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  2صفحه: 

  ) ٢۵۵٢مولوی، دیوان شمس، غزل  (

  ؟عاشقان جایی کجا باشد دورویان را میانِ
  عشق فردایی  که با صد رو طمع دارد ز روزِ

  
  شان جان کند رد  که شاه ،دشانوبطمع دارند و نَ

  آساییچو ذوالقرنین ،ز آهن سازد او سدشان
  

  پلیدی در چنان جویی  ،دورویی با چنان رویی
  نفاق کارفرمایی ؟یقانصدّ  چه گنجد پیشِ

  
شیران را  هایِ همه رگ ،جان را یبیشه که بیخ  

  نورافزایی یبدیده ،بداند ی به ی آن را
  

  ها را فرستد راتبت ،ها رابداند عاقبت
  یق و یتاییبه هر صدّ ،ها را ببخشد عافیت

  
  نماید آفتابی را  ،براندازد نقابی را

  کند او تازه انشایی ،ی را بار دهد نوری خ 
  

  لق و خو باشد نه آتش خُ ،اگر این شه دورو باشد
  کژپایی سِفْ نَ ز فکِر ،وجو باشدجست برایِ

  
ازیرا اوست آیینه ،کینهاوست بی دورویی  
  تو در آن سینه نماید کین و بدرایی ز عکسِ

  
  

  ی تا ابد کور که مان  ،یمزن پهلو به آن نور 



ۀ   برنامه             Program # 899                                              ۸۹۹مشار

  3صفحه: 

  یی به سودا که روباه  ،یمن زور رانیبا ش تو
  

  کردن، سان را بشند گردن  یمر  رانی با ش که
  یی نه صدتا ،یینه دورو فن،  ماند و ن یمر نه
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  .  کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٢۵۵٢برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل   پرسسالم و احوال  با

  ؟ییعاشقان جا انِیرا م ان یکجا باشد دورو 
  یی با صد رو طمع دارد ز روزِ عشق فردا که

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 نیاند و در ارها شده  ذهنهستند که از من   ییها. عاشقان، انسان نامد را دورو م  ذهنموالنا انسان من   پس

لحاظ هستند، به  یفضادار  تینهای لحاظ وسعت بزنده هستند. به  زندگ تِینهایو به ب یلحظۀ ابد نیلحظه به ا

لحظه را    ن یکه ا  میدان م   ذهنمن   . ولاندازند نم  ندهیرا به آ  زندگ   نیلحظه زنده هستند بنابرا  ن یزمان در ا

  .  کند موکول م ندهی به آ عن یلحظه را به زمان  نیو ا شناسد نم

  
  اولیه) (دایره عدم  ٠شل 

  
  ها) (دایره همانیدگ  ١شل 

  
  (دایره عدم)  ٢شل 

خواهد شد که    بیترت  نیبه ا  م،یکن   بررس  دهم که معموال نشان م   یر یرا اگر با تصاو  تیب  ن یا  بیترت  نیبه ا  و

  ، (دایره عدم اولیه)] ٠[شل    دینیب اآلن م



ۀ   برنامه             Program # 899                                              ۸۹۹مشار

  5صفحه: 

ا  دیآ که از جنس خداست، م  فرمیب  یار ی صورت هشبه  انسان مرکزش عدم    شود وارد م   جهان و وقت   نیبه 

است و پس از وارد شدن،    فرمیب  ی اریخودش است، هش   فرمی ب  نیمرکزش جنس خودش است، هم   عن یاست،  

  .شود م  دهیهمان   دهد، پدر و مادرش و جامعه نشان م  ای دهد جهان به او نشان م  نیکه ا ییزهایبا چ

ما مهم هستند    یبقا  یرا که برا  رون یب یزها یما چ ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  است که  ن یا دگیمانه  و معن

 شوند  ها مو آن   میکن م  قی و حس وجود تزر  میکن م  قی تزر  تیها حس هوو به آن  م یکن صورت فکر تجسم مبه

  . رید  یبه فکر  میپر م  هاآن از   یاز فکر  م، ینیب ها مآن  قی ما هم مرکز ما. و مرتب ما از طر دید نک ی هم ع

  وار ه یکه سا  دیآ وجود مبه  ذهن   ریتصو   ی،  شده  دهیها همانمختلف که با آن   یفکرها  نیب   یاریاز چرخش هش  

   ی . چون کند م  که در زمان زندگ میهست  ذهن ریتصو ای هیسا نیا میکن هست، واقعاً وجود ندارد و ما فکر م

  . کند م  هم زندگ  یاست، در زمان مجاز  یمجاز   زیچ

  م، یکن لحظه ما با هم صحبت م  نی. اآلن در اافتد لحظه اتفاق م  نیدر ا  یز یلحظه است. هرچ  نیا  ،قیحق   زمان

  دارد.   ت ینیع نیا

در گذشته اتفاق افتاده و هنوز   ای  فتدیاتفاق ب تواند فردا مپس  ای که فردا  م یکن که با ذهنمان تجسم م یز یچ  ول

از    قسمت  زیآن چ   اورد،یوجود بدر ما به   جانیه  ی  تواند م   عن یبار است،    یدارا  زیهست، و آن چ   ادمانی

  عن یبار است    یدرواقع دارا  د،یآ م   ادمانی  وقت  کهما مثال    یهاما، مثل رنجش   یما است، مثل دردها   وجود

اسمش را    تیب  نیموالنا در ا  م،ینام م   ذهنکه ما من   یزیچ  نیا  نیو بنابرا  آوردوجود م در ما به   جانیه  ی

  دورو.  گذارد م

م   نیا  به ما هش   دورو که وقت  دیگو علت  از جنس جسم    میدار  جسم   یاری مرکزمان جسم هست،  و درواقع 

واقعاً     است، از جنس عدم است، ول  رجسم یادعا کند که از جنس غ  از جنس جسم باشد ول  . اگر کس میهست

  .  دیگو آدم منافق است و دروغ م نیعدم نباشد، مرکزش جسم باشد، ا

وقت  و ما  من   متأسفانه  م   ذهنکه  به    م یزنم   یمعنو  یهاحرف   ذهنبا من  ، میکن درست  هم    اعمال  ی و 

  م، یده ها را انجام م چه هستند و چون آن هستند، هر   یمعنو   ای هستند    ی مذهب  ای که معموال آن اعمال    میپرداز م

  .  میشد و از جنس زندگ می دیبه وحدت رس بارهمعنا که درواقع ما دو  نیبه ا میهست یما انسان معنو   مییگو م
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و زمان     ذهن  ریتصو  نیقرار بوده که موقت باشد و راه شناختن ا  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل   ذهن   ر یتصو  نیا

که قبل از ورود به    یهمان مرکز  م،یمرکزمان را دوباره عدم کن  یاله یوس  یبه    میی ایاست که ما ب  نیا  یمجاز 

  . ردیگ صورت م میکار با تسل نی. امیجهان بود نیا

است که دوباره    یادهیپد  ی کار    نیلحظه به طور کامل، ا  نیدر ا  دهد که ذهن نشان م  اتفاق   رشیپذ  عنی  میتسل

  .  مینیب ما دوباره مثل اول م  شود، مرکز ما عدم م  . وقتکند مرکز ما را عدم م 

  نک ی مثل ع  ها نیا  ها،  دگی همان  ای  ها شدگت یهوهم   لۀیوسشده به   دهیصورت همانبه  ی.  میدار  دیدو جور د  پس

 رو  یکه    تواند منافق است و اصال نم  ا یآدم دورو است    نیا  ند، ی بب  ها دگ یهمان   نکی با ع  . اگر کس مانند م

  .ستیواقعاً آن ن  دیگو که م  یزیآن چ  نیباشد و بنابرا

  د ی نظر است، همان د  دِید  نی خوب که ا  د یو با مرکز عدم و د م،یمرکزمان را عدم کن  م،یفضا باز کن   مییای ما ب  اگر

   ی   عن ی.  میستیآن ما ن  م،ینیب ما م   ریصورت تصوکه به  یز یکه آن چ  م یمتوجه بشو  م یتوان ماست، م  اصل

امتداد خداست،   ایاست    تیی همان خدا  که  ماناز مرکز عدم و جنس اصل  احساس  ی  ای  یااصطالح مزهبه

  .  میکن م

. هرچه  میانداز ها را ما مو آن  شوند ما شناخته م  ی ها دگیتمام همان  م، یعدم نگه دار  وسته یاگر مرکزمان را پ  و

م  دگ یهمان  ن  میشناس  را  آن  از جنس  ب  ی فضا  نیا  م،یانداز م  م،یستیکه  ه   شود م  شتری درون  باالخره   چ یتا 

م   ماند نم  دگ یهمان  دائماً عدم  ما  مرکز  اشود و  با خدا    عنی وحدت است،    نیع  واقعدر  نی.  ما     یدوباره 

  ها عاشق است. جور آدم  نی. و اسم امیشو خودمان م   عنی میشو م  ی. با خدا میشو م

هم    کسان   ی ندارند، اسمش عاشقان است،    یا دگیهمان   چیکه ه  کنند م زندگ   کسان  ی جهان    نیدر ا  پس

  نک ی و دائماً از پشت ع  پرند م دهیبه فکر همان  دهیفکر همان   ی است و از    دهیکه مرکزشان همان  کنند م    زندگ

را از    تیحس امن  کهنیا  یندارند برا  ت یامنحس    رند،ی گ عقلشان را از اجسام م  هان ی. انندیب م  ها دگ یهمان 

م آفل  آن   تی هدا  رند،یگ اجسام  از  هم  مرا  چ   رند، یگ ها  برحسب  هم  ا  یزهایقدرتشان  است، پس    ها ن یآفل 

  است.  پوشال

را از   تیحس امن  رند،یگ ندارند، عقل را از خدا م دگیهمان  چیعاشقان که درواقع مرکزشان عدم شده و ه ول 

عاشقان و منافقان    نیکه ب دینیب . پس مرندیگ قدرت را هم از او م  رند،یگ را از او م تیو هدا  رندیگ م زندگ

  فرق است.   لیخ
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   واقع  تیهستند که حس امن   یافراد  ی  عن ی  ؟»یی عاشقان جا  انِی را م  انی«کجا باشد دوروکه:    دیگو موالنا م

عاشقان    هان یا  شناسند، را م  قدرت واقع   شناسند، را م  عقل واقع  شناسند، را م  واقع  تیهدا  شناسند، را م

  . لحظه زنده هستند به زندگ نیاند، در اشده  تینهایاند، بهستند. مرکزشان دائماً عدم است، فضاگشا شده 

، دورو، اآلن  منافق  دیگو منافق البته، موالنا م  دیگو م  شان ی، حاال اها)](دایره همانیدگ   ١[شل  منافق    نیا  ول 

جاست که  هم از آن  اشییدورو و دورو   عنیندارد. منافق    اسی س  را خواهد گفت. البته منافق معن  هان یهمۀ ا

 اش ذهن  ر یهستم، درواقع تصو ی طور ن یمن ا دیگو و م  دهد که طرف نشان م  م ینیب را ما م یادرواقع آن چهره 

  ر ید  زیچ    یهم خودش نداند که    دیاست، شا  رید  زی چ    یل  در اص  ول   دهد،را، نقابش را به ما نشان م 

  هست. 

لی خ نیمنافق نادان است. پس بنابرا  کهن یا  ی. براستندیها، دانسته نادان نآدم   معموال   ها نماز ما انسان  دانند  

که اگر    کنند هم وجود دارد، فکر م   یرید  یار یهش   یدارند،    جسم  یار یاست، هش  دهیکه مرکزشان همان 

  است.  راه درست نیکردن و ا دگزن شود م  نیا ند،یبو رید زیچ  یاصلشان را پنهان کنند و 

را   دگ یهمان  ی هر دفعه که ما    د، یبا صد د  ، دگ یبا صد جور همان    عنیکه با صد رو،    دیگو در مصرع دوم م   و

رو است؛ پس    ی  ن یا  م،یگرد دور آن م  م،ینیب برحسب آن م  م،ینیب آن م  قیو از طر  مان چشم   ی جلو   میگذار م

اصطالح نماد  به صد گونه، صد به  عن یکند.  لیتبدروز عشق را به فردا   عنیلحظه،  نیبا صد رو طمع دارد که ا

   طمع خاص   ی ما    دگ یهر همان  یبه ازا  ها، دگ یبه تعداد همان    جور، بستگ  ونیلیم ی است، هزار جور،    ادیز

  بدهد.   از جهان که به ما زندگ  میدار

 ن ی . امیدار  جسم  یار یپس هش  م،یدار  انتظار زندگ  دهد که ذهنمان نشان م  یزی آن چ  عنیچون از جهان    و

ن  از آ  و انتظار زندگ   م ینیبب   دهد را که ذهن ما نشان م  یز یآن چ  ی  م، یلحظه که درواقع دوتا انتخاب دار

  .  میباش  اشتهبازشده د یاز فضا   انتظار زندگ میفضا را باز کن   ی م،یداشته باش

در زمان    م،یستیلحظه ن  نیدر ا  صورتن یپس درا  م،یدار  انتظار زندگ  دهد که ذهن نشان م  یزیاز آن چ   اگر

در زمانِ    جسم  یار ی. هشمیدار  جسم  یار یپس هش  شود، ما نشان داده م   ذهن  لۀی وسبه   زیچون آن چ  م،یهست

.  میکن م  ندهیبه آ  لیلحظه را تبد  نیاست، پس ا  ندهیو در آ  ستین  اآلن زندگ  مییگو  م  نیاست. بنابرا  یمجاز 

  .  میانداز م  ندهیکردن را به آ مرتب زندگ  . ه میبه زمان هست مبدِلِ زندگ   عنی
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. و  میمنافق باش  م، یعاشق نباش   م،ی لحظه زنده نباش  نی که در ا  میکه، ما صد گونه راه بلد  دیگو م   نیهم   یبرا

   م؛یکن م  مردگ که درحال  میکن  م  زندگ مییگو ما م  کهنی ا ینفاق است. برا نیع نیا

به پولش، به   کند خوب است. چرا؟ نگاه م  ل یخوب است؟ بله وضع خ  د، یهست  خانم، شما اآلن راض  آقا، 

!  کنم م   زندگ   آورم . چون پول درمکنم م  وضع خوب است دارم زندگ  دیگو م   اش، رونیب  تیاش، به وضع خانه 

بخر بزرگتر  خانۀ  است  قرار  مهکنم م  زندگ  میچون  همسرم   مثال زندگ  ربان! چون  ولکنم م   است   !   ًواقعا

  .  کند م  زندگ ها دگیبرحسب همان

  کند  نم  زندگ  عن یمنافق،    ده،یآدم همان  ،جسم   یاریهش   ای صدرو،    ای اسمش را بذار دورو،    ، شخص  نیچن  ی

  ن یدر ا  شهیلحظه زنده هستند، وصل به خدا هستند، خدا هم   نیعاشقان در ا  . ولاندازد م  ندهیرا به آ  زندگ

خدا    . وقت نیزم یخدا هستند در رو   درواقعهم چون به او وصل هستند  هان یا رد،ی م لحظه زنده است، خدا نم

  هست.  اینجا  که عاشقان  نیعاشق، ا شود ودش زنده بشود مدر انسان به خ

  رِعاشقان یو غ   انی که، دورو  دیگو م   نیهم   ی. برادهد نم  عقلی موقع عقلش را به ب  چ یه  یشعور   نیچن   ی  خُوب

  . (دایره عدم اولیه)] ٠[شل  که عرض کردم  ن یندارند. هم  ندارند، مقام ییعاشقان جا نیب

  رِعاشقان، یجهان هستند که به غ  نیدر ا  نیا  یکه عاشقان خودخواه هستند، اتفاقاً عاشقان برا  ستین  نیا  اش معن

  عقل خودشان را دارند.   انی کم بنند. منتها دورو ان،یدورو

دارد که عاشقان   دهیانسان همان  ی بیچه معا  د، یگو غزل مهم امروز درواقع دارد م  ن یو ا  (دایره عدم)]  ٢[شل  

  .رندیگ ها کم را نمکم کنند آن   خواهند عاشقان م ایها کم کنند. به آن  توانند نم

 ت ی که در ب  دینیب که خدمتتان عرض کردم م   قبل  یهاتی ب  طور ن یهم   م،یخوب نگاه کن   تیب  نیپس اگر ما به ا

است را به فردا موکول    لحظه که زمان زندگ  نیانسان صدرو ا  نیکه ا  کند م   فیاول موالنا انسان صدرو را تعر

  .کند م

و مأجوج است،    أجوج یکه    ها، دگ یهجوم همان  ن یب  یسد  ی موظف است     که هر انسان  کند دوم اشاره م  تیب  و

  بشود تا خدا بسازد.   میتسل  دیبسازد. با دیبا

  د ی نبا  ییرو  نیشده خداست و در مقابل چنگشوده   یفضا  م،یخدا هست   شیلحظه درواقع ما پ   نیکه ا  دیگو م  و

  .  میآن را آلوده کن دینبا دیآ ور مکه از آن  آب صاف  نیو چن  میدورو باش 



ۀ   برنامه             Program # 899                                              ۸۹۹مشار

  9صفحه: 

هفتۀ گذشته    طورن یدارد و هم  در زندگ    قیعم   ی هاشهی که، انسان کامل ر  دیگو م  یبعد   تیدر ب  طورن یو هم  

انسان کامل    میهم داشت انسان   رگ  ی گفت، هر  هر  برا   در  ماینجا    نیهم  یدارد،  همۀ    شۀیکه ر  دیگو هم 

  .  ندیب نم  ذهنمن  ند،یب انسان کامل وصل است. انسان کامل عاقبت را م  ا یها به خدا انسان

و عاشقان    اوردیدر دل ما باال ب  ید یصورت خورشنقاب را پس بزند و خودش را به   خواهد  م  زندگ  هرحالبه

  یی راهنما  ی برا  نیعاشق، دورو باشد ا  ای و اگر شاه، خداوند،    کنند مقاومت م   ذهن  ی هامن    ول  کنند  کم م

  امتحان ما است.   ای ماست 

  میدید  شیبداَند  ای  میدید  جونه یاصطالح ک است. اگر ما خودمان را به  نهیانسان کامل عاشق مثل آ  طورن یهم  و

  م، ینیب م  رونیدر ب  عنی  م،ینیب . هرچه که در خودمان م میهست  یطورعلت است که ما خودمان آن   نیبه ا  نیا

   ی خداوند مثل    ا یما است، انسان کامل    راد یا  درواقعرا دارد،    رادیا  نیکه ا  می نیباصطالح م در انسان کامل به 

  .  می نیب عاشق م ایخدا  نۀیما وجود دارد در ما است، درواقع در آ که در زندگ یاست. پس هر بد  نهیآ

ب  طورن یهم با عاشقان    کند م  ه یآخر موالنا توص  تیدر دو  نبا  ای که  نبا  میکن   زهیست   دیبا خدا ما  ها را  آن   دیو 

 زۀ یاش ستونه که نم  افتندها م است که انسان  ییهاتله  نیتراز مهم   یآخر که    تی. در مورد دو ب میقضاوت کن 

  انسان با بزرگان است. 

  یمثال   م م   دیآ فردوس   ای از موالنا    ندینش   م  رادیبزرگان ا  ۀی بق  ای است، قضاوت هست. در    زهی ست   ن یو ا  ردیگ

  ن یا  ست، یبه بزرگان و آن حرف مربوط به ما ن   بهقضاوت است راجع   جور  ی و در آن    م یزن که ما م  هر حرف 

  . فتیاست که تو ممن است ب یاتله  نیکه ا دیگو است و موالنا م  زهی جنگ با بزرگان است، ست  جوری

اش قضاوت  که درباره   دیندار  ی است که شما اصال با موالنا کار  نیا  میر یب  یاجهینت   ی  جا ن یاگر هم   نیبنابرا

  را.   شیهاگفته  دیکن ی ابیارز ای دربارۀ شخصش،  د،ی کن

.  دیکن و فقط خودتان را اصالح م   دینیب است که شما خودتان را در او م   یانه یخداوند آ  ای است،    یانه یآ  موالنا

  ده، یرا نفهم  شی نجایا  دییبو  ای   دیمثل موالنا را اصالح کن  آدم بزرگ  ی   ای  دیخدا را اصالح کن  خواهد شما نم

  . دهیرا نفهم  شیآنجا

انسان    یهاتله   نیاز بزرگتر  ی  نیا  دهد، م  حیهم توض  یامروز موالنا در مثنو   دید  می خواه  د،یکار را بن  نیاگر ا 

و قضاوت    زهیتله خودش را نجات بدهد. تلۀ ست  نیبتواند از ا  دیو با  افتد تله م  نیدر ا  است. من فکر کنم هرکس
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حرف بزرگ را قبول    میندار  لیکه ما م  ییبه آنجا  میرس م   ها، وقتن و ش کردن در مورد آن در مورد بزرگا

  . خواند ها نم با آن  ها، دگیهمان قی از طر مینیب جور که ما م ما و آن  ذهن  یها  شدگ چرا که شرط   م،ی کن

  م ینیب م   م،ینی و اگر مثل آن بب  مینیب م  دگ یهمان   قیاآلن ما از طر  میهستند که ما بفهم   نیا  یبزرگان برا  درواقع

  ل ی ها تحمخودمان را به آن   دینه که د  میکن خودمان را اصالح م  دیما غلط است. ما فقط با بزرگان د  دِید  نیکه ا

تله نجات    ن یخودمان را از ا  دیو با  میادر تله افتاده   میرا بن   ارک   نیغلط گفتند. اگر ا  هان یا  مییگو و م   میکن م

  .میبده

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل 

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

  
  (مثلث همانش)  ۵شل 

  
  (مثلث واهمانش)  ۶شل 
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و   (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل    ر،یتصاو  نیاول ا  تیبا ب  د یاست. اجازه بده  یخوب  اریغزل بس  غزل،

که تازه شروع    کسان  یبرا  حات یتوض  نیبدهم. ا  حیتوض  عیسر  تانی، را براتغییر با مرکز عدم)](مثلث    ۴[شل  

قسمت را ما رد   نیا  د یکن  ییفضاگشا  نیاست. بنابرا  دی مف  دهند، هاست به برنامه گوش م سال   اند، حت کرده 

  .  دیو گوش کن میبشو

وجود  که تا حاال به  دیایوجود بدر شما به   یداریب  ی  دی شا  د،یکن  بررس   ریتصاو  نی اول را با ا  تیشما هم ب  و

  است.   امده ین

  ؟ییعاشقان جا انِیرا م ان یباشد دورو کجا
  یی فردا این لحظه]یعن [با صد رو طمع دارد ز روزِ عشق  که

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

به عدم بشود   لیمرکز ما که جسم است تبد  عنیدر ما انجام بشود،    لیتبد  نیا  کهنی ا  یبرا  دینیب که م  طورن یهم

   عن ی  ها  دگ یهمان  ی یلحظه، تا    نیدر اطراف اتفاق ا  میکن  ییکه فضاگشا  میکن   سع  دیها باو عدم بماند مدت 

  . ردیصورت ب رییو تغ لیتبد نیبشوند و ا ییاشناس  ها ن یچنقطه نیا

  ل ی و تبد  میتعهد به مرکز عدم دار  نیفضابند هستم و بنابرا  ایکه من فضاگشا هستم    د یکن م  نی شما بازب  هرلحظه

(مثلث   ۵[شل  شل    ن یا  طورن یتکرار بشود و مداومت داشته باشد و هم  دیکار با  ن ی. اردیگ مرتب صورت م

   همانش)]

   ؟ییعاشقان جا انِیرا م ان یباشد دورو کجا
    ییبا صد رو طمع دارد ز روزِ عشق فردا که

  ) ٢۵۵٢ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی مولو(

دورو    ای منافق    لحظه به خداوند زنده هست ول  نیکه عاشق در ا  یلحظۀ ابد  نیا  عنی عرض کردم،    روز عشق»  «ز

  . شناسد م  شناختصورت زمان روان و آن را به   شناسد لحظه را نم نیا

. ردیگ صورت م   ی لحظه به زمان مجاز  ن یو رفتن از ا   شناخت زمان روان   ی که چجور  دهد شل نشان م  نیا 

  واش یواش ی  ،ی ی  میگذار هستند در مرکزمان م  ها دگ یکه همان   هان یچنقطه  نی ما ا  که وقت  دهد نشان م

به   شود م  لیتبد  از خود زندگ زندگ   فتنگر یو چجور   نده یبه گذشته و آ میرو م  م،یکن م  دایپ  جسم ی ار یهش

  .  میبخواه ها دگ یهمان عنی هان یچنقطه نیرا از ا ما زندگ  کهنیا
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آفل به صورت    زیدانه چ  یکه    ن یکه هم   میگذرا در مرکز ما هستند و متوجه هست   یزها یچ   عنیها  اش آفلهمه   و

  . دیآ وجود م مقاومت و قضاوت هم به تی به مرکز ما دوتا خاص دیآ جسم م 

تعر  مقاومت  قبال را  چ  دیشما کار دار  کهنیا   عنی  مقاومت.  میکرد  فیو قضاوت  آن  که ذهن ما نشان    یزیبا 

  ا یبر وفق مراد شما هست    دهد نشان م    که زندگ  یز یآن چ  کهن یو ا دیخواه  م از او زندگ  کهن یا  یبرا  دهد؛ م

  ن یا شوند م  ادتریز  ها دگیهمان اگر ساده است. لیخ  ذهنِ و معموال کار من  کند م  نییآن را قضاوت تع  ستین

هم مقاومت    م،یلحظه هم قضاوت دار  نیما در ا  نیبد است و پس بنابرا  کنند م  دایخوب است، اگر کاهش پ 

  . میدار

کند   ییفضاگشا کهن یا یجا شخص به  عن ی. مقاومت دیباش  دهیخوب فهم  ر یتا حاال د دوارمیام  را شما مقاومت

سروکار دارد،    دهد که ذهن نشان م  یزیسروکار داشته باشد با آن چ   با زندگ   صورت زندگ لحظه به  نیو ا

که ذهن    یز یتوجه کامل ما را آن چ   ظهلح   نیا  عنیبا آن است، توجهش به آن است،    ری عالقه به آن دارد، درگ

  .  ماند شده نمگشوده  یبه فضا  یزیو چ  کند و جذب م کند جلب م دهد نشان م

   لحظه و زندگ  ن یبه اتفاق ا  میکرد لحظه و توجه نم  نیدر اطراف اتفاق ا  میکرد م  ییلحظه فضاگشا  ن یدر ا  اگر

مقاومت    می شده باشگشوده  یفضا   شتر یب  هرچه.  میکرد ما مقاومت نم   میخواست  شده مگشوده   یفضا   نیرا از ا

   و از آن زندگ   میهست  دهیهمان  دهد که ذهن نشان م  یز یما با آن چ  ریاآلن د  میدان م  کهنیا  یبرا  شود تر مکم 

  . م یبخواه دینبا

نخواهم خواست.    زندگ  دهد که ذهنم به من نشان م  یز یاست که من از چ   این  همه  ی برا  اساس  میتصم  ی  پس

لحظه را    نیا  عن ی  «روز عشق» که من    ت یب  نیبا ا  میکرد یی شناسابه کاهش و اگر ما اآلن    کند مقاومت شروع م

خودش را    (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  مثلث    نیا  کنم م  دیتول  شناخت زمان روان   عن ی  کنم، م  لیبه فردا تبد

  .شود مرکز عدم م  میبا تسل ای شود مرکز عدم م ییگشا که با فضا  دهد نشان م

وجود  صبر در ما به   نامبه   ت ی خاص   یبالفاصله    شود مرکز عدم م  و وقت   م یکن م  ییرا شناسا    دگیهمان   یو ما   

 شود  و چشم عدم ما که باز م   ردیصورت ب  لیتحول و تبد  نیتا ا  میصبر کن   دیکه با  میشو ما متوجه م   دیآ م

  .   آورد خودش شر م نیا

   ی  طورن یو هم  میادامه بده  دیکار را با  نیاست. ا  ییفضاگشا  ایمرکز عدم    یهات یشر و صبر از خاص  پس

  هست. اما، زیهست، پره  زیشده پرهگشوده   یفضا ا یحضور  ی فضا نیا  دائم تی خاص
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  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل 

  
  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل 

  
  ذهن) (افسانه من  ٩شل 

  
  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل 

   ؟ییعاشقان جا انِیرا م ان یوروباشد د کجا
    ییبا صد رو طمع دارد ز روزِ عشق فردا که

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

با مرکز همانیدگ   ٧[شل    ش یمثلث ستا  نیا   ا ی که دورو دارد،     که هرکس  دهد نشان م   ها)](مثلث ستایش 

از جهان    خواهد خدا که دائماً خودش را م   ای   دوتا کار زندگ  جه یو درنت  پرستد، را م  ها دگیدارد، همان  ذهنمن 
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ا  یعقب که رو   کشد جمع کند و م  یماد    دا یو امان پ  شود به درد م کار منجر  ن یخودش در ما زنده بشود 

  . ست و جذبۀ زندگ تیو آن عنا کند نم

او را داشته    دید  م،ی باش  از جنس زندگ  عنیمرکز ما عدم باشد،   دید باو جذبه در ما کار کن  تیعنا  کهنیا  یبرا

. نیبرقرار باشد، ا  نیا  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل    دینیب که م  مثلث   نیکه ا  میکن   سع  پس.  میباش

  .  دینکن دهد که ذهن نشان م  ی زیو توجه به آن چ  دیدائماً فضاگشا باش  دیبرقرار باشد شما با نیا کهنیا یبرا

لحظه   نیکه ا  میکن فکر نم  م یست یخداوند ن  تیمتوجه عنا  میدار  ذهنها که من از ما انسان   ل یاست؟ خ  درست

  ی و ما جلو  ذهناصطالح از من به   اندیزا م  کند، ماست که دارد خودش را آزاد م   عنی او به فکر خودش است  

ا  میکن فکر م  کهنیا  یبرا  .میکن و مقاومت م   می ریگ را م  عیطب   مانیزا  نیا اگر  ما    ردیعمل صورت ب  نیکه 

   ول  می بخواه ها زندگکه ما از آن   ستندین ها، دگ یهمان   ،ذهن  یزها ی چ نیا رید می بشو دهییصورت حضور زابه

  شدن از ذهن است.  دهییشده و زاگشوده یفضا  نیدر هم   زندگ  میکرد ییاآلن شناسا

درست کرد و    ذهنکه من   که کس  دهد که نشان م   ذهن)](افسانه من   ٩[شل  است    ذهنهم افسانۀ من   نیا

  جسم   ی ار ی متوجه بشود که هش  یی جا  ی   دیبه فردا کرد، با  لیلحظه را تبد  نیروز عشق ا   عنیافتاد به زمان  

را     زندگ  واشیواشی   هباالخر  شوند ها نمانسان   شتریود که باگر متوجه نش  ول  ستین  اش اصل  ی اریواقعاً هش 

  ۀ اسمش افسان  نیآن و ا  یو دردها   ذهندر هپروت من   روند به مانع و مسئله و دشمن و فروم  کنند  م  لیتبد

    ذهن)](افسانه من  ٩[شل  . ستذهنمن 

در    ی زیها را و هر چ انسان و  خدا     عنی  زندگتنها دوروست بله هرلحظه،  شخص نه   نیا  دینیب که م   طورهمان 

  ی اد ی ز  ی دردها  شخص   نیچن   کند م   جادیدرد ا  دگ یاگر هر همان  و  .ندیب م   ها دگی جهان را برحسب همان  نیا

  دارد.  

  ند،یب را دردناک م   زیدرواقع همه چ  آدم  نیچن  یو    ند،یب درد م  قیجهان را از طر  شخص  ی  دیکن   فرض

  بارها   خودش دشمن خودش است.  یساختار  نیچن   یکه    ست ذهنمن   انیپا  نیرا منبع درد ساخته، ا  زیهمه چ

ما هم با آن   میباش   ده یما با آن همان  اگرتا خودش خودش را نابود کند.    کند برضّد خودش عمل م  م یداد  حیتوض

  .  م یبن ندهیبه آ لی لحظه را تبد نیکه ما ا خواهد به بعد خداوند نم وقت  یاز  عنی. میشو نابود م 

ام لحظه زنده   نیمن در ا  تو من هست  ،هست  زندگ  یرویتو ن  بن  لحظه زندگ  نیدر ا  دیلحظه را با  نیا  دیگو م

   (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  دیدیکه بارها د یبعد ری . تصوزنده باش  دیتو هم با
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   ؟ییعاشقان جا انِیرا م ان یباشد دورو کجا
  یی با صد رو طمع دارد ز روزِ عشق فردا که

  ) ٢۵۵٢ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

 رود  م  واشیواشیو    کند م  ییفضاگشا  کس  یکه    دهد نشان م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شل    نیا

 رد، یپذ م  رشیلحظه را با پذ ن یا طورن یدارد و هم زیلحظه صبر دارد، شر دارد، پره نیوحدت کامل، ا  یسوبه

 ننده ی باال و آفر  دیآ از اعماقش م  جوشد م  سببی ب  یشاد  واشیواشیو    ردیپذ م  رشیلحظه را با پذ  نیاتفاق ا

  . شود م

 رود  م  ییباال  نی. اشود م  لی دارد به عاشق کامل تبد  واشیواش ی  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شخص    نیا

افسانۀ من که به  نابود بشود به  دوتا جهت    ها نیا  د ینیب . مذهن)](افسانه من   ٩[شل    رود م  ذهناصطالح 

  است، دورو است.  دهیاش همان شل که مرکزش همه  نی ا نیمخالف است پس بنابرا

  ی کار   انی هم عاشقان با دورو  در مراحل تکامل   حت  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  هم عاشق است    نیو ا 

. من دارم  کند م   یدارد فضابند  ی  کنم، م  ییما که من دارم فضاگشا  میده م  صیندارند و بالفاصله تشخ 

  .  شود تر مروز دردناکشخص روزبه  نیا شوم از درد آزاد م واشیواشی

به   دهد، به حرف خدا گوش نم   دهد و دوست بشوم او که به حرف من گوش نم   قیاو رف  من اگر با  نیبنابرا

  د یگو را م نیآخر غزل هم  تیدو ب نی! ادهد؟ حرف من گوش م 

نم   کس بزرگان گوش  دار  دهد که به حرف  فرهنگمان حافظ  دار  م، یما در     فردوس   م، یدار  یسعد   م،ی موالنا 

 نیبنابرا  دهد، گوش نم  گوش ندهد به حرفِ آدم معمول  هانیبه حرف ا  اگر کس م یهمه بزرگ دار  ن یا  م،یدار

  جور نیاست که از ا  ن یا  شیهاز یاز پره  ی  شود،  دارد به خدا زنده م  رود، به طرفِ عشق م   داند عاشق که م   ی

  بند.  یها دورآدم

خودتان را حفظ    دی. شما بام یعوض کن  میتوان ما نم  م،یعوض کن   میتوان همه را م  م،ی پهلوان هست  میی بو  دینبا  ما

و همه را   دیپهلوان هست  دیکن  خودمان است، اگر شما حس م  یکه تمام تمرکز ما رو مییگو م  نیهم  ی. برادی کن

داستانِ اژدها که  در  آن  خواند    میکه بعداً خواه  د،یهست  ریاس  ذهنشما در چنگال من   د،یعوض کن  دیتوان م

   توان را م  رانید  کن اگر فکر م  ،که در دهان اژدها هست  هست  تو مثل خرس   دیگو م  د،یبلع را م  خرس

  . عوض کن



ۀ   برنامه             Program # 899                                              ۸۹۹مشار

  16صفحه: 

عوضش    کند تا زندگ  ییگشاخودش فضا   دیکه شخص با  میی گو م  نیهم   ی برا  م،یرا عوض کن  رانید  م یتوان نم  ما 

و    ییهم جزوِ دورو  نیرا، ا  ذهنتوهم من   نیاز ما ا  بعض  ول   د،ییبو  دیاهخو کند، خداوند عوضش کند، اگر م

  م ی توان م  ذهنمن   ی ابزارها  ای  ،یی نمابا قدرت   ا ی  حت،یبا نص   ایکه با زور    میکن که حس م  ست، ذهنمن   یِگرفتار 

  .  میتوان نم  م،یرا عوض بن  ریانسان د ی

خودش بخواهد، فضا را باز کند و التماس کند به خداوند، خداوند او را عوض کند. و التماس    دیشخص با  آن

بر ضدِّ    نیو ا  آورند  هجوم م  ها دگ یهمان   که مرکز را عدم نگه داشتن. مرکز را عدم نگه داشتن، درحال  ؛عن یهم  

  . ارانهی دردِ هش کند، م  جادیآدم است، درد ا دِید

  ی اچهره   ی  نیا  د،یکش نم  ارانهی است، چه بسا اگر شما درد هش  لیهمراه با تبد  شهیهم   ارانه ی دردِ هش  نیبنابرا

  .  ستین یدرد  چیه  ول شوم من دارم عوض م م ییگو ما م  عنیاز دورو بودن است، منافق بودن است، 

  د یخواه  م  د،یهست  دهیمان با آن ه   د،یکرد  ها با آن زندگرا که سال   ذهنمن   دِیشما د  کهنیا  عن یشدن؛    عوض

. کند و ابتدا ذهن مقاومت م   د، یعدم بذار  نکِ ی ع  د، یاوری از چشمتان درب  د یخواه را م  نکیع   نیکنار. ا  دیبذار

  دارد.  ارانهیدرِد هش  ماًحت   نیو ا د،یرا بردار نکیع  نیا ییگشابا فضا  دیشما با

  ر ید  د،یرا چِش  انسان مزۀ زندگ   وقت  واشیواش ی هست البته،    یطور نیدارد. پس از ابتدا ا  ارانهی دردِ هش  ل،یتبد

هم هست،   زندگ یِ همراه با شاد ارانهیهر درد هش کهنیا یاست. برا عیکم و سر ل یخ  ارانهی آن قسمت دردِ هش

  .دهد و خودش را به شما نشان م  شود به تَله افتاده در آنجا آزاد م  چون بالفاصله زندگ

ما    دهد و زندگ ببه تَله افتاده آزاد بشود، خودش را به ما نشان    تا زندگ  میبش  دی با  را ارانهی دردِ هش  نیبنابرا

  به تَله افتاده هست.  واقع زندگدردها؛ مثل رنجش در  م،یدرد دار م،یرنجش دار  بشود. مخصوصاً وقت ادتریز

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

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

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

  
به شما که؛ عاشقان ارزشِ خودشان را    میبو  یز یهم چ  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل  شل    نیاز ا  اما

  .دانند هست، ارزِش خودشان را نم  دهی که مرکزشان همان ییهاو آن  دانند م

ندارند و    یی جا  انشانیدر م   انیدورو  ای   کنند، مصاحبت نم  ان یبا دورو  نیبنابرا  دانند، ارزشِ خودشان را م   چون 

  چ یکه ه   شود تحمل م  قابل  ریغ   (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل    انی دورو  شِیاندیابیضلع کم   نیمخصوصاً ا

و    اند،ش یاند  ، فراوان(مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل  عاشقان    که درحال  دارند،روا نم   کس  چیرا به ه  یز یچ

  .دارند را به همه روا م  تیرا، موفّق یماد  یها نعمت  را حتّ  زندگ

  .  میداننم  م،یهست دهیکه همان وقت  م،یدان مرکز ما عدم است ارزش خودمان را م   وقت پس
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ها مهم هستند به ها؟ اگر آدمآدم   ا یمهم هستند؟    هاز یما چ  یبرا  ا یکه آ  میبن   میتوان از خودمان م  امتحان  ی

تحول.   نیا  ایطالح کار کرده،  اص در ما به   تیبِ  نیهست، و ا  حضور در ما هست، زندگ  یادی مقدار ز  ادیاحتماِل ز

که    ییزهایها، و چها، جسم و جنس   شوند،تر ممهم   هاسان . هرچه انمیشو جزوِ عاشقان م  واشیواش ی  میما دار 

  .  میشو م  میدور دار ییاز دورو م،یشو ما جزوِ عاشقان م  ن،ییپا دیآ شان مارزش  دهد ذهن نشان م 

را هم خدمتتان نشان بدهم    (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل  دو شل    نیا  خُوب، 

  ن ی که چقدر امانات هست در ا  د ینیب م  م،یمرکز را عدم نگه دار  دیعاشقان با  یسوبه   می که؛ اگر حرکت کرد

زنده شدنِ  به مقصود برسد و بارها عرض کردم که مقصود؛    یانسان که زود  یشل که مرکزش عدم است. برا

  . ستا مجدد به زندگ 

ا  مییآ م  ما با    ١٣[شل    م،یشو جدا م   از زندگ   م،یشو م   دهیجهان، همان   نیبه   زندگ شش محور اساس)

ها را  و جسم   م،یاز جنِس جسم هست  م یکن حس م  م،یکه از جنس خداوند هست  م یکن حس نم  ذهن)]افسانه من 

  ن ی در اطرافِ اتّفاقِ ا  میکرد  ییگشاو فضا   م،یرا کرد  ییشناسا  نیا   و وقت  م،یخواه م   ها زندگ از آن   م،یخواه م

َفکان  ْ . و قضا و کن میکن که ما به اَلَست اقرار م  دینیب م   م،یکار را ادامه داد  نیو مرکز ما عدم شد و ا  حظه،ل

  . کنند به نفع ما کار م ریاآلن د

  د یگذار شما م  ای   کند، اصطالح عمل مبر وِفق مراد شما به    شما، زندگ  دیکن هرلحظه که مرکز را عدم م  عنی

خواست خداوند،    عن یَفکان،  قضا و کن   نیبه ما کم کند، پس بنابرا  خواهد م  شهیهم   که عمل بند. زندگ

  سد، ینو خوب م درواقع  و قلم زندگ  کند ما کار م   یدارد رو  شود، : بِشو و مدیگو خداوند، و او که م  میتصم 

از آن مشخصاِت مرکز   یو   م، یگشا هست و فضا  میدائمًا تسل افتد،  اتّفاقِ بد نم م،یشو جزوِ عاشقان م م یما دار

  ذهن هست. خاموش   یِعدم اجرا

. ساکت بودنِ  شود و ذهن ما ساکت م   شود، که مرکز ما عدم م  دید  میخواه   میکن م  ییگشاموقع ما فضا   هر

دگیهمۀ همان  کهی طورما معادل با عدم بودِن مرکز ما است. به   ذهن ورو  هام   ییشناسا  هایی و د و م  شوند  ،اُفتند  

  هم هست.  فراوان تینهای خداوند، ب  تِینهای ب نیو ا م، یشو خداوند زنده م تِینهای ما باالخره به ب

[شل   میرو ما عقب م  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل آن شل قبل  برعکسِ

با قضاوتِ    کهن یا  ی برا  شود، روز ما حالمان بدتر مبهروز   ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣

  .  میزیست خداوند، م دِیخودمان، با د  دیخودمان، با د
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که دارد، که   ید یبا د  زند، که در ذهنش م  ییهاربوط است، که انسان با حرف موضوع م  نیآخِر غزل به ا  تیبِ  دو

!!  ستیخدا هست؟ ن  ا یاست؛ آ  هی شب  وانگیبه د  شتر یکه ب  زند م  ییهاهست، حرف   جسم   دِ یهست، د  ییجدا  دِید

  اگر   ر ید  ستیاگر وجود دارد! پس ن  کجاست؟پس خداوند    شود ظلم م  همه نی! اشد نم  یطور ن یاگر بود که ا

که آن    فهمد . نمندیب م   جسم  یهانک یع   قیهست، از طر  دهیشخص همان   نیاست که ا  نیهمه نشاِن ا  هانیا

  خواهد  خداوند هست. اگر م   نۀی در آ  ندیب که م   یز یو آن چ  کند، خودش دارد م   کند، و تجربه م  ندیب که م  یز یچ

دش را درست کند. ی مرکز را عدم کند، د دیغزل کارش درست بشود، با طبق  

  عنی  دهد، نشان م   نهیصورتِ آ کامل، که ما را به ِ خرد، انسان   رِیبا پ  ای با بزرگان    ای  کردن با زندگ   زهیو ست

  . شرفتیدرواقع بدبخت کردنِ خودمان، عدم پ

.  خودت هست   وبی مع  مییگو را رفع کن، و ما م   بیع  نی ا  دیگو م   دهد، ما را به ما نشان م  بِ یع   کس  ی   عنی

ب   م، یکه همۀ دردها را خودمان درست کرد  م،یو درحالِ درد هست  میدار  ذهنها که من ما انسان   شتریاز نظر 

  اصال جهان را اداره کند!  ستیچه؟ بلد ن  عن یچه که اصال؟   نیدارد؟ ا بیاست؟ ع وبیخداوند واقعاً مع

کار سببِ درد شده، و ما با درد   نیمرکز ما جسم هست، و ا  کهنیا  یخودمان است، برا   رِیکه تقص   میفهم نم  ما

و ما    م،یدارد ما هست   بیکه ع  یزینَه خداوند. آن چ   م،ی اآلن خودمان هست   می نیبکه م  یز یآن چ  م،ینیب م  میدار

کم کند، خدا کم کند،    که زندگ  م،یکن که فضا را باز م   یلحظۀ اَبد  نیا  در   . چهم یخودمان را درست کن  دیبا

  مثل موالنا.   کامل ِ انسان   یچه 

بوده،    م ی: موالنا قدکهنیمثل ا  ت،یب  نیاز ا  دیآ واقعاً خوشمان نم  م یدیکه د  تیبِ  ی به    میدیما اگر رس  پس

  م، یکن اشتباه م   می ما دار  م،ی عصر بن  نیاشتباه را در ا  نی ا  د ینبا  هیمغزش کهنه بوده، اشتباه کرده، ما که د  خُوب

  گرفتارِ   ؛عنیش کردن در ذهن    و  .میکن   زه یست  د ینبا  م،ی درست کن  ا خودمان ر  دِید  دی . بامینیب اشتباه م  م یما دار

  جا افتاده باشد  تیب نی ا دوارمی کرد امروز، ام میصحبت خواه ل یمورد خ نیذهن شدن، بدبخت شدن. در ا

  ؟ییعاشقان جا انِیرا م ان یباشد دورو کجا
  یی با صد رو طمع دارد ز روزِ عشق فردا که

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

دارند، روِش دارند که    «رو»  دهیهمان  یزها یبا تعداِد چ  زها، یهستند با چ   دهیکه همان   منافقان، کسان   ان،یدورو

لحظه   ن یا   عنی  روزِ زندگ    عن یروزِ عشق    جهیبخواهند و درنت   زندگ   دهد که ذهنشان نشان م    دگی از آن همان
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شما    ست،یبدهد ن  زندگ  دی که با  تی آن وضع  ست،ین  دهدب  زندگ  دیکه با  یز یچآن    کهن یا  ینکنند، برا  را زندگ

لحظه لحظۀ عشق است لحظۀ   ن یهم   م،یگذاررا به فردا نم  اول بود و زندگ  تیب  نی. ا دییای ب  رونیاشتباه ب  نیاز ا

  که:   دیگو بعد م تی. بمیکن م  خداست، ما زندگ 

  دارند و نَبودشان، که شاه جان کند ردشان  طمع
  ییآسانیآهن سازد او سدشان، چو ذوالقرن ز

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  .دی کش  یو مأجوج سد أجوجیمانند اسندر که دربرابر   ن،ی: مانند ذوالقرن آسانیذوالقرن

   بخواهد. هرکس    ذهن  یزهایاست از چ   را که اسمش زندگ   یز یانسان چ  عن یطمع دارند، طمع    هان یا  دیگو م  و

بفهمد.    دیرا با  نیغلط است، ا  نیاست، ا  تیهوطمع دارد و با آن هم  دهد که ذهنش نشان م  یز یچ  که به آن

نخواهد شد چون طمع دارند    بشانینص  ،یآن لحظۀ ابد   آن زندگ  عن ی،  «طمع دارند و نَبودشان» ،  «نَبودشان» 

 ی فضا  ای  میلحظه را بچسب  ن یو ا  م یرها نکرد  دهد را که ذهن نشان م   یز یچلحظه ما آن    نیکه در ا   تا زمان  عنی

  است. یلحظه  نیلحظه با ا نیشدۀ اگشوده ی چون فضا  م، یلحظه را بچسب نیشدۀ اگشوده

 اش  یاست. شما     ی  یبا زمان مجاز   دهد، که ذهن نشان م    است و آن  یلحظه    نیشده با اگشوده   یفضا 

طمع    کهن یا  ی برا  م یکن انتخاب م  دهد که ذهن نشان م  را یز یچ و آن   یکه معموال زمان مجاز   د، یرا انتخاب کن 

انتظار زندگ  که  دیبدان  میکن که طمع م   یزیاصال طمع قدغن است. به هرچ  م،یدار اجسام دار  شما  از  .  دیرا 

و    کند شان م»، رفوزه که شاه جان کند ردشان«   کندشان م رفوزه   کند،  شاه جان، خداوند، ردشان م  دیگو م

  . سازد سد م  شانیاسندر جلو هیشب آسا»نیالقرن«ذوق مثل اسندر 

   یسد ساخت.    ‐میهفتۀ گذشته هم داشت‐  نیذوالقرن  ینشان خواهم داد که چجور   تانیرا برا  هاه یآ  نیا  امروز

کن    ادتری ما را ز  اتِی مال  ایگفتند که شما ب  یاعده ی  ییجا   یبه    دیرس  بود که وقت   نیا  نیذوالقرن  یاز کارها 

به ما،    کنند که حمله م   کنند م   زندگ   نجایا   جماعت  ی  کهن یا  یما سد بساز، برا  ی و برا  ‐قرآن   یهاه یطبق آ‐

  . می ریب مانیها دگ یمعادل همان   میتوان مأجوج را م أجوج ی نیمأجوج بودند. پس بنابرا أجوج ی هانیا

جزو    دیخواه  ما. شما م  یخداوند سد بسازد جلو   کهنی ا  و نه   تانیها دگیهمان  ی جلو  د یسد بساز  د یشما با  پس

نه،    ای  د؛یبشو  ییتای  یوارد فضا   دیتوان نم  کند؟ تان مو رفوزه  سازدکه خداوند سد م  دیمأجوج باش  أجوج ی
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  ران یخودتان و د  یها دگی همان  عنیها  مأجوج   أجوجیشما و    نیب  سازد و او سد م  دیشو شما جزِو خداوند م

  که به شما حمله نکنند.   رونیب  ذهن ی هامن  ای

که    میدار  ذهنما اآلن من   کند؟  حمله م  به ما چه کس   د ینی است. بب  ذهنمن   ن یمأجوج هم  أجوج ی  االصول عل

  ی ها  دگیو همان  ر ید  ذهن  ی هامن   کند؟ حمله م   نمادش است. چه کس  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  شل    نیا

خداوند.    سازد؟ م  کس  چه   م،یما سد بساز  دیبا  هانیا  یپس جلو   خورد، به ما صدمه م  هیدو ناح   نیخودمان. از ا

  ی جلو   سازد بازشده سد م   ی فضا  ن یخداوند از ا  د یفضا را باز کن  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل  اگر شما  

  بزنند.  بی آس توانند نم نیبنابرا ، رونی ب ذهن یهاخودتان و من   یها دگ یهمان 

سد را    دی دار  دیکن م  ییکه مرتب فضاگشا  نیساخته بشود، هم   دیبا  یسد   یکه    دهد نشان م  تیب  نیا  پس

اوقات    گاه  نیذوالقرن  نیا‐  وارن یذوالقرن  ‐م یاسندر حاال گفت‐شما اسندروار    دی . در ساختن سد بادیساز م

  ن ی ذوالقرن  نیکه ا  م یدیرسآنجا    به   قاتیحاال ما با تحق  ر، یکس د   یاوقات     گاه  دیگو موالنا هم اسندر م

که    ی و مواد  رو یو سد را هم از آن ن  دیسد بساز  دیشما با  د، یهست   ن یحاال، شما ذوالقرن  ‐کوروش بوده   شتریب

  ات ی که اسندر گفت من مال  طورهمان   دیجهان بردار  نی نه از ا  د،یبساز  دیلحظه با  نیدر ا  دهد خداوند به شما م 

که خدا به من داده من از آن    زیچآن  خواهم،  از شما نم  یزیها گفت من چ به آن نی ا ذوالقرنی خواهم شما را نم 

  .  سازم سد م

انسان   مییبو  میتوان باز هم م   درواقع سد    دی. اآلن شما دارمیما سد بساز  کنند مثل موالنا کم م  ییهاکه 

  ی بود جلو   یسدساز   تیدوم ب  تی. پس بدیساز سد م  د یکن و تکرار م  دیریگ م  ادیرا که    اتیاب  نیهم   د،یساز م

ما سد بسازد! تا حاال    یجلو   میند چون فضاگشا نباش یمأجوج بب  أجوج یمأجوج. اما مبادا که خداوند ما را    أجوج ی

من    ا ی«خدا  د ییور بوآن   دی آلن بروخداوند سد ساخته، ا  د یمأجوج بود  أجوج یبوده، تا حاال شما    ی طورن یکه ا

  که به من حمله نکنند.»  ران ید ایمأجوج من  أجوج ی یاآلن سد بساز جلو  کنم، فضا باز م رید

  : دیگو اآلن م و

  یی در چنان جو یدیپل ،ییبا چنان رو  ییدورو
  ییکارفرما نفاق  قان؟یصدّ  شِیگنجد پ چه

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

داشته    ذهنمن  دیخواه خداوند است. شما م   دیگو م   »یِ «رو  د،یکن که فضا را باز م  ن ی؟ شما هم«رو»کدام   با

چقدر غلط است؟    دینیب م  ؟ی زیهمچون چ   شود م   د،یراست نباش   عنی  د؟یباش   «دورو»درمقابل خداوند؟    دیباش
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مثال   دیگو را م یدیپل نیا  رید یدر جاها  ،»ییدر چنان جو ید ی«پل کند بعد اضافه م »یی با چنان رو یی«دورو

  .کند ادرار م  ستادهیا کس  یبه! گوارا، آبِ صاف به دیآ م  صاف یجو    یجو،   نیدر ا دی ادرار بن

  م ی زن مرتب حرف م  . ه میکن ادرار م   مان  ذهنما با من   ات، ی آب ح  دیآ آب صاف م  نیا   از زندگ  د یفکر کن  اآلن

ا م  م،یکن م  جادیدرد  ا  میزن حرف    ی ورز نهیک   دانم مچه   م،یشو م  نیخشم  م،یرنج  م  م، یکن م   جادیدرد 

  در آن جوست.  یدیاش پلهمه  هان یا م،یشهوت پول دار م،یحِس طمع قدرت دار م، یکن طمع م  م، یکن م

درون چه    ی زیر و کثافت م  ؟ کن م  یی دورو  ییرو  درمقابل چه   ی که تو دار   کن توجه م  د یگو دارد م  خودش 

لقب   قیکار، راستگو، درضمن صدّدرست   ار ی بس  یها انسان   عنی   قانیصدّ‐  قان یصدّ  شِی پ  ی دی! بعد حاال فهم ؟یآب

   عن یهم هستند. صادقان عاشقان،    قانعاشقان، عاشقان، صاد  شِیپ  عن ی  ان»یقیصدّ   شی«پ  ‐ابوبر هم بوده

درواقع ادرار کردن در آبِ     . هر دورغ ستیبه دروغ ن    ، لزوم   دیگو زنده است دروغ نم   که به زندگ  انسان

   هرحال، حت به   کند، فرق نم  چیاصال ه  خداوند است، هر دروغ   یدرمقابل رو   ییدورو  هر دروغ   ست، زندگ

  ! زیآم دروغ مصلحت

کارفرما    دیای منافق ب  اریآدم بس  یمنافق صددرصد،    ی   عنی   »ییکارفرما  نفاق  قان؟ یصدّ  شِیگنجد پ  «چه

  ت ی و هدا  دیکار را بن آن    دی کار را بن   ن یکارها دست او باشد، دستور بدهد که شما ا  عنیکند    ییبشود، کارفرما

م را.  مردم  نم  دیگو کند  نم  رند،یپذ عاشقان  صادقان  و  وقترندیپذ عاشقان   .    م    کس    ی  نندیب عاشقان 

و   کند م   و در زمان زندگ  غکرده به مفر  لیرا تبد  و زندگ  خواهد م  جهان زندگ  ن یبا صدرو، از ا  ایدوروست  

  یی جا  کنند، حرفش را قبول نم  عنیپرچم او؟ نه.    رِیز  روند است؛ م  کار معادلِ ادرار کردن به آبِ زندگ  نیا

دروغ    ایگو  دروغ   یاست، کامال راست است، برا  قیکه صد  کس   ی  قان؟»یصدّ  شِی «چه گنجد پندارند    شیبرا

  ندارد.   ییجا

  ی فرما نفاق کار   ای که آ  دیبسنج   دیتوان م   صورت شخصشود. حاال، شما به   شیکارفرما  تواند نفاق نم  نیبنابرا

  ست؟ ین  ای  تشما هس  یخوِد شما کارفرما   ذهنمن   نی کنار، هم   دیرا بذار  رونیب  ییمن هست؟ حاال کارفرما

 د یهست   ن یلحظه راست  ن یدر ا  ست، ی. اگر هست، کارتان خراب است. اگر ندیخودتان جواب بده   یو برا   دیبپرس

  کامال معن   د، یخور آب م  ن یصاف رد بشود و از ا  دیگذار و م   دیکن نم  ید یپل  د،ی کن ادرار نم    و به آب زندگ

  ن یا  زمیر م   ی زیچ   ی  امذهن دارم از من   عن ی  ی فضابند.  ییگشافضا   ،ییگشافضا   ،ییگشاآن حالت فضا   کند م

من، درواقع    میگو که م   زی از اظهارِ نظر، از عقل، هرچ   جان،یاز ه   کند م  انیمن ب   ذهنکه من   یزیداخل. هرچ 

 ت یدر آن هست. خرد هست، حِس امن  زیچهمه   د،یآ ور مهم که از آن  یاست. و آن آب  کردن خرد زندگ  فی کث
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هست. خُوب   هست، راست ییبایزهرچیزی،  هست،  تی هست، خالق یهست، عشق هست، شاد تیهست، هدا

  ی او جار هم که    یو آب  کنداو دارد نگاه م   م؟یگو خداوند دورو هستم؟ دروغ م   شِیپ  ایآ  پرسم پس من از خودم م 

  س یخدا که درواقع رئ   شِیپ   هبدانم ک   دیبا  کنم کار را م   ن یو اگر ا  کنم؟  نم  ای   کنم م  ف یاآلن، من آن را کث   کند م

  ندارم، بله، کامال مشخص است. ییعاشقان هم جا نیندارم، ب ییجا چیعاشقان است، ه 

  را  رانیش یِ ها جان را، همه رگ یشهیب خیب که
  یینورافزا یدهی آن را، به د  یبه  ی بداند

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 ت ینهای قائم شده و عمق ب  یار ی هش  یرو   یار یهش   عنیدارد،    در زندگ  تینهایب  ۀشیکه ر   عاشق، کس  کهنیا  یبرا

  ی ها حد موقع   است؛ البته ما بعض   فیضع   لیخ  ایندارد    ذهنمن   دهد، لحظه، واکنش نشان نم  نیدارد در ا

   ذهن که من   دهیجزو عاشقان است. اگر فهم  الفع  کند م  ییگشافضا   . هرکسمیبشو  د یناام  دینبا  م،یکن صحبت م

  و  ده یالقلم را فهمخودش است و جف   ریدارد و درد دارد و تقص ذهنباشد و من  دینبا

ه نیتوست ا فعلم یِهاغصمبهدد  
  اْلَقلَم قَد جف بود معن نیا

  ) ٣١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ها ن یا  دیدر خودش است، با  ها و زشت   ماتیتمام نامال  نیا  ند،یب م زندگ نهییکه خودش را در آ  دهیفهم  وقت 

  کند،  خودش کار م  یهم هست، فروتن هم هست رو  متواضع  کند،پس اگر اقدام هم م  ریُخوب د ندازد،یرا ب

کم کند، خودش    تواندکند، ذهنش نم   مبه او ک   تواند  جهان نم  نیهم ا  داند هم کار ندارد و م   با کس

عجله هم    کند، سؤال هم نم   کند، م  ییدائماً فضاگشا  کند، نم   کم کند، و دخالت در کار زندگ   تواند نم

  .ریُخوب جزو عاشقان است د کشد، هم اگر الزم شد م  ارانهیدرد هش  کند، ندارد، صبر م

عمق دارد    متر دو سه سانت  نیهست که هم    اهی گ  ی  دیدیهست د  موقع   یکه، شما    نندیب اما عاشقان م 

  هستند.  ی طورن یا ذهن یهامن  اش،شه یر

کاشته  آنجا    ذهن  یهامثل مثال جنگل. تمام من   شهی. بندیب جان را م   ۀشیعاشق، ب  نیعارف، ا  نیا  دیگو م 

  ند، یب را هم م   رانی. اما شاست نه در زندگ  شانشهیر  ذهندر من   کهنیا  یبرا  شهیر   متر اند با دو سه سانتشده

عمق دارند و  کم   ار ی بس  ۀشیکه ر  ندیب را م    ذهن  یهاعارف کامل هم من   ی عاشقان هستند. پس    ن یهم  رانیش
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. با کدام نور؟ با  دشناس و م  داند م  یبه یدارند. همه را    قیعم   ار ی بس  یهاشهی که ر  ندیب را هم م  رانیش

  نورافزا.  ۀدیبا د ده؟یکدام د

  رم، یکارافزا ب  نیرا عکسِ هم   نیجالب است، بارها عرض کردم من، خواستم مثال ا  لینورافزا هم خ   ۀکلم  نیا

کارافزا است.    ذهنعدم نورافزا است. عاشق نورافزا است، من   یاری کارافزا است، هش  ذهننورافزا و کارافزا. من 

ا  دایپ  شینور افزا  اگر  کهن یا  یبرا  خورد، م  ول  دانم، حاال اگر جا بيفتد، نم   ١٠[شل  ها  شل  نیکند مثل 

ان قابل اعتماد است،  درواقع ذات انس  شود، م  شترینور ب  دیکن فضا را باز م   ، وقت(حقیقت وجودی انسان)] 

هم   ران یبه د زند،  که به خودش لطمه م  . پس وقترانیخودش نه بر د ه ینه بر عل  کند، نم ی انسان کار مضر

  . ذهن)](افسانه من ٩[شل  کم است   یار ی علت است که نور کم است هش  نیبه ا زند، ضرر م

ا  می. اگر بدانمیدان ما، نم  مینیب نم    آگاه   ی. دانش،  یدانش است. دانش، نه سواد کتاب  ن یهم  نیدرواقع 

خورده مست شده،   که مشروب الل  آدم  نیفرقِ ب  دینی . مثال شما ببریاست د  یاری اسمش هش  نیاست که هم

 ییزهای چ  رفته است و ه  ادشی   ییزهای مست چ  نیاست. خُوب ا  یار یکه آگاه است چه هست؟ فقط هش   و آدم

است.    طورن یهم هم  ذهنمست! ُخوب من  د،یگو م   یطور ن یو هم ستیپشتش ن  یاساس و فکر   چیو ه  پراند م

  شود  اضافه م  یار ی هش  شود نور اضافه م  شود، . هرچه فضا بازتر ممیهست   ارتر یشده ما هشگشوده   ی اما در فضا

  . مینیب و ما بهتر م

 وقت  مثال    کاف   ۀاندازفضا به   باز شده، ما متوجه م یی چجور دردها  م، ی هست  دهی همان  یی زهایکه ما با چه چ   م یشو  

  یی زهایچ   ن یا  ، نیب خدا م  ۀ نییتو خودت را در آ  نیکه بب   دیگو م   م،یبر م  ی. بعد آن موقع به حرف بزرگان پمیدار

  در توست.  ،ها، خودت هست   یریگ که م رادیهمه ا نیا ،نیب در تو هست، تو خودت را م  نیب که تو م

.  کند از همه انتقاد م  اریتمام ع  ذهنمن  یاست که    ن ی هم  ی! در من است؟ برادی دار  اریاخت   دیگو م  ذهنمن 

«آقا، ما  :  ندیگو است که م  نیبزرگان، ا  ۀشده در ذهن از همو گم   هپروت   ذهن   یهاانتقاد من   لیاز دال  یو  

. پس به  ستیکه دارند دانش ن  یز یچ   نیکه ا  دانند . نمم»یدانشمند هست  م،یو دانا هست  میمهم هست   ل یکه خ

هم که با     چون او بزرگ است، کس  میشو بزرگ م   میکن   زه ی. اگر با او ستر ید  میری ب  رادیا  میتوان موالنا هم م 

  .رید شود او هم بزرگ م دیریگ م  رادیو ا کند م  زهیاو ست

نورافزا    ۀدیکه عاشقان د  دی گو م  نیهرحال ا. به میدر ذهنمان گم هست  شتریکه ما ب  شود . معلوم مشود نم  نه،

بهتر    تانیروز زندگ روزبه   د؟ی شو کارافزاتر م  ای   د؟یشونورافزاتر م   روزکه روزبه   دیدارند. شما از خودتان سؤال کن
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م   شود؟ م به خودتان لطمه  ا  د؟یشو تر ممنظم   د؟یشو تر مساده   د؟یشو م  باتری ز  د؟یزن کمتر  آثار  در    نیو 

  .  شود م  دهید رونیب  زندگ

  رند، یگ به موالنا م  رادیا  روند م  کنند  که گوش م  اند، متعهدانه ها، نه کسانبرنامه گوش کرده  نیکه به هم    کسان

  ها، ز یچ    درست گفته، بعض  ند یگو را م  هاز یچ  بعض   کنند، م  لیها نه، ش دارند، تحلنه، آن   کنند، م   زهیست

که متعهد شدند و توانستند براساسِ    ییهاآن   رسند؛ نم  جا چ یها هها نه، آن آن   ده،ی را عقلش نرس  زها یچ   شتریب

  ی ها اند که همه رگ دارند و آن موقع قبول هم کرده ییرادها یچه ا اندده یخودشان را عوض کنند، فهم   اری مع نیا

 ی ار ی هش  یهستند،    زیچ  یاند،  زنده   یاریهش  یبه    ها نیا  ها،نیامل دارد، مشترک هستند اک   را عارفِ  رانیش

منفرد    اهانِی گ   ی   ذهن  یها من    هم از هم خبر دارند، هم از اصل خبر دارند. ول  هان یاست که پخش شده، ا

  ما است.   یۀنوکشت ثا نی هم نیعمق، خش، اکم  ل یخ  ۀشیبا ر ییجاها  ی هستند و کاشته شده در 

هستم که به عارِف کامل وصلم؟ اگر    ریواقعاً ش  ایعمق هستم؟  کم   اهی گ  ی جان    ۀشیب  نیکه من در ا  میبپرس  پس

است    درست   زیها! عجب چ  دییبو  د،یکن   دیی و در دلتان تأ  دیریو دل بپذ  با جان   دی گو که موالنا م  زیشما هرچ

  . دیشو نورافزاتر م د،یشو م داریب دی. خُوب پس شما داردانستم که من م   زیدرست است نه آن چ نی! انیا

     بخش اول  انيپا   
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  ها را ها را، فرستد راتبتعاقبت بداند
  ییتایو  قیرا، به هر صدّ هاتیعاف ببخشد

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی مستمر  فه،ی : وظراتبه

   سالمت ،ی : رستگارتیعاف

 داند عارف کامل م    ی  داند، ها را م عارِف کامل. عاقبت   طور ن یهم   کند صحبت م    به زندگپس موالنا راجع  

  رود  کجا م  نیا  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل    کند فضا را باز م  که کس   نیا  رود، به کجا م   ذهنمن   ن یکه ا

(افسانه    ٩[شل  ندارد    خواهم، م   از آن زندگ   دهد که اآلن ذهنم نشان م  ی زیکه آن چ   کند فکر م   ذهنو من 

  .ذهن)]من 

  رم، یگ م  از آن زندگ  آورمدست م را به   ز یآن چ  ریدو ساِل د  ر یسالِ د   یاست که مثال    نیا  اش نیبو عاقبت  

اتفاقًا  ستین  نیبعاقبت   نیا بدان  است  نیا  ها نیبمادر عاقبت  عن یاز،    ی.  ما  ما    میکه   یِفضا   یعاقبتِ 

  .(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل   شود م دهید  ییشاکار فقط با فضاگ نیاست و ا تناهی الٔ شدهگشوده

بب  ارِ ی مع  ها نیا  ها را» عاقبت   «بداند را م عاقبت   د ینی ما هم هست شما  االن م   عنی   د؟ ینیب ها  که    دیدان شما 

حرف    یعاقبتِ معنو   نیبه ا. راجع یاز نظر معنو  ی  ،ی از نظر ماد   ی  م؛یدوتا عاقبت دار  عاقبتِ شما، خُوب

  دارد.  یعاقبت معنو  ن یبه هم هم بستگ یو آن عاقبتِ ماد  میزن م

شدۀ گشوده   یِفضا   یآخروعاقبتِ شما    خواهد م   هست زندگ  دهیکه االن اگر مرکزتان همان   دیدان م  ای شما آ 

  د؟یدان عاقبت را م  نید با مرکز عدم، ابشو تناهیال

  یِ فضا  نیا  خرد و عشق و فر از   کهن یا  یبرا  شود بهتر م  رونیانعکاسش در ب   شود تر مفضا گشوده   نیو هرلحظه ا 

  . شود هم دارد بهتر م رونیب کند کارش را م رونیب رود به فکر و عملتان، م  زدیر شده مگشوده

هدفش را    خواهد چه م   ری دو سالِ د  داند البته، که مثال م اینجا    که، در  ستین  نیا  اش را بداند معن  هاعاقبت 

  یی فضاگشا . وقتدیکن هم م  درست یِگذار شما هدف  د یکن فضا باز م آن هم درست است اتفاقاً وقت داند، م

  . میبخواه زیچچ یه دی اصال نبا ای  میخواه چه م  یاد در جهان م میدان که ما نم   ستین نیا اش معن دیکن م
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با  باش   دیبخواه  یز یچ  دیشما  داشته  هم  اصل   ول  دیهدف  اصل  عاقبتِ  منظورِ  ا  و  آمدن،  از    یِ فضا   نیما 

منظورِ    نیاول  میبه فردا نکن  لی. گفت لحظۀ عشق را تبدیلحظۀ ابد  نیبه ا  مییایاست که ب  تناه یشدۀ الگشوده

  . میکن م  ملما ع  نیاست و هرلحظه به ا نیمنظور ما ا نیتراست بزرگ  نیما ا

  ن ی پس بنابرا  ها را»«فرستد راتبت شده هست.  گشوده   یِعاقبت شما فضا   دیدان پس شما م  ها را»عاقبت   «بداند

  ی جور  ی  دیهست   ذهنمن  کهنیلحظه برحسِب ا  نیقسمت شما را در ا  و حقوق شما را ،  هیسهم  عنیخداوند راتبه  

من   ٩[شل    فرستد م اذهن)](افسانه  برحسب  هست  کهن ی،  د   ی  د یفضاگشا    ١٠[شل    فرستد م  ریجورِ 

  (حقیقت وجودی انسان)] 

 ت یعاف  بخشد، را م   و هم سالمت  داند ها را مهم راتبت   داند ها را ملحظه هم عاقبت   ن یخداوند در ا  ، زندگ 

درست   ۀیلحظه آن سهم  نی در ا چه کس   کند؟ م دایپ  تناهی عاقبت ال کس چه   ؟کس  به چه  ول ، سالمت عنی

  . تاستیو  قیکه صدّ هرکس رد؟ یگ م  سالمت  یو معنو   یدر قسمت ماد چه کس  رد؟یگ م  را از زندگ

ب  اریبس  عنی  قیصدّ  برد کار م را به  قیبار است صدّ  نیدوم  در کار   دروغ   چیه   عنیصادق    تینهای صادق، 

  م؛یبشو  میتوان وگرنه نم   قی صدّ  میشو مر با مرکِز عدم. اگر مرکز ما خدا باشد ما م  ستیمقدور ن  نیو ا  ستین

  صادق باشد.  تواند نم ذهنمن  م،یدار ذهنباشد من  یچون اگر مرکز ما ماد 

اصلش جسم است وقت   اصال    م ی هست  فُرمیب  م یاز جنس خداوند هستاصلش جسم است از جنِس جسم است ما 

   عن یمرکِز عدم،    عنیلحظه   نیبودن در ا  تایغلط است. پس    شدیندی اصلش غلط است، اصل غلط هرچه هم ب

  . دیده نم  ت یاهم دهد که ذهن نشان م یز یلحظه شما به آن چ  نی در ا عنی عمال   ییفضاگشا

ن  نیا برا  تا یبله    ست یمهم  است  با  تا ی  ی بودن مهم  باش   د یبودن  با  یبرا  د، یفضاگشا  هم  بودن    د یصادق 

  ی فضا   دیکه با  میدان قدر من یهم  میما هم اگر فضاگشا باش   داند عاقبت را او م  می دی. پس فهمدیفضاگشا باش

  . میکن را با ذهنمان تجسم نم  تناهی ال یاما فضا  میباش  تناهیال

   دانشِ ذهن ن یهم م، یدانم   ذهن  ز یچ   ی م یاگر االن بدان د؟ یکن . توجه م میدان که ما نم مییگو م  ن یهم یبرا 

  و افتادم در ذهن دوباره.  ن،یا عنی تناهی ال یِو فضا  تناه یال ی به فضا کنم من دارم حرکت م  مییگو که م 
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  را از زندگ   مانه ی و سهم  میتوجه نکن   کند که ذهن تجسم م  یز یچ  به آن   م،یکن  ییفضاگشا  نیبهتر است هم  

  تا ی  کهن یا  ی . برامی بشو  تایو    ق یصدّ  دیبا   ما، ول  رونیبه درون و ب   دهد م    . او سالمتمیریلحظه ببهلحظه

    ؟ کند زندگحاال آخِر سر چه کار م   میکن یی دائماً فضاگشا دیبا میبشو

  را  یآفتاب دیرا، نما ینقاب براندازد
  ییرا، کند او تازه انشا یخراب ینور  دهد

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  آوردن   دیپد دن،ی: آفرانشا

را    ذهن، نقابِ من (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    دی. شما فضاگشا باشدارد را برم  ذهننقابِ من   نیا 

را به شما    یآفتاب  ی   عنی   را»  یآفتاب  دی«نما.  آورد صورت آفتاب از درون شما باال م. خودش را به دارد برم

  . گذاشت نقاب نم  نیکه تا حاال ا دهد نشان م

خراب،    یِجا  یبه خراب به    دهد م  ینور   ی  دهد، م  یار یهش  یماست.    یینقابِ دورو   نینقاب هم   نیا 

پس   دهد نور را م   ن یا   داشت وقت  ذهن)] (افسانه من   ٩[شل    جسم   یِار ی ذهن ما است. هش  ن یخراب هم  یِجا 

  . میکن تازه م  یلحظه انشابهاز آن ما لحظه 

  د ی شما حاضر کند او م  سد،ینو تازه م یلحظه انسان انشا بهلحظه  عنی »ییانشا «کند او تازه   دنیآفر عن یانشا  

  را در شما بند؟  لیتبد نیا دیبذار

  را  یآفتاب دیرا، نما ینقاب براندازد
  ییرا، کند او تازه انشا یخراب ینور  دهد

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   ذهننقابِ من   واشیواشی  م، یکن او کار کند، فضا را باز م  دیاجازه بده  دی. باشودنم   دیکن  عمل   ذهنبا من  اگر

شد که   م یما متوجه خواه (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل   شود فضا گشوده م  ن یکه ا جیتدر. به دارد را برم

  . نندیب م  یاصال مردم من را چجور  ستیمن مهم ن یبرا

که   میکرد م ش یخودمان را آرا ذهن  رِیتصو م یو داشت نندیب م ی مردم من را چجور  نم یکه مهم بود که بب  قدرنیا

مردم   ایاست که آ  نیما مربوط به ا  یهاما و حرف زدن   ییدورو  شتریب  دی. شما نگاه کنامی طورآن  امی طورنیا  من

  نه.  ای نند یب ما را خوب م
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که   یی زهایاز آن چ  نندیاگر مردم ما را خوب بب   م یکن است که ما فکر م  نیا  ی هم باز هم برا  دنید  خوب   نیا  و

   ، مهمانً مثال  دهند ما را پول م  کنند  محروم نم دهندها به ما م از آن   دهد ذهن نشان م   دهد، به ما م    زندگ

  . میشو م  دهید م،یدار ییهم جا ا ما را قبول دارند م گذارند، احترام م کنند دعوت م

  ن یا  ی ما، برا  می کن خدا که نم  یو برا  میمنافق  عنیکار،    ن یا  یبرا  می کن را بزک م  مان ِ ذهن  ریپس تصو  خُوب

  خواهم  اصال نم  نندیب م  یمردم چجور   ستیمهم ن مییگو  م ر یاالن د ول ی ماد یِهاپاداش  یماد   ِی کار، کارها 

  خواهم. که مردم بخواهند به من بدهند نم یز یها را آن چآن

خداوند    دارد نقابت را برم  د یگو او م  نداز ی نقاب را ب  دیگو که م   ییهان ی ا ٔهمه   یبرا  ندازمی نقابم را ب  خواهم  من م 

   ی از مرکزِ ما و    کند طلوع م   آورد اصطالح باال م صورتِ آفتاب از مرکزش بهبهخودش را    دارد نقابت را برم 

  آمد،  م  جاناتشیاز ه   آمد،هم از خودش م   شیهاو حرف   زد بود و دائماً حرف م  ذهنمن   نیرا که هم   یاخرابه

  دهد؛ م  تیبه او هم قدرتِ خالق آمد، م  شیها دگیاز همان

  د؟ یخواه شما م   میبخواه  د یبا   ول  میکن انشا م تازه   م،ی نیآفر نو ما فکر و عملمان را م لحظه نوبهبهلحظه   عنی 

  است.  یطلبِ جد  یکار مستلزم  ن یکار را انجام بدهد ا نیا زندگ دیبذار دیبا

طلب دارند   اتیکه در ماد  یی هامثال انسان   دیدیشماست. د  یمطلب برا  نیترموضوع مهم   نیا  کهن یا  عنیطلب   

  ند یبب  کند دنبال پول است بلند شده نگاه م   یکه دنبالش هستند مثال    ی ز یآن چ  کنند وجو مجست   یچجور 

  . ردیب د یپول را از کجا با نیکه ا

  شود  نم  نیپول بدهد، پول برساند؟ نه ا  تواند به من م   ن یآهان خوب ا  دیگو م  کند نگاه م  دیآ م   به هرکس 

دانش است، شب و روز    یپول، پول، پول، پول. آن    یوجودنبال پول ،جست  رید  یجا  ی  رود دوباره م 

  طلبِ خداوند...  ر،دنبال کتاب است طلب دارد، طلب، حاال شما طلبِ حضو  خواند کتاب م

شما،    ی مهم است برا  د، یهست  کارن یدنبالِ ا  د،یکن باز م  لحظه شما فضا بهاست، لحظه   نیهم هم   طلب زندگ   هم،

باشد، اگر باشد، اگر    دیبا  نیترشما مهم   یصورتِ آفتاب طلوع کند، برااز مرکزِ شما به  زندگ   ایخداوند    کهنیا

  کند  طلوع م  یروز  یآفتاب هم    نینشد، حاال باالخره ا  شدشد، ن  که شد   دییگو . اگر نه، حاال مدیباشد طلب دار

شاه    نیا  دیگو م  شاه، وقت   نیکه ا  دیگو . م شود نم  یطور نیا  شود، نم   نینشد هم نکرد هم نکرد، خوب آقا ا

  اگر دورو باشد،  دیگو که به خداوند زنده شده، م انسان ایمنظورش خداوند است 
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  رو باشد، نه آنش خُلق و خو باشد شه دو نیا اگر 
  ییباشد، ز فکِر نَْفسِ کژپا وجوجست یِبرا

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

است که تو را    نیا  یبله برا  ست،یآن ن  اش ْی وخو کند خُلق   ییخداوند دورو  ای کند    یی عارفِ کامل دورو  ی  اگر

متوجه  . تا ما  و کژپا فکر نکن  شیاندوابدارد، که تو با فکرِ نفسِ كژ  یرید  یِجو وامتحان کند، تو را به جست 

  م، یکن فکر م میبا فکِر نفِس کژپا دار کهنیا یبرا م؟یشو چرا ما دچار درد م  م،یکناشتباه م  میکه ما دار میبشو

که خداوند هم دورو است به ما    مییبو  دیبا  ایآ  شود، و درد نصيبمان م  میریگ نم  جهینت  میکن اگر ما کار م 

  ، کن فکر م  ات دگیبا همان  ،کن نم   ییفضاگشا  ،که تو هست  یطورن یکه ا  دیگوکرد؟ نه، آن دارد م   انتی خ

آن را رها    ستیآن ن  که گرفترا بن، آن   یرید  زِیچ   ی   یِوجو غلط است، جست   ، کن ها فکر مبرحسِب آن 

  کن. 

باور است، آن    نیمن بهتر  یباورها  م،یکرد  دایپ  مییگو وجو کن. ما م، باز هم جست وجو باشد»جست   ی«برا

 د یگو م   شود، است، از اين بهتر نم   نی بهتر  تها، از آداب و رسوم و هرچه که هسشدم با آن  دهیکه همان  ییزهایچ

   توان  من هم م  قیاز طر  دی. حاال، اگر بوببين  توان من هم م  قیوجو کن، من هم هستم، از طرنه، باز هم جست 

به ما، ما  یکرد  انتی خ  رود، درزش نم یدرست است، مو ال  نیا م ینیب م  که ماآن  ،  دورو هست مییگو م  ، ببين

خوب    ،ی را از بين برد  دیبعد ام  یداد   دیام  ،یخداوندا دورو بود   ر،ینشد د  زیچ  نی به ا  میرس م  میکرد فکر م

  .  یتو متوجه بشو  خواهد  م  ،یرو غلط م  زیدنبالِ چ  ،کن برد، شما غلط عمل م  نیرا از ب دیام

است و   اشی خو وخُلق   ذهنمن   ول  ستین  اشی خو وخُلق  ییدورو  نیا  عنی  شه دورو باشد نه آنش»  نی«اگر ا

هست دار  می متوجه  کژپا  فکر  ما  من   ٩[شل    میکه  انگلبه    عنی  ذهن)](افسانه  در    م ییگو م    سیاصطالح 

»Dysfunctional«   ذهنمن   نیمتوجه ا یما چجور  م، یهست   بدکار  م،یکژکار هست   م،یهست  که ما مقاومت    م؟یبشو

دچار    م،یموفق نشو  م،یعمل کن  م،یکنفکر    ها دگ ی. اگر ما با مقاومت و قضاوت برحسبِ همان میو قضاوت دار

  خداوند دورو بوده است.  ای که موالنا  مییگو م میگرد برم  م،یدرد بشو

  ؟ ی خُوب حاال چجور  د،ینیبب  رید  جور ی  د،ینیبب  رید  زی چ  ی  د،یعمل کن   رید  جور یشما    است  نه. امتحان  و

ا  ا یب  ؟ ی چجور  م، ی با هم صحبت کن  میها حاال آمد ساعت گوش     ی  کهن یموالنا را گوش کن، حوصله کن، نه 

من است، مشخص    یبرعكِس فکرها   دیگو چه مهر   باًی بابا. تقر  دیگو هم که دارد غلط م   نیکه ا  ییبو  ،بده

  . ریاست غلط است د
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  اوست آيينه رایاز نه،یکیاوست ب ییدورو
  ییو بدرا نی ک  دینما نهیعکسِ تو در آن س ز

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ا  نۀیک   ست،یاست، کدر ن  نهیک یب  یِعارف، انسان کامل دورو  دیگو م را ندارد،  که بدخواه    ستین  یطورنیتو 

  نه یی درواقع آ  م،ی فقط متوجه اشتباهمان بشو  خواهد  از ما، م  ردیب  خواهد ندارد، انتقام نم   نه یتوست، خداوند ک 

  م ی کن   سع  دیپس ما با  م،یاگر بن  میبهتر بشو  میکن م  . و ما سعدهد است، دائماً ما را به خودمان نشان م

   عن ی  م، ین یمورد، خودمان را بب   نیعارفِ کامل، موالنا در ا  ای ند  خداو  ۀ نییدوباره در آ  م، یخودمان کار کن   ی رو

مر ما    دهد را به ما نم  . آن، آن چيزدینیب موالنا خودتان را م   ۀ نیی در آ  د یکن خودتان کار م  ی مرتب شما رو 

تا    م یکار کن دیهنوز با  م، یبد هست   م ینیب او م  ۀپس خودمان را در آيين   م ینیب که ما بد م  و تا زمان   میعوض بشو

  .  میعين ما بشود يا ما او بشو عن یبند  ییرو ی بند،  ییرو ینکند،  ییاو دورو

 دهد  نشان م   نیا  م،ی نیبسينۀ عارف خودمان را م   ۀنیی که ما باشيم در آ  شیو بداند  دارن یآدم ک   نیپس دائمًا ا

 رادیشما گرفتم، اگر شما ا  ی را جلو   هان یا  نهیی صورت آبه اینجا    ما، من هم  میزنها را م حرف   نیکه اآلن که ا

دار  د،یریگ م م  رادیا  دیدرواقع  را  م  د، یریگ خودتان  قضاوت  م   د یکن اگر شما  ناراحت    ی برا   دیدار  د،یشو و 

  . دیبد خودتان هست  زیو آن چ دیشو که ناراحت م دینیب م  یبد ز یچ  یخودتان 

اوست   یی«دورو ای نه»یک یاوست ب یی«دورو. میکن م را معن  تیب می دار د،یشما هست  میگو من نم دیگو م تیب

تا    باشد. ول  تواند نم  نهییداشته باشد آ   نهیآيينه است، اگر ک  کهن یا  یاست برا  نه یک یب  ییرواو دو   ،نه» یک یب

ما برحسبِ    شیبداند  ای  ییو بدرا  نهی انعکاس ما در آن آيينه ک یا  که عکسِ ما    تا زمان   م،یکه ما عوض نشد  نزما

  ی بد  م،ینیب م  یکه بد   تا زمان  م،ینیب که خودمان را بد م   زمان  تا  م،یدار  دگ یکه همان   است، تا زمان   ذهنمن 

  . رید می به ما، پس اشال دار دیآ م  رونیاز ب

و    میخودمان را درست کن  دیبا  م،ینیب خودمان را م  نهییدر آن آ  میاست، ما دائماً اگر بد هست  آيينه  پس زندگ

او قرار    اریآيينه است، ما خودمان را در اخت   نیبه ا  ودمانکردن کامل خ   میکردن خودمان هم درواقع تسل  درست

  دیگو بعد م . میگذر از آن م  دهند به ما م  ها دگ یکه همان  ید ی. پس ما از دمیده م

  ی تا ابد کور که مان  ،یپهلو به آن نور  مزن 
  یی به سودا که روباه  ،یمن زور رانیبا ش تو

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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ا  ییزورآزما  دیگو م با  را  نوربرابر ندان،    هان ینکن، مبارزه نکن، خودت  تا ابد     که مان  ،ی «مزن پهلو به آن 

بزرگان بجنگ  ، »ی کور با  د  مخصوصاً   اگر  م   ریاآلن  اآلن موالنا  اگر  است،  شما    ا ی  م یخوان مثالش مشخص 

  ی برا   دیریگ م رادیا  ها نه به بعض  ا ی  دیکن خودتان را عوض م  دیو دار  دیرا قبول دار  شان یا  ی هاصددرصد حرف 

  که تا ابد کور خواه پس بدان د،یکن م  ییزورآزما دیبا آن، دار دیزن پهلو م دیدار د،ینیب م  رید جور  ی کهنیا

  داشت.   را خواه  ذهنمن   نیهم  عن یماند، 

جهان مثل    نیا  یدر سودا   کهن یا  ینکن، برا  ییهمان عارفان هستند، زورآزما  رانیش   »یمن زور   رانی«تو با ش 

به آن    ذهنکه من   یز یآن چ   ، ذهندر عشق من   ، ذهنمن   ی در سودا  ،» ییبه سودا   «تو روباه  ، هست    روباه

  یی زورآزما  رانیچرا با ش  . خُوب اگر روباه روباه  دیو دردها هستند، تو برحسِب آن د  ها دگ یعاشق است همان 

که من نه   دییبو  د،ی بن  خلوت یبا خودتان    دینظر من شما بامن به   ت، اس  انتخاب شخص  ی   نیا  ؟کن م

من    کنم، جدل نم و بحث  کنم، مبارزه نم  کدامچیکه راهنما هستند، نه با موالنا، نه با خدا، با ه   ییهاآن   ران،یبا پ

   وباهر  ذهنمن   کند، م  ذهن)](افسانه من   ٩[شل   ذهنو من   رمیگ نم  رادیا  کنم، تخطئه نم   دیاگر عقلم نرس

زنده    که کامال به زندگ   ییهابا انسان   خواهد با همان دانش م  د،یان دبا هم   جهان، ول  نیا  یاست در سودا

  .رندیب رادیبنند مبارزه کنند، ا ییاند، عاشقان هستند، زورآزماشده

  : تیب  نیا طورن یهم  و

  کردن، سان را بشند گردن  ٰىمر  رانی با ش که
  یی نه صدتا ،ییفن، نه دورو  ماند و ن یمر نه

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ش  ذهنمن   یاگر    که مر   ٰىمر  رانی با  بحث   عنیکردن    ٰىبند،  توجه کنوجنگ کردن،   که   دیجدل کردن. 

  .دارد نگه م ذهنما را در من   ران،یجدلِ ما با ش وبحث

و آن   زه،ی جدل و ست و خودِ بحث  اصال ما را در ذهن نگه م  زها،یجور چ سؤال، ش ل تا ابد  قب  ت ی. در بدارد

  .  دید خواه  ها دگ یتا ابد با همان  عنی مان . تا ابد کور م مان که کور م  گفت م

  ح ی. اآلن هم دوباره توضمیبا بزرگان بجنگ   د،یو براساس آن د  میخودمان بشو  ذهنمن   یدهاید  ریاس  دینبا  ما

  خودش را نجات بدهد، بعض تواند ها م موقع  و بعض افتد است که انسان م ی اتله نیتربزرگ نیکه ا دهم م

از موالنا   کم   دیخواند، شا  میکه خواه   ییهاتیبو    تی دو ب  نینجات بدهد. و امروز با ا  تواند ها هم نم موقع 
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من   نیتله که من هم با ا  نیو از ا  میریب ذهنعقل موالنا هستم و غربال م   فِیردهم  ام ،بعض  کنم  را    زهایچ

من دانشمند    کهن یا  یغلط بوده، برا  دیاشتباه کردند، آن د  شانیا  کهن یا  یبرا  کنم را رد م  زهایچ    بعض  دارم، برم

  نگه خواهد داشت.  ذهنمن   دید عنی یکار، ما را در کور نیا هستم،

نم  یزیمن دانشمند هستم، ف  کهنیا ا  اتی اضیخواندم، ر  میش  دانم خواندم،  از فضا  نیخواندم،    ی علم که 

از جنس آن    شود که فضا باز م   آمده که به وحدتِ مجدّد برسد و وقت   نیا  یو اصال انسان برا  دیآ شده مگشوده

   ل یخ  هان یبله ا  ات ی اضی و ر  ی . دانش کتابشود نممعلوم    یبا دانشِ کتاب  ها نیا  د، یآم   ی ریدانش د  ی   شود، م

نم  ول   م،ی ه، ما علم داردر آن ک   ستی ن   هستند، بحث  یعلم خوب ا  م یتوان با علم  شده را گشوده   یفضا   نیما 

  .میبسنج 

 ده یکه همان  کسان   ، ذهن  یها من   عنیگردن سان،    عنی،  کردن، سان را بشند گردن»   ٰىمر   رانیبا ش  «که

ها  که آن  رود به جنگ بزرگان م   و با دانش ذهن  ذهن  دی. انسان با دروند به جنگ م  ذهن  زِیهستند و با آن چ 

 ن ی. حاال، شما امیبفهم  میتوان نم  م،یتجربه نکرد  مارا    ی اریهش  نیکه ا  . تا زمان نندیب م  رید  یار یهش  یبا  

ا  د ییبو  د،یخوان را م  ات یاب ا    یگرفتار هستم؟ چون    یمار یب  نینکند من هم به   ای   هاپیاصطالح تبه   نیاز 

کردن با بزرگان است،    زهیست   نی است، هم  ی بد  یمار یکه ب  ذهنمن   اتیاز فرع   ی   ،ذهنمن   یمار ی ب  یهانوع 

  هاست.به آن  نگرفت رادیا

سخت است     لیخ   د،یگوعکس آن را م   و بزرگ  م ینیبب   نک ی با ع  م،ینی بب  دگ یهمان   دیبا د  میخواه  ما م  وقت

 م، یمن دار  ی  نکیما براساس آن ع   را بردار تو، ول   نکی ع ن یا دیگو . آن بزرگ ممیرا ما بردار نک ی ع ن یکه ا

خودمان هم    ذهنمن   شیپ  م،یآبرو دار  ممرد  شیپ  م،یدار  ییخودنما  ی   م،یدار  یوجود  ی   م،یدار  تی اهم  ی

و من    میگو و من هم مکه من هم هستم   مییبو  میخواه است و م  که توهم   م،یدار  و آبرو و ارزش  بزرگ  ی

  . میگو درست م

  کردن، سان را بشند گردن  ٰىمر  رانی با ش که
  یی نه صدتا ،یینه دورو فن،  ماند و ن یمر نه

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  مر و فن نخواهد ماند.   نیکه ا کند م  نیبش یمصرع دوم پ نیموالنا در ا و
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  د یما با  م،یو خرافات را نشناس  میبند، اگر ما زود نجنب  داریکه انسان را ب  دیآکه دارد م  لیس   ای  سونام  نیا

   چه جمع  ستم یس   یاگر    ، یزود . بهیزودبه   م یبد مثل خرافات جدا کن  یزها ی را از چ  لیخوب و اص  ی زهایچ

 ی «نه مر :  دیگو م  نیهم   ی. برادیآ م  دارد  لیخواهد شست، س  لیس  نیابماند،    جامد باق  ، یباشد چه فرد 

صدتو بودن.    عن یصدتا    ،» یی نه صدتا  ، یی«نه دورو.  نه جمع   ماند، م   ، نه مر و نه فن شخصفن»   ماند و ن

دوام    تواند نم  نیا  م، یخودمان را حفظ کن   ییدورو  میو بخواه  م یداشته باش  ییصدتو  دگیما هرچقدر هم همان

  .  لین سیدر مقابل ا اورد یب

   اس یس  تواند م  یصورت ساختارها که به   جامد جمع   یساختارها  م،یعمل بن   دی هرچه زودتر با  نیبنابرا  پس

فوراً. و    شنند م  کلّها به آن   رند،یگ ندارند، سخت م  رش یندارند، پذ  انعطاف  چی باشد و ه  باشد، اجتماع

ها سبب  آن   م،ینیرا هم بب  رید  یزها یچ  ید  یما، با  می ممن است اشتباه بن  کهنیو ا  رتریپذهرچقدر انعطاف 

  شرفت یپ  د،یبمان   باق  کهنیا  ی . شما برامیکن به فرد صحبت مبمانند. حاال، ما راجع    ها باقخواهد شد که آن 

  د ی هست و هست؛ باز کن  نیکه هم   دی جامد را در خودتان نگه ندار  ستم یس   ی   د،یانعطاف داشته باش  دیبا  د،ی کن

  توانم  و م  کنم م  اشتباه بسا من  من وجود دارد، امان اشتباه من وجود دارد، چه   دنیبد د  مانِا  دییفضا را بو

  . حیتصح  یبرا م یکنم و آماده باش حیاشتباهم را تصح 

 د یآخرسر خواهد د  . ولشند گردنش م  کند، م   زهیست  )]ذهن(افسانه من   ٩[شل  جامد    ذهنُخوب من   ول

به او نداد، و    آن زندگ  کرد، که ساخته بود و به مردم ارائه م  آن من  اش،ییو صدتو  یی که فن و مر و دورو

به ما دست  تا هم    م،یبشو  عاشق  م،یصادق بشو  م،یبشو  ق یکه حق  میشو کار ممچاله شد. پس هرچه زودتر 

شما    م،یریگ دارد به ما که از موالنا چقدر م   راه بدهند، هم خداوند کم کند، هم بستگ  نشان یعاشقان ما را بِ 

شما    دیده احتمال را چقدر م  نیا  د؟ یده دل م  ایدارد که آ  ن یبه ا   بستگ  د؟ یدوش م   ریبرنامه چقدر ش   نیاز ا

    د؟یری ب ادیکه شما ممن است از موالنا 

تله هست که اگر شما خودتان   نیو بارها گفتم جزو ا  دیکه انتقاد کن  دیکن گوش نگاه نم  نیو با ا  دید  نیبا ا  شما

. از من اگر انتقاد  دینی را گرفتم شما خودتان را بب یانه یآ  ی فقط اینجا  . مندیبه من فکر کن راجع   د،یرا رها کن

. شما با من  دیکن م  زندان  د،یکن م   ریاس   ذهنرا در من   نخودتا  دیدار  د،یقضاوت کن  ا ی  دیر یب  بیع  ای  دی کن

  ،  زندگ  نۀی در آ دیخواه  فقط با خودتان. شما م د،یکار ندار کسچ یبا ه د،یفقط با خودتان کار دار د،یندار ی کار

  .  دین یآن را بب   د،یکه شما هست قیآن موجود حق 
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  د، یخوان  غزل را م  ی  د،یخوان را م   یقصۀ مثنو  ی   شمااگر    یروز   ی  رفت،یکامل موالنا شما را پذ  نۀیاگر آن آ

مثال به    د،یآ م   یباد   ی  دی دیمثل مثال د  د؛یشما با همه موافق هست  خوانند، با شما م  ات ی که همۀ اب  دینیب م

شما    د،یجهت شدبا آن هم   د،یشُد  لی. شما متماشوند م   لیمتما  یطور ن یا  فیرد   ی همه در    زند، زار م گندم

.  دیکن شما جذب م  دیگو هرچه موالنا م عنیو    د یریگو صادقان قرار م  قانیو صدکه در جرگۀ عاشقان   دیبدان

  . دیکن م شرفتیپ دیپس دار

  اول بود:  تیبه غزل بخوانم. براجع  رید یاز جاها  اتی اب دیبده اجازه

  ؟ییعاشقان جا انِیرا م ان یباشد دورو کجا
  یی با صد رو طمع دارد ز روزِ عشق فردا که

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و    میرا غالباً قبال خواند هات یب نیا خوانم،  م  تانیبرا عی هم سر ر ید یهات یو ب میآورد اتی اب تیب نیبه اراجع  و

وسط    هات یکه آوردن ب  کنم تکرار م   تیببهت یخواندم، بعداً ب  تکه ی کردم که اول غزل را    ت یقاعده را رعا  نیا

  : میرا داشت  تیدو ب نیغزل فکر شما را مغشوش نکند. بله، ا

  اهیزاغ س یو نعره کاغکاغ
  عمرخواه   ایباشد به دن ماًیدا

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

  پاکِ فرد  یاز خدا سیابل همچو
  خواست کرد عمِر تَن در امتیق تا

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

ا  ادمانی با صد رو طمع دارد ز روزِ عشق   که/    ؟یی عاشقان جا  انِ یرا م   انی (کجا باشد دورو  ت یب  نیباشد در 

زنده بودن    ،شدن با خدا، روز زندگ  یروز   عنیلحظه هست، روز عشق  نیکه روز عشق که ا گفت م )ییفردا

  وحدت.  عنی روز عشق، عشق  ، به زندگ

ا  م،یهست  یمن و خداوند    عنی ا  نیو آن    د یگو بردن قدغن است، و م  یزمانِ مجاز   را به  نیلحظه است. 

  است.  میمربوط به چهار مرغ ابراه هان یخوب ا  کند، که کالغ بلند م ییسروصدا
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که مرتب حرف    ذهنمن   عن یقارقارِ زاغ    نیخدمتتان. ا  میگو را دارم م   اش من فقط معن  ر،ید  میرا خواند  هاآن

است که به من عمر    نیا  اش معن   زند، حرف م  ذهنبده. من  یبه من عمر مجاز  دیگو م   د؟یگو چه م  زند، م

ز  پسبده.   بزن  ادی اگر شما  بشود،    اد یز  امذهنعمرِ من   خواهم به خداوند که من م  د ییگو م  دیدار  د،یحرف 

ا  رد، یبم   تان ذهنمن  دیخواه  شما م  که حالدر را م   ن یشما  ا  د،یخواه لحظه  در  زنده    لحظه به زندگ   نیاگر 

  است.تمام شده  ذهنعمرِ من  عن ی د،یبشو

 هم   ذهنمهلت بده. من   امتیگفت که به من تا روز ق   طان،یمثل ش   س، یعمرخواهنده. مثل ابل  عن یهم    عمرخواه

وجود    لحظه وجود دارد و زندگ   ن یفقط ا  دی که شما بدان  یروز   عنی   امت،یاست، تا روز ق   طانیش  ندۀیکه نما

ساکت     را و فضا را باز کن  زندگ   یاوری درن  حرف به  دهد،  که ذهن نشان م  ی زیچ   آن  به   د یدارد و توجه نکن

   است. یلحظۀ ابد نیا ن ی هم امتی ق شود، شروع م   امتی ق واشیواشی. دیبشو

  ن یلحظه وجود دارد، ا  نیکه فقط ا  میکه متوجه نشد  در مورِد ما، تا زمان   تن درخواست کرد»  عمرِ  امتی ق  «تا

از خداوند خواسته که تا   سی . ابل میهست   س یابل  ندۀی نما  م، یهست   ذهنمن   صورتنی لحظه روز عشق است، درا

  ها را بزند. درست است؟ اش نگه دارد که راه انسان زنده  امت یق

  دهد که ذهن نشان م  ی زیچ   آن   به   د یکه نبا  م یمتوجه نشد  یار ی عنوان هشما به   که م تا زمان ما ه  ذهنمن   پس

   ذهن من   صورت نیاقارقارِ کالغ، در   نیا  شود که م  چد،یکه آن در ذهن ما بپ   م یحسبِ آن حرف بزنو بر   میتوجه کن 

. که  شود م  ادتری ز  ذهن ِعمر من  م،یزن حرف م   ها دگی داشت. هرچه برحسبِ همان  خودش را زنده نگه خواهد 

 کهن یا  . درست مثل میکن م  شناختزمانِ روان   به  لیتبد  م، یکن زمان م   به   لیرا، تبد   لحظه را، زندگ   نیا  م یما دار

  وب کند. خ  لیتبد  یکند، پالست  لیتبد  گل مصنوع   ها را بهگل  نیا  دیایب  کس   یاست،    ها واقعگل  نیا

  م؟ ی کن   یرا پالست  نیا مییایدارد که ما ب لحظه که زنده است، چه اشال نیا در  زندگ

  کاشته  نبودش تخم صدق  چون
  آن بماشته  انِیبرو نس حق
  ) ٣۵۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زند دل م  یزنهبر آتش گرچه
  کشد ش را کفِ حق م ستاره آن

  ) ٣۵۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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: صادق بودن، عاشقان، صادقان هم  قیکه در غزل بود، صد  ا،یلحظه آ  ن یدر ا  کهنیا  مربوط است به   تیب  نیا

   ول  میشو از جنس ذهن م م؟ی کن لحظه توجه م  نینه، به اتفاق ا  ای  م؟یکن م  ییما فضاگشا قتاًیحق ایهستند، آ

  . میکن م ییما واقعاً فضاگشا  مییگو م م، یمنافق هست م،یدورو هست 

است     مربوط به داستان  نیا   م، یکن مرکز را عدم نم   م،یکن نم  ییفضاگشا  قتاًیحق    عنی   م،یکار صدق نم  تخم   وقت

آمده در    ی دزد  یسنگ چخماق بزند شمعش را روشن کند.    اصطالحبه   خواهد م  کس   ی  د،یآ م   ی که دزد

  است.  ذهنهم من  ما، آن   زندگ

 م، ینی دزد را ما بب  نیفضا باز بشود ا  نیا  عن یشمع حضور روشن بشود،    میبزن  یاجرقه   یکه    میخواه  مرتب م  ما

برا   شود، نم ندار  کهنیا  ی چرا؟  نه   کهنیا  ی برا  م، یصدق  ن  ما  عدم  مرکزمان  هم    ست،یتنها  دروغ  عمداً  بله 

  توانِ دو.   نفاق به شود م  نی. امییگو م

مرکِز ما    وقت  کند، م   نیکه در مرکز ما هست ما را دروغ  ی ز یچ  ن یکه ا  م یو بفهم  م ییما حداقل دروغ نگو  اگر

عدم هست،   . وقت میبشو  یطور را آن ما    خواهد . خداوند نم می جسم هست  از جنسِ   م، ی هست  ن یجسم است دروغ

  صدق کاشتن است.  تخم،  واقع یی . فضاگشامیشو م ق یحق

  م، ی. ما حضور را فراموش کردگمارد حضور را به او نم  بند، خداوند فراموش واقع ییفضاگشا اگر کس پس

زنۀ  «گرچه بر آتش  م،یکنم   سع  می. گرچه که دارمیکن با ذهن عمل م  کهنیا  یبرا  م،یستیصادق ن  کهنیا  یبرا

  که شمع حضور ما روشن بشود. پرد، جرقه نم   د،یآ نم رونیستاره ب ول م»یزن دل م

. دقت  شود من روشن نم  جرقه پس شمع حضورِ   زنم،سنگ چخماق را م   نیهاست من دارم اسال   دییگو م  شما

  نه؟   ای  دیصادق هست لحظه صادقِ  ن یکه ا  دینی بب دی کن

  کار  انِیزاهد را غم پا  هست
  چه باشد حالِ او روزِ شمار؟   تا

  ) ۴٠۶۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ز آغاز گشته هوشمند   عارفان،
  اند غم و احوالِ آخر فارغ از

  ) ۴٠۶۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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حالِ من   امتی فردا، روز قدنبال حالش است، که فردا، پس  اش. همه تیدو ب  نیاست در ا  ذهنمن   نیهم   زاهد

  شود؟  چه م 

  . امتی روز ق  عنیشمار  روزِ

   ی  کند زاهد. فکر م  یاست برا  است، توهم   اصطالح ذهناست، به   تجسم  زِ یچ   ی  امت ی روز ق  دیگو م   زاهد

  شمار.  شد؟ روزِ  خواهد یمن چجور   . آن روز حالِکند شد، با ذهنش دارد تجسم م زنده خواهد  یروز 

 هوشِ   لحظه، از آغاز، به   نی ما عارف هماست، ا  شناخت. در زمان روانرود جلو م   ذهنپس زاهد با من   اما، 

  ندارد که حاِل ذهنش چطور است. یرا. اصال کار   زندگ  شناسد  زنده شده، م  زندگ

م   پس باز  را  فضا  هم  است    دیندار  یاصال کار   د،یکنشما  خوب  ذهنتان  احوال  هم  ایکه  است.   ی طورنیبد 

در زمان   نیخواهد بود، ا  یحالم چجور   رید  قۀیپنج دق  کهنیجلو. ا  دیرو م  دیکنم   ییلحظه فضاگشابهلحظه

لحظه هوشمند    ن یدر ا  عنیاست. شما که از آغاز،    ذهنحال و احوال، مالِ من   مییگو م   بودن است. حال، وقت 

شد   خواهد   یچجور   دیبا ذهن تجسم کن  کهن یفضا، ا  د،یکن فضا باز م   است. ه  کاف  ، زندگ  هوشِ  به  دیشو م

  .  دیکن نم ر،یدو سالِ د

همه    هان یا  شود؟  کم م  میهاغم   شود؟ م   ی غمم چجور  شود؟  م  یحالم چجور   غم و احوالِ آخر فارغند.»  «از 

  ها فارغ است. آن اند. از ذهن

  و:  میارا هم بارها خوانده ت یچند ب نیا

  در جهان  یشاد گرد یاز و هرچه
  آن زمان   شیندیفراقِ او ب از

  ) ٣۶٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شاد، بس کس شاد شد  گشت زآنچه
  جست و همچون باد شد  یاز و آخر 

  ) ٣۶٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  منه  ی، تو دل بر و تو هم بجهد از
  تو بِجِه  یاز آن کو بجهد، از و شیپ

  ) ٣۶٩٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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 ی زیچ   . و زمانِ جستن از آن میشو حسبِ آن شاد نم بر  م، یشو شاد نم  دهد، که ذهنمان نشان م  ی ز یما از چ  پس

آن از دستم برود، بجهد، من   کهن یلحظه است. قبل از ا  نیهستم، ا  ده یبا آن همان  دهد که االن ذهنم نشان م

 ن یآفل اگر در مرکزم بماند، من مرتب ا  زیچ   نیا  دانم و م  جهم، لحظه که روِز عشق است، از آن م   نیا  االن در 

، تو از آن  آن بجهد  کهنیآفل نبند، قبل از ا  ز یکرد. تو دل بر چ  خواهم   لیرا، به زمان تبد  یعشق و ابد  ۀلحظ

  کن.  رون یرا از مرکزت ب نیزمان را جلو نبر که آن بجهد، آن فعال هست، تو ا نیا ست،ینا عنیبجه. 

  طور، ن یهم  و

  نَبود بتَر از ناشناخت آفت
  عشق باخت  و ندان اریبِر  تو

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

  شود،  لحظه مرکز ما عدم م  ن یا  م،یکن م  ییخداوند است. ما اگر فضاگشااینجا    در  اری.  میهست  اری برِ    شهیهم   ما

باشد   ی زیچ  آن  و حواسمان به   مینکن   ییاگر ما فضاگشا  . ولمیکن م   یبازبا او عشق  م،یکن م   ییرا شناسا  اری

که آدم    ست یبدتر ن  نیاز ا  و آفت   میشناس  خداوند را نم  م، ی شناس را نم  ار ی موقع  آن  در   دهد، که ذهن نشان م

داشته باشد. ول  ییشناسا  عدم  از کجا م   ییعدم شناسایو    ستیمرکزِ ما عدم ن  که نیاز ا  د؟یآ    .جسم است

  .  میدورو هست  م،یمنافق هست ای  میدار ذهنمن   عنی

خارج    خواهم  م  ییخودم از دورو  ش یپ  واشیواش یمن    م،یما قبول ندار  مییرا، حداقل خودمان بو  ییدورو  ما 

  ی زیچ   ی. آفت، کنم م  یباز و با او عشق  کنم م  ییلحظه اگر مرکزم جسم نباشد، من خدا را شناسا نیبشوم. ا

آفت    کند، م   ضی مر  کند، و خراب م  خورد م   اآفت، همه ر  افتد مزرعه م   یمثال فرض کن به    افتد، است که م 

  است.   ییشناسا عدم ییاست، توانا ییشناسا هم، عدم  ها. آفت ما انسان افتد م

مرکزِ ما جسم است.    کهنیا  ی برا  ست،یما عدَم ن   مرکز  کهن یا  یرا؟ برا  زندگ   میکن  ییشناسا  میتوان چرا ما نم 

کند   ی آن را که با آن عشقباز  ندی آدم باشد و نب یِپهلو   اری که    ست، یبدتر از ناشناختن ن   آفت   چ یه  دیگو موالنا م 

   زندگ   عنی  م،ین یببآنجا    را  زندگ  ، زندگ  یجابه  کهنیا  ی جاما هستند به   یِها پهلو که انسان  دینیب م   طورن یو هم

ا  قانیمثل صدّ  مین یها ببرا در آن   زندگ  م، یباش چار    ندیآ هستند. م  ار ی   ی  ی هارگ   هان یو عاشقان، گفت 

  .  دینیب ها را م آن جسم   کنند؟ م
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  م یتوان ها هم نماست که با انسان   نیهم   ی. برامیکن نم  ییها شناسارا در آدم   اری  مین یب ها را جسم مآدم   وقت  ما

   که هردو توهم  مان،  دوست ذهن  ا ی  میشو دشمنشان م  ا ی.  میکن . با ذهنمان ارتباط برقرار ممی کن  ی عشقباز

  است. 

  زِ یچ  ی ما به    ی ها کوچولو بند است. دوست  زِیچ  ی است که به     ذهنمن    یبا    ذهنمن   ی   دوست   هردو

بند است. سرِ      دوست  لی خ  میکرد وِبش م. تا حاال خوش میشو دشمن م  دینیب م  دفعه ی   زیچ  یکوچولو 

   زندگ  یی علّتِ آفِت عدم شناسابه .  میشو با هم دشمن م  یز یچ  ی سرِ    دفعه یرا دوست...،    ریدهم   میکرد م

  .مینکرد ییاست، چون در خودمان شناسا رید یهادر انسان 

سر است، ه سر یمباش   سیِآ نیبا ع  
  ممات اندر معاش   نیز یدار راه

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

آسانسری :   

   : سختعسر

    دی: ناام سیِآ

  : مرگ ممات

  است، بله  هیآ  یکنم  فکر

  مع الْعسرِ يسرا»   «فَانَّ

  است.»  آسان یبا دشوار  دیتردیب «پس

  ) ۵ هی )، آ٩۴سوره انشراح (  م،ی(قرآن کر

  م، یمنافق نباش   م یو بخواه  می را بردار   دگی همان  نکِ ی ع  نی که ما ا  شود که، نم  د یگوم   تیب  ن یکه ا  میکن توجه م  

است، راه هست.   که زندگ  ییتای  یِبه فضا   ذهنمن   مردگ  نینباش، از ا  دیناام  د،یگومباشد.    دردیب  نیا

  . یرا بردار  نکی ع نیا د یفقط با »«زندگ   عن یبه آن معاش  مردگ نی از ا ممات» نیز  ی«راه دار 

    د،ی ناام عن ی: عرض کردم سیِآ

  . عسر: سخت  ، : آسانسری و

همراه است.    نباشم با سخت  ذهنلحظه من   ن یمن در ا کهن یدروغ، ا  نکِینفاق، ع  نکِ ی ع  نک،یبرداشتن ع  پس

  باشد!  ادمانی
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  دور شو از مجلس ما یکه مستِ عنَب تو
  دلت را ز جهان سرد کنَد کافورم  که

  ) ١۶٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : انگور عنَب

   حاال معن هست مستِ شراب معمولتو  د،یگو خالصه م «انگور» عن یجهان است، عنب  نیکه مستِ ا هرکس

پس از مجلس ما دور شو. مربوط است    د،یآ جهان م  نیکه از ا   هست  یی زهایاست. پس تو مستِ چ   اشی ظاهر 

  .  دهند که گفت عاشقان منافقان را، دوروها را در مجلسشان راه نم تیبه ب

با او نجنگ، با خودت    ،ید یخودت را د  ، رس او م  ۀن یبه آ  وقت  ،متواضع باش  د یغزل به ما آموخت که با  و

جهان را دارد، از    نیا  یها خوش  که مست   تو را بهتر نشان بدهد. کس  نهیهم نجنگ، خودت را اصالح کن تا آ

مثل موالنا    عاشقان  م،یجهان هست  نیا  یها و خوش   میهست  «عنب»دور بشود. اگر ما مستِ    دیمجلس عاشقان با

  . دهند راز را به ما نم 

. اگر با  دیریگ م  شتریکه از موالنا ب  دید دیخواه د، یمرکز را عدم کن د، یجالب است، شما اگر فضا را باز کن   لیخ

که من حتماً از    دییدِلتان را بو  دیو باز کن   دیکننده، به موالنا توجه نکن وجدَل کننده، بحثٰى و مر   گرزه یذهن ست

ها  از انسان   اند، بعضبزرگ نشده  یخودی از آثار ب  دارم. بعض   زش. احترام دارم، اررمیب  ادی  خواهمم  نیا

  که،   دیگواند و مبزرگ نشده  یخودیب

  دور شو از مجلس ما یکه مستِ عنَب تو
  دلت را ز جهان سرد کنَد کافورم  که

  ) ١۶٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

دلت را از جهان سرد خواهد    کنم که من ساطع م  یای انرژ  نیا  عن ی.  ای ب  بن  خواه دلت را به جهان سرد م  اگر

  از جهان.  ریدلمان سرد بشود د م یخواه  کرد. خوب ما هم م

 دهد که ذهن نشان م ییزهایچ  نیا واشیواش ی . دیشوزنده م   به زندگ  دیدار عنیشما از جهان سرد بشود   دل

که پول    یااندازهما، ما به   براساس خردِ درون   د، یرا نداشته باش  هانیا  میگو نم   منشما.    یبرا  اُفتند از ارزش م

  ر یبه خدا زنده بشوند د  ا ی   اگر به زندگ  کنند  فکر م  ها . بعضمیو داشته باش   می اوری درب  میتوان م  م یالزم دار

با    د،یاوری درب  دیاگر پول دوست دار  د،ینی با آن بب  دیحرکت کن  . نه! شما با عقل زندگندشو م   یز یچیآدم ب  ی

  . دینشو دهیآن همان
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  دارند و نَبودشان، که شاه جان کند ردشان  طمع
  ییآسانیآهن سازد او سدشان، چو ذوالقرن ز

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و   ها، دگی و مأجوج همان  أجوجی  یسد بسازد جلو   م یکنم  یکه ما هم با خدا همار م یگفت  م،یرا خواند  تیب  نیا

که ما    سازد م  یخداوند سد  م،یفضا باز نکن   م،ینکن  ی همار  م،ی کار را نکن  نی. اگر ما ارونیب  ذهن   یهامن 

  . یطورن یو هم م، یبرو گذارد . شاه جان نمکند و ما را رفوزه م  مینشو ییتای یوارد فضا 

  . میبخوان دیآن جا هست، اجازه بده ن یهستند که به شما گفتم ذُوالقرن ییهاه ی همان آ هانیا

َّتح»  «الونَ قَوفْقَهونَ يادي  اما َقوهِموند ندَ مجو ندَّيالس نيلَغَ بذَا با  

  فهمند» يد كه گويى هيچ سخن را نم به مياِن دو كوه رسيد. در پِس آن دو كوه، مردم را د «تا

  ) ٩٣ هی)، آ١٨کهف ( سوره م،ی(قرآن کر

  . خوانم م تانیبرا شود شروع م ٩٣ یۀاست، که سورۀ کهف از آ نیذُوالقرن ن یکه، پس هم دیگو م

ا الْقَرنَين انَّ ياجوج وماجوج مفْسدُوَن ف ارضِ فَهل    «قَالُوا ا» يا ذَ دس منَهيبنَنَا ويب لعنْ تَجا َلا عجلََك خَر لعنَج  

خواه خراج بر خود مقرر كنيم تا تو ميانِ  كنند. م : اى ذوالقرنين، يأجوج و مأجوج در زمين فساد م«گفتند

  ما و آنها سدّى برآورى؟» 

  ) ٩۴ هی)، آ١٨کهف ( سوره م،ی(قرآن کر

و   أجوجی  نیبسازد ب ی سد ی از جاها به اسم اسندر آمده، خواستند که  که حاال بعض نین ها از ذُوالقرآن  پس

  ی هاکه واقعاً حرف   دیاگر شما معتقد شد  شود، حرف زدنش کم م  انسان وقت   عنیها. درست است؟  مأجوج و آن 

 ذهنمن   مرِ منذهنفقط ع  م  ادیرا ز وت م  کندس وت را بد یکنن یذُوالقرن  صورتن ی. درادیدوست دار   شتری. س  

  صداقت و سوت و عشق و...  نیقسمتش هم یسد   نیو مأجوج، و ا أجوجی شما و  نیسد بسازد ب خواهد م

  د؟ یگو او چه م بعد

قَال»    منَهيبو منَكيب لعجا ةبِقُو ينُونعَفا ري خَيِبر يهف ّنا ما» ممدر  

: آنچه پروردگارِ من مرا بدان توانايى داده است بهتر است. مرا به نيروى خويش مدد كنيد، تا ميانِ شما  «گفت

  و آنها سدّى برآورم» 

  ) ٩۵ هی)، آ١٨کهف ( سوره م،ی(قرآن کر
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که خداوند به من داده سد    یی. با آن توانارمیگ از شما نم   ات ی مال  م، یخواه  گفت نه، ما خراج نم  گفت که،  پس

عارف با    . ولدیاگر شما کم کن  سازد عارف سد م  ی  نیپس بنابرا  د،یشما هم به من کم کن  سازم، م

  . سازد سد م یزد یا یروین

 دِيدِ  «آتُونالْح رُزب ◌ۖ َّتذَا  حٰى ااوس نيب ندَفَيالص انْفُُخوا قَال  ◌ۖ َّتذَا حا  لَهعا جنَار  قَال فْرِغْ  آتُونا  هلَيا»  عطْرق  

هاى آهن بياوريد. چون ميانِ آن دو كوه انباشته شد، گفت: بدميد. تا آن آهن را بداخت. و  من تكه   «براى

  گفت: مسِ گداخته بياوريد تا بر آن ريزم» 

  ) ٩۶ هی)، آ١٨کهف ( سوره م،ی(قرآن کر

.  د یجالب است، بدم  لیهم خ   دیبدم   نیا  .»دی«گفت: بدمآن دو کوه بعد    انی آهن آوردند، گذاشت م  یهاتکه   پس

 تواند . پس انسان مدیگورا م   ی ریدمش د  یپس    شود؛ آهن آب نم  میبدم   یطورن یواضح است که اگر هم

  فضا را باز کند بِدمد. 

سد    م یدار  زم»یتا بر آن ر  د یاوری «مس گداخته بتا آهن بداخت و گفت:    کند، بِدمد  ییگشافضا   تواند م  انسان

  و مأجوجمان.  أجوجی خودمان و   نیب میساز م

  اسطَاعوا انْ يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْبا»  «فَما

  توانستند از آن باال روند و نه در آن سوراخ كنند.»  «نه

  ) ٩٧ هی)، آ١٨کهف ( سوره م،ی(قرآن کر

  م ی خواه م  یچون سد هم   ی بروند.    شینتوانستند نه سوراخ کنند، نه از باال  ها دگیو مأجوج آن همان  أجوجی  پس

. هرلحظه که ما  نیکه سوت چقدر مؤثر است در ا  میادهیرا د  نیو ا  مانیها دگ یخودمان و همان   نیما ب  میبساز

  .شود تر مسد محم  نیا  میدم م  میکن فضا را باز م 

است که اگر ما    نیا  اش . معنمیکن   دایرا در خودمان پ  اش معن  دیها نمادگونه است. ما باحرف   نیا  ۀهم  البته

  ا ی   ها  دگیهمان   نیا  کهی طور و به   ها دگیما و همان  نیب  سازد م   ی خداوند سد  ای عارف، موالنا،    م یکن  ی همار

  .  ندیای ب شیاز باال نه را سوراخ کنند،  نیا توانند نه م  رون یب ذهن  یهامن 

سد    نیا  میخواه . منتها ما نمسازد م   یگفت سد  م،ی بود که در غزل هم داشت  نی ذُوالقرن   یسدساز  نیهم  نیا

  . سازد ما هست؟ گفت: بله. هم عارف سد م یسد جلو  ذهنبا من  ای ما ساخته بشود. آ درمقابل
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با موالنا ست   تا  ا میریگ نم  ادی   یز یچ  میکن م  زهیما  تا  م   م،یریگ م  رادی.  تحل  م، یکنتا قضاوت    م، یکن م  لیتا 

به    میگرد آخر غزل مهم بود. حاال برم  تی. دوتا بمیریگ نم  اد ی  ی زیچ   درست است   نیغلط است، ا  ن یا  مییگو م

  ها هم. آن

  یی در چنان جو یدیپل ،ییبا چنان رو  ییدورو
  ییکارفرما نفاق  قان؟یصدّ  شِیگنجد پ چه

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  هستند.  اساس  تیکه دوتا ب میرا داشت  تیدو ب نیا

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

خداوند شما    یرو  عنی  ییرو  است که شما در مقابل چنان   نیا  تیب  معن  د،یگو ماینجا    که  میکن م  ید یپل  ما

   عنیدر مقابل آن دورو بود؟    شود م  داند، آدم را م    زندگ  یها ی کارزه ینفر تمام ر  ی   . وقتدیشو دورو م 

  بود؟   نیدروغ گفت، دروغ 

  ،  نی خودت بب  نکیبا ع   ،ن یاو نب   نکیبا ع   ،ی از جنس او نشو  ول   نی خداوند را اآلن بب  ا ی  زندگ   دیگو م   عنی

که    ندیب تو را م  شۀ یعارف، که ر  ای   ،به آن هم نقاب داشته باش   یخودت را به مردم حاال نقاب دار   بخواه

چند    نیهم  ا یکن  ترق یرا عم   مانشۀ یر م ییبو دیبادر مقابل خداوند  ای  میدی. ما اگر عارف را دیدار  شهیچقدر ر

  ی در آن جو  یدی. کدام است؟ و پلست کاف  نیهم  ه،ینام کشت ثانوبه  دهییرو ها دگ یهمان یکه رو سانت

   ت ی صورت محدودما که به  یای است، شرم و ح نیاست، جمال خداوند ا نیکه اگر جمال ا ندیگو م تیدو ب نیا

  ی کردن که رو   دایوفا، رسم پ  یبرا  طورن یو هم   شود که به ما اعمال م  ذهن  تیهر محدود  شود بر ما اعمال م

از جنس او   دیبا م یدیجمال را د  وقت ای  ست؟درست ا ن یوفاست. ا هان یا میرها را بن کا نیا  عنی  میکاغذ نوشت 

انجام    اعمال  یخودش    یبرا   . هرکسمیاعمال انجام بده  یسر ی   دیبا  م،یوفا را ثابت کن  کهن یا  یبرا  م؟یبشو

  رسم وفاست. نه! هانیا دیبدهد بو
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  ی برا  شود؟ چرا قطع م  شود؟ چرا نابود م شود؟  است. چرا کم م رانهیلذت ب ی عشق  دیگو م  یبعد  تیب و

است. هرچه    تیهمه شا  ها ن یعبادتمان، ا  ی برا  ای  مان زندگ   یبرا  میکرد  میکه ما با ذهن تنظ  هر اصول  کهنیا

  .  میزد است، وگرنه حرف نم تیشا م،ییگو که با ذهنمان م

اداره کردن ما را؟ ما که با ذهنمان    ستیمر خدا بلد ن   زند؟  چه حرف م  ی از خدا ندارد برا  ت یشا   کس  اگر

  ستین  نیاصال راه د  نینباشد ا  یجور نیباشد، اگر ا  یجورنیا  دیکه با  میو اصرار دار  م یراه گذاشت  م،ی اصول گذاشت

 یی وفای ب  عنیجفا. جفا عکس وفاست.    عنی  تیااست و ش  تیهمه شا  هانیکفر است، ا  نیا  ست،ین  راه زندگ 

که ما در ذهنمان   . هر حرفستمی. من از جنس تو نستمیکه من از جنس الست ن دییگو شما م عنیبه معشوق. 

  . به الست ییوفای ب عنی. ستمیمن از جنس تو ن   مییگو به خداوند م  میدار م،یزن م

   ذهنمن   »یی در چنان جو  ید یپل   ،ییبا چنان رو  یی«دورو  نی مربوط است به هم  نیموالنا. ا  یبه شعرها   دیکن  توجه

   ذهنمن  نیداشتن و با هم   ذهنمن   یخداگونه بودن   یجا داشتن، نقاب داشتن، دورو بودن، خود داشتن، به 

که    که هر حرف   دیبو  خواهد و م   ستیدرست ن  نیا  د،یآ ور مکه از آن   زندگ  یجو  نیکثافت انداختن در هم 

  است.  ید یپل نیهم  نیا زن م

آنجا    هم  ی.  ستیی گوارا  ارینهر بس  شود؟ رد ماینجا    از  آب صاف  ای خوب آ  لی خ   دییممن است بو  شما

.  زند دارد حرف م  دیگو م  دیآ ور م که از آن   ی! حاال نهرکند به آن. حاال واقعاً که ادرار نم  کند ادرار م   ستاده،یا

  نه.  ایواضح است  دانم . نمکند . دارد ادرار م زند با ذهنش حرف م 

  ی بد گفتارِ من عال  ،یبد  مجلسم خال  گر 
  ستم  نیدور شو، بر ما من چند اینور شو،  ای

  ) ١٣٨٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

.  شد بهتر م  ان ی ب  صورتنی بودند، درا  شده بود، اگر در مجلسم همه فضاگشا. اگر فضا گشودهمیرا داشت   تیب  نیا

در    کند م  ید یدارد پل  کند، سؤال م  . اصال خود سؤال کردن، هرکسکرد . بحث و جدل نمکرد سؤال نم   کس

دارد که شما را    جواب ذهن  ی   . سؤال مالِ ذهن است. هر سؤال ذهنمیما سؤال ندار  تی. در کار معنویجو 

   ذهنعنوان من با بزرگان است، ما به   زهیمرض که ست  نیاز ا  پس  ر، ید  ی  رید  عن ی.  دارد م  در ذهن نگه 

آن    میترازو هست   طرف  یکه ما    دیآ نظرمان متر باشد، به باال هرچه هم که بزرگ   م یکه خودمان را ببر  میکن م

  .کند . ما را کوچ م میکن فکر م کند؟ با بزرگان ما را بزرگ م  زهی. ست می. پس ما بزرگ هست طرفی
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  ستم»  نیدور شو، بر ما من چند ای نور شو،   ا ی«  .گفتم را داشتم م نیا و

اثر    ت، یستم نکن. دوباره ب  قدرن یما دور شو. به ما ا  یاز پهلو   ایفضا را باز کن نور شو    ای که    م ییگو ما م  پس

  . دیگو را م  نیقر  . اثر آلودگدیگو را م  نیقر

    یسخت است که     لیاز موانع است که خ   رید   یکردن    زهیکه سؤال کردن پس از ست   گفتم  را م  ن یا  داشتم

سؤال مشل    نیکه اگر سؤال بند و ا  کند سؤال نکن، سؤال نکند. فکر م  مییگو م   مانع بذرد. وقت   نیاز ا

  رفته.  او را گ لطانداخته، او غ رینتواند جواب بدهد، پس آن را گ کس یباشد 

جواب سؤال،    دانند م   کهنی ا  یبرا  دهند،  که عارفان منافق هستند. جواب سؤال شما را نم  میدر غزل داشت   امروز 

  . دیکن م دانشی سؤال را شما از ب نی. ادارد شما را در ذهن نگه م

  : میرا داشت  تیب  نیا طورن یهم  و

  را  رانیش یِ ها جان را، همه رگ یشهیب خیب که
  یینورافزا یدهی آن را، به د  یبه  ی بداند

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : دیگو م  یسعد  .یاز سعد میداشت  ت یب ی ضمن  در

  ترخاموش بودن اول   نهیهرآ  مرا
  خردمند عذر نادان است  شیجهل پ که

  ) ٨٢غزل  ات،یاشعار، غزل  وانید ،ی (سعد

آدم جاهل که جهلش را به   ی   خردمند»  شیخردمند عذر نادان است، جهل پ  شی «جهل پ  دیگوم  کهن یا  که

   ذهنآدم من   یاگر    دییخوب است که شما بو  دیمصرع شا  نیدرواقع عذرش است و ا  دهد، خردمند نشان م

  است.  ذرشجهلش ع کهن یا ی. برادیفضا باز کن دیبند، شما نشو  آمد خواست شما را عصبان

سؤال از کجا آمده؟   نیکه ا  ند یب است که جهل شما را م  نیا  اش ب ندادن به سؤال، معنعارف هم جوا  یبرا

. دی . امتحان کندیعارف را شما بسنج   کهن یا  یچه آمده؟ برا   یآمده. برا   ذهنسؤال از کجا آمده؟ سؤال از من 

امتحان م   که درحال م  را   ی زیچو چه   یشو امتحان م   یدار   ، کن تو  چو  که هم   که جاهل هست  ؟ ده نشان 

  است.   اساسیسؤال اصال ب نیکه جواب آن سؤال را بدهد. ا دیآ و نم یکرد که نم ی. اگر نبود کن م سؤال
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سؤال نکردن هم    نیو پس بنابرا  دارد دارد. شما را در ذهن نگه م  جواب ذهن  ،هم به آن پرت آن   ، ذهن  سؤال

متواضع    م،یصادق باش   م،یسوت کن  م،یفضا را باز کن  م،یو تأمل کن   میبن  دیکه ما با  ستییهااز آن عادت   ی

به خودمان    ن،یی پا  م یاوریرا ب  مان  دانش ذهن  ن،ییپا  میاوریرا ب   مان  وجود ذهن  م، یدل بده  م،ی قضاوت نکن  م، یباش

در    کم  ی ندارد. گرچه    یاده یاز ضرر فا  ری. غستین  ی اه یسرما  دانش ذهن  نیکه ا  یاری عنوان هشبه   میبقبوالن

من کم    به   یاز نظر معنو    ول  اورم، یدست برا به   یماد   ی زهایچ   اورم، یپول درب   کند به من کم م  یجهان ماد 

  . کند نم

     بخش دوم انيپا   
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  را  رانیش یِ ها جان را، همه رگ یشهیب خیب که
  یینورافزا یدهی آن را، به د  یبه  ی بداند

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   که به زندگ  ییهارا، آن   رانیهم جان ش  نندیب را م  ذهن من   یهاعارف و خداوند هردو، هم جان انسان   پس

  ه یآ  نیا  طورن یاست، هم  تی ب  ن یکه مربوط به ا  اتیاَفزا دارند. و ابچشم نور   ای  ٔ دهید  کهن یا  یاند، برازنده شده 

  :  دیگو قرآن. م

»ا    نْهتَْخفُوا مسيل مهدُورثْنُوَن صي منَّها ◌ۚ   ا  ينتَغُْشونَ  حسي  مهابيث  لَمعا  يونَ  مرسا  يمنُونَ  ولعي   ◌ۚ  نَّها  يملبِذَاتِ   ع  

  الصدُورِ» 

هاى خود پنهان دارند، حال آنكه بدان هنگام كه جامه   تا رازِ دل خويش  گردانند باش كه اينان صورت برم  «آگاه 

 در سر م ار و نهانشان را مداند، زيرا او به رازِ دلها آگاه است.»  كشند خدا آش  

  )۵ ه ی)، آ١١سوره هود ( م،ی(قرآن کر

  .کند م  انیرا ب  تیب نیهم  حاً یصر نیا که

چشم     ی. با  »یینورافزا  یده یآن را، به د  ی به     ی«بداند    را»   رانیش   یِها جان را، همه رگ   یشه یب  خ یب  «که 

  م، یکه ما راز دل را پنهان نکن  شود م  هیتوص   هی آ  نیو در ا  ندیب هم عارف، هم خداوند، راز دل ما را م  ،یرید

  : میرا داشت تیب نیخودمان. و ا  یهاجامه   دنِیکش با سر

  ها را ها را، فرستد راتبتعاقبت بداند
  ییتایو  قیرا، به هر صدّ هاتیعاف ببخشد

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  :  میرا داشت  تیب  نیا طورن یهم  و

ف م نشنرِزْقُک ماء؟ یادهیالس  
  ؟ یادهیچه بر چْفس پست نیاندر

  ) ١٩۵۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 یی گشاشما فضا   میی گو که م  شود و عاقبت ما چه م   ،ما از زندگ   ۀ یسهم  عن یراتبه    ، سالمت   به معن  ت یعاف  پس

  م، یمرکز را عدم بن  م، یبشو  تا یو    قیصدّ  م یکن    لحظه سع  نیفقط ا  د، یبا ذهنتان عاقبت را تجسم نکن   د، ی کن
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؛  ندارد با ذهن تجسم بشود   ما لزوم  ندهیمطمئناً خوب خواهد شد. آ  شود، که بعداً چه م   مینداشته باش   ی کار

ا  بستگ   م؟ یاَفزا هستکار   ای  میاَفزا هستنور   ایآ  کند، بروز م  تیف یلحظه با چه ک   نیما در ا  یِ اریهش  کهنیدارد 

   عن یها است؟  که رزق ما در آسمان   یاده یشن  دیگو در مرکز ما هست؟ و م  جسم   ینه    ای  میهست  تایو    قیصدّ

حما  تیعاف  نیکه هم  مارزق   و  راتبت  ا  ت،یو  عاقبت   تیب  نیدر  راتبت (بداند  فرستد  را،  راها  ببخشد   /    ها 

  شده.گشوده ی از فضا د،یآ فضا م نی. عاقبت ما از ا)ییتایو   قیرا، به هر صدّ هات یعاف

اآلن،    دهد که ذهن نشان م  یز یچ  نیبه ا  نیها است؟ پس بنابراکه رزق ما در آسمان   یاده یرا شن  نیا  دیگو م

  :  هیآ نی ا نطوری . و همدنی چسب  عنی  دنیچفس  ؟یاده یچرا چسب

فدُونَ»  «وا تُوعمو مرِزُْقك اءمالس  

  رزقِ شما و هر چه به شما وعده شده در آسمان است.»  «و

  ) ٢٢  هی)، آ۵١(  اتی سوره الذار م،ی(قرآن کر

به ما وعده   بود. و آن چه  هان یو ا تیعافاینجا  که در د،یآ طرف م از آن  میکن م ییگشا ما هرلحظه که فضا  رزق

که    ی زیبه آن چ   کهنینه ا  می کن . فضا را باز م میکن خدا. پس فضا را باز م  تینهایداده شده؟ زنده شدن به ب

  . میخواه  را از جهان م  مانه یسهم  میرو و آن موقع م  میبند م و فضا را    میده مقاومت نشان م  دهد ذهن نشان م

فدُونَ»  «وا تُوعمو مرِزُْقك اءمالس  

  رزقِ شما و هر چه به شما وعده شده در آسمان است.»  «و

  ) ٢٢  هی)، آ۵١(  اتی سوره الذار م،ی(قرآن کر

می را هم داشت تیب نیا قبال :  

  تو زِ جهل  یدیخود، خود بر  قسمت 
  مرد اهل  دیخود را فزا قسمت 

  ) ٢٨٢۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

عاقبت و راتبت و    ،یبر را تو م  ی ورآن   ۀ یسهم   ، یبند فضا را م  ، وقت تو زِ جهل»  یدیخود، خود بر  «قسمت

، انسان اهل،  مرد اهل»  دی «قسمت خود را فزا.  میبرآن را م   میکه دنبالش هست   ی ز یآن چ   ،یبر را م  تیعاف

  .ییگشابا فضا  سته یانسان شا
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  ست رزقت ز آسمان است فرموده چو
  ؟ فَّح، تا ک   یا دنی شور نیزم

  ) ٢۶۵۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 ن یزم  ریچرا د  د،یآ شده مگشوده   یِفضا  نیاز ا  میکه الزم دار  یزیکه رزق ما، آن چ   می خوان را م  هیآ  نیا  وقت

  کشاورز، باغبان؛  عنی ، فَّح فَّح»  یا  دنیشور نی «زم  م؟یزن ذهن را شخم م 

پس فضا را   رد؟یکه مرکزت قرار ب،  دگ یآن همان  ، دگی آن همان   ،دگ یهمان نیا ؟زن یرا شخم م ن یزم رید چرا

  : تیب نیباز کن. و ا

  را  یآفتاب دیرا، نما ینقاب براندازد
  ییرا، کند او تازه انشا یخراب ینور  دهد

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ذهنِ من   ن یدر مرکز شما و به ا  کند آفتابِ خودش را بلند م   اندازد،  را م   ذهنِ نقاب من   ی گفت   نیبنابرا  پس

. و  سدینو شدۀ شما م تازه فکر شما را در ذهن سادهبههست و تازه  که نورش، نور جسم دهد نور م  یخراب 

  :می را داشت   تیب نیا طورن یهم

  ده ی بر عاشقان گز  ده،یعاشق جر  یا
  دن یبنگر در آفر  ده،یز آفر  ذرب

  ) ٢٠٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که با    ،ی ذهن ندار  ، کن نم  سه یمقا  کسچ یتنها، که خودت را با ه   تا، یعاشق    ی. امیارا بارها خوانده   نیا  که

  د یاست و تو با  ترده یبر همه باشندگان گز  شود، خدا زنده م  تینهای که به ب  انسان  ؛هست   دهیتمام عاشقان گز

از آن    دهد را که ذهنت نشان م  یز یهرچ  دهد، م شده و ذهنت نشان    ساخته   ،ید یکه آفر  زیآن چ   ده، یاز آفر

  کند،  انشاء تازه م  یخراب  ن یبه ا  دهد م   ینور   کند، . که گفت انشاء تازه مدنیلحظه بنگر در آفربهبذر، لحظه

  هرلحظه.

  آنش خُلق و خو باشد شه دورو باشد، نه  نیا اگر 
  ییوجو باشد، ز فکِر نَْفسِ کژپاجست یِبرا

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  : میهم داشت  تیب نیا و

  جست و جو   یِاز ورا ییو جو جست
  بو ،دانتو م دانم،نم من

  ) ٢٢١١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

رو  نیبنابرا  پس شه  نشان    یِآن  به شما  را  عمر    ی.  دیبن   یرید  یجستجو   ی  دیگو م   دهد،نم خودش 

 ی فضا را باز کن، با فضا   ایفقط، حاال ب  افت یرا    هاز یچ  ،یدر ذهن، من را جستجو کرد   ها دگیبراساس همان 

  ش یاَندکژ   ست،یپا ن نَْفسِ کژ لۀ یوسجستجو به   نیجستجو هست. ا  یجستجو از ورا   نی شده جستجو کن، اگشوده

  . ستیبدنشانده ن ست،ینشانده نکژ  ست،ین

  نهییاوست آ رایاز نه،یکیاوست ب ییدورو
  ییو بدرا نی ک  دینما نهیعکسِ تو در آن س ز

  ) ٢۵۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د یکن ندارد. توجه م  نهیک   عن یاست،    نهیی دورو است، او مثل آ  کن خداوند، اگر تو فکر م  ایعارف    نیبنابرا  پس

منبع     یمثل    نهیو ک    ذهنبافت من   ن یدر ا  میدار  نهی دارد. ما دائماً ک   نه ی ما ک  ییاست که دورو   ن یا  اش معن

را    زیچبه آن و همه   زدیر قطره از آن م  ی  کند م  و عمل  کند م  یدارد، و هر فکر  نه ی ک   هرکس  ماند، م   انوریس

او اگر دورو هم    دیگو . ممی بنداز  دیرا با  نهیدارد. ک   نهیک   کس  هر  برد، م  نیو از ب  دهد  و زهر م  کند مسموم م 

عارفِ    ای  خدا   نهیی واقع عکست را در آدر   ،نیب است، و تو اگر خودت را زشت م   نهییاست و مثل آ  نهیک ی باشد، ب

  : میرا داشت  تیب نی. و انیب کامل م

  منه  نهییبر آ بیرا پاک بِشو، ع  یرو
  من   یترازو بِیخود را سره کن، ع نقدِ

  ) ١٩٩٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ا  پس ا  نیدر  به ترازو  آ  میریگ نم   راد یلحظه ما  به  ا  نهیی و  خدا درست است هم    یِ . هم ترازومیریگ نم  رادیهم 

به حضور زنده   دیمن، من با  یِپس چرا طبق ترازو   م یکن کار م  م یسال است دار  ی  م ییگو . مثال ما م اشنه یآ

و حضور    ییگشابا فضا    مدت کم   یسال،     ی  نیدر ا  دی ست. شاشما   یِترازو   ن یُخوب ا  شوم؟ چرا نم   شدم، م

را،     جسم   یاریهش   یِدور، مخصوصاً ترازو  ندازی خودت را ب  یِ. ترازو یکار کرد   ذهن ِبا من   اشه یبق  ،ی کار کرد

 ف ی و خودت را پاک کن. اگر صورت ما کث  ریاندازه نگ   جسم  یار یرا با هش  یمعنو  شرفتیمخصوصًا هم که تو پ



ۀ   برنامه             Program # 899                                              ۸۹۹مشار

  52صفحه: 

  م یهست   نیبپس ما زشت   م،ی نیب را زشت م  زیچهمه   م،ی نیب خودمان را م    زشت  م،ی نیب م  خدا  نهیی است، در آ

  شه یهم  ش یترازو   ذهنرا. من   مان ی و ترازو  م یدرست کن   دی خودمان را با  م، ینیب م   ها دگ یهمان   له یوسبه  کهن یا  یبرا

  غلط است. 

  طور ن یو هم  ات ی کردنِ آب ح  فی کث  طورن یو هم  کل   طور هم بخوانم که مربوط است به غزل به   ت یچند ب  نیا

روز   کهنیا م  یِروز  م،یندار  یما در جهان  آسمان  از  اگر کسدیآ ما   .  ا روز   نیدر  م   یجهان  در   کند، طلب 

ابله که    ای و آن شخص    سی در داستانِ ع   نیدردش نخواهد خورد. ابه   نیو ا  کند طلب م ذهن  یِروز   صورت نیا

زنده کردن کار    دیگو ها را زنده کنم. و ماستخوان  نیبده، من ا  ادیکه تو اسم اعظم را به من    دیگو م  سیبه ع

ن ا  ست،یتو  ب  نیاز  بذر.  مه سودا  اصرار  م  سیع  کند،  هرحال  را  اعظم  استخوان   خواند اسم  آن  زنده  و  ها 

  :دیگو  از آن م تیچند ب یِر یگجهی. حاال نت خورند را م  نیو ا شوند م  ریش  ی شوند، م

  اندر جهان  یبد  یمرا روز  گر 
  مرا با مردگان؟  چه کارست خود

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

  آبِ صاف  ابد یآنکه  یسزا نیا
  از گزاف  زدیخر در جو بِم  همچو
  ) ۴٧٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خر ،یآن جو متِیبداند ق گر 
  سر ،یپا، نَهد در جو یِبه جا او

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

و    میمنافق باش   م،یدورو باش   د یخداوند دارد، ما نبا  ییرو   نیچن   ی  میگفت  م  کهنیادرار کردن. ا  عنی:  دنیزیم

  م، یزن م  ذهنکه با من   که هر حرف  میداد  حیو امروز توض  مینکن   فی کث  دیآ طرف مکه از آن   یآب  نیا  طورن یهم

در    هاما انسان    عنی  م؛یداشت  ی است که اگر ما در جهان روز  نیا  اش حال معنهرآب است. به  ن یکردن ا  فی کث

وجود ندارد در    یای روز   رد،یب  یروز آنجا    جهان توجه دارد که از   ن یکه به ا  ذهنمن   م،یندار  یجهان روز   نیا

روز   دیگو جهان. م   نیا ا  یاگر  نم   ریجهان، د  نیبود در  با     «خود چه کارست  کردم، من با مردگان کار  مرا 

و فضا را    شود که زنده م  . کس ردیب  تواند نم  ی ندارد، روز  یدارد روز   کارکه با مردگان سرو   . کسن؟»مردگا

کند    دایکه آب صاف پ  کسآن   یسزا  نیا  دیگو را، م   هیآن آ  میخواند  اآلن  نی. هم کند م  دایپ  یاو روز  کند، باز م
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مثل خر    ، ذهنمن در    میرفت  عنوان شعور زندگ ها بهما انسان    عنیمثل خر و برود داخل آب صاف ادرار کند.  

  ا ی  تماس  ذهنمن   یهاکردن معادل حرف ادرار   نیو ا  می کن اآلن ادرار م   دیآ ور م که از آن  اتی آب ح  یدر جو

  . گذاشت پا سرش را م  یجا به دانست را م یجو   نیا متیاگر آن خر ق  دیگو  ماست. م  یدردها  جادیا

  مان  ذهنکه با ذهنمان، من   میبند فضا را نم   میبن  ییاگر فضاگشا  د،یآ ور اآلن چه مکه از آن   میما بدان  اگر

  کند  استفاده م  لیتمث  ی. و از  میگذار سرمان را م  م،یکن م  ییفضاگشا  م، یشو م  می آب را. تسل  نیا  م یکن  فی کث

روستا زندگ  ییهاآن   کنم که فکر م  البته خوِد من  کرده   که در  ما کار    یبرا  شخص  یکه    دیآ م   ادمیاند، 

  رفتند  پل م   ی از رو  هااده ی گذاشته بودند، پ  پل کوچ    ی  م، یشد رد م  ی آب   یاز    د یمن بچه بودم و با  کرد، م

 شد  ها آب مبرف   ایحاال    آمد  موقع آن جو مراه درواقع، آن   کهن یا  یبرا  شد از داخل آب رد م  دیخر با  نیو ا

بود، آب    ستادهیخر رفته بود داخل آب ا  نیپل. ا  یها از روآدم  شد، رد م آنجا    از  دیآن خر با  ها،ن یو ا  آمد م

خر    ن یچرا ا  » مول  «ولبود، گفتم که    » «ول  ن یو من از ا  کرد ادرار م آنجا    خوب، داشت  اریصاف هم بود و بس

  فکر کرد گفت از بس که خر هست.  ذرهی  کند، رفته وسط آب ادرار م

 دیآ ور م که از آن   ییدر وسط جو  ذهنعنوان من مانده، چرا انسان به   ادمیصحبت من    نیا  ا ی  لیتمث   نیا  حالهربه

  . دهد م   حیرا توض  نیموالنا هم دارد هم   د،یدان جوابش را م   ریخُوب شما د  کند،دائماً ادرار م   اش با من ذهن 

  ی غمبر یآنچنان پ ابدیب او
  ی پرور زندگان   یآب ِریم

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

  او کز امِر کن؟ شیپ  ردینم چون
  آب، ما را زنده کن  ِریام یا

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

  سِ نفسِ تو را زنده مخواه نیه
  رگاه یعدوِ جانِ توست از د کو

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

عارف    ی  کس  ی  کند، بند که آدم را زنده م  دایرا پ  سیحضرت ع   کس  یهمان داستان است،    منظورش

آب،    ریام    عنی آب    رِ یم   عنی آب است    رِ یآب است، م  رِیام   ن ی. و اردیب  رادیبند به او ا  دایمثل موالنا را پ   کامل
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لحظه گفت که چرا فضا را باز    ن یاست. اصال ما در ا  پرور و زندگان   دهد مسئول آب است به آدم آب م  که کس

  .  نیمن را بب  ایخدا  مییبو م،ی بده شیرا نما  مان ذهنخداوند من  یو جلو   مینکن

من   هرکس   زند، م   حرف    ی  هرکس   کند، م   ت یشا   هرکس  حاال  م   ذهنبرحسب  را    بافد، دارد  من  چرا 

است.    ذهنبافتِ من   هانیکه ا  میفهم  نم. چرا ما  شدنم   یطورنیاگر خدا بود، ا   اصال ظالم  یکرد   یطورنیا

حرف    میدار  جسم  یار یبرحسب هش  زنند، م  حرفها دارند  آن   م،ینیب م  ها دگ یهمان   لۀیوسبه  کهنیا  یبرا  هانیا

از    میفضا باز کن   دیما با  م،ی نقاب را در مقابل خداوند داشته باش   نیا  ای جبهه را در مقابل    نیا  دی. ما نبامیزن م

  . میجنس او بشو

  ش ی پ ردی«چون نم   دیگو م ن یهم ی. برا میبده ش یکه او به ما داده نما یخوب  یِهست ما هم رو  ییچنان رو  وقت

، «کن»داستان، که از امرِ    نی هم   د،یگو ماینجا    در  غمبری همان پ  ایعارف    ی   ایخدا   ای او    شیپ  رد ی، چون نماو»

ما به خدا    چرا  آب ما را زنده کن.  رِیام  یا  ‐فکان»با «کن   شود، بشو و م  دیگو که م  یایی امرِ شوفا‐امرِ باش  

 را بِده، آن   ز یرا بِده، پول بِده، فالن چ  نیا  م ییگو م  به ما بده. ه  زیما را زنده کن به خودت، همه چ   مییاآلن نگو

  ن یا  م، یما بلد  د،یستیشما بلد ن   د، ییگو م   د یقضاوت است، شما دار  هان یکن، خُوب ا  اد یرا ز  ن یرا کم نکن، ا  ز یچ

  . تاس ییچه دعا نیکار را بن، ا

دشمن جان    نیا  کهنیا  ی، براسِ نفسِ تو را زنده مخواه»   نی«ه :  دیگو را س نفس م  هانیا  دیگو م  نیهم  یبرا

دشمن جان ماست و   می دشمن جان ماست تا بفهم د،یآ وجود مبه  ذهنمن نیتو از همان اول بوده، از اول که ا

  . می کنارش بذار

  را که آن  بر سر استخوان خاک
د از ص نیا مانعوب جان   دِیس  

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

بر استخوان چون عاشق  ،یانه س ؟  
  ؟ از چه بر خون عاشق  واروچهید

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

  ست؟ین شیینایچه چشم است آن که ب آن
  ست؟ین شییها جز که رسواامتحان ز

  ) ۴٧٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  : مانند زالو واروچه ید

  : زالو وچهید

ما     ذهنسِ من   نیکه ا  خاک بر سِر آن استخوان   دیگو  زالو. پس م   عنی   وچهیمانند زالو، د  عنی  واروچه ید

که ذهن    یزیچذهنمان. خاک بر سرِ آن  لۀیوسبه  می خواه که ما از جهان م  ییهاز یچ  عن یبه آن است،    مندعالقه

  م یشو م  میبند و فضا را م  م یکن خوب و بد است، مقاومت م  کهنیو ا  میشو و ما جذبش م  دهد ما اآلن نشان م

  ما از مقاومت و قضاوت بوده است.  یتمام دردها  م،ی کن م  جادیو درد ا ذهنمن 

که     از هرکس  م؟یاده ینرنج   کسما از چه   ؟ی چرا کم داد   ،ی را به من نداد  ز یچ  نیچرا ا  مییگو ما؟ م   میرنج  م   چرا

ما را انداخته    صورت ن یکه به ا  م یدیاز خدا هم رنج    طور کلبه  م، یدیبرده رنج   ا یکم داده    ا یبه ما نداده،    ی ز یچی

که مانع    خاک بر سر آن استخوان  دیگو . م میآمده خودمان آورد  اسرِ م  ییکه هربال  می و درآورده است. خبر ندار

  جان.  دِ یاست از ص ذهنمن   عنیس است،  نیا

اگر   دیگو . م میدار بشوجان   میکن چرا فضا را باز نم   م،یستیمند به جان نعالقه   ذهن عنوان من ما اآلن به   چرا

چرا مانند زالو خون خودت را که خود    ؟  استخوان عاشق  ای  دهد که ذهنت نشان م   ی زیچچرا با آن   ، ستیس ن

. پنج، شش هزارتا زالو  رید   مد زالو خون م  دییگو شما فرض کن که م  ؟کن و خراب م  م است م   زندگ

  . رید ماند خُوب، خون نم  مد پوست آدم، تمام خون آدم را م یرا بذارند رو

 مد ما را م   زندگ  ذهنمن  ی  شود م  میرا جمع کن  هان یکل ا  مند، را م   همه دارند زندگ  دگیهمان   همهنیا

مانند زالو خونِ    کند، به درد م  لیتبد  کند، به مسئله م  لیتبد  کند، به دشمن م  لی تبد  کند، به مانع م   لیتبد

  ی چجور شعور   نیا  ند؟یباست که اصال نم    چجور چشم نیا  کند . و سوال ممدما را م  زندگ  مد، ما را م 

   وقت   کند عارف ما را امتحان م  وقت   شود، فقط رسوا م   شود امتحان م  و وقت   فهمد؟  را نم   هانیاست که ا

  م؟ یفهم چرا نم   م،ی خوان را م هانیا

دانش قرار    نیدر معرض ا  ر، یامتحان است د  م،یزنده بشو  م،یعمل کن   م،یبفهم  می را بخوان  هانیا  کهن یا  عوض

  ن یا  م؟یکن و عمل نم  میدان را م   یز یچ  ی . چطور هست که ما  میشو رسوا م  میدار  میشو نم  وقت   م، یریگ م

است؟   چجور چشم بیند؟ این چرا نم چشم ما   ن ی. امیکن به ضررمان است، ترکش نم  میدان است. م  چه عقل

  .ستی چشم، چشم ن نیپس ا د،ید است، چشم عدم بود م  دگیچشم همان کهنیا یبله برا
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  گاهْ ها را گاهباشد ظن سهو
  که کور آمد ز راه؟ نیچه ظن است، ا  نیا

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

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

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

کور است،    شهیکه هم  ذهنفکر من   نیا  عن یاست    یچجور فکر نیا  ول  کنند اشتباه م   گاهفکرها گاه   دیگو م

که فکر چه هست، فکر گفت که آن است که راه باز کند، راه چه هست؟ گفت راه آن    میو قبال گفت  ندیب نم  چیه

ها شاه بشود،  شاه بشود نه به مخزن  خودبهاست که خود   هست؟ شاه آن کس  کس. شاه چه ندیاست که شاه بب

  است؟  ادتانی

نوحه    رانید  یقدر براآن  نور چشم من، چرا  یا  دیگواست که دائمًا کور است؟ حاال م   یچه فکر   نیا  دیگو م

اش کن، دلت به حال خودت بسوزه، چرا همه   ه یحال خودت گرکن، به   ه یخودت گر  یبرا   نیلحظه بنش    ی  ؟ کن م

  .  دیگو م ذهنمن  دیدارد به آن د ؟رانینگران د

   . پس زندگشود درست م  اش کار را بند، زندگ  نیاو ا  کند؟ کار را م   ن یچرا ا  نی ا  کند؟ کار را م   ن یچرا ا  او

    ؟ یاست که اصال به خودت توجه ندار   چه عقل  نیکن. ا هیحال خودت گرخود تو چه؟ ُخوب به 

خود را بر کس  جرم ر ید   منه  
  پاداش دِه  نیو گوشِ خود بد هوش

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

   بر خود نه، که تو خود کاشت جرم
   حق، کن آشت  جزا و عدلِ با

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

   را باشد سبب بد کردن رنج
   ز فعل خود شناس، از بخت ن بد

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



ۀ   برنامه             Program # 899                                              ۸۹۹مشار

  57صفحه: 

آ  رید  خودت را برکس  جرم   ران یکه ما گناه خودمان را گردن د  مینیب م   م،ی نیبرا م   نیهم   نهی منه. ما در 

  ن ی اتفاق افتاد؟ چرا ا  نیپاداش بده. بو آقا چرا ا  نی. هم گوشَت را، هم هوشت را هم شعورت را به امیانداز م

برو   ت یبارِ مسئول رِیز  ر،یبه گردن خودت ب بِنه،من غلط است؟ جرم را به خودت  د ینکند د د؟ یبه من رس  یبد

عمل    هان یو ا  یی جوخشم و غضب و رنجش و انتقام   یاز رو   ، کن فکر م  ذهنبا من    وقت  ، که خودت کاشت 

  خواهد شد.  یبد  زیچ ی اشجه ینت  کن م

ا  با جزا و عدل خداوند آشت  ایب  تو   یِ . ما با رو ریاست د  ییدورو   نیهم  نیکن، نگو من درست عمل کردم، 

هم    ، هم دروغ گفت  ؟ی بود  ن یشد؟ خُوب دروغ   ی طورنیچرا ا  میی گو بعد م  میکن فکر م  م،ی کن عمل م  ذهنمن 

درد بود،    اشجه ینت  آمد، که خوشت نم  داد  یاجه یاگر نت  ،» «با جزا و عدلِ حق، کن آشت .  حق را در نظر نگرفت

  . رنج را باشد سبب بد کردن  ای درد را  دیگو م نیهم  ی. برایبود، مسئله بود، خودت درست کرد  یگرفتار 

عمل   ذهنمن   لۀیوسبه   م،یبد فکر کرد  م،یبد عمل کرد  م،یاست که ما بد کرد  نیعلتش ا  دیآ م   یهردرد   هررنج 

فکر    ایانجام دادم    ام ذهنعمل خودم است که با من  جۀی نت  دیی. بو»«بد ز فعل خود شناس، از بخت ن  م،یکرد

 ی اگر آن فکرها  گرفتم،  فکر م   از زندگ  کردم، م اگر فضا را باز    ست،یاز بخت ن  نی . استیکردم، از خداوند ن 

که من بخت ندارم. بخت چه   ستین   یطورن یا  ست،ی. پس بختِ من بد نشد نم   یطور نیا  کرد م   دیمن را تول

به   لحظه، خرد زندگ  نیدر ا  دیآ م یفکر  ی  شده است، اگر از طرف زندگگشوده  یفضا   نیهست؟ بخت هم

   لحظه به زندگ   نیلحظه، روزِ عشق. اگر در ا  نیگفت لحظۀ عشق، ا  یلحظه حاضر   ن یدر ا  زد،یر فکر و عملت م 

  .وگرنه بدبخت ،یبخت دار  یازنده

  مربوط است.    شتریب اتی اب به غزل مربوط است و به برخ طور کل مربوط به غزل است. به هانیا

طور که خدمتتان عرض کردم  . همان کند م  نییتب شتریآخر غزل را ب تیکه آن دو ب خوانم م تانیبرا ات یاب امروز

 د یگو که م   دیآ م  ذهنمن   یاز هستۀ مرکز  تیخاص  نیو ا  شود م  لیبا بزرگان درواقع بر ما تحم  زهیدام ست  نیا

با انسان هست و در    عنی. دائماً با من هست؛  کنم نم  رها   ذهنعنوان من را من به   دانم م  نیو ا  دانم من م 

اگر درست باشد، صادقانه باشد   دانم، نم. میو حالت نفاق دار میکن م  شوخ میما دار دانم نم مییگو م کهنیا

   ممن است متالش   دانم،نم   اگر واقعاً قبول کند که  کهن یا  یبرا  کند، رها نم   ذهنمن   خوب است، ول   اریبس

از دستش برود؛ ا  حالت شوخ   ی ما    دانم نم  نیبنابرا  شود و کنترل    ن یدارد و حالت نفاق دارد و براساس 

و    میکن م  لیتحم  رانیبه د  م،یکن م  لیذهنمان را متأسفانه به خودمان تحم   نشِیاست ما ب   دانستن که توهم 

و ش کردن نشان    میرو ش م  یِما به واد   دانم م  نیبا ا  جهیدرنت  م؛یکن  لیبه بزرگان هم تحم  خواهد دلمان م
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  ی هادانشِ بزرگان، درس   ردهندگ ییتغ میفکان، معرضِ نسْ ما خودمان را در معرض باد کن  قتاًیاست که حق نیا

  . میده بزرگان قرار نم

ثابت بشود که   دیشا  .میهست فیضع   اری اربسی بس  ذهنعنوان منما به   دهد که نشان م  خوانم م اتیاب  نیبنابرا 

و با حالت    شتریب  یو با صفا   ترمانه ی روز ما صم را، روزبه   دانم نم  نیرا، ا  نیو ا  میدان نم  ذهنعنوان من ما به 

  .  میابراز بن  شتریب عمل

  ار یراهها را بست   قان،یرف یا
  شار  ِریو او ش  میلنگ  یِآهو
  ) ۵٧۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ؟ یاو رضا کو چاره میکه تسل  جز 
  یاخوارهنِر خون ِریکفِ ش در

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

  ندارد خواب و خور، چون آفتاب  او
  و خواب  خوردیب کندرا م  هاروح

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

 م یتوان نم   عنی ها را بسته است،  خداوند راه  عن ی  ار ی برادران،    ی ها، اما انسان  یدوستان، ا   ی ا   عنی  قانیرف یا

نرِ خونخواره    رِیاست و در مقابل خداوند که مثل ش  ریش  یاو    م،یلنگ  ی. ما مثل آهومیرا برو  ها دگ یراه همان 

کنم    می را تسل  ذهنو فضا را باز کنم و عقل من   دانم نم  میولحظه و ب  ن یبشوم در ا  میتسل  کهن یاز ا  ریهست، غ

به دو  آن   ریعبارت  م   یز ی چبه  نشان  ذهنم  دربه  دهد که  عقل،  فضا اینجا    عنوان  عقل  به  و  نکنم    ی توجه 

  ندارم.   یریباشم، چارۀ د شده متّک گشوده

«او ندارد خواب  . میدر خواب ذهن باش دینبا یار یعنوان هشما به   عنی. خوابد نم یار ی، آن هش خداوند   دیگو م

آنجا    و  میعنوان امتداد خداوند به خواب ذهن رفتما به   ول  درخشد مثل آفتاب دائماً م   و خور مانند آفتاب»

بنابرا  وردمند است بخ عالقه   ذهنکه من   یزی . هرچمیدنبال خوردن هست م  نیو  را که    یاریهش  خواهداو  ما 

  م ی ها فرو نروو به خواب آن   م ینداشته باش   ها دگیمند به همانعالقه   عنیخواب کند  و    خوردیب  م، یامتدادش هست 

  که:  
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  من  یِخوهم  ایمن باش  ایب که
  من  یِرو   در تجلّ نیبب تا

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

  ؟ یشد دایش نیچون چن  ،یدی ند ور
  ی شد ایطالبِ اح یبود خاک
  ) ۵٨٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست او علفنداده تیسویز ب گر 
ست آن طرف؟جانت چون بمانده چشم  

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

من    کنم. وقت  من باش، تا من در تو تجلّ   یخو هم   ا یمن باش و    نی جنس من باش، ع  ا یب  دیگو خداوند م   پس

عنوان کند از مرکز ما به   تجلّ   وقت و زندگ  کنم م   آفتاب از مرکز تو طلوع کردم، من دارم به تو تجلّ  صورت به

   عنی   م،یندار   اجیواقعًا احت   دادند نور م  دگ یهمان   وانعن که به   ییهاکه به آن ستاره   میشو آفتاب، ما متوجه م

  .  میندار  اج ی احت جسم   یار یبه هش

  ی را دار  تیخاص  نیو ا  یاام تو در در اَلَست با من مالقات کردهاش را چشانده من به تو مزه   ،یاده یتو د  دیگو م

جسم ما    عنی  ،یخاک بود   ،  تو که از جنس خاک  ؟یعاشق شد  قدرن یچرا ا  یدیاگر ند  ،ی آگاه شو  توان و م

    ست؟شده ا طالبِ زنده شدن به زندگ  نیاست چطور ا ییای می مواد ش

  ل ی است که بدنت را تش  ییمای مواد ش  نیاز ا  ریوجود دارد که عاشق من است و آن غ  یز یچ   ی   در تو  پس

از جهان    عن ی  ییسوی است. اگر از ب  جاناتتیاز ه  ر یغ  ، هست  دهیاست که با آن همان   ت یاز فکرها  ر ی. غدهد م

  . میشناس را م   یورآن  یما غذا عن یبه تو علف نداده است، غذا نداده است  بیغ

که    میااز آن. بارها گفته   می کن شنو وجود دارد که هرلحظه استفاده م و سوت   نیب جنس عدم   ی در ما    واقعاً

 شنود؟  م  سوت را چه   شنود، گوش م  نیمن را ا  یهاحرف   د،یشنو من را م  یهاحرف   د،یشنو شما سوت را م

  .  شنود است م هشما که خداگون  جنس اصل نی هم شنود، شنو مسوت  نیسوت را هم

رزق شما    گفت که امروز م  ،غذا نگرفت   ،علف نگرفت  ب یغ  یاز فضا   عنی  ،جهت یب   ،ییسوی تو اگر از ب  دیگو م

آن  م از  آن   یطور چه   د،یآ ور  جانت  است؟  چشم  مانده  آن   چشم  عن یور  ما  م جان  نگاه  زور    کند، ور  به  ما 
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که    میگردان . دوباره ما به زور برم ورنآ  گردد دوباره برم   . عه، اینجهان را نگاه کن  این  مییگو م  م،یچرخاند

بخواه    زندگ   نیواکنش نشان بده، مقاومت نشان بده، از ا  ن،یرا بب   ندیب که ذهن م   ی زیجهان را نگاه کن، آن چ 

  .فتیبه زمان ب فت، یب ندهیبه آ

خودت را    وقت  ،کن نگاه م  یوربه آن   اصال. تو  ستی ن  یطورن یا  فهم م   ، ذره فضا باز کن   ی نه،    دیگو م 

  که.   میدان را ما نم  ها ن یب او من است، خُ  یسوچشم جانت به  د؛یآ به سمت جهان دردت م چرخان م

  :  طورن یهم

 ا یآن غالم، قصه  «نوشتنپادشاه.»  یِسو  ی نقصانِ اجر تِیش  

  ) تری(ت

 یاکه ما نامه   لیدل  نیپادشاه که درواقع به غزل مربوط است به ا  ی سو  یر جنُقصان ا  ت یآن غالم قصۀ شا  نوشتن

  ن یا  م؛یبه خدا نوشت   عنی  م یو ناله که به شاه نوشت  تی اش شاذهنمان است، همه   یمحتوا   م،یکه اآلن نوشت

اش و درد و فالن همه   تیو ناله و شا  دگینام همانهرچه که درونش است، به  م،یکه اآلن درست کرد   ذهنمن 

خداوند  ستۀینامه شا  نیا  قتاًی که حق  دیگو م  تیچند ب  نی به خداوند. اآلن در ا  میرا ما نوشت  نینامه است؛ ا  ی

    ؟است تو نوشت 

  د یگو هم ماینجا    . اآلنزندیر کثافت م   »ی«در چنان آب  دهند،  رو را نشان م   نیا  »یی«چنان رواست که با    ادتانی

تو فکر    عنی  ؟ که تو نوشت  سندینو را م  یانامه   نی چنبه خدا هم   سند؟ینو نامه را م  نیکه واقعاً به پادشاه ا

  ند؟ یب تو را نم  تیدارد که وضع   نایچشم ناب  قدرن یاست؟ ا  م ظال  قدرن یاست؟ ا  سوادیب  قدرن یخداوند ا  کن م

  ؟ نوشت   چ  نیبب  ،بخوان نینش و نامه را نم کن پس تو چرا به خودت نگاه نم

اش  که شاه همه   می نوشت  یزینوشته شده؟ ما چه چ   یز یچه چاینجا    ناظر چرا به ذهنمان،  یاری عنوان هشما به   عنی

  .خواند نامه را م نیخداوند ا عن ی. هر لحظه شاه خواند م

  شاه است؟  ستهیشا این دینی واقعاً بب  دیگو موالنا م د،یرا بخوان  نیحاال شما ا دیگو م

  آن غالم   یِکوته کن برا قصه
  امیست او پشَه برنوشته یِسو که

  ) ١۵۶٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی ،مثنوی (مولو



ۀ   برنامه             Program # 899                                              ۸۹۹مشار

  61صفحه: 

  ن یو ک  پر جنگ و پر هست یقصه
  ن یشاه نازن شِیپ فرستدم

  ) ١۵۶٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی ،مثنوی (مولو

  نگر یست، اندر ونامه کالبد
  شاه را؟ آنگه ببر قیال  هست

  ) ١۵۶۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی ،مثنوی (مولو

  سد ینو م  ر ی. به امسدینو به پادشاه م  یانامه   یغالم   نیغالم را بو. چون ا  انیقصه را کوتاه کن. جر  دیگو م

  خالصه؛  تیکه وضع من خراب است و شا

بر که، نامه را، نامه   کند خودش فکر م  شِی. پدهد و جوابش را نم  خواند و شاه م دهندم  برند نامه را م  بعد

خدمتکارانِ شاه از بس حسود هستند، نبردند دست شاه برسانند؛   دانم اگر داده، آن آشپز، نم  ایاست،    نَبرده

بابا    ند،یگو وبِر شاه مدور   کند، اصرار م  لیکه، خ   دیگو . خالصه آخر سر مرسدنامه به دستش نم   جهیدر نت

  . دیبده نیبه ا یجواب ی

.  ستیرا بده، آن را بده. به فکر من ن  ن ی. اهاست دگ یاَش فکر همانهمه   ن ی. ابندۀ من احمق است  نیکه ا  دیگو م

  ام را ندادند.نامه  دیگو غالم م نیا سوت است. ول  نی. جوابش هم نیجواب ندارد ا

  د یگو دارد م   دستش نرسد. ول  که  ستین   یطورنیا  خواند، خداوند نامۀ شما را هر لحظه م  دیگو م  نیبنابرا  پس

  او هست.  قینامه ال نیا نیبب

  .  نیو ک  است؟ پر جنگ و پر هست  یچه جور  قصه

است. پر    نهی پر از حس وجود است. پر از ک  یعن   ما انسان  لیعنوان انسان، تمث ما، به  میکه نوشت   یانامه   نیا  در

. و  ینداد  خواستم،  را م  نی. ا کردم را م  کار ن ی. اگر من بودم امی. ما بلد هست ستی است. که تو بلد ن  زهیاز ست 

  . نیشاه نازن شیپ فرستد م

  ق یشاه است؟ ال  قیال  نیا  اینامه است، به آن نگاه کن. آ  ذهنذهن، من   نیا  عنیکالبد    ایکالبد    نیا  دیگو م

  خداست؟ آنگه بِبر. 
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  رو نامه را بشا، بخوان  ییگوشه
  که حرفش هست در خوردِ شهان؟  نیب

  ) ١۵۶۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی ،مثنوی (مولو

  نباشد درخور، آن را پاره کن  گر 
  و چاره کن   سینو ر ید ینامه
  ) ١۵۶۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی ،مثنوی (مولو

  تن زَپ مدان  یفتح نامه یل 
  ان یع یدیهر کس سِر دل د ورنه

  ) ١۵۶٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی ،مثنوی (مولو

  : مفت، آسان. زَپ

ومینامه نوشت  حاال  مفت،آسان.آسان،    َزپ، یعنعن ینامه را،    نیکه ا  دی. اآلن موالنا به شما ب    ذهنت را باز کن

  . می نیبخوان بب

کن. نامه را بخوان.    ییبِن. به صورت حضور ناظر به ذهنت نگاه کن. فضا گشا   خلوت  عنی  ،رو»  یی«گوشه 

نامه شاه جهان هست؟ به خدا هم    عنیشاهان هست؟    در خُوردِ  که در آن نوشت  ییزهایآن چ  نیبب  یاچون 

  کار را بِن.   نی أ . و چاره سی بنو  رید  ۀنام  ی آن را پاره کن.    ست؟ین  ستهیشا  ست،ی ! اگر در خُورد نسند؟ینو م

   هر کس   وگرنه  ، تن َزپ مدان»  یفتح نامه    ی«ل.  دیکار کن  دیبا  ستیمفت ن   ست،ی  تَن آسان نٔ گشودنِ نامه   اما

  است. تینهای ب یگشوده هست.  یفضا  ی که  دید م هر کس عنی. دید سرِدل را م 

نامه    نیاست. ا  نیو ک   که پر از هست  م ینامۀ بد نوشت  ی و    ها، دگ یهمان  نیبه ا  م یدیما سفت چسب   وقت   ول

 ه یهم آ  نی. استیخدا ن  ستهی بد است. شا  ل یخ  مان از اول زندگ  میکه ما به خدا نوشت  یابد است. نامه    لیخ

  است:

 ايها الَّذِين آمنُوا اتَُّقوا اله ولْتَنْظُر نَْفس ما قَدَّمت لغَدٍ   «يا
ۖ

  » .تَعملُونَ بِما خَبِير  اله انَّ ۚ◌  اله واتَّقُوا ◌

بايد بنگرد كه براى فردايش چه فرستاده است. از خدا ايد، از خدا بترسيد. و هر كس كسان كه ايمان آورده  «اى 

 كنيد آگاه است.» بترسيد كه خدا به كارهايى كه م  

  ) ١٨ هی)، آ۵٩سوره حشر ( م،ی(قرآن کر
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آگاه    د،یکن که م  ییترجمه کردند. که خدا به کارها  دیاتَّقُوا است. بترس   همانباز هم    نی. البته ادیخدا بترس  از

  مواظب باش.  عن یواقعاً  آمده ول در فارس  دی بترس ای  دیکن ز یپره اتَّقُوا به معن است.

ها  مانک   انِی دارند. مثال م  اصطالحات خاص  اتَّقُوا  نیهم   یبرا   یمعنو  یهامختلف جهان گروه   یهاقسمت   در

انگل  ندیگو م به  باش.  ذهنت  یwhatch your mind«  :ندیگو م  سیمواظب  امؤدبانه   عن »   ن یاش، حاال ما در 

  هستند.  یتری کارآ اریبس دیشا  الفاظ، هان یاتَّقُوا؛ ا ا یاَنْصتُوا  میاصطالحات موالنا دار

  ست ین   یطور آن    ول  کنند ترجمه م  دیبِترس   کن. به معن   شیمواظب باش. مواظب ذهنت باش. تماشا  عنی  اتَّقُوا

  . میاز خدا بِترس دی با ا ی .میبِترس  دیما با دیآ م ی ر یش ی که مثال فرض کن 

  سند؟ ینو است که به شاه م یانامه واقعاً نامه  نیشما نامه را نگاه کن. ا ها،ت یب کهن یگفته، هم اینجا  کهن یهم 

  بشادن چه دشوارست و صعب  نامه
     مرداَنست، نه طفالنِ کعب  کارِ

  ) ١۵۶٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی ،مثنوی (مولو

  م یابر فهرست قانع گشته جمله
  میادر حرص و هوا آغشته زآنکه
  ) ١۵۶٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی ،مثنوی (مولو

  عامه را  آن فهرست، دام باشد
  چنان دانند متن نامه را  تا

  ) ١۵٧٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی ،مثنوی (مولو

  مشغول هستند.   یکه به باز کعب: اطفال طفالنِ

  . میکن م  یگردو باز  ختند،یر  مانب یاست که در ج ییگردوها نیآن هم  رید یجور  یطفالن کعب،  

بچه  میقد و  بود  باز   یهاکعب  آن  با  طفالِن کعب،  کردند م   یروستاها  به    بزرگسال  یهاآدم  عنی .  هنوز  که 

  مشغول هستند. بالغ نشدند.  ها دگ یهمان 

مردان    واقعاً   نه   عنیاست. کارِ مردان است؛ مردان    مشل  کارِ ،  «نامه بشادن چه دشوارست و صعب» :  دیگو م

عقل او     بالغ شده ول  که به لحاظ جسم   بزرگ است. چه زن، چه مرد. نه آدم  یِها در مقابل زنان. کارِ انسان 

  ست؛ ی. طفالنِ کعب نستین  ذهن یهاکارِ من   عن یاست.   ذهن عقل  نیهم
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باشد.    یطور نیا  دیاست. مدلش با  یطور نیا  لمیباشد. اتومب   یطور ن یا  دیبا  نمی ماش  دیگو که مثال نشسته، م   کس

  . ریمشغول هستند د که مردم به آناست  ییزهایچ  نیهم عن یکعب  هانیباشد، ا یطور ن یا دیساعتم با

کتاب مثال   نیا ند یگو م  م،یکن  . کتاب فهرست دارد. اول که باز ممیاکه همۀ ما به فهرست قانع گشته   دیگو م و

  است. فصل اول؛ فصل دوم؛ فصل سوم.  نیموضوعاتش ا

.  خوانند ها فقط فهرست را مهمۀ انسان    عنیکتاب را نخواند.    ریفقط فرض کن آن قسمت را بخواند. د  ی

ن  ول بنابراستیفهرست خودِ کتاب  م  ی زیآن چ   نی.  م  د،یگو که ذهن  اشاره  اصل   کند دارد  با    به کتابِ  که 

  .کتاب را بخوان ،کن فضا را باز  ی برو دیبا بخوان . اگر بخواهشود باز م ییفضاگشا

  عنی علت است که در حرص و هوا آغشته است.  ن یصورت به ا نیفقط به فهرست قانع شود. در ا  اگر کس ول

و    سطح  ییزهایچ ی جهیما؛ درنت  م یخواه ها را م آغشته است. آن   ها دگیهمان نی هم   یهابه حرص و خواستن 

که با    فاتیتوص  نی. هم مییگو بود. فهرست را م  نیبه اکتاب را خواندم، راجع   نیبله من ا  ر؛ید  میی گو م  ذهن

  . میکن ذهنمان م 

  ی در ذهن چه خبر است؟ چه باورها   یوا مینیب به صورت حضور ناظر م  میکن است که فضا را باز م  موقع ی

  نده یدر آ   منف  یزها یچه چ  د؟یآ هر لحظه سرم م   منف  یدارم؟ چقدر من درد دارم؟ چقدر فکرها   یاده یپوس

    کنم؟ م  نیبه خودم تلق  منف یچه فکرها  کنم؟  م  نیبشیپ

   فهرست گفته، انسان ممن است فکر منف   موقع ی.  خوانم کتاب را دارم م   نم،ی را بب   هان یاست ا  موقع ی

فرق   ن یداشته باشد. ا  . انسان ممن است فکر منف ری د  میدان را م   نیهم داشته باشد. بله فهرست است، ا

رنجش مربوط    نیاست، ا  زی فکر مربوط به آن چ   نی. انیرا بب    منف  یفکرها   واااای  .دی کتاب را باز کن   کهن یدارد با ا

  خودِ کتاب است، متن کتاب است.    نیرنجش دارم، ا همهن یاست. ا زی به آن چ

«تا  دارند، به فهرست مشغول هستند.    ذهنمردم، عموم مردم که من   ۀ، عامعامه را»  آن فهرست، دام   «باشد

  کتاب.  عنیاست، نامه  نیم هممتن کتاب ه  کنند ، فکر مچنان دانند متن نامه را»

تن را نگاه کن،    ۀبه وحدت برسد. نام   دیانسان با  ام،دهی ام، من به وحدت رسام، به خدا زنده به حضور زنده   من

  .  نیبب  ریکه با چشم د شود م دهید درون موقع  نیباز کن نگاه کن، درون را نگاه کن، ا
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نورِ    ، کردن آبِ زندگ  ف ی که از کث  چشم  ند؟یب اصال نم  ند، یب است که دائماً بد م  آن چه چشم  گفت م   امروز 

  ی برا   م؟یزن چرا حرص م   ،ی ماد  یِزها یکه از حرص زدن به چ   . چشمدیآ دست مبه   زندگ  یِاریهش  ، زندگ

   به زندگ   م یآور دست مرا به  دگ یآن همان   مییگو م   کهنی ا  ی برا  م؟یزن . چرا حرص ممیهست   دهیبا آن همان   کهنیا

  ی . تمام فکرها میخواه لحظه مبههوا، لحظه  ،ذهنمن  ۀلحظبهمرر، لحظه   یهاخواستن   عنی. هوا هم  میرس م

  مربوط به حرص و هوا است.   شود سرهم با سرعت رد م ما در ذهن که پشت 

  کن سرنامه را، گردن متاب  باز
  واب سخن، واله اَعلَم بِالص نیز

  ) ١۵٧١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن عنوان چو اقرارِ زبان   هست
را کن امتحان   نهیس ینامه متن  

  ) ١۵٧٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  موافق هست با اقرارِ تو؟ که
  وار نَبود کارِ تومنافق تا

  ) ١۵٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نکن،    نکن، سرکش  چ یاست. نامه را باز کن، کتاب را باز کن. فقط به فهرست قانع نشو و سرپ  منافق   ن یهم

م  بنابرادانم نگو  ا  نیا  نی.  واقعاً  داناست.  خدا  فقط  درست   راه به  بدان که  و  بشنو  را  اَعلَم   نیسخن   هالو»

فکان  از کارِ قضا و کن   یخبر  دیکن م  ییفضاگشاشما    کهن یا  یاست، برا  یاصطالح جالب  لیخ   نی، ابِالصواب» 

  .  دیندار

  ما؟    میدان م   ی. چجوردیگو واقعاً دروغ م  دانم، من م  دیبو  . اگر کسم یکن م  رییتغ   یچجور   میدان اصال نم  ما

  گذرد؟  از ذهنت م   دهیهمان   یِ چه فکرها  ، منف  یِچه فکرها   ؟ی شد  ده یهمان  ییزهایبا چه چ   ن یرا باز کن، بب  نامه 

فقط    و درست  شده. بدان که به راستگشوده   یِ را بذار فضا  توجهت   ها بردار.فضا را باز کن و توجهت را از آن 

فهرست است.   دیگو ها مثل اقرارِ زبان است. زبان هرچه م ها و فهرست عنوان  نیکه ا دیگو خدا داناتر است. م 

  نوشته شده.   هان یکتاب ا نیدر ا میی گو که م است ن یهمان عناو عن یجزء فهرست است،   مییگو هرچه ما م



ۀ   برنامه             Program # 899                                              ۸۹۹مشار

  66صفحه: 

ا  نیا  ییگو که به زبان م  ییزهایبا آن چ  نیرا امتحان کن. بب  نهی س  ۀمتن نام  اآلن  که ن یدرون موافقت دارد؟ 

  ، ییگو که به زبان م   یزیتو با آن چ   ۀ نیدر س   قتاً یحق  ام،ده یبه وحدت زنده هستم من، به وحدت رس  مییگو م

    خوانند؟ با هم م هانیا

است، با   ریجورِ د  یدرونِ ما  ایاست؟  یطورنیدر دروِن ما هم ا قتاًیما حق مییگو که به زبان م  ییزهایچ آن

  وار است.  کارِ ما منافق مییگو ما؟ اگر م  م ییگو م  ریجورِ د  یزبان 

آقا، نه درد دارم، نه    ستی. نمی وجود دارد، در ذهن ندار   دگیهمان  نه ی در س   عنیمنافق    ر،یاست د  ن یهم  منافق 

مثل من کار    شود عارف م   آدم وقت   ر یچه کار کنم؟ د  یخودم کار کنم، آقا برا  یِرو   دیدارم، نه با  دگ یهمان 

  را امتحان کن.   نه یس ۀالزم ندارد که. متن نام  رید

هالواب: خداوند به راست ولَم بِالصاَع  و درست  .داناتر است  

    نکن. چ یسرپ  عنی متاب  گردن

  ی بر م بس گران جوال چون
  ی بنگر  یکم، که در و  دینبا زآن

  ) ١۵٧۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در جوال از تلخ و خَوش؟  یچه دار  که
  را، بش  دنیارزد کش هم  گر 

  ) ١۵٧۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کن جوالت را ز سنگ   خال  ورنه
  و ننگ  اریب نیخر خود را از ا باز

  ) ١۵٧۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .کردند حمل بار درست م  یپارچۀ خشن برا  ای می از نخ ضخ  ست،یچ دیدان بزرگ که م سۀ یک  نیهم  جوال

  باشد.  نیا دیکم باکمتر باشد، حداقل، دستِ دی از آن نبا عنیکم   دینبا زآن

با    میکش م   م یو دار  میختیدردها را ر   م،یخت یرا ر  ها دگیبزرگ همان   ۀسیکه اگر ما در جوال، در ک   دیگو م  پس

  د ی خواه . شما نممیکش م  می چه دار  مین یبب   مینگاه کن   دیحداقل با  ست؟یکه در آن چ  می نگاه کن  دیخودمان نبا

که من    ذهن   رِیتصو  نیا  یِدار نگه  یبرا  رونیاز ب  دیآ که م  ییفشارها  تان،یها دگیهمان  تان،یدردها  نی سنگ  رِیز
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  ی طور ن یبوده، مردم من را ا  یطورن یرا گفتم، اقرارِ زبانِ من به مردم ا  هانیمن به مردم ا  نند،یبب   یطور ن یا  دیرا با

  است.   همه فشارِ روح  هان یکنم، ا  زندگ  یجور ی دیمن با شناسند، م

هست، چقدر حضور    آور خوش   زیخوب هست؟ چ   ز یجوالِ تو چقدر چ  نیکه در ا  ؟ وال نگاه کنج   ن یدر ا  دینبا

  تلخ هست؟ چقدر درد هست؟   ز یهست؟ چقدر چ  یهست؟ چقدر ن

جوالِ    یآدم عاقل،    ی.  یبر سنگ م  یکن. تو دار   بش ببر، حملش کن، وگرنه جوال را خال   ارزد م  اگر

  ببرد؟ پر از سنگ؟ حاال پر از جواهر باشد بله.  کند پشتش بار م  ییلویپنجاه ک 

. شما نگاه  مزدی کارِ ب   عنی  ار یننگ و ب  ۀ کلم  نیا  نیمفت بخر که ننگ است. پس بنابرا  حمال  نیرا از ا  خودت

را به   چقدر زندگ   م،یکن م  ییچقدر کارافزا  م،یکار چقدر بادام پوک م  م،یکن م  مزدیما چقدر کار ب  د ینی کن بب

ندارد.   یاجه ینت چیه ستیو واقعًا کار ن میکن کار م  سخت میکن فکر م  میکن چقدر کار م   م،یکن م  لیمسئله تبد

که شعور خدا را دارد،   انسان ی یننگ است، برا نیو ا  دیگو . میز یچچ یه جهینت رود، وقت، زحمت، عمر م

  ننگ است. اصال درد حمل کردن ننگ است.  نیا کند، م  دارد، از آن استفاده به عقل کل دسترس

ادامه   زالیال  سببِی ب  یِشاد   ۀ به چشم   میتوان ما م   وقت انسان    م،یاز آن استفاده کن   م،یزنده بشو  داِر زندگ و 

ماه فقط از آن مسئله و  یبعد از  ، یغمناک باشد، ننگ است. وقتش را، تمرکزش را، توجهش را بدهد به کار 

که   مییگو که م  میزن هم که امروز م   حرف  نیبند. اصال هم  زهی . انسان جنگ بند، انسان ستدیایب  رونیدرد ب

مردم  خواهم است، وقت تلف کردن است، از دست دادن فرصت است، که من م ییکارافزا دنیزیبا بزرگان ست

  .  رمیب رادیامثال به موالنا  توانم بدانند که من م 

  ن ی . آقا ارمیب  رادیا  توانمبه موالنا هم م   باسوادم، حت   دانم را از من داشته باشند که من م   ذهن  ریتصو  نیا

    ؟ کن چه خودت را بدبخت م یاست، برا  ییکارافزا  نیاست؟ ا ذهن ریچه تصو

  د یکش د یباجوال آن کن که م در
    دیسلطانان و شاهانِ رش یِسو

  ) ١۵٧٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

سلطانان و    یِسوحضور را بذار. شما به   یِار ی است، که فقط هش  دنیکش   ستۀیجوال آن مواد را بذار که شا  در

  د؟یبر زنده به عشق چه م  د، یرش  کننده،تیشاهانِ هدا
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را؟ سوادتان    تان ذهنمن   د؟یبر او، چه م   شِیپ   دیبرو  دیخواه  فرض کن زنده است م  د، یموالنا برو  شِ یاگر پ  شما  

  د؟ یکه نوشت یانامه  نیدردها را؟ هم  ن یرا؟ هم   ذهنمن  یرو   نیهم د؟یبر خدا چه م ش یرا؟ پ

  ی که شما اگر به خدا معتقد  دیگو م    حضرت عل  عن ی  نفر به مرتض   ی که    میقصه هم بخوان  نیاز ا  د یبده  اجازه

  . یتا من بفهمم واقعاً معتقد  ن،ییبپر پا یبلند  یاز باال کند، و او تو را حفظ م

  م؛ی بخوان دیاجازه بده 

  عنود ی یرا گفت روز   مرتَض
  خدا آگه نبود میز تعظ کو
  ) ٣۵٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بس بلند  یو قصر سِر بام  بر 
حق را واقف  حفظ  هوشمند؟  یا  

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

   و غن ظَستیاو حف  ی: آرگفت
   و من  ما را ز طفل  هست

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

  معاند  گر،زه ی: ستعنود

اتفاق  مقاومت دارد درمقابل کند، م زهیاست که ست ذهنمن  نیهم گر،ز یست معنعنود به گر،زه یست عن ی عنود

  داشتن.  ی کار عن یهم مقاومت داشتن،  میلحظه، و گفت  نیا

بابراساسِ قضا و کن   اُفتد که م   اتفاق  االصول عل    یی فرمانروا  طۀیدر ح   دیرا بذار  نیا  دیفَکان است، شما 

  . کنم ن فضا را باز م، من توکل دارم و ماَعلَم بِالْصۈاب»«واله    دییبو دیو شما با دیخداوند و فضا را باز کن

«آن  اول،    ت یهمان ب  د،یباش  گرزه یو ست  دیو اگر ش داشته باش  کند دارد کار م   یی روین   یکه    دانم من م 

آمده    معن   نیبه ااینجا    خدا. ول  داشت خدا و بزرگبزرگ   عن یخدا    م یتعظ  خدا آگه نبود،»   م یشخص از تعظ

  م ی تسل  عن یشده بند،  گشوده  یعقل فضا   میتسل  دیلحظه عقل خودش را با  نیکه در ا  دانست که آن شخص نم

  ذهن من   جهیدرنت   دانست، را نم نیا  ست،یفکان هست و دستِ عقل من ن لحظه دست قضا و کن   نیخدا کند. ا

  داشت.
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 ن یا  ر،یگفتم د  ،عن ی  خدا آگه نبود،  میشخص از تعظ  نیگفت و ا  گرزه یست  ی  یرا روز   : حضرت عل دیگو م

  د یلحظه با  نیکند، در ا  ییلحظه فضاگشا   نیسجده کند، در ا  دیکه با  دانست نم   عن یمهم است،    م یکلمۀ تعظ

را با   اش ذهنو عقل من   اوردیشده بگشوده   یفضا   نیرا از ا  عقل و خردِ زندگ  دیلحظه با  نیبشود، در ا  میتسل

  . زند حرف م اش ذهناز من  جه یدرنت اورد،یلحظه ن نیمقاومت به اتفاق ا

  ی ا  کند که خداوند تو را حفظ م   یدار   دهیمثل بام و قصِر بلند، واقعاً عق  ،یبلند برو  یِتو جا   ایکه آ  دیگو م

  . دیگو هوشمند؟ تازه هوشمند هم م

حق را واقف  «حفظ   دارنده است و غَنگفت بله او نگه   ،ی گفت آر  هوشمند؟»  یا    ،عن یهست  ندارد    یاقه یمضا

اگر من فضا باز    عنیجالب است.   ل یهم خ   و من  طفل نی. او من  ما را از طفل   ما را، هست  کند او، حفظ م

  د ینیحاال بب   ،کند داشتن من را حفظ م  بودن و من   ذهناز من   عن یخدا آگه باشم، از طفل بودن،    م یکنم، از تعظ

  . دیگو چه م شانیا

  ز بام  نی: خود را اندر افکن هگفت
  کن به حفظ حق تمام  یاعتماد

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

  تو  قانِیگردد مرا ا نیق ی تا
  اعتقادِ خوِب با برهانِ تو  و

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

  گفت: خاُمش کن، برو  رش یام پس
  جرأت گرو  ن ینگردد جانْت ز تا

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

  ن یقی: اعتماد، باور، قانیا

  . نیقیاعتماد، باور،  عن ی قانیا پس

تو    ییگو . مر نمنییپا  ندازی بلند خودت را ب  یِجا   نیاست تو از ا  یطور نیکه حاال که ا  دیگو آن شخص م  پس

خودت را از باال و    ینداز یب  ، را بن کار ن یتو ا اگر ن؟ یزم   گذارد م  آورد  م رد یگ خداوند تو را م  کند، را حفظ م 

  . یدار  ن یقیکه تو هم واقعاً  شود م  نیقیبه برهانِ تو و مرا  کنم م دایمن اعتقاد پ   صورتن یدرا ،زنده بمان 
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از    بیترت  ن یوگرنه جانت به ا  یگفت که بهتر است خاموش بشو   شانیبه ا   علِ حضرت   عن ی  گفت:»   رشیام   «پس

  خواهد رفت.  نیب

  د یگو نه. م   کنم، م  میدون  ریبا شمش  ها بزنحرف   نیکه اگر از ا  دیگو نم  جرأت گرو»  نی«تا نگردد جانْت ز  البته

  خواهد مرد.  جانت ، یدار  ذهنجلو، پس تو من  یروش و سب بِرو  نیکه اگر با ا

خدا، تو    میلحظه در مقابل تعظ  نیدر ا  کن جرأت م  ی تو دار  کهن یا  ی، براجرأت گرو»  نینگردد جانْت ز  «تا

زندگ   ، فضا بازکن  کهنیا  یِجا به جرأت    هان یا  ،زن حرف م   ات ذهنبا عقل من  یدار  ، استفاده کن   از خرِد 

است که    نی. جرأت عبارت از امیجرأت دار  ذهنمن   عنوانِه ما هم ب  ،ذهن  یِهامن همۀ    کهن یا  عنیاست. جرأت  

از    عنی جرأت است.   نیا د،ی گذار شده را کنار م گشوده  ی لحظه، عقل فضا  نیدر ا دی ریگ شما عقل خودتان را م

  جرأت است. نی است، ا ذهنکه مالِ من  می از عقل خودمان استفاده کن م،یاستفاده نکن   عقل زندگ

  دهد،  م  حیخودش توض و

  رسد مر بنده را که با خدا   ک 
  آرد ز ابتال؟ شیپ شی آزما

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

  زَهره باشد کز فُضول  را ک بنده
    گول ؟ جیگ  ی حق کند ا امتحانِ

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

  کو امتحان   رسدخدا را م آن،
  با بندگان  آرد هر دم شیپ

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

ک لحظه درحال نیحق به بنده داده شده که ا  نیا ذهنِ من که  دارد خدا را امتحان کند که ما م میکن .  

  رسد مر بنده را که با خدا   ک 
  آرد ز ابتال؟ شیپ شی آزما

  ) ٣۵٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی اگر نکرد   ، یکه وجود دار   شود معلوم م  یکرد  میکار را برا  نیاگر ا  کنم، م   شیخدا حاال من شما را آزما  که

  ها؟ ن یچه ا  عنی. رید ز یچچیکه ه  ی کار را بن، ندار ن یا یاگر من را دوست دار  ، ستیکه ن شود معلوم م

ک  فُضول   ی دارد از رو   بنده جرأت  سرگشته. گ  یلحظه، ا   نیخداوند را امتحان کند در ا عن ی  ج یاحمق    شرس

  نادان. عن یبرگشته، گول هم 

سرگشته است،    ر،یاست د  یطور نیا  ذهن. چون من یی گو چه م  ستیمعلوم ن  ها ه نادان که مثل مست   یا

را،    دگیهمان  نیلحظه ا  نیا  زند، را م  دگ یهمان   نیلحظه ا  نیا  زند، را م   دگ یهمان   نیلحظه سرش حرف ا  نیا

گول    دیآ م   ذهنها از من صحبت   نیا  ردندا  است و چون اساس  جیگ   زند، مختلف م  یهانک ی ع  کهنیمثل ا

  است، نادان است. 

را  نیا  دیگو م امتحان کند، بب  حق خداوند است که بنده  آ  ندی هرلحظه  امروز هم    از جنسِ  ایکه  او شده؟ که 

خداوند سد     خواه تو م  تو.  یجلو   بندد را م  نیوگرنه سد ذوالقرن  دهد تو را راه م  ی و از جنس او شد  میداشت

  از امتحاِن او قبول بشو.  هلحظبهنکنند، لحظه  تتیاذ  ها دگی که همان تیببندد برا

او    عنیمرکزمان،    میآور عدم را م  م،یکن ا باز مکه فضا ر  هرلحظه  .ییلحظه؟ فضاگشا  نیدر ا  ستیاو چ   امتحانِ

مقاومت    دهد که ذهنمان نشان م  ی زی. هرلحظه که به چ میشو از امتحان قبول م   م یمرکزمان، دار  م یگذار را م

از    میشو م  هرفوز  کند م  ری که جهان ما را تسخ   میشوجهان م   نیا  قربان  عنی  میشو اتفاق م  و قربان   میکن م

  .کند لحظه او امتحان م بهلحظه  پس امتحان،

نامه اصال    نیا  م،ینامه نوشت   یشار است، گفت    رِیاو ش   میلنگ هست   یدوتا قسمت قبل گفت که ما آهو  در

  ی نامه را پاره کرد   نیا  دیگو امتحان م  ست؟یچ  امتحان  .میقبول بشو  ش یچه بِرِسد که از آزما  ست،یشاه ن  قیال

  .  یشو خُوب رفوزه م   ،ینه نکرد  ؟ سیمن بنو لۀیوسبه  رینامۀ د ی

  کو امتحان   رسدخدا را م آن،
  با بندگان  آرد هر دم شیپ

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

     بخش سوم انيپا   
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 توان که تو م   دیگو م  حضرت عل  عن ی  به مرتض   ذهن من   یکه    میکرد صحبت م  یابه قصه راجع   میداشت

  شان یتو و ا  قانِیبه ا  کنمم   نیق یداشت، من  و خدا تو را نگه    یکه اگر نمرد  ن،ییپا  ینداز ی ب  یخودت را از بلند

   عن ی  و طفل  ، من  عن ی  ت،یاست مرا از من  هاست و حفظ کنند  غن  زندگ  ایکه بله، خداوند    دهند جواب م 

از    دارم داشته باشم، فضا را باز نگه م   ذهنمن من   گذارد نم  عنی  کند حفظ م  یبودن، عدم بلوغ معنوناپخته  

لحظه   نیکه عقل خدا در ا دانست نم   عنی خدا آگه نبود،  م یشخص از تعظ نیا دیگو . و مشوم م  یجنس معنو 

  م، یریشده را بگشوده  ی و عقل فضا  میعقلمان را رها کن  د یما با  شهیچربد، هم  به عقل ما م

را ندارد که خدا را امتحان کند، بله خدا هرلحظه بنده را امتحان    نیادامه داد که بنده حق ا  یطورن یو هم  

گرچه قصه کوتاه است، موالنا    قصه، درواقع  یۀنه؟ و بق  ای  شود م  داریب  که دارد از خواب ذهن  ندی بب  کند، م

  کوتاه.  ۀقص  نیاز ا کند م  یریگجه ینت

  آشار  دی به ما، ما را نما تا
  در سرار  دهی از عق  میچه دار که

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

  آدم گفت حق را که تو را  چیه
  جرم و خطا؟   نیکردم در امتحان

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

  حلْمت شَها تِیغا نمیبب تا
  که را؟ ن؟یکه را باشد مجالِ ا آه،

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

کلمات    نینوشته، ا  یبردباراینجا    در واقع البته  ،ییفضاگشا  عنیمرکزِ انسان. حلْم    ای خانه، دل  : باطن، نهان سرار

فرق    دیاحتماال با صبر با  قی دق  بار بردن، و حاال در بررس  عنی  یکار بروند. بردباربا مالحظه به   خُرده  ی  دیبا

ما را    که زندگ  دیگو . پس ممیریگ م  ییفضاگشا  حلْم را به معن  م،یبر کار م داشته باشد، حاال ما صبر را به

  ما را به ما نشان بدهد.    هرلحظه کند، امتحان م

  آشار  دی به ما، ما را نما تا
  در سرار  دهی از عق  میچه دار که

  ) ٣۶٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ا ی   میعدم دار م؟یدار  دلمان چه   ۀخانمرکزمان عدم است، در نهان  ایدر مرکزمان    که سرار را به معن  میکن   فرض

که در    میریب  اصطالح آن جنس چه به   م،یریچه فکر ب  را به معن  دهی، عقسرار» در    دهی«از عق پس    م؟یجسم دار

خودِ اوست، چقدر ما از    ایما، آ   یِمرکز  ۀما، در هست  ۀخاندر نهان   ندیبب   خواهد م  ن یمرکزِ ما هست، پس بنابرا

    م؟ی جنس او هست

که    نمیبب  کردم خطا تو را امتحان م   نیمن در ا  ایگفت که خدا  ای که آدم که خطا کرد، آ  دیگو م  دهد م  حیتوض  و

  است؟  عی تو چقدر وس ییاست؟ فضاگشا  عیتو چقدر وس ۀتو، حوصل دانِنه یچ نیا

   ذهنمن   نشِی که ب  نشیب  نیاز ا  کند و انتقاد م   کشَد دارد؟ آه م  جرأت را چه کس   نیمجال، ا  نیکه ا  دیگو م

  ر یز  م،یرو نم  رمانیبارِ تقص  رِیکه ما ز  میبر کار م هم به  یرا ما معموال در رفتار عاد    ذهنرفتارِ من   نیاست و هم

چار    د،ییگو شما چه م   می خواستم ببن  ایکه امتحان کردم شما را،    مییگو و مرتب م  میرو بار اشتباهمان نم

  د؟ یکن م

   هرحال در مقابل زندگ. بهمیو اشتباه خودمان را درست کن   میاشتباه کرد  مییگو از ته دلمان نم  مانهی صم  طوربه

   کس   عنی را،    طفل   ، » «طفل  دیگو م  شانیگانه است. البته افکِر بچه   نیهم   نیکرد. ا  شود نم  یهمچون رفتار 

  هفتاد شده هنوز طفل است.  ‐که سنش رفته شصت 

منظور نپخته بودن    » «طفل .  دانند مورد م   ن یدر ا  کاف ۀاندازهشت سال به ‐ها، هفت  از طفل    لیامروزه خ   ول

  است.   یو نابالغ بودنِ معنو 

سررهی تو از بس که آمد خ عقل  
  عذرت از گناه تو بتَر  هست

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

  او افراشت سقفِ آسمان  آنکه
  کردن او را امتحان؟  چه دان تو

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

  را   ر یندانسته تو شَر و خ یا
  را  ر یخود را کن، آنگه غَ امتحان

  ) ٣۶٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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هم که    یاست، عذر   جیندارد و گنگ است، گ  از بس که در فکرها گم شده و عقل  ذهنکه عقل من   دیگو م

است.    خواهد م بدتر  من   عنیاز گناهش  اشتبا   ذهنبا  ما  نم واقعاً  را  هم  می ریپذ همان  هم که    یعذر   شهیو 

جسم در مرکز ما هست. و     یکه    مینشدکه ما هنوز متوجه    دهد نشان م  نیبدتر از گناه است. ا  میخواه م

آسمان    شتریچه آسماِن درون را، و ب  دیریآسمان را ب  نیسقف آسمان را درست کرده، حاال چه ا  کهآن   دیگو م

آن کس   م،ی ریدرون را ب  که آسمانِ درون را باز م  ،ی  کند  وجود مدر درونِ ما به   تینهای ب  یفضا و آن    آورد

  تو را امتحان کند؟  دیاو با ای  د آن را امتحان کنیعقل کل دارد، تو با

به ضررت است.    ی زیچبه نفعت است چه   یز یچچه   دان نم   عن ی  ،دان و شر را نم   ریخ    ذهنکه با عقل من   تو

ها را  را که به ضررمان است آن   ییهاآن   م،یدان ها را به ضرر منفعمان است آن   که به  ییزهایعموماً ما آن چ 

    ی  خواه تو م   ،را امتحان کن   زندگ    خواه م  عبعد آن موق  ،دان را نم   نیتو ا  دیگو . م میدان م  رمانیخ

را. بهتر است که خودمان    رانینه د  م،یکن را نه خدا را امتحان م   ما نه زندگ  نیپس بنابرا  ، را امتحان کن  رید

   وقت   لرا امتحان کن، و  رانی، اول خودت را امتحان کن، بعداً برو د«امتحان خود را کن» .  میرا امتحان کن 

  : دیگو و دارد خودش م میشو لحظه رفوزه مبهکه از امتحان لحظه  مینیب م  میکن را امتحان م  مانخود

  فالن  یا یخود چو کرد امتحانِ
  ران یز امتحانِ د ییآ  فارغ

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

  ی اکه شردانه بدانست چون
  ی اشرخانهکاَهل  بدان پس
  ) ٣۶٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  که اله  ،امتحانیبدان، ب پس
  اه ینفْرستدت ناجا یشر 

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

  ،ی دار دست برم  رانیاز امتحان د  ، یدار    چه وضع  ید ید  ، یخودت را امتحان کرد    : وقتدیگو م  نیبنابرا  پس

از   عن ی  ،شر هست  ۀدان  ید یکه فهم   قرار گرفت  شیمورد آزما  قدرن یخودت را، ا  یکه امتحان کرد  وقت  ول

 ن یاهل ا  ، اهل شرخانه هست  ،هست   ییتای  یِدانست که اهل فضا   خواه  صورتنیدرا  ،هست   جنس زندگ 

    .ست ین تلخ  یِاهل جا  ،ست یجهان ن
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 اه» ی«ناجا.  فرستد شر نم  سبب،ی ب  یخداوند به تو، شاد  عنی  «اله»امتحان،    که بدونِ  دان را هم م  نیا  و

  . یسزاوار بشو  کهنی مفت، بدون ا  هوده،یب عنی

  ن یا  میریاندازه ب  میتوان با ذهنمان م  ایآ  م،یکرد  شرفتیکه چقدر پ  مینی بب  میشوپس ما هرلحظه امتحان م  

  ی از جنس شاد    عنی و    نیر یکه ما از جنس شر و ش   می فهم م   ییحداقل با فضاگشا   را؟ بارها نه. ول  شرفتیپ

  ن ی اول غزل هم هم  تی. بمیاکرده  نیزیجا  زندگ  یجا از ما غم را و درد را، به  لی. خمیستیاز جنس غم ن  م،یهست

  م، یکن معن  یطورنی ا میتوان م  ر،ید گفت را م

   ذهناصال من   ،ی بشو  دهیهمان  یز یچ  یبا    بتوان  کهنی ا  یفقط برا  ،یاگرفته   زندگ  یجاکه درد را به    کس  یا

  . شوند نم  دهیکه با درد همان  داند را و نم روشرشیخ  فهمد بشود. نم  دهیهمان  یز یچ  ی با  خواهد م

  از علم شاه   امتحان،یبدان، ب نیا
  اه ی نفرستدت در پا ،یسر چون

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

  ن یعاقل افکنَد درِ ثم چیه
  ن؟ی پر چم مستراح  انیم در

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

   آگه می گندُم را ح زآنکه
   نفْرستد به انبار که چیه

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

را بدان، بدونِ امتحان، علم شاه    نیا  نیادرار، پس بنابرا  نی کثافت، هم  عنی  نیگرانبها، چم   ،مت ی ق   عنی   نیثم

پست است، سزاوارش است،    یِدر جا   پست، اگر کس  یجا   عن ی  اه،ی. پافرستدمجلس نم   نییرا به پا  کس

د. اگر  دار  ذهننشده، هنوز من   داریب  کهنیا  لیدلبه  ده،ی زحمت نکش  کهنیا  لیدلبد است به  اش زندگ  اگر کس

عاقل،    ی  ای که آ  دیگو گرفته و بعد م  زندگ   یجادرد را به  کند، را اضافه م  شیدارد، هر روز دردها  ادیدردِ ز

.  فرستد  به انبار کاه؟ نه نم  فرستد اگاه م   می ح  ی گندم را    ا یکه،    اندازد نم  اندازد؟ بها را در مستراح مدرِ گران 

 ، زندگ  نیشدن به ازنده   ،حضور و زندگ   نیا  عنیباز هم حضور هست.    نیدرِ ثمهست،    یار یپس گندم، هش

  .ستین  مجان



ۀ   برنامه             Program # 899                                              ۸۹۹مشار

  76صفحه: 

لحظه از    نیباشد قصۀ خودِ ماست. شما ا  ادمانی خدا آگه نبود.    میشروع شد که از تعظ    البته قصه، با کس  و

   ذهنکه اگر من   دیدان را م  نیو ا  د؟ یریرا ب    که عقل زندگ  دیگذار را م  ذهنعقل من   ای که آ  دیخودتان بپرس 

شما    ول  دیهست   ی طورنیرا کرده، آگاه است که شما ا  ار ک   نیرا شاه با علم ا  ن یا  د،یپر از درد دار  دست،ن ییپا

که در   دی. شما جبر نداردیکار کن  تیوضع نیا آمدن از رون یب یبرا دیو با دیکه خودتان کرد دی ستیآگاه ن قدرنیا

  د، یکرد  لیها را به خودتان تحمعقل جسم   د،یکرد  لیها را به خودتان تحمچون جبرِ جسم   د،یبمان  تیوضع  نیا

  .  دینیب نم  با عقل زندگ  د،ی نیب ها م با عقل آن  جهیدرنت

ها، زندگآن  دنِیها، دآن عقل   نظر زندگقدغن است از  ها،نیها، در مرکز گذاشتن اخواستن از آن  .  

  و رهبرست  شوایرا که پ خیش
  امتحان کرد، او خَرست  یدی مر  گر 

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

  ن یدر راه د گر کن  امتحانش
  ن یق ییب یممتَحن ا یتو گرد هم

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

  و فاش  انیو جهلت شود عر  جرأت
  شود زان افتتاش؟  برهنه ک او

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

  : تفتيش كردن افتتاش

تفتيش كردن؛ پرسافتتاش انسانِ کامل  ا یرا    خ یآن ش  دیگو جو. مو:  پ   آن  انسانِ   شوایرا که  و رهبر است، 

  ن، یدر راه د   امتحان بند، حتماً خر است. و اگر تو بخواه  خواهد  م  ی د یمورد موالنا، اگر مر  نیدر ا  ،ی معنو

خودت    ،امتحان بن  ندارد؟، بخواه  ایشخص چقدر حضور دارد؟ دارد    نیکه ا  ل یدر راه حضور، در راه تبد

جسارت    نیبنابرا  ؛هست   نیقییمعلوم خواهد شد که تو چقدر ب  ، حرف بزن  کهن ی. چون همیشَو امتحان م   یدار

  . شود نم انیتو، او عر شِ یکندوکاوِ تو، تفت نیو از ا شود و جهل تو فاش م

  ،  بزرگ  یکه امتحان کردنِ    دیشو و شما متوجه م  دهند، م  حیآخر غزل را توض   تِ یدو ب  روشنبه   اتیاب  نیا

  سؤال بردن او چقدر خطرناک است.   ریز
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  ذَره، سنْجد کوه را  دیآیب گر 
   فَت  یزآن که، ترازوش ا  بردرد
  ) ٣٧٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تَنَد خود ترازو م اسِیق  کز 
  کند حق را در ترازو م مردِ
  ) ٣٧٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خرد  زانِینگنجد او به م  چون
  خرد را بردرد  یِترازو  پس

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

 یی با الوها  ا یبا خودمان،    می کن م  سه یاست. ما او را مقا  سه یمقا یدر ترازو    ذهنمن  ی ریگکه اندازه  دیکن   توجه 

رفتار    یطورن یا دیزنده بشود، با  که به زندگ آدم  ی _مثال ذهن ی. ما ابزارها میسنج  م  میکه در ذهنمان دار

کوه را که انسانِ    دیایاست، اگر ب  ذهنمن اینجا    ذره که در  نیاکار را نکند_ پس بنابر  نیکار را بند، ا  نیکند، ا

  ی درد زآن که، ترازوش ا «بر  صورتن یبسنجد، درا صادق است؟» ای«عاشق است است، بسنجد،  زنده به زندگ

حق را،   دو مر  کند ترازو درست م  سه،یاو از مقا  .زدیرهم مبه  اش جسم   یترازو  زد؛یر هم مبه  شی ترازو  »فَت

   ذهن عقل من   یاما چون آن شخص در ترازو  گذارد،است را به ترازو م خدا زنده شده  تِینهایکه به ب  یمرد

ساده،    اری بس  اریبس  اتیاب  ن یا  حاال . شود خراب م شود، م  ده یعقل او بردر   عنیخرد او    ی پس ترازو  گنجد، نم

  . کنم صحبت نم نیاز ا ترش یب ریحال پرتوان هستند. من د ن یعدر

  چون تصرف دان در او هم امتحان
  مجو  تصرف بر چنان شاه تو

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

  ها تصرف کرد خواهد نقش چه
  چنان نقّاش، بهِر ابتال؟ بر 

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

  د یگر بدانست و بد امتحان
  د؟ی کش  یکه هم نقّاش آن بر و ن

  ) ٣٨٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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زنده است، تصرف کردن در آن    به زندگ   قتاًیکه زنده است و حق  انسان  ی  ایبزرگ مثل موالنا    ی  امتحانِ

تله است که   ی  نیا  میخطرناک است. گفت  ل یکار خ  نیو ا   تصرف کن  خواه  م  ات ذهنتو با من   عنیاست،  

. رونیب  دیآ تله م   نیکند و عمل کند، از ا  توجه   اتیاب  نی موضوع را، به ا  نیبداند ا   در آن. هرکس  اُفتند همه م

نشستم در خدمت  اینجا    بنده که  من به شما گفتم که شما در موردِ موالنا، و حت  ه،یاول   یوگوبارها در آن گفت 

  ی ادر تله   دی. اگر بن دیکنخودتان تمرکز م  یو فقط رو  دیکن انتقاد نم   د،یکن نم  بتی غ  د، یکن شما، قضاوت نم 

  . رونیب دییایب دیکه ممن است نتوان  دیافتاد

بخوان   شود نم موالنا  ا  دی شما  ب  رادیو  نم   د،یریهم  شما  به  موالنا  برا  تواند پس  بند،   شما    کهن یا  ی کم

  مجو»   تصرف بر چنان شاه  «تو در شما تصرف کند: دیدر او، او با دیتصرف کن د یخواه م

  رش، یو پذ  میو درد و رنج و عدم تسل  تیهمه شا  نی. امیکن فَکان هم م ما تصرف در کارِ قضا و کن   طورن یهم

خودمان را درست    می خواه . نمریخدا بلد نبوده د  مییگو  م  عنی  م یخور از تصرف در کار خداست. اگر ما غم م 

  ق ی است که از طر  ن یما و اشالمان هم ا  م یاشال دار  ی که    می قبول کن  م یخواه نم   م، یاز امتحان قبول بشَو  می کن

  .میگرد ها م محورِ جسم م،ینیب جسم م ی

   نقّاش بند؟ نقّاش   یرو  تواند م  چه تصرف   شود، م  دهی خداوند کش  عنینقّاش    ۀلیوسها که به که نقش   دیگو م

بند؟ و اگر هم بخواهد نقّاش را امتحان بند نه که    تواند م    نقّاش چه تصرف  یکاغذ رو   ی رو  شدهده یکه کش 

  !  اوردی وجود ببه  یز یکه چ  تواند که نم  وجود آورده، نقّاشرا خودِ نقّاش به   تیآن امتحان را و آن وضع 

:  گفت که م  میما اشتباه بن   خواهد مخود او    دیشا  جا،ی و ب  هودهیطور ببه   میکن را م  کارن یا  میاگر هم ما دار  پس

خودِ    م،یکنصورتِ نقش تجربه مکه ما به   ییزهایباشد و تمام آن چ  ادتانیاگر غزل    ،ست»ین  شیاو خو  یی«دورو

  . آورد وجود ماو به

  صورت که بست  نیقَدَر باشد خود ا  چه
  است؟ یعلم وها که در صورت شیپ

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

  امتحان، چون آمدت  نیا یوسوسه
  بد دان کآمد و گردن زدت  بختِ

  ) ٣٨۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  زود زود  ،یدیوسواس د نیچن چون
  خدا گرد و، درآ اندر سجود  با

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

ب   مهم   تیسه ب  نیا اکه    تیهستند،  قَدَر باشد خود  با   میبند که ما م   صورت   عنی  صورت که بست»  نی«چه 

که در علم    ییهاصورت   شی پ  م،یکن چه که، آن الو که درست م صورت، آن فکر، آن نقش، هر   نیعقلمان، ا

  ت یوسوسۀ امتحان رها  یدی که اگر د  دیگوبعد م  تیچقدر ارزش دارد؟ و ب  سنجد؟ عقل کل است، چه اندازه م

بد است، در    ایخوب است    یی بو  دیبا  ،یریاندازه ب  دی با  ،قضاوت کن   دیبا  ،موالنا را بسنج  دیتو با  کند، نم

  بزند:  خواهد صورت بِدان که بختِ بد به سراغت آمده و گردنت را م آن

  امتحان، چون آمدت  نیا یوسوسه
  گردن زدت بد دان کآمد و  بختِ

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

  که بخِت بد آمد، گردنِ تو را زد و کشت.  بِدان

که    که معلم توست، آن کس  با آن کس  شد که بخواه  دایدر تو پ  یایدرپی پ  یفکرها  نیچن  ، لیم   نیچن  اگر

م  استفاده کن  میخوان مثل موالنا، ما شعرش را  آن  از  م   ید ید  یاوسوسه   نیچن   م،یکه     خواه در خودت که 

فضا    خدا  یسوبرد به  عنیخدا گرد    بادر آن صورت با خدا گرد،    و قضاوت کن  یر یو اندازه ب  کندوکاو کن

  قسمت بود.  نی اولِ هم تِیب  م»ی«تعظ نی، هم «سجود»همان  نیا  «درآ اندر سجود»باز کن و 

  را تَر کن از اشِ روان   گهسجده
  گمان  نیخدا تو وارهانَم ز  یکا

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

  زمان کت امتحان مطلوب شد  آن
  تو، پر خَروب شد  نید مسجدِ

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

  .کند م  رانیآن را و دیبرو ییو مرتفع و خاردار است و در هر بنا ابانیب یاخَرنوب که بوته   اهی : گخَروب

  ییفضاگشا  دیبا  قدرن یا  عنی   گاه را تَر کن کن که سجده   یی کن و فضاگشا  یکن، زار   ه یگر  قدرن یکه، ا  دیگو م

با زبانِ حال    دیبشود و شما دار  انی ب  ه یصورت گراز شما به    و آن لطف زندگ  که عقل زندگ    و متواضع باش   کن
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 ام ی را بسنجم، معلم معنو   رمیپ  ا یتو را بسنجم    خواهم  م  ن گمانِ بد که م  ن یاز ا  ا،یکه خدا  د ییگو م  دینه قال، دار

  گمان ما را بِرهان، من را آزاد کن.  نیرا بسنجم و قضاوت کنم، از ا

کار را بنم، بدان که مسجدِ    ن یا  خواهم که من م   فتدنبالش گ   گمان را و رفت  نیا  ی که انتخاب کرد   هر زمان  و

  پر از خَروب است.  شود است که باز م ییفضا نیتو که هم  نید

کننده درختِ خراب   ی   ذهنمن   نیا  االصول و عل  کند را خراب مآنجا    است که هرجا رشد کند،   اه یگ   «خَروب»

  . دیگو م  رید یجا  ی اش را در شده که بعداً قصه  «خَروب»اسمش اینجا  است که در

  خرس»  یکردن بر تملّق و وفا  «اعتماد

  ) تریت(

شاءاله  هست که ان  یهم مطالباینجا    و  بلعد، خرس بخوانم که اژدها خرس را م  نیهم از ا  تیچند ب  دیبده  اجازه

  اصال به ترجمه ندارند.  اج ی که چقدر ساده و روان هستند، احت د ینیبم  ات ی اب ول م، یبخوان میبرس

  د یکشخرس را در م ییاژدها
  د یرس  ادشیرفت و فر  یرمرد یش

  ) ١٩٣٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در عالَم مدد  رمردانندیش
  زمان کافغانِ مظلومان رسد  آن

  ) ١٩٣٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مظلومان ز هر جا بشنوند  بانگ
  دوند طرف چون رحمتِ حق م  آن

  ) ١٩٣۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : دالور رمردیش

  ی ها عاشق است، انسان   یها زنده به خداوند است، انسان  یهادرواقع نمادِ انسان   رمرد یدالور، ش  عن ی  رمردیش

  ر یگ دیشا ذهنو در من  می و به دادِ مظلومان که ما هست  کنند م  ان یرا ب  که خرد زندگ ییهاصادق است، انسان 

  . رسند م  م،یکرد
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  د، یگو خوب به ما م  زِیچند تا چ   قتاً یحق  کس   ی. اگر  میخارج بشو   ذهناز من   ذهنبا عقل من   میتوان نم   ما 

ما در آن    گفت، ها را نمآناگر   رسد، دارد به داِد ما م ر،یدالور است د  نیب او است، خُ  دیمف  هان یا  مینیب م

  .  میماند جهلمان م

کوچ     ذهنبزرگ است که من   ذهنمن   نیمعادل هم   دی اژدها شا  د، یبلع را م   داشت خرس  ییاژدها   ی  دیگو م

اژدها   نیا ۀ لیوسبه  میشوم   دهیبلع  م،یکن درست م ذهنجهان من   نیا مییآ عنوانِ م . مثال ما به بلعد را دارد م 

  ده یدرواقع بلع  ،ذهن  یهابا من   میشو رنگ مو هم  میی آ ما را از جنس خودش بند، ما مآنجا    ستادهیکه ا

  جهان.  نیبزرگِ ا ذهنمن طورِ کل به  ای  بزرگِ جامعه ذهنمن   لۀیوسبه میشو م

  دیگو . مرسد ما م ادِ یر. مثال موالنا االن دارد به فدیرس  ادشی دالور، آدم زنده به حضور به فر  ی رمرد، یش ی

و از هرجا بانگ    دوند م  شنوند موقع افغانِ مظلومان را مو هر   کنند  وجود دارند و کم م  مردانر یدر عالم ش 

  .  دوندطرف م مظلوم بشنوند به آن 

  م، یپول بده  م،یآب بده  م،یبه مردم نان بده  میببر  دیکه با  میکن فکر م  میشنو ما مثال کلمۀ مظلوم را م  البته

 ن ی است. ا  ذهنما در من   تِی ما مظلوم  ت یمظلوم  نیتر. بزرگ دیگو را نم   ن یکنند ا  ها زندگ مجاناً آن هم، آن 

  است. ذهنظلم و زور و جبرِ من 

 دیآ م   ای دن  نیه اب  انسان وقت   عن ی  د،یبلع خرس را اژدها داشت م   دیگو اول دارد م   تیکه در ب  طورن یهم  که

بزرگ شد از جنس خودش بند، قورت بدهد و آن   اش ذهنذره من  ی انسان را تا  ستادهیا ییاژدها یانگار 

  نگه دارد.  ریدرون د

  داد یخرس دادوب  نیکنند چون ا  یزار  دیها باانسان   ها کم کنند ولاند که به انسانآمده   رمردانیش  دیگو م  و

  .رود به سراغش م  رمردیش نی و ا  خواهد کم م کند، م

 ست یمن هستم، ب  نیا  دیگو بلند شد. م  شود کوچ بشود، نم  دیکم خواستن انسان با  یکه برا  دیگو االن م  و

  . دهد م  حیاآلن خودش توض نیهم  ی که کم الزم دار بدان دینه. با دیمتر قد دارم، به من کم کن 

  جهان  یِخَلَلها  یهاستون آن
  نهان  یِها مرض بانِ یطب آن

  ) ١٩٣۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  اند و رحمت ی مهر و داور  محضِ
  ند ارشوت یعلّت و ب یحق، ب همچو

  ) ١٩٣۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش؟ یبارگی  کن م  یاریچه  نیا
  ش یچارگی: از بهِر غم و ب دیگو

  ) ١٩٣٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نواقص جهان هستند.   ی هاستون  هان یهستند زنده به حضور مثل موالنا، ا  کامل   یها انسان   دیگو م   ها نیا  پس

  بِ ی مثل طب  هان یدرست کنند. ا  د یها باکاملش کنند، آن   دیها باهستند، آن   ها متک نواقصِ جهان به آن   عنی

طب   یِها مرض  واقعاً  موالنا  هستند.  ما  ما  بِینهان  نهان  م  ستمرضِ  البته  ما     ول   . میستین  ضی مر  مییگو که 

 اش   ی  میما. گفت  میدیرا د  شیهاپیاصطالح تو امروز هم انواع و اقسام به  آورد وجود مبه   ذهنکه من   دگ یهمان 

  کردن با بزرگان است. زهیست اش یوجدل و سؤال است، به بحث لیم

ا  ا  ییکه چه بال  دیاده یرا د  یطلبکمال  یِ الو  ن یشما از قبل  است بعد پخش    مرض  ی   هان یسر ما آورده و 

  انواع و اقسام دارد.   کند م  شرفتیپ هاروسیو  نیاصطالح مثل ابه شود م

ا  بانیطب   نیا  نیبنابرا ا  ی هاانسان   یِ هاستون   نیو  ا  هان یناقص،  و    یزد یعشق خالص هستند، رحمت  هستند 

.  خواهند نم  زیچچ یکرد، ه  دایپ  شود ها نم کمِ آن   یبرا  و مانند خدا هستند. علتِ ذهن   کنند م   یدرست داور 

را درمان    اش چارگیغم و ب  نیا  کهن یخاطر ابه  دیگو م  ؟  کن و کم م  یگذار را م  ت یچرا همه قُوا  ییگو به او م

  بنم.

کم به ما هستند    ی برا  هان ی. امیکه ماشاءاله ما کم ندار   و بزرگان هر فرهنگ  ذهنو غم من   م یما غم دار  عنی

  .میاکه تا حاال کرده  میکن  احترام ی ب م،یکن  توجه ی ب م،یها جنگ کن با آن  دیما نبا کنند کم م 

  رمرد یشد شارِ ش  مهربان
  درد  ِریغ دی جهان دارو نجو در

  ) ١٩٣٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دوا آنجا رود  ،یکجا درد  هر 
  است، آب آنجا دود  کجا پست   هر 

  ) ١٩٣٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  رو پست شو  دت،ی رحمت با آبِ
  خور خمرِ رحمت، مست شو  وانگهان
  ) ١٩۴٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

فقط    دیگو و در جهان م  ورزند مهر م   شهی. هم کنند م  شار مهربان  شهیهم  رمردانیش  نیدالوران، ا  نیا  پس

  ح ی و خودش هم توض  روددرد نداشته باشد دنبال دارو نم   اگر کس  دیگو درد است که دنبال دارو است و م

آنجا   برطرف کند دوا  خواهدرا م   الشدارم و اش  اشال  ی من    دیگو م  هست، هرکس  یکه هرجا درد  دهد م

  . دهند هستم به او دوا م ضی مر  دیگو م  . هرکسرود م

   ل یحالم خ   ست،ین  امی ز یچچ یه  ستم،ین   ضی که من مر  دیگو نوعش م   ی که    ذهنبه من   میدیرس   میآمد  خُوب

ا چرا    ؟ هست  ضی مر  قدرنیچرا ا   ؟ی جهل دار  قدرنیچرا ا  ؟ی غصه دار  قدرنیهم خوب است. ُخوب پس چرا 

  ندارم. دیگو  م  ،یدار  اشال  ی  ؟یشو م  هم حت  جسم   ضیرمق ندارد؟ چرا مر  ات زندگ

 د یگو . پس م رود ، هرجا گود است آب به آن سمت ماست»  «هر کجا پست ،  دوا آنجا رود»  ، ی«هر کجا درد  

  .رود م  رحمت خداست، به پست بزرگان هم مثل آبِ  نیآبِ رحمتِ ا

  ، ی پست بشو  دیخداوند، چه از بزرگان با  ،چه از زندگ   یر یآب رحمت ب  خواه اگر م  دت»یرحمت با  «آب

  . کنم که امتحان م   دانم م  قدرن یبزرگان را امتحان کنم؛ ا  خواهم من م  دانم؛ م  ییهرلحظه بو  ی بلند بشو  دینبا

شرابِ    توان م  یبلند نشو  ،  را کوچ کن  ذهنمن   ،ی فقط اگر پست بشو  رحمت، مست شو»  خور خمرِ  «وانگهان

  . یرحمِت هم خداوند را، هم بزرگان را بخور 

از آن در   ترق ی بله عم  ،ی که واقعاً نه در سطح باور  دیشن   دیدرست خواه  د،یشن  دی خواه   موالنا را شما موقع 

دارم،   مانیبه من کم کند. من ا تواند شخص م  نیکه ا اشته باشو عدم کردن مرکز قبول د  ییسطح فضاگشا

که کجاها اشتباه کرده موالنا،    مینی بب  میبخوان  حاال  کهنیمطلب به من کم خواهد کرد. نه ا   نیدارم که ا  نانیاطم 

  دارد. ادیخُوب اشال ز  جاها خوب شعر گفته ول آقا، بعض  میس یهم ما بنو ینقد ی

  اندر رحمت آمد تا به سر رحمت
  پسر یرحمت فرو مآ ا  ی بر 

  ) ١٩۴١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رحمت قناعت من.»   یحق سراپا رحمت است، بر  «حضرتِ
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«بر  قناعت نکن.    عنی  «فرو مآ»رحمت قناعت من.    ی حضرتِ حق سراپا رحمت است بر    دیگوم  نیبنابرا  پس

  البته درستش فرو مآ هست با کسره، قناعت من.  عنی  رحمت فرو مآ» ی

  شجاع  یپا آر ا ِریرا در ز  چرخ
  از فوقِ فل، بانگِ سماع  بشنو

  ) ١٩۴٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کن ز گوش  رونیوسواس ب یپنبه
  از گردون، خروش  دیات آبه گوش تا

  ) ١٩۴٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بیع یِکن دو چشم را از مو پاک
  بیباغ و سروستانِ غ نیبب تا

  ) ١٩۴۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  باشد، بوستان  ار یکه درختِ سرو بس یی: جاسروستانِ

.  یشو شجاع م   ،یاز جنس عدم بشو  ، کن  ییشما اگر فضاگشا  ر یخُوب د  شجاع»  یپا آر ا   رِیرا در ز  «چرخ

جسم تو را    اور، ی ب  تیپا  ریرا به ز نیکه جسم هست، ا  یز یهر چ   چرخد، که م   یز یهر چ  عن ی  پا»   رِ ی«چرخ را در ز

  نتواند بشد.

اجسام اگر در ذهنت حرف نزنند، بانگ سماع آسمان را    ،ی حرف اجسام را نشنو  ،ی از اجسام نشنو  نیبنابرا

 ر ید  م،یشنو را م   که بانگ زندگ   میشو م   عیوس  قدرنیا  م،یکن م  ییفضاگشا  م،یکن م  یی. ما فضاگشایشنو م

  .  زند را نم ها دگ یذهن ما حرف همان 

  ن یرا نکن. ا  رونیبه جهان ب  سرهم مربوط پشت  یفکرها   عن یوسواس    ، عنی  کن ز گوش»  رونیوسواس ب  ی«پنبه 

  . دیایب  غامیتا از آسمان به گوشت پ  را نشنو رونیمربوط به ب  یِفکرها یفکرها را نکن، صدا

از    دیآ وجود م و مرکز عدم به   ییرا که از فضاگشا  نتیبدو چشم عدم   عنی  ب»یع  یِکن دو چشم را از مو   «پاک

که   شدهگشوده   یِفضا  نیتا ا  ؟ن یتا چه بب  نند،ی را نب  ها دگ یهمان   هانیپاک کن. ا  ها  دگیهمان  عن ی  بیع   یِمو

و    میشو سروستان آگاه م  نیاز ا  ترش یب   م،یکن باز م   ترش ی ما فضا را ب  هرچهاست.    بیمثل باغ و سروستانِ غ

  باز هم سروستان است، قشنگ است. رونیانعکاس آن در ب
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  زُکام  نیکن از مغز و از ب دفع
  در مشام  دی اله در آ حیکه ر تا

  ) ١٩۴۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مذار از تب و صفرا اثر  چیه
  از جهان، طعم شر یابیب تا

  ) ١٩۴۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یمپو نیکن و عنّ یمرد یِدارو
  ی رو ْ صدگون خوب  ندیبرون آ تا

  ) ١٩۴٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   و گرفتگ   زشیرو با عطسه و آب   شود م  جادیا  تیحساس  ای  که بر اثرِ سرماخوردگ  نی : التهابِ مخاط بزکام

ا  نیب مرض    ن یشود. پس زکام هم  م   قتیکه مانع ادراک حق   نفسان  ی خواهش و هوا  نجایهمراه است، در 

  است.  دگ یهمان 

   جانبخشِ اله  مینس عن یاله  حیر

  تواند  را نم  یی بای را که ز  ذهن و دارد انساِن من   جنس    ناتوان هست، ناتوان   جنس  زشِیکه در آم   ی: مرد نیعنّ

  دارد.  ضعف جنس عنیاست،  ن یآدم عنّ نی که ا  دیگو کند، م یبازعشق تواند نم و با زندگ ندیبب

 ؛ی خدا را بشنو  یآدم بو را نفهمد بذار کنار تا که بو  شود مرضِ زکام را که سبب م  نیا  نیپس بنابرا  خُوب

  ی شو اش ممتوجه   دیآ ور مکه از آن   می نس  ،ی شنو خدا را م یکه بو    کن فضا را باز م  ایلحظه شما    نیا  عنی

  بو را.  فهم اصال نم عنی ،ی ریگ زکام م ای

بماند     در تو باق  جان یه  چی نگذار ه  مذار از تب و صفرا اثر»  چی«هآن.   جاناتیو ه  دگ یهمان   عن یو صفرا    تب

  . کن دایرا پ  ی. پس طعم شاد کن دای را پ  نی ریطعم ش ، کن دایجهان طعم شر را پ  نیتا از ا

  یِ «دارو را بن، انسان باش.   ت یانسان ی دارو دیگو م  ها، دگ یهمان نیبه ا شود مربوط م  هان یهمۀ ا دین یبب پس

  . جانیاست ا لیتمث  » یمپو  نیکن و عنّ  یمرد

ناتوان باشد.    ،جنس  زشیباشد ُخوب نتواند آم   ی مرد  کهن یمثل ا  یبارویز   عنی   »یروْ خوب صدگون    ندیبرون آ  «تا

  . کند فرار م رود،هم باشد در م  بایولو ز شود، م  یهرموقع زن به او نزد
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که کار    داند بشوند بخواهند با او دوست بشوند چون م   ی ها اگر جدها، و خانم خانم   ینزد  رود م   رود م   ه

به  مآنجا    ممن است  فرار  م   خواست  نم  کند بشد،  به  دیگو شرمنده بشود؛  زندگما هم    ی طور آن   ، لحاظ 

  م؛ یکن فرار م   میشو خدا که م  ی نزد  م،یشو که م  زندگ   ینزد  میرو م   م،یروم   م، یرو م  م،یرو م   م، یهست

بب   زندگ  ییبایز  میتوان نم  کهنیا  یبرا نم مین یرا   . زندگ   میتوان را    میبشو  ی  با  بو  هم گرفته،  دماغمان  و 

و   میشجاع باش   میتوان م  می اگر فضا را باز کن  می شجاع هست  م،یتوان ما م ول  می فهم خدا را نم  یبو   م،یفهم نم

  شجاع»  یپا آر ا  ریرا در ز «شهر بود: اینجا  اعالبته شج 

  .  به ناتوان  میخودمان را زد  می. پس ما توانا هستدیکه شما شجاع هست  دیگو م اول

  : دیگو م

  جان بِن  ی تن را ز پا یکنده
  کند جوالن به گردِ انجمن  تا

  ) ١٩۴٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خل از دست و گردن دور کن  غُلب  
  در چرخ کهن  ابینو در بختِ
  ) ١٩۴٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  لطف پر یبه کعبه تان نم ور
  گربر چاره  چارگ یکن ب عرضه

  ) ١٩۵٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ر ی: زنج غُل

  ی نظر : تنگبخل

 د ی! و شارانیاست که نه به من برسد نه به د  نیا  یبرا  شتریب  اش و معن  ست ذهنمن   یهات یاز خاص  ی  بخل

برسد نه به    ران یکه نه به د  دیگو بخل م  به من برسد ول  د ینرس  ران یاست که خوب به د  نیا   حسد به معن

نه من   ران؛ یاست؛ نه من شاد بشوم نه د  یاست ضد شاد  ضد زندگ  کهنیا  یاست برا  ذهنمن  نیمن! و ا

  ی هات یب  نی! ارید  نی. هممی آ بخوان و بفهم هم نم  ایب  ندیکنند. اگر بو  زندگ  رانی د  گذارم نه م  کنم م  زندگ

  ی زیچ   یمانده که    ذرهی  دیآ م  د،یآ م  د،یآ م   د،یآم   یدر مورد موالنا هم هست    نیمهم بودند ا  لیخ   قبل

  : قبل یهاتی ب نیهم کند؛ بفهمد، فرار م 
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  یمپو نیکن و عنّ یمرد یِدارو
  ی رو ْ صدگون خوب  ندیبرون آ تا

  ) ١٩۴٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ست یدر جهان ن  بایزن ز  !ستین  ؟ی ریگ چرا زن نم   آقا  ستیزن خوشل ن  گویدم   ،ور عادیطبه  اش معن   حاال

نّ  رم،یمن بهست  نینکند تو عناتوان جنس !  هست !  زندگ  آقا، به خدا نم  ستین دیرس  شود  ! شود فهمید  نم

  رد، یب ضجنُ  خواهد دانش م اتی هسته مرکزاین که  ذره ی تا  کن شما دوماه به موالنا گوش م  ست،یدانش ن

   توان نم  د، یآ خوشت نم  یی بایاز ز  هست   ن یعنّ  کهن یا  ی چرا؟ برا  ، یشو متوقف م   ر؛ یکار د   یدنبال    ی رو م

  ، ی از جنس شجاعان بشو  فضا باز کن   دیبا  مییگو م   است که ما ه  ن یهم  یبرا   شجاع باش  دیبا  ، را بن   کارنیا

  ی به پا   ییلویک   ۵٠  ٔ وزنه   ی فرض کن که    ن یسنگ   یاوزنه    یمثل     ذهنمن    عنی  تن»  ی«کنده   ن یا    : دیگو بله م

   ذهنمن   عن یتن ما هم    نیراه برود، ا  تواند فرار کند که! نم   تواند کلفت، خوب او نم   ریببندند با زنج   نفری

  ات، ی ار یهوش   عن یجان    یتن را ز پا  ی: کنده دیگو جان ما بسته شده؛ م  یبه پا  است  بزرگ  اری بسٔ وزنه   یما هم  

  اصلت، بن.

ا  کند جوالن به گرد انجمن»   «تا   که عاشقان نشستند برود بردد، در محل تجمع    جانِ شما در محفل  نیتا 

 یی لویک   ۵٠  ٔ وزنه   یموقع  مسابقۀ دو شرکت کنم بعد آن  خواهم که من م  دییگوشما م   عاشقان بردد، وقت

چرخ کهنه،    نیابخل را از دست و گردنت دور کن و از    رِی زنج   دیگو که! و م  شودام، خوب نم بسته   میهم به پا

  ؟  توان کن، نم  دا یرا پ  نیحضور هست ا  یار ی هش  نی بختِ نو هست، هم  یاینجا    است در   میقد   لیچرخ، خ   نیا

را بر   ات چارگ یخوب ب  توانم، نم  ییگو م   نیب م ذهناش با من همه   ،ی دار  ذهنچون من   ی  لطف بپرٔ به کعبه 

! باش  چارهیب  ول  دانم م  توانم من خودم م  ییکه بو  شود ! نمتوانم ممثل موالنا عرضه کن بو ن  یگرچاره   ی

با را    هانیا  شد نم  تیغزل است که با دوب  تِ یهمان دو ب  اتیجزئ   هان یا  . مان چارگیبر ب  م یاعتراف کن  دیما 

  : دیگو داد و دارد م حیتوض

  است  یاهیسرما  یقو  ه،یو گر  یزار
  است  یاهیدا  تر یقو ،کلّ  رحمتِ
  ) ١٩۵١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جو بودو مادر، بهانه هیدا
  شود  انیآن طفل او گر  که ک تا

  ) ١٩۵٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو



ۀ   برنامه             Program # 899                                              ۸۹۹مشار

  88صفحه: 

د یحاجاتِ شما را آفر  طفل  
  د یپد رشیو شود ش  دیبنال  تا

  ) ١٩۵٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

حال و قالِ ما هماهنگ    عنینه به زبان، به زبان حال؛    خواهم کم م  توانم، نم  دانم، نم  عنی  هیو گر  ی زار

   شما دانشمند هست   نکنفکر    که  مییدر آن پشت بو  دانم و واقعاً نم   توانم بله من نم  مییبو  کهنیاست. نه ا

هستم    یگود   ن یکه من هم  م یی گو ما م  دائماً   عنی   هیو گر  ی! زار ستین  هی و گر  یخوب آن زار   دانم ها! من هم م 

ه دره  تَ  . درۀ کائنات، شما بو من درۀ کائنات هستمدیگو م   نی کائنات باش نه کوه! کتابِ خردِ چ ٔ گفت برو دره 

  نه کوه.  هستم.

  است.  هست و فروتن هیو گر یزار  ن یما هم  ٔه یسرما نیترو بزرگ  ستی اه یسرما یقو  هیو گر  یزار  

به من کم نکند    بزرگ  ای مثل موالنا    من چاره ندارم اگر انسان  عنی   «اضطرار»  و اضطرار»  خضوع و بندگ   «جز 

بله شما    آورم، من هم پول در م  رمیگ م  ادی  روم خوب م   میی که بو  ستیبه پول درآوردن ن  کارنی! اتوانم من نم

شما. شما    دین امتحان نک  قعاً. واشودنم  دانم . من م به حضور برس  توان شما نم  ول   یاوری پول درب  توان م

  . دیها استفاده کن و از دانش آن  دیبه بزرگان احترام بذار

باز     وقت  عنی  ستبزرگ   ٔه یدا   رحمتِ جامع زندگ  ، رحمت کل  ،ست»ی اه یسرما  یقو   ه یو گر  ی«زار  را  فضا 

  د ی گو و م  ست  مهم ٔ دهندهپرورش   ردهنده، یدارنده، شنگه   ن یا  د،یآ م  رنده یدربرگ  ز یچرحمتِ همه   رید  کن م

  ده، یه باشد چه مادر، منتظر است که مثال بچه خوابیو مادر هردو چه دا  ه یدا  عن یجوست،  و مادر بهانه   ه یکه دا

پس ما هم مثل   ست؟یچ  اجتی احت  ؟ خواه م   ریشهان چه شد؟    دیبشود برود بو  بلند  دیای در ب  شیبچه ج

عاشق، موالنا   ی   ر،یپ  یتا    د،یایمان از ته دلمان بربکم خواستن   د،یای در ب  مانی زار   یسروصدا  باید  آن بچه

 است م ن یهم ی. براکندبه ما کم دیگو  :  

د یحاجاتِ شما را آفر  طفل  
  د یپد رشیو شود ش  دیبنال  تا

  ) ١٩۵٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بشود، مسئله دارم، مسئله درست    شتریب  امی بشود، شاد   شتریدارم حضورم ب  اجیاحت  م،یبن   ازیحس ن   دیبا  ما 

    رحمتِ کلٔ کننده همه اعتراف به نقص است با زبانِ حال و جذب   هان یدرد دارم ا  دانم دارم م   دگ یهمان   کنم، م

  خداوند است.  دیگو م
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  مباش  یزار ی: اُدعوا اله، ب گفت
  مهرهاش   یرها ی بجوشد ش تا

  ) ١٩۵۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ییفضاگشاهمین  با  صدا کردن،  ای خدا را  و    دیصدا کن  د یکن  اد ی  ادی خدا را ز  که  دیگو  مقرآن است    یه یآ  نیا  و

  ست در عمل. ه

    :دیگو م 

قُل»    ٰنمحوا الرعِو ادا هوا العا   ۖ◌ اديا  اوا  متَدْع   فَلَه  اءمسا  َنسالْح   ◌ۚ و   رهكَ  تَجتَبِص  و   تا   ُتَخافبِه   تَغابو   نيب  

  » .سبِيال ذَٰلكَ

ها  نام   نیوتری] ندیااو را خوانده   یتا ی[ذات    دیهر کدام را بخوان  د،یرحمان را بخوان  ای  دی: خدا را بخوان«بو

آهسته مخوان و    یبا صدا  زی بلند و ن  یاوست. و نماز خود را با صدا  ژهیهاست] فقط ودو نام هم از آن   نی[که ا

  .» یبجو انهی م  دو [صدا] راه نیا انیم

  ) ١١٠  هی)، آ١٧سوره اسراء ( م،ی(قرآن کر

ه    یِآهسته و صدا   یصدا  نی پس بنابرا  راه است  ست،ییراه فضاگشا  نی هم  انهی م  راهی بلنِد ذهن، نه؛ بل  ی صدا  

ا  ادعو  دیکه خدا را بخوان  دی گو پس م  با آن بخوان.  دیگو  . نماز خود را مدیآ شده مگشوده   یکه از فضا   یرید

 د یمرتب من را بخوان  دیگو خداوند م  ه، خالص دیر    دیاله همان قسمت اولش است. پس او گفته که من را بخوان

  ، ِر او بجوشد ومه  رِیمباش تا ش ی زاری تو ب فضا را باز کن  دیبا شود منتها با زبان نم 

  ابر رافشانِی باد و ش یِهو  یهو
  ساعت تو صبر  یغم مااَند،  در

  ) ١٩۵۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ف م نشنرِزْقُک ماء؟ یادهیالس  
  ؟ یادهیچه بر چْفس پست نیاندر

  ) ١٩۵۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ؟ یاده یپست چسب  یا یدن ن یشما در آسمان است؟ پس چرا به ا یِ: روزدیفرما م که حق تعال  یاده ینشن  «مر

  یاده ی: چسب یاده یچفْس
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  گفت  و امروز م  ی زدیفکان و رحمِت ا ْباران ببارد بادِ کن   خواهد ابر که م  عنیباد و باران    یسروصدا   نیا  دیگو م

  . زیدر آن کثافت نر د،یآ ور مکه از آن  یآب

که   طورن ی که هم  دیگو م   ،یرو  نیمنافق در مقابل ا  یآب رو  نیدر ا  یدیغزل بود گفت پل  یاست هم برا  ادتانی 

اول برنامه هم م   می بارها گفت أ و جذبه   تیعنا  نیا  مییگو در آن قسمت  لحظه با ماست،  بهدائماً، لحظه  یزدی 

ما، در    یرزق ما و غذا   دیگو م   هیآ  نیکه ا  یاده ینش  ایآ   صبر داشته باش  دیبه ما کم کند، فقط تو با  خواهد م

  ؟ یاده یچرا چسب  جهان  نیا  ی زهایو چ  ذهنمن   پست  ن یپس به ا  ؟ یاده یالسماء رِزْقُکم نشن  ف  آسمان هست؟ 

  :میارا قبال هم خوانده  هیآ نیبله و ا

فدُونَ»  «وا تُوعمو مرِزُْقك اءمالس  

  شما و هر چه به شما وعده شده در آسمان است.»  رزقِ «و

  ) ٢٢  هی)، آ۵١(  اتی سوره الذار م،ی(قرآن کر

زم  پس چ  ستین   نیدر  م  یزی آن  نشان  ذهن  زم  ادمانی   ستین  آندر    دهد که  نماد  ذهن  فضا  نیباشد    ی و 

آبوشت و فالن و  نان و    نی پس ا  که دییاالن شما بو  ست ین  نیما در زم   یشده، نماد آسمان است. غذاگشوده

ن  هانیا ا  یهاغذا  هان یا  ست؟یغذا  است  زم   هان یجسم  ول  نیدر  ب  یز یچ  آن   است  شده   هکه  داده  قول  ما 

خداوند    تینهایزنده شدن به ب  طورن یو هم   ییبا فضاگشا  دیآ ور مکه از آن   ستآسمان   یغذاها  لحظهبهلحظه

از گشوده شدن    نیا   زنده بشوم ول خواهم م به خودم    شما   در آنجا    من   دیبه ما وعده داده شده. گفته شما برو

  .وستی آسمان به وقوع خواهد پ

  دان آواز غول  تیدی و نوم ترس
  گوشِ تو تا قَعِر سفول  کشدم

  ) ١٩۵٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د ی که تو را باال کش ییندا هر 
  د ی که از باال رس دانندا م  آن

  ) ١٩۵٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  که تو را حرص آورد  ییندا هر 
  دان که او مردم درد  گرگ  بانگِ
  ) ١٩۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   : پستسفول

  . میرا قبال خواند هان یا البته

و نوم  ، ذهنمن   ی هات یاز خصوص  حاال   .پست   عنی  سفول  یی فضاگشا  ،ید یاگر ترس  دی گو است. م  ید یترس 

امتحان کرد   ‐ بود و...  نیقبال که صحبتِ عنّ ‐  کرد  د یناام  ا یذهنت تو را ترساند و    ،ی کرد نشد و    ، یچند بار 

  . اآدم ر کند نم  دیناام  است؛ زندگ ذهنآوازِ من  نیبِدان که ا ،ی شد دیناام

 و   سطح.  نیترنییبشد به پا  نییتو را پا  خواهد است که م   ذهنمن   یِصدا   ،ذهنآوازِ من   یدیترس و نوم  پس

 م ینیب م  م،یشو م  از جنس زندگ   م،ی کن فضا را باز م  . وقت میگشود  حتماً فضا را  کشد، که ما را باال م   ییهر ندا

جهان    نیما را به ا  آورد،که حرص م   ییهر ندا  و  .دیآ م   باال، بِدان که از طرفِ زندگ   میشو م  دهیکه ما کش 

نه    م؛یبشو  دهیهمان  دیکه نبا  میتا بفهم   میشو م  دهیکه ما را بدَرد. ما همان   کند وابسته م  نیا  کند، وابسته م

  . میبشو دهیهمان ترشیب کهنیا ی برا  م،یشو م  دهیهمان کهنیا

  ش یهای باز با اسباب   ش، یهادختربچه است با عروس   ی که اگر مثال    فهمد ساله هم م آدم ده   ی   هرحالبه

ها،  که حرص داشت به آن   دیای ب  ادشی  تواند م  هاز یچ   ل یخ  رد،یب   ها نتوانست زندگبود، از آن   شده   دهیهمان 

ها هم نتوانست  رفت و از آن  نیگم شد و از ب  سرخر ، آ دست نزند»  مال من است، کس  نی«ا:  گفت م  کرد، م  هیگر

  .  ردیب  زندگ

           . ی ار یعنواِن هشکنَد، ما را بدَرد به   دهیما را همان  خواهد است که م   بانِگ گرگ  نیها در ما، اجسم   یِصدا  نیا  پس

  مان  یِاز رو ستین یبلند نیا
  عقل و جان  یِسو هاستیبلند نیا

  ) ١٩۶٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سبب باالتر آمد از اثر  هر 
  آمد بر شَرر  قیو آهن فا سنگ
  ) ١٩۶١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  فوقِ آن سرکش نشست  فالن آن
  نشست  شیدر صورت به پهلو گرچه

  ) ١٩۶٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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که_ چند تا مثال خودش    د یگو است که م  نیا  اشجهی و نت   کند م  انیرا ب  مفهوم  ی موالنا    تیچند ب  نیا  در

  ، است از نظر زمانقبل از آن بوده   عن یبر حضور سبقت دارد،    ش یجسم درست است که از نظرِ پ  نی_ ازند م

آمده،    » ذهن«من   نیآمده، ا  «بدن»   نیاست، اصال ا  نی تر از اارزششدنِ آسمان با   گشوده   ن یحضورِ ما و ا  ول

  . میحضور را تجربه کن می آمده که ما بتوان دن»ی«همان

عقل    یِ از رو   ی بلند  نیا  ست،یخاطِر جسمش نانسان به   یِ بلند. پس  مان»  ی از رو  ستین   یبلند   نی«ا:  دیگو م

  آورد،  وجود م را به   «اثر»که    «سبب»  نیکه ا  دیآ نظر مبه  آورد، وجود مرا به   » ی«اثرکه    «سبب»و جان است و هر  

  ی ز یچ  ب، آن وخُ   د، ییرا زا  ز یچ  نیا  ز یچ  نیکه مثال ا  مییگو . مو زمان  نظرِ ماناست از  «اثر» باالتر از    «سبب» 

ارزشش    شدهدهیی زا  زِ یباشد، نه، آن چ  شدهده ییزا  زِینه، اگر منظور آن چ   ول  د،یآ تر به نظر م مهم   دهییکه زا

  است.   ترشیب

  آمد بر شَرر»  قیو آهن فا «سنگ

با ارزش    لیکه خ  دیآ نظر مجرقّه به   نیب، او خُ  پرد،جرقّه م   زن هم مجرقّه، سنگ و آهن را به  عنی  «شَرر»

         حضور است.  نیم از جسم ما همه جرقّه است؛ منظور  نیمنظور از سنگ و آهن هم  ول ست،ین

آن سرکش نشست»    «آن فالن:  دیگو م   «سرکش» ‐ سرکش نشسته    نیا  یِ که آن شخص که باال  دیگو ، م فوقِ 

   ل یخ  «عقل و جان»نظرِ  از   ول  شود؛ م  سهیبا آن، مقا  زند پهلو م  «صورت»صورتِ  بهپس    ‐ ذهنانسانِ من   عنی

  . دهدم   حیباالتر است؛ و بعداً توض

  شرف  یِآنجاست از رو فوقيئ
  دور از صدر باشد مستَخَف  یِجا

  ) ١٩۶٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جهت که سابق است  نی و آهن ز سنگ
  است  قیدو، ال نیا عمل فوق  در

  ) ١٩۶۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش یخو یِمقصود یشَرر از رو  وآن
  ش یپشیرو پ نیو سنگ است ز زآهن

  ) ١٩۶۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی :برتر فوقيئ

  ارزش یب ر،ی: حقمستََخف

ا  » «فوق:  دیگو. م دیگو دادم، دارد م   حیرا که توض  نی. هم ریحق  عنیمسَتَخف    ، یبرتر  عن ی  فوق   جا، نیدر 

  است.  «شَرف»  یِاز رو  جا،ن یدر ا » «بزرگ

 تر ش یاست، ارزشش ب   ترشی شرفش ب  ن یبشود، به حضور زنده بشود، ا  ده ییزا  ذهنانسان از من    عنی  «حضور»  

   است.

کوچ     عنیاست،    «مسَتخَف»مجلس دور باشد،    که از صدرِ  یی جا   عنی،  دور از صدر باشد مستَخَف»   یِ «جا

منظورِ    «مرکزِ عدم»! و  دیکن کوچ است، توجه م  نیکه مرکزش عدم نباشد، ا   هرکس  ریعبارت داست؛ به

  : دهد م حیماست و دارد خودش توض اصل

که   یاجرقّه   عنی «شَرر» اگر  ول است ترق یکه ال دیآ نظر مجهت که سابق است، به   نیسنگ و آهن از ا دیگو م

  طور ن یصورت نه، جرقّه بهتر است، جرقّه باالتر است. واقعًا هم هم  مقصود باشد، در آن   زنند سنگ و آهن م 

 کردند،  البته آتش روشن م   میقد  پرد، جرقّه م  م،یزن م. سنگ را به آهن  خورد دردِ ما نماست، سنگ و آهن به 

  «آتشِ عشق»   ا ی  «شَرر»  نیهم  کهن یا  یما، برا  میکن که در ذهن تجربه م  ییهاز یچ  نیمۀ او ه   ذهنمن   نیپس بنابرا

  است.  رتر از حضو با ارزش  نیچون قبل از آن آمده، ا  ذهنکه حاال من  میفکر کن د ی. ما نبادیای وجود بدر ما به 

  :  یطور ن یهم دهد ادامه م دارد

  شَرر  انیو آهن اول و، پا سنگ
  هر دو تنند، و جان شَرر  نیا یل 

  ) ١٩۶۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ترست شَرر گر در زمان واپس آن
  صفت از سنگ و آهن برترست  در

  ) ١٩۶٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ترست زمان، شاخ از ثمر سابق در
  ترست قیهنر از شاخ، او فا در

  ) ١٩۶٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   ذهنعقل من   نیکه ا  دینمانَد، نگو  اشذهندر من   کس  کهن یا  ی مثال را؟ برا  نیا  زند . چرا مزند هم مثال م  باز

  هم اشال ندارد.   زندگ جورنیو ا

  ظاهر شدنِ حضور است.   ایوجود آمدنِ به  یبرا ذهنمن 

ا  دیگو م شرر.  بعداً  بوده،  اول  آهن  و  زنده   هان یسنگ  جانِ  جان،  و  تَنند.  زندگهردو  به  است.    ، شده  شرر 

  تر است، اما در صفت از سنگ و آهن برتر است.شرر گرچه در زمان واپس نیدایگو م

به   زند مثال م  طورن یهم نباشد، م   دیآنظر مکه شاخ درخت،  نباشد، برگ  منظور ما   ول  شود؛ نم   وهیشاخ 

  ما.   م یندار یکار  «شاخ»است. با  وه»ی «م

  موردِ نظر ماست.   وه»ی«م   آورده، ول  وه»ی«م بوده که    «شاخ»  نیکه ا  دیگو ، مترست»زمان، شاخ از ثمر سابق   «در

         .ترست»ق یهنر از شاخ، او فا «در

  مقصود از شجر آمد ثَمر چونکه
  ثمر اول بود، آخر َشجر پس
  ) ١٩۶٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تمام شد آن قسمت.   رید جانیا

  م، یفکر دار  م،یتن دار  کهنیاست. پس مقصوِد ما خالصه، از ا  «ثمر»  «شجر»منظور و مقصود از    نیبنابرا  پس

آن   ورن یا  م، یکن کار م  دانم نم  ،م یخور غذا م   م،یدار   جانِ ذهن  م، یدار  جانیه بمان  میدو ور م و  زنده    م، ی تا 

  است.  «حضور»مقصود 

  مقصود از شجر آمد ثَمر چونکه
  ثمر اول بود، آخر َشجر پس
  ) ١٩۶٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که ما   یزی چ نیتمام ا نیبنابرا پس جهان آمدن، زنده شدن به خدا بوده، حضور بوده و هست. نیما از ا مقصود

  ا ی   میمواظب حضور  ترشیما ب  ،ها» ن یچقدر خوبند و ا  هان ی«ا:  میی گو مختلف آن که م  یها و جنبه   مینام تن م

ب، چقدر  و خُ  ؟یطور نیشد، چرا ا   چ   نیور، آقا اآن   ورن یبه دکتر، ا  میدو م   کنددرد م اینجا    ذره   یتنمان؟  

  که  دیگو به قصه. م گردد  و برم د؛یای حضور ب کهن یا یاصال بوده برا  نیا د؟یده ت میشما به حضور اهم 
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  کرد از اژدها  ادیچون فر  خرس
  کرد از چنگش رها  یرمرد یش

  ) ١٩٧٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  به هم دادند پشت  ی و مرد لتیح
  قُوت بشت  نیرا او بد اژدها
  ) ١٩٧١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

فر  دیگو شد؟ م  چ  پس به «کم»کرد، گفت:    ادی که خرس  ما هم  فر  ، ذهنعنوان من .   م؛ یکن م   ادی خرس، 

«یکرد،  ادی خرس فر چون .«کم اژدها او را رها کرد. و چ  آمد از چنگِ یرمردیش  ی و مرد لتی«حشد؟« ،  

  اژدها را کشتند.  بیترت نیا دست هم دادند، به بهدست ،و مردانگ   ریتدب عنی

دست بهدو تا دست   نیا  ت،ی انسان   عنی  مردانگ   ، خدا و مردانگ  رِ ی، پس اگر تدبقُوت بشت»  نیرا او بد  «اژدها

که    ت یو با انسان   . پس با خرد زندگمیکن م   یی دارد که چقدر فضاگشا  نیبه ا   ما هم بستگ  تیهم بدهند، انسان 

   ذهنمن   نیاز چنگِ اژدها که ا  میدار   خودمان را که فعال حالتِ خرس  میتوان ما م  د،یآ م   رمان یگ  یی از فضاگشا

اصال اژدها را از    میتوان م  ، همه  م یهم بدهدست  بهدستو اگر    م یاصطالح رها کنو به  بلعد است، دارد م   جمع 

  .  یگربا روشن  میببر نیب

  ست ین لهیرا هست قوت، ح اژدها
  است یالهیتو، ح یلهیفوق ح ز ین

  ) ١٩٧٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  باز رو  ،یدیخود را چو د یلهیح
  آغاز رو   یِکجا آمد، سو  کز 

  ) ١٩٧٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آمد از عال  ست،چه در پست  هر 
  نه، هال  یبلند  یِرا سو چشم
  ) ١٩٧۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   : رفعت، شرف، بزرگعال
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  ی ر ید  رِ یتو تدب  ری تدب  یِکه ورا  بدان  د یندارد و تو هم با  ریتدب  که اژدها قوت دارد، ول   دیگو باال. م  عنی  عال

  م یی بو  دی. نبامیکن فکان استفاده مخداوند و قضا و کن   یرها یاز تدب  م،یکن م  ییما مرتب فضاگشا  عنیاست  

سال گذشته که ما هر    یدر مورد موالنا هم واقعاً در    د ینیب بس است. شما م  میگرفتم، برا  ادی  ریتدب  ی حاال  

برنامه گوش    ی است. پس اگر فقط  داده   اد یبه ما    ی زیچ    یموالنا    یادر هر برنامه   م، یبرنامه اجرا کرد  ی هفته  

هست و   ر»ی«تدب به معن  له»ی«ح اینجا  _ در رید رِیتدب  ی ر،ید ۀل یح  یدوم نبود که به ما  ۀبرنام م،یکرد م

  یباز هم    کند،  کار م  ید ید  ،گرفت   اد ی  ی زیچ    ی  عن ی  ،ی دیخودت را د  رِیکه اگر تدب  دیگو م  مثبت هست_

«آغاز  شده آمد، از آغاز آمد.  گشوده   یِاز فضا  ن؟یاز کجا آمده ا  نی، بب«باز رو، کز کجا آمد».  ریب  ادی   دیجد  زِیچ

              جا.برو به آن ، ذهنما آمد نه از من   ۀ یاز آن جنِس اول عنی  آمد»

به   عنیبه عال  میکن فضا را باز م آمده. وقت جهان است از عال نیکه در ا یز یاست، هرچ  که در پست یز یهرچ

  ی جا بدوز، چشمت را به فضا «چشمت را به آن :  دیگو و م  میکن م   دایشده دست پگشوده   ی خداوند، به فضا

بسنده    ریتدب  ی به    است، ولآمده   ریتدب  نیجا ااز آن   دهد، که ذهن نشان م  یزیچ   شده بدوز نه به آن گشوده

  نکن.» 

  بخشد نظر اندر عال  روشن
  آرد بال  رگ یاول خ گرچه

  ) ١٩٧۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کن  یخو ییرا در روشنا چشم
  کن  ینظر آن سو ،نه خفّاش گر 

  ) ١٩٧۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نیبعاقبت نشانِ نورِ توست  
  گورِ توست  قتی حق  ،حال  شهوتِ
  ) ١٩٧٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. گرچه  دیکن م  دایپ  روشن  فتد، یشده بگشوده   یبه آن فضا   دیفضا را باز کن  عنی  فتد،ینظر اگر به عال ب  دیگو م

اوا را باز م  میشو ما جدا م   ذهنکه از من   لیکه در     ذهن. چشم من شود م  رهی خ  مانیهاچشم   م،یکن و فضا 

  یِ اریبال آمده. بال آمده به هش  کهن یمثل ا  بندد، ش را میها چشم   جه یدرنت  ند،یحضور بب   ییدوست ندارد که روشنا

  .  جسم
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و اول    د،یبه خورش  کن نگاه م  کهن یعادت بده، درست مثل ا  ییتو صبر کن. چشمت را به روشنا  دیگو م  ول

عادت کرد به نورِ نظر، به نور نظر. از    تیهاچشم    نیب  م   ، صبر کن   مدت   ی  ول  شود، م   تیاذ  تیهاچشم 

  . نیعدم بب  قیطر

  کن»   یخو   ییرا در روشنا  «چشم

  است.   ذهنکن، خُفّاش معادلِ من  ینظر به آن سو ، ستیخُفّاش ن  اگر

 نیب«عاقبت  «تحمل م   قتاًی، اگر حق نشانِ نورِ توست کن  و به روشن    عادت م کن ،  چشمت را م  کهن یولو ا  ،زند 

  یی گو . م یگذر  سد م  نیاز ا  از نور، ول  دیآ ، خوشش نم بذارد  خواهد نم  ذهنمن،   کن پس فضا را باز م

است، من به آن سو    من از نورِ حضور است، از نوِر زندگ  تِ. چون عاقبنمیب و من عاقبتم را م  ستمیمن خُفاش ن

  تحمل کنم تا خو کنم.  دیبا روم، م

 نیب«عاقبت  «نشان منشاِن نورِ توست ، عنی نور    به  .یکرد   دایکه تو به نور دست پ  دهد   شاما اگر شهوتِ یاریه .

 ست ی قَبر   عن یگورِ تو است،    قتاًیحق   ن یا  دهد؟ به تو م  چه حال  دگیهمان  نیکه ا   نیبب   دوباره برگشت   ، یحال دار 

  ذهن. عنی ،ی ریم که در آن م 

نیبعاقبت د یبد یکه صد باز  
د که  مثلوی آن نَب د یشن ی باز  

  ) ١٩٧٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  چنان مغرور شد  یباز   ی زان
  تکبر ز اوستادان دور شد  کز 

  ) ١٩٧٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یآن هنر در خود چو د واریسامر 
  د یاز تکبر سر کش ز موس او

  ) ١٩٨٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ر یو د  میآور و آن را به ذهن درم   میریگ م   ادی   یباز   ی به ما که ما    دهد باز هم هشدار م  تیچند ب  نیا  د ینیبب

بلد هست، مثل   جور فَن  صد  ده،ید  یجور باز  که صد   نیبعاقبت   دیگو م  .میاگرفته   ادی را    زیچهمه   م یکن فکر م
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مغرور شده که از تَکبرش از اوستادان   قدرن یهم ا  ی باز  ی خاطرِ آن  بلد هست و به   یباز   ی که فقط    ستین   کس

  گاوش بود.   نی هم همهنر بلد بود، آن   ی یسامر  هست. یدور شده و مثل سامر 

و  دهد که من ساختم صدا م یگاو نیرا مشغول کرده بود که ا مردم چون ،د» یآن هنر در خود چو د واری «سامر

ول  نیا از موس  نیا  معجزه است.  بود،    ادی   هم  تکبر سر کش  ز موس   «اوگرفته  ا  موس   ،د»یاز    ن یگفت که 

  گبادِ زند   عن یمنظور    داد،گاو م   یحاال هرچه، صدا   د،یچ یپ باد م   د،یچ یپ بندوبساط خرافه و گاو را که صدا م

را جمع کن،    نیبه او گفت ا  ، ذهنمن   یها حراف  ،ذهنمن   یصداها  کند،و مثل گاو صدا م  چدیپ در ذهن م

  هم معجزه است. ن یفَن را بلد هستم، ا ی  نینَه، من هم گفت او م   . ولستیمعجزه ن نیا

  ی فن سامر   نی هم  نیا  دیگو . م میذهن را زنده نگه دار  ی فقط، سروصدا   میکه حرف بزن  م،ی فَن بلد هست  ی  ما

  را شست داد.  یسامر . اما موس میکن م  چ یفَن، ما از بزرگان سرپ  ی  نیخاطرِ هماست، و به 

  آن هنر آموخته ز موس او
  معلّم، چشم را بردوخته  وز

  ) ١٩٨١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نمود  یدگر باز موس الجرم 
  و جانش را ربود  یکه آن باز تا

  ) ١٩٨٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بسا دانش که اندر سر دود  یا
  شود سرور، بد آن خود سر رود  تا

  ) ١٩٨٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

قبول نداشت گفت،    رید  عن یگرفته بود اما و از معلّمش چشم برداشته بود،    ادیآن را    از موس  یسامر   دیگو م

ا  یرید  یِباز   موس  نیمن هم معجزه کردم. بنابرا  گفت م هم نشان    رفتارِ ما را در مقابل زندگ   نینمود و 

  .دهد م

دست    یباز  نیاز ا  میستیحرف زدن در ذهن است. و حاضر ن  ادی آن هم ز  م،یگرفت  ادی از خداوند    یباز  ی  ما

  اد ی  یبهتر   یرها یتدب  میفضا را باز کن  دی. باردیگ جانِ ما را م  کند م   گزند  یرید  یِ باز   وقت  نی. بنابرامیبردار

میریب .  
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بشود و سرور آدم    دهیدانش اگر به سر بِرود و انسان با آن همان  اگر   دیگو ، مبسا دانش که اندر سر دود»  ی«ا

. و ما  کند سرش را فَدا م   عنی  رود،  موقع سرِ آدم در سرِ آن م ما، آن   دانشِ ذهن   ن یبشود که سرورِ ما شده ا

  . میرا ندار عقل زندگ  م، یندار قلع م،ی سر ندار ر،ی د میاآلن سرمان را فدا کرد

  باش  یکه رود، تو پا  نخواه سر 
  باش  یراْ پناه قطبِ صاحب در

  ) ١٩٨۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یفوقِ او مب شِیخو  ،چه شاه گر 
  ن ینباتِ او مچجز    ،یچه شهد گر 

  ) ١٩٨۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تو نقش است و، فکِر اوست جان  فکِر
  تو قلب است و، نقدِ اوست کان  نقدِ

  ) ١٩٨۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

درا   خواه نم  اگر برود،  پناه    یپا  صورتن یسرت  در  برو  و  واال  ِ انسان   یباش،  .  باش»  یراْ «قطبِ صاحب  

. گرچه عسل  نیاو مب  یخودت را باال  ،. گرچه شاه هست میریدر پناه موالنا قرار ب  میی ای که ب  میما گفت  موردنیدرا

ار کنار، برو نَباتِ  ذعسل خودت را ب  ، عسل هست  تواو نبات دارد،    کند تو ذهنت فکر م   ، شَهد هست   ،هست

  .  نیاو را بچ 

ها را که از نقش است. مرتّب نقش    ذهنما در من   ی عاً فکرهاتو نقش است اما فکر او جان است. واق  یفکرها 

  م ی کن که فکر م  یز یلحظه آن چ  نیما در ا  یاست، طال   ی. نقدِ ما تقلّبمیکن فعال م   میاشده   دهیها همانقبل با آن 

  است. و نقدِ او معدن است.   ینقد است، تقلّب

  او یِخود را بجو در او ،ییتو او
  او یِو کو گو، فاخته شو سو کو

  ) ١٩٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جنس  یخدمِت اَبنا  نخواه ور
  همچو خرس  ییدهان اژدها در

  ) ١٩٨٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  رهانَد مر تو را  یاستاد بوک 
  کشانَد مر تو را رونیخطر ب وز

  ) ١٩٨٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .کند که موقع آواز خواندن کوکو م  یقُمر عن ی فاخته

.  موالنا، او جان است، تو هم از آن جنس هست  مییگو حاال م  ،» یراْ «قطبِ صاحب   عن ی.  که او تو هست  دیگو م

کن و دائمًا کوکو بو. بو    وجواو جست   یِخودت را در او   نی. بنابرااست، تو هم از آن جنس هست   او زندگ

    م؟یکن عمل م  یچجور م؟ یریگ م  ادی ما چه   کند؟ را زنده م  زیچچه  نیاکوکو 

  .  ذهن ی وجووجو کن، نَه جستاش کوکو بو. جست فاخته همه  مثل، او»  یِو کو گو، فاخته شو سو  «کو

اَبنا   نیبه ا  خدمت کن   خواه اگر نم   و   ، ی ها را نشنوبزرگان، اگر حرفِ آن   مییجنس را بو  یِبزرگان، حاال 

  ،  ذهنابتدا با من   را نکن   اگر خدمتِ بزرگ   عن یافتاد. بدان که،    مانند خرس در دهانِ اژدها خواه  صورتنیدرا

  شما را برهاند.  ی شاءاله که استاد ، ان رهانَد مر تو را»  ی«بوک استاد. بدان که در دهاِن اژدها هست 

«وز خطر  و دهانِ اژدها برهاند    ذهنمن   نیشما را از ا  یباشد که، قسمتِ شما بشود که، استاد  عنی   «بوکِ»

  شما را آزاد کند.  خطر حتم  نی، و از اکشاند مر تو را»  رونیب

  ن یه ستی چو زورت ن کن،م ییزار
  ن یبسر مش از راه ،یکور چونکه
  ) ١٩٩٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ز درد؟   نال نم کم از خرس تو
  کرد ادیرست از درد چون فر  خرس

  ) ١٩٩١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ما موم کن   دلِْ نیخدا سنگ یا
  ما را خوش و مرحوم کن  یناله

  ) ١٩٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  راه  نندۀیب عن ی نیبراه
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فکر   نیاز ا  ، نیب م  ذهناش با من همه   ندیب کن، چون چشمت نم  ی زار  یکن، اگر زور ندار   ی. زارم یدیفهم  پس

  نکن.  چ یسرپ ن یباز راه ،یپر به آن فکر م 

  . م یموالنا و استفاده کن اتِی اب نیبه ا میدل بسپار مانهی که ما واقعاً از تَه دلمان صم  کنم م  شنهادیپ من

به ما کم    ی  م یبنال  دینبا  میکن حمل م   میکه ما دار  یدرد   ن یا  واقعاً  ؟ نال من  ی تر: تو از خرس کم دیگو م

درد    کهنینَه ا  منتها  کن، تو هم بو درد دارم  ادیتو هم فر  کرد، از درد رست.»  ادی«خرس چون فر  دیگو کند؟ م 

و از    می را بشناس  ذهناست، ما من   ذهنمن . او  دانم من بهتر از تو م  دیبخواهد کم کند، بو   ی  دارم، وقت 

  .  می کن زیپره شیهات ی خاص

که واقعًا هم خوش باشد هم موردِ رحمتِ   می ناله کن  یکن ما طور   یکار   ی دلِ سنگ ما را نرم کن، و    ن یخدا ا  یا

  تو باشد.  

که    می درست ناله کن  میما فضا را باز کن   م،یناله نکن  ذهنبا من   م،یکن که ما درست ناله کن  ی کار   ی  دیگو م

میریمورد لطف و رحمِت تو قرار ب .  

  

  


