبه  رد،یگ روزها را نم  بعض   رد،یگ روزها را جشن م  دارد، بعض  دارد، رسوم  یانسان باالخره آداب

کار را بنم به خدا    نیاگر ا  کهنیمربوط بند به ا  تواند مرا ن  هان یا  ول  دهد،انجام م  جور خاص یکارها را  

  . ستمیزنده هستم، اگر آن کار را نکنم به خدا زنده ن 

. پس آداب و رسوم، رسم وفا چه نوشته شده باشد، گفته شده باشد، شما  ذهن است  فی تعار  ف،یتعار  نیا 

 خورد؛  وحدت مجدد نم  عن ی طور مجدد  به   شدن با زندگ    یبه درد    ها نیا  د، یمعتقد باش  د، یشده باش   شرط 

  .  کند شما را از ذهن خارج نم عنی
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. مثال شما جمالت من را  شنود هست که سوت را م   تیخاص   ی که در شما    دیدان بود» شما م  ن یا  «جمال

شنو  سوت   نیجمالت را هم   نیفاصلۀ ب  د،یشنو جمالت را هم م  نیفاصلۀ ب  گوشتان ول  لۀیوسبه   دیشنو م

  . شنود م

  خودش در ما زنده بشود.   تینهایبه ب خواهد خداست در ما که م   ،درواقع خود زندگ شنوسوت 

  ده یکه با آن همان  ی طوررا گسترش بدهد به  نیبشنو و عدم عنصر سوت   نیاگر ا  کس  ی   عنیبود»،    نیا  «جمال

بشود    عی وس  قدرنیا  نیبشنو و عدمسوت   نیبشود، هم  عیفضا وس   ن یدر ا  قدرنیهستم، ا  نیمن ا  دیبشود، بو

که ذهن نشان    یز ین چکه آ  ردیدست ب  ررا د   زیدر ما به ما مسلط بشود همه چ  قدرنیکه فقط آن باشد و ا

. جمال  نیاست ا عجب جمال  مییبو میتوان م  صورتن یدرا م،ینده ت یاصال ما اهم ر یپژمرده بشود، د دهد م

  هم خردمند است.  باست، یهم ز عنی

  د ی گو چه م  نیا  کند،  م  تهیذهن من د  ن یعنوان رسم و آداب اکه به   یز یباشد، چ  نی جمال اگر ا  د ییگو شما م  و

  د، یگو مردم چه م  ذهنمن   د،یگو چه م   ذهنمن  نیا  د، یگو چه م  ریاست، ذهن من د  نیاگر جمال ا  ر؟ید

  ان یاآلن خودش را ب  نیمن هم  قیاز طر  خدا  ای  اگر قرار باشد زندگ  ر؟یشده چه هست دنوشته   یزها یچ  نیا

رید  رد،یکند، فکر من را، عمل من را به دست ب  شدۀ قبلنوشته   یزهایچ  نیا   م  یبه چه درد دارد    خورد؟

  .  دیگو را م نیا

   عن یاگر وفا    ،را عوض نکن   تتیو جنس   و بمان  یاز جنس خودش بشو  کهنیا  عنیوفا چرا بود؟» اگر وفا    «رسم

  دهد،  که اآلن ذهن نشان م  رسوم  رید  ،ی خدا زنده بشو  تینهایبشود که شما به ب  عیوس  قدرن یفضا ا  کهنیا

  ست، خُوب من خود وفا هستم.  یوفا ن ر ید اگر نکن بن یطور ن یا دیکار را با نیا دیگو م

چ  آن  م  یزیپس  نشان  ذهن  م   دهد، که  دنبالش  سلطه   روندمردم  در  به و  هستند،  هم اش  با   دیرخاطرش 

  یی گو است، تو م   نیرسم وفا ا  ای  کنم، م  تیرسم وفا را رعا  کنم، من وفا م  ند یگوم   کنند، جنگ م  زند،یست م

  .  میکن م میوفا به الست دار  که میتا قبول داشته باش   باش دیبا یطورنیاست. ا نیا  ست،یآن است، آن ن 
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  (دایره عدم اولیه) ٠شل شماره 

  
  ها) (دایره همانیدگ  ١ شل شماره 

  
  (دایره عدم)  ٢شل شماره 

  م یمرکز عدم دار  یجهان    نیما قبل از ورود به ا  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره   د ینیب طور که م همان   دوباره

امن و حس  عقل  هدا  ت یو  زندگ  تیو  از  را  قدرت  ابه    ول  م یریگم    و  ا  کهن یمحض  م   ن یوارد    م، یشو جهان 

، داخل  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شمارهنوشته شده    رهیکه در مرکز دا  ییزهایچ   نیرا درواقع ا  مانیفکرها

  ها، ن یا  به شل ذهن  عنی  م؛یشو م  دهیهمان  هانیما با ا  مییگو . اصطالحاً مکشندشده، به خود م   هنوشت  رهیدا

  . دگاریعنوان آفربه  میکن م  قیتزر تی حس هو هان یا یشل فکر

و    زهایچ   نیبا ا  میبشو  دهیاگر مختصراً همان  عنی.  میاز جنس او هست  میشو جهان م  نیوارد ا  ما وقت  دیکن  توجه

از دست    (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره عدم را، مرکز عدم    ت یخاص  ن یا  م،یعمل واهمانش انجام بده  ی زود

ا  میکن م  دای پ  زیهزارتا چ  مییآ ما م  طور کامل. ولبه   میده نم به  ا  میبن   قیتزر  تیحس هو  هانیکه    ها نیو 

   ذهن من    یفکرها    نیا  ریی و از تغ  شوند ما عوض م  ی فکرها   رییمراکز تندتند دراثر تغ   نیمرکز ما. ا  شوند م

  ن یاگر آدم ا  دیگو خودش. م  یکرده برا   هان یو آبرو و ا  ا ی شرم و ح  یبرا   فیتعر  ی   ذهنمن   نی. ادیآ وجود مبه

  آبرو دارد، وگرنه ندارد.   و ای کند، شرم و ح تیرا رعا زهایچ
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  نیما هست و ما پس از ا  دید   نکی ع  هانیدر مرکز ما باشد، ا  زهایچ  نیا  یاگر شل فکر  دینیب که م  طورن یهم  و

  د ی نیب که م  طورن یهم  رونی ب یزها یچ  نیو ا  میریگ م رون یب یزها یو قدرت را از چ  ت یو هدا تیعقل و حس امن 

  که آفل هستند. 

  دا یپ  داریو ناپا  زشیو قدرت ما هم حالت فرور  تیو عقل و هدا  تیحس امن  نیهمه گذرا هستند. بنابرا  هانیا 

  ن یدر مرکز ما هستند، ا  گذرا و آفل  یزها یچ  نیا  کهنیا   ی. برامیترس م   قدرن یاست که ما ا  نیهم  ی. براکند م

  .  ستین دنید جمال 

 (دایره عدم)]   ٢[شل شماره   ذهنشل من   نیکه ا  دی گو به ما م  م یخوان مثل موالنا را ما م  عارف   وقت   ول

 [شل شماره   هست  رونیب  یزها یحالت عاشق چ  نی. در ادیخداوند بشو  عاشق  دی. شما باستیتو ن  ییشل نها

١  یو از خداوند هم  ها)](دایره همانیدگ  ذهنمن به درد نم نیا ،ی عاشق آن شد ،یدرست کرد ،شما  خورد

  .  (دایره عدم)] ٢[شل شماره   مرکزت را عدم کن ایب

از ورود  ، قبل  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره   قبال عدم بوده  م؟یچونه عدم کنرا دوباره  ما مرکزمان    م ییگو م

، آن  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   نده   تیبه آن اهم   دهد که ذهن نشان م  یز یکه هرچ  د یگو به جهان. م

آفل    یزها یچ  نیا  لۀیوسکه به  یزی. پس آن چ (دایره عدم)]  ٢[شل شماره   بله اطرافش فضا باز کن  ست،یمهم ن

  توجه نکن.   دهد ذهن نشان م  عن ی نیب م

  ن یا  شود، و فضا گشوده م  شود  است که مرکز عدم م  ماست، جمال آن  که جمال من ذهن  ستیجمال آن ن  پس

   قیحق   یرسم وفا   ارانهیصورت هشعدم کردن مجدد مرکز به  نیو ا  شوند رانده م  هیفعال به حاش  ها دگ یهمان 

خودمان  یبرا  ییرسم و رسوم و آداب و باورها یجسم باشد و    مرکزمان  میفضا را ببند  نیاگر ما ا  پس  است.

و    ای . آن همان شرم و حستیآن قبول ن  م، یکن   ت یو آن را رعا  ن یا  عن یکه از جنس خداوند شدن    میکن   ن ییتع

نم   تیمحدود است که  بشو  گذاردذهن  خارج  ذهن  از  شماره   میما  همانیدگ   ١  [شل  اآلن  ها)](دایره  پس   .

  . میفهم م را  اش معن

، چراکه  (دایره عدم)]   ٢[شل شماره   ندارد  ا یو ح دلبر شرم     قیعاشق حق    عنیکه «عاشق دلبر»    مییما بو  اگر

 شرم   ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   ها دگ یهمان   ن یخداوند است و برحسبِ ا  ی ا یشرم و ح   ش،یای و حشرم  

به آن زنده شده، مرکز که عدم    کهن یا  یبرا   شناسد ندارد و جمال را م  شدهف یتعر  یای و ح  ندارد، شرم  ای و ح

  . (دایره عدم)] ٢[شل شماره   مینیب خداوند را م  جمال است ما  
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 عنی یخودش بشو  ن یع کهن یا ی برا ، یخودش بشو  نیع  دیوفا» هم با «رسم  ی خودش بشو   ،ی بشو دیخودش با  

به آداب و رسوم   دیبا  نیا  یبرا   ،یبشو   دیآن با  یجهان بود  نیبه ا. خودت که قبل از ورود  یخودت بشو  عنی

  شود،  م ترع یفضا وس  نیکه ا د ید دیخواه  واشیواش ی) ٠(شل  دی. اگر شما مرکز را عدم نگه داروفا توجه نکن 

اعمال  ما    یکه ذهن رو   تیمحدود   عنی  رود صفر م  یسوبه   ایو ح  و شرم  شود م  تینهایب  شود،م  ترع یوس

  .  رود صفر م ی سوبه کند م

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل شماره 

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم)  ۴شل شماره 

  
  (مثلث همانش) ۵[شل شماره 

  
  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره 
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عنیعاشق دلبرِ من    م،یدیموضوع را اآلن فهم  نیام که اگر ما اخدمت شما عرض کرده   قبال  خداوند، کس     که

بند در اطراف    یی عدم نگه دارد و فضاگشا  دیداشته باشد، مرکزش را با  ا یشرم و ح   دیعاشق خداوند است نبا

(مثلث    ۴[شل شماره داشته باشد    عهدت  دیعمل با  نیکار به هم   نیبه ا  دیبا  دهد، که ذهن نشان م   یز یآن چ

 مه ی که از حالت ن  جا،نیا  میکه صحبتش را کرد  لیتبد  نیکار را انجام بدهد تا ا  نیو تندتند ا  تغییر با مرکز عدم)]

  ل ی تبد  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره باز    تینهایب  ایبه تمام باز    (دایره عدم)]  ٢[شل شمارهدرون    یباز فضا

(مثلث تغییر با    ٣[شل شماره   است   یما که پالست  ذهنمن   یا یکه شرم و ح  دینیب م   صورتن یبشود که در ا

  .  میده نم تیبه آن اهم  ریما د رود،  م  نیو از ب شود پژمرده م اصطالحه است، ب ، مصنوع مرکز همانیده)]

کار   نیا مدت زمان دیبا ،(مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل شماره  ردیصورت ب  رییتغ دیکار با نیا یپس برا

تا    م یکار را ادامه بده  نیو دوسال، سه سال، چهار سال ا  می تکرار داشته باش  م، یشو مداومت داشته با   می را بن

  .میخودمان بردار یاز رو  میاخودمان اعمال کرده  یرا که خودمان رو  تیمحدود  نیا طور کلبه

  م، یکه ما که عاشق خداوند هست دینیب ، م(مثلث همانش)]  ۵[شل شماره  دینیبصفحه م یکه در رو  شل و

و متأسفانه پس    میشو جهان با مرکز عدم وارد م   نیما موقع ورود به ا  کهن یا  یبرا  ستین   ش   رید  ن یدر ا  عنی

که ذهنمان نشان    یز یچ همان    م، یجهان هست   نیا  یزها یکه عاشق چ   میکن گذرا فکر م  یزها یچ  نیبا ا  دن یاز همان

  م ی عاشق پدر و مادرمان هست  م،یعاشق دوست هست  م،یمثال عاشق پول هست   م،یهست  هان یما عاشق ا  دهد م

  . ذهنمنتها با من 

قضاوت    تیکه دو تا خاص  مینیب آفل م   یزها یبا چ   میشو م  دهیهمان  ندارد، پس وقت   ای دلبر من شرم و ح  عاشق

که ما با    دهد نشان م  همانش)]  (مثلث  ۵[شل شماره . خود قضاوت و مقاومت  دیآ وجود مو مقاومت در ما به

م  یز یآن چ ا  دهد که ذهنمان نشان  دار  ن یدر  امیلحظه کار  مقاومت به  باز    ماهست که ش   معن  ن ی.  را  فضا 

  ی ز یبا آن چ  یاریصورت هش داشتن به   یکار  عن ی. مقاومت  دهد که ذهن نشان م  ی زیمستقل از آن چ   دیکن نم

  د یتوان شما با آن نم  دهد،را نشان م   رسم وفاست، قواعد ذهن  نیکه ا  دیگو دارد م  تی. بدهد که ذهن نشان م 

  . است ی شرم و ح نیا د،یکار داشته باش

را که ذهن    یز یچ  ی  میکن با مرکز عدم، اما مرکز عدم را رها م  میهست   یار یما هش  که نیا  عن یمقاومت    پس

.  می ستیبه آن، مستقل از آن ن   م یستین  توجهی ب  م، یبا آن کار دار  کهن یا  ی مرکزمان، برا  م یگذار آن را م   دهد نشان م 

  د یریگ م  میلحظه تصم  نیشما در ا  عنیدر اطراف آن،    می فضاگشا باش  داًیشد  دیبا  میمستقل از آن بشو   کهنیا  یبرا

که ذهنم نشان    یزیمن آن چ  ست،یمهم ن  دهد که ذهن من نشان م  یزیمهم است، اما آن چ   ییکه فضاگشا
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 شما اآلن با ذهنتان   عنیاست. قضاوت    ن یعمل نخواهم کرد بله فضا خواهم گشود و قضاوت هم هم  دهد م

  .  ست یرسم وفا چ  بد است و حت  یزیخوب است، چه چ   یز یکه چه چ   دییو بو  دیری گ و از آن کم م  دیکار دار

  .  ست ذهن باور ای رفتار   یکه  کند م نیی رسم وفا را هم تع  قضاوت

با    قدرن یاست که ما ا  نیخاطر ابه   فتدیجا اگر ن  فتد،یشاءاله جا بکه ان  دهم م  حی مطلب را من دارم توض  نیا

  د، یفهم  شود را با ذهن نم  ت یب  نی. امیبفهم  م یخواه م  با ذهنمان   م،یکن سر هم فکر ماصطالح پشت  ذهن به 

را بفهمد.    تیب  نیا  مرکزش است معن  آفل   زیچ  یهم    کند،  هم قضاوت م  کند، نفر هم مقاومت م  ی  شود نم

داشته    ا یشرم و ح   دیغلط است با  ت یب  ن یا  حت   دیبا  د، یگو درست م  کند، م    درست معن  کند فکر م  کهن یا  یبرا

  رفتار کند.   بر طبق اصول دیباشد، انسان با

شما فضا    کهن یا  یاآلن، برا  دیآ ور ماست که از آن   یزیاصول چ   دهد، که ذهن ما نشان م  ستین   یزی آن چ  اصول

فضاگشاست، اصال    یکه انسان موجود  مییبو  میانسان قائل بشو  یبرا  ق یحق  فیتعر  یاگر    عن ی.  دیرا باز کرد

بشود،   دیبسته نبا  و  .شود بسته م  شود، مگشوده    فضاست که ه   یفضاگشاست بله اصال    ینه تنها موجود 

  د ینی بب  دیفضا را باز کن   دیبا  دهد نشان م   که ذهنتان   یز یچ هر  افتد، م   گشوده بشود در شما. هر اتفاق   دیدائماً با

  . دیآ شما م  دِیاز د ی نیا د،یآ خداوند م   دِیآن از د  د،یآ م  آن از زندگ  د،یآ م  ی از آن فضا اآلن چه دستور

ا   بود»، وقت  ن ی: «چونکه جمال ادیگو م  نیهم   یبرا پر از خرد است به من    باست، یاست هم ز  ن یجمال  هم 

  خورد؟  به چه درد من م   کند م  ته یذهنم اآلن د  ا یکه جامعه به من داده و     چار کن، من راه و رسم  دیگو م

هست    دهیهمانمرکزش    نسان وقتکه ا  دهد نشان م  (مثلث همانش)]   ۵[شل شمارهمثلث    نیا  نیپس بنابرا

  مشخص شده باشد.  آفل یزها یبا چ  دنیمقاومت و قضاوت و همان  معن دوارمی مقاومت و قضاوت دارد. ام

مرکز   ییگشااست. اآلن شما دوباره با فضا   (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره مثلث واهمانش    نیا  طورن یو هم 

شد و    دایصبر پ  تیعوض شد و حالتان هم عوض شد. در شما خاص   تحالت که    دیشو متوجه م   دیکن را عدم م

  ی زیکه آن چ   د ینیب اآلن م  کهن یتا حاال باز نبود، مثل ا  شود، در شما باز م    چشم  ی   کهن یشد، مثل ا  دایشر پ

صبر    د یشما با  ت یمحدود  نی از ا  ییرها  ی که برا  دیکن حس م   است، ول  ت یواقعًا محدود  کند م  لیکه ذهن تحم

و    دنیاز همان  تیمحدود نیبردارد و ا  تواند شده مگشوده یفضا نیا ، را فقط خود زندگ تیمحدود نیو ا دی کن

  .  دیعاشق دلبر هست  ول د یبرو ایدن ی سوبه  دیدار یادیز عالقه و شما  دیآ توجه کردن و مجذوب ذهن شدن م
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عاشق    ست، که واقعاً عاشق زندگ  کند لحظه حس م   یخارج بشود و عدم بشود آدم    و اگر مرکز از همانش

  ی ز یچ چیاست به ه  اشعاشق خودِ خودِ اصل  است. و وقت   اش خداست، عاشق خودش است، خوِد خودِ اصل 

 م، یکه ما واکنش نشان بده  شد سبب م   داد که ذهن نشان م  ییزهایندارد و توجه به آن چ  اجی از جهان احت

  حالمان خراب بشود.  

  نک یاش با عقبال همه  ،یخداوندا تو چشم مرا باز کرد دی گو م کند، شر م  دیجد دید یبرا  ای دیجد دنید یبرا

که    دیگو اش م به گوش شما همه   یی صدا  ی  کهن یا   عنی   زیپره   ز،یکه پره  شود . و متوجه مدمید م   ها دگ یهمان 

مرکزتان جسم است دوباره    مرکز عدم است. وقت   به ذهن نگاه نکن، به ذهن نگاه نکن، به ذهن نگاه نکن، وقت

  ی ز یچ   ن واست، عدم خرافات است، فضا را باز نکن، همچ   یتئور که به عدم نگاه نکن، عدم    دیگو م  ییصدا  ی

که من عاشق دلبرم    دیدانم   تیب  ن یشما با ا  ول  م یکندو تا حالت نوسان م   نیا  نیمن هستم. ما ب   نیهم  ست،ین

  .گذارد م  ای و ح شرم  تیمحدود  ریو اگر به ذهنم توجه کنم، او مرا ز

  ن ی . همستم یزنده شدن به خدا ن  ستهیهستم، من سزاوار و شا  ریکه من حق   دهد را هم م  معن   نیا  ا یو ح   شرم

بشوم در   دیبا ستهیو شا ستمین ستهیکه من شا دیگو م گذارد ما م  یو حقارت را هم رو تیمحدود ا،یو حشرم 

بهتر،    یبا باورها   دیتوان لحظه، شما نم  ن یما در ا  هب  دهد را هم او م  ستگ یکه شا  می قبال خواند  اتی در اب  که حال

  .دیبشو ترسته یشا شتر، یب  با انباشتگ

است که به    یوفا و قواعد   ِ و وفا است، رسم   رسم   نیجزو هم  آورد شمار مباز هم به   ستگیکه ذهن شا  یز یچ  آن

را که ما در ذهنمان    ییتمام آن کارها و باورها  عنی.  اش است معن  عیوس  لی وفا خِ . رسم کند م  لیما تحم 

 ن یباورها باشد که ا نیه امعتقد باشد و متعهد ب  ورا عمل کند    هانیباشد، ا  یطورنی ا  دیکه آدم با  میدرست کرد

  رسم است. 

ی رسم    اصال  وفا نم ِ جامد است. ما رسم   ز یچ  ی کرده،    لی ذهن به ما تحم  م، یداشته باش   میتوان م ی تعقل کن  ذره  

  از جنس خدا شدن.   عن ی. وفا دهد نم وفا معن  که رسم  دید می خواه

  دیخواه  م  دیهمسر دار  یفرض کن شما    ،ن یاست. وفا به معشوق زم   طورن یهم هم  ن یوفا به معشوق زم  حت   و

  کنم،  م  یخوب  کنم، خدمت م   کنم،  کار م  روم پس م  کنم وفا م    خُوب، من وقت  لی که خ  دییگو م   دیوفا کن 

است که دائماً از جنس    نیوفا ا   اصول نه.    ست؟ اصول وفا ا  هان یاصول وفا است. ا  هانیاز همسرم ا  کنم م  تیحما

 ر یددر هم   د، یهست    زندگ   ی  کهن یشما، شما مثل ا  نی بشود ب  جادیوحدت ا  ، نیرا در او بب   زندگ  ی بشو   زندگ
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  یی وفایب  ن یا  ده نم  یی وفا است اگر چا  ن یا  ده م  یی. آن وفا است. وگرنه، تو اگر به من چادینی را بب   زندگ

  . ستی ن  یطورن ی! نه، اریاست د

   لیاست! خ  ییوفایب  نیبند اگر بند ا  دیکارها را نبا  نیکرده گفته آقا همسر من ا  م ی تنظ  اصول  یذهن    حاال،

خُوب، همسر من     لیخ  مییگو جا، مدر آن   میقانع هست   فی است، ما به تعر  ف یهم تعر  کرد! آن   فی خُوب، پس تعر

دار وفا   من را دوست دارد؟ نه، ول   قتاً ی! حقریاست د  وفا   ن یا  ریپس د  کند،  آن کار را نم  کند،  کار را نم  نیا

  !  کند دار هست، چون آن کارها را نموفا  است، عاشق من هست؟ نه، ول

  
  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل شماره

  
  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل شماره 

  
  ذهن) (افسانه من  ٩شل شماره 

  
  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل شماره 
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  . اما، ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل شمارهمتأسفانه.    میدار  ییهافی چون تعرخدا هم ما هم   یبرا

عاشق د؟ ایدلبِر مرا شرم و حوچرا ب  
  بود، رسم وفا چرا بود؟ نیجمال ا چونکه

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

(مثلث ستایش با   ٨[شل شماره که مرکز ما عدم است    وقت   یزدیو جذبۀ ا  یزدیا  تیعنا  دینیب که م  طورن یهم 

و توجه او واقعاً به    میما خداوند را در مرکزمان گذاشت  عن ی. مرکز ما عدم است  کند به ما کم م   مرکز عدم)]

م  به ما م  رسد، ما  او   کم را جذب م  رسد دارد ما  برا  کند و  مر   کهنیا  یبه سمت خودش،  ما    کزبا  عدم 

  . میو عاشق خودمان هست  میهست  که ما عاشق زندگ میفهم م

 ن یا  اش معن  نی. امیشو عاشق خودمان م  میکن مرکز را عدم م  فقط عاشق خودش است. ما هم وقت   خداوند

   یعاشق آن    میبشو  و زندگ  می عاشق خودمان باش  . وقتمی ستین  رانیعاشق د  م،ی که ما خودخواه هست  ستین

اگر مرکز ما عدم باشد به لحاظ رها    بیترتنیابه   . و حت مینیب م   ها را زندگ. پس آدم میشو م  در هرکس    زندگ

  . میگذار اثر سازنده م  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل شماره هانیا ی رو ، ذهنها از من شدن آن 

ماده   دیشو است متوجه م  دهیمرکز شما همان  اگر . د یطور که گفتم عاشق جسم هستهمان   د،یپرست هستکه 

زم  حت   نیبنابرا معشوق  م   ن یدر  جسمش  عاشق  به دیشوهم  من .  جسمش  جسم   ذهنصورت  عاشق  پرست 

  . دیبمان قبا دیتوان عاشق نم  شهیو هم  کند م  ریی است که مرتب نظرتان تغ نیهم  ی. برادیشو م

که اگر   دهد نشان م   ذهناست. افسانۀ من   ذهنشل هم افسانۀ من   ن یا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره 

را    جا که زندگبه آن  کشدو عاقبتش م   صورت خدا باشد آخر به  ذهنمن   یعاشق    ذهنصورت من انسان به

  ند و دشمن بند. به درد بند، مسئله بند، مانع ب لیتبد

  جا ن یاز ا  ییافزاافزا است. کار کار    ذهنکه من   دینیب . و م ییبه نام کاراَفزا  م یکرد  فیتعر  اصطالح   ی هم    راًیو اخ  

[شل  شل    نیکه ا  طورنی آفل هستند. پس هم   زهایچ  نیمرکزمان و ا  میگذار را م   زها یکه ما چ   شود شروع م 

  جاد یها مقاومت و قضاوت ادِ آن یآفل در مرکزمان بالفاصله د  یزها یچ  دهد، نشان م  ذهن)](افسانه من   ٩شماره 

و    ،یساز و دشمن   یساز و درد  یساز مسئله   ،ی سازبه مانع   شود پس آفل، مقاومت و قضاوت، منجر م   کند م

  .ییافزاکار  شود م اشجه ینت تا را باهم جمع کنسه نیا
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کرده   نییتع که زندگ راه نی" با بهتر optimum"  مم»ی اصطالح «اُپترا با آن روشِ به   یما هر کار  عنی ییافزاکار 

  م یکنم  ییگشافضا   است که ما وقت  ریبشود. و برعکسِ حالت د  دیتلف با  یانرژ  جهی. درنت میده انجام نم

پس مرکز عدم، صبر و شر، عمل واهمانش   م،یدارو صبر و شر  ما، اوال مرکز عدم است    شود؛ مرکز عدم م

مرکز عدم و صبر و شر و    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   وقت   ریاز طرف د  م،یده همان انجام م

  .م یکن م  کاهْ که کار  مینیب م  میدار نشیو آفر سببیب یو شاد  رشیو پذ میدار زیپره

   ذهندر من   قدرنی. ما ادنیافری کار را کم کردن، زحمت را کم کردن، درد را کم کردن، مشل ن  عن ی   کارکاه

کاهنده  کار   عنی. می کارکاه باش م یتوان که ما م می کن که اصال فکر نم م یعادت کرد یساز مسئله  ، نیآفربه مشل 

  با مرکز عدم.  م،یحل بدهراه  میتوان . ما ممیباش

افسانۀ   شود داشته باشد، م   جسم   یاریش جامد باشد، هشداشته باشد، مرکز   ذهندلبرِ من اگر منعاشق    پس

(حقیقت   ١٠[شل شماره   می. و اگر ما مرکز را عدم کن شود افزا مو کار   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ذهنمن 

  رش یعالوۀ پذصبر و شر و واهمانش به  م،یصبر و شر کن   م،یکن  ییگشالحظه فضا بهو لحظه   وجودی انسان)]

  .شود م  سبب کارکاه نشیو ذوق آفر نندگ یو آفر سبب،ی ب یلحظه، شاد نیااتفاق 

من در    د،یدر عمل از خودتان بپرس  عنی.  دینی را در خودتان دائماً بب  یتا و  تا و سهسه  نیشما ا  دوارمیام  من

از    ی  عن ی  د، یکن کارکاه هستم؟ اگر شما مقاومت م   ای هستم؟ کارفزا هستم    کارکاه  ای لحظه کارافزا هستم    نیا

دخالت    زها،یبه چ  دیبده  ر یگ  د،یمسئله درست کن  دیآ خوشتان م  دیدیاگر د  د،یدی تا را در خودتان دشش  نیا

  . دیکه کارافزا هست  دیدانم  صورتنیدرا د،یمقاومت کن  د،یکن  تلخ و اوقات  دی کن

   یبا    ملت   ی  دینیب چشمان شما م  یمتداول است. نه تنها در فرد، بله در جمع. جلو  اری اربسیبس  ییکارافزا

  ی از نظر فرد   که جمع است، ولاست. آن   ییبه جنگ. جنگ اصال از روز اول کارافزا  کند شروع م   ریملت د

  د یفضا را باز کن  کهن یا  یجا به   دیگو م  یز یچ  که همسر شما وقت   د یدار  د یشد  لیشما م  ا یکه آ  دیشما نگاه کن 

  رممن یغ  نیجوابش را بده، ا  دیگو م  کند ور مقاومت م ذهن از آن   د،ی فضا را باز کن  و ه  دیخوب گوش بده 

  د؟ ی کن شما فضا باز م  پا له شدن است، ول رِیز نیاست، ا

 دفعه  یگشا،  گشا، فضا گشا، فضا نگاه نکن. فضا   دهد که ذهنت نشان م   یز یبه آن چ  م ییگو م  نیهم   یبرا

. ما  افتد نم   د،یکش سو مشما را به آن  ذهنو من   فتدیکه قرار بود ب  . آن اتفاقدیکن م   که کارکاه  دید  دی خواه

  ! ن؟یچه ا  عنی شود، نم ماست اصال نوکر ما ه تیاهمیآدم ب  نیا میی بو میتوان نم
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هرجا    شه،یاست هم  و کارکاه   ییگشا. شما کارتان فضا دیدار   ذهنمن    عنی  دییبو   یطور ن یاصال اگر ا  شما 

که   دین یبب  حالن ی درع دینیبب  شخص  را شما در زندگ  یی . کارافزادیکارافزا باش  دیتوان لحظه. نمبهلحظه د،یبرو

  د ی نیبب   دیلحظه، نگاه کنبه. دائماً، لحظهدینکن  د،یکن نه؟ اگر م  ای  ییبه کارافزا  دیکن هم کم م   جمع  در زندگ 

نه فضا باز   ای د؟یده به آن واکنش نشان م دهد که ذهنتان نشان م یز یشما آن چ کشد، که ذهنتان شما را م 

  د؟ یکن م

رسم    د،یشته باشدا  ذهنمن  ی ای . اگر شما شرم و حشود م  جهینت   ات ی اب  نیاست که از ا   اقدامات عمل  هانیا

  . د یکارافزا نباش  دیتوان باشد، نم ذهنجمالتان فقط جمال من  د، یوفا به خداوند داشته باش

متوجه    دیکن م  تماشاصورت حضور ناظر  خودتان را به   که شما وقت  ییهات ی خاص  ی به    میکن ترجمه م  ول

شما    م،ی صلح کن  ای ب  دیگوم   . اگر کسدیرو م   » کارکاه«   ی سوبه   ای   دیرو م  »یی«کارافزا  یسوکه به   دیشو م

صحبت   می نی حاال ما با شما بنش  دیهست  کسشما چه   د یی. نگودیشما صحبت کن   م،یصحبت کن  ای. بدیصلح کن

  . بله. دیفضا را باز کن   د،ینه، صحبت کن م؟ی کن

را،    ت یب  نیا  میبفهم   م یبهتر بتوان  د یاول شا  تیب  ن یهم  یبرا   خوانم م  تانیبرا  یشمس و مثنو  وانیاز د  اتیاب

  :دیگو . م می بفهم دوارمیام

  نه  ر یآن پ  یآن جام مه، بر کّفه  ر یب اول
  ا ی مستانْ ساق یدِه، رو سو  ِری مست گردد پ چون

  

  مرَتجا، مست از کجا، شَرم از کجا؟  یسخت کن ا رو
  ا یقدح بر شرم افشانْ ساق  ی ،یشرم دار  ور

  

  ایدشمن شرم و ح یا ا، یب ساق  یا ز ی برخ
  ا یخندانْ ساق یآ شیبختِ ما خندان شود، پ تا

  )٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : بزرگ مه

  : کف دست کفّه

  سماجت کردن   ،شرمی سخت کردن: ب رو

  د یام  ۀی: قبلۀ آرزو، مامرتَجا
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رها    سادگ  نیابه   عن ی  دست است.  رو سخت کن، سماجت کن. روسخت  کفِ  بزرگ. کفّه به معن   عن ی  مه

. مرتَجا، قبلۀ  کند م   روسخت  نیهرچه در توان دارد فضا باز کند، ا  کند م  سع  کند، که اصرار م   نکن. کس

  . دیام ۀیآرزو، ما

درواقع به    دیگو به ما م   . وقت کند خطاب م   ساق  ایعنوان امتدادِ خداوند  موالنا ما را به  دینیب که م  طورن یهم

آن    ریبن، «اول ب  عیوس   لیخ   ییفضاگشا  ی.  میهست، ما آن هست  یاریهش  ی درواقع    د،یگو هم م   زندگ

  .دیآ م  ورآنباارزش که  از   اصطالح آن جام مجام مه» جام مه به 

  ییفضاگشا  قتاً یشما حق  وقت  د، ید  م یغزل هست که خواه   نیو در ا  ذهنمن   نیبده به ا  ریرا ب  ن یاول ا  دیگو م

. شود ساکت م   ذهنمن   تان، ذهنذهنتان، من   یرو   گذارد مرکز عدم اثر م  نیا  د،ی کن مرکز را عدم م  د، یکن م

  است.  نیکه با شما قر یزی هرچ ای  هرکس گذارد اثر م

خاموش شدنِ    ن یهم  اَش سازندگ  نی . اولشود صادر م  یاسازنده   یانرژ   ی لحظه از شما    نیا  عن یعدم    مرکز

از جسم    ریاز جنسِ غ  میستیما که جسم ن  . وقتذهنجسم است من   یجسم است،    ی  ذهنذهنتان است. من 

  دِه.  رِیبه دستِ پ میده م صورت ن یدرا میری گ ور مرا از آن   و م شودمرکز ما عدم م   عنی میشو م

وقت  ذهنمن   نیهم  دِه،  رِیپ  است.  م  ما  م  نیا   شود مست  من   دهد نشان  اثر    ذهنکه  ما   عدم مرکز  از  ما 

  ها  سادگ  نیسخت کن. به ا  که رو را تو   دیگو بعد به ما م  ا»ی مستان ساق  ی«رو سو   ردیپذ اثر سازنده م  رد،یپذ م

رها    ،ی خودت کار کرد  یرو  مدت ی  ا ی  ی کرد   ییدوبار فضاگشا  ، یکرد   ییفضاگشا  بار ی   عنی.  نی عقب ننش

  نکن.  

  رسند  که به حضور دارند م  ییهاهمه است. اآلن هم انسان  دیامتداد خداوند، واقعاً ام  ،عنوان ساق انسان به  پس

   عنیاز کجا، شرم از کجا؟»    مرتَجا، مست  یها کم کنند. «رو سخت کن اها هستند که به آنانسان   ۀیبق  دیام

  شده بشود.گشوده  یبشود، فضا  ظرن یار ی حضور بشود، هش یِتو رو  یِلحظه رو  نیاآلن در ا

به   دیآ توجه نکن چون شرم م   دهد که ذهنت نشان م   ی زیلحظه به آن چ   نیمست کجا، شرم کجا؟ در ا  عنی

توجه به ذهن است    نی. تله هم دیفت یبه تله ن  د یکن  یکار    یلحظه    نیشما در ا  شود. م اندازد تو را م  تیمحدود

فضا    اندازۀ کافبه    عنی  زیشرم بر   یرو   قَدَح  ی فضا را باز کن و    صورتنیادر   ،یاتوجه کرده   ،یو اگر شرم دار 

  . نگذاشت اتذهن من  یو اثر رو  یباز نکرد 



ۀ   برنامه             Program # 897                                              ۸۹۷مشار

  19صفحه: 

و ذهنتان را    شود ذهنتان، ذهنتان خاموش ماز    دیشو جدا م  دیکش م  دفعهی  دی کن فضا را باز م   وقت   شما

رها   و  شوند شُل م  ها  دگیهمان  ب یترت ن یبه ا  عنی. ردیپذ  ناظرِ جداشده، ذهنتان اثر م  نیو از ا د ینیبب  دیتوان م

  .شوند م

سماجت    قدرنی. ایریپذ تو هم از من اثر م  که اصل من هستم و حت  دییگو م   تان ذهنشما به من   رید  عبارت به

در گرفتن من و کش قو   دنِینکن  من  به   تری من.  و  اصل من هستم.  تو هستم،  دارد    دینیب م  جیتدراز  آن  که 

  .رفتهیشده، اثر پذ  چون مست کند رها م زد،یر مفرو

. بعد هم زیمن بر  ذهنمن   یقدح رو   ی  دیگو م  کهنیامثل  عن ی  ا»یقدح بر شرم افشانْ ساق  ی  ،یشرم دار   «ور

کنم. شما    ییمن فضاگشا  عن ی  هست   ایکه دشمن شرم و ح  ایب  ساق   یا  زیبرخ  ا»یب  ساق  یا   زی«برخ  دیگو م

    د؟یایب  اآلن؟ زندگ دیایب  ساق د یخواه م

. دیآ م  ترش ی ب  ساق  د، یکن م   راتریهرچه پذ  د،یکن م  ترحس ی هرچه ب  د، یکن تر مرا کوچ   ذهنهرچه من   شما 

  د، یبشو  و از جنس او   دیایب  ترش یهرچه ب   . ساقشودم   از جنس ساق   ترش یب  کن باز م   ترش ی هرچه فضا را ب

  .    دیشو شما خندان م

ا  عنی . «بخت ما خندان شود»  فتدیاتفاقاتِ خوب ب  عنیچرا؟    شود، هم خندان م   بخت فضا را باز    نیتا ما 

. «بخت ما خندان  شود و درونمان آباد نم  رونینشود، ما ب  دهید  رونیب  یدر فضا   رون یانعکاسش در ب  م،ینکن

امور مال   عن یشود»   بهتر بشود،  روابطم  بشود،  بهتر  چ  اَم جسم من  همه  بشود    زیبهتر بشود،  بهتر    عن یمن 

  منعکس بشود.  رونیدورنمان در ب

. پس فضا را باز کن  ایتو خندان ب  ا یما گلستان بشود، ساق  رونیبخت ما خندان بشود، درون و ب  کهنیا  یبرا

همه    جا ن یکه در ا  د ینیب کم کردنِ شرم. م   عنی   ذهنو کم کردن و کوچ کردنِ اثراِت من  یی بخند، و فضاگشا

  .م ی است که گفت تیمحدود نی هست و شرم هم  شرم منف

  . خوانم را م  تیب نیا

  کم خروش  است، خامش ینزد صبح
  تو، تو، موش  یپ کوشمهم من

  ) ۴١١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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ما به   قریبعن که  د یگو . موالنا ممیو رسوم عمل کن  به آداب  م یخواه م  کهن یا یخودمان؟ برا  می کوش چرا م ما 

  . میبلند شو صورت آفتاب از درونمانما به  و  دیای شب، صبح ب   یتار عنی میاو زنده بشو

برحسبِ آداب و رسوم، برحسب    کوشد ذهن ما م  نیکه هرچه ا  م یفهم م  میکن ما فضا را باز م  کهن یهم  ول 

حرف    شتریب  عن ی  میخروش م  شتریرا حفظ کند، ب  تی را حفظ کند، محدود  ای و ح  شرم   خواهد م  ا،یح  شرم و

  باشد.   یطور ن یباشد، ا یطور ن یباشد، ا دیبا یطور ن یا م،یزن م

من    دیگو م   . خودِ زندگمی دان ما م  داندلحظه نم  نیخداوند ا  مییگو م  عنیباشد    یطورنیا  میی گو ما م  وقت

  . کن خراب م  ،کوش م  ذهنتو با من  تو موش. وقت کوشم،  شده مگشوده ی . در فضاکوشم دارم م

  بده و مست بخوابان و بِهِل  مرا م تو
  خَِجل  چیرسد نوبتِ خدمت، نشوم ه چون

  ) ١٣۴۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : رها کردن بِهِل

  د، یاینوبت خدمت من ب  بده من مست بشوم، مرا رها کن. وقت  که تو به من م  مییگو  م  به زندگ   میما دار  پس

  بدهد به شما؟  بده» چونه م  . «تو مرا م می کن م  ییکار فضاگشا نیا یشد، برا من شرمنده نخواهم 

بده»    . «تو مرا م میریگ از خدا م  م   م،یشو . منبسط م م یریگ از جهان م   م م،یشو باشد ما منقبض م   ادمانی

  .  دیگو م  به زندگ د،یگو به جهان نم 

در کارمان دخالت کند    ذهنمن   مینگذار   عنی  م،یخودمان را به حال خودمان بذار  م،یما اگر فضا را باز کن   پس

  توانست فکرها و اَعمال  میباز شد ما خواه  شتر یب   کم  ی فضا    ن یا  مسلماً وقت   م، یدر کارمان نکن   یکار و خراب 

  .  میرا انجام بده  اهمرکز عدم، آن   قیاز طر کند م  نیبه ما تلق را که زندگ

  یی که کارافزا  دی نیدوباره شما بب   . میده نمانجام    ما خدمت  م،یکن م   تیآداب و رسوم را رعا  ذهنبا من   وقت

   د؟ یکن م  کارکاه ا ی دیکن م

جانکاه.    م ییگو مثال م  در فارس  م ی. کارکاه ما دارمیکن   دایپ   کارکاه  یبرا  د یشا  ی اصطالح بهتر  دوارمیام   من

در گذشته که   میااشتباه کرده  قدرن یما ا د یرا کم کردن. توجه کن  اد یکار ز  عنی دنیکارکاه ا ی  کارکاه  ا ی کارکاه 

  است. وجود آمده به  یو فرد  صورت جمع مسئله به   که انباشتگ  ‐هم جمع هم شخص ‐



ۀ   برنامه             Program # 897                                              ۸۹۷مشار

  21صفحه: 

مسائل  آن  اول  من   شما  با  که  کارافزا  تانذهنرا    عنی  د؛یفصل کنو حل  دیبا  ی جور ی  دیاکرده  جادیا  ییبا 

  ی طور ن یاشتباه را کردم ا  ن یکه ا  د،یآثار آن مسائل را به صفر برسان  الحاصطکه شما به   کشد طول م  مدتی

.  کنم را هم درست م  ینی ا  کنم، را هم درست م  یچشم آن   کنم، اشتباه را درست م  نیمن ا  رود، دارد م

  . میشو آسوده م مدت یاز که پس   مینیب م  میکه درست کن ی ی واشیواشی

از مراسم    د یبا  م یما واقعًا وفا بن  کهن یا  ی وفا کند، برا  تواند مثل خداوند نم   کسچیکه ه   دیگو موالنا م   جا ن یا  در

از جنس    شهیهم   عن یاز جنس خداوند، «وفا به خداوند»    ایوفا به خداوند    مییگو باورها که م  ایرفتارها    و بعض

  او بودن، مرکز را عدم نگه داشتن.  

مرکز را عدم    عنی م،یبمان دار یو ب شود از خواب ذهن مرکز ما عدم م میشو م داریب  وقت م،یبشو داریب ما عنی

  دار یب  م،یبشو  داریب  ندارد ول  اشال  میچرت زد  م،یاگر چندبار هم خواب رفت  ر،ید  میخواب نرو  م،ینگه دار

امیبمان در  و  انسان  د یگو م   جانی.  من   ذهنمن   مییگو ماوقات    که گاه   که  و  تشب  ذهندارد   به س   ه یرا 

  آن احترام را نداشت.  میالبته س اآلن احترام دارد، قد م، یکن م

  د یوفا بند عمال با  کهنیا  ی برا‐  کند و وفا به خداوند نم  کند م   یکه مرکزش را ماد  ها از کسس   دیگو م

 قدر ن یما ا  د،یکن به انسان م  هیما را تشب  دیزن م   لی: «آقا تمثندیگو . مکشندخجالت م  ‐مرکز را عدم نگه دارد

  .» دیزن سر ما م  یموقع تو آن  د،یها باشمثل ما س  دیتوان شما نم عنی د،یشما وفا ندار می وفا دار

  ما مباش   یِنقضِ وفا صورتِ
  فاش  هودهی را من ب ییوفایب

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

  

  سان را چون وفا آمد شعار  مر 
  ار یم سان را ننگ و بدنام  رو،

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

  

  چون سان را عار بود ییوفایب
  نمود؟ یچون روا دار ییوفایب

  ) ٣٢٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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نقض    ورسوم ذهن آداب   تی الست را با رعا  یکه انسان درواقع نقض وفا   دیگو معنا مشخص است. م  رید  نیا

چه   نیا  ؟ کن کار را م   نیا  هودهیچه ب یبرا  د یگو ! مذهننمونۀ کامل نقضِ وفاست، انسان در من    عنی   کند، م

  دارد؟  دهیفا

  ی بلند شو و به ذهنت توجه کن! چرا به فضا  نذهصورت من به   ا یفاش» هرلحظه ن   هودهیرا من ب  ییوفای«ب

! چرا  ؟یشو ! چرا عدم نم ؟ ی شو ! چرا سوت نم؟کن ! چرا به مرکز عدم توجه نم؟ کن شده توجه نمگشوده

  ! ؟یشو از جنس من نم 

  ما!  م یشما جوابتان چه هست؟ جواب ندار ؟»ی شو : «چرا از جنس من نم دیگو خداوند اآلن م  خالصه

نکن   یکار  ی  دیگواش است. معمال وفادار به صاحبش است و به خانه   ها وفاست. هر سشعار س   دیگو م

یبرا  ییوفای اصطالح بدنام بشوند و بها به س   ها عار است. حاال چرا تو به آن افتخار مس کن ی اگر برا  ؟  

  طور ن یهم  و  ست؟یا عار ن تو چر یس عار است برا

  فخر آورد از وفا   ،تعال  حق
  ِرنا؟ یبعهدٍ غَ  : من اوفگفت
  ) ٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  دان، وفا با ردِ حق  ییوفایب
  حقوقِ حق ندارد کس سبق  بر 

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

  :دیگو ، م ١١١ ۀ یسورۀ توبه آ ه،یآ نیبه ا کند اشاره م پس

نمو»  «.يمظزُ الْعالْفَو وكَ هذَلو تُم بِهعايالَّذِي ب مكعيواْ بِبرشتَبفَاس هال نم دِههبِع َفوا  

  ی ابیکه کام   دیشاد باش  دیاو فروخت که کرده  دیخر  نیبهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد کرد؟ بد  چه کس  «و

  است.»  بزرگ

  ) ١١١ ۀی)، آ٩سورۀ توبه ( م،ی(قرآن کر

که به    کند که خداوند افتخار م  دیگودادنِ مرکز جسم و گرفتن مرکز عدم است و م  نیو فروش درواقع هم   دیخر

از خدا را در مرکزمان    ریغ  ی رید  ز یچ دینبا  کارن یا  یبرا  م، یبه عهدمان وفا بن   دیو ما هم با  کند عهدش وفا م 
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  کار نیا  دیگو کار را بنم خداوند را در مرکزم گذاشتم، م   نیکه اگر ا  میکن  نییذهنمان اگر تع  لۀیوس. ما به میبذار

  . کندرا که خداوند رد م   یز یهرچ  عنیدان، وفا با ردِ حق»، «ردِ حق»  ییوفای . «بدیرا نکن 

  ن ی ا  ،ی بذار  کن را که با ذهنت تجسم م  یزیچآن اگر    ، یمرکزت بذار   توان فقط من را م  دیگو م   خداوند

هست که    یالحظه   د ینیشما بب   عنی  زها،یبه چ   م یکندان، وفا با ردِ حق» ما وفا م   یی وفایاست. «ب  ییوفایب

  د؟ یفکر نکن یزیچ ی مرکزتان جسم نباشد؟ حول محور 

از او    ریبِبرد، غ   تواند نم   و حقوق خداوند است کس   حق  نیعدم باشد ا  د یمرکز ما با  کهن یا  دیگو م  جان یدر ا 

 شود  و آن م میشو م دهیو با آن همان  میکنرا تجسم م یزیحق ندارد در مرکز ما باشد، اگر با ذهنمان چ  کس

  ع یحق خداوند را ضا  رد،یب  تواند نم  ش یپ  کس  عنی  ق». «بر حقوقِ حق ندارد کس سبستیدرست ن  نیمرکز ما ا

  بند.  تواند نم

  د ی شناس ها را م از جسم باشد. پس شما که جسم   ر یاست که مرکز ما غ  نیحق خداوند حق ما هم هست، حق ما ا  و

آفل    زیآن چ   د،یست یشما از جنس آن ن  دهد را که ذهن نشان م  یز یهرچ  د،یستین   یز یچاز جنس چه   دیدان م

با جسم وفا    ،کن با رد حق وفا م   صورتن یدر ا  ینگذار مرکزت! اگر بذار  است، آن را نگذار مرکزت، آن را

  بده فرقش را!  ص یتشخ  ، کن وفا نم با زندگ ،کن م

  : دیگو م

ست از کجا؟  عاشقمست از کجا؟ شَرم و ش  
  یی هگر گروِ اََلست ،ییبود حیو وق شنگ

  ) ٢۴٨۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

چه؟ عاشق مست که مرکزش عدم است دائماً    عن یکجا، آن کجا؟    نیا  دیگو . مدی گو هم همان معنا را م  نیا

است،    تیکه مرکزش جسم است و پر از محدود  ذهنعاشق من   ‐ است   که از جنس زندگ‐ فضاگشاست از کجا،  

«شرم» را با «شست»    دینیب کجا، آن کجا؟ «عاشق مست از کجا؟ شَرم و شست از کجا؟». م  نیآن کجا؟ ا

  . ردیگ م ی

  ل ی توجه کند و «شرم و شست» را به خودش تحم  دهدکه ذهنش نشان م   یزیچ به آن  لحظهن یدر ا  نفر ی  کهنیا

مرکزش را عدم    کند، کجا؟ آن که فضا را باز م   نیکند و موفق نشود از ذهن خارج بشود، شست بخورد، ا
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مرکزت عدم بود حتماً شَنگ و    عنی ،ی بود تاگر گروِ اَلَس دیگو از کجا؟ م نیا رود، خداوند م  یسوبه  کند، م

  . یبود حیوق

  شوخ، شاد، شنگول   عنی: شنگ

   ا ی حیو ب شرمیب عن ی: حیوق

 د یکش خجالت نم   چیشما ه   عنیهست.    یصورت مرکز عدم، شاد ما به   عن ی  ، زندگ  ییایحی و ب  شرمیب  پس

   چالش زندگ   چیه   د،یشوخ هست  د، یشنگ هست  د، یبدهد، شما شاد هست  دهد ذهنتان نشان مکه    یز یکه هرچ

که در   روسخت هست   ،سته   حیکار وق  ن یمحروم کند و در ا  ییو فضاگشا  سببیب   یاز شاد   تواند شما را نم 

  ذهنو خواستن من بِشد شما را و دائماً حرص    خواهدو م   دهد که ذهن نشان م  یز ی چو آن   اتذهنمقابل من 

خوب،    حیوق  د،یباش  حی. شما وقمیخواه  م  یزیچ ی   ه  م،یخواه  ما دائماً م  دینی اعمال کند. بب   خواهد  را م

  کنم،  من مرکزم را جسم نم   ‐ دیکش خجالت نم  چیه‐: «نه! نه!  دییگو م   یماد   زیچ خداگونه، شما به آن   حیوق

که عمل    ستم یمن معتقد ن   ستم؛یمعتقد ن   ای   کنم عمل نم  کند،  که من را از خداوند دور م  ورسومآداب   نیمن به ا

  وحدت».   عنی  ،خداگونگ عن ی زهایچ  نیکردن به ا

  ***  پایان بخش اول ***
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  : خوانم م ۶١٢ تیرا از دفتر ششم، ب  اتیاب نیا

  ست یبرادر راست ن ی و ناموس، ا عشق
  ست یعاشق ما یدرِ ناموس ا بر 

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

  

  شوم  انیآن آمد که من عر  وقتِ
  بذارم، سراسر جان شوم  نقش

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

  

  آ یب شهی عدوِ شرم و اند یا
  ا یشرم و ح یپرده دم یدر که

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

با هم     ذهنمن   ت یو محدود  بدل  تیث یشده و با مرکز عدم و ح گشوده   یِ از جنسِ خدا شدن، با فضا    عنی  عشق،

  د؟ یکن مردم حفظ م یرا جلو   ذهنمن  یآبرو  دیکه دار  دیکن نی بازب دی. شما هرلحظه باشود جمع نم

ا  مییآ ما م   وقت را به مردم  می کن م  فی آن آبرو تعر  یبرا  م، ی ساز م   ذهنمن    یجهان و    نیبه  . ما خودمان 

م   یجور ی م   میده نشان  متقاعد  ا  میکن و  ما  م   م،ی هست  یجور ن یکه  آن  از  ما    م،ی خواه بعد  درمورد  مردم 

  فکر کنند.  یطور آن

ناموسِ    نیکه ا  م،یکن  فیتعر  ای که شرم و ح  دیآ اوِل غزل به دستمان م  تیکه از ب  م یدار  ف یخودمان هم تعار  و

  است.  زندگ یِا ی شرم و ح نیدارد و ا ای باشد، شرم و ح یطور نیما، اگر ا  ذهنمن  بدل تیث یما، ح 

  ست یبرادر راست ن ی و ناموس، ا عشق
  ست یعاشق ما یدرِ ناموس ا بر 

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

. اگر بر درِ  میبه وحدت برس   م،یاو زنده بشو تینهایبه ب  میبرو دی. بامیهست  . عاشق زندگ میما عاشق هست   ۀهم

  شد. م ی موفق نخواه م،یستیذهن با تِیو محدود بدل تیث یح

   عن ینقش،    نیذهن و ا  یها ت یو محدود  ا ی از شرم و ح  ان یبشوم، عر  ان ی لحظه وقت آن است که من عر  ن یهم

  را بذارم و فضا را باز کنم، سراسر جان بشوم.   ذهنمن 
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ا  ام ذهنکنم که من   ییگشافضا   قدرن یا  عنی نتواند من را جذب کند به خودش و  با   نیصفر بشود،  را  حالت 

  د یدار کار دست برنم ن یشما از ا  سادگ ن یبه ا  عنی کار برده، روسخت را به   روسخت  ۀنگه دارم. کلم  روسخت

 دانم نفس خودم را، نم   یِجلو  کشند، م  زهایچ   خرهباال  ر، ید  توانم که نم  دییو بو  د یکه از جنس مرکز عدم بشو

نقش بذارم، سراسر جان بشوم   نه،. کشد ذهنم من را م رم،یب توانم ذهن را نم ی هاحرص خودم را، وسوسه 

  .دیشما بخواه کهن یشرط ابه  د،یآ م شهیدشمن شرم و اند ، که اگر فضا باز کن  دیگو و اآلن م

ا  حاال  ا  دی شما باالخره خودتان را متقاعد کن  ا ی  م، ی ریب  جهینت   می خواه م  اتی اب  نیاز  که    یی ایشرم و ح   ن یکه 

دشمن   یکه ا دیگو م  نیهم یبه ما کم نخواهد کرد. برا شود ما حاصل م یبرا  دهیهمان دنِیشیاند ۀلیوسبه

  نم توا خودم را، نم  کنم محدود م  کنم، را م  رهافک  نیا   من، که من وقت  یها تیدشمن محدود  یا  شه،یشرم و اند

  را بدرم.  ای شرم و ح ۀپرد  نیا خواهم  . اآلن من مایتو، ب یسوبه  میای حرکت کنم، ب

  مهم است.   ثیحد نیا ث،یحد   نیا و. دیخوب بدَر  د؟یبدَر د یخواه شما هم م  نمیبب

 ی«حاء  ینَعم مانی ا «.  

  است.»  مانیا یبازدارنده  «شرم،

  ) ثی(حد

  . ردیگرا م   مانی ا یجلو   ذهنمن  یا ی که شرم و ح دیگو حضرت رسول است. م  شیفرما نیا

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

  دلربا دِیناپد ییاژدها
با   عقلهمچون کوه را او کهر  
  ) ۶٢۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

شده مثل  گشوده   یفضا   نیکه ا  دینیب م د،یکن م  ییگشاشما فضا   وقت  نیصندوقچه. حاال پس بنابرا  عنی   طبله

است واقعاً،    موس  یاژدها که همان اژدها  نیا  شود، فضا باز م  وقت   وذهنتان را ببلعد.    خواهد، اژدها م  ی
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م  را ساکت  م   حالن یعدر   کند، ذهن  نمکند مست  به  عنی  ترسد . ذهن    ر، ید  میترس نم  ذهنعنوان من ما 

را دارد    ها دگی، تمام همانعشق مثل اژدها شده   یِگلو  د، یگو م  کهن ی. مثل امیرا از دست بده مانیها دگ یهمان 

  .بلعد م

ا  دینیبم  پس   ۀ لیوسبه  م،یکننم  ییگشاما درست فضا   ستیشده در ما مثل اژدها نگشوده   یفضا   نیکه اگر 

  .میاشده  ذهن یخدا  ی عاشق  ذهنمن 

دلربا   ول  ، نیب که نم  حالنی عدلربا»، در   دیناپد  ی. «اژدها نیبب   ذهنت بخواه  ۀلیوسبه   دیاژدها را نبا  نیا  منتها

سمت به  برد م  کشد م   کشد، و شما را دارد م  کند م   شما را دارد متالش   دِل جسم  حال ن یدرع   باست، یاست. ز

  خودش، «عقل همچون کوه را او کهربا». 

  ن ی از ا  عنیاز او،    میشو آگاه م  م،یشو حضور آگه م  ی اری صورت هشما به   : «عقل هر عطار»، وقتدیگو م  و

صندوقچه گشوده   یفضا  آن،   عقل و  م   دگ یهمان  یهاشده  جو  میزیر را  آبِ  م   یی به  رد  اآلن  ببرد.    شود، که 

  : تیب نیا طورن یهم

  ز عمِر مردِ کار   یهر روز قدرِ 
  از سالِ جهان پْنجه هزار  باشد
  ) ٢١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م، ینکن  زهیست  مان در زندگ  میتوان است که ما عمال م  نیاست. صحبتِ ا و کارکاه  ییصحبتِ کارافزا نیا عنی

  . م یکار را کم کن  م،ی نکن جادیو مسئله ا  میبن م،یاشده  . گرچه که شرط میمقاومت نکن

 م یبن  کند، م   شنهادیبه ما پ  که زندگ  را با راه   ی. هرکار میاست که کم کار کن   نی ا  اش را کم کردن معن   کار

  .شود صورت انجام م  نی و به بهتر ردیگ را م نهیهز نیتروقت را و کم  ن یکه کمتر

روز هرلحظه هست، در    مییگشا در هرلحظه، اگر بوانسان فضا   ی   دیگو ز عمرِ مردِ کار». م  ی هر روز   «قدرِ 

  هست.  ذهنهزار سال من پنجاه  ۀاندازبه  کند، عدم فکر م قی از طر هرلحظه وقت

  د ینی . ببدیو جهان را نگاه کن   دیعقب بِش  کم یها کامال مشخص است. شما  ما انسان   در رفتار جمع   نیا  و

مسئله    م،یده دسِت هم مبهچرا دست   م؟یکن  جادیمسائل را ما ا  نیا  دی. چرا بامیاکرده  جادیا  ما اآلن چه مسائل

لحظه مرد کار    نی. شما با مرکِز عدم در ادیفکر کن   د، ییرماشما بف  م؟یکن چرا مسائلمان را کم نم  م؟یکن م  جادیا
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انسانِ کار هست  عن یمرد    د، یهست ن  ای   د؟یانسان،  انسان فضاگشا  و    دی کن  ن ییتع  د؟ یو کارافزا هست  دیستینه، 

  ل رتِ اصو صوو وفا به الست را به   م یداشته باش  ای که اگر ما شرم و ح  مییگو م   میدار  کهن یباتوجه به ا  طورن یهم

  .  میشو ساز مما مسئله  م،یشو زن م اصطالح گرهما، ما به   میاوریدرب

تعرانسان مسئله   دیتوان م   شما مسئله است، مسئله    ۀساز است، کارخانانسان مسئله   ذهنمن  . دیکن  فیساز 

  ن ی است که ا  نیهم  یبرا  ر،یکه مسئله نسازد د  ستیبلد ن  کند، حل م  سازد مسئله م  کند، حل م   سازد م

  است که  یتازه و کاربرد  شهیهم   اتیاب

   منْتَه یا ریرا بشاده گ   عقده
   ته ی سهیست بر ک سخت ییعقده

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

  ریتو پ ها گشتگشادِ عقده در
  ریدگر بشاده گ  یچند  ی عقده
  ) ۵۶١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ماست سخت  یکآن بر گلو ییعقده
  بخت؟ ین ای  که خَس بدان که

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

  ، یساز مانع   ،ی سازمقاومت و قضاوت، مسئله   ن،یبا آفل  دگ یصورت انسانِ کارافزا همان که ما به   دیگو م  پس

  . میشد ریپ م،یکن م ییکارافزا ،ییکارافزا ،ی سازدشمن 

مسئله را حل    ی  م، یکن حل م  ذهنمسائل را با من   حل بشود. چون وقت   هان یا  یکه اآلن دار   کن مسائل   فرض

  . » منْتَه ی ا  ریتو فرض کن مسائلت حل شده، «عقده را بشاده گ   شود، دوتا اضافه م میکن م

 م، یاده یبه انتها رس   مان ی سازاز مسئله   م یاشو آگاه ب  می نکن  یساز جالب است که ما، اگر مسئله  ل یهم خ منته

  . ردیدست بکنترل را به  تواند شنو، مو سوت  نیبعنصرِ عدم نیدر ما ا عنی

شما را    ۀکنترل و ادار  تواند ن که از جنسِ خداست ما آن قسمتِ نرمت  ذهنمن   یجا به   دیشما بخواه  هرموقع

  . دهد که ذهن نشان م یز یبه چ میاست توجه نکن . کاف ردیعهده ببه
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سخت    لیدرست است که خ  نی. استیدر آن ن  یزیچ  د ینیب بعد م  سه،یاز درِ ک   دیکن  شما گره را باز م  دیگو م

  ۀ کن چندتا مسئل   فرض.  یشد   ریها و حل مسائل پو تو در گشودنِ عقده  ستیدر آن ن  یزیچ   است، باز کردنش ول 

خس     ذهنکه از جنسِ من   د یکن  ن ییلحظه تع   نیاست، شما در ا  ن یو آن ا  ماند مسئله م    ی  حل شده، ول   رید

واقعاً، کارکاه    دهد حل مراه  کند؟ حل درست مبا مرکزِ عدم که راه   هست  بخت ین  ای  سازد؟ که مسئله م  هست

  است؟  یاست، کدام 

  : تیدو ب نیا طورن یهم  و

  و سرود تیو داد ب حی تو تسب عشق ربود
  بردم الحول و توبه، دل نَشُنود  بس

  

  زنان شدم از دستِ عشق و دست سراغزل
  عشق تو ناموس و شَرم و هرچِم بود بسوخت

  ) ٩۴٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . ندیگو طانیراندن ش  ی: الحول و القوة ا باله گفتن که براالحول 

  چه داشتم. بود، هرچه : مرا هرهرچِم

  ا ی  میچه، الحول را قد  عنی  دیدان که م  داشتم، و الحول را هم   دگ یکه داشتم، هر همان   یز یهرچ  عنی  هرچِم،

  گفتند،  الحول م   نیهم  گفتند، ترسناک م  زیچ    ی  وقت  گفتند  م  دنیموقع ترس   ند،ی گو م  ها االن هم بعض   دیشا

خدا    ی رویاز ن  ریغ  ییروین  چیلحظه ه  نیاست که در ا  نیا  اش معن  عنیا باله» هست  «الحول وال قوة    نیکه هم 

  وجود ندارد. 

ا  می کن  ن یتلق  اگر در  ا  ن یکه  ن گشوده  ی فضا   نیلحظه فقط  و  ن  ی رو یشده    رو ین   ذهنمن   ی رویخدا وجود دارد،  

 ن یرا که من ا   ذهن  عبادت    عنیرا،    ذهن   ح یتسب  ن یعشق تو، ا  د،یگو . م دهد ما را از خطر نجات م  ن یا  ست،ین

عاشق شدم مرکزم    قتاًیرا از من ربود، چون حق هانیو ذهن و عمل و فکر، ا  ذهنبنم، برحسبِ من  دیکار را با

تو بود    من که عاشق  مرکز    الحول و توبه گفتم، ول  لیداد، و خ   یو سرود داد، شاد   تی را عدم کردم و به من ب

  گوش نکرد. 

شده باز   ی آن فضا  م، یکن و ما فضا را باز م  شود مرکز ما عدم م   که وقت  کنم است که عرض م  نیهم   یبرا

که ذهن نشان    ی زیلحظه به آن چ   ن یکار را بند، شما اگر در ا  نیا  ترسد م  ذهن. منستیکه عاشق ک   داند م
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  ن یهم  ی براعدم ترسناک است.    مرکز   نیا  د یگو م  ترساند،  او م  کهنیا  ی چرا؟ برا  د،یترس م  د یتوجه کن  دهد م

زنان  سرا و دستمن را غزل   دیگو شده گوش نکرد و عشق تو مبردم الحول و توبه» آن دل باز   : «بسدیگو م

روز  . روزبه دیرو م  راه درست  د،یزنان هست دست   د،یشو شادتر م  د،ی خوان غزل م  شتریروز بکرد. اگر شما روزبه

  .دی رو نم رستراه را د   د،یترس م  شود، م  ادتری تان زٔ غصه 

   دگ یو شرم و هرچه همان  ستبدل  تِ یث یچه ح هر   د،یآ شده مگشوده  ی عدم، فضا   عشق او که با مرکز  کهنیا  یبرا

و البته    میکن  شرفتیحداقل پ  ای  میبرس  جهینت  ما به   دیچند ماهه با  م،یرو بسوزاند. اگر راه را درست م  دیهست با

  .ن یآفر د،یاکرده  د،یکن شما م

  د ی ها خودتان، خودتان را متقاعد کنو خواندن و تکرار آن   اتیاب  نیا  لۀیوسکه بله شما به   خوانم را م  اتیاب  نیا

ا واقعاً  اخت  لیتبد  نیکه  در  را  مرکزتان  ندارد.  بده  زندگ   ار ی ترس  نگذار   دی قرار    ت یمحدود  ا، ی ح  و  شرم   دیو 

  شما را  نگه دارد.   خواهد م  نیکه ا  دینی بب د،ی وسلطه نگه دارد. ناظر به ذهن بش ریشما را ز ،ذهنمن 

  د؟ یرها کن   دیتوان را رها کردم. شما م    ذهن  دلم عاشق تو بود، من آن عبادت   د،یگو م   د،ینی بب  د ینگاه کن  االن

  .  خورد درد نم  آن به  کند، را تکرار م  ییزهایچ  ی دارد  هیسا یکه  ، ذهن که آن عبادت  دمیفهم

را    تیثی ح  نیا  خواهم اش مکرده که من همه   جادیا  بدل  تِ یثی ح  یمن    یبرا  نیاست و ا  است، توخال  پوچ

  است.  چون بدل خورد؟ را نه من قبول دارم، نه مردم، نه خدا، پس به چه درد م   تیثی ح  نیحفظ کنم. ا

    خواهم؟ شدن به خداوند را نم   زنده  قی حق  تیثی من ح چرا

  د؛ ینیب که م طورن یاول، هم ت یبه ب میدیرس  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 

عاشق د؟ ایدلبِر مرا شرم و حوچرا ب  
  بود، رسم وفا چرا بود؟ نیجمال ا چونکه

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که    د،یبن   ن یبازب  ی تا شما    دهم، را نشان م  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢شماره [شل  ها  شل  ن یهردفعه ا  من

  ران یباشم، د  شیاندندارد فراوان  که اشال  دهد در شما رخ م  واشیواش ی  فراوان  تی خاص  ی شما واقعاً    ایآ

  نه بخرند، خوشبخت بشوند؟  اهم موفق بشوند، به پول برسند، به کسب برسند، خ 

 که ن یمثل ا  د،یآ من قلقلم م  کنند م  شرفتیپ  یاز نظر معنو  ای   آورند، دست مرا به  زهایها آن چ آن   نه، وقت  ای

  . برند از من م
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سع   ایآ حداکثر  د  میمن  به   در کم بپرس  کنم؟ م  تیرعا  ران،یرا  خودتان  م دیاز  باز  را  فضا  اگر   . د، یکن  

هنوز در شما هست، پس    ینظرحسادت و تنگ   نی. اگر نه، ادیکنم  شرفتیشد، اگر پ  دیخواه   شیاندفراوان

  .  دیدان ارزش خودتان را نم ها، دگ یهمان  نیکرده به ارزش ا دایارزش شما کاهش پ

تعهد به   ست،یچ  میفهم و تعهد را م  میشو م  شیاندما فراوان  م،یشو که ما به ارزش خودمان واقف م  جیتدربه

به   شتری ترازو بٔ که کفه   مینیب و مرتب م  میکن تقلب نم  م،یشو م  نیراست  م،یکن آن را برآورده م  م،یکن عدم م

  شوم،  دارم بهتر م   ،ی لحاظ معنوبه  شوم بالغ م   واشیواشیمن دارم     عنی.  جسم  یار یعدم است تا هش   یار یهش

  .  کنم م شرفتیدارم پ

  ١۴شل شماره و      ذهن)(شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣شل شمارهدوتا شل را    ن یا  طورن یهم

  م؛ یاول بخوان تیب نیبا ا  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان) 

عاشق د؟ ایدلبِر مرا شرم و حوچرا ب  
  بود، رسم وفا چرا بود؟ نیجمال ا چونکه

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  شرفت یو چرا پ  کند نم  ای   کند، م  شرفت یدارد پ   یکه،    دهد به شما قشنگ نشان م  ضلعدو شل شش   نیا

اقرار به    عن یعدم،     واقع. پس مرکز  کند مرکزش را عدم م  کند، م   ییدلبر من، فضاگشا   قیعاشق حق  کند؟ م

  . دی کن لحظه فضا باز م  ن یشما در اطراف اتفاق ا کهنیا ی اَلست، و تن دادن به قضا، برا

ب  شود، بشو و م   دیگو خداوند م   و ا   و زندگ  کند،  م  رییشما تغ  رونی درون و  لحظه خوب نوشته    ن یشما در 

خرد    شود، تر مفضا هرچه گشوده   کهنیا  یبرا  شود، روز بهتر مبهروز   رونی. انعکاِس مرکز عدمتان در بشود م

  . شود م  شتریشما ب

شما    یبرا  ری. اتفاقاتِ  بد ددیکن نم   ییبه فکر و عملتان و کارافزا  زدیر م   د،یآعدم م  شما که از مرکز   خردِ

که مرکزش عدم است    هرکس  ر،ید  دیشما ش ندار  کهن یا  یکنندۀ ش است؛ برااسمش که برطرف   افتد، نم

  ش ندارد. 

  کند،  م  فی خودش را تعر  کند، م  فیخدا را تعر  ها دگی همان  لۀیوسمرکزش جسم است و در درونش به   هرکس

خودش،    زندگ  یبرا  کند درست م  پارک  ی  و حت   آورد صورت ذهن درمهمه را به   کند، م   فیروابطش را تعر

  مربوط است.   ن یبه هم  تیاتفاقاً ب   کند،  به اَلست نم  ون مرکزش هرلحظه جسم است، اعتراف واقعشخص چ  نیا
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چرا     عنیداشته باشد؟    دیچرا با   ا ی شرم و ح  ، زندگ  ا یخدا     قیعاشق حق   عن یدلبر من،     قیعاشق حق  د، یگو م

او   یساز و دشمن   ی سازو مسئله   ی ساز که قضاوت و مقاومت و مانع  میکن باشد؟ و مرتّب تکرار م   یطور ن یا  دیبا

  . کشد م ییرا به کارافزا

را با چالش ً دائما   ییکارافزا انسان  را بدتر م  کند ها روبرو م  انسان روزبه کند و حالش  روز در خرافاتش گم  . 

ما هرلحظه به خودمان    م،ی گذار ما نم  کهن یا  یآزاد کند، برا  تواند ما را آزاد کند، نم  دیو قضا که با  شود م

  به جسم.   دیکن م   لشیلحظه بشو و بشود، شما دوباره تبد  ن یاخداوند در    د،یگو فکان که مکن   نی. ام یزن لطمه م

  د یخواه تر بشوم، پر از درد بشوم، خودتان متر و احمق هرلحظه کم کن من ابله  د،یی گو شما به خداوند م   عنی

 مرکز  ن یانعکاس ا  سد،ینو لحظه قلم بد مبه. لحظه شود باالخره انسان نابود م  کند، کار را م   ن یو او هم هم

  بد است.  رونیدر ب  جسم

و ذهنتان مدام، حرف بزند و    دیاگر نکن   د،یکن  نیرا تمر  ییو فضاگشا  میشما تسل  اوردی باالخره مر درد فشار ب  و

خداوند    تینهای شدن به ب  فرو ببرد، شما از مقصودتان که زنده   ذهن منٔ در افسانه   شتریراه حل بدهد و شما را ب

(شش محور اساس    ١۴[شل شمارهشل    ی  نیاشد. در    د یاست، محروم خواه  فراوان  تینهای است و ب

که واقعاً درست   . کساندیرس  دیکه مرکز عدم است هرچه زودتر به آن خواه   زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

  اند.کرده شرفتیپ کنند، م  نیتمر

  اول دوباره؛  تیبه ب  می دیها رسشل نیاز ا پس

د؟ ایدلبِر مرا شرم و ح عاشقوچرا ب  
  بود، رسم وفا چرا بود؟ نیجمال ا چونکه

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  یی و رسم وفا ذهنمن  یای روشن شده باشد که ما شرم و ح تیب نیا معن حات،یتوض  همهن یپس از ا دوارمیام

  . میریپذ ما نم  کند صورت ذهن، فکر، به ما القا مشده بهگفته  ایشده صورت نوشته را که ذهن به 

  د ینیب و عدم را م   دیساکت هست  شتریب  د،یشنو اگر شما سوت را م  م،ینیلحظه بب  نی را در ا  یزدیجمال ا  دیبا  ما

  .دیاعمل کرده تیب ن یبه ا قتاًیحق د، یدار و مرکز را عدم نگه م
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  قسمتِ خلق چون شود؟  ،همه لطف و سرکش نیا
  بر بتِ ما چرا بود؟ یهمه حسن و دلبر  نیا

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی ریکار د چیاز لطف به ما، کم به ما، ه ری. غکند دائماً لطف م کند،خداوند لطف م  عنی ،و سرکش لطف

به   میافت ما م  نی. بنابراشود به قهر م  لیلطف او تبد  می کن م   سرکش  ذهنصورت من به   . منتها ما وقتکند نم

    .میکن م  جادیلطف و قهر، قهر را ما خودمان ا

خودم   ی همه رو ن یکه من ا  د یی. بودیسؤال را بپرس نیشما هم ا شود؟ م   طوالن  قدرن یچرا ا  شود؟ همه م  نیا

ما چون   کند،  خداوند لطف م   عنی! قهر و لطف  شوم؟ ! چرا موفق نم شوم؟ چرا به حضور زنده نم   کنم،  کار م

؛ اگر فضا را ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   نیا  عنی  میشو بلند م  ذهنصورت من به   میکن فضا را باز نم

  ها  دگیهمان   شد، مرکز ما عدم م   م،یرفتیپذ ، لطف را م (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره   میگشود م

 ن یا  شود م   مدت چرا طوالن  نیا  دیگو . ممیشد و ما به او زنده م  افتادند م  یزود   هانیو ا  شد شناخته م

  همه؟ 

  د یچرا و چونه مردم با  عنیقسمتِ خلق چون شود؟». «قسمتِ خلق چون شود»    ،همه لطف و سرکش  نی«ا

نُه ماه طول م   مدت طوالن آدم در شم مادرش خودش،    کشد در حالت قهر و لطف خداوند باشند، چرا؟! 

  طف است، چرا؟ قهر و ل  ه رونی چطور شصت سال هفتاد سال در ب رون،یب دیای جا بخودش را بسازد، از آن 

شما    کهن یا  یبر بِت ما چرا بود؟». برا  یهمه حسن و دلبر  نیشما فکر کن، «ا  دیگو م   دهد، خودش جواب م 

. پس برد دارد، دلِ آدم را م  دلبرندگ  تِیو خاص  ییبایهمه ز   ن یا  ،خداوند و زندگ    عنیکه بتِ ما    دیتوجه کن

ش  دت م  دلت را ببرد. پس لطف و سرکش  یو بذار  ن یب او را ب  یِو دلبر  نیحسن را بب  دیبا  ؟بن  دیچار با

چقدر شده است؟ چند سال است     دورۀ لطف و سرکش  ن یقسمت من از ا  د یشما اآلن سؤال کن  شود،  م  طوالن 

   سرکش   شوم بلند م  ذهنصورت من من به   کند،  لطف و قهر خداوند هستم؟ مرتب به من لطف م  ندیمن در فرآ 

م  واشیواش یبعد    کنم، م مر  کند قهر  م   شوم، م   چارهیب  شوم م  ضی من  م   شوم، ناتوان  خراب   شود  حالم 

  . دیکنفضا باز م  دیشو م  فی شما ضع کند، کم کن، او هم دوباره کم م   ای خدا میگو م

  کند،  کارها را نم   ل یخ وقت.  کند کارها را نم   ل یخ کنم، کار را نم  ن یا  رید  د یگوم   شود م   ف یضع   آدم وقت  

آدم سرکش،    ی صورت  به  شود گذشت»، دوباره بلند م   زیحالم خوب شد، همه چ   ری: «ددیآ م  ذهندوباره من 
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  د یگو م  یِحسن و دلبر   ،ییچرا با فضاگشا  ده،شده و فضاگشا ش  فی ضع  که وقت  رود م   ادشیسرکش،    ذهنمن 

  برو به آن سمت.  ؟نیب خداوند را نم   عن ی ؟ نیب بت را نم

کم بشود، کوتاه بشود، شما    ‐ذهندوران من   عنیدوران لطف و قهر  ‐دوران لطف و قهر    دیخواه  شما م  اگر

  ت ینهای همه، ب  نیا  دیگو. م آورد همه» م  نیرا هم با «ا ی. بعد، حسن و دلبردینیاو را بب   یحسن و دلبر  دییایب

    آورد؟ م  شما زشت یکه برا  دیرو م  جهانن یا یزهایچ  ییبایدر او است، چرا شما دنبال ز ییبایز

  ی هایی بایدنبال ز  م،یداشته باش  ذهنمن   ی ،  ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره   می سرکش بشو  دیاآلن ما با  چرا

را عدم نکن  باست؟ یز  دیگو ما م   ذهنکه من   میبرو  جهان نیا (حقیقت وجودی    ١٠[شل شماره   م یچرا مرکز 

که ما هم از جنس او   میهست با یچقدر ما ز باست، یز  که چقدر زندگ می فهم تر بشود مگشوده  ذره ی که  انسان)]

  م؟ ی نیرا نب   نیچرا ا م، یهست

همه حسن   نیطع کن، ااز آن ق  دیگو که توجه ما به جهان است، دارد م   یزیچ   یتوجه شما را از    تیب  نیپس ا 

  ، ی بدان که تو با فضابند  ن،ی لطف و قهر را بب  ن،یرا بب  لطف و سرکش   یدیو اگر ند  نی را در بت خودت بب  یو دلبر

  .ری . مشخص است دکن م لی تبد  لطف را به لطف و سرکش ،کن از لطف استفاده نم 

که   شود م   طوالن  نیو ا  میشو م   ما دچار دوران لطف و سرکش  کهنیقبل است. علت ا  تیدنبالۀ ب  تیب  نیو ا 

  د، یخودِ وفا بشو  . وقتدیرسم وفا، خودِ وفا بشو  یجا . بهمی که ما رسم وفا داراست    ن یا  یهمه»، برا  نی«ا  دیگو م

  ن ی خداوند هم  یِکه حسن و دلبر   دیشو و متوجه م   دینیب را م   زندگ  یمرکز عدم بشود، آن موقع حسن و دلبر 

  . دیباش جورین یا دیخودتان است، شما با  یِحسن و دلبر 

  چون رسد؟ یفراق من کشم، ناله به نا  دردِ
  عشق من برم، چنگ دوتا چرا بود؟ آتشِ

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

در    عن یدو درست است،  دو درست است، فَراق و فراق هرهر  ها نیفراق بشد، ا  ا یاگر انسان درد فَراق    دیگو م

  دگی اگر همان م،ی هست ن ی . ما رسد ما نم بزند، ناله خداوند به ن تواند ما را نم  باشد، خداوند ن ذهنمن 

  . ارد است که داخلش گره د یا ن ی مرکزمان باشد مثل 

. «دردِ فراق من کشم»، اگر من درد  شود شما جذب نم   لۀیوسقبل گفت، به  تیکه در ب  لحظه، آن لطف  نیا  پس

در مرکزم باشد،    دگ ی، همان ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره شل    نیا  عنیباشم،    ییفراق بشم، در درد جدا
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او، قدرت    تیامن   ساو، ح  تیاو چونه من را بزند؟ چونه خرد او، هدا  عن یچونه برسد؟    یناله خداوند به نا

به    لیناله تبد  جه یباز که خداوند بزند من ناله کنم. درنت  مثل ن   توانم او به من برسد؟ نم  سببیب  ی او، شاد

  است.  تی شا ذهنمن   یهاناله  نی. همشود م  ذهنمن  یهاناله 

. شود سبب جفا م   ت،یکه شا  دید  میخواه   یبعد   یهاتیاست و ب  تینس شااز ج  دیگو م   ذهنکه من   یز یهرچ

برم»، م دهد حل م  و مصرع دوم راه  [شل   برم م  عنوان زندگآتش عشق را من به   دیگو. «آتشِ عشق من 

  .  ذهنمن نه  شود عاشق م یاری صورت هش. انسان بهشوم ، من عاشق م(حقیقت وجودی انسان)] ١٠شماره 

که من    وقت عنی چنگ است. «چنگ دوتا چرا بود؟»،   دهد، که ذهن نشان م  یزیچ ذهن و هر   جان یدر ا  چنگ

من    قیاز طر  و زندگ  شوم م   و از جنس زندگ  کنم م  ییفضاگشا  قتاًیحق   شوم، عاشق م  برم آتش عشق را م

  ده، یچنگ خم   عنی من است، چنگ دوتا   یِماد   زیمن هر چ  حاال چنگِ  زند،  مرا م  و ن  کند فکر م  کند عمل م

که به عشق زنده     کس  ری عبارت د. به ردیگ او قرار م  ار ی در اخت  شود، م  میمن تسل  یتمام قسمت ماد   عنی

  شود  خودش، سرکش نم  سرکش   لۀیوسبه   رینه د  کند، آن عشق ارتعاش م   لۀیوسبه  اشی بشود، قسمت ماد 

  .رید

  رسد، م    که وح  بسا به کس. چه گذارند ها به اطرافشان اثر مآن   رند،یگ قرار م   که درمعرض وح   ییهاانسان

.  یز یچون چهم   ی  فتد،یسست بشود ب  شیپاها  دیو شا  ردیکه اطرافش هست اثر بپذ   یاگر باشد، آن    جانیدر ا

  ده یشما خم   یقسمت ماد    عنیبه کار کردن در درون شما، چنگ    کند شروع م    آتش عشق وقت  کهن یا  یبرا

  . شود م  میو تسل شود م

من، از عشق   مییگو م  میشو ما، بلند م  میسرکش هست  ذهنعنوان من ما به   ایسرکش است    ذهناگر من  پس

حالت    نیدر ا  کهن یا  ی.  کنند  م   انی غزل کوتاه است ب  کهن یباوجود ا  اتیاب  نیرا ا  ق یحقا  ی .  ستین  یخبر 

 ی هاناله   نیهم  اشناله   شود، ما درست زده نم  ن  م،یکش م  ییکه ما درد جدا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره 

  است.  ذهنمن  تیشا

شما اگر   د،ی. اما برعکس، اگر آتش عشق ببرعن ی  رسدبرسد؟ نم   تواند چونه م   یاز شما، ناله به نا   پرسد م 

ا  کند سرکش شروع م  نیا  د،یاگر فضا را باز کن  د،یعاشق بشو و    دهیخم  معنبه   جانیبه دوتا شدن. دوتا در 

  است.   میتسل
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است   نیا  اش معن  رد،یگ قرار نم  اصالحات زندگ   ریشما، تحت تأث  ی زیجسم شما، ف  حت  ایشما    ذهنمن  اگر

باشد،    ییدر جدا   کس. هردیگو را م   نیا  ت یب  ن یا  د،یشو نم   م یت تسلدرس  د،یدار  گرزه یست  ذهنکه شما هنوز من 

انگار    تان ذهنمن   دیدی. هرموقع دشود م  وتازده بشود، ذهنش و چنگش د  اشاگر ن   ول  شود زده نم   اشن

شما کار    کند وِزوز م  ه  د، یده گوش نم  شیهابه حرف   شما  زند زور شده، حرف مبا شما ندارد، کم   یکار

  .  دیشد است که شما عاشق واقع نینشان ا نیا د،یکن خودتان را م

   اوِ ست ناماست، عشق شده یاکرنهیب لذّتِ
  است، ور نه جفا چرا بود؟ ت یخود شا  قاعده

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ما    عنیکه نامش عشق شده است.    م؛یاست که ما هست  انتها یلذت ب  یکه،    دیگومهم است. م   ل یخ  تیب  نیا

ا وارد  م   نیکه  و    میشو جهان  مرکز عدم  م  کم ی با  و    نیبکامال مشخص است که ما عدم   میشو که بزرگ 

هستسوت  آمدمیشنو  ما  و  تجربه کن   نیا  می.  را  م میعشق   . ی  ، عشق  ن یا  د،یگو ب  شدن و  خدا    ت ینهای با 

  دهد  . جواب مدی چرا؟ از خودتان بپرس  د،یشما بپرس   د؟یآ ما نم  ری. پس چرا گانتهاستی لذت ب  ی  ،یی فضاگشا

با ذهنمان، ولو    مییگو که ما م  است. هرچه   تیشا  ، یاهر قاعده   ،یاشدههر اصول نوشته   د،یگو خودش، م

  ن ی و در ا  می است که ما از خودمان حرف دار  نیا  اش است. معن  تیهمه شا  اهاصول جاافتاده است، اين  کهنیا

   د؟ یزد چرا حرف م  د ینبود  . چون اگر شما شاک شود حساب م  ت یشا  نیو ا  میرا قبول ندار  لحظه حرف زندگ

 اش  چه است؟ معن   اش معن  زند شما حرف م   ذهنهم خداوند. اگر من  یاست    ذهنمن  یلحظه    نیا  در

  لحظه را.   نیا د یشما دوست ندار د،یهست   است که شما شاک نیا

حساب    ت یشا  نیا  شود؟ چه حساب م   نی. ادیکن عمل م   به اصول ذهن  کهن یا  یبرا  د؟ یزن شما حرف م   چرا

مقاومت    ای  دیکن قضاوت م   وقت  د،یزن حرف م   لحظه وقت  نیبه خداوند در ا  دیکن  اعتراض م  عنی.  شود م

  ن ی ا  اش معن  م یکه حرف بزن  مینیب م  جلحظه ما احتيا  نیدر ا   که. وقت  میزن . ما که حرف ساده که نم دیکن م

  درست است؟   م،یاست که الزم است ما حرف بزن

  ده یو با آن همان  میکه ما معتقد هست  یز یچهر   م،یکه ما دار  یاهر قاعده   ‐اصول    عن یقاعده    ‐قاعده    د،یگو م

من    میی گو لحظه به خدا. ما م  نیدر ا  ؟از طرف بشر. به چه کس  شود حساب م  تیشا  نیا  دیگو م  م،یهست

لذت    نی. خُوب شما پس اکند را اداره م زیچهمه   کهبه آن کس  م؟ ییگو م    به چه کس  ،ی طورنیا  دیآ خوشم نم 

  .  دیکن  خراب م  دیرا دار کرانهیب
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  ت یاگر شا  دیبشو  دیتوانبرخوردار م    کرانهیلذت ب   یکه شما از    کند واقعاً، آگاه م   دهد هشدار م  موالنا

است؟    چه وضع  نیا  ایخدا  دییبو  د،یبلند حرف بزن  د،ی ناله بن  کهن یا  عن ی  تیشا  دیکن نکنيد. شما فکر م

ا ا  یطور نیچرا  ندارم  قبول  من  من؟  آن رانیشدم  هر حرفستین  یطور.   .  م ذهنتان  با  منشأش    دیزن که  و 

   ت یهر شا  د،یگو . جفا عکس وفاست. مشود جفا م   و منجر به   شود،  حساب م  تیشما است شا  ذهنمن 

 د یشد عدم م  دیکرد چون اگر وفا را انتخاب م  د، یکن وفا را انتخاب نم  د یکن جفاست. شما اگر جفا را انتخاب م

  : کند آن هم جفا م  دیرا انتخاب کرد ااگر جف  د،یزد حرف نم

  من کم کنم  ترازو کم کن از
  من روشنم   تو با من روشن تا

  ) ١٩٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

به صفر. اصال ما دائماً    میآور  حت م  م؟یکن . تا کجا كم مکند خُوب کم م   د، یترازو را كم کن  دیخواه  م  شما

  دهیکه با آن همان   دینگو  یزی ذهن شما چ   د؟یلحظه شده شما حرف نزن  ی  دی نیبب  دی شما نگاه کن   م،یزن حرف م

  نکند؟   تیشا عن ی د؟ یهست

شده است. مثل غذا خوردن و سس و  فی باکرانه، که تعر یِماد یها به لذت  میکنرا تبديل م کرانهی لذت ب ما

ها هستند اصلش  اين  میکرد  فیدار تعرکرانه   یهارا ما لذت   هان ی. اهان یو مقام و ا  ادی خانۀ بزرگ و پول ز  دانم نم

و منجر به   شود حساب م  تی است شا  دهیهمان  مانیهارف ح  م،یزن كم بشوند ما حرف م   هانیما. و اگر ا  یبرا

  .  میکن را ما محدود م کرانهی که لذت ب دینیب . پس م شود جفا م

  ی ها را جد آن   د یده م  ت یاهم  قدرن یا  چرا به قواعد ذهن  د؟یکن که چرا محدود م  دی شما از خودتان بپرس  خُوب

پا گذاشته شده است. چون    ر یما ز  است که قواعد ذهن  نیخاطر اکه احوال خراب ما به   د ینیب شما م   ؟د یریگ م

  عن ی  و، زندگ   نیا  عن ی  ... ، خوشبخت  یطور ن یا  د،بشو  یطور ن یبشود، ا  یطورنیدر ذهنمان ا   میکرد  فی ما تعر

است،    تیخود شا  «قاعدهاست.    تیشا  است، هر اعتراض  تی. اخم شامیکن و، غير اين باشد ما اخم م  نیا

  :  دیگو موالنا که م تی ب نیخداوند جفا کند به ما؟ هم دیچه با ی: براد یگو را بود؟» مور نه جفا چ

ه نیتوست ا فعلم یِهاغصمبهدد  
  اْلَقلَم قَد جف بود معن نیا

  ) ٣١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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 م ی هست  دهیکه با آن ما همان  ولو عال   ذهن)] (افسانه من   ٩[شل شماره    هر اصول  ،یاهر قاعده  میریگ م  ادی  پس

مثبت است،    جان یلذت در ا  نیعشق است. ا  کرانۀیشدن لذت ب  . جفا کم شود است و منجر به جفا م  تیشا

تا چ  سببیب  ی شاد   معن امندهد که خوب است م  رید  ز یو هزار   ی شاد   ، قدرت  ت، یعقل، هدا  ت،ی . حس 

  ز یاز هرچ   د، یگو است. م  کرانهیلذت ب  نیدرون هم   هان یهمۀ ا  ،یی بای ز  ، یعشق، خوب  ، برکت زندگ  سبب،یب

  عشق.  نیاست ا کرانهی خوب ب

  ها، ن یچنقطه  نیا  لۀیوسذهن به  نیکه در ا   اصول  جهان منته  نیبه ا  مییآ ما با قوۀ زنده شدن به عشق م  و

  م، یکن ما وفا نم  . وقتشود سبب جفا م  نیاست و ا  تی همه شا  هانیکه قاعده شده ا  میگرفت   ادی  ها، دگ یهمان 

  ی برا  میبند . فضا را ممییآ در م  جنس زندگ   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره ما از    کهن یا  عنیجفا  

   از جنس زندگ  عن ی  میگذار پا م   ری. وفا را زمیگذار پا م  ری. و ما وفا را زدیآ م  نی چنقطه   داخل آن کل   کهنیا

خراب   مان زندگ   م یکن م  میدار  تی. پس شامیشو م  دهد که ذهن ما نشان م   یز یبله از جنس آن چ  میشو نم

  . شود م

که    ستیموقع ن  چیلطف ببارد. ه   خواهد که م   است  نیا  اش عبوس است معن  حت وقت  که، زندگ   دیگو م  ول

  . میخودمان را به او نسبت بده  انسان یتهایخاص  دیبماند. ما نبا ادشیکند،  ییجونه ی او جفا کند و ک

  چنان تُرش کند  یسِر ناز و غَنج خود رو از
  فزا چرا بود؟ او روح یِرو تُرش  آن

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : میبخوان میتوانست م  البته

  چنان تُرش کند؟ یخود رو سِر ناز و غَنج از
  فزا چرا بود؟ او روح یِرو تُرش  آن

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی رو   که تُرش  کند . و اآلن سؤال مشود خداوند عبوس م  عن یمعشوق    ‐ غَنج هم کرشمه، ناز‐از سِر ناز    پس

است که ما   نیا  اش معن   شود، گر ماحوال خراب ما جلوه   صورتاو که به  یرو  فزاست؟ تُرشمعشوق چرا روح 

با قواعد خودمان    میکه معتقد هست   . با اصولمی نکن  جادیخودمان جفا ا  ذهنمن   یبه او و با رفتارها   میتوجه کن 

  .  مینکن  جادیجفا ا
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. گذارد و ببارد نم به ا  خواهد اآلن باران رحمت م  ن یاست که هم  نیا  اش است معن   یکه پر از گرفتار    کسهر

  ن یرا بذارد کنار فضا باز کند و نپرسد که چونه ا  قواعد ذهن  یسر ی کردن به  تمام کند و عمل   د یناله را با

  .  شود درست م

حال شما   رییو تغ شود، بشو و م دیگواست که او م نیا  اش َفکان معن فَکان، کن که قضا و کن میهم بن  توجه

  .  شود انجام نم کند م ف یکه ذهن شما تعر یا با چونگ  به زندگ ذهنشما از من  لیو تبد

خودمان را   ی خداوند منتظر است که ما شعور خداداد عن یمعشوق منتظر است،   عنی«از سرِ ناز و غَنج خود»  و

احتياج    میی گو است که ما م  نیا  اش دن ما معن. ناز کرمیناز کن  میتوان که ما نم  م یبشو  داری. بمیندازی کار ببه

  به خداوند ندارم.   ازیمن ن عن ی شود، ناز حساب م  ذهنما در من  مصنوع   ییحالت خودکفا نیندارم. ا

  ی ما. ما عقل جزو  میشد بلند نم  ذهنصورت من است وگرنه به  ذهنبه خداوند ندارم در هر من  ازیمن ن  کهنیا

من به عقل خداوند احتياج دارم اآلن   قتاًیحق  ای که آ دی. شما از خودتان بپرسمیکردرا عقل خودمان نم  ذهنمن 

است که عقل    نیبرداشتتان ا  قتاًیحق   د ینیب اگر م  ست؟ا  کاف  امذهنمن عقل من   عنیاست؟    عقل خودم کاف  ای

عقل    ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره  ذهن. چون عقل من فوراً  د،ینظر بن  دیتجد  دیاست با  کاف  تانذهنمن 

 ن یا  م، یگرد ها محول آن   م،ی نیب ها مآن   نکِیبرحسب ع   م، ینیب ما م   زهایبرحسب چ  کهن یاست. مثل ا  زهایچ

  .ستیعقل ن

هم    یرا رو   زها یبهتر و چ   ترش ی، با عقل خودمان هرچه ب)] ذهن(افسانه من   ٩[شل شماره    مییگو ما م   کهنیا

که من خودم    م یکن و فکر م  ست یعقل ن  ن یا  م،یو جلو برو  میکن    سب، زندگ  نیو با ا  م یانباشته کن  م،یکنجمع  

  ز ی چدارم و همه نگه    شیرا سرجا  هان یو ا  نمیبچ   توانم مخودم    ذهنبا نظم من   دم،یکه چ   ذهنآن پارکِ    توانم م

  است. ریمغا ،ی ار ی هش با قانون تکامل نیا کهنیا یاست. برا رممنیرا کنترل کنم، غ 

[شل  او    ت ینهایو به ب  تی محدود  نیاز ا  ا،یشرم و ح   ن یاز ا  د ییای و ب  د یزیرا به هم بر   آن پارکِ ذهن  دیبا  شما 

انسان)]  ١٠شماره  وجودی  بشو  (حقیقت  نمدیآمد  ن یهم  یبرا   د،یزنده   . من   د یتوان  ذهنعقل   ِبراساس را 

  . دینگه دار د،یدیو ادارۀ پارکِ خودتان که چ  ها دگ یهمان 

است که وقتِ آن است که ما باران رحمت را از او   نینشان ا  دهد، او که با حالِ بدِ ما نشان م   یرو   تُرش  پس

او م م،یریب ببارد و ما نم خواهد بعد ممیگذار . دیگو :  
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  شود او ابرصفت هم یِرو تُرش  آن
  چرا بود؟ ایباغ و گ  و خرم  اتینه ح ور

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  باران است.  دنیبار  تشیمعشوق مثل ابر است و ابر، خاص  یرو تُرش پس،

  . دیای وجود بو گل به   اهیباغ و گ د،یای وجود ببه  و خُرم  دیای وجود ببه ات ی که در آن ح  خواهد م  نیرا زم  باران

  د یشروع کن  دیتوان م تانحالت زندگ  نیشما از بدتر  عن ی  م،یبه ما. اگر ما فضا را باز نکن  م یرا برگردان  نیا  حاال 

  . دیکن ییشما، اگر درست فضاگشا ی برا بارد هم م د یو شد بارد که فوراً باران م  دینی بب د،یو فضا را باز کن

  د، ینکن   جادیو جفا ا  دیها نچسببه آن   دیکه در ذهن دار  ی قواعد   لۀیوساگر به   د،یاگر ناله نکن  د،ینکن   تیاگر شا 

چهار بعدتان را    بارد، که باران رحمت به شما م   دید  د یخواه   د،یمرکز را از جنس عدم بن   د،یبن   واقع  یوفا

  خودتان را.  جانیرا، بعِد ه  تان جسم را، بعدِ تان بعدِ ذهن کند، سبز م کند،  خُرم م

دارد    تانیفکرها  شود، تر مسالم   شود، خوابتان بهتر م  شود، که بله جسمتان دارد بهتر م  دینیب م  دفعه ی 

جاندار    یطور ن ی هم  ،و عشق  بایبه احساسات ز  گردد برم  هان یاحساساتتان از نوع خشم و ترس و ا  شود، خالق م

  . دیکن حرکت م د، یکن م  دایجان پ د،یشو م

   و خُرم  اتی . حبارد که از شما خرد م  د ینیب معارف، شما م  طورن یو هم   اهی باغ و گ   خُرمو    اتی همه ح  هانیا

  .شود آباد م  د،یآ وجود م شما به    و گل در زندگ اهی و باغ و گ

  د ی اگر ابرِ آسمانِ درونِ شما هم نبارد و نگذار  ست،ین  اه یو باغ و گ    و خُرم  ات ی که ابر اگر نبارد، ح  طورن یهم

مخصوصاً    د،یرا نشان بده   ذهنمن   جاناتِیو ه  دیبِرنج   د،یبشو  نیخشم   د،یکن  تی شا  د،یارد، اگر ناله کنبب

  ببارد.  دیخواه  شما نم عنی ،منف   جاناتِیه

هرچه   ست،ین  ی طورنی. ادی ایکه او رحمش ب  می مرتب ناله بن  خداوند را، ه  میبدهار کن  د یبا  م،ی کن فکر م  ما

جفا    ت،یکردم، شا  تیکه: «من شا  دییبو  دیشروع کن  ییجا  ی . از  دیریگم  ترش یب  د،یشو شما شادتر م

  گذارم  هستم و نم   راض  کنم، فضا باز م  شکه هست، من اطراف  یز یهرچ  کهن یا  یآورد، من اآلن رضا دارم، برا 

  .زدیر باران م  دینیب م دفعه ی ذهنم حرف بزند»، 
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افسانۀ    نیاو در ا  ی رو  اتفاقاً تُرش  شود»،  او ابرصفت هم   ی رو  ، «آن تُرش ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره 

(حقیقت   ١٠[شل شماره   .میهر چند سال دار  م،ی ما بمان  گذارد نم   ذهندر افسانۀ من   ول  شود، م   دهید  ذهنمن 

و ما   زد یر به ابعاِد مختلفِ ما م بارانِ رحمتِ زندگ  م،ی کن فضا را باز م م،یکن ، مرکز را عدم موجودی انسان)]

  . میشوو زنده م   میکن فوراً جذب م

که بارها عرض    طور ن یهم   شاءاله معنا بهتر روشن بشود. ول که ان   خوانم م   تانیو برا  کنم از غزل تکرار م   اتیاب

بار، پانصد بار،    ستیصد بار، دو  د،یخودتان بخوان  یدتان براخو  تکه،یکردم و خواهش کردم، شما غزل را  

  . دیاصال آواز بخوان د،یبخوان

به هم مربوط هستند و در شما   اتیکننده است، چقدر ابزنده  نیکه چقدر ا دیفهم دی خودتان خواه د،یبخوان اگر

  زنده خواهد شد. 

روشن    . وقتمیرا روشن کن  ت یکه ب  میکش م  جان یدر ا  یاد یهست که، ما زحمت ز  یطور ن یروش کار ما ا  جهیدرنت

  ن ینوِر ا  د،یکن تکرار م  را ه  هان ی. بعد، اکند چهار چراغ را روشن م‐ چراغ، دو چراغ، سه  ی  ت،یشد، هر ب

وجود  به   دیتوان مرا فقط شما    ییشود. آن روشنا شما روشن م  زندگ   دفعه ی بشود،    بیها با هم که ترک چراغ 

  کوتاه بود.  کهنیغزل چقدر سازنده و مثبت بود، با وجود ا دینیب . و متواند نم کسچ یه  د،یاور یب

  : میرا داشت  تیب نیا

  قسمتِ خلق چون شود؟  ،همه لطف و سرکش نیا
  بر بتِ ما چرا بود؟ یهمه حسن و دلبر  نیا

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  باشد:  ادمانی ث،یحد نیا و

  الْجمال.»  حبی لیاله جم «إنَّ

  را دوست دارد.»  ییبایو ز باستیز  «خداوند

  ) ثی(حد

  ت ینهای ب  باست،یهم مطابقت دارد که خداوند ز  و عرفان نی د  رِید  یها با آموزش  یحسن و دلبر  همهنیا  پس

  د ین یبب  د،ینی بب  ییخودتان را با فضاگشا ییبایاز آن ز  قسمت   ی  دی. بادیهست   بایز  ت ینهایو شما هم ب  باستیز

  .رود م  لیاص ییبایز  رود، م ییبایز  یسوبه  ییبای ز نیکه ا
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زشت    ، ذهنمن   د یجهان زشت است. جهان با د  م یگو. البته من نم رود جهان م  زشت   یسوبه    ذهنمن    زشت

  . می نیبکه ما م  ستین  بایز یطور آن  قتاًیدر جهان، حق  مینیب م  بای که ما ز  یز یچ . آن شود م

ما    دارند. سبِ زندگ   زندگ  ها نیا  م یکن فکر م  م،یشو م  زهایچ  نیجذب ا  ، ذهناصول و قواعِد من   ی با    ما 

  .م یکن خوب توجه    ات،یاب نیفوراً عوض خواهد شد، اگر به ا

  بخت داد نیمرا ا   یماری: بگفت
  سلطان بِر من بامداد  نیا کآمد
  ) ٢٢۵۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی برا   یمار ی ب  نیا  دیگو که دوستش هست. م  ستی مار ی ب  یرفتن حضرت رسول به    ادت ی فکر کنم از ع  ن،یا

شانس    نیخداوند است، ُخوب ا  ارانۀیصورِت عبوسِ هش  نیکه ا  دییاگر بو  ،ذهنمن   یمار یب   عنیمن خوب بود.  

  . هشما آمد یخداوند، بامداد، صبح، پهلو   عنیشما آورده که سلطان  یرا برا

  ی مار یب نیا پس که. آمد نبود که نم یمار یب نیشما. اگر ا ادتی حال شما اآلن خراب است، سلطان آمده ع اگر

اآلن سلطان آمده، خداوند    نیخراب است، هم   و حالتان  دیهست  ذهندر هپروتِ من   دیشما ادامه داد  ،ذهنمن 

  .آمد نم  د،ینبود ماری به شما کم کند. ب خواهد آمده، م

  :تیب نیا

  نَبود بتَر از ناشناخت آفت
  عشق باخت  و، ندان اریبِر  تو

  ) ٣٧٨١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

اگر   م،یشناس و ما دکتر را نم   می هست  ماری که خداوند اآلن آمده حالِ ما را بپرسد، ما هم ب  میبدتر آفت ندار  نیا  از

  . دییشما بفرما می گفت م م،یکرد فضا را باز م  م،یکرد با عقل خودمان کار نم رید م یشناخت م

ساکت باش، فضا   ستیدرست کن. اگر ن  خُوب  ،یمن بلدم. ُخوب اگر تو بلد  ،ستی تو بلد ن  میگفت نم   همهنیا

  .ست لحظه خودِ زندگ نیرا باز کن، بذار دکتر درست کند، که ا

زندگ  ،یضرر  چیه   ،یگزند   چیه  ،یبیآس  چیه  ، آفت  چیه  دیگو م  ناشناختن از  ا  بدتر  در  خدا  لحظه   نیو 

باشد و    اری   یکه آدم پهلو  د،یشوآفت ن نیکه دچار ا  دیشما فضا را باز کن   پس.  م ینیب م ذهن.چرا؟ با من ستین

  کند.  یرا نشناسد که با او عشقباز   اری
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  فرستد گوشمال   یجفا آر چون
  کمال  یِسو  یز نقصان وا رو تا

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

اگر   د، یرو جلو م د، یکن م  ییفضاگشا دییآ شما م د،یرو . شما جلو م میکن کار را سخت م م، یآور جفا م  وقت

  .دیشو قطع م  د،یشو م ه یفورًا تنب د،یآور جفا م   د،یتوجه کن  دیگو که ذهنتان م  ی زیلحظه به آن چ  ی

  م یدیقهر بوده، ما لطف ند  شه یاصال هم   کهنیا  ی قهر و لطف را، برا  ن یا  میشو متوجه نم  د یما اآلن شا  کهن یا  علت

بعض  ارانهیهش دچار گرفتار موقع   که.  گرفتار   ، زندگ  م،یشو م  یها  از  را  م   یما  دوباره   ول  دهد نجات 

ا   ذهنو عقل من   تیجا هست و شاآن   مانذهنمن  ا  میشو نم   متوجه  ،ها نیو  ا  ی گرفتار  نیکه چرا    جاد یرا 

  چه نجات داد؟   یما را نجات داد؟ برا  چه کس   م؟یکرد

مرکزتان    د، یکن به ذهنتان توجه م   که وقت  د ید  دیخواه  د، یصورت حضور ناظر، ذهنتان را نگاه کناگر شما به   پس

و    شود قطع م  کهن یا  یبرا  . دیشو م  هیتنب   د،یکن نم  تی وفا به اَلَست را رعا  عنی  د،یآور جفا م   شود، جسم م

  ی سو به  دیدوباره فضا را باز کن   د،یآن را رها کن  دیشدِن مرکزتان نُقصان بوده، باجسم   نیکه ا  دیشو فوراً متوجه م

  در مرکز ما نمانَد. بله.  دگیهمان چیه  م،یرا ادامه بده ییما فضاگشا  عنی. کمال دیکمال برو

  :می را داشت   تیب نیا طورن یهم

  چون رسد؟ یفراق من کشم، ناله به نا  دردِ
  عشق من برم، چنگ دوتا چرا بود؟ آتشِ

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   و

  باد ستی و ن یبانگِ نا نیاست ا آتش
  باد  ستیآتش ندارد ن نیکه ا  هر 

  ) ٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

آتش عشق   نیا  زند،  م  جا نی شده در ا  را که توخال  ن  ن یو مرکز باز است و خداوند ا  کن اگر فضا باز م   پس

  یی با فضاگشا  شما  .شود هم م  ستیباد، واقعاً ن  ستین  دی گوعشق را ندارد م  نیا  . هرکسستیاست واقعاً، باد ن

. به مصرع دوم  دی نکن  دیها تقلاز آن   گذارد، نم  ی  دینداشته باش   یبزند. کار   لحظه زندگرا هر  تانن  دیبذار

  : تیدو ب نیا  نیچن خواهد شد. و هم  ستی آتش را ندارد ن  نیا که هرکس دیگو دارد م  دیتوجه کن
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  و ثَبات  نیقوت و تَم  یدهنده یا
  دِه نجات  ثبات یب نی را ز خلق
  ) ١١٩٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ستکه ثابت بودن یآن کار  اندر
  ستدِه نْفس را که منْثَن میقا

  ) ١١٩٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کار و درمانده.سست  به معن  جانیدوتا، در ا ده، ی: خممنْثَن

 میاشده   ثباتی. ما بدهدرا و ثبات را او به ما م   نیتم  ییو فضاگشا  روح   یدوتا، بله، غذا  ده،یخم   عنی  منثن

  ی او، رو   شۀیبه ر  دی. ما بام یخواه بودن را ما م ثابت   ، زندگ  ی. در کارها میاستاده ی ا  ذهنمن   یرو   کهنیا  یبرا

  . می خودمان قائم بشو یرو   ای می او، قائم بشو

ما دوتا بشود    ذهنو اگر نفس ما، من  می شده را تجربه کنقائم  زندگ یرو   زندگ عنی ثبات  دیما با  یهر کار  در

  ذات نخواهدشد. بله.  بهقائم   نیا  ‐قضاوت دست بزندعمل کند، به مقاومت و    ییبه دو  به معن   جا ن یدوتا در ا‐

   ی  یو رو   دیو ثبات ندار  ، ییفضاگشا  عن ی  جانیدر ا  ن یتم   د،یندار  نی و تم  دیخور م  رونیر غذا از باگ  شما

  قدر ن یا  .دیثابت باش   دیبا  د، یست یکه ثابت ن  دیبدان  زد،یر م  رتانیز  و ه  دیاستاده یسنگ نا   ی، رو ستون محم 

را    تیب  ن ی. و امی که محم باش  م یداشته باش  ربنایز  اندازۀ کافکه به    میکن مرکز را عدم م   میکن م   ییما فضاگشا

  . میداشت

  ست نام اواست، عشق شده یاکرانهیب لذّتِ
  است، ور نه جفا چرا بود؟ ت یخود شا  قاعده

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : نی. مثال امیدار تیبه شاراجع   یشمس و مثنو  وانی در د یر ید اتیاب مهم است و ار ی بس اریبس تیب نیا

  ها تیعنا ن یبنم ،نال هم  یخوار ازتو
  ها تیکم کن شا  ایو  هاتی از حق عنا مخواه

  ) ۵٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 ت یکه شا  است. کس  تینشانِ شا  لحظه عکسِ رضا است و   نیدر ا  دنی. نالنال از خداوند م   دیگو م  تو  پس

  .ندیب لطف خداوند را نم  ند،یب را نم   تیدارد و عنا ذهنمن   عنی کند م
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کار درست    نیکه ا  میکن . فکر ممینال و م   ذهندر من   می شد  چارهیب  م، یتنها شد  م، یشد  ل یذل  م،یخوار شد  ما

بودن، مرکز    ذهنمن   عنیبودن، جفا    زندگ  نیع   عنیکار جفا است، جفا هم عکسِ وفا است. وفا    نیاست. ا

  داشتن.   یماد 

را با ذهن    زیبه من؟ آن چ   یرا نداد   نیچرا ا  م ییگو . ممین یب م  اتیصورت مادرا به   زندگ   یها ت یما عنا  نیبنابرا

و   دیآ فَکان» م صورت «قضا و کن به   زندگ   ی هات ی. عناستیدرست ن   ست،یکارها خوب ن   نی. امیکن م   فیتعر

  . میباش عقل داشته   دیمنتها ما با  میکن جادیا نخودما دیما با  م،ی خواه که ما از خدا م یز یدرواقع آن چ

  ی زهایاست چ  یمرکزمان ماد   را که، ما وقت   یماد   یزهاینه چ   دی خداگونه را از او بخواه  یهات یآن خاص  شما

کم    ها»ت یکم کن شا  ا یو    ها ت ی. «مخواه از حق عنامیشو هم ناراحت م  ی ماد  ی زهایچ  ی و برا  میخواه  م  یماد 

امروز    نکن. ول  تیتوجه کند اصال شا  خداوند به تو   خواه  م  شما  نکن.  تیاصال شا  عنی  هات یکن شا

  . شود حساب م  تیشا  نیا  کن لحظه عمل م  نیشما در ا  ذهن  زیبرد. گفت به هرچ  یریرا به سطح د  تیشا

در    شود حساب م  تیجفا و شا  نیتو کار کند، ا  ی شده روگشوده   ی ا فضاَفکان» ب«قضا و کن   ی گذار نم  اگر

  : میرا داشت تیب نیلذت عشق کم خواهد شد و ممن است قطع بشود. و ا جهینت

  شود او ابرصفت هم یِرو تُرش  آن
  چرا بود؟ ایباغ و گ  و خرم  اتینه ح ور

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . کنم م  یادآور یفقط  میارا قبال خوانده  هات یب نیا و

  را دردِ سر آرد بانِگ رعد  تشنه
  نداند کو کشانََ د ابِر سعد  چون

  ) ٣٧٨۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شمواو مانده چروان   یِست در ج  
  از ذوقِ آبِ آسمان  خبر یب

  ) ٣٧٨۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اسباب راند  یِهمت سو  مرکبِ
  مسبِب الجرم محروم ماند  از

  ) ٣٧٨۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ات ی و تشنۀ آب ح  میهست   ذهن. گرفتار افسانۀ من می. ما تشنه هستخواهد تشنه است و آب م   نفر ی که    دیگو م

ابر م  نیا  اش معن  زند که رعدوبرق م   دیدان بانگ رعد، م  ول  میهست ببارد و بانگ رعد    خواهداست که 

  د یتوان ذهن را م  یشما صدا   عنیباشد    زندگ  یهاچالش  ای باشد    ها دگیرفتن همان نیبانگ از ب  حت   تواند م

بانگ رعد است که    دیگو م  د،یآ ما م   ِ که در زندگ  ییهابانگ   نیا  نی. پس بنابرادیبانگِ رعدِ خداوند ترجمه کن 

  .دیآ باران رحمت م  د،یای باران ب خواهد م

که از ذهنتان    جسم  یاریکه، هش   یاما چشم شما مانده در آب  دیآ ور مکه از آن   دی هست   اتیشما تشنۀ آب ح   و

جا ابر  ن که از آ  م یکن و آسمان را باز نم  م یکن نگاه م  گذرد که از ذهنمان م   ییزهایچ اَش به آن . ما همه گذرد م

  .دیآ م  قیحق  ارانب میفضا را باز کن  عنی  میببارد، و آسمان را باز کن

   جهان   نیا  ی زهایفکرها بذرند، فکرها هم مربوط به چ  نیتندتند ا  یمجاز   یکه در فضا   میاما ما عادت کرد 

او مانده   میکن و آن را رها نم  م یخواه م  ها زندگ هستند و ما از آن     روان» فکرها ه   یدر جو  ستو «چشم 

زندگ   . کدام فکر، موضوع کدام فکر به شوند تندتند رد م  آبِ    که درحال  دهد؟ آب م  دهد؟ م   من  از ذوقِ 

مثال  واهمانش    تواند بانگ رعد م  افتد، م   اتفاقات  تان شما اآلن در زندگ   جهیدر نت  و  .می هست  خبر یآسمان ب

از    دیآ خوشتان نم   د یشما که تشنۀ آب هست  یباشد که سخت است، بانگ رعد است. برا   دگیهمان   یشما از  

  بانگ.   نیا

  دهی همان  لی که با آن خ  ردی گ از شما م  را زندگ  یز یچ   ی که    دینیب بانگ رعد م  د،یگو که م  ستی بیمه   بانگ

نه، توجه کن که از    دیگو م  د؟یکن م  تیشا  د؟یکن به شما؟ شما ناله م  دیگو بانگ رعد است. چه م  د،یهست

  ها.  بانگ  نیاز ا دیشما سردرد گرفت  . ولببارد یزدیرحمت ا خواهد آن، م  خال یآن پنجرۀ باز شده از جا 

سر    یبه باال   کشد مبارک را دارد م   بانگ رعد، ابر سعد و   نیا  کهن یا  ی . برادیایب  خواهد که باران م  د یکن  ترجمه 

در    د یایباران ب  خواهد  جا ماز آن   ، ده شما م  زیبه از دست دادنِ آن چ   که  ستی صبر شما. ابر سعد، رضا و  

  ذهن  یهاعلت   کند، را چون به ذهن توجه م  ذهن   ی اهعلت   جهیاسباب راند» در نت   ی «مرکب همت سو  جهینت

که خُوب   کند فکر م  شوند، چون مرتب فکرها رد م  د؟یرس شود م که چونه به زندگ  داندم نیبر ا لیرا دل

  هستند.  هان یا گذرند من، که از ذهن من م  دِه موضوعاِت زندگ هان یکار را بنم، ا نیا

 جاد یا افکرها ر  نیو از آن مسبِب که ا  ذهن   یهاها، علت علت   عن ی. اسباب  دیکنمرتب به اسباب نگاه م  شما

  . دیشو شما غافل م َفکان دستش است، از او قضا و کن  آورد، ابر را م  آورد،  وجود مبانگ رعد را به  کند، م
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 که   دییبدهد. شما اآلن بو  معنا خودش را نشان   ی ادیمقدار ز    یواقعاً،    دیبخوان  د یرا شما با  اتی اب  نیحاال ا 

که    یز یلحظۀ بعد هم آن چ  دهد؟  که ذهنم نشان م  یزیآن چ   ایکند    به من کم   مسبِب  کنم من فضا را باز م 

  . دهد که ذهنم نشان م یز یلحظۀ بعد هم آن چ دهد، ذهنم نشان م

را م  ی طورن یهم  اگر آن چ  کشد، ذهن شما  م   یز یبه  مسبِب مانده   د، یکن نگاه م  دهد که ذهن نشان    د، یااز 

  گشوده شده.   ینه برکت فضا  دیکن روان ذهن توجه م   یِاست که شما در جو نیا اش . معندیمحروم هست

  ***  پایان بخش دوم ***
  

   



ۀ   برنامه             Program # 897                                              ۸۹۷مشار

  49صفحه: 

  : تیب نیا و

  ان یاو مسبِب را ع ندیب آنکه
  جهان؟  یِهانهد دل بر سبب ک 

  ) ٣٧٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. باز هم  یمسبب بشو  ناًیاست که ع  مسبب موقع   دنِید  انی ع  ای  دنید  انیع  . ولم یاست که بارها خواند  تیب

اقرار    فِی است و تعر  تیمحدود هان یو قواعد را که موالنا گفت ا  ای شرم و ح  تیشما محدود  کهن یبه ا  میگرد برم

 ن یا   دنیمسبب را د  نی. پس بنابراشود است منجر به جفا م   تی. و هر قاعده، گفت، شاستیبه اَلَست، اَلَست ن

  ن یاست! ا  یطور نیا  ند، یب خداوند را م    عنی   ند،یب آدم مسبب را م   که وقت  کن  ف یذهنت تعرکه در    ستین

کار مستلزم    نیآن شدن است و ا  ن یع   عنیمسبب    دنی د  انی! نه. ع نیب مسبب را م  عن ی  کن کارها را که م 

  . بندد دل نم  دهد لحظه نشان م نیکه ذهن در ا ییهابه سبب  ندیبب  انیع  اگراست. پس  ییفضاگشا

به ابزار قضا و    ای  دهد؟ که ذهنم نشان م  ییهاهستم به سبب  که من دل دادم و متک   دیاز خودتان بپرس   حاال،

 نیکدام    ؟ییلحظه با فضاگشا  نیَفکان در اک  م  نییدوتا سرنوشت شما را تع  نیاست؟ ا لحظه.   نیدر ا  کند

آدم مؤفق خواهد   نیدر فکر و عمل، ا  کند اش را هم ملحظه و حداکثر کوشش  نیدر ا  کند فضا را باز م   اگر کس

 د یکن فضا را باز م د،یده کنار، به حرف ذهنتان گوش نم  دیگذار ها را مشما سبب  دیآ ها م شد. مرتب چالش 

 که نیا  ی. برادیشو مؤفق م  دیکه دار  دید  دی لحظه. بعد از چند وقت خواه  نیدر ا  دیکن تان را م حداکثرِ کوشش 

  ممسبب کم کند  .  

  م، یاما او شده   ناً ی صورت آشار در مرکز ما است، عمسبب به   کند مسبب کم م   که وقت  می دیو امروز هم ما فهم

ما    یماد   یهاقسمت   کنند اطاعت نم    . فقط موقعکنند به او، اطاعت م  دهند ما دل م  یماد   یهاتمام قسمت 

است در خلقت. و دوران آن که    یبیوغرب یعج   زیچ  ی  ذهنمن   نی. و امروز به ما گفت امیدار  ذهنکه ما من 

را که     قهر و لطف انسان  نیاست که ا  نیطرح خداوند ا  ا ی برنامۀ     عنیکوتاه باشد.    دی دوران قهر و لطف است، با

دارد.    یادوره    یهر و لطف، قهر و لطف، قهر و لطف،  ق  ن یمتوجه کند که ا  دیبه شعور خداوند مجهز است با

  : ت یچند ب  نیا طورن یاش لطف باشد. و همهمه  قهر را تمام کن  دیقهر و لطف! با  شود اش که نمهمه 

  بر لبِ جو سبزه مست  نیبب چون
  بدان از دور کآنجا آب هست  پس

  ) ٢٧٢٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  وجوه کردگار  ماهمی: سگفت
  زار بود غَمازِ باران، سبزه که

  ) ٢٧٢٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کس  چیه ندیببارد شب، نب گر 
  بود در خواب هر نَفْس و نََفس  که

  ) ٢٧٢۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که ظاهر شما    م ییگو م   میمطلب را مرتب دار  ن یا  وجوه: باطن اشخاص از ظاهِر رخسارشان نمايان است.  سيماهم 

   ذهن شما درواقع انعکاس مرکزتان است، درونتان است. درونتان اگر درد من   رونی ب  ایانعکاس باطنتان است  

  هم بد خواهد بود.  رونتان یاست ب

  كار رفته است. ه آشار کننده ب غالباً به معن  ی اشاره کننده با چشم و ابرو، در مثنو ن،یسخن چ اری : بسغَماز

  ر یجا آب هست دآن   ییگو که سبز است حتماً م    نیبم   ییجا  ی   کن از دور نگاه م  دیگو که، م  دیگو م  پس

ظاهر    رونشانیها در صورتشان، در بگفته، باطن انسان  دیگو خداوند، م  طورن یچرا سبز شده؟! و هم  نیوگرنه ا

  د ی نیب امروزتان را م  شما زندگ  است. وقت  دهیبار  اناست که بار  نیآشار کنندۀ ا  دیگو زار م . که سبزهشود م

در کشتزار   ده یتا آسمان فرق دارد، پس باران بار ن یکه زم د ینیب م د یکن م  سهیمقا  تانش یپ سال  ی و با زندگ 

بهتر شده،    تانیهتر شده، غذابهتر شده، بدنتان بهتر شده، خوابتان ب  تانی شما. روابطتان بهتر شده، امور ماد 

  .  دیباش دهیگرچه ند  دهیباران رحمت بار د،یبهتر شده شادتر شد تان ندگز

 اش  ها سبزتر شدند معنکه سبزه  نندیاگر شب باران ببارد همه در خواب باشند و صبح پا بشوند بب  د،یگو م

بار  نیا باران  وقت   عنیاست.    دهیاست که شب  نم   بارد م   باران  ذهنمان میفهم ما  با  ما  را  خداوند  . لطف 

پس  شود که انعکاس درونمان است بهتر م مان رونیب که زندگ میبفهم میتوانم  . ولمیریاندازه ب میتوان نم

  . درست است؟ دیآ باران دارد م

خاطر رفتار به   ست،یواقعاً عبوس ن  مینیب عبوس بودن خداوند را م  که واقعًا وقت  می خوان م   تیب  یرا برا  هانیا

و از عقل    می . و اگر فضا را باز کنمی ریلطف را ب  میتوان ما، ما نم  ما، سب زندگ   ما، فکر ما، قواعد زندگ

شده گشوده   یخداوند، از فضا  ، عقل زندگ  د،ینی بب‐ن لحظه  یاست که در ا  نیمستلزم ا  نیا  میبذر  مانذهنمن 

  .  دیشما آن عقل ذهن را برندار ‐منقبض شده و توجه به ذهنمان  یعقل ما از فضا  دیآ م
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را    اقتشی ندارد که شما ل  نیبه ا  باران بستگ   نی. و ادیآ باران م  دیاگر فضا را باز کن  د؟یفهم   دیاز کجا خواه   و

ن آدم که تو هست با این  چوشما را متقاعد کند که هم   ذهنتان  دینگذار  د،یدر گذشته چار کرد  دیندار  ای  دیدار

از این حرف کارها که کردی باران هم م ها نزنید.  آید برای تو! اصال  

جا  از آن    زندگ  کند مرکزش را عدم م  کند و فضا را باز م   گردد که برم  اش از زندگ  یامرحله   هر هرکس در  

رور بهتر  انعکاس روزبه   نیو ا  شود منعکس م  رونیه درون شما در بک  دید  دیخواه  جیتدر. و بهکند شروع م

  : دیگو م ٢٩ ۀیفتح آ ورۀ. س میو قبال خواند دیدان قرآن است که شما م  ۀیهم آ نی. بله اشود م

ماهيمودِ…»  «…سجثَِر السا نم هِموهۇج ف  

  داست…» یآنان در چهره شان از اثرِ سجود پ ...نشانۀ«

  ) ٢٩ هی)، آ۴٨سوره فتح(  م،ی(قرآن کر

شما در تمام ابعاد    میآمدن باران از تسل  ی هانشانه   نی. پس بنابراییفضاگشا   عنی   م یاست. تسل  م یتسل  سجود

  است.   دایپ ندیبب تواند که ذهنتان م  تانی وجود 

  ِبسيماهم …» يعرف الْمجرِمونَ  «

»  شناسند…» كافران را به نشاِن صورتشان م  

  ) ۴١  هی)، آ۵۵سوره الرحمن(  م،ی(قرآن کر

  ی و صورت ظاهر   رون،یب  یکارها   رون،یهم در ب  ذهنانعکاس من  عنیآن است، بله.    هیشب   یز یچ  یهم    نیا

  ما است.  

  ل یهر گلستانِ جم تازگ
  ل ی دل  ،بر بارانِ پنهان هست

  ) ٢٧٢۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ا یباران آمده است. و  دیجا نبودشما آن  است که وقت  ن ینشانۀ ا دینیب م  بایکه شما ز هر گلستان نیبنابرا پس

شما، هر روز    رون ی. اگر گلستان شما، درون و بدینیب و شما نم  دیآ شب باران م   دی شا  د یخواب م  دیرو شب م

.  دینیب آبادتر شدن را در خودتان با گذشت زمان م   نیا  ا. و شمدیآ است که باران م  نیا  اش معن   شود آبادتر م

  : تیب  نیا طورن یو هم 

  



ۀ   برنامه             Program # 897                                              ۸۹۷مشار

  52صفحه: 

  است اریعاشق و معشوق، فرق بس انیم
  د یکن ازیشما ن د،یناز نما اری چو

  ) ٢۴۴(حافظ، ديوان غزليات، غزل 

  م ی دیاگر د  م،یکن شروع م   ذهناست. ما اول از من   اریما و خدا، فرق بس  نیعاشق و معشوق، ب  نیب  نیبنابرا  پس

به تو دارم،    از ی به تو دارم، من ن  از ی که من ن  میی و بو  می فضا باز کن  دیما مرتب با  کند در را باز نم  ، زندگ  ار، ی

  است.   تیرمز مؤفق  نی. ام یدار اجی ما احت  مییگو ما م کند ناز م  اری. می و ناز بن می بن  یازینیمبادا احساس ب

  بر آسمانِ رضاست  تیابِر عنا هزار
  ببارم از آن ابر بر سرت بارم  اگر 

  ) ١٧٢٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

گفت عمل کردن به    کنم، را من تکرار م   تیکه امروز شا  ت،یشا  یدر فضا   ت،یدر آسمان شا   نیبنابرا  پس

و فضا را    دیاست که شما من دار  نیا  اش گرفتن آن معن یو جد   گفته شدۀ ذهن  ای   هر اصول نوشته شدۀ ذهن

  د یاست که، ببخش  نیا  اش لحظه معن   نیدر ا  د یریعدم رضا است. اگر شما عقل خودتان را ب  ن یو ا  د یکن باز نم

درست    دیمن را درست کند من خودم با  لحظه زندگ  ن یکه ا  رسد، عقل خداوند نم  عن ی  زنم، حرف را م   نیا

شما اقرار به    عن یجفا عکس وفا است.    شود،  منجر به جفا م  تی. شاشود محسوب م  تیکار شا  نیکنم. ا

ا  دییگو . شما نمدیکناَلَست نم ا  لحظه من از جنس زندگ  نیدر  دارد که شما تجربه    یکار عواقب  نیهستم. 

  . دیبند در را م  عنی. دیاکرده 

لحظه من به آن نگاه    نیدر ا  دهد ذهن من هرچه نشان م   دییگو بر آسمانِ رضاست» شما م  تیابرِ عنا  «هزار

هستم  من راض  د ییلحظه که شما بو  ن یدر ا  . هر استداللکنم هستم. اصال استدالل هم نم  من راض کنم، نم

به    خواهد اآلن م   زندگ   کهنیا  لیدلبه   دیهست   لحظه راض  نیدر ا  دوشرطی. شما بدون قشود اب محس   تیشا

و عقل   رسد شما نم   ذهنکه عقل من   دیکرد  دایدست پ  قتیحق  نی. شما به اییشما کم کند، با فضاگشا 

که    ی ز ی: بر آن چدیداشته باش   رضا.  دیرضا داشته باش  د، یگله نکن  رید  د یدیرس  جان ی. اگر به ارسد م    زندگ

   ذهن   زی چ  یاعتراض    آورد، اعتراض ذهن را باال م   د،ی اعتراض بن  دیآن را مالک قرار نده  دهد ذهن نشان م

  ل ی دل  نیاز آن عدم رضا است. عدم رضا به ا   ی  د،یآباال م   شیبا ابزارها  ذهنمن   ایکه ذهن    دیاست. توجه کن

قاعده است. امروز گفت: «قاعده    ی   یطورنیا  باشد بهتر است، ول  یطورنیا  عتقدممن م  دییگو است که شما م

«قاعده    د؟ یکن ست نام او» توجه م است، عشق شده  یاکرانهی ب  «لذّتِاست، ور نه جفا چرا بود؟».    ت یخود شا

  ور نه جفا چرا بود؟».   است، تیخود شا
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  : تیبه آن ب دیدقت کن  خوب

  حوادث متفرق نشوند اهل بهشت  به
  زدی برخ باشد که به بانِگ جرس  طفل

  ) ٢١مواعظ، غزل  ،ی (سعد

  : زنگ جرس

م  یاز سعد   همنیا به حوادث    دیگو است،  م   یز یچآن  عن یکه:  نشان  ذهن  نم  دهد، که  اهل    شود پراکنده 

  دهد  را مالک قرار م  میشده و تسلگشوده   یفضا   شده است. هرکسگشوده   یاهل فضا   هیبهشت. اهل بهشت کس

به ذهن، به تفرقه    رود نم   عنی  شود،  آدم متفرق نم  نیا  از جنس خداست.   ناًیاهل بهشت است، چراکه اآلن ع

. آن طفل است که  دهد که ذهن نشان م  تی وضع  دهد، لحظه ذهن نشان م  نیکه در ا  یاخاطر حادثه به  افتد نم

  . ماند بانگ ذهن است، مثل زنگ م جان یزنگ، زنگِ شتر، بلند شود. جرس در ا  عن یبا بانگ جرس، جرس 

  ی اگر صدا  عنیهفتاد سالش باشد.    کهنیطفل است مر حاال، ولو ا  نیذهنش بلند بشود، ا  یبا صدا  کس  اگر

به طفل بودنتان و    دیبا  آورد، شده درمگشوده   یو از فضا   کند حوادث که از جنس ذهن است شما را بلند م

  : اتیاب نیا طور ن ی. و هم د یتا بالغ بشو دیکن فضا را باز  د،یبشو میتسل دییایو ب دی اقرار کن دینابالغ بودنتان با

   را از لطف داند هر کس  قهر 
   خَس ایدانا، خواه نادان،  خواه
  ) ١۵٠۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  قهر در پنهان شده   لطف  یل 
  در دلِ لطف آمده  یکه قهر ای

  ) ١۵٠٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی داند مر ربان کس  کم
  یی بود در دل محِ جان کش
  ) ١۵٠٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   اله  ،یی: خداربان

حسنگ  ،ی زی ارزش چ  نییتع  ایامتحان    یبرا  یاله ی: وسم    نقره را به آن م  ایکه طال ها را  آن   اریو ع   مالند

  . کنند م  شیآزما
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حبعض  م است  درست  م موقع   البته   حم ممیخوان ها  موالنا   . هم    دیگو لطف  است،  مشخص  قهر  که: 

   ی را فقط    نیو ا  شود و قهر در لطف پنهان م  شودها لطف در قهر پنهان م موقع  بعض    مشخص است ول

قهر را قهر    د ینبا  قتاً یحق  ذهن. ما با عقل من دیفهم م  دیشما اگر فضا را باز کن   ای و    فهمد انسان خداگونه م

.  شناسد از لطف م   قهر را هرکس   عنی   : قهر را از لطف داند هرکسدیگو . م م ینیلطف را هم لطف بب   م،یبدان

  خس باشد.  ای لطف است. چه دانا باشد چه نادان باشد  ن یقهر است، ا نیا دیگو م

خداگونه  انسان    یمر    شناسند ها نم که در لطف پنهان شده را آدم  یقهر  ایکه در قهر پنهان شده    لطف  اما

. پس  آورد سنجش را م  لۀیوس  ای سنجش را  نیشده اگشوده یاز فضا  عن یداشته باشد   باشد که او مح جان

و    دیآ قهر م   است که وقت   خوب  ل یو خ  م یموفق بشو  شاءالهان خواند اگر    می خواه  ریبه پما اتفاقًا امروز راجع 

  . کند در قهر پنهان م ها لطف را زندگ موقع ل ی. خدیاعتراض نکن د،ی اعتراض کن دیخواه  شما م

. از  دیحتماً جدا بشو دیهست دهیبا او همان  هیکس ای یز یاز چ دیاوقات شما با سخت است، گاه ل یخ ظاهرش

ضررتان  به    نیا  دیدان چون م  د،یهست   دهیبله چون با آن همان  د،یجدا بشو  دیبا  دیدوستش دار  لیکه خ   یکار   ی

  ها ن یا  ست،یکار درست ن  نیکه ا   دیدان م  وبخُ   دارد ول  یسود ماد  دیاگر بن  دیبن  دیرا نبا  یکار  یاست. و  

که    دیدان چون م   دیکن آمده شما از آن فرصت استفاده نم  شیپ  فرصت   یشده است،  در لطف پنهان   یهاقهر

سخت     لیخ   رشش یسخت است، پذ  ل یکه ظاهرش خ  یقهر   ی پنهان هست و در    یقهر    ی  ی لطف ظاهر  ن یدر ا

  ظاهراً...  دیکار را بن  نیشما ا اگر هست،  لطف یاست 

اعت   ی اعت   ادینفر  م  ادشیدارد  وقت  خواهد را  واقعاً    خواهد م   ترک کند  ول  یقهر   یترک کند    است که، 

  ی به جهان ماد   ادی که اغلب ما اعت  ادشیعقل اعت  داخلش لطف نهفته است، پنهان شده است. آن شخص با

باشد، چه علم باشد هرچه    ت چه مقام باشد، چه پول باشد، چه مستقال  ی زیبه هرچ   ادی و هراعت  فهمد نم  میدار

  است که در ظاهر قهر پنهان شده است. لطف  باشد که ظاهراً ترکش، داخلش قهر هست ول

د  نیبنابرا من   دنیبا  م  ذهنظاهر  مکند م  تیشا  کند، اعتراض  ما   . ا  مییگوش نم  تیکه   اصال م یکن  .

  ت یقاعده است و شا  هرقضاوت  دهم، م  صیو با آن تشخ   کنم و عمل م  دانم که من م  یزیهرچ   ،یاهرقاعده 

: من از دییگو م   دیشما دار  است،انکار الست    شود که جفا حساب م  یاهرقاعده   عن یاست، دنبالش جفاست.  

  . دید دیرا خواه  اشجه ی! باالخره نتستمین ستم،ین ستم، ی! ن ستمین  زندگ ای جنس خدا 
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  برند م دو گمان  نیز  انیباق
  پرند پر م  یخود به  یالنه یِسو

  ) ١۵٠٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که داخل قهر ممن است لطف باشد، داخل لطف ممن است قهر باشد با   نند یبکه واقعاً نم  ییها: آن دیگو م

هم پرِ   یاست    یار یپرِ هش  یبا دو پر بپرد، دو پر    دیاست. انسان با  شان ذهنهم پرِ منآن  پرند،پر م  ی

پ  ای   یاریپر هم از پر هش  یذهنش است، منتها آن    م، یکن . مرتب ما فضا را باز مردیگ عدمش قوت م  رِاز 

  هم جالب است:  تی چند ب نی. بله ادیآمآن عدم در  اری که در اخت م یدیما امروز فهم  مان رونیامانات ب

  لطف باشد بر عوام   نیع آنچه
  کرام  نانِ یشد بر نازن قهر 

  ) ٢٩٨٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یکش دیبابال و رنج م بس
  د یرا تا فرق را تانند د عامه

  ) ٢٩٨٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  غار  ارِی یحروفِ واسطه ا نیک 
  واصل خار باشد، خار، خار  شِیپ

  ) ٢٩٨۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بخشنده، جوانمرد  به معن  م،یکرام: جمع کر

که شما که  میکن موضوع هم توجه م  ن یبزرگان هست. به ا معن بخشندگان، جوانمردان به  م،یکرام جمع کر پس

  ی رو  دیانتخاب کرد  قتاًیکه حق  دیهست  شما بزرگان  د،ی کرام هست   نانی شما البته نازن  د،یکن خودتان کار م  یرو

  . دیخودتان کار کن 

  دانند،  را لطف م  زهایچ   بعض  هان یا  ، ذهنمن   عنیدارند، عوام    ذهنکه من   معمول  یهاآدم   ی: برادیگو م

ها قهر است،  آن  یو مرکزشان عدم است برا  کنند که ذهنشان را تماشا م  نان ی نازن یاما برا  دانند لطف م  نیع

روز    ستیب  ر، یاست، باطنش قهر است. ده روز د  طفظاهرش ل  نیکه ا  نندیب . م نندیب داخلش را م  کهن یا  یبرا

  داد.  را خواهد  جهی نت  نیا ریپنج سال د ر،ید

  دگیو انداختن همان  ارانه یو درد هش  یی رنج و بال هم درواقع فضاگشا  د»،یکش  دیبابال و رنج م   ار ی : «بسدیگو م

    .می دو فرق را ما بفهم نیبا خردش در ما کار کند تا ا فضا گشوده بشود و زندگ  دیاست. با
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راه را    نیتازه ا  . اگر کسم یو بزرگان از جمله موالنا مشورت کن   ران یاست که بهتر است که ما با پ  ن یهم   یبرا

 د، یگو که ذهن م   یز یچآن   عن یحروفِ واسطه»    نیخودش را بسپارد به دست موالنا: «ک   دیشروع کرده واقعاً با

هم    اریو در اصل    میکن م  در غار عالم زندگ   زندگ   انعنو. چرا؟ به می غار هم هست  ارِی غار هم ما    اریغار،    اری  یا

  .میشو م  ریدشمن همد م،یشو دشمن خودمان م م،یساز م  ذهنسطح، من   میرو م  . منتها وقتمیهست

  ر یها ما همدبرحسب تفاوت   دهند، ها خودشان را نشان م تفاوت   شتریب  م،ییآبه سطح م  میشوتر معوام   هرچه

.  ماند  که واصل شده، مثل خار م  کس  ش یغارِ من پ  اری  ی حروف واسطه ا  نی. امیشو ا هم دشمن مو ب  م ینیب را م

به زندگ  ییهاانسان    عنی با هم   که واصل شدند  زندگ   زندگ   لۀیوسبه   ر یدزنده شدند  م    به  نه    زنند حرف 

  نه ذهن. پس:  ،حروف ذهن 

  و ۇقوف  ستیبال و رنج با بس
  از حروف  صاف  رهد آن روح تا

  ) ٢٩٨۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  صدا کرتر شدند  نی ز بعض  یل 
  و برتر شدند   صاف بعض  باز

  ) ٢٩٨۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بال نیآمد ا  لیآبِ ن همچو
  ا یرا آبست و، خون بر اَشق  سعد
  ) ٢٩٨٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بخت، نگون بخت رهیت  به معن ، : جمع شَقایَاشق

ها را  تفاوت   نیا  ی زودکه ما به   د ینیب . پس مدهد م  بدبختان معن  بختان،ره یت  یاست به معنا   جمع شق  ایَاشق

  م ی کن  دایپ   و آگاه  میبش  ارانهی درد هش  دیبا  ل یو ۇقوف»، خ  ستی: باز هم «بس بال و رنج بادیگو . م میفهم نم

  هست بِرهد. تیگفت: قاعده شا مروزکه ا  از سلطۀ قواعد ذهن ی اریصورت هش به تا روح ما 

ما م  ییزهایچ  ی را    م،یی گو را  جفاست    تیاست، بله. شا  تیقاعده شا  میدان ما م  م،ی ریب  ادیظاهرش 

از سلطۀ حروف    کهنیا  یبرا  ست،ین  کاف  نیتجربه کند. دانستن ا  تواند عشق را نم   کرانیهرکس جفا کند لذت ب

  . میبش ارانهی درد هش  دیبا میبره ذهنزدن من حرف  ، ذهنمن  یها حرف   عنی
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انعکاسات صدا درواقع که    نیاز ا  ها . بعضشوند و برتر م  و صاف  کنند و عمل م  شنوند را م  هانیا  ها بعض

   ی در شما    زند ذهنتان حرف م   شما وقت  ای . آشوندانعکاس، کرتر م   معنبه   ‐با فتحه  عنیصدا  ‐صداست  

ا  شود م  داریب  یای ار یهش م  نیکه  م  نیا  زند،  دارد حرف  م  نذهن  مزند دارد حرف  واقعاً؟ چه    دیگو . چه 

 ها  بعض   . کن به حرفش گوش نم  ،ی شو ناظر جدا م  یار یصورت هش به  جه یدر نت  ؟یی گو تو اصال چه م  بافد؟ م

انعک  شوند، جذبش م  اهمبه  به حروفِ ذهن  م   دهند م  ت یاسات ذهن،  افسانۀ    شتر ی. بشوند و کرتر  به کام 

اشاالتش    دهند، به آن نم  تی اهم  ای   کنند عکسش را م  دیگو ذهن م  نیهم هرچه که ا  ها . بعض روند م  ذهنمن 

فرعون،    روانیپ  عنی  ایآب بود، منتها بر َاشق  موس   روانیپ  یاست که برا  لی: مانند آب ندیگو . و مکنند م   دایرا پ

  خون بود.  

ناظر و مراقبه    یار ی و از آن به صورت هش  دی شما فضا را باز کن  دیآ م  که از طرف زندگ  زندگ  لحظهنیاگر ا  آره؛

  دن یو د  انباشتگ   ستمیبا س  نیکه ا  دیو بدان  دی رینگ  یو ذهن را جدّ   دیبه ذهنتان نگاه کن   د،یکننده استفاده کن

  خواه اده یمثل رنجش و خشم و ز  ذهن  منف  جاناتیبهتر و ه  شتریو هرچه ب  جسم  ی ار یو هش  دگ یبرحسب همان 

  ،  زندگ  ، . آب، آن زندگ میخور آب م   جهیبه آن؛ در نت  میده نم   ت یاهم  کند، عمل م   جایو انتظارات و توقّعات ب

بدبخت   د،یجذبش بشو  د،ی ریب  یذهن را، انعکاسات ذهن را جدّ   یها. اگر حرف شود به خرد م   لیتبد  شود، م

  کار است.   نیاز هم می خور که م یجر ِ خون   نی. همشود به خون م لیتبد آبِ زندگ جهیو در نت دیشو م

  ه یآ نیله، ااست. ب ییکارافزا اشجه یکه نت  م،ی کن به مانع و مسأله و درد و دشمن م  لیرا تبد  زندگ یرو ین عنی

  ٣ ۀیسورۀ انسان آ دیگو هم هست که م 

  هدَينَاه السبِيل اما شَاكرا واما كفُورا.»  «انَّا

  ايم. يا سپاسزار باشد يا ناسپاس.» را به او نشان داده  «راه

  ) ٣  هی)، آ٧۶سوره انسان ( م،ی(قرآن کر

است،    یی. راه را به ما نشان دادند. راه فضاگشااناسپاسیسپاسزار باشد    ایسپاسزار باشد خواه ناسپاس    خواه

باز هم فضا باز    میکرد م  شر  م،یکرد صبر م  م، ی. اگر سپاسزار بودمیست یما سپاسزار ن است. ول  میراه تسل

  دادم.   حیتوض ر یرا د هانی ا ه؛. بلمیرو و راه ذهن را م میبند . ما راه را ممیکرد م

  او مسعودتَر  تر،نیبانی که پا  هر 
  بر دیاو کارد که افزون د جِدتر 

  ) ٢٩٨٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  جهانِ کاشتن  ن یداند ک  زآنکه
  بهِر محشر و برداشتن  هست

  ) ٢٩٨٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ز ی: روز رستاخمحشر

  :  دیگو است که م ثیهم حد نیا

»  «.ةرخةُ اعزراَلدُّنْيا م  

  کشتزارِ آخرت است.»  ا یدن«

  ) ثی(حد

    د،یشده را تجربه کن گشوده ی مرکز عدم و فضا  د،یکن یی فضاگشا لحظهن یاگر شما در ا عنی ترنیبان یکه پا هر

پا  دیفهم م بنابرا  نیا  انتانیکه  بچشمزه  نیاست؛  را  بب  د،یاش  را  خوشبخت   دین یخردش  شما    د،یترشما 

  .دیترمبارک 

او کارد»    کهنیا  یبرا     تخم درست   د،یکن هردفعه که شما فضا را باز م  کارد، . م کارد م  تری جدّ   عنی«جدتر 

  ن ی در ا  تری جدّ  نی. بنابرازدیر به فکر و عملتان م   . خرد زندگدیکار تخم خرد م   د،ی کار م   تخم زندگ  د، یکار م

  . وهیم  عن ی ر. بدینیب بر را م  رفت. وقت  دیخواه   شیکار پ

محصول را   ،موقع زنده شدن به زندگ یزودجهان، جهانِ کاشتن است و به نیکه ا دیشو متوجه م کهنیا یبرا

شد    د یاو زنده خواه  تینهایبه ب  دفعه ی  د، یکن که شما فضا را باز م   واشیواش ی  نیبرداشت. پس بنابرا  می خواه

  شما.    امت ی محشر و ق شود که م 

   که شما از جنس زندگ   دید  دیشما خواهد آمد. خواه   امتیق  شود فضا باز م   واشیواشی که    یروز  ی  پس

عمق که در    تینهای قائم به ذات با ب  یار ی هش  ی صورت  منطبق شد و شما به   یاری هش  یرو   یاریهش   د،یهست

 لحظهن یدرا  د یبا  . ولستمحشر و برداشتن محصول شما  نی. ادیبه خودش زنده هست، زنده شد  یابد  لحظۀنیا

  .  دیباش نیبان یپا

کاره  کار کنم، چه چه   خواهم م  ریپنج سال د  نمیکنم بب  نییتع  دیکه من اآلن ذهناً با  ست ین  معن  نیبه ا  نیبان یپا

  ی ز یشما آن چ  عن ی  ، نیبانیندارد. پا  ی معنو  یآن معنا   است، آن هم خوب است. ول  ذهن  نیبان یشوم. آن پا

  جلو.    دیبرو د،یریاصطالح مالک بو آن را به  د یتجربه کن لحظهن یا د،یآن آمد یو برا  دیآن شو  دیکه با
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  دفتر اول بخوانم:   ی از مثنو تیچند ب   دیاجازه بده بله

  » یو مطاوعتِ و ر ی صفت پ «در

  ) ٢٩٣۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  و اطاعت ی: فرمانبردار مطاوعت

 گفت بود م   نیا  لشی هم دنبالۀ درس هفتۀ قبل موالناست. که درواقع تمث  اتیاب  نی . ایاطاعت کردن از و   عنی

   ی وارد مزرعه شده،    کندکه کوس حمل م   یو شتر  نی زده است در گذر از زم  مهی محمود خ  که لشر سلطان 

بترسد و    کند که کوس را حمل م  یشتر   نیکه ا  زند بدهد طبل م  یتا پرندگان را فرار   زد که طبل م   یابچه

طبل پر است،    یصدا  نیاز ا  شیهاگوش   کند که کوس حمل م  لیه  ی شتر قو  نیکه ا  دیگو م    عاقل  یبرود. و  

  تو چقدر صدا دارد که بتواند او را بترساند.   طبل نیا

حمال کوس ممن است نماد    نیبترسد. ا  دیکوچ و بزرگ نبا  یها دگ یبود که انسان از مرگ همان  نیا  اش معن

  ی ها  دگیهمان   ترسند م  عن یهستند که با طبل کوچ    ،کسان  حالن ی درع  مثل موالنا باشد. ول  ییهاانسان

مالک    د ینبا  هان یکوچ را از دست بدهند ا  یها  دگیهمان   ترسند که م   کسان  نیا   هند. کوچ را از دست بد

  جالب بود.    لیخ  شی حمالِ کوس است. قصۀ هفتۀ پ نیهم  دیشما باشند. بله مالک شما با

ما م   کند م   ف یتوص  یرا قدر   ریموالنا پ  جا ن یا  در پ  د یگوو به  از من   ریکه بدون    ی به فضا   ذهنامان رفتن 

راه   نیکه اگر ا  کنم  م  شنهاد ی من پ  جه یدرنت  م یما بدان  دی را با  ن یهم وجود ندارد و ا  قتاً یوجود ندارد. حق  ییتای

و زنده    ذهنکه خارج شدن از من   دیجهان زنده شو  نی ابه منظور آمدنتان به    دیخواه که م  دیارا شروع کرده 

 د، ینکن  ریو تفس  دیگوش بده  دیموالنا باشد با  تواند مورد م  نیکه در ا  ریاست به حرف پ  زندگ  تینهایشدن به ب

اآلن را    نش یمردم ب  شیهشتصد سال پ  ش،ی موقع هفتصد سال پآن   دهیرس عقلش نم   جاهان یکه حاال ا  دیینگو

  نه.   دند،یفهم ما نم  لنداشتند مث

و    می گوش بده  میتوان انسان آوردند که ما م  یبرا  ییهایی بودند واقعاً راهنما   که هر موقعبزرگان هستند    برخ

ساده است،    ل یجهان خ  نی در ا  تشی به انسان هستند. انسان هم وضع  صادق هستند چون مربوط   شهیهم   هانیا

 دهد  و امان نم   زند به چشمت م  لحظهبهرا لحظه  مختلف  یهانک ی ع  ذهنمن   سازد، م  ذهنمن   ی  دیآ م

  .  ندی درست بب
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  جه یغلط. در نت  یها نش یبه ب  کنند  اند ما را آگاه مبه خدا زنده شده  ا یحق هستند    ریکه پ   یها آن   واقع   رانیپ  بعد

  ی قهر   ی  جا ن یکه ا  دیگو او م  . وقت میدار مرا بر  ریپ   دیکنار و د  میگذار جاها م  لیخودمان را در خ   د یما د

  که نیولو ا  دیکن کار را م   آن  دیرو شما م  ، کار را بننی ا  دیاست، ظاهرش قهرش است باطنش لطف است تو با

و گوش    دیده و شما از دست م   دیده از دست م   دیرا دار  ی بیفرصت عج   یکه    دیآ نظر ذهنتان مدرد دارد به 

  :  دیگو مهرحال. . به دیکن م

  ریب  نیحسام الدّ  آءالحق،یض یا
  ری دو کاغذ برفزا در وصِف پ ی

  ) ٢٩٣۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست یجسم نازکت را زور، ن گرچه
  ست یما را نور، ن د،یخورشیب یل 

  ) ٢٩٣۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی امصباح و زُجاجه گشته گرچه
  ی اسررشته ، دل  لیسرخَ ،یل 

  ) ٢٩٣۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

    یاست،    جهان  نیا  نور معمول   ینور است. نور دو جور است،    به معن   آءی. ضدیگو م   آءالحقیبه ض  پس

  به حضور زنده است.    عن ی ردیگ که نور ازخدا م  کس آءالحقی باألخص نور خداست، ض آءی نور خداست. ض

با    پس م  ارشی موالنا  بردار،   دیگو م  اآءالحقی لقبش است. پس ض  ن ید  ریو شمش  کند صحبت  دوسه صفحه 

هم    ، بدن  ف یباشد، ضع  تواند م  ف یضع   که گرچه که جسم نازک هم به معن  دیگو . مسیبنو  ریدربارۀ وصف پ

  شده به نور.  شفاف  تواند م

ا  دیگو م تو  ماد   قدرن یجسم  از چهاربعد  درونت  نور  است که  ب  اتی شفاف شده  نور    زند م  رونیبه  بدون  و 

  ار ی  ی در    زندگ  ییشناسا   عنی  اری  ی   لۀیوساست که به   بی. و موالنا عج می بن  میتوان نم  یتو ما کار   دیخورش

  فوراً.  شود م  وصل به زندگ

  ست یجسم نازکت را زور، ن گرچه
  ست یما را نور، ن د،یخورشیب یل 

  ) ٢٩٣۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  که درست است که   دیگوحباب. م   عنیچراغ، زجاجه هم    عن ی. مصباح  میتو ما نور ندار  دیبدون خورش  عنی

  ف ی تعر  نیا  خُوب  در دست توست.  یو سرِ رشتۀ معنو   واقع سرلشر دل هست اما در   ، چراغ و حباب هست  مثل

  موالناست.   ار ی  فیاست. تعر اءالحقیض

  : چراغ مصباح

  حباِب چراغ  شه،ی: شزُجاجه 

  .ستی سرلشر معنو نجایسرلشر، در ا ت،یجمع  سی: رئلیسرخَ

  و او مثل چراغ است.  تابد زنده شده و م ارشیدر درونِ  یدیخورش  ی موالنا متوجه است که  پس

هم هست. از مصباح و زُجاجه؛    یجالب  ۀیآ  م یرا ما خواند  ه یآ  نیا  بارها   سورۀ نور هست.  ٣۵  ۀ یو زجاجه از آ  مصباح 

  است.  هی آ نیمنظورش هم

هضِ    «الرااِت واومالس نُور ◌ۚ   ثَلم   نُورِه  اةْشما   كيهف   احبصم   ◌ۖ   احبصالْم  ف  ةاجةُ  ۖ◌   زُجاججا  الزنَّهاك  بكوك   ِيرد  

  اله  يهدِي ۗ◌  نُورٍ  علَ  نُور  ۚ◌ يضء وَلو لَم تَمسسه نَار   ا زَيتُه  ياد غَربِية  و  شَرقية  زَيتُونَة مباركة  َشجرة من  يوقَدُ

نُورِهل  نم شَاءي  ◌ۚ  رِبضيو هال ثَالملنَّاسِ ال  
ۗ

◌ هالو  لِب ءَش يملع . «  

اى نورِ آسمانها و زمين است. مَثل نورِ او چون چراغدان است كه در آن چراغ باشد، آن چراغ دروِن آبينه   «خدا

اى درخشنده. از روغن درختِ پربركت زيتون كه نه خاورى است و نه باخترى افروخته  و آن آبينه چون ستاره 

افزون بر نور دير. خدا هر كس را كه    نورىدان نرسيده باشد.  باشد. روغنش روشن بخشد هر چند آتش ب

 بخواهد بدان نور راه م آورد، زيرا بر هر چيزى آگاه است.نمايد و براى مردم مثَلها م  

  ) ٣۵ هی)، آ٢۴سوره نور( م،ی(قرآن کر

.  یانه یباشد، آن چراغ درون آب   که در آن چراغ  ستاست. مثل نور او چون چراغدان   نیها و زمنور آسمان   خدا

روغن درخت  یو نه باختر  ستی که نه خاور  تونیچون ستارۀ درخشنده، از روغن درخت پربرکت ز  نهی و آن آب .

نه زنده    ردیم نه م   عنی  یو نه باختر  ستی ور. نه خامی آور ور ما ماست که از آن  همان روغن   تونیپربرکت ز

   عنی.  ریافزون بر نور د  یباشد. نور   دهیبخشد هرچند آتش بِدان نرس  افروخته باشد. روغنش روشن   شود م

چراغ ما ممن است هرلحظه روشن بشود   د،یگو چراغ ما را هم م نیو ا  شود منطبق م  یار ی هش  ی رو یار یهش

  . دیای به آن ب رونیاز ب ندارد آتش لزوم

  آگاه است.  یز یچبر هر رایز  آورد ها ممردم مثل   یو برا دینما اه مهرکس را که بخواهد بٍدان نور ر خدا
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  ن یمنظورش ا  . ول میدر ما هست و هرلحظه ممن است روشن بشو  . روغنمیهست   چراغ  ی  دیگو ما، م پس

در درونش باال آمده    ی دیچراغ را روشن کرده است. و نه تنها چراغ شده است، بله خورش  نیا  ارش ی است که  

  .  درخشد است و م

  .دیگو را م  هان یا نی هم یبرا

  ی امصباح و زُجاجه گشته گرچه
  ی اسررشته ، دل  لیسرخَ ،یل 

  ) ٢٩٣۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

ن  د، یخورشی ب  ی«ل نور،  را  خورش   عنی  ست»یما  موقع هست  دی تو  آن  البته  است،  نازک  هم  تو   جسم ها . 

  ن ی. و بنابرایاکه تو شفاف به نور شده   دیگو توجه ندارد و م اشی مار ی احتماال به ب  بودند ول ماریب نیالدحسام 

  . سدیبنو خواهد چند صفحه م  ر یدر وصف پ

  رشته به دست و کام توست  سِر چون
  عقدِ دل، ز انعام توست  یِهادره

  ) ٢٩٣٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  دانْ راه  ِریاحوالِ پ سیبرنو
  راه دان ن یو ع  نیرا بز  ر یپ

  ) ٢٩٣٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  رماه یتابستان و خَلقان، ت ر،یپ
  ماه ر،یاند و پمانندِ شب خَلْق
  ) ٢٩٣٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  گرانبها  دیمروار  عنی دره

  گره   عنی عقد

  اصطالح سر نخ کارها به دست اوست. است و به  که مبدأ عمل  رشته: کس  سرِ

است هم به خواست    تو   هم به دستِ  ی  معنؤ که سرِ رشته   دیگو م  جانیا  سر رشته به دست و کام توست».   «چون

از بخشش   عنی. «ز انعام توست»  زدیخ از دلِ تو برم   طرفآن   یهاها و آن عقل تو است و آن معارف، آن حمت 

  توست.
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 یی زهایچ   قتاًیموالنا حق   م،یریب   ریاست که، حاال ما اگر موالنا را پ  نی. منظور اکند م  فی را تعر  ریپ  واشیواشی  دارد

 دانستم که خودم م   ییزهایجاها آن چ   لیمطلب در مورد من صادق بوده است. من خ  نی. امیدان که ما نم  داند م

که ما به حرف    کند نم   جابیو منافعش ا  ذهنمن   . سرکشدمیخوب د  جۀیرا رفتم و نت  ریگذاشتم کنار و راه پ

  . دیگوش بده دیگو . موالنا م میگوش بده ریپ

پ  رشته   سرِ به خواستِ  ا  ریبه دست و  و  پ  عال  یدهای مروار  نیاست  دلِ  از  م  ری حاصل  ما  به   نیا  بخشد که 

  ا ی. تو بمیریرا ب  هان یا  میتوان . از ذهن نم ستندیاز جنسِ ذهن ن  هان ی. اشوند نم  دایجهان پ   نیدر ا  دهایمروار

. ستیدان نراه است. راه   نیع   ریرا انتخاب کنند، پ  ریپ  دی باها  و به ما بو که انسان  سیدان را بنوراه  ریاحوال پ

  ی در درون ما هست که از فضا  رید ریپ یتو باز کند و  یراه را برا  دیبپرس ریاز پ د یشما با عن یراه است  نیع

تابستان است و    دیگو م  ری پ  پس  است. خداست.  خودِ زندگ  ریآن پ  دهد، شده خودش را به ما نشان مگشوده

  وه ی م  واشیواش یبه    کنند و شروع م   رندیگ رنگ م  هاوه ی م  دیدان البته م  رماهیت  در  هستند.  رماهیمردم مثل ت 

  . ر ید  ست یهم ن  ریهستند. اگر تابستان نباشد ت   رماه یمثل تابستان است. مردم مثل ت  ر یپ  پس   .دنی شدن و رس

به خدا زنده بشوند اگر   توانند جهان نائل بشوند. نم  نیمنظور آمدن به ابه   توانندنباشد مردم نم   ریاگر پ  عنی

  نباشد  ریپ

  رماه یتابستان و خَلقان، ت ر،یپ
  ماه ر،یاند و پمانندِ شب خَلْق
  ) ٢٩٣٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  .اندازد م  ییمثل ماه روشنا  ریهستند و پ یدارند مانند شب هستند تار   ذهنکه من  یمردم عاد  پس

  ریبختِ جوان را نام، پ امکرده
  ریپ ام،یاست، نه از ا ر ی ز حق پ کو

  ) ٢٩۴٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست یاست کش آغاز ن یر یپ نیچن او
  ست یانباز ن م،یتیچنان درِ  با

  ) ٢٩۴١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  خَمِر کهن  شود م  تر یقو خود
  که باشد من َلدُن  یآن خمر خاصه

  ) ٢٩۴٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  دِ ی بها، مروارگران   دِ یمروار  ابد، ی در درونِ صدف پرورش    ییدرشت و آبدار که به تنها  د ی: مروارمیت یدرِ      جا،نیا  بله

  وتوک هست. جهان تک  نیدر ا ریپ عن ی دانهی

  ندارد. یمانند  عن ی ستین  انباز

  شرابِ کهنه  عن یکهن  خَمرِ

نعن یلَدُن  م ور م که از آن  یاز جانب خدا، شراب دیآ.  

  

عمل   شدهگشوده   یفضا   نیکند، از ا   ییگشامثال فضا   اگر کس   عنیکردم.    ریمن اسم بخت جوان را پ  دیگو م

اتفاقات    عنیبخت هم    ست؛ که، بخت  بخت  نی. و استی راه کهنه ن  نی. اشود م  یینو راهنمابهکند و فکر بند، نو 

سبب خواهد شد که نه ما راه    ری. پدهد را م   زیچهمه به ما    ییگشااز راه فضا   ریخوب خواهد افتاد و درواقع پ

 م یشو بخت جوان را متوجه م   ن یما از درون ا  کند، زنده م  زندگ   ما را به   ن یقر  قیبله چون از طر  م،یبرو  ذهن

 د کاربر نیا مییکه بو ستین ی طورن ی. استیاصطالح کهنه ندرون ما، به ییراهنما نیا کهن یا عن یو بختِ جوان 

  .دهد ما به ما م تیوضع  نیبه ا خورد که م یدیمسئلۀ ما را، آن کل  دی خداوند کل  عبارت ندارد، به 

  فکان هست. کارِ قضا و کن   نیهم  نیا  .می را باز کن  دگیقُفل همان   میتوان که اآلن با آن م  دهد را به ما م   ید یکل

خداوند، چه به   ریبه پ  دیدر درون وصل کن  دیچه شما فضا را باز کن ریپ  نیکه ا  ر»یبختِ جوان را نام، پ  ام«کرده 

  اد، یو تکرار ز  نیبا تلق   میما از موالنا استفاده کن   ای  دیبه خدا زنده شده است با او کار کن   قتاًیکه حق  ی ریپ  ی

است.    ریپ  مییگو که سنش شده شصت، هفتاد، پس م  ست ین  یطور ن یا  عنی  ستین  ریپ  امیاز ا  نیا  صورتنیدرا

  باشد.  ریپ تواند ساله هم م  ست یآدم ب ی

شعر موالنا     شش سال،  کودکان عشق در پنج سال    خواهد شد؛ وقت  ادی ز  نیسن جوان پس از ا  رانِیپ  اتفاقاً

درونشان، نور درونشان خودش را به   اءیآن ض  یزودخواهند داشت. و به قیرق  ذهنکودکان من  نیا خوانند، م

  .شود آگاه م ونشاندر رِی. پس پکنند ها براساس آن عمل م و آن  دهد ها نشان مآن

شده عمل  گشوده   ی از فضا  د ی. ما بارساند درون م   ریاست، باالخره ما را به پ  رونیاست چه ب   درون   ر یچه پ  پس

.  کند  دارد کار م  ریپ   عنی  د یکن کمتر توجه م  دهد ذهنتان نشان م  کهی زیکه به آن چ   دیدیو هرموقع شما د  می کن

  شده است. ریبخت پ نیا دییوکه ب ستین یطور ن یا کند کار م شهیاست که هم پس بخت
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  که نیاست؛ نه ا  ریاست» چون وصل به حق است، خداوند است پ  ریز حق پ  کو  ر،یبختِ جوان را نام، پ  ام«کرده 

  لحظه است. نیاز جنسِ ا عنیاست که آغاز و انجام ندارد  ی ر یسنش باالست. پس او  پ

لحظه، به   نیخودِ خداوند که در ا  ، یار ی خوِد هش  عنی  یو ابد    اَزل  است.   یو ابد  اَزل   عنی  ست» یآغاز ن  «کش 

  لحظه است.  نیلحظه زنده است. در ا نیلحظه زنده است. به ا نیخودش در ا

به خداوند زنده بشود    . پس هرکسستیجهان ن نیآن در ا ریاست و نظ  می تیتنهاست. درِ    یبهادرِ گران   ی  نیا

 ن یاصطالح ابه خداوند وصل است و هرچه به   ریپ  پس  ندارد.   ریندارد او هم نظ  ریجهان نظ  نیچون خداوند در ا

   .شود م تررا یشرابش گ شود م ادتر یز ریعمق پ ا ی شود تر مفضا گشوده

تمامًا به  ریهم که د ریپ نی. پس بنابراشود  م شتریب اشییرایتر بشود گکهنه  شراب  چه: هر دیگو م زند م  مثال

تر بشود؛ اگر کهنه   شود م  شتریب  اشیی رایگ   رونیشراب در ب  دیگو و م  راست یگ لیزنده شده، شرابش خ    زندگ

.  دیآور ور مرا از آن  بو شما شرا  ران یباشد. پس پ  یبی شراب غ   عن یکه «من لَدُن» باشد،    یمخصوصاً آن شراب

  ر یموالنا را پ  نیکه فعال هم  کنم  م  شنهاد یو من پ  میکار کن   میتوان نم  ریکه بدون پ  می شو متوجه م  میما اآلن دار

  . میمان بن خود 

  سفر نیا ر یپیکه ب  ن، یرا بز  ر یپ
  بس پر آفت و خوف و خطر هست

  ) ٢٩۴٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی اکه بارها تو رفته  ره آن
  ی اقالۇوز، اندر آن آشفته یب

  ) ٢٩۴۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  چ یتو ه دستیرا که ند  ره پس
  چیمرو تنها، ز رهبر سر مپ نیه

  ) ٢٩۴۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  راهنما   شاهنگ،یپ عنی قالووز

اگر دارد پر از    ای امان ندارد    ای سفر    نیا  ر،یانتخاب کن که بدون پ  ر یکه تو پ  د یگوم   زند، به ما حرف م   موالنا

راه را بِرود، امان ندارد اشتباه    نیتنها ا  اگر کس  عنی است.    یشمار یگزند و ضرر و آفت و ترس و خطرات ب

  ر ی راه پ  ییبا کارافزا  میتوانذهن ما و کارافزا است. ما نم   ست،یرا بلَد ن  ییگشانکند، وقت تلف نکند. ذهن فضا 



ۀ   برنامه             Program # 897                                              ۸۹۷مشار

  66صفحه: 

که    میشو . ما متوجه مکند کم م   ای   کند را قطع م  ییکارافزا  گذارد، ما م  یرو   ریپ  دی که شا  یاثر   نی. اولمیرا برو

:  دیگو و م  دهد م  ادیرا به ما    ییگشااول فضا   ری. پمیعمل کن  مان  ذهنبا من   دینبا  م،ی کن   دیتول  یشتر یدرد ب  دینبا

  شان یما پر  د، یگو . راست هم میادر آن آشفته شده   ،اشت و راهنما ند  یارفته   ات ذهن را که بارها تو با من    ره

و آشفته    میاحاصل از آن، خودمان را گم کرده  یها و درد  میاگرفته   یها را جد که آن  مانیهاو در فکر  میاشده

  زند،  م  ب ینه م،یاده یکه ند میاده یرا که هنوز ند  . پس راهمیاو آشفته  میارفته   دمانراه را بارها خو ن ی. امیهست

  نکن. چ یپرهبر، سر  ر،یباش، تنها مرو» و از پ داریب نی«ه

  او بر تو گول  یهینباشد سا گر 
  ترا سرگشته دارد بانگِ غول  پس

  ) ٢٩۴۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  از ره افکند اندر گزند  غولت
  ره بس بدند  نی در تر تو داه از

  ) ٢٩۴٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  روان بشنو ضاللِ ره ینُب از
  بدْ روان  سِیچه شان کرد آن بِل که

  ) ٢٩۴٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  نادان، احمق  عن ی گول

  رک ی: دانا و زداه

  : قرآنینُب

   : گمراه ضالل

  طان یاست، ش  سیابل نیهم  سیبِل

  است.  دگ یبد است، مرکزش همان  مرکزش  عن یذات، بد   عن یروان  بد

. سرگشته  کند گشته مول تو را سرغپس بانگ    ،ذهنمن  عن ینادان نباشد، نادان    یِ بر تو    ریپ  ۀیاگر سا  دیگو م

. کند است که توجه ما را جذب م   ا یاز دن   ول، هر بانگغ شدن. بانگ    ها گم شدن و در فکر  ج یگ   عنیشدن  

و ما هم توجهمان    زند ما بانگ م  ذهنو من   میکن لحظه اگر فضا را باز م  نیاست. ا  ذهندرواقع بانگ من 

ول،  غ نام  هست به   ی موجود  ی   هاابان یمعتقد بودند که در ب  میبانگ غول است. قد  نیا  رود،  و م   شود جلب م

  . شوند ا نابود م هموقع   بعض شوند، گم م  روند ها م و آن  دهد م  انیبه کاروان  که آدرسِ اشتباه 
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 ا یجهان است،    نیکه بانگ ا  ذهنمن   عنیول ما  غذهن و دائمًا بانگ    ابانیب  م،ی رو راه م  ابانی ما هم در ب

  ن یپس بنابرا  م؛یکن و توجه م   م یما چه را باور دار  داندکه م   د یگو م  یی زهایچ  ی   ای   کند م  دواریام  ای   ترساند م

  باشد.   ابر سر م د یبا ریپ ۀیسر ما را، که کرده است. پس سا کند آشفته م 

. «غولت از ره افکند اندر گزند» در  کند زدن به تو، تو را از راه منحرف م  بیکه غول درحال آس  دیگو م  پس

ها از راه منحرف  بودند که آن   ها لیتر از تو قبال خ از تو، عاقل  تررک یز  کند؛ ضرر زدن به تو، تو را از راه منحرف م 

ذات است،  که بد  سیرهروان را تو بشنو، که آن ابل  قرآن، گمراه  دیگو م  عن ی  »یشدند و نابود شدند و «از نُب 

است    جهان ن یا  یهاز یبا چ   دگیاش همان آن است، همه   ندۀی ما هم نما  ذهنکه من   س،ی مرکز ابل  س،یچرا ذات ابل

که آن را     معن  ن یبه ا  م، یجسم هست  ی لحظه ما درمعرض توجه به  هر    عنی است.    م جس   ی اری و درد است و هش

  است: نیاست مربوط به ا یاه ی هم آ نیا .میشو گمراه م می مان و اگر آوردمرکز  میاور یب

للادٍ.»  «…وه مقَو  

  هر قوم را رهبرى است.»  «…و

  ) ٧ هی)، آ١٣(قرآن كريم، سوره رعد (

  دارد.  ی ریپ هر قوم  عنی

  . رود بدون حجت باشد، فرو م  نیزم اگر

  ) ثی(حد

   عن ی  ن یزم.  شود و راهنما باشد، از راه منحرف م  لیبدون حجت و دل  ذهناگر من   عنیاست    ثیهم حد  نیا

  فرم، ذهن. 

  هزاران ساله راه از جاده دور  صد
  و، کردشان ادبار و عور  بردشان 

  ) ٢٩۴٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  شان یو مو نیبب استخوانهاشان
  شان یو مران خر، سو ر ی گ  عبرت

  ) ٢٩۵٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  راه کش  یِو سو   ر یخر گ گردنِ
  دانانِ خَوش بانان و رهره یِسو

  ) ٢٩۵١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بدبخت است. معنبه  جانیاقبال، در ا دنیگردان یرو ، برگشتگبخت  معنادبار به  پس

  برهنه  عنی عور

که از جادِۀ    دیگو م   وبدبخت.    عنی  برد کار م صورت صفت به جاها به  لی است که موالنا خ  بدبخت   معنادبار به 

  . سیابل ای عول  نیهزار سال است دور کرده اها را صدانسان  ت،یدرست معنو

و جمع    راند ها را م انسان   ذهن من   شتریکه ب  م،یدار  ذهنمان من ها که همه جمع ما انسان   د،یشما اگر دقت کن  و

دور   نیخاطر هم به  میکش که م  ییهای گرفتار   نی. امیاز راه راست منحرف شد  لیما خ  راند، م  ذهنرا هم من 

  شدن از راه راست است. 

و خالق باشد،   ردیالهام ب   کند از درون، از زندگ   ییگشاکه انسان فضا   است  نیراه راست ا ست؟یراست چ  راه

بِشناسد    ی زودرا به   ذهنکار نبرد، منگذشته را به  ی هانکند، فکر   دی کند، تقل  دیخودش را خودش تول  یفکرها 

   یمنظور شر  نیما در ا  و همۀ  میرا دار  تیئولمس  نیرنگش کند، باالخره از شَرِش راحت بشود. همۀ ما او کم 

  ند ی بب  زندگ  یار ی هش  لۀیوسآن آزاد بشود و به   را بشناسد و از   اش ذهندارد من   تیمسئول   کسهر   عنی   م،یهست

   عنی  میاما انداخته    طور کلرا به   ت یمسئول  نیکار است. ا  ن یمسئول ا  . هرکسندیرا بب  ها زندگ و در همۀ انسان 

  .میاشده  نای هم عر تیما هم از معنو

کرده. شما    تیو ما را بدبخت و دور از معنو  صدهزار سال است از جادۀ درست دور کرده   دیگو جمع ما را م  پس

واقعًا دروغ    ا یکه من آ  مییهرکدام به خودمان بو  م،یکن نم   ی انتقاد  چیدر ما هست؟ ه   ت یچقدر معنو دینگاه کن

  که ن یا  یها را، براانسان   کنم بد م   م؟یگو م   یبد  نم؟یب  مردم را م   یِبد  کنم؟ انتقاد م  کنم؟ م بتیغ   م؟یگو م

  م؟ یگو دروغ هم م ایهستم؟  نیراست   م؟یگو راست م  شهیهم ای آ کنم؟ خودم را باال ببرم؟ حق و ناحق م 

 دیدان خوب م  مردند، ها که م و معموال انسان   ردیگ را م  هانیا  یجلو   ریپ  م؛یدر خودمان بسنج   میتوان را م   هانیا

اند، رفته   ذهناست که با من   ها، و مو و استخوان آثارِ گذشتگان از مرده   کند از همه عمر م   شتریمو و استخوان ب

صورت استخوان  اند. آثار بدشان بهصدمه زده  همهنیکه ا ذهنمن  براناند و رهرا کشته  ریداند، همجنگ کرده 

کرده،    تلری که ه  یکار  دیکار بد را کردند، نگاه کن  نیکارِ بد را کردند، ا  نیکه ا  کندر م تکرا  خیتار  ه  عن یو مو،  

  هنوز هست.  شانیاستخوان و مو  ها،نیا دانم کرده، نم  زیچنگ 
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نرو، مثل    شانیسوبه   عنی  شان» ینرو، «مران خر، سو  شانیسوو به  ر»یگ   «عبرت  ریب  ادی و    نیها را بب آن   دیگو م

را بخوابان،   اشزه یهرلحظه نگاه کن، ست عن یراه؛  یرا بش سو ات ذهنمن  ر،یها نشو. و گردن خرت را بآن

   دگیهمان  یبشد، به    ایدن  نتواند شما را به  ذهنمن  لحظه  نیا  مقاومتش را بخوابان و فضا را باز کن، اگر در 

نگاهبانان راه هست و راهدانان هم هستند،    ی.  دیکشاه م به ر  دیخر را دار  د،یباز کن  دیبشد شما فضا را بتوان

بله    رگان؛بز   ۀیعطار، بق   ،فردوس   ، یموالنا، حافظ، سعد   م، یدار  ادی ما بزرگان ز  بزرگان ما واقعا راهدان هستند. 

م  هانیا ا  ریپ  توانند هرکدام  هم    هان یباشند،  رهبان هستند  ان  رهدانهم  تا خودمان  رهبان  هستند،  شاءاله 

  سمت خر نرود به نیا دیشما اگر مواظب ذهنتان باش  عن ی م،یبشو

  د یکن و فضا را اگر باز م  دیبان، نگهبان شد راه   ر،ید  دیبان شداز جهان است، خوب ره   دنیعلف که چر  یِسوبه

  د یگو است، م نحل ۀسور ٣۶  هیهم آ  نیخودتان. ا یحداقل برا  د،یدان هم هست راه

  ف ارضِ فَانْظُروا كيف كانَ عاقبةُ الْمذِّبِين.»  «َفسيروا

  دادند، چونه بوده است.» در زمين برديد و بنگريد كه عاقبتِ كارِ كسان كه پيامبران را به دروغ نسبت م   «پس

  ) ٣٦)، آيه ١٦(قرآن كريم، سوره نحل (

و    آورد  م  غامیور پاز آن   و هرکس  اوردیب  غامیور پاز آن   تواند وجود ندارد، انسان نم   ریپ  ندیگو که م  کسان  عنی

  دروغ است. نیا ندی گو است، م ذهنبا حرص من  ریمغا

که ما فضا را    جیتدرو به  شود م  به دلشان وح   عنی  آورند، م   ور وحهستند که از آن   کسان   امبرانی از پ  منظور

حل کردن مشالت    یبرا  ول   م،ی نشو  غمبرانیپ  ۀانداز. حاال ممن است بهمیشو م  درواقع محل وح   می کن باز م

  . می ریب غامیپ  از زندگ میتوان مان مروزانه 

.  کنند  عمل م  ذهنمن با    هان یدروغ است، خوب ا  نیا  دیگو م   کند،  انکار م  ییگشارا با فضا   یآور ام یکه پ  هرکس

  ۀ کنندآثار مخرب و خراب   د،ی ها نگاه کن و استخوان آن   یمو   بوده است، که گفت به   یجور آخر و عاقبتشان چه   نیبب

  دیگو بعد م  د،یری و عبرت ب دیها نگاه کن آن

  مدار  یمهِل خر را و دست از و نیه
  زار سبزه یِعشق اوست، سو زآنکه

  ) ٢٩۵٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ش یدم، تو به غفلت واهل ی گر 
  ش یحش یِها سورود فرسنگ او

  ) ٢٩۵٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

راه است خر، مستِ علف  دشمن  
  که بس خَربنده را کرد او تلف  یا

  ) ٢٩۵۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

که خر را    کس   ،خرکچ   عن ی خش؛ خر بنده    اهیگ   عنی  ش یرها کردن؛ حش  عنیرها من؛ هليدن    عن ی  مهِل

  . کند م  مارِیت

 د یگو چه مهر   م،یکن را فراهم م  اش راحت  م، یکن را م   مان ذهنمن   مارِی درواقع ت  ،یار یصورت هشما هم که به   و

  . میخربنده هست  م،یهست مان  ذهنمن  عن ی م،یخرِمان هست ۀبند م،یکن ما عمل م 

  رون یدر ب  ها ن یکه ا  هاست دگ یتو مستِ همان   ذهنحواست باشد که من   ؟ تو خربنده هست   ای که آ  دهد م   هشدار

  خر را تَلف کرده.  ۀخر، بند  نیبسا ا یهستند و ا 

دائماً فضا را باز کن و ناظر ذهنت باش،    عنی  ، که مواظب باش که گردن خر را وِل نکن  دیگو به ما م   پس

دنبال خوشبرود به   خواهد م   کهن یهم زندگ  ها سمت جهان بچرد،  از همان  و   دگ یحاصل خوش   نیا  هاست  

  ی جا دردها، ما دردها را به  حت   ها،ت یآن محدود   است، دنبال آبرو است، حت  بدل   تیث یدنبال ح  ،مصنوع 

  . دانندم  را زندگ  دنیدرد کش  هال یخ   م،یکرد نیزیجا  زندگ

 ذهنمن  فقط م کاف  شیبشود برا  دهیکند همان  دایپ  یز ی. فقط چنیبشود، هم  دهیهمان  یزیبا چ   خواهد    .است

  باشد. ی جور چه  دیبا زندگ داند . نمرید خواهد  نم رید زیچ

 که ن یا  ی آن برندار، برا  یبرندار، نگاهت را از رو  ن یا  یمهل خر را، رها نکن خر را و دستت را از رو   نیه   دیگو م

   ی فضا   ،ییتای  ی از فضا  دی جا هستند. شما باآن   ها دگی زار جهان است، که همانسبزه  یِسوبه   ذهنمن   نیعشق ا

  .دیشده بچرگشوده

را    نیاعمر    ی که ما    ،ی به حال خودش وابذار  ،غافل هست  که لحظه، تو درحال  یدم،    یلحظه، گر    ی

  . ش یحش  یسوبه   رود از راه راست، و م  شود ها دور ماو فرسنگ   م،یاش شدما بنده   م،یحال خودش واگذاشت  به
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ما واقعاً    میخور که در ذهن م   یزی که آن چ  دیموالنا بو  شیبا حش  خواهد م   عنیعلفِ خُش است،    شیحش

  بد است.  یغذا  ی و  ی پالست زندگ  ی

را بدان که خر صاحبش را، که    ن یبسا ا  ی است و ا   رونیما، دشمن راه است و مستِ علف ب   ذهنمن ما،  خرِ    پس

  خر صاحِب ما است.  که درحالت م،یصاحبِ خرِمان هست  می کن اش را، ما فکر مالبته صاحبش را که نه بنده 

  د، یلحظه ساکت باش  ی  د، یو اداره کن   دیرا کنترل کن   تانیهافکر   دیتوان و نم   دیکن فکر م  اریاخت یشما ب  اگر

ما را    ،ییجا ی  رود و معموال فکر ما م   دیهست   ذهنمن  ۀ. شما بنددی پس خربنده هست  د،یذهنتان را ساکت کن 

  .برد با خودش م

  جا کشد  رود وانگه تو را آن  ییجا اتشهیاند
  شو   شانهیشو پ  شانه یبذر چون قضا پ شهیاند ز

  ) ٢١٣١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. ممن است  میپس خربنده هست   رود، هرجا م   م یرو م  م، یریگ م  شده،تیهوهم   ۀشیاند   مان، شه یاگر دنبال اند  ما 

  ن یبله اصال مردند در ا  اندده ینرس  شان منظور اصلتنها بهاند و نهها خربنده شده بسا انسانما را تَلف کند. چه 

  راه.

  ره، هر آنچه خر بخواست  ندان گر 
  آن کن، خود بود آن راه راست عکسِ

  ) ٢٩۵۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

نوهُفوا شاوِرپس آنگه خال  
  تالف  عصهِنیمن لَم  انَّ
  ) ٢٩۵۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

که همانا هرکس در    دیی و آنگاه برخالف مشورت آنان، عمل نما  دیمشورت کن   ذهن  یهامن   «با:  دیگو م  پس

  نکند و تابع آنان گردد هالک شود.»  سرکش ذهن یهابرابر من

است.    ذهننمادِ من   ن یکه زن هم  م ییبو  د یبا  مییاگر با زنان بو  دیبا زنان، توجه کن  ند یگو م  ها بعض  البته

   ذهن   یهابا من   میگفت   جانی به زن. حاال ما ا  ذهنشده و من   هیمرد تشبما خردِ کل به    یادب  یها بارها در نوشته 

  . دیرا عمل کن آن عکس  دیکن اگر با ذهنتان مشورت م د،یمشورت کرد
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. شود خواست تو عکس آن را عمل کن که آن خودش راه راست م   ات ذهنهرچه من،   دان راه را اگر نم  دیگو م

  .دی بعد عکس آن را عمل کن  دیگو  م  د،یها مشورت کن با آن 

که همانا   د ییعمل نما ندیگو هرچه که آنان م عن یگاه برخالف مشورت آنان و آن  دی مشورت کن  ذهن یهامن  با

  ها گوش بدهد، تابع آنان گردد، تلف خواهد شد.  حرف آن  به  عنینکند،  سرکش  ذهن  یها هرکس دربرابر من 

  هوا و آرزو کم باش دوست  با
  اله اوست لیعن سب ضلُّی چون

  ) ٢٩۵٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  هوا را نشند اندر جهان  نیا
  همرهان  یهیهمچو سا  یز یچ چیه

  ) ٢٩۵٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد.  یطورنیا پس

  هوا و آرزو کم باش دوست  با
  اله اوست لیعن سب ضلُّی چون

  ) ٢٩۵٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  هوا را نشند اندر جهان  نیا
  همرهان  یهیهمچو سا  یز یچ چیه

  ) ٢٩۵٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  است.  یطور ن یا نمی که بب یاز نزد حاال

»  «هال بِيلس نلَّكَ عضٰى فَيوالْه تَتَّبِع  

  خدا منحرف سازد.»  پى هواى نفس مرو كه تو را از راه «از

  ) ٢۶ هی)، آ٣٨سوره ص ( م،ی(قرآن کر

موقع    ی  .دهم نشان م  جان یشما ا  ی من هم برا  آورد،موالنا م   ناًیکه ع   دینیب را م   ها ه یآ  نی، ا٢۶  یۀص، آ  ۀسور

متخصص  . من  می بو  دیمن هم با  ند یگو م  شان ی. فقط چون ادهم را درس م  هاهیآ   نیفکر نکند که من ا  کس

  . میبده حیتوض دیدر جمله با دیآم   هیآ وقت   ندارم. ول ییچون ادعااصال، هم  ستمیقرآن ن
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در زمان   ذهناست که من   یز یاست. آرزو چ  ذهنمن   یها اصال دوست نشو. هوا خواسته   عن یباش دوست،    کم

  است.   و ذهن است که هردو مصنوع شیو آرزو ذهنخواست من   قتاًیبرسد، هوا و آرزو حق خواهد م

 ی هوا و آرزو  ن یما از راه راست هم  ۀ کنندمنحرف   کهن یا  یاصال دوست نباش، برا   ذهنمن   یبا هوا و آرزو   دیگو م

  .دهد را ادامه م  ذهنموتورش من  نیرا که ا  ذهنخواست من   عنیهوا،  ن یا دیگو است و م  ذهنمن 

آن    خواهم  را م   یز یچ  یموقع هست که من     یبه خواستن زنده است، نه به محتوا،     ذهنمن   میاگفته   بارها 

با    حت د یرا کم کن ذهنمن   یهاشما خواستن  اگر  .میخواه م  شهیهم خواستنش است، ما هم   یمحتوا است. 

  ن ی ا  خورد، دم نم به در  خواهم، را م  نیا  خواهم،  را م   نیبنم؟ ا  خواهم را چار م   ن یمن ا  د ییاستدالل، بو

  است زحمت دارد.  یادیکه ز یز یچ است. هر یاد یز

  م یهمراه هم هست  نیقر  قیاز طر    ما وقت   عنی  کند، را کم م   ذهنخواست من   یهمراهان معنو   یۀسا  دیگو م

  .شود هوا کم م ، ی معنو  یهاصورت انسان به

است.    رون یب   ذهن  یهااز من   دیهست تقل    دگی که در آن همان  ذهنخواستن من    عنیهوا    کنندگان  یاز تحر  ی

  م ی ن یبب  ستیبا  ای  یشان دار نگه  کهن ی . همدوند انباشتن. دائماً م  یهستند برا   دنیدر حال دو  ذهن   یهاتمام من 

چقدر دارد و به دردش    کند و اصال فکر نم  دود خواستن م   ی. دنبال  دود خودش را م  کند ول م   ؟یدو کجا م 

  بدَود، هواست. دینه، با ای  خورد م

  ن ی. امیدار  یاد ی ز  یبرنامه ما همراهان معنو  نیبختانه در ا. خوش شند هوا را م  یهمراهانِ معنو   یۀسا  دیگو م

م  برا   تواند برنامه  ب  کهن یا  یکار کند  همراهان معنو  د،ی هست  ریدهم   یهمراهان معنو   نندگانی شما  هم    یما 

  . میهست

ارتعاش،    قیهم از طر   ،ی معنو  غامیپ  گذارد، همه اثر م  ی رو   غامتانیپ  د،یخوان را م  غامتانیپ  دییآ شما م  وقت

  نوشته و خوانش. قیهم از طر

  ***  بخش سوم انیپا*** 
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حضرت رسول به   ت یدر اشعار خودش به وص  کند قبل است، موالنا اشاره م  ی هاتی قسمت که دنبالۀ ب  نیا  در

  .  یبناز  دیبه عملت، عملت، نبا طورن یو هم  و به قدرت بدن ،ی عاقل برو ۀیدر سا دیکه شما با حضرت عل 

به   که چون هر کس   را کرم اله وجهه   و سلَّم عل  هیعل   اله کردِن رسول صل  تی«وص 

خاص تا از همه   یبه صحبت عاقل و بنده  یبه حق، تو تقرب جو   دی تقرب جو  نوع طاعت 

  .»  باش ترقدم ش یپ

  م یخوان تان م ٔ با اجازه  یطورن یساده است. پس هم  اریبس  ت،یاهم  نیقسمت در ع  نیا  م،یبخوان  دیبده  اجازه

  جلو.   میرو م

   عل  یرا کا عل غمبریپ گفت
   پردل ، پهلوان ،حقّ  ِریش

  ) ٢٩۵٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  من هم اعتماد  ی ر یبر ش ،یل 
  د ینخل ام یهیدر سا آاندر
  ) ٢٩۶٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   آن عاقل یهیدر سا آاندر
   نداند برد از ره، ناقل کش
  ) ٢٩۶١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بودن  ری: ش یریش

  که سببِ انحراف از حق شود.  یز ی: جابجا کننده، مجازاً هرچناقل

که سبب انحراف از حق شود،    یزیجاکننده، مجازاً هرچ بودن. ناقل جابه   ریش  عنی  یمصدر  یِای   ،یریش  پس

  ناقل. 

  ،  هست   ی قو  ، پهلوان هست  ، خدا هست ریتو، ش   عل   یکه ا  دیگو م حضرت رسول به حضرت عل  دیگو م  پس

 دیگو م   از زبان حضرت عل    حت   ره،یو غ   ، خودت براساس آن مشخصات بدن  یریاما بر ش  ، پردل و جرأت هست 

که شما    دیگو م   ول  ستم،ین   هنذهوا و هوس من   ریخدا هستم و ش  ریهوا» پس من ش   ریش   ستمیحقم ن  ریکه: «ش 

  .  دیایجور درب هی قاف کهن یا یبرا م،یخوان م  د»یاعتماد را «اعتَم  جانیبودنت اعتماد نکن. ا  ریبر ش
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   ی   ۀیدر سا  ایب  ر،یباز هم انسان کامل و پ  عنی  د،یام  یخرما   ، عنی  دینخل ام  د»ینخل ام  یه یدر سا  آ«اندر 

مر    ا، ی عاقل ب  ۀ یکه در سا  ندیفرما م   شانیکه چرا به ا  دیای به فکرش ب  کس  یعاقل. البته ممن است که  

  عقل ندارند؟  شانیا

   به حالت خاص  خداوند، در هرکس  ،زندگ   نیخلق جهان» ا  نیاست که، « بهر اظهار است ا  نیسر ا  موضوع

ما با    م،یداشته باش  نیترکه ما عاقل  ستین  یطور نی. امی دار  اجیاحت  ریدما به عقل هم  جهیدرنت  شود، م  انیب

  .  می کن هم کار م

  د ی گو را موالنا م  هان یا  کهدرحال  ، من هست  د یکه تو خورش  دیگو م   اءالحقیکه دارد به ض  دینیب موالنا م  خودِ

  جور ن یا  ،ذهنِ من   یدرست است. برا  نیا  م،یکن م  ییرا در هم شناسا    زندگ  م،یهم هست  دیما خورش   کهن یو ا

  ست یدرست ن  نیتر از همه است. اهست که عاقل   تَه  ننفر آ  یبه سلسله مراتب    دیگو م  ست یقبول نقابل   زهایچ

  . دیآ جور درنم  نید ی هاآموزش   آموزش موالنا و حت نیاصال با ا

انسان    ی ممن است    نیهم   ی. برا میکن و با هم کار م  میدار  اجیاحت   ریدهمه به هم  م،یهمه عاقل هست   ما

  ن یحاال ا  »آن عاقل  یه یآ در ساکه: «اندر  دیگو م  نیهم یباشد، برا ر»ی«پ عن ی ،عاقل جوان باشد، از نظر سن 

توجه    تواند جهان هست، که م  نیاز ا  یزیچ ناقل هر  ،ناقل   چیباشد، که او را ه  خواهد عاقل هر چند سالش م

  انسان را بدزدد.  

نشود،    دهیدزد  کند که ذهن تجسم م  یز یچ  لۀیوسلحظه به   نیاش در اوجه زندهجهان باشد که ت   نیدر ا   کس  اگر

  است:   ثیحد نی هم هم  ن ی. و اای درب همچو عاقل ۀیکه در سا کند م تی هست. و وص ریاو پ قتاًیحق

فَتَقَرب الَيه بِاْنواع الْعقْل، تَسبِقُهم بِالدَّرجاِت والزلَف عنْدَ  عل، اذَا تَقَرب النَّاس الَ خَالقهِم  ف ابوابِ الْبِرِ،    «يا

 «ةرخا ف هنَْد العالنَّاِس و  

گون  گونه   ی تو با خردها   ند،ی جو خود تقرب م   یننده یبه آفر  های وکار یکه مردم با انواع ن   نیب چون م   ، عل  ی «ا

  مردم و نزِد خدا در آخرت.»   انی ها و مراتبِ قُرب، مجست در درجه   خواه   شیآنان پ  یتقرب جو که بر همه به او  

  ) ثی(حد

  ی وکار یمردم ن  عنی   ند،ی جو خود تقرب م  نندۀیبه آفر  های وکاریکه مردم با انواع ن  نیب چون م  ،عل  یا

است، تو با    به حضرت عل  غمبریپ  تیتو به کار و عمل توسل مجو، وص  ند،یجو به کار و عمل توسل م  کنند م

ها و  در درجه   ا، ی عاقل ب  ۀیدر سا  عن یجست.     خواه  ش یگون به او تقرب جو که بر همۀ آنان پگونه   یخردها 
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   عن یمردم و نزد خدا،    انیها و مراتب قرب م به درجه   ن یمردم نزد خدا در آخرت. پس بنابرا  انِیمراتب قرب م 

  دو. مردم و نزد خدا، هر انیم

نشان    نیگرفت. و ا خواه شیبه نفعت هست، از همه پ  ،ی برو  ریپ  ،ی خردمند برو ،یعاقل برو  ۀیتو در سا  اگر

استاد هستم من از   ا یکه من معلم هستم  مییبو میتوان و نم  میدار اجی احت ریدکه چقدر، ما به خرد هم  دهد م

  م ی طرح کرد  یطورن یبرنامه را ما ا  نیکه واقعاً ا  است  نیهم   یندارم. برا  اجیهمه بهتر هستم، من به عقل مردم احت 

  . می که از خرد هم استفاده بن

کار است و    نی هم  نیهستند. ا  دیمف   اری بس  د،یده برنامه م  نیکه شما در ا  ییهاغام یپ  نیعرض بنم که ا  دوباره

از نور هم استفاده    م، یکننم   د یو از هم تقل  میکن . پس با هم کار م میریگ پناه م  م،ی زیگر عقل هم م  ۀ یما در سا

   ول  ،یگرچه که چراغ و حباب ، ید ی. تو خورش من هست  دی: تو خورش دیگو م  ارشیاز نورِ هم. موالنا به  م، یکن م

  م ی نی بب  مییایبه خودمان ب  کم    ی  دی. حاال ما بامن هست  یِمعنو سرلشر    ،هست  یمعنو   لیسرخ   ،ید یخورش

  .  میریب اد ی میبتوان  یز یچ  ر،ید ی هاما از جوانان، خردساالن، از انسان  دیکه شا

لچون کوِه قاف   ن،یاو اندر زم ظ  
یاو، س روحبس عال مرغ طواف  

  ) ٢٩۶٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  نَعتِ او  امتیتا ق میبو گر 
  مجو  تیآن را مْقطَع و غا چیه

  ) ٢٩۶٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست آفتاب بشر، روپوش کرده در
  کن واله اَعلَم ِبالصواب  فهم
  ) ٢٩۶۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

بر عالَم   طی عالَم برآمده و مح گرد     بزرگ  تِیاست که از غا   اند کوهاز گذشتگان گفته   گونه كه برخقاف: آن   كوه

  است.

  : وصف کردن، صفت نَعت

است،    میتیدرِ    نیطور کامل زنده شده، گفت ابه   که به زندگ  انسان   ای  ریکه نفوذ پ  دهد کوه قاف نشان م  پس

است به همۀ   دارکنندهیاست و ب  دیحضورتان که، اثرش و نفوذش که مف   کنم به   بشود، عرض   دایندارد. اگر پ  رینظ
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  طواف  گسترده هست، روح او عال  اریبس ن یزم یرو  یهام و آد  نیزم یِاو رو  ۀیسا ه،ی سا عن ی. ظل رسد عالم م 

  . گردد حول محور خدا م  عنیاست، 

  ار ی کلمۀ مقطع، بس  نی . خودِ همشود بس نم   ن یا  ،مقطع  چیصفت او را وصف کنم در ه   امتی اگر تا ق  دیگو م

دو سه    م،یکن خودمان قطع م  یرو   میکن کار م  مدت   ی  عنی  م،یکن م  دایمتأسفانه ما مقطع پمهم است که  

  ندارد، انتها ندارد. تیغا شدن به زندگ  زنده  نیا حاال فعال بس است. ول میی گو سال، م

نم   شانیا  مقطع  چیدر ه  عنی مجو»    تی«مقْطَع و غا  پس به    شوند م  ترق یدائماً عم  ریپ  یو    شوند متوقف 

  ت یکه با فکرها  دیگو م  نیهم   یبرا  شود، م  راتریشرابش گ  ریپ  نیروز اهم گفت روزبه   ریرا در وصف پ  نیا  ، زندگ

خداوند    یظاهر بشر   نیاست. ابشر ظهور کرده   درخداوند    عنی ست آفتاب»  نخواه بفهم. «در بشر، روپوش کرده

  .  شود او زنده م تینهای انسان به ب است، وقت  را در ما پوشانده 

نکن،   هیبا ذهنت توج  عنیاست، او آشناتر است،  تر یرا فهم کن و بِدان که خداوند به صواب نزد نیا دیگو م

   و آن زندگ   ی شوب   در درون از جنس زندگ  فضا را باز کن   دیموضوع را بفهم که با  نی. انخواه با ذهنت بفهم

  موضوع را بفهمد.  نیشدنت ا

شما    دوارمیمرگ راز را به گوش تو خواهد گفت. من ام  ،ی ریکه گفت اگر بم   میخواند در دفتر ششم هم م  و

  .  رید ن یهم د،یرا بفهم   هان یا دینخواه  تانذهنکه صحبت شده، با من  همهنیا

  د، یشو ذهناً شما متوجه نم   کهنیدرست است. ولو ا  هان یکه ا  دیقبول کن   دییشما بفرما  ر،یپ  مییگو همه م  نیا

شما    دیگو . اآلن م میجامع هست، ما به حرفش گوش بن  قدرن یو ا  م یکه ما موالنا دار  حالن ی. درادیعمل کن   ول

طور متوسط صد  گسترده هر هفته من به  طور. و بهدیست: راهنما هم شما همیی گو. م دیباش  راهنما داشته   دیبا

در درون    د یتکرار کن  دیرا با  هان یا  قدرن یشما باشد، ا  ی راهنما  دیبا  ت یصد ب  نیخب ا  خوانم،  م   تان یبرا  تیب

  کند.   ییشما را راهنما

  طاعاتِ راه  یاز جمله عل ای
  اله  یبنده  یهیتو سا نی گز  بر 

  ) ٢٩۶۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ختند یبر   در طاعت کس  هر 
  ختندیانگ  را مخْلَص  شتنیخو

  ) ٢٩۶۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  زیعاقل گر  یهیبرو در سا تو
  زیستْ زآن دشمن پنهان ره  تا

  ) ٢٩۶٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   : راه خالص مْخلَص

  .  راه خالص  عنی. مخلص میستیاش نکه ما متوجه  زندهیستپنهان  عنی زیستپنهان  بله

تو ساهمۀ عبادت   ان ی از م   عل  ا ی که    دیگو م انتخاب کن.     ی  ۀ یها  را  انسان    ی و    ریپ  ۀ یسا  عنیبندۀ خدا 

که تو    دیگو م  تیو وص  ثیدر آن حد  طورن ی. هم کنها است که تو به آن عمل م خردمند بهتر از همۀ عبادت 

خردمند    یخرد از    نیبه خردت باش و ا  . متّکمیدان که ما عمل را اصل م   درصورتبه عملت نباش.    متّک 

  . بله. دیآ م

عاقل   یه ی «تو برو در سا  زیلحظه بر  نیدر ا  ردیگ م   انسان خردمند که عقلش را از زندگ  ی  ۀیتو برو در سا

  خته، یگر  در عبادت  هرکس  دیگو . مبره  ذهنمن   عنی  زدیست که در نهانت با تو م  دشمن   نیو تا از ا  ز»یگر

و از  دهند هستند که انجام م  ییکارها ی هستند عمل هستند  یها ظاهر عبادت  نی . اعبادت  یپناه آورده به 

تا   زیعاقل گر  ۀیکار را نکن. تو برو در سا  نیتو ا  کنم م  تی کنند. من به تو وص   دا یمخلص پ  ی   خواهند آن راه م

  . و از شرش بره مقابله کن با او بتوان زدیست که در پنهان در نهادت با تو م دشمن نیاز ا

  بهتر است نَتیهمه طاعات، ا از
بقبر هر آن سابق که هست  یابی س  

  ) ٢٩۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  شو میتسل نیه  ر،ی گرفتت پ چون
  حم خضر رو  ِری ز موس  همچو
  ) ٢٩۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  نفاق  یب یکن بر کاِر خضر  صبر 
  خضر: رو هذا فراق  دینگو تا

  ) ٢٩٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  قبال: میارا هم خوانده  نیکه ا دیدان هذا فراق م بله

آمده است.   ٨۶تا  ۶۴ اتیکهف آ ی(ع) که شرح آن در سوره  فراق: اشاره است به داستانِ خضر(ع) و موس هذا

 نک یو بينَك. ا  نیگفت: هذا فراق ب  استفهام، بر کارِ خضر(ع) اعتراض آورد. او به موس  قیبه طر  که موس  وقت

  من و تو.  نیاست ب ییجدا

  ون یزی تلوصفحۀ  یطور کامل در رو را به   ٨۶تا    ۶۴  ات ی. من آمیادر کدام برنامه خوانده  دانم را مطلب را نم   نیا

ام که اآلن خودش هم  داده  ح یتوض  لیرا هم به تفص  داستان خضر و موس  نیام و اداده  حیتوض  ییام  نوشته 

  .  که اندک  دهد م  حیتوض جانیا

خضر نماد خدا    بشود. درواقع  غمبر یپ  خواهد است که م   انسان   جاودانه است و موس  خضر نماد زندگ  حالهربه

در    ن یها اکه از همۀ عبادت   دیگو حال مهرنباشد. به   رون یزنده شدن خدا در انسان ممن است در ب  ایاست  

  عاقل رفتن بهتر است.  ۀیسا

  بهتر است نَتیهمه طاعات، ا از
بقبر هر آن سابق که هست  یابی س  

  ) ٢٩۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  د ینیب . مستین  نیبهتر از ا  عبادت   چی. هیر یگ م  شیتو پ  یارنده یگ شیو بر هر پ  یر یگ م  شیپ  عن ی  یابی  سبق

. نه  میو خداوند استفاده کن  . اآلن از خرد زندگ میکن  ییکه فضاگشا  ستین  ن یبهتر از ا  عبادت   چیما ه   ی که برا

  . می نب ذهنبا من  یریبعد عبادات د میفضا را ببند کهنیا

ما   د یگوش بده. البته امروز شا ریشو» به حرف پ میتسل نیه  ر،یتو را قبول کرد «چون گرفتت پ ریپ وقت  دیگو م

دسته    میخوان  شده است. ما اآلن موالنا م  ریجور د ی و اآلن    میندار  ای  میدار  دانم . من نممیندار  ریپ  یطور آن

حم خضر    ریکه ز  مثل موس  رفتیتو را پذ  ریاگر پ  دیگو م  . ولمی کن از خرد هم استفاده م  می هم هست  ریپ  جمع 

در    د یرا اگر مورد سؤال قرار بده  ریام که شما پداده  حی من توض   راًیرفت برو و سؤال نکن و بارها مخصوصاً اخ

غلط.     ی  نیکه غلط است. ا  نی. ادیکار دار  ریاز خودتان با کسِ د  ری غ  عن ی  طور کلمورد موالنا را و به   نیا

  شنهاد یو من پ  دیده او را مورد ش قرار م  دیریب  دیبا  ییکه راهنما  است که شما از آن کس   نیغلط ا  نیدوم

  وصل کند.    مانی درون  تا ما را به زندگ میاستفاده کن ریو از پ می خودمان کار کن  ی که هرکدام از ما رو کنم م
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هم اگر به    ری. پدیوصل بشو و از درون به زندگ  دیتمرکز کن خودتان   یتا رو   د یخوان شما موالنا را مرتّب م  عنی

   درون  که آن زندگ   دهد. به ما نشان م کند وصل م  مان ی درون   ما را به زندگ  شاءالهان   م یحرفش گوش بده

  ی خضر تو به کارِ    ی کارو مالحظه   ست یبدون رودربا  ییبدون نفاق بدون دورو  دیگو . مکند م  تیاست که ما را هدا

تقلّب نکن تا. سؤال هم نکن تا مثل خضر که به    و صبر نکن  کن صبر کن. صبر کن و وانمود نکن که صبر م 

  . سؤال مالِ ذهن است. تواننم  . سؤال بن رید میجدا بشو دیگفت که اآلن با  موس

  ت ی. گفت قاعده شامیبود که در غزل داشت  آن اعتراض  هی شب  عن یمهم هستند. سؤال کردن    اتیاب  نیا  همۀ

 چ یه  دیهست   ذهنشما من   که زماناست. تا   ذهناست. سؤال اعتراض است. اعتراض من   تیاست. سؤال شا

  . می ریب ادی واقعاً که ما  زند م  یطور ن یرا موالنا ا لیتمث  نی ا دی. شادیریگ نم ادی یز یچ

که اعتقاد    یی(ع) که خودشان خردمند هستند. ازنظر مسلمانان آنها حضرت رسول(ص) به حضرت عل  تیوص

عاقل!    ۀیبرو در سا  دیگو م  شان ی(ع) خودشان خردمند هستند. چطور حضرت رسول(ص) به ادارند، حضرت عل 

«چون گرفتت    دیگو م  یچطور  دینیب. اگر نرود اگر گوش ندهد. بمیریب  ادی   جانیاز ا  یز یچ  ی  دیرا ما با  نیا  نیا

  باً یتقر   هرچ   عنیحم او برو. حم هم    ریز  بشو. مثل موس   م یتو را قبول کرد با تو کار کند، تسل  ریاگر پ  ر»یپ

  .  کندم  د ییرا تأ  نیهم  یو قصۀ بعد  دیگو م  قاًیتحق ای دیگو م

   ی از    . ولم یباهاشان صحبت کن  میبتوان  صاًشخ   میندار  ریپ  یطورعرض کردم آن   می خوان ما اآلن موالنا م وقت

که انجام   . قانون جبران دیگذار که شما م ییهاهم آن سهم   یموالنا  یهست  ارمانی که در اخت میدانش عظ

دست    تواند و شخص م  شود جمع م  خرد بزرگ  ی  جان یا  دیآور و از درون م  دیکن م   انیخردتان را ب  دیده م

  جا بردارد و مورد سؤال قرار ندهد. م دارد از آن که الز  یز یتو و آن چ ببرد آن 

در    کنند جستجو م  امدهیمن د  نندگانی. اغلب بکند نم  شرفتیپ  عن یخداحافظ شما.    دیگو خضر به او م  وگرنه

   دارد. موالنا به ما چه ربط   به ما چه ربط  غمبریپ  شخص  . زندگغمبریپ  شخص  موالنا زندگ   شخص  زندگ

ا ما  درست کن  م یخوان  را م  ها نیدارد.  را  پم یکه خودمان  نم  غمبر ی.  را هم  میدرست کن   م یخواه  را که  . موالنا 

  .  دیبخوان  دیآن را با جا ن یکه نوشته ا ی زی. شما آن چ میدرست کن می خواه نم

 ت ی ب  ی  امامدهی . من نمیگوموالنا را به شما م   تیببهتی . من بدیندار  یبا شخص من هم بارها گفتم شما کار 

.  دین یرا بب   تیب  نیجا که ادر آن  دهم را به شما نشان م  نی. ادمساعت صحبت کنم از خو  یبخوانم که بعدًا  
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به اشتراک   دیی ایب   دیآور درمکه از آن    یز یهرچ  دیآن تأمل کن  ی رو  دیشما هم برو  میگو م  ی طورن یحاال من ا

  .  میمان از آن استفاده کنکه همه  دیبذار

  بشند، تو دم مزن  کشت گرچه
  را کشد، تو مو من   طفل گرچه

  ) ٢٩٧١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  خواند  شیاو را حق، چو دستِ خو دستِ
  براند  هِمیدیفَوق اَ الهدُی تا

  ) ٢٩٧٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  نیشستن معادل هم   را بشند، کشت  کشت  هست اگر  ادتان ی که در داستان    طورنی که هم   دیگو م  نیبنابرا  پس

تن را دارد    کشت   ،ینداز یب  دیرا با  نیگفت ا  ریرا از شما گرفت پ  دگ یهمان  یرا شستن بود. اگر    ذهنمن 

از   قسمت   ی که  د ینیب و م کشَد را م  در آن داستان طفل تو گوش بده و اگر هم  نداز ی . تو بشن تو بشند م

نکن،   یزار  شدک عنوان ذهن، آن قسمت را مبه  شود که اآلن بلند م  طفل  ی  کشد، شما را م   ذهنمن   نیهم

  تو مورِد سؤال قرار نده.  

م  داستان  آن  م   طفل  ی  دیدان در  م  کشت  کشد، را  ا  دیگو م   موس  کند، را سوراخ  آقا  مالِ    کشت   نیکه 

به کشتن    کند اعتراض م   طورن ی و هم ؟ی را شاند نیچه تو ا  ی برا  کردند، امرارمعاش م   هان یبود، ا  رانیگ ماه 

  ۀ ل یوسبه   نیدست خودش را خداوند در زم  بیترت  نیدست خدا است و به ا  ر،یکه دست آن پ  دیگو آن پسر. م

  . راند م ری پ نیهم

  را، دستِ خود خواند، تا آنجا که فرمود: دستِ خدا باالتر از دسِت بندگان است.»   دستِ آن ول «خداوند

آبه  نیا  عن یراند    جانیا  و باال   کهن یا  ای  هیاصطالح  را  دست   ۀهم   یِدستِ خداوند  ها است پس دستِ خودش 

هم جالب است،    هیآ  نیهستند. ا  ریپ  میتعل  رِیکه ز  ییها آن با    آورد در عمل به حرکت درم   ریدستِ پ  ۀلیوسبه

  : دیگو م

  الَّذِين يبايِعونَكَ انَّما يبايِعونَ اله يدُ اله فَوق ايدِيهِم…»  «انَّ

  دستهايشان است…»  كنند. دست خدا باالى كنند جز اين نيست كه با خدا بيعت م كه با تو بيعت م  «آنان

  ) ١٠ هی)، آ۴٨سوره فتح ( م،ی(قرآن کر
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  چ یزنده شده، دائماً وصل است. گفت ه   حق است، صددرصد به زندگ  ریاست، پ  ریدست پ  نیباشد ا  ادمانی

. میمورد قضاوت کن   نیدر ا  دی نبا  مان ذهندائماً وصل است، ما با من   کند، راه خدا منحرف نم   نیاو را از ا  ناقل

  . میریگ م  جانی که از ا عقل نیا ۀلیسوبه می بده  رییرا تغ  مانذهنجا که مقدور است عقل من تا آن 

  ش کند رانَدَش زنده  حق م دستِ
  کند  شندهیبود؟ جانِ پاچِه زنده

  ) ٢٩٧٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یره بر  نیتنها، نادراً ا هرکه
  د یرس رانی دلِ پ یِار یبه  هم

  ) ٢٩٧۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست یکوتاه ن بان،یاز غا ر یپ دستِ
  ست یاله ن یاو، جز قَبضه دستِ

  ) ٢٩٧۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ۀ لحظ  نیرا زنده بند. زنده چه است؟ به ا  هاکه انسان   کند  درواقع دستِ حق است، حرکت م  ر یدستِ پ  دیگو م

به    ریندرت، بدون کم پکه به  هرکس  دیگو کند. م   لیبه خضر تبد  عنیباشد،    ندهیپا  شهیزنده کند، هم  یابد

گسترده   نیمثل کوه قاف است، در زم  ر یاثرِ پ کههست و امروز گفت  رید رانینفوذ پ ۀلیوسهم به  رسد جا م آن

  شده است. 

   ی   د،یکن باز م  داًیکه اگر فضا را شما شد  دینیب و شما م  کند نفوذ م  رید  یهاها در انسانش دلِ انسان ارتعا

  رود،  مموج    ن یا  یطور ن یهم   کند، اثر م   رید   یآن هم به    کند، نفر اثر م    یبه    غامیپ  نیا  د، یده م  غام یپ

  د یگو ارتعاش، م  قیاز طر  گذارند ها اثر مها به دل و دل  شود هم در جهان پخش م  ر یو ارتعاش پ  رود ارتعاش م 

. دستِ او دستِ خدا است،  ست»یکوتاه ن  بان،یاز غا  ری«دستِ پ  رند،یپذ هستند اثر م   بیکه غا  آن کسان  حت

  ن ی امروز موالنا به ما گفت که ا  د،یآ م   د ینظر شما بعبه  هاه نوشت  نی. اگر است»یاله ن  ی«دستِ او، جز قَبضه 

  ما.  یاست برا تیمحدود ی  ای شرم و ح

   ی   ن یقر  قیاز طر  م، یرا خواند  نیقر   اتیما بارها اب  م،یریپذ که ما اثر م  دیشما تا حاال متوجه باش   دوارمی من ام  و

زندگ  انسان به  رو  که  م  یِزنده شده  اثر  ب  اش کنندگمست  ری پ  گذارد، ما  ااس  شتریاز همه  از   هان یت، حاال 

  .میبذر
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  خلعت دهند  نی را چون چن بانیغا
  اند ال ش به  بانیاز غا حاضران

  ) ٢٩٧۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  دهند را چون نَواله م بانیغا
  ها نهند حاضر تا چه نعمت شِیپ

  ) ٢٩٧٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بندد کمر   ششانیکو پ  کس کو
  در  یسو  رونی کو هست ب کس تا

  ) ٢٩٧٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

که حاضران چقدر اثر    دینیبب  رند،یپذ اثر م  قدرن یا  بانی غا  وقت   نیپس بنابرا  رون،ی ب  عنیدر    یسو  رونیب  پس

پ  ییهاآن  رند،یپذ م که حاضر چه    دین یبب  ،ی طورنیا  رندیگ م  بیحاال که نص  بانیهستند. غا  ریکه در حضور 

است آن کجا است    ر یو در خدمت پ  بندد کمر م  ریپکه بر    کجا، آن کجا، کس   نیا  دی گو . مریاز پ  ردیگ م    قسمت

  در است.   رونیاست و ب بیکه غا او است تا کس ش یکه دائمًا پ

  دل مباش نازک ر،یپ ید یگز  چون
  چو آب و گل مباش   دهیز ی و ر سست

  ) ٢٩٧٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی شو نهیتو پرک  به هر زخم  گر 
  ؟یشو نهییآ قل، یصیکجا ب پس

  ) ٢٩٨٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

. قبال هم گفت به ما، تو  ریتو زودرنج نباش د  ، کنانتخاب م   ر یعنوانِ پموالنا را به    وقت  ،ید یگز  ریپ  وقت

تو مثل سنگ    ،یشو هست مثل کلوخ خرد م  ات دگیبه همان  یکه ضرر   یشنو  م  یز یچ   یتا    ؟کلوخ   ای   سنگ

  نه یو پر از ک   تو برنج   به هر زخم   رکلوخ است. گ  نیچو آب و گل مباش. آب و گل هم  دهیزیباش، سست و ر

  . افتی نخواه قلیاصال ص صورتنیو درا یبشو

نظر به   ول  میخودمان را درست کن   دیکه با  میشو متوجه م  م،یخوان که اگر موالنا را م   میریگ م   جه یپس ما نت

را از    قل یشما اگر ص  نه یی که آ  دیگو . ممیبار برو  ریز  دیبا  م، یکار را بن   نیا  م یخواه نم   د،یآ که زورمان م  دیآ م
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.  می و ترازو هست  می هست  نه ییکه ما آ  دیدان ما است، م   ۀ نیی آ  قل یما ص  ی ها شدگتی هوهم   ، آن پاک نکن  ی رو

   .میشو نم  نهیی آ مینکن  قلیما را گرفته، ص  ۀنیی آ یرو  ها دگ یهمان  وقت

  نداز، یآن را ب  نداز،یرا ب  نیا  دیگو م   ریپ  اگرو مخصوصاً    میما برنج   کردن  زیاگر قرار باشد با مختصر تم  ول

را از درد    ارانهی بشو و درد هش  میفضا را باز کن، تسل   ر،یانتقام نگ   نداز،یرا ب  تیدردها  نداز،ی ب  یکرد  ییشناسا

نشو، اعتراض نکن، انتظار    نینکش، نرنج، خشم   هودهینکش، درد ب  ارانهی فرق بذار، درد ناهش  ارانه یناهش

  نگران نباش، نترس، حسادت نکن.    ندهیبه گذشته تأسف نخور، از آنداشته باش، بله نسبت   وقعنداشته باش، ت 

خربنده    دیکار را بنم، با  ن یا  د ینه من با  د ییگو م  دیشو م   ن یشما خشم  دیآ م  شیپ   هان یز اهرکدام ا    وقت

درحالت  رم،یبشوم و از خرم دستور ب ناظر گردن خر ب یار یصورت هشگفته به  که ش به راه، نگذار ا ر ین یو ب  

  . رید شود خوب آن نم  شود، چه م نمی خرم را به حال خودش رها کنم بب  خواهم برود. من م 

  شدنِ او به سبب زخم سوزن مانی و پش ر یگاه، صورِت شبر شانه  ن یزدِن قزو یکبود

  زند  را مثال م  ها نی چرا قزو  دانم است، حاال نم   یکوبها هست که آن درواقع خالصحبت  ن یا  نییدر تب  ۀقص  ی

به   نیقزو  یکوب. درواقع خال میمطلبمان را تمام کن   عیو سر  میساده است بخوان  ل یخ  دیموالنا، که اجازه بده

  اش است. شانه  یۀناح 

  ان یبْ بشنو از صاحب تیحا نیا
  ان ینیو عادتِ قزو قی طر  در

  ) ٢٩٨١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  گزند یها بتن و دست و کتف بر 
  زنند  هایسوزن کبود سِر از

  ) ٢٩٨٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  یینیبشد قزو دک  یسو
  یینیر یکبودم زن، بن ش که

  ) ٢٩٨٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

 کش سه یدک: ک   ؛یخالوب  دن،یخال کوب  عن یزدن    یشانه، کبود   عن یقصه گو؛ کتف    عنی  انیبْ صاحب   پس

  ها نیسر و ا  دنیتراش  دانم و نم  کشسه یبر ک. عالوهکردند م  مختلف   یکه کارها   د یدان دکان م  میحمام. قد

که بر تن و   انی نی و عادت قزو  زندگ  قیدر طر  بشنوگو  را از قصه  تیحا  نیا  دیگو . پس مکردندهم م  یکوبخال 
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 یاماده   یو    دیآ خون م  کنند سوزن را فروم  دیدانهم م   یکوبو معموال خال   کوبند دست و کتفشان خال م 

ظاهر    د،یآ م   رون یجا باز آن   ی زیو عکس چ   شود باالخره کبود م   ره،یسرمه و غ   بات ی ترک   د یاز جمله شا  زندیر م

بن به من و لطف کن    یخوب  ی کن،    یکار ن یریش  یگفت که    دک  شی رفت پ  ن یقزو   ی  دیگو و م   شود م

  خال بوب.  

  پهلوان؟ ی: چه صورت زنم اگفت
  ان یژ  ِری: بر زن صورتِ شگفت
  ) ٢٩٨۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  زن  ر ی است، نقشِ ش ر ی ش طالعم
  زن  ر یس یکن، رنگِ کبود  جهد

  ) ٢٩٨۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : بر چه موضعت صورت زنم؟گفت
  : بر شانه زن آن رقْم صنَمگفت

  ) ٢٩٨۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

بخت و اقبال و سرنوشت است.     طالع: برآينده، طلوع كننده، مجازاً به معن ن؛یخشم رِیش  عن ی  انی ژ  رِیش  پس

   یاست که من    نیمنظورش ا  ن،یخشم   ریش   یکه صورت    دیگوم  که چه را خال بوبم؟   دیگوپس دک م

  .  خواهم نقش را م   نیا ن،یبرم، ا م  نیاز ب کنم، م  و متالش  خورم را م  میها  دگ یهستم که همان یریش

  م ی توانقدم نم  نیو در اول  م یکن که ما موقع شروع به کار با ادعا شروع م  دیبو  خواهد قصه م  نیموالنا از ا  و

حت  تحمل  یار یهش  تیرا که ما مسئول  تیمسئول  نیا  رشِیپذ  در    تیمسئول  نیاول  م،یریخودمان را به عهده ب

هم  نیا ا  یاریهش  تیمسئول  نیراه  اگر    نیخودمان است که  من    کند، م  عمل   زند، م  حرف  کس  یلحظه 

 م  نیخشم نم.   ییفضاگشا دیمسئول آن، من هستم، من با شومب  

  شوم  م  ن یمن خشم  کنم،  م  ی بد  ی کارها  میی گو ! ممی را ندار  تش یظرف   م، یریرا بپذ  ت یمسئول  نیا  م یتوان نم  ما

   خواه  را م یزیچکه صورت چه   پهلوان بپرس  نیاگر از ا  دیگورا م  نیو دارد ا  رمیب  توانم خودم را نم  یجلو 

به  بتو  به خودت  همان  ها، دگ یهستم که همۀ همان  ی ریمن ش   دیگو م   ؟ یری اصطالح  بله     دگینه   ،کوچ

  ا ی!  رود در م   دانیاز م   ارانهی درد، دردِ هش  نیتربا کوچ    ببرم، ول  نیاز ب  خواهمرا  م  ها دگی همان  نیتربزرگ

  د؟ یکن . توجه مدهد قانونِ جبران انجام نم
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جا را  را که کبود است آن   هان یو ا  الیمثال    ی هاکن که آن قسمت   بزن و سع  ر یاست، نقِش ش  ریطالعم ش   گفت

  خواهم را به خود م  ریبشوم، من نقش ش  ریش   خواهم من واقعاً م   عنیقشنگ مجسم بشود،    ر یش  نیکه ا  بزن  ریس

و ما هم از خداوند م   رمیب ند  ریکه ما را ش  میخواهحاال خداوند م  ،خودش ب د یحاال شما اجازه بده   دیگو  

ما    مییگو ماول،    دیبشو  وزپلنگی  ر،یش  یجا به ندار  وزپلنگینه  ندار  میقبول  قبول  هم  ش  میپلنگ    ر ی فقط 

  ؟ تحمل کن  تون م م ینی بب د ییبفرما  ؟ خواه م ر یخوب ش  ل یخ  م،یخواه م

  ام بزن. بر شانه  دیگو را کجا بنم م یخالوب نیا دیگو بر چه موضعت صورت زنم؟»  م  «گفت

  گرفت  بردن فرو  سوزن او چونکه
  آن در شانْگه، مسن گرفت  درد

  ) ٢٩٨٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   سن  یکا  آمد  ناله در پهلوان
  ؟زن چه صورت م   ،مرا کشت مر 

  ) ٢٩٨٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  مرا  یفرمود ر ی ش آخر : گفت
  ابتدا؟ ی: از چه اندام کردگفت
  ) ٢٩٨٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بزرگوار  ه، یروشن، بلند، مجازاً بلندپا: سن

  ی به ناله که ا   کند به درد و پهلوان شروع م   کند اش شروع م او شانه   کند،  سوزن را فرو م  وقت   نیپس بنابرا

! گفت از کدام ر؟ید  ریش   یگفت فرمود   ؟ کن م  یرا خالوب  ی زیچچه   ؟ زن را! چه صورت م  من   بزرگوار کشت 

  : که دیگو م  ؟ی اندامش شروع کرد

  ام دهیآغاز دماه، از: گفت
  امدهیدو د ی : دم بذار اگفت
  ) ٢٩٩٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  دم گرفت  رمی ش دماه و دم از
همم گرفت  دحهم، مماو د  
  ) ٢٩٩١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  رساز یش یباش، گو ا دمیب ریش
  گرفت از زخم گاز   دلم سست که

  ) ٢٩٩٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  گرفتن: تنگ آمدن نَفَس  دم

دم داشته    خواهد که فعال دم را رها کن نم   دیگو م  ن یاز دمش شروع کردم و قزو  دیگودالک م  نیپس بنابرا

من را گرفت. حاال اجازه    دنینفس کش  یجلو   ر یاز دم و دماه نَفسم گرفت، دردم آمد. دم ش  کهنیا  ی باشد. برا

  اد یالعاده زواقعاً دردِ سوزن فوق   نیباشد که ا  داشتهبساز که دم ن  یر یش  یما دم نداشته باشد    رِیبده که ش

  تحمل کنم!   توانم است نم

  گرفت آن شخص، زخم  ر ید جانبِ
  ز رحم  یب مواسا،یب محابا، یب

  ) ٢٩٩٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  چه اندامست ازو؟   نیک  او کرد بانگ
  مردِ نکو  یگوش است ا نی: اگفت

  ) ٢٩٩۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  م یح ی: تا گوشش نباشد اگفت
  میرا بذار و کوته کن گل گوش
  ) ٢٩٩۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  کردن، مجازاً مدارا و نرمش  ی: طرفدار محابا

  و نرمش   دادن، کم کردن، مجازاً همراه یاری: مواسا

  : مجازاً مختصر کردن می کردنِ گل کوته

بدون    عنی  دوست   عن یمواسا    مالحظه،ی محابا ب  مالحظه،ی دفعه ب  نیدوباره شروع کرد به سوزن زدن و ا  بعد

  ن یگفت ا  ست؟ چه اندام  رید  نیپهلوان درآمد که ا  ی شروع کرد به سوزن زدن و دوباره صدا  رحم و دوست

  را خالصه کن!    هیبذار و قض اگوشش است؟ گفت حاال گوش را هم ولش کن! گوش نداشته باشد و تو گوش ر

  و خالصه کن، مختصر کن.»   اوریو تَه آن را هم ب سر  عنی: میکن گل  «کوتَه
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  خَلش آغاز کرد   ر ید جانبِ
  فغان را ساز کرد  نیقزو باز

  ) ٢٩٩۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ز؟یسوم جانب چه اندام است ن نیک 
  زیعز  یا ر،یاست اشم ش نی: اگفت

  ) ٢٩٩٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  را  ر یش نباشد اشم تا: گفت
  را  ر ینگارِ س دی شم با چه
  ) ٢٩٩٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی ز یبر چ زی : فرو بردن نوکِ تخَلش

شم هم نداشته   ریش  نیکه دردم آمد، بهتر است ا  دیگو م  نیشروع کرد به سوزن زدن، دوباره قزو  کهن یهم

  بخورد، حاال شم نگذار.  خواهد است دائمًا که غذا که نم ریس  ر،یعکس است د رید نیا کهن یا یباشد برا

  بماند   رانیشد دک و بس ح رهیخ
  انگشت در دندان بماند  ر یبه د تا

  ) ٢٩٩٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  زد سوزن آن دم اوستاد نیزم بر 
  فتاد؟ نیرا ا  : در عالم کس گفت

  ) ٣٠٠٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  د؟ یو سر و اشْم که د دمیب رِیش
  د یخدا خود، نافر   یر یش نیچننیا

  ) ٣٠٠١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

با ادعا،    ذهنبا ادعا، اول من   دیآ م   شخص  یباشد که    ریپ  تواند استاد م   رود، فرو م   رتیاستاد در ح  پس

را    شیها دگ یهمان   دیکار را ادامه بدهد، با  تواند نم  کهن یا  یبعد پس از چند جلسه ممن است فرار کند برا

  . ندازدیب

   ی زد و    نی را در دندان گرفت و سوزن را به زم رتیانگشت ح  مدّت    ی  بماند»  رانیشد دک و بس ح  رهی«خ 

  م ییگو مرتب م  کهن یا م،یرا ندار ارانه ی ما تحمل درد هش  کند، ما م  و خداوند هم در مورد ریرا پ  یچون رفتار هم

  ن ی هم  ن،و فعال صبر ک  ندازی را بشناس و ب  دگ یصبر و شر، صبر و شر، صبر و شر، سؤال نکن، فقط همان 
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  شود،  م   یطور ن یا  وقت  شوند م  دیکه از ما ناام  میدار   ما استادان  و  زد سوزن آن دم اوستاد»  نیزم   «بر  است.

  ده؟ یآفر  را خدا ک   ی ریش  نی چن   ی   ند؟ی و سر و شم بب  دمی ب  ریدر عالم افتاده که ش   کس  ی اتّفاق برا  نیگفت: ا

  ش یبرادر، صبر کن بر دردِ ن یا
  ش ینفسِ گبِر خو شِیاز ن ره  تا

  ) ٣٠٠٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  از وجود دندی که ره گروه   کآن
هر  چرخشان، آرد سجود  مو ماه  

  ) ٣٠٠٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  گبر نفسِ او  تن اندر مرد که  هر 
  و ابر دیۇرا فرمان برد خورش مر 

  ) ٣٠٠۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : كنايه از مجاهده با نفس و رياضت است. شین دردِ

  ه ی کنا  شیدردِ ن   ، نفْسِ کافر خودت بره  نیصبر داشته باش تا از ضربات ا  ارانه یبرادر بر دردِ هش  ی ا  د یگو م  االن

  گروه   «کان  اندده یره   ذهنکه از من   ییهاکه آن   دیگوهست که سخت است، م  اضتی از مجاهده با نفس و ر

   هرکس   ، کند ها سجده مبه آن  گردد، و ماه م  گردد م  دیکه خورش   یمدار   عن یمهر    چرخ   از وجود»   دند یکه ره

 برد،  و ابر از او فرمان م  دی خورش  دیگو م   صورتنیرا در خودش بشد درا ذهننفس گبر، من  نیکه توانست ا

  توانند  نم   رونیحوادث ب  بردد،بند، حوِل محورِ عدم    ییفضاگشا  قتاًیکه حق  که هرکس  دیگو موالنا م  جانیدر ا

ها  ها صدمه به آن که در غار بودند و سال   ییهاآن   میخوان االن م   نی از قرآن هم  کار ن یا  یبه او ضربه بزنند و برا 

صورتِ حضورِ  به  نی . شهادت حق هم همدیمبادا از شهادت حق عدول کن  دیمن  یروی نفس پ  یپس، از هوا   دینرس

  د، یمن   ی روی خود پ  ذهنو خواستۀ من  یکه شما از هو  دیگو که مرتب موالنا م  دینیب م  رد،یپذ ناظِر ما انجام م 

  ۀ ی سورۀ نساء آ  د،یعکس آن را بن  دیکن ها اگر مشورت مبار گفته، آخر سر هم گفت شما با آن   نیامروز چند

١٣۵ .  

 ََدِلُوا…»  «فْن تَعٰى اووا الْهتَتَّبِع  

  مبادا از شهادت حق عدول كنيد…»  نفس پيروى منيد  یاز هوا  «پس،

  ) ١٣۵ هی)، آ۴سوره نساء ( م،ی(قرآن کر
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  افروختن ْ شمع  آموخت دلش چون
  سوختن اردیاو را ن آفتاب

  ) ٣٠٠۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  منْتَجِم آفتابِ  در حق گفت
  عن کهفهِم یتَزاور، کذ  ذکِر
  ) ٣٠٠۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  شودم  گل چون  لطف، جمله  خار،
  رود کل م یِکو سو  ،یجزو شِیپ

  ) ٣٠٠٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  طلوع و غروبِ منظّم، تابان   یو گذران، دارا یرپا ی: تا دمنْتَِجم

  افروختن ْ شمع  آموخت دلش چون
  سوختن اردیاو را ن آفتاب

  ) ٣٠٠۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یکه به ا  رون یآفتاب ب  صورت نیادر   م،یو شمع حضور را روشن کن  می فضا را باز کن  می ما بتوان  وقت   کهن یا  عنی

 میتوان و ما م   گردد که م   یز یو هرچ   ردیگ م   ی جهان از آفتاب انرژ  نیکه در ا  یز یهرچ   دهد، م  یجهان انرژ 

   از نظم   ریبزند. ما د  بیبه ما آس   تواند نم  فرمی فرم و ب   عنی است    نی هم  نشان  آفتاب و ماه  جان یدر ا  م، ی نیبب

ب  میکن م   یرویپ نم  نظم زندگ   رویهم پ  که آن   رون یکه نظم  برعکس    زند، است، خداوند است، به ما ضربه 

  .                                نیاست ا المنونب یر

که   که با نظم خاص یآفتاب عن یظم خاص. آفتابِ منْتَِجم ن یتحت  عنیحق در آفتابِ منْتَجم» منَْتجِم  «گفت

را م    زندگ شما شمع    وقت .  گردد م   نظم   ی در جهان با    یز یهرچ  دیگو دارد م   ر یعبارت دبه  گرداند؛ او 

  .  زند نم بیبه شما آس شناسد، آن نظم شما را م   د،یکن حضور را روشن م 

  ، ذهنهر من   ،یابزند، هر حادثه   بیبه شما آس  تواند که م  یز یچهر   دییخار، اگر خار را بو  دیگو موقع م آن  بعد

  ، ی جزو   شی «پ.  رود کّلش م  یسوکه به   یجزو  شیکه، پ   انسان  شیپ  شود همه. لطف مثل گل م  عنیهمه. جمله  

  د، یبشو  ترع یوس  ه   د،یروشن کن  ه  د،یشده روشن کنگشوده  یشمع را با فضا  نیاگر ا  شما  رود» کل م  یکو سو 

 ن ی. هم میریگ م  ادی را    نی. در عمل ادیگو را دارد م  نی. ارسد نم   ب یآس  ر یکه به شما د  دیدان بعد مجا به از آن 

ا  رون،ی ب  بیآس   از   کهن یا  یبرا  د یگرفت  اد یرا    ن ی. شما امیقبول کن   م ییگو م  ری است که از پ گردش    ام، یحوادث 
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باشد.    و فرم هرکس  فرمیب  ای و فرم شما باشد    فرمیگردش ب  تواند و ماه م  دیو ماه، گردش خورش  دیخورش

  با یز  شود، گل م   شود، و خار تماماً لطف م  د،یرا بو  نیا  خواهد . مزند دارد. به شما لطمه نم   نظم خاص

  ی فضا  یسوبه  میکن شروع م   ییگشاا ذهن با فض  یفضا   قتاًیما از حق   رود. وقت کل م  یجزو سو   وقت  شود م

  .  ردیگ م  دستمان را زندگ ریبعد دجا بهرفتن، از آن  ییتای

  .  خوانم م فقط  تانیکه برا هیآ نیبه ا کند م  اشاره

  تَقْرِضهم ذَات الشّمالِ وهم ف فَجوة منْه…» الشَّمس اذَا طَلَعت تَزاور عن كهفهِم ذَات الْيمين واذَا غَربت  «وتَرى

كند و چون غروب كند ايشان را  آيد، از غارشان به جانبِ راست ميل م بين كه چون برم خورشيد را م   «و

  واگذارد و به چپ گردد. و آنان در صحنه غارند…» 

  ) ١٧ هی)، آ١٨سوره کهف ( م،ی(قرآن کر

  د ی خورش  کهن یا  ی . برازندنم   ب یو ماه، ما را آس  دیخورش  م،یکن ما فضا را باز م  جهان وقت   نیغار ا  ۀصحن  در

 م، یکن م یرو یو ما هم از همان نظم پ  کند م   یرو یپ  از نظم خاص  یامنتَجم است و ماه منتَجم است. هر حادثه 

  .میانکرده  دایآن نظم را پ ذهناست که ما با من  نیمنتها اشال کار ما ا

  خدا؟ افراشتن                             میتعظ ستیچ
  داشتن را خوار و خاک  شتنیخو

  ) ٣٠٠٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  خدا؟ آموختن                               دِیتوح ستیچ
  واحد سوختن  شِیرا پ  شتنیخو

  ) ٣٠٠٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  چو روز                       یکه بفْروز خواه هم  گر 
  همچون شبِ خود را بسوز   هست

  ) ٣٠١٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

شمع را روشن    نیا   عنی چه؟     عنی  یی شدن، فضاگشا  می به خدا، سجده به خدا، خم شدن، تسل   میتعظ   دیگو م

  .  ذهنصورت من نه به  یصورت حضور بلند بشوبه  ای  کن

حضور. و   ی ار ی عنوان هشبلند شدن به   عنیشدن به خدا    می افراشتن. تسل  عن ی  چه؟  عنی  میبه خدا، تسل   سجده

  .  شود م  خوار و خاک  ای شود صفر م ذهنمن  ی شو حضور بلند م یار ی صورت هشبه  موقع وقتآن
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  است.   ذهنمن  نی هم جان یدر ا شتنیخو

چ   د یتوح  دیگو م چه   ست؟یخدا  م  زی چآموختن.  فضا   کهن یهم  م؟یآموز را  جنس  و  گشوده   یاز    یی تایشده 

پ  مانیها دگی همان  واشیواش ی  م،یشو م   ی مساو   ییشناسا  م،یکن م  ییشناسا  م،یسوزان م  ییتای  نیا  شیرا 

  . تدر ذهن معادل انداختن اس هایی شناسا نیا یدارو نگه ییاست. شناسا یآزاد

مثل شبِ خودت را    یوجود مجاز   نیا  صورت نیادر   ؟ی روز روشن، افروخته بشو  عنی مثل روز    خواه  م  دیگو م

  ات ی مجاز   هست  دیبا  صورتن یدرا  ؟ی مثل روز، روشن بشو  خواه  چو روز» م  یکه بفْروز  خواه  هم  «گر  بسوز.

  .  یشده بسوزگشوده  یفضا عنی خداوند شی را پ  اتی مجاز ذهنرا، من 

دٌ»  «قُلحا هال وه  

  : اوست خداى يتا» «بو

  ) ١ هی)، آ١١٢(اخالص) (  دیسوره توح م،ی(قرآن کر

هستم. از   تایهم    من   تاست،یوجود دارد، من هم آن هستم. پس خدا    تای  یخدا  ی که    دییگو لحظه مهر

  است.   یخدا  میگو شدن با او م  یشدن و  تای قیطر

  .  کند م را معن  ه یآ نیهم  ییجورها ی  تیسه ب نیدرواقع، ا نیا

                        نوازْ در هستِ آن هست ات هست
  اَندر گداز  ای میمس در ک  همچو
  ) ٣٠١١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  دو دست   من و ما، سخت کردست در
  از دو هست  یخراب  یجمله  نیا هست

  ) ٣٠١٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  .  نوازنده هست عنیخداوند، است  ، تعال منظور حق   نواز، هست

  .کنند م لیمس را به طال تبد له یوسکه بدان  دانش بخش،ات ی شربت ح ر،ی: اکس ای می ک

   عن ی  ات هست.  کندم  لیحضور تبد  یرا به طال   ذهنشده است که منگشوده   یآن حالت فضا   ایم یاز ک   منظور

تو هم    شود، م   لیبه طال تبد  شود، گداخته م   ای می مانند مس که در ک  نوازنده را در هستِ آن هست  اتذهنمن 

  درگداز، ذوب کن. 
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و گداخته    میکن  ییآن را شناسا  مان دگیهمان  عنی  مان و نگاه کردن به هست  ییبا فضاگشا   میتوان ما م  پس

  ، ییشناسا  نیرا، چون ا  آن  ییشناسا  م، یبشناس   م،یاگر نگاه کن  فقط  . ستین  ذهنمن   لۀیوسبشود. گداختن به 

من خودت     یتو دوتا مؤلّفه دارد:    ذهن: من دیگو متأسفانه م  است و شماست با هم؛ ول  زندگ   ییشناسا

  هم ما.   یاست، 

  ی با اعضا   م،یهست   دهیهمان    وجود آمده است؛ مثال ما با دانش شخصبه    شخص  ی زها یبا چ   دگیهماناز    من، 

داخل    یزها ی. تمام آن چمی هست   ده یپدر و مادرمان، همسرمان همان  مان،یهال یبا فام  م، یهست   ده یبدنمان همان

  .  سازند من م هان یهست، ا که شخص رهیدا

  ت ی از تقو  بماند، بقا داشته باشد. قسمت  اصطالح باقبه  تواند نم   ییتنهاما هم وجود دارد که من به  ی  ول

  ،ی طور ن یها و هم از آن   دیو تقل  جمع  یباورها   ، جمع   یها مخصوصاً در اشتراک با باور   رد،یگ خودش را از ما م

  .  یمجاز تیحس امن  ، یمجاز  تیهمه مردم پشت من هستند و توسل به حس امن نیا کهنیا

  .  سازند ما و من، هردو من ما را م نیپشت من هستند و بنابرا هان یا میی گو . ممیری گ م ت یاز جمع حس امن ما

ا  دیگو م خاطر دوتا هست  تو به   در زندگ  یهمه خراب  ن یا  عن ی  یخرابجمله   ن یو ا  ی د یدوتا چسب  ن یسخت به 

  جور هست است.  است، دو 

جمع    ی  در خدمت ما   ایکه آ  می نیب م  م، یکن م   ییخودمان را شناسا  شخص  یها دگ یما همان  کهنیا  ضمن   پس

  د یخواه  اگر م  دیکار کن  دیشما در آن جنبه هم با   عنیسخت است؛    اری بس  اریچون رها شدن از ما بس  م، یهست

و    تیحس امن   ریش   د؟یدوش م  ریو از آن ش   دیهست  ی و شر  دیکن م  میرا از جمع تقس  یز یچکه چه   دیموفق شو

  دانش. 

باور را قبول دارند، من هم    ن ینفر ا  ونی لیکه مثال صد م   مییگو م  م،یشو م   یرا شر  جمع  یما باورها   وقت

  نه از مردم.    د، یآ م  ییاز فضاگشا  یی . دانادیآ م  نندگیاز ذاتِ آفر   یی دانا  که حالتدانش است. در  نیقبول دارم، ا

  ت یاول غزل، محدود  تیکه گفت در ب  یتقلب  یا ی شرم و ح  نیع .  ماند و ش در ما هم م   دیتقل   نیا  جهیدرنت

  آداب و رسوم وفا.   طورن یماست. هم
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