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  2صفحه: 

  )۶١۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  آواره بازآمد و بازآمد  یآن بنده
  تو در سوز و گداز آمد   شِیچون شمع به پ

  
  جان  یند اخدر روش ب  ،جان  یچون عبهر و قند ا

  آمد  ازیبه ن رایز ،جان   یدر را بِمبند ا
  

  در بر حم تو بِنْهد سر یزانکه ببند  ور
  شه را همه ناز آمد  ،آمد ازیبر بنده ن

  
  ده ید  شد روشن دهیهر شمع گداز

  م راز آمد رحاو م ،کان را که گداز آمد 
  

   گر فرق کنم از م ی زَهراب ز دستِ و 
جانْ جانم وال س در رهه به مجاز آمد پ  

  
آبِ حز کجا نوشَد؟  وانیرا ح وانشی  

  که فراز آمد؟ را چشم  ش یرو ندیب ک 
  
  شدم ساکن  اریبا  ،من تَرکِ سفر کردم 

  ِر دراز آمد کان عم   منیوز مرگ شدم ا
  

  ؟ییجوپس آب چه م  ،ییجو نیا دل چو در یا
  هنگام نماز آمد   ؟ییتا چند صال گو
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  3صفحه: 

  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ۶١۴برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ   ،پرسسالم و احوال  با

  آواره بازآمد و بازآمد  یبنده آن
  تو در سوز و گداز آمد   شِیشمع به پ چون

  ) ۶١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : گداختن، آب شدن گداز
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

انسان که امتداد    یاعتبار تو برگشت. پس به  شیکه دوباره به پ  دیگوانسان هست. م  نیهم  بندۀ آواره»  «آن

  .  میهست  ما امتداد زندگ کهن یا یبرا کند، با خدا صحبت م ای  با زندگ ای است با خودش  زندگ

است که اوال آن بنده که انسان   نیا اش معن ر،ید دهیرفت، قرار بود برگردد به تو برسد، اآلن به تو رس  دیگو م

که    ی ار ی هش   عنی به او برسد، تا حاال آواره بوده؛ پس آن بندۀ آواره    که دوباره  موده یپ باشد، تا حاال که راه را م

  ی ار ی شده. از هش  مودهیانسان پ  یبرا  ر یچون آن مس  م، یما کار ندار  ر یمسکرده، حاال با آن    مراحل تکامل را اوال ط

ح  به  نبات  از  نبات،  به  از جماد  از ح  وان،یبه جماد،  انسان هش  وانیو  و در  انسان  با   یار یبه  آمادۀ مالقات 

  .  کند م  انی را ب  معان ل یچند کلمه موالنا خ ن یخداست، منتها در ذهنش است و در هم

 شود  ها متوجه م موقع   که بعض دیآ م  شی جا پاز آن  آمادگ  نیزنده بشود و ا  آماده هست به زندگ کهن یا ی

که واقعاً    مینیب ها را ما ماز انسان  بعض   ای  کند جهان م  نیاز ا  کند، م  دایعمق پ  شود، که از جنس خداوند م 

وجود   شناخت وجود دارد، زمان روان   ذهنکه من   ندیگو م اند و به ما  خداوند زنده شده   تیو ابد  تینهایبه ب

  .  میهم وجود دارد که ما به آن زنده شد  زندگ تِینهای هم وجود دارد و ب یلحظۀ ابد نیا حالن یدارد، درع

   قضا زندگ   عنی  زندگ   میمطابق تصم  م یمند هستذاتاً و فطرتاً ما عالقه  عنیاست، بنده    «بنده» اوال انسان    پس

ما    م، یکن کار را نم   نیا  م،یدرست کرد  ذهنمن   ی که در ذهن ما    میدان و م  م یو عمل کن  م یفکر کن  عن ی  م، ی کن

من  براساس  م  مان ذهنخودمان  خواسته   میدار  ییها خواسته   م،یکن فکر  آن  دنبال  مو    حال ن یدرع  میرو ها 

   ما خودِ زندگ   کهنیغافل از ا  م،یطلب م   زندگ  زهایها و چاز جسم   م،یرو ها م دنبال جسم  م،یدار  جسم  یار یهش

  .  میهست

  ی اباشنده   ی . بنده  میاستعداد بنده بودن را دار  میتو آمد  شی که ما ذاتاً اآلن که به پ  کند اول گوشزد م  پس

به حرف خداوند   میدر ذات که فضا را باز کن میمند هستما اآلن عالقه  عنی کند؛ است که مطابق سرورش کار م

  است.  نیامنظور از بنده  ،هنذما صحبت کند و عمل کند، نه من   قیو او از طر میگوش بده



ۀ  برنامه         Program # 901                                                 ۹۰۱مشار

  4صفحه: 

فضا   ما وقت  عنی.  گردد تو برم  یسوبه  رود م  آواره بوده و اآلن هم در ذهن آواره هست و ه  مدت ی  منتها

را در ذهن هم موالنا   اش آوارگ  نی. بنابرامیگرد دوباره برم ول  مینیب او، او را م  شی به پ میرو م  میکن را باز م 

  . دهد مصرع اول نشان م نیهم  نیدر ا

و دنبال    میدار   ذهنها من از ما انسان   برخ  که درحال  افتد دارد م   که چه اتفاق  دهد به ما نشان م  قتاًیحق   و

  ن ی که ا دید می به آن، که امروز خواه ها دگ یبا استفاده از اضافه کردن همان  میهست مان  ذهن ریکامل کردن تصو

  است.   یطلبهمان کمال 

   یو    کند حرکت م  نیدر ذهنش ساخته که ا  ذهن  ریتصو   یکه انسان    دهدانسان نشان م  آوارگ   نیبنابرا

جانِ خودش    که آن را کامل کند، درحالت   خواهد  خودش گرفته، م  ی جااست و انسان آن را به   شله یباشندۀ سا

  کامل است.     عنوان زندگکامل است، به 

    دست به استاد مده.» یاآمده   جان«کامل 

به    میکرد مراجعه م  کهنیا  ی . برا میدر ذهن آواره بود  مدت   میدان م  ول  م، یبنده بودن دار  تی اوال ما خاص  پس

خودمان    یوجو ها جست کار را و در آن  نیا  کنند ها ماز ما انسان   لیاآلن هم خ   داد،که ذهنمان نشان م   ییزهایچ

  .  میآواره بود نیبنابرا .میکرد را م  زندگ  ایرا 

هم سفر بود. و    ن یا  م،یکردمراجعه م   رید   تجسم  ز یچ ی به     تجسم  ز یچ ی ذهن از    ن یدر هم  ریطرف د از

   آوارگ  میبن    در ذهن زندگ  کهن یا  نی. بنابرامیبا تو ساکن بشو  د یما با  ده،ی رس  انی سفر به پا  دیگو در غزل م 

 که درحال  م، یو مسن کن   می کن    زندگ  ی وجوو جست   میمراجعه کن   ر ید  تجسم   زیبه چ   تجسم   ز یچ  ی است و از  

  است.  هم آوارگ  نیاست، ا ییتای یمسن ما فضا 

جهان    نیندارد. و ما هم در ا  یاجا، خانه به آن   جانیاست که جا ندارد، از ا  است؟ آواره کس  آواره چه کس  و

   ساکن شدند، اگر در ذهن زندگ   یی تای  یکه رفتند در فضا   ییهامر آن   میاگر بن  میکن م  که در ذهن زندگ 

  ست، یما ن  یهم جا  جا نیا می شو که متوجه م  رید مان ذهن  یبه  میرو م  موضع ذهن ی حتماً از   م،یبن

  . ستیهم وطن ما ن جانیا

. علت  میدیرس  دوباره به زندگ  م،یهست   که ما همان زندگ   میکرد  ییشناسا  قدرنی ا  م،یشد  داریحاال ما ب  پس

شنو  و سوت   نیبعدم   یار ی هش  یدر ما    میبارها گفت  م،یبه او زنده بشو  دیبا  میما بن  دینبا  یکارچیه  کهنیا
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 ییزهایما در چ   کهن یشرط ادارد، به   ییفضاگشا  ییاصل ما، فطرت ما، توانا  ، رجسمی باشندۀ غ  نیوجود دارد و ا

  .  میرا نکن  زندگ  ای خودمان را  یوجو جست  م یکن که با ذهنمان تجسم م

که کامال مثل    می خواه حاال م  م،یگرد تو برم   شیپ  مییآ تمام شده و م  که آوارگ  می دیحاال که ما فهم  دیگو م  و

  م، یکن منتها باز هم به کلماتش توجه م   شود،  به نور م  ل یتبد  شود که شمع ذوب م  طور ن یهم  م،یشمع ذوب بشو

  .  ش ناظر ما با دیتو با عنیتو،  شیچون شمع به پ دیگو م

ما در    شود، مرکز ما عدم م میکن فضا را باز م  . وقتمی ن یکه او را بب  میفضا را باز کن   دیلحظه بابهما لحظه  پس

 م، یشو عشق را متوجه م  یگرما   م،یکن فضا را باز م   ما، هم وقت   عن ی  «در سوز و گداز آمد».  میاو هست  شیپ

سوز عشق هست و گداختن    م،ینیب تو را م  م یتو که هست  ش ی. به پکن تو به ما کم م  عنی  م،یکن حس م

عشق، تابش عشق،   یسوز عشق، گرما   نیتا واقعاً در ا  م یکن ما و ما صبر و شر م   ی ها دگ یما، همان یها ت یمن

  .  ارانهیهش میبه او بشو لیو تماماً تبد میگداخته بشو ها دگ یلحاظ همانتابش خرد، به ، ییابش شناسات

  
  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

  
  ها) (دایره همانیدگ  ١شل 

  
  (دایره عدم)  ٢شل 
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مرکز    م،یشو جهان م  نیوارد ا  ها، وقتشل  نیا  لۀیوسبدهم به  ح یتوض  یحاال باز هم من    میمتوجه شد  پس

  .  میریگ و قدرت را از مرکز عدم م تیعقل، هدا ت، یو حس امن (دایره عدم اولیه)] ٠[شل  ما عدم است  

و آن    میکه استعدادش را دار  تی به فعال  میزن صورت انسان دست مبه  میشو جهان م   نیوارد ا  کهن یا  محضبه

مهم است.    یز یچه چ  ندیگو و پدر و مادرمان و جامعه به ما م  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  فکر کردن است  

حس    م،یکن م  قیتزر  تیکه حس هو  نیو هم  میکن م  قیتزر   تیآن حس هو  ذهن   ریکه مهم است به تصو  یز یهرچ

  . مینیب آن م نکی ع قی مرکز ما و از طر شود آن م   م،یکن م  قیوجود تزر

  زها یدر چ  جهی. و درنتمیریگ م   زهایو قدرت را از چ  تیو هدا   تیآن مرکز ما شده، و عقل و حس امن   ریحاال د 

  .  میکن را م و خودمان و خوشبخت  زندگ  ی وجوجست

درواقع    م،یخواه م   تیهو  م،یخواه م    ها زندگهستند، ما از آن   ر ید  یهاآدم   ی ریشل تصو  زها ی چ  نیاز ا  برخ

  شوند،  م   دهی با پدر و مادرشان همان  شوند، م   ده یها ابتدا با پول همانهمۀ انسان   باً ی. تقرمیشو م  دهیها همان با آن 

  . شوند آواره م  نیو بنابرا

و خودش را به ما نشان    (دایره عدم)]   ٢[شل    کندمرکز ما را عدم م   گاهگه   زندگ   ییهاصورت   یبه    اما

  رش یپذ  م،یو تسل  میبشو  می تسل  کنند  ما را مجبور م  ها است و سخت   ها سخت  قی اوقات از طر  . گاه دهد م

  ن ی. بنابراکند م  ه یلاو  ی اریهش  نیلحظه هست قبل از قضاوت و رفتن به ذهن که ما را از جنس هم   نیاتفاق ا

  . کند مرکز ما را عدم م 

به   میگرد ، برم ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  به جهان    میرو م   که ه   میشو متوجه م  شود مرکز ما عدم م  وقت

به    میرو م  میکه خداوندا ما دار  میی گو به او م  میحالت است که ما دار  نیو در ا  عدم)](دایره    ٢[شل  او    شیپ

مرکزم عدم است،    مرکزم عدم است، وقت  که تو درحال  شیام که در پو اآلن آماده   میگرد تو برم   شیجهان و پ

   وقت    عنیعشق، سوز عشق  ‐تو و در سوز عشق    ش یتو هستم، من حاضرم مرکزم را عدم نگه دارم و در پ  شیپ

بدازم. گداختن    خواهم م  ‐شود سوز عشق شروع م  م، یشو م   ی  ارانهیبا خداوند هش  شود مرکز ما عدم م

از    ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    ها دگیهمان  نیزدن ا  ارکن  ایها  و انداختن آن   ها دگیهمان  نیهم  ییشناسا  عنی

ها  حس وجود را از آن   واشیواشی، بعداً  (دایره عدم)]  ٢[شل    هیفعال بروند به حاش  کهی طور به   ، طور کلمرکز به

در مرکزم   زیچ  چ یو اگر ه (دایره عدم اولیه)] ٠[شل  در مرکزم نمانَد  ز یچ  چیآخر سر ه  کهی طور هم من بنم، به 

  شوم.  خداوند زنده م تیو ابد  تینهای نمانَد، من به ب
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لحظه    نیآگاه به ا  شوم، لحظه م  نیو از جنس ا  یلحظۀ ابد  نیبه ا  میآ م   کهنیا  عن ی  زندگ  تیو ابد  تینهایب

  که نیا  یمن. برا  یبرا  ستی مهم ن  فتد،یپس از آن اگر جسمم ب  نی. بنابرارمیم نم  رید   شوم، و جاودانه م  شوم م

  .  ستین متک   ای به دن ی اریپس از آن، هش

. در اصل از  میهست  متک    طور توهم به   ای ما اآلن ما به دن  م ینیب م  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    که حالت   نیا  در

به    ست،ین   . خداوند به مخلوقش متکمیباش  جهان متک نیبه ا  ستیجهان، ما الزم ن  نیبه ا  میاول هم که آمد

  هست.   بازآمد»«بازآمد و    نیدر هم نیا م،یخود زنده هست   یِخود زنده هست، ما هم به خود  یِخود 

خودت    یصورت انسان به نزدکه تو اآلن به  دیگو خداوند م  ایکه    دیگو م   دارد به زندگ  عنیبازآمد    ایآمد    باز

  ی که فرستاده بود  یز یآن چ   عنی  «بازآمد و بازآمد»خودت.    شیبه پ  یدوباره آمد   ،یو دور زد   رفت  ،ید یرس

  دوباره به خودت، حاال در را باز کن. دیصورت من، آمد رس به

است،    توهم   دانم م  نیفعال از جنس جهان شدم، ا  ستم،یکه از جنس تو هستم، از جنس جهان ن   فهمم من م  

ا  است، مصنوع   موقت  .  کنم  را کامل م  امذهنمن غلط است، من دارم در ذهن فقط من   یکارها   نیاست، 

  ن یدروغ   ذهنمن   ن یزنم و اوال خود ا م  کنم،  کم م  ه  کنم،  را به آن اضافه م  زهای چ  سازم، م  ذهنمرتب من 

که من اگر   فهمم را هم م  نیا   و  هم عبث است  نیکامل بسازم، ا  ذهنمن   ی  کنم هم که م  است، و آن اقدامات

به    خواهم دادن به مردم است، م  شینما  یبرا  ذهنمن  نیبدهم، چون ا  شیبسازم، به مردم نما  ذهنمن   ی

  ندارد. دهیفا نیا فهمم کامل دارم، م  ذهنمشخصات را دارم، من  نیمن ا میمردم بو

اآلن به تو زنده بشوم   خواهم م  دم،یمنظور از آمدن من چه بوده، آمدم به تو رس  امدهیمن اآلن فهم  نیپس بنابرا 

اتکا به جهان از من برداشته بشود و تو    فتد، یاز من ب  دیبا  جسم  ی اریهش  نیا  نی بشوم به تو، بنابرا  اریو هش

و در سوز و گداز    (دایره عدم)]  ٢[شل  عدم نشستم    کزتو با مر  شیبه پ  نیهم  ی. براکار را بن  نیا  توان م

  . (دایره عدم اولیه)] ٠[شل اآلن   ریچه د  عنی دیدان هستم. و سوز و گداز را هم م

را    ریتصاو  نیا  دهد است و نشان م  خانم آتش  شنیم ینشان بدهم که ان  یاقهینُه دق  لمیف  یاآلن    خواهم م  اما

را  شنیمی ان آتش تای. خانم آناه دهم بعداً من برنامه را ادامه م  م،یکن را تماشا م نی. پس اافتد که چه اتفاق م

  بنده است.  یرها یتصو حیتوض نیدرست کردند که هم
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  انیمیشن 

  بود.  بایز ار ی بس د،یدیرا د  شنیمیان

آماده    ،ذهننه من    که سرور تو هست  ده یفهم  ریعنوان انسان که گفت بنده هست و دکه ما به   میمتوجه شد  پس

  . میرا رها کن  حاصل از آن   ذهن ریو تصو ها دگ یهمان  نیو ا میتو گداخته بشو شیکه پ میهست

  . خوانم م تان یانسان برا ت یوضع ن یدرست غزل و هم دنیفهم یبرا ت یب چند

  دل بداخته   یها ز آتش تن
  خدا پرداخته   ِریاز غ خانه

  ) ٣۴۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ر،یمشخص است د  کامال    عنیتن   ذهنمن   دگ یو هماناز طرف زندگ   ییرا از آتش عشق که با فضاگشا  ها   

و مرکزمان را از    د، یگو را م  ن یاول هم  ت یب  م،یگداز آن م  ییآن و خردِ شناسا  یبر اثر گرما   تابد، ما م  یِروبه

  . میکن م  زیهستند تم  ها دگیخدا که همان همان ریغ

    ازینیب یز اوصاف خدا   عشق
  او باشد مجاز  ر ی بر غ عاشق 

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

جسم است. بله    ی  ذهنچون من   م،یبشو  فیتعر  ،ذهن من   فیبه تعر  ، ذهنبه وصف من  میخواه  ما نم  پس

   یجهان، پس    نیبه ا  هادگ یاز همان  یاز ینی به ب  م،یخودمان مثل خداوند از جهان برس  یِاز ینیبه ب  م یخواه م
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  ی به خدا  میشو م لیو عمال تبد می کن م فی وصت میما خودمان را دار کهن یا عنی ییشدن با خدا در اثر فضاگشا

  خودمان.    یها دگی همان  ای جهان  نیاز ا ازینیب

او عاشق باشد  ریعاشق باشد، اگر به غ دهد، از او، که با مرکز عدم خودش را به ما نشان م ریبه غ اگر کس و

  کار ن یشده، ا  دهیبا آن همان   عن یجهان بذارد مرکزش،    نیرا از ا  ی زیچ    او را بذارد مرکزش، اگر کس  عنی

  مجاز در غزل هم هست. ، توهم عنی است، مجاز  «مجاز»

مجاز    ذهنمجاز هست، توهم هست، من   نیا  م، یو در ذهن هست   م یدار  جسم   ی ار ی پس ابتدا ما هش  و ذهن 

شدن، نه از    کردن و از جنس زندگ   لحظه زندگ   نیرا در ا زندگ  ،زنده شدن به زندگ  ،یلحظۀ ابد   نیهست، ا

  مجاز هست.   دگ یبرحسب همان دنیاست، د قتیحق نیا ها، دگ یبرحسب همان  دنیجنس ماده و د

  خدا محرم نبود  ِریرا غ راز
  را جز آسمان همدَم نبود آه

  ) ۴٠٠٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

باورها    هان یا  ست،یراز ن  می آگاه هست   جسم   یاریبا هش  ذهنکه ما در من   یزیچ  نی، پس ا۴٠٠٨  تیششم ب  دفتر

  ، ست» یاز خدا محرم ن  ری«راز را غ.  میشد  دهیها همانهستند، اطالعات هستند که ما با آن   ذهن  یهستند، الوها

  دیگو که در غزل هست، م  طور ن یهم  نیپس بنابرا

دارد، فقط باورمند باشد، باورها را در  را نگه   ذهناگر نشود و من   شود، که گداخته شد محرم راز م  هرکس

  . ستی مرکزش بذارد، محرم راز ن

  دن» ی«آه کشباشد،    شده با مرکز عدم هست و اگر آه درستگشوده   ی. راز در فضا ستی دانستن، راز دانستن ن  باور

آه    نیبنابرا  شنود، جهان نم  نیآه را ا  شنود، م  زندگ   عن یاست، آه را فقط آسمان    ی آرزومند  به معن  جانیدر ا

ها آن   کهنیا  یبرا  شود، نم  ده یشن   ذهن  یها لۀ من یوسو آرزو کردن که من به خداوند زنده بشوم به  دنیکش

  دارند و از جنس جسم هستند.  جسم   یار یهش

   کاش من به زندگ  یا  د،یبش   »ی«آه آرزومند   دیشما با  عنیاست،    «همدم آه»و    شنود پس آه را آسمان م 

  «بنده» عنوان  در شما به   دیحالت با   نیزنده بشوم، طلب دارم، مشتاق هستم، ا  به زندگ  خواهم زنده بشوم، م

  . دیای وجود ببه
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  ن یهست و ا  ذهنمن   یآرزو  م،یکش را م   ذهنآه من  کهن یا  یبرا  م،یشونم  لیما تبد  دید  میخواه   که،نیعلت ا 

  هست.  آرزو توان ندارد، سطح 

ن  ما بده  میست یحاضر  انجام  را  جبران  ن  م،یقانون  حاضر  بشو  می ستیما  و    ذهنمن   نیا  مییگو م  م،یگداخته 

  . ستیکار درست ن نیدارم، خدا را هم به آن اضافه کنم و ا را نگه  ها دگ یهمان 

  : دیگو م

  ش یندیعشق شو وز ره م سوارِ
  اسبِ عشق بس رهوار باشد  که

  
  حمله تو را منزل رسانَد  ی به

  چه راه ناهموار باشد  اگر 
  

  نداند جانِ عاشق  یخوارعلف
  جانِ عاشقان خَمار باشد  که

  ) ۶۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

غزل   ن یسوار کن و طبق ا  یار ی هش  ی را رو  یار ی فضا را باز کن، مرکز را عدم کن، هش  عنیسوارِ عشق شو،    پس

 ست، یبه جهان ن    اصال متک  میکه ما هست  یز یفطرتاً و ذاتاً آن چ  عن یسوار است    یار یهش   یرو  یار ی در ما هش

  .میابه جهان کرده ما به زور متک

تو هم    کنند چون همه نگاه م   م ییگو به جهان نگاه کن، عالقه ندارد به جهان نگاه کند، ما به زور م  مییگو م 

الزم    یکار   چیلحظه فضا را باز کن خودت باش فقط، ه  نیدر ا  عنی  «سوارِ عشق شو»  نینگاه کن. پس بنابرا

است نکن. با فکرت   جهان   نیا  هنذ لیوسا و ها غلط را که استفاده از اسباب  ی تو، فقط آن کارها  بن ستین

  کار را نکن.  نیا ، ی بشو لیبه او تبد ای  نیکه خداوند را بب درست کن  لهیهست نخواه وس  دهیکه همان 

  ی اریهش   یرو  یار ی هش  عنی   «سوارِ عشق شو».  «باز آمد و باز آمد»اول،    تیطبق ب  از جنس او هست  خودت

. دهد و مرکز عدم، حسش را به شما نشان م   ییکار با فضاگشا  نینباشد، ا  منطبق بشود، سوار بشود، متک 

دارم؟ چند روز   دگ یهمان ندتانرو در ذهنت بو چقدر راه هست حاال؟ چ  عن ی ، ش»یندی«سوار عشق شو وز ره م
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را باز کرد   ،یسوارِ عشق شد   وقت   کهن یا  یاست، چند ماه است، چند سال است؟ برا   ی ار ی سوار هش  یفضا 

هم   تیو اذ  کند م  راه را ط  عنیاست. رهوار    «رهوار»و    رود تند م  لیاسب عشق، مرکبِ عشق، خ  نیا  ،یشد

تکان هم ندهد.  تند برود و تکان   تواند باشد م  شدهتیرباسب ت  انداز دارند. وقتها دستاسب  بعض   کند، نم

  .رود م  نیاز ب ریکه در ذهن هست د ییهاآن تکان  دیگو م

عشق،    یسوبه   میرو ذره م   یعلت که ما    نیانداز، به او دست   میهمه ما تکان و زلزله دار  نیا  کهنیا  علت

و   م یستیما صادق ن  کهن یا یبرا  د؛ید میخواه   م،ی بن میتوان درست نم ییگشاو فضا   م یکن نم درست ییگشافضا 

 دهم،  من از دست م  را بخواه دگیهر همان  کنم، م   یکار   هر   م ییگو نم  م،یطلبش را ندار م،یرا ندار  اقش یاشت

  . میما، ما با ذهن حاضر هست م یستیحاضر ن 

  ، ی الحظه   یروزه،    ی   مییمطالب موالنا بو  نیا  ق یبا درک عم  تواند ، انسان محمله تو را منزل رساند»   ی  «به

که    ستین   یطورن یا  «اگرچه راه ناهموار باشد»هم باشد،    ادیز  لیشما خ   شدگتی هوبشود. اگرچه هم   لیتبد

  کنم؟  دایپ یرا چجور  یکنم، حاال آن  دای را هم پ یکردم، آن   دایرا پ دگ یهمان نیحاال ا مییبو

  . ستین خوار» ْ «علف   ریجان عاشق د  دیگو م  ن یهم ی. برا میست یاست که سوار اسبِ عشق ن نیکارها ا نیا علت

از همان   عن ی  علف،  تأ  ها دگ یغذا گرفتن    ی زها یاز چ    خوش  ، رونیب  ی زهایاز چ  دن یکش  رهی توجه، ش  د، ییمثل 

  . نه از زندگ ، جهانن یا عنی ،رونیب

  ی شاد   ،یر یگ عشق م  از خوِد زندگ  کن فضا را باز م   . وقت خود زندگ   ی  ها، دگیهمان  یمنبع هست    دوتا

هست  ،ی ریگ م مجبور  همان  وگرنه  تغذ  ها، دگ یهمان   .یریب  ها دگیاز  منبع  علف   ۀی اگر  ما  باشند،  خوار  ْ ما 

آب    وانیح   دیگو . در غزل هم هست، م ماند م   وان یمثل ح  ذهنمن   کهن یا  یعلف؟ برا  دیگو . چرا ممیهست

پ  اتی ح استعداد شناخت دارد، استعداد    ول  ،ذهناست من  وانی کند بخورد؟ گرچه که مثل ح  دایرا از کجا 

  دارد.  دنیفهم

  .دهد هم به همه م خورد،  . هم خودش م فروش م  عن یخَمار است. خَمار  خورد،  جان عاشق شراب م پس

خودتان   د،یکن به همه پخش م   د،یهست  شیاند فراوان  د،یده به همه هم م  د،یخور م  زندگ  اگر شما م   پس

  . دیهست  عاشق واقع  د،یپس عاشق هست د،یخور هم م
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   عنیاست،    یاریسوار به هش  که  ستی اریلحظه هش  نیدر ا  قتاًیانسان حق  کهنیمربوط هست به ا  تیچند ب  نیا

از جنس خداست. اما چون به ذهن    کهنیا  یبرا  ستد،یخودش با  تِینهایب  یپا  یرو   تواند مستقل از جهان م

است و    ق یکه حق  یاسب  نیا  جهیدرنت   کند، وجو مصورت ذهن جسترا و اسب را به   در ذهنش زندگ  رود، م

  که:  دی گو م ن یهم ی. براکند است، آن را گم م یار ی بر هش یار ی خودش است و سوارِ هش

    سررهی و جو آن خفَغان و جست  در
  در به در  ان،یطرف، پرسان و جو  هر 

  ) ١١١٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ما.   عنی

  ست؟ یاسبِ ما را کو و ک  دی که دزد  کآن
  ست؟یخواجه چ یرانِ توست ا ر یز نکهیا

  ) ١١١٨تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  اسب کو؟  نیاسب است، ل  نیا یآر
  جوْ شهسوارِ اسب یخود آ، ا با

  ) ١١١٩تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  و آشفته  شانی: پرسرره یخ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

م سوت   ن،یبعدم  یار ی هش  آن استفاده  آن  از  ما  هرلحظه  ا  ، زندگ  یبرا   میکن شنو، که    ن ی ا  دن، ید  نیچرا؟ 

به   دن، یشن کردنمان  فکر  حسمان،  پنج  م   لۀیوسو  اصلمان.ردیگ آن صورت  م   وقت  .  نگاه  آسمان   م یکن به 

  مان  چشم حس  نیها را ا. کالغمی نیب اطرافش را هم م  یو فضا   مینیب ها را مکالغ   کنند، که پرواز م   پرندگان

  . ندیب را م چی که ه ن،یبفضا  ن،یبرا همان عدم  خال  یفضا  ند؟یب را چه م  خال  یفضا  ند،یب م

.  دیشنو جمالت را هم م  نی اما سوِت ب  دیشنو گوش م  نیبا ا  عنی  تان من را با گوش حس  یها حرف   شما

   لزوم   سوِت محض است.  عن یسوت است،    یکه سوت رو   شنود جمالت را سوِت درونتان م   نیسوتِ ب

است. آن    رون یب  ی حرف بزند آن سوت، سوت بشود. مستقل از حرف است، مستقل از صدا  یندارد که  

که   ست،یچشم ن   نیهست، چشم دارد و چشمش مثل ا  نندهیکه ب  یز یآن چ  ن،یآن خألب  ن،یآن فضاب  ن،یبعدم

   رون یب  یزهایبه چ  اجی آن هم احت  د،ید  شود آن م  لۀی وسرا به  زیهمه چ  ندیب چون فضا را م  ند،یب فضا را م
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«در فغان و جست    م؟ یکن کار مچه    سوار به آن، ول  م،ی ما آن هست   د؟یکن ه مّ باشد، توج   نندهی ندارد که واقعًا ب

  ده؟ یدزد  ما را چه کس  یاریهش  ده؟یدزد  برده؟ چه کس  آقا اسب ما کو؟ چه کس  داد،یدادوب  اشهمه   .وجو»

هر سو،    عنیهر طرف    وانه،ید  عقل،ی آن ب  ،سر»ره یو جو آن خ  «در فغان و جست از من؟    دهیدزد  خدا را چه کس 

اسب ما را چه    نیآن جسم، که چه؟ که ا  بهجسم    نیو از ا  کند، جو مو و جست  پرسد با آن م  دیآ که م   یهر فکر

  ست، یسوار ن  یار ی هش  یرو  یار یکه ما اآلن هش  ده؟یدزد  ما را چه کس  و زندگ  یار ی هش  اسبِ  ده؟یدزد  کس

  پس؟   ستیچ  نیرانِ توست ا  ریکه ز یاسب نیکه ا  ندیگو . به او مدهیندزد کسچیه

.   و مستقل از جهان هست   یار ی هش  یکه رو   هست   یار یهش  ، که سوار اسبت هست  نیب م  کن فضا را باز م   وقت

که ذهن   یزیبه آن چ   کند توجه نم  به ذهن. وقت  روددوباره م   ول  اسب است»  نی ا  ی«آر   د؛یگو لحظه م  ی

که ذهن نشان   یز یآن چ  کند لحظۀ بعد توجه م   اسب را با عدم. ول  ندیب اسب را، م  فهمد م  دهد، نشان م

  ،ییگو م   راست  .اسب است»  نیا  ی«آر.  ها دگ یهمان   قی از طر  ندیب دوباره با ذهن م  شود،  جذب ذهن م   دهد، م

سوار است. ُخوب رفت    یار یهش   یرو   ی اریاسب است سوارش هستم، حضور، حضور من اسب است، هش   نیا

  .  ای ، به خودت ب«با خود آ» دیگو م  نی هم یذهن، اسب کو؟ اسب رفت! برا

شهسوارِ    ی«ا  زند، حرف را م  نیاآلن موالنا هم هم  نیهم  ا،ی ، به خودت ب«خود آ»  عنیکه خدا    ندیگو م  ها بعض

. گفت اول م   ت یکه ب  زند حرف را م  ن ی. همیار ی سوار اسب هش  شاه هست  عن ی.   ، تو شهسوار هست جو»اسب

را جست  بر اسبت هست  ؟ کن وجو م چرا اسب  م   ی برا  ، تو که سوار  برا  ی رو چه  را در    ی ذهن؟  چه خودت 

  : تیدو ب نیا طور ن یو هم  ؟کن  وجو مجست  ها دگ یهمان 

  جو  ران و فارِس اسب ِریز اسب،
  اسب کو؟ نیگفت: اسب، ل  ن؟یا ستیچ

  ) ١٠٧٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ه د؟ یتو پد ِرینه اسب است به ز  
  د؟یکه د یخود اسب یل   ،ی: آرگفت

  ) ١٠٧٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بر اسبسوار، سوار : اسب فارِس
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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اسب است، فضا   نیگفت ا ست؟ یچ نیسوار دنبال اسب است. پس ا سوار است ول  رِیاسب ز د،یگو را م   نیهم

ا باز کن،  ب  ؟ که سوارش هست  ست یچ  نیرا  بدون اسبِ  ذهن، من شاد هستم، خوشبخت   رون، یاسب است. 

عدم؟ به    نیرفت ا  امسئله آمد، حالم گرفته شد، اسب کو؟ کج   نم،یب لحظه ذهن را م    یهستم، آزاد هستم،  

ام چون رفته   ر، ید  نم یب اسب را نم  بله، ول  دیگو م  د؟ی تو پد  رِیبه ز  ست یاسب ن  نی! توجه کن! اه   ا، ی خودت ب

  ذهن.

  ار یذهن و اخت   یرو  . چون تو مستیروز است، شب ن  :د یگو کننده هست که موالنا م روشن هم    تیچند ب  نیا  اما

  ا ی   میر یب  زندگ  ها دگ یاز همان   میتوان . ما نمستین  یکه در ذهن خبر   ،ن یا  قیفقط درکِ عم  ،یکه نرو   یدار

  باشد.  درست  دید نیو ا  مینی بب ها دگیبرحسب همان

و در جهت کمال آن    میدرست کن  ذهنبه نام من   ذهن  ریتصو  یو    مینی بب  ها دگیهمان  دیبا د  میتوان نم  ما

دنبال کامل    صورتن یکامل بشود. درا   ذهن  ریتصو  نیا   رانیکه از نظر خودمان و د  میهمه کار بن   م؛یبوش

 م یگو ! نمخواهم م   دهی! بچۀ به کمال رس خواهم م   دهیمن همسر به کمال رس  عن یبود    م یخواه  ها دگ یکردن همان 

  حاال بچه،  «کو»حاال بذار کامل،   ،کامل، چون کامل با کمال فرق دارد در فارس   حت

کمال داشته باشد، در کمال باشد. بدن من    مییکمال داشته باشد، حاال بو  ایکامل باشد    دیبدنِ من با  میآمد

در اوج کمال باشد! بچۀ من در    ای "  perfect"  اه سیبه قول انگل  د،یمن با یتمام اعضا  عن یدر کمال باشد!    دیبا

  ! خانۀ من در اوج کمال!  کند م  فی تعر مناوج کمال! همسر من در اوج کمال! تازه اوج کمال را ذهن 

گذرا    یزها یچ  خواهم من م   کهن یا  ی برا  شود نم  یز یچون چاست. اوال که هم   اوج کمال بدبخت  د؟ یکن م   توجه 

وسط ذهن من دچار اعوجاج است، هر   ن یاست و تماماً دروغ است. و در ا توهم  زی چ  نیا اًی را کمال ببخشم. ثان

  باشد که:  ادمانی شهیهم   تیهمان ب ال. اصندیب م  خواهد هر جور دلش م  کند، م خواهد  دلش م یکار

  بتّر ز پندار کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جان تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  م، یسودا دست بردار  نیمن به کمال برسد. پس اگر ما از ا  زِیکه همه چ   ست،ین  یطلب بدتر از کمال   مرض   چیه

 ن یبعدم   نیا  میخواه  اآلن روز است. چون م  مییبو  مییای ب  دن،یساختن و در کمال او کوش   ذهن   ریتصو  یجا به

است. پس   قتیحق ستید او دنبال توهم نی. دمیاو را بخواه دید م،یگسترش بده ییشنو را با فضاگشاسوت و 
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  ده یرس  جانیبه ا  یِار یبه عنوان هش  د،یگو م.  ها دگ یبرحسب همان   دنید  عنیبرحسب عدم. شب    دنید  عنیروز  

  . وسط روز است. روز را تجربه کن توان م  که در ذهن انسان هست

  روز گفتن: روز کو؟   انِیم در
  روزجو یرسوا کردن است ا شیخو

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

  استجذوبِ رحمت   و خاموش صبر 
  ستنشان جستن، نشاِن علّت ا نیو

  ) ٢٧٢۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کننده جذب  ار یکشنده، بس اریبس عن ی جذوب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  نم، یب که نم   کن که روز کو، خودت را رسوا م   ییبو  تابد وسط روز که آفتاب م  ، یمار یمرض، ب   عن ی  علت

  م؟ ینیب . چرا آفتاب را نمنمیب آفتاب را نم

شرط  . بهمیاده یما به خدا رس عن یبه معشوق.  دهیدوباره آمد، دوباره آمد. آمده رس  «بازآمدم بازآمدم»: دیگو م

روز را برحسب شب   کهن یا  یبرا   م،ی کن هرلحظه خودمان را رسوا م  ما  .میخدا را در ذهنمان جستجو نکن   کهنیا

«خامش و در انتظارِ فضل  :  دیگو خاموش کردن ذهن و صبر کردن، که م » «صبر و خاموش. اما  میکن م   فیتعر

را نشان   ذهن  زیچ  ی  کهنی خدا را، در ذهن جستن، هم  نشانِ حضور، نشانِ  عنی  نشان جستن»  نی«و.  باش»

  .  نیب م  ها دگیتو است که برحسب همان ضی نشان مر ستینشانِ خداست! نشان خدا ن  نیکه ا بده

  تا بر جانِ تو   ر،یبپذ اَنصتُوا
  اَنْصتُوا  یِ از جانان، جزا دیآ

  ) ٢٧٢۶ تیسوم، ب ،دفتری مثنو ،ی (مولو

  بیطب نیا شینُکس، پ  نخواه گر 
  ب یَلب یزن زر و سر را ا نیزم بر 

  ) ٢٧٢٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .  دی: خاموش باشاَنْصتُوا
  .  یمار یبرگشتِ ب ،ی مار ی: عود کردنِ بنُکس
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  خردمند، عاقل   عن ی بیلَب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

لحظه، به اتفاق نگاه    نیکن در اطراف اتفاق ا  ییفضاگشا  عن یچه؟    عن یخاموش باش. خاموش باش    ایتو ب  پس

جان    نیتا به ا  ر،یرا بپذ  نی. ساکت باش، ادیگو طور که غزل منکن، با آن نجنگ، دربارۀ آن قضاوت نکن همان 

است،    یار ی هش  د، یآ است که بر جان تو م   اله  فضل .  د یایب   «اَنصتُوا»پاداش    ، زندگ  ای خداوند     عنیتو از جانان  

  کار است. نیپاداش ا هانیدر مرکز تو، ا برحسب عدم، بودِن زندگ دن یاست. د یخردمند

  د، یآ م  ها دگ یعقل سر، که از همان   نیو ا  ،یماد   یها دگیزَر، همان   نیا  صورتنیمرض برگردد درا  خواه نم  اگر

ها  . همۀ انسان اآلن خردمند هست   نیهم   ،که با مرکز عدم خردمند هست   کس  یبزن، له کن، ا  نیرا بر زم   نیا

خودشان نگه دارند نگذارند    ی فطرت خودشان را که، اصل خودشان را نگه دارند، توجه را رو   ی اریاگر آن هش 

برود جذب چ آن  زهایآن  ببشود که  ا  ندی ایها  د  هانیمرکزش،  درواقع  چ  دنیخردمند هستند.  و    زهایبرحسبِ 

  . کند م خردی خصوصاً دردها ما را بم

  : دیگو اَنصتُوا است، م ۀیهمان آ نیا

  واذَا قُرِى الْقُرآنُ فَاستَمعوا لَه وانْصتُوا لَعلَّم تُرحمونَ»  «…

  .» دیباشد که از لطف و رحمت پروردگار برخوردار شو د،ین یگز  خاموش  «…

  ) ٢٠۴ هی)، آ٧سوره اعراف ( م،ی(قرآن کر

خاموش    د،یگو را م  ن یسورۀ اعراف ا  ٢٠۴  ۀ ی. آمیخواند  جا ن یچقدر استفاده کرده موالنا، و همه را ما هم ا  که

  .  فضل باش» «خامش و در انتظارِ.  دیریمورد لطف خداوند قرار ب د یشا دیباش

  که:  ر،ید دیگو م هات یدر آن ب  و

  گفت، فاش  نیخود را من ز  یکور
  و در انتظار فضل باش  خامش

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

  ن یا  ، کن از آن استفاده نم  ،ینکرد  دایدست پ  نیبعدم  یِار ی به آن هش  عن ی  ست،یاآلن روز ن  ییگو م   وقت   عنی

رسوا انسان  ییسبب  هر  آدم،  دارد،    ،است.  ابزار  وقتذهنمن   یاست،    نیبعدم   یِ اریهش  یدوتا   .     از

  د، یگو . مشود شب است! خُوب رسوا م   دیگو م  ند،یب م   ها دگیهمان   قیاز طر  کند، استفاده م  اشذهنمن 

  حرف زدن،  یجا به
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  گفت، فاش  نیخود را من ز  یکور
  و در انتظار فضل باش  خامش

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

  . دیای ور دانش و بخشش خداوند برا ساکت کن و منتظر بشو از آن  ذهنت

به آن. موالنا    میاست که امروز توجه کن   یمربوط است و مطلب  ل یکه به غزلمان خ  خوانم  م  رید  تیشش ب  اما

است     چراغ   ی  هی شب  ذهنمن   نیاست. و خوِد ا  خطرناک  یجا   لیخ  ها دگ یجهانِ ذهن و همان   نیکه، ا  دیگو م

  ۀ لیوسآن، به   یهاآن، نه به روش   ۀ لیوسکه به   کند را درست م   ذهنمن   ی   پس انسانرا روشن کند.     که شمع

را    تیشش ب  نیرا به نام شمع حضور روشن کند. و ا  شمع   ی  کند، آن م   یرو  که زندگ   ییکارها  عنیآن  

  ،  کن را روشن م    شمع  ،کش را م  ت ی. کبرماند م  تی مثل کبر  دید  می اآلن خواه  ذهن. پس خود من خوانم م

   روشن کردنِ چراغ حضور است. ول  یبرا   ذهندور. من   یانداز و آن را م   دهیرس  انی تا آن موقع به پا  ت یکبر

  م یکن م   یی شناسا   ول  م، یدار   ذهنو من   م یروشن کند. پس ما گرچه که ذهن دار  تواند نرسد نم   ت یآتش به کبر

  : هک دیگو آتش روشن بشود. م  نیتا ا  میکن  ییفضاگشا دیکه با

  فهرستِ طب  سر برخوان دم  جانِ
  ها نظر کن ملْتَهِبعلّت نارِ
  ) ٣١٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خانه ره است نی همه غُرها در زآن
  ها چه است پر زِ کژدم دو گام  هر 

  ) ٣١٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یتُندست و چراغم اَبتَر  باد،
  ی ر ی چراغ د رانمی ب زو

  ) ٣١٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است.  یمار یب  مطلقاً به معن  نجای فَتق، در ا یمار ی: بغُر
  دردنخور : ناقص و به اَبتَر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  دردنخور. ناقص و به  عنیاست. اَبتَر  یمار یب  به معن جا ن یفَتق است، در ا یمار ی ب ،یمار ی ب عنی غُر
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نم   زِیعز  عنی،  «جانِ سر»  پس بب مرض   ستیل   ای. فهرست  یدکتر بشو  خواهد من  چند،    نیها را بخوان فقط، 

از   یانسان ممن است    عن ی.  کشد زبانه م  عن یها دائماً ملتهب است،  مرض وجود دارد و آتش آن   صدجور 

معلوم    چ یه  ، یوقت ندار  عنیچه؟     عنی   ن،ها نگاه ک فهرست  نیتو را به خدا به ا  دی گو . مردیها را بمرض   نیا

  .  یر یو بم  یری ها را بمرض  نیاز ا ی ک،   که چقدر عمر کن ستین

را هم بدان که هر دو قدم که   نی. و اندیایب  توانند م   عنی تن تو راه هست،    ۀبه خان   های مار ی همه ب  نیاز ا  دیگو م

  در آن درد دارد.   فتیکه اگر ب ها دگیچاه همان  عن یچاه کژدم است. چاه کژدم،  ی  یرو م

تن در معرض آفات است و    نیهم عنیکه اوال بدن انسان  دیگو درد دارد. پس دارد م  دگیهر همان  کهنیا یبرا

و    رود و راه م   کند عمل م   ها دگیهمان  ق یزنده باشد و تازه اگر زنده هم باشد، معموال از طر  تا ک  ستیمعلوم ن

   توان از چاه نم  کهن یا  یاست، کژدم است. چرا چاه؟ برا  د که پر از در  افت م   و هر دو قدم در چاه  ندیب م

  به آن.   میتوجه کن   ،دگ یاز همان   شود که صحبت م  یزیپره   نیاست که ا  نیکار ا  نی! بهتردیتوجه کن  ،یی ایب  رونیب

تَّقوا»  اصطالحعن ی  «ا  عن ی  د،ی کن  زیپره  نشان م  ییبایز  زِیاگر ذهنتان به شما چ  کهنیا ،به    دیاوریآن را ن  دهد

   کس  یبه چاه،    فتدیاگر آدم ب  کهن یا  یچاه. چرا چاه؟ برا  ی به    دیافت م  صورتن یدرا  دیاوریمرکزتان. اگر ب

  باال. دیای ب تواند وگرنه خودش نم ال،بِشد با ندازد،یب یز یچ  یطناب  یبشد،  دیبا

   دگ یباال. هر همان  دیایصرف کند ب روین رد،یوجود دارد که ب ،یی پا ،دست  یِجا ی باال حتماً  دیایاگر بتواند ب 

   یمثال    دییآ که درآمدن از داخل آن، رها شدن، سخت است. شما م   دینیب به مرکزمان، شما م  دیآ هم که م

م  کس ه  ند،یب را  م  زیچچ یحاال  عاشقش  هدیشو نشده  نشده  حرف   ،ی زیچچ ی.  ردوبدل  قرار هم  نه    ی است. 

به    یآور را م   رشیتصو  ،یشو م  دهیهمان  ،یشو عاشق م  کن نه او اسم شما را ...، از دور نگاه م  د،یاگذاشته

  اورم ی را من از دلم درب  نیکه خُوب ا  ییگو حاال، سه ماه گذشته، م   .هان یبه بافتن و ا  کند مرکزت. بعد شروع م 

  ش، یبرگردم به سه ماه پ  خواهم نبود! م  شی م. بابا سه ماه پشد؟ شُد چاه کژد   خُوب چ  شود، نم  نیب م   ر،ید

ُخوب من    ییگو به آن آدم م  یروفکر. بعد م  نیبه ا  ییآ م   ،زن دور م   یرو م  ه  ،کن م  ی! هر کارشود نم

  خودمان را.  میگرفتار کرد  م؟یبن  دیبرو دنبالِ کارت. خُوب ما چه کار با  دیگو ام، او م عاشق تو شده 

چراغ ذهن ناقص است.   نی ا  عنی  ،» ی«باد، تُندست و چراغم اَبتَراست.    دیکل  خوانم که دارم م  تیب  نیو هم 

چراغ را خاموش کنند.    نیهم تند هستند، ممن است ا   رون یب  ی دردنخور. بادهابه  ده،یبرناقص، دم  عن یاَبتَر  

  . رود م  نیاز ب زد،یر فرو م زد،یر شود، م  اصال خاموش م ذهنمن  نیا رید رد،یتن بم نیچون اگر ا
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چراغ     یروشن کنم     عنی  رانم،یاز او ب  عن ی،  «زو»را روشن کنم.    ی ر یچراغ د  ی   دیچراغ با  نیاز ا  دیگو م

  است:  نیآن چراغ ا ست؟یاست. آن چراغ چ یریچراغ د  یروشن کردن  یبرا  ذهنمن   نیرا. پس ا یرید

  شود  واف ی بود کز هر دو  تا
  چراغ از جا رود   یبه باد، آن  گر 

  ) ٣١٠٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  عارف کز تن ناقص چراغ  همچو،
دل افروخت از بهِر فَراغ شمع  

  ) ٣١١٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ناگهان  ردیبم  نیک  یکه روز  تا
  خود نهد او شمع جان   چشم شِیپ

  ) ٣١١١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  وفاکننده به عهد  ، : بسنده، کافواف
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

شنو را  و سوت   نیبعدم  نیکه اآلن اگر ما ا دیکن هم وفاکننده به عهدِ الست. توجه م  ، هم کاف عنی  واف  پس

  م، یکن   ییهرلحظه فضاگشا  عنی  م،ین یبرحسبِ او بب  م،ی با آن کار کن   اشمرکزمان، همه   میاوریو آن را ب  میابیدر

عدم کن را  نکن  می مرکز  توجه  چ   م یو  آن  نشان    ی زیبه  ذهن  فضاگشا  دهد، مکه  آن،    میکن   ییفقط  اطرافِ  در 

  به الست.  میکن وفا م  م،یشو م  واف م یدار صورتنیدرا

در ما است اآلن، که   م،ی د، آن خداوند را در خودمان بشناسبه خداون  میدیرس   میاآلن که آمد  عنیبه الست    وفا

بشوم به   دهیهمان یزیچو اسب من کو؟ و با چه  میجا سرگردان هستدنبالِ ذهن، در آن  میرفت میما او را رها کرد

بخواهم،    ها زندگرا انباشته کنم، از آن   هانیا  ،بشوم  دهیهمان  یاد یز  یزهایبا چ   د یبدهد؟ حتماً با  من زندگ

    !میهست  االتی خ نی. در ا دهند به آدم م   زندگ ها ن یا ۀچون هم تر،ش یمن ب  پس زندگ  تر،ش یهرچقدر ب 

چراغ حضور     ی  ‐را بعدًا هم خواهم خواند  هان یا‐چراغ ذهن است     یدو چراغ است اآلن،    نیکه ا  دیگو م

  د یگو . مدهد م  حینخواهد بود. و اآلن خودش توض  که اول   میدان خواهد بود. م   واف  یدوتا،    نیاست. از ا

  که چه بشود؟   ،فَراغت، آسودگ یبرا کند ناقص، شمع دلش را روشن م ذهن من  نیمثل عارف که از ا
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شمع جانش را    او  اش،چشم عدمش، چشم واقع  شیناگهان، پ  زد،یتن بر  ای  ردیبم  ذهنچراغ من   نیکه ا  یروز 

روشن کردنِ   ی برا ذهن. پس من میکار را بن   نیا میخواه . ما هم م کند شمع جانش را روشن م  کند،  روشن م

کامل کنم،   د یرا من با نیاصل من است، ا  اقعاًو نیکه ا میی بو م،یریرا ب ذهنمن   کهن یچراغ حضور است، نه ا

از    عنیکامل بشود    ریبنم که کامل بشود، د  یکار    ی  دیکنم، فقط با  با آن زندگ  ایبه مردم نشان بدهم،  

تَوهم غلط است    نی. اریکامل بشود د  ام داشته باشم، تا زندگ  دهیرسطور کامل و به کمال را به   ها دگیهمان  ۀ هم

  کرد.  میو امروز در موردش ما صحبت خواه 

     بخش اول انيپا   
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حضور را   میتوان عنوان ابزار، نمبه  میکن که ما از آن م   یاو استفاده   ذهنمن  نیاست که چرا ا  نیسؤال ا  حاال

 که ن یا  یبرا  دیگو . مدهد م  حیخود موالنا توض  د، یتوجه کن   تی دو ب  نیبه ا  م؟یآن شمع را روشن کن  م؟یروشن کن 

ن  ما صدق با من   ست،یدر کارمان  م  ییگشاما فضا   م،یکن م کوشش میدار  نیدروغ  ذهنما    م، یکن در ذهن 

  ن ی که مربوط به ا  ذهنمن   نیو مقاصد دروغ  شود، مرکز ما عدم نم  قتاًیحق  عنی  م،یکن درست نم  ییفضاگشا

  . میما طلب ندار  دارند،جهان است از ما دست برنم 

صادق    م،ی ستین   قیحق  م،یها دست بشمند است از آنعالقه   مان ذهنکه من   ییا زهیاز آن چ   میستیحاضر ن 

الزم است   یکار و هر  میده ما قانون جبران را انجام م کهن یطلب ا م،یندار طلب کاف  م،ی ستین  می صم م،یستین

  . ستیآن ن خواهم، م  قتاًیو حق م، یکن م

. شود درد کم نم   کنند،گنج حضور نگاه م  نیهم  یکم بشود، برا  شانیدردها  خواهند از مردم فقط م  یادیز  عدۀ

ممن است شما    ، ذهندر استفاده از من   دیشو تر ماستاد   دیاست که شما دار  نیممن است کم بشود، علتش ا

  ا ی آ  . ولشود دارد بهتر م   تان و زندگ   دیکن م   ز یپره  زهایچ  ل یاز خ  د،یکن م   شهیرا درون ش  ذهنمن   دیگرفت   ادی

  : دیگو . پس مدیکار را بن ن یا دیبا د؟یبشو لیبه او تبد دیکن فضا باز م قتاًیحق

  کاشته  نبودش تخم صدق  چون
  برو نسيانِ آن بماشته  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

  : سنگِ چخماق زنهآتش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 ن یا  زندگ  لۀیوساست. چون به   میو تسل  ییمعادل فضاگشا  جان یزنه، سنگ چخماق، در اآتش   د؟یکن م  توجه

را،    یی فضاگشا  ن یا  میکن کار را م  ن یا   ذهنمن   لۀ یوسبه  م یکن کار را م  ن یا  ی مقاصد ماد  ی برا  م،یکن کار را نم

  .دیآ نم ادمانیهنوز عدم  صورتنیدرا م، یطلب ندار  م،یست یصادق ن
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   سع   م ی. گرچه که ما داردیآ خدا نم د،یآ نم  زندگ    عنی مرکزمان،    دیآ او نم   دهداو خودش را به ما نشان نم  

آن جرقه را دست    جهد که م  یااما جرقه   زند»  دل م  ی زنهآتش «گرچه بر    م،یکنم   ییکارها  ی ذهنًا    میکن م

  . کند روشن نم ا. جرقه، حضور رمینیب جرقه را ما نم کشد، خداوند م 

شمع است، درست است؟    نیا  دیتوجه کن   جا،ن یآوردم ا   شمع  ی را به شما نشان بدهم،    نیعمال ا  خواهم م   من

شماست.   ذهنمن  ]تیکبر [  نیشمع را روشن کند، ا نیکه ااست   نیا یبرا  تیکبر نیاست. ا تیکبر یهم  نیا

است.    تیکبر  سه برابر درازتر باشد، ول  توانست م  باشد.  نیتر از اده برابر کلفت  توانست م   تیکبر  نیخُوب ا

شده    دهیهم همان   کس    ی.  ارزد از هزار دالر نم  شتر یکه ب یی زهایبشود با چ   دهیممن است همان  ذهنمن   ی

روشن کردن شمع حضور    یفقط برا  کند، است، فرق نم  تیدو کبر. هر ارزد دالر م  اردیل یم  یکه    ییزهایبا چ

  هم شمع حضور است.    نیا ‐خداونداز نظر  ‐است 

.  شود شمع نرسد شمع روشن نم  ن یاگر آتش به ا  رد،یآتش ب  د یبا  کشَم روشن بشود، اين را م  کهن یا  یبرا  خُوب، 

کار را    ن ی. ما هم همکندروشن نم   ده، ینرس [شمع]    نیهنوز آتش به ا  کنم م  یرا نزد[کبریت]    ن یحاال من ا

با من میکن م نرس   ذهن.  به آن خرد  نرس  ده،یکه  بهمان   ده،ی گرما  م  تیطور که  را    دیگو اول  ما شمع حضور 

  . ستیدر آن ن  صدق م،ی روشن کن م یخواه م

 اَش شمع را، اول  نیروشن شد. ا  نیروشن بشود، اآلن اگر روشن کنم بله ا  [کبریت]  نیکه ا  دیآ م  صدق موقع 

لحظۀ    م،یکن را روشن م  ری د  یدور،    میاندز را م  نی روشن نکرد. حاال ا  ییفضاگشا  نیاول  عنیروشن نکرد  

   ی   دینی شد شما ممن است نب  روشن. روشن شد، حاال  تیکبر  نیآتش برسد به ا  دی با  م،یکن م   ییبعد فضاگشا

  . دینیب حاال شمع روشن شد اآلن م  ،کم 

شمع    ن یشمع را روشن کند، ا  نیا  کهن یا  ی بود؟ برا  چه  ی گفت برا  ذهناست، پس من   ذهنمن   ]تیکبر[  نیا 

  د یخورش  یخداوند،    تینهایصورت بخُرده روشن شده. شمع حضور اگر روشن بشود در ما به  یحضور است  

من شود م پس  م[شمع]    نیا  ست؟یچ  ی برا   ذهن.  درضمن  شده  من دینیب روشن  از  ماند؟    یز یچچه    ذهن. 

  سوخت.  

را   نیبسوزد، چراغ حضورم روشن بشود ا  تیمثل کبر  ام ذهنمن   خواهم گفت من م  گفت، را م   نیاول هم  تیب

صرف شد،    ]تیکبر[  نیا  د،یرا صرف کن   ت یکبر  دی خواه . حاال شما مستیمن مهم ن   ی برا  تیکبر  نیا  دانم، من م 
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شمع روشن بشود،    نیبزنم به ا  خواهم  نم دارم،    نگه   خواهم را م  تیکبر  د یگفت روشن شد. اگر م  ] شمع[  نیا

  .شد شمع روشن نم 

 ن ینگه دارم، چرا؟ ا  خواهم را م  تیکبر  نیرا ا  ذهنمن   نیا  مییگو . مشود شمع حضور ما روشن نم  نیهم  یبرا 

هستم    تیکبر  نیکردن ا  من است و دنبال کامل  ذهنمن   نی هم  نیاست، ا  رانیبه د  دادنش ینما  یبرا  تیکبر

  دارم من،  یخوب تی دراز کنم که مردم ببينند که کبر ای کلفت کنم  لیخ  دیرا با ن ینازک است ا نیمن. ا

  ] تیکبر [   نیهرچه ا  شود،نم   یزی چون چشمع حضور را روشن کنم؟ هم   توانم م  عال   تیکه با کبر  نمیبعداً بب 

نبودش تخم صدق که    دیگو م  نی هم  ی. براشودتر مسخت  ]شمع[  نیکردن اروشن   شود تر مدرشت    «چون 

  چرا؟  م، یما اآلن تخم صدق داشت  کاشته»

را    تیو کبر  میروشن کن   میخواه  که م   میگفت. اگر ممیکن شمع را روشن م   نیا  م،ی گذر م  تیکبر  نیاز ا  میگفت

حضورمان را، شمع حضورمان را روشن    دیخورش   میخواه از ما م  هاست برخ. سال شد روشن نم  نیا  میزد نم

  که نیا  یبرا  میشمع حضور را روشن کن   میخواه تازه م   م،یکن  تیتقو  می خواه را هم م  مان ذهندرضمن من   م،ی کن

  .  میدرست کن یترقشنگ  ت یکبر ی م، یکن  تیرا تقو تیکبر نیا

  م ی بساز  ده یرسکمال به   تِیکبر  میخواه  تازه م. و  می سازم  یبهتر   تیبله در ذهنمان کبر  م،یکن روشن نم   تنها نه

  ده، یرسکمال بهتر، هرچه به   ترش یهرچه ب  ها دگی تمام همان  ر،یبا فرزند و همسر و گفتم د  دگ یکه از نظر همان 

  . دیببن  اشم  تیب نیبه ا گردم برم نیندارد. پس بنابرا دهیفا

چراغ    رانمی«ب  تیکبر  نیاز ا  عنیزو    رانم،»ی«زو باَبتَر است،    ام ذهنمن   عنی  »یتُندست و چراغم َابتَر   «باد،

د  ،» یرید چراغ   ر،یگرفت چراغ  تا  واف  حاال  کبر  بشود، کاف  که  از  عارف که  مانند  تن    عن ی  َتشیبشود 

  شمع دلش را افروخت.  اش ذهنناقصش، از من 

  د ی دید  تیکبر  نیکه ا  یندارد، تا روز   راحت  تیکبر  نیا  دانست است، م  فراغ است، راحت   یشمع دل برا  نیا 

  ،کبریت] [   نیرا من توانستم با ا  تیکبر  نی. اآلن ارود م  نی در طول زمان از ب  تیکبر  نی که سوخت، ناگهان، چون ا

[شمع]    نیکردن اروشن   ییتوانا  رود،  م  پوسد م   تیکبر  نیشمع را روشن کنم، اگر هشتاد سال صبر بنم ا  نیا

  .  ریرا ندارد د
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شمع روشن    نیا  مان در طول زندگ  ای   میریم م  کهی روز   عنیفراغت    یپس شمع حضور ما روشن شد، ما برا  اما،

اما   ا  ، ذهنصورت من به   میبن   میتوان هم روشن م  ریشمع د  ی است.  ا  نیو آن  تا    نیفندک است.  فندک 

چرا روشن است؟    ،] فندک[  ن یبه ا  دهم روشن است. دستم را فشار م]  فندک[  نیا  دهم دستم را فشار م   که زمان

موقع    هر   کند،  به من کم م  ذهنمن   کنم موقع صبر و شر م  هر   ، . اگر کسکنم صبر و شر م   کهنیا  یبرا

  .  شود خاموش م رود م  نیصبر و شر از ب

شعله به آن شعله وصل بشود، روشن بشود.   نیا تا دیدار و صبر و شر را نگه م  دی کن پس شما مرکز را عدم م

است که طلب    نیا  اش کار، معن  نیبه ا  دیتعهد داشته باش   د،یو ادامه بده  دیاگر شما صبر و شر داشته باش

خاموش    نی. استیدر کارتان ن  صدق  د،یده و قانون جبران را انجام نم  دی. اگر طلب نداردیو صادق هست   دیدار

را روشن  [شمع]    ن یفندِک خاموش ا  ن یبشوم، ا  ینزد[شمع]    ن ین روشن نکنم به افندک را اگر م  ن یاست، ا

  .دهم هم نشان م ری د بارِ ی د،یدیموالنا را د لی . پس شما اآلن تمث کند نم

  یتُندست و چراغم اَبتَر  باد،
  ی ر ی چراغ د رانمی ب زو

  ) ٣١٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی. اافروزد من، مانند عارف که از تن ناقصش، شمع دلش را م  یبشود برا  واف  دی چراغ جد  نیعارف، تا ا  مثل

  آفتاب است.    ی ست،یشمع، معادلِ شمع دل است که شمع دل هم واقعًا شمع ن 

  ذَره نهان   ی در  یآفتاب
  دهان   دیآن ذره بشا ناگهان

  ) ۴۵٨٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   ذهنمن   نیکه ا  یمثل عارف، تا هر روز  دیشمع دل را روشن کن   دیبا  دیخواه  فراغ م، پس اگر  بهِر فراغ»   «از

ُخوب. ُخوب    ل یفوت هم بنم. خ  ر،ید  دارم شمع را برم  نی. پس ادیبذار  تانیشمع جان را جلو   خت،یفرور

  . می خوان م  نشیب ن یغزل را با هم ز . امرومیدی را فهم زها یچ  ل یشد و خ معن  تیب  نیکه ا کنم فکر م
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  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل 

  

  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

  

  (مثلث همانش)  ۵شل 

  

  (مثلث واهمانش)  ۶شل 
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  (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل 
  آواره بازآمد و بازآمد  یبنده آن

  تو در سوز و گداز آمد   شِیشمع به پ چون
  ) ۶١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

اگر   ست، ، مداومت، مداومت نشانِ طلب واقع(مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل  که تعهد به مرکز عدم    میگفت

  و صدق.  دیموفق بشو  دیتواننم  د،یندار  شما طلِب واقع

(مثلث تغییر با    ٣[شل  آمد به مرکزتان    دگ یهمان   یتعهد شسته شد و    نیکه ا  دیشو هر موقع متوجه م  و

  . (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل   دیکن م دیتعهدتان را تجد دیگرد ، شما دوباره برممرکز همانیده)]

همانش)]  ۵[شل  مثلث    نیا  طور ن یهم   و وقت  می ، گفت (مثلث  متوجه  به    دیآم   دگ یهمان   ی   که  مرکزمان، 

   رون یب  یِگذرا   زِی با چ  دنیدرواقع همان  نیا  م،ینیب آن م  نکی ع  قیاز طر  وقت   م،ینیب آن م  قی که از طر  میشو م

به جسم    لیتبد  م،ینی بب  زهای ق چ یاز طر   کهن یمحضِ ابه  کهن یا  یبرا  برد، م  شناختاست و ما را به زمان روان 

ا  میشو م اندازه ب  ذهنجسم من   راتِیی تا تغ  شود م  جادیو زمان    ت ی که دوتا خاص  میشو و متوجه م  ردیرا 

  . شود م جادیقضاوت و مقاومت در ما ا

  شه یمقاومت هم  دیخواستن، توجه کن   یز یچ    عنیلحظه و مقاومت    ن یا  ت یبد و خوب کردنِ وضع  عن ی  قضاوت 

شده،  گشوده   یِفاق مهم است نه فضا من مهم است، ات  یلحظه برا  نیاتفاق ا  کهنیا   عن یمقاومت    . ستین  زهیست

  . میما بدان دیرا با  نیکار غلط است، ا نیا

سوار به    یِار ی صورتِ هشکه اآلن به  مینیب م   م،یاده یرا هم فهم  مان و آوارگ   میادهیرا فهم   مان که ما بندگ   حاال

  . میبداز می خواه ما م مییگو پس م  م،ی هست  زندگ  شِیپ ، یار یهش

مرکز عدم است و عدم کردن مرکز سخت است،    که وقت  دهد ، نشان م(مثلث واهمانش)]   ۶[شل  شل    نیا

اگر   ست، کار سخت  ها دگی لق کردن همان   نی. ادیجا بن شما از مرکزتان جابه   دیرا با   دگی همان   ی  کهنیا  یبرا

که شما    مییگو م    بشود، وقت  مرکز خال  کهی طوربه   ه،ی برود به حاش   میرا حرکت بده    دگیهمان    ی  میبخواه

حاش   دگ یهمان  به  چ  د،ی ببر  هیرا  پول   ب  ستی ز یمثال همان  ترشیکه  م  دهیمردم  مرکزشان،    توانند هستند.  از 

در    ول  د،یخواه است که شما هنوز پول را م   نیا  اش . معنهی را لق کنند، حرکت بدهند به حاش  نیاصطالح ابه
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دار. پول  ستیمرکزتان ن  با عقل مرکز عدم دار  د،یرا الزم  قضاوت    د،یکن فکر م  دیاما چون مرکز عدم است، 

  .  دیکن م

  ی ها ییشناسا  عنی. لق کردن  دیکن م   ییشناسا  دیرا شما دار  ها دگیهمان  نیا  ، ی  یکه    دینیب م  هرحالبه

که من دنبالش    پول، پول  ن یکه در ا  دیکن م   ییشما مرتب شناسا   عنی  یدرپی پ  یهایی مرر. شناسا  ،یدرپیپ

آدم   نیمن ا  ول د،یایبه مرکز من ب  دینبا ن یا ست،ین  که دنبالش هستم زندگ آدم  ن یدر ا ست،ین  هستم، زندگ 

او زندگ  توانم را م صورت  به   توانم عاشقش بشوم، م  توانم مشترک داشته باشم، م  زندگ  توانم کنم، م  با 

  فرستد  م  او هم ارتعاشات   دهد،  به من پاسخ م  زندگ   صورتِ کنم. اگر او هم به  ییشناسا  را در او  زندگ   ، زندگ

  م، ی کن  با هم زندگ   میتوانپس ما م   گرداند، من را دوست دارد، همان ارتعاش را به من برم  دیآم  منظرکه به 

ا او نگران است من هم نگران هستم، او   م،یدار  یمشابه درد  ایسان  ارتعاشات هم   ده،یبا مرکز همان   کهنینه 

گم شده من هم    شیاو در فکرها  طور،ن یمن هم هم   کند م   آشفته است من هم آشفته هستم، او حس آوارگ

  .  ستیعاشق شدن ن  نیا ن،ینه ا م،یهستم، پس مشابه هست توزنه یک  ار یدارد من هم بس نهیاو ک  طور، ن یهم

و    میدار برم   دهد، که ذهن نشان م  ی زیحواسمان را از چ   ییبا فضاگشا  ،م یکن ما مرکز را عدم م  نیبنابرا  پس

  د ی که با  مینیب و م  ندیب  عدم ما دارد مِ و چشم   شود م مرکز خال  مینیب است که م  نیا  یشر برا  د،یآ شر م

  م، یکن و زحمت دارد و سخت است و صبر م  کشد م   طول   دگیهمان  نیجا کردن الق کردن و جابه   . حتمیصبر کن 

  که ن یا  یبرا  ،جهان ن یا  یزهایبه چ   ریعدم که در مرکز ماست، عالقه ندارد د  یار یهش  نیکه ا  مینیب م  حالن یدرع

خودش قائم    یپا   یرو   یار ی است، هش  یاریهش   یرو  یاریهش   وقت  ریاست، د  یاریهش   یرو  یاریمرکز عدم، هش 

حس به ما دست    نیا  واشیواش ی  م،یبه جهان ندار  اجیاحت   م،یستیقائم به جسم ن  م،ی ذات هست  بهاست، ما قائم  

  . میثَبات داشته باش  م، یستی ذاتمان با یکه رو م یندار زهای به چ اجیکه ما احت  دهد م

  

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

  
  ذهن) (افسانه من  ٩شل 

  
  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل 

(مثلث ستایش با مرکز    ٨[شل  و    ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  دو شل هم مهم هستند    نیا

به ما    دگتوجه زن  نی، ا(مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل  مرکز عدم هست    که وقت  دیگو ، که دارد معدم)]

که مرکز ما    خواهد و دلش نم  کند قضا دائماً ما را تماشا م  د،یدیهم د  شنیم یان  یِها که در آن شل   طورن یهم

آم  یها دگ ی، همان ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  باشد    دهیهمان  قرار    شیرهایت  اج ما را قضا، 

و از مرکزمان حرکت    می کن  یی شناسا  یزود را به   ها  دگیهمان  نیا  م، یکن   ی بهتر است ما با خداوند همار  دهد، م

.  د یالزمش دار   و ول  دیارا از آن پس گرفته   تشیاست که هو  نیا  اش بردن معن   ه یبه حاش  ه،یبه حاش  م یببر  میبده

 ها ن یاست که ا  نیا  اش بردن معن  هی دور. حاش  دیاندازدردها را م   د،یبر نم  هیمثال شما دردها را به حاش   رید

  ی چجور   تشانیوضع   نمیکه بب  کنم ها را تماشا مهم آن  رچشم یز  ی   ستند،یدر مرکزم ن  را هنوز من دارم ول

  . اورندی وجود بدر من به  جان یکه ه ستمین  دهیها همان با آن   ول شود، کم م  شود، م  ادی است؟ ز
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و اگر مرکز را عدم    کند است، دارد جذب م   ست، توجه زندگا   زندگ   ت یلحظه تحِت عنا  نیانسان ا  نیرابناب  پس

حالت هست که   نیبهتر   نیکند، ا  ش یخدا را ستا  ا ی   و خود زندگ  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]   ٨[شل  کند  

  بند.   یخودش، با خودش  یِسو، ببرد به فکانشو جذب کند ما را با کن  ردیخداوند قرار ب  تیمورد عنا

را به    ها  دگیهمان   ن یا  ، انسان وقتذهن)](افسانه من   ٩[شل    م یاست که نشان داد  ذهنهم افسانۀ من   نیا

ست، مرتب  ا  شناختدارد و در زماِن روان  جسم  یاریهش  کند، مقاومت م کند، و قضاوت م گذارد مرکزش م

   ذهنو من   کند حل م   ذهنمنتها چون مسائلش را با من   کند، و مسائلش را حل م   سازد  خودش مسئله م  یبرا

و مرتب فکر    شود م  دهییتا مسئله زاسه ‐دو   ی   کند، که حل م  یامسائل را حل کند، از هر مسئله   تواند نم

مسئله را هم    کنند، م   جادی که موانع ا  و همان کسان  کنند م   جادیا  شیبرا  موانع   رون ی در ب  رانیکه د  کند م

  ما هستند.   منانها دشآن  نیو بنابرا کنند م جادیا

  اد ی کند و اگر ز  ل یتبد  فرض  یها دشمن   ا یمسائل    ایرا به موانع     فکر است که زندگ  نیدائماً در ا  نیبنابرا  پس

که    دیگو م  ییزهایچ  ی  دهد،  را از دست م  قت یحق  ر ید  ،ذهنکند، در افسانۀ من    زندگ  ذهنآدم در من 

   ی است که    ن یاز ا   مسائل من ناش  کنند، م  جاد یاما مسئله    ی برا  یاعده  یکه    دی گو . دائماً مخندند مردم م

  .کند م  جادیخودش دارد ا کهنیغافل از ا  کنند، م  جادیا یاعده

آن بندۀ    خواند، م  تیب  نی، که با ا(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  انسان است    یوجود   قتیهم حق   نیا  اما

مرکز را عدم کرده، مانند شمع    کند، تو، فضا را باز م   ی سوکه آواره بوده، دوباره برگشته به   دهیفهم آواره اآلن  

  ن ی که ا  واشیواش ی   کند، م  ع شرو  رشیو صبر دارد و شر دارد و هرلحظه را با پذ  گدازد دارد در سوزِ عشق تو م

  م یخواه  م، یکار را انجام بده   نیخُرده ا   ی  کهن یمحض او به   دیآ م  زندگ   سببیب  یشاد   شود،  فضا گشوده م

  ی هااز واکنش   رید  م، یبن  د یچار با   که حت  دهد به ما نشان م  زندگ   نندگ ی و آفر  میشو م  نندهیکه ما آفر  دید

  .میشو رها م ذهنمن  انۀافس  ای ذهنمن   ساختۀشیپ

  
  (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 

  ی ها که مثلث  (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل  و  (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل دو شل  نیا طورن یهم  و

  ا ی  دیدان شما ارزش خودتان را م  ایهردفعه از شما سؤال کنم که آ  آورم ها را من م مثلث   نیتو در تو هستند. ا

ارزش خودتان    دیاپس شما کاهش داده  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل  هستند    هاز ینه؟ اگر در مرکز شما چ

   که وقت   خواهم . من از شما مدیهم هست  شیاندیابی کم  نی. بنابراستند یمهم ن  هاانشما انس  یبرا   ها،ز یرا به چ

اگر    زها؟یچ   ایمن    یها مهم هستند براانسان   ای که آ  دیبپرس   دیبه خودتان نگاه کن   دهم، ها را نشان مشل  نیا

  نه.  ند، مهم هست زهایاگر چ  شود، م  مرکز شما دارد خال صورتنیاها مهم هستند، در انسان

«باز آمد و باز  است  شعر آمده   ن یکه در ا  ی اریعنوان هش به  (مثلث بلوغ معنوی)]   ١٢[شل  ارزش خود    شناختِ

  د، ی. اگر فقط لطمه به خودتان نزندیبن   یکار   چیه  ستیلحظه الزم ن  نیدر ا  دیمهم است که شما بدان  اری ، بسآمد» 

  د، یکن صبر م  د،یکن سوار هست. پس شر م  یار یهش  یرو   یاریهش   دیاز جنس خداوند هست  د،یبه ذهن نرو
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ارزش شما    که از حالت  دیکن م   زیو پره   دیکن م  دایپ  عاطف  پختگ  ترش یروز ببهروز   حالن ی درع  د،یکن م  زیپره

  . زهایاست به ارزش چکرده  دایپ لیتقل

(شش محور اساس    ١۴[شل  و    ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣[شل  دو شل    نیا  اما

  ن ی . ادهند را نشان م  زیچهمه   جا یهستند که    ییهاضلعهم همان شش   زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

جودی  (شش محور اساس زندگ با حقیقت و   ١۴[شل    م یرا عمل کن  تیب  نیکه اگر ا  دهند ها نشان م شل

   سرورمان خود زندگ  عنی  م، یبه حرف سرورِمان گوش بده   دیرا که با  مان و بندگ   م ی، مرکز را عدم کنانسان)]

. اگر مرکز  مینی لحظه را نب  نیلحظه، اتفاق ا  نیدر اطراف اتفاق ا  میفضا را باز کن  دی لحظه با  نیا  در خداست،    ای

   است و از آوارگ که آواره بوده   یااست و بنده هست و بنده   آمد» «باز آمد باز  لحظه که    نیما عدم بشود در ا

مجدداً    میشو از جنس خداوند م  م یدار   عنی  م یکن اقراِر الست م  م یما دار  صورت نیدرا   است،ده یدست کش  رید

قرار    گخردِ زند  اریما مرکزمان را در اخت   عن یفکان.  قضا و کن  کند، قضا به ما کم م   دفعهن یو ا  ارانه،یهش

  . میده م

   عنیالقلم است،  و آن اسمش جف   شود منعکس م   رونیهست که مرکزِ ما و درون ما در ب  شهیهم   که و آن حالت 

ا  رونیخداوند درون و ب با قلمش م  نیما را در  ما عدم باشد نسدینو لحظه  و    شود نوشته م  ی. اگر مرکز 

(شش محور اساس زندگ با    ١٣[شل باشد  دگ ی. اما اگر مرکِز ما پر از همان آورند حوادثِ ناگوار به ما رو نم

   همان باد تُند است، حت نی. ادیآ م  شیما پ یبرا رونی بود که در ب می خواه  ، ما دچار حوادثذهن)]افسانه من 

  بشود.  ممن است به مرگ ما منته 

 م یکن . ما فکر ممیهست   از جنسِ زندگ  کهن یما ا  م یش دار  کهن یا  ی  ش است برأ کنندهحوادث اسمش قطع   نیا

   و وقت   میریقضا قرار نگ   یرها یو مورد اصابت ت  میمرکز را عدم کن  دی. هرچه زودتر ما بامیها هست از جنس جسم 

، ذهن (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل   م یزن دست م یی و فضاگشا م یما به تسل

روز  بهروز   شود، م  گشوده   شود درونِ ما گشوده م  یِفضا   ن یکه ا  دید  م یخواه   مدت   ی ش است. پس از  ما خامو

ها هم آن   ه،یکه رفته بود حاش  ییزهایآن چ   حت  ماند،در مرکز ما نم   دگیانهم  چی ه  شود، گشوده م  ترشیب

موقع  و آن  میشو زنده م ی ابد ٔ لحظه نیو ا زندگ  تینهای ب ای ما به زندگ دهند، را از دست م شانیرنگ و رو

  .میکش دست م از آوارگ  رید م،یشو م  لیبه او تبد ریطور کامل داست که به
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  جان  یجان، در روش بخند ا یعبهر و قند ا چون
  آمد  ازیبه ن رایجان، ز  یرا بِمبند ا در

  ) ۶١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : گل نرگس، گل عبهر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

م   ای نرگس     عنی   عبهر ا  د یگوگل.  قند،  ول   نیا  ی روبه    زندگ  ی مثل گل و  م   انسان بخند.     زندگ  میدان ما 

. پس دارد میمثل گل و قند بخند  دیقرار باشد مثل قند و گل بخندد، ما با  . اگر زندگکند اش را در ما متجربه

  . میبشو نیریو مثل قند، ش با، یز م، یمثل گل باز بشو  دیکه ما با دیگو م

مرکِز ما عدم است. دارد به  وقت  م؟یهست یطور ن یما ا تلخ است. ک ذهناست؟ نه، من یطور نیا ذهنمن  ایآ

و    که تو هست  استده یانسان، خودش هم که فهم  استده یبنده فهم  نیا  دیگو دارد به خداوند م   د،یگو م    زندگ

 دی گو است. مافراط کرده  ذهنهست. در من   نذهمن  ی وسط  ن ی. حاال ایخودت باز آمد شِ یصورت او پتو به 

«تا تو با من    خندد، دارد م  زندگ  عن یلحظه    نیدر ا  دی . شما بخنددیبخند، شما بخند  شیبخند. به رو  شیبه رو

  . من روشنم» روشن 

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

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

  لۀ یوسبه   دیشما دار  د، یدرون را بازتر بن  یحضور و فضا   یار ی هش  د، یرا کم کن   جسم   ی اریاگر شما هش   عنی

  »  «تا تو با من روشن  ،من روشن هست  لۀیوستو اگر به  دیگو دارد م  کهنی. درست مثل ادیشو روشن م  زندگ

اگر   دیگو خداوند به ما م    عنی.  کنم م   ادیزرا    ییمن روشن هستم، من روشنا  ،من روشن هست  ٔ له یوسبه   عنی

بخند بخند   ،ی تو  م   ،ی هرچقدر  تو  با  نرو من   ت ینکن، شا  ه یگر  خندم،  من  نکن،  ناله    یِ زها یچ  ، ذهننکن، 

 ترش یمرکزت، با من بخند، هرچه ب  اوریب  نیب اگر من را م  ن،ینخواه، من را بب   دگ یرا نخواه، همان  ذهنمن 

  . ستمیمن ن  ریمن، چون آن موقع مرکزت د  یرا ظاهر نکن برا  ذهنصفاتِ من   عنی خندم.   م   شتریمن ب  یبخند

ا  دیگو . و دارد مروشن هست   ذهنبا من   ست یبا من روشن ن  پس بِمبند  را    ی ا  عنیجان    ی، اجان»  ی «در 

  ا ی ندارد، از دن  ازی ن ایبه دن ر یدارد، د ازی به تو ن کند اآلن حس م کهن یا یاو، چرا؟ برا یرو خداوند در را نبند به 

 کم  نم م خواهد از تو کم ،م  خواهد را با خرد تو درست کند.  شخود  خواهد  
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در    . هرگونه تلخ ستیمثل قند ن  خندد، انسان نم  نیا   دینیب م  ذهن)]من   (افسانه  ٩[شل  شل    نیپس در ا 

  خندم،  من تلخ هستم، من را تلخ کن، من با تو نم  مییگو . ما م ترش ی ب  به تلخ   کندما درواقع خداوند را دعوت م 

  درست است.  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل   ری تصو نیا نیاست. پس بنابرا یخداوند از جنسِ شاد  ول

. ما  میبخند  دیکه اگر قرار باشد خداوند بخندد، ما با  میی گو . ممیخوان  را م  تیب  نیقانون ا  یعنوان  به   ما

باز کن   میبخند  میتوان نم را  فضا  عدم کن  میمر  را  ممیمرکزمان  عدم  را  مرکزمان  م  میکن . پس    م یکن شروع 

  م، یخند مثل گل م  عنی  میشو مثل گل باز م  میما دار   شود م  ترع یفضا وس  نیو هرچه ا  ،ییفضاگشا  ،یی فضاگشا

  نمادِ چشم است.   خندد، هم م ندیب . نرگس هم ممی خند هم م می نیب هم م عنینرگس.  عن یچون عبهر هم 

 سبب ی ب یِباشد، شاد نیری هم مثل قند ش ند،یبده، هم بب ییهم به او شناسا عنی، جان» یعبهر و قند ا «چون

 م ییایما نبندد، ما ن  یرودر را به  میخواه  نبند. ُخوب اگر م  شیروخداوند، در را به  یبخند ا  شیبه او بده، در رو

  ی انسان)] (حقیقت وجود  ١٠[شل    مینبند  ا. ما اگر در رمیکه در را ما ببند  ذهن)](افسانه من  ٩[شل    جانیبه ا

(افسانه    ٩[شل   ذهنبه من  میی این   عنی  مییایب  ازین  م،یی ایب  ازی به ن  دیبا  میدر را نبند  کهنیا  ی. و برابندد او نم

 اش معن میکن م یی. هرموقع ما فضاگشا(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل   میدائماً فضا را باز کن ،ذهن)]من 

  ی طورن یندارم. ا  اج ی احتمن به جهان    م، یبسوز  میخواه تو م   شِی پ  م،یدار  اجیما به تو احت   مییگو است که ما م   نیا

  اج یاحت  لیکه من به تو خ د ییمرکزتان جسم باشد، بعد هم به زبان بو د،یرا نگه دار ذهنکه شما من  شود نم

آن جهان مرکزتان است.    که ندارم، درحال   اج یمن اصال به جهان احت   د یکار من را درست کن  دییایدارم، شما ب

  .یینفاق، دورو شود م نیا

همان    نی. اشود م  نیدروغ  گوید،م   دروغ  زند، بزند که مرکز عدم م  ییهاانسان از جنس جسم باشد و حرف  

زبان مطابقت با دل ندارد.    م،ییگو به زبان م  کهنیا  یبرا  م؟ی. چرا صدق نداریکه صدق ندار  دیگو است که م

. پس دل  زنددلِ پر از درد م زند، دلِ صادق بزند، دلِ عدم بزند و دلِ گرفتار م  دیکه با  زند م ییهازبان حرف 

ا  هحرف   نیاز ا  م، یخدا را محوم کن   م، یکن  تیشا  م،یناله کن  د یکه نبا  میدیبخندد. ما اآلن فهم   تواند پر از درد نم

  . میزن به خودمان لطمه م میدار جمع نبود. ما دسته   یطورن یاگر خدا بود ا میبزن

  م، یکن پخش م  میمرکزمان درد است، و درد را دار  شترمانیاست، و ب  ی مان مرکزمان مادهمه   جمعدسته   ما

  ی رویموتور دارد ن   نیا  کهحالدر بده،    ی شاد  میی گو به خداوند م  م،یهست  ی ساز کارخانۀ درد  م،یموتور درد هست 

  د ی ست یاست؟ پس شما ن  یطور ن یکن! آخر چرا ا  کم  ای«خدا :  مییگو . بعد به زبان مکند به غم م   لیرا تبد   زندگ

  . دیگو ها را االن موالنا م و غلط  می کن کار م میما غلط دار ؛یطور ن یا ستین  !؟»ریپس د
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اش ناز است. پس است، او همه   ازیاش نکه، بنده همه   دیگو م   یبعد  تی. بدیگورا م   نیهم   یبعد  تیب  اتفاقاً

  به من!  تو به من نگاه کن خودت را درست کن. مبادا ناز کن  دیگو م کند،  دارد، او ناز م ازی بنده ن نیبنابرا

  در، بر حم تو بِنْهد سر یزانکه ببند  ور
  آمد، شه را همه ناز آمد  ازیبنده ن بر 

  ) ۶١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. اگر  مینه ما به حم تو سر م  ر،ید  میاده یما فهم  ایخدا  ،ی اگر در را ببند  دیگو . مشود تر نمساده   نیاز ا  رید

خودش   ریتقص   فهمد م  شود خراب م  اش زندگ   تیوضع  ماست. پس هرکس  ریتقص  میفهم م  یتو در را ببند 

خودشان است، حتماً    ریبفهمند تقص  دیبا  بشودوضعش خراب    ملّت  یاگر    است، نه سرنوشت، نه خداوند. حتّ 

  .  تی ب نیطبق ا  کنند، م  غلط  یکارها  ی

  کنند،  مردم دارند غلط کار م  نیا  ت یاست که اکثر  نیا  اش دچار بال بشوند، معن  نیکرۀ زم   ت یاگر تمام جمع 

.  رندیب  توانند  ها کم کند، کم را نمبه آن   خواهداست، درد است و خداوند را که دائمًا م   یماد   مرکزشان 

ما، ما عالقه به    سامان بدهد، نظم بدهد به زندگ  خواهد او م  م،یدار  هیبخندد، ما عالقه به گر  خواهد او م

درد    جادیبدهد، ما عالقه به ا  یخوب  ، زندگ ما را شاد کند   خواهد . او م میدار  یکار و خراب   نظمیو ب آشفتگ

  .  مینیب دائمًا دشمن م م،یمانع دار م، یمسئله دار  م،یدار

من بنده هستم، من به حرفِ تو گوش   دیگو م  ده،یکه اشتباهش را فهم  میسروکار دار  امروز ما با انسان   ول

اگر    ر،ییو تغ   لیتبد  نیا  ندی. و حاال در فرآ کنم را مثل شمع آب م   ام جاِن ذهن  عن یتو جانم را،    ش یمن پ  کنم،  م

تو چه    نمیرا بذارم کنار، بب  ذهنکنم و سرِ من   ییگشافضا  دیلحظه با  نیکه در ا  فهمم در بسته شد، من م   دمید

خودم را  گوش نکردم، فکر    یورکه خودم کردم، به حرفِ آن   فهمم  آمد، م  ش یپ  می. هرموقع مشل برا ییگو م

  عمل کردم. 

و چرا ناز    .»یاش نازبه تو هستم و تو همه   اجیاش احت همه  ازم، یاش ن«من همه   دانم، قانون را م  نیا  کهنیا  یبرا

با صالح     تو، حت  قتیآن با حق   کهنیا  ی . براکن من عمل نم   ذهنمن   فکرِ   مطابق  ا یتو به موجبِ    عن ی  ؟ کن م

  اورم یدست بآن را به   ،ی زیچ    ی  یِسوبه   روم با حرص م   من  .دانم را نم  نیمن ا  ول  ستیخود من سازگار ن

 کهن یاشتباه خودم را بفهمم. نه ا  دیچار کنم؟ با  دی. من باشوم من ناراحت م  ،یگذار  بذارم مرکزم، تو نم 
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کند.    دار یتا درد تو را ب  شود م   جاد یبعد درد ا  ، یبرو  گذارد  ها هم مموقع   حاال بذار من بروم، بعض  میبو

  اند. راه رفته   نیاز ا همه،ن یکه درد دارند ا  کسان

  نم یب م  شوم، ذوب نم  ای  دیآ عشق نم   یگرما  د،یآ عشق نم  د،یآ ور خرد نم از آن   شود، هرموقع در بسته م   پس

 تر ش یدرون ب  یفضا  شود، تر متان دارد کوچ من   دینیب روز شما مروزبه   عنی. ذوب شدن  شود منَم کوچ نم

م روزبه   شود، م ثَبات  تغ   زندگ   دیآ روز  با  شما  نم  د،ی کن نم  رییتغ   هات یوضع  رییشما،  بد  شما    شود،  حال 

   ه   د،یکن نگاه م  دیدار  عنیاو ناز.    د،یازیه شما ن هست ک   نیآثار ا  هان یا  کنند، اتفاقات حال شما را خراب نم

  . دیکن خودتان را درست م   دیکن . نگاه م دیکن خودتان را درست م دیدار

  ر ید  دییایجا هم شما کوتاه ب  یکه، حاال    مییبو  کهنی نه ا  م، یکن خودمان را درست م  م یما دار  لحظهبهلحظه

ا  حرفِ ما وجود ندارد، ما  ً هم حرف ما بشود. اصال  ییجا   ی  دیبذار  م،یکن کار م   میدار  همهن یبابا، ما که 

  ی ور ن یا  میگرد برم  م یوز م   طرفن یشو. هرجا که ما ا  تجه هم   نیبا ا  دیگو م   د،یآ است دارد م  ی باد   ی  م، یدار

شما   د، یگو م دیآ م  یباد  ی ور است، بعد آن   یاست،  ورِن یا ی م، یگندم هست   یها. ما مثل خوشه میوز م

  .  یدجهت باش باد هم  نیبا ا

ها  چالش   وقت  م،یو سنجش دار  میدار  یریگحالتِ اندازه   ی. فقط ما  کند او کار خودش را م  م،یازیما همه ن   پس

آمد باال؟ کجا دردم آمد باال    نشدم؟ کجا منَم  میکجا تسل  کنم؟ هان، من کجا دارم اشتباه م   دیگو م   د،یآ م  شیپ

  ا ی شده توجه نکردم  گشوده  یِتوجه کردم، به فضا  دادکه ذهنم نشان م   یزیکار را خراب کردم؟ کجا به آن چ 

اشتباه    نیدرد را گذاشتم؟ کجا؟ ا  ی  ای   دگیهمان  ی نکردم؟ کجا من عدم را از مرکزم برداشتم،    ییفضاگشا

 عهده گرفته   خودم را به   یِار یهش   تیف یک   تِ یکه من مسئول  رفتم؟ یم را نپذخود  تِیآن است. کجا مسئول   جۀینت

  . میده م  رییرا ما در خودمان تغ هانیبودم. ا

مالحظۀ ما را     ول  فرستد، او هم دائماً خرد م   م،یبده  ر ییمختلف تغ  یهاخودمان را در جنبه   میدار  ازیما ن  پس

  م، یبا هم توافق کن   یی جا  ی مقدار هم ما،     ی  د، ییشما بو  مقدار   ی که،    می انتظار داشته باش  د ی. ما نباکند نم

او همه ناز است. او عقل کل است،    م،یازی د، نه! ما همه نینشان بده  انعطاف  یباآلخره شما هم    م،یچانه بزن

  .رسد ما عقلمان نم 

ا  درست   م ی پرس از او م  میرو م   م،ی هست  business manما هم    داند، را م  زیچ  هست همه    کس  ی  کهن یمثل 

موفق    مینیب م  میکن عمل م  میرو م   د،یگو هم او م  زیچجا چار کنم؟ هر جا چار کنم؟ آن چار کنم؟ آن   جانیا
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  می جدل بنوبحث  میبخواه  ای  میعمل نکن  د،یبو. و اگر او  میاز او بپرس  دیبا  میکرد  یریگ  ی. پس  میشو م

د  دیگو خوب، م  بلد   پرس م  ری پس چرا  اگر  بار که اشتباه بن    عنی.  دیگو نم  رید  ؟ یتو که  کار   م،یچند 

  باال. دیآ آن من ما م  کهن یا یبرا  م،یتوان نم رید م،ی خودمان را بن

.  بندد در را م میبده شیرا نما  ذهنمن  ذهن)](افسانه من  ٩[شل که اگر  می نیبم   ر،یمشخص شد د  خوب،

 ذهنمن   م او سر نمبه ح نهد ذهن. من   جهان و    نی. ما از استین  ازمندیاست، به خداوند ن   ازمندیبه جهان ن

  خداوند نازِ ما را بشد.    میکه ما ناز کن میو انتظار دار ، ذهندر من  میخواه کم م دهیهمان  یزهایچ

و    میکن فضا را باز م   م،یکن ما مرکز را عدم م  شود، عوض م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    جا ن یدر ا  اما

لحظه حس     یکه اگر    میدان . و ممیاز او هست   تیهدا ،یی گرفتن راهنما  ازمندیما همه ن کند، اش ناز ماو همه 

م  می نکن  ازین را  ننه   ی.  بندد در  او سر  به حم  نکن   م،یلحظه  را     ی  ،ییابا فضاگش  میاطاعت  لحظه فضا 

رفتن و برگشتن، رفتن و برگشتن،    ن یکه ا  دیگو را م  هان ی. و اذهندوباره من   میو رفت  م یفضا را بست  م،یینگشا

  رفتن و برگشتن کم بشود. 

  ده ید  شد روشن  ده،یشمع گداز هر 
  را که گداز آمد، او محرم راز آمد   کان

  ) ۶١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  گدازیده: گداخته، مذاب  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 نوِر چشم   شود، به نورِ چشم م   ل یتبد  شود، آب م   ارانهیهش   زندگ   یجلو   ذهنصورت من که به   هر شمع   پس

ن چشماال به  عدم.  ما  همان عدم  اندیب نم   ،دگ یصورت  عدمش    ذهن)](افسانه من  ٩[شل  شل    نی.  چشم 

  پوشاندند.   ها دگیشده، همان  دهیپوش  ند،یب نم

 ، (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    کند مرکز را عدم م  شود؟ گداخته م  یگداخته بشود، چجور   نیاگر ا  اما

  ی زد یا  یاریصورتِ حضور ناظر با هش . بهشوند ذوب م   شوند، گداخته م  شیهادگ یو همان  کند فضا را باز م

همان  م  ها دگ یدارد  همان   ندیب را  م  ها دگ یو  هرکسشوند گداخته   .   من بشود  اش ذهنتمام    ، گداخته 

  چشم عدمش.  افتد، کار مو به  شود چشمش باز م  صورتنیدرا

   محرم رازِ زندگ   شخص   نیچن  نیکرده، ا  دای پ  که، منَش را ذوب کرده و چشم عدمش نور  شخص   نیچن   ی

  .  کند م  انی ها رازش را بآن قی . از طرشود م  یشر هان یرازش را با ا زندگ  ،است
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  با .  میبود  ذهن. ما در من م یدانست ما نم  زداگر او نم  زند، ها را به ما م حرف   نیاست که موالنا ا   نیهم  یبرا

  م یدار ی کز عدم، تا حدودمر  ،ییگشا. ما هم با فضا از کجا گرفته؟ از زندگ کند، که او فاش م ی استفاده از راز

همه    ن یکه، ا  می فهم . ممیزنده شدن به او هست  ۀما اآلن آماد  م، یهست   ما چه کس   می فهم  . ممیشو محرم راز م 

  د یی غلط بوده، دنبال تأ  ها دگیهمان   غلط بوده، انباشتگ  ن یا  میخواست  م  و زندگ   م یبود  ها دگ یکه دنبالِ همان 

  ن ی ا  میبخواه   و از او زندگ   م یریسلطه ب  رِیو او را ز  میبشو  دهیهمان    یبا    کهن یو توجه مردم بودن غلط بوده، ا

  یی زهایخاطر گذرا بودن چخودمان به  دنی ها غلط بوده، ترسها غلط بوده، ترساندن آدم غلط بوده، کنترلِ آدم 

هر    م یفکر کرد  م؛یدانست غلط بوده، ترساندن غلط بوده! نم  دنیغلط بوده! ترس   نیبود که در مرکزمان بودند و ا

  ! میها را بترسانما آدم  دیتر است و بابتواند بترساند مهم  کس

! پدر عشق ندارد، چرا عشق  کند م   هیها را تنب بترسند، آدم   دی! از پدر بامیترس گذاشتدر خانواده قانون را به   ما

! چرا  ؟یچه حساب  یِ رو  م؟ی کتک بزن  دیمان را؟ چرا باما بچه  م یکن  د یتهد  دیندهد؟ مادر چرا عشق ندهد؟ چرا با

صورت امتداد  را به   مانیها ! چرا بچهم؟یزنده نکن   مانیها هرا در بچ   تینکند؟! چرا خدائ  ییرا شناسا  زندگ    زندگ

  !  م؟یارتعاش نکن ! چرا به زندگم؟ینکن یی! شناسام؟یخدا نشناس 

همه درست هستند!    ها نیشده ا  دهییکه از آن زا  یی به ما داده، آن رفتارها   ذهنکه من   ییدهایآن د  میکرد م   فکر

  ! مین یرا بب  ش یاست که رو  نی ا  نینه! د  می دیاست! فهم  نی د  ن یهم  ی مذهب  یبا باورها   دن یکه همان   میکرد ما فکر م

ما    مانِیا  مین یاو ننش   شِیپ  م، ین یاو را نب  یفضا باز نشده رو   نیا  تا  من»  مانیتو ا  یرو  یمن، و  نیتو د  دنید  ی«ا

  را فاش کند.  هانیبه راز آشنا باشد، ا  دیبا کس یپس  م؟یدانست را م هان یا ! ما کشود درست نم 

که    دیکن م  انیرا چنان ب  هاغام یروزها شما پ  نیخواهد شد. ا  ادتریها زآدم   جورنیکه تعداد ا  دینیبم  نیپس از ا 

ذهن شما بلد   د،یست یرا بلد ن  زهای. چون شما آن چدی گو از شما دارد م  ر، ید   یرا    غامیپ  نیواضح است ا

شما    دیگو م  میکه خواند  ییشعرها  نیحرف بزند، و ا  نسانا  قیاز طر   تواند م  که زندگ  می بن  دی. باور باستین

  من صحبت کنم:  دیخاموش باش 

  اَنصتوا دیشما خاموش باش پس
  تا زبانتان من شوم در گفتگو  

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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است؟    یهم تئور  نیصحبت کنم و ا  قتانیمن از طر  د،یگو خداوند م   د،ی. شما خاموش باش ریهم راز است د  نیا

  اد یکجا  از؟ موالنا حرف زده  قیاز طر  چه کس  زند؟ است که موالنا حرف م یزیچه چ نیاست پس ا یاگر تئور

بوده    شناسروان   نیرفته؟ آن موقع اصال همچ   شناسشناس بوده؟ کالس روان روان  ،بهراجع   ؟را  هانیاگرفته  

  !داند نم داند؟ را م  زها یچ  نیکرده، ا شرفتیپ قدرن یامروز که ا شناسواقعاً؟ حاال روان 

  ده ید  شد روشن  ده،یشمع گداز هر 
  را که گداز آمد، او محرم راز آمد   کان

  ) ۶١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

روشن  ده،یشمع گداز  هر آمد»عدم؛    دۀ ید  شد  که گداز  را  به    آن کس  «کان   کامال شد  لحاظ که گداخته 

  او محرم راز خداوند شد. ها، دگ یهمان 

   گر فرق کنم از م ی ز دستِ و  زَهراب
  جانْ جانم واله به مجاز آمد در ره  پس

  ) ۶١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  آبِ زهرآلود. زَهراب:  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

«کن  و مرکزش را عدم کرده است، و بادِ    شود، دارد ذوب م  زندگ  شِی پ  کس  اگر  آبِ زهرآلود.   عنیزَهراب    پس

  ی ز یلحظه چه چ  نیمهم است که ا  دهد، تحولش مو    رییدارد تغ   شود، بشو و م   دیگو و او م  وزد،  دارد م  فکان» 

بر  دیگو است؟ م  انآس ایسخت است؟  نیکه ا کند م ریرا تفس نیا د؟ینیب م یذهنش را چجور  کند،تجربه م

  د، یآ م  ی. شادکنم م  ییشناسا   ی   کنم، م  یاتجربه   ی  کشم م  لحظه سخت  نیلطف و قهرش هردو عاشقم، ا

  هستم.   م ی. من در کفِ او هستم. من تسلکنم م  ییشناسا ی

با ذهنم؛ اگر قضاوت کنم، حتماً    کنم را قضاوت نم   نیدارم اآلن، ا   هر حال  کنم،م   یاهر تجربه  نیبنابرا  پس

   سخت است. سخت   ل یحالت خ  نیا  ها  که  د یذهن به شما بو  دیبذار   دیذهن. شما نبا  عن یبه مجاز    روم م

از دست معشوق که جلوش نشستم    نیاست؛ پس بنابرا  سخت  نیع  کشم م  است؛ راحت  راحت   نیع  کشم م

که در    فهمم دو بذارم، پس من م  نیا  نی ب  تفاوت  عنیبفهمم،     تلخ را از م  عنیاگر آِب زهرآلوده را    دیگو م

  .  شوم مجاز م  یِفضا ه دوبار. دارم واردِ شوم نم قتیره جانان، در ره زنده شدن به او، وارد حق
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  ی برا  د،یشو نه! اگر گداخته م   ا ی  د؟ یشو گداخته م  دیواقعاً دار  د ینی شما که بب  یاست برا  یار ی مع  ی   نیا   عنی 

لحظه بهآسان است، شما فقط لحظه   ایسخت است    دیگو  م  د؟یگو که اآلن ذهن شما چه م  کند شما فرق نم

  جلو.    دیرو م  دیکن م ییگشافضا 

ا  حالن ی درع  میدان ما م   و  رود  م   ن یاز ب  دگیو ذوب شدن نسبت به همان   دگیهمان   سخت  کهن یکه، پس از 

در     نفوذِ تابش عشق و خرد زندگ  رِ یز  د، یده تکان متکان  د یکن را لَق م  دگ یشما همان    وقت  د؛یآ م  اش راحت 

آزاد کردنش سخت    د،یشده در آن را آزاد کن  رهیذخ   زندگ   نیکه ا  دیکن م   سع  دی دار  ،ییگشابا فضا   دیآور م

 خواهد  م  تیو آن جنس  میبده  رییتغ   میخواه  را م  تیو آن جنس  میما از جنس آن درد هست   کهنیا  یاست! برا

چالش   نیا  رِیز  میدار  ،میکرد م،یدر مرکزِ ما هست ما فضا را باز کن   تیکه آن جنس  حالن یبماند در ما. درع   باق

  باشد.  نیا ،کنار یفضا را باز کردم که تو بِرو نیبله ا ستم،ین که من از جنسِ تو که در مرکزم هست  میهست

 میدان ما م  ۀآسان است. هم  آن سخت  دیشما فرض کن  دیگو ! ممیکش م   ! سختم یکش جا ما درد مآن   خوب

 ن یا  د یگو و تحول نم  رییتغ  نی است. پس در ا  و آن خودِ زندگ   م یتحتِ فرمانِ سرور هست   م، یاآلن بنده هست   ر،ید

  ذهن. دیارفته  عن ی د،ی قضاوت بن  د،یبن اگر د،ی کن جلو، قضاوت نم  دیروسخت است! م  نیست؟ ایچ

، آشار  ذهن»  عن ی«مجاز  به مجاز؛    دیو برو  دیخارج بشو  قت یحق  یاز فضا   دیبه جانان، شما نبا  دنیراه رس   در

  کامال واضح است. ر،یاست د

به! بهبه   دییگو و شما م  میرا گفت   هانیا  ۀبه ما نشان بدهد درست است که ما هم  خواهد  م  تیب  نیموالنا با ا 

  شد.   د یاقدام دچار زهراب خواه نیدر اول  ول

نیاقدام، اعتراف به ا  نیاول  اصال   ذهناست که من من   ذهندارم و من  کرده، دردها را من خودم    جاد یمن درد ا

دارم اکرده   جادیا ن  ست،ی ن   خودِ زندگ  ن یا  کنم، م  جاد یام، و  ا  ست یخدا  برا  هان یکه  آورده،  من به   ی را  وجود 

ن  رانید استندیهم  به  اعتراف   اصال برا  سخت  کارِ  ل یخ  زهایچ  نی.  دار   یما    کهن یا  یاست.  است    م ی عمر 

  ندارم!  اری اند. تو خودت چه؟ من خودم که اختما را خراب کرده  که زندگ  مییگو م

ز  ۀ هم  ب   ریما  آن می هست   دانم» «م  ا ی  ها،  دگیهمان  نشِ یجبرِ    ٩[شل     ذهنمن   ، دانم»«م   ندیگو که م   ییها. 

من  م  ذهن)](افسانه  ا  ن یاول  د؟یگو چه  همه دانم م  دیگو م   ذهنمن   نیحرِف  ز!  م  رِیاش  است؛   دانم جبرِ 

اند. کرده   رانیاست که د  نیالوها ا   ن یاز ا   ی  و درست است،    میگو که من م  ییزهایچ  نیا   عنی  دانم» «م
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است؟    . دشمن چه کسرانیکرده است؟ د  جادیا  . موانع را چه کسرانیکرده؟ د  جادیا  مسائل ما را چه کس

  . رانید

. دیگو خودت در جهان وجود ندارد! دارد م   ذهنبدتر از من   ! دشمن موالنا به ما گفته دشمن خودت هست  ول

 ن یآورده، که ا  نیاز د  ایجور گفته شده در، که موالنا از قرآن    ن یچند  دیدان هم هست، م  ثیحد  ی  نیالبته ا

  :  دیگو م  ت یدشمن شما است و باالخره در آن ب نیست، بدتردشمن شما  نیترسختدشمن سر 

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تند م مرگ  ینَْفس زنده سو 

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

از خودش که زنده هست،   شهی خداوند هم  طبق قانونِ زندگ  کهن یا  یبرا   زند، زنده دائماً به صاحبش لطمه م  نَفْس

. حاال دی. خودش به خودش برگشته، توجه کن میهست  ما خودش  عن ی  « باز آمدم، باز آمدم»که امروز هم گفت:  

  .  کند را جدا م  مردگ  نیاوجود دارد، دائماً   مردگ  یکه خودش زنده هست،  نیدر ا

  ، ذهنِ من   ن یهم  عن یاز دستمان برود،    میگذار را نم    مردگ  م،یهست  ما مردگ  میی گو لحظه، ما م  نیهم ا  ما

به من زنده    ، مثل من هست   ، هست  زندگ   دیگو او م  م، یکش م   ورن یما ا  کشَد ور ماو آن   شود؟  خُوب، چه م

است که من   ن یا  قتیو حق م،یبمان   میخواه  م  هناآلن شب است، در خواب ذ  م،یهست  ما مردگ  مییگو بشو، م

قرار گرفتن و    ها»دانم «مجبر    ریو ز  دانم» «من ممن خودم هم ناز دارم. اتفاقاً    کشم، ناز تو را هم نم  .نمیب م

  . دیذره تأمل کن  یما ناز کردن ماست،   ما، بدبخت می کن بدبخت شدن، ناز ماست. ناز م

ن  امروز همه  ما  ندار  م، یهست  ازی گفت  ناز  با  افتد م   هراتفاق  عنی  م،ی ما    اد ی  از چه کس  د،یریب  ادی   دیشما 

  م ییگو . ما م رید  رمیب  ادی   ی زیچه چ   دانم من م  کهنی . نه اییبا فضاگشا  ؟ی . چجوراز خود زندگ  د؟ یریگ م

  دانم»  «مجبرِ    م؟یریب  ادیمانده    یز یچه چ  آخر؟  میری ب  ادی  یز یچه چ  ریما، ما د  میدان را که م   زیهمه چ 

شان را و دانششان  کردن خود   لیبه ما تحم  ها دگ ی. همان میهست  ها» دگیهمان  دانم«م جبر    ریز  مااست.    بدبخت

ماست،    ل یالزم را که تبد  ر ییها، آن تغ حسب آن بر  دنی و د  م ینیب ها مآن   ق یرا؛ چون دائماً از طر  نششانیرا و ب

  ما.    میکن نم ر ییتغ دهد، صورت نم 

  ست؟ یسفر است، سفر ما تمام شده. سفر ما چ   نیندارد، ا  دهیرفتن فا  ریبه مان د  مان   یگفت از    امروز

  ی طورن یا  مییگو م  رید  ذهن  تیبه وضع   ذهن   تیوضع  یهست. از    رید  دگ یبه همان   دگیهمان   یسفر ما از  
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جا  سفر ماست، به آن   نی. اجانیبرسم به ا  بروم  دیندارد، با  زندگ  نیا  دهد، مهستم، من ذهنم نشان    جان یکه ا

اصال  کال   دیدوباره، چون با  م یجا آواره هستجا هم ندارد، آن آن  م، یخواه  م  زندگ هاز یچون از چ  میدیهم که رس

  . میذهن خارج بشو نیاز ا

انداختم دور. من   رید  ی دیرا د  تیکبر  نیا    د یرا شما با  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ذهنِ آخرِ سر چه شد؟ 

 زنم  حرف م  قدرن ی. ا(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    د یشمع حضور را روشن کن  شیجا دور، به   دیندازیب

   عن یبه مجاز،    دیرو م   د،یشده را ببند گشوده  ی و فضا   د یلحظه نظر کن  نیبه اتفاق ا  د یکه شما بدان  ن، یا  ی رو

تمام شد    د ینیب م  نک یحاال با آن ع  زند، م   نکی ع  ی   دیآ ذهن م  چون   تمام شد کارتان.  د،یبرو  ن ذهن، ذه

ما با     است. وقت  دگ یهمان   ی هانک یهمه ع  هان یا  ر،ی د  نکی ع   ی  زند، م   رید  نک ی ع   یپس از آن    ر،ید

   ی ن  یدرست است. نه، کل ا  نیو ا  کنم، فکر م  ی طورن یا  نم، یب م یطور ن یمن ا  میی گو م مینیب م   ها دگ یهمان 

  است.   تیکبر  ی ما   یها دگ یما و همان  بوده، کل دانش ذهن  تیکبر

و مجاز وجود    شناخت زمان روان  میدان م   دییگو که م  قدرن یهم  م،یفضا باز کن   دیبا  میدان که م   قدرن یهم  دیبا

  شتر ی«هرچه ب  کند، ما کار نم یاست، برا  بهتر»  شتری«هرچه بکه   شیهایی و راهنما ن، یا داند قدر من ی، همددار

  قتاً یحق  کهن ینه ا  م،یاده یدر ذهنمان، فهم  میاده یکه اآلن فهم  قدرن ی. هم آورد نم   زندگ  کند، ما کار نم  یبرا  بهتر»

د   زندگ  ها  دگی همان  م،یاشده  لیتبد و  م  دیندارند  را کور  زندگ  لۀ یوسبه  کنند،  ما  با    م،ی نیب نم   خرد  اگر 

  ی خوب جۀینت  هان یها و ابه آن  زدیر مقدار درد م  یو    شود  م   جا ناشفکر و عملمان از آن   مین یبب  ها دگ یهمان 

  .  دیکار ببررا به  هان یهم ا،ر  هانیا میدان است ما م یخوب  لی اطالعات خ هان ینخواهد داشت، ا

را بلدم   تی که من کبر  دیدان را م  ت یاست که کبر  نیا  ه ی درست شب  م، یبن   دیبا  ییگشافضا   میدان که م  ن یهم

  د یکن . اگر فکر مدیبن  دیتوان از آن نم  ترش یو ب  ر،ید  دی، و بنروشن کنم و با آن شمع را روشن کنم   یچجور 

  دهد؛ م حی دارد توض ست،ین  یزیچ چون هم  دیرس باالخره به خدا م د یرا بزرگ کن  ذهناگر من

  ز کجا نوشد؟  وانیرا ح وانشیح آبِ
  که فراز آمد؟ را چشم  ش یرو ندیب ک 

  ) ۶١۴شماره   تیشمس، ب وانید ،ی (مولو

  ات ی آب ح ، : آب زندگوانی ح  آب
  آمدن: بسته شد  فراز

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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آب     عنی  وانی ح  آب  هم باز شدن.  دهد بسته شدن م    است که هم معن  یابسته شد، فراز کلمه    عنیآمد    فراز

  . اتی آب ح ، زندگ

  سبب یب  ی شاد  د،یآ م  وانیآب ح   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شل    نیدر ا  د،یکن شما فضا را باز م   وقت

در آن هست،    زیهمه چ   د،یآ م   است که از طرف زندگ   است، آن برکت  ی جزو آن فَر  عنیاست؛    وانی جزو آب ح

   ی   د،یآ م  کههرچه    م،ینیب فقط الفاظ است ما م  هان یقدرت، ا  ت،یعقل، هدا  ت،یحس امن  سبب،ی ب  یشاد

  . اندازد ما م یرو  کننده است که زندگ نَظَر زنده

(افسانه    ٩[شل  دارد    جسم  ی اریو هش   ندیب م  ها دگیهمان   قیکه از طر  انسان   عنی  وان» ی «حرا    اتشی آب ح  پس

لحظه قضاوت    نیکه ا  کس  ز کجا نوشد؟»   وانی را ح  وانشی «آبِ حبه او،    رسد بنوشد؟ نم  ی، چجورذهن)]من 

از اتفاق ا    وان ی ور آب حاز آن   کند،فضا را باز م   یبِمد، چجور   زندگ  خواهدلحظه م  نیو مقاومت دارد و 

  دعا را گم کرده است.  موالنا سوراخ قولبه  ست،ی! چون اصال در آن راه نخورد؟ م

 ک» را چشم  شیرو  ندیب  «که فراز آمد؟    

  ق یاز طر  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  انسان    ن یا  چشم عدم  کهن یا  ی چشم بسته است، چرا بسته است؟ برا  نیا

 ند، یب او را نم یرو  ند،یب م ها دگ یکه با همان کس پساند. گرفته  ها دگیرا همان شی جلو  ند،یب م ها دگ یهمان 

و    ندیب او را م یو چشم عدمش باز است، رو (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  ندیب که با مرکز عدم م  کس

  .  شود م  یبا او 

 اش نگ زر  ذهن ِو من   دیندار  و صدق  دیداشت  را نگه   ذهن ِکه من    که تا زمان   دیریب  جهیشما نت   تیب  نیحاال از ا

  .  می نیخداوند را بب یِ رو  میتوان ما نم گذارد  م ش یمعرض نمارا به

دارد و ما    ذهنکه من   ییهاتی از خاص    یدارد.    ییهاتی چه خاص   ذهنکه من  دیسی انشا بنو   ی  دیتوان م   شما 

پا بذارد،    ریز  تواند قانون جبران را م  است. هرکس    زرنگ   م،یزن و مرتب هم حرف م  میکن به آن افتخار م 

  . است موفق شده و تمام شده رفته  کند فکر م رسد م  یز یچ  یو به  گذارد  م  زرنگ است و وقت

  گوید م   من بلدم فقط،  ستند،یبلد ن  رانیزرنگم، د  دیگو م   آورد،دست مبه   یز یچ  یو    دیگو دروغ م   هرکس

دست به  یزیو چ  برد کار م را به   ذهنِ من   یها ت یخاص  ۀیکه بق  ها هستم. هرکس ، من هم جزو آنبلدند  یاعده  ی

 یی دورو کند، کار نم  زرنگ . کند زرنگ است، کار نم  کند فکر م کندم تراد ی را ز شی ها دگیهمان عن ی آورد م
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   عن ی  کند؛ هستم، کار نم  دارن یم کند، من درا در مرکزش نگه دارد به مردم اعال  ذهنِ که آدم من   کند،  کار نم

تو   ها به بدنچندهزار مرض وجود دارد، همۀ مرض   ن،یما که امروز گفته شما برو فهرست طب را بخوان بب  یبرا

ا  ممن  راه دارند. تو فروبر  نیاست   زد،یتن  تو ک  م خواه  شمعت را روشن کن  ذهنِ من  ؟    را چرا استفاده

را از    تش یخاص  تیکبر  دفعه ی است،    تیکبر  نیشمع را روشن کند؟ ا  ،کن را چرا استفاده نم  تیکبر  ،کن نم

  . دهد دست م

به هپروت و    میرو م  ما   .دیآ  م  ن ییپا  ی اریهش  واشیواشی  شود، م   ری پ  رید  وقت  ذهنِ من   ن یهم  تیواقعاً کبر

خدواند    میهست  ها دگ یکه در همان   زمان  که تا  میدیفهم  ت یب ن یپس از ا م؛یاز دست بده دیگو فرصت را م  دینبا

  .میشو به ما نرسد، ما موفق نم  اتیاگر آن آب ح  م، یبخور میتوان را، ما نم  ات ی آب ح  فرستد، آبش م

  �🔹🔹�بخش دوم انيپا�🔹🔹�
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  شدم ساکن  اریسفر کردم، با  ترِک من
  کان عمِر دراز آمد   منیمرگ شدم ا وز

  ) ۶١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د ی نبا  یار ی صورت هشکه به   دمیفهم   عنی  «من ترکِ سفر کردم».  کند اشاره م   یر ییتغ   یبه    تیقسمت ب  هرچهار 

  بخواهم.   و آن را کامل کنم و از آن زندگ  تیوضع نیبه ا ، فرم ذهن ای  صورت ذهن نیمراجعه کنم به ا

(حقیقت    ١٠[شل ما   وقت  عن ی.  دیآ م   از خود زندگ رونی ب  نظم دادن به زندگ  ا ی . کامل کردن  دیکن م توجه

  ی . تمام کارها زدیر به فکر و عمل ما م   نظم زندگ  م،یکن و فضا را باز م   میکن مرکز را عدم م  وجودی انسان)]

  .شود م  ادیز  یینورافزا رسد، به حداقل م  ییو کارافزا ردیگ را م   ما نظم زندگ رونیب

  ی . پس انعکاس مرکز عدم و فضامیریگ اشتباهاتمان را م  یجلو م،یکه کجا ممن است اشتباه بن   مینیب م   ما

  ی ار ی صورت هشفرق دارد که هرلحظه به  نیهست. اما ا  مانی نظم کارها و بهتر شدن کارها  رون،یشده در بگشوده

 شود  کار سبب م   نی. ابنو سفر    سر بزن  ها دگ یهمان   ها،نیچنقطه  نیاز ا  یبه    ذهن)](افسانه من   ٩[شل  

به آن    ت یوضع نیبه نقاط مختلف در ذهنش سفر کند از ا  ی اریصورت هش به   تنها آدم در مجاز باشد، ولکه نه 

 نی. امیپر م  ر یبه فکر د  یفکر    یآمده که مرتب از    ش ی ما پ  یکه اآلن برا  دیآ م  ش ی. همان حالت پتیوضع

  است.   تیمربوط به وضع  یداست. فکر بع ت یفکرِ اآلن مربوط به وضع

.  بده  ان یها پاخواستن از آن    و زندگ  هات یاز سفر کردن به وضع  د یبا  عنوان قانون زندگ که شما به   دیگو م  پس

لحظه با مرکز عدم    نیدر ا  زندگ   ا یبا خداوند    عن ی  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    اریرا و با    نیا   ترک بن

شنو را در را و سوت   نیبعدم  یار ی . اگر انسان آن هشیبشو   داریپا  ،یو ساکن بشو    ستیبا  زندگ   یپا  یرو

  یدارشه یر  تینهایب  اششدن معن   تینهایو ب  شودم   تینهایب  واشیواش یرا باز کند،    نیمرکزش بذارد و ا

  .ستدیا و م  افتد . مافتد م  زندگ  یپا  ی. رو ستدیا خودش م ی پا ی رو  عنیهم هست، 

  ار یی . برید  م ینیب . م میساکن بشو  م یخواه م   ار ییشد. ما اآلن ب  شود ساکن نم  ار یی. بشود ساکن م   ار ی با    پس

فراموش شده و درضمن    اری   م،یپر م  دگیبه همان  دگیهمان   ی از    ذهن)](افسانه من   ٩[شل    عن یساکن شدن  

   و زندگ  میعمل داشته باش  تقدر   م،یو عقل داشته باش  م یساکن بشو  میخواه  . ممی هست   تیبه حس امن   ازمندین

چون غالب به ما    کنند م  ت یما را هدا  جانات،یه  ۀیکه هرلحظه خشم و ترس و بق   کند در حالت   تیما را هدا

  هستند.  
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. اآلن توجه خودمان را میشد  قراریو ب  میآواره شد  نیهم  یکه نشده برا  میبشو  میخواه ساکن م  ارییما ب  پس

.  دگ یهمان   ی توجهمان برود به    م یگذار و نم  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    میدار م  خودمان نگه   ی رو

   زندگ  یپا  یرو  میشوبشود که ساکن ب  یطورنی. اگر امی کن م  دای. ثبات پمیشو ساکن م  میکن باز مپس فضا را  

 ٩[شل    ها دگ یهمان   نیرا ا   . مرگ جسممیشو م  منی ا  طور کلبه   از مرگ جسم  م،یبه جهان نباش   و متک

  .  آورند وجود مدر ما به  ذهن)](افسانه من 

. چرا  می ستیخود ما آفل ن   ول  ردیم م   زد،یر بدن ما م   نی . بدن ما آفل است. امیادهش   تیهوبا بدنمان هم هم   ما

  م یبلند شو  یار ی صورت هشبه   عنی .  به خود زندگ  می سفر کن  رون،ی در جهان ب  میسفر را ترک بن  م؟یکن سفر نم

 د یگو . مر امروز نم میبشو  دهیهمان    با زندگ  جاآن   ،ییتای  یشده، فضا گشوده   یفضا   ن یبه هم  میاز ذهن برو

.  میپس خودش بشو  م؟یهست  شلیب  میهست  فرمیب  ما خود زندگ   مییگو مر نم  د؟ یباز آمد  دی شما بنده هست

  . میساکن بشو ار یبا 

ا  می دیرس   وقت . پس  میزندۀ جاودانه است که ما شد  زندگ   نیا  ، یلحظۀ ابد  ن یاز ا   آگاه  ،یلحظۀ ابد  نیبه 

.  دیناظر به ذهنتان نگاه کن  ی ار ی صورت هشکه شما به  دی . فرض کن می. چرا از، کندمیشد   منیاز مرگ هم ا  نیبنابرا

بتابد،    ی انرژ   سون ه  نی موقع از ابشود. آن   کنبشود و ثابت بشود، سا   دارشهیر  تینهایناظر ب  یاریهش  نیا

  ن یساکن است و آگاه از ا  یلحظۀ ابد  نیسون در ا  ن یسون بماند. ا  طورن یسون نرود هم  خرد بتابد ول

  . ستیلحظۀ ابد نیو زنده به ا یلحظۀ ابد

بدنمان که    نیا  میریم که ما م    که جسم دارد. چون موقع   ی زیشدن هرچ   متالش   عن یاز مرگ، مرگ    نیبنابرا

که قرار بود با آن شمع    تی. آن کبر رود م   نیاز ب  طور کلبه  ذهن. من رود م  نیذهن ما هم از ب  شود، م   متالش

ا   موقع ی : عجب!  مییگو  موقع م. آن پوسد م  رید   تی آن کبر  م،یرا روشن کن شمع    توانستم م   ت یکبر  نی با 

  حضور را روشن کنم، فرصت از دستم رفت. 

کار را   نیا  د یتوان شما م  م ینی بب   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  جاودانه شدم.     عنی  عمرِ دراز آمد»  «کان

ندارد. پس ترک    دهیفا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ها دگ یکه سفر به همان   میکن درک م  قاً ی. ما اآلن عمدیبن

انسان)]  ١٠[شل  سفر   وجودی  دمیکن م   (حقیقت  اگر  م  میدی.  دارد  و    یزها یچ  یسوبه   رود توجهمان  آفل 

  .میده نم  ت ی. اهممی کن فضا را باز م واشیواشی و   میکن م  زینرو. پره ست،ی با نجای ا مییگو م  ده،یهمان 
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اگر خارج    ای. از دن یشو م  پناهی ها! ب  یشوها! بدبخت م  رود دارد از دستت م  دیگو . ذهن م دیگو م  ذهن

  ، تی کبر   یتو    ،ذهنمن   نی که، به ا  م ییگو به او م  میما دار  د؟یآ چه به سرت م  دان . م یشو بدبخت م   ،یبشو

بساز.    یبهتر   ت ی. کبرکن   تیرا تقو  تیدار. کبر نگه   ا ر  تی تی. کبر تیکبر  ن یکه حواست را بده به ا  د یگو او هم م

  کامل، شمعت را روشن کن. شمع حضور را. عجله نکن.   ،عال با،ی ز ت یبا کبر ! حاال.ستین یاحاال عجله 

  د ی . تو باهست   تیاست هرچه زودتر بفهمم تو کبر . بهتر  شوم من هم بدبخت م  یاگر قرار باشد کامل بشو   تو

که تو را    امدمیآمدم من. ن   نیهم   ی شمع حضور را روشن کنم. برا  نیدور و ا  م یندازی ات را من بسوخته   ،ی بسوز

  د ین ی. تا عمر دراز جاودانه را ببدییگو م  تان ذهنصورت حضور ناظر به منکنم و بزرگ کنم که. شما به   تیتقو

  د، یگو م .قبل از مردن 

  ؟ییجوپس آب چه م  ،ییجو نیدل چو در ا یا
  هنگام نماز آمد   ؟ییچند صال گو تا

  ) ۶١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی ار ی که آن هش  مان دل اصل  مان، . مرکز اصلمیزن حرف را م  نیا  میما به مرکز خودمان که دلمان است دار  پس

  م ی دار  ها،نیدر حال زنده شدن به آن و آماده است و ا  ده یو رس  زندگ   ی سوو برگشته به  شنوو سوت   نیبعدم

ما اگر توجهمان را    عن ی  ؟کن  وجو مجست   آبدر ذهن    یرو  چرا م  ،هست   یجو  نیتو که دائماً در ا  مییگو م

  م یبخور  میتوان م  شود د مآب که ر   نی. چرا امی هست  اتی آب ح  یجو  نیبرود به ذهن، ما در ا  مینگذار  م،یدارنگه

. ست هرچه هست، فَرِ زندگ  ست، واقعاً برکت زندگ   ستیبه تمام ذرات وجودمان، آب که ن  م یآب را بفرست  نیو ا

  که واژۀ نارساست. مییهرچه بو

 د، ییبو  دیخواه  هرچه که م  ، خرد زندگ  ات،ی آب ح  ،زندگ   آب   وان،ی آب ح  دیگوخودش م   نیا  م؟ییچه بو  ما

  به او. دیرد بشود شما زنده بشو نیا دیکلمه است. با هانیا

در ذهن عکسش را    یرو . پس چرا م اگر لباس نپوش  هست   یجو   نیتو که در ا  ی ار ی هش  یکه اگر ا  دیگو م

ا  کند م   هی . و تشبدیتأمل کن   ذره ی   ؟کن وجو م جست اذان م  چقدر رفت  کهنیبه     عنیصال    ؟ییگو آن باال 

  وچهارساعته ست یمنارۀ مسجد ب  ی برود باال   یالبته چون صحبت نماز است. فرض کن    جا ن یدعوت به نماز. در ا

  م، ییبو  د ینماز بخوان؟ چقدر ما با ذهن با  ا ی ب  یدعوت کرد   ر،ید  گفت  بار ی آقا    ند یگو . به او نمدیاذان بو

  را به نماز.   رانیخودمان را و د   م،یدعوت کن
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   ذهن من   لیاست. تبد  ذهناست. ذوب شدن است. کوچ کردن من  ییفضاگشا  نماز واقع  ست؟یچ  واقع  نماز

.  خورد درد نمبه   ییتنهااست فقط، به  تیکبر   ی  نیا  کهن یا  درک  به حضور است. روشن کردن چراغ حضور است.

مثل خشم   م،یکه ما دار ییدردها نیهستند. ا  شناختوانر  یازهای ن ازها،ی. نستیما ن واقع  یازها ین  شیازهاین

  ، بشود   ادتریز  ذره ی   مییگو م   ه  ،ی طلباده ینشدن و خودِ حرص، ز  ر یو س   و ترس و حسادت و حالت گرسنگ

م بهتر  م   ادتریز  ذره ی   شود، چقدر  بهتر  چقدر  آ  طورن یو هم   شود،بشود  از  نگران  ندهیترس    ی ادآور یو    و 

  هستند.   ذهنمن  ی دردها هان یو، همۀ ا  مانی گذشته و پش یهاخبط 

فضا را گشود،    دیساکت کرد. با  دیرا با  هانیکه ا  میی گوم   میکن را که اعالم م  هانی. امیکن را اعالم م  هانیا  میدار

   عن یفضا را گشودن و حضور را آوردن باال. نماز خواندن    عن ینماز خواندن    ؟ خواه م   ک   ؟ به خدا، پس ک  دیبا

  شمع روشن بشود.  نیتا ا ییفضاگشا

ک   م خواه  شمع را روشن کن  نیا را درست عمل کن. موقع    یی فضاگشا  نیحداقل با دلِ صادق و صاف ا  ؟

باشد،    د ی، با شما نباکه ذهن بتواند نشان بدهد  رونیاز ب   یز یچچ یه  م، یموقع تسل   م،یدان هم ما م   یی فضاگشا

  . میارا خوانده  هانیا

. درست مثل  ستین رید کس چ یشدن با خدا شما و خدا و ه یوقت  عنیاست.  مع اله وقت»  «لهمان   نیا

ما از خودش آگاه بشود.    در فُرم   ارانهیبا خودش هش   خواهد  م   جا، ن یبه ا  ده یامتداد خدا، خود خدا رس  کهنیا

نماز را شروع    میی گو . ما ممیگذار ما نم  ،به خودش زنده بشود   خواهد فرم ما م   نیخداوند در ما، در ا  عنی

  .  مییگو م اش اذانما. همه  میکن اش دعوت به نماز م همه  م، یکن نم

خداوند رفته، تو چرا    عنیرفته،    نمازش یپ  نیگفت ا  می داشت  ت یب  ی ! در  نییپا  ای ب  ییگو چقدر اذان م  خوب

  ؟  کن دعوت به نماز م یدار

ذوب   ید یشد، حضور، مرکز عدم و د  دا یو حضور در تو پ  ،ی شد  م یتسل  ، یکرد  ییهرموقع شما فضاگشا  پس

  ه، یبه حاش  ده حرکت م   ی و دار   کن را لق م  هانیا  ، یانداز م  ی ی  ، شناس را م  ها دگ یهمان  ،یشو م

  . ییگو . اذان م کن اش دعوت به نماز مموقع نماز شروع شده، وگرنه همه آن

اذان م   ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ذهنمن   نیا اپردازد به نماز نم   د،یگودائمًا  (حقیقت    ١٠[شل    ینی. 

  است. ش شروع شدهبا مرکز عدم نماز  کند م  ییرا شناسا  ها دگیکه دارد همان وجودی انسان)]
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.  ردیبپذ ان یپا از اقالم ذهن به ذهن و انتظار زندگ  میبرو م، یکن که ما م  یی اوال آن کارها که،ن یا ییشناسا عنی

  د یبه خودتان فهمانده باش  د، یباششما واقعًا درک کرده    عنی  رد،یبپذ  انی. اگر پاریگفت سفر نکن د   نیهم  یبرا

  .  دیآور را به مرکزتان نم  زهایچ  ای د، یکن نم زهایندارند، سفر به چ زندگ زهایکه چ

  ی آب اآلن جار   کهن یا  یبرا  د، یکن وجو نم جست   آب .  دیپوش لباس نم  د، یخواب م  یجو   نیطور لُخت در ابه  پس

  .  دین یتا آب را بب  دیبر م ذهن)] (افسانه من  ٩[شل و مقاومت را به صفر  شود م

لحظه قضاوت   نیقضاوت نکنم. در ا عنیتلخ اگر فرق بذارم،  زیو چ شراب، م نیکه ب گفت درواقع م امروز

 کنم  . فضا را باز م شود آب رد م  کنم، فضا را باز م  اگر.  کنم فقط فضا را باز م  ست،یچ   که اتفاق زندگ  کنم نم

  ام.مردم به نماز برداشته   درحال نماز هستم، دستم از دعوتِ

  کند  م  گو هم دارد مردم را دعوت دعوت کردن، آن اذان  دیدان م   عنیصال    ام،دهیسن که رس  نیتا ا  میگو م  من

نماز    د، یدینماز. اول خودت شروع کن به نماز و شما اآلن فهم   د ییای ب  نرو آن باال دعوت کن   دیگو نماز. م   د ییایب

  . ستیچ

  اول بود،  تی ب. میکه خواند ات یاب شتریب  نییتب  یبرا خوانم،  مختلف م  یز جاها ا تیچندتا ب  اما

  آواره بازآمد و بازآمد  یبنده آن
  تو در سوز و گداز آمد   شِیشمع به پ چون

  ) ۶١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که در   میآور م   ی رید  ات یهم اب  م،یکن را تکرار م  ها تیهم ب  کهن یا  ی. براکند کار احتماال به شما کم م   نیا

  د، یگو م  و.  دیکن  بهتر درکشان   دی. شادیکن ها نگاه مهم به آن  دید  ۀیزاو  یشما از    و  هاستت یب  نیهم   تیتقو

  خُتَن  ای ن یسفر گر روم ب در
  اْلوطَن؟ رود حب  دلِ تو ک  از

  ) ٢۶٢٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن معروف بودند.  انِیبارویکه ز نی در ترکستان چ ی: شهرخُتَن
 بطَنحعشق و عالقه به وطن الْو :  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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تُرکستان هست. حب   یخُتن شهر   و ادر  البته    دیگو است که م  ث یحد  ی   نیالوطن، عشق و عالقه به وطن، 

    هست.» مانی «عشق وطن از ا

   عالقه به وطن، وطن اصل   عنی  الوطن»«حب   کهنیا  یبرا. چرا؟  میرا غلط خواند  ثیحد   نیما ا  د،یگو موالنا م  که

  است.   ییتای  یما فضا  اصل  وطنهست. 

  در دل توست.   ییتای  یمطمئن باش که عشق فضا  ، نیخُتن را بب   ای  ن یروم را بب  اگر سفر کن   دیگو م  پس

است، عشق    مانی عشق وطن از ا  دیگو م  کهن یا   عنی  راست را کم خوان غلط»   ثِی حد  ن ی«ا  دیگو ما، م   کهنیا

  .  میدیچسب  ل یوطن خ نیبه ا  نیهم  یاست. برا  مانیاز ا ذهنمن  عشق وطن  میفکر کرد ماوطن است.  یآن

به    میمندعالقه که    قدرن یا  م؟یغلط خواند  یچجور   می فهم اآلن ما م   راست را کم خوان غلط»   ثِیحد  نی«ا  گفت

  .  ستیوطن ما ن   نیذهن، ا ای  ،ذهنوطن من 

  به دل  دی آفتابِ مشتعل هر دم ندا آ از
  سر را بِهِل، تا باز شمعت سرزند  نیشمع ا تو

  ) ۵٣٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : گذاشتن، اجازه دادندنیهل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  .  دیآهردم ندا م  د، یکه فضا را باز کرد از خودِ زندگ  عن یاز آفتاب مشتعل،  ن،یبنابرا پس

شمع سرت را، آن    نیا  دیگو . هرلحظه به ما مدیآ به دل شما م  است. از طرف زندگ   هم انعکاس ذهن  ندا

   شمع  ، را رها کن، تا دوباره زندگ  نیا  د،یآ وجود مبه  اتذهنلحظه و عقل من   نی که با توجه به اتفاق ا  شمع

رنورتر بشود، شمع حضورت. روشن کند. شمعت پ  

م  پس ما  باز کن   م ینیب مرتب  را  م  م، یفضا  زندگ  دیآ ندا  م   ، از  دار   ی  م ینیب ما  م   م،یسر  را  . میانداز سر 

  است.پس نماز ما شروع شده   م،یانداز مختلف را م  ینماز است. اگر ما سرها  نی. امیانداز لحظه سر را مبهلحظه

است؟ نمازم شروع شده   ای  م یگو من هنوز دارم اذان م  دیی آخر از خودتان، بو  تیدرمورد ب  دیبن   سؤال  ی   شما

  حالتان. اگر شروع شده خوشا به 

    م،یرا داشت  تیب نیا و
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  جان  یجان، در روش بخند ا یعبهر و قند ا چون
  آمد  ازیبه ن رایجان، ز  یرا بِمبند ا در

  ) ۶١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ش یانسان بخند و در را به رو  یخداوند، مانند گل نرگس و قند به رو  یا  ، زندگ  یمعشوق، ا   یکه ا   دیگو م

همه    او   م، یازیگفت ما همه ن  یبعد   تیما که در ب   م یدیاست. اگر فهم  ازمندی به تو ن  دهیاآلن فهم  کهن یا  ینبند. برا 

  را،  تیهمان ب کند م  انیب تی ب نیا طورن یناز است. و هم 

  انداخت حوادث به تو هم  ِریکه ت  قضا
  ی از آن سپس سپر   تیرا کنَد به عنا تو

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ادداشت ی  دیتوان م   د،یدید  ا ی  دیدیهم اگر قبال ند  کنند هستند. هم کم م   رینظیدر نوع خودشان ب  ات یاب  نیا

  . د یتکرار کن د،ی کن

ما متوجه    دهد، به ما مهلت م   چندوقت    ی. قضا  اندازد ما م   دگیحوادث به هر همان  رِیکه قضا ت   دیدان م  اآلن

   عنیحوادث انداختن.    ریبه ت  کند شروع م  م،یآورد  کهن یهمبه مرکزمان.    میاور یرا ن  دیجد  دگیکه همان  میبشو

  .  میرا ما از دست بده دگ یهمان  ن یکه ا افتد اتفاق م  حوادث

قضا آن    میشو م   دهیهمان  لحاظ که وقت . از آن میزن م  ریدبه هم  یاد یکار ما ضرر ز  نیکه با ا  کنم من گمان م   و

  .  ردیگ را از ما م

بعد به   نیَفکان از ابا توجه خودش و با قضا و کن   ت»یرا کنَد به عنا  تو،  انداخت حوادث به تو هم رِیکه ت  «قضا

  گذارد  . نمدارد . از حوادث نگه م دارد نگه م  عنیتو را    کند، م  یسپر   ،ی گذار را در مرکزت نم  یز یکه تو چ 

  حوادث به تو لطمه بزنند.  

زنده کند،   ایهست دنبال ماست که ما را به منظور آمدن برساند    عقل کل  ی شما.    دیباور کن  دیرا با  تیب  نیا

کار    نیا  یجلو   خدا. اگر کس  تینهایو گذاشتن عدم در مرکز و زنده شدن به ب  هاست دگیو آن کنار زدن همان

مواظب    دیاست در مرکزش هست، حتماً در معرض حوادث قضاست، با  ی ادی مدتِ ز  ها دگیو همان  ردیگ م  را

  باشد.
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  ؟ یدیبست رسچرا به بن  ؟ ینکرد  شرفتی؟ چرا در آن پاز دستت رفته   یز یکه چرا چ  دیگو م  تیب  طورن یهم  و

قانون است، اگر باشد   نیباشد، ا  تواند در مرکز شما نم   دگ یهمان  چیقانون ه   و  .یبود  دهیبا آن همان   کهنیا  یبرا

    ت،یب نی. و اکند شما را دچار حوادث م

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

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

روشن     زندگ  لۀ یوسبه   رونمانیکه فضا در درون ما باز بشود ما درون و ب  کند صورت عمل مدارد به آن   ترازو

  م، یزیر هم م ما ترازو را به   شود حضور م   ی اریاز هش   ترش یب   جسم  ی اریهش  ای   ذهنمن   زانیبشود و هرموقع م 

 کنم  را روشن م   ام زندگ   ،نور زندگ   لۀیوسم که من دارم به ییبو  دیو ما با  م،یباالتر برو  میتوان از آن حدّ نم  رید

  . دیگو را م نی صورت لفظ هم همکه به  دیگو را م  نیهم  باًیو مصراع دوم تقر 

با من روشن   «تا به   د،ی ترجمه کن   یطور ن یا  دیتوان را م  » تو  را  تو خودت  و    ، یمن روشن کرد   لۀ یوستا  درون 

  تو روشنم.  یرا، من برا رونتیب

که به من    ی ابه درجه   کنم،  من کم م  ستم،یمن ن   هست  ده یکه با آن همان  ی روشن کرد  ی ر ید  زیچ   لۀ یوسبه  اگر

مثل ترازو عمل    نیراب خواهد شد و اکارِت خ  که به خودت روشن   یابه درجه   شود، کاِرت درست م  ،روشن 

جا که تا آن   د،یبند فضا را نم  موقعچ یه . پس شما  شود اجرا م  شهیاست که هم   ردخور ندارد، قانون   کند، م

  روشن کن.  را با نور زندگ  ات را، زندگ  رونتیدرون و ب توان م

  اد ی را ز  ه یگر  م، ی کن  هیگر  م،ی داشته باش   جسم  ی ار یهش  م ی. هرچقدر بخواهخندندها م آن   م، یما بخند  چقدر هر

 کنم  م   هیمن گر  دیی که شما بو  ستین  یطور ن ی. امیهست  هیاز جنس گر  مییگو م  می ما دار  کهن یا  یبرا  م،یکن م

  .  ستین  یطورنیکه، ا  رسد شما که م رسدخوب تو بخند، من عقلم نم 

را؟ قدرت انتخاب،    یز یچ  منتها به ما داده، چه   کند، او دارد م   م یکن م  یاعقلمان برسد. ما هر تجربه  د یبا  ما

  ، ی را بلد نبود  دن یکش  تیشما اگر کبر   م، یکش را ما م  تیکبر  نیهم   ی برا  م، یبده  ص ی تشخ   دیارادۀ آزاد. ما با

  ییفضاگشا عنی بش تی کبر  دی. بادهد م  ادی خ ردرا به ما دا  دنیکش تیو کبر شمع را روشن کن توانست نم

  .  کن
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  که جنّت از اله  غمبریپ گفت
  مخواه  یزیز کس چ ،خواه هم  گر 

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

پس شما فضا را باز کن، از او بخواه، از    ،خواه  فرموده است که اگر از خداوند بهشت را م  غمبریپ  د،یگو م

  کس. به صفر برسان و از همه  زیچنخواه. توقّعت را از همه  زیچچ یه رونیب

  ، بختخوش   ، زندگ  دهد،ذهنم نشان م   که کس  ای  زیچکه من از هر   دیریرا ب  میتصم   نیا  دفعهی  د یتوان م   شما

ا  میتصم   نینخواهم خواست، انتظار ندارم. ا   رید  یزهایچ  ای  تیهو واقعاً محم    تعهد  نیاگر صادقانه باشد، 

  .کند شما را درست م باشد، زندگ

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظَّنلّ ستو، ک  کاستن  

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

م  پس باز  را  فضا  م  دی کن شما  را  فقط خودش  خداوند  م دیخواه از   . ب  دییگو را روشن کن.    زندگ   ای تو  من 

اثر   ،ی در مجاز  ،در ذهن  ییرا بده. چون اگر بو  زیچ  نی را بده، ا  دگیرا بده، آن همان  دگیهمان  نیا  دییگو نم

را    زیچ  نیکه ا  دیآ م  ادتی  دفعه یمرکزت. اگر    یاوری را باز کن، باز کن، باز کن که خودش را ب  فضا.  کند نم

به ذهن، به مجاز،    یرو م  کار را بن   نیا  کردن است. اگر  ادی فکرِ حرص است، فکرِ ز  نیا  دیگو م   ، خواه م

  .  ده را از دست م  زیچهمه 

ا  دیگو م  اگر  .یندار  زندگ  رید  ، ده را از دست م  ات همۀ زندگ  عنی  کاستن»  «کلّ    ت، یب  نیخداوند در 

را داشته    زهایچون بدون او اگر ما چ  ،یندار    زندگ  چی ه  ، یندار   یز یچچ یشما را روشن نکند، ه   زندگ  ، زندگ

گفت.    باشد موالنا چ   ادتانی  شه یهم  شما  ما.   م یامدین  نیا  ی . تازه برامیرس نم  یو شاد   بختخوش به    میباش

باشد، بعد آن    بایو ز   و عال  ی ش   لیخ   ت یکبر  نیکه ا  دیبساز  ت یکبر   یجهان    ن یدر ا  دیاامده ی گفت، شما ن

  .  دیو برو  دیرا بذار  تیکبر

   باشد، با استفاده از ذوب کردنش، در معرض تابش زندگ   ذهنمن   ای ذهن باشد    نی که هم  ت یکبر  نیبا ا  دیاآمده 

را  تیب نیاز خدا خودش را خواستن است. و ا نیهم نی . ادیو بن دیرا روشن کن  یر یشمع د یقرار دادنش، 

  م، یداشت
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  بِنْهد سردر، بر حم تو  یزانکه ببند  ور
  آمد، شه را همه ناز آمد  ازیبنده ن بر 

  ) ۶١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و فضا   میلحظه توجه کن  نیدر ا  دهد ذهنمان نشان م کهی زیاگر به چ  شود، ما بسته م  یکه در به رو میدان م و

  ن یاست و اثبات ا  ذهنبه حم او سر نهادن است و جدا شدن از عقل من  درواقع  »یی«فضاگشا.  میرا باز نکن 

  کن.   نازدرست کنم و تو  خواهم هستم، خودم را م ازیاست که من همه ن 

اشتباهم را درست    گردم، برم  کنم اشتباه که م  رم، یگم   ادی و من دارم    دانم م   ،هست   ،طور که هست همان   تو

  ت، یدو ب نیا طورنی هم  است. از ی ن نیا کنم، م

  ریقدس در، بابِ صغ  موس ساخت
  ریفرود آرند سر قوم زَح تا

  ) ٢٩٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جباران بدند و سرفراز  زآنکه
  از یاست و ن ر ی آن باب صغ دوزخ
  ) ٢٩٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بریزَح  قوم و آزار دهنده   ماری: مردم  
  : ستمر، ظالم جبار

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
   ذهنمربوط است. من   ذهنبه من   هان یا  یستمر، که هردو  جبار،، دهندهو آزار   ماریمردم ب عنی  ری زَح  قومپس

هم دردساز و هم درد    میماریهم ب  م،یشو م  ریقوم زَح  جزوِ   کند، م   دیدرد تول  ، ذهنبه افسانۀ من   رسد م  وقت

 اش اآلن زندگ   عنیجهنّم ذهن دارد    کس. پس هر شودجهنّم ذهن درست م    عنی  ریباب صغ  جه یدرنت  و  کن.خشپ

  است. به خداوند داشته، متوجه نشده  ازی است که ن نیا اش معن  کند، م خراب است، در جهنّم زندگ 

  «من» من    د،یگو م  آورد . سرش را باال م«من»  دیگو دوزخ دارد پس از جنس جباران است و م  کسهر   د،یگو م

  .  کند م  در جهنّم زندگ ول  کنم، ناز هم م کنم، دارم، خوب هم م
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است. باب    ر یهمان باب صغ  نیاست که ا  نیا  اش پر از درد دارد که جهنّم است معن  ذهنمن   هرکس  دیگو م

  آمدند،  م   ن ییاز اسب پا  دیپادشاهان با  ن یبنابرا  رفتند، م   شدند خم م  دیکه مردم با  بوده    درب کوچ  ی   ریصغ

  .  زند ل میتو. تمث  رفتند م شدند، خم م دی چون با کردند هم م میتعظ

  از ی ن  ست،ین  عقلم هم کاف  ستم، یبه جهان ن  ازمندیمن ن  دیبشود و بو  میتسل  دیدارد با  ذهنمن   کسهر  دیگو م

کند. اصال خود   ییبشود، فضاگشا  میتسل  دیجهنّم دارد با  . هرکساوردیسر فرود ب  نی دارم، بنابرا  به کم زندگ

    ن،ی ا طورن ی. هممیما ناز کرد هاست ک  نیا اش ما، معن  ازین  عنی ر،یباب صغ عن یجهنّم 

  است اریعاشق و معشوق فرق بس انِیم
  د یکن ازیشما ن دیناز نما اری چو

  ) ٢۴۴ غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

  است از حافظ.  معروف  تیب دیدان را م نیا رید

  م ی که بفهم   کند کم م  م،یدار   ذهنو من   م یکه ما عاشق هست   است، تا زمان  ار یعاشق و معشوق فرق بس  نیب

  به ما ندارد.   اجی او احت م، یبه او دار اجی ما احت م، یباش  ازیپر از ن دیما با کند ناز م اریاگر 

ز  نیب  نیبنابرا  پس فرق  و معشوق  زمان  ادی عاشق  تا  تبد   است  ما  تبدمیبشو  لیکه  خودش    رید  میبشو  لی. 

    ت،یدو ب نیا طورن ی. و هممی کن م ازیما ن  کند ناز م  ار ی م،ینشد  لیکه تبد  . تا زمانمیشو م

  اگر بر تو ببندد، مرو و صبر کن آنجا در
  پسِ صبر تو را او به سِر صدر نشاند  ز

  
  اگر بر تو ببندد همه رهها و گذرها  و
که کس آن راه نداند   دیپنهان بنما ره  

  ) ٧۶۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  م یخواست   ت یاز وضع  م،یتوجه کرد  تیما. به وضع   میکرد  اشتباه    ی  عن یاگر در را ببندد،    بندد، در را م   پس

و   میصبر کرد  وقت.  میصبر کن  م،یکن   ییفضاگشا  دی. در را بست بامیمقاومت کرد  م،یکرد  زهیست  م،یری ب  زندگ

ما را، مرکز    صدرِ  کهن یا  ای  دهد، م  یپس از صبر ما را در صدرِ مجلس جا   جهی. درنتم یریگ م  ادی  میکرد  ازی حسِ ن
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  م یبشو  میتسل   مییایحاال ما ب  ها را، گذرها را ببندد، است و اگر همۀ ره    معن   ی. هردو  کند ما را، دل ما را باز م 

که    کند را به ما باز م  راه  ی  ،یی با فضاگشا  میلحظه به حم او سر بِنهبهو لحظه  میندازیرا ب  ذهنو سرِ من 

  .شناسد آن راه را نم کسچیه

داده به ما که اگر در  حی. و توضمیشو ما بسته م میرو م  اوقات هر سمت   است و گاه  راه زندگ  نیراه هم  آن 

جاها هست، حداکثر    بعض  ای   شتر،یدر ب   ای   میخور شست م  میرو م   ما، به هر سمت  میشو موفق نم   کارِ زندگ

کار را نکند تو   نیاگر ا .میکه به او توجه کن  خواهد مکه او   دیگو م م، یشو موفق نم  ول میکن مان را م کوشش 

   که او زندگ   میتا به او توجه کن   میشو جاها ما با شست مواجه م   ل یخ  .کن و به او توجه نم   یشو خودخواه م 

  ما.   ذهنکند، نه، من تیهدا دیما را با

  ء شای ما الهفْعلی است و،  حاکم
  دوا زدیدرد انگ نیز ع او
  ) ١۶١٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که از ذاتِ درد و مرض، دوا و  جهان است و او هرچه خواهد همان کند. چنان   یرواحاکم و فرمان  تعالحق   رای«ز
  .» ندیآفر درمان م 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
که جهان است و او هرچه خواهد همان کند. چنان   یرواحاکم و فرمان   تعال«حق است که    نیا  سشیسل  معن   و

  .» ندیآفر از ذات درد و مرض، دوا و درمان م 

»ی لهفْعما العن ی ء»شا ی  را م یکار که م  کند میبه خواست او سر بِنه دیما با و  .خواهد .  

قَال ارامو ربْال لَغَنقَْد بو مَُغ ونُ لي َّنا ِبر  راقع ت 
ۖ

◌ كَ  قَالذَٰلك هال لفْع؛ يَشاءايم  

سان  ام و زنم نازاست؟» گفت: «بدانكه به پيرى رسيده : «اى پروردگار من، چونه مرا پسرى باشد، درحالگفت

  كند.» چه بخواهد م كه خدا هر 

  ) ۴٠ یۀعمران، آآل  ۀسور م،ی(قرآن کر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

سان «بدان به حضور زنده بشود؟!   تواند که هفتاد هشتاد سالش است م  است که چونه انسان  نیا  لیتمث  پس

  . دیکن ییشما فضاگشا کهشرط به  کند» بخواهد م یکه او هرکار
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آن   مییگو م   کهنیا م   کند،  چه خواست محاکم است و هر  را  ن  آورد ما  ا  از ی به  نگاه م  کهن یو  او    می کن ما  به 

  مسئول درست کردن درونِ خودش است.    کسهر م، یکن خودمان را در درون درست م  م یکن م  ییفضاگشا

فکر و عمل اشتباهات ما، اشتباه ما،    مییگو ما م   دهد،به حرف ما گوش نم   عنی  .»کند بخواهد م   یهرکار   «او

در مقابلش،    د، یای به حساب ب  هان یا  ستیجور ن   با خرد زندگ  دیآ م  ذهناش اشتباه است چون از من که همه 

  . میخواه  که ما م یزی نه آن چ کند، ما الزم است به صالح ماست م  یکه برا یلحظه هرکار  نیاو در ا

  نه عقل ذهن ما.   دهد، که ذهن ما نشان م  یزیلحظه، نه آن چ   نیکه حاکم اوست در ا  میفهم ما باز هم م   پس

شما اگر    زد،یانگ دوا م  ذهنمن   نیا  نیاصال از ع   و  ولو دردناک باشد.  م، ینه گردن م  میکن فضا را باز م  پس

  ی دوا از فضا  آورد، م  رونی دوا را از آن ب  دیو فضا را باز بن  دیریدرد ب  نیاو را، ع  یو دردها   ذهنعقل من

  .دیآ گشوده شده م

   یمثال    دینیب سودش درد است، م  ذهنمن چون    ،ذهنمن   عنیباشد درد    ادمانی پس در اطراف درد،    شما

   ناخوش  م،یدار  خوش   هم درست است که ه  ذهنمن   م،یسود کرد  قدرن یآقا ا  دیگو آخرِ سال م  کند م  نسیزیب

   خواه   رشیز  و خط بش  ها را جمع کن نیا  گذرد، بد م  جا ی  گذرد، خوش م  جا ی  ، ناخوش  ، خوش  م،یدار

  درد است.  ، ذهنشده، پس حاصل من جادیدرد ا یادی مقدار ز  یکه  دید

باشد و کامل باشد،    بایکه ز  میدرست کن   خوشل   تیکبر  میخواه  است و م  تیکبر  ذهنمن   نیا  میگو م  کهنیا

مز  نیا ا  ن یآخرِ سر به درد  نم  نیخواهد شد، ما  را درست م  میدار  میکن ما فکر م   م،یدان را    م، یکن خودمان 

  ما.   یبرا زنند همه دست م دیآ که مردم خوششان م  می رس م  ییجا ی باالخره به 

درد است که خودِ آدم    ی ادی است مثل ما باشند مقدار ز  شان یو آرزو  زنند  که مردم دست م  یز یچ  نیدر ا  ول

خراب    لیما باشند، که ما اصال که وضعمان خ یجا  خواهند خوب مردم م دیگو ها آدم مموقع  بعض داند، م

  زدیانگ درد، دوا م  نیاو از ع  پس  .میی گو ما باشند؟ در دلمان م  یجابه  خواهند چه مردم م   یاست که، برا

  . میناز نکن  م،یبن ازی و احساس ن میفضا را باز کن  که شرط به

است   نیمربوط به ا هیآ نیا  کهنیا ی به حضور برسد برا  تواند پس انسان هشتاد ساله، نود ساله هم م طورن یهم

اگر فضا    دیگو م  بشود؟!  دهییزا  زندگ   ی   یاست، از زنم چجور   ر یهستم و زن من هم پ  ریمن اآلن پ  دیگو که م

نده  ساعت به آخر عمر ما ما  یولو  ، در هر سن  تواندشمع حضور ما م   عنی  شود، م ده ییزا  زندگ  د یرا باز کن

  ت، یب ن یا طورن یروشن بشود و هم 
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  ش یدر حدِّ خو تو، ول نینازن
  ش یاَله پا منه از حدّ، ب اَله

  ) ٣٣٠۵ تیدفتر اول،ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  از خودت   تر نیبر نازن  زن گر 
  آردت  ر یز ن، یَتگِ هفتم زم در

  ) ٣٣٠۶ تیدفتر اول،ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  نقطه  نیترن یی: ته، پاتَگ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

درست    م،ی به خداوند ناز نفروش  یاز خودمان که بزرگان هستند در وهلۀ اول، در وهلۀ بعد  ترن یبه نازن   دیبا  ما

و حدودمان را  حدّ     شنو در ما هست، ولو سوت   نیبدرسته که جنس عدم  م، یاست که اشرف مخلوقات هست

را از حدّ    مانیها پاآن  دیو د  ها دگیهمان  قیطر دا خدا نکند که از  مبا  م،یدار  دگ یو ما همان  کند م   نییتع   زندگ

   عن ی  م،یاز خودمان بزن  ترنی اگر به نازن  م،یو فضا را باز کن   میکن   ازیاحساس ن   شهیهم  دیبا  عن ی  م،یبذار  شتریب

  با  رینگ مخصوصاً کشت  عنی کند،  پنهان م ن»ی«هفتم زم  ها، دگیهمان ۀیهفت ال ری ما را در ز م،یکن زهیبا او ست 

  . یشو م چاره ینکن. ب زهایچ  نیها و انظرو اظهار  هات یها و شاناله نیخداوند با عقلت، و از ا

  ت، یدو ب  نیا طورن یهم

  از شر دیکردن خوش تر آ  ناز
  که دارد صد خطر ش،ی کم خا ،یل 

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

  ازیآبادست آن راه ن منیا
  و با آن ره بساز  ر ینازش گ  ترِک

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

تکرار    اگر به اندازۀ کاف  دیآ م  ادتانی  ش یهستند که در جا  ییابزارها  هان یا  د، یحفظ کن  د یرا شما با  اتیاب  نیا

  م، یبه خداوند ندار  ازی ما ن  میی بو  م،یو ناز بن  م یباش  متک   مان ذهنکه ما به عقل من   نیا  دیگو م  د،ی کرده باش

لحظه بهلحظه  کهن یا  ی هزاران خطر دارد، برا  کهن یا  یبرا دینکن   را   کار ن ی. اما شما اذهن من   ی است برا  ند یخوشا

  از ی اما راه ن  م،یروشن کن   میتوان ما شمع حضور را نم  شود،تر ممحم   مانذهنو من   میشو ما از جنس مجاز م 
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  ش ی پر از آسا  ، است  من یواقع پر از ادر   نیهستم، ا  به زندگ  ازمندیکه من ن   ییو بو  که هر لحظه فضا را باز کن 

امروز گفت،    م،یصبر کن  عن ی  م، یبساز  ازیو هر جور شده با راه ن   میناز کردن و نازِش را تَرک کن   دیما با و  است.

  طور، ن ی. همدیاعتراض نکن د،ی کن لیم  نیری صورتِ شرا به  نیا دهد، تلخ م یاگر دارو

   گر فرق کنم از م ی ز دستِ و  زَهراب
  در ره جانْ جانم واله به مجاز آمد  پس

  ) ۶١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

به زمان   اندازد م برد، به مجاز م برد، ما را به ذهن م   یاری هش ،یبندلحظه و فضا  نیاعتراض در ا نیکوچتر

  جالب است،  ت یب نیا .شناختروان 

  در جامم  بنوشم تو اگر زهر نه  خوش
  خامم  رمیو خام تو را گر نپذ پخته

  ) ١۶۵٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ، یی گشاو فضا   زندگ   لۀیوسهنوز پخته نشده که به   د، ینیب م  ها دگیهمان  قیکه از طر  یار ی هش  ، ذهنمن   عن ی  خام 

لحظه، آن    ن یدر ا   عنی   ،یز یاگر زَهر هم بر  من   چشمش را باز کند.   ند،یرا روشن کند، جلواَش را بب   اش زندگ

من   کنم، سخت است، من صبر م  شیزَهر است، تلخ است، صبر کردن او برا  دیذهنم بو  خورم که م  یز یچ

   من خوب و بدش فرق   یبرا  نیبنابرا  پس  .بندم هنوز فضا را نم   کنم،  فضا باز م  کنم، اعتراض نم  خورم، م

  م، یاگر پخته هست  م،یخام باش  میخواه  اگر خوب و بد بنم، پس من خام هستم، ما هم که نم  ن،یاگرب  کند، نم

 نماز بخوان.  نییپا  ایب  ؟ییاذان بو  خواه قدر مگفت چه   م،یکن لحظه فضا را باز م  نیدر ا  م،یخردمند هست

  و ذوب آن.  ذهنو کوچ کردنِ من  ییاگشبه فضا  میکن م  شروع

  ز کجا نوشد؟  وانیرا ح وانشیح آبِ
  که فراز آمد؟ را چشم  ش یرو ندیب ک 

  ) ۶١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  که ن یا  یبرا  ندیبب  تواند او را هم نم  یِبنوشد و رو   تواند او را نم   اتِیکه در ذهن باشد، آِب ح   هرکس  دیگو م

  . میرا داشت  تیب نیبسته است و ا چشم عدمش
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  ار یبفت آن شهر  نایف جاهدُوا
  قرار یب یعنّا نگفت ا  جاهدوا

  ) ٢٣۵٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یگو است، م هیآ ی  طورن یهم پس

الَّذِينو»  علَم هنَّ الالَنَا وبس منَّهدِيينَا لَنَهدُوا فاهج «.يننسحالْم  

ما مجاهدت كنند، به راه  «كسان را كه در راه وكاران است.» هاى خويش هدايتشان مكنيم، و خدا با ني  

  ) ۶٩  هی)، آ٢٩سوره عنکبوت ( م،ی(قرآن کر

از ما که ذهن است، نه.    رونیب  د،یدر ما کوشش کن  د،یدر ما، فضا را باز کن   دیجهد کن   عنی   نا»یف   «جاهدُوا

  د ی فضا را باز کن  د، یکن م   ی. هرکار دیکه در ما کوشش کن دیگو قرآن م  یۀآ نیا  ار»یبفت آن شهر   نای«جاهدُوا ف 

   عن یکرده، پس در راه ما    قراری شما را ب  نیهم   ن،در ذهن کوشش نک  عنی. خارج از آن  دیبن  ییتای  یِدر فضا 

ما    دی فضا را باز نکن  عنی  م، یکن  تیهدا  میتوان ها را ما م آن   کنند، شده اگر کار م گشوده  یِدر درونِ ما، در فضا

  ی جور من چ  ، رونیب  یِزها یبه چ   ده،یبه مرکزِ همان  دیسپار را م  تتانی. شما که هدامی کن   تیشما را هدا  میتوان نم

به فکر و    زدیر م شیمسموم دردها یِانرژ  کهن یا  ی. آن بدکار است، برایشو نم  وکاریکنم؟ و ن  تیشما را هدا

به فکر و عملتان، پس   زدیرم   زندگ   یِشاد   ،خردِ زندگ   دیکن شده فکر و عمل مگشوده  یِاز فضا  عملش. وقت 

  . دیشو م  وکارین

  شدم ساکن  اریترِک سفر کردم، با  من
  کان عمِر دراز آمد   منیمرگ شدم ا وز

  ) ۶١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ن ی ا  یِزهایبخواهم. اصال توقعم را از چ   یز یها چسربزنم و از آن   میها دگیکه من ترک کردم که به همان  میگفت

ساکن    زندگ   عن ی  اریبا    نیمن قطع کردم، بنابرا  دهد که ذهنم نشان م  یز یجهان قطع کردم، توقعم را از چ

  ن یثَبات را ا  طور ن یعمر جاودانه آمد و هم  ،ی ابد  ۀلحظ  نی شدم آمدم به ا  تینهایب  دمیساکن شدم د  شدم، وقت 

  .  دیگو م تیدو ب

  و ثَبات  نیقوت و تَم  یدهنده یا
  ده نجات  ثبات یب نی را ز خلق
  ) ١١٩٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ستکه ثابت بودن یآن کار  اندر
  ستده نفس را، که منثَن میقا

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

مداوم  ییاستعداد فضا گشا ای میماندن در حالت تسل یکردن، استعدادِ انسان برا: قبول  نیتَم  
  کار و درماندهسست  به معن نجایدوتا، در ا ده، ی: خممنثَن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
فضا را باز کردن و سرگذاشتن به حم خداوند،   عنیدرواقع    نیقبول کردن، تم   عنی   نیتم  ده،یخم   عنی  منثن

عنی  نیتم   فضاگشامداوم. منثن  یی   عن ی   معنبه   جان یدوتا، در ا  ده،یخم   عن یکار، درمانده،  سست   کننده  عمل

  .  ذهنمن  ییبا دو

  م یدیفهم  م،یشد  ازیاش نکه ما همه   مییگو خداوند است. م  و ثَبات به زندگ  ییفضاگشا  ییغذا و توانا  ۀدهند  پس

  . می کن ییفضاگشا دیکار با  نیا یحاال تو بده، برا  م، یریکم ب دهد که ذهنمان نشان م  ییزهایاز چ  دینبا

که   م یآمد ی کار ی. ما برامیبود  ثباتیهستند، ب ثباتیها ب آفل و آن  یِزها یبه چ میرفت  چون ما م م یدیما فهم و

درست    م،یو خردِ تو را، عشق تو را در جهان پخش کن   می به تو زنده بشو  م ی. چرا؟ ما آمدمیثَبات الزم دار  شیبرا

  م ی بن  میتوان کار را نم   نیکه ا  میکن  رییآفل تغ   یِزهایچ  او ب  می اگر بترس  م،یثابت باش  دیکار با  نیا  یاست؟ برا

  ده یقائم کن به ذاِت خودش، اآلن خم    عنیده،    نفس ما را قائم   نیا  ،ست» که ثابت بودن  ی«اندر آن کار که،  

  ن یا  سزنده بشود، پ  دیبشود، به تو با  دیبا  تا ی  کند،کار م   ها دگ یاآلن با همان  کند، کار م  ییاست، اآلن با دو

    طورن یشما، هم  دیساکن باش دیبا اریکه با  کند م  تیرا دوباره تقو تیهمان ب

  روانِ من ساکن؟  نیشود ا ک 
  ساکن روان که منم نیچن نیا

  ) ١٧۵٩شمس غزل   وانید ،ی (مولو

دائماً روان    جسم  یِاریهش  کند،  حرکت م  یرا که دارد مرتب مثل جو   ریبه فکر د  ی رفتن از فکر  نیا  دیبا  ما

  م یی ای ب  ریاز آن ز  می. بشمی قطع کن  ییجا  ی  رود که مرتب دارد م  یفکر  نی. امیمتوقف کن   دیرا با  نیاست، ا

  ن یبه ا   ما خرِد زندگ  یِدارشهیر  تینهای. از سونِ ما و از بمی. بعد از ساکن شدن، روان بشومیباال، ساکن بشو

خودمان اآلن در ذهن، درست مثل    میباش   ریاگر دائماً متغ  ول  زد،یر جهان م   نیبه ا  عشق زندگ  زد،یر جهان م

درست    نیرا که براساسِ آفل  جسم   ی را،    یاباشنده   ی  میخواه  . ما متیبه آن کبر  میدوباره برگشت   کهنیا
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ساکن    ی. چجور شود ساکن نم  نیا  م،یاست با کمال رساندن ساکن کن  ثباتیاست و ب  رییدرحالِ تغ   ماًشده و دائ

  م، یبه معشوق زنده بشو  م،ی دور، ساکن بشو  م یندازیرا ب  ن یا  دیبنا شده؟ پس ما با  ریمتغ   ی زهایچ  یِ رو   بشود وقت

آن موقع از آن سون مرتب نور پخش   مینشد  به جهان متک  میساکن شد  وقت  م،ی داشته باش  شهیر  تینهایب

  .  می کن

    گفت که، کوه قاف، انسانِ کامل، ساکن است.   م،یداشت  ی را هم در مثنو ات یاب نیا 

  بس، شود ساکن رگم دی بو چون
  فعل اندر تَگم  یِ وز رو ساکنم،

  ) ٣٧١٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مرهم ساکن و بس کارکن  چوهم
  خرد ساکن، وزو جنبان سخُن  چون

  ) ٣٧١٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دن ی: دوتک
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   زندگ   دهد دستور م  زندگ  ست،ین   به جهان متک   ستاده،یا  زندگ  ی پا  یِکه رو   به کس   پس   .دنیدو  عنی  تگ

  جاد یکه من زلزله ا  دیگو در آن قصه م  نیکار را بن، آن کار را بن. بنابرا  نیا  دیگو م   . هکند با او کار م

  ها. در انسان  کندم  جادیانسان کامل زلزله ا عن ی ر،ید ی هادر کوه  کنم م

ساکنم. پس    شهیو من هم   شوم و ساکن م   کنم ساکن باش، بس کن، بس م  دیاگر خداوند به من بو  دیگو م

عمل در    یِمن ساکنم، از رو   دیگو . مشود م   ادتری قدرت ما ز  م،یشو تر هم مروان   م،یشو تر مهرچه ما ساکن 

هستم که    شوند، من درست مثل مرهم از من صادر م  هانیا  کهن یا  یفکر و عمل برا  یِحرکت هستم، از رو

. خودش مثال  کند فکان کارها را درست ماست و با قضا و کن . خداوند هم ساکن  کنم ساکنم منتها خوب م

  یِ ا ی که در  دیدان . مزدیخساکن است و از او سخن برم  خردِ انسان   ایمانند خردِ کل ساکنم،    دیگو م  زند، م

،  کجاست»  شهیبحِر اند «تو ندان. میارا صحبت کرده   هان یقبال ا زد، یخ برم  ییای در  یفکرها از  نیا  عنیسخن 

مثل بخارِ    زدیخبرم  یبحر   یما از    یهاشه یاند  دیگوکجا است. م  شهیبحرِ اند  بفهم   توان با ذهن نم  عنی

  ها شهیاند  نیو از شما ا  دیوساکن بش  د،یبشو  شهیآن بحرِ اند  دی. شما بامیشو ما متوجه م   شود جامد م   آب، وقت

    طور ن یو هم  میهست مانیهاشه یاند ری. فعال که ما اسدیبشو تانیهاشهیاند رِ یشما اس  کهن ینه ا زد،یبربخ 
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  خارپشتِ هر بال خود را مزن تو هم، هال!  بر 
  ورد خوان: جاء اْلقَضا ضاق اْلفَضا   نی و ن،ینش ساکن

  ) ٢٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  شود.»  فضا تنگ م  د،یقضا آ «چون
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

جاء»  عن ی الْفَضا»الْقَضا ضاق وقت  ذهنما با من عمل م حوادث م  ریواقعاً قضا که ت میکن ما را متوجه   اندازد

.  م یدیما هم آن را چسب   م،ی ما رها بشو  گذارد کرده و نم  ریکه ما را اس  ت یوضع  یبه    ، دگیهمان   یبند به  

فضا را باز    د یدر آن موقع با  د،یآ م  نییپا  یار ی هش  کهنی ا  یبرا  شود فضا تنگ م   اندازد م   ر یقضا ت  وقت   دیگو م

  .  درد را بشناس ، و فضا را باز کن یساکن بشو  دیشد با داریاز درون شما ب ی. اگر دردمیساکن بشو م،ی کن

  ی به خارها   زند و مار خودش را م  ردیگ دم مار را م   دیآ خارپشت م  یکه    دیآاز آن داستان م   نیپس بر، ا

م و  م  رد،یم خارپشت  را  آن  زندگ خورد م   رد، یگ خارپشت  از جنس  هم که  ما   .  مار هست  م یهست .  م یهمان 

حاصل از    ی. اگر به دردها کند  ما را رها م ن یا می صبر کن م، ی اگر فضا را باز کن رد،یگ ما را م   ذهنمن  خارپشتِ

  ی برا  خورد، دارد ما را م   ذهن من   یِبال  خارپشتشده.    یطوراآلن آن   م،یشو تلف م  م،یخودمان را بزن  ذهنمن 

  ن یفضا را باز کن و مرتب ا  ، ن» ی«ساکن نش.  میكن به موانع و مسائل و دشمن م   لیرا تبد  مان مرتب زندگ  کهنیا

باز کنم، باز کنم، باز کنم. که اآلن من به    تنگ را ه   یِ فضا   د یرا بو که ها قضا آمده فضا تنگ شده، من با

  م، یرا داشت  تیب نی ا طورن یدارم و هم اجی احت  ندگو خرد ز  زندگ  یِار یهش

  ؟ییجوپس آب چه م  ،ییجو نیدل چو در ا یا
  هنگام نماز آمد   ؟ییچند صال گو تا

  ) ۶١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   عن ینماز    کارِ  میندازیب  قیو تعو  ری به تأخ  دینبا  م،یستیمعتقد ن  ر یکه ما به تأخ  میگرفت  جهیاز جمله نت  تیب  نیا  از

اش تو همه   م،ی تو هست  ازمندِی که ن  میدان م  م،یشو ذوب م  میتو دار  شیشدن. گفت ما به پکردن به ذوب شروع 

  . میکن م ستخودمان را در   ییو ما هرلحظه با فضاگشا هست ازینیب

  جهت ی و ب  ی جو   نیدر ا  م یما لُخت  طورن یهم  ن، یا  ی . بله در برامیکردترک   ر یرا د  ییگوو اذان   میخوان  نماز م  میدار 

  . میکن  جو موجست  ها دگ یو آب را در همان  میپوش م  دگیلباس همان  م،یپوش لباس م 
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  که به جوبار بود، جامه بر او بار بود  هر 
  است و گران خرقه و دستار، مرا!  انیز چند

  ) ٣٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  شان ی و درو  انی: جامه صوف خرقه
  بندند.  که دورِ سر م یا: پارچه دستار

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
هرچه خرقه و دستار    کهنیا   یلباس بپوشد، برا  د یو نبا  دهیخواب  یی جو  یکه در    می هست   ما مثل انسان   دیگو م

. ما  کند و از آب دور م  کند م   نیما را سنگ   ها دگ یاو را. پس همان   کند م  ن یو سنگ  کشد داشته باشد، آب م 

  طور، ن یو هم  رسد آب کمتر به ما م  میپوش م  دگیهرچه لباس همان م،یاآلن هست   زندگ  باریجودر 

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

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

در   ست،یخداوند ن   رینظ یاباشنده  چیکه ه طورن یجهان، هم  ن یدر ا ست یما ن رینظ ی اباشنده  چ یکه ه میبدان اگر

به   دگ یهمان   یهالباس   نیا  صورتنیا که  تشب آن   لۀیوسرا  را  خودمان  چ   هیها    م، یکن م  جهانن یا  یزها یبه 

  .  میآور درم

اگر عقلمان از او آگه بشود   دگیهمان یها صندوق نیدر ا میکاال دار یاد یکه مقدار ز می عطار که ما هست دیگو م

 ی جو  ن یکه از ا  میبدان  د یو با  برد آبِ جو م   میزیر را م   دگ یهمان یهاطبله  صورتنی در ا  م، ی فضا را باز کن   عنی

  آمد.  مینخواه رونیب م،یجو نکنو را در ذهن جست یجو   م،یبه ذهن نرو م،یکن دایرا پ یاگر جو 

ما    هی پس شب  ست،یخداوند ن  هیجهان شب   ن یدر ا   کس  ا ی   ی زیچ   قتاً یآمد، و حق  مینخواه  رونی ب  میدیچش   بار ی

  .  دگیلباس همان م،یپوش هم نم   لباس م؟یی ایب رونیچه ب  ی. براستیهم ن
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لَمدٌ.»  «وحا افُوك لَه ني  

  نه هيچ كس همتاى اوست.»  «و

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

  . اوست» ی همتا کسچ ی«و نه ه : ۴  ۀیاز سورۀ اخالص است آ  هیآ نیا دیدان م  طورن یو هم 

شب   ست،ین   خداوند کس  ی همتا  عنی ه  زی چچ یه   هیخداوند  نت  ستین  کسچ یو  شب   جهی در  هم    کس، چیه   هیما 

  ی ها و کس   زهایها در مرکزمان، خودمان را به چ گذاشتن آن   عن ی  زها یبا چ   دن یبا همان  دینبا. پس  میستین  ز یچچیه

  د، یگو از دفتر چهارم است م هات یب نیا طورن ی. بله، هممیکن هیشب رید

  احترازیب  زندم  یبر و موج
  دراز  ابانِیدر ب انیپو خفته،

  ) ٣٢۴٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یشد یِهاعطش ندیبم  خفته
  د ی اَقرب منْه من حبل اْلور آب،
  ) ٣٢۴١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است.»  تری که آب از رگِ قلبش به او نزد شده، در حال  شخصِ خفته، دچارِ عطشِ سخت «آن

  کردن، مالحظه  زی: پرهاحتراز
  در تکاپو  نده،ی: پوانیپو

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
در خواب آب    به او ول  زند تشنه است، آب هم م   اریبس  ده، یکنار آب خواب  کس   یاست،    نیا  لش یتمث   پس

  مان یها دگ یهمان   میتوان به ذهن و اآلن م  م یدیرس  یار ی صورت هشاست، ما به   ی طورن یاآلن وضع ما ا  ند،یب م

  . میبن دهی از حد همان شی ب دیرا نبا مانیهاکه ما بچه میفهم ها مصحبت نی و درضمن از ا میرا ذوب کن 

اش را با عشق بزرگ کند و دائماً به  اگر خودش به عشق زنده بشود، بچه   ول  تواند کار را آدم با ذهنش نم  نیا

   دگ یاست، از جنس همان    که دست اول از جنس زندگ   فهمد م  ارتعاش کند، بچه با ارتعاش به زندگ  زندگ

اصلش    جهان فرم را بشناسد ول  د،بشود و خودش را بشناس  دهیهمان  دیهست، با  دهیگرچه که همان   ست،ین

جا  دائماً در آن   کهنیا  یاست، برا  که از جنس زندگ   دهد جا خودش را نشان م. آنشود فراموش نم   موقعچیه

  مادر و پدر.  کند؟ م  ییشناسا چه کس   آورد؟ به ارتعاش در م   چه کس  کند، ارتعاش م
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شنو، دائماً  سوت   ن،یبآن جانِ ما، عدم  عن یبدون توقف،    زند است که موج دائمًا به ما م   نیحالت ما ا  پس

.  احتراز»یب  زند م   ی«موج بر وِ.  ندیب را م  متأسفانه رفته داخل ذهن، خوابِ آبِ زندگ  ول   زند، موج به آن م

 ند یب «خفته م در جهان ذهن،    عن یدراز    ابانیدر ب  کند جو م وجست   خفته   . ندهیپو  عنی  انی پو  مالحظه، ی احتراز: ب

  است. تر یتشنه هست و آب هم از رگِ گردن به او نزد اریخفته بس  ،د» یشد یِها عطش

دنبال آب    م، یهست   یدیما در خواب ذهن دچار عطش شد  عن ی،  شده»    شخصِ خفته، دچارِ عطشِ سخت  «آن

. اما ما در  مانی ار ی ما است در آن قسمتِ هش  نیاست، ع  تر یگردن به ما نزد  آب هم از رگ   م،یهست  اتی ح

  خوانم،  را هم م  تیب  چند  نی. ااست»  تر یآب از رگ قلبش به او نزد  که «درحال  م،یگرد ذهن دنبال آب م 

  که،  دیگو م

  به کار  دیکز تو نظر آ نیبب نیه
  پود و تار  و َلحم شَحم  تیباق

  ) ١۴۶١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ها نفزود تاب تو در شمع شَحم  
خمور را نامد کباب  لَحمتو م  
  ) ١۴۶٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جمله تن را در بصر  نیگداز ا در
  نظر رو، در نظر رو، در نظر در

  ) ١۴۶٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یچرب  ه،ی: پشَحم
  : گوشت لَحم

  : مست مخمور
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

نظر و حضور است که به    یِار یکن فقط هشنگاه   دیگو مست. م  عنیگوشت، مخمور     عنی  لَحم   ه،یپ  عنی  شَحم

  ها شمع   نیما در ا  هیاست و تار و پود است. اما از پ  هیگوشت و پ  اشه یاست. بق  تیکبر  نیا  هیبق  خورد،  درد ما م

که     انسان. گوشتش هم آن کس  ه یپ  خورد،  نم  دردبه  سازند،  انسان نم   هی شمع را از پ  ن یا  کنند، استفاده نم

  . خورد درد نمو گوشت و تار و پود انسان به  ه یپ عنیبخورد و  کند کباب نم  خورد، شراب م 
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جمله    نی«در گداز اچشم عدمت باز بشود،   عنی کن تا بصر    را ذوب  ات ذهنمن   عنیتمام تنت را    نیبنابرا  پس

  وجه چ یبه ه  عن ی  «در نظر رو، در نظر رو، در نظر» حضور است.    یینای ب  جان یدر ا  ،یینا ی ب  عن یبصر    تن را در بصر» 

  ی را چجور   ای که دن  یماد   دی د  یبرا  حت  خورد م  مندرد  که به  یای ار ی بو که هش  ست،ینا  جسم   یاریدر هش

  ی اریبه هش  شود م   لیتبد  ی اریهش   ست،ین   زیچچ یدر مرکزِ ما ه  . وقتنمی نظر بب  ا یحضور    یار ی با هش  دیبا  نم،یبب

  نظر.  ای حضور 

  ز راه  ندیبنظر دو گز هم ی
  شاه  یو رو دینظر دو کون د ی

  ) ١۴۶۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شمار یب دو فرق  نیا انِیم در
  جو، واله اَعلَم بِالسرار  سرمه

  ) ١۴۶۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

باش. و خداوند    اله  تیخواهان معرفت و هدا  عنیسرمه باش.    یای است. جو  اریدو چشم، تفاوت بس  نیا  انی «م

  به اسرار نهان داناتر است.» 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

و   ندیب نظر دوجهان را م  ی .  مینیب نم  یزیچ   م،ی نیبم   ها دگیهمانبا    وقت   مینیب نظر دوقدم م  یپس    عنی

   ذهن است. اما وقت   دِیآن د  ،فرمی جهان ب  یجهان فرم،    ی  کند، کار م   که ذهن با دوئ  فهمد شاه، م  یرو

صورت حضور ناظر  بهپس    ند، ی حضور ناظر بب صورتبهکه    ندیبب  تواند م   موقع   ند،یب م   یطور ذهن آن   ندیب م

  . میحضور ناظر اصال شاه است، شاه و ما هست ند، یب شاه را م یرو

جا  چه خبر است آن   د،یآ باال م  ییاست، چه دردها  انی در جر  ییچه فکرها  ند،یاگر بتواند ذهنش را بب  هرکس 

  ها یی شناسا  ن یبا ا  واشیواشی . و  ندیب شاه را م  ی ناظر بماند هم شاه است، هم خودش است، پس رو   صورت و به 

رو به  نور  تاباندن  م  روند م  اول  ها دگیهمان   ها، دگیهمان  ها،ییشناسا  یو  مرتب  مرتب    روند کنار،  کنار، 

است،   تینهایرق دارد، فرقشان هم ببا هم ف دنیدونوع د نیا دیگو و م شوند و شناخته م میکن م  ییفضاگشا

هم مرتب فضا را باز کند به    یکار کند،    اش ذهنمن   ایکمال ذهنش    یبرا   ند،یبا ذهن بب  یاست،    ادیز  لیخ

  بشود.   لیبدخدا ت تینهایب
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فضا را    عنیچشم.    یکن، برو دنبال دوا  دایچشم پ  یدوا  عنیجو،  تو فقط سرمه   شمار»ی ب  دو فرق  نیا  انِی م  «در

باز کن، ه  فضا را باز کن، ه    عن یهرلحظه سرمه جو    جو»  «سرمه فضا را باز کن  و    چشم عدمت را پرنور کن

  و خداوند به اسرار آگاه است.  دان بدان که تو نم 

  �🔹🔹�بخش سوم انيپا�🔹🔹�
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  دادم.  حیرا توض ذهنِ مربوط به ابزار بودنِ من   اتی که اب کنم را شروع م   قسمت داستان نیا در

وسط، و شل   نیاست ا  ی ابزار  ی آخر باشد،     ی  تواند نم  ذهنِ که من   میشو قسمت متوجه م   ن یخواندن ا  با

و    ییانسان فکر کرده که شل نها  کهن یخاطر امتأسفانه هزاران سال ادامه داشته به   . ول ستیانسان ن  یینها

  است. دهیرس کمال  به  ذهن ِمن  یانسان  یمرحلۀ وجود   نیآخر

   ذهن ِ . نگاه شما به من کندبه شما کم م   عمل   که در زندگ  دیرا درک کن  است که شما از موالنا معان  نیا  مهم

  دارد.  نشتانی فتارتان، فکرتان، منشتان، بدر ر یاد یخود شما تفاوت ز ییصورت شل نهابه  ایصورت ابزار به

از آن استفاده    درستاست که اگر به  یاست، ابزار  یاسباب  ذهنِ که من  میقسمت اول برنامه صحبت کرد  امروز،

  . دیگو که موالنا در استفادۀ درست آن چه م  مینی بب  میخواه شمع حضور را روشن بند. پس ما م  تواند بشود، م

و به کمال رساندنِ آن   لیو در جهت تکم  میاگرفته   ذهنِ که اگر اشتباهاً خودمان را من   میمتوجه بشو دیبا  اولش

  که درواقع داستان زندگ   ت یفعال  نیکار اتالف وقت بوده و اشتباه بوده، و در طول ا  ن یا  م،یاعمر صرف کرده 

  ی طور . بهمیها داراز آن   ید و ما خاطرات بدانزده   بیبه ما آس  سخت  که به   میشناس موارد م   یادی ماست تعداد ز

نم آن   دگ یاز همان   میتوان که  ابا  و  م  دیآ م  ادمان ی  شهیها همآن   کهن یها  ما زجر  کن صرف   م،یکش و    م، ینظر 

  . میرها بشو میتوان نم

ا  میخواه  م  زیچ  نیاول  پس ن  ذهنِ است که من   ن یا  م یریب  ادی   میخواه  قصه، که م  نیاز  ما    ست، یواقعاً فرد 

  د یو شا  مین یرا بب  ذهنِ من  می خواه  عنوان آن عنصر پنهان مو چون دائمًا به   میما در پشت آن پنهان هست  م،یستین

واکنش    م، یشد  شرط   م،یاعادت کرده   شیو ما به رفتارها  کند م   ی تحر  کند، م  قیرا جامعه و جمع تشو   دید  نیا

را که خارج   ییاستثنا  یهاراه  ی   میتوان نم  م،یدان جامعه م یهارا ارزش   ذهنمن  یها و ارزش   میده نشان م

مثال    ،ی همه دانش معنو  نی که با وجود ا  دیآ م   شیسؤال پ  نیو ا  میو ادامه بده  م یاز جمع است انتخاب بن 

ظهور حضور در    یبرا   و جمع  چرا ما اقدام اساس  ر،یبزرگان د  ا یجهان    نیمثل موالنا به ا  ییهاآمدن انسان 

نم ا  راچ  م؟یکن خودمان  نم  نیدر  صرف  وقت  انسان   بعض  چرا  م؟ی کن راه  م از  شروع  کنار    کنند ها  بعد  و 

  کنند؟  راه صرف نم   نیرا در ا  هیچرا وقت و پول و سرما  ستند؟یادامه بدهند؟ چرا متعهد ن  توانند نم گذارند، م

د  یفکر کن  دیتوان است که شما م  سؤاالت هانیا روند؟آن راه را نم  دانند، راه را هم م ول کشند چرا درد را م

  اش.درباره 
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  م ی ابزار هست حاضر خواه  ذهنمن   نیکه ا  میو بدان  میبفهم است که اگر  نیقصه است ا  نیکه مربوط به ا  یاقصه 

  م؟ ی و از آن دفاع نکن میاستفاده کن  صورت ابزارشد از آن به 

نم  یآچار   یاز    موقعچ یه  شما  دفاع  است  ا  دیبو  کس  د، یکن که دستتان  دارد،    نیاز  هم وجود  بهتر  آچار 

  . دیکننم  نی ممن است وجود داشته باشد، حس توه دییگو م

بشو  رید  ی ما متوجه  است  روشنا  م یممن  خودش    و اصل ماست،  لی اص  یِ اریاز هش   ذهنِ من   نی ا  یی که 

اصل   هی روشن کرده و آن همسا  ه یاست که نورِ همسا  اتاق  یمثل   نیا  ندارد.  ییندارد، خودش روشنا  یار یهش

  م؟ یبفهم  میتوان را هم م  نیآن را. ا  مینیب است، اصل ماست و ما نم زندگ

 م یو فرض کرد  میعمر از آن دفاع کرد  ی ما    ای  افتد؟ از احترام و ارزش م  ذهنِ من   نیا  ای آ  میرا بفهم   نیاگر ا  و

اندازۀ را به   نیشما ا  دیتوان م  ایندارد ابزار است. آ  ییخودش روشنا  م؟یده خودِ ماست، به همان کار ادامه م  نیا

  . را روشن کن یر یشمع د یکه  هست نیا ی راکه تو فقط ب  دییو بو  دیبده تیخودش به آن اهم 

  ی مثنو   ریرا از تفس  ترشی. شما تمی وقت ندار  کهنیا  یبرا  خوانم  را امشب نم  ترشیمن ت  ، دارد ول  تریقسمت ت  نیا

  خواهم خواند.    تانیجالب است و اگر وقت شد بعداً برا  ل یخ  ترشی ت  د،یبخوان  دیتوان م  زمان  میقلم استاد کر  به

  دار یپسر فوت شده، و ب  نیکه ا  ندیب خواب م   دارد ول  یپسر  ی  پادشاه   دیگو موالنا م  سادگقصه به  نیا  در

پادشاه واقعًا خداوند است و پادشاه    نیکه ا  میدان و ما م  دهد به او دست م   خوشحال  اشی داریو از ب  شود م

  .شود ما تجربه م دربله خوابش  ندیب باشد، خواب نم زندگ ای که خدا باشد 

  دار یهم ب    وقت  افتد، در ما اتفاق م  هاده ی. آن پدمی نیبما خواب م    عنی  ند، یب پادشاه خواب م  دیگو م    وقت  پس

  .خوابد است و نم  داریب شهیچون خداوند هم   م،یشو م  داریما ب شود م

  برنا پسر ی داشت  پادشاه
  از هنر  نیو ظاهر مز باطن

  ) ٣٠٨۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  پسر ناگه بمرد   او کآن دید خواب
  عاَلم بر آن شَه گشت درد  صاف

  ) ٣٠٨۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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او خش ِششد از تابِ آتش م  
  نمانْد از تَفِ آتش، اشِ او که

  ) ٣٠٨٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : جوان، مردِ جوان برنا
  : شرابِ صاف صاف
  . لرد شراب. شود م  نینشخصوصاً شراب ته   عاتی : آنچه از مادرد

ِشاو  ه یاو: کنا م از چشم  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ن یاز موالنا که، ا میدیداشت مثل انسان، و امروز فهم ی پسر ی، خداوند برنا پسر» یداشت  «پادشاه پس،

  یی بشود، که توانا داریذهن خواب است، اگر از خواب ب  نیا که اسمش ذهن است ول ییجا یبه  دهیآمده رس

  به خداوند زنده بشود.  تواند شدنش را دارد، م داریب

  ی هات یاز فضائل است، پس تمام خصوص  نیو ظاهر و باطنمان کامل است و مز میآمد میاما از او جدا شده  پس

برنا ما، به  میتوانا هست    عنی.  میخوب را ما دار  یها یی خوب را، صفاتِ خوب را، و توانا عنوان  پسر، بهعنوان 

  .میاکه اآلن به خواب ذهن فرورفته  میدان م در لباس انسان، منتها  میخودش هست کهنیا ی انسان، چرا؟ برا

  .رید میاده مر دفعه یمرد، و ما هم  دفعهیکه آن پسر   دی، خواب داو کآن پسر ناگه بمرد» دی«خواب د پس

صورت خوابِ ذهن، به خواب رفته، و مرده است و از است که امتداد خداوند در ما به  ن یدر ما ا   زندگ  تجربۀ

.  می ما حامل شراب هست میدان که شراب صاف عالم بر او درد شد. ما م دیگو صورت برناپسر ممردِن انسان به 

  اآلن. میخور ما شراب خوب نم  م،یامروز هم گفت ما خَمار هست 

م  نیهم  پس نم  دهد مصرع دوم نشان  ما شرابِ صاف  و خواب ما هم خوابِ   میخور که دراثرِ خواب رفتن 

  بله،   ؟اند یکند و از ذهن بزا  داریاست خودش را از خواب ب  قادر  خداوند  ایاست، خواب خداوند است. آ  یار یهش

  قت یوجود انسان و حق   تینها   ذهنِ که من   میکن فکر م  م؟یگذار چرا نم   ام .  میگذار نم  ما  گذارد؟ نم  چه کس

غ  یوجود  است،  من   ریانسان  حالت  د  ذهنِ از  حالت  م  یریانسان  اگر  من   میدانستندارد.  در     ذهندارد 

  .  میهمه درد بش ن یا میستادیا نم

  .  کند درد تجربه م اشهمه  یار ی خواب ذهن، هش  ای ذهنِ در من  ول
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  م یکه ما دار  ی اریهش   نیسرنخ را دستشان داده که نکند که ا  ن یاز عارفان ا   لیدر ذهن به خ  دن یدرد کش  نیا

  نظر که امروز گفت:  یار ی وجود دارد به نام هش یر ید یار یهش  یو   ستین یینها یار یهش

  نظر رو، در نظر رو در نظر» «در

   گرچه که انباشتگ   میدان م  میهمۀ ما اگر صادق باش   . ولشود که در خواب ذهن است متوجه نم   نظر را کس   ول

آوردبه   می خواست را هم که م  ییزهای چ  آن  .میکن نم   بختخوش حس     ول  م یدار  دگ یهمان  حس   ول  م یدست 

  .  میکن نم بختخوش 

  اتِ یامروز گفت آب ح   د ینیب  م   کهن یا  کمااو خش شد.    مش،  ذهنِ آتش خواب، من    عنیاز تاب آتش    نیبنابرا

   ذهنما هم در من   ند؟یبب  تواند است خداوند را نم چشمانش بسته  وانیح   چرا  رد؟یب  تواند م   ک  وان یرا ح  زندگ

  .  می هست وان یح

وصل    ، به زندگ  میستیکه ما واصل ن  وصل شدن، در موقع  بتی غ  عنیآتش،    یاز گرما  عن یاز تَفِ آتش    که

لطافت و   میتوان نم  م،یکن  هی گر  میتوان نم   م،یست ین  فیآتش ما هم لط  یاز گرما   ست،یمرکز ما عدم ن  م،یستین

  . میرا از خودمان پخش کن  یشاد

ارادۀ    میآزاد دار   ۀو اراد  میاول هست. شاه تجربه کرد خودش را در ما، منتها ما هم چون او هست   تیسه ب  نیا  پس

  . میو خواب هست میهست  ذهن ِمن   نیکه ما هم میکار بردبه نیآزاد و انتخابمان را در ا

  پر شد ز دود و درد، شاه  آنچنان
  راه آه ی در و دیابی نم که
  ) ٣٠٨٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد  کاریمردن، قالبش ب خواست
  شد  داریمانده بود، شه ب عمر 
  ) ٣٠٨٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش یپ شی داریآمد ز ب ییشاد
  ش یبود اندر عمِر خو دهی ند که

  ) ٣٠٩٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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 یی که آه بشد و آهش به جا  قیاز دود و درد پر شد و آه حق   دیگو م  شاه .  شود ها دوباره در انسان متجربه  نیا 

  .کرد نم دایراه پ ی آه در و کرد، نم دایراه پ دهد، اش در انسان رخ م همه  هانیبرسد ا

  درست   . دیرا بو  نیا  خواهد  م   آمد،  انسان نم  ادی شده به    یطور ن یچرا ا  که ن یا  دنیو زنده شدن و فهم   ی آرزومند 

هاست، هزاران فعال در انسان مدت   یار ی هش   ول  کند، دارد کار م   ی اریاست که انسان امتداد خداست و هش 

   که چه اشتباه   ی داریآه ب  ، کننده، آه عذرخواهتجربه را کرده که آه به او راه ندارد. آه زنده   ن یسال است، هم

  کار را کردم؟  ن ی! من چرا ایکردم، وا 

   عارفان و برخ نیهم هانی ور، که اآن  ورن یوتوک، ااگر هم آمده تک  امده،ین شیطور متوسط پدر انسان به  نیا 

  ها بودند.  آدم  جورنیو ا ایو اول  غمبرانیاز دانشمندان و پ

  رم یتجربه را کرده گفته بم   ن یا  استقبال از مردن نکرد. پس انسان وقت    عنی  اما قالبش نمرد،   رد،یبم  خواست

  هنوز قرار بود زنده بماند.  کهنیا ی. براردیم نه، نم  دهیبهتر است، د

   ی وجود دارد،    یرید  یار ی هش  یکه    اد،یباالخره متوجه شد دراثر درد ز  انسان  ی  عن ی  شد»  داریب  «شه

شاه است    یدار یما از خواب ذهن، ب  ی داریب  عنیشاه است.    یدار یهم وجود دارد که آن واقعاً ب  یر یحالت د

    خداوند است.  عنی

حالت    ی منتقل شد به    دفعه ی  ، دراثر سخت  انسان   یآمد،    یزیانگشفت   یشاد   ی شد    داری ب  وقت  پس

  خودش را نشان داد.  ،ی رید یار ی هش ی  ،یرید

  ش یپ شی داریآمد ز ب ییشاد
  ش یبود اندر عمِر خو دهی ند که

  ) ٣٠٩٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که خواب ذهن رفت    شود متوجه م  دینیب انسان م  نیاول  پسبود.    دهیرا ند  یای چون شاددر عمر خودش هم   که

  آمد.   یرید یشاد  یو  ی داریب یکنار، 

  شدن  خواست هم فان  یز شاد که
  جان و بدن   نیمطَوق آمد ا بس

  ) ٣٠٩١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  چراغ  نیا ردی بمدم غم م از
  الغ نْتیا  ردیبم یدم شاد وز

  ) ٣٠٩٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دو مرگ، او زنده است  نیا انِیم در
  خنده است  یِمطَوق شل، جا نیا

  ) ٣٠٩٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و وابسته  دیمق  به معن  جان ی: طوق دار، در امطَوق
  و هم تعجب آيد تحسين م ی: اين تو را، هم برا نْتیا

  هزل  ، : شوخالغ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

در گردن آدم باشد در  یزی چ  عنیو وابسته است،  دیمق معنبه  جان یدار، در اطوق  عن یکه مطَوق  دیگوم پس

و    شوخ  عن ی الغ هست.  شفت  یچه جا   عنی د،یآ م  ن یتحس یتو را، هم برا  نیا  عنی نْتی اآن باشد آدم.  دیق

  هزل.

در بندِ بدن   کهنیا  ی. نمرد، چون دست خودش نبود، برارمیگفت بم  ش،یبرا  سخت شده بود زندگ  د،یگوم  پس

  ، ی شاد   نیا  بشوم.   فان  یشاد   نیکه به او دست داد، گفت از ا  یو از آن شاد   ستیمردن دست ما ن  نیبود ا

شاد   یدار یب  ی شاد ا  لیاص  یبود،  حاال که  ا  طورنیبود، گفت  از  د  اما   . رمیبم  نیشده  هم  ق   دیباز    دوبند یدر 

  .تواند نم دید هاست، دگ یهمان 

شاد    اری شد، بس  داریمرده ب  ی . خواب رفت  کند تجربه را در انسان م  نیا   که زندگ  دیگو موالنا دارد م  پس

  ن یبدن نگذاشت. در ا  دوبندیق   نیا  ول   ردیدر انسان و در دو حالت خواست بم   شد، خداوند در انسان، زندگ

ه  ک   یکار   ن یهست هم    دگیهمه همان   نینه، ا  دیبشوم. د   شد من فان  طور نیشد گفت حاال که ا  دار یحالت که ب 

زنده    ی ادی لحظه فضا را چنان باز کردم که واقعًا به عمق ز  ن یشدم ا  داریحاال که ب  م یگو م  م یبن  میخواه  ما م

ا ا  دیدبشوم.    شد فان  طور ن یشدم، حاال که  اآلن    دیکش   ها دگ یهمان  ن ینه،  بردش و     قشنگ   زیچ  ی دوباره 

  د، یگو . مدیگو م

  چراغ  نیا ردی بمدم غم م از
  الغ نْتیا  ردیبم یدم شاد وز

  ) ٣٠٩٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   هم خوش  رد،یمبرسد به او م هم سخت دیگو است. م ذهنمن   نیهم جانیچراغ، حاال چراغ در ا نیا دیگو م

  .  ردیم به او برسد م

  یِ هم شاد   اد، ی در غم ز  هم  ن؟یا  ستیچ   ن یا  ن،یاست ا  ی دارخنده   ز یچه چ  ن، یست اا   یبی عج    چه شوخ  د، یگو م

  .  ردیم شاد هم بشود م  لیاگر خ  رد،یم به او برسد م  اگر سخت .ردیم م  ادیز

بشد   . انسان اگر سختدیگو چراغ ذهن را م   نیا  عنی  رد»یبم «مکه    دیگو م   چراغ»  نیا  ردیبم دم غم م  «از

هم برسد باز هم ممن    ادیز   یِاگر شاد  ییبشود اما دراثر فضاگشا  داریوجود دارد که از خواب ذهن ب  نیامان ا

هم    ادی ز  ی ها کند. خوش  را متالش    ذهنِ من   نیا  تواند ذهن م  ی ها اگر خودِ ذهن بماند سخت  نه،  .ردیاست بم

  . دیریرا ب ن یکند اگر ا ما را متالش تواند هم م  ذهنما با من   یها کند، خوش  متالش تواند م

ا  زیچهمه   هست ول  دهیکه همان   مثال آدم  د، یریذهن هم ب   و ناخوش  خوش   اگر در مرز    باًی آدم تقر  نیدارد 

 که ن یا  یخودش را بشد برا  دیبا  ریرا داشته باشد د  ها دگ یتمام آن همان   ،ذهن ِمن    ی  اگراست.    خودکش

نشده    دهیآدم ندارد و همان   وقت   کهن یا  یندارد برا  ندهی هم به آ  ی دیو ام   دهد نم  ی شاد  ریبه او د  یز یچچیه

  .  اورمیدست ببشوم آن را هم به  دهیبا آن همان اورمیدست بهم به نیحاال ا دیگو م

دارد. البته   زیچرا همه   تحمل کند زندگ تواند نم ریخودش را نابود کند چون د دیدست آورد با همه را به  وقت

دارند، مخصوصًا در    زیچکه همه   ییهاکه آدم   دیشما نگاه کن   را ول  نیا  کند که ندارد هنوز، باور نم  کس  یبرا

دارد خودش را    ز یچهمه   وقت   ولدارد.    ذهنِ من  رسد ول جا مبه همه   رود م   چیاز ه  کس   ی  دینیب م   ایآمر

  ؟  کش چه خودت را م  یبرا  یدار   ز یهمه چ  ن یا  هست  بختخوش  ،ی دار  ز یچهمه   نیا  د ییگو م  شما  .کشد م

خودش    کهن یا  یبرا  خوردم   مشروب الل  یادی . مقدار زشود که معتاد م   دینیب م  دفعه یحرف است.    نیهم

  است. پس،   ذهنمن   ستیتحمل کند. فضاگشا که ن رید تواند را نم

  چراغ  نیا ردی بمدم غم م از
  الغ نْتیا  ردیبم یدم شاد وز

  ) ٣٠٩٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دو مرگ، او زنده است  نیا انِیم در
  خنده است  یِمطَوق شل، جا نیا

  ) ٣٠٩٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   زندگ   ی  جان یا  رد،یم م  یبشود شاد   ادی و ز  رد یمم   بشود سخت   ادی دو تا مرگ که اگر ز  نیا  نیب  دیگو م

  نظر کند. صرف  هان یا یکه از هردو زنده هست؟ وقت  . کجاست ن یهست، او زنده در ا

عجب   دییگو دار است. شما م خنده  ذهنِ من  نیاست، ا  ذهنِ من   یبندهادو ی ق نیشل، هم ْمطَوق   نیموقع اآن و

  است.شده داره یما گر یبرا است! البته یدارخنده  زیاست، چه چ  یچجور ابزار  ن،یاست ا ی آچار

. مردم چون  م یکن   ه یگر  کهنیما، نه ا   میبخند  د یبا  نیا  ی به کارها   عنیخنده است،   یجا   ن یا  دیگو موالنا م  کهنیا

ا  دهیهمان  نهاگرفته   ی را جد  ذهنمن   ن یهستند و  و عدم کمال   ل یاند، دراثر عدم تکمگرفته   اشیی اند و شل 

  باشد.  دهیباشد به ثمر رس تهداش  ذهنِ که من  ستین کسچیاصطالح هبه متأسف هستند و 

   یبه    د یبا  نده یدر آ  هانی که ا  م یدار  نه یک   م،یرنجش دار  م، یدار  ت ینارضا  م، یدار  دگ یثمرنرس به  ی اد یتعداد ز  ما 

با حضور    یامراقبه صورت  به   م یذره عقب بش   ی  . ولمیبر م  شیپ  ی طورن یبرسند، ارضا بشوند؛ هم  ییجا

  بود.   داره یدار نبوده، گرما خنده  ی. براستدار اخنده   نیا دیگو م  مینگاه کن ذهنمن  یناظر به کارها 

  عنیما را،    کند است در گردن ما، رها نم   طوق  ده،یکه ما را به بند کش  یز یآن چ  عنیشل   ْمطَوق   نیا  پس

ا به  ی   میباش   یار ی ما هش  کهن یمثل  قدانه گردنبند  آن  و  به گردنش  قفل کردند  آن    دوبندیاصطالح  کشنده، 

خنده است،    یبخورد جا   تواند گل فرورفته، تکان نم  آدم به  یپا  نیاُفتادن، ا  ریگ  نی ا  ها، دگیهمان  نیا  دوبند،یق

  دار است.خنده 

  را سبب یبا خود گفت: شاد شاه
  رب  بِیغم بود، از تسب آنچنان

  ) ٣٠٩۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مرگ یرو  یاز  زیچ یعجب  یا
  و برگ ایدگر اح یِرو  یزِ   وآن

  ) ٣٠٩۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نسبت بدآن حالت، هالک   ی آن
  امتساک  ر ی د یِهم آن سو باز

  ) ٣٠٩۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  سبب ساختن  ،ی : سبب ساز بیتسب
  ماندن   : نگه داشتن، حفظ خود، باقامتساک

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
 دا یرا پ  رتیبص   نیکرد. شاه در انسان ا  دایرا پ  رتیبص  نی انسان با خود گفت، انسان ا  عنیشاه با خود گفت    پس

  ی شاد   نیا  و پس از سخت  دمیکش   آن غم بود من سخت  ،ی کرد. گفت که سبب آن شاد  دایکرد، پس انسان پ

  خداوند بود.   یساز جهان نبود از سبب   نیاز ا دیگو بوده منتها سببش را اآلن م سببی ب یشاد ،ی شاد نیآمد. ا

  را سبب یبا خود گفت: شاد شاه
  رب  بِیغم بود، از تسب آنچنان

  ) ٣٠٩۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 یاحادثه   ی لحظه    نیکه در ا  میشو ما االن متوجه م   عن یخداوند بود. منتها سبب آن غم بود    سازسبب   عنی

حادثۀ    نی خداوند هم  یساز و از سبب   میکن فضا را باز م  دفعه ی و    میحادثه هست  ن یما در خواب ا  دیآ م  شیپ

  .  کند م د یدر ما تول سببیب ی و شاد شوداز آن م  یغمناک سبب آزاد 

   ذهن من  دیاز د عن ی رو یاز  جا، ن یا می دار یز یچ  یکرد عجب  دا یرا پ  رتیبص نی ا ای که   دیشیبا خودش اند و

زنده شدن    دید  یبا    عنی نوا.    عنیو برگ است، برگ    ای است اح  زندگ   دیکه د  رید  یرو   یمرگ است. از  

  .دهد م  حیدار بودنش را توضاست. دارد خنده  دارهم خنده  نیهم ا مردن است. باز د ید یاست، با 

اما باز    م؛یریم م  میدار  دیآنظر مبه   میکن نگاه م   ذهنمن  دیبا د   وقت  عن ی  نسبت بدآن حالت، هالک»  ی  «آن

هم شاه با    نیماندن است و زنده شدن است، جاودانه شدن است. ا  عدم است باق  دیکه د  رید  دیهم با د

  آورد.   جودورا به  ییو شناسا رتیو بص نشیب نیا در انسان  عن یخودش گفت 

  کمال  ،یاویدن  یتن، سو یِشاد
  روزِ عاقبت، نقص و زوال  یِسو

  ) ٣٠٩٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رخوان یرا در خواب، هم تعب خنده
  و اَنْدُهان   غیبا در د،یگو هیگر 

  ) ٣٠٩٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  و فَرح  یرا در خواب شاد هیگر 
  مرح صاحب ی ا ر،یدر تعب هست
  ) ٣٠٩٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خواب   رکنندهی گزار، تعب: خواب رخوانیتعب
  ها، جمع اَنْدُه : غم اَنْدُهان

  ار ی بس ی: شاد مرح
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ا ی که با دن   کس   عنی  یاو یدن  اطلب، ی است. از نظر دن  ذهن من    درواقع خوش  ، ذهنمن   ی که شاد  دیگو م   دارد

  ی ار ی هش  ذهنمن   میدان م   هرچقدر خوشحال باشم خوب است. ول  دیگو م  ذهناست، کمال است. من   تیهوهم

  . اطلبی ذهن شده، شده دن ذبناظر رفته جدرواقع ذهن بدون ناظر است.  ذهن در خواب ذهن است. من 

همان  دیگوم  پس ا  خوش   ها دگی برحسب  و  باشم  م   نیداشته  است.  ب  دیگو کمال  شاد بشوم   ترش یهرچقدر 

  کمال است. نیا ها دگیبرحسب همان

هرچقدر    عنیاست نقص و زوال است.    شدن به زندگ  زنده  عن یاست    امتی روز عاقبت که درواقع روز ق  یاما برا 

همان برحسب  باش   ها دگی ما  م   میدار  م یبن  بختخوش و حس    میخوشحال  برعکس  را  برا میرو راه  پس    ی . 

  م ی شاد بشو  ها دگ یاست که برحسب همان  نی. از نظر ما ارزش امیشو شدن به خداوند اصال خوشحال نم زنده

  که:   دیگو م زند خواب را مثال م   ریخواب و تعب رکنندۀی موقع تعب بعد آن

  رخوان یرا در خواب، هم تعب خنده
  و اَنْدُهان   غیبا در د،یگو هیگر 

  ) ٣٠٩٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   ذهنمن   لۀیوسدر خواب ذهن به   دنی. پس خندکند م  هی گر  یدار یدر ب  خندد، دارد م  ندیخواب بب   هرکس  دیگو م

در    کس   یکه    ندیب م   از نگاه عارف وقت  ند،یب که با عدم م   کس   یاست. از نگاه    یداریدر عالم ب  هیگر

 ن ی ا  کند م   هیدارد گر  نیا  دیگو است، م   حالخوش  کند م  ف یدارد ک  شیها دگ یهمان   یبرا  خندد خواب ذهن م

  اگر کس  عن یاست.    یار یو فرح در هش  یشاد  رشیکردن در خواب هم تعب  هیگر  دن،ی کش  سخت   و.  ستیمتوجه ن

درست   نیخودش را رها کند، ا  ها دگ یبِشد، صبر کند، شر کند و از همان   سخت دیکه با  شود م  االن متوجه 

ب   ول  کند م   هیگر  کشد م   است که دارد سخت م   عنیشاد خواهد شد،    یدار ی در   ار، ی بس  یشاد   رح،صاحب 

  خواهد شد. درست است؟ 
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  غم خود گذشت  نیک   دیشیاند شاه
  بدْظَن گشت  نیجان از جنسِ ا ،یل 

  ) ٣١٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اندر قَدَم  نیچن  یرسد خار ور
  دم یبا یادگار یرود گل،  که
  ) ٣١٠١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   منتهیفنا را شد سبب ب چون
  ما؟ میراه را بند  نیکدام پس
  ) ٣١٠٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : دیگوقرآن است م  ۀیهم آ نیا بله

 ی«ایتَکونُوا  ما نمدْرِک  ف کنتُم لَوو توالْم  َشم وجریب دَة «.  

  .» ابدی سخت استوار، مرگ شما را در م یولو در حصارها دیجا که باش  «هر

  ) ٧٨ هی)، آ۴سوره نساء(  م،ی(قرآن کر

که حضور را     انسان  نی. اولم یدیشیانسان تجربه کرد، ما اند   عنی شاه در انسان تجربه کرد،    عنی  دیشیاند  شاه

حادثه سبب شد که من به    نیا ده،یپد نیا گذشت ول سخت نیغم گذشت، ا نیگفته که ا د،یشیتجربه کرده اند

  دارم.  جنس ش   نیمضنون بشوم، بدظن بشوم؛ من به ا ذهنمن  نیا

است به من دائماً   دستگاه   ی کهن یمثل ا  نیا ستم؟ یمن ن  نیکه ا دیاش کرده  تان ذهنشما تا حاال به من  ایآ

را    نیمن ا  د،یآ منطقم جور نم  با خواهد  م  نیکه مرتب ا نیباشد؟ ا تواند نم  نیمن ا ییشل نها زند؟ لطمه م 

  خواهم  چه م  یرا برا  هانیصورِت حضور ناظر، ابا خودم به   میگو . و من م خواهد اش ماداره کنم؟! همه   یچجور 

  جاد یکنم، انتقاد کنم، درد ا  بتیغ دارم به مردم لطمه بزنم؟  از ی من ن چرا  را الزم ندارم.   زهایچ  نیمن؟ اصال من ا

  بپردازم؟!  رانیدخالت کنم، خودم را رها کنم، به کارِ د رانیکنم، در کار د

هم در    کند، ناله م   هم در سخت  کهن یدار است و اکه من دارم، که خنده  یز یچ  نیبه ا  شوم دارم مظنون م   من

  واقعاً؟!  نیچه هست ا  نیاست؛ ا ناراض است، هم در خوش ناراض هم در سخت کند، ناله م  خوش
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  است! روندهن یهم که ازب نی، گفت که اظَن گشت» «بد شاه  گفت

گل است،    میگو که م  یز یچ  ن یبرود، که ا  میبر پا  ی خار  نی، اگر چناندر قَدَم»  نی چن  ی«ور رسد خار اگر:    گفت

   ی   دیمن با  ر،یاست دپسرش مرده  دهیاست که خواب د  ن یپژمرده بشود و خار بشود، درواقع داستان ا  نیا

  انتهاست، ی جهان ب  نیسببِ فنا شدن در ا  ن چو  حضور هست، ول   ادگارِی   نیهم   ادگاری  ن یداشته باشم و ا  یادگار ی

ب ب  ییزهایتعداد چ  اگر است،    شماریتعدادش  به ما ممن است حمله  بکه  از  را  تعدادش    ن یند و ما  ببرد، 

  ! ادندی ز  لی! خم؟ی ریکدام را ب ی ما؟! جلو  می! راه کدام را ببندم؟یاست، ما کدام را ببند شماریب

که ما داشته    دیآ درم  جا نیاز ا  ی زیچ    ی.  شیمشوک است کارها  ذهنِ من   نیکه ا  م ییگو ما اآلن م  خالصه

چون  هم   یها  است؟ خالصه شاه در انسان    ذهنِ من   نی هم   ای   میبا خودمان داشته باش   ادگار،یعنوان  به   میباش

  .  رید میکن حس م میتجربه را دار  نیهم  باً یعمل آورده که ما هم اآلن تقر اصطالح بهبه  یاو تجربه یداریب

و جمع کردن مال و    مانیهابچه دعوا با همسرمان و    یو دردها   میو درد بش  میاست واقعًا که جمع کن  ن یهم

تجربه   نیکه ا دیگو ! و اآلن دارد م؟ ذهنمن نیبه ا میست ی! ما مظنون نن؟ی. هممیری بم  دیو اآلن هم با هادنیدو

  باز شدنِ درِ مرگ است.  یصدا ییکه هر صدا وجود آمده شناخت هم درون انسان به نیو ا

    غیمرِگ َلد یِو در سو  چهی در صد
  غ ی ژغیاندر گشادن ژ کندم

  ) ٣١٠٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  مرگ   یِتلخ آن درها غی ژغیژ
  از حرِص برگ ص یگوشِ حر  نشنود

  ) ٣١٠۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  تن، دردها بانگِ در است   یِسو از
  خصمان، جفا بانگِ در است یسو وز

  ) ٣١٠۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : گزنده، تلخ غیلَد
  . دیآ دیکه از باز و بسته شدنِ در پد یی: صداغیژغیژ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
    .دیآ م دیکه از باز و بسته شدنِ در پد یی: صداغیژغیژ  تلخ، گزنده. عنی غیلَد پس
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  ؟ . چجور مرگ کند م  دیو ما را تهد  دیآ و درها مرگ م  چهیو در هست که از آن در  چهیکه صد در  دیگو م  پس

باز شدن   یو صدا غیژغی. اما ژمیشنو م میدر را، دار غی ژغ یگشوده شدن در را، ژ یمرِگ تلخ و گزنده. و ما صدا

  .  شنود جهان نم   نیحاصل ا  وها از حرصِ نواها و برگ  صیانساِن حر دیگو دِر مرگ را م

هنوز متوجه    م،یرینمانده بم  ترش یب  یچند روز   یاگر هشتاد سالمان است، نود سالمان است،    ما حت   عنی

  م یخواه  است، دائماً م  خواهادهی ز  م یی. حرص که اگر بومیهست  صی و هنوز حر  می جمع کن   دیکه نبا  میشو نم

  حت  ا ی  شودم  تراد ی هم ز  مان زندگ   دگیمانکردن آن ه  ادیبا ز  میگرفت   ادی  کهن یا  یبرا   م،یکن  ادیرا ز  دگ یهمان 

  .  شودم تر طوالن 

  مرگ   یِتلخ آن درها غی ژغیژ
  از حرِص برگ ص یگوش حر  نشنود

  ) ٣١٠۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

ماست. همه   صی حر  ذهنِ . هر من ذهنِ من    عنی  صی حر  پس ا  خواهد  اش  به  در    ذهنمن   تِ یخاص  نیو شما 

   زندگ   شیها دگ یبا همان   . پس هرکسدهد م   دگ یاست که همان   ییحرصِ برگ دارد. برگ نوا  د،یخودتان نگاه کن 

  ها را دارد. کند و حرص آن  ادیها را ز آن  خواهد و م  کند م

عنوان شما آن درد را به  شود، تنت دچار درد م   وقت  دیگو م  ،تن، دردها بانگِ در است»   ی«از سو :  دیگو م  بعد 

شما    خواهند  م   ند، یگو شما را م   ی بد  کنند،  حمله م  کنند، کن و اگر دشمنانت هم جفا م  ری بانگ دِر مرگ تفس

  تمام دارد.    اد یدشمن ز  ذهنبانگِ دِر مرگ. درواقع من   اور،ی حساب بهم شما بانگ در به   ن یبزنند، ا  ن یرا زم

را انسان در حضور     واقع   ندارد، دوست  با کس   واقع دوست   ذهنند. من هست  ذهندشمن من   ، ذهن  یهامن 

  دارد.  

 خ یپول ممن است ما را بشند و در تار  ای مقام    یخاطر  ما به   یهال یفام   ایها  دوست  نی بهتر  حت   نیبنابرا  پس

برادرشان را کشتند. اصال    ها  لیپسرشان را کشتند، خ  ها ل یپدرشان را کشتند، خ  ها  لیاتفاق افتاده. خ   لیخ

برادر  کشاصطالح  ا نشن  ران یدر  من  ا   برادرکش  ول   رید  ی جاها  دمی هست،  را    رانیدر  برادرش  آدم  هست. 

.  شنود نم   موقع چیدرِ مرگ را ه   غیژغ یژ  کشد، خاطر حرص مکه برادرش را به   کس  و  .ای ! بله، سرِ مال دنکشد؟ م

  .  ورزدکنترل، حرص م  یبرا د،ییگرفتن توجه و تأ یکه انسان با مقام، با قدرت، برا دیدان م
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خداوند در    عن یکه شاه    دی ریب  ادی   هات یب  نیام. اگر شما از همخوانده   تانیرا قبال برا  تی چند ب  نیا  حال،هربه

تجربۀ    نیا  م، یکن م   دا یها پموقع    که بعض   رتیما و آن بص   یِ دار یو خواب و ب  کند انسان خودش را تجربه م 

  کند.    داری ما را ب خواهد امتداد خدا در ماست و م 

 د یای وجود بدر ما به   ییهانشیب  ی و ذهن ما خاموش بشود،    میداشته باش   یامراقبه   یها اگر ما حالت  بساچه 

 م ی ها هستآن   اتیو تحر  هاق ینفوذِ تشو  ر یاز جمع و دائماً ز  میکن م   دیکه بتواند ما را از نفوذِ جمع که ما تقل 

  است.  که راه جمع راه غلط میمتوجه بشو  م،یکن  دایپ  نشیب ی ما  دفعه ی  عنیبرهانَد. 

    ام:که خوانده تی شش ب نیهم  و

     فهرست طب سر برخوان دم  جانِ
  ها نظر کن ملتَهِبعلّت نارِ

  ) ٣١٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  خانه ره است نی همه غُرها در زآن
  ها چه است پر زِ کژدم دو گام  هر 
  ) ٣١٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  یتُندست و چراغم اَبتَر  باد،
  ی ر ی چراغ د رانمی ب زو

  ) ٣١٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  است.  یمار یب  مطلقًا به معن جان یفتق، در ا یمار ی: بغُر
  : ناقص و به دردنخور اَبتَر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
    .تی چند ب نیدر ا دهد م  نشیبه ما ب موالنا

چراغ ذهن است. ماَبتَر»   «چراغ ، که چند نوع مرض    نیطب نگاه کن، بب  یها تو به فهرست کتاب   زم،یکه عز  دیگو

ممن    عنی  کنند م  دیها هرلحظه ما را تهدمرض   نیآدم را بشد. و بِدان که ا  تواندکدام م جا ذکر شده که هر آن

ما راه    ۀها، به خانمرض   معن به   جان یدر ا  ها»«غُر ها،  همه مرض   نیاز ا  .میریبم  میبشو   ضی مر  م،ی ریاست ما بم

روح    کنند،  م دیامراض جسم ما را تهد  نیا  کهنیا  برعالوه  وارد خانۀ بدن ما بشوند.  ند یای ب  توانند م عنیاست؛  

  پر از کژدم است.    یهادر معرض افتادن به چاه  ها دگیلحاظ همانما هم به
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به من درد بدهند   زهایکه آن گروه چ ییزهایعده چ یمن با    م،یبشو دهیهمان عنی  پر از کژدم» ی ها«چاه   میگفت

  یبعد از سو   م،یشد  دهیهست با آن همان   یز یچ  ی در آن،    م یکه افتاد  میدار  یاد یکژدم ز  ی ها. ما چاه می که ما دار

  ی ها قسمت   ییواقع تواناها در. کژدمزنند ما را م  اهعقرب   نیشده. ا  ده ییدرآمده و کژدم زا   مختلف  یزها یآن چ 

  .  رونیب میی ایب  میتوان در چاهش نم میافتاد دهند؛ درد ماست که به ما  ذهن  یالو  ی مختلف 

   چراغ ذهن، چراغ   ن یمعرض باد تند قرار دارد و چراغش ناقص است، اَبتَر است؛ همکه انسان در   دیگو م   حاال 

 م، یرا روشن کن   یر یچراغ د  ی  دیچراغ با  نیچراغ ناقص است. از ا  نیا  م،یدار  دهی صورت ذهن همانکه اآلن به 

     موالنا است به ما. حتینص  نیبرود؛ ا نیممن است از ب نیهرچه زودتر، چون ا

  ناقص.  عن ی «اَبتَر»هست،   یماری ب معن به  «غُر» پس

     شود واف  ی بود کز هر دو  تا
  چراغ از جا رود   یبه باد، آن  گر 

  ) ٣١٠٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  عارف کز تن ناقص چراغ  همچو،
دل افروخت از بهِر فراغ شمع  

  ) ٣١١٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ناگهان  ردیبم  نیک  یکه روز  تا
  چشم خود نهد او شمع جان  شِیپ

  ) ٣١١١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  وفاکننده به عهد  ، : بسنده، کافواف
➖➖➖➖➖➖➖➖  

هم چراغ حضور است. اگر     یذهن است،    ن یهم  ی  م ی که اآلن دوتا چراغ دار  دیگو م  بسنده.  ، کاف  عن ی  واف

و   رود م نیب و خودش از  کند شمع حضور را روشن م ن یاستفاده کنم، ا تیصورت کبربه ذهنِ من  نیبتوانم از ا

  من نشان دادم.  صورت عمل را و به   لیتمث نیا

آن اَمراض بدن   خاموش کند. ول  تواند نم   ی باد  چیروشن کردم که ه چراغ    یبرود،    بر باد  ذهنِ من   نیاگر ا 

   شمع  یناقص  ذهنِ من  ن یمثل عارف که از ا دیگو م  زند . بعد مثال مماند چراغ م نیببرند ا نی من هم از ب
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شنو  و سوت   نیبعدم است، شمع آن    اش گشمع دلش است، شمع حضورش است، شمع زند   نیاَفروخت که ا

مثل    ستیشمع ن   نیمنتها ا  شود، شمع جسم ذوب بشود آن شمع روشن م  است که وقت  است، همان شمع 

  است.   دیخورش

و    میکن طلوع م  دیصورت خورش از فضا باز بشود از مرکز ما، ما به   دفعه ی  شود شمع ذوب م  نیا  وقت   میگفت

شمع ناگهان مرد،    نیکه ا  یتا روز   آورد م   ت یحس امن  آورد، م    تو راح  الیخ   ما آسودگ  یبرا  د یخورش  نیا

    شود، م  متالش  رد،یم م  یروز   یشمع ذهن و تَن ما  عنی

  م یاست که گفت  ید یشمع جان همان خورش  نی. اکندچشمش شمع جانش را روشن م   یبدن نباشد جلو   نیا

.  م یشو او زنده م  تیاو و ابد  تینهای در ذهن نماند ما به ب  یحسِ وجود   چیجاودانه است اگر طلوع کند اگر ه

  : دیگو بعد م

  فهم، پس داد از غرر  نینکرد ا او
فان  شمع یرا به فاندِگر  ی  

  ) ٣١١٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و غرور  یخبر یغفلت و ب : جمع غره به معنغرر
➖➖➖➖➖➖➖➖  

انسان ب  ن یا  اما ا  اوردیوجود ن کامل به  یدار یتجربۀ شاه در    ی شتریدقت ب   دیکه ما با  دهد نشان م   ت یب  نیو 

  م، ی گفت  زند به شاه حرف م، درست است که راجع فهم را نکرده  نیفهم را نکرد، پس انسان ا  نیا  دیگو . م میبن

   یرا داد دوباره    و غَفلت، شمع فان   ی خبری پس از ب  کند،  که خلق کرده خودش را تجربه م  شاه در موجودات

  گرفت.   رید شمع فان 

  ت یکبر   یرا به    تیکبر  ی  کهن یدرواقع مثل ا  ر،ید   به شمع فان  میکن م  لیتبد   را ما ه  شمع فان  نیا  پس

که    دینیب روشن شدن چراغ حضور، م   یبرا  م یکن استفاده نم  تیکبر  نیاز ا  موقعچیه   ر،ید  ت یکبر   یبه    ر،ید

  .  میدرست کن  دهیبه کمال رس ذهنِ من  م یخواه تازه م م،یکن عوض م م،یکنرا عوض م   ذهنِ ما مرتب من 

را، حضور    شمع باق  . با شمع فانمیریب  شمع باق  م یرا بده  شمع فان  م،یبشو  دار یب  میخواه  ما اآلن م  پس

کار مستلزم    نیذوب بشود، ا  ایبشود    فان  طور کل به   شمع فان  ن یاست که ا  نیمستلزم ا  نیا  م،یرا، روشن کن

  پادشاه است.  شیاست و ذوب شدن پ ییفضاگشا
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مطلب کامل    لیخ   م یخواندم   شد بخوانم که اگر آن را وقت م  ی ریقصۀ د  ن یاز ا  تی من چند ب  دی اجازه بده  اما

   قصه است که حضرت رسول دارد وح  نیو آن ا خوانم م   ندهی جلسات آ ای   ندهیانشاءاله در جلسۀ آ  ول  شد م

  رسد؛ نپزد به ما نم غامیپ دهشگشوده  یدر فضا د،یتا شما فضا را باز نکن وح   نیا آورد، م

.  آورد را م   با مرکز عدم وح  آورد،  را م  وح  نیشده اگشوده   یدر فضا   آورد م   که وح   کس   آن   نیبنابرا  پس

ُخوب معلوم است که در حضور هست و وصل   آوردرا م   که وح  کس  و آن   سدینو را م  نیدارد ا  رید  ی

  .  ردیگ را م غامیو پ  ور وحهست و از آن 

او    از نور وح  کم   یدرست است که    االصول عل  سد،ینو دارد م  ذهنکه من    کس  آن   اما به  به خودش، 

وتصرف دخل  دیگو که آن شخص م    بداند و در وح  صاحب وح  د یخودش را نبا  ول   شود و روشن م   خورد  م

   ور وحو از آن   م یبشو  میتسل  م، یدر غزل بود، بنده بشو  د، یکه ما با  دیآ م  شیبند همان حالت ما پ  اگرکند.  

 مان  ذهنچه فکر کن، چه عمل کن، فکر ما خالق باشد. اگر ما من   دیما حرف بزند به ما بو  قیاز طر  زندگ   د،یایب

که،   دیکه اجازه بده مییبو می را عوض کن وح دیبا ایمثل آن کاتب  رید دانم من هم م مییبو میاوریرا باال ب

ا  دیاوریرا ب  شما وح    عن یو درست کردنش    وح  نیرد امقدار اشال دا  ی   م،ی کن درست م  جانیرا ا  نیما 

خرابش    م یدار  میکن لحظه دخالت م   نیدر ا  که ما در حرف قضا و الهام زندگ  یابه درجه  عنیخراب کردنش.  

  بال سر ما آمده است.  نیو ا میکن م

و   زند م   نور وح  سد،ینو را م  هست وح   یکاتب  یکه    دیگو است که، قصه دارد م  نیقصه ا  نیاز ا  منظور

را عوض بند    شیهابخواهد جمله   دیو شا  ردیگ م  رادی و احتماال ا  توانم که من هم م  افتد به توهم م   دفعهی

ور آمده،  از آن   نیا.  نیدست نزن به ا  وب خُ  دیگو به او م   فعل و فاعلش را درست بند، آن صاحب وح  ای

فضا    میاگر بنده بود  م،یزنحرف را م   ن یهم    ذهنِ عنوان من من اصالح کنم، ما به  دی غلط دارد با  نینه ا  دیگو م

ذهن بدون من، ذهن ساده، ما    شد م  م،یکرد ما اجرا م  جا ن یا  آمد ور مکه از آن   غامیآن پ  نیع  میکرد را باز م 

  .  می ذهن ساده ندار

  م ی که ما دوست دار  صورتبه   میکن عوض م  مانیها دگی ما با همان  دیآ ور به مرکز ما ماز آن   ییهر وح  جهیدرنت

  دارد.   شی را در پ  را، قهر زندگ زندگ  نینفر نیغلط است، ا نیا م،یآور در م

   بدل   تیثی ح  عن یبعد هم ناموس    ردیگ را غرور م  و متأسفانه کاتب وح  افتد م   کاتب وح  یاتفاق برا  نیهم

  باز کند.   شیصدمن آهن را از پا دیگودارد م  نیا تواند کند، نم  خواه عذر  تواند و نم ردیگ م
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  شد:  یطور ن یا پس. میبخوان تیچند ب د یاجازه بده حاال

آ  به سبب آنکه پرتِو وح   شدنِ کاتبِ وح  «مرتد و سلم)    هیاله عل   (صل   غامبری از پ  ش یرا پ  ت یبر او زد آن 

  .» میبخواند گفت: پس من هم محل وح

  ) تری(ت

  نَساخ بود   یاز عثمان  شیپ
  نمود م  یجدّ  به نَسخ وح کو

  ) ٣٢٢٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  در سبق  یچو خواند غمبر یپ وح
  بر ورق  همآن را وا نبشت  او

  ) ٣٢٢٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   تافت یبر و،   آن وح پرتوِ
   افت یحمت  ش،یدرونِ خو او

  ) ٣٢٣٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  کاتبِ وح  س،ینسخه نو سنده،ینو س،ی: رونوشت نونَساخ
  : نوشتن نَسخ
  ی زدیا ی : فضاسبق

➖➖➖➖➖➖➖➖  
گشوده    یفضا  عنی  سبق.  نوشتن   عنی  نَسخ.  کاتِب وح  س،ینسخه نو  سنده،ینو  س، یرونوشت نو  عنی  نَساخ

  .  یزدیا ی شده، فضا

وصل شد، امروز    شود خواند فقط. تا مرکز عدم نباشد نم  شود باز درون که مرکز عدم است م   یرا در فضا   وح

  .  میو خواند  میمطلب را تکرار کرد  نیبار ا نیچند

جدّ و جهد    نیا  ،ود»نم م  ی«جدّ و جهد بود در کارش،    یجدّ   لی بود که خ  کاتب وح  یقبل از عثمان    دیگو م

   وح   دیگو م غمبریپ  بود و وقت  یجدّ   شیبند مثال، کار برا  شوخ  یطور ن ی نبود که هم  آدم  که  دیگو را هم م 

  د ی و با  نوشت او همان را م  خواند  م  به زندگ  اتصالشده، در حالت  گشوده   ی در فضا  عنی  خواند، را در سبق م 

  . نوشت همان را م 
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هم بود که آن    ر ید  هیهمسا  یوصل بود    آورد م  بود که وح  هیهمسا   ی  نیخوب ا  آمد م   وح   وقت  منتها

ا نور  بود  م  نیکاتب  ا  شد منعکس  مثل  درست  آن،  پنجره  اتاق  ی   کهنیبه  منتها  است  روشن    یها هست 

  به آن اتاق.   ده یاتاق تاب نیوجود دارد از ا یاشهیش

چراغ خاموش بشود آن هم    نیاتاق نور دارد، چراغ دارد، اگر ا نیا  است از خودش نور ندارد ول ی اتاق تار آن

هم چراغ خودمان است  نیا ر، یروشن است د  جان یکه ا  دیگو که آن اتاق نشسته م  کس ول  شود، خاموش م

  . دهیاز آن تاب ستیچراغ خودمان ن   هچراغ خودمان است، ن دیگو م  ده،یاز آن خانه تاب دیگو . نمرید

ذهن. اگر    دیاصطالح تقلبه  نیاز ا  میاهنوز ما آزاد نشده   دهیما تاب  شتریب   ایما    یاآلن هم چراغ موالنا است برا 

  ُخوب.  م،یدیره دیما از تقل  د، یایب یدرپیاز درونمان پ غامیباز بشود پ فضا به اندازه کاف 

  رسول  یمت بفرمودآن ح نیع
  قَدَر گمراه شد آن بوالفُضول  نیز

  ) ٣٢٣١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ری رسولِ مستَن دی گوم  کآنچه
  ریدر ضم قتیمرا هست آن حق مر 

  ) ٣٢٣٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  زد بر رسول  اششهیاند پرتوِ
  حق آورد بر جانش نزول   قهِر

  ) ٣٢٣٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  گواوه ی از  ه یکنا د،یکه خود را دانا نما : نادانبوالفُضول
  روشن و تابان  نده، یجو یی: روشناریمستَن 

➖➖➖➖➖➖➖➖  
  روشن و تابان.   نده،یجو یی: روشناریمستَن .  گواوهیاز  هیکنا  د،یکه خود را دانا نما : نادانبوالفُضول نیبنابرا پس

  ن ی به ا  دیتاب از آن م   ی قدر ی   و  نوشت را م  نیرسول هم   آوردند،  را که م   آن حمت   شانیکه ا  دیگو م  پس

کرد که    ن یتلق  ی طورنیو به خودش ا  دیتاب رسول به او م  دیگو نور م    نداشت ول  ی زیبوالفُضول، از خودش چ 

  د یگو رسول تابنده هرچه م  نیا  عنی  ،ر» یمستَن رسولِ    دیگو  «کآنچه مرا دارم،    نیهم هم  من   د،یگو هرچه که او م 
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زد بر رسول و قهر حق را قهر    دیگو م  شهیآن اند یرا دارم و پرتو نی بتابانم، من هم هم توانم را م  نیمن هم هم 

  خدا را بر جانش نازل کرد. 

ذهنمان م  نیا  ل یتمث  ل، یتمث  نیا  اآلن در  اگر ما  ا  مییگو است که    یی از خودم است و روشنا  یی روشنا  ن یکه 

  ده یکرده رس  دا یاست. اآلن گفت خود خداوند رفته تکامل پ   خود زندگ  هیهمسا  تابد، من م  یبرا  ست ین  ه یهمسا

  کرده است.  را درست کرده، روشن ذهنِ صورت ما به خودش، نور دارد، نورش افتاده من دوباره به 

  ن ی. اوال از امیامن هم هستم، اصال من هستم، ما هم قبول کرده   ،دانم هم م  من   دیگو  شده م  بلند   ذهنِ من   نیا

است، نورِ    هینور همسا  نیکه ا  دی انکار کن  دیاگر بدان  ای  دیاگر شما ندان  د،یگو م  تیحا  نیبا ا  مییای اشتباه درب

گرفتارِ قهر   صورتن یاز آن است، درا انعکاس  ی  ذهنِ و من   ذهنِ است، نور خداوند است، نه نور من  یار یهش

  شد.  می خداوند خواه

  م یی گو م  م یهزاران سال است که ما دار  نیگرفته، ا  صورت   ییجدا  نیگرفت و ا  خواهد  صورت   ییجدا  نیا   عنی

هستم.    تر یگردن به شما نزد  من از رگ   دیگو م   است، ه   پرتوِ زندگ  می کن پرتو خودمان است، ما اقرار نم

  .  مینه، ما خودمان هست مییگو م

   ی مثل زهدان مادر است،    نیموقت است، ا  ذهنِ من   ن یابزار است، ا   ذهنِ من   نیا  د، یستیمن هستم، شما ن   بابا

را    نی، من ااست  زهدان خوب  نینه، نه هم   مییگو . مدیمتولد بشو  نیاز ا  دیشما با  اینام حضور  به  یاباشنده 

شده نور تابنده و منعکس   نی را رها کنم، خالصه ما براساس ا  ها  دگی و همان  ذهنِ من   نیا  توانم من نم   قبول دارم.

و قهر   ییسبب جدا  نیمال خود ما است اصال و ا  نیا  م،یهم ما هست   ن یا  مییگو م  میخودمان نور درست کرد  یبرا

  است.

شروع    کهن یا  یبرا  شود، هم واقعاً بدبخت و گرفتار م  رون،یب  دیآ م   شخص هم نه از نساخ  نیکه ا  دیگو م   حاال،

و    دیآورد م  که اگر شما واقعًا وح  ند یگو م  شانیکردن و رسول به ا  زه یکردن، ست  گفتن و عناد   اوهیبه    کند م

  د؟  یشد اهی چرا س  د،یشد یطور ن یحاال چرا ا دیوصل بود

ناله    قدرن یچرا ا  د؟یشد  اهیس  قدرن یچرا ا  د،یکه اگر شما واقعاً دار  دیگو خداوند م   د،یگو هم به ما م  حاال زندگ 

  ل یاگر نور اص  ست، ین   نور انعکاس  نیاگر ا  ؟ زن چرا انقدر به خودت ضرر م  د،یآ چرا کارتان جور درنم  د؟ یکن م

    د؟یاست، پس چرا دشمن خودتان هست
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  ن یبرآمد، هم ز د ز نَساخ  هم
  ن یبه ک  ن،یو د عدوِ مصطف شد

  ) ٣٢٣۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  گبِر عنود  ی فرمود کا  مصطف
  اگر نور از تو بود  ؟گشت هیس چون

  ) ٣٢٣۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  یییبود اله نْبوعیتو  گر 
  یینگشود  هیآبِ س نیچن نیا

  ) ٣٢٣۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

دودشمن ع :  
  زندهیست  کار،زه ی: ستعنود

وعیرآب  یِ : چشمه، جونْبپ  
➖➖➖➖➖➖➖➖  

آن تابش انعکاس   کهنیا یبرا  ن،یاز د طورن یکردند. هم رونشیآمد، ب رونیب از سمِت نساخ رید نیابنابر پس

  ن» یبه ک   ن،یو د   «شد عدو مصطف  نیرفت. بنابرا  نیآن حالت از ب  ر یکه جدا شد د  ن یبود مال خودش نبود، هم

  . دهینور برگز عنی مصطف د، یگو قصه دارد سرگذشت انسان را هم م نیالبته موالنا به موازات ا

شد و شروع کرد به   نیاو دشمن حضرت رسول شد و دشمن د  دیگو م  میکن صحبت م  میقصه که دار  نیا  در

و   یشد  اهیس یود چطور ب ل یاگر نور از خودت بود، اص گرزه یکافر ست یو حضرت رسول به او گفت ا یورزنه یک

 نیا دیبا یشد از من هم جدا  شد، چشمه از تو جدا نم صورت ن یدرا ،ی بود اگر تو چشمۀ اله ؟یشد  اهیچرا س

  جاد یا  یو ضرر و گرفتار   زهی درد و ست   عنی   اهیچرا اآلن آب س   پس  .یپس نبود  کرد، م   یچشمه آبش را جار 

  م؟ یکن م  یکار ان یچرا انقدر ز  م، یوصل هست   به زندگ  میدار   لینور اص  ، ذهنمن عنوان  حاال اگر واقعا ما به   ؟ی کرد

  ق یعم  شۀیر ذهنمن   نیکه ا  میاده یندارد. قبال هم ما د  شه یر  ست، یوصل ن جاچ یبه ه  ذهنپس من   م،یستیپس ن

  است.  هیندارد و کشت ثانو

  و آن  نیا شیکه ناموسش به پ  تا
  او را دهان  نی بر بست ا  نشند،

  ) ٣٢٣٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  سبب  نیهم ز  شوردشم  اندرون
  عجب نیتوبه کردن ا آردین او

  ) ٣٢٣٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  و نبودش آه، سود کردم آه
  و سر را در ربود  غیدرآمد ت چون

  ) ٣٢٣٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  تواند  : نمآردین
➖➖➖➖➖➖➖  

   ذهنِ من   یما    عنیاست،    یتقلب  تیثی ناموس دارد. ناموس ح  ذهنِ من   ،ذهنِ من  تیثیح   نیا  عنی  ناموسش

 خودم   ول سم،ینو حاال بله حضرت رسول را م   سمینورا م   من وح  گفت نساخ م نیمثل ا  میکامل درست کرد

  ح یرا من تصح   شانیا  یهادارم حرف   لی. تازه مآورم م  من خودم وح   اوردی ن  وح  شانیهستم. ا  هم صاحب وح

  .کرد ها را مفکر  نیخودش ا  شیکنم، پ

  م یی گو م  م،یکن بزرگان را اصالح م  ی ها. مثال ما حرف می کن به غلط فکر م  ذهندر من   می هست   هم صاحب وح  ما 

. مییگو م   مان ذهنبا من   یطورن یا  گفت، م  یطور نیا  دیرا با   نیا  ده،یعقلش نرس  فردوس  ده،یموالنا عقلش نرس

  . میها را درست کنآن   میخواه م  م،یها خودمان را درست کنآن  نۀیدر آ م یبن  ازی حس ن کهن یعوض ا

 ن ی. امیدان ما م   م یگفت  رید   رود، مردم م   شیما پ  یچون آبرو  م، یرو بار نم  رِیز  م،یکن  اشتباه م  مینیب م   وقت   و

  م، یکن نگاه نم  رونیبه ب  می دار  به زندگ  ازی حس ن  ناموس است. وقت  میبشن  می توان نم  ناموس است، وقت

  . اردآبرو ارزش ند  نیا م،یریگ ما آبرو را از مردم م  وقت

  رد، یگ م   گکه آبرو را از زند  کس  یبه ما ارزش ندارد.    دهند که مردم م  ییآبرو  م،ی ریگ م  آبرو را از زندگ   وقت

ا  دیبو  تواند مردم م  شیپ که    کس   درست است، ول  نیمن اشتباه کردم. حرف هفتۀ قبل من اشتباه بوده، 

  اشتباه کردم.  من دیبو تواند حرفش بزند، نم  ریز تواند ناموس دارد نم

پ  نیبنابرا  پس را  ناموسش  م   ش یخواست  درونش  اما  بست،  را  دهانش  و  حفظ کند  درونش  دیشور مردم   .

   ی حضرت رسول ما را ببخش، ما    دیما رو ببخش، بو  که فالن  دیبرود بو  گذاشت ناموس نم   د،یشور م

. من جدا  دمیاآلن فهم   سم،ینو م   دییگو هرچه شما م   ر یمن د  سم،یحاال بذار من دوباره بنو  میکرد  اشتباه 

  . دیشدم، حاال ما را دوباره راه بده اهیشدم س
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شدم،   دهیکه من اشتباه کردم، همان م یمعذرت بخواه می فضا را باز کن میتوان نم  م،یرا ما با خدا دار   هیقض  ن یهم

ام تا  من نگذاشته  ول  ، به من کم کن  خواست هرلحظه م  د،یدر گذشته اشتباه کردم، خودم کردم، شما نکرد

  لحظه. نیا

  دم به دم   یهاغُصه نیست اتُ  فعل
  قد جف الَْقلم  بود معن نیا

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

  کرد،  م  ذهنِ اما آه من  کرد، کرده. پس آه م جادیها را اغصه  ن یفعل ما بوده که ا میی گو نم م،یی گو را ما نم نیا

نم  ق یآه حق آه حق  کرد،  صادقانه  امروز  می ندار  ق یما هم  ا  ، ی.  آمده.    نیدوبار  آه،    کرد «آه مآه  نبودش  و 

  دار یمن اشتباه کردم، من ب  کرد به همه اعالم م   کرد اعالم م  دم، چرا؟ صادق نبود، اگر صادق بود، به مرسود»

  شدم.

  قهر آمده   غیآن ت  کهن یا  یبود. چرا؟ برا  جبرش  دانم» «من م  ، دگیو همان   ذهنِ هنوز من   گذاشت ناموس نم   پس

  داشت. حاال:  ذهننداشت، سرِ من   سرِ خرد زندگ عنیبود سرش را ربوده بود، سر نداشت 

  د یحق، ناموس را صد من حد  کرده
  د ی بسته به بندِ ناپد بس یا

  ) ٣٢۴٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ببست آن راه را  و کفر، آنسان کبر 
  کرد ظاهر، آه را   اردین که
  ) ٣٢۴١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : آهن دیحد
➖➖➖➖➖➖➖➖  

از    ل یبسا خ  ی ما، ا  یاست به پا  نیآهن سنگ   ی  عنی را صدمن آهن کرده،    ذهنمن   بدل  تیثی خداوند ح  پس

  ی مردم    ش یدر درون که من آبرو دارم، پ  ی گرفتار  نیا  ست،یبند آشار ن  نیهستند، ا  دیها بسته به بند ناپدآدم

نکند   افته،یکمال  ذهنکردن من  درست  یبرا ردمکه ک  یی آن ادعاها دانم، من نم  فهمند مردم م  میرو م  موقع

  صدمن آهن است.  نیا  رود م م یمردم بفهمند، آبرو
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ببست که آه   قدرنیراه را ا  اش ذهنِ و عقل من   ها دگیو جهل همان  اش ذهنِ من   بزرگ  نیکه کبر و کفر، ا  دیگو م

  . مانمینگفت من پش کسچ یبه ه  مانم،یرا ظاهر نکرد، نگفت من پش 

است،     ت یعار  ذهنِ من   یار ی پس هش  م،یخوان اله بعداً مشاءرا ان   اشه یبق   م،ی بسنده کن  جا ن یبه هم  د یبده  اجازه

  . میآور ه ما به حسابش نمک  یاه یشده، همسا گرفته ه یاست. از همسا قرض

است که درواقع در آن اتاق است،    شمع   یکردن    روشن  یاست، برا   که قرض  ییروشنا   نیکه ا  میدیفهم   امروز 

شمع روشن شد، تماماً ذوب شده باشد و ما     عمل کند که وقت   تیصورت کبربه   ذهنِ شمع من   نیا  د یمنتها با

  . مییدست از آن بشو ری سطل خاکروبه، د میندازیب

  زند،  ضرر م   کند، به ما کم نم  لحاظ زندگبه  ییبه تنها  ذهنمن   نیکه، ا  میدی را هم فهم  ن یا  طورن یو هم  

کم     تیعقل عار  نیهم   است، ول   ت یکه عقلش عار  م ی گرفت  جهینت  تیچند ب  نیرا هم از هم  نیندارد و ا  عقل

  را روشن کند.   یریشمع د ی که بتواند خودش را بسوزاند،  کند م

  با ذوب   کهن یا  یبرا   م،یترس نم   نیهم از ا  چیه   م،یشو ذوب م  میصورت شمع داربود که ما به   یطور ن یا  غزل

من  د  ی ما،    ذهنشدن  م  یریشمع  روشن  ز  شود دارد  در  مآن    ۀیسا  ریکه  و    تیامن  ش، یآسا  میتوان ما 

  . میداشته باش  رید یهاو نعمت  بختخوش 

  


