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  2صفحه: 

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانی(مولوی، د
  

 خوش است چشم تو وآن رخ گلفشانِ تو  سخت

 دال؟ راست بو به جانِ تو   یاچه خورده دوش

 

 است نام تو، پرشر است دام تو گر فتنه

 طرب است جام تو، با نم است نانِ تو با

 

 فهم کند که سرخوش  ندتیاگر بب مرده

 فاش کند نهانِ تو که م ؟نهان کن چند

 

 از دلِ پرفغانِ من  زندکباب م  یِبو

 از دم و از فغانِ تو  زندشراب م  یِبو

 

 بو، ور نه بِِهل مرا که تا  ایخدا ب بهِر

 بردهم از زبانِ تو یبیدو سخن به نا ی

 

 جمله شاهدان مات شد و کساد شد  یخوب

 تو  کرانِیب یخوب  یابنمود ذره چون

 

 چشم کس   دیچشم ما آنچه ند دیبد باز

 و سرگرانِ تو  خودی ما ب  ِریپ دی رس باز

 

 : عقل تو کو؟ چه شد تو را؟مییبو نفس  هر 

 نماند بنده را در غم و امتحانِ تو عقل

 

 بارم اش بر درت یچو ابِر د  یسحر هر 

 اش ز آستانِ تو   نیکنم به آست پاک

 

 آسمان شوم  یِو مغرب ار روم، ور سو مشرق

 تا نرسد نشانِ تو   نشاِن زندگ  ستین

 

 بدم  یبدم، صاحبِ منبر یکشور  زاهدِ

 زنانِ تو قضا دلِ مرا عاشق و کف  کرد
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  3صفحه: 

 امنخورده حق خدا  انیجهان نیا م از

 از گمانِ تو فمیخا شوم،خراب م سخت

 

 از سرم  ختیاز دلم، عقل گر  دیپر  صبر 

 تو  امانیب به کجا کشَد مرا مست تا

 

 استخوانِ من کنَدعشق تو م اهیس ِریش

 ضمانِ تو؟  ن یپس چه شد ا ،یتو ضمانِ من بد  ن

 

 ن یبازگو بهِر خدا به شمسِ د ز یتبر  یا

 دو جهان حسد برد بر شرفِ جهانِ تو نیکا

 
 سرگران: مست، سرخوش 

 حق خدا: به حق خدا، خدا را 

 : ترسان فیخا
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  4صفحه: 

  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٢١۵٢ ۀگنج حضور امروز را با غزل شمار ۀ برنام پرسسالم و احوال  با

  

  خوش است چشم تو وآن رخ گلفشانِ تو  سخت
  دال؟ راست بو به جانِ تو   یاچه خورده دوش

  

  است نام تو، پرشر است دام تو گر فتنه
  طرب است جام تو، با نم است نانِ تو با

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

که     وقت  ؟ . کچشم معشوق، چشم زندگ   عنی است. «چشم تو»،    آوری شاد   اریبس  عن یخوش است»،    «سخت

آن چشم    قیاز طر  صورت عدم و من وقتدر مرکز من به   دیآ خداوند م  ای   زندگ  وقت  شود، چشم من، چشم او م

  است.  آوری شاد  ار ی بس رونیاز درون و ب دنیجور د  نیا نم،یب م

   

  آور ی و سخت شاد   نمیب چشم تو م  ایچشم عدم    نیمن با ا  خوش است چشم تو وآن رخ گلفشانِ تو»، وقت   «سخت

ا اش گل . همه باستی ز  کنمهم هرچه خلق م   باستیهم درونم ز  عنیهم گلفشان است،    میرو  د،ید  نیاست 

  .  کنم خلق م  ییبایاش زهمه  فشانم، م

  

   عن یاََلست باشد،    تواند م  شبید  دیدان لحظه باشد، م  نیا  تواند م  شبید  شب،ید  دیگو م  اشبه دل اصل  پس

را دل    ذهنمن   ن یکه ا  دینیب م  نیدال؟» پس بنابرا  یا«دوش چه خورده  ؟ یچه خورد   یجدا شد    از زندگ  وقت

  ؟ ی چه دار  نهادتدر  ،یکه تو چه در چنته دار  دیگوم اش . به دل اصلداند نم

  

را که    آن   ،ی را که خورد  که تو آن  دیگوم  اش دال؟ راست بو به جاِن تو»، به دل اصل  یاچه خورده   «دوش

 م ی نیب که م  یطور نیکه ما ا  شود با جان خودت. پس معلوم م   ای  دهد است، آن را بو. به جانش قسم م   ق یحق

  .  ستیدرست ن دید نیا ، ذهنصورت من و با ذهنمان به با چشم حس

      
 ١شل   (دایره عدم اولیه) ٠شل    (دایره عدم) ٢شل   ها)(دایره همانیدگ
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  5صفحه: 

جهان،    ن یکه قبل از ورود به ا  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    دین یب ها کامال مشخص است. مشل   نیموضوع با ا  نیا  و

بوده،    دنید  بایو ذات ما از جنس ز  میمرکزمان عدم بوده، ما از جنس خداوند بود  مرکزمان عدم است و وقت

  . یکه چه خورد   اوریب ادت ی که   دیگو به ما م نیبوده و آرامش بوده. پس بنابرا یبوده و شاد ییبایز

  

، ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    میجهان شد  ن یوارد ا   وقت  نیخوش است چشم تو وآن رخ گلفشانِ تو» پس بنابرا  «سخت

مثل    میجامعه، تجسم کرد  ای پدر و مادرمان    یهاما مهم است براساس گفته   یبقا  ی مهم را که برا  یزها یچ  نیا

  م، یصورت فکر درآوردرا به  هان یمختلف، ا  یمثال پول، مثل همسر، مثل فرزند و مثل مقام، مثل کار و باورها

حس وجود    هانیبه ا  میآمد  م،یذات خالق دار  م،یما از جنس امتداد خدا هست  کهنیو با توجه به ا  میمفهوم درآورد

  . میشد ده یهمان هان یبا ا مییگو  اصطالحًا م م،یکرد قیتزر

   

همان    نیع   ،زندگ  عنی، همان  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    عنیهمان،    نیهمان را درست کردن. ع  نیع  عن ی  دنیهمان 

که اآلن    ن یکه ا  است در حالت  اول   نیع   نیا  م،یکن درست م  ی دیجد  زیکه چ   میما فکر کرد  عنیرا درست کردن  

   ذهنمن   ی وجود خواهد آمد،  و از حرکت فکر در ذهن ما به   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  ما    میکن درست م  میدار

  .  دیآ وجود مبه  یینمایس  لمیفکرها مثل ف رییاست که از تغ یمن فکر   یاست، 

  

(دایره   ٠[شل  از مرکز عدم  م،ی گرفت م  و قدرت را از خود زندگ  ت یو هدا ت یآن موقع ابتدا ما عقل و حس امن بعد

ما عوض   دیما پس د  دید  نکی شدند ع  هانی، اها)](دایره همانیدگ   ١[شل    زهایچ  نیبا ا  میشد  دهیهمان   . وقتعدم اولیه)]

  وقت  کهنیا  ی. برااستجهان زشت    ،ذهنمن   دید  عنیها است،  از انسان   لیخ  دیکه اآلن د  دید  نیشد. حاال با ا

  ا یرا    ما زندگ   کهنیا  ی. براشود م  دهید  ریجور د  ی جهان    م،ینیب م   زهایچ  نیا  نک یو با ع  میشو م  دهیهمان 

  ن یا  ی . پس از حرکت فکر در رومیشو جسم م   م،ینیب بله جسم را م   م،ینیب ها نمانسان   ای   زهایخدا را در چ

درواقع   د ید  نیاست و ا  ها دگ یهمان  نیا  د یدارد که د  ید ید  ی که آن    دیآ وجود مبه   ذهن   ر یتصو  ی   زهایچ

  . دیآوجود م و درد به   زشت  کندو کار م  کند است، دردآور است و هرچه فکر م  نیدردب

  

و قدرت را از    ت یو هدا  تی ما عوض شده، عقل، حس امن  د ید  نکیکه اآلن که مرکز ما عوض شده، ع   دینیب م

کم شده،    مانی زهایچ  عنی  شود، ما کم م   تیحس امن  . وقت میرا دار  زهایو درواقع عقل چ  میریگ م  زهایچ  نیا

  است و سطح  مصنوع ت،ی امن  یهاجور حس  نیو ا شود م  ادی ز تمانی حس امن شود، م ادی ز مانیزهایچ  وقت

نشان   دهیهمان  یکه فکرها   یز یچ ها، دگ یهمان   نیدست هم   افتد ما م   ت ی. هداکندم   ریی فوراً تغ  دینیب است. م

  . زهایچ  نیما مثل خشم و ترس و ا  یمخصوصاً دردها دهد، م
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  6صفحه: 

  

ما دست خداوند    تیپس هدا  م یرو م  عمل خاص  ای   فکر خاص   یسمت  به   م،یشو م   ن یما خشم  دینیب م

. ها)] (دایره همانیدگ   ١[شل    زهایچ  نیاآلن افتاده دست ا  ، ول(دایره عدم اولیه)]   ٠[شل  قبال دست خداوند بود    ر،ید  ستین

  م، یباش  داشته   ادی را ز  زهایچ  نیدارد. اگر ا  زها یچ   نیبه ا   است، بستگ  است و پوشال   و قدرت ما هم که مصنوع 

. کند م  رییو قدرت ما هم تغ میهست  قدرتی ب میکن فکر م م،یاگر نداشته باش  ول م یقدرتمند هست  میکن فکر م

  .  می گرفتم   قبال قدرت را هم از زندگ

  

  د ی. باخورد درد انسان نمبه   د،ید  نیاست. ا   موقت  د،ی د  نیناقص است. ا  د،ید  نیکه ا   ندیگو عرفا به ما م  اما

  ی برا  م،ینیب چشم که ما اآلن با آن م  نی. پس سخت بد است ادیگو که در غزل م  میبرس  ی رید  د ید  یبه  

از    کنند م   شنهاد ی. پس عرفا پمیده ران درد میبه خودمان و د  م، ی کن م   ما دردفشان  ، گلفشان  ی جابه   کهنیا

م ما  که  موالنا  عدم کن  می توان جمله  را  مرکزمان  عدم)]  ٢[شل    میدوباره  ا(دایره  با   نیا  ارانه،یدفعه هش  نی،  کار 

  .  ردیگ لحظه صورت م نیدر اطراف اتفاق ا ییفضاگشا

  

که   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    در شل قبل  دهد که ذهن ما نشان م  یز یکه آن چ  میده م  ادیما به خودمان    درواقع

هم    میدان در اطرافش. م   میکن   یی فضاگشا  میتوان بله ما م   ست،یلحظه مهم ن   نیاست، در ا  یجد    لیما خ   یبرا

  د ینیب م   ماند، م   رونیب  یفضا   نی، مثل ا(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  فضاگشاست    میما که از اول با آن آمد  جنس اصل

که تا بادکنک را در خودش    شود فضا باز م   د،یکن داخل آن، مثل بادکنک را که باد م  دیآ که م  یز یکه هرچ

هم   ما  جنس  یجا بدهد،  نشان ممیدار   همچو  ما  هرچه که ذهن   . م  دهد منتها    م، یکن   ییفضاگشا  می توان

  رفته.    ادمانی  ییفضاگشا

  

که ذهن    ی زیآن چ   کهن یو با دانستن ا ییبا فضاگشا   عنی ،  (دایره عدم)] ٢[شل  عدم کردن مرکزمان   ارانه یبا هش  اآلن

  ی عقل بهتر    ی. ما فوراً  شود عدم م  ارانهی مرکز ما باشد، دوباره مرکز ما هش  دیو نبا  ستیمهم ن   دهد نشان م

.  م یریگ خدا م  ای  را دوباره از زندگ  تی ن. حس امکندکه عقل کل است، تمام کائنات را اداره م   میکن م  دایپ

  ن یمرکز ما عدم است و قدرت خدا پشتمان است. قدرت افکان،  دست قضا و کن   افتد ما م  تیهدا  طورن یهم

  لحظه پشتمان است.  

  

اها)] (دایره همانیدگ   ١[شل    میداشت  ذهنکه ما من   که شل قبل  میشو بعد متوجه م   و کار    یدر زمان مجاز   نی، 

مرکز ما عدم    وقت  هم دارد، ول  یزمان مجاز   یاست، مجاز است و    ذهن   ریتصو  ی .  ندهیگذشته و آ  کند، م

  .ستلحظه ا ن یا شهیلحظه. هم  نیبه ا مییآ و ما م شود م  قیزمان، حق  (دایره عدم)] ٢[شل   شود م
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  7صفحه: 

  

  اول را به ما معن  تیاست و چشم ما هم هست، درواقع ب  زندگ  ایچشم که چشم خود خداوند است    نیا  پس

  شود،  فضا باز م  واشیواشی   دینیب گلفشانِ تو». و «دوش» که اآلن م «سخت خوش است چشم تو وآن رخ    کند م

چه خورده   (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  جهان    نیکه قبل از ورود به ا  افتد م  ادمانی  واشیواش ی  شود، مرکز ما عدم م 

را، آرامش را،    یشاد را، عشق را،    بایز  یزهایتمام آن چ  م،یبود  ی  م،یدرواقع متحد با خداوند بود  . وقتمیبود

  .(دایره عدم)] ٢[شل   دیآ م  ادمانی واشیواشی. اآلن میما در ذاتمان دار

  

فضا را    ر ید  عن یاست. «راست بو»    دل هم دل من است هم دل زندگ   نیدال؟» پس ا  یاچه خورده   «دوش

  ن ی به شما نشان بدهم، ا  یز یچ    ی  جان یمن ا  دیجان را نگه دار، با آن بو. و درواقع اجازه بده  نینبند، هم 

  که  دیگو  جالب است م ل یخ تیب

  

  را ذره نمود  شیخو یآفتاب
  خود را برگشود  یِ اندک اندک، رو و

  ) ١٣٩۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

به  ای   زندگ  عنی کوچ کرده  را  ما خودش  در  با منخداوند  ما  اگر  و  ذره  نکن   مان ذهنصورت    م، یدخالت 

  جا ن یدر ا  دیدخالت را اآلن با  نی. پس ما کمتر کند خود را باز م  یرو   کند،  در ما خودش را باز م  واشیواشی

  . میبن (دایره عدم)] ٢[شل  

  

خودش را زنده    واشیواشیدر ما   تا زندگ  میتماشاگر باش  یفقط    میتوان ما م  م،ی کن مرکزمان را عدم م  وقت

 د یما و د   ذهنمن   نیا  ی است ورا  یبرتر   یروین  ی   ،ذهن صورت من به   می ستیکه ما ن   میکن کند. پس توجه م

   ذهن من   نیا  م،یساخت   ذهنمن   می ما که آمد  یجورخرد دارد و هم بلد است. بلد است که چه   دیما که هم د  ذهن

با   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    ذهنمن   نیجا آزاد کند. هرچه ما در ااز آن   میکند و خودش را که ما هست   را متالش 

اافتد کار عقب م  نیا  م،ی کن دخالت م  شتریب  ذهنمن   یفکرها    ا ی   زندگ   میگذار که نم  میما هست   نی. درواقع 

  از مرکز ما طلوع کند. دیگو آخر غزل م تیکه ب  طورن یهم  د،یصورت خورشخداوند به 

   

که   ، وقت(دایره عدم)]  ٢[شل    افتد اتفاق م  نیا  که «سخت خوش است چشم تو» ک  میشو اآلن ما متوجه م   پس

لحظه است قبل   نیاتفاق ا  رشیپذ  م، ی . تسلمیشو م میتسل  ا ی  م یکن م  یی ما فضاگشا عن ی  شود،  مرکز ما عدم م

به عدم   لیتبد  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  که دوباره مرکز ما را از جسم    دوشرطیاز قضاوت و رفتن به ذهن بدون ق

  . (دایره عدم)] ٢[شل   کند م
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  8صفحه: 

  

گلفشان    ن،یاست ا  که عجب چشم  میشو و ما متوجه م   شود چشم عدم ما باز م   شود،  مرکز ما عدم م  وقت

  . کند م  در ما تجل کند، آن را دارد فاش م  م،یرا که ما خورده بود یز یهست! و آن چ

  

  است نام تو، پرشر است دام تو گر فتنه
  طرب است جام تو، بانم است نانِ تو با

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  جا نی. اها)](دایره همانیدگ   ١[شل    دهد که شل نشان م  نیهم   عنیگر است  گر است نام تو». فتنه : «فتنه دیگو م  بعد

را کنترل   زیچساختم، همه   پارک ذهن   یمن    گذرد، مختلف از آن م  یاست، فکرها  دگیمرکز من پر از همان

. نام  نام معشوق، نام خدا، نام زندگ  عن ینام تو  برم،نام تو را م  با ذهنم، ترس دارم، خشم دارم. وقت کنم م

  ا ی فتنه    شود،  مرکزم عدم م  کنم،  فضا را باز م  کهن ی. هم(دایره عدم)]  ٢[شل    کنم فضا را باز م   عنی  برم، تو را م 

با   یی فضاگشا  عنی، در ذهنم که مرکزم هست. پس «نام تو»، ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  مرکزم    نیدر ا افتد آشوب م 

 افتد  پس آشوب م  کنم، م  ییمن فضاگشا دیآ نه، نام تو که م ، م خدا، زندگیفقط بو کهنینام تو، نام تو نه ا

  مرکز من.   نیدر ا

  

به دام تو، به دام خداوند، به دام    افتم ، م(دایره عدم)]  ٢[شل    کنم من فضا را که باز م   عن یاست دام تو»،    «پرشر

  است!  یاست، چقدر پر از شاد  نیریچقدر ش  نیو ا  زندگ

  

  آور ی . چقدر شاد ده م  تو به من م   کنم،  و فضا را باز م  شود مرکزم عدم م   است جام تو»، وقت   «باطرب 

  شود،  م  دیتول  رونیدر ب  نان  یشده و مرکز عدم  گشوده  یفضا   نیاز ا  عنی! «بانم است نانِ تو»،  م  نیاست ا

درد    عنی!  رونیدر ب  آورم وجود ممن به  ی طور ن یکه ا  یز ینان، چ   نیچقدر نم دارد ا  کنم،  خلق م  یز یچ  ی

    د؟یکن بخش است. توجه مدارد، آرامش دارد، لذت  یاش شادندارد، همه 

   

  را ذره نمود  شیخو یآفتاب
  خود را برگشود  یِ اندک اندک، رو و

  ) ١٣٩۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

   متالش  دیبا  نیموقت است، ا  نیا  ،ذهنعنوان من به  م یکن که اول ما خلق م   یزیچ  نیکه ا  میمتوجه شد  پس

  ن ی و خودش هم از ب  سازدرا در ما م  ذهنمن  دیآ است، م می عظ یرو ین یاست،  یآفتاب یبشود. درواقع 

  سه یو خودم را مقا  ترسم از دستم رفت، م  نیرا ندارم، ا  نیکه ا  میدار  ذهنمن   نشی ب  همهنیما ا  کهنی. ابرد م
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  اورم یها را بکه آن   کنم م  جادیا  رانیدر کار د  یخرابار   ای  کنم م  جادیو درد ا  کنمحسادت م   ران،یبا د  کنم م

  . درست است؟ ستیدرست ن  دید  نیاست، ا  ذهنمن   دید  هان یهستم، ا  سهیخودم بروم باال و مرتب در مقا  ن،ییپا

  

  طور ن یما اآلن؟ و هم   میدار  مهم است که چه چشم  لیاست خ   د»ی«د   ی  د،یکن اگر توجه م  هات یب  نیدر ا  خُب

  م؟ یهست   که ما چه کس میرا ما داشته باش  ی اریهش نیا  شه یهم م،یخوان که م  اتیاب ن یبه غزل و ا د یکن توجه م

ها  جسم   دید  ن یا  کند،  م  تی دارد فعال  یطور ن یکه ا   هنذمن   ن یکه ا  م یرا بدان  نی. حداقل امیستین  ذهنمن   نیما ا

که در   ییهاواژه  یۀ خواند و بق می خواه د»یبه «دراجع  ییهات یکار ب نیا نییتب یبرا ست،یدرست ن دید نیاست، ا

  کار برده شد. به  جانیا

  

  بخشد رخ تو خرمن گل م گلفشانِ
  م؟یبهار و گل گلون باش چه موقوفِ ما

  ) ١۶۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   

  ی اد ی ز  ی هایی بایما هم هست، ز  یکه رو   کند را م  شیرو    زندگ  شود،  مرکز ما عدم م  که اآلن وقت   دیدید  پس

درختان   نیا . حت میست ین رونیب ی زهایچ  یها ییبایما موقوف ز نی. و بنابرابخشد«خرمن گل» م   شود، خلق م

  م یتوان شده در جهان م گشوده  یمرکز عدم، با فضا  اببخشند که ما ببه ما    توانند نم  ییبایز  قدرنیها، او گل

  . میخلق کن 

  

  : میبارها خواند م،یخوان را م  تیب نیدام تو پر از شر است. ا گفت. م میجا «دام» داشتدر آن  و

  

  کن بر دام مزد  میرا تسل شیخو
  بدُزد  یز یز خود چ ی از خود ب وآنگه

  ) ١۵٠٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

مزد» هم  پس  است. همگشوده   یفضا   نی«دام م   میشو م  میتسل  کهن یشده  باز   شود، و مرکز ما عدم  را  فضا 

و    د ییتأ  رون یو از ب  م یاست، نه فضا را ببند   مزد اصل  نی ا  م، یریگ م  «دام مزد» ماست که از زندگ   نیا  م، یکن م

  . میریرا ب  ذهنتوجه و نعمت من 
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خاموش    ای است    هوشیب   ذهنمن   ن یمرکز ما عدم است، ا  بر دام مزد و وقت   میکن  م  میخودمان را تسل   پس

  ی که چرا اآلن گفت دام تو پر از شر است، برا   دیدانو شما م   دیدان را م  هانی. امیکن از آن م  یزیاست، چ 

  .شوم م  لیتبد کنم، از خودم م  یزیمن چ   شود، مرکزم عدم م افتم، به دام تو م  وقت کهنیا

  

وقت   ذهنمال من    یدام است    دوتا تغ   است،  من   کنند، م  رییمرتب فکرها  ا  م،یساز م  ذهنما    ن یدر دام 

  دهد،  که ذهنمان نشان م  ی زیبه آن چ  میده نم   تیو اهم  میکن فضا را باز م   . وقتمی هست  ذهنجهان، در دام من 

  مزد است.  د یدان دام م ، . دام زندگبه دام خدا، دام زندگ میافت م

  

  : می را هم داشت تیب نیا و

  

  ذَره نهان  ی در  یآفتاب
  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان

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

ا  م، یآفتاب هست    یما    عنی با من می جسم نهان هست  نیدر  اگر دخالت  باز    نیا   زندگ  م،ینکن  ذهن.  را  ذره 

  . دیگو را م ن یآخر غزل هم هم تیو ب  میشو ذهن متولد م نیاز درون ا تیو ابد تی نهایصورت بما به  کند، م

  

بهتر هست.    م،ی ما دخالت نکن  تیدر کار معنو  ذهنکه هرچه کمتر با من   دیشو شما متوجه م  اتیاب  نیطول ا  در

خودش را در ما آشار    واشیواش یاست،    زندگ  تیاست، ابد  زندگ تینهایاست، ب  آفتاب که خود زندگ   نیا

  :  دیگو باشد م ادتانی. بله، م یاگر ما دخالت نکن کند، م

  

  است، خامش، کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش  یپ کوشمهم من

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

کار را بنم. «تو موش»،   نیا  توانم و خودم م  د،یگو م  زندگ   کنم صبح است و من دارم از مرکز تو طلوع م  پس

  : تیب نیا طورنی . و همیانداز درواقع کار من را عقب م کوش هرچه م

  

  ؟ید یز جمالِ خود چه د  ،یدی هنوز ناپد تو
  یی ز دروِن خود برآ  یچو آفتاب  یسحر 

  ) ٢٨۴٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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که آفتاب    م یهست  صبح   ه یتا حاال. درست شب  م یدیند  یزی چ  مان از جمال اصل   ، ذهندر من   می هست  د یما ناپد  پس

م  طلوع  دارد  آن  نکن   شود در  دخالت  اگر  من   میو  م  ی زودبه   ، ذهنبا  باال  مرکزمان  چه؟  به   م، ییآ از  صورت 

  صورت آفتاب. و به

  

  گوشت و پوست  است، باق  دید آدم
  اوست ز یاست آن چ ده ی چشمش د هرچه

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

. پس  زندگ  شود م  ند،یعدم بب  دی. اگر با دذهنمن  شود م  ندی بب  دگیاست. اگر با همان  دیهمان د  آدم  پس

مرکزمان ما از آن    دیآ که م  یز یاوست». هرچ  زی«آن چ   د؟ یکن است، آن است. توجه م  دهیکه چشمش د  یز یهرچ

  .دیدان را م هان ی. امیشو جنس م

  

  : تیدو ب نیا و

  

  ی و ِریشو، مشو از غ یاز و شاد
  ی بهارست و دگرها، ماه د او

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

  اوست، استدراج توست ِریچه غ  هر 
  تخت و مل توست و تاج توست گرچه

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

  گفت،  اول چه م   تیباشد ب  ادمانیمرکزتان.    دیآصورت عدم مبشو که به  شاد از زندگ  عنیشو»،    یاز و   «شاد

  .نی تو» پس با چشم او بب  «سخت خوش است چشم گفت م

  

  دن یپس د  » ی. «او بهارست و دگرها، ماه د هاست دگی همان  ۀهم  ،یو   رِ ی. غ»ی و  رِی شو، مشو از غ  یاز و   «شاد

  ،  ن یها بباگر با آن  دهد، هرچه که ذهن نشان م  عنیبهار، و «دگرها»  شود م  خود زندگ  ایبرحسب مرکز عدم 

  زمستان.  عن ی ،ی ماه د شود م

  

   ج یتو باشد، درواقع مرگ تدر  نکیدر مرکزت، ع   یرا بذار  رید  یزها یاز خدا چ   ری اوست»، اگر غ  رِیچه غ   «هر

تخت    کهن یولو ا دیگو ساختن و در آن مدفون شدن و نابود شدن. م  ذهنمن   جیتدربه   عن یماست. «استدراج»  

از    ز یچچ ی! هآن را مرکزت بن   توان نم   ،تو   یمهم است برا  رونیتوست و تاج توست و هرچقدر در ب  و پادشاه 
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ما را نابود خواهد کرد. کامال واضح    جیتدربه  کهن یا  یمرکز ما باشد، برا  تواند نم   دهد، که ذهن نشان م  رونیب

  است.

  

  : دیدانقرآن است، م  ۀیهم که آ نیا

  

نممو»   بِهو قدُوَن بِالْحهةٌ يمدِلُونَ.»  خَلَقْنَا اعي  

  كنند.» نمايند و به عدالت رفتار م آفريدگان ما گروه هستند كه به حق راه م  «از

  ) ١٨١ ۀی)، آ٧سورۀ اعراف ( م،ی(قرآن کر
  

   و وقت  کنند مرکزشان را عدم م  یاعده  ی ها، از انسان  م،یاکه ما خلق کرده  ییهااز آدم  عنیما»  دگانیآفر  «از

مطلب مهم    نی. اکند و ظلم م  کند مرکز جسم است، جفا م   . وقت کند مرکز عدم است، انسان با عدالت رفتار م 

  خواند.  میخواه  ییاست، باز هم امروز شعرها

  

  ی است که ما مرکزمان عدم است، هر کار   عدل آن موقع   ست؟یکه عدل و ظلم چ  دییممن است بو  شما

  م، یاز جنس الست هست  . درواقع وقتمیکن جفا م  م،یکن ان جسم است، ما ظلم م مرکزم   عدل است. وقت  میکن م

است که    ییحواس ما فضاگشا  مام. تدی ذهن توجه نکن  دی. اصال به ددهد ذهن بد نشان م  کهن یعدل است، ولو ا

  : طور ن یلحظه مرکز ما عدم باشد. و هم  نیا

  

الَّذِيننَا  «واتوا بِآيذَّبونَ.»  كلَمعي  ثيح نم مهتَْدرِجنَسس  

تدريج به لب سازيم [به تدريج خوارشان م دانند بهآنان را كه آيات ما را دروغ انگاشتند، از راه كه خود نم   «و

  ].» می کشان م  ذهنتدريج به افسانه من به  م،ی کشان  پرتگاه م

  ) ١٨٢ ۀی)، آ٧سورۀ اعراف ( م،ی(قرآن کر
  

که    کسان   عن یهمان استدراج است.    ن یا  دانند»، که خود نم  ما را دروغ انگاشتند، از راه   اتی آنان که آ  «و

که    از راه  گذارند، و در مرکزشان جسم م  شوند نم  م یتسل  کنند، نم  ییفضاگشا  کنند، مرکزشان را عدم نم

به جلو رفتن دارد خودش، خودش   یجارود به  عقب م  یجورکه چه  داند نم  ذهنمن   عنی دانند، خودشان نم 

  . دانند» «خود نم کنند، را نابود م

  

 ۀبه افسان  جیتدربه   م،یکشانبه لب پرتگاه م  جیتدر. «بهمشان یبر م  نیاز ب  عن ی  م»،ی ساز خوارشان م   جیتدر  «به

  . میاست که اآلن داشت همان استدارج نی.» امیکشان م ذهنمن 
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«استدراج»    نیاستدراج توست. ا  شود، صورت عدم در مرکز ما ظاهر م از خدا که به   ری غ   عنیاوست»،    رِ یچه غ  «هر

را    شیرا و دردها   ذهنبه قهقرا رفتن و من   جیتدربه   عنی . استدراج  دیریب   ادی خوب    دیتوان است، م  مهم   ۀکلم 

  م ی. و خالصه حق ندارذهنافتادن و مردن در من   درت مدفون شدن و از ق   ذهنکردن و در درواقع گور من   اد یز

  . میاوریمهم است، به مرکزمان ب دهد را که ذهن نشان م رونیاز ب یز یچ

  

  : تیب نیا و

  

  بدو  نایخدا، ب  ر ی از غ کورم
  باشد بو   نیعشق ا یِمقتضا 

  ) ٢٣۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  : الزمه، اقتضا شده مقتضا
  

  

به مرکز من   موقع جسم چی ه عنیخدا»   ری. «کورم از غ دیستین  عشق صورتنیمرکز شما جسم است، درا وقت

عدم مرکز من    شهیهم  نیمن بند. بنابرا  نکیع   اوردیرا مهم جلوه بدهد و ب  یز یچ  ی  تواند . ذهن نمدیآ نم

اول گفته: «سخت خوش است چشم    تی ب  دی. توجه کن نمیب خداوند در مرکز من است و با او م  شهیاست، پس هم 

 شه یکه هم  کند عشق اقتضا م  کند، را اقتضا م  نیو عشق ا  شود؟ چشم او چشم ما م   که ک   میخوان م   میتو»، دار

  شود  نم  دهی وگرنه عشق نام  م،یکه از او جدا هست  مینده  صی تشخ   م،یباش   یبا او    شه یو هم   مین یبا چشم خدا بب

  : طورن یو هم 

  

  علّت دروست  ما چون بس  ۀدید
  دوست  دِیخود در د دِی فنا کن د رو

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

  است.  دیبه داش راجع همه  هانیا

  

  او نعم اْلعوض دِ یما را د دِید
  او کل غَرض  دِیاندر د یابی

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

  ی ماری: ب علّت
معض: بهتر  نوعوض  ن ی الْع  
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چشم را،   نیرا، ا دهید نیمرض در آن است. ا لیما، خ   نکیچشم ما، ع  شود م  ها دگیهمان  وقت  عنیما  ۀدید

را ذهن نشان    هانیاز مرکزمان بروند، ا  میرا هل بده  هان یا  عنیدوست»،    دِیدر «د  می فنا کن  دیرا با  نشیب  نیا

  م، ی را بده  ذهنمن  دید  نیاست به مرکزمان و ا  ندخداو  عنیدوست» است،    دِیکه «د  میاوریو عدم را ب  دهد م

چرا؟ گفت: «سخت خوش است چشم تو وآن    ست، نیزیجا  نیعوض است، بهتر  نی که بهتر  م یریگ خدا را م  دید

  اِن تو».  رخ گلفش 

  

  دتان ید  د یبا  د، ینظم به آن بده  د، یجهان را آبادان کن   د،ی نی افریب  یی بایز  رونیو در ب  دی ن یدرست بب   دیخواه م  شما 

را که درواقع    و کل غرض زندگ  کند خراب م   شهیهم  ذهنمن  دیندارد. د  یریراه د   چیبشود، ه  زندگ  دید

و سامان و نظم است، فقط در    هاستیی بایز قجهان خل نیخداوند است و در ا  تیو ابد  تینهای زنده شدن به ب

  او کل غَرض».   دِیاندر د یابی « ، کن دایپ توان آن م

  

به او    م،یمرکزمان را عدم کن  یدوتاست:    ست؟یما چ  . مقصود کلمقصود کل  عنیمقصود، کل     عنی  «غَرض»

ما. کّلش را    میندار  غرض  ر ی. دنیهم  ،یماد   یها در جهت  مین یافری ب  م،یخلق کن   جاهم از آن   ی  م،یزنده بشو

  : طورن یو هم میکن  دایپ دیخدا با دیدر د

    

  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
  

چقدر    لشیکه انسان ه   ستیپوست و گوشت و استخوان است. مهم ن  اشه یاست، بق  دیفقط د   آدم  دیگو م

  کند،  م  چه هست و کجا زندگ  شیهاچقدر پول دارد و داشته   ها،نیو ا  کند فکر م  یجور چه  دانم است و نم

شما دوست را، خداوند را   عن یدوست باشد،    دیآن است که د  دید  دیگو عدم باشد. م  دید  دیبا  دیاست، د  دید

   کنون   دنیاز د  کن   زیپره  دیبا  ،دخالت نکن  دیبا  ،ی اوریب  توان که تو نم   یاوری. بن یبه مرکزت، با او بب   یاور یب

  برحسبِ درد است.  دنید هاست، دگیبراساسِ همان دنیکه د
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  ن یخشم   . وقتمیدار  ذهنمن   دید  عنیچه؟    عنی  میگذار م   شیرا به معرض نما  ذهنمن   جاناتیه  وقت   ما

م   وقت  م،یترس م   وقت  م، یهست درد من   م؟ینیب با چه م  م،یکن حسادت  وقتذهنبا   .    یبه    ی اباور کهنه  

آن    ۀلیوسبه   م؟ینیب با چه م   م،یریگ مو آن در مرکز ماست، از آن قدرت    میکن آن عمل م  براساسِ   م،یدیچسب

  . کند  ارائه م  د یحل جدراه   ی   کند، دوست هر لحظه خلق م   دید  . ستندیدوست ن  دید   هانیا  اند، فان  هان یباور. ا

  

دوست نَبود کور بِه» و    دِی. «چونکه دندیبهتر است کور بشود، اصال نب  ند،ی اگر انسان با چشم خدا نب  دیگو م

نم   یز ینچ   ایکه    یز ی. تنها چردینم   عن یباشد،    دوست هم آن است که باق  است. پس   خود زندگ  ردیم که 

ما هستند،    یها دوست   میکن دهد و ما فکر م که ذهن ما نشان م   ییزهایچ نینباشد»، تمام ا  «دوست، کو باق 

  دور.  نداز یرا ب  هان یهستند، «دور بِه». ا فان هان یا ستند،ین  باق هانیا

  

که    دیدان م   تیسه ب  نیها چون شد گذاره، نورِ اوست». شما در اهم «چشم   جانیا   ت،یسه ب  نیطور ا  نی هم  و

  ز ی چدر همه   م، ینیب را م   ها زندگ. در انسان شود م  یجور چه   مینیب م  . وقت مینیب ما با چشم خداوند م  یجور چه 

  : دیگو و م مینیب را م   زندگ

  

ش   مرغد ز عرجذبه ناگهان پ  
  صبح، شمع آنگه بش   یدی بد چون

  ) ١۴٨٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  چون شد گذاره، نورِ اوست  هاچشم
  پوست نیاو در ع ندیبم  مغزها
  ) ١۴٨١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  بقا  دِیاندر ذَره، خورش ندیب
  اندر قطره، کل بحر را ندیب

  ) ١۴٨٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  پرندگان  ۀ انی: آشعش
  : آنچه از حدّ در گذرد، گذرنده.گذاره

  ا ی : دربحر 
  

  

جذبه معن   «مرغ جذبه»، مرغاست که زندگ نیا اش خداوند دائماً م  ای م، یجنس خودش را که ما هست  خواهد 

 یی جذب کند. اگر شما فضاگشا  تواند نم   م، یدار  ذهن. تا منمیکن م  د یتول  ذهنما مرتب من  جذب کند، ول
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از    د یدیشما پر  دینیب م   دفعه ی جذبه است،    غ مر  نیشما را جذب کند، ا  تواند م   د،یو مرکزتان را عدم کن   دی کن

  . انهی آش  عنیعش  پرد، م  انهی آش  عنیاز «عش»  دفعه ی ذهن. مرغ جذبه 

  

ه   دیگو م  دارد فضاگشا  ییفضاگشا  که  فضاگشا  ییکن،  مرتب،    ییکن،  شد   نیب م  دفعه ی کن،    ، ی بلند 

  ، ی شد  یشما آدم مؤثر   حالن ی. درعستیمهم ن  تیبرا  رید  افتد که در ذهن اتفاق م  ییزهایچ نیب م  دفعهی

چه؟    عن یشده، صبح شده    ح. در آن موقع پس صبکن  م  یدار  شرفتیپ  ، نیآفر م   یخوب  یزهایدر جهان چ

 شود،  خودش در تو زنده م  تیو ابد  تینهای به ب  زندگ  شود، لحظه، آفتاب از درونت بلند م   نیبه ا  یآمد  عنی

  .  نیبرحسبِ ذهن نب عنی ر،یرا خاموش کن د  ات ذهنشمع من  ،یدیصبح است. اگر صبح را د نیا

  

آن    دیبرس  شما به هر انسان  د،یها، پوست را زد کنار، انسان را دمچشمت بانفوذ شد، نفوذ کرد در آد  وقت  حاال

  ن یخشم  ند،یب ها م آن  قیها از طر موقع   دارد و بعض   دگ یمقدار همان   یاست،    جنس زندگ  نیا  دینیب موقع م 

مغز     هر انسان  دیشو پوست است. شما متوجه م   هانیا  کند، مقدار درد حمل م   یدارد،    ت یمحدود  شود، م

  است.   از جنس زندگ  عن یرا دارد،   زندگ

   

با چشم    د،ینیب با نور او م  ر ینور خداوند است. اآلن د   عن یچون شد گذاره، نورِ اوست»، «نوِر اوست»    ها«چشم 

در او شما با آرامش مغز را   پرد، م  نییاست، باال و پا نی آمده خشم  کس ی عنیپوست  نی. در ع دینیب او م

من دارم     ول  کند،  عمل م  ی طور ن یدارد، ا  زهایو چ  دهابا در   دگیمقدار همان  ی  ن یآهان ا  د ینیب . مدینیب م

  دار یدر او ب  زندگ   د،ین یبب   صورتِ زندگکنم و اگر به  داریرا در او ب  زندگ   توانم من م  نم،یب را در او م   زندگ

   در همه زندگ   د،یرو به هرجا م   د،یبشو  شما از جنس زندگ  عنی  کند، م  نیی. ناظر جنس منظور را تعشود م

  به ارتعاش. کند ها شروع م در آن  و زندگ  دینیب را م

  

   ذهنو من   دینیب م   ذهنصورِت منهمه را به   عنی  د،ی نیب را م  ذهندر همه من   د،یباش   ذهناز جنس من   اگر

به    شود، جهان م   نیوارد ا  وسف ی  کهن یهم  وسفی. برادران  ریاست د  نی. اصال اشال ما همدیکن م  تیرا تقو

  شود،  جهان م  نیکه وارد ا کس  م،یدار ذهنهرکدام از ما من  عن ی ن؟ یچه ا  عنیاز حسادتشان،  اندازند چاه م

  م،یهست  ذهننه، چون خودمان من   م؟ی نیب م  زندگ   م؟ی نیب را چه م  نیاست آمده، ما ا  قهیدق  ی نوزاد، حاال  

قانون    کند، م  نییاظر جنس منظور را تع . نمیکن م   ذهنبه من   لیآن را تبد  جهیاست، درنت  ذهنمن   نیا  مییگو م

  .کند م  نییرا تع ن یجنس قر نیاست. قر نیقر
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  ن یقر  کهن یا  یبرا  د؟ ی کن  نیی را تع  نتان یقر  م ییگو م   قدرن یچه ا  ی برا  گذارند؟  شما اثر م  یرو   هان یچه قر  یبرا

شما از    خواهند . فرض کن ده نفر آدم در اطراف شما هست، همه مکند م  نیصورتِ ناظر جنس شما را مع به

  ف ی ضع  ذهنمخصوصاً اگر من   د،یریپذ مرتب، خُب شما اثر م  کنند وارد م  رویو دارند ن  دیبشو  ذهنجنس من 

.  م یساز م  م،یکن خلق م   ذهنرا من   مانیهاصورت ما بچه  نی. به همدیشو م   یقو  ذهنمن  دفعه ی   د،یباش

  .  میکن درست م می ما دار کند، خلق نم  ذهنخداوند من 

  

شم مادرمان    مییآ ما م   نی هم   کهن یمثل ا  کند، م   تیهوذره ما را هم   ی  دیآ آن روال خودش را دارد. او م   البته

در آن،    م یدخالت کن  ادیز  می توان چون ما نم  د،یآ نم  شی هم پ   اشال  چیه  م،یشو جسماً، پس از نُه ماه متولد م

  ی و کارها   میکن م  سهی. خودمان را مقامیهست  ذهنمن   می کن فکر م  دفعه ی  م،یساز م  ذهنمن   مییآ م   اما وقت

. ما  می واقعاً ما هست  ذهنکه من   م یکن معتبر م  م، یگذار اثر م  م،یکن م  را عصبان  ر یهمد  م،یکن را م  ذهنمن 

  س پ  شوم، م  نیمن هم خشم  ،یشو م   نیتو خشم   . چون وقت هست   ذهنمن   نی تو هم   میکن م   نیبه همه تلق 

  خشم تو معتبر است، چون من هم همان کار را کردم.  

  

  کند، م   دا یخدا، نور گذاره پ  ۀ دراثرِ جذب  د، یپر  انه یاز آش    عنی  ده، یکه از عش پر  کس  د یگو حاال م  د؟ یکن م   توجه 

  دفعه یو    کند نفوذ م   اندازند، عکس م   دیدیاشعه که د  نیو مثل ا  ندیب وست را نمو پ  کند نفوذ م   ر،ینفوذپذ

  .  دینیب شما داخل بدن را م دهد، استخوان را نشان م 

  

بقاست،   دیکه خورش   فهمد که ذره هست، م  کند . به انسان نگاه مندیب بقا را م  دی در ذره خورش   نیبنابرا  پس

. در هر قطره  دیآ باال م  دیصورتِ خورش خداوند به   از درون هر انسان  عنیبقاست،    دیبالقوه خورش   هر انسان

  .ندیب را م  دخداون  ۀهم عن یباشد، تمام بحر را   هر انسان م، یکه ما باش 

  

   ذهن من   نیکه ا  ندیب . عارف نم ندیب خدا زنده بشود و عارف آن را م  تینهایبه ب  تواند ذره م  ایقطره    نیا  پس

را نگاه کن دارد خشم منقبض م  ها،ن یاست و ا نیکوچ ،واکنش نشان م  شود،را نم   نیا دهد ندیب.  

  

  :دیگو قسمت است م  نی را هم مربوط به هم  هیآ نیا

  

  الْيقين.» ربَك حتَّ ياتيكَ   «واعبدْ

  (مرگ) تو را در رسد.»   نیق یپروردگارت را پرستش کن، تا  «و

  ) ٩٩ ۀی)، آ١۵سورۀ حجر ( م،ی(قرآن کر
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ا   لیخ ا  دیگو دارد م   دیکن جمله. توجه م  نیجالب است  فضا باز کن و مرکزت را عدم نگه دار تا    قدرن یکه 

به    ردیبم   اتذهنمن  زندگ  عن ی  ، برس  نیقی.  برس  نی قیو  بشو  به  فضا یزنده  مرتب  پس  کن،    ییگشا. 

تا    ییگشاکن، فضا   ییگشافضا  انباشتگ   قدرن یا  توبرسد،    ذهنبه من مرگ تو نسبت  ای   نیق یکن    ی ار ی هش  به 

  .ست ین ذهناز جنس من  ،هست بشود که تو از جنس زندگ  نی قیکه  یحضور زنده بشو 

  

که پنجاه درصد وجودتان    شود م   ییجا  ی  د،یکن فضا را باز م   د،یکن فضا را باز م  شما وقت  شود م   ییجا  ی

پنجاه    یباال   د،یشو م   گذشت، شما از جنس زندگ  ریذره که د  یتا از جهان.    شود، گرفته م  ی اریاز هش

  درصد.

  

 ن یبپرد که ا  ریبه فکر د  یرا که عادت دارد بدون کنترل از فکر   ذهنمن   نیکه اگر شما ا  دیگو م  تیب  نیا  و

ا است،  بدخواه»  «وسوسۀ  م  یجور چه   ذهنمن   نیاسمش  پر  شود؟ درست  به   دنیاز  که   ی اریصورت هشما 

  م،یباش  قشیرف  . وقت کندم   بیدائماً تخر  عنیبدخواه است. بدخواه است،    نیا  ر،یبه فکر د  یاز فکر  م،یهست

  . مینیب نم  ز یچچیجنس خدا را در ه  ای ت یخاص ای وجه خدا   ریما د

  

  وسوسۀ بدخواه را  قیرف چون
ک بدان ه را؟ال هجو ثَم  

  ) ١٣٩٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

بدخواه    طانِیش  ی هاو هوس پاک نشده است، چون همراه وسوسه   ٰى زائد هو  یکه چشم دلت از موها   کس   ی«ا

   آورد، ذاتِ حضرِت حق در آن جا متجلّ   یبه هر جا رو  شد که آدم  واقف خواه   قتیحق  نیبد  ک   ،هست

  است؟» 

  

پاک نشده است، چون    دگیهمان  ای و هوس    ٰى زائد هو  ی که چشم دلت از موها  کس  یرا. ا   اش گفتم معن  رید

شد که از    واه واقف خ  قتیحق  نیبد  ک،  هست  ریبه فکر د  یاز فکر   دنیپر  عنی   طانیش  یها همراه وسوسه 

عدم باشد، ذاتِ حضرتِ   مرکزشباشد،    آورد، اگر از جنس زندگ   یبه هرجا رو   که آدم   ؟ هست  جنس زندگ 

  ذره متفاوت خواندم.  ی . البته من ندیب م  جا متجلّ حق را در آن 

  

  تُولُّوا فَثَم وجه اله…»  «…فَاينَما

  رو به خداست… .» به هر جاى كه رو كنيد، همان جا  «…پس

  ) ١١۵ ۀی)، آ٢سورۀ بقره ( م،ی(قرآن کر
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بخواهد نبات باشد، جماد باشد، انسان باشد، اگر از جنس    د،ینگاه کن  یز یبه هرچ  د،یرو کن   به هر طرف   عنی

آن را    د، یباش    ذهن. اگر از جنس من دینیب م  زیرا در آن چ    زندگ  ا یخدا    د،یباش   از جنس زندگ  د، یخدا باش 

  .  دینیب جسم م 

  

جا  همان  ایسورۀ بقره: «پس به هر جاى كه رو كنيد، همان جا رو به خداست.»  ١١۵ ۀیقرآن است، آ ۀیهم آ نیا

.  دینیب را م مردگ د،یباش مردگ د،ینیب را م زندگ د، یباش  زندگ  عنی. دینیب را م زندگ  ای د،ینیب خدا را م

ها را  و آن   کند م  نیناظر جنس منظور را مع  نند،یب م  مردههستند همه را    مردگ  ای  ذهنکه از جنس من   کسان

تبد مرده  اثرکند م   لیبه  درواقع  به   ی.  ما  منکه  است،    اری بس  م،یگذار م  ر یهمد  ی رو  ذهنعنوان  مخرب 

و   میکن م نییتع   ذهنصورت من را به  ری. ما مرتب جنس همدمیمواظب باش   دیمخرب است، ما با  اری اربسیبس

  .میبخش اعتبار به آن م

  : تیدو ب نیا طورن یهم  و

  

  فتح باب  نهیکه را باشد ز س   هر 
  آفتاب  ندیبب ،یز هر شهر او

  ) ١٣٩٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ران ید انِیاست از م  دی پد حق
  اَختَران  انِیماه، اندر م همچو

  ) ١۴٠٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

باب: گشودن در  فتح  
  : ستارگان اَختَران

  
  

مهم است. «فتح باب»    دید  نیواقعاً چقدر ا  دیکه شما بدان  میکن صحبت م  م یدار  د»یبه «داش راجع را همه   هانیا

  ن یاز ما. در اول  برخ   مان،ۀ هم  میگو حاال نم  م،یریاس  ذهنگشودن در. ما اآلن در من   عن ی  ،ییگشافضا   عنی

در   دیگو م  . هرکسبه زندگ میشو وصل م  عن ی ،اسمش فتح باب است نیا شود، که مرکز عدم م  ییگشافضا 

  . ندیب را م زندگ  ا یآفتاب  خودش باز کند، در هر انسان   یکند و درِ خدا را به رو ییگشابتواند فضا  اشنه یس

  

شما    عنیمثل ماه مشخص است.    ای مثل آفتاب    دهد،که ذهن نشان م   ییزهای چ  آن  انِی خداوند از م  دیگو م  بعد

 ند یب هستند. موالنا نگاه کند، احتماال م   همه زندگ   جسم است، ول  یسر   ی  دینیب ها مبه آدم   دیکن که نگاه م 
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ماه را    ای  ند،یب او آفتاب را م   کهنیا  ی. براگردند م  هاجسم   کهنینه ا  ،گردند جهان دارند م  نیها در اآفتاب 

  .ندیب م

  

ها  جسم است، در انسان   دهد که ذهن نشان م  ی زیعنوان آن چ اختر باشد به   ی ادیمثال شما تعداد ز   کهن یا  مثل

انسان مبله  چه  دارند،  بدن  خ   دانم ها  دارند،  ول  زهایچ  ل یسلول  ب   زندگ   دارند،  از  ماه  آن  نیهم  مثل  ها 

  : طورن یحضور دارد. هم د یکه د کس یبرا ؟چه کس   یبرا. درخشد م

  

  از تو بس میخواه  دهیما د نیاز ا بعد
  نپوشد بحر را خاشاک و خس   تا

  ) ٢٣١١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

«خاشاک و خس»،    نیتا ا  م،یخواه نظر را م   د ید  نیفقط ا  نیما از تو بعد از ا  ا،یکه خدا  میدیرس   جا ن یما به ا  پس

  . ردیرا نگ ای در نیا ی ما رو  یو دردها  ها دگ یهمان  عنی

  

  ا یتو را که در  یتا رو   م یخواه چشم عدم م  م،یخواه م  فقط چشم    عنیاز تو بس»،    م یخواه   دهیما د  نیاز ا  «بعد

  خاشاک و خس ما نپوشاند.   ، هست انوسیاق  ،هست

  

  جمله تن را در بصر     نیگداز ا در
  نظر رو، در نظر رو، در نظر   در

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

را در    هان یا  م،یهست   دهیو با آن همان   میدان و ما مهم م  دهد را که ذهن نشان م  ی ز یتمام آن چ  نیبنابرا  پس

. پس «در نظر رو، در نظر رو، در  رونیبش ب  هان یرا از ا   زندگ  عن یشده بداز،  گشوده  ی در فضا  ،ییگشافضا 

  . ن یخداست بب د ید ای نظر  دیهمان د ،حضور است یار ی نظر که همان هش ی اریاش با هشنظر»، همه 

  

  که «سخت خوش است چشم تو وآن رخ گلفشانِ تو».  گفت جمله بود م  چهارمی  نیاش مربوط به اهمه  هانیا

  

  شناس خواهم که باشد شه یادهید
  شناسد شاه را در هر لباس  تا

  (منسوب به موالنا) 
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که خداشناس باشد،    میخواه م    ما چشم  دیگو مهم است. م  اریموالنا گفته، بس  ا یگفته    هم حاال هرکس  تیب  نیا

لباس شاه است،    هات یکه وضع  دانم من م  ول  افتد، من اتفاق م  یمختلف برا  ی هات یوضع   عنیچه؟    عنی

عوض   لحظه ه   نیا  تیلحظه از جنس شاه است، از جنس خداوند است و من از جنس او هستم. وضع  ن یچون ا

توجه    دیشما به لباسش نبا  پوشد،  م   مختلف  ی هاخداوند لباس   ا یشاه    نیبنابرا  شود،  لباسش عوض م   شود، م

  .  دیبشو میتسل دیبا نی. پس بنابرادین یشاه را بب  د،ی کن

  

است،    اهی س  ی  ده،یمختلف پوش  یهاهم شاه لباس   رید  یها. در انسان طورن یهم هم  رید  یها در انسان  و

ها لباس است. خود  آن   د، یکن ها نگاه نم را دارد، شما به آن   ن یآن د   یرا دارد،    نید  ن یا   یاست،    د یسف  ی

از جنس شاه    کهنیا  ی. برادیز جنس شاه باش ا  دیخود شاه با  دنید  ی. برادینیبب  د یشاه است، خود شاه را با

شده گشوده   یفضا   د،یمهم ندان  دهد را که ذهن نشان م  یز یلحظه و آن چ  نیدر ا  دی کن  ییگشافضا   دیبا  د،یباش

  . دیبدان و مرکز عدم را مهم 

  

  خداوند به ما گفته:  ا یبه ما گفته  زندگ  دیگو م  ت،ی سه ب نیا طورن یهم

  

  او را من زبان و چشم تو  گفته
  حواس و من رضا و خشم تو من

  ) ١٩٣٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

ویکه ب ر عیمیو ب   سر یییتو بص  
  یی سر توصاحب  یِچه جا ،ییتو سر 

  ) ١٩٣٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  من کانَ له از وَله  یشد  چون
  تو را باشم که کان اله َله  من

  ) ١٩٣٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  
  .ندیب من م لۀ ی و به وس شنود من م  لۀی: به وس بصر ی  ی و ب سمعی  یب

  رت ی: ح ولَه
  

  

و عقل خودت را   فضا را باز کن وقت  ؟خداوند به ما گفته من هم زبان تو هستم، هم چشم تو. ک نیبنابرا پس

  ست، یو چشم او هم چشم تو ن   و زبان او را هم زبان خودت ندان  تو درست کرده، درست ندان  یبرا  ذهنکه من 
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اصال نگران نباش     عنی.  ومش تو م  خشم من حواس و رضا و    شوم، بله با مرکز عدم من زبان و چشم تو م

  . شومهم م  نیخشم   موقعش حت من به   ،از دست بده  یز یچ

  

  ،  برو راحت باش، آسوده باش و تو سر من هست  ، نیبو با چشم من م   یشنو  که برو که با گوش من م  دیگو م

با عقل    ،ذهنمن  دیبا دصاحب سر نباش.    ذهن. با من»یی«سر تو  ، جنس من هست  نیتو ع  ، تو ذات من هست

  . میما خودش هست م،یستین. درواقع ما خدا میما خدا دار م،یما صاحب خداوند هست ،ذهنمن 

  

«از ولَه»، اگر   ،ییدایاز عشق و از ش  ، خدا باش  ی که تو برا  وقت  د،یگو را م   ثیحد  نی که، ا  دیگو م   نیبنابرا  پس

  تو خواهد بود.  یخدا هم برا  ، نباش ها دگیهمان یبرا عن ی ، خدا باش  یفقط برا

  

  من کانَ له از وَله  یشد  چون
  تو را باشم که کان اله َله  من

  ) ١٩٣٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

ها!    ست ینداشتن ن  معن به  » ی«ب  ن ی. اندیب من م  لۀیوسو به   شنود من م  لۀیوسبه   عن ی  بصر»ی  یو ب  سمعی  ی«ب  و

من کانَ له از ولَه»،    ی«چون شد ،ذهنفلج شدن عقل من   عن یهم    رتیح   رت، ی. پس اگر از حرتیح عن یولَه  

تو خواهم بود.   یآن موقع واقعاً من برا  ،نی بب من خواست   دید بافقط  ، نی بب دینبا ذهنکه با من  ید یفهم عنی

  است:  ثیهم حد نی . و ادیگو م  را خود زندگ ن یا د؟یگو م  را چه کس نیا

  

نلَه.»   «م هكاَن ال ـلّهكانَ ل  

  اوست.»  یبرا زیخدا باشد، خدا ن  یکه برا «هر

  ) ثی(حد
  

داشته    میو توکل و رضا و تسل  دیو مرکزتان را عدم کن  دی نباش  ها دگیهمان ی. پس اگر شما برامیابارها گفته   که

  شما خواهد بود، صددرصد.  یخداوند هم برا  د،یباش

  

  ن ی مهم است. ا  ل یباز هم خ  ی بعد  ت یو ب  تیسه ب  نی. اخوانم م   تان یهم دوباره مربوط است، برا  ت یسه ب  نیا 

   ذهنمن   یدردها  معن . نه، غم بهمیغم دار  یفکر و     ی  نیبنابرا  م،یمقصود در جهان دار  یاست که ما  

آن هم زنده شدن به    م،یدار  صودمق   ی پس    د؟یکن مقصود است، توجه م  معن ها بهموقع   . غم بعض ستین

  .ست زندگ
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  . دیشما حفظ کن  کنم را خواهش م  یبعد تی عرض کردم و ب تیسه ب نیا

  

  خدا ملولم   بندگ  از
  که به جان گلوپرستم  رایز

  

  من جعل اَْلـهموم هماً  خود
  رسول خوانده استم   لفظ از

  

  ی بر دلِ من نشسته دود چون
  زود چو گرد برنجستم؟ چون

  ) ١۵۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  ص ی : حر گلوپرست
  

  

  تواند  نم  عنیخدا بشود.    ۀبند  نیبشود بنابرا  میتسل  تواند نم   ند،یآن بب  دیداشته باشد و با د  ذهنمن   هرکس

کند،    دایکند، عقل کل را پ  دا یعقل خدا را پ  قیرا کنار بذارد و عدم را بذارد مرکزش و از آن طر  ذهنعقل من

امن  پ  تِیحس  را  پ  تِیکند، هدا  دا یاو  را  پ  ، کند  دایاو  را  او  بنابرا  دا یقدرت  م  ن یکند  اش حوصله   شود،  خسته 

  از ما.   ل یمثل خ دیآ خوشش نم رود،اش سرمو توکل و رضا حوصله  می. از تسل رود سرم

  

آن    کنم، منعکس کردم آن را دارم عبادت م  ذهن یخدا ی  ذهنخدا را بنم، چرا که با من   بندگ خواهم  نم

مردم    شیسربلند بشوم، پ  خواستم  من را به من نداده. من م  یها دگیروز انداخته چراکه همان  نیهم من را به ا

که    ستیاصال معلوم ن  خورد، درد نمخدا به   نیا  ه،من نکرد  بِ یرا نص  هانیبشوم، ا  دهیخودم را نشان بدهم، د

  ی فقط برا  هم  اش او باشم؟ تازه بندگ  ۀچه بند  یبه ما نداده، پس من برا  یز یباشد نباشد، حاال اگر باشد هم چ

قرار بدهم خودم را به مردم نشان بدهم   زیدستاو  خواهم که من م  ییزهایآن چ   دهد است! چون نم  یطلبار 

  غلط است.  دید نیتمام شد رفت. ا شوم، نم  یخوب ۀبشوم، خب من هم بند  دهید

  

  خدا ملولم   بندگ  از
  که به جان گلوپرستم  رایز

  ) ١۵۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

از    هستند، ول    ذهن  ز یها هم چآن   پرستم هست آن را م  که در مرکزم  یز یآن چ  پرستم، دگیهمان  پرستم،شم

  صورت ن یدرا  د، یغم کن   یرا فقط    تانیهااست اگر شما تمام غم رسول، لفظ رسول خوانده استم که فرموده   ۀگفت
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کنار    دیمقصود را بذار  ی خداست، آن    ایاست     غم که زنده شدن به زندگ  یاگر آن     شد، ول  دیموفق خواه 

  د یخواه  هان یاز ا   یدر    موقع    یمرکزتان،    دیها را بذارشما باشند آن   ی ها دگیمختلف که همان  یو مقصودها 

  باالخره.  کشد شما م  هان یاز ا ی عن یمرد،   دیدر چندتا خواه ایمرد 

  

اآلن    م،یهست   دهیمقام، از مقام مستغالت، از آن، هرچه که ما با آن همان  میرو م   مییآ که ما از پول درم   دینیب م

  .  میریم جا مبه ما، در همان  دهد م ریگ  هان یاز ا  ی موقع  یاآلن آن را.  م،یپرست را م نیا

  

  . دیریبم ها دگ یهمان  نیاز ا یدر کدام  ستیمن مهم ن ی اصال برا ث،یحد ن یطبق ا  دیگو هم م خداوند

  باشد:  د یبا جانیا

  

»نم  تبتَشَع نمو اهنْيد مه هال فَاهاِد كعالْم مدًا هاحا ومه وممالْه لعج     هاِل البي ا لَماِل الدُّنْيوحا ف وممالْه بِه

    ف اىِ اودِيته هلَكَ.» 

  ی ها غم  . و اگر کسبرد م انی او را از م  ی وی دن  یها دود کند، خداوند غمواحد مح    را به غم  شیهاغم   «هرکس 

  هالک گردد.»  نیسرزم  نیکه در کدام دارد نم ییداشته باشد، خداوند به او اعتنا مختلف

  ) ثی(حد
  

  ی ها خداست. «خداوند غم   تِینهای غم واحد، زنده شدن به ب  نیواحد محدود کند»، ا  را به غم  شیهاغم   «هرکس

داشته باشد»،    مختلف   یهاغم    نخواهد داشت. «و اگر کس   دگیغم همان  عن ی  برد»، م  انی او را از م  یِ ویدن

ا   ی ها دگ یهمان  یهاغم   عنی به  «خداوند  باشد،  داشته  را  اعتنا    دارد» نم   یی اعتنا  ومختلف  او  به  ما  چراکه 

هالک بشود. پس    ها دگیهمان  نیاز ا  ی  کدام   عنی  ن»،یسرزم  نیکدام  «که در  می پرست دگ یما همان  م،یکن نم

  .  میدیفهم

  . صی حر  عن یهم  گلوپرست

  

  من جعل اَلْهموم هماً  خود
  لفظ رسول خوانده استم  از

  ) ١۵۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

گرفته.    دگی ما را دودِ همان  دود کدام دود است؟ دل اصل  نیا  »،ی«چون بر دِل من نشست دود  دیگو م   حاال

  دم؟ ینپر  دفعه ی چه    یآن دود نشست، برا  «چون زود چو گرد برنجستم؟» من عقل و شعورم کجا بود وقت

  را.   نیا میگم شدم. خواند جاآن کردم، در   جادیساختم، درد ا ذهندود شدم، من  بپرم. قاط توانستم م
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  هم ندارد. یاست، اصال عرب فارس رید تیب نیا ت،یب نیا

  

  د یبرگز  نی: رو، هرکه غم دگفت
  د ی بر  یها خدا از و غم باق
  ) ٣١٣٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

مقصود داشته باشد در    ی غم داشته باشد،    یفقط    که برو آسوده باش، هرکس   دیگو موالنا به ما م   عنی

  زنده شدن به خدا.   عنیهم  نیاست، د نیو آن هم غم د  زندگ

کنند   ت یهدا ندازند،یراه ب  ذهن آمدند که ما را از من  نیا ی برا هان ید ۀ هم  کل طور به  هان ید ن»، ی«د دی کن توجه 

مثال مرکز ما را سرد کنند    یجور   ی.  ییتای  یبه فضا  میبرو  م،یخدا زنده بشو  تِیابد  خدا و  تِینهایبروند تا به ب

  .ها دگ یهمان  نیبه ا

  

  دهد  که ذهنتان نشان م  یز یآن چ  د،ینپرست   دگیهمان   د، یست ین  ذهنبه ما نشان بدهند که شما اوال من   هانید

مخصوصاً    د،یبشو  میتسل  دی فضا را باز کن  دی. شما بادیشما از جنس خدا هست   د، یستیشما ن  ، ذهن. من دی نپرست

به    برد ما را م  م،یکلمه است. تسل  ی   هان یا«اسالم»    م»، ی. «تسلریاست د  میاسالم که اصال اسمش تسل  نید

  درست است؟  ر،یجا دآن

  

 نیخدا زنده بشوم پس غم د  تِینهای به ب  خواهم داشته باشد که من م  مقصود را در زندگ   نیفقط ا  هرکس

ها را بپرستد،  مان    بعض  ا یکارها را بپرستد     بعض  ای باورها را بپرستد    بعض   کهن ینه ا  نیدارد، و در ضمن د

.  میکن م   دیباور تول  م،یرسم  نیبه د  . وقت ستین  باورپرست  نی. دستین  نید  کهنی ها را بپرستد، ازمان   بعض

  . شود م  دیما تول  قیطر چالش آن لحظه، خالقانه از  ی هر لحظه فکرِ آن لحظه برا

  

ها را خدا از تو خواهد  غم   یۀاست، مطمئن باش که بق  نی غمت د  ا یمقصودت    برو راحت باش، اگر تو   دیگو م  پس

  .دیرا دوباره بخوان  قبل ثِیحد  نینه. هم ، یرا دار  ها دگ یاگر غم و مقصود همان  گرفت، ول

  

  م، یپرست دگی. اگر ما همانکند توجه م  گذارد، او هم به ما احترام م   میگذار که ما به خدا احترام م  یادرجه   به

 م یاآلن خواه   تی ب  یمورد    ن ی. اتفاقاً در هم مینیب احترام نم  م،یگذار . خب احترام نم میست یخداپرست ن  عنی

  خواند. 

  

  :خوانم  م ت یچند ب  یمثنو  از
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  26صفحه: 

  

  ست چشمش تَهلُه  شِی مردن، پ آنکه
  او به دست ردی التُلْقُوا ب اَمِر

  ) ٣۴٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  .» سازد خود م   زِیالتُلْقُوا را دستاو  ۀیآ  کند، کامل حساب م   ست یرا هالکتِ مطلق و ن  که مرِگ جسمان   کس  «آن

  
  : هالکت تَهلُه
  د ینداز ی ن  د، یفکن ی: مالتُلُْقوا

  
  

شما    دوارمیدر داخلش دارد ام  یدیمف   اریاربسیمطالب بس  و  شود شروع م   ٣۴٣۴  ت یاز دفتر سوم ب  یمثنو  نیا

  .د یریب  ادیخوب  د،یتوجه کن

  

  ذهن. من میافت به دام مزد م  ا یما به دام خدا    ییکوچ شدن. و با هر فضاگشا  ، ذهنمردن به من   عن ی  «مردن»

  ا ی   دیرا ببخش   دگیهمان   ی   دیتوان شما م   شود، م  هوشیب   ذهنمن   و شما وقت   شود اَنْصتُوا» خاموش م با «

  . دیبن

  

شما وقت   مثال  فضا را باز م خوب است، متوجه م  اریحالتان بس  دیکن یکه شما    دیشو  رنجش   از کس  د یدار  .

  ر یرنجش د  نیکه ا دیدهم   صی شما تشخ   د،ینیب م  دفعهی  دیدار که نگه م   یاریتوجه به آن و در هش   نیهم

ا  اد یبه    ن یدانستنش، هم  ن یبر دوشِ شما. هم   ستی بار  ی باشد،    دینبا باشد، خودش    دینبا  نیآوردنش که 

رنجشم را    نیا  دی«من با  ذهنبا من   دیریب  کشت   دی. اگر بخواهخود زندگ   اندازد؟ م   چه کس  عنی.  افتد م

  .شود بدتر م افتد، نم ندازم»یب

  

لحظه    نیدر ا  کردن. اگر کس  را متالش  ذهنمن   طور کلاصال به   ای  ذهنبه من کوچ شدن نسبت  عن ی  «مردن»

   ج یکار تدر  نیچون ا  ول  شود،  م  تینهای ب  دشیاز ذهن، خورش  رید  شود متولد م  رد،یبم   ذهنبه مننسبت

  . میرو جلو م جیتدرهست حاال ما به 

  

. هر میهست   ذهنکه ما من   می کن . هر لحظه انکار ممیکن را و انکار م   مان ذهنمن   می کن م  ییشناسا  واشیواشی

مَخرب    دگیهمان  دیکه د  میکنواقعاً درست است. هر لحظه اقرار م  دگیهمان  دید  نیکه ا  میکن لحظه انکار م

  . نمیب را م  بشیاست و تخر

  

  هالکت.   عنی  تهلُه ست»،چشمش تَهلُه  شِ یمردن پ  «آنکه
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  27صفحه: 

  قرآن است.   یۀآ و  دیندازین د، یفکن ی: م التُلْقُوا

  

قرآن    ستم یقرآن ن  من معلم   که   د یبدهم. توجه کن  خواهم  م  ح یتوض   ی   خواهد آمد ول  جان یقرآن در ا  یۀ آ  چندتا

سودمند    لیخ   هاهیآ  نی. توجه شما به ادهم م  حیقرآن، توض  یهاه یآ  دیآ م  شیهرجا که پ  ول  دهم، درس نم

  ن یرا و ا  نید  نیا  ایکه آ  دیو از خودتان بپرس   دینی بب  جانیدر ا  دیتوان را م  واقع  نیشما اوال د   کهنیا  یاست برا

اند؟ اگر داده ادی  یزیآن چه چ  یجااند بهنداده ادینه؟ اگر  ایاند داده ادی هستند به شما  دیمف  اری را که بس هاهیآ

  .ستین نیها داست، پس آن  نید هانیا

  

لیخ   نشِ یبه شما ب  زهایچ  نیدانستن ا  اصال    م  یسودمند شما مدهد . که چرا بعض  د یفهم    اند را نگذاشته   زهایچ

 تاست یصدتا، دو  دفعه ی که    دیدیفهم   . وقتدیخودتان هم جوابش را بده   دی. از خودتان سؤال کن دیریب   ادیشما  

دارد     کاربرد عمل  هان ی! امیدانست که اصال تا حاال ما نم   ند یگو م   ییزهایچ   ن یا  هان یا  ث، یقرآن و صدتا حد  یۀآ

  ی ا کننده . اگر آدم تأملدیخودتان هم جوابش را بده  دیسؤال را بن  نیرا؟ خب ا  هانیندادند ا  ادیپس چطور به ما  

  خوب   د،یاعتراض نکن  چی. هدیبده  ادی  دیتوان را به خودتان م   زهایچ   لیخودتان خ   د،یحزم داشته باش   د،یباش

  .  مینگرفت  ادی است و چرا ما  نهفته  یچه اَسرار   هانی که در ا  دینی و بب  دیگوش کن

  

  ست چشمش تَهلُه  شِی مردن، پ آنکه
  او به دست ردی التُلْقُوا ب اَمِر

  ) ٣۴٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

مرگ جسمان  کس  آن   دیگو م به جسم   مرگ جسمان   عن ی  ، که  مردن  انه  به    عن ی  ست، ین  یطور ن ی،  مردن 

  صورت ن یدرا رود،  م  نیدارد از ب کند فکر م  عن یهالکت است،  شیبرا ذهنکه مردن به من  . آن کسذهنمن 

که شما خودتان را با دست خودتان به    دیگو دارد م  وا» قرآن است و «اَمرِ التُلْقُ  یۀ«اَمرِ التُلْقُوا» را که آ   دیگو م

اآلن    نیهم   د، یدچار استدراج بشو  دیدرست کن  ذهنمن   دیانسان گفته شده که نرو  یو درواقع برا  دی فکنیهالکت ن

را قوام   ذهندرست کند و من  ذهنانسان من کهنیآمده، نه ا جانیا یبرا د،یبشو ذهن دچار مرگ من  م،یخواند

  رفتن.   نیمردن، از ب  عنیبردنش  نیاز ب ای ذهنشدن به من  فکر کند که کوچ  بخشدب

  

  :پس

  ست چشمش تَهلُه  شِی مردن، پ آنکه
  او به دست ردی التُلْقُوا ب اَمِر

  ) ٣۴٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  28صفحه: 

  

  .» سازد خود م   زیالتُلْقُوا را دستاو  ۀیآ  کند، کامل حساب م   ست یو ن  را هالکت مطلق  که مرِگ جسمان   کس  «آن

  
  : هالکت تَهلُه
  د ینداز ی ن  د، یفکن ی: مالتُلُْقوا

  
  

التُلْقُوا   ۀ یآ د،یآ کامل به حساب م   ستیهالکتِ مطلق و ن  ذهنکوچ شدن به من   ا ی  که مرگ جسمان  کس آن

  . سازد بهانه م  عنی  سازد، خود م  زِیرا دستاو

  

  است:  نی«التُلْقُوا» هم ا ۀیآ

  

 ف سبِيل اله و تُلُْقوا بِايدِيم الَ التَّهلُة  «وانْفقُوا
ۛ

  واحسنُوا  ◌
ۛ

  » .الْمحسنين يحب اله انَّ ◌

هالكت ميندازيد و ني كنيد كه خدا نيوكاران را  راه خدا انفاق كنيد و خويشتن را به دست خويش به    «در

  دوست دارد.» 

  ) ١٩۵ ۀی)، آ٢سورۀ بقره ( م،ی(قرآن کر
  

  د ی بده  دیرا با  تانیها دگ یاست که همان  نیقسمت انفاق ا   ی  عن ی.  دیبخشش کن  عن ی  د»، یراه خدا انفاق کن  «در

   ی. «و ندیبده  لیکامل تش  ذهنمن   دینرو  عنی  د»،ینداز ی به هالکت م  ش یدست خو  را به   شتنیبرود. «و خو

را دوست دارد» پس    وکارانی«که خدا ن  دیکنبازشده عمل    یاز فضا   دیفضا را باز کن   عنی  دیکن  ین  د»،ی کن

که    شود م  وکاریکه ن  کند او عمل م  قی صورت عدم و از طرمرکزش به   گذارد را که او را م  خداوند هرکس 

را که مرکزش عدم است با چشم    را دوست دارد؟ هرکس    او را دوست دارد. و خداوند چه کس  کند،  عدالت م

  .  ندیب او م

  

ه  هرکس و  ه  که مرکزش جسم است  دارد هالک م  جسم است،  با دست  شود جسم است  دارد خودش   .

  .کند خودش نابود م 

  

  ست چشمش تَهلُه  شِی مردن، پ آنکه
  او به دست ردی التُلْقُوا ب اَمِر

  ) ٣۴٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

زنده   ، ذهنمردن به من  قتی است که درحق  نیشخص عکسش را گرفته. مطلب مهم ا  نیکه ا  دیکن توجه م   و

  . پس مطلب را عوض پندارد رفتن م   نیاز ب   پندارد، را هالکت م  ذهنشخص مردن به من   نیا  شدن است. ول
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  29صفحه: 

  ام ذهنمن   . پس من دیخودتان را نکش  ان، که قرآن گفته که با دست خودت   کند قرآن استدالل م   ۀیگرفته، تازه به آ

 تر نمرا کوچ کنم .  

جمع کنم و از    شتریباورپرست باشم، هرچه ب  شتریبشوم، هرچه ب  نیخشم   شتریبشوم، هرچه ب  دهید  شتریب  هرچه

  مطلب.   ی نی. درست است؟ اشوم م دهید تری قو  کهنیا یبهتر است، برا نم یها بب آن  قیطر

  

  او شد فتح باب  شِیمردن پ وآنکه
  مر او را در خطاب  دیآ ساٰرِعوا

  ) ٣۴٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  است.»  دیدر نظرش باعث گشوده شدن در معرفت است، مشمول خطابِ بشتاب که مرِگ جسمان  اما کس «و

  

اگر   عن یخدا باشد،    یسوگشودن در به  ، ذهنکوچ شدن به من  ای   ذهنکه مردن به من  که هرکس  دیگو م

   ور کل طبه   ییفضاگشا  ای  ها دگیاز آن، از همان   قسمت   ی حداقل کندن    ای  ذهنکه مردن به من   دیشما تصور کن

است، چون فضاگشا م  ذهنمن   ییخوب   را کوچ ،م  کند باز  را  م  ذهنمن   دیکن فضا   کوچ خب  شود .

ا  هرکس  دیگو م به   نیکه  واقعاً گشودن در است، در  بداند که    یی خداست. فضاگشا  یسوکار را گشودن در 

در    دیبند «فتح باب» است، م  نیا  دیکن . فضا را باز م دیشو قطع م  دیبند فضا را م  د،یشو وصل م   میکن م

  . شود بسته م

  

گشوده    ش یرودرِ خدا به   ذهن به من   ردیاگر بم   کند که فکر م   کس  یاو شد فتح باب»، برا  شِیمردن پ   «وآنکه 

  .» دی«بشتاب دیگو قرآن است م ۀ یآ یمر او را در خطاب». دوباره «ساٰرِعوا» هم   دی«ساٰرِعوا آ شود، م

  

«در نظرش باعث گشوده شدن در معرفت است»،    ، ذهنبه من مرگ نسبت    عنی   »، که مرگِ جسمان   «اما کس 

  است.»شده  دی درِ خدا هست، باشد «مشمول خطابِ بشتاب عنی

  

  : دیآ م  جان یاز ا «ساٰرِعوا»

  

  السماوات وارض اعدَّت للْمتَّقين.» الَ مغْفرة من ربِم وجنَّة عرضها  «وسارِعوا

يدير پيش گيريد براى آمرزش پروردگار خويش و رسيدن به آن بهشت كه پهنايش به قدر همه آسمانها و   «بر

  زمين است و براى پرهيزگاران مهيا شده است.» 

  ) ١٣٣ ۀی)، آ٣سورۀ آل عمران ( م،ی(قرآن کر
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  30صفحه: 

. «بر  دیریب   شیپ  ریبه همد  و گشودن درِ زندگ   ییدر فضاگشا  عنی.  شود اولش با «ساٰرِعوا» شروع م   دینیب م

ها و  قدر همۀ آسمان براى آمرزش پروردگار خويش و رسيدن به آن بهشت كه پهنايش به    دیریگ  شیپ  ریدی

  .  می کن ییفضاگشا دیچرا با   دیگو م ه یآ نیقشنگ ا دینی است.» بب زمين است و براى پرهيزگاران مهيا شده 

  

  د، یهست  یطور ن یحتماً ا  دیکن برنامه گوش م  نیکه به ا  نندگانیشما ب  یبرا  عنیکه،    کسان  یبرا  نیبنابرا  پس

  : تیب نیا عنی. کندشما را زنده م  نیا ،ذهنبه من مردن نسبت   ای ذهنکه کوچ کردن من  دیدان شما م

  

  او شد فتح باب  شِیمردن پ وآنکه
  مر او را در خطاب  دیآ ساٰرِعوا

  ) ٣۴٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

   ش یپ یجور چه  م، یریگ م  شیپ رید ی به او هست که ما بر  ه یآ ن یخطاب ا  کند، توجه م  هیآ  نیاو به ا نیبنابرا

  شتر یب   یآن    ول  کنم من فضا را باز م  د،یآ م   شیپ  رید   یمن و    نیب  یامسئله   ی  دفعه یمثال    م؟ یریگ م

ما خودمان    صورتن ی. دراکنم  فضا باز م  شتریمن باز هم ب   نم،یب او را م  یی. من فضاگشاکند از من فضا را باز م 

  شدن.  دهیهمان عنی. گناه ذهنکوچ شدن من  عنیخودمان. آمرزش هم    یبه آمرزش خدا میکن را آماده م 

  .» دیندازی«خودتان را به هالکت ن  گفت هم فرمان بود م یفرمان است. آن  نی .» ادیریگ شیپ رید ی «بر

  

  یی فضاگشا  ،ییفضاگشا  ،ییو جلب آمرزش پروردگارمان و فضاگشا  ییفضاگشا  یبرا  دیریب  شیپ  ریدی  بر

  ت ینهایب  یفضا  نیبشود و ذهن ما ساده بشود و ا  جادیدرون ما ا  تینهایآسمان ب  ی  ت،ینهایبهشت ب  یتا به  

  .د یاست که شما باش شده  ای مه زگارانیپره یشدۀ ذهن براساده  ن یو زم شود که در درون ما باز م  عیوس

  

  .دانند را واقعاً مردن م  ذهنمردن به من  یاعده  ی که اآلن  دیدید نیبنابرا پس

  

  ست تَهلُهچشمش   شِی مردن، پ آنکه
  او به دست ردی التُلْقُوا ب اَمِر

  ) ٣۴٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

با    د، یذهن را قوام ببخش  دی که مبادا در ذهن، شما بمان  د یگو امر م  نی. ااندده ی«التُلْقُوا» را غلط فهم  ن یا  هانیا

تر  بزرگ   ذهنمن    عنی  دیدستتان خودتان را نکشبا    عن ی   د،یریدر ذهن بم   د،یبشو  دهیهمان  ی شتریب   یزهایچ

  . درست است؟ دیرا حفظ کن ذهنمن   د،یری بم دینبا هنذبه من اند که نسبت فکر کرده هان ی! ادینکن  دیتول
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  31صفحه: 

  . کنند و اجرا م  کنندم   ریرا غلط تفس هیآ نیا پس

  

  » .الْمحسنين يحب اله انَّ ۛ◌  واحسنُوا  ۛ◌ بِايدِيم الَ التَّهلُة ف سبِيل اله و تُلْقُوا  «وانْفقُوا

راه خدا انفاق كنيد و خويشتن را به دست خويش به هالكت ميندازيد و ني كنيد كه خدا نيوكاران را    «در

  دوست دارد.» 

  ) ١٩۵ ۀی)، آ٢سورۀ بقره ( م،ی(قرآن کر
  

وصل شدن به  عن ی دانند، شدن دِر خداوند م  را گشوده ذهنبه منهم هستند که مردن نسبت  یاعده  ی ول

م هستند    وقت   نیبنابرا  دانند، خدا  خودشان  م  ایبا  مراوده  مختلف  اشخاص  در    رندیگ م  شیپ  کنند، با 

  . کنند را اجرا م هی آ نیها و ابه آن  ییفضاگشا

  

  مغْفرة من ربِم وجنَّة عرضها السماوات وارض اعدَّت للْمتَّقين.» الَ  «وسارِعوا

يدير پيش گيريد براى آمرزش پروردگار خويش و رسيدن به آن بهشت كه پهنايش به قدر همه آسمانها و   «بر

  زمين است و براى پرهيزگاران مهيا شده است.» 

  ) ١٣٣ ۀی)، آ٣آل عمران (سورۀ  م،ی(قرآن کر
  

 لۀ یوسآسمان به  نیشده که اشدۀ درون است و ذهن ساده که همان آسمان گشوده  رسند م  به بهشت  جهیدرنت  و

  . کند خلق م  دیجد یشده دائماً فکرها ذهن ساده 

  

  : دیگو م

  

  باٰرِعوا نان،یبمرگ  یا اَْلحذَر
  ساٰرِعوا  نان،یحشرب  یا اَلْعجل

  ) ٣۴٣۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ی به مرگ و نابود   دنیدر رس  د،یآور کامل و هالکتِ شامل به شمار م    ستیرا ن  که مرِگ جسمان   کسان   ی«ا

  .» دیشتاب کن  د،یعجله کن د،یادهیرا د  زیکه رستاخ کسان ی. ادییبجو  یبرتر  ریدیبر  شیخو

  
  .دی کن  دست  شی پ  د،ییبجو  ی: برتر باٰرِعوا

  . دی ر یگ  ش یپ د، ی: شتاب کن ساٰرِعوا
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را   ذهنبه منمرگ نسبت   عن یرا»،    جسمان  که مرگ   کسان   ی: «ا دیگو قرآن هستند، م  یهاه یآ  هان یهم ا  باز

. دییبجو یبرتر ریدیبر  ش ی خو  یبه مرگ و نابود دنی در رس  د،یآور شمار م کامل و هالکِت شامل به ست ی«ن

  . د»یشتاب کن  د،یعجله کن  د،یادهی را د ز یکه رستاخ  کسان یا

  

چقدر    شوند کوچ م  که وقت  دینیب م  دانند، م  را مردن واقع  ذهنمردن به من   ی اعده  ی   د؟یگو چه م  پس

 ها را مهم بدانند و هر مجلسدر پندار کمال بمانند و مردم آن   شتریو دوست دارند که هرچه ب  شوند ناراحت م

پندار کمال را کوچ کنند. پندار کمالشان به    ستندینحاضر    وجهچیهباشند و به   نی بشوند و بهتر  دهید  روند م

درد    یادی کوچ بشود. مقدار ز  دینبا  تیث یح   ایناموس    نیوصل است، ا  بدل  ای  ی تقلب  تیثیح   ایناموس    ی

  دانند  را «مردن» م  ذهنمردن به من   ای  ذهنکوچ شدن به من   هان ی. اکنند م   ادیرا ز  هانیا  واشیواش یرند و  دا

  . الحاصطبه

  

از    دیحذر کن صورتن یدرا  د،ینیب را مرگ م  ذهناگر مرگ به من  نان،یبمرگ   یاست ا  یطورکه اگر آن   دیگو م

  «باٰرِعوا»!   د، یریب  شیپ ریبه همد د، یبدبخت بشو دیمرگ، برو

که مردن به    آن کسان  یا  نان»،ی حشرب ی. «اَلْعجل انندیب م   زنده شدن به زندگ   نند،یب حشر م  یاعده   ی  اما

  ! دی«ساٰرِعوا»، عجله کن دیدان م  را زنده شدن به زندگ ذهنمن 

  

 ی اعده    ی  د، یخدا زنده بشو  تینهایبه ب  دی ریبم   ذهنبه من  که تندتند   دیشتاب  م  دی که شما باش   یاعده    ی  پس

  دانند،  را مرگ م   ذهنو مردن و کوچ شدن به من  دهند واکنش نشان م   شوند، مرتب منقبض م  هم ه

  حالشان بدتر بشود.  رند، یبم  شتریب روند م  هانیا

  

به    دیکه شما عجله کن   دیگو م  هان یبه ا  شود، روز بهتر مروزبه حالشان    ذهنبه من نسبت   رندیم م  یاعده   ی

  . دیزنده شو  زندگ

   چون از آن راه، از راه سخت  د؟یکن در ذهن. توجه م  دی ریبم  دیبرو  د یریب   شیپ  ری به همد  دی هم عجله کن  شما 

   ی فقط  میمقصود دربرود که ما آمد نیاز ا تواند نم کسچ ی. هدیبه خداوند زنده بشو دیخواه هست که شما م 

ب  میمنظور و مقصود دار ابد  ت ینهایکه به  ابد  تیو  ا   آگاه  عن یهم    تیخدا،  ابد  نی از  .  میزنده بشو  یلحظۀ 

  دربرود. تواند نم نیاز ا کسچیه

  

.  رندیبم    ذهنبه من   دیبرسند که با  جه ینت   نیبه ا  خواهند م  و بدبخت  یینوایو کتک و ب  با سخت   یاعده    ی  ول

را    هان یقسمت ا  ن یروز انداخته. اتفاقًا در ا  نیمن را به ا  ،ذهنمن   نیبرسد که ا  جهی نت   نیبه ا  د یبا   یباالخره  
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  ار یکه بس  دیاکه اآلن افتاده    تیهر وضع   د،یآور خودتان م  دیآ که سر شما م  یا هر بدبخت  دیگو . م دیگو دارد م 

  . دیرا خوب بفهم  نیا د،یابد است خودتان آورده 

  . دیرس  میخواه   جان یبه ا اتیاب ن یپس از ا اآلن

  

  . دی. «ساٰرِعوا» شتاب کندییبجو  یبرتر  عنی «باٰرِعوا»   اما

  

  �💠💠�پایان بخش اول  �💠💠�
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  افْرحوا نان،یبلطف یا اَلصال
  اتْرحوا نان،یقهرب یا اَلْبال

  ) ٣۴٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ی است ا   شی. بال در پدیکن  یشاد  د،یشمر را لطف حق م  که مرِگ جسمان  کسان  یاست، ا  شی در پ  افت ی«ض

  .» دیشو ن ی غم د،ینیب را قهر و عذاب م   که مرِگ جسمان  کسان

  
  و اعالم حوادث  : آتش افروختن به نشانِ دعوت به مهماناَلصال

  
  

را لطف   ذهنبه من مردن نسبت  ا ی که مرِگ جسمان   کسان یاست ا  شیدر پ مهمان   ا ی افتی که ض دیگوم پس

. پس   مهمان  ی  یبرا  ست دعوت عموم  عن ی. «اَلصال»  دیکن   یشاد   عنی. «افْرحوا»  دیکن  یشاد  د،یشمار حق م 

و دردها و کوچ شدن    ها دگ یانداختن همان   ،ذهنکه مردن به من   شويد موالنا متوجه م  قیکه از طر  کسان  یا

زنده   میدار  کار لطف خداوند است، ما به زندگ  نیجشن است و ا  ی است،    مهمان  یدرواقع    ذهنبه من

  . دیکن یشاد م،یشو م

  

 د ی توجه کن   ول   د،ینیب را قهر و عذاب م   ذهنبه من که کوچ شدن نسبت   کسان  یا    عنی   نان»،یقهرب   یا   «اَلْبال

حالتان چطور است؟ حالم    م ییگو . م کشند درد م  کشند، عذاب م   شود،  پولشان کم م  مردم مثال وقت  شتریکه ب

از مالم را    یمقدار   ام،ده یمقام نرس  ن ی، به امن جدا شده   ز فالن کس ا  ا یام  بد است، مثال فالن جا ضرر کرده    لیخ

  ی برا   ها،ن یا  یاست برا  قهر و عذاب اله  ذهن. پس کوچ شدن به من دانند را بال م  هان یام، ادهاز دست دا

   ول  هاست، دگی مردم مربوط به کم شدن همان یهاناله  ۀهم د،ی. شما اگر توجه کنکنند ناله م  نیهم

  

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت  خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

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

  غام یبه ما پ  وقت   بهشت است. پس زندگ   یشدن راهنما   مرادی ب  ،سرشت که از جنس خدا هست انسان خوش   یا

و    کش و اآلن درد م  یشد  دهیاست که همان  نیا  غامیپ  ست؟یچ  غامیپ  ، دگی همان   یبا کوچ کردن    دهد م

  م یایمشل توست. رها کن من ب  نیرا، ا  نیا  رها کن   دی با  ،ی کوچ بشو  دیدرد نشان همانش است، شما با  نیا

  مرکزت به تو کم کنم.  
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  ی بال  د یینگو  نیا  د،یده هرچه را از دست م  ،ذهنبه من نسبت   شدن  شما هر کوچ   نیبعد از ا  نیبنابرا  پس

. دانم را بال م   یمرادیب  ایو    هستم و کوچ شدن  دهیاست به من که من همان  اله  غام یپ  نیا  دییاست، بو  اله

  شما.  دیری را ب  غامی رها کن، پ د،یشد  ده یمراد همان  نیاست که شما با ا نیا غامشیپ یمرادیب

  

  افروختند  آتش م   میاعالم حوادث. قد  ای   آتش افروختن به نشانِ دعوت به مهمان  ای  دعوت عموم   عن ی  «اَلصال»

ببکوه   یباال مردم  ب  ییغذا  یاگر    نند،ی ها که  به   ندی ایبود،  «اَلصال»  اآلن     معن   دعوت عموم   معنبخورند. 

  .شود م

  

  ٰى جان کردش فد  د،ید وسفیکه   هر 
  ٰى برگشت از هد  د،یکه گرگش د  هر 

  ) ٣۴٣٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ت ی : هداٰىهد
  

  

  پسر همرنگِ اوست یا یهر   مرِگ
  دشمن، دشمن و، بر دوست، دوست شِیپ

  ) ٣۴٣٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  است  رنگرا خوش نهییتُرک، آ شِیپ
  است  هم زنگ نهیآ ، زنگ شِیپ

  ) ٣۴۴٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

به من   دیگو م    ی بار    یاگر ما    د،یرا در آن د  تیوسف ی  ای  دید  بای ز  عن ی  د،ید  وسفیرا    ذهنهرکه مردن 

خودمان   تیوسفی پس    م،یزنده شد  به زندگ   یادرجه   ی   م ینیب م  دفعه ی   م،یرا از خودمان جدا کن  دگ یهمان 

  .  وسفیخداگونه،  یزها یچ  ست،در ما عال  یزها یو چ  هایی باینماد تمام ز وسفی. میکن را تجربه م

  

گرگ    ذهنکوچ شدن به من   ایمردن و    عنی  دیرا فدا کرد. هرکه گرگ د  اش جان ذهن  د»،ید  وسفیکه    «هر

  بند. تیآن را هدا تواند نم ریبرگشت، خداوند د تیاست، از هدا

  

است، خطرناک است، زشت   ذهنمن   هیزشت شب  ذهنمن   یرنگ خودش است. براهم   مرگ هرکس  دیگو م

  ند، یب را م  تیوسف یاو    شود، از جنس خدا م  کند،  باز م  که فضا را   دوست دوست است. کس   ی برا   است، ول
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کوچ    عن ی. مرگ  ستدوست ا  یاعده   ی  یدشمن است، برا  یاعده   ی  یمرگ برا  نیدوست است. پس بنابرا

  .ذهنمردن به من   ،ذهنشدن به من 

  

   ی  نهیینگاه کند، در آ  نهییبه آ  بایزن ز  ایمرد    یرنگ است.  خوش   نهییآ  ،یبارو یز  عن یتُرک»، تُرک    شِی«پ

. چون  ندیب م  ییبای ز  ز یچ   ی است،    نه ییباشد، مرگ که آ  . پس اگر انسان از جنس زندگ ندیب م  بایانسان ز

نگاه    نهیی به آ  آدم زشت  ی اما    باست،یکه ز  کند ما را رو م  تییخدا  کند، اصل ما را رو م   ذهنمردن به من 

  کند،  که فضا را باز م  و انسان  ندیب خودش را م  در مرگ زشت  ذهن. پس منند یب را م  کند، همان زشت 

  .ندیب خودش را م   ییبایز

  

  ز مرگ اندر فرار   ترس م آنکه
  جان، هوش دار  یا  ز خود ترسان آن

  ) ٣۴۴١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  زشت توست نه رخسارِ مرگ  یِرو
  تو همچون درخت و، مرگ، برگ  جانِ

  ) ٣۴۴٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  استاست ار بد  یست، ار نکوتو رسته از
  از خودست رتی و خوش، هر ضم ناخوش

    )٣۴۴٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

ست،  : «از تو رسته دیگو که م سوم تیب نیا ریخُب د شان البته مهمند، ول مهمند و همه  لیخ  تیچند ب نیا

اگر بد    ای   باستیو حاضر با ماست. اگر ز  که اآلن ح  یز یاگر چ  دهییاز ما رو  عنیاست»،  است ار بد    یار نکو 

مطلب    نیناخوش است، از خودمان هست. ا  ای  وشما، مرکز ما، فکر ما، خ  ریضم  کهن یاست، ناخوش و خوش، ا

  . میقبول کن د یمهم است، با  لیخ

  

توجه کن که تو از    ، و در فرار هست  ترس که از مرگ م  دییگو شما به خودتان م   عنیانسان،    یکه ا  گويد م   اما

م  ببه   ،ترس خودت  م   داریهوش باش،  انسان  اگر  م   ،ی ز یاز هرچ  ترسد شو. پس  مرکزش  ترسد از خودش   .

و از مرگ    یکه در حال فرار   کس  یز مرگ اندر فرار»، ا   ترس که م. «آن ترساند است که او را م  تشیاست، جنس 

  مطلب را خوب بفهم.  ن یشو و ا داریجان من، ب یا  ترس از خودت م ،ترس م
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  زشت توست نه رخسارِ مرگ  یِرو
  تو همچون درخت و، مرگ، برگ  جانِ

  ) ٣۴۴٢  تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ۀ هر تجرب   ای   ترسيم م  . درواقع ما وقتترساند زشت توست که تو را م   یبله رو  ست، یرخسار مرگ ن  گويد م

آن   کنم، آدم بد است، من از او فرار م نیا مییگو . ما مدر زندگ م یکن از ماست. ما فرار م میکن را م  ذهنمن 

اش در ماست. ما از خودمان همه   هان یاست، ا  ی طورنی ا   یاست، آن    یطور ن یا   ی  نیاست، ا  یطور   نیا  ی

هم مهم است، هم    نیا  رفتنیو پذ  دن یو فهم  رید  گويد را م  ن ی. دارد همکنيم ما از خودمان فرار م   م،یترس م

  .  ذهنمن  یمشل است برا

  

دستمان   یکه رو  یز یچ نیکه ا  میهر جلسه تکرار کن  دیمطلب که اساس صحبت ماست و واقعاً با  نیا طورن یهم

  ر ییتغ   دیتوان نم  د،یرا قبول نکن   نی. تا شما امیرا ما خودمان ساخت   نیا  م،یترس و م  م ینال آلن و ما از آن م است ا

  . دی کن

  

را که خُب مردم   ها نیدرد دارم و ا یاد یمن، تعداد ز که من هستم، وضع خراب درون ی طورن یا دیی شما بو اگر

که خودم    ستمین  وانهیخودم د  اند، من کهبالها هم که سر من آمده مردم آورده   نیاند واضح است و ابه من داده

  . یشو م  جبر یوارد فضا  ، ییگو را م نیخُب اگر ا  ندازم،یرا به مشل ب

  

ها را مالمت کنيد و از  باشد و آن   خواهد م    اند، حاال مردم هرکسکرده   یطور که مردم من را اين  دییشما بو  اگر

که    حس    ی   عنیجبر است، جبر هم    ی فضا   نیبنيد. ا  رییتغ  د یتوان موقع نم  چیه  د، یدر برو  تیبار مسئول  ریز

  باشد.  یفرد تواند باشد، م  جمع  تواند من وجود ندارد، م  رییامان تغ 

  

  ن یدر مرکزشان ا  کهن یا  یبدهم، چرا؟ برا   ر ییا تغ ر  تمیوضع   توانم که من نم   ندیگو ها هستند ماز انسان    خيل

و من    کنند اند و م کرده   ی طورن یمن را ا  رانیاند. اگر دکرده   یطور نیمن را ا  رانی وجود دارد که د   دگ یهمان 

عوض    دیکند، مردم با  رییتغ  دیهستم، جامعه هستم، خُب پس جامعه با  ط یدست مردم هستم، مح   ۀساخت   ۀج ینت

  شوم،  پس من هم عوض نم   شود، جامعه هم عوض نم  شوند، بشوند، من عوض بشوم. مردم هم که عوض نم

  جبر.   عنی نیا

  

ا  دیاگر قبول کن   ول ا  اورمیوجود برا به   تیوضع   ن یکه من خودم    ده یو امان در شما د  ییتوانا  ن یهان! اآلن 

بتوان  شود م شما  تغ  دیکه  را  خراب   کهن یا  رغم عل .  د یبده  رییخودتان  همه  مردم  است،  خراب    ی کار جامعه 
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  برند،  م  ی کارخراب   یسوجامعه را هم به   کنند، م   یکار که دائماً خراب   ذهن   ی هامن  انیشما در م    عنی  کنند،  م

  . دیبو خواهد را م نی. موالنا ادیخودتان را درست کن  دیتوان شما م

  

از خودت فرار    ،ترس اش از خودت مهمه   ؟رنج  م  ؟ترس م   ؟ ستکه تو خشمين ه  دیگو اول هم م  تیب  و

  . ستیقابل قبول ن ذهنمن   ی. خُب برایشو از خودت خشمين م ،رنج  از خودت م  ،کن م

  

نگاه کن، نه رخسار مرگ، نه    یاکه خودت درست کرده   ات ذهنزشت من   یرو   زشت توست، به  ی رو  دیگو م

نه از مردن، توجه کن. جان تو مثل درخت است و مرگ هم    ،ترس م    ذهن. تو از من ذهنبه من مردن نسبت 

هايش درخت است، برگ   ی جان ما    م،یشو ما زنده م   است. در هر دو صورت درست است. وقت  شیهابرگ 

هايش پژمرده  درخت بد است، برگ   ی درخت است، منتها    یجان ما دوباره    م،یشو منقبض م   سبز است. وقت

  است. 

  

برود بدبخت   دیبا  ترسد،از مرگ م   ی.  میکرد  فیتو همچون درخت و مرگ، برگ»، دو جور آدم تعر  «جانِ

  ر یز  م یاآلن برو  . مرگ نه مرِگ جسم داند برکت م  ترسد، تنها نم از مرگ نه   یبشود، بنالد.    چارهیبشود، ب

  . ذهنبه من مردن نسبت  ایخاک، کوچ شدن 

  

  ی اآلن، جلو   می نیب هرچه که ما در خودمان م  ده،ییرو  عن یاست». رسته  است ار بد    یست، ار نکو تو رسته   «از

  ن یبا ا  انات،یب  نیدردها، با ا  نیفکرها، با ا  نیبا ا  دانم نم  ل،یه  نیبا ا  ت،یذهن  نیآدم با ا  نیا  دیست یبا  نهییآ

است. خوش    ذهناز جنس من   ای است    خودش خودش را ساخته، اگر از جنس زندگ   ،ذهنمن   نیاعتقادات، با ا

ما من را    انی اطراف  مییگو . ممیکن فکر نم  ی طورن یما ا   ول  است؟ شاد است؟ ناخوش است؟ از خودش است، 

  . برند م  نیرا از ب امی شاد کنند، ناخوش م

  

است که    نیاست که جاسوس است، ا  نیا  ذهنعنوانِ من به   میکه ما در درونمان دار  یز یچ  نیکه ا  میدان نم  ما

ا  یرو  رانید  شود سبب م از  ما درواقع  اثر بذارند،  ا  م،یکن فرار م  میدار  نیما  را    نیا  م،یترس م  نیاز  ما 

  :د ی را توجه کن تیب نیو ا مردمنه از   د،یآ ما از او م  جانی ه  اتِی. تمام تجربترساند م

  

      تو را چون برگ شد ،برگیب برِگ
  و، مرگ شد   افتی  باق جانِ
  ) ١٣٧٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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باشد،    شینوا  یینوای ب  یباشد و نوا  مرکزش خال  عنیداشته باشد،    یینوای ب  ینوا، نوا  عن ی«برگ»    انسان  اگر

سرما باشد،  درا  اشه یبرکتش  باق  صورتن یباشد،  «جانِ  و  شده  عدم  باق افتهی  » مرکزش  جانِ   .  عنی     ِجان

مرگ    رد یبم  رود، م   ن یاز ب  مرگ جسم   نیتنها ا. نه رود م   ن یو مرگ هم از ب   زنده به زندگ  شهیهم   دان،یجاو

ندارد. پس    ذهنمن   ریچون د  ست،یدردناک ن   ریهم د  ذهنبله مردن به من   ش،ی برا  رید  ستیمهم ن   جسم

  : دیگو و م میکن م  نیرا ما به خودمان تلق  نیبرِگ ما باشد، هر لحظه ا دیبا برگیبرِگ ب

  

  ی اخود کشته ،ییخسته  یبه خار گر 
  ی اخود رشته  یو قَز در ر یحر  ور

  ) ٣۴۴۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  که نبود فعل، همرنگِ جزا  دان
  همرنگِ عطا   ستی خدمت ن چیه

  ) ٣۴۴۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  به کار  مانَدمزدوران نم مزدِ
  دار ی جوهر است و، پا  نیعرض، و  کآن

  ) ٣۴۴۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

   : زخمخَسته
ان یپرن  شم، ی : ابر قَز  

  
  

آن  ،یدار  یدرد  یکردن، اگر اآلن  زخم  عنیکرده، خَستن  تو فرورفته و زخم  یبه پا  یخار  یاگر  دیگو م

به   کند، م  تیدرد مثل حسادت، مثل رنجش، مثل خشم، تو را اذ  ی فضا  ی. اگر در  یاوجود آورده خودت 

. شما  یاخودت رشته   ،در آن هست  عنی  »ی«در   ،شمی و ابر  ریدر حر  ،یافضا را باز کرده  ، کن م  زندگ   فیلط

 ران ید  کشم که م   ییدردها  ن یا  روند، بدن من فروم  ایمن    یخارها که به پا   نیا  دییگو نه، م   ا ی شود؟ باورتان م 

  اند؟ کرده جادیا

  

را    نیاست، وجود دارد. ا  شمیو ابر  ریحر  هی شب  فیلط  یشده، فضا گشوده   ینام فضا به   یزی که چ  میکن انکار م   و

  ن ی ا  رود، نم  ادمیبالها را سر من آوردند و    نیپدر و مادر من ا  دند، یباف م  دیما، مردم با  یببافد برا  ی  دیبا

  ببرم.  نیاز ب توانم ام، من هم م آورده   وجودرا من به  هان یا دییاست که بو نی. راهش استیراهش ن
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عطا»    «همرنگِ  خدمت  چیو ه  ستین  جهیو نت  پاداش   عنیکار، عمل «همرنگِ جزا»     عنیبدان که «فعل»    دیگو م

   است، ول  ختنیکار کردن زحمت است، عرق ر  نیا  کنند، که مثال مردم کار م   دیگو  . مزند و مثال م   ستین

مزد   هی شب  ها ن یو ا  ختن یآن زحمت و عرق ر  اصال طَبق،    یطال و نقره رو   ۀس   میصورتِ در قدبه   رندیگ چه که مآن

  ی بعد   ت ی. بستیحضور ن   نی ا  هی ما شب  ز یزحمت و کوشش ما، پره نیکه ا  ردیب  جهی نت  خواهد م   ن یو از ا  ستین

  :دیگو را م   نیهم

  

  و زور است و عرق   سخت آنهمه
  است و زر است و طَبق  میهمه س نیو

  ) ٣۴۴٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

   ذهنمردن به من   ای  مییای ب  رونیب  ذهنمن   ریاز گ  کهن یا  یجهد برا  و جِد و   زیپره  ارانه،یکه درد هش   دیگو م

نت  «سخت اما  عرق»،  و  است  زور  حر  شمیابر  اشجه یو  اگشوده  یفضا  عن یاست،    ریو  است.   ی فضا  نیشده 

  رد یگ که م   یامروزه دالر  ایو نقره    طال  هیکار سخت کارگر شب  کهنی. کما استین  شده از جنس آن سختگشوده

  باشند.  دیاز جنس هم با که هردو  فکر کن  دینبا عن ی ست،ین

  

  ی برا   فیلط  ی فضا   یعوضش    م،یکش زحمت م  م،یزیر که سخت است، عرق م   می کش م  ارانه ی ما درد هش  پس

  ن ی از ا  دیهم با  جهیکه من در زحمتم، پس آن نت   ندیب اآلن مکه ذهنمان    م ییبو  دیاش نباو همه   شود م  دیما تول

  از جنس جوهر است.  جه یجنس باشد، نه. نت

  

پرداختۀ   و  ساخته   م،یکه هرچه که اآلن هست  میندازی مطلب را جا ب  نیدوباره که حداقل ا  میخوان هم م   تیب  چند

 یی گشافضا   دیبا  م،یکه بهتر بساز  می. اگر بخواهمیدرست کرد  یطورن یخودمان است، ما خودمان خودمان را ا

تا زَر، حضور در طبق به   میزیو زور و عرق بر قوِل خودش سختبه  م،یخودمان کار کن یرو  م،یبشو میتسل م،ی کن

  درست بشود و:  رونمانی درون و ب  بشود، تا مرکزمان عدم بشود، زندگ میما تقد

  

  بترس، آمن مباش   ،یبد کرد چونکه
  خُداش    انَدیتخم است و برو زآنکه

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

.  د یکن  ی بندکارها را طبقه   ذهنبه من   دیکه شما نرو  دی. توجه کننیا  عن ی  » ی«بد کرد   ،ی عمل کرد   ذهنبا من   اگر

شروع شده    د یاز د  هان یا  ، نیب م  ها دگ یهمان   قیاگر از طر  ، دگی عمل کردن براساسِ مرکز همان  عنیبد کردن  
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مصحبت  نیا عمل  و  من   ، ذهنمن   ۀلیوسبه   کن  ها  به   هنذعقل  مرا    ،  کن م   ی کارخراب   یدار  ،یبر کار 

ا برا   من ی«بترس»،  لَق  ی  نی ا  کهنیا  یمباش، خاطرجمع مباش،  و    یکار است، م  یاست، تخم فاسد  تخم 

  و:   اندی«خُداش» خواهد رو

  

   بر خود نه، که تو خود کاشت جرم
   جزا و عدلِ حق کن آشت با

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

   ذهنبا من   ما وقت   دیروز افتادم، خودم کاشتم. توجه کن  نیعمل کردم به ا  ام ذهنخودم است، با من  ریتقص   بو

  بت یغ   وقت  م،یکن م   یبد  وقت   م،یدار روا نم   وقت  ،ینظرتنگ   ،یابیکم   تیبا ذهن  م،یکن عمل م  م،یکن فکر م

صبر دعوت    به  کهن یا  یِجا به   م،یکن م   نیمردم را خشم   وقت  م،ییگو را م   هانیا  م ینیب م   بیع   وقت  م،یکن م

زندگآن   میکن  ییگشافضا   کهنیا  یِجا به   م،ی کن از جنس  را  نتا  م،یکن  ها  م  جشیبعد  ممینیب را   . چرا   مییگو

  شد؟  یطور نیا اشجه ینت

  

حرف درست است. «با جزا و   نیا و جمع  یصورتِ فردبه . » «جرم بر خود نه، که تو خود کاشت ، کاشت خودت

از عقل او    ،یکار  م  دهیبا مرکز همان   ،ذهنکه تو با من   کند خداوند دارد نگاه م  دی گو . م» عدلِ حق کن آشت

  ؟  کن از عقل او استفاده م ای ؟ی کار  م ذهنبا عقل من  عنی ،کن استفاده م 

  

  ی کار خراب   ،ی کار م   ذهن. اگر با من نیب و «عدل» م  کن «عدل» م  یتو دار   ،کن  از عقل او استفاده م  اگر

  ، ی کار م   ،کن فکر م   ، نیب  است، ساده شد. با مرکز عدم م   سادگ  نیبه هم  د،ید  را خواه  اشجه ینت   ،کن م

.  دید   خواه  ی بد  ،ی کار م   ، کن عمل م  ،کن م فکر    ده ی. با مرکز همانباستیز  ار یکه بس  نیب م   یز یچ   ی

  : گفتند را م   نیهم هم  قبل ی هات یب هان یهم

  

  بترس، آمن مباش   ،یبد کرد چونکه
  خُداش    انَدیتخم است و برو زآنکه

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

بدان که    ،کاشت  ات ذهنبدان که با من  ،نیب م   یدار  یعواقب بد  یخراب شد،    ات که زندگ   یدیاگر د  و

ا است و عدلش هم  م  یطور ن یخداوند عادل  با من   کند  کار  را    بش یتخر  ۀ ج ینت  کند،  م  ب یآدم تخر  ذهنکه 
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. تو فقط فضا باز کن،  ندیبآن هم م   کند، م  جادیا  آبادان  کند، م  جادیبا مرکز عدم دارد نظم و سامان ا  ند،یب م

  و:  بده رییخودت را تغ  تا بتوان ریرا بپذ  تشی م کردم، مسئولکن، بو خود آشت

  

از جان و تنت  د یتو که زا فعل  
  دامنت ردی فرزندت ب  همچو

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

عقل   ،از زندگ   ای  ده یبا مرکز همان  دیزا ما م   ذهناز من   کهن یبسته به ا  د،یزا عمل ما که از جان و تن ما م   نیا

کامال واضح است و اجازه    د؟یکن . توجه م کند وِل نم  رد،یگ فرزند دامن ما را م  یبا مرکز عدم، مثل    دیآ کل م

  را هم بخوانم: اتیاب نیا دیبده

  

  خرد م  واف ست،چون واف  عشق
  ننگرد م  وفایب  فِیحر  در
  ) ١١۶۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  عهد  خ،یو ب ست آدمدرخت چون
  به جهد  د یبام  ماریرا ت خیب

  ) ١١۶۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  بود دهیپوس  خیفاسد ب عهدِ
  بود دهی ثمار و لطف ببر  وز
  ) ١١۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  
  : وفادار واف
  و همراه است.  قیرف   معنبه  جان ی: در افی حر 

  
  

  وفاکننده، وفادار.   عنی واف

  و همراه هست.  قی رف معن به  جان یدر ا فیحر

  

  جاد یا  ذهنکه ما من   یاوفادار است. به درجه   شهیخداوند وفادار است. خداوند هم  معن به   جان یدر ا  «عشق»

  .  خرد» م  «واف نیاست، بنابرا » . «عشق»، خداوند «وافمیکن جفا م  م،یکن الست را انکار م م، یکن م
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لحظه را مهم نداند    نیلحظه فضا را باز کند و اتفاق ا  نیا  عنیبه الست وفادار باشد،  نسبت   دیانسان هم با  پس

و    وفاستیب  نیبنابرا  است،ده یکه مرکزش همان   بشود. اما کس  از جنس زندگ  عنی اقرار الست را مهم بداند،   و

  خ ی ب  شه،یر  ن یمانند درخت است و ا  آدم   د یگو . مکندنم نگاه    ن عی  نگرد، به او نم   کند، اآلن الست را انکار م 

  عهدش است، عهد هم عهد الست است.

  

  ا ی  دیهست   لحظه از جنس زندگ   نیاست که ا  نیا  تانۀشی ر د،یدرخت هست    یشما مثل    د،یدان شما اآلن م   پس

  ی ار ی تمام کوشش تو و هش  عن یبه جهد.    ؟ی جورچه   ،را مراقبت کن   شهیر  دیگو م  دی . بادیهست  ذهناز جنس من 

  نه؟  ای وفادارمنه؟ به الست  ایباشد که من اآلن به عهدم وفادارم  دیبا نیتو به ا

  

فاسد بشود،    شهینه. اگر ر  ایدرست است    اششهیر  نیاست که ا  نیدرخت ا  یتمام مراقبت ما از    کهن یا  کما

  خ ی. «عهدِ فاسد بدیگو را م  نیهم   شود،  که اآلن اگر درخت هم سبز است، بعد از چند روز خش م  میدان م

ندارد، خش خواهد شد. ما هم اگر اآلن از جنس  دهیفا  ریباشد، د ده یپوس اششهی بود»، درخت اگر ر دهیپوس

  شد. می باالخره خش خواه  ست،یو مرکزمان عدم ن  میکن نم ییاگر فضاگشا م، یستیالست ن

  

. عهد فاسد مانند  میپس عهد فاسد دار  م،یاز الست جدا شد  ده،یپوس   مانۀشیر  عنی  ست، دگ یمرکزمان همان  اگر

و    وهیبشود، از م  فیلط  تواند بدهد و نم  وهیم  تواند نم  است،دهیپوس  اششهیکه ر  و درخت  استده یپوس  ۀشیر

  .شود درخت جدا م 

  

.  م یداشته باش  وهی انتظار م  دی مرکزمان جسم است، نبا  ده،یپوس  مانۀ شیر  م،ی ستیالست وفادار ن  ما هم چون به  پس

  ۀ رابط  وهیزن و شوهر است. م  نیب  ۀعاشقان  ۀرابط  وهی. می زود  رسد که مثال به حضور م  ستیابچه   ی  وهیم

هاست  انسان  دنید  زندگ   وهی . مست زندگ  صورتِها بهانسان  دنید  وهیهاست. مانسان   یۀمن و بق  نیگونه بانسان

  شماست.  ۀوی م  هانیا ،ییها به صبر، به فضاگشاها و دعوت کردن آندر آن  ارتعاش زندگ ی القا طورن یو هم 

  

  ش، یهاشاخه   ریبشود، د  ده یدرخت پوس  ۀشیاصطالح ربه  کهنیکما ا  ستیدر شما ن   لطافت  ده،یپوس  ختانیب  اگر

  . دنیبه خش کند شروع م   شود، نم فیلط شیهابرگ 

  

  و برِگ نخل گر چه سبز بود  شاخ
  سود ستین ی سبز خ،یفساد ب با

  ) ١١۶٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  



ۀ  برنامه             Program #947                                              ۹۴۷مشار

  44صفحه: 

  هست  خیندارد برگ سبز و، ب ور
  کند صد برگ دست  رونیب عاقبت
  ) ١١۶٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  مشو غره به علمش، عهد جو تو
  قشرست و، عهدش مغِز او چون  علم

  ) ١١٧٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

شاخ و برگش سبز باشد   دهد، م   وهیرا که م  هر درخت  ای  دیریدرخت خرما را در نظر ب  یکه اگر شما    دیگو م

  ندارد.  دهیفا سبز بودِن موقت  نیا پوسد، م اششه یاصطالح رکه دارد به دیدان م  اآلن، ول

  

و حرکت   باستیچون جوان است، هنوز ظاهرش شاداب است، ز  نی، دوازده سالش است، بله اانسان ده   ی

ا  کند م از   شود جدا م   واشیواشی  کهنیا  یبرا  پوسد، دارد م  اششه یر  عنی  خشیب  واشیواش ی  ول   ها،نیو 

ماست   تیهنِر ترب  نی. امینگه دار  هاقرار الست زند  عنی شهیرا متصل با ر  نیاست که ا  نیما ا  تی. مسئولزندگ

  . میندار ذهنعنوان من که به 

  

 واشیواش یانسان جوان، اما چون    نیو برِگ نخل گر چه سبز بود»، اگرچه اآلن سبز است شاخ و برگ ا  «شاخ

   ول  ست،یدرخت سبز ن   نی ا  دیگو سود ندارد، اما اگر اآلن م    موقت  یسبز   ن یا  شود، م   دهی دارد پوس  اششه یر

اگر    طور،ن یجوان هم هم   نی . ادهدب  وهی سبب خواهد شد که سبز بشود، م  خیب  نیدرست است، باالخره ا  خشیب

  ۀ در مورد هم   ن یالبته ا  جیتدروصل شد، به   ایدرست است، اآلن وصل است، اآلن    خش یب   ست، ولفعال پژمرده 

  به سبز شدن.  میکن شروع م  جیتدرست، به ما صادق ا

  

 اش به دانش ذهن  دینبا  کسچ یرا نخور. «تو مشو غره به علمش، عهد جو». ه   ذهنعلم من   ب یتو فر  دیگو م

عدم    لحظه مرکزش  نیا  دیوصل باشد، با  دیوجو کند، باعهد را جست   دیآن را بخورد، با  بیمغرور بشود و فر

باشد. «تو مشو غره به علمش، عهد جو»، علم مثل قشر است، پوست است و عهد ما،     باشد، از جنس زندگ

  واضح است.  ریوصل بودن ما به خداوند مغز او. د

  

  تختِ او  شِی که به پ  پادشاه
  جوو ظلم نینبود از ام فرق

  ) ٣١۴٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ردِ او میز ب  لرزدم آنکه
  در جدِّ او   زندطعنه م وآنکه

  ) ٣١۴٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ب یبهره و نص  ،ی : عظمت، توانگر جدّ
  

  

  باشد برش  ی نبود هر دو  فرق
  بر سرش  ره ینبود خاک ت شاه
  ) ٣١۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

پ  دیبو  خواهد م  نیا م   نیترکوچ   زندگ  ای خداوند    شی که  به حساب  ما  ادیآ حرکت  از طر  کهنی.   ق یشما 

هم فرق    نیا  د،ینیب با مرکز عدم م  د،یکن فضا را باز م   کهن یا  شود، م  دهید  د،یکن عمل م  د،یکن فکر م   ذهنمن 

  .دیآ دارد و به حساب م 

  

اصل  دیبو  خواهد م پادشاه  م   نیترخداوند کوچ    عنی  که  نظر  در  را  ما     ذهن من   ی برا  ول   رد،یگحرکت 

  ی طورن یو اگر بود که ا  دانم و هست و چه م  ستیخدا ن  کند،  دارد کار م  حسابیو ب  ی و خروار  ییلویک   طورن یهم

که خودمان   میدان . ما نم شد نم   یطور نیاگر عدل داشت که ا  ست،یاگر هم هست که ظالم است، عادل ن  شد، نم

تو و    کن تجسم م   ذهنکه در من   آن پادشاه  دیگو با انتخاب بدمان و اآلن م  میبالها را سر خودمان آورد  نیا

  غلط است.  نیا ،ی شمار جور پادشاه مخداوند را آن 

  

  ن ی اشد، ام نب  فرق  چیبودن و ظالم بودن ه  نیام   نیتختِ او»، در بارگاه او ب  شِیکه به پ  «پادشاه دیگو م  دارد

دوتا    نیا  کن فکر م  د یگوکار کردن، جفا کردن. م   ذهنبا من   عنیبودن به الست و ظالم بودن    نیام  عن یبودن  

  د یرس م  اهیو س  بیبه تخر  د،یبرو  ذهنم که اگر شما با من یبرس  جانیبه ا  میخواه اش مبا هم فرق ندارد؟ همه 

  .شود درست م  تان زندگ   د،یجلو برو میبا تسل د،یباز کن د،یقانون خداست. اگر فضا را باز کن  نیو ا

  

  چ یخدا ه  شیبودن، پ  ذهناز جنس من   عن یبودن به الست و ظالم بودن    نیکه ام  دی کن اگر شما فکر م  دیگو م

که در    دیریرا در نظر ب  انسان   ی   عنی  لرزد، ردِ او» م  میاز «ب  یکه    پادشاه  نیا  طورن یندارد و هم   فرق

  ن ی باشد، به ا  الست باشد، از جنس زندگ   کزشاست که وصل باشد، مر  ن یاش حواسش به اغزل هم هست، همه 

اصال مسخره  یدر جدِّ او»،  زند پادشاه رد کند. «وآنکه طعنه م  عن یردِ او»، رد  میز ب لرزد . «آنکه م لرزد م

  پادشاه را.  کند م
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  . ی: عظمت، توانگرجدّ

  

ب  کس ما عظمت خدا را و  ا  م یاو را به مسخره گرفت  نش یکه عظمت پادشاه را به مسخره گرفته،    نش یب   نیبا 

و    ذهنبا من   دیلحظه د  ی که فقط    داند دارد، م  مان ی که واقعاً ا  شخص و آن شخص   نیا  ن یب  عنی  ،ذهنمن 

  که هست.  بتهال ست؟یدو آدم فرق ن نیا ن یب گذارد، ما فرق م عدم در زندگ  دیبا د

  

    یکه اتصالش قطع بشود، آن    لرزد انسان که م  نیا  نی ب  عن یباشد، «فرق نبود»،    ی طوراگر خداوند آن   دیگو م

خاک بر سر    صورتن یباشد، درا   یباشد که فرق نباشد و هردو     شاه  شی اگر پ  دهد، نم  ت یاهم   چ یهم اصال ه

  . شاه  نی چن

  

  ن ی واقعاً ام  یباشد،    چون پادشاهجهان هم اگر هم  نیا . پادشاهستین  یطورنیپادشاه جهان، خداوند ا  عنی

  . رود م  نیاز ب  یزودبه  ، چو شاههم   ی خاک بر سر  اند، یدوتا    نیا  کار،انتی هم خ  یاست، راستگو است،  

  

  تو افزون بود گر جهدِ ییذره
  خدا موزون بود  یِترازو  در
  ) ٣١۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

وضعت عوض   عنی  سنجد،را م   نیخدا ا  یدر ترازو  ،ییذره کوشش تو اضافه بشود در جهِت فضاگشا  ی  اگر

  .شود م

  

  آن بود جف الَْقلَم   معن بله
  من عدل و ستم  شِ ی پ سانی ستین

  ) ٣١٣٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  سد، ینو ما را دارد م  رونیدرون و ب  لحظه قلم دستش است و زندگ  نی«جف الْقَلَم» که خداوند ا  معن  دیگو م

مرکز    . عدل عمل کردن و فکر کردن براساسِ ستین  یمن عدل و ستم    شی پ  دیگو است که او م  نیا  اش معن

 ن یا  نیاست. ب  فشیتعر  نیا   ،ذهنمن   ۀلیوسبه  دگ یفکر کردن و عمل کردن براساسِ همان   عن یعدم. ستم، ظلم  

  ن ی ا  نیانکار الست است، ب  یهستم،     من از جنس زندگ  دیگو اقرار به الست است، م    یدوتا فرق هست.  

  . رود م  بیدر جهتِ تخر ی  رود، م  در جهتِ سازندگ   ی نیدو آدم فرق است، ا

  

  است.  ثیحد نیبالها سر ما آمده، اگر آمده. «جف الْقَلَم» هم مربوط به ا نیکه چرا ا مینیب اآلن ما م خُب
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فالقٍ.»  «ج بِما أنْت الْقَلَم  

 یشد قلم به آنچه سزاوار بود «خش «.  

  ) ثی(حد
  

 عن ی ی .» سزاوار بودیشد قلم به آنچه سزاوار بود  «خش که ما از جنس   یااندازه لحظه به نی. ایبود  ستهیشا

  شتر یحضور ما ب  زانی. اگر مذهننسبت حضور و من   ها، ن ینسبت ا  ۀاندازکه به   یا و به درجه   می هست  ذهنمن 

زندگ  و  م یسزاوارتر  ، ذهندرصد من   ستیب  م،یاست، هشتاد درصد حضور هست نود  سدینو بهتر م   قلم  اگر   .

بهتر م  م،ی درصد حضور شد د  ذهن من   م، ی. اگر صددرصد حضور شدسدینو باز هم  را   نیبهتر  ریصفر شد، 

  . دیهست  ستهیچقدر شا د ینی شما بب سد،ینو م

  

ع خشمدوزخ است  رِ ی تو، تخم س  
  فَخ است  نیدوزخت را، ک  نیبش ا نیه

  ) ٣۴٨٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ورآتش، آتشِ شعله  ۀ: زبان ِریسع 
  : دام فَخ

  

  

دام    نیراخاموش کن، ا  ات ذهنمن   نیدوزخت را، ا  نیکه ا  دیگو خشم انسان تخم آتش جهنم است. م   دیگو م

  . میمهم هستند. حاال بخوان ل یباز هم خ اتیاب نیاست. درست است؟ ا

  

  ورآتش، آتشِ شعله  ۀزبان عن ی رِیسع

  دام  عنی فَخ

  

شتند جز به نور  نیا کنار، نبو  
کنُور نناٰ نَحور اطَْفأ ناٰرَّالش  

  ) ٣۴٨١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

هفتگانه   «دوزخ طبقات  مؤمن گوبا  به  خطاب  اند ی اش  «نورِ  تو    مانی:  از  ما  خاموش کرد.  را  ما  آتش  تو 

  .»» میسپاسزار 

  

ما    وقت   ست، ذهنمن   یها ت یاز خاص   یگفت که خشم ما، خشم     قبل  تیکه در ب  د یتوجه کرد  نیبنابرا  پس

  خ ی س   شیموها  میشو مثل گربه بزرگ م  م،یشو م   ن یخشم  م ینداشته باش  اگر راه   م، یبزرگ جلوه کن   م یخواه م
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شدن،    دهید  ی برا  ای شدن    ده ید  زرگب  یبرا  م یده است که ما نشان م  یی هاتیاز خاص  ی  ن یبنابرا.  شود م

  مخرب است.   اری منتها بس

   

 ی برا ،آتش دوزخت را خاموش کن  ای  خاموش کن دیخشم را با  نیخشم تو آتش دوزخ است و ا  نیکه ا دیگو م

  . یدام افتاد نیدر ا کهنیا

  

است و جهنم    سریم  ییفضاگشا  قیآتش فقط با نور خدا، از طر   نینار»، کشتن ا  نیکه «کشتن ا  دیگو هم م   بعد

م  ذهنمن   نیا  عنیکه،    دیگو م ا  دیگو ما  در  و  را کشت  من  تو  نور  اظهار    جان یکه  ما  شدنْ  زنده  از  پس 

  کند  کم م  ای آتش جهنم ما را حاال  و    افتد م   یزدینور ا  کند  فضا را باز م  انسان وقت  عنی.  میکن م  یگزارسپاس 

  .میشو گزار م و شرگزار و سپاس  میشو آزاد م یادرجه   یما  کند، خاموش م  ای

  

  اندک آب، بر آتش بزن  اندک 
  بواْلحزن   یشود نارِ تو نور، ا تا

  ) ١٣٣٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ربنا آِب طَهور   ایبزن  تو
  عاَلم، جمله نور نارِ  نیشود ا تا

  ) ١٣٣۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ن ی:  اندوه بوالْحزن
  :  پاک و پاک کننده  طَهور 

  
  

ما    نیا  و در مورد  م   واشیواشیهم  بزن»،  ردیگ صورت  آتش  بر  اندک آب،  «اندک  با  واشیواش ی.   ه  دیما 

   زندگ   عنیبه «نور» بشود.    لیتا «نار» ما تبد  زدیما بر  ذهنمن   ایبه جهنم    دیایب   آب زندگ  م،یکن   ییفضاگشا

طَهور    ن،ی اندوه   عنیبواْلحزن»، بواْلحزن    ی و خشم ما خاموش بشود. «ا  دیایب  رونیافتاده در خشم ما ب تلهبه

  پاک.  عنی

  

کننده را به ما بده،  آب پاک   ایخدا  یکه ا   میی گو م  ییبا فضاگشا  م، یکن است که فضا را باز م   نیما ا  یاآلن دعا  و

«تا شود اآب پاک   عنیآبِ طَهور   ا  نیکننده،    ی همار   ریکار هم ما با همد  نینارِ عالَم، همه نور». پس در 

را که در    ییدردها  ا ی را که     کننده را بفرستد و آتشپاک   بکه آ   م یخواه م    و از زندگ  م یکن . ما آرزو ممیکن م
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  ر یبه همد  د یما با  م،یکن  یهمار   د یکار ما با  ن یا  یرا خاموش کند. برا  هان یمختلف فعال است، ا  یها انسان

  . می کن ی همار ریچقدر الزم است ما با همد منظور اصل زنده شدن به  یکه برا  دیکن . توجه ممیکم کن 

  

  به دست   حلْم کن  ،ینوریتو، ب گر 
  ست و، در خاکستراستزنده آتشت

  ) ٣۴٨٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ن یتکلّف باشد و، روپوش ه آن
  ن ینورِ د  ِریرا نکشد به غ نار

  ) ٣۴٨٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  مباش  منیا ن،ینورِ د نینب تا
  روز فاش  ی پنهان شود  کآتشِ
  ) ٣۴٨۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  
  یی فضاگشا: حلْم

  
  

نور از آن    کهنیبدون ا  ،ییبدون فضاگشا   ،یرا نگه دار   ذهنکه اگر تو من   دیگو . ماتیاب  نیمهم است ا  اریبس

«گر تو،    ، کن  ییفضاگشا  ذهنبا من   عنی  ،حلم داشته باش  ، صبر کن  طور مصنوع به   طرفت بتابد و بخواه

درا  حلْم  کن   ، ینوریب دست»،  من   صورت ن یبه  ز  تی دردها  ست،ده زن  ات ذهنآتش  و  هستند  زنده    ر یهنوز 

  خاکستر پنهان هستند. 

  

   کرد، ول   ییفضاگشا  دیموارد با  جورنیبله ا  ام،ده یفهم  دیی گو و تحمل، م  ییفضاگشا  عن یکه آن کار،    دیگو م

. و تکلّف  میده ما انجام م  ست، کار زورک   یفقط  نیاست، ا ی فقط ظاهرساز  نیا  ، کن م یی با ذهن فضاگشا

از عبادات   لیخ  حت  م،یبن می که عالقه ندار میکن م یی. ما کارهاشود م دهید لی در ما خ  دینیب را هم شما م

عرفان    ای  میشد  نیدی ما ب  ندیگو که م   می و اگر نکن  میبن  دیبا  کنند مردم نگاه م  م،یکن ما تکلّف است، به زور م 

  ظاهر است.   ول م،یستیبلد ن

  

   نگو، عصبان   یز یچ  رود،آدم م   یگفت، آبرو  یز یچ  دینبا  جانیا  م،یگو نم   زیچچ یتکلّف باشد و، روپوش»، ه  «آن

   حلْم  کن  ،ی نوری«گر تو، ب  دیگو م   نیهم  ی. براستین  ییفضاگشا  نی. استین  نیا  جوشد، درونت م   نشو، ول
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است، تکلّف    ی آن ظاهرساز  جوشد، دارد م  ستا  ریاست، آن ز  ریاست و ز  دردت زنده   عن یبه دست»، «آتشت»  

  نور خدا.  عنی د،یآ م ییاز فضاگشا نی. نور دکشد م ن یاست، روپوش است. نار را، آتش را، درد را فقط نور د

  

  ن، یاست از فَتْح باب شروع شد ا  ادتانی  ،ی «فَتْح باب» نکرد  نیکه ا  مباش»، تا زمان   منیا  ن،ینورِ د  نی«تا نب  

خاطرجمع مباش، بدان که هنوز دردت با تو هست. «کآتشِ پنهان شود   امدهی ور نور نو از آن   یتا فضا را نگشود

  نرفته. درست است؟  نیباال، درد از ب دیآ روز م  ی ریدرد از آن ز نیروز فاش»، ا ی

  

  و، هم در آب چْفس  دانیآب نور،
  آب، از آتش مترس  یدار چونکه
  ) ٣۴٨۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  آتش را کشد کآتش به خُو  آب
  نسل و، فرزندانِ او  بسوزدم

  ) ٣۴٨۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   

  رو روزِ چند   انیآن مرغاب یِسو
  کشَند  وانیتو را در آبِ ح تا

  ) ٣۴٨٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  کن.  دای : بچسب، تمس پچْفس
  

  

م  دیگو م باز  را که  ا  یشو م  میتسل  ، کن فضا  اتفاق  نم   نیو  مهم  را  فضا  دان لحظه  باشد،  مرکزت   ی که 

و   ستی آب  هی. نور شب دیآنور م   ،یشو م   از جنس زندگ  ،کناقرار اَلَست م  نیشده مرکزت است، بنابراگشوده

  . کن ییاش فضاگشاهمه  ، یبه آن بچسب دیتو با

  

ور  که از آن   یاز آتش مترس. آب  ت،یاز دردها  ،وصل هست  ،کن م  ییفضاگشا  ه   د،یآ ور مآب از آن   وقت

خودش فرزندانِ    ی. اما آتش هم به خوکشد آتش را م  رونیطور که آب در بهمان   کشد، را م   تیدردها  دیآ م

  ی ار ی فرزند هش  عنی  م،یفرزند آب هست  راصلجهان فرزند آب است. ما، ما د   نیزنده در ا  زی. هرچکشد آب را م 

  . میفرزند عشق هست م، یهست
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  ب، یمه   ی های سوزآتش   شود، م یسوز آتش   رونیطور که در بکه همان   دیگو . م دیگو م   مطلب مهم   ل یخ  پس

ح  مینیب م سبز،  درختان  آن   یز یهرچ  وانات،یکه  م در  باشد    هان یا  سوزد، جا  هم  آدم  هستند،  آب  فرزندان 

  . سوزد م

  

خشم،    ،پرستانسان مثل حسادت، حرص، مقام   یدردها   ذهنخودتان. در من   یرو  دی اوریرا ب  یسوز آن آتش   حاال

بدن ما فرزندِ    فرزندِ آب را که حت   هانیآتشند. ا  هانیا  ها، ن یاضطراب، حِس گناه، حِس خَبط، ا  ،ترس، نگران

ما را آب   یدردها  نی. اما اکنند ما را خش م   یجور دردها چه   نیکه ا  دینیب . شما مکشد را م  هان یاست ا  آب

  .کشد م  یور آن

  

  د یدان هم م ورن ی. از ادیایور آب باز آن  دیمرکز را عدم کن د،یکن  ییفضاگشا دیبا د،ی چاره دار  یشما اآلن  پس

ا  د،یکه اگر آب را قطع کن  ا  ورنیاز  افتاده هر چهار    یسوز در آتش  کهن یآتش شما را خواهد کشت. آدم مثل 

اند محاصره شده   اند،ی طورنیها ااکثر انسان   باًیقرفرار کند باالخره خواهد سوخت. ت  تواند طرفش آتش است نم

  . کنند مرتب به آتش اضافه م و ه شانیدردها یِسوزبا آتش 

  

  ران ید  سوزند م  شانیکه دارند، در آتش دردها  ییکه دردها  کنند و فکر م   کنند  مردم مرتب ناله م  د ینیب م  شما 

و خودتان هم    دیرا خودتان درست کرد  هان یبود که گفت ا  نیا  م یگرفته باش  اد یاگر    یز یچ   ی کردند. امروز    جادیا

  : یجور چه  دیگو . اآلن دارد م دیسامان بده  عن ی د،یدرست کن دیتوان م

  

  آتش را کشد کآتش به خُو  آب
  نسل و، فرزندانِ او  بسوزدم

  ) ٣۴٨۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

مرغاب  یِ«سو  سو  ان ی آن  برو  روز  چند  چند»،  روزِ   وان یمرغاب  ی ر  فردوس حافظ،  موالنا،  خواندن     مثل  با  تا 

در آن هست. «تا    در آن هست، آب زندگ   وان یکه آب ح ییای در   یدانششان، شما را بِشند به  اشعارشان، با  

  .  رونیاز ب یر درد را نخورید ر،ی د یرا نخور  رونیکشَند»، تا تو آب ب  وانیتو را در آبِ ح 

  

ب  یی زهایچ   ن یا  میکن ها ما فکر م موقع    بعض از  ا  هاره یش  ن یا  میکش م  رونی که  تأ  اندی مقو   هانیرا،    د، ییمثل 

مثال    ای  د یاستاد ما هست  ا یشما    م، یکن م   دیی ما شما را تأ  د،یبزرگ هست  ل یکه شما خ  ندیگو توجه. مردم به ما م 

  .دیشما باسواد د،ی بزرگ ما هست
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نظر ما را، گرچه ظاهرش خوب است به   سوزاند از جنس آتش هستند، م  هان یچه هستند؟ ا  هان یتوجه، ا  د،ییتأ

  : دیگو بعد م ن،ی. پس بنابراکشند وسط آتش م   نیما را به هم کشند، نم  وان یما را به آب ح  هانی. اذهنمن 

  

خاک  مرغ،  آب اند تنهم یمرغ  
  اند ضدّانند، آب و روغن یل 
  ) ٣۴٨٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  

  اند خود را بنده مر اصل ی  هر 
  اند کن، به هم ماننده اطیاحت

  ) ٣۴٨٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   

  اََلست  وسوسه و وح همچنانکه 
  فرق هست  نی اند، ل دو معقول هر 

  ) ٣۴٩٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

که   : کس یمرکزشان جسم است. مرغ آب  م،یما دانشمند  ند یگو که م  ذهن   یها مثل من  » که «مرغ خاک  دیگو م

 ص یتشخ   توان از دور نم   است، نگاه کن   یاست، ظاهرشان     یتنشان    دیگو مثل موالنا مرکزش عدم است. م

نم  حت   ،بده  احتماال هم  زدنشان  حرف  قاط   هان یا   لو  ، بده  ص یتشخ    توان از  هم  با  هستند،  هم     ضد 

که با هم دارند    دیآ نظر مشروع کنند به صحبت کردن، به  ر یست با همدمثل آب و روغن. ممن ا  شوند، نم

است، از جنس    جسم   یار ی از جنس هش    ی.  شوند فوراً مثل آب و روغن از هم جدا م  ول  کنند، صحبت م

  مشخصات عشق است.  یۀاست و بق یو شاد  تحضور اس یار ی از هش یدرد است، آن 

  

مرکزش    ی  آن   زها،یشده با چ  دهیهمان  ی  نیاند. ابه اصل خودشان، مرکزِ خودشان بنده  هرکدام  هانیا  نیبنابرا

   لیکه به هم خ   دیکن   اط یاحت  دیگو اند، به شما مهرکدام اصل خودشان را بنده  هان یاست، عدم است. ا   خال

  اََلست».  هستند، مانند «وسوسه و وح هیشب

  

 د یکن  ییگشاوسوسه است، اما اگر فضا   ن یا  کند م دیدر شما تول  ذهنمن که   یمال ذهن است، هر فکر  وسوسه 

  د یتول  ذهنمن   لۀیوسبه   ی . پس اآلن دو جور فکر در ما هست،  دیآ فکر م   از طرف زندگ  د،یآ اَلَست م  وح

اما خ زندگ   لۀیوسبه  ی  شود، م   م یتوان معقول است، نم  هردو  میکن ما نگاه م   ذهناوقات که با من  لی. 

  .  بده صی تشخ  بتوان دی با هم فرق دارند، با هانیا د یگو . اما ممیبده صیتشخ 
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  . قبل تِیب نیاست و مربوط هست به ا ثیهم حد نیا

  

فَايعاٰد بِالشَّرِ و تَكذيب بِالَْخيرِ. و اَما لَـمةُ الْـملَِ  للشَّيطاِن لَـمةٌ بِابن آدم و للْملَِ لَـمةٌ. فَاَماٰ لَـمةُ الشَّيطاٰنِ    «انَّ

اخْرٰى فَلْيتَعوذْ بِاله    هفَايعاٰد بِالَْخير و تَصديق بِالْحق. فَمن وجدَ ذٰل، فَلْيعلَم اَنَّ من اله فَليحمدِ اله ومن وجدَ

الشَّي نطانِ.» م  

عبارت است از وعده    طانی ش   یفرشته. اما القا   ی و هم از سو  رد یگ مورد القا قرار م  طانیش  ی هم از سو   «آدم 

القا  بیو تکذ  یدادن به بد و  ن  یحق.  القا   قیو تصد   یفرشته عبارت است از وعده به    ی حق. پس هر که 

  به خدا پناه ببرد.»   طانیاز شر ش دیبا افتی  طانیش یو هر که القا   دیخدا را حمد گو  دیبا افتی  فرشتگ

  ) ثی(حد
  

  ۀ ندی که نما  ذهنکه هم من   دینیب فرشته». پس م   یِ و هم از سو  ردیگ مورد القا قرار م  طانیش  ی هم از سو   «آدم  

  فرشته. ، فکر را، هم زندگ کند است به ما القا م  طانیش

  

است که   نیا طانیش یکه القا دیگو حق»، و م  بِیو تکذ یعبارت است از وعده دادن به بد طانیش  ی«اما القا 

  بند و خدا را انکار کند، چراکه مرکزش جسم است.   ذهنانسان را از جنس من 

  

ن  یالقا   «و به  وعده  از  است    د یتول   ذهنکه من   ی هر فکر  طان، یالقائاِت ش  شهیهم    عنی  »، یفرشته عبارت 

  دهد  را به آدم وعده م  یفرشته، ن  یالقا   دیکن . اما فضا را باز م انجامد م   یو بد   یکار آخرسر به خراب   کند، م

  . شود خداوند، چون مرکز انسان عدم م   قیو تصد

  

القا  «پس از فرشته رس   هرکس  افت»، ی   فرشتگ  ی هر که  باز کرد، فکرش  را  ا  د،ی فضا  لحظه خلق شد    ن یدر 

اگر مرتب    عنی  افت»،ی  طانیش  ی«و هر که القا   د،یشر گو  عنی  د»،یخدا را حمد گو  دی«با  ،زندگ  لۀیوسبه

  ر یبه خدا پناه ببرد». د  طانیش   رِاز  ش  دی«با  کند، م  د یتول  ذهنمن   ای است    ذهنشما از جنس من   یفکرها 

  کامال واضح است.  

  

  : کند کم م تیدو ب نیا طورن یهم  و

  

  د ی که تو را باال کش ییندا هر 
  د ی که از باال رس دانندا م  آن

  ) ١٩۵٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  که تو را حرص آورد  ییندا هر 
  دان که او مردم درد  گرگ  بانگِ
  ) ١٩۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  
   : پست سفول

  
  

به   شود م  ییگشاکه سبب فضا   ییندا  هر را  باال رس  رانَد، نم   ذهنمن   یِسو و شما  از     از زندگ  ده،یبدان که 

  یِ سوبه  ای  دیبشو  دهی همان  ی ز یبا چ  دیو شما دوست دار  کند م   ادیکه حرص را در شما ز  یی. اما هر ندادهیرس

هم مردم را    درد است که هم شما را م  تان ذهنمن   عن یهمان بانگ گرگ است،    نیا  د،یبرو  دگ یهمان   رۀیش

  .درد م

  

  ریدو دالنِ بازاِر ضم هر 
  ریام یا ندیستارا م  هارخت

  ) ٣۴٩١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   

  فکرت شناس    ،تو صرافِ دل  گر 
  کن سرِ دو فکر چون نخاس  فرق

  ) ٣۴٩٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  دو فکرت از گمان  نیا ندان ور
  و، مشتاب و مران  یگو  الخالبه

  ) ٣۴٩٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  بازشناسد.  ق یحق  یهارا از سه  ی تقلّب  یهاسه   تواند که م ند ی گو  دهد. چنانکه صراف به کس  ز ییسره را از ناسره تم  تواند  که م   دل: دل  صرافِ
  برده  ا یچهارپا : دِل فروِش نَخّاس
  ست ی ن  یب ی : فر الخالبه

  
  

  فرق هست.   نیاَلَست هردو معقول هستند، ل   که گفت که وسوسه و وح هاستت یب نیا نیدنبالۀ هم هانیا

  

من را    کنند، م  غ یهردو تبل  ، از طرف زندگ  ی  ام، ذهناز من    یهستم،    یار یاآلن، من هش  دیآ دو فکر م   پس

  هردو دل هستند.   د،یآور م از آن  ی دیآ م ای از دن یمن معقولم،   دیفکر کن 
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  ن ی گاو و ا  واناتی مثال در بازار ح  ای   فروختند ها خر مدل  نیمثال ا  م ی. در قدفروشن ی دالِن ماش  د،یدید  دل

  .  ندیستا را م   شانیِکاالها عن یها رخت  شان،یاز کاال کردند م  فی را، تعر زهایچ

  

ا  کنندم   فی فکرها دارند از فکر تعر  نیا  یهردو  دیگو ما م  به تر است. معقول   ی  تر است، آن معقول   نیکه 

  ی با فضا   کند، م  ییگشافضا   هرکس  ، شناس باشو فکرت   و صرافِ دل باش  کن  ییگشااگر تو فضا   دیگو م

خر و گاو و    دانم هم دوباره دِل چه م اس»که «نخ  فهمد بشناسد و م   واندت شده و مرکز عدم فکر را مگشوده

  . دی گو و مرتب از محاسنش م فروشد را م   یزیچ   یکه  آن کس  د ییگوسفند، حاال بو

  

  ف ی خودش تعر  نیاو دارد از ماش   ، ) خاصbrandقول معروف بِرندِ (به   ی مثال    یبرو  ، یبخر  ل یاتومب  ی برو  امروزه 

را    نیا  دیدان . شما نمکند نه مال من بهتر از او است، شروع م   دیگو او هم م  نیب م  ی  آن   یبرو  کند، م

  .  جانی فروش است در ادلِ فکر  ماست. نَخاس ه  طورن ی . فکر هم همدیآن را بخر ای دیبخر

  .  یگذار دو فکر فرق م نیب ، شناس باشفکر  ،صرافِ دل باش  اگر

  

  ی بیبو فر  عن ی  ی الخالبه گو  »،یخالبه گو «ال   صورت نیدرا  ، فکرها را بشناس  تواننم   ،ی اگر در فکر گم شد  اما

بخورم. من فکر    بیلحظه ممن است فر  نیمن ا  خورم؟ نم  بیدقت کن، سؤال کن که اآلن من فر  عنی.  ستین

  عمل نکن، «مشتاب و مران».  ع یمطمئن شو و سر »،ی«الخالبه گو   رم؟یگ اَلَست نمفکر  یجا را به  ذهنمن 

  

  ب یفر  زنم؟ که من خودم را گول نم  دیکن لحظه واقعًا سؤال م  نیشما ا  عنی  ست،ین  یبی فر  عنی«الخالبه»    و

  .  دیگو چند روز صبر کن م   ی جواب بده توان . نمدیو جواب بده دهم؟ نم

  

و سرم کاله   خورم م  بیفر  شهیمن هم   دیگو حضرت رسول م  شیپ  رود م  کس  ی که    دیآ م   داستان   از  نیا

. عجله  معامله را فسخ کن  اگر بتوان  فکر کن  روز بتوان «صبر کن و شرط کن که تو سه  دیگو او هم م  رود، م

  و مران» گفت. تابمعامله را تمام نکن، ش کن در انتخاب خودت»، «مش دفعه ینکن، 

  

  از غرار    که ترس عی: در بگفت
  اریکن سه روز خود را اخت شرط 

  ) ٣۴٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

     نیق ی هست از رحمان   تأنّ که
  ن ی لع طانِیز ش  لتیتعج هست
  ) ٣۴٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  و فروش  د ی خر  :عیب

  خوردن  ب ی : فر غرار
  : درنگ کردن تأنّ

  
  

  : درنگ کردن. خوردن. تأنّ   بی. غرار: فردیخر  عنی عیب

  

که     و فروش  د یخر   یدر    دی گو . ممیبده   صی که ما فکرها را تشخ   شود سبب م  ییگشادرنگ کردن و فضا   نیا

پس    اورمیروز ب  دارم اگر نخواستم سه   اری . بو من اختریوقت ب  اصطالحسه روز به   ترس خوردن م  بیاز فر

  بدهم.

  

   انتخاب درست   نیا  م،یگومن درست م  ییو بو اگر عجله کن  ول ناً،یقیدرنگ حتماً از خداوند است    نیکه ا 

  است حتماً.  طانیمال ش  هان یا ،بحث و جدل بن  ، است، اصرار بن

  

  .  می به غزل صحبت کنراجع   کم ی د،یتوجه کن خُب

  

  خوش است چشم تو وآن رخ گلفشانِ تو  سخت
  دال؟ راست بو به جانِ تو    یاچه خورده دوش

  

  است نام تو، پرشر است دام تو گر فتنه
  است جام تو، بانم است نانِ تو باطرب

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

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

  

  ر ییتغ  ی ، برا(مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل در مرکز ما هست    ها دگ یهمان  نیا  م،ی کن  رییتغ   دیبا  می دیما فهم  پس

   ذهنمن   رییتغ  ی به مرکز عدم برا  میکن تعهد م   نی. پس بنابرا(مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل  م یمرکزمان را عدم کن  دیبا

  ن یو ا  کند م  ن ییفکان تع هرچقدر الزم باشد، مدتش را قضا و کن  می امه بدهکار را اد  ن یا  دیبا  به حضور. مدت 

و به خودتان القا    دیشد بالفاصله فضا را باز کن  دهیهمان   ز یچ  یمرکزتان    دیدیهرموقع د  عنی  م،یکار را تکرار کن

هست مرکز    یکه جد   یز یو آن چ  ستین  یگرفتم، جد   یفکرم را جد   ایگرفتم    یکه اآلن من جد  یز یچ   نیکه ا  دی کن

  به مرکز عدم.  دیو متعهد بشو دیعدم است، دوباره مرکز را عدم کن

  

را بدون بحث و جدل، اصال فکر    یاوال قانون جبران ماد  د،یکن  تیشما قانون جبران را واقعاً رعا  دیکار با  نیا  در

دل    دیدانش در شما نفوذ کند. دوم با  نیدانش، تا ا  نیبه ا   دیتا متعهد بشو  دیکن  تی رعا  دیمورد با نیکردن در ا

  راه است و مرکز عدم است.  نیبودن به ا تعهدم  نی. ادیخودتان کار کن  یو رو  دی و وقت بذار دیبده
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که به ما    ت یلحظه و هر لحظه با توجه و عنا  نیا   قانون جذبه هم در کار است، زندگ  دیدان که م   طورن یهم  اما

. اگر  می، ما جنس او هست (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل   کند  خودش جذب م یسوودش را بهدارد، دارد جنس خ 

جذب کند و شما    تواند نم  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  و مرکز ما عدم نباشد و جسم باشد    م یباش  ذهنمن 

، تا  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل مرکزتان عدم باشد    عنی  د،یکن   شیلحظه خداوند را ستا  نیکه ا دیکن  د سعیبا

  دارد ما را جذب کند ببرد.  تیاو که هر لحظه به ما لطف دارد و عنا

  

  دن یکه با چشم او د  دیشو متوجه م   دیکنسخت خوش است چشم تو»، هر لحظه که مرکز را عدم م  « عنی 

اطرافتان    یهاکه آدم   دیندار  نیبه ا  اجی . و احتدیدار  اجیعدم احت شما فقط به مرکز    کند، م  جادیدر شما ا  فشانگل

  . دی عوض بشو  دیکه با  دیشما هست نیواقعاً عوض بشوند، ا

  

  که ن یهم د،یاست و متعهد شد ریپذامان  (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل اصطالح هم با تعهد به مرکز عدم هم به نیا

. دیشو م  دهی، مرتب کش(مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل    دی که تحت قانون جذبه قرار گرفت  دینیب م  دیمتعهد شد

  ن یاز ا  دینیب ناگهان م   کند، او جذب م  دیکنشما مرکز را عدم م  گفت که وقت  میجذبه را هم امروز خواند   نیا

با مرکز همانیدگ   ٧[شل    انه یآش   ی از رو  رید  ر،ید  دیرفت  دیدیذهن پر   دگیهمان  انۀیاز آش   د،یدیپر  ها)](مثلث ستایش 

  . دیدیپر ها دگ یهمان 

  

وقت  دیشما متوجه شد  اما ا  عنی،  (مثلث همانش)]  ۵[شل  مرکزتان    دیآور صورت فکر مرا به  زهایچ   که    ها ن یبا 

  د ی کن درست م   ذهنو من   دیپر م  دهیبه فکر همان  دهیآفل هستند و از فکر همان  یزهایچ  هان یا  د،یشو م   دهیهمان 

است، ما عقل و حس    دگی از همان   رمرکز ما پ  که حالهست و در   ندهیگذشته و آ  ی در زمان مجاز  ذهنو من

  زها یرا از چ  بخشات یچهار عنصر ح   نیا  ذهن. پس منمیریگ م  ها گد یهمان  نیو قدرت را از ا  تیو هدا  تیامن

  .  ردیگ م

  

چشم خوش    ن یا  شود، م  د یمقاومت و قضاوت هم در ما تول  تیکه دوتا خاص   مینیب م میاُفت دام م  نیدر ا  وقت

ن  ند، یب نم از طر  ست،یچشم خداوند  ماست که  ما هم چشم خداوند  مینیب م    دگیهمان  ق یبله چشم  . چشم 

کار را. امروز    ن یا  میما کرد  م، یکار هست   نیو ما مسئول ا  ندیب م   دگیهمان  ق یچشم خداوند از طر  عن یاست،  

  . میمفصل صحبت کرد رید

  

ذهن  عن ی سادگ. قضاوت به شود م  دیمقاومت و قضاوت هم در ما تول تیباشد دوتا خاص  ده یمرکز همان  وقت

ا م  نیاتفاق  و بد  را خوب  ا  یاباشنده  نیچن   ی .  کند لحظه  در  دارد،  اتفاق کار  زندگ  نیبا  اتفاق  از     لحظه 



ۀ  برنامه             Program #947                                              ۹۴۷مشار

  59صفحه: 

خوب است، اگر کم کند بد    صورتنیادر   کند،  ادیرا ز   دگ ی. اگر اتفاق همان کند و آن را خوب و بد م  خواهد م

  اسمش قضاوت است و مقاومت است. نیاست. ا

  

   ی انسان پس از    کهنیبه ا  شود آفل در مرکز همراه با مقاومت و قضاوت منجر م  زیکه چ   دیدان بعد شما م 

(افسانه    ٩[شل    ذهننام افسانۀ من بسازد به   یز یچ  یبه مانع و مسئله و دشمن بند و    لیرا تبد  زندگ   مدت

  . ذهن)]من

  

به مرکزِ ما    دیآ م  ها دگیکه همان  جیتدربه   عنیرا اسمش را گذاشت «استدراج»،    نیامروز ا  واشیواش ی  ذهنمن 

کار    ذهنو با عقل من   میکن  اومت و قضاوت مهمه آفل هستند، گذرا هستند و ما مق  ها دگیهمان   نیو ما، ا

که    میآور وجود مبه  ییهاتی وضع  ی  کهن یا  عنیهم    یساز است مخصوصاً. مسئله   یساز کار ما مسئله   م،یکن م

  . میکن با او قهر م  میکن م  زندگ  یبه ما، مثال با  دهد کارافزاست و درد م

  

  ن ی همبه    شود، قهر منجر م   نی ها به همصحبت  نیکه ا  میکن م  ییهاصحبت   یاست و معموال    یساز مسئله   قهر

  ی ساز مسئله   هان یا  شود،منجر م   دیبه تهد  شود،به ترس منجر م  شود، به رنجش منجر م  شود، منجر م  دشمن

  .  سازدرا م   هان یا دهیمرکز همان ست،ین هان یبه ا هست. لزوم

  

هست که ما متوجه    نیو آن ا  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل    دوباره    راه هست به زندگ  دیگو موالنا م  مردگ  نیاز ا  اما

 دهد  که ذهن نشان م ی زیچدر اطراف آن   می کن  ییفضاگشا  میتوان آفل در مرکز ما هست، ما م یزها یچ   میبشو

  . مینخواه  زندگ  ز یو از آن چ

  

شد و متوجه    جادیمهم صبر و شر در ما ا  اریبس  تیکه مرکز ما دوباره عدم شد و دوتا خاص  میشو متوجه م 

چهارتا   نیا  تیف یمرکز ما عوض شد، جنس ما هم عوض شد و ک  م،یشد  واقع ما از جنس زندگکه در   میشو م

و جنس    م یاز جنس اَلَست شد  میشو و قدرت هم عوض شد و ما متوجه م  تیو هدا  ت یعنصر عقل و حسِ امن

  به مرکزش. اوردیرا ب  یزیدارد، دوست ندارد چ  زیاََلست پره

  

ا  یار ی هش  ت یفیک   ب  ی زیچ    یکه دوباره حرص بورزد برود    ستین  ن یاََلست  ب  اوردیرا  مرکزش    رون، یاز جهان 

  .کند م  دایمصداق پ تیدو ب نیمرکز ما عدم شد، ا کهن یکه هم می نیب و م ستی اری در ذاتِ هش زیبذارد. پره
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   چشم ما شد و رخ ما و رخ زندگ   که چشم زندگ   م ینیب  «سخت خوش است چشم تو، وآن رخ گلفشانِ تو،» م  

و آرامش    م یخورده بود  یشاد  م، یخورده بود  در اَلَست چه   عن یکه «دوش»،    م ینیب فشان شد و ما مبا هم گل 

  .  میکن م  انیب میرا صادقانه ما دار  هانی. امیو عشق خورده بود میخورده بود

  

   . و وقت ذهنبه جان من   اندازد گر است، آشوب مفتنه   نیا  مینیب که با چشم عدم که م  میشو متوجه م   بعد

که باطرب است و آن    شودبه ما داده م   یا است و م  یپر از شاد   نیکه ا  میمرکز عدم است در دام خداوند هست

  بانم است. نیا شود،  م  دیتول رونیکه در ب یز یچ

  

  م یشو ، که متوجه م(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  انسان    یوجود   قتیبه حق   میکن حالت عبور م  نیاز ا  واشیواشی  و

ا ذهن و    لۀیوسکه به  یای شاد  عنی  سبب،یب  یشاد  واشیواشی .  میکن شروع م  رشیلحظه را ما با پذ  نیکه 

افکر    ای ذهن    یساز سبب م  شود نم  جادیکردن  ما شروع  مرکز  جوش  کند در  و  دنی به    ننده یآفر  واشیواش ی. 

  د ی فکر جد  م، یکن استفاده نم    قبل  ی از ذهنمان و فکرها   ریها دحل چالش   ی که ما برا  میشو متوجه م  م،یشو م

  انسان هست.  یوجود قتیحق  نی. امینیآفر م

  

م   ن یا  در هست که  او،    م ینیب حالت  م    عنینام  عدم  فوراً  را  مرکز  خدا  م  کند نام  فتنه  جان    اندازد و  به 

  ل یم  م،یتوان نم   ریما د  زد،یر هم مما، کنترل ما به   در پارک ذهن   شود م  جادیما، اغتشاش ا  یها دگ یهمان 

  . میرا کنترل کن  رانید ا یجهان را  میندار

  
  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل 

  

.  م یانتخاب دار  ییلحظه ما توانا  نیکه در ا  دینیب نقشۀ گنج است. شما م   نیاما ا  لحظه و توانایی انتخاب)](این    ١۵[شل 

  . میفضا را ببند ایو  میفضا را باز کن میتوان که م   دینیب سمت چپ، آن نقطه را م
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  م، یده و متأسفانه هر لحظه واکنش نشان م   میده از دست م  ذهنانتخاب را ما معموال در من   ییتوانا  نیا

و    میکن م   جادیپندار کمال ا  م،یکن را زنده م   ذهنمن  م، یکن م  دای پ  جسم  یار یو هش  دهیبه ذهن همان  میرو م

  . میشو م مرادیب م، یرو م  یفکر یهابه جهت 

  

درون   شدن زندگ خراب    اشجه یو نت  م یپرست را م  ها دگیهمان   م،یشو دردپرست م   م، یشو باالخره فکرپرست م  

  م ی کن م یادآور ی  م یشل ما دار  نیاست. و اآلن با ا  بیاست و تخر  یابی کم  ا یدرد است    جادیماست و ا  رون یو ب

  . می غافل نباش نیکه خداوند به ما داده از ا  اانتخابمان ر ییلحظه قدرت انتخابمان، توانا نیبه خودمان که ا

  

  که  میخوان را م   تیب نیا شهیو هم  

  

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  (مقابل حدوث)   می قد  ، نگی ر ی: د قدَم
  

  

به    میآور را م   ی فکر  یو    میشو ما منقبض م   وقت  (این لحظه و توانایی انتخاب)]   ١۵[شلشل    نیکه در ا  دینیب م

ما خداوند    عن یبه نشان.    م یکن م   لیرا تبد  یزد یا  یاریخداوند را، قدَم را، هش   م،یشو مرکزمان از جنس جسم م 

  . میشو منقبض م  وقت  م،یکن دار م امتداد او را نشان  م،یکن دار مرا نشان 

  

  م یشو دار منشان   ندارد. وقت    عدم چونگ  دیگو م  نی خداوند نشان ندارد. بنابرا  م،ینشان داشته باش  د یما نبا 

کم    ای   ادیبه ز  حالش چطور است، چرا؟ حالش بستگ   م،یاحوالش را بپرس   دیبعد با  م،یکن درست م   ذهنمن 

  دارد، پس چونه هست.  ها دگ یشدن همان

  

است، آرامش   یندارد، حال ندارد، ذاتش خوب است، ذاتش شاد انسان که از جنس خداست چونگ دیگو م 

قدم را نگاه کن    نیو اول   ؟ کن  دار ملحظه خودت را نشان   ن یندارد. تو چرا با انتخاب غلط در ا  دن یاست، پرس

  . یبردار  ییکه با فضاگشا

  

  : میموضوع بخوان نیبه اراجع تیچند ب  دیاجازه بده و
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  تَنیکه بِما اَغْو طانیش گفت
  دن ویفعل خود نهان، د  کرد

  ) ١۴٨٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ه، یفروما  وِیخود را به حضرت حق، نسبت داد و آن د  . او گمراه یبه خداوند گفت که تو مرا گمراه کرد  طانی«ش

  کارِ خود را پنهان داشت.» 

  
  پست  ه،ی: فرومادن

  
  

  آمده:  هیآ نی از ا  عنی » و «بِما اَْغويتَن   

  

قَال»  «.يمتَقساطََك الْمرص مدَنَّ لَهقْع تَنيغْوا افَبِم  

و آنان را از    نمینش م نیبر راه بندگانت به کم  زیمن ن   ،ی گفت: «پروردگارا به عوِض آنکه مرا گمراه کرد   سی«ابل

  .»» دارم تو باز م میراه مستق 

  ) ١۶ ۀی)، آ٧سورۀ اعراف ( م،ی(قرآن کر
  

  :ت ی دو ب نیاز ا عنی اند»، تن بوده یهر دو  طانیکه «نفْس و ش دیدان و شما که م  

  

  اند تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  بدَند  ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون
  هاش دو صورت شدند حمت بهِر

  ) ۴٠۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

در عالم که در ذهن    زها یبا درد و چ   دگیهمان   ی روین   عنی  طان،یما و ش   ذهنکه من   دیدان شما م   تیدو ب  نیا  از

مرتب جنس    ما از آن جنس است و ه  ذهنو من   ست دگ یهمان   یروین  طانیش  طان،یش  کند، م  ها زندگانسان

  .کشدخودش م  یسوخودش را به 

  

 طان یو ش  ذهن. پس من شود م   دهیشده از جنس فرشته است، از جنس خداست، به آن سو کش گشوده   ی فضا  اما

  ی ار ی است در ما، هش  طانی از ش  قسمت  ی  کهنیما درست مثل ا  ذهنجنس هستند. من   ی تن و    یهردو  

  ! دییبهتر است؟ شما بو یاز خداست در ما. خُب کدام  قسمت ی کهنیبازشده مثل ا یحضور يا فضا 
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ا  میگرد برم   حاال خاطر  و به  اند یهم    هانیخدا، ا   ایشده و عقل کل  گشوده  یفضا  عن یفرشته و عقل    نیبه 

شده در ماست با  گشوده   یشده در ما، در انسان، فضا گشوده  یپس فضا خداوند دو صورت شدند.    یها حمت 

  م؟ یدیرا فهم  ن یاست. ا ی طانیهم با ش  ذهناست، من  یخداوند 

  

من را،   یکه به علت انکار خداوند درست شده در عالم، گفته که تو کرد  دگیهمان ی روین س،یابل طان،یش خُب

 د ی. بامیرا برو  طانیراه ش  دی اآلن نبا  م،یبار نرفته که خودش کرده. حاال، ما هم که از جنس او هست   ریز  عنی

  کردم تا مؤدب بشوم. دمخو  میگوگفتم خودم کردم، من م  ،یتو کرد  مییگو که نم مییبو

  

که جامعه   مییگو ما هم م   ،روز انداخت   نیمن را به ا  دیگو م  طانیش   نم»،ینش م  نیبر راه بندگانت به کم  زین   «من

  .  میزن را م  طانیحرف ش  نیروز انداخته، پدر و مادرم انداخته، خداوند انداخته، هم  نیمن را به ا

  

  د، یگو را م   نیا  س ی! ابلکند؟ خداوند آدم را گمراه م  »»،ی آنکه مرا گمراه کرد  گفت: «پروردگارا به عوضِ   سی«ابل

خواست از من جدا   هرکس  عن ی  نم»،ینش م  نیبر راه بندگانت به کم  زی. «من ندیگو را م  نیمن هم ا  ذهنمن 

برسد، نم به تو  برود  راه مستقنی قر  قیاز طر  نیهم  گذارم،بشود،  از  را  آنان  «و  راه    نیهم  میراه مستق  م»،ی . 

  .» دارم و مرکز عدم است، «باز م   ییفضاگشا

  

همانشِ جهان و    یروین  کهنیا  یکردن، برامرکز را عدم    ،ییکه چقدر سخت است فضاگشا  دینیبپس م  اآلن

موضوع را    نیدرد بزرگتر. ا  م،یرو درد م  ی سوبه   م،یاز جنس درد  شتر یرا گرفته. ما ب  شیدردِ جهان جلو  ی روین

  . دیبدان دیشما با

  

  پس: 

  

  تَنیکه بِما اَغْو طانیش گفت
  دن ویفعل خود نهان، د  کرد

  ) ١۴٨٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

به    یتو ما را گمراه کرد   ایخدا  مییگو ما هم به خداوند م   »،ی به خداوند گفت که تو مرا گمراه کرد  طانی«ش  پس

انداخت   نیا «او گمراهیبدبخت کرد  روز   .  م هم  ما  داد»،  نسبت  به حضرت حق  را  خدا کرده،    میی گو خود 

  م، ی سر ما آمده خودمان آورد  ییکه هر بال  میسبر  جهینت  ن یبه ا  میخواه  ما م  دی. توجه کن میخودمان کرد  مییگو نم

بافت  اخت  میخودمان  پ  ه یفروما  وِی. «و آن دمی که عوض کن  میدار  اری و  را  که    ییبال  عن ینهان داشت»،  کارِ خود 
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.  مییگو را م   ن یما هم هم  ست، یخودش سرش آورده بود آن را پنهان داشت، گفت من نکردم، به من مربوط ن 

  !میواندرا خ  هان یدرست است؟ ا

  

  

  

  �💠💠� بخش دوم انی پا�💠💠�
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ابل   ذهنکه جنس من   میکن صحبت م  میدار رابط  سی از جنس  و  ا  سی ابل  ۀاست  است که    یطورن یبا خداوند 

  س یما هم از جنس ابل  ذهنچون من   . از طرفیو به انحراف کشاند  روز انداخت  نیکه تو من را به ا  دیگو م

خواهد    س یابل  هی با خداوند شب  ذهنصورتِ من ما به   ۀرابط   ن ی. امیزن است، همان حرف را ما هم به خداوند م

  شد.

  

  م ی خواه   باق  رییهم در جبر عدم تغ  م،یابالها را سر خودمان آورده   نیکه خودمان ا  میاگر ما اقرار نکن   نیبنابرا

خشم از جنس    د ینی . شما ببمیکن کار را م   نی هم  میرساند که دار  میخواه   بیبندگان خدا آس   ریماند، هم هم به سا

  ش یهم پ    به هرکس  م، یخور تنها خودمان منه   ا است و ما خشممان ر  سی از جنس ابل  ذهنمن   ست،ذهنمن 

  . میده م دیآ م

  

. پس  میبن   دینبا  م، یکن را م  س یکار ابل  عنیها،  انسان  ۀهم   ی رو  میگذار اثر بد م   ن یو قر   ذهنصورتِ من به   ما

ا ب  نیدر  م   تیچند  ابل  خواهد موالنا  که  بفهماند  نم  رود نم  تیبار مسئول  ریز  سیبه ما  ا  دیگو و  من    ن یکه 

  دست خودم است، خودم بافتم.  ۀساخته و پرداخت  ستمه که من  یز یچ نیو اام کار را ساخته خراب  ذهنمن 

  

  ت ییآمده که ما اصل وجودمان که خدا  وجود شده بهگشوده  یِحضرت آدم که از فضا  ایآدم    میخوان االن م  ول

که در   میآدم است، ما هم از آن جنس هست   ا یآن اسمش حضرت آدم است   م،یکنم   دا یاست، امتداد خداست پ

و عقل کل. پس مشخص است.   شدهده گشو  یفضا  نیا عن ی«فرشته و عقل»  دیگو که مهم هستند م تیدو ب نیا

از جنس  ای دیباش  طانیاز جنس ش دیانتخاب کن دیتوانگنج شما در قسمت راست، آن نقطه م  ۀشما در آن نقش

  .  دیباشخدا 

  

  د، یرو درم   تیبار مسئول  ریاز ز  د،یشو م  سیبه ذهن، از جنس ابل  د یبرو  د،یفضا را ببند  د،یمنقبض بشو  اگر

    یآن    کند،  م دارد من را عصبان   ن یا  دییگو م   د، یریگ عهده نملحظه به   نیخودتان را در ا  ی ار ی هش  ت یمسئول

  ی کرده، اعضا  یطورنیکردند، جامعه ا  ی طورنیمن آورده، پدر و مادرم من را ا  بال را سر  نیکه ا  دیکن را مالمت م 

از خودتان.    ریغ  دیدان را مسئول م  کرده من را، خالصه همه   یطورن یا  سمیبال را سر من آوردند، رئ  نیخانواده ا

ابل  نیا  توانم  و خودم م   شود خودم کردم، راه باز م   دییگو م  وقت   ول   رسد، نم   جاچیاست، به ه  سیجنس 

  . دهم نشان م ریبار د ی  تشی علتِ اهمرا عوض کنم. پس به  دمخو

  تَنیکه بِما اَغْو طانیش گفت
  دن ویفعل خود نهان، د  کرد

  ) ١۴٨٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ه، یفروما  وِیخود را به حضرتِ حق، نسبت داد و آن د  . او گمراه یبه خداوند گفت که تو مرا گمراه کرد  طانی«ش

  کارِ خود را پنهان داشت.» 

  
  پست  ه،ی: فرومادن

  
  

آن شده    اشجه یکه خودش کرده بود، نت  یمن را و آن کار   یتو منحرف کرد   ،یگفت تو کرد  طانیش  عنی  بله؟

هست که مهم است،    هیآ  نی و هم   میکه خودمان کرد  میرو بار نم   ریکه ز  دینیب بود، آن را پنهان کرد. ما هم م

  گفتم.

   

قَال»  «يمتَقساطََك الْمرص مدَنَّ لَهقْع تَنيغْوا افَبِم  

و آنان را از    نمینش م نیبر راه بندگانت به کم  زیمن ن   ،ی آنکه مرا گمراه کرد   گفت: «پروردگارا به عوضِ   سی«ابل

  .»» دارم تو باز م میراه مستق 

  ) ١۶ یۀ)، آ٧اعراف ( ۀسور م،ی(قرآن کر
  

  اند تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  بدند  ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون
  هاش دو صورت شدند حمت بهِر

  ) ۴٠۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  است، اما:  یشده و خدا هم گشوده  ی است، فضا  ی طانیکه نفس و ش  م یدوتا را هم که خواند نیا و

  

  آدم که ظَلَمنا نَْفسنا  گفت
  ز فعل حق نَبد غافل چو ما  او

  ) ١۴٨٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  خبر ی . و او همچون ما از حمت کار حضرت حق بمیحضرت آدم گفت: پروردگارا، ما به خود ستم کرد   «ول

  نبود.» 
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«پروردگارا، ما به خود    شود شده متوجه مگشوده   یفضا   د،یکن فضا را باز م  وقت   عنی حضرت آدم گفت،    ول

  .  میکه ما انتخاب کن  دیآ م  جان ینبود». پس ا خبریچون ما از حمت کار حضرت حق ب . و او هم میستم کرد

  

  ،د یزن حرف را م  ن یشما هم  د، یبه روز بد افتاد   ذهنمن یها علتِ انتخاب که به  دین یب لحظه م  نیشما در ا  اگر

دردم عمل    ی هازه یعمل کردم، من براساسِ انگ   ام ذهنبا عقل من  ستم کردم، من به خودم    من   ا یکه خدا  د ییگو م

 ر یمن بودم و اگر من ادب داشته باشم االن، من از حاال به بعد د  ،یبال را سر خودم آوردم، تو نبود   نیکردم که ا

تو را جار   و عدم   یی با فضاگشا  کنم، و نظم آن را رها م    ذهنعقل من  در    کنم م  یکردن مرکز، نظم و عقل 

  به خودم ستم کردم، من به خودم ستم کردم.   که من  کنم م  یادآوریو هر لحظه به خودم  ام زندگ

  

   ذهندر من   زها یمتوجه بشوم که عقل تو عقل است، عقل چ   توانستم م    سالدوازدهستم کردم؟ من از ده   چرا

عقل محدود    نیهست، ا  یعقل جزو   نیا  ست،یعقل ن  ن یشدم، بابا ا  دهیها همان دم و با آنها را زآن   نکی که ع

  د یپس به خودم ستم کردم، شما هم با  دم،یرا نفهم   نیاست، من ا  عقل موقت  نیا  کند، م  بیعقل تخر  نیاست، ا

  . دییرا بو نیا

  

   ذهن عقل من   نیدوباره ا  کند، م  یکار محدود است، خراب   ما عقلش  ذهنمن   نیا  می است که ما بفهم  یادبیب  نیا

ذار  م یریرا بل را بم  یادبی کنار. ب  میو عقل ک در دفتر چهارم  در مقابل خداست و آن داستان را هم که    دیگو

  ن ی . ادهد را ادامه م  اشیادب ی است، باز هم ب  ادبیب  ه ک   رود بار نم   ر یاست و ز  ادبی که آن عاشق ب  م یخوان م

  دارد من تو را امتحان کنم؟  چه اشال دیگو م  کند، خدا را امتحان م  دیآ م م، یخوان  م م یدیرس دفعه اگر

  

 تواند  من را هم م  کند، را اداره م  زیچهمه   و عقل کل عقل است که  ستیعقل ن  اشذهنبداند عقل من   کس  اگر

را م ا  ریاست د  ادبیب  کند، ر، رد مکنا   گذاردرا مو آن عقل    ردیگاداره کند، هنوز عقل خودش   جا نیو 

  موالنا، خالصه. کند صحبت م

  

قَا»   «.رِينالَْخاس نم ونَننَا لَنَكمحتَرلَنَا و رتَغْف نْ لَمانَا ونْفُسنَا انَا ظَلَمبر  

از    نهیهر آ  ،یو رحمت روا مدار   یاور ی. و اگر بر ما آمرزش ن میو حوا گفتند: «پروردگارا به خود ستم کرد  «آدم

  بود.»»   میخواه   انکارانیز

  )    ٢٣  یۀ)، آ٧اعراف (  ۀسور م،ی( قرآن کر
  



ۀ  برنامه             Program #947                                              ۹۴۷مشار

  68صفحه: 

و   میاگر ما فضا را باز نکن   عن ی  »،یاور ی. و اگر بر ما آمرزش ن میو حوا گفتند: «پروردگارا به خود ستم کرد  آدم

  کاران ان یاز ز  نهیهر آ  ،ی ها «و رحمت روا مدار  ست ین  جا ن یالبته ا  هان یا  ، نکن   ی و از خرد تو جار  شما لطف نکن 

  خودم را زدم.   یهاحرف   هیآ سطرا بخوانم، و هیمن آ دی بود.» اجازه بده می خواه

  

از    نهیهر آ  ،یو رحمت روا مدار   یاور یاگر بر ما آمرزش ن   . ومیو حوا گفتند: «پروردگارا به خود ستم کرد  «آدم

  بود.»»   میخواه   انکارانیز

  

به خودم ظلم کردم،    دانستم، نم  ام ذهنعقل من   پروردگارا من با   م ییبو  میتوان ما م   م؟یی را بو  نیا  م یتوان م  ما

و من حاضرم مؤدب    نکن  ام. اگر تو کم صورت درآمده   نیرا، االن به ا  ام راه خودم را رفتم و خراب کردم زندگ

  ،  خردت را به من نده  ،و رحمتت را به من نده  یاور ی من را آمرزش ن  وفضا را باز کنم، اگر ت  ن،یبشوم بعد از ا

  کاران ان یاز ز  نهیآ  خواهم کشت. «هر   ذهنمرگ خودم را در من   یتا پا  ریمن د  کنن  کم،    عقلت را به من نده

  . درست است؟ رانی، هم به دزد خواهم   انیزد، ز بود»، هم به خودم صدمه خواهم  خواهم 

  

  نجوم  یکه اصحاب غمبریپ گفت
  را رجوم طانیرا شمع و ش   روانره

  ) ٣۶۵۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ، یی خدا. فضاگشا  اریاصحاب خدا،    شود فضا را باز کند، م  اگر کس  دینیام، ببوسط آورده   جا نیرا هم ا  تیب  نیا

   کسان   عن ی  بارند،  من نور م   ارانیاصحاب من،    د یگوفرموده، م   غمبر یپ  د یگو . مییفضاگشا  د یرس م   به هرکس

  کند،  مرکزش را عدم م   و هرکس  شود عدم م  زشانمرک   شوند، م  ییاز جنس فضاگشا  شوند، که از جنس من م

روان و سنگ  ره   یۀبق  یشمع است برا  نیقر  ق یاز طر  کند م   یی فضاگشا  هرکس   د،ی ر یدر نظر ب  یطور ن یا  حاال 

  . کند م را دور  طان یش طان،یبه ش اندازد م

  

  د یی وجود ندارد، بو  سیابل  مییدرواقع بو  سیابل.  رید   مییگو را م   نیا  م یاست، دار  ن یدر کم  طانیش  دیکن   توجه 

ظاهر    ذهنصورِت من است که ابتدا در ما به   ییروین   ی .  ستین  یزیچ   نیهم منم چن   نیاست، ا  سیابل  نیکه ا

  ن یدر ا  یتربزرگ   یروین   ی کشش،    ی  ریتأثالست، آن موقع تحت  یِجابه   میشوما از جنس جسم م   شود، م

درد    و   دگیکه همراه با همان  س یبودن، جنس ابل  سیاز جنس ابل  عنی  تیسیابل  دیی که بو  میریگ جهان قرار م

از    وقت   میکن م  ییو کارها  تیسیابل  یرو ین  م،یهست  رو ین  نیما در معرض کشش ا  ذهنکه در من   دینیباست و م
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ا  مینیب م   ها دگی همان  قیطر درد  ا  ییدردها  شود، م  جادیو  و  ترس  و  خشم    ی کارها، کارها   نیا  هانیمثل 

  . رانیو به د  میزن به خودمان م انی ز ست، طانیش

  

   ی  ییفضاگشا نیهم ها، ولانسان  رید عنی ،م یشوروان» م شمع «ره م،یکن فضا را باز م وقت نیبنابرا پس

تر شدن،  کوچ   عن ی. سنگ انداختن به او شودتر مکوچ  درجه  ی کهنیا یبرا  اندازد، م طان یبه ش  سنگ

و    میشو م  خارج   میدار   دگیهمان   یرو ین   یا  س،یابل  یاتو    یرو یاز نفوذ ن  میکه ما دار  مییگو م  میدار  رید   عنی

شده  چهل سالمان شده، پنجاه سالمان   االن   م،یکرد کار را م  ن یا  سالدوازده ده  دیسرنوشت ماست. ما با  نیا

. شما اگر از جنس الست می شو جزو اصحاب خدا م  نی بنابرا  م،یکن م  ییهر لحظه فضاگشا  م،یدیرا فهم  هانیا

  .ست مهم  ثیهم حد نی که از جنس حضور است. ا  و هرکس   غمبریپ د،یشو جزو اصحاب خدا م هم  د،یبشو

  

  .» تُمی اهدَ تُمیاقْتَدَ هِمیِکالنُّجوم فَبِاَ ی«اَصحاب

  .» افتی دیراه راست را خواه دیهستند که به دنبالِ هرکدامشان برو  من مانندِ اختران  «اصحابِ

  ) ثی(حد
  

انسان  اگر حافظ    د،ی. شما دنبال موالنا بروکند م  دایبرود که به حضور زنده است، راه را پ  انسان دنبال هر 

کامل بود،    ل ی. حاال موالنا چون خکند نم  فرق  چیه  د،یعطار بخوان   د،یبخوان  فردوس  د،ی بخوان  یسعد  د،یبرو

 جه یدرنت  م،یماند از همه م  م، یخواند همه را م  م،ینهمه را بخوا  میتوانست نم   جا نی . امیرا انتخاب کرد  ن یما ا

  : دیگو م ی مثنو  ۀ. دوباره دنبالنیا یرو م یتمرکز کرد

  گنه، او از ادب پنهانْش کرد  در
  گنه بر خود زدن، او بر بخَورد  زآن

  ) ١۴٩٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  آدم نه من  ی توبه گفتش: ا بعد
  در تو آن جرم و محن؟  دمی آفر 

  ) ١۴٩١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  من بد آن  یو قضا  ر ی که تقد نه
  آن نهان؟  یبه وقتِ عذر کرد  چون

  ) ١۴٩٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  شد.  اب یبخَورد: برخوردار و کام  بر 

  . جمع محنَت ها ها و سع: رنج محن
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 خواهد  آدم. م  عنی: «در گنه، او از ادب پنهاْنش کرد» دیگو بعداً. م شود متوجه م   را آدم از زبان زندگ هانیا

لحظه چون    نیدر اانتخاب ما   ول شود، داده م  بیفکان ترتکارها از قضا و کن   ۀکه درست است که هم  دیبو

که حضرت    دیگو . ممیلحظه دار  نیا  انتخاب در   ییتوانا  ما است که    نیا  وانیفرق ما و ح   م،یما قدرت انتخاب دار

  .م یها را ما خودمان سر خودمان آوردبال  نیادب داشت، گفت من کردم. ا کهن یآدم از ا

  

   عنیگنه، او از ادب پنهانْش کرد» «زآن گنه بر خود زدن» گفت من کردم، گناه را به خودش زد، او «بر»    «در

  ِبخورد.  عنی «بَخورد»  وه،یم

  

نداشت. خداوند به    ذهنمن   ریر، برگشت، دبرگشت به حضو   طور کلبرگشت، به  عن یتوبه کرد، توبه کرد    وقت

  اوردم؟ ی وجود نها را من در تو به ها و غصه آن رنج   عنیدر تو آن جرم و محن؟»    دمیآدم نه من آفر  ی: «ادیگو او م

  است.   مهمانتخاب ما  اوست، ول  زیچسازندۀ همه  کهنیا یبرا

  

 ز یچچ یمن بود؟ چون ه   یو قضا   ریوجود آوردم؟ نه به تقدآدم، نه من آن گناه و درد و غصه را در تو به  یا  دیگو م

در آن حالت که خداوند جز مهر   داند خودش بوده، آدم م   یها که انتخاب  داند آدم م  . ولستیاز قضا خارج ن

لحظه. ما    نیست و جنس ماست در ا. انتخاب ماستین   یرید  زیچ   تیو جز عنا  یریگو جز دست   تیو جز حما

  م، یلحظه. اگر نشو  نیدر ا  میاز جنس اَلست بشو  د یبا  م،ی فضا را باز کن   دیکه ما با  میرس م   نش یب   نیبه ا  م یهم دار

ب ا  د،یایبال سرمان    د یدار  د، یرو م  دیریگ راه غلط م    یشما    عن یاست،    اله   یهم قضا   نیدرست است که 

م زندگ  دیدان م  ول  ر، ید  د یکن انتخاب  قانون  ا  دیگوم    که  ا  بیتخر  نیآخرِ  آخرِ  است. بن   نیاست،  بست 

  . دیراه بشو  نیانتخاب شما باعث شد که وارد ا  کرده، ول نییرا تع  نیدرست است که قضا ا

  

  من بد آن  یو قضا  ر ی که تقد نه
  آن نهان؟  یبه وقتِ عذر کرد  چون

  ) ١۴٩٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

ها را من خودم  که تمام بال  میی باشد که بو  دیبا  ی طورنی ا  ، ) از زندگ٠ها (شلما در آن مثلث   عذرخواه  عنی

ساده    رید  هانی. ارمیگ کنار و عقل تو را م  گذارم را م  ام ذهنعقل من   نیسرم آوردم و از حاال به بعد من ا

  است. 
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  ادب نگذاشتم  دمی : ترس گفت
  : هم من پاسِ آنَت داشتم گفت
  ) ١۴٩٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  که آرد حرمت، او حرمت برد   هر 
  برد  نهیکه آرد قند، لوز   هر 

  ) ١۴٩۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  که از مغز بادام ساخته باشند.  یی: حلوانهی لوز
  

  

عقل خودمان    یجا لحظه ما به   نیا  عن یکردم و ادب را نگه داشتم. ادب    اطی احت  دم،یمن مالحظه کردم، ترس   گفت

   ذهنما فکر کند. اگر عقل من   قی او از طر  م یگذار ادب است، م  نیا  م،یریگ عقل خدا را م  م،یکن فضا را باز م 

  .  ستیادبیب نیا  م،یخودمان را بروز  بده  جاناتیاز ه  ی ایخودمان را 

  

. اگر  ریرا بروز نخواهم داد د  ذهنمن   نیا  ات ی از تجل  کدامچ یکه من ه   مییبو  دیما با  ای که،    دیگو آدم م  پس

من    آورد، بالها را سر من م   نیا  ذهنرساندم و من   جان یرا من ساختم، به ا  ذهن. چون منخواهم دادم، عذر م 

  من هم آن را مالحظه کردم.  ،من پاس آن را داشتم   دیگوهم م  اشتباه کردم. و زندگ

  

خودم را خراب کردم    را و زندگ   ذهنمن   نیها را من سرِ خودم آوردم، خودم بافتم ابال   نیکه ا  د یبو  هرکس  پس

  اورد، یهرکه احترام ب  دیگوم   نیهم   ی. براکند و کم م   ردیپذ عذر را م  نیهم ا  بخواهد، زندگ   و عذر واقع

  اورد، ی را ب یفضا را باز کند، شاد    هرکس  اورد، ی . هرکه قند ببرد . هرکه ادب داشته باشد، ادب م برد احترام م 

خوشمزه     لیو خ   سازند  که از بادام م  زیتبر  ۀیقُراب  های قول امروز به   ای بادام است    ی حلوا  نه ی. لوزبرد م   نه یلوز

  .برد م هیقراب اورد،ی قند ب است. هرکس

  

ما معلوم    یکه برا  کنم م  ی ادآوری بشود. هر هفته من    یادآور ی  تان،یبرا  خوانم را م  تیچند ب  نیا  طورن یهم  و

! و  نیاست قر  نیقر  میکرد  دیاست. امروز هم تأک  نیقر  تیدر راه معنو  شرفتیمانع ما در پ  نیتربشود که بزرگ 

  .  کند» م  نیینرود که «ناظر جنس منظور را تع ادتانی ی زیقانون ف نیا

  

  من    ارِیو  نی تو قر  یدوش عشق را: ا گفتم
  کنارِ من   نیاز ا بینََفس غا ی مباش  چیه

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  ن ی . من هر لحظه و امن تو هست اصل  اریمن و    اصل نیکه قر  میگو به خدا م  م،یگو  لحظه به عشق م   نیا  من

  از تو نباشم. درست است؟  بیتا من غا ،یمن کنار نرو  یخواهم کرد تا تو از پهلو   ییلحظه فضاگشا

  

حرف را زدم. من بلدم    نیمن ا  عنیکلمۀ دوش    نی. است یلحظه    نیا  دییاَلست، چه بو  دییچه بو  دوش،

لحظه است.    نیا  شهیکه هم   دینیب لحظه هم اَلست است. م   نیگرفتم و ا  ادیرا در اَلست    نیحرف را، من ا  نیا

لحظه ثابت است.    نیا   ول  کند، م  ر ییتغ   دهد که ذهن نشان م  ز ی. هرچمیکن م  ر ییلحظه است و ما تغ  نیا  شه یهم

بدن زنده هست ما فرصت   نیکه ا مدت  نیدر ا دارد. ول زمان ی شود، م  تا بدنمان متالش میکن م  رییما تغ 

فرصت را از دست    م،ی. نشدمیشد  م،ی. اگر شدمیزنده بشو  ی لحظۀ ابد  نیاز ا  آگاه  عنی  به جاودانگ  میدار

خودش   دیمعتبر است، با ذهن من  دییبو رید دیشما نبا اتیاب همهن ی. با امی شناخت عتبررا م  ذهنو من  میداد

  . دیو عقلش را رها کن

  

  :  دیدان م و

  

  او   یِوگوقول و گفت یب نی قَر  از
  او  یِبدزدد دل نهان از خو خو

  ) ٢۶٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  ها نهیدر س هانهیاز س رودم
  ها نهیره پنهان، صالح و ک  از

  ) ١۴٢١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

ما    نیقر  ن یا  م،یخوان م  یاگر کتاب  م،یکن را نگاه م  ونیز یاگر برنامۀ تلو  م،یباش  هرکس  یما پهلو   نیبنابرا  پس

.  دزدد او را م  یدل ما، مرکز ما خو  م،یباش  انسان  ی   یفقط اگر پهلو  م،یگو بنوگفت  کهنی. بدون اشود م

  .»  کند م  نیی«ناظر جنس منظور را تع

  

  ند، یاز ره پنهان، نه آشار که چشم ما بب  رید  انسان  نۀیبه س  یانه یاز س  ،یبه مرکز  یکه از مرکز  میدان م  و

مرکزش دردمند است،    کند، م   تیشا  نالد، م  آدم  ی. شما اگر  رود درد م  ،جسم  یاریحضور، صالح و هش

. باور  دیشد  نیکه سنگ  دینیب م  دیشو م   بلندهم زده نشود،    حرف چیه   د،ینی فقط بنش  قه،یپنج دق  ی  د ینیبنش

  است.   اد یز تینهای.» و کاربردش بکند م  نییاست. «ناظر جنس منظور را تع  ی زیف  قانون نیرا. ا نیا دی کن
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   ذهنصفر، اگر من  ۀیاز ثان کند اش که نگاه ماست، به بچه  ذهن. مادر من کند م ن ییاش را تعجنس بچه  مادر

 تواند نم  رود، . از مرکز او به مرکز بچه م کند بزرگ م   ذهنصورت درد و من را به   نی و درد داشته باشد، مرتب ا

است که مادران به حضور زنده بشوند، به خدا زنده    نیا   تصالا  نیکردن ا  چ یاصطالح قبند. تنها راه به  ی کار

  . دگیخودشان را نسازند، از نظر درد و همان  یکپ ی  نیقر قیبشوند، به عشق زنده بشوند. از طر 

  

  که:   میدان م و

  

    نیق ی ست نفسِ بد، درنده گرِگ
    ن؟یبر هر قر  نهبهانه م  چه

  ) ۴٨۵۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

. شما نَفْس  ستی طور ن یا  ناً ی ق ی«گرگ درنده» است،    ی است، مثل    سیاز جنس ابل   م یما که اآلن گفت   ذهنمن 

. شما  رید  ی هانیگردن قر  دیندازی ! نزند به شما م  که چه صدمات  د یریدرندۀ خودتان را درنظر ب  ذهنمن   ایرا  

. نه.  کنند ما را عوض م  هان یقر  میرو م   م؟ی م آقا، چار کنیکن  ما زندگ  گذارند که نم  هان یقر  دییبو  دیتوان نم

اثر بذارد. اگر شما فضا باز    تواند خداوند نم  یرو   نی باشد قر  ادمانی .  کنند عمل م  ات ذهنمن   نیا  قیاز طر

  . گذارد اثر م ذهنمن   یاثر بذارد. رو  تواند شده نمگشوده  ی فضا ی رو  د،ی کن

  

  مفزا در صفت   شی خو نیقر  بر 
  در عاقبت    نیق یفراق آرد   کآن

  ) ٣۵١۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

اَنصتوا را    د یما صحبت کند. ما با  ق یاز طر  خواهد و با خداست. خداوند م   شتر یمربوط به رابطۀ ما ب  تیب  نیا

بند که اجازه بدهد خداوند هم صحبت    واشی  دیتندتند فکر کند، با  دی. ذهن ما نبامی کم صحبت کن  م،یکن  تیرعا

  است.   ما خداوند است، زندگ اصل ن یکند. قر

  

مجال    رید  میکن بذار او صحبت کند. تندتند که صحبت مکه در صحبت کردن از خداوند جلوتر نزن.    دیگو م

  زندگ  ینگذار   ، تندتند صحبت کن  خواهد شد. اگر تو بخواه  ییکار سبب جدا  نی او صحبت کند و ا  میده نم

ا درست    ذهنمن   ،کن م  صحبتتندتند    کهن یا  یبرا  ؟ییخواهد شد. چرا جدا  ییسبب جدا   نیصحبت کند، 

   شده زندگگشوده   ی از فضا  شود، فضا باز م  ، کن که صحبت م  واشیواش ی.  شود رابطه کامال قطع م  ، کن م

  .  دیبه گوش شما بو واشی ییزهایچ  ی تواند هم م
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 ن یاست. ا  رانید  یاست. تمرکز رو   رانیکردن د  ما حبر و سن  در زندگ  ریمانع د  ی  میدان م   طورن یهم  و

  :  خوانم م تان یرا هر جلسه برا تیسه ب

  

    را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
    کنم  را بدخو و خال  شیخو

  ) ٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   

  ست او خود را رها کرده مردۀ
  رفو دی را جو  انهیب مردۀ

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

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

  ) ۴٧٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  حبر: دانشمند، دانا   

  بلند مرتبه  ع، ی: رف سن
  

  

مواظب    ر،ید  کس  ی  یرو   رود باز هم حواستان م  د، یخوان  را م  هات یب  نیاست که هزار بار شما ا  درست

 کهن ی. همتوانم نم  دانم، من نم  دییگو م  د،یکن   حبر و سن  د،یکن  حتیمرا نص  دییای گفتند ب  رانی! اگر ددیباش

بخواه  رید   ذهنمن   ی   تان ذهنبا من  و خال  تانخود  د، یکن  حت ینص  دی را  آن موقع مردۀ  دیشو م   بدخو   .

    ی  ذهنمن   دیرو م  د،یخودتان را درست کن   کهنیا  ی جا به   د،یکن خودتان را رها م  ذهنمن   عنیخودتان را  

  ندارد.    یادهیفا  چیه  ذهنمن  نۀیپکه وصله  د،یکن م  نهیپرا وصله  رید

  

هم به حال  مدت   ی ا یب ، یکرد م  ه یگر ران ید ی چشم من، تا حاال برا ی ا د ییبو دیهم به چشم خودتان با بعد

  کن، خودت را درست کن.   هی خودت گر

ب  ن یا  طورن یهم   و ما م  تیسه  ما درحال  دیگو به  نم   که که  بد است،  به گلستان    رانید  میتوان وضعمان  را 

  . میبش

  

  قَلتَبان   یا و در چه  یگو در
  ران یوادار از سبالِ د دست

  ) ٢٢٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  و خَوش  بایز رس   به بستان چون
  و کش  ر یاز آن دامانِ خَلقان گ  بعد

  ) ٢٢٣۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  حبسِ چار و پنج و َشش  میمق  یا
  را هم بش   رانید ،یینغزجا

  ) ٢٢٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  : گودال گو
  رت یغی ب ت،یحمی : ب قَلتَبان
  ل ی: سبسبال

  
  

آقا به حرف من گوش   مییگو م میمردم را گرفت  لیسب  می چه رفت  یبرا  م،یاگم شده   ذهنمن   یما در دردها   وقت

  بردار.  ران ید لیدست از سب ،یکن! تو که خودت در درد گرفتار  زندگ   یطورن یعمل کن، ا ی طورنیبده، ا

  

واقعًا آرامش    ،ید یو خوش رس  بایبستان ز  یو    یخودت کار کرد  یرو   ،ی شد  میتسل  ،یتو فضا را باز کرد   اگر

ا  ی بش، بو آقا من    ر،یآن موقع برو دامان مردم را ب  ،ی خردمند شد  ،ی کرد  دایپ    ی   جان یمثل موالنا 

  .  ایام، بگلستان ساخته 

  

در ذهنت  عن ی ، شش جهت هست  ، پنج حس هست ،در حبس چهار بعدت ، هست تی محدود یا ی دن میکه مق  تو

آن   ؟هست  یخوب  ی جا  ،ی شد  ریاس بِش  را  پمردم  ما  چقدر  د  م یافتاد م   شیجا.  سرِ  از  دست    ران یاگر 

  نکن.  زندگ   یطورآن  است،کن، آن غلط  زندگ یطور ن یا ای ب میگفت نه م  م،یکرد م  حتی. نه نصمیداشت برم

  

  خوش است چشم تو وآن رخ گلفشانِ تو  سخت
  دال؟ راست بو به جانِ تو   یاچه خورده دوش

  

  دام تواست نام تو، پرشر است  گر فتنه
  است جام تو، بانم است نانِ تو باطرب

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وان ید ،ی (مولو
  

 د ی د  جورن یکه ا  می نیب ما و م  د یشد د  زندگ   دیما عوض شد، د  دی. دریمشخص شد د  ت یدو ب  ن یا  معن  رید

را که    یزیو آن چ   میکن م  دیگل هم تول  م،یشادکننده است و مرتب ما گل هست  اری است، بس  ندیآخوش   اریبس
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و هر لحظه نام خدا    شودم   انی بود، اآلن از ما ب  بود، عشق زندگ  بود، آرامش زندگ  زندگ   یشاد   م،یخورده بود

  . م یشو ما فضاگشا م د،یآ م

  

است،    نیریچقدر ش   می نیب. م ییبا فضاگشا  به دام زندگ  میافت و م  زدیر هم مما، به    در پارک ذهن  افتد م  فتنه

م  جان یا  یچقدر شاد  بعد  چقدر مست   میخورد  ی شراب  دیگو م  مینیب هست.  چقدر طرب و  است،   ز یانگکننده 

که    مینیب به دوستمان، به کارمان، م   زندمان،به فر  رون،یبه ب  میکن است و بعد نگاه م  آور ی است، چقدر شاد

  .پزد م  زندگ سازد، م  زندگ کهن یا یچقدر خوشمزه است، برا  رونیب میپز م  میکه دار نان نیا

  فهم کند که سرخوش  ندتیاگر بب مرده
  فاش کند نهانِ تو که م ؟نهان کن چند

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

،  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل   دی. شما اگر فضا را باز کن ذهن)](افسانه من   ٩شل [است    نیاست، مرده ا  ذهنمن   «مرده» 

مرکز را   د،یلحظه شما فضا را باز کن یاگر  عنی »،فهم کند که سرخوش ندتی. «مرده اگر ببندیبمرده م نیا

افتاده، متوجه م   ذهنمن   حت  د،یعدم کن آن  به  ا یکه    شود شما هم که آشوب در  متوجه    ذهنعنوان من ما 

  .  می چشم عدم داشته باش دی است، ما با زندگ   د،یآ ور ماز آن  که سرخوش میشو م

  

  ،  کن تو نهان م  دیگو . مدیگو م   دارد به زندگ   ؟» نهان بشود؟ «چند نهان کن  نیو ا  میباش  ذهنتا من   دیبا  چقدر

ا و  توست  نشان تسل   جورن یدست  زدن  نهان کن   میحرف  «چند  زندگ  ؟»است.  به  ما هم    د، یگو م  هم  خود 

  . میشنو م

  

دست توست با قضا و    نیخداوند، ا  یا  ؟ نهان کن  خواه انسان، چقدر م   یااست،    یاگر ذات ما شاد  پس

  بشود.  انیب د ی. اآلن باریکن د انیشدم، ب میتسل ر یفکان. من دکن 

  

ما    دیاز جانب خودمان حداقل که چقدر با میشو را متوجه م  نیفاش کند نهاِن تو». ما ا که م  ؟نهان کن  «چند

   که از چه جنس  کند ذات شما را فاش نم  د،یآ ور م که از آن  یا م   نیا  م؟یپنهان کن   عنوان زندگ را به   یشاد  نیا

زنده خواهد    شود، ما زنده م  ۀمرد  نیکه ا  دیباش   مطمئن.  شود چه م  دینیبب   د،یکن  یی بار فضاگشا  ی   د؟یهست

  ما.   ذهنمن  عن یشد، 

  آن خنده را؟  ینهان دار چند
  فرخنده را ۀمه تابند آن

  ) ٢۵٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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را    زندگ  ۀخند  نیو ا  میباش  ذهنما در من   دی. هم به ماست، هم به خداوند. چقدر باکنند کم م   هاتیب  نیا

 ب را  مرکزمان جلواش  بابه   م؟یر یدر  د  دینظر شما چقدر  که غصه خوردن معتبر است،    مییبو  ذهنمن   دیبا 

  دن یمعتبر است؟ عشق ورز  دن یجنگ   ست،معتبر ا  ریشدن معتبر است، کشتن همد  نی معتبر است، خشم   دنینال

    ست؟یمعتبر ن سببی ب یشاد ست،یمعتبر ن دنیخند ست، یمعتبر ن

  

در ما     زندگ  ۀخند  م، یکم کن    دخالتمان را، کنترلمان را با آشوب زندگذره    یذات ماست.    سببیب  ی شاد

  آن خنده را؟»  ی«چند نهان دار  ، هم با زندگ د،یگو . هم به ما م شود شروع م 

  

نور خودش را    خواهد هست که م  ماه  ی در مرکز ما    عنیباال،    دیای ب  خواهد «مه تابنده» از مرکز ما م  نیا

  ن یجلواش را گرفته؟ ما، با چه؟ با هم    . چه کسندازدیب   صورت سازندگ صورت آرامش، به به   ، یصورت شاد به

از کجا   ؟ی را به من نداد  نیچرا ا  رنجم،  م  رم، یگ انتقام م  ورزم،  بهتر، حرص م   شتر یهرچه ب  ، ذهنعقل من 

  .  ها دگ یاز همان د؟یآ م

  

   زندگ   یِشاد   یجلو   رد؟یگ عقل کل را م  یغلط است؟ جلو  ها دگ یهمان   قیاز طر  دنیکه د  میدیتا حاال نفهم   عنی

شما واقعاً هنوز درد    شود؟ م   یو دردساز   یسازو دشمن   یساز مسئله   ،ی سازسببِ مانع   دید  نیا  رد؟یگ را م

هم به    د، یکن خودتان درد را تجربه م   هم  د؟یساز شما درد م  یچه حساب  ی . رو دی از خودتان بپرس   د؟ یساز م

  د؟ یخواه  م  یز یچ  هنوز از کس  د؟یرنج  هنوز م  د؟یترس شما؟ هنوز م  دیشو م  نی. هنوز خشمدیده م  رانید

  دانش؟  همهنی شما درست بشود، پس از ا  به شما بدهند که زندگ  یز یمردم چ   دیهنوز انتظار دار

  از دلِ پرفغانِ من  زندکباب م  یِبو
  از دم و از فغانِ تو  زندشراب م  یِبو

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  ارانه ی . در صبر و درد هششود دل من دارد کباب م  نیبه تو زنده بشوم، بنابرا  دیبا  ریام دمن متوجه شده   دیگو م

کنم،    تیناله کنم، شا  ذهنمن   ۀ لیوسبه  د یمثل سابق نبا  دمیمن فهم   ر یو د  ذهنو از کار انداختن عقل من 

  جفا کنم.  

  

به    لیتبد  نیچون ا  کنم؟من دارم جفا م   ،ذهنمن  یهاخواستن  ،زندگ  یکه دراثرِ خواستن برا  میدیما نفهم  ایآ

دل   نیبنابرا  شوم، جفاست، عدم وفا به الست است. من دارم به اَلَست زنده م  یۀهم پا  ت ی. شاشود م   تیشا

  .  شود من دارد کباب م



ۀ  برنامه             Program #947                                              ۹۴۷مشار

  78صفحه: 

  

من    طانیش  گذارد؟ نم   ذهنمن  کنم، دارم فضا را باز م  دم،ینال که م  ستین   من آن فغانِ قبلفغانِ  رید  اآلن

  چون نفسم از جنس اوست.    کشد؟ را م

  

شراب هم    ی بو  شود،  دلم کباب م  که اما درحال  شود،  دلم دارد کباب م   شوم، را دارم عوض م  تمیجنس  اآلن

  ی ور هم بواز آن   کشم، م  ارانه یکه من دارم درد هش   حالن یدرع   عن ی  د،یآ م  ،زندگ  ی«از دم و از فغاِن تو» ا

از فغانِ» زندگ  شود،و به من داده م  دیآ شراب دارد م  و درد    کنم هرچه من دارم صبر م  عنی.  «از دم و 

همزمان است، کباب شدنِ    هان یبدهد. ا  فغان کند و به من م  تواند بهتر م  ور زندگاز آن   کشم، م  ارانهیهش

  .دهد شراب را او م خورم، . من کباب خودم را م دل من و دادن شراب زندگ 

  

غزل   یطور ن ی. هم شود م   و زنده شدن به زندگ   یبه شاد  دل کباب شدن منته   ن یکه ا  دیبو  خواهد  م  نیا

  . رود م  یآزاد یسودارد به فی لط اری بس رود، م

  

ا  دیکن  توجه من   ٩شل [   ذهنمن   نیکه  برا  ذهن)](افسانه  است.  دلش کباب  دائماً  ا  نالد م  کهنیا  یهم   کهن یاز 

م   شیها دگ یهمان  دست  نرس  ای   روداز  او  به  شده،  من دهیکم  د  نیا   تشیخاص   ذهن.  چ   ر،یاست   یی زهایبا 

  دن یاست، آن نال  هوده یب  ناست. آن کباب شد  نیخشم   ده، یبه او ندادند رنج   ایبوده، اآلن از دست داده    دهیهمان 

من را محروم    کند، را بزرگ م   ذهنمن   نیا  ، ذهنکنم، بنالم با من   ت یشا  دمیمن اآلن فهم   سبب جفا شده، ول 

  .  کند م

  

  ن یاست، ا  سریم  ییکار با فضاگشا  نی. ادیای کنم که شراب ب  یکار  ی من    دیوصل باشم. پس با  خواهم م  من

کنم، درست    تیبنالم، شا  ذهن)](افسانه من  ٩شل [  ذهنمن  ۀلیوساگر فقط به   ، ول(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل حالت  

  یی افضاگش. با  ستیخوشمزه ن  خورد، درد نم آن کباب به     ول  شود، کباب م   ری جور د   یاست که دل من  

  و چقدر خوب است.   شود و شر، دل من دارد کباب م ارانهیو صبر هش (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل 

  

 دهد  . او شراب مدیآ به مرکز من و م  ای که در من به خودت زنده بشو، ب  ست «فغان» فغانِ التماس به زندگ  نیا

  . کنم در ما و دمش را من اآلن احساس م دمد و م

  

  بو، ور نه بِِهل مرا که تا  ایخدا ب بهِر
  بردهم از زبانِ تو یبیدو سخن به نا ی

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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   ی .  توان ها صحبت کن، تو م انسان   ۀدر هم  ای ب  مییگو . م مییگو به خدا م   میدار  م،ییگو به معشوق م  میدار

ها آن  در تمام انسان   م، یهم خودمان را نجات بده  م،یرا نجات بده   نیهم زم   کهنی ا  ی فقط ما برا  م یچاره دار

او را    حرف بزند و زندگ   نی زم   یدر رو   هر انسان  قیاز طر  زندگ   عن ی  د،یایدست باصطالح بهبه  منظور اصل

از    ابتی به ن  دانم، را م زهای چ   ن یاجازه بده پس من که حاال ا  ؟ کن کار را بن، نه نم   ن یا  ای ب  دیگو اداره کند. م 

  . دیگو زبان تو م که درحال میاز تو چندتا سخن بو  ندگیتو، به نما

  

از زبان او چندتا حرف    ،از طرف زندگ  ندگ ی ، بله؟ به نما(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل   میکن   ییما اگر فضاگشا  پس

خداوند    م یده ، اجازه نمذهن)](افسانه من   ٩[شل   میدار  ذهن. ما همه من دینیب م  زند، و اآلن موالنا دارد م  میزن را م 

  م؟ یها برسانانسان   ۀبه گوش هم  را  غامیپ  نیا  میتوان م   یجور . چه میزن ما حرف بزند، ما خودمان حرف م  قیاز طر

  او زبان».  ،که او صحبت کند. «تو گوش دی ها، اجازه بدهانسان  ی که ا

  

  جنس تو  او زبان، ن ،تو گوش چون
  را حق بفرمود: اَنصتُوا   هاگوش
  ) ١۶٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  باش، بذار او حرف بزند. انسان گوش است، او زبان.  خاموش

  

  اَنْصتُوا دیشما خاموش باش پس
  وگو تان من شوم در گفتزبانْ تا

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

شما با    عنیشما صحبت کنم،    قیمن از طر  د،یرا خاموش کن  ذهنمن   نیا  د،یخاموش باشها، شما  انسان   یا

  د؟ یامان دارد، شما باور ندار  نیا  دیگو . مدیاز زبان من صحبت کن   د، یمن صحبت کن   لۀیوسهم به   ریهمد

  ن یکه. ا  ستین  رممنیکه غ  هانی. ادی کن  را عمل  نیا  د یتوان . شما در خانواده ممی نکرد  را عمل  نیهنوز ما ا

  .م ی عمل کن م،یاشعار را بخوان

مثل موالنا   ییهاآدم  به بعض  گذارند؟ چون مردم نم  ؟ییآ همه صحبت کن. نم   قیاز طر  ایمعشوق، ب  یا  دیگو م

  . دینی را بب  تیدو ب نیاز زبان تو حرف بزنند و ا از طرف تو ول یبیاجازه بده به نا

  خواندن باشدت   زمان که قصدِ  هر 
  دت یها قرائت باز مصحف ای

  ) ١٨۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  در آن دم وادهم چشم تو را  من
  معظَّم جوهرا  ،فروخوان تا

  ) ١٨۶٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

قرآن هست   ی   کور است، ول  نیکه ا  ندیب م  ی  ۀخان  رود م   کس  یکه    ست از داستان  نیکه ا  دیگو م

  ی که برا   زند را موالنا م   لیتمث  نیقرآن است. ا  یمثل    طورِ نمادگونه اصل ماست، هرکسقرآن به  نیجا. اآن

خدا بخواند،    دیرا با  نیاست، ا   کتاب باارزش  یکتاب است،    ی  قرآن مورد احترامش است. پس هرکس  کهنیا

ا   زندگ و  هرکس  دیبو  هدخوا موالنا م  نیبخواند  را داشته    که  پرارزش خودش  خواندن کتاب  باشد،   قصد 

  . دهد او چشم م  خداوند به 

  

از روزن مثال    دیآ موقع م   یهم کور است. بعد    نیقرآن هست، ا  ی که در طاقچه    ندیب م   رود آن قصه م  در

  د؟ یخوان قرآن را م  یجورچرا، چه  د،یکور  آقا شما که   دیگو . م خواند دارد قرآن را م  نیکه ا  ندیب م  کند، نگاه م

  .کند من را باز م   یهام بخوانم، او چش خواهم قرآن را م  من وقت دیگو م

  

 که ن یمحضِ اچشم عدممان، به   ر،ید  ندیب نم   مانیهاچشم   ،ذهنبا من   میاگر ما کور  عنی  ن؟یچه ا  عنی  نیا

را بخوان  میبخواه باز کن  م،یقرآن خودمان  را  م   م،یفضا  ما چشم  به  م  یهاچشم  دهد، او  باز  را  اگر    کند ما 

ما را    یهاچشم  م،یبخوان  می را اگر بخواه دمانخو  آن کتاب اصل  ،ذهننه کتاب من   ،ذهن. اگر نه من میبخواه

  ما بسته است. یهاچشم   م،یآن را بخوان م یخواه . چون نم کند باز م 

  

  ی هاکتاب   ای ها»ز مصحف   ای«  ، را بخوان  اتقرآن اصل  زمان که قصدِ خواندن باشدت»، هرموقع بخواه   «هر

  ،  را بخوان  رید  یکتاب باارزش    ، خودت را بخوان  قرآن  بخواه   ،بخوان  بخواه  دت»،یباارزش «قرائت با

م چشمهم وادتو را». چشم تو را به تو پس م   «من در آن درا از زبان خدا م  نی. ادهم را،   میتا آن جوهر عظ  دیگو  

  . اصلت را درست بخوان

  

  جنسِ تو او زبان، ن ،تو گوش چون
  را حق بفرمود: اَنْصتُوا  هاگوش
  ) ١۶٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  

 م یده امان نم  چی. همیااش زبان شدهاآلن همه   م،یگوش بده  دیاش باهمه   م،ی اآلن خواندم. ما از جنس گوش  نیهم

را   زهایما زبان، گوش بده، به حرف من گوش بده، دارم از تو چ تو گوش  ا،یخدا میی گو حرف بزند. ما م   زندگ



ۀ  برنامه             Program #947                                              ۹۴۷مشار

  81صفحه: 

  ن ی ماست ا  یکن، دعا   لیرا ذل  رانیکن، د  سرافرازما را    مییگو ما هم م   یدعا کنم. دعا   خواهم م  خواهم، م

  خود خداوند به خودش بند.  دیدعا کند، دعا را با  تواند نم  ذهن. آقا من مان ذهنبا من 

  

جنسِ تو»، جنس ما گوش است، جنس او   او زبان، ن   ، . «چون تو گوش دهد که زبان م  دیگو م  نیهم   یبرا

  . میاو حرف بزند، ما گوش بده م،یساکت باش  دیگوش بودن با یبرا م، یاشگوش ب دیزبان است. پس ما با

  

  جمله شاهدان مات شد و کساد شد  یخوب
  تو  کرانِیب یخوب  یابنمود ذره چون

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

چه    ، همه ذهن)](افسانه من   ٩[شلکه در مرکز من بودند    رونیب  انیبارویز  ۀ هم  ،رونیشاهدان ب  ۀهم  ییبایز  دیگو م

.  کند  من را جذب نم  رید  باست،یز  دیگو که ذهن من م   ییبای ز  زیچچ یشد؟ همه از رونق افتاد و مات شد. ه

  جمله شاهدان مات شد و کساد شد».  ی«خوب

  

  کس   ی مثال فرض کن    ی   دیدیدمن را جذب کند.    تواند نم   رید   عنیاز رونق افتاد؟ مات شد    یجور چه 

  جا ن یا  خواست م  . هستی ن  ری. عاشق ساختمان بود، اآلن دکشدش پول نم  ریبا پول را انداخته، د  دگ یهمان 

آن  بخرد،  را بخرد،  را  داشتن    دفعه ی جا  د  ادی زمتوجه شده که ساختمان  لذت  ر یدردسر است و   اصال    هم

ساختمان است، به    نیچه بهتر  ن یساختمان را بخر بب  نیا  ا یآقا ب  دیگو رفت. خُب م   دگیهمان  ر یو د  دهد نم

  . کند جذبش نم رید رود، را دارم و فالن، نم  جانیکه من ا  ییبو توان همه م

  

ها  آن   دیگو م  د،یکن  ییفضاگشا  کهن یمحضِ اشما عاشقش بود به  ذهنکه قبال من   شاهدان   ان،یبارویآن ز  اگر

م  شوند، اول کساد م مات  مشوند بعد  مات   . رید  شوند   نم  اصال پهلو  توانند از  رد    ش یجذب کنند. شما 

را من سوار بشوم،    نی ماش  ن یبه ا  د یگفت م  د،سالتان بو   مثال س  موقع    ی .  کن اصال نگاه هم نم  ، یشو م

  د؟ یکن . توجه میشو هم سوار نم  باش داشته   د،یآ خوشت نم  ، نیب را م ن یماش . اآلن آن نندیمردم بب

  

ذره فقط،     یذره خودش را به من نشان داد،    یتو    کرانیب  ییبای فضا را گشودم، ز  وقت   »،یابنمود ذره   «چون

 سبب ی آرامش ب  سبب،ی ب  یشاد  د، ی. شما فضا را باز کن شود م  طورن یاز چشم من افتادند. واقعاً ا  ها نیا  ۀ هم

   رون یب  یزها یاز چ  ر یکه شما د  دید  د یخواه  د،ین را تجربه کنیا  د،یریگ از او م   د،یری گ که از مردم نم   آرامش  را،

  بشود. یطورن یا دیهمه کساد شد. با د،یخواه نم  ز یچچیه
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   ه  دیبا خوردن هستم، من با  دهیرا قبول ندارم. من مثال همان  نیها! من ا  دیگو را بشنود م  هان یا  ذهنمن   البته

جهان، هرچقدر    نیدر ا  میاآقا ما آمده  دیگو با سس هستند. م   دهیهمان   ها و بعض  ستی خوب  زیبخورم، خوردن چ 

  رم، یم موقع م   یبنند، از من جلو بزنند؟ من    رانی خوب است. چرا د  ل یخ  نی خُب ا  م،یسس کن   شتریب

  هستم.   دهیمن با آن همان   ست،یاصال درست ن  نیسس کردم، ا رانیکمتر از د

  

   کساد بشود و حت   توانددر نظر تو م   نی، اانداخته   ریو تو را گ  یشد  دهیکه نه، با هرچه که همان   دیگو م  ول

حداقل چند بار    عنی  ،ن یمعشوق را بب  کرانیب  ییبایو ز  کرانی ب  یره شادذ   یو    مات بشود اگر فضا را باز کن 

  .دهد م  حی. ها خودش دارد توضن یبا چشم او بب

  

  چشم کس   دیچشم ما آنچه ند دیبد باز
  و سرگرانِ تو  خودی ما ب  ِریپ دی رس باز

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

(حقیقت    ١٠[شل   م ی. فضا را باز کردذهنمن   عن یکس    ،دهیند  ذهنمن  چیرا که چشم ه چهآن   دیچشم ما د دوباره

با من   دی را د  زندگ   یرو   د،یخدا را د  یرو   دفعه ی ، چشم ما چشم عدم شد،  وجودی انسان)]   کس چ یه   ذهنکه 

  چشم کس».  دیچشم ما آنچه ند دی«باز بد ده،یند

  

  ی فضا   ن یاز ا  ر،یمرکز عدم که اآلن اسمش را گذاشته پ  نی، ا(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شده  گشوده   ی فضا  ن یا  حاال

   زندگ   عنیما»،   رِیپ د یباز رسدوباره. «  د یرس  ، هستم خودم، من و زندگ  ریکه من همان پ ی ریپ  یشده گشوده

  کنم  تو از مرکزم دارم طلوع م رتصومن به  عن یو سرگرانِ تو»،  خودیما ب  رِیپ دیدر مرکز من ظاهر شد. «باز رس

  د؟ یکن. توجه م نمیبب  توانستم با چشم ذهنم نم  را، ول نیا دمی. من اآلن د ریپ یصورت به

  

ا   وقت  پس اذهن)](افسانه من  ٩[شل   شوند کساد م  هانیکه گفت  ز  ییهان ی،  مرکزم هستند و ذهن من    با یکه در 

 دفعه  ی   د،یاوری حساب ن  به  یرا خوب  هان یبروند و ا  هانی ا  دیکساد شدند که اگر شما اجازه بده  هانیا  دانست، م

   ی  د ینیب م  دفعه ی. بعد  بوده   دهیتا حاال ند  ذهنصورت من که چشم خودتان به  ندیب را م   یز یچشم شما چ 

شما    ر یپ  عن ی  شود، معشوق است ظاهر دارد م   ست،آن زندگ   خودی مست و ب  که حالصورت شما در به   یریپ

  بذارد.  دید نیخداوند است، اگر ا ریو پ دییآ که از مرکزتان واقعاً باال م  دیهست
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   که وقت  دینیب خودش را. م   ند یب م  ر یپ   یهم    نی. اندیب غلط م   ذهن)](افسانه من  ٩[شل دید  ن یکه ا  د ینیب م  پس

  ی کار خراب   ریپ  ریپ  نیا  ول  م،ییآ م  رینظر پما هم به   م،یدار  ذهنهنوز من   شود،سالمان م   ، شصت ما پنجاه 

  .  دیسف  یِمو ای  ستین یری عالمت پ د یسف شیاست. ر

  

  پسر   یعقل باشد ا رِ یپ ر،یپ
  و سر  شیاندر ر یمو یدیسپ نه

  ) ٢١۶٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  خُب.  ست، عقل است که عقل زندگ ریپ ریپ

  

  از آن   دم هست یا ییگو هرچه
  بدان  ،بر او بست  ر ید ۀپرد
  ) ۴٧٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

. بندد م  زندگ  یبه رو   رید  ۀپرد  ی   زند، م  هر حرف  ،به زندگ راجع   اشذهنحرف بزند با من   که ه   هرکس

   ذهندم من   یا  عن یاز خداوند،    مان ذهنبا دم من   مان، با دم هست  میکه اصال حرف نزن  است  نیراه ا  نیبهتر

من، هرچه از خداوند حرف بزند ه  رید  یهامرتب پرده  او م  برل م  دنشید  ،یبندرا مش کن د ی. توجه کن  

پرده   ، حرف بزن   ه  دید، شما نباخودش را به ما نشان بده  کهن یا  یرا به ما نشان داد، برا   او خودش  دیگو م

  . یببند

  

  در چشم سر دیمن نآ صورتِ
  و زآن سرم  می سر ن نیاز ا زآنکه

  ) ١٧٧٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  ی برا  شود، نم   دهیبا ذهن ما د  د،یآ که صورت خداوند در چشم سر نم   دیگو هم. پس م  نیا  ریاست د  واضح

  از آن سر است.   ند،یجهان باشد که ذهن بتواند بب  نیدر ا ستین ز یاز جنس ذهن و از جنس چ کهنیا

  

  : عقل تو کو؟ چه شد تو را؟مییبو نفس  هر 
  نماند بنده را در غم و امتحانِ تو عقل

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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   ذهن عقل من    عنی خداوند، عقل تو کو پس؟    ،زندگ   د؟ یگو م  که، چه کس  دیگو هر لحظه به من م   دیگو م

  . افتد م  شدن به زندگ و آن اتفاقِ زنده  رود عقل م  نیتو افتاد؟ پس واقعاً ا یکو؟ چه اتفاق برا 

  

  ی برا  م یگو م  م؟ یگو تو افتاد؟ من چه م   یبرا   تو کو؟ چه اتفاق   ذهنکه عقل من   دیگو به من م   زندگ   نفس  هر

لحظه «در غم و  بهکردن لحظه  ییفضاگشا  عن ی  بندگ  کند،  که فضا را باز م  که. هرکس  ماند بنده که عقل نم

 ت یو ابد  تینهای به ب  م،یکه به او زنده بشو  میدار  ورمنظ  ی منظور. ما    عن یمقصود،    عن یغم    نیامتحانِ تو»، ا

زنده بشو لحظهمیاو  مبه.  امتحان  زندگمیشو لحظه   .   مبهظهلح امتحان  را  ما  زنده    ندی بب  کند، لحظه  ما  که 

  .  گذارد نم  ذهنعقل من  ن؟یبه ا رسد به او؟ عقل ما م  میشو م

  

را شما درست   تی. هر بدهد را به ما نشان م   قانون  یدرواقع    د،یگو هم به ما م  رید  زیچ   ی  هاتیب  نیا

  دیآدست مبه  ها دگ یبرحسبِ همان   دنید  قیباشد، عقل ما که از طر  دیعقل ما نبا  دی گو م  تی. درواقع بدیبخوان

،  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل   م یکن فضا را باز م   ام   افتد که م  برود و اتفاق   د یبماند، با  دی، نباذهن)](افسانه من   ٩[شل 

  مرکز ما.   دیآ و آن نم رود نم  دگ یفکرمان به آن همان  ریما د افتد، م  دگ یهمان 

  

است؟    خدا چه کس  ۀتو، بند  ۀ تو، بند  ۀکه بند  میشو و ما متوجه م  افتد ما م  یاتفاق برا  ن یشد تو را؟» هم  «چه 

و    تینهای به ب  د یکه با  فهمد مقصودش را م   که خدا درحال  ۀبند  ی. براکند م  ییکه هر لحظه فضاگشا  کس

در غم و امتحان   ر ید ، کن هر لحظه امتحان م  دانمو من م   کن تو زنده بشود و هر لحظه تو امتحان م تیابد

  . رود م یجور عقل چه  نیا شود پس معلوم م ر،یکه د  ماند عقل نم

  

تحان  بعد ام  ۀبعد امتحان است، لحظ  ۀلحظه امتحان است، لحظ  ن ی. امیبه او زنده بشو  د یبا  م،یمقصود دار  ی   ما

که     دانش و شعور و عقل او را گرفت   کاف  ۀاندازشما به  ندیب به مرکز شما، م  د یایب  خواهد  م   زندگ  عن یاست،  

  ر ید  نیا  ؟ی درد نگه دار   خواه م   ؟ینگه دار   مجس   خواه هنوز مرکزت را م  ایمرکزت عدم بشود؟    یبذار

  ما که   م یرا دار  صیتشخ  نیشماست و ا صیتشخ 

  

مسترد بهر ما بِساط  ححق گ  
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  

فضاگشا    تِیو خاص   نیبعدم  یما در تو    م،یارا باز کرده  اتنه یما س   م،یانهاده   اتنه ی شرح را در س  دیگو ما م   که

  استفاده کن.   م،یاگذاشته
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جمالت که خأل است، آن را    ۀ. فاصلشنود گوش م نیا د، یشنو جمالت را م د،یکنگوش م   یبه صحبت  شما

  ۀفاصل  د،ینیب ها را م کالغ   د، یکن شنو درون تو. آسمان را نگاه مآن سوت   شنود؟ . آن را چه م دیشنو هم م

. پس از  نیخألب  ند؟یب نشان که خأل است چه م یب  ۀفاصل  ند، یب م  ها را چشم حس. کالغ دینیب را هم م  نشان یب

  . میستیها، آگاه ن میکن ما، استفاده م میشنو استفاده کن. تا حاال نکرداز سوت  ن،یخألب

  

است،    زیچ   یهردو    ن،یبعدم  ای شنو  سوت   میی. چه بوندیب هم م   چشم حس  نیشنو ا سوت   نیهم   ۀلیوسبه

را به  دیماست که آن با  ۀجنس خداگون  نیهم نه   د،یدست او بده  دیامور را با  ۀ. شما ادارردیدست بکارها 

  .  ستذهنمن  ۀعلِت کنترل و ادار ما خراب شده به  . اگر زندگ ذهنمن 

  

. آخر شما  میکن را خراب م   نیزم   نیخودمان را، هم جامعه را، هم ا  یفرد   هم زندگ  میما دار  رید  عبارتبه

پول خرج کند؟ بعد    تواند نفر چقدر م  یخاطر پول. آخر مر  به   میکن خراب م  میرا دار نیزم   ن یما ا  د ینگاه کن

خراب    م، یکن . آلوده مدیآ  که بعد از ما م  یی بشرها  ۀم تنها ما، ه ما، نه   م یکن  زندگ  د یبا  ن یزم  ن یموقع در ا  آن

مثال   سال  ، هفتاد مثال شصت   ی پول. پول هم اگر مال ما باشد،    یبرا  میکن اُزون را خراب م   یۀال  نیا  م، یکن م

خورد   به دردمان هم نم   چی هم ندارد و ه  یاو استفاده   می هم ندار   مال ماست، در بانک است، اصال به آن دسترس

با آن   کهن یا  یچرا؟ برا  م،ی کن خراب م   میجا را دارهمه   شیو برا  بن  توان به بعد هم خرج نم  سن  یو از  

  برود. د یعقل با نیا ده،یرا دزد و عقل ما میشد دهیهمان 

  

تا    فتد؟ یما ب  یبرا   دیبا  تو کو؟ «چه شد تو را؟» چه اتفاق  ذهنعقل من   عن ی: عقل تو کو؟»  مییبو   نفس  «هر

  : م یدان بنده «در غم و امتحاِن او»، ما م ی بماند برا دی. عقل نبام یبشو ما انسان واقع

  

زو  عقله نگون  ره،ی گاه چ ،یجگ  
کلّ  عقل، منیا  از رینون  بالْـم  
  )  ١١۴۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  
ری نون: حوادِث ناگوار  بالْـم  

  
  

  .  شود سرنگون م دفعه یپول جمع کردم،  دم،یخانه را خر نیآقا ا دیگو م  شود، م روز یگاه پ ذهنمن  عقل

   نگون، ول  گاه  شود م  ره یچ  . گاه شند سرش م  افتد،  م  دفعه ی  ، اسیمقام س  نیبه ا  جا،ن یبه ا  دمیرس

  شود،  م  یاز ما جار  که عقل کل  . فقط وقت ستین  آورد م   شیفَکان پکه قضا و کن    از حوادث ناگوار زندگ  منیا

  .  آورد وجود م فَکان بهکن که قضا و    یناگوار   دثاست از حوا  منی ا  د،یسپار م  را دست عقل کل  تان شما زندگ 
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  آذر  یِها برادر، تو ز شعله یا ز،ی مر 
  ؟ ییامتحان را چه شود اگر درآ  یِبرا ز

  ) ٢٨۴٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

امتحان    ،ییصبر کن در آتشِ فضاگشا  ز،ینگر  ییو فضاگشا  ارانهیدرد هش  یهاکه از شعله   دیگو موالنا م  پس

که    دیدرد دارد. شما نگاه کن  ول  ،ی جدا بشو  ها دگیاز همان   یریب  می که تصم  شود امتحان چه م   یبن. برا

و روز    . شب چرخد حول محور او م  اششده، چقدر درد دارد تا جدا بشود؟ همه   دهیهمان  ریآدم د  ی آدم با  

سخت     لیشده است. جدا شدن خ   تیهوچار کنم؟ فکر و ذکرش آن آدم است، هم   رم، یم عاشقم، دارم م

مثل حضرت    شود بله گلستان م  کشد، درد تو را نم  نی امتحان کن، درد بش. مطمئن باش که ا  دیگو است. م

  . میابراه

  

  آتش رو تو از نقصان مترس  شیپ
  ی کامل شد  نیاز آتش چن چونکه

  

  یادهیرا د وانگانید عشرتِ
  ی بادت باز چون عاقل شد ننگ

  ) ٢٩٠۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

از آتش است که    کهن یا  ینترس، برا  ها دگ یشدن و از دست دادن همان  و از کم   ارانهیبرو درون درد هش   عنی

به    لیو تبد  میانداخت  ، دگیهمان  یاز    میو آگاه شد  میدی کش   ارانهی ما درد هش شهیهم   عنی  ، یکامل شد   قدرنیا

  مجدداً.    میشد یار یهش

  

ا  وانگانید  م،یاده یرا د  وانگانی د  زندگ  ما اند مثل موالنا.  زنده شده   هستند که به زندگ   ییهاانسان  جان یدر 

د   یکه    دیااگر چند بار تجربه کرده   ؟ را گرفت  ذهنعقل من    چرا دوباره رفت  »،یاده یرا د  وانگانی«عشرتِ 

 ، یتر شدباز شد، آسوده   اتنه یو واقعاً س   داخت خشم را ان  ی درد،    یرنجش،    ی   ، دگیدو همان  ،دگ یهمان 

  ما را بِشد.  تواند م نی. قرمیباش نیبارها عرض کردم که مواظب قر ؟ذهنبه عقل من  ی رو چه م  یدوباره برا

  

  بارم اش بر درت یچو ابِر د  یسحر هر 
  اش ز آستانِ تو   نیکنم به آست پاک

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  زم، یر بر در تو اش م  بارد، م  دیکه شد  ی لحظه مانند ابر د  ن یلحظه. ا  نیا   عنی  ، هر صبح   عن ی  ی سحر  هر

فضا را    شوم، م  فیلحظه لط  ن ی. ا(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل   کنم م  ییجا که زور دارم فضاگشامرتب تا آن   عنی

   ذهنمن   قیانتظار از طر  کهن یا  یبرا  م،از تو ندار  یانتظار   چیه  دیگو اما م  کنم، که مقدور است باز م  جان تا آ

  است.

  

تو   ایانتظار ندارم خدا کنم، خودم پاک م  زم،یر اشم را که م دیگو اش ز آستانِ تو»، م نیکنم به آست  «پاک

. روز انداخته  نیمن را به ا ذهنرفتار من و فکر من با من من است.  ریتقص هانیکه ا کنم . من اقرار م پاک کن

  کنم،  م  هی است. من گر  ذهنمن   ۀ لیوسباز هم به   نیا  ، کن  ییواآلن هم اگر انتظار داشته باشم از تو که از من دلج 

تا تو خودت را به    خواهمنم   یزی. از تو چ کنم را خودم پاک م  نیا  نمی بعد با آست  کنم، آستان تو را پر از آب م

  .  من بده

  

با من   ذهنمال من   ییدلجو ما مرتب  دلجو  مییگو م  ذهناست.  من  از  چرا  را    کند؟ نم  ییخداوند  من  حال 

من را    تیحضور گوش کردم، وضع گنج  همه نی. ارید کرد من را درست م  تیکه وضع  دیپرس اگر م پرسد؟ نم

    .خواست   یز یچ ، ی . با ذهنت گوش کردنیبب

  

کردم    هیپس انتظار نداشته باش او که اشم را پاک کند. آقا من گر  ،یکه به او زنده بشو  دیکن فضا را باز م  شما

به من بدهد،    یز یچ  یکند، ببرد    ییاش من را پاک کند، از من دلجو  د یایب   ی  جا، ن یساعت است ا  ی

  توقع است.  هانیا

  

  م یشو بلند نم  م،ی مقاومت و قضاوت ندار  ریما د  شودبارم اش بر درت»، پس معلوم م   یچو ابرِ د   ی سحر  «هر

  د، یگو ام صفر است. چون اصل بارگاه او است ممن اندازه  کنم، نم   هی. من گرکنم م  هیمن دارم گر  میعنوان بوبه

  ه یگر  ی زیخاطر چ نه به  خواهم، م  یز ی. پس نه چکنماشم را هم خودم پاک م   زم،یر من دارم فقط اش م

با ذهن، فقط فضا را باز    کن   ییکه از من دلجو  خواهم نه هم م  ،کن   ییدلجو  ،که تو از من آن را بده  کنم م

  .  کنم م

  

  و، اضطرار   خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر
  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  
   چارگی : درمانده شدن، ب اضطرار
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   عن ی  صفر، مقاومت صفر، مرکز عدم. بندگ   ذهنمن   عن یتواضع،    عنی. خضوع  ستییبایز  لیخ  تیهم ب  نیا

ندارم. اضطرار   یانتظار زنم، با ذهنم حرف نم کنم، م  یی. من فضاگشاییفقط فضاگشا عنی مرکز عدم، بندگ

  ندارم. یریراه د  چیه عن ی ندارم،  یاچاره   عنیهم 

  

با   چیصفر است، هم ادب دارم، فضا را باز کردم، مرکزم را عدم کردم، ه   ام ذهنمن هم خضوع دارم، من  پس

با ذهنت دخالت    ،ی ریگ آن را م  د،یگو که خرد کل م   هرچه   عن یادب    ای   ». «بندگ کنم دخالت نم  امذهنمن 

ا  ریغ  یعالج ندار   ، یندار   یرید  ۀچارهم    دان و م  کن نم   ز ی چچ یه  زندگ  ای کار. در حضرت خداوند    نیاز 

  اعتبار ندارد.  یرید

  

  آسمان شوم  یِو مغرب ار روم، ور سو مشرق
  تا نرسد نشانِ تو   نشاِن زندگ  ستین

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  .  رید دیدیرا هم که د  یسرهم است. آن پشت هات یب نیا د ینیبب پس

  

  بارم اش بر درت یچو ابِر د  یسحر هر 
  اش ز آستانِ تو   نیکنم به آست پاک

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

تو  نمی بب خواهم  با ذهنم هم نم ،ییآ تو م کنم، م  ییفضاگشا نیهم  که  شود من توقع ندارم. پس معلوم م  پس

 نیاگر در ا  دانم را هم م   نیو ا   رید  کنم کار را م   ن یمن است. من فقط ا  من بندگ   ییفضاگشا  نینه. ا  ای   یآمد

بروم، هرجا بروم تا نشان    نیی بروم، باال بروم، پا  ببمانم، مشرق بروم، مغرب بروم، شمال بروم، جنو   تیمحدود

  کنم.  زندگ  توانم مرکز من، من نم ییای تا تو ن عن یتو نرسد 

  

 کند  و آدم فکر م  ست ذهنمن   یها چاره   ست، ذهنمن   ی هاراه   ن یهم  نی، مغرب رفتن، امشرق رفتن   نیا  پس

برود پنهان بشود    امن  یجا    ی   ای مانش را عوض کند، زمان عوض بشود، اگر مثال برود به آسمان واقعاً،  

  صورت نیادر   اورد،یخودش را در مرکز شما ن  اوتا    د،یای نه. تا نشان او ن  دیگو م  رسد، م  زندگ  جا به جا، آن آن

   توان نم  ، داشته باش  یشاد  توان نم   ، کن  زندگ   توان نم    عنی نخواهد شد،    دای شما پ  ی برا  نشان  از زندگ

  ،  کن  تیحس هدا توان نم ، کن تیحس امن  توان نم  ،داشته باش  عقل درست توان نم ،آرامش داشته باش 

  .  دیایاگر او ن شر داشته باش توان نم ، رضا داشته باش توان نم ،حس قدرت کن  توان نم
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اصطالح لذت به   از همسرت نتوان  ،. شما ممن است ازدواج کنیلذت ببر   جهاننیا  یزها ی از چ  حت   توان نم

  ی ارابطه  چیه  ، نی جسم بب   یاو را    ،یدار بشو. ممن است بچهینبر  یابهره  چی ه   ییزناشو  از زندگ  ،یببر

  . دیآ شما نم یبرا  نشان زندگ ،ن ینب زیچرا در همه   مرکز شما و تا زندگ  به  دیاین  نباشد. تا زندگ

  

آقا نقل    م،یرو مغرب م   م،ی که مشرق برو  میکن چون ما فکر م   کند، ما را فاش م  یزها یچ   ل یخب خ  هاتیب  نیا

عوض بشود، ممن است   ط ینه. ممن است مح  د،یآم  نشان زندگ م،یکن عوض م شهرمان را م،یکن مان م

  .  ستندین  زندگ هانی هستند، ا طح س یهات یوضع هان یا ول م،یاز او دور بشو کرد، م تیما را اذ کس

  

و    می هست  ذهنکه من    . تا زمانمیزنده بشو  ما دوباره به زندگ  دی. بازنده شدن به زندگ  عن ی  زندگ   نشان

ها را  از نشانه   لیاتفاقاً خ   زندگ   یهادر ما بروز نخواهد کرد. نشانه    زندگ  یهاهست، نشانه   دهیمرکزمان همان 

   ی  با،یخوب، ز  ۀفکر، رابط  تن، سالمت   سالمت  ، و آرامش، مثل سالمت  یما، مثل شاد  میشناس  م  ذهنبا من 

  ب ینص  هان یا  ، خوب، دور هم بودن، لذت بردن از زندگ  ی هاداشتن دوست   ند، یآو خوش  با یبستان خوب و ز  بده

  . ذهنبا من  شود ما نم

  

  راحت دِیبر ام یزیگر  گر 
   آفت دیآ شتیطرف هم پ زآن

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

  ستین دامیو ب ددیب کنج چیه
  ست یگاه حق، آرام نخلوتبه   جز 

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

   درنده و وحش  وانِی: حدد
  

  

 ات  ذهندوباره من   ، مانت را عوض کن   ای  ی بشو  میقا  ییجا   ی  یکه برو   راحت  دی بر ام   اگر فرار کن   دیگو م

  . دیآ م شیور پاز آن  یر یآفت د ی آورد، م  شیهمان مسائل را پ

   

  ند یآ م   شیپ  ند، یآ وجود مبه   در زندگ   ییهاآدم   ی  شهیهم  عنی  ست،یو دام ن  ددیجهان ب  نیدر ا  کنج   چیه

 م یامروز اول برنامه گفت  آورد؟ وجود م به   را چه کس  هانیا  د،یآ م  شیپ  ییهات یوضع  یکنند.    تیکه شما را اذ
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جا آرامش  گاه حق» هست، آن با مرکز عدم «خلوت   هشدگشوده  ی فضا  نیا  ،کن ما خودمان. فقط فضا را باز م

  .  درنده و وحش وانِی ح دیدان وجود دارد، فقط. دد م

  

  بدم  یبدم، صاحبِ منبر یکشور  زاهدِ
  زنانِ تو قضا دلِ مرا عاشق و کف  کرد

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

باشد که    آدم   یزاهد باشد.    یکشور   یدر    تواندانسان م   ،کسهر   ای  دیگو خودش را م  ای حاال    که   دیگو م

او احترام بذارند، بو  های مذهب  ا ی  دارانن ید  ۀهم   ن یزاهد است، بهتر  نیعابد است، بهتر  نیبهتر  نیا  ندیبه 

  کردند، من گوش م  یهابه حرف   نشستند بودم و صاحب منبر بودم. مردم م  یطورنی من ا  دیگو است. م  دارنید

  ی جازهد، به   یجا منبر، به  ی جا بود که من عاشق تو بشوم، به   دهیشیاند  یرید  ریتقد  ی من انسان    یاما قضا برا

  رون یها را از مرکزم ب که من آن   خواست باورها و قضا م   ی سر   ی  زاهدانه، به   ی رفتارها  یسر   ی  به   دن یچسب

داشتم، اما    جا منبر بااحترام بودم، آن   کشور بزرگ  ی، زاهد  ذهن)](افسانه من   ٩[شل داشتم    ذهنکنم. پس من 

  .(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  خواست م  رید زیچ  ی قضا 

  

باورها    نیا  ی جامرکزش به   به   اوردیکه انسان خدا را ب  خواست  خداوند، سرنوشت انسان م   میتصم  عنی  «قضا»

(حقیقت    ١٠[شل کند    یزاهدانه. «قضا» او را با خداوند مجدداً    یرفتارها   ا یزاهدانه    ی، باورها ذهن)](افسانه من   ٩[شل 

  فقط به زاهد بودن قناعت کند.   نگه ندارد که  ذهنو در من  وجودی انسان)]

  

بشود و    یدوباره با او    عن یکه انسان عاشق بشود،    خواهد خدا و خواست خدا م  میتصم  عن یقضا»    «کرد

خداوند را    کرانیب  یشاد  م یرا هم در خودش تجربه کند، هم در جهان پخش کند. پس ما آمد  سببی ب  یشاد

  ی و پخش شاد  میباش  دیبا  یشاد در حال    شهیما هم  عنی  دهد اقع حالت را نشان م زنان» دروزنان»، «کف «کف 

قدغن هست. از نظر چه    ذهنبراساس من   یا ن یهرگونه غم ،  گونه عزا گرفتنهر   ، گونه حزنهر   بیترت  نیا  و به 

  از نظر خداوند.   ؟ کس

  

با    م یریخود ب  که جنس خداوند است به   مان اصل  تیما دوباره جنس  خواهد است، م   ی از جنس شاد   خداوند

که    کند . در وحدت با او اقتضا ممیدر وحدت با او بمان  عن ی  م،یزاهدانه و دائماً عاشق بمان  یانداختن باورها 

  . درست است؟   میکن ی شاد م،یزنان باش دائماً کف 
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  چ یه  دهم، خودم راه نم  به   غم  چیه   رم،یگ نم   ییعزا  چی ن ه که م   د ییبو  د ی. شما بادیباش   یطور نیا  د یبا  شما 

که    جانیه غم  را  را  ه  کند م   نی من  من  و  خشم  و  ترس  م   ذهنمن   جاناتیمثل  انکار  ا  کنم را  از    ن ی که 

از من خواسته عاشق او باشم. عاشق او    وند خدا  کنم،  م   رون یرا از ذهنم ب  می. تمام دردهادیآ م   ها دگ یهمان 

  .  دیاجرا کن  دی را با نیزنان است، والسالم. هم کف   ای کنان ی دائمًا شاد

  

  و سرود تیو داد ب حی عشق تو تسب ربود
  بردم الحول و توبه، دل نَشُنود  بس

  

  شدم از دستِ عشق و دست زنان  سراغزل
  بود عشق تو ناموس و شَرم و هرچِم بسوخت

  ) ٩۴٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  .ندیگو  طان یراندن ش ی: الحول و القوة الـّا باله گفتن که براالحول
  : مرا هرچه بود، هرچه داشتم هرچِم

  
  

  گفتم  که م  هرچه   ایخدا    گفتم م  ه  ام، ذهنمرتب در من  را که  حیتسب  نیعشق تو ا  دیگوواضح است. م  رید

«الحول»     . هدیگو واقعاً موالنا خودش را م  د یاشعار شاعرانه را داد. شا  نیا   عنیو سرود را داد،    ت یو به من ب

  ن ی. من اردیصورت نگ  نیا  و توبه کردم که   دمیو خدا را طلب  ندازمیرا ب  ذهنمن   نیکه من ا   دمیترس   عنیگفتم،  

  گونه بود «نَشُنود».  که خدا  ام دل اصل زهد را از دست ندهم، ول

  

کردن و    ی سرا» شدم، غزل سرودم و شروع کردم به شادوحدت با خدا من «غزل    عنیاز دست عشق    نیبنابرا

ها آن   میمن را که همراه بود با پندار کمالم و دردها  بدل  ت یثی ح  ایعشق آمد، آن ناموس    نی. بنابرایپخش شاد

  را سوخت.  

  

از موانع ما واقعاً در    ی.  داند خدا نم   قیو ال  پندارد انسان خودش را کوچ م  عن یو شَرم» شرم    «ناموس

  م، یخدا را ندار  اقتی ما ل  دیگواست که م  نیا  ذهنمتأسفانه در من   ذهن. شرم منست ذهنشرم من  نیا  ، زندگ

در ما آمده    ی آفتاب  ی که    م یاول غزل را تکرار کن   اتیاگر همان اب  افتد از ما م   تی محدود  نیشرم و ا  نیا  ول

خود   ست، خود زندگ  نیا م،ی ستیما ن ن یاز مرکز ما طلوع کند. ا ندازد، یپوسته را ب نی ا خواهد ذره شده و اآلن م

  خداوند است.  
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   زنده بشود، پس خود زندگ   خواهد که در شما م   ست خود زندگ  د،یزنده بشو  به زندگ  دیخواه شما نم   پس

خودم را درست    دیکار کنم، هنوز با  دیهنوز با  ستم،ین  ستهیندارم، هنوز شا  اقتیمن ل  عنیدارد. شرم    اقت یهم ل

  کنم، نه.  

  

  دم یرا خورد، شرمم خورد، چون فهم   ن یمن خم بشوم، ا  گذاشت داشتم، نم   بدل  تی ثیح    ی  د یگو م  ن یهم   یبرا

به دارد  او  خداوندم.  خود  م  که  زنده  ه  شود، خودش  «هرچِم امکاره چ یمن  تمام    عنیبود»    .  را،  درد  تمام 

  . ندرا در من سوزا  ذهن یزهایکه در ذهنم بود، تمام چ ییهای ناسازگار 

  

  �💠💠� بخش سوم انی پا�💠💠�
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  و سرود تیو داد ب حی عشق تو تسب ربود
  بردم الحول و توبه، دل نَشُنود  بس

  

  شدم از دستِ عشق و دست زنان  سراغزل
  عشق تو ناموس و شَرم و هرچِم بود بسوخت

  ) ٩۴٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  ن یا  م،یبشو  ی  و دوباره با زندگ  میلحظه باز کن  نیموالنا به ما گفت که اگر فضا را در اطراف اتفاق ا  پس

  .برد م  نیما را از ب ی ها دگیهمان نیتربزرگ

  

 دهیبه مذهبِ همان  کند  و شرم و هرچه که در ذهن داشته، برده و اشاره م  کند اشاره به ناموس م  تیب  ن یدر ا 

   رستپو خدا   شود پرست مو زمان   شود پرست مو مان   شود و رفتارپرست م  شودپرست م که انسان در آن باور 

  م ی پرست بودم نرود، ممن است آبرومن که باور   تِیخاص  ن یکردم که ا  یهر کار  دی گو . و مدهد را از دست م 

گرچه که بزرگ بودند، خورده شد و    هان یهمۀ ا  بودم، ول  یداشتم و زاهد کشور   یبرود، ناموس داشتم و منبر 

  رفت.  نیاز ب

  

بزرگ،  اریخداوند بس عن ی م»،یالعظ القوة الـّا باله» هست که دنبالَش «عل مخففِ «الحول و  دیدان «الحول» م  

  . دیگو خدا. موقع ترس انسان م  یروی از ن  ریغ  ییروین  ستین عنی

  هرچه مرا بود. عنی«هرچِم»،  و

  : طورن یهم  و 

  

  ی کرد می گوبودم، ترانه زاهد
  ی کرد میجوبزم و باده سرفتنۀ

  

  ی دیباوقارم د نینشسجاده
  ی کرد می کودکانِ کو چۀیباز

  ) ١٨٩٠ رباع   ات،یشمس، رباع  وانید ،ی (مولو
  

 یی گوو ترانه   ییسرابودم و افتادم به غزل   ده یداشتم با آن همان   مقام ذهن  ی که من    کند هم به همان اشاره م   باز

فکر   نی. پس به اریمعلوم است د  ست، زندگباده، بادۀ    نیجو شدم. اسرِ آشوبران شدم و باده  ایو آشوبر  

  . اورمی طرف ب  نیوجو کنم به ادر جهان برپا کنم و باده را از آن طرف جست یافتادم که بزم شاد 
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عاشق   . اما وقتذهنبه عبادِت من   کند اشاره م   کردم، بودم که عبادت م   انسان عنیباوقار»،    نینش«سجاده 

حساب    آن آبرو را به  ریمن د  عنیگرفتند.    یباز  هم من را به  یموقع کودکانِ کو   نرو آوردم، آ   یشدم، به شاد

  .کند م  جادیکه ذهن ا یی. آبرواوردمین

  

  روشن خواهد شد.  ار ی غزل بس ن یا اتی معنا در اب م،یادامه بده دیبده اجازه

  

  امحق خدا نخورده  انیجهان نیا م از
  گمانِ تواز  فمیخا شوم،خراب م سخت

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

خدا، خدا را  حق خدا: به حق  
  : ترسان فیخا

  
  

عمال حق خدا    ایحق خدا  خاطر خدا، بهنخوردم. «حق خدا»، به  جهان م   نیلحظه، من از ا  نیکه ا  دیگو م  پس

  جسم باشد.  ی تواند است که مرکز ما مالِ اوست، نم  ن یکردم. حق خدا ا تیرا رعا

  

  عقل، یمستِ ال  عن ی. «خراب»  شوم لحظه مست م  نیتوجه و در ا  م  د،ییتأ  ام، منگرفته   جهان من م  نیاز ا  پس

لحظه ترسان هستم. ترسان هم حالت  بهترسان، لحظه  عن ی  ف» ی . و «خاشناسد نم  ریخودش را د  چیکه ه    مست

که از تو جدا نشوم، اتصالم با تو قطع نشود.    کنم مو مراقبت    اطیالت احت که من در هر لحظه ح  دهد را نشان م

  اتصال قطع بشود. نیتو از من جدا بشود. ا الی که خ ترسمم   عنیاز گمانِ تو»،  فمی«خا

  

  ٩[شل   ها دگ یهمان   نیاز ا  کدامچ یپس از ه  د یجهان نخور  نیا  که اگر شما از م   دینیب چندتا مطلب هست، م  خب

خودتان باشد، مقامتان باشد،    تی مثل فرزند باشد، موفق  ، دگیهمان  چیحسب هبر  د،ی خواه  نم  ، م ذهن)](افسانه من

در نظر مردم مهم    دهند، مردم م   یار دانشتان باشد، اعتبار مردم باشد، اآلن اشاره کرد به ناموس و چه اعتب 

  . ستیمهم ن  هان یاز ا کدامچ یهستم، آبرو دارم، ه 

  

  ن ی هستند و اهل ا  دهیکه همان   کسان   ان»،ی . «جهانخورند م  ان یجهان   نیکه ا  یا م  عن ی  ان»،یجهان  نیا  م   «از

ا  شود جهان هستند. معلوم م اهل  انسان)]  ١٠[شل   ستیجهان ن   نیاو  ا (حقیقت وجودی     ی   عن ی  ستیجهان ن   نی، 

  جهانِ حضور است.   نیجهان در آن است، ا نیکه ا ستی ریجهان د
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درحال   ان»،یجهان   نیا  م   «از  عمال رعا  که را  اوست  مالِ  من  مرکز  را، که  خدا   م   تیحق ،ام. نخورده   کنم

  م ی و سخت مست باش میباش دگیهمان یلحظه مست  نیا دی. پس ما نباستمیاآلن مست او ن  عنیام» «نخورده 

مرکزمان    عن ینرود،    رونیاو از مرکز ما ب  الِ ی فقط، خ  ز یچ  ی از    میو دائمًا مراقب باش    زندگ  با م   می خراب باش  ای

  . دیای از عدم درن

  :  نیاست؟ بنابرا درست

  

  از سرم  ختیاز دلم، عقل گر  دیپر  صبر 
  تو  امانیب به کجا کشَد مرا مست تا

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  .دیآ قبل م  ت یکه دنبالۀ ب ستی اصطالح جالب امان»یب «مست  نیا

  

  امحق خدا نخورده  انیجهان نیا م از
  از گمانِ تو فمیخا شوم،خراب م سخت

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

 ١٠[شل   م یکن م  ییاتصال ما از او قطع بشود پس دائماً فضا گشا  کهن یاز ا  میترسان هست  م،یهست  فیخا  وقت

  مرکز عدم.    ،ییگشاهر لحظه فضا  م،یکن ، مرکزمان را عدم م (حقیقت وجودی انسان)]

بخواهد خودش را   ایکه حرف بزند    دهد من نم   ذهنتو امان به من   مست   عنی  می دار  امان»یب  ما «مست   پس

  بشود.  دهینشان بدهد، د

  

  م ی . در مورد شرم گفتکند نم  جادیا  شناخت زمان روان   کند، نم  دیمن زمان تول  ذهنمن   عن یاز دلم»،    دیپر  «صبر

 ی ابی خودمان را ارز  ذهنبا من  کهن یا  ی برا  م،یستیشدن به خدا ن  سزاوار زنده   ایکه مستحق    مییگو که، ما م 

 ن ی. استین   ستهیکه شا  نیا  شود،  که به خدا زنده نم  نیما، ا  ذهنمن  نیدارد ا  بی هزارتا ع   مییگو م  م،یکن م

  . میشو نم سهیما با خدا مقا که با خدا، درحال  اسی خودمان در ق دنید ریو حق  ذهنشرم ماست در من 

  

نام ساخته به   سطح   زی چ   یاست آمده    زندگ  ی روین  ی وجود ندارد،    اصال من   کهن یا  ، طرز تلق  نیا  م یگفت 

و    کند م  را متالش   ن یا  هفتاد سال و زندگ شصت   یجهان برا   ن یجسم ماست در ا  ی بقا  یبرا   نیو ا  ذهنمن 

  از مرکزِ ما.  کند آفتاب طلوع م   ایصورتِ ما به  آورد درم نیخودش را از داخل ا
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کالغ است در مورد آن چهار مرغ. مرتب    تِ یخاص  م،یانداز م   ریموضوع را به تأخ   نیا  ذهنما مرتب در من   اما

روان  ا  م،یکنم   جادیا  شناختزمان  ا  نیحاال وقتش نشده، حاال  هم بخوانم،  را  را هم بخوانم،   نیکتاب  قصه 

  .   ذهنمن  دیگو را م زهایچ  نیا رسم، ماه من به حضور م  ماه هم بذرد، آخرِ شش  شش  ی دانم نم

  

ا  ری د  عنی از دلم»،    دیپر  «صبر باز م  لحظه وقت  نیدر  را  ذهن    یآن فضا   کنم، فضا  بازشده چون از جنسِ 

انسان    کهن یا  عنی   شناختاست. زمان روان   شناخت. منظورم از زمان، زمان روانکند نم  جادیزمان ا  ست،ین

به طرفش رفتن در ذهن.    کند م  روعو ش  نامد ر مرا حضو  تیآن وضع   کند، را در ذهن درست م  ت یوضع  ی

که    ندیب م  د،یجا هم که رسافتاد. آن   ریماه به تأخ   یحضور    نیا  کشد، ماه طول م    یجا برسد مثال  حاال تا آن 

. «صبر»، آن صبر  کند م  جادیدوباره زمان ا  میچون در ذهن هست  ست،یکه حضور ن   ذهن. من ستیحضور ن   رید

لحظه  بهچون لحظه   خت،یهم از سرم گر  ذهن. آن عقل منستیصبر خوب ن  نیا  کنم، مصبر ن  ریرفت، د  دیگو م

  . کنم لحظه من فضا باز مبهچون لحظه کند،  تو» من را اداره م امان یب «مست 

  

 د یگو . مکنم فضا باز م  ست،یمهم ن   دهد لحظه که ذهنم نشان م   نیکه اتفاق ا  کنم م  ن یخودم تلقلحظه به  هر

  کشَد؟  تو» ما را تا کجا م امان ی ب «مست  نیا مینی تا بب

  

گفته که    یشدن انتها ندارد. در شعر   ع یوس  نیشدن و ا  ع یما وس  میکن شروع م   دیدان شما م  کشَد؟ کجا م  تا

  م،یشو تر ماو زنده  ما به  االبد . صدرِ ما راه است، راه تا المیبرس  میخواه نم  ییصدرِ ما راه است، ما به جا 

  .  میرس خدا نم اندازۀبههنوز  ول  م،یشو م ترعیوس شود، م ترق یعم مانۀشیر

  جواب بدهد.   دیمن، چون اگر بپرسم تا کجا کشد، ذهنم با یبرا  ستیبه کجا کشَد مرا»، اصال مهم ن «تا

  

عالئمش    نی اول  ول  کند، تر ملحظه من را زندهبهلحظهتو    امانِیب  تو» مست   امانِیب  به کجا کشَد مرا مست  «تا

و    ر ید  کنم کار نم  چیهم ه   ذهندر ذهنم و با عقل من   اندازم نم  ریکار را به تأخ   نیا  ریاست که من د  نیا

که    ییهاو مخصوصاً آن   ست؟یحضور چ   نیچه خواهد شد، ا  ما، میرسذهنم بپرسد باالخره به کجا م  گذارم نم

  موضوع.  نیدارند از ا یمقاصد ماد 

  

است که    فرع   زیچ  یهست، آن    یماد  فرع   یهادر آن اگر قصد   م،یبشو  می خواه ما که به او زنده م  مقصود

کنم،    دایبه حضور برسم تا همسر پ  روم خب من کالس موالنا م  دییگو . شما نمستیاصل ن  ول  دیآ وجود مبه

م   بدهم، موالنا   لیخانواده تش کم ر،ید  کند    به فالن مقام برسم. ا  ایخانه بخرم است که    ییزهایچ   هانیمثال

  . میکن نم  جادیو زمان هم ا میخواه  از خدا نم ری از خدا غ نیپس بنابرا ستی ن هانیا دهد، ذهن نشان م 
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  جاد یزمان ا  ندازد،ی ن  ریکار را به تأخ   ن یکار را بند که ا  ن یا  تواند نم  وجهچیهبه   ذهن)](افسانه من   ٩[شل   ذهنمن   نیا

نشدم؟   ا یچه خواهد شد، شدم    م، یبرو  د یتا کجا با  پرسد و مرتب م  دهد نکند، عقل خودش را از دست نم

  یی گشافضا از    امان یب  . مستدیداشته باش   امان»ی ب  فقط «مست  د،ی سؤاالت نکن  نیکه شما از ا  می خوان را م  هانیا

  .(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  دیآ وجود مو تعهد به مرکز عدم به یدرپیپ

  استخوانِ من کنَدعشق تو م اهیس ِریش
  ضمانِ تو؟  ن یپس چه شد ا ،یتو ضمانِ من بد  ن

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

استخوان من را خورد. استخوان    دیگو کرده. م  هیدرنده هست تشب  ل یکه خ  اه» یس   رِ یبه «ش  دینیب را م  عشق

من را    ذهنمن   عنیاستخوان نباشد بدن شل ندارد. استخوان من را خورد  دهد،که به بدن شل م  دیدان م

ا استخوان همان    ذهنشل من   ن یخورد.  با چه همان   دیآ وجود مبه   ها دگ یاز     ی   هستم. هرکس  دهیکه من 

  ن یبدن را. ا نیها، نه ا میگو را م ذهندارد، دارم من  یبنداستخوان  یدارد،  شل  یدارد آن هم  ذهنمن 

من    ذهنمن   افۀی شل و ق  نی. پس بنابرااشی بنددارد، استخوان  شل   ی  شیها خاطر استخوان بدن هم به 

  را، خورد.  نی ا دیبود، در اهی س ریش  هیکه شب شق. چرا؟ عختیر همبه

  

چون خداوند ضمانت کرده که خب تو از جنس   ؟ کن  ییمن را راهنما یکه تو ضمانت کرده بود   که نه   دیگو م   و

  ر یدر ذهن گ  می. حاال ما آمدکنم م  ییجهان وجود و تو را تا آخر راهنما  نیا  عنیجهان،    برم من تو را م  ، من

. همۀ  میافتاد  وانی به ح  م،یبه نبات افتاد   م،یبه جماد افتاد  میجدا شد  از او که  م،یراه را آمد  نیهمۀ ا  عن ی.  میکرد

از ذهن    میافتاد  ریگ   م،ی فهم از مراحل آسان است ما خودمان م   یها را، ما را آورده، اآلن در ذهن که  راه  نیا

  . رونیب میرو نم

  

به ما که خداوند   کند م  یادآوری نیپس کو؟ و ا کنم، من به تو کم م نگفت ،یمر ضامن من نبود دیگو م 

که   میگرد ضمانِ تو؟» ما به خودمان برم   نی. «پس چه شد امیکن بد رفتار م   میما دار  کند، قولش را فراموش نم

که    میکن . چار مذهنرساند به انسان من   وانی کند؟ چطور ما را از ح  ییما را راهنما  تواند که نم  میکن چار م 

  . ریخب د خورد؟ عشق استخوان ما را نم  ریش

  

  است، خامش، کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش   یپ کوشمهم من

  ) ۴١١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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من   ما  من  ٩[شل   مان ذهنبا  دخالت ذهن)](افسانه  با  م   جاد یا  مان  ذهن  ی ها،  وقتمیکناشال   .  طر از    ق ی که 

  م، یپرست را م  هان یو ا  میدرد دار  م،یناموس دار  م،یباال، پندار کمال دار  دیآ ما م  ذهنمن   م،ینیب م  ها دگ یهمان 

  به ما کم کند.   تواند او هم نم  م،ی او را بپرست (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل میکن مرکزمان را عدم نم 

  

نداشت   نیا  ما ب  ذهنمن   میایکه من ب  میقرار را     مصنوع   ی خدا  یباال، در ذهنم    میای درست کنم، هر لحظه 

  کنم و   جادیو زمان ا  فتمیخودم حرف بزنم و به توهم ب  و ذهن    مصنوع  یدرست کنم و منعکس کنم، با خدا 

  نبوده که!  نیقرار ا م،یها دگیو همان میرا ادامه بدهم و گم بشوم در دردها ذهنمن 

  

.  م یدرست کن  د یشَد  ل یخ   ذهنبشوند، نگذارند ما من    ه که اوال پدر و مادرمان عشقبود  ن یچه بوده؟ قرار ا  قرار

   زندگ   م، یدور نشد  از زندگ  ل یکه هنوز خ  سالده   ،سال نه   ،سالها نبودند، قرار بود ما در هشت خب آن 

.  میدوباره به او زنده بشو  م،ی ر یب  ادیرا    ییجدا  م،یندوام درست ک کوچ و کم   ذهنمن   یدر ما ارتعاش بند،  

را،     را، عشق زندگ   زندگ  یو شاد   میر یقرار ب   زندگ  ار ی مرکز ما عدم بشود و در اخت   سالدوازدهاز ده   عنی

  جهان.    نیبه ا میاوریرا ب زندگ تی را، خالق  برکت زندگ

  

و با    ذهنبا من  داند، م  ذهندرست کرده، هنوز خودش را من   ذهنکه من   انسان  یو    ر،ید  نینبوده ا  خب

و کار خودش را خراب    کند به ما سامان بدهد دخالت م  خواهد در کار خرد کل که م  ،عقلش در کار زندگ 

  .  کند م

  

فضا    دی. بذاردینکن   یخرابار   و عقل ذهنتان در کارِ زندگ  ذهنکه شما خودتان با من   میزن حرف م   همهنیا

 ی بنداستخوان   نیبا مرکز عدم ا  واشیواش یعشق،    نیشدن، ا   ی  نی. ادیبشو  ی  باز بشود، شما دوباره با زندگ

. گفت اندازد لحظه فتنه م  هم گفت فتنه. فتنه، هر  آلنا  زد، یهم بربه  ست،ها دگ یهمان   بیشما را که ترک   ذهنمن 

  گر است نام تو». که «فتنه 

  : میدان م و

  داد غامیکه را فتح و ظَفَر پ  هر 
  مراد یشد مراد و ب یاو  شِیپ

  ) ۴٠۵٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ار یشد وصل   یو ندانِیکه پا  هر 
  چه ترسد از شست و کارزار؟  او

  ) ۴٠۶٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  گشتش که خواهد کرد مات  نی ق ی چون
  تُرهات هستش   لیاسپ و پ فوتِ

  ) ۴٠۶١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  یی کامروا  ،یروزی: پظََفر 
  ل ی : ضامن، کف ندانیپا

  ت یاهمی و ب ارزش ی ب  به معن نجای جمع تُرهه. در ا ارزش، ی و ب  اوه ی: سخنان تُرهات
  

  

به مقصود    عنیدر مرحلۀ اول    تیو موفق  یروزیپ  ،ی روزیشده و پدرِ گشوده   نیفضا را باز کند و ا  هرکس  پس

وصل     به زندگ  ییگشاما با فضا   ا یلحظه است که آ  نی در ا  شه یما هم  ت یباز بشود. و موفق   درِ زندگ   دن،یرس

  . میشو موفق م میلحظه دار نیدر ا مینه؟ اگر وصل هست  ای  میهست

  

همسر    ی که شما    ستین  نی ا  خوشبخت.  میخوشبخت هست  م،یلحظه است. اگر وصل هست  نیهم در ا  خوشبخت

   . خوشبخت کند م  فیتعر   ذهنرا من   هان یا  ، مقام باال داشته باش  ی   ، خانه داشته باش   ی  ، داشته باش

  . درست است؟ دیموفق د یوصل وقت  د،یخوشبخت  دیوصل  است. وقت یالحظه

  

ما    ش یلحظه پ  ن یدر ا  دنیو نرس  دنیبه مراد رس   صورتن یبدهد، درا  غامیاصطالح فتح و ظفر به ما پپس اگر به  

   ل یامتحان ماست. خ  ی هااز راه   ی  ی مرادیاست. ب  ی مرادی ب  کند،  که اوقات ما را تلخ م  ی زیاست. آن چ   ی

.  شود انجام نم داند، ذهنتان واقعاً مهم م د،یبن دیخواه را م  یکار  یبار شما  ن یدر روز چند کهنیخالصه ا

  ست یآقا خدا کجاست و من را، امتحان چ دیی. نگودینگاه کن یطور ن یا کند، خداوند شما را امتحان م ای  زندگ

  نه.   ها، نیو ا

  

و    فرمیب  لۀیوسخدا خودش را نفوذ داده در شما به   ای   است و زندگ  درصد شما خال  ٩٩/٩٩که    دیباش  مطمئن

  د ی مراقب ماست که اسمش را بذار  بزرگ  یروین  یپوسته است.    یما،    یفکرها  نیا  ،ذهنمن   نیخأل و ا

  نه.   ای میشو م  ما عصبان ندی بب کند، امتحان م  یمرادی خدا و ما را با ب  ای  زندگ

  

  او ضامن شماست.  صورت نی. درادیقبول شُد د،ی عقل او را گرفت  د،یفضا باز کرد یمرادی در اطراف ب اگر

  : ضامن. ندانیپا

  کارتان کار است.  د،یاتصال را قطع نکرد نیو ا ی مرادیدراثر ب دینشد  شما عصبان اگر

  

  :ضامن. ندانیپا
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شما    د، یرس نم  ای   دیرس به مراد م  کهنیو ا  ییگشابا فضا   دیلحظه وصل  ن یا  ار»،یشد وصل    یو   ندانِی که پا «هر

سرتان    ایاو.    ای   ،ذهنمن   ایباال آمد، اتصال قطع شد.    ذهنمن .  آورد را باال نم  ذهنمن   عن ی  کند نم  را عصبان

و    رید  یباشد، براساس خشم و ترس و دردها   ذهنبهتر است؟ اگر من  ی. خب کدام  دیوصل  ای  زند حرف م

  کارتان درست است.  د،یای کارتان خراب است. اگر خرد کل ب رد،یب می تصم خواهد م عقل سطح 

  

مشغول کار    نی. بنابرادیکناست و شما فضا باز م   ی مرادی ب  ی هم    هر شست  ،شست   چ یاز ه  نیبنابرا  پس

  د یمطمئن   د،ی. چون وصلدیچون وصل  دیترس از شست و کارزار نم   دیگذار م  دیهرچه در توان دار  د،یشَد  دیشو م

  باز. شطرنج یبرد، مثل  دی که خواه

  

. فقط آن مقصود در نظرتان است،  ستیمهم ن  تانیاصال برا  د،یرا از دست بده  ها دگیاز همان   بعض   نیبنابرا

در    کردن خرد زندگ  یجار  است. دوم  ییگشامقصود زنده شدن به اوست، فضا   نی . اولدیکن کار م  همه  شیبرا

به او زنده    دیبا  اش، اول  . ول دینی افریب  د یخواه م   د،ی شما تخصص دار  یز یچ   ی است، در    یماد  یهاجهت 

  .دیبشو

  

  :دیدان م  م،یخوان م  ریرا د هات یب نیو ا 

  

  که جنّت از اله  غمبریپ گفت
  مخواه  یزیز کس چ ،خواه هم  گر 

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

  مر تو را  لمیمن کف  ، نخواه چون
نَّتأوٰى جخدا  دارِیو د الْـم  

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

 نَّتأوٰىجالْـمي :   هشتگانه  یهااز بهشت  
  

  

 د؟یاکار را کرده   ن ی. شما اد ینخواه   زیچچ یه   کسچ یاز ه  د،یخواه فرمود اگر از خدا بهشت را م   غمبر یپ  دیگو م

پدر و    مان،ۀآقا همسرمان، بچ   ند یگو م  ها . بعضدینخواه  یز یچ    به خدا، از کس  د یوصل بشو  دیخواه  م  عنی

ن ا  ستند یمادرمان که کس  نه، خودمیخودمان هست  ها ن یکه،  خودتان هست  تان .    ل، یفام   ی اعضا   ۀ یبق  د، یفقط 

  .  دی ها توقع نداشته باشهستند. از آن  ر»یهمه «کس» هستند، همه «د به،یخانواده، دوست، آشنا، غر
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 دارِ یالْـمأوٰى و دو ضامن است. «جنَّت   ندانی همان پا  نی ا  لم»،یمن ضامنم، «کف   اگر نخواه  »،نخواه  «چون

شما از همه    کهن یا  یضمانت باطل شده برا  ؟ یهست گفت تو ضمان من بود   ادتان ی خدا.    دنیخدا»، بهشت و د

دارد، مقدّم است. توجه    یبه خدا برتر  دن به زنده ش  ها دگ یدست آوردن همانبه  ، ی. مقاصد ماددیخواه  کم م

    د؟یکن م

  

گفته    ه،یبوده قض  یطورنیا   ا،یدن  میرو م   ،کن م   ییمن را راهنما گفت  ،یتو ضامن من بود  ای خدا  کند م  سؤال

  شود  نم  جانیا  کنم،و در جهان به خودم زنده م  کنمم   یینترس من با تو هستم و تو را راهنما  ایبه ما برو دن

  کو پس؟  میگو . حاال ما م یشو ممن زنده    تینهایجا به بدر آن  ای . دنای دن یبرو دیبا

  

  ، ی ضمانت چه شد؟ ضمانت را خراب کرد  ییگو از او با انتخاب خودت، حاال م  ریغ  خواست  زیچپس؟! همه  کو 

ضمانت،   تواند او نم   ری! نه د؟ نیبب   خواه  م ، خواه حاال از خدا بهشت هم م ، خواست  زیچکس همه از همه 

  ا، ی از مال دن ها لیخ  ،نخواه یزیهم چ  زهای از چ ،نخواه یز یچ  اگر از کس ،ی زیضمانت باطل شده. اگر از چ 

  شان اجتماع  ای   اس یدارد، به مقام مثال س   خانه بستگ   به بزرگ  شان بزرگ  خواهند، م  تیهو  شانۀ از خان

  ضمانت کند.  تواند دارد، خداوند نم  بستگ

  

و»  نیمکللَ  تَوع  «.هبسح وفَه هال  

  هر كه بر خدا توكل كند، خدا او را كاف است.»  «و

  ) ثی(حد
  

  است. و  قبل  تیرا، مربوط به همان ب  نیا دیدان م

  

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار، صدرِ توست راه  صدر
  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  د ی بپرس  دیشما نبا  عنیبارگاه»، اآلن خواندم، «صدر را بذار، صدرِ توست راه».    ن یحضرت است ا  تینهای«ب

   برسد راه است، ه   دیکه با  ییجا  صدر تو آن   د، یکن شما فضا را باز م  م؟یبرس  دیبا  ما، ک   م یرس که به کجا م

بارگاه»، «صدر    نیحضرت است ا  تینهای . «بدیروم  ه. بعد از مردن هم رادی ریمتا م   دیرو راه م  د،یرو راه م

  رسم،  مثال به فالن مقام م  روم م  ییکه بو  ستین  ایدن  نیا  ،برس  دیرا بذار»، فراموش کن صدر را به کجا با

  راهت است.  نیتو هم تیصدر تو، نها
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  ن یبازگو بهِر خدا به شمسِ د ز یتبر  یا
  دو جهان حسد برد بر شرفِ جهانِ تو نیکا

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

. کنم درک را م   نیشده، من اگشوده   یعنوان فضا به  نیا   دیگو . مجان یشده است در اگشوده   یفضا   نیا  ز»ی«تبر

  .  ن»یخاطر خدا، «به شمسِ دشده نماد خدا هم هست. دوباره بو، دوباره بو به گشوده یفضا 

جهان طلوع    نیدر ا  یآفتاب  ی  شود، با هم از مرکز ما بلند م  است که درواقع ما و زندگ  یآفتاب  ن،ید  شمسِ

  . میی گو ما م یدرپیپ ییگفتن را با فضاگشا نی. و اکند از آن آفتاب که از درون ما طلوع م ریغ کند م

  

 ی:  دهد . ذهن دوتا جهان نشان م دهد که ذهن نشان م  که «دو جهان»، دو جهان، دوتا جهان  میمتوجه  ما

آن جهان بعد    ندیگو م  هاکه بعض   دیآ نظر خودش ماست. به  یجهان معنو   یهم     یاست،    ی جهان ماد  نیا

است    ان آن جهان که نامرئعنوبه   یریجهان د یهرحال با ذهنشان  هم به   ها به آن، بعض  میرس از مردن م 

  است. هردو ذهن  ول کنند تجسم م

  

   به شرف و بزرگ  برد دو جهانش حسد م  نیذهن با ا  یفضا   نیا  طور کلبه   کند، م  جادیرا که ذهن ا  ییهاجهان 

  .  برد از آن فضا بلند شده، حسد م  دیصورتِ خورش باز کرده و به تینهای فضا را ب که که انسان درحال  جهان 

بلند شود،    خواهد جهان م  نیا  دیخورش  خواهدم  نیا  عنی  م،یاگر واقعاً درک کن  برد، حسد م  میی گو م  وقت

وجود دارد    ی رید  د یخورش  ی قبول کند که    خواهد  من، من بهترم، من بهتر از آنم و نم  دیگو م  ه   ذهنمن 

و پس زدن    ییحسد را با فضاگشا  نیکند. و ما ا  طلوع   دی طلوع کند و با  تواند که از مرکز ما م   ن»ینام «شمسِ دبه

به عمل    ای   میکن شده، درواقع تجربه م گشوده   یفضا   ای جهان حضور    ن یبه ا  دنیو وسعت بخش   ذهنجهان من 

  . میآور درم

  

جهان حضور را    نیو ا  زنمرا پس م   من جهان ذهن   ییهست که هر لحظه با فضاگشا  نیا  ت یب  نیخالصۀ ا  عنی

من   عن یاعتبار جهانِ ذهن.   ای  با بزرگ ستین سهیمقاجهان حضور اصال قابل نیکه شرفِ ا دانم و م کنم باز م 

جهان    نیآن جهان به ا  دانم م   . ول آورم نمبه حساب    رید  دانم، آن را م   پست  زنم، جهانِ ذهن را پس م 

من    جهان باز بشود، ول  نی ا خواهد  جهانِ ذهن نم  عنیجهان باز بشود،  ن یا خواهد آن جهان نم  برد، حسد م

ا  ییرا چون درک کردم با فضاگشا  نیا را از مرکزم عمل  ن یدرواقع طلوع  را فراهم    کنم، م    آفتاب  مقدماتش 

  .  کنم م
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باال.    دیایب  نیخاطر خدا بو شمس دبازگو»، دوباره بو، دوباره بو، دوباره بو، هر لحظه بو، به  زیتبر  ی«ا

  ن یکه من ا  کنم من دارم اقرار م  ،ده م   شده در من خودت را تجلگشوده   یصورتِ فضا خدا که به   یا  عنی

طلوع کنم و    خواهم صورتِ تو هم م ه کنم و ب  ع از مرکزم طلو  دیصورتِ خورش به   خواهم و م  خواهم  جهان را م 

کار را بنم. و   نیبذارد من ا  خواهد حسود است، نم   ل یجهان خ  نیا  پس بزنم، ول  خواهم را م اتیذهن  نیا

  : م یقبل هم هست که داشت تیب ۀدنبال نیا

  

  استخوانِ من کنَدعشق تو م اهیس ِریش
  تو؟  ضمانِ ن یپس چه شد ا ،یتو ضمانِ من بد  ن

  ) ٢١۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

به من.   کم کن  ،یضامن من بشو  ،یکار کنم که تو واقعاً ضمان من بشو   دیمن با  یجور که چه   فهمم م  اآلن

.  کنم  آخر اقرار م  تیرا من با ب  نیضمانت را خراب کردم، ا  نیپا گذاشتن عهدِ الست ا  ریخاطر زمن درواقع به

  است.  ییگفتنم با فضاگشا آفتاب طلوع کند، ول نیتا ا میگو دوباره م  م،یگو  دوباره م م،یگو دوباره م 

  

  جالب است:  هم بارها خوانده شده، ول  تیسه ب نیا خب

  

  کس را و گر هم بنگرم  ننگرم
  بهانه باشد و، تو منْظَرم  او

  ) ١٣۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

ر  عاشقُتواَم در ش نعو صبر ص  
مصنوع ک عاشق بر؟باشم چو گ  
  ) ١٣۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

د  عاشقخدا با فَر بو نعص  
د  عاشقواو کافر ب مصنوع  

  ) ١٣۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  

  و نظر انداختن  ستن ی نگر   ی: جامنْظَر 
  از نعمت و بالست.  ه یکنا   نجایو صبر: در ا  شُر 
  : کافر گبر 

  نش ی : آفر صنع
  مخلوق  ده، ی : آفر مصنوع
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در اطرافش،    کنم م   ییدارد و اگر نگاه بنم، حتمًا فضاگشا  ت یارتباط با ب  کنم، نگاه نم    من به کس  دیگو م

لحظه    نیدر ا  ی زی. پس هرچ نمیآن بهانه هست که من تو را بب   دهد که ذهنم نشان م   زیباشد و آن چ   یز یهرچ

و    کسچ یه  کنم، نگاه نم  به کس   گرم»،خدا. «ننگرم کس را و گر هم بن   دنِید  یاست برا    بهانه است، عامل

  .  نمی را بب  زندگ عن ی نم،ی توجه من را جلب کند و اگر جلب کند، بهانه است که من تو را بب تواند نم  ز یچچیه

  

آفر  من و خوب، در شر و صبر. شُر، وضع  یهاتو هستم در زمان   یدگاریعاشق  خوب است، صبر،    تیبد 

کار    نیاگر بشوم ا  ستمیشناخته ن  ریکه ذهن، د  یز یچ  شده، ده یآفر  زیبد است. من عاشق مصنوع، چ   تیوضع

  کافر است. 

  

دارد، کافر است.   ذهناست. عاشق مصنوع، من  یزدیفرِ ا  ی تو، دارا یدگار یعاشق صنع تو، آفر دانم من م پس

 د یگو و م   کند م  ییدر هر لحظه. عاشق صنع خدا با فر است، هر لحظه فضاگشا  میپس ما عاشق صنع خدا هست 

  . کند م  ییفقط فضاگشا زند . حرف هم نمالبا ای صورت آفتاب بخدا، ضمانت را اجرا کن از درون من به  ی که ا

او بهانه است    کند، نم  زهی در مقابل آن ست  ا یمرکزش    دیآ نم  زیآن چ   ندیب ذهنش م  که  یزیهرچ   نیبنابرا  پس

  «او بهانه باشد و، تو منْظَرم».  ند، ی کند او را بب ییفضاگشا کهنیا یبرا

  

.  میکرده بخوان  یادبی ب  داری د  ن یکه در دفتر چهارم به معشوقش در اول   عاشق  نیاز ا  ت یچند ب  دیاجازه بده  اما 

  . ستین واقع  عذرخواه اش عذرخواه  ول  کند، م  عذرخواه اشیادبی ر بخاطعاشق به  نیقسمت ا نیدر ا

  

    تریت

  ز» یو فهم کردنِ معشوق، آن را ن پوشی و رو  س یبه تلب شیخواستن آن عاشق از گناه خو  «عذر

  

دوست نائل   داریگفت «فتح باب» و به د  میکه خواند   اتی کند که در اب  ییموفق شد فضاگشا  اگر کس  میگفت

عقل     عنیکار ببرد،  کار نبرد و عقل معشوق را به را به   اش ذهنکه از آن به بعد عقل من   کند بشود، ادب حم م

  کار ببرد. خدا را به 

  

دوباره اقرار کن واقعاً    عنی بازگو»    ز یتبر  ی«ا   گفت آخر م  تیتو». در ب  امانی ب  که بود «مست  د یدیغزل د  نیا  در

  . ییبا فضاگشا

  

و اگر هم مهم    ستیمن مهم ن   ی آن برا  دهد، ذهن نشان م   کنم، که نگاه م   یز یقبل گفت که به هرچ  ی هات یب  در

  م یکرد  شرفتیپس حاال اگر ما پ  نم،ی است که من تو را بب  نیا  یبرا  افتد که م   که هر اتفاق  دانم جلوه کند م 
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نظم    م یکنار و دوباره بخواه  می اگر نگذار  ول  کنار،   میرا بذار  مان  ذهنعقل من   دیبا   ار، ی  به  م یواقعاً، وصل شد

  است.  یادبیب نیا  م،یکار ببر را به  مانذهنمن 

  

عاشق را    نیا  دیدان چراکه م  ،یادبی داستان از اول که شروع شده، معشوق به عاشق گفته که تو ب  نیدر ا  حاال 

   به باغ  جهیعاشق فضا را باز کند، درنت  نیاتفاق بد سبب شد که ا  ی   عنیدنبال کرد.    عوان   یگزمه،    ی

  جا. آن  ند یبپرد که معشوق را بب 

  

انسان فضا را    کرده اتفاقاتِ بد بوده که انسان را مجبور م  م یاوقات از قد  شتریاست که درواقع ب  نیا  اش معن

  . خواهد کم م   ها دگ یاز همان  ذهنمعموال انسانِ من   فتد،یب  یار که اگر انسان به گرفت   دیباز کند، چون توجه کن 

  

به    افتد، که آشنا است م  آدم   ی  افتد، م  شیهال یفام  افتد، به فکر مثال دوستانش م   د،یای ب  شیپ  یدردسر

و    یتا از آن گرفتار   کشد،م   شیپ  دیآ م  رینظر خرا که کرده به  ییکارها  افتد، دانشش م  افتد، فکر پولش م

  کند.  دایمخمصه نجات پ

  

هرحال وصل  موقع به   به خدا و در آن   آورد  م  ی رو  دهد، کار نکنند که ذهن نشان م   هان یاز ا  کدامچ یاگر ه   اما

   یمشغول بوده در    شه یکه خدا هم  ندیب . م ندیب خدا را م    عنی   ند،یب معشوق را م   شود، فضا باز م  شود، م

بند، به    مانی عاشق بند، او را حضرت سل  نیکه به انگشت ا  ی. انگشتر»یکردن «انگشتر  دایپ  یبرا  ییجو

  .ندیب موضوع را م  نیجوان هم ا  نیبرساند و ا پادشاه

  

هست    ی ترکردن انگش  دایخدا دنبال پ  عن یکه معشوق    رد یگ عوامل را در نظر نم  نی از ا  کدامچیه   ند،یب م   وقت

خودمان    هرکدام شاه زندگ   ،م یما شاه جهان بشو  خواهد  خداوند م    عنی  ،م یما شاه جهان بشو  خواهد او، م  یبرا

  را به انگشت ما بند. ادشاه پ  یپس انگشتر  م،ییای ب رونیب  ذهنمن  وغی ریاز ز م،یبشو

  

به فکر     عنی.  میکن   ی بازعشق  ا یب  ست، ین   که کس  جا نیکه ا  دیگو به معشوق م  شود، عاشق حواسش پرت م  نیا

  . افتدخودش م  یماد  یهاخواسته 

  

که دائماً   و خرد زندگ  زندگ یرو ین  کند، م ری. بعد باد را تعب ستین یر ید زیاز باد چ ریغبه  جانیا دیگو م بعد

   زندگ  یرو یخداوند است، ن ۀ! اصل ادارستین یزیباد چ ییگواصل باد است، تو م دیگو م کند، ما را اداره م 

  !  میکن  یبازعشق  ا یب کنند، مردم که نگاه نم ست،یخدا مهم ن  عنی آن مهم،  ییگو است، تو م 
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عذر بخواهد، در   خواهد و اآلن عاشق مثال م  یکه تو آن جسارت را کرد   ردیگم  رادیخدا ا  ایخالصه معشوق    بعد

   ذهنتو را امتحان کنم. و «امتحان کردن عاشق، معشوق را» نشانۀ من  خواستممن م دیگو م تیب نی همان اول

  است.  نییسطح پا یِفکری ب ،تأملیب دانم و واقعاً چه م  یادبیب ار یاست و بس

  

و خداوند رفوزه شد.    میخدا را امتحان کرد  ! بارها مامی کار مشغول هست  نیو ما به ا  میما خدا را امتحان کن  عنی

! من هر لحظه تو را  من را امتحان کن  دیتو که نبا  کنم، که من تو را امتحان م  دیگو  باالخره م  نیمعشوق به ا

عقلت   دیبرخورد هم تو با  نی در اول  ،یبه من زنده بشو  ودتو قرار ب  ،ی مقصودت را بلد  ای آ  نمیبب  کنم امتحان م 

را   یادبی ب  نیعاشق ا  نیا   است. ول  یادبیب  ن یا  ،یکه نکرد  گرفت دور و عقل و نظم من را م   انداخت را م 

  بفهمد.   تواند نم

  

عقل و نظم خداوند را    م،یگذار را کنار نم   ذهنما عقل من  کهنیا  یبه هم.    ینزد  زی خالصه دوتا چ  عنی

و ما فکر م   می رضا ندار  م،یست ین  میتسل   م،یتوکل ندار   م،یلحظه. اعتماد ندار  نیدر ا  میریب عقل خداوند    میکن

   ذهن من   نیاست. هرچه هم که به ا  یادبی ب  نیو ا  میرا از دست بده  مان کنترل زندگ   میتوان . ما نم رسد نم

که    دیگو . م کند و مرتب خدا را امتحان م  فهمد باز هم نم  ،یکار را نکرد   نیتو ا  ،یادبی که بابا تو ب  مییگو م

  ی اگر درست نکرد   ،هست  ی را درست کن. اگر درست کرد  نیکه اآلن گره خورده ا  یکار  نیا  واقعاً اگر هست  ایخدا

  . یدوست ندار  یاگر نکرد  ،ی من را دوست دار ،ی . اگر درست کردستین

  

است.    فی ضع  ذهندر حد من   عنیاحمقانه است،    اریبس  و  دهد انجام م  ذهنامتحان کردن خداست و من   هانیا

ن امتحان کن  امده ی به ما  امتحان نکنمی خدا را  را  امتحان    ذهن   ی خدا  ی   دیدار  دیکن . اگر م دی. شما خدا  را 

  . دیکن م

  

  واقع . ادب  دیکن با آن صحبت م  دیمنعکس کرده، شما دار  نیا  یمجاز   ذهن  یخدا  ی  د،یدار  ذهنمن   عنی

لحظه ذهن    نیلحظه. هرچه که در ا  نیاتفاق ا  رشیپذ  عن ی  می. تسل میبشو  میتسل  میکه فضا را باز کن  کند حم م 

  رون، یب  دیآ فضا م   نیهرچه که از ا  م،یباز کن  ابا توکل کامل فضا ر  م، ی. با رضا، با تسل می ریما بپذ  دهد نشان م 

  ادب است.  نیا می کار را کرد نی. اگر امیعقل خودمان را رها کن م، یریعقل خداست، آن عقل را ب نیا

  

بدتر. و اگر خدا را امتحان    رید  نیا  م،یکن تازه با عقل خودمان خدا را امتحان م  چ،ی که ه   م یکار را نکرد  نیا  اگر

شاخ به آن    نیاز ا  میو خواست   میادامه دادکار غلط است، دوباره    نیبه ما فهمانده شد که ا  یجور  یو    میکرد

  بدتر! ریجوان، د نی مثل هم  میشاخ بپر
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  ری عاشق: امتحان کردم م گفت
  ر یست ا ی ف یتو حر  نمیبب تا

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

  امتحان یب  دانستمتهم من
  ان؟ یباشد خبر همچون ع  ک  یل 

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

  نام تو مشهور و فاش  یآفتاب
  است ار بردم ابتالش؟  انیز چه

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

  پاکدامن  ده، ی: مستور، پوش ر یست 
  : امتحان ابتال

  
  

درست    ذهندر ما من   دیآخدا وجود دارد، او م    ی  رو،ین   یکه فقط    داند نم   آورد، م   ذهن   لیدارد دال  نیا

صورت  به  آورد . بعد ما را از آن داخل درممیدخالت کن   دینبا  ذهنما با عقل من   کند، م   هم متالش  نیا  کند، م

  خدا.    یمن هستم،    یکه  کند فکر م  داند، را نم نیبه خودش در مدت کوتاه، ا کند خودش و زنده م 

  

به     من تو را امتحان کردم بله، ول  د یگو به معشوق م  د، یگو : عاشق به خدا م کند صحبت م   یطور ن یدارد ا  و

   معشوق   عن ی  »؟  فیواقعاً «حر  ای   هست   ر» ی«ست   ، تو پاکدامن هست  نم ی بب  خواستم  . چرا امتحان کردم؟ مریدل نگ 

  به تو سالم کند؟!  دیایهرکس ب ، یرو که با همه م  هست

  

که تو واقعاً   شد معلوم م   یکرد  م  ی باز. اگر عشقکردم من داشتم امتحان م  م،یکن  یباز عشق   ایبه تو گفتم ب  

  امتحان کردم.  نیا ی. براست یپاکدامن ن ، ستین ریست

  

. ثابت کرده  در داستان صوف  هست  وفایبار معشوق ثابت کرده ب  ی . هنوز متوجه نشده،  نیا  دیگو چه م  دینیبب

با گفت   هست  ادبیب م  اد،یز  یوگوو  بزرگ  «تون»  در  انسان که  بزرگ   شود، بعدش هم گفته که  در ذهن 

  ن ی . هنوز اهانیشد و ا  هوشیعطاران را گفته، بازار عطاران را گفته که ب  ۀبعد قص  رد،یگ درد م  یبو   شود، م

تو    پاکدامن   خواستم ! من م؟ یریگ نکردم، تو چرا به دل م   یکار بدکه حاال من امتحان کردم،   دیگو عاشق م

  . میی گوما به خدا م  عن یرا بسنجم. 
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 دانستم  م امتحان»،یب  دانستمت «من هم  ،بدون امتحان هم که تو واقعاً پاکدامن   دانستم م  دیگو البته م  من

  بشوم. مطمئن  خواستم م  ول ،ی ریموضوع را که تو ست  نیا

  

امتحان     ول  ، هست   یتو معشوق خوب  ، تو پاکدامن  یبودم، آر   دهیرا شن   ن یا  ان؟»،یباشد خبر همچون ع   ک    ی«ل

  .  میکن ما خدا را امتحان م   عنیمن هم ثابت بشود.  یکنم برا 

  

اگر    شما ش ندارم، ول  ت یواقعاً در رحمان  ای خدا  د،یشما مهربان هست   دمیبه من، شن  یرا داد  نیاگر ا  خالصه

  تو را قبول ندارم.   تییخدا  ریمن د  به من نده میگو که من م  یز یچ نیا

  

فالن    کم کن  دیازدواج کنم، با  با فالن   کم کن  دی قبول بشوم من، با  دیامتحان با  نی: از امیکن م   امتحان

باشد خبر همچون    ک   ی! «لریخب ثابت کن د  ول  ،که خوب هست   دانم به آن مقام برسم، م  دیجا را بخرم، با

ان؟» یع  

  

دارد؟!   انی آفتاب را مر ز  نی من امتحان کنم ا  کهن یا  ول  شناسند،  نام تو مشهور و فاش»، همه تو را م  ی«آفتاب

  .پرد شاخ به آن شاخ م نیاز ا د ینیب م  کند، بعد هم استدالل م

  

  هر روز.   کنم من خودم را امتحان م   ول ، که تو من هست دانم م  من حت  »، من «تو

  

  را امتحان  شتنیمن خو ،من تو
  ان یهرروز در سود و ز کنمم

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

  را امتحان کرده عدات  ایانب
  معجزات  شانیشده ظاهر از ا تا

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

  چشم خود کردم به نور  امتحانِ
  که چشم بد ز چشمانِ تو دور  یا

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

  دشمن، متجاوز.   به معن »ی: عداة، جمع «عاد عدات
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من هر روز خودم     ول  م،یهست   یمن و تو    ، . تو منمیزن حرف م   یطور ن ی! ما هم ازند حرف م   یجور چه   د ینیبب

  دارد من تو را امتحان کردم؟!   . اشالانی ز ای امروز سود کردم  نمیبب کنم را امتحان م 

  

ها هم  آن   اور،یمعجز ب  ی واقعاً   هست  غمبریرا امتحان کردند گفتند اگر پ  غمبرانیپ  غمبران،یدشمنان پ  دیگو م

  ن ی ا  هم خوب شده، خب من هم تو را امتحان کردم. گفتم اگر هست  ل یمعجزات را آوردند. خب چه شده؟ خ

  . یشد  وزهرف ، یانجام نداد ر،ید یمن انجام بده. خب نکرد   یکار بزرگ را برا

  

  نم یبب   کنم من چشمم را هم هر روز امتحان م  ،. تو چشم من هستکنم چشمم را هم امتحان م  من حت  دیگو م

  با خدا صحبت کردن خوب است؟!   یطورن یا ن؟یا ندیب م

  

  . تو چشم من هست اله چشم بد از چشمان تو دور باشد، ولشاء که چشم بد ز چشمانِ تو دور» که ان  ی«ا

  

پ  د یگو دشمن است. م  معن به   » ی: جمع «عاد عدات امتحان کرده آن   غمبرانی دشمنان  را     اند، خب اشال ها 

  . اور یمعجزه ب  اگر هست اور،ید، خب تو هم معجزه بها هم معجزه آوردننداشته که! آن 

  

  :دهد ادامه م  و

  

  جهان همچون خراب است و تو گنج نیا
  تََفحص کردم از گنجت، مرنج  گر 

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

  کردم گزاف  خُردِگ یب نیچن زآن
  زنم با دشمنان هر بار الف  تا

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

  نهد  زبانم چون تو را نام تا
  دهد  هاگواه دهی د نیاز چشم
  ) ٣١۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  
  است.  گستاخ  به معن  جان ی: در اخُردِگیب

  
  

.   جهان گنج هست   نیجهان خرابه هست و تو در ا  نیا  دیگو . م کند صحبت م   ذهنتماماً برحسب من   مینیب م

ا به  آمد  نیما  از گنج تو    میکه به گنج تو برس  د،یگو را ذهناً م   هان یا  م،یجهان     ی  ،ییوجو جست   یو اگر 
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کردم و   گستاخ   یطور نیاگر ا  ، گستاخ  عنی  » خُردگیاگر، «ب   ؟رنج  چه از من م   یکردم، تو برا  ییوجوپرس

   وقت زنم، هر بار با دشمنان تو دارم حرف م  کهن یا یام؟ براذره اضافه بوده، چرا کرده  ی من هم   گستاخ  نیا

  علت. نیچشمانم هم نشان بدهد، به ا زند زبانم دارد از تو حرف م 

  

چه ربط  نیا م،ی به او وصل هست شهی تک است، مثل ربهارتباط ما با خداوند ارتباط تک  اصال    دارد که من بروم

ا  کنند انکار م  موقع  ی ها  جدل کنم و اگر آن  و   به خداوند حرف بزنم و بحثبا مردم راجع    ن ی خداوند را، 

  من منعکس بشود؟   یها خداوند در چشمان من و در حرف 

  خالصه، 

  شدم در راه حرمت، راهزن  گر 
  و کفن  ر یمه به شمش  یا آمدم
  ) ٣١۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  به دسِت خود مبرم پا و سر جز 
  دستم، نه از دستِ دگر نیاز که

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

  سخُن  رانباز م ییجدا از
  من   نیا نیکن، ول   چه خواه  هر 

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

هم   نیو کفن خدمت شما آمدم. و ا  ریاما اآلن با شمش  دانم، ام مگذاشتهپا    ریاحترام را ز  یکه من آر   دیگو م

  من را بش.  بخش و کفن آمدم، اگر نم ریاست که با شمش عذرخواه یمثال منتها 

  

پا و سر من را ببر، من عاشق تو هستم و از دستِ وفاداران هستم، «از دسِت دگر»   دیگو با دست خودت م  فقط

  ییحرف جدا   بن، ول  خواه م   یتو هر کار   ،کن م  ییهستم صحبت جدا  ادبیمن ب  ییگو ه مو دوبار  ستمین

  با من نزن.  

  

  که   دیگو م  جان یدر ا موالنا

  دم، راه شد  نیآباد اسخن در
  شد  اهیچون ب ست، یامان ن گفت

  ) ٣١٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ن یو، مغز آمد دف میگفت هاپوست
  ن ینمانَد همچن نیا م،یبمان گر 

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

جا، اما گفتنش امان  به آن   م یدیلحظه رس  نیا  دیگو که مغِز سخن هست م  ییدر جا  عنیآباد،  که سخن   دیگو م

  .  میی بو میخواست  اما مغز را م م،یفقط حرف زد م، ی ها را گفتپوست  دیگو شده. م رید کهن یا یبرا ست،ین

  

 دی گو امتحان معشوق رسواکننده است و م  یجورکه چه   دینتوانسته بو  ایاست    از گفتارش ناراض  دیشا  موالنا

  نخواهد ماند.  ی طورن یگفت، ا  میاگر عمر اجازه بدهد مغز را هم خواه  م،یاما مغز را نگفت م،یها را گفت که پوست 

  

  : یقسمت بعد اما

  تر یت

  دن» یاو مال یِاو را در رو  سِی معشوقه، عذرِ عاشق را، و تلب  کردنِ «رد

  ) ٣٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  به رو آوردن  دن، ی : به رخ کشدنیمال  یرو  در

    
  

عاشق    سطح  عذرخواه  نی که معشوق ا  د ینیب هفتۀ بعد. م ی برا می قسمت را بذار نیکه ا خواهم  اجازه م من

درست    نیو در ارتباط ما با خداوند ا  قتیدرحق  د،یآ نظر در ذهن جور مکه به   یز یکه آن چ  ردیپذ . نمردیپذ را نم

ا به  یهاصحبت  نیاست.  م عاشق که  تعارف  هم  م  هک  کندظاهر  بش  خواه  اگر  را  بال  من  هر    یی بش، 

  .  کند م  تیرا تثب ییجدا اش ذهنخودش با من   نکن، ول ییصحبت جدا ول  اور،ی سرم ب خواه م

  

که ما در ذهن حرف    است که تا زمان   نی. مغزش استی مغزش آشار ن  نیا  دیگواست که موالنا م   نیهم  یبرا

هست که    نیتصورات آن در مورد خداوند باطل است و هم   ، ذهنمن   یها. و حرف زند حرف م  ذهنمن   میزن م

  . میرس هفتۀ بعد چون نم  یبرا گذارم م  خوانم م  تیچند ب ا ی تیسه ب ی. البته کند را رد م  نیمعشوقه ا

  

  لب  ار،یجوابش برگشاد آن  در
  توست شب یِما روز، سو یِسو  کز 

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

  ی اندر داور رهی ت یِهالهیح
  ؟ یآور چرا م  انینایب شِیپ

    )٣٢١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  از مر و رموز   یچه در دل دار  هر 
  همچو روز  دایما رسواست و، پ شِیپ

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

  ز یچما همه   شیلب گشود، شروع کرد به صحبت کردن گفت که پ  زد، جوابِ آن عاشق که با ذهنش حرف م   در

  ،  زن حرف م  ات ذهنمن   تو با چارچوب عقل   ، که در پوسته هست   دان تو شب است. تو نم  ش یروز است، اما پ

شب است،    زیچن از طرف تو همه یبنابرا  ،زن حرف م  ات  جسم  یار ی با هش  ، زنحرف م   زهایچ  دیبرحسب د

  . می نیب تو را م  زیچما همه  ول

  

خودت    ،یمن را رها کرد   ،  من را جسم گرفت  ،زن حرف م  ها دگ یحسب همان بر  ، هست  دهیهمان  مینیب م   ما

و   ،زن با من حرف م   کن فکر م   زن با آن حرف م  یمنعکس کرد  ذهن   ی خدا  ی   ،ی را انتخاب کرد  ییجدا

  . کن م  اهی س یهاله یح  جهیدرنت

  

  ؟ یبر م   ان ینایب  ش یو پ  ؟کن  ها را مبرداشت   نیچرا ا  ؟ کن ها را مقضاوت   ن یچرا ا  »، ی اندر داور  رهیت   یِهاله ی«ح 

  . مینیب تو را م زیچما همه 

  

  ،  نیب م  زها یچ   ق یما رسوا است. تو از طر  شیپ  ، یدار  ات ذهندر من   ،ی هرچه که از مر و رمزها در دلت دار 

  من روشن است.  یمثل روز برا ،دان اما خودت نم م،یدان ما آن را م  یرا دار زهایچ  نکیع

  

اشال ما چه    م ینی بب  م یخودمان کار کن  یرو   د یما با  م،یخودمان را درست کن   دیکه ما با  دهد نشان م  هانیپس ا 

  .  می که خدا را امتحان بن امدهیهست. به ما ن 

  

  : دیگو م

  ی پرور بندهز   مشیبپوش گر 
  ؟ یبر از حد م ییرویچرا ب تو

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

  پدر آموز، کآدم در گناه از
  اه یپا یِفرود آمد به سو  خوش
  ) ٣٢۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  
  ستوران  ی کن، جا: درگاه، کفش اهیپا
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 یی ایحیتو چرا ب  میپوش تو را در مورد خودمان م  یهاقضاوت   نیتو را، ا  دِید  نیا  یپرور که اگر از بنده  دیگو م

چقدر    ؟یبر را از حد م   یکارتو چرا خراب   ؟ی شو نم  می تو چرا تسل  ؟یبر را از حد م  شرمیب  ؟یبر را از حد م

  ؟ یعقل ما را بردار دیبا کند عقل کار نم نیاکه  تا بفهم بن یکار خراب   ات ذهنبا من  دیبا

  

قسمت    اهیپا  اه»،یپا  یِ«کآدم در گناه»، «خوش فرود آمد به سو  اموزی از حضرت آدم ب  عن یپدر آموز»    «از

  .  اهیصفر، پا ذهنمن   یسوبه  عنیمجلس است،  نییپا

  

گناه کرده، اقرار کرد، اعتراف کرد و آمد   دی گناه کرد، فهم  که وقت  اموز،یاز حضرت آدم ب  اموز،یاز پدر ب  دیگو م

  جا چار کرد؟  صفر. و آن  ذهنبا من  عنینقطه  نیترن ییرا صفر کرد، در پا اشذهنمن 

  

  کن.:] درگاه، کفش اهی [پا  دینیب هم که م جا ن یهم

  

  :و

  

  اسرار راآن عالم دی بد چون
  دو پا استاد استغفار را بر 
  ) ٣٢۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

و طلبِ آمرزش    ستادیدو پا ا  ی است مشاهده کرد، رو  ب یبه اسرار غ  ی آدم، حضرت حق را که دانا  نکهی«هم 

  کرد.» 

  

. معشوق هم به او گفته  زند خودش با او حرف م  الی و حاال هم به خ  دهیبار معشوق را د   ی عاشق ما    نیا  پس

که عالم به همۀ اسرار    دیخداوند را د  کهن یکه هم  یآموز  رت آدم نم چرا از حض  دیگو . و م هست  ادبیکه ب

ا ا  نیاست،  پا  پ  ان ی رسم صوف  دیشا  ستادن» ی«دو  به کس  ریاست که   مثال   پا در  مرتبه    نیترن یی که گناه کرده 

  اجازه بدهد، اگر در حال استغفار است.  ایاو را ببخشد  ر یتا پ ستادیا م

  از ته دل.   عذرخواه عن ی استغفار

  

صفر است   ذهنمرتبه که من   نیترن ییرا صفر کرد، در پا  اش ذهنمن   خواهمعذرت   یحضرت آدم برا  دیگو م

   ذهنبال را سر خودش آورده، با نظم من  نیکه خودش ا  دی. فهمرید میطلب آمرزش. امروز خواند یبرا ستادیا

  . میخواند  که امروز هم دیگو را دارد م  هان ی. اتفاقاً هممی گفت ما به خودمان ظلم کرد نیخودش، بنابرا
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  سِر خاکستِر اَندُه نشست  بر 
  نَجست  بهانه شاخ تا شاخ از

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

  ظَلَمنٰا گفت و بس انّا  ربنٰا
  و پس  شیاو پ دیجانداران بد  چونکه

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

پ   رای.» زمیآدم(ع) فقط گفت: «پروردگارا همانا ما بر خود ستم کرد  «حضرت و پِس خود فرشتگان    شیاو در 

  مراقب را مشاهده کرد.» 

  
  دار، محافظ، نگهبان : سالحجاندار

  
  

  ش ی او در پ  رای«ز  م،یکه امروز هم خواند  م»، یحضرت آدم فقط گفت: «پروردگارا همانا ما بر خود ستم کرد  دیگو م

  و پِس خود فرشتگان مراقب را مشاهده کرد». 

  

را رها کند مثل حضرت آدم    اش ذهنرا، عقل من   اش ذهننظم من   دیواقعاً بخواهد مؤدب بشود با  اگر کس  پس

  ر ید  زیچ    یدر برابرش    د،یبو   زندگ  یز یچ  یبه آن شاخ بپرد،    ذهنشاخ من   نیاز ا  ردیبهانه نگ  ریدو  

  .  ددوباره بخواهد خدا را امتحان کن د،ی بو ریبهانۀ د ی د،یبو

  

   برآمد، واقعًا خواست که عذرخواه   شد، در حالت عذرخواه   ن یاندوه   عنی«بر سرِ خاکستِر اَندُه نشست»    پس

  کند. 

  

ها در روابط ما  موقع   لیما. خ  زندگ   یمهم است برا  اری باشد بس  نیو از ته دل که راست  مانهیصم   عذرخواه   نیا

نبا  میکن م   یکار   ی را    عنیدرست    . عذرخواه میکن نم   درست  عذرخواه  ول  م،یبن  دیکه  واقعاً راستش 

.  بخشد و م   هست  مانیکه شما واقعًا پش  فهمد . و طرف مکنم کار را نم  نیا  رید  مانم،یمن پش  ییو بو  ییبو

  . میهست نیدر رابطه با خداوند هم هم  م، یکن کار را نم نیما ا

  

 دانم، گناه را کردم، آن ثواب را کرده بودم، نم   نیخُب ا  ل یخ  مییگو م  میپر شاخ به آن شاخ م  نیاز ا  ه   ما

  . ستین  یطورنی به آن در! نه ا نیخب ا د،یکار را کرده بود  نیشما هم ا
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  خواهم  که من م  ت یمی اول واقعاً آدم اقرار کند از ته دلش با صم  د یچه از مردم باشد چه از خداوند، با   عذرخواه

  د یاگر آدم راستش را بو  بخشند آدم را ببخشند، مخصوصاً مردم م بسا خداوند و مردم  خودم را درست کنم. چه 

  . گذارد ناموس نم  و برگردد خالصه، ول

  

که «بر دو پا استاد    قبل  تیب  نی. ام یناموسمان را صفر کن  میخواه نم   م،یدر مقابل خداوند هم ناموس دار  ما

رفت،    ن یناموسش را صفر کرد، پندار کمال از ب  عن یناموسِ صفر،    عن ی  اهیپا  اه»،ی «پا  طورن ی استغفار را» و هم

  د ی با   یاز    خواهمعذرت   ا ی  ستاد، یاز خداوند ا   خواهرت معذ   یمحم برا   عنیو «بر دو پا استاد استغفار را»  

ده  خوان  رید  ی را امروز هم جا  اشه ی. آمیباشد. و گفت که ما به خودمان ستم کرد  نیباشد و راست  مانه ی صم

  :میبود

  

قَا»   «.رِينالَْخاس نم ونَننَا لَنَكمحتَرلَنَا و رتَغْف نْ لَمانَا ونْفُسنَا انَا ظَلَمبر  

ديدگان خواهيم  : اى پروردگار ما، به خود ستم كرديم و اگر ما را نيآمرزى و بر ما رحمت نيآورى از زيان «گفتند

  بود.» 

  ) ٢٣ ۀی)، آ٧اعراف (سورۀ  م،ی(قرآن کر
  

  بود.»   می خواه  دگانیدان یاز ز  یاور یو بر ما رحمت ن  یامرزی و اگر ما را ن  میپروردگار، ما به خود ستم کرد  ی«ا  ای

  

  ن ی . از امان ذهنمن   یهاتی موفق  یبرا  میکن نم  یو شاد  م،یکه ما به خودمان ستم کرد  میکن ما اقرار م  خالصه

  حضرت آدم کرد.  د یگو که م طورن یهم م،یکنم   صاف و ساده عذرخواه م،یپر شاخ به آن شاخ هم نم

  

  انّا ظَلَمنٰا گفت و بس  ربنٰا
  و پس  شیاو پ دیجانداران بد  چونکه

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

ا   عنی  جانداران مراقب»،    جا ن یواقعاً،  واقعًا غ  میشو ما متوجه م   عنینوشته «فرشتگان  ا  ری که    ی ا چاره   نیاز 

  همان اضطرار است.  نیا م،یندار

  

به    ییوفای خودمان دراثر ب  م،یکه خودمان کرد  م ییبو  د یما را محاصره کرده ما با  یی روهاین   یکه    م ینیب م  ما 

ستم کرد  خودمان  به  ممیاَلَست   . نتوان   یجاندار  یروها ین  مینیب ما  که  هستند  ما  مراقب  ا  میهست که    ن یاز 

را     ذهنمن    عنیشده را  گفته   طی و شرا  میاه به خودمان ستم کرد  کهن یچارچوب، چارچوبِ ذهن بدون اقرار به ا
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و از عقل خودمان    یمن کردم، تو نکرد  م،یخودمان کرد  مییو بو  میکن  عذرخواه  م،یاستغفار کن   م،ی صفر کن

  . م یاوریجا ببه  دیرا با هان ی. امیو خدا را امتحان نکن  میدست بردار

  

  جانداراِن پنهان همچو جان  د،ید
  تا آسمان   یهر  دورباشِ

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

  مور باش  مان،یسل شِیهال پ که
  دورباش  نیبنْشافَد تو را ا تا

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

  و خود را به کنار کشند.  د یآتا مردم بدانند که پادشاه م   اندبرده شاهان م شِ ی شاپیپ  می مرصع که در قد یچوب  یدارا   یدار دو شاخه   زۀی: ندورباش
  

  

و مرکز را    میکن   عذرخواه  م، یاستغفار کن  کهنیمر ا  میما تکان بخور   گذارند جانداران پنهان را که نم   نیا  پس

  م، یما تکان بخور  گذارند کننده و نمدراز و نفوذ   شانزهین   عنیتا آسمان»،    ی«هر    هانیا  زۀین  نی. بعد امیعدم کن

  نبرد، نشافد.   نیشما را از ب  زهین   ایدورباش    نیمور باش تا ا  دا،خ  شیپ  مان،یسل  شی پ  ندیگو م  ند؟یگو که چه م 

  

  ست یدم ما  ی مقام راست جز 
  ست یالال مرد را چون چشم ن چیه

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

  یامحافظ و نگهدارنده   چیه  رایتوقف من، ز   از مقام صدق و راست  ر یغ  یی هم که شده در جا  یالحظه   ی برا  «حت

  .» ستیانسان مانند چشم ن یبرا

  
  زادگان بزرگ  ی : خدمتکار، مربالال

  
  

 ز یچچ یبودن ه  نیاز راست  ریکه غ  دیگو با محافظانش به ما م   زندگ   یرویچشم همان چشم عدم است. پس ن  نیا

  م یلحظه فضا را باز کن  هر  دی. ما باستیمثل چشم عدم ما ن  محافظ  چیه  ،ییالال  چی. و هکند به ما کم نم 

  . می چشم را عدم کن

  

  م ی کن  یریگجه یخواند. فقط نت  م یخواه  ندهی شاءاله در جلسۀ آرا ان   اشه یبق  م،یبسنده کن  جان یبه هم  دیبده  اجازه

  . کند نم تیادب را رعا ل یعاشق ما مثل ما خ نیکه ا
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با    جسم  یِار یهش  دیاجرا کند. با د  خواهد را م  اشذهن هنوز نظم من   که به خداوند وصل شده، ول  نیب م

مرکزم را از عدم درآوردم و به اَلَست   کهنیمن به خودم ظلم کردم ا  دیبو  کهنیا  یجا و به  کند خداوند صحبت م

. دارد زند حرف م  ریجور د  یرا سرم آوردم، دارد    الهاب  نیذهنم ا  دیکه با د  دیبو  کهن یا  یجااقرار نکردم، به

امتحان م  دهد، را به معشوق نسبت م  هانیا را  او  دارد  امتحان کنم، چه  من حق دار  دیگو م  کند و  را  م تو 

  . دیآ نم  واقع  و مثل حضرت آدم به عذرخواه  مقام راست نیدارد من تو را امتحان کنم؟ و به ا اشال

  

کار    نیکار کند. ا  را صفر کند و با عقل زندگ  ذهناست که واقعاً فضا را باز کند، عقل من  نیا  واقع   عذرخواه

  خودش.  ی هابه استدالل  کند و شروع م دارد عقل خودش را نگه م  کند،  را نم

  

  م یخواه  ریشاءاله هفتۀ درا ان  اشه ی. بقمیکارها را نکن   نیکه در برخورد با خداوند ا  میگرفت  ادیرا    نیحداقل ا  ما

  خواند.  

  

  

  �💠💠� بخش چهارم انی پا�💠💠�


