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  1صفحه: 
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  2صفحه: 

 ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
 

 بسوزانیم سودا و جنون را
  درآشامیم هر دم موج خون را

  

 آشامانِ مستیم حریفِ دوزخ
 که بشافند سقِف سبزگون را

 

 چه خواهد کرد شمع الیزال؟ 
 فل را، وین دو شمع سرنگون را 

 

 فرو بریم دستِ دزدِ غم را
 ست عقل صد زبون را دزدیدهکه 

 

 شرابِ صرِف سلطان بریزیم
 بخوابانیم عقل ذوفُنون را

 

 چو گردد مست، حد بر وی برانیم
 که از حد برد تَزویر و فُسون را 

 

 ست اگر چه زوبع و استادِ جمله
 چه داند حیلۀ ريب اْلـمنُون را 

 

 چنانش بیخود و سرمست سازیم 
 ه چون را که چون آید، نداند را

 

 م فنا بِهچنان پیر و چنان عال 
 که تا عبرت شود الیعلَمون را 

 

 کنون عالم شود کز عشق جان داد 
  کنون واقف شود علم درون را 
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 درونِ خانۀ دل او ببیند
 ستون راستونِ این جهانِ بی

 

 که سرگردان بدین سرهاست گرنه 
 سون را سون بودی جهاِن بی

 

ن را تنک با سر نداند سِر 
 سر شناسد کاف و نون راتن بی

 

 ی لحظه بنه سر ای برادر 
 چه باشد از برایِ آزمون را؟ 

 

 ی دم رام کن از بهِر سلطان 
 چنین س را چنین اسبِ حرون را 

 

 تو دوزخ دان خودآگاه ز عالم 
 فنا شو کم طلب این سرفُزون را 

 

 چنان اندر صفاتِ حق فرو رو 
 برنایی نبین این برون را که 

 

 چه جویی ذوقِ این آبِ سیه را؟ 
 چه بویی سبزۀ این بام تون را؟ 

 

 خمش کردم، نیارم شرح کردن 
 ز رش و غیرتِ هر خام دون را 

 

 نما ای شمسِ تبریزی کمال 
 که تا نقص نباشد کاف و نون را 
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  4صفحه: 

 حریف: همدم، یار 
 ها صبر کنند. : کسان که بر بالها و تلخ آشامان دوزخ 
 ناپذیر، شمع الیزال: کنایه از حق تعال الیزال: جاوید، زوال 
 دو شمع سرنگون: کنایه از خورشید و ماه  
 صرف: خالص، ناب  
 زوبع: شیطان، ابلیس 
 )۵٢، سورۀ طور(٣٠ريب الْـمُنون: حوادث ناگوار، اشاره به آیۀ  
  که نم ون: کسانلَمعدانند. الی 
 )٣۶، سورۀ یس(٨٢کاف و نون: کن، اشاره به آیۀ  
 حرون: سرکش، نافرمان  
 آبِ سیه: کنایه از هشیاری جسم 
 

 «ام يقُولُونَ شَاعر نَتَربص بِه ريب الْـمنُونِ.» 

گويند: شاعرى است و ما براى وى منتظر حوادث روزگاريم«يا م «. 

  )٣٠)، آیۀ ۵٢(قرآن کریم، سورۀ طور(
 
 

 «انَّما امره اذَا اراد شَيىا اْن يقُول لَه كن فَيونُ» 

چون بخواهد چيزى را بيافريند، فرمانش اين است كه م»شود.»گويد: موجود شو، پس موجود م 

 )٨٢)، آیۀ ٣۶(قرآن کریم، سورۀ یس(
 

  

  

   



ۀ  برنامه             Program #946                                              ۹۴۶مشار

  5صفحه: 

  کنم. از دیوان شمس موالنا شروع م  ١٠١پرس برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ با سالم و احوال 

  

  بسوزانیم سودا و جنون را
  درآشامیم هر دم موج خون را

  

  آشامانِ مستیم حریفِ دوزخ
  که بشافند سقِف سبزگون را

  

  چه خواهد کرد شمع الیزال؟ 
  فل را، وین دو شمع سرنگون را 

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

  حریف: همدم، یار 
  ها صبر کنند. آشامان: کسان که بر بالها و تلخ دوزخ 
  ناپذیر؛  الیزال: جاوید، زوال 
  کنایه از حق تعال :زالالی شمع  
  دو شمع سرنگون: کنایه از خورشید و ماه  

  

  

 ها، همین کند به همۀ انسان پس موالنا پیشنهاد م طور که لحن غزل را م بینید جمع م گوید که این  بندد و م

ذهن است که شل هیجان دارد مثل خشم  است، هیجانات من   ذهن «سودا و جنون»، سودا درواقع دردهای من 

  ذهن است.عقل من بیذهن داریم. جنون همین عنوان من و ترس و هر هیجان که ما به

  

 نفر، همۀ بهگوید که همۀ ما باید دستو م دست هم بدهیم، نه ی  ما با هم درحال م کنیم این که به هم کم

شویم معن عشق تواند وقت ما به زندگ تبدیل م ذهن را بسوزانیم. البته سودا و جنون م سودا و جنون من 

 عشقبدهد، سودا م بشود که نسبت  تواند معن جنون است.  به عقل من بدهد، جنون هم عقل زندگ ذهن  

  

تواند  داند. پس بنابراین سودا و جنون م عقل م عقل است خرد کل را، عقل خدا را بیذهن که بییعن من 

  کنیم یا با چشم حضور، دوتا معن بدهد.ذهن نگاه م که ما با چشم منبرحسب این

  

کند  بینید، بیت پیشنهاد م طور که م شود و همین ذهن ساطع م ردی است که هر لحظه از من و« موج خون» د

 از جنس سودا  که ما باید هر لحظه در اطراف اتفاق این لحظه که م تواند خشم ما باشد، ترس ما باشد، یعن

  عقل ما باشد، فکرهای غلط باشد، منف باشد، فضا باز کنیم. باشد یا بی 
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  6صفحه: 

اصطالح درآشامیدنِ با اصطالح ایشان موج خونِ خودش است، موج درد خودش است. یعن  کس مسئولِ به و هر 

تان را ببلعد  ذهنطور کل من شما در درونتان باید مثل ی اژدها ی فضایی را باز کنید، این اژدهای حضور به 

  و هرچه زودتر ببلعد بهتر است. 

  

د. در این لحظه مسئول هشیاری خودمان هستیم که از جنس حضور باشد.  پس مسئولیت هرکدام از ما معلوم ش 

 کنیم و من هر لحظه فضا را باز م ذهن بینیم و اگر دردی از آن مان را م آید، درد را با آن فضای حضور  جا م

 باید دردهای خودش را خودش بخورد نه اینم ین بشود ناله کند، نه.  خوریم. هرکسکه غم  

  

وجود آورده و این  بیند، به ها معقل، چون از طریق آن نتیجه بیذهن مقدار زیادی همانیدگ با چیزها و در من 

عقل خودش و دردهای خودش  است. پس هرکس مسئول خوردن بی   وجود آورده اش مقدار زیادی درد بهعقلبی

 ر نمدی ند. برای همین اهم هست و کستواند این کار را ب باید روی خودش کار  ست که م گوییم که هرکس

  کند و هرکس مسئول درست کردن خودش است. 

  

 پس دوباره پیشنهاد م کنم که شما به جمع بستن موالنا که م طور تا آخر  دانید و همین گوید: «بسوزانیم»، م

 م نیم. پس نهبندد، همۀ رود، جمع متنها شخصمان با هم باید این کار را ب   ه  من روی خودم کار مکنم بل

  کنم. آید به دیران هم کم م جا که از دستم برم تا آن 

  

ها مشترک است، هرکس باید  ما ی منظور داریم. منظور کل برای همۀ انسان   شود که همۀ جا معلوم م از این 

نده شدن به خداییت خود، با آن  دردش را بخورد به خدا زنده بشود. بعد آن موقع از طریق آن هشیاری، یعن ز

  عنوان زندگ، زندگ را در هرکس ببینم.  عینک همه را ببینیم. بنابراین من به 

  

دوزخ بعد در بیت دوم م» است که دوزخ  آشامانِ مست» هستیم. دوزخ گوید ما رفیق، دوست، همدم آشام انسان

 آشامان بزرگان هستند،  است، هشیاری است. دوزخ که صحبت آشامیدن است، مثل آب  خورد. این را، جهنم را م

  آشام است.  خدا هم دوزخ 

  

 اگر شما بتوانید در درون فضا را باز کنید، خداوند دوزخ شما را که در غزل م  آدم، یعن گوید درواقع خودآگاه

گوید دوزخ است  ها جهنم است. م جهان، به خود، به خدا، از طریق همانیدگ   کل به این  طور آگاه شدن به

  خودآگاه آدم برحسب این دنیا.  
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  7صفحه: 

ذهن  خورند. جهنم هم یعن فضای ذهن همانیده. هرکس من های مردم را م هایی مثل موالنا دوزخ پس انسان 

 م درست کرده، با آن زندگ طور  آشامند و همین کند، درواقع در دوزخ است، در جهنم است. بزرگان دوزخ را م

 ا این بیت بینید م که م ها را که تکرار م م خوریم.  کنیم، دوزخ خودمان را ه  

  

م یواش م یواش  کم  دردهایمان  که  این بینید  بچۀ شود.  همسرمان،  را  دردهایمان  که  نیست  مان،  طوری 

 دوستانمان م این بیت خوریم، چه خورند، نه، ما خودمان م جوری؟ وقت ها را م ضای  شود، فخوانیم فضا باز م

  خورد.  ها را م ها را و هر دردی هم که در ذهن داریم، این ها و غصه شده مرتب این ناهماهنگباز 

  

 م بنابراین  آن پس  شبیه  هستیم،  بزرگان  همدم  هستیم،  موالنا  دوست  ما  این گوید  هستیم که  «سقفِ  ها  ها 

 افتن» معادل همین سبزگون» را مافند. «سقف سبزگون را شفضاگشایی   ش شما فضا را باز م کنید،  ست. وقت

 درواقع سقف این فضای ذهن را م است که شما م افید. هردو یافید و وسیعشش وسیع تر م تر  کنید، ه

 م کنید. کنید، بازتر م  

  

ز  تنها آسمان درون خودشان را شافتند و با هایی مثل موالنا نه پس بنابراین «بشافند سقفِ سبزگون را»، آدم 

 ه آسمان ما را هم با ابیاتشان دارند مافند.  کردند، بلش  

  

 فناناپذیر، زوال بعد بیت سوم م زال یعنهستیم. الی «زالالی جا هست.  طور که این ناپذیر، همین گوید که ما «شمع

تلخحریف یعن همدم. دوزخ  بر بال و  اینها صبر م آشامان: کسان که  جا.  این  شده   طوری معنکنند، حاال 

آییم در  شویم، یعن ما م ناپذیر. شمع الیزال: کنایه از حق تعال که ما وقت به او زنده مالیزال: جاوید، زوال 

 این لحظه، به این لحظۀ ابدی آگاه م شویم و در این لحظه ساکن م جاودانه م شویم.  شویم، یعن  

  

عنوان حضور و ساکن در این لحظه و آگاه به این  . و یعن ما بهپس «دو شمع سرنگون» یعن ماه و خورشید

ذهن نداریم، در فضای  لحظۀ ابدی که جاودانه شدیم، یعن دیر در ذهن نیستیم، در گذشته و آینده نیستیم، من 

  خوریم. شناخت نیستیم، در این لحظۀ ابدی ساکن شدیم و درنتیجه تکان نم مجازی نیستیم، در زمان روان

  

 یالت  مماه و خورشید؟ توجه کنید منظورش تش سرنگون، یعن دارد به این دوتا شمع گوید این چه احتیاج

، احتیاج  نهایت و ابدیت خداوند زنده شدهعبارت دیر شمع الیزال یعن انسان که به بیذهن است. بهمن 

ها را فعال کند، از  ا حس مثل دیدن و شنیدن، این توسیلۀ نور خورشید ذهنش را روشن کند، این پنجندارد که به 

گویند. شما هم رویش فکر ها و ذهنش، دنیا را بشناسد. احتیاج ندارد، ایشان مطریق دیدن و شنیدن، حس 

  کنید.  
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«چه خواهد کرد شمع الیزال؟»، انسان که در این لحظه به ابدیت خدا زنده شده، «فل را»، فل یعن هرچه 

که نوری که  جهان است، نور دارد، تمام ستارگان، این آسمان و مخصوصاً دوتایش را گرفته برای این   که در

 خورشید م نور خورشید نباشد ما نم زند، مثال نم توانیم زنده بمانیم.  توانیم ببینیم، اصال  

  

 به نیازهای مادی نداریم. درست است که ما باید  م وید که برای زنده ماندن به خدا، ما هیچ احتیاجخواهد ب

  به نیازهای جسم ما احتیاج ن آن قسمتِ اصلغذا بخوریم این تنمان باالخره زنده بماند، ما جسم داریم، ولی

  کند. اثر م یندارد، مخصوصاً برای شناسایی. شناسایی ذهن را ببینید ب

  

 نور خورشید سبب م ذهن سبب م شود که این  شود که ذهن مثل ماه روشن بشود. پس نور خورشید و ماه

 چیزهایی که ما حس م کنیم، م ریم ذهن، فکر بسازیم و از طریق فکر جهان را بشناسیم. بینیم، مشنویم، بب

عنوان شمع الیزال، ی جوهر جاودانه که در این لحظه  ه این هم خیل جالب است، ولین درمقابل شناسایی ما ب

  ساکن است، اگر بشویم، ارزش ندارد.  

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

  

بینید، اجازه بدهید با این چهار دایره من این دو بیت اول را توضیح بدهم و خدمت شما عرض  که م   طور و همین 

 ل فرم هستیم  دانید ما هشیاری بیکنم که قبل از ورود به این جهان ممرکز ما عدم است و  (دایره عدم اولیه]   ٠[ش ،

 ساز را، عقل و حس امنیت و هدایت و قداین چهارتا خاصیت زندگ خدا م یعن ،گیریم با  رت را از خود زندگ

  مرکز عدم. 

  

   داریم که از طرف زندگ جور سودا و جنون ه یپس ما سودا و جنون را در ذهن هنوز ایجاد نکردیم، بل

 هنوز در حالت قوه است به عمل نپیوسته.  آیدم ول ،عقل زندگ عشق، جنون هم یعن سودا یعن ،  

  

 وارد این جهان م ل شویم وقت١[ش  ها)](دایره همانیدگ م ، ما به  بینید که با این چیزهایی که ما فکر م کنیم زندگ

جور  واع و اقسام باورها و نقش و حرفه و این ها بستگ دارد مثل پول، مثل اعضای خانواده، مثل باورها، انآن

 تجسم این چیزها در ذهن. چیزها همانیده م شویم. همانیدن یعن  
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کنیم، حس وجود تزریق  ها ما هویت تزریق م و چون ما امتداد خدا هستیم و خالق هستیم، به شل ذهن این  

 ها حالِت به کنیم و به آن م ه آن ک دهیم، مثل ایناصطالح رقص م کنیم. همین ها را زنده م کنیم،  که این کار را م

  شوند مرکز ما یا عینک دید ما.  ها م آن

  

 برحسب پول م ما مثال که با چیزی  گویند همانیدن. همین توانیم ببینیم، برحسب اعضای خانواده. این کار را م

 همانیده م شویم، م ل عینک ما اول عدم بود  شود.  شود عینک دید ما، پس عینک ما عوض مدایره عدم    ٠[ش)

  شود.  رود پوشیده م رود کنار، کنار هم نم ، اآلن عدم م اولیه] 

  

یا دید عدم یا چشم عدم، چشم  آید که چشم پول  م   ها)](دایره همانیدگ  ١[شل های دیری  پس روی عینک عدم 

شوم. بعد آن موقع وقت همانیده  همانیده م   است، چشم حرفۀ من است، مقام اجتماع من است، با هرچیزی که

 م گیرم.  شوم، هرچیزی که مرکز من باشد، این عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت را من از آن م  

  

از    ی هستند.  هم جسم  هیجانات  باورها جسم هستند،  درواقع جسم هستند،  فکری که  چیزهای  این   وقت

که با آن همانیده هستیم درد است، درد مثل خشم، ترس.    ها)](دایره همانیدگ   ١[شل ترین اقالم داخل این دایره  مهم 

ها  آید، من این عینک وجود م گیرند، درواقع انباشتگ همانیدگ در مرکز من به ها در مرکز من قرار م وقت این 

 عوض م را ه ر ماز فکر چیزی به فکر چیز دی پرم. کنم، یعن  

  

آید، مثل فیلم سینمایی که  وجود م ی مختلف که با آن همانیده شدم ی تصویر ذهن به از پرش من به چیزها 

سازیم، چون موهوم  آید که من این تصویر ذهن هستم. یعن به این ترتیب ی تصویری از خودمان م نظر م به

  است، مجازی است، از فکر ساخته شده، این جسم فکری هست.  

  

 ، هنوز هم از جنس عدمیم. پس بنابراین آن خداییت یا جنس عدم (دایره عدم اولیه]  ٠[شل دیم  قبال ما از جنس عدم بو

 بودنمان را رها م ری مچیز دی ل چسبیم  کنیم به ی١[ش   ها)](دایره همانیدگ   کنیم آن هستیم که این  یا فکر م

بینید که همیشه  کند. م آینده زندگ م   شده از فکر است که در زمان مجازیِ گذشته وذهن است، من ساخته من 

  ما در گذشته و آینده هستیم. 

  

 که این من و اآلن برحسب این چیزها فکر م چیزی  کنیم و درواقع عقل دارد، به این ترتیب که از فکر ی ذهن

 ر مین من واقع هرچه بیشتر بهتر است. و به تصور اپریم، عقل این چیزها است و شعارش در به چیز دی  ،ذهن
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مان  ها را ما زیاد کنیم، زندگ ذهن، به تصور ما این است که هرکدام از این عنوان هشیاری شدیم من یعن ما به 

 شود و اگر نکنیم و ناقص باشد، درواقع ما ناقصیم. بیشتر م  

  

کند و با آن  فکر م داند و مرتب به هرچیزی که  ها م نهایت کردن این ها و بیو تکامل را در زیاد کردن این 

 همانیده است، م را زیاد م هاست. کند و عقلش عقل اینگوید هرچه بیشتر بهتر، هرچه بیشتر بهتر و انباشتگ

ی عقل بدی است، اسمش عقل جزئ است یا عقل جزوی است که این سیستم فکری و این حالتِ بودن درد  

 ایجاد م دن ما در ستیز است. کند ما را و با مقصود آمکند و ناکام م  

  

،  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل ، بعد این حالت به ما دست بدهد  (دایره عدم اولیه]   ٠[شل ما آمدیم به این جهان اول عدم بودیم  

گویند که ما باید دوباره مرکزمان را با فضاگشایی در اطراف اتفاق این  ذهن بسازیم، بعد بزرگان م یعن من 

  . (دایره عدم)] ٢ل [شلحظه عدم کنیم  

  

 دوباره هشیارانه مرکزمان را عدم م کنیم، این مرکز عدم همان خداست یا دید خداگونۀ ماست که دوباره  وقت

، ها)](دایره همانیدگ   ١[شل عقل اولیه را که ما داشتیم که عقل خوبی بود که آن را از دست دادیم و عقل دیر را گرفتیم  

که ، با آن عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت، درحال (دایره عدم)]  ٢[شل آوریم  دست م به دوباره آن را هشیارانه  

 کار م ما  روی  این همانیدگ خداوند  از شر همۀ  ما  همانیدگ   ١[شل ها  کند،  وقت همۀ  رها م   ها)](دایره  و  شویم. 

 ل جایش عدم گذاشتیم  ها را جارو کردیم و انداختیم دور و به همانیدگنهایت و ابدیت  ، ما به بی (دایره عدم اولیه]  ٠[ش

 خداوند زنده م شویم.  شویم و به مقصود آمدنمان به این جهان نائل م  

  

ذهن بمیرد، به  و با من   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل ذهن را حفظ کند  ها گوش ندهد، فقط من اگر کس به این حرف 

کاره این کار را رها کند، یعن  و نیمه   (دایره عدم)]  ٢[شل حدودی فضا باز کند  مقصود آمدنش عمل نکرده و یا اگر تا  

ذهن خوبی دارم با آن که ی ذره حالش خوب شد رها کند موالنا را بوید دیر حالم خوب شد، ی من همین 

 م ل کنم  زندگ١[ش  ها)](دایره همانیدگ زندگ ،صطالح مقصودش چه بوده.  اگذرد، این آدم یادش نیست که به ام م  

  

 شده را جمع کند، بعد این سری چیزهای همانیده  فکر کرده آمده ی ذارد برای چه مدانم برای  ها را به ارث ب

ذهن  هم روبرو هست. و اآلن خواهیم دید که این من   بینید که با چه مشقتهایش، بعد بمیرد برود که م بچه

  ساز هست، کارافزا هست.  ساز هست و دردساز هست، گرفتاری مسئله 

  

 ل فرستد که شما فضا را باز کنید مرا بیاورید به مرکزتان  و بنابراین هر لحظه خداوند به ما پیغام مدایره    ٢[ش)

(دایره    ٠[شل بینید که اول ما مرکزمان عدم بود  رها بشوید. پس م   ذهنتا به شما کم کنم از شر این من   عدم)]
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شویم. اگر کس  ، هیچ بودیم، از جنس هشیاری بودیم، از جنس خدا بودیم، آخرسر هم از جنس او م عدم اولیه] 

  دهد. کند. غزل خیل توضیح م گوید فقط وقت تلف مطور که غزل م این را نداند، همین 

  

بنابراین م   پس  هستیم  دارد  حالت  این  در   وقت که  همانیدگ   ١[شل گوید  هست،    ها)](دایره  همانیده  مرکزمان  و 

  ذهن را بسوزانیم.  عقل این منعقل را و جنون را. «بسوزانیم سودا و جنون را»، یعن دردها و بی بسوزانیم این بی

  

 این کار را م و هر لحظه که وقت به که این منای اینآید، برکنیم موج خون م ذهن از بین نم رود، آن را  راحت

آشام هستند. ها دوزخ که ما همدم موالنا هستیم که این . چرا؟ برای این(دایره عدم)]  ٢[شلهم با فضاگشایی بخوریم  

ها مرکز  ه این کنیم. ک ذهن است که با آن زندگ م ، من ها)](دایره همانیدگ  ١[شل دوزخ هم این فضای همانیده است 

 کنند، سقف را به را عدم م کنند. اصطالح باز م  

  

اصطالح هر جلسه ی طرح  ها بهبینید این درس طور که م هایی برایتان بخوانم. همین اجازه بدهید که بیت 

قصه م داریم ما، اگر شما با آن طرح جلو بروید، مثل ی چیزها را متوجه م دتان  شوید در مورد خوماند، خیل

 از من و اگر آن را که م قسمت فهمید عمل کنید، ی ذهن تان از بین م گوید:رود. م  

  

 رد از هست، سویِ نیستبازگ  
انیستی و رببطالبِ ر  

  ) ۶٨٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

  ربان: خداپرست، عارف

  

  

سوی  جا بیا به گوید از این. این هست است، مها)](دایره همانیدگ   ١[شل «هست» را اآلن نشان دادیم، این هست است  

. درست است؟ «بازگرد از هست، سویِ نیست» یعن مرکزت را عدم کن،  (دایره عدم)]  ٢[شل «نیست»، به مرکز عدم  

  ن هست.چرا؟ تو طالب خدا هست و از جنس او هست، ربا

  

  هستیم، خداییت هستیم، نه آن چیزی که من پس ما متوجه م انشویم که ما از جنس عدم هستیم، رب  ذهن

 ل کند  فکر م١[ش  ها)](دایره همانیدگ هستیم، به . ما فکر م دست کنیم از جنس جسم هستیم، از جنس انباشتگ

  طوری نیست. گوید این یم. م شدگ بیشتر هستهویت آوردن و نگه داشتن هستیم، هم

  

من  داشتن   یعن هست  از  بهبازگرد   من ذهن نداشتن  اینسوی  برای  عدم،  مرکز   ،ذهن  .هست خدا  طالبِ  که 

 که در ذهن م اشتباه کنیم طالب خدا نیستیم، عاشق خدا نیستیم، ما عاشق چیزها  کنیم این است که ما فکر م
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شان  ها که به تصویر ذهن ها هستیم، از جمله آدمهمانیده هستیم، عاشق آن  هستیم. یعن همان چیزهایی که با آن

 این بیت هم بعد از آن م .خداگونه هست یعن «انیستآید.ما عاشق هستیم. «رب  

  

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

  ) ۶٩٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

  آفرینش، آفریدنصنع: 

  

  

 مرکز عدم م اآلن دیدید که فضا را باز کردید در اطراف اتفاق این لحظه، وقت کنید و  شود و شما فضا را باز م

 ایستد، دراینذهنتان م حق، چون صورت م نعص شوید کارگاه خداوند، کارگاه آفریدگاری خداوند. «کارگاه

  هایتان.  کنید به عیب ی در مرکزت نیست، یا هست، ول شما اعتراف م نیست است»، نیست یعن چیز

  

ذهن، عیب  ذهن است، ول از نظر مناصال کال عیب هم یعن همانیدگ. از نظر زندگ و موالنا عیب همین من 

ب است،  گوید خانه ندارم این عیب است، همسر ندارم این عیذهن م های همانیدگ ماست. از نظر ی مننقص 

  ها همانیده است. خواهد درست کند با آن ها را باید درست کنم. ول آن چیزهایی که م نقص است یعن، این

  

ها تکامل است، از نظر زندگ نقص است. اصال این  ها و زیاد کردن آن ذهن کامل کردن همانیدگ پس از نظر من 

ذهن  ها ببینم، این عیب است. من بشوم، از طریق آن   سیستم فکری که من چیزها را در مرکزم بذارم، همانیده

  عیب است، نقص است.  

  

 م کند این منپس خداوند کم را بیندازیم و به او زنده بشویم و این را، به این ترتیب عمل م کند که  ذهن

 شما فضا را باز م کنید، مرکزتان عدم م رونِشود، مشوید کارگاه آفریدگاری خداوند. «پس ب  کارگه» یعن 

 ذهن، بی شود من بدون کارگاه خداوند، م ،است، ارزش ندارد. ذهن قیمت  

  

  آوریم دیر:سرهم با هم م ها را پشتاین را هم خواندیم؟ این 

  

 رد از هست، سویِ نیستباز گ  
انیستی و رببطالبِ ر  

  ) ۶٨٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
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   به «نیست»، چون از جنس خدا هست. ذهنبه شما گفت برگرد از من 

  

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

    )۶٩٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

  

 حاال کارگاهش چیست؟ خُب شما م گویید م خواهم برگردم، راست منعص حق» این است که  گویید. «کارگاه

ذهن  مرکز را عدم کن، نیست بشوی یا واقعاً از ته دلت بفهم، درک کن و اعتراف کن که همانیدن و داشتن من 

ذهن عمل نکنید و دائماً عذرخواه  عیب است. اگر این را واقعاً بدانید و کوشش کنید فضا را باز کنید، برحسبِ من 

خواهم بنم و پرهیز کنید هشیارانه،  دانم، ول نم کنم، م ، خراباری م ذهن دارمباشید از زندگ که من من 

  شوید. صورت شما کارگاه خداوند م ایندر

  

مان کوچ است، همسرمان  ول اگر پندار کمال داشته باشید، هیچ اشال ندارم، حاال ی نواقص داریم، خانۀ 

 ها نواقص من است، این این مان کنکور قبول نشده،  دانم بچۀبداخالق است، نم شود. نه، اگر  ها هم درست م

 ناموس، آبروی  شما م گویید عیبی ندارم، پندار کمال دارید. بارها گفتیم این پندار کمال وصل است به ی

 که خم نم مصنوع شود، نم که مقدار زیادی درد  تواند خم بشود. بعد آن زیر سرگین هست، دردها و درحال

  رویم که ما درد داریم. بار نم  داریم، زیر

  

دانید خشم دارید، ترس دارید، مقدار زیادی خرافات دارید، همانیدگ با باورها  ذهن دارید، م اگر شما واقعًا من 

 اعتراف نم دارید، ول م کنید، چون کوچ هم حس نم کنید و به مالمت مشغولید،  شوید و هیچ مسئولیت

 من را این   گوییدم طوری کرده بیاید درست کند، به من مربوط نیست، خُب شما من من که نکردم، هرکس  ذهن

 دارید، پندار کمال دارید. شما کارگاه خداوند نیستید. هیچ موقع درست نم تواند شوید و خداوند هم به شما نم

 کند، چون کارگاهش نم شوید.کم  

  

اش رگاه خداوند بشود. مرکزش را عدم کند. نکند، خودش را هم بشد، کله حاال ابتکار انسان این است که کا

جور خدا هست که این  فهمم چه طوری شد، من نم را هم بوبد به دیوار، دائماً ناله کند خدا نیست، اگر بود این

ذهن  عن با من دم»، یبههایِ دمطوری است؟ نه، این همیشه یادمان باشد «فعل توست این غُصه وضعیت این

 اینعمل م کن الْقَلَم». طوری م فقَدْ ج د معنوشود، «این ب  
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درجه  به  صنع،  قلم  با  نشسته  مخداوند  دخالت  کن ای که  و  قضا  در  هم هست،  غزل  در  در  کنید،  فَکانش، 

 آفرینندگ ما خراب م از ما که مناش، زندگ شود. خیل داریم، م دایا تو برو کنار، من خودم  گوییم که خذهن

ذهن  ستیزید. شما در توهم هستید. شما ی من کنم. خُب شما با قضا م ام، خودم را اداره م ذهن دارم با من 

ذهن  درست کردید، ی تصویر ذهن هم برای خدا درست کردید که ی سایه است، ی تصویر ذهن است. من 

تقلبی   گویید شوید، م ها خشمین م کند. بعض موقعدارد عبادت م شما ی تصویر است، به ی تصویر 

طوری است؟ چیزها را از خود در توهم، در هپروت از ی تصویر  گویید هست، چرا این ها م نیست، بعض موقع

 خواهید.  م  

  

لحظه شوخ    کند و منظور از این دو بیت این است که اتفاق اینطور این دو بیت همیشه به ما کم م و همین 

  خداوند است. شما هم باید شوخ بیرید. اتفاق این لحظه مهم نیست، این کلید است.

  

  ای یار در آخر زمان کرد طَرب سازی
  ای باطن او جِدِّ جِد، ظاهِر او بازی

  

  جملۀ عشّاق را یار بدین علم کشت 
  ای تا نکند هان و هان، جهل تو طنّازی

  ) ٣٠١٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

شناخت،  شناخت. از نظر خداوند و تکامل هشیاری، زمان روان اآلن آخرزمان است، «زمان» یعن زمان روان 

 کند و در گذشته و آینده باشد، تمام شده، م انسان در ذهنش زندگ این. یعن بینید آخرزمان یعن  

  

 م گوید درحال یرد،   نهایتتوانند به بیکه همه مصورت ب انب» همطَر» خدا و ابدیت او زنده بشوند و ی

شده در اطراف اتفاق این لحظه جدی است. اتفاق این لحظه، حاال ذهن ما  باید این را بفهمد، این فضای گشوده 

 قضاوت م است، بازی است. شما پس اتفاقات را م شوخ گذارید بیفتند،  کند خوب است یا بد است، اصال

افتد خوشحال  که اتفاق خوب برحسبِ ذهن م کنید یا نه؟ نه اینحواستان به این است که فضاگشایی م   تمام

 نید، این مشود من بشوید، اتفاق بد بیفتد ناله ب  .ذهن  

  

 که به عشق یا خداوند زنده شده، من م بهگوید هرکس هم پاشیده، «جملۀ عشّاق را» خداوند به این ترتیب  ذهن

، یعن هرکس که آمد گفت اتفاق این لحظه مهم نیست، فضاگشایی مهم هست، این آدم عاشق فضای کشته 

دانست از جنس عدم است، رفت زنده شد به او، به عشق رسید.  شده یعن خداوند بوده، خودش هم م گشوده
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 ری نیست. «هان و هان»، مواظب باش من متو بازی درنیاورد،  ذهگوید همه از این راه رفتند، هیچ راه دی ن

همین بروی، چون  دیری  راه   ی بزند، شما  را گول  م تو  بزن، گول  به چشم   همانیدگ عینک  و  که  خوری 

  طور این دو بیت: همین 

  

  الدین بدی در روز و شب ما را اگر نه عشق شمس
  ها کجا بودی ز دام و از سبب ما را؟فراغت

  

  بِ خود بتِ شهوت برآوردی، دمار از ما ز تا 
  اگر از تابِش عشقش، نبودی تاب و تب، ما را 

    )٧١(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  

 که م شما و همۀ ما هم  بهپله یا قدمبهها اساس کار است. در ضمن پله خوانم، ایناین چند بیت قدم طرح زندگ

ح است، ی داستان است،  رویم. ی طرقدم داریم جلو م بههم مربوط هستند. قدمهست. همۀ این ابیات به 

  داستان زندگ ماست. 

  

 اگر عشق شمس گوید آمدیم افتادیم در منم ،ذهن اگر ما نم توانستیم فضا را باز  الدین، خداوند نبود، یعن

سویِ او برویم، هر لحظه، شب و روز، ما از این دام ذهن و کنیم و بفهمیم که از جنس زندگ هستیم، باید به

  توانستیم، یعن اگر این دوتا بیت قبل نبود،  توانستیم رها بشویم؟ نم جوری مچه سازی ذهن  سبب

  

  اییار در آخرزمان کرد طَرب سازی
  ای باطن او جِدِّ جِد، ظاهِر او بازی

  

  جملۀ عشّاق را یار بدین علم کشت 
  ای تا نکند هان و هان، جهل تو طنّازی

  ) ٣٠١٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

م دار م د  نشان  ذهن  اتفاق که  بوییم  هست که  ما  برای  امان  این  فضای  گوید  این  نیست.  مهم  دهد، 

فهمم که من از  سوِی خداوند. م روم به شده، حاال که فضا را باز کردم، من از جنس فضا شدم، دارم م گشوده

  جنس او بودم، ربان بودم و طالب رب هستم. 
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ها  دهد هستم، اآلن فهمیدم نه بابا، من عاشق اینکردم عاشق این چیزهایی که ذهنم نشان م م تا حاال فکر  

هایش باشند، برای من مهم نیست، چون این ظاهر  هایشان نباشند، بعض ها کم و زیاد بشوند، بعض نیستم، این 

آن چیزی که ذهنتان نشان م شده است که چشمتان  گشوده  دهد. باطن قضیه فضایقضیه است. ظاهر قضیه یعن

 بیند. نم  

  

 یا کششِ ما بهم نداشتیم که بهگوید اگر عشق نبود، عشق صورِت خورشید از مرکزمان بلند شویم،  سویِ زندگ

  توانستیم رها بشویم؟ جوری م سازی ذهن، ما چه ذهن و سبب صورت از این دام من دراین

  

گذاریم در مرکزمان،  خواهد، م گوید «هرچه بیشتر، بهتر» و هرچیزی را که م شهوت که هر لحظه م   این بت

خواهیم آن را بیشتر  سویِ آن و م شویم به شویم و حرصش را داریم، کشیده م رویم، جذب او م سویش م به

 کنیم، این دمار از روزگار ما م کردیآورد. اگر ما این فضا را باز نم گرفتیم،  م و از تابش عشق او گرما و عقل نم

  هاست. همین دو بیت را بخوانید، خوب عمل کنید. بینید تنها راه، همین شدیم. پس م صورت بیچاره م دراین

   

  ست نام اوست، عشق شدهایکرانهلذّتِ بی
  قاعده خود شایت است، ور نه جفا چرا بود؟

  ) ۵۶٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

کرانه شویم، این ی لذت بی کنیم، به زندگ زنده م جا که این فضا را که باز مطور اآلن رسیدیم به اینهمین و  

گویید پولم  سبب یعن شادی ما در این لحظه سبب فکری ندارد. شما نم سبب، شادی بی است. این شادی بی 

دهد، چون با آن همانیده هستم، غمینم،   امروز زیاد شده، آقا من خوشحالم یا پولم کم شده، ذهنم نشان م

 گویید. این را نم  

  

یا خداوند که هرچه بیشتر فضا بازتر م فضاگشایی و زنده شدن به زندگ عشق یعن کنم از  شود، من حس م

بینید که دیر اتفاقات یواش میواش، یواش ذهن نیستم. یواششده هستم و از جنس من جنس این فضای گشوده 

شود، ه  شده ی لّذت و شادی مرر، پردوام، پیوسته و ه بیشتر م برایم مهم نیست، این فضای گشوده ذهن  

 بیشتر مای است» که اسمش عشق است.  کرانهگوید: «لّذتِ بی شود. برای همین م  
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عن چه؟ یعن شویم. جفا یکند، درنتیجه ما دچار جفا مذهن شایت است، دائماً شایت م و چون رسم من 

توانیم بیریم. جفا یعن برعکس وفاست. اگر ما فضا را باز بنیم،  دهد، ما نم دهد، یعن م که زندگ نم این

 وفا م گوییم ما از جنس تو هستیم. کنیم به الست، م  

  

، باید از جنس  تواند کم کندکه خداوند بتواند به ما کم کند در این لحظه، فقط هم در این لحظه م برای این

باید «بله» بوییم به وضعیت که ذهنمان نشان   این کار،  این اسمش وفاست، وفا به الست. برای  او بشویم. 

 م دهد. بله م نیم. مان، نه این گوییم به وضعیت ذهنعوض ب ه با خرد زندگکه عوض نکنیم، بل  

  

وید من از جنس جسم هستم، من از جنس خدا جایِ عدم، بو جفا یعن انسان ی جسم را بذارد مرکزش به 

 مرکز ما عدم م نیستم. پس وقت شود، وفا م کنیم، مرکز ما جسم م شود، ما جفا م کنیم،  کنیم. جفا که م

 باید به ما بدهد در این لحظه از طریق قضا و کن جفا م بینیم، چرا؟ آن چیزی که زندگ تواند بدهد.فکان، نم  

  

  موقع خُب ی انتخاب خودتان فضا باز م با  و  کنید. ی  کنید و روی خودتان کار م هست شما هشیارانه 

 هست نه، نم اینموقع کنید، حت ها را م فهمید و عمل نم اوضاع را ی کنید. زندگ   کند که  جوری طرح م

  مراد بشوید.شما بی 

  

  مرادی شد قَالووزِ بهشت بی
  سرشت حفَّتِ اْلجنَّة شنو ای خوش
  ) ۴۴۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

 بعد م ؟ دراینگوید که نمصورت: توان  

  

یار  ور نمرضا دِه ای ع تان  
  اختیارگر خدا رنجت دهد بی

  ) ١٠۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

  که بالیِ دوست تطهیِر شماست  
  علم او باالیِ تدبیِر شماست

  ) ١٠٧چهارم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر  
  

 نم ؟ متوان توانم فضا گویی «نم گشایی کنم»، «م فهمم، نم شد». خُب دچار  توانم عمل کنم»، «حرصم مک

بیشد، دچار بیر الْمنون خواه م شد. چه کس دهد به شما؟ خدا. مرادی خواه  
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گوییم خدا  چیز را. ما م لد است همه ست، خودش بتوجه کنید که، امروز هم خواهیم خواند، این ی هشیاری 

 توکل نداریم، اطمینان نداریم، درنتیجه دخالت م کنیم،  بلد نیست، این هشیاری بلد نیست، ما بلدیم، یعن

 هرچه دخالت م کنیم خراب م فکان شما گوید هرچه که در کار کن کنیم. در غزل هم هست آخرین بیت، م

 دخالت م آید. کنید، کارها ناقص درم  

  

 نم باش به آن چیزی که اآلن اتفاق افتاده و به تو درد م ؟ فضا را باز کن، راضدهد بدون انتخاب تو،  توان

مرد، ای انسان، اگر خدا رنج به تو بدهد، یعن اتفاق  تان رضا دِه ای عیار»، ای جوان اختیار». «ور نم «بی

من نصف وای  به درد کردن،  ذهنت شروع کند  همسرم م  بیفتد  وای  رفت،  وای  اموالم  بیرد،  خواهد طالق 

 دانم چه، وای، وای، وای!نم  

  

کند.  دهد، اگر فضا باز کن و راض باش، شما را پاک م ها شما رضا دِه که این بالیی که دوست م همۀ این وای  

کند و بدان که  ، شما را تمیز م آیدجا م که فضا را باز کردی در اطرافش، این انرژی، این نوری که از آن همین 

  ذهن شماست. علم خداوند باالی این تدبیر یا عقل من 

  

  هم مربوط هستند. آید، ببینید بهها دنبالِ هم م طور این سه بیت را برایتان بخوانم، اینهمین 

  

  هر که را فتح و ظَفَر پیغام داد
  مراد پیشِ او ی شد مراد و بی

  ) ۴٠۵٩دفتر پنجم، بیت (مولوی، مثنوی، 
  

  هر که پایندانِ وی شد وصل یار 
  او چه ترسد از شست و کارزار؟ 

  ) ۴٠۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  

  چون یقین گشتش که خواهد کرد مات 
  فوتِ اسپ و پیل هستش تُرهات 

  ) ۴٠۶١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  
  ظَفَر: پیروزی، کامروایی 

  پایندان: ضامن، کفیل
  اهمیت ارزش و بی ارزش، جمع تُرهه. در اینجا به معن بی تُرهات: سخنان یاوه و بی
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  ارزش.  تُرهات یعن سخنان یاوه و بی

  ظَفَر: پیروزی.  

  پایندان: ضامن. 

  

شوید. این ید، حتماً پیروز م گشایی کنید، از عقل زندگ استفاده کنید و پیروز بشوفتح و ظفر یعن شما فضا 

 دارم، عقل جزوی است، عقل همانیدگ عقل هاست، به لحظه من ی خورد، این غالب است همیشه،  درد نم

اآلن واقعاً متوجه شدم که این عقل خوب نیست و فضا را باز کردم، وصل شدم به خداوند. این گشایش است،  

معن فتح کردن، چون گشودن این فضا و وصل شدن به خدا  ه گشایی است. فتح یعن گشودن و هم باین فضا 

  یعن پیروزی. 

  

که در این  اش را یا فضا را باز کرد و از پیروزی خداوند پیغام گرفت، برای او این پس بنابراین اگر کس سینه 

کنید و ضامن لحظه فضا باز م بهلحظه به مراد برسد یا نرسد، ی است. پایندان یعن ضامن. اگر شما لحظه 

 موفقیت شما چیست؟ وصل یار، بنابراین شما فضا را باز م کنید، فکر مموقع است  کنید، عمل م کنید. ی

 چیزی را از دست م چیزی را به ی دهید، یدست مکنید. آورید، با ذهن قضاوت نم  

  

ذهن را. «چون یقین گشتش که خواهد کرد مات»،  و شما یقین دارید، بیت سوم، که حتماً مات خواهید کرد من 

 یقین، یقیناً این جهان بیرون جلوتان نم تواند بایستد، هرچه م توانید انجام بدهید، هر پیروزی. چرا؟  خواهید م

  کند، عقل شما شده اآلن.م وصل به خداوند هستید، عقل کل که تمام کائنات را اداره 

  

داند که خواهد  باز اسب و پیلش را از دست بدهد، م پس یقین دارید که پیروز خواهید شد. بنابراین آن شطرنج

برد، برایش مهم نیست. ی استاد شطرنج که قهرمان شطرنج جهان است، با ی آدم ناش دارد شطرنج بازی  

 م یرد! شما هم وضعیت  ح  داند خواهد برد.کند، خُب او مکاری هم کرده اسب گرفته، ب ی اال این آدم ناش

ی  چیزی را از دست دادید، دوتا چیز را از دست دادید که با آن همانیده بودید، نم نشینید جوری شد که ی

 هاست. ست، این هم جزو آن گریه کنید. چون وصلید، ضامن پیروزی شما خود زندگ  

  

 گشایی است، حواستان این نیست که با ذهن قضاوت کنید ببینید  کنید، حواستان به فضا پس شما فضا را باز م

 همه موالنا گوش کردم، هنوز خانه نخریدم. نه، موالنا گوش  ام بهتر شد؟ این حاال من پیروز شدم؟ وضع زندگ

  طوری قضاوت نکنید.کردن برای خانه خریدن نیست، آن 
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من  م ذهنآیا  نشان    من چیزی که  آن  نه.  رسیدم؟  حضور  به  من  م دهد  حضور   وضعیت ذهن  ی نامد، 

 زندگوضعیت خاص ست، ی نم ست که اصال کنید این  داند چه است. شما هرچیزی که در ذهنتان تجسم م

کند،  حضور تجسم م عنوانِ  هایی را به ذهن وضعیت سوِی او بروید. من حضور است، آن نیست. بنابراین نباید به 

 رود دنبال اینم م نید، از  کند. نه، شما وصل بشوید با فضا ها، ما را در ذهن زندانگشایی، کار خودتان را ب

  دستتان آمد، ی چیزی از دستتان رفت، اصال برایتان مهم نیست. عقل زندگ استفاده کنید، ی چیزی به 

  

  طور: و همین 

  

   رستخیزبخش روزِآشامانِ جنّتدوزخ
  حاکمند و ن دعا دانند و نه نفرین کنند 

  ) ٧٣٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

م آشامان همین دوزخ  باز  را  وقت فضا  بزرگان  کنید. موالنا دوزخطور که گفتم شما هستید  تمام  است.  آشام 

ها را د این بیت بخشند. شما نگاه کنیبخش هم هستند، یعن بهشت م آشامان جنّت آشامان هستند. دوزخ دوزخ 

 این ابیات را بهکنید به تکرار م اگر شما قانون جبران را انجام بدهید، یعن ،تکرار کنید،  اندازۀ کاف اندازۀ کاف

تأمل کنید، تکرار کنید، تأمل کنید، تکرار کنید، تأمل کنید، قانون جبران مادی را هم انجام بدهید، شما خواهید  

یواش به خودتان جنت  آشامید، یواشکنید، دوزخ خودتان را خودتان م ن کار م تدریج که روی خودتا دید به

 نید. مبخشید. خودتان باید این کار را ب  

  

بخش  «روزِ رستخیز» یعن این لحظه، یعن رستاخیز، قیامت. این لحظه قیامت است، آشامیدنِ دوزختان و جنت 

 م ند. ما از ابزاری که آن کنخودتان دست شماست، اما بزرگان به ما کم گذارند، همین  ها در اختیارمان م

 اآلن داریم استفاده م ر نمکنیم. م خورد. کنیم؟ پس موالنا دارد دوزخ ما را م  

  

 گوید این م که فضا باز م زنده شده، وصل است،  ها حاکمند. هرکس کند یا باز کرده، مقدار زیادی به زندگ

 این شود،  این اتصال قطع نم گوید اینها حاکمند و بعد م ها نه دعا م کنند، چون دعا و نفرین کنند، نه نفرین م

  مال ذهن است. 

  

 دعا م هرکساز خدا خبر ندارد، از قضا و کن کند و نفرین م کند، یعن  فکان خبر ندارد، وگرنه دخالت در زندگ

 نم خداوند بلد ن کرد. شما دعا م چه؟ یعن کنید، یعن ر، شما مار کند دیگویید این کار  یست این لحظه چ
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 ن. نفرین هم مرا ب من گویید این آدمکنید، م چه؟ یعن چه؟ بفرمایید یعن شما  ها را ذلیل کن، یعن ذهن

 شما اعتقاد به خداوند ندارید. دارد حرف م زند، یعن  

  

کند. شما هرچه کمتر در کار او دخالت  دارد اداره م نهایت بزرگ است، با خرد کل ما را  خداوند ی هشیاریِ بی

جا برسانید بویید  نفع خودتان است. حاال شما کار را به آن  کنید، کمتر حرف بزنید، کمتر فکر همانیده بنید، به 

اصطالح خوشبخت کن، ما را خوشبخت کن، دشمنان ما را ذلیل کن. غلط  ها را هم به ها را ذلیل کن، این آقا این 

  کنند. شان را خراب م دانند دارند زندگ ها نم ست این. اینا

  

خواهند. بهترین دعاکننده برای شما که این  کنند، یا حت دعا م ای که به این قاطعیت دارند دعا م به درجه 

 لحظه م شما را درست کند، خود زندگ ذارید و زندگوق تواند دعا کند، اگر ب ست، خود خداوند است، ول  ت

 شما دعا م تواند کارش را انجام بدهد. بهکنید، او نم در کار خداوند ما م توا را  جایِ دعا و فضولتوانیم اَنْص

 وییم نمدانم، نه دعا کنیم نه نفرین. رعایت کنیم، ب  

  

 چه م ذار ببینم زندگویید بین دخالت را  خواهد و کمتراگر شما نه دعا کنید نه نفرین، فقط فضا باز کنید، ب

کنیم. ما ی ناظر  کند. واقعاً هم ما نشستیم داریم نگاه م که ی نفر فقط نشسته دارد نگاه م بنید، مثل این 

 که م هستیم به اتفاقات افتد در ذهنمان، ناظر هستیم داریم نگاه مکنیم نه نفرین. برای همین  کنیم، نه دعا م

 م طوری دارد  رود، خُب با آن همانیده هستیم، باید برود، این اتفاق اآلن اینگوییم این چیز دارد از دستمان م

 افتد، خُب باید همین م که اعمال گذشتۀ ما باید به این افتاد، برای این طور م جا منجر م توانیم  شد. اآلن م

  برگردیم، عذرخواه بنیم، اگر کار بدی کردیم. این هم خواندیم؟  

  

    
ز عدم) ۴شل  (مثلث تغییر با مرکز همانیده) ٣شل   (مثلث تغییر با مرک



ۀ  برنامه             Program #946                                              ۹۴۶مشار

  22صفحه: 

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

    
 ٧شل  ز همانیدگ ز عدم) ٨شل   ها)(مثلث ستایش با مرک   (مثلث ستایش با مرک

    
  (حقیقت وجودی انسان) ١٠شل   ذهن)(افسانه من ٩شل 

  

  دهد: ، نشان م (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شلطور که این تصویر همین 

  

  بسوزانیم سودا و جنون را
  درآشامیم هر دم موج خون را

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

عقل و دردهای  خواهیم این بیباید متعهد بشویم به این کار، باور کنیم و بوییم که ما م   تکاگر همۀ ما که تک 

را بسوزانیم، م من   ل بینیم که باید به مرکز عدم متعهد بشویم  ذهنهر لحظه  (مثلث تغییر با مرکزعدم)]  ۴[ش یعن ،

رموقع یادمان افتاد دیدیم ی جسم در  مرکزمان را عدم کنیم. این به مرکزِ عدم باید متعهد بشویم، یعن ه

آوریم و عدم را بذاریم و  اهمیت کنیم و از مرکزمان بیرون م مرکزمان هست، فوراً فضا را باز کنیم و آن را بی 

، توجه  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل ذهن مزاحم ماست این کار را باید ادامه بدهیم، مداومت و تکرار. چون من 

امتداد خدا هستیم. ما  ای بودیم که از آن که ما هشیاری هستیم. ما چه هستیم؟ هشیاری کنید   ور آمدیم. ما 
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مدت من  اما  نیستیم،   کرده ذهن فکر  من   ایمها  این که  هستیم.   من ذهن بوییم  ما  هشیاری  که  نیستیم   ذهن

  کشد.شود، این طول م هستیم، باید مرتب مرکزمان را عدم کنیم تا فضا باز بشود، جنس ما عوض ب

  

 بنابراین متعهد م شویم به فضاگشایی و مرکز عدم و ادامه م چون مرتب چیزها م دهیم، ول  آیند مرکِز ما، مثال

ی   ی کس   چیزی م چیزی یادمان م گوید، یافتد، ی دفعه آن چیزی که به یادمان م آيد عینک  افتد م

 ما م ر مکاری نداریم و  ذهشویم منشود، دی خب باید تمرین کنیم. حواسمان روِی خودمان است با کس ،ن

ذهن را و هر لحظه  این کار را باید بنیم تا، همه باید، هرکس برای خودش بند تا بسوزانیم سودا و جنونِ من 

 خون» م که «موج آيد، این را هم بخوریم.آيد، موج درد م  

  

خواهد جنس خودش  که زندگ یا خداوند هر لحظه م   ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧ل[ش دانید  طور شما م و همین 

، زندگ که ی هشیاری بزرگ است  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل طوری بوییم  سوی خودش بشد، یعن اینرا به

است، هردو نور است،    و ی قسمتش آمده شده «ما»، «من» و ی قسمتش آمده شده «شما». هردو هشیاری

هشیاری است،    اش ی نور است، ی شود، ول همه های مختلف دیده م صورت منتها داخل این اتاق، تن ما به

خواهد بشد و در ها ه خودش را م ی یتایی است، ی خداست. درست است؟ این خدا از درون همۀ آدم 

ذهن، به دیدِ  که مشغول هستند به دیدِ من گذارند، برای این نم   هانهایت خودش زنده بشود. این آدمها به بی آن

  جسم. درست است؟ 

  

صورت زندگ در  ، دراین(مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل شود  دهد که وقت مرکز ما عدم م ها نشان م این شل

 مرکز ماست، کار م ابراین عدم یا خدا را ستایش  گیریم، بن کند، عقل، حس امنیت و هدایت و قدرت را از او م

 م کنیم، عنایتش شامل حالِ ما م شود و ما را جذب م رد بهکند منیم،    باگر این کار را ب سمتِ خودش. مدت

، اگر این تعهد واقعاً ادامه داشته باشد، برای  (مثلث تغییر با مرکزعدم)]  ۴[شل جا  یعن اگر آن تعهدی که قبال گفتیم، این 

 ان ندارد. همین مبدون تعهد ام گویم جبران مادی را حتماً شما انجام بدهید که متعهد بشوید شما. اصال  

  

نهایت و  ی از مشالت ما عدم تعهد است، یعن شما باید باور کنید مقصود از آمدن شما، زنده شدن و بی 

این مقصود رسیدن، متعهد باشید. اگر  ابدیتِ خداوند است، این را باید قبول کنید. دومًا برای کوشش کردن، به  

 یا دردی در مرکزم نباشد، در این لحظه عینکم  متعهد باشید م گویید که من همۀ حواسم این است که جسم

  نباشد. 

است،   شود که ما جذب بشویم. وقت مرکز ما عدم سبب م   (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل پس تعهد، مرکز عدم  

  ذهن را ببلعیم. عقل و دردهای من اصطالح بیتوانیم بهکز ماست، ما م یعن خداوند در مر
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آشاماِن مستیم» که کند. دوست موالنا هستیم، «حریفِ دوزخ طور موالنا با تکرار ابیاتش به ما کم م و همین 

  گیریم.  ها یاد م اند، پس ما هم داریم از آن ها این کار را کردهآن

  

دانید هرچیزی که با ذهنمان  آيد، م دانید وقت ی چیزِ آفل به مرکز ما م ، م (مثلث همانش)]  ۵[شل اما شل دیر  

 م گذرا، ازبین توانیم تجسم کنیم، به فکر ما م آن چیزی که به ذهن ما  تواند بیاید، آفل است. آفل یعن .رفتن

 آن است یا هشیاری آن است. درست انم ست؟ آید، خدا آن است یا زندگ  

  

 ابتدا که ما م آییم با چیزهای گذرا همانیده م اش ما را  روند، همه شویم. چیزهای گذرا چون دارند از بین م

 م ریزد، چون این ترسانند. مرکز ما دائماً دارد فروم ها دارند از بین م دوست شدیم م با ی بینیم  روند، مثال

 م بداخالق  ه این دوست ما  از  که  نم کند،  به جایی   این دوست البته.  ما  ترسیم بی دوست رسد، م نظر 

 ای داریم، این شغل ما هم مثل هایمان همچو رابطه ای داریم، با بچهدانم، با همسرمان همچو رابطه بمانیم. نم 

گیریم.  نم جا و حقوق خوبی هم  که آینده ندارد و رئیس ما هم که بداخالق است و ما هیچ پست هم نداریم این این

 بینید این م عوض م چیزهای گذراست، ه با اینها همه تجسم ها همانیده هستید، شما فرض کن  شوند. وقت

 دارند فروم که صدتا چیز در مرکز شماست ه ر، پس باید مرکزتان ریزند، شما مباشد. عدم  ترسید دی  

  

کنیم  که اگر چیز آفل، که همۀ چیزهایی که با ذهن تجسم م   گوید، م (مثلث همانش)]  ۵[شل شل نگاه کنید    به این

 آيد و آنآفل است، به مرکز ما م شوند عینک ما و ما با آن من ها م م ذهن به زمان مجازی    افتیمسازیم، م

  آید. وجود مشناخت گذشته و آینده، دوتا خاصیت مقاومت و قضاوت هم در ما به یا روان 

  

دهد در این لحظه، که ما گفتیم، موالنا با شعرهایش  ب و بد کردنِ آن چیزی که ذهن نشان م قضاوت یعن خو 

گوید این بد است یا خوب  لحظه چیست و ذهن ما م   که این اتفاق اینبه ما گفت که این اصال مهم نیست. این

 نه این اتفاق افتاده، این هم با قضا و کده، شما در اطرافش فضا باز کنید. َفکان افتااست، این مهم نیست بل  

  

 معن وضعیت بدی است، این را ما نم عوض کنیم. این لحظه، فرصت هست    خواهیم اش این نیست که اگر ی

یا خداوند وصل بشویم، از عقل پس بنابراین  خداوند استفاده کنیم، نه عقل من  ما فضا باز کنیم به زندگ .ذهن

 من شما م بینید قضاوت، یعن م جدی است برایش، برای  ذهن گوید این اتفاق خوب است یا بد است و خیل

  شناسد. ها را م ذهن فقط وضعیت که من این
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دهد، یعن وضعیت  هن نشان م مقاومت، یعن عکسِ آن چیزی که اآلن گفتیم. گفتیم این لحظه آن چیزی که ذ

 مهم م وقت این، ول شود، ما مقاومت داریم. مقاومت داریم که این،  این لحظه، مهم نباشد، مقاومِت صفر یعن

  دهد.خواهم به من نم خواهم نیست یا آن چیزی که من م جوری که من م آن

  

 شما م بینید از همسرتان چیزی م دهد و شما مقا خواهید، نم نیست که  کنید، برای اینومت م که آن وضعیت

 خواهید و مقاومت است. پس مقاومت و قضاوت، با چیزهای آفل همراهند، اما اگر چیز آفل با قضاوت شما م

 ٩[شل شود این شل  سازی و ایجادِ درد را فراهم کردید. م و مقاومت همراه بشود، یعن شما مقدماتِ مسئله 

  ذهن. این شل همان جهنم است، یعن افسانۀ من  ،ذهن)](افسانه من 

  

 مرکزتان اگر چیزهای آفل در مرکز شماست که فروم ریزند و این لحظه شما مقاومت دارید، مقاومت دارید یعن  

 عدم نیست، اتفاق مهم است، اتفاق مهم است و قضاوت مبینید که  کنید که این خوب است یا بد است. م

اند، شما هم در  ها همه چیزهای ذهن شود. اینتان تبدیل به مانع و مسئله و دشمن م تان، زندگ تمام انرژی 

ن واقع کس است که به زندگ زنده  ذهن هستید و ی انسان ذهن هستید، یعن انسان مجازی هستید. انسا

  است.

  

زند. عقلش، جنون است از نظر خرد زندگ و  ، ی سودا و جنون را دامن م ذهن)](افسانه من   ٩[شل این شخص  

ببینید که اگر چیز آفل و    (مثلث همانش)]  ۵[شل دردهایش هم تَوهم است. و پس بنابراین شما به خودتان نگاه کنید  

اصطالح این لحظه، زندگ را تبدیل مخصوصاً به مسئله  اید، حتماً بهت را با هم ترکیب کرده مقاومت و قضاو

 ل کنید مافسانه من  ٩[ش)[(ذهن.  

  

کنیم را شما باید ببینید. شما ببینید که آسان از پهلویِ چیزها رد  کنیم و کارافزایی م سازی م که ما مسئله این

 م م بد رانندگ کس شوید؟ ی م کند، ی را باز م رود  رود یا م شود م کند از پهلویش رد م آيد فضا 

 م ایستد کنار، این م گذارد م هم نه، م رود. ی گوید آهای جلوی من م هم نم ؟ فلتواند جلوی من  پیچ

 بپیچد، حاال مار ممقاومت است.  کنم. این بینید چ  

  

 ما مقاومت را صفر م کنیم،وقت   م خرد زندگ بزرگ آيد به زندگ مان، عقلتری پیدا م توانیم  کنیم، حداقل م

شویم، یعن این سودای  م   شویم، حسودتر تر م فکر کنیم، تأمل کنیم و خشمین نباشیم. هرچه ما خشمین 

  . شودآيد و عقلمان کمتر م مان پایین م شود، ما هشیاری ذهن غالب م ذهن، دردهای من من 

  



ۀ  برنامه             Program #946                                              ۹۴۶مشار

  26صفحه: 

 ل جا  بینید در این پس بنابراین مافسانه من   ٩[ش)[(به ، مسئلهذهن اصطالح محبوب است برای من سازی خیل  .ذهن

کند. اگر کس کارش به نتیجه  کند، دشمن م بینید که کارشن م کند م ذهن زندگ م کس که در افسانۀ من 

 م م نمرسد، یا آن نتیجه را طوالن کند، کم  چیزی را م آن شخص موفق  کند، ی وید مثالداند، اگر ب

 م گوید، نصفه شود، نم گوید و خالصه کارافزایینیمه م  کند.م  

  

 اگر م کاری م بینید شما ی کنید که هم کارهایتان طوالن تر م یا چوب الی چرخ مردم م گذارید،  شود و 

 آید مردم موفق بشوند، روا نم خوشتان نم  که همین دوزخ  دارید خوشبخت بشوند، شما در افسانۀ من ذهن

 م کنید و با ایناست دارید زندگ خون» هر لحظه  جور هشیاری نم توانید «سودا و جنون» را بسوزانید. «موج

  کند. درست است؟ شود و حت این جسم شما را فرسوده مجا بلند م از این

  

اصطالح که ما متوجه این به . یعن همین (مثلث واهمانش)]  ۶[شل عن این شل بعدی  «بسوزانیم سودا و جنون را»، ی

 بیانات موالنا شدیم «بسوزانیم سودا و جنون را»، م کنید، مرکزتان  آیید در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز م

 عدم م بینید اینشود. ماست. «عذرخو  جا ی هست که ضلع پایینش عذرخواه و برگشت به این مثلث اه

  لحظه» درواقع قدم اوِل داشتن ی بینش درست است. 

  

ذهن دارید. مرکز جسم دارید. ذهن دارید، واقعاً من ها شما باید اعتراف کنید اگر منپس از، همۀ این صحبت 

ه این کار نیستید. هنوز به عدم، دسترس پیدا نکردید. خرد زندگ به شما کم نکرده یا مثال شما واقعاً متعهد ب

  کنید. ذهن دارید کار م این موضوع زنده شدن به زندگ برای شما مهم نبوده. هنوز با عقل من 

  

وجودی  مرکزی  آن هستۀ  در   یعن برگشت.   یعن واقعاً   ،عذرخواه م ما  اعتراف  مان،  و  اشتباه کردیم  فهمیم 

 ران بشنوند. هرمومکنیم به اشتباه، مهم هم نیست که دی گویید من اشتباه  قع برای شما مهم نباشد که شما م

  کردم دیران بشنوند، یعن ناموس شما صفر شده، حیثیت بدل شما صفر شده. در عمل باید این اتفاق بیفتد. 

  

 اشتباه م هرکس نداشته باشد، درد نداشته باشد، فورًا م گوید  کند، اگر ناموس نداشته باشد، حیثیت بدل

اش است، تازه عذر را از  ، بین هزاران نفر! برایش مهم نیست. مهم اعترافش است، مهم عذرخواهاشتباه کردم

 شما نم خداوند م ،خواهد. اگر شما حقیقتاً فهمیدید و درک کردید که داشتن من خواهد، عذر را از زندگ  ذهن

  عذر بخواهید.اید، خب اشتباه بوده و شما اشتباه کردید و شما مسئول این اشتباه بوده

  

همین   گوید «عذرِ لَبِق». عذر لَبِق، عذر مردم است، همین در مثنوی امروز خواهیم خواند م ،َطوری عذر  اَل

 م خواهم، عذر م خواهم، آری اشتباه کردم.خواهم، ببخشید، عذر م  
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ها «توبه» است،  موقع   بعض اش  اصطالح مذهبی گونه راست و این از صمیم قلب حالتِ برگشت و پشیمان، بههیچ

 شود. در آن آدم دیده نم  

  

که شما وصل شدید به زندگ و متوجه شدید که چیز آفل در مرکزتان نباید باشد، باید زندگ  هرحال، همین به

 چیزی بیاید به مرکزتان، شما عذرخواه م باشد، عدم باشد، هرموقع ی  .؟ از خود زندگشوید. از چه کس

 هستم، من امتداد تو هستم، من در کار تو دخالت کردم با بینش مادی خودم، ببخشید.  گوییم ببیم ن من زندگ

  ول «ببخشید» عمال باید مرکز را عدم کنید. 

  

 اگر م مرکزتان هنوز مادی است م اگر  را عدم کردید، درست است. اگرنه،  گویید:  گویید: «ببخشید»، مرکز 

مرکز منافقید،  زبان م «ببخشید.» پس شما  در   ول است،   تان جسم م «معذرت  گویید که معذرت  خواهم. 

 باید درست انجام شود. م «خواهم، ببخشید، عذرخواه  

  

 نید، مب نید و عذرخواهر» و «صبر» که خاصیت اگر شما بتوانید مرکز را عدم بهای  بینید دوتا خاصیت «ش

واقعاً «شر» و «صبر» جنسیت خداگونۀ ماست که شما درک م جالبی  و  اند!  تغییر دست قضا  این  کنید که 

ماهه به  ذهن که «اُه دیران در ین های م کنید، آن حالت کنید، مقایسه نم َفکان هست پس شتاب نم ْ کن 

 حضور م ران هستم، باید باشم. من متفاوت  رسند، من یسر و گردن بلندتر از دی روزه باید برسم. من ی

  ذهن است!ها مال من هستم.» این 

  

ت من  ای وجود دارد و این دسکه بویید که واقعًا خرد کل وجود دارد، خدایی وجود دارد، زندگ شما همین 

  طور شر. نیست، این نشان راستین بودنِ شماست. صبر و همین 

  

تواند بشود و شد! و گزاری و قدردان شماست که ی راه پیدا شده، مرکزم عدم مشر، ی حالت سپاس 

ذهن  که منها؟ برای این به پرهیز و اینکنیم راجع همه صحبت نم پرهیز هم در ذات عدم است، برای چه این 

 نم تواند پرهیز کند، پرهیز را محرومیت م مزیت زندگ ست که خداوند به ما داده و ما از آن  داند. «پرهیز» ی

  استفاده کنیم. 

  

 خالصه، پس ما فهمیدیم که مرکز را که عدم م کنیم عذرخواه م اعتراف م ،کنیم که من، من شویم از زندگ  ذهن

درست کردم، تقصیر خودم بوده و صبر و ش ها هست. اینآید، پرهیز هم همراه این ر م توانیم «سودا و  دفعه م

شود برای از بین  ذهن بلند م جنون را» با مرکز عدم بسوزانیم و هر لحظه این «موج خون»، موج درد که از من 

یزی  شود ما چ ذهن کوچ م بردنش، برای کوچ شدنش. وقت ما ناموس داریم، حیثیت بدل داریم، این من 
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 نم گوییم، صبر م که کشید، فضا باز است درد هشیارانه را مثل این کنیم، این درد دارد. درد هشیارانه شما م

 دارید م خورد این خورید، این فضا دارد مها را و تمام م م زندگ مثل اژدهاست،  شود، یعن خورد. این زندگ

  شوید، «حریف» یعن همدم. نا م خورد. پس شما حریف موالهای ما را م همۀ بدی 

  

 مرکز عدم م پس وقت ر مل آید و این حالت شود، صبر و ش(مثلث واهمانش)] ۶[ش  لحظه  بهدهیم لحظه را ادامه م

ای که کنیم و پس از ی مدت شادی بینیم که این لحظه را ما با پذیرش شروع م ، م(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل 

آید. این شادی را اگر شما حس  وجود م شود، در ما به هن بستگ ندارد، یعن با ذهن ایجاد نمسازی ذبه سبب

 م کنید، بدانید که فضا باز شده و این از طرف زندگ کنید. ذات ما شادی  آید و دارید ذات خودتان را تجربه م

گوید این غصه  در پایین داریم م که ذهن است، کما این است. شادی در ذات خداوندی است. غصه در ذات من 

  را باید بسوزانیم، دست دزد را باید ببریم، دزد غم را. 

  

 که این تمرین را ما م مدت پس، پس از ی نداریم و هیچ خجالت هم نم وییم  کنیم، کاری هم با کسکشیم ب

ارنظر و تأیید یا توجه مردم اصال  کنم، بنابراین اظهذهن دارم، من درد دارم، دارم روی خودم کار م که من، من 

که مردم م مهم نیست، ما حواسمان به خودمان است که آیا ما وصلیم  مهم نیست. حرف زنند در مورد ما اصال

  به زندگ یا نیستیم؟ 

  

بینید در ما وجود دارد. شما  سبب یعن نابسته و مستقل از فعالیت ذهن، م پس، پس از ی مدت، شادی بی

 بینم م مثال  ه ید شاد هستید. یه» «برای چه شادید؟» خب شادم.  زیاد  گوید:  پولش  این.  دیوانه شده  هه 

 برای شادی نشده، همانیدگ ر.» اش زیاد نشده، دلیلاش ندارد، دیوانه است دی  

دیوانه نیست، این ذات انسان کند. اش را دارد تجربه م  

  

حل دفعه ی راه آید یها که پیش م بینید که چالش آید. شما موجود م » در ما بهیواش «آفرینندگ بعد یواش

شود به گوییم وح م شده. این عجب فکری است! این از کجا آمد؟ نم آید از این فضای گشوده نظرتان م به

 شما، از این فضا شما م وی جدید مآفرینید. آفرینید، شما فکر جدید، ال  

  

پیغام م   اآلن شما روی خودشان کار م هایی که مبینید  متعهدند و  بینندگان که  دفعه ی کنند، ی دهید، 

 م آن بیانات طریق  از   زندگ که  م کنند  بیان  م کند. شما ی ها  روی خودتان کار کنید،  آن  خرده  بینید که 

 وهای شرطدرسه یاد گرفته بودم، از جامعه یاد گرفته  هایی که از پدر و مادرم یاد گرفته بودم، از مشده، آن ال

  آید!ها رفتند. ی فکرهای جدید م ها همانیده بودم، این بودم، با آن 
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آید،  افزاست، هم آفریننده هست، هم پذیرش دارد کش م زاست، فرح پس من دارم ذات خودم را که هم شادی 

 م شروع  پذیرش  فضاگشایی با  من  اصل   یعن نگاکنم،  شما  جنس  ست.  از  است؟   جنس چه  از  خدا  ه کنید 

  فضاگشایی. ما هم از جنس او هستیم، ما هم فضاگشا هستیم. 

  

 باد کنید م را  این بادکنک م شما ی بادکنک  ها،  شود. در کهشان آید باال، فضا گشوده م بینید هرچه 

طوری هستید، هر اتفاق  ما هم ایندهد. شها را در خودش جا م شود آن شوند، این فضا باز م ها متولد م ستاره 

 م ش مافتد شما ک دهید. آیید آن را در خودتان جا م  

  

 ش آمدن، خرد ماز این ک این شادی بی آید فکر جدید به شما م ندارد،  دهد، ول بستگ سبب که به ذهن اصال

 به چالش ندارد. شما م نفر فُوتدائماً در شما هست، بستگ این    بینید که خب ی شده، عزیز ما بوده، ول

  آرامش و شادی در من هست. این آرامش و شادی مال خداست، مال شماست، ذاتتان است. 

  

  �💠💠�  پايان بخش اول   �💠💠�
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  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل 

دهد که  . واقعاً اگر درست دقت کنیم، نشان م (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل این نقشه نقشۀ گنج است درواقع  

در این لحظه آن نقطۀ سمت چپِ وسط، ما توانایی انتخاب داریم که فضاگشایی کنیم یا منقبض بشویم، واکنش  

 فضاگشایی م نشان بدهیم فضا را ببندیم. و وقت کنیم، داریم اقرار م کنیم به خداگونگ گوییم از جنس  مان، م

  ذهن هستیم. گوییم از جنس من شویم، درواقع م اگر منقبض م زندگ هستیم. 

  

 اگر منقبض م شویم، واکنش نشان م دهیم، مقاومت م صورت ایندانیم، در کنیم، اتفاق این لحظه را مهم م

 م پیدا م هشیاری جسم ،کنیم، من افتیم به فکرهای همانیدۀ ذهندرست م کنیم، پندار کمال درست  ذهن

 مداریم و به سببکنیم، در زمان مجازی م افتیم، مرکز جسم افتیم و همین سازی ذهن م رویم به طور م

را به مراد م های فکری بیجهت  نم   شویم، بعد خودمان  توانیم تغییر کنیم،  کنیم نم آوریم، حس م حساب 

 م ب را تصاویر ذهندانیم و همین مسب رویم جلو و پرستشطور م   کنیم، باالخره نتایجش  فکرها و حوادث را م

  درد است، کمیابی است، تخریب بیرون و درون است. 

  

شود، هشیاری اگر فضاگشایی کنیم که این دست ماست، مرکزمان عدم م شود.  مان از جنس حضور یا نظر م

گوییم  آوریم، م حساب نم   خودمان را به   انتخاب)](این لحظه و توانایی    ١۵[شل آوریم، در باالیی  حساب م   خودمان را به 
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 نم پایین  ما  در  و  بنیم.  انتخاب)]  ١۵[شل توانیم کاری  توانایی  و  لحظه  من   به   (این  خودم که  آوردن  ذهن  حساب 

کار بستن  کنندۀ مسیر زندگ درون و بیرون من نیست، بله من زندگ هستم و خودم مسئول هستم. به تعیین 

ذهن و فضاگشایی و کار زیر نفوذ قانون قضا و  انات درون و بیرون با حداکثر توان برای رهایی از من همۀ ام

  کنیم. فکان و مرتب صنع یا آفریدگاری م کن 

  

سبب داریم، خارج شدن از جبر داریم، باالخره زنده شدن به خدا، حال خوب،  طور که نشان دادم، شادی بی همین 

درد، عمل بدون ایجاد مقاومت در بیرون، فراوان و سایر دستاوردهای صنع یعن آفرینش  ساختارهای موفق و بی

  ایم:ست و این بیت را مرتب خوانده ها همه دستاوردهای فضاگشاییو هشیاری نظر، مرکز عدم، این

  

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

  ) ٢٨۴٢ی، دیوان شمس، غزل  (مولو
  

  قدَم: دیرینگ، قدیم (مقابل حدوث)

  

  

خواهم تأکید کنم که  که چیزی نداریم بوییم، م کنیم. نه اینها را برای شما تکرار م بله، تقریبًا هر هفته ما این 

توانید در یادتان  م   ست که شماها نکات مهم ها اساس عرفان است، اساس مطالعۀ معنویت است و ایناین

  باشد و انجام بدهید و به نتیجه برسید.  

  

ویید احوالم چطور است. وقتشما نباید ب ندارد. یعن ونگما از جنس عدم هستیم، عدم چ   گویید احوالم  م

چطور است، یعن خداوند را به نشان درآوردید. خداوند که شما هم از جنس او هستید حالش همیشه خوب  

کنند من چجوری باشم،  ها اقتضا م . حالم چطور است یعن وضعیت میشه شاد است، همیشه آرام است است، ه 

با حال خداگونگ شما فرق دارد. شما حال من ذهن. حال من ذهن، حال من یعن من   را اساس  ذهن  ذهن

نیده شدید، افتادید به چطوریِ  که «قدَم» را، خداوند را به نشان درآوردید. چجوری؟ هماگرفتید، چرا؟ برای این 

  حال. 

  

و بنگر که این لحظه که اولین قَدَم زندگ توست، با فضاگشایی برداشته بشود یا مرکزت عدم باشد. وقت مرکزت 

 خداوند را به نشان درنم ،ر ما خداوند را اول جسم  آوری. به عدم است و شما هم از جنس عدمعبارت دی

 م چون خودمان جسم هستیم. پرستیم،  کنیم، بعد م  
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 را م پرستید یا مرکزتان جسم است، پس خدا  شما اآلن به خودتان نگاه کنید، مرکزتان عدم است، خدای واقع

تبدیل کرده  عدم است،  را به جسم  عباداتتان به شیطان است، به خداوند نیست. هرموقع مرکزتان  تمام  اید، 

  عبادتتان به شیطان است و کارگاه شیطان هستید. عبادتتان به خداوند است؛ هرموقع جسم است، 

  

  خوانیم.  ها را مامروز دوباره آن بیت 

  

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

  ) ۴٠۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

اند. «چون فرشته و عقل»،  از ی جنس است، به دو صورت خودشان را نشان داده   ذهن و شیطان هردومن 

های او  خاطر حمت هاش دو صورت شدند»، بههردو ی بدند، حضور ما و خداوند هم ی است، «بهر حمت 

  به دو صورت درآمدند.  

  

  ذهن. دانیم که قرین ما باید زندگ باشد، نه این من طور ما م همین 

  

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

  ) ١٨٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

تک،  «گفتم دوش عشق را»، عشق یعن وحدت ما با زندگ، «ای تو قرین و یار من». پس قرین و یار همۀ ما تک 

. اگر شما بخواهید با خداوند قرین بشوید، باید  که موفق بشویم، زندگ است، ی شدن با زندگ استبرای این

  مرکزتان عدم باشد. اگر شما بخواهید با دیو قرین بشوید، مرکزتان باید جسم باشد.  

  

ام همیشه مرکزم را عدم نگه دارم، چون «هیچ مباش ی نَفَس غایب از این کنارِ من»، یعن من تصمیم گرفته 

ی  لحظه هم نم شدن با خداوند از من جدا باشد. خواهم  نَفَس هم، ی عشق یا ی  

  

کنیم  لحظه تأکید م   خوانیم ما و این به قرین م که راجع خوانم. عرض کردم علت این به قرین م چند بیت راجع 

این انسان، اصال انسانیت در  انتخاب  این لحظه م جا خالصه م به قدرت  توانید  شود، چون شما خالقانه در 

  تواند. و این انتخاب باید با فضاگشایی باشد. د، حیوان نم انتخاب کنی
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 وییم که قرین بیشترین اثرماز مهم   خواهیم ب ر که یرفتار دی هاست، این است  ترینرا روی ما دارد و ی

شود، حواسمان به بیرون  که هرموقع مرکزمان جسم مکه حواس ما دائماً روی خودمان باشد. چرا؟ برای این 

ت، یا به ی کس است یا به ی چیزی است. حواس ما باید روی خودمان باشد که در این لحظه از جنس اس

 قیت هستم، از جنس مرکز عدم هستم   هستم، از جنس پذیرش هستم، از جنس شادی   زندگّهستم، از جنس خ

 نید، چون قرییا مرکزم جسم است؟ اگر مرکزتان جسم است، هیچ کاری نمنتان دیو است. مرکزتان  توانید ب

  توانید بنید. به همین سادگ است. کار م عدم است، قرینتان خداست، همه 

  

  طور این دو بیت را شما همیشه حفظ باشید. روزی چند بار بخوانید: و همین 

  

  وگویِ او قول و گفت از قَرین بی
  خو بدزدد دل نهان از خویِ او 

  ) ٢۶٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  

ها ها در سینهرود از سینهم  
  ها از ره پنهان، صالح و کینه

  ) ١۴٢١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

 شما به برنامۀ تلویزیون نگاه م گو کنید، با همین نگاه یا گوش  و که گفت کنید، قرین شماست و بدون این وقت

 کردن دلِ من خو م رد م قیافه شوید، به  دزدد. از پهلوی کس ین است، دلتان خشم  اش نگاه مکنید اگر خشم

 دزدد. این را شما انکار نکنید، نگویید پهلوانم من، من همه را م روم و همه جا م کنم، هیچ اثری هم من  کار م

 که به پذیرم. ایننم کس نهایت خدا زنده باشد، درست  اصطالح داشته باشیم که به بی طور چیزی نیست. اگر ی

نهایت  پذیرید، ول واقعاً شما بیپذیرد، شما هم اگر آن وضعیت را دارید اثر نم ل خداست. بله خدا اثر نم مث

  دانیم: اید؟ ما خیل تأثیرپذیر هستیم. این اسمش پرهیز است. و م فضاگشایی کرده

  

ها ها در سینهرود از سینهم  
  ها از ره پنهان، صالح و کینه

  ) ١۴٢١دوم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 
  

از ره پنهان، نی، رستگاری، اثر خوب، اثر سازندگ، اثر فضاگشایی، زنده کردن به زندگ این صالح است.  

ست. این هم مخفیانه، پنهان از ی  ذهن کینه نماد دشمن، نماد رنجش، نماد خشم، نماد همۀ این دردهای من 

 ر مرود. قرین. مرکز به مرکز دی  



ۀ  برنامه             Program #946                                              ۹۴۶مشار

  34صفحه: 

  

ا م همسرتان  دارد  هم  به شما  دارد  درد  مرکزش  به گر  بچه دهد. شما  به  دارد،  درد  مرکزتان  مادر  تان  عنوان 

 دهید. به بچهم حواستان نیست که از این تان بهترین غذاها را م دهید، ول دهید. پس مسئولیت  جا درد هم م

کند. وقت پدر و مادر دعوا  را مسموم م تان جا بیرون بیاورید که این دردها بچهشماست که این دردها را از آن

 م گذارد. همین تماشایش، هیچ کنند، آن فضای مسموم روی بچه اثر م چیز نم چه؟  گوید، اثر م پذیرد. یعن

 درد را جذب م طور: کند. پس مهم است این ابیات. و همین یعن  

  

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

  ) ۴٨۵۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (
  

 که این ابیات قرین را م عده وقت خوانیم، ی شما  گویند بابا قرین ما را بدبخت کرده. نه! این من ای م ذهن

اند، نفس خود  ها ما را بدبخت کردهست. یعن ما باید مسئولیت قبول کنیم، نگوییم که قرین مثل ی گرگ درنده 

  ماست. ما بدترین قرین  

  

 بنابراین با فضاگشایی، مرکز کردن عدم، به نفسمان م کنیم، قرین من نباش،  گوییم ما داریم شما را تماشا م

ذهن است، ی هم حضور من که ناظر  جا: ی این من که دوتا چیز هست اینمن دوست تو نیستم، برای این

 است و تماشا م دفعه که ذهنم را تماشا  کند ذهنم را. ی م وجود دارد، این بینم این کنم م تنیجا درد  جا م

گویم بنشین، ه کنم م خواهد باال بیاید ی چیزی بوید، ه من تماشا م ذهن ه م وجود دارد، این من 

 فشار م م خواهد بلند بشود. دهم بنشین بلند نشو، ه  

  

خواهد  ذهن شما خیل جاها مثل ی اسب سرکش م شما اگر روی خودتان کار کنید، خواهید دید که این من 

 موقع از کنترل خارج بشود که م شود بعض ها. ی  کند به ناسزاگویی، واکنش. ذره فشار بیشتر شروع م  

  

 پیش بیاید، نیندازیم گردن  پس بنابراین ما یاد م قرینمان، به خودمان نگاه کنیم دوباره. و  گیریم که هر اتفاق

 دانیم:ما م  

  

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

  ) ٣۵١۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 ستاین بیت درمورد قرین ما و وظیفۀ ما و رفتار ما در مقابل زندگ ما شروع م کنیم به حرف  ، خداست. وقت

 زدن، خداوند ساکت م مسابقه داریم م چه؟ یعن دهیم با خداوند و ما گذاشتیم رفتیم و نگذاشتیم  ماند. یعن

  او ی کلمه هم حرف بزند.  

  

 وت مما س وقت کنیم، سؤال نم کند به حرف زدن. هرچه بیش کنیم، او شروع م حرف م شما    زندتر زندگ

به او گوش بدهید. ه خودتان را خاموش کنید «اَنصتوا». هر لحظه به او بو فرمانِ «اَنصتوا» را من رعایت  

 حرف بزند. م کنم، خاموشم تا زندگ  

  

 باشد.  پس بنابراین م ذارید هیجاناتتان اول عشقگوید در صفت، در هر کاری، فکر کردن، عمل کردن، ب

 خداوند است. شادی! شما به خداوند نگو ما به شادی شما احتیاج نداریم، ما خودمان  ست،  عشق هیجانِ زندگ

شویم. این مسابقه آوریم خوشحال م خاطر خودمان م  ها را به سازی خودمان، با موفقیتِ خودمان این با سبب 

 ست.دادن با زندگ  

  

کند. مخصوصاً در فکر کردن شما او جدا م کار شما را از    که این«بر قرین خویش مفزا در صفت»، برای این 

ذهن دور برداشت، ترمز کنید، صفر کنید، بذارید زندگ حرف بزند. و درست مثل فهمیدن است.  دیدید که من 

 نفر دارد حرف م شما ی زند شما هم سرتان را تکان م من دارم حرف دهید، حرف هم نم ها را  زنید، یعن

 م خواهم عمل  فهمم و م حرف م زند ما این کنم. زندگ دهیم. طوری [پایین آوردن سر به نشانۀ تأیید] پاسخ م  

  

 چیزی م داریم آخر، ما هم باالخره ی حرف فهمیم، ای  اگر شما هم شروع کنید به حرف زدن: بابا ما هم ی

این   خدا ما هم باالخره فهمیده هستیم، یعن ذاری  همه کتاب خواندیم، نمب ما حرف بزنیم؟ فقط تو  خواه

 ؟ بله.  محرف بزن خواه  

  

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

  ) ١۶٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
  

  تو گوش هست، او زبان، جنس تو نیست او. ما گوش هستیم. بله این را هم گفتیم. 

  

شود. و فقط اصطالح زیر پا گذاشته م این قانون تمرکز روی خود، مرتب به طور واقعاً تمرکز روی خود،  و همین 

 برای یادآوری م شوم.خوانم و رد م  

  



ۀ  برنامه             Program #946                                              ۹۴۶مشار

  36صفحه: 

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

  ) ٣١٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  

  حبر: دانشمند، دانا
  سن: رفیع، بلند مرتبه

  

  

رویم  کنیم. فقط روی خودمان. اگر بنیم، م خواهیم خردمند کنیم، عاقل کنیم، نصیحت نم کس را ما نم هیچ

  گیریم. ذهن م شویم، خوی من کنیم، بدخو م ذهن، خودمان را خال م به من 

  

  ست اومردۀ خود را رها کرده
  مردۀ بیانه را جوید رفو

  ) ١۵١مثنوی، دفتر دوم، بیت (مولوی، 
  

ساز هستیم و دردساز  ذهن داریم و هزار جور مسئله داریم و مسئله که من ایم، درحال ما مردۀ خودمان را رها کرده 

 هستیم، م ران را درست کنیم. نمدی نیم.  خواهیم زندگخواهیم این کار را ب  

  

  گری دیده آ، بر دیران، نوحه
  گری د ممدّت بنشین و، بر خو

  ) ۴٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

طوری است،  ذهن گریه کردی، وای چه وضعشان خراب است، اینحال دیران با من  ای چشم من، دائماً به 

  فقط تمرکز روی خودت بن به حال خودت گریه کن.   طوری است،آن

  

صورت جمع. یعن  صورت فردی، چه به چه به   تر در جهان وجود ندارد،شما خواهید دید که از این رفتار مخرب 

فرد خودش را، مردۀ خودش را رها کند، برود بخواهد ی جای دیر را درست کند، ی کس دیر را درست  

طور، اگر ما جامعه هستیم فقط تمرکزمان روی خودمان است، درست کردن خودمان! جمع هم همین کند. دسته 

خواهیم درست کنیم. خودمان را درست  خواهیم، دیران را نم سایه را نم کنیم. همهم کم م جمع به دسته 

 کنیم. م  
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گوید که تو خودت در چاه هست، گودال هست، دست از سر دیران بردار.  این سه بیت، موالنا م   طور و همین 

جا، دست از سبیل دیران فعال  هرموقع به بستان زیبا و خوش رسیدی آن موقع دامان مردم را بیر بش آن 

  بردار.

  

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

  ) ٢٢٣۵، مثنوی، دفتر سوم، بیت (مولوی 
  

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

  ) 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 بیحمیت، قَلتَبان: بی

  سبال: سبیل 

  

  

ات  ذهن ذهن، تو در گودال و چاه هست، یعن در گودال و چاه من غیرت، ای من این هم برای تأکید که ای بی

همه نصیحت نکن و هرموقع خودت رسیدی به  همه انتقاد نکن، این هست، دست از سبیل دیران بردار، این

ستانق شد، واقعاً  ، فضا را باز کردی، به شادی بی بّسبب رسیدی، به آرامش رسیدی، دیدی که فکرهایت خ

درون و بیرون خودت را درست کردی، آن موقع برو دامان مردم را بیر بش، بویید بیایید شما هم مثل موالنا  

  ها را بخوانید، خودتان را درست کنید. این بیت

  

جهت نماد محدودیت است.    دانید شش هست، حبس چهار و پنج و شش هست. م ذهنتو خودت که حبس من 

 پنج حس و چهار خاصیت، این چهار خاصیت را که م دانید. پس چهار و پنج و شش نماد محدودیت است. یعن

.  مان است و هیجاناتمانما چهار جنبه داریم. جنبۀ مادی داریم، فکرهایمان است، بدنمان است، جان مادی 

 سوزن را فروم وقت جان جسم .کنیم،  پس بنابراین چهارتا شاخه داریم ما. بدن، فکر، هیجان و جان جسم
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 ما دردش م جان جسمما که مال روحمان است، آن دردش نم آید. آن جان حقیق شود،  آید. آن نه بریده م

 نه م آید. میرد، نه دردش م  

  

گوید جای خوبی هست، دیران  جهت هستیم. م   تا حس، و شش اصیت، پنج پس بنابراین ما حبس این چهارتا خ 

ساز هستیم، پر از مسئله، پر از مانع، هزار دلیل داریم که اآلن  بینید که ما ی مسئله جا! یعن م را هم بش آن 

 کنیم. شما به مردم گوش بدهید، تا از ایننم جا نروم به توانیم زندگ   ر زندگجای دی ی شود.  ام شروع نم

 تا همسر پیدا کنم زندگ ام شروع نم شود. تا مدرک نگیرم نم شود، سر کار رفتم  شود، تا سر کار نروم نم

 پولدار نشوم نم شود، خانه نخرم نم شود، بچه شود، همسر پیدا کنم نمهایم بزرگ  شود، تا بچهدار بشم نم

کنیم که مزاحم ما هستند، بعدش هم اآلن پیر شدیم، اآلن مریض شدم،  گذارند ما زندگ  اند که نم نشدند نرفته 

 تا مریض شروع نم ام خوب نشود زندگ شروع نم ماست. شود. تا نمیرم زندگ شود. این داستان زندگ  

  

  گوید:  ، این سه بیت را خواندیم و بیت بعدی م خالصه، رسیدیم به غزلمان

  

  فرو بریم دستِ دزدِ غم را
  ست عقل صد زبون را که دزدیده

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

 ریم که عقل صد هشیاریِ پست را دزدیده. توجه کنید که  گوید دست «دزِد غم» که همین من ماست بب ذهن

 گوید صد من«صد زبون» نم ،من   ذهن ما امتداد خدا هستیم، هشیاری هستیم، هشیاری رفته در ذهن ی  ذهن

 رفتیم  شود. پس بنابراین ما من درست کرده. هشیاری فضا را باز کند، دوباره وصل م نیستیم، اما وقت ذهن

  ست که اسمش را گذاشته «دزدِ غم». ذهن ی ابزاری ذهن درست کردیم، من من 

  

ذهن  کنیم چیز آفل، مقاومت و قضاوت را براساس این ترکیب ی من ری ما ترکیب م شما نگاه کنید که چجو 

 مسئله سازیم که این من م ه ذهن کند. مسئلهسازی م سازی همیشه به درد ختم م شود. شود. به غم ختم م  

  

این کلمه معادل همۀ  دانیم  جا فقط ی کلمه گفته، ول ما م ست. غم نماد این ذهن غم نماد همۀ دردهای من 

دانم پرستش فکر  پرست است، نم طلبی است، مقام ذهن است. معادل حرص است، معادل جاههیجانات من 

 گوییم حیفِ من، و اضطراب و ترس از آینده،  است. بله؟ دردهایی مثل حسادت، مثل ترس، مثل خشم، مثل م

ها  ذهن، این را کردم، احساس پشیمان در من   های گذشته، احساس خبط، احساس تأسف، من چرا این کارخبط 

  ها غم هستند. چیست؟ این 
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عنوان هشیاری باید به خودمان بیاییم.  ذهن است، ول ما به ذهن. البته درست است که من خالقش چیست؟ من 

پس چرا شما   عنوان امتداد خدا در این لحظه توانایی انتخاب داریم فضا را باز کنیم، فضا را نبندیم،اگر ما به

 م فضا را م بندید من بندید؟ وقت درست م ذهن مقاومت م گشایی، من جای فضا کنید به شود. وقت  ذهن

 ران هم قضاوت  درست مروی خودتان قضاوت نکنید، روی دی شود. اگر شما قضاوت را قطع کنید، یعن

 ران انتقاد، عیب   کنیم سر قضاوت. نکنید، بد هستند، خوب هستند. چقدر انتقاد مجویی، نصیحت کردن دی

  ها رفتارهای بسیار مخربی است.این

  

 ما فکر م کند،  کنیم نصیحت کردن خوب است. نصیحت کردن خوب نیست، مردم را از خالقیتشان محروم م

 کند آن دچار غم م ها را، دچار تقلید م شان وصلها به ریشهکنیم که انسان کند. هر کاری که ما م    نشوند، یعن

ساز  ذهن غم کنیم بروند غم درست کنند. چون من ذهن بمانند، داریم تشویق م به زندگ وصل نشوند و در من 

  که عقل صد آدم پست را، صد هشیاری پست را دزدیده. گوید دست دزد غم را ببریم، برای این جا م است. این

  

که ما قضاوت و مقاومت داریم و مرکزمان    ذهن)](افسانه من   ٩[شل لت  دهد. این حاها کامال نشان م و البته این شل 

 ل شود. و اگر بخواهید شما  آفل است، دزد غم درست مدست دزد غم را ببرید، از    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ش

شما. مرکزتان  شود از  شود، یعن کوتاه م شود. بریده م کنید دست دزد غم بریده م ای که مرکز را عدم م لحظه

بینید که دیر دزد غم به شما دسترس ندارد و در این لحظه توجهتان روی خودتان است و مبهعدم شد، لحظه 

دیر   (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شما «زبون» بودید. زبون یعن پست. و در این حالت   ذهن)](افسانه من  ٩[شل حالت 

  پست نیستید. 

  

 خوانم: این بیت را م  

  

  گفت: رو، هر که غم دین برگزید 
  ها خدا از وی برید باق غم

  ) ٣١٣٧بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر چهارم،
  

 فضا این بیت مهم است. م که غم دین یعن گشایی، وصل شدن به خدا را انتخاب کند، پس  گوید که هرکس

ها همانیده سری باورها را بذاریم مرکزمان با آن   ی   که معلوم شد دین چیست. دین دیدن خداست، نه این

گشایی و وصل شدن و  طور جامد تعیین کنند، این دین نیست، بله دین فضا ها رفتارهای ما را به بشویم و آن 

  تبدیل شدن به خداست. 
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 که همۀ تمرکزشم گشایی کند و به خداوند وصل بشود،  و حواسش، توجهش به این باشد که فضا  گوید هرکس

  ها دیر.  برد. تمام شد آن غمها را از او م های همانیدگ خداوند غم 

  

  طور این سه بیت: و همین 

  

  از بندگ خدا ملولم 
  زیرا که به جان گلوپرستم 

  

  خود من جعل اَْلـهموم هماً 
  وانده استم از لفظ رسول خ

  

  چون بر دلِ من نشسته دودی 
    چون زود چو گرد برَنجستم؟

  ) ١۵۵٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

  گلوپرست: حریص

  

 گوید که ما در من پس م شیطان را م بندگ ذهن بینیم، بنابراین از فضا کنیم. برحسبِ چیزها م گشایی و بندگ  

پرستیم،  که با تمام قوا شم طوری هستیم؟ برای این خدا ملول هستیم، مرکز عدم برای ما معن ندارد. چرا این

  پرستیم. هایمان را م پرست هستیم، همانیدگ شدگ هویت هم

  

 این حدیث م اً»، یعنمه ومماَلْـه لعج نکه تماو این حدیث پایین هست «خود م هایش را  م غم گوید که هرکس

گوید زندگ او  کند، ول اگر کس این کار را نکند، م ها حفظ مبه ی غم تبدیل کند، خداوند او را از بقیۀ غم 

  کشد. ها باالخره م را در ی از این غم 

  

  خوانیم همه از دهن حضرت رسول درآمده: جا م هایی که اینجا هست این. این حدیث است. حدیثالبته این 

  

 ف وممالْه بِه تبتَشَع نمو اهنْيد مه هال فَاهادِ كعالْم مدًا هاحا ومه وممالْه لعج نم»  هالِ البي ا لَمالِ الدُّنْيوحا 
  ف اىِ اودِيته هلَكَ.» 

های  برد. و اگر کس غم های دنیوی او را از میان م را به غم واحد محدود کند، خداوند غم هایش«هرکس غم 
 داشته باشد، خداوند به او اعتنایی نم دارد که در کدامین سرزمین هالک گردد.» مختلف  

  (حدیث) 
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های دنیوی»،  غم   هایش را به غم واحد محدود کند»، این غم واحد، زنده شدن به خداست. «خداوند «هرکس غم 

های مختلف داشته باشد»، یعن همانیده باشد، غم  برد. «و اگر کس غمهای همانیدگ او را از میان م یعن غم 

 همانیدگ ها را داشته باشد، «خداوند به او اعتنایی نم نم کند، امروز هم داشتیم، مورد رحمت  دارد»، توجه

 گیرد، برای این او قرار نم که مرکزش جسم است. تواند، برای این که نم  

  

  یا دوتا یا چندتا از این همانیدگ که در کدامین سرزمین هالک گردد»، باالخره ی» کنند.  ها او را هالک م

 ر مهم نیست، اگر شما انتخاب مدی کنید هالک بشوید، هالک بشوید. بنابراین برای زندگ  

  

 خواهید از دتوجه کنید که اگر شما م توانید مرکزتان  ست غم رها بشوید، اول باید شما انتخاب کنید. شما نم

 ویید که خداوند بیاید من را از غم نجات بدهد، حتماً نیست، وگرنه ممن.  را جسم نگه دارید، ب آمد سراغ

 د شما را  جوری انتظار دارید که خداونکنید با جسم کردنِ مرکزتان غمناک بشوید، چه شما این لحظه انتخاب م

  از غم نجات بدهد؟ 

 م دهد.پس بنابراین این سه بیت اآلن معن  

  خود من جعل اَْلـهموم هماً 
  از لفظ رسول خوانده استم 

  ) ١۵۵٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

 من این فرمودۀ م امگوید حضرت رسول را خوانده یعن  که م  ر «کسگوید، همین چیزهایی که اآلن خواندم دی

هایش را به ی غم تبدیل کند». آن ی غم چیست؟ زنده شدن به زندگ. اگر همۀ مقصود شما و غم که غم 

  کشید.  نم  ها رفت کنار دیر. غم همانیدگ شما این باشد که به خداوند زنده بشوید، بقیۀ غم 

  

 دل  م به  دودی   ی م گوید  من   یعن برنجستم؟»  «گرد  مثل  چطور  بود،  نشسته  این  من  از  بپرم  توانستم 

 ها و از این ذهن. درست است؟ خواندیم. همانیدگ  

  

  طور: و همین 

  مطربِ عشق ابدم، زَخمۀ عشرت بزنم 
  ریشِ طَرب شانه کنم، سبلتِ غم را بِنَم

  ) ١٣٩۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

  سبلَت: سبیل 
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 هستید؟ مثل  شده، هم خودتان شاد هستید، هم شادی کنید که با فضای گشوده آیا شما حس م بخش زندگ

 جاودانه هستید. همه خدا که ذاتش شادی است، در این جهان شادی را پخش م اش کنید. شما مطرب عشق

 م ساز زندگ ،زخمۀ زندگ زنید. زنید، ساز غم نم  

  

کنید؟ یا نه، پر از غصه هستید و درد هستید، غصه  ان بپرسید که دائماً شادید و شادی پخش م اصال از خودت

 هستید، من پخش م دارید. کنید؟ اگر دوم ذهن  

  

شما باید دائماً «ریِش طَرب» شانه کنید، یعن شاد باشید، افتخار کنید به شادی. ریش عالمت مردانگ بود.  

 را م بهکنَم». س «سبیل غم  قدیم  در  بوده،   بزرگ توهین  م بیل کندن هم  را  گفتند سبیل عنوان فحش  هایت 

 م کنم. خُب سبیل هم نشانِ مردی بود. م که شادی م وید که هرکسکه خواهد ب کند انسان است، هرکس

نس  غمین است، انسان نیست و خداوند نخواسته ما غمین بشویم. گفته جنس من از شادی است، شما از ج

  من هستید، دائماً باید شاد باشید، باید به من زنده باشید.

  

به درجه  ما من پس  نداریم. به درجه ای که  داریم، شادی   وابسته به سببذهن ما  سازیِ ذهن هستیم،  ای که 

شویم، شادی  خوش م های ذهن، خوش و ناخوش باشیم. درواقع در ذهن، ما خوش و نا سازی مجبوریم با سبب 

  آید.دست م گشایی و زنده شدن به خدا به سبب پس از فضا ندیدیم ما. شادی بیسبب بی

  

  شرابِ صرِف سلطان بریزیم
  بخوابانیم عقل ذوفُنون را

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

  صرف: خالص، ناب 

  

  

های  جهان بریزید. شراب نشراب خالص پادشاه، یعن فضا را باز کنید از طرف زندگ شراب بیاید، نه شراب ای

ها اصطالح انگوری یا از بیرون مثل: تأیید، توجه، قدردان، تعریف از ما، این به    جهان ی همین مثل شرابِاین

  گوید.های بیرون است؛ این را نم شراب 

  

 وری که با فضا گوید شراب خالص آن م چیز  را، صاحب صنعت را که همه   حریففنآید و این عقل همهگشایی م

 این را م ل داند بخوابانیم، یعنافسانه من ٩[ش)[(به خواب فروبرود.  ذهن  
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داند، ول فکر  ها را م های زیاد کردن همانیدگ را و فنحریف یعن همۀ راه فنحریف، همه فنپس این عقل همه 

 کند که اگر این فن م آن مهارت   گیرد!ها را به خدا هم بزند م جوری بیزینس  های بازاری که ما داریم، چه یعن

)Business (   جوری پول دربیاوریم، پولمان را زیاد کنیم، چه کنیم، چه جوری م ها را زیاد کنیم،  توانیم همانیدگ

  ذهن، عقل ذوفُنون است.تواند، این عقل ذوفُنون است. عقل من کس مثل من نم هیچ

  

 بخوابانیم، این این  گوید این را بایدم گوییم این عقل است، ما  قدر تندوتیز است که تا این زنده است و ما هم م

 ل گشایی کنیم  رسیم. برای این کار باید فضا به جایی نمو مرکز را عدم کنیم، شراب   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ش

گوید  بینید که م بخوابانیم. م   ذهن)](افسانه من  ٩[شل ور بیاید که این عقل ذوفُنون را  خالص خداگونه، خدایی از آن

خوابان، باید این شراب را به آن بده، الالیی هم بویی و تماشایش که ی بچه را م «بخوابانیم». مثل این 

  کن تا این بخوابد. 

  

  پس این بیت هم بخوانیم برای تبیین آن بیت: 

  تو مرا م بِده و مست بخوابان و بِهِل 
  چون رسد نوبتِ خدمت، نشوم هیچ خِجل 

  ) ١٣۴۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

  هلیدن: گذاشتن، اجازه دادن

  

«چون رسد نوبتِ خدمت، نشوم هیچ خَِجل» یا «خجِل»، هردو درست است. ای زندگ، تو به من م بده تا من  

و من را به حال خودم بذار و یا ای موالنا، به من م بده، من شعرهای تو را بخوانم، این عقل من   مست بشوم

 نوبتِ خدمت» به من م» بخوابد، خودم هم مست بشوم، وقت توانم خدمتم را انجام بدهم. رسد، آن موقع من م  

 ذارم  شود من باید اول مست بشوم، این عقل منپس معلوم مرا ب کنار تا بتوانم لیاقت خدمت به مردم ذهن

  را یا خدا را پیدا بنم. 

  چو گردد مست، حد بر وی برانیم
  که از حد برد تَزویر و فُسون را 

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

 بتابد روی من م ما، این مست بشود. پس من گوید فضا را باز کنیم و نور زندگ این عقل حرون،  ذهن ،ذهن

شود دیر آن عقل جزوی غالب نیست، هشیاری شروع  شود. وقت مست م حریف که من بلدم، مست مفنهمه 

 کند به حرف زدن. م  
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ذهن کندن  اش کنیم. تنبیه من توانیم ی چیزی از آن بنیم، تنبیه ذهن، م پس بنابراین وقت مست شد من

  چیزی است، کوچ کردنش است.

  

گوید من از  ذهن بلند بشود، م عنوان من خواهد بهت، مجهز به ناموس است و م ی عقل که اآلن هشیار اس

ویس ر، ید بر وی برانید. مثل آدم است دیشما برترم، محال است که شما ح   )Whiskey (    بده، اولش خیل

کند به خندیدن  م قدر کم کن، شروع  گویند آقا این شود، حاال به او م اصطالح تند است، بعد وقت مست م به

 و م کند این کار را. و شوخ  

  

شود، قضاوتش کم  شود یا صفر م آید، این، آن مقاومتش کم م طور است، وقت شراب زندگ م عقل هم همین 

 م نیمشود، مرا از آن ب همانیدگ نیم. یچیزی از آن ب مست شد ی یا    بینیم پذیرشش رفت باال. وقت

  ی رنجش را بیندازیم، ی را ببخشیم، ی چیزی را ببینیم در خودمان، زیر بار برویم.

  

زنند.  زنند، مثال تازیانه م خورد به او حد م که در شرع هست مثال ی مشروب م «حد بر وی برانیم»، مثل این 

 دارد آن تمثیل را م زند. تأیید نم زکند آن را ها، فقط تمثیل م ند. بعض ها تمثیل را م گویند آقا این  گیرند، م

  درست است؟ تمثیل است این!

اصطالح فریب را که این تقلب و خیانت و به «حد بر وی برانیم»، یعن ی چیزی را از آن بنیم. چرا؟ برای این 

  از حد برده دیر. 

  

بینید که از حد گذرانده ضرر  رت جمع، م صوصورت فردی، هم به ذهن که نمایندۀ دیو است، واقعاً هم به من 

 آخر چطور م ،وجود  هزار سال است انسان به شود که هزاران  زدن را، تخریب را و گول زدن را. هم از نظر زمان

  کند.ذهن ه دارد تخریب م ذهن دارد. من آمده، متوجه نیست که من 

  

کنند، پدر و  ها با هم دعوا م افتند، بچه به جان هم م   بینید زن و شوهر ذهن با فریب ما در خانواده، م من 

  ذهن است. شود. چه هست؟ تزویر و فسون من کنند، روابط خراب م ها دعوا م مادرها با بچه

  

ذهن با تزویر و فسونش، یعن مثال خراباری را،  بینید که این من لحاظ شخص هم م از حد برده یا نه؟ به 

ها را  دهد. نصیحت کردن را، عیب گرفتن را، این دهد، اصول جلوه م را منطق جلوه م   دخالت در کار مردم

 جلوه م منطق گوییم آقا این درست است.  دهد، م  
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 این جلوه م را که درست   کار غلط تزویر و فسون است. ما فریب م هر  این همین  اآلن  خوریمدهد،  . شما 

 است. این دانید که قضاوت کردن و مقاومت کردن، تزویر و فسون من م ذهن که دارد م چیز آفل گذرد،  که ی

  خوریم؟ جای خدا، این تزویر و فسون نیست که ما گول م بذاریم مرکزمان به 

  

جنگ ماین به  ما جمعاً  آدم که   یعن م پردازیم،  را  همدیر  راها  این  و  جلوه م   کشند   توجیه  منطق دهیم، 

 کنیم، هم انسان م ها تخریب م م شوند، زخمشوند، فلج م میرند، این کجایش ارزش است؟ این شوند، م

ذهن است، دیو است. ول از حد برده این را، هم از نظر زمان برای فرد، برای جمع، هم از  «تزویر و فسونِ» من 

  نظر اندازه، از حد گذشته. 

  

خواه  کند. دیر تا کجا م دانم قلبم کار نم گویید بدنم تخریب شده، سرطان گرفتم، نم ببینم فردًا م   شما

ذهن داری.  کشد. این کمترین دردش کاف بوده که شما بفهم که من ذهن دیر دارد شما را م بروی؟ این من 

 .از حد برده پس بنابراین باید مستش کن  

  

طرف  شود. موالنا با مالیمت، با دادن م آن تر م شود جنگید، آن قوی ذهن نم نید با این من حاال نگاه کنید ببی

داند. پس این ی فرمول است برای ما، هم برای تغییر خودمان، هم  پذیر م یعن م عشق، تبدیل را امان 

 وییدبرای تغییر جامعه. شما نمماق بردارید همه را بزنید، بطوری باید به خدا زنده بشوید. چنین  این  توانید چ

 شود. چیزی نم  

  

بینیم که ما  طور جمع معتقد باشیم به این گفتار موالنا، م تکِ ماها، به اما اگر عشق باشد در خانواده، در تک 

 ر عشق مبه همدی نم ر را عصبانر بدون ساییدن، بدون ایجاد  دهیم. حداقل همدیکنیم، از پهلوی همدی

 مقاومت م گذریم. توجه م کنید؟ با فضاگشایی م ر را به واکنش وانمگذریم، همدی نم گذاریم  داریم. یعن

  ذهن ما «تَزویر و ُفسون» را، فریب دادن را، از حد بذراند.  من 

  

ما با چه  تان از نظر تخریب جسم شما، فکرهای شما، روابط شذهن شما حاال به خودتان نگاه کنید ببینید که من 

 ر بدانید وقتش مدانم فامیلتان، همسرتان، دوستتان کار را از حد گذرانده یا نه؟ اگر گذرانده، الزم است که دی

  رسیده، باید فضا را باز کنید، مست کنید و ی چیزی از آن کم کنید. 

  

  د و این بیت را داشتیم:  را دیر دیدی (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل و  ذهن)](افسانه من  ٩[شل ها خب این 
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  خویش را تسلیم کن بر دام مزد 
  ز خود چیزی بدُزدوانگه از خود بی 

  ) ١۵٠٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

این فرمول است. شما یاد گرفته  باز هم تکرار کنید. خودمان را تسلیم م   ایدواقعاً  این فضای  البته،  به  کنیم 

دهد. تسلیم، تسلیم شدن به خداست و زندگ است، نه تسلیم شدن  شده، نه آن چیزی که ذهن نشان م گشوده

 .به وضعیت فعل  

  

 شما تسلیم نم را شما م ه کند. هر وضعیتخواهید عوض کنید. تشوید که وضعیت، شما را ل عمل سلیم ی

 در آن عمل وجود دارد و تغییر وجود دارد، تسلیم. توجه م وسیلۀ  کنید؟ منتها این عمل بهفعاالنه است، یعن

  آید و چیزهای دیر. ذهن که از خشم و ترس و حرص م گیرد، تا با عقل من شده صورت م خردِ فضای گشوده 

  

 ه کنیم به فضای گشودپس ما خودمان را تسلیم م شده یا فضا را باز م ذهن ساکت م شود،  کنیم، آن موقع وقت

م همین  باز  را  فضا  سروکه  این شراب،  من مserve(   (  کنیم  به  و ساکت م ذهن، مست م شود  شود.  شود 

  بشود، یعن مست شده. آن موقع باید ی چیزی بِن از آن.   ذهن ساکت من 

  

گویید آقا این رنجش که  دفعه دیدید که رنجش یادتان آمد، م باز کنید، ی بشود، شما فضا را    ذهن ساکت من 

 فایده ندارد من با خودم حمل م  کنم. از پدرم رنجش دارم، بروم از او معذرت بخواهم. پدر من است، با او آشت

 من کنم، بغل کنم. توجه م کنید؟ وقت مست بشود، م د»، کنذهند را اجرا کرد. «حچیزی است  شود ح دنِ ی

  گذارد که! ذهن است، نم ذهن سرمایۀ من ذهن است. دردهای من که ابزار من 

  

 که من شما درحال فالن کار را کرده به من، من بروم ببخشم. م ویید فالنفعال است، به خودتان ب بینید ذهن

 که به شما م گوید نه نم م شوم. من بروم؟ چرا او نی شود، من کوچ  اید؟ خب او بیاید معذرت بخواهد، ول

 مست م بهوقت زندگ، من شوید شما  م عنوان  هم ساکت   اینشود، شما صرف ذهن از  او م نظر  یا که  آید 

 نم همین آید، شما کار خودتان را م .رد زندگطور پس: کنید براساس خ  

  

یاپی مر ار دوری ز اصل پی پب  
  ل تا رِگ مردیت آرد سویِ وص

  ) ٣۶٩٨(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  



ۀ  برنامه             Program #946                                              ۹۴۶مشار

  47صفحه: 

بر»،  لحظه فضا را باز کن. «پی پیاپی م بهیا همین «سوِی اصل»، «وصل». هردو ی است. «پیاپی» یعن لحظه 

ذهن داری، از اصل دوری. تا این حضور،  . اگر منیعن ه مرتب وصل بشو، فضا را باز کن، به زندگ وصل بشو

  سوی وصل با خدا.  رِگ انسانیتِ ماست که این رگ، این اتصال، ما را ببرد به

ذهن نیست، بله رگِ هشیاری  لحظه فضا را باز کن تا این رگِ انسان تو، پس رگِ انسان ما رگِ من بهپس لحظه

  است.

  

  ت ساگر چه زوبع و استادِ جمله
  چه داند حیلۀ ريب اْلـمنُون را 

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

  زوبع: شیطان، ابلیس
  )۵٢، سورۀ طور(٣٠ريب الْـمُنون: حوادث ناگوار، اشاره به آیۀ  

  

  

ریبالْمنُونالْمنُون» که عربی است یا «ریب که بخوانیم «ریب این الْمُنون هم درست  » در فارس، درست است. 

  الْمنُون است. اش ریب است تلفظش. عربی

  

 یبو ر یبنون یا ردرواقع حوادث  الْم .ندۀ شرب است، یعن حوادث ناگوار و این اصطالح قرآن نون، یعنالْم

 من ناگوار برای ما م یب»  افتد که شرا از بین ببرد. «ر ذهنهم که م شده،  گویم این یا در فارس ها فارس

 عربی«رِیب» م و رِیب اگر شنیدید درست است. ول گوییم. رِیب، شیبیب است. رندۀ اش ررب نون یعنالْم

  آید:جا م ش، برندۀ ش. و از این 

  

  «ام يقُولُوَن شَاعر نَتَربص بِه ريب الْمنُونِ» 

  گويند: «شاعرى است و ما براى وى منتظرِ حوادثِ روزگاريم.»» م «يا  

  ) ٣٠)، آیه ۵٢(قرآن کریم، سورۀ طور(
  

 که من «يا م داشتند برای  گويند: «شاعرى است و ما براى وى منتظرِ حوادثِ ناگواريم.»» این را کسان ذهن

 رد وصل بوده و آنپیغمبر مها من گفتند که پیغمبر خب اگر به خ داشتند، م گفتند که حوادث ناگوار برای  ذهن

های  الْمنون برای انسان ها اتفاق خواهد افتاد، چون ریبکه بفهمند برای آن جای این پیغمبر اتفاق خواهد افتاد. به

  ذهن است که ش نکنند به خدا.  من 
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  ست اگر چه زوبع و استادِ جمله
  چه داند حیلۀ ريب اْلـمنُون را 

  ) ١٠١ولوی، دیوان شمس، غزل  (م
  

گوییم  وسیلۀ فکر کردن و ذهن، ما م ذهن داریم مثل ابر است، ریشه ندارد، وصل نیستیم، به که ی من این

داند که ذهن ی وضعیت م خدا وجود دارد و وصل شدن وجود دارد، معموال وصل شدن به خدا، عشق را، من 

که نیست. تا زمان که ما  داند، درحالعین زنده شدن به خدا م   آن وضعیت پیش خواهد آمد. آن وضعیت را

  پرستیم، در ذهنیم.  وضعیت 

  

ذهن شبیه دیو است. «نفس و شیطان، هر دو ی تن گوید که این من معن شیطان، دیو. م زوبع هم یعن به 

اند. شما ببینید که شما خودتان  دذهن در پندار کمال، خودش را استاد م اند» و استادِ همه است. هر من بوده

 را استاد م دانید یا م گویید نم ندانم، قضا و ک داند؟ فَکان در این لحظه م  

  

فهمیدیم ما، ناراحت وجود بیاورد، اگر واقعاً این را م َفکان اتفاق این لحظه را بهْ گوییم قضا و کنکه ما م این

 نم که ناراحت م شود، به  شدیم. هرکس دچار م دارد. من درد ذهن دارد و  شود، این آدم ش ش ذهن

 کند. تقلید م  

  

تمام آن چیزی که ما اآلن با آن همانیده هستیم، تقلید است، از دیران گرفتیم. ول برای باورهایمان حاضریم  

شویم که  ای عصبان م غلط است، ما به درجه   مردم را بشیم. اگر کس به ما توهین کند بوید باورهایتان

  ها بزنیم.حاضریم آسیب به آن 

  

الْمنون مالِ زندگ است. از طریق  ست»، «چه داند» تدبیرِ «ريب الْـمنُون را». ریب «اگر چه زوبع و استادِ جمله

 نبرای ما به قضا و ک فَکان حوادث مرادی گرفته تا  و درشتِ شبیه بی  آورد و این حوادث از حوادث ریز وجود م

کند، ی قسمت از بدنش  گیرد، ی ستۀ قلبی مکه ی سرطان ماز دست دادن چیزهای بزرگ. مثل این

 مریض م شود، مریض گیرد. این های بد م یبن است که رچیزی  ها مم ی ،نون باشد. و چیزهای کوچالْم

 از دو را دوست داریم گم م را  بینیم ی دیر پارک کرد. ی خانه جا پارک کنیم، م آییم این ر م کنیم.  ای 

 م خواهیم بخریم، م ر صددرصد ما مبینیم دی ر مدی ی خرد.  خواستیم بخریم، ول  
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د  دهاْلمنون است. نشان م دهد، ریب مرادی به ما درد م مرادی است. هر بیحال بی ها درعین ها چیست؟ این این

 ر دارد اداره مدی و این که ی ها پیغامکند، تو نیستاست. اما ما م های زندگ یبنون دور  توانیم از رالْم

  باشیم.  

  

الْمنون  صورت ریب فَکان که به ْ داند، ول تدبیرِ قضا و کن ذهن شما خودش را استاد م گوید که من جا م در این 

 آید، آن را چه م تواند پیش جوری م کند؟ «چه داند»، از کجا بداند؟ نم داند. پس شما کار را نباید به بین

وجود بیاورد، چه فرداً، چه جمعاً. تا  جایی برسانید که زندگ یا خداوند بخواهد حوادث ناگواری برای شما به 

  ذهن.  بفهمید که مطابق خرد زندگ باید زندگ کنید نه عقل من

  

  دانید: واندیم. و این بیت هم م ها را خو خب این 

  

  عقل جزوی، گاه چیره، گه نگون 
  عقل کلّ، ایمن از ریب الْـمنون 

  ) ١١۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  ریب الْـمنون: حوادثِ ناگوار 

  

  

الْمنون است.  نوشته. شما به فرهنگ فارس هم نگاه کنید، خواهید دید که ریب   الْمنونجا ریب بله، ببینید این 

یبر بینون هم درست است البته که اصلش همین «رنون» است.  الْمالْم  

  

گوید خرد م تواند بخرد. وقت م خرد، گاه نم ذهن شما گاه آن خانه را م پس عقل جزوی، یعن عقل من 

از من کس نیست، زرنگ خریدم، عاقل  را من بلدم. وقتBusiness(    (تر از من کس نیست، فقط بیزینس  تر 

 نگون» م» شود، دچارِ اندوه م طوری شد؟! ترسد. چیزی بلد نیستم، چرا این شود، م  

  

 موفق م پس عقل جزوی گاه ست مش شود، گاه موفق م خورد. وقت شود، م  آید باال، من کردم. وقت

 ست مش خورد، بادش م مریض م خیل خوابد. انسان وقت شود، بیچاره م گوید خدایا درست کن  شود، م

  شود؟  طوری شدم، این مریض من ک درست م من را، چرا این 

  

 اما م فضا را باز م گوید فقط وقت که تمام کائنات را اداره م عقل ،«ّکل ل  کند، عقل خدا، وصکنیم به «عقل

 م که شما فضا را باز م محافظت شویم. این فقط ایمن است از حوادث ناگوار. از زمان کنید، شما را زندگ

 که برای شما به م کند از حوادث خواست بیاورد تا شما بیدار بشوید.  وجود م  
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 پس تمام حوادث بدی که برای شما اتفاق میبنونافتد راست تا شما واقعًا قبول کنید، واقعاً قبول کنید.    الْم

 اگر واقعاً قبول کنید، فضا را باز م ر تو اداره کن. نه اینکنید، مویید من  گویید دیکه فضا را باز نکنید، ب

نه آن نفاق است، آن   کار ببری.ات را بهور عقل جزوی فکان است و از آن معتقدم که همه کار دست قضا و کن 

  فق بودن است، آن درست نیست.منا

  

شروع م لکه عقل ک نعش، با شادی بیاز وقتشما را  کند با ص سببش، نمادش، نشانش پذیرش است، زندگ

 اتفاقات بد نم یعن بسیار شفت اداره کردن خواهید دید که  انگیز است، شما  افتند. عجیب است این کار، 

 شوید که رفتار مردم عوض شد.  متوجه م آن کسان   که ضرر م ر نمزنند، کاری با شما ندارند، شما  زدند، دی

افتد،  زنند. هیچ اتفاق ناگواری برای چنین شخص نم زنید، به شما ضرر نمها کاری ندارید. ضرر نم هم با آن 

  طور این دو بیت: خواهد بیفتد. این هم فهمیدیم و همین که زندگ نم برای این

  

  اند تن بوده ر دو ینفس و شیطان، ه 
  اند در دو صورت خویش را بنموده

  ) ۴٠۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  چون فرشته و عقل، که ایشان ی بدند 
  هاش دو صورت شدند بهِر حمت

  ) ۴٠۵۴(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

طور حضور  اند و همین ، به دو صورت نمایان شدهذهن ما و شیطان هردو از ی جنسند ام. منقبال برایتان خوانده 

 فضا را باز م ما، وقت مت کنیم، حضور ناظر ما و عقل خداوند یا خود خداوند یهای خداوند دو  اند، برای ح

  اند.صورت شده 

پایآن نم سست دانست عقل  
  که سبو دایم ز جو نآید درست 

  ) ١٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

چیزی که ما   گردد، یعن همیشه آن داند که این سبو از جو دائماً درست برنم ذهن نم ن بیت هم داشتیم. من ای

بردند آب بیاورند دیر، انتظار  بردند، کوزه را م کنیم، نخواهد افتاد. یعن سبو را م بین م مان پیش ذهن با من 

بینید کوزه شسته و آب هم  دفعه م رده، سالم برگرداند. ی داریم که این پسر ما، دختر ما رفته، کوزه را ب

  طور: آید و همین ذهن همیشه جور از آب درنم های منبین نیامد، یعن پیش 
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  تدبیر کند بنده و تقدیر نداند 
  تدبیر به تقدیِر خداوند نماند 

  ) ۶۵٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

ذهن ما به تقدیر خداوند یعن  فهمد. تدبیر من فکان را نم کند، ول عقل قضا و کن تدبیر م   اشذهن بنده با من 

ها با هم  کند، این فکان یعن قضاوتِ خداوند، ارادۀ خداوند در این لحظه اقتضا م چیزی که قضا و کن   به آن

  توانند جور باشند. وجه نم هیچ جور نیستند اصال، به 

  

ات نوشته  چیزی که روی پیشان   که آن بینید تقدیر یعن قضا، نه این جا م نداریم به تقدیر. در این   ایما هیچ چاره 

لحظه است و بستگ به فکر و عمل و رفتار ما و هشیاری ما دارد. کیفیت هشیاری  بهشده، تقدیر خداوند لحظه

 ما در این لحظه تقدیرِ خداوند را تعیین م ترین مسئولیت مسئولیت کیفیت  م که مهم گوییکند، برای همین م

  ما در این لحظه است. هشیاری 

  

  چنانش بیخود و سرمست سازیم 
  که چون آید، نداند راه چون را 

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

 گوید این عقل من م چنان مست م «را با «شرابِ صرفِ سلطان کنیم، بی ذهنکنیم که هشیاری از ذهن  خود م

گیرد، برایش بعید سازی را دیر پی نم جهان، «راه چون» را یعن سبب   گردد بهآید، وقت برم شود م  خارج م 

 م هم  ذهن، اگر من   دهد که اگر ما از ذهن خارج بشویم، برگردیم بهآید. این بیت مهم است. نشان م ذهن

  داوند را بذاریم کنار، عقل کل را بذاریم کنار. گیریم، راه خسازی ذهن را نم هنوز باق مانده باشد، راه سبب

   

 توانیم مردم پس کلید آوردِن شرابِ عشق به این جهان است. کلید زدن نیست، زور نیست، ما با زدن و زور نم

 شویم، به را عوض کنیم، خودمان هم عوض نم زور من زور نم توانیم عوض بشویم، زور یعن  .ذهن  

  

یم، شرابِ خالص سلطان را ریختیم، عقل مست شد، ی چیزی از آن کندیم، حد زدیم. اآلن پس فضا را باز کرد

 گوید چنان بیم خود و سرمستش م آمد، هشیاری از ذهن آمد بیرون، برگشت ذهن، م وقت گوید  کنیم که اصال

 کردم؟  این کارها چه است من م  
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کردم سال پیش م   بینید آن کارهایی که من دو، سه نگاه کنید، م صورتِ هشیاری ناظر به ذهنتان  شما هم اآلن به 

ها «راه چون»  ها چه بوده؟ ول آنها چه بوده؟ آن ستیزه واقعاً خیل ابلهانه بوده، آن فکرها چه بوده؟ آن واکنش 

شرط شدیم  ها فکرهایی هستند که ما از دیران گرفتیم، احتماال  سازی سازی ذهن است. سبب است، راه سبب 

 جایِ سبببینیم که به و اآلن م سازی ذهن، این هشیاری دست به خالقیت م م زند.  زند، آفرینندگ  

  

(حقیقت    ١٠[شل شود  آید، یعن مرکز عدم م شود و م شود و سرمست م خود م بی  ذهن)] (افسانه من   ٩[شل پس این  

انسان)] م وجودی  ذهن  از  برم، هشیاری   وقت بیرون.  ذهن  آید  به  من   ٩[شل گردد  را  ذهن)](افسانه  ذهن  راه  دیر   ،

 نم ل گیرد گیرد، راه خرد کل را مو همین  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[ش خوانم: طور این سه بیت را برایتان م  

  

  یونس دیدم نشسته بر لبِ دریای عشق 
  بر قانونِ خویش گفتمش: چون؟ جوابم داد

  

  گفت: بودم اندرین دریا غذای ماهیی 
االنّونِ خویش     پس چو حرفِ نون خمیدم تا شدم ذُ

  

  زین سپس ما را مو چون و از چون درگذر 
  چونِ خویش؟ چون ز چون دم زند آنکس که شد بی

  ) ١٢۴٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

االّنوِن   مصری از عارفان بزرگ که مواعظ او معروف است.  ذُاالّنون: ذُ

  

  

شده  آزاد  هشیاری  نماد  یونس  است.  درست  هردو  خویش»،  «ذَاالنّونِ  یا  خویش»  یونس «ُذاالنّونِ  است. 

ذهن دهد و نماد این است که من م   شود، ماه قورتششود، زندان م ست که در شم ماه اسیر م پیغمبری 

  عنوانِ هشیاری، خداییت قورت داده. عنواِن ماه ما را به به

  

م وقت م ماهبود این یونس و از ش م ماهدر ش آید بیرون، م گوید گفتم  نشیند بر لب دریای عشق، م

را داری اجرا م م ماه؟ آیا هنوز قوانین شونه هست؟ گفت نه،  چام آزاد شدم. بر لب دریای عشق نشسته کن

 م مرکزم همیشه عدم است و با دریای عشق هستم و با قانون خودم زندگ کنم، با قانون ذاتم، با قانون  یعن

 م زندگ زندگ نم با قانون ذهن زندگ مش، یعنو ش کنم، نه قانون ماه به من م گوید  کنم. هر لحظه زندگ

کن. چه فکری کن، چه عمل  
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ذهن مثل «حرفِ نون» «خَمیدم». خمیدم  و به من گفت که در این دریا من غذای ماه بودم، رفته بودم شم من 

االنّوِن مصری یعن سجده کردم، تسلیم شدم تا شدم «ذُاالنّوِن» خودم. «ذُاالنّون» همان به  ست که از اصطالح ذُ

  ی موالناست.  نظر  مورد  بوده که  مصری  بزرگ  نماد  عارفان  پس  بیرید.  نظر  در  بزرگ  عارف  و  فیلسوف 

 انسان زنده شده و با خرد زندگ ست که به زندگ  م فیلسوف خودم شدم. زندگ کند، یعن  

  

بعد از این از من نپرس چونه هست، حال من را نپرس، حال من معلوم است که عال است. «زین سپس ما را  

سازی ذهن است. من از ذهن خارج شدم، از شم ماه  » مال سبب مو چون و از چون درگذر»، چون «چون 

چون خودش است؟  زند، آن کس که بیام بیرون. چونه از «چون» یعن چون بودن، چونه بودن حرف م آمده 

  چون خودش شده، یعن به زندگ زنده شده، به عدم زنده شده. کس که بی 

  

توانید بپرسید حال شما چطور است؟ حال خانواده د. شما از خدا م عدم گفتیم چونگ ندارد، خدا چونگ ندار

م چطور است؟ چنین سؤال نید؟ خدا اصل زندگست و ما چون او هستیم، ما هم  ست، اصل شادی توانید ب

شود گفت  شویم. دیر نم چون م چون هستیم. از ذهن خارج بشویم، بیشویم. ما اصال از جنس بیچون م بی

زندگ هستیم. همیشه  حال از جنس  تان چطور است؟ حال ما معلوم است چیست، همیشه خوب است، چون 

  سبب. شادیم، شادی بی

  

خبر؟ حالتان چطور است؟ منظور ما این است که   گوییم چه سازی ذهن هست، درواقع وقت م پس ی سبب  

گوید نه، حالم خوب نیست، اوضاعم خوب  م   واقعاً اتفاقات خوب برای شما افتاده که حالتان خوب باشد؟ او هم

 دانم، در بیزینس  نیست، مریضم، پول ندارم، نم)business(    ،خوبم دم. یا نه، خیلب ست خوردم، خیلش

 وپنجبیزینسم گرفته، س  گویند به سالم است، همه م کنند و روزبه به، تأیید م شود، خُب  روز هم پولم زیادتر م

زند.  سازی ذهن، از چون حرف م گوید، سبب طوری م شود دیر. این ر بشود، حالش خوب م آدم پولش زیادت

  طوری است، پس حال من بد است. این مال ذهن است. طوری است، پس حال من خوب است. چون این چون این 

  

 م فنا بِهچنان پیر و چنان عال  
  که تا عبرت شود الیعلَمون را 

  ) ١٠١  (مولوی، دیوان شمس، غزل
  

 که نم ون: کسانلَمعدانند. الی  
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ها، این باید فنا بشود. «چنان  بودن به دید همانیدگ   ذهن و «چنان عالم» یعن عالم «چنان پیر» یعن این من 

گوییم ما پیر هستیم،  ، این پیر که ما پندار کمال داریم، م ذهن)](افسانه من   ٩[شل پیر و چنان عالم فنا بِه»، یعن این  

 حالمان به سبب ما فیلسوف هستیم، ما دانا هستیم، ما م دارد.  دانیم، ول سازی ذهن بستگ  

  

صطالح  دانند. الیعلَمون اهایی که نم «چنان عالم فنا بِه»، «که تا عبرت شود الیعلَمون را»، «الیعلَمون» یعن آن 

  ست.ذهن کاری و جهل من تر کاربردهایش همین ندانم رود و بیش کار م قرآن است که زیاد به 

  

 زنده بشود    البته کس ل که به زندگ(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ش ون  ، مرکزش عدم باشد او هم ملَمعداند که الي

 داند که چه اتفاق خواهد افتاد. است، چرا؟ نم  

  

 کس   که م داند اتفاقات دست قضاست، م گوید نم دانم، این نممن دانم با این نم دانم  ل ذهنافسانه    ٩[ش)

هایش به نتیجه  دانمها م داند. بعض موقعداند، ول واقعاً نم ذهن م خیل فرق دارد. درواقع هر من   ذهن)]من

 رسد و نتیجه مهای مادی م کن رسد. گفتم که افتخار م موقع د و م بالد به خودش، بعض رسد ها هم که نم

  رفتن است.  ذهن باالخره شست و از بين اش شست است باز هم، نتیجۀ عقل من که نتیجه 

  

هشت سال و ده  ذهن برای ضرر زدن ساخته شده، اولش برای بقا ساخته شده، موالنا مرتب صحبت هفتمن 

 سال را م در  گوید من کند، م ذهن  جامعۀ عشق در ی خانوادۀ عشق این مدت باید شناخته بشود، در ی

  ذهن شناخته بشود و از بین برود، از هم بپاشد در انسان و عقل کل ادارۀ امور را به عهده بیرد. این من 

  

کاری را، هم  اب این خر  البته ما این کار را بلد نبودیم، عمل نکردیم. بنابراین امروز هم گفت که از حد گذرانده 

تان ذهن کاری زیاد است، من تان خراب بینید که در زندگ کاری. شما اگر م از نظر زمان هم از نظر میزان خراب 

 کند، این را از من بشنوید و باور کنید. م  

  

  هایِ دم به دم فعل توست این غُصه
  این بود معن قَدْ جف الَْقلَم 

  ) ٣١٨٢پنجم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 
  

های  کاری آمده و خراب   این است که شما قبول کنید تمام مسائل که برایتان پیش کردن به این برنامه  و شرط گوش 

 اگر  تان را خود شما کرده زندگ ندارید، اصال برنامه را گوش نکنید، چون فایده ندارد.  را قبول  این  اید. اگر 
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توانید توانید عوض بشوید. شما که دیران را نم محوم جبر هستید، نم   بویید دیران کردند، پس بنابراین

 توانید عوض کنید.  عوض کنید، فقط خودتان را م  

  

که مرکزمان عدم  محض این   ست. بهشدن این پیر و عالم از طریق فضاگشایی   پس فنا   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل 

  دانیم. کردیم که م دانستیم و ادعا م نم فهمیم که صورت هشیاری ناظر م شد، به 

  

  اصطالح مربوط است به این بیت:  و این بیت هم به  

  

 هبر کفّۀ آن پیر ن ،هم یر آن جاماول ب  
  چون مست گردد پیرِ دِه، رو سویِ مستان، ساقیا 

  )٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

  مه: بزرگ
  کفّه: كفِ دست 

  

  

ذهن دِه» و وقت «پیرِ دِه» یعن، پیر دِه  یعن این جام باارزش، شرابِ سلطان را بیر، «بر کفّۀ همان پیر من 

ها را توضیح دادیم و شده است، بارها اینذهن، دِه نماد ذهن است، شهر نماد فضای گشوده یعن همین من 

ها تو هست ای   مستان، ساقیا»، یعن این در انسان خواندیم. پیر دِه که باید فنا بشود، مست بشود، «برو سویِ 

 ر مپیر دِه مست شد، دی وقت .به سمت خدا بروی، به ساق سوی مستان بروی.  توان  

  

سوی مستان  صورت هشیاری بهپس شما هم باید پیر دِه را مست کنید و وقت مست شد و خاموش شد، بروید به 

  سوی خدا. مثل موالنا یا به 

  

  و:

  

  ی دل از این سرمست شو، هر جا روی، سرمست رو ا
  تو دیران را مست کن، تا او تو را دیر دهد 

  ) ۵٣٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

 ای دل از این شرابی که از این فضاگشایی م روی سرمست رو بدون من آید سرمست شو، هرجا م ات، همه ذهن

 ران را مرا سرمست کن. هرچه که شراب مدی ،ده ست م ر به تو مجام دی مثل موالنا، خداوند ی دهد،  کن

  انتهاست.نگران نباش، این بی 
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  کنون عالم شود کز عشق جان داد 
  کنون واقف شود علم درون را 

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

 پس موالنا م چون» را نم برگردد «راه پس بنابراین    شناسد،گوید که اآلن که مست شد و آمد بیرون و وقت

  چیزی کشتش؟ عشق.  ذهن کوچ شده و از بین رفته، چه من 

  

کنیم و مخلوق خودمان  عنوان هشیاری ناظر، که خلق م عنوان خداییت، ما بهماند؟ ما به  ذهن رفت چه اآلن من 

 به بینیم به را م صورت فکر هست، ول   آن نم چون را نم شناسد». اگر چسبیم. آن بیت مهم بود گفت «راه

 راه چون» را بشناسد، ی» دفعه م بینید آدم ی  چیزی خلق م چسبد به آن. کند م  

  

نویسیم چیزی م   ذهن ی عنوان منهمه بیت گفته، نگفته که عجب بیت گفتم! عجب غزل گفتم! ما به موالنا این

 به همه نشان م بی    چیزی نوشتم واقعاً!وای ببینید چه    گوییمدهیم، م گویند به، به، به!  نظیر است! همه هم م

 است. آید، این من ما هم خوشمان م ذهن  

  

  م مکه جان من شود، برای این اآلن عال رفت. اآلن واقف م ذهن که  شود آگاه م شود، به چه چیزی؟ به علم

 علم بیرون بود که من کند، به علم درواین فضای درون ارائه م داشت، حاال فضا باز شد،  ن. پس ی ذهن

تواند از ما بیان بشود،  شده هست که علم خداست، هر لحظه م ذهن رفت، ی علم در این فضای گشوده من 

 به آن داریم اآلن، درست است؟ هر لحظه م کند، ما دسترس تواند به ما کم  

  

پس فضای درون باز شد، همیشه مرکز    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل مرد، از عشق جان داد.  این    ذهن)](افسانه من   ٩[شل 

 م شدیم، اآلن مما عدم است، عالدانیم. اآلن م هستیم. دانیم، ما م وجود ندارد، ما و خداوند ی دانیم که من

به  داد»، عشق  با خداوند  وقوع پیوست، چون ما هشیار  «کنون عالم شود کز عشق جان  اتصال  انه دوباره به 

 که این فضای درون ارائه م کند.رسیدیم. اآلن واقف شدیم به علم    

  درونِ خانۀ دل او ببیند
  ستون راستونِ این جهانِ بی

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

 شدیم متوجه م ما فضا را باز کردیم و از جنس زندگ درون ما  شویم که این من وقت بوده، این من ذهن  ذهن

  ستون نداشته، مثل ی ابر است.
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ران؟ برای این چرا ما خودمان را مقایسه مدرخت  کنیم با دی وصل نیستیم. ی که با ریشۀ خودمان به زندگ

ران مقایسه نمکه ریشه دارد. ما چرا مرتب خودمان را  کند؟ برای این ریشه دارد در زمین، چرا خودش را با دی

با دی کنیم؟ برای این ران مقایسه م گوییم آقا من چقدر ارزش دارم؟ هیچ که در جدایی افتادیم، م   کنیم. پیدا نم

 سؤال را نم که ارزش داریم بذاته، اما آن ارزش را از دست دادیم،  کردیم، برای ایناگر وصل به خدا بودیم اصال

  ون». ستداریم هنوز، ول جدایی افتاده در این «جهانِ بی

  

شود، غیر از انسان. انسان  چیز با عقل کل اداره م ستون واقعًا جهان مادی هست، جدا شده. البته همه جهان بی

 کل قرار نم دهد و عقل من خودش را در معرض عقل ذهنبینُون هم به اش را عقل کرده و با رصورت فردی  الم

  که این عقل نیست.  کندصورت جمع، زندگ مرتب یادآوری م و هم به 

  

  مخصوصًا در جمع م کنید جنگ احمقانه است؟ چرا ما با هم  بینیم ما به جان هم افتادیم. آخر شما فکر نم

 ها همه  کنیم؟ چرا جنگ ارزش دارد؟ چرا انباشتن چیزهایی که ما احتیاج به آن نداریم ارزش دارد؟ این جنگ م

  خورد؟ چه درد من م  که من احتياج ندارم، به  توهم هست. چیزی 

  

 من م رد، شصت سالَم است، وقتبینم خواهم م  ر من ممیرم،چند سال دی  خرج    بینم که هرچقدر هم پولم

  خورد؟  چه درد من م  اش بهکنم دارم، دیر اضافه 

  

دانم  ده درست کن، نم جا را ترکیمن وقتم را باید بروم صرف کنم این خانه را اداره کن، آن خانه را اداره، لولۀ این 

ها، فقط برای مقایسه  جا سر بزن، خونابۀ آن ی را خورد، عصبان بشو با این ی! مال من نیست اینبرو به آن

 م از مقایسه دربیایم، ستون داشته باشم، ریشه داشته باشم،  خواهم، م اگر  تو بیشتر دارم.  از  ببینم  خواهم 

کنیم بودن است. وقت فضا را باز م   ستونخاطر بی های ما بهکاری . تمام خراب کنموجه این کارها را نم هیچبه

 ایستاده.   بینیم جهان روی درواقع خدام  

  درونِ خانۀ دل او را ببیند
  ستون راستونِ این جهانِ بی

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

فضا باز شد، متوجه م من وقت ما روی اصل ما بوده، مدت شویم که حت ها پوشانده اصل ما را، برای  ذهن

  دانستیم، درست است؟ که ما این را معتبر م این
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ابِر من پس جهاِن بی  جا وصل نیست، در مقایسه هست، در حسادت است، در ذهن هست، هیچ ستون همین 

  یت است.نظری است، در محدود تنگ 

  

  خداوند نشان م دل رفتیم، کوثر و فراوان بینیم که آن چیز که  بینیم، م دهد، اصل را ما م وقت به جهانِ 

 گردد.باالست، با اصول این جهانِ زیرین م  

  

  ت. ستون اس (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شده ستون است، فضای گشوده بی ذهن)](افسانه من  ٩[شل ذهن این من  

  

  که سرگردان بدین سرهاست گرنه 
  سون را سون بودی جهاِن بی

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

ذهن است، به این علت است که سون ندارد، آرامش ذهن سرگردان به سرهای مختلِف منکه این انسان در من 

من  ٩[شل ندارد.   من   ذهن)](افسانه  این  من پس  سِر  ندارد.  آرامش   را  ذهن آرامشش  سرگردان کرده،  را  ما   ذهن

 م یرد. چیزها دائمًا تغییر مخواهد از چیزها ب کنند، از اوضاع م را از اوضاع م یرد، زندگخواهد  خواهد ب

 یرد. مهمه  بینیم که ماب بهاش م وضعیت خواهیم یوجود بیاوریم که به ما زندگ   گوییم که  بدهد، ما نم

  شویم. تر مشود ما سرگردان تر م مان بزرگ ذهن را. هرچه من   باید مرکزمان را عوض کنیم. موالنا قبول ندارد این

  

  که سرگردان بدین سرهاست گرنه 
  سون را سون بودی جهاِن بی

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

انسان)]  ١٠[شل ذهن است.  ین من سون همجهان بی  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  شود و  وقت فضا باز م   (حقیقت وجودی 

 گسترده م ون پیدا مکنیم، برای این شود، ما س ر حس امنیت را از خداوند مگیریم، عقل را از او  که اآلن دی

 م گیریم، هدایت را از او م گیریم.گیریم، قدرت را از او م  

  

  دور ماند سرنگون زان شد، که از سر 
  خویش را سر ساخت و تنها پیش راند 

  ) ٣۶٢١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 داشتیم. انسان سرنگون م این بیت را قبال ست مشود، ش دور م ر زندگر خودش را  خورد که از سماند. س

 سر م را پیش   داندداند، عقل خودش را عقل م بزرگان زندگ یا بدون کم زندگ و تنها بدون کم   برد، م

 ست مباالخره ش شود. خورد و سرنگون م  

  

  

  �💠💠�پایان بخش دوم �💠💠�
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  تن با سر نداند سِر کن را
  سر شناسد کاف و نون راتن بی

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

  )٣۶، سورۀ یس (٨٢ کاف و نون: کن، اشاره به آیۀ

   

  

 تن ر» یعنبا س ن که من   «تنن» همین قضا و کک ِردارد. «س فَکان هست و دوباره «کاف و نون» مخفف  ذهن

بینید که  کند موالنا به «سرِ کن»، م طور مخفف م فَکان همین هم «کن» است که یعن «باش». این قضا و کن 

  اش این است:آید، مثال ی آیۀ قرآن م یا «کاف و نون» از 

   

  «انَّما امره اذَا اراد شَيىا انْ يقُول لَه كن فَيونُ» 

گويد:«چون بخواهد چيزى را بيآفريند، فرمانش اين است كه م   شود.»» موجود شو، پس موجود م  

  ) ٨٢)، آیۀ ٣۶(قرآن کریم، سورۀ یس ( 
  

اش هم هست، کلمۀ  بینید در عربی طور که م َفکان». همین کند به «قضا و کن قرآن هست که اشاره م   چندتا آیۀ 

 اراده کند، بخواهد. «چون بخواهد چيزى را بيآفريند، فرمانش اين است كه م یعن «ادرموجود شو»، یا   گويد:«ا

 شود». بشو، «پس موجود م  

  

َفکان» است، یعن این لحظه در موردِ من و شما  ت، تغییرات جهان با «کن اش این اسها که ی و طبق این آیه 

 یا خداوند هم به   زندگ   درون، هم بیرون یا به هر قسمت ما م شود» و بهترین حالت ما این  گوید: «بشو و م

  کار نبریم.  ذهن را به است که ما موازی با زندگ باشیم، یعن عقل و تدبیر من

  

کنیم، بنابراین جلویِ  چون ما «سر» داریم خودمان و قضاوت م   ذهن)](افسانه من   ٩[شلذهن  ۀ منپس در افسان

 گیریم. قضاوت خداوند را م  

  

آورد. قضا  جا م فَکان را از آن گوید: «اذَا اراد» هست، «اذَا قَض»، قضا و کن جا م ها هست که این بعض آیه 

فَکان» یعن  گوید. پس «قضا و کن ها همه معن قضا را م د، یا تصمیم بیرد، اینیعن قضاوت کند یا بخواه

  شود، ول خواستن او بستگ به وضعیت ما دارد.  که او بخواهد، همان م خواستن خداوند و شدن. همین 
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پس دوتا «سر» در جهان    طبق این بیت، درواقع ما خودمان «سر» داریم.  ذهن)](افسانه من   ٩[شل ذهن داریم  وقت من 

معن «سرِ کن» است درواقع. «سرِ کن»  جا به وجود دارد، ی سر ماست، ی سر خداوند یا سر عقل کل که این 

  داند.ذهن ما نم داند و من ، یعن آن چیزی که زندگ م فَکان یعن اسرار کن 

  

 بی م ما  تن   وقت م گوید  انسان)]  ١٠[شل شود  سر  وجودی  من (حقیقت  سر   ، م را   ذهن م ما  دهیم  موقع  آن  رود، 

فهمیم که «کاف و نون» یعن چه. «کاف و نون» در مجموع یعن همین «کن»، ول «کاف و نون»،  اصطالح م به

  به «نون» صحبت کردیم، یعن این لحظه و هر لحظه تسلیم.  االن هم راجع 

  

چیز دست  خواهد بوید که اگر کس «سرِ کن» را بداند، بداند که این لحظه همه ن» مپس از این «کاف و نو

 کند، یعن آن چیزی شود، یعن فضاگشایی م داند و اقرار کند به ندانستن، تسلیم م ذهن نم زندگ است و من 

 را که ذهن نشان م داند. دهد، آن را مهم نم  

  

 ل ودش را طبق این  کند و قضاوت خپس فضا باز مافسانه من   ٩[ش)[(ذهن بینید که در این ، م  جا قضاوت ما خیل

(حقیقت    ١٠[شل شده  ذهن قضاوت ما مهم است و قضاوت خدا مهم نیست. در فضایِ گشوده مهم است. در من 

خوب درک    قضاوت خدا مهم است و قضاوت ما اصال مهم نیست، وجود ندارد. این مطلب را شما  وجودی انسان)]

  کنید. 

  

«تن با سر نداند سرِ کن را»، اگر شما واقعاً اعتقاد داشته باشید که خدایی وجود دارد و این لحظه زندگ شما  

دراین  او هست،  تسلیم م در دست  لحظه  این  در  از صورت  قبل  لحظه  این  اتفاق  پذیرش   یعن تسلیم  شوید. 

کنید، استدالل  سازی ذهن نم ذهن، یعن شما سبب   سازی ب قضاوت و رفتن به ذهن بدون قیدوشرط، بدون سب

 نم اینکنید برای تسلیم. برای ذهن ن گوید که در این لحظه همه که مچیز دست ک گوید: فَکان هست. م  

  

  ی لحظه بنه سر ای برادر 
  چه باشد از برایِ آزمون را؟ 

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

فَکان» یعن سر خدا،  ذهن ما سبب سرنگون ماست و مخالفت دارد با سر «قضا و کن پس بنابراین وقت سر من 

ذهن را با تسلیم ی لحظه کنار بذار، خاموش باش. «ی لحظه» یعن  گوید که این سر منمعقل خدا به ما  

  زند دیر. کار کن «ای برادر»، خیل هم صمیمانه حرف م یکار نبر، بواگذار، به ذهن را «بِنه»،  ی لحظه سر من 
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فهم، معلوم است  گوییم آقا نم ذهن م ها در ضمن فرمول و طرح برخورد ما با همدیر هم هست. ما در من این

 که نم چرا نم .فهم ؟ چرا نم؟ چرا آن فهمدان ؟ این طوری عمل مکن ر داری،  جا ماین  گوید ای برادر س

آوریم.  ها را پایین م کنیم، نه قوۀ فهم آدم کنیم، نه کوچ م فَکان» است. نه توهین م سر در مقابل «قضا و کن 

مان از ی جنسیم، ول باید سر ما را  که همۀ هستند، برای این   من هستند، دوست من   همه، ای برادر، برادر 

  نیم در کوچ کردن «سر.» اصطالح کوچ کنند. ما باید خودمان مشارکت ک به

  

 م ؟ تا حاال به گوید برای امتحان چه منبار این کار را ب صورتِ من شود ی  و عقلش بلند شدی، گفت ذهن

 من مو نملحظه ب دانم و عقل من بهدانم و عقل دارم، ی درد نم شود، «برایِ آزمون»،  خورد، ببینیم چه م

  برای امتحان، درست است؟ 

  

دانم، تعصب داریم، آبرو داریم،  را داریم، پندار کمال داریم، م   ذهن)](افسانه من  ٩[شل ت است که ما این حالت  درس

 فکر م رود، آخر من چه کنیم آبرویمان مویم نم؟ من دانمجوری ب   تا حاال گفتم م دانم، مردم م گویند م  ،دان

 از من م ویم نمدانم؟ اشپرسند، حاال ب کردم؟ آبرویم تباه فکر م   که م م رود، کوچ  شوم، ها! موقع کوچ

 هم همین را م ر، بله؟  شدن است. قبلگفت دی  

  

  تن با سر نداند سِر کن را
  سر شناسد کاف و نون راتن بی

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

  )٣۶، سورۀ یس (٨٢کاف و نون: کن، اشاره به آیۀ 

  

  

شود. ذهن را خاموش کنید،  ، ببینید چه م (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل سر بشود، پس شما امتحان کنید  تن باید بی

 ذارید کنار، ببینید چه معقل فضای گشوده عقلتان را ب مدت کار ببرید، ببینید کارهایتان  به  شدهشود. ی

 طور این بیت: شود یا نه و همین درست م  

  

  هایِ آذر مریز، ای برادر، تو ز شعله
  ز برایِ امتحان را چه شود اگر درآیی؟ 

  ) ٢٨۴٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  



ۀ  برنامه             Program #946                                              ۹۴۶مشار

  63صفحه: 

شود فضا را باز  چه م   یعن ای برادرِ من از فضاگشایی و درد هشیارانه مریز. «آذر» یعن آتش. برای امتحان

  زیر بار  کن این بروی که همۀ نم و  بار  زیر  بروی؟  بار اشتباهاتت  زیر  بار مسئولیت بروی؟  زیر  بروی؟  دانم 

ذهن داشته باشم. من خودم بودم که خم نشدم.  من   خودم کردم؟ من خودم انتخاب کردم که  ها را من تخریب

خودم هستم دارم این راه را    نکردم، انداختم گردن مردم. االن هم من خودم بودم که اشتباه کردم و اقرار    من 

 ادامه م شود که من دهم. پس چه م   م ویم که اشتباه کردم؟ کوچشوم؟  این درد هشیارانه را قبول کنم؟ ب

 م بشوم. بله، کوچ شوم، باید کوچ  

  

  ی دم رام کن از بهِر سلطان 
  را   چنین س را چنین اسبِ حرون

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

  حرون: سرکش، نافرمان 

  

  

های س درنده را دارد،  ذهن را که خاصیتی لحظه برای خداوند، «سلطان» یعن خداوند، زندگ، این من 

قدیم سحمله م ها خیل کردند و مهای امروزی که در دست و بال مردم هستند و در دریدند. مثل س

  ها هستند و کاری ندارند، نبودند. نه خا

  

 م سخت است. وقت که گرفتنش خیل اوال اسب وحش رون» هم اسب سرکش، یاسِب ح» م پرد گیری، ه

 زحمت دارد. م رویش سوار بشوی، خیل ،رام کن وید که باال، پایین. این را تا بخواهاین من   خواهد ب ذهن 

  دارد.   ها را نشان خواهد داد. حالت درندگ کن، این خاصیت ما اگر شما بخواه امتحان  

  

ایی صورتِ گرگ درنده، ی عده بینیم که به بینید. در طول تاریخ ما م ذهن فرد و جمع م در من   حالت درندگ را 

ات را  ذهن خواهد بوید که اگر تو بخواه این من هم هست متأسفانه. م   اند جان ی عدۀ دیر، االنافتاده 

کند،  م   ای بیایی، هم به تو حمله است، سرکش است، گرفتنش سخت است. از هر زاویه   رام کن، اوال چموش 

 از برای خدا، بهم سرکش است. تازه حمله هم نکند، این به این سادگ رای منظورت  ها زیر بار نخواهد رفت، ول

 .نکه برای آن آمدی، این کار را باید ب  

  

های تند و تیز است، مثل ی اسب سرکش و واکنش  ذهن)](افسانه من  ٩[شل ذهن های من پس فهمیدیم از خاصیت 

 ندگحمله و در ستحت که به ما م ن است به کسشما نگاه کنید ما مم . حمله کنیم  گوید تو اشتباه م ،کن

من بویند تو عاشق    و بشیم. ما با باورهایمان همانیده هستیم. اگر به ما بویند باورهایتان غلط است، اگر به
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 اشتباه م ،وید من قدرتجمع هم ب ،را بخواهماگر من کن نده و اسب  و خاصیتنگه بدارم  ذهندر های س

به این   دهدسادگ تن درنم ذهن به بخواهم درست کنم، این من سرکش را نشان بدهم و آگاه نباشم که اگر من  

  کار، اشال است دیر این. 

  

اخالق،  کنم شما هم بفرمایید یا ی آدم خوش ذهن ما مثل ی بره نیست که بوید که به، خواهش م این من

چیز اصال، به دیران کنیم، دیران که هیچذهن من، حاال ما داریم روی خودمان کار م ا آقا یا خانم من شم

خواهیم کار کنیم،  گوییم، با خودمان م م  شوند، به خودمان داریم ما م  بوییم که این اشال دارید که دشمن 

هایش با خشم و ترس  کند. حمله ، به ما حمله م بردیم  ن ماذهن عنوانِ هشیاری ناظر دور و بر من تا بخواهیم به 

 و حس تنهایی و م من بدبخت بشوم؟ بیچاره بشوم؟ م ؟  خواهویند نادانمردم به من ب خواه  

  

 های بینید من شما م   که موالنا نگاه م به کسان ذهن خانواده؟ آقا موالنا  کنند، حمله نم در ی کنند؟ حت

 گوش م این کن ؟ یعن ؟ چرا؟ حمله مکند، منقدر ابله سرکش دارد مثل اسب سرکش، «م داند».ذهن  

  

بیابان م ذهن یا اسب سرکش، سرکش را راه عمل م من  از  گیری، این داند. وقت ی اسب وحش را شما 

با کمند بیری، تا بخواه    ها راچرند، بخواه ی از آن ها سرخود م بینید در بیابان های وحش را که م اسب

 اسب کن ؟ من ، رویش سوار بشوی، مشباید چقدر زحمت ب ما هم دان همین   ذهن طور است. به این آسان

 نیست، حمله م د، هم سرکش است. کند به ما. هم مرد  

  

و دوسه سال  تا بیست  هایتان که بین ده  و حاال شما اگر پدر و مادر هستید، بسیار باید مواظب باشید با بچه

ذهن دارند، بسیار سرکشند. مواظب  من   سال اگر هفدهو پنج سال دارند، مخصوصاً حوال شانزده   دارند، بیست 

 نزنید، حرف بد نزنید، ی موقع نزنید، از عهده   باشید ی سیل موقع توانید بربیایید. شما اگر من اش نم ذهن

  ست این.  جوان را بزنید، خیل اشتباه ا

  

سالۀ جوان    هفدهذهن شانزده اش عشق است، یعن اگر با من این غزل را خوب بخوانید، خواهید دید که همه 

 برخورد دارید و م  هاست، باید با خنده و قربانت بروم و بغل  و حمله و اینبینید سرکش است که اوج سرکش

ا باید برخورد کنید. وگرنه بخواه بزن که برو بنشین  کردن و بله درست است و بله، چشم، چشم، از این چیزه

 وای، وای، وای، وای، نم ،سرجایت بلد نیستاش بربیایی. از عهده توان  

  

 چیزی م دارید ی تنها من کارید که بعداً درو خواهید کرد بسیار بسیار بد، نه یعن سرکشش از بین نم رود،  ذهن

 ندگدر رود، بداش از بین نم تر م طوری  اش را سر شما پیاده خواهد کرد. این شود و شما را خواهد درید. سرکش
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ساله،  شوید شصت شود، شما م ساله م ساله بماند، ی روزی او س ساله، شانزده نیست که ی آدم شانزده 

  حاال بیا و درست کن.  

  

  ی دم رام کن از بهِر سلطان 
  چنین س را چنین اسبِ حرون را 

  ) ١٠١لوی، دیوان شمس، غزل  (مو
  

  حرون: سرکش، نافرمان 

  

  

طور این  این کارش فقط فضاگشایی و آوردن زندگ به مرکز و دادن عشق و لطافت و شادی میسر است. و همین 

  بیت: 

  

  از برایِ آن دلِ پر نور و بِر  
  ها منتظر  هست آن سلطانِ دل

  ) ٨٨٨(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
  

  بِر: نی، نیویی 

  

  

دل  نی سلطان  از  پر  و  نور  از  پر  ماست که  بازشدۀ  مرکز  این  منتظر  است.  خداوند  فضای    ها،   یعن است، 

  شدۀ ما، دل خوب، نه دل انباشته.  گشوده

  

  تو دوزخ دان خودآگاه ز عالم 
  فنا شو کم طلب این سرفُزون را 

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

  های مختلف دارد. توجه کنید این بیت را حت موقع خواندن غزل من خواندم «خودآگاه عالم»، این را نسخه

  

  ز عالم» این ی اش، است. «تو دوزخ دان خودآگاه  

یا   عالم  زِ   آگاه  خود»  بخوان  ،جدا کن  آگاه از  را  خود  دان  دوزخ  تو  عالم»،   خودآگاه دان  دوزخ  «تو 

 عالم» و همین خودآگاه نسخهطور مصرع دوم، سر را م بعض ،از فزون جدا کن ها جداست.  توان  

خواهد این  اش م است. همه   ذهن ن را»، «سرفُزون» همین من «فنا شو کم طلب این سر فُزون را» یا «این سرفُزو 

  ست. ذهن های دیر من های دیر و خاصیت سرش را بلندتر بند و حالت
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گوید  ذهن. م ها یعن همین من گاه یعن آگاه شدن به خود، به خدا، به جهان از طریق دید همانیدگ خودآ

 همانیدگ به خود است از طریق عالم. عالم هم یعن جهنم درواقع آگاه های  ها برای ما، عینک دوزخ یعن

  .همانیدگ  

  

 ناآلن م گوید «فنا شو»، فضا را باز کن، فنا شو، اصال  نخواه. «این سرفزون را» یعن اصال طلب. کم طلب یعن

خواهم، ذهن نم ذهن را اصال نخواه. بو من من ذهن را. اگر سرفزون را سرهم بخوانیم یعن این من این من 

  ذهن نماند، هیچ همانیدگ در مرکزت نماند.  چیز از من ذهن باالخره هیچ به من فنا شو. کوچ شو نسبت 

  

  گوید. ست، طبق این بیت موالنا م ذهن خ یا جهنم چیست؟ همین افسانۀ من پس دوز

 به خود و به جهان از طریق همانیدگ آگاه هم یعن این چیز سرش را  خودآگاه ها. باید فنا بشویم و اصال

 نخواهیم.  م افزایش بدهد بلند کند، نخواهیم، اصال خواهد ه  

  

  کش دائمماگر صد سال روز و شب ریاضت 
ت در کمین باشد مباش ایمن، یقین مدان که نَفس  

  ) ٢۶۴(عطار، دیوان غزلیات، غزل  
  

که این   های متمادی ریاضت بش و روی خودت کار کن، خاطرجمع نباشاین هم هشدار عطار است. اگر سال 

  ذهن در کمین منتظر است که دوباره خودش را ببافد بیاید باال.  ذهن صفر شده، بدان که این من من 

  

پس چقدر مهم است که ما این ابیات را مرتب تکرار کنیم. شما بدانید که اگر خودتان را در معرض این ابیات  

آید باال، برای  بافد خودش را م ذهن م اره من زودی دوبقرار ندهید، یعن برنامۀ گنج حضور قرار ندهید، به 

  گیرید.  های ذهن قرار م که از طریق قرین شما در معرض نفوذ من این

  

 شما در روز م آید. شما روید بیرون، مردم در مرکزشان درد دارند، دردهایشان از طریق ارتعاش به مرکز شما م

  اب شد، چرا؟ از پهلوی ی آدم دردمند گذشتید.  باید این چیزها را بدانید. بدانید حالتان خر

 صحبت کردید که از دردها صحبت م آدم پنج دقیقه با ی کرد، پس آمد به مرکز شما. شما با تکرار این  ی

یا مرکزتان را خال م ذهن را کوچ م ها مرتب من بیت شوید. مردم شما را از  کنید، دوباره وصل م کنید 

  آورند. م دربه زندگ   وصال یا از اتصال
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  چنان اندر صفاتِ حق فرو رو 
  که برنایی نبین این برون را 

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

 اینست که شما فضا را اینپس در صفات حق فرورفتن موقع ،ر راه  قدر باز کنقدر غرق خدا بشوی که شما دی

  اش مشخص است.   حق فرو رو» معن سازی و چون را نداری، ندان. «چنان اندر صفاتِسبب

  

اصطالح عجین بشو با این فضا و دیدش و خردش که بیرون نیایی دیر. این بیرون را  فضا را باز کن، چنان به 

 همانیدگ مرانبیرون درواقع فضای ح .نبین هاست، عقل من اصال ست. اگر بیایی بیرون و بروی به های ذهن

  گیری.  های ذهن قرار م ذ یا اثرات من ذهن، دوباره در معرض نفو

  خفته از احوالِ دنیا روز و شب 
  چون قلم در پنجۀ تقلیبِ رب 

  ) ٣٩٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
  

  تقلیب: برگردانیدن، واژگونه کردن 

  

  

کند، در خواب باش و مانند قلم چیزی که دنیا تلقین م   ذهن، آن   سازیبه سببپس شما باید هر لحظه نسبت

  اصطالح نوشتن خداوند باش.  در دستِ به 

  

ده روی کاغذ، شما مرکزتان  اصطالح در این مورد نوشتن با قلم، قلم را حرکت م «تقلیب» یعن برگردانیدن، به

  آید.   نع ایزدی، آفرینندگ ایزدی از شما پدید م نویسد، صالقلم زندگ شما را م َ عدم است، زندگ با جف 

  

اش این نیست اید از تلقینات بیرون. این معن کند. شما خفته کند، هیچ دخالت نم ذهن اصال کاری نمیعن من 

 دانید چه خبر است بیرون، آن که نم اثر نم گشا هستید، مرکزتان عدم است و تلقینات  گذارند. شما فضا ها 

ذهن خودتان دخالت در فکر و عملتان در این لحظه ندارد. هر لحظه خرد زندگ، شادی زندگ به  ون و من بیر

 فکر و عملتان م ست که فکر شما و عمل شما را به ریزد و این زندگ وجود م رساند.  آورد و به انجام م  

  چه جویی ذوقِ این آبِ سیه را؟ 
  چه بویی سبزۀ این بام تون را؟ 

  ) ١٠١مولوی، دیوان شمس، غزل  (

آبِ سیه: کنایه از هشیاری جسم  
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  ست. چه جویی یعن نباید بجویی. آب سیه کنایه از هشیاری جسم ا 

  

 گوید مزه م را برای چه م های این هشیاری جسم تو؟ برای چه مزۀ تأیید را م چش توجه را م ،؟  چشچش

هست؟ این آب سیاه است. آب سیاه یعن آب آغشته به لجن، یعن همین هشیاری    هاجور مزه چرا دنبال این 

 جسم  دیدن برحسب همانیدگ یعن ها و دردها.  است. هشیاری جسم  

  

انسان در توهم باشد و درد و مثال هم خشمین باشد، هم باوری که او را به خشم درآورده اصال اساس نداشته  

شده و خشم سبب ی عمل بشود در ما و این را ذوب کنیم ما، بابا عجب کاری  همانیدهباشد. باور موهوم، باور  

 کنم من! به م م دانید که احتیاج به بیرون دارد.  به! و چنین آدم  

  

همه صحبت کردیم یعن تون حمام. معموال لجن را که از حمام  و این «بام تون»، «بام تون» تون که دیر این 

 آوردبیرون م ند روی بام تون م ریختند که آفتاب م آورد و این جای  افتاد، حاال باد این تخم گیاهان را م

  خیزی بود برای سبزه. حاصل 

  

ها.  رویید، این همان درواقع کشت ثانویه ماست، یعن روییدن همانیدگ ای که روی لجن بام تون م و این سبزه 

های همانیدگ روی این روییده، مثال آدم با  است. بعد این تخمذهن لجن است و هشیاری جسم لجن  این من

 م پز   ه همانیده هست  بچهپولش  با  است،  همانیده  همسرش  با  همانیدگ دهد،  این  است،  همانیده  ها  اش 

  ها هستند.  سبزه

  

 ها و این کشتگوید این سبزه م ها که بویی ندارند، بوی لجن  بویی؟ این های ثانویه را چرا م ها،  دهند اینم

 دهند. بوی درد م  

  

  دانید این حدیث است:  طور که م و همان 

  

 «.نالدِّم راءخَض و ماكإي»  

  «از سبزۀ گلخن بپرهیزید.» 

  (حدیث) 
  

  های ما در این جهان است. های ثانویه است یا همانیدگ سبزۀ گلخن نماد درواقع کشت
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وارد این جهان    دو جور همانیدگ داریم، در الست با خدا همانیده شدیم، گفتیم ما از جنس تو هستیم، و وقت

دادند که فهمیدیم که، یا پدر و مادرمان به ما یاد م ذهن باید م شدیم، در اولین فرصت پس از تشیل من 

یند، یا  ده شدی، به پسرها بو همانیدگ بس است دیر، دیر شما مثال با چند تا چیز همانیده، با توپت همانی

بازی همانیده شدی، گم کردی ناراحت شدی، شاید هم ی را دوست داشت دیدی گذاشتند  با مثال با این اسباب 

هویت بودید،  ها با هم خیل رفیق بودید، موقع جدایی گریه کردید، هم های کودکستان و این رفتند، این دوست 

این این را بشناس که  اصطالح ی  ات به ها سبزۀ گلخن هستند. روی زندگ اصل انیدگ هستند. این ها همها 

ها را باید بن بیندازی دور تا آن همانیدگ اصل با خداوند  ها روی آن روییدند. این مقدار لجن گذاشت. این 

  در الست که کاشته شده، آن بروید. 

  

که گوید «از سبزۀ گلخن بپرهیزید.» یعن نه این حدیث است م   خوانم. پس بنابراینها را خواندیم، اآلن هم ماین

  ها و رشد آن است. پس:  ها نگاه نکنید. نماد همانیدگبروید نزدی حمام، به سبزه 

  چه جویی ذوقِ این آبِ سیه را؟ 
  چه بویی سبزۀ این بام تون را؟ 

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

مان پز های مادی آورده بینید که ما چقدر به دستها ذوق نکنید. م برای آن   های ثانویه را نپرستید،پس کشت

 دهیم. به زیبایی ظاهری م مان، بعض ام دانم اتومبیل و خانه و همسر و بچه و بچهها به طال و جواهر و چه م

جا برسانم.  به آن ها را من بزرگ کردم، توانستم بچه را تربیت کنم بزرگ کنم  دکتر است و مهندس است و این

  کند. الست را گذاشته کنار.  های بام تون را بو م ها همه چیست؟ دارد سبزه خب این 

  

های بام تون هستند که  ها همه سبزهچین بینید درواقع این نقطهجا م گوید که این، هرچه که این حال م   هر  به

کند که این ها روییده و توصیه م گ و توهم روی لجن مخلوط هشیاری جسم که هشیاری درد است و همانید

  طور این سه بیت را داشتیم:کار را نکن، فضا را باز کن و کشت اولیه را دریاب. همین

  گر بروید، ور بریزد صد گیاه 
  عاقبت بر روید آن کشتۀ اله 

  ) ١٠۵٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  کشتِ نو کارید بر کشتِ نخست 
  این دوم فان است و آن اول درست 

  ) ١٠۵٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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  کشتِ اول کامل و بزیده است 
  تخم ثان فاسد و پوسیده است

  ) ١٠۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

 هشیاری  ها را روی لجن، روی پشت بشوید و این سبزه   گوید اگر شما همانیدهپس بنابراین م ارید، یعنبام تون ب

 تان غالب باشد، این جسم شتۀ اله که اصل توست که  خواهند ریخت، این ها مها آفلین هستند. عاقبت آن ک

  نهایت و ابدیت خداوند است، یعن شما باید به آن زنده بشوید. باید به آن زنده بشوی و آن بی

  

 که خدا کاشته بوده روز  و دارد توضیح م شت اولکارید، روی آن ک همانیدگ شت نو کارید» یعنر، «کدهد دی

 هستند، آن اول تخم درست است، آن خواهد رویید، آسیب ها یا کشتاَلست، این همانیدگ پذیر های جدید فان

 روزی که در اَلست مانیست. برای همین م گفتیم از جنس تو هستیم، با خداوند همانیده    گوید کشت اول یعن

  شدیم، جنس ما «او» هست، 

  

ها های ثان که روی لَجن هشیاری جسم روییده که به ما گفت نبویید، این او کامل و عال است، اما این تخم 

  فاسد و پوسیده هستند. 

  طور این بیت: و همین 

  

     ست در جویِ روانچشم او مانده
    آبِ آسمان خبر از ذوقِبی

  ) ٣٧٨۵(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

بینید که چشم هشیاری مانده  توانید حفظ کنید ه مرتب بخوانید. م ها بسیار مهم هستند، شما م این بیت

خواهد.  ها زندگ م دهد، چون از وضعیت ها را نشان م که فکرِ اآلن چیست، فکر بعدی چیست که وضعیت این

اش به  گوید؟ در جوی روانِ فکرها، همه جوری است؟ اخبار چه م لحظۀ بعد چه شد؟ اوضاع چه اآلن چه شد؟  

 ذهن نگاه م فضا را باز م از فکر، این جوی روان فکر است. اما وقت کن آسمان درون باز  کنیم، فکر بعد 

 م ای که از آن شود، آن آب ذوق دارد، آن م از ذوقِ آبِ آسمان خبر آید ذوق دارد. «بی جا م  «  

  

گوید «غذای شما و هرچه که به شما وعده داده شده، در آسمان  دانید مرتب این آیه را که م طور که م و همین 

سمت باال]، در آسمان درون، پس باید فضا را باز هست.» نه در این آسمان [اشارۀ آقای شهبازی با دست به

  کنیم. و 
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      ه گفت؟گاوِ زرین بانگ کرد، آخر چ
  کاحمقان را این همه رغبت شفت

  ) ٢٠۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

همه حرف زده، شما  ذهن اینگوید من ذهن ماست. این م «گاِو زرین» همین گاوِ سامری است و نماد این من 

 شخص چیز، چون اثری از خرد  جمع را هم ببینید، باالخره چه گفته؟! هیچ  طور تان و همین برگردید به زندگ

  زندگ در آن نبوده. 

  

چیز، هیچ! کنیم، باالخره چه؟! آخرِسر چه شد؟ هیچ جدل م   و   ذهن، بحثزنیم با من همه که ما حرف م این

  این بیت:چون ما فضا را باز نکردیم که از برکت عشق و از خرد زندگ استفاده کنیم، طبق 

  

     ست در جویِ روانچشم او مانده
    خبر از ذوقِ آبِ آسمانبی

  ) ٣٧٨۵(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

ها را داریم که ما معتادگونه داریم فکر  قدر ما ذوقِ وضعیت بینید این ست» در سلسلۀ فکرها. م «چشم او مانده 

 مجبوریم مثل اینم که فکنیم، اجبارگونه یعن کر، این فکر را نکرده فکر بعدی م آید، فکر  آید، فکر بعدی م

 بعدی م اَمان نم آید، اصال هستیم. مثل این دهد، هشیاری ما پایین است ما نم دانیم چه کس  نفر ه که ی

 بخورد بخورد بخورد، نم داند چه م ر  کند هرچقد خورد چقدر باید بخورد. چرا؟ عادت کرده بخورد، فکر م

  بیشتر بخورد بهتر است. 

  

 چه م آید. و حاال اگر باز نکنید، فکرهای  شما باید ذهن را خاموش کنید فضا را باز کنید، ببینید از طرف زندگ

دانید وقت موس گوید، م کن نیست که! این «گاوِ زرین» محلساز است، مسئله درپی باالخره فقط مسئله پی

نام سامری به یهودیان گفت، به یهودیان  هر حال ی کس به   ن ده فرمان را بیاورد، به رفته بود باالی کوه، شاید آ

ها هم  چیز با خودتان برندارید. این هم گفته بودند که شما از مصر بیایید بیرون بروید به سرزمین موعود، هیچ 

  هایشان را دوست داشتند، مخفیانه برداشتند به موس هم نگفتند. طال و نقره 

  

الخره موس که رفته بود، حاال این طال و نقره همین باورهای ماست که همیشه با خودمان داریم، موالنا یا  با

 پیغمبران یا بزرگان م م روید پیش خدا، سرزمین موعود، با خودتان نداشته باشید،  گویند این باورها را وقت

  مرکز را عدم کنید. 
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ر غیاب موس ی سامری بود آمد ی گوساله درست کرد، حاال باد در  ها گوش نکرده بودند. بنابراین دول آن 

 آن م پیچید، این سروصدا درم من آورد، م معجزه است. من گفت این معجزه است، یعن معجزۀ  ذهن ذهن

مًا حرف  ست که دائذهنگوید این گاوِ زرین یعن آن گوسالۀ سامری که نماد این من م  زندگ نیست، برای همین 

 شت زند، باالخره چه گفت؟ نتیجهماری، جز جنگ، جز کو کشتار، جز جدایی.  اش چه شد؟ جز خراب  

  

تان  ذهن قدر خوششان آمده از این؟! سؤال این است: «شما از گفتار من های ذهن چرا این «احمقان» یعن من 

  گوید. به کجا رسانده؟» این را دارد م  همه حرف زده، باالخره شما راآید؟! اینقدر خوشتان م چرا این 

  

  خمش کردم، نیارم شرح کردن 
  ز رش و غیرتِ هر خام دون را 

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

 مر، تمام شد نمخواهم حرف بزنم. برای اینگوید که خاموش کردم، ساکت شدم دی نم توانم،  که «نیارم» یعن

 من   توانمنم دون»، خام یعن بیش از این شرح بدهم. چرا؟ «هر خام که هنوز غوره است. م بینید که  ذهن

رویم هنوز، فقط  ها از نظر عرفان و معنوی در کودکستان هستیم و حت به کودکستان هم نم بیشتر ما انسان 

هن هستیم، هیچ، هیچ معنویت در آن  ذی تعداد باورها را گرفتیم با آن همانیده شدیم، در توهم و افسانۀ من 

  نیست، بیشتر به جسم کار داریم.

  

باید ی جسم داشته باشیم به غذایش اهمیت بدهیم، به سس هم   از معنویت، ما فقط فهمیدیم که   یعن

و چیزها را هم داشته باشیم و هرچه بیشتر امان دارد ما بیشتر، ول به    ها خیل مهمنداهمیت بدهیم، این 

درصد    ٩٩اند، اصال  ها هم برای این آمدهست به خداوند است که دینذهن به زندگ معنویت که تبدیل این من 

  دین برای این کار است، ی درصدش جسم است. 

  

بستر بشوید، د بخوری؟ چه باید نخوری؟ چجوری با هم هم پردازیم، آقا چه بایاش به جسم م خیل از ما همه 

اش در جسم است. در  چه کس با چه کس حرف بزند، چه کس با چه کس نه، چه کس نامحرم است؛ همه 

 به خودش مربوط م ن است مربوط باشد آن هم هرکسدرصدِ این مم که ی درصد تمام این    ٩٩شود،  حالت

 م حدیآیات که  م خوانیم،  آیه  چقدر  نگاه کنید  همه ث،  حدیث،  تبدیل  خوانیم،  است،  تبدیل  به  مربوط  اش 

  نهایت و ابدیت او است.ذهن به خداوند است، به بیمن 
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 طور مانده در منست که همین پس «هر خام»، خام کس ادامه م ،ست است، دهد. «دون» برای این ذهنکه پ

پایین  با فکرهای مختلف و چیزها و آدمهویت شترین مرحله است. همدیر  باورها و  ها و حرفه، حاال  دن با 

 هم گذارید، به هرچیزی که اسمش را م هویت شدن و خارج  هویت شدن و درد ساختن، با این هم هم طور کل

ترین حالت وجودی انسان کند، پستفَکان» که هیچ حیوان این کار را نم شدن از نظم خرد کل و «قضا و کن 

  که انسان اشرف مخلوقات است. ؛ درحال است

  

اَعطَیناک کوثَر  را گرام داشته. «نه تو  او  این شاه است که خداوند  برای  انسان   «آدم شَه نب «تو ز کرمنٰا 

ای؟! مر  نهایت فراوان خودش را به او عطا کرده؟ نخوانده ای که خداوند کوثر و بی ای؟» مر نخواندهخوانده 

  گوید که ای م ات را باز کردیم؟! مر نخواندهگوید سینه ای که م نخوانده

  حم حق گسترد بهر ما بِساط 
  که بویید از طریق انبساط

  ) ٢۶٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
  

دیر حم خداوند این است که از طریق منبسط شدن، بزرگ شدن، سینه را باز کردن با من صحبت کنید یا با هم 

رسیم باید از طریق انبساط با هم صحبت کنیم، نه انقباض و واکنش و  دیر که م بت کنید. یعن ما به هم صح 

دانم، تو به حرف من گوش بده، من سلطه ذهن که من بهتر از تو هستم، بیشتر از تو م عنوان من بلند شدن به

  ست. روی تو دارم؛ این نیست! فضاگشایی

  

 و حسادت و تنگ ح بدهم، برای اینتوانم شر«خمش کردم» نم «جا «غیرت»  نظری و تعصب، این که از «رش

زنند به این کار،  زنند، آسیب م که ضرر م ذهن پست، که برای این تعصِب منف هست، «هر خام» یعن هر من 

 نم کنند. فهمند و توجه نم  

  

قصه  ما  مورد  این  در  البت امروز  که  خواند  خواهیم  مثنوی  از  پیغام ای  مورد  در  بهه  مخصوصاً  آوران   ،طور کل

را بیاورد  پیغمبران که گفتند که اگر شما اصرار کنید، ما شما را م خرد زندگ را، هرکس شیم. ما خرد زندگک

 گیریم، برای اینبه این جهان عشق را بیاورد، ما او را به فال بد مکه عقل ما را زایل م م گوید؟  کنند. چه کس

  ر خام دون.» «ه

 این هم م این دیر نم پس    ذهن)] (افسانه من  ٩[شل ذهن  توانم بویم. «خام دون» همین منگوید من بیشتر از 

برای پخته شدن باید خورشید زندگ با فضاگشایی به این غورۀ ما    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل بسیار نارس است.  

  بتابد.
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  ل نما ای شمسِ تبریزی کما 
  که تا نقص نباشد کاف و نون را 

  ) ١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

پس ای شمس تبریزی، ای خورشید خداوند، از مرکز ما بیا باال و این دست ماست. یعن ای انسان، فضا را باز  

ذهن فکر  من کن بذار این خورشید زندگ از درون شما بیاید باال و به ما ی کمال ببخشد. چون تا حاال با  

کردیم، عمل کردیم، که این «کاف و نون» یعن همین «کن»، یعن آفرینش خداوند در این لحظه نقص نداشته  

  باشد. 

  

 ارا موالنا من آشگوید که این لحظه «قضا و ک ای که با من درجه آفریند و ما بهفَکان» م دخالت م کنیم  ذهن

 کنیم! این آفریندر این کار، که م ناقص م ندگما کار خودمان را خراب م شود، یعن  کنیم. «کاف و نون» یعن

خواهد به ما کم کند. خرد زندگ  فَکان» در این لحظه به بهترین صورت م «امِر کن»، «سر کن»، «قضا و کن 

بینیم، متأسفانه پندار  م ها  که ما از طریق همانیدگ دلیل این«کامل و بزیده است»، اما عقل ما ناقص است، به

  کمال داریم. 

  

ذهن داشته باشیم، ی خدای ذهن هم  ما که گفت «خام دون»، واقعاً این نگاه حقیرانه است که ما ی من 

 موقع منعکس کنیم و کارهای مخربی که خودمان م وییم که بعضها هست،  کنیم گردن او بیندازیم و بعد هم ب

  شد.طوری نم عدل داشت اینها نیست، اگر بعض موقع 

  

یواش دچار ذهن شده و ذهن را متالش کند از  خواهد یواشست که آمده م خداوند کل ماست و ی هشیاری 

کنید جا طلوع کند، در ما. شمس تبریزی طلوع خداوند یا زندگ از مرکز شماست، هرچه بیشتر فضا را باز م آن

کنید، خراباری  که شما فلج نم آید باال، برای اینکنید، این آفتاب م اثر م کنید و بیذهن را زایل م و عقل من 

 نم ارا موالنا مخداوند در این لحظه نقص به کنید. آش گوید که دخالت ما در آفرینندگ آورد، وگرنه  وجود م

  چرا زندگ ما باید ناقص باشد؟ 

  

های ما هنوز کامل نشده. آقا، خانم شما ناقصید؟ بله.   کنیم نقص یعن همانیدگ که ما فکر م گفتم برای این 

کند،  طوری تعریف م که خانه نخریدم هنوز، ازدواج نکردم، ناقصم. همان چیزی که نقص را اینچرا؟ برای این 

  گذارد زندگ کارش را بند.که نم کلش نقص است، برای این 
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 و خالقیت  خودتان هستید، باید ببینید چه بین  که خودتان زیر ذره شما باید به خودتان درحال جوری در کار زندگ

 م خراباری  م او  دخالت  چرا  چه کنید؟  م کنید؟  دخالت  چه جوری  م کنید؟  خراباری  چرا  جوری  کنید؟ 

توانم کنم که اآلن نم جوری در ذهنم مانع ایجاد م آفرینید؟ شما باید همیشه بپرسید من چه روز مسئله م روزبه 

  دگ کنم؟ زن

  

 آفریند. خانه مانع چیست؟ همین چیزهایی که گفتم، ذهن نقص م است نم کنم. همسرم  ام کوچ توانم زندگ

 بد است نمکنم. رئیسم بداخالق است نم کنم. اینتوانم زندگ سازی است. شما ببینید  ها مانعتوانم زندگ

 سازیدچقدر مانع م   کنید به این دالیل. سببکه نم توانید زندگ کنید. سازی ذهن نم گذارد شما زندگ  

  

آن  از خودتان سؤال کنید، من در دو ماه گذشته چه موقع مرتب مسئله مبعد  جور مسائل برای  سازید. شما 

  کنید؟ ردم! توجه م وجود آووجود آوردم؟ من به ها را بهجوری این ام خلق کردم؟ چرا و چه خودم و خانواده 

  

گوید  گویم این دشمن من است، آن دشمن من است. هرکس ی چیزی م دشمن آفریدم ه م  من در ذهنم

 برای اصالح من م مرتب در ذهنم دشمن درست گویم دشمن من است، برای اینحت که پندار کمال دارم، ه

 کنم. خواهر همسرم، برادر همسرم دشمن من هستند، پدر هم ارم  مسرم دشمن من هستند، نمدانم فالن هم

  ذهن به دشمن احتیاج دارد که بجنگد، دشمنان ذهن.  ها ساخت ذهن شماست. اصال من دشمن من هستند، این 

  

  اش در این لحظه آوریم. زندگ یا خدا در آفرینندگ وجود م ما از ی هشیاری هستیم، پس نقص را ما به 

ندارد، کامل  الاش صد   هیچ   درجهو کامل به  م درصد.  دخالت  ما  مانع ای که  مسئله کنیم  سازی،  سازی، 

  کنیم. آوریم کارافزایی موجود م سازی و باالخره درد بهدشمن 

  

بشویم، نورکار هم اصطالح    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل طور کامل نورکار  طور کامل نورکار نیستیم. اگر بهما به  

کنم؟ شما به تعهد صحبت م قدر راجع رکز را مرتب عدم نگه داریم و متعهد باشیم. من چرا اینموالناست، باید م

  باید متعهد به مرکز عدم باشید، قدغن است از نظر زندگ مرکزتان جسم باشد. 

  

گوید، که طوری م از دفتر چهارم این   ٢۵۶خب اجازه بدهید در این قسمت ی کم از مثنوی بخوانیم. بیت  

  گوید: ن بیت است که از مثنوی خواندیم در جلسات گذشته، م آخری

  آن که در تُون زاد و، پاک را ندید 
  بوِی مش آرد بر او رنج پدید 

  ) ٢۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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ذهن تشبیه  حمام زاده بشود یعن در ذهن زاده بشود، یادتان باشد تون حمام را به افسانۀ من  هرکس که در تون

صورت بوی  های قبل خواندیم، و هشیاری حضور و پاک را ندیده باشد، دراین ها را در برنامه و مفصل این   کرد 

 دهد.خوش عشق، بوی خوش خرد به او درد م  

  

از بازار   آفریند و آن داستان این است که ی دباغ بیت، موالنا ی داستان م این بیت مهم است و برای این   

 م رد  م عطرفروشان  مشامش  به  عطرهای مختلف  بوی خوش   وقت و  بیشود  م خورد  بی هوش  جان  شود، 

 م اُفتد و عطاران راد، عطاران راد را موالنا در قصه به شود و م و بازار  برد و منظورش بزرگان هستند  کار م

  عطرفروشان بازار موالناست، بازار حافظ است، بازار فردوس است، بازار بزرگان ماست. 

  

در ذهن زاده شدهانسان  نیاورده هایی که  بیرون  از ذهن  موقع  و هیچ  را نشنیده اند  فقط  اند، بوی عشق  اند و 

اند، بوی سازندگ را کاری کرده اب اند، خراند، فکر کرده اند، برحسب دردها زندگ کردهذهن دیدهبرحسب من 

 خوش نم دارند، بوی عشق را قدر نم های بزرگ را یا ارتعاش دانند، بوی انسان دانند، بوی آسایش را قدر نم

 هایی که در ذهن زاده شدند.شناسند، آن ابیات موالنا را قدر نم  

  

  توجه کنید همۀ ما در ذهن زاده م چیزی که ما    شویم و آن ول گیریم که هرچه زودتر ما باید فضا  از موالنا یاد م

 ش» یا به را باز کنیم، خودش در این قصه مگوید، خودمان را در معرض «ر  اصطالح ارتعاش یا تابش نور زندگ

جا بیرید، «شرابِ صرفِ سلطان بریزیم». ما باید شراب صرف سلطان  قرار بدهیم که امروز گفت که م را از آن 

  اند.زیم به همه بدهیم و فرض کنیم که همه در تون زاده شدهبری

  

اند ، بنابراین همه تقریباً در تون زاده شده متأسفانه در جوامع بشری محیط عشق بسیار نادر بوده، کمیاب بوده 

  شود. طوری شروع م اند و سیاه هستند، همانیده با فکرها و دردها هستند. حاال قصه اینو در تون بزرگ شده 

  

  «قصۀ آن دباغ که در بازارِ عطّاران از بویِ عطر و مش بیهوش و رنجور شد» 

  ) ٢۵٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

  آن ی افتاد بیهوش و خمید 
  چونکه در بازارِ عطّاران رسید 

  ) ٢۵٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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  بویِ عطرش زد ز عّطارانِ راد 
  بر جا فتاد   تا بردیدش سر و

  ) ٢۵٨(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

  خبرهمچو مردار اوفتاد او بی
  روز اندر میانِ رهذر نیم

  ) ٢۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

 طوری بینید این پس قصه م   شروع م م گوید سرش گیج رفت و افتاد، در کجا؟ در بازار عطاران و  شود ی

 گوید که مثل این طوری م روزی در معرض گفتار بزرگان قرار م باالخره ی گیرد. که هرکس  

  

 شما هم از بازار عطرفروش موالنا دارید رد م شوید، ببینید سرتان گیج م شود م وش  توانید بوی خ اُفتید نم

  ها؟ آیید و این سرِ حال م  به و بهگویید به های موالنا را تحمل کنید یا واقعاً م بیت

  

کاری عادت داشت یعن به بوی بد عادت داشت، وقت  اش همانیده بود و به درد و خراب این شخص چون همه 

 عطرفربه بوی خوش رسید سرش گیج رفت و افتاد. عطاران راد همین که م مرد مثل  وشان جوان گوید یعن

  موالنا، حافظ و غیره. 

  

  «بویِ عطرش زد ز عطّاراِن راد»، «تا بردیدش سر»، سرش گیج رفت «و بر جا فتاد».

  

زند  جا تمثیل م جا مرده واقعًا درست است که در آن جا. اینخبر»، مثل مرده افتاد آن «همچو مردار اوفتاد او بی

ا  اُفتاد، ول و  تمامًا هم نسان را در نظر می سرش گیج رفت  با چیزهای این گیرد که  جهان است و  هویت 

 کاری،  دهد به گفتار بزرگان، به بوی خوش عشق. عالقه دارد به خبرهای خرابی، خراب دردهاست و پاسخ نم

فعه جان  دسازی، درد، ایجاد درد مخصوصاً. اگر آن چیزها بیاید، این ی سازی، کارافزایی، مانع ویران، مشل 

 و نورافزایی و نورکاری نه. م عشق و آسایش و راحت گیرد، ول  

  

«نیم  بنابراین  اینپس  در  دیران  روز»  و  موالنا  مثل   بزرگان  وقت است که  معتقد  موالنا  روز.  وسط   یعن جا 

ها باید  انسان   ، از مرکز همۀ ها طلوع کرده توانستند به زندگ زنده بشوند یعن این خورشید حضور از مرکز آدم 

طلوع کند. و این را تشبیه م عده کند م ای خواب هستند، نیمگوید آفتاب باال آمده ی ذر»   روز یعناین. «ره

  شوند.جا رد م این لحظه هست، همه از این 
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 گویید در این لحظه درپس م که نیمحال عطار.    هوشند، در خواب هستند هنوز مثل اینای بیعده  روز است ی

البته شما هم صورت داستان را هوش شد، بیایید به  بیرید ی نفر افتاد در بازار عطاران بی البته داستان، 

هوش است، به بوی تخریب  هوش است، بوی خرد بی بی   به بوی عشقذهن دارد واقعاً نسبت که ی نفر من این

ی کاری کنیم چشم برویمگیرد، یا برویم خراب دفعه جان م.  

  

  روز را بفهمیم ی چند بیت از دفتر سوم بخوانم. که این نیم اجازه بدهید برای این 

  

  آفتابی در سخن آمد که خیز
  که بر آمد روز برجه کم ستیز 

  ) ٢٧١٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  تو بویی: آفتابا کو گواه؟ 
  گویدت: ای کور از حق دیده خواه 

  ) ٢٧٢٠بیت (مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 
  

 بزرگ است یا خداوند است. م گوید خداوند آمده آفتاب رمز ی   صورت من،  ها بلند شو به گوید انسانبه ما م

  گوید.گوید هم خدا م قدر ستیزه نکن. هم موالنا م از خواب ذهن بیدار شو و این

  

فهمم،  ای خدا استدالل کن با من، من م گوییم آفتابا ی دلیل ذهن بیاور،  زنیم، م ذهن حرف م ول ما با من 

گوید با آن دید نبین، با دید ذهنت. دلیلت چه هست؟ خداوند م  

  

 گویدت: ای کور» که با همانیدگ» ها م با عینک درد م ،و چشم بیناز خداوند چشم بخواه ب ،های من را  بین

 چشم عدمم را. و توضیح م دهد.باز کن، یعن  

  

  او جوید چراغ  روز روشن، هر که 
  عین جستن، کوریش دارد بالغ 

  ) ٢٧٢١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

ردهور نمب گمان ،ای بین  
  ای ست و، تو اندر پردهکه صباح

  ) ٢٧٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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  کوریِ خود را من زین گفت، فاش 
  خامش و، در انتظارِ فضل باش 

  ) ٢٧٢٣بیت (مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 
  

  بالغ: داللت 

  

  

 گوید که آفتاب آمده م   ما م .در موالنا طلوع کردهباال، آفتاب خدا، آفتابِ زنده شدن به زندگ در  بینیم مثال ،

طلوع کرده طلوع کرده   پیغمبران بزرگان  در   ، م اآلن  شما  بخواهید   یعن است،  روز  و  لحظه  .  این  در  توانید 

بین که  احتیاج  بین. م که با چشم عدم دیدی روز را م بیرید از طریق عدم با فضاگشایی ببینید. همین  تصمیم

  ذهن نداری. به این شمع من 

  

  ردد و نبیند آفتاب را، همین جستنش نشان  مردد، چراغ بدر روز روشن دنبال فانوس ب گوید که اگر کس

 م کنید تمثیلش را؟ وسط روز آفتاب آمده، همه دهد که کور است. توجه م م گوید آقا  جا روشن است، ی

  فانوس را بیاورید ببینیم، فانوس نماد ذهن است. 

  

نهایت خدا زنده بشود، با چشم عدم ببیند، با خرد کل فکر کند و عمل کند، ی  تواند به بی م  در جایی که آدم 

 م کس رود در ذهنش و از ذهنش استفاده م گردد.کند، این دنبال فانوس م  

  

  جای فضاگشایی و استفاده از  اش این است که اآلن شما اگر بهفانوس کجا؟ چراغ کجا؟ خورشید کجا؟! معن

گردید در روز. این روز برای شما میسر است،  چراغ م  ذهن استفاده کنید، دارید دنبال خدا بخواهید از من عقل 

 م چه کس م از این فکر به فکر، فکر به فکر، مقاومت، قضاوت، چیز  بندد روز را تاری کند؟ خود شما، ه

دردسازی، درد دادن به دیران، درد دادن  سازی،  ذهن، دشمن وسیلۀ من ها به سازی، حل مسئلهآفل، مسئله 

  هوش شدن، این چراغ ماست، چراغ بد. به خود، بی

  

 و م و واقعاً حدس زده گوید اگر نم برده بین ای که صبح است آفتاب آمدهای، گمان    ،باال و تو در پرده هست

 موالنا م گوید آفتاب آمدهیعن  تواند بیاباال، آفتاب از مرکز شما م گذاری، اآلن صبح است، برای  ید باال و تو نم

 موالنا م ای با این شعرها، قبول کرده گوید صبح است، برای تو اگر حدس زده من نم چون با ذهن ای، ول بین

 دراین م ،برحسب من بین ن زین گفت، فاش» چون هرچه حرف بزنصورت حرف نزن، «کوری خود را م  ،ذهن

  بین آفتاب را. ، یعن نم نشان کوری تو است
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 آفتاب از مرکز ما م خواهد بیاید باال، خدا در ما به خودش م گردیم  خواهد زنده بشود ما در ذهن دنبال خدا م

نم وییم آقا چرا کمب ساختیم ه خدای مصنوع ی ؟ چرا همانیدگ؟ چرا من را به این روز انداختها  کن

  کن؟ نم را از من گرفت؟ چرا بیشتر 

  

 پس ما نم حرف هم م حداقل عقل من زنیم با عقل من فهمیم، ول .را خاموش کن، خاموش باش ذهن ذهن

  در انتظار کم و فضل خدا باش.

  

  در میان روز گفتن: روز کو؟ 
  خویش رسوا کردن است ای روزجو

  ) ٢٧٢۴(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  صبر و خاموش جذوبِ رحمت است
  شان جستن، نشان علّت استوین ن

  ) ٢٧٢۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  أنصتُوا بپذیر تا بر جانِ تو 
  آید از جانان جزای أنصتُوا 

  ) ٢٧٢۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
  

  جذوب: بسیار جذب کننده 

  

  

به  بینید که موالنا گفته پس م روز است، یعن م هر انسان راحت  زندگ تواند از طریق مرکز عدم با خرد زندگ

آفرین است،  اش هست، درنتیجه دردساز است، مسئله کند. چون مقاومت و قضاوت و چیز آفل در سیستم فکری 

 تواند خورشید را ببیند، در کور است، نم لحظه با مقاومت و قضاوت و گذاشتن چیز آفل و   گذارد هرنتیجه نم

 در دل ما طلوع کند. مهم دانستن اتفاق این لحظه، ما نم گذاریم خورشید زندگ  

  

 وید که روز کو؟ آقا مبا ذهن اآلن بنشیند ب پس اگر کس کند، دارد  گوییم روز کو؟ دارد خودش را رسوا م

 م ر! چرا؟ برگوید که روز را نموصورت مفهوم جستکه روز را در ذهنم به ای این بینم دی کنم، برای من  جو م

  روز ی وضعیت ذهن است.
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 «ر» و «خاموشُش» این دید است. بنابراین «صبر»، حت نیست، «روز» ظاهر شدن کل وضعیت ذهن روز ی

هن را خاموش کنید،  خواهید خداوند به شما کم کند ذکنندۀ شدید کم و رحمت اله است. شما م جذب 

کنم من، این من سرهم م این با فضاگشایی میسر است. یعن حداقل عمیقاً درک کنیم که این فکرهایی که پشت

 دارد، من را در ذهن نگه م را زنده نگه م ر چه گفت؟»  ذهنین بانگ کرد، آخدارد و این «گاوِ زر  

  

زنم چه  اش حرف م سازی! من همه ، جز دردسازی، جز مسئله ذهن چه گفته به من تا حاال؟ جز خرافاتاین من 

 م ران و خراب گویم؟! نتیجه گویم؟ باالخره چه ماش غیر از درد بوده؟ درد به خودم و دی ام؟  کاری زندگ  

  

 اما این که شما خدا را به پس اگر رحمت خدا را م .«صبر» و «خاموش» خواه خواهید ببینید،  صورت نشان م

گوییم که در این لحظه فضا را باز کن و قدَم  نشان مریض است، علّت است. «علّت» یعن مریض. چقدر م   این

کن  روی ذهن و ی چیزی تجسم م صورت نشان درنیاور. وقت شما م یا خدا را یا اصلت را یا خودت را به

 م چیزی» تبدیل م» را به ی کنگویی من این هستم، داری خود زندگ بعد آن موقع با آن چیز دنبال زندگ ،

 گردی به م ست.صورت وضعیت؛ این غلط است! این نشان مرض همانیدگ  

  

 توا را بپذیر «خاموش باشید». موالنا متوا، فرمان اَنْصقرآن هستید خاموش باشید  پس تو اَنْص گوید شما مثل ی

 شما را م خوانم، ذات شما را من شما را بخوانم. وقت   م خوانم ای انسان، خاموش  خوانم، کتاب شما را م

  باش، حرف نزن، بذار من بخوانم، بذار من حرف بزنم. 

  

«أنصتُوا بپذیر تا بر جانِ تو، آید از» خداوند «جزای أنصتُوا»، یعن پاداشش بیاید. شما ذهن را خاموش کنید تا  

  کننده. پاداشش را بیرید. «جذوب» یعن بسیار جذب 

  

 هستند. شما این م که اآلن از دفتر سوم خواندیم واقعًا ابیات مهم ویم که این ابیاتخواستم ب  مدت ها را ی

 مهم هستند. داستان این بخوانید خواهش م ذارید جا بیفتد در شما، خیلکنم و ب رود: طوری پیش م  

  

  جمع آمد خلق بر وی آن زمان 
  کنان گو، درمانجملان الحول

  ) ٢۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

کف بر دلِ او م براند آن ی  
  وز گالب آن دیری بر وی فشاند 

  ) ٢۶١(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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تَعه او نمردانست کاندر م  
  از گالب آمد ورا آن واقعه 

  ) ٢۶٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

  : چراگاه، منظور بازار عطّاران است که محلّ خوشبو و دلنواز است.مرتَعه

  

  

هوش در بازار عطاران افتاد مردم جمع شدند و آن کسان که جمع شدند معلوم  پس مردم جمع شدند، این بی

ها  کردند. اینبودند، عطاران راد بودند یا مردم بودند که روی خودشان کار م   است که در بازار عطرفروشان

 این آدم چون  خواهند با راهم رد این آدم را زنده کنند، به حال بیاورند. ولهای سازنده و بوی عشق، بوی خ

مرکزش درد است و همانیدگ های عشق. دهد به نشان ست، پاسخ نم  

  

کنند، هیچ راه نداریم ما بفهمیم که این مرکز همانیده  ید که، خُب بزرگان ما را نصیحت م گوجا موالنا م این

کنیم به شادی،  شود و چون از جنس درد هستیم میل نم کاری ما م و دردهایی که در مرکز ما هست سبب خراب 

 سوی درد!  رویم به م  

  

رود، جنس  ز هر جنس باشد به آن سمت م «جنس رود سوی جنس، چند کنم امتحان؟». انسان در مرکزش ا

م به جنس  بودند،  سوی  خدا  جنس  از  شدند  جمع  این  دور  عطرفروشان که  بازار  در  راد  عطاران  پس  رود. 

 این ارتعاشات را م این آدم را به هوش بیاورند. غافل بودند که این اصال ،خواستند با این ارتعاشِ خداگونگ

 گیرد!  نم  

  

دهد و آن این است که ترین مشالِت درست شدن انسان را موالنا در این قصه توضیح م  از بزرگ جا یدر این 

 دهند، پاسخ به خراب مردم از جنس دردند و پاسخ به درد م کاری م دهند، میل به  دهند، پاسخ به دعوا م

  ستیزه دارند، میل به مقاومت دارند، میل به فضاگشایی ندارند.

  

سوی عشق  سوی درد بروند برگردانیم بوییم بیایید به خواهند بهها را که م ر باید بنیم که این آدمبنابراین چا

 زنده م و رحمت خداوند است که شما را به زندگ کند و شما از جنس خداوند هستید و مقصود  و ارتعاش عشق

 شما از آمدن به این جهان این بوده، این درحال دش این بوده که حاال هشیار نیست به آن،  کند مقصوکه فکر م

  کند.کاری کند و ضرر بزند؟ و این، این مشل بشریت است، دارد مطرح م باید خراب 
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 بیت اول م این پس در  از جنس عطاران جوان گوید مردم جمع شدند، چون  به این  مرد بودند م ها  خواستند 

وری نیست. «الحویند که غیر از خدا نیروی دیری نیست.  ل بغیر از خدا چیز دی و» یعنگ  

  

 که از جنس درد است م آدم توهم است،  گوییم که نگاه کن «این درد و این هشیاری و این من ما به ی ،ذهن

 ری نیست». این نمل غیر از خدا چیز دیوان الحملو، درمان فهمد. «جنان»، اینگک خواستند با الحول  ها م

  کنید؟! کند روی این. توجه م بینند که کار نم از خدا چیز دیری نیست باید فضا را باز کن، م  گفتن که غیر

  

 برای همین است که دارد م کف بر» دلش م گوید «ی م بیاورد،  مالید، یعن خواست دلش را به ارتعاش عشق

 گالب»، بوی خوش عشق را، بوهای خوش را باین جواب نم» دهد. آن ی خُب از بوی  ه او م فشاند، ول

  کنندۀ موالنا! اش سر رفته بود از بیت زنده طوری شده بود، حوصله خوش، این این 

  

 گوید آنم این کار را م این «مرتَعهکردند نمهایی که  بازار، در  این  ایندانستند که در  یعن همین  »، در  جا 

گوید بوی خوش عشق را بتابان به  هوش شدِن این، «از گالب» آمده بود! یعن م صحنه، «آن واقعه» یعن بی 

 که از جنس درد است، پاسخ نم دهد.  کس  

  

 به موالنا گوش م ار  ها را تکرکنید بیتحاال این در مورد شما هم اگر درد دارید صادق است. اگر شما مدت

 کنید بعد حوصله م که آن جنس درد در مرکز شما هست. شما اگر این را بدانید شما  رود، برای این تان سر م

 ادامه م دهید. ه  

  

خوان؟»،  ها چه هست آخر داری م دهد: «بس است دیر بابا این ذهن شما، مرکز شما به شما پیغام م اگر من 

 شما به حرفش گوش نم دهید ادامه م دهید، م کند، این مندانید که این مقاومت م و درد م ماند. شما  ذهن

 آگاه هستید که باید دردهایتان را بیندازید، نم ویید که این چندتا درد را من از همسرم دارم نمتوانم  توانید ب

 ررو مبیندازم پ با سبب شود. نم بشوی.  سازی دردهایت را بیندازی، باید آمادۀ پذیرشتوان ارتعاش عشق  

  

فهمد! از بوی خوش  گوید که به این شخص بویی غیر از خداوند چیز دیری نیست، اصال نم جا دارد م این

عشق و ارتعاش عشق به این صورت درآمده. بعد، مرتَعه یعن چراگاه، منظور بازار عطّاران است که محل خوشبو  

  جا. و دلنواز است، در این 

  

 گوید: م  
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  مالید و سرن ی دستش همآ
ل همهآورد تروآن دگر ک  

  ) ٢۶٣(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

  آن بخورِ عود و شر زد به هم 
شَش مکرد کم وآن دگر از پوش  

  ) ٢۶۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

جهد؟ وآن دگر نبضش، که تا چون م  
ستد وآن دگر بوی از دهانش م  

  ) ٢۶۵ی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت (مولو
  

 اش در جهت کار کردن برای اصالح هستند، و اصالح هم در  ها همه هایی که جمع شدند، این بینید که این آدم م

عدش. پس ممرکزش هم در چهار بدست به سرش م ر، اینمالیدگوید که یها همه نماد  ، تمثیل است دی

 م خواست عقلش را درست کند. است، یعن  

  

 ل» را، مهر «کدی این هشیاری ی کم و این نشان  خواست ی .اش را رقیق کند، با چه؟ با ارتعاش عشق

 دهد که ما باید بدانیم آدمم دهند. هایی که درد دارند پاسخ نم  

  

 ن است خوشتان نیاید از  حاال اگر شما روی خودتان کار من است پاسخ ندهید، ممکنید باید بدانید که مم

 ن است نخواهید تبدیل بشوید. چرا؟ جنسیتتان را مخواهید حفظ کنید و این من این ابیات، مم م خواهد ذهن

  ها را. بفهمید این بماند. باید ادامه بدهید، تعهد به مرکز عدم داشته باشید، خوب 

  

 م ر» را درست مود و شدوای «ع کرد، اینگوید ی ها دواهای سنت ر» مود و شها  بینید که این ست. «ع

اش از جنس دوای عطاران راد است، دوای موالناست، حافظ است. عود خوشبو است، «شر» هم که شیرین  همه 

 ست. زندگ  

  

 دعوت م کرد شاد  یعن اصل است، خداوند خالق است، بوی خوش عشق را  باشد، م شادی زندگ گفت مثال

هایش  داد. ی هم همانیدگ زد و این هم پاسخ نم ها م شود. از این حرف طوری م دارد، وقت وصل بشوی این 

 را کم م شَش» را کم مکرد.کرد، «پوش  
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زند؟ آن ی دیر  زند یا نبضش با ضربان زندگ م ذهن م ی دست گذاشته بود ببیند که این نبضش با من  

 نبضش، که تا چون م» دهد که براساس عشق بزند؟  جهد؟» آیا پاسخ م  

  

 نگاه م آن ی کرد ببیند چه م مات  گوید؟ اآلن چیزی مباشد؟ یا براساس توه رد زندگگوید که برحسب خ

 زند؟ دارد حرف م  

  

  یا بنگ و حشیش؟ست و تا که م خورده
  خلق درماندند اندر بیهشیش 

  ) ٢۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

  پس خبر بردند خویشان را شتاب 
  که فالن افتاده است آنجا خراب 

  ) ٢۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

داند که چون مصروع گشت کس نم  
  یا چه شد کو را فتاد از بام، طشت 

  ) ٢۶٨چهارم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر  
  

  دار گیاه شاهدانه گیرند که خاصیت تخدیری دارد. های گلها و سرشاخه بنگ: گردی که از کوبیدن برگ 
  آید. دار گیاه شاهدانه به دست م های گلحشیش: نوع مادۀ تخدیر کننده که از سرشاخه 

  مصروع: آن که دچار صرع و غش است.

  

  

خواهد به ما حال کند که ما دچار چه ها موالنا م نظر من در این بیتطشت از بام افتادن یعن رسوا شدن. به

  جا؟ بالیی شدیم؟ چه به سرمان آمده این 

  

 پس بنابراین م خورده این گفت که م طور شده،  خواستند ببینند که یا بفهمند که این چه شده به او؟ این م

  مواد مخدّر او را به این صورت انداخته؟ ول باالخره مردم نتوانستند پیدا کنند.  شراب خورده؟ یا 

  

 به نوع بشر اشاره م بیت موالنا احتماال این سه  واقعاً. بهدر  افتاده؟ شما از  کند   اتفاق نظر شما به بشر چه 

اش به خدای تصوری و  ؟ همه کندکند؟ چرا به خدای واقع رو نم کاری م قدر خراب خودتان بپرسید! چرا این

 م میل   اینتوهم چرا  همانیدگ کند؟  مقام قدر  چرا  است؟  باورپرست  چرا  است؟  چرا  پرست  است؟  پرست 

  خواستند ببینند چه شده؟! برای این. پرستد؟ م های دیر را م قدر انسان پرست است؟ چرا اینقدرت 
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 م و در بیت پایین رسوا شدن. بشر در تمام کائنات رسوا  کند، از بام  گوید که، سؤال م طشت افتادن یعن

 شده، آبرویش رفته، اشرف مخلوقات است کاری م نم کند که هیچ حیوان کند. م داند که گوید: «کس نم

  چون مصروع گشت».  

  

یش  دهد! چه شده که آبرودهد، پاسخ به خرد نمهوش شده؟ پاسخ به عشق نم چه شده این بشر غش کرده؟ بی

 نهایت  گفتند که خاک بر سرتان با این عقلتان! شما بیدر کائنات رفته؟ حیوانات اگر زبان داشتند به ما م

داند که چون مصروع اندازید! «کس نم اید، دارید جنگ راه م خداوند را دارید، شما به خرد زندگ وصل شده 

  گشت»؟! 

  

جا  گو» که این «غیر از خدا نیروی دیری نیست»، «الحول هوش افتاده و پاسخ به  چه شده انسان غش کرده، بی

 م گوید، پاسخ نم افتاده؟ دارد این  دهد؟ چرا ما فکر م ر هم هست؟ چه اتفاقکنیم غیر از خدا نیروهای دی

 کند. چرا آبروی ما رفته در کائنات؟! «یا چه شد کو را فتاد از بام، طشت»؟ سؤال را م  

  

 روز است، آفتاب خداوند از مراکز آمادۀ طلوع است. نیم گوید یادتان باشد م  

  

  اییار در آخرزمان کرد طَرب سازی
  ای باطن او جِدِّ جِد، ظاهِر او بازی

  ) ٣٠١٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

شناخت به پایان رسیده. چطور بشر متوجه نیست؟ آبرویش نرفته؟! این که ما  روان  آخرزمان شده، یعن زمان 

 اداره کنیم، با غصه تنم آبروریزی  کنیم، به ها بدنمان را خراب م ها و غم وانیم حت خودمان را  این  نظر شما 

 نیست؟! درحال دانیم بیشتر از شصت که م نم هفتاد سال زندگ خوریم، این آبروریزی  کنیم، غصه چیزها را م

  نیست؟! 

  

خواهم، خداوند  گوید من م دهیم. م فرینندگ زندگ نم پاسخ به خرد زندگ و عشق زندگ و سازندگ زندگ و آ

 م ذار من با  خواهم به گوید من مصورت خورشید از سینۀ شما طلوع کنم، فضا را باز کن، مخالفت نکن، ب

  گذاریم، آبروی ما نرفته؟!  فکان و صنع خودم طلوع کنم و نقص نباشد در تو. ما نم قضا و کن 

  

  گوید خبر بردند به خویشانشان با عجله که بیا این افتاده.  بنابراین م  پس

  حاال خویشان ما کیست؟  
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  رود. این سه بیت را هم بخوانم، از جای دیر هست.طوری م حاال داستان به این طرف، این

  

  دردمندی کش ز بام افتاد طشت 
  زو نهان کردیم حق، پنهان نگشت 

  ) ٢٠۶١دوم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 
  

  و آنکه او جاهل بد از دردش بعید 
  چند بنمودند و، او آن را ندید 

  ) ٢٠۶٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

  آینۀ دل صاف باید تا در او
  واشناس صورتِ زشت از نکو

  ) ٢٠۶٣(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
  

باشد، هم مثبت. مثبتش این«از بام طشت افتادن» هم م تواند منف کنید و طوری بود که شما فضا را باز م

 ذارید آبرویتان برود، مکاری به حرف مردم ندارید، ب گویند آه این دیوانه شده، فضا اصال کند، صحبت  گشایی م

چه بیشتر بهتر هست و  ست، هر ذهنمردم عقل من زنده شدن به عشق و فراوان خدا و ... . چون عقل بیشتر  

  کاری نکنیم مثل موالنا، خب قبول ندارند.  کس بخواهد بوید خراب  کاری هست. ی سازی و خراب مسئله 

  

 که دردش را شناخته، مقصود آمدنش را شناخته که من باید به خدا زنده بشوم،  پس بنابراین م گوید که کس

ش هست از او گوید او که دنبال مقصود ذهن، م   های ده و آبرویش هم رفته از نظر من و در این کار مشهور ش

 خدا پنهان نشد، چون او دائماً در درون فضا را باز م خدا را پنهان کردیم، ول شود. کند وصل م  

  

، هرچه به  داند برای چه آمده ذهن دارد و جاهل هست و از دردش یعن مقصودش دور هست، نم کس که من 

 دهند که بابا تو برای این آمدی، برای هر او نشان م بمیری، باز هم نم فهمد.  چه بیشتر بهتر نیامدی که جمع کن

دهند بابا موالنا را ببین، حافظ را ببین، فردوس  چقدر نشان م ات طلوع کند، هر آمدی که آفتاب زندگ از سینه 

های خیل خوب،  گوید، آن آیه گویند، حت ببین حدیث چه م ی قرآن چه م هارا ببین، بزرگان را ببین، ببین آیه 

 همین که موالنا م فهمد! «چند بنمودند و، او آن را ندید». آورد، نم  
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گشایی کردیم، این ممیز، این شناسنده  گشایی کنیم، آینۀ دل ما صاف باشد. وقت فضا بنابراین باید فضا   پس 

 ک م این کس من گشایی و اینجا افتاده کاری با فضا ه آن آید. ول سفت دارد پر از درد، فقط  ها ندارد. ی ذهن

 فهمد، بوی بِد خراب بوی بد را م فهمد.  کاری را م  

  

جسم هست. ک مرکزت عدم هست، ک ک صورتِ زشت از نکو»، که بفهم داری،    «واشناس هشیاری جسم

  ک هشیاری حضور داری. 

  ی برادر داشت آن دباغ زَفْت 
  گربز و دانا، بیآمد زود تفت 

  ) ٢۶٩(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

  اندک سرگین س در آستین 
  خلق را بشْافت و آمد با حنین 

  ) ٢٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

ش همز چیست دانم  گفت: من رنج  
لدوا کردن ج ،ست چون سبب دان  

  ) ٢٧١(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

  گربز: زیرک، دانا، هوشیار
  تَفْت: تند، تیز، باحرارت، شتاب 

  حنین: فریاد زدن از روی اندوه و یا شادی 
  جل: واضح، روشن، آشار 

  

  

  هم زیرک بود هم دانا، سریع آمد.   اصطالحدباغ ی برادر داشت که بهاین 

  

جا از روی اندوه هست.  گربز یعن زیرک، دانا. تَفْت: تند، تیز. حنین: فریاد زدن از روی اندوه یا شادی، در این

  جل یعن واضح، روشن، آشار. 

  

 ر کار کرده گوید این  مدی دباغ واقعاً دباغ که خیل زَفْت»، دباغ زفت یعن اغبو به بوی بد عادت دارد.  «د  

  

واقعًا هم هشیاری کند که دردهای زیادی به ذهن صحبت م دارد از من  آورده که  اش پایین هست، هم  وجود 

رنجش دارد، کینه دارد، حسادت دارد، انتقاد دارد،    الیهساز هست، و الیه اش دردساز هست، مسئله ذهنمن 

   این چیزها را دارد، این دباغ است. ٔ بین هست، همه عیب 
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  برادرش م منته ز و دانا مبرز و دانا بود. حاال گبرباشد، مهم نیست.  گوید که گ تواند مثبت باشد یا منف  

  

ر آستینش گذاشته بود که بذارد این بو کند. سرگین  پس او ی مقدار سرگین س را یعن مدفوع س را د 

 ذارید من درمانش کنم. گفت من ممردم را کنار آمد، و با ناله آمد ب همین نشان درد است. و ه دانم س

  رنجش از چیست، دردش از چیست و اگر سبب را بدان، دوا کردن آسان هست. جل: روشن، آشار. 

  

  است چون سبب معلوم نبود، مشل
  دارویِ رنج و، در آن صد محمل است 

  ) ٢٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

  چون بدانست سبب را، سهل شد 
  دانشِ اسباب، دفع جهل شد 

  ) ٢٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

  گفت با خود: هستش اندر مغز و رگ 
 س رگینویِ آن ستُوی بر تُو ب  

  ) ٢٧۴بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر چهارم،
  

  محمل: آنچه که در آن چیزی و یا کس را حمل کنند.

  

  

 ل هست. و تأکیدش بر این  ممعلوم بشود، کار آسان است. اما سبب معلوم نباشد، مش گوید اگر سبب مریض

از زندگ ههای ما همین من هست که ما اآلن بفهمیم سبب این گرفتاری  ست،  ذهن ماست، همین دور بودن 

دانید کاری خودتان را در زندگ م گوید اگر سبب را ندانید، شما سبب خراب کار نبردن خرد زندگ هست. و م به

 واقعاً؟! نکند این و آن را مالمت م گویید این سبب شده، آن سبب شده، پدر و مادرم سبب شدند،  کنید م

  روز انداخته.   را به آن  ذهن، شما جامعه سبب شده، نه. دوری از زندگ و داشتن من 

  

 ل است»، «دارویِ رنج و»، مود، مشچون سبب معلوم نب» شود پیدا کرد. داروی این شخص  گوید دارو را نم

رسد و آدم نظر مجور احتمال دارد، صد جور چیز به  گشایی و شراب زندگ هست. و اگر ندان، صدهمین فضا 

 بدانستنم» اگر  اما  پیدا کند.  چیست،  تواند  دوایش  و  شدی  مریض  چرا   بدان اگر  شد»،  سهل  را،  سبب   

  شود. «دانِش اسباب، دفع جهل شد». صورت آسان م دراین
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دهد  گوید که در مغز و رگ این شخص، برادر من، یعن موالنا دیر تعمیم م کند، م فکر م   طوریو اآلن این  

 دردهای مختلف هست.  بهدانیم در مغز و رگ همۀ ما، ُتوی بر ُتو، الیهاین را، ما اآلن م یعن الیه، سرگین س  

  

چه که در آن  در ضمن، محمل: آن   های مختلف، یعن احتماالت مختلف.های مختلف، راه محمل یعن سبب 

توان با ذهن پیدا  رود، نم معن این هست که احتماالت مختلف م جا بهچیزی یا کس را حمل کنند. در این

 و توضیح م .دهد که: کن  

  

  تا میان اندر حدَث او تا به شب
اغطلب ست او روزیغرقِ دب  

  ) ٢٧۵(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

  نین گفتست جالینوسِ مه پس چ
  آنچه عادت داشت بیمار، آنْش دِه 

  ) ٢٧۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

  کز خالفِ عادت است آن رنج او 
  پس دوایِ رنجش از معتاد، جو 

  ) ٢٧٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

  مه: بزرگ

  

  

 ها بوده، ما هم  اغ در میان کثافات گوسفند و گاو و این گوید که شب و روز این شخص در میان درد بوده، دبم

میان کثافات من  بار خشمین م در  ببینید چند  شویم، حسادت  ذهن هستیم، یعن دردهای مختلف. روزی 

 م کنیم، م رنجیم، نم ها همه کثافات من ورزیم، ایندانم حرص ممدفوع. ذهن دَث هست. حدث یعنست، ح  

  

بینید در  طلب». م ست او روزی تا میان» یعن تا کمر، «اندر حدَث او تا به شب»، «غرِق دباغ «تا میان»، « 

ها هستیم. پس روزی  مان هم ما دچار دروغ و دغل و توهم و گول زدن و فریب خود و دیران و اینکسب روزی 

 شود، با همۀ مشخصاتش.ما در داخل این ذهن تعمیم م  

  

 گوار گفت که هر بیماری به آن چیزی که عادت داشته، آن را به او بده. این شخص هم که  گوید جالینوس بزرم

 به درد عادت دارد، به عشق عادت ندارد. م که موالنا م بدان  خواهد موالنا به ما بفهماند که ای انسان ،خوان
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د هست، از درد خوشت  که ممن هست به این ابیات پاسخ نده، چیزی که تو عادت داری دردزایی است، در

 م به این عادت داری.  آید، به درد پاسخ م ،ده  

  

طور افالطون ترین دکتر در تاریخ در ادبیات ما هست، همین عنوان بزرگ جالینوس گفته، توجه کنید جالینوس به 

گویم در ادبیات ما  هستند، م   ترینگویم بزرگ ترین فیلسوف. من نم برد بزرگکار م که گاه اوقات موالنا به 

گوید گفته. البته حاال او گفته نگفته مهم  ترین پزش. او م جا یعن بزرگ طوری هست. پس جالینوس در ایناین

  کند، که این درست است. ترین پزش تاریخ معرف م عنوان بزرگنیست، جالینوس را به 

  

 او»، م درد مردم از خالف عادتشان هست، پس توجه کنید که شما    گوید رنج و«کز خالفِ عادت است آن رنج

اگر خالف عادت بروید، که باید بروید، درد خواهید کشید. پس دوایِ رنجش را، دردش را، از معتاد یعن از  

  معن عادت هست. ها به معن عادت هست، اصال اینجا معتاد بهعادت بجو. در این 

  

  کش چون جعل گشتست از سرگین
 شل را بیهعالب آید جاز گ  

  ) ٢٧٨(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

  هم از آن سرگین س دارویِ اوست 
  که بِدآن او را هم معتاد و خوست 

  ) ٢٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
  

  اَْلخَبیثات للْخَبیثین را بخوان 
  رو و پشتِ این سخن را باز دان 

  ) ٢٨٠ارم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر چه 
  

دارد و تندتند  اصطالح. این مدفوع یا فضلۀ گوسفند و گاو را برم گردانک بهاصطالح یعن سرگین این جعل آن به

 م ل است در سرگین رود، معدر اینگوید این مثل ج .ها در بردن درد از  جا سرگین نماد درد است. انسان کش

هوش آید و بیل هستند. و جعل از بوی گالب، از بوی خوش، خوشش نم جا و پخش درد مثل جعجا به آن این

 م شود. این هم مثل اوست و دارد فکر م گوید که ما بیشتر میل داریم که درد را  کند. و موالنا دارد به ما م

 طوری باشد.  دهد، نباید این مزه کنیم، درد هست که ما را تکان م  
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این من باید مدفوع س را بذارم بین این، این از بوی خوش این  رویِ اوست»، بنابر «هم از آن سرگین س دا

  که به آن عادت دارد، به آن خو کرده.  آورد، برای این هوش م هوش شده، بوی سرگین س این را به عطرها بی 

  

های خبیث، میل به  آن هست که انسان گیرد که «اَْلَخبیثات للَْخبیثین»، یعن آیۀ قرجا موالنا نتیجه م و در این 

  خباثت دارند. و 

این سخن در تمام ابعاد زندگ ما صادق    رو و پشتِ این سخن، یعن دامنۀ اعمال این سخن را خوب بفهم که 

  هست. 

  

اش این کاربرد دارد. «رو و  زندگ   ای از یعن اگر کس مرکزش همانیده باشد، از جنس درد باشد، در هر شعبه 

  پشتِ این سخن را باز دان». منظورش این آیه هست، آن قسمت اولش هست.  

   

   للطَّيِبِين والطَّيِبونَ للطَّيِباتِ … .» والطَّيِبات  ۖ◌ «الْخَبِيثَات للَْخبِيثين واْلَخبِيثُوَن للَْخبِيثَاتِ 

زناِن ناپاک و زنانِ پاک براى مردانِ پاک و مردانِ پاک  «زناِن ناپاک براى مردانِ ناپاک و مرداِن ناپاک براى  
  براى زنانِ پاک… .» 

  ) ٢۶)، آیۀ ٢۴(قرآن کریم، سورۀ نور (
  

 ذهن آلوده برای آنپس از این قسمت اول آیه اشاره م ست که ناپاک هست.هشیاری  کند که زنان ناپاک یعن  

  

  �💠💠�وم  سبخش پايان  �💠💠�
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که    ست نماد انسان  نیا  میو گفت   میده شد را ادامه م  هوشیکه وارد بازار عطرفروشان شد و ب  دباغ  داستان

ها شده و دوست دارد که  ها عادت کرده و از جنس آنکرده و به آن   زندگ   شیو با دردها   ذهنها در من مدت 

از     ی  دهیپد  نیو ا  کند ها اثر نمآن موالنا در    ثل م  بزرگان  حینصا  نیکند. بنابرا  جادیدرد برود و درد ا  یِسوبه

  بشر است.   لیماست و مشالت تبد لیمشالت تبد

  

. گذارد من اثر نم   ی موالنا رو  ر یمن اثر نگذارد، پس د  یرو  قرار باشد که شعر موالنا را بخوانم من، ول   اگر

با شما چار    ذهنمن  نیا  دیبدان  کهن یا  یفردِ شما مهم است، برا  عنیشخصِ من    یموضوع برا  نیدانستن ا

ا با آن همامدت   ذهنمن   ن یخواهد کرد.  هم    ش یبا دردها  نیبنابرا  د،یهست   دهین هاست مرکز شماست و شما 

که من    میموضوع را بدان نی ا دیما همه. با م یبا خرافات هست  دگیو از جنس مخلوط درد و همان  دیهست  دهیهمان 

در درون من    یز یچ  ی   ایاثر نکند    ر یمن کار کند، بعد د  یرو   مدت    یموالنا را بخوانم،    اتی ممن است اب

  را دفع کند.   هانیا

  

اگر بشنوند    شنوند، بزرگان را نم  حیپر از درد نصا  ذهن  ی هاتنها من که نه   دهدم  حی داستان موالنا توض   ۀادام  در

  ی زیبزرگان هم آن چ  بیترت نیا بشند و به  حت ا یکنند  تیرا اذ هاآن  کنند کنند، بله قصد م  رییتغ توانند م

  م، یکن اند که ما فقط ابالغ مکه گفته   غمبرانیپ  دیگو از، موالنا م  ریغه از ترسشان و ب  ندیگو نم   ند،یبو  دیرا که با

  .دهد م حیرا موالنا توض  هانیا  د،یکن نم ا ی دیده که شما گوش م ست یبه ما مربوط ن

  

ها خوشش  آن   یبوده، از بو  نیها قرکرده و با مدفوع آن   وانات یح   یِبدِ اعما و احشا   یدباغ که عادت به بو   پس

  :دیگو . موالنا م دیآ م

  

  گالب  ایاو را به عنبر  ناصحان 
  دوا سازند بهِر فتح باب م

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

  آتش تمامًا بسوزد.  ی. عنبر خالص آن است که رورند ی گ عنبر م  است چرب و خوشبو که از داخل دستگاه گوارش ماه  یا: مادهعْنبر
باب: گشودِن در. گشودِن در نجات و صالح.  فَْتح  

  

عنیباب»    «فتح   ناصحانستییگشافضا   نیگشودن در، منظور اول .  گالب    ایخوش، عنبر    یِمثل موالنا با بو

  ی خوش عشق، خرد خداوند  یو بو   می فضا را باز کن  کهن یما جز ا  م یندار   راه  چیخرد و عشق است. ه  ی نماد بو

و    رونیو خرافات ب  رونیبه دردِ ب  میآور م آن موقع رو    رید  م،یاگر قرار باشد دشمن آن بشو  به ما برسد، ول
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  طان یکارگاه ش  ده یکه ذهن همان  میگفت    ول  م، یرو ها مما دنبال آن  گذارند اثر م   عنی  گذارند،  ما اثر نم  یها رو آن

  . دهدبه ما م  یخرابار   یهازه یاست و انگ بیاست، منبع تخر

  

است. اآلن هم    نیدوا ا  ندیگو م   سازند، فتح باب دوا م  ،ییفضاگشا  نیاول  یعشق، برا  یانسان را با بو   ناصحان

شماست،    ی دوا  زندگ   و م  شما و عشق زندگ  به زندگ   شما و آوردن خرد زندگ  ییگشاکه فضا   مییگو م  جانیا

  . دیریو بم دیدرد بش کهن یجزء ا دی ندار یاچاره  چیه  رید دیایها بدتان ب شما اگر از آن  ول

  

  بات یرا نسازد ط ثانیخب مر 
  ثقات  ینباشد ا قیو ال درخور

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

  قابل اعتماد یها: انسان ثقات

  

  مورد اعتماد.   یهاانسان   عنی  ثقات

  خوشبو.   ستی اعنبر ماده  البته

ییفضاگشا  نیباب: گشودن در، گشودن درِ نجات و صالح، اول فتح  .  

  

انسان   یهاانسان   ثقات، البته  اعتماد که  ول    ذهنکه ولو من   ییهاقابل  تمام صم   دارند،  و    تیم یبا  و اصالت 

هم    ها نیاست، ا   ذهناند که نقص دارند و نقصشان من و اعتراف کرده   کنند  خودشان کار م  ی بودن رو   ن یراست

  م ی ثقات احتماال ماها هست  ن ی هم  جانیدر ا   مورد اعتماد هستند. البته بزرگان از جنس ثقات هستند، ول  ی هاآدم

   زگ یاست و پر از درد است، پاک  ده یکه مرکزشان همان   کسان  ثان،ی خب   ول  م، یکن به موالنا گوش م  می که ما دار

  . دستنیآن ن قیرا دوست ندارند و درخور و ال زه یپاک یهاو انسان 

  

  :دیگو بخوانم، م  تیاز دفتر اول چند ب دیبده اجازه

  

  بدخواه را  ۀ وسوس قیرف چون
ک بدان ه را؟ال هجو ثَم  

  ) ١٣٩٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

بدخواه    طانِیش  یهااست، چون همراه وسوسه و هوس پاک نشده  ٰىزائد هو   یکه چشم دلت از موها   کس  ی«ا

آدم   واقف خواه   قتیحق   نیبد  ک،   هست رو   شد که     جا متجلّآورد، ذاتِ حضرتِ حق در آن   یبه هر جا 

  است؟» 
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ه  «ثَمجه» ُ وعنیال  م  ١١۵ یۀبقره است، آ ۀاز قرآن که سور هیآ نی درواقع ا دیگو :  

  

…»  «. ...هال هجو لُّوا فَثَما تُونَميفَا  

  همان جا رو به خداست … .» پس به هر جاى كه رو كنيد،  «…

  ) ١١۵ یۀ)، آ٢بقره ( ۀسور م،ی(قرآن کر
  

جا خداست،  آن   د، یکن م   هر طرف که رو   عنیجا رو به خداست،  همان   د،یکن  یهرجا که رو   ای پس هر کجا    دیگو م

دارد، در او هم    یقو    لیخ  ذهنمن   ول  د،یکن که رو م  شما به هر انسان  نی. بنابرادیکن که رو م  یز یبه هرچ

  . دیبه او کم کن  دیتوان م  د،ینی بخدا را ب د ی. اتفاقاً اگر بتواندینی خدا را بب دیتوان م

  

  دن ی از پر  لیم  عنیاز جنس وسوسه است، وسوسه    اتذهنمن   ،هست   ات ذهنمن  ن یکه تو چون قر  دیگو م  پس

و    میها رد بشوکه تندتند از فکر  میدار دیعالقه شد لیما خ عن یشدن،  ذهنو از جنس من  دهیهمان  یبه فکرها

عنوانِ  به  می هست قش یرا حل کند، ما رف  سائلشم خواهد  م  کند،  م جاد یمسئله ا  ذهنمن   نیو ا می بساز ذهنمن 

و حفظش    یآور  وجود مرا که از جنس وسوسه هست به  دوست بدخواه  یتو هر لحظه    نی. بنابرایار یهش

که    کس  ی«ا   د؟ید  خواه  ی جورها چه وجه خدا را، جنس خدا را در عالَم، مخصوصًا در انسان   نیبنابرا  ،کن م

بدخواه    طانیش  ی هااست، چون همراه وسوسه پاک نشده  دگ یو هوس و همان   ٰى وزائد ه   ی چشم دلت از موها

  ی به هرجا رو   د که آدم ش   واقف خواه  قت یحق  نیبد  است، «ک   طانیش  ۀندیما هم نما   ذهنکه من   »،هست

  ه ی آ  نیا  ۀج ینت  نیا  میاست». گفت   جا متجلّچون «در آن   ند،یب جا م خدا را در آن   عن یآرد، ذات حضرت حق»  

  هست:

  

…»  «. ...هال هجو لُّوا فَثَما تُونَميفَا  

  پس به هر جاى كه رو كنيد، همان جا رو به خداست... .»  «…

  ) ١١۵ یۀ)، آ٢بقره ( ۀسور م،ی(قرآن کر
  

  فتح باب  نهیکه را باشد ز س   هر 
  آفتاب  ندیبب ،یز هر شهر او

  ) ١٣٩٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

باب: گشودن در  فتح  
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  ران ید انِیاست از م  دی پد حق
  اختران  انِیماه، اندر م همچو

  ) ١۴٠٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ستارگان: اَختَران 

  

  

باز کردن     عنی «فتح باب» شده باشد، گفتم فتح باب    اشنه ی که در س   که هرکس  دیگو از دفتر اول است. م   هانیا

  ی فضا گشوده شده باشد، در هر شهر   اشنه یدر س  . هرکسییفضاگشا  نیفتح باب، اول  ، ی  ۀنی دِر خدا در س

«او ز   ، وانیدر هر ح   ، در هر درخت  ، در هر جسم  ،در هر انسان  دیی بوحاال   ،یااصطالح باشندهدر هر به   عنی

  .ندیب خدا را م  پس در هر انسان  »،ی هر شهر

  

مهم    لی. خ مین یبب  میتوان م  را در هرکس  آن زندگ   م،ی باش   و از جنس زندگ  میاگر ما فضا را گشاده باش  پس

 تواند  باشد فوراً م   . مادر هم اگر از جنسِ زندگمیاوریبه قلقل درب  م،یاوریرا به ارتعاش درب  است که آن زندگ

کند که از جنس عشق است، از جنس خداست،     حال  وو به ا  دوسال ،   یاش در  فتح باب کند در مرکز بچه

  . سازد را م ذهندارد من  که . درحالستین  ذهناز جنس من 

  

  د یپد  دیگو خداوند م  نی. بنابرادهد که ذهن نشان م   یز یهرچ   عنی  رانید  ران»، ی د  ان یاست از م   دیپد  «حق 

   یاختران. پس درست است که    انی مانند ماه در م  دهد، که ذهن نشان م   یز یهرچ  انی است، آشار است از م

  یی ها دگیکه او همان  دینیب م  د،یباش  زندگ   د،یدارد، درد دارد، اگر شما از جنس موالنا باش  دگیهمان  کس

  اختران مشخص است. انِی خداوند در او مثل ماه م  دارد، ول

  

  که ن یا  یجاکه به  مییگو است م  نیهم  یبرا  م،یحضور داشته باش  زنده به  یهاچقدر مهم است که انسان   پس

شن  کار را بن، آن کار را بن، بهتر است که چراغ حضور ما را رو  نیا  ایآقا تو ب  یبه    میاوریفشار ب  میبرو

  : دیگو م  یبعد  تیو ب می حضور خودمان را روشن کن  عنی م،ی کن

  

  د یادهیچیها پو سر در جامه رو
  دیادهیو ناد  دهیبا د الجرم 

  ) ١۴٠۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  که نیدرست مثل ا  د،یادهیچ یپ  ها دگیهم سرتان را، هم مرکزتان را با همان   عنی  د»یاده یچ یها پو سر در جامه   «رو

 ن ی. بنابراندیبب  تواند که نم   ندیرا بب  رونیجا بخواهد بمختلف، از آن   یها لحاف و پوشش  ریبرود ز  کس  ی

.  م ینیب نم  ها، دگیچشمانمان با همان  یرو   دنیپوش   خاطرهب  م،ی. پس ما چشم عدم داردینیب نم   ول  د،یچشم دار

  هست. هیآ  یوصل به  نیالبته ا

  

  ولَهم اعين  يبصروَن بِها … .»  «…

  بينند … .» هايى است كه بدان نم و آنان را چشم  «…

  ) ١٧٩ یۀ)، آ٧اعراف ( ۀسور م،ی(قرآن کر
  

  ی ها عدم دارند که آن چشم   یها چشم   هان یدارند، ا  دهی ها که ذهن همانکه انسان   دی گو م  ١٧٩  یۀاعراف، آ  ۀسور

که اآلن موالنا   ییزهایچ  نیدر قرآن هم هست، هم  هانیا  د ینی . خُب ببنندیب ها نم با آن  برند، کار نم عدم را به 

  . میدیفهم را م  هان یدرست، ا میخواند آن را م گرا دهم، م  حیمن هم خدمت شما توض دهد، م  حیدارد توض

  

  پوست است  است و باق دید آدم
  دوست است دِیآن است آن، که د د،ید

  ) ١۴٠۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  دوست نَبود، کور بِه  دِید چونکه
  نباشد، دور بِه  کو باق  دوست،

  ) ١۴٠٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

بق  دی د  نی هم  آدم  نیبنابرا  پس است،  همان   ذهنمن   اشه یعدم  است. پس چشم    ست دگ یاست،  پوست  که 

  ی جابه   ند، یب مجسمه م  ی ها را هم  و انسان   ندیب را م  ها دگ یفقط همان   ند، یب نم  ی ز یپوست است، چ  ذهنمن 

   به هرکس ذهنعنوان من ما به کند، م  نییناظر جنس منظور را تع ندیگو است که م  نیهم یجنس خداوند. برا

  . میکن م  ذهنها را از جنس من آن  میکن نگاه م 

  

  رسد،  به شما م  هرکس  د،ی نیب روزمره را م  یو کارها   دیخر  ابان، ی خ  دیرو م   د، یکن شما که در روز کار م   پس

را شما    هات یب  نی. چقدر مهم است که اگذارد شما اثر م   یرو   ن یعنوان قربه  نیبنابرا  ند،یب م   ذهنشما را من 

ه   ذهنعنوان من تا جنس شما را که به   دیتکرار کن   م   نییتع ،آن چشم را    د، یدار  هنوز مرکز عدم را نگه   کنند
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که زنده   دیشو . اآلن متوجه م ذهنفوراً شما را ببرند به من   توانند م  هانیچشم عدم را، وگرنه قر  د،ینگه دار

  شدن به حضور چرا مشل است.

  

  د ی د م،یعدم نداشته باش دی عدم باشد. اگر ما د دید عنیدوست باشد،  دیخداوند باشد، د دیآن است که د دید

فقط ضرر    دید  نیا  کهنیا  ی. برا مینی اصال نب  م،ی بهتر است کور باش  م،ی نیاو نب   قیما نباشد، از طر  خداوند چشم 

  ن یاش آفلز ما هم همه . در مرک نیست؟ آفلین   باق   یزی نباشد، چه چ   که باق   است. دوست  یاست، خرابار 

  ست، ین  از جنس باق  و مرکز ماست، ول  می و عاشقش هست  میپندار که دوست م   یز یگذرا، آن چ  یزها یاست، چ 

  .دیدان را هم از قبل م تیب نی جاودانه، بهتر است از ما دور باشد و شما ا عن ی باق

  

بشْ حاءیا مییع یمص  
 ودا  نَْفسم السال تَخْتَص نَتج  

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

م   «عشق و كر  را كور  تو  اشياء  به  ست کند تو  من  با  ز  زهی .  س  رایمن،  چن  اهارِی نفسِ  مرتکب    گناه   نی تو 

  است.»شده

  

مرتکب   گناه  نیتو چن  اهارِینفس س  رایمن، ز زهیبا من ست کند، تو را کور و کر م ای: «عشق تو به اش دیگو م

اشده چ  دیگو م   تیب  نیاست.»  عاشق  ما  اگر  هرچ   م،یبشو  زهایکه  م   ی زیپس  فکر  به  جنس    دیآ هم که  از 

  ز ی از جنس چ  م، یشو م  زها یچ   عاشق ما چون     خدا هست، ول  یز ی. البته در هرچستی از جنس خدا ن  زهاست، یچ

  . می نیب م مانذهنبا من  م،یریگ را نم   زندگ غامیپ  کند،  ما را کور و کر م  ایعشق اش نی. پس بنابرامیشو م

  

را مالمت نکن.   رانیرا مالمت نکن، د  بالها را سرت آورده، من   نیتو، نفس توست که ا  ذهنمن   نیکه ا  دیگو م

است    ثیهم حد  نی. اآمده  ذهنپوست، من   نیا  دی، از دسر ما آمده   یینکن. پس هر بال  زهیبا خدا، با مردم ست

  : دیگو م

  

بشَّ  «حاء م یع  و یمص  «.  

تو به اشياء تو را كور و كر م «عشق کند «.  

  ) ثی(حد
  

  م؟ یهست زهایما عاشق چ م؟یکن است. چطور ما اصال توجه نم  غمبری پ ۀگفت عن یاست،  ث یحد نیا د یکن م  توجه

  د ی ما نبا   عنیچه؟    عنی  کند، لحاظ مرکز عدم تو را کور و کر مبه   ،ی از نظر معنو  زها،یعشق تو به چ   دیگو م
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عشق    یکور  دیگو ما م  یو کور  مینیب م  هاآن   قیاز طر  م، ی هست  زهایما عاشق چ  ۀهم  ول  م،یبشو  زهایعاشق چ 

را به   زهایچ   نکیع   عنی  م،ی نی نب  زهایچ  ای  ذهنمن  دیموقع با د  چیه  م،ینیعدم بب  دیبا د  دیما با  عن یباشد،    دیبا

  و   میچشم عدممان نزن

  

  من   یِکور نیست اعشق یکور
ِبح میع  و یمن  یاست ا صسح  

  ) ٢٣۶٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

حسن بدان که عشق،    ی. ا معمول   یِ عشق است نه کور  یِقطعاً کور  یباشم، آن کور   یاگر من، دچارِ کور   ی«آر 

  .» شودعاشق م  یِ و کر  یموجبِ کور

  

  نم، یب عدم م  ۀلیوسبه   عنیعشق است»،    یقطعاً کور   ی باشم، آن کور   یاگر من، دچار کور   ی«آر   دیگوم  پس

و آن «بدان که عشق،    نیا   ی ا  ، آدم معمول  یا   عن یحسن»،    ی . «ا» معمول  ی«نه کور   نم،یب خدا م  ۀلیوسبه

  . شود»عاشق م  ی و کر  یموجب کور

  

. اگر مرکز ما عدم  میشنورا نم   رون یب  ی و صداها   شود مرکز ما عدم م  کهن یا  عن یما با عشق    ی و کر  ی کور   پس

با عدم   شهیهم  م،یعشق داشته باش  یکور   دی. ما باتوانند کنند ما را بشند به ذهن نم  هم سع  رانیباشد، د

ما    کند، م  حتینص و دارد به ما  ندیب م  ز یچ  نکی با ع  و اگر کس   می نینب   زهایچ  نک ی موقع با ع  چیه   م،ی نیبب

  . میده گوش نم

  

  بدو  نایخدا، ب  ِری از غ کورم
  باشد بو   نیعشق ا یِمقتضا 

  ) ٢٣۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  : الزمه، اقتضا شده مقتضا

  

  

عنوان  به   دهد، را که ذهن نشان م   یز ی. من چدهد ذهن نشان م  که ستی ز یاز خدا، هرچ  ریغ  نیبنابرا  پس

را که عشق    یز یعشق، چ  ی به او هستم و مقتضا   نایو ب  نمیب . من فقط با خدا مزنم به چشم عدمم نم   نکیع

زنده شدن    کند، عشق اقتضا م   ول  م،ین یبب   زهایما با چ  کنند و دردها اقتضا م  ذهناست. من   نیا  کند اقتضا م
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  م ی ساده است. دوباره برگشت  لی. خ مین یخدا بب   ۀلیوسو به  میمرکزمان را عدم کن  شهیکه ما هم  کند به خدا اقتضا م 

  به دفتر چهارم: 

  

  کژ گشتند و گم  ز عطِر وح چون
  بِم  رنای فَغانْشان که تَطَ بد
  ) ٢٨٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

برداشتند که:    ادیگمراه و منحرف شدند، فر  جانبخشِ اله  ۀح یو را  وح   زِیدالو  یاز بو  زان،یستآنرو که حق   «از

  .»» میزن «ما به شما فالِ بد م 

  

هرکدام از ما   عن ی، دباغ ماست که در بازار عطاران غش کرده نیاش همکه نمونه  دی گو را م  ذهن ی هامن  دارد

راد»،   «عّطارانِ  بازارِ  در  فردوس  عنیکه  و  مولو   حافظ  د  یو  بزرگان  وقت  ر،یو  م  ما  را    م، یشنو شعرها 

  .میشو و گم م میشو ما کج م ند،یگو ما را به ما م یرادها یو ا میشنو  ها را م آن   یهاحت ینص

  

برداشتند که:    ادیگمراه و منحرف شدند، فر  جانبخشِ اله  ۀح یو را  وح   زِیدالو  یاز بو  زان،یستآنرو که حق   «از

  .»» میزن «ما به شما فالِ بد م 

  

  ان ی خودش را ب  یطور نیا  دی آ م  یی هرموقع موالنا   عنی  م،یاما به شما فال بد زده   عنیبِم»    رنایاصطالح «تَطَ  نیا

درست    ییو کارافزا  ییو دردزا  ست یعقل ن  ذهنعقل من   م،یکن اشتباه م   میکه ما دار  دیگو و به ما م  کند م

  م ییگو م  رود، سر م  مانۀما حوصل  ست،یبه چشم درست ن  یماد   یهانک یو زدن ع  ا ی به مال دن  دنیچسب   ست،ین

  . درست است؟ دیکه شما بدشون هست 

  

اند شما  گفته   غمبرانی به پ  یمردم عاد    عنی  د، یبود که واقعاً شما بدشون   نیا  دادشانی داد و ب  عن یفَغانْشان»    «بد

  کرد.  می سنگسار خواه ای کشت  میشما را خواه د،یبس نکن  دیگو م  هیآ نیکه ا طورن یو اگر هم دیبدشون

  

اب منَّا ولَيمسنَّكم  لَنَرجمنَّكم تَنْتَهوا لَم لَئن ۖ◌ انَّا تَطَيرنَا بِم  «قَالُوا   » .اليم  عذَ

اى سخت ايم. اگر بس نكنيد سنگسارتان خواهيم كرد و شما را از ما شنجه : «ما شما را به فاِل بد گرفته «گفتند
  خواهد رسيد.»»  

  )  ١٨ یۀ)، آ٣۶(  سی ۀسور م،ی(قرآن کر
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  ن ی است. موالنا ا  ١٨  یۀآ  س،ی  ۀسور  دینیب طور که مايم.»» همان«گفتند: «ما شما را به فال بد گرفته   دیگو م

  کس   ی  که درحال  رند،یگنم   یبزرگان را به فال ن   ذهنمن   ی هاکه آدم   کند استفاده م  ل یبِم» را خ  رنا ی«تَطَ

است که دست ما کودکان    ی در    یموالنا    نیا  دیگو م  م،یخوان هم م   ن ییباشد واقعاً، پا  نیباشد و راست   یکه جد

  .افتاده 

  

که خرابار است   ذهناز عقل من   دیکن م   حت یکه ما را نص   کسان   ی ا  آورندگان، ام یپ   یاند اگفته   ی مردم عاد  پس

   ی  کند، م  تیسرا  نیبه قر  نیاز قر  نیا  دییگو که م    کسان   یا  م،ینشو  تیهوهم  م، یکنار بذار  م،یی ایب  رونیب

را    هان یا  کند،م  تیآن هم مثل مرض است سرا  ،یبشود با    نیدارد و پر از درد است، قر  ذهنکه من   آدم

  .میبشنو  م یخواه ما نم  د،یینگو

  

بزرگان گوش    یهاحت یبه نص  رانیچرا د  م؟یشو نم  لی چرا ما تبد  ست،یکه مشل چ  دیگو دارد به ما م  موالنا

بد گرفته   کنند؟  نم فالِ  به  را  «ما شما  ما  «گفتند:  از  را  و شما  نكنيد سنگسارتان خواهيم كرد  اگر بس  ايم. 

  کند.  قرآن م یۀآ  نیاى سخت خواهد رسيد.»» موالنا اشاره به اشنجه

  

  مقال  نیما را ا  ستیمار یرنج و ب
  وعظتان ما را به فال  وین ستین

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

  : گفتار مقال

  

  

  آشار   نُصح  دی آغازیب گر 
  آن دم شما را سنگسار  میکن ما

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

  میابه لَغْو و لَهو، فربه گشته ما
  م یارا نسرشته  شیخو حتینص در

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

  هوده ی و لَهو: گفتار و عمل ب لَغْو
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ما بزرگان را به فال بد    مییگو داستان ما در محضر بزرگان که م  عن یاز داستان دباغ،    کند م   یر یگجه ینت  دارد

  .دیآ ما خوشمان نم  زنند،  م بیغر و  بیعج   یهاحرف  هان یا م،یاگرفته

  

  گفتار.    عنی مقال 

  . هودهیگفتار و عمل ب عن یو لَهو  لَغْو

  

   ی شما را ما به فال ن  یهاموعظه   نیما و ا  یگفتار شما واقعاً دردآور است برا  نیبه بزرگان که ا  ندیگو مردم م  و

شما را    صورت ن یباشد، درا  دنی صحبتتان ساده و فهم  لی خ  رید  د،یرا آشار کن  تی نصح   ن ی. اگر امیریگ نم

نه،   د ییآشار بو  است، ول  یر یآن موضوع د  د، نفهم  کسچ یکه ه  د ییبو  دهیچ ی. حاال اگر پمیکن سنگسار م 

  . میگذار ما شما را زنده نم 

  

و لعب و    همان لهو   به   مان  بزرگ  مان،  و چِلّ  . چاق میاعادت کرده   هوده یو عمل ب   هودهی ما به فکر ب  کهن یا  یبرا

از ما قهرمان    م، یکن   ی و خرابار  ندازی ب  رانیو اشتباه را گردن د  جینتی و ب  بیو تخر   هوده یگفتار ب   دانم نم

بزرگان    حتیبه نص   ک   م؟یاآغشته کرده   حتیخودمان را در نص   . ما ک میاعادت کرده   زهایچ  نیبسازند و ما به ا

  . م»یارا نسرشته   شیخو حت ی«در نص  م؟یاگوش کرده

  

  ز یچ  یفکر و عمل شما    ا ی که آ  دینی شما بب  د،یشما به خودتان نگاه کن   دیلطف کن  م، یخوان را که م   هان یا  حاال

  ا ی   د یکن آشار موالنا گوش م  ی هاحت ینص  نیبه ا  د؟ی کن م  یسازمسئله   د، یکن م  یاست؟ خرابار  یاهوده یب

  م، ییگو م    وقت حتینص  د؟ی هست   شنوحت ینص  ما . اصال شدیگو شما را م   یهاب یچون دارد ع  د؟ یآ خوشتان نم

  مثل من.  معمول  ی هاآدم  حتیبزرگان، نه نص یها حرف   عنی

  

  قُوتِ ما دروغ و الف و الغ   هست
  بالغ  نیست ما را زمعده شورشِ

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

  حت ی : نصبالغ

  

  

  د ی کنرا صدتُو و افزون م رنج
  د ی کنم ونیرا دارو به افْ  عقل
  ) ٢٨٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ست  انسان  ۀ داستان هست، نمون  نیدباغ که در ا  نیو ا  میی گو اند، ما هم به بزرگان مگفته   غمبرانی مردم به پ  عنی

  جا. اش سررفته، افتاده آن شده، حوصله  هوشیب جه یخوش عشق، درنت  یاز بو  دیآ که خوشش نم

  

پر از درد داشته، در آن مجلس باشد،   دیشد  ذهنهم من   کس   ی مجلس موالنا باشد،    ی  کهن یمثل ا  درست

چه؟ از    عن یها را؟  صحبت  ن یا  دیکن چرا تمام نم   شود؟ تمام م  آقا ک   کشد، م   ازهیخم   رود،  اش سرمحوصله 

  . زند ها محرف  نیا

  

را   ریهمد بی ع م،یکن یبازمسخره  م،یکن شوخ د ییایما، قُوت ما، دروغ و الف و الغ است، ب  یکه غذا دیگو م

بزرگان، خالصه    حتیابالغ شما، نص  نی. امیبخند  مییاش بودرباره   یز یچ  ی  ست،ین  جان یکه ا  کس  م،ییبو

به  را  ما  محال  همزند هم  م  طورن ی.  ا  دیدان که  در  فن  جانی«بالغ»  ا  ست، اصطالح  درواقع  ابالغ    نیمنظور 

  :  دیگو م  ١٧  یۀآ س،ی  ۀدوباره سور د،یگو هست که م نیهست که ا غمبران یپ

  

  علَينَا ا الْبَغُ الْمبِين.»  «وما

  رسانيدنِ آشارا هيچ نيست.» ما جز پيام   ۀبر عهد «و

  ) ١٧ یۀ)، آ٣۶(  سی ۀسور م،ی(قرآن کر
  

را که    یز یچ  یکه ما    ندیگو  م  غمبرانی. پجانیبه ا  گردد بالغ هم برم   نیهم   جا،نیبه ا  گردد آن آشار برم  و

دل ما وح به  د  م، ییگو فقط م  م،ییگو به شما م  کند، م   خداوند    ا ی   د یکن شما گوش م  میندار  ی کار  ر یما 

  . دیکن که گوش م مین یبب میی آ دنبال شما نم د، یکن نم

  

.  کند هم اشاره به همان «بالغ» م  جان ی. استین یرید  زیبالغ چ نیهم  عنی دن»،ی رسان امی بر عهدۀ ما جز پ «و

به بزرگان     ذهنمن   ی هاآدم  د، یکن . شما رنج ما را صد برابر مزدیر هم مبالغ شما واقعاً حال ما را به   دیگو م

  اند. گفته  غمبرانیبه پ طورن یو هم  ندیگو م

  

  د ی کنرا صدتُو و افزون م رنج
  د ی کنم ونیرا دارو به افْ  عقل
  ) ٢٨٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

با شراب    دییآ عقل ما عقل است. شما م  ندیگو م   ذهن  یها است، من   عقل ما که واقعاً عقل واقع  دیگو م

افدیکن م  هوشی را ب  نیا  زندگ اگر  اف  د یبده  ونی . خُب  عقل است، شما عقل ما را کم    مخرب  ونی به عقل، 
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حاال آن عقل را، آن که اصال عقل    مییای ب  میما عقل خودمان را رها کن  ر،یعقل د  ی  دییگو . بعد م دیکن م

  .ستین

  

به شما بدهم و    یریعقل د  یبه، مست کنم عقل شما را، بعد    دییایشما ب  د»،یکن م  ونیرا دارو به افْ  «عقل

   کم   ی تنها قبول ندارند،  که نه   دینیب قبول ندارند و م  معمول  یهارا آدم  هانیا  د، یندازیرا ب  ها دگیهمان  نیا

  . دیده ها را غلغل مآدم  نیا  یمرکز   ۀشما هست  کهنیا   یممن است حمله کنند به شما، چرا؟ برا  د،یاصرار کن 

  

  ن یو ا  نهیپر از خشم و درد و رنجش و ک   خودت هم  کند، جامعه را خراب م   د،یکنکه شما م   یکار   نیا  دیگو م

  غمبران یها به پآدم   نیهم   جهیدرنت  کنند، را تحمل نم   زهایچ  نیا  ، ستین   یآدم معنو  یتو اصال،    هست   زهایچ

  ر ید  دیآشار نکن  د،یبزن  یی هاحرف   ی  هاوشهگ  نیا  انه ی حاال مخف  د،یبهتر است خاموش باش  دینیاند ببگفته 

آشار    دیما با  شود،  نم  م،ی دار  ن یاند که ما فقط بالغ مبها هم گفته . آن میکن همه بفهمند، وگرنه سنگسارتان م

  . کند نم ای کند گوش م کس م یندار یکار  ول  م،یبن

  

را به   ذهن  یهامن   رسانبی آس  و حت   زهیمخالفت و ست  تیقسمت موالنا که از دفتر دوم است، خاص  نیا  در

  .دهد م  حیبزرگان توض

  

  شاهان ز عامه خوفِ جان  نیا دهید
  نشان یگره کورند و، شاهان ب نیک 

  ) ١٣٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  که حم اندر کفِ رندان بود چون
االنُّون در زندان بود  الجرم    ذَ

  ) ١٣٩٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  است. اوباش و فاجر و الابال به معن  تی ب نیدر ا دارد، ول اری بس معان : جمع رِنْد رندان 

  

  

  میشاه عظ  رودسواره م ی
  میتیدرِ  نی کفِ طفالن چن در

  ) ١٣٩۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

ِری  د یگرانبها، مروار د یمروار ابد،یدر درون صدف پرورش   ییدرشت و آبدار که به تنها د ی: مروارمی ت ی د  .دانه  
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   عن ی  سروپای ب  یهاآدم   جا،نی اوباش است در ا  معنجمع رِنْد است، منتها برعکس حافظ، به  جان یدر ا  رندان

  .  ذهن  یهامن 

ِردرشت.  دی: مروارمی تی د  

  

«خوفِ جان»،    شاهان» از مردم معمول  نیا  دهی. «دغمبرانیمثل موالنا، از جمله پ  ییهاانسان   عنیشاهان»    نی«ا

  هستند.  مناکی از جانشان هم ب ول زنند،از جانشان هستند. درست است که حرف م  مناکی ب عنی

  

مثل موالنا نشان ندارند. نشان   ییهاپر از درد، کورند و شاهان، انسان  ذهن  ی هامن  عنیگروه،  نیا کهن یا یبرا

نه لشر    د، یدار  ریکه نه وز  د یهست  آقا شما چه شاه  ندیگو . م نندی بب  نشان جسم   خواهند  م  هان یندارند، ا

لشر داشته    یطورآن   ،یندارند. موالنا نشان ماد  یماد   شانِشاهان ن  . ولمیشاه را ما قبول ندار  یطورن یا  د،یدار

  هم ندارند. یها را ندارد. شاهان معنو داشته باشد، آن  ییجراقدرت ا  دانم باشد، نم 

  

االنّونِ» مصر  وقت   دیگو م  ول   د ی با  م،یکه قبال هم داشت   لسوف یآن ف   ،ی حم در دست اوباش است، «الجرم ذَ

  در زندان هستند.   ای شوند پنهان م روند م  ای دانا  یهاآدم  عن یدر زندان باشد. 

  

است.    انسان  می شاه عظ  م»،یعظ   «شاه موالنا  نم  چی. ه رود تنها م  عن ی  رود م   سواره یمثل  و   دانم  لشر 

و خداوند    به زندگ   ق یعم  ل یخ  ۀشیکه با ر   درخت    ی. تنها درست مثل  ستیدر اطرافش ن  زی چچینگهبان و ه 

  .رود وصل است، تنها م 

  

 ت ی نهای که به ب  انسان   م،یسرنگون دارد؟ شاه عظ  دِیبه ماه و خورش  اجی که گفت چه احت  میامروز هم خواند  و

تنها و زنده به خداست. آمده    نیباشد، بنابرا  ندارد که متّک  اجی جهان، احت  نیاز ا  یز یچ  چیخدا زنده شده، به ه

  ت یندارد که او را حما  یماد   ز یبه چ  اج ی شده، احت  هاست، جاودان  یلحظۀ ابد  نیو آگاه از ا  یلحظۀ ابد  نیبه ا

  حضور دارد.  ی. خودش پا دارد، پاستدیبا شیپا یکند که او بتواند رو   دییتأ ای کند 

  

شاه    ،به آن بزرگ  یمثل موالنا افتاده! حاال موالنا   » می ت یدارند، «در    ِذهنمثل ما که من   ییهادر کف آدم   و

آن   ،به او بده بیس یساله که اگر ششپنج  یهاچهبه ب یاست که داد متیقدرشِت پر اریمثل درِ بس م،یعظ

  .  میهست  ذهنچرا؟ از جنس من  .میدان ما قدر موالنا را و بزرگان را نم   عنی! یریها باز آن  توان را م

بدمان    ای چه    د،یآ چه خوشمان م  میدان اآلن م  . ولمی ستیمتعهد ن  رود،ممان سر حوصلۀ   میخوان  م  کهن یهم

راه    نیاز ا  ری. غمیوصل بشو  م،یفضا را باز کن  م،یریرا بپذ  هان یا  حتیاست که نص  نی است. راه ا  نیراه ا  د،یآ م

  ندارد.  یرید
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ِریینهان در قطره ایچه؟ در د  
  ییاندر ذره مخف یآفتاب

  ) ١٣٩۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  را ذره نمود  شیخو یآفتاب
  خود را برگشود  یِ اندک اندک، رو و

  ) ١٣٩۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  محو شد   یذرات در و ۀجمل
  مست گشت و، صحو شد   یاز و عاَلم

  ) ١٣٩٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

مثل موالنا    م یذره است. پس شاه عظ  یدر    قطره است و آفتاب، مخف  یدر    ای! درست؟ یدر چ  دیگو م

 ت ینهای ب  یا ی در   قطره است، ول  ی  دیآ نظر مندارد، به   یاجثه   ، آفتاب هست، منتها نگاه کن  ی واقع در او  در

  درست است؟  است.  ییگشافضا  تی نهای در او هست، ب ییتای

  

  م، یاگر ما مزاحم نشو  واشیواش ی  کند، خداوند خودش را در ما ذره م  عنیرا ذره نمود»،    شیخو  یو «آفتاب 

چقدر مزاحمت در کار    مان ذهنعقل من   نیکه ما با ا  میشو . پس متوجه م کند خود را باز م  ی اندک رواندک

بله دستمان   م،یده تنها گوش نمها را نه آدم   جور نیکه ا  م یجا رساند. ما کار را به آن میکن م  جادیخودمان ا

  . می کن انتقاد م م، ییگو ناسزا م م،یزن م  بیبرسد آس

  

  : میدر دفتر ششم هم خوانده بود کند، را باز م  شی آفتاب رو  نیا وقت دیگو م

  

  ذره نهان  ی در  یآفتاب
  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان

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

 تینهای ب  دفعه ی  کند،  ذره دهانش را باز م  دفعه یذره نهان است،     یدر    یآفتاب.  دیرا شما همه حفظ  هانیا

  .شود م

  

و عالَم، هم   شود م تینهایآدم ب عنی شوند، م محو  یتمام ذرات عالم، در و  ایآن شخص  یذرات وجود همۀ

انسان    عنی. شوند از او مست م  رون، یو هم عالَم ب میکه ما دار یز یما، هرچ یما، بدن ما، فکرها   عالَم شخص



ۀ  برنامه             Program #946                                              ۹۴۶مشار

  107صفحه: 

  شوند  م  و محو   رندیگ و تمام باشندگان آدم م  کند شراب را پخش م  نیا  شود، خدا زنده م  تینهایبه ب  وقت

  ها هم.  آن

  

موجودات هم بتوانند    ریخدا زنده بشود که د  تینهایکه چقدر مهم است که انسان به ب   دین یبب  دینگاه کن  پس

  :دهد کنند. و دوباره ادامه م  ییخودشان را شناسا

  بود  یقلم در دسِت غدّار چون
  بود یمنصور بر دار گمان یب

  ) ١٣٩٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  کار  انتی خ گر،لهی : ح غَّدار

  

  ا یکار و ک  نیراست ا  هانیسف  چون
  ایانْب ْقتُلُونی آمد  الزم

  ) ١٣٩٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  را گفته قوم راه گم ایانب
   بِم رنَایسَفه: انّاٰ تَطَ از
  ) ١۴٠٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

ار  که،    دی گو .» ممیاکه «ما شما را به فال بد گرفته  برد کار مبه  جانیرا دوباره ا  نیا  دینیبب .  گرله یح  عنیغَدّ

داستان منصور   نیدار برود. ا یباال دیمنصور با صورتنیباشد، درا کارانت ی و خ گرله یح  یقلم در دست  وقت

  سرش آوردند.  ییکه چه بال دیوانبخ  د،یااگر نخوانده د،یارا شما قبال خوانده 

  

   باش   هیسف   دیبا  ا یرا بشند. چون    ران غمبیالزم شده که پ  نیاست، پس بنابرا  هیسف  ی هاقدرت دست آدم   چون

    . به حرف موالنا گوش کن ای  باش هی سف دیبا ا ی. گوش کن غمبرانیبه حرف پ ای

  

   گفت کس  م،یدردمند داشته باش   ذهنکه اگر ما من   می کن صحبت م  میدار  م؟یکنبه چه صحبت م راجع   میدار

  ن یشدنش مشل خواهد شد. متأسفانه ا  ل یکرده باشد، تبد   جا زندگشده باشد و در آن   دهییکه در تونِ حمام زا

به ما     ها کسو مدت   میشد  دهییزا  دهیندر ذهن هما  م،یشد  ده ییمطلب شامل همۀ ماست. ما در تون حمام زا

است،    ذهنمال من   هانیحرص و ا  نیرنجش و ا  نیترس و ا  نیو ا  خشم   نیتون حمام است. ا  جان ینگفته که ا

  کارها نپرداز.  نیبه ا ، ستیتو ن  هانیا
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ا  رید  د،یرس که عقلمان م  م یدیرس  هم به سن  وقت نم  هاحتینص   نیبه  از جنس درد    میده گوش  و چون 

تنها گوش  نه   انسان  نیچن    ی  دیگو موالنا م   م؟ یکن م  ر ییتغ   یجور . پس چه میشد   دگیاز جنس همان  م،یشد

  !کشد م  ردیگ را م آورام ی آن پ بله حت  دهد نم

  

است    هیهمان آ  نی». بله، ابِم  رنَا ی«انّاٰ تَطَ  میاکه ما به شما فال بد زده   ، قوم منحرف از نادان  نیاند اگفته   ا یانب  به

  قرآن است.  یهاه یهمه آ هانیا د ینیب آمده، م جان یکه اآلن هم ا رید

  

  ا یکار و ک  نیراست ا  هانیسف  چون
  ایانْب ْقتُلُونی آمد  الزم

  ) ١٣٩٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  :جاست ن یمربوط به ا ا»، یانْب  قْتُُلونی« دیگو که م  جانیا 

  

مفَل…»  «يننموم نْتُمنْ كا لقَب نم هال اءنْبِيتَقْتُلُونَ ا  

  كشتيد؟» : اگر شما ايمان آورده بوديد، از چه روى پيامبران خدا را پيش از اين م «…بو

  ) ٩١ ۀی)، آ٢سورۀ بقره ( م،ی(قرآن کر
  

به   د یصورت در بامثل موالنا را به   آورانام ی پ  م، یهست   نیراست   مانمانیدر ا  م، ی هست  نی راست  مانی ما در باورها  اگر

قدر    ها رانی. واقعاً ما ادانند در است در دست چندتا طفل، قدرش را نم   یمثل    نیا  دیگو . ممیاو نگاه کن 

  طفل است؟  ی است که در دست  یدر یمثل  ای  د؟یدان شما م م؟یدان موالنا را م

  

  :میاکه بارها خوانده یاه یآ نیهم  و

  

اب اليم.» ولَ  لَنَرجمنَّكم تَنْتَهوا لَم لَئن ۖ◌ انَّا تَطَيرنَا بِم  قَالُوا«   يمسنَّكم منَّا عذَ

اى سخت  ايم. اگر بس نكنيد سنگسارتان خواهيم كرد و شما را از ما شنجه : ما شما را به فال بد گرفته «گفتند
  خواهد رسيد.» 

  ) ١٨ ۀی)، آ٣۶(  سیسورۀ  م،ی(قرآن کر
  

خوششان    رند،یگ ها که درد دارند، موالنا را به فال بد ماز انسان   لیايم»، خ : ما شما را به فال بد گرفته«گفتند

   اى سخت خواهد رسيد.» موالنا ه . «اگر بس نكنيد سنگسارتان خواهيم كرد و شما را از ما شنجه دیآ نم

  . هیآ نیبه ا کند اشاره م 
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ختهیامان انگ ن،یترسا ب جهل  
  ختهیکه گشت آو یآن خداوند ز

  ) ١۴٠١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  به قولِ اوست مصلوبِ جهود  چون
  تاند نمود؟  مر او را امن ک  پس

  ) ١۴٠٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  خون بود   شانیدلِ آن شاه، ز  چون
  چون بود؟  هِم یو اَنْت ف عصمتِ

  ) ١۴٠٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  خته یبه دار آو  عن یمصلوب شده،    ح،یکه مس  کنند فکر م  انی ح یمس  ای   انیترسا  کهنیبه ا  کند کنم، اشاره م  عرض

  .  رود نم نی از ب شود، کشته نم شود،مصلوب نم  که جنس زندگ  د یبو خواهد موالنا م  شده.

  

  تیو ابد  تینهایزنده شده، به ب  که تماماً به زندگ   حیمثل مس   انسان  م،یهست  تییما خدا م،یامتداد او هست  ما

«جهل    دیگورا م  نیاعدام کرد و ا  شود که مصلوب شده، پوستش است، خودش را نم  یز یچ  نیخدا زنده شده، ا

  روانش یدل او از پ  صورتنیح، اگر شناخته نشود، درایمس   عنیآن شاه    کهنیبه ا  کند اشاره م  جان یترسا». و از ا

  خون است. 

  

باشد   روانشیاصطالح پبه  ن یدر ب  یغمبر یاگر پ  کهنیا  عن ی  هِم،یو اَنْت ف  هِم»یبه «عصمِت و اَنْت ف  کند اشاره م   و

  انشان ی در م  غمبر یکه پ  که من به کسان  دیگو است. خدا م  یار ی احترام آن هش  نی. ارسد  نم  یبی آس  روان یبه آن پ

  به آن جنس زنده بودن.  عنیمردم بودن   انیدر م  ول زنم، باشد، لطمه و صدمه نم 

  

.  نند یب او را پوست م  ستند، ی خون است، چرا؟ به او زنده ن  روانشیاز پ  ح یمس   عنیکه دل آن شاه    دیگو م  وقت 

به اصل   میدار  نیبه پوست؟ اگر د  ایاآلن    میازنده   به زندگ  ای آ  مینی که ما بب  آورد را م  تیتا بسه   نیا  نیهم  یبرا

  غمبر ی و دل پ  م؟یهست  دهیها همانو با آن  میدیرا چسب  اورهافقط ب  ای  میاحضور است زنده  یاریهش   نیکه هم  نید

  از ما خون است. 

که به او زنده    دینیب چرا خدا را در من نم   د؟ینیب چرا حضور را نم  د؟ینیب را نم   دهیبرگز  ی اریچرا آن هش   دیگو م

  !دی نیب من را پوست م د؟یبشو
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پ  دیگو م  پس اگر دل  اگر،  پ  آور ام یکه  نم   غامی خون بشود که  نم  نند، یب را  افقط پوست   شوند، زنده    ن ی اند، 

  ح ی. مس ستیها ن آن   نیدر ب  حیچون مس  شود نرساند، اجرا نم  بیها آسآدم   نیقانون که خداوند به ا  نیعصمت، ا

  ن ی. آن موقع مشمول اکند م  دایعصمت پ  قعآن مو  م،ی زنده بشو  ی اریما هست که ما به آن هش  نیدر ب   موقع

  است: نیهم ا  هی. آشود م هیآ

  

  » .يستَغْفرونَ وهم معذِّبهم اله كانَ وما ۚ◌ كاَن اله ليعذِّبهم وانْت فيهِم  وما«

طلبند، نيز خدا عذابشان  آنگاه كه تو در ميانشان هست خدا عذابشان نكند و تا آنگاه كه از خدا آمرزش م  «تا
  نخواهد كرد.» 

  ) ٣٣ ۀی)، آ٨سورۀ انفال ( م،ی(قرآن کر
  

ما باشد،    انی اسالم در م  غمبریپ  ای  حیمس  کهن یا  آنگاه كه تو در ميانشان هست خدا عذابشان نكند»، ول  «تا

. پس ما هم  ستیما ن   انیاو در م م،یباش ذهناگر از جنس من  م،یزنده باش  یار یاست که ما به هش نیمستلزم ا

  .میشو مشمول عذاب م 

  

خدا عذابشان   «نيز  شوند، م  ار ی و به او هش  کنند فضا را باز م  عن یطلبند»،  تا آنگاه كه از خدا آمرزش م   «و

  . خوانم من هم م نی هم یبرا  کند، اشاره م هیآ  نینخواهد كرد». موالنا به ا

  

  ی غمبر یپ  ی   ،بزرگ  یکه    است که تا زمان  نیا  اشمعن   د،ینیب هم م   جانیکه در ا  هِم»ی پس «عصمتِ و اَنْت ف 

 م، یمشترک   ر یرا با همد یار ی هش  ی   م،یازنده او    یار یچه؟ ما به هش عن یما هست   انی ما هست، در م  ان یدر م 

  ی باز هم عذاب   میاز آن جنس بشو  میو اگر ما فضا را باز کن   رسد فَکان به ما نم از قضا و کن   ی بیآس  صورتنیدرا

  :نیا ی طور ن یشد و هم  میخواه  الْمنونب یباشد، ما دچار ر نی از ا ری. اگر غرسد به ما نم

  

هِملقَوو»    ملَه ِهشُب نَٰلو وهلَبا صمو ا قَتَلُوهمو هال ولسر ميرم ناب يسع يحسنَّا قَتَلْنَا الْمنَّ  ۚ◌ ااو  اخْتَلَُفوا   الَّذِين  
يهف نْ شَكٍّ لَفم ا ۚ◌ هم ملَه  بِه نم لْمع اعَ ابّات الظَّن  ◌ۚ ما و ي ينًا.» قَتَلُوهق  

نيز بدان سبب كه گفتند: ما مسيح پسر مريم پيامبر خدا را كشتيم. و حال آنكه آنان مسيح را نكشتند و بر   «و
 ه امر برايشان مشتبه شد. هر آينه آنان كه درباره او اختالف مكردند خود در ترديد بودند و به  دار نكردند بل

  يقين نكشته بودند.»  بهعيس را    آن يقين نداشتند. تنها پيرو گمان خود بودند و

  ) ١۵٧ ۀی)، آ۴سورۀ نساء ( م،ی(قرآن کر
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  ر ی کشته نشده. البته به تفس  حینيز بدان سبب كه گفتند: ما مسيح پسر مريم پيامبر خدا را كشتيم.» پس مس  «و

ارا کشته   رید   یاست که    نیا  اش جسم نه!  آن  نه،  واقعاً؟  اصل  دیبو  خواهد م   نیاند  آن جنس  ما    که 

  . ستین شدنکشته 

  

حال آنكه آنان مسيح را نكشتند و بر دار نكردند بله امر برايشان مشتبه شد. هر آينه آنان كه درباره او    «و

 را به يقين  اختالف م  كردند خود در ترديد بودند و به آن يقين نداشتند. تنها پيرو گمان خود بودند و عيس

  بودند.»  نكشته

  

  ن ی را بب ان ی ح یجهل مس  نیکه ا د یگو آن. م  یرو  گذارم وقت م  همه ن یمن ا  ن یهم یمهم است. برا   تیسه ب  نیا 

  ان یترسا  عن ی!  رندی امان ب  رند،ی شده، آرامش ب  ختهیآو  کنند فکر م   ح،یمس   عن یکه    یاز خداوند   خواهند که م

جنس خدا، آن آفتاب،    عنی  حی. مسستین  دنشکشته   حیکه مس  شوند متوجه نم  د یگو موالنا م  ان،ی ح یمس  ای

  اصل ما. 

  

  ب ی شده، خودش به صل  مصلوب   یزیاو را مصلوب کردند، اگر چ  انی هودی  ان،ی ح یقولِ مسبه   عنیقولِ او،  به   چون

  را مصون بدارد؟  رانید تواند م  یجورشده، کشته شده چه  دهیکش

  

شما   انی در م غمبریپ ایآن جنس  ای حیقانونِ «اگر مس نیخون باشد، ا روانشیاز پ حی مس  عنیدل آن شاه،  وقت

من را    روان،یپ  نیخون است که ا  یغمبریدلِ هر پ  ح،یدِل شاه، دلِ مس  عنی  شود؟اجرا م   یچجور   نیباشد»، ا

م نندیب پوست م من در  باشد  قرار  اگر  هم   هان یا  انی.  تقس  یار ی هش  ی  دیبا  مانۀ باشم،  را    م، یکن  میحضور 

نخواهد    هِم»یهمه پوست هستند پس «عصمتِ و اَنْت ف  هان یحضور هستم، ا  یار ی. من هشستندین  م،یمشترک باش

  بود.

  

من   ستم، ین هان یا ان ی. من در م رسد نم  ب یماست، به ما آس ان یدر م  غمبر یچون پ ند یبو توانند نم هان یا عنی

.  ستند یکه من هستم ن   ییجادر آن   هانیهستم. ا  رید  یجا   ی جهان هستند، من    نیدر ا   هانیهستم. ا  رید  یجا 

  اجرا نخواهد شد.   هِم»یپس «عصمتِ و اَنْت ف

  

  : دیگو و اآلن م  میرا خواند هانیا بله

ِخالص را و، زرگر را خطر زر  
  شتریب ن یاز قَِّب خا باشد

  ) ١۴٠۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  اند از رشِ زشتان مخف  وسفانی
    ندیزعدو خوبان در آتش م کز 

  ) ١۴٠۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  اند از مِر اخْوان در چه وسفانی
  دهند به گرگان م  وسفیحسد،   کز 

  ) ١۴٠۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  . زند  م یکه سۀ تقلّب  : کسقَّب

  

  

.  ها وح  نی. زَر خالص، اغمبریپ  ی. زرگر،  اتی اب  نیکه زَر خالص و زرگر. زرگر، موالنا. زَر خالص، هم  دیگو م

  است. نیکنندگانِ خافقط از قلب  هان یا یخطر برا  دیگو م

  

   ی و  چسبند م ات ی به باورها و به ذهن چسبند، فقط به پوست م شوند، زنده نم   زندگ   نیکه به ا  کسان عنی

  .  ستیو زَر هم ن ستیها ناز زرگر در آن  یخبر   سازند، م ذهنمن 

  

  ی که سۀ تقلب  کس   دیگواست: م   نیا  لشی. تمثزندم  یاست که سۀ تقلب  قَّبان، قَّب کس  نیا  دیگو م

  است. نیبه بازار، دشمن زَر خالص و زرگر ا دهد م زند م

  

  ن ی و دشمن خدا هم غمبریدشمن پ  صورتن یدرا  فروشد، توهم م  ،واقع   نید  یجا که به  دیگو م جان یکه ا  کس

و   هستند که به   ییهاانسان   وسفانی.  اند مخف  ، ذهن   ی هامن   عن یاز حسادِت زشتان،    وسفان ی شخص است 

. چون اگر حرفشان را بزنند،  اند فپر از درد مخ   ذهن  ی هاو حسادت من   رت ی از غ  د یگو حضور زنده هستند. م

  .اندازند در چاه م ای کشند را م   وسفانی

  

دشمنان    نیکه به حضور زنده هستند، از دست هم    کسان  نیهم  عنی  انیبارویز  ند»،یز عدو خوبان در آتش م   «کز

هستند که    نکسا  انی بای. منظور از زانی بایز  عنیخوبان، خوبان    یدر آتش هستند، در درد هستند. دردسر برا

  اند.کرده  ییخدا زنده هستند، فضاگشا تینهایبه ب

  

مردم هستند. مردم حسود    نیاست. اخوان هم   وسفی   هر انسان  جانیاند» در ااز مرِ اخْوان در چه   وسفانی«

  طور ن ی. هم کنند به حضور برسد، اخوان حسادت م  خواهد م   اگر کس  نیدارند. پس بنابرا   ذهنهستند، چون من 

  حسادت کردند.  وسفیکه به 
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 د یگو و اآلن البته م  سپارنددست گرگ م را به   وسفیاز حسد،    نیپس بنابرا  دهند»به گرگان م   وسفیحسد،    «کز

  را گرگ خورده.  وسفیبرادرانش رفتند گفتند    را گرگ نکشت، ول وسفی

  

فروختند. از شَرش راحت شدند و رفتند به پدرشان گفتند که   یتقلب یهارا به چاه انداختند بعد به سه وسفی

جا  آن    ی  دیکه با  مانۀ سِر باروبن  م یرا گذاشته بود  وسفی   یسوارو اسب   یراندازی مسابقۀ ت   میآقا ما رفته بود

   عن یلَبِق»،  «عذِر    نیهم   جاستن یرا گرگ خورده. حاال اتفاقًا در ا  وسف ی  م یدید  میبرگشت    . وقتداد م  نگهبان

  . خورد درد نمکه به  یعذر

  که:  دیگو م

  چه رفت؟   یمصر  وسفِیحسد بر  از
  است زَفْت  گرگ  ن،یحسد اندر کم نیا

  ) ١۴٠٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  م یحل عقوبِیگرگ،   نیز الجرم 
  م یخوف و ب شهیهم وسف،یبر  داشت

  ) ١۴٠٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  خود نگشت  وسفیظاهر، گردِ  گرگِ
  حسد در فعل، از گرگان گذشت  نیا

  ) ١۴٠٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

کردند، چه    یبرادرانش حسود   که وقت   دین یبب  دیرا بخوان  وسفیکه داستان    دهد به ما توجه م   نیبنابرا  پس

  است.  هر انسان نیدر کم   حسد مانند گرگ  نیسرش آمد و ا ییبال

  

کمما به   ذهنمن  در  باشد،  و د  نیصورت گرگ که همان حسد  ا  رانیما  در  نماد    نیهم  عقوبی  جانیاست. 

گرگ حسد،    نیناچار از اجهان، به  نیبه ا  دیآ ماست م   تییخدا  نیکه هم   وسفی  نی که ا  دیگو خداوند است. م

را    وسفی   نیبود که ا  مناکی ب  شهیاست، هم  وسفیپدر    عقوبی  وسف،ی پدر    ای فضاگشا، خداوند، حاال    عقوبِ ی

  .کشند م  رندیگ برادرانش م

جهان    نیاز جنس خداست. برادران هم تمام مردم ا  کهن یا  یاست. برا  وسفی جهان    ن یبه ا  دیای که ب  انسان  هر

 اندازند غلط، او را م   تیترب  ق یاز طر  ای   نیقر  قیدارند. فورًا از طر   ذهنشان حسود هستند، چون من است. همه 

  . دگ یبه چاه همان
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ب  دیگو م ب  رون، ی که گرگ  ب  چ ینگشت. ه  وسف یگرد    ابان،یگرگ  ندر  وسفی  ابانیموقع گرگ  اما حسد    د،یرا 

  ها سبقت گرفت.برادرانش از گرگ 

  

  گرگ، وز عذرِ لَبِق  نیکرد ا زخم
  کانّاٰ ذَهبناٰ نَستَبِق آمده

  ) ١۴١٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ست ی مر ن نیهزاران گرگ را ا صد
  ست ی گرگ، ب نیرسوا شود ا عاقبت

  ) ١۴١١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ذهن از نظر من مقبول و منطق  ی: خوش خلق، عذرلَِبق

  

  

. اآلن هم بهتر است  هانیاست و گرگ و ا وسفیبه راجع  اصطالحاست که به  هیآ  نی«ِانّاٰ ذَهبناٰ نَستَبِق»، هم همان 

  چه است.  دیکه شما بدان میبخوان

  

درد خدا  . به خورد درد ما نم«عذرِ لَبِق» به   نی. اذهناز نظر من   مقبول و منطق  یخلق، عذرخوش   عنیاول    لَبِق،

  خواهند؟  عذر م   یجور چه   د یدید  خواهند عذر م   دارند، وقت  ذهنکه من   یا معمول  یهاآدم   عن ی.  خورد هم نم

  . ندیگو واقعاً از ته دل نم  ول  ردم،. بله، من اشتباه ک دیببخش خواهم،  آقا معذرت م 

  

و مسابقه و    یرانداز یت   میآقا ما رفت  وسف، یقبول است، مثل عذر برادران  قابل  ذهنلَبِق» از نظر منطق من   «عذرِ 

از    وسفی  ر،ید  بود ها مآن  شیپ  دیهم با  ی  م،یداشت  باروبنه   یسر  ی! خب  ستین  یبد  زیچ  کهن یا  ها،نیا

 آن هم که منطق جا، ن یا دین یشما بنش  میتر بود، گفت همه کوچ  نی است. بله، آفر !  

. گرچه  هان یآلودش و اخون   راهنیهم پ نیکه گرگ خورده و ا میدی. چه شده؟ دستی ن وسفی م یدید میبرگشت  ول

  ند؟ یگو شد. درست م یطور ن یواقعاً ا  ول د،یکن شما باور نم

  

در    میرا انداخت   وسف یاول    م،یراستش حسادت کرد  عقوب،ی  یپدر، ا   یکه ا  گفتند م  د یداشتند با  عذر واقع   اگر

را برداشتند بردند،    وسفی  م، یگرفت   ی. ما هم چندتا سۀ تقلبدندیکش  رونیرا ب  وسفی آمدند    انی چاه، آن کاروان

  . میخواه  حاال عذر م
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لَبِق بود، ظاهراً درست بود، تقلب    شان ذهنکه ساخته و پرداختۀ من   اشه یبق   عذر درست بود، ول   نیا بود، 

  .کردند م

  

ا  «زخم مصنوع  نیکرد  آوردند،  بد  عذر  لَبِق» چون  عذِر  وز  عذرخواه  گرگ،  م   ،آوردند،    ن یا  خواهد موالنا 

بالها    نیا  د،یکرد  یها خرابار و سال   دیساخت   ذهنکه من   دیارا به ما نشان بدهد که اگر شما متوجه   عذرخواه

  د، یخودتان را نزن  ذهنسازِ من   ری. ددیرا باز کن   فضا  دیبا   د،یخواه اآلن از خداوند عذر م   د،یرا سر خودتان آورد

  . وسفی برادران  نیمثل هم

  

  بود:  نیا ه یآ نیآمده «کانّاٰ ذَهبناٰ نَستَبِق». ا ه یآ نیعذرِ لَبِق که ا نیخاطر هم به  دیگو م

  

كلَه الذِّىب  «قَالُوا نَا فَاَتاعنْدَ مع فوسنَا يك تَرو تَبِقنَا َنسبنَّا ذَهانَا ابا اا ۖ◌ يمو نْتا نمولَنَا  بِم لَونَّا  وك ينادِقص. «  

تاختن رفته بوديم و يوسف را نزد كاالى خود گذاشته بوديم، گرگ او را خورد. و هر  پدر، ما به اسب   : اى «گفتند
  چند هم كه راست بوييم تو سخن ما را باور ندارى.» 

  ) ١٧  ۀی)، آ١٢( وسف یسورۀ  م،ی(قرآن کر
  

رفته    یرانداز یو ت  ی سوارمسابقۀ اسب  دیگو جاها م  تاختن رفته بوديم»، در بعض : اى پدر، ما به اسب «گفتند

. «و يوسف را نزد كاالى خود گذاشته بوديم، گرگ او را خورد. و هر چند هم كه راست بوييم تو سخن ما  میبود

  را باور ندارى». 

  هم قبول کرد!  عقوبیشما،  دییفرما که راست م البد

  

ا  «صد را  ن  نیهزاران گرگ     یاندازۀ مر  به   ،صد هزاران گرگ را جمع کن   لۀ یمر و ح  دیگو م   ست»،یمر 

   عن ی   ست»،یو تقلب او فاش خواهد شد، صبر کن. «ب  لهیح   ، ذهنعاقبت مر من   دیگو م   ول  شود، نم  ذهنمن 

  .ستیبا

  تر یت

  ن» ی سرگ یِبه بو  هی کردنِ برادرِ دباغ، دباغ را به خُف «معالجه

  

  دباغ را: معالجه کند  دیآ برادر دباغ م حاال

  

  آن جوان  یاز و  رانْدرا م خلق
  آن کسان  نندیعالجش را نب تا

  ) ٢٨٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  به گوشش برد همچون رازگو  سر 
  او نیبر ب زینهاد آن چ پس
  ) ٢٩٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  بود  دهییس سا  نیبه کف، سرگ  کو
  بود  دهیآن د د،یمغِز پل یِدارو
  ) ٢٩١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

مدفوع س   خواست م کهنی ا ی. برانندیکنان، تا عالج او را نبناله  زد مردم را کنار م یطور ن یهم نیبنابرا پس

 ن یا  انهیو مخف   خوانم سرش را برد به گوشش که دارم وِرد م  نی. بنابرانندیبب  خواست بذارد، نم  اش نیرا به ب

  مدفوع س را بو کند.  نیکه ا اش ن یب یدستش را گذاشت رو 

  

  به گوشش برد همچون رازگو  سر 
  او نیبر ب زینهاد آن چ پس
  ) ٢٩٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

بود»، به دستش مدفوع س را   دهییس سا نینماد درد. «کو به کف، سرگ  عن یمدفوع س  ، عنی ز»، یچ  «آن

پر از درد فقط با درد    ذهن  یهامن   عنی.  ریبود» مشخص است د  دهیآن د  د،یمغزِ پل  یِبود و «دارو   دهییسا

  چون از جنس آن هستند.   خورند، تکان م 

  

  گرفت  دنیشد، مرد جنب ساعت
  بد شفت  فسون  نیگفتند: ا خلق

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

  د یبخواند افسون، به گوشِ او دم نیک 
  د ی رس ادشیبود، افسون به فر  مرده

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

  اهل فَساد آن سو بود جنبشِ
  زِنا و غمزه و ابرو بود که
  ) ٢٩۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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خواند،    یعجب وِرد  گفتندم  کردند، که نگاه م   . مردمدنیلحظه گذشت، مرد شروع کرد به جنب  ی  دیگو م

  او نشان داده بود.   فقط مدفوع را گذاشته بود، درد را به  که ! درحالنیآفر

  

 ن یمرده بود! و ا  نیبه گوش او، چون دهانش را گذاشته بود به گوشش. ا  دیِورد خوانْد و دم  نی گفتند بب  مردم

  . دیرس  ادشی ِورد و دعا به فر

  

  دگ یدارند، همان  ذهنهستند، من   ذهنکه اهل من   کسان  عنیکه «جنبشِ اهل فَساد»، اهل فساد    دیگو م  حاال 

  باشد.  ذهنمشخصات من  نی جا هم بود که در آن  بود جهت  ییدارند، درد دارند، سو

  

است داستان    ادتانی  کهنیا  عنیاست، زنا هم    ذهنمن   بیعشوه و فر  زِنا و غمزه و ابرو بود». غمزه: ناز و  «که

  زِناست.    نیرا، با هم هستند، ا ذهنمن  کند م نهیپکه وصل کس  عنیدوز با کفش   یار ی هش وقت  »،«زنِ صوف

  از نظر خدا.  ، قدغن است از نظر زندگ سن یدرست کردن پس از  ذهنمن   عنی

  

  د، یگو آن را نم  کنند  زنا م  ر یمرد و زن با همد  رونیکه در ب  ستین   نیزنا و، زنا منظورش ا  دیگو م  نیبنابرا  پس

  .  میدرست کن  ذهنمن د ینبا یاریعنوان هش ما به  ا ی سالدوازده پس از سن ده  یاریکه هش  کار قدغن  ی

  

  :  کند م یر یگجهیدوباره موالنا نت جانیا در

  

  ستیسود ن حتیکه را مشِ نص   هر 
  ست بد خُو کردن  یِبا بو الجرم 
  ) ٢٩۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  ست حق را زآن نَجس خوانده  مشرکان
  پش زادند از سبق  کاندرونِ

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

  اَبد  ن،یکو زاده است در سرگ   کرم
  خَود  یِبه عنبر، خُو  نگرداندم

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

شی : سرگپگاو و گوسفند و شتر ن  
  منظور ازل است. (مقابل َابد) نجای: در اسبق
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  د ی موالنا نداشته باشد و از آن سود نَبرد، الجرم با  حتیمثل نص   حت،یخوش نص   یکه توجه به بو  هرکس  دیگو م

  درد خو کند.   یبا بو

  

  ن یبه ا  ات؟یاب  نیبه ا  دیتعهد دار  کند؟ شما اثر م   ی شما دارد؟ رو  یبرا   یموالنا سود  حتِی! واقعًا مشِ نص حاال

  در دست طفالن است؟   می تیدر   ی ای شما؟  یارزش دارد برا د؟یگذار آموزش؟ وقت م

  

خداوند َنِجس   نیا  یمشرکان را برا  ،ذهنمن   عن یرا، مشرک، کافر همه    ذهن   یهامن   عنیکافران را    دیگو م

از ابتدا که آمدند    کهن یا  یَنجس هردو درست است، «کاندرونِ پش زادند از سبق». برا  ای خوانده، تلفظ َنِجس  

  ی و خو  ردیگ عنبر خو نم  ی خوش، با بو   یبا بو  ده،یلول  نیکه دائمًا در سرگ  جهان در ذهن بودند. کرم  نیبه ا

  . کند خودش را عوض نم

  

حواست باشد.    ،ی درد عادت کرد  ی به بو  ،ی در ذهن بود  ات زندگ    به ما هشدار بدهد که تو از اول  خواهد م

  .  دیگو م  رید یزها یچ  یاآلن  ول

  

  : دیگو سورۀ توبه م ٢٨  ۀیهست، آ هیآ نینَجس هم مربوط به ا اینَِجس هم  نیا

  

  الَّذِين آمنُوا انَّما الْمشْرِكوَن نَجس فََ يقْربوا الْمسِجدَ الْحرام بعدَ عامهِم هٰذَا … .» ايها  «يا

  ايد، مشركان نجسند و از سالِ بعد نبايد به مسجد الحرام نزدي شوند ….» كسان كه ايمان آورده  «اى

  ) ٢٨ ۀی)، آ٩سورۀ توبه ( م،ی(قرآن کر
  

  ن ی دوم ا  تیب  نیبا توجه به ا  دیقانون را به ما بو  ی   خواهد م   ست،ین  طبق گفتۀ موالنا جسم  ۀیآ  ه،یآ  نیا

  صفحه:

  

  ست حق را زآن نَجس خوانده  مشرکان
  پش زادند از سبق  کاندرونِ

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

  یی تای یبه فضا هانیهستند. ا نجس هان یاند، انرفته  رونیو از ذهن ب اندشده دهییکه درون ذهن زا کسان پس

نم است  مسجدالحرام  نم  ی نزد  توانند که  وارد  ا  توانند بشوند،  از  پاک کنند  را  خودشان  مر    ن یبشوند. 

  .ها دگ یهمان 
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  عنی  جان یدر ا  است. و پش  ذهنمن   یدردها  نی مشخص شد مشرک چه هست، نجس چه است. نجس هم  پس

  را.   نیا میپر از درد. خواند دۀیدرون ذهن همان نیهم

  نثارِ رشِ نور  ینَزد بر و  چون
  چون ُقشور  دلیهمه جسم است، ب او

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

  داد شی زِ رشِ نور، حق قسم ور
  زاد  مرغ نیرسم مصر، سرگ  چوهم

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

   خانگ  سِی نه مرغ خس یل 
دانش و فرزانگ بل مرغ   

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

شدنی : پاشر  
  پوست  : جمع قشر به معن قُشور

  

  

ِشعنی است،  یرش هم کلمۀ جالب  نینور»، ا «ر  نور از طرف زندگ  دنیپاش  ذهنمن   ایما   نیهم یرو  .ما  

   

اش جسم  . اگر نپاشد همه پاشد ما م   یرو   نور زندگ   م ینثاِر رشِ نور»، اگر ما فضا را باز کن  ینَزد بر و  «چون

ُقشور جمع قشر است    جسم است، بدون دلِ واقع   ذهنما. من   میهست  ها، پوست پوست    عنیمانند پوست. 

  .  ذهنمن   عنی  جان،یب

  

. «رسم مصر» چه بوده؟ دیزا مرغ م  نیبه او بدهد، مانند رسم مصر سرگ  نور، خداوند سهم  دنِیپاش نیاز ا اگر

  م یقد  انِیها را مصر مرغ تخم  نیو ا  کردند م   را با هم قاط  زهایچ  نیو مدفوع و پِهِن و ا  ن یسرگ  نیا  میدر زمان قد

مدفوع، از داخل مدفوع    یاز ال   دینیب م   دفعه یو    دادند م   هان یرا به ا  یاشدهم یتنظ  ی گرما  یو    گذاشتند م

  رسم مصر بوده.  نیا رون،یب ندیآ ها دارند مجوجه 

  

ما، مثل    ییبا فضاگشا  فتدی است، اگر نور خداوند ب  نی پر از درد ما که مثل سرگ    ذهنمن   نیکه اگر ا  دیگو م

مدفوع من   دینیب م   ان،ی جوجه درست کردن مصر  ان،یرسم مصر پِهِن و  از داخل  جوجۀ    دفعه ی ما    ذهنکه 

  ما.   یبپاشد رو   نور زندگ د ی! فقط بارونیب د یحضور پر
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است، چون   ذهنکه معادل من  دیگو را م   مرغ معمول  نیهم خانگ  سی . مرغ خس»  خانگ سِ ی«نه مرغ خس  اما

که    عنوان خداوند. مرغ حضور ما، ما به  عن ی  »،زانگ. «بله مرغ دانش و فرندی چدانه م  زند دائمًا نوک م   نیا

  عقل کل را دارد.    دانش خدا را دارد و فرزانگ

  

  :عیسر  تانیبرا خوانم «رشِ نور» م  یاز دفتر اول برا ت یب چند

  

  ها  فشانْد آن نور را بر جان حق،
  ها برداشته دامان مقبِالن

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

  افته ی آن نثارِ نور را او  و
  خدا برتافته  ِری از غ ،یرو
  ) ٧۶١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  نا بده  که را دامانِ عشق   هر 
  شده  بهرهیآن نثارِ نور، ب ز

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

  بخت ی : نمقِبل

  

ها.  بپاشاند، درست است؟ به ما، بر جان   ییلحظه حاضر است نورش را با فضاگشا  نیکه خداوند ا  دیگو م  پس

آن بخشش نور را    نیبنابرا  شوند،  م   رشیآمادۀ پذ  عنی   کنند، هستند دامنشان را باز م  که خوشبخت   ییهاآن

  . گردانندبرم  تابانند، م دهد که ذهن نشان م یز یهرچ عن یخدا  رِ یرا از غ شانیو رو ابند،ی م

  

است.   بهرهی ندارد، از آن نثار نورِ خدا ب   و دامن عشق  کند فضا را باز نم   نا بده»، هرکس  که را دامانِ عشق   «هر

  . بخت ی ن  عنیدرست است؟ مقِبل 

  

  است: ثیهم حد نیضمن ا در

  

  ورِه. فَمن اصابه من ذٰل النُّوِر اهتَدَٰى و من اَخْطَاه ضل.» ظُلْمة فَاَلْقٰ علَيهِم من نُ  خَلَق خَلْقَه ف اله تَعال «انَّ

انی خداوندِ بلند مرتبه، آفر «همانا . هر که را آن نور، دیخود را بر آنان بتابان . پس روشندی افریب یرا در تار دگ
 رود.» به گمراه و هر که را آن نور برنخورد د،یبرخورد به راه راست آ

  ) ثی(حد
  



ۀ  برنامه             Program #946                                              ۹۴۶مشار

  121صفحه: 

بلند مرتبه، آفر  «همانا تار  دگان»یخداوندِ  «را در  انسان  ب  عن ی   د»،یافریب   یمخصوصاً  . «پس  دیافری در ذهن 

. «هر که را آن نور، برخورد به راه  تاباند را به ما م  اش ما روشن  یی. با فضاگشاد»ی خود را بر آنان بتابان   روشن 

  . رود» م  و هر که را آن نور برنخورد به گمراه  د،یراست آ

  

  جا ن یکه ا  ییهاث یتمام حد   عنیاست،    ث یکه همانا، حد  د یگو گفته شده! دارد م  جا ن یا  یجالب  زیچه چ   د ینیبب

که خداوند بلندمرتبه، در مورد ما، انسان را در    د یگوآمده، م   رون یاز دهان حضرت رسول ب  عن ی  م یخوان م

  پوست است.  دگ یاست، پوست است، همان ی . تاردهیآفر ذهن یتار

  

   . مثل «رسم مصر» اگر ما دامن تاباند را م  اش دائمًا روشن   م،یکن درست م  ذهنمن   میرو بعداً که ما م   پس

  . میخور به آن نور برم م،ی فضا را باز کن م،ی باش رندهیپذ م،یداشته باش

   

. دیآ اصابت کند به راه راست م  به هرکس  عنی. هر که را آن نور، برخورد»  دیخود را بر آنان بتابان  روشن  «پس

  . رود م اصابت نکند گمراه   به هرکس عن ی«و هر که را آن نور برنخورد» 

  

. اگر فضا را باز پاشاند او دائماً نورش را م  م،یدرست کرد  ذهنما من   کهنیلحظه پس از ا  نیکه ا  هرکس   عنی

. اآلن  دهد که ذهن نشان م  ستی زیخدا آن چ   رِی. غدیدار خدا برم   رِینور را، چشمتان را از غ   نیا  دیریبپذ  دی کن

  .  میدیرا فهم اش پس معن 

  

  ها». «برداشته دامان   بختان ی ن عنیها»، «مقبِالن» فشانْد آن نور را بر جان «حق،

  

  افته ی نور را او  آن نثارِ و
  خدا برتافته  ِری از غ ،یرو
  ) ٧۶١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  .دهد است که ذهن نشان م  ی زیخدا هرچ  رِیغ

  

 بهره ینشد، فضا را باز نکرد آن نور را نگرفت، «ز آن نثاِر نور، ب  رایپذ  نا بده»، هرکس  که را دامانِ عشق   «هر

  شده». درست است؟ 

  کل است  یِسو هایرا رو جزوها
  با گل است  ی بازرا عشق بلبالن
  ) ٧۶٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  را رنگ از برون و، مرد را  گاو
  درون جو رنگِ سرخ و زرد را از

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

  از خُم صفاست  ین یِهارنگ
  جفاست   اهابۀی ، از سزشتان  رنگِ

  ) ٧۶۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  
  با لجن  ختهی : آبِ آم اهابهی س

  الست است.  یاری عدم تعهد با وفا به هوش نجایآزردن و ستم کردن، مراد از آن در ا : به معن جفا

  

  

خداست.     عنیکل است،    ی سوما به   ی رو  م،یما امتداد خدا هست  م،یکه جزوها، ما جزو هست  د یگو دارد م  پس

. اما  میکن گل م   ا یبا خدا    ی بازلحظه، عشق   نیدر ا  میبشو   از جنس زندگ  م یفضا را باز کن  عنی  م،یاگر بلبل باش

  .میشو م  وانی متأسفانه ح

  

که    داند . انسان م خواهدانسان از درون رنگ سرخ و زرد را م    عنیمرد    رد، یگ رنگ م  رونیگاو از ب  دیگو م 

  خواهد  م   کند نگاه م  رونی به ب  شهی. گاو هم دیآ است که از مرکزش م  خاطر ارتعاشبه  اش ضی و مر  اش سالمت

لحظه. «گاو را رنگ از برون و،    ن یدر اطراف اتفاق ا  کند که فضا را باز م  . انسان: کسذهنبخورد. گاو: من 

  مرد را»، «از درون».  

  

  ی هااست، وفا به اَلَست است. اما رنگ من   یکننده از خُم صفاست، نابسالمت   ی هارنگ   »، ین   یِها«رنگ   بعد

  بدبختان، زشتان، از لجن جفاست.   ،ذهن

  

اَلَست وفا ن   ای   کند لحظه جفا م  نی که در ا  جفا، کس  دینیب م من از جنس    دیگو م  ریعبارت دبه   کند، مبه 

  شخص در لجن جفا است.  نیا بندد، فضا را م  کند،  م  زهیست  ستم،ین  زندگ

  

عنیجفا  لجن  جسم  یاریهش دگ یاست که از همان و دردها باال م  ها مدیآ . چقدر زشت است م د ینیب دیگو  !  

  

همراه با درد    جسم  یار یبد از هش  یهاشده است، اما رنگ گشوده   یکننده از خُم فضاسالمت   ،ی ن  یهارنگ 

  عدم وفا به اَلَست، در ما هست.  عنی ما،   یخاطر جفااست که به

  

  با لجن. خته ی: آبِ آماهابهیس
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  الست است. یار ی عدم تعهد با وفا به هش جان یآزردن و ستم کردن، مراد از آن در ا معن : به جفا

  

اله،   ف ینام آن رنگِ لط صبغَةُ
اله،   ف یآن رنِگ کث یِبو لَعنَةُ

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

  رود م ا یبه در  ایاز در آنچه
  رودجا م همانجا کآمد، آن از

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

  زرو یت یِ ها لی سِر که، س از
  رو  ز یآمتن ما، جانِ عشق وز

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

شده گشوده   یعنوان فضا رنگ وفاست. ما به  نیرنگ خداست، ا  ن یا  دیکن فضا را باز م  که وقت   دیگو دارد م  پس

را دار اله است.    ذهنمن   فیاما رنگ کث   م،یرنگ خدا  دارد به لعنت خدا گرفتار   ذهنمن   هرکس  عنیلَعنَةُ

  .  ردیگبه مرکزش، رنگ خدا را م  آورد خداوند را م کند، که فضا را باز م   و هرکس شود م

  

باران    رود م  شود بخار م  ا ی آب در  دیگو م  زند م  لی. تمث رود م   ای به در  دیای ب  ایکه از در  یز یکه هرچ  دیگو م  بعد

   ذهناآلن کوه من   م،ییآ م  ییتای  ی ا ی. ما هم از درایبه در  گردد دوباره برم  شودم   لیاز سر کوه س  شود، م

  .  ییتای یای در ا ی ییتای  یبه فضا  راست ی رود ما م  زِیآمعشق جانِ  ذهناز سرِ من  میفضا را باز کن م،یدار

  

  رود م ا یبه در  ایاز در آنچه
  رودجا م همانجا کآمد، آن از

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

  ی سوبه  روند  م  زیت  ها لی. از سر کوه سرود جا م . از هرجا آمده به آن رود م   ا یبه در  است یکه از در  یز یهرچ

خودمان،    از تن  یی. ما هم با فضاگشاای به در  رود م  گردد برم  شود م   لیاز سر کوه س   دیآ باران م  د ینیب م  ا، یدر

  ساده.   لیخ  ،ییتای یا یبه در  میرو م م یشو م ز یآمجانِ عشق  کهخودمان، درحال   ذهناز من 

  

  هست:  هیآ نی«صبغَةَ اله» مربوط به ا  پس
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  عابِدُونَ»  لَه وَنحن  ۖ◌  صبغَةً اله من  احسن ومن ۖ◌ اله  «صبغَةَ

  از رنگ خدا بهتر است. ما پرستندگان او هستيم.»  رنگ خداست و رنگ چه کس «اين

  ) ١٣٨ ۀی)، آ٢سوره بقرۀ ( م،ی(قرآن کر
  

  . زهایبا چ   دیشو م   دهیهمان   دیبا خدا، فضا را ببند  دیشو م  دهیهمان  مییبو  یطورنی ا  د،یشما فضا را باز کن  عنی

  

اسمش رنگ   نیا  دیبا خدا فضا را باز کن   دیبشو  دهیاسمش لعنت خداست، و اگر همان   زهایبا چ  دیبشو  دهیهمان 

  .ریبهتر است. ساده است د زیچخداست و رنگ خدا از رنگ همه 

  

  ها شد آفتابِ جان مفتِرق
  ها درونِ روزنِ ابدان در
  ) ١٨۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  است  یخود  ،ینظر در قُرص دار چون
  است شد محجوبِ ابدان، در ش وآنکه

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

  بود وانیدر روح ح تفرقه
  بود  واحد، روح انسان نفسِ
  ) ١٨٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  
  : پراکنده شوندمفترِق

  

  

به    بستگ   تابد مختلف، مثال از پنجره م  ی هااز روزن به اتاق   شود، که آفتاب از باال وارد م   طورن یهم  دیگو م

  . دیآوجود م به  مختلف  یهاشل  ی است در داخل اتاق  روزن چه شل ایپنجره  کهنیا

  

در بدن ما، در هرکدام از ما با   شود هم، آفتاب خدا هم که از روزن ما وارد م  که آفتاب زندگ  دیبو خواهد م

  متفاوت است.  لیما خ   ذهن یهامن   عنی. کند م  دایپ شل  ی توجه به وضع درون ما، 

  

به پنجره دارد، روزن    مختلف است، بستگ  یهاشل  افتد که در داخل اتاق از تابش آفتاب م  ییهاشل  آن

  ها. ها، در بدن  جان . پراکنده شد آفتابِ ستیتفاوت مهم ن نیا دیگو دارد. م
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  ی ها است در اتاق   دیخورش  ی  نیکه ا  ییگو م   ،نگاه کن   دیبه قرص خورش  رونیدر ب  ،شما به خدا نگاه کن   اگر

  مختلف درآمده!  ی هامختلف به شل 

  

. اگر  شود م  دهیمختلف د  صورت ها به است منتها در انسان   زندگ   ی  نیخداست، ا  ی   نیکه ا  دییگو م  بعد

 ی ار ی هش   یهستند، همه    ز یچ   ی که همه    نندیب نگاه کنند م   دیبه آن قرص خورش  ایها برگردند به خدا  انسان

  است».   یخود  ، یهستند. «چون نظر در قُرص دار

  

اتاق   دیخورش   ی   دییگو م   د ینگاه کن  دیخورش  به داخل  در  تاباست  ا  ده، یها  چرا  د  قدرن یپس    ده یمتفاوت 

  ها متفاوت هستند. اتاق کهن یخاطر ابه ! شود؟ م

  

  د یبو فتد،یبه تفرقه ب به ش. و هرکس افتد بشود، م  ذهنمن  د یآلودۀ د  عنیها بشود، محجوب بدن   هرکس

  دیگو م   م، یکن   زهیست   د یبا  م،ی متفاوت   دهد که ذهن نشان م   و سطح   دگیهمان  یهاتفاوت   نیخاطر اکه من با تو به 

  بود».  وان یاست، «تفرقه در روح ح وان یروح ح نیا

  

 رید. در هم مینیب م   زندگ  یرا    ریدهم   میزنده بشو  زندگ  ی مان به  همه   میواحد اگر ما فضا را باز کن  نفس

  بود».  . «نفِس واحد، روح انسانمینیب خدا را م

  

  . می زیست با هم م نیهم یبرا م،ی ما در تفرقه هست همۀ  د ینیب تفرقه. م ،وانی روح ح پس

متفاوت است، شما مراسم ازدواجتان    مانی است که باورها  نیمن ا  یهامن تفاوت دارم با تو، تفاوت   مییگو م

شما واقعاً    د،یدر انحراف هست  لیاست، اصال شما خ   یطور ن یاست، مال ما ا  یطورن یاست، عبادتان ا  یطورنیا

  .  شود م  دهید یطورنیا  م یدر اتاق هست قتکفر است. و  دیکن که شما م ییآن کارها  د،یکن نم  تیرا رعا نید

  

ها متفاوت  است! در اتاق   د یخورش  ی  نیا  مینیب م  می نگاه کن  دیبه قرص خورش  م ییایب  رونیها باز اتاق   وقت

  .شود م دهید

  

مان  همه   م،ی. اگر ما فضا را باز کنشود م   دهیمتفاوت د  م یمختلف دار  یها هم چون ما فکرها بدن   یها اتاق   در

  .رود م  نیتفرقه از ب نیا ری. دم ی نیب خدا م ی . مینیب م دی خورش  ی میفضا را باز کن 

  

  : دیگو م
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  نُوره هِمیحق رش علَ چونکه
  هرگز نگردد نورِ او مفترِق

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

  :ریاست د ثیحد  نیمهم است که کلمۀ «رش» هم دوباره در آن هست و هم  تیب نیا

  

  ظُلْمة فَاَلْقٰ علَيهِم من نُورِه. فَمن اصابه من ذٰل النُّورِ اهتَدَٰى و من اَخْطَاه ضل   «.خَلَق خَلْقَه ف   اله تَعال انَّ

. هر که را آن نور،  دیخود را بر آنان بتابان  . پس روشن د یافریب   یرا در تار  دگان یخداوندِ بلند مرتبه، آفر  «همانا 
  رود.»   و هر که را آن نور برنخورد به گمراه د،یبرخورد به راه راست آ

  ) ثی(حد
  

خود را بر آنان     ها را. «پس روشنانسان    عنی.  دیذهن آفر  »  یرا در تار  دگان یخداوند بلند مرتبه آفر  «همانا 

  رود.»  و هر که را آن نور برنخورد به گمراه  د،ی. هر که را آن نور، برخورد به راه راست آدیبتابان

  

  د، ینور را واقعًا تجربه کن   دنیپاش  نیا  د، یاگر شما فضا را باز کن   عن یها،  بر آن  دی که حق نورش را پاش   چون

  . ریفترق نخواهد شد دنور شما م صورتنیدرا

  

به ذهن. در غزل هم   رود نم ریآزاد بشود د اشی ار یاو و هش یکه فضا را باز کند نور خداوند بپاشد رو  هرکس

  .افتد نم یساز برگردد به ذهن دوباره به سبب رونیب دیایگفت اگر ب میداشت

  

شد که گزمه، آن داروغه دنبالش    حوادث بد وارد باغ   دراثر  که درواقع عاشق  دیدان آن، م  یِر یگجهینت  نیا

به او گرفت،   ییرادهایجاست! و آن معشوق اآن   گشته معشوق را که دنبالش م   دیشد د  باغ  ی. وارد  کرد م

  به عاشق. 

  

  :دیگو . م دیگو را دوباره معشوق به عاشق م رادیخداوند است به ما. دوباره ا  یرادها یا رادها،یا نیا

   ته  ،یکز آن نور ،بِدآن مان  تو
   نه م ید یبر پل نیب زآنکه

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

  فراقت زرد شد رخسار و رو  از
  ناپخته تو وۀیم ،یزرد   برِگ

  ) ٣٠٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  و دودفام  اهیز آتش شد س  ید
از سخت گوشت است خام مانده نیچن  

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

«رشِ نور» اگر  نیکه ا دیگو . م دیگو خداوند هم به ما م  ایموالنا  د،یگو آن معشوق به عاشقش م  نیبنابرا پس

  رون، یب  دیآ زار ذهن جوجه ملجن  نی. از ارونیب  دیآاز آن م   مثل رسم مصر، جوجۀ فرزانگ  فتدیبه انسان ب

  حضور ما.    عنی. جوجۀ فرزانگ

  

 ، هست  از آن «رشِ نور» ته دیآنظر م. به کن تو درست کار م دیآ نظر نمکه به دیگو معشوق به عاشق م  ول

  . نه درد م عن ی ،ی د یتو به پل ن یب کهنیا یبرا

  

.  یوقت ندار   رید  عنی.  دهیتو نرس   وۀیها زرد شده هنوز م زرد شده. برگ   تیرخسارت و رو  یبس جدا ماند  از

  شد و دود گرفت.  اهیبدنت از آتش س  عنی تید

  

بدن ما.    عن ی  ی. دشود م  ضی مر  شود، خراب م   ،ذهندر افسانۀ من   میافت م   شود، م   ریکه بدن ما پ  دینیب م

  است. روح تو از بس سخت است خام مانده، نپخته   عنیو دود، دودفام شد. گوشت  اهی «ز آتش» از آتش درد س

  . دیگو خداوند به ما م  ای دیگو موالنا به ما م د؟یگو م . چه کس میدی نرس م،ینپخت ما

  

عاشق به معشوق    نیا  بود، چون وقت  یادبیاول از ب  رادها یا  نیهم گرفته بود. ا  رید  یرادها یکه ا  دینیب م  و

. گفت  زد خودش را به او م  یهاداشت حرف   رد،یعقل خودش را بذارد کنار و عقل او را ب  کهنیا  یجا به   دیرس

  : تعاشق گف . ولیادبی و معشوق گفت ب هان یو ا می کن ی بازعشق

  

  او: گر اَبلَهم من در ادب  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 سرسختلُّد
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بار   ر یز ی ما تا حدود  عنیبار رفت،  ر یز ی عاشق تا حدود  را به او گرفته بود قبال. ول یادبی ب رادیرا، ا رادیا نیا

  وجهد کار ما حرف ندارد. در وفا و طلب و کوشش، جِدّ  ول م،یادبی که آقا بله در بارگاه خداوند ما ب میرو م

  

لُدّ  یکه ندار  دان را خودت م  هی بق  م،یدی که ادب شما را که د  دیگو خداوند به ما م   ا ی  معشوق  دشمن     عنی. 

  سرسخت خود.  

  

برا  بعد و،    کهن یا  یدوباره  ندارد  وفا  ندارد    نیا   عن یثابت کند  وفا  ندار  عنیعاشق  وفا  وجهد هم ّ و جِد   میما 

  را کرد:   یریگجه ینت نیرا آورد. و در آخرش ا قصۀ زن صوف م، یکن نم

  

  را بِدآن گفتم که تا  تیحا نیا
  چو رسوا شد خطا   ،کم باف الف

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

  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، زمستَزاد

  

  

ادعا    ادعا بود، ه  گفت چه ماش هرو همه   کرد به صوف  انتیخ   میدان که م  ،بعد از گفتن داستان زن صوف  پس

هم کوششتان را    ر، یبه الست د  می که ما وفا ندار  د ینیب م   م، یدیرا د  ت یکه حاال هم وفا  دیگو . م کرد م  اد ی را ز

  . میدید

  

   عن یمستَزاد»    ی «به دعو  ، کن اش به ادعا اضافه مهمه    اشتباهت را درست کن  کوشش کن   کهن یا  ی جابه   که

م م   ییگو هرچه که  صبر  هم که  همه   عنوانبه  کنم من  تو  ادعاها خدا،  به  م  ات ذهنمن  یاش  .  کن اضافه 

  . دیگو م ا . خداوند به ممیدیرا هم د  تانی اجتهاد و اعتقاد و وفا صورتنیدرا

  

  ی ابوده نیتو خا زِن صوف  چون
شوده دامر اندر دغَا بی ام  

  ) ٢١٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   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 مفتزن گ  

  

  

تو    مانند زن صوف   دیگوخداوند هم به ما م   دیگو خداوند، معشوق به عاشقش م  ای آن معشوق    دیگو ما م  به

  .  یادام مر را گشوده دهیبه من. در درون ذهن همان خائن هست

  

  ، کش خجالت نم  چیمن که خدا هستم، از من ه  ،کشخجالت م   ،را ناشسته و حراف   شیکه رو  ذهناز هر من   که

  ! درست است؟  کن همه کار م

  

  معشوق به عاشقش:  نیهم قبال گرفته بود، ا رادیا نیا و

  

  از وِصال  شیدانستمت پ هم من
  بدخصال  نی ول  ، یینکورو که

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

  از لقا  شیدانستمت پ هم من
  اندر شَقا  راسخ  زه،ی ست کز 

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

  چشمم سرخ باشد در عمش  چونکه
  نمش یز آن درد، گر کم ب دانَمش

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

  و شقاوت : بدبخت شَقا
  .یمار ی اش از چشم به جهت ب شدن دائم یجار ،یینای : ضعف بعمش

  

  

  ت ی هااما خصلت   وستیتو ن  ی که رو   دانستم به وصال برسد، من م  که ن یرا گرفته بود که قبل از ا  رادیا  ن یا  دوباره

  . د یگو بد است. دارد به ما م
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  زه یاز ست  زه»ی. «کز ستقدم هستثابت   اریبس  زهی تو در ست  ، ن یبه لقاح من را بب  کهن یکه قبل از ا  دانستم م   من

. که به داستان امروز  میکن رها نم  م، یقدمثابت   ماست که در بدبخت  ب یهم ع  نی. اقدم هستثابت  در بدبخت

  هم مربوط بود. 

  

  ند یب چشمم درست نم  نیکه ا  نمی اگر نب  عن ی  نم، ی«عمش» چشمم سرخ باشد و چشمم را نب  یمار ی در ب  دیگو م  اگر

درد   قیشده، از طر  ضی است. چشم ما هم، چشم عدم ما مر  ضی چشمم مر  نیکه ا  فهمم م کند چون درد م  ول

  .  ندیب م  دگیو همان

  

  آخر است:  تیدو ب نیا

  

  دادم در فراق  سالت جوش  هشت
  و نفاق  تیذره خام ینشد  کم

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

  بسته کز سقام تو سنگّ غورۀ
  و، تو خام  زندیاکنون مو هاغوره

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

ّسفت و سخت، کال بستهسنگ :  
  یماری : بسقام

  

  

خداوند   ،د یگو هشت سال تو را من جوش دادم، آن معشوق به عاشق م دیگو . مدی گو هشت سال اول را م نیا

جدا    ، از من خبر نداشت  که ام درحالتو کار کرده   یام، روصفر تا هشت سال جوشت داده   ۀیاز ثان  دیگو به ما م

  و نفاق تو کم نشد.   خام  نیاما ا ،یبود

  

  ی ماری بسته کز سقام»، که از سقام، از ب. «غورۀ تو سنگ  دگ یهمان یماریسفت شده از ب غورۀ تو مثل سنگ  نیا

نم  ،دگ یهمان  مثل سنگ سفت شده  تو  م   خواهد غورۀ  عاشقش  به  معشوق  ما    د،یگوبرسد.  به  هم  خداوند 

  . دیگو م

  

که    دیبو  خواهد م   عنی.  اما تو خام هست  دند،ی ها کشمش شدند رساز غوره   لی خ   زند»، یاکنون مو  ها«غوره 

  است.   مروزی است در اول داستان هم بود، ن مروزین
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  . یاهنوز خام مانده یکه به درد عادت کرد یتو   شدند ول  زیمو ها لیشد، خ   زیشد، حافظ مو زیمو موالنا

  

  . میکن جا بسنده م   نیهم به

  

  �💠💠�پایان بخش چهارم �💠💠�


