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  2صفحه: 

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  رانم یب  ست دلم کآتششده بران
  رانمیتو، بم شِیهر که او نَمرد پ  که

  
  عشق بدرم که تا بداند عقل  کمانِ

  رانم ینظیو سلطانِ ب  رمینظیب که
  

  نشد؟  ر ینظیرفت در نظِر تو که ب که
رانمینهادِ و نیست اگنج شده  مقام  

  
  از کجا و مباهاتِ سلطنت ز کجا!  من

  رانمی فقرم و افتادۀ فق  ِری فق 
  

  دانم»«نم ،آن کسم که تو نامم نه من
  رانمی م ِریتوام، پس ام ِریمن اس چو

  
  هست  ر یمقام د یری و م یریاز اس جز 
  رانمی دو گذر کردم از مج نیمن از چو

  
  محو شوند  ر یو اس  ر ی م د،یایشب ب چو

  رانمینداند که از اس چیه ر یاس
  

  ران ی م یِر ی خوابِ شب گرو آمد ام به
  رانمی گنخسبد، ز عشق  چیعشق ه چو

  
  ستروزه یآفتاب نگر پادشاه  به

  رانمی کز وز  ز یمه ن گدازدهم



ۀ  برنامه             Program # 902                                              ۹۰۲مشار

  3صفحه: 

  
  طَمع که پختۀ عشقم، نه خام و خام منم

  رانم یاز آن خم ، یر ی کرد خم یخدا
  

  کجا بماند خام؟  زدانی رکردۀیخم
  رانمینه از فَط رم،ی پذ هیرمایخم

  
  چون کند او فاطرالسموات است  ر یفَط

  رانمیاخترانِ سماوات از من چو
  

  باش را؟ خَمش م شیخو  چند نام نه تو
  رانمیکه من ز پ ییاست که گو کودک که

  

  : روشن کردن، افروختن راندَنیگ

  دن ی: افتخار، بالمباهات

  رنده یپناهنده، پناه گ: ریمج 

  : خَمر طينَةَ آدم بِيدِه اربعين صباحاً: خداوند خميرۀ آدم را چهل روز با دست خود سرشت. ثیاست به حد  اشاره

  که درست پخته نشده باشد. : نانریفَط

  : شافنده، باز كننده فاطر

  : نور دهنده، درخشنده ریمن
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  4صفحه: 

  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ١٧۴۶برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ   ،پرساحوال با سالم و 

  رانم یب  ست دلم کآتششده بران
  رانمیتو، بم شیهر که او نَمرد پ  که

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ست بران شده «.  کند تعهدِ محم را م  نیاست، ا  یار یکه از جنس هش  از طرف هر انسان  ندگی موالنا به نما  پس

  کند،  است، عمل هم م  نیتنها تعهد بسته، بله راست موضوع تعهد بسته، نه  نیدل من، مرکز من، با ا  عن ی،  دلم»

  را روشن کنم.    آتش یکار است که  نیمرکز من دنبال ا

آتش   عنی  » کآتش« م   رانم یب  رانم،ی ب   که  متعد   تواند هم  م  عن ی  ، یفعل الزم باشد، هم    خواهم  هم خودم 

آتش را روشن    نیا  کهنیروشن کند. و بعد از ا  دیاست، با  خود زندگ   جانیکه در ا  ر،ید  یروشن کنم، هم  

تابش نور تو    لۀ یوسرا نگه داشت، آن را به   ذهنمن   عن یخداوند، نَمرد،    ، زندگ  عن یتو    شی پ  کردم، اگر کس 

شش سال از عمرش گذشته  ‐پنج  کهنیپس از ا  ببرم. پس کار هر انسان  نیرا از ب  اش ذهنمن   عنی  ،رانمیبم

را که    وحدت مجدد با زندگ   ایرا    آتش زنده شدن به زندگ  نیاست که ا  نیمشخص شد، تمام هم و غمش ا

  بند.  روشنهمان آتش عشق است در خودش 

  

  (دایره عدم اولیه)  ٠ل ش

  

  ها) (دایره همانیدگ  ١ل ش
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  5صفحه: 

  

  (دایره عدم)  ٢ل ش

  م ی خدا هست   م، یهست    جهان ما از جنس زندگ  ن یکه قبل از ورود به ا  د ینیب م م،یکن  ها بررسشل  ن یاگر با ا  و

که    یاستعداد   ی   لۀیوسبه  م،یشو جهان که م   نی، و وارد ا(دایره عدم اولیه)]  ٠شل  [و مرکز ما عدم است  

که    دهد م  ادیبه ما    معهو جا   میکن را در ذهنمان تجسم م   جهان  نیمهم ا  یزهایو آن فکر کردن است، چ  میدار

که ما حس    یز یمرکز ما. به هرچ  شوند ها مآن   م،یکن م  ق یتزر  تیها حس هوبه آن  نیمهم است، بنابرا  یز یچه چ 

  مرکز ما.  شود آن م م،یکن  قیوجود تزر

  طور ن یما و هم  دید  نکیع  شود م  م،ینیب برحسب آن م  م،ینیب آن م   قیاز طر  ،شود مرکز ما م  یزیچ   وقت 

  د ی نیب . پس ممیریگ که در مرکزمان هست م  یزی و قدرت را از هرچ  تیو هدا  تیعقل، حس امن  تیچهارتا خاص 

و    م یرا تجسم کرد  زها یچ   ن جهان وقت یمرکز ما عدم است، پس از ورود به ا  م،یشو جهان م   نیوارد ا  که وقت

  ،  صورت فرم ذهنبه   جهان   نیا  یزها یچ   م، یشد  دهیهمان   هانیاصطالح با ابه   م،یکرد  ق یتزر  تیها حس هوبه آن

  .  زند حالت حرف م نیو موالنا از ا رندیگ صورت فکرها، مرکز ما قرار مبه

مرکز من    دینبا  هانیا  دانمم   ول  نم،یب م   زهایچ   قیاست و از طر  دهیکه درست است که مرکزم همان   دیگو م

است که دوباره به   نیو آن ا  زنم  م  یکار   یدست به    نی باشند، مرکزمان همان عدم باشد که از اول بود. بنابرا

  .شود انجام م میعمل تسل لۀیسوبه  میبارها گفت  نیمرکزم و ا آورم عدم را م نیا صورت  ی

. عدم شدنِ  کند لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن که مرکز ما را دوباره عدم م  نی اتفاق ا  رشیپذ  عن ی  میتسل

  ی ار ی حالت هش نیو در ا  ر،ید  مینیب او م  لۀ یوسخداوند آمده مرکز ما و ما به  ای   است که زندگ  نیمرکز نشان ا

  دا ی دست پ  یرید  یار یهش  یبه    م،یدید جسم م  را  زیهمه چ   م،ی دنِ مرکزمان داشتکه در حالتِ جسم بو   جسم

  حضور هست.   یار ی هش اینظر هست  ی اریکه هش میکن م
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  6صفحه: 

و قدرت ما عوض    تیما، هدا  تینظر و مرکز عدم، عقل ما، حس امن  یاریعدم و با هش  یار ی که با هش  مینیب م  و

. میشو م   ت یحس امن  م، یشو عقل م  ی دارا   م، یریگ را نم  بخشات ی ح  ی هات یخاص  نیما از اجسام ا  ر ی. دشود م

که موقتاً ترس ما از  مینیب . مترساندند را م  ماها آفل بودند، دائماً  آن  میگرفت م زهایکه از چ تیچون حس امن 

درست    ه،یبه حاش  می فرسترا م   زها یکه ما با مرکز عدم فعال چ   دینیب بشود. و م   تا مرکز ما کامال خال  رود م  نیب

  .  مینیب ها نم آن  لۀ یوسموقتاً به  ول میهست دهیهمان هان یاست که با ا

مرکزم  اآلن    عن ی  ست دلم» برآن شده«که آتش عشق روشن بشود.   میدار مرکز عدم را نگه م  ن یا  قدرنیا  باآلخره 

است، متعهدانه است    نیاست، راست  یجد   م یتصم  نیگرفتم دائماً عدم نگه دارم و ا  می را تصم   جسم است و مرکزم

آتش را   نیا  روم، لحظه جلو م بهلحظه   رد،یگ صورت م   ارانهیرا که هش   شدن با زندگ    یآتشِ    نیا  د یکه با

  خاموش نشود.  ریآتش عشق را روشن کنم و چنان روشن بشود که د عنیروشن کنم، 

در    دگ یهمان  چیو ه   ماندکه مرکز ما عدم م   مییآ حالت درم  نیچنان روشن بشود که خاموش نشود، به ا  گرا

از خودشان    عنی  رندیخداوند بم  شیپ   دیکه همه با  میشو حالت متوجه م  نی. در اماند  مرکز ما نم   ای درون ما  

هست   زندگ  عنیهرلحظه او هست که،    وو قدرت نداشته باشند    تیهدا  ت،یحس امن  ای عقل و    ایحسِ وجود و  

  . کند م  تیچار کن و ما را هدا دیگو و به ما م  کند ما را خلق م ی که فکرها

حالت برنخواهم گشت. و اما با    نیام و از اگرفته   ی جد  م یروشن خواهم کرد و تصم  یطور ن یآتش عشق را ا  پس

شمع    نی: چرا پس ادیآ م  ش یسؤال پ  نیا  م یشمع عشق را روشن کن  نیا  د یکه با  می کن صحبت که ما م  همهنیا

    رود؟ و زحمات ما هدر م  شود آتش روشن نم نیا شود، عشق روشن نم

  ا ی که آ  مین یکم کند بب  دیکه از خود موالناست، شا  دهم را به شما نشان م  زها یتعداد چ   یدر اول برنامه    من

  . می اشاره کن مان  ذهنشاالت من از ا  به برخ میتوان م

  است، یاصطالح پوکه متحرک است، به  دیآ وجود مبه  ذهن  ریتصو  ی  دگ یکه در اثر همان   مییرا بو  نیاوال ا 

   دارد و در زمان زندگ   جسم  یاریهش  ذهنو آن من   میهست   ذهنآن من   میکن و ما فکر م  شود عوض م  ه

است و درضمن هم    مصرفیب  زیچ  ی  ذهنمن  نی. اما واقعاً اکند م   زندگ  ندهیدر گذشته و آ   عنی  کند، م

  که:   میخوان م  شهیرا هم  تیب نیبه ما لطمه زدن و ا کند شروع م   مدت  یکه پس از  میگفت
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  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تند م مرگ  ینَْفس زنده سو

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

و فکرش و عملش به ما   دشیبه ما لطمه زدن و د  کند شروع م   ذهنمن  نیبه بعد ا  سالدوازده ‐از ده  عنی

   ذهنساله که من موضوع را در جوانان شانزده، هفده  نیا  .کند م  جادیدرد ا  میکن که م  یو هر کار   کند کم نم 

  . کند م  جادیدرد ا ذهنهرحال من است حالشان خراب باشد و به  روزها، که ممن نیا دید شود دارند م

از    ریکه غ  یزی. هرچ کند م  جادیدرد ا  م،یبشو  دهیکه همان   یز یکه با هرچ  میریب  ادی قانون را    نیا  میتوان م   عنی

  د، یمرکز ما، آن د  دیایب  (دایره عدم)]  ٢شل  [  دیآ صورت عدم ممرکز ما، که آن هم به   دیای ب   زندگ  ای خداوند  

کار غلط    نیا  میکه ما متوجه بشو  است   نیدرد ا  نیخواهد کرد و فلسفه و علت ا  جادیآن فکر، آن عمل، درد ا

  است. 

هم دارد؟ هفتۀ    مصرف   ایاست    مصرفی ب  زیچ    ی  میکن م   جادیکه ا  ذهنمن   نیاست که ا  نیسؤال ا  نیبنابرا

طبق گفتۀ موالنا که    ذهنمن  نیا  میگفت   ت،یکبر  لۀیوسو روشن کردم به   جانیرا آوردم ا  شمع   یگذشته من  

  ا ی که اسمش شمع حضور است    یر یشمع د  ی است که    نیا  یبرا   خوانم، م  عیسر تان یشعرش را امروز هم برا

  :دیگو خواندم که موالنا در دفتر چهارم م  تانیرا برا  اتی اب نیشمع نظر است، در ما روشن بند. و ا

  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: برغُ
  دردنخود: ناقص و به اَبتَر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  8صفحه: 

ها  مرض   نیجا هست و اچند تا مرض آن   نیجانِ سر، برو فهرست طب را نگاه کن، بب  ا یکه جانِ من    دیگو م  پس

ما را هم    عن یبه بدن ما،    د یای ممن است به ما حمله کند، ب  یهرلحظه    عنیهمه درحالِ ملتهب هستند  

  بشد.

موقع امان    هر  هر مرض   عن یخانۀ ما که بدن ماست، راه است.    نیها، به امرض    عنیهمه غُرها، غُرها    نیاز ا 

  .  دب م  نیاصطالح از بخانه را به نیبه خانۀ ما و ا دیآ داشته باشد م

چاه کژدم،    فتیو ب  زهایبا چ  یبشو  دهیممن است همان   یدار که برم  هر قدم  عنی  یداردو گام که برمهر  و

ممن است به ما حمله کنند، بله    هاتنها پس مرض است. نه  ها دگیدرد همان  نیمار، هم  ایچاه کژدم    نیا  عنی

  . میفت یب  دگ یتوجه ما را بدزدد و ما به چاه همان   متما  د،یا ی ما ب  شیپ  یز یچ  ای  کس  ی وجود دارد که    نیامان ا

بنابرا باد همان  د،یآ م  ی ادی ز  یبادها  نیپس  ادیآ طوفان حوادث، تند م  ، دگیباد مرض،     عن یچراغ،    نی. و 

روشن کنم. آن چراغ، چراغ    یریچراغ د  ی  دیاز آن با  ده،یبر  دم   عنیمن ابتر است، ناقص است. ابتر    ذهنمن 

  حضور است.  

صحبتش    م یداراآلن  چراغ است که    نیرا روشن کنم، هم    چراغ  ی گرفتم    می که تصم  دیگو م   ت یهم در ب  امروز 

  که:  دیگو اش مو دنباله  م یکن را م

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

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

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

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

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

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

  وفاکننده به عهد  ، : بسنده، کافافو

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  ی ار ی روشن بشود، هش  خواهد  م  چراغ    ی  کنم که دارم، فضا را که باز م   ذهنمن   نی تا ا  د،یگو م   ی طورنیا  پس

وفاکننده،    ای   کاف  عنی  . وافشود م   کدام واف  میدان بشود، و ما م   دوتا واف  نیاز ا   ینظر روشن بشود، تا  

  وفاکننده به الست.    عنی

که روشن  م ییگو هم هست، منتها ماآلن  که از اول بوده با ما و  م یروشن کن می خواه را م  ما چراغ نیبنابرا پس

واژۀ    ای  رانم»یب«گفتم لفظ    است که چراغ عشق را در ما روشن کند ول  نیا  یبرا  ذهنمن  نی. پس اشود نم

»خودش نشان م   رانم»یب نم هم    یکار   دیکه هم من با  دهدزندگ   خودب  که من    ستین   یطورنیو خداوند. ا

  .  فهمد ذهن ما م میدانبنم و ما م  دینبا یکار چیه

ما    ی برا  یز یچه چ  م، یبن  د یچار نبا  م،یبن  دیچار با  میدان ما م  فهمد با درک کردن فرق دارد. م   دن یفهم

  تواند  م  جسم   یار ی هش  نیهست مهم است، ا   جسم   یار ی فهم که هش  نیسودمند است. ا  ی ز یاست، چه چ  مضر 

فقط    میینگو  م،یریرا اصل نگ  ذهنمن   عنیرا،   جسم  ی اریهش  نیا  کهنیشرط ارا روشن کند به یرید  یار یهش

  م ی شمع دل را روشن کن  میی ای ماست، ب   ذهنمن   ن یچراغ ناقص که هم  نیاست. بله طبق گفتۀ موالنا از ا  نیا

  خودمان.   شیآسا  ی فَراغت خودمان، برا یبرا

روشن کنم که چراغ حضور    یر یچراغ د   ی  د یبا  نیا  لۀ یوسندارد. به   ش یفراغت ندارد، آسا   ذهنمن   نیپس ا

. است  تینهایاش باندازه   دی خورش  نیباال و ا  میآ از مرکزم م  دیصورت خورشمن به  عن یاست و چراغ حضور  

من مثل ستاره    دیگو که در غزل هست م  طورن یو درضمن هم  تینهایاندازۀ ببه  شود فضا گشوده م  نیا  عنی

  یم ولشمع جان را، شمع حضور را ج نیصورت عارف امرد، ناگهان، من به ذهنمن   نیکه ا یتا روز درخشم، م

  : فهمدنم  دیگو را م   نیمنتها انسان اخواهد مرد.  ذهنکه چراغ من  میدان داشته باشم. ما م

  فهم، پس داد از غرر  نینکرد ا او
فان  شمع یرا به فاندِگر  ی  

  ) ٣١١٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

رغه به معنررجمع غ : و غرور  یخبر یغفلت و ب  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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و آن را هم    م،یریگ م  رید  ذهنمن    ی  میده را م  نی ا  شود، عوض م   ن یا  م،یدار  ذهنمن    یاآلن    ما   پس

چراغ عشق روشن بشود.   شی به جا  م یرا بده   ذهنکه من   ست ین  یطور ن ی. امیریگ م  رید   ذهنمن    ی  میده م

اولِ غزل متعهد کامل    تیهم مثل ب   می ما اآلن، اگر دار  میفهم را ندار  نیاست، ا  نی، علتش ا فهم»   نیاو نکرد ا«

  .  میستین

. برحسب  دانم من م  دیگو را دارد، م  رادیا  نیا  ذهنمن  نیاست که ا  نیکه در غزل هم هست ا  اشاالتاز    ی

  کند  را دانش حساب م  جسم   یاریهش   دیو دانش حاصل از د  داند م  اصل  دِیرا د  د ید  نیا  ند،یب م  ها دگ یهمان 

  . دانم من م  دیگو و م

کنم.    دانم نم  دیعنوان انسان، اسمم را اصال بامن به   ، گذاشت  دانم که تو اسم من را نم  دیگو غزل هست م   در

را    مصنوع  زیچ  ی   دهم،را م    مصنوع  زیچ   نیباز هم ا  دانم م  می. اگر بودانملحظه نم   نیدر ا  کهنیا  یبرا

است نشناسد و   من که ذهن  دانم که آن م  رمیب  یز یچ  ی  دی. من بارمیگ م  شناسم،م  دانم که با همان م 

اگر    ذهنمن  نیهم خودم بفهمم که ا  ،هم تو به من کم کن   دیبا  یجور  ی  نی. پس بنابراکند آن هم قبول نم 

  وجود خواهد آورد. از خودش را به یر یحالت د  یحالت را عوض کند،  ی

 داند را نم   زیچ   نیا  عنی  ،یخبر ی غفلت و ب  عن ی، غرر  فهم، پس داد از غرر»   نیاو نکرد ا«  دیگو م  نیهم  یبرا

  رد، یبم  خواهد . نم ردیبم  دیکار با   نیا  یبرا  رد،یب  ستی که از جنس خودش ن  یزیچ   ی را بدهد،    نیا  دیکه با

است. از    ذهناز جهل من   نی. پس اردیر را بیحالت د  یاز خودش را بدهد،    حالت  ی  دیبا  کند فکر م

  است.   بزرگ بیع نیاست و ا  جسم یار ی است که هش ذهندانشِ من  تِیف یک

هستم، نگو استاد هستم، نگو مراد    ری که تو خاموش باش، نگو من پ  دیگو آخر غزل م   تیهم در ب  طور ن یو هم 

  . دیگو خاموش باش، غزل م  گنجد، خودت نگذار که در ذهن م  یرو   هستم، اسم

را هم در   تیب  نیشما ا  طورن ی ، و همدگر»  یی به فان«داد،    ر ید  را به شمع فان شمع فان  دیگو م   تیب  نیا  پس

  ١٢٧بیت  د،یدفتر سوم خواند یمثنو

  هر دم را عوض  ی بِنه بر جا پس
  غَرض  یابیز واسجدْ واقْتَرِب  تا

  ) ١٢٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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لحظه   نیعوض ا  عن ی.  میآن بذار  یجا  به   دیبا  یز یچ  د،ی ایب  رمانیگ   یزیچ   ی  گذرد لحظه که م  نیا  دیما با  پس

چ   می بذار  ی زیچ   دیبا آن  هم  د یبا  زیو  باشد،  م  طور ن یاز جنس حضور  ا  د یگو که     عن ی  د، یسجده کن   کهن یاز 

  .  دیشوب تریخداوند نزد  عنیو به او  دیبشو می تسل ای د یکن  ییفضاگشا

ب  طورن یباشد، هم  ن یاگر راست  ییفضاگشا  هر را چنان    کمان عشق»« که من    دیگو دوم غزل هم م  ت یکه در 

بشود، حرف نزند، که عقل ساکت بشود، بفهمد که اصال وجود ندارد. کمان عشق را چنان    میکه عقل عق   کشم م

بفهمد که    ذهنکه عقل ساکت بشود و بفهمد که، من   کنم  م ییفضاگشا  چنان  که  کشم م   ی چنان جد  کشم، م

  . خورد درد نمعقلش به  

  ال تُطعه واسجدْ واقْتَرِب.»  کال«

  شو.»  ی من و سجده کن و به خدا نزد  یرویپهرگز، از او  نه،«

  ) ١٩ هی)، آ٩۶سوره علق ( م،ی(قرآن کر

  . جاستن یاز ا دی ن یرا بب  تیب  نیا طورن یهم  و

  شو.   یسجده کن و به خدا نزد من و  ی رویپ ذهناز من  عن یهرگز از او  نه

  هر دم را عوض  ی بِنه بر جا پس
  غَرض  یابیز وسجدْ واقتَِرب   تا

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

  است. د یواقعاً کل هی با آن آ تیب نیا

  فهم، پس داد از غرر  نینکرد ا او
فان  شمع یرا به فاندِگر  ی  

  ) ٣١١٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

رغه به معنررجمع غ : و غرور  یخبر یغفلت و ب  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  رم، یگ م   رید   فان  زِیچ   ی  دهم را م   فان  زِ یچ  یکه من    دییبو  دیبه خودتان نگاه کن   دیی لحظه بفرما  ن یشما ا 

 د، یبه آن زنده شو  د،یحس کن  دیرا با  شما آن باق   رم؟یگ م  باق   شیجابه  رمیگ را م  فان   زیچ  ینه    کهنیا  ای

  لحظه رفت، تمام شد.   نیا ی ریگ نور دارد آن، اگر نم
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  ش یجابه   یز یلحظه رفت چ  نیکه اگر ا  شود و دوباره معلوم م   دیآ لحظۀ بعد م   ،نگذاشت   یز یچ  شی جابه  پس

هنوز    کهن یا  یبرا  ،یدرست سجده نکرد  ،ینشد  یبا او    ،ینشد  یو به خدا نزد  ینشد  میدرست تسل   نگذاشت

ندار  ا  ،یتعهدِ کامل  نم  دان م هنوز    ست،یو مهم ن  یشما جد   یبرا  زیچ  نی هنوز  را   یِ به فضا   ده و عقلَت 

   عالج  ؟کن را م   این کار  از خودت بپرس چرا  ،یریرا ب  آن   ده را نم  نیا  ست، شده که خردِ  زندگ گشوده

  کن، درست است؟  دایپ شیبرا

شمع حضور    نیا  میشمع هفتۀ گذشته را هم دوباره نشان بدهم که گفت   نیا  خواهم صحبت من م  نیپس از ا  و

مهم است؟    تیکبر  نیا  ایاست. آ  ذهنمن   میهم گفت  تیکبر   نیشمع حضور است، ا  نینشان دادن، ا  نیاست و با ا

  روشن بشود.    تیکبر  نیا  دیروشن کنم، با   راشمع حضور    نیا  توانم را من نداشته باشم نم  نیبله مهم است، اگر ا

توکل    دیبا  خورد، درد نم  بند، که عقلش به  دیبند، چار نبا  دیبفهمد چار با  د یبا  عنیروشن شدن    یبرا

بلند نشود    ها دگ ینشان بدهد، برحسبِ همان   دیکه  خودش را نبا  ، ذهنمن    عنی  تیکبر   نیبفهمد ا  تواند بند، م 

 رانیکه از د  ها دگینکند براساسِ همان  سهیرا مقا  ودشخ   اورد،یآن هستم که به لفظ در ب  ایهستم    نیمن ا  دیبو

  ن ی ا  یبرا  خورد،  درد نم  به  بذرد و دائماً متوجه باشد که مرکزش عدم است و عقلش  تَر» «از    د،یای برتر در ب

  که آن شمع حضور است روشن بند و توکل کند از مردن نترسد.  یرید شمع  یاست که 

 ن یا  ول   ،یزیچ  نیروشن کردن ا  یکه روشن بشود برا  ترسد درواقع نم  تیکبر  نیا  کشَم، ماآلن    را  تیکبر  نیا 

  سوزم،  چه روشن بشوم؟ روشن بشوم م  یکه برا  دیبوروشن نشود  اآلن    که خواهد سوخت، اگر  داند م  تیکبر

[شمع] روشن    نیکه ا  هست  نیا  یبرا  وت  شود، شمع روشن نم  نیکه ا  ی. خُوب اگر روشن نشوروم م  نیاز ب

  بشود.

 زر یداخل فر یروشن کنم بذار  خواهم ماآلن   که شمع  نیشما هم  دیهم عرض کنم، فرض کن  ریمطلب د ی 

نه روشن   شود؟ روشن م  تی کبر  ی با    ای برسد، آ  زدگخ یبه حالت    باًیتقر  ن، ییپا  دی ایب  اریحرارت بس  که درجۀ 

به درجۀ حرارت اتاق برسد که    دیای ب  میشمع هم صبر کن   نیو ا  می مصرف کن  یادی ز  یهات یکبر  دیبا  شود، نم

  . شود سرد باشد روشن نم لیخ  نیاشتعال داشته باشد، اگر ا تیقابل

سرد کننده است،    اریکه بس  یکولر  ی  لۀیوسبه   میفرض کن سرد باشد دائماً بادِ سرد هم به آن بِدَم  طورن یهم 

   ذهنمن   یوجود دارد. ما    رونیما در ب  یو حالتِ سرما  کند، نه نم  کند؟ روشنَش م   تیکبر  نیا  ای آ  م،ی دائمًا بِدَم

شمع حضور    بند،م ی چون نهم  ییفضاگشا  یما را و با    کند کرده، درد سرد م  دیرد تولد  یاد یکه مقدار ز  میدار
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  یی هاآدم  طورن یو هم   کند،م   دیسرما تول   یدرد دارد و هر درد  یادی مقدار ز  کهنیا  یچرا؟ برا  شود، روشن نم 

  دمند  هستند که سرما م یهمان کولر هان یا کنند، سرما م ن یکه دور و بر ما هستند تلق 

 ت یکبر  دیروشن نشد. شا  تی کبر  ی شمع را روشن کنم، روشن نشد، با    نیرا بِشم و ا  تیکبر  نیا  که وقت  ول

  کند؟  روشن م ی  نیکه ا مین یروشن نشد. حاال بب  را کرد، ول  شی رفت، سع  نیچرا آن لحظه از ب دیگو هم نم

  بله روشن شد.  

اول    تیسرد نبود، که با کبر   قدرنیا  کهن یا  یشمع حضور است، چرا روشن شد؟ برا  نیشمع روشن شد، ا  نیا

به درجۀ    دیشا  نیا  دمیکشم   د یبا  تیتا کبربود پنجاه   زری دوم روشنش کرد. اگر در فر  ت یذره گرمش کرد، کبر  ی

  . شد نم[شمع]، روشن  نیبه ا دمیدم . و اگر سرما را مدیرس اشتعال م

   ی در اطراف شما هست، هرلحظه شما را تحر  کنجادیدرد ا  یهاشما به خودتان؟ آدم   دیدم م  یرا چجور  سرما

ا  کنند م آتش   رانم»یب  آتش«اول    تی ب  نیا  م،یاول را که خواند  تیب  نیا  نیدرد و سرما. پس بنابرا  جادیبه 

  . دیکه شما صبر کن  ردیگ م  آتش موقع رد،یگ نم

روشن    شد به درجه حرارت اتاق گرم م  آمد م  مانْد، سه چهار ساعت م  رونیب   میگذاشت م   د یبود با  زریاگر در فر 

تا    دیخودتان. مرتب فضا باز کن   ذهنمن   طورن ی ها و هماز آدم   دیکن   زیو پره  دی صبر کن  دی. شما هم باشد م

  . دیدید ریرا فوت کنم د  نیا دیاجازه بدهخودتان به شما لطمه نزند.  ذهنمن 

اول    ت ینکند تا ب  د یخودتان، که سرما تول  ذهنمن   ای که،    از کسان  د، ی کن  ت یرا رعا  اتَقّوا»«اصطالح    جانیا  پس

ردیصورت ب .  

  هر دم را عوض  ی بِنه بر جا پس
  غَرض  یابیز واسجدْ واقتَرِب  تا

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

 د یاز جنس حضور با  زیو آن چ  میبذار  یز یچ  یآن    یجا به   میلحظه را که از دست داد  نیا  میخواه ما م   پس

باشد     قیحق   یی فضاگشا  ی باشد،    ذهنشدن به من کوچ   یباشد،    دگیاز همان  یی شناسا   ی  عن یباشد.  

باشد توأم با عمل که شما   یاانه تعهد محم و صادق  ی   کند، را صفر م  و عقلش   کند را ساکت م   ذهنکه من 

  .شود نم  یطور ! نه آن رید میو اگر نشد که حاال هست  کنم اگر شد م کهن ی. نه ادیدست به آن بزن
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شما درست نخواهد شد.    شمع حضور روشن نشود زندگ   نیکه اگر ا  دیدان است. شما م  مهم   اریکار بس  نیا 

کرد، مسائل تمام    دی مسئله حل خواه  کرد، ه  دیخواه  جادیخودتان مسئله ا  یمرتب برا  ها دگیبا همان  شما

  کرد.  دیخواه  جادیکرد، مانع ا  دیخواه جادینخواهد شد. دشمن ا

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل 

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

  
  (مثلث همانش)  ۵شل 

  
  (مثلث واهمانش)  ۶شل 

  
  م، یگفتاآلن    که  نیتعهد را، هم   نیهم  دهد هم نشان م  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣شل  [شل    نیا  خُوب،

 ۴شل [واقعاً متعهد شدم به مرکز عدم  عنیست دلم  بران شده   رانم»یب  ست دلم کآتشبران شده «اول،   تیب

  جاد یدرد ا  یاد یبوده، مقدار ز  زر یشمع من در فر  د، یصحبت با  ن یطبق ا  دانم و من م  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]

 دارم،  مرکزم را عدم نگه م   که درحال  کشد ها طول م من سرد است، من از جنس درد هستم، مدت   کردم، درونِ 
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  ت ی دو کبر  ت،یکبر  ی  ‐کردن  ییگشافضا   عن یمرکز را عدم کردن،    عن ی  دنیکش  تی کبر‐  کشَم م   تیکبر  عنی

  . رسم به درجۀ اشتعال دارم م واشیواش ی ممن است شمع من را روشن نکند ول 

مرتب متوجه    عن یرا،    ییگشافضا   نیدر روز تکرار بنم ا  شود جا که م مداومت داشته باشم و تا آن  دیپس با 

  بشوم مرکزم عدم است. 

به مرکز من   دیای صورت فکر ببه  رونیاز جهانِ ب ی زیکه اگر چ  دهد نشان م  (مثلث همانش)]  ۵شل  [شل  نیا

به   دیآ که م  یز یچ  نیا  عنی.  دیآ وجود مقضاوت و مقاومت در من به   تیبشوم دوتا خاص  دهی و من با آن همان

،  است   رفتن  ن یرا که فکر من بتواند تجسم کند از ب  یز یتجسم کند، هرچ   تواند است که فکر م  یز یمرکز من چ

  آفل است، گذرا است. 

خواهم    ذهنمن   یهابه مرکز من، من حالت   دیایآفل ب  زی ، اگر چ(مثلث همانش)]   ۵شل  [مثلث همانش    نیدر ا 

ترس  مثال خواهم  د  جانیدچار ه  د، یداشت.  د  دِیخواهم شد و    دِ ید  شود خواهد بود و خالصه م  زهایچ   دِیمن 

ا   ن یا  ،ذهنمن  در  شدن بدتر است،    م شدن بهتر است، ک   اد یکه ز  داند. م کند لحظه قضاوت م  نیاست که 

. شودتر ماست که کم  نیبدش ا  شود، م  ادی ز  دگیاست که همان  نیاست که؛ خوبش ا  نیخوب و بدش ا  نیبنابرا

مقاومت    دهد، نشان م   اتفاق دارد که ذهنتان  یلحظه    نیلحظه. ا  نیخواستن از اتفاق ا  یز یچ  عن یو مقاومت  

  .ستمین نظریلحظه ب نیمن به اتفاق ا  عنی

ا  »زندگ « بله    خواهم، نم   یز یلحظه چ  نیکه از اتفاق ا  ستین   یطورنیا   ن یا  خواهم،  لحظه م  نیرا از اتفاق 

شده گشوده   یفضا  نیلحظه مهم نباشد و ا  نیشما اتفاق ا  یبرا  د،یاسمش مقاومت است. اگر شما فضا باز کن

  است.   تیفق مو  اساس طیاصطالح آن شرابه  هان یا شود، مهم باشد، مقاومت صفر م 

(مثلث    ۵شل  [در مرکزتان هست    آفل   زیاست که چ  نیا  اش معن  دیشما مقاومت و قضاوت داشته باش  اگر

  د، یبخواه  دهد نشان مکه ذهنتان    ی زیرا از آن چ   شما زندگ  شود نم  د،یرانیب  دی توان و آتش را نم  همانش)]

د در ضمن به خدا زنده  یبخواه  زها ی از چ  دیرا از خدا نخواه   زندگ   عن ی  د یشده نخواهگشوده   ی آن موقع از فضا

  . دهد  است که ذهن نشان م  یز یاست، چرا؟ توجهتان به چ   رونیب  زیاست به چ   رونیچون توجهتان به ب  د،یبشو

عدم است و ما    مرکز   که مثلث واهمانش است،  (مثلث واهمانش)]  ۶شل  [مثلث هست    نیا  ن،یدر مقابل ا  اما

است،    نظر»  یار ی هش«است،    رت»یبص«برحسبِ عدم که واقعاً    نشیب  نیا  میکنمرکز را عدم م  که وقت   مینیب م

  . دهد به ما م یرید تی وضع  ی م،یاست که در حالت قبل نداشت د»ینور جد«
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نظر و مرکزِ عدم به ما دست    یِاریهش  نیو استفاده از ا  حالت قدردان   ی   عنی  م،یکه شر بن  دیآ م  ادمانی  ما

  ن یکه ا  نمیب م  طورن یاستفاده کنم و ممنون هستم، سپاسزار هستم و هم  نیاز هم  دیمن با  میگوم.  دهد م

  صبر الزم دارد.   ر،ییتغ

  د یکه با  م یفهم مرکز عدم، ما م   نشینور با ب  نش یبا ب  شود، باشد روشن نم   زر یکه گفتم شمع اگر در فر  طورن یهم

  . دیجد  دگیاز همان میکن ز یپره دیکه با میفهم م  طورن یو هم  شود، صبرکردن سخت نم نی. بنابرامیصبر بن

  م ی آتش را دار  م،یرانیگ اصطالح آتش را مبه   میکه ما دار   دهد م   د یو ام  دهد ها به ما قدرت محالت   ن یخُوب ا 

  د، یرو اصال به آن طرف نم  شود،  آتش روشن نم  ای   دیکن که آتش را روشن م   د یفهم  دی. شما خواه میکن روشن م

وقتتان را    د؟یکن م  یباز  دیدار   ای   دیکن کار م  دیکه واقعًا دار  دی بفهم  دیرا با  نیا.  دی ستیمتعهد ن  د،یستین   یجد

  حضور، تلف نشد.   یار ی مقدار هش ی  عنی  یز یچ  د،یگذار م  یز یلحظه چ نیا یجا به  د؟یکن تلف م

  
  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل 

  
  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل 

خداوند دائمًا به ما    ا ی  که زندگ  میفهم که ما م   (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨شل  [شل    ن یا  طورن یهم   و

صورت خودش جذب کند از  ما را به   خواهد دارد، م  تی عنوان انسان به ما توجه دارد، عنابه   عن یتوجه دارد  

به ما، ما   دیآ م  ارشمقد  ی   رانم»یگ م« لفظ    نیا  میگو که م   میدار  فهیهست و ما وظ  جذبه»«  نی، ا  ها دگ یهمان 

   به ما کم کند، حت دیبه ما کم کند، خداوند با دیبا  بله زندگ میکامال همه اوضاع را کنترل کن  میتوان نم

  . کند دارد به ما کم م م،یکن گوش م   م یداراآلن  به ما کم کنند مثل موالنا که دیعارفان با
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و    شود کار برده م به   موقع  تیعنا  نیدارد، ا  ت یها هرلحظه عناتک انسان خداوند به تک   ،زندگ   نیبنابرا  پس

و با    ها دگیخودش را جذب کند از همان  تواند که مرکز ما عدم باشد، مرکز ما عدم باشد آن م   دهد م   جهینت

را    ی زی چه چ  می فهم م  ذهنبا من   ول   میکن م   دا یپ  یرید  رت یبص  ر،ید  نشی ب  ر،ی عقل د  ی مرکز عدم ما هم  

  . میکن م  شیستا

  د؟ یپرست صورت عدم مخداوند را به  ای   دیپرست را م  جهان   نیا  یزها یکه چ  دیداننم   دیدار  نذهمن اآلن   شما 

  . دیبدان دیتوان حتماً م د،یبفهم دیتوان حتمًا م

  م ی بفهم   میتوان را هم م   نیاست. در ضمن ا   تیکبر  نیهم  یبرا  خورد، به درد م   جسم  یار ی ذهن و هش  نیا  پس

  ن ی ها نبودند ما اجسم  نیچون اگر ا  میگرفت  رونیاست، از جهان ب  موقت است، قرض  جسم   یاریهش  نیکه ا

  .  می را نداشت  یار یهش

   اجی ما احت  م، ی قرض کرد  م،یگرفت   ه یاز جهان عار  نیپس بنابرا  م،ینیب م  هان یمرکزمان برحسِب ا  م یرا گذاشت  هانیا

. پس میدار  زندگ  ای  میبه خودمان دار  اجی احت  م،ین یبب  زهایبرحسب چ  می به ما کم کند که بتوان  میبه جهان ندار

  .(مثلث ستایش با مرکز عدم)] ٨شل  [ میدیرا هم د نیا

با مرکز همانیدگ   ٧شل  [باشد    دگیمرکز ما همان  اگر کار    شیجذبه و ستا  ت،یعنا   نیا  ها)](مثلث ستایش 

عدم را    دی. شما باپرستد را م  یز یچه چاآلن    را دارد بفهمد که  ییتوانا  نیا  جسم  یار ی هش  میگفت   ول  کند نم

  ی باورمند   د، یبله فضا را باز کن   دی، نه باور را، باورمند نباش(مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨شل  [  د یبپرست

  . ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل [ دهدم   ناست که ذهن نشا یز یچ

لحظه، از اتفاق    نیدر اطراف اتفاق ا  د یکن لحظه فضا را باز م  نیمرتب که در ا  دیر یگ م  ادی   اتی اب  نیاز ا  شما 

بله از آن    د،یخواه  نم  بختخوش   دهد که ذهن نشان م  یزیآن چ   د،یخواه نم  بختخوش   ت،یهو  ، زندگ

(مثلث ستایش با مرکز   ٨شل  [کند   شده مرکز شما را عدم مگشوده   ی. آن فضا دی خواه شده مگشوده   یفضا 

تا کارش    دیصبر داشته باش  دیبا  کند، خداوند در مرکز شماست دارد کار م  ای   است که زندگ  نیا  اش معن  عدم)]

  انجام بشود. 

  ا ی   اصطالح بالندگبه  ی رویهمان ن فکان کن فکان، دست قضا و کن  میما خودمان را سپرد م ییگو اوقات م گاه

  طور ن یما را هم هم   کند باز م  ی جورکه چه  دینیب م   کند، ها را باز ماست که گل   زندگ  ییشوفا  ای   شافندگ 

  . کند باز م 
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  ذهن) (افسانه من  ٩شل 

  

  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل 

  : می خوان که م تیب  نیبا ا میاست که گفت  ذهن)] (افسانه من  ٩شل [  ذهنافسانه من  یبعد شل

  رانم یب  دلم کآتش ستشده بران
  رانمیتو بم شِیهر که او  نَمرد پ که

  ) ١٧۴۶شمس، غزل شماره وانید ،ی (مولو

ارتعاش عارفان،    نی. پس بنابراردیخداوند بم  شی پ  خواهد نم  ذهندر مرحلۀ افسانه من   ذهنمن  در معرض 

اگر   پساند.  خداوند زنده شده   تینهای ب  ایکه به خداوند، حق،    . کسانبرد کار مرا به  ابدال»«موالنا کلمۀ    گاه

را در مرکزش   ها دگیهمان ایرا  ها شدگت یهواست، هم  ادیز  لیها خ انسان نیوجود داشته باشد که از ا انسان

 ج یتدرداشته باشد به    جسم  یار ی ، قضاوت و مقاومتش برقرار باشد، هشذهن)](افسانه من   ٩شل  [نگه دارد  

  کامل بند. زندگ ای کند  زندگ تواند که چرا نم کند با ذهنش درست م  که موانع  مینیب م

هست و در زمان   جسم اشی ار یباشد چرا که هش ندهیمنتظر آ دیکند، با را زندگ زندگ  تواندلحظه نم نیا در

در    کند م  جادیا  ای   کند را تجسم م  ییهات یمرتب وضع   سازد،  هست و مرتب مسئله م   نده یگذشته و آ  یمجاز 

  بند.   خواهد نم یکار  ای کرد  شودنم  شیبرا ی کار  ای که  رون،یب

  کند  توجه م  دهد که ذهن نشان م   یز یهستند. معلوم است که دائمًا به آن چ   ذهن یها ت یوضع  ها ت یوضع  نیا

به   شرفتهیها و موانع در حالتِ پمسئله   نیآدم، و باالخره ا  ن یا  کند شده، که اصال فضا باز نمگشوده   ینه فضا 
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تبد ا  شوند م  لیدشمن  دشمن   نیو  دشمن   نیبشخص،  مسئو  مسئله   نیبله ساز،  مانع و  و  مساز   شود،  ساز 

هستند    رونیها در بکه آن   ندیب مانع، مسئله و دشمن م  یادیتعداد ز  کردن زندگ   یکند چون برا  زندگ  تواند نم

  کند.    زندگ  گذارند و نم

،  ذهن)] (افسانه من   ٩شل  [ هست    ذهنکه اسمش افسانه من   ست ذهنکال غلط است و هپروتِ من   نش یب  نیا

هر   که«  ردیخداوند بم  شِیپ  خواهد  نم ذهنمن   نی، اتو» ش یکه هر که او نَمرِد پ«  کند م   که مصرع دوم را معن

بفهمد    دیداشته باشد، با  واقعاً حواسش جمع باشد، عقل درست   اگر کس  عنی  رانم»یتو، بم  شیکه او نَمرد پ

  شود،  م  دهینام   »ی عقل جزو«که    ذهنعقل من  نیا  کند که کائنات را اداره م   یصورت انسان، در مقابل خردبه

  است.   چیه

ما را نگه    خواهد عقل بقاست، م   کهنیا  یکند و نگذارد کم بشود، برا  ادی را ز  زهایچ خواهد فقط م  یجزو  عقل

  .  خورد نم زندگ  درد دارد، زنده نگه دارد اما به 

  م یخواه م   م، یست یخودمان با  یپا   یرو   میتوانست   و از نظر مال   میجمع کرد  م،یآورد  دست  به   یزی چ  یکه ما    ن یهم

خانواده تش م، ی با همسرمان داشته باش  مان،یهابا بچه   یما خوشبخت باشد، رابطۀ خوبخانوادۀ    م،یبده   لیمثال  

امان ندارد،    گذارد، نم   ذهنمن خوب باشد و    انحالم  م،یبخند  م،یآرامش داشته باش  م،یداشته باش   شیآسا

  او.  شی پ ردیم نم که نیا ی براچرا؟ 

صورت  که به   انسان است وقت  یوجود   قتیکه درواقع حق   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [شل    نیاما ا 

ا  دیکه مرکز ما عدم با  م یدیفهم  حت  ذهنمن  امن  نی بشود و  از اجسام    و قدرت  تیو هدا  تیعقل و حس  که 

نم   نیا  م،یریگ م درد  به   خورد، به  م   تیصورت کبرحاال  م   کند عمل  فضاگشا  هرلحظه   ١٠شل  [  میشو و 

  . میده ذهنمان باشد، انجام م هی ولو برعل میده انجام م م،یشو ، متعهد م(حقیقت وجودی انسان)] 

   که وقت  نم یب م  کنم،  فضا را باز م   دارم، مرتب مرکزم را عدم نگه م  عن ی  رانم» یب  ست دلم کآتششده   بران«

است که از   نیا  اش لحظه معن  نیاتفاق ا  رشِی. پذکنم من تمام م  رش،یلحظه را با پذ  نیا  کنم، عدم م  رامرکزم  

  رش یبا پذ  ا ی  م یریبپذ  رشیلحظه را با پذ  نی. اگر اتفاق ادیکن و قضاوت نم  دی خواه نم  لحظه زندگ   نیاتفاق ا

کن از    م،ی برخورد  آفر  البا  دیآ م  جوشدم  سببیب  یِ شاد   مدت  یپس  آفر  م،یشوم   نندهیو    دا یپ  نشی ذوق 

  . میچش را م  هرلحظه مزۀ زندۀ زندگ  م،یچش را م مزۀ زندگ  م،یکن م  دایرا پ  ذائقۀ زندگ عنی. ذوق، میکن م

  .دیآ م  هانیو ا دنیاز ذائقه و چش ذوق،
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(حقیقت    ١٠شل  [انسان    یوجود   قتیدر حق   ول  داند،را نم    مزۀ زندگ  ذهن)](افسانه من   ٩شل  [  ذهنمن  نیا

فقط   فهمد، مزه عسل را م  عن یدارد،  نشیدارد و ذوق آفر  مرکزش عدم است ذوقِ زندگ  وقت وجودی انسان)] 

و چقدر خوب است آدم به خدا زنده بشود، صحبت    به خدا و زندگراجع   ذهن. من کند به عسل صحبت نمراجع 

  .شود نم ول کند م

با عدم کردنِ مرکزش، و ذهن    لحظه به زندگ   نیدر ا  قتاًیحق   شود انسان، انسان زنده م   یِوجود  قتیدر حق  اما

و    تیصورت کبررا بفهمد، به  نیا  تواند م از    می متوجه خواه  واشیواشیعمل کند  به بعد،    یحد   یشد که 

مرکز    ها دگیهمان  ییشناسا از  آن  راندن  آن   مانی ار یگرفتن هشپس ا  ی  مانی ار یگرفتن هش  ای و  آسان از  تر ها 

  .دهد را دارد به ما پس م  یاریهش  ،دگ یو هر همان  شود م

  ی زیمن چه چ   دیگو و م  دهد به ما خودش را نشان م  یهر درد   دهد، را به ما دارد پس م   اشی اریهش   یهر درد  

. درواقع  میشو ما به آن زنده م  دهد، به ما و هرچه پس م   دهد کردم و پس م  رهیاصطالح ذخرا در خودم به 

 واش یواش ی  ،ییگشا. با مرکز عدم و فضا ها دگیاست در همانرفته اآلن    م،یهست  تینهای ما، که ما ب  تِینهایب

ب  م، یریگ پس م  میدار م   ترشیهرچه  ا  م، یشوم  ترع یو وس   میشو زنده م   ترش یب  میریگ پس    ت ی نهایب  کهن یتا 

  .میشو م

از اشاالت    یبودن.    تیکبر  نیبدهم و، که اشالِ ماست در هم   حیتوض  تانیچندتا مطلب برا  دیاجازه بده  اما

ناسپاس اجرا  ما   ا  یاست. عدم کار   کهن یقانون جبران است.  به   میکن نم  یما    ی ز یچ  یلحظه    نیا  یجا که 

ما    یلحظه استفاده از خرد کل و مرکز عدم، برا  نیاست که ا  نیعبارت از ا  در مقابل زندگ  . ناسپاسمیبذار

  .  میکن مقدور است و ما نم

  : میخوان را م  تیسه ب نیا نیبنابرا پس

  تو و فراموش  ناسپاس
  تو نوشنآورد آن عسل ادی

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

  آن راه، بر تو بسته شد  الجرم 
  دلِ اهل دل، از تو خسته شد  چون

  ) ٣١١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  و استغْفار کن  ابیدر زودِشان
  زار کن  یها هیگر  یابر  همچو

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

  ر ی: ناچار، ناگزجرمال

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

را بلد    و قدرشناس  ی گزارسپاس   ذهنمن .  میکن م  دای پ  جسم  ی اریهش   م،یشو کار مما فراموش    ذهنمن   در

   ناسپاس   دهد، که ذهن نشان م  ی زیخواستن آن چ  لحظه و زندگ  نیدر ا  ذهنو کال استفاده از عقل من   ستین

ا عقل ما بشود و ما از آن استفاده    تواند عقل خداوند م   ای عقل کل    ،ییلحظه با فضاگشا  نیاست، چرا؟ در 

  است.   ناسپاس نیا م، یکن نم

  د یآ م  جوشد گفت از اعماق ما م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [شل    نیدر ااآلن    که  سببیب  یِ شاد   از

 شود  گرفته م   ها دگ یکه از همان   ییها عوضش خوش  م،ی کن آن ضلع باال، استفاده نم  سبب،یب  یِ شاد  نیباال، هم

کند   به ما ارائه ماآلن    را که زندگ  یز یاست. چ  ناسپاس  نی. امیکن استفاده م   ذهن)] (افسانه من   ٩شل  [

. و به ما عسل  می کن و مرکز عدم، از آن استفاده نم  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [بازشده    یصورت فضابه

داده   دهد، م ما عسل  اولِبه  از چند ساِل  ما عسل    مینشده بود  دهیطور کامل همانبه   وقت  ، زندگ  است.  به 

  . می هست  باشد که ما از جنس زندگ ادمانی دیاست. عسل از روز اَلَست هم باداده

که مقدور است    جاتا آن   ذهن. و با فهم من میکه ما ناسپاس هست  م یفهم را م  یزی چ  یاآلن    ما   نیبنابرا  پس

.  میکه ما ناسپاس هست  م یفهم م  م،یدرک کن  میتوان گرچه که نم   م،یفهم و م   م یآورجا م را به   ی مراسم سپاسزار

درست    عنیناچار راه بر تو بسته شد،    به  دیگو . ممیری گ را م  مان ناسپاس  یجا که مقدور است، جلو و تا آن

   ینزد  ای  است،دهینم کش  شود، روشن نم  ایما    یهاتیکبر   م،یوشن کنشمع را ر   میخواه م  میدار  تیاست که کبر

  .شود چراغ روشن نم  میکن م

 فهمند،  م  یاعده   ی. شوند متوجه نم  ییهرچه هم بو  ستند،یباغ ن ن یهستند اصال در ا یاعده   ی. میفهم م

  ی اعده  ی.  شود است روشن نم  خی  شمع، ول  زنند م  شود روشن م  تیکبر  عنیشمع را روشن کنند.    توانند نم

نم  تیهم اصال کبر  ت یو کبر  تیهم هستند دنبال کبر  یاعده    ی.  داردنم    زنند م    روشن کنند، ه  توانند را 

  ها  دگیبا همان  تیکبر  نیهم  کنند را روشن بنند، فکر م  یریشمع د  دیبا  دانندنم   ستند،یروشن کردن هم ن 
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  م ی. ما آمدردیمورد توجه مردم  قرار ب  اش طاووس  تی خودش را مطرح کند، با القاب مختلف با آن خاص   دیبا

  . طورنیا ستیکنند، ن دییتأ اما ر رانیکه د

  شدند، هرچقدر   دیمثل موالنا از ما ناام   ییهادلِ اهل دل، آدم   کهن یا  یالجرم راه بر ما بسته شد، چرا؟ برا  پس

  : جهیدرنت م،یگفتند ما گوش نکرد

  د یگو ماآلن    .میدان ما م  د،یفهم شما نم   میشد. ما به اهل دل گفت  زخم   عن ی،  «دلِ اهل دل، از تو خسته شد» 

  . یبرگرد توان برگرد، پس با ذهن هم م 

شو، فضا باز کن،    ف یلط، توبه کن، برگرد معذرت بخواه و شروع کن به کار،  و استغْفار کن»  ابیدر  زوِدشان«

  کند.  انیاز تو خودش را ب بذار زندگ 

  : تیب  نیا طورن یهم  و

  ما بسته است روزنِ دل  ناسپاس ز
  گفت که انسان لربِه َلنود یخدا

  ) ٩١۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

روشن    ی برا  میاستفاده کن   می توان . ما از ذهنمان نمشود ماست که شمع روشن نم   خاطر ناسپاس به   نیبنابرا  پس

نم نور  است،  بسته  دل  روزنِ  شمع.  ادیآ کردن  ا  روزن  یاست که    نیا  لیتمث   نی.  به  نور    نیهست  خانه 

نم  ارانهیهش  است،ده یتاب را  گفته   میباز کن   میتوان روزن  خداوند  و  بتابد  نور  به  که  نسبت  انسان  است که 

  :  میبارها خواند ات،ی شش سورۀ عاد ۀیآ   نیهست، هم  هیآ ی نیپروردگارش ناسپاس هست و ا

  االْنسانَ لربِه لَنود.»  انَّ«

  ناسپاس است.»  ارینسبت به پروردگارش بس آدم   همانا«

  ) ۶ ۀی)، آ١٠٠(  اتی سورۀ عاد م،ی(قرآن کر

و   د یکار ببررا به  ذهنو عقل من   جسم  یاری هش  دیهست  لیمتما  شتریلحظه ب  نیکه ا  دیاز خودتان بپرس  شما 

باش   جاناتی و ه  دیبترس   د، ینگران بشو ا  د، یذهن داشته  ناسپاس هست  نیکه در  باز    ای .  دیصورت  را  نَه، فضا 

بشوم، چرا    م یتسل  توانم است، من که م  سریو مرکز عدم م  ییگشامن که ابزار فضا   ی که برا  دیی گو م  د، یکن م

  ن ینخواه، چرا من از ا   زندگ دهد که ذهنت نشان م  یزی از چ  ندیگو به من که م   دهم؟ را انجام نم  می عمل تسل
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نم  خواهم؟ م  تیهو  خواهم؟  م   زندگ باز  اطرافش  را  ن   دانم، اگر م   کنم؟ من چرا فضا  در    ستمیچرا صادق 

    کنم؟ چرا اصال عمل نم   ایعملم؟ 

  ی خدا«به خداوند است.     خداوند، ناسپاس   ای   و استفاده از خرد زندگ  ییگشااستفاده از ابزار فضا   عدم  پس

انسان به    . وقتریدنَه به هم   د،ی، توجه کن نسبت به پروردگارش»  همانا آدم«،  گفت که انسان لربِه لَنود» 

هم به  است،  ناسپاس  اگر    ریدپروردگارش  است.  ناسپاس  نظر و چشمانِ    فِی لط  یِاریزار هش سپاس  ماهم 

  .کند ما را هم ثابت م یادبی ب نیبرحسب عدم است، درواقع هم دنیکه د م،یستیخداگونه ن

که تمام    یگذار . عقل خدا را م کن خودت را قبول م  دِ ید  ،ی گذار خدا را م  دیلحظه د  نیا  کهن یا  عنی  یادبیب

  ها  دگیهمان  یکه چجور   دیگو  که فقط م   یداراست برم  ذهنعقل خودت را که مالِ من   کند، کائنات را اداره م

به من چرا    کهن یبد است، و قضاوتِ ا  ن یخوب است ا  ن یبد است، ا  ن یخوب است ا  ن یکرد؟! ا  ادی ز  شود را م 

  :  طورن یلحظه کار دارم. و هم نیمن با اتفاق ا  دهد؟ نم زندگ

  بود شُوم و شَنار  یشُر یب زآنکه
  را در قَعِر نار  شُر یب بردم

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

  در کار کن  ،کنتوکل م  گر 
  بر جبار کن  هی کن، پس تک  کشت

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

  : ننگ و عار، شوم و زشتنار شَ
  آتش  ی نار: ژرفا قَعرِ

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     
درد،    یژرفا    عنیآتش،   یژرفا عنینار:    قَعرِ .  ننگ و عار، شوم و زشت  عن ی:  شَنار  د،ینیب که م  طورن یهم   بله،

  ... یشُری. پس بدیآ که از ذهن ما م ییدردها عنی

   ذهنکه مال من   یشریب  دیگو . م میگذر آن م  یاز رو  ی طور ن یشر و صبر، هم  میهست در شل، ما دار  ادتانی

بد  افتد،  اتفاقات بد م  عن یاست شوم است   ب  میشو م   منیما دچار  ننگ است،  فهم     عنی   یشریو  از  ما 

  . رود دردها م اقتا اعم  شریب میدان م کهن یا یبرا م، یکن ذهنمان استفاده نم
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استفاده    د یبا  ن یاز ا  ، به مرکز عدم و خرد زندگ  یابیدستو    یی ما گذاشته فضاگشا  ار ی در اخت   که زندگ  یابزار

آن    ،کن تو هست استفاده نم   یکه برا  ییابزارها  عنیمعنا    یدر    یشری . بمیهست  شری ب  میکن اگر نم   م،ی کن

  که به ضررت هست.   کناستفاده م  ییاز ابزارها موقع

کن بو    ییفضاگشا  در کار کن»«نباشه آقا توکل دارم، نه،    ذهن   کن اگر توکل م   » کن گر توکل م«  دیگو م

عقل   نیو عقلش، به ا  ذهنمن   یجا و من به   کند من را درست م  زندگ   ست، شده عقل زندگگشوده  یفضا 

  . دیرا فهم  نیا شود با ذهن هم م  کند، و آن درست م  کنمم  هیتک  کنم، توکل م  زندگ

جبار درواقع نام خداوند است و    بر جبار کن»  هیتک «فضا را باز کن از آن فضا فکر کن عمل کن،    کن»  کشت«

جبرِ     یجبر دو جور است:     ول  م،یکن خُرده صحبت م   ی به جبر  هست که، که امروز راجع    معن  نیجبار به ا

چ   ذهن تَنبالن است که مال من  ااست؛    ان جه  نیا  یزها یاست، درواقع جبرِ  جسم هستند، اجسام    هانی چون 

  اند.کرده  لیبودن را بر ما تحم رییتغرقابل یهستند، جبرِ غ رییتغ رقابلیغ

  ر یی که تغ  گردد دنبال بهانه م  کهن یا  یجبِر تنبالن هم دارد، برا  ند،یب دارد برحسبِ اجسام م   ذهنمن   هرکس

  ت ی نهایذهن به ب  تِیحضور، و از محدود  ی اریکند به هش  ر ییتغ   ذهناز من   تواند که نم  کند فکر م  نکند. هرکس

  جبر است. نیبشود، ا لیخدا تبد

  تِ ی محدود  نیما را از ا  خواهد خداوند م  عنیجبار   جانی. در ازند به جبرِ مثل جان هم حرف م موالنا راجع   اما

  ر ییتغ   میما در ذهنمان دار  که حالت  نیجبر است. ا  نیا  خودش زنده کند و   تینهاینجات بدهد بِبرد به ب  ذهنمن 

امروز در   م،ی بن  دیکه نبا  میاکرده   لیتحم   جسم   یار یاست که خودمان به خودمان با هش  ی جبر  نیا  م، یکن نم

  :دیگو م  ت،یب نیهم م،ی کن مورد هم صحبت م نیا

  
  و صبر شُر یب هر که مانْد از کاهل

  جبر  یِپا ردی داند که گ  نیهم او
  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  که جبر آورد، خود رنجور کرد   هر 
  در گور کرد اش،یهمان رنجور تا

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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   : تنبلاهل ک

  مار ی : برنجور
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

شر و  «  دین یو صبر شد، بب   شری مرکزش بدر    زهایچ  ییایپوی ب  ای و عدم حرکت     و تنبل    دراثرِ سست  هرکس

که   داند را م  نیشر و صبر مهم است. او فقط ا  می بفهم  میتوان چقدر مهم است، حداقل ما با ذهنمان م   صبر»

بهانه دارند،   ذهن. مردم در من کنم نم  رییمن تغ  دیبو   عنیبشود    یبشود، جبر   یجبر   عن ی  رد یجبر را ب  یپا

اصال    گذارد، جامعه نم   گذارند، نم   گذارند، مقامات نم  گذارد، نم  سمیرئ  گذارند، آقا ژِنِ من خراب است، نم 

کردند، من    تیام بد بوده، پدر و مادرم هم ژِنشان بد بود هم من را بد تربوجود ندارد، خانواده   رییتغ  یبرا  نهی زم

  جبرِ درواقع منبالن است.  نیباشم! ا جورن یهم  دیبا

او را   ذهنمن   ضی مر ن یهم  شود، م  ذهنمن  ضِ ی چرا؟ مر کند، م  ض یخودش را مر   اورد ی جبر ب  هرکس دیگو م

  م ی مهم است که شر و صبر داشته باش  م،یدار  دگ یهمان   میکه گرچه که ذهن دار  میفهم . پس ما مکند در گور م

فکر    نی هم  دیهم نبا  کسچی. ه کنم نم  ر ییکه من تغ   دیبو  دینبا  کسچ یه   عنی  م،یری جبر را نگ  یپا   وجهچ یهو به

  کنم،  است، همان فکر را م  وانگ ید  نیو بهبود اوضاع را داشته باشد، ا  رییعمل را بند، انتظارِ تغ   نیرا بند هم 

  ی ر یعقل د   ی  کند،  فضا را باز م  رید   ی   ول  درست بشود.  ام توقع دارم که زندگ   ول  کنم همان عمل را م 

  د ی جد  زیچ    ی  دهد، م   ید یمحصول جد  ی  کند،  م  ی د یعمل جد   ی  د،یآ م   یدیفکر جد  ی   د،یآ کار مبه

  ت،یدو ب نیا طورن یهم و. رونشیهم دورنش هم ب ندیب م

  ست جبر را که بس ته نیکن ا ترک 
  ست یسِر سِر جبر چ بدان تا

  ) ٣١٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جبِر جمع منبالن  نیکن ا ترک 
  از آن جبِر چو جان  یابیخبر  تا

  ) ٣١٨٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

لمار ی: تنبل، کاهل، بنب  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  .ذهنمن   عنی کاری تنبل، کاهل، ب عنیتنبالن، منبل   عنی منبالن 
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  م، یشو م  ای پو  م،یشو تُند م   شود، مرکز عدم م   میکن کند است. فضا را باز م  کهنیا  ی کاهل؟ برا  مییگو م   چرا

  د ی کن همان فکر را عمل م   د، ینیآفر فکر را شما م   د،یآ م  دیشده فکر جدگشوده   یاز فضا   م،یدار  رییبه تغ  لیم

  .دیآ م  دیجد  زِیچ

  م، یداد  حیتوضاآلن    نیاست، هم  رییتغرقابلیغ  ندیگو دارند که م  ی. جبرکنند را تکرار م  میقد  یفکرها   منبالن

  ن یا  دیگو . م کند هم نم  یر ییو تغ   پوسد جا مآن   رد، یم باشد باالخره در قبِر ذهنش م   یطور ن یا  یگفت اگر  

را    ن یاست که ا  نیجبر است؟ بله! سرش ا  ن ی. استیجبر چ  رِکه سرِ س  است، تا بدان  خال  نیجبر را ترک کن ا

  ن ی است، با ا  تیکبر   نیا  است که بفهم   نیبند. سرش ا  لیبدهد به خودش تبد  ریی آن جبار تو را تغ   ، رها کن

  .  ستی ن  ذهنتو من  ست،یکار ن  تِینها ذهنمن   نی. ارا روشن کن  یریشمع د ی دیبا

  ر ییتنبل هستند، تغ  ، ذهن  ی هاهستند من   ادی که منبالن ز  شود پس معلوم م   منبالن»جبرِ جمع    نیکن ا  ترک«

  ا ی مثل موالنا   عارف  یکه   کنند جبر هستند فضا را باز نم  رِی. زشوند دچار خرافات م  آن موقع  . بعدکنند نم

فالن   دانمدست بزنم، نم  ییجا  یکه بروم به    ستندموقع دچار خرافات هها کم کند، آن به آن   خود زندگ

  جبر را رها کن.   ن ی. پس اشود نم  یز یچون چبدهد، هم   ر ییمان بروم، در فالن زمان دعا کنم، خداوند من را تغ 

  ر ید  ی  د،ی فهمماآلن    که شما   زهایچ   نیبا فهم هم  ماست با زندگ  یِهمار  یما،    رییتغ  یعامل برا  تنها

که مرتب درد به ما فوت    ییها. مثال آدممیها دور بشومضر است از آن  ییزهایچ  چه   کهن یعمل است و دانستن ا

  ست؟ یعارفان چ   ست؟ یموالنا چ   ندیگو م   کنند، مهمان جادوگران هستند که مرتب ما را سرد    هان یا  کنند م

 ر ییها تغآن   دینیب کرد؟ م   ریی تغ   شود مر م  ، ذهنمن   ، جسم   یِار ی هش  ن یهم  ست؟یعشق چ   ست؟یچ   لیتبد

  . دی کن ی دور هان یشما از ا رند،یم در ذهنشان م واشیواش ی کنند نم

  ا ی   دیتماشا کن  ونیبرنامۀ تلوز  ی   ای   دیبخوان  یکتاب  ی   ای   دیبشو  قیآدم رف    یچه شما با    ن، یقر  میدان م  ما

  ن یشما اثر دارد. ا  یرو   هان یا  د،یرا تماشا کن  ییزهایچجا  آن    )شبۀ اجتماع  ای(رسانه    social mediaبه    دیبرو

جاست،  تماشا کنم؟ درست است که آن   دیرا من نبا  یز یچچه    دین یبب  دیشماست از فهمتان استفاده کن  فۀیوظ

 ضرر دارد؟ چه   ی زیچ   چه   دی کن  دایضرر دارد و پ  دانم م کهنیا  ی برا  کنم؛ کنم تماشا کنم، نم  ی کل  توانم من م 

  کند؟  وقت را تلف م یز یچچه   کند؟ سرد م  یز یچ

دارم    ای   گذارم بذارم، ُخوب عوض بذار. ُخوب دارم م  یز یچ   ی   این لحظه  یجا به  خواهم من م  د ییگو م  شما 

اول    تیدارد که ب  چالش   شخص شماست. هرکس  یاست، چالش برا  چالش   ی  نی! اکنم؟ وقتم را تلف م 
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م  را  دلم کآتشبران شده«:  دیگو همان  هرکس  نیا  ،رانم» یب  ست  نم   چالش  من  را    توانم است.  شما  آتشِ 

ِرانمیب.  

صحبت کنم تا آتشِ مرا    کسفالن   ای صحبت کنم    ی من زنگ بزنم با شهباز  دییهم جزوِ خرافات است بو  نیا

دیمن، آخِر سر آتش را شما با  یها. نه! چه موالنا باشد چه صحبت راندیب  و خوِد زندگ   دیران یب،  عنی    شما

  . دیبن  ی همار دروندر  با زندگ د یبشود که بتوان عیفکرتان برود باال وس قدرنیا دیبا

     بخش اول انيپا   
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درست     ذهنمن   ی تا حاال، فقط    میاموضوع توجه نکرده   نیاگر به ا  م،یکه ما ناسپاس هست  می متوجه شد  پس

موضوع را در خودمان    نیا  دیبا  م،یحتماً ناسپاس هست  م،یانکرده   ن یرا درست بازب  مان ذهنهنوز من   میاکرده 

معرض    ، اجرا کنم، به ح بدهم، بفهمم یبه خودم توض  کنم  م  تیرعا  یکه من قانون جبران را چجور  میحل کن

من گذاشته و    اریلحظه که عقلش را در اخت   نیخودم، و از خداوند سپاسزار باشم در ا  یبذارم برا  شینما

هستم، اگر   رییقابل تغ  دانم کنم، من م  یکه تا حاال استفاده نکردم و از جبر تنبالن دور معذرت بخواهم از اين 

زنده خواهد شد؟ پس من جبر تنبالن    یخداوند چجور   تیو ابد  تینهای به ب  ذهنمن نینباشم پس ا  رییقابل تغ

به حرف    دهم، ها گوش نمبه حرف آن   ای   خوانم ها را نمآن   کنم، برخاست نموبا تنبالن هم نشست  رم،یپذ را نم

  :دیگو شعر را م   نی. که ادهم موالنا گوش م 

  ست جبر را که بس ته نیکن ا ترک 
  ست ی سرِ جبر چسر بدان تا

  ) ٣١٨٧ تیمثنوى، دفتر پنجم، ب ،ی (مولو

  جبِر جمع منبالن  نیکن ا ترک 
  از آن جبِر چو جان  یابیخبر  تا

  ) ٣١٨٨ تیمثنوى، دفتر پنجم، ب ،ی (مولو

»ِرس   «ِرعنیخود خداوند است    س  ذهنمن   نیا   ت یکبر  کهن یا  یبرا  ده؟یآفر  چه   ی صورت جبر است برارا که به  

  ی ر ید  یاریهش  ینشان    ذهنمن   نی. اصال همنمیاصطالح ببرا من به  یرید  یاریهش  ی  کهنیا  یبشود، برا

 م یدان هست که ما م  یرید یاریهش   ی  رید  یجا   یپس    کند م  رییتغ  ه  میدان است، ما م   هیست که ساا

  ی اریبا هش  کهنیا  یچرا؟ برا  ،شم ینیب ما نم   است ول  تر یاز رگ گردن به ما نزد  ندیگو م  نیمنابع د  حت

هستم، من خودم را   رییلحظه من قابل تغ  نیدر ا  دیبو   کس. هر میرو بار جبر نم   ری ! زمی نیبب   میخواه  م   جسم

  اول را بخواند.  تیبدهم، ب رییتغ  خواهم م

فعال    آتش عشق است ول  نی در خودم روشن کنم و ا  آتش  یمتعهد شدم    ،گرفتم  می ، تصمست دلم»هشد  برآن«

اما ببروشن نشده ها موقع   بعض  میشو ها موفق مموقع   بعض  م،یکن عمل م  ذهنما چون با من   نيدی است. 

  م، یموفق نشو  م یو اگر به هدف نرس  م،یخودمان خودمان را موفق کن  میتوان که ما م   م یکن عادت م  م،یشو نم

  . میشو م  دیناام
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  د یناام   یامرحله   یراه، در    نیدر ا  دیآ که م   کسبخوانم که تقريباً هر  تانیبرا  خواهم م   تیسه ب‐امروز با دو  

  دگ یهمان   م،یدار  ذهنکه من   می کن شروع م  یی کار خواهد کرد. ما از جا  ذهنبا من   که ن یا  یخواهد شد، چرا؟ برا

کار    تان ذهنکه با من   میهزار سال هم بو  نمیمن بنش  جان یا  سپ.  میکن کار م  میو با آن دار  میدرد دار  م،یدار

  کرد.  د یکار خواه تان ذهنشما با من دانم من م د،ینکن

م  مثال ن است نکن  دیکن   تیقانون جبران را رعا  مییگوزار باش  د،یممنم   دیسپاسناسپاس م  د،یشو دیشو .

خواهد    جاد یمرکزتان از جنس درد است، مرتب درد ا  کهن یا  ی برا  د ینکن  دیتوان نم  د، ینکن  جادیدرد ا  م ییگو م

  ی اد یو مقدار ز  ست دگ یخودش از جنس همان   ،نذهباالخره من   دییدروغ نگو  د،ینفاق نداشته باش  مییگو کرد. م

  بند.  خواهد  م ن یرا، ا  این کار دی نکن مییدرد، هرچه هم بو

همان   جنس  از  که  ما  م   ستا   دگیمرکز  است  درد  برا  خواهدو  و  پخش کند  و  ذره  ریز  نی هم  یدرد  بين 

  ا ی  م یکن م  ت یاست، رعا  هم با معن  لی که خ  اتَّقوا» «آن لفظ  یا    ، را  زیپره  ن یما ا  ایگرفتن خودمان که آ نورافکن 

  ن یهم   نیا  رم؟یخودم را ب  یجلو   توانم م  نم  ،ذهنبنم که من را ببرد به من  یکار بد   ی  میآ م   نه؟ وقت

  است.   زیپره

آقا ما ده    ندیگو نشوند. م  دیناام  ییجا  یها اشتباه نکنند، راه را غلط نروند و  که آدم  شودنم  نیبنابرا  پس

  . شود م  دیدارد ناام  عن ی  م،ی شانس هستما بد   ای  کند کار نم  زیچ   نیا  ای   م،یدینرس   جاچ یه   ،میکن سال است کار م 

آن   شما به  رس اگر  مرحله   دیبدان  د،یدیجا  زد  کهن یا  یبرا  د،یهست  یاکه خوب  را  من   دیزورتان  حاال    ،ذهنبا 

.  دیعمل کرد  ذهنبا من   کهن یا  یچرا نشد؟ برا  دان نشد، م  توانم، نم   ر یدکه    دیی بو  واشیواش ی  د یخواه م

ا  دیقبوالن به خودتان ب  شود م  د،یشو م  دیناام  دیدار  دیحاال شما نرم شد با    ، حاال که نتوانستم  رید  ن یبعد از 

نکنم  ذهنمن  م   ول   .عمل  م  د،یشد  مرادیب  وقت  د، ینشو  دیناام  دیگو موالنا  ب  دیگو عاشقان    ی هامراد یاز 

  ر،ید  شوند اصال نم   مدت  یپس از    شوند موفق م   شوند  مرتب موفق م  ه  شوند، خودشان متوجه خدا م

  چرا؟  

  د ی زن م  ی به هر در   د، یشوموفق نم   ریرفت حاال د  ادتانی  ر یبعد د  د یکم کرد شما موفق بشو  زندگ   مدت   ی

  ی ر ید  یرو ین   ی! بله، قرار بود شما متوجه  میشد موفق م  م یشد پس آخر ما که داشت  چ  شود، که نم  دینیب م

   من خودم بلد هستم، حت  کنم، خودم دارم م   گفتاَش  ! همهدیکه نشد  ،ذهنمن   یرویاز ن   ر یغ  دیدر خودتان بشو
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  د،یده ها را گوش نمحرف   نی من خودم بلد هستم و همۀ ا  دییگو شما آخر سر م   جا،ن یا  میکن همه صحبت م  نیا

  . گذارد نم تانذهنمن 

  موال» «که شما متوجه    دهیآن مرحله رس   د،یقهر نکن  دیشد  مرادیب  شد، وقت   دیخواه  مرادی که ب  دیبدان  ول 

  دست او.  دیو فرمان را بده د یبشو متوجه زندگ ،دی متوجه خداوند بشو ،دیبشو

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِخبر گشتند از موال با

  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةتخُفَّ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  لشر شرویپ شآهنگ،یپ قَالووز: 
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
درست در    ها»ی مرادی ب«از    د،یبه او زنده بشو  دیکه متعهد شد  د یآن انسان باش  د، یاگر شما عاشق باش    عنی

  ن ییفکر من را تع   دیعمل کند او با  دیهم وجود دارد! و او با  ییخدا  یکه بابا    دیشو متوجه م  ید یمرحلۀ ناام 

  گفت  ذهنم م  ای  خواستمم   یز یچ  داد م  نشانکه ذهنم    ی ز یچاز آن    دینبا  کردم، م  ییفضاگشا  دیکند من با

قاط با هم  را  ه  چار کن! من دوتا  ا  چیکردم،  ا  یهاحرف   نی موقع  من  مشاور  نکردم،  فراموش  را    ن ی ذهنم 

من گفتم خودم هم بلد هستم، باالخره ما هم    درست است که موالنا گفت ول  عمل کردم.  نیبوده با ا  امذهنمن 

  ی گوش کرد که! خودم هم بلد هستم. برا   شود اَش به موالنا نمکه، همه   ست ین  ی طور  نیا  م، ی بلد هست  یز یچ  ی

  .شود  م  دیآدم ناام یمرادی، در بیمرادی ب دیگو م  نیهم

اندازۀ کاف کار نکردی، سع نکردی، کوشش  به   ،ینکرد  سع  اندازۀ کافاست و بهبهشت    یراهنما   نیا  دیگو م

 پارامتری که از اول باید م آوردی  نکردی و درست عمل نکردی، حاال درست کن، حاال فضاگشایی کن. حاال ی

 ر یبهشت ز  عنی  اْلجنَّة»فَّت ح«   دیگو م  نیهم  یرامرکِز عدم است. ب  ست، و آن خودِ زندگ  اوریباآلن    ،نیاوردی 

و    دنیدرد کش   ، آوردِن خرِد زندگ  ،ییگشاشده مستلزم تأمل و فضا گشوده   ی فضا  نی ا  هاست، ها و سخت کوشش 

  هست.   ادی ز یها زیپره

  را بشنو:   ثیحد نیا دیگو م
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  النَّار بِالشَّهواتِ.» وحفَّتِ الْجنَُّة بِالْمارِه «قال رسول اله: حفَّتِ 

  است و دوزخ در شهوات.» شده دهیچ ی پ ماتی و نامال ها رسولِ خدا فرمود: بهشت در سخت« 

  ی) نبو  ثیحد(

آسان  ذهنمن   ها، آسان  عنی  م  رود م  ها دنبال  من  من  دانم، و  با   ذهناصال   فکرعمل    عنیکردن  کردن، 

مخَرب است. خرد    ذهنمن   ی هاروش   ،ذهنمن   ی هاچه؟ خواسته   عنی شهوت    ییبو   خواه شهوت، اگر م 

هست که ما آن را    تناهیال  یفضا   یاآلن    است قضيه،  ی طورن یا  عنیمقاومت،    ی . ما  زدیر در آن نم  زندگ

  چرا؟  م،ینیب نم

که ذهن نشان    یزیچ  توجهمان از آن   ترش ی. هرچه بمی نیب م  دهد که ذهنمان نشان م  ی زیچ  آن   کهنیا  یبرا 

. میشو فضا گشوده بشود گذاشته بشود، ما خردمندتر م   نیا  ی کنده بشود، کنده بشود، کنده بشود، و رو  دهد م

  ی سر   ی  م یشد  ما شرط   کهن یا  ی بِبرند، برا  میتوجهمان را نگذار    ه  ،م یبن   سخت است که ما ه  این کار   ول

  .میبر کار مکه دائماً به میدار یدانش اتومات  یما   عنی شود انجام م  یکارها در ما اتومات

از   کنم، م ییگشالحظه فضا  نیکه ا معن نیهستم، به ا که من سپاسزار زندگ دی ها باشمواظب آن  دیشما با 

چه    دهد، که ذهن من نشان م   یزیچاز آن    کنم م  کنم، استفاده م   شده و خرد زندگگشوده   یابزارِ فضا   نیا

در آن    روم، دهد و من با حرص دنبالش م که نشان م  یز یچ  بخواهد عقلش باشد دستوراتش باشد، چه آن 

شده، من  باز   یبه خودم به فضا   رود توجهم م   کنم، به آن توجه نم  عنی  کنم چه از آن مپس هر   .ستین  زندگ

جبر   ریز  اگر کس  ید یناام  ،ی د یو ناام  شود، م  دیرا نکند ناام   این کار   . پس اگر کس کنم دارم درست کار م

  د یگو م  کند م   قالووز بهشت»«را    یمرادیرا ب  ید یناام  نیا  رید   ینشد، نتوانستم.    رد،یم م  رید  رود باشد م

  : دیتوجه کن تیدو ب نیبرگردم کار کنم، به ا خواهم که من م

  گر؟ چارهچه چاره جز پناه  پس
  نظر رشیمس و، اکس یدیناام

  ) ٣٣٨۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دیاو نه  شِیبه پ  هایدیناام
  د یجه رونی ب دوایز دردِ ب تا

  ) ٣٣٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بخشات ی شربتِ ح  ا،یم ی : ک ریکسا  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  ی گر از فضا گر، چاره به چاره   م یپس پناه ببر  م؟ یموفق بشو  مان ذهنبا من   م یتواننم    وقت  م یچه چاره دار  پس

   نظر است. وقت   رشیاست، اکس  تیمس است، همان کبر  ،ید ی. ناام شودم  دهید   زندگ   لۀیوسشده بهگشوده

م  باز  را  پ  یاریبه هش  د،یکن فضا  است، فضا   ،ذهنمن  ،جسم  یِار ی. پس هشدی کن م  داینظر دست    ی مس 

  مس، طال بشود.  نیبخورد به ا دینظر با نیاست، که ا ریشده نظر است که اکسگشوده

  د، یاو نه  شیشده به پگشوده  یرا با فضا  ید ی. ناامخدا، زندگ  عنیاو، او    شیپ  دی را ببر  ید یناام  دیگو پس م

ده سال وقت    دییای . حاال شما نتوانم نم  ذهنبه من ثابت شد که با من   ام، ذهنمن نتوانستم خودم با من  دییبو

با من   د یتا بفهم  دیتلف کن  من زرنگ    دیی. ده سال طول نکشد، بودیری ب  ادیاآلن    ن یهم  شود، نم   ذهنکه 

  چ یه  دهم، قانون جبران هم انجام نم  کنم، هستم، من از گنج حضور استفاده م   یریآدم د  ی هستم، من  

  نشد.   دینیب را من ثابت خواهم کرد، آخرسر م  نی همه نوکر من هستند، ا کنم، نم کسچ یهم به ه خدمت

  ست یبه ضررت تمام شد، ب  ، یکرد    . هرچه زرنگیدادم   د یبا  ی ریگ که م  یااندازهبه  ، یداد م  سیسرو  دیشما با

هرلحظه عوض بذار. پس    یجارا که به ما گفت به   این کار که نکن   ریب ادی سال عمرت رفت، خُوب از موالنا 

  زهاست، یو جبرش که جبر چ  ذهنمن   یدوای دردِ ب  نیشده، تا از اگشوده   یبا فضا   د،یاو نه   ش یرا به پ  های د یناام

که صددرصد نه    ،یشد   دیقسمت است، که اگر ناام  نیهم بخوانم، دوباره مربوط به ا  تیچند ب  نی. ادیجه   رونیب

  د یخواه  یی جا  یشد،    دیموفق نخواه   عنیشد،    دی خواه  دیصددرصد ناام   ، کن   رکا   ذهن نودونُه درصد، اگر با من 

   کم است، قاط   و صداقت هست ول   و سادگ   است که صاف   نیاست، علتش ا  خود یمن ب  ی هااین کار  گفت که

  است و

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

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

  پسر یجبه بشاف ا ،خواه  روح
  زود سر یاز آن صفوت برآر  تا

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

  طلب آنکه شد صفوت  صوف  هست
  و دب  اطیاز لباسِ صوف و خ نه

  ) ٣۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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آسانسری :   
   سخت: عسر

    دی: ناام سیِآ
  : مرگ ممات

  ش یآسا  ،: آسودگروح
  بر تن کنند، خرقه  رید یها جامه   یگشاد و بلند که رو  ۀ: جامجبه

  دهیو برگز زهی: خالص، پاکصفوت
  در جامه  : کهنگدب

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     
  ،  مرگ؛ روح: آسودگ عنیممات   د؛یناام عنی سیِآ ؛سخت  عنیعسر  ؛آسان عنی سریلغات هست.  نیا خُوب

  ده؛ یبرگز  زه،یخالص، پاک  عن یاست؛ صفوت     ذهنمن   ۀاصطالح خرق به   جان یگشاد، در ا  ۀجام   ن یجبه هم  ش؛یآسا

  در جامه.   کهنگ عن یدب 

نباش؛   دیمباش، ناام   سیِ. آست با سخت   آسان  عنی  سر یبا عسر است،    سری  دیگو مشخص شد، م  رید  اآلن

بدون    ،کرد بدون سخت  دای نظر و حضور، دست پ  یار ی به هش  شود دست آورد، نمبه   آسودگ  شود نم   عنی

  .زیپره

سر است، مواظب باش، ناام  سریعنیممات    نی. از اینشو   دیبا ع   ذهنمرِگ من،   عن یشده،  گشوده  یِبه فضا   

خدا    تینهای انسان زنده که در درونش ب  ی   مرده به  ذهن من   نیاز ا  یراه هست. راه دار   ،معاش، خودِ زندگ 

را بشاف، تا از آن صفوت، از آن خلوص،    هنذجبۀ من  نیا  ،خواه م  شیآسا   عن ی  ،. روح خواه باز شده 

خالص، خداوند،    صورتِ به  میما هست  عن ی ست؛ بازشده، صفوت است، خلوص زندگ ی فضا باز شد، فضا  وقت

  .  ذهنمن   آلودگ ن ینه از ا د،ی صورتِ خورشبه  میبلند شو

   دگ یدر همان  م،ی در خُرافات هست  ، کنیمکنیم، عمل م ذهن وقت فکر م که با این آلودگ من   میفهم  پس ما م

   ذهنمند به من عالقه   ،م یکن فضا باز نم   اندازۀ کاف به  م،یکن را فکر م   دهیپوس   یفکرها  وقت   م،یبا باورها هست 

  ما.    میخلوص ندار ای عالقه را و عالقه به آن صفوت  نیا میکن رها نم  م، یهست

  یی شما را و آن را شناسا  یِار یهش  دهیرا که بلع   ی زیچ    ی  د یکن م  ییشناسا  د، یکن هرلحظه شما فضا را باز م

جبه را    دی. دارشود ه افتاده بود، آزاد م از وجودتان که به تل   ی است، مقدار  یآزاد  یمساو   ییشناسا  د، یکن م

.  وصصورتِ خلبه  دیشو بلند م د،یشو خلوص، بلند م   نیصفوت، از ا نیاز ا زهیرزهیر  واش،یواش ی د، یشاف م

 دانم طلب است. نه به لباس و نم طلب است، صفاطلب است، صفوت که خلوص   ست کس   صوف  ست؟یک   صوف

لباس و توجه، نه به ظَواهر. انسان ظواهرش را،     قبا بدوزم که صدتا تکه داشته باشد، نه به کهنگ  ی من    ایب
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م  م  شیباورها  خواهد چه  چه  ا  شی رفتارها  خواهد باشد،  حت   همه  هان یباشد،  است،  ما    ش، یفکرها  ظاهر 

  قرآن است.   ۀی آ  نیکه ا  دیدان ته مبا عسر است، الب  سری،   که آسان  میدی. پس فهم میخواه  نم   نمای معنو   ذهنمن 

  مع الْعسرِ يسرا.»   فَانَّ«

  است.»  آسان  یبا دشوار دیترد یب پس«

  ) ۵ ۀی )، آ٩۴سورۀ انشراح (  م،ی(قرآن کر

  ت یدو ب نیا طور،ن یو هم  ۵ یۀانشراح، آ ۀسور

  ست ی اله کارِ هر اوباش ن اُذْکروا
  ست ی هر قَالش ن یبر پا  ارجِع
  ) ٣٠٧٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  باش  لیمشو، هم پ سیِتو آ یل 
  باش  لیتبد یدر پ ،لینه پ ور

  ) ٣٠٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ولرد، مفلس  کاره،ی: بالشقَ
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     
و    دگیهمان  ییشناسا  عنی او    یِسوبه   برگشتن، ارجِع  طورن یشده، همگشوده   یصورتِ فضاذکر خداوند به   و

اند،  هم افتاده   یدرواقع ناظر و منظور رو  د،یآ که م  یاریهش  نیاو، ا  یِسوآزادشده برگشتن به   یاریصورتِ هش به

دوتا، اول که گفته    ن یکه ا  د یگو حاال پس دارد م  ،او   یِسو به   مییآ م  م یمنطبق است که دار  ی اریبر هش   یار یهش

  .د یذکر کن  اری خدا را بس

که مرتب بو خدا خدا خدا    دیگو نم  د،یلحظه مرکز را عدم کنبهلحظه   عن یچه؟    عن ی  دیذکر کن   اریرا بس  خدا

کلمات    نیرا بند. درضمن ا  این کار  تواند نم  هر اوباش  دیگو خدا، نه، مرتب فضا را باز کن، از جنس او بشو، م

  هست.   ه یهم آ  نیاست هردو و ا  ذهنو منظور، من   وپاسس وِلرد و آدم آ  نیهم    معناوباش به   ر،ید  دیدان را م 

كروا اله ذِكرا كثيرا.»  يا«   ايها الَّذِين آمنُوا اذْ

  ايد، خدا را فراوان ياد كنيد.» كسان كه ايمان آورده  اى«

  ) ۴١  ۀی)، آ٣٣احزاب ( سورۀ م،ی(قرآن کر
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و   ستیصورتِ مرکز عدم کار هر اوباش نکه ذکر خدا هرلحظه به  دیگو م  نی. پس بنابرا۴١  یۀاحزاب، آ  ۀسور

  ا ی که آ  مینی بب  میخواه . حاال ما م نیبسته نشده ا  هرکس  یبه پا  عنی  ست؛یخدا کار هر قالش ن  یِسوبرگشتن به

چراغ را    ن یا  ایاو؟ آ  یِسوبه  میگرد شده که برم  ستهما ب  یو به پا   م؟یکر کناو را ذ  می کن هرلحظه ما فضا را باز م 

  م ی که واقعًا دار  میها فکر کردما مدت   کهن یا  یبرا  د؟ یگو نباش، چرا م  سیِ تو آ  دیگو اما م  م؟ ی کن روشن م  میدار

   م، یرو م   ذهنمن   یِ سوبه   ذهنبا من   میدی. دم یشد  دیآخرسر ناام  م،یگرد او برم   یِ سوبه   میو دار  م یکن ذکر خدا م

با وصفِ    دیگو . م میخدا، ما از ذهن خارج نشد  یِ سونه به  ،رفتیمسویِ جایاه دیر م از ی جایاه از ذهن به 

  ، ینشد لیاگر پ دیگو خدا زنده شده. م تیو ابد تینهایکه به ب انسان  عنی لیباش، پ لینشو، پ دیتو ناام نیا

  است.  سریما م  یبرا لیو ابزار تبد  یشوب لیتبد دیبا ؟ست ین لیباش. پ لیدنبال تبد

  
  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل 

  
  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل 

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

  
  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان ١۴شل 
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  اول.  تیبه ب م یکنم، آمد ، را هم خدمت شما معرف(مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١شل  [ها شل نیا

  رانم یب  ست دلم کآتششده بران
  رانمیتو، بم شِیهر که او نَمرد پ  که

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ا  رید   ده ی مرکز ما همان   که وقت  د ینیب و م  د یموانع هم توجه کرد  به بعض   طورن یو هم  نیکامال روشن شده 

  سه یمقا  رانیبا د  ارزشِ جسم  نیصورتِ همخودمان را به   میتوان هاست، ما مهست، ارزش ما اندازۀ جسم

  م، ییدروغ بو  م یتوان م  زها یخاطر چ به   نیبنابرا  م،ی شناس و ارزش خودمان را نم  شیاندیابی به کم  م یافت م  م، ی کن

حضور    ی اریهش   اندازۀ کاف به   نیبنابرا  زها، یخاطر چبه   می شن را م  مان یو تعهدها  میندار   ت یتمام  م،یناراست باش

باش  یکه بلوغ معنو  میندار به   م،ی داشته  ن   اندازۀ کاف پس  ب   دیای ب  ادمانی  م،ی ستیبه خداوند روشن  که    تیآن 

مرکزمان     دگی، هرچه تعداد همانمن کم کنم»   از ترازو کم کن«،  من روشنم»   تا تو با من روشن«که    دیگو م

  .  شود تر مکم  رتمانیبص  ای حضورمان   یار ی هش شود، م  ادتریز

و بارها   میبن   دایصورتِ امتداد خدا پتا ارزش خودمان را به   م،ی کن صبر و شر م  م، یکن پس ما مرکز را عدم م

به عدم.    شود دارد م  لیتبد  تیمرکز ما از جسم  عن ی  شوند، ها بهتر از اجسام م که هرچه در نظرِ ما انسان   میگفت

  م، یزن ها را نمها آدمخاطر انسان . به شوند تر مها مهم . انسان شود م  ادتری ها زاحترام ما به خودمان و انسان

  ی هاان. اگر به انسمی. اگرنه که ندارمیدار  یباشد ما بلوغ معنو   یطور نیها هستند، اگر ا. اصل، انسانمیکش نم

بذار  رید به   م یاحترام  خودمان  م به  احترام  هم  انسان  م   میگذار عنوان  را  خودمان  ارزش  وگرنه    میدان و 

  .میدان نم

(شش محور اساس زندگ با افسانه    ١٣شل  [دارد  دهی مرکز همان  اش یکه    ضلعشش   دو شل  ن یا  طورن یهم

. درواقع  )](شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان  ١۴شل  [مرکز عدم دارد  رید  ی،  ذهن)]من 

 ،  ضلعشش  یانسان است داخل    یوجود  قتیحق  یآن    ،ضلعشش   یاست، داخل    ذهنافسانه من   اشی

  ی ها که اگر مرکز ما عدم باشد، درواقع گوشه   م ینیب نوشته شده که م  کلمات  یاش  در هر گوشه  ضلعشش   نیو ا

  م یی گو م  میدار  عن ی.  میکن. مثال اگر مرکز ما عدم باشد، ما اقرار به الست م دنکن به ما کم م  شش ضلع  نیا

ما مقاومت    دهد، که ذهن ما نشان م  است  لحظه درست  نیاست، در ا  مرکز ما زندگ  . پسمیهست  از جنس زندگ

در    دهد نشان م  نکه ذهنما  یز یاگر به آن چ  م،یاو بشو   قربان  ا ی  م،یاز جنس او بشو  که  میده به آن نشان نم

مقاومت    میرا باز کن . اگر فضا  میشو از جنس آن م  نکهی ا  یبرا  م، یشو آن م  قربان  میلحظه مقاومت بن   نیا
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لحظه   نیدر ا  میقضاوت ندار  ا. اگر مرکز ما عدم باشد، درواقع م میشو نم  اش قربان  م،یشو از آن آزاد م  م،ینکن

  .  میو مقاومت ندار

است،    خرد زندگ   ییشوفا  یرویفکان که درواقع ن. کنمیکن را اجرا م  قضاوتِ زندگ  ،زندگ   میتصم  نیبنابرا

خوب   کند،  م  م یما را ترس  رونِیلحظه، درون و ب  نیکه در ا   و قلم زندگ  کند دارد ما را شوفا م  افتد، کار مبه

برا   کند م  میترس بد که  از حوادثِ  اتفاق م  یو ما  در من   افتد ما  مصون    ود،برطرف بش  ذهنکه ما شَمان 

  م یکن اطرافش فضا باز م  افتد، م  هر اتفاق   عنیرا،    ییگشاو فضا   می تسل  م،یکن م  نی تمر  م،یو مرتب دار  م یمان م

  . میآور سردرم میاز آن صفوت دار واشیواش یو  میبن چه عمل  م، یکن  یچه فکر   د،یبه ما بو تا خرد زندگ 

ا   ینه براساس    ،براساس آن صفوت و خلوص   میشو بلند م  عنی   چیطورم و ه آن   ای  طورمنیجسم، که من 

ذهن ما    م، یکن م   ییگشافضا   ا ی  م یکن و سجده م  میشو م   م یو هرموقع درست تسل  م یاز خودمان ندار   فیتوص

ور  ساکت است. از آن   ذهنعنوان من که مرکزش عدم است، ذهنش به   شخص   نی چن  ی   ی. براشود خاموش م

و    تینهای که به بزرگداشت خداوند که درواقع ب  مینیب فضا گشوده بشود ما م   نیا  واشیواش ی  د،یآ م   غامیپ

  ل ی. هرچه ما به او تبدشود . دارد روشن مشود م  راندهیآتش، گ   نی. پس امیشو م  ینزد  میاوست دار  تیابد

  شتر یما ب  رونیدرون و ب  رد   که فراوان  م ینیب م  میشوم   لیو هرچه به او تبد  شودآتش عشق روشن م   میشو م

  .شود م

  ت ی نهایب  میاست. و اگر ما از جنس او بشو  فراوان  تینهایاست، خداوند ب  زندگ  نماد فراوان  می گفت  کوثر،

به نظر    ار ی هش  ی فضا   نیکه ا  ی ز یهم هست و از هرچ  یماد  ی زهایشامل چ   فراوان  نی. ادیآ ما م   به زندگ   فراوان

  شما فراوان خواهد شد.  در زندگ کند، توجه م

  است.اول است که تکرار شده تِیب نیا

  رانم یب  ست دلم کآتششده بران
  رانمیتو، بم شِیهر که او نَمرد پ  که

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

لحظه دنبال این کار هستیم که این  بهایم، صداقت داریم، لحظه ایم، متعهد شده اآلن فهمیدیم که ما، تصمیم گرفته 

  جاب یها ا، فطرتِ آدم هاآتش عشق است، در خودمان روشن کنیم. و طبیعِت آدمآتشِ ی شدن با زندگ، همان  

را در مقابل او،   شان ذهنمن  ، سالدوازده ‐ده نجهان، مثال در س نیدر ا زندگ ، مدت  یکه پس از  کند م
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 رند، یم که نم  ییهاآن   . ولجیتدربه   شان ذهنبه من نسبت  رندیبم   ایاصطالح بشند  معشوق، خداوند، به   عنی

میرد، دراثر اصابِت نورِ من که نور او  خواهم نور ساطع کنم از خودم که، اگر کس نم قدر م من این  دیگو م

  . ردیبم اش ذهنبه منمعشوق نسبت   شیپ دیو با است، متوجه بشود که این هشیاری ذهن فایده ندارد

  که تا بداند عقل  عشق بدّرم کمانِ
  رانم ینظیو سلطانِ ب  رمینظیب که

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

عشق   رِیکه ت  کشم م   قدرنیکمان را ا  نیا  عن ی،  کمان عشق بدّرم»«   کنم،  م  ییگشامن چنان فضا   دیگو م  پس

   زندگ    دگیهمان  ن یرا بشناسم. که ا  ام دگی فضا را باز کنم که همان  خواهم که چنان م   شود م   ن ی. معادل اندازمیب

آزاد    دفعه ی کنم که هرچه در آن است    ییرا شناسا  ام ذهنمن   خواهم به تله افتاده را آزاد کند. من چنان م

  بشود.

من   کهن یا  یبرا  ،کند  سهیمقا  رانیمن را با د  دیمن بداند که نبا  ذهنعقل من  نیکه تا ا  کمان عشق بدّرم»  «

ارمینظیب  ر ینظی در جهان ب  یز یکه هرچ  میشو متوجه م   میشوشده زنده م گشوده   ی فضا  نی . هرچه که ما به 

 یرید  رینظیب  یانسان    . ولرمینظیمن هم ب  نیبرگ درخت. پس بنابرا  ،ستندیتا برگ مثل هم ندو  است.

  رم؟ ینظی چرا من ب  رم،ینظی. پس اگر من ب رندینظیهم بها  . آن ستی. مثل نباتات نستیاست. مثل جمادات ن

  چ ی خداوند زنده بشوم و در جهان ه  تیو ابد  تینهایمن قرار است به ب  اًی ثان  رم،ینظیاوال در خلقتم ب   که،نیا  یبرا

علت    نیبه ا  رمینظیزنده بشود. پس من ب  تواند او نم  تیو ابد  تینهایب  نیبه ا  ارانهی از من، هش  ریغ  یموجود 

  ن یزنده بشوم و آگاه بشوم از ا یلحظه ابد نیزنده بشوم و در ا  یادی ز یدارشهیبه ر  ،ی ادی به عمق ز توانم که م

  .رانمینظی. پس من سلطان بیلحظه ابد

ب  نیهم  حاال، نباتات، هرچ   عنی  ران،ینظیسلطان  م  زیسلطان جمادات،  بند  دهد، که ذهن نشان  آن    ۀشده 

. ما درست  کشد کمان عشق را درست نم  کهنیا  ی. چرا؟ براسهی. و افتاده به مقادهد که ذهنش نشان م  ییزهایچ

ندارد. ما    زندگ  دهد لحظه نشان م  نیا  در  ذهنمانکه    یز یآن چ   م،یکن . درست درک نممیکن نم  ییگشافضا 

  . افتد چه اتفاق م م ینی به آن بب میاده یچسب

غلط است.   نی. ادهد نشان م  ذهنمانکه    یزیخواستن از آن چ  یز یدراثر مقاومت و چ  میافت اتفاق م  قربان  دائماً

لحظه که اصال عقلم صفر بشود. عقلم صفر بشود، من    نیدر اطراف اتفاق ا  کنم من چنان فضا را باز م  دیگو م

آوردن  دستاین قضیۀ طاووسیت و به اصال    م؟ ی کن سه میمقا  رانیچرا ما خودمان را با دندارم.    رینظ   فهمم نم
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  ی . چجور میشو م دهیکه ما د  می . ثابت کنمینشان بده رانیخودمان را به د نکهیا ی؟ برااست  چیزها برای چه 

   گ خودمان را به خودِ زند   میی ای ب  م،یبشو  دهیو د  م یثابت کن  رانیخودمان را به د  نکهیا  یجا . ما به میشو م  دهید

  .  یرینظی. چون تو برمینظی ب ؟ی . چجورمیثابت کن

  رید  میخوان  را دائماً م تیب آن

  تا ابد ییایجو بر ن  نیکز  رو
 لَمین   دفواً اَحک ّقاً لَهح  
  ) ۶٢۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

،  اندر آبِ جو»   ختیها را رطبله «در آبِ جو،    ختیها را رکه از او آگه شد همه طبله   یعقل هر عطار   دیگو م

  .  ییایب رونیب توان نم دیر  ، زندگ یجو   ،ی شد ی جو نیوارد ا وقت

  تا ابد ییایجو بر ن  نیکز  رو
 لَمین   دفواً اَحک ّقاً لَهح  
  ) ۶٢۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی فضا   نیبا ااآلن    نی هم  م،ی . پس ما هم که جنسِ او هستستیجهان ن  نیخداوند در ا  ر ینظ  ی زیچچ یه   که درستبه

  . رونیآمدم ب  سهی. من از مقاستیجهان ن  نیما در ا ریشده نظگشوده

  کند  . فکر مکند م  سه یمقا  رانیخودش را با د  ذهن)](افسانه من   ٩شل  [ذهنمن   ۀ افسان  ن یا  نیبنابرا  پس

 که نیا  ی بشوند. برا   سهیمقا  زهایبا چ  توانند ها مبشوند. انسان  سه یبا هم مقا  توانند ها م. انسان ستین  رینظیب

تنها  و نه   میرینظیب  م،یدیفهم  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [شدهگشوده   یما با فضا   مرکز آدم. ول  ندیآ م

  ی ار ی هستند در هش  سهیبا هم قابل مقا  اتیکه از نظر ما ماد  یجسم ماد  چی. چرا؟ ه میرانینظی سلطاِن ب  م،یرینظیب

اآلن    . مامیهست  ها دگ یهمان   نیا  ۀسلطان ما هستند. ما بند  هانیا  ذهنسلطان ما نباشد. در حالت من   ، جسم

کنم، چون از جنس عدمم،    سهیمقا  رانیخودم را با د  توانم نم  ،چ یه که    رینظی. حاال برمینظی من ب  میفهم م

  .رسد من نم   یبه پا حت یرینظی ب چیه رانمینظی. پادشاه برانمینظی بله سلطانِ ب
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  :  دیگو م اآلن

  نشد؟  ر ینظیرفت در نظِر تو که ب که
قامرانمینهادِ و نیست اگنج شده  م  

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

گنج    یجا   عنی  ،جا هست  . منزل هست  قام به معن مان هست. م  معن   به  ،بهتر است  میرا مقام بخوان  نیا

  است.شده

(حقیقت    ١٠شل  [حالت    نیا   عنیشد.    رینظی را رها کرد رفت به نظِر تو، ب   جسم  ی ار ی که هش   هرکس  د، یگو م

انسان)] ب«.  وجودی  که  تو  نظِر  در  رفت  و     چه کس  نشد؟»  رینظی که  عدم کرد  را  مرکزش  باز کرد،  را  فضا 

  ر ی نظیشد و ب  دهتو زن  تیشد و به ابد  تینهای اندازۀ تو شد، برا شناخت و همه را انداخت، به   شیها دگ یهمان 

بود، االن    رانیو دردها و  ها دگیکه در اثر همان  رانینهاِد و  ذهن)](افسانه من   ٩شل  [  نیا  نمیب نشد؟ و من م 

  من به گنج حضور زنده شدم.   عنی (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شل  [گنج شده  یجا 

  تکه  یشما غزل را    ول  ات،ی بعد از اب  خوانم م  جانی را من ا  اتی اب  نیمربوط هستند، گرچه که ا  اتیاب  نیا  و

که ما   اتی مخصوصاً آن اب ات، ی اب نی. ادیرا هم حفظ کن   ات ی اب نیکه ا  دوارمی. و ام دی و حفظ کن دیبخوان دیتوان م

. دیآ م  ادتانیها  از آن   یاست    حالتان خراب است کاف  ت . شما وقمانند ابزار م   یمثل    م،یکن تکرار م  ادیز

به شما    جان یذهنتان ا  ن یهم  نیا  شود.بودم؟!»، نه این نم باید یادتان بیاید؛ «ها! آن چه بود ی بیت بلد    ول

  دارد.نگه  ادی را در   هانیا تواند چون ذهن م کند، کم م 

کار  ی از این ابزارها را به حالتان گرفته شد،    دینیبم   وقت  د،یکن م   ریگ  سخت  وقت   د،یشو م  دیناام  وقت

 م فضا را در    تی. چرا؟ آن بدی گرفت  روین  د،یکار افتادفضا باز شد، حالتان خوب شد، به   بینید باز شد،برید؛ م

  م، ی رس م   ش یبه آسا  شود، سخت م  وقت  هاالش در چ   میکن م  ریکه ما گ  رکردنیو گ  ی دیدرون باز کرد. از ناام 

  عمل.    دوباره به میکن موقت هم که شده، شروع م  شیبه آسا

را    دیبا  ما هم سرپشت   یکار  بده   طورن یهم  قضاوت.   م،یانجام  م  این کار  بدون  انجام  درحال    دهم را 

در روز. حالتان هم    دیتا کار انجام دادصد   د ینی شما ممن است بب  ، یکار بعد   ، یکار بعد  ،ی کار بعد  ،ییگشافضا 

  .  دیستیخوب است خسته هم ن  لیخ
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  جمله تن را در بصر نیا درگداز
  نظر رو، در نظر رو، در نظر در

  ) ١۴۶٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که    ید یحضور، د  دِیخداوند، د  دِید  عن ینظر    نشد؟»  رینظ ی که رفت در نظرِ تو که ب«   میباال ما نظر داشت  تیب  در

شناسنده، با مرکز    دِیرا در بصر، در د  دگ یجمله همان   نی. ادهد مرکز واقعًا عدم است به ما دست م  که موقع

  نه یک   ،یکن که رنجش دار   ییشناسا  ،ی شد  دهیمان کن که با آن ه  ییکن. شناسا  یی شناسا  عن یعدم، بداز.  

  را از آن.   زندگ  ریب نگاه کن پس عنی. درگداز. درگداز یترس دار ،یدار  نگران  ،ی دار ر ید یدردها ، یدار

  ی اریهش   نیچراغ را روشن کن. ا  نیا  عن یرا رها کن،    جسم  یاریهش   عنی  نظر رو، در نظر رو، در نظر»  در«

  . خورد دردت نم به   جسم

    طور،ن یهم  و

  دور  رات،یهمه اوهام و تصو از
  نورِ نورِ نورِ نورِ نور نورِ

  ) ٢١۴۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ها  از آن   ،م یدیاست، که ما به آن چسب  ذهن  ریوهم است و تصو  دهد، که ذهن نشان م  ییزهایچ  از همۀ آن   عنی

. بندد کار م را به   بیترک   نی که موالنا ا  نورِ نورِ نورِ نورِ نورِ نور» «نظر.    ن یهم  م؟ی. چه بشومیدور بشو  م یخواه م

  در آن وجود ندارد.   ها دگیآمده از همان جسم  یِاریهش  گونهچ یخالص، ه یار ینور خالص، هش عنی

  ست: ه یبعد تیب

  از کجا و مباهاتِ سلطنت ز کجا!  من
  رانمی فقرم و افتادۀ فق  ِری فق 

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

نورِ نورِ نورِ  «نظر،    یِ ار یعنوان هش. من به میفاصله دار   لیما خ    عنیاز کجا!    ز یچمن از کجا و فالن  بِ یترک   نیا

دارد به آن     مقام ی  به مقام سلطنت از کجا! هرکس دن،یبال  ای آن موقع افتخار کردن به،    من از کجا»«   نور» 

  پادشاه همه هستم.   ریکه من د ادشاه،به پ  رود جا هستم، تا مفالن  سی . آقا من رئنازد م
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که خداوند     من اگر انسان هستم، آن انسان  د، یگو دارد. م  ذهنمن   اش، مباهات کند به پادشاه   وقت  پادشاه

ا  فضا را باز کنم. شاه  دیانتظار دارد، من با را،    مقام   ی نه در ذهنم    د،یآ شده مگشوده   یفضا   نیمن از 

  ی ها . ما شاه میها را داشت قدکه همۀ قدرت   ت،مملت اس   پادشاه  نی هم  نشیرا، تجسم کنم که باالتر   تی موقع

  . شود ها کم م نه االن که قدرت شاهان محدود شده و دارد آن جور شاه  م،ییگو م  میرا دار میقد

   ی به    د؟یناز م   یز یبه چ  ا یآ  د، یشما به خودتان نگاه کن   من از کجا و مباهاتِ سلطنت ز کجا!»«  نیبنابرا  پس

که    کنم خانواده کنترل در دست من است؟! افتخار م   نی خانواده بودن، که من در ا  سیبه رئ  حت  ؟ مقام علم

ا  ای دارم!    تی چه موقع    ذهن من   هانیذهن است، ا  هان ینفرم؟! ا  دچن  نیا  سی رئ  ای هستم؟!    سیاداره رئ  ن یدر 

  است. 

 ١٠شل  [  نمی نب  زیچچ یه  کنم به مرکزم نگاه م   من وقت  عن یباشم.    د یفقر با  رِیکه، من واقعاً فق  دیگو م  من،

 ٩شل  [ هان یچنقطه نیاست. مرکز من ا چیمرکز من عدم است، ه  عنی فقرم» رِیفق« . (حقیقت وجودی انسان)]

است    هم مقام علم   اَشی است،    استی هم ر  اَشیهم سلطنت است،    اَش یکه    ستندین   ذهن)](افسانه من 

  ی من از جنس فضا   کهن یا  ی. من از کجا آن از کجا؟! براکند که ذهن من تجسم م   مهم  زیاست، هرچ   زیا هرچ ی

  هستم، مرکزم دائماً عدم است.  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شل  [شده گشوده

  ها ن یچنقطه   نیا  یکه گدا   می هم دار  ر یفق  ی   ستم،ین  زهایچ   ی گدا   عنیفقرم    رِی؛ فقفقرم»   رِیفق«نه تنها    نیبنابرا

  رِ ی. من فقزهاستیچ  رِیفق  ذهن)] (افسانه من   ٩شل  [   ذهنمن   نیبرسد. و ا  به مقام  کشد است، خودش را م

از من   رید  عنیهستم.    نشیترمن افتاده   ستم، یفقر ن  رِی اما فقط فق  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [فقرم  

ها من ندارند، من نه!  افتاده است، آن  یافتاده است، جماد  اگر نبات  عنی. رانمیفق  ۀتر وجود ندارد، افتادافتاده 

  م؟ ی ما هم هست  ایکه آ مین ی. ُخوب بب رمینظیب  من در جهان در افتادگ

  دانم»«نم ،آن کسم که تو نامم نه من
  رانمی م ِریتوام، پس ام ِریمن اس چو

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ا   لحظه ما حت  ن یاست که در ا  نیا  اش معن   د یمهم است. هرجور بخوان  ار ی بس  تیب  نیا  د یرا با  نیبا ذهنمان 

ها و دانش آن   ندیب که اجسام هستند م  ها دگیاست که برحسب همان  ذهن. برعکسِ من دانم که من نم  میبفهم

  .داند م کند را دارد، فکر م 
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بقا است. ما با    یفقط برا  جهان است، ول  نیدر ا  ییشناسا   ت یخاص  یاست و     دانش ذهن   جسم   یار یهش

.  خورد شناخت خدا و اصلمان به درد نم  ی . براستین  دی مف   ی زیاست، چه چ   دیمف   یز یچه چ  میده م   صی آن تشخ 

  م، یدان که نم   میبفهم   قدرنی ا  ان. اگر ما با ذهنم داند است که نم  نیا  دنشی. فهم فهمد را م   ییزهای چ   ی  ول

  .  دانم» نم «اسم دارند:   یها آقا. همۀ انسان  دانم» نم « می اسم خودمان را بذار دیشا

.  دیگو را م  ی زیچ    یو    دهد را ذهنتان نشان م  یز یچ   یلحظه،    نیلحظه شما، در ا  نیدر ا  کهن یا  یبرا   چرا؟

   شده است که از جنس زندگ گشوده   یفضا   نیو آن ا  دیاگر خوب توجه کن   دیبشنو  دیتوان را هم م  یرید  زیچ  ی

 د یگو شده است م گشوده   یکه فضا   رید  زیچ   ن یکه ا  . آندیگو م   رید  ز یچ  یهم    ن یاست، از جنس خداست، ا

به درد    عن یاست.    دانم»نم «  ز یآن چ  د، یگو شده مگشوده  ی فضا  ن یکه ا  ی زیچ   نیخرد است. در مقابل ا  نیا

  . خورد نم

هستم. من چه    من ک   کنم   نییلحظه تعهستم که تو هر    هستم؟ من کس   که، من ک   دیگو دارد م  نیبنابرا  پس

توص  توان نم   عنیهستم؟    ک   دانم م ذهنت  برحسب  را  ندار کن  ف یخودت  حق  برحسب    ی.  را  خودت 

    د؟یکن . توجه م  کن فی توص ها دگ یهمان 

  را برداشتم.   من سؤال  است، ول نیا اش معن دیجور بخواننوشتند، هر  ها سؤالنسخه  بعض

  ی زیچ  آن   ست،یهستم؟ و آن جسم ن   من ک   کن م  نیی لحظه  تع  نیتو ا  عنی  ،»آن کسم که تو نامم نَه   من«

  توانم  من با ذهنم نم  کهنیبه ا  گردد برم  دانم» نم «  نیبشناسد. ا   تواند چون ذهنم نم  د،یگو که ذهنم م  ستین

  بدانم.

  م یی گو . پس چرا ممیدان که نم  می فهم قابل فهم است. ما االن م  ریچرا د  ن؟یا  ستیبا ذهن قابل فهم ن  خُوب

  م یی گو به مردم هم نم  م، یده لحظه به حرف ذهنمان گوش نم   نیدر ا  میدان نم  میبفهم   م یتوان اگر م  م؟یدان م

  .  میریگ نم رادیا م،یکن نم  حتینص  م،ی چ یپ نم نسخه .دانم من م

اتومات  گشد که آن دانِش شرط   میدان ماآلن    ما  ه   دیآ م    یذهن که  درد به   نیا  شود، کار برده م به   باال و 

  جا ن یاز ا  دیای ب  یز یچ    یجا  از آن   کهن یا  ی . برااورمیب  ی ز یچ  یشده  گشوده   یفضا   ن یاز ا  د ی. من باخورد نم

نم دیای ب  دینبا  . قاطهر  به  شود بدهم،  هم  دوتا گوش  حاال  تا  کرده  نی کنم!  را  ناامکار  اآلن   ام.شده   د یام که 

  خلوص گوش بدهم.   نیبه ا خواهم م
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! پس شما میبو  ام ذهنمن  ۀلیوسهستم! نه من به  من چه کس  ییبو  دیتو با  »من آن کسم که تو نامم نَه«  پس

 ذهنبا من چه کس  دیی حداقل نگو  تان  دیهست ه .  را کردم، آن کار را کردم، اُستاد    این کار   خودتان  فِیبه توص

  !کدامچ یهستم، فالن هستم، شاگرد هستم، کوچ هستم، بزرگ هستم، ه  ریهستم، پ

 م؛ یاو هست  رِیاس  میدان ! و ما م دانم نم  دییعنوان ذهن بوو شما به   دیهست  کند چه کس  نییاو تع   دیرا باز کن  فضا

.  میبدان  میتوان لحظه نم   نی. در ا میخدا هست   ر یکه اس  میفهم  با ذهنمان م   قدرن ی. حاال امی او هست  ری اس  قتاًیما حق 

او به ما بوید چار کن، چار نکن، تا خرِد او بریزد به فکر و عملمان و دانشِ ما    که    میکن پس فضا را باز م 

  جا بیاید. هم از آن 

(افسانه    ٩شل  [من بودند.    رانِیم  هان یبودند تا حاال؟ ا  چه کسان  رانیم   رانم» یم  رِیتواَم پس ام   ریمن اس  چو«

  رِ ی اس  دمیها بودم. حاال فهمآن   رِیمن هم اس  ر»ی: ام عنی  ر، یم «من    رِیکه آمده مرکزِ من شده ام   یز یهرچ  ذهن)]من 

  بشوم.   دینبا هانیا

  . کنم  مرکزم را عدم م  کنم،  لحظه فضا را باز مهر  چرا؟  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل [تو هستم!    ر یاس  من

من درست    رونِ یدرونِ من باز شده، چقدر ب  یچقدر فضا   کن م  نییهستم. تو تع  من چه کس   کن م  نییتع  تو

   ا ذهنم تکرار کنم که من چه کس و ب  میبو  دیکه نبا  دانم و م   فهمماصال تویی در مرکزِ من و من این را م شده،  

  هستم. 

هستم.    چه کس  دانم . نمدانم با ذهنم نم   دانم، نم   دانم» نم«  گذارم اسمم را م   نیمن حاال بعد از ا   نیبنابرا  پس

  شناسد  که ذهنم خدا را نم   کنم ! و دارم اعتراف مشناسد باز شده را هم که ذهنم نم  ی فضا  کنم فضا را که باز م

    د؟یکن . توجه م دیگو م  هنمکه ذ یز یبه چ کنمپس ساکت باش! و توجه نم 

مردم    هات یاز موقع   ل یو خ  دیکن   نیو تمر  دی ریب  ادیرا    دانم نم   نیاست که شما ا  نیا  اش عمل   یر یگجه ینت  ی

  .پرسند اصال نم ای د، یصحبت نکن دیدان کنم؟ اگر نم  جار  را  نیآقا ا پرسند م

گرفتن، انتقاد کردن، درست    رادیما از ا  ای  م؟یحرف بزن  د یچرا با  میدان که نم  میدانو ما م   پرسند از ما نم  وقت

  میتوان ما نم   بیترت  نیدانستن است. به ا  نیکه ا  میدان م  م، یکن م  زیگفتن، پره  یز ینگاه کردن و چ  ران، یکردنِ د

 کم   نم  نی. پس مرتب تمر میب نم  کنم ،و  دانمر او بچه کس  دیم   ار  هستم ودو    ن یا  طورن یکنم؛ و هم  ج

  . کنم تکرار م جان یا م،یااَز آن استفاده کرده   لیو خ میاکه قبال هم خوانده تیب
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  یی در آخر زمان کرد طَرب ساز اری
  یی باطن او جِدِّ جِد، ظاهِر او باز

  
  علم کشت  نی بد اریعّشاق را  یجمله

  یی تا نکند هان و هان، جهل تو طنّاز
  ) ٣٠١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

لحظه فضا را باز    نی. اگر شما در ادهیرس   ان یبه پا  شناختکه زمانِ روان  نیا  یآخرِ زمان است، برااآلن    عنی

   شناخت صورت زمانِ روان  نیدر ا  د،یبه ذهن نگاه نکن د،یباز شده توجه کن   یفضا   ن یبه ا  دیو به ذهن نرو  دی کن

  تمام شده.  ندهی گذشته و آ  عنی شما تمام شده،  یبرا

ا  دیاآمده  برا  نیبه  طَرب   یلحظه، پس  دارد  زمان شده.  طَرب  گشوده  ی فضا  نی ا  کند،  م  یساز شما آخرِ  شده 

  دهد  که ذهن نشان م  یزیاست. اما آن چ   جدِّ جِد»«شده  ه گشود  یفضا  نیو ا  دهد، م  یبه شما، شاد  دهد م

   ذهننسبت به من  بیترت نی به ا انعاشق ۀهم د،یگو . مدهد است که ذهن نشان م  یز یاست. ظاهر آن چ یباز

  اند. مرده

را    ۀجمل« م   علم کشت»  نیبد  اریعشاق  عشاق  بودانم نم   ندیگو پس  اگه  چرا؟  توجه  به  دانم م   ندی.  ظاهر 

است   علم مهم   نیا  علم کشت»  نیبد  اریعشاق را    ۀجمل « .  دهد که ذهن نشان م  یز یآن چ  عنی . ظاهر  کنند م

  سخت است! نیفضا را باز کند و به حرف ذهن گوش ندهد. و ا کس  یکه 

  د یبا  دی. نااُمشود شمع روشن نم  میکش م  ت یکه کبر  ن یدرست مثل ا  «یسر با عسر است، آیِس مباش»  گفت:

  . میرس اشتعال م  ۀدرج  . ما هم در درون بهدیاشتعال خواهد رس   ۀدرج  به  واشیواشیسرد است    نینه! ا  م؟یبشو

نکند. چون    یدائماً طنّاز  زند تو که حرف م  ذهنمن   عن یمواظب باش جهل تو،    و هان»   هان «:  دیگو م   هان،

به حرف    دیگو م  کند،  م  یدارد طنّاز   د،یگو دائماً م  نیکه ا   دیگو م  ییزهایچ   یدارد    لحظه هم ذهن ما  نیدر ا

که    د ینیب م  ذهنمن   واشیواشی .  دیکن شده گوش م   باز   یِو به حرف فضا   دیکن من گوش بده شما فضا را باز م 

ماست.    ت یهمه در حالت کبر  هان یا  دینیب را. م  نیا  م یبفهم  میتوان . ما م شود ساکت م   دیکن به حرفش گوش نم

  ی . همارمیرا عمل نکن  ییکارها  م،یکه عمل کن  میریب  اد یرا    ییکارها  میخواه  م  ما  . میبشو  تیکبر  میخواه  ما م

  : تیب نیا طور ن یو هم  م یتا زنده بشو  با زندگ می کن
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  : ال علْم لَنا ی گو ،یمال چون
  دست تو علَّمتَنا ردیب تا
  ) ١١٣٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . ردیدست تو را ب«   که به ما آموختتا «جز آن  ست»ین فرشتگان بو: «ما را دانش مانند 

  ن ی که در ا  دیی گو شما هم م ،ده که تو به ما م  یز یاز آن چ  ریغ  ستین   اند: که ما را دانشفرشتگان گفته   پس

  به من. دهد شده مگشوده  یِفضا  نیکه ا  یزیاز آن چ  ریغ دانم نم زیچچ یلحظه من ه

فضا را   وقت  پس  .میارا هم خوانده   نیقرآن است البته. قبال ا  یۀباز هم آ  نیو ا  ال علْم لَنا»«  دانم، نم  زیچچ یه  من

که تو به ما    یز یاز آن چ  ریغ  میندار  به خداوند که ما علم   دیگو . فرشته ممیشو از جنسِ فرشته م  م یکن باز م

 چه   م،یاگرفته   ادیجهان    نیکه در ا  یز یچ  نی. امیندار  ما علم   مییگو م  م،یکن . ما هم فضا را باز میاآموخته 

  ی چجور   آورند، در م   ی پول را چجور  فروشند،  کجا م  ، ک   دارند، م  نگه   قدرچه   خرند، آهن را از کجا م   دانم م

ما  ! خورد درد ما نم  به  هان یا  بله؛ ول میاگرفته  اد ی جا ن یرا ما ا  هان یا کنند م  اد یز ی چجور   گذارند، به بانک م

این لحظه، با فضا اآلن    را علم نیست غیر از آن علم که تو به ما من به ذهنم توجه    س! پدهگشایی م در 

  : دیگو از عطار است؛ م  تیچند ب نی. اکنم نم

م اش وام  یبه زار  بارمبر د  
  مدام میگو و چِنم هم چِنم

  
  ی رازجو دی آ شمی کو پ کس تا
  ی آخر چه بودت؟ بازگو دمیگو

  
  مقام صاحب یکه: ا  میبدو گو من

  والسالم  ندانمم ندانمم
  )لی و التمث ةینامه، بخش دوازدهم، الحا بت ی(عطار، مص 

با حالت مراقبه، با لطافت، دارم   ،ی به زار کنم فضا را باز م  عنیمرتب،  ی زاربه  بارم که: اش م  د یگو م پس

  ستم یبلد ن   عنی  کنم؟»کنم، چه کنم، چه چه « :  میگو و م   بر دوام»  یبه زار   بارم اش م «.  کنم اصطالح مراقبه مبه

  کنم.  جار
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. تا  کنم توجه نم  دیگو که ذهنم م  یز یچه کنم؟ پس به آن چ  گفتم نم  دانستم چه کنم؟ اگر م  میگو م  مدام

است چه    یکه رازجو  کس   یکنم.    ییگشا! فضا ستیاصطالح بفهمم که ذهنم بلد نکنم به  ییگشافضا   قدرنیا

  موالنا باشد چه خود خداوند، باالخره ظاهر بشود. 

   چه اتفاق  ؟خواه  چه م  ییبه من بو  »ی بازگوآخر چه بودت؟    دمیگو«  ؟خواه که چه شده؟ چه م   دیگو م

  والسالم.  دانم، نم  دانم، من نم  ،مقامصاحب  یکه ا  میافتاده؟ من به او بو

. تو بو  دانم : «من نممییتو؟ ما بو  خواه  چه م دیاز درونمان بو  کس   ی  م، یکن فضا باز م   قدرن یپس ما ا

  : طورن یو هم چار کنم؟».

  جفتِ ماست  شهی چِنم همو  چِنم
  گفتِ ماست  ندانمم ندانمم

  )لی و التمث ةینامه، بخش دوازدهم، الحا بت ی(عطار، مص 

 من   دانم نم  من « و    میکن را از خودمان دور نم  نیجفتِ ماست ا  نیا  میپرس م  را از زندگ  کنم»کنم چه چه «پس    

  ماست.   درواقع حرفِ اصل نَدانم» م نَدانم م«   عنی دانم» نم

کامال    ر ید  شده»گشوده  یفضا «تو به من بو! با    چه کنم، چه کنم.» «   .»دانم نم   دانم، نم «  .»دانم نم  دانم، نم«

  مشخص است. 

  هست  ر یمقام د یری و م یریاز اس جز 
  رانمی دو گذر کردم از مج نیمن از چو

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

رنده یگ: پناهنده، پناه ریج م  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
دو صورت آن جالب است که شما نگاه  هر  دهم به شما نشان م اآلن    هم نوشته شده،   یر یصورت دبه   تیب  نیا

ا  قتاً یاست که حق    کس  رندهیگپناه   رنده»یگپناه   ، عن ی:  ریمج «   د؛ی کن را کرده    ییشناسا  نی. ابردهیاصل پ  نیبه 

و    از زندگ  د،یجو هم  بند از خداوند پناه م  لرا بفهمد و عم نیا  قتاًی حق و اگر کس  داند؛ است که ذهنش نم

بلند   بندد و فضا را نم  ییبه خداوند با فضاگشا  آورد است که پناه م   کس ریمج   پس  .کند م  ییگشاحتماً فضا 

است.    صورتِ ذهن   دوتا است،     ذهن  فرم  دوتا که    » ی ریم« و    »ی ریاس «  ازر یکه غ   دیگو و م  ،دانم» م «  دیبشود بو
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ممن است در    ریخودِ اس  ای  »ی ری اس«  کند،قطبِ ذهن تجسم م  یاست، در    هست، پادشاه  یر یام  »ی ر یم«

   یهم    نیباشد، ا  نداشته   زیچچ یباشد، ه  هاز یچ   یباشد، گدا  یاصطالح فقر باشد، نداربه   رِیاس  ا یزندان باشد  

ناله    کند،  م  یندارد، دائماً زار   یز یچ  چیکه ه    آن کس  دهد، تا را ذهن نشان م دو  ن یکه ا  دیگو قطب است. م 

من    ۀ سلط  ر یز  ز یدارم و چقدر خوب است همه چ  زی من همه چ  دیگو م  رود، آن هم که م   کند؛ م  ت یشا  کند، م

نه،    دیگو است، م  تشیموفق  نیا  ، »ی ریم «برود به    »یری اس«از    خواهد در ذهن. ذهن م  انددوتا قطب   نیاست و ا

  .  رونیب دیبپر  دیتا بادو نیاز ا د،یدوتا را رها کن  نیا اند، دوتا قطبِ ذهن نیا د،یدوتا را رها کن نیا

هست که    یریحالت د  یاز آن    رونیکه در ذهن است و داخل ذهن است، ب  یریو ام   یر یاس  از فرم ذهن   ریغ

 رود،  نم  یریو م   یریام به استوجه   عن ی  دو گذر کردم»  نی «چو من ازاست، که از ذهن جدا شده،    «حالتِ حضور»

  کنم  م  ییکه فضاگشا  من اتفاقًا وقت  پس  دهد، به من پناه م   صورت زندگ  ن یدر ا  رون، یاز ذهن ب  دمیپس پر

  . رهمم   یریو م   یری]، از اس انسان) یوجود  قتی(حق  ١٠[شل

  : یبعد تِیب  نیا طورن یهم  و

  محو شوند  ر یو اس  ر ی م د،یایشب ب چو
  رانمینداند که از اس چیه ر یاس

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ر، ید  ستین   ریو اس  رود دارد م  ابانیدر خ   ندیب در زندان، فرض کن و خواب م   خوابد م   ر یهم اس  دیایب  شب

 دفعه  ی   خوابد، م  پادشاه هم وقت  طور،ن یهم هم  ر ی. امکند آزاد م  ذهن   یِدار یرا از ب  ریخواب اس  نیپس بنابرا

   است، وقت   دوتا حالت ذهن  یر یو م   ی ریاس  ساست. پشده   آدم معمول  ایاست  گدا شده   ییجا   ی  ندیب م

  .شود از او جدا م رود، خواب م انسان به

  ی ریحالت د  یهست،    ی ریخواب د  ی  د،یرا بو  نیا  خواهد ماآلن    هست،  یریخوابِ د  ی  دیگو م

  آزاد است.  ست،یدر ذهن ن عنیاست،  ریاست نه ام ری نه اس است، ول داریکه آدم ب حضور»« نام هست به

اس   چیه  ریاس« از  که  ب   رانم»ینداند  شب که  م  ر»یاس«و    ر»یم«  د،یایپس  م  روند، خواب  آن    شوند آزاد  از 

  .رانمیاز اس داند هم نم ریاست و اس  ذهن تِ یو موقع ان شتی موقع

و    دیآ م   رون یب  ذهنحالِت خوابِ شب است که انسان از من   ی ،  ذهن)](افسانه من   ٩شل  [است،    ریاس  نیا

  دارد.  ها دگ یاست که سلطه بر همان ن یاز ا حالت خاص  یهم   یریالبته ام 
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  : یاز مثنو  میرا بخوان ت یچند ب نیا

  قفس  نیاَرواح هر شب ز رهندم
  از حم و گفتار و قصص  فارغان
  ) ٣٨٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ان یزندان خبر یز زندان ب شب
  ان یسلطان خبر یز دولت ب شب

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

  ان یسود و ز شۀیغم و اند ن
  فالن و آن فالن   نیا الِیخ ن

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

ص قه صصه : قصها، جمع ق  

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  ی ر یهر حم د  ا ی  ر یاند از حم، حم ام. فارغ پرند قفس م  نیهر شب از ا  ها،ی ار ی ها، هشکه روح   دیگو م  پس

 که به  یاه ی و سلطان هم از ناح  خبرندیشب از زندان ب  انی ها، و زندانو از گفتارها و از قصه   د،یگو که ذهن م

در    نیگفت، بنابرا  تیکه ب   دهد را م   معن  نیباز هم هم  عنیاست،    خبری از قدرتِ خودش ب  رانَد، حم م آن  

فالن و آن    نیا  الیخ «خوب و بد را دارند نه    دهد، که ذهن نشان م  دارند»  انیسود و ز  ۀشیغم و اند«خواب نه  

  تواند هم م ی دار یدر ب این کار  که د یگو م . دیگو چه م   بهمان د، یگو چه م  است که فالن نی، نه به فکر افالن»

که  ردیصورت ب  

  روز و شب   ایاز احوالِ دن خُفته
  رب  بِیقلم در پنجۀ تَقل چون
  ) ٣٩٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  واژگون کردن دن،یگردان: بربیقلتَ

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
چون قلم در پنجۀ  «  م،یباش  ی طور ن یا  دیما با  ایاست    یطورن یعارف ا  دیگو ، م روز و شب»  ای«خُفته از احواِل دن  

که    ا یکه از احوال دن   م،یآن حالت را داشته باش  د یبا  م،ی ست یخواب ناآلن    هم که   ی داری. پس ما در برب»  بِیتَقل

  د یشو م  اریهش  د،یرو م   یار ی خوابِ هش  ن لحظه شما به ی. پس در امیبه خواب برو  م؛ یبخواب  دهد، ذهن نشان م
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، روز و شب  روز و شب»   ایخُفته از احواِل دن «.  دیکن نگاه نم  دهد، تان نشان مکه ذهن  یزیآن چ   ،به خود زندگ 

  . میکن فقط فضا را باز م میندار یخوب و بد باشد، با خوب و بدِ اوضاع کار  در حاالتِ تواند م

  مان ی واقعاً وضع ماد  م،یمجهز بشَو  به خردِ زندگ  م،یکن   ییکه اگر ما فضاگشا  دیشما ممن است بپرس   البته

  بله. جوابش بله هست. بله، شود؟ خوب م 

هر    یهرحال برااصطالح، بهبه   میکار نبرم، دروغ نگورا به  ذهنمن   یها «من اگر زرنگ  فکر کند که  دینبا  کس

 نی حفظ کنم»، خوب ا  خواهم  ندارد آن حرف درست باشد، من منافعم را م   زد، لزوم  حرف    ی  دیبا   تی موقع

سوِد کالنِ خودش    تواند م  تاننس ی زیبدر    و صداقت و درست   و استفاده از خردِ زندگ   ییفضاگشا  .کند کار نم

  است.  زندگ  که همان فراوان  اوردی را به شما ب

دِل ما است که در دستِ گرداندِن خداوند    قلم»«  نیا  چون قلم»«،  روز و شب»  ایاز احوالِ دن  خُفته«  :دیگو م  دارد

که در دسِت شما است، منتها در دستِ    شود قلم م  نیدِل شما مثل ا   دیکن م   ییشما فضاگشا   است، پس وقت

  د ی گو م   ن ییپا  رون، یب  میذهن بپر  خوابِ   یِر یو م  ی ریذهن، از اس  ییکه اگر از دو  میی بو  م یخواه خداوند. ما م 

است    داریهم ب  ست،یذهن ن ییدو  ریکه آدم اس  . آن حالت مییآ حالت درم  نیبه عشق، به ا  میبشو  داریکه اگر ب

  ت، همان عشق است. و زنده هست و آزاد اس

  : دیگو را م تیب نیا و

  ران ی م یِر ی خوابِ شب گرو آمد ام به
  رانمی گنخسبد، ز عشق  چیعشق ه چو

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  از عشق روشن کن من را.  عن ی رانم»یعشق گ ز«

 نیباشم، پس بنابرا  یز یدر گرو چ  خواهم بشوم، اما نم   ری ام   خواهم گروِ شب است. من م  ران»یم   یِریام «  دیگو م

  از عشق روشن کن.  عنی رانم»ی ز عشق گ« از عشق روشن بشوم،   دیبا

  دهد،  را از دست م  اشی ری ام  خوابد، م  جهان وقت   نیا  ر یام  دیگو م  رانم»ینخسبد، ز عشق گ  چیعشق ه  چو«

  خوابد،  نم  ،یابد  ۀلحظ  نیبودن به ا   اریهش  ،یابد  ۀلحظ  نیبودن به ا  داریو ب  یابد  ۀلحظ  نیچون آمدن به ا  ول

  تو من را با عشق روشن کن. 



ۀ  برنامه             Program # 902                                              ۹۰۲مشار

  51صفحه: 

  . میدر خواب ذهن باش  میخواه  گرو خوابِ شب است؛ ما نم ران» یم  یِر یام«  ذهن)](افسانه من  ٩شل [

زنده    م یو مرکز عدم است به عشق دار  م یکن فضا را باز م  که وقت  دیگو و م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [

  . من را از عشق روشن کن.رود نم  نی ما از ب یر یام  نیبنابرا خوابد، عشق نم نیا م،یشو م

  . دیگواول را م  ت یب رِیجورِ د ی

  باال:  تیب یجا به  دین یرا شما بب  ت یب نیا دیاست، شانوشته شده یرید ی هست که جا یر یحالت د تیب نیا

  هست  ر یمقام د یری و م یریاز اس جز 
  رانمیمن فنا شوم، از هر دو کس نف  چو

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دور شونده  زان،ی: گرریفن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
است،    ذهن   ت یموقع   یکه    ی ری و م  ی ریاس  ازر ی غ  هست»  ریمقام د  یر یو م  یریجز از اس«   م یرا داشت   نیباال ا  در

  . هاست» دگی فنا شدن نسبت به همان«است،  فنا شدن»«وجود دارد، آن مقام   یر یمقام د

  . یشَو م  زانیگر  ،ر»ی م«هم   ر»یاس«هم از   عنیدو کس هر از  ،ی اگر فنا بشَو  ذهن)](افسانه من  ٩شل [

  شونده.دور  زان،یگر عن ی رینف

که من    ،رانم» ی به عشق ب«گفت  اآلن    هست، که   ر یاست، مقام د  که دوتا حالِت ذهن   یر یو م  یر یاز اس  ر یغ  پس

شل  [نداشته باشم، خالص شَوم    ی وجود  چ یمن فنا شوم، ه  ذهن من به عشق روشن شَوم، پس اگر نسبت به  

  .شوم م زانی گر » هنذ رِ یم« و هم  ر»یاس «هم   عن یدو کس، هر از (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠

که    رود به ذهن نم   رید  شود، م   زان یگر  از آن دو قطِب ذهن   ر ید  ها، دگ یفنا بشود نسبت به همان  وقت   انسان

به ذهن   کهن یا  یبرا  شود،م   زانیدو گرهر  از  ،یریمند بشود به اسعالقه   ای  مند بشود به پادشاه بخواهد عالقه

  .شود م  زانیاز ذهن گر رود؛ نم

     بخش دوم انيپا   
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  ستروزه یآفتاب نگر پادشاه  به
  رانمی کز وز  ز یمه ن گدازدهم

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

نظرم . بهگدازد است و به ماه نگاه کن که م  روزهیموقت و    اش که به آفتاب نگاه کن که پادشاه   دیگوم  پس

به م م   ق اح دارد  را  م   د،یگورفتنش  ماه شروع  ابه کوچ   کند که  تمث   هان یتر شدن و  ما    ست التیهم  که به 

  . میبن دیبا جار کند که یادآور ی

ور طلوع کند و سه روز  تا از آن  شودتر مکوچ   شود، تر مکوچ   شود، تر مکوچ   دیگو ماه نگاه کن. م   به

که    م یباش  یرینه وز  ، ذهنصورت من به   میباش   روزهی که پادشاه موقت    میخواه و نه ما م   شود نم   دهیهم د

صورت  به   دیو ما هم با  گدازد م  شود، به ماه که دارد آب م   م یکن هست و نگاه م   نور قرض  ی کننده  منعکس 

  .  میبن دیبا جار که ما د یفهم شود م  کنم . عرض ممیبداز ذهنمن 

و   دانم به مردم که من م   میداد که تا حاال خودمان را نشان م  یطورکه آن   میمتوجه بشو  میتوان ماآلن    ما   عنی

شاه    و  دیای درب  ریوز  چ،یو از آن ه  میبشو  چیه  م،یگداخته بشو  دیبله با  ست،ین  یری وز  نیواقعًا ا  هان یو ا  رمیوز

شمع   یبرود،  نیبشود و از ب دهیکش تیاگر ذوب بشود، کبر است نه شاه است. ول رینه وز ذهن. من دیایدرب

 ٩شل  [است.    واقع  ریجاودانه است، هم وز  ست،ین  روزهی است،    روشن بشود، آن شمع هم دائم  رید

  . اش مشخص است معن  ذهن)](افسانه من 

بعداً   م، ینشو دهیهم د ی سه روز ی  م،یصفر بشو میبرو  م، یذوب بشو د یکه ما با دهد نشان م  ت یقشنگ ب  عنی

  اد یهم    روزهی است و از آفتاب    لیتمث  نیتر شدن، ماه شب چهارده شدن. ابه بزرگ   میشروع کن   واشیواشی

نم   میریب نود سال عمرمان است، به  میباش  میتوان که موقت  عمرمان است،     ذهنعنوان من که هشتاد سال 

  . می جاودانه درست کن  یموقت  نیاز ا میموقت است. ما آمد نی. امیدرخش م

  طَمع که پختۀ عشقم، نه خام و خام منم
  رانم یاز آن خم ، یر ی کرد خم یخدا

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  :  ثیاست به حد شارها
رباحاً»   «خَمص عينبردِه ابِي مطينَةَ آد  

  آدم را چهل روز با دست خود سرشت.»  خميرۀ  «خداوند
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     
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  د یشا  خداوند خميرۀ آدم را چهل روز با دست خود سرشت.»« هم هست که    ثیمربوط به حد  تیب  نیا  درضمن

.  کند از ابتدا شروع م  نیبرسد و بنابرا  به پختگ   دیبا  در چهل سال   ریانسان است که انسان د   چهل به پختگ

  .  ستیحضور برسد. گرچه که زمان مشخص ن  به پختگ دیبا رید در چهل سال هرچه زودتر، نشدحاال  

من پختۀ عشق    دیگو . ممیاوریب  غام ی و پ  م یبرس  ی غمبر یبه پ  دی. ما هم بارسد م  یغمبر یمثال در گهواره به پ  حیمس

 کنم  فضا را باز م   عنیپختۀ عشق    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [.  دهد هستم. پس من را عشق پرورش م

  . ستمیخام ن نی. بنابراجاست ن ی. بلوغ من از اکندبالغ م  پزد، شدن با خداوند من را م یو مرکز عدم و 

   جسم  ی اریهش   ند،یب م  ها  دگیهمان  قیکه از طر  کس   عنیخام است،     ذهنمن   ذهن)] (افسانه من   ٩شل  [

ا  ر ید  یهاآدم   یگدا   خواهد، م   بختخوش  ها دگ یاز همان   خواهد، م  جهان زندگ  نیدارد، حرص دارد و از 

 بخت خوش . مثال  ستیجا ن در آن   چیزی که   یطمع در     عنی طمع  طمع است. خام خام است و خام   نیهست، ا

  است.  عطمخام  نیعنوان همسرمان، ادر ذهنمان به  م یکنکه تجسم م   یخواستن از 

هستم    بشوند من ک   ادیمن خواهند گفت اگر ز  به   هادگ یهمان  نیکه ا  ها دگ یداشتن از همان   بختخوش  انتظار

   طمع خام   ن یها. ااز آن   میکه ما انتظار دار  ییزهایو خواستن چ  ها دگیخود بر حسب همان  ف یهستم. توص  و چ 

  است.    و خام

اجازه    میتوان ما را خدا کرده و از اول هم ما م   ریاوال که خم  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [که    دیگو م

 شود،  جهان پخته م  نیماست در ا  قشنگ نان ما که زندگ   عنی  ،اوردی اصطالح ورز برا به   ر یخم  نیهم   میبده

  نباشد.   ر ینان خم

  اورد یرا ورب  نیخودش ا  با دستِ  دیهم بااآلن    ما را خداوند کرده،  ری . خالصه قبال خمرانمیمن از آن خم  دیگو م

  که:  دیگو م بعد  او بپزد. د یو نان ما را هم با

  کجا بماند خام؟  زدانی رکردۀیخم
  رانمینه از فَط رم،ی پذ هیرمایخم

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  که درست پخته نشده باشد. : نانریطفَ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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شل  [.  ماند خام نم  رد، یگ صورت م   این کار   م یکن فضا را باز م   بند، که وقت  ری را خم   یاگر خداوند    پس

ما کار کند و ما    ریخم  یمرکز عدم، سبب خواهد شد که خداوند رو  ،ییفضاگشا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠

عوامل    لۀیوسبه  ا یو از جهان    میداررا نگه   ذهن)]من (افسانه    ٩شل  [   جسم  یار یهش  می. اگر بخواهمیخام نمان 

فط  ریفط  نیا   م،یدرست کن  ریخم   جهان  بود.  م  ، عنی  ر یخواهد  من  از  بهتر  وقت  دیدان خُوب شما    ر یخم   که 

تکه  تکه   میپز نان م  . وقترسد جا نم . به آن رسد نم  نیا  م، یزن نم   ه یما  ری به خم  رد،یپذ نم   ه یاصطالح مابه

  . دیخواه  که شما م شود نم آن نان صه. خالپزد نم شیجاها  بعض پزد خوب م  شیجاها  بعض ای شود م

به  زدیر را م اشهیما نیخداوند ا (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شل  [ میکن ما مرتب فضا را باز م نیبنابرا پس

کجا    زدانی  رکردۀ یخم« .  رونی . هم در درون هم در بپزدم  رونیلحظه هم نان ما را در ب بهما و مرتب لحظه  ریخم 

   . اگر در ذهن بمان میستین  رانیو نانتان را هم بپزد. ما از فَط  اوردیرا ورز ب  رتانیاو خم   دی بذار  دیبا  بماند خام؟»

فَط نم   خواه   رانیاز  پخته  نانت درست  نم  رت یخم   شود، بود.  درست  درست،  باشود هم  . ی ر یبپذ  هیما  د ی. 

  م ی کن م   یی. هرلحظه که درست فضاگشاردیخداوند را بپذ  ۀ یما  خواهد  نم  ذهن)](افسانه من  ٩شل  [  ذهنمن 

   کار م   ریخودش با خم   هایدست با    م،یدار مرا عدم نگه  مرکز  طورن یو هم  شود انداخته م  ری خم  ۀیقطره ما  ی

  کند.  

خودتان    ای  دهد شل م   شما را؟ زندگ   دهد او شل م  ای که آ  د ینی بب  دیبا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل [

تر بزرگ   ذهنمن   یسوبه  دیدار   د،یکن عوض م   دیاگر خودتان دار  د؟یکن را عوض م  تانیهاشل   ذهنبا من   دیدار

  : دیگو ماآلن  . ودیرو خراب م و زندگ 

  چون کند او فاطرالسموات است  ر یفَط
  رانمیسماوات از من اخترانِ چو

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : شافنده، باز كننده اطرف
  : نور دهنده، درخشنده ریمن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
او    کهن یا  ی. برا ستیما ن  ذهن. مثل من کند درست م   ر ی. درست خم کند نم   ریخداوند نان ما را فَط  د، یگو م

است که در    یاه یبازکنندۀ، شافندۀ آسمان. البته آ  عنی  فاطرالسموات»«که    دیآسمان است. توجه کن  شافندۀ

  باشد:  دیبا ریز
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»قُل    مطْعي و مطْعي وهضِ ورااتِ واومرِ السا فَاطيلذُ وتَّخا هال رغَيا ◌ۗ  قُل  ّنا  ترمنْ  اونَ  اكا  لوا  نم  لَمسا   ◌ۖ   و  

ونَنتَك  نشْرِ مالْم «ينك  

آبو« به    ریغ  ا ی:  را  آفر  در صورت  نم؟یبرگز  و دوست  یار ی خدا  روز  نیآسمان و زم  نندۀیکه  او  و    ی خداست 

حم خداست باشم. و البته از    میکه تسل  است. بو: من مأمورم که اول شخص  ازین ی و خود از طعام ب  بخشد م

  که به خدا شرک آورند نباش.»  گروه

  ) ١۴ ۀی)، آ۶سورۀ انعام ( م،ی(قرآن کر

  ی زها یاز چ  عن ی  اد؟ ی من ب  یار ی خدا که با مرکز عدم به    رِ یغ   عنی   نم؟»ی برگز  و دوست   ی اریخدا را به    ریغ   ای : آبو«

شافندۀ آسمان،    ای کننده  درست    عنی   خداست»  نیآسمان و زم   نندۀی که آفر  در صورت«نه.    رم؟ یب  یار ی  رونیب

، شما مرکز را عدم  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [ آسمان    نیآسمان درون من، ا  شود فاطر، که م  نیهم

بازخواهد کرد. پس    تینهایآسمان را تا ب  نیدر درون شما. ا  کند آسمان را باز م   د، یکن فضا را باز م   د، یکن م

  ی روز  است.»  ازینی و خود از طعام ب  بخشد م  یو او روز «. هیآ  نی. طبق ادیگو خداوند است م  فاطرالسموات»«

  .  میبرگردان  یزیچ   ای  میبده یندارد به او روز  وم لز م،یریگ را ما از او م

شخص« اول  مأمورم که  من  تسل  بو:  باشم.»   م یکه  خداست  م  ای آ  حم  ما    م؟ یی بو  میتوان ما  از  هرکدام 

  م، یفضا را باز کن   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [  یطور ن یا  عنی.  میخدا باش  میاست که تسل  نیا  تمانی مأمور

کنندۀ  ما که ذهن ما است آن هم درست کند. پس درست   نیکند و زم   ازتا آسمان درون ما را ب  م،ی مرکز را عدم کن

است. ذهن ما را    رونیلحظۀ درون و ببهلحظه   نندۀیآفر  ای کننده  آسمان درون و درست   ندۀی گشا  ایآسمان درون  

درون ماست،   یذهن ماست، آسمان فضا   ن یاست. پس زم  ن یدرست کند، که ذهن ما همان زم  تواند او فقط م

م  یضا ف را  مدرون  باز  م  کند، رتب  درست  را  ما  شناساکند ذهن  درواقع  درست کردنش،  ما    میکن م  یی. 

.  م یریگ طعام را از او م  میکن  فضا را باز م  وقت  انیم  نی. در امیانداز ها را م را با مرکز عدم و آن  ها دگ یهمان 

  .م یریگ را از او م   برکت زندگ

مدَت رو ز  دهبپذاو جان د ری نََفخْت  
  است نه موقوفِ علَل  ونیاو کن فَ کارِ

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. و هرلحظه دم او به ما  شود بشو و م  د یگو . کار او، او مذهن  ی هاعلت   ست، ین   رونیب  ی هاموقوفِ علت   نیا

و  «حم خدا باشم.    میکه فضا را باز کنم و تسل . من مأمورم دیآ دم او نم  م یاگر فضا را باز نکن  . ولدهد غذا م
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 یی او هست، با فضاگشا  فاطرالسموات» «. پس  میباش  دی نبا  که  که به خدا شرک آورند نباش.»  البته از گروه 

چو  «.  درخشند م   دهند، که دارند نور م  شوم ها نملحظه مثل اختربهو من لحظه  کند آسمان درون را باز م

  طعام همان    یجوری  نیا  د؟یکن را پخش م   که واقعًا نور زندگ  دی. از خودتان بپرسرانم»یت از مناخترانِ سماوا 

ا   هم هست، ما برکت زندگ  آ  م،یکن  جهان پخش م  نیرا در  ابر    ریز  ای   میدرخش  مثل ستاره م  ایمثل ستاره. 

  م؟ یهست

آسمان    د،یکن م  ییهردفعه که فضاگشا  شود؟ دارد درست م  نتانیزم   شود؟ آسمان درونتان دارد باز م  ایآ  خُوب

کارکردش را بلد  شود، م  یذهن بهتر  دهد، را از دست م   دگیذهنتان همان  عنی نتانیو زم  شود باز م ذرهی

صورت  به   اورد،یصورت فرمول درب به   دیگو را که آن فضا م  یز یچآن  تواند باشد، م  کننده خلق   توانداست. م

  در ذهن نباشد.  دگ یاگر همان  د،یبو اوردی گفتار درب

  باش را؟ خَمش م شیخو  چند نام نه تو
  رانمیکه من ز پ ییاست که گو کودک که

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

هستم    ر یپ  ییگو تو که م  دیگو . م ریخاموش باش، اسم استاد، اسم پ  ؟ یگذار چقدر به خودت اسم م   دیگو م

  ر ی. پمیست ین  ریما پ  مییعقلمان برسد که بو  قدرنیا  دیاست. ما با  است، بچ  کودک  نیو ا  یدار  ذهنمن   عنی

و    د ییای من استاد هستم، بلد هستم، دنبال من ب  دیگو م  هرکس  کشد، مردم را دنبالش م  که مراد، کس  عنی

نم  به فضاگشا  میکن دعوت  را  را برحسب    میو تسل   یی مردم  او وصل بشوند و خودش  به  از درون  بتوانند  که 

نم  ستین  ریپ  نیا  کند، م   فیتوص  ها دگ یهمان    ها  ممن است به بعض  د،یگو موالنا م  میگو بچه است. من 

  بربخورد.

  باش را؟ خَمش م شیخو  چند نام نه تو
  رانمیکه من ز پ ییاست که گو کودک که

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

کتاب را خواندم، آن کتاب را خواندم،    نیرا کردم،  آن کار را کردم، ا  این کار  در مجالس،  میما ادعا دار  چقدر

  ی هابرچسب   ن یما از ا  شود م  ای است. حاال آ  بچ  دیگو  م  ها ن یرا بلد هستم، من بهتر از تو بلد هستم، ا  نیا

 ها ز یو توقع از چ   میکن   نیو تمر  میدانم را عمال عمل کن  و نم  م؟یننام   یز یچ یو خودمان را    میبردارمختلف دست 

قاطع متعهدانه که شمعبه  م یریب  میتصم   م؟ی دست بردار  یر یو م  یریاز دوقطب اس  م؟ینداشته باش را    طور 
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باش که    یر یداد. تو پادشاه موقت نباش، تو وز  حیموانع را توض  شمع عشق است و غزل بعض   نیو ا  میروشن کن 

  . ینشو دهید یرو م  یبه محاق برود، دار  شود، دارد ذوب م

به    ی اگر نرو  م،یبه محاق برو  میشو ذوب م  می دار  مییگو بعد م  م یبشو  دهید  میکه ما هرلحظه بخواه  شود نم

 د یکه تو با  دان م  ا ی. آیشو م   مصنوع   ریوز  ،ی شو نم  واقع   ریوز  ، یبشو   تواننم   ر یوز  ینشو   دهیمحاق و د

جبر دانشِ    ریکه ما ز  داناست، نه ما. و م    دگآسمان او هست، زن  ندۀ یتو را او بند و گشا  ر یخم   اجازه بده

  . میتواننم  م، یمتعهد باش  م یخواه م  م؟یکن ریی تغ م،یما رشد کن  گذارد و نم  میهست  مان ذهن

ا   یکه    هرکس هستم، مراد هستم،    ر یمن پ  دیخودش بذارد و بو  یرو   یو لقب  رد یرا ب  هان یچنقطه   ن یاز 

ا خُوب  هستم،  استاد  دارم،  من   نیدانش  است،  من   ذهنبچه  هر  م بچه اآلن    البته  ذهندارد.  که    دینیب ها 

  .دیگو را م   لیتمث نیادیر  زنند، خردمندانه م یها حرف 

که   دیگو است، م   نیهفتاد ساله هم هم   ذهنمن    ی  رسد، ، چهارساله عقلش نمکه کودک سه   میکن م  فرض

و از   دانند ساله م ساله، چهار سه بچۀ    ن یاندازۀ هم  هانی ا  دان تو نم  دانم، من م   کنم،  من، من، من، ثابت م

  قطع شده است. شخص از زندگ نیاوصلند و  به زندگ  میها مستقآن کهن یا یهم بدترند براآن

دانستن است،     یگذاشتن  که اسم   می و بدان  م یخودمان نگذار  یرو   اسم  چیکه ه   می بفهم  میتوان م   نیبنابرا  پس

و اگر به   میشده گوش بدهگشوده   یبه فضا   م،یبه آن گوش بده  دیما نبا  د،یگو ذهن ماآلن    است که  یز یچی

  ذهن ما خاموش خواهد بود.  م،ی آن واقعاً گوش بده

بود،    به دنبالش آن قصۀ هفتۀ قبل را که کاتبِ وح   م،یکه قبال هم خواند   میرا شروع کن   یاقصه   ی   دیبده  اجازه

  قصه قبل از آن داستانِ:  نیادامه خواهم داد و ا

  .» کن  ادی مرا  ، نی خود ب  یِرو  ، ینگر  یآوردمت ارمغان، تا هربار که در و  نه یرا که آ وسفی«گفتن مهمان،  

  ) تریت(

ببرم که تو جمالت را در   نهیی که من بهتر است آ دیگوو او هم م  یاوری کادو ب دیبا د یگو به مهمانش م وسفی و

  ل ی است که، تمث   بیترت  نیکرد. قصه به ا   خواه  ادی  آن موقع  من را هم  نیب در آن خودت را م   و وقت   ن یآن بب

که قصه شروع   طور ن یبه من و هم  کادو بده  دیکه با دیگو به ما م   که، زندگ دیگو است البته خداوند به ما م 

  . هانیکه او دارد و ا ز یچو همه  میکه چه ببر میآور که ما به مغزمان فشار م  دیگو م شود م
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  نه ی در آن آ و وقت ندیدر آن بب باستیکه خداوند جمالش را که ز میببر نهیآ یکه   میکن م  دایآخر سر پ باالخره

 آن موقع   خواهد آمد،به دل ما    آن موقع   در ما به خودش زنده خواهد شد،   آن موقع  ند،یخودش را بب   تواند م

صاف باشد و    دیدرست است که با  نه یآ  کند،  م  فیعرهم ت  رید  جور  ی را    نه ی با ما کار کند و امروز آ  تواند م

  است.  نهی خودش آ ن یها ااقرار به نقص  دیگو م  باشد، ول قلیص

 می کن   ییشناسا  میتوان ذهنمان م  لۀیوسکه به  می کن به نقصمان اعتراف م  خداوند کمال هست وقت  کهنیا  یبرا

  یی . پس شناساستین  نهیآ  ن ی، امن» «  لۀیوسبه  میشو بلند م  وقت  م،یکن انکار م   خداوند. وقت   نۀ یآ  میشو ما م

  است.  نهیهم در ابتدا آ ها دگ یها و همان نقص 

  ارمغان  اوریب  نی: هوسفی گفت
  تقاضا زد فغان  نیز شرم ا او

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

  : من چند ارمغان جستم تو راگفت
  در نظر نآمد مرا ارمغان

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

  را جانبِ کان چون برم؟  یاحبه
  عمان چون برم؟  یرا سو یاقطره

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

و    ی اور ی کادو ب  د یکه با  دیگو خانۀ من. خداوند به شما م   ییآ م  ،ی اوری کادو ب  دیبا  د یگو به مهمانش م  وسفی

من رفتم چندتا    دیگو م   وسفیببرم. و او به    ییمن چه کادو  دهد را او م  زیچو همه   میشو ما از خجالتمان آب م 

معدن    یدانه را سو   یکنم. من    دا یپ  یز یچ  نتوانستم تو،    ی چندوقت دنبال ارمغان بودم برا  ای نگاه کردم    ز یچ

  توانم  تو م  یبرا  یز یمن چه چ  ،ید یتو آفر  نم،یبب  توانم که من با ذهنم م  یز یهرچ  د یگو م  عن یببرم؟    یچجور 

  ببرم؟  یچجور  ا یدر یسوبه  ایعمان  یا یدر ی سوقطره را به   ی اورم؟یب

  کرمان آورم  یِرا من سو رهیز
  تو دل و جان آورم  شِیبه پ گر 

  ) ٣١٩۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ست یانبار ن نی کاندر  تُخم ستین
  ست ی ن اریحسن تو، که آن را  رِیغ

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

  یانهییکه من آ دمیآن د ق،یال
  یانهیتو آرم، چو نورِ س شیپ

  ) ٣١٩٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

تو   عنی.  نیالمثل است ابه کرمان بردن است، ضرب   رهیز  ن یدل و جانم را هم بدهم به تو ا  که اگر من   دیگو م

چه دل    من مهم است. حاال چه دل و جان اصل یدل و جان برا ن یا ،یدار   لیها خدل و جان  نیاز ا یالزم ندار 

به    نیمن هم هست آن را هم بدهم، باز هم ا  جان من که دل من است و    دۀی مرکز همان   عنی دلِ من    ، و جان فرع 

  یی بایندارد و آن ز  ریکه آن نظ  ،ی زی چ یکه در انبار تو نباشد، فقط    ستین   تخم  چیه   دیگو و م  خورد درد تو نم

  تو است.

  ر یتو نظ  ییبایتو در من هم هست، باز هم ز  ییبایکه ز  دی بو  خواهد م  یفقط تو دار   ست،ین  جاچ یتو در ه   ییبایز

است   موقع   نهیآ نیا عنیمن است.   نۀینور س  نهیآ نیو ا اورمیب نهی آ یمن  دم،ید  نیا ستهیشا نیندارد. بنابرا

صاف   دیبا نهی آ مییگو قصه درست است که ما م  نیکه امروز موالنا در ا  دیکن. توجه شوم که من از جنس نظر م 

ها اگر اقرار بشود، آدم منکر  بدهد که نقص   ادی به ما    کند شروع م   واشیواش یاآلن    ر که گفتم،طو باشد همان 

  یی را که ما شناسا   باشد. هرنقص  نه یآ  تواند م  ن یکند ا  ییرا شناسا  نیا  تواند نباشد که با ذهنش م   شیهانقص 

  .کند کار م است که استادِ زندگ ییجا  یدرواقع  میکن م

  یی مثال اگر فضاگشا  مین یمهم است که ما بب  ل یاقرار و انکار خ  نی. امی استاد را، اگر اقرار کن  کن دعوت م  عنی

  م، یکن انکار م  م،یکن به حرف ذهن گوش م  م، یشو با ذهنمان بلند م  میبند . اگر فضا را م می کن اقرار م  م، یکن م

ما  میندار  نقص  مییگو م  معموال دار  ذهنمن   ی .  من   م،یکامل  را     ذهنمن   نیا  م،یدان م  ذهن خودمان 

  م، یهست   مان ذهنرساندن من کمال و به  لیو دائماً درصدد تکم   میکه نقص دار  میرونم   بارر یاست، ز  دهیرسکمال 

  و خواهد شست. شود کامل نم ذهن ریتصو نیا م،یکامل کن می خواه را م   ذهن ریتصو نیا

  پر از نقص است. اگر اقرار کن   دهیرسکمال به   ذهنمن  نیکه ا  است که تو اقرار کن    موقع  نه یی آ  دیگو م   حاال 

  نۀ یی آ  کهن یو درد است، ا   دگیکه مرکز من که پر از همان  دیبو  د ینبا  کس  نیخداوند؛ بنابرا  نۀیی آ  شود م  نیا

  ام. آورده  تانیمن برا  جانی که ا  میدار ییهات یانتظار دارد ب و هم که ا  و دل هن ییبه آو ما راجع  شود خداوند نم 
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  آن دلِ پر نور و بِر یِبرا از
  ها منتظرآن سلطانِ دل  هست
  ) ٨٨٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی وین  ،ی: نربِ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
باز شده و از آن    تینهای فضا باز شده، ب   عنینظر است،    یار یکه گشوده شده، پر از هش  دل  ی برا  نیبنابرا  پس

خداوند منتظر است؛ پس    عنیها  است، آن سلطان دل    خودِ زندگ  ان یمحل ب  کهنی ا  یبرا  زدیخ بر نم    یجز ن

  :  طورن یدل پر نور و بر است. و هم  یاو منتظر 

  آلوده را پنداشت نیتو ا دل،
   دل ز اهل دل برداشت الجرم 

  ) ٢٢۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ر ی: ناچار، ناگزجرمال

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
دل   نیا م، یدان نقص نم م،ی هست  دهیو با آن همان میدان اصطالح مهم م را ما به  نیاگر ا ، ذهنمن   عنیآلوده  نیا

  م ی دار  رادیکه ا  میکن ما جدّاً و صادقانه اعتراف م  است، ول  دگی. اگر دل ما پر از نقص است، پر از همانستین

  م، یدرمانده هست  م،یمتواضع هست  م،یکن فضا را باز م   م، یکن به موالنا گوش م  م،یهست   رادمانیو درصدد رفع ا

را خراب کردم، خودم کردم،    ام من زندگ  ذهنا من ب  میی گو م   م،یاهم شده   دی طور که اول برنامه بود ناامهمان 

  ی انه ییآ  نی. همندیب که خداوند م  یانه یی آ  نه،ییآ  میشو خودم کار کنم، م   یحاضرم رو  ست،ین  رانید  ریتقص

  . اوری ب دیگو است که م

نقصت    ول  اور،یرا ب  تو نقصت  دیگو . م اوریبردار باآلن    وصوفصاف   زیچ  یکه    دیگو خداوند نم   ای  وسفی  پس

طور که در  همان   رود، جا مبند آنهرکجا شسته است، شسته   جا رود»دوا آن   ستی هر کجا درد «را بشناس. 

  .  میقصه دار

  آلوده را پنداشت نیتو ا دل،
   دل ز اهل دل برداشت الجرم 

  ) ٢٢۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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طور که همان   ست، یهم ن   نه ییآ  ست، یکه دل ن  م یاقرار کن  دیبا  ست،ین   واقع   عن ی  ستیآلودۀ ما، دل ن  نیا  پس

  .  نهییآ شود باشد، م  یاقرار جدّ م یگفتم اگر اقرار کن

  غَن یا ی آریجوالِ زر ب صد
   منحن یا  اریدل ب دی بو حق

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

حمل بار    یخشن که برا ۀپارچ  ای میبزرگ از نخ ضخ  ۀسی: ک والج  

  بارجامه.  کردند، م درست
  و درمانده چارهیقامت، ب دهیخم  ده،ی: خممنحن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
حاال   ، صد جوال زر هم بده  غن  یا  دیگو او صاف کند، م دیکادو دل است، دلِ صاف است منتها دل را با پس

دل    دیگو . خداوند مخواهد زر باشد، او نم   نیممن است عبادات ما هم جزو ا  م،یدان که ما زر م   یز یزر هرچ 

  .  خواهم دل صاف را م نیمن ا اور،ی صوفش کن بوصاف  ایاقرار کن  اور، یاش را بآلوده  ای من،  یبرا اور یب

  :  تیدو ب نیا طورن یهم  و

  د یباز درونِ جانِ تو م یکار 
  د ی نگشا یتو را در  هاهیعار کز 

  
  آب از درونِ خانه  یچشمه ی

د ی آ رونیکه آن ز ب ییزآن جو بِه  
  ) ٧٧٧ شمس، رباع  وانید ،ی (مولو

   زندگ  میکن   ییفضاگشا  عنی  رد،ی صورت ب  دیدرس امروز کار در درون ما با  نیدر ا  که حتّ  میدیحاال فهم   تا

  .  د»یبا ز درون جانِ تو م  یکار«به مرکز ما، کار انجام دهد.  دیایب

ما    یسورا به    و درِ زندگ  ستندین   دیمف  هان یا  رون،یاز ب  کند قرض م  کند، م   هیکه ذهن عار  رون یب  یها ه یعار  نیا

از خانۀ ما.   شود رد م   دیآ م  رون یکه از ب  ی ارودخانه   یچشمه از درون بهتر از    ی   دیگو باز نخواهند کرد و م 

از درون ما    سببیب  ی شاد  فش،یچشمۀ ضع   ی   حتّ  یاه یبار  ی اگر    چشمۀ آب از درون خانه»    ی«پس  

 دانم نم  نیپولم است، ا  نیکه ا  دیای ب  رونیاز ب  ها دگیهمان   یها است که خوش  نیباال، بهتر از ا  دیایبجوشد ب

  .  دیاز ذهن آ عن ی رون»یکه آن ز ب ییبِه زآن جو«مقامم است،   نیام است، اخانه  نیدانشم است، ا
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  د یگو خداوند به شما م  عنی  اور،ی کادو ب دیگو م  وسفی که  خوانم را هم م تیسه ب  نیو هم   میدیرا هم د هانیا

صاف باشد،    دیدل است، دل با  یکه    میدیما هم فهم   ، سوغات  می. گفت د یاوری ب  سوغات  دیمن با  یساده برا  لیخ

و گفت که من    خواهم . گفت جوال زر هم نماست  وبواقعاً دلِ خ   پس سوغات  شود؛ پرنور و بر باشد، آلوده نم

  ا ی عبادات ما است،    نیخداوند ا  یفکر کند که کادو   د ینبا   کس  ی غذا مال خودتان است و    خورم، غذا نم

  دل ماست.   نیباشد، بله هم سوغات شود نم ین ی هااین کار م؛یجهان انجام داد  نیکه در ا یخوب  یکارها 

  حشان ینگردم پاک از تسب من
  شوند و درفشان  شانیهم ا پاک

  ) ١٧۵٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و قال را میزبان را ننگر  ما
  و حال را میروان را بنگر  ما

  ) ١٧۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اگر خاشع بود میقلب  ناظِر
  گفتِ لفظ ناخاضع رود  گرچه

  ) ١٧۶٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : فروتن، عابد اشعخ

  : فروتن خاضع
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   اج ی اگر حضور در آن باشد، من احت شود، خودش پاک م  کند، انسان عبادت م که وقت   دیگو خداوند م پس

  ها ندارم.به عبادت انسان 

  حشان ینگردم پاک از تسب من
  شوند و درفشان  شانیهم ا پاک

  ) ١٧۵٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

من از قبل پاک هستم.    شوم، من نم  شوند م  اگر درست عبادت کنند خودشان پاک   کنند، عبادت م   هاانسان

  .شوند درفشان م اندازند، و م شناسند را م ها دگیو پس همان شوند خودشان پاک م

  که گفت که:   میمعروف را هم خواند ت یآن ب شوند، م  درفشان
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ِسوان  یِخُّفاشت، سو  حمغرب د  
ِسپاشت، سو  حرمشرق روان  یِد  

  ) ۴٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

غروب    یسوبه   رود، مرگ م  یسو به  رود، مغرب م یسوبه   ذهنخفّاش است که با من    ی  میدوتا حس دار  ما

با فضاگشا  دیگو ماآلن    درپاش است که  ی.  رود م درپاش است که  را    میکن م  ییدرافشان،  درپاش  حِس 

  . میرو مشرق م   یسوو به  میریگ م

ها دراثر . پس انسان میکن م  ییفضاگشا  که باال، وقت  دی ای که از درون ما ب  میرو م  آفتابِ زندگ  یسوبه   عنی

نم  شوند و درافشان م  شوندکه خودشان پاک م  دیگو عبادت م گفتم سوغات   من وقت   شوم، و من پاک 

  .  دیدادو انجام  دی دیجهان با ذهنتان د نیکه در ا ستین ییزهایچ  د،یاور یب

  و قال را میزبان را ننگر  ما
  و حال را میروان را بنگر  ما

  ) ١٧۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ها درون هست، ما درون  نسخه . بعضمینیب بله درونشان را م م،یکن ما به زبان و قال مردم نگاه نم دیگو م

درونشان باز است؟ و در چه    یفضا   ای از جنس نظر است؟ آ  ای که آ  میکن نگاه م  شانی اریما به هش   م،یرا بنگر

مرکزشان هست    حال ناظرِ  ما  مرکزشان   م،یهستند؟  است    اگر  نگاه    هانیاعدم  لفظشان  به  ما  هستند،  فروتن 

بله آن    ست،یمن مهم ن   یاصال برا  دیگو ذهن م  چیزی که  که آن   دیگو از زبان خداوند م  دینیب . پس ممیکن نم

فهم   لۀ یوسبه ست یاصطالح عدم بشود، اگر نبه  د یمن مهم است؛ مرکز انسان با یمرکز انسان است برا چیزی که 

  : ت یب نیا طورن یهم درست کنم.  میای کند و بذارد من ب اقرار  دیهنش باذ

  د یده هیمرا هد میگو  نم من
  دیشو هی هد  قیگفتم ال بله

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

باعث خواهد شد که من   دیآور من م  یکه شما برا یاهی که آن هد دیگو م  ول اور،یب هیهد میبرا دیگو م  جانیا

را   اشه ی بقاآلن    بود. حاال،    من برخوردار خواه  ضی تو از ف  نم، یب خودم را در تو م   بتوانم توجه کنم به تو. وقت

  : میخوان م
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  خوبِ خود در آن   یِرو نیبب تا
  شمع آسمان  دِی تو چون خورش یا

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

  روشن یآوردمت، ا نهیآ
   کن ادمیخود،  یرو  نیچو ب تا

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

  او از بغل  دی کش رونیب نهیآ
  باشد مشتَغَل  نهییرا آ خوب

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

هر چه بدان مشغول و مأنوس شوند. شتَغَلم :  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  عن ی  وسفیعنوان انسان به  ما به  عن یآن مهمان    نی. پس بنابراشوند به آن مشغول م  چیزی که  عن ی  مشتغل

 د یتو مثل خورش   که کس  یا  ، ن یرا در آن بب  تیبایز  یتو، تا تو رو  یبرا  آورم م  نهییکه من آ  مییگو م   میخداوند دار

در آن    نیب خودت را م  یرو   است. وقت  نه ییدلم آ   عنی آوردم،   نهیی آ  تیمن برا ،روشن  یا   ، درخش آسمان م

بودن و توجه    نهییآ  نیهست ب  تفاوت کم  ل یکه خ  دی کن . توجه مکن م  ادیاست که مرا    آن موقع  من،  نۀییآ

  و   ندیب را م   بشی ع  کند، دارد، اقرار م  ذهنمن   یاو و توجه او را نگرفتن.    توجه ینبودن و ب  نهیی خداوند و آ

 ت، یصورت کبربه   کنم خودم را مصرف م  رانم، یآتش را ب  ن یا  خواهم من م  د یگوم   ، با زندگ   کند م   ی همار

 ست،یمهم ن  میها دگیهمان  ست،یمهم ن   هات یکبر  نیشمع روشن شد ا  کهن یشمع روشن بشود، بعد از ا  نیباالخره ا

  ست، یبرتر در آمدم، آن مهم ن  ران، یرا با د  خودم کردم    سه یمقا  ست،یمهم ن   ام دانِش ذهن  ست،یمهم ن   میباورها

  .ستیام مهم ناشتباهات گذشته 

بودم مهم    ایدن   نیا  ریکه اس  ام،ی ر یاس  ست، یمهم ن  امی سرور   ست،یام مهم ناصال گذشته   ست، یمهم ن  امگذشته

  این کار   ی، برامن کار کند  یرو   زندگ   دیبا  رد، یآتش ب  نیا  کهن یا  یآتش است و برا  نیمهم، گرفتن ا  ست؛ین

  نکند.  ایکار کند  کهن یا نیفاصله است ب

درست     بخواهم پارک ذهن  عنی  دهیبه کمال رس  ذهنمن  یسوندارم بروم به   یرادی ا  چیه   مییانکار کنم بو  اگر

  . شوم کنم، آن را به کمال برسانم من برخوردار نم
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لحظه  هر  کنم، هستم، اقرار م   بیاست، پر از ع   که درست کردم توهم   ذهنپارکِ   نی که ا  ییبه آن جا  دمیرس  اگر

  . میشد نهی دچار چالش خواهم شد تحمل خواهم کرد، آ کنم، خاضع هستم،  فروتن هستم و فضا را باز م

  ن ی ا  عنی  کند، دائماً نگاه م  باستی از بغل، داد به خداوند و خداوند هم چون ز  دی کش  رونیرا  ب  نه یپس او آ 

  اش عدم کند.گرفت مرکزش را همه  می ص تصمشخ 

  که:  دهد م  حیموالنا توض  و

   ستیچه باشد؟ ن هست  نۀیآ
   ستیبر، گر تو ابله ن ستین

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

  بتوان نمود ست یاندر ن  هست
آرند جود  ر ی بر فق  داران،مال  
  ) ٣٢٠٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  است  نان، خود گرسنه صاف  نۀیآ
  است زنهآتش نۀیهم آ سوخته

  ) ٣٢٠٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  زنه بر آن زنند و آن را روشن کنند. تا با سنِگ آتش  نهند ها مچوب   رید انی که در م ی: تکه چوبوختهس

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
   ست یتو االن ن د،ید شود م  ستیگشوده شده، در ن یما را در فضا  ذهنمن   نیهم عن یما را  هست نیا دیگو م

ن  عنیبِبر   ابله  اگر  باز کن  را  هم   ،ستیفضا  باز کن   نینبند.  را  فضا  بب  میکه  است،    ذهنمان  مین یما  خبر  چه 

  . مینیب را م مان یهانقص 

که من خودم   میگو و م  کنمهستم و اقرار م   دهیها همان چه خبر است؟! چقدر من درد دارم و با آن  داد،یدادوب  یا

  خدا.  ٔ نه ی آ میشو م میاشتباه من بوده دار میی گو که م نی هم  کردم، اشتباه من بوده.

  .» دید توان م  ستیرا در ن  هست«: زند مثال م و

   غن   یِدارنباشد مال   ریاگر فق  کنند،بخشش م  ری، به فقرا که ثروتمند هستند»هایی  آنداران،  مال «:  دیگو م

  . شود مشخص نم ی ثروتمند  شود، مشخص نم
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به من نان بده، تا نان را   دیگو م  مینیب تا گرسنه را م  کهن یا یگرسنه است برا ست؟ینان چ صاف ٔ نه یآ دیگو م

  .کند م  ریکه گرسنه را س   ندیب مهارتش را، نان م یپس کاربردش را، محل اجرا  خورد، م  قاپد م ردیگ م

  چیزی که دارد و سوختۀ آن    ثابت کند که چه مهارت  توانست نان نم  خورد؟ م   یگرسنه نبود نان به چه درد  اگر

  . سوزد م م یکن م  یآتش را نزد

ماده   ی  سوخته م  ایاست که    یاجور  درست  چوب  به   هان یا  کننداز  مفوراً  آتش  درجۀ    رند،یگ اصطالح 

  د، یگو م  نۀیآ  رد،یگ سوخته که زود آتش م  نیا  نیبنابرا  رد؛یگ آتش م   رسدبه آن م  ت ین باالست تا کبرشااشتعال

  است.  تیکبر

مختلفِ   یها که مهارت   شود است که سبب م  یخوب  نۀی آ  ل یباشد خ  ها دگیکه همان  هاب یع  ییاتفاقاً شناسا  و

  به مرکزمان.  م یرا ما دعوت کن   خودِ زندگ

  زنه بر آن زنند و آن را روشن کنند. تا با سنِگ آتش  نهند ها مچوب   رید انی که در م ی: تکه چوبسوخته

  ی آن زود  کشد م  تیکبر  گذارد، م  جا یکه آدم    کنند درست م  جانیکه در ا  د،یخر   شود سوخته را م  امروزه

  .رندیگ شان باال است با آن سوخته آتش م که درجۀ اشتعالِ  هازم یه  ۀیبق سوزد م

   و زندگ  ردیگ فوراً آتش م  خورد  به آن م  ییما تا آتش شناسا  یدردها   نیما باشد، ا  ی هادرد   د یسوخته نماد شا 

  .دیدیکه بخش د ینیبم  د،یحمل کن  دیندارد و نبا دهیرنجش فا نیکه ا  دیکه شما بفهم  ن یهم دهد، را پس م

   دهد؛ م  حیدارد توض خالصه

  که خاست  ییو نقص، هرجا ستین
  هاستشهی جملۀ پ یخوب نۀیآ

  ) ٣٢٠۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  است.  شهیآن پ نۀیپس آ طلبد، را م   خاص  شۀیپ زد،یخ جا که نقص برمهر دیگو م

فکر کند   دینبا کسچ یما محل کارِ خداوند است، ه دگیهمان  یهاو نقص  ها ناهماهنگ  نیکه ا دیبو خواهد م

نم  دگ یهمان   همهنیا خداوند  دردِ  به  دارم  درد  خوب  خورم، و   هست  یاتفاقًا کارگاه  او    یبرا خداوند، که 

  را نشان بدهد.  اشی خداوند
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  :دهد م  حیدارد توض خودش

  بود  دهیچست و دوزجامه   چونکه
  چون شود؟  یفرهنگِ درز   مظهِر

  ) ٣٢٠۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  جذوع  د ی با هم  دهیناتراش
  فروع  ایدروگر اصل سازد  تا

  ) ٣٢٠۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  دوختن   به معن دنیاز مصدر دوز  : دوخته شده، صفت مفعولدهیوزد
  اط ی : جامه دوز، خیدرز 

  تنه درخت خرما  معن : جمع جِذع به جذوع
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

مهارتش را کجا    دیای ب اطی خ  ر یجا، دکه اگر قرار باشد کت و شلوار را بِدوزند بذارند آن   دیگو م  نیبنابرا پس

  کار بِبرد. به

کردنش    ریفکانش را و خمکن خداوند قضا و    میحضور کامل بود  طور ن یهم   میقرار باشد ما از مادر متولد شد  اگر

   عن ی ی درز اط، ی مظهرِ مهارت را، دانشِ خ پس برد؟ کار مفٰاطرالسماواتش را کجا به  ریرا، د ختنش یر ه یرا، ما

  .شود نم  اطی خ

درست   زیم  تواند م  تنۀ درخت را چه کس  نیا  یآها   دیباشد بو  دهیناتراش  دیبا  لیتنۀ درخت، جذوع خ  دیگو م

زندگ   پس  نجار، درودگر.  ی  درست کند؟  کند؟ صندل ا  نجارِ  ما که    دۀیو نخراش  دهینتراش  ذهنمن   نیاز 

که همان    سازد  فرع م  کند آسمان را باز م   عنیاصل    سازد،  دارد، اصل م  زهایبا درد و چ   دگیهزارجور همان

  .م یبشو نهیذهن ماست، اگر آ

  بند، آنجا رود اشسته خواجۀ
  اشسته بود  یِدر آنجا پا که

  ) ٣٢٠٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  رنجورِ نَزار  ستیشود، چون ن ک 
  جمالِ صنعتِ طب آشار؟  آن

  ) ٣٢٠٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ها برمال مس  و دون یخوار
  ا؟ یمیک  دی نما نباشد، ک گر 

  ) ٣٢٠٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  الغر، ناتوان : زارنَ
   پست ، ی: فرومادون

  .کند م  لیمس را به طال تبد  لهیاست که بدان وس : دانشای می ک
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  شسته باشد.  دست  ای شسته  ییکه پا ییجا رود؟ کجا م اندازد وپا را جا مبند که دست شسته  خواجۀ

عقل    نیهمه مسئله را هم  نی ا خورد،  به درد نم تان ذهنمن که عقل    دیکن شما اقرار م  ای آ د یبو خواهد م  حاال 

  ی ر یمرض د  چیکمال، ه  ذهن   ریاصطالح بدتر از تصوبه  ای هست برتر از    ن ییهنوز در پا  ا یوجود آورده  به   ذهنمن 

  . میخوان م  میرس م  تشی باآلن  ست،ین

که    شخص  نیکه ا  دیدر درست کردن و کامل کردن و به مردم نشان بده  د یکن کوشش م  د یدار  ذهنشما من   ایآ

البته، من که    دینیب را شما م   بیندارد! آن ع   یبیع  چیمشخصات است، ه   نیا  یدارا  دینیب بنده باشم، شما م 

  ندارم

برود و خودش را اصل بداند    که در هپروت   ذهنمن   نی جذوع است؛ اگر قرار باشد که با ا  نیآدم هم   نیا  شما

  سخت است درست کردنش. لیمثل کندۀ درخت است که خ 

داشتن و    ذهنو من   ، ذهنشدن در افسانۀ من   چقدر فرق دارد که اقرار و اعتراف که نقص دارم و گم   دینیب م

  دوتا با هم فرق دارند. نیرا کامل کردن، ا ال یخ  رِیتصو ی

اقرارِ    کند، اقرار م   زمخت است ول  ل یاست خ  دهیمثل کندۀ درخت نتراش  ذهنمن  ی  کهن یبا وجود ا  اول  آن

و من بدتر از شما،   دانم نم  ی ز یمردم را گول بزند؛ آقا من هم که چ خواهد  نم ست،ی ن  ای ر ی از رو  کند،  م  واقع

  آمد باال.  دیدید دفعه ی است و  زرگدرونش ب  کوچ هستم، ول  ل یو، خ دانم نم یز یچچیه

مدفوع است، در امتحان    پر از انباشتگ   ر، یکه آب باال صاف است، ز  دیگو م  د،یگو قصه م  ن یاتفاقاً در ا  که

 خت، یهم رکه بود به  ا...! آن آرامش مصنوع  دیگو م  دفعه ی  افتد اتفاق م  ی  زند؛ را م   نیخداوند با چوب ا

ا  ن یکه من ا  یکرد م    و به مردم معرف  اشتبه ظاهر آرام د  ذهنمن   افسانۀ  ی  کهن یا  یچرا؟ برا   ن یهستم، 

  باطل بود.  معرف
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و    ردیم است و دارد م   ضی که مر   کس  عن یکه اگر رنجوِر نزار نباشد    دیگو م  زند،را م   شیهادارد مثال   خالصه

  ش ینما  یدکتر مهارتش را چجور   نیرنجورِ نزار نباشد که ا  ن یخوب، اگر ا  دهد، نجات م   ندیب او را م  دیآ دکتر م 

  بده.

 مس   .مال»ها برمس  و دون  ی خوار «:  دیگوبعد م  و  حاذق است.  بِیطب   نیجمالِ ا  نۀیآن رنجورِ نزار آ  دیگو م

 ل یتبد  ییگشاخداوند است که با فضا   ای  کند م  لیموالناست، که تبد  ای می ک   حضور است.  طال،  .ست ذهننماد من 

  .کند م

خوار است،    ن یپر از درد است و ا  میدار  ذهنما من   مید یفهماآلن    میی . اگر ما بوها برمال»مس    و دون  یخوار «

بر مال، آشارا  دارد  مس،    ن یخوب، ا  م،یدیباطل است و دروغ بود ما فهم  میکرد که ما م  ییادعا  نیدون است، ا

و درد     دگیپر از همان  م یبفهم  دیبا  ما   .دیآ نم   ا یم یک   شدکه اگر نبا  دیگو فعال من خوار هستم، م  دیگو دارد م 

حرف    دانم م مییگو م . وقتمیکار ببرو به  میحرف موالنا را بفهم  میتا بتوان   د،یایب  ا یم یتا ک   م یو اقرار کن میهست

  .  میکن را هم قبول نم  شانیا

  وصفِ کمال  نۀییآ  هانقص
  عز و جالل  نۀیآن حقارت آ و

  ) ٣٢١٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یق ی ضد را ضد کند ظاهر،  زآنکه
  ن یاست انگب د ی با سرکه پد زآنکه

  ) ٣٢١١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  و شناخت  دیرا د ش یکه نقصِ خو  هر 
  استکمال خود، دو اسبه تاخت اندر

  ) ٣٢١٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

کمالاکمال خواه  دن،ی: به کمال رسان ست   

  از شتاب کردن و به شتاب رفتن  هیاسبه تاختن: کنا دو
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     

آدم   پس هماننقص  جاآدم   دگیها،  استاد  یِها  اگر   یِکار کردنِ  است.  خداوند  مال  فقط  است. کمال  خداوند 

 می وصوف کنرا صاف   نهییآ  دی با  میکرد خداوند هستند، حاال ما فکر م ۀنییهستند، آ نهیی ها آنقص   م،یاعتراف کن 

  ر یاز من د  میگفت که م اآلن    ما  عن ی  ما، و آن حقارت    برد م   کند، وصوف م را هم خودش صاف   نهیی . آمیببر
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بزرگ    لیکه من خ   یز یاست، آن چ  یری حق  زیکه من هستم واقعاً چ  یز یبابا آن چ  م ییگو م  ست،یبهتر آدم ن

  بشوم.  لیکه فضا را باز کنم، به او تبد شوم بزرگ م است. من موقع یز یناچ اریبس زِیچ  نیا دانستم، م

  ی برا  میبشو  نهیی نه، آ  م،یکن  شرفتیپ  میتوان نم   م،یهست  ر یما حق  مییبو  کهن ینه ا  رت،حسِ حقا  نیا  دیگو حاال م

در خودمان،    مینیب م  که ما من بزرگ  . تا زمان ندیخداوند، که او بتواند خودش را بب  دیگو و جالل م  بزرگ

ضد، ضد را    دیگو م  کهنیا  ی برا  م، ینیب خودمان را م   چون دائمًا بزرگ  مین یبب  میتوان خداوند را نم   بزرگ  رید

خودش را مشخص    تواند سرکه نباشد، عسل نم  ن،یاگر در سنجب  دیگو م  زند و مثال م  نیقی  کند آشار م 

  .  کند م  انیخودش را نما نیشر در سنجب  ایکند، با سرکه است که عسل 

نقص  کن   یهاپس  و  قضا  محل کار  براما  بب  سهرک   دیگو م   نیهم   یفکان هست؛  را  نقص خودش  و    دنی که 

. گفت اگر  شود م   لیتبد  شود، تندتند عوض م   کند فضا را باز م  کهنیا  ی خداوند، چرا؟ برا  نهییبشناسد، شد آ

ها  صحبت   نیبا ااآلن    م، یهست  لیما پ  میکرد تاحاال فکر م   م،یستین  لیپ  میدیباش. ما فهم   لیدنبالِ تبد  ستین  لیپ

و    ستمین  لیپ  دانم، نم  رسد، عقلمان نم   مییگو م  م،یکن فضا را باز م   م،یشو پس متواضع م  میستین   میدیفهم

او   ک  م یکن صحبت م میما کار کند. دار  یرو   عنی ند؛یخداوند خودش را در ما بب  می بشو نه ییتا آ زهایآن چ  ۀهم

  ما.   م یدار مالپندارِ ک  کهن یا یبرا شود؟ شمع روشن نم  نیچرا ا  کند؟ نم   و ک کند در ما کار م

  ذواْلجالل  یِبه سو  پردنم زان
  خود را کمال  بردم  گمان کو

  ) ٣٢١٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

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

  بس خون رود   اتدهیدل و از د از
  رود   رونیب  یمعجِب نیز تو ا تا

  ) ٣٢١۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : صاحِب ناز و کرشمه وداللذُ

   نی : خودبیمعِجب

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     
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که    پندارد م  ذهنمن   یخودش را    کهنیا  یبرا  پرد،خداوند نم   یِسوبه   یار یصورتِ هشعلت انسان به  نیا  به

که    زیآن چ  دنیهرلحظه با د  ما  .دهد را نشان م   نیبه خدا هم هم  دهد، را نشان م  نیکامل است و به همه ا

   اجی من احت  میی گو است به خداوند م   پارک ذهن  یکامل است،     ذهن  رِیتصو  ی   دهد، ذهن به ما نشان م

ناز دارم، اما به ما گفته که    کهنیا  یبه تو برا  هم ندارم  اجی اصال احت  ستم،یتو هم ن  ۀن ییبه کمِ شما ندارم، آ

بابِ    ر؟یاست آن شعرِ بابِ صغ  ادتانی  ، داشته باش  ازی ن  دیبا  یکه ناز دار   دهدتو نشان م   جهنم ذهن   نیا

  م ییگو اآلن، م   میشو . ما خم میخم بشو  دیاست، درِ کوچ است با  ریپر از درد بابِ صغ  ذهنمن   نیا  ر،یصغ

واقعاً من هستم    نیا  میخودم را با شما، فکر کرد  دیکه من داشتم، اشتباه گرفته بودم ببخش  یپندار   زیچ   نیکه ا

  .  خود را کمال» برد م  کو گمان«درست نبوده است،   نیدرست است، ا ن یا نمیب و خودم را کامل م

پندارِ خودت، توهم خودت و هرلحظه در    درست کن  ذهنمن   ی   عنی بدتر از پندار کمال    مرض  چیه  دیگو م

قصه دارد  هیدر بق ،گوش بده نیا یها به حرف  ، نیبب  ار نیا ،ن یگشودن فضا که آن را بب یِجابه  نیرا بب نیا

مرشد را که خداوند است     یحرف آن    نیاست بنابرا  ات  ذهنمن   ن یهم  زند مرشد تو حرف م  ن یکه ا  دیگو م

پندارِ کمال شاهد   نیتو، ا ذهن من  نیا عنیشاهدِ تو  ،پرست را که تو م   ییبایز  زِیاصطالح چبه نیو ا  یشنو نم

  شاهد است.   یِ سدِ رو  ، پرست نم ر یرا د یآن   پرست را م نیتو است، چون ا یِبارو یز  عنیتو است، 

در    نیو کارِ ما دوباره به کمال رساندن ا  دهیبه کمال رس   ذهن  رِیتصو  یبدتر از پندارِ کمال،    مرض  ای  پس علت

   ذهن  رِیتصو  نیا  م، یکوش و م  میکمال برسان  به  می خواه م   میپندار را خودمان م   ن ی دروغ  زِیچ    یچشم مردم،  

در جانِ ما وجود    ای بدتر از پندارِ کمال در ما    مرض   ست،یغلط است، در جان ما ن  م،یکامل کن  م یخواه را م 

  . ستین  نهییآ هست یطورن یانسان، اگر ا ی ا هست  بیتو صاحبِ فر عنی ب؛یصاحبِ عشوه و فر ی دارد، ان

که در اشتباه    تا بفهم  بش  ارانهیبشود، دردِ هش  یخون جار  دیبا  اتدهیاز دل و از د  ،شزحمت ب  دیبا  دیگو م

 س ی ابل  د، یگو را م  سی مرِض ابلاآلن    و  ن یخودب   عنی  یمعِجب برود،    رونیاز تو ب  نیخودب  ای عجب    نیتا ا  ، یابوده

ما که    یِار ی من از آن قسمتِ هش  دیگو ما م  ذهنلحظه من   نیاست که ا  نیگفته من از آدم بهتر هستم و معادل ا

  من از آن بهتر هستم.  دیگو م  ذهنمن م، یآن زنده بشو ۀلیوسبه خدا به دیاصل ما است و با

  ست بده یر یاََنا خ سیابل علّتِ
  مرض، در نَْفسِ هر مخلوق هست نیو

  ) ٣٢١۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  او  ندیخود را بس شسته ب گرچه
  جو  ِریز  نیدان و سرگ  صاف آبِ

  ) ٣٢١٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  تو را در امتحان  بشوراند چون
  گردد در زمان  رنگنیسرگ  آب،

  ) ٣٢١٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ان ی: مدفوع چهارپانیرگس
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     
هست؛   دیگو ها م انسان   ۀمرض در نفسِ هم  نیبوده که گفته من از آدم بهتر هستم و ا  نیا  سیمرض ابل  دیگو م

است   تو که خداگونگ  من بهتر از خوِد اصل  دیگو است م  ذهنکه من   سیابل  ۀندیها نماانسان   ۀچون در هم

ما دائماً     ذهنما است. من   ذهنمن   طانیما است، ش  ما است، من اصل    آدم، آدم آن قسمتِ اصل   عنی هستم،  

  آن بلند بشود.  گذارد  نم جهیمن بهتر هستم، درنت دیگو با پندارِ کمال م 

دان که تو خاکروبه   دیگو نفس ما م  نیما به ا  یار یاست که آخَرسر روح ما، هش  نیبه ااتفاقاً راجع   یبعد   ۀقص

هست  دیببخش  ، هست آشغال   سطل ،  سا در  روز  ز  یۀ چند  تحم   ، ستیمن  من  به  را    قدر ن یا  ،ی کرد  لیخودت 

، گرچه هر مخلوق هست» در نَْفسِ مرض، نیو«. م یخوان محال آن را  هرمن زنده بشوم، به یکه بذار ید ینفهم

است،    مصنوع  نیا  ول  کنند شسته م   کنند، خودشان را کوچ م  دهی به کمال رس  ذهنها با من که انسان 

  است. نشست شدهپر از مدفوع است ته  رشیبدان که آبِ صاف است که ز

  ی که آن آرامشِ ظاهر  شود م   توجهآدم م  دفعه ی   کنند، م  چالش انسان را عصبان  ی چوب، با    یبا    وقت

  ی همه ظاهر   هان یا  کنم، که چقدر من مؤدبم، چقدر عشق دارم، چقدر به همه محبت م  یکه داشت و آن ادب

سه ماه است که ما   مینیب م  دیآ م  شی چالش پ  ی.  ختیهم ربه   میکه شد  نیخشم  خت،یهم ربوده، همه به 

از دستِ ما گرفته شده که با   ی زیچ   ی گفته،    ی زیچ   ی ا  به م  کس  ی  کهن یا  یبرا  م یاصطالح ناراحت هستبه

  . میبود دهیآن همان

 «.ينط نم خَلَقْتَهنَارٍ و نم خَلَقْتَن نْهم رنَا خَيا قَال»    

  .» یادهیآفر گفت: من از آدم بهترم. مرا از آتش و او را از گل سی«ابل 

  ) ١٢ ۀی)، آ٧سورۀ اعراف ( م،ی(قرآن کر
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  شود  فضا باز م   انسان است که وقت  دِ یخورش  ن یهم  جان یگفته که من از آدم بهتر هستم، آدم در ا  سیابل  پس

خورش به ابل  دیآ م   دیصورتِ  و  نت  ذهنمن   نیا  سیباال  ابل  دن یو همان   ذهنمن   ۀج یکه  و    س ی همان درد است 

عشق   نیو ا  کنم م   با درد زندگ  کنم، م   دیتولدرد    مییگو ما م  عنیآدم است؛    دِیدرد بهتر از خورش  نیا  دیگو م

  قبول ندارم.  کند، شده طلوع م گشوده   یِصورتِ آفتاب از درونِ من با فضاو لطافِت خودم را که به 

  'فَت  یا نیتگِ جو هست سرگ  در
  مر تو را دینما  جو صاف  گرچه
  ) ٣٢١٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  دانِ پر فطَن راه ِری پ هست
  کن ینفس و تن را جو یِها یجو

  ) ٣٢٢٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  توانَد پاک کرد؟  خود را ک  ،یجو
  از علم خدا شُد علم مرد  نافع
  ) ٣٢٢١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یی: ژرفا، عمق، پاگتَ
  ': جوان، جوانمرد فَت

  یی دانا ،یار ی هوش ،رک یز   : جمع فطْنَه، به معنفطَن
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     

ها،  ها، حسادت رنجش ها،یی جوها، انتقام شده، در ذهن ما دردها، خشم   نینشته  نی تو سرگ   یِدر ته جو   دیگو م

 م؛ یریتا موردِ امتحان قرار ب  می هست اما ظاهرًا ما آرام هست  ریها، همه آن زها، احساسِ گناه ها، اضطراب حرص 

حالت را اعتراف کند و خودش را باز    ن یا  . اگر کسمیکن   ر مر اقرا د،یتوجه کن  ست،ین  نهییحالِت ما آ  ن یا  عنی

  که  دیکند و بو  ییکند و فضاگشا

ه نیتوست ا فعلم یهاغُصمبهدد  
  قَدْ جف الَْقلَم  بود معن نیا

  ) ٣١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ت یرا رعا  ز یپره  کنم، صبر و شر م  کنم نم  نیکردم و حاال بعد از ا  جادیخودم ا  ذهن را با من   هان یا  القلمّ جف 

 نه یاگر آ. شود م  نه ی آ  صورتنیافضا را باز کند صبر کند در   خواهم  است عذر م همانش بوده  جه ینت  هان یا  کنم م

  .کند استفاده م   ریصورت پبشود از موالنا به 

   پر فطَن» ِ دانْ راه  ِر ی«هست پ 

  . : جوان، جوانمردفت.  نیی: ژرفا، عمق، پاتگ. ییدانا ،یار ی هش ، رک ی: زفطن

  ز ی را تَروتم   ذهن ِمن  یهای جو  عن ینفس ما را    یِهای است جو   ییدان مثل موالنا که پر از داناراه   ِر یکه پ  دیگو م

تواند پاک    خود را ک   یجو « پاک کند    تواند خودش را نم   یجو  دیگو م   کهن یکماا  م یتوان ما خودمان نم  کند م

  کند.   زیتم تواند خودش، خودش را نم  ، یجو   کرد»

علم مرد، علم    کهن یا  یبخواهد، برا  کهن یکند ولو ا  زیخودش، خودش را تم  تواند که دارد نم  ییبا ادعا  ذهنمن  

  اعتراف کند.  دیبشود، انسان اول با د یبا نهی پس آ عنی  ردیبشود و از آن کم ب  یاز علم خدا  دیانسان، با

به اشتباهمان اقرار کن  میکن اشتباه م   امتحان، ما وقت  یخوب است برا  چه به    مان حتبه بچۀ  حت  می فوراً 

 که ن یا  آدم صادق باشد و اعتراف بند، ول   که اشتباه آدم را درصورت   بخشند به مردم، مردم م  کارمندمان حت 

  .کرد م  جابیا یطورنیا ت یکند و حاال وضع  حیبخواهد توج  یجور یانکار بند 

  ی جور ی  تیموقع  ی  آن موقع  نیب داشتم، آخر م   ذهنمن   د،یرس بو من اشتباه کردم، عقلم نم  دفعه یبابا   

 یی گو که م   ی طورن یمن بود خوب ا  ر یتقص  قتاً یمن بود حق  رید، نه تقص من نبو  ریکار کند و تقص آدم چه   ر یبود که د

و من نبودم    کن  هی و توج  ور بزنو آن   ورنیا  بخواه  خدا، اگر ه نهیآ  یشو م  اگر درست باشد و صادق باش

  . یدارجا نگه کثافت را آن  نیا خواه  هنوز م ،کن  دان استفاده نمراه  ِر یاست، از پباعث شده رید یو 

  : دیگو و خودش م شود نم نکن ، استفاده کن توان با صدق م ییگشاحال شما از علم خدا با فضا هربه 

  را  شیدستۀ خو غ،یتراشد ت ک 
  را  شیر نیسپار ا به جراح  رو،

  ) ٣٢٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  جمع آمد مس   شیسِر هر ر بر 
  کس  شیخو  شیقُبح ر ندینب تا

  ) ٣٢٢٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  و آن مالِ تو  هاشهی مس، اند آن
  تو، آن ظلمتِ اَحوالِ تو شِیر

  ) ٣٢٢۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : زخم، جراحت شیر
   : زشت قُبح

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     
  کند،  خودش را خراب نم   ذهن. منبرد خودش را نم  چاقو دستۀ   غۀی ت  ای چاقو    دیگو م  ریواضح است د  خوب

  .ندازدی از وجود خودش را ب  قسمت  یخودش را بِبرد و  ایخودش را پاک کند  تواند نم

براساس همان  ذهنمن   درد   ها دگی که  اگر   جسم   یِار یهاست براساِس هشو  براساس خواستن است،  است، 

را روشن کند و    ریشمع د   ی بسوزد    دیبا  تیباشد مثل کبر  دهیرا نفهم  نینخواهد خودش را کوچ کند،اگر ا

  . برد است که دستۀ خودش را نم  ییمثل چاقو صورتنیادست نزند در  این کار قبول نکرده باشد، اگر عمال به

زخم    ن یا  میدسِت جراح بسپاربه   دیدرست کند با  تواند خودش، خودش را نم  ذهنخالصه من  د،یبا  نیابنابر   پس

زخم مس    زخم است در وجودِ ما و بر سر هر  ی  ذهنمن   دیگو م  کهن یدور، مثل ا  ندازدیرا، زخم را بند و ب

  . شود جمع م

در اثر بار    هان یاالغ و ا  دانمم   چه   یکه معموال رو   بر سر هر زخم  گرفت، صورت م   این کار  در روستاها   خوب

  ی رو  شود و مس که جمع م   شد و مس جمع م  کردپانسمان نم   خوب کس  شدزخم م   زد و پاالنش م  زد م

ما    لیکه ممن است دوست ما باشند، فام  کننده و مردم هم  هیتوج  یهاشهیاند  ن یو هم   هاشه یاند  عنیزخم  

  م ییگو از همسر ما م   تیو حما  ذهنعنوان من به  چقدر ما   دین یاست، و ببتو نبوده  ر یباشند، قبول کنند که تقص

  . کن  تیمن را حما دیکه کردم تو با اشتباه  من هر 

   ما زشت   ول  ندی زخم خودش را نب  زشت    غلط است تا کس  ن یا  ،ی درست عمل کرد  ییمن را هم بو   اشتباهاتِ

خداوند   یبرا  یکادو ببر   خواه  خدا، شما مر نم   نۀیآ میشو م آن موقع  م،ی نیبب  دی با  مییگو خودمان را م  زخم

  لحظه؟  نیدر ا
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  ب، یصورتِ  طب مختلف به  ی هاصورت . که استاد به یشد نهیاشاالت را دارم، آ نیا  دمیمن فهم  ای خدا ییگو م 

بند کار    ازینی تو را ب  غن  یصورت  صورت نان، به تو غذا بدهد به بند، بهصورت شسته صورت نجار، به به

است    . نجار اصلتواند نم  ال ی که نجاِر خ   میخواندهم    ۶١١که در برنامۀ    الیاست نه نجارِ خ   کند، او نجار اصل

را بذارد کنار،    یکار کج   تواند من، که م   یو ذهن ب  دهد را تراش م  ذهنِ من   ی  آورد آسمان درم  ی که از تو  

  اصطالح.باشد به  functionalدرست کار کند،  

و هر    یمتعلقاتت دار  یکه از مالت دار  ییها دگ یو اعمال تو، تمام همان   هاشهیاند  ست؟یآن مس چ   دیگو م

    است. ات ذهنظلمت من  نیهم ا ها هستند و زخم تو مس آن نیا ی دار یاشهیاند

  ریتو، پ شِینهد مرهم بر آن ر ور
  ری زمان ساکن شود درد و نَف  آن

  ) ٣٢٢۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست افتهیکه صحت  یکه پندار تا
  ست مرهم بر آنجا تافته پرتوِ
  ) ٣٢٢۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش یرپشت یز مرهم سر مش ا نیه
  ش یآن ز پرتو دان، مدان از اصل خو و

  ) ٣٢٢٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

ممهزخم م  یکه رو یی: دارور  نهند  

  اد یو فر ی: ناله و زاررینَف
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ما    ادِ یو فر  شود دردش فعال موقتاً خوب م   شود،  مرهم بذارد، زخم ما ساکت م  ر یاگر بر زخم  ما پ  دیگو م

است،   کامل خوب نشده ِ کامل ول نهد به زخم ما مرهم م  اتشیاب نیموالنا با ااآلن   .شود و قطع م دیآ م نییپا

  ر یمن پ  دیءاستفاده کند بوخوب شدن سو   ذرهی  نیاز ا  اش ذهناجازه بدهد من  که کسهر  میادامه بده  دیبا

  دوم:  تیب ن یهم شود بند که م  د ینبا کند، اشتباه م  م،یمن به شما بو  دییای راد شدم، بشدم، من م

است. خوب شد. نه فعال پرتو مرهم است که به تو تابانده شده   کن تو فکر م  ست»افتهیکه صحت    ی که پندار  تا «

 د یکه شما راه برو  کنم عرض م  نیهم   یبرا  م،یادامه بده  دیبا  شود حالمان خوب م   میخوان  را م  اتی اب  نیما ا

را   اتی که اب نیهم  د،ی خوب بشوِ که خوب  دیبذار  روزهر   دیبخوان  دیو مرتب بخوان  د یحفظ کن  دیرا بخوان  اتیاب
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  ن یا  د ینیب بد م  د یشما دار ستیدر شما است در مردم ن   ها ب یو ع  ها دگ یهمان   نیکه ا  د یکن و اقرار م  د یخوان م

شما    ی رو  خودِ زندگ   مییها بوهمۀ درد   بِ یکه آن، آن کمال، آن طب  دیده خدا بودن است شما اجازه م  نهیآ

  . کندکار 

  ی آگاه باش از مرهم سر مش ا«:  دیگو م اآلن    .شود هستم قطع م   بیمن خودم طب   مییو بو  میبلند شو  اگر

 د ی گو م  جانیدر ا شد، پشتشان زخم م  بردند که بار م واناتیپشتت زخم است، گفتم ح  که کس  یا  ش»یرْ پشت

هستند حمل    زیتو دردها را که نوک   ها دگیاز بس که همان  کن حمل م  ی را دار  نی که از بس که گذشتۀ سنگ

  است، هم پشتت زخم شده   یهم خسته و فرسوده شد  بِش دیبا ینداز یب توان را هم نم  هان یو ا کن م

  ن یدان، موالنا دان و نگو ا  ریرا از تابش نوِر پ  و آن   دانم نکن، نگو من م   چ یاز مرهم موالنا سر مش، سرپ  تو

که مالِ حضرت    وح  سندۀی که نو  یبه قصۀ بعد   برد ما را م  ن یو ا  تابد است م  ذهن من که من   از مرکز فعل 

   یو    دیتاب به مرکز او م   دیتاب رسول به او م   دیگو نورِ، م  که گفت که من هم بلدم درحال  دفعه یود  رسول ب 

فضا را ببندد بلند شود    عن ی  د یایدر ب  نیکوچ سبب شد که آن از هم د  زیچ   یهمان    کرد درک م   ییزهایچ

  هم به کفران.  فتد یهم به کبر ب ت،یبه من  فتدیو ب دانم من هم م دیبو

  ن ی که از موالنا است در ا  میکن استفاده م   ریاز پ  ای فضا را باز نکند ما    عن یاستفاده نکند    ریاز پ  عنیبه کفران   

م   ا یمورد   باز  را  ه   م یکن فضا  از  نکن  کدامچ یاگر  به  م یاستفاده  کفران  و  آمده پس کبر  اوجود  دوتا    نیاست که 

  بزنند.   نیما را زم  توانند م

     بخش سوم  انيپا   
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را از خودمان    نیپرتوِ موالنا بر ما بتابد و ما ا  ر،یممن است پرتوِ  پ  کهن یا  ت،یسه ب  نی هم  نییتب   یبرا  موالنا

  ی ورآن   غامیو پ  ییگشااز ابزارِ فضا   کهنیا  عن یو کفرانِ نعمت،    نی شروع کند به کبر، خودب  ذهنو من  میبدان

  است. آن قصۀ مرتد شدن کاتب وح و کند را شروع م یریقصۀ د ی استفاده نکند، 

و سلَّم) بخواند    هی عل  اله(صلَّ  غامبری از پ  شی را پ  تیبر او زد آن آ  به سببِ آنکه پرتوِ وح  شدنِ کاتبِ وح   مرتَد«
  .» امگفت: پس من هم محل وح 

  ) تری(ت

 دیپد  شانیشدۀ اگشوده   یدر درون و فضا  و وح  میپرداز دارد، حاال به اسمش نم  وح  کاتبِ  یحضرت رسول   

آن حالتِ  نیبنابرا کند؛ م نیی جنسِ منظور را تع   ای گذارد منظور اثر م  یناظر رو کهن یمنتها با توجه به ا د،یآ م

از    دیگو که م  دیآ وجود مکه در او به  ییهاحالت گذارد و   اثر م  ،وح   سندۀینو  عنینَساخ    یرسول رو حضرت  

  شود  مطلب سبب م  نیاز خودش است. هم  کند فکر م  د،یگو م   یطورن یرسول است، قصه ا  تابشِ نور حضرت 

  است. نور از خودش نبوده  که درحال توانم؛ و من هم م دانم من هم م  دیکه بو

  کاره م یبشود. اگر ن  داریما ب   نوِر درون  ر، یپ   یاز    دهیتا به کم نورِ تاب   م یصبر کن  م،یکار کن  د یبا  نیبنابرا  پس

خدا،    تیو ابد  تینهایکه من هم  زنده شدم به ب  م ییدر ما، بو  یی شناسا   یآمدِن    دیخاطر پدو به   م یرها کن

  . میکن اشتباه م  میکه دار میبفهم  دیکردن، با زهیست  ریبا پ میشروع کن شدم و حت ریمثل پ

کار    نیرا کنار گذاشتند. واضح است که ا  تیراه، معنو  نیمن، از هم  در تجربۀ زندگ  ها حت از انسان   ل یخ 

  . میصحبت کرد یدی به نااماست. و اول برنامه راجع  یدی آخرش ناام

نور موالنا به ما    و وقت   میدرد دار  م،یدار  ذهنما در مرکزمان من   کهن یا  یخواهد آمد برا  شی پ  شهیهم  ید یناام 

  غام یپ  نیا  ذهنبه من   ن،یذره تس  ی   ن،یتس   نیو هم  کند م  دایپ  نیتس  نیا  مدت  ی مثال موالنا،    تابد، م

القا م من به کمال    دیگو م  گذارد، طلب مکمال   ذهن   رِیصورا جزو ت  نی و هم  ید یجا رسکه تو به آن   کند را 

  . دیوسط راه نمان  ی طورنیکه شما ا  د یکه مواظب باش  دیگو هست و موالنا م    کمال تجسم ذهن  نی. منتها ادمیرس

  . می ریرا ب غامیو فقط پ میقبال، بخوان میاها را خوانده قسمت نیکه، ا  دیاجازه بده و

  نَساخ بود   یاز عثمان  شیپ
  نمود م  یجدّ  به نَسخ وح کو
  ) ٣٢٢٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  در سبق  یچو خواند غمبر یپ وح
  بر ورق   همآن را وانبشت او
  ) ٣٢٢٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   تافت یبر و،   آن وح پرتوِ
   افت یحمت  ش،یدرونِ خو او
  ) ٣٢٣٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   کاتبِ وح  س،ینونسخه سنده،ینو س،ینو: رونوشت نَساخ
  : نوشتن نَسخ
  ی زدیا ی : فضاسبق

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  رسول  یآن حمت بفرمود نیع
  قَدَر گمراه شد آن بوالفُضول  نیز

  ) ٣٢٣١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ری رسولِ مستَن دی گوم  کآنچه
  ریدر ضم قتیمرا هست آن حق مر 

  ) ٣٢٣٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  زد بر رسول  اششهیاند پرتوِ
  حق آورد بر جانش نزول   قهِر

  ) ٣٢٣٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  گواوه ی از  ه یکنا د،یکه خود را دانا نما : نادانبوالفُضول
  روشن و تابان  نده، یجو یی: روشناریمستَن 

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     
  ن یو ا  نوشت را م   بود که وح   کس   ی قبل از عثمان، که عثمان البته نَساخ بوده،    دیگو شد، م   یطورنیپس ا 

 م یاست که در ما هست، که بارها گفت  نیبشنو و عدم اصلش را دارد که سوت   یانسان هست که انسان    لیتمث

  ن یکه چرا ما سوت ب  م ی. گفتشنود را م  ت و سو   شودم   دنیو شن   دنید   در کار هست و سببِ حت  شهیهم   نیا
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 شنو که از جنس سوت   نیهم  شنود؟ م   یزیچ  و سوت را چه   شنود کلمات را گوشِ ما م  م،یشنو کلمات را م 

.  میده به او مجال نم  ،ذهنعنوان من منتها ما به  است، در ما هست، یار ی است، هش خداست، از جنس زندگ

او درست بوده. پس دارد    نساخ است، نساخ   مییمان اگر بونساخ است. و عث  نیمعادل هم   ذهنمن   نیحاال ا

  .دی گو دوباره تحول انسان را م

به ذهنش،    اُفتد که نورِ آن اصلش م  یقدر    یو    دیآ وجود مبه   ذهنهست، بعد من   اصل  ی اری اول هش  دیگو م 

که   دانم، هم بلد هستم، من م  من   نم،یب من هم دارم م  دیگو و م  افتد چون حس وجود در آن دارد به اشتباه م

  دارد،  وام  اصل  یاریبا هش  نهیو به ک   آورد مدر  نی. همان او را از دمیصحبت کرد  ل یخ  دانم» م«به  امروز راجع 

  دارد.  زهیست اآلن  ما اصل ی اریما با هش  ذهنمن   عنی

  یِ عدم، در فضا   یِرا در فضا   وح   نیا  غمبریپ  وقت   کرده، جدوجهد م  اری بوده که بس  کس    یو پس گفت که،   

باز باشد، مرکز ما هم عدم    تینهای ب  دیدرون با  یبه ما بشود، فضا   وح  کهن یا  یبرا   عن ی  خواند،  شده مباز 

  ن یناظر جنسِ منظور را مع  میکه گفت   طورهمان به او،    خورد  پرتوِ آن م  شد، خوانده م  شانیباشد، در درون ا

و در درونش حمت    دیتاببه او م   پرتو وح   ول  نوشته، او اول همان را م  گذارد،اثر م  نیقر  یرو   نی. قرکند م

  بوده.  نهیی اصطالح آن آتابشِ، به  قیبوده، از طر نیقر  قیاز طر ،ی زیچ  ی کرد حس م   کرد، را حس م

ا  بعد، ا  که،نیبعدش  م  غامیپ  نیدر درونش  پ  گرفت،  را  درواقع عکسِ  را   غامیکه  آن  بوده، رسول  دلِ رسول 

   . پس به من هم وحدیکه شما گفت  دانستم را که من هم م  نی: هان، اگفت م  نوشت،هم م  نیو ا  گفت م

را و    یکار  داند که نم   کس  اصطالح،به فُضول    نیذره، سبب شد که ا  ی  نیهم   عنی،  قَدَر»  نیز«  عنی  شود، م

  .ریهمان است د ذهنفُضول، من  نیا کند، در آن دخالت م

که اصل ما    دیگو . عرض کردم آخرِ سر هم م کند م  از پرتوِ اصل ما زندگ  ذهنمن   شود، نم    وح  ذهنبه من  

  .مزبله هست  ی تو  ول  ،یبه من مجال نداد ،ذهنبه من 

به رسول    اششهیمن هم هست و پرتو اند  ریدر ضم  دیگو را که آن رسول درخشان م  یزیگفت که آن چ   هرحالبه

ا به   دهد نشان م  ت یب  نیزد. و  را م   زندگ  م،یادعا بن   ذهنعنوان من که  اگر ما  پرتوِ  «ما،    یبرا   آورد قهر 

  . دی را بسنج  خداباال، رابطۀ ما با   میمرتبه برو ی ، زد بر رسول»  اششهیاند

که کبر و کفران    د یگو ماآلن    و قهر خدا  دیآ من، قهر خدا م   مییبو  میو بلند شو  میدان م   م ییما بو  کهن یهم 

  . آورد م
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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 ،یمثنو   ،یمولو (

  گبِر عنود  ی فرمود کا  مصطف
  اگر نور از تو بود  ؟گشت هیس چون
  ) ٣٢٣۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ییبود اله نْبوعیتو  گر 
  یینگشود  هیآبِ س نیچن نیا

  ) ٣٢٣۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

دودشمن ع :  
  زندهیست  کار،زه ی: ستعنود

وعیرآب  یِ : چشمه، جونْبپ  
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     

خودش    یزها ی چ  خواست م  ر، یبلد نبود د  کهن یا  یبرا  سد، ینگذاشتند بنو  ر یبرآمد، د  از نساخ   نیبنابرا  پس

  از او رفت.  ییآن روشنا ری د ن،یو هم از د سد، یرا بنو

داشته    نیاگر قرار بود د  کهن یا  یدرآمده، برا  ن یهم از د  سد،یرا بنو  زندگ   غام یپ  تواند هم، هم نم  ذهنمن   پس

  حس وجود در او بود.  دیباشد نبا

اصل   نۀ یهم ک   ذهنکه من   مینیب او را به دل گرفت و م   نۀی آن شخص شد دشمن حضرت رسول و ک   نیو بنابرا 

قصه هم    نیال آخر احا  ای  د،یبا  آدم جنگ  طانیرا به دل گرفته، که امروز گفت که ش یار ی ما را به دل گرفته، هش

  . دیگو م

اقرار کند که    کس  یاگر    میامروز، که گفت   میکه صحبتش را کرد  ذهنمن   نیکه ا  مییبو  میخواه م  خالصه

  رون یدرست کرده باشد و به ب  عال   ذهن  ریتصو   یطلب باشد،  و اگر نکند، کمال   نه یی آ  شود نقص دارد، م 

  است، دشمن حضور است.  یار ی شخص دشمن هش نیوابسته باشد، ا
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هم،    و زندگ  شد م  نور از تو بود، اگر به تو وح   نیحضرت رسول به او فرمود که اگر ا  عنیبه او گفت،    پس

  ، ی شد  اهی س  قدرن یشما نور دارد چرا ا  ذهناگر من   ، ذهنعنوان من اآلن، به ما به   دیگو ما م    ذهنخدا هم، به من 

  ، »یی نگشود  ه یآِب س  نی چن  ن یا«است، چرا شده منبع درد؟    اله  چشمۀ    ذهناگر من   ؟ یغصه دار   قدرن یچرا ا

  . هان یماست همۀ ا  لیزدن، حاال تمثشروع کرد به بد حرف  کهنیا یبرا

م  وقت   یار یهش آگاه  از خودش  برگز  ای   مصطف  شود م  شود، خودش  ما  دیگوم   ده،ینور  عنوان  بهاآلن    که 

وقت   میهست  یار یدشمن آن هش  جسم   یار یهش م  یار ی هش  یِ رو  یار یهش  که  از   شود و جدا م   شود منطبق 

  . ذهنمن  عنوانه ب میخدا به خودش در ما زنده شده، ما دشمن آن هست  کهن یجهان، درواقع مثل ا

دارد    عن ی  گرهز یکافر ست   یکه، ا  دیگو که لقب حضرت رسول هم هست، به او م  دهی نورِ برگز  ن یهم  نیبنابرا  پس

  ن ی ا  ،یبود   نور ندارد، اگر تو چشمۀ اله  ذهناگر نور از تو بود؟ پس من  یشد  اهی چرا س  د،یگو م   ذهنبه من

  .آمد نم  رونیدار و پر از درد از تو ب غصه ِ همه آب 

  و آن  نیا شیکه ناموسش به پ  تا
  او را دهان  ن یبربست ا  نشنَد،

  ) ٣٢٣٧ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  سبب نیهم ز  شوردشم  اندرون
  عجب نیتوبه کردن ا آردین او
  ) ٣٢٣٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  و نبودش آه، سود کردم آه
  و سر را درربود  غیدرآمد ت چون

  ) ٣٢٣٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  تواند  : نمآردین
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
مردم نشند، گفته من    شیاو نشند، پ   شی پ  نیاست، ا  است و بدل   توهم  ز یچ   ی   ذهنمن   تیث یح   ن یا  عنی

  اد ی از من    دییای ب  م،یهست  ر ی ما پ  م،یما استاد هست   م،یدان ما م  مییگو . ما هم مشود م   آبرو دارم به من وح
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ناموس م  دیتول   جهیمن بلد هستم، درنت   د،یریب لبد  ت یث یح  م،یکن  ذهنمن   ی براو    میهست   ن ی. و ما مواظب ا

در درون ما    شد ول  طورنی نساخ هم هم  نیبرود، ا  مانیآبرو  میینگو  یز یکه چ  میبند جاها دهانمان را م   لیخ

ما چ  م، یشور م ا  م،یدان نم  یز یآشفته هست که آقا  ا   چه حالت  نیآخر    بود.   طور ن یشخص هم هم   ن یاست، 

ز  شوردش م   اندرون « افتاده، وح  کهن یا  ی برا  ،سبب» نی هم  و    ریو ز  نوشت م    از رسول دور  بوده  نور  تابش 

  .گذارد  نم اش مصنوع یآبرو  عنیتوبه بند  تواند نماآلن  حالش خوب بوده و، ول

 دیاداده نشان    ذهن   ر یتصو  ی که به مردم    د یدار  ییچون آبروهم   د ینی بب  د یشما به خودتان نگاه کن  قتاً یحق  حاال 

ام با همسرم،  . بابا من وضعم خراب است، رابطه دانمکه من نم   دیبار برو  ریز  دیتوان نماآلن    و  دانم که من م 

بودم، نشان داده  را که گفته   هان یخراب است، ا  ام مال  ع درد دارم، وض  برد، ها خوابم نمام بد است، شب بچه

  گفتم. اش غلط بوده، خالصه دروغ همه  هانیبودم ا

نم   دیگو م  به   تواند نم  عن یبند،    تواند توبه  بنابراشوند م  ی طورن یا  ها ل یخ  ای   زندگ   یسوبرگردد  آه    نی. 

بود، سرِ خردش را برده بود،    قهر آمده   غیکار از کار گذشته بود، ت   رید  کهنیا  ینداشت برا  یو آه سود  کرد م

که به مرکز    یا ساده باشد، وح  دیکه در اصل، ذهن ما با  دهد دارد نشان م  موالنا  همان سر احمقش مانده بود. 

باشد، آبرو باشد در   من»«اگر داخلش   کار را بلد است، ول نیفقط، ذهن فقط ا سدی آن را بنو دیآ شدۀ ما م باز 

   مصطف  نیا  نۀ یک   مین یبب  دیبا   م،یدرآمد  نینساخ هم از د  نی. پس ما هم مثل اسدیبنو  تواند نم  رید  صورت نیا

  : دیگو نه. بعد م ای  میرا به دل دار یار ی منطبق بر هش  یاری هش عنی

  د یحق ناموس را صد من حد  کرده
  د ی بسته به بندِ ناپد بس یا
  ) ٣٢۴٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  سان ببست آن راه را و کفر آن کبر 
  کرد ظاهر، آه را   اردین که

  ) ٣٢۴١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : آهن دیحد
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     
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روز در کمالش بهکه روز   میطلب هم دارکمال   ذهنمن  ی را که ما     ذهنمن   ت یث یخداوند ح  د یگو و کفر، م  کبر 

   ذهنکامل کرد و اگر کامل بشود کامال دروغ است، چراکه من   شود را نم   ذهنکه من  میفهم  که نم  میکوش م

  کنند،  نم رییتغ  هانیکه ا میی دروغ بو م،یکن   ظاهرت دی. ما باکنند م  رییتغ آفل و گذراست ه  یهاز یبراساس چ

  . مییدروغ بو  دیبا شوند، ها بدتر مموقع   ل یخ  شوند، ثابتند، بهتر م

اند،  که در درونشان است بسته   دیها که به بند ناپدبسا آدم   یآهن، ا    عنی  دیحدحق ناموس را صد من آهن،    کرده

  ش، یو آبرو  توهم   ذهنمن   نیشده در اثر اکه از درون بسته  دیبند ناپد  نیا  دیگو . بعد مستین  رونیبنِد ب  نیا

  .  آورد وجود مدر انسان کبر و کفر به 

فضا را    تواند . نم میکن استفاده نم  ر یو از ابزار پ  م یکن ما فضا را باز نم  کهن یا  عن ی  کفران درواقع به نوع   ای   کفر

   هست و خودخواه    نیو کبر هم خودب   ذهنوابسته است به گفتار من   نیاستفاده کند، بنابرا  باز کند از خرد زندگ 

  کنم،  که من فضا را باز کنم، فقط به ذهنم نگاه م  افتد نم  اتفاق  چیلحظه ه   ن یا  عنی.  نمیب هست و خودم را م 

  یی و از ابزار فضاگشا  شومبراساس آن بلند م   نم، یب را م  نیهم   م، یگو را م  نیهم   دهد که ذهنم نشان م  یز یچآن

  . کنم استفاده نم

  د ینتوانست بو  عنیرا چنان بست، که نتوانست آه را ظاهر کند.     کفران راه زندگ  ای کار، کبر و کفر    نیا  دیگو م

.  گذارد  آبرو نم   نیهم   م،یکن  آشت  با کس  میخواه  ها ما مموقع   ل یمن متأسفم واقعاً، درونم آشفته است، خ

  هرچه    قهر کردم ول  یز یچ   یکنم، سر     آشت  ارمدوستم، دوستش د  نیمن بروم با ا  جوشد  دلمان دارد م  ه

  .شود نم مینیب به خودمان م میآور که زور م

  : اَغالال فَهم بِه مْقمحون گفت
  آن اَغالل بر ما از برون  ستین

  ) ٣٢۴٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ا. پس آنان بهمیاافکنده   رها یفرمود: ما بر گردنِ کافران، ُغل و زنج   تعالحق «   سر به   رهایو زنج   غُل  نیسبب 

  است.»  و باطن   بله درون ستیما ن   رونِیاز ب رهایهواکنندگانند. و آن ُغل و زنج 

  آنچه دست و گردن را با آن بندَند.  ای  طوق آهن : جمع ُغل به معن اَغالل
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     
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کافران،    ،ذهن   یها من   نیفرمود: ما بر گردن هم   تعالخداوند گفت، در قرآن آمده، حق   عنیگفت    دیگو م  پس

از    رها یهواکنندگانند. و آن غُل و زنج   سر به   رهایغُل و زنج   نیسبب ا. پس آنان به میاافکنده   ییرهایُغل و زنج 

  : هیآ نیبه هم  کند . بله اشاره مریزنج   عنیاست. اَغالل جمع غُل هست  و باطن  بله درون ستیما ن رونِیب

  » جعلْنَا ف اعنَاقهِم اغَْ فَهِ الَ اذْقَانِ فَهم مقْمحونَ  انَّا«

  » باال مانده است. شان یکه سرها ی قرار دارد به طور شانی هاکه تا چانه  میابر گردنشان نهاده  ییهاما غل  مسلماً «

  ) ٨آيۀ  ، )٣۶(قرآن كريم، سورۀ يس( 

به باال مانده است.   شانیکه سرها  یطور قرار دارد به  شانیهاتا چانه   میاگردنشان نهاده بر    ییهاما غل  مسلماً

و سرشان باال    شود نم  دهیهستند از آهن در گردنشان که د    طوق  ی سر به هوا کنندگان، سرکشان، دارا  دیگو م

جلو و عقبشان را    هانیکه ا  دیگو م  طورن یاست. و همشده   یطونیگفت که چرا ااآلن    مانده، سرکش هستند و

  . نندیب نم

اً فَاَغْشَ خَلَْفهم   ناهم یسدّ
  عمو  ندیبو پس سدّ را نم شیپ

  ) ٣٢۴٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  که خاست  ی صحرا دارد آن سدّ رنگِ
  که آن سدِّ قضاست  داندنم او
  ) ٣٢۴۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شاهد است   یِتو، سدِّ رو  شاهدِ
  تو، سدِّ گفتِ مرشد است  مرشدِ

  ) ٣٢۴۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ا  عنی  پس   تواند  انسان کبر دارد، سرکش است، سرش به هوا است و نم  که وقت  دیگو دارد م  بیترت  نیبه 

صورت  به   دیبا  مینی و پشتمان را بب  جلو   کهن یا  یچشم عدمش. ما برا  یموقع سد هست جلو   کند، در آن   ییفضاگشا

  . میناظر به ذهنمان نگاه کن
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صورت ناظر به ذهنمان نگاه  و به  میباشفضا را گشوده   د یبا برد، اتفاق من را به کجا م نیکه خُوب ا مین یاگر بب 

. چه بسا اتفاقات  میرو کجا م  می نی بب  میتوان نم  م،یشده باش  و در فکرمان گم   میاگر جذب ذهن باش  ول  می کن

  . می نیب م ها دگیبرطبق همان کهنیا یبه نفع ما است برا م یکن که به ضرر ما است ما فکر م افتد م

  ی چجور   مینیب را م   مانندۀی نه آ  م،ینیب مان را درست مٔ است، نه گذشته   سد است، عقبمان هم سد   مانی جلو  پس

  ی برا  م، ی سرکش هست  کهنیا   یچه خواهد شد. چرا؟ برا   نده یدر گذشته چه شده، نه در آ  م یفهم خواهد شد، نه م

کفرا  کهن یا  ی برا  م، ینیب م  ها دگیبرحسب همان  کهنیا و  به    م ی. گفتمیدار  ن کبر  ابزار     عنیمعنا     یکفران  از 

  .دانم که من م  مییگو هم مآن  م،یکن لحظه استفاده نم نیدر ا ییفضاگشا

  ر ید  تابشِ نور کس  نیو توجه نکرد که ا  دانم جا آمد که گفت منساخ از آن   نیبالها به سر ا  نیا  دیکن  توجه

از آن قسمتِ اصلمان است و اگر    ده،یبه ذهن ما تاباآلن    که   یاست که آن نور   نیعبارت از ا   لیتمث  نیاست. ا

م  دفعه ی  م،یدم بشوما هم   عارف  یبا    موقع  یهم   ب  میشو متوجه  ما    مان  بهتر شد، زندگ   نشمانیکه 

  . میکن م  تر زندگآسان  میتر شد، دارساده

که    کند نور به من کم م  ن یهم   ول  رم، یگ دارم م  رونیز باست، ا   ریپ  ن یکه تابش نور ا  م یبفهم  دیموقع با  آن

کفران را در اول برنامه   ۀ یقض  نیباشد که من از کفران دست بردارم. ا  نیا  دیکم شا  نیفضا را باز کنم و اول 

  . ریاستفاده کند، ناسپاس است د اشذهن من که انسان ناسپاس است، اصال انسان اگر از  گفت هم که م 

و آن مهمان گفت که    اور یمن کادو ب  ی برا  گفت هم ما که م  وسفینساخ و در قصۀ    نیآمد سر ا  ناسپاس   یبال

و نقصمان را    م یکه ما نقص دار  می است که اقرار کن  نی ما به خدا ا  نۀیی موالنا گفت آ  آورم، م  نهیی چشم، من آ

درآورد. موالنا    گنه یی نساخ را از آ  نیکه کبر و کفر ا  دینیب ماآلن    هست و  نهییآ  نیا  می و اقرار کن   شیجلو  میبذار

  .میادرست، درآمده   مان از نساخپرنورِ قسمت عدم  ۀیو همسا ذهنعنوان من که ما هم به  دهد نشان م

از جنس ذهن   عنیدارد، رنگ صحرا دارد    رنگ توهم  نیا  دیگو م   ند،یب و پس را نم  شیعمو پ  نیبنابرا  پس

 د ینبا   . کسستین   رونیب  یهااسباب   لۀیوسدرست کرده، به    سد را زندگ  ن یآمده، ا  ش یکه پ  یسد   نیاست. ا

م   دیبو لطمه  به خودم  من  نم   زندگ  زنم، که  درست  نم   شود،  من  نم «.  گذارند مردم  سدِّ    داند او  آن  که 

  تو   یکه برا  ییبارویآن ز  عنیشاهدِ تو    دیگو م  نییدر پا  کهن ی. ادیتوجه کن  سدِّ قضا»« ، شما به عبارت  قضاست»

  گذارد  نم  نیا  ، پرست که م  ی زیچ   ن یطلب، اکمال   ذهن  ریتصو  ن یا  ،ذهنمن   عنی  اشپرست م   آمدهش یپاآلن  
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خودت شاهدِ خودت     عنیشاهد تو    عن یاست    ه یاضافۀ تشب  نی. شاهد تو، او خدا را بپرست  ن یکه تو خدا را بب 

  معشوق تو.   جا،ن یدر ا یبارویز  عنی شاهدت است، شاهد  ات ذهن. من هست

 گذارد  است، نم  ذهنمن  نی و مرشد تو که هم  نیرا بب  معشوق اصل  گذارد است، نم  تو که مصنوع  معشوق

  م، یکه دو جور مرشد خوب دار میکن . توجه هم میموالنا هست بشنو ایکه خداوند است  مرشد اصل یها حرف 

کار اولش سخت است بعداً    نی. اکند به دل ما الهام م  ییاست، خود خداست که با فضاگشا  خود زندگ  ی

  م یخوان  م وقت  م،یخوان را م شیعارف مثل موالنا که شعرها ی ساده است که ما از  لیخ  ول شود، آسان م 

را    هات یب  . وقت شود نم  می را نخوان  تیآن ب   ول  شود، نور موالنا در ما زنده م   تابد، نور م  هیدوباره از همسا

مهم است    اری . بسمیخودمان را درست کن  میاستفاده کن   دیشود از آن حالِ خوب با حالمان خوب م  میخوان م

   یکه  ی  چه فرد  چه جمع   دهد، به ما فرصت م  اوقات زندگ  گاه.  میگذار م   یز یعوض، چ   نیا  یجا که به 

سال، چهل سال    س  یکشور    ی در    نیب هست م   موقع    ی.  میکن   جادیدر خودمان و در جمع ا  اصالحات

  خودشان کار کنند.   یرو  هان یفرصت داده که ا هست، رفاه هست، زندگ   نه جنگ  چ یآرامش است، ه

را اجرا    ت یآن ب  ریاش، دهمه  کنند  ها وقت تلف مآدم  نیکه ا  ندیب سال، پنجاه سال م   چهل ‐ آن س   متأسفانه 

  کنند  کار م   ذهنبا من   نی. هم ستندین  شرفتیپ  ریدر مس  عن یبذار،    شیبه جا  عوض  یهرلحظه را    کنند نم

  . رودت م آن فرصت از دس تا کنند،  وقت را تلف م کنند، را تجربه م  ذهنمن  یها  خوش

  د ی ممن است آرامش داشته باشد، امانات داشته باشد و با  یادوره    یوجود دارد. فرد    نیدر مورد فرد هم ا 

صحبت کردم به    تان یکه برا  سه ساعت اول  ن یکه هم  دانم . من مکنم کار را م   نی کارش را بند، من هم هم 

 یابرنامه    ی  دیکه با  م یگوم   کند ذهنم کار م  ،خدا را شر سالم هستم اآلن    خُوب  برنامه هست. ول   دوتا اندازه  

  بمانَد.  دیاجرا کنم که با

برنامه را در پنج جلسه،    نیواقعاً ا  دیتوان م   دیشو شما اگر خسته م  م،یکن م  نیینرخ تع  میحاال وسط دعوا هم دار 

  د یکش اگر که م د،یکش اگر نم دیگوش بده  دی نیبنشندارد همه را  . لزوم دیچهار جلسه، شش جلسه تماشا کن

  است.  یریآن موضوع د  د،یدوست دار

   رنگ توهم  طورن یاصطالح پشتش بسته شده و همبه   یکه در ذهنش گم شده جلو    که کس   میدان ما م  هرحالبه

هست!    ای آن وسط در  می نیبم   میبرو  م یخواه م   یی به جا   وقت  دیدان او سد است. در صحرا م   ی سد، جلو  نیدارد ا
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ا  دیدان مجاز است، م  نیا  ستین  ایدر است،  قضا درست شده   لۀیوسسد به  نیتوهم است، سراب است. پس 

  را بردارد.   نیفکان ابا قضا و کن  م یاز او بخواه دی. ما باعن یخداوند درست کرده 

و فضا    میاست. مر سپاسزار باش   طانیش  نیما، هم  که شاهدِ ما، مرشدِ  میفهم با ذهنمان ماآلن    میو ما دار 

 نیفکان به ما کم کند. بله اتا قضا و کن   مین یرا بب  را که خداوند است، مرشد اصل   و شاهد اصل   میرا باز کن 

  . میگفت ر یهست د هی آ نیهم که هم

ا فَاغْشَ  وجعلْنَا« دس هِمخَلْف نما و دس دِيهِميا نيب نونَ.» مرصبي  مفَه منَاهي  

را فرو    دگانشانید  ریو به صورتِ فراگ  م،یاقرار داده   ل ی] حازیو از پشِت سرشان [ن  ل یحا  شانیرو  شِی از پ  «و

  .» نندیب را نم قیخاطر حقا نیبه ا م،یاپوشانده 

  ) ٩)، آيۀ ٣۶(قرآن كريم، سورۀ يس( 

بار    نیهستند که چند  نیاسی  ی هاه یآ  هان یا  م»یقرار داد  لی] حازیو از پشت سرشان[ن  لیحا  شانیرو  شیپ  «از

  ح یتوضاآلن    که   .»نندیب را نم  قیخاطر حقا  ن یبه ا  م،یارا فرو پوشانده   دگانشان ید  ری به صورت فراگ «.  میاخوانده 

  .ریدادم د

  نید یِبسا کّفار را سودا یا
  ن یو آن و ا او ناموس و کبر بندِ
  ) ٣٢۴۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  از آهن بتَر یپنهان، ل  بندِ
  آهن را بِدَرانَد تبر  بندِ

  ) ٣٢۴٧ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  آهن را توان کردن جدا  بندِ
  را نداند کس دوا  یبیغ بند

  ) ٣٢۴٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  توانند  م   ؟دانم نم  ندیبو  توانند م   ا یآ   دارند ول  نیواقعًا عالقه به د  ذهنی هامن   عن یاز کفّار،     لیخ   دیگو م

آبرو  توانند اشتباهشان بروند؟ م   ریز خودشان را کوچ کنند؟    ندی ایبرب  شان ذهنمن   یاز عهدۀ ناموسشان، 

را که م  ایکنند؟    ییفضاگشا  میدان نم   ند یبو  توانند م وح  دانند آن  آبرو   ول  دانند؟ منزل م    را  او    ی بند 

مردم من را به    ند، یگو چه م   مردم    عنی  ن»یآن و ا«است؛ و    شان ییاست، کبرشان است، خودنما  شان مصنوع 

  ستم، یمن استاد ن  مییبو  م یناموس را بشن   نیا  میتوان من استاد هستم. ما م  دانند م  ،شناسند  اسم م  نیا

  شود؟  ما را  استاد ندانند چه م  ن»یآن و ا«. حاال دانم نم

.   بشن  توان م رون یاست، اما از آهن بدتر است چرا؟ بندِ آهن را با تبر ب  بند پنهان است، بند درون   دیگو م

  ، ییبا فضاگشا  ؟ یکند چجور   خداوند درست   عنی  ب یخود غ  دیرا با  یبیبند غ   از پا جدا کرد ول  شود بند آهن را م

. درد شوند دچار درد م  جهی درنت   کنند را نمن کار  ای  مردم  .میآوردن عدم به مرکز که امروز صحبتش را کرد

کفران   ست؛یراهش درست ن  کند م  دی درد تول   . هرکسی رو نم  است که راه درست   ن یا  غامشیدارد و پ  غامیپ

استفاده    شو به من»   یسجده کن و نزد«  دیگو گذاشته که م   ارشیلحظه در اخت   نیدر ا   که زندگ  یدارد، از ابزار 

  : دیگو . م کند کبر را انتخاب م شیبه جا کند من

  زند  ش یرا زنبور گر ن مرد
  کند آن زنبور از خود م شِین
  ) ٣٢۴٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

اما چو از هست ش،ین زخم  توست  
  باشد، نگردد درد سست  یقو غم

  ) ٣٢۵٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

م  رونیب  نهیاز س ن،یا شرح جهد  
  دهد  یدیکه نوم ترسمم یل 

  ) ٣٢۵١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

هر    ایکه اگر انسان را زنبور بزند خُوب    دیگو . مکردم اش صحبت ماست که امروز من درباره   ید یهمان نوم  نیا

منبع درد را   شود وارد شد، م یدرد   یبه ما  رونیبند. اگر از ب تواند را م ششی بزند دوا دارد. ن یر ید زیچ
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روز  روزبه   شود، م  ی است غم قو  ذهنما باشد که من   رکزاز م  عنی  از هست   ش یشناخت و رفع کرد. اما اگر زخم ن

  .ریاست دشده  طور ن یما ا یو برا دیآ نم  ن ییپا وجهچ یهبه دنی و عذاب کش ودش م ترشیب

و   .دیبشو  دینااُم   ترسمبدهم اما م  حیتوض  ترش یرا من ب  نیکه ا  دیآ از دل من م  زه یانگ  نیکه مرتب ا  دیگو م

  د یامنا   ییجا   ینرود و    یراه معنو   اش ذهنکه ابتدا با من  ستین  کسچ یامروز خدمتتان عرض کردم که واقعاً ه

ممن    دیناام   نکند من نرسم؟ حت   شود؟ چرا پس نم   دیی گو م  دیاده یجا رس بشود. اغلب شما ممن است به آن

استفاده    . از آن ابزار اصلدیکه کبر دار  د یبدان  دیگورا م   نی و نخواهم توانست، هم  توانم که نم  دیاست بشو

  د، ینشو  دی ناام  دیگو م  ول  دیبشو  دیکه شما ناام   ترسم بدهم اما م  حیتوض  خواهم م  دیگو موالنا م .  دیکن نم

 نیا  می دار  عقل  یما،    میدار  ینور  ذهندر من   میفهم آمد، که ما االن م   شیپمشل از کجا    نیا.  دینشو  دیمناا

  . رید م یفهم  م قدرن یا ست،یما ن   عقل اصل نیاست، ا تی عار

شده عقل گشوده  ی جا که از درونمان با از فضابه آن   میدی . و اگر فعال نرسمیاساس بدان  دیعقل را نبا  نیپس ا

خرد زندگ   ن یکه ا  میریب  بب  م یاست بهتر هست که انتخابمان را بده .مثال چه م   او   مین یدست موالنا فعال د یگو 

و    می ما درست بفهم  ده،یرا نفهم  شیجا  آن   دهی را نفهم  شیجا  نیا  مییبو  میکن  یابی ارز  مییای ما ب  کهنیا  یجا به

.  م ی ستیما جزو ابدال ن   م،یاکه ما االن وصل نشده  میبدان. ما  شود چه م  اشجه ینت  م ینی بب  م یکامال مطابق او عمل کن

  اآلن:  دیگو که خودش دارد م میدار ت یتابش عار میستیپس اگر ن

  خود را شاد کن  د،ی مشو نوم ن
  کن  ادیفر   ادرس،یآن فر  شِیپ
  ) ٣٢۵٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  محبِ عفو، از ما عفو کن   یکا
  رنج ناسورِ کهن  بِیطب یا
  ) ٣٢۵٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کرد  اوهیرا   حمت آن شق  عکسِ
  از تو گرد  اردیتا بر ن ن،یمب خود
  ) ٣٢۵۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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بحدوستدار م :  
  و چرک و ورم کرده باشد.  دهیکه آب کش  زخم  ن،ی: زخم سخت و چرک ناسور

  : بدبختشق
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

توص  اآلن ما  ناام   کند م   هیبه  نه،  زندگ  دیکه  بدان که  بن.  شاد  را  خودت  م  نشو،  کوشش  با    کند، دارد 

خداوند عفو را دوست    دیگو کن و م  ادی خداوند، فر  ،خود زندگ   عنی  رساد یآن فر  شینکوش و پ  اَتذهنمن 

و تو    م،یکن اقرار م  میچرا؟ دار  میشد  نهیی دارندۀ عفو، ما را عفو کن. ما االن آدوست  یا  محبِ عفو»  یکا«دارد.  

  . نهییمن شدم آ نداز،ی را  در مورد من به کار ب اتی بیقدرت طب 

که انعکاس حمت از دل    دیگو . مذهنمن   عنیدرد کهنۀ پر از چرک    بیطب   یا  ناسورِ کهن» رنج    بِیطب   یا«

تا    ن»یخود مب «  دیگو به ما م   نی برسد. خودت را مب  ییبرد، نتوانست به جا  نیحضرت رسول آن بدبخت را از ب

بزند و گردوخاک بلند    نیبرندارد تو را زم .  دیگو م   ردرا دا  دانیدرواقع م   از تو گرد»   اردیتا برن«نزند.    ن یتو را زم

  نزند.  نیتو را زم ، ذهنمن  عنیبشود؛ 

بشود و گفته    ادتریز  نیا  میکن  فی را ضع  ذهنمن   میتواناصل ماست، م  نیاست ا  ذهنترازو من   نیدر ا  مینی بب  ما

 ی چون تو دار   شوم، تر ممن روشن  کن   با من خودت را روشن   ترش یهرچه ب  من روشنم»  تا تو با من روشن«که  

من    ذهنمن   نیندارم، ا  ییروشنا  دیگو م   ادقاتهص  کس  کهن یا  نیندارم. فرق است ب  ییکه من روشنا  ییگو م

  هم هست. ادی فرق ز دانم، است و من م اصل ییروشنا نینه ا  دیگو م  ایاست؛  تی عار

  است هیبرادر، بر تو حمت، جار یا
  است هیز اَبدال است و، بر تو عار آن

  ) ٣٢۵۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ست افتهی یدر خود خانه نور گرچه
  ست منور تافته  ۀیز همسا آن
  ) ٣٢۵۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  من  نیکن، غره مشو، ب  شر 
  من  نیخودب چیدار و ه گوش

  ) ٣٢۵٧ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  مردانِ خدا  وکار،یصالح، و ن ف،ی: مردم شرَابدال
   : قرضه یعار

  کردن: تکبر کردن، مغرور شدن  نیب
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
از    نیحمت از تو روان است و بِدان که ا  ، کن م   زندگ  نیزم   ی که رو  انسان  ی برادر ا  یا   دیگو را به همه م  نیا

  اند. خدا زنده شده  تیو ابد تینهایکه به ب  واصل به حق است، ابدال است. کسان  یها انسان

است که    خاص  یها انسان  یسر   ی است از    یکه در ما جار   حمت   نیکه ا  دیگو موالنا م  د،یگو چه م   دیدان م

 م یاکرده   دایپ  ینور   ی است در ما. درست است که ما در خانۀ خودمان    حمت، قرض  نیاند و ازنده  به زندگ

  منَور است.    ۀیاز همسا نیما است، اما ا  ما است، جسم ذهن  یار ی و آن هش

اش ما همه   است ول  به من اصل . نور، الهام زندگ میدار  ذهنمن   ی م یدار من اصل ی خود ما هم گفتم   در

من   شاهد  که من قدرت انتخاب دارم به ذهن نگاه نکنم،  این لحظه  . اگر درمیآوررا به حساب م   ذهنمن  نیا

و متوجه    نمیب منَور را م  ۀی ذهنم نشود، مرشد من ذهنم نشود، حرف آن را تکرار نکنم و فضا را باز کنم، همسا

شر کن، شر کن    د،یگوسرِ شر. م   میدوباره آمد  نی . بنابرادارد  تی عار  یِار یذهن، عقل و هش  نیکه ا  شوم م

   گوش بده، توجه کن. وقت   دانم، من م  یی. بوریباال نگ  ار  تاست و مغرور نباش. دماغ  تی عار  نیا   فهم که م

  استفاده کند.  از آن سوء  ات ذهننگذار من  ن،یخودت را نب  کن م  افتیرا در غامیپ

.  : قرض هیاند. عارخدا زنده شده   تیو ابد  تینهایکه به ب  مردانِ واصل به حق، کسان  ایمردانِ خدا   عنی  َابدال

  تکبر کردن، مغرور شدن.   عنیکردن  نیبر ب

  .  استجدا کرده   ما را از زندگ  تی عار نیو درد، ا غیهزار در د، یگو م  زند،دارد حرفش را م  دین یبب اآلن

   تیعار نی و درد ک  غی در صد
  را دور کرد از اُمت اُمتان

  ) ٣٢۵٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  غالم آنکه اندر هر رِباط  من
  را واصل نداند بر سماط  شیخو
  ) ٣٢۵٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  ترک کرد  د یکه ببا رِباط بس
  روز مرد  یبه مسن دررسد  تا

  ) ٣٢۶٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  سرا: خانه، سرا، منزل، کاروانِرباط
  گشوده شده  تِینهای ب یفضا ، ییتای ی: بساط، سفره، خوان، فضا سماط

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     
ا  خورد م  افسوس را    هیکه عار  جسم  یار یهش  نیکه  اُمتان  بنده بشوند،   توانستند که م  ییهاآن   عنیاست، 

است به   ر ید   یکه نورِ    دی طور که آن نساخ را دور کرد. نساخ نفهمدور کرد، همان   بودنها را از بندهانسان

من آهن بود، نتوانست خودش  صد    اش مصنوع  یآبرو  کهن یا  یبار نرفت، برا  ریز  دی. بعداً هم فهم تابد مرکزش م

  کردم؟                                   اشتباه  دانم، که من نم   دییبو د؟یخودتان را بشن   دیتوان شما م  ا یرا بشند. آ

ترک    دیسرا. باکاروان    عنیسراها وسط راه بود. رباط  . کاروانستدیهستم که وسط راه نا   من غالم کس  دیگو م

  .                   میرس م یامرتبه   ی به  م،یکن مرتب فضا را باز م  عن یمرتبه  مرتبه، دو   یسرا، کاروان   ی ، کن

هستم که     من غالم آن کس  دیگو . ممیستیا مرتبه نم   یدر    م، یکن بعد فضا را باز م  م،یکن فضا را باز م  بعد

 ا یاز مراتب را     لیخ درست کند.    ده یرسکمال به   ذهنبراساس آن استاد بشود و من  رد،یرا نگ   مرتبۀ خاص  ی

روز    ی   عنی   روز مرد»  ی«.  م یاست برس  ییتای  یکه فضا    تا به مسن اصلترک کرد    دیسراها را باکاروان 

  ها  دگیهمان  ی ای برسد، وگرنه بقا  دیجا که باکند تا برسد به آن    منازل و مراتب را ط  ل یخ  دیبا   انسان. هر انسان

  .  ماند و دردها در ما م

   ن ی و خودب  میکن    مراتب مختلف را ط  د یو با  م یریرا اصل نگ  ت یعار  ی اریکه هش   مید یرا فهم  نیما حداقل ا  پس

  د یباشد، با  اثر ممن است موقت   نی. اگذارد ما اثر م  یرو  میخوان  که شعر موالنا را م  میبدان  م،ینداشته باش

  .  میدیهنوز نرس م،یکار کن میادامه بده

      :دیگو م  زند، مثال م و

  ست یآهن سرخ شد، او سرخ ن گرچه
  ست ی زنآتش  تِیعار پرتوِ

  ) ٣٢۶١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  سرا  ایشود پر نور روزن  گر 
  را  دی مدان روشن، مر خورش تو

  ) ٣٢۶٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  روشنم د یگو واریدر و د هر 
  منم نی ندارم، ا ی ر یغ پرتوِ

  ) ٣٢۶٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  زنه : آتش زنآتش
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     

است که منبع     در آهن، قرض  سرخ  نی. استیرنگ آهن که سرخ ن شود، کوره سرخ م  میگذار آهن را م  خُوب

  است.                        کرده  جادیآتش ا

است آن باال. پس اگر ذهن ما روشن است،   دیروزن روشن شد، حتماً خورش ایاگر اتاق ما روشن است  دیگو م

  ماست.    را روشن کرده، آن نور اصل   نیاست ا رید یجا   یاست که  ینور  یبر  لیدل نیا

  وار ی. در و دفهمد نم  کهنیا   یمن روشنم، برا  دیگو م  واریمنتها متأسفانه هر در و د  م یریگرا اصل نم  نیما ا  پس

منم.                                             نیا  ست،ین  ر یپرتو غ  نیمن روشنم، استاد هستم و ا  دیگو م  ذهنآن من   ، ذهنمن   ن ی. اذهنذهن، من   عنی

باز هم روشن است؟ نه.    آن موقع  ا یشد آ  ی شد، تار  اه یآفتاب رفت و س   کهن یپس از ا  وار ی در و د  نیا  خُوب، 

  .دیگو را م   نیهم

  د ینارش یآفتاب: ا   دیبو پس
  د یپد دیمن غارِب شوم، آ چونکه

  ) ٣٢۶۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  می: ما سبز از خودند یگو هاسبزه
  م یقدو ما عال  میو خندان شاد

  ) ٣٢۶۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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و فصلا دیتابستان بم  ی: کاُم  
  چون من بذرم  دینیرا ب شیخو
  ) ٣٢۶۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نشده  تی: هدادینارش
  : غروب کننده غارِب

  ها ها، جماعت: جمع اُمة، گروه اُمم
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     

 د یگو ما. پس آفتاب م   یافتاده رواآلن    که  ستیاز آفتاب ن  نیا  م،یاز خودمان دار  یی روشنا  دیگو م   واریو د  در

من غروب     وقت  د،ینارش  ی ا  ، یشو م   ت یهدا  تیدردها  جانات، یه   لۀیوسکه به   کس   یا   افته،ینت یهدا  ی که ا 

م دفهم کنم  و  در  دوباره  غروب کند  آفتاب  ن   واری.  روشن  نه،  است؟  مردن   مخصوصاً  .ستی روشن  موقع 

را روشن   چراغ   ی  خواهمنشده من م  ریهم بدن، که امروز گفت که د  شود م  متالش  ذهنهم من   ،ذهنمن 

وقت  آسودگ  ی  ن یا  کنم که  و  روشن کنم  را  آن  افتاد،  کار  از  کرد،  خواهد  غروب  در     که  باشم  داشته 

  .       اشیی روشنا

ست و هم آفتاب، ما هکه هم آب    ستیخاطر فصل تابستان نبه   م،یکه ما خودمان سبز هست   ندیگو هم م   هاسبزه

که    دیگو اما فصل تابستان م   ،م»یقد ما عال«   ندیگو را م  نیهم  ذهن  یها . تمام من میاز خودمان شاد و خندان

نه،    د؟یهست  قد موقع هم عال  آن   مین یموقع بب  ن بشود، زمستان بشود، آ  زییبذار من بذرم پا  اهان،ی گروه گ  یا

  .     دیستین قد عال

و فرصت    میجوان هست   م،یکار کن  میتوان که م  میهست  مان از زندگ   فصل   یکه اگر ما در    دهد نشان م  پس

کار    مان ذهنکه ابتدا ما با من   میدان و م   میخودمان کار کن  یرو   دیآمده با  شیمانند موالنا پ  یریاستفاده از پ

  مان ذهنبا من   دی. نبامیطرز کارمان را عوض کن  دیمرتب با  م،یشد  دیناام  میدینرس  ییجاکرد و اگر به  می خواه

  .  میآموزش دارد. اشال ما دار نیا ای شعر دارد  ن یا ایدرس دارد  نیندارم، اشال، ا من اشال مییبو

  و جمال  یبه خوب  نازدهم  تن
  پنهان کرده فَر و پر و بال  روح،

  ) ٣٢۶٧ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  ؟ ستیمزبله تو ک  یکا  دشیگو
   ستی دو روز از پرتوِ من ز ی

  ) ٣٢۶٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  در جهان  نگنجدو نازت، م  غَنج
  تا که من شوم از تو جهان  باش

  ) ٣٢۶٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خاکروبه   ختنیر ی : جامزبله
  : ناز و کرشمه غَنج

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     
و جمال دارم! اما روح ما، آن    ییبایعجب من ز  دیگو . مکند م  یاز ینی احساس ب  ،کند ناز م    ذهنمن    عنی  تن

  است. ما شوه و پروبالش را پنهان کرده  نیبشنو و عدم قسمت سوت 

  ، دانم»  نم«  د یبو  رد،یبه خودش ب  ت یحالت کبر  دیتن با  نیشمع روشن بشود، ا  نیا  کهن یا  ی که برا  دینیب م

  .  رمیقرار ب شده و خرد زندگگشوده  ی فضا ن ینظر هم ریز د یکردن، باروشن  یهستم برا یاسباب ی من فقط 

درست کردم که به مردم ارائه کنم، اما    عال   ر یبه! عجب تصوبه: به دیگو ، م و جمال»   یبه خوب  نازد  تن هم«  پس

  .  شود نشان بدهد. شمع عشق روشن نم تواند روحش را خفه کرده، فر و شوهش را روح نم

   ستیتو ک  ، هست  دگ یکه پر از درد و همان   یروبه، اسطل خاک  یا  مزبله»  یا«  د،یگو م   شود، روحش م  ول

که    قدرنیا  شود، جا نم   عن ی  رد،یب  تواند جهان، غنج و نازت را نم  نیا  ،» ستیچند روز از پرتو من ز«اصال؟  

  .  از زندگ هست ازی نیکه ب قدرن یتو! ا یناز دار 

است، ذهناً     است، دانستن   دنیفهم  زیچ   ی  نی. امیهست  زندگ   ازمندیکه ما ن   میبفهم  میتوان کردم ما م  عرض

  .   میاست اگر ما درست از آن استفاده کن  یابزار خوب ذهنمن  نی. پس ادیرا فهم   هانیا شود م

  شود؟  . حاال منتظر باش من از تو بجهم. من اگر از تو بجهم چه م ستیناِز تو ن   یجهان، جا برا  نیدر ا  دیگو م

  .                    رید ردیم تن م نیا
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  کنَند  یتو را گور دارانتْ گرم
  مارانت کنَندموران و    یطعمه

  ) ٣٢٧٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   آن کس ردیاز گندِ تو گ نیب
   بس  یمرد  تو هم شِیبه پ کو
  ) ٣٢٧١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  روح است نطق و چشم و گوش  پرتوِ
  آتش بود در آب، جوش  پرتو

  ) ٣٢٧٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  داران دوست: دارانْ گرم
  خواران : غمدارانْ گرم

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     
م  دار»گرم «  ای   دار»گرم« ممیبخوان  م یتوان هردو   . رم «اگر    دیدانم   میبخوان  داران»گ داران. دوست   شود

  . کند خواران، فرق نم غم  عنی داران»گرم«

م   ،ی اری روح، هش  پس ما  بدن  تو س  دیگو به  بروم  م   یشو م   اه یمن که  .  یریم م   ،ی شو م  متالش  ،افت و 

بد    یو از بس که بو  کنند. طعمۀ موران و مارانت م کنندگور م  برند دارانت مدوست  ایخوارانت  غم  نیبنابرا

  . پس من مهم هستم.  رندیگ را م شان نیدارانت بدوست  ،ده م

است،    یار ی در اثر پرتو هش  نیا  شنود،  گوش م  ند، یبچشم م   م،یبزن  میتوان حرف م   کهن یکه ا  دیگو هم م  بعد

  آب است. ریآب پرتوِ آتِش ز دنیجوش   جوشد، آب م  نیبم   دیگو روح است. و م  عنی

ول  پس تابش اصل ماست،  ما  انفعاالت ذهن  احترام م  ایآ  تمام فعل و  ما؟ ارزش    میگذار به اصل خودمان 

هم داشته    نیبشوم و حاال ا  دهیو مردم من را قبول داشته باشند و د  سهیو مقا  ها دگی همان   نیبه هم  ای   م؟یگذار م

را چنان به مردم    امذهنجلوه کنم، من   بهترباشم، آن هم داشته باشم به مردم نشان بدهم، اعتبار کسب کنم،  

  نیب اشتباه م   میگو من دفاع بنم، م  رندیب  رادیا  رند،ی ب  رادینداشته باشد، نتوانند ا  ی رادیا  چیارائه کنم که ه 

  است؟!   ی طورن یا ستم،یطور نمن آن 
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  که:  دیگو م

  که پرتوِ جان، بر تن است  چنانآن
  اَبدال، بر جانِ من است پرتوِ

  ) ٣٢٧٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  پا را زِ جان  جان، چو واکشد جانِ
  تن، بدان  جانیچنان گردد که ب جان

  ) ٣٢٧۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن ی من بر زم نَهم از آن رو م سر 
  نید ومی گواه من بود در  تا
  ) ٣٢٧۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

یمامت ی : روزِ قنید و  
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     
زنده    یها پرتو انسان   رد، یم طور که پرتو جان آدم بر تنش است، اگر جان ما نباشد تن ما مکه همان   دیگو م

  .  واصل هم بر جان من است ای شده به خداوند 

استدالل کردن    نیاز ا  شتریب  ر،ید  ن یها افتاده پرتو َابدال است. هم  انسانٔ که در همه   ینور   نیکه ا  دیگو م  پس

هستند    ییهاانسان   دیگو . ممی موالنا را بفهم  یها حرف   نیتا ا  میبشو   لیتبد  یاد یمقدار ز  ی   دیبا  ندارد، ما  دهیفا

  .  افتد ها م انسانٔ به جان همه  هان یپرتو دارند، پرتو ا هانیاند اخدا زنده شده  تیو ابد تینهای که به ب

صحبت که از جمله موالنا است که    نیا  روانِش یاز پ  قرار گرفته و بعض  لیاست که  مورد بحث خ  موضوع  نیا

م  دارد  هند   ول  د،یگو خودش  هم  ماهاراش  های بعداً  ا  مثل  م   هان یو  که  ا  ندیگو بودند  واقعاً   نیکه    جهان 

ا  یجور چه  زندگ   ن یبا  نم   دهد؟  ادامه م  اش همه فساد به  انسان  پاشد؟ چرا  ما    م، یدر نمرا    ریدها هم چرا 

  است.   تو اَبدال بر جانِ من» پر«را؟    زیچهمه   میکن خراب نم   م،ی خور نم

که    عارف   ی  ای   باشدنماد خداوند    تواند م   جانیدر ا  جانِ جان»«چون پا را از جان بشد،    جاِن جان»«   دیگو م

  رد، یگ م  جانِ جان»«  نیاز ا  ردیگ م  نیاز ا  دیگو جان هم م  شود، م   اهیس  دیگو به خداوند زنده شده، جان م
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 دهد حل مراه   ی. حاال خودش  شود م   یطور جان هم بدون آن پرتو، آن   شود؟ م  یجور تن چه   جان،یب  دیگو م

  .شوم م م یتسل عن ی نیزم  گذارم که من سرم را م  دیگو م

  ن ی من بر زم نَهم از آن رو م سر 
  نید ومی گواه من بود در  تا
  ) ٣٢٧۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ما   ن یزم م یبشو میتسل  عنی  ن یزم م یسرمان را بذار قتاً یکه اگر ما حق  دیگو قرآن م  ۀ یموالنا با استفاده از آ حاال 

لحظه    نیباشد در ا  میکند و تسل  ییگشاواقعاً فضا   اگر کس  عنی.  ندیگو ما، اَسرارشان را به ما م  یها دگ یهمان 

او حرف م  شیها دگ یهمان  م  ارشانو اسر  زنند با  م   عن ی  ندیگو را  راحت  آن   میبفهم  میتوان ما  ها چه در  که 

  .  دهند م ما است به ما پس  یار ی ما است و هش را که زندگ شان یو محتوا م یکنم  ییساشان دارند و شنا خود 

و امروز از    ،ی اریهش  لیتبد  کند صحبت م  لیبه تبدلحظه است، موالنا راجع   نیکه ا  امتی روز ق  ن،ید  ومی  پس

است،    تیها تو از نقص   ییساتو اقرارِ تو و شنا   نۀ یی ببر به خداوند، آ  سوغات   نهیی شروع کرد گفت آ  وسف ی داستان  

. گفت  کند تو کار م   یدارد رو   عن ی  ندیب خودش را م  نهییآ  نیآن در ا  خدا شده   نۀ یی آ  کن   یی شناسا  کهن یهم

فکر    فتدیروشن به تو ب  ۀیاز همسا  ییپرتو  ی . مبادا  ستی ن   مرض  چیه  نی! بدتر از امبادا پندار کمال داشته باش

که    ییبو  واریدر و د  نی! مبادا مثل اکفر و کبر داشته باش  مبادا!  یشو م   مال تو است مثل آن نساخ شقّ  کن

آن    ی رشد من از تابستان و هوا  نیکه ا  ییبو  اهان یگ  نیمال خودم است! مبادا مثل ا  د یخورش  ییروشنا  نیا

  از خودم است!  ست،ین

  قرآن؛  ه یبه آ کندتا اشاره م  نیاست سرت را بذار زم امتی قاآلن  که  دیگو را گفته پس از آن م هانیا

یمکه زُلْزَِلت زِْلزا نید وها ل  
  ها باشد گواه حال نیزم نیا
  ) ٣٢٧۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  تُحدِّث جهرًة اَخْبارها  کو
  و خارها   نیزم  دیسخن آ در

  ) ٣٢٧٧ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  منکر شود در فکر و ظن  ،فلسف 
  زن  وارید نی : برو، سر را بر اگو
  ) ٣٢٧٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   لیو حالش را اخبارش را خ   دیگو ما حالش را به ما م  ن یزم  نیو ا  لرزد م  نیلحظه که زم   نیا  عن ی  ن» ید  ومی«

  . ندیآ من به صحبت م  یدردها عن یو خارها  ها دگ یهمان کهی طور به  دیگو واضح م

در ذهنش    شود منکر م  ندی بب   یرید  زیاز فکرش با چ   ری غبه  تواند است نم  تیهوکه با ذهن هم  کس  ، اما فلسف 

  :  دیگو را م  ه یآ نی. هم رسد عقلت نم عن یبزن  واریدر فکر و ظنش، به او بو برو سرت را به د

بِانَّ ربكَ اوح  اخْبارها.  زُلْزِلَِت ارض زِلْزالَها. واخْرجتِ ارض اثَْقالَها. وقَال اْنسانُ ما لَها. يومئذٍ ُتحدِّث    اذَا«

  لَها.» 

:  دیاندازد، و انسان بو  رونیگرانش را ب  ی بارها   ن ی] لرزشش بلرزانند، و زمنیدتریرا با [شد   نی که زم  «هنگام 

زم   نی«زم  است که  روز  آن  است؟»  شده  چه  م  یخبرها  نیرا  را  وح   رایز  د؛یگو خود  او  به  پروردگارت     که 

  است.»کرده 

  ) ۵تا   ١)، آيات  ٩٩سورۀ زلزال ((قرآن كريم، 

  م یاگر سرمان را بذار  تواند ما م   نیزم   شود پس معلوم م  لرزش بلرزانند.»  نیتردی را با شد  نی زم  که «هنگام 

  رون یگرانش را ب  یبارها   نیزم «ما است، و    یها دگ یما همان   نیما را بلرزانند، زم   نی زم  م،یو فضا را باز کن  ن یزم

را    نیزم  د، یانسان بو«شده و   یگذار ه یها سرمادر آن  هما است ک   است که زندگ نی گرانش هم یبارها ، اندازد»

پس   است.»   کرده   که پروردگارت به او وح   رایز  دیگو خود را م  یخبرها   نیچه شده است؟ آن روز است که زم 

  م یاهم خوانده  ری د یهارا در جا  هان یا وندد،یپ وقوع مما به  امتیق  میکه ما فضا را واقعاً باز کن نیهم

.  ندیگو شان را به ما م خود   یهاشان را، خبر خود   ما، داستان   یها دگیما و همان  یهادرد   عنیها  و گفت که خار  

  .دیآ م  شیپ یها آزادآن  ییو با شناسا م؟یرا در خودمان دار  یزیچه چ  م؟ی هست  ما چه کس ندیگو م

  :پس
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ل آب و  نطقخاک و نطق گ نطق  
  محسوِس حواس اهل دل   هست

  ) ٣٢٧٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کو منکر حنّانه است ،فلسف 
  است انهی ب ایحواسِ اول  از
  ) ٣٢٨٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خلق یِاو که: پرتوِ سودا دیگو
  خلق  یِآورد در را االتیخ بس

  ) ٣٢٨١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

و چون    کرد م هیبود و آن حضرت به هنگام خطابه بر آن تک  نهیدر مد  امبر یکه در مسجد پ  یچوب : ستونحنّانه
  . یمنبر ساخته شد و بر منبر برآمدند و خطبه خواندند از آن ستون ناله برآمد از دور 

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
نطق گل، مخلوط آب و گل در درونِ ما فقط به حواسِ اهل دل،   ، دگینطق همان  ،یار ی که نطق هش دیگو م پس

   ی  دیدان م  ست؟یها چحرف   نیا  کند ناله نم   غمبریپ  یکه حنانه از دور   دیگو م   مشخص است. فلسف  ایاول

به آن    ریمنبر ساخته بودند د  شان یا  ی برا  وقت   کرد، و موعظه م  کرد م   هی بوده که حضرت رسول تک   ستون

  . دینال آن م کرد، نم ه یتک

. م یقرار کن با اجسام با ارتعاش حضور رابطه بر   میتوان ما نم  ا یقرار کنند  ارتباط بر   توانند که اجسام نم  دیگو م 

سرمان    م، یش با  میو تسل   میگشا باش با ما صحبت کنند مخصوصاً اگر ما فضا   توانندکه اجسام م   د یبو  خواهد م

  م ی خواه م اآلن  و میاکه ما چه را در خودمان گرفته  ندیگو  و م کنند باشد اجسام درون ما با ما صحبت م  ن یزم

  . میآزاد کن 

خودشان هستند،    االت ی، خلق عاشق خ خلق   یاست، تابش سودا   ها  دگیتابش همان  ن یکه ا  دیگو م    منتها فلسف 

هرحال  با ما صحبت کنند. به   توانند که جمادات م  ستی چ   نیو ا  ست؟ی. حنانه چکنند م   دیرا تول   هانیا  نیبنابرا

  ی ار ی هش  نیهم   دیگو نظر زنده بشود. م  یار یهش  هب  تواند ندارد که انسان م  یباشد اعتقاد   ذهنکه من   فلسف
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رِگ فلسف در    ن یکه ا  دیگو که بعد م  دیگو م  ن،یوجود ندارد و ا  ی رید  ز یهم اصل ما است، چ  ن یهست که ا

  .مواظب باش  د یهمه هست با

  عکسِ آن َفساد و کفِر او  بله
  را زد بر او   یمنکر  الِیخ نیا
  ) ٣٢٨٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  را منکر شود  ویمر د ،فلسف 
  بود یویهمان دم سخرۀ د در
  ) ٣٢٨٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن یرا، خود را بب وید ید یند گر 
  ن یدر جب یجنون نَبود کبود یب

  ) ٣٢٨۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ردستیو مقهور و ز لی: ذلسخره
   شان ی: پنی جب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
استفاده    تواند هم نم  ییگشارا پوشانده و از فضا   زندگ  کهنیاو ا  دگ یبله انعکاس آن فساد و همان  دیگو م

که    آدم   نیو چن   دیآ مرکز او م  ذهنانکار از من   الی خ  نیا  دیگو م   زند، منکر بودن را بر او م  الِی خ  نیکند، ا

  و را منکر است. یرا، د طانیش ، است اسمش را گذاشته فلسف ذهنمن 

را منکر    ذهنمن   ای   طانیش  دیگو که م   کس  . پسزند دارد حرف م  وی واقع همان درا منکر است در   و ید  وقت 

 د یگو . مخودت هست   و یدر سلطۀ د  ا یسخره  اآلن    که تو  یی بو  دیبا  زند،  حرف م  اش ذهناست همان موقع من 

نباشد،    جنون نداشته باشد غَش   اگر کس  و  هست   طانیش  ندهیخودت نما  ن،یخودت را بب   ،ی دیرا ند  طانیاگر ش

بخورد کبود بشود،    نیزم   اش شان یکند و پداشته باشد، غَش     غَش  دیبا  کس   عنی .  شود کبود نم  اش شانیپ

تو است،   ذهناآلن، نشان جنون تو است، نشان من   یکه تو دار   یبی ع  نیا  عنیکبود است    اش شانیکه پ  کس

  . هست ویداست که از جنس   نینشان ا
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  ت ی مزبله است و مثل کبر  ، تی تابش عار  نیکه ا  می باور کن  ا ی  م؟ یر یرا اصل ب  ت یتابش عار  نیا  دیما با  ا یپس آ 

رگ    نیکه ا  دیگو ماآلن    وحدت با خداوند را زنده کند و   ا ینام شمع عشق  را به   ی ر یعمل کند، شمع د  دیبا

  فلسف در همۀ ما هست. 

  است  چانیکه را در دل ش و پ  هر 
  است پنهان  جهان، او فلسف در

  ) ٣٢٨۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  گاه اعتقاد و گاه دی نمام
  اه یس شیرگِ فَلْسف کند رو آن
  ) ٣٢٨۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مؤمنان کآن در شماست  یا اَْلحذَر
  منتهاستیشما بس عالَم ب  در
  ) ٣٢٨٧ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دی: اعتراض، ش و ترد چانیپ
   : فَلسففَلسف
  د ی: حذر کناَْلحذَر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  . دی: اعتراض، ش و تردچانی. پچدیپ م  دارد، ش دارد و ه دگیدر دلش همان هرکس

دارد،    دیدر مرکزش تقل  داند را نور اصل م  تینور عار  نی که ا  مقاومت دارد، پس انسان  کهنیا  ی دارد برا  اعتراض

که واقعاً از جنس    کند فضا را باز نم  دارد، ول  اعتقاد سطح   ی  تواند نم   چد،یپ خودش م  ش دارد و به 

  بشود،   زندگ

که در دلش ش   که هرکس  دیگو در شما هست، م   هان یهمۀ ا  د یمواظب باش  د،یحذر کن    عنیاآلن، الحذر:    و

من    دیگو م   کند،  اعتقاد م گاه است. گه    فلسف  طور پنهان صورت او به نیدارد در ا  دگ یاگر  همان   عنیاست  

  .  کند م  اهیاو را س  یمعتقدم اما آن رگ فلسفش رو
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  مان یبعد آن رگ فلسف ما را پش  میخودمان کار کن  یرو  میخواه  م  میرو کار م   ی دنبال    مدت  یما هم    بله

  . دی)، مواظب خودتان باش د یکن ز یقوا (پرهالحذر، اتَّ د،ی مواظب باش   دیگو . مکند م

ها  در همۀ انسان   دگیو همان  چانیش و پ  نیا  حالن یوجود دارد. درع  در شماست. در هر انسان  نیمؤمنان ا  یا

دنبال ش و  ما    ا یهم وجود دارد. آ  منتهای اما در ما عالَم ب  اورد ی ب  شی هست. احتمال دارد که کبر و کفران پ

.  میبن دا یرا در درونمان پ  منتهایکه آن عالم ب میکن ماصطالح استفاده  را به   چانیش و پ  ای  م؟یرو م  چانیپ

بدبخت را    که آن شق  میدید  برد؟ و م  دهدم  بیرِگ فلسِف ما، ما را فر  نیا  ای  م؟یزن م  ییدست به فضاگشا

  برد.   نی که نساخ بود از ب

  هفتاد و دو ملّت، در تو است جمله
  آن برآرد از تو دست ،یکه روز وه

  ) ٣٢٨٨ تیدفتر اَول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بود  مانیا نی که او را  برگ ا  هر 
  لرزان بود  نیا  میبرگ، از ب همچو

  ) ٣٢٨٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ی ادهی از آن خند ویو د سیبِل بر 
    یادهیمردم د  یکه تو خود را ن 

  ) ٣٢٩٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  طانیش  س،ی: مخفف ابل سیبِل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  غمبر یاست که پ ثیحد ایهفتاد و دو ملت وجود دارد  کردند فکر م میعدد است. قد یدو البته فقط  هفتاد و  

  ،  ذهنمن   جور لیخ    عنی. هفتاد و دو ملت  قتاًیدو ملت است، منظور کثرت است حقو    هفتاد   که من اُمتم  دیگو م

 نیکدام از اکه هر  میرا دار ن یما قوۀ ا عنیدارد.  وجوداش در ما همه  دیگو در مرکز. م چانیش و پ جور لیخ

  . مان ذهندر من  میبذار ش یرا به معرض نما نییآ
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باشد    نیدنبال ا  عن یداشته باشد    مانیکه برگ ا   کسهر   دیگو . مدیایها از تو باال ب از آن   یکه    یاز روز  یوا

  ن ییآ  ن،ییآ  نیاز ا  ی  کهنی ا  میکه در غزل بود، دائمًا از ب راندیکند واقعاً، دوباره آن چراغ را ب  ییکه فضاگشا

  مواظب است.   عنیمثل برگ لرزان است  دیآ از ما باال م  تیمن

بند. در ذهنشان   تواند نم ی کار م، یخند م  وی و د سیما به ابل  ندیگو هستند و م توجهی هم ب یاعده  ی  منتها

  س ی و ابل  ویاز جنس د  دانند م  نیخودشان را بهتر   کهنی ها با وجود اآن   ول  دانندها م آدم   نیخودشان را بهتر

  : دیگو هستند. م 

  نیکند جان، بازگونه پوست چون
  ن یبرآرد ز اهل د لیواو چند

  ) ٣٢٩١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ست دکان، هر زرنما خندان شده بر 
  ست سنگ امتحان، پنهان شده زآنکه
  ) ٣٢٩٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ری ستّار از ما برم یا پرده
  ریاندر امتحانِ ما مج باش

  ) ٣٢٩٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : واژگونه بازگونه
واولیکلمۀ افسوس که در نوحه و ماتم استعمال م : ،بت ی مص کنند  

  خداوند   یپوشاننده، از نامها  اری: بسستّار 
  خداوند  ی دهنده، از نامها: پناهریمج 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
بر من. اگر    یوا   عنیدرواقع    رود، کار مافسوس به  یاست برا  یاکلمه   لیواژگونه. واو  عن یکه بازگونه    دیدان م

است که م  لیاصلش واو میتوانست  واول ی  عن ی  م یبخوان   ایبر من    یوا   یا واولی  عنیکه آن هم    میبخوان   بر   ی وا

  . من

  . می هم داشت رید ی خداوند. امروز جا  یهادهنده از نام پناه  عن ی ریپوشاننده. مج  اریبس عن ی ستّار 
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 ست، یکه جان چ  میبدان  میباشد که ما فضا را باز کن  یجور  یاگر جانْ خودش را نشان بدهد،    دیگو م  پس

  هم برخ اآلن    به خودمان و  می کرد  جار  که ما  دیآ افسوس م  د،یآ برم   بر من»  یوا  یا «  نیاز اهل د  صورتنیدرا

.  م ینگرفت  ادی   سال س   ،سالست یرا در ب  هان یما ا  اچر  ندیگو و م   کشند را و آه را م  بر من»   یوا «  نیاز ما هم 

  .ریافسوس است د نیهم نیا

مرتب فضا    ییو با فضاگشا  میاستفاده کن   تیصورت کبربه   ذهنمن   نیاز ا  میتوان که ما م  میشو متوجه م    وقت 

  کار نشدم. نیکه چرا من زودتر متوجۀ ا مییگو روز مبهروز  میکن شمع را روشن م  نیو ا  میکن را باز م

 ل یدل  نیاست، به ا  ت یعار  یار ی است، هش  ذهنمن   نیکه زرنما هم  دیگو جهان م  نیحال بر دکان خدا در اهربه 

حرف بزند. زر حضور   دیحرف بزند زرنما، زر با دیسنگ امتحان پنهان است وگرنه چرا با کهن یا یبرا خندد، م

زرنما است.   ن یا  ذهنبستۀ من   ی شده هست. فضاگشوده  ی است، فضا   یار یهش  بر  ی ار ی شدن هش  ماست، منطبق 

  است.  ت یتابشِ عار نی من هم زر هستم، ا دیگو م

ما    یآبرو   دفعه ی کردنِ ما، مواظب باش ما را پناه بده.    و در امتحان   ر یخدا پرده را از ما م  ی ا  دیگو بعد م  

  را نَبر. بعد، 

  با زر به شب   زندقلب، پهلو م 
  ذَهب  دارد، روز م انتظارِ

  ) ٣٢٩۴ تیدفتر اول، ب ،ی،مثنو یمولو (

  که: باش  دیزبان حال، زر گو  با
  روز، فاش  دی مزوِر تا برآ  یا
  ) ٣٢٩۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن یَلع سیهزاران سال ابل صد
  نیرالمؤمنیبود اَبدالِ اَم 

  ) ٣٢٩۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . ند یگو زیناسره ن  میکردن، به زر و س : وارونه قلب
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  : طال، زر ذَهب
  گودورو، دروغ  کننده، ر ی: تزومزور

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  م یفهم شنو نشسته است، شب است نمو سوت  نیبعدم  نیا ی پهلو ذهنعنوان من به   در ما حت ی زر تقلب پس

با زبان    اصل ما منتظر روز است. ول  عنیطال    نیهم هستند و ا  یدوتا پهلو  نی. ام یچون در خواب ذهن هست

  .  دیای باش تا روز ب ،ذهنمن   یا  عنی کار، ب یفر یزبان حال ما هم زبان غصۀ ما است که ا  د،یگو حال م

شده است گشوده  ی فضا   نی است. اصل ما ا  کارهچ یه  ذهن من   نیکه ا  میما متوجه بشو  دیای صبح ب  عنی  دیای ب  روز

  . مییایصورت آفتاب باال ببه  دیکه با

م  ابل  دیگو و  سال  صدهزاران  ام   یجابه  س یکه  من   هامدت   عنیبوده    نیرالمؤمن یبدل  ما  را    ذهناست که 

  است.  نیرالمؤمن یبدل خدا است، بدل ام  نیا خدا است ول میکن و فکر م  میپرست م

. پرستد را م  اشذهناست. هزاران سال هست که انسان من نشسته   نیرالمؤمن یام  یجا ها به مدت   سیابل  پس

  .  ستیاست، متوجه ن طانیش  ندۀینما ذهنمن 

ما اشتباه بوده،    میاکرده  ذهن که با من   ییکارها  نیکه ا  میفهم م   میموضوع را دار  نیما احاال از اشعار موالنا  

 یی غلط بوده، کارها  نیا  میاکامل از خودمان ساخته  ذهن  ریتصو   یو    میادانسته   ذهنرا من   انما خودم   کهنیا

  ن ی ا  ن یهم  ینشده، برا   ختهی در فکر و عمل ما ر   از زندگ  ی خرد  چیه   غلط بوده، فقط ضرر بوده،  میاکه کرده 

خود ما بوده، اشتباه    ر یبا ما آمده، هنوز حل نشده بله تقص  م یکه ما از گذشته دار   آمده، مسائل  شی مسائل پ

برا  یروز آمده برااآلن    و  م،یادهید   توجه و م  میاکرده   چه اشتباه   میشو از ما روز آمده متوجه م  برخ  یما. 

  : دیگو در مرکزمان. بعد م میاده یخداوند پرست  ی جا را به   سیکه ابل میشو م

  که داشت  یزد با آدم از ناز پنجه
  وقِت چاشت نیرسوا، همچو سرگ  گشت

  ) ٣٢٩٧ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  اسب و االغ و استر، مدفوع  لیاز قب انی : فضلۀ چهارپانیسرگ
  از آفتاب گذشته  : اول روز، ساعتچاشت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  د ی با  دیصورت خورش با آدم که به  ذهنبا آدم پنجه زد. در ما هم من   سیکه داشت ابل  یاز ناز   س،ی ابل  نیهم

  یی . رسوام یرسوا شد  جهیدرنت  م؛یروشن کن   مینتوانست   میکرد چراغ عشق را روشن م   نیا  د یما با  عنیطلوع کند  

  کامال مشخص است.  ی صورت گروه بشرما به 

. ما  طورن یهم هم  یطور فرد . بهمیاشست خورده    طور جمعبه   ذهنو کارِ من   قتیما امروزه دراثر پوشاندن حق  

  . میو آرامش درست کن  بختخوشخانوادۀ توأم با   ی میکوچ نتوانست یِصورت فردبه

  خ یدر طول تار  میاهم نتوانسته   صورت جمع . به میبرقرار کن   ابطۀ عشقر  مانیهابا همسرمان، با بچه  مینتوانست

پس رسوا    میرا کشت   ریدبا هم، هم  میدی. مرتب جنگ می کن   را ط   یاد یو بدون جنگ مدت زمان ز  زهیبدون ست

  . میاشده

  یی و مخصوصاً جاها  شودمدفوع بلند م   دیببخش  ی بو  شود،  و گرم م  دیآ آفتاب م   که وقت  طورن یهم  دیگو م

زار  که سبزه   دیآنظر ماز دور به   دیرو م   یاسبزه   ی جا  و از آن   آورد ها را مو باد تخم گل  زندیر که کثافت را م

  . دبلند ش شیبو مینیب م دیآ آفتاب باال م است ول

  یی . رسوامینیب را ما م  اشیی رسوا  شود، کارش معلوم شد، بلند م   جۀیکه نت   هم پس از مدت  ذهنمن   نیا  یبو

خودمان مشخص است، خانوادۀ ما مشخص است، در جامعه مشخص است، در جامعۀ    ما در زندگ   ذهنمن 

در من پنجه    یاریآن هش  عن ی  نمن با آدم در م  ذهنمشخص است. پس غلط است که من  طور کل به  یبشر

  . زند م

کند با اصل من.    زهیست  دیمن واقعاً نبا  ذهنمن   نیکه من متوجهم که ا  میریب  جهی نت  میتوان م  تیب  نیاز ا  پس

با ا  دیمن  از  و  باشم  بهذهن[من   نیمواظب  برا  تی عنوان کبر]  ه   روشن   یاستفاده کنم    چ یکردن چراغ عشق، 

من باشد در    یمن باشد و عقل داشته باشد، خرد داشته باشد، راهنما   تواند من نم  نیندارد. ا  یریاستفادۀ د

  کنم.  سهیمقا  رانیخودم را با د  ذهنعنوان من بلند شوم به دیمهم. من نبا  یکردن، در کارها  کردن، عمل  فکر

  که آورد. درحالدر   سهیبودن من، من را از مقا  رینظیب  ن یا  نیو بنابرا  رمینظی. گفت بمیخواند  زهایچ   ل یخ  امروز

  سه یخودم را مقا   نداشتم که با کس  ریاست. اگر من نظ  ی رساز یاست، کارش نظ  سهیاصال کارش مقا   ذهنمن  نیا

  ن یآوردن خرد به ا  ،شدن به زندگ   زنده  ،ام در زندگ شهی کردن ر  قیدر عم  ام،ی دارشهیدر ر   دمیکوش . مکردم نم

  جهان.  نیجهان، برکات به ا  نیق به اجهان، عش
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