
ۀ  برنامه       Program #954                                                ۹۵۴مشار

  1صفحه: 

  



ۀ  برنامه       Program #954                                                ۹۵۴مشار

  2صفحه: 

که سپاس [بودن    میآن خواه  قیرود. [پس] از خدا توف  د یکه از او درخواست شود، و بدو ام  کس  نیاوست بهتر

تر است که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون   یری سپاس همچون زنج   رایکناد. ز  راه را] به ما ارزان   نیدر ا

  نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه  دیرا ص

  

تالشها  ستهیشا از  آقا   یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر  اجرا  یشهباز   زیپرو  یمتعهدانه،  و    نیا  ی در  برنامه 

  ان ی با راه  شان یا  مانۀ ی رابطۀ صم یجان، در کنار  برقرار   ی موالنا   ساز  زندگ  ی هااشاعه و بسط درس  ،ی روشنگر

  .م یرا به جا آور  کمال سپاس و قدردان ، نوران ریمس نیا

  

شوشتری    سایکار رفته در برنامه و از خانم پربه  اتیجهت ارسال مجموعۀ اب  فرهنگ  ماین   یاز جناب آقا  نیهمچن

  . میرا دار   گنج حضور کمال تشر و قدردان رسم تیساها در وب الصاق برنامه  یبرا

  

  ٩۵۴برنامۀ گهربار  نی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

  از نهاوند  ییرایزهرا بح   از تهران  یاکبر  ایرو    اریشبنم اسدپور از شهر

  ز یاز تبر زاده نقل یحس  لیل  از تهران  رضایفرزانه پورعل   ر یاز مال یسمانه بهادر 

  از اصفهان  باجید نایم  از آلمان  ی اریالناز خدا  درهاز خرم  ن یحس  دعلیس

  فاطمه رشنو از لرستان   مشهد   ازرستگار   ترایم  ذره از همدان  یآقا

  ن یاز قزو یفاطمه زند  پور از کرج بهرام زارع   ا ی از استرال ییرضا  حانهیر

  از تهران  نیزهرا شاه   از اهواز  یساالر  دیناه  ن یاز قزو یزند  میمر

  از تهران  زهرا عال   زد یاز  عابس سیپارم   از تهران ن یروز عابدشه

  از اصفهان  اینالهام فرزام   از مرودشت  یعماد  هیراض  از مرودشت  ی الهام عماد

  از آبادان  زاده گل قیشقا  از خوزستان  فرشاد کوه   از تهران   پوری مهوش فرد 

  از فرانکفورت  یمهدو ایپو  دلفان از کرج یگودرز محمود  از کرج  مهران لطف

  ا ی از استرال یتوران نصر  زی از تبر ابانیخ  ریمهرپذ میمر  از تهران یمهدو  لدای

  راز یاز ش  شاپرک همت   راز یاز ش  ییالیافسانه ن  از فرانکفورت  زاده مژگان نق 

  . باشندناشناس که خواستند  ارانیاز  و جمع
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  موضوع   تا صفحه   از صفحه  بخش

  ٢٠١١شمس، غزل   وانی مولوی، د  ۴  ۴  غزل برنامه 

  ٢٨  ۵  اول

غزلشرح   اولیه»  با    ابیات  عدم  ««دایره  دایره  و 

 از حافظ   شرحو «دایره عدم» و    »هاهمانیدگ ابیات  

  . ٢٢٧غزل 

غزل   اول  بیت  دو  اش  ٢٠١١شرح  ث  مثل«   البا 

کم  پندار  «مثلث  و  و  همانش»  مثلث  «ال» 

  ذهن و افسانه من  »ایی فضاگش

   

  ۵۶  ٢٩  دوم

هماهنگ»،  ب  ٢٠١١  غزل  شرح و  «تعهد  اشال  ا 

واهمانش»،   و  «افسانه  «همانش  «ستایش»، 

نقشه گنج من  و  انسان»  وجودی  «حقیقت  و   «ذهن  

   انتخاب) ییلحظه و توانا نی(ا

  با ابیات از دیوان شمس و مثنوی 

  

  

  ٨۴  ۵٧  سوم

  مثنوی از دفتر چهارم  شرح ابیات

  ۴٣٢تا  ٣٨٨بیت از  

  

  ١٠٠  ٨۵  چهارم 

  شرح ابیات مثنوی از دفتر چهارم  

  ۴۶۶تا   ۴٣٣از بیت 
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  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانی(مولوی، د

  تو، جان را برشن  ییجاِن جانها
  کسان را برشن  ر ید ،ییتو کس

  
  ها دهیدرآ در د ،گوهرِ باق

  را برشن  انیستان، باقبِ سنگ
  

  آفتاب  یز آسماِن حق بتاب، ا
  آسمان را برشن  اخترانِ

  
  خلق را یِهانهیکن س دانبیغ

  را برشن   دانبیع یِهانهیس
  

  پرده شده   نشانیبانشان از ب
  هر نشان را برشن   ،نشانیب

  
  را  یروزِ مطلق کن شبِ تار

  پاسبان را برشن   بارنامۀ
  

  آفتاب  یآفتاب  ز، یشمِس تبر 
ن  شمعجان و شمعدان را برش  

  

  هادگ ی: فهرسِت بار، فهرستِ همانبارنامه
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  . کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٢٠١١گنج حضور امروز را با غزل   ۀ برنام پرسسالم و احوال  با

  تو، جان را برشن  ییجانها جانِ
  کسان را برشن  ر ید ،ییتو کس

  
  ها دهیدرآ در د ،باق گوهِر

  را برشن  انیبستان، باق سنگ
  

  آفتاب  یآسماِن حق بتاب، ا ز
  آسمان را برشن  اخترانِ

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ر یدادن، مغلوب کردن، از ز  شستن، شست   عن ی. برشستن  شود به «برشن» ختم م  اتیکه تمام اب  مینیب م

  آمدن.   رون یب نفوذ کس

را که اسمش را گذاشته «جان»، آن را بشند. پس شروع    ی زیچ    ی  د یکه انسان با  دیگو موالنا م   می نیب م  و

که خودش هم از    به زندگ   کند که انسان رو م   مییبو  میتوان تو، جان را برشن»، م  یی: «جانِ جانهاکند م

جان را از    نیا ، دهندۀ جان من هستو جان   ندهوجودآوربه  عن ی. تو جانِ جانِ من هست دیگو جنس او است، م 

  بر.  ب نیب

در انسان    نوع باشندگ  ی   ای   دید  ی   ایعمل    ایفکر     یدادنِ    ر ییکه موالنا مقصودش تغ  میشو متوجه م   خُب

است    نی. و آن امیبده  رییو خودمان را تغ   مین یرا بب  نیما ا   خواهد و م   کند غلط فکر م  ند،یب هست که غلط م 

درست    بافت   یبوده،    یار ی خدا بوده، هش  مییبو  ایجهان شده که قبال از جنس اَلَست    نیوارد ا  که انسان وقت 

همان اصل انسان    ذهنمن   ا یجان    نیکه ا  کند گذاشته «جان» و فکر م  جا ن یکه اسمش را ا  ذهننام من کرده به 

  است. 

که توانسته در   مین یبب  میتوان م  کند م  شنهادیرا که موالنا پ   یر ییو تغ   اتیارتباط اب می دفعات بخوانغزل را به  اگر

  خالصه کند.  میانجام بده دیرا که ما با یآن کار  تیب هفت

خواهد بود که انسان    یطورنیبدهم و برگردم، ا  حیبهتر بتوانم توض  کم   یها  آن شل  یسواگر بروم به  خُب

، از جنس اَلَست هست، از جنس خدا است و (دایره عدم اولیه)] ٠ل  [ش ست جهان از جنس زندگ نیقبل از ورود به ا



ۀ  برنامه       Program #954                                                ۹۵۴مشار

  6صفحه: 

و قدرتش را    تیت و هدایاست و عقل و حس امن  زندگ نیمرکز عدمش که هم   نیا  شود  جهان م نیوارد ا وقت

 ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  جهان    نیپس از ورود به ا  کهنیا   یبرا  شود؟  . چرا عوض مشود  عوض م  رد، یگ از او م

  دن یمثل د د،یشناس  ها را متا حس دارد که شما آن حس پنج   طورن ینام فکر کردن و همدارد به   یاستعداد   ی

  .  رهیو غ  دنیو شن

مهم   ی زهای. چشناسند مهم را م ی زهایو چ  دهند دست هم مبهعالوۀ فکر کردن با هم دست تا حس به پنج پس

ما الزم   یبقا  ی که برا یزیما الزم است و هرچ   یبقا  یو برا دهد جهان هستند که ذهن نشان م   نیدر ا ییزهایچ

  «مهم».   می گذار بشود، ما اسمش را م

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

  

(دایره    ٠[شل بالفاصله مرکزش از عدم    کند، م  قیبه آن حس وجود تزر  کند، را که ذهنش تجسم م   مهم  ز یهرچ

  یی زهایپدر و مادرش چه چ   ای جامعه    کهن یبه ا  . و بستگها)](دایره همانیدگ   ١[شل به جسم    شود م  لیتبد  عدم اولیه)]

  نک یصورت عرا به  هانیا  و   کند م  قیتزر  تیحس هو  ایها حس وجود  بدهند که مهم است، به همۀ آن   ادیرا به او  

  .  زند م (دایره عدم اولیه)] ٠[شل  به چشم مرکز عدمش 

  ی ر ید  تی. حس امنستیعقل خدا ن  نیا  ری، دها)](دایره همانیدگ  ١[شل    کند م  دایپ  یریعقل د  ی  نیبنابرا  و

جا است.  باورها هم آن   ها، ن یهمۀ ا  نیو ب   کند  م  دایپ  ی ر ی. قدرت دکند م  دایپ  یر ید  تی. هداکند م  دایپ

پول    نشانیتراز مهم   میکن م  جادیکه ما خودمان ا  یهر باور   ،شخص   ، اجتماع  ،اسی س  ،ی مثل مذهب  ییباورها

مهم هستند. با همۀ    میرا ادامه بده   زندگ  عنیما،    یدر بقا  هانیخانواده هست، همسر است. ا  یاست، اعضا 

  . میشو م ده یهمان  مییگو اصطالحاً م  ای میشو م  تیهوما هم  هانیا

م   زندگ   و ما  به  را  زندگ  دهدخودش  ا   ول  م،ی کن   که  هم  م یکنم   یگذاره یرا سرما  نیما  از    ن یدر گذشتن 

جسم است، از عبور از    یاند. هر فکرصورت فکر درآمده جسم هستند، منتها به   هان ی. هرکدام از اها دگ یهمان 

  هست.   ذهنمن   نیا مییگو مکه   دیآ وجود مبه  ذهن  ریتصو  یصورت فکر، به ها دگ یهمان  نیا
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 ی زیهمان چ   ذهن   ر یتصو  ن ی. امیهست   ذهن   ر یتصو  نیا   میکن سالمان شده، ما فکر م  دوازده اآلن که ما ده   خُب

   یکه متوجه شده    دیگوم   را کس   نیتو، جان را برشن»، ا  یی«جان». «جانِ جانها  دیگو م  جانیاست که ا

است که آمده مرکزش   شخص نیمتوجه شده؟ احتماال ا  یجور هم هست. چه  ذهنمن  نیاز ا ریغ ی رید ییروین

  مثل موالنا.   ها هستند، عارفانآدم   نیا  نیکه قبال بوده و عارفان ب  (دایره عدم)]  ٢[شل  دوباره عدم کرده    یجور    یرا  

 کهن یو درواقع مثل ا د یکن ت یاهمی ب دهد را که ذهن نشان م  یز یکه شما آن چ ردیگ صورت م   کار موقع نیا و

  ا ی خدا مهم است.    ای   بله خود زندگ  ست، یمهم ن  دهد چه را که ذهن نشان ملحظه آن   نیکه ا  دییگو م   دیدار

  .م یکن درک را ما م   نیمرکز عدم مهم است. ا  نم، یمن غلط بب   شود سبب م   ست، یمهم ن  که مرکز جسم   دییگو م

با    میشد  دهیهمان  میما آمد  میصورت گرفته؟ گفت  اتفاق را که صورت گرفته، چه اتفاق  نیا  می خواه م  نیبنابرا

ما    یرو    ذهن. نفوذ و قدرت من میادرآمده    ذهننفوذ و کنترل و قدرت من   ریو ز  ها)](دایره همانیدگ  ١[شل    زها یچ  نیا

وجود    ذهناز من   ری غ  یزیچ   م،ی هست  ذهنکه ما من   ذهنکه اوال به ما ثابت کرده من   شود جا شروع ماز آن 

  . دیخراب کن  د، یرا بشن  نیا دیشما با دیگو که موالنا م  دیندارد. توجه کن 

وجود ندارد    من اصل  ایمرکز عدم    ای  زندگ   ای نام خدا  به  یز یمن تو هستم، چ  ،که تو من هست  دیگو م  ذهنمن 

ما را وادار    ای   کند لحظه به ما ثابت م  ن یکه در ا  شود جا شروع مما از آن   ینفوذش رو   . ولمیو ما هم قبول کرد

   ی  ای در مرکز است    زهایگذاشتن چ   یهات یاز خاص    ی  ت. مقاوممیکه ما مقاومت کن   کند اقتضا م   ای  کند م

  مقاومت است.  ، ذهنمن  تی خاص نیترهم بزرگ   دیشا عمدۀ  یهات یاز خاص

 نیمن مهم است، بنابرا  یلحظه برا  نیاست که اتفاق ا  نی ا  شیها معن  نیتراز مهم   ی دارد.    چندتا معن   مقاومت

ما اعمال    یلحظه رو  ن یدر ا  جان یسلطه و نفوذش را از هم   نی. بنابرامیارا قبول کرده   نیمرکز من بشود و ما ا  دیبا

  ی زیچ  است که آن  نیا  اشجه ینت  دیکن مقاومت م   وقت  د، یکن لحظه شما مقاومت م   نیا  ؟یجور . گفتم چه کند م

  رد یمرکز ما قرار ب  رد،یگ که مهم باشد مرکز ما قرار م   یزیمن مهم است. هرچ   یبرا  دهد که ذهنم نشان م

  . مین یبب ها دگ یهمان   لۀیوسبه  م،ینی برحسب او بب کند ما را مجبور م  ذهن. پس من شود ما م  دید نکیع

  ل یبودن را هم به ما تحم  یها حالت   یما درست کرده و    یتعداد ابزار هم در عالم ذهن برا  ی  ریطرف د  از

ابزارها  دیگو است که موالنا م   لیدل  ن یکرده، به هم اگر    میدان دارد؟ ابزار مالمت. ما م   ییبرشن. مثال چه 

پندار کمال درست   ذهنکه من   م ییگو به شما م  ه و هر دفع  می کن درست م   ذهنمن   ی  زها، یبا چ  میبشو  دهیهمان 

  که امروز هم نشان خواهم داد.  کند م
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ناموسش   رود، بار نم   ریز  نیدارد. درست است؟ بنابرا  بدل  یو آبرو  تیث یح   عنی کمال ناموس دارد،    پندار

دارد که    حالت وجود داشتن   ی دارد،    بودن  یمن اشتباه کردم. درست است؟ پس    دیاگر بو  شود خراب م

   عن یمن بلد هستم و ناموس دارد    دیگو و م  سازد هر لحظه خودش را م  کند، است، که مقاومت م  بافت ذهن

  ن یبنابرا  شود، به درد ختم م   هان یهمۀ ا  ری. از طرف ددانم نم  دیخم بشود بو  شود برود، نم  تواند بار نم  ریز

  درد هم دارد.  انباشتگ

  انم» د «من از همه بهتر م   عن یدرد دارد، ناموس دارد، پندار کمال دارد    یاد یکه مقدار ز  یاباشنده  ی  پس

من تو را    د یگو خداوند م ،آفل را، گذرا را گذاشته مرکزش؛ زندگ   ی زها یدارد، مقاومت دارد، قضاوت دارد و چ 

در مرکزت، من تو را عوض کنم،    یبذار   یاوریهست من را ب  دهیکه مرکزت همان   مدت  یخلق کردم پس از  

را به تو   نیدر اَلَست ا  ،تو از جنس من هست  کهنیا  یخودم زنده کنم. برا  تیو ابد  تینهایتو را به ب  کهی طوربه

  ی برا   ستیو الزم ن  میهست   زندگ   ای  می که ما از جنس خداوند هست  دیگو و اَلَست هم م  شناس  ام و تو هم مگفته 

  باشد.   انخدا بودن، جه 

  ی ز یچ  یبه    ندارد که متک   لزوم  م،یبشوخداوند    تی و ابد  تینهایاز جنس ب  میآمد   دیما که ما با  ی برا  عنی

که   میشو لحظه متوجه م  نی . پس در ادهد چون جهان را ذهنمان نشان م  م، یباش  دهد که ذهنمان نشان م

  آن مهم است.  رافدر اط ییبله فضاگشا ست، یمهم ن دهد که ذهن نشان م یزیدراصل آن چ 

. چرا؟ فضا را باز دیشن را م  ذهننفوذ و قدرت من   نی لحظه، شما ا  نیدر اطراف اتفاق ا  ییبا فضاگشا  عنی

  د ی گو که م  دیکن را کور م  ذهنمن   د ی. ددیکن را عوض م  دتان یو د  دیکن مرکزتان را دوباره عدم م  د، یکن م

ا رعا  زها یچ   نیا  کسچ یه   باًیتقر  کس، چیخُب ه   . ولنی بب  د یبا  ها دگی الوها و همان  ن یمطابق    کند  نم  تیرا 

  .  کند م مرادی ما را متوجه کند، ما را ب کهن یا یخداوند برا   ای زندگ   جهیدرنت

که در مرکز ما هست مثل خوردن،    ییزهایو آن چ  دیطلبم   جهانن یا  ی شما با ذهنتان مرادها  عنیشدن،    مرادیب

  ،  است و مرتب زندگ   ذهنمن   یهاکام   زهایچ  جورنی)، اsexآوردن، مثل سس (  دستبه   یاد یز  یهامثل پول 

  .  میشو نشد، ناراحت م م ینیب م  میکن اجازدو  مثال با فالن میبرو مییگو  ما م کند م  مرادیما را ب

نم   غامیپ ا  میریگ را  ا  دید  نیکه  ن  زندگ  تیوضع  نیو  ناله مستیدرست   . نمیکنب ناله    م ی بن  تیشا  م،ی. 

   ذهن . من می ناله کن  میشو م  مرادی ب  است که وقت  ذهنغلط من   د ید  نیا  د؟یکن . توجه مشود م  تری قو   ذهنمن 
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مالمت    ؟فن را که بلد هست   ن یا  یشد  مرادی ب  کن و وقت   تیشا  یشد   مرادیب  وقت   دیگو داده. م  ادیبه ما  

  . یکن، بو تو کرد

است من خودم کردم.    یطورن یا  جانیکه ا  ام که بله، زندگ  دیبار برود بو  ریز  دین یب را نم  ذهنمن   چیه   شما

اند! ام دشمنان کرده هم که شده  مرادی ب  کنم، اند، من اشتباه نمکرده  رانیاند، دنه، پدر و مادرم کرده  دیگو م

و    میو مسئله بساز میو دشمن بساز  میبسازمانع    میکه ما برو  شود سبب م   تیوضع نیا  دیدان که م  طور ن یو هم 

  .ران یگردن د میندازی ب میشد، ما بلد هست جادیدردآور است و اگر درد ا هان یهرسۀ ا

  ی ز یچه چ   دیگو که موالنا م  کنم به «برشن» صحبت م کرده. من هنوز دارم راجع   لی به ما تحم  ذهنرا من   هانیا

نرفتن    تیبار مسئول  ریرا، ز  ستیمن ن   ریکردن را، تقص  مالمت   نی رفتارها را، هم  نیرا، هم   دید  نیرا برشن. هم

  را.

که    میکن . فرض مکند م  لی درست است و به ما تحم   کند فکر م  دشیبا د  ذهنرا هم من  مهم   زیچ   ی   حاال

  واقعاً قبول کند که  (دایره عدم)] ٢[شل  بار فضا را باز کند مرکزش را عدم کند   ی ذهنمن 

  تو، جان را برشن  ییجانها جان
  کسان را برشن  ر ید ،ییتو کس

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   زندگ   زی چهمه   م؟یازنده   یجور ما چه   اصال تو نباش  ،ها تو هست همۀ جان   ا،یخدا  میی گو به خدا م   می ما دار  عنی

را   ذهنمن   نیا  م؟یدیتو». فهم   ییحرکت کنم، فکر کنم، عمل کنم؛ «جان جانها  توانم نباشد من نم  است. زندگ

  کرده من را بشن.   ریکه اس

در    عنی  ،یی. کس تو»یی: «کس تودیگو م   م،یی. حاال مصرع دوم را هم بومیبا مصرع دومش هم کار ندار  حاال

  ن هم از آن جنس هستم. که م میدان آن هم خداست، اما م رسد کس به داد من م ی جهان فقط 

غلط   دی. حاال ددیگو را م خود زندگ  هم  دیگو تو»، هم من را م یی«جان جانها »،یی«کس تو دیگو م وقت پس

   ذهن من من   هستند که وقت   کسان، کسان  ریکسان را برشن» حاال د  رید  ،یی. «کس تو دینیرا بب   ذهنمن 

من، مثل پدر و مادر من، دوستان    یها» درست کردم مثل همسر من، مثل بچه خودم «کس  یدرست کردم برا

  کسان من هستند.  هان یمن، ا
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کس در جهان وجود دارد، آن   یآدم متوجه شده فقط   یکه   دیگو کس هستند؟ موالنا م  هان یواقعاً ا  ای آ حاال 

اصال کس من    هان یس من هستند، اک  هانیا  دهد را که ذهن نشان م    است. آن کسان   زندگ  ای هم خداست  

به او   د یجنس او هستم. من با  زمن هم ا   ست، کس در جهان وجود دارد آن هم خود زندگ   ی . فقط  ستندین

که    ستین  کسچ یهستند، ه   یطور ن یکس در جهان وجود دارد. همه هم ا  یمتصل بشوم، به او زنده بشوم.  

  نباشد.  یطورنیا

و همسر من کس من    آقا دوسِت من، تو کس من هست  میگو ام مکه من با ذهنم درست کرده    کسان  نیا  پس

همه غلط است. درست است؟    هان یباشم ذهناً، ا  متک   دیکن، من به تو با  تیمن را حما  ستیپشت من با  هست

  .می را بفهم نیاول ما ا ر،ید دی گو را م  نیهم  تیب  نیحاال ا

هم ذهنم    ها ن یا  دیگو . نه، م»ییکه اوال قبول ندارد که «کس تو  ذهنمن   فهمد؟  م  یجور چه   ذهنمن   م ینی بب  حاال 

ا  دهد، نشان م    م ی هاهمسرم هست، بچه  ستمیکه من خودم تنها ن  نم یب  . من م نمیب م  ها نیچون من برحسب 

   ذهن طرز فکر من   نیا  کنند؛ درست م  من را  زندگ  رند،یگ دست من را م  هان یکسان من هستند، ا  هانیهستند ا

نم  ذهناست. من ندارد، فقط    کند قبول   ر یکس هست در جهان، کسش اوست و به کس د  یکه «کس» 

  ندارد. درست است؟  اجی احت

  د یرا دوباره با  و مرکزمان  می به او زنده بشو  دیوجود دارد که ما با  ییبفهمد که خدا   ذهنمن   میکن فرض م   حاال 

خُب     ل یکه خ  دیگو م   ذهنمن   دی. حاال با دمیاو زنده بشو  تیو ابد  تینهایو به ب  میفضا را باز کن  م،یعدم کن

 لیتبد  دینَه! تو با  دیگو کن. خداوند م  لیتو تبد  ستمیام   ،کنار   کشم کن، من م  لیمن را تبد  تو بلد هست  ایخدا

  ق ی حواست به خودت باشد، من فقط از طر  دیتو با  ،فضا را باز کن  دیتو با  کنم،  خود تو کار م  لۀیوسمن به  ، کن

  کنم.  ل یتبد توانم خود تو، تو را م

با    دینیبب   ؟توان چطور نم  کاره تو هست همه   میستیبلد ن  یز یچ  م،یست ین  یز یما که چ  مییگو م  ذهنمن   دیبا د  ما

هر لحظه پندار    ، هر لحظه قضاوت کن  ،کنار، هر لحظه مقاومت کن   ستینَه تو با  دیگو عدم م  دیاو، با د  دید

تقو  ات ذهنمن   ، کن   تیکمالت را تقو ا  یاستاده یا  ذهنعنوان من به   باال،   یی ای ب  کن   ت یرا  را    نیآن گوشه که 

  من را عوض کن!   ییگو بعد به من خدا م ینگه دار  خواه م

کنار، من عوض     ستیغلط است که تو با  دیو آن د   کار مشارکت کن  نیفعاالنه در ا  دی با  غلط است. نَه، تو  دید  نیا

  کال غلط است.   دیآن د  ،ن یمن بب دیکنار، با د یرا بذار  ذهنمن  دید دی. تو باستین یز یکنم، همچون چ
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ام که درست کرده   جان  ی که من    میکن اعتراف م  میتو، جان را برشن»، دار  یی«جاِن جانها  مییگو م   وقت  پس

  اد ی   می خواه . مرید  م یبن  م یخواه  که م  ست راتییتغ هان ی. استمیمن ن  نیاست، ا  ذهنمن   ن یدرواقع جانِ هم

میبشو لیو تبد م یرا و عمل کن نیا میریب  .  

من    فرم من و جانش نه فرم اصل  نیکردم. ا  دایاآلن فُرم پ  هستم، ول  فُرمیمن از جنس تو هستم، من ب  ایخدا

آمدم    ام وقترا ساخته   نیمن ا  دمیام. من اآلن فهم را ساخته   نیاست، من ا  ذهنمن   نیاست نه جان من است، ا

و    فهمم را هم من م  نی. اکند من را کنترل م  دارد  نیرفتم. حاال ا  نینفوذ ا  ریساختم ز  وقت   جهان، ول  نیبه ا

  د یرا من با  ییفضاگشا  نیا  ،بده  رییتغ  خواه من م  لۀ یوساز جنس تو هستم، تو به که نه، من    دمیاآلن فهم

فضا باز کنم و من    دیبنم. من با  رمهم یغ  دیمن با  دهد لحظه را که ذهن نشان م  نیاتفاق ا  نیانجام بدهم. ا

ا  ، ییفضاگشا  اب  دانم م اتفاق  به  را  تو  مرکزم،  به  تو  م  نیآوردن  نشان  ذهن    دهم،  م  ح یترج  دهد لحظه که 

  .  کار را بنم و کس من فقط تو هست نیا خواهم م

کس    یفقط    ستند،یکسان من ن  هان یدوستانم ا  لم،ی مثل پدر و مادرم، فام  دهد که ذهن من نشان م  کسان  نیا

فکر    یطور ن یفهم درست! اآلن شما ا  یشد    نیمن هم از جنس تو هستم. خُب ا  ، وجود دارد آن هم تو هست 

  .  دیبن دیچار با دیفهم  م دی کن

   ل یخ   دیگو م   ی بعد  تیچه خواهد گفت. ب  ی بعد  تیکه ب  دیدان قشنگ م   د، یشورا شما متوجه م   هان یا  وقت

بعد هم به    را حفظ کن   ذهنهر لحظه من   ،قضاوت کن   ، مقاومت کن    ستینا  یاگوشه   ی  ی دیخُب حاال که فهم 

  ی برا   ،را عوض کن   دتید  دی. باشود نم  رید  نیا  دان که من خدا هستم تو را عوض کنم، م  من دستور بده

  . ها»ده یدرآ در د ، : «گوهر باقدیگو دوم م  تی ب نیهم

ا   لۀیوسبه  امدهید که من تاحاال م  یز یچ   نیا   عنی  بود.    گذرا   ی زهایبود، چ   دگ یبود، همان    گوهر فان  نیآن، 

  مرکز ما. درست است؟  دیآ صورت عدم مکه به ست خود زندگ »،«گوهر باق 

  تو، جان را برشن  ییجانها جانِ
  کسان را برشن  ر ید ،ییتو کس

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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غلط است    یکه تو دار   یدی به ما گفت آن د  که زندگ   م یدی رس  جان یبه ا  م،یباش  دهی اول را درست فهم  تیب  اگر

ا  ییایصورت فرعون بهر لحظه به  قدرتمند هستم، ول  لیکه من خ   کنار فکر کن  ست یکه تو اوال با   ن یباال، 

  اله شروع کن. بسم  بده جامکار را ان  خواه  . اگر مکار را انجام بده دی. تو باستیدرست ن

  ی زیآن چ   ، ستیبه ذهن بو تو مهم ن   ای تو ب  کند، مخودش را به شما رو   ییحضور ناظر که با فضاگشا  صورتبه

  چشم تو.   صورت گوهر باقتا من بشوم به دهد که ذهن نشان م 

را که   یز یآن چ  ، ن یمن بب   ۀل یوسبه  کهن یا  ی. برا نیمن بب  ۀ لیوسبه   ید یکه حاال که فهم  دیگو خداوند م  خالصه

فضا    دیکار با  نیا  ی. برا یمن را بذار  ، مرکزت قرار نده  ، کن  تیاهمی ب  دیبا  دهدلحظه ذهنت نشان م   نیدر ا

  به چشمت، چشمت من بشوم.   میای من ب  عنی  باقتا گوهر  دهد که ذهنت نشان م  یز یدر اطراف آن چ باز کن 

 ی هااست، درواقع سنگ   ینور  یها ها و گلوله حاال که چشمت من شدم، «سنگ بِستان». سنگ، حاال سنگ   حاال،

بند؟    دیبا  کارها را چه کس  نیرا برشن». حاال ا  انی «باق   ر، یسنگ را ب   عنیاست. سنگ بِستان    ییشناسا

  که مرکزم شد عدم.   وقت  کند من م ۀ لیوسبه  من، زندگ

  ها دهیدر آ در د ،باق گوهِر
  را برشن  انیبِستان، باق سنگ

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که   شود م   یطور نی. اها)](دایره همانیدگ  ١[شل  من    یها دگیهمان  شود م  انی باق  ها،دگ یهمان   ۀهم  شود م   انیباق

  ر ی ز  می رفت  م،یوجود آورد. ما بهمیما غلبه کن   م،ینفوذش خارج بشو  ریو از ز  میرا، جان را بشن   ذهنمن   دیما با

  . مییاینفوذش درب ریاز ز میخواه  . حاال ممیرا ما ساخت  ذهنمن  م،ی وجود آوردکنترل آن. ما به 

عدم را    عن ی  گوهر باق   د،ی کن باشد. پس شما فضا را باز م  د یوم هم باز هم کامال معلوم است چه باد  تیب  پس

 ردیگ که در مرکز ما قرار م   یز یهرچ    عنی  هاده یبه مرکز ما، در مرکز ما، در د  دیآصورت خداوند است م که به 

  . ها دگیهمان عنی انیباق  نیسر ا میزن م  م،یریگ خداوند م ، و مرتب سنگ از زندگ م ینیب آن م ۀلیوسبه

 تابد،  م  شهیآفتاب هم  تابد، م  شهیآفتاب که هم  صورتنی. درادیآ دوم م   تیکامال دوباره دنبال ب  یبعد  تیب  و

 شود  شب م  دفعه ی   چرخد، م   نیزم   اما وقت  تابد،م   شه یهم  دی. خورشدیمثل خورش  تابد م  شهیخداوند هم

  ی هات یوضع  جهیدرنت  چرخد، در ذهن م  ما  تی. وضعچرخد م   نی. چرا؟ زم شود شب م  شود، ما. روز م  یبرا

  .  تابد م شه یاما خداوند هم شود، ما عوض م
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آفتاب از «آسمان حق» بتاب. آسمان    یاست. ا  آفتاب رمز خدا است، زندگ  جانیآفتاب، در ا  یا  ی  دیگو م

خب    لیخ   دیگو از آسمان خودت بتاب. او هم به ما م  مییگو شده است. ما به خداوند م گشوده   یحق فضا

صورت . بهکن، آفتاب من تو هست   ییبتاب؟ بله، فضاگشا  ییگو بتاب، شما به ما م  مییگو بتاب. ما به شما م 

  ده یهمان   ی. نرویتاب در ذهن، از آسمان ذهن م  یچه خبر است. اگر برو  جاآن   نیذهنت، بب  یرو  ندازی ناظر نور ب

  .  یتاب مرکزت، آن موقع از آسمان ذهن م دیآ آن م ،لحظه را مهم بدان نیاتفاق ا کهن ی. هم یبشو

آفتاب». خب آفتاب    یاز آسمان حق بتاب، «ز آسمانِ حق بتاب، ا  دیگو بنده به خداوند م   ؟ ییگو به من نم  مر

. «ز آسماِن حق  نیصورت ناظر ذهنت را ببعقب، به   ایو من تو هستم، تو ب  تابم که من که دائماً م  دیگو هم م

  .  میتاب م  میو ما دار می بتاب ازشده ب یاز فضا  م، یفضا را باز کن  دیما با   عنیآفتاب»  یبتاب، ا 

   عن یما هستند،    یها دگی آسمان»، اختران آسمان همان  چه؟ «اخترانِ  یچه؟ کامال واضح است برا  یبرا  حاال 

چرا باز    که در مرکز ما باز خواهد شد، ول   ت ینهایدر آسمان، کدام آسمان؟ آسمان ب  درخشند که م   ییهاستاره 

  یی شناسا  دیبا  کردند، درونش گرفتند. چه کس  صبغ  ها دگ یهمان  عنیاختران    نینور را ا  کهن یا  یبرا  شود؟ نم

   را که ما به زندگ  هانیا  ۀبه خودتان باشد. «اخترانِ آسمان را برشن»، پس هم   دیکند؟ شما، حواستان با

  .  میکار را بن  نیمرکزت، ا  اوریخب بن، من را ب ل یکه خ  دیگوهم به ما م  زندگ م، ییگو م

ما عوض   دید کهن یمحض اسوم به ما گفت از کجا بتاب. به  ت یعوض کرد. در برا  دیدوم د تیکه در ب دینیب م

  ل ی خودمان را تبد  میتوان . ما ممیدچار جبر بشو  م،ینیبنش  یاگوشه   ی که ما    ستین  ی طورن یکه ا  م یفهم بشود، م 

  . می کن

خودمان را    م،یکن م  ییشناسا م،ینیب م ی  یرا   هادگ یو اختران، همان  میتاب م  زندگ ۀاز آسمان بازشد پس

 ن یکه ا  دینیب م   ،یبهی  میکن م  یی. هرچه شناسامی کن خودمان را آزاد م  م،یکن م  یی. شناسامیکن آزاد م

  .  شود تر مآسمان گسترده 

شما عمل   دییدست ماست. بفرما  نیو ا  میشو م   تینهاینماند در آسمان، همه محو بشوند، ما ب   یاختر  چیه  اگر

  ر یرا که به شما داده و ز  ییها. تمام عادت دی خودتان بشن  یرا رو    ذهن. نفوذ و قدرت من دیشما بشن   د، ی کن

  است.   موضوع  نیبه ا. غزل راجع دیمغلوبش کن  د، یبشن د،یکن م  ظلم آن زندگ 

ا  ریز   دیرفت   د،یرا شما درست کرد  ذهن. منمن را بدبخت کرده  ذهنمن   نیا  دیینگو   ن یفرمان آن، خب حاال 

م دیریقدرت را از آن ب . یآدم    شود  ریبشود؟ شده د  رشینام بت، بعد اسدرست کند به  یز یچ    و اآلن جهان
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که    ی زیچ   همان   م،یکنرا درست    دمان ید  عو جم  یصورت فردبه   میتوان . چطور ما نمبرد م  ینابود   یسورا به 

. با  دیکار را بن   نیا  دیتوان شما حداقل در خودتان م  م؟ ی را بشن  ذهنمن  نیا  و قدرت پوشال  دیگو موالنا م

  ن یهم  ی. براشود عوض م  دتانید  د،یشما فضا را باز کن  کهن ی. همدهد م   ادیکه موالنا دارد به ما    روش  نیهم

  .  شود نم  د،یایاگر ن  ها»،ده یدر آ در د ، باق : «گوهرِدیگو م

. کرده   ل یرا به ما تحم  دشید   ذهنمن    عنی  ها دگ یهمان   د ید  م،ی نیبب   ها دگیهمان  دی با د  میما مجبور  د، یاین  اگر

.   نی بب  دیبا  هانک ی ع  نیا  ۀل یوسبه ما داده، گفته فقط به   نک ی تعداد ع  ی  م،ینفر آدم مستبد دار  ی  کهن یمثل ا

مطابق    م،یزن را م   هانک یع   وقت   جهی. درنت نی بب  توان من   نکیبدون ع   ،بزن  دیرا با   یآن    ،ی را درآورد  ی

  .  مینیب آن م لیم

ب  شود، مرکز عدم م  وقت برادینیب م  نک یعیشما  باق دیگو م  نیهم   ی .  آ در د  ،: «گوهِر  سنگ   ها»،ده یدر 

از کجا    دی فهم م  د،یرا عوض کن  دتانیشما د  کهنیمحض ارا بشن. به  ها دگ یاز خداوند، همان   ب،یبِستان از غ

   ذهن است و من    که جسم  دینیب م   خاص  نک ی ع  ۀلیوسبه  کهن یهم    ول  د،یشو جذب ذهن نم  ری. ددیبتاب  دیبا

مجبور زده،  چشمتان  د  د یبه  عمل کن  د یمطابق  د  د، ی او  آن  برا  د یچون  واقع   یاآلن  ع  تیشما  را    نکی است. 

  .  دینیب م  ریجور د  ی د،یمرکز را عدم کن د،یاوریدرب

تو، جان را برشن»، آن موقع مثل    یی: «جانِ جانهادییبه لفظ بو  کهن یولو ا  د، یاوری را درن هانک ی ع  ن یشما ا  تا

به خداوند     ذهن  یهادرست نکرده. چقدر من   د ینیب درست کن. م  ای خدا  د ییگو جا، م آن   دیستیا م   ذهنمن   ی

م دعا  روز  ول   زندگ  کنند هر  درست کن،  را  م  حالن یدرع  ما  دعا  با    زندگ  کنند که  درست کن،  را  ما 

   زندگ   د،یآ غلط م   دید  نیکه از هم   شان ذهنمن   یبا فکرها  شان، ذهنمن   یبا رفتارها   دش،یبا د  شان،ذهنمن 

. خراب  کنند خودشان خراب م   ورن یدرست کن، از ا  کنند ور دعا م. از آن کنند م  خودشان را خودشان خراب

  کنند،  م  یساز دشمن   ،ی دردساز  ، یساز مسئله   ،یساز ها مانع . انسان کنند کنند دارند درست م  فکر م   کنند، م

  .  دهد نشان م یطور ن یذهن ما ا نی. اری درست است د نیا ندیگو م

  :  دیگو مطالب است، م نیکه مربوط به ا میبخوان تیچند ب  دیدادم. اجازه بده حیتوض کاف ۀاندازبه  کنم م فکر

  ان یما در م ییو آخر تو اول
  ان یدر ب د یایکه ن  چیه چیه

  ) ٣۵٠١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   ما هم به عنواِن من ذهن   یز یناچ  م، یبه آن زنده شو  دیو با  ستین   انیقابل ب  اله  تِی نهایکه عظمتِ ب  «همانطور

  .» میو به او زنده شو  میهر چه زودتر آن را انکار کن دیندارد. با انیو ارزشِ ب  ستین انیقابل ب

اول   ،زندگ   یا ا، ی خدا دیگو . موالنا ممیدرست کرد ذهنمن   یو  میاز جنس او هست  م،یآمد از طرف زندگ ما

 چ ی ه  چ یکه ه  ذهنوسط در من   ن ی. اهم تو هست  ذهناز من  ییپس از رها  م،یز جنس تو بودما ا   عنی  ، یتو بود 

ما. خب اآلن    میکرد  ریندارد گ  ان یارزش ب  د،یآ نم   انی است که اصال به ب  زیچهمه   میکن است، بابا ما فکر م

  رفع کرد موالنا. درست است؟  حت  ت یسه ب نیرا با ا رتانیگ

جهان،    نیبه ا  م ییآ که درست است که اول م  دهد منظور آمدن ما هم نشان م  تی ب  ن یا  دیقبول کن   دیبا  شما 

تو، جان را برشن»، جان درست    ییکه گفت: «جانِ جانها  میکن درست م  ذهنمن  م یمتوجه نشو  کهنیبدون ا

  دور.   میانداز و ما م  شود م  ییجان با مرکز عدم فوراً شناسا  نیا ول م، یکن م

کار    ی  یکه برا  میشو . متوجه ممیآور حساب نم  به  دهد، نشان م   ذهنرا که من   لذات  و حت  ذهنمن  دید

و    تینهایب م، یاول از جنس خدا بود  عنیجور بودن درست است، درست است و آن   دنیجور دو آن  میآمد رید

  نیاست و ا  موهوم   ز یچ  ی   چ یه  چیه   نیاکه     ذهندر من   م یمحدود شد  مدت کوتاه   یبرا  م یآمد  م،یبود  تیابد

به آن صحبت کنم. من فقط از  ندارد من راجع   ارزش   کنم،  هم نم  انشیو اصال ب  کنم م   یی را اآلن من شناسا

  :رید دیدان م شهی است که شما هم یاه یهم آ  نی. ارونیبپرم ب دیبا شیرو

وه» ناطالْبو رالظَّاهو رخاو لوا   «.يملع ءَش لِب وهو  

  اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به هر چيزى داناست.»  «اوست

  ) ٣  یۀ)، آ۵٧(  دیحد ۀسور م،ی(قرآن کر

   ذهن صورت او هم پس از من به  م،ییآ صورت او ماول او است، ما به.  نیا  عنی  ان»یما در م   ییو آخر تو  «اول

جوان    یرا مادرها و پدرها  زهایچ نیو چه خوب که ا دوازده سال عمر دارد اول زندگ هم ده  ذهنمن   م،ییآ درم

  ی زها یبا چ  نند ک  م دهیهمان  خرده یکه    حال ن یکنند. درع   دهیهمان   ز یرا با هزارتا چ شان یهابچه   ندی ایبفهمند و ن 

ها بفهمند عشق است که اول است و آخر است،  بچه  نیها که ا عشق را بدهند به آن  شهیدر ذهن، هم  جهان نیا

ا  چیبچه ه  کهی طورزنده شدن به خدا، به   عنی ا   طور کامل از زندگاتصالش به   نیموقع  کامال   ن یقطع نشود. 

  : تیب نیشما قرار گرفته و ا ار ی که در اخت  اطالعات  نیامان دارد با ا
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  ال و ا اله را نخوان تا
  راه را  نیمنهج ا ینياب در
  ) ١٢۴١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : راه آشار و روشن منهج
  

   ی یو    میمرکز را عدم نکن  م،ی«اخترانِ آسمان را برشن»، تا فضا را باز نکن   گفت که تا ما، م   دیگوم  پس

فضا را باز    دی«ال» کنم، اگر درست «ال» کنم با  ستم،یمن تو ن  م، یست یما شما ن  مییو بو  مینی را نب  مان یها دگ یهمان 

عنی  رم،یکنم و قدرت را از آن ب  دگیشما را از هر همان  یقدرت نفوذ رو   را، قدرت    د یشما با   ش  رون یبد، یب  

خودتان باشد، فضا باز    یحواستان رو   ۀ طول بشد، هم  دیشش سال شاتا پنج   دی گو م  ن یهم  ی. براد یبرشن

تان؟  با همسرتان؟ با بچه   د؟ی هست  تیهوها هستند: با پول هم آسمانِ درون شما کدام   نیکه اختران ا  دینی بب  د،ی کن

  ت یهوبا کدام رفتار هم   د؟ی هست  تیهوبا کدام باور هم   د؟ ی هست  تیهودر بدنتان، با کدام عضوتان هم   نتان؟با بد

  د؟ یهست

مل  هاانسان د  تشان،ی با  باورها  ل یبا خ  نشان،یبا  کنند. هم  دیبا  ی  یهستند،    دهیهمان   شانیاز  ال    کهن یال 

هم    ،هم ال کن    عنی  ،بخوان  دی. هردو را باکنند خودشان را هم آزاد م   کنند، خداوند را از آن آزاد م  کنند،  م

  . یبه آن زنده بشو  عنی  . آن هم بخوان هم بخوان  نآ رون،یب را بش شدهی گذاره یسرما یار ی و هش  زندگ

  ال و ا اله را نخوان تا
  راه را  نیمنهج ا ینياب در
  ) ١٢۴١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : راه آشار و روشن منهج
  

آشار است   ل یخ  نیآشار است. ا   لی آشار است، زنده شدن به خداوند خ   لیخ  نیراه روشن، ا  عن ی  منهج 

او بود اول  با  م،یکه ما  د  اگر بخواه  ول  م،یاو بشو  دیآخر هم  بب  دیبا  با  ، نیذهن  کنار،    ست یعرض کردم، 

  ،  ر هست قاد   ز یچقدرت توست، به همه   د یدر    ایمن را عوض کن، خدا  ا یکه ب  بعد دعا کن   ، را حفظ کن  ذهنمن 

  .  عوض کن  توان من هم م 

خودت باشد،    ی خودت باشد، تمرکزت دائماً رو  ی حواست رو   د یتو با  ، فعاالنه کار کن  د یتو با  ، بخوان  د یتو با  نه،

  کند؟  ات چار مبچه   کند؟ همسرت چار م  کند؟ چار م  تمرکزت را، چه کس   ی خودت برندار   ی اصال از رو

 دو ی دی شما؟ اما اجازه بده دیبا جمع چار دار کنند؟  مردم، جمع چار م یۀبق کنند؟  پدر و مادرت چار م

  : دیگو . حافظ ممیهم از حافظ بخوان تیب
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  سخن آسان نشود نیچه بر واعظ شهر ا گر 
  ورَزد و سالوس، مسلمان نشود  ایر تا

  
  که نه چندان هنر است آموز و کرم کن  یرند

حوانی  که ننوشد م  و انسان نشود  
  

  ض یکه شود قابل ف  دیپاک بِبا گوهِر
  لؤلؤ و مرجان نشود ،هر سنگ و گل  ورنه

  ) ٢٢٧غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

  : ناصح، پنددهنده واعظ
  یی : دورو ای ر

  زبانتملّق، چرب   ب،ی : فر سالوس
ی: ال ضیف  قابلبخشش و عطا  ق  
  د ی: مروارلؤلؤ

  
ما واعظ    ۀهم  عن یحساب آورد،    عنوان واعظ به به   شود م   ذهنعنوان من : ناصح، پنددهنده، ما را هم به واعظ

ب  م، یهست رو  دیتأک   شتریگرچه که ممن است  رباشد. به  یمذهب  ی هاواعظ   ی حافظ  .  یی دورو  عن ی  ای هرحال، 

  .دی مروار  عنی لؤبخشش و عطا. لؤ قی: الضی. قابل فزبانتملّق، چرب  ب،یسالوس: فر

ا  خب ن  قت یحق  ن یبر واعظ شهر قبول  تسل  ستیآسان  واقعاً انسانِ    ی خود یدارد، ب   ذهنمن   ست،ین  شدهم یکه 

موس  ما براساس پندار کمالمان نا   م،یشما آسان است قبولش؟ نه. ما پندار کمال دار  یبرا  ای. آکند موعظه م 

  م یشو حاضر م  نه بد آمدن ساده، ما حت  د،یآ بدمان م   ،ییگو اشتباه م   ندی. اگر به ما بومیآبرو دار  م،یدار

  . میمردم را بش

ما که    یکه درست است که برا   دیگو و م  شند م  رد،یبپذ  تواند که مرکزش را عدم نکرده، نم   تا زمان  ذهنمن 

من    ایخدا  مییگو . ممیستیآن ن ول  م،یکن . موعظه م میکن عمل نم  ول م،یکن دائماً موعظه م ذهنعنوان من به

  م یگذار اسمش را م  م،یکن. مقاومت م میکن نم  شارکتدر عمل م   اآلن، ول  دمیکن به خودت، من فهم  لیرا تبد

است   ای ر هان یخداوند در مرکز ماست. ا  مییگو م  م،یدر مرکز ماست، ما حرص آن را دار یز یچ  ی. ییگشافضا 

از خودمان مطابق پندار کمالمان    عال  ریتصو  یدر ذهن مردم    ای و ر  زباناست. ما با چرب   زبانچرب   هانیو ا

  .  می کن درست م
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   انسان  شده،م ی انسان تسل  عن یشد. مسلمان هم    میمسلمان نخواه  م،یده را ادامه م   روش زندگ  نیکه ا   زمان  تا

لحظه قبل از قضاوت    نیاتفاق ا  رشیپذ  میچه؟ تسل   عنی  میتسل  ست،ین  میکه تسل  دارد. هرکس  یکه قدرت معنو

 نیا  کهن یا  انیبا ب  ذهنمن   یرویانداختن ن  اراز ک   عنی  ، ییگشافضا   نیهم  عنی  دوشرط،یو رفتن به ذهن بدون ق

  که ن یا  یبرا  کنم، من مقاومت نم  ست،یمن ن   میتصم   یمبنا  ست،یمن مهم ن  یبرا  ،ده که اآلن تو نشان م  یز یچ

 اش  قربان  م،یکه مقاومت کن  یز ی. به هرچشوم آن م   به مرکز من، من قربان  ز یچ  نیا  دیآ اگر مقاومت کنم م

  . میبه طرف او برو میشو مجبور م م، یشوجنس او م  زچون ا   م،یشو م

  ی زیچ   ی   ؟ی جورچه   کند، هر لحظه ما را از جنس خودش م   کهن یا  یما؟ برا  یرو    ذهنقدرت دارد من   چرا

لحظه   نیکه اتفاق ا  مییبو  می مجبور  م،یمطابق او فکر کن   م یمجبور  م،یشو مرکز ما، ما از جنس جسم م   گذارد م

است، چرا   یطور نی. پس اگر امینیآفر را م   اقاتاتفاقات ما را؟ ما اتف  ای  مینیآفر ما اتفاقات را م  ایمهم است. آ

پس    ، هست  نندهیآفر  یتو    ؟ نیآفر اخبار، پس تو چه؟ تو چه م  د؟یگو اش گوش به اخبار چه م مردم همه 

  تو کجاست؟  نشیآفر

  شود،  نم   م یتسل   ذهندارد، من   ای سالوس و ر   ذهنمن   م،یدرست کرد  ذهنما من   کهن یکه قبول ا  م یدیما فهم  پس

  م ی مهم است و خدا را نگذار  م ییما هم بو  رد،یگ نفوذش م  ریو ما را ز  داند لحظه را مهم م  ن یاتفاق ا  ذهنمن 

شد، از جنس    میمسلمان نخواه   م،ینشو  میتسل  م،ی نکن  بازفضا را    م،یکه خدا را مرکزمان نگذار   مرکزمان. تا زمان

  شد.  مینخواه زندگ

  یی تایکه    م یدیآموز و کرم کن که نه چندان هنر است». ما در جلسات گذشته فهم   ی : «رنددیگو م   ن یهم  یبرا

  ا ی ب ذهنمن  ۀسلط ریاز ز عن ی  اموز،یرا ب  آزادگ عن یآموز»  ی چه. «رند عن یخدا را آموختن   میرا آموختن، تعظ

  شود  چون فضا که باز م  م،یببخش  میتوان ما م  م،یدآزاد کر  آزاد کردن خود و وقت   عنی آموختن    ی. رند رونیب

مثال    م،ی بده  ادیبه مردم    میدان که م  یزی. مثال چ میکرم بن  میتوان و م  میشوخدا وصل م  تینهایما به کوثر و ب

  م داشته باشند، ما ه رانیکه د  م یخوب را روا بدار ز یچ  م، ینکن   مردم را عصبان  م،ی گذشته را ببخش یها رنجش

  و کرم کن.  اموزی ب کنند، شاد باشند، خوشبخت باشند، آزادگ  آزاد باشند، زندگ م،یداشته باش

  اموخته، یرا ن   را، آزادگ  زندگ  ستیبلد ن  کند، نم   کنند، خودش هم زندگ  زندگ  رانید  دارد که روا نم   هرکس

کرم    آموزد، نم   ی باورها است، باورها در مرکزش هستند، بدبخت است، رند  ی تاتور یو د   ذهنمن   ۀ سلط  ریز

لحظه   ن یدر ا  ییگشارا با فضا   زندگ    که م  ت هس  وانی تو مر ح   دیگو م  نیهم  ی. برا ردیگ سخت م  کند، نم
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لحظه   نیکه ا  یا بماند و م   وان ی. انسان که اشرف مخلوقات است حستیهنر ن  کهن یا  ؟یو آدم نشو   ینخور

  نه.  ت؟یانسان شود م  نیهنر؟ ا شودم   نیا لت؟یفض  شود م نینخورد، ا دهد خداوند به او م

مرکز   د ی. باییگشابا فضا   م؟ی کن  دایبه آن دست پ  ی جورگوهر ما، اصل ما پاک است، چه   د»،ی«گوهِر پاک بِبا  و

فضا را    د یاز جنس سنگ و گل است. پس انسان با  ذهنپاک بشود، وگرنه من   لحظه گوهرت  نیا  ،  را عدم کن

صورت به  کهنیبند، نه ا  شی رو  ی کار یکه خداوند بتواند    ض،یباز کند، مرکزش را عدم کند که بشود قابل ف

  ن. من را درست ک  من را درست کن، زندگ  ایور هم دعا کند خدارا نگه دارد، از آن  ت یجسم ستد،یجسم با

نم  عرض به    د،یبوش  تان زندگ  بیلحظه در تخربهشما لحظه  شود کردم،  که    دیی بو  توهم  یخدا   یبعد 

   عن ی ض»،ی که شود قابل ف  دیغلط شما خراب شده. «گوهرِ پاک بِبا دیشما با د من را درست کن. زندگ  زندگ

از    دیسنگ بستان  دیکه شما بتوان  میغزل گفت  تیکه در سه ب  د،یشما از آن که بتوان   رشیو پذ  قابل بخشش اله

  .دیبتاب ییتای یاز فضا  د، یبتاب یی تای یاز فضا  د، یاختران آسمان را بشن دیور، بزنآن

قابل    د،ی را شما تا فضا را باز نکن  هان ی. ادیها را بشنآن   د،ینی را بب  ها دگ یهمان  عن ی  دین یآسمان را بب  اخترانِ

  م ی شد، از جنس خدا نخواه م یکه سنگ و گل در مرکز ما است ما لؤلؤ و مرجان نخواه    تا زمان .دیوش نم  ض یف

  شد و:

نَد کارِ خود ا اسمِدل، خوش باش  یاعظم ب  
  مسلمان نشود وید ل،یو ح سیبه تَلب که

  
  ف یفَن شر   نیکه ا دی و ام ورزمم  عشق
  دگر موجب حرمان نشود یِهنرها چون

  
  حافظ   را تا نَبود همتِ عال  ذره
  درخشان نشود  دِیخورش  ۀچشم  طالبِ

  ) ٢٢٧غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

 اعظم: نام اسم   خداوند که اعجازگر است  یهااز نام  
  پوشی : لباس عوض کردن، رو سی تَلب
  له ی : جمع حلیح

  ی دی : ناامحرمان
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  یی است. اسم اعظم فضاگشا  ییفضاگشا  نیخداوند که اعجازگر است، درواقع هم   یهااز نام    پس اسم اعظم: نام

    . ید یناام  عنی. حرمان  لهی: جمع حلیلباس عوض کردن. ح  پوش،ی : رو سیو آوردن خداوند به مرکز ما است. تلب

 دهد  نشان ملحظه را که ذهن    نیاتفاق ا  دیی گو لحظه و م  نیدر اطراف اتفاق ا  دیکن م ییشما فضاگشا  وقت  و

برگردان    یرویخداوند، ن  یروی. نکند کارِ خودش را م   صورتن یدرا  ست،یمن مهم ن   یذهن مهم است، برا   یبرا

  ی رو   د یروپوش بذار  دیاگر شما بخواه  ه ک  کند فکان کار خودش را م . قضا و کن کند کار خودش را م    زندگ

  ن ی لحظه مقاومت در مقابل اتفاق ا  نیدرواقع هم  ل»یو ح   سی «تَلب  د،یو مقاومت کن   دیستیاگر کنار با  ، زندگ

  ۀ لیوسفکر کردن به له»یاست. «ح لهیکه ح  کند م یفکر ی  کند، روپوش درست م یلحظه است که انسان 

که با    پوشاند خدا را م  یبا مقاومت و رو   میکن است که اآلن ما درست م  یز یچ  نیهم   س»ی است. «تَلب  ذهنمن 

  .شود مسلمان نم  ذهنمن   وِید ، ذهنفکر کردن برحسب من  له،یروپوش و ح

اسم اعظم کار بند؟    دهم اجازه م  ایآ  دیاز خودتان بپرس  دی. شما بامیکن  ادهیخودمان پ  یرو   دیرا با  اتیاب  نیا

  ا ی است، آ  ویکه د  ستم،ین  من  دمیکه اآلن فهم  امذهنمن   خواهم من م  دارم؟ را دائماً نگه م   سی و تلب  لهیح   ای

درخواهم آمد که     من به وضع  ای خواهد شد؟ آ  میلمسلمان خواهد شد؟ فضا را باز خواهد کرد و تس  یروز   ی

  کشد؟  کرده و من را دنبال خودش م لیرا به من تحم اش سلطه و سب زندگ نیا  ایرا رها کنم؟  ذهنمن نیا

بافت   نیاز ا  شتریب  ییلحظه با فضاگشا  نیمن قدرتم در ا  دییگو که م   دیشما هست    من بروم، ول  گذارد نم  نیا

  است، چون من از جنس خدا هستم.   ذهن

 نیاآلن با مقاومت در مقابل اتفاق ا  . حت ذهنبه من   می ده که جان م  م یما هست  عن ی  »،ییها«جانِ جان   گفت

.  ر ید  میرا نساز  ذهنمن   میتوان م م،ین یدرست بب   میریب   میتصم. اگر  میساز را م   ذهنکه من   میلحظه ما هست

هم از    که زندگ   دیده اجازه م  د،یکن فکر م  ترآرام . هرچقدر شما  کند م  «اَنْصُتوا» کم   کند،  سوت کم م

  مفزا در صفت».  شی خو نیشما حرف بزند، «بر قر قیطر

 تواند م   درخشد  صورت آفتاب مهم که به   خود زندگ   م، یآرام بشو  م،یآرام بشو  م،یلحظه اگر ما آرام بشو   ن یا  در

  به دل ما بند. درست است؟   الهام  ی تواند م د،یما بو قیاز طر یزیچ  ی

به آن بست،    شود م   دیو از جنس خدا شدن است که ام  ییاست، فضاگشا  یورز عشق  نیکه ا  دیگو حافظ م  و

و از جنس خدا شدن است و    ییفقط به فضاگشا  دش ی. انسان امد»یو ام   ورزم است، «عشق م   ف»ی«فَن شر  نیا
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ها  براساس آن   م یگرفت  ادیکه    م، یاست که ما درست کرد  ذهن  دیشا  یهنرها   رید  یاست و هنرها   فیفَن شر  نیا

  : هان یا ۀهم م،یمن درست کرد

  تو را بال داد هر جهت از
  جهاتَتیبازکشَد به ب تا

  ) ٣۶٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   که برتر از جا و جهت است، عالَم اله ی : موجودجهاتیب
  

. اگر دیداشته باش   »که «همتِ عال  دی ریب  میتصم  دیلحظه با  نیاما شما در ا  شوند، م  یدیموجب ناام   شانهمۀ 

حافظ»، ذره،  انسان. «ذره را تا نَبود همتِ عال  عنیداشت. «ذره»  دی نخواه همتِ عال د،ینی بب ذهنمن  دیبا د

که من از    د یبو  دیبه خودش نگاه کند. با  حاال با نظرِ کوچ   ام،چاره یکه من بدبختم، ب دیبو  د ینبا   هر انسان

  .  نمیب جنس الست هستم ولو اآلن وضعم خراب است، خودم را کوچ م

کرده    ل یکه تحم  ی د ید  ذهنکرده. من   ل یاست که به ما تحم   ذهنمن   ی دهایاز د  یهم  هم باز    دنیکوچ د  نیا

  ران یدارد با د  ذهن  ریتصو   یدارد،    باشندگ   یدارد،    فرم  یدائماً    ، است که چون قطع است از زندگ   نیا

  ها ن یکه ا  خودمان را با کسان  م،یدار  کم   ای   میداررا ن  ها دگ یما همان   است. وقت  سهی مقا  شیمبنا  کند، م   سهیمقا

واقعًا به    میرا ندار  ها دگیهمان  نیکه حاال ا  میکن و فکر م  میکن م   احساس کوچ  م،یکن م   سهیدارند مقا  ادیرا ز

  . ستین  یطورن یا م،یزنده بشو  میتوان خداوند هم نم

 نیزنده شدن به او را دارم، بنابرا  تیزنده شدن به او و قابل  ییمن از جنس خدا هستم و توانا  دیبو  دیبا  ذره

ا  دِ یخورش  ۀ«طالبِ چشم  ستون     ی  افتد از روزن که م  ،ی که در ستون نور  دیدان ذره م  ن یدرخشان» بشود. 

باال و ما هم    روند م  خورند م  کنند، دارند چرخ م   ر،یاست د  لیتمث  نیذرات غبار، ا  نیکه ا  دینیب م   ،ی نور

  ی سو به   میرو درخشان، ما هم م   دیخورش   یسوبه   رود آن ذره م  م،یدار  چون همِت عال   میخور چرخ م  میدار

و    خواهم  را م   دگیهمان   مییکه بو  ستین  همت ما کوچ   م،یدار  . پس ما همتِ عالدرخشانِ زندگ  دیخورش

  ها امتداد او هستند.  انسان  ۀندارم. هم ندارم، بدبختم، پس اصال از نظر خدا هم ارزش  ها دگ یچون همان

      
  )مثلث فضاگشایی( ١٧شل   )مثلث پندار کمال( ١۶شل   مثلث همانش)( ۵شل 
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  مراقبه هم هست.  حالن یدرع  م، یبن  بررس ی  ات ی اب نیبا ا ع یسر لیرا خ  ت یدو ب نیا دیاجازه بده اما

  تو، جان را برشن  ییجانها جانِ
  کسان را برشن  ر ید ،ییتو کس

  
  ها دهیدر آ در د ،باق گوهِر

  را برشن  انیبستان، باق سنگ
  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ها  ، آن (مثلث همانش)]  ۵[شل  هستند    دگ یهمه همان   هان یا  هان یچآن نقطه   م،یشو جهان م  نیوارد ا   که وقت  دینیب م

ما مهم    ی برا  رون یب  ی زهای آن چ   م یکن ما فکر م  دهند،  را نشان م    رونی ب  یزها یهستند که چ   ذهن   ی هافرم

  ی زها یگذرا هستند. چ   عنیهستند،    لهمه آف  هانیما شدند. ا  دید  نکیآمدند به مرکز ما، ع  جهیهستند، درنت

مقاومت و    تیمرکز ما، دوتا خاص ند یای که ب  هانیهمه آفل و گذرا هستند. پس ا دهد که ذهن نشان م جهان نیا

  . ذهننام من به م یساز م یاباشنده  یو ما  دهد قضاوت به ما دست م 

جهان وجود    نیندارد، در ا  قتیحق  عن ی  یاست، مجاز   یمجاز   ذهن. من کند کار م  یدر زماِن مجاز  ذهنمن 

. می هست  از جنس زندگ   م، یاز جنس خدا هست  م،یاست، از جنس فکر است. ما از جنس اصل هست  ندارد، موهوم 

. گفتم میساختن، ما درست کرد  اهمان ر  نیع   ایاست که دراثر همانش    ذهنمن   ی جهان    نیانعکاس ما در ا

  همان را ساختن.   عن ی دنیهمان 

ا  د،یکن  توجه را که از جنسش    تییهمان خدا را، همان خدا  م یکنکه ما فکر م   میکن ه را م اشتبا  نیدر ذهن 

است و    ی مجاز   شناختاست و در زمان روان  یکه مجاز   ذهنمن   نیا   عنی  م،ی ما آن را دوباره ساخت  م، یهست

ا  می ما هست  نیا  کند، کار م  یزمانِ مجاز   یدر    شناسد، را م   ندهیدائماً گذشته و آ همان اصل است،    نیو 

و معموال هم چون من در آن هست،    رونیب  یزهایحل و فصل چ  یاز ما هست برا  انعکاس   ی  نی. استین

  . کند اشتباه م  شهیهم

ها  جانِ جان   میدی روپوش است. ما فهم  نیتو، جان را برشن»، حاال ا  یی: «جاِن جانهامییگو م   مین دارما اآل   پس

آفل    ی زهای. در مرکز ما چم یهست  یز یهمچو چ   ینفوذ    ری. ما اآلن زمیبشن   میواهخ جان را م   نیو ا  میهست

آفل هست. شما    یهانک یآفل هست، ع  یزها یچ   د،یکنبرنامه گوش م   نیشخص شما که اآلن به ا  نیهست، هم
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 د، یخواه  م  از خداست، از آن زندگ  ترشما مهم   یلحظه برا  نیاست که اتفاق ا  نیا   اش معن   د،یکن مقاومت م 

  .بربشن د یبرشن، شما با دیگو  م ت یسلطه گرفته و ب ریمرکزتان و شما را ز دیآ آن م

و کارش هم قضاوت    دیکه خودتان درست کرد  دیهست  بافت ذهن    ینفوذ    ریکه شما ز  دیآگاه بشو  دیبا  اول

   دگ یاست که همان  یزیبد است. خوب چ   ایخوب است    نیا  دیگو لحظه، م   نیلحظه کار دارد با اتفاق ا  نیاست. ا

  ل ی خب تحم  کردن، ول  زندگ  یطور نی. ابلهانه هست اکند را کم م   دگی است که همان  یز یبد چ  کند، م   ادیرا ز

  سب زندگ  نیبا ا  صورت جمعبه  ،ی صورت فردها است ما به کرده. مدت   لیرا به ما تحم  دشیکرده سب و د

  .  میکن م

نفس    نیا  عنیاند»،  تن بوده   ی هر دو    طان،یاست، «نفس و ش  وید  نیفرعون است، ا  نیا  دیگو موالنا م  مرتب

ا ا  یهردو    طانیو ش  ذهنمن   نیو  خداوند  گشوده  یفضا   نیاست.  با  چه کس   یشده  حاال گوش    است. 

دشمن    نیشماست، بله؟ بدتر  ی ودو پهل   نیاست که ب   ذهنمن   نیدشمن شما هم  نی بدتر  دیگو م  نید  دهد؟ م

  کند؟  گوش م  . چه کسدیگو حضرت رسول م   د؟یگو م  ماست که در مرکز ماست. چه کس ذهنمن  نیما هم

  است، دشمن در درون شماست.  رونیدشمن که ب د؟یگو کدام دشمن را م 

  (مثلث پندار کمال)]   ١۶[شل مثلث پندار کمال    نیا  قتاًیحق  (مثلث همانش)]  ۵[شل   ریتصو  نیو پس از ا   میبذر  نیاز ا  بله

برا  دیکل پندار کمال درست    کند، درست م   ذهنکه من   که کس  دیشما که شما به خودتان نگاه کن   یاست 

مالمت    میکه گفت    ذهنمن   دیو د   هات یفعال  ن یا  ۀ. ماحصل همکند نام ناموس درست م به    مصنوع  ی آبرو  کند، م

و حرف من درست است و اگر اشتباه    دانم م  را من   زی چمن همه   دیگو نرفتن و پندار کمال م  تیمسئول  ریو ز

  سه یاشتباه کرده و مالمت را بلد است و مقا  کند و قبول نم  رود نم   ت یبار مسئول  ری و ز  ست یمن ن  ریبشود تقص 

  ، ی سازدشمن   نه، ی مثل رنجش، خشم، ک   ییدرد است. دردها  شاست، سود خالص  از زندگ و قطع    شه یهم  کند م

  . دهد حل کرد پنج سال طول م  شود م  یاقه یرا که پنج دق  یکار    ی  دینیب م   دفعه ی   ،ییکارافزا  ، یساز مسئله 

   کند، ول   آشت  خواهد م   کند. ه  آشت   یبا    دهد . ناموسش اجازه نمرود م   کند کوچ قهر م   یزها ی سر چ

ب  تواند نم ا  چارهیخَم بشود.  را! چرا؟ من   نیکرده  ز  م یساخت  ذهنناموس ما  امروز موالنا  میسلطه هست   رِ یو   .

  د؟ یکن «برشن»، توجه م دیگو م

  و:  (مثلث پندار کمال)] ١۶[شل   
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  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

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

  : صاحبِ ناز و کرشمه ذُودالل
  

ذودالل    نیدِه! اعشوه   ی ا  ست،یدر جان تو ن  شود، پندار کمال که منجربه ناموس و درد م   نیبدتر از ا  مرض  عنی

  طور ن یو هم  (مثلث پندار کمال)]  ١۶[شل  صاحب ناز و کرشمه.    ایزننده  گول   بنده،ی فر  یابزارها  نیهم   یدارا  عنیهم  

  به دردش:راجع 

   فَت  یا نیتگِ جو هست سرگ  در
  مر تو را دینما  جو صاف  گرچه
  ) ٣٢١٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : جوان، جوانمرد فَت
  

  م، یدار  ی ادی ز  یکه ما آبرو   میو ناموس هم دار  مینشست  م یما که خودمان را گرفت  پندار کمالِ   نیا  رِ یدر ز  عنی

  :  طورن یو هم  (مثلث پندار کمال)] ١۶[شل    د؟یکن . توجه م ستیآرام ن چیه  ده،یدرد خواب رشیز

  د یحق ناموس را صد من حد  کرده
  د ی بسته به بندِ ناپد بس یا

  ) ٣٢۴٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : آهن دیحد
  

نفر بسته   هاون ی لیهزاران نفر، م   عن ی  بس  یرا صد من آهن کرده. ا  ذهنمن   مصنوع  یآبرو  ای ناموس    خداوند

  توانند اند، نم قبول کنند اشتباه کرده   توانند خَم بشوند، نم  توانند که ناموس است، نم  د یبندِ ناپد   یهستند به  

  بشند.  نیا ترسند اند، م ذهن مردم درست کرده رکه د  ذهن  ریتصو توانند نم ن،ییپا ندی ایاز قدرت ب

است. ما    ن یو دروغ  میاست که ما اين ناموس را در ذهن مردم درست کرد  نیناموس ا  ن یا  یهااز جنبه    ی  عنی

. ما به مردم  میمثال، چون پندار کمال دار  میما دانشمند  م،یمهم هست   ل یما خ  کنند مردم فکر م   م یکن فکر م

. مثال من به شما  میشود که ما ناموس را حفظ کن  صرف م   زندگ  یاز انرژ   ی ادی . مقدار زمیما پولدار  مینشان داد

رو بشود که    موقع   یکه من پول ندارم. اگر    دیپولدارم، دائماً حواسم هست که نکند شما بفهم  ل یگفتم من خ

فالن جا هم ورشست شدم اشتباه کردم، اشتباه   دانمخورد! در نم   یآقا من پول داشتم دادم    من پول ندارم؛

مردم نفهمند من    د؟یکن داشتم سرم کاله گذاشت. هزار جور که ناموِس من بماند، توجه م  یرهم نکردم، ش
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  ست یب  میهااست، بچه  ام با همسرم عالمبادا! پولدار هستم، رابطه   ستم،ین  دهم که خودم را نشان م  یطور آن

  است. هستم، همه مصنوع  یآدم آبرومند ل یو خ رندیگ م

است که ما به خداوند زنده   ن یا واقع  ی . آبرودینی در خودتان بب دیرا با ها ن یمواظب باش! شما ا  دیگو موالنا م 

آموز و کرم کن»   یرا. «رند   ذهننفوذ من   نیا  میاست که ما بشن   نیا  واقع   ی. آبرومیبه حضور زنده بشو  م،یبشو

  ن ی خدا عبارت از ا  میداده، گفته تعظ  اد یخدا را موالنا به ما    می . تعظمیر یب  ادیاست. وحدت را    نیا  واقع   یآبرو

. شما اگر  کند من را اداره م ی هات یست که وضع ا  که زندگ  دییو بو  دیرا صفر بن   ذهنمن  ن یهست که شما ا

  کند،  م  رهکه همۀ کائنات را ادا  یشما را اداره بند، همان خرد   دست زندگ  دیداد  د، یگرفت  ذهنرا از من   اری اخت

تلف    زندۀ زندگ  یچقدر انرژ  دیدان جا را نپوشانم. م آن   نند،ی را بپوشانم نب  جانیا   وگرنه ه   د،یشما آبرو دار

  ! ؟ی آبرودار یار، براک  نیدر ا شود م

  : میگفت م،ی هم به شما نشان داد ییمثلث فضاگشا ی ما  طورن یو هم (مثلث فضاگشایی)] ١٧[شل   

  م یاشرحت داده نهیدرونِ س که
  م یابِنهاده اتنهیاَندر س شرح

  ) ١٠۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هستم، از    ییکه من در مرکز تو هستم، از جنس تو هستم، من از جنس فضاگشا  دیگو  خداوند به ما م   ا ی   زندگ

. میدان نم   ذهنلحاظ من به  م یشو متوجه م  دفعه یباشد    ییما فضاگشا  ۀیاگر پا  نیمن استفاده کن. پس بنابرا

ا  میدان نم را»،    یهانه یکن س  دانب ی: «غدیگو م   زلچار کنم. حت در غ  دیبو  زندگ  دیلحظه با  نیو  خلق 

و چه عمل    دیچه فکر بن   دیگو به شما م   لحظه زندگ   ن یا  عن ی  م، یدان را که نم  بی چه؟ ما غ   عنیکن    دانب یغ

  . میدانست لحظه! لحظۀ قبل نم نیا د،یبن

که    میشو متوجه م  دانم»، ضلعش «نم   ی باشد و    »ییاگر «فضاگشا  هیپا  نیپس بنابرا  (مثلث فضاگشایی)]  ١٧[شل  

.  کند ما را اداره م   زندگ  شود»، «بشو و م   دیگو خداوند و او م   ای   زندگ  می تصم  عن یفکان»، قضا  «قضا و کن 

ما از جنسِ    م؟ ی هست   جنسما از چه    د ییاگر شما بو  عن یماست.    تیاصل خاص  ییفضاگشا  ت یو شرح و خاص

  .می هست  ییباز شدن و فضاگشا

  حق گسترد بهر ما بساط  حم
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  د، یلحظه با من صحبت کن  نیاتفاق ا  رشیو پذ  ییفضاگشا  قیبه ما گفته فقط از طر    حق، خداوند، زندگ  دیگو م

  . درست است؟دیاتفاق را مهم ندان

  :دانم نم  یبرا  طورن یو هم  (مثلث فضاگشایی)] ١٧[شل  

  : ال علْم لَنا ی گو ،یمال چون
  دستِ تو علَّمتَنا ردیب تا
  ) ١١٣٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .» ردی.» دسِت تو را ب.» تا «جز آنچه به ما آموختستین فرشتگان بو: «ما را دانش «مانند

باشد و سالوس.    ایر  کهنینه ا  دانم، نم   دیی. واقعاً بودانم نم   دییتا شما واقعاً اآلن بو  مییگو را م  هانیدفعه ا  هر

نم کند نم  زهیست  دانم نم  .م   دانم باز  را  مانند مالکند فضا  نم  ی. پس  من  چ  دانم بو  فقط   یزی و چه  را 

. درست . منتظرم تو به من بدهدانم فقط آن را م  ،ده من م  هلحظه تو ب  نیرا که ا   فقط آن دانش  دانم؟ م

  :دیآ م  جانیاز ا طورن یاست؟ و هم

  سبحانَک  علْم لَنَا ا ما علَّمتَنَا انَّک انْت الْعليم الْحيم.»  قالُوا«

  اى دانش نيست. تويى داناى حيم.»» : «منّزه تو. ما را جز آنچه خود به ما آموخته «گفتند

  ) ٣٢ ۀی)، آ٢سورۀ بقره ( م،ی(قرآن کر

  خورد،  درد نمهم به  ام مرکزم را عدم کردم، ذهنم را خاموش کردم، آن دانش ذهن دیی گو م   شما به زندگ  پس

تا    کنم، م  ییفضاگشا  کنم، م  ییفضاگشا  کنم، کار شرکت م  نیفعاالنه در ا  یجورکه چه   ییبه من بو  دیتو با

  بنم.   یچه فکر   ،بده ادیلحظه به من علم را  نیا

  : طورنی هم  (مثلث فضاگشایی)] ١٧[شل  

بپذ دم ری او جان دهدت رو ز نََفخْت  
  نه موقوفِ علل  ست،ونیاو کن فَ کارِ

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

دم ی: دم نََفخْت  
  

ا   قبل  در مقابل آن مثلثِ خطرناکِ   نیبنابرا  پس   ن یکه بود پندار کمال، «پندار کمال» و «ناموس» و «درد»، 

چه    د یگو به شما م  زندگ   ، ییآن با فضاگشا   عنیفکان».  و «قضا و کن   دانم» «نم  »،ییمثلث است «فضاگشا
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  ون» یفَ«کن   کار زندگ  ر،یب  اد ینَفَخْت    ۀ یبرو از آ  دیگو به شما که م   شود م  دهیلحظه دم  ن یکار کن. دم او که ا

  ی ساز سبب   عنیموقوفِ علل    ست،یتو ن  ذهنو موقوف فکر کردنِ من   شود،»  «بشو و م  دیگو او م   عن یاست،  

  ذهن.

  ن یا  دیو نبا  کنند ذهن دارند خدا را امتحان م   یساز ها با سببکه انسان  میاخوانده   دیجد  یهابرنامه   نیدر ا  و

فکان»  براساس «قضا و کن    شما. زندگ  ی رو  شود شما باز نم  ذهنمن   ی مطابق فکرها   زندگ  عن یکار را بنند.  

را عدم کن  شود باز م زندگ   د،یو هرچه مرکز  ب  زندگ  جهیدرنت  دیشو م  یمواز   با  و  شما درست    رونیدرون 

  :شود  که م تیب نیمثل ا (مثلث فضاگشایی)] ١٧[شل  . شود م

  فَکان حم کن  یها چوگان شِیپ
  اندر مان و المان  میدوم

  ) ٢۴۶۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

ا  نیا   ل یرا تحم   دشید   ذهنگرچه که من   د،یستیذهن ن  یساز سبب   رِ یلحظه در ز  نیقانون است درواقع. شما 

کام   نیبه ا  کنم آن کار را م   کنم، کار را م  نیا  مییگو م  میکن م  یسازکه ما سبب   یطور آن   میکن کرده. ما فکر م

. دهد را نم   آن زندگ  دهد، نم  یز یبه ما چ  میرس م  هم  . و وقت می رس نم  م ینیب م  رسم، مراد م  نیبه ا  رسم، م

حم   یهاچوگان   شِیو «پ  میکن مرکز را عدم م  م،یکن لحظه فضا را باز م  نیغلط است. پس ا  ذهنما در من   دید

   ه   رونیمرتب، انعکاسش در ب  شود . درون باز مرونی هم در درون هم در ب  م،یشو زده م  یگوکن َفکان» مثل  

  .شود م  باتریز  روزبهز رو

  ت یتا خاصبه ذهن. سه   میاُفت مرکز ما، ما م   دیآ آفل م  یزها یچ  وقت   می گفت  دیدان اما م   ذهن)](افسانه من  ٩[شل  

لحظه مهم    نی. و درواقع اتفاق اردیگ » و «قضاوت» و «مقاومت» در ذهن صورت مآفل   یزها ی«همانش با چ

امیکن مقاومت م  ای  شود م اتفاق  مقابل  در  مقاومت  م   نی .  را جسم  ما  ا  کند، لحظه     ذهن من   تِیجسم   نیو 

 م، یکن نم  را زندگ    زندگ  یرو یکه ما ن   د ید  میکند، خواه   دا یخُرده ادامه پ   یو اگر   کند م  دا یادامه پ  طورن یهم

  ن یعلت، به ا  نیعلت، به ا  ن یکه به ا  ندیگو هستند به ما م  ییهادرواقع فرم  . موانع ذهنمیکن به مانع م  لیتبد

  هستند.   موانع ذهن هانی. اشود تو خوب نم  زندگ ،کن  گزند  توان علت، تو نم

مرکزمان که مطابق    میدار  ییها دگیهمان   ی. ما  میکنم   یساز که ما مرتب مسئله   د یشناس را هم که م  مسئله 

  جه یهستند، درنت  طورن یهم هم  رید  ذهن   یها. و من م یانعطاف ندار  م،یکن و فضا را باز نم   میکن ها عمل مآن

  خواهد  را م   هان یا  ذهنهستند که من   ییهات یوضع   ی . و معموال مسائل  کند مسئله م   جادیها ابرخورد ما با آن 
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م  نه  دارد؛  نه    خواهد نگه  از  رود م   ادشی حل کند،   مثال ا   ی.  اگر   ی  ن یرنجيديم،  شما  است.  مسئله 

. مسائل  ماند در دِل شما م  د؛ یکن نم  ول  د،یکرد م   با او آشت  دیزد زنگ م  دیمسئله را حل کن  نیا  دیخواست  م

  انواع و اقسام دارد.  

  ی د ید  ی   ذهن. و من ذهنعنوان من به  م یها، احتياج داربا آن   میزیست هستند که ما دائماً م   ییهاقطب   دشمنان

  ن یهم   ی غلط است. برا  دید   نی. امیمحتاج موانع، مسائل و دشمن و درد هست  شهیما هم   کهن یبه ما داده مثل ا

  ی رو ین ی ا عن ی ها»، ده یدرآ در د ، «گوهِر باق  دیگو دوم م تیرا برشن. در ب دید نی «برشن»، ا دیگو موالنا م 

شدم!    چارهیآفل هستند، من ب  یکه گوهرها   ها دگ یهمان   قیبه مرکز من، از طر  ایخداوند، ب یعدم، ا  یا  ، زندگ

  . کند م بیدارم که دائمًا تخر جور سب زندگ  ی

  ✨✨✨پايان بخش اول  ✨✨✨
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ز عدم) ۴شل  (مثلث تغییر با مرکز همانیده) ٣شل   (مثلث تغییر با مرک

    
  (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 

  

را  اش و سبِ زندگ میکه ما او هست میباور کن  کند ما را وادار م ،ذهنمن  کهنیو ا  ذهنمن  لیپس از تش اما

درد درست   کند، ناموس درست م  سازد،  پندار کمال م  کند، م   لیرا به ما تحم   دشیو د  کند م  لیبه ما تحم

که مثل جهنم    ذهنافسانۀ من   نیکه در ا  میمحوم هست   ا م   ای آ  کند، درست م   ذهنکه افسانۀ من  میدیو د  کند م

  نه.  م؟ی کن  زندگ ذهن)] (افسانه من ٩[شل   ماند م

ا  وقت   (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  .  را بشن   نیا   توان م  تو   ، زندگ  یرو یبه ن   دیگو م   موالنا لحظه ما متوجه    نیدر 

  داد.  حیاست که موالنا توض ییزهایاشتباه هم همان چ  م، یاشتباهمان بشو
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  تو، جان را برشن  ییجانها جانِ
  کسان را برشن  ر ید ،ییتو کس

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   ذهنلحظه من نیدر ا میتوان است و ما م نیدروغ  ذهناست، من  نی«جان» دروغ  نیکه ا میشو متوجه م وقت

و متوجه    م یها بودو از اول هم از جنس جانِ جان   میها» بشوو از جنس «جانِ جان   م یانکارش کن و    م یرا رها کن 

کس    هان یا  دهد که ذهن نشان م  ریو «کسان» د  ست باشنده است آن هم خود زندگ   ی«کس» فقط    میبشو

  ن یمتوجه ا  وقت   م،یها داشتاز آن    و زندگ   هستند، انتظار خوشبخت  کسمان  میکرد تا حاال ما فکر م  ستند،ین

  . ها»ده یدرآ در د ،آن موقع «گوهرِ باق م،ی کن لیخودمان را تبد  میگرفت میتصم وقت م،ی اشتباه شد

ا  »باق   «گوهرِ واهمانش)]  ۶[شل  شل    نیدر  د  دی نیب م  (مثلث  وقت  هاده یدر  ما  و  ما.  مرکز  شده  متوجه    آمده، 

به    هان یکه ما را ا  م ییو بو  میندازی ب  رید   یو به گردن    میرا مالمت کن   نیا  کهنی ا  یجا به   م،یاشتباهمان شد

و اطرافش    میرینگ   یلحظه را جد   نیاتفاق ا  آنعرض کردم    میتوان ما م   م،ی کن  رییتغ  میتوان نم   ایاند  رسانده   جانیا

  است.   » «گوهرِ باق نیشده هم گشوده یفضا  نیا م؛ینفضا باز ک 

   زندگ   ا یاز خدا    هم هست. عذرخواه  معادل عذرخواه   نیا  م،یکن م  و ما عذرخواه  دیآ م  گوهِر باق  وقت

ا  عن یو آوردن او به مرکزمان،    ییفضاگشا  عنی من اشتباه کردم تا حاال    ایخدا  میی گو ما م  کهنیدرست مثل 

  . کنم نم  نیبعد از ا ری اآلن د دم،ید هاجسم   قیرا گذاشتم مرکزم، اجسام را گذاشتم مرکزم، از طر ذهنمن 

کار را بنم، واقعاً انجام بدهم و    نیاگر ا  د؛یخواهم د  تو   قیخواهم کرد و از طر  ییهر لحظه فضاگشا  نیاز ا  بعد

صبر و شر    تیکه دوتا خاص  شوم نکند، متوجه م  لی را، رفتارش را، فکرش را به من تحم   دشید  ذهنمن 

  زها یچ  ریندارم د  لیمن م  عنیام،  گرفته   مبه خود  یزگار یحالت پره  یمن    حالن یدرع   طورن یوجود آمد و همبه

  به مرکزم.  اورمیرا ب

نم  ریرا د  زهایرکز عدم را تجربه کند، چم  کس  اگر را    زهایهست، چ  ز»یاسمش «پره  نیا  آورد، به مرکزش 

و    ی لحظۀ ابد  نیبه ا  میاآمده  ییو فضاگشا  که با عذرخواه  میشو . و متوجه مآورد دردها را هم نم  آورد نم

  ذهن ما خاموش شد، مرکز ما عدم شد. 

قبول    ییلحظه را با فضاگشا  نیبله اتفاق ا  میکن مقاومت نم   ر یکه ما د  م ینیب م  انسان)] (حقیقت وجودی ١٠[شل  و   

  . میکن م
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  : «اتفاقدییگو م   ذهنبه من   ای است که شما به ذهنمان    نیا  اش لحظه معن  نیدر اطراف اتفاق ا  » یی«فضاگشا

شده مهم است». پس  گشوده  یفضا  نیبله ا  ست،یمهم است اصال مهم ن  ل یخ  کنو فکر م   ده که تو نشان م

  . ییفضاگشا نیهم  عن ی رشی. پذمیریپذ م رشیلحظه را با پذ نیاتفاق ا م،یریپذ  م  رشیلحظه را با پذ نیا

ما    مینیب م   مدت  یاز اعماق وجود ما آمد باال، پس از    دیجوش  سببی ب  یکه شاد  مینیب م   مدت  یاز    بعد

  که  دیگو غزل هم م   نیکه در ا م، ینیآفر لحظه م  نینو در ارا نوبه   مانیفکرها  عن ی م،یدار  نندگیذوق آفر

  خلق را یِهانهیکن س دانبیغ
  را برشن   دانبیع یِهانهیس

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  است؟   درست

آفتاب که    نیکه ا  میشو متوجه م  میرا عمل کن   تیدو ب  نیاگر ا  نیپس از ا  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل    و

دارد و    تیخداوند دائماً به ما توجه دارد، عنا  ا ی   زندگ عن ی  ده» یتاب . «آفتاب مدهیتاب م   شه یصحبتش شد، هم

  ما را جذب کند.   میما را جذب کند و منتظر هست که ما از جنس او بشو  خواهد م

ها  آن   قیو از طر  میدیپرست را م  زهایچ  م،یکرد م   پرستمرکزمان و بت   میتا حاال که اجسام را گذاشته بود  پس

م  م،یدید م م  م ییآ اآلن  عدم  را  عدم)]  ٨[شل    م یکن مرکزمان  مرکز  با  د(مثلث ستایش  درواقع  من    میی گو م  م یار،  که 

با عدم کردن مرکزم    خواهم  م را برشنم،    ذهنقدرت من   خواهم  م  کنم، شرکت م   ل یفعاالنه دارم در کار تبد

 ها)] (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل    ذهنرا که در من   و آن کسان   : «تنها کس من تو هستمیبه خداوند بو

  . خواستم» م  و زندگ ها خوشبختکه از آن  کردم من هستند، واقعاً کس من نبودند، من اشتباه م  کسِ دمید م

  تو، جان را برشن  ییجانها جانِ
  کسان را برشن  ر ید ،ییتو کس

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ت یکه شما از عنا  م ینیب . معدم)] (مثلث ستایش با مرکز   ٨[شل  مرکز را عدم کن  دیبا  ست، «کس» فقط خود زندگ  اگر

او  و جذبۀ  م  او  م  واشیواش ی   د،یکن  استفاده  را جذب  م  ی سوبه  کشد م   کند شما  او    برد خودش  با     یو 

در چشم شما، چشم عدم شما، و    دیآ م  » «گوهرِ باق  د یکن مرکز را عدم م  وقت   مینیب م   حال ن ی. درع دیشو م

  . دیشن را م  ها دگ یهمان   عنیاز عدم هرچه هست،    ریغ   انی باق  عن ی  ان»،ی و «باق  دیر یگ لحظه «سنگ» م بهلحظه
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را بشن» واقعًا به آخر    انی«سنگ بستان، باق  کهنیا  ی برا  دیدان که م  طورن یهم  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل 

 قدرن یزد به مرکزتان، شما ا  نکی ع  ی  ذهنآمد مرکزتان، من   لیبه دل  رونیاز ب  جسم  ی هرموقع    دیبرسد، با

 د یافضا را بسته   دیدی. هرموقع ددیکه فوراً فضا را باز کن  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]   ۴[شل به مرکز عدم    دیتعهد داشته باش 

  .ردیصورت ب لیتبد نیتا ا دیدم کن مرکزتان را ع  د،یباز کن   دیکه فضا را با  دیای ب ادتانی

با مرکز همانیده)]  ٣[شل   شود . اگر مرکزتان جسم مدیشما متعهد به مرکز عدم هست  نیبنابرا   د ی، فوراً با(مثلث تغییر 

که الزم است و    هرچقدر  دیبا  نی. ادیمرکزتان را دوباره عدم کن   د یو شرط فضا را باز کن دیبدون ق  د،یمتوجه بشو

  .دیبشو لیتبدطور کامل تا شما به  دیکار را بن نیچهار سال اسه  ی  د،یتکرار کن دیآگاه هست 

  

  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل 

لحظه در قسمت چپ، وسط،    نیکه ا  دهد که نقشۀ گنج است، نشان م  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵شل [هم    نیا

که   دیکن اعمال م بیترت نیانتخابتان را به ا ییو شما توانا دیانتخاب دار ییلحظه توانا نیهست، ا یانقطه ی

 د یخواه  نم  و از آن زندگ   ستیلحظه مهم ن  نیکه اتفاق ا  دییگو م  ای  د،یکن لحظه فضا باز م   نیدر اطراف اتفاق ا

را که ذهن    یز ی«آن چ  دییگو م   کهنیاش را به شما از دست بدهد. با اسلطه   ذهنمنکه    شود کار سبب م  نیو ا

  .دیانداز را از سلطه م ذهنشما من   ست»،یمهم ن دهد نشان م

مجبور    د،ینیب م   نکیع  ی   لۀیوسبه  ریمرکزتان. اگر د  دیآ م  زیآن چ   صورتنی درا  د،ی اگر مقاومت کن  ول

  ی طور ن یا  ذهنو من   شودم   دهیجا قرمز دهمه   د،یقرمز به چشم بزن  نکی ع  ی . مثال شما  دینی بب  ی طورآن   دیهست

  .دهد م  بیما را فر
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   عدم چونگ   ای   فرمیب  ای  زندگ   ای و خداوند    د، یهست  زندگ   ای که شما از جنس خداوند    دیدان م   طورن یهم   و

  ندارد.

  قدَم را؟   عدم را؟ چه نشان نه چونه بد چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  (مقابل حدوث)   می قد  ، نگی ر ی: د قدَم
  

 ی زیبا چ   دنیهستم، من با همان    که من از جنس زندگ  دییلحظه بو  ن یاست که در ا  نیشما ا  کار عمل   پس

را   نم نشان خودم  م کنم دار  در غزل هم هست  «ب  دیگو . و  ا  ،نشانی که  برشن». پس  را  نشان  به    نیهر  را 

با    دنیلحظه حق ندارم با همان  نیکه من از جنس خدا هستم، خدا نشان ندارد، من ا  می کن م  ی ادآوری خودمان  

عواقبش را هم    د یبا  نکم، ی ع   شود مرکزم، م  دیآ دار بنم، آن نشان مدار کنم. اگر نشان خودم را نشان   یز یچ

  پس بدهم.

کار را به    نیا  یی لحظه با فضاگشا  نیا  کنم،  دار نمجنس خدا را نشان   ای ندارد، من «قدَم»     «عدم» چونگ  پس

  .  رسانم مرحلۀ عمل م

  بود:  نیا ت یب نیبه غزل. در غزل اول میگرد برم خب

  تو، جان را برشن  ییجانها جانِ
  کسان را برشن  ر ید ،ییتو کس

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   روشن شدن معن   یبرا  اتیاب  یرا تکرار کردم و تعداد  هاتیب  نیا  ریبار د  یچه است.   دیدیرا فهم  اش معن

 ست یصد مرتبه، دو  دیشا  دی با  د یخوان را که م  تی. شما بتانیبرا  خوانم م   تیواقعاً به عمل درآوردن ب  ت،یب

   ذهنمن   ای   د؟یهست   ذهنمن د،یهنوز جان هست   اینه: آ  ای   دینیب را در خودتان م  رییکه تغ  دینی بب  دیمرتبه بخوان

گوش    شیهابه حرف   د؟ ینیب ذهنتان نم   لۀ یوسبه  ریبه شما از دست داد؟ اآلن دبرشسته شد؟ قدرتش را نسبت

    د؟یها نگاه کن با جانِ جان  دیاست، شما اآلن با  یجان تقلب ی  ذهنکه جان من  دیدان م  ای آ د؟یده نم

ما،    عنوان کس ما، حامبه دهد نشان م ذهنکه من  است و کس ما او است. کسان  ها» خود زندگجان  «جانِ

  . میبشن  میخواه ما آن توهم را م  ستند،یها کس ما نصورت فرم، آن به
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  : میرا قبال خواند تیدو ب نیا

  او دستت ردی گ  ک  دستت،یهر چه ام بر 
  وآن ماِر دوسر باشد  دیشل عصا آ بر 

  
  ی: آن چاره نکردم دییگوغصه که م  وآن

  غَرر باشد  زیآن ن ،ی چاره که پندار  هر 
  ) ۶٣٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  خوردن   بی : هالکت، فر غَرر
  

  ، ی دار   د یام   ات ذهنکه با من   یز یرا. به هرچ  هان یا  خوانم م   ی ادآوری   یخوردن و هالکت. فقط برا   ب یفر   عنی  غَرر

  ز یچچیو ه  کسچ یبه مرکزتان، ه  دیآ م   ییفضاگشا  قیاز خدا که از طر   ری. غردیگکه او دستتان را نم   دیدان م

  ا برشن. ر  دیام نیا است،  هم واه دیام نیا نیبنابرا رد،یگ دست شما را نم

خود    ریهمسر ما واقعاً که د  م ییگو به تو کم کند. مثال ما م  تواند که م   دیآ عصا م  د،یآ صورت ابزار م به  نیا

. «بر شل  کند م  تیمن را حما  شه یماست و پشت ماست، هم   و حام  میندار  اریما    نیبهتر از ا  ر،یماست د

  که «مارِ دوسر» است.   نیب م  یشو م  متّک   وقت ول ، باش به او متّک توان تو م  عنی  د»یعصا آ

  ست یقرار ن   کهن یا  یچرا؟ برا  گزد، مثل مار تو را م  عنی  کند، کار م   ییاست که با دو  ذهنمن   نی دوسر» هم  «مارِ

  د یبا  شیماه پ ی  ای   روزیپر  ا ی  روزی: «آهان دیخور . و اآلن که غصه مباش   متّک   ی ر یاز خدا به کس د  ریتو غ

  ذهنراه من   ریآن راه است، آن د  ییگو اآلن م   ، یاشتباه کرد    را رفت   ذهنراه من   ی   عن ی  کردم»،  کار را م  نیا

از    یکرد فضا را باز م   دیاست، چرا؟ با  بیآن هم فر  ، ی پندار م  ذهنکه با من   بهتر بود، هر چاره  رفتم را م

  درست بوده!  نی ا آمد، حل مراه  یجا آن

  ، یی«کس تو  د؟ یکن ! توجه م دینداشته باش  یز یچ ا ی  به کس  د ی. شما اممیطرز فکر را برشن  جورن یا  م یخواه م

  خود شما!   شند؟ برم کسان را برشن»، چه کس رید

  جان، چون واکشد پا را ِز جان  جانِ
  تن، بدان جانیچنان گردد که ب جان

  ) ٣٢٧۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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اگر  ریعبارت ددر ذهن. به دیکن م یگذار ه یشما جانِ جان را سرما عنی کشد، را م  شیجانِ جان پا وقت پس

 تواند است و م   می قدرت عظ   یخداوند    ذهنمن   دیبا د  دیآ و به نظرت م  ی آور را باال م   ذهنلحظه من   نیدر ا

.  مان مرد، مثل مرده م   تو خواه  صورت ن یلحظه، درا  هر   کن دفاع م   ذهناز من   که شما را درست کند، درحال

تو،    ذهنمن   نیجاِن تو، ا  ،  اگر تو وصل نباش  عن یرا عقب بشد از جانِ تو،    شیاگر پا  زندگ  عن ی«جانِ جان»  

  د یبا  ما ش   عن ی  ها»، ده یدرآ در د  ، ! «گوهِر باقمیغزل را عمل کن   دیپس با  د؟یکن تَن مرده است، توجه م  ی مثل  

  . و:  نی مرکزت و با آن چشم بب یاور یعدم را ب

  شاوند یدهدَم عشق تو ز خو فراغت
  برکند  تیعاف ادِی آنکه عشق تو بن از

  ) ٩٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی کارمحافظه مجازاً  ، یزکاری: سالمت، زُهد، پره تیعاف
  

او    دِ ید  ق یداشتن و از طر   ذهنمن   عن ی  ت یخواستن. عاف   کس داشتن و از کس زندگ  ن یهم  عن ی  ت» ی«عاف  و

 ن یسالمت ا  ۀگوش  ت،یعاف  ۀ. گوشی کارمجازاً محافظه   ،ی زکاریسالمت، زُهد، پره   معنعمل کردن، در لغت به 

  ، یی جا  ی   دیرا گذاشت  همسرتان  د،یدیچ    پارکِ ذهن  ی   د،یدار  ذهنمن   ی  یاگوشه  ی   دیدیاست، شما کش

کنج    نیو ا  د،ی بطلب  دی خواه م  زندگ  شما   هان یا  ۀاز هم  ،ییجا   یدوستتان را    ،ییجا  ی   دیتان را گذاشتبچه

  . شاوندیاز عشق خو دهدغلط است! عشق خداوند فراغت م  نیشماست؛ ا تیعاف

در ذهنت.   یکرد  جادیرابطه ا ی   ،یکرد   جادیبا آن ا  شی خو  ذهناست که با من   یز یچ ای   هرکس  شاوند»ی«خو

زندگ  یشاوند یخو  چیه شما  ادهد نم  به  م  ها نی.  م  هان یا  خوانم، را  ما  هم  «م میشن را   . نعن ی  م» یش   

  .  مییایب رونی ب ذهننفوذ خرافات من  ریو از ز  میبشو داریب م یخواه م

  شاوندانتان یاست، کدام فکرِ من، عدم است. اگر شما از خو  ذهنمن   دِیکدام فکرِ من، د  دیبده  صی تشخ   دیبا  شما

  د یاست که شما خلوت کرد  یاگوشه   ی  ن یسالمت است، ا  نیاست، ا  تیعاف  نیا  دیکن و فکر م  دیخواه  م   زندگ

   زندگ   جورنیا  اد یبن   ، عشق زندگ  عن یتو»،    «عشق.  ختی هم خواهد ربه    را زندگ  نیا   د،یکن خودتان را م   و زندگ 

  : ریاول است د  تیب نیکه ا د یکه بشند. شما نگاه کن  دیکن  یبا او همار  دیو شما هم با  کند، را م

  تو، جان را برشن  ییجانها جانِ
  کسان را برشن  ر ید ،ییتو کس

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  دت ید  د یگو م  یبعد   تیب  نی هم  یعوض بشود. برا  دتانی د  دیکه با  افتد م  ادتانیبالفاصله    د یخوان را م   ن یا  وقت

را    نیموالنا درست هم   دینیب . م اآلن چار کن   یشورا متوجه م   تیب  ی   خوان م  ادیز  را عوض کن. وقت

  . دیگو م

  تو، جان را برشن  ییجانها جانِ
  کسان را برشن  ر ید ،ییتو کس

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د یدست از سر ما بردارد، با  ذهنکه اگر قرار باشد من  دیگو دارد م  نیا  م، یباش  دهی را درست فهم   تیب  نیا  اگر

.  » «گوهرِ باق  دیگو موالنا م  م؟یداشته باش   یدی. پس چه دمین یاو نب   دید  ۀلیوسبه  عنیشسته بشود،    دشید

و هرچه    رمیب  سنگ را از زندگ   دیبا  دم،ید  اوبا    در مرکز من. وقت  ایعدم، ب  یمن، ا  تییجنس خدا  یا  عنی

  دارم بزنم بشنم.  دگ یهمان 

د  و م  ر یالبته  باقذهن)](افسانه من  ٩[شل  هم شلش است    نیا   د ینیب شما  تمام    انی باق  ان»، ی . «سنگ بستان، 

. اگر  کنم را درست م  ذهنو من  پرم م  ها دگیهمان نی به مرکز من. من از فکر ا اندهستند که آمده  ها دگ یهمان 

  نخواهم داشت.   ذهنمن  ریشسته بشود، من د هان یاز ا یاد یتعداد ز

«بارنامۀ    دیگو م  نی هم  یاش است. برابارنامه   هان یچنقطه  نیهمان پاسبان است و ا  ذهنمن   نیا  دیگو م  نییپا

  شن». پاسبان را بر

  ار ی . ما هر لحظه چون عدم است مرکزمان، هش(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  آمد در مرکز ما    » پس «گوهرِ باق 

  ی را جلو   ی زیچه چ   دهد، م  یی جور قدرت شناساچه   دهد، به ما م   فَکان چه سنگبا قضا و کن  که زندگ   میهست

  . یمرادی با ب حت   آورد، چشم ما م 

چه است.    اش معن  ی مرادیب  ن یکه ا  می کن تأمل م  م،ی شو نم  عصبان  م یبشو  مرادی مرکز ما عدم باشد ب   وقت

و اوقاتم تلخ شده. اوقاتم    دمی به آن نرس  خواستم، مراد م  یماد   زیچ    یاست که من از    نیا  اش معن  یمرادیب

  ن یکرده باشد من غم  لیرا تحم   دشید   ذهنمن بشوم! اگر    د یخوشحال بشوم؟ خوشحال با  ای تلخ بشود    دیبا

  . دمیچون به مراد نرس شوم، م

  ن ی«ا  دیگو داد به من اآلن، م  غامیپ   ی  که زندگ   فهمم کنم، م   ییگشامرکز عدم داشته باشم بتوانم فضا   اگر

درست    د یخواه گر م ا  دیکار را بن  نیا  د یرا بشن». شما با  نیسنگ بستان بزن ا  رود، م   مرکزت ه   دیآ دارد م
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از    ستند،یراه ن  نیهمه در ا  کهنیا  یبرا  ستین  آسان.  ستیآسان ن  ست،یمفت ن  نیاست؟ بله، ا  ادی. کار زدیبشو

  .گذارند شما اثر بد م یرو   نیقر قیطر

کار غلط است  نیکه ا می فهم اصال نم  م،یشده و ما هم قبول کرد لیکه به ما تحم ذهن غلط من  یدها یاز د ی 

را درست   رانید م یخواه م  ا ی ران ید یرو  رود م  شود است که حواسمان پرت م  نیا م،یده و مرتب انجام م 

مرکزمان، با    میآور را نم   » «گوهرِ باق  م،یندار  دمان به خو  ی کار   عنی .  میکن انتقاد م  ران یاز کارِ بد د  ای   می کن

من سنگ    ست یاست، از اول بود اصال، الزم ن  وقت است گوهر باق   لیمرکزمان که خ که    میی گو پندار کمالمان م

دگیهمان ن یرا که هم  زهایچ   ۀیاز خداوند بزنم بق رمیب نم، الزم ن هاالزم است!  ست؛ یباشند بش  

مرکزتان،    اوردیرا ب  رونیب  ز یچ  یفوراً    تواند ناجور م  نیقر   ی  عن ی  ، ذهنبه من   کشد شما را م   نیقر  میدان م

  ا ی را درست کنم،    رانیدارم د  فهیغلط که من وظ  دید  ن یو ا  نیمواظب قر   دیمرکز عدمتان را باطل کند. شما با

  : میخواند ٢١٠۴غلط است. در غزل  ن؛مزاحمش شد   یطورن یهم  ایکردن   حتیبا نص  ای با انتقاد 

  خوش و عاشقان   ستباق ساق
  ان یباق نی بر سِر ا هیس خاکِ
  ) ٢١٠۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

زنده شده خوش است، حالش خوب است.   ای  شودکه به او دارد زنده م  به ما گفت فقط خداوند و کس  موالنا

  . شود نم  ترحیصر  نیاز ا  ریمردم، د   یۀخاک سوخته، بر سرِ بق  خورد، اصال به درد نم  اهیکه خاک س  اهیخاک س 

  ا، ی پا  د،یجاو   عنی   » «باق  ۀ باشد کلم  ادمان یخداوند.     عن ی  » باق   . «ساق دیبشو  باق  از جنس ساق  دیبا  شما 

خداوند است. فقط حال خداوند خوب است و    باق  رونده. ساق  نیاز ب  عنی  ». «فانردیم که نم   یزیچ   را،ینام

  بشوند!  لیخوب نخواهد شد، مر تبد لشان دارند، حا ذهنکه در مرکزشان جسم است، من   عاشقان! کسان

ازو کن عار بلچشم و نظر ت ی  
  او نگر یِز چشم او به رو پس

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

  کردن: قرض گرفتن  ت یعار
  

 ا ی  میکن  تیچشم و نظر را از خود خداوند عار دیما با  دیگو شمارۀ هفتادوهفت. م  تی بود از دفتر چهارم، ب  تیب

موالنا کم کن ما    مییگو م  م،یریگ چشم و نظر را از او قرض م  میدار  میخوان  اآلن موالنا م  دینیب از عاشقان. م

  .را  دنید ست به ما در دهد م ادیکه اآلن دارد   م،ینی درست بب
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در راه ناموس   م یما مقدس بود و حاضر بود یرا که برا   ذهنرا، آن من   آن جان دیگو که موالنا م   دینیب م  شما

را برشن،    ن یا  دیگو چه است؟! دارد م   ن ی«ا  م ییگو به تن، م  م یریبم    عنی   م،یو پندار کمالمان جانمان را بده

  دور»!  نداز یرا، ب  نیله کن ا

.  ذهناو نگاه کن، نه با چشم من  یبه رو  از خود خدا قرض کن و با آن چشم  ای از عاشقان  ای چشم و نظر را  پس

  ند، یبب  تواند نم   رید  ز یاز جسم چ  ر یغ  ذهنمن   کهن یا  یبرا  شود، م   دهیجسم د  ی خداوند    ذهنبا چشم من 

  گفت که:   نیهم  یاست. برا جسم   یار یهش

  ان یما در م ییو آخر تو اول
  ان یدر ب د یایکه ن  چیه چیه

  ) ٣۵٠١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خراب    د ید  نیرا هم   ا یتمام دن  ، ذهنمن   دیمهم است. د  لی است خ  ذهنکه من   لیتبد  ۀ مرحل  نیدر ا  د یما د  یبرا

خودشان را بشنند،    توانند ها نمآدم   کهنیخاطر اناموس دارند. تمام جهان به   دانند قدرتمند نم  یهاکرده. آدم 

جنگ    همهن یاگر خردمند هستند، چرا ا  دانند؛ م  وخردمند هستند    ل یکه خ  دیانعطاف ندارند. شما فکر نکن

  ظلم هست؟ چرا دوتا جنگ جهان  همهن یهست؟ چرا ا  آوارگ   همهن یهست؟ چرا ا  قحط  همهن یهست؟ چرا ا

  همه ن یزمان با ا  نیدر ا  به چه جرئت   کنند؟ را مبشود نشود، صحبتش    بیقرعن  ند یگو هم م  اش یشده و  

که ناموس دارد، در خرافاتِ پندار   کس   کند؟ م  چه کس  م؟یکن م  جنگ جهان  تمخوف، ما صحب   یهاسالح

  یز یچ ها! چه  ندیگو م  کنند، همه آرزو م  ، نیب که درد دارد. ظاهرش را م کس کند؟ م کس کمال است. چه 

  .ست ین یز یچ  چیه است! ول

  ی ز یچ  چه دارد؟ چه   رید  رد،یم که چند روز بعد م  آدم   نی. امیریم چند روز بعد م  م،ی آفل هست  یهاما آدم  

که    میهست   یز یچ   یوسط ما    نیا  ، اول و آخر تو هست  رید  م؟یبه او؟ اصال چه دار  میما، اگر زنده نشو  میدار

تمام جهان را    می اش صحبت کنندارد درباره   رزشرا که ا  یز یچ   ول  م،یاش صحبت کن اصال ارزش ندارد درباره 

   هرکس   ران،یگردن د  میندازیب  میرا خراب کن   مان زندگ  میکه ما توانست   لیدل  نیچرا؟ به هم  کند، دارد خراب م

وصل به خدا    کهن یا  ی برا  ست؟یچرا بلد ن   ست، یلد ن ب  ران،یگردن د  اندازد م کندهست خراب م   در هر مقام 

 ت یو ابد  تینهایبه ب  میآمد  کهن یا  یدر سرنوشتمان است، برا  کهن یا  یبرا  م؟یوصل به خدا بشو  د ی. چرا باستین

  هفتادهشتاد سال.  ن یهم نیدر ا م،یاو زنده بشو
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زنده باشد، به چه   م ییساله اگر بوآدم هشتاد، هشتادوپنج   ی. میبرو می ریبعد بم جا ی می که جمع کن میامدین 

هزار جور مرض گرفته. چه   خورد؟  مل به چه دردش م  خورد؟ پول؟ پول به چه دردش م  خورد دردش م

  .  میباش ار یهش  دیبا د؟یکن ! توجه م زیچچیه  خورد؟ به دردش م یز یچ

  کس را و گر هم بنگرم  ننگرم
  بهانه باشد و، تو منْظَرم  او

  ) ١٣۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

را که ذهن نشان   یزیچ  دیگو  . مدهد که ذهن نشان م یز یچ  نیلحظه به هم  نیدر ا  دیببر  دیتوان را م  تیب  نیا

.  ییگو تو چه م  نمی که بب  ، که منظورم تو هست   کنم . اگر بنم، فضا را باز مکنم من به آن نگاه نم   دهد م

  است که تو را نگاه کنم.   یاو اگر هم بنم او بهانه   واز ت  ریغ   کنم نگاه نم  کسچ یبه ه  کس،چ ی«ننگرم کس را»، ه

  ن یا  میکن . فکر مزندگ  عنیاز او. او    ریغ  میکن نگاه م   زیچبه همه   م،یکن ما اشتباه م  یابه چه درجه   دین یبب 

  است.   ما کاف یو برا  خورد و به درد ما م  میخواه  م است که ما  یز یچ و عقلش واقعًا همان ذهنمن 

فضا را باز    د،ینی را بب  مختلف، شما زندگ  یهااست که در جنبه   یابهانه  دهد که ذهن نشان م  یزیهرچ  پس

که   وقت د،یکه مقاومت کن  وقت  د؟ینیب ا فقط م ر  زیچ ن یا . ک دینی را بب  زیچ  نینه که فقط ا د،ینیو او را بب  دی کن

. سلطه دستِ  هست؟ دست شما و زندگ  چه کس  سلطه دستِ  تیب  نیکند به شما. پس در ا  دایسلطه پ  ذهنمن 

  . دهد که ذهن نشان م ستین یز یچ

  تو، به چشم خود نگر یدار چشم
  خبریب ه یاز چشم سف  منگر 

  ) ٣٣۴٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : احمق، نادان، ابله هیسف 
  

  ی مقاومت کن    ایکن    دیتقل   ای فضا را باز کن با آن نگاه کن، ن  ،یچشم عدم دار   ،ی تو چشم دار   دیگو م   موالنا

  ، آدم  یبشو با    دهیحرص درست کن، همان   ای  ؛ن یو حوش محور او جهان را بب  به مرکزت، حول   دیایب  کس

  حول محور او بچرخ.   ،یز یچ  یبشو با  دهیحول محور او بچرخ؛ همان

  ی ز یعدم با هرچ  یجااست. اگر شما به   خبر»یب  ه یمرکزِ ما، همان «سف  دیآ صورت جسم م که به   ی زیچ   ا ی  هرکس 

  م یخواه م   م، یباش   خبر یو ب  هیسف   می خواه . ما نمدیهست  خبر یو ب  ه یاست، شما هم سف  خبر یو ب  ه یسف   د،ینیبب

  . مین یکه خدا داده، با آن بب و آن  میکه دار با چشم 
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محمود وارد مجلس اُمرا شد و بعد از    روز سلطان   یاست، جالب است.    ازی مربوط به داستان ا  تیب  سه   نیا

و    دینظر رسبها به گران   لیرا بشن. آن گوهر خ   نیاعظم، گفت که ا  ریدرآورد داد مثال به وز  یگوهر   ی  بشیج

نشست،    کسچ یهمه را امتحان کرد، ه  ی یاست». باالخره    گران    لیخ  نیاو انکار کرد گفت «نه، ا  ها،نیا

سنگ را آماده کرده بود، زد    ازیرا بشن. ا  نیا  از یگفت ا  از، یموقع داد به ا  بهاست. بعد آن گران  ل یخ  نیگفتند ا

درست کرده که اسمش را گذاشته گوهر،    یز یچ   یهست که خداوند    ن یا  لیچه هست؟ تمث  لیشست. تمث 

  یاز  ریاست، غ  ف یح  دیگو م  شند، نم  کسچ یرا بشن، ه  نیا دیگو ها مبه شما انسان ن. اآل ذهننام من به

که واقعاً فضا را باز کرده، مرکزش را عدم کرده، آن   شما هست عاشق  نیشما اگر ب  اینفر موالنا،     ی   از،ینفر ا

  هست.  ازیا

ا  ازیا  کند خودش کار کرده و م  ی رو   اندازۀ کافمرکزش را عدم کرده، به   هرکس  که غالم    دیدان م   از یاست. 

قبال و    میرا خواند  شیهابود. داستان   یبود که از روستا آورده بودند، آدم خردمند   محمود بود که غالم   سلطان 

و هر روز    یاصندوقچه  ی بود آن را گذاشته بود در    دهبود که آن لباسش را که از دِه آور  نیا  ش یاز کارها  ی

  ی شده، برا   بوده و چه کس    بمانَد که چه کس  ادشیو    کرد ها نگاه مو به آن   کرد آن اتاقش را باز م  رفت م

  کرده،  و آمد م  محمود رفت   بوده، اآلن با سلطان   تیدر آن وضع  ده،یپوش ها را مبوده که آن   کس   ی  کهنیا

  محمود بوده.  سلطان  شیپ

نگاه   هان یو چارق و ا نیاست که شما هر روز به آن پوست  نیا  یازیکارِ ا  ی محمود نماد خداست. شما    سلطان

  .  دهم م و به حرف او گوش مشد قی با خدا رف شیب و بودم، اآلن کم  نیا ش یسال پ که من ده   دییگو م  د،ی کن

چه هست؟    لیتمث   نینشستند. ا  رانید  شست. گوهر را شست، ول  ازیاست، ا  ذهن گوهر که من   نیا  نیبنابرا

بهاست  گران   ل یخ  د،یآ نظرتان گوهر م  که به   ذهنمن   نیا  دیگو ها م است که خداوند به همۀ انسان   نیا  ل یتمث

  ی طور نی! امروز هم صحبتِ شستن است. پس ابشنند  دینفر. همه با  دو یاز    ریغ  شند نم  کسچ یه  د،یبشن

  :  دیگو م

  گهر نیک  ییاکنون نگو ازیاَ یا
  تاب و هنر   نیبد ارزدم چند
  ) ۴٠۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : افزون ز آنچه تانم گفت من گفت
  : اکنون زود خُردش درشن گفت

  ) ۴٠۵۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  بودش، شتاب    نیدر آست هاسنگ
  او بود آن صواب  شِی کردش، پ  خُرد

  ) ۴٠۵۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : درست صواب
  

ا  کند محمود رو م  سلطان   نیبنابرا  پس ا  دیگو م  ازی به   در «تابش و هنر»؟ سلطان   ارزد گوهر چقدر م  نیکه 

  ، ل یخ  دییگو شما م  ارزد؟ چقدر م  نیا  دیگو م   دیهست  ازیشاءاله امحمود نماد خداست، اآلن به شما که ان 

  ن یها در آست را، و «سنگ   ن یآن. گفت اآلن بشن ا  یارزش بذارم رو   توانم چه که من ماز آن   شتریافزون، ب

فضا را باز کن، از    دیگو لحظه م  ن یشده. خداوند در اگشوده   یفضا   نیدر هم   عنی  ن»یها در آست بود». «سنگ 

دگیهمان   نیا  ر،یمن سنگ ب    یرا، مثال   ن است باشد، رنجش برا  یدردلیشما خ  یمم  نیمهم است که ا 

  را بشن، ببخش، تمامش کن.  نیا  ،یر یانتقام ب یرا نگه دار 

را بده،    یی چشم، سنگ را بده من، سنگِ شناسا  ییگوم   ی بود  از ی ا  یجا است»؟ اگر به   فی «نه، ح  دییگو شما م  

مزاحم من است،    نیا  ییگو م   کن م  ییشناسا  ،ی ریگ عقل را از او م  ،ی ریگ سنگ نور را بده. خرد را از او م

  تِ ی نهایبه ب  جیتدربشنم تا آزاد بشوم و به  د یبا  ار نیافتاده، من ا  ر یگ  ن یر امن د   اختر آسمان است، زندگ   نیا

  خدا زنده بشوم. ای محمود  سلطان 

  را:    نیا میخواند

  ها دهیدرآ در د ،باق گوهِر
  را برشن  انیبِستان، باق سنگ

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   گوهرِ باق  که وقت  دیچه هست اگر غزل را خوانده باش  یبعد  تیب  دیحدس بزن  د یتوان بالفاصله شما م  خب

  رون، یب  میدیاز ذهن پر  د، یایب   . اگر گوهِر باقدیبتاب  از آسمان زندگ  دیصورت آفتاب باشما به   ها،نه یدر س   دیایب

جهان    نیبه ا  میتاب م   میصورت حضور ناظر دارکه ما به   تابد ما م  لۀیوسما دائماً. خداوند به   م یچون آفتاب هست

  :  دین یبب ی بعد تیذهنمان. پس ب ای

  آفتاب  یآسماِن حق بتاب، ا ز
  آسمان را برشن   اخترانِ

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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از آسمان    رون،یب  دیدیبالفاصله از ذهن پر  د،یشما مرکز را که عدم کرد  عنیآفتاب»،    یآسمانِ حق بتاب، ا  «ز

دار چ  د،یتاب م   دیبازشده  م   یز یچه  همان  د؟ینیب را  را،  م  ها دگی اختران  «اخترانِ    هانیا  د یگو را.  بشن،  را 

  آسمان را برشن». 

  آفتاب  یآسماِن حق بتاب، ا ز
  آسمان را برشن   اخترانِ

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ریواضح است د کامالو شما م . دیدان  :  

  ذَره نهان  ی در  یآفتاب
  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان

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

آفتاب  اگر فضا را باز کن  مینام ذهن نهان شدکوچ به   یجا  یکه در    میهست  یپس ما  را    ها دگیهمان  می و 

ا  دیدان و م  م ی کن ذره طلوع م  ن یصورت آفتاب از ابه  دفعه ی   م،ی را بشن   هان یو ا  م یبشناس آفتاب    نیاندازۀ 

  :  تیب نیا طورن ی. و هم میکار آمد نیا یما. برا  عنیاست،  تینهایب

  آفتاب  یآسماِن حق بتاب، ا ز
  آسمان را برشن  اخترانِ

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د؟ یشو شده، چه ماز آسمان گشوده   د،یشما، چشم شما عدم باشد و از آسمان حق بتاب  دۀیکه اگر د  دیدان م  شما

 ت یب  کند کامال کامل م  یبعد  تیب  نیهم  ی. برارسد م  غامیلحظه به او پ  نیاست که ا  کس  دان»ب ی. «غدانب یغ

  را.   قبل

  خلق را یِهانهیکن س دانبیغ
  را برشن   دانبیع یِهانهیس

    )٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که    مثل وح  دیگو به شما م   زندگ   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  لحظه که مرکز عدم است    نیا  عن یکن»    دانب ی«غ

  . دیبن  دیبا یچه فکر  د،یبن  دیبا یچه کار 
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  خلق را یِهانهیکن س دانبیغ
  را برشن  دان بیع یِهانهیس 

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

دارد، در مرکزش    ذهنکه من   است. کس بیع  ی  ی. هر دردذهن)](افسانه من  ٩[شل  است  ب یع  ی  دگیهمان هر

دارد؟ همان ا   جسم  یدارد،    دگیچه  ا  بیع   ی  ن یدارد.  درد ممنجر   نیاست.    دن یمنجربه بد د  شود، به 

  .شود م

ع  یانه یس  عنی  دان»ب یع  نۀی«س  پس فقط  مشناسد م  بیکه  چه   . همان  شناسد؟ چه  شناسد م   دگیفقط   .

  .  روددرد م  یسودائماً به  شناسد که درد م یانه ی س ی. شناسد فقط درد م  شناسد؟  م

همان  کس ا  دگی که  همان   بیع  نیدارد، که  فقط  و  من  شناسد، م  دگ یاست    ی سو به   شناسد، م   ذهنفقط 

  را برشن».  دانب یع یِها نه ی: «س دیگو م ن یهم  ی . برارود م ذهنمن 

برا  نیببی است هم ع   بیاست. هم ع  بیع   ی  ذهناصال من   و من چه    بیع  د ییگو انسان. شما م  یاست، 

هم    سازد . هم خودش را م سازد م  ذهنمن   ، ذهن. منندیب دارم، درد م  ذهناست که من  نیمن ا  بیاست؟ ع

  د؟ یکن است. توجه م  بیع   یکه درد دارد، درد    . هرکسکند م  تیرا تقو  رانید  ذهن   یهامن   ن،یصورت قربه

که   دییگو دردشناس است، درددان هست. شما م  نیبنابرا کند، درد درست م شود م  دهیهمان دیآ م ذهنمن 

نه. نه من فقط    رود؟ م  یشاد   یسوبه  شناسد که درد م  درد، خب کس  دییگو م  شناسد؟ باشنده چه م  نیا

  . دانندهب یدردداننده، ع درددان هستم! درددان يعن  شناسم، درد م

خودشان    کهن یمثل ا  ند،یگو مردم را م   بیمدام ع  یاعده  ی   د،یقضاوت نکن  د یکه، فقط نگاه کن  دینگاه کن   شما 

.  ریتا باهم هستند دسه  نیا   م،یدرد دار  یادی مقدار ز  م،ی وس دارنام  ی  م،یپندار کمال دار  ی ندارند. ما    بیع

  . مییگو و م   میشناس همه را م  بیع  ورد،که از دست ما بتواند دربر ستین  کسچ یه ریاصال د مینشست

را م  یهاب یع  میدار  م؟یکن م   میدار  چار خودمان است. خب اگر   یهاب ی ع  مییگو . هرچه ممییگو خودمان 

  . دی بشن دیی ایرا شما ب  دانبیع  نۀی س نیاست، ا یطورنیا
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چار کن،   د یلحظه به شما بو  ن یا   عنی بند؟    دانبیشما را غ   نۀیشما را، س  خواهد که خداوند م  دیدانست م

شما فکر   قیاز طر زندگ  کهن یفَکان، افکر کردن براساس قضا و کن  نیا ،سب زندگ  نیبن. شما ا یچه فکر 

  بشن.   دیگو . موالنا مدیشد دانب یع د یرفت دیرا رها کرد نیکند، عمل کند، ا

  خلق را یِهانهیکن س دانبیغ
  را برشن   دانبیع یِهانهیس

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که اآلن در    ها دگیهمان  یی، با شناسا (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    ییشما با فضاگشا  بشند؟ خودِ  دیبا  کس  چه

. تو  شناس آمده؟ گفت تو با ذهنت کس م  یجور قبل گفت. گفت در آسمان اختران را بشن. و چه   یهاتیب

  .  رونیب ایتوهم ب  نیوجود ندارد، از ا از زندگ  ریدر جهان غ کس ،ی را ندار کس

سبب خواهد شد که تو از آسمانِ    نیچشمت، چشم عدم بذار. ا  یجا را عوض کن، او را بذار به   دتید  گفت

  ،  کن عمل نم  ، کن فکر نم   ها دگ یهمان  قیاز طر  کهنیا  ی که برا  یشو م   دانب یغ  ،ی. از آسمانِ حق بتاب یحق بتاب

  . نیب نم

  رساند  را هم م    معن  نیا  دانب یاست. ع  دانب یآدم ع  نیا  ند، ی درد بب  ای   دگ یبرحسب همان   ای   لهیوسبه   هرکس

  د ی. شما نباشود م نکشیع  یبیع یاست، هر لحظه  ب یذهنش پر از ع زندیر که مثل قنددان که در آن قند م

  . دیباش یطورنیا

 دانب یع   ایهستم    دانب یمن غ  دییخراب شده. فقط بو  تان که چرا زندگ  دید  دیاآلن خواه  د،یهست  یطور نیا  اگر

  ب یشما غ  د،یشناس م  بی شما فقط ع  . يعنرید  دیجواب خودتان را داد  د،یهست  دانب یع   دیدیهستم؟ اگر د

  . دیشناس نم

.  دی. دوباره مرکز را عدم کن دیبشو  داریب  د،ینیب م  بیبا ع   دیدیو هرموقع د  دیبشو  دانب یغ  دیتوان شما م  ول

باز کن را  عذرخواه.  دیدوباره فضا  برگرددیکن  دوباره  دوباره  ا  دی.  بفهم  نیبه  زمان مجاز   دیلحظه،  در    ی که 

  یی های دار یب  هان ی. خب ادی نیب م  بیع   ی   قیاز طر   کهنیا  ی برا  د، یهست   یجسم مجاز   ی که    دی . بفهمدیهست

  . دیخودتان به خودتان بده  دیاست که شما با

  هست  شیکه بر سر مر تو را ده ر چون
  کار بست  دیبا شیبر خو مرهمت

  ) ٣٠٣۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  اوست یرا دارو  شیکردن ر بیع
  ارحموست  یِشسته گشت، جا چون

  ) ٣٠٣٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مباش  منینبود، ا بتیهمان ع گر 
  فاش  ز یاز تو گردد ن بیآن ع بوک 

  ) ٣٠٣٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : زخم شی ر
  . دیرحم کن   : فعل امر به معنارحمو

  
  : ثیحد نیبه ا کند زخم. و اشاره م  عنی ش ی. ردیرحم کن   يعن ارحمو

  تُرحموا.»  «ارحموا

  تا بر شما رحم شود.»  د،یکن  «رحم

  ) ثی(حد

 ران یبه د  ؟ی . مرهم داریکار ببرمرهمت را به سر خودت به   دیتو با  ،یتا زخم دار در سرت ده   وقت   دیگو م  و

به سر خودت بمال،    دهدبه تو م   پمادت را که زندگ   نیرا درست نکن. ا  رانید  ن، یرا نب   رانید  ب ینگو، ع

  خودت را درمان کن.  یهاب یع

چون    د،یدار  ب یکه ع  دی واقعاً اقرار کن  د یمن است، اگر شما بتوان  بیاصطالح عزخم من به   نیا  د ییبو  کهن یا  و

  ی را دارو   شیکردن ر  بیتوست. «ع  یدارو  نیاقرار به ا  د،یدار  ذهنچون من   د،ینیب درد م   ای  دگ یبرحسب همان 

  . میشو شسته م صورتنیادر م،یدار  بیما ع  میکن ییاست که شناسا نیما ا ی اوست»، دارو

   ما که از جنس زندگ  ،ذهنباال و من   آورد را م  ذهنلحظه، من  نیکه مقاومت در مقابل اتفاق ا  مینیب ما م   اگر

را به ما تحم  م، یهست نم   کند م   لیرا به ما تحم   دشید  کند، م  لیخودش  ما شسته    نیا  میخواه  و  ناموس 

  م ی باال، ناموس داشته باش  میی ایب   ذهنمن   صورتبه   میمقاومت کن  عنی  م،ی کار را بن  نیا  میبشود، ما عادت کرد

اشتباه کردم، شسته شدم. شسته شدن،    دم، یدارم آهان فهم   ب یمن هزارتا ع  مییگو . اآلن م میو شسته نشو

شسته شدن    نیا  دانم؛ من م  م ییباال بو  م ییآ و پندار کمال نم  ذهنصورت من به   کهن یو ا  ییفضاگشا  عنی

  است.

  ش یاشتباه کرده، پا  دید  دفعه یکه شسته است،    . کس دیاصال؟ از خودتان سؤال کن  دیشو شسته م   شما

از دوستش معذرت   خواهد، از همسرش معذرت م   خواهد، اش معذرت م . از بچهخواهد معذرت م  ده،یلغز
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   یبار نرود،    ریکند و ز  انکار  کهنی. نه اخواهد از مردم معذرت م   خواهد، معذرت م   اشی از مشتر  خواهد، م

  رفع و رجوع کند، شسته نشود.   یجور

  کند  خداوند رحم م  عنیارحموست»،    یِ. «چون شسته گشت، جا دیناموس را بشن  دی. شما باگذارد  نم  ناموس

  . کنند  به او. مردم هم رحم م

  ب ی ع   کن تو نبود، فکر م   بیاگر ع  ،نیب م   بیصورت ع به   ،یریگ م  رادیا  رانیکه به د  یزیاگر آن چ   دیگو م

از تو هم فاش    بیع  نیکه ا  نی بب  یروز   یمباش، خاطرجمع مباش. باشد که    منیدارند، ا  رانید  ستیتو ن

  شد!

 ی روز   ی . مردم ظالم هستند،  هست  صی تو هم حر  شود ثابت م   یروز   ی هستند،    صیمردم حر   ییگو که م  تو

 د؟ یکن . توجه مییگو تو هم دروغ م  شود روز ثابت م   ی   ند،یگو م دروغ م. مردتو هم ظالم هست  شود ثابت م

خودت را    بیع  ی احتماال تو دار  ارد،را د  بیع  نیا  پرست است، فالنقدرت   پرست هستند، فالنمردم قدرت 

  به او.  کن منعکس م 

  است:  ثیحد نیا گفتم

  تُرحموا.»  «ارحموا

  تا بر شما رحم شود.»  د،یکن  «رحم

  ) ثی(حد

  . میعمل کن  دوارمی. امشود به ما هم رحم نم  م،ی کن ما رحم نم که

  بیع یِکن دو چشم را از مو پاک
  بیباغ و سروستانِ غ نیبب تا

  ) ١٩۴۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  باشد، بوستان   اریکه درختِ سرو بس  یی: جاسروستانِ
  

  . نی و درد حفظ کن، پاک کن تا باغ و سروستانِ خداوند را بب ها دگیهمان لۀیوسبه دنید یرا از مو  تیهاچشم 

. «پاک کن  مینیب . ما بد م باستی جهان ز  نیکه ا مینیب نم  م،ینیب و درد م دگ یهمان  قیعلت که از طر نیبه ا ما

را برشن.    ذهنمن   دیطرز د  دیگو برشن». درواقع م «   دیگو که غزل م  نیهم  عنی   ب»،یع   یِدو چشم را از مو

  به مرکزت.  اوریرا ب  گوهِر باق
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  ها دهیدرآ در د ،باق گوهِر
  را برشن  انیبستان، باق سنگ

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  مشخص است.  معنا

  دلِ سال اگر هست آن رموز  در
  سال را هنوز  ستی ن رمزدان

  ) ١٠۶۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هست و    دگی. اگر در مرکز سال هماندیتا شما توجه کن   کنم را مرتب تکرار م  نیمهم است، من ا  تیب  نیا

  د ی. شما خودتان را امتحان کن ستیخدا در مرکز سال ن   رمزدان   صورتن یدرا  ند،یب م  ذهنبرحسب رموز من 

  . تیب نیبا ا

است    ذهنلحظه که مال من   نیلحظه و اتفاق ا  نیدر مقابل اتفاق ا  دیکن شما مقاومت م  دینیب که اگر م   دینیب م

خدا را    شما رمزدان  صورتن یدرا  کند، م  لیتحم   کند، را به شما مسلط م  دشیشما را و طرز د  کند تصرف م

  . دیمرکز را عدم کن   دیاست که شما بتوان خدا موقع  . رمزدان دیدان نم

  : میرا داشت  تیب نیا و

  ان یکه جهان است پر از لول  شب
  ان یزند پردۀ شنگول  زُهره
  ) ٢١٠۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  سرودخوانِ کوچه   ،کول  ، : جمع لولانیلول
  شاداب، شوخ ، : جمع شنگول انیشنگول 

  
  غام یپ  قیاست، از طر   دانب یکه غ   یاده ی. دندیب م  بی ع   ذهندرست است. من   دِی عدم است، د  دِید  د،ید  نیا

   عنی در شب جهان  م، یهم هست ا یدن  نیشبِ ا م،یکه ما که در شب ذهن هست شودمتوجه م   کند، عمل م  یبیغ

  است. پر از لول انجه  نیا م، یجهان هست  نیدر ا م،یهنوز در تن هست یاریعنوان هش ما به 

  م، یما از جنس خدا هست   عنی.  رقصد م   زند، م   ق یاست که شاد است، سرودخوان است، موس  یاباشنده   » «لول

ها  هستند، همۀ انسان   است. تمام باشندگانِ عالم از جنس خدا هستند، همه لول  یخداوند هم از جنس شاد 
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  ی شاد  خواهد، م  یزیچ   یز یچ   ای  خواستن، از هرکس  ، ن یبدب  ،نیبب یع   ،ذهنغلط من   دِیهستند. د  بالقوه لول

  . میبودنمان را انکار کن سبب شده که ما لول دهد که ذهن نشان م  یزیخواستن از آن چ 

شاد باشند. شما    دیها باهمۀ انسان    عنی ها،  انسان   یبرا  زند م   یآهنگ شاد   شه یخداوند هم  دیگو درست م  دِید

  که حال! در ندیب م   صورت لولرا به   هاکه تمام انسان   دی نفر نشان بده   ی من،    به  د یانسان شاد نشان بده   ی

خداوند   کنند و فکر نم  نند یبنم   صورت لولرا به   رید  یهادرست است. چرا مردم انسان   دید  نیا  دیگو موالنا م

با   کهن یا  یکنند؟! برا  یشاد  شهیهم  دیبشوند، با  نیغم  دینبا  رند،یعزا ب  دیدائماً، نبا  زند م   یشاد   ق یموس

  را خدا به تو نداده.   نیرا بشن، ا نیا دیگو . غزل منند یب م ذهنمن  دِید

عاشق محاصره    یهاآدم   لۀیوسآن هم اگر به   ،جا بمان آن   قرار بود چند سال   ،یدرست کرد  ذهنمن   یآمد   تو

چه    ستیم ن معلو  خواهد،اش مهمه   می ساخت  یاباشنده   یکه.    شد نم  دردناک  نی ا  به   ذهناصال من   ،یشد م

 کسچ یه  فهمم، را من م  زیچکه همه   دیگو م   میساز م  بافت   ی.  خواهد چه م  ستی هم ن  اریهش  چیه   خواهد، م

  کنم،  من دارم آبادان م   دیگو م  کند اضافه م   ییاش درد و مسئله و کاراَفزا! بعد آن موقع همه فهمد نم  زیچچیه

  . رود بار نم ریز ، کنتو خراب م  ،کن که نه، تو درست نم  ییبواو  ! هرچه هم به کنم من دارم درست م 

. فقط  رید  د یگو را م  نیرا بشن، غزل ا  دید  نیموقت بوده، ا  نیبابا ا  دیگو ! مم؟ی چه است ما ساخت   نیا  آخر

است من    انیو آهنگ شنگول  زند که خداوند م   آهنگ  نیمن چرا با ا  دییشما بو  د،یرا عمل کن  تیب  ن یشما ا

   است من دارم؟ چه اشال   ید یچه د  نیا  آخر  خورم؟ اش عزا گرفتم، غصه مهمه   کنم، نم  یمن شاد   رقصم، نم

در من هست؟ موالنا دارد نشان    یز یچه چ  نم؟ یب خودم را نم  ی هاب یع  نم،یب مردم را م   بیع  همهن یدارم؟ چرا ا

  شما.  به دهد م

  خلق را یِهانهیکن س دانبیغ
  را برشن   دانبیع یِهانهیس

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

بفهمد،     یرا اگر    تیب  نی را برشن». اآلن ا  دانب یع  یِ هانه یخلق را» اآلن خواندم، «س  یِ هانه یکن س   دانب ی«غ

  ن یا لۀیوساگر ما به شود؟چه م  م،یرا همه را بشن هابی. اگر عدیبو خواهد بفهمد که بعدش چه م تواند م

چه   م،ین یاگر بب  دگیهمان  یبعد هم    ، دگیهمان  یهم    عدب  ، دگیهمان  یاآلن    م، ین یبب  ها دگیهمان  ها،ب یع

  خودش: دهد م  حیاست، دارد توض  نیدرست هم  یبعد تی «پرده». ب شود؟  درست م
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  پرده شده   نشانیاز ب بانشان
  هر نشان را برشن   ،نشانیب

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

باشند،    دانبیاش عباشد که همه   ییهانه ی را برشن»، اگر س  دانب یع  یِهانه ی«س  گفت باال که م   تی ب  مینیبب  پس

را    تییخدا عنی  کند، «نشان» درست م  دنید  بیهر لحظه با ع  کند؟ چه درست م ند،یب م بیع  ب،یع  ب،یع

که خداوند است، آن را   نشان»ی آن موقع «ب عد. بذهنصورتِ منبانشان» به« میشو . پس ما م کند دار م نشان

  . میرا پوشاند نشان»ی«بانشان»، «ب  میما شد ر،یشده د نی. اآلن همپوشاند م

چندتا نشان   دیگو نم  نی. «هر نشان را برشن»، ببنشانی انسان تو هم ب  یا   ،نشانی خدا تو ب  یا  »،نشانی«ب

  برشند؟ شما.  دیبا که نشان دارد برشن. چه کس یز یهرچرا برشن، 

  م ییگو . ما مدییاله، بفرماِ بسم  دیگو هر نشاِن من را برشن. او هم م  ،نشانیب  ایخدا  دییکردم، شما بو  عرض

من    ندۀیتو نما  ، کن   ییشناسا  د ینه، تو با  دیگو ! ممی تماشا کن  م یست یما با  د یکار کن  دیخواه  شما م  م یفکر کرد

  انسان! یا  نشانیب ، کن نورِ من کار م لۀیسوتو به  کنم، نورِ تو کار م لۀیوسمن به   ،هست

 د یآ که م   دگی صورت اَختر، همانبه  نیب . هر نشان که در ذهن ممیمرکز را عدم کرد  م،ی کن کار م  میدار  اآلن

  هستند، همه را برشن، خُرد کن.  بی تو ع  یتمام دردها  ، نیبدرد م  ، نیب م  بیمرکزت ع

تصرف کرد ما را. نشده حالتان خوب   عن یچه؟    عن ی  ن،ییپا  دیآ ما م  یار ی هش  د،یآ درد م  ی  د ینیب م  شما 

  ی فکرها   ریدرآورد، شما د  ریتسخ   را به   تانینشست، تمام فکرها  تانیرو  اهی موج س  ی   دینیب م  دفعهیاست  

را برشن؟    نیکه آمد، ا  بی ع  نینشان که آمد، ا  نیا  »نشانی تو «ب  دییخودتان بو  شما به  دیتوان نم  د؟یکن بد م

  د؟ یده را انجام م   تانفه یمن است برشنم، وظ فۀیوظ

ب  «بانشان هم  نشانیاز  شده»،  م  نیپرده  نشان  است که  من   ٩[شل    ذهنمن   افسانۀ دهد، پرده  . ذهن)](افسانه 

  .(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  را برشن»   هر نشان ،نشانی«ب

  :م ی خوان م  شهیرا هم تیب نیا

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  (مقابل حدوث)   می قد  ، نگی ر ی: د قدَم
  

که از جنس عدم    دیبدان  د،ی از جنس خدا هست  د،یلحظه شما که از جنس قدَم هست  نیدادم. ا  حیقبال توض  رید

  شه یکه حالم چطور است؟ حالش هم   پرسد اگر از جنس عدم باشد، نم  انسان  چیندارد. ه  عدم چونگ   د،یهست

  است.  یاش شادندارد، عدم همه  خوب است. عدم که چونگ 

احت  ایخدا  دهی از خداوند پرس  تاحاال  کس ن  دیندار   یز یچ  به   اجی حال شما چطور است؟    د؟ یست یشما؟ بدهار 

نم  د،یندار  ی زیچ   یاغصه  را  او    سببیب  یِ نه! خداوند شاد  د؟یخواه  ما، کم ما  از جنسِ  اگر  ما هم  دارد. 

حالت    ندیانسان بوبه    ستیالزم ن  م،یخواه داشت. نشان نم  می خواه  سببیب  یِما هم شاد  م،یبشو  ارانهیهش

  چطور است. 

   خوب است وضعش؟ اوضاع مثال بررس  ها دگیچطور است؟ همان  ات دگیحال همان  عن یچطور است؟»    «حالت

وقت  م، یکن م است،  خوب  حالم  بله،  هستند؟  درب  همه خوب  پول  نم   اوردی آدم  بد  حالش  پول    شود که  که. 

  !ریدحالم خوب است  کند، را جمع م   ها دگیبله همان خرد، مستغّت م  آورد، درم

.  شود حالم دارد بهتر م  دی گو م  رود، م   ی بد  ی سوو به  کند دراصل حالش را بد م  کند،  دار ملحظه نشان   هر

ما    هم به  دید  نیاست. ا  ذهن من   دِید  نی! اشود؟ حالم دارد بهتر م  دیبدتر بشود، بو  آدم حالش ه  شود م

ساله  آدم ده   ی ! شما  شود حالمان دارد بهتر م  م یکنفکر م   شود،  روز حالمان بدتر مکرده که ما روزبه   لیتحم

  ی  حال کدام  دین یساله، ببآدم پنجاه  یرا هم با    سالهستیآدم ب  ی  د،یکن  سهیمقا   سالهستیآدم ب  یرا با  

  !شود حالش دارد بهتر م کرده فکر م حالش بدتر شده ول  ذهنروز در من بهبهتر است؟ روز 

  چون هستان شده   ست،ی جهانِ ن نیا
  جهانِ هست، بس پنهان شده   وآن

  ) ١٢٨٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی . آن «جهانِ هست» که از فضاگشادیآ م  نظرِ ما واقع است، به    موهوم  سازد،  که ذهن م  ست»یجهانِ ن  نی«ا

با    کهنیا  ی. چرا پنهان است؟ برامینیب شدن با خداوند، پنهان است، ما نم   ی  دهد ما نشان م  خودش را به 

  .ندیب ذهن فقط جسم را م دِید  م،ی نیبب  میخواه  ذهن م دید

  یی هاپرده دی انکارت برو ز
  در کارِ آن دلبر تو انکار  من

  ) ١٠۴٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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م  وقت ا  می کن انکار  م   یجوررا، چه   ییلحظه فضاگشا  نیدر  اهمه   م؟یکن انکار  خ  نیاش در    ز یچ   لیلحظه، 

  ن یبله! ا  دییاو بو  بله، به   د ییبو  دهد که ذهن نشان م  یز یدر مقابل چ  دیاست، شما مقاومت نکن   یاساده

که ذهن نشان    یز ینفوذ آن چ  ریرا از ز  ن خودتا  د، ییگو بله م    شما وقت   عنیاََلست» است.    «بله» همان «بل

  ی فضا   نیبله ا  ، ستیتو مهم ن  دییگو ندانسته م   ای نخواسته، دانسته    ا ی . درواقع خواسته  دیآور م   رون یب  دهد، م

  د یرو م  ییهاپرده   یبند. از انکارِ خدا با فضا دیکن خدا را انکار نم   د،یکن انکار نم   عنیشده مهم است.  گشوده

  . دیکار را نکن  نیخداوند ا  عن یو شما در کارِ آن دلبر، 

  : میرا خواند تیب نیا و

  پرده شده   نشانیاز ب بانشان
  هر نشان را برشن   ،نشانیب

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د، یبزن  دیتوان حدس م  رید  شود؟ چه م  د،یرا برشن  ها دگیتمام همان  عن ی  د،یاگر هر نشان را شما برشن  خُب

  : دیگو را م   ن ی. موالنا هم همدیآ وجود مبه   ها دگیهمان  دن ید  قیچون شب از طر  شود،  ! شب تمام م شود روز م 

  را  یمطلق کن شبِ تار  روزِ
  پاسبان را برشن   بارنامۀ

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  هادگ ی: فهرسِت بار، فهرستِ همانبارنامه
  

  م، یصورت نشان درآورده بودهرجا که خودمان را به    عنی  م، یهر نشان را شست   م؟ یچار کرد  می رفت  یی

درنتمیشست تار   جهی.  تبد  ِیشبِ  هش  به  لیذهن  خالص.  مطلق،  مطلق»،    یِ ار ی هش  عن یمطلق    یِار ی «روزِ 

از همان آزاد  ایشده  برگرفته  آن  که  ییهاها، همان نشان نشان   عنی  ها دگ یشده   دان ب یع  م،یدید ها مبرحسب 

  .میشد م

بند؟ شما. «بارنامۀ پاسبان را برشن» اگر شب، روز بشود ما   دیبا  را»، چه کس  ی مطلق کن شبِ تار  «روزِ

اش چه است؟ فهرست  است. بارنامه    ذهناست؟ پاسبان من   که. پاسبان چه کس  می ندار  اجی پاسبان احت  به  رید

  ما.  یها دگ یهمان 
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آبرو  ی ها دگی من همان  دیگو م   ذهنمن  را که  به  ها بستگ آن   تو به  ی تو  تو  دارد،     ها بستگآن   دارد، وجودِ 

  ق ی با خرسمان رف م،یدار یما خرس خوب  مییگو و ما هم م کنم دارد، دارم حفظ م ها بستگ تو به آن  خوشبخت

  ما.  میدار است که باالخره خرس را نگه م نی هم یبرا م،یشو م

  ی دید م  ها دگیهمان  ق یذهن را که از طر  ی نماند. روزِ مطلق کن شب تار  دگ یهمان   چ یه   عنیمطلق کن»،    «روزِ

مطلق هم شد، من د روزِ  روز شد،  بود. چون  احت   دگیهمان  ریو شب  ا  اجیندارم،  ندارم،  پاسبان هم    ن ی به 

   کند، پاسبان   ی دارنگه   خواهد را م  ی ز یچ  الزم ندارم، چه   ذهنمن   ریرفت اصال. د   ذهنمن   خواهد،  م   ذهنمن 

  کند؟ 

را حفظ کنم، شما پاره    هانی ا  دیمن الزم هستم، با  گفت پاسبان را که م   نیفهرست بار ا  عنی بارنامه    نیابنابر

  ی پاسبان، پاسبان آبرو  نی. اصال ا دیپاسبان دار  دیاشپاسبان را برشن». شما مطمئن ب  ۀدور، «بارنام  ندازیکن ب

  ی ز یپاسبان شما چه چ   نیما هست. شما بب   یها دگیما هم هست. پاسبان همان  یما هم هست. پاسبان دردها 

  بار.   ستیل عنی. بارنامه ستیشما چ ۀو بارنام کند حفظ م

چه    ر یبار نداشته باشد، د  ونی کام  رند، یبار را ب  ون ی. اگر از کامبرد بار م  ماند،م   ونی کام   یذهن مثل    نیا

بب   یز یچ را  بارتان  فهرست  هم  شما  ندارد.  بار  فهرست  ندارد،  بار  ببرد؟  بب بارنامه   د،ی نیرا  را  اگر  دین یتان   .

را شست بارنامه  ن  ر ید  ،ی   ی  دیتان  هم الزم  دار  ۀ باشد هم  ادمانی .  دیدارپاسبان  پاسبان  من میما     ذهن. 

 ها دگ یهمان   نی. اصال ایشو م   چارهیمن نباشم تو ب  کنم، من تو را دارم حفظ م  دیگو کرده، م   لیوجودش را تحم 

    ؟ ن یبب خواه م  یجور نباشد، من حفظ نکنم، شما چه 

است که   ییهانک یع هانیچه؟ ا  عنیعدم، عدم، عدم، عدم  ست؟یبرو بابا عدم چ د یگو عدم، م  مییگو او م به

 ،  نیب م  لتیه  ، نیب سوادت م  ،نیب م  تیآبرو  ، نیب مقامت م  ، نیبپولت م  قی از طر  ، زن ه چشمت متو ب

  ی ها نک ی ع  هانیا  ۀ. هم نیب م  تیدردها  ، نیب م  تیهاباور   ،نیب م   نتید  ، نیبم   تتیمل   ،نیب م   اتیی بایز

  تو است.  

   جمع   ذهنمن   ۀلیوسداده شده به تو به   یها نک ی ع  خواه ما. تو م   م یدار  جمع   یها نک ی ع  ی سر   ی  قیطر   از

من تو را خبردار   ،کن نم ت ی. من هرموقع شما قواعد جمع را رعاکنم را هم حفظ م هانیدور؟ من ا ینداز یرا ب

استخدام     خواه را م  کس  چه   ، کن  کاری ب  خواه  م. من را  یشو م   چاره یب  ؟  کن  کار یب   خواه . من را م کنم م

  . ردیگ اش مخنده  ست؟یخدا را، خدا چ   مییگو که تو را محافظت کند؟ م  کن
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پاسبان را برشن».    ۀ: «بارنام دیگو م  نی هم  یبرا  افتد، ما اتفاق م  یاست که هر روز برا  تیواقع  نیع  هانیا

  ست، یتان چکه بارنامه   دین یبب   دی. شما باذهن)](افسانه من   ٩[شل    دارد را نگه م  هان یچ نقطه   نیپس پاسبان ما هم 

 واشیواش ی ، (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  د  یو اگر شما مرکز را عدم کن  دیو بشن  دارد را نگه م یز یچ  پاسبان چه 

به پاسبان   ر یشما د شود،  روز م  . وقتشود روزِ مطلق م رد، یگ کار صورت م  نیکه ا  د ید د یجلو، خواه دیبرو

  . دیندار اجی احت

  خواهد  شب نگه دارد. شب را م  خواهد  شب را م  شهیهم   کهن یا  ی کرده، برا  لیپاسبان خودش را تحم  درواقع

تا    نی بب  ها دگیهمان  قیاز طر  دیبا  شهیکه تو هم   دیکند قدرتش را، بو  لیتحم  خواهد م  عن یشب نگه دارد،  

ندارد، شب    تیمسئول    لیپاسبان خ  ز . رومیخواه شب باشد، تا من هم باشم. اگر شب نباشد، پاسبان هم نم 

  باشد.   بود، ممن است اآلن پاسبان در روز هم کاربرد داشته   یطور ن یا  م ی. قددیایدارد که دزد ن  تیمسئول   لیخ

  آفتاب  یآفتاب  ز، یتبر  شمسِ
ن  شمعجان و شمعدان را برش  

  ) ٢٠١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

از، از   پس  دیاجازه بده دیو شما با  میکن طلوع م  دیصورت خورشصحبت، از مرکزِ ما، ما به  همهنیپس از ا اآلن

  د، ی آفتاب که شما باش  نینماند، شب هم تمام شد، ا  شدگتیهوهم   ر یرفتن پاسبان و پاره شدن بارنامه، د  نیب

  .  دیکن طلوع م دیدار

رفتن    نیپس از، از ب  د یکنطلوع م   د یشما از مرکزتان دار  ای خداوند    کهن یا   عنیآفتاب»،    یآفتاب  ز،یتبر  «شمسِ 

آفتاب است،   نی هم  دین یبآن ب  ۀ لیوسبه   دیبا  اندازد که نور م  یاست. آفتاب  نیواقعاً آفتاِب آفتاب هم   ها دگ یهمان 

  از مرکزتان.  دیکن طلوع م د،یزیخ خود شما که برم

که    که وقت  دیگو م    است، حت   ذهنشمع من   نی: «شمع جان و شمعدان را برشن». شمع جان هم دیگو م  بعد

مثل موالنا درست است که    ییهابسا آدم. چه میندار  اجی به شمعدان هم احت  م،یبه خداوند زنده کن  میطلوع کرد

  ی شمعدان را هم بشن، برا   نیا  ت یاهم  دیگو اند. متن بوده  ن یواقعاً جدا از ا  ول  کردند، م   تن زندگ  نیدر ا

  عن ی  م،یخواه نه شمع جان را م   م،یشو آفتاب زنده م  نیصورت اخداوند به  تیو ابد  تینهای ما به ب  وقت  کهنیا

  ما.   می خواه  را که آفتاب که درآمد که شمع نم  ذهنشمع من 
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تن    ن یا  عنیشمعدان بوده. تن    یتن، تن هم    نیبه ا  میمند بودکه هم عالقه   قدرن یکه ا  میشو متوجه م   بعد

ا  نیا  یبه بدن] برا  یشهباز   یآقا   ۀ[اشار طلوع کرد و در    از مرکز ما طلوع کند. وقت   زیشمس تبر   نیبوده که 

  م، یاو زنده شد  تیو ابد  تینها یلحظه به ب  نیدر ا  میصورت آفتاب آمدآسمان درون باز شد ما به آسمان خداوند،  

ا ا  ل یخ  کهن یمثل  به  امیندار  اجی بدن احت  ن یهم  نه  را خراب کن  میبخواه  کهن ی.  بهتر  م،یبدن  حالت    نیاتفاقاً 

  موقع است. بدن آن  ی دارنگه

  م ی صورت آفتاب باال آمدبه  جهیدرنت  م،ی، شست ذهن)](افسانه من  ٩[شل    میرا پاره کرد  فهرست بارنامه  نیما ا  پس

  . میهمه را شست داد . شمع جان و شمعدان را که ذهن نشان م (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  

  را ذره نمود  شیخو یآفتاب
  خود را برگشود   یِاندک، رو واندک 

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

  واش یواشی   م،یدر ذهن، خودمان را ذره کرده بود  میرفت  میآمد  م،یبود  یآفتاب  ی که ما    دیشو پس متوجه م  شما

  . میباال آمد م،یخودمان را گشاد  یرو

  ذَره نهان  ی در  یآفتاب
  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان

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

پنهان بود    یآفتاب  ی شما    ۀذر  نیکه در ا  دید  دی خواه  د،یپاک کن  ستیل  نیرا از ا  ها دگ یهمان   نیا  یی  اگر

  باال.  میجا آمداز آن  تینها ی صورت بذهن دهانش را باز کرد، ما به  نیهم  و ذره، 

  قبال:  میارا خوانده  تیسه ب نیا و

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
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  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 درگذرد، گذرنده. گذاره

  ا ی : دربحر 
  

مرکز عدم     که وقت  دید  دیخواه   د،یشما اجرا کن  میغزل را هم که خواند  نیا  ۀهم   د،ی اگر مرکز را عدم نگه دار  و

رو  حواستان  و شما  بس  ی است  است،  م   زندگ  واشیواش ی  د،یمواظب هست  اریخودتان  را جذب  و    کند شما 

  . انهی آش عن ی. عش دیشو بلند م  ها دگیهمان یِشما از رو  دفعهی

رو   دیدار  دیدید  اگر م   ها دگ یهمان  یاز  تشخ   دیشو بلند  ا  یرینور د  یکه    دیداد  صیو     ذهنمن   نیآمد و 

  ی دیصبح»، اگر د یدید. «چون بدیرا بش ذهنشمع من  نیندارد، ا یصورت شمع در مقابل آفتاب شما نور به

  ن ی ا  د،یشو م  دیدار  نندهیشما آفر  د،یآ م  یریعقل د   ی  ،ی رینور د  ی از مرکزت و    شود آفتاب دارد بلند م

  . دیرا بش  ذهنشمع من 

از د  یهاچشم   وقت  و آدم  د،ی شما  نفوذ کرد در  و  داز جنس عدم شد  آدم  دیدیها،  را بهکه  زندگ ها     صورت 

  ر یحق  ن،ییپا  آورد  و ارزش مردم را م  کند  و واقعاً انتقاد م  ندیب م  بیکه ع    ذهنمن  دنیشل د  نیا  د، ینیب م

  خاطر حقارت خودش است.به کند م

پ  ای مثل موالنا    ییهاانسان به انسان  دیهست   شرفتهیشما که  را  که آن آن   یچرا؟ برا  د،ینیب م   صورت زندگها 

را در     نور زندگ  دن، یرا د  ی ظاهر   ی هارا و تفاوت   بِد ذهن  یزها یچ  یجا و به   کند از مرکز عدم نفوذ م  نورتان 

  دهد،  را نشان م  ذهنکه اَدا و اَطواِر من   ذهنمن    یدر    عنیپوست»،    ن یاو در ع  ندیب . «مغزها م دینیب ها مآن

  . ندیب را، خدا را م  زندگ

  ی اقطره   یبقا طلوع کند. انسان مثل    دِیخورش  تواند است که از او م  یاذره   ی  هر انسان  ندیب موقع م  آن  بعد

مثل   ییها. پس آدمندیدر او بب تواند را م ییتای یفضا  ۀهم عنیبشود. «کل بحر»  تینهایب توانداست که م

طلوع کند و جاودانه بشود.    تواند آن شخص م   عنیبقا»    دِ ی«خورش.  دندید بقا را م   دِ یخورش  موالنا در هر انسان 

   ول   کند، م    زندگ  یو زمان مجاز    ذهندر من   عن ی  یمجاز   یپوست است، در فضا   نیدرست است که اآلن ع 

  بقا است. دِیخورش  یبالقوه 
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. ما  ندیب م در ما کل بحر را    م،یبقا در ما طلوع کند و اگر قطره هست  دیخورش   شودکه سبب م   دینیب موالنا م   و

  . میبشو تینهایب  عنیکل بحر  ۀاندازو به  ییگشالحاظ فضا به میتر بشوبزرگ واشیواش ی میتوان هم م

  : میخوان را مرتب م هیآ  نیا طورن یهم  و

  ربكَ حتَّ ياتيكَ الْيقين.»   «واعبدْ

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

  ) ٩٩ یۀ)، آ١۵حجر ( ۀسور م،ی(قرآن کر

فضا را باز    شهیهم  عنیآمده،    اتیاب  نیا  ری«پروردگارت را پرستش کن» که ز  عنیمرگ تو در رسد.    ای  نیقی  عنی

  ، یکار را بن تا واقعاً از جنس او بشو   نیا  قدرنیجسم. ا  یجا کن، مرکزت را عدم کن و خداوند را پرستش کن به 

به    صورت نیدرا  یزنده شد   فقط، به زندگ   ید یرا د  زندگ   فقط و وقت  ن یرا بب   گذاره بشود، زندگ  تیهاچشم 

 داده   حیطور واضح در غزل توضنظرم بهبه  ریهم هست. د  ذهنمرگ من   نیهم   نیقی   نی. ایکرد  دایدست پ  نیقی

  شد.

  ✨✨✨پایان بخش دوم  ✨✨✨
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خدا را امتحان    دیانسان نبا  کهنیکه موالنا پس از مطرح کردن ا  میرا خواند  تیب  نیا  ٣٨٧  تیدفتر چهارم، ب  در

  . دیخواهد رس  تیب نیبه ا صورتن یکه اگر امتحان بند، درا حاتشیکند و توض

  زمان کت امتحان مطلوب شد  آن
  تو، پرخَروب شد  نید مسجدِ

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

  . کند م ران یآن را و دیبرو یی و مرتفع و خاردار است و در هر بنا    ابانیب  یاخَرنُوب که بوته   اهی: گ خَروب
  

است که ما که از جنس    نی کننده هست، اخراب   ار یخَروب بس اهی کننده و منظور از گخراب  ار ی بس  عنی  «خَروب»

  کاشته بشود.    دگ یهمان   ی  میکه ما هست ییدر آن فضا م،یهست تی نهایاز جنس ب می خدا هست

جا را خراب خواهد کرد. رشد کند، آن   نیما ا  درون  ی«خَروب» است و اگر در مسجد فضا   اهی گ  نیهم   دگ یهمان 

شرف که    اهیجا  نیکه ما از ا  میی گو م  مییآ ما م   بود که  نیطور ساده اباشد امتحان کردِن خدا به  ادتانیو اگر  

  م، یکرد خداوند فکر م   لۀیوسمرکزِ ما عدم بود به   میکه بود  االبه ذهن، و در آن ب  نییپا  میفت یبودن با خداست ب  ی

افتادمیکرد عمل م  االن که  از    عن ی  ها دگی و برحسب همان   میکن م  ذهن   یساز ذهن و سبب   می.     یگذشتن 

و    ابا آن «قض   ها، دگ یفکر، فکرِ همان   نیا  م،یکن فکر م  ر،ید  دگیبه همان  دگ یهمان  ی از    دنیو د  دگ یهمان 

  . دیایدرب جور   کند، را اداره م ز یچفَکان» و عقل خردِ کل که همه کن 

است،    ها دگیخواستن همان  یاش هم از رو که همه   کنمو اگر من خدا را امتحان م   د،یمعجره کن شما    که   مییگو م

با طرز فکرِ خداوند جور درآمد، خداوند وجود دارد و    خواهم م   دگی موجب آن همانطرز فکرِ من که به  نیاگر ا

با من مخالف است،    ا یارد  من را دوست ند  ا یوجود ندارد    ا نه خد  ای که اصال    امدیمن را دوست دارد، اگر جور درن

  باطل است. ذهنو من  ها  دگیفکر کردن برحسب همان کهن ی. غافل از اکندمن را خراب م  یدارد کارها 

  لۀ یوسبه   کردن  و از فکر   میکن  ییفضاگشا  دی. بامیعدم فکر کن  با مرکز   م یدوباره برگرد  دیبا  ن ییپا  م یاگر افتاد  ما

  . زیهم بربه را   زندگسب   نیشن»، ا«بر  ایدرشن  گفت امروز م ،ذهنمن 

  ها ن یا  میپاسبان گذاشت  م،ی جا بارنامه درست کردو آن   م ی درست کرد  و پارک ذهن   م» ی خواه ما مرتب «م  کهنیا

 زها یچ   می خواه پارک م  نیغلط است و مرتب هم به ا   نی ا  کند، ما را اداره م  پاسبان زندگ   م،یکن را محافظت م

اصطالح با ذهن به   یساز سبب  میخواه  و ما م  ردیگ ذهن صورت م  یساز موجبِ سبب به  نیاو    میرا اضافه کن 

  . دیایجور درب   خرد زندگ
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 ن یما کار کند. ا ذهن  یهاکه عقل کل را بذارد کنار، مطابق عقل من  می خواه ما از خداوند م ریعبارت دبه 

کار    نیکار، از ا  نیا  اگر کس  ست،یطرز فکر درست ن  نی حالش! ابه   یامتحان خداوند است اگر رفوزه بشود، وا 

  شده.  وب»«خَر  اهیپر از گ  نشیمسجد د بداند که  دیبا د،یای خوشش ب

داد.    حیما توض  یبرا  مان»،ی از سل   شیو خَروب و عزم کردنِ داود را پ  مسجدِ اَقْص  ۀموالنا «قص   ت،یب  نیپس از ا

  .  تانیبرا خوانم  قسمت، دوباره م  نیا تِیخاطر اهمبه

مسجدِ اَقْص  ۀ «قص  وب و عزم کردنِ داود علالمه یو خَرالم،ه یعل  مانی از سل شیپ السآن مسجد»  یِبر بنا  الس  

خودش ساخته.    یبرا  خانه   یمثل ما اشتباه کرده اول    بوده ول  غمبریکه داود گرچه که پ  دیگو قسمت م  نیا

امروز    هست که   خانه در دِل ما   نیعشق ا  است. ول  ذهن من   ن یکه هم  میخودمان ساخت   ی خانه برا  ی ما هم  

  خانه را «برشن».  نی«برشن» ا گفت م

شروع به ساخت    شود، عرصه به او تنگ نم  رید  کهنی مثل ما مثل ا  کند، م   انیموالنا دارد ب  که   یطور آن   داود

  .  کند نم »«مسجدِ اَقص 

مسجد در درون ما ساخته    نیا  که نیاجازه دادن ا  ای  جادیا  نیهم  عنیدور هست    به معن   اقص   ،اقص  مسجد

  است.   مسجد اقص نیباز در درون ما، ا تینهایب ی فضا ن یهم عنیبشود 

اول خانه ساخته.    نیهم  ینبود برا  اش که مقصود اصل  دیآنظر مرا به  نیا  دهد،که شعر نشان م  طورن یهم  داود

  . دیرا بو  غمبرانیداستان پ خواهد م کهنیا نه  میری ب ادی یز یچ  ی ما   دیگوما هم، حاال موالنا داود را م 

عشق   میکن که م  هم. اقدام  م یکن نم  اقدام   هانیعرصه تنگ نشود ا  م،یکه ما هم تا مجبور نشو  د یبو  خواهد م

به زبان شعرِ امروز خرس    مانَد،  «بارنامه» م  مانَد،. «پاسبان» مرود از دلمان نم  مان ذهنمن   عنی  خانۀ قبل 

مردم به خرس ما    مییگو باشد، محافظت کند از ما. ما م م یخواه منتها خرِس خوب م   م،ینگه دار م یخواه را م 

  . میدار یخوب   ذهنمن  عن ی میدار یخرس خوب   کنند، حسادت م 

ما هم    نیگو بوگفت   ن یکه ا  رد یگ خداوند و داود صورت م  نی ب  ییگوواولش گفت   دینیب قصه م   نیدر ا  هرحالبه

  ن ی قی  دیگو م  برد کار م را به  قنۇا» یکلمۀ «اَ  به بعد که   ییجا  یو بعد موالنا از    ردیگ صورت م   ناًیبا خداوند ع 

هست.    ذهنمن   لۀیوسبه   از ساختن مسجد اقص  رین حالت غیکه ا  دهد م  حیرا توض  یریحالت د  ی  د،ی کن

    د؟یکن متوجه  
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  ست، ین  مهم  زیچ  ساختن مسجدِ درون  کهنیشده، و اگشوده  یفضا  گاه   ذهنمن   گاه   ای  ، ذهنبا من   هرحالبه

  م، ییآ چهار ماه مبعد از سه   میرو بعد م  جا، ن یا  م یگذارچندتا آجر م   مییآ حاال م   م،ی کن اقدام م  ختهیو گر  ته جس

  ساخت.  شود نم   مسجد اقص  یطورنیا

  ن یترمقصود ما باشد، مهم   نی اول  د یبا  نیهست که ا  درون  عیوس  اریشدۀ بسگشوده   یعرض کردم فضا   اقص  مسجد

  کارها باشد.  نیاز ا  ی کهن یکار ما باشد، نه ا

  :دیگو پس دارد م  

  به تنگ  یدرآمد عزم داود چون
  به سنگ  بسازد مسجدِ اَقْص که

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

  بخوان  نیکردش حق که ترِک ا وح
  مان  نیا د یایز دستت برن که

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

  نیما آنکه تو ا ِری در تقد ستین
  ن یگز  یا ی برآر اَقْص  مسجدِ

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

   مصمم شد ول  عنیبه تنگ»    یشد، «عزم داود  عرصه تنگ   وقت  گرفت اما   میاست که داود تصم   نیا  اش معن

  ی   م،ی را ادامه بده   ذهنمن  میتوان شده، نم   رید  رید  مینیب م   ای  دیآ درد م   یمثل ما که فشارها  کهن یمثل ا

  دارد.  یطور آن   یرنگ و بو

با    شود، به سنگ ساخته نم    بسازد. مسجد اقص  خواست م  سنگ   را به   که مسجد اقص   د یگو م  ن یهم  یبرا

ساخته بشود،     تا مسجدِ دورن   فضا را باز کن  دیمرتب با  عن ی  بارد از آن نور م   که  شود ساخته م  ییهاسنگ 

  به داوود.راجع  مینکن  اوتقض داشت. حاال ما   ذهن یهامند به فرم هنوز عالقه  اما او 

مسجد    عن ینرو    کار   ن یکرد که دنبال ا  موالنا است. خداوند به او وح  مثالِ  نیا  هم نوشته، ول  یکتاب خوب  داوود

  .دیآ مان از دست تو برنم نیساختن ا  کهنیا ی را نساز برا 

  . میبساز م یخواه م  ذهنهم با من  بسازد و ما  خواست م  ذهنبا من  کهن یهم  ی برا د؟یآ برنم چرا
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  . م یندار یکار  کرده ما  ی حاال داود هر کار  م،ی ریب ادی ما  خواهد م  هات یب نیموالنا از ا 

خداوند زنده    تینهایشما به ب  کهن یدرون، ا  یفضا   عنی  است که مسجد اقص  نیا   دیریگ م  ادی که    یز یچ  شما

گاه فقط  گه  شود، نم  یبا ذهن بساز    بخواه  و اگر  شود ساخته نم  ند، یب که ذهن م ی زیبا سنگ، چ   نیا  دیبشو

  . شود نم ،اش ب ها دگیهمان ،باش  ذهن  یزها ی دنبال چ شتر یب ، کن  ییفضاگشا

  . یمسجد را بساز  نیا تو  که  دهد اجازه نم قانونِ ما  کن که تو کار م  یطور نیکه ا دیگو م

  نیما آنکه تو ا ِری در تقد ستین
  ن یگز  یا ی برآر اَقْص  مسجدِ

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

آن شخص، آن شخصِ عنود خدا را   طور که همان   است، ول   ده یبرگز   هر انسان  ، هست  ده یدرست است که برگز 

  . شود ذهن ساخته نم یساز با سبب  مسجد اقص  کرد، م  شیآزما

  یی جا  ی  د،یباز کن  قدرنیفضا را ا  دیشدۀ دورن است. شما باگشوده   یفضا   نیا  هم عرض کردم  اقص  مسجد

باال،   دیآ م  ای  رونیب جهد از ذره م  د یخورش  نیکه در غزل هم گفت ا شود، م تینها یب شود باز م  قدرنیا رید

  :دهد م  حیحاال خودش توض  ، باال ول دیآ اندک اندک م

  راز  یِدانا یا ستی: جرمم چگفت
  که مسجد را مساز؟  ییمرا گو که

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

  ی اها کردهتو خون ،جرم ی: بگفت
  ی امظلومان به گردن برده خونِ

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

  شمار یب  ز آوازِ تو خلق  که
  بدادند و شدند آن را شار  جان

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

م   پس م   پرسد داود  هم  دانا   ا یخدا  میپرسما  نبا  ریتقص  ، راز هست  یکه  ما  را    دیما چه هست؟ چرا  مسجد 

گردنت است،    و خون مظلومان به   یاخته یها را رخون آن   بنند تو    مردم جرم  کهن یبدون ا  دیگو م   م؟ یبساز

  را از دست دادند.   انانسان شار شدند و جانش یاد یاز آوازِ تو تعداد ز کهن یخاطر ابه
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با آواز ما، با حرف زدن ما،   م،یدار  ذهنما که من  ان یبا ب  ای که آ می نیبب. ما  آورد ما م ی را برا ح یتوض ن یا موالنا

  ق ی را تشو  ذهن  یهامن   میکن م   زندگ   م یرو ما راه م  ایآ  ؟ذهنرفتند در من   نیصورت قربه   یشماریمردم ب

  م؟ یساز م  ذهنمن   شتریب م؟ یکن م

 پرد  م   یروز    ی که واقعاً فضاگشا باشد،    خواندم، آخر غزل گفت که هرکس  کهنیقبل از ا  تیکه در سه ب   گفت

  د ی در ذره خورش  ند، یب را م  ای در قطره در  ند، یب را م  و در ذره زندگ  شود و چشمانش نافذ م   ها دگ یهمان   ی از رو

  . ندیب را م

   صورت زندگ ها را بهشما انسان   د؟ینیب را م  دیها خورش ذره جهان با آوازتان در    نیدر ا  نیصورت قرشما به   خب

  د؟ یهست دانب یع ا ی دیهست دانب یاصطالح غزل غبه  د؟ینیب م ب ینه ع ا ی دینیب م

 د یتوان مسجد نم   د،یکن کار را م  نی. اگر ادیکش به ذهن م  دیبر آدم را م  یاد یتعداد ز  د،یهست  دانبیع  اگر

  .  دیتوان م  د،یهست دانب یلحظه، غبهلحظه  دیکن م  ییفضاگشا. اگر دیبساز

 د،یآ م   شی که اآلن هم در مورد داوود باز هم دارد پ  دی خواسته به ما بو  راًیکه موالنا اخ   یی زهایاز آن چ   ی

 حاً یتلو  که حالقدرت تو بودم در   رِیمن دستم بسته بود، در ز  دیگو که من کردم. م   کند داوود به جرمش اقرار نم

  :دیگو . میبود ات ذهنبله من   ،ی نفوذ خداوند نبود  ریکه نه تو ز  دیبو خواهد موالنا م

  ست بر آوازِ تورفته  بس خون
  پردازِ تو خوبِ جان یِصدا بر 

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

  : مغلوبِ تو بودم، مستِ تو گفت
  من بربسته بود از دستِ تو دستِ
  ) ٣٩۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ستان : جان پردازجان
  

. اآلن  میحضرت آدم گفت ما به خودمان ستم کرد  دیگو م  رید  یکه جاها   دهد اشال ما را نشان م  تیب  نیا

 ، ینبود   که تو مست زندگ   دهد م   حیمن مست تو بودم و موالنا توض  ست،یمن ن  ریتقص  دیگو داوود هم م   جانیا

  . یمست خدا نبود 
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  رنده یگتو جان   یصدا  نیتو بود و ا  انی تو بود، ب  یصدا  قی از طر  نیشده و ا  ختهیر  یادیبر آواز تو خون ز   دیگو م  حاال

  که من مغلوب تو بودم.  دهد جواب م شانی و ا  ستیاست، مثبت ن منف جانیپرداز در ااست، جان 

   ذهنمغلوب من   د،یکن مقاومت م  د،ینیب لحظه را م  نی لحظه شما اتفاق ا  نیاگر در ا  کنم از شما سؤال م   من

شما مغلوب    د،یلحظه و فضا را باز کن   نیبه اتفاق ا  دییبله بو  د،یاگر مقاومت نکن  ؟مغلوب زندگ   ای  دیهست

  . دیهست نذهمغلوب من   دیرا ببند و فضا دی. اگر مقاومت کندیخداوند هست 

انسان دیکه مغلوب خداوند هست  دیذهنتان ممن است فکر کن   در جهان را خراب    کنند، م  زه یکه ست  ییها. 

  خودشان هستند.  زۀیهستند. مغلوب ست  شان ذهنمغلوب خداوند هستند. مغلوب من   کنند فکر م کنند م

از قدرتِ    عنیمغلوب تو بودم» در تصرف تو بودم، مست تو بودم. «دست من بربسته بود از دستِ تو»    «گفت

منتها استداللش    کند نه و خودش استدالل م  دیگو خداوند م  ای  که زندگ   دینیب قدرتِ تو بودم. م  ریتو، من ز

فضا را باز کند،    ناًیع  کهنیا  ی جا به   آورد، م  لیخداوند از ذهن دل  ی. برازند المثل مضرب   آورد، را از ذهن م

  . آورد م ذهن  لیبشود، دل لیبه او تبد

  . رهیو غ  میو عبادت کرد م یبود میکه تسل  مییبعد بو م، یکه با ذهنمان مغلطه نکن   میمهم هستند ما بدان هانیا

  که هر مغلوبِ شَه مرحوم بود؟ نه
  کالْـمعدُوم بود؟ که اَلْـمغْلُوب   نَه

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

که هر که مغلوب    نستیو مر نه ا  رد؟یگ شود مورد رحمت قرار م  قتیکه هر که مقهوِر شاه حق   نستینه ا  «مر

  معدوم شده است؟»   ییشود گو

  . ردیکه مورِد رحمت و شفقت قرار گ  : کسمرحوم
  

المثل  ضرب   نیا  ا یشما خدا  رد؟یمورد رحمت او قرار ب  د یکه مغلوب شه باشد، نبا  کسهر   دیگو . مدیگو م  داوود

  د؟ یگو معدوم است؟ من که مغلوب بودم پس معدوم بودم. درست است؟ درست م   هی که مغلوب شب   دیاده یرا نشن

  . دیی گو غلط م  د،ییرا بو  نی! اگر شما هم همدیگو غلط م 

لحظه، دوباره    ن یمانده در ا  د، یعمال فضا باز کن   دی. بادیاوری خداوند ب  ا ی   زندگ  ی برا  استدالل ذهن   دیتوان نم   شما 

که     تی وضع  دهد، که ذهنتان نشان م    لحظه اتفاق  نیاست، که در ا  د یکل  کهن یا  یرا برا  نیا  میگو من مرتب م 

  ؟ ییفضاگشا ا یآن مهم است  د،یکن  مقاومت د،یقضاوت کن دیاشما عادت کرده  دهد، ذهن نشان م 
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 ل یدل  یشما    شودبله. م  د؟ یکه مغلوب خدا هست  دیفکر کن   د،یبشو  تیوضع  یشما مغلوب    شود م   ایآ 

  ر، یبود د  نی. غزل هممیهست  ذهنمان مغلوب من ! ما همۀ رید  دی کار؟ چون شما مغلوب  ن یا  یبرا  دیاوریب  ذهن

  «برشن».  گفت م

بشود    لیعمال تبد  ریبشند، د  «برشن» اگر کس   خودت که جنس خدا هست   ی را رو   ذهنمن   تصرف  نیا

  .  اوردی خداوند ب یالمثل براندارد که ضرب  لزوم

که    کند مغلوب شه است و استدالل م کرد که داوود مغلوب ذهنش بود فکر م دیگو موالنا م  دیآ نظر مبه پس

  نیمن نکشتم. ا  تو کشت  عن یها را هم کشتم، خُب مست تو بودم که تو غلبه،  ن مورد رحمت تو باشم. آ  د یمن با

  درست است؟ خداوند کشته؟ 

کلمۀ    یبعد   تیدر ب  جا نیا   نیهم   یخداوند کشته؟ نه. نه برا  کشند را م  رید  یهاکه انسان   ییهاانسان   همۀ

به من وصل بشو، از جنس من بشو   عنیکن  دایپ نیقیکن.   دایپ نیقیبرو  عنی قنُوا»ی. «اَبرد کار م را به  قنُوا»ی«اَ

باش، مواظب باش،    ار یهش  عن یکن،    زیپره   کند، م   یادآور یرا به ما    وا» اوقات  «اتَقّ   گاه  قنُوا» ی«اَ  ن یدوباره. ا

  تو؟  ییگو چه م 

  لحظه از جنس من شدن.  نیدر ا ناًیع ی جابعد به کن م  استدالل ذهن ، زن ذهنت حرف م با

  کو  ستمغلوب، معدوم  نی: اگفت
  قنُوای معدوم، اَ ست یبه نسبت ن جز 

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

معدوم    ،یاما هر مغلوب  ،یحق به داود(ع) جواب فرمود: درست است که تو مغلوب و مقهور من بود  «حضرت

  .»» دی کن دایپ نیقی. «ستیمطلق ن

  . دیکن دایپ ن یق ی: قنُوایاَ
  

نسبت معدوم  است که او به   معدوم  نیا  ،ی که تو مغلوب بود  یجور ن یکه ا  دیگوخداوند به او م   دیگو م  پس

وجود داشته   ذهنهنوز من   ول  ،ی تر کردکوچ  ،ی تر کردرا کوچ   ات ذهندرست است که تو من   عنیاست. 

  است. هم م تیب نی کن و ا دایپ نیقیکن. برو  دایپ نیق یبوده، برو  تت یمن  ای

را   اش ذهنداشته باشد، من   نیقیکه واقعاً     کس  که   دهد م  حیو توض  شود به بعد لحن موالنا عوض م  جانیا  از

  من چاره نداشتم.    دیگو داوود م جا ن یا عن یاست؟  یجور صفر کند، به وحدت برسد چه 
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دارد،    اری اخت  ست،یخدا وصل باشد، از جنس خدا باشد چاره دارد، مضطر ن  که به   نه، کس  دیگو م   نییپا  در

  د یفکر کن  دینباش   ذهننشان بدهد که شما مغلوب من   خواهد خداوند است. موالنا م   اریاخت   ارشی منتها اخت

  متداول است.  اریبس  نیو ا دیمغلوب خدا هست 

  م یتوان مهم است، ما م   اریها بسقسمت  نیا  تِیهر ب  عن یخدا گفته ظلم کن.    کندفکر م   کند، که ظلم م   کس

«اَمیریب  ادی پس   .نُوا»یعنی  ق  هم  دیکن   دایپ  نیقی ا  طورنی و  ا  هیآ  نیو  م  جا نیبه  که    دیگو م  خورد،هم 

  تو دررسد.»  نیقی«پروردگارت را پرستش کن تا 

  ربكَ حتَّ ياتيكَ الْيقين.»   واعبدْ«

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

  ) ٩٩ ۀی)، آ١۵سورۀ حجر( م،ی(قرآن کر

   ذهن  نی قینه    واقع  نیقیبرسد.    واقع  نیقیکه    میو مرکزمان را عدم بن  میکن  ییفضاگشا  قدرن یا  دیما با  عنی

  ق ی کنار و از طر  یرا بذار   ذهنمن  نشیعدم بشود و ب  د یدوباره، مرکزت با  یاز جنس او بشو  دیتو با  عنیست،  ا

  . با او استدالل کن  کهن ینه ا نی خداوند بب ایعدم 

و    نییپا  ندازیگفت که تو خودت را ب  امتحان کردن خداوند هم که آن عنود به مرتض   ایکردن    شیقسمت آزما  آن

انسان    . با برهان ذهناوری بود که برو ذهن برهان ب  نی . منظورش ابرهان داشته باش   دیتو با  که  گفت جا مآن

  .رسد نم  نیقیبه 

 ام، ده یرس   ن یقیو شما را متقاعد کنم که من به   میالمثل به تو بومن چندتا ضرب   نی که تو بنش   م ییبو  شود نم

 آن که در غزل   یهانک یو ع  ذهنو شسته شدن من   ذهن است که مرگ من   نیهم  ی. براشود نم  یطورنینه ا

  عدم.  لۀیوسبه دنید واشیواش ی عن ی م، یخواند

با    ی دارنگه    کهنینه ا  د،یبه او زنده بشو   ناًیشما ع   عنی  نی قی.  رساند م   ن یقیعدم انسان را به    لۀ یوسبه  دنید

هم    تیسه ب  نی. بله اذهنمن   عنی  ،کن که در ذهن م   . هر استدالل را و استدالل کن   نیق ی  ذهنت تجسم کن

  : خورد م  جان یدوباره به ا

  خدا افراشتن؟ میتعظ ستیچ
  داشتن را خوار و خاک  شتنیخو

  ) ٣٠٠٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  خدا آموختن؟   دِیتوح ستیچ
  واحد سوختن  شِیرا پ  شتنیخو

  ) ٣٠٠٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  چو روز   یکه بفْروز خواه هم  گر 
  همچون شبِ خود را بسوز   هست

  ) ٣٠١٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بردن  ی: بزرگداشت، به عظمتِ خداوند پمیتعظ 
  

خودمان، رفتارمان، هم    انی حرفمان، ب. ما با  ای ب  رونیاز ذهنت ب  عنی  کند را به ما م  هیتوص  نیدارد ا  درواقع

  .  میکشبه ذهن م  عن ی م،یکش م  ی. به نابود میکش م  یها را به نابود خودمان را، هم انسان 

بروند به حضور،    د یکن م  قی تشو  د،یکن م  هیتوص   شتریمردم را ب  دیرو که همچون در روز راه م  دیبدان  د یبا  شما 

صورت  به   دیکن م  قیتشو  د؟یآور را باال م   شان ذهنمردم را، من  د یکن م   نه عصبان  ا یزنده بشوند؟     به زندگ

  ؟  یبسازند؟ کدام  یبزرگتر ذهنمن  ن،یقر

  د یفَکان»، پس مرکزتان بانظر او باشد با «قضا و کن  ریتمام امور شما ز  عنیخداوند،     درک بزرگ  نیبنابرا  پس

   که اوست که زندگ   دیکن عظمت خداوند را درک م  عنی  د،یدار عدم نگه م   شهیعدم باشد. اگر شما مرکز را هم

 دشید  تواند و نم  شند م  و من ذهن   شود صفر م  ای  شود صفر م  ی نزد  ذهنمن  ن ی. بنابراکند شما را اداره م

مثل چادر   دیخدا را با  میتعظ  نیخدا افراشتن؟» ا  میتعظ  ستیکند. «چ  ل یرا به شما تحم  اش را و سب زندگ

  ا ی  دیاست و ما توح   ذهنمعادل کوچ کردن من   نیحاال هرچه و ا  د،یمثل پرچم افراشته کن  ای   دیافراشته بن

را،   اتده یتو د گفت م  گفت، طور که غزل مهمان  واش،یواش ی  عنیچه؟   عن یو آن   میاموزی ب د یرا هم با  ییتای

  اختران آسمان را بسوز.   نیدم کن از آسمان خدا بتاب و اچشمت را ع

  د یهم توح  ن ینماند. ا  ز یچچی خداوند سوختن، ه   ، ییتای   ش یخود را پ  یها دگ یهمان   ا ی   ذهنمن    عنی  شتن یخو

در انتخاب دخالت نکند    تان ذهنشما که من   یدرست است برا  خدا بزرگ است موقع   د ییگو است. پس شما م

  یی تایمن به   دییگو خود موالنا و شما م  دهد م  حیاآلن دارد توض  کهن یکما ا

   خواه و «گر هم  دیخداوند سوزانده باش  تایآن    شیرا پ   تانیها دگیرا و همان  تان ذهنمن   دیبا  عنی  معتقدم،

   ی که گفت «روزِ مطلق کن شبِ تار  ،ی مثل روز روشن بشو  م،یرا هم در غزل داشت  ن یچو روز» که ا  ی که بفْروز
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 ن ی ا  صورتن یدرا  ،یروز»، مثل روز روشن بشو  وچ  یکه بفروز  خواه  را، بارنامۀ پاسبان را برشن»، «گر هم

  مثل شبِ خودت را بسوزان.  ذهنمن 

  چ ی و ه  فهمد خدا را م   میکه تعظ  کن و کس  زیکن، پره  دایپ  نیقی  د،یآ قنُوا»م یمعدوم که از «اَ  نیبه اراجع   حاال

  کند. پس: دارد صحبت م ، را داده دست زندگ  ارشی از خودش ندارد، فقط اخت یار ی اخت

  رفت  شیمعدوم کو از خو نیچن نیا
  ها افتاد و زَفت هست نیبهتر 
  ) ٣٩٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  فناست به نسبت با صفاتِ حق   او
  در فنا او را بقاست  قتی حق  در

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

   من ذهن   ول  شود،تر مکوچ   ذهنبه مننه نسبت   ،ذهن به نسبت با صفاتِ حق فناست» نه با صفات من   «او

  .دارد را نگه م

  در فنا او را بقاست».  قتیحق  «در

  اوست ِری ارواح در تدب ۀجمل
  اوست ِریاَشباح هم در ت ۀجمل
  ) ۴٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

رفته،    ذهناز من   صورت نیکرده، از جنس خدا شده، مرکزش عدم شده، درا   دایپ  نیق یکه     معدوم  ن یچن  ی  پس

«هست» است و «زفت»    نی کرده، بهتر   دای درواقع بقا را در فنا پ   عنی «هست»    نیصفر شده، سوخته. و ا  ذهنمن 

  د ی کش  شود نم  عن ی  دهد، واکنش نشان نم    سادگ  نیبه ا  شود، است، کنده نم   دار شه یاست، بزرگ است، ر

  او اثر بذارد.  یرو  تواند نم نی قر چیکرد، ه ذهنو از جنس من  رونیرا ب نیا

تا کجا؟معلوم    شود، تر مگشوده  شود، تر مگشوده   شود، تر مدرونش گشوده   یآدم دائماً فضا   نیا  نیبنابرا  پس

 ترباق شود م تر در فنا او را بقاست»، هرچه فان قتی«او به نسبت با صفاتِ» خداوند فناست، «در حق  ست،ین

ندارد، پندار کمال ندارد، ناموس    ذهنمن   ند،یب نم  ها دگیشخص وجود خودش را در همان  نیا  عن ی.  شود م

  است.   ذهنصفات من  هان یکند، ا لیبه مانع و مسئله و دشمن و درد تبد ردیگ را نم ندارد، زندگ  ندارد، درد 
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است و زنده شدن به خداوند    ذهنمردن به من   ، ذهنبه منحس وجودش براساس فنا شدن نسبت   نیبنابرا  پس

: «دست من  دیگو بود که م ن یمن نبود. حالت قبل ا ریکه تقص  دیگو نم  ر یکه د دیگو  م  آدم  ن یچن  یاست. 

  بربسته بود.» 

حضرت آدم را مثال زده    داده، حت   حیبار توض  نیکه موالنا در دفتر چهارم چند  میر یب  ادینکته را اگر ما    نیا 

و  ت  ر یگفته تقص  طانیتو بود. ش ریحضرت آدم گفت من به خودم ستم کردم. نگفت در دست تو بود، تقص   دیگو م

من    تو انداخت   کنم، انسان را منحرف م   عمرمن هم در عوض تا آخر    ،یگفته تو ما را منحرف کرد   طانیبوده. ش

  روز.   نیرا به ا

خودم ستم کردم،    آدم به  نه، من  م   عن یگفته  قبول  را  اشتباهم  از طر  ذهنکه من   کنم من    ق یدرست کردم، 

جفا به خودم    نیرا ادامه دادم، ا  ذهنمن   اوردم،ی چشم تو را به مرکزم ن  ای تو را    دۀیو من بودم که د  دمید  ذهنمن 

  . خواهم بوده، من کردم، عذر م

آدم کشتم. حاال موالنا عوض    همهنیدست من بسته بوده. من مست تو بودم ا  دیگو داوود م  دیآ نظر مبه  ول

همۀ    صورتن یاز جنس خدا شده باشد، درا  عن یده باشد  کر  دایبقا را در فنا پ  اگر کس  دیگو کرد لحنش را، م

  ها ی ار یهش

گنج حضور    یکه اعضا  دینیب م  نییدر سطوح حاال نسبتًا پا  کهن یکما ا  رند،یگ م  ریها از او تدبانسان   یهاروح   همۀ

  ها، ی ار ی همۀ «ارواح»، هش. میریگ م  ادی   ریما از همد  رند، یگ م   ییراهنما  ریاز همد  کنند، مرکزشان را عدم م 

  اوست».   ری«هم در ت  ذهن  یهامن   عنیهمۀ «اشباح»   م،یریگ م  ریاز آن شخص. ما از موالنا تدب رندیگ م ریتدب

خداوند زنده شده، به    تیو ابد  تینهایبه ب  یاکه به درجه   است. انسان  همچو انسان  ی  ری آماج ت  نیبنابرا

هم     ذهن  ی هامن   ی تا باز هم بازتر بشوند، اشتباه نکنند و رو  دهد م   ریتدب   داریب  یها ی اریهش  دار،یب  یهاروح 

  چرا؟   گذارند،  اثر مثبت م

. متوجه  نندیب م   ی زیچ   یها  آن   آورند ها به ارتعاش درمرا در آن   زندگ    . وقتنندیب ها م را در آن   زندگ   چون

حالت چه   نیا کنند از خودشان سؤال م ه ست،یآن ن  آمد که درد در شیپ یریحالت د یکه اآلن  شوند م

  بود؟  



ۀ  برنامه       Program #954                                                ۹۵۴مشار

  68صفحه: 

  د ی نیب م  دیخوان م  غزل  ی  ای   دیخوان م  ت یب  یآشنا کرده. هرموقع    موالنا شما را با زندگ  دینیب م  کهنیا  کما

  کس  ،ذهنمن   عن ی  ، اصطالح روح جسمبه   عن ی. اشباح  دیباال، شما جزو اشباح بود  رود م  تانی ار یسطح هش

 ررس یدر ت  عن یاوست»،    ری«در ت  ند،یب م  ها دگیهمان  قی دارد. از طر  جسم  یار یکه از جنس جسم است، هش

  . گذارد ها اثر خوب مآن  یاوست، رو

هست و دوباره ادامه    تیجسم و جسمان  ۀمنظور مرتب  جان یتن، کالبد، در ا  معن «اشباح» جمع شَبح به  درضمن

  از زبان خداوند:  دهد، م

  او مغلوب اندر لطفِ ماست  آنکه
  مضطَر، بله مختارِ والست  ستین

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

 کند  خدا» را درک م  میخود «تعظ یوجودِ مجاز   ا ی  » را انتخاب کند با فنا کردنِ «من ذهن که عشق اله   «کس

  .» گردد مند مو از آن بهره 

   یمحبت، نزد  ، : والء، دوستوال
  

   نداشتم. هرکس   یامن مضطر بودم، من که چاره   ییگو داوود که م  یتو ا  ست،یمجبور ن  عنیمضطَر»    ستی«ن

  کند،  کار غلط م  اش ذهنمن   ۀسلط  ریز  موضوع را نشان بدهد، هرکس  نیا  خواهد و موالنا م   کند کار غلط م

م  دیگو م اشتباه  حتماً  بودم،  مکند من مست خدا   . کس  دیگو   ا  ه ک باشد،  زنده شده  خدا  «مغلوب»    ن یبه 

  با آن مغلوب فرق دارد. دینیب م

لطف خداوند کرده   ایمغلوب خداوند کرده باشد   قتاًیخودش را حق او مغلوب اندر لطفِ ماست»، هرکس  «آنکه

خداوند    کند، انتخاب دارد. منتها انتخابش را عشق م   شه یمن مجبور بودم، هم  دیگو  نم   ست، یباشد، مضطَر ن

  عشق.  ومحبت  ،  دوست عنی جان ی«بله مختارِ والست» وال در ا کند، م

   هرکس  د،یانتخاب دار  ییتوانابله    د،یستیمجبور ن   د،ی ست ی«مضطَر» ن  د، یشو به خداوند زنده م   شما وقت  پس

  .  کند را انکار م تشیانتخاب نداشتم چون مست خدا بودم، دارد انسان ییکه من توانا دیگو م

  ر یز  ،ذهنکرده باشد به من  ضی . اگر تفوذهنکرده باشد به من  ضی قدرت انتخاب دارد، مر تفو شهیهم انسان

. موالنا ختهیها رخون   دیگوم  نیاشتباه است و ا  نیخداوند است ا  ۀغلب  ریباشد، توهم کند که ز  ذهنمن   ۀغلب

  است.   داولمت  اری اشتباه بس نیاشتباه، ا نیتوجه کن به ا دیبو خواهد م
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اقتضا    ذهنمن   کهن یا  د،یدان مجبور م  د،یدان شما خودتان را مضطَر م  د؟یکن ها نم اشتباه   نیاز ا  دین یشما بب  حاال

  غلط است.  نیآن مست خدا بودن است؟! ا  دیکن فکر م ایآ د، یمجبور  دیکن فکر م د، یبرو راه  یشما  کند م

   عن یبله «مختار»    ست،یمضطَر» مجبور ن   ستی«ن   د،یگو  م   او مغلوب اندر لطفِ ماست» از زبان زندگ  «آنکه 

  عشق است،  دارد، مختارِ معشوق است، مختارِ ار ی اخت

  . می هست   یچون من و او    م،یکن من و او با هم انتخاب م   م،یکن انتخاب م  شیما برا  عن یماست،    دوست   مختار

  که شهوت است  عواِن مقتَض زآن
  حرص و آز و آفت است  ِریاس دل

  ) ۴٠۶۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : مأمور عوان
  گر : خواهش مقتَض

  
  م، یکه ما دنبال شهوت برو  کند اقتضا م  ذهنمن   نیاست. اگر ا   ذهنمن   ن یهم  » باشد «اعوان مقتض  ادمانی

خداوند   ر،یدستم بسته بود د  م ییگو م م،یرو که ما دنبال هرچه م  د ینیب دستم بسته شد. م  مییبو  میتوان نم

حرص و آز و    رِ یبود «بر شن»، «دل اس  غزل عرض کردم    نیهم   ی برا  ست، یقبول ن  نیدستم را بسته بود، نه! ا

  آفت است». 

 د، یاشده   ی  چون با زندگ   کند، عشق اقتضا م  کند، اقتضا م  لحظه خرد زندگ  ن یموقع هست در ا  ی  پس

ما دنبال    کند اقتضا م   ذهن. اگر شهوت من کند اقتضا م  ذهنشهوت من   د،یدار  ذهنموقع هست که من   ی

بعد    هانیا  دی. توجه کن میکرد امتحان م  مکه خداوند ه  م ییبو  میندازیگردن خداوند ب  میتوان نم   م،یبرو  یکار   ی

  . میبخوان می خواه انسان درآمده که م  ۀلیوسامتحان خداوند به  انی از جر

  آن است خَود اریاخت یِمنتها
  مفْتََقد  نجایگردد ا  ارشیاخت که

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

   چاشن  یرا نبود یاریاخت
   آخر او محو از من نگشت  گر 

  ) ۴٠٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  جهان گر لقمه و گر شربت است در
  او فرع محوِ لذّت است  لذّتِ
  ) ۴٠۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شده کرده: گم مْفتََقد
  لذّت و حالوت است.  معن به  نجای مزه کردن بچشند، در ا یاندک از خوراک که برا ی : مقدارچاشن 

  
انسان  اریاخت  یگم بشود. پس منتها   ذهنمن  ار ی اخت ا ینکند  اریاخت  ذهنآن است که من  اریاخت  یمنتها  دیگو م

هم، انتخابش    ارشی برود و اخت  نیاز ب  ذهناست که من   ن یانتخاب دارد ا  ییدارد، توانا  اری انسان اخت  مییگو که م 

  است.   اری اخت یمنتها نیا م، ینکن  انتخاب ذهنمن  ی هازه یما براساس انگ  عنیبرود.  نیهم از ب

از    میما محو باش   اریمزه دارد که در آن اخت   یار ی مزه ندارد. اخت  کند م   ذهنرا که من   یاریکه اخت   میما بفهم  و

ما «من» ما وجود    تیاگر من مزه دارد، ول  اری آن اخت ، ذهنبه مننسبت  می. پس اگر محو شدتیمن   عنی »«من 

  .است مزهی ب اری اخت نیکه ا میما بفهم م،یکن م ار ی دارد، اخت

که   هر لذت  کشد، م  رهیخودش کرده و از آن ش  یغذا  ذهن هست و من   خوردن  یزهایدر جهان اگر چ   دیگو م  و

شما فضا را باز    کهن یا  عنی به ترک لذت. ترک لذت  نسبت  ؟ی زیبه چه چ است نسبت  لذتش فرع  دهد م  نیا

  د، یکن م   اریلحظه را شما ب  نیا  تیوضع  نی هم  یبرا  د،ی رینگ  رد،یگلحظه م  نیاز اتفاق ا  ذهنکه من   لذت  د،ی کن

  عن ی لذّت» است. «محوِ لّذت»  «فرع محوِ  دهد که ذهنتان نشان م  یزی. پس لذت هرچ دیکن م  کاریلذتش هم ب

توجه    خواهد وجود دارد که موالنا م   لذت خاص  یمحو    نی. در ادهد نشان م   ذهنکه من  ییهامحو همۀ لذت 

  به آن جلب کند.  راما  

  شد  ر یتأثیاز لذّات، ب گرچه
  شد  ر یگ بود او و لذّت  لذّت
  ) ۴٠۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . کنندۀ لذّت و خوشجذب   ، لذّت و خوش رندۀی: گ ر یگ لذّت 
  

او خودش از جنس لذّت    ول  گذارند، او اثر نم   یرو  دهد که ذهن نشان م   جهاننی گرچه که «لذّات» ا  دیگو م

 نیشد» ا  ریتأثی. «گرچه از لذّات، بردیگ م  بیلذّت را از غ  رد،یگ ور ماست، لذّت را از آن   ر»یگاست و «لذّت 

لذّت   »  او «لذّت  گذارند، او نم   یرو   یاثر   جهانن یا  یهالذّت  است،    رندهیگاست از جنس لذّت است، و دائماً 

  .  ردیگ م  یمعنو یهالذّت 
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 ست یی هااز لذّت   ندتر یاز، خوشا  ترکننده  تر و راضو مهم   ترده یپسند  ار ی اربسی بس  ی معنو  ی هالذّت   دیبو  خواهد  م

که    دیبه ما بو  خواهد است، م   است هم لذّتش مصنوع   خودش مصنوع  هم   ذهن . من ردیگ م   ذهنکه من 

  است.  ییبراساس جدا نیا م،یما دنبالش نرو  دهد که ذهن نشان م  فرع یهالذّت  نیا

  م، ییای به چشم ب  م،یبشو  دهی د  م،یریتوجه ب  م،یریب  دییمثال تأ   م،ی کن م  جادیما ا  رونی که در ب  ییهات یتمام وضع  و

  دردنخور است. و به  فرع یهاهمه لذّت  هانی ا سه؛یدر مقا میگر بشوبشود، ما مهم جلوه  از ما قدردان

که اگر    السالمهم ی عل  اءیانب  رِی و سا  مانی«شرح انَّماالْـمومنُونَ اْخوةٌ والْعلَماء کنَفٍْس واحدَة، خاصه اتحاِد داود و سل[

خانه از آن هزاران    یعالمتِ اتّحاد است که    نیدرست نباشد، و ا  ینب  چیبه ه  مانیا  ،یرا منکر شو   شانیاز ا  ی

  ن یاشٰارةُ. ا  هیفیاَحدٍ منْهم والْعاقل    نینماند که نُفَرِق ب  میقا  وار،ید  یشود و    رانیهمه و  نآ  کن  رانیخانه و

  خود از اشارت گذشت» 

  )]۴٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی لو(مو

شروع    کهن یموالنا قبل از ا  ترش ی دارد، در ت  یتر یهم دنبالش دارد که ت   یر یقسمت د   ی   آن قسمت بود، ول  نیا

خواهد   مانیپسرت سل   ول  ،یبساز   توان که تو نم   دیگوکه به داوود م   دیبو  خواهد که م  شیهاکند به صحبت 

  اند. ساخته  ریکسان د ال را احتما  ترهاینه موالنا، ت  کندمطرح م  تر یدر ت ساخت. ول

  » . تُرحمونَ لَعلَّم اله واتَّقُوا  ۚ◌ الْمومنُونَ اخْوةٌ فَاصلحوا بين اخَويم  «انَّما

  بيفكنيد و از خدا بترسيد، باشد كه بر شما رحمت آرد.» آينه مؤمنان برادرانند. ميان برادرانتان آشت  «هر

  ) ١٠ ۀی )، آ۴٩سورۀ حجرات(  م،ی(قرآن کر

که تمام مؤمنان برادرانند، «هر آينه مؤمنان برادرانند. ميان برادرانتان آشت بيفكنيد و    کند را ذکر م  یاهیآ  و

ا بترسيد،» در  بترس   جان یاز خدا  پره  د»ی«خدا  «اتَّقُوا» هست،  باش   د،یکن   زیمعادل همان  آن ترس  دیمواظب   .

. «باشد که بر دیمراقب باش  د،ی مراقبه کن  د،یباش   انمواظب خودت  د، یکه از خدا بترس   ستین   ذهنمن   یمعنابه

  شما رحمت آرد.» 

ا  تریدر ت   کهنیا  پس اَقص  ریکار خ   نیهست  ن برادرند فرق مؤمنا  بسازد، وقت   چه کس   را که ساختن مسجد 

در گنج    دینیب م   کهنیکم کنند او بسازد، کما ا  دیها باانسان   دیگو بسازد م  بسازد، هرکس  چه کس  کند نم

  ن ی همۀ ما تحس  دهد م  عال  غامیپ  ی   و هرکس  کنند م  ان یکه همه خودشان را ب  میکرد  یکار   یحضور ما  

  . میکن م
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بشوم»    دهیکه براساسِ «باال بردن من است، من د  ذهنمن   دیاز آن د  دیها باکه انسان  دیبو  خواهد م  درواقع

ا هم  ا  دید  نیباز  ما  و  است  دار  دید  نیغلط  را  ا  م ییگو م  م یغلط  ا  یکه  م  نیکاش    مان ی سل  ساخت داوود 

  ران یچه من نسازم د  یام، براکرده   ی شتریب  ۀاست مطالع   ادتری من سنّم ز  رانید  ی جامن بسازم به   ای   ساخت، نم

  را.   یبسازند؟ حاال هر کار

    ی  دیهرچقدر که از دست ما برآمد، شا  میکن کارمان را م  نیو بهتر  میشو م  میهست که تسل  موقع  یما    ول

باشد.   عال   لیبدهند که خ ییهاغام ی بشوند چنان پ دای چند نفر پ  یاآلن هم در گنج حضور  نیهم  د، یایب رید

  کند.   ان یخودش را ب   چه کس   قیاز طر  کند انتخاب م  زندگ  کهنیا  ی برا  ان، ی ب  جورنیاز ا  م یکن م  تیهمۀ ما حما

آن    ا یآن انسان،    ای انسان    ن یا  ق یانسان با انسان فرق ندارد از طر   عنی مؤمنان برادرانند،    د یگو م  ن یهم   یبرا

و ما    میهست   بند و ما راض  انیب  کند صورت، آن انتخاب م  نیبه بهتر  کند م  انیخودش را ب  انسان زندگ

  :و  م،یکن نم جادیگروه ا  م،یکن نم جادیا زهیست

…»  «. …منْهدٍ محا نيب قِنُفَر   

…»  نم نهيم… .» ميان هيچ يك از ايشان فرق  

  ) ٨۴ ۀی)، آ٣سورۀ آل عمران( م،ی(قرآن کر

  آمده.  تر یدر ت ستی ر ید ۀیآ یهم  نیا

  المثل:ضرب  ای عبارت   ی طورن یهم

لاقالْع» فی یةُ.»  هشٰارا  

  است.»  کاف خردمند را اشارت   «شخص

  (عبارت) 

  ن ی که ا  دیبو  خواهد م  عن یخود از اشارت گذشت.»    نی«ا  م،یاز اشاره کرد  شتریما ب  دیگو م  تری البته در ت  که

  کند  ها از جنس خدا هستند فرق نمچون انسان   و  ستین  ها فرقانسان   نیباشد که ب  ما کاف  یبرا  دیبا  هیدوتا آ

  ن ی کم کنند که ما البته ا  ر یخوشحال باشند، به همد دیبا  هان یبشود، همۀ ا  ان یب   از درون چه کس  غام یکه پ 

  . میکن کار را نم

  است.»   کاف «شخِص خردمند را اشارت م،یاصالح کن  ما خودمان را  میریگ که از موالنا م ستیی هادرس  هانیا
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  : دیگو م

  به جهد و زورِ تو   دیبرنآ گرچه
  مسجد را برآرد پورِ تو یل 

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

  میح یتوست ا ۀاو کرد ۀکرد
  م یدان قد را اتّصال   مؤمنان

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

    ی مانیا ی معدود، ل  مؤمنان
    یجان  نیمعدود، ل جسمشان

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

کوشش    عن یکه جهد    کنددارد به ما گوشزد م   برد کار مهم که به   و کلمات   دیآ که از دست تو برنم  دیگو م  پس

  اد یرا    نی. پس مسجد، ما اشود مسجد ساخته نم  نیو زور زدن تو، ا   تو   ذهنکوشش من   لۀیوستو به   شخص

  . شود مسجد ساخته نم  ذهن  یساز سبب  اب  ،و کوشش شخص ییو خودنما ذهنکه با زور زدن من  میریگ م

را م  اما بنا م  دیگو مسجد  تو  او سلکند پسر  م   دیدان م  مان،ی. پسر  را  باز هم    سازدکه مسجد  البته موالنا 

.  نیکژ مش  دیگو م  کژ موز، بعد باد هم   دیگو به باد م   وزد  مثال باد کژ م  مان ی که سل  دهد م حیرا توض مانیسل

  که   دیگوکه م   آورد را م  تیب نیو هم 

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

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

را کمتر   اشه یسهم   حضور کم بشود، زندگ  ی اریمرکزش و هش   اورد یب   دگیآگاه است که اگر همان  نیبه ا  مانیسل

که    مانی البته. و بعد سل  یبا داوود فرق دارد، در مثنو   انشی طرز کارش و طرز برخوردش و ب  مانی . سلکند م

  . شوکج ن  دیگو عد به تاجش مب اش، تاج پادشاه  شود کج م کم ی تاجش 

از مرکزش    عنی!  کند دارد در مرکزش، دلش را به آن سرد م  دگ یهمان   یکه    شود متوجه م   مانی سل  باالخره

باز تاج راست    ندیب م  کندبعد با دستش تاج را کژ م   شود، بعد تاجش راست م  ،دگ یهمان   ی  اندازد م   رونیب

  شد.
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که در    یز یهمان چ  در مرکزتان نباشد. و   یز یاگر چ  شود خراب نم  شود، شما کژ نم  شما و پادشاه  زندگ  عنی

  مرکزش بود آن همان «خَروب» بود. 

 ی ها کار. حاال ما با نوشته دهد م  ح یکه موالنا توض  طورن یرفتارش با داوود فرق دارد، ا  مانی سل  دینیب م  پس

نوشته، هم  یزی فقط همان چ  میندار ا  میخوان را م  نیکه موالنا  البته  به راجع   مان،ی که سل  ییهاصحبت   نیکه 

  .میاخوانده  کردم به شما قبال یادآور یمن فقط  ست،ین  جان یا میکرد مانیسل

درست مثل کردۀ توست فرق ندارد،   سازد، م   آورد دست مبه  و  دهد را که او انجام م  یزیکه هرچ   دیگو م  بعد

  زها یچ   ن یا  خواهد هستند. و موالنا اآلن م   دارند، به هم مربوط   م یان که مؤمنان اتصال از اَلَست دارند، از قدتو بد

  مان یا  یشمرد چون جسم دارند، «ل   شود درآمده، م   عدد به    عنیبدهد. «مؤمنان معدود»، معدود    حیرا توض

  . »ی

هستند، از    ی ار ی هش   یاست از جنس     یهمه    هانیا  ، تمام عارفان مثل حافظ، موالنا، فردوس   یار یهش  پس

به عدد درآمده    عن یشمرد. معدود    شود حضور هستند، اما جسمشان جداست، جسمشان را م  یار ی جنس هش

  ها.  نیدر همۀ ا  ست زندگ ی. ست جان است، جان زندگ  ی شمرد، اما جانشان  شود م

دارد،    ینگاه فرد   ذهنمن   م؛ یاصالح کن  میخواه  است که ما امروز م   هم نگاه  نیاست، حاال ا    زندگ  ی  پس

که اگر   دیگو م  نییجدا هستند. اآلن پا  ذهن  یهاخواهد داد، من   حیاصطالح توضکه به   یطورجدا دارد همان 

را انکار    اشیکه اگر    دیگو  م  نیهم   یبرا  ستند،ین  شتریب  یاریهش  ی . اما عارفان  ماند م   یآن    رد،یبم  ی

  .یاهمه را انکار کرده  ،ی کرد

  :کند شروع م  جان یاز ا و

  فهم و جان که در گاو و خر است  ِریغ
  است  ر ید را عقل و جان   آدم

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

   جان و عقل آدم  ِریغ باز
   آن دم   در ول جان  هست

  ) ۴١٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ندارد اتّحاد وانیح جانِ
  اتّحاد از روح باد  نیمجو ا تو

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

عن یباد»    «روح  ذهنروح من   نیهم،  جسم  یار ی هشم . از آن فهم و جان  ریکه غ   دیگو    که در گاو و خر است

   جسم   یاریممن است که در ذهنش باشد، هش  دارد. آدم  یریعقل و جان د   است، آدم  وانیدر ح   عنی

 یی اگر شناسا  ذهن   جسم  یار ی هش  نیا  دیگو با فهم و جان گاو و خر فرق دارد، گرچه که در م  نیداشته باشد و ا

بند   ا  یرید   ی اری هش   ینتواند  که  دارد  وجود  «ولدیگو م   جا نی هم   :    مد حضور،    ی اریهش   نیهم   » آن 

  . ماند م وان یدر مرتبۀ ح  صورتنیدرا

  دا یکند، توسعه پ   دایتوسعه پ  ذهنکه امروز گفت: «برشن»، اگر در افسانۀ من   و جان ذهن  ذهنعقل من   نیا

  : دیگو م  نیهم  یبرا شود، م  وانیبدتر از ح  شود، م  وانی ح  هیکند! شب

   جان و عقل آدم  ِریغ باز
   آن دم   در ول جان  هست

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

عشق    اریاخت   ارشیاخت   گفت داد م  حیدارد که امروز توض    که دم زندگ  یا شده، ول  زنده    که به زندگ  یاول

  . » آن دم خداست، «ول   نشیب نشش یخالق است، ب  شیخداست. مرکزش عدم شده، فکرها  اریاست، اخت 

ح   کند م  دیتأک  «جان  امروز  اتّحاد»     وانیکه  من   عن یندارد  ما  باش  ذهناگر  با    م،یداشته     ذهنمن   ی ما 

   ذهنصورت من که ما مثال به   دهد را در ما نشان م  اشال   ی  نیا  م،یمتحد بشو م،یبشو  ی  میتوان نم رید

بشوند    ی  توانند موقع نم   چی دوتا ه  نیا   ول  م، ی عشق را تجربه کن  م یخواه  م   ذهنصورت منبه   م،یکن ازدواج م

جان    قیبشوند. از طر   ینور باهم     یآن    ق یخودشان کار کنند به حضور زنده بشوند از طر  ی مر هردو رو

  بشوند.  ی توانند نم  وان یح

  ندارد اتّحاد وانیح جانِ
  اتّحاد از روح باد  نیمجو ا تو

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

    یمتحد بشود،    رید  یهابا انسان   تواند «برشن» نه م  گفت که امروز م  ذهنجان من   ، وانیجان ح   پس

  بشود، حس وحدت بند نه با خداوند. 
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  آن   ر ینان، نگردد س نیخورد ا گر 
  نگردد او گران  ن،یکشَد بار ا ور

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

  کند از مرِگ او  یشاد نیا بله
  برِگ او ندیچو ب  رد،یحسد م از

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

  جداست یگرگان و سان هر  جانِ
  خداست  رانِی ش یِهاجان متّحد
  ) ۴١۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. «گر  شود نم  ر یس  ذهنمن  یبشود، آن  ر یس  ذهنمن ن یجدا هستند؛ اگر ا  ذهن ی ها که من   دیبو خواهد  م

را     زحمت و گران یزحمت باشد، آن    ریز ذهنمن   نی بار» اگر ا  نیآن». «ور کشَد ا  رینان، نگردد س   نیخورد ا

  .رسد به او نم  کند، تحمل نم

  م ی را دوست ندار  ر ی. ما همدمیندار   ر یبه همدت نسب  ذهندر من   یکه ما حس دلسوز   دهد نشان م   هات یب  نیا 

  دا یو رونق پکار ا  ند ی. اگر ببکند م   ی شاد  ی  ن یا  رد،یبم    یکند از مرِگ او»    ی شاد  نی. «بله امیبله حسود

ا اردیم از حسد م  ذهنمن   نیکرده،     اگر در زندگ  ول  میکن البته ما پنهان م  میکرد  بهرا ما تجر  زها یچ  نی. 

  . می خودمان کار کن یبهتر است که ما رو  میتجربه کرد  دیگو که موالنا م یی زهایچ  نیهم ا مان شخص

.  شود نم مینیب م  میحسادت نکن  م،یبرس یبه شاد  م،ی به وحدت برس رید یهابا انسان  میکن ما کار م هاسال 

. نه  میعاشق بشو  میخواه م   م،یمتحد بشو  میخواه  م  ذهنبا من   میدار را زنده نگه م  ذهنمن   کهن یا  یچرا؟ برا 

شاد    رید   ی  افتنی نه از رونق    رون،یب  دیآ م  ی را دوست دارد، نه از حسود  نه کس  شود، عاشق م  ذهنمن 

  .می کن حسادت م   م،ی را تحمل کن ران ید خوشبخت  میتوانم   ذهننه ما با من  شود، م

  ران یصفت هستند، فقط جان شس   ایصفت هستند  گرگ   ای  هان یدارند ا  ذهنمن   که کسان  دیگو م  نیپس بنابرا 

به خداوند زنده    می خودمان کار کن یما رو  دیبا  عنیباهم متحد بشوند.    توانند اند مزنده شده    خدا که به زندگ

  . میکه اول برنامه زد ییهادور، همان حرف  میندازیب میرا بشناس  ها دگیهمان م،یبشو

  هاشان من به اسمگفتم جان جمع
  جان صد بود نسبت به جسم   ی  کآن

  ) ۴١۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  سما  دِینورِ خورش یآن  همچو
  ها بود نسبت به صحن خانه صد

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

  انوارشان  ۀ باشد هم ی یل 
  ان یاز م واریتو د  یر ی برگ  چونکه

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

انسان   دیگو م فردوس  ییهاکه  برخ  عن ی   مثل موالنا، حافظ،  و  زنده شده    عارفان  به حضور   دیااز شما که 

خدا هست،    ی  ها،نینور هستند ا  یجدا دارند،   یهااسم دارند و جسم  کهنیخاطر ابه  میبند جمع م  دیگو م

  . ستند ین  شتریب یار ی هش  یاز جنس خدا هستند،  هان یهست ا یار ی هش ی

  جان صد بود نسبت به جسم»   ی «کآن

   یشان  هر سه  است ول فردوس  نیموالناست، ا  نیحافظ است، ا  نیا  مییگو م  می کن ها را نگاه م جسم   وقت 

پا در  پ  طورن یهم هم   غمبرانی پ  دیگو م   نییهستند.  از جنس    یار ی از جنس هش  غمبرانیبودند.  بودند،  حضور 

آنزنده بودند.  خدا  به  جنگ شده  هم  با  ول  ها  جنگ   ذهنمن   چون  روانشانیپ  نداشتند  به  باهم  داشتند 

  برخاستند. 

  «صد  بشود.  دهید  یجور دارد به شل اتاق که چه   بستگ  افتد ها م از روزن اتاق   که وقت   دیآن نور خورش   مثل

که    نیب مختلف م  یهادر خانه   یاگر تو برو  ول  تابدهست از باال م   دیخورش   یها»  بود نسبت به صحن خانه

نور    نیدارد ا خودش را  جور خاص   ی  ها ن یو ا  اتاق   دانم ها و نم به شل پنجره نظر جداست. بستهنور به   نیا

  . ستین شترینور ب  یاما 

  انوارشان  ۀ باشد هم ی یل 
  ان یاز م واریتو د  یر ی برگ  چونکه

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

  د ی بو  خواهد  . مستین  شترینور ب  ی ها رفتند  ها رفتند، صحن خانه که اتاق  دید  خواه   یرا بردار  وارها ید  اگر

را نگه    ذهناست. اگر من  نیو مقصود ا  مانشده به خدا همۀ زنده   می نور باش  ی  دیها باما انسان   ای  هان یکه ا

  ا ی و در دن  مینگه دار  ذهنمن   میتوان است. ما نم  حسود  وانی متحد بشود. جان ح  تواند نم  وانیجان ح   م،یدار

  م ی ن یبب  ذهنعنوان من که به  میرا درست کنند. ما دوست دار شان زندگ ر ید یهاکه آدم م یکم کن  ریبه همد
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  ی فشار   چی. ما همیاز گرسنه هم خبر ندار   میشو م  ریس  میخور . ما ممیکن  شرفتینکنند ما پ   شرفتیپ  رانید

ول  ذهنمن  عنوانبه  میندار  ،فعال  ی  رید  م  ریز نگاه  است    المان ی خ  نیع   م،ییگو نم  زی چچ یه  میکن فشار 

  است.  جسم یار ی هش تیخاص نی. استین

  ها را قاعده نمانَد خانه چون
  مانند، نَفْسِ واحده  مؤمنان

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

  مقال  نیز د ی و اشاالت آ فرق
  باشد مثال  نی نَبود مثل، ا زآنکه
  ) ۴١٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ریبود از شخصِ ش  حدیب  هافرق
  ریدل  زادِی به شخصِ آدم تا

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

خانه   «چون قاعده»  نمانَد  را  خانه   عنیها  واگر  نمانَد خانه   رانیها  است؟ «چون  درست  قاعده»  بشوند.  را  ها 

  . شوند م  یار ی هش  ی شوند، نفسِ واحد م یمؤمنان 

مثال است،    نیا  کهن یا  یبرا  نندیب با ذهن م  که کسان  ی برا  دیآ وجود مها اشال به صحبت   نیکه از ا  دیگو م

به ذهن، به چشم    می نشان بده  رون یکه در ب  می کن  دا یپ  یار ی دوتا هش  میتوان جهان واقعاً ما نم   نی. در استیمثل ن

  . میکن  دایپ میتوان را نم  نشی ع م،یکن دایپ میتوان مثلش را نم م،یزن مثال م  شهیوحدت است. هم نیا نی که بب

دم دارد، سر    ری شخص مثل ش  نیکه ا  مییگو است، نم   ریشخص مثل ش   نیا  مییگو م  که وقت  زند مثال م  و

که    م ییبو می خواه م  استی در  هیخداوند شب  مییگو است. مثال م  اشی ر یدل  تیدارد منظورمان خاص  الیدارد،  

  .کند م  دایپ درک  ی است تینهای که ب ندیب را م   ای. حداقل چشم در ای خداوند بزرگ است مثل در

  ریبود از شخصِ ش  حدیب  هافرق
  ریدل  زادِی به شخصِ آدم تا

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

 ت یپس آن خاص   ستین  ریش  هی شب  رونیدر ب  قتاًیحق  ول  میکن م  هیتشب  ریرا ما اگر شجاع باشد به ش  زادیآدم

  را منظورمان است. اشی ریدل
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  واحدَة» کنَفْسٍ    «اَلْـمومنُونَ

  واحدند.»  مانند نفْس  «مؤمنان

  ) ثی(حد

   ذهن  یهااساس من   ایکه من اگر قاعده    دیگو را م  نیا  . اگر حتکند اشاره م   جانی است که در ا  ثیحد  نیا  که

  ا یمثل موالنا    ییها. و مقصود آدم میهست  از جنس زندگ  م، یواحد هست    یکه    میشو ها متوجه م ما انسان   ردیبم

  ا ی ها و  که در چاثر انعکاس نور در اتاق   سطح   ی اهکه تفاوت   مییبو  میخواه  است م  نیبرنامۀ گنج حضور هم

  توهم است.  نیمختلف است ا   یهابه شل

بشود که با آن    دهید  جور خاص  ی  فتدیاتاق ب  نیبه ا  دی. مثال اگر نور خورش میجنگ م  میخاطر توهم دارما به  

من بهتر از تو    دیبجنگد بو  د یاتاق با آن اتاق با  نیاش فرق دارد، ااتاق فرق دارد چون شلش فرق دارد، پنجره

نور    ی که    نیرا بردار بب   وارهایهردو اتاق را، د  خواه م . ن ستندین  ترش ینور ب  یهستم نور من بهتر است؟ نه،  

  . ستین ترشیب

د  درون د  میدار  واریما چون  زندگ   م یهست  دهیهمان  وارهایدر  نور  انعکاس  و    میهست  دهیهمان  با شل خاِص 

که   م یبفهم   میتوان نم   شود م  زهیسبب ست    سطح   یهاتفاوت   نی. ارید  یها از آدم  م ینیب خودمان را متفاوت م

  هرحال. . به میهست   یدراصل ما 

  نظرخوش یدر وقتِ مثال ا یل 
  نگر یجانباز  یِاز رو اتّحاد

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

  بود ر یآخر مثالِ ش ریدل  کآن
  حدود  ۀدر جمل ر ی مثل ش ستین

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

  سرا نیندارد ا نقش  متّحد،
  من تو را  میوانما  که مثل تا

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

را   قتیحق  عنی یریرا ب و نظر زندگ  فضا را باز کن توان  که م کس یا  عنینظر» خوش  یکه «ا  دیگو م پس

  . میرا دار  ییتوانا نیما ا دیگو . موالنا به ما م بشناس توان م
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شجاع است،    ریهم ش  عنیبنگر.    یو آن آدم را در عمل جانباز  رینظر»، اتحاد شخوش  یدر وقتِ مثال ا  ی«ل

  یی اگر دردتان را شناسا  د،یانداز فوراً م   دیکن م  ییرا شناسا  دگی همان  شخص شجاع است. اگر شما وقت   نیهم ا

در جملۀ    دیگو م   تیکه ب  طورن یهم  که د، درحال یهست  ر یمانند ش  یر یلحاظ دلشما به  دیانداز فوراً م  دیکن م

  . دیست ین ریش  هیمشخصات شب  ای حدود 

  بود ر یآخر مثالِ ش ریدل  کآن
  حدود  ۀدر جمل ر ی مثل ش ستین

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

  است. ر یش هیشب  یر یلحاظ دلفقط به  ست،ین ریمثل ش   یدر همۀ مشخصات، مثل مشخصات ظاهر عنی

دوتا نقش را، دوتا جسم    میتوان وجود ندارد، ما نم  ایدن نیکه متَّحد باشد در ا  که نقش  د یبو  خواهد و بعد م  

  . می و به شما نشان ده میکن  دایمثلش را پ م،یکن دا یرا که باهم متحد باشند پ

.  مینور با هم متحد بشو ی آن  ق یاز طر به زندگ  میاست که ما زنده بشو سریم  ها فقط موقعپس اتحاد انسان  

را    ذهنمن   توانند ها نمها. خانوادهکاربرد دارد هم مخصوصاً خانواده   هاانسان   نیب   طور کلصحبت هم به  نیا

براساس   شوند متحد م  هانی متحد بشوند. ا  خواهند  م  ول  کنند  م  جا زندگآن   ذهننگه دارند، چند نفر من 

  . ندیرا بو  ی بِیع  ای دشمن بجنگند،  یمثال بروند با  ، مقصود ذهن ی

  م یگفت   نی هم  یزنده بشوند. برا به زندگ  دیبا  ست،ین  ییتای  ست،ین   است، اتحاد واقع  اتحاد، اتحاد ذهن   نیا

خودشان کار کنند جدا و با هم    یرو   دیزن و شوهر با  م،یخودش کار کند. اگر خانواده دار  یرو  دیبا  که هرکس

  های ورز عشق   نیکنند. ا  یورز عشق  ریه همدرا نگه دارند و ب   ذهنمن   توانند  داشته باشند. نم   مبادلۀ عشق

ه   د ینیب م  دفعه یاست.    همه سطح  آ   که  دارم،  براI love you(  وی الو    ی دوستت   دفعه  ی   رم،یم م  تی) 

 م  م،یشد  نیخشم ری د  میگو  ی آ  هو ی  ت ی  )I hate youم  جا نی) ا متنفرم، م  ند یگو جدا بشوم، م   خواهم  خواهم  

  ، یرا گرفته بود  دگ یهمان   ی! قبال  زن حرف را م   نیاآلن ا  ،یزد آن حرف را م   ش یساعت پ  یبروم. خُب  

  . یشد ن یآمد، خشم  شیپ یمرادی ب ی ، دگی همان ی اآلن  ،ی بود راض

  ریها را به همداگر آن   م،ی هست   دهیهمان   هان یکه ذهناً با ا  میخواه م   ییزهایچ  ری ما از همد  ذهنعالم من   در

  . ستی عشق ن  نی. خالصه ادهد واکنش نشان م شود، م  نیآن طرف مقابل خشم م،ینده
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  دست آورم  مثالِ ناقص هم
  خرد را واخَرم  رانی ز ح تا

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

  نهند م به هر خانه چراغ شب
  رهند به نورِ آن ز ظُلمت م تا

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

  تن بود، نورش چو جان  نیچراغ ا آن
  و آن  نیو ا  لیمحتاج فَت  هست
    )۴٢۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   رانیاست که عقل را، عقل ذهن را از ح  نیا  ی ما ناقص است، فقط برا  میزن که م   ییهامثال   نیا  د یگو م  پس

   ی بفهمد که فقط    تواند نم  ذهن. من فهمد را نم  و زندگ  یار یاتحاد براساس هش  نیا  ذهنمن . عقل  میآزاد کن 

  .  میبه آن زنده بشو دیما با ۀ ست، هموجود دارد، والسالم، و آن در همه ا   زندگ   یخدا وجود دارد و 

. پرستد را م   ییشده، جدا  ل یتش  ییبراساس جدا  ند، یب م  ها دگیدارد، براساس همان  جسم   یار ی هش  ذهنمن 

ها  برحسب آن   دنیرا دوست دارد، د  شیها دگ یهمان   نیشده، بنابرا  لیو همانش تش   ییبراساس جدا  ذهنمن 

 د یگو . به زبان م زند دم م ییاز جدا  ئماً را دوست دارد، دا ییکرده و جدا  لیها را به ما تحم را دوست دارد، آن 

  ی زیانگییکه خودش جدا  گفت بود م   ادبیکه عاشق ما ب  میرا خواند  هان یآن من». ا  نیکن، ول   «هرچه خواه 

و همانش «من»    ییما هر لحظه براساس جدا  شود ها! نم  نکن  ییکه تو صحبت جدا  گفت به خداوند م  کرد، م

نزن، من   یی حرف جدا م ییبو رید  به کس ای  م،ییخودمان، به خداوند بو  میکن  تی تثب  ا ر یی و جدا م یدرست کن

  . دیآ بدم م

  لۀ یوسکه به  گذاشتند م  نفت   یهاچراغ   گذارند، ها چراغ مها در خانه شب  دیگو . مزند م   یریمثال د  ی  و

  ی ار ی است، نور هش  ذهننور من تَن است و نورش    نیچراغ ا  نیکه ا  زند . و مثال مرهند نور آن از ظُلمت شب م

روغن، ما هم    دیگو و آن» که اآلن خودش م  نی«ااست و    له یفت  ازمندین   که چراغ نفت  طور ن ی است. هم   جسم

  . ذهنجهان در من   نیاز ا میغذا دار م،یبه روغن دار اجی احت

  حواس  نیا ۀلیچراغ شش فَت آن
جمل  بر خواب و خور دارد اساس  

  ) ۴٢٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  دم  مین دینَز خوابیو ب خوریب
  هم  زین دیخور و با خواب نَز با

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

  و روغنش نَبود بقا  لیفَتیب
  وفا یو روغن، او هم ب لیفَت با

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

  د یگو عالوۀ ذهن. مبه   دنیو شن  دنیتا حواس ما است، دپنج   نیمعادل ا  له» ی شد. «چراغ شش فَت  یطور نیا  پس

دارد،    هیو خوردن تک   دنیاش بر خوابهمه   ها، دگ یعالوۀ فکر کردن براساس همان تا حواس، بهبا پنج   ذهنمن  نیا

ا نم  ل یتش  نیبراساس   رون یاز ب  شه یهم  ذهنمن   عن یکند،     زندگ  تواند شده. بدون خوردن و بدون خواب 

  کند.   زندگ تواند باز هم نم رد،یب یز یهم چ  رونی کند. اما از ب زندگ  تواند بدون آن نم خواهد، م  یز یچ

  زندگ  تواند نم  رون،یکند از ب  دایندار! اگر خور و خوابش هم بتواند پ  را نگه   ذهنمن   دیگو دارد م  دیکن  توجه

کند. بدون   زندگ   تواند لحظه هم نم  ی. اما بدون خور و خواب هم  ستین  نیا  مقصود زندگ  کهن یا  یکند، برا

. شود و روغن هم وفا ندارد، باالخره روغنش تمام م   لی فَت  ابماند، اما ب  تواند نم   و روغن و آن چراغ باق لهیفت

. هرچه  ردیم م  یروز   یتَن    نیو باالخره ا  روندهن یآفل و ازب  یزها یبراساس چ   ذهنکه من   دیبو  خواهد م   عنی

   زندگ   تواند نم  نیا  له»یفَتاصطالح «چراغ شش براساسش ساخته شده، که اسمش را گذاشت به  ذهنکه من 

  . ندک

است، اگر نباشد هم ناخوشبخت است. دائماً    باشد، ناخوشبخت  ای اگر مجهز به مال دن  ذهنکه من   دیاده ید  شما

  د یدم» با  می ن  دینَز  خوابیو ب  خوری «ب  دیگو م  نیهم   یترسش. برا  کند م  دشیتهد  ها دگیحالتِ گذرا بودنِ همان

  ۀ لیوسبه   میجمع کن   می خواه م  م،یخواه م   است. ما ه   درد اگر نداشته باشد، در    ،ذهنرا داشته باشد من   هانیا

«با خور و    دهند، به ما درد م   ها دگیهمان  نیتمام ا  کهن یا  یبرا  م،یکن  زندگ  میتوان هم نم   نیاما با ا  ،ذهنمن 

با خواب نَزهم».   زین  دی  

  :دهد م حیخودش دارد توض  و

  جوست مرگ   اشنورِ علّت زآنکه
  که روزِ روشن مرِگ اوست  د؟ی ز چون

  ) ۴٣٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  بقاست یبشَر هم ب  یهاحس جمله
  نورِ روزِ حشْر، الست  شِیپ زآنکه
  ) ۴٣١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ما  انِیحس و جانِ بابا  نورِ
  ا یو ال، چون گ  فان کلّ ستین

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

  ضی : مر  علّت
  نهاد.   ر یرا ترک گفت و قدم به عرصۀ روشن نشئۀ د  ا یشبِ دن  دی است که با  یالحظه  دن یاجل و فرارس   به معن نجایروشن: در ا  روزِ

  
  د یموالنا تأک   م،ی است که قبال ما داشت   اطالعات   هانیجوست. امرگ    ذهنگونۀ من مرض   یِار ی نورِ هش  نیبنابرا  پس

هشکند م هش  ذهنمن   یِاری.  «مرگ   جسم  یاریکه  ماست،  جمع  ما  هرچه  طر  میکن جوست».  ها  آن   قیاز 

به    ذهنمن   نشِیب  م، ینیب م را  م  یسوما  م  یسوبه  برد، م   ی ودناب  یسوبه  برد، مرگ    ی سوبه  برد، ضرر 

  . برد م ناخوشبخت 

به    م ی. ما آمدزنده شدن به زندگ  روز    عنیکند که روز روشن مرگ اوست؟ روز روشن    زندگ  یجور چه  دیگو م

و با او    م یرا نگه دار ذهنمن  م یتوان . ما نممیاو زنده بشو  تیو اَبد  تینهای به ب  م،یجهان که به او زنده بشو   نیا

 تواند  نم  د؟»ی. «چون زمیمقصود آمدنمان را عمل کن  نی ما ا  خواهد  دائماً م  زندگ   کهن یا  ی. برامیخوشبخت باش

. یشب تار  نیاز ا  میمقصود دنبالش است که ما به روز روشن برس  نیا  کهنیا  یخوشبخت باشد، برا  ذهنمن 

 ریناپذو روز اجتناب   رود م   نیشب تا آخر خواهد ماند. نه، شب روز بشود از ب  نی ا  م ییبو  کهن یدرست مثل ا

  .میبه او زنده بشو میآمداست. ما  

  ها  دگیهمان  ۀلیوسها که به مربوط به آن  جاناتیما و ه  یها نش ی. همۀ ببقاستیب  دیگو بشر م  یهاحس   همۀ

محو    هان یا  شوند،  نم  دهید   هان یا  م، یشو ما به او زنده م   وقت  کهنیا  ی برا  بقاست، ی حاصل شده، گذراست، ب

  . مانند نم هان یا شوند، م

ما»    انِی«بابا  نیکه ا  دیریما، اگر ب  انِیگذشتگان ما، بابا  که نورِ حس و جانِ   ردیب  جه ینت  خواهد جا ماز آن   بعد

آدم   شود، آدم محو نم  شود، انسان به حضور زنده م  را بدهد که وقت   معن   نیا  شود  م  اند،ده یبه حضور رس

  ن یاز ب  جسم   یار یاست. اگر هش   جسم   یاریهش  سفکر کند که وجود داشتن فقط براسا   دیوجود دارد. نبا

که در گذشته به    که «نورِ حس و جانِ» کسان  دیگو م  معن  نیا  م،یریرا ب   معن  نی. اگر امی ریم م  برود، ما 

  شوند،  نم   دهید  زندگ   دیدر مقابل آن خورش  ستند،ی«ال» ن  به کل  هانیاند، ااند، از جهان گذاشته حضور زنده شده 
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 ی خود  زندگ   عن ی  دیمنتها در مقابل آن خورش   م،یوجود دار  میما هم اگر به حضور برس  عن یدارند.    وجود  ول

  فقط در ذهن است.   نیکه من هستم. من، من هستم، ا  میحس کن  میتواننم  م،یندار ذهنمن   م،یندار

جوست»  ه «مرگ گونمرض   یِار یهش   نیا  م،یرا نگه دار  ذهنمن   میکه اگر ما بخواه  میرا متوجه شد   نیاآلن ما ا  ول

ادامه    دیرا نبا  ذهنمن   د،ی ادامه بده   دینبا  ذهنکه شما با من   میریگ م  ادیرا    نیکند. ما ا    زندگ   تواند و نم

از شَرش    دیهرچه زودتر با  د،ی کوشش کن  دیتوان هست، م  قتانیققدرتتان هست، در تح   دیجا که در  . تا آن دیبده

  را ادامه بدهد.   کند، زندگ زندگ تواند شب ماست، نم  نی سر اِ پشت  »«روز روشن ی . دیراحت بشو

  بقاست یبشَر هم ب  یهاحس جمله
  نورِ روزِ حشْر، الست  شِیپ زآنکه
  ) ۴٣١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ا  عنی ا  انسان زنده بشود به زندگ   نیاگر  نورِ    نی. اروند م  نیاز ب  هان یا  شود، تر ملحظه، هرچه زنده   نیدر 

که اگر   م یفکر کن  د ینبا  نیداشت. بنابرا  میرا نخواه   نشی به آن ب  ر ی. ما دروند م  نی از ب  ها دگ یحاصل از همان

  ای و    مینشان بده  یخود  دیو ما با  ماند از او نم  یز یچچی و ه   رود م نیاز ب  به کل  شود، زنده م  به زندگ  کس

 م ی و پندار کمالش را، ناموسش را نگه دار  ذهنو من   میو احترام داشته باش   میبشو  دهیو د  میباش   سهیحتماً در مقا

امتِ خودمان  ی ق  ا ی. ما در مقابل «نورِ حشْر»  میبشو  دهیتا د  م،یبشو  دهیمردم د  ۀلیوسبه   دیحتماً با  د، یو حتماً با

  .  مانَد نم   باق   ذهنهم از من   یزی. چ میشو م  یبا او    م، یشو نم   دهید  م،یبه خداوند «ال» هست  میشو که زنده م

  ✨✨✨پایان بخش سوم✨✨✨
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  عن ی شود،  «ال» باشد مرتب تکرار م  دیما با  یها لحظه حس  نیا عن ی امت، یموالنا که در روِز حشر، ق   غامیپ نیا

مثل پندار کمال، ناموس داشتن،   م، یداد  حیکه توض   ییهاصورت به    ،ذهنصورت من در مورد انسان باال آمدن به 

  همه قدغن است.   هانیا

  بقاست یبشَر هم ب  یهاحس جمله
  نورِ روزِ حشْر، الست  شِیپ زآنکه
  ) ۴٣١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است    قانون زندگ   ایاست     زندگ  ریخاطرِ تقدبه  اشییجوجو است و مرگ است و مرگ   گونهنور نورِ مرض   نیا  و

که وضعش خوب باشد، بد باشد،    دیگو موالنا م  نیهم   ی اآلن دنبال ماست. برا   ن یما هم  امتیق  ا یو مرتب حشر  

  : طورن یکند و هم  زندگ  تواند نم  کند، فرق نم

  ما  انِیحس و جانِ بابا  نورِ
  ا یو ال، چون گ  فان کلّ ستین

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

  م، ی«ال» بشو  لحظه در مقابل نورِ زندگ  نیما در ا  کهنیاز ا  مینگران باش  دیکه ما نبا  کند م   دیباز هم تأک  پس

  .  دهد م حیموضوع را توض   نی. بعداً امیصفر بشو عنی

  مانندِ ستاره و ماهتاب  یل 
  محوند از شعاع آفتاب  جمله

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

   یسوز و دردِ زخم ک  آنچنانکه
   یمار اَل دیگردد چون درآ محو

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

  چنانکه عور اندر آب جست  آن
  در آب از زخم زنبوران بِرست  تا

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

یک ۀ: حشر   ک  
  تو   یِسو: به یالَ

  : برهنه عور
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لحظه که   نیدر مقابل خدا، در ا ای قاعده گذاشته شده که، گفتم در مقابل نور زندگ  نیما ا در روش زندگ  پس

ا  دیبو   خواهد م  م،یو اگر نباش  میماست «ال» باش   امتیق ممن است که    کوچ ک  ۀحشر  نیزخم ا  نیکه 

که    دیبو  خواهد م   عنی  شود، م   دیناپد  متو آن درد و زخ  یسودر مقابل آمدِن مار به   کننده باشد، ول ناراحت 

را رها کنم، نکنم، واقعاً به    نیو ا  ذهن  یدردها   نیا  ر ید  شود، اجرا م   زندگ  ۀلیوسبه   مقصود زندگ   وقت

زخم کوچ است در مقابل    هیما، شب   یهامقاومت ما، بهانه   ای   ذهنکوچ من   یدردها   عن ی  د،یآ حساب نم

  است.  زخم زندگ   ادلزخم مار که زخم مار مع 

زده بشود،   شین  شود، زنبوران دنبال م  ۀلیوسلخت که به  ایانساِن عور    یکه    طورن یکه هم   کند م شنهادیپ  و

دم    دیبا  یپدری پ  ییفضاگشا  ای که شما با ذکر خدا    دیگو به بعد م   جان یآب برود و از ا  رِ یدر آب بپرد و ز  دیبا

  خواهد  م زندگ   که نیاز دست ا  میتوان ما نم   عنیکند،    ار شما ک   یرو  تا زندگ  دیحضور را، دم عدم را نگه دار

  ن، ی . بنابرامیدربرو دیبه من زنده بشو دیشماست، با امت یلحظه ق نیبه ما بفهماند که ا

  چنانکه عور اندر آب جست  آن
  در آب از زخم زنبوران بِرست  تا

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

ذهن است، دارند    یهای گرفتار   ن یزنبور هم  نیا  دیگو م  نییزنبور که پا  یاد یکه تعداد ز  دیفرض کن   دیگو م  عنی

.  ند یای آب ب  رِ یز  توانند آب، زنبورها نم  رِ یز  دیرو در مثال استخر، م  دیپر و م   دیدو و شما م  کنند  شما را دنبال م 

  .دیگو خودش م   ،ییفضاگشا قی از طر میغرق بشو در آب زندگ   عنی آب،  ریز میبرو میشو پس ما مجبور م 

  زنبور بر باال طواف  کندم
  برآرد سر، ندارندش معاف  چون

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

  زمان  نیذکِر حق و، زنبور ا آب،
  آن فالنه و آن فالن   ادِی هست

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

  بخور در آبِ ذکر و صبر کن  دم
  از فکر و وسواسِ کهن  ره  تا

  ) ۴٣٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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آدم لخت که هزارتا زنبور     یصورت  ما؟ ما به  میتا چار کن  شودم  دتریمرتب شد  ذهنمن   یدردها  نیا  پس

.  میاست که ذکر حق بن  نی معادل ا  ن یآب و ا  رِ یز  میرو در استخر، م   میپر بزنند م   ش یدنبال ما هستند که ن 

مرکز را عدم    ،ییبعد فضاگشا  ۀحظل  ،ییلحظه فضاگشا  نیا  نیآب معادل ذکر حق است. ذکر حق هم   دیگو م

  کردن است، ذکر حق که انسان در آن غرق بشود. 

  ن یکه مرتب ذهن ا  د ینیبو فالن کس است. م   زیفالن مسئله و فالن چ   ادِ یلحظه هجوم آوردن    ن یزنبور در ا  و

  ،  فضا را باز کن   دیبا  ، یراحت بشو   خواه مسائل م  نی اگر از دسِت ا  دیگو . مکند م   یادآور یمسائل را به ما  

  . ییتایدر آب  یروب

. «دم  ری نفس ب  آب و ه  ر یبرو ز  ر،ینفست را بدزد. نفس ب  کهن یمثل ا  عن ی«دم بخور»    دیگو م  نی هم  یبرا

صورت  به   د؟یکن نفس بشد. توجه م   ذهنمن   ینگذار   عنی  ،یر ینفست را ب  دیبخور در آِب ذکر و صبر کن»، با

زنبور بر باال    کند : «مدیگو م  نی هم یبرا زنند، زنبورها م  ،ییای . باال بای نگو، باال ن  یزی چ  چیذهن حرف نزن، ه

  ها ن یا  وقت  شه،یکه شما هم  دیبو  خواهد  . مزنند م  ش ین   کنند، معافش نم  ن،ییپا  اوردی طواف»، سرش را ب

  االت ی فکر و خ  نی. زنبورها همزنند م  شیباال، زنبورها ن   دییای باال. اگر ب  دییایب  دیتوان نم  د،یال باش   دیبا  دیدیرا شن

  . کنند م  جادیاست که درد ا ذهنمن 

  بخور در آبِ ذکر و صبر کن  دم
  از فکر و وسواسِ کهن  ره  تا

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

ما    ادیهست، در ما هم هست، در هرکدام از ما، مرتب مسائل را    ره یبشر چ  یفکر و وسواس کهنه که برا  نیا

  . دیگو را م  ن یباال، ا  ا ین  رید   ر،یحمله نکنند، فضا را باز کن، برو آن ز  خواه  دردزا را. م  اریمسائل بس  آورند،  م

…»  «.الْقُلُوب نئتَطْم هرِ البِذِك  ا  

  يابد.»خدا آرامش م  آگاه باشيد كه دلها به ياد «…

  ) ٢٨ یۀ)، آ١٣رعد ( ۀسور م،ی(قرآن کر

 که خدا درحال   اد یدلِ شما با    د، ی مرکز را عدم کن  د، ی شما اگر فضا را باز کن  کهن یبه ا  کند  اشاره م  ه یآ  نیا   عنی

  باشد وقت  ادمانیشما را نجات بدهد.  تواند آرامش است که م نیو تنها ا ابدی آرامش م د،یشو از جنس او م 

  ز یچ  نیا ادِی و  ن ییپا م یروم  م، یکن  فضا را باز م ر،ید  میشو غرق م عن یآب،  ریز  میرو م  م، یکن  فضا را باز م

  . رید میستین زیو آن چ 
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  بخور در آبِ ذکر و صبر کن  دم
  از فکر و وسواسِ کهن  ره  تا

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

ما    ست،یمالِ اآلن ن  نیوسواس ماست. ا  نیا  م،یبپر  ری به فکر د  یفکر و وسواس کهنه که ما مرتب از فکر  نیا

 ن یا  تواند نفر م  یراه است که    نیکه فقط از ا  دیگوم   کهنه است در انسان، ول  نیرا، ا  نیا  میابه ارث برده

خدا   تینهایبه خدا زنده شدن، به ب  عنیبود، حشر    رکه صحبت حش  دینیب و به او زنده بشود. م  رشته را بِبرد

  هرحال، زنده شدن به خدا. به  عن ی ستادن،یا اصل یِ پا  یرو  امتیزنده شدن، ق 

  از آن تو طبع آن آبِ صفا  بعد
  سر تا به پا   جمل  یریب خود

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

  کز آب، آن زنبورِ شر  آنچنان
  حذَر  ردیاز تو هم گ  زد،یگر م

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

  تو دور از آب باش  از آن خواه  بعد
  تاش خواجه یطبع آب  به سر هم که

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

آب خالص    تیخاص  مدت   یپس از    ، آب و صبر کن  ر یز  یبرو   یریو دم ب  اگر مرتب فضا را باز کن  دیگو م

  ی ر ی. «بعد از آن تو طبع آن آِب صفا»، «خود ب کن م  دا یخدا را پ  تیخالص، خاص  ی ار ی هش  عن ی  ، کن م  دایرا پ

 جمل«  عنی   عنیاش، سر تا به پا همه  م  لیاش تبدهمهیشو .  

  ی دور  االتیفکر، فکر و خ   یآب، از تو هم زنبورها  ریز  دیای ب تواند نم کند، که زنبور شر از آب فرار م طورهمان 

  ی هم نکن، برا  نکن   ییگشافضا    خواه م   ،ی و از سر تا پا از جنس خدا شد  یشد  ل یتبد  کهن ی. بعد از اکنند م

   عن یتو دور از آب باش»، که به سر    . «بعد از آن خواهت سیذکر حق الزم ن  ،ی به او شد  لیتبد  ریتماماً د  کهنیا

  تاش. خواجه  ی ا ی خدا را دار  ت یخاص ، یرا دار  ی ار یهش  ت یخاص ، ی آب را دار تیبه مرکز هم خاص ت، یبه خاص

  ن ی مؤمن   ۀهمان اول قصه هم گفته هم   م،یسرور دار  یما    ۀ. هم میتاشما همه خواجه   عنی  دیتوجه کن  تاشخواجه 

از  همه   نیبنابرا  م،ی سرور دار  ی   م،یخدا دار   یمان  برادرند. ما همه   د یگو به آن م   م،یجنس هست  ی مان 

  تاش.خواجه 
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  اند کز جهان بذشته کسان پس
  اند و در صفات آغشته اندن ال

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

  شان صفاتِ جملهصفاتِ حق،  در
  نشان یآن خور ب شِیاختر، پ همچو

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

  حرون  یا ،ز قُرآن نَقْل خواه گر 
  محضرون  نٰایلَدَ   هم عی: جمخوان
  ) ۴۴۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : سرکش و نافرمانحرون
  

   عنیاند  جهان هستند، از جهان گذشته   نیدر ا  طور کلبه  دییبو  ایاند  که از جهان بذشته   که کسان  دیگو م

وجود دارند، منتها در صفات حق   ستند،یاند ال ناند، رفته مرده   ا ی  ست یجهان مرکزشان ن  ستند، یدر جهان ن  رید

  اند. آغشته 

  نشان ی ب  دیاختر، ستاره در مقابل آن خورششان از جنس خداست. مانند  شان، جنس همه صفات همه   دیگو م

   بدن زندگ   نیاآلن که در ا  نیاست که هم  نیدر غزل و درواقع هنر ما ا  م یرا امروز هم داشت  نشانی هستند. ب

   ستاره که وقت   ی و مانند    میخالص بشو  یاریبه هش  لیکه تبد  میال بشو  قدرنی. امیال بشو   ییگشابا فضا   میکن م

  . مینمرد م،ینشو دهیاگر د ول  م،ینشو دهیاصال د شود،نم  دهید کند، آفتاب طلوع م 

را بخوان،    هیآ  نیا  نیکرد، بنابرا  تو باور نخواه  اورم،یشاهد مثال ن  اورم،یسرکش، اگر از قرآن نَقل ن  یا  دیگو م

  است:  نی. منظورش ادیشو من آورده م شی شما پ ۀهم عنیمحضرون»،  نٰایلَدَ هم  ع ی«خوان: جم

  كل لَـما جميع لَدَينَا محضرونَ»  «وانْ

  كس نماند مر آنكه نزد ما حاضرش آرند.»   «و

  ) ٣٢ یۀ)، آ٣۶(  سی ۀسور م،ی(قرآن کر

خالص، «و كس نماند مر آنكه نزد    یار ی حضور خداوند نرسد، به هش  که باالخره به   ماند نم   انسان  چیه   عنی

من    تواند نم  کسچ یبماند، ه    ذهندر من   تواند نم   کسچ یفرار کند، ه  تواند نم   کسچیه   عن یما حاضرش آرند»،  

  ه ی آ  نیبه ا  ، کن که اگر باور نم   دیگو کند و م  فظ را ح   نیمن و ا  دیباال بو  د یایکند، حس وجود کند، ب  جادیا

  . ستند یاند، عدم نمحضرون نمرده  دیگو م دهد، م حی توجه کن. بعد خودش توض
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  نیب یمعدوم نَبود، ن  محضرون
  ن یق ی  ها دانروح یِبقا  تا
  ) ۴۴۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

محجوب از بقا، بس در عذاب  روح  
ل در بقا، پاک از حجاب  روحواص  

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

  اَلْـمراد وان،یچراغ حسِ ح نیز
  اتّحاد ییهان تا نجو  گفتمت

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

  شدگان : حاضرکرده محضرون
  است.  نی: منظورِ من ا اَلْـمراد

  
گفت    م، یاست که ما اآلن که فرصت دار  نیحالت ا  نیخدا هستند که بهتر  شاه یکه در پ  ییهاآن   عن ی  محضرون 

اسمش   ن یا شش،یکند و ببرد پ لیما را تبد  تا زندگ میجا صبر کن و آن  نیی پا میبرو م، یریدم ب م، ی فضا را باز کن

را تماماً انداخته،    اش ذهنمن   اگر کس  عن ی  ستند،یکه در حضور خدا هستند، معدوم ن  ییهامحضرون است. آن 

روح   ماند، و م  رود نم  نیکه روح از ب  تا بدان  نیدرست بب  ست،یمعدوم ن  ست،یدر مرکزش ن  دگیهمان  چیه

  جاودانه است.  

که     ز بقا، بس در عذاب»، کسان«روح محجوب ا   خورد،  مهم است که به درد ما در عمل هم م  ت یب  نیا  حاال 

  ی ها در عذابند. من   شه یهم  ذهن  یها در عذابند. پس من   شهیهم   ستند،یاند و وصل به خداوند ن فضا را باز نکرده 

  ن یاست که آفل است و از ب  ی زیشه چ یمحجوب از بقا هستند، چون موجود در فنا هستند. مرکزشان هم  ذهن

اآلن    میکه قبال داشت   تیب  نی هم  شود عوض نشد، م   وقتچ یماند، ه  مرکز ما عدم شد و عدم باق  . هرموقعرود م

  اند».و در صفات آغشته  اند «ال ن

  از آن تو طبع آن آبِ صفا  بعد
  سر تا به پا   جمل  یریب خود

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

  از آب باش  تو دور از آن خواه  بعد
  تاش خواجه یطبع آب  به سر هم که

  ) ۴۴١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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از     الست. الست ول  زندگ  دیاما در مقابل خورش   شود، نم  موقع جسم   چ یاست که مرکزش ه  شخص کس   نیا

  ر ید  د،یرو م  نیاز ب  د،یریم م   دیدار  د،یشو کوچ م  ذهنبه منکه نسبت   دینرفته، نمرده. شما فکر نکن  نیب

که   کسان  م،یدیرا هم که فهم   . محضرون میبخوان  دیرا خوب با  هان یا  ست،ین  ی طورنه آن   ؟ زندگ  ن یا  دهیچه فا

  . ستندیاو زنده هستند، عدم ن تینهای خدا اآلن حاضر هستند، به ب  شاهیدر پ

  نیب یمعدوم نَبود، ن  محضرون
  ن یق ی  ها دانروح یِبقا  تا
  ) ۴۴۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ل در بقا»، آن   «روحواص عنیاند،  که به بقا زنده   ییهامحجوب از بقا، بس در عذاب»، «روح  اند،  به خداوند زنده

  .  نندیب نم دگیحجاب ندارند، با همان رید

ا  دیگو م ح  نیاز   ِسح  عن ی  وان،یچراغ  جسم   یاریهش،  ا منظورم  ه  نیاَلْـمراد،  تو  اتحاد    چیاست که  موقع 

  ۀ لیوسبه  م، ی را نگه داشت  ذهن ما من   م،یده ما هم که گوش نم   کند،  م  د یکه موالنا تأک  دینیب . م جو نکنو جست

  م، یبشو  میتوان . با خدا که نم رید  یها هم با آدم  م،یبشو  دهم با خدا متح   میتوانم   م یکن فکر م  م،یتوان آن م

  .  میجنگ  م م یهم که دار ری«روح محجوب از بقا، بس در عذاب»، با همد م، ینیب ضررش را م 

وسط است،   تیب  نیما هم فعل  تیاست. اصال وضع  زندگ  نیاز آن عذاب هم  هم قسمت  ریجنگ با همد  نیا

  ت ی ا، پاک از حجاب»، ب«روح واصل در بق  م،یما در عذاب هست  ۀ«روح محجوب از بقا، بس در عذاب»، هم 

دنبال اتحاد    وانی ح   سمبا روح ج  ، یببر   یمواظب باش به مقصود من پ  دیگو هم م  یبعد   تیاست. ب  مهم 

  . است نی: منظورِ من ااَلْـمراد. شدگانحاضر کرده   عنی  محضرون .ینگرد

تَّصل کن ا روحفالن  یخود را م  
  با ارواح قُدسِ سالان  زود
  ) ۴۴٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ستند یچراغت ار مرند، ار ب صد
  ستند ین انه ی جدااند و  پس
  ) ۴۴٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اصحابِ ما  نیهمه جنگند ا زآن
  ایاندر انب دیکس نشْن جنگ

  ) ۴۵٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  رند یم : ممرند
  زنده بمانند، فروزان باشند  ستند،ی: با ستندیب

  
با خواندنِ با تمرکز و تأمل موالنا  ا یمتصل کن با خداوند،  ییگشاکه تو روح خودت را با فضا  دیگو به ما م اآلن

فالن»، فالن   ی . «روح خود را متَّصل کن اریبه همد ای  ر یسالان د ا یبه روح قدس موالنا، به روح پاک موالنا 

زودت  کند، نم  فرق  ، هست  هرکس   عنی هرچه  با روح  رزود،  سالان،  قُدِس   ارواح راه    یها با  روندگان  پاک 

  . قتیحق

هم در مورد ما صادق است، ما صد    نی. استندین  انهیبماند، جدا هستند و    ای  ردیصد چراغ تو اگر بم   دیگو م

از هم    هان یوجود داشته باشند، ا  ذهنو صد من   میاز هم جدا هستب  ، دگیباال، براساس صد همان  م ییای جور ب

  جدا هستند. 

دور و بر ما همه    یهاآدم   ای «اصحابِ ما». ما حاال    دیگو م   ای  غمبرانی نبودن اصحاب پ  انهیو    ییجدا  نیهم  یبرا

خودش    ارانیموالنا  ایاصحاب دارند.  غمبرانی. پغمبرانیاصحاب پ کند اشاره م دیاصحاب ما، شا  هستند، ول

  . میجنگ  با هم م م، یهست  خاص نید ی  رویپ درواقعاست که ما  نیهم  ی. برادیگو  همۀ ما را م ای  دیگو را م

مهم هستند،    هان ی. خب اا»ی اندر انب  دی. «جنگ کس نشْنده یتا حاال نجنگ  یغمبریپ  چیبا ه   یغمبریپ  چیه  که درحال

از خداوند    قسمت  یچه بجنگند؟ که    ینور هستند. برا  یاز    هان یا  جنگند، با هم نم  غمبرانیاگر پ  ستند؟ینه ن

. میست یپس از جنس آن نور ن  میکش را م  ریهمد  میجنگ که! ما که م   جنگد از خداوند نم  قسمت  یکه با  

  که «اَلْمراد». دیگو م  نی هم یبرا

  اَلْـمراد وان،یچراغ حسِ ح نیز
  اتّحاد ییهان تا نجو  گفتمت

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

  است.  نی: منظورِ من ا اَلْـمراد
  

ا  دیگو م   ه با «چراغ حسِ    مان ما هم در زندگ   ،ییاتحاد نجو  وانی است که تو با چراغ حس ح  نیمراد من 

  . ری. گفتم دمیشو . موفق هم نممیدنبال اتحاد هست جسم  یار ی هش عن ی وان»، یح

  ی چرا؟ برا   م ینی بب  د ی. بامیبا هم در جنگ هست   م یها هستآن   روانیبا هم جنگ ندارند. ماها که پ  غمبرانیپ  پس

   نه آن نور اصل  م، یقرار داد  ه یرا پا  سطح  ی ها. تفاوت م یکن م  یی. حس جدامیهست  وانی از جنس روح ح کهنیا

  را.
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. ما به هم کم  میکه به آن نور زنده بشو م یکن نم تک سعبهتک  کهن یا یباشد. برا  آن نور اصل د یما با ار ی مع

  ن ی ما زنده شدن به آن نور است قبل از خروج از ا   مقصود اصل میدان . ما نممیکه به آن نور زنده بشو  م یکن نم

  جهان. 

  بود دیخورش اینورِ انب زآنکه
  حسِ ما چراغ و شمع و دود  نورِ

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

  بمانَد تا به روز   ی رد،یبم ی
  بافُروز  ر ی بود پژمرده، د ی

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

  ی از غذ  بود ح  وانیح جانِ
  ی و بذ یاو به هر ن  ردیبم هم

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

ح:  زنده  
  : غذا یغذ
  ی : بدیبذ

  
را   ی  نیغذا، ا  می. اگر بخوانمیخوان  م  یطور ن یا  هیخاطر قافغذا است که به  نیهم  ی. غذیبد  نیهم   عنی  یبذ

  بذا. میبخوان دیبا

زنده بودند.    ییخدا  یار یخدا، هش  د یهمه به خورش  غمبرانیپ  ا،ی انب  کهنیا  ی بود»، برا  دیخورش   ای نورِ انب  «زآنکه

چراغ جدا است، دوتا چراغ که با    ی ما،    ذهنمن   یار ی . اما نور حس ما، هش ستین   شتریب  یار ی هش   یآن هم  

  شمع و دود هستند.  شوند، م شانینورها شوند هم متحد نم

  کنند  م  جیگ   عنی  کنند م  جادی. دود اسوزند درست نم  کنند، م  جادیهستند که دائمًا دود ا  چراغ و شمع   عنی

. دود  کند دود م  ذهنمن  عنی  . میکن   چراغ و شمع و دود ما زندگ  نیبا ا  میامدین  کهن یا  یرا. چرا؟ برا  ریهمد

  . م ینیب  ما نم  کند م  ی تار کند م

   ی  شود، پژمرده م   یو    دیگو روز حشْر را م   دی. تا روز شاماند تا روز م  ی  رد، یم حس م   ی  دیگو م 

  . هان یا ستیو مهم ن ماند روشن م   طورن یهم
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. با  ردیم م  یو بد  یزنده از غذا است و به هر ن  وانیمتّحد بشود. جان ح  تواند نم  وانی که جان ح  دیگو م

م  ییدو نم  اصل  قتی حق    عنی.  کند کار  غم شناسد را  چه  بشود  خوشحال  بخواهد  چه  درواقع    نی.  بشود، 

  از قضاوت.  ستی. آزاد نردیم م

که   د ییگو که شما با قضاوت نکردن و مقاومت نکردن، به ذهن م ادی ز  لیخ  میباشد که امروز بحث کرد ادتان ی

  م، یاآلن هم خواند  ر،یز  دیرو م  دیکن خدا؟ اگر فضا را باز م  ایجهان مهم است    نیلحظه ا  نی. استیتو مهم ن

  . ستیجهان مهم ن  نیپس خداوند مهم است ا

خراب است. شما    کار   صورتنیاست، درا  تر از زندگ آن مهم است، مهم  دهد که ذهنمان نشان م  ز یآن چ  اگر

.  دیشو م  نیغم  اشیبا بد  د،یشو خوشحال م  اشیخوب   اش، یبا ن  نیاو بنابر  د یریاز آن غذا ب  دیخواه م

ا  نیا متّحد    با کس  دیتوان هم نم   زندگ   سب  نی. با ادیخارج بشو  دیتوان نم   نیهم وسواس کهن است و از 

  .دیبشو

  شود  چراغ و، طَ  نیا ردیبم گر 
  شود؟ مظْلَم ک ه، یهمسا ۀخان

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

  هم به پاست  نیا ی آن خانه چو ب نورِ
  چراغ حسِ هر خانه جداست  پس

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

  بود وانیمثالِ جانِ ح نیا
  بود  مثالِ جانِ ربان نه

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

 ی . براشود نم   ی تار  هیهمسا  یخب آن    رد،یبم   ذهنمن   ی برود،    ایدن  نیو از ا  ردیبم  چراغ  یاگر    دیگو م

  . ستین کاف  قتیحق  دن ید یو نورشان برا کنند خودشان که دود م یچراغ دارند برا  یهرکدام  کهنیا

   ی  نیا  فتد،یب  سختبه    ینور هم به پا است. قبال هم گفت، گفت اگر    نینور آن خانه، بدون ا  کهنیا  یبرا

جدا است، نور حضور،    دگی که نور همان  دیبو  خواهد. م شود نم   ریس   یغذا بخورد، آن    ی.  شود گران نم

  والسالم.  م،یزنده بشو تایبه آن نور  دیاست و ما با  تایدانه است،  ی  شود،نور خدا که در انسان زنده م 
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مختلف    ی هاشل   افتد،مختلف م  یهاخانه در    دیمثال خورش  زند مثال م . همیتا ما بفهم  زند مثال م  مرتب

  است.  دیخورش  ی نورِ  ،یرا بردار  وارهای د ول ردیگ م

  د یخورش   هنوز روشن است. ول  یآن    را خاموش کن  نیا  کنند،م  خانه شب روشن   ن یچراغ ا  دیگو اآلن م   اما

  .ستینورش ن ریاگر غروب کند، د

  :زند همان مثال را م  دوباره

  شب چون ماه زاد یِ از هندو باز
  فتاد  ینور سِر هر روزن در

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

  شُمر یآن صد خانه را تو  نورِ
  آن دگر یب  ن،ینمانَد نورِ ا که

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

  تابان بر افق  دِیبود خورش تا
  در هر خانه نورِ او قُنُق  هست

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

  اه یشب: شب س  یِ هندو
  همان ی : مقُنُق

  
ماه طلوع    وقت  یدر شب تار  عن ی.  افتد م  ینور   به هر روزن  شود، ماه زاده م  شب وقت  یاز تار  دوباره

   ی نور آن صدتا خانه را تو    درون خانه، ول   افتد و م  شود ظاهر م   است، در هر روزن  نیا  لشیتمث   کند م

تابان    د یخورش  نیکه ا   تا زمان  دیگو روند. و م برود همه م  ی. اگر  ماند بدون نور آن نم  نیبشمار، که نور ا

  مهمان.   عنی. قُنُق شود م  دهیمهمان است، د  یادر افق هست، هنوز غروب نکرده، نورش در هر خانه 

  جان، آفل شود   دِی خورشچون  باز
  شود لیها زاخانه ۀجمل نورِ
  ) ۴۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    مثالِ نور آمد مثل، ن نیا
   عدُو را رهزن یتو را هاد مر 

  ) ۴۶١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  خو مثالِ عنکبوت آن زشت بر 
  گنده را بر بافد او  یِها پرده

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

ماه زاده   یشب     یشب، تار  یاز هندو  وقت  دیگو مثل موالنا هم باشد. م  وجود انسان  تواند م  لیتمث  نیا

  ون ی زیتلو  نیکه ا  یااز هر خانه   ، از هر روزن  م،یده م   حیشما توض   یما موالنا را برا   مینیب واقعاً هم اآلن م   شود، م

  . دیگو را هم م ن ی. همافتد م  ینور  ی رد،یگ را م

 ی . روافتد ها منورش به تمام انسان   د،یآ جهان م   نیمثل موالنا در ا   انسان  یشب     یاز تار  که وقت   دیگو م

  که چه گفت.  دی. توجه کردگذارد م  ریها تأثهمۀ انسان 

  شب چون ماه زاد یِ از هندو باز
  فتاد  ینور سِر هر روزن در

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

  شُمر یآن صد خانه را تو  نورِ
  آن دگر یب  ن،ینمانَد نورِ ا که

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

  تابان بر افق  دِیبود خورش تا
  در هر خانه نورِ او قُنُق  هست

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

  اه یشب: شب س  یِ هندو
  همان ی : مقُنُق

  
  «نورِ او قُنُق».   مثل موالنا «بر افق»، «هست در هر خانه»، در خانۀ هر انسان انسان ای تابان»  دِ یبود خورش «تا

 د یگو شود». م   لیها زاخانه   ۀ«نورِ جمل  کند، جان غروب م   دیخورش  جان، آفل شود» وقت  دِیچون خورش  «باز

تو را هدا  میمثل ندار  ست،ی مثال نور است، مثل ن   نیا و    کند که نشسته قضاوت م  اما آن کس  کند م  تیو 

  .ندیب م  ذهنچون او با من  زند عناد دارد، راه او را م  کند،  م  دشمن

شما مقاومت  . اگر  زندگ  یِسو به   کند م  ت یشماست، شما را هدا  یواقعاً هاد   م یکنکه م   ییهاصحبت   نیا  د ینیبب

  . و شود رهزن شما م  دیبفهم دیخواه با ذهنتان م  د،یکن قضاوت م د،یریگ م  رادیا دییگو و م دیکن م
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  خو مثالِ عنکبوت آن زشت بر 
  گنده را بر بافد او  یِها پرده

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

. بافد م  ریرا به همد ها دگیهمان یها گنده، پرده  یهااست. مثل عنکبوت پرده  ذهنخو» همان من «زشت  نیا

پردۀ ادراک    کهی طور به   پوشاند، ها را مسنبه ماست، کامال آن سوراخ   ی دردها  ن یبا لُعابش که هم  دیگو بعد م

  . کند خودش را کور م

  نور کرد  ۀپرد  شیلُعابِ خو از
  خود را کور کرد  ادراکِ ۀدید

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

  برخورد  رد،ی اسب ار ب گردنِ
  پاش، بستاند لد  ردی ب ور

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

  لام یبر اسبِ توسن ب  نینش کم
  کن والسالم  شوای را پ نیو د  عقل

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

  ابد ی برخوردار شود، کامران گردد، در: برخورد
  توسن: اسبِ رام نشده، اسبِ سرکش  اسبِ 

  
که از کجا شروع شده، از امتحان خداوند و عنادش هم    دیدان م  کند، م   زهیکه ست  است؟ پس آن کس  درست

نرفت. گفت من مست تو بودم و هشدار داد به ما    بارِ اشتباهش  رِینفر ز   یگفت مقاومتش هم گفت. گفت که  

را درهم    ن یا  گفت امروز م کهن یا  کما  اش، و سب زندگ   ش یو ابزارها  م یباش  ذهنسلطۀ من   رِ یز  شود که ما نم 

  ! می که مست خدا هست میشن و فکر کن 

  جاد یدرد ا  قدرن یو ا  کنددرست م   ذهنمن  یو    بافد م ریرا به همد  ها دگ یاصطالح همان به   پس اگر کس  و

  چ یه رید عنی کند، ادراک درست خودش را کور م  دۀیمثل عنکبوت، د پوشاندتارها را هم م  نیکه ب کند م

  . میهر نشان را برشن»، امروز در غزل داشت  ،نشانی . «بشود پرده م نشانی . بانشان از بافتد نم ی نور

:  گفت و امروز م  افتد؟ به شما م  نور زندگ  ای  دیپردۀ نور کرد  ای که آ  دین ینور کرد»، شما بب  ۀپرد  شیلُعابِ خو  «از

  د؟ یتاب شما از آسمانِ حق م ایآفتاب»، آ  ی«ز آسمانِ حق بتاب، ا
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است؟ اتفاقاً    ناظری ذهن شما ب  ای   د؟یکن ناظر به ذهن نگاه م   یار ی صورت هشبه  د؟ینیب از ذهن، م  دیشُد  جدا

اسبِ    ن یهم  جان یبرخورد». گردِن اسب، اسب در ا  رد،ی «گردِن اسب ار ب  زند، را مثال م  ناظر یذهن ب  جانیا

نشده، اسبِ سرکش. برخورد: برخوردار شود،  اسب توسن، اسبِ توسن: اسبِ رام  نیهست. ا  ذهنمن   نشدۀتیترب

  کامران گردد. 

   ذهن نفوذ من  رِیلحظه زبهلحظه  م،یلحظه مقاومت کنبهلحظه  عنی  م،یپرده درست کن  اگر در مقابل نور زندگ   پس

چه    م،یکن فضا باز نم  کهن یا  یبرا  م،ییگو «بله» نم  م،یدار  زهیلحظه ست  نیا  تیبا وضع  کهن یا  یبرا  م،یی ایدرب

اگر   دیگو نشده. مرامداشت که اسمش را گذاشته «اسبِ توسن»، اسب    می خواه  ناظری ب  ذهنمن   ی  شود؟ م

رد،یگردنش را ب  عنی  ردیگردنش را ب  شیداخل و پا  ی. اگر برو یناظرش بشو  رونیب  ییایب  د    یریرا بَل

  . یخور  م

  برخورد  رد،ی اسب ار ب گردنِ
  پاش، بستاند لد  ردی ب ور

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

اسب توسن، لَدش را    نیا    عنی   ،ییای درب  ذهننفوذِ من   ریلحظه ز  نیدر ذهن، با مقاومت به اتفاق ا  یبرو  اگر

شما در   . وقتزن به آن اَفسار م  عن ی ،ده به آن غذا نم ،ی ریگ داخل، گردنش را م  یاگر نرو  . ولیخور  م

توسنتان،   ذهنمن   نیبه ا  دیاَفسار زد   ی  کهن یا  ثل صورت ناظر مبه   د یکن م  ییلحظه فضاگشا  ن یمقابل اتفاق ا

بدون افسار    ، ذهنمن   تِیتربیاسب ب  نی. سوار انیاصال ننش  عنی  ن»،یکه «کم نش   دیگو سرکش. م   ذهنمن 

  نشو.

  ن یبخورد. و انتواند تکان    که ی طوربه   اَفسار به سرش بزن   ی  ، دهنه بزن  ی   عنی   رد» ی«گردنِ اسب ار ب  پس

.  و با آن مقاومت نکن  فضا باز کن  دهد، لحظه که ذهن نشان م  نیاست که شما در اطراف اتفاق ا  نیمعادل ا

د» شما با رد،ی«گردنِ اسب ار بدیبرخور د ی . اَفسار به آن بزندیریگردن اسبتان را ب.  

  ی را بذارد رو  نکی آن ع  د،یبه من بده با مقاومت، مقاومت کن    نکیع  ی که تو    دییداخل، اول بو  دیبرو  دینرو

. «کم  نیننش   دیگو م   ن یهم  ی که در کنترل شما درخواهد آمد. برا  دی بعد فکر کن  ،  نی چشمتان، برحسب او بب

  نشو.  افساریسرکش ب  ذهنسوار اسب من  ن»،ینش
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  ن یمن»، خدا را بب  نیتو د دن ید یفضا را باز کن. «ا  ایکن والسالم». شما ب  شوایرا پ  نیچار کن؟ «عقل و د پس

د برد زندگ  جورنیو ا  نید  جورنی. اریو از او خرعقل که خ  ذهن که من   یز یکن، نه آن چ  شوایرا پ  نیاست، ا   

  . دیگو م

م  ، مقاومت کن   چون  را  او  تسلیریگ عقل  باز کن   ی بشو  م ی.  زندگ   ، فضا  م  عقل  زندگ ی ریگ را  عقل   .   را  

  ست یسوارش ن  که ناظرش هست    . تا زمان یشو خودت و سوارش هم نم  ذهنمن   نی به ا  زن اَفسار م  ،ی ریگ م

   لَدش را خواه  ، استفاده کن   شیزارهاکند و به شما دستور بدهد که از اب  نییمرکزش را او تع  ی و اگر بذار

  خورد. 

  آهنگ، منگر سست و پست  نیاندر
  ره، صبر و شق اَنُْفس است   نیکاندر

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

  : قصد و اراده، راه و رسم، قاعده و قانون آهنگ
  

نگاه نکن.    ری صورت سست و حقداده، شما به   حیقصه توض  نیدر ا  عن یکه من اآلن گفتم،    روش   نیبه ا  دیگو م

  ارانه ی صبر و درد هش  میگو که من م  راه  نی. در استین  ی طورن ی. نه اخورد درد نمبه   ن،یا  دیگو نگو چه م 

  است: نیاست و آن هم ا هی آ یبه  مربوط نی. و ادنیکش ارانهیدرد هش عن یاست. «شق اَنْفُس» 

لمَتحنْفُسِ  «وا قبِش ا يهغالونُوا بَتك لٍَد لَمب َلا مَثْقَالا ◌ۚ نَّا مبر وفءلَر يمحر . «  

كنند، زيرا پروردگارتان رئوف و مهربان را به شهرهايى كه جز به رنج تن بدانها نتوانيد رسيد، حمل م   «بارهايتان

  است.»

  ) ٧ ۀی)، آ١۶سورۀ نحل ( م،ی(قرآن کر

  ی بارها  نیما هم یبارها عن یكنند»، م را به شهرهايى كه جز به رنج تن بدانها نتوانيد رسيد، حمل  «بارهايتان

. امروز هم صحبت محضرون بود.  میخدا ببر   شیرا به پ  هانیا  میتوان است، م   ارانهیحضور است. فقط با درد هش 

   است که پروردگار ما رئوف و مهربان هست، ول   درستمحضرون، «زيرا پروردگارتان رئوف و مهربان است».  

  . میرها بشو میتوان م  ذهنمن   نیاست که از ا ارانه یما با صبر و با درد هش 

که من گفتم «منگر سست و  صورت نیقاعده، به ا نیراه و رسم، به ا نیبه ا عن یآهنگ»،  نی«اندر دیگوم پس

  د، یکن شما اگر سست و پست نگاه نم  میرا که گفت  هان یحاال ا  .میکن پست» که ما اکثراً سست و پست نگاه م

  ن ی. شما به ادیو جواب بده  دیاز خودتان بپرس  دیاشما گذاشته؟ ب  ی رو  یاثر  ا یامروز موالنا چه گفته به شما؟ آ



ۀ  برنامه       Program #954                                                ۹۵۴مشار

  100صفحه: 

که مقصود موالنا    دین یبب  د،یبار بخوان  نیچند  دیخواه واقعاً م   ای  دیکن درس امروز موالنا سست و پست نگاه م

  د؟ یرا انجام بده راتییدر شماست و آن تغ یر ییچه تغ 

بار    نی. ادیکن   دای حضور دست پ  نیبه ا  دیتا بتوان  دیبش  ارانهی و درد هش  د یصبر کن  دی راه با  نیکه در ا  د یکن  توجه

  . دیرا به منزل برسان 

  . میبسنده کن جان یبه هم دیبده اجازه

ا  می برنامه نخواه  رید  ۀبرسانم که هفت   اطالعتان  به در روز چهارشنبه و در روز جمعه و    رانیداشت، به وقت 

  هم به شما خوش بذرد.  التیو تعط دیها را مرور کن شاءاله شما هم درس ان

  �💠💠�پایان بخش چهارم�💠💠�


