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  2صفحه: 

  ) ۵٨٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  قمار آمد  كه آن شاه ،صال رندان دگرباره 
  همانست او كه پار آمد  ،اگر تلبيس نو دارد

  
  خواره خون شاه كه پيشِ ؟ز رندان كيست اين كاره

  كار آمد  ميان بندد دگرباره كه اينك وقتِ
  

س بیا ساقب  من باری میان بستم كه ،دستم  
  تو كه تا هستم مرا عشق اختیار آمد  به جانِ

  
  چو خار و گل بروییدم ،را دیدمو ت چو گلزارِ

  گلم بر تو نثار آمد  ،چو خارم سوخت در عشقت
  

  ز فتنه بازنگریزی  ، پیاپی فتنه انگیزی
  من عیار آمد  لیك این بار دانستم كه یارِ و

  
  دیر به پیش آرم  رخ ، اگر بر رو زند یارم

  رخسارم ز دستش آبدار آمد   ازیرا رنگِ
  

  ست این سینهوت مقام ،تویی شاها و دیرینه 
  تو نزار آمد كه جان بی ؟نم گویی كجا بودی

  
  تو پنداری كه گم گشتم  ،شهم گوید در این دشتم

كه صبِرنم ذوالفقار آمد  من غالفِ دان  
  

غزل پرخون برون آمد  ،ید و خون آمد مرا بر  
  آن دیار آمد  به سویِ ،ینبرید از من صالح الدّ
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  کنم.  از دیوان شمس موالنا شروع م  ۵٨٨پرس برنامه گنج حضور امروز را با غزل  با سالم و احوال 

  رندان دگرباره، كه آن شاه قمار آمد  صال
  تلبيسِ نو دارد، همانست او كه پار آمد  اگر 

  ) ۵٨٨ل  شمس، غز وانید ،ی (مولو

که آزاده هستند  ییهاانسان  عنیهمۀ رِندان را. رِندان  کنم دعوت م  عن یصال رِندان،  ،دعوت عموم عنی صال

  .  نندگان ی هستند، مثل همۀ شما ب یو جد  کنند کار متعهدانه کار م  نیو در ا دارند قدم برم  آزادگ یبه سو  ای

نو   سِ یخداوند. تلب  عن یقُمار، تلفظ درستش قمار است،    م ییگو اصطالحًا م  ای دوباره. شاه قمار     عنی  دگرباره 

ذهن   لهیوسلحظه به  نیا  تی لحظه، درست است که وضع   نیا  تیوضع  عنی  د،یپوشش جد  د،یلباس جد  عنی

پشتش آن   رش،یخداوند است، ز  است، ش لباس خود زندگاهمه  ول کند، م  رییو مرتب تغ شود نشان داده م

  است. 

خداوند    دهد،  که ذهن نشان م  ییهات یهمۀ وضع  ر یز  ول   شوند،  عوض م  هات یگرچه که وضع  دیگو م   نیبنابرا

گذشته است و لحظات گذشته است،    به معن   جانیدر ا  پارسال، ول  عن یاست. «همانست او که پار آمد» پار  

ها هم جزو پار  صورت گرفته که آن   یزینگاشفت   یهادهیدها در گذشته پاصطالح زمان از به  و البته در برخ

  .  میکرد دایجلوه کرده. مثال ما تکامل پ  صورت خاصخداوند به ای  بوده و زندگ 

از جماد و از نبات و  بوده،    ی ار ی تکامل هش  که  «همانست او که پار آمد» به تکامل انسان از درواقع  نیبنابرا  پس

که صورت     تکامل  ی هادهیپد   ن یحاال ا   با ذهن درآمده، ول  ده یهمان  ای   ذهنصورت من باالخره انسان به   وان یح

موالنا    ن یاند، مثل همکامل به خدا زنده شده   طور ه هم ب  ییهاانسان    از مقاطع زمان  خود، در برخ   ی گرفته به جا

  .  غمبرانی پ ا،ی اول ای

 ده یپوش  است که درواقع زندگ  ی دیآن لباس جد ست،ی آن مهم ن  د،ده لحظه ذهن شما هر چه نشان م نیا پس

لحظه به لحظه. پس «همان است    شوند عوض م   ها ه. لباس دیتوجه کن   دیکه به آن لباس نبا  دیدان و شما م

  ست یهم بود، لحظه قبل هم بود، ب شیپ  قهیدق یهم بود،  شیپ قهیهمان است که پنج دق عنیاو که پار آمد» 

  است.   زندگ   یپوشش اتفاقات همان  ریز ا یاتفاقات  ر یز ای بود، پشت اتفاقات  ن یهم که آمده هم ش یسال پ

امتحان    کهن یبه ا  کند ما را دعوت م  هرلحظه دوباره زندگ   نی«صال رِندان دگر باره» پس بنابرا  دیگو م  وقت   اما

 اندازد  خام را م   او زندگ  کند؟ شاه قماربازان است. او چونه قمار م   چراکه خود زندگ   م، ینشو  دیناام   م، ی کن
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ابد  تینهایها، بله به بما انسان   م،یاصطالح ما برداربه به    میکنم  لیهرلحظه تبد  . ولمیاو زنده شو  تیو 

. و او هم قمار  میکن تلفش م به فکرها و    میبر م  عنی  ،ی فکر  ، ذهن  ز یچ  ی مانع، مسئله و دشمن و درد و  

  . میببر میتوان م  می نیبب  دیگو م کند م

ا  ول مان  و به مقصود آمدن   میکه بله ما به او زنده شو  کند قمار که سر ما م  نیاگر خداوند واقعاً ببرد در 

توجه    نیا  د،یآ ور منشده از آن    خام و شرط   لحظه که زندگ  نی. امیباز م  م یدرواقع اگر او ببازد، ما دار  م،یبرس

 ی ز یچ  ی که مربوط به    یفکر  ی   یرو   م یگذار م  م، یبذار  مرکز عدم و زندگ   ن یهم  یرو   کهن یا  یجا خام، ما به 

 م، یو اَلَست هست  میهست   که از جنس زندگ  میکن و اعتراف نم   میخواه م   و از آن زندگ   ت یاست، وضع   رونیدر ب

  .میبر م  میکن و در ظاهر فکر م می باز م جه ی. درنتمیبه او زنده شو دیبا م،یخداوند هستو 

و به جانمان    میبرون آمد. اگر غزل را درست گوش بده  نی غزل خون  د یگو غزل آخر سر م  نیاست که ا  نیهم  یبرا 

  جوری ه . قمار ما چمیقمارباز باش  دیما هم با  کهنیا  یبرا  زد،یبر  مانیها دگ یممن است که همه همان   ند،یبنش

  م، یانداز را م   دگیهمان  ی  کهن یا  ول  ها، دگیبه همان   م یدی چسب  م،یکن است؟ درست است که ما با ذهن عمل م 

را     دگیهمان  دیبا  میدان م  ول میدار  ذهنهنوز من   کهنی متأسفانه ا م،یزنده شد به زندگ  م،یبرد  دیشا  مییگو م

خاطر شما حاال  به  میی گو. ممیانداز را حاال م   دگ یهمان  مییآ و منّت به خداوند م   بتیبه هزار مص  م،یندازیب

  .  ستین یقمار خوب نی. ُخوب امیبله برد شود، چه م   مین یبب میانداز م

کوچولو   ی  اندازم، را م   اش یرا حاال    دگ یمن همان   ا یکارانه و شرط و شروط گذاشتن که خداقمار محافظه   نیا

وگرنه من    اندازم، را هم م  ه یبق   دم،یرس  امی و من به مقاصد ماد   ی تو لطف کرد  میدی. اگر دشود چه م   نم یب را، ب

عنوان  شاه قماربازان، خداوند، شما را به  ن،یبنابرا  ن،یا  ،آدم  نیا  ستیقمارباز ن  ن،ی. ا دمیچسب  میها دگیبه همان

  ست ین   . منظور ما قمارباز معمولدیدان مثبت دارد، م    معن  نجایقمارباز در ا  آورد،  قمارباز به حساب نم   ی

  آزاد بشوند.   خواهند که م  ییهااصطالح محافل قمار. منظور ما رِندان هستند، انسان به  رود، که م 

  

  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 
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  ها) (دایره همانیدگ  ١شل 

  

  (دایره عدم)  ٢شل 

(دایره   ٠[شل  جهان مرکزمان عدم است    نی. قبل از ورود به امین یها ببشل  نیدر ا  میتوان مطلب را ما م  نیهم

اولیه)] را م  عدم  ا  وقت  نی. پس بنابراپوشد نو م  سیو تلب   فرستد و شاه قمار ما  با    م،یشو جهان م  نیوارد 

  . میشو م تیهوهست، هم  ها)](دایره همانیدگ ١[شل  رهیدا  نیکه در داخل ا ییزهایچ

حس وجود    ای   تیها هوآن  یو به شل فکر   م یکن ها را تجسم مبا ذهنمان آن   م؟یشو م  تیهوهم   ریو جه چ 

مرکز    نیمرکز ما، بنابرا  شود امتداد خدا آن م  ای  یار یبه عنوان هش  م،یکن کار را م  نیکه ا  نی. هممیکن م  قیتزر

  . زهایچ  نی هم یفکر یهاشل شود م  شود، ما عوض م

. و  شوند ما م  د ید  نکیع  هان یو ا  م یریگ م  زها یچ  نیو قدرت را از ا  تیو هدا  تیعقل و حس امن   ر یاآلن د  و

چون    میکن و ما فکر م  دیآ وجود م به  ذهنمتحرک به نام من   ذهن   ریتصو  یکه    شود فکرها سبب م  رییتغ

خداوند است، او ما    یلباس ظاهر   ای  سی تلب  آن  ول  م،یآن هست   میکن و فکر م  میدیرا د  ذهنمن   نیبار هم  نیاول

  زها یپرده انعکاس است، ما چ  یجهان. ما درواقع  نیدر ا دنیما و د  یبقا، برا یاست برا یابزار ی . میستین

آن   یلحاظ معنو به   . ولشود م  دار معن   لحاظ جسم جهان به  نیو ا  مینیب و با ذهنمان م  میانداز م  نیا  یرا رو 

  .  میامتداد خدا هست م، یهست  همان زندگ  ماما.   میستین
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  ، بن   دیکه قمار با  دیگوبه ما م   سالبعد از ده  مییبو  ، مدت  ی شاه قماربازان، اآلن پس از    ن،یپس بنابرا  و

  ن ی من معطوف بشود، نه ا  ی که رو   خواهم  توجه زنده تو را م  فرستم، را م   من زندگ  م،ی کن من و تو قمار م

با وجود   منتها من لباسم را عوض خواهم کرد. ول  تم،و من هرلحظه با تو هس  ،و تو از جنس من هست  زها،یچ

م  کهنیا را عوض  غ   شهیهم   کنم، لباسم  د  ریمن هستم،  تو دارد حرف م  ستین  یر یاز من کس  با    زند،  که 

  .  کند م  فیرا توص ن یموالنا هم دارد هم د،یگو م  زندگ   د،یگو را خدا م هان یحواست به من باشد، ا

تو    شهیهم  عن ی  نه» یریشاها و د  یی«تو  دیگو بوده و در غزل هم م   شهیاست که هم    همان کس  نیکه ا  دیگو م

  شدم،   فیتو که بدون تو من ناتوان شدم، ضع   یتا حاال کجا بود  ول   ،نبوده، اآلن هم تو هست   یریکس د  ،یبود

که من   یجا بودم. تو در پندار خودت فکر کرد  ن یغزل است، که من هم اتی اب نیدر هم دیگو شاه هم به او م و

 ر یهمان شمش  ، است که اگر تو هم صبر کن   زیت   ریو صبر من مثل غالف شمش  کردم گم شده بودم، من صبر م 

  .دید بررا خواه  وت  یها دگیهمان زیت

در زمان    نیا  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    میآن هست  م یکن که ما فکر م  هنذ  ریتصو  نیا  میدان هرحال ما مبه

  ن ی ، ما در ا(دایره عدم اولیه)] ٠[شل  مرکز ما عدم است  لحظه است، مثال وقت  نیا  است، زمان اصل یمجاز 

  .  میشناس اصل خودمان را م م،یخداوند هم زنده هست نیو به ا م یلحظه از جنس خدا هست

 ن یخدا ا  ای  ما و زندگ  نیب  ست،یقائم ن  جهانن یا  یزهایچ   یرو  یاریقائم است و هش  یار ی هش  یرو   یار یهش

در    زهایچ  نیا  د،ینیب که م  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  شل    نیدر ا  . ولمیندار  نکیما ع  ستند،یها نجسم 

  نک ی صورت عبه   ه هست ک   زها یچ نیا  ز، یما و همه چ   نی ب  ، ما و زندگ  نی ب  م،یدار  ذهنمرکزمان هستند و ما من 

  .  کنند عمل م 

ا  ندیگو به ما م   عارفان رِند  همه انسان   یاست برا   لحظه دعوت عموم  نیکه مثل موالنا، حاال  بالقوه  ها که 

  من آزاده هستم، چرا؟    دیگو با زبان حال م هر انسان عنیهستند. 

.  کند  جاد میورز، دردورز دارد که دائماً درد ارنج  ذهنمن  ی.  برد دارد رنج م   شدگتیهوو هم   در عدم آزادگ

  .  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  حالت  نیدر ا عنی

نو،    سی تلب  ن یهم  عن یلحظه هست،    نیاتفاق ا  رشیپذ  م، ی. تسل دیبشو  میتسل   دییایکه شما ب ندیگو م نیبنابرا  و

لحظه   نیلحظه، اتفاق ا  نی در ا  دوشرطی آن را بدون ق  آورد، م  شی شما پ  یلحظه برا  نیکه خداوند در ا  یز یهرچ
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مرکز شما را    د،یبه ذهن نرو  د،یقضاوت نکن   عنیباشد    دوشرط یقی باشد، ب  دوشرطیقیکار اگر ب  نیو ا  دیریرا بپذ

  جهان.   ن یکه از اول بود، قبل از آمدن به ا ی زیهمان چ  عنی کند، دوباره عدم م

  م ینیب م  م،یجهان داشت   نیکه قبل از ورود به ا   نک یبا همان ع  شود، ما عوض م  نکیمرکز ما عدم بشود، ع   وقت

.  میچرخ  ها نمو حول محور آن   مینیب ها نمبرحسب آن  م، ی نیب نم  ذهن   یزهایچ  قیاز طر  ری. دمینیب و درست م

  ا ی   یشد  میمرکز عدم را و تسل  یبار امتحان کرد   یاست که اگر    نیا  اش کار است. معن  نیا  یپس صال برا

  . کار را بن  نیا دی لحظه، دگرباره با نیدر اطراف اتفاق ا یکرد  ییفضاگشا

دوباره من    ، کن  ییتو را فضاگشا  کنم من هستم، دوباره من دعوت م   دیگو م  دیآلحظه خداوند مبهلحظه  پس

  خداوند عصبان   عنی چه؟    عن ی.  کند کار قمار هم م  ن یو در ا  نیدوباره من را بب   ن، یدوباره من را بب  ن،یرا بب

  ده ی امتداد خودش همان  ایکه ما    داند . ممیندار  گهلحظه پشت سر هم مرکزمان را عدم نبهاگر ما لحظه  شود نم

  . میو ممن است که اشتباه بن  میهست

  ها ون ی لیکه من صبور هستم، خداوند م   دیگو م   نی هم  ی برا   کند، و صبر م  ردیپذاشتباهات ما را م   نیبنابرا 

زندگ   کهمنتظر است  سال است   با خرد  ا  انسان  از  و    ذهنعقل من   نیفکر کند.  نشده  فارغ بشود، فعال که 

  .  کندم   شرفتیدارد پ واشیواشی

لحظه خداوند من را دعوت    ن یکه ا  دییگو لحظه به خودتان م   نیشما ا  عن یکه صال، دعوت، دعوت،    دیگوم  پس

لحظه    نیخُوب ا  کند، لحظه هم دعوت م  نیرد کردم، ا  ایُخوب لحظه گذشت، حاال دعوت را قبول کردم    کند، م

لحظه قبول کنم که شاه قمار    نیکنم، ا  بوللحظه ق  نیرفت، رفتم ذهن، ا  ادمیقبول کنم، رد نکنم، درست است؟  

  کند، م  رییلحظه اگر تغ  نیلباسش در ا  عن ی  سشیکنم و تلب  یمن قمار باز   خواهد کند، م  یقمارباز   خواهد م

  .  فتمیکه به ذهن ب ستیمن حواسم به لباس ن

به ذهن   افتم برود و آن را مهم بدانم، من م  دهد که ذهن نشان م  یزیآن چ   عنی  فتد،یلباس بحواسم به    اگر

وجود  ، به ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  است    دهیحالت که مرکز من پوش  ن ی. ارودم   نیدوباره و مرکز عدم از ب

  ، دوباره مرکزم عدم است.(دایره عدم)] ٢[شل  که مرکزم عدم است  نمیب و اآلن من م دیآ م

   تیوضع   عن ینو،    سی لحظه تلب  نیکه در ا  دانم را هم م قتیحق   نیو ا  کنم را قبول م  دعوت زندگ   کهنیا  یبرا 

هست، من حواسم به    لحظه هست. خود لحظه زندگ  ن یلباسِ ا  نیا  ا یخداوند را پوشانده    نیا  دیآ م   شی که پ

  است نه لباسش.   زندگ
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است، بهتر    ی خوب است، چقدر اتفاق خوب  ا یبد است    دی گو که ذهن م  افتد لحظه هرجور م  ن یاتفاق ا  نیبنابرا

شده است،  گشوده  یفضا  نی . من حواسم به اکند نم من فرق  یاصال برا شود، بدتر نم نیاز ا ای شود نم نیاز ا

  بشناسم.    دیمن با  دیای ب اسخداوند است و در هر لب   یلباس نو نیا میگو به خودش است، م 

ا  دهد که ذهنم نشان م  ی ز یبشناسم توجهم به آن چ  کهن یا  یبرا   ی . بله توجهم به فضا رود لحظه نم  ن یدر 

. تا تمام  کنم بد، و اآلن هم خوب و بد نم  ایخوب    دهد،که ذهنم نشان م  ستی زی شده در اطراف آن چ گشوده

  بشود.   تینهایفضا گشوده بشود، ب نیو مرکز من عدم بشود و ا رونیاز درون من برود ب ها دگ یهمان 

که    بیتها با هرشل  نیو نگاه کردن به ا  دهم، م  حیمختلف دوباره من توض  یهااول است که با شل  تیب  نیا

  . آورد وجود مدر ما به بزرگ  نشی ب یواقعاً  کند موالنا غزل را شروع م 

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل 

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

  
  (مثلث همانش)  ۵شل 
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  (مثلث واهمانش)  ۶شل 

[شل  تعهد من به مرکز عدم   عن یکه دگرباره   دهد نشان م (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل  شل  نیا 

خداوند من را    ای  هرلحظه من فکر کنم که زندگ  عنی.  بشود  دیتجد  دیمرتب با  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴

م دعوت  فضاگشا  کند، دارد  عدم کنم،  را  ا  ییمرکزم  و  باشد  او  به  توجهم  با  نیکنم،  بشود،    دیکار  تکرار 

  کنم.   رییدعوت را هرلحظه قبول بنم، رد نکنم تا تغ   نیلحظه تکرار بشود و مداومت داشته باشد و ابهلحظه

طور مداوم  کار را به   نیجا که مقدور است ابدهم به عدم و تا آن   رشییگر مرکزم دوباره جسم شد، دوباره تغ ا  و

  با مرکز عدم شناخته بشود و انداخته بشود.   ها دگ یتکرار کنم تا تمام همان 

  ن ی با ا  ،شود جهان م  نیوارد ا  که انسان وقت   دهد نشان م  (مثلث همانش)]  ۵[شل  شل    نیا  طورن یو هم

  ده یهمان  هانیا  با.  میبشو  دهی همان  دیبا  هانیدادند با ا  ادی هستند که به ما    مهم  یزها یچ هانیکه ا  هان یچنقطه

هستند، فقط مرکز   هان یمرکزش، و مرکزش مرتب هم شود و م کند م  قیتزر تیحس هو هان یبه ا عن ی شود، م

که مرکزمان باشد، ما عقل    یز یهرچ جه یو درنت د یایوجود ببه  ذهنمن   مرکز جسم ر یی. از تغ کند م  رییتغ  جسم

  د ی آ وجود ممتحرک به   ذهن  ریتصو  یفکرها    عیسر  ریی. با تغمیریگ و قدرت را از آن م  تیو هدا  ت یو حس امن

   جسم  یار ی و دائماً هش  شناسد لحظه را نم   نیا  کند،م   زندگ  ندهیدر گذشته و آ  نیهست. ا  ذهنکه آن من 

  دارند.   تیخاص ی  م،یاه نشان داد نیچ که با نقطه ییزهای دارد و همۀ آن چ

آفل مقاومت و    یزها یبا چ  دگیگذرا هستند. از همان   عنیآفل هستند،    هان یبدهد، اکه ذهن نشان    یز یهرچ

و    میبا آن کار دار  م،یهست  ده یکه با آن همان   یز یاست که ما هرچ  نیا  اش و مقاومت معن  دیآ وجود مقضاوت به 

  . میکن نم  شیو رها میخواه  م  از آن زندگ

ها است و ما خوب و بد . قضاوت هم خوب و بد کردن آنمیخواه م   زندگ  زهایاز آن چ  ای درواقع ما از جهان   

  . میاکرده  فیها را تعرکردن آن 
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ها معنخوب و بد کردن آن   معموال م  ادیکه اگر زاست    نیا  اش خوب است، اگر کم م   شوند بد است.   دنشو

  است از همۀ   زندگ  که دعوت عموم  تیب  نیبا ا  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل    میشو م   داریدرمقابل آن اآلن ب

را از    جسم   اشم   د،یایدر مرکزتان ب  خواهد . شاه قمار مردیدر مرکزتان قرار ب  خواهد ها که خداوند م انسان

  کار.   نی به ا دیشو لحظه دعوت مبهو لحظه  د یمرکزتان خارج کن

لحظه است و    نیا  تیهم که وضع  ی زیهمه آفل هستند و گذرا هستند، و آن چ   هان یکه ا  میشو متوجه م  وقت

که دو   نمیب م   کنم، م  ییاطرافش فضاگشا  یا  رمیپذآفل درست شده، من آن را کامال م  یزها یچ   نیبراساس هم

خداوند    ایمرکز عدم است   نیهم   تیصبر کنم و صبر خاص دیکه با نمیب آمد. من م ش یصبر و شر پ تیتا خاص

  که صبر من غالف ذوالفقار است، صبر من صبرِ تو هم هست.    دیگو غزل هم آخر سر م نیاست، که در ا

است دوباره که از     محل امن  ی صبر من     . ولکناز صبر من استفاده م   ی مرکز تو عدم است، تو دار  وقت

  .  دیآ م شی شر، پس صبر و شر پ طورن یخواهد آمد و هم   رونیحضور تو ب   ریداخل آن شمش

خودش    شود که مرکز ما عدم م   ن یاست که هم   تی خاص  ز یاست، پره  زیمرکز عدم پره    دائم  تیخاص   طورن یهم   و

  م ینیب که مرکز عدم بشود م   ن یهم  وفشار    ت، یبه محروم   شود م  ریتفس  ذهندر حالت من   زی. پرهدهد را نشان م

به    ستیو فشار ن  ستیتکلّف ن  رید  م،یرا دوست دار  ز یعنوان مرکز عدم، پرهاست و ما به   ندیخوشا  ز،یکه پره

  ما.  

  
  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل 

  
  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل 
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(مثلث ستایش با    ٧[شل  شل    نیبه ا  م یرس م  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل    میشل هم که بذر  نیاز ا  اما

 متوجه م  شیاست. در مثلث ستا  شیو آن مثلث ستا  ها)]مرکز همانیدگ که زندگ  میشو   از ما م متوجه    خواهد

که اگر    م یدیرس  یا. پس اآلن ما به مرحله می بده  صیدوتا را تشخ   نیو فرق ا  میپرست را م  یز یچکه ما چه   میبشو

نشان    که ذهنمان   یز یبا باورها و آداب و رسوم، با پول، با هرچ  دگیدر مرکز ما هستند مثل همان  ها دگ یهمان 

  هم جذبه.   یاست،  تیعنا یما که  میدان خداوند هم م  تیو دوتا خاص م ی پرست هستما بت دهد، م

که نخواهد لطفش را به ما بدهد، فقط ما    ست ین  یالحظه  چ یخداوند هر لحظه لطف دارد، ه  کهن یا  عن ی  ت یعنا

. و  میر یبپذ  میتوان را نم  تشیجسم است، لطفش را و عنا  ی و    ست یمرکزمان عدم ن  . وقت میریبپذ  میتوان نم

  ه یبه شما نگفتم به من هدکه من  دیگو م  وندکه تو دلت را درست کن و از زبان خدا دیگو مرتب موالنا به ما م 

که مهر من را، لطف من را، کم من را، فَرِ من را، خرد من    دیبشو  نیا  قیال  د،یبشو  هیهد  قیمن گفتم ال  د،یبده

  کرد.   از خرد من استفاده نخواه رید ، . اگر تو قرار باشد که از خرد اجسام استفاده کندیباش رایرا پذ

تا به خودمان نگاه   میدیرس یاو اآلن به مرحله آفل  یزهایمتأسفانه با پرستش چ می زن را پس م تیعنا نیبنابرا

  ا ی   م؟یدار  جسم   یار یهش  م؟ یپرست هستما جسم   ایکه آ  مین یخودمان، بب  یرو   مینورافکن را روشن کن   م،ی کن

  . دیبده  صی شما تشخ   دیبا  ا ر  نیجسم است؟ ا  ایمرکز ما خداست    م؟یواقعاً مرکز ما عدم است و خدا پرست هست

به طرف خودش، چون    کشد م  ها  دگیماست، در واقع ما را هر لحظه از همان  دنیخداوند کش   رید  ت یخاص  و

غلط است،    ن یا  میشد  ها دگ ی ما از جنس همان  کهن ی. ام یست ین  ها  دگی از جنس همان  م، یما از جنس خودش هست 

  است. ریمغا  با اصول زندگ نیا

 اصطالح وقتبه   شیمثلث ستا  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل    دینیبکه م   طورن یهم  نیپس بنابرا

  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]   ٨[شل  مرکز ما عدم است     وقت  ول  کند، کار نم   ها دگیهست، در حالت همان

  د یکن مقاومت نم  د،یده اجازه م  د،یریپذ خداوند را م  تیشما عنا  شود مرکز ما عدم م   . پس وقتکند کار م 

از همان را جذب کند  ا  کدامچ یه  ها، دگی شما    ده یذهن ما د  لۀیوسو جذبه درواقع به  تیعنا  عنیکارها    نیاز 

دارند   ها دگ یهمان   شود،شد که وضعمان دارد درست م   میمتوجه خواه   میما فقط مرکز را عدم کن  شود، نم

  .کند م  دایما دارد شفا پ یدردها  زند،یر فروم
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  ذهن) (افسانه من  ٩شل 

گوش من به    دیبو   که اگر کس  م یاست. بارها گفت   ذهنافسانه من   ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ی شل بعد  اما

  : تیب نیاز جمله ا ستیموالنا بدهار ن یها حرف  نیا

  رندان دگرباره، که آن شاه قمار آمد  صال
  نو دارد، همانست او که پار آمد  سِیتلب اگر 

  ) ۵٨٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی ها نه سبب   کند لحظه در ما دارد کار م  نیا  تِیوضع   ها، دگ یخداوند است که مرتب پشت لباسِ همان  نیا  عنی

ا   دیاگر بو  . جهان  نیا مقاومت و    مثلث همانش که دو ضلعش   خواهد  م  نیبنابرا   فهمم  را نم  زها یچ  نیمن 

داشته باشد   جسم ی ار یاست و هش  ذهناش منرا نگه دارد، فکر کند همه   ذهنمن  طورن یقضاوت است و هم

  . کند به مانع و مسئله و دشمن م لیرا تبد زندگ  واشیواش یکند،   زندگ یو در زمان مجاز 

 د ینبا  م،یموفق بشو  دینبا  م،ی کن   زندگخوب    دیکه نبا  میکن   دایپ  لیکه ما دل  به موانع زندگ  زندگ  یروین  لیتبد

بشو ا  میسالم  باش  ذهن  ل یدال  هانیو  معتقد  ما  که  هم   میباشد  بساز  طورن یو  ذهن  م،یمسئله  هم    مسائل 

. مسئله  ستیکارها ن  نیبه ا   لزوم  چیهو    میکن بعداً حلش م   میکن هستند که ما درست م    ذهن  یهات یوضع

 ی طورنیا  ذهنمن   یسازو حالت مسئله   میاو خردش قطع کرده  که ما خودمان را از زندگ  شود درست م  موقع

صورت  به  دیآ م  شیچه پرا هر  زندگ   یهات یحل دادن، ما وضعو راه   ییفضاگشا  یجالحظه بهبههست که لحظه

   ت یاز هر وضع  م،یگذر آسان نم  م،یکن م  تلخ اوقات   م،یانداز . مثال دعوا راه ممیآور دردزا م   زیچ  یگره،    ی

ها ممن قطب   نیکه ا  زه، یست  ی برا  می کن م  دا یپ  ییهاقطب  ی . آخرسر  میبن   دیکه نبا  میکن مسئله درست م   ی

  ما باشند.   ینزد ی هااست آدم

و سفت    زهیست   یبرا   کنند دشمن و قطب مخالف استفاده م  عنواناز همسرشان به   اند ولازدواج کرده   ها  لیخ

  ی ز یبا هرچ  دیدان که م  طورن ی. همشود م  ده ینام  ذهنمن   ۀغلط است و کال افسان   کارن یا  ، ذهنمن   ۀکردن پوست 

ل  است مث   ذهنمختلف من   ی پر از دردها  ذهنمن   نۀافسا  نی. پس بنابراشود م   جادی درد ا  میبشو  ده یکه ما همان
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نگران  و  اضطراب  احساس گناه،  به گذشته،  تأسف  اظهار  رنجش، مثل حسادت، مثل  مثل  آ  خشم،    نده، یاز 

  له یوسجهان به   نیعالقه به قدرت که قدرت ما در ا  شده،ده یهمان  یزها ینبودن، عالقه به چ  ریحالت س  طورن یهم

  ی و جستجو هات یو در وضع   زهایها و چآدم در  تی امنحس  یجستجو   طورن یو هم  ست وع قدرت مصن ،ذهنمن 

  اشتباه است.   کارها نیا ها، ت یو وضع  زهایعقل در چ 

  
  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل 

که   م یرا دار  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل  شل    نی ، ما اذهن)](افسانه من   ٩[شل  شل    ن یمقابل ا  در

اگر کس  یوجود   قت یحق دگرباره»    انسان هست.  رندان  را بشنود، «صال  ا    عنی حرف موالنا  رندان    یدوباره 

  م، یکن دوباره دعوت م   ای دوباره «شاه قمار آمد»    م ییبو   عنی دگرباره چه به صال برگردد چه به دوم،    نیا  د؛یبشنو

  .دهد م  معن  یندارد،  فرق چیاست ه  یدو  هر

فضا را در    د؟ی لحظه، که چار کن  نیلحظه، دوباره دعوت مجدد در ا  نیوت مجدد در ارندان، دع   یا  نیبنابرا

 ی برا  د،یخواه م   از آن زندگ  کهنیا  یکه خدا را پوشانده و حواست به آن است برا یز یآن چ  س»،یاطراف «تلب 

  م یکن توجه م  م، یما با آن کار دار  دهد که ذهن نشان م  ی زیبا هرچ   عنیو مقاومت هم    دیکن مقاومت م  کهنیا

شده  گشوده   یاست فضا   یکه جد   یزیاست و آن چ   ی باز  دهد که ذهن نشان م  یز یکه آن چ  میبه آن و ما بارها گفت 

  در اطراف آن است.  

که اشتباه   شود انسان متوجه م  که وقت دهد نشان م (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شل  نیهرحال ا به

  د، یآ در مرکزش م  ها دگیشده و لحظه به لحظه همان   دهیاز حد همان   شیشده، ب  دهیهمان   زهای چ  کرده که با

اطراف هم   کند م   ییفضاگشا  دیآ م م  یز یآن چ  س،یتلب  نیدر  ا  دهد که ذهن نشان    ست، و پوشش خداوند 

م  س،یتلب   یجا به را  خداوند  خود  وقت  ندیب لباس،  است.  عدم  مرکز  م    که  نگاه  عدم  مرکز    نک یع   میکن با 

 م یشو هم از جنس او م  م،یکن هم او را حس م  م،یکن با چشم خدا نگاه م  نیپس بنابرا  م،یارا برداشته   دگ یهمان 

  ا ی   س یکه تلب  می نیب م  واشیواشی کند    دایادامه پ  کارنیآمد. اگر ا  زیکه صبر و شر آمد، پره   م ینیب م  دفعه یو  
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و   ییگشابا فضا   شهیلحظه هم  نیا  تی برخورد ما با وضع  ای  مینیباصطالح مبه  رشیلحظه را با پذ  نیا  تیوضع

  است.  رشیپذ

 دیآ شده، دارد م   یاز درون ما جار   سببیب  ی چشمۀ شاد  یکه    م ینیب م  واشیواشیکند    دای ادامه پ  کار نیا  اگر

  م ی ندار   اجیاحت   ذهن)](افسانه من   ٩[شل  که در مرکز ما بودند    آفل   یزها یچ  یهای شاد   ای   ها باال و ما به خوش

فکر   می ارشد که ما د  می متوجه خواه  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  کار را    نیهم   میاگر ادامه بده  و مدت

  سازد،  لحظه را م  نیلحظه فکر مربوط به اتفاق ا  نیخدا در ا  ای  زندگ   عنی.  میساز هر لحظه را آن لحظه م

  ی عنوان عنصر فضاگشا، برا. ما به میهست   ننده یما آفر   نی هم   یبرا  م، یداشته باش   ساخته ش یندارد ما فکر پ  لزوم

  اج یاحت   ساختهش یپ  یبه فکرها   نیدوباره، بنابرا  میساز م شده  باز   ی لحظه را از فضا  ن یلحظه فکر ا  نیاتفاق ا

و رها   میدیرا چسب   شیو سه هزار سال پ شی دو هزار سال پ یباورها حت م،یدار دهی ما افکار پوس کهنی. امیندار

  . م یهست  دهیما با باورها کال همان کهن یبه علت ا م، یکن نم

خداوند    روپوشِ  نیا  عنیاست    سیتلب  نیبت است، ا  نیا  کهنباشد و فکر کند    دهی که با باور و فکر همان  کس

هم    دیفکر جد  کند خلق م  دیجد  زیکه چ   طورن یلحظه هم  نی. خود خداوند در اندیباست، پس خود خداوند را م 

وجود  خداوند به   ۀلیوسبه دیجد   تیوضع  یلحظه  نیخلق کند، فکر که جسم است. چطور در بدن ما ا تواند م

ا  ر ه  د؟یآ م نم رید  شود بدن عوض م   نیلحظه  نم  شود؟ . چطور فکرش عوض  برامیگذار ما  به    کهن یا  ی. 

مردم دعوت، دوباره، شاه قمار آمد. شاه قمار    یکار را. «صال رندان» آ  نیا  دینکن  دیگو . اآلن ممیدیفکرها چسب

  ! دینی و ضررش را بب د،یاوریبه عمل درب  ه د،یتکرار کن   را ه  دهیپوس یدوست ندارد که شما باورها 

  م یی گو بعد م  میزن . به خودمان ضرر م میزن است ما به خودمان ضرر م  دهیباشد هرموقع مرکز ما همان   ادمانی

شو.    داریشو، ب  داریشو، ب  دار یب  کند هرلحظه دعوت م  رد، یگ ! خداوند انتقام نمردیگ خداوند از ما انتقام دارد م

  به ما، ول   زند م  یترضربات محم  کم ی   هاموقع   شو، بعض   داریب  دیگو م  ه  میهست   یابچه   یما مثل  

نابود بشو  زند نم  یطور آن شما است که    فۀی. پس وظها دگ یشده در همان   ن یچون خواب ما سنگ  م،یکه ما 

  . دیعمداً به خواب نرو د،یکن   داریخودتان، خودتان را ب 
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  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل 

  
  معنوی) (مثلث بلوغ   ١٢شل 

ما از    قتاًیاست حق  دهیمرکز ما همان   که وقت  دهد نشان م  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل  شل    نیا  اما

اگر در شما وجود داشته    ت،یوضع  نیاز مشخصات ا   ی.  میشناس و ارزش خودمان را نم   م یجنس جسم هست 

  .  میشوم  سیما خس   عنیاست  یابی کم ای شیاندی ابیحس کم  د،یمتوجه بشو دیتوان باشد م

   ها ما حت موقع    به ارزش اجسام، بعض  م یداد  لیاست ارزش خودمان را تقل  دهیکه ما مرکزمان همان   وقت  پس

  م یخواه چون م   کشند، م  رند یگ ! ما را ممیریم قدرت، م   ای هستند،    توهم   یزهایچ  هان یمقام، که ا  ای در راه پول  

  ر ید  میریم م   ن یهم  یتر از جانمان است براما پول مهم   ی است. برا   توهم  زِ یچ ی   نی! امیبمان   در قدرت باق

که من ارزش خودم    دییبو  د،یکن  یابیلحظه خودتان را ارز  ن یشما ا  پس  ما است.  پرستخاطر بت به   ن یسِر آن! ا

د، موفق باشد، مثال روا  شاد باش  ی  دیدار روا نم  د،یهست  شیاندیابی کم  د،یهست  س یاگر شما خس  دانم؟ را م

  شتر یب  شواد س  ا یاش بهتر از خانۀ شما باشد  خانه   د،یدی تان، خانه بخرد چون شما خر دوست   لتان، یفام   دیدار نم

  . دیدان شما ارزش خودتان را نم د،یدار بهتر از شما باشد روا نم یاجنبه   یاگر در  ایاز شما باشد، 

مرکز را عدم    د، یاصطالح عمل کن به   تیب   نیو به ا  د ینگاه کن  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل  شل    ن یاگر به ا  اما 

   جسم   یار ی از هش  شتریحضورتان ب  ی اریهش   د،یکرد  دایپ  یبلوغ معنو   د، یشد  شیاندکه فراوان  دید  دیخواه   د،ی کن

  د یبخت بشوند، همه باخوش  همهکه    دیدار روا م  نی. بنابرادینیب عنوان امتداد خدا م شد و ارزش خودتان را به 

شما   چرا شان بخندند.در خانه   دیکار داشته باشند، همه با دیکنند، همه با  خوب زندگ  دیازدواج کنند، همه با
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شما    د،یخند شما نم  کهنیا   ی! چرا؟ براخندند م  خود یب  خندند،  چقدر م   خندد، م   د ینی را بب   ی  دیبرو  دیبا

اگر شما مدیهست  نیغم . تنها روا منه   دیمطمئن باش  د،یدار  سببیب  یشاد  د، ی از درون شاد هست  د،یخند د یدار 

  . دیکنم  یجار را   یها بخندند و شاد باشند بله شاد همۀ آدم 

که ما م   یکار  نیا  اصال ریاست د  نیهم  یبرا  م یکنچه ما را به خودش زنده م  ی. خداوند برا که چه بشود    کند؟

ی؟  مثال   است که م  نیا یخودش را،   یها تیرا در جهان پخش کند. خاص   اشی ما شاد  لۀیوسبه   خواهد     از

فَرِ خداوند را    ست؟یچ  میدان . فَر اصال ما نم ستاست، فَرِ او ا  یداریاست، ب  یورز است، خرد   یشاد   نی آن هم

   باشوه   زیاست، چ   یاکنندهزنده  زیچ  ول  می بن  میتوان هم نم   فیتعر  ی  میدان م  ول   ست؟یکه چ   میدان ما نم

  .ز یچبه همه  رود؟  م  فَرش به چه کس دیآ م  است. وقت

شما، غذا اگر مزه    به زندگ  دیآ م  یامزه   یمثال    کهنی مثل ا  ن،یا  دیکن فضا را باز م  که وقت  دینگاه کن   شما

نفوذ نکند    دیای خداوند، ن  ،. اگر مرکزتان عدم نشود و زندگ شود م  مزهی غذا ب  دینزن  هاهیادو  نیا  نداشته باشد از 

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]   ١١[شل  است    مزهیکه ب  دید  دی هخوا  دیچقدر پول داشته باششما، هر   در زندگ 

ا  ا،ی ب  ا،یب  لحظه هبه: «صال رندان دگرباره»، لحظه دیگو م  ن یهم  ی است. برا  مزهی لحظات ب   ن یو «دگرباره» 

  نباش.  دی که ناام  دهد را هم م  معن

تر ما مهم   م،یکن نم  سهیخودمان را با اجسام مقا  م،یدانم   م،یفهم که ما ارزش خودمان را م   دید  میخواه  پس

تر از  مهم   ، ها، هر آدم در دلتان که آدم  د یکن م  تر از اجسام هستند. اگر شما حس ها مهم آدم  م،ی از جسم هست

  ،  طور کل شما به  یها هستند براتر از انسان مهم   ها، دگیهمان   ها،ت ی. اگر وضعدیکرد  شرفتیپول است، شما پ

   ات یاب  ن یخودتان را. از هم  د یکن  امتحان   د،ینیب پس مرکزتان جسم است، برحسب جسم م  د،ینکرد  شرفتیپس پ

  . د یکار ببرخودتان به  یابیارز  یها را براآن  دیکن ادداشتی جا،ن یا میخوان هم که م 

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



ۀ   برنامه             Program # 898                                              ۸۹۸مشار

  17صفحه: 

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

(شش محور    ١۴[شل  و    ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل    ها ضلعشش   نیبه ا  میدیرس

  دهند  را نشان م  زیچهمه   جا ی مهم هستند که    لیخ   ها ضلعشش   نی. ااساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

قمارباز است  و خودش رد؟یپذ  نم ای ردیپذ واقعاً رِند است و هرلحظه، «دگرباره»، دعوت خداوند را م  که کس

نم   ند، یب نو را م   سِیتلب   ش؟ یها دگ یبه همان  دهی است و چسب  ی کارنه آدم محافظه   ای خداوند را  و    ندیب خودِ 

  .کند عمل م جسم ی اریبرحسب هش

  د، ینیب صفحه هست م   ی که در رو  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]   ١۴[شل  شل    نیا  پس

است، آن   ضلعشش  یانسان داخل    یوجود   قتیاصطالح حقکه به   دینیب با مرکز عدم است، م  ضلعشش

  اَلَست است. ضلعرأس شش 

هستم.   زندگ  ای که من از جنس خداوند    دیکن اعتراف م  دی شما اگر مرکزتان عدم باشد دار  کهن یا  عنی  اَلَست

دارد کار    عن ینفع شماست  خواست خداوند، واقعا به    عنی اصطالح قضا،  به   صورتنیاگر مرکزتان عدم باشد درا

ا  راگ  کند، خداوند در شما دارد کار م   یی. و قدرت شوفاکند م اگر  دعوت را قبول    ن یمرکزتان عدم است. 

  . دیکن م

(شش محور اساس زندگ    ١۴[شل    ضلعشش  نیا  لۀیوس«صال رندان دگرباره، که آن شاه قمار آمد» به  پس

  ن یو ا  دیکه شما از جنس اََلست هست  شود که مرکزش عدم است کامال نشان داده م  با حقیقت وجودی انسان)]

 ذهنلحظه قضاوت من گشا فضا   د،یهست  می چرا که شما تسل  د،یکنار و قضاوت خداوند را گرفت   دیرا گذاشت  تان

مرکِز عدم    نیلحظه هم  نی. و قلم خداوند در اکند دارد کار م   شود، و و مبش  ،زندگ  ییشوفا  یرویو ن  دیشد

  رون یکه در ب یز یبه فکر و عملتان و آن چ دیزیر شما خردتان را م ییبایو به ز کندمنعکس م   رونیشما را در ب

ن   دینیآفر م ب  یواقعاً سازنده است، خوب است،  و    میو تسل  شوند م  دردیب  هات یوضع   است.  دردیاست، 
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زنده    یسوبه  واشیواشیکه ذهنتان خاموش است. و    دیشو و مرتب متوجه م  دیدهرا مرتب ادامه م   ییگشافضا 

    .دیرو او، م  واقع زنده شدن به اوست و فراوانخداوند که در  داشتِ شدن به گرام

برعکسش اتفاق   دینگه دار  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل    دهی اگر مرکز را همان  منتها

  د ی نیب را م  لحظهن یلباس ا   عنی.  دینیب را م   سیو تلب   د،ی کن وخوب م بد   د، یکن لحظه شما قضاوت م  نی. اافتد م

  . دیخواه م   از آن زندگ د،یهست  دهیبا آن همان  د،ینیب لحظه را م نی ا تیو وضع  دیکن و توجه م 

َفکان کار  . و کن شود آن به ضررتان تمام م  د، یده و به قضا تن نم  ستیکه طرح خداوند چ  دیدان نم   نیبنابرا

بد مجف   کند، نم بد م  سد،ینو الْقَلَم    ذهنتان   د، یشو نم  می تسل  د،یشو تر مشما بازهم سفت   افتد،  اتفاقات 

ا  اصل  قصود از م  طور ن ی هم  زند، دائمًا فعال است، حرف م به  ب  نیآمدنتان  به  زنده شدن    ت ی نهای جهان که 

  . دیشو خداوند بود محروم م

  .می دیرا فهم  تیب نیا معن  پس

  رندان دگرباره، كه آن شاه قمار آمد  صال
  تَلبيس نو دارد، همانست او كه پار آمد  اگر 

  ) ۵٨٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و    دیاندک، که شما غزل را بشنو  اریاگر هم آوردم بس  ر ید  تِیمن ب  اتیاب  نیو ب  م یدوم را بخوان  تیب  میرو م

  : دیگو دوم م  تی. بدیربط بده  ریدبه هم   د،ی را خوب بفهم  اتیو ارتباط اب  دیغزل را از اول تا آخر خودتان بخوان

  خواره شاه خونرندان كيست اين كاره؟ كه پيِش  ز
  بندد دگرباره كه اينك وقتِ كار آمد  ميان

  ) ۵٨٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  کاره: اهل عمل، اهل کار نیا

  بودن، کمر همت بستن  یانجام کار  ی: سخت پبستنان یم

   عن یاست،    خوارهشاه ما خون   ن یکار را. ا  کند م  فیاهل کار است؟ و خودش تعر  کسشما چه    ن یب  دیگو م

م  همان  خواهد خداوند  بر  ها دگیخون  «مزدیرا  برا  عنی  بستن»ان ی .  بستن  دوباره    ی انجام کار  یکمرِهمت  و 

م  دینیب م را  م  آورد، «دگرباره»  بشود،  متعهد  دوباره  تصم  رد،یب  می تصم  تعهدانهدوباره،  برنگردد،    مشی از 

  .ردینگ  میذهنش تصم  لۀیوسبه
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  ست یشما، ده سال، ب  دیدار  لحظه وقِت کار است، هر سنّ  نیکه هم  ست؟یچ  اش بندد دگرباره» معن  «ميان

لحظه است. دارد سؤال    نی وقتِ کار من هم  د ییگو م  د یشنو را م  ن یسال، پنجاه سال، شصت سال، که اآلن ا

  .کند م

توجه   دهد که ذهنتان نشان م  یزیچ   آن   د،یبود که شاه قمار آمده، شما به ظاهرش توجه نکن  دعوت عموم   قبل

خودش را   جا به بعد هم هبوده است. از آن   نیروز الست هم هم  همان است که از اول بوده، حت  نیا  د،ینکن

به    د،یکن نو نگاه م   سِیشما به تَلب  خودش را به شما نشان بدهد ول  خواهد نشان داده به شما، هرلحظه م

  . دیکن  نگاه م دیجد  لباسِ ذهن 

در    من،   دییاگر بو  دیتوجه کن  د؟ یکار را بن   نیا  دی خواه م   دیشنو از شما که اآلن م   یکدام   کند سؤال م  حاال 

از پدرم    شیسال پ  که حاال از آن کوچولوها، س  دییبو  دیتوان نم   ری. ددیکار باشمحافظه   دیصورت نبا  نیا

 نینه ا  شود، چه م   مینیحاال بب  میانداز را م  نیاست، ا  ر بهت  ندازمیرنجش را ب  نیا  دیی گو بودم، راست م   دهیرنج 

  .شود نم

  د ی را با یز یچلحظه که چه   ن یفَکان، به شما نشان خواهد داد در اهمان قُمارباز و کن   عنیبا قانون قضا،    زندگ

خواره  . شاه خون کند خواره دارد نگاه مشاه خون   دیتوجه کن   کاره؟»ن یا  ست ی. «کدیندازی ب  دیهمان را با  د، یندازیب

خودش در مرکز ما    یجا به  دگیمنتها قبول ندارد همان  ‐ است  بانمهر  ست، یخواره نواقعاً که خون ‐ خداوند    عنی

ا در  آخر  غ  نیباشد.  خلقت  کس   ریجهانِ  شما  انسان  م  از  م   وانی ح  ای  د،یشناس  را  را    درخت  د،یشناس را 

باشد؟ فقط ما    ر ید  زیاز خدا چ   ر یکه مرکزش غ  د یرا خبر دار  ی زیچ   یی جا ی  د، یشناس را م    اهی گ د،یشناس م

  غلط است.  نی. امی را گذاشت  ذهنمن   هاانسان

از    ر یاند که در مرکزتان غبزرگان ما، همه از دم گفته   ۀ یبق   ، بزرگان مثل موالنا، حافظ، عطار، فردوس  خُوب، 

تا، صدتا خدا هست،  نگفتند ده   چیخدا هست، ه   دانه یاند  گفته   هان یهمۀ د  ها، نیهمۀ د   ن،یباشد. د  دیخدا نبا

   ن ی«اََلست». هر د  م ییگو ما م  ، و تو از جنس آن هست  شد مرکزت با  د یاند همان خدا باو گفته   ، ییتای  ی هانید

  .زند حرف م  زبان خاص یبه 

   ما مهمان   دیاوریب  فینامه فرستاده، گفته تشرچون اآلن دعوت   کند کم م   میشاه اگر ما فضا را باز کن  پس

کن،    ییمن، تو مرکزت را عدم کن و شناسا  شِیکه پ  دیگو . منتها م مییآ باشد م  می ما، ما هم گفت ٔ به همه   م،یدار

  . ندازیاآلن ب  نیمکن ه  یینکن، آن را شناسا ییاسابا ذهنت شن ریتو د دی کن ییشناسا میگو هرچه را که من م
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  نندگان یهستند. از شما ب   اصطالحات مهم   هانیخواره»، «وقتِ کار» ا«خون   کاره»،ن یبندد دگرباره»، «ا  انی «م

نفاق    آورد،  درنم  دگ یانداختن همان   یاَدا  کند، نم   دیتقل  ند،یب را تکلّف نم   نیاست؟ ا  کارهنیهست که ا  کسچه 

خواره است،  شاه خون   شیکه پ   کند و درک م   اندازد نم  ول  اندازم من دارم م   دیمردم بو  شیپ  رود نم   کند، نم

  . کند خواره دارد نگاه مشاه خون  ای کار باشد حرف راست بزند درست  دیکامال با ای

کزتان عدم  شما مر کند با عمل و بودن، وقت دیتعهد را تجد نیلحظه ابهو لحظه دیهمت ببندد با تعهدِ شد  کمرِ

  ان ی «م  دیگو م   ن یهم  یبرا  د، یواقعاً متعهد هست   دیکن تعهد را اجرا م   دیدار  د،یانداز م   د،یکن است و عمل م

بندد» ه   م  انی م را انداخت   نیدوباره ا  یبند،  ت م   ه دوبارکمر هم یآن    یبند    را. و معن  کارها    نیهمۀ ا

  .ریوقت کار است. خُوب د   کنم، که من دارم کار م ست؟ یچ

عدم کردنِ مرکز، شما    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  را با    هان یچنقطه  نیا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل   

  ی دنبال کارت، همان کارها   یبِرو   به برنامه گوش بده  یی ایساعت ب   یکه    نیا  بله، نه   ام،کاره   نیمن ا  دییگو م

کمر همت    و  کند خواره، خداوند دارد نگاه م که شاه خون   دیدان است، م   دارکنندهی ب  اتیاب  نیو ا  را بن   قبل

  چون وقت کار است.   باز کن دیکمر را نبا نیا ،بست

  بستم انی م یسب دستم، كه من بار ساق ایب
  آمد  اری جانِ تو كه تا هستم مرا عشق اخت به

  ) ۵٨٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 بدستس : مبارک و خوش دست، دستچابمن ی  

دست است من سب   ساق  دست هستم.نه که من سب   ا،یدست بسب   ساق   یا  عن یسب دستم»    ساق  ای«ب

  افتد،  اتفاقات خوب م  کند، با مرکزِ عدم، به من کم م  رمیگ م  من از او م  دستش مبارک است و وقت  عنی

اآلن    ، ی. من  ای دستِ من بسب    ساق  یمن! ا  د، یخواست ها هستم که شما م که من از آن آدم  د،ییگو شما م

  کنم.  ییرا شناسا ذهن)](افسانه من  ٩[شل    میها دگیام کمر همت ببندم و همان گرفته  میتصم 

[شل  که با استفاده از جانِ تو    دهد را هم م   معن  نیا  طور ن یبه جان تو قسم. هم   عن یجانِ تو»، به جان تو    «به

مرکزم عدم است، از جانِ تو، از قدرتِ     وقت  کهن یا  یخودم. برا  ذهننه جاِن من   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠

. «به جاِن تو که تا  کنمتو استفاده م  عقلتو،    تِیتو، از هدا  تِی امنِ از حس   کنم، تو، از خرِد تو دارم استفاده م

لحظه انسان    ن یکه ا  د یگوخواهم کرد. پس دارد م   اریکه من هستم، من فقط عشق تو را اخت    زمانهستم»، تا  
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  ا ی   ذهن)](افسانه من   ٩[شل  سمِت جهان  کند، برود به   اریاخت   دهد را که ذهن نشان م یزیچ  دارد، آن   اری اخت

تو در    عن یو گذاشتن عدم    یی لحظه فضاگشا  ن یا  در  ارمی من اخت   دیگو م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    نیا

  ن یشدن با خداوند. در ا  ی  عنیبشوم. عشق هم    یاست که با تو    نیا  ارمی لحظه اخت  نیمرکزم است. من ا

  مرکز عدم بشود.  دیکار با نیا یلحظه برا

  ه یبق   ،کن فضا را باز م  ،کن و خودت اقدام م   ایخداوند، ب  یدسِت من، ا سب   ساق   ی: ا دییگو شما م  پس

باالتر از جانِ    خورم، گرفتم، که دارم به جانِ تو قسم م  م یلحظه متعهدانه تصم   نیکه من در ا  کن را اجرا م  تیب

جهان انتخاب خواهم     عنی   دهد که ذهنم نشان م  یزی چ  آن   یجا لحظه تو را به   نیا  ن، یکه پس از ا  ست،یتو ن

 ار ی ان را انتخاب نخواهم کرد، من فقط تو را انتخاب خواهم کرد. «به جان تو که تا هستم مرا عشق اختکرد، جه 

را بن  نیا  دیتوان آمد»، شما م تنها ساقدیتوان حتماً م  د؟یکار   .   بخداوند    من،یدست در جهان، خوش س

جسم    یاز    ، دگیهمان  یکه از    یا است؟ نه. هر م   منیدست است؟ خوش جهان هم خوش   نی ا است. ساق

ما    یذهن دردزا است. اصال دردها  یها خواهد کرد. تمام خوش   جادیدرد ا  د،یریگم  دهد که ذهنتان نشان م 

  .  دیآ ما م  یها دگیاز همان

 م ی بستم، تصم  انی است، من م  من یتو خوش   که م   یا ساق  یدستِ من، ا سب   ساق  ی : ادییگو شما م  پس

لحظه انتخاب کنم و آن را بذارم مرکزم    نیشده را در اطرافِ اتفاق اگشوده   یفضا   ن یفتم، متعهدانه پس از اگر

 ۀ ندیاز تو، که نما  ری. من غرمیو قدرتم را ب  تیداو ه  تی جا عقلم را، حِس امناز آن   رم،یجا خردم را بو از آن

را    معن   نیا  تیدر مرکزم قرار نخواهم داد. ب  شناسمجهان را که با ذهنم م   نیاز ا  یز یچچ یتو عدم است، ه

که    می نی. فقط بب دیتوان البته که م  د،یریپس ب  د؟یریلحظه ب  نیدر ا  دیتوان م   می چون تصم. شما هم دهد م

  :دهد و خودش ادامه م  د؟یشن تعهدتان را نم د؟یبند کمرِ همت م د؟یبند م  انی نه؟ م ا ی دیریگ م

  دمییچو خار و گل برو دم،یگلزارِ تو را د چو
  خارم سوخت در عشقت، گلم بر تو نثار آمد  چو

  ) ۵٨٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

گلزارِ او را    د،یشو م  میتسل  د،یکن شما فضا را درست باز م  بارن یاول  یبرا  گلزاِر او، وقت  دم،یگلزارِ تو را د  وقت

.  م ینیب جهان را خارستان م   نی، اذهن)] (افسانه من   ٩[شل  ما    م ینیب م  ها دگیهمان  قی . وگرنه از طردینیب م

  ی ز یاست. با هر چ  مطلبِ مهم   نیباشد، ا  ادمانی   کند، م  جادیدرد ا  دگ ی. هر همانستیجهان خارستان ن   نیا

  جه یدر مرکزت باشد. در نت   دینبا  زیمرکزت و آن چ  دیآ م  کهن یا  یچرا؟ برا  کند،م   جادیدرد ا  یبشو  دهیهمان 
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بذار   ز یهرچ مرکزت  در  ا  یرا  است، درد  فکر  از جنسِ  چ شود م  جادیکه  پانصدتا  در   دیارا گذاشته   زی. شما 

  ش ی دردها  د،ینیب را م    دگیهمان   ی   دیکن . خوب معلوم است، هرجا که نگاه مدیدار  ردمرکزتان، پانصد جور د

ا  باشد، بعض  نفر چشمش درد داشته   ی  کهنیرست مثل اهمراه است. د   هم هست     چشم  یهامرض   نی از 

  .برد ملذت ن  یز یچچ یه دن یاز د شود، با درد همراه م ند،یب با درد م کند  را که آدم نگاه م  زیهرچ

نه    مان،ی باز خوردنمان، نه از عشق. نه از  میبر لذت نم  یاتجربه  چیاز ه  ز،یچچیه  دنِ یهم، ما از د  ذهنمن   در

زندگ  با همسرمان    مان، از  از برخوردمان  از   طور کلبه   ای  مان،ی با مشتر   ایمان  بچه   اینه  نه   اصال با مردم، 

ما را احاطه کرده   ذهنمن   یدردها   م،ی نیب م  ذهن)](افسانه من  ٩[شل    نینه از خودمان، چرا؟ با ا  مان،یی تنها

گلستان است، آن   جان یا  ست،یخارستان ن جان یبابا ا  می شو متوجه م  دفعه ی  ییگشافضا   نیاست. پس در اول

  .م یما زشتش کرد  باست،یز زی چهم گلستانِ خداست، همه 

(حقیقت    ١٠[شل    میکرد  ییگشاکه ما فضا   پس اآلن از وقت  دم»،ییچو خار و گل برو  دم،یگلزارِ تو را د  «چو

دردمندش است.   ایدردورز آن است  یو فضا  ذهنمن ن ی که هم میخار دار یکه ما  مینیب ، م وجودی انسان)]

که فضا   واشیواشی  دم»،ییچو خار و گل برو دم،یشده است. «چو گلزارِ تو را دگشوده یفضا  نیو گل ما هم هم

  ن یمرکزم، ا  گذارم تو را م   وقت  نمیب و م   جانیهم هست ا  یخار   یمن گل هستم و    نم یب من م  شود،  باز م

.  سوزد  خار در عشق او م  د،یگو م   چه   د ینیب چو خارم سوخت در عشقت»، م  ن«ی. و بنابراسوزد خار هم دارد م

  ع، یوس  تینهای ب  خال  یفضا  یرفت، بعد آن موقع شدم    نیاز ب  دش  حل شد، متالش   وقت  ام ذهنمن   عنی

  ساده.   لیفضا نثارِ خداوند شد، خ  نیبه خدا زنده شدم و در واقع ا عنی

  م، یاو زنده شد  تِینهایما به ب  که آخرِسر وقت   د ینیبخارم سوخت در عشقت، گلم بر تو نثار آمد»، پس م   «چو

. در  کند ده مجهان ما را غصب کرده، از ما سوءاستفا  ن ی. اآلن امیست یجهان ن  نیماِل ا  م،یما مالِ خداوند هست

 دارد است داستان فَرج؟ خداوند روا نم   ادتانیکند.   به ما تجاوز م  یجورجهان چه   نی که ا  میدیدفتر ششم د  ۀقص

در عشقتان بسوزد و تماماً    تان ذهنخارِ من   نیتا ا  دیاستفاده کن  بایغزل ز  نی. پس شما از امیبشو  یطور نیکه ما ا

  . دی و آن را نثار خداوند کن دیکه هست  د،یگل بشو

     پایان بخش اول    
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  انگیزی، ز فتنه بازنگریزی پیاپی فتنه
  ولی این بار دانستم كه یارِ من عیار آمد 

  ) ۵٨٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

ترینشان همین یعقوب لیث  مهم این خاصیت عیاران که ی از    کند بهمعن همان عیار، چاب و اشاره م عیار به

کار را  کردند و سریع اینزدند به کاروانیان و غارت م برد مها چاب بودند، کسان بودند که دست بوده، این

 م شدند و البته هرچه که از این کردند و دیده نمراه درمکردند.آوردند، بین فقرا تقسیم م  

توانیم ببینیم، آن را خاصیت عیاری خداوند توصیف کرده و  ند و ما نم ک که خداوند کارش را م جا این در این 

کنیم مرتب ما  کن، ول ما دعوت را که قبول م انگیزی با یای مصدری، یعن درست است که دعوت م فتنه 

  معن آشوب هست. بینیم، فتنه به انگیزی تو را م فتنه 

 ه پس بنابراین معن ی اش این است که شما وقت را شناسایی م مانیدگ کنید، مذره آرامش  اندازید و ی

 کنید، دوباره آشوب در دلتان برپیدا م پا م برپا م شود، ک .کند؟ زندگ  

 اش را هم بشناسیم.  هم بشناسیم، بعدی  اش رااش را هم بشناسیم، بعدی خواهد بعدی چرا؟ م  

درپی است، این کلمه پیاپی  انگیزی خداوند و آشوب انداختنش، پی اید رِند بشوید، این فتنه اگر شما انتخاب کرده 

لحظه دعوت کردی،  بهام، لحظهانگیزی، من هم که از فتنه نگریخته سرهم فتنه همین است دیر. پیاپی، پشت

 ی من هم نگریختم. ول ر، آن چیست؟ که تو فتنه مخودت را نشان  چیزی را اآلن یاد گرفتم دی انگیزی، ول

  ده، من دیر نباید با ذهنم تو را ببینم. م ن

 دنبال این م گشتم که ببینم تو چه قبال آیی، چهجوری م جوری عوض م چه را عوض م ،ر،  کن؟ اآلن دیکن

 نم اری، فهمیدم که تو را نمخواهم ببینم، فهمیدم که تو عی با ذهنم نم ر و این  شود دید، یعنخواهم ببینم دی

تراش را اگر شما بیرید که با ذهنتان پیشرفتتان را اندازه نگیرید، با ذهنتان خداوند را نبینید و دلیل   تصمیم

جایش غلط است هنوز، من دارم  جایم درست شده، آن جا، این نکنید، هان خداوند به من کم کرده ببین این

 کنم که آن را هم درست کند، این فضاگشایی م هم با ذهن کار کردن و با ذهن    ها باز ین کند. اطوری کار نم

  اندازه گرفتن است.  

 شما باید بفهمید که آشوب که برپا م م زندگ شود یعن چیزی را شناسایی کنید، بیندازید،  خواهد شما ی

از    کند شما این را بیندازید،جوری کم م خواهید ببینید که او چه که م دوباره آشوب آمد باید بیندازید. این
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کند و این را  جوری کار م برد. من باید بفهمم این خداوند چهنظر کنید، چون شما را به ذهن م کار صرف این

  بنویسم، به مردم هم یاد بدهم، همچین چیزی نیست. 

  انگیزی، ز فتنه بازنگریزی پیاپی فتنه
  ولی این بار دانستم كه یارِ من عیار آمد 

  ) ۵٨٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

کن، از کجا آمدی، ول  کار م گشتم ببینم چه ها را پذیرفتم و اذیت شدم، ه دنبال تو م همه که فتنه س از این پ

 اآلن فهمیدم تو درست م خودت را نشان نم ول ،کن م ر دنبال دیدن تو با ذهنم نیستم، یعندی .خواهم  ده

  د، پس من راحت شدم.  تواند ببینهم که ذهن است نم تبدیل بشوم به تو، آن 

به  این خدا چیست؟ چه وسیلۀ ذهنم برداشته شد، چون ذهن من م فشار از روی من  تغییر  گفت، آخر  جوری 

 دهد واقعاً؟ چه م همه فضاگشایی  چیز را تغییر داده؟ پیشرفت شما چه بوده؟ اینشود دیدش؟ حاال چه جوری م

 اش چه بوده؟ یا کند، فایده کردی، ذهن سؤال م همه موالنا گوش کردی به کنند، آقا، خانم، اینمردم سؤال م

تر ات بزرگ ات شده، خانه هایی که در زندگ مادی ما بویید ببینیم که آن تفاوت ملموس که کردی، آن پیشرفت

شده؟ پولت بیشتر شده؟ مقامت باالتر رفته؟ ماشینت نوتر شده؟ آخرین مدل شده؟ خوب این چه فایده دارد  

  طوری نیست. این این؟

 ی یعن دانستم»،  بار  این   با کاروان  «ولی بازرگان که  بازرگان،  بفهمید، مثل آن  بدانید،  باید،  روزی شما 

 م ها دست رود، شاید مدت رود، اموالش به غارت م ار را ببیند،  برد به او زده شده، مخواسته دزد را ببیند، عی

 اآلن م ول تواند بشناسد بیند نم و نم اران، حمله مدزدها، عی بیند، وقتکنند، م اش را نشیند چایی رود م

 م ذار ببرند، من که این خورد، مگوید ب بنشینیم استراحت کنیم، چایی بخوریم، این ها را نم ها  توانم ببینم. اقال

  هم بدزدند ببرند. 

 ام را بخ گویید که، من با خیال راحت بنشینم، چایی شما م  ورم، استراحت کنم، خداوند درست کند من را، اصال

 خواهم بدانم چه نم یری، این  چیز را درست مو اندازه ب بدان کند، کدام را باید بیندازم، چون اگر بخواه

ترین مانع یا اهرم است که شیطان از  گویم بزرگ ترین، من م وسیلۀ ذهنتان بزرگ گیری پیشرفت شما به اندازه

کنیم، نتایج مادی  طور معنوی م که ما، به  کاری خواهیم توجیه کنیم که، اینکه ما م برای این  کند.فاده م آن است

اید، کار را فهمیدید و نکردید، به این بیت عمل کرده کار غلط است. حاال اگر شما، غلط بودن ایندارد و این 

    دانیم ما.این حالت فتنه را بد م  حالت ما، اصال در   «ولی این بار دانستم كه یارِ من عیار آمد» پس در این



ۀ   برنامه             Program # 898                                              ۸۹۸مشار

  25صفحه: 

 و شما م چه؟ ی داریم. فتنه یعن دانید، همه ما پارِک ذهن م شما را، به خواهد پارککس هم بریزد،  ذهن

  بینید که آشوب آمد، آن چیزی که در ذهنتان دفعه م کنید، ی طوری که چیدید در ذهنتان، همه را کنترل م آن

این باید  این چیده بودید، همسرم  باشد،  رفتار کند، بچه طوری  این طوری  باید  هایم باید  طوری باشد، فامیلام 

طوری باشد، آشوب برپا  طوری باشند، کارم باید اینطوری باشم، چیزها باید اینطوری باشند، خودم باید ایناین

  توانید کنترلشان کنید. نم  اند و شماها، تغییر اساس کرده شد، چرا؟ بعض از این 

کردی و  گشت، توجیه م گر م گوید، خداوند است. حاال، ه مرتب دنبالِ آشوب گر دارد م درنتیجه، این آشوب 

لحظه بود، فضا باز  ها که تلبیسِ ایناآلن فهمیدی، اگر تسلیم شدی، تسلیم خداوند شدی و در اطراف آشوب 

شود دید او را. بهتر است که  ت که یارِ شما، یعن خداوند، عیار است نم کردی، باالخره شما هم خواهید دانس

وسیلۀ ذهنم من  کند، بهجوری کار م آید و قضا چه دهد و ک م کار را انجام م جوری ایناصال از نتایج کار و چه 

  نظر کنم و توجیه نکنم.صرف 

 دانید که ما بهاما م آیوسیلۀ ذهن از فتنه بدِمان م د، م نشوید، دست  گوییم آقا ما زندگ مان را چیدیم، نزدی

 شما، که امروز گفت جلوی شما  انگیزی نکنید. فتنه شود، فتنهبزنید این خراب م درست در نزدی انگیز اصل

بینید نه همسرتان  هم خواهد ریخت. م چیز را به خواره است، خود خداوند است. با ی زلزله همه نشسته، خون 

  طوری است. کردید آنبل کنترل است، نه مردم قابل کنترل هستند، نه آن چیزی که شما فکر م قا

 که فضا را باز م و کس ر، من  کند، فتنه را دوست دارد. مفتنه دی ر، یفتنه دی گوید خداوندا، دوباره ی

 دارم شناسایی م کنم. اصال   نم جور دانم چه خواهم هم شما را ببینم، نم ی کار م همین فتنه که م ،اندازی  کن

  طوری باشید شما هم. خوب است، خدا را شر، این

 گوید: و خودش دارد م  

  اگر بر رو زند یارم، رخ دیر به پیش آرم 
  ازیرا رنگِ رخسارم ز دستش آبدار آمد 

  ) ۵٨٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 و این حرف مسیح است م این گوید،  دانید که م واکنش نشان  زند، آن ورت را م چه؟ یعن ور را برگردان. یعن

زند، صورت م که ی اتفاق بیفتد، کس سیل به محض این ذهن است. بهنده، چون واکنش کار ذهن است، من 

  زند. که کس سیل به صورتتان م این نماد است، نه این 
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موالنا هم عین مسیح حرف م ضربه گوید  زند. دارد م ی کس ای  که، این فضا را گشودی، فضا را گشودی، ی

 به شما م کند، نبند، چون ببندی، این داری از جنس  زند، ذهنتان این را ضربه، توهین، تحقیر، ضرر تفسیر م

 ؟ ذهن مر تعهد نکردی که همیشه باز نگه داری، از جنس خداوند باششوی دوباره. م  

های شما را که در سطح  وجود خواهد آورد، «بر رو زند یارم» یعن ی از همانیدگ هایی به پس بنابراین، فتنه 

 خداوند  است، رو است، جزو این تلبیس است، ذهنت نشان م یرد. «اگر بر رو زند یارم» یعندهد، نشانه ب

طرفم را هم بزن.  یم این گوگردانم، م طرفم را برم که ناله کنم، شایت کنم، آن ی سیل به من بزند، بدون این

  طرف را. طرف را، دوباره این طرف را، دوباره این زد این

 ن است بعضزیر پا له بشویم؟ پس دفاع ما  ها که اآلن منمم آقا یعن چه؟ ما  ذهن دارند، اعتراض کنند 

فضای  این  از  دفاعتان  بذارید  چه؟   یعن ظالمان   فضگشودهدرمقابل باشد  یادمان  بیاید.  شده  گشودهای شده 

 اش این نیست که شما، این معن قدر نرم هستید که از حقتان نم اش این نیست  توانید دفاع کنید، تسلیم معن

 نم که، شما حت تسلیم  توانید جنگ کنید. شما م توانید شمشیر بردارید در حالت تسلیم، جنگ کنید، ول

  اگر مجبور باشید از خودتان دفاع کنید.   باشید.

طور بنشینید نگاه کنید بویید بدزدد،  اش این نیست که اگر کس آمد پول شما را شب بدزدد شما همین ن معن ای

شده انجام بدهید. به پلیس  نه، شما هرچه در توان دارید کوشش دارید، درحال تسلیم، درحال فضای گشوده 

که فضاگشایی  دهد درحال را برداشته، نمزنگ بزنید اگر سالح دارید از خودتان دفاع کنید. اگر کس پول شما  

 م استفاده م ری پیدا کنید که پولتان  کنید، بروید متوسل به قانون بشوید. یا راه کنید، از خرد زندگهای دی

تان استفاده کنید. همیشه باید از خرد  ذهن گوید مبادا از عقل من گوید، م ها را نم را بیرید. توجه کنید این 

  ستفاده کنید ول حقتان را بیرید. زندگ ا

 ر به پیش آرم» واکنش نشان نمدی اگر بر رو زند یارم، رخ» دهم، به ذهن نم کنم. روم، درد ایجاد نم  

جا همۀ چهار بعد بیرون من است.  که رنگ رخسار من، حاال رخسار در این«ازیرا رنگ رخسارم» چرا؟ برای این

  ، نماد است این.  رخسار واقعاً این صورت نیست

 من، آبرویم، حیثیتم، آن م که برای من مهم است در این چهار    چيز   گوید: آبروی صورت من، آب من، سالمت

دهد در این  چیز که ظاهر من نشان م   طور کل آن بعد، در تنم، در فکرم، در هیجانم، احساساتم، در جانم، و به

ها باید سیل بخورم یعن یار،  آید. بعض موقع چیز م ور چه از آن   کهجهان است، رنگ این بستگ دارد به این 
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 بزند. م گوید برای این خداوند، به من سیل او  که رنگ رخسار من آبش را، آبرویش را سالمت اش را از سیل

 یا بهگیرد. باید دست او به من بخورد یا به م صورت سیل دهم.صورت نوازش، پس من واکنش نشان نم  

  اگر بر رو زند یارم، رخ دیر به پیش آرم 
  ازیرا رنگِ رخسارم ز دستش آبدار آمد 

  ) ۵٨٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

دست معشوق باید به من بخورد، برای این کار باید مرکز من عدم باشد، و مبادا مرکز من از عدم بیرون بیاید و  

ام را از عدم بردارم بذارم مهم باشد که من توجه   قدردهد اینکه ذهنم نشان م   ی جسم باشد. یعن چیزی 

 پیش آمد، «صال رندان دگرباره» بدانید که خداوند دوباره روی آن، و من م دانم این پیش خواهد آمد، وقت

 کند که شما بیایید فضا را باز کنید. برای این دعوت م  زند؟ نه، نه. کار شما را کتک م  

 و دردهتمام سیل جو  ایی که برای ما هست برای بیداری ماست. دوباره یادمان باشد خداوند نه انتقام های زندگ

 است نه کینه به دل م ماست که مرتب مرکز ما از عدم در م گیرد، و این سفت شود و اين بالها را آید جسم م

 آورد، و ذهن ما اینسر ما م ها را تفسير م گیرد کینه دارد. کند که خداوند دارد از ما انتقام م  

جو است،  نما هم درست کرده که هم کینه ذهن ساخته و براساس آن ی خداوند انسان انسان در ذهنش ی من 

  جو است. هم انتقام 

 هم ما را احاطه کرده هم خودش را نفوذ داده به درحالت ما، همه   که زندگخواهد ما را درست کند. این  اش م

اش این است که ما شود و معن ذهن خرج م وسیلۀ من اب ما، در جهت ضرر ما بهارادۀ آزاد ما، قدرت انتخ 

  بفهمیم که ما نباید مرکز همانیده داشته باشیم و از طریق آن ببينيم.  

 ذاریم. به   بینیم این کار به ما ضرر خواهد زد و این را نباید بههرموقع از طریق مرکز همانیده محساب خدا ب 

دهیم، بیش از حد  هویت شدیم با جهان، بیش از حد آن را کش م بذاریم که بیش از حد هم   حساب خودمان

 کنیم، بیش از حد تحت تأثیر مردم هستیم که من تقليد م دارند. خلوت نم کنیم، خودمان را محافظت  ذهن

 پیغام کنیم، درمعرض فیلم نم کنند،  ذهن م قینات من ذهن دارند و تلهای مضر که من ها و آدم ها، صداها، 

 تلقینات مضر مدهیم و مواظب این کار نیستیم، پرهیز نداریم. کنند قرار م  

 شما اگر م ویید من این یعنجور  خواهید خودتان را نجات بدهید باید خودتان هشیارانه و خردمندانه بنشینید ب

که من پهلوان  نم، اصال روی من اثر ندارد برای این بیچیز را م ذهن: من همه بینم. نه مثل ی من ها را نم فیلم 
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گوید وقت سیل  جا هم که م ضمن این حرف، حرف حضرت مسیح هم هست. آن چو چیزی. درهستم! نیست هم 

 به این صورتت م ر گفتیم به زنند این صورتت را برگردان، معناش عدم واکنش است، دی .اندازۀ کاف  

  ام توست این سینهتویی شاها و دیرینه، مق 
تو نزار آمد گویی کجا بودی؟ که جان بینم  

  ) ۵٨٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

لحاظ زمان  حاال دیر شناسایی کردیم. شاها، خداوندا، آن باشندۀ ازل، ابدی و قدیم تو هست، نه قدیم به 

  .این لحظه تو هست  صورتروانشناخت، اویی که همیشه بوده به

مقام یا مقام یعن محل اقامت، محل اقامت توست این سینۀ من، قلب من، دل من، مقام توست این سینه، 

 قام هم متوانستیم بخوانیم. م  

 همه مدت  گویی کجا بودی تا حاال؟ چطور خودت را نشان ندادی؟ کجا رفته بودی؟ که اینحاال واقعاً خدایا نم 

جا  تو جدا بودم این جان من ضعیف و ناتوان شد. خیل درد کشیدم کجا بودی تو؟ کجا بوده؟ همین   که من از

    ذهن)](افسانه من  ٩[شل بوده، تو توی ذهنت بودی 

 ما اآلن م همه   گویدفهمیم که او همیشه با ما بوده فقط او بوده. برای همین م تو هست چیز  که تویی شاها، اصال

  چیز تو هست و قدیم هست. تو هست، در همه 

ذهن، این حادث است جدید است، من چطور متوجه نشدم که این را من  نام من که من ساختم به   این چیزی 

 توانم تو را بشناسم. ساختم؟ این من نیستم، و با این نم  

یعن جایاه اقامت توست،    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  این سینه»    «تویی شاها و دیرینه، مقام توست

 را عدم م من مرکزم  را خال مپس  درونم  و خال نگه م کنم، فضای  اینکنم  تو  تا  این  دارم،  نه   ،باش جا 

 ل  ها! همانیدگافسانه من  ٩[ش)[(ذهن  ل  گویی کجا بودی؟  تو به من نمش]ان)] (حقیقت وجودی انس  ١٠  

قدرت  همه درد کشیدم، جانم ناتوان شد، بی ذهن داشتم و تو را در مرکزم نداشتم اینهمه مدت که من که من این 

اش غم داشتم، کس نبود مرا  کردم، همه عقل بودم، حس امنیت حس نم بی  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  بودم  

 ساختم، مسهدایت کند، قدرت عمل نداشتم، دائماً مسئله م ئله م همه دشمن درست  ساختم. این دیدم، مانع م

(حقیقت    ١٠[شل  کردم. پس تو کجا بودی؟ جان من دچار این بالها شد بدون تو،  اش درد درست مکردم، همه 
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کنم که عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت تو را دارم،  ول اآلن که تو آمدی خوب من حس م   وجودی انسان)]

  خالق شدم.  سبب دارم،شادی بی 

ها. انعکاسش در  کردند آن قبال چسبیده بودم به باورهای پوسیدۀ خودم، کار نم   ذهن)] (افسانه من   ٩[شل  

(حقیقت    ١٠[شل  که آفریننده شدم    بینم اش درد ایجاد کردم. اآلن مبيرون خیل بد بود پر از درد بود. من همه 

دهد، هر اتفاق  که ذهنم نشان م   سازی، و هرچه تو فکرهای مرا م بینم در این لحظه  اآلن م   وجودی انسان)]

 را با پذیرش من قبول م کنم و با آن برخورد م ر جان من نزار نیست، شاه چه مگوید؟ کنم، دی  

  شهم گوید در این دشتم، تو پنداری که گم گشتم 
الفِ ذوالفقار آمد نمکه صبِر من غ دان  

  ) ۵٨٨ل (مولوی ، دیوان شمس، غز

ها  اصطالح همانیدگ کس هست که از این غالف بهمعن شمشیر تيز هست، و مراد حضور هر جا به ذوالفقار در این 

 م آید بیرون، منتها این مستلزم صبر است. م بینید صبر را تأكيد م گوید: شاه به کند موالنا در این بیت، م

 من م تویی وجود نداشته من  ینگوید: من همیشه اگوید، خداوند به من م جا بودم، همیشه با تو بودم، اصال

  چیز تصوری بود که تو ساخته بودی.  ذهن ی بودم. این من 

صورت  که من را بهات من را گم کرده بودی، برای این«تو پنداری که گم گشتم» تو در ذهنت با فکرهای توهم

 با تو بودمجسم م همیشه خود تو بودم. اآلن که به نصایح موالنا عمل    دیدی، من جسم نیستم، ول همیشه 

 کردیم، به دستورالعمل موالنا و این آگاه موالنا عمل کردیم متوجه م شویم که خداوند همیشه با ما بوده،  بخش

از فکر، و خداوند هم ی    شدهی جسم هستیم، ساخته   خودش بوده و ما هم خودش هستیم و این توهم که ما 

  کند که ما متوجه این موضوع شده از فکر، این غلط است، و مدتهاست خداوند یا زندگ دارد صبر م جسم ساخته 

  ا یو برانِ حضور تو    زیت   ریشمش   عنیغالفِ ذوالفقار است،    نیا  دیگو . و صبر من مسادگ   نیاموضوع به    م،یبشو

   عنی  م،یما به حضور زنده بشو  عن ی رون، یب د یای از غالف ب دیبا ، صورت من جلوه کن من و به  لۀ یوستو به کهنیا

  من.  کردم صبر م د یبا زد،یبر ها دگ یهمه همان 

ها شل   ن یما، که در ا  صبر ما، صبر واقع  م؟یصبر کن  د یما نبا  ا ی صبر کند، آ  قدرنی قرار باشد که خداوند ا  اگر

  ، واقعًا صبر خداوند است. (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  نشان داده شده 
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است. شما     که مصنوع  م،ی نام تحمل و عجله داربه    ی زیچ    ی،  ذهن)] (افسانه من   ٩[شل    ذهندر من   ما

خودمان را    می صبر کن  ذهنبا من   میاهخو  م   ها عجله نکن صبر کن. وقت  مییگو و م   میما عجله دار  دیدید

را انجام   نیا  یآخر که شما قرار بود زود   ، : «آخر پس کلبۀ صندل  مییآ م  ه  م،ی نی بنش  میتوان نم  م،یخور م

  ذهنحضورتان را. من   دیری و اندازه ب  دیبه حضور برس د ییای شما ن  ذهنکه با من   میی گو م   نیهم   ی. براد»یبده

غلط است    نیا  د،یدرصد به حضور زنده شد  ی شما    ردیگ اندازه م  دفعه یو بفهمد،    ردیاندازه ب  تواند که نم 

 دیبا د  برد، کار م خودش را به   یِماد   یارها ی. چون مع رد یگ اندازه م  نیهم   یااصال بر  د،یآ و شما خوشتان نم

  فکان است.  . صبر شما، صبر قضا و کن ستین ذهن . و صبر ما، از جنس صبر من برد کار م خودش را به 

مرکزت، فضا را باز کن،    اور یتو من را ب  دیگو م  عنی.  دهد م   ح یصبر را توض  نیو غزل کامال ا  تیب   نیا  شما،

و عمل     کن محم م  ، کنتعهد را شما امضا م   نیاست و دوباره و دوباره و دوباره ا  ییهرلحظه کار تو فضاگشا

از جنس من، هم عمل   . هم هستکن هم عمل م ، هم به من زنده هست ،ی دار باشندگ و در عمل، هم  کن م

  . به ذهنت عجله کن یرو نم  نشان تعهد است، نشان صبر شماست. ول نی. اکن م

.  ریست دقمار ا  ن یشد شد، نشد نشد، هم  کنم، من فضا را باز م   ست، یبه من مربوط ن   م ییگو م  کهنیاصال مثل ا

  بازم،  م  بازم م  برم، م  برم قمار کنم، حاال م  دیآ من خوشم م  دیگو مبا قمار شروع کرده. قمارباز    لیدل  نیبه ا

به بردوباخت    ادیز  د،یآ . واقعاً قماربازها هم از قمار کردن خوششان مدیآ من از قمار خوشم م  ست،یاصال مهم ن

وگرنه    کند، م  عتادشانم  . همان لذت قمار است که در قمار معمول برند از قمار کردن لذت م  ندارند، ول  زیچ

قمار    ، لذت مصنوع   یقمار     خودشان پول دارند، ول کنند  که قمار م  ییهااز آدم   لیکه. خ   ستیبردوباخت ن 

  .کند که انسان را معتاد م  کند م  جادیدر ذهن ا ، معمول

. هردو قمار  ها دگیبه انداختن همان  کند دارد که آدم را معتاد م  لذت واقع  یقمار هم دوباره     یآن    حاال،

  یی مثبت و سازنده است. منتها قمارِ جان، مرکز عدم، با فضاگشا  ی  نیاست در ذهن، ا  منف  ی  نیاست، ا

  د ی ندار یو کار دیانداز م کند خاب ملحظه انت نیادر   که زندگ  دگیشما هر همان  ر، یعبارتِ دهمراه است. به 

 ،ی که چه شد اصال م  دفعهکه م د ینیب شود .  

که من گم شدم،    ذهن)](افسانه من   ٩[شل   یکه گم گشتم»، تو فکر کرد   یدشتم، تو پندار  نیدر ا  دیگو  «شهم

تا صبر    عن یاست.    ریکه صبر من غالف شمش  دان موضوع را تو نم نیبا تو بودم و ا  شه یمن گم نشده بودم، هم

ما   ر یرا د  نی. اصبر کن دی با د،یآ نم رونیب ریشمش  نیاصطالح ا، به   (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل    نکن

  البته.  میدان م



ۀ   برنامه             Program # 898                                              ۸۹۸مشار

  31صفحه: 

  و خون آمد، غزل پرخون برون آمد  دی بر مرا
  آمد  اریآن د  یِبه سو  ن،یالدّاز من صالح دیبر 

  ) ۵٨٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

شاءاله که . اندیمن را بر  یها  دگی تمام همان  عنی  د،یصبر خدا، من را بر  ریو شمش  ییفضاگشا  نیکه ا  دیگو م

 ن یا  کهن یصورتِ ابه چه صورت؟ به   د،یآمد  رونیشد و شما ب  شما هم پاره شد و متالش  یها  دگیتمام همان

 داند  و م   فهمد را م   نیالدّکه در ما صالح  یصر تنها عن   ؛ی ار ی هش   عنی  نیالدّصالح صورتِ  شما به   یار ی قسمتِ هش

  .  ستین  ذهنمن  ریحضور ماست که د ی اریهش  نیهم

  د ی گو مرد و از من جدا شد رفت. دارد م  نیالدّکه صالح  دیگوم  نیبه اراجع   کنممن فکر نم  ن؛یالدّپس صالح

در   که خدا رفت. پس ما درحال  یسوبه  د،تو آم یسومن جدا شد و به ذهنمن، از من   یاریمن، هش  نیصالح د

،  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل    میکه موالنا داد عمل کن   ییهادستورالعمل   نیاگر ا  م،یکن م   جهان زندگ  نیا

مرکز    قیو از طر   کنند نم  تیما را اذ  ه،یبه حاش  شوند رانده م  ها دگی همان  نیاول ا  نیا  جیتدربه   م،یفضا را باز کن 

   جهان ن یا  یزها ی چ  ای با درد    دگ یهمان   چ یه  افتند،  م  ها دگیتمام همان   م،یکار را ادامه بده  نیو اگر ا  می نیب عدم م

خداوند. در داخل غزل هم بود که من    ی سوبه   رود و م  شود است که از ما جدا م  نیالدّصالح   نیو ا  ماند نم

  و گلم نثار تو شد. ختیخارم ر

  ش ی ها دگیدرست درک کند، خون همان  شد که اگر کس  انی غزل چنان ب  ن یا  عنی«غزل پرخون برون آمد»،   

  ی . برا دیبار، بله هم پانصد بار بخوان  ستیصد بار، دو  میگو که بارها م  ستخواهد شد. همان غزل  ختهیر

که    یمثنو  اتی و از اب  خوانم دوباره م   ار تیاز حاال به بعد هر ب  . ولاوردمی ن  تیب  چی ه   اتیاب  نی هم من ب  نیهم

  ن یب  خواهم است که نم نیکار ا  نیخارج از غزل. علت ا  کنم، م  انیب تانیغزل هست برا یهاتیب نیامربوط به  

و خودتان در ذهنتان    د ینیرا بب   اتی اب  . خواستم شما ارتباط معانندازمی غزل فاصله ب  اتِی اب  نیبنخواستم    ای

  . دیبده وندیهم پبه

  ها ن یشمس که مربوط به ا  وانید  ا ی  ی را از مثنو  اتی و اب  م یکن را دوباره تکرار م  هاتی به ب  م یکن حاال شروع م  بعد

  بود: نیا تیب نی. بله، اول می تا بهتر بفهم میخوان  هستند، م

  رندان دگرباره، كه آن شاه قمار آمد  صال
  تلبيس نو دارد، همانست او كه پار آمد  اگر 

  ) ۵٨٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  : میرا قبال داشت تیب نیا

  نو آرد یوهیش یلحظه و هر ساعت   هر 
  نش یشیپ یوهیو نادرتر زان ش تر نیر یش

  ) ١٢٢٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

از آن مربوط به فرم ماست    روش نو قسمت   نیا  برد، کار مرا به   ییروش نو  یهرلحظه خداوند    میدان ما م   پس

نو است، درواقع   سِی نو که تلب  وۀ یش  ن یا  ماست. ول  فرمی قسمتش مربوط به ب  ی   ند،یبب  تواند که ذهن هم م 

در    دینوِ جد  یها وهی که ش  دی د  دیخواه   د،یاست. اگر شما فضا را باز کن   نشیشیپ  یها وهی و نادرتر از ش  ترن یریش

ش  نیا از  بهتر  آسان   ی هاوه یلحظه  را  و کار شما  است  روزبه کند تر مقبل  وقت.  م  روز  ما،    میشو فضاگشاتر 

  : طورن یهم و .شود تر مآسان  رونیما، در درون و ب  ی برا که زندگ دید می خواه

  یی در آخر زمان کرد طَرب ساز اری
یی او جِدِّ جِد، ظاهِر او باز باطن  

  ) ٣٠١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   شناختکه با زمانِ روان  ذهنانسان، من  ی. براشناختلحظه آخرالزمان است، آخرِ کدام زمان؟ زمان روان  نیا

آخر زمانِ انسان است. پس در    نیبنابرا  ده،یرس   انیانسان به پا  یدرواقع برا  نده،یگذشته و آ   عن ی  کند، کار م 

صورت حضور ناظر به ذهنش  به   تواند را بشناسد، م   ذهنمن   تواند که م   دهی رس  یی دوره که انسان به جا  نیا

 کهن یا  دن یو فهم  ییامان فضاگشا   عنی  یساز کرد. طرب   ییسازدوره طرب   نیخداوند در ا   عنی  ارینگاه کند،  

شده گشوده   یفضا   نیکه جدّ جدّ است، ا  یز یخداوند است، آن چ   ی است، باز  یباز   دهد که ذهن نشان م   ی زیآن چ 

که ذهن نشان    یز یمهم است، آن چ  ن یا  پس  هم خداوند و اتحاد شما همان عشق است.  دیهستاست که هم شما  

  ن. به آ کرد اشاره م تیکه غزل هم با همان ب ست،یاصال مهم ن دهد م

  شناس خواهم که باشد شَه یادهید
  شناسد شاه را در هر لباس  تا

  (منسوب به موالنا)   

شناس  که شاه   خواهم م  من چشم  دیگو دارد. پس م   ت یهمچون ب  ی منسوب به موالناست، عطار هم    تیب  نیا

آن پوشانده خداوند را؛   کهن یا  یلباس خداوند است، که برا  دهد لحظه، ذهن هرچه نشان م  ن یدر ا  عن یباشد  

در    خواهم من م  ست، یلباس مهم ن  آن  دهد، ذهن من نشان م   عنی  دهیلحظه خداوند پوش  نیکه در ا  هر لباس 
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  خواهم  من م  خداوند را در هر لباس   نی. پس بنابرانمیآن مرکز عدم را بب   نم،یرا بب  ریز  یآن فضا  هر لباس

  . دیآدست مبا مرکز عدم به  همچو چشم  خواهم،م  م، من همچو چشم بشناس

طور عین، تا شاه را در هر لباس بشناسد در این لحظه.  شناس» یعن خداشناس به ای خواهم که باشد شَه «دیده

کن  های مختلف لباس او است به لباس نگاه نآورد، وضعیت وجود م های مختلف به در این لحظه شاه وضعیت

  طور این بیت: شده نگاه کن و نگذار آن لباس شما را گول بزند و توجه شما را بدزدد. همین به فضای گشوده

  ای؟ای، در صرفه چون افتادهگر تو مقامرزاده
  گری رسوا بود، خاصه که با خوبِ خُتَن صرفه

  ) ١٧٩۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  قمارباززاده، فرزندِ شخصِ قمارباز.  زاده یعن مقامر 
  خُتَن: شهری در ترکستان چین که زیبارویاِن آن معروف بودند.

  ذهن ما.  خوبِ خُتَن یعن زیبای ختن. یعن حضورِ ما. آن قسمت ما که حضور ما است. نه همانیدگ ما، نه من 

 قدر محافظه ای چرا این گوید، اگر تو قمارباززاده م کاری و خسیس ؟ در چه؟ در خرج همانیدگ  ،کس ها. ی

 وییم یهم دوستش دارد و قرار است ببرد ناهار یا شام    ب بانوی بسیار زیبایی آشنا شده خیل مردی، با ی

 رستوران بسیار بیرون، خُوب م برد به ی   جا ببرم اینکند که حاال این خوب. فکر نم جا ببرم  شود، آن قدر م

ترینش و زیباترینش که الیق این بانو است کدام  گوید این بهترین رستوران این شهر و گرانم شود،  قدر م این

 کند.است؟ بهترین را پیدا م  

 را م شما هم بهترین همانیدگ را م خواهید.  اندازید اگر واقعاً این زیبای ختن  

تو قمارباززاده افتاده اگر   اینای در خسیس برای  بیندازم، کوچ که محاسبه ای چرا؟  را  را  گری که کدام  ترین 

م بیندازم، کم  اگر  بدهم، حاال  را  هیچ ترین  امروز   اصال با من شود  ما  که  دیدید  ندهیم.  و  نیندازیم  ذهن  چیز 

جوری ما  گیرند ول حاال ی جا پول م شود این مهمان رفت آدم پول ندهد، این گوییم آقا مثال م جوری؛ م چه 

  برویم آن داخل! قانون جبران را رعایت نکنیم. همه جا مجان!  را رد کنید 

بود» یعن دونِ شأنِ انسان است که قانون جبران را رعایت نکند. همانیدگ را نیندازد سر  «صرفه  گری رسوا 

د  خواهگری کند برای همسرش که م خودش و خدا بخواهد کاله بذارد. دوِن شأنِ ی مرد است که واقعاً حساب 
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گری رسوا بود، شود. این قشنگ نیست. «صرفه تر م جا حاال ی دالر کمببرد به ی رستوران بوید آقا این 

  خاصه که با خوبِ خُتن».  

خواهید بهترین  شویم. شما نم نهایت او زنده م خوِب ختن این زنده شدن ما به خداست، عشق است، که به بی 

جویی کن؛ ی موقع است شما دنبال  تا به آن خوبِ ختن برس؟ اگر صرفه   ترینش را بدههمانیدگ را، مهم 

ترین و، رستوران چیست  کن که آقا در این شهر بهترین و گرانگردی، ی موقع هم نگاه م ترین رستوران م ارزان 

 دارد؟ من م هم است. قدر مکه این شخص برای من اینجا. چرا؟ برای این خواهم بروم آن غذاهای عال  

  خُُنک آن قماربازی که بباخت آنچه بودش  
  بنماند هیچش ا هوِس قماِر دیر

  ) ١٠٨۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  

حال آن قماربازی، که شما باشید، که هرچه دارد ببازد. یعن شما هرچه که به ذهنت رسیده، توانست  خوشا به 

 ر، مدی باخت ،دن گویی هیچ بشناس چیز نداری، ول م بال همانیدگ  گردی که آن هم ببازی. و هیچ هوس

ها را نبازی یا کدام را ببازی، به فکر این هست که ی قمار دیر بن،  تریننداری، به فکر این نیست که بزرگ 

  که خدایا قسمت کن من ی قمار دیر بنم.  

 خداوند ی دفعه م رنجش س از درون آن ی ساله را به شما نشابین ن م ما  دهد. اتفاقاً نشان م دهد وقت

 م انداختیم و هیچ قمار  دیر  را  هرموقع که حس کردیم که همه  نمانده، یکنیم.  م چیز  بینیم که سرِ  دفعه 

چیزی آن درون هست هنوز. حاال اولین فکر شما این است که  دهد یچیز ما ناراحت شدیم. این نشان م هیچ

  ببازم.    این چه است که من این هم 

چیز نمانده  طور این مانده؟! یعن چه ما که خیل نگاه کردیم که! همه جا را نگاه کردیم ما، هیچ این نیست که چه 

ها را نگویید. بویید من هوس قمارِ دیر دارم.  بود، این از کجا آمد دیر؟! من که کامل شده بودم که! این

  دانم تمام نشده است.   خدایا ی قمار دیر، منتظرم نشان بده، من م 

طلبی به ما حمله کند که ما کامل شدیم. ما مرتب این تمایل را داریم  و هیچ بعید نیست شیطان از طریق کمال 

ها... ،  اصطالح، هم ادعا کنیم کامل شدیم؛ چیزی نمانده که بعض سوی کمال برویم به که هم کامل باشیم، به 

گویند  ها م ان را چرا اذیت کنیم، ما که اصال همانیدگ نداریم! یا بعض از اول اصال چیزی نبود! بیخودی خودم 
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ای باز  چیز را باخته چندتا بود آن هم افتاد دیر. نه. نه، شما هوِس قمار ندارید. هوس قمار بنید، وقت همه 

 دید که پولِ قمار م خواه نآید که شما بتوانید قمار کنید. هم هوس ب  

  آن را که خُلقگذارند خوش هست تنها نم  
  قمارست؟  حریف مانَد رندی که خوشک بی

  ) ٢٢٢۴(صائب تبریزی، دیوان اشعار، غزل  

شده است. و هرکس که خوش قمار باشد به او کم  این هم از صائب است. «خُلق خوش» همین فضای گشوده

 خوش داشتهکنند. شما هم خوش قمار بشوید، با فضای گشوده م هایی  باشید خواهید دید که آدم  شده خُلق

  ها را.  دهند همانیدگ یواش به شما نشان م مثل موالنا یا عارفان دیر، دوستان از جنس شما یواش 

 با رندان کار م کنیم، با آدم ما وقت کنیم و آن های آزاده کار م ها داستان زندگ شان را به ما م گویند گویند و م  

 ها همانیده هستیم.  شویم که ما هم با آن با این، این، این، این، همانیده بودم، ما متوجه م  

این  این طوری انداختم، فالن یا  انداختم،  با چه  طوری متوجه شدم، این جا  اتفاقات به من نشان دادند که  جور 

هایی که رند  کنند. آن که رند هستند، روی خودشان کار م   هاییگویند؟ آن کسان م   ها را چه همانیده بودم، این 

 م باید خوشنیستند که اصال نداریم. پس شما   با خوش گویند ما همانیدگ که  باشید  بنشینید. و  خُلق  خُلق 

که ما فضا را باز کنیم جنس خودمان را به  شوند. همین گذارند دوست شما م های آزاده شما را تنها نم انسان

  کشیم. و این بیت را داشتیم: مان م خود

  خُنُک آن دم که ز مستان طلبد دوست عوارض
  بستاند گرو از ما به کش و خوب عذاری

  ) ٢٨١۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 که از مجرم م گیرند.  عوارض: جریمه، پول  
  کش: خوب، خوش.  

  عذار یعن رخسار، صورت.  

 به م خوشا  لحظهگوید،  آن  مستان ای  حال  از  خداوند،  دوست،  چه ‐   که  با  مستان  شدند؟  مست  جوری 

همانیدگ   ‐فضاگشایی  بیرد،  م جریمه  هرموقع  تنبیه کند.  بیرد،  را  سیل  شان  ما  شدیم،  تنبیه  که  بینید 

دهد. ما اشتباه  بینیم که این سیل دارد همانیدگ را به ما نشان م بینیم، م سرش همانیدگ را م خوردیم، پشت 

که خاطر دردهای همانیدگ و همانیدگ. و اشتباهات ما ی عوارض دارد، ی نتایج دارد. و کما این کنیم به  م
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جای ناله کردن و شایت حت شما ممن است اآلن درگیر این عوارض اشتباهات گذشته باشید. ول شما به

 را م ر کنید که دارید موضوع همانیدگبینید. کردن ش  

زیبایی و با قیافۀ خوش این کار    و از ما به کش و خوب عذاری» و اگر شما فضا را باز کنید خداوند به«بستاند گر

 کند. درست مثل این را م که آدم جریمه م چیزی  دهد برای ایندهد، خوشحال است هم جریمه م که دارد ی

 را داشته یاد م زندگ ِباشیم.   گیرد. و ما باید این سب  

خواهد او را بشناسیم، با روی  دهیم، چون خداوند م توانیم شناسایی کنیم و جریمه متوجه نیستیم، نم وقت م 

 دهیم. مثل اینگشاده جریمه را مکه پلیس ما را در راه م گیرد م  جریمۀ سنگین ی ،گوید سرعت زیاد داشت

 ر کنیم که واقعاً یاد گرفتیم که با سمن بودکند، ما هم باید تشبا سرعت زیاد برویم،    رعت زیاد نرویم چون مم

  کشته بشویم. و این بیت را داشتیم: 

  خواره كاره؟ كه پيِش شاه خونز رندان كيست اين
  ميان بندد دگرباره كه اينک وقتِ كار آمد 

  ) ۵٨٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  گوید: زند، م به کار حرف م موالنا راجع 

ست   کارشتاقِ مآن کارست ای م  
  کاندر آن کار، ار رسد مرگت، خوش است

  ) ۴۶٠٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  شد نشانِ صدِق ایمان ای جوان 
  آنکه آید خوش تو را مرگ اندر آن 

  ) ۴۶٠٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  گر َنشُد ایمانِ تو ای جان چنین 
  اکمالِ دین نیست کامل، رو بِجو 

  ) ۴۶١٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 پس تعریف کار چیست؟ حداقل کار را بشناسیم. م که فضا را باز م ؛  گوید که ای کسو مشتاق مست هست کن

گوید کار،  و چون فضا را باز کرده مست است. م   گنید مشتاق کس است که اشتیاق دارد بمیرد نسبت به هما 

  ذهن بمیری، کوچ بشوی.  ه در آن نسبت به من آن کار است ک 

شویم بوییم  شویم بلند نم ذهن بزرگ نم عنوان من کند و ما بهتر م ذهن کوچ هرچیزی که ما را نسبت به من

گوید من،  عنوان خشم م شود بهشود، بلند م وسیله هیجانات بشود؛ کس که خشمین م من، چه بخواهد به

کند که منم  هایی است که فورًا آدم را مثل گربه باد م کند مخصوصاً خشم ی از آنیر را ابراز م یا هیجانات د

  هستم، من را ببینید، این مردن نیست.  

عنوان  عنوان حضور ناظر و نگذاریم بلند شویم به شویم اگر خودمان را ببینیم به ریم خشمین مول وقت که دا

 این مرگ حساب م از من ود، شناسایی خشم حساب م شخشم،  آدم به آن شود. هرجور شناسایی  ذهن که 

 گوید کار سازنده آن است.  بمیرد، آن م  

 که در کاری مرگ برای تو خوش بیاید، اگر در کاری مرگ برای تو خوش بیاید، از مرگت خوشحال گوید این م

کن. بیشتر  عینکت است، تو تکلّف یا نفاق نم شده  بشوی، این نشان صدق ایمانت است، یعن این فضای گشوده

میریم، نه! باید صدقِ کار داشته  ذهن م گوییم که ما هم داریم به من آید م که مردم خوششان م ما برای این

 واقعاً م باش در کارت که من  به    خواهم باش، صادق  با دیران ندارم، من خودم نسبت  بمیرم، من کاری 

خواهم فضا را باز کنم و این کار را در بودن  ، م خواهم این کار را بنمخواهم بمیرم و صادقانه م ام م ذهنمن 

  و عمل کردن انجام بدهم. 

  طوری نباشد پس ایمان تو کامل نیست، ایمان نداری، برو دینت را کامل کن. اگر  گوید که اگر ایمان تو اینم

که مردم خوششان بیاید، به تو آفرین بویند  کن برای ایناین کار را م   میری یاذهن م ذهن نسبت به من با من 

  کن، این فایده ندارد.ذهن زیبا برای نشان دادن به مردم این کار را م یا برای ساخت من 

  دوست ْ هر که اندر کارِ تو شد مرگ 
  کراهت دوست، اوستبر دلِ تو، بی

  ) ۴۶١١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 م  که از طریق قرین شدن با شما به شما کم کند که من گوید هرکس تان را بشناسید و در ضمن نشان  ذهن

ذهن  کس من صورت دوست ما اوست، آن شخص دوست ما است. هر بمیرید نسبت به آن، در این   جوری بدهد چه 
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 ما را تحری   کند، بزرگ م تر م کنیم من کند یا ما تقلید ما بزرگ مان رذهن ست. این کنیم، دشمن ما او تر م

جور فکری  گوید فکر سازنده چه کند. م به فکر هم صحبت م طور موالنا راجع کامال مشخص است. و همین

 گوید: است؟ م  

 هشاید رفکر، آن باشد که ب  
 راه، آن باشد که پیش آید شَه  

  ) ٣٢٠٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  خود شَه بودشاه آن باشد که از 
  نه به مخزن ها و لشر شَه شود 

  ) ٣٢٠٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

شده تولید بشود. در این لحظه عدم فکر ما را تولید کند، فکر باید از سون ما  وسیلۀ فضای گشودهفکر باید به 

گوید فکر آن باشد که  ان است. م شذهن یشان درواقع زاییده من ها ذهن ما. بیشتر مردم فکر بیاید باال نه از من 

آن راه شاه پیش بیاید اگر آن راه را برویم، شاه یعن خداوند.    راه را باز کند. راه چیست؟ راه آن است که در

نید، شاه را مکدام راه است که شما آن راه را بروید و کدام فکر است که آن فکر را ب ؟!  بینید بینید؟ عشق را م

 و شاه را تعریف م نیست که به گوید من منظورم شاه این کند م وسیلۀ همانید جهانها و قدرتش شاه شده،  گ

  «شاه آن باشد که از خود شَه بود». 

های  جور است در این جهان. شاه معنوی، ی خود خداست ی کس که به خدا زنده شده. شاه پس شاه دو  

های موقت دارند، ی مدت صاحب مخزن هستند بعد  نیدگ دارند، قدرت های هما ت ها قدر بیرون هم که این

 دارد که آن مقام را دارند یا نه؟ و این هم  گیرند؛ اینهم یا از دستشان م چیزی هستند بستگ که صاحب ی

یعن براساس وجود  کنیم. «شاه آن باشد که از خود شَه بود»،  به آن شاه صحبت نم آفل و موقت است. ما راجع 

که خودش که از جنس خداست شاه باشد یعن به او زنده شده باشد، مثل موالنا، مثل عارفان بزرگ. نه این 

  شاه باشد. ها و لشرصاحب مخزن 

  طور این ابیات: و همین 

  راست گفتست آن سپهدارِ بشر
  که هر آنکه کرد از دنیا گذر 

  ) ١۴۵٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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  تش درد و دریغ و غَبن موت نیس
  بله هستش صد دریغ از بهِر فوت 

  ) ١۴۵١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  که چرا قبله نکردم مرگ را؟
  مخزنِ هر دولت و هر برگ را 

  ) ١۴۵٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

: یعن زیان آوردن در معامله، زیان دیدن در داد و ستد. سپهدار بشر یعن حضرت رسول، این لقبی است  غَبن

 حدیث است این موضوع. که موالنا به حضرت رسول م دهد و مربوط به ی  

 از دنیا رد م حضرت رسول درست گفته است که هرکس رد  «راست گفتست آن سپهدارِ بشر»، یعن شود، وقت

 شوم د م ردم، افسوس  رود، نمموت»، چه ضرر کردم م ردم، «نیستش درد و دریغ و غَبنگوید که حیف شد م

 ردم، ای کاش نمه صدجور افسوس دارد برای فوت کردن و از دست دادن فرصتکه مها. برای همین  مردم؛ بل

 ذهن، وقت را تلف نکن، من گفت که اآلن وقتش استاست که در این غزل م را و همانیدگ   ها را شناسایی کن

 .هست در هر سن  

شد. جا م ذهن را قبلۀ خودم نکردم؟ این نمازم باید به آن «که چرا قبله نکردم مرگ را؟»، چرا مردن به من 

شوم،  ذهن کوچ م جوری نسبت به من یعن هر عبادت، هر راه، هر فکری باید معطوف بشود که من چه 

شوم، دارم  شوم و من اصل من با خداوند ی است و هرچه تبدیل به من اصل م  بزرگ منسبت به من اصل

 نبعش  به او زنده مشوم و این مخزن هر برکت و دولت و هر نوایی است. هرچیزی که در این جهان ما الزم داریم م

  ست:طور این بیت از حافظ ای درون است. و همین شدهگشودهاو است، منبعش فضای  

  سوزم ْ غالم همتِ آن رندِ عافیت
  که در گداصفت کیمیاگری داند 

  ) ١٧٧(حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

سوز  کار بردن این واژه. پس عافیت کند و استاد است در به دانید که حافظ با کلمه رند کار م جا آمده، م آها این 

هما  عافیت  است که   نید کساینگ و  نمها  را   هما خواهدجهان  خوش  یعن  ، و  نیدگ ندارد  دوست  را  ها 

 م سوزاند. م فضا را باز م خواست، خواست بزرگ. وقت ت هم یعنت، همکنیم خواست ما با  گوید غالم هم

 م ت آن آزادۀ عافیتخواست ایزدی یشود. من غالم هم درحال که نیازی به این جهان  سوزم که در گداصفت
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گوید که انسان که وصل شده به  گوید که اتفاقاً امروز هم داریم ما در مثنوی. م النا هم مندارد، در وصل؛ مو

  زندگ، غن است احتیاج به این جهان ندارد. 

 کیمیاگر است؟  که بیپس بنابراین درحال نیاز است کیمیاگر باشد. چه کس  

گر شود. موالنا، حافظ و بزرگان ما واقعاً کیمیا ذهن بخورد مس او تبدیل به طال م اش به من کس که اگر انرژی 

ها که چیزی ندارند، بدبخت هستند». بله ممن  کنیم گدا هستند: «ایننیاز از این جهان، ما فکر م هستند و بی

گری ها هست، آن از کیمیا ای که در دل آن است از مال دنیا چیزی نداشته باشند و احتیاج هم ندارند. آن شادی 

جهان را نداشته باشد کند. و منظور من این نیست که اگر آدم پول نداشته باشد و چیزهای اینا حایت م هآن

گر هم باشد، ول نیازمند نیست،  جهان را هم داشته باشد ول کیمیا های این تواند چیز شود. انسان م گر مکیمیا 

  طور: دهد. و همین را م  صفت این معنجهان در دلش نیست. گدا های این این چیز 

  صوفیان واستدند از گروِ م همه رخت 
  ی خمار بمانْد دلق ما بود که در خانه

  ) ١٧٨(حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

ها که ادعای  کنیم از بقیۀ انسان که من متعهدم و من کار را ادامه خواهم داد، ما تقلید نم و کمر بستن به این 

یو کار داشتند و تعهد داشتند    داشتند  آزادگ کنار م  دفعه آدم  گذارند راه را نم  نیها اکار را. معموال  روند  .

  ی مردم، رفقا   ی هاجمع مردم، گروه    عنیجمع انسان، جمع    راتیاوقات تأث   از جمع و مالمت جمع، گاه  دیتقل

دلقش را    گذارد، آدم اثر م   ی رو   جمعط ارتبا  لیوسا  یزها یچ  ای   ونی زیتلو  ق یاز طر   جامعه وقت   طور کل آدم، به 

  .  آورد از گرو درم

  ، کن مرکز را عدم م   ، کنو فضا را باز م   کن استفاده نم   ذهنکه شما از من   دادن، تا زمان  را گروِ م  دلقش

م شما  به  برادهد م  خداوند  نم  ات ذهنمن   کهنیا  ی.  خانۀ    دیگو  م   انی . صوفخواه را  در  گرو  گذاشتند 

م ،ول  فروش  عنیگرفتند.    پس  م  میفضا را بستند. امروز در غزل داشت رو زد آن رو را    نیکه اگر بر ا  گفت

ما دلقمان    دیگو . و حافظ م دهد م    سالمت  دهد، دست معشوق است که به صورتت آبرو م   کهنیا  ی برگردان برا

  . ددلقم نمانَ  عنی  ذهناز من   یاثر  چیکه ه  گذارم م  قدرنینۀ خداوند است و اهنوز در خا  عنی  م،یاوردین  رونیرا ب

  مدل کار ما باشد. تواند م  اتی اب نی. ادیادامه بده دیبا صورتنیا هم تعهد را به  شما

  : تیب نیا و
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  یا ارهیدر بتکده ع کشدکشانم م  دامن
  یاخون خواره یاندر پ دومهمچو دامن م  من

  ) ٢۴٣٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  کشد  شما را م یااره ی ع ی  ول  زد،یر م  ها دگیو همان   ذهنعنوان من که خداوند خون شما را به   دیدان م شما 

  شود  بازتر م  شود بازتر م   شود فضا مرتب بازتر م   م،یکن  ما فضا را باز م  . وقتدیرو و مثل دامن دنبالش م 

  م یشو م  دهیما مثل دامن کش  ول  دهد، را به ما نشان نم  خودشکه    میرو م  یااره یع  یما دنبال    شود، بازتر م

  . شود م  ختهیخون ما دارد ر میدان و م

است.    ریناپذب یآن خون درواقع جاودانه است. آن اصل ما آس  کهن یا  یبرا  شود نم  ختهیما ر  وجود اصل   خون

شما را   یاجاذبه  یرو ین ی که  دی مرتب حس کن دی. پس شما بازدیر ما م ذهنو من  ها دگ یخون همان  نیبنابرا

پژمرده    شوند، م  رنگیب  تان یها دگیو همان  اشدن با خد  ی  ،زندگ   یسوبه   دیروکشش شما م   نیو با ا  کشد م

  . دیدهها نم را دوباره به آن   . زندگدیده نم  یانرژ  د،یکن ها توجه نمو شما به آن  شوند م

اآلن بلند شو    دیگو . دهانش را باز کرده مدیکن صورت حضور ناظر نگاه مبه   د،یآ باال م   دیدار  ییدردها  اگر

  د، یشو نم   عصبان  ول  دیشو کار را. کوچ م   نیا  دی کن نم   د،یکن کن. شما صبر م   جادیبشو، درد ا  عصبان

پژمرده    شود، رنگ مآن درد دارد کم  ای  شود م ختهیدارد ر  تان ذهنخون من   کهنیا  ی . برادیشو نم  زدهجان یه

  . شود م

.  شود تر مصورتتان کم   یآن  ی. آبرو شود م ادتری صورتتان دارد ز  ی . آبروخوردخداوند دارد به شما م   دست

  ت یث یح   نندگان یاز شما ب  ل یخ   ش یارزش ندارد. اآلن پ  ریشما د  ش ی. پشود تر مرنگ کم    ذهنمن    مصنوع  یآبرو

  .دیآ م هاغام یکه از پ طورنی ا کنم، ارزش ندارد. پژمرده شده. فکر م  ذهنمن  بدل

  : تیب نیهم  و

  بستم انی م یدستم، که من بار سب ساق ایب
  آمد  اری جانِ تو که تا هستم مرا عشق اخت به

  ) ۵٨٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

تمام افراد اطراف من، دوستان من،    که گرفتم. درحال  م یمن، من تصم   منیدست و خوش سب   ساق  ی: «اگفت

گرفتم کمر همت    میمن تصم   دارند. ول  ذهنشان من . همۀندیای تو ب  یسونبستند به   انی م  وجهچیهمن، به   لیفام
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را تو   اریاخت   نیکرد و ا  خواهم   اریرا اخت   شقلحظه من عبهلحظه  نیکه پس از ا  خورم ببندم و به جان تو قسم م 

  .»  یمن داد به

  . میانتخاب کن   میتوان قدرت انتخاب ماست. ما م   وان،یما نسبت به ح   تیما و مز  ییدارا  نیباشد بزرگتر  ادمانی

  آن کنم  ایکنم  نیا ییگو کهنیا
  صنم یاست ا اریاخت لیدل  نیا

  ) ٣٠٢۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شده که عدم  گشوده   یبه آن فضا  ا ی م یتوجه کن دهد که ذهن نشان م ی زیلحظه، به آن چ  نیدر ا م یدار ار ی اخت ما 

. من کنم را عوض نم  میتصم   نیا  وجه چیهگرفتم و به   می من تصم   دییگو است و خداست و اصل ماست. شما م 

را انتخاب خواهم کرد. و ذهن من    شدهه گشود  ی فضا  عن یخواهم کرد    اری عشق را اخت  نی. پس از ادمیفهم  رید

  ی ها  شدگ . با شرط ستقبل  یهابا قضاوت   دهد، من نشان م  که به  یزیچ  با آن   د،یگو من هرچه م  ذهنمن   ای

  من، به آن توجه نخواهم کرد.

  مربوط به آن:  اتیاب و

  آن را نکو باشد که او  اریاخت
ِتَّقُوا   مالخود باشد اندر ا  

  ) ۶۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  پس

  آن را نکو باشد که او  اریاخت
ِتَّقُوا   مالخود باشد اندر ا  

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

  . دیکن  شهیتقوا پ د،یکن   زیپره د،یبترس عنی اتَّقُوا

است.    وانیما نسبت به ح  ت یما داده، مز  که خدا به  ست . البته برکتستی خوب  زیچ   لیخ   اری که اخت   دیگو م  و

  ندارم.   ار ی نه اخت  م؟یدار  اریما اخت   م،یشو بلند م  ذهنصورت من است، ما به   دهیمرکز ما همان    واقعاً وقت  ول

  ر یبه فکر د  یاز فکر   اریاختی. بمیکرد م  تی. اَنصتوا را رعامیکرد را ساکت م  ذهنمن   ن یا  م،ی داشت  ار ی اخت  اگر
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کنار    میآن را فعال بذار  میتوانست م   افتاد، م   ادمانیموضوع بد    ی  شب وقت   میداشت   اری . اگر اختمیدیپر نم

  . میکن محور آن دوران م  ولو ما ح دیآ آن فکر م ول  م،یاش فکر نکن درباره 

را از ما که از جنس عدم    ار ی اخت   باشندۀ مصنوع   یعنوان  به   ذهن. چون من میندار  اری ما اخت ذهندر من   پس

را    اری اخت  دیبا  م،یانگرفته   که تا زمان  ول  م،یریرا پس ب  اریاخت   نیا  دیگرفته. ما با  م،ی از جنس خدا هست  م،یهست

  دست بزرگان. به میبده

   ذهن من   یموالنا بر ضد فکرها   یهاحرف که    دینیب م  د،یخوان  است که شما اگر موالنا م  نیاش اساده   معن

اتَّقوا    یخوب است که در فضا   کس  یبرا  ار ی اخت   دیگو . م د یموالنا را قبول کن  یها شماست، حرف     عن یاتَّقوا، 

  د، یکن  زیپره  دیتوان که م  د یدر درون باز کرد  ییضاف  شما، اگر شما وقت   یفضا باشد برا  تواند و م   دیکن   زیپره

  . دیاستفاده کن  ارتانی . از اختدیدار اری اخت صورتنیدر ا

برود و توجهتان را    د یگذارو شما نم   کشد دارد م  د،یبود  ده یکه قبال با آن همان  ی زی چ  ی اآلن توجهتان را    اگر

  ی پس در فضا   کشند، شما را نم  قبل  یها دگ یو همان   دیشو نم   دهیهمان  عن یبشود،    دهیبرود و بلع  دیگذار نم

  .  دیاتَقوا هست

نمستین  دن یترس  معنبه   اتَقوا  . معندیبترس  د یگو اتَقوا   .   م  زیپره پرهدهد ن  زی .  ترس  بله   ست، یلزومًا 

  .  میبخواه  ها زندگو از آن   میاجسام برو یسوصورت مرکز عدم بهبه  میندار لیاز ما که م ست تی خاص

مرکز ما عدم است، اقرار به الست    . وقتمیکن را دست اول تجربه م   علت است که ما زندگ نیکار اول به ا نیا

از جنس زندگ  قتاًیحق  م،یکن م اول تجربه م  اصطالح زندگبه   م،یدار  نیقی  م،یهست  با بودن    م، یکن را دست 

  آن نه!   م،یکن  م  یپالست  زندگ یو   میکن م  فی را تعر  که در ذهنمان زندگ ستین  یطورنیا

  ر ید  زیچ  یچه با    ی. براد یاز دست بده  د یخواه را نم  نیاتَقوا، ا  یحالتان خوب است در فضا   شما وقت   و

رفت. هرچ   ار ی اخت  دیدان م  که درحال  د؟یبشو  تیهوهم از کفتان خواهد  با آن همان   ی زیشما   د یشو م  دهیکه 

  .  رید دیکن در دست خودش، شما نگاه  کشد م رد،یگ شما را از شما م ار ی اخت

. هر دیگرد . شما حول آن مکند  آن انسان دارد شما را کنترل م  د،یهست  دهیهمان  یریانسان د  یاگر با    شما

ناراحت م  کند م   یای باز تا د  دهیبا همسرشان همان  ها . بعضکند شما را  . زدیر دلشان م  کند م  ریهستند، 
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! چه  دندشیرفت! گم شد! دزد  نیماش   ریآهان ز  کند م   ر یشان. تا دبا بچۀ   ها . بعضکنند فکر بد م   هزارجور 

  . دست کس دیرا نده اریاخت  ت؛یهوشد؟ هم 

  آن را نکو باشد که او  اریاخت
ِتَّقُوا   مالخود باشد اندر ا  

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

اند؟ کدام  من، من را تصرف کرده   یها دگیهمان  ایمن واقعًا مال خودم هستم؟  دیی. بو دیبن  سؤال ی  شما

لحظه کمر همت    نیدر ا  خواهد ها را خدا م همان   د؟ یکنترل آن هست  ر یاند و شما زتصرف کرده  شتر یب  ها دگ یهمان 

  . دیندازی و ب دیکن  ییو شناسا دیببند

     پایان بخش دوم     
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  : میشو رد م میپرارزش و قدرتمند موالنا دار  اری بس تیب نیاز ا که درحال

  آن را نکو باشد که او  اریاخت
ِتَّقُوا   مالخود باشد اندر ا  

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

را    زندگ  لیاص  ی دردها شاد  نیا  یجا به   خواهم که من م   دیریب  میتصم   دیتوان م  ز یپره  یفضا   نیشما در ا  ایآ

بار    ی را که پر از درد باشم، هر چند وقت    سبِ زندگ  نیبه عشق زنده بشوم؟ من ا  خواهم بذارم؟ من م

خودم    اریاز اخت   خواهم باشم؟ م  خواهم درد مال من باشد و من را کنترل کند و من را ناتوان کند، نم   ی

  کنم از دردها؟  زی استفاده کنم، پره

ا  ایآ ثابت    یجورهستم؟ چه   یبه خودم ثابت کنم که جد  توانم هستم م  یم؟ اگر جدهست   یمن جد   کارن یدر 

  ازمند ی کردم من، انداختم؟ چقدر من ن  ییرا شناسا  ییها دگیخودم؟ چه همان  یرو  گذارم چقدر وقت م   کنم؟ م

  ن یاز ا خواهم م  قتاًیهستم؟ حق  ذهنی هامن  یبا مردم هستم؟ چقدر گدا  دوست  یِجهان هستم؟ چقدر گدا نیا

را ادامه بدهم و من    دگیپر از درد و پر از همان  زندگ  نیا  خواهم م  ایخالص بشوم؟ آزاد بشوم؟    سب زندگ

  بوده؟   نیدرد را گذاشتم و من انتخابم ا زندگ  یشاد  یجا به

  ل ی اص  یِ و شاد  بختو خوش   یآزاد  یجا که من تا حاال درد را به   د یبار برو  ریو ز  د یاقرار کن  دیتوان شما م  ایآ

  د ی مردم بردار  یحواستان را از رو   دیتوان م   د؟یموضوع در مورد خودتان توجه کن   نیبه ا  دیتوان ام؟ مگرفته    زندگ

و    کنند م   ریشما را اس   که  ییزهایاز چ   زیرا، پره  زیاتَّقُوا و پره  نیکه ا  د ینیبب   دینورافکن قرار بده  ریو خودتان را ز

م  مجبور  آن  دیشو شما  بچرخ دور  م   د؟ینی بب  د، یها  آن   دیخواه و  بکه  بروند  مرکزتان  از  عمر   ی  ا ی  رون یها 

  د؟ یکن  و بدبخت زندگ  د یباش ها دگیکنترل همان   ریز د یخواه م

  ار یاخت  ای دست خودم باشد. آ خواهم  م  ارمی باشم، اخت خواهم  من مال خودم م دیی . بود یرا عمل کن  تیب نیا

   ی ها  آن    وقت  د؟یهست  دهیها هماناست که با آن   ری دست افراد د  ای اآلن دست خودتان است؟    قتاًیشما حق 

  : میرا داشت   تیب ن ی. ادی. به خودتان جواب بدهدیجواب بده لرزد، جان شما م   لرزد، تن شما م کنند، م ی کار

  دمییچو خار و گل برو دم،یگلزارِ تو را د چو
  خارم سوخت در عشقت، گلم بر تو نثار آمد  چو

  ) ۵٨٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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و خارم    شود م  شتریگلم ب  نیا  نمیب داشتم، م که فضا را باز کردم و باز نگه   از وقت   می ما خار و گل هست  گفت،

  . دیکن صحبت م تو کردم؛ با زندگ  میهم تقد  نیآخر سر گل خالص شدم و ا شود، تر مپژمرده

  هست  ییاگر خارم و گر گل، چمن آرا من
  م یروم  کشدماز آن دست که او م که

  ) ٣٨٠غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

 ی اباشنده   ی  دیدان با ذهنتان. شما م  دیگل هست   ای  دیکه خار هست   دیکن حافظ است. پس شما اآلن نگاه نم  غزل

  د ی چمن هست  یهاگل   نیاز ا  ی. و شما هم  کند آراسته م   دهد، م   شیاست که چمن را آرا  ییروین   یاست،  

و با موالنا گلتان دارد    ییگشااآلن با فضا   د، یت نداش  گل  چیه   د،یتماماً خار بود  موقع   ی.  دیمنتها خار هم دار

  د، یرشد کن   د،ییبرو  کشدکه او م    از آن دست  دی فضا را باز کن   . ولدیمقدار خار دار   یهنوز     ول  شود باز م

  .دهد شما فرمان م ذهن. نه از آن دست که من دیبرو شیپ

  شد ز ذُل  منیکه ا رای گردد شاخ گل، ز  خاریب
  ی اافشارهو گل  نیگلچ ،نماندش دشمن رایز

  ) ٢۴٣٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دا ینجات پ ذهنمن   یِار واز خ کهن یا ی. برارید گفتم که اآلن م  ی زیچ  ن یهم شود، م  خاریشاخ گل ب د،یگو م

به اطراف  شوند رانده م ویعوامل د د،یکن مرکز را عدم م ییگشابا فضا  د،یکن م شهی را در ش   وی د نیکرد. شما ا

مرکز را عدم    وستهیطور پبه  طور ن ی. و اگر هم دیدر امان هست  ذهنمن   ریلطمه بزنند. و از تحق  توانند و به شما نم 

و   د یچ شما را م  ی بایرا و لحظات ز  اتتانی معنو  حضور و  یهاگل   د،یچ که گل شما را م  ذهنمن   نیا  د،یدار  نگه

گفتند ما واکنش نشان    یزی چ  ی.  در واکنش به کس  میکه چقدر ما لحظه تلف کرد  دینیبم  برد؛ م  نیاز ب

خار است، پر از درد     باشد اگر کس  ادمانی .  میکن   ییفضاگشا  م، یبرو  م یاز کنار آن رد بشو  میتوانست . ما م میداد

   ی   کهن یا  یبرا   د،یتان را خراب کنلحظۀ   نیندارد شما ا  . لزوم ستیاست و در اطراف ما است به ما مربوط ن

با خودش است، خودش با خودش   ستی. با شما ن دیبزند. شما فضا باز کن  مربوطنا حرف    ی  خواهد م   کس

  است، گرفتارِ خودش است.  

ز  خاری«ب شاخ گل،  ا  رایگردد  «ز  منیکه   «ذُل ز  دشمن  را یشد  من   » نماندش  ما  هرموقع     ذهندشمن  است. 

  طور ن یو هم   ندی چ است که گل شما را م  نی. هم داردمدشمن فعال دست از سر شما بر   نیا  دیکن م ییفضاگشا
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دوباره   رود،  م  کند له م دیآ م   یبشود  از ب خواهد  م  طور ن یذره هم ی گل مردم   ای گل ما  ن ی. اذهنی هامن 

  پر از درد هم هست.   ی هااز انسان  زیدر ضمن، پره  زی. پرهدیکن  ز یقبل بود پره  تی. بدیما. نگذار  میگل بده  دیبا

از نظر خداوند ما مسئول خودمان هست  دیکن م  توجه در خداوند    مانشه یر  میدرخت هست  ی . ما مثل  میکه 

که    ستیدرختان ن   یآن    است، همۀ حواسش به   نیدر زم  اششه یکاشته شده و ر  جان یکه ا  درخت   نیاست. ا

  ندارد.   ی ! کارد؟ یکن نم  رشدچرا مثل من   د،یرو چرا راست نم  د،یرو خانم درخت شما چرا کج م  ایآقا 

مان  ما همۀ   عنی د،یباش طورن یهم  دی. شما هم بادهدخودش را م   وۀی م  نیو بهتر کند رشد خودش را م  نیبهتر

واکنش    دیاست، ما چرا با  ر یخودش حق  کهنیا  یببرد برا  خواهد م  ریتحق  ریما را ز  . اگر کس میباش  یطور آن  دیبا

   دگ یجا همان و آن   دیباال، فضا باز کن   دیآ شما دارد م    ِ هنذمن   د یدیو د  ریبه شما آن تحق  دیو اگر رس   م؟ینشان بده

 ن؟ یاز ا  دیآمن چرا بدم م  د یی. بودیاستفاده کن  یداری عامل ب  یعنوان  . از آن شخص بهدین یخودتان را بب

  .  نمیدر خودم بب  یزیچ   یکه من   جانیرا آورده ا   نیخداوند اآلن ا دی در من هست؟ شا ی زیچچه 

 رم؟یپذ جان تو من فقط عشق رو م   به  ن یکه من دعوت شما را قبول کردم بعد از ا  دی گفت  دیکمرِ همت نبست  مر

همان لحظه، لحظۀ   .ریخُوب عشق را بپذ   واکنش نشان بده  خواه مزاحم است و م    یاآلن هم    ن یخُوب هم

که من    ها،ی کار زه یر  رید  هاستنیرا نگذار آن ببرد. ا  اریدارم؟! پس اخت   اریاخت   انتخاب عشق است، مر نگفت

  د یرا داد  تانار ی اخت  د،یشو و شما بلند م   کند م  ریشما را تحق  کس  ی  وقت  . ولدهم نم  را دست کس  ارمی اخت

  : میرا داشت   تیب نی. و اشانیبه ا

  ی ز یز فتنه بازنگر  ، یز یفتنه انگ یاپیپ
  آمد   اریمن ع ارِیبار دانستم که  نیا یول 

  ) ۵٨٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

است.    یزیانگفتنه   میبشو  لیکه کامال به حضور تبد  ییتا جا  میکن خودمان کار م  ی رو  ما وقت  زندگ  سرِتا سر

  م یفهم م  ییجا  ی  . ولمیکن اطرافش فضا باز م   رمیپذ . و ما فتنه را مکند م  جادی مرتب خداوند آشوب ا  عنی

  عنی.  میو آن نسبت بده   نی فتنه را به ا  د ی. و ما نبادهد خودش را نشان نم  زدیانگ خداوند، فتنه م   ار،ی که  

. و  دهد خودش را نشان نم   زد،یانگ فتنه را م   ن یاست که ا  سازِ اصل همان سبب   ست، ین   جهان  ن یا  یها سبب

  مربوط بشود:   تیب نیبه ا دیکه شا اتیاب
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  سبب سوراْخ کن  د،یبا ییدهید
  و بن  خیحجب را بر کنَد از ب تا

  ) ١۵۵٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اندر المان  ندیمسبِب ب تا
  و دکان   داند جهد و اَکساب هرزه

  ) ١۵۵٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و شر ر ی هر خ رسدمسبِب م  از
  پدر  یا طیاسباب و وسا ستین

  ) ١۵۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ن  سببعنی سوراخْ ک   .سوراخ کنندۀ سبب  

است که ذهن نشان    یز یچ  شه یها همو سبب   دیآور و شما سبب را به حساب نم  کند سبب را پژمرده م   عنی

  .دهد م

  ها.  کسب  عن ی اَکساب

چشم، چشم عدم است. فضا را باز کن در اطراف آن    نیکه سبب سوراخْ کن باشد و ا  خواهم  م  من چشم  پس

ببلعد و    جا ی توجه شما را    دهد که ذهن نشان م  یزی و توجه نکن. نگذار آن چ   دهد که ذهن نشان م  یز یچ

  کند،  را سوراخ م   ذهن  یا هچشم، چشم عدم شما است که سبب   ا ی   دهید  ن ی. و ار یرا دست خودت ب  ار ی اخت

را    نیا  دیتا حاال با  ری. ما ددینیب مسبب را م  کهنیا  یبرا  د،یکن شما به آن نگاه نم  کهن یا  یبرا  کند،م  اثریب

  ی ها  را علت ناهماهنگ   رونیب  یهاسبب   ما  ذهنکه همۀ کارها دست مسبب است گرچه که من   میباش   دهیفهم

   نَشت   ی ور  از آن   میاست که ما روزن را بست  ن یما ا  . علت بدبختداند ما م   زندگ  یها  بدبخت  ما، حت   زندگ

  قدر، ن یا  مییاندازۀ، بوبه  ق یکه عا  میکن م   زهیو ست  میما مقاومت دار  قدرنی. ارسد به ما م  یزدیاز خرد و فَرِ ا

ا  اد؛یز   لیخ رد    د،یوسط بذار  نی ا   بزرگ  ق یعا   یرد بشود شما    دیبا  یاسته یالتر  کهن یدرست مثل  ُخوب 

  . میکه هنوز ما زنده هست دیآ م  یز یچ  ی  نَشت ی  . ولشود نم

بند. شما    شه یاز ر   عنیو بن»    خیها را «بر کنَد از بحجاب    عنیسبب سوراْخ کن»، «تا حجب»    د، یبا  ییدهی«د

  ی فضا  عن ی. «المان»  دین ی مسبب را در «المان» بب  د یتا فضا را باز کن   د،یبن  شهیها را از رحجاب   دیتوان م
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ما مان است،     جسم  ی اری. هش دهد و ذهن نشان م  تاست که ذهن هس   یی جا. مان آن ستیبازشده، مان ن

  حضور ما المان است.   یار یهش

دست آوردم و  را به نیو ا  ذهن   یها و کسب  عنوان جهدِ ذهنبه  دهد را که ذهن نشان م   ی زیچآن   نیبنابرا  پس

از    یو شر   ریبداند و بداند که هر خ  هودهیرا ب  هان یا  کنم، م  نسیزیب  یطور نیو ا  کنم معامله م  قدرن یدکان و ا

  ر ید  ست،یآن ن  دهد که ذهن نشان م  ییزهایآن چ   عن یبرادر من اسباب    یپدر من، ا   ی . و ارسد مسبب م

  : تیسه ب نیا طورنی کامال مشخص است. و هم

  را دردِ سر آرد بانِگ رعد  تشنه
  نداند کو کشاند ابِر سعد  چون
  ) ٣٧٨۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  روان   یِست در جواو مانده چشم
  ذوقِ آبِ آسمان از  خبر یب

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

  اسباب راند  یهمت سو مرکبِ
  مسبب الجرم محروم ماند  از

  ) ٣٧٨۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بعدش هم    زند صاعقه م  زند، رعد م   هست   که ابر  آسمان موقع  ن یاصطالح همبانگ صاعقه به    عنی بانگ رعد  

در    کند  م  جاد یا   است که زندگ  ییهاآسمان، بانگ آسمان درواقع بانگ   ی . آن صدادیشنو شما بانگ را م

  مان  زندگ   یها ناهماهنگ  م یندار  صله. ما حودهد تشنه هست، بانگ آسمان به او دردسر م  که ما. و کس  زندگ

  . مینی را بب  مان زندگ   یهاچالش  م،ین یرا بب

   آب زندگ  د،یایب   خرد زندگ  دیها آمده شما فضا را باز کن چالش   نیها از مسبب است و اچالش   نیکه ا  می نیبب

 داند  اصطالح بانگ آسمان را تحمل کند و نم که به   ستیصبور ن  قدرن یا  که تشنه هست ول  یا. مثل تشنه دیایب

همۀ چشمش به ذهنش است و گذشت اتفاقات.   ناست که انسا  نیا  لش یو تمث   زدیباران بر  خواهد که بعدش ابر م

  ها ن یحاال چه شد، بعداً چه شد، اخبار چه هست، چه هست، چه هست، ا  دیگو م  جسم   یاریکه با هش  دینیب م

  .دهد همه ذهن نشان م 
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بازشده    ین فضا اگر فضا را باز کند از آ  کهن یاز ا  خبریذهن. ب   یجو  عن یروان»،    یِ ست در جواو مانده   «چشم

را، اصل    شیهاو تمام مرکب خواسته   ندیب اش ذهن را مهمه   جه ی. در نتزدیر خرد م  عن ی  زد، یر آب گوارا م

اتفاق    ن یعلت ا  ن یبه ا  شود، سبب م  نیا  دهد، که ذهن نشان م   یز یچ  آنیعن  اسباب،    ی سورا به   شیهاخواسته 

  .ذهن کار با من  عنی فتد،یب یاتفاق بهتر  فتدیاتفاق ن نیا  کار را بن نیا دیبا افتد، م

فضا    جهی. در نتدهد که آن نشان م  ییهاو سبب  لیذهن راند و دال  یسو   عن یاسباب راند»،    یهمت سو  «مرکبِ

چه    افتد، م  من چه اتفاقات  در زندگ  م ییگو خداوند محروم ماند. پس ما اآلن م   عنیرا باز نکرد و از مسبب  

حواسم را بدهم    دیمن با  ها و ناهماهنگ   ماتیالنام  نیحل ا  یبرا  ای هست؟ آ  ماتیهست؟ چه نامال  ییسروصداها

که از آن    نمی نه فضا را باز کنم و بب  ای  گذراند م   ذهناز ذهن من، من   ییچه فکرها  نمیبب  ، جسم  یار یبه هش

را که    ییزهایچ  نیا را از مسبب بدانم و هرزه بدانم افضا را باز کنم و کاره  دی. بادیآ م  یبازشده چه خرد  یفضا 

  .دهد ذهن نشان م 

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

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

که فضا را باز کرده باشد، با مسبب    ند یبب  تواند م   کسآن  ند،یمسبب را بب   نیق یو    نی طور عبه  که : هرکس دیگو م

ا  دهیشده باشد به وحدت رس  ی که به ذهنش چه    مییگو شده باشد، بارها مگشوده   یلحظه فضا   نیباشد. 

به آن زنده بشود     عنی   ندیبب ن یطور ع به   امسبب ر خوب، چه بد توجه نکند، ذهن نتواند جذبش کند. اگر کس

  جهان دل نخواهد بست.  یهابا مرکز عدم پس از آن به سبب ردیب تیو از آن حس امن 

  دزدند دوست هر چش هست طراران هم ِریغ به
    یفعل، بر طرار طرار نی کرده او ز معن به

  
  را  شانیکنَد مشغول ا شان،یتا خلوت کند ز ا که

و خلوت را به ع  دیخانه تجر  ردیبیار ی  
  ) ٢۵٣۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  بر ب ی: دزد، جطَرار
  یی و به طاعت و عبادت پرداختن، تنها  یوی و اغراض دن  قی: ترک کردن عالدیتَجر

عجوانمرد اری :  
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  ار ی . عییو به طاعت و عبادت پرداختن، تنها یو یو اغراض دن   قی: ترک کردن عالدیبر. تَجر بیدزد، ج  عن ی طَرار 

  ی صورت عدم و فضا از خداوند که به   ریکه: به غ   د یگواز دوست م   ریاست که جوانمرد است. به غ   یاهمان کلمه 

به دزد    ب یترت  ن یکه: به ا  دی گو را ببرند. م  زی چهمه   دزدانطراران،    م یدر مرکز ما هست اجازه بده  د یبازشده با

  و عارفان بدزدند.    میما از او بدزد  دهیاز ما دزد  ذهنکه من  یز یکه هرچ   میده ما اجازه م  عنی  م،یکن م  یما طرار 

و    دهیما را دزد  که زندگ  ذهن که از دزد من   شود سبب م  اتیاب  نیکردن به اعمل   م،یخوان  که موالنا را م  اآلن

که    می بارها گفت  عنی  دنی. دزدمیرا بدون اطالع او، از او بدزد  هان یو دردها ما ا  زهایکرده در چ  ی گذاره یسرما

که از    ییزهایو آن چ  ردیگ صورت م  ییبا فضاگشا  نید، ایمست کن  د،یرا سرش را گرم کن  ذهنمن   نیا  دیشما با

  .دیری را از او پس ب دهیشما دزد

  را  شانیکنَد مشغول ا شان،یتا خلوت کند ز ا که
و خلوت را به ع  دیخانه تجر  ردیبیار ی  

  ) ٢۵٣۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د یکن خلوت م   د،یکن خلوت کند، شما فضا را باز م   ذهنکه از دزدِ من   ر،یهمان د  عنیمشخص است    رید  که

مجرد    جانیاست. در ا  دیشده خانۀ تجرگشوده   یفضا  نیمن خودتان را و ا  ای  ذهن  یهامن   دیکن و مشغول م 

  . شود متوجه نم ذهنمن  چیه کهی طور به  میده انجام م یاریکار را به ع  نیو ا  دیبا خدا هست تای عنی

موضوع را   نیا   عنی  د،ینیبخداوند را نم   ی اریکه شما ع   ت یبه همان ب  میباز هم برگشت   ، گفت، شما  ذهنمن   و

با خودتان حل و فصل کن   یجور ی اندازه  ی معنو  شرفتی که من پ  دیشما  ا  یر یگرا با ذهنم    ن ی نخواهم کرد، 

  ن ی ا  دیریرا اندازه ب  شرفتتان یپ  دیبخواه   ذهن  ی هانک ی بزند. اگر با ع  ن ی شما را زم  تواند است که م   موضوع 

  . میگو خواهد کرد، من دارم م  دیکار شما را ناام

را    یز یچ  یاست که شما با ابزار   نی هم  کنندهد یو ناام  کننده مان یها و پشکنندۀ آدم عوامل فلج  نیتراز مهم   ی

ذهنآن ساخته نشده. من   یکه آن ابزار برا  دیریاندازه ب  جسم   یار ی هش  م  نیرا تحس  ییزهایاست، چ کند  

 که  و درحال   می ندار  نش یب  ریما د  م یبه ذهن و مرکز عدممان را از دست بده  میتوجه ما. ما اگر برو  بدون حت

  .دیشو م  دیشما ناام  د، یریگ اندازه م  دیدار نشیبیسال زحمت خودتان را با همان بشما ده م،ی ندار نشیب
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آن    م یدار  یماد   نکیما ع    وقت   عنی ها ارزش دارند.  آن  یاد یو ز  ها دگ یما همان  ذهنکه به من   دیدان م  همنیا

دردداشتن   م،یکن  نیتحس  میتوان . مثال ما درد را م میکن م  نیما هم تحس  کند، م  نیتحس  ذهنرا که من   ییزهایچ

  . دیکن  درد حمل م همهن یچرا ا هانه، ولو ناآگا د یکن نم نیرا. اگر شما دردداشتن را تحس

موضوع را   نیا دیکن چرا کار نم  دی. اگر دوست نداردیبودن و ناشادبودن را دوست دارو دِپرس بودنن یغم  چرا

  د؟ یکار کن   به اندازۀ کاف  گذارد نم  کس. چه دیکن کار نم   چرا به اندازۀ کاف کنم، م کار  دییگو م   د؟ یدرست کن 

قضاوت  براذهنمن   یهاهمان  چرا؟  ا  کهنیا  ی .  م  ز شما  به  دیخواه  آن  خودش  متر  عنصر    یاصطالح  با 

  ی خودتان را، شما رو  دیکن م  یماد یِر یگاندازه  شدن به زندگزنده  ناًی ع یجا کند. به یریگرا اندازه  ت»یفیک ی«ب

  . دیبرس  ج یبه نتا دیشا د، یفکر کن مقدار یموضوع  نیا

  آرم   شیبه پ ر ی د رخ ارم، یبر رو زند  اگر 
  رنگِ رخسارم ز دستش آبدار آمد  رایاز

  ) ۵٨٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دانم خداوند خوردم اوال م   عن یاز معشوق    یاضربه   ی که اگر    م ییندارد که بو  اشال   ییطال  تیب  ن یا  تکرار

  دهد،  پولم را گرفته نم  د،ی گو اآلن به من ناسزا م  کس  ی ولو    ستین   رونیب  ی هاضربات از او هست، سبب 

کنم، ناله کنم    تیبفهمم. من اگر شا  یز یچ ی  نم،یرا بب  یز یچ یمن    خواهد خداوند م  دیآسرم م  ییهربال

ا  اریمجبورم چون قول دادم که مرا عشق اخت   جهیدر نت   توانم، نم از  انتخاب    نیآمد به جان تو، که بعد  تو را 

فضا    شتریب  دهم واکنش نشان نم  خورم ضربه م   ی  نی پس بنابرا  دهد، را که ذهنم نشان م   یز یچنه آن   کنم م

را، دوباره    ورمن یدوباره ا  گردانم، برم را    ورنیا  زن را م  ورمنیا  نیرا باالتر بِبرم. پس بنابرا رکمکه د   کنم باز م

هرموقع دست تو به صورت من   دانم من م کهنیا یهم هست. برا حیاست و حرف مس  یسمبل نیرا، ا ورمنیا

  . کند م  دایصورتم آبرو پ خورد م

  شَهان   لیتو را دشنام و س  مر 
  گمرهان  یِاز ثَنا دی آ بهتر 

  ) ٢۵٨۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مدح، دعا  ش،ی: ستاثنا
  م، یدیما شن   یاستاد معنو   ی از    . اگر حرف خشن زند م  ل یس  دهد حاال خداوند که به ما دشنام نم  شَهان، 

ما گرفت،    یرادیا را م  ایبه  م  دیخوان  موالنا  ب  دینیب و  ن  هات یکه  مزاق شما سازگار  دشنام است.   ست،یبر 
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  ی و دعا   شیخداوند بهتر از مدح و ستا  ایشاهان زنده شده به حضور    لیناسزا و س  ن یدشنام، ا  نیا  دیگو م

  است. رون یب ذهن  یهامن 

شما    م،یگو شماها را دارم م  میگو من خودم را نم  د؟یشد، شما استاد ما هست    استاد، استاد چ  ندیگوم   ه 

ما را که    کنند مدح م   ذهن  یهاکنند. آخر من   نیتحس  مینگذار  ند،ی استاد بو  مینگذار  ند،ی استاد بو  دینگذار

  .  نیا ردما ضرر دا  یکه برا می کن را نم  نیچه بشود؟ چرا ما درک ا

  شود  سبب م  ذهن   یهامدح گمرهان من   آورد،  ما آبرو م  یشهان برا  لیاست. س  ل یمربوط به همان س   تیب  نیا

  . م یگم بشو  مان ذهندر خودمان در من  مانیما در فکرها

. او را  میگوش داد  مان ذهنبه من   صورتن یدرا  م؛یریب   یگمرهان را جدّ   ی نکند که ما مدح و دعا و ثنا  خدا

  کرد و  میخواه اریکه به جان تو، عشق را اخت   میقسم خورد م،یعشق را انتخاب نکرد  م،یانتخاب نکرد

  اندر گردنم  میتسل یخرقه
  خوردنم لیمن آسان کرد س  بر 

  ) ١۴٨۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

قضاوت    عنیو شرط قبل از رفتن به ذهن    دیقی لحظه را ب  ن یلحظه و اتّفاق ا  نیدر ا  میکن فضا را باز م  دائماً

خوردن را آسان    لیس  نیرا، بنابرا   دگیموضوع همان  کند  م  ییشده چون شناساگشوده  یفضا   نی. امیریپذ م

 ییها. انسان میباز کن  شتر یبله فضا را ب  م، یشده سبب خواهد شد که ما واکنش نشان ندهگشوده   ی. فضا کند م

جمع بشوند و بلند شوند و واکنش نشان بدهند،    کهنی ا  یها به جاهستند، آن   ترشترفتهیپ   یکه از لحاظ معنو

صورت  به  اصطالحکه به  موضوع  ی. برارونیب  اورندیب   از زندگ   یشتریا بتوانند خرد بت  کنند فضا را باز م  شتریب

  است،   حیحرف مس   نیهم  نیا طورن ی. و هم کند چالش خودش را ارائه م

“You have heard that it was said, ‘Eye for eye, and tooth for tooth.’ But I tell you, do not resist an 
evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also  ”. 

با آدم   م، یگو اما من به شما م  چشم به عوضِ چشم و دندان به عوضِ دندان. که گفته شده بود: دیاده ی«شن
  او آور.»   ی را هم به سو رت ید یگونه  زد،   لیراسِت تو س  یبه گونه  بله اگر کس شرور مقابله من، 

  ) ٣٨:۵ –  ٣٩:،  ۵مت  لی(انج 

  ۵:٣٨تا  ٣٩:  ۵مت لی است، انج  حیحرف مس نیا
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  نهیس  نیمقام توست ا نه،یر یشاها و د ییتو
  نزار آمد  تویکه جان ب ؟ی کجا بود ییگونم

  ) ۵٨٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  :  تیب نیا و

  من، کاو تار و پودِ صورت است  بایجز ز شهیاند
  َاحسن شده   احسن تَنَد، هر صورت  یشهیز اند 

  ) ٢٢٨١غزل   ،شمس  وانی، دمولوی (

م  جانیا فکر  ما  چ  م یکن که  همان  شاه  است،  رفته  به   یز یشاه  ذهنمان  در  ما   ذهنمن   ی صورت  است که 

  .  میکن جو منعکس م انتقام 

جو  و انتقام   نهی پر از درد است و پر از ک   است؛ هر کس  یجورخدا هم آن   کند هست، فکر م  یهرجور   هرکس

  .  ستیخدا ن  نیخدا را، ا سازد خودش م  ن یجو است. چون عو انتقام  نهیخدا هم حتمًا پر از ک  کند است، فکر م

نه   دیآ شده مگشوده   یاز فضا   بایز  شۀیباشد. اند  بایو ز  دیایشده بگشوده   ی از فضا  دیما با  شۀیاند  نیبنابرا  پس

   ی   رونیو عمل در ب  شود م  لیاست که به عمل تبد  شهیاند  نیا  کهنیا  ی من» برا  با یجز ز  شهی. «اندذهناز من 

م   یز یچ درواقع  سازد را  پود صورت است.  و  تار  پتانس  ه قو  ی .  ا  لی است،  است،     یعدم    نیهست،  قوه 

  ی زیچ    ی  رون یخلق اول است؛ عمل خلق دوم است و در ب  شهی. اندرون یب  دیآ م  شهی جا انداست، از آن   لیپتانس

  . نه!؟  شود ساخته م 

نقشه آماده شده باشد.    کهنیمر ا  زند نم   ی کار  چیمعمار و بنّا دست به ه  د یساختمان بساز   ی  د یخواه م   شما 

  ده یکه نقشه کش   . وقتکشد نقشه م  ی خودش    لیمعمار. پس معمار از پتانس  تیخالق  کشد؟ م  نقشه را چه کس 

  ل یاز پتانس   بایز  شۀی. اندباستی عمل ز  بایز  شۀی. انددهد م   جهینت  رونیبه عمل. عمل در ب  کنند شد شروع م

  شده است. دهیآفر بایز شۀیشده از اند بایکه ز . هر صورت دیآ از قوۀ عدم م دیآ عدم م

 کهن یمقدار مثل ا  ی   کندم   ی مرکزمان باشد هر فکر  ذهن . اگر من کند زشت م   یها شه یدائماً اند  ذهنمن   ول 

دردزا است. بادام پوک    دیآ م ها دگیکه از همان  یی. تمام فکرهادیزن م  نور اه یخورده س ی است که به آن    یآب

  .میاکار را کرده  نیاست و ما ا
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هست  کارها     . بعضمیرا ما بده  مهی جر  کنم م  شنهادیمن پ  مان، یها بعض   میده م   مهی ما هنوز جر  گفتم  م  کهنیا

من    مییگو م  شود؛ تمام م   میده م  م،یبده  مهی جر  دیممن است تا ده سال با  مان، ذهنبا من   میده ما انجام م 

  تا تمام بشود.  م یکنهم فضا باز م  مهی جر  رافو در اط دهم است دارم م نیا اشمه ی کردم جر  اشتباه ی

  ی دی، تو ز من گوشه گز دمی به شهِر تو رس  چو
  ی دیند میز شهِر تو برفتم، به وداع چو

  ) ٢٨٢٠غزل   شمس،وان ید ،ی (مولو

  ؟ تو از جنس من   دیروز الست، خداوند از ما پرس  میکرد  ما از شاه خداحافظ  که وقت  می را قبال داشت  تیب  نیا

  م ی به شهر او، در دفتر ششم خواند  میدی. االن هم که رسم ی نکرد  خداحافظ. خداحافظ  مینگفت   آره، ول  میما گفت 

  ذهن و خوابمان برده است.  عن یدر آن اتاق  می. ما آمدمیآ فالن اتاق، من م ایگفت که معشوق گفته است ب

گردوها    نیگذاشته و گفته است فعال با ا  بمانی مقدار گردو در ج  ی در ذهنمان    میادهی ما خواب  ندیب م  معشوق

من هستم من    که بفهم   یعقل ندار   قدرنی. فعال اها دگیهمان   نیبا ا  کن  یکه گردو باز  قیال  شتریکن تو ب  یباز

  خواهم  اش با تو بودم اآلن هم مم. همه بود  نکرده   با تو هستم. منتظرم من اآلن، من با تو خداحافظ  شهیهم

  خودم را به تو نشان بدهم. 

  ی به شهر تو، تو پنهان شد   دم یرس   . وقت کن  یبا گردوها باز  یتو دوست دار  دیگولحظه به ما م   نیخداوند هم 

  ی ز یلحظه آن چ  ن ی. چراکه در امینی او را بب  میکن نم  کاف  تیاز من، نه، خداوند از ما پنهان نشده است، ما جد

  :  اتیاب نی ا طورن ی. و هممینیب آن را م  دهد را که ذهنمان نشان م

  یی گونم ؟یکرد که م  مانیکجا شد عهد و پ 
  ییجونم  دیرا کو به جان و دل تو را جو کس 

  
  ی زار نی بد بشکه م یبا لذت جفاکار  چه
  یی خوچو خوش دیآنگه عاشق کشته تو را گو پس

  
  تو  یاری یکو میتو مق  یگر چه نزار دال

  یی بس شد ز جان و تن، تو را مژده کز آن کو مرا
  ) ٢۵۵٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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که    میوجو کنجست   دیآن را با  ،با زندگ  میرا که کرد  مان یلحظه آن عهد و پ  نیکه در ا  مییگو م   میما دار  بو خ

  . می ما از جنس تو هست

  یی گونم ؟یکرد که م  مانیشد عهد و پ کجا
  ییجونم  دیرا کو به جان و دل تو را جو کس 

  ) ٢۵۵٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

.  می ما دار  اشال ینه،  م؟ی ما دار  اشال ی ای ست؟یوفادار ن مانشیواقعاً معشوق، خداوند، به عهد و پ ایآ

به عهد هستم. پس ما اآلن در    نیمن وفادارتر  دیگو . او مکند که خداوند به عهدش وفا نم   مییگو گرچه که ما م

خداوند خودش را پنهان کرده است،   مییگو . که ممیدار  که چه اشال  مینی اشالمان را بب  می خواهلحظه م  نیا

که ذهن    یز یچ  با آن   ارمانی فاده از اخت او و است  دنید  یجا لحظه به  ن یکه ما در ا  ست؟یخاطر پندار ما نبه   نیا  ایآ

   زندگ  ها دگ یهمان    عنی  دهد که ذهن نشان م   ییزهایکه از چ   میاشده    چون شرط   میکن توجه م   دهد نشان م 

خوشبخت  م،یریب میر یب .  

گفت که    میخواه  میجفاکار با لّذت است. و اگر فضا را باز کن   ی  دیگو خداوند م   م یو اگر فضا را واقعاً باز کن 

ناتوان     دل من گرچه که نَزار هست  یا   میی. و به خودمان بوکش . چقدر خوب من را م تو   ییخوچقدر خوش

همان   ریما د  و.  خداوند هست  یکو   میمق   کن فضا را باز م  اما وقت   هست و   میاخسته شده   دهیاز جان دلِ 

  . میجهان نباش  نیدر ا میتوان که ما م  میده به خودمان مژده م  عنوان دل واقعبه

ما را مجبور کنند ما را احاطه    توانند . جمع نممیخالص بشو  میزیآن بر  یو دردها   ها دگ یهمان   نیاز ا  میتوان م 

  ده یجهان هست همان  نیکه در ا ییزهایبا چ دهیبا افکار پوس دیبا مثل ما درد بش  دیکه تو هم با  ندیکنند بو

  . درد بش دی. تو هم بای. مثل ما بشویبشو

که    نی عمال بب  . و فضا را باز کنخداوند هست   یکه مال کو   و به خودت مژده بده   درد نکش  دیتوان شما م  

با ذهن    د ییای . نوجو کنشده او را جستگشوده   یفضا   ق یاز طر  . فضا را باز کن کشد چقدر با لذت شما را م 

    ؟ده چرا خودت را به من نشان نم کنم؟ نم  دایچرا پ ییبو .یبرد توهم  یخدا  ی دنبال 

دنبال    م،یهست  دنبال زندگ  جسم  یار ی . ما با هشهست  ریتو، چون خودت تصو  هست  ریتصو  یدنبال    هرلحظه

  نخواهد داشت. جه یکار نت ن ی. امیعشق هست
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  که گم گشتم  یدشتم، تو پندار نیدر ا دیگو شَهم
  که صبِر من غالفِ ذوالفقار آمد  داننم

  ) ۵٨٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

در پندارت فکر    ،یبا تو بودم. تو چون در فکرت گم شد  شهیمن هم  دیگو خداوند به ما م   د،یگو به ما م  شاه

. و من  میهست   یمن و تو    یگم نشو  تیها دگ یو همان   ت ی! اگر تو در فکرهایمن گم شدم، نه تو گم شد  کن م

  ؟ ی موضوع را متوجه بشو نی صبر کنم که تو ا دیچقدر با

دنباِل عشق، خداوند    د یفقط با  ست، یهم مشل ن    لیخ   ی داریب  نیو درکِ ا  نیا  دن یکه فهم  میشو اآلن متوجه م  ما 

موضوع را فقط   نیا ،  ذهن را ساکت کن توان نم ، یندار اریکه اخت  نیب م  ول  یو اصل خودت در ذهنت نگرد

  بِدان.

  ن یغلط است. ا  نیا  ی گردو اصل خودت م   یگرد م   و در ذهنتان دنبال زندگ   دیکن که شما م   یبِدان آن کار  

بِدان. هم   شود،  کندتر م   شود، ذهنت کندتر م  واشیواش ی که    دی د  دار، خواهنگه   اتی اریدر هش   نیرا فقط 

که از تندتند فکر   دیاکرده  ییشناسا  شماچون    شود؛ و پاره م  شود ذهن منفصل م  ییجا  ی  شود، کندتر م 

نه حل    کند، م   جاد یتند فکر کردن مسئله را ابهتر نخواهد شد. مسائلت حل نخواهد شد. تند   ات کردن زندگ

  ی شما مانده در آن جو   چشم   که مسائلم را حل کنم. ول  کنم  تند فکر ممن تند   د یگو . گرچه ظاهراً مکند م

  : تیب نیا و . میرا خواند هانی ا از ذوق آبِ آسمان.» خبری«بروان، فکر بعد از فکر،  

  حق براند   ِری ال در قتل غ غیت
  زآن پس که بعدِ ال چه ماند؟  درنگر 

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

  جمله رفت   ا اله، باق  ماند
  سوزِ زَفت ْ شرکتعشق   یباش ا شاد

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

شده با گشوده   یبا فضا   د،ی. فضا را باز کن دیبِران  دیتوانم   ها دگیهمان  عن یحق    رِیال را در قَتل غ  غیشما ت  می نیبب

حق    نی. استمیمن ن   ذهن  زی چ  نیا  ،ذهن   زِیچ   نیا  نمیبرا م   نیصورت حضور ناظر من اکه به   دیی چشم عدم، بو

  . دارم نگه م  امی اری شدم، گفتم، در هش  ده یهمان  کهن یا  ی توانم برا هستم. اگر نم  نیکه ا   کنم . پس انکار مستین
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برگرداند. شما    شود هست که ما دانستن، دانستن را نم   یز یچ  ی.  دانم م  ول  توانم که اآلن نم   کنم باز م  فضا

تار    ، را کشت  ها دگ یهمان   عنیحق را،    ریغ  وقت  دیگو. مدانم نم   د ییبو  دیانتو نم  رید  دیدان را م   ی ز یچ  وقت

.  آن پس که بعدِ ال چه ماند، ماند اال اله» شما ال را گفت «در نگر ز   ماند؟  م   ی زیچپس واقعاً چه از آن   ی و مار کرد

ها شما آن   کهی ز ی. همه رفت. همۀ آن چ یخدا زنده شُد به  عنیاال اله،    یبه فضا   یشُد  لیال، ال، ال، ال بعد تبد

  سوِز زَفت.» شرکت شق ع ی: «شاد باش ادیگو ها خداوند هم نبودند همه رفتند و اآلن م و آن  دینبود

محدود، نه.   تیقرار دادن به خدا. نه شرکتِ با مسئول  ی شر  عن یسوزانندۀ شرکت. شرکت     عنی سوز  شرکت 

 د یشو خدا هستم. شما اآلن که بلند م   ی من شر  دیگو م   عنی  دیگو م  ذهنکه من   ی کار  نیهم   عنیشرکت  

عالم، من و خدا با    نیدر ا  ییحمروا  ن یا  در  دیگو م   د،یگو نم  ای  دیگو حاال م   ذهنمن   ، ذهنعنوان من، من به

  م یده ها هم من حاال اجازه مموقع   است، بعض  دهیاو رفته خواب  کنم ها من کار مموقع   بعض  م؛یکن هم کار م 

شرکت است. عشق    نیه من هستم. اکار همه   کنم، من کار م   شتریب   بِند. ول  ییهادخالت    یاو هم کار کند  

است،    ذهنمن   اصل  تیقرار دادن به خدا را که خاص  یما، شر  میفضا را باز کن  قتاً یحق  گرسوز است اشرکت

    طور،ن یهم و .سوزاند م

  بِه ز صد گون اجتهاد  تیعنا ی
  صد گون َفساد را خوفست از   جهد

  ) ٣٨٣٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی جِدّ و جهدها   کهنیا  یبهتر است. برا  ذهنشده از هزارجور جِدّ و جهد با من گشوده  یبا فضا   یزد یتوجه ا  ی

که از   هر کوشش کهنیا یفَساد هستند. «جهد را خوفست از صدگون َفساد» برا دیتهد ریاصطالح زبه  ۀیما در ما

  . کنند هدف ما را فاسد م هاله یواقع وس. در شود  واقع فاسد مدر  دیآ م  ذهنبا من  دیآ مرکز عدم نم

که    یاله یاست، وس   ذهنمن  دیآ شده مگشوده   یهم از فضا   تیعنا  ست،یهمراه ن  تیالحظه اگر شما عن   نیا 

انگ  ذهنفکر کردن که من   یبرا  دیبر کار مبه با  عوامل    ۀیبق  ای خشم، ترس، حسادت و    زۀیاست، مثال شما 

که جلو    طورن یعمل شما را، و هم   کند م  سددارد فا  نیا  د،یکن فکر م  د،یزن حرف م د،یریگ م   میتصم  ذهنمن 

  .دیآ دست نمبه بیترتنیا. عشق به یرو  عشق نم یسوبه  یرو م

لحظه با بهو لحظه میبده لیتش میخواه  خانواده م یاگر ما مثال   . حتدیآ دست نمبه بیترتنیابه زیچچ یه 

  م ی خانوادۀ خوشبخت با همسر و دوتا بچه خواه   یبعد از ده سال    می کن فکر م  م، یکن فکر م   م،یکار م   ذهنمن 

  .کند فاسد م  لحظهبهلحظه  ذهنمن  کهنیا ی. براستین یز یچو چداشت، هم 
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  آخر:  تیب نیا و

  و خون آمد، غزل پرخون برون آمد   دی بر  مرا
  آمد  اریآن د  یِبه سو  ن،یالداز من صالح دیبر 

  ) ۵٨٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ما که    یها  دگیهمان  شتری وجود آورد. پس بدر ما به  ی ادی ز  ی های دار یب  بود چرا؟   خون  میکه خواند  غزل  نیا

  ر ی ما و شر ما، شمش   ییشدند چون در طول غزل از غالِف صبرِ ما و فضاگشا   صورت باور بودند، متالش به

  ما را.  یها دگ یهمان  دیکرد و بر ییآمد و شناسا رونیشدۀ حضورِ ما بگشوده یفضا 

جهان    نیحضورشان از ا   عنی   نشانیالدکه صالح   ها  بعض  یپرخون ممن است بود برا   قدرن یپرخون بود و ا  غزل

  گل نثاِر خدا شد.  یمثل   عن یپروردگار.  یسورفت به  دیبر ذهناز من  د،یبر

  مربوط است: ت یب نیا طورن یهم  و  بود. تیب نیا معن  نیا

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

  ) ١٢۴٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د ییکه بو  دیاور ی هم در عمل به مرحلۀ اجرا درب  د،یرا، هم درک کن  نیکه ا  دیشما فضا را چنان باز کن  شود م

  نخواهم کرد. جادیا ران یخودم و د  ی. درد برا کنم را صرفِ درد نم ام زندگ   نیمن پس از ا

. و من  مرا بِخورد، هر غم    خون مرا بخورد، زندگ  تواند من بر غم حرام است. غم نم  پس خون من، زندگ  

  کنم،  ست. و من فضا را چنان باز م . پس خونِ غم بر من حالل ارمیگ و دردها پس م  ها دگیرا از همان ام زندگ

که    کنم م  ییمن چنان شناسا  دهد، که خودش را نشان م   غمناک   زیچهر  دهد، که خودش را نشان م  هر غم

  . زمیر خونش را م 

  ت یصورتِ وضعلحظه به  نیرا که خداوند در ا   ی ز یچهر   د»یکو گرد ما گرد  . «هر غم رمیگ را پس م   ام زندگ   عنی

سبب غم   ی ز یچچه   جا ن یکه در ا  کنم م   یی است، من فوراً شناسا  ز یانگبار است، غم من غم   ی و برا  دهد نشان م 

غم در خونش    آن.  اندازمم   کنم، م  یین آن را شناسایهستم. بنابرا  دهیحتمًا من با آن همان   زیچ  آن   شود، م

من بود،    من، زندگ   یرا که در دلش گرفته بود برا  ی زی چ  هم آن   رود، م   نی. هم غم از برود م   نیاز ب  غلتد، م

  .کند آزاد م 
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  ی قصۀ مثنو  یبعد    خوانم، م  یاز مثنو  تیغزل، چند ب  اتیمربوط به اب  یها تیب  نی پس از ا  دیاجازه بده   خُوب

.  مینکن   یی. کاراَفزامینکن  ییکاراَفزا  میآگاه باش   دیعنوان انسان باما به  کهنیموضوعات مربوط است به ا  نیو ا

  .  کند م  لیمانع، به مسئله، به درد و به دشمن تبد بهرا   زندگ کهنیا یاست. برا ذهندر ذات من  ییکاراَفزا

ما را خراب   قدم زندگبه. قدمکند هدف را فاسد م  زدی انگ م  یاله یهر وس   ذهنکه من  میخواند اآلن م  نیهم

  ن ی کاراَفزاست. رنجش ما، خشم   مان یهاما در خانواده با همسرمان، با بچه   یاَفزاست. دعواکار   نیو بنابرا  کند م

. اگر ییبا فضاگشا  دینرنج   دیتوان م   د،یرنج  م  یشما از    مثال  کاراَفزاست.  ذهنمن  یدردها   ۀیشدن ما، و بق

  ن ی چرا ا  د،یببخش  د،یو از شرش راحت شو  دیکن  شیدایپ  یروز   ی  دیبا  شود م   رهیدرد در شما ذخ  نیا  دیرنج  م

  د؟ یکن را م  ییکاراَفزا

حرف بزنم، من هم    د یمن هم با  د،ینی شدن، که من هم هستم، من هم بب  دهیو قضاوت و د  زه یعلت ستبه   ما 

ا  مینکن   یی کاراَفزا  م ی. اگر بخواهمیکن م  ییکاراَفزا  جادیهستم، ا با  ن یدر  با    میمرکز عدم داشته باش   دیلحظه، 

    شده.گشوده یفضا 

و    ییاست که کاراَفزا  نیکه مورد توجه است ا  از نکات   ی  .م ینی را بب  مانیی کاراَفزا  مییایمان توأم، بٔ و همه   شما

کار اسمش جهل است،    نی ا  .دیندازی گردن خدا ب  دینبا  ذهنخاطر من به   دیزن که شما به خودتان م  یهر ضرر

  ا ی   ذهن. جبر من ذهنو جبر من  کاهل  گذارد اوقات اسمش را م    است، موالنا گاه   ذهناست، من   یار ک ندانم

نام خداوندِ  به   یزی. ما چ میانداز م   رانیو ما به گردِن د  کند کار م  ما را مجبور به آن   ذهنکه من   یزی آن چ

  یدر هرلحظه منتظر فرصت است که به ما    خداونداست.    ذهنانعکاسِ من   نیا  م،ی جو ندارو انتقام   جونه یک

شما نورافکن    اتیاب  ن یاست و در طولِ ا  یی. پس موضوع سرِ کارافزامیکن بند و ما رد م    کم  ی بند،    یخوب

  .چ یکه ه   دیکن اگر هم نم د،یکن اگر م د، یکن م  ییکارافزا یجورکه چه  دی نیب خودتان است و م  یِرو

  و صبر شُر یب مانْد از کاهلکه   هر 
  جبر  یِپا ردی داند که گ  نیهم او

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  که جبر آورد، خود رنجور کرد   هر 
  در گور کرد اش،یهمان رنجور تا

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  مار ی : برنجور،  : تنبلکاهل 
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آن    کند،  م  ذهنکه من   یآن کار   ،ذهنداشتن من   عنی  واقعًا منظور از کاهل   ول   یکند  ، تنبل  عنی  کاهل 

وضع  جسم   یِار یهش  کهنیا  یبرا   ،یکند   ، تنبل با  دارد،  سروکار  اجسام  با  و  مهات یاست  فکر  ما   . م ی کن  

است،    یشده پرانرژگشوده  یِ است، فضا  بچا  زندگ   که درحال  م،یکن   دایپ  کنند ما زندگ  رییتغ  دیبا  هات یوضع

  است.    مالِ زندگ  پرحرکت است. پرحرکت

  ، یی لحظه با فضاگشا  نیدر ا  دیتوان نم   د، یست یشما خالق ن  کهن یا  عن ی   کاهل  ، ذهن  حرکت ی و ب  سست   ، تنبل

حل کند    تواند لحظه را م   ن یلحظه را، چالش ا  نیاصطالح اکه قفل به   ید یلحظه، کل  ن یا  تِ یبه وضع  فکر مربوط 

 جه یدرنت   شود . کاهل وصل نمدیبه او وصل بشو  دیکن فضا را باز    دیخداست، با  شِی پ   دهای. کلدیریب   از زندگ

  و صبر است.  شریب

سروکار دارد،    هات یکه دردزاست، با وضع   ش یهاتیو خاص   ذهنمن   یِ اقتضاهرچه به   » که مانْد از کاهل  «هر

باشد، من   شریب نم   اش ذهنو صبر  و صبر  را کرده    وجهبه   شناسد،  شر  پا  م،یاکه صحبتش  را    یِ او  جبر 

  . ردیگ م

کار را انجام    نیا  د یکرده و شما مجبور  لیبه شما تحم   ذهنرا که من   ی زیچچه   دین یدارد، شما بب   معن  ل یخ  جبر

.  دیفکرها را فکر کن   اآلن بعض  د یشما مجبور  گشتن جبر است.  ها دگ یو اطرافِ همان   دن ی. خوِد هماندیبده

است چرا اصال    یطور اگر آن   د،ینشو  دیتوان اگر م   د،یناراحت بشو   د،یآ آن فکرها به ذهنتان م   وقت   دیمجبور

  د؟ یشو ناراحت م

 رد، یجبر را ب  یِمانده، پا   ذهنو صبر مانده، در من   شری ب  که از کاهل    کس  داندکه م   یز یتنها چ  نیبنابرا  پس

  بنم. ی کار  توانم که من نم  دیبو

بوده، مادرم    یطور نیاست اصال، پدرم ا  یطور نیآقا ژنِ ما ا  ندیگو م   ها جبرها کامال مشخص است. بعض    بعض

  درآمدم، جبر است. ذهن انداخت گردِن جبر.  یطورنیبودند من هم ا  یطور ن یما کال ا  ۀبوده، خانواد یطورنیا

ا  ندیگو هم م  ها بعض ا  گذارد گردش ستارگان نم  گذارد،است، آسمان نم   یطور نیطالعم    اد ی ز  ل یخ  نیکه 

  د ییگو م  د،یستیو شما مسئول ن   دیدان که شما مسئول م    . هرعاملشود تر مبختانه کم جبر، اآلن خوش   نیاست ا

  جبر است.   نیبدهم خودم را، ا  رییتغ توانم را عوض کنم، من نم  ام زندگ توانم من نم 
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کنم، مرکزم را عدم کنم و   ییفضاگشا توانم من نم دیگو م  . اگر کس دیبده  رییتغ دی توان شما خودتان را م پس

عمل مرا فاسد نکند،   برم کار ملحظه به  ن یکه در ا  یالهیبه خداوند وصل بشوم و از خرد او استفاده کنم و وس 

  در جبر است.   توانم نم دیگو م  اگر کس د،مرا فاسد نکن ی هارا فاسد نکند، هدف  رون یب یساختارها 

کند، من محومم تا آخر    ر ییتغ  تواند که نم  یماریب  نی کرد. تا هم   ماری «هر که جبر آورد» خودش را ب  دیگو م

  ،  ذهنمن   ۀ . افسانردیم آدم در ذهنش م  کهن یا  ای  برد م   نی زم  رِیز  کشد واقعاً م  ای باشم، آن را    ی طورن یعمر ا

   . هرکس میکن نم  زندگ  ول   میجهان زنده هست   نیخواب ذهن و خواب درد، مردن است. درست است که در ا

هست که هست،    نی. هرکه جبر آورده و خودش را محوم کرده که همکند نم   زندگ  ست،یلحظه زنده ن  نیدر ا

  .  کند نم کند. آن آدم زندگ  رییتغ تواند نم

  : تیدو ب نیا طورن یهم  و

  ست جبر را که بس تُه نیکن ا ترک 
  ست یسرِ سرِ جبر چ بدان تا

  ) ٣١٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جبِر جمع منبالن  نیکن ا ترک 
  از آن جبِر چو جان  یابیخبر  تا

  ) ٣١٨٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

تنبل    معناست. منبل بر وزن تنبل، اصال به   خال  اریکه بس   ییرا ترک کن با فضاگشا  ذهنجبِر من   نیا  پس

  است، کاهل، منبل.  

  ست جبر را که بس تُه نیکن ا ترک 
  ست یسرِ سرِ جبر چ بدان تا

  ) ٣١٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ِرس  ِروصل شدن به زندگ  نیشده است، هم گشوده  یِفضا  نیجبر هم  س  جبر ا ِرس ِرد ی است که ما با  نیاست. س  

.  میخداوند به او زنده بشو  یِسوبه   م یبرو  میانکارش کن   م،یرا رها کن  ذهنمن   نیا  میتوان م  میدان که م   حالن یدرع

  ی ز یچچ یو ه  میبده  رییجهان تغ  نیرا در ا  یز یهرچ  دهدما فرصت م  هشده بگشوده   یِاست که فضا   نیسرِ سرِ جبر ا

  ما باشد.   شرفتی ما و پ ر ییمانع تغ تواند نم
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ِرجبر    س ِرعنیس خود زندگ   م  جابیکه ا زنده باشم. پس جبرِ اصل  دیمن از جنسِ خدا هستم، با  کند  ن یمن ا  

اجبار    و زنده شدن به زندگ   ذهناجبار است. نگه نداشتن من   نیا  عن ی  م،یبه او زنده بشو  د یاست که ما با

  ی هاجبر افرادِ تنبل را رها کن، جبر من   نیا  دیگو کرده. م  لیبه ما تحم   ذهنکه من   ذهناست، نه ماندن در من 

دارند   ذهنکه واقعاً من  ییهابه حرف آدم  دیکن   رییتغ دیخواه  است که شما اگر م  نی هم   یرا رها کن، برا ذهن

به    یآشنا بشو   ، کن  دایتا از جبرِ مثل جان خبر پ  دیو تنبل هستند، سست هستند، پر از درد هستند، گوش نده

  دادم. حیاآلن توض  هآن ک 

  خواند.    میرا بعداً هم خواه  تیب نیا

  برکنَد  تیعنا ی زمان از و ی
ابله رک یز  عقلم  ها ندک  

  ) ٣٧٢٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

عنا  عنی ا  ت،یاگر  فقط    ن یا  ،یزد یتوجه  بِنَد،    ی لحظه،  ما  از  را  دلش  بذار  یز یچ   ی   عنیلحظه،    م ی را 

نتوان و  او کم ب  میمرکزمان  او و خالق   م،یریاز  ا  تی ذوق  نلحظه به  نیاو در  ا  یبرا  فتدی کار  عقل    نیانسان، 

  است.   ممه  تیب د؟یکن . توجه مکندم  ها ما ابله رکِیز ذهنمن 

  برکنَد  تیعنا ی زمان از و ی
ابله رک یز  عقلم  ها ندک  

  ) ٣٧٢٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خواند.    میبعداً هم خواه م،ی خوان م  جانیا

  او  عینباشد ر مان یپش جز 
  او  عینآرد ب شی خسارت ب جز 

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

 دن، یبال   معنمحصول است، به   معنبه  ع ی. رِمیبخوان  میتوان اند با کسره م شده   فارس  هان یا  عیو بِ  ع یرِ  ا ی  ريع

اگر فکر    ذهنکه من   دیگو و فروش و معامله. م   د یخر   عنی   عیمحصول است. بِ  معنبه  جا ن ینمو کردن است در ا

اگر   ذهنندارد ارائه کند. من   یر ید  یۀهد  چی. جز ضرر به ما هستین  مانیکند، عمل کند، محصولش جز پش

  هرچه، آخر سر ضرر است.   ،خانوادگ   ،جهان، دادوستد بشود، چه دادوستد دوست  نیوارد معامله بشود در ا
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  او  عینباشد رِ مان یپش جز 
  او  عینآرد بِ شی خسارت ب جز 

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

   مانیمحصولش پش کند م  یجهان فقط ضرر است و هرکار  نیاو، دادوستد او، عمل او، فکر او در ا ۀمعامل پس

  : تیب نیا طور ن یو هم  م یرا داشته باش  هانیاست. ا

  ستشُده  یو دوران هست طُرق، ل   اسیق  جز 
  متَنَجِم، مسدودو  بی اُولواْلفْقه و طَب بر 

  ) ٧٩٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

    سهیمقا عنی اسیق
  ر ید زیچ  رامونِ ی پ یزیگردش کردن چ   ،یز یدور چ دنی: گرددوران

  هانیفق  ایفقها  عن ی اُولُوالْفقْه
  شناس و مَنِجم ستاره  عنی متَنَِجم

اشتباهًا دورِ    یاریعنوان هش جا ما بهاست که در آن   ییفضا  ی است. ذهن    مهم   تی ب  م،یرا قبال داشت   تیب  نیا

خودمان را با    م یکن م  سهیو مقا   ذهنمن   عنیبه جسم،    میو خودمان را کاهش داد  میگرد م   ها دگیمحورِ همان

اطراف محورها  سهیاز مقا   ریغ   دیگو . مرانید دور گشتن  و    یِ ها راه   دهیهمان   ی و کاهش دادن خود به جسم 

راه را به   و زندگ   م یکه فضا را باز کن  دهد خودش را به ما نشان م راه موقع  نیهست و ا   هم در زندگ  یرید

  ش ی در پ   هست که زندگ  یر ید  یهاو دوران هست، راه   اسی که ق  ذهنمن   یهااز راه  ریغ  عن یما نشان بدهد  

  و منَِجم مسدود است، چرا؟  بی صاحبان فقه و طب  عنیمنتها بر فقها   گذارد، ما م یپا

   ل یسه طبقه البد آن زمان خ   نیا  نیا  زند هستند، مثال م  یکه جبر   کسان  طورن یسه طبقه و هم  نیا  کهنیا  یبرا

زندگ منَجم    ی ا کاره   نی که شما در زم  دیگو ستارگان. م   تیبه وضع  کنداصطالح حواله مرا به  مهم بودند. 

او  تینهایبه ب م،یبه عشق زنده بشو م،یبه او وصل بشو م،یاز جنس خدا هست میما که آمد کهنیا عن ی. دیستین

. و  ستیاصال مهم ن  نیدر فکر و عملمان، ا  میاستفاده کن  کند، که تمام کائنات را اداره م  یاز خرد  م،یزنده بشو

  . گفت را م نی. منَجم اکنند ما را کنترل م ستاره، زندگ یسر  یچرخش 

م  بیطب  زندگ  دیگو هم  تمام  البتّه طب  شما بستگ  جسم  شما به سالمت   که:  فقط جسم است.    بان ی دارد، 

  گذارد  و آن را م  کند  مربوط م  یز یچ   یرا به    زندگ   که است. هرکس  ن یموالنا منظورش ا  ند،یگو نم  یامروز 

  مرکزش. 
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  ند یگو . ممیاستفاده کن   مان ی و از بعد معنو   م،ی ما فضا را باز کن  دیگو نم  ، موضوع هم از کس  نیا  د ینیب امروزه م 

ما، فکر ما، جان ما،    بعد است. جسم   یجسم ما    سالم باشد، ول  دیجسم سالم باشد، جسم البتّه با  نیآقا ا

  ما اُستوار هستند.  تی عنوو بن م  شه یر یچهارتا شاخه رو   نیما، ا  یهاجان یه

جامد    نی. از ازدیر جامد بعداً فرو م  نی. اشود باال جامد م   دیآ م  واشیواش یخدا هست،    ی  کهن یمثل ا  عنی

  ن ی . افتدیپوسته ب  کهنیقبل از ا  میشواو بلند م  و به ذات   تینهایببه   م،ی که ما باش  نییپا  کشد خودش را م 

فقه هم    یها اش پوسته؟! جبر است! صاحب همه   سالم باشد. ول  د یپوسته است، البته که با  نیپوسته است، ا

ا  ندیگو م ما نوشت  ییزهایچ   نیکه  ا به  می که  فقه  و هم  هان یهم   نید  نیهم   هانیعنواِن    ت ی را رعا  هان یهستند 

  است و از جنسِ فکر هستند.  همه نوشته شده و ذِهن هان یا دستورالعمل است. ول ی سر ی  م،یبن

: درست  ندیگو اگر م   م؟یبشو  یو با او    میبشو  لیخدا تبد  تینهایو به ب  میفضا را باز کن   دیبا  ندیگو ها م آن   ایآ

فضا    دیها هم باها هم بسته است. آن آن   یها، نه! راه برا نوشته شده   نی: اندیگو فقط م  ند یگو اگر نم  ند، یگو م

قبل از    م،یخدا زنده بشو  تیو ابد  تینهایب  جهان به   نی در ا  میمدکنند. ما آ  دایرا باز کنند، و به وحدت دست پ

امی ریبم  کهنیا نه  رو   ییزهایچ  یسر ی   کهنی.  نوشته   یکه  رعاآن   میاکاغذ  را  داشته    ذهنمن    ول  م یکن  ت یها 

  . میباش

»نَ   رفتنقاف، و درخواست کردن که: ا   نیذُوالْقَر یبه کوه   کوه و. و گفتنما را ب ،قاف از عظمِت صفِت حق کوه
  عش یکه از صنا  نیها فدا شود و البه کردنِ ذوالقرنآنها ادراک  شیکه پ  د، یآی قاف که صفِت عظمتِ او در گفت ن

  .» یتر بود بوو بر تو گفتن آن آسان  یکه در خاطر دار 

  ) تریت(

را شما    ترش یبه کوه قاف هست و البته ت   ن یقصه در واقع رفتن ذُوالقَرن  نیخواند، که ا میخواه  یاقصه   ی حاال،  

که ممن است اسندر باشد،    ندیگو ما م اتیدر ادب دی دان م ن،یکه منظور از ذُوالقَرن ن،ی. رفتن ذُوالقَرندینیبب

و به رِندِ  کند، خودش کار م  یاست که آزاده هست، رو   انسان  لیتمث جان یممن است کورش باشد و حاال در ا

  . کند خودش کار م  یهست که مثل ما رو انسان لی تمث عن ی خورد، غزلِ ما م 

باف»  را «برف   ذهنمن   یهاکه انسان   دید  میو خواه  زند، که دارد م   لیتمث  نیکوه قاف انسانِ کامل است، در ا  و

ا  ی داریزِناپایچ   عن یباف»  . «برف دیگو م ا  ن یباف در  ‐   ن یهست، رفتن ذُوالقَرن  بیترت   نیقصه. پس قصه به 

  به کوه قاف، و درخواست کردن که:   نیذُوالقَرن  ‐شدند   درواقع حاال فارس  عنی  ول  میبخوان  میتوان م  نیذُوالقَرنَ
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ها  آن   شیکه پ  د، یآی کوه قاف از عظمتِ صفِت حق، ما را بو.» و گفتن کوه قاف که صفتِ عظمتِ او در گفت ن  ی«ا

  . یبو دتر بوو بر تو گفتن آسان  یکه در خاطر دار   عشیکه از صنا نیکردنِ ذُوالقرنها فدا شود و البه ادراک

  بان یکه اَد   قاتی. از تحق میندار  ی آن کار   به   کند،  اشاره م   که در قرآن آمده، به چه کس  نیحاال ذُوالقَرن  ،  عنی  پس

. به  می ندار  یکار   هاز یبرنامه به آن چ   نیما در ا  که کورش باشد. ول  عنی  خورد، به کورش برم  شتریاند، بکرده 

  ت ی . و چند بشود ک ما مربوط م تو به تک   شود مربوط م  مااآلن به ش  نیکه هم  یزیو آن چ   میقصه کار دار

  : میرا بخوان هیگشت بق  میبعداً برخواه م،یخوان م

  کوه قاف  یِسو  نیذُواْلَقرنَ رفت
  او را کز زُمرد بود صاف  دید

  ) ٣٧١١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  طیعاَلم حلقه گشته او مح گردِ
  ط یاندر آن خَلق بس رانی ح مانْد
  ) ٣٧١٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ستند یدگرها چ ، : تو کوهگفت
  ستند؟یعظْم تو باز شی به پ که

  ) ٣٧١٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بزرگ  به معن نجای: گسترده، پهن، در اطیبس
   : بزرگعظْم

کوه    یِ سو   دیگو م   نیذُوالقَرن. پس حاال،  بزرگ   عن یبزرگ. عظم     معنبه   جا ن یگسترده، پهن، در ا   عنی  طیبس

 اش تر بود. معن از زُمرد صاف   ای انسانِ کامل است، که او مثل زُمرد صاف بود    دیگو  قاف رفت که کوه قاف م

   ف یتوص   ی  میخواه  با ذهنمان م  م،ی کن نگاه م  ذهنمنزنده است، ما با    است که انسان کامل که به زندگ  نیا

   ما همه ذهن   یجا پا ندارد، چون جا پاها  د،یباال برو  دیخواه  است که شما م  مثل کوه صاف  . ولمیاز او بده

  است.

مثل موالنا که ما مرتب    بزرگ   اریبه بزرگان اصال غلط است. مخصوصًا بزرگان بساظهار نظر ما راجع   نیبنابرا

کار    م، یپرداز   ها مآن    شخص  زندگ   به  غمبران، ی پ  ای   م،یکن صحبت م  شان  ِی فرد  زندگ   شان،ت یبه شخصراجع 

  . می کن م غلط
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کوه قاف    نیا  دیگو اآلن. دارد م  دیگو است، که دارد م  شانت ینهایب  ۀ شیها در رآدم   ن یعظمت ا  کهنیا  یبرا

است که    کوه قاف کوه  نیپس بنابرا  ط»ی«گردِ عالم حلقه گشته او مح   دیگو گسترده است. و م  نینفوذش در زم

  ار ی وجود است حلقه زده، پس نفوذِ انسان کامل بس  کهی ز یدور عالم هرچ   دیگو م   ،حت   ن یزم  دیگو دور عالم، نم

  گسترده هست.

   مخلوقِ گسترده و بزرگ چه مخلوق   نیکه ا  ن،یذُوالقَرن  ای کورش،    ای شفت زده شد اسندر،    ران»،یح  «ماند

چقدر شفت  نت   و  است!  زیانگاست؟  م  جهیدر  هستدیگو م   کند سوال  کوه  تو  اگر   :  ککوه   ه یبق و    ستند یها 

  ستند؟ یچ

. مانند  م  یتو مثل باز   با بزرگ  سهیتو، در مقا  بزرگ  شیچه هستند؟ که به پ  هیپس بق  اگر تو انسان هست  عنی

  ستند؟ یادر مقابل تو م  ی چجور ستند، یباز ا ای هستند،  ی باز عنی  میبخوان میتوان م  ستند،یباز

انسانِ کامل چجور  من ذهن   ی هاانسان   پس ا  ا ی  سنجند؟  م   ی با کوه قاف،  بازانسان   نیواقعاً  هستند؟    ی ها 

درست کند که فقط جمع کنند،    ذهننفر من   اردهای لینفر م  هاون یل یمهزاران،  انسان نبوده که    نیمنظور خداوند ا

  ده یفهم  اش یبهتر. و نفهمند منظور آمدنشان چه بوده، فقط    شتریهرچه ب  ندیبو  و  رند،یبم  دفعه یجمع کنند،  

  ها ت یب  نیممن است اسندر باشد، ا  کند موالنا فکر م  کهن یاو است. پس در مورد ا  شِیپ  نیکه فعال ذُوالقَرن

  هست.

طْلَعندر یشمس آ  مسی اگر ا  
  ی وفَرین یاز آن هرجا رو  بعد

  ) ۴۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مشرق شود یاز آن هر جا رو  بعد
  بر مغربت عاشق شود هاشرق

  ) ۴۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ف: ه سورۀ ک   ٩٠ ۀیاست تا آ هیهم آ نیا
َّتسِ   «حالشَّم عطْللَغَ مذَا با.» اتْرا سهوند نم ملَه لعَنج لَم مقَو َلع ا تَطُْلعدَهجو  

آن برايشان هيچ پوشش قرار   یكند كه غير از پرتو به مانِ برآمدنِ آفتاب رسيد. ديد بر قوم طلوع م  «تا
  ايم.»نداده

  ) ٩٠ هی)، آ١٨سوره کهف ( م،ی(قرآن کر
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  د یمحل طلوع خورش   ،: اگر اسندر هستدیگو . مدیگو محل طلوع، دارد به ما م   عن یکه مطلع    دیگو م  حاال

  د یخورش  نیاگر ا  »یاگر اسندر   یباال. «مطلع شمس آ  دیای خداوند ب  دیخورش   نیحضور باش. بذار از دلت ا 

   کرد، من ذهن   فاسد نخواه  رید  عنیشد.    خواه  فَر و ین  یهرجا برو  یتو به او زنده بشو  عنیطلوع کند  

  . یدار یزدیفَرِ ا ،ی وفَر یآن فکر و عملت را فاسد کند. ن   یکه انرژ یندار

بعد از آن    ،یبر را م  یزدیتو با خودت فَرِ ا   عنیمشرق خواهد شد،    یهرزمان برو  ای   یو بعد از آن هرجا برو 

  م یما روشن شد  ندیگو مشرق هستند. م  لحاظ ذهنکه به  ییهاآن   عنیها  ها، شرق مشرق شود، و شرق  یهرجا رو

  دارند.   هنوز من ذهن  ول

 ای که اسندر،    دهد نشان م  تیدو ب  نیا  نیها بر مغربت عاشق شود. پس بنابراقمغربت عاشق شود، شر   بر

خودش   یدانه رو و متعه  یطور جدّاست که به   سال ی  نیکند، ذُوالقَرن فیتوص خواهد که موالنا م ی اسندر

  . کند مرکزش را محل طلوع آن آفتاب م ودر دِلش طلوع خواهد کرد،  زندگ  دی خورش داند و م  کند کار م 

       پایان بخش سوم     
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  م یهست، گفت   هرکس  ایکوروش    ایاسندر است    میدان که نم   نیذُوالقرن  که،نیبه اراجع   میشروع کرد  یاقصه 

در او نمانده و به    دگ یهمان   چ یه  عن یبه کوه قاف و کوه قاف انسان کامل است،    رسد از ماست، م  نماد هرکدام

ابد  تینهایب ا  تیو  ا  فیتوص  یطور ن یخدا زنده شده و موالنا  انسان    کوه صاف  یمثل    نیکرد که  است که 

بنابرا باال برود،  ا  تواند نم  نیبخواهد از آن  ا   نیباال برود، بهتر  نکند، فقط از    ظهارِنظر نکند، سؤالاست که 

دو    نیاست ا  ۴۵  تیکه دفتر دوم، ب  رید  یِخودش از خواب ذهن. در جا   یداریب  یحضور او استفاده کند برا

  که،  دهپرمعنا آم اریبس تیب

طْلَعندر یشمس آ  مسی اگر ا  
  ی وفَرین یاز آن هرجا رو  بعد

  ) ۴۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مشرق شود یاز آن هر جا رو  بعد
  بر مغربت عاشق شود هاشرق

  ) ۴۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سرمان، دل ماست.   یآفتاب باال نینه ا  ، طلوع آفتاِب زندگ  اهیجا  عنیمطْلَع شمس   میگفت و

جا  آن   ات ذهنمن   یجا به بشود،    دار یبذار خداوند ب  عن یبن،    زندگ   دیطلوع خورش   اهیدلت را جا  دیگو م

  .  دیایباال ب

شد،     پس از آن فارغ خواه  دنیخداوند که درواقع عشق است، از درون تو شروع کند به تاب  دیخورش   نیا  اگر

  صورت ن یدرا  ی برد. هرجا برو   برکت با خودت خواه  ، یشد از زمان و مان، هرجا برو    مستقل خواه   عنی

  ن ی نظر، هم  ی اریبرحسبِ هش  دنیبه حضور، د  کنند اصطالح شروع م ها، به انسان  عن ی  شود،  جا مشرق مآن

ها بر مغربت عاشق شود» که  به باال آمدن و «شرق  کند ها هم شروع م که در دل تو طلوع کرده در دل آن یآفتاب

  . ردیگ اآلن دارد صورت م  نیهم

 م یشد  شیهافوت کرده و عاشق نوشته   شانیموالنا که درواقع ا  . بر غربِمیهست  ذهنمن   یها ما شرق  دینیب م

جا، باز هم به مغرب آن   یو نرو   جهان هم نباش  نیهم، در ا  یر یاگر بم  عنیها بر مغربت عاشق شود»  ما. «شرق 

است که   حاتیهمه توض  هانی شد. ا  خواه  دیتو عاشق خواهند بود. مغرب تو هم، مرگ تو، پس از مرگ هم مف

  است.   تیدو ب نیبه امربوط 
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که، درواقع    دیگو سورۀ کهف است، م  ٩٠  ۀیکه آ  ه یآ  نی و ا  تان یبرا  م یبوده که خواند  ادش ی  ه یآ  ن یموالنا مسلماً ا  و

آفتاب بودند، نماد    میدر معرض مستق  هان یکه، ا  دیرا د  ییهامشرق، آدم   یِسورفت به  وقت  نیذوالقرن  ایاسندر  

  ا ی درموردِ اسندر    د ینیبرا م   دهیپد  نیباشد و ا  نداشتهوجود     حجاب ذهن  چیما و خدا ه  نیب  کهن یا  ن،یهم

  را من نشان بدهم،   نی است که، حاال ا نیا اش معن کند، م  انی کوروش قرآن ب

َّتح»  ملَه لعَنج لَم مقَو َلع ا تَطُْلعدَهجسِ والشَّم عطْللَغَ مذَا با.» اتْرا سهوند نم  

آن برايشان هيچ پوشش قرار   یكند كه غير از پرتو به مانِ برآمدنِ آفتاب رسيد. ديد بر قوم طلوع م  «تا
  ايم.»نداده

  ) ٩٠ هی)، آ١٨سوره کهف ( م،ی(قرآن کر

غير از پرتو آن بر ايشان كند كه  شرق، ديد بر قوم طلوع م   یِسورفت به   عن یبه مانِ برآمدنِ آفتاب رسيد،    تا

  ايم.هيچ پوشش قرار نداده 

  د، یرس  نیتا چون به مشرق زم  م،یی بهتر بو  دیعبارت شابه   ای نداشتند،    ها پوششاز پرتو آفتاب، آن   ریغ   عنی

ها و آفتاب  آن   انی خداوند، م   عنیمثل موالنا و بزرگان ما، که ما،    د،یتاب م    بر قوم  دیکه خورش  د یجا دآن

  کنند، نداشتند.    بانه یسا دی که از حرارت خورش و مسن  مهی لباس و خ  عنیقرار نداده بود،  یاپرده

که،    کند صحبت م  به آفتاب زندگراجع   کند،  آفتاب صحبت نم  نیبه اراجع   قتاًینمادگونه است، حق   هیآ  نیا

خداوند، بدون    ،  آفتاب زندگ  ، زندگ  د یخورش  ست،ین  یااو و خداوند پرده  ن یکه ب  کند صحبت م   به انسانراجع 

  .  تابد بر او م کند، م جادی پرده، بدون حائل که ذهن ا

مهم است. پس   هیآ  نیکه ا  آمده نظرش مرا گفته و به   قبل  تیموالنا دو ب  نیهم  ی برا  د،یرا بو  نیا  خواهد م

وجود دارند    ییهارا متوجه شده که، انسان   دهیپد  نیا  ن،یذوالقرن   ایکوروش    ایوجود دارد و اسندر    انسان  نی چن

  .  کنند م فادهو از تابش خرد او است نند یب  که بدون حائل آفتاب را م 

عشق باشد و فضا    ارتانی لحظه اگر اخت  نیچه هست؟ شما در ا  اش معن  دیدان شرق رفتن را هم م  یِسوشما به   و

  شرق.   یِسوبه  دیرو م  د،یو فضا را باز کن د یو فضا را باز کن   دیرا باز کن

   ذهنافسانۀ من   ا ی  دهیذهن همان   یِکه ما وارد فضا   افتداتفاق م   نیکه معموال ا  دیببند  د،یببند  د،یفضا را ببند  اگر

  که،   دیگو مهم است. م تی دو ب نیا نیهم یبه مغرب رفتن است، برا نیا م،یشو م
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ِسوان  یِخُّفاشت، سو  حمغرب د  
ِسپاشت، سو  حرمشرق روان  یِد  

  ) ۴٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خران است ا راه س، راهسوار یح  
  خران را تو مزاحم، شرم دار  یا

  ) ۴٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نثار کننده  پس روحان  هیکنا  د،یمروار  یپاشنده   د،یمروار  یدرپاش:   ِساز ح    ،عنیانسان  همان حس    با که 

  . دهد به ما دست م  ییفضاگشا

دارد که از  ذهنکه من  حس  ن یکور است، هم د،یبو خواهد حسِ خفّاش که م  ی  م،یما دوجور حس دار پس

  ها  دگ یهمان  قیو از طر  شدهده یبه ذهن همان  رود و م  رهی و غ   دنیو شن  دنیمثل د  کند، تا حسِ ما استفاده م   پنج

  حسِ خفاش است.   نیا د،یگو . مندیب م

که هرچه فضا بازتر   دپاش،ی. حسِ درپاش، مروارذهنمن  یِ سوبه برد ما را م  بندد،  حسِ خفاش فضا را م پس

  د ین یبب  د،ی. شما به خودتان نگاه کنرود مشرق م یِ سوبه پاشد، جهان، خرد م نیبه ا پاشد م  دیمروار شود، م

ِکه شما طبق غزل امروز، شما حس رخفّاش؟  ای  شتریب دیپاش دار د ِحس  

  د، یشو م   لحظه سوار زندگ  ن یسوار، شما ا  ی حسِ خفّاش که راه حس است، راه خَران است، ا  نیهم   د یگو م  بعد

  ها  دگ یهمان   د،یرو تر مبزرگ   ذهنمن   ی سو  ای خداوند    یِ سوبه   دیرو م  دیشو م  ی اریسوار هش   ی اریعنوانِ هش به

  راه خَران است.    نیا دیگو که م د،یرو م

مزاحم خَرها   مان ذهنما با من   م،یکن به خر م  نیتوه قدرن یما ا کهن یا ست،یراه خر هم ن نیا دیگو موقع مآن  و

است،    د یمف  اری خوب بس  و جاهل است، ول  فهمد نظر ما نماست که حاال به   وانی خَر واقعاً ح  کهن یا  ی. برامیهست

  .  میکن که ما از آن استفاده م خر معمول  عنیخر،   ست،به خداوند وصل ا اشزه یغر ق یو از طر برد بار م 

من به   ما هست  ذهنعنوان  مخلوقات  اشرف  هست   ترن ییپا  اریبس  م،ی که  خَر  برام یاز  حس   کهنیا  ی.   ی ها آن 

 زند  که دائماً ضرر م  ات ذهنکه تو با من  دیگو م  نیهم ی. برامیاها است از دست دادهرا مدت  مان گخداگونه 

تنها مزاحم خر  نه   ما.  مزاحم خران هم هست  ت جهان، ح  نیبه ا  پاشد و درد م   کند م  جادیدرد ا  ز، یچبه همه 

  .  می هم هست رید  ذهن ی ها مزاحم من  ، ذهنعنوان من به  م،یهست  واقع



ۀ   برنامه             Program # 898                                              ۸۹۸مشار

  72صفحه: 

  ی هاکوه   نیبرف هستند و ا  ی هامثل کوه   ذهنمن   یهاکه انسان  دیگو خواند، م  میقصه خواه  نیکه در ا  طورن یهم

با     عنوان کوه برفبار به   نیما در روز چند   عنی  کنند،م   جادیو سرما ا  کنند برخورد م   ریدبرف مرتب با هم 

  .  مین یما بب دیرا با  نی. امیکن برخورد دردزا م  رید  برف یهاکوه 

. خوب ما  میقرار شد تعهد بن   د، یکن نم  جادیدرد ا  نیکه پس از ا  د یتعهد بن  که شما   گفت غزل به ما م  امروز 

  . دهد کوه قاف جواب م  کند، که از کوه قاف م  سؤال نیهم  نی. پس بنابرامیدیرا هم فهم  تیدو ب نیا

صورت قابل فهم درموردِ  چه هستند؟ سؤال اگر به  هیپس بق  ،بود، به او گفت که، اگر تو کوه هست   نیا  سؤال

موالنا، موالنا اگر انسان کامل است، اگر تو    م ییگو حاال م  ، انسان کامل  یکه اگر    مییگو م   م، یها بن انسان

    م؟یهست  یما چه موجود   م؟یپس ما که هست  انسان هست

  دهد، کوه قاف جواب م  و

  ها اند آن کوهمن یِها: رگگفت
ها  مثلسن و بند در حومن نَب  
  ) ٣٧١۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دارم نهان  رگ ،ی به هر شهر  من
  عروقم بسته اطرافِ جهان  بر 

  ) ٣٧١۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مرا یشهر یچو خواهد زَلزله حق
  او، من برجهانم عرق را  دیگو

  ) ٣٧١۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و درخشش  روشن  : مخفّف بهاء، به معنبها
  رگ هست.  حاال ارزش؛ عروق: جمع عرق به معن  و

باز   یاشعبه   ی من هستند،    یها ها رگ دارند، آن   ذهنکه من   رید  یها که انسان   دیگو م   حاال  من در همه 

  ی و من در هر شهر   رسند ارزش به من نم   ا یو درخشش   ییبایزدر    ها کوه   نیانسان کامل و ا  د؟ یگو کردم، که م

رگ نهان دارم و اطراف جهان هم    ی گروه افراد باشد،    ای فرد باشد    ی  تواند نهان دارم، حاال شهر م   رگ  ی

به من   ها،ن یبخورند ا تکان  عنیبشود  جادیها زلزله اانسان نیاست. اگر خداوند بخواهد در ابسته  میهابه رگ

  زد یر هم مبه   عنی.  دیآ وجود مها به زلزله در آن   جنبانم، رگم را م   . وقتجنبانم و من رگم را م  دهد دستور م
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اآلن هم مکنند م  ییشناسا  ی   ای   شانذهنمن  البته  و   . را م   د ینیب ما موالنا  در وجود ما    میخوان که  زلزله 

انسان    لۀیوسخداوند به   ایکه هر انسان کامل    دهدم  حی دارد توض  موالنامل  عنوان انسان کابه  ول  د،یآ وجود م به

ما راجع   شیهاکامل رگ  فرستاده به، حاال  انسانرا  انسان   م،یکن ها صحبت م به  از طردرون همۀ  و  او    قیها 

  رگها را.   نیا جنباند م

  جنبد  رگ ما بهتر م نیا می در حضورش باش ایبه انسان کامل  میکوه واقعاً آگاهانه دل بده ی عنوان ما به اگر

. اآلن هم خودش  میکامل اظهار نظر نکن  یهابه انسانبرود که ما بهتر است که راجع  ادمانی اول    تیو مبادا آن ب

  .  دهد م حیتوض

  بجنبانم من آن رگ را به قهر پس
  ست شهرگشتهبِدان رگ متّصل  که

  ) ٣٧١٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بس، شود ساکن رگم دی بو چون
  فعل اندر تَگم  یِ وز رو ساکنم،

  ) ٣٧١٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مرهم ساکن و بس کارکن  چوهم
  خرد ساکن، وزو جنبان سخُن  چون

  ) ٣٧١٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دويدن و حمله.  : تَگ

به قهر که به همان رگ شهر متصل گشته، اگر    جنبانم که اگر خداوند دستور بدهد من آن رگ را م  دیگو م

  : کنم بس، من بس م دیبو

  بس، شود ساکن رگم دی بو چون
  فعل اندر تَگم  یِ وز رو ساکنم،

  ) ٣٧١٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

لحاظ فعل در  ساکنم، فقط به   شهیساکن روان هستم، من ساکن هستم، فقط در فعل هم   یمن    دیگو م  پس

  خرد.  ای من مثل مرهم هستم  دیگو م  کنم، کار م یجورمن چه  بدان در حرکتم و اگر بخواه ایحمله 
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شدۀ درون ما ساکن  گشوده  یخرد هم ساکن است، فضا  طورن یو هم  کند ساکن است و زخم را درمان م  مرهم

ساکن روان را در    نیا  دی. بامیکه گفتم باالخره ما ساکن روان هست   طورن ی. همدیآم   رونیاست و از آن سخن ب

ثبات دارد،    ار ی است. قسمت ساکنش بس  نآن ساکن روا  به زندگ   میما اگر زنده بشو  ای .  میبن   جادیخودمان ا

  . زد یر جهان م  ن یمرتب خرد از او به ا  کهن یا یخص است، روان است براهم که مش اش . روانتینهای ب شۀیبا ر

ساکن    میتوان مدِل کار ما هم هست. ما هم م   ن یمرهم است و خرد است، البته ا هیانسان کامل شب   دیگو م  پس

جا سخن  و از آن   میو باز نگه دار  میدرون را باز کن  یفضا  میتوان . م میباش   دیمف  م،یکارکن باش  اری بس  م،یباش

  بجنبد، مثل موالنا.  

  ن یکس که ندانَد عقلش اآن نزدِ
  ن یهست از بخاراِت زم  زلزله

  ) ٣٧٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  لۀ یوسها به ها و زلزلۀ درون انسان انسان   رییکه تغ  کنددارد فکر م   ذهنکه هنوز عقل من   که کس  دیگو م  پس

به زلزله و  است. موالنا راجع   ل یهمه تمث  ها نی. اردیگصورت م    ذهنبخارات مثال دردها و تحوالت من   ن یهم

  کند م   که در ذهن زندگ   خواهد داد. کس   حیکه اآلن خودش توض  طورن یهم   کند صحبت نم  هان یکوه و ا  دانم نم

  است.   ذهن  یها من  ایاست  ذهنجوشش من   لۀیوسکه تحوالت او به   کند فکر م

   رات ییتغ  ی جدل باالخره  وبحث  نیجدل از بخارات اودور هم جمع بشوند و شروع کنند به بحث   ذهن  یها من  اگر

ا   خواهد  . مشود منجربه وحدت م   شود، منجربه زنده شدن به خدا م  راتییتغ  نی . اردیگ صورت م  هان یدر 

  ن ی هم   ستمیس  یباورها هستند در داخل    با  دهیکه همان   کسان  ذهن   یها. و البته من ستین  یطورنیا  دیبو

  .  دهند کار را انجام م

کفر    هیبق   ند،یگو غلط م  هیبق  م ییگو که ما درست م   کنند هست. همه دارند ثابت م   ان یاد  ن یجدل بوبحث  چقدر 

  کند؟  م  رییتغ   کس  خورد؟ تکان م   کس  نه.  شود؟  سبب زلزله م  ای آ  است.  نشان ی از ما. بخارات زم  ریغ  ندیگو م

شما   یکه من برا  اتیاب نی . همجنباند اگر رگش را بجنباند مثل موالنا اآلن رگش را م انسان کامل   ی  ول نه.

    جنباند؟شما را نم  ای رگ جنباندن موالنا است. آ  نوع خوانم، م

 تر نیبهتر است، د  دهیباور همان  یاز    دهیباور همان   ی که    میجدل کنوده ساعت با هم بحث  مینی ما بنش  ول

  است! نه.  ی رید زیچ  ی ،  ی نیا شود، است، منجربه وحدت م  ترحیاست، صح 
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ا  دیگو م  است، اگر کس   دهیهمان   اگر ا  ریاست و غ  نیفقط  . با آن  ریاست د  دهیخوب همان   شود،  نم  ن یاز 

  . شود شود،نم  داد؟ نه، نم ریی را تغ نیا شوداست. م شده جودش از    قسمت یاست. شده  تیهوهم

  آن سبب وحدت خواهد شد.  ی و دردها ها دگ یهمان  راتِییجوشش تغ  عنی نشیاز بخاراِت زم کند م فکر

  نش یقصه درجاِت ب  نیذره بسط بدهد و در ا  یموالنا که بتواند همان قصه را    زند م  رید  لیتمث   یاآلن    اما

 ها ن یا . ولفهمند در ذهنشان م ها بهتر از بعض ها : بعضدیگو. مداند ها را در ذهن محدود م و درک انسان 

برگرداندن او    عن یخدا نباشد    بیکه اگر تقل  ردیگ م  جهی که به خدا وصل بشوند و آخر سر نت   روند نم  ییتا جا

  .  ستیباشد، مؤثر ن  نیترعاقل کهن یولو ا ذهنمن  چیادارۀ او نباشد ه  عنینباشد 

  است:  یطورن یا ترشیت پس

 ش یبود گفت: ستا  زتریچشم ت   ک  رید  ی قلم را ستودن گرفت. مور  د ینبشتن قلم د  رفت،  بر کاغذ م  یمور 

  م ی تر بود گفت: من بازو را ستادير که از هردو، چشم روشن   ی. مور نمیب انگشتان را کن که اين هنر از ايشان م 

  آخرِه.  که انگشتان، فرع بازواند ال 

است.    دهی. مورچه نماد انسان همان شد جا رد ماز آن   یامورچه   ،ی مور  کرد م  نقاش  ای  نوشت کاغذ م   ی رو  قلم

.  سدینو قلم چقدر خوب م  نیکه ا  دیگو کنَد. م   شیستا  خواهد و آن شخص م   سدینو مثل قلم موالنا م  قلم   ی

: دیگو م   رید  ی.»  سندینوها دارند م ن انگشتیا  ست،ی : «قلم ندیگو تر است مباهوش  م ک   ی که    رید  ی

 د یگو م   یآن    دیها وصل است.» شابه انگشت  سد،ینو بازو است که دارد م  نیا  ست، یها نانگشت  نی«بابا، ا

که به جانش وصل است    دی گو م  اشی به مغزش وصل است. باالخره آخر  دیگو م  یبه بدنش وصل است،  

خداوند    ای   زندگ   لۀ یوسجان هم به  نیا  دیکه بو  رود از جان باالتر نم  جان است، ول  ست،یبدن ن  نیمن، ا  زیعز

موضوع را به ما نشان    نیا  خواهد  . موالنا مماند م   جان. در همان جان باق  نیوصل بشود ا  دیبا  شود، اداره م

  ا یدرجات ذهن است؟  ردر ذهن است و د ای سطح درک شما، شخص شما در کجا است؟ آ دین یبدهد که شما بب 

  د؟ یشما وصل هست

  او قلم دید ی بر کاغذ مورک
  راز هم  نیدگر ا یبا مور گفت
  ) ٣٧٢١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ها آن کلْ کرد نقش بیعجا که
  زار و ورد و چو سوسن  حانیر  همچو

  ) ٣٧٢٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ور شهیآن مور: اصبعست آن پ گفت
  قلم در فعل، فرعست و اثر نیو

  ) ٣٧٢٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ْلنويسندگک قلم :   
  : گل، گل سرخ ورد

  : انگشتاصبع

. کشد و نقش م  سدینو دارد م   قلم  ی که    دیکوچ، د  ذهنمن   عن یمور کوچ    عن یمورک    ، مور کوچ   پس

  کند  م   می خوب ترس  لیقلم خ   ن یگفت ا  ست؟یچ  نیمن کشف کردم. گفت آقا ا  ی راز  ی گفت که    ر یبا مورچۀ د

  با ی ز  ی هاو گل   با ی ز  اهان ی مثل گ  کند مدارد رسم   یبیعجا  یها قلم نقش   ن یرا نگاه کن. که ا نیقلم است و ا  نیا

انگشت است که قلم را گرفته است.   نیا  ستیقلم ن  نی مور گفت که نه ا  یآن    ها و گل سرخ ولو گلستان 

  قلم فرع است.  نیها است، پس بنابرادر دست انگشت  نیب قلم که م نیآن است. و ا ورشهیپ

  گفت: بعد

  آن موِر سوم کز بازُوست  گفت
  زُورش نقش بست اصبع الغر زِ  که

  ) ٣٧٢۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   یباال تا  رفتم  نیچنهم
  موران، فَطن بود اندک  مهتِر

  ) ٣٧٢۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هنر نیا دینیکز صورت مب گفت
  خبریبه خواب و مرگ گردد ب که

  ) ٣٧٢۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دانا  ار،ی : هوشفَطن
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ا  د یگوممورچۀ سوم    مورِ، و   نیکه  بازو است  به   یها انگشت  نیا  از  م   نی ا  لۀیوسالغر    طور ن ی. هم گردد بازو 

انسان باسواد    ی  عن یمورچان    سیزرنگ بود. رئ   اندک   که  مورچان  سیباال تا رئ   رفت مورچه به مورچه م 

که بدن،   ستیبدن ن  نیا  د،ی نیر را شما از صورت نب هن  ن یاست، گفت که ا  تیهوکه با علمش هم  شدهت یهوهم

  ز یچ  یرا    نی. اشود م  خبریب  رود به خواب م  ای  ردی م م  از بدن وقت  چه انگشت، چه بازو چه هر قسمت

  .دهد م  حیو خودش توض دهد م  مانجا یرید

  آمد چون لباس و چون عصا  صورت
  ها به عقل و جان نجنبد نقش جز 

  ) ٣٧٢٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بود او که آن عقل و فُوأد خبر یب
  خدا باشد جماد  بیز تقل یب

  ) ٣٧٢٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  برکنَد  تیعنا ی زمان از و ی
ابله رک یز  عقلم  ها ندک  

  ) ٣٧٢٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

برگرداندن، اداره کردن،    عنی  بیقلب، مرکز؛ تقل  عنیاست. ُفواد    مهم  تیرا قبال خوانده بودم که ب  تیب  نیا

  .  بیچرخاندن بله تقل 

. از  کند ها را عقل و جان درست مکه صورت مثل لباس و عصاست و نقش   دیگو مورچان م  سیآن رئ  پس

انسان را اداره    ایجهان را اداره کند    نیا  تواند م  یی هاتناست و عقل و جان به   جسم  زیچ   ی نظر او عقل و جان  

  ن یا   عنیوصل باشد؛    دیبرگرداند، آدم با  سان ان  دیخداوند با  کهن یاو از مرکز عدم و عقل کل و ا  نیکند. بنابرا

  بود.  خبری خدا آدم را اداره کند از آن ب ای  فضا را باز کند مرکزش عدم باشد و زندگ

 سد، یبخواند، بنو  اد یز  دیآدم با  د، یآ م  رون یداشته باشد؛ مثال از کتاب ب  دیاست که آدم با  ی زیچ    یگفت عقل   

.  کند م  جاد یدرد ا  ، ذهنجهان منتها به سب من  نیا  ی در کارها  دیگو . راست هم مشود فکر کند، عاقل م 

  ر یبه خدا وصل بشود آن را د ندتوا انسان م  کهنیا تا عقل و جان قبول دارد ول هاست، دگیراه همان نیپس ا

  قبول ندارد. 
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  بود او که آن عقل و فُوأد خبر یب
  خدا باشد جماد  بیز تقل یب

  ) ٣٧٢٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است، عقلش   عقلی ب  زیچ  ی است،    یجامد  زیچ  یبدون اتصال به خداوند    ذهنعقل من  نیکه ا  دانست نم  او

هم  عقلش  است.  شرط   های ر یادگی  ن یمحدود  م  هاست شدگ و  ما  تول  میی گو که  مسئله  عقل    کند م   د یدائماً 

  واقعاً عقل است.    ذهنمن  لعق  کنند فکر م ها ل یخ  ،ذهنساز؛ عقل من ساز، دشمن ساز، مانع مسئله 

ها  از ما انسان    لیخ   یاتصال قطع بشود که برا  نیا  عنی را بِند از انسان    تشی لحظه خداوند عنا   ی  دیگو م  و

. اگر زند م   ی ادی ز  یو ضررها   کند م  ها ابله   رکیز  ذهنعقل من   عن ی  رکیقطع است، قطع قطع است، عقل ز

  . میرا خواند  تیدو ب نیباشد ا ادتانی

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

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

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ب  نیا  پس من    کنم م   یادآور یرا    ت یدو  دلبر  عاشق  زندگ    عنیکه  عاشق  خداوند،  نبابه   عاشق   د یاصطالح 

 به   ذهناست که من   تیو محدود  گرفتگ   نیا  عنی  ایکند. شرم و ح   لیرا به خودش تحم  ذهنمن   تیمحدود

است جمال ما هم همان است،   نیا  یجمال خداوند   مینیب م   میکن فضا را باز م  وقت  و.  کند م  لیخودش تحم

ها چرا الزم براساس قالب   یوفادار    عنی  یوفادار   یکاغذ برا  ی نوشته شده رو   ی زهای آداب و رسوم و چ   نیبنابرا

  جزو ذهن است.   یاست؟ چون هر قالب

وحدت ما     عنیعشق،    ستیاکرانهی لذّت ب  ی   میکن باز م  تینهای ب  میکن ما فضا را باز م   که وقت  دیگو م  بعد

است.  کرانهیلذّت ب نیا میاو زنده بشو تینهایو ما به ب ردیبا خداوند اگر درست صورت ب  

اظهار   ول اِ حرف زدن،  قاعده درست کردن که  مقاومت،  زندگ  نینظر، قضاوت،  آن   ن یا  قواعد  با  و  ها  است 

ها  از قاعده   مین یافریلحظه ب  نیلحظه را ا  نیلحظه. فکر ا  نیدر ا  م یخالق باش  میتوان ما م  که شدن درحال  تیهوهم

ا  م یرا نوشت  هان یو اصول که ا   ت ی شا  ن یا  دیگو م  م،یکن ما را استفاده م  کند چهارچوب و محدود م   هان یو 
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اگر    دیگو . مکارن یاز ا  دیآخدا خوشش نم   دیگو است. م  ت یشا   ذهناست. اصال حرف زدن ما براساسِ من 

  ساده.  ل یوسط، خ  نیاصال ا ییگو تو چه م کنم من تو را اداره م 

و من    تو را اداره کنم و به تو وصلم و تو من هست  توانم هستم و م  کرانهیکه من خرد ب  واقعاً معتقد هست   اگر

  د یی گو هرچه م  د؟ییگو شما چه م  ست؟یحرف حسابت چ   ؟ییگو چه م  ذهنعنوان من وسط تو به   نیتو هستم، ا

از خداوند    د،یاشده  دهیبر   عن یبه اصل خود،    یعدم وفادار   عنیشما    تیجفا، شا عن ی  ت یاست. شا  تیشا

  . دینیب جفا م جهیدرنت  د،یاشده دهیبر

کند، به   دیما تول  لۀ یوسخداوند به  م یلحظه را اجازه بده  ن یکه فکر ا  مینکرد  شرفتی درجه پ  ن یما تا در ا  خوب

همه    هان یا  میبدان  دیخودمان، با  زندگ   یبرا  میقاعده کرد  م،یها را اصول کردآن   م،یاده یچسب  ده یپوس  یفکرها 

  جفاست.  اشجه یاست، نت تیشا

 ر یتقص  نیا  دیی. خوب بفرمامی نیب جفا م   م،یکن نم   یجفا عکس وفاست. ما به اَلَست وفادار   م،یکن ما جفا م   عنی

ا  ریتقص  ایخداوند است     ت ی است و شا  تیشا  میکن م  مان به زندگنسبت  یما هر اظهارِنظر  کهنیماست؟ 

  است.   ما عکس وفا به زندگ  یجفا   عن یجفاست، 

   عن ی  ت یهستم. هر شا ذهناز جنس من   ستم،ین   من از جنس زندگ  م یگو است که م  نیا  اش معن   تی شا  هر

. عدم رضا، اصال عدم رضا  دیهست    ناراض  د،یکن م  تیشا   دیلحظه و دار  ن یا  تیبا وضع  دیاشده   ده یشما همان

  د؟ یدان را م   زهای چ  نیاست و جفاست. شما ا تیشا

مهم هستند.    اتی اب  نیمهم هستند، ا  اری. بسدی آن تأمل کن  یرو   دیبخوان  اتیاب  نیخوب ا  شود بد م  تان زندگ  اگر

  دیگو م  ١٧٢٧ ت یدفتر اول، ب ،ی . مثنوخوانم م  تانیرا برا ت یچند ب  نیا طورن یهم

  و دلدارِ من  شمی اندهیقاف
  من  دارِیجز د  ش،یمند دمیگو

  ) ١٧٢٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  من  شِیاندهیقاف  یا نینش خوش
  من  شِیدر پ  یدولت تو ی هیقاف

  ) ١٧٢٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  از آن  شیبود؟ تا تو اندچه حرف، 
  رزان  وارِیبود؟ خارِ دچه حرف، 
  ) ١٧٢٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

که تو فضا    دیگو کنم و دلدار من به من م فی توص اورم،ی خدا را به حرف درب شمیاَند م هی من مرتب قاف دیگو م

  باغ آمده است. یبه معنا نجایحرف نزن. رز: درختِ انگور، در ا  ن،یرا باز کن فقط من را بب

که    یمن» ا  شیانده یقاف  یا  نی. «خوش نشنینش  ذهنصورت منفضا را باز کن، به   ن، یدرست بنش  ن،ینش  خوش

  .  ستمین  فی را، من قابل توص  کارن ینکن ا  ،کن  فیکه من را توص  یگرد درون ذهنت دنبال جمالت قشنگ م  رفت

دولت خود   هیانسان قاف ی. ا ستیخداوند هم ن   ست،ین ف ی و قابل توص ستیکه کوه قاف قابل صعود ن طورن یهم

  ف یخودت را توص ،کن   فی که من را توص  یاز که جمله بس  شیاَند م   هی من تواَم. چه قاف . تو من هستتو هست

  . درست کن  زندگ خودت  یبرا  تا تو از آن استفاده کن ست؟ یذهن چ ست؟ی فکر چ  ست؟یحرف چ   ؟ کن

  ا ی   کن  شهیآن اند  لۀ یوسبه  ،  کن  شهیهم از آن اند  عن یاز آن     شیاز آن» تا تو اند  ش یبود؟ تا تو اندچه   «حرف، 

که    آن   ست؟یحرف چ  دهد، را هم م   معن  ن یا  ؟ ترسان خودت، خودت را م  قدرنیا   کن . چرا فکر مبترس

خار باغ است، خار    نیا  میکن و رها نم  میپر م  رفک  ی فکر به    یکه ما از    دیآصورت فکر به ذهن ما م به

  ؟ کن خار را علَم م   نیچه ا  ی. براباغ است، باغ من است و تو باغ من هست وارید

  و صوت و گفت را بر هم زنم   حرف
  هر سه با تو دم زنم   نیا یکه ب تا

  ) ١٧٣٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

.  د یگو از زبان خداوند م  زم،یر هم مهمه را به   دیآ حرف و جمله و صوت و گفت و پندار و هرچه که به ذهن م  من

  ، کن  فی من را توص خواهد فضا را بشا، فقط فضا را بشا حرف نزن. نم  عنی زنم، با تو حرف م  هانیبدون ا

  ن یا  طورن یبه تو و هم  دهم . راه را من نشان م کن  فی راه را توص   خواهد نم  ،کن  ف یخودت را توص  خواهد نم

  ات یاب

  ارتفاع  دییمجو ییگوسخن از
  را به ز گفتن، استماع منتظر 

  ) ٣٣١۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ستنوع شهوت م،یتعل منصبِ
  ست در ره بت شهوت الِیخ  هر 

  ) ٣٣١٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هر فضول   یببرد یبه فضلش پ گر 
  رسول؟   نیخدا چند  یفرستاد  ک 

  ) ٣٣١٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و رفعت جستن  یی: باال رفتن، واالارتفاع
  دن ی: شناستماع

 ییگواوه ی   ول  پردازد، م  یضرور   رِیغ  یکه به کارها   کس  م،یکن که ما در ذهن م  یکار  نیهم  گو،اوه ی   عنی  فَضول

زدن، خودتان را   حرف  و براساس  دیحرف نزن  عن ی  کندم   انی کلمۀ فَضول موالنا ب  نی را با هم   ذهنانسان در من 

  د، یو اگر شما منتظر زنده شدن به من هست  دی با حرف، ارتفاع به خودتان نده  د، یبه مردم نشان بده  دیبزرگ کن 

  گوش دادن بهتر از گفتن است.  یانه یدرست است، در هر زم  نیبهتر از حرف زدن، گوش دادن است. واقعاً ا

شهوت    جور ی  قام معلمم  م،ی منصبِ تعل  شوند، هم استاد م  یکه زود   دهندکه درس م   ییهاآن   دیگو م 

در    شهوت   الی و هرخ  کندم   راندارد شهوت   نیا  دهدم   ادیبه مردم    یز یکه دارد چ   کند فکر م  است، اگر کس

خداوند    دیگو م  م،یبرد م  یپ  آسانبه  م،یودبرده ب  یراه بت است، اگر ما به فضل و بخشش و علم خداوند پ  نیا

  . فرستاد نم  غمبر یپ همهنیا

ما    به   مینبود  گواوه یاگر  ذهن،  نم  ۀلیوسدر  ارتفاع  زدن  م  م،یجست حرف  حرف  من به   میزن ما     ذهنعنوان 

از خودمان    ذهن  ریتصو  ای  ذهنمن    ی. ما  میبه مردم نشان بده  م،یاش خودمان را بزرگ کنهمه   م یخواه م

اش حرف  و همه   میهست   یطور ن یم که ما ایو به مردم هم قبوالند  م یآن کار کرد  یرو  با ی ز  اریبس  م، یدرست کرد

  ی ببرد   یبه فضلش پ  «گررا تمام کن بابا!    هان یا  م،یستیهم ن   نیاز ا  ریو غ  میهست  یطورن یکه ا  میثابت کن  میزن م

خودش را بزرگ کند، اگر به فضل خداوند   خواهد  م  زند، که دائماً حرف م   ذهنهر من  گو، اوه ی   هر   هر فَضول»

  ! ذهننه از من  گرفت و از او کم م شد به خداوند زنده م  یزود رید برد، م یپ

  همچو برقست و درخش  یِجزو  عقل
  وخْش؟  یتوان شد سو ک   درخش در

  ) ٣٣١٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی نورِ برق، بهرِ رهبر  ستین
  ی گر ابر را که م امرست بله
  ) ٣٣٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است هیگر  یعقل ما برا برقِ
  در شوقِ هست  ستین د یبر  تا

  ) ٣٣٢١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : آذرخش، برقدرخْش
  اصطالح.است به  ییتایشهر  نی وخش، هم جا ن ی: نام شهرى در ماوراءالنهر كنارِ روِد جيحون. منتها در اوخْش

روشن   دفعه یها،  میی گوهمان رعد و برق که م  ،است این مثل برق دیگو است، م ذهنعقل من  یعقل جزو 

ما مثل آذرخش است، مثل    ذهنما، عقل من   یفرق دارد با آفتاب. پس عقل جزو   شود، خاموش م  شود، م

  دا یآدرس پ   . با آن وقتردک   دایآدرس پ  شود با آن نم   شود،  م   یتار  ند، یب آدم م  کند روشن م  زند جرقه م

که با    دیگو م  نیهم  یبرا  ؛ اشتباه رفت   ،ی دور شد  ریاز مس  لیخ   نیب م  زن م  رید  دفعه ی  ،یرو  م  کن م

  ، ی ر یخدا ب  یسوبه   عن ی  ،ی ریب  ییتای  ی وخش را اگر فضا  جان یبه وخش رفت، در ا  شود برق نم   ییروشنا

  ما.   میخواه مآفتاب  یشود با آن رفت،  نم عنی

  تواند  دارد مردم را نم  ذهنمن   هرکس  ذهنبا نور من   عن یبا نور برق    ست،ین  یرهبر   ینور برق برا  دیگو  م 

کند. ما    ه یگر  دیکه با  فهمد م  قدرنیعقل، ما ا  نینورِ برق، ا  پس  »ی گر امرست ابر را که م  «بله  کند.  تیهدا

 نیا  نیپس بنابرا  م،ییارتفاع نجو  م،یفروتن باش  م،یکن  ییفضاگشا  دیکه با  میفهم م  قدرن یا  مان ذهنبا عقل من

  .  رید رونیهم هست در ب طورن ی کن! هم هیکه گر  دهد برق دارد به ابر دستور م

  است هیگر  یعقل ما برا برقِ
  در شوقِ هست  ستین د یبر  تا

  ) ٣٣٢١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 د یفقط با  قدرن یما ا عن یکردن است،    هیگر یکه برق عقل ما برا دیگو است، م   ذهنمن  نیهم   جا ن یدر ا  ستین

همه غلط    هیحق با من است، بق  میی بو  میبلند شو  ذهنعنوان من به  کهنینه ا  م،یکن  یو زار  هیگرباید  که    میبفهم

  م ی بفهم  قدرن یرا به ما داده که ا  ذهنعقل من   نیکه خداوند ا  دیگو موالنا م   ست،ی ن  ییخودنما  ی! براندیگو م

در شوقِ هست    ست،یکه ن  توهم  زِیچ  نیا  ن،یتا ا  میدست بردار  و از خودخواه  می کن  یزار   میکن  هیگر  دیکه با

  د یکه ما با  میدیفهم  را م  نی فقط ا  ا یکه    م یدیفهم م   قدرن یا  د یما با  م،یدیاشتباه فهم  ل یپس ما خ  د؛یشدن بر



ۀ   برنامه             Program # 898                                              ۸۹۸مشار

  83صفحه: 

را     که زندگ  میدان ما م  م،ی کن   زه یست  دینبا  م،یمقاومت کن  د یما نبا  م، یمتواضع باش   د یما با  م، یکن   یی فضاگشا

  خوب  لیخ   م یدیرا که فهم  هان یهم  م،یساز ما درد م  م، یکن دشمن م  م،یکن مسئله م  م،یکن به مانع م   لیتبد

  . رید دیندارد به ما بو نیاز ا شتریب ریاست، د

  توان نم   ، سینامه بنو  توان و برق و آذرخش، شما نم  یعقل جزو   دیگو م   جانیکه در ا  ذهنمن   ۀلیبه وس  ای 

به ما خدا    قدرنیعقل ا  نیا  برد، عقل، ما را به سمت خدا نم   نیپس ا  ، کن  دایراه را پ  توان نم   ، نامه بخوان

فضا را باز کن،    م،ی ستیبلد ن   چ یکه گفته بابا من ه  ندهبه ما فهما  قدرن یباشد ا  عمرش بدهد، خدا از او راض 

  . دیاز او نخواه نیاز ا شتریب ریدستش درد نکند شما د ر،یگفته د جا ن یوصل بشو خداوند، تا ا

تَن   عقل تّابکودک گفت بر ک  
  نتواند به خود آموختن  یل 

  ) ٣٣٢٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بیطب یِرنجور آردش سو  عقل  
  ب ینبود در دوا عقلش مص یل 

  ) ٣٣٢٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است.  یواژه جالب ی کننده اصابت  عن ی بیمص 
  خانه : متب كتّاب

مصمم بودن، مدام به    ی کار  ای   یز یبستن، بر چ  یز یداللت دارد بر «خود را به هرچ  دن،ی: فعل امر از مصدرِ تنتَن
  مشغول بودن»  یز یچ  ای  یکار

اصابت بیمص  راست:  عملکننده،  درست  و  راست  واژه کار،  بله  م   ستیاکننده،  درواقع  عکسِ    خورد که  به 
  . راست کار است. ییکارافزا

که ما    به هرعمل  م، یکن که ما م  یبه هرفکر   زدیر م  شود؛ واقعًا تلف نم   لحظه خردِ زندگ   نیا  عن ی  ب؛یمص  

  هرحال. به  میکن م

تَن»  «عقل تّابم  قدرنیعقل کودک ا  ن یبنابرا  پس   کودک گفت بر ک  ا وقت  فهمدکه برود به مدرسه ام     مدرسه

  د یرا بو  ذهنعقل من   ییتوانا   خواهد بدهد. م  ادی  تواند بدهد، خودش به خودش نم   ادی معلم به او    دیبا  رود م

بدهد  تواند خودش خودش را دوا نم   برود به دکتر ول تواند برود به دکتر، م  رسد م قدرن یهم ا ضی و عقل مر

  . سدیبنو دیدکتر با سد،یو نسخه بنو
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   ی  دیکند، با دایعشق پ یسو کند، به  دایپ ییتای یفضا  یسوراه را به تواند ما نم   ذهنعقل من نیپس بنابرا 

عقل اصال استفاده نکن، فضا را باز کن، از عقل    نیبدهد که از ا  ادیبدهد و به او    ادیمثل موالنا به او    معلم 

ما را شفا بدهد،    یدردها   تواند عقل نم  نیا  سد،یبنو  هنسخ   تواندعقل نم  نیشده استفاده کن. ا  گشوده   یفضا 

فضا باز کن،    دیگو بلد است که م  قدرن یا   ول  میآزاد بشو  ها دگیبند ما از همان  ی کار   ی  تواند عقل نم   نیا

ما    ذهن! من می کن استفاده نم  ذهنمن   تیخاص   نیمهم است و ما از ا  لیخ  نی! استیبلد است که بلد ن  قدرنیا

بلند   م،ییجو براساس آن ارتفاع م   م، یکن    استفاده نکن ما باز هم م  ست یبه ما گفته که عقل من عقل ن  ارها ب

  : طورن یعاقل هستم و هم مییگو م  م،یشو م

  هزاران دام باشد در قدم  گر 
  غم  چینباشد ه ،ییتو با ما چون

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

او  م یکن فضا را باز م وقت  ول  ، ییتای یفضا   عنی مقصد   یسوکند به  ی ما را رهبر  تواند برق نم نیاگر ا خوب

  م، یزن حرف نم  میکن پس فضا را باز م  م،ی ندار   غم  چی او با ما است ه  با ما است هزاران دام هم باشد، وقت 

نم من  م،ی کن اظهارنظر  آن   ذهنعقل  متا  بو  مابه    توانست جا  که  ن  د یکم کند  عقل  من   برو   ست،یعقل

ما از آن استفاده   رید  نیاز ا  شتر یبود ب  هم دستش درد نکند عال   نیآن عقل استفاده کن، همکن، از    ییفضاگشا

  ی اگر خداوند با ما باشد هزار تا دام که جلو    افتاد ول  م یها خواه به دام   می و اگر از آن عقل استفاده کن میکن نم

واکنش نشان    یبند پس فضا را م   دهد، چون هر لحظه راه را به ما نشان م  نداریم   غم  چیراه ما هست، ه

شما را بند، فضا را   تواندنم   یشما را بند، رهبر   تواند نم   ییبرق است آذرخش است که راهنما  نیا  ده م

  : تیب  نیا طورن یهم   .دیغم نداشته باش دیافت خداوند با شماست و هزار دام هم باشد شما به آن نم کن باز م 

  میبود با ما مق  اتتیعنا چون
  م؟یاز آن دزد لئ م یبود ب ک 

  ) ٣٨٧‐ ١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ه ی: پست و فرومامیلئ

و در جان ما قوت بدهد،    دیا ی ب  یزد یا  اتیتو عنا  ات ی عنا  ،یی فضاگشا  ق یازطر   عنیبا ما باشد    ی زدیا  اتی عنا  اگر

مردم    ذهناز من   میندار   می ما، خودمان ب  م یاز دزد لئ  . نه تنهامیندار  م یب   چیه  ذهنمن   عنی  میما از آن دزِد لئ

  .  میو مرکزمان را عدم کن  میکن  ییفضاگشا لحظهبهحظه با ما باشد، اگر ل  اتی اگر عنا میندار م یهم ب
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  : دیگو به قصه، م میکنم  دوباره شروع بله

  گفت:  نیذُوالقرن افتی ایگو چونْش
  کوه قاف درِ نطق سْفت  چونکه

  ) ٣٧٣٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رازْدان  ر یخب  یِگوسخن یکا
  ان یصفاِت حق بن با من ب از

  ) ٣٧٣١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است تر لی : رو کآن وصف از آن هاگفت
  توانَد برد دست  یبر و انیب که

  ) ٣٧٣٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از تکلم کردن و سخن ارزشمند گفتن.  هی. کنادیسفْتن: سوراخ کردن مروار در
  است.  بتیشوهمند و با ه معنبه  جان ی: ترساننده، ترسناک. در الیها

 ریحرف بزند داست  انسان کامل ممن    دفعه ی  زند، دارد حرف م  دیکوه قاف را د  نیذوالقرن  وقت  دیگو م 

  زند م  باارزش ی هاکه نه، حرف   دیمثل موالنا و واقعاً د

بعد    د،یدرون نخ کن  د،یرا سوراخ کن  هاد یکه مثال مروار  عنینُطق سفتن    در  کوه قاف درِ نطق سفْت»  «چونکه

  یِ دها یمروار  ن یمثل هم  زند، را م   یحرف بعد   زند، را م  یحرف بعد   د،زن حرف م   یانسان کامل    ن یموقع اآن

  . همه ارزشبا  اریدرون نخ است؛ بس

از صفات خداوند به من   کم  ی  تو  رازدان»  ریخب   یگوسخن  یا   :که  گفت«است،    یطور ن یا  دید  نیذُوالقرن   چون

مندتر هست که و شوه  ترلی ها  اریبس  اریبس  تیاز آن وضع  نیکه «نه، برو ا  دیگوانسان کامل م  ایقاف    کوه  بو.

تواند   یبر و   انی ب  «که  ،.»یبه آن زنده بشَو  د یبا  م،یبه تو بو  توانم کرد، من صفات خداوند را نم   انشیبشود ب

  . هانیاست ا واضح برد دست»

                             قلم را زَهره باشد که به سر  ای
  زآن خبر فی بر صحا سدینو بر 

  ) ٣٧٣٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  بازگو                                  : کمتر داستانگفت
  حبِر نکو  یحق ا یِها عجب از

  ) ٣٧٣۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ر» خواند نیا قبالبدرست است.    هردو  م؛یرا «ح  

  راه                       صدساله یدشت س نکی: اگفت
  است شاه      برف پر کرده یها کوه

  ) ٣٧٣۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کاغذ، نامه، کتاب  به معن فه ی: جمع صح فیصحا
  : دانشمند، عالم                                    حبر

  شما.                                               دیدان م

  ن یکه ا  ما  .سدیبه خداوند بنوکاغذ راجع   یجرئت را ندارد که با سرش رو  نیکه قلم ا  دیگو انسان کامل م  آن

         .سدیبنو، د یگو م ،د قلم جرئت ندار .میخداوند نوشت  بهها راجع ما انسان   م؛یهمه نوشت

از   دانم گفت بو. من م  شود  که م   داستان  نیحاال، کمتربو    یزی چ  یکه    کند استدعا م  نیذوالقرن  پس

  به ما بو.  یاساده  زی چ  یخداوند، صفات او،  یها بیعجا

ما راه را    عنیچه؟    عنیبرف پر کرده».    یها راه» را کوه   سالهصد ی که «دشت س  دینی ُخوب، شما بب  ل ی: «خگفت

  . دیرا بو نیا خواهد م  موالنا انسان. م؛یاسال اشتباه رفته  صد اندازه سبه

  .کنند  م  دیکه سرما تول ییهاانسان  ؛ذهنمن  یها انسان  عن یپر از برف»  یها«کوه  و

جسم ما     جهان درست است که محل زندگ  نیکه نگاه کن، ا  دیگو موالنا از زبان آن انسان کامل دارد م   پس

سال    صد اندازۀ س. بهمیاشتباه کرد  لی بله خ  م،یتنها زنده نشدما نه   م،یاست و قرار بود ما به خداوند زنده بشو

است که همۀ   نی. اشتباه ما امیاشتباه کردههست، منظورش اشتباه بزرگ است، ما ا  بزرگ  اریعدد بس  یکه  

  . دیگو را م   نیو درد هستند؛ دارد ا  جهان  نیا یزها یبا چ  دهیهمان  باًی ها تقرانسان

ا  و بر کوه م  دیگو که م  اتی اب  نیمهم است  تول  زند کوه  انسان   می نیبب  خواهد . مکند م  دیو سرما  ها که ما 

  .کند م  دیکه سرما تول می هست  مثل کوه برف  میدار ذهنها اگر من انسان. ما  میکن م  زندگ  یجور چه 

  .  کند م  دیدرد تول  عنی کند»، م د یتول «سرما
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هم سرما    یدر هر برخورد   م،یکن هم برخورد م  کوه برف  تاستیبا صدتا، دو  رون،ی ب  مییآ موقع صبح مآن  بعد

  .  میکن م  دیتول

  . مین یرا بب  تیوضع  نیما ا موالنا  خواهد م

  عدد یو ب  شماریبر که ب کوه
  در هر زمان برفش مدد رسدم

  ) ٣٧٣۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

برف کوه  مر یبر د زند ی  
  ی تا ثَر  یبرف، سرد رساندم

  ) ٣٧٣٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

تا آسمان    نیاز زم   به معن  ا»ی تا ثر  ٰىثر   «ازیادب  رِیاست. در تعاب  نیمنظور اعماق زم  نجایخاک. در ا  ن،ی: زم یثَر
  است.

  بر کوه برف  زندم  برف کوه
  شرف  حدِّیبه دم ز انبارِ ب دم

  ) ٣٧٣٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اد یزمان برف را ز  است و هر   دهیانساِن همان   کند، کوه است، تا چشمت کار م کندکه تا چشمت کار م   دیگو م

  چون در حالِ انقباض هستند و واکنش.  کنند؛ م  ادیسرما را ز کنند، م

  .  رود ماعماق وجود ما فرو  ن،یسرما و درد تا اعماق زم  جه یو درنت رید کوه برف  یبه  زند م  کوه برف ی

برف  «کوه  م برف»،    زند یبر کوه   دردمند م آدم یبه    زند   دردمند. و از کجا م آدم سرما را؟    نیا  آورد

  . کند به سرما م لیرا تبد  زندگ

  ن ی و ا  میکن به دشمن م  م،ی کن به مسئله م  م،یکن به مانع م  م،یکن به درد م  میدانبه، م   لیرا تبد  ما زندگ   همۀ

سرما   نیو ا د؟ یکن م  لیبه سرما تبد د؟ یکن م  لیرا به برف تبد  زندگ د؟ یهست  واقعاً کوه برف دی نیلحظه شما بب 

  د؟ یدهرا تا اعماق وجودتون نفوذ م 

هم    رید  یها تا اعماق وجودِ انسان   خواهند اند که درد تا اعماق وجودشان نفوذ کرده و مچنان کرده   ها بعض

  .  کنند  درد استفاده م   جادِی ا  یبرا   از هر فرصت  کنند،  م  جادیدرد ا  شه یهم  کنند، م  جادیدرد ا  قدرن ینفوذ بدهند. ا
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  .  می کار را نکن ن یو ا میبشو داریکه ب نیا ی برا د؟یگو. چرا م دیگو را م   هانیا دارد

  شها                             یواد نیچن نیا ینبود گر 
ِمر مرا   یدوزخ، محو کرد تف  
  )  ٣٧٣٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  برف دان                                  یِ را کوهها غافالن
  عاقالن   یِها نسوزد پرده تا
  ) ٣٧۴٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  باف                           عکسِ جهل برف ینبود گر 
  از نارِ شوق، آن کوه قاف  سوخت
  ) ٣٧۴١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

داریناپا زِیآورندۀ چ  دیبافنده، پد: برف بافبرف .  

  دار، یناپا  زِیاصطالح چهم به  عن یباف»،  . «برف برد کار ماست که موالنا به   یباف» هم اصطالح جالب«برف   نیا

چ  با  ذهنمان  در  مرتب  ما  هم  داریناپا  یزهایبافنده.  آفل  تول  میشو م  تیهوو  سرما  تول  م،یکن م   دی و    د یدرد 

  جا ن یدوزخ در ا  یِگرما  عنیکه «تفِ دوزخ»،    دیگو م   صورتنیااگر نبود، در   یواد  نیچن   ی  دیگو م.  میکن م

  شوق است.   یِ گرما

جهان    نیبا ا  یجهان ماندند، کار   نیما در ا  یخاطرِ سرماکامل، به   یهاقاف»، آدم   یها: «کوه دیگو موالنا م  و

  .کرد دوزخ مرا محو م یدوزخ»، گرما  شها»، «تفِ یواد نی چن ن یا ینبود «گرندارند. 

غافالن، من   ی هارا کوه  «غافالن:  دیگو م  بعد دان»،  از عشق هستند.     ذهن  یهابرف    د یگو مهستند، غافل 

برا پرده  نیا  یغافالن  که  ا  یهاانسان   یهاهستند  وجود  و  نسوزد  خردمندان،  و    عن ی  هانیکامل،  خردمندان 

  کم به ما.   یبراجهان الزم است   نیکامالن، در ا

طور کامل به خدا، کوه  به  وستنیشوق پ  عن یشوق؛    یباف نبود، گرمابرف   یهااگر انعکاس جهل انسان   دیگو م

  . بردم  نیاز ب سوزاند، قاف را م 

  ام» دهی در چاه آرام وسفان ی  ی«بهرِ رضا که   دیگو . مدیگو مطلب را م  نیهم ا رید یجاها موالنا

  . هیخاطر بقکه من در زندان هستم به  دیگو م
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  ی رضا   «بهرِ  ام؟جهان مانده   ن یچه در حبِس ا  ی برا  عنی  ام؟» ده یاز کجا؟ من از کجا؟ مالِ که را دزد  «حبس

که به    جا ن یمن را آورده ا  کم کنم. زندگ   کهن یخاطر ابا شما در چاه هستم، به   من  ام»ده یدر چاه آرام  وسفانی

                        : دینیرا بب  تیب نیا شما کم کنم.

  جوق                    طُلْب و جوق  پاکان، طُلْب جانِ
  مسِت شوق   از هر نواح دَتیآ

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

  .دیآ که جان شما االن م طورن یهم

  جا جمع شوند.                                                     یکه در  کننده، گروه: گروه طلب طُلْب
  : دسته، گروه                                            جوق

ما  .  روند م    زندگ  یِ سوو به  ندیآ دسته مگروه، دسته گروه  د،یکن جان پاکان، جان شما که فضا را باز م  پس

  : میکن و به هم کم م   میراه هست نیمان در اهمه 

  پاکان، طُلْب طُلْب و جوق جوق                   جان
  مسِت شوق   از هر نواح دَتیآ

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

  ای   ندیآ تو م  یِسوبه    شده و شوقِ زنده شدن به خدا هستند از هر نواحگشوده   یمستِ فضا   که حال  در   همه

  : خوانم م  تانیبراهم را  هان یا بله، .میرو خدا م   یِسوهمه با هم به  ای  روند هم م یِسوبه

  ب یغ یها سوببرده رختِ حس یا
  ب یبرون آور ز ج  ،چون موس دستِ

  ) ۵٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  صفاتت، آفتاب معرفت                   یا
  صفت  یآفتابِ چرخ، بندِ   و

  ) ۵٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی شو ایدر و، گه  دیخورش گاه
  ی کوه قاف و، گه عنقا شو گاه

  ) ۵۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  بان ی: گربیج
                                              مرغی: س عنقا

 بی غ   یسوپاشت، تو را بهدر. حس  یازنده شده   بیو به غ  یاکرده  دایپاش پکه حس در   کس  یپس ا  دیگو م

  به ما کم کن.    عنی ار ی در ب بتیاز جِ دست را مثل موس ا یبرده، تو ب

   یاست،  یبند   یو آفتابِ چرخ  خدا و مثل آفتابِ معرفِت خداوند هست   تینهای به ب ی که زنده شد  کس یا

  ، ی شو گاه تابان م  ،ی شوم   ع یوس  ت ینهای. گاه بای گاه در  ،ی شو م  دیاست از صفات تو، گاه خورش    کوچ   ز یچ

به انسان    هان یمعلوم هست کوه «قاف و عنقا» هردو ا  ن یبنابرا  پس.  یشو عنقا م   گاه  ،ی شو گاه کوه قاف م

خواهد    دار ما معن  یبرا  ها موقع صحبت   نیا  م،ینیب االن م  نیقصه، هم   نیکه در ا  طورن یهم  .شود کامل گفته م

  .  مینگاه کن شده به خودمان و به زندگباز  یو از فضا  م یبود که فضا را باز کن

       :دیگو ما. م  میریگ دنبال قصه را م  بعد

                         ستیااز قهر خدا خود ذره آتش
  ستیادِره مانیلئ  دِی تهد بهِر
  ) ٣٧۴٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است                    قی که زَفْت و فا ی قهر  نیچن با
  سابق است  یکه بر و نیلطفش ب بردِ

  ) ٣٧۴٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

قبونه چونیب سی معنو یو چ  
  ؟ییدویب ید ی و مسبوق د سابق
  ) ٣٧۴۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دوال  انه،ی: تازدِره
  : ستبر و بزرگ زَفْت

  ره یچ  روز،ی: مسلّط، پقیفا
  : سرما برد

  : سبقت گرفتن سبق
  ت ی اثنان ،: دوگانگ ییدو

است    کوچ   ٔ انه یتاز  یقهرِ خدا    دیگو مشل است، م  ذره ی  یکه گرچه از نظر ادب  دیگو موالنا م  جانیا  در

   ش یاصطالح لطفِ خدا بر خشمش پبه   دیگو که م  یبعد  یها ت یو در ب  رسد ما، قهرِ خدا کامال به ما نم  یبرا
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زمان   ٔ طه یندارد در ح گرفتن لطفِ خدا به قهرش به زمان و مان بستگ شیموضوع پ نیکه ا دیگو م  رد،یگ م

   ی  قهرِ خدا بود، آن   نیافتاد ا  میکه برا  اتفاق  نیبا ذهنش فکر کند که مثال ا  دینبا   کس  عن ی  ست؛یو مان ن 

  .ستین  یطورن یا ود،هم لطف خدا ب نیخوب بوده ا  اریبس کند م  ریکه ذهن تعب  اتفاق

آتش که    دیگو و م  دیریدوباره با ذهنتان لطف و قهر خدا را اندازه نگ  که شمابه آن  گردد مطلب باز هم برم  نیا

   کوچ   زی چ  ی   است،یاذره   ی  نیا  م، یکش که ما م  ی آتِش درد   ن یهست و هم  ذره ی از قهر خدا    سوزاند م

  .ذهنمن   یِهاانسان  دیتهد یاست برا

  ما.   یِداریب یاست برا  کوچ ٔ انه ی تاز ی میکش که ما در ذهن م  یدرد  نیا انه،یتاز  عنی دِره

  است قی که زَفت و فا ی قهر  نیچن با
  سابق است  یکه بر و نیلطفش ب بردِ

  ) ٣٧۴٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

سرما و لطفش را    د یگو باشد بر ما، قهرِ خدا م  رهیهم بزرگ باشد و هم چ   تواند که م  ی قهر  ن یچن  ن یا  دیگو م

است و    چونی «سبق» ب  نیا   دیگو م   یبعد   تیو در ب  ردیگ م   ش یپ  شهیکه هم   نیلطفش را بب  یسرما   ای که    نیبب

  چونه است. 

ونه   چونی ب  «سبقعنی  »ی معنو  یو چ   ادی  تیب  نیاز ا  یزیاگر چ  بماند و اگر درست نم  ادمانیکه    میریب  م ی فهم  

که    ییدردها  نیا  دییایفقط ب  دینکن   نیبش ی پ  د،ینکن   یر یگاست که شما با ذهنتان قهر و لطف خدا را اندازه   نیا

  . دیاز قهرِ خدا بدان کوچ ٔ انه ی عنواِن تازبه میکش م

جا  وجود ندارد آن   ذهنکه من  ییدر فضا  کهنی. درست مثل اشوند م  یو سابق و مسبوق    دیبشو  داریو ب 

  . میموضوع را بفهم  نی ا میتوان ذهنمان نم لۀیوسجاست که ما بهکه قهر و لطف آن  ردیگ صورت م تحوالت

  ش ی پ  تانیبرا  در زندگ  حالت  یاست که شما  تا حاال شده  عن ی  ؟»ییدو  یب  یدی: «سابق و مسبوق د دیگو م

 ن ی جا نباشد؟ آمده است که اذهن آن   یی باشد و دو  ی اریهش  یرو   ی ار ی باشد که فقط هش  شدن  زنده   ی   ای   دیایب

  است. ی معنو  ٔو چونه  چونیب

ن  که ما با ذه   ستیزمان و مان ن   ٔ طه یلطف خداوند به قهرش در ح  دنِیچرب   ایبودِن لطِف خداوند    ادتری ز  خالصه

  . میکن اشتباه را ما م نیا دهم م  حیدوباره توض ای می نیبب



ۀ   برنامه             Program # 898                                              ۸۹۸مشار

  92صفحه: 

شما،    دیکار را نکن  نیلطفش به ما بود ا  نیا  مییگو م  افتد قهر خداوند است، اتفاق م  نیا  مییگو م  افتد م  اتفاق

  بخوانم؛ تان یاز دفتر اول برا دیهم با تیچند ب ی.  میگو من نم  دیگو موالنا م

او چون صالح و، تن ناقه است  روح  
  اندر وصل و تن در فاقه است  روح

  ) ٢۵١۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

آفات ن روح ست یصالح، قابل  
د، بر ذات ن زخموستیبر ناقه ب  

  ) ٢۵١۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ظفر  شانیبر دلِ ا ابدین کس
  بر گهر ضرر، ن دی صدف آ بر 

  ) ٢۵١٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : شتر ناقه
  ی و ندار   : تنگدستفاقه

  
انسان م   روح ناقه  دیگو تر شدنِ مطلب واضح  یرا برا  اتیاب  نیو ا  میارا خوانده   هانیهست، ا  مثل صالح و تن

  . خوانم مان من دارم مٔ قصه 

  م ی توان مطلب را ما م نیاست و ا ی ازمندیاست، «روح اندر وصل»، و تن ما در ن  ازینیما موقع وصل ب  یِار یهش

   شناخت روان   یازها یبود. ن  جهان خواهد   نیبه ا  ازمندی ن  ذهنمن   م،یباش  داشته   ذهن که اگر من  می بده  میتعم

  . میشو م ازینی و ما ب شوند نابود م  شناختروان   یازها یآن ن  میخواهد داشت و اگر به وصل برس

 نیا  یگدا   م،یستین   ازمندیجهان ن  نیکه به ا  میکن حس م  میکن فضا را باز م  م،یروشرق م   یِسوهرچه ما به  پس

  د ی گو م   جان یروح ما که در ا  میدان وصل کمتر است و ما م   عنی  ازمندتر ی جهان ن  نی. هرچه به امیستیجهان ن 

  .ستی قابل آفات ن نیروح صالح ا

بر تنمان هست،    عنی  ستیصدمه به ناقه هست، بر ذات ن   شهیو هم  خورد آن نم  به  یضرر   زند، به آن ضرر نم 

  شه یضرر هم  عن ینه بر گهر    دیآ ضرر به صدف م  شهیو هم  کند نم  دایما ظفر پ  یِاریبه دلِ ما دل انسان هش  کس

 ذهنبه من م بر وجود اصل خورد نم یضرر چیما ه  ،خوانده   هانیا خورد میارا قبال.  
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  را بنده باش   جسم ول  یناقه
  تاش با روح صالح خواجه یشو تا

  ) ٢٥٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  حسد   نیا دیصالح: چونکه کرد گفت
  سه روز از خدا نقْمت رسد  بعدِ

  ) ٢٥٢٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ستان جانْسه روزِ دگر از   بعدِ
  که دارد سه نشان   دی آ آفت

  ) ٢٥٢۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  دارند. سی خواجه و رئ  یکه  ندی تاش: دو غالم را گو خواجه
   رنج و سخت  فر،ی: عذاب، ک نقْمت
  جان، قبضِ روح کننده  ی: ستاننده ستانجانْ 

  
موضوع    نیا  لیاصطالح کشتند. و تمث ، ناقه را بهٔ ناقه   ای که شتر    کنم فقط اشاره م  میارا قبال خوانده   هانیا  پس

برگردد    میخدا زنده بشو  تینهای ما به ب  کهنیقبل از ا  ی ار ی هش  میجهان نگذار  نیبه ا  مییآ م   هست که ما وقت

  بشود.  دی خداوند و درواقع از ما ناام  یسوبه

خواهد فرستاد و    بعد از سه روز خداوند به شما بدبخت  دیحسد را کرد  نیکه چون ا  دیگو که، صالح م  دیگو م

  خوانم؛  ها را م نشان  نی تا نشان دارد و اکه دارد سه نشان» سه   دیآ ستان «آفت از جان  ریبعد از سه روز د

  تان گردد دِگرجمله یِرو  رنگِ
  رنگِ مختلف اندر نظر  رنگ
  ) ٢٥٢۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  چون زَعفَران  تانیاول، رو روز
  دوم، رو سرخ همچون اَْ رغَوان  در

  ) ٢٥٢۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  اه یسوم گردد همه روها س در
  از آن، اندر رسد قهِر اله  بعد

  ) ٢٥٢٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  زرد و خوشبو.  یگلها  یاست دار  اه ی : گزَعفَران
  سرخ.  یهاگرد و گل  یبرگها   یاست دارا : درختاَرغَوان

  دوباره م خوانم: 
  

  د یوع نی از من ز دی نشان خواه گر 
  د یکه دو یِ ناقه به سو یکره
  ) ٢٥٢٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  گرفتن، چاره هست  دشیتوان گر 
  از دام جست  د یخود مرغ ام ورنه

  ) ٢٥٢٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  د ینتانست اندر آن کره رس کس
  د ی در کهسارها شد ناپد رفت
  ) ٢٥٣٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  دادن  میبد، ب  ی: وعده دیوع
  

و    ردیدر ما صورت ب   ر ییتا تغسه   ن یکه در طول زمان ا م یبن   دینبا  ی کار  ی است که ما    نیمطلب ا  نیا  خالصۀ 

  م یکوهسار و نتوان  یسو ناقه فرار کند بهٔ کره   نیکه ا  میکن   جادیدرد ا  قدرن یو ا  زهایبا چ   میبشو  دهیهمان  قدرنیا

میریب .  

  م یبشو  دهیهمان   قدرنیا  دیها نباما انسان   عنی  گردد، ماست که برم  یاریهش  نیا  کند، روح ماست که فرار م  نیا

  گوید که م   م،یکن  جادیا  ادیز  دینبا  درد  .میها تنگ کن روح انسان   ای   یاریکه عرصه را بر هش  میکن  جادیو درد ا

  :دیگو م  د،یبخوان دیبرو دیتوانخودتان م   تان،یام براحاال من آن داستان را قبال خوانده 

  د یوع نی از من ز دی نشان خواه گر 
  د یکه دو یِ ناقه به سو یکره
  ) ٢٥٢٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

 که نی. بعد از ادیشو م   اهیبعد اَرغوان بعد س  دیشو شما، اول زرد م  دیده رنگ م   ریی جور تغ   اوال که سه   دیگو م

  دردها شروع شد. نیا عن ی دیاگر قهر خدا رس رسد،  م موقع قهر اله آن  دیشو م  اهیس
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  د ینگذار  دیریکره را ب  نیا  دی دیخدا را فهم  انۀیاگر تاز  ستیاست، قهِر قهر ن  انهی تاز  هیشب   نیو قبال هم گفته است ا 

  برگردد.   یار ی هش  ایبشود که روح    اهیس  قدرنیا  نیببندد که ا  دیفضا را باز کند، باز کند، نبا  دیبا  هرکس  عنیبرود  

کره را    نیو اگر ا  د یکوه خواهد دو  یِسوکره به   د یگو م  دی خواه اگر نشان م  د»یوع  نی از من ز  د ینشان خواه  «گر

  ر یکه د  ذهن من ٔ به افسانه   میرو م   قدرن یما هم ا  د ینیاگر از دستتان دررفت، بب   دی چاره دار  د، یریب   دیتوانست

  . ستیبرگشتن ن دِیام

کره    م،یکن بد عمل م   قدرنی ا  م،یکن م   دیتهد  قدرنیا  م،یترسان م  قدرن یدر جامعه، ا  میکن م   جادیدرد ا  قدرنیا

  . میریکره را ب نی ا طور جمعبه  میستیو ما قادر ن رود کوهسار م  یسوبه

  ، این تنتن  نیا  شود واقعاً رستگار م  رسد م   ییتن واقعاً به جا  نیا  کهنیا  طورِ کامل از ها بهروح انسان   عنی

  . شود دارد م بیهست از هرلحاظ تخر  قابل زندگ

  گرفتن، چاره هست  دشیتوان گر 
  از دام جست  د یخود مرغ ام ورنه

  ) ٢٥٢٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  د ینتانست اندر آن کره رس کس
  د ی در کهسارها شد ناپد رفت
  ) ٢٥٣٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

گفت    کرد، انسانِ کامل صحبت م  قاف،  ِ به کوهکه در قصۀ خودمان راجع   دیگو . ممیبه قصه برگرد  دیبد  اجازه

حال که تمام   ن ی. با ازنند هر روز به هم م  ها مثل کوه برف هستند و تمام انسان   کهن یا  م، یبو  یاخالصه   ی

بشوند و    داریها بباز هم انسان  کند، از قهرش اعمال م   کوچ   انۀیتاز  یهستند خداوند    ها کوه برفانسان

 طۀ یچون در ح  ؟ی د یکه غضبش کمتر از لطفش هست را شما فهم  دیگو است و م  غضبش و قهرش کمتر از لطفش

  : دیگو و اآلن م  ستیذهن و زمان و مان ن

  آن بود از فَهم پست  ،ید یند گر 
  جو است  یعقولِ خلق زآن کان،  که

  ) ٣٧۴۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ید اتِیبر خود نه نَه بر آ بیع
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ک  د ل نیرسد بر چرخگ ن؟ یمرغ  
  ) ٣٧۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هواست را جوالنگه عال  مرغ
  نَشْوِ او ز شهوت، وز هواست زآنکه

  ) ٣٧۴٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مهم است.   لیخ  خوانم م  رید بار ی را  تیسه ب نیا

  آن بود از فَهم پست  ،ید یند گر 
  جو است  یعقولِ خلق زآن کان،  که

  ) ٣٧۴۵ تیدفتر چهارم ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ید اتِیبر خود نه نَه بر آ بیع
ک  د ل نیرسد بر چرخگ ن؟ یمرغ  

  ) ٣٧۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هواست را جوالنگه عال  مرغ
  نَشْوِ او ز شهوت، وز هواست زآنکه

  ) ٣٧۴٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ی هااست که عقل  ذهنخاطر فهم پسِت تو است. فهم پست، فهم من گفتم به   یز یچ  من چه  یدیند  ،ید یاگر نفهم 

است. جو واحد وزن بود که    جو  یذره است    ی  دی گو ها، ماست از آن معدنِ عقل  ذهنخلق که عقل من 

  کوچ.  زیچ  عن ی دندیسنج  معموال طال و جواهر را با آن م

  ی فضا   یهانشانه   نید  ی هانشانه   ن، ید  یها را بر خودت بِنه و به درک خودت، نه به نشانه   بیع  دیگو بعد م 

   ذهنبه هوا بپرد؟ من   تواند م   یجور آلوده به گل تو چه   ا ی ساخته شده از گل تو    عنیتو    نیبازشده است و مرغ گل 

نفس   یهوا تواند در مصرع اول «هوا» م نیدارد و ا جوالنگاه ی  ذهن. مرغ من کند  م هی تشب نیرا به مرغ گل 

رشد او از   ونَشْو    کهنیا  یچرا؟ برا  کند، نفس ما پرواز م  یما در هوا  ذهنپس من   هوا باشد.  نیهم   ایباشد  

  : می را داشت تی سه ب نیاست و ما ا نفسان  یهااز شهوت و از هواست، و خواسته  هاست، دگ یهمان 

  اه یصد گ  زدیور بر  د،یبرو گر 
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  اله  یآن کشته د یروبر  عاقبت
  ) ١٠۵٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بر کشتِ نخست  دیکشتِ نو کار  
  است وآن اول درست  دوم فان نیا

  ) ١٠۵٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است دهیاول کامل و بز  کشتِ
ثان تخم استدهیفاسد و پوس  

  ) ١٠۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م یکاشت   ذهنبا من   میما کشت  هیطور ثانوکه به  ییزهایکه تمام چ  می فهم ام. پس اآلن ما مرا قبال خوانده  اتیاب  نیا

  بوده است.  هودهیهمه ب

رشد کند    زد، یاگر رشد کند بر  م،یشو م  دهیبا آن همان    عنی   میکار م   با ذهنمان   هی طور ثانوکه به  ی زیچآن   اگر

ذره مردم    یمن،    میی گوم   میکن مان بلند م خودمان را براساِس سوادمان، مقام   ه   زد،یرشد کند بر  زد،یبر

که    هیتوجه کن که عاقبت آن کشتِ اول  زدیرشد کند بر  زد،یر م  ول  م،یرشد کن   ریمس  نیقبول داشته باشند، در ا

که    یز یآن رشد خواهد کرد هرچ  د،یبشو  ل یاو تبد  تِینهایو به ب  د یفضا را باز کن  دی کشِت اَلَست است، شما با

  پژمرده خواهد شد.  دیبار

  ی زها یهمه براساس چ   هانی ما هست، ا  یکشتِ بعد  هادگ یهمان  نیکشتِ َنُخست، هم  یشته رو انسان کشِت نو کا 

  ن ی ا می خواهد رفت و آن کشِت اول درست است. ُخوب هرچه زودتر بفهم ن یاست و پژمرده خواهد شد، از ب فان

برا را،  اول  کهن یا  یموضوع  ب  کشتِ  و  خدا کاشته، کامل  که  تخم  دهیزرا  اما  کاشت   ثانِ است  ما  با    میکه 

 ذهنمندگی براساِس همان  مان ،طور، ن یاست. و هم  دهیفاسد و پوس  ها  

  گوش خر ر یخر بفروش و د گوشِ
  گوشِ خر ابدیسخن را در ن نیک 

  ) ١٠٢٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

سخنان   نیا  کهنیا  ی. برامیبخر  ییگشابا فضا   یریگوش د  ی   میرا بفروش  ذهنپست، ما گوش من  فهم  گفت

  . کند درک نم  ذهنبا عقل من  ذهنگوش من   عنیخر،  گوشِ  موالنا را
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  سرش   دیبال نا واریبه د تا
  پندِ دل آن گوِش کرش  نشنود

  ) ٢٠۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

پند دل را   م،یپنِد موالنا را بشنو  د،یایبال ب  واریسرِ ما به د  کهنیکه همۀ ما به کم خداوند قبل از ا  دوارمیام

  . خوانم مهم است که دارم م اتیاب نیو گوشمان کر نشود، و ا میبشنو

   و بل الیباش ب  رانیتو ح پس
   محمل  دیآ  شتی ز رحمت پ تا

  ) ٣٧۴٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کودن بیعجا نیز فهم ا چون
   کنتکلّف م ،ییگو بل گر 
  ) ٣٧۴٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گردنت  زند ن  ،: نییبو ور
  روزنت  بر بندد بدآن ن  قهر 
  ) ٣٧۵٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نشان هست.  ایمراد مرکوب است و   جان ی: کجاوه که بر شتر بندند، در امحمل
  
نه و بله، چون نه و بلۀ تو از    ییبو  کهنیباش، بدون ا  ران یقضاوت و مقاومت را رها کن، ح  نیپس تو ا  دیگو م

بهتر است فضا    مییبله و نه با ذهن بو  کهن یا  یجا . واقعاً ما به دیاینشانه ب   یتا از رحمت خداوند    د،یآ ذهن م

  . میباش  رانیو ح م یرا باز کن

  د، یای شده بگشوده   ی از آن فضا   نشان   یتا    کنم  فضا را باز م  کنم،  و صبر م  دانم نم   قتاً یمن حق  عن ی  ران یح 

 دیشده باگشوده   یفضا د،یآ شده مگشوده   یو از فضا دی گو که انسان کامل م ب،یعجا نیچون از فهم ا دیگو م

  از درکت،   کودن هست ذهنبتواند درک کند، تو با من 

  یی گو   انجام دادن، «گر بل  ذهنرا با اجبار با من   ی کار   ی دروغ،    عن یدروغ است. تکلُّف    نیکه ا  ییبله بو  اگر

   ر بر بندد بدآن ن«قه  بندد روزَنت را م  زند، گردنت را م   » صورت «نْ  نیدر ا  ییاگر نه بو  »،کن تکلّف م

  روزنت». 
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  س یرئ   نیهست و عقل من هست، مثل هم   ذهنفقط من   ستین   یزیچون چ که هم  ییبو   انکار کن  طور کلبه  اگر

وصل بشود و   تواند اصال بلد نبود که به خدا م  ایندارد    لزوم  نیها، گفت که فقط عقل است و جان، امورچه 

  . کند را م هام یترس نیعقل و جان ا کرد ، اداره کننده او هست. فکر مبرگرداننده

  و واله باش و بس  رانی ح نی هم پس
  و پس  شینَصِر حق از پ دیدرآ تا

  ) ٣٧۵١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و فنا  جیو گ  گشت  رانی ح چونک
  اهدِنا  زبانِ حال گفت با
  ) ٣٧۵٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی شوزَفتست و چو لرزان م   زَفتِ
  ی آن زَفت، نرم و مستو شودم

  ) ٣٧۵٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یهم دیدان نرم، دوستانه و اهدِنَا هم که م  برابر، يسان، هموار، گاه عن ی یمستو 

    م»یالصراطَ المستَق  «اهدِنَا

  کن»  تیراست هدا را به راه «ما

  ) ۶ هی)، آ ١حمد(  سوره  م، یکر(قرآن

حق،   یِ روزیپ  عنیتا «نَصرِ حق»  ن،یو واله باش هم رانی که تو، نَه «بله» بو، نه «نَه»، ح  د یگو پس دارد م بله،

  لۀ یوسبه بماند و    رانیفضا را باز کند و ح  . هرکس دیایاز هر طرف ب  عن ی  وپس»شی کمِ حق از هر طرف، «پ

هم گفت قهر و لطف خداوند را شما در زمان و مان    روزام  کند،  کار م  یجورنکند که خداوند چه   هی ذهنش توج

  . دیساکت باش  د،ی راجع به بزرگان حرف نزن د،ینکن هیبا ذهنتان توج  عنی

و در آن لحظه    ،دانم نم  ییو بو    انگشت به دهان بمان  یبشو   رانیو فنا» اگر ح   ج یو گ  گشت  رانیح  «چونک

صورت با زباِن حال،   نیدر ا ،صفر باش  ،مقاومت و قضاوت صفر باشد، فنا باش  ، نداشته باش   ذهنمن   چیه

  ی با فضا  قتاًیکه حق   خواه از خدا م   یدار  وکه ت  دهد تو نشان م  تِیحالِ تو، وضع   ،یی گو نم  یز یچ  چینَه قال، ه

  کند.  تیشده، تو را به راه راست هداباز 
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  ی د ی جا رسپس تو به آن   ند،یب مرکزت را عدم م   ند، یبنم    ذهنکند من   خداوند تو را که نگاه م   عن یزبان حال   

محم    ل یتو خ   سفت  نیقهر و ا  ن یا  عنی  »یشو کن. و «زَفِت زَفتست و چو لرزان م   تیمن را هدا  ییگو که م

صورت آن زفتِ تو، نرم و    ن یبه ذهنت برسد در ا کاملزلزلۀ انسان    نیهم  ی گذار و م ی شو لرزان م شده، وقت 

  .  شود هموار و دوستانه م

  شل زَفْت بهر منکر است زآنکه
  لطف و بِر است  یعاجز آمد چونکه
  ) ٣٧۵۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

برا  کهن یا  یبرا و سفت  زَفت  برا  ذهنمن   یشل  م   کس  یاست،  انکار  عقل   کند است که  را،  بزرگ  عقل 

 ییبو  کهن یبود، نه ا  نیا  یا یزبان حالت گو  دانم، نم  گفت   وقت  ،یعاجز شد   . وقتردیگ را اصل م  اَشذهنمن 

  » ی که عاجز آمد   نه، آن نه. «چون   ، قضاوت کن  ،ی ندازی کار برا به   ات ذهن  ییهزارجور توانا  من عاجز هستم ول

  تو خواهد شد.  بیخداوند نص   یصورت لطف و ن  نیدر ا
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