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  2صفحه: 

  ) ١۶١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 منم آنکس که نبینم، بزنم فاخته گیرم 
 من از آن خارکشانم، که شود خار حریرم 

 
 به که مانم؟ به که مانم؟ که سطُرالبِ جهانم

 همه اشالِ فل را به یای بپذیرم 
 

 ز پسِ کوه معان علَم عشق برآمد 
 چو علمدار برآمد، برهاند ز زحیرم 

 
 ز سحر گر بریزم، تو یقین دان که خفاشم
 ز ضرر گر بریزم، تو یقین دان که ضریرم 

 
 چو ز بادی بریزم، چو َخسم، سخرۀ بادم
 چو دهانم نپذیرد، به خدا خام و خمیرم 

 
 روزۀ فانی نه چو خورشیدِ جهانم شه 

 و گوید که چه میرم که بمیرم؟  که نیندیشد
 

 نه چو گردون نه چو چرخم، نه چو مرغم نه چو فَرخم 
 کش، نه چو مه نیمه وزیرم نه چو مریخ سلَح

 
 چو من خوار نباشد، که تویی حافظ و یارم 

 بِر خلق ابن قلیلم بِر تو ابن کثیرم 
  

 هنِر خویش بپوشم ز همه، تا نخرندم 
 بِلَنگم، که خَرد جز تو امیرم؟به دو صد عیب 
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 نخورم جز جر و دل، که جرگوشۀ شیرم 
 نه چو یوزاِن خسیسم که بود طعمه پنیرم

 
 ز شرر زان نگریزم که زرم، ن زرِ قلبم 

 ز خطر زان نگریزم که درین ملِ خَطیرم 
 

 همان مردنیانند، نمایند، و نپایند 
 تو بیا کآبِ حیات که ز تو نیست گزیرم 

 
 تو مرا جانِ بقایی، که ده جام حیاتم 
 تو مرا گنج عطایی که نه نام فقیرم 

 
 هله بس کن، هله بس کن، کم آواِز جرس کن 
 که کهم من، نه صدایم، قلمم من، نه صریرم 

 
 فَعالتُن فَعالتُن فَعالتُن فَعالتُن 

شهیرمهمه م گوی و مزن دم ز شهنشاه 
 

 گیری ارتفاع ستارگان ُاسطُرالب، ابزاری برای اندازهسطُرالب:  
 زحیر: رنج، درد  
 ضریر: نابینا  
 فَرخ: جوجه  
 دار، حامل اسلحه، سلحشورکش: سالحسلَح  
 مقدارابن قلیل: کم و بی  
  کثیر: برتر، عال تر و ارجمند ابن 
 زرِ قلب: طالی ناسره، زرِ تقلّبی  

 خَطیر: بزرگ، خطر کننده 
 ر: آوای قلم ن، صدای قلم صری 
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  کنم.از دیوان شمس موالنا شروع م  ١۶١٢پرس برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ با سالم و احوال 

  منم آنکس که نبینم، بزنم فاخته گیرم 
  من از آن خارکشانم، که شود خار حریرم 

  
  جهانم  به که مانم؟ به که مانم؟ که سطُرالبِ

  همه اَشالِ فل را به یای بپذیرم 
  

  ز پسِ کوه معان علَم عشق برآمد 
  چو علمدار برآمد، برهاند ز زحیرم 

  ) ١۶١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  گیری ارتفاع ستارگان سطُرالب: اُسطُرالب، ابزاری برای اندازه 
  زحیر: رنج، درد 

  

گوید انسان چه مرد، چه زن، چه کوچ، چه  گوید. م طوری مها این  انسان پس موالنا به نمایندگ از طرف همۀ

 بزرگ، نابسته به منطقۀ جغرافیایی یا باورها و عقاید، رنگ پوست، نژاد، فرق نم بیند کند، موجودی است که نم

 م ول هشیاری خالص است،  زند فاخته م فاخته را که نماد هشیاری است، یعن گیرد. یعن این  نم بیند ول

 فاخته را که شبیه کبوتر است و پرواز م گیرد.  کند، م  

توانیم با فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه که ذهن نشان ها م همین مطلب نماد این است که ما انسان 

 متأسفانه کاری  دهد، به م قادر به این کار است، ول بپریم. هرکس ها  که ما انسان صورت فاخته از روی همانیدگ

در این لحظه م هستیم که در مرکز ما هستند، نم داریم و همانیده با اجسام توانیم  کنیم، چون هشیاری جسم

 را که ذهن ما نشان م را یا وضعیت کنیم. دهد در این لحظه بیاتفاق اهمیت تلق  

خواهیم،  که از آن زندگ م برای ایندر درجۀ اول اهمیت برای ما از نگاه ذهنمان، وضعیت این لحظه است،  

گوید که من درواقع این هشیاری جسم  کنیم. پس م که هشیاری جسم داریم، برحسب اجسام فکر م برای این

که فاخته را ببینم، هشیاری خالص را ببینم. اگر توجه توانم این لحظه بدون اینذهن نیستم، من م نیستم یا من 

توانم فاخته را  دهد اهمیت دارد و فضا را باز کنم در اطراف آن، م ی که ذهنم نشان م که آن چیزنکنم به این

  بیرم.
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 کنم. تبدیل کردن  و این کار درد دارد. پس من از آن دردکشانم، از آن «خارکشانم» که درد را تبدیل به حریر م

شانم، که شود خار» یعن درد «حریرم».  درد به حریر، یعن از دروِن درد هشیاری را آزاد کردن. «من از آن خارک

لطیِف حضور است. پس معلوم م نماد هشیاری  شود،  شود هشیاری جسم که همیشه منجربه درد م حریر 

  هشیاری اصل ما نیست.  

کنیم، خشمین  کنیم، شایت م ذهن که ما فقط ناله م دو جور درد کشیدن است، درد کشیدن برحسب من 

 م اینترسیمشویم، م  ، و بی ها درد است، حسادت م درد  جهت همین کنیم   داریم. ی طور ناراحتیم، غصه 

 ر هست که درد کشیدن هشیارانه است که شما فورًا مکشیدن دی کشم گویید این دردی که من دارم اآلن م

کشم، سم برود من درد م ترام، پول از دستم رفته یا م ست. مثال با پول همانیده خاطر ی یا چندتا همانیدگ به

  پرم.صورت فاخته، هشیاری، از روی این م هستم. من به   پس من با این پول همانیده 

 ر شما مچه که این  گویید که «آن این کار مستلزم فضاگشایی در اطراف وضعیت این لحظه است. به عبارت دی

 که طلبی است که شما باید بدانید، برای این ترین مافتد مهم نیست». این کلید است، شاید مهم لحظه اتفاق م

 اگر آن اتفاقِ این لحظه برای شما مهم باشد، شما م افتید. شما از جنس همین  چسبید به آن و شما هم اتفاق م

 فاخته هستید که م افتید. پرید و اتفاق نم  

 شبیهو برای همین است که بیت دوم م هستم؟ چه هستم؟    گوید: «به که مانم؟ به که مانم؟» یعن چه کس

 وید که به هیچ مچیز. خب حاال که شبیه هیچ خواهد ب تواند من را نشان بدهد. آن  چیز نیستم، پس ذهنم نم

 دهد من نیستم. چیز که ذهنم نشان م  

گیری  هست که ابزاری است برای اندازه  «به که مانم؟ به که مانم؟ که سطُرالبِ جهانم» سطُرالب همین اُسطُرالب

دانید شبیه چه کس یا چه چیزی در  کند شما م درد است. سؤال م   و معن رنج  ارتفاع ستارگان و زحیر هم به

 هستم، چه هستم؟ هیچجهان هستید، شما حتماً م ر. شبیه چه کسکس،  چیز. شبیه هیچ روید در ذهنتان دی

چیز هستید. یعن ما از جنس هشیاری هستیم، از جنس خدا  که شما اُسطرالب همه چیز نیستید، برای اینهیچ

  هستیم.  

 به این نشان م دهد که وقت صورت فاخته م شما ی پریم، یعن هشیاری را که به تله افتاده در همانیدگ ها  ی

 آزاد م کنید، بیت سوم همین را م درست م از معان کوه شود وگوید، ی   ی دفعه زنده م  شوید به زندگ

 لمدار مآید، پرچم و عآید. پرچم دار ماست، خداست که در شما ظهور م کند. دار زندگ  
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 هستم؟ شبیه هیچ م اندازه  گوید من شبیه چه کس چیز. در این جهان چه هست که همه چیز را بشود با آن 

  چیز از جنس آن است.  ه که هم تواند ببیند، برای این چیز را م گرفت؟ همه 

فل را به یای بپذیرم»، یعن در فل، در این آسمان، در این فضا هرچیزی که هست، درست    «همه اَشالِ

از جنس ماده  از جنس اصل من است، من  من  چیز بهشوم که درواقع در همه ای مشده،  بنابراین  رفته.  کار 

 انسان چه اندازه عمق  چیز را تشخیص بدهم. مخصوصاً در مورد انسان، ارتفاع هشیاری، یعنتوانم جنس همه م 

  دارد.

ها شناخته  شدگ هویت «همه َاشاِل فل را به یای بپذیرم» پس ی کس که مرکزش خال شده، همۀ هم

 آسمان بزرگ تبدیل شده، این شخص درواقع اُسطُرالب همه م شده و به ی تواند باشد.  شده و مرکزش خال

 م از این آدم وسیلۀ آاش را به تواند هشیاری هرکس یرد که یها همین موالناست که حتماً زنده  ن اندازه ب

  زند.  طوری دارد حرف م شده که این

 به که مانم؟ به که مانم؟» اولین اشتباه را به ما نشان م» کنیم با هشیاری  دهد که ما خودمان را مقایسه م

 نم مقایسه  اگر  با چیزها.   نبودیم،  جسم پول  جنس  از  و  م کردیم  تهدید  پولمان   این وقت ناراحت  شد،  قدر 

 نم مورد تهدید قرار م همانیدگ گرفت، اینشدیم، یا ی ین نمشدیم. قدر ما خشم  

 یاد م را  این  این جهان شبیه هیچ پس شما از بیت دوم  چیز نیستم، بله اسبابی هستم که  گیرید که من در 

گیرد. اگر بخواهیم  ست که فقط چیزها را اندازه م ایت. این ذهن آینه شود اندازه گرفچیز را م وسیلۀ آن همه به

قیمت است درواقع همین سینۀ ماست، همین درون خال ماست. پس درواقع  که ی آینۀ دیر پیدا کنیم که گران

  شویم که این درواقع خداست بوییم. چیز م ما تبدیل به جنس اولیۀ ساختِ همه 

اینگوید: «ز پسِبعد م عشق برآمد»، یعن لَمع معان قدر این هشیاری  ها بلند شدند، اینقدر این فاخته  کوه

 کوه هشیاری به ها آزاد شدند به خالص من از همانیدگ ،کوه معان مثل  صورت فاخته که ی وجود آمد. معان

  معن کلمه نیست، معان یعن هشیاری. 

یواش فضا باز  که کوه انباشتگ حضور در من انباشت، یواش  پس از اینز پِس انباشتگ معان یا هشیاری، یعن

نیستم،  کردم، هشیاری زیادتر شد، ی ر از جنس هشیاری جسمدیدم من دی لَم عشق را دیدم، یعندفعه ع

 خودم را با چیزی مقایسه نم کنم،  به هرچیزی که م را در همه رسم فضا باز م کس چیز و همه کنم و زندگ

 بینم.  م  
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فهمید که ی  بینید، م شان را هم م ذهن صورت من ها ببینید که دراین شما اگر زندگ را بتوانید در انسان 

که از جنس هشیاری هستید شما. ذهن دارد، بیست درصد هشیاری دارد، برای اینکس مثال هشتاد درصد من 

هاست،  گوید آینۀ پوست برای پوست دهد. م و را نشان م چون از جنس هشیاری هستید و آینه هستید، آینه هرد

آینۀ سیمای جان سنگ» گرانای که جان را نشان بدبهاست». آینه ول قیمت است.هد خیل  

پس «ز پسِ کوه معان علَم عشق برآمد» «چو علمدار برآمد» علمدار عشق است، علمدار خداست که در شما   

گوید این  طور که در غزل م یواش که شما عمقتان زیاد شد و همین کند. یعن یواش  نهایت جلوه مصورت بیبه

 بادهای حوادث شما را تکان نداد، معن اید. ها را از دست دادهاش این است که شما تعداد زیادی از همانیدگ

 پولتان زیاد و کم م مثال کند. درست است؟ شود برای شما فرق نم  

 م موقع  آن  به ببعد  بهینید که شما  یا  «علمدار»  بهصورت  هشیاری حضور،  بی صورت  به  صورت  خدا  نهایت 

رسید، فقط فضاگشا هستید. خدا هم همین خاصیت را دارد. زندگ  کس، به هر وضعیت که م چیز، به همه همه 

 در اطراف م به بینید که شما هرچه فکر م کنید، هر وضعیت وجود م ند. شما هم مثل او  ک آورید، فضا باز م

 شوید. م  

 داریم، ما مقاومت م اما چون همانیدگ مقاومت م کنیم. هرکس کند معن  اش این است که در درونش همانیدگ

 دارد، درد هم دارد. پس همین در بیت اول شما م همانیدگ خب من این دارد. هرکس همه درد  گویید خیل

ها فضا باز کنم، جهت نداده، درد داده که من در اطراف این م، زندگ هم بی کنها را حمل نم جهت این دارم، بی 

صورت این کبوتر یا فاخته  ببینم این درد مربوط به کدام همانیدگ است، همانیدگ را بشناسم و بیندازم تا به

آزاد  «فاخته» هشیارِی  با هیچبلند شوم.  را  مقایسه نمشده است و من خودم  اندازه   کنم. درواقع چیز  گیر  من 

  گیر من.  چیز اندازه که همهچیز هستم، نه اینهمه 

 پولم زیاد م شود من هم زیادتر م شوم، پس پول دارد من را اندازه مگویند آقا فالن کس چقدر  گیرد. مردم م

 م ارزد؟ ثروتش را جمع م این کنند م تمام وجودش همین پولش است. این گویند مثال وری نیست.  طقدر. یعن

 اند. کند که به پول شبیه است، از جنس پول است، چرا؟ همه تقریبًا با پول همانیده شده این شخص فکر م

 کند. موالنا دارد ما را بیدار م  

و حاال، «ز پسِ کوه معان»، پس شما کوه معان یا کوه هشیاری درست کنید. این کار مستلزم صبر و شر است.  

د، نیایید ده روز کار کنید بویید «آخ چه شد پس؟ من قرار بود به حضور برسم». «ز پسِ کوه  شما باید صبر کنی
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ات آزاد بشود، آزاد بشود، آزاد بشود و با ذهنت هم خودت را اندازه نگیری،  معان»، باید کار کن، هشیاری 

  رم. خواهم فاخته بیکس نیستم و من م فقط کار کن. ه مرتب بویی من شبیه هیچ 

 برای فاخته گرفتن گفتم آن چیزی که ذهنتان در این لحظه نشان م گویید برای من مهم نیست. مهم  دهد م

افتد بهترین چیزی است که  شده و فضاگشایی در اطراف آن است و این چیزی که اآلن اتفاق م فضای گشوده 

 برای من تدارک دیده تا در اطرافش فضا باز کنم. پس م کلیدها روشن شد. باید صبر    بینیدزندگ که خیل

  کنید، عجله نکنید. 

 خوانم: و این دو بیت را برایتان م  

  خانه را من روفتم از نی و بد   
  ام پرست از عشق احد  خانه

  ) ٢٨٠۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  هرچه بینم اندر او غیِر خدا   
  آنِ من نَبود، بود عکسِ گدا   

  ) ٢٨٠۵وی، دفتر پنجم، بیت (مولوی، مثن 

ها را جارو کردم، هیچ همانیدگ در مرکز من نیست دیر، پس  یعن این درون من پر از همانیدگ بود، من این 

بنابراین پر شده از عشق خدا، فقط هشیاری است، مرکزم هم عدم است. بنابراین هرچیزی که در این آینه اآلن  

 در مرکز من از بیرمن م بینم، یعن افتد مال من نیست، چون من که چیزی ندارم، این عکسِ خواهش یا  ون م

  درخواست کس دیری است از من.  

خواهنده  هر  است که   به کس مربوط  ماین  پیشش  م ای  او  را  احتیاجش  از کجا  آمد،  ببیند. گفتند  توانست 

 معکس ؟ گفت که من در درونم چیزی ندارم، مثل آینه است؛ پس اگر یفهم   افتد، عکس همین  در آن م

  گداست، یعن احتیاج کس که پیش من آمده.  

 پیش ما م کس هرچه بینم اندر او غیِر خدا»، پس در درون ما اگر فقط خدا باشد، ی» آید و م بینیم ی

فهمیم که این تقاضا و یا توقع این شخص از ماست؛ چون ما خودمان چون همانیدگ  جا، م عکس افتاد آن 

 نداریم، توقع نداریم. برای همین م ها شما توقع و انتظارتان را از جهان مادی  گوییم که برای انداختن همانیدگ

  ها.  به صفر برسانید، مخصوصاً از آدم 
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  گفت پیغمبر که جنَّت از اٰله 
مخواه گر هس چیزی مز ک ،خواه  

  ) ٣٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 پس پیغمبر فرموده م گوید که اگر شما جنّت را از خدا م بهشت را م ،چیزی نخواه.  خواه از کس ،خواه  

  گفت پیغمبر که جنَّت از اٰله 
مخواه گر هس چیزی مز ک ،خواه  

  ) ٣٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها را. و همین دانید البته این م دانید. طور این سه بیت هم م  

  تن چون به من زنده شود این مرده
  جانِ من باشد که رو آرد به من 

  ) ۴۶٧٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  من کنم او را ازین جان محتشم 
  جان که من بخشم، ببیند بخششم 

  ) ۴۶٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  جانِ نامحرم نبیند رویِ دوست 
  جز همآن جان کاَصل او از کویِ اوست 

  ) ۴۶٨٠لوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (مو

  محتشم: دارای حشمت، شوهمند 

  

 اهمیت کنید، به آن واکنش نشان ندهید، فضا  دهد بیاگر شما در این لحظه آن چیزی را که ذهنتان نشان م

این من  دارد زنده م باز کنید، خواهید دید که   این ذهن از،شود. چرا؟ برای  یا خداوند   یا هشیاری    که زندگ

کنید، از درونِ  طوری یا خداییت، اصل شما که در این همانیدگ گیر افتاده، چون شما مقاومت نم بوییم این 

 دارد م رود بهاین همانیدگ و موالنا م است، این خود  سوی زندگ این خود زندگ گوید که این من هستم، یعن
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رود، و به این ترتیب کوه معان تشیل  سمت خودش م   شود، به  خداوند است که از درونِ این همانیدگ آزاد م

 شود.م  

ترین اشال ما این است که شما این  بنابراین شما اآلن از ذهنتان نپرسید که من چجوری این کار را بنم. بزرگ 

 شدههویت خوانید و با ذهن همابیات را م دارید تفسیر م تان که هشیاری جسم زنید با قواعد  کنید و حدس م

 ذهن وهای ذهنتان، ال نید، این چجوری مار باید بتان که چ دهید.  شود، و خودتان را تحت فشار قرار م

 دهد این برای شما مهم نیست. توجه به کلمۀ مهم  نه، شما اگر فقط یادتان باشد آن چیزی که اآلن ذهن نشان م

 نید، مهم چیزی است که متواند مرکز هم ب ما بیاید. هرچیزی که برای ما مهم است فوراً م آید مرکز ما. یعن

  اهمیت حیات دارد.  

 پس شما دارید این چیز را از مرکزتان بیرون م بیرون م کنید، در حالت بیرون کردن از مرکزتان  کنید. وقت

 فاخته یا هشیاری هم از درون آن آزاد م فاخته آزاد م شود، دارد مو شود. وقت گوید که «چون به من  النا م

است، «جانِ من باشد که رو آرد به من»، یعن من خودم را    تن»، این زبان خداست، زندگ زنده شود این مرده 

 نهایت است. کنم که در تو به خودم قائم بشوم که اندازۀ من بیدارم جمع م  

  و من تو را زنده م کنم و این جان جدید که اکنم، بزرگ م هشیاری است، م فهمد بخشش من را، نباشتگ

 نه که من این م بیند من را، جان قبل که آزاد م است، آن نه، اآلن این جان شود، هشیاری خالص. اما  ذهن

 روی خدا را نم هشیاری جسم یعن ،آن جان قبلکه اآلن آزاد م بیند. همین جان  شود در تو که کوه معان

 خواهد بشود ام که اصلش از کویِ خداوند است. بیند، برای اینین م  

      
 ١شل   (دایره عدم اولیه) ٠شل    (دایره عدم) ٢شل   ها)(دایره همانیدگ

  

بینید که قبل از ورود به این جهان، ما هشیاری  هم بررس کنیم. پس م   هااین دو بیت را اجازه بدهید با این دایره

. اآلن قبل از ورود به این جهان، عقل و حس امنیت و هدایت و  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  فرم بودیم با مرکز عدم  بی

 قدرت را از مرکز عدم م گیریم. وارد این جهان م وسیلۀ ذهنمان تجسم  شویم با چیزها که به شویم همانیده م

 ها، با این ها، فرم آدم کنند مثل پول، مثل آدمپیدا م ل  شویم ها همانیده م١[ش  ها)](دایره همانیدگ  .  
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شود که این چیزها  صورت فکریِ این چیزها در بیرون و این کار سبب م ه  همانیدن یعن حس وجود تزریق کردن ب

(دایره  ٠[شل  دیدیم  ها ببینیم. قبال برحسب عدم م پس از این برحسب این  مرکز ما بشوند، عینک دید ما بشوند، 

یا از پشت عینک این چیزها    ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  ها  دیدیم، اآلن برحسب این ، برحسب هشیاری م عدم اولیه)]

 بینیم. پس عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت را از اینم گیریم.  ها م  

  ل  ول(دایره عدم)]  ٢[ش   ما م به  اآلن  وقت موالنا  فاخته گیرم»، حاال شما  بزنم  نبینم،  آنکس که  «منم  گوید که 

 ل  گویید که من در این حالت  م١[ش   ها)](دایره همانیدگ   دهد و برای من مهم است،  چیزی را که ذهنم نشان م

، دوباره مرکزم عدم بشود و  (دایره عدم)]  ٢[شل  ود  شود که فضا باز بشکنم دانسته. این کار سبب م اهمیت م بی

 اآلن آن وضعیت، آن چیزی که در مرکزم است، فاخته را آزاد م کند. کند، هشیاری را آزاد م  

بینم، اما  بینم، هشیاری خالص را نم وسیلۀ هشیاری جسم فاخته را نم پس «منم آنکس که نبینم»، یعن به 

 یرم با این ک متوانم ب گیرید. بنابراین  ار. و اآلن با این شعرهایی که خواندیم فهمیدید که این شما نیستید م

  گوید.  فهمم اصال. شما همین کار را بنید که موالنا م دانم، نم ذهن من که نمنگویید با من 

 که در نظم من گوید با زحمت همراه است، با درد همراه است، برای اینو این کار م  ل  ذهن١[ش   ها)](دایره همانیدگ ،

 کنیم که این چیزی که ما اآلن به ما فکر م صورتِ وضعیت م مهم است و نم شود از این گذشت،  بینیم، خیل

 نم گذرا هستند  شود مقاومت نکرد، نم توجه کنید که همۀ این چیزها آفل هستند، یعن شود قضاوت نکرد، ول

تش شما  و  هستند.  ما  مرکز  در  م و  هرچه خیص  شده،  تشیل  چیزهای گذرا  براساس  وضعیت که  که  دهید 

 هستید که با مرکز عدم نشان داده شده  خواهد باشد، این برای شما مهم نیست، برای شما از جنس بی م فرم

  .  (دایره عدم اولیه)] ٠[شل  

فهمم من  که من تا حاال درد کشیدم، ول اآلن من م  گویید، م (دایره عدم)] ٢[شل  جا پس بنابراین شما اآلن در این

شم. من اآلن مردکشان نیستم که بیهوده درد بفهمم که این دردم بهاز آن د ست و فضا را باز  خاطرِ همانیدگ

 م و این خار را هشیارانه تبدیل به «حریر» م کنم در اطراف همین همانیدگ هشیاری حضور م کنم.  کنم، یعن  

چیز نیستید. اگر فضا خیل باز بشود، اُسطُرالبِ  شوید که شما شبیه هیچشود، متوجه م که فضا باز م د همین بع

 ل  جهان مل  شوید که این ش(دایره عدم اولیه)]  ٠[ش نشان م ، هشیارانه شما تمام همانیدگ ها را  دهد دوباره. یعن

وسیلۀ شما اندازه بیرند. همین اآلن  شان را به توانند هشیاری م م از مرکزتان راندید. خواهید دید که واقعاً مرد

 چیزی در مرکزم نیست.  بینم، چون من خودم هیچخواندیم گفت من عکس گدا را، تقاضای مردم را در دلم م  
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 شوید که از جنس هشیاری خالص شُدید و درواقع هرچیزی از این هشیاری ساخته شده و با هرچیزی  و متوجه م

ها هم  بینید. شما پس از آن در آدم ها زندگ را م که در آدمتوانید ارتباط برقرار کنید، برای اینا هرکس م ی

 را م بینید، هم من زندگ را م ذهن بینید. متوجه م ین نمنفر دچار توهم است و هیچ خشم شوید. شوید ی

ها کنید در اطراف اَشال فل، تمام آدم د، یعن فضا باز م پذیریکه «همه َاشالِ فل را به یای» م برای این

  کند. ها کم م و این به آدم 

شان  ذهن کند که واکنش نشان ندهند. ما من ها کم م ها، به آن های آن ها و وضعیت فضاگشایی در اطراف آدم 

 را تأیید نم دانید که درواقع من کنیم. شما م ادامه پیدا م یل و که ما به هم برای این کند،  ذهنر در تشدی

کنیم. یعن اگر شما در جایی  ذهن همدیر را با واکنش نشان دادن، تأیید م کنیم. ما من ذهن کم م قوام من 

ذهن شما سقوط  کس برای شما خشمین نشود، واکنش نشان ندهد، حرف بد نزند، من زندگ کنید که هیچ 

 کند. کما اینم بیکه م نفر فضا باز م ی شما در اطراف خشم نید مثال کنید، ی وتِ  دفعه او آرام مشود. س

  کنید این حالت را. کنید، تأیید نم که فضا باز م کند، چرا؟ برای اینبینید ی نفر را آرام م مقاومت، م بی

 نفر به شما ناسزا م ی شما وقت ینگوید، شما هم جوابش را مدهید، خشم   شوید، شما دارید تأیید هم م

 هردویمان من م داریم.  کنید که این حالتِ شما معتبر است، این شما هستید و اآلن این هم من هستم، یعن ذهن

 کنیم من ما تأیید م همین حرف، م ر را. این کار را نکنید. این کار، یعنهمدی تواند کاربرد در اصالح  ذهن

توانیم قرار بذاریم اگر ی خشمین است، در اطرافش فضا باز کنیم تا آن شخص  م   خانواده داشته باشد. ما

  بفهمد که این کار غیرعادی است. 

خواهد را ی بار  ذهن و آن چیزی که زندگ یا خداوند از ما م اصطالح تشیل من اما اجازه بدهید من این به

  افتد. از مهمان» بیان بنم که روشن بشود که چه اتفاق م   اصطالح «تقاضای یوسف دیر از طریق این داستاِن به

گوید یوسف که رمز خداست از مهمانش که انسان است،  دهد که م طوری توضیح م و در این داستان موالنا این 

 تقاضا م کادو هم باید بیاوری. شما فرض کنید خداوند از شما م و ی خواهد  کند که باید بیایی من را ببین

گویید که من هرچه که دارم که تو دادی،  شما که باید بیایید من را ببینید، باید کادو بیاوری. خب شما م   که

 دانم هرچه که مال دارم،  من چه بیاورم برای شما که الیق شما باشد؟! هرچه من دارم از تو است، بدنم، نم

 هرچه که به ذهنم م شوید که هرچه که به ذهنت آید. پس متوجه م ان م  چیز ذهن آید، او داده. پس این ی

 افتد. نیست. در این داستان هم همین اتفاق م  
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  گفت یوسف: هین بیاور ارمغان 
  او ز شرم این تقاضا زد فغان 

  ) ٣١٩٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 فرض کن «یوسف» رمز خداست، به شما م یعن آیی به خانۀ من. و انسان یا  گوید باید کادو بیاوری، داری م

 شما از شرم این تقاضا که خداوند م ار کنم، حتماً  گوید باید کادو بیاوری، شروع مکنیم به فغان و ناله که چ

 باید «آینه» ببرد. آخرسر بعد از تأمل به این نتیجه شود که  باید کادو ببرم، من چه ببرم؟ حاال، بعد متوجه م

 رسد:م  

  ایالیق، آن دیدم که من آیینه
  ایپیش تو آرم، چو نوِر سینه

  ) ٣١٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

خداوند از ما این را م یعن کن، همان خواهد، م طور که در غزل داشتیم،  گوید که این مرکزِ همانیده را خال

جاست.  چیزی نماند، این آینۀ من است، این را بیاور برای من. ساده است، نه؟ و این منظورِ آمدن ما به این هیچ

 م درحال همانیده  هشیارانه  شما  همیشه  شویم،  و  ندارید  به کس کاری  است،  خودتان  به  فقط  حواستان  که 

 روی شما اثر بد نگذارد، شما هم م خودتان را از من گوییم مواظب قرین هم هستید، کستان حفظ کنید،  ذهن

 دارید آینه م همۀ همانیدگ شوید. آینه شدن یعن گفت «خانه را من  ها و دردها را از مرکز پاک کردن که م

  ام پرست ز انوارِ احد». همین اآلن نشان دادم. پس فهمیدیم چه باید ببریم.  روفتم از نی و بد»، «خانه 

  این آیینهالیق، آن دیدم که م 
  ایپیش تو آرم، چو نوِر سینه

  ) ٣١٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

گوید «راجِعون»، باید برگردی پیش  همه که م یعن هشیارِی سینه، هشیاری حضور. شما باید برگردید بروید، این 

  اید در این تن. خدا، نه بعد از مردن، همین اآلن، زنده 

 م ه جِعرگوید ندای «ا ندایی دائمًا م سویِ من، بیا پیش من. حاال،  گوید بیا به» را بشنوید، در این جهان ی

 چشم، م آیم. م ر، من حاال بیایم، با همین همانیدگر کادو چیست دیها  گوید کادو هم باید بیاوری. بابا دی

 م آیم. م گوید نه، آن همانیدگ احسان کردی، این  دانم عباداتت، مالت، چه چیزی راها، نم خواهم،  ها را من نم
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ای در آن  ای که، مرکزی که هیچ همانیدگ خورد، یعن سینه درد من م خورد. فقط نورِ سینه به درد من نم به

  نیست و از جنس من است، از جنس خودم است. درست است؟ 

 جالب است. م گوید: بیت بعدی خیل  

آینه آوردمت، ای روشن  
   خود، یادم کن تا چو بین رویِ

  ) ٣١٩٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  آینه بیرون کشید او از بغل 
  خوب را آیینه باشد مشْتَغَل 

  ) ٣٢٠٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 چه باشد؟ نیست آینۀ هست  
 ر، گر تو ابله نیستب نیست  

  ) ٣٢٠١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  مشغول و مأنوس شوند. مشتَغَل: هر چه بدان 

  

توجه کنید، با این ابیات ما باید بفهمیم در این جهان چار باید بنیم. اگر شما درست متوجه بشوید، دیر  

 خداوند، به شخص شما، مرد، زن، کودک، فرق نم ،تکلیف خودتان را خودتان تعیین کنید. زندگ گوید  کند، م

باید کادو بیاورید، کادو هم فهمیدید آیینه است. آیینه هم یعن   همۀ همانیدگ م ،شود  ها را از مرکزت پاک کن

  ات.  آیینه، سینه 

 آیینه درست شد، این را م وقتبری به یوسف یا خدا. م  گوید حاال، آیینه را آوردم که تو خودت از جنس روشن

 در این آیینه که م وقت ،هست دهم به تو خودت را م آن موقع من به یادت م ،نکته هم    افتم. پس اینبین

ذهن نیایید دستانتان را ببرید باال، خدایا به من این را بده، رحم کن، فالن، این  بسیار مهم است، شما با من

  فایده ندارد. 

 م تواند یاد کند که سینۀ شما آیینه باشد، تا خودش را در آن ببیند. اگر نگاه کند ببیند  خداوند شما را موقع

 همانیدگ  یعن است،  نم ست،  کدر  او  یاد  به  شما  نم پس  شما  آیید،   موقع فقط  کم کند.  شما  به  تواند 
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 م یرید که همانیدگب توانید کم  «معان هشیاری، «کوه ها را جارو کردید، مثل فاخته بلند شدید، انباشتگ

  د کردید. درست شده، «کوه معان» یعن خیل زیاد معان، خیل زیاد هشیاری و «علَم عشق» را شما بلن

 خداوند در آیینۀ شما خودش را ببیند، شما دارید به او زنده م ور نپرید،  ور، آن شوید. هیچ با ذهن این وقت

  اش فقط همین است.  سؤال نکنید، داد و بیداد هم راه نیندازید. چاره 

هایمان کم  یج که ما همانیدگ تدراش را به او نشان داد. به پس بنابراین «آینه بیرون کشید او از بغل»، یعن آیینه 

 م شویم، او یواششود و آیینه م یواش خودش را در آن م برید،  بیند و چون شما این کادو را برای خداوند م

ذهن، کادو آوردم برای  همه دردهای من تان را نبرید. ناله و شایت و این ذهنباید خیل دقت کنید دیر. من 

 خواهد.  تو. این را نم  

های زیبا ه مرتب به خودشان نگاه  گوید خوب، یعن زیبارو را آیینه مشتغل است؛ یعن دیدید که آدمعد م ب

 کنند. این خانم مجایی دارند در کیفشان، مرتب نگاه م آیینه حتماً ی کنند. چرا؟ زیبا هستند.  های زیبا ی  

کند. خب دائماً به آیینۀ شما  اشد، دائماً نگاه م پس حاال سینۀ شما اگر آیینه خدا شد، خدا اگر صاِف صاف ب

 ناله کنید  کند، پس شما دائماً در یاد خداوند هستید. این قبول نیست که شما من نگاه م داشته باشید، ه ذهن

 ایت کنید و چرا به من توجه نم؟ نه. شما از آن خارکشان هستید که خار را باید حریر کنید. ولو این و شکه  کن

 شما را زدند، نم در بچ دانم ظلم کردند، فالن، شما اآلن م  و از دست هرکس این است  فهمید که چاره 

 ر». درست است؟ برمگماره روی معشوقه نآید. «پس ه  

 جالب است. بیت سوم م گوید: حاال بیت سوم هم خیل  

 چه باشد؟ نیست آینۀ هست  

 ر، گر تو ابله نیستب نیست  
  ) ٣٢٠١ثنوی، دفتر اول، بیت (مولوی، م 

 است. م خداوند است، زندگ واقع از نظر موالنا، هست است، ذات  هست واقع گوید آیینۀ خداوند که هست

خدا چه    ذهن صفر بشوید. آیینۀ هست، آیینۀعنوانِ من اصل است، چیست؟ نیست تو، نیست انسان، شما به 

  طوری بوییم. باشد؟ نیست انسان. این 

شود که شما  جا آغاز م پس «نیست بر»، نیست شو. اآلن خواهیم دید که نیست شما و کارگاه خداوند از آن 

همه درد دارم، عیب دارم، همانیدگ دارم. هان! وقت شما اقرار کردی  متوجه خودتان بشوید، بویید آقا من این 
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ذهن  شوی کارگاه خداوند و این را شما در مقابل پندار کمال من ها، داری م ها، به این عیب یدگ به این همان

 ذارید که فکر مب ر هیچ ایرادی ندارد، خُب اآلن مکامل است، دی جا.  رسیم آن کند خیل  

 ای انسان، تم ،اگر احمق نیست .نبر، اگر ابله نیست هست ر»، یعنب ر»  گوید: «نیستب ر». «نیستب و «نیست

 شما همانیده نیستید  دوباره برم بردن در این لحظه یعن گردد همان چیزی که در اول برنامه عرض کردم. نیست

 شوید.  با این وضعیت. برحسبِ وضعیت یا درد بلند نم  

 واکنش نشان م هرکس به عنوانِ درد، به شود به دهد، بلند م ،عنوانِ ترس،  وانِ حسادت، بهعنعنواِن خشم مثال

شود  کن، م گوید این هست را وقت صفر م عنوانِ همانیدگ، من، من هست ماست، هست غلط است. م به

 و این م نیست  .شود آیینۀ زندگ  

 مقاومت و قضاوت را صفر م هر موقع شما به طریق آن موقع او خودش را در شم کنید، م ،ا  شوید آیینۀ زندگ

 م بیند و یادتان م که خداوند م تواند شما را یاد کند، همین موقع است که شما نیست باشید.  کند. تنها موقع

 برای همین م  .«ر، گر تو ابله نیستب گوید: «نیست  

اآلن  کنیم به اتفاق این لحظه. اتفاق این لحظه برای ما مهم است.  ذهن، مرتب مقاومت م ایم در من خُب ما ابله

 ما مهم است. چون اگر اتفاق این لحظه مهم باشد، ما به م «صورتِ  فهمیم اتفاق این لحظه مهم نیست، «نیست

 اتفاق این لحظه اتفاق م ها کلید کار است. خوب دقت کنید،  کنید؟ این افتیم، چون همانیده هستیم. توجه م

  »، کلید است. از موالنا شما یاد بیرید. «نیست بر، گر تو ابله نیست

 شما دارید  پس این را هم فهمیدیم که اگر سینۀ شما آیینه بشود، خداوند همیشه خودش را در آن م بیند، یعن

بی م به  زنده  او  م نهایت  جاودانه  زنده شدن  این  دیر  و  اینشوید  م شود.  باشد  که  آیینه  را  «خوب  گوید: 

کند. پس شما جاودانه شدید،  است، به آیینۀ شما همیشه نگاه م   مشْتََغل»، یعن خداوند که دیر زیبایی خالص 

 از جنس خدا شدید. دائماً خودش را در آیینۀ سینۀ شما م کند. بیند و یادتان م  

کند به شما، کارهایتان درست بشود، باید ایناگر م که در طوری باشید، نه این خواهید به یاد خدا باشید، کم

عمل کنید که    تانذهن ها و قوانین من ذهن و پندار کمال بلند شوید، برحسبِ طرح ی من عنوانِ  این لحظه به

  درواقع تبدیل زندگ به درد است، که قبال خواندیم دیر.

 گوید که این من م و دیدن برحسبِ همانیدگ وان»، این مأمور سری که در مرکز  ذهنحر است و این «عس ها ی

  ها را قبال خواندیم. یادتان باشد این بود: این ما هست، دشمن ماست.
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 راین چنین ساحر درونِ توست و س  
 رتَتسراً محواسِ سساْلو نَّ فا  

  ) ۴٠٧۴(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  و این بیت را هم داشتیم: 

  ز آن عوانِ سر، شدی دزد و تباه 
  تا عوانان را به قهِر توست راه

  ) ۴٠۶۵مثنوی، دفتر سوم، بیت (مولوی، 

این من  ذهن، هشیاری جسم دزد و تباه شدی. دزد یعن زندگ را  «ز آن عواِن سر» یعن این مأمور پنهان، 

 م دزدی، تبدیل به درد م و تباه م شوی، تا من کن هم شما را م جور  توانند اذیت کنند. بله؟ و این های ذهن

  بیند. است که درست نم  ذهن سحر دیدن برحسبِ من 

که شما دید هشیاری جسم را این لحظه صفر کنید و مقاومت را صفر کنید، قضاوت را صفر کنید، خواهید  همین 

 م لحظه آیینه بشوید، زندگ لحظه و ی فاخته دید که آیینه شُدید، ی کند و ی تواند به شما کم پرد، ای م

  حاال:  

  دید  ای خُنُک جان که عیبِ خویش
  هر که عیبی گفت، آن بر خود خرید 

  ) ٣٠٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

است. بفهمد که دردهایش ناش از همانیدگ خوشا به حال انسان که عیب خودش را ببیند، بفهمد که همانیده 

انیده ذهن است. بفهمد که دیدن برحسِب چیزهای همکه دید من است. بفهمد که دچار سحر است، برای این 

و کر م انسان را کور  این شده،  برای  با عدم  که ی عینک زده، عینک جسم زده به چشم کند،  های عدم، 

 بیند.  نم  

 مقاومت و قضاوت را صفر م شما وقت با نور خدا  کنید، با عدم م بینید، آن عینک اولیه که داشتید، یعن

 م بینید، درست م خدا م دیدن برحسبِ  بیند، این بینید. اصال ر، یعنه»، همین دینْظُر بِنُورِ الوییم. «یطوری ب

  نور خدا، نظر هم یعن همین. 
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بینیم. توجه کنید  وسیلۀ آن م نظر هشیاری جسم نیست. نظر همین نوری است که وقت مرکز عدم است، ما به 

گوید، عمل  مین چیزهایی که موالنا م شما نیایید با ذهنتان این چیزها را قضاوت کنید، باید تبدیل بشوید. ه

 خواهید سؤال کنید، بهکنید، سؤال هم نکنید. اگر هم م   رسید چون شما برحسبِ ذهن همانیده سؤال  جایی نم

 کنید. م  

 جوابش هم برحسبِ ذهن همانیده م به درد نم که عیب  خوردگویید، هیچ اصال خوشا به حال انسان یا جان .

  همانیدگ و دردش را ببیند و بوید که من خودم این کارها را کردم به خودم. 

  دم  به هایِ دمفعل توست این غصه
فقَْد ج اْلَقلَم این بود معن  

  ) ٣١٨٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

های  ذهن ماست این غصه حضور و اصلمان، همین فعل من صورتِ هشیاری  فعل ماست. فعل ماست هم نه به 

  ها را خدا به ما نداده، ما خودمان درست کردیم. دم ما. این بهدم

گوید عیبی داری یا هر عیبی در کس  ای به ما نداده، ما خودمان درست کردیم و هرکس م خداوند هیچ غصه 

 م سبینیم، م گوییم این در ما هست. این هم خیل کنید.  خت است، شما قبول نم  

 م قبول کنید که هر عیبی را که در کس هم گفت شما این عیب را دارید،  فعال بینید، آن در شما هست و هرکس

اش هیچ مقاومت نکنید، بروید بنشینید، ممن است در شما باشد. بویید بله، دارم و بروید پیدا کنید و چاره 

  گوید: بیت، م را بنید. توجه کنید به این 

  کارگاه صنع حق، چون نیست است
  قیمت است پس برونِ کارگه بی

  ) ۶٩٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 م خواهد شما آیینه برایش کادو ببرید. آیینه را هم خودش  تا حاال چه گفتیم؟ تا حاال گفتیم که خداوند یا زندگ

 ویید که من پر درست مو درد هستم، این  کند، شما اآلن نباید ب ها را چجوری باید زودی پاک  از همانیدگ

  خورد.  کند، به درد نم کند، فکر م ذهن دارد کار م کنم، جارو بزنم، آیینۀ خداوند بشوم. این من 

به عمل  در   مثال اگر  نم شما  بلند  خشم  م صورتِ  شما  از  عیبی   ،قبل بیت   کس اگر  عصبان  شوید،  گیرد، 

 شوید، فنم ضا را باز م کنید، تأمل م کنید، دارید درست کار م م شما کوچ «کنید. اگر «من  شود، کس
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 توهین م کند، شما چیزی نم گویید، فضا را باز م کنید و تأمل م کنید، چون  کنید، شما دارید درست کار م

  کنید؟ شود. توجه م ذهن شما دارد کوچ ممن 

 دهاگر واکنش نشان نم شود، این فشار همان دردی است که غزل  ید، خواهید دید که فشاری به شما وارد م

 هستم، من آن  گفت. غزل گفت چه؟ «من از آن خارکشانم، که شود خار حریرم». شما م گویید من آن خارکش

 هستم که اآلن این شخص به من توهین م دردکش کند، گزافه هم م از درد    گوید خودش پر گوید، ذهن من م

 گیرد، شما بخرید، زرنگ باشید، عاقل باشید، بخرید. به  است، خودش پر از عیب است، حاال به من ایراد م

  حرف موالنا گوش بدهید. فضا را باز کنید که زندگ به شما کم کند. 

 شما دارید هشیارانه خار را به حریر تبدیل م هشیاری حضور و درحال که فاخته  کنید، حریر یعن بینید،  را نم

 چون اآلن ذهن دارید، ذهن این هشیاری را نم بیند، ذهن خدا را نم دارید آن چیزی را که نم بینید، بیند، ول

 م گیرید با این دردی که م کشید، صبر م کنید. م گویید صبر م ر مبه من این ایراد کنم، ش کس کنم که ی

 شوم.را گرفت، دارم بیدار م  

  ک جان که عیبِ خویش دید ای خُنُ
  هر که عیبی گفت، آن بر خود خرید 

  ) ٣٠٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

شوید، نیست و حاال، هرچه شما صفرتر م تر م حق»، حق  شوید، دارید کارگاه خداوند م صنع شوید. «کارگاه

ی و خالقیت زندگ و خداوند نباشد،  یعن خدا، صنع هم یعن آفریدگاری. این صنع نباشد، یعن اگر آفریدگار

 شما نم توانید خودتان من توانید تبدیل بشوید، شما نم را فروبریزید و از بین ببرید و این همانیدگ ها را  ذهن

  جارو کنید.  

شود. هرچقدر واکنش نشان بدهید، خشمین بشوید و خیل  تر م ذهن قوی ذهن سع کنید، من هرچقدر با من 

اصطالح ذهن را به توانید من شود. تنها موقع که شما م تر م ذهن قوی من  شید، بویید من قوی هستم، جدی با

  شوید با نیست شدن.  ست که شما کارگاه صنع خداوند م تر کنید، موقع ضعیف 

شما ایرادهایتان  امروز گفت: «نیست بر، گر تو ابله نیست». «نیست بر» یعن چه؟ ی حالت نیست این هست که  

  ویید. برای خودتان یرا ببینید. اگر شما بتوانید ایرادهایتان را ببینید و اعتراف کنید، الزم نیست به همه ب

  آدم متواضع بشوید. 
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ها را دارم. من خشمین  ها را دارم، من اصال کاری با دیران ندارم، من این عیببویید من حقیقتاً این عیب

 شوم، من حسودم کنم، من به خودم بهم، واقعاً درد حمل م ور  ور و آن روم این اصطالح نگاه کنم ببینم من م

 غیبت م کنم، ضعف مردم را فاش م کنم، اسرار مردم را فاش م کنم، مردم را به دردسر  کنم، کارافزایی م

 م ای بشوم ببینم  گذارم کارشان انجام بشود. اگر وارد خانوادهاندازم، نم م خندند، حسادت م خواهم  کنم، م

  ام من، به خودتان بویید.طوری هم بریزم، بابا این جا را به آن

این م اگر  خداوند  کارگاه صنع  دارید  ببینید،  را  اآلن  ها  کمال که  پندار   یعن دارید؟  چه   یعن نبینید  شوید. 

 رسیم. این م ر. «ها را موالنا در همان قسمت مگوید دی است»، نیست حق، چون نیست صنع کارگاه  ست یعن

 گویید من نیستم.چه؟ شما م  

ذهن را که هیجانات  صورتِ من بلند نشوید اصال، هیچ آثار من دوجور «نیست» داریم. یا واقعًا نباشید، یعن به 

توانید،  توانید. نه نم گر م عنواِن من، این کار را نکنید، این نیست است، آفرین، ا منف هستند و بلند شدن به 

م همین  نگاه  م طوری  را  ایرادهایمان   ول م کنیم،  اینبینیم،  دانستن  داریم.  ایراد  و  دانیم  دارم  ایراد  من  که 

  اعتراف کردن به خود، الزم هم نیست به همه بوییم آبروی خودمان را ببریم.  

 خوا نم خُب نگه داهد، شما م ندارد، بیرون کارگاه  گویید آبرو دارم، خیل رید، اما بیرون این کارگاه ارزش

ذهن است. غیر از حالت نیست بودنِ شما و اعتراف به ایرادات، هیچ وضعیت دیری ارزش ندارد،  همین من 

 به درد شما نم خورد. یعن  

  ها آیینۀ وصفِ کمال نقص
  و آن حقارت آینۀ عز و جالل 

  ) ٣٢١٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

کن را  هایتان را ببینید، ببینید همانیده هستید، درد دارید، رفتارهایتان را ببینید، دردپخشیعن اگر شما نقص 

 ین مشوید، نقص شماست.  ببینید، استعداد واکنشتان را ببینید که شما چقدر واقعاً زود خشم  

کند و  گویید که کمال صنعتان را در من پیاده کن و م ، شما دارید به خداوند مها را اگر اعتراف کنیداین نقص

ذهن، صفرم، نه تظاهر کردن ها، تظاهر مصنوع نه، واقع، این آیینۀ  به من حقارت شما، کوچ شما نسبت

خداوند است، حقارتِ شما. همین دنبال قصه است و م وه و جالل و بزرگگوید: واقعاً ش  

  



ۀ  برنامه             Program #942                                              ۹۴۲مشار

  21صفحه: 

  ر که نقصِ خویش را دید و شناخت ه
  اندر استکمال خود، دو اسبه تاخت

  ) ٣٢١٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

الل زان نمد به سویِ ذواْلجرپ  
م ماند خود را کمال کو گرب  

  ) ٣٢١٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

به چه چیزی   تان پیاده کنید، ببینید که مربوط ها را باید دویست، سیصد دفعه شما بخوانید و روی خوداین بیت

 دردها را در خودش ببیند و  است در شما؟ م خودش را، انباشتگ که نقص خودش را، همانیدگ گوید هرکس

  شود به کامل کردن خودش. صورت مشغول م بشناسد، دراین 

تندتند د ندارد،  این کار، کار دیری  از  غیر   یعن اسبه،  ده  یا  اسبه  ول چرا  دو  استکمال خودش است،  نبال 

 نم که پندار کمال دارد.  گوید: «هر که نقصِ خویش را دید و شناخت»؟ برای این بیند؟ چرا م  

ها را عینک  ها، این این جریانِ وارد این جهان شدن و چیزهای مهم را تجسم کردن و هویت تزریق کردن به این

ذهن است اسمش، به  و ی عوانِ سر را درست کردن که دائماً منها دیدن و سحر شدن  خود کردن، برحسبِ آن 

 خاصیت بدی دارد و آن «پندار کمال» است.  ضرر ما کار م کند، ی  

پندار کمال را شما با م حت دانم هم نم توانید تعریف کنید. پندار کمال شما در خودتان نم  ی بینید؟ مثال

آید،  افتد، هر ناراحت پیش م ساله را در نظر بیرید، هر اتفاق بدی م یست آدم خام که روی خودش کار نکرده، ب

 ر است. چرا؟ مدی که این شخص خودش را در پندار خودش کامل  برای این  گوید تقصیر من نیست، تقصیر ی

 فرض م کند.  کند. پندار کمال ادامه پیدا م  

کنند به صحبت کردن  شوند، زن یا مرد. شروع م اند جدا م کرده   دیر که ازدواج شما دیدید تا حاال دو نفر از هم

روند که من هم  درصد زیر بار نم   اندازۀ ی به این جریان جدایی و زندگ. اگر خام خام باشند، حت به راجع 

 که پندار کمال دارند.  اش تقصیر او بوده، هردو طرف. چرا؟ برای این گویند همه تقصیر داشتم، م  

تواند اقرار کند به  شود که نم ر کمال را شما باید در خودتان ببینید، ببینید که این ی چیزی درست م پندا

 ل این پندار کمال است، که اآلن  نقص. برای همین مهست؟ مش لگوید که شما باید آیینه بشوید و چه مش

 دوباره برایتان م  خوانم، که این پندار کمال وصل به آبروی مصنوع  است که اسمش ناموس است و هرکس

  ناموس دارد، پندار کمال دارد، آن زیر کثافات درد هم هست.
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 شما این دردها که آدم را ناراحت م کنند، به آدم لطمه م انرژی بدی ساطع م کنند که همه از آدم  زنند، ی

 فرار م کنند. در پندار کمالمان م چیز و به همین دلیل ما  دارم؟ هیچ  گوییم که من که ایرادی ندارم، چه نقص

 دهیم.  گوش هم نم  

ندارد برای چه به شما گوش   و کسری   دهد. کمسالۀ خام را اگر شما نصیحت کن، گوش نم ی آدم بیست

بدهد؟ وقت به ابزار مالمت و از زیر مسئولیت دررفتن که پندار کمال دارد مجهز است، برای چه به ما گوش  

  بدهد؟  

دی. نه، من اشتباه نکردم، اشتباه ی دیر بوده. اوضاع بد است، پدر و مادرم بدند، دوستانم  اشتباه کر   بابا تو 

گوید: «هر که  کنیم. پس بیخود نم چیز را ما مالمت م بدند، سیستم فرهنگ و درس بد است. حاال همه، همه 

  نقص خویش را دید و شناخت».  

یا پندار کمال  ا. شما چه؟ شما واقعًا نقص خودتان را م حاال، جماعت دیر را رها کنید شم  توانید ببینید؟ 

 ترین چیز است که پندار کمال و ناموس شما اجازه بدهد شما حقیقت را ببینید. گذارد؟ این مهم نم  

نم   این را   فهمید، بویید در چنین آدم که پندار کمال دارد، در توهم است. در هپروت بویید، حاال توهم 

طوری، مثل ی آدم مست، آدم که مواد کشیده  اش حقیق نیست، همین چیزی   هپروت، در خواب. اصال هیچ

  طوری است. در هپروت خودش است، این

 باال م خودش را خیل داند. خُب نم شد این پندار کمال. پس علت این آید پایین، مکه ما  تواند ما را ببرد ب

کنیم و تکامل پیدا کردن گفته برای آیینه شدن باید شما کارگاه خداوند  ان نم هیچ کاری برای تکامل خودم

  بشوید. پندار کمال برای چه کارگاه خداوند بشود؟ ایرادی ندارد. شما مواظب باشید، این موضوع در شما هست.

 د به«زان نمرالل  پسویِ ذواْلج پرد، ما به »، برای این کبوتر یا فاخته نم که فکر  پریم، برای اینصورتِ فاخته نم

 مخَروار من کنیم کامل هستیم، درحال ر من چقدر صحبت کنم؟  که یپندار کمال داریم. دی داریم، ی ذهن

  گوید: شاءاله که روشن است و این دو بیت که هزار بار خواندیم. برای همین م ان

بتّر ز پندارِ کمال ع لّت  
  نیست اندر جانِ تو ای ذُودالل 

  ) ٣٢١۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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  ات بس خون رود از دل و از دیده
  تا ز تو این معجِبی بیرون رود 

  ) ٣٢١۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  ذُودالل: صاحب ناز و کرشمه 
 جِبی: خودبینعم  

  

 بدتر از پندار کمال برای انسان وجود ندارد در عالم؟ م ضربینید که بدتر از امراض مثل حصبه و  چرا؟ چرا م

 ووید  سل و نمدانم فالن، ک)COVID(   که از آن هاست، برای این و این از  ها م توانیم ما نجات پیدا کنیم، ول

 ویم.دست این نمتوانیم دربر  

چیز را به  که ما اصال هیچگر، وجود ندارد، چرا؟ برای اینگر، ای پندار کمال عشوه  عشوهذهندر جان ما، ای من 

 خودمان نم نم گیریم. اصال فهمیم، گوش نم م گویند آقا شما این عیب را دارید،  دهیم، گوشمان کر است. ه

 نم شنویم، کر شدیم. این ما را کور وخواهیم شما را. نم   کند وکر م  گوید که باید واقعًا زحمت  برای همین م

  بشید.

ات بس خون رود»، بسیار باید صبر کن، زیرِ بار بروی. سخت است آدم قبول کند که اشتباه  «از دل و از دیده 

 کرده، درحال کند هیچکه فکر م  جب، خودپسندی، بلند شدن بهموقع اشتباه نمعنوانِ من که بهتر  کند. این ع

  ود ندارد، چجوری از بین برود؟ بس خون باید برییم، باید، باید ببینیم ایرادهایمان را.  از من وج 

که زنند به سرش، برای این است که ی چماق م  دیدنِ هر ایرادی به کس که پندار کمال دارد، درست مثل این

کردم ایراد ندارم. چجوری برود زیر  همه ایراد دارم من؟ من فکر  چون چیزی نشنیده بوده. ای بابا، این تا حاال هم 

  بار این ایرادها؟ سخت است.

خواهید آیینۀ خداوند بشوید. اگر آیینۀ خداوند هم  گوییم؟ شما باید زیر بار بروید، اگر م ها را م حاال، چرا این 

و یادذهن شما را م نشوید، من  این دردها را که کشیدید، خودتان به خودتان دادید  تمام  تان رفته که  کشد. 

منظور از آمدِن شما این بوده که دوباره برگردید بروید به خانۀ خدا و پیش خدا و باید آیینه ببرید، باید کادو  

ببرید. شما بویید من کادویم چیست؟ چجوری بروم؟ این آیینه اآلن دارم من؟ درست شده، ببرم بدهم در این  

 تواند ببیند؟ سینۀ من خداوند خودش را م  
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ماگر   حسادت حس   مثال خودت  در  اگر  نه.  داری،   همانیدگ اگر  نه.  داری،  م درد  خشمین   ،شوی،  کن

 مداری خودت را مالمت م ،پر از حس گناه هست ،ران را، اگر درد حمل  ترسنبخشیدی خودت را و دی ،کن

 م و پخش م کن اگر م ،اگر اضطرابکن ،داری، نه.   ترس  

کن خودت را با  گفت: «به که مانم؟ به که مانم؟» وقت مقایسه م کن، غزل م مقایسه م   اگر خودت را مرتب

ذهن هست؟ نه.  گویی من شبیه این هستم دیر. واقعاً شبیه آن هست؟ شما شبیه من های دیر، شما م آدم

 طور این بیت: بینید که این ابیات را ما باید درست بفهمیم و همین پس م  

  جو هست سرگین ای فَت در تگِ 
  گرچه جو صاف نماید مر تو را

  ) ٣٢١٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  تَگ: ژرفا، عمق، پایین 
  فَت': جوان، جوانمرد 

  

 این پندار کمال که اآلن هم م که ما در پندار  این  آیند، زیرش همیشه پر از درد است، ولو بینیم با ناموس م

 ذره این آب را بهکمالمان فکر م است ی سیم، آرامش دارم. کافَهستیم، ریل آدم آرام هم کنیم که ما خیل

 آید باال. بزنند، این کثافات از زیر م  

ذهن این جو را پاک کنید، یا باید نیست بشوید، کارگاه خدا بشوید،  توانید با من دانید که شما نم  و این را هم م 

دان مثل موالنا گوش بدهید  توانید فضا را باز کنید، شما بیایید به پیر کاردان، راه خداوند پاک کند، یا اآلن نم

  و حقیقتًا گوش بدهید، عمل کنید. 

 نم خیلاین را هم عرض ب کنند، با من ها به موالنا گوش م ذهن کنند، چه فایده دارد این؟ شما  شان عمل م

 که بخوانید، هرچه که من این   کنید که مطابق گفتۀ ایشان عمل کنید، آن را بفهمید. نه به موالنا گوش م تان ذهن

 خودتان، پس خواهد، آن را بفهمید و دوباره برگردید همان من م ذهن  

  دانِ پر فطَن راه هست پیِر
  کن هایِ نفس و تن را جویجوی

  ) ٣٢٢٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  



ۀ  برنامه             Program #942                                              ۹۴۲مشار

  25صفحه: 

  جوی، خود را ک توانَد پاک کرد؟ 
  نافع از علم خدا شُد علم مرد 

  ) ٣٢٢١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  ک تراشد تیغ، دستۀ خویش را 
  رو، به جراح سپار این ریش را 

  ) ٣٢٢٢دفتر اول، بیت (مولوی، مثنوی، 

  فطَن: جمع فطْنَه، به معن زیرک، هوشیاری، دانایی 

  

تواند به ما  داند، م دان» که پر از دانش است، پر از زرنگ است، راه را م ْ یعن زخم را. پس موالنا، «پیرِ راه 

 کند، اگر اآلن نم کم توانیم «توانیم کارگاه خداوند بشویم. اگر نم ریم، اگر نمبب «توانیم زیر بار برویم  نیست

 وییم من این ایراد را دارم، نمتوانیم متواضع بشویم. و ایرادهایمان را اعتراف کنیم، به خودمان ب  

 شما، خودتان را نم نید. بنابراین فضا را باید باز کنید، از فضای گشوده و «جو»، یعنشده و علم توانید پاک ب

برد. موقع خودش را از بین نم   ذهن هیچ برد، یعن من نید و «تیغ»، چاقو دستۀ خودش را نم خدا استفاده ک 

  شود. تر م ذهن قوی ذهن عمل کنید، فکر کنید، من شما هرچه برحسبِ من 

 برای همین هست که خیل ها به این برنامه گوش م کنند یا موالنا م جا    ، به هیچکنندخوانند یا کار معنوی م

 رسند، برای این نم رد. من که تیغ دستۀ خودش را نمب خودش خودش را از بین نم که در  ذهن برد. هر فعالیت

 دهیم، من ذهن ما انجام م را قوی م نم، من ذهنویید من باید این کار را بین بشوید، بکند. شما خشم  ذهن

 شود. بترسید، من قوی م قوی م نشان بدهید، من  د.شوذهن هر هیجان قوی م شود. ذهن  

ذهن فکر  زند. پس شما هرچه برحسبِ من برد، به خودش آسیب نم ذهن دستۀ خودش را نم پس چاقو، من 

 م م تفسیر  م کنید،  سؤال  م کنید،  سؤال  شما   مثال من کنید،  مکنید،  قوی   ذهن  ذهن جواب  چون  شود، 

 م خواگیرید. شما م مثل موالنا  هید مثل فاخته از ذهن بپرید. توجه م کنید؟ پس شما خودتان را باید به جراح

  بسپارید.  

یواش شما  پس از مدت موالنا گوش کردن، باید فضاگشایی را یاد بیرید. یادمان باشد کلید این است که یواش 

 نید آن چیزی را که ذهن نشان محال هرچه که ذهن ما به ما نشان  ابه دهد، برای شما مهم نباشد. ت عادت ب
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دهیم. اگر مهم نیست، ما به حرف مردم چرا واکنش  داده، برای ما مهم بوده، برای همین ما واکنش نشان م

 نشان م دهیم؟ به رفتار مردم چرا واکنش نشان م کنیم؟ پس مهم است. دهیم؟ چرا تقلید م  

افتد، این مهم نیست، بله فضاگشایی مهم است. این  شما این کلید را که آن چیزی که اتفاق م   یواشیواش

 اتفاق م ر، مبه شما بدهد. همیشه هم آن سه بیت را که حفظید دی پیغام افتد که ی  گوید: «هر صباح

.یفِ نو آید دوان» از زندگض  

  هست مهمانخانه این تن ای جوان 
  نو آید دوان هر صباح ضیفِ 

  ) ٣۶۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

صورتِ اتفاق این لحظه از طرف  این مسافرخانه است این تن ما، این ذهن ما. این لحظه و هرلحظه ی پیغام به 

 م زندگ گویید این ماند  آید. این را شما باید فضا را باز کنید، عزیز بدارید. اگر واکنش نشان بدهید، دارید م

  رسید.جایی نم  گردنم، به در

  �🔹🔹�پایان بخش اول  �🔹🔹�
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 دراثِر فضاگشایی یا پیر راه پس بنابراین موالنا م گوید که این زندگ گذارد روی زخم  دان مثل موالنا، مرهم م

 ما و این همانیدگ ها همراه با درد، مثل زخم م ماند. ما با پندار کمال که مشیم، برای  دانم و بلدم نباید سر ب

 گوید: همین م  

  ریش هین ز مرهم سر مش ای پشت
  و آن ز پرتو دان، مدان از اصل خویش 

  ) ٣٢٢٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ایم به که مرور کنیم که این فرآیند آینه شدن ما چجوری هست، اصال برای چه آمده جا به بعد برای این و از این 

گوید باید بیایی من را ببین، کادو هم باید کنم. یوسف یا خداوند م من خالصه م این جهان، ی بار دیر  

 کنیم که من چه بیاورم.  بیاوری. ما فغان م  

 باالخره متوجه م شویم که چون خداوند زیباست، یوسف زیباست، آینه م گوییم آینه بروم از  خواهد. بعد م

 م به بازار بخرم؟  است،  آینه پوست  این  نه،  نم گوییم  است که  دردش  این  و  ببرم  جان  آینۀ  باید  خورد، من 

  بهاست.  گران

 شویم که همینبعد متوجه م ها را  که این همانیدگ که ما  شویم آینه، اما پس از این از مرکزمان جارو کنیم، م

 پندار کمال درست کرده ها را در مرکزمان گذاشته این همانیدگ ایم، ی رود. پس  ایم که زیرِ بار هیچ ایرادی نم

 .«بر، گر تو ابله نیست ار کنیم؟ گفت: «نیستچ  

 باید خداوند تو را تغییر بدگفت تو خودت نم ،توان آینه را هم خداوند م سازد. فقط تو باید اعتراف  هد، یعن

 پندار کمال ما نم که ایراد داری، ول کن ران است،  گذارد ما ایراد را در خودمان ببینیم. مگوییم تقصیر دی

  ما هیچ ایرادی نداریم. 

ون برود، باید یعن  ات بسیار باید خ گفت که این ی مرض است، این عجب ی مرض است و از دل و دیده

دان دان، بلد نیست. نم کن، همانیدگ داری و نماصطالح بقبوالن که درد حمل م درد بش. به خودت به 

  .و بلد نیست  

باید به ی پیر کاردان مثل موالنا مراجعه کن. او به تو یاد بدهد که چجوری از خداوند کم بیری و چجوری  

برد و در  ذهن هم خودش را از بین نم برد، من شوی. و گفت چاقو دستۀ خودش را نم کارگاه بشوی و نیست ب

 شود. جوِی تو، کثافت خوابیده آن زیر، گرچه صاف دیده م  
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بینید که این کثافت آمد باال،  ریزد، م هم م که آب را به گوید با چوب مثل این آید ی چیزی م که ی م همین 

 که ما بپذیریم همۀ دردهایمان  . اعتراف کن که درد داری و همه را هم خودت ایجاد کردی. اینآید باالدردهایت م

 نید. را و ناراحتاست. شما باید این کار را ب های خودمان را، خودمان ایجاد کردیم، کار بسیار سخت  

 قصپس از این رد م است. کاتب وح ری که قصۀ کاتب وحقصۀ دی اش چیست؟ کاتب  ه شود موالنا به ی

نوشته. بعد پرتوِ این وح به او  نشسته، وح را م اش این است که ی کس پهلوی حضرت رسول م وح قصه 

 م ور.  اصطالح پیغام بیاورد از آن تواند بهتافت، فکر کرده مال خودش است. او هم م  

طور  نویسد. همین ش نیست، این فقط م ذهن هم داشت، پررو شد و زیر بار نرفت که این وح مال خودچون من 

 بینید اآلن من که ما مداریم، شعرهای موالنا را م ذهن شود. برای همین: خوانیم، حالمان خوب م  

  ریش هین ز مرهم سر مش ای پشت
  و آن ز پرتو دان، مدان از اصل خویش 

  ) ٣٢٢٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ما موقع شروع به مطالعۀ موالنا، من   اصل است. آن فقط درد ساطع م ذهن  کند و شما شعرهای موالنا را مثال

 این شعرها شما را به م خوانید، این پرتویی دارد، درست است که پرتوِ خودتان است، ولکند،  اصطالح نرم م

 مقدار از آن فضاگشا م کند، ی آید. ور نور م  

جا، بلد هستم  این شعرها هستند که عامل آن نور هستند. نباید شما بویید که من دیر رسیدم آن پس بنابراین  

 و، خیل این مرحله م در  پندار کمال دارند،  هنوز  دیر متوقف م ها که  بیرون،  را گوش روند  برنامه  کنند، 

 دهند.  نم  

مش، هنوز پشتت زخم است. و این را   ها مرهم است. اعتراض نکن، سرپس «هین ز مرهم»، اآلن همین درس 

 هم که پیش حضرت رسول م خویش». آن کس دان از اصلنشسته و ایناز پرتو بدان، «م نوشته، گفت  ها را م

 آخر حالش خوب م .شده، خُب آقا من هم بلدم، فقط تو نیست  

  و: 

 ی تافتبر و ،پرتوِ آن وح  
 مت یافتاو دروِن خویش، ح  

  ) ٣٢٣٠ی، دفتر اول، بیت (مولوی، مثنو
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به او م مثل ما، پرتوِ آن وح م گشایش افتاد، در درون خودش ی دید، درنتیجه فکر کرد  دید، حال خوبی م

 م او در آن که واقعًا به او هم وح جا نبود. درنتیجه ناموس پیدا کرد، پس:شود، ول  

  هم ز نَساخ برآمد، هم ز دین 
  ، به کین شد عدوِ مصطف و دین

  ) ٣٢٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  مصطف فرمود کای گبِر عنود 
  چون سیه گشت؟ اگر نور از تو بود 

  ) ٣٢٣۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  عدو: دشمن 
  کار، ستیزنده عنود: ستیزه 

  

 جایی مثل آن خرس به شما لطمه م ر. شما اگر پندار کمال را نگه دارید، یزند. باید صبر  تمثیل است دی

 م هنوز  دیدید،  اگر  ارزیابی کنید.  را  خودتان  خودتان،  م کنید.  سرکش  گویید   ،سرکش آثار  و  بلدم  دانم، 

 دارید و پندار کمال. شما من  هایی مثل موالنا و بزرگان، هنوزبه آدمشود نسبتمخصوصًا دیده م ذهن  

 برآمد، هم ز دین»، متأسفانه. و حاال م اخگوید حضرت رسول به او گفت که بنابراین این شخص هم از «نَس

اگر این نور از تو بود، چرا سیاه شدی؟ شما اگر این برنامه را، این موالنا را ی دو ماه، سه ماه کنار بذارید،  

 همان حالت های درد من برگشتید به آن حالت بینید که دوباره م .ذهن دهید.  ها را دوباره نشان م  

خوانم تا بدانید که این شخص ناموس پیدا کرد، یعن نتوانست خودش را بشند و بیاید  ها را م حاال من این 

 تومعذرت بخواهد. این قضیۀ معذرت خواستن از بزرگان و خداوند بسیار مهم است. اگر شما م  انید از زندگ

صورتِ  معذرت بخواهید، بویید که این لحظه قرار بود که من کارگاه تو بشوم، کارگاه شیطان شدم، چون به 

شوید، شما هنوز  کار هم م توانید عذرخواه بنید و طلب ذهن باال آمدم. خُب خیل موفقید، ول اگر نم من 

  پندار کمال دارید. 

 تو  پس م وید که بابا من سیاه شدم. واقعاً وحبینید که این نساخ، رفت از پیش رسول و نتوانست برگردد، ب

 بود در من روشن م شد. معذرت م ر این کار را نموید، برای خواهم، ببخشید، دیکنم. این را نتوانست ب  

  شود. حالش هم بد شد.  ، به من هم وح م دانمکه ناموس پیدا کرده بود. گفت من هم بلدم، من هم م این
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 م م ای ستیزه گفت وح نود»، یعنبرِ عفرمود کای گ ؟ اگر نور از تو بود».  شود، «مصطفون سیه گشتگر، «چ

ور  گوید. ما اگر نور از آن گیری، برای چه، چجوری سیاه شدی؟ این جمله را موالنا به ما مور م اگر نور از آن 

 گیریمم ین مچرا سیاهیم؟ چرا خشم ، کنیم؟ چرا رواداشت نداریم؟ چرا فضاگشایی  شویم؟ چرا حسادت م

 نم نیم؟ چرا قضاوت متوانیم ب ایراد م انتقاد م کنیم؟ چرا  گویی  جویی و عیب کنیم؟ چرا عیب گیریم؟ چرا 

 کنیم؟  م  

کنیم؟ شما اگر «کوه معان» بشوید،  ا جمع م جکنیم؟ ک ما «کوه معان» را ی به چه داریم صحبت مراجع 

 هرحال، رسیدیم به ناموس. فهمید. اگر نشدید، باید کار کنید. به خودتان م  

  تا که ناموسش به پیشِ این و آن 
  نشنَد، بربست این او را دهان 

  ) ٣٢٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

سبب  شوردش هم زیناندرون م  
  ین عجباو نیآرد توبه کردن ا

  ) ٣٢٣٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 وصل است به پندار کمال. شما در خودتان این را ببینید. ببینید که نم ،توانید خم  ناموس، آبروی مصنوع

 بشوید، نم توانید معذرت بخواهید، نم ویید من اشتباه کردم، نمویید من بلد نیستم. آخر ما توانید بتوانید ب

  توانیم بوییم بلد نیستم؟ ن ناموس رفتیم که گفتیم بلدیم؟ برای چه ما بلدیم؟ چرا نم چرا زیر ای

  تا که ناموسش به پیشِ این و آن 
  نشنَد، بربست این او را دهان 

  ) ٣٢٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 دهانش بسته شد، نم وید معذرت مناموس شما اجازه    خواهم. حاال آیاتوانست حرف بزند. نتوانست بیاید ب

 م کنم، بلد نیستم، این نور در درون  دهد شما از مردم و از خداوند معذرت بخواهید؟ که من مرتب اشتباه م

  من نیست.  
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 شورید، ناراحت بود بهدرونش موید که بابا من معذرت  قولِ خودمان، اما نمتوانست برود پیش رسول، ب

 مخواهم، من را ببخشید. نتوانست ب وید. ما هم نم وییم. مافتیم در مخمصۀ ناموس. بابا بلد نیستم.  توانیم ب

  اشال دارد؟ 

خواه بند، نتوانست از آن راه  «او نیآرد توبه کردن این عجب»، او نتوانست توبه کند، نتوانست برگردد معذرت 

  خوانم؟ گوید؟ من چرا م ها را برای چه موالنا به ما م برگردد. حاال این 

 ببینیم شما م ین شدید، او هم یادش هست، برگردید  سالۀ توانید از بچۀ ده توانید؟ شما متان که دیروز خشم

شوم، سع  طوری م ها این معذرت بخواهید. بویید پسرم، من را ببخشید، دیروز از کوره دررفتم، بعض موقع 

 م توانید؟ اگر جیغ  کنم نشوم. حاال شما چهل سالتان است، م ویید  زدید سرش، همان موقع متوانید برگردید ب

 ببخشید؟ نه، نم توانید. توبه کردن نم توانید، پهلوان هستید.  توانید. اگر م  

تواند جلوِ ما بایستد. هنوز ده سالش است، دوازده سالش است.  مان نم خیل راحت است تنبیه کردن. بچۀ

  و:    امتحانِ ماست، امتحانِ ناموسِ ماست.

  کرده حق، ناموس را صد من حدید 
  ای بس بسته به بندِ ناپدید 

  ) ٣٢۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

قدر سخت  خواه؟ این قدر سخت است معذرت واقعاً ناموس را خداوند برای شما صد من آهن کرده؟ یعن این 

  است شما بویید من اشتباه کردم؟  

کند  ذهن هر کاری م کند، اصالَ  من ذهن دائماََ  اشتباه م ذهن داریم و من اقرار کنیم که من   ماناوال ما همۀ 

گوییم شما باید آینه بشوید. وقت آینه  گوییم پس؟ داریم م دیران است. چه داریم م   به ضرر خودش است و به 

 بیند، آن موقع شما را یاد بشوید، خداوند خودش را در آینۀ شما م کند.  م  

 کنید.  شما باید همیشه در یاد خداوند باشید، پس باید آینۀ صاف باشید، هستید؟ اگر نیستید دائماَ َ اشتباه م

 دارد ما اعتراف کنیم که آقا من دارم مرتب دارم به خودم ضرر م الدارم و  زنم، چون من خب چه اش ذهن

 ویید شما، منم. اگر درست بکمال خود،  گوید هر  باید کاری بستکه عیِب «خویش را دید و شناخت»، «اندر ا

نشینید تا این ایرادها را برطرف کنید. ها هست «ده اسبه تاخت»، یعن شما نم دو اسبه تاخت». بعض نسخه

 اگر نشستید ایرادهایتان را برطرف نم گذارد شما ایراداتتان را بشناسید. کنید، پندار کمال شما، نم  
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ای گوید بس است دیر. توجه  گذارد پیشرفت کنیم، م گیرد، نمن پندار کمال یقۀ ما را ی جایی م باالخره 

 م جایی که مردم ما را قبول داشته باشند. کنید؟ ما آن موقع با خرسمان رفیق م شویم، مخصوصًا ی  

دانید، خانم شما  آقا شما م   توجه مردم، ی از دشمنان ما وقت پندار کمال داریم، مردم هستند، تأییِد مردم،

  خیل واردید، تمام شد رفت، بدبخت شدیم. 

  و:   خالصه ناموس، ناموس.

  شاهدِ تو، سدِّ رویِ شاهد است 
  مرشدِ تو، سدِّ گفتِ مرشد است 

  ) ٣٢۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  ای بسا کّفار را سودایِ دین
  بندِ او ناموس و کبر و آن و این 

  ) ٣٢۴۶ی، دفتر اول، بیت (مولوی، مثنو

  بندِ پنهان، لی از آهن بتَر
  بندِ آهن را بِدَرانَد تبر 

  ) ٣٢۴٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 پس شما م همین پندار کمال ما که به خودمان نگاه م کنیم، جلوِ روی خداوند را  بینید که شاهِد ما، یعن

 گرفته، نم  همانیده هست، بسته به  بینیم. «سدِّ رویِ شاهدِ» اصل است. چرا؟ هنوز همانیده هستیم. هرکس

مان داریم، نگویید من ندارم. و مرشدِ شما باید مقدار همانیدگ و دردش، ی پندار کمال دارد. من و شما همۀ 

 است؟ مرشدِ شما فضا را باز م ت؟  طور اصیل موالناسکنید، خداوند است؟ یا باالخره واقعاً به ببینید چه کس

 یا من ذهن رشدِ شما پندار کمال شماست، آن نمگذارد خداوند مرشد شما بشود.  تان است؟ اگر م  

خواست برود بوید من معذرت  خواست، م اصطالح نساخ هم، کاتب وح هم، ه م و «ای بسا»، ای بسا آن به 

 م ویید  خواهم، نمشدم،  توانست. شما بتوانید، شما زنگ بزنید به دوستتان ب که چند روز پیش من عصبان

  کار بدی کردم ببخشید و اصیل باشید در این.  

 که همانیده است، «کفّار را»، واقعاً م گشایی شروع  خواهند فضا را باز کنند. این دین از این فضا «ای بسا»، کس

 م شود و سودای دین دارند، اما ناموسشان و کبرشان، خودخواه گذارد.شان نم  
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توانست برود شد، م گرفت، او پا م ند، پنهان است. آن نساخ هم پنهان بود بندش. کس جلواَش را نم این ب

 وید من مب خواهم خدمت رسول برسم و معذرت مشد، اگر اصیل خواهم و من را ببخشید، خب بخشیده م

دانست که بلد نبودند. خودش م  هاگفتند تو هم بلدی، بله خُب آن ای هم م بود. ول نتوانست برود. ی عده

 دانیم بلد نیستیم. که بلد نیست. ما که خودمان م  

 تَر»، از بنِد آهن بدتر، اما بند آهن را تبر ماز آهن ب بنِد پنهان، لی» د، با تبر مرست. اما آن در  بشود ش

  اند. هایی که به حضور رسیده م کنند، آن درون ماست، آن را یا باید خداوند بِبرد یا موالنا ببرد یا یاران به ما ک 

گوید  توانید عذرخواه بنید، م خوانیم، اگر شما دچار ناموس، پندار کمال هستید و نم اَش را که م اما دنباله 

  ناامید نباش. 

  ن مشو نومید، خود را شاد کن 
  پیشِ آن فریادرس، فریاد کن 

  ) ٣٢۵٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  کای محبِ عفو، از ما عفو کن 
  ای طبیبِ رنج ناسورِ کهن 

  ) ٣٢۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  ناسور: زخم سخت و چرکین، زخم که آب کشیده و چرک و ورم کرده باشد. 

  

 م یادمان باشد زندگکند. هرلحظه م است فضخواهد به ما کم کند. ما کاف ا را باز  خواهد به ما کم

کنیم و اتفاق این لحظه را غیرمهم بنیم. کاف است شما فقط تصمیم بیرید و اجرا کنید که آن چیزی که ذهنم  

 دهد این مهم نیست، فضا نشان م این. گشایی م کنم ولو دردناک باشد. «پیشِ آن فریادرس، فریاد کن» یعن  

 شویم. اگر ناموس باال داریم، ناامید  پس ناامید نم نم کنیم و فضا را بازشویم. خودمان را شاد م   کنیم و  م

 پیش آن فریادرس، فریاد م است، دائماً م خواهد به فریاد ما برسد.  کنیم. «فریادرس» زندگ  

 هر موقع شما م که واقعًا عفو را دوست داری، ما را عفو کن. یعن که ای کس کنید، عیب  بینید درد ایجاد م

 بینید، قضام عفو»، ای خدا، من را ببخش، من اآلن فضا وت م ِبحویید که ای «مکنید، باید ب کنم گشایی م .  
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 هر موقع شما م م بینید برحسب همانیدگ باید معذرت بخواهید.  بینید، برحسب درد م چه؟ یعن بینید، یعن

یب این درد کهنه هست که چرک کرده، یعن  دارندۀ عفو. عفو کن ما را و تو طب «کای محبِ عفو»، یعن دوست

  آید باال. ذهن که ه دردهایش م همین ریش یا زخم کهنۀ من 

 ای نباید بایستید، باید بروید جلو.  دانید در هیچ مرحله و این دو بیت، که شما م  

  من غالم آنکه اندر هر رِباط 
  خویش را واصل نداند بر سماط 

  ) ٣٢۵٩بیت (مولوی، مثنوی، دفتر اول، 

  بس رِباط که بباید ترک کرد 
  تا به مسن دررسد ی روز مرد 

  ) ٣٢۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
  سرارِباط: خانه، سرا، منزل، کاروان 

  نهایتِ گشوده شده سماط: بساط، سفره، خوان، فضای یتایی، فضای بی 

  

ذهن و پندار کمالش، او را نگه  ای نگذارد که من یچ مرحله مرد یعن انسان. پس من غالم کس هستم که در ه

گویند تو بلدی. گوش ندهد، گوش ندهد، تا  دهند، م کنند، توجه م که مردم تأیید م دارد. پرهیز بند از این 

  قدر جلو برود که آینه بشود.  این

 آینه شدید، خودتان م تان بینید که «گشاد» پیش آمد، زندگ بیرون و درون م   دفعهفهمید. ی وقت شما 

 کس رفتارش نسبت چیز و همه شود. همه متحول م شود.به شما عوض م  

سرا. سماط: بساط،  سرا، سرا، منزل، کاروان سرایی، رباط یعن کاروان من غالم کس هستم که در هیچ کاروان 

 تایی. مرا. ها  دانید اینسفره، خوان، فضای ی  

ها را که محدودیت است باید ترک کنیم تا به مسن، یعن فضای یتایی برسیم. مرد گفتم یعن  خیل وضعیت 

  انسان.

  این هم بخوانیم: 

  صد هزاران سال ابلیِس لعین 
  بود اَبدالِ اَمیراْلـمومنین

  ) ٣٢٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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  پنجه زد با آدم از نازی که داشت 
  گشت رسوا، همچو سرگین وقِت چاشت

  ) ٣٢٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  چاشت: اول روز، ساعت از آفتاب گذشته 

  

گویم،  آییم باال م صورت پندار کمال م ذهن ما، از جنس ابلیس است. این حالت ما که به بارها گفتیم این من 

 نم در درونتان تجربه کنید.شود تعریف کرد این را، فقط باید حت      

 درست است که م گوییم پندار کمال، م گوییم م فهمم، عملم درست است، و همۀ این دانم، م  ها بله. ول

گشا باشید، این انباشتگ حضور در شما  گشایی را باید ی تجربه کند، شما اگر فضا طور که خاصیت فضا همین 

خود  افتد شما خودبه روید، خواهید دید که هرچیزی اتفاق م ایی جلو م گشصورت فضا زیاد باشد، خودتان که به 

که شخص واکنش  طوری کند، بهکنید، شما نیستید، ی خاصیت است در شما که فضا را باز م گشایی م فضا 

 نشان نمم دهد، هم کم از طریق شما صحبت م کند به شما، هم به او. بعد آن موقع زندگ  کند، زندگ

 کند. صحبت م  

  چون تو گوش، او زبان، ن جنسِ تو
  ها را حق بفرمود: اَنْصتُواگوش

  ) ١۶٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ما گوش هستیم، او زبان، یعن زندگ، او به ما گفته ساکت باشید من حرف بزنم، من به شما حرف زدن یاد  

  بدهم.

  اَنْصتُوا را گوش کن، خاموش باش 
  حق نگشت، گوش باش   چون زبانِ

  ) ٣۴۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  پس شما خاموش باشید اَنْصتُوا
  وگو تان من شوم در گفتتا زبانْ

  ) ٣۶٩٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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  دانیم:زند. و این هم م کند، او هم از طریق ما حرف م م  گشاییشویم، او دارد فضا گشا م وقت ما فضا 

  پیش بینا، شد خموش نفع تو 
  بهر این آمد خطابِ اَنْصتُوا 

  ) ٢٠٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 م است، موالناست. اآلن که زندگ خواهد حرف بزند و عمل کند، از طریق ما، بینا، «پیش بینا  بینا خود زندگ

  گوید خاموش باشید. نفع ماست. برای همین خطاب «اَنْصتُوا» برای ما آمده که م  خموش» به 

جای  دانید. پس بنابراین صد هزاران سال در جهان، ابلیس بهذهن ما از جنس ابلیس است، شما م اما این من 

 نین نشسته و ما به ابلیس عبادت ممواَمیرالْم کنیم. کنیم، خدمت م  

 و ی  دارد ابلیس، م گوید من به خداوند احتیاج ندارم. پس این پندار کمال ما از جنس ابلیس است،  خاصیت

 که به خداوند احتیاج دارد، اآلن چند بیت هم م حس عدم احتیاج به خداوند. هرکس خوانم،  ناز دارد. ناز یعن

 به مشاوره هم احتیاج دارد. خودش را ناقص م د. دانداند، کامل نم  

«گشت رسوا، همچو سرگین وقتِ چاشت»، یعن موقع که خداوند باید حرف بزند، بینا باید ببیند، وقت ما  

  کنیم. کاری م کنیم، خراب که درد ایجاد م شویم. برای اینبینیم، رسوا م ذهن معنوان من خودمان به 

 ار مآش که بیرون هست، شرووقت ر آن سرگینشود خورشید، دی یواش متوجه  کند بو دادن. ما یواش ع م

 شویم که ما خراب مکنیم با من کاری ممان. من ذهن نین گرفته. مان درواقع ابلیس را به ذهنموجای اَمیرالْم  

  خواستم بخوانیم. ست که مها مطالبی خب این 

  طور اجازه بدهید این چند بیت هم بخوانم: و همین  

  اشتباه بر زَنَد بر پات نعل ز
  که بمان تو ز دردِ آن ز راه

  ) ١۶١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  نعل او هست آن تَردد در دو کار 
  این کنم یا آن کنم؟ هین هوش دار 

  ) ١۶٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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  آن بن که هست مختارِ نَبی 
  آن من که کرد مجنون و صبی 

  ) ١۶٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  تَردد: دودل، مردد بودن 
  صبی : کودک 

  

 ابلیس را دارد م ز اشتباه»، یعن تو ز دردِ آن ز راه».  «بر زَنَد بر پات نعل گوید. «که بمان  

  بودن. و اشتباه یعن سرگردان، همین مردد بودن.  پس صبی یعن کودک. تَردد یعن دودل، مردد

 م نگه م دارد. اآلن همۀ این گوید این ابلیس، ما را در حال دودل گذارد،  ها را شما شنیدید؟ باز هم ابلیس نم

 م اند، آن را انتخاب گوید آن را انتخاب کن که پیغمبران انتخاب کرده گوییم فضاگشایی کنم یا بروم ذهن؟ م  

 کند. البته اآلن کودک نکن که دیوانه و کودک انتخاب م کنند. های اآلن درست انتخاب م  

 به پایت م از سرگردان ز اشتباه»، نعل بر زَنَد بر پات نعل» کند به درد کردن. این همانیدن  زند که شروع م

را اشتباه به پای ی حیوانبا دردها و چیزها، درست مثل این   نعل  که ی زدند، سرگردان م   شود آدم از

 تواند درست انتخاب کند. دردش و نم  

ها اندازد. خیل موقع ذهن، ما را به ش م ما در این لحظه نباید ش داشته باشیم که فضا باز کنیم، ول من 

 ما متوجه مآن را حفظ باید ب هست فعال منافع نیم. شویم که فضاگشایی نکنیم، با خرسمان برویم، ی  

 در دو کار، که م دودل د»، یعنداو هست آن تر دار».  گوید «این کنم یا آن کنم؟» حواست جمع باشد «هوش «نعل

«آن بن که»، آن کار را بن که «هست مختاِر نَبی»، یعن پیغمبران انتخاب کردند. پیغمبران فضاگشایی را  

  کنند. های ذهن و دیوانگان و کودکان انتخاب م انتخاب کردند. «آن من که کرد مجنون»، یعن من 

 گوید که: م  

  حفَّتِ الْجنَّه، به چه محفوف گشت؟
  بِاْلمارِه که ازو افزود کشت 

  ) ١۶۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  صد فسون دارد ز حیلت وز دها 
  که کند در سلّه، گر هست اژدها 

  ) ١۶۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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ش گر بندَدربد آبِ روان، بو  
  ور بود حبِر زمان، بر خنددش 

  ) ١۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  محفوف: پوشیده شده، فراگرفته شده 
  هاها، ناگواری ماره: جمع مرهه به معن ناپسندی 

 و کاردان زیرک ها: مخفف دهاء به معند  
  است.سلّه: سبد، در اینجا به معن دام  

  حبر: دانشمند، عالم 

  

  ذهن تابع ابلیس است.ذهن داشته باشید. من کند، اگر شما من گوید ابلیس م ها را م این

  اند نفس و شیطان، هر دو ی تن بوده
  اند در دو صورت خویش را بنموده

  ) ۴٠۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 این من دانید شما. «نفس و این را م جنس است، مواظب باید باشیم. شیطان»، یعن ما، شیطان ی ذهن  

 نَّه» مفَّتِ الْجگوید که بهشت پوشیده شده، بله. به چه «ح   ارِه». این  چیزی پوشیده شده؟ به سختها، «بِالْم

 سخت ها هست، درد هشیارانه هست، صبر است که کشت را اضافه م شت را اضافه مهشیاری  کندکند. ک یعن ،

 کند.را اضافه م  

کند، صد فسون دارد از حیله و زیرک که این اگر شما اژدها هم  ذهن ما آن را عبادت م و این ابلیس که من 

 باشید، شما را م کند در سبدش، برم برد.دارد م  

  آبِ حیات از شما رد م ،زندگ و اگر شما آب روان باشید، یعن د. و اگر دانشمندِ زمان هم بندشود، آن را م

ر دانشمندتر نیست در کتابت و نمبه ریش شما  دانم کتاب خواندن و دانش و کتاب باشید که از شما دی نویس

 خندد.  م  

 این هم حدیث است که م خوانیم: دانید همیشه م  

  «حفَّتِ اْلجنَّةُ بِالْمارِه و حفَِّت النَّار بِالشَّهواتِ.» 

  ت در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات.» «بهش

  (حدیث) 
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برد به جهنم، اما بهشت با  ها شهوات است و ما را م کشد، اینذهن ما به سویش م یعن آن چیزی که من 

پوشیده شده، یعن باید سخت بشیم، اما شما این سخت    هاآیند که «بِالْمارِه»، یعن سخت چیزهای ناخوش 

  طوری شروع شد.را باید تبدیل کنید به «حریر». غزلمان این 

  و این بیت که عرض کردم: 

  عقل را با عقل یاری یار کن 
  اَمرهم شُورٰى بخوان و کار کن 

  ) ١۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گفتیم داشتیم م   که پندار کمال نداشته باشد، هم فضا را باز م که اگر کس گیرد، هم از کند از خداوند یاد م

 ای به حضور رسیدند، یار شما هستند. درجه  هایی که به گیرد، هم از انسان موالنا یاد م  

گوید با هم  که م   وسیلۀ عقل یاری که با حضور آشناست، یار کن. و این آیه راعقلتان را، عقل خوبتان را به

  مشورت بنید، یا شما باید با هم مشاوره کنید، بخوان و کار کن، «اَمرهم شُورٰى بخوان و کار کن». 

 «…منَهيٰى بُشور مهرماو…»  

  «…و كارشان بر پايۀ مشورت با يدير است…» 

  ) ٣٨)، آیۀ  ۴٢(قرآن کریم، سورۀ شوری(

  آیه هست.که این هم اشاره به این  

  

  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل  
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دهد که در این  ، را به شما نشان بدهم. نشان م (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل  اما اجازه بدهید این نقشۀ گنج  

 یم به  توانیم یا فضاگشایی کنیم، هشیاری نظر داشته باشیم، یا فضا را ببندیم و برولحظه ما انتخاب داریم و م

  ذهن.

 دهم که شما در این لحظه از این قدرت انتخاب، توانایی انتخاب یا موهبت انتخاب که  این نقشه را نشان م

 توانیم به م نید، در این لحظه اگر آن چیزی را که ذهن نشان منید، باید بدهد، شما مهم  عنوان انسان ب

 ر از انقباض و رفتن به ذهن است، مهم دانستن آن چیزی که  تتوانید فضا را باز کنید. فضاگشایی مهم ندانید، م

 دهد. ذهن نشان م  

  طور این بیت: و همین 

  چه چونه بد عدم را؟ چه نشان نه قدَم را؟ 
  نگر اولین قَدَم را که تو بس نکو نهادی

  ) ٢٨۴٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  قدَم: دیرینگ، قدیم (مقابل حدوث) 

  

 نم به جسم تبدیل  را  با فضاگشایی، شما خداوند  این لحظه  را قابلدر  وقت خودتان  کنید،  مقایسه م کنید. 

گوید عدم  کنید، نباید این کار را بنید. م بینید، دارید خداوند یا زندگ را تبدیل به جسم م صورت جسم م به

  چونگ ندارد. 

گویند حالم خوب نیست،  ن من ی حال دارد. شما دیدید مردم مشوید، ایصورت «من» بلند م وقت شما به  

ام خوب نیست. حال حضورشان همیشه خوب است، حال خداوند همیشه خوب است.  ذهن یعن چه؟ حال من 

 ت به خودتان مو جسمی ونگچون شما حالت چ شوید که حالم خوب نیست. دهید، دچار این م  

 مندارد، «ق ونگخداوند، نشان ندارد و شما خوب نگاه کن که اولین قدم که در این گوید عدم چ دَم» یعن

 لحظه هست، درست برداری و اگر درست برداری، شما این بیت را م :خوان  

  گفتم دوش عشق را: ای تو قرین و یارِ من 
  هیچ مباش ی نََفس غایب از این کنارِ من 

  ) ١٨٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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«گفتم دوش عشق را: ای تو قرین و یارِ من»، یعن ای خداوند که تو قرین و یار من هست، امروز در این آینه و  

  ها همه را گفتیم. «هیچ مباش ی نَفَس غایب از این کنارِ من». این

 گفتیم شما آینه درست م کنید، همانیدگ هایتان را جارو م د ماَح شوید  ود، م شکنید، مرکزتان پر از عشق 

 آینه. اگر آینه بشوید، خداوند همیشه دستش گرفته خودش را نگاه م شوید،  کند، پس شما هم همیشه یاد م

 شوید این بیت. پس م  

 قرین و یار ما زندگ لحظه نباید غایب از کنار ما باشد. اگر او نم نَفَس هم، ی لحظه  ست، ی خواهید ی

آییم؟ وقت که «نیست»  را از آینگ بیرون درنیاورید. ک از آینگ بیرون م   غایب باشد، ی لحظه شما خودتان

 م وقت که هست  م نیستید،  «نشان»  را  وقت خودتان  نم شوید،  نشان  به  ما  این کنید.  ه  آییم.  را شما  ها 

همیشه خوب است،    آیم، من فُرم نیستم، من حال ندارم، حال مننم بخوانید، بخوانید تا بویید من به نشان در 

  که من از جنس خدا هستم.  باید خوب باشد، برای این

جوری در درونتان    ها را که یقدر بخوانید اینها را با فضاگشایی بویید. اینها را با ذهن نگویید، اینحاال این 

 ها در حیطۀ فهمیدن نیست.  تواند بفهمد، این درک بشود، نه فقط با ذهن. ذهن نم  

شود فهمید، باید  ایم، باید آینه بشویم؛ آینه را نم زهایی هم که خواندم اول کار که بفهمیم برای چه آمده همان چی 

ها آن را باید اصال جارو فهمیم، یعن همانیدگ ها ما م آینه بشوید. برای این کار، آن چیزهایی را که برحسب آن

  کنیم. درست است؟ 

ا دوتا چیز را شما باید رعایت کنید. اگر رعایت نکنید، واقعاً این دانش روی  اما بارها گفتیم که دوتا کار را، ی 

 گذارد. شما اثر نم  

اش قرین است که امروز هم دوباره توضیح دادم، ما بهی گذاریم. صورت قرین روی هم اثر خوب یا بد م  

  وگویِ اوقول و گفتاز قَرین بی
  خو بدزدد دل نهان از خویِ او 

  ) ٢۶٣۶وی، دفتر پنجم، بیت (مولوی، مثن 

هایی قرین بشوید که از جنس  دل شما، مرکز شما اگر قرار باشد آیینه بشود، باید شما موالنا بخوانید یا با آدم 

تواند خشم را از ی دیر بدزدد، دزدد. دل شما اآلن صاف است م که دلتان خو م حضور هستند، برای این 

 دزدد.مخصوصًا از جمع. از جمع فوراً م  
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ها ها در سینهرود از سینهم  
  ها از ره پنهان، صالح و کینه

  ) ١۴٢١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اگر شما پیشرفت نم ازعلت یعن کنید، ی ن است قرین باشد، اما موالنا مچیز را گردن  گوید همه هایش مم

  ون ببینید. در ذهن گرِگ خودتان هم در قرین نیندازید، این نفس یا من

  ست نفسِ بد، یقین گرِگ درنده
بر هر قرین؟ چه بهانه م نه  

  ) ۴٨۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ذهن از این ابیات  تواند ابزار پندار کمال ما بشود. نگذارید من چیز را. این قضیۀ قرین م گردن قرین نینداز همه 

گذارند،  ها نم کند؟ آقا من که ایرادی ندارم، قرین استفاده م و از این قوانین بر ضد شما استفاده کند. چجوری 

  آورند، نه. کنند، ما را از حضور درم شوند، اخالق ما را خراب م های ما که دور ما جمع م این دوست

  ست نفسِ بد، یقین گرِگ درنده
بر هر قرین؟ چه بهانه م نه  

  ) ۴٨۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چیزها را خودت به خودت م نه قرین نیست، خیل اگر بد است، خودت م .کن خوب است خودت م ،کن  .کن

  طور این قانون را شما همیشه رعایت کنید، چه قرین فیزی، چه خداوند. و همین 

  بر قرین خویش مفزا در صفت 
  کآن فراق آرد یقین در عاقبت 

  ) ٣۵١۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

دانم، ه بهتر از او نشوید. اما ی قرین دیری وجود  تر از تو م قرین شما ی انسان است، ه نگویید من بیش 

 ذارید آن حرف بزند.ست، مواظب باشید بیش دارد، آن خود زندگتر از آن حرف نزنید، ب  

ذهن  یاری هستیم، اگر این منذهن داریم، ول ما هشقرین ما خداوند است، قرین اصل ما. درست است که من

 از بین برود، قرین ما چه م .است؟ زندگ شود؟ اگر شما آیینه بشوید قرین شما چه کس  

 توا»، او مآیینه نشدید، حرف نزن، «اَنْص گوید گوش باش تا من حرف بزنم. خُب همین اآلن هم که فعال  
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  پس شما خاموش باشید اَنْصتُوا
  گووگفت تان من شوم درْ تا زبان

  ) ٣۶٩٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خداوند به شما م ،زندگ گوید بابا با این منیعن خویش  ذهن ذار من حرف بزنم. «بر قرینات حرف نزن، ب

 فت»، اگر مفزا در صویید من هر موقع با منمشود این بیت را هزار بار بخوانید، ب ذهن زنم دارم  ام حرف م

 م گیرم به خداوند. مسابقه گذاشتم، زدم جلو. پیش  

شوی از خداوند. «کآن فراق آرد یقین در عاقبت»،  کن. اگر این کار را بن، جدا م کاری م خُب داری خراب 

که م ،ذاری با خداوند، جلو بزنباالخره اگر مسابقه بهرچه جلوتر م ،بزن توان و نم گذاری او حرف  زن

  مان را خراب کردیم، نگذاشتیم حرف بزند.طوری ما زندگ کن و این کاری م اب بزند، داری خر

  های اَنْصتوا را بخوانید. ه این بیت 

  پس شما خاموش باشید اَنْصتُوا
  گووتان من شوم در گفتْ تا زبان

  ) ٣۶٩٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

زنم،  وگو، من از طریق تو حرف م من حرف بزنم. در گفت ها شما بر من پیش نگیرید، بذارید  یعن ای انسان 

صورت خودم گوش  زنم، در این ی بهروم از طریق آن حرف م کنم، بعد م صورت خودم گوش م در آن ی به 

 م نه گوش بدهید، نه حرف بزنید. دارد این را م گوید. کنم. شما اصال  

 نه اشاید برای شما بعید م اینآید این چیزها،  این است. اگر  تفاهم طوری بود، ما در عالَم سوء ین درستش 

  کنیم. طور این قانون که ما فقط روی خودمان کار م نداشتیم. و همین 

 نر و سبمر غیر را ح تا کن  
م خویش را بدخُو و خال کن  

  ) ٣١٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  حبر: دانشمند، دانا 
  بلند مرتبه سن: رفیع، 
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  ست اومردۀ خود را رها کرده
  مردۀ بیانه را جوید رفو

  ) ١۵١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  گری دیده آ، بر دیران، نوحه
بنشین و، بر خود م ری مدّتگ  

  ) ۴٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

رعایت کنیم، خواهیم دید که هم شخصاً روی خودمان  اگر این سه بیت را ما شخصاً رعایت کنیم، حت جمعًا هم  

 کار م ت فقط روی خودمان کار مخانواده یا ممل شهر، ی کنیم، خودمان را درست  کنیم، جمعاً هم داخل ی

 ران نداریم. مکنیم و کاری به دی  

 خودمان را درست کردیم، م وقت خودمابینیم مردم م یرند. وقتن را رها کردیم، رفتیم  خواهند از ما یاد ب

 ران را مدی خواهیم درست کنیم، م بی» هستیم که امروز مگفت.فهمند که ما «مجنون و ص  

  طور این را بخوانم: و همین 

  در گوی و در چه ای قَلتَبان 
  دست وادار از سبالِ دیران 

  ) ٢٢٣۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  چون به بستان رس زیبا و خَوش 
  عد از آن دامانِ خَلقان گیر و کش ب

  ) ٢٢٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  ای مقیم حبسِ چار و پنج و َشش 
  نغزجایی، دیران را هم بش 

  ) ٢٢٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  گو: گودال 
  غیرت حمیت، بی قَلتَبان: بی 

  سبال: سبیل 
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اگر کس حواسش را داده به دیران، این سه بیت را ه بخواند برای خودش که بوید من در گودال هستم،  

به ی فضای    ،گلستان به ی دیران بردارم، اگر ی روزی رسیدم  از سبیل  باید  واقعاً دستم  چاه هستم، 

گویم  کشم، م گیرم م مردم را م روم دامان  شده، زنده شدم به خدا، آن موقع م حضوری، به ی فضای گشوده

  شما هم بیایید به این گلستان، مثل موالنا. 

ها  من که مقیم زندان هستم و زنداِن محدودیِت این جهان هستم، شش جهت و پنج حس و چهار عنصر و این

یعن هنوز به  نیستم ک یعن محدودیت ذهن و بدن،   نغزجایی نیستم، جای خوش نپریدم، من  ه  صورت فاخته 

  جا بشم.دیران را هم آن 

 ر تکرار خُب رسیدیم به این سه بیت که اول غزل خواندم. من فکر مور دید کنم که اآلن این سه بیت را ی

 روشن شده این سه بیت. م کنم، کامال  

  منم آنکس که نبینم، بزنم فاخته گیرم 
  من از آن خارکشانم، که شود خار حریرم 

  

  م؟ که سطُرالبِ جهانمبه که مانم؟ به که مان
  همه اشالِ فل را به یای بپذیرم 

  

  ز پسِ کوه معان علَم عشق برآمد 
  چو علمدار برآمد، برهاند ز زحیرم 

  ) ١۶١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 م  انسان هر  هستید.  انسان  شما  م پس  نشان  ذهنم  چیزی که  آن  که  نیست،  گوید  مهم  لحظه  این  در  دهد 

ففضا  و  از  ضای گشودهگشایی  هشیاری  آزاد کردن  برای  استفاده کنم  لحظه  این  از  باید  من  است.  مهم  شده 

 همانیدگ بیرون م که از همانیدگ شم،  هایم و این هشیاری خالصآید فاخته است و اگر قرار باشد که درد ب

 م م درد هشیارانه  دادم، م کشم، صبر  توضیح  پکنم،  دارم،  پندار کمال  است که  دانم که  کمال سخت  ندار 

  ناموسش را بشند، خَم بشود، ول من هشیارانه این کار را خواهم کرد. 

 بله مسئولیت قبول م ها را خودم کردم،  کاری کنم تمام دردهایم را خودم ایجاد کردم، تمام خراب کنم. قبول م

از حاال به بعد م چیز کس و هیچر کنم و خودم را با هیچ خواهم درست کا خودم خودم را به این روز انداختم، ول

 کنم. مقایسه نم  
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قدر به هشیاری  درواقع من اُسطُرالب جهان هستم، من از جنس خداوند هستم و من باید فضا را باز کنم، این 

 ای را، هر انسان را اندازه بیرم، نگاه کنند در من اندازهخالص یا خداوند زنده بشوم که بتوانم ارتفاع هر ستاره 

چیز از آن درست شده و اگر من کوه معان  ست که همه ای هستم که مادۀ خام بیرند و درواقع من از جنسِ ماده 

جایی خواهم رسید دراثرِ انباشتگ هشیاری که خداوند علَم عشق را در من    گشایی، ی درست کنم دراثرِ فضا 

بهبه و اصطالح  بشود  زنده  من  در  کند،  بلند  علَمدار  م   صورت  زنده  او  به   وقت م او  من  در  یا  به  شوم  آید 

  ذهن خواهم رهید. شود، من از دردهای من نهایتش زنده م بی

 گوید: سه بیت بعدی م  

  ز سحر گر بریزم، تو یقین دان که خفاشم
  ز ضرر گر بریزم، تو یقین دان که ضریرم 

  
  چو ز بادی بریزم، چو َخسم، سخرۀ بادم
  چو دهانم نپذیرد، به خدا خام و خمیرم 

  
 روزۀ فانی نه چو خورشیدِ جهانم شه  

  که نیندیشد و گوید که چه میرم که بمیرم؟ 
  ) ١۶١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  ضریر: نابینا 

  

 پس م ر این لحظه است. گفت از پس کوه، من مثل خورشید بلند محاز مگوید س ن بلند  شوم، درواقع زندگ

 م کنید، فضا شود. شما صبر م کنید، فضا گشایی م گشایی م جایی متوجه م کنید، ی  ذات شوید که به ی

  ذهن نیست، هشیاری جسم ندارید. زنده شدید، دیر این من 

 گوید اگر از این لحظه، از سحر، درست مثل این م که سحر مخواهد سحر بشود و فقط خواهد بشود، آدم نم  

 شب باشد. سحر که م گشایی که مرا بیاورد به این لحظه  شود. پس من از فضا آید، بعدش خورشید بلند م

 از جنس من نم ریزم، تو بِدان که حتماً از جنس خفاش هستم، یعنهستم. گریزم. اگر ب ذهن  

 را نیندازم که ضرر م با همانید اگر همانیدگ کنم، تو حتماً بدان که کورم، یعنم بینم.گ   با همانیدگ هرکس

 یا برحسب همانیدگ یا از طریق عینک همانیدگ  بیند، نابیناست. م  
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 گوید، توهین به انسانتوجه کنید این ضریر یا کور را که موالنا م چشم ندارند. این  هایی نم موقع کند که ی

گریزید،  گریزید، از این لحظه م ا از سحر م ذهن خفاش است اگر شمرا به کوریِ عدم شما تفسیر کنید. پس من 

 زنده بشوید. اگر شما از فضا نم خواهید به زندگ گشایی م گریزید، بدان که خفاشِ پندار کمال هستید. ی

  معیار است دیر. 

اگر م همانیده شدید، آن را نم پول همانیده شدید یا با رنجش بینید با مثال دارید، حتماً  اندازید و دارید نگه م

 کور هستید، درست نم بینید، برحسب آن م کنید آن چیز خوبی است.بینید، فکر م  

شویم،  مراد م «چو ز بادی بریزم، چو َخسم، سخرۀ بادم»، باد ناموافق خیل زیاد است. در روز ما چندین بار بی  

 م دانیم: ول  

  خویش   هایِمرادیبی از عاشقان
  خویش  الیِمو  از گشتند خبر با

  ) ۴۴۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ر. اگر بی این را مدانید دی بشوید، پس از باد ناموافق دارید م گریزید  مراد بشوید، به مقصود نرسید و عصبان

، پس مثل خَس هستید، مسخرۀ باد هستید. آیا شما مسخرۀ حوادث هستید؟ حوادث اتفاق  گشاییجای فضا به

 افتند ح م ی است، خَس هستید.  طور کنند؟ اگر این ال شما را خراب م  

 فضاگشایی م شما خَس را با کوه مقایسه کنید. وقت کنید، م فضابندی م شوید کوه، وقت شوید  کنید، م

شود. ی کس  شوند، حالشان خراب م دهند و خشمین م پوچ واکنش نشان م وها سر هیچ خَس. بعض آدم 

 چیزی م ی شود.  گوید، حالشان خراب م  

 شما م نَد، در اطرافش فضا باز کنید،  خواهید خَس بشوید؟ یا کوه بشوید؟ هر بادی که مخواهد شما را از جا ب

ببینید که این مطلب چرا به شما برخورد؟ ی همانیدگ، ی الویی هست، فعال شد و شما سخرۀ آن الو  

  رود.  شود، از جا درنم شود، از جنس خدا م ند از جنس زندگ م ک گشایی م هستید. کس که فضا 

 م گوید اگر دهان خداوند نمیا مردم نم را،  دهانم نپذیرد»، پس من ی نان پختۀ    پذیرند، «چو پذیرد من 

  خوشمزۀ، مثل نان سنگ نیست که داغ است و اآلن از تنور درآوردند و خمیرش خوب بوده و خوب هم پخته، 

  خورند. ها مرا نم طوری نیستم، اگر دهاننه، آن 
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کن  شوند، رفتار م زن ناراحت م خورند؛ حرف م پذیرد، نم بینید دهان مردم شما را نم ها م خیل موقع  

 شوندناراحت م منظورش آن نیست، منظورش این است که اگر خداوند شما را نم پذیرد، پس خام هستید،  . ول

  خمیرید. 

ذهن  داند، ول هر قدم با من ذهن است که پندار کمال دارد، خودش را خیل عال م خام و خمیر همین من  

 داردبرم به خودش لطمه م ،ران مگردن دی زند، ول شما را م اندازد. شما ببینید دهان زندگ پذیرد؟ یعن

کند به  جا نماد خداوند است، توجه م ای هستید که رسیدید باید جلوی شاه بذارند؟ شاه در این شما میوه 

  شما؟ 

   

 هیچ ی   رید به خخرده آیینه شدید؟ شما نمویید این آیینۀ من است بفرمایید، حاال  توانید آجر را ببداوند ب

تواند آیینه باشد. اگر خوردن نیست، پس خام و خمیری،  ی است باید قبول کنید! نه، آجر نم طور آیینۀ ما این 

 .روی خودت باید کار کن یعن  

گریزم؟ اگر شما خودتان  م  ها را شما باید بیرید روی خودتان اعمال کنید. آیا من از این لحظههرکدام از بیت 

را در گذشته و آینده پیدا م ر محچیزی هستید و با آن همانیده هستید، از س گریزید.کنید که مشغول ی  

 دهد، این لحظه برای شما مهم شد و بلند شدید بهاگر آن چیزی که ذهنتان نشان م  درد یا ی صورت ی

 خواهید «من»، برگردید معذرت بخواهید. م م ؟ اصال را بیندازید؟ اگر نم توانید  توانید شناسایی کنید همانیدگ

 بشناسید، شناسایی کنید، یا شناسایی م توانید بیندازید، یقین دان که کور هستید. با حوادث حرکت  کنید، نم

 م نم نیستید هنوز. کنید، خَسید، شما را دهان زندگ پذیرد، خوردن  

  گوید شبیه خورشید  م آید باال، از آن جهان نیستم. این خورشید که م ور م ی آید، شاه رود  روزه است، م

 من کند. ما هم اگر در من غروب م باشیم، ی ذهن درست م کنیم، بعد از هفتاد، هشتاد سال من ذهن  ذهن

 م متالش میریم.  شود، م  

توان بیندیش!  اندیش چون نم من باید بمیرم! بله، نم ه همیشه نگرانیم که ای بابا، که چه پادشاه هستم که  

 که نیندیشد و گوید»، اگر م» ند، باید فضا را باز مب کرد. توانست واقعاً اندیشۀ واقع  

روزه است، بعد از اتمام روز  درخشد، که شاه ی خورشیدِ جهانم»، من مثل خورشید جهان نیستم باال م   «نه چو 

 لبته از آن کند، اغروب م ور طلوع م روز را م ر. آیا  کند دوباره، دارد یروز عمر داریم دی گوید. ما هم ی

 در این فاصله شما به خدا زنده م نیستید.  شوید؟ آیینه م شوید؟ باید بیندیشید. بیندیشید که شما فان  
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 هستید؟ برای اینچرا حس م در مرکز کنید فان تان هستکه چیزهای فان گویید  . اگر درست اندیشه کنید، م

 نم این مرکز من  نباید  تواند چیزهای فان باشد، پس  از سحر  باید شناسایی کنم. پس  باید جارو کنم،  را  ها 

  بریزم، از ضرر نباید بریزم. 

 که فکر م کس این ضرر است، پس درست نم از مرکزش پاک کند  را   که درست  کند همانیدگ بیند. کس

 نم بیند، درست هم نم شود؟  تواند بیندیشد. «نیندیشد و گوید»، اگر قرار باشد بیندیشد و گوید، چجوری م

 باید فضا را باز کند. اگر فضا را باز کنید درست م بینید.  اندیشید، آن موقع درست م  

 م من شاه ی ام، میرا نیستم.  ، من جاودانه روزه نیستم. اگر آیینه بشوم، خداوند به من دائمًا نگاه کندبینید ا

شناسید. چجوری ما چیزهای میرا  شود که شما تمام چیزهای میرا را م جا ثابت م اتفاقًا نامیرا بودن ما از این 

 که نامیرا هستیم.  ایم؟ برای این شناسیم؟ چجوری شناخته را م  

 هشیاری    مان را هنوزکه نامیرایی ترسیم؟ برای این اگر نامیرا هستیم، چرا م به ثبوت نرساندیم. باید انباشتگ

نهایت او و ابدیت او زنده بشویم. اگر  باشد که علمدار بیاید به عشق زنده بشویم یا به خدا زنده بشویم، به بی

 ریزید، سحرگه، چجوری مخواهید به این لحظۀ ابدی زنده بشوید؟  شما از این لحظۀ ابدی ب  

  این بیت یادمان باشد: 

  فّاشت، سویِ مغرب دوان حسِ خُ 
  حسِ درپاشت، سویِ مشرق روان 

  ) ۴٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  درپاش: نثار کنندۀ مروارید، پاشندۀ مروارید، کنایه از حسِ روحان انسان. 

  

رود، وی ذهن م سرود، به سوی مغرب مذهن باشید، حس خّفاش ما به این لحظه شما نگاه کنید که اگر من 

رود. اگر فضا باز کنید، مثل آفتاب از مرکزمان طلوع  سوی مشرق م گشایی است بهول حس درپاش ما که فضا 

 ها بپردازیم، قضاوت کنیم،  کنیم. اگر حس خفّاش ما به انقباض و مقاومت و همانیدن با چیزهای آفل و این م

 رویم بهداریم م شیم، در ذهن بمیریم. و رویم خودسوی غروب، داریم ماین بیت را داشتیم:  مان را ب  

  آنکه از بادی رود از جا، خَس است  
   زآنکه بادِ ناموافق، خود بس است 

  ) ٣٧٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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شوید. هجده بار باید  م مراد  تایش ناموافق است، بی گفتیم هجدهدهید،  تا کار انجام م باد ناموافق، شما بیست 

ها به  گشایی در اطراف آن و فضا   مرادیبی  از عصبان بشوید؟ یا هجده بار باید فضا را باز کنید، بویید عاشقان

  اند؟خداوند رسیده 

  نه چو گردون نه چو چرخم، نه چو مرغم نه چو فَرخم 
  کش، نه چو مه نیمه وزیرم نه چو مریخ سلَح

  
  که تویی حافظ و یارم چو من خوار نباشد، 

  بِر خلق ابن قلیلم بِر تو ابن کثیرم 
  

  هنِر خویش بپوشم ز همه، تا نخرندم 
  به دو صد عیب بِلَنگم، که خَرد جز تو امیرم؟

  ) ١۶١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  فَرخ: جوجه 
  دار، حامل اسلحه، سلحشورکش: سالح سلَح 

  مقدارابن قلیل: کم و بی 
  تر و ارجمند تر، عال ابن کثیر: بر 

  

 ای نیستم، هیچچیزِ چرخنده گوید من از جنس هیچخب، م چیزی که حرکت م دهد، نیستم؛  کند و ذهن نشان م

 نه آسمان هستم، نه چرخم که م کند، من آن نیستم، من بدنم نیستم، من فکرم  چرخم. این چیزی که تغییر م

  کنید؟  نیستم، من ذهنم نیستم. توجه م 

ی هم نیست که من در علت و معلول بنجم، بویم ی مرغ بوده و بعد جوجه درآمده. نه، من در  طور و این  

دانید که نماد درواقع جنگ است و ماه  جنگم. مریخ م گر نیستم، من نم علت و معلول ذهنم نیستم، من ستیزه 

  اصطالح وزیری است. هم نماد به 

 ماست، این نیمه ن گوید ماه که نماد مم وزیر است، فقط آن قسمت فرم و جسم ما را در  ذهن گیرد، نظر م

واقع ست که وزیر ماست، در ذهن، وزارت کامل نیست، خود زندگ تر بهتر». یعن وزارت این ماه من «هرچه بیش 

 هم گفته به ما تو خورشیدی. م که ماه تو را گرفتم، برای این   گوید من تو را ماه گرفتم، وزارت مال اوست که قبال

 تو فکر م  .ماه هست کن  



ۀ  برنامه             Program #942                                              ۹۴۲مشار

  51صفحه: 

گرفتگ داری، اصال نور نداری. اگر فکر کن خورشیدی، خب پس،  صورت ماه اگر فکر کن ماه هست، دراین

تر بهتر،  ذهن هرچه بیش صورت من از مرکزت باید بیایی باال، نه که مثل ماه منامروز هم گفته، طلوع کن. تو به

ذهن  گریِ من کش، یعن تو خاصیتِ ستیزه وزیر است. و این مریخ سلَحپردازی، نصفه ط به چیزهای این جهان مفق

 .نیست  

  در گری و مقاومت من بینید که این خاصیت ستیزه شما م ،واقع خودش را به ما تحمیل کرده. شما چیزی  ذهن

  کند. کند و از جنس اتفاقات م ت که ما را درگیر م هست که نتوانید واقعاً مقاومت کنید؟ این مقاومت ماس 

 از جنس چرخ م را  تغییر م چرخ یعن همین دیر. چه چیزی ما   ه شویم؟  کنیم، که شبیه خَس م کند که 

  مان. وزیری خواهیم مقاومت کنیم و ستیزه کنیم، منتها با عقل نیمه کش. ما هر لحظه م مقاومت، مریخ اسلحه 

  تر بهتر با ستيزه. ذهن خیل ببخشید ابلهانه است، هرچه بیشیعن کار من 

یعن ما م نیمه  فَکان چه  دانم که قضا و کن گوییم چیزهای من که همانیده هستم زیاد بشود، ول نم وزیری 

است همه نقشه نم ای کشیده، ممن  بذارم،  راه  این  در  را  جانم  است  ممن  از دست بدهم،  را  فهمم! اش 

که شوم، «چو من خوار نباشم» برای این وزیرم! ول اگر بدانم چه کس هستم، امتداد خدا هستم، خوار نم نیمه 

 .حافظ و یارم» تو هست»  

سازی  استعفا بدهم و مثل چرخ نچرخم و ه در سبب   وزیریکش و نیمه من اگر فضا را باز کنم از این مریخ سلح

 ذهن نباشم، م فکر زاییده م فکر بعد از ی شود. نه! من فضاگشا هستم که حافظ و يارم  بینید که ذهن ی

  شده، حافظ و یار دارم که تو هست. عنوان تو، فضای گشوده تو هست. پس من به 

 ار ممردم کم پس چ رِ خلق» یعننتکنم؟ «ببکم و بیِ رینم. ا ن قليل یعنبمقدار است، ا ِ برتر، عال تر،   كثير یعن

 کثیرید، بسیار ارجمندید  ٍ  قليلید، پیش خداوند ابنِ  قلیلید؟ اگر پیش مردم ابنِ ارجمند. شما چه؟ پیشِ مردم ابن

کنید، پس پیش خداوند  رف م ذهن، صاحب قدرت، صاحب دانش مععنوان من پیش خداوند. اگر خودتان را به

  کثیرم».   قليلم برِ تو ابن ِ ارج و قربی ندارید. «برِ خلق ابن

  حاال واقعاً اگر هنری داشته باشم م پوشم. «هنرِ خویش بپوشم ز همه، تا نخرندم»، واقعاً شما  گوید از مردم م

چیزی بلدید، ه نید. اگر هنری دارید که یرو نياوريد نشان ندهید خودتان را، پایین بیاورید    باید این کار را ب

 ها نیایند من را بخرند.گوید. «هنرِ خویش بپوشم» از همۀ مردم که اینخودتان را، موالنا م  

گویم آی مردم من این عیب را دارم این عیب را دارم،  لنگم، م صد عیب»، یعن تعداد زياد عیب م   و «به دو 

کنم. مردم  خواهم کارگاه تو بشوم، اعتراف م را نخرید. «به دو صد عیب بِلَنگم»، که م   من این عیب را دارم، که  
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توانند بویند و بلنگند، بویند  هایشان را م اگر ناموس نداشته باشند، آبروی تقلبی نداشته باشند، واقعاً عیب 

  هم عیب دارم.  طوری نیستم، زیر بار نروند، من کنید نه من آن طوری که شما فکر م آن

شوم کارگاه تو! «به  خرد! من م خری، یعن خداوند م خرد؟ فقط تو م طوری بشوم من را چه کس م اگر این

گویند این  خرند، م خرد؟ مردم که نم را م   دو صد عیب بِلَنگم، که خَرد جز تو امیرم؟»، غیر از تو چه کس من 

کنند که  پوشانند، هنر خودشان را صد برابر عرضه م خودشان را مهای پر از عيب است، چون مردم همه عیب 

  مورد تأیید قرار بیرند. 

 بینید من م و پندار کمال چه بالهایی سر ما م آورد؟ این ذهن ها را موالنا دارد به ما یاد م گوید که  دهد. م

ابن کند،  یواش از تو آیینه درست م وند، یواششود کارگاه خدا طوری بشود م  قليل» باش. اگر اینِ «برِ خلق 

 خوار نم شوی پیش خداوند، حافظ و یارت او م توانید هنر خودتان را از مردم بپوشانید که نبینند؟  شود. شما م

 ویید من عیب دارم، روی عیب تا شما را نخرند؟ مهای خودم، خودم دارم کار  توانید خودتان را نفروشید؟ ب

 کنم، چیزی بم لد نیستم. آن موقع م خرد. گوید خداوند شما را م  

  هر چند ازین سوی تو را خلق ندانند 
  مثل و نظیری آن سوی که سو نیست، چه بی

  ) ٢۶٢٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 نکنند، شناسایی نکنند، از «آن گوید اگر از این سوی از طرف مردم شما را با فضای گشودهم که  شده قدردان «

  مثل و نظيری». معنا مشخص است. ت» یعن پیش زندگ، «بی«سو نیس

 خواندیم، فقط یادآوری م کنم: این ابیات را هم قبال  

  هین مشو چون قند پیشِ طوطیان  
  بله زَهری شو، شو ایمن از زیان  

  ) ٧١٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  یا براِی شادباش در خطاب  
  خویش چون مردار کن پیشِ کالب 

  ) ٧١٣مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

  شادباش: کلمه تحسین به جای تبری و تهنیت. امر به شاد بودن یعن خوش باش، آفرین 
  کالب: سان، جمع کلب 
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  کالب یعن سان. شادباش: کلمه تحسین به جای تبری و تهنیت. امر به شاد بودن یعن خوش باش، آفرین. 

  ه زهری شو. ما هر   های گوید که پیش منخالصه ممثل قند نباش، بل ذهن گویم هزار برابر چه که بلدیم، م

 م کنیم به مردم ارائه م گوید خودت را نفروش و نگذار بخرند. پس بنابراین  کنیم که مردم ما را بخرند، موالنا م

  از زیان ایمن بشو. 

 های ها، من جا کالب، کالب یعن س ذهن که در این  های ، خودت را پیش من که به تو آفرین بویندبرای این

 ردار متشبیه کرده، خودت را م را به س ذهن و پیش س کن آفرین! برای این ها م که اندازی، فقط برای ی

  مه تا نخرندم». دهند که «هنر خویش بپوشم ز هها همه نشان م به! این کار را نکن! این به تو بویند به 

  و این بیت: 

     یی که هیچ خلقش ننگریدکاله
  از خَالقَت آن کریم آن را خرید  

  ) ١٢۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

      هیچ قلبی پیشِ او مردود نیست
  زآنکه قصدش از خریدن سود نیست 

  ) ١٢۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 و فرسودگ خَالقَت: کهنگ  
  قلب: تقلّبی، قلّـابی 

  

کنید پیش زندگ و واقعاً معذرت  های خودتان اعتراف م ها و ضعف ها یعن به همانيدگ وقت شما واقعًا به عیب 

 خواهید، من م را خداوند م ردردی هیچ خرد، این کاالیی را که اسمش من ذهنو از پ هنگاست از ک کس ذهن

 خداوند آن ار کنید که هم خرد، اگر شما اقرنم چو چیزی دارید، «آن کریم» یعن خرد. را م  

که شود، برای این چیز تقلبی اگر ما بدانیم که این چیز تقلبی است و اعتراف کنیم، رد نم «هیچ قلبی» یعن هیچ 

 خرد که ما را آيينه کند. شما نگویید این من خداوند م م را چه کس ویید  ذهنمن دارم، این عیب  خرد؟ شما ب

 خرد و آیینه را به  را دارم، متواضع بشوید، نیست بشوید، معذرت بخواهید، ببینید که خداوند این را از شما م

 دهد.شما م  
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 این تواضع است، این افتادگ که من دارم این پندار    ست، این اعتراف است که «من معیوبم، این چیزی تنها فرق

ست، اعتراف باید از ته  اندم، ای زندگ بیا به من کم کن». این ی اعتراف واقع کمال، من ساختم، در آن م 

 توانید سر خداوند کاله  دلتان از صمیم قلب باشد و درست باشد، با خودتان باید شما رو راست باشید. نم

  ها را دارم. صاف در درون که من این عيب ِ بذارید، باید صاف 

  جز خضوع و بندگ و اعتذار
  اندرین حضرت ندارد اعتبار

    )١٣٢٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

با این لحظه، بنده هستم و تواضع دارم، آن هم تواضع صادقانه و    ام«جز خضوع و بندگ» که من واقعاً موازی 

  چیز ارزش ندارد. عذرخواه اگر بخواهیم بوییم، در این بارگاه هیچ 

  دانه باش، مرغکانت برچنند 
  غنچه باش، کودکانت برکنند 

  ) ١٨٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  دانه پنهان کن، بلّ دام شو
  غنچه پنهان کن، گیاه بام شو

  ) ١٨٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  هر که داد او، حسن خود را در مزاد 
  صد قضایِ بد، سویِ او رو نهاد 

  ) ١٨٣۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  مزاد: به معن مزایده و به معرض فروش نهادن است. 

  

 م مرغان م «چگوید «دانه باش کودکان م «ینند، «غنچه باش نَند. موید نه دانه باش، نه غنچه  کخواهد ب

شوم، آی  طور نگو من دارم شوفا م باش، خودت را نشان نده! دانه را پنهان کن، غنچه را پنهان کن. و همین 

 رسم! مردم بیایید من دارم به حضور م  
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را بچینید، آی    ام بیایید من مصرف نشان بده، نگو دانه مصرف بشو، خودت را بی «گیاه بام شو» یعن گیاه بی 

که هرکس حسن خودش را به مزایده گذاشت، خواست ی از هنرهای  چقدر خوبم خوشلم، دانا هستم! برای این 

را دارم، «صد قضایِ بد، سویِ او رو نَهاد»،    را دارم آن   را دارم آن   خودش را بفروشد در پندار کمال، من این 

  افتد.َفکان اتفاق بد به او م عن صدتا از طرف قضا و کنی

  ها ها و رشها و خشمحیله
شها بر سرش ریزد چو آب از م  

  ) ١٨٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

رند دشمنان، او را ز غیرت مد  
رند دوستان هم، روزگارش مب  

  ) ١٨٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ها و خشم له گوید که «حیم شحسادت ها و ر ها و حیله و تَرفند مردم به ها و خشم ها» یعن   ریزد، سرش م

صورت پندار کمال نگو که من  ها یعن خودت را نفروش! به گوید همۀ اين ریزد. م که آب از مش م مثل این 

کنیم. دشمنانش از روی حسادت و  ت نم راست صحبها هم ما بهموقع   را دارم، بعض   را دارم آن   را دارم آن   این

 غیرت م آیند م ند، دوستان هم وقتش را تلف مرکنند.د  

  �🔹🔹�پایان بخش دوم   �🔹🔹�
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  م یخودمان را در معرض فروش بذار  د یکه ما طبق فرمودۀ موالنا نبا  م یگرفت   جه ینت  ی غزل و مثنو   ات یاز اب  پس،

باشد   یطور نیاگر ا لم»یمردم «ابن قل شی . گفت پمیمتواضع باش م،یبِلَنگ بیبه دو صد ع دیمردم بخرند. با که 

  باالخره:  هک  تیب نی. و ارم»یتو «ابن کث  شیندارم، پ  ذهنمن   عنی

  ٰىاشْتَر ماست اللّٰـه یِمشتر
  برتر آ  نیه   یغم هر مشتر  از

  ) ١۴۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  : خريد اشترٰى

  .» ای فاقد اعتبار باالتر ب انِی هوش باش از غم مشترماست. به یِمشتر   خرد» که فرموده است: «خداوند م  «کس

  

فکر    ن یو از ا  کند م  لیتبد نهی ما را به آ  کند،  و ما را آزاد م  خرد  را م   ذهنما خداوند است که من  یمشتر  تنها

فضا را باز    عن ی.  مییآ ما باالتر م  نیاز ا  م،یکن  دایتا اعتبار پ  می بفروش  ذهنمن  یهای که ما خودمان را به مشتر

  . ست زندگ ما خود   یکه تنها مشتر میدان و م میکن م

  لَهم الْجنَّةَ…» اله اشْتَرٰى من الْمومنين انُْفسهم واموالَهم بِانَّ  «انَّ

  است…»  دهیبهشت خر یجان و مال مؤمنان را به بها   «خداوند،

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

به   نیا  مربوط است  را    هیآ  نیا  هم  مال مؤمنان  و  جان  خداوند  بها  یها دگ یهمان  عنیکه  به  را   ی فضا   ی ما 

  هستند: هان یا یبعد تی. سه باستده یبهشت خر  ایشدن   نهیآ  ایشده در درون گشوده

  رم یجز جر و دل، که جرگوشۀ ش  نخورم
  رمی که بود طعمه پن سمیخس وزانِیچو  نه

  

  زرِ قلبم  که زرم، ن  زمیشرر زان نگر  ز
  رم یملِ خَط نیکه در  زمیخطر زان نگر  ز

  

  ند یو نپا ند،ینما  انند،یمردن همان
  رم یگز  ستیکه ز تو ن اتیکآبِ ح ایب تو

  ) ١۶١٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی ناسره، زرِ تقلّب   یقلب: طال  زرِ
  : بزرگ، خطر کننده ر یخَط
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نماد خداوند    ری. شرم»یش  ۀ«جرگوش  کهنیا  ی. چرا؟ براخورم از دل و جر نم  ری چاره. پس من غ  عنی  ریگز

خداوند هستم. پس من جز عشق و خرد که از    ۀاست من هم امتداد او هستم. پس من جرگوش  زندگ  ایاست  

نماد    ر ی. پنخورد م  ر یاست پن   نذهنماد من   نی که هم  س ی خس  وزپلنگ ی . اما  خورم نم   ی رید  ز یچ  دیآ ور مآن

  د، یگو باشد م  وزپلنگیکه مثل    و توجه. هرکس  دییمثل تأ  میخور م  میریگ که از جهان م   یز ی. چهاست دگ یهمان 

  است. رونیاش از جهان باست، طعمه  ریاش پنالبته، طعمه  کندم  سه یمقا  ریرا با ش وزپلنگی

دارد، به جهان   ذهناست، من   وزیجنس    کند، لحظه مهم است و فضا را باز نم  نیاتفاق ا  دیگو که م  هرکس  خُب

را به معرض نما  یهات یر پندار کمالش مزحتماً پندار کمال دارد، د  نی. اکند نگاه م و    گذارد م  شی خودش 

بشود.    ریمردم ابن کث  شیپ  خواهد ست، مین  لیمردم ابن قل  شیبفروشد، پس پ  خواهد خودش را به مردم م

  . دیشما هست رندهی گم ی. تصم دیبن  دیچار با د یریب م یتصم د یخُب شما با

گوسفند    ی جاها  نیکه از بهتر   ریکه گوسفند جر و دل دارد د  دیدان است «نخورم جز جر و دل»؛ م   ل یتمث

  ی غذا  خورم، نور م   ی. غذارمیگ ور غذا مخداوندم، از آن   رم،یش  ۀاست که من که جرگوش  نیاست. منظورش ا

  خورم،  را م  هاز یچ  نیا  رم،یگ از او م   یشاد  رم،یگ از او م  تیحس امن  یغذا   خورم،عشق م   یغذا  خورم، خرد م

  . شوم م  سی اگر بخواهم حتمًا خس خواهم، نم  یز ینه. از جهان چ  ها،ن یو ا و توجه و خودفروش   دیینه تأ

نم   ذهنمن   یهات یاز خاص  سیخس روا  گفته   دارد، است،  حت   نیا  میابارها  شما    تیخاص   ی  نیبا هم   را. 

به خداوند    ترش ی را جمع کردم و به او زنده شدم؟ هرچه ب  » «کوه معان   نیمن ا  ا یکه آ  د یخودتان را بسنج   دیتوان م

خداوند هم    کهن یکماا  دیکن نم   قهیرا مضا  یز یچچیرا به مردم، ه  زیچهمه   دیدارروا م   ترش یب  د،یشو زنده م

روشن که نورش را    میشوم   چراغ   ی اقع ما  . درودیرسان که الزم است به مردم م   یری. هر خ کند نم  قهیمضا

  د یشا  مدت  ی که پس از    م ی آمد  ن یا  ی. برامیآمد  ن یهم  ی . اصال برامیشو م  دیمثل خورش  ای  اندازد به همه م 

  نورش   . زندگمیکن   لیبه همه، نه که تحم  میروشن بشود و نور برسان  مان چراغ زندگ  نیسال ا  زدهبعد از ده، دوا

  ما به همه برساند.  قیرا از طر

آتش درد    ست؟ی. آتش چزمیگر علت از آتش نم نیبه ا زم»ی. «ز شرر زان نگرزمیگر من از آتش نم  نیبنابرا پس

است، اعتراف به اشتباه است.    بیاست، اعتراف به اشال است، ع   ت یاست، صبر است، قبول مسئول  ارانه یهش

  میبدان. اگر هم  کنم نکردم، من اشتباه نم  من  مییگو . ممیبار اشتباهمان برو  ر یز  میست یما در پندار کمال حاضر ن 

  د ی . حواسمان بادهند راه از دست م  نیجانشان را در ا  ها ل ی. خگذارد باز هم ناموسمان نم  میکه اشتباه کرد

  جمع باشد. 
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خالص    یزر هستم من، طال کهن یا یآتش، برا عنیهمه شرر است، آتش است، شرر  هان یا زم»ینگر شرر زان «ز

  . یتقلب  عنی زرِ قلبم». قلب   هستم، «ن  یهستم، از جنس خداوند هستم. نه زر تقلب

. کنم خطر م.  زندیهم بررا به  شان پارک ذهن   ستندی. مردم حاضر نندازمیرا ب  دگی همان  ترسم نم   کنم، م  خطر

  بردار. خطر کن.  ذهنبردار. دست از نظم و کنترل من  دگ یدست از همان ز،یهم بربه

   معن درضمن به ری. خطبزرگ   عنی ریخط  رم»یملِ خَط  نی«که در   میاگر بخوان کهنیا ی برا زم»یخطر زان نگر  «ز

در     مل من خطرکننده هستم. ول  نیدر ا  کهن یا  یبرا  رم»، یمل، خَط   ن ی«در  میخطرکننده هم است. اگر بخوان

  چه از خطر بترسم؟   یادر آغوش خدا هستم، من بر ،می اگر بخوان ر»ی«ملِ خط  نیا

که ما  دینیب . مست دگ یاز همان  دنیشل کردن کنترل است، از دست دادن کنترل است، دست کش  شهیهم خطر

. نَه، رها کن بذار  میکن تکان نخورد ها، اداره م  طه، کسرا با کنترل و سل  نیا  می درست کرد  پارک ذهن   ی

  م، یعذاب نگه ندار  ریخودمان را ز  م،ینکن  لاگر کنتر  می کن . فکر مشود نم  زیچچیرا بنند. ه   شان مردم زندگ 

خودشان    توانند . مردم عقل دارند، خرد دارند، شعور دارند خودشان مزدیر هم نمبه   ای. نه دنزدیرهم مبه   ایدن

شما    کهن یا  یبرا  د،یکنترل کن   ذهنخودتان را با من   . شما نه زندگمیما کنترلشان کن   ستیرا اداره کنند؛ الزم ن

  مردم را.   به عذاب بزرگ، نه زندگ دیافت م

هم به   د، یدرست کرد  ی و با عقل جزو  ها دگیهمان  دیبا د  ذهنرا که من    نظم  دیبذار   زم»، یخطر زان نگر   «ز

  . دیدر آغوش خدا هست د،یهست  مهم  د، یهست  بزرگ اریدر مل بس کهن یا یبرا دی نترس زد،یبر

  د یدان خوب را دارد. و م  زیچشده است که خرد دارد، عشق دارد، همه گشوده   یفضا   ن یا  ر»،ی«ملِ خط   ن یا  فقط

خودشان را    دهد، که ذهن نشان م   ی زی. هرچ انند»یمردن«همان    دهد که ذهن نشان م   یز یآن چ   رون، یکه ب 

نه آن    ،تو هست   اتی آب ح  ا،ی تو ب  دییگو م  ندگبه ز  دیشما دار   ا»،ی. «تو بروند م  مانند نم   ول  دهند، نشان م

  خاطر پندار کمالم. به  رمیگ که از مردم م یز یچ

  ی رو  دیحساب کن  د،یهستم به من احترام بذار  ییآدم دانا  یمن    نیکه بب  میی گوچه ما م   یبرا  دینگاه کن  شما

همه  باش  دانم، م  زیچمن،  برادیمطمئن  م  ی.  برا  هانیا  میی گو چه  ب  م،یریب  دییتأ  کهنیا  یرا؟    م، یریتوجه 

ها مثل  س   شی احترام است واقعاً تو خودت را پ  نیا  گفت . امروز م می ریب  ذهناحترام من  م،یریب  قدرشناس 

هرچقدر    دینیب . شما م ستی ن   اتیو توجه را، آن آب ح   دیی ما آن تأ  می خواه نه، نم   ن؟ی تحس  ی   یبرا  کن مرده م 

من ا  ذهنهم  ابه  نیما  خودش  ب  خوش   نینظرِ  از  مگرسنه   شود، نم   ریس  رد،یگ م  رونیرا  واقعاً    شود تر  و 

  . شود مان م دوباره گرسنه   میشو خوشحال م   قهیدو دق  ی  ندیگو م  نیآفر  به ما ه  موقت است. ه  اش ندگیپا
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مردم،   دییچاره دارم. پس ما از تأ  ای ندارم، من از دن  یااز تو چاره  ،تو هست  اتیآب ح   ا،یتو ب  زندگ   یا  ا»یب  «تو

  . دیاوری خودتان را باال ن د،ی. اصال باال گفته که بلَنگمیتوجه مردم، چاره دار

همه کم    هانیکه به ما احترام بذارند و ا  میشوباال، مشغول مردم م  میآور ما خودمان را م وقت  دیکن   توجه

   ی ما را در  توانند . مردم منییپا مییای ب میتوان که نم م یرو م  ت یوضع یبه  میما دار  ؛بدل تیثی به ح کند م

  م؟ یستین  م ییبو  م؟ یی مردم قبول کنند بعداً چه بو  ها، نیا  و   میدانا هست   م یینگه دارند که ما اگر بو  یگرفتار 

  ن ی. ادیشما از ما بپرس م،یدان م  زیچهمه  م، ی . آقا ما دانا هستمیبرو میتوان بارش نم  ر یز م، یآن موقع اشتباه بن 

  ست؟ ین تبدبخ 

. شما  روم نه نم   مییباال، بو  میباال. اگر هل دادند ما را به باال، نرو  م یاست که از اول نرو  نیکار ا  نیبهتر  پس

که هرچه    دی. و بداندیبشو  ر» یخدا «ابن کث  شیپ  د،یبشو  ل»یمردم «ابن قل  شیپ  د،ی بِلَنگ  ب ی. به دو صد عدینرو

   ول   د،ینیببه شما، درست است که م  شودنشان داده م  طورن یهستند و هم   مردن  دهد که ذهنتان نشان م 

  . می هست. از او ما چاره ندار شهیهم دیایاو ب ول ست،یدو سال بعد ن ست،یده روز بعد ن ست،یبعد ن ۀلحظ

  :میارا ما بارها خوانده تیب نیا

  انداخت حوادث به تو هم  ِریکه ت  قضا
  یاز آن سپس سپر   تیرا کند به عنا تو

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که ما    میکن به مردم عرضه م  م،یبر باال م   نیطور دروغ خودمان را به   همهنیها ما از ترس است که اموقع   لیخ

از آن    م،ی مرکز را عدم کن  م،ی . ما اگر فضا را باز کنخواهد آن ناموس نم   خواهد، اصطالح ناموس بدهند. نمرا به

  ی حوادث بد که برا  نیتمام ا  انداخت»، حوادث به تو هم  رِیما اثر ندارد. «قضا که ت  یحوادث رو   ریبه بعد د

  د یی تأ  میخواه  آن م  لۀیوسپندار کمال است که به  نیخاطر هماست، به   ذهنخاطر داشتن من به   افتد، ما اتفاق م

  . اندازد حوادث م ر یفکان به ما تقضا و کن  ایموقع خداوند که آن   م،ی و توجه مردم را جلب کن

  م، یکارگاه خداوند شد  م،یمتواضع شد  م،یدیلنگ  بیبه دو صد ع  م،یشد  لیقل  ابن  م، یمرکز را عدم کرد  کهن یهم

برسد،    ب یبه ما آس  گذارد نم   دارد،  م  ما را نگه   زندگ   کند،  م   ی سپر  تیاز آن به بعد به عنا  م، یشو م  نهی آ  میدار

  . زنند ب بیبه ما آس  توانند نم  ر یهم د ذهن  یهامن   عنی

   :می باشد، امروز هم خواند ادمانی شهیرا هم   تیسه ب نیا و
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  جوان  یتَن ا نیخانه ا مهمان  هست
  دوان  دینو آ فِیض  صباح هر 

    )٣۶۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مانْد اندر گردنم  نیمو ک  نیه
  اکنون باز پرد در عدم هم که

    )٣۶۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  وش بیاز جهان غَ دیآ هرچه
  است، او را دار خَوش  فیدلت ض در

    )٣۶۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مهمان فیض :  

    

 ش ی شما پ  یبرا  اتفاق  ی  فکان، زندگ لحظه قضا و کن   نیا  کهن یا  یمهم هست. چرا؟ برا  لیخ  تیسه ب  نیا

  د، یآ صورت فرم م. مهمان بهدیفضا را باز کن  دیبا  د،ی کن   ییرایاز آن پذ  کهن یا  یمهمان است. برا  ن یا  آورد، م

را دانستدوان، ا   دیآ م  دیلحظه که صبح است، مهمان جد  نیجوان، ا  ی. پس ادیآ اتفاق م  اگر    ، گر قدرش 

  .  یریگ را م  غامشیپ ،ی صورت «من» بلند نشداگر به  ،یمقاومت نکرد 

م   وقت نگاه  ذهن  نآن   تیوضع  ، کن با  م  ستیطور  ا  نیا  ییگو م  ،خواه که  من  من،  گردن  را   نیماند 

عبارت  . به یریب  توان را نم  غامشیبه عدم، پ  پرد دوباره بازم  ،. اگر آن کار را بن کن مقاومت م  خواستم، نم

 ییبه ما کم کند، شما اگر فضاگشا  خواهدم  ظهلح بهاعتقاد درست را موالنا دارد که خداوند لحظه  نیا  رید

  .  دیریگ و م   دینیب و م  دیشنو م افتد را که االن دارد م   دادیآن رو غامیپ د،ی کن

مهمان است و فضا را باز کن آن را خوش    نیدر مرکز تو ا  دیایلحظه ب  نیدر ا  وشب یهرچه از جهان غ  دیگو م

. مشغول  کند به شما کم م  غامش یپ  ، یر یرا ب  غامشی. پیریرا ب  غامشیبه آن نکن تا پ  احترامیبدار، ب

  غام یپ  کنم»،  اتفاق افتاد؟ من قهر م   ست یچ  نی«ا  ، . اگر قضاوت داشته باشیریب  توان را نم   غامیپ  ، ذهن باش

  لحظه هست.  نی ا غامی. پیر یب توان را نم

بدان   نیق یاگر فضا را باز نکنم،  زم،یلحظه بر ن یاز ا عن ی زم،یگفت اگر از صبح بر  م،ی هم در غزل داشت  امروز

را درست کنم، اگر فکر    یزی چ    یکه    دهد را به من م  غامیپ  ن یکه دارد ا  زم یکه خفاش هستم. اگر از ضرر بر
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را    نیاگر ا  ندازم، یرا ب  ی زیچ   دیبشوم، با  نه یآ  خواهم من، م  ندازمیب  ی زیچ    ی   دیضرر است، چون با  نیکنم که ا

  حتماً کور هستم.  دیگو ضرر بدانم، م 

  ی را به جان شو مشتر   اضتیر پس
  ی تن به خدمت، جان بر یسپرد  چون

    )٣٣٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    .میهست  ما راض حالن یدرع عنیصبر، شر و رضا،  ، سخت عنی اضت»ی «ر

  بر آسمان رضاست  تیابر عنا هزار
  ببارم از آن ابر بر سرت بارم  اگر 

  ) ١٧٢٣شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

ا  خب برا  نیرضا در  برا به   ی زیچ   ی   خواهد که م   ذهنمن   یلحظه  دارد و   زندگ  کند و فکر م  اورد یدست 

  د یشافِ شنجه است. شما با نیبه آن برسد، ا خواست که م یزیلحظه و آن چ  نی اتفاق ا نیب ندیب م  شاف

   ول فتد،یآن اتفاق ب  خواهم که م  استلحظه است. درست    نیمن حواسم به اتفاق ا دییبو  دیبا  د،یرا ببند  نیا

  . ستیدر چ رمیخ نمیبب  کنم، فعال فضا را باز م 

فضا    عنی  ،ی که تن به خدمت سپرد  بشو. وقت   یقلب مشتر  میبا ته دل، از صم  عنیرا به جان شو»،    اضتی «ر

  ی . ضرر یشو م  نهی آ  صورتنیادر   ،یبر درم جان سالم به  صورت ن یدرا  ،ی دیکش  ارانه ی و درد هش  یرا باز کرد 

  که:   دیگو بدبخت کند. م برد شما را نم  ذهنمن   عنی ی. جان بر»ی«جان بر   خورد، هم به تو نم 

  مسِت مدام   یا کنارِ بام  بر 
  فرود آ، والسالم  ای نیبنش پست
  ) ٢١۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .  ن ییپا ای ب ای . برو، برو عقب میافت م  میکنار بام دار از

  یگر چو که از جا برو  ،یاقاف نه که تو
  ی ز ی گر ز شن بر  ،یازرِ صاف نه تو

  ) ٢٨٧٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  شدن  ده ی : شست، بر شن
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  ا یکوه قاف    نیا  صورتنیدرا  ،ی زیاصطالح از باد حوادث مثل کاه برکه اگر از، به   دیگو ما. م  میهم داشت  نیا

که؟    دیدان م  م، یاست که، ما قرار است کوه قاف بشو  . کوه قاف کس یهنوز کوه نشد   ،ست ین  ی اریهش   انباشتگ

خداوند است. اگر مثل کاه از جا    تینهای ب  بهنماد زنده شدن ما    مرغی . سمیبشو  مرغی بعد س  م،یکوه قاف بشو

  .  ستیحتماً زر خالص ن   ،ی زیو صاف شدن بر یزیهنوز. اگر از شستن بر  یپس کوه قاف نشد  ،ی رو م

  :  طورن یهم  و

  با شاه زدیجهان زَهره ندارد که ست چون
ه که تو با شاه جهان نَست اللَّـه   ی زیاللـَّ

  ) ٢٨۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ا ی با شاه    تواند ما، نم  ذهناز جمله من   دهد که فرم دارد، ذهن ما نشان م  یز یجهان هرچ  نیکه در ا  میدان م

  .  مینکن  زهیخدا ست    عنیلحظه با شاه  نیما هم با مقاومت به اتفاق ا  میمواظب باش دی. بازدیخداوند بست

  دوباره به غزلمان.   میبرگشت

  اتم یجام ح  که ده  ،ییمرا جانِ بقا تو
  رم ینام فق  که نه ییمرا گنج عطا تو

  
  بس کن، هله بس کن، کم آواِز جرس کن  هله
  رم یقلمم من، نه صر  م،یکهم من، نه صدا که

  
  فَعالتُن فَعالتُن فَعالتُن   فَعالتُن

  رمی و مزن دم ز شهنشاه شه یگوم  همه
  ) ١۶١٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  قلم  یصدا  ، قلم ن  ی: آوار یصر 

  

  ی جان بقا   م،یشو با آن آشنا م   م،یکن م   دایشده ما آن را پگشوده   یفضا  نیا  قیکه از طر  زندگ   یکه ا   دیگو م 

  ق ی از طر  جانِ باق   نیآفل که در مرکزم هستند. و هرچه ما به ا  یزها یچ   نینه ا  ،من که جاودانه بشوم تو هست

آفل   یزها یاست، نه چ   . زندگمیریگ از او م  یترش یب  اتیشرابِ ح   ای جام    م،یشوتر م شده زندهگشوده   یفضا 

  .دهد کننده مجام زنده  دهد، م  اتی که به ما جام ح
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خداوند    یگنج عطا   نیبله ا  دهد، که جهان به ما م  ستین  ییزهایچ  نیا  دهد، ما که خداوند م  ییگنج عطا  و

  ر ی. فقگذارد م  رینداشته باشد. و خداوند اسم ما را فق   یا دگ یهمان   چیکه مرکز ما ه  شود به ما داده م   موقع

شدم و   ریپس هرموقع من فق   رم»،ینام فق  نه  که  ییارد. «تو مرا گنج عطاند  دگیاست که مرکزش همان  انسان

در مرکز من خواهد بود، مال من    کن که تو به من عطا م  گنج   رون،یب  ختمیرا جارو کردم ر  ها دگی همان  نیا

  خواهد بود.  

در    دگینداشتن همان   عنیفقر    میدان ماست. م  تی جانِ بقا و گنج حضور هردو با هم هستند و فقر هم خاص  پس

ابن   لیابن قل  ری. درید  م یعنوان «من»، «من» نداربه  میبلند شو  میتوان است که ما نم   مرکز، معادل حالت

  . شود در ما؛ نم دیایباال ب من   یبنند که  توانندنم  ی . مردم ما را تحرلیقل

که   ییهاحرف  نیبا ذهنت حرف نزن، اَنصتوا کن. و ا ری د عن یبس کن»،  : «هله بس کن، هلهدیگو اآلن م  خب

زنده نشو  میزن ما م زندگ  میاگر  زنگولۀ گردن شتر است    ، به  ا   واناتی ح  ایآواز  زنگوله    نیمثل خر است که 

صدا   به  زنگ را  نیا  عنیاست.    ی اریزنگ هش  ایآواز زنگوله    نیما، ا  میزن حرف م   همهن ی. پس اانداختند م

ا  اور،یدرن   ت یکه چقدر ما به حرف زدن اهم  دینیب است. م   معنیها بحرف   نیتو برو دنبال گنج، جانِ بقا، 

 ه ی شب  نیا  دیگو . ممیاز جنس حرف هست  کهنیا  ی. چرا؟ برامیده ها واکنش نشان مچقدر به حرف   م،یده م

  زنگ است.  یصدا

   عنوان انباشتگ. ما به میستی ما انعکاس صدا ن م،یکه ما کوه هست م؟ینده  تیمثال ما به حرف اصال اهم شود م

نه    م ی. ما کوه هستکند م  انی خودش را ب  آورد،  را در آن به صدا درم   ش یندا  که زندگ   می هست   کوه  ی حضور،  

قلم؛    یصدا   عنی  ر»یکاغذ. «صر  یقلم رو  ریرج یج   یدر دست خداوند، نه صدا  میانعکاس صدا. و ما قلم هست

و انعکاس    کند م   ه یقلم تشب  یحرف زدن ما را به صدا   نیکاغذ. پس بنابرا  ی رو   کش قلم م   یصدا   ، قلم ن  یآوا

  . کند م  هی صدا در کوه تشب

است. «فَعالتُن فَعالتُن    معنیب  زند م  ذهنکه من   ییهااست. حرف   هیفقط قاف  هانیکه ا   دیگو م  نیی پا  تیدر ب  و

   اگر ما حرف   عن یندارد.    دهیفا  چیشعر بو، ه   ای حرف بزن، جمله بساز    ه   ه،یقاف   ه  عن یفَعالتُن فَعالتُن»،  

است؛   ذهنحرف، حرف من   نیدر آن، ا  زدیآن، عشقش را بر  در  زدینزده باشد که خردش را بر  که زندگ  میبزن

  ندارد.   یاده یفا چ یجز درد ه ب،یداشته باشد، جز تخر هی و قافول

از خدا حرف    عنیحرف بزن، باشد، اما از «شاهنشاه» حرف نزن،    گو، «فَعالتُن فَعالتُن فَعالتُن فَعالتُن»، همه م 

و خداوند    ی آور و حرف درم   صورت فُرمرا به  نیا  ،از خدا حرف بزن  ، حرف بزن  اگر از زندگ   کهنیا  ینزن. برا
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ما   م،یاخدا گرفته  یجا را به  هانیا م،یاشده دهیهمان  با آن می دار اکه م ییباورها همهنی. پس ادیآ به حرف درنم

  .  رم»یباشد، حرف بزن، «مزن دم ز شهنشاه شه  »،ی گو ! «همه ممیپرست هستبت

  :افتد م  ادمانی  تیب نیقلم در دست خداوند، ا دیگو م  . وقتیاز مثنو   خوانم م  تانیبرا تیب چندتا

  روز و شب   ایاز احوالِ دن خفته
  رب  بِیقلم در پنجه تقل چون
  ) ٣٩٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  واژگونه کردن  دن، ی : برگردانبی تقل

  

بچرخانم    توانم قلم دست من است، من م  نیرب». ا  بِیقلم در دست تقل   «چون  روز و شب»،  ایاز احوالِ دن  «خفته

  من است.  بِ»ی«پنجه تقل ای . قلم اآلن در دستِ سمیبنو

است، احوال    ذهناحوال من   ا،یصفر بشود. و احوال دن   ذهنمن   کهی طوربه  میبشو  دگ یاز همان  یعار   دیهم با  ما

  دادها یرو  نیقدر ما به اآن  ذهنبا من   البته ما  آورد،وجود م به  را زندگ   دادهایرو  میدان . ما مدادهاستیرو

  افتاد؟!  اتفاق چه  میاخبار هست  دین یاش دنبال بب که همه  میده م  تیاهم

و    فَکان» و خرد زندگ «قضا و کن   لۀ یوساتفاقات به   نی ا  د یکه با  دیگو نم  کسچیه   کس، چیه   باًیتقر  کس، چیه

زندگ بافتدیب  عشق  زندگ   می بن  عمل  م،یبن  یفکر  دی.  خرد  با خشممان،    زدیبر  که  ما  نباشد.  دردناک  تا 

  .میده ت م یاخبار اهم  نیو به ا میکن اخبار درست م  جاناتمانیترسمان، ه 

مهم    ست،یلحظه مهم ن  نیاتفاق ا  میی گو همان است که م  نیخفته، ا  دادهایاز احوال رو  انسان واقع   دیگو م  ول

  به فکر و عملمان.  زدیبر  شده عشق و خرد زندگگشوده  یفضا  نیاست و از ا ییفضاگشا

  روز و شب»،  ا ی. «خفته از احوالِ دنمیبشو دهیهمان مان ی هابا حرف  م،یسرهم حرف بزنپشت ه  دینبا پس

پس    سد،ینوخداوند مثل قلم ما را گرفته، دل ما را گرفته دارد با آن م  عنیرب».    بِی«قلم در پنجه تقل  مانند

  باشد.   نهی آ دیدل ما با

  : تیدوب نیا طورن یهم  و

  از آن   دم هست یا ییگو هرچه
  بدان  ،بر او بست  ر ید پردۀ
  ) ۴٧٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ادراکِ آن، قال است و حال  آفتِ
  محال است و محال به خون شُستن،  خون

    )۴٧٢٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی گو صورت حرف مبه  ،ییگو صورت فُرم مچون به   ،ییهرچه از خداوند بو  »،«دم هست  ،ذهندم من   یا   عنی

  د ی از زنده شدن به او هست، ما با  ر یخداوند غ فی . توصیبند بر آن م   ر یپردۀ د  ی   ،ی شو م  ده یو با آن همان

  ر یپردۀ د  ی از آن،    م یزن«از آن» که ما دم م  ، ذهنندم م   ی ا   »،دم هست   ی ا  یی. «هرچه گو میبه او زنده بشو

  . میبند بر او م

  یی هاحرف    ی  م،یکن م  دای حال پ  میزن آن است. ما حرف م  یهاحرف زدن و حال   نیآفت ادراک خداوند، ا  و

  ی ز یچ  ی  م،یهست   ذهناش دنبال حال و قال مناست. همه   ذهنحال، حال من   نیحالمان خوب است. ا  میزن م

  است.  موقت من خوشحال بشوم. ول دییبو

حاِل شفت  آفت آن  داشت   زیانگادراک  اآلن  م  م یکه  را  حال   زنده   م،یکرد صحبتش  و  قال  خداوند،  به  شدن 

با حرف زدن،    ، جسم  یاری با هش  عنی  د،یخون را به خون بشور  دیتوان شما نم  ن یاست. پس بنابرا  ذهنمن 

به شما کم کند، به شما ثابت کند،    ندگ خودِ ز  ، فضا را باز کن  د ی. بایببر  ن یقال و حال را از ب  نیا  توان نم

  .  خورد درد نمبه  ذهنحال و قال من  نینشان بدهد که ا

خوب    ام ذهنحال من  خواهم اش مهستم؟ همه   ام ذهنال حال و قال من من دنب   ایآ  دیاز خودتان سؤال کن  شما 

  اد یز  رد،یذره ساده ب   یخوب بشود؟    ذهنکه حال من   د یکن م  واقعًا قال   د،یخوان باشد! شما شعر موالنا را م

شدن به او برنامه زنده    نیقصد ا   د؟یشو زنده م  دیاو دار  بهواقعاً    دیکن نَه، فضا را باز م  کهنیا  ای  رد؟یسخت نگ

  .شما را خوب کند   ذهنکه حال من  م یستین نیاست. ما دنبال قال و حال ا

  ی طلبهیجز که قاف نداد غم  حقم
  بهِر شعر و از آن هم خالص داد مرا  ز

  
شعر را چو شعِر کهن  نیو پاره کن ا ر یب  

  ز حرف و باد و هوا   فارغست معان  که
  ) ٢٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  ه یبه قاف  م،ی حرف بزنم، شعر بو  خواهم م   ه  ،ی طلبه ی قاف  نیبه من نداد جز ا  یریکه خداوند، غم د  دیگو م

  م یی که نگو  م، یشاءاله باز کن فضا را باز کرد موالنا، ما هم ان   شعر گفتن. اما خوشبختانه وقت  یبذارم، برا

! «از آن هم خالص داد  میگو شعر م  ای   کنم م  چه خوب سخنران  زنند، همه دست م  زنم، چقدر خوب حرف م

  مرا». 

همان    نیا  »،که «معان   نیا  یها را پاره کن، براحرف   نی اشعار را پاره کن، ا  نیرا پاره کن، ا  هان یا  ریب  دیگو م

  هم بود. تیهست که اول ب معان 

  عشق برآمد  علَم پسِ کوه معان ز
  رم ی علمدار برآمد، برهاند ز زح چو

  ) ١۶١٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : رنج، درد ر یزح

  

ا  دیگو هم م   جا آن ا  دیآ شده مگشوده   ی فضا   نیاز  دل ما، از ا  کهن ی«برآمد علمدار»، مثل  از  آسمان    نیباال، 

  .میشو م  تینهای درواقع ما آسمان ب عنیباال،  دیآ م

معان  کهن یا  یدور. برا  ندازی ها را، همه را پاره کن، بنوشته   نیها را، احرف   نیشعر را، ا  نیو پاره کن ا  ریب    از

  . فارغ است معان هان یصوت و ا ها،نیفشار هوا که در دهن ما و چرخش زبان و ا دانم حرف و نم 

است،    یما جد  یچه حرف زدن برا  دینیب زدن ندارد که. م   به حرف   عشق بستگ  ت،ییجنس خدا  ، یار یهش

.  دیگو م  ییزهایچ   ی  چرخد زبان م  کند، م  رییاست. نه، حرف چه است؟ فشار هوا تغ  یما جد  ینوشته برا

  ز حرف و باد و هوا». بله مشخص است.  «که فارغست معان

از    ،یاز مثنو   یاقصه   یهنوز وقت هست. هفتۀ گذشته    م،ی صحبت کن  یبه مثنو راجع   کم   ی   دیاجازه بده  اما

  .میرا بخوان اشه یکه بق کنم م یادآور یشما  ی از آن را برا ییهاو قسمت  میدفتر چهارم خواند

را دنبال   جوان  ی   ،یاداروغه   ای گزمه    یچالش که درواقع    یاتفاق بد،    ی  دیفرمود  که مالحظه   طور ن یهم   و

  جا است.متوجه شد که معشوقش آن   ، باغ   ی چالش پناه برد به    نیاز ا  و فکر کرده بود دزد است. وقت   کرد م

اتفاقات بد به ما فشار    ها،ی مرادیب  م؛یپندار کمال دار  م،یدار  ذهنمن   که وقت  دیبه ما بو   خواهد موالنا م  و

  .  مینیب شده که باغ معشوق است مگشوده   یخودمان را در فضا  میکن باالخره ما فضا را باز م آورد، م
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باز هم عقل   مدت کوتاه  ی پس از    خوشحال شد البته، ول  ل یخ  د،یمعشوق را د  که جوان وقت  میدید  و

و عدم طلب. و    ییوفایبه ب  می نیب و بعداً م  یادبیشد و شروع کرد به ب  ره یچ  اشذهنو نظم من   اشذهنمن 

  ها ت یب نیا ،جهان ن یا یهاهدف  زد م مثال ایاست و   شدن به زندگ که حاال اگر منظور ما زنده  دیگو مموالنا 

  را آورد. 

  در بستندش و، آن درپرست  باز
  ست پا شدهآتش دیهمان اُم بر 

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

  درآمد خوش در آن باغ آن جوان  چون
  فرو شُد پا به گنجش ناگهان  خود

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

  سبب  زدانیعسس را ساخته  مر 
  او دود در باغ، شب  میز ب تا

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

  درِ مقصود است.  گشوده شدنِ  دوارِ ی که مراقب و ام کس  عنی: پرستندۀ در،  درپرست
  زرو ی: شتابان و ت پاآتش 

  : شبرد، گزمه عسس

  

. بندند دوباره در را م   ول  م، یبا معشوق مالقات کن   میو مرکز را عدم کن  میکن  ییکه ممن است فضاگشا  دیگو م

  دن» ی«فهم  را، ول  زهایچ  نی ا  میما بفهم   دیکه اول با  دین یب انسان. و م  یذهن ما است برا  نی نظر من همو «در» به 

 دیگو م  ستادهیکنار استخر ا دهد، م  ادی شنا  جوان ی شنا به  یمرب  ی کهنی. درست مثل استین ییهدف غا

   ول   ،کن م   یطور را آن   تی قورباغه است و پاها  یشنا   نیا  ، کن م  ی طورن یرا ا  تیهادر استخر دست   یرو م

  ن یرا تمر  هانیاش اهمه   ستدیکنار استخر با  تواند است. نم  یچجور   ندی کند، بب  نی را تمر  نیبپرد استخر ا  دیبا

  .دیآ م  شیپ استخر، مشالت دیپر کهن یبپرد استخر. و اما بعد از ا دیکار را بند، با نیهوا ا درکند و 

  ی چجور   زهایچ  نیتجربۀ ا  نیا  می نیاستخر و بب  میعمال بپر  دیبا  م،یخوان را که م   زهایچ  نیا  م،یفهم هم که م   ما

«در»    دن یپس فهم  م، ی فقط بفهم  م،یکن  و معن   میبخوان  م، یکن  معن   و ه   میرا بخوان  ها ن یفقط ا  میتوان است؟! نم
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به     عنی  م،یشو پا» م باشد، ما در ذهنمان «آتش   رطش  پرستدن ی. اگر فهمستیشرط ن  پرستدن یاست و فهم

  . می رس نم  ول  م،یبه معشوق برس  میخواه  م  ه م،یکن سرعت فکر مبه م، یافت عجله م

بعدش اشتباه کرد. ما    اتفاق بد، ول  یجوان درست است که به باغ افتاد دراثر    نیکه ا  دیگو موالنا م  خالصه

  . مینک  جوان؟ که ما هم همان اشتباه را م نیچه اشتباه کرده ا  مینی بب م یخواه م

  د ی جا دمعشوقش آن   میوارد باغ شد که گفت   که «چون درآمد خوش در آن باغ آن جوان»، وقت  دیگو دارد م  پس

 د یبا  م یگفت  سالده   ، سالنُه   ، سالاز ابتدا تا هشت   می سال هم گفت  سال بود که دنبالش بود. هشت   که هشت 

  معشوق.  یبرا دیبساز  نهیآ  دیکه شما با گفت م . که امروز میبا خداوند مالقات کن  عن ی م،یما به حضور برس

کدر بشود و    ل یما خ  نۀیآ  نی ا  گذارند زنده باشند، نم  پدر و مادر ما عاشق باشند، واقعاً به زندگ   میاگر گفت  و

   چراغ زندگ   ن یا  گذارند و نم   نند یب را در ما م  اش زندگ زنگ بزند که بعدًا درست کردنش مشل باشد. همه 

انسان   سالنه   ، سالمشل باشد. در هشت  شکردن  دا یدر ما چنان خاموش بشود که بعداً پ   و حس زندگ

  به حضور برسد.  ارانهیدوباره هش  تواند م

  چه است   ییفضاگشا ها،نیحضور چه است و ا  نیکه ا دی فهم عن یبه گنج خورد.  شی باغ درآمد، پا وقت خالصه

 ن یکه، به خودش گفت که واقعاً اتفاق بد، عسس، سبب شد که من به ا دیشدن با معشوق چه است. و د یو 

به    زدیبر  ایبه باغ، بدود به باغ    بپردسبب» تا از ترس او، شبِ ذهن    زدانیمعشوق برسم. «مر عسس را ساخته  

  :شود وارد باغ م باغ. خب بعد وقت 

  آن معشوقه را او با چراغ  ندیب
  باغ  یِدر جو یانگشتر  طالبِ

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

  از ذوق آن نََفس  کردم  نیقر  پس
  آن عسس   یِحق، دعا یِثنا با

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

. دیآ م   شیپ  نیا  ماتی جهان دراثر نامال  نیمعموال در ا  د،یکن مرکز را عدم م   بار وقت   نیاول  یکه شما برا  دینیب م

ا کم است اگر هم   لیاآلن خ  یز یچون چکه هم  میما بزرگ بشو  خانوادۀ عشق  یدر    کهنیعرض کردم مر 

ها،  و مادرانشان، مادربزرگ   شوند موالنا آشنا م  با از اول    هان یا  م،یاآلن کودکان عشق ما دار  دیشا  ایهست.  
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توج  ا  ان یه کردند که واقعاً جراآلن  و  اکنند ها کار م با بچه  هان یچه هست  ول  میرا بذار  هان ی.  اکثر    کنار، 

  شان بدهند. آن عشق را به بچۀ توانند دارند، نم  ذهنها که پدر و مادر واقعاً با من خانواده

  مان یاصطالح حضرت سل به  یِ که معشوقه با چراغ دنبال انگشتر  ندیب به باغ، م  شود شخص وارد م  نیا  پس

خداوند در   عن یعاشق.  نیحضور هست، بند به انگشت ا ی انگشتر نیهست، درواقع ا ی هست، دنبال انگشتر

. میبشو  لیاو تبد  تینهایبه ب  ای  میشاه بشو  ای  میبشو  مانیکم کند ما سل  خواهد شده دائمًا مگشوده   یفضا 

  بردد. میاست، اگر بذار ی انگشتر نیدنبال ا

  یِ : «با ثنا دینی. مهم است که ببکرد عسس هم م  یدعا  کرد، حق را م  یثنا   بعد هم واقعًا وقت  تیحاال ب  ،ول

  آن عسس».   یحق، دعا 

که هر    م ییگو م  م،یشد  ی که با خدا    م ینیب م  م،یکنما فضا را باز م   وقت   د، یاول به معشوقش رس   وقت  عنی

  بد بود. لی بود، درست است که ظاهرش خ یشد واقعاً چه اتفاق خوب نیکه باعث ا اتفاق

«پس    دیگو م  ن یهم  ی. برام یکن آن عسس هم م   یحق، دعا   یمرکز عدم را با ثنا   نیا   م یکن م   اگر قدرشناس  پس

  حال ن ی معشوق در ما، ما درع  یها ت یدرواقع ظهور خاص  ،نندگ یاز ذوق»، از ذوق عشق و ذوق آفر  کرد م  نیقر

  . درست است؟ میکن آن عسس هم م  یدعا م،یکن حق م ی که ثنا

مهم    ات یاب  ن یبه ذهن. ا  میگرد دوباره برم  شود،  آن عسس هم قطع م  یحق قطع بشود، دعا   ی ثنا   نیاگر ا  اما 

  . کنم بودند دارم تکرار م

چشم، توخود بربند ز آن خوش چشم  
  کن چشم از عشّاقِ او  تیعار

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

چشم و نظر ت یازو کن عار بل  
  او نگر یِز چشم او به رو پس

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

  و مالل  یری ز س منیا یشو تا
  ذواْلجالل  نی: کاَن اله لَه ز گفت

  ) ٧٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  است.  ق یمعشوق حق  به معن نجای در ا   نادل،ی و ب ورده ی : عارفان دچشمخوش 
   دلتنگ  ،ی ر یس: دل یر یس

  

. بعد  میمثل موالنا قرض کن   ییهاو چشم از آدم   میببند  دیرا با  ذهنچشم من  نیجا به ما گفت که ما ادر آن  و

سبب بشود چشم از خود او،    ها نیا  د یبا  م،یکن چشم از موالنا و بزرگان قرض مگفت نه، اول درست است که  

اصطالح و مالل» به  یریکه شما را از «س  ست گ چشم زند  نی. فقط انی و با آن بب  خدا، قرض کن  ،خود زندگ  عنی

  . دهد نجات م

  .  کنم م ی ادآور یمطالب مهم را  دارم

را   هات یعاشق وارد باغ شد آن وضع  نیا  د؟یکن . توجه م نیکه نبست ا  چشم، تو»خود بربند ز آن خوش  «چشم

را    ذهنموالنا. چشم من   کند م  ی ادآوری را    نیخورد که دارد هم   چه گول   دانم بعداً نم   هم، ول  د یفهم  د،ید

  کن چشم از عشّاقِ او».  تی«عار  ر،یب  قرضاز عشاق او  توان تو و اگر نم ن یبربند، بذار با چشم او بب

او به رو   تیچشم و نظر»، باالخره از خداوند چشم و نظر را عار  تیازو کن عار  «بل او نگر»،    یِکن. «پس ز چشم

  کار را نکرد.  نیشخص ا نیآهان! ا

  ن یمن هم کم کنم. کمش ا  د یبو  امده ی را شاه کند، ن  نیکه ا  گردد م  یدنبال انگشتر   ده ید  ،ده یرا د  معشوق 

.  گذارد که نم   می نیب کنار. م  گذاشت کنار، فکر خودش را م   گذاشت نظم خودش را م   زد، حرف نم  چیبود که ه

! «پس ز چشم  میکن   ی بازعشق  ای حاال ب دیگو م ند،یب تنها با چشم معشوق نمنه  یادبی از ب  ی بعد  ی هادر قسمت 

  او نگر» خب؟   یِاو به رو 

  د ی بو  خواهد و مالل». م   یر ی«از س  ، یبشو   منیا  ، یآمن بشو  ا یبه تو نرسد    ی طراصطالح ختا به   من»،یا  ی شو  «تا

  ده یمن با پول همان دییگو م  ذهن. شما با چشم من آورد و مالل م  یریس  ذهنچشم من عن یکه از چشم خود، 

شما را عاشقش کرده بعد   ، ذهنرا که من   یزیچ . هریشو م   ریشد س   ادیز  ل یپولت خ  مدت  یبعد از    شوم، م

  .دیآ و مالل م  ی شو م ر یس مدت  یاز 

م  ها  لیخ معتاد  آن   ز یچچ یه  رید  شوند که  زندگ به  همه دهدنم    خوش   عنی  دهد، نم  ها  ما    ز یچ.  دارند، 

 کهن ی. اول نداشت بعد از اردیب   زندگ  تواند نم   ز یچچیاز ه   کهن یا  ی ؟! برامعتاد شده  آدم چرا رفته   نیا  مییگو م

  مهم است.  نی. ادیآ و مالل» م  یر ی«س  رد؟یب  خوش  یز یچ ه از چ ریدالر دارد، د هاون ی لیرا دارد، م   زیچهمه 

   عن یاو هستم.    یمن باشد، من برا  یبرا  گفته که هرکس  نیهم  یذوالْجالل»، برا  نیگفته «گفت کانَ اله لَه ز  پس

اآلن من    مییکه ما بو  اول خدا بردارد. خداوند به ما شعور داده  دیی. شما نگومیقدم را بردار  نیا  دیاول ما با
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تو هستم، پس   یمن هم برا  د یگو خدا هستم، خدا هم م  ی برا  کنم فضا را باز م  ستم،ین  رونیجسم ب  ی  یبرا

  .می ره و مالل» ما م یر یاز «س

نم»   هلَه» كاَن ل هكانَ ال  

  اوست»  یبرا زیخدا باشد، خدا ن  یکه برا «هر

  ) ثی(حد

  گفته:  و .میارا خوانده  هانیا

او من باشم و، دست و دلش  چشم  
  مقْبِلش   هایرهد از مدبِر  تا

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

  ل یست، چون شد او دل چه مروه  هر 
  لیاست و خل بیمحبوبت، حب  یِسو

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

   : شقاوت و بدبخت یمدبِر 
  خوشبخت  ، یز ی: روکننده به چ مقبِل

  

  . میهم خواند تیدو ب نیا

چشم خودش را، با خودش    جاعاشق رفته آن   نیاست که چشم شما من باشم. ا  نی ، ادب اگفته   خداوند   ،گفته 

وجود  به   ذهنکه من   ها بدبخت  ن یچشم انسان من باشم و دست و دلش تا از ا عنی . «چشم او من باشم»،  برده

  به من برهد.  آورد که رو م هرکس آورد، م

کند،    تیمحبوبمان هدا  یِسوکه بد است، مروه است اگر ما را به  یزیکه هرچ   دی گو م  یبعد  تیاآلن در ب  و

  م؟ یهم خواند نیماست. ا  دوست صورتنیدرا

  :کنم م  یآوراد ی  را تیسه ب نیا بعد

  ش یبه حق از درد و ن  نالدم بنده
  ش یاز رنج خو کند م  تیشا صد

  ) ٩١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  که: آخر رنج و درد  دی گو هم حق
  کنان و راست کرد تو را البه مر 

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

  کن کت زند   گله زآن نعمت نیا
  درِ ما، دور و مطرودت کند  از

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

  ی التماس، زار  ، : درخواست همراه با فروتن البه
  : که تو را کت

  شده  کرده شده، دور  : رانده مطرود

  

به خدا.    کنند ها دراثر اتفاقات بد است که رو مانسان  م،ی ندار  که چون فعال ما خانوادۀ عشق  دیبو  خواهد م

رنج    نیکه باالخره ا  دیگودرد دارد و خداوند م   قدرنیکه ا  کند م  تیو شا  شیاز درد و ن  نالد بنده م  دیگو و م

  آورد.   استکرد و به راه ر  کنانو درد بود که تو را البه 

گله را از   نی. ارفت و حرام بودن و سرکش بودن را م  ذهن از من نکن، چون تو راه من   کن گله را م  نیا  شما

  . یو مغرور شد  یبن که من به تو دادم و تو براساس آن پندارِ کمال درست کرد آن نعمت

  کن کت زند   گله زآن نعمت نیا
  درِ ما، دور و مطرودت کند  از

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

  اوقات:  ترش یکنم که ب  یادآوریکه  خوانم را من م  اتیاب نیا

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

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

  لشر   شروِیپ آهنگ، ش ی : پقَالووز

  

در جامعۀ    م،یبزرگ نشد  جامعۀ عشق   ی ما در    کهنیا  یبرا  رساند، هست که ما را به معشوق م  یمرادیب

  ت یشما را هدا  تواند درد دارد، در گردش است، پس درد م   یاد یمقدار ز  جه ی. درنتمیخردورز هم بزرگ نشد
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کرد، شما خداوند را مالقات    تیاگر هدا  دیگو هم م  جان یکه ا  طورن یخداوند. و هم یِسوعاشق به   نیکند مثل ا

  :دی گو م  نیهم  یکنار. بعد برا   دیرا بذار تان ذهنو نظم من  دیمؤدب باش د یبا د،یکرد

  توست یهر عدو دارو  قتی حق  در
  توست یِو نافع و دِلجو ایمیک 

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

  خَال در   یز یازو اندر گر  که
  از لطفِ خدا  ییجو استعانت

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

  دوستانت دشمنند قتی حق  در
  ز حضرت دور و مشغولت کنند  که

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

  گاه : خلوت، خلوت خَال
  کم  ، یاریخواستن،   یاری: استعانَت

  

ماست. چرا؟    یدارو    هر دشمن  قتیدرحق   دیگو از لطفِ خدا». م  یی«استعانت جودر خَال»،    یزی«ازو اندر گر   تا

  در «خَال».  میزیگر از او، م اط یاحت  ایو ما از ترس او  زند دشمن به ما ضرر م

به    میزیگر اتفاق بد م   ای از دشمن     عنی ماست. که از او،    کنندۀ یی رساننده و دلجوو نفع  کنندهل یتبد  عنی  ای می ک

  .  میطلب  م  یار یشده از لطف خدا ما شده و آسمان گشوده گشوده  ی فضا نیشده، و در اگشوده   یفضا ایخَال  نیا

  ی زد یما را از بارگاه ا  هانیما، دشمن ما هستند. چون ا  ذهنمن   یهادوست   م،یدار   ذهنمن   وقت  قتیدرحق 

  . می و به او برس  میکن ییفضاگشااصطالح ما به  گذارند نم  عن ی کنند، مشغول م

 زنند  به ما لطمه نم ل یهم دوستانمان خ از طرف  م،یرس نم ییجاکه به  ذهنو اشتغال به من  ذهنمن   قیطر از

  . کنند دشمنان ما هستند که به ما کم م نی. پس بنابرامیبر و ما از دست دوستانمان به خداوند پناه نم 

انتخاب    ییما توانا  میدهدر همان اول نشان م   نیهم  ی باشد. برا  یطور نیا  دینبا  باشد؟ نه،   یطور نیا  دیبا  ایآ

از حضور و    ریدو درآوردن هم   ییهم و کارافزاضرر زدن به   یجا به   م،یموالنا را بخوان  نیمان ا. اگر همۀ میدار
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  ه ی را به صبر و به خداوند توص  ریدما هم   میتوان م  م،ین ک   تیحضور را تقو  میتوان ما م  ر،یدخشم در هم   جادیا

  باشد.  یطوراگر آن م،یکن ییو راهنما می کن

 ن ی خشم یهاآدم نی. ااوردی را از حضور درب رید یباشد، محال است که  گشا و از جنس زندگفضا  هرکس

  . خالصه: آورند را باال م شان ذهنو من  دارند اصطالح به واکنش وامها را به هستند که آدم ذهن یهاو من 

کرکم ف  ف  «اُذْکرن   .» الْمَ اعل  اْلَخَ اَذْ

  کنم.»  ادی تا شما را در مأل اَعل  دیکن ادیدر خلوت  «مرا

  ) ثی(حد

  : میرا هم داشت  نیا

ءَّخا»  ا دُوضٍ ععبل مهضعذٍ بئموي «.ينتَّقالْم  

  .» شانیمر پرواپ  رندیدی) دوستان، دشمن زیآن روز (رستاخ «در

  ) ۶٧  ۀی)، آ۴٣سورۀ زخرف( م،ی(قرآن کر

  که:  دیگو . اما مکنم م  یادآور ی فقط

  ده  اریو مالشِ بس ز یو ت تلخ
  و با فَرِه  فی شود پاک و لط تا

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

  ار یع یرضا ده ا تان نم ور
  اریاختیخدا رنجت دهد ب گر 

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

  شماست  ِریدوست تطه یِبال  که
شماست  ِری تدب یِاو باال علم  
  ) ١٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و عظمت   ی: شأن و شوکت و شوه، بزرگوار فَرِه

  



ۀ  برنامه             Program #942                                              ۹۴۲مشار

  75صفحه: 

  یی فضاگشا  د، یو شما صبر کن   فتدیاتفاقات بد ب  ز»ی«تلخ و ت  د یبا  م،یما پندار کمال دار   وقت  شود معلوم م   پس

.  زندگ  شیکند پ دایو باشوه بشود، اعتبار پ فیرا تا پاک و لط ذهنمن   نیا دیمثل آن پوست بماالن ه  د،ی کن

مرد! اگر خدا  جوان  یا  صورت ن یدرا  »،تان «ور نم  ، به خودت  بده  توان نم   ار یو مالش بس  زیاما اگر تلخ و ت 

  تو فضا را باز کن و «رضا ده». دهد، به تو درد م  تو که تو انتخاب بن اریبدون اخت 

پ  نیا ا  ست غام یهمان  م  نیکه  ادیآلحظه  داد، علتش  به شما درد  اگر خداوند  است که شما    نی. پس شما 

و   غامیپ نیبه ا دیاحترام بذار و  د یباش راض  د،ی فضا را باز کن د یکند، با نه یشما را آ  خواهد  م  د،یدار دگ یهمان 

و علم    د،یو فضا را باز کن دی شماست اگر صبر کن  دۀکننخداوند، دوست، پاک   یبال کهن یا ی. برادیفضا را باز کن 

  ماست.    ذهنمن نی هم ریتدب یباال  کند، فکان کار ماو که با قضا و کن 

 م یگرد ما دوباره برم   ،ییبا خداوند و فضاگشا  داریپس از د   که حت  میدی. اما، پس حاال فهم میدرا هم خوان  نیا

م  میکنم  یادبیب مجبور  دوباره  ذهن.  ه    زندگ   شود به  واقعاً  بود که  حواسمان  ما  اگر  بدهد.  درد  ما     به 

ا  کند،  م  ی سپر  دخداون  د یگو که از آن به بعد م  میکه خواند   م یبن  یی فضاگشا کار را بند که    نیاگر بتواند 

  .  میشعرش را هم خواند

و .  میکن  یدور   عنی  می احتراز کن  اریبسار یخشم، بس  نیاز ا  دیکه ما با  د،یگو به خشم م هم راجع   یمطلب  ی   اما

  بود:  تیسه ب نیآن ا

  ارسریهش   یرا  س یع گفت
  تر؟ز جمله صعب در هست ستیچ

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

  تر خشم خدا جان صعب  ی: اگفتش
  لرزد چو ما  از آن دوزخ هم  که

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

  بود امان؟ خشم خدا چه ن ی: ازگفت
  اندر زمان  شی: ترِک خشم خوگفت

  ) ١١۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ن یچه هست؟ بدتر  زیچ  نیترکه در جهان مشل   پرسد م   سیبود، از ع  در سرش  ی زدیکه خرد ا  کس  ی  پس

مثل   لرزد خشم خداست، که دوزخ، جهنم از آن م   زیچ   نیترچالش و سخت   نیکه بدتر  دیگو چالش چه هست؟ م 

خشم خدا، امان چه    نیکه از ا  پرسد است و م  ز یچ  نی پندار کمال، همراه با خشم، بدتر  نیا  نیما. پس بنابرا

  .  خشمت را ترک کن  ، هست ن یخشم یمتوجه شد  کهن ی هم دیگو است؟ م

  ، خشمت را فرو بنشان   ییجا   ی  یهرچه زودتر برو   دیبا   ،یشد   نیکه شما اگر خشم   میفهم را م   نیا  حداقل

اگر شما هنوز    میگرفت   جهیبود که نت   تیسه ب  نیهم از ا نی. اکن چون خراب م  ، فکر و عمل نکن  چ یه  ، نیبنش

 م  نیخشم م یادبیب د،یشو ادبیب ان ی. ما اآلن در جردیکنمی عاشق هست نیا ی .  

   ذهنرها کردن نظم من   عن یاست، درواقع ادب    ذهنرها کردن نظم من   میرا که گفت  یادبیعاشق ب  نیا  حاال

حال است  خوش  لیکه خ   همان موقع   کند، که ثنا م   همان موقع   کند، لحظه م  ی.  کند کار را نم   نیبود، که ا

او قرار    اری واقعاً خودت را در اخت  عن یهم     دگ. و ثنا کردن هم به زنکند به آن عسس و ثنا م  کند و دعا م 

  . ده م

جوان که    . و وقت دهد م  حی اآلن موالنا خودش توض  کهنیاتوست، کما   اریمن در اخت   که تمام زندگ   ییگو م  عنی

  خوانم،  م تانیکه برا  آورد را م  تیسه ب  نیکه خشم هم جزوش است، بعد از آن ا  کند م  یادبینماد ماست، ب

  .  یادآور ی  یفقط برا

  که:  دیگو م

  مرد آن ساده دی بد شیتنها چونکه
  او قصدِ کنار و بوسه کرد  زود
  ) ١٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن نگار  بتیزد به ه  یبر و بانگ
  : مرو گستاخ، ادب را هوش دار که

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

   ست و خلق، ن: آخر خلوتگفت
   همچون من یی حاضر، تشنه آب

  ) ١٢٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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 تواند  را نم  اش ذهنکه نظم من  . پس هرکسگذارد مرد اسمش را مساده   شود،عاشق جوان خام م   نیا  پس

عن یمرد،    کهن یمرد، نه امرد است. ساده ساده   ن یلحظه، ا  نیدر ا  رد یرها کند و عقل کل را ب   ،چه زن، چه مرد

  دارد.  ذهنمن   دید عنیانسان. ساده

د  وقت  دیگو م تنها  را  ا  د،یمعشوق  زود قصد هم   کهنیعوض  نزند،  بشود، حرف  و    آغوشساکت     عن یکرد. 

آن   دیگو. مدهد م حیتوض ی را از او خواست، دوباره رفت به ذهنش که اآلن در داستان بعد اش ذهن  یزهایچ

  ت کن!  یگستاخ نباش! ادب را رعا قدرن یبلند داد زد که ا ینگار به او با صدا 

  کند،  معشوق را بشنود، اعتراض هم م   ی و واقعاً صدا  ندی خودش را بب   گستاخ  کهنی عوض ا  گرددمبر   نیبعد ا

. ست یتو مهم ن  دیمن مردم مهم هستند، نگاه تو و د  یبرا   عنی.  ستندیکه آخر خلوت است و مردم ن  دیگو م

خداوند    کهن یا  ای و پندار کمال ما مهم است    هنذناموس من   نیمردم و ا  دیکه اآلن د  م یبفهم   د یدرواقع ما با  جانیا

  . دیگو را به ما م  نیدارد ا کند؟ نگاه م 

  ،  تو هست  عن ی  » همچون من  یی. «آب حاضر، تشنه دیگو  را عاشق م  نیا  »،ست و خلق، ن«گفت: آخر خلوت  

  آب حاضر است، من هم که تشنه هستم. درست است؟ 

  و

  جز که باد  جانیدر ا جنبدنم  کس
  گشاد؟  نی مانع ز ستیحاضر؟ ک   ستیک 

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

  یاتو ابله بوده دایش ی: اگفت
  ؟یاوز عاقالن نشنوده ،ابله
  ) ١٢۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی روینمادِ ن  جانیفقط باد هست، منتها باد در ا  جانیکه ا  دیگو م  م،یجوان عاشق که ما هم مثل او هست  نیا

باد، تمام    و اسمش را گذاشت  نیب که نم  یزیچ  به ما توجه بدهد که آن   خواهد . موالنا مست کنندۀ زندگاداره

  .  کنندۀ زندگاداره  یرو ین عن یکه باد»،  ز ج جانیدر ا جنبد . «کس نمکند تو را اداره م  زندگ

و   فراوان جاد یگشاد؟»، و گشاد را که ا  نیمانع ز ستی. «ک ستیهست؟ آدم ن چه کس  جان ی؟» احاضر ستی«ک  

خداوند    شی . اآلن پداند م  ی ماد   یزها یبه چ   دنیدر انقباض و رس   نیباشد، ا  دیبا   لحاظ زندگبه   بسط زندگ 
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کامل باشد، توکل کامل   می و تسل هستنظم تو چه  نمیبب  زنم، آقا من حرف نم  دیبو کهن یاست. عوض انشسته

  !زند حرف نزند، دارد حرف م   چیداشته باشد، ه

  ی باز است، عشق   مانی ماد   یزهایچ  نیهم  دیهم ما با   فراوان  عنیو گشاد هم    ست،ین  حاضر؟» کس  ستی«ک  

مثل    ییهاحرف آدم  ، به عاشق ساده. ابله  د، یگو دارد به ما م  عن ی  »،  تو ابله  دایش  ی . «گفت: امیبن  دیبا

  .  یااز عاقالن هم حرف نشنوده  تو، حت یاده یموالنا را اصال نشن 

  بدان  جنبد،که م یدیرا د باد
  بادران  نجایا ستبادجنبان

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

  زدش یصنع ا  فِیتصر  مروحۀ
  جنباندش   باد و، هم  نیبر  زد

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

  : بادبزن مروحه

  

هست،    کنندۀ زندگ اداره   یرو یباد هست، ن  ییگو تو م ،ید یکه باد را د  دیگو مهم هستند. م  لیخ  تیدو ب  نیا

بدان»،    جنبد، که م   یدی«باد را د.  دیگو دارد م    رابطۀ ما را با زندگ   عنی.  کنم م  جاد یکه من ا  ستیی رویکه ن 

  . راند را م  بادکه   جان یاست ا یابادجنباننده ست»، «بادجنبان

درآورندۀ  گردش بادبزِن به  دی گو بادبزن. م  عنیمروحه، مروحه    نیا  زدش»،یصنع ا  فِی «مروحۀ تصر  دیگو بعد م  و

باد است،    ن یدست هم  اتشیتو، تمام جزئ  . همۀ زندگکند تو را اداره م  دارد زندگ  ی زدیکنندۀ صنع ااداره   ای

  است. لیتمث هان ی. اشبا بادبزن کند م  جادیا که زندگ  یباد

. توجه! دارد اشتباهات  یآور موقع «خَلْق» را م   باد چه است، آن   ییگو جنباندش»، تو م  باد و، هم  نیبر  «زد

  م یکرد  یما هر کار   ند،ینب   . اگر کسندی نب  کس  میاش اآلن مواظب هست. ما همه دیگو را مما    یادبیما را، ب

  .  ستین یامسئله 

و خراب    دهد را جزا م   ناراست   نیترکه کم   کند ما را اداره م   یاکننده اداره   ی روین    یکه    میست یمتوجه ن  ول

  : دیگو را م نیکار را. دارد هم  کند م
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  بدان  جنبد،که م یدیرا د باد
  بادران  نجایا ستبادجنبان

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

 هم به   فی مهم است. تصر  ل یخ   »یزد یصنع ا  فِی کلمۀ «تصر  نیبادبزن. مروحۀ، ا  عن ی بادبزن، مروحه    مروحه،

  یِ دگار یادارۀ آفر  ریما ز  زندگ  اتی همۀ جزئ  عنیدادن و در سلطه گرفتن،    رییاداره و به گردش درآوردن و تغ   معن

  .فرستد که باد را م  ستیزدیا

 ادبیب  نیترکوچدارد در سرنوشتت، در زندگ   ریتو تأث   ی ،باد و، هم   نی«زد بر  رونت، یدرون و ب  اَت    .«نباندشج  

  که:  دیگو در مورد ما صادق است. م  جمع  ای ی صورت فردکه به زند چندتا مثال م  بعد

  سِر خرمن به وقتِ انتقاد بر 
  باد؟  ندیکه فَّحان ز حق جو نه

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

  منظور جدا کردِن کاه از گندم است.  نجای دادن، در ا ز ییتم  : در اصل به معن انتقاد

  

ها چار  چرا. ما انسان   گردند؟ دنبالِ باد مناسب نم   ایگندم از کاه جدا کنند آ   خواهند م   کشاورزان وقت  عنی

لحظه  نیکه در ا  دیمؤدب باش قدرن یا دیتوان . شما ممی کن کاه را از گندم جدا م ؟هم جمع  یهم فرد  م؟یکن م

  و کاهتان را از گندم جدا کند؟   دیای بادِ مناسب ب

  م ی بن  هابیو اقرار به ع  میمؤدب بشو   دیبا  م،یبشو  یزدیکارگاه ا  دیردن گفت بادرست ک   نهیآ  یبرا  میدان م   امروز

  .  »که «ناموس» چار کرد به آن «کاتبِ وح  میگفت و  نمیب دارم، پندار کمال دارم، م  دگ یکه همان 

  اج یما احت  ،ی طور فردبه  هم  طور جمعبه  جدا کردنِ کاه از گندم. هم   عن یسرِ خرمن به وقتِ انتقاد»، انتقاد  «بر

مؤدب    دی. پس هم فرداً من بامی خالص است از کاه جدا کن  یِاری که گندممان را که هش  م یدار  یبه باد مناسب

تا بادِ مناسب    می مؤدب باش  دیبا   مان هم در مقابل زندگهمۀ   م،ی به هم مؤدب باشنسبت   دیباشم هم جمعًا با

  : مانیزا  طورن ی. و همدیایب

  در طَلْق، آن بادِ وِالد  نیهمچن
  که: داد  دیبانگِ درد آ د،یآین گر 
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  ) ١۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مان ی: درد زا طَلْق
  دن یی: زا والد

  

که حضور ما از    دیای که بادِ مناسب ب با زندگ  میباش  یمواز  م،یمؤدب باش   دیبه حضور. با میما حامله هست  همۀ

ا  ده ییزا  ذهنمن   نیا ب  نیبشود. اگر مثل  و    مانیدرست نخواهد شد و دردِ زا  مان ی زا  ن یا  م،یباش  ادبیجوانْ 

  وجود خواهد داشت.    مانی انداختن زا ریتأخ 

  در طَلْق، آن بادِ وِالد  نیهمچن
  که: داد  دیبانگِ درد آ د،یآین گر 

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

. میبه خدا زنده بشو  م یتواننم   م، ییبزا  م یتوان به آسمان بلند شده، نم  هم جمع   یصورت فرد به   ما هم   دادِ  که 

است.   یادبی آفل به مرکز، ب  زِی. اصال قضاوت و مقاومت و گذاشتن چ میکن قضاوت م   م،یکن هر لحظه مقاومت م 

. درست  ستیادبیب  دگی را؟ گذاشتن همان   دگ یهمان ا  ی  دیبه مرکزتان بذار  دیخواه خدا را م  عنیشما عدم  

ا م  کهن یمثل  ا  زندگ   خواهد خداوند  در  را  م  نیشما  اداره کند؛ شما  از طر  دیی گو لحظه  من  نه،    دِ ی د  قیکه 

  که اآلن گفت:  ی مطلب نی! و از استیخودم اداره کنم، به تو مربوط ن خواهم م ذهنو من  دگ یهمان 

  بدان  جنبد،که م یدیرا د باد
  بادران  جانیا ستبادجنبان

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

  زدش یصنع ا  فِیتصر  مروحۀ
  جنباندش   باد و، هم  نیبر  زد

  ) ١٢۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  : بادبزن مروحه

  

. فقط مینبود  ادبیب  قدرنیوگرنه ا  م،ی ندار  »یزدیصنع ا  فِی ما اعتقاد به «تصر  »،یزدیصنع ا  فِی«مروحۀ تَصر 

  مهم بودند.  هانیبدهم که ا حیتوض خواهم درس گذشته را م نیا

  است.   نیمقصودش ا   ول  ز،یطور چ نگفت به   یطور نیهستند، البته ا  کشت    یها در  ما گفت که همۀ انسان   به   و
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کشت اهل  و ن یهمچنباد  یِایج  
  الْعباد خواهانش از آن رب جمله
  ) ١۴٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خدا!   یشان دستشان باالست که بادِ موافق بفرست اهمۀ   انوس،یبشوند وسط اق  سوار کشت  یاعده   یاگر    عنی

که    مییبه خدا بو  دیمان باهمۀ   انوس،ی در وسط اق  م یهست   کشت   ینفر انسان در    ارد ی لیما هم که حاال چند م 

 م، یکن  یادبیب  ذهنبا من   می . اگر بخواهمیدا کنیشما بادِ مناسب بفرست که ما راهمان را پ  م،یمان مؤدبهمۀ 

  باد مناسب نخواهد آمد. درست است؟  م،یباش ادبی مان بهمۀ 

  : طورن یهم 

  ها ز باد در دردِ دندان نیهمچن
  به سوز و اعتقاد   خواهم  دفع

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

درد  دندان  است که وقت  نیموقع، اعتقاد بر ا  دیگو م  م،یها افتاددردِ دندان  به  م،یدرد افتاد  اگر ما به  نیبنابرا  پس

   ذهن من   یها. ما دندان میدرد را، امروز هم در غزل داشت  نیبفرست که ا  یباد  ی   گفتند دوباره م   گرفتند م

 م یتوان را نم    ما خوشبخت  م،ینی بب  م یتوان را نم  لیاص  یِ ما شاد   الهضم کند، مث  تواند نور بخورد، نم  تواند نم

را که    ی نور  ی زهایچ ، ذهنمن   ی . دهانِ درد، دندانِ درد، دردهامین یبب   میتوان را نم رانید  شرفتِ یما پ  م، ی نیبب

  درد دارد. جهینتبِجود، در  تواند نم د،یآ م  از طرف زندگ

باد    دیبا  م، یما اشال دار  م، یرا جذب کن   عشق زندگ   م،یرا جذب کن   خرد زندگ  میتوان ما نم  کهن یا  نیبنابرا  پس

   دگ یهمان   جود، را م  دییما تأنور را بجود، دندان    تواند . دندان ما نممیادرد افتاده ما به دندان   د؛یای ب  یمناسب

  . دیگو را هم دارد م  نیا ن،. اشال دارد چهار بعد ما اآل جود را م

  زد:  ر ید لیتمث  ی طور ن یو هم  

  ان یکنان آن جندخدا البه از
  کامران   یبده بادِ ظَفَر ا که
  ) ١۵٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ان ی : لشر انیجند 
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 س، ی ابل  هیدرست است؟ ما برعل  خواهند، که از خدا «بادِ ظَفَر» م   م یهست  انیکه همۀ ما مثل لشر  دیگو م  و

  ت ینهای به ب  دیمنظور دارند، با  یها  که همۀ انسان   می ستی. ما متوجه ن میبجنگ  دیمان با همۀ   ، ذهنمن   هیبرعل

  دائماً با هم بجنگند.  کهنی به هم کم کنند، نه ا دیراه با نیخدا زنده بشوند. در ا

انسان    عنیغلط است،    زیچهمه   مینیب م  میسنج  جهان را که م  فعل  تیوضع   هاتیب  نیکه با ا  دینیب م   خالصه،

  م یی بو  دیعاشقان، با  م،یباش  دینور که ما با  انِیلشر  نیا  عن ی  ان»یکنان آن جند. «از خدا البهکند درست کار نم 

  م یبا هم متحد بشو  سیو ابل  ذهنبر ضدِّ من  م،یدستِ هم بده  بهدست    دیظفر» بفرست. ما با  خدا به ما «بادِ  یا

  همه ن یبزرگ، کوچ. ا  یها ما، جنگ   میاجنگ کرده   همه ن ی. امیبشو  میتوان نم   دین یب که اآلن م  میبشو  روزیتا پ

  .  میبزرگان را بخوان دیبا م،ی ستیکه ما بلد ن  دهد و کشتار، انقالبات، نشان م کشت همهن یما، ا  نیاختالف ب

هستند که لشر نور هستند، عاشقان    یلشر  ی  نیزم   یرو   یهاتمام آدم   دیگواست، م   نیا  مشی ترس  موالنا

مان . همۀ میما به جاِن هم افتاد  ول  ست،یاست، جنگشان با هم ن  یهستند، منتها جنگشان با شَر است، بد

چو  ! هم میجنگ  م  طانیش  ه یبرعل   میارد  م،یبشو  روز یمان پبفرست همۀ   ی باد  ی   ای خدا  م ییگو به خدا م   میدار

  ! میهست  طانیش اریما  ست، ین یز یچ

  : میرا داشت  تیسه ب نیا طورن یهم  و

  در عقل هر داننده هست  نیق ی پس
  با جنبنده جنباننده هست  نکهیا

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

  در نظر  نینبتو او را م گر 
  کن آن را به اظهارِ اثر فهم

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

  تو جان  نیببه جان جنبد، نم تن
  تن، جان بِدان  دنِیاز جنب یل 

  ) ١۵۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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شده هست که با هر   زنده   در عقل و شعور هر داننده که به زندگ   ن، یق یگرفت که    جه یموالنا نت  جا ن یدر ا  پس

   نیب و اگر او را نم  جنبانَد را م نیا  ،زندگ  یرو ین  ی   یباد   ی  جنبد،  که م زیجنبنده، جنباننده هست. هرچ

  به اثرش نگاه کن.   صورتن یتو، درا

خب آثارش    شود،تر مروز خراب شما روزبه   رونِیدرون و ب  ما، زندگ   میاکه درست کرده   ذهندر من   دینیب م  شما

آثارش    نیا  شود، تر مبدنت خراب   شود، روز احوالت بدتر مروزبه   شود، . روابطت دارد خراب مرید  نیب را م

   ی از آثارش بفهم که  دیگو . مدینیب خودش را نم  ول  د،ینیب آثارش را م دیکن م  ییفضاگشا هم   هست. وقت

اداره م  زندگ   ی روین   عنی   جنباند، تو را م   یباد را  . جان را  جنبد تن ما به جان م  دیگو . م کند خالصه ما 

  .  جنباند را م نیا بِدان که جان جنبد، تن ما که م ول م،ینیب نم

  : دیگو جوان م نیا  عنیآخر «گفت او»،  دستِ

  اَبلَهم من در ادب او: گر  گفت
  اندر وفا و در طلب رکمیز

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

  شد  دهیبود خود که د نی: ادب اگفت
  تو لُدّ  دان دگر را خود هم  آن

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

  : دشمن سرسخت لُدّ

  

که گفت «گر»، اگر؛    دینیب . مکند است، کامال هم اقرار نم   ادبی ب  کم  ی که    کند جوان اقرار م   نیا  باالخره

م  دیگو نم اآلن عوض  ابله   شوم، حتماً، من  اگر  پنه.  را  ادب  اگر  در ادب،  رعا  شِیام  نکردم، ما    تیخداوند 

. واقعًا در وفا کردن به  میزرنگ   لیدر طلب ما خ   وحداقل در وفا    م،ینکرد  تیاگر ادب را رعا  ، عنی  مییگو م

اش در خالصه   نیهم   م،یدیکه ادبتان را که د   دیگو معشوق م  کهن یا  ینه!! برا  م؟یالست، در طلبِ خداوند، ما زرنگ

  است.  ادبیب کند هنوز اقرار نم  ن،یبود ا ادبیشد ادب که چقدر ب  دهیهم د

که    دهد «لُدّ» نشان م نیدشمن خودت. ا یا  عن ی» «لُدّ»! «لُدّ  یا دان تو را هم خودت م  ی طلب و وفا  نیاما ا 

  د ی خب با  ،یادب ندار   دیگو پندار کمال واقعاً دشمن خودش است. معشوق به او م  ن یو در ا  ذهنشخص در من 
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«وفا» و «طلب»    نه حاال «ادب» ندارم، اَقَال دیگو نکند وفا هم ندارم! نکند طلب هم ندارم! م  د یبشنود. بعد بو

  که اصال که حرف ندارد.  

. تو وفا و طلب هم  میگو من چه م  یشنو  نم  ،یچون پندار کمال دار   ، نه، چون دشمن خودت هست   دیگو م

نه وفا    ،یکه نه ادب دار   تا بفهم   ضرر بده  ،درد بش  دی. باید یفهم م  ،ی . اگر دشمن خودت نبودیندار

  .  ینه طلب دار  ، یدار

نه    م، ینه وفا دار  م،یدر ذهنمان، نه ادب دار  می که ادعا دار  همهن یها. اما انسان   د،یگو دارد موالنا به ما م   عنی

خواهد    حیخواهم خواند، توض   تانیاست که اآلن برا  یاقصه  یوفا ندارد و طلب ندارد تَه    کهن ی. و امیطلب دار

  داد. 

  �🔹🔹�بخش سوم  انپاي  �🔹🔹�
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اقرار    کم  یکرد و آخرِسر    یادبیکه وارد باغ معشوق شده ب  عاشق جوان  نیا  دیکه مالحظه فرمود   طورهمان 

است    زندگ  ا یهستم. و معشوق که رمِز خداوند   ی گفت من در وفا و در طلب واقعاً درجۀ   ول ،یادبیکرد به ب

  .  که ادب نداشت م،یدیکه ادب شما را د دیگو م ردیگ م رادیا

  که ن یاست، مثل ا  ذهنمن   ی هاکه مشخص است که عاشق جوان، که نماد ما انسان   دیگو م  یجور   ی   البته

  ل یدل  نیهم  . به کندم  یابی ذهنش ارز  ۀلیوسوفا و طلبش را به  و از طرف   فهمد رو نم  اشیادبی حد و حدود ب

  . ست یرا متوجه ن نیو ا که شما دشمن سرسخت خودت هست دیگو خدا به ما م  ایکه،  دیگو معشوق م

که «قصۀ آن    دهد م  حیبه ما توض  یاقصه   ی نماد ماست، در    میگو دل را که م عاشق ساده   نیا  ییوفایب  و

  گرفت.».   یاانهیکه زِن خود را با ب صوف

  کند  م  انتی خ  دید  میطور که خواه به شوهرش همان   زنِ صوف  نیاست که ا  زیانگلحاظ شفت  نیقصه از ا  نیا

  بپوشاند.   دیکه نبا پوشاند،  را م انتشیخ  ول

بوده.  وفای که ب دیکند و به گناهش اقرار کند و بو عذرخواه گذارد ناموسش نم که نیبه ا میخور هم برم باز

شخص ذهناً    نیاست که ا  نیما بشود، ا  ۀو عبرت هم   یر یادگی باعث    دیتر، که باو ترسناک   زتریانگو از آن شفت 

  صفر است.   ملشع  ول داند، بداند م دیرا که با  یزیاَعال آن چ  ۀتا درج

  . قصه ساده است.  میبخوان  دیاجازه بده و

  » تر یت«

  برفت.»  یاانه یکه زنِ خود را با ب آن صوف  «قصۀ 

  خانه روز  یِآمد به سو  ییصوف
  دوز بود و، زن با کفش در ی خانه

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

  زن  ش،یخو  گشته با ره  جفت
  حجره از وسواسِ تن  ی آن  اندر

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

  به جِد در، چاشتگاه  بزد صوف  چون
  نه راه لت،یدو درماندند، نه ح هر 

  ) ١۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  در بود: دِر خانه بسته بود   ی  خانه 
  منظور دلباخته و هواخواه است. نجای : غالم، بنده. در اره

  . دیآم  د یپد  جنس ال یو ام  که بر اثر غلبه شهوات جسمان ییهاتن: وسوسه  وسواسِ 
  : زمان و مان خوردن چاشت.چاشتگاه

  

طور که خداوند . همان کند درست کار نم  کهن یزنش مثل ا  نیاست که به زنش مشوک شده که ا  یمرد   صوف

  د ی ایخانه ب   ظهر، که قرار نبود صوفاز  قبل    حوال   عنی. و در روز  میکن  به ما مشوک است که ما درست کار نم

دوز مشغول  خانه بسته بود و زنش با کفش   درِ  بود،خانه بسته    عنیدر بود     ی. خانه  دیآ سرزده خانه م  دفعهی

  بود.   ی بازعشق

که   دهد نشان م  نی. پس اکند م  نهیپوصله   کهنیا  یاست، برا  ذهندوز نمادِ من کفش  دینیب طور که مهمان   و

به  هشما  وصله   یاریعنوان  مشغول  ذهن  من   نهیپدر  ا  م،یهست  مانذهنکردن  به    انتی خ  یخودش    نیپس 

  به خداست.  ییوفای خداست، ب

به    انتیخ  نیا  ر،ید  نیا  عن یدوز  کفش   کند، م   نهیپپندارش را دارد وصله  ۀپرد  ایرا    اش ذهننفر من   ی  کهنیا

  .زند خداست، پس خدا سرزده به ما سر م   ییتای

حجره»،     یخودش. «زن» «اندر آن    ۀدلباخت   جا ن یدر ا   عنیبنده،    عن ی   زن» ره  ش، ی خو  گشته با ره   «جفت 

  خودش.   ذهنمن   یازها ین  عنیتن،  یِازها ی اتاق بر اثرِ ن  یدر آن 

در    توانست زن نم   رید  د،ی محم کوب  عنیدر را جداً زد    صوف  کهن ی به جِد در، چاشتگاه» هم   بزد صوف  «چون

  ی ریتدب  توانستند و هم زن ماندند چار کنند. نه م   دوزهم کفش   عنی را باز کند، وسط روز «هر دو درماندند»  

  بود که فرار کنند.   بنند نه راه

هم ندارد. و معموال    یراه فرار  چیندارد ه  ترش ی در ب  ی اتاق کوچ است    ی  نیا   میکه متوجه شد  طورهمان 

ا  عن یدر بود    یخانه    دیگو م   کهن یا  بستند،در را نم   انیی روستا  دیدان م دانه بود،     ی  شیدوتا  کهن یمثل 

  که درش بسته است.   ندیبب   بود که صوف یعاد ریهم خودش غ نیبسته بود. ا عنی

  معهودش نَبد کو آن زمان  چیه
  خانه باز گردد از دکان  یِسو

  ) ١۶١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  آن مروع  وقتیآن روز، ب قاصداً
  کرد تا خانه رجوع  الیخ از

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

  بار  چیزن بر آن کو ه اعتمادِ
  زمان فا خانه نآمد او ز کار  نیا

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

  قصد، عمداً  ی : از روقاصداً
  شده  ده ی: ترسانمروع

  ی : به، به سوفا

  

ظهر، مثال ساعت ده و  از    ها، وسط روز، قبلزمان    جورن یا   عنیزمان فا خانه نآمد او ز کار»    نیبه. «ا  عن ی  فا

  .  دیای ها از دکان به خانه بآن زمان  صوف نیاز کار. خالصه عادت نداشت ا صوف نیا آمد خانه نم   ها،نیا

ا   محتاطشده و    ده یترسان  عن ی«مروع»    موقع،ی قصدًا آن روز ب  ول «مروع» درواقع    ن یکه البد ش کرده، و 

  .  زند به ما سر م نیبنابرا م،یکن ندارد که ما درست کار م یچون اعتماد خدا هم  ا ی  زندگ کهنیبه ا گردد برم

  

 میدان کند، آمد خانه. ما هم م   انتی کرده بود که ممن است زنش به او خ  ی کرد تا خانه رجوع» فکر  الی خ «از

  م ی قصه شروع شده برنگشت  نیطور که اهمان   سالدر هفت، هشت  کهن یا  یبرا  می کن  م  انتیکه به خداوند خ 

را قوام   مان ذهنپندار کمال و من   نیهم  ،سالهفتاد   ،سالتا شصت   . حتمیبشو   یخدا با او    یبه سو

  . میگذار م  شیرا به معرض نما مان ذهنو من  میبخش م

ا  نیاعتماد زن بر ا  و است که   نیما هم اعتمادمان بر ا  امده،یموقع به خانه ن  آن   موقع،چیه  صوف  نیبود که 

  ندارد.  یبا ما کار  زند، خداوند به ما سر نم

  راست نآمد از قضا  اسشیق آن
  ستّارست، هم بدْهد سزا  گرچه
  ) ١۶۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  بترس، آمن مباش  ،یبد کرد چونکه
  خُداش   انَدیتخم است و برو زآنکه

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

  او بپوشانَد که تا  گاه  چند
  ا یو ح مانیزآن بد پش  دتیآ

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

فَکان» و  مطابق با «قضا و کن  ،چه جمع  ،یما هم چه فرد   ۀسیمنطبق با قضا نبود. مقا  اشسه یآن مقا  نیبنابرا

اطور که اول قصه هم عرض کردم گفته، گفته که هفت هشت  . همان ستین  یزدیا  ریتدب دنبالِ    ن یسال  جوان 

  ی باغ همان فضا   نیجاست، که اآن   معشوقش  دید  باغ   یافتاد به    دفعهیاتفاقِ بد    یدراثرِ    گشت معشوق م 

  است.   ییتای

زن به مرد   انتی به خراجع   زند، دارد حرف م   ی زی چ  به چه که معلوم باشد راجع  زند حرفش را موالنا م  جا ن یا  و

  .  زند خداوند حرف م  ای  ما با زندگ ۀبه رابطراجع   زند، مرد به زن حرف نم ای

  .  کند مشخص م ما را با زندگ  ۀمرتب رابط دهد، گرچه خداوند پوشاننده است اما سزا م  دیگو م

. اما تخم  اندی رو تخم بد را خدا م کهنیا ی مباش»، خاطرجمع مباش، برا من یبترس، ا ،ی «بد کرد وقت  دیگو م

  تخم بد است.   نیفکر کردن و عمل کردن. ا  ذهنمن   ۀلیوسبه   عن یاست،    ذهنمن   ۀل یوسکاشتن به   جان یبد در ا

  ح ی بار که توض  نیلحظه، امروز هم چند  نیدرد است. در ا  اشجه یو نت  اندیرو تخم بد را خداوند م  نیا  نیبنابرا

با انقباض،    ا یبه فکر و عملتان،    زدیر م  که خرد زندگ   دی کن فکر و عمل م   ییبا فضاگشا  ا یشما    شه، یهم   میاداده

  . دیکن فکر و عمل م ذهنمن  ۀلیوسبه

تخم    نیخدا ا  صورتنیاست. درا  ذهن  جاناتیه  یۀشما خشمتان است، ترستان است، بق  یفکرها   ۀزی مثال انگ 

  . اندیرو بد را م

  ی طور ن یهم   د ینیب ما هم که م   ول  م، یبشو  مان ی پش  م،ی کن  ا یکه تا ما بندگان ح   پوشاند چند وقت م   دیگو و م  

  .  میرو جلو م

  زی چهمه   د ید  میزن اآلن خواه   نیاست که ا  ن یهم ترساننده هست ا  باًیقصه که تقر  نیا  ات ی از خصوص  ی  میگو م   و

هم از    جا نیا  کهنیا. کما  می کن وار عمل نمو منافق   میدان را ذهناً م  زها یچ    لیما هم خ   دیذهناً، شا  داند را م 

  موالنا.   زند م  حرف  یمنافق بودن 



ۀ  برنامه             Program #942                                              ۹۴۲مشار

  89صفحه: 

  هم مربوط است:  تیب نیا و

  اندر دکان   کنم یدوز پاره
  دکانِ تو، مدفون دو کان  نیا ِریز

  ) ٢۵۵٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

پاره کفش   صحبتِ بود،  مدوز  بود،  پاره   د ینیب دوز  دکانمان  در  ما    م یکن م   نهیپوصله   ه   م،ی کن م  یدوزکه 

  .  میخبری خرد است ما از آن ب یعشق است  یدکان دوتا کان هست   نیا ریرا، اما ز مانذهنمن 

  :دیگو م  زند مثال م و

  مؤمنان   ِریعمر، آن ام عهدِ
  را به جّد و عوان یدزد داد

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

  ار ید ِریم یزد آن دزد کا  بانگ
  نهار یبارست جرمم، ز نیاول 

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

  عمر: حاش له که خدا  گفت
  اول قهر بارد در جزا  بارِ

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

ه: منّزه است خدا، پناه بر خدا  حاشل  

  

ا  دیبو  خواهد  م  پس بارها  ما  کرده   ن یکه  را  کاشته   عن ی  میااشتباه  بد  هم  میاتخم  اآلن  و    یدردها   ۀ و  ما 

  . میافکر و عمل کرده مانیو با دردها ذهنخودمان است، چون با من  ۀما کاشت  ی هابت یمص 

بارم    نیکند و آن دزد گفت که اول  اشه یرا داد دست داروغه که تنب  یمؤمنان» دزد   رِیزمان عمر «آن ام  دیگو م

  .  کند بار را خدا فاش نم نیچون اول  ستیبارت ن نیاست ببخش و عمر برگشت گفت که پناه بر خدا، اول

اشتباه    مان ذهنبارها و بارها با من   م یدار  ذهندل که من عنوان عاشق ساده که ما به   دیبو  خواهد م  موالنا

  .ستیبارمان ن  نیبارمان است، و نه اول نیکه اول مییگو و اآلن م میاتخم بد کاشته  میاکرده 
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کار را    نیهم عاشق است به شوهرش، که دارد ا  نیعنوان عاشق به خدا، اخانم هم که درواقع نماد ماست به   نیا

  موالنا:  دیگو چه م   مین ی. و حاال بب کند م

  اظهارِ فضل  یپوشد پ بارها
  اظهارِ عدل  یاز پ ردی گ  باز
  ) ١٧٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هر دو صفت ظاهر شود  نیکه ا تا
  منْذِر شود  ن یمبشّر گردد، ا آن

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

  بد، کرده بود  نیا ز یزن ن بارها
  نمود بذشت آن و، سهلش م سهل

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

  : بشارت دهنده مبشّر 
  : ترساننده منْذِر

  

  دهنده. بشارت  عن ی. مبشّر هم رندهیجلوگ   زدهنده،یترساننده، پره عنیخب. پس منْذِر   لیخ

 بخشد فضلش است، بخشش است، هم دانش و بخشش دارد، هم م  یدارد.    تیخداوند دوتا خاص  دیگو م  پس

  هم عدلش ظاهر بشود.   . تا هم فضلشکند به ما. عدل هم دارد. هردو را درمورد ما اجرا م  دهد هم دانش م

و پس با    م،یعمل نکن   م،یفکر نکن  م،یبا ذهن نکار  م،ی کن   ییکند که واقعاً فضاگشا  قیفضلش ما را تشو  پس

  .  میبد را نکن  یآن کارها  م،یبا ذهن عمل نکن رید عنی. و «منْذِر شود» میعمل کن  ییفضاگشا

  ده ید  هیبود، نه شوهرش آمده بود، نه همسا  فتادهین   اقاتف   چیبد را کرده بود اما ه   نی بارها ا  دیگو زن هم م   نیا

  اش.خانه   اورد ی دوز را وسط روز بکفش  یکه   آمد نظرش آسان مبه نی. بنابراچیه  چیبود، ه

  سست یعقل پا دانستنم  آن
  درست  دیز جو نآ میسبو دا که

  ) ١٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  تنگ آورد آن قضا  چنانش آن
  منافق را کند مرِگ ُفجا  که
  ) ١٧۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و، نه امان  ق یو، نه رف قیطر  نه
  جان  یِکرده آن فرشته سو دست
  ) ١٧۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   فُجا: مرگِ ناگهان مرگِ

  

 که ن ی. که اداند را نم زهایچ  لیخ   ذهنکه عقل من  دیبو خواهد . م ذهنعقل من   عنی سست»ی «عقل پا  پس

ا  زدیر نم  خرد زندگ  م،یکار م  دگیبا همان  م،یکار مرتب ما با درد م    شه یهم   نیبه فکر و عملمان، باالخره 

ا  ی طورنیا ماند. کما  زندگ   دینیب م   کهن ینخواهد  م  نیا  ن جوانا   در  ظاهر  فورًا  چهارده،    شود دردها  در 

  . سالنزدهپا

به  پس م  ،ذهن من   ۀ لیوسکاشتن  ا  دهد و نشان م  اندی رو تخم بد، خدا  نبا  نیکه  را  . پس عقل  میبن   دیکار 

  .شود چه م نیآخر عاقبتِ ا داند نم ذهنمن 

ممن   موقع   ی  یاور ی آب ب  یبر کوزه را م   کهن یا  عنیالمثل است،  ضرب   نیا  د»یآ ز جو درست نم  میدا  «سبو 

که    اشتباه  نیا  عنیکه کوزه سالم برگردد.    انتظار داشته باش  توان نم  شهیاست به سنگ بخورد بشند، هم

  بماند.  باق هی تنبیب شه یهم میکن که م کار غلط میکن ما م

که مرگ    آورد، تنگ م  پس از مدت   ذهنکه قضا ما را هم در من   طورن یتنگ آورد که هم   قدرن یقضا ا  نیبنابرا

  . مرگ ناگهان  عنی. و «مرِگ فُجا»  دیگو دارد ما را م  م،ی که ما هم منافق هست   دینیب. م دیایمنافق ب  یبرا  ناگهان

  ی برا  میریم که در ذهن م   مرگ ناگهان   ،دگ یبا درد و با همان  میکار که ما م  قدرنی ممن است در ذهن ا  پس

  : ستیفرار ن یبرا که راه   دیگو . مفتدیما ب  یبرا یاتفاق بد  ی ای  دیایب شی ما پ

  و، نه امان  ق یو، نه رف قیطر  نه
  جان  یِکرده آن فرشته سو دست
  ) ١٧۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   عنیهست. پس «آن فرشته»    زیگر  یبرا  هست، نه راه  هست به ما کم کند، نه امان  که نه کس  دینیب م

  .ردیگ ما را م ۀق یمرگ  ۀفرشت

  زن در آن حجرۀ جفا   نیچنان ک  آن
ز ابتال  فشیشد او و، حر خش  

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

  دو گبر یبا دِل خود کا صوف  گفت
  به صبر نیکشَم، ل  نهیشما ک  از

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

  نََفس  نینادانسته آرم ا یل 
  جرس  نیننوشد ا که هر گوش تا

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

جفا همان ذهن است،    ۀجفا، حجر  ۀخانم هم در آن حجر  نیا  ا یزن    نیو ا  ست یچ  ان ی که جر  دیفهم   صوف  پس

  است.  ییوفا ی ب ۀجفاست چون حجر ۀاتاق، واقعاً حجر   عنیحجره 

جوان هم که   نیبه الست است. ا  ییوفایهم ب  ییوفایب   نی. امیستیوفادار به الست ن  میما در ذهن هست  وقت

وفا داشت    اگردارد.  حرف ن  میخب وفا  ذره ناقص است ول  یحرف ندارد، حاال َادبم    میدل است، گفته وفاساده

  . ستی وفا چ  فهمد نم کند م ریچون وفا را با ذهنش تفس ول  شد، که از جنس معشوق م

لحظه و فضا را باز    نیبه اتفاق ا  مییو بله بو  میفضا را باز کن  دیلحظه با  نیبه خداوند در ا  می اگر ما وفا کن  عنی

  اتاقِ جفا. جفا عکس وفاست.   شود ذهن، م عن یاتاق،  ن ی. وگرنه امیمرکز را عدم کن  م،یاز جنس او بشو می کن

خش شدند.    بتی مص  نیاز ا  فشیآن زن هم در آن اتاق کوچ و حر  م،یشو ذهن ما خش م  اتاقِ   نیدر ا  خالصه

  به صبر.   ول کشم م  نهی دو کافر را، من از شما ک نی که واقعاً نماد خداوند است گفت که ا صوف جان یو در ا

و    کند در طولِ زمان، فوراً ما را بدبخت نم  ردیگ ما را در نظر م  ییوفایب  ن یا  کند، کار را م   ن یهم هم  زندگ  و

  . دهد م  حیخودش توض  کهن یکما ا  شود، ما کم م که زندگ  م ینیب م واشیواشی

  . میگونم  یز یچ  دم،ی من نفهم کهنیبه ا زنم اآلن خودم را م  اما
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زنگ را نشنود   یصدا نیا  نَفَس» تا هر گوش  نینادانسته آرم ا ی است. «ل طورن یبرخورد خداوند هم با ما هم  

  که همه خبردار نشوند.  

  . کشم م  نهی ک دیگو از ما، دارد م  جی تدربه  ول کند، که راز ما را خدا فاش نم   دینیب م پس

  ر یخودمان است د ریبه ما، تقص  کند درست عمل نم   میکرد که صحبت م   یهمان باد  زندگ  ی روین   وقت  عنی

و    میرا بفهمند، ما هست   نی ندارد که همه ا  یکار  زندگ  . ول آورد م  شیمسئله پ  م، یکن چون به الست وفا نم

  .  زندگ

  :دهد م  حیخودش توض اآلن

  محق  نه،یشما پنهان کشَد ک  از
  دِق  یِماریاندک همچو ب  اندک 
  ) ١٧٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هر لحظه کم  خیدِق باشد چو  مردِ
  پندارد به هر دم بهترم  یل 

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

  و او  رندْش یگ که م   یکفتار  همچو
  کفتار کو؟  نیآن گفت ک  غرِۀ
  ) ١٨١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ا  دیگو م   و پنهان  کس  ست باز هم نماد زندگ   جا ن یکه، محق در   کشد،  م  نهیاز ما ک  د یگوم    که حق دارد، 

  .  واشیواشی

  ساله  است، س  سالستیاز ب  ترکم   ل یخ  سالوپنجستیمثال در ب   مان زندگ   میدار  ذهنمن   که وقت  دینیب م  و

دِق همان    یمار یسل است. ب  یماری و مانند ب  شود تر مکم   شود، متر  کم  شود، تر مکم  باز هم ه   میشو که م

که حالش   کند اما خودش فکر م  شود کم م  خیمثل    واشیواشیمردِ مبتال به سل    دیگو سل است. م   یماریب

  .شود بهتر دارد م 

  دا یپندار کمال پ  ی  رود،ما، سنمان باال م   میشو تر که مکه بزرگ   دینیب . ممیهست   طورن یما هم هم   اتفاقاً

به هرحال    م،ی خانواده هست  س یرئ  م،یده م   لیخانواده تش  شود، م  ادی پندار کمال البته پولمان ز  نی. در امیکن م
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که حال ما دارد    می فهم در اصل نم  ول  شود، بهتر م   ردکه حال ما دا   میکن فکر م   م، یممن است قدرتمند باش

  . شود بدتر م

  ست یکه کفتار ن  جانیکه ا  ندیگو م  ،یز یچ  ،ی مثال در غار  رندیگ م  یطور نیمانند گرفتن کفتار، کفتار را ا  دیگو م

  . نندیب کفتار را م رندگانیواقعاً کفتارگ ول نند، یب ما را نم دیگو کفتار هم م  م،ینیب نم جان یا یما کفتار 

با پندار    مان، ذهنبا من   ند،یب هم نم  زندگ   ند،یب ما را نم  کسچ یکه ه  مییگو . ممیدار  ما هم همچو حالت  

  .می کن رشد م   میکمالمان، دار

  د ی را که انسان با  یز یچ  تمام آن  باًی خواهد داد که تقر  حی خانم اآلن، موالنا توض  نیا  ن، یکه ا  مینیب متأسفانه م  و

  .  کند عمل نم ول دهد، م  حیو توض داند خانم م  نیبداند ا تیدر موردِ معنو

  خانه آن زن را نبودپنهان چیه
  و ره باال نبود ز یو دِهل سمج

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

  که در آن پنهان شود  یتنور نه
  که حجابِ آن شود  جوال  نه

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

  زی عرصۀ پهن روزِ رستخ همچو
  زیگر  یِگو و، نه پشته، نه جا نه

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

  .ن ی رزمیز  ی و سرداب، مجرا بی : نق سمج

  

  نبود که آن زن پنهان بشود.   ییجا چ یکه ه دیگو موالنا. م دهد لحظه نشان م نیما را هم در ا تیوضع  البته

آن    لۀیوسکه انسان به   ست نی رزمیز  یهست، مجرا   نیرزم یهست، راه ز  نیرزم یاصطالح آن سوراخ ز«سمج» به   و

  . زد یبر ییجا  یاز  تواند م

بام، جا نبود خالصه. نه تنور بود که برود در  » نداشت و داالن نداشت، ره باال نبود مثال برود پشت «سمج   دیگو م

  بود که حجاب آن بشود.  جوال  ایبود   جا پنهان بشود، نه جوالآن
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ا  دیبو  خواهد  و م    یی جا  چ یاست. ه   طورن یهم هم  امت ی است عرصۀ پهن روز ق  امتیلحظه که روز ق  نیکه 

  م، یرا داشت   زد»یصنع ا  فِ یجا «تصرکه در آن   طورن یهم  ندیب و همه کارِ ما را خداوند م   میکه ما پنهان بشو  ستین

  آن است.  هیشب یز یهم چ نیا

  زی عرصۀ پهن روزِ رستخ همچو
  زیگر  یِگو و، نه پشته، نه جا نه

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

  زیچلحظه هم همه   نی. پس ام یزیهست ما بر  یینه جا  م،ی بشو  میهست، نه پشته هست که ما پشتش قا  گودال  نه

  . شود م دهید  دیگو خداوند م  لۀیوسما به 

  حرج  یِجا نیوصفِ ا  زدان،ی گفت
  عوج  های ف  ٰىمحشَر ال تَر  بهِر
  ) ١٨۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .» دید نخواه یای و گود  کج  چی: تو در آنجا هدیفرما عرصه م  نیا ی تنگنا  فیدر توص  «خداوند

  : تنگنا حرج
   ن یب : نمٰىتَر  ال

  ی و گود : کجعوج

  

   نخواه  یای و گود  کج   چی : تو در آنجا ه دیفرما لحظه، «م   نیهم  عنیعرصه»    نیا  یتنگنا  فیدر توص  «خداوند

  هست.   جا ن یکه ا  ییهاه ی. و مربوط است به آشود م  دهیخداوند د  ای   زندگ  لۀیوسما به  ز یچاآلن همه   عن ی.».  دید

  عن الِْجبالِ فَقُل يْنسفُها ربِي َنسفًا.»  «ويساُلونَكَ

  سازد.» پرسند. بو: پروردگار من همه را پراكنده م ها م را از كوه   «تو

  ) ١٠۵ ۀی)، آ٢٠طه (  سورۀ م،ی(قرآن کر

را    یز یچ  میتوان . ما نم رندی گ را نم  یز یچ  یجلو  شوند، همه پراکنده م  هان یکه کوه هستند ا  ذهن  یها من   عنی

  . میپنهان کن  دیگو م

  َقاعا صفْصفًا؛»  «فَيذَرها

  كند؛» آنها را به زمين هموار بدل م  «و

  ) ١٠۶ ۀی)، آ٢٠سورۀ طه (  م،ی(قرآن کر
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  : جاستن ی«عوج» ا نیا

»  «.تًاما ا وجوا عيهٰى فتَر  

  بين.» آن هيچ كج و پست و بلندى نم  «در

  ) ١٠٧ ۀی)، آ٢٠سورۀ طه (  م،ی(قرآن کر

  شود  ما فاش نم  ییوفایدر ذهن و ب  میکن م  یکار لحظه که ما پنهان   نیدر ا  میکن که ما فکر م  یطور ن یا  خالصه

  .  ستین  یطورن یا دیگوم  م،یبن میتوان م یهر کار 

  است: ی طورن یقصه ا یبعد قسمت

  » تر یت«

  م» ی کن عظ   دَیو بهانه گفتن زن که انَّ ک سیچادر پنهان کردن، جهتِ تلب  رِیرا ز «معشوق

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

  ر ی فاسقش را ز  ایپسرش را  دوست   ایاصطالح معشوقش را  خانم به   نیا  دینیب که م  طورن یقصه هم  نیا  تریدر ت 

  :  تریهست در ت هیآ  نیاز ا . که قسمت کند چادر خودش پنهان م 

كن  انَّ ۖ◌ راٰى قَميصه قُدَّ من دبرٍ قَال انَّه من كيدِكن  «فَلَما   » .عظيم كيدَ

  اش از پس دريده است، گفت: اين از مر شما زنان است، كه مر شما زنان مرى بزرگ است.» جامه ديد    «چون

  ) ٢٨  ۀی)، آ١٢( وسف یسورۀ  م،ی(قرآن کر

  ر ی تعب  ذهناش از پس دريده شده است، گفت: اين از مر شما زنان است،» اگر آن را به من ديد جامه   «چون

  بزرگ است.»  «که مر شما زنان مرى  م،ی کن

  خطرناک هست.   اریو سحرش بس  ذهنو من  لهیکه واقعًا ح  د یبو خواهد م 

در را باز    رود اش و مدلباخته   نیسرِ ا  ی رو  اندازد خانم چادرش را م  نیکه ا  م ینیب  شد، اآلن م   یطورنیا  پس

  است.  زیآمعبرت  ل یخ حاتش یتوض م ینی . و ببکند م

  خود را بر او افگند زود  چادرِ
  را زن ساخت و در را برگشود  مرد

  ) ١٨۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ان یچادر مرد، رسوا و ع ِریز
  چون شتر بر نردبان  دایپ سخت
  ) ١٨٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شهر انِیاز اَع ست: خاتونگفت
  از مال و اقبال است بهر ورا مر 

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

مرد    نیخب ا  . ولکند و در را باز م  سازد، اش، معشوقش، و مرد را زن مباخته سر دل  اندازد چادرش را م  پس

  دهد،  م   حیکه موالنا توض   طورن ی کامال مشخص است که هم  ها،ن یو ا  لی چادِر خودِ زن و طرز نشستن زن و ه  ریز

  نردبان باشد.  ی وکه ر یمانند شتر   ست،یمرد است و زن ن  نیسخت پيداست که ا

  داست ینردبان برود کامال پ  یشتر اگر باال  آخرسر موفق نخواهد شد. ول  نیا  ای  افتد م  ایکه نردبان باشد    یشتر

  بودنش.   دایغلط بودنش، پ  نیشخص است ااست و از دور هم کامال م است، خطرناک یاانه ی کارِ ناش نیکه ا

ا  نیا  دهد م   حیتوض  و محترم   ی است،     خاتون  نیخانم که  اع  خانم  از  به   انی است  هم  که  اصطالح  شهر 

  دارد. درست است؟  ادیشانس است، هم مال زخوش 

بود که اعتراف   نیراهش ا  ی  دیشا  عنیکه معذرت بخواهد.    گذارد خانم، ناموس نم   نیکه ا  دینیب م  جانیا  خب

مثال    کرد م ول  ای   خواهم معذرت م  کنم ام، حاال فاش مکرده   یکار بد   یکه من  که    دینیب م    حاال هرچه. 

  . می خانم هست  نیا ثلنشان بدهد که ما هم م خواهدموالنا م  کند، م  یکار پنهان 

  ییانهیب  بِبستَم تا کس  در
  یینادانانهزود  دیاین در

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

  ؟خدمت   نیه ستشی : چصوف  گفت
  و منّت سپاسیبرآرم ب تا

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

  ست وستگیو پ ش یخو  لشی: مگفت
  ست ی حق داند که ک  ستخاتون ین

  ) ١٩١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  کار بزرگِ ما خبردار بشود.   نیاز ا دیای ندانسته ن کس ای  هاه یهمسا نیا کهن یا یام برا که در را بسته  دیگو م

که من انجام بدهم؟ که من انتظار سپاس    میانجام بده   می توان م  شیبرا   که چه خدمت  دیگو م    گفت که، صوف  و

  و منَّت هم ندارم. 

خاتون   نیو ا  ردیپسرش ب  یدخترمان را برا  عنیبند.     شیما خواست که با    نیا  لشیکه م   ندیگو خانم م  گفت

  که باطنش چه هست.  داندخداوند م   است ول  محترم

  درست نبودند. ادی ز نیکه خب ا دی که بعداً اگر نشد بو گذارد هم م ییاَما ییجا  ی عنی

در    عنی.  برد واقعاً به درجۀ اَعال خودش را باال م  زنِ صوف  دید  میخواه  یبعد  یها ت یکه در ب  طورن یهم  ول

را    زی چاست؛ همه  ستینمره ب  نیبهتر  مییاگر بو  رساند، م  ستیکه واقعًا اعتبار صفر دارد، آن را به ب  یز یچ

  . نیا داند م

  . میکن عمل نم   میمنافق  ول  میدان را در درجۀ أعال م  زهایچ  ل یکه نکنه ما هم واقعاً خ  دهد قصه نشان م نیا و

  ردست یز ندی دختر را بب خواست
  دختر اندر متَب است  اتفاقاً

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

  سپوس  ایگفت: ار آرد باشد  باز
  او را به جان و دل عروس  کنمم

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

  ست یپسر دارد که اندر شهر ن ی
  ستکنچاب و مسب  رک،ی و ز خوب

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

   نهان  ده،یپوش  ، : پنهانردستیز
  کار: کاسب کنمسب 

  

  .  ندیبب  یاز نزد ایبدهد  معن   پنهان تواند م ردستیز
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بد،   ا یخوب باشد    ن یگفت که ا   اتفاقاً دختر ما در متب است، ول  ند،یبب  پنهان  واش ی آمده بود دختر را    پس

  او را به جان و دل عروس».  کنم را هم خواهد گفت. «م  لشی سپوس، من قبول دارم. و دل ای آرد باشد 

کار است، خوب است و هم کاسب  رکیهم خوب است، هم ز  ست، یدر شهر ن  رشیپسر دارد که نظ یخانم  نیا

  . خب، وردآ پول درم 

  و زار و کم ر ی : ما فق صوف  گفت
دار و محتَشَم خاتون مال قوم  
  ) ١٩۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در زِواج؟  شانیکْفوِ ا نیبود ا ک 
  ز عاج  ر ید یدر از چوب و، در ی

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

  هر دو جفت اندر نکاح   دیبا کْفو
  اح ینمانَد ارت د،ی تنگ آ ورنه
  ) ١٩٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ر ی: همتا، نظ کْفو
  : ازدواج زِواج

   راحت  ، : شادماناحیارت 

  

  .  راحت   ، شادمان  عنی اح یارت

  .  ریهمتا، نظ    عنی ازدواج. کفْو  عن ی زِواج

خاتون    نیخراب است. اما ا   وضعمان از نظر مالو    میر یکه ما فق   نیب و زار و کم، م  ریکه ما فق   دیگو م   صوف

  شان یا  یدختر ما همتا  عنی  نیکه ا  شود م   یچجور   نی اش هم خانوادۀ بزرگ است، هم ثروتمندند، او خانواده 

  .  خورند به هم نم هان یاست. ا جاز عا  ری در از چوب است، در د یباشد در ازدواج؟! آن موقع  

هم باشند، هم از نظر مال و ثروت،    یدر ازدواج دو نفر کفْو هم باشند، همتا   دیو با   خوردند به هم نم  چون

  ی جا شاد و در آن   دیآ م  شی اختالف پ  شود، اصطالح اوضاع تنگ م مثل هم نباشند به   هان یخانواده، فالن، اگر ا

  . رود م ن یخوب از ب  یزهایچ  ۀیو بق
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  » تر یت«

صوف   ست،یجهاز ن  زن که او در بندِ  «گفتن تر و صالح است و جواب گفتنمرادِ او س ده» یرا سرپوش  نیا  

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

  . دهیرا سرپوش  نیا  مراد او ستر و صالح است و جواب دادن صوف  ست،یخانم در بنِد جهاز ن  نیکه ا  دیگو زن م   اما

پولدار    قدرنیاش اخانم و خانواده   نیکه نه، ا  دیگو م   زن صوف   کهن یا  ی برا  شود، جالب م   لیبه بعد خ   جا ن یا  از

 هان یا   ماست، عفت ماست، حت   پاک  خواهند  دختر ما را م   کهن ی. علت استندیهستند که عالقمند به مال ن

  . میهبرکت بد خواهند به نَفَس خداگونۀ ما دارند و م  اجی احت

  . دهد خانم به خودش نسبت م  نیرا هم ا اهن یالبته چون شوهر اآلن آمده همۀ ا و

جواب    هست و خالصه صوف   یو ن   دگ یمراد او ستر» است، پوش  ست،ی«گفتن زن که او در بنِد جهاز ن  پس

  .دهد م

  و، او  یعذر نی: گفتم من چنگفت
  جواسباب ستمی: نه، من نگفت
  ) ١٩٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  میاز مال و زر ملول و تُخْمه ما
  میابه حرص و جمع، نه چون عامه ما

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

  و صالح   ما سترست و پاک   قصدِ
  دو عاَلم خود بدآن باشد فَالح  در

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

  مال و ثروت  ندۀ ی: جو جواسباب 
  معده توأم با اسهال و استفراغ: هضم نشدن غذا در ُتخْمه 
  عفاف  ،دگ ی: پوشستر 

  

از اصحبت   ن یا  خب ا  دهد خانم، نشان م  ن یها  عفاف    ست؟یکه مثال ستر چ  داند، را م  ز یچخانم همه   ن یکه 

  ست؟ یچ  یرستگار   ست؟یچ  پاک  ست؟یصالح چ  ست؟ یچ
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نشسته، کامال هم مثل شتر بر نردبان   شیجلو  نیهم  اش اصطالح شاهد ناپاکبه   کند، ادعاها را م   نیا  که درحال

  .  م یخانم هست نیها واقعاً مثل ا از ما انسان  ل یکه نکنه خ  دیآ به هرحال به فکر آدم م عنی. داستیپ

  است.   زن صوف  یوفا هیتو هم شب  یاز زبان معشوق به آن جوان که وفا  دیگو قصه را م نیموالنا البته ا و

. گفت نه، ما دیشما ثروتمند  م،ی ستیشما ن   یهمتا   م، یستی که من گفتم، من عذر آوردم که ما کفْو شما ن  دیگو م

پول که    م»،یا«تُْخمه   م،یهست  ریس  زهایچ  نیکه اصال از ا  میمال و طال دار   قدرنی. ما امیگرد نم   ای دنبال مال دن

  .  ندیگو م  یطورنیخانم ا نیا م؛یزاریب ها،ن یپول و زر و ا زاصال ا م یزاری. بمیگردان را برم  مانیرو  مینیب م

نَه مثل عامۀ مردم هست    عنیما به حرص و جمع،    و خانم    نی. پس امیکه دنبال پول بدو  میجمع کردن مال، 

  درست است؟   اند،ی خواص چجور   اند،ی عامه چجور  دوند، که مردم دنبال پول م داند م

 میگرد م    یو صالح»، ما دنبال خانوادۀ ن    است، «ستر است و پاک   دگیاست، پوش  ما پاک   که قصد  دیگو م

انسان    یرستگار   ا یدن  نیهم ا  ای داشته باشد، پاک باشد، عفت داشته باشد. و هم آن دن  تیثی آبرو داشته باشد، ح

  . ندی فرما و صالح است؛ خانم م به ستر و عفت و پاک

  بفت  شی عذرِ درو صوف  باز
  آن مرر کرد تا نَبود نهفت و

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

  امزن: من هم مرر کرده گفت
  امرا مَقرر کرده یجِهاز یب

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

  تر ز کوه اوست راسخ اعتقادِ
  شوه  دیآز صد فقرش نم او

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

  : ساز و برگ و اسباب و لوازم خانه، رخت عروس جِهاز
  : شايت و گله، بيم و هراس شوه

  

  ن یکه ا  م یروشن کن دی. بامی خور خانواده نم نیواقعاً به ا م،ی هست  ش یکه ما درو  کند مطرح م دوباره صوف  پس

  .  میکه ما واقعًا مال ندار نمانَد دهیموضوع پوش
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ا  البته تا به زن بو  زند حرف م   یجور  ی  به بعد صوف   جان یاز  هم خداوند    دیکه شا  دیبه ما بو  ای  دیکه 

  . میستین میکن که فکر م یطورتا به ما ثابت کند که ما در پندار کمالمان آن  آورد م  شی پ ییدادهایرو

که در دو عالم   داندو خودش هم م  داند، پاک م  داند، م  فیخانم خودش را عف  نی که در پندار کمال ا  دینیب م

دنبال اسباب    اند،ی هستند چجور   فرهنگیب  شانینظر ادارد. عامۀ مردم که به   بستگ  یز یبه چه چ   یرستگار

 که ن یاند، ملولند، با وجود اواقعًا تُخمه هم از مال و ثروت    هان یچراکه ا  خورد خانواده به ما م  نیهستند، و ا

  . داند را خانم خوب م  هانیاند. اگرفته  شی ثروتمند هستند فقر را در پ

  . میبر کار نمدر عمل به  ول میدان عنوان عاشق خدا خوب مهم به ما

که دختر ما جهاز ندارد، کامال روشن    امام و گفته ام، روشن کرده را تکرار کرده   نیبار ا  نیگفت زن من چند  خب

. ترسم شما من نم  دیباش ر یمن هرچقدر فق دیگو . که مستیکن نتر از کوه است، وِل اعتقاد او محم  است، ول

  ر وصلت کنم. چرا؟  ی ندارم من با خانوادۀ فق یاواهمه  چیترس. ه عن یشوه 

  : مرادم عفَّت استدی گوهم او
  شما مقصود، صدق و همت است  از

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

  : خود جِهاز و ماِل ما صوف  گفت
  و خفا  دای هو ندیبو، م  دید

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

  تن ی مقام،  تنگ خانۀ
   درو پنهان نمانَد سوزن که
  ) ٢٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 نیا  ام ولکه من گفته   دیگو خب زن م   »، «که درو پنهان نمانَد سوزن  ،تن ی  ای  »، تن   یمقام،    تنگ   «خانۀ

صدق    د، یهست   نی که شما هم راست  م یانتخاب کرد  لیدل  نیاست و شما را به ا   که مقصود ما پاک  دیگو خانم م 

  و هم واقعاً نفَستان پاک است، خداگونه است.   دیدار

خانم دنبال همت است، صدق است، عفت   نی. اشودمستجاب م   میدعا کن  م،یهمت که ما دار  د،یدعا کن  شما 

  . داند را م  هان یخانم ا  دین یکه پس بب ستیاست، دنبال مال ن 
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نکند که ما   شود، خطرناک م میگو که م  جاستنیا م؟یدان نم ای م،یدان را م هانی عنوان عاشق خدا اهم به  ما

  .  می کن در باطن عمل نم  ول میدان را م ز یچهم همه 

   صوف  نیهم   کهن یمثل ا  م،ی دفعه نگاه کن   نیآورده که ما دوباره به خودمان چند  نیا   یقصه را برا   نیموالنا ا  نیا

   لیخ  کند خدا، که فکر م  ،  عنوان عاشق زندگکه انسان به  د یموضوع را که به ما بو ن یا کند چند بار تکرار م

  . ستین  یطورنیا  اقعاًاست، و دائمًا از جنس زندگ کند،  وفا به اَلَست م

  : خود جِهاز و ماِل ما صوف  گفت
  و خفا  دای هو ندیبو، م  دید

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

  چ یو ه  شود در آن جا نم  ترش ینفر ب  یکه  میدانه اتاق دار  یفقط  ندیب م  ند، یبو پنهان ما را م   دایپ دیگو م

  : کند . و دوباره اشاره مماند هم پنهان نم  سوزن

  و زهد و صالح  ستْر و پاک  باز
  ز ما بِه دانَد اندر انتصاح او

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

  او احواِل ستر داندز ما م بِه
  و دنبال ستر و سر  شیپس و پ وز

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

  و خادم است جِهاز یاو ب ظاهراً
  صالح و ستر او خود عالم است وز

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

  : پوشش و پرده ستْر 
  رفتن یپذ  حت ی: نصانتصاح

  : پوشاندن ستر 

  

انتصاح، بهتر    ،یریما را در پندپذ   یو عفت و زُهد و ن اما پاک  ندیب ما را م  که او که وضع مال  دیگو م  پس

  . داند از ما م 
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ا  پس را    ،به خودِ زندگ  کند «او» دوباره موالنا اشاره م  دیگو م   که وقت  دینیب م   جانیدر  گرچه که آن مرد 

و زهد و    ستر و پاک   ا یکه آ  م، یبسنج   زندگ   ای مان را با خدا  رابطۀ که ما    کند م   هیمرتب به ما توص   ول  دیگو م

  درست است؟  کند،  م جابیا ییفضاگشا و  از زندگ یریپذحت یکه نص یطور صالح ما واقعاً آن 

از کجا    نیا  عن یو سر و دنبال،    شیپس و پ  نیکه ا  داند، ما را، عفت ما را او بهتر از ما م  احوال پاک   دیگو م

  است.   یکه دختر ما چجور دختر  زند و حدس م کند مادر نگاه م  یِبه تُو  عنیسر درخواهد آورد؟ 

  است و خدمتکار ندارد.   جهازیدختر است، ظاهراً او هم ب جان یاو، او در ا ظاهراً

  هست، نَه جهاز دارد نَه خدمتکار دارد.   خادم»یو ب جهازی«ب

نشسته    جا ن یکه ا  شخص   نی دختر ما، ا  عن یکننده هست، اما از صالح و ستر او،  است و خودش خدمت   جهازی ب  ای

  . شناسد کامال عالم است چون تو را م

   مان را با زندگ که ما رابطۀ   دیگو باخته، به ما مکه نشسته، دل   هرحال از زبان خودش و از زبان آن کس  به

 ی است،    رابطۀ پوشال  ی در ذهنمان    میدار  که ما با زندگ  روابط  نیکه ا  مینیبب   م،یبا خدا بسنج   م،یبسنج 

خوب   یهات یو تمام خصوص میو عادل هست  میو پاک هست می هست فی عف لیپندار کمال است که در ظاهر ما خ 

  .  ستیدرست ن هانیاز ا کدامچ یه ول م،یفضاگشا هست م، یرا دار

در عمل و   عنیعملش صفر است.    ول  ندیب اَعال م  اریدر حد بس  یزیخانم خودش را در هرچ   نیکه ا  دینیب م

  بهتر از عامه هست.   داند، را در حد باال م  زیچهمه   واقعيت صفر است ول

دخترش را چه آرد باشد چه    شناسد، خانم است. که شوهرش را که نم   نیخاطر همخواستگار به   نیعالقۀ ا  تمام

  خودش، مادر، که ندارد.   خاطر عفّت و پاک به  خواهند، خوب و بد م  سپوس،

  : از زبان صوف د،یگو پدر م دوباره

ست ی ز بابا شرط ن یمستور  شرح  
  ست چو روزِ روشن  دایبرو پ چون

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

  را بِدآن گفتم که تا  تیحا نیا
  چو رسوا شد خطا   ،کم باف الف

  ) ٢١١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  مستَزاد یهم به دعو یتو را ا مر 
  ستت اجتهاد و اعتقادبده نیا

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

  شده   ادی: افزون شده، ز مستَزاد

    

پوش  دیگو م  پس شرح  ن  دگی که  شرط  بابا  از  دخترمان  عفاف  ا  ست، یو  ا  ییآقا  نیچون    ا ی نشسته    جا ن یکه 

همه آشار است.    یدخترمان که دخترِ توست مانند روز روشن برا  و عفت و پاکدامن  شناسد خواستگار، تو را م

  خواستگار هم آشار است.  نیا یبرا

.  میاشتباه را اقرار کن  دیبا  م یما اشتباه کرد  خطا رسوا شد، وقت   قصه را گفتم که وقت   ن یا  دیگو موالنا م  حاال 

و خودش را در حد اعال    رود تا تَهش م  کند خانم که نَماد ما است در ذهن، به اشتباه اعتراف نم   نیکه ا  دینیب م

  . دارد نگه م

اگر    ییجا  ی که تو    دیکرده، به او بو  یادبی اشق بع  نیاز زبان آن معشوق که در باغ هست و ا  خواهد م   موالنا

  بار برو. ریز یاشتباه کرد  یدید

  آشار شد.  تیخطا  وقت  دروغ نباف ، ادعا نداشته باش عنی » را بِدآن گفتم که تا، الف کم باف تیحا نی«ا

که ما   می نی. ما اآلن بب یمعنو  هم در زندگ  خورد،  درد ما مبه ی ماد   است. هم در زندگ  پند بزرگ  ی ن یا خب

     م؟یاعتراف کن  میتوان به اشتباهمان م 

ادعاست    ،ییگو هرچه که م  عنی  ستی مستَزاد» اصطالح جالب  ی«به دعو   نیمستَزاد»، ا  یهم به دعو   یتو را ا  «مر

تو دشمن خودت    »،ی گفته بود که تو «لُدّ  نیهم   ی. برایگرد  برنم  ،کن تو به ادعا اضافه م   میرو و هرچه جلوتر م 

ا  آورند م   لیانسان هرچه که دل   دی. شما نگاه کن هست آدم اشتباه کرده، ثابت قدم بشود در  اشتباه    کهن یکه 

  بد است و دوباره ادعا بند.  ل یخ  نینکرده. خب ا

  مستَزاد یهم به دعو یتو را ا مر 
  ستت اجتهاد و اعتقادبده نیا

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

کردِن ادعاست،    ادیو کوشش ما و اعتقاد ما به خداوند فقط ز  سع   ایتو به من،    یِو کوشش و باورمند  سع  عنی

  خانم است؟    نیهم هی احوال ما شب ای. آدیگو خداوند هم به ما م   د،یگو معشوق به عاشق م
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  ن ی مثل ا  م یگرفتار شد  م ینیب م  . وقت میکن م  دایکه پ  ییهای گرفتاردر    شود م  اشتباه ما فاش  ای ما   یخطا حاال

  من اشتباه کردم؟   مییگو م  میرو م   تیبار مسئول  ریز  ای  م یکن ما مردم را مالمت م   ایآمد آ   شیپ  خانم، درد بزرگ

قرار    م؟یمه خواندطور که در اول برناجا که همان به آن  رساند  ما را م  ایآ  ست؟یاگر اشتباه کردم اشتباهم چ  خب

  بسازد.  نهیآ  یتا از ما  میکارگاه خداوند بشو مانی هاب یو ع ها دگ یبا اقرار به همان  میشد که اجازه بده

مقدار    جسم  ی اریهش   عنی آب    نیا  ریو ز  می ناموس دار  م،یپندار کمال دار  میکه ما متوجه بشو  شود م   باعث

را من کردم و اآلن متوجه اشتباهم    هان یا  م ییو بو  م؟یرا اعتراف کن  هان یکه ما ا  شود باعث م   م؟یدرد دار  یاد یز

  خانم.  نیمثل ا دمیمن ند نمیاشتباه خودم را بب  نآمده که م  شیموقع هم پ اش ادعا بودم و هرشدم که من همه 

صحبت کنند، مَثل    نندیکنند و زن و شوهر بنش  رونیاز خانه ب  توانستند دلباخته را با همان چادر م  نیا  حاال

ا  »،یدر «دعو   کهن یاشتباه کردم واقعاً. ا  خواهم، که خب من معذرت م  دیخانم بو  م،یگو م   همه ن یدر ادعا 

  ن یدر درجۀ صفر است، ا  که درحال  داند م  الخودش را ع  زیچو در همه   کندم  ییگو«مستزاد» است و گزافه

  درست است؟  

  . میعاشق هست نیکه ما هم مثل ا د یبه ما بو خواهد م ناموال

  ی ابوده نیتو خا زِن صوف  چون
شوده دامر اندر دغَا بی ام  

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

   زنگپ ییروزِ هر ناشُسته که
   ن شیخو یِوز خدا یدار شرم
  ) ٢١۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : ناپاک، آنکه چهرۀ دلش آلوده است. روناشُسته 
 پزن : حرفِ مفت زنگ  

  

  ر یما ز  زندگ   اتی همه که گفت تمام جزئو آن   یانگرفته   ادی و تو از بزرگان عقل    یادبی آن معشوق که گفت ب  حاال

ه  فی «تصر  اصال تو  خداست،  ا  کدامچ یصنع»  نم  هانیاز  بادان را  م  دی.  با  شیپ  یشد خاموش  نظم    دیمن، 

  دور.  انداخت را م   اتذهنمن 
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و در    میاما به خدا وفا نکرده   عن ی.  یخائن بود   ، یاکرده  انتی تو به من خ   مانند زن صوف  دیگو اآلن به او م   و

دام مر درست   ذهن است. ما ه  یدغا فضا   »،یاما. «دام مر اندر دغا بشوه  می اذهن دام مر را پهن کرده

برا  یبرا  میکن م چ به  یمردم،  آوردن  ب  یماد  یزهایدست  همانآن   اکه  هر    کهی طوربه  م،یاشده  دهی ها  از 

  .  میشرم دار  » زنو «گپ »یی رو«ناُشسته 

«به   نیزن، هم حرف مفت   عن یزن» هم  . «گپست دگی پر از همان  عنیرا نشسته    ش ی که رو  کس  رو»«ناُشسته 

       زن».«گپ  زند، حرف م   دگیهمان  زند،حرف م   ذهنمستزاد»، ادعاکننده که برحسب من   یدعو

اعتبار ندارد.    شیهازن»، حرف هم «حرف مفت   یاست،    بند» «خال  یزدن،  از نظر حرف    ذهنمن   نیا  میگفت

  . دیگورا دارد م  ن یهم هم جانیدر ا

«ناُشسته   که هر  من   عنیرو»  از  رو  ذهنهر  همان  شیکه  نَُشسته که  من  ها دگ یرا  هر  از  خجالت    ذهنبروند. 

ا  دیگو . موالنا دارد به ما مکش اما از خدا خجالت نم   کش خجالت م  زناز هر حرف مفت   ،کش م   ن ی در 

  . لیتمث

را تکرار    ش یهاقسمت    ن بعضجوان که امروز هم م  نیا  ی ادبی و با توجه به ب  می بسنده کن  جان یبه هم   د یبده  اجازه

ب  یی وفایب  ن یا  هیو تشب   اشییوفای و ب  قصۀ زن صوف  طورن یکردم و هم به ما عاشقانِ خدا نسبت   ییوفای به 

  . م یکن أملذره ت   ی«اتاق جفا» و منافق بودنِ ما،  نی«اَلست»، در ا

  .دی اداشته  جان یقصه از اول تا ا نیاز ا شما چه برداشت  ندهیکه در جلسات آ می نیبب بله
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