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  ) ٣٠۶٧شمس، غزل  وانید مولوی،(

  ی کفش و دستار بِی ترت لۀیدر عق تو
 ؟ یخوار را به دست آررطل گران چونه

 
 لحظه  ی یجانِ من، به خرابات آ به

 یو جان دار  مردم ،یا  آدم  زین تو
 

 فروشِ الست  و خرقه گرو کن، به م ایب

 ی از الست خمار از آب و گلَست شیپ که
 

 ار؟ ی هش وانگه  ش،ی و عارف و درو ری فق

 ینامها تو پندار نی بود چن مجاز
 

 است؟  ش ی و شُربِ سقٰاهم نه کارِ درو  سماع

 ؟یکار بازار ش،یو سودِ کم و ب  انیز
 

 ابد شِی بو که چه باشد الست، ع ایب

 ی به تکلّف که سخت رهوار  نیه ملنگ
 

 ؟ یبندکه درد ندارد چراش م یسر

 ؟ یماریرا به ب رنجی تن ب نه چرا 
 

 و دام  بندی : پالهیعق 

 سورۀ انسان ٢١ ۀ یشُربِ سقٰاهم: اشاره به آ 

 

»مَقاهسا. …وورا طَهابشَر مهبر « 

 »پروردگارشان از شرابى پاكيزه سيرابشان سازد. …و«
 ) ٢١)، آیۀ ٧۶انسان (   (قرآن کریم، سورۀ
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  (دایره عدم)] ٢[شل    ها)](دایره همانیدگ  ١[شل    (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  

 

  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٣٠۶٧برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شماره  پرسسالم و احوال  با

  ی کفش و دستار بِی ترت لۀیدر عق تو
  ؟ یخوار را به دست آررطل گران چونه

  
  لحظه  ی یجانِ من، به خرابات آ به

  یو جان دار  مردم ،یا  آدم  زین تو
  ) ٣٠۶٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ده یهمان  یشده و دراثر عبور از فکرها   دهیهمان  جهاننی ا  ی زهایآمده و با چ  یار یصورت هشکه به    انسان   عنی  تو،

من    یهست،     ذهن  ای   یمن فکر   یاآلن    است ول  یار یدرست کرده، درست است که از جنس هش   ذهنمن 

  است. لهی عق ی  نیا دیگو است، م درست شده که من توهم زِیچ  نیهست. هم  توهم

تا نتواند حرکت کند    بستند مثال شتر م میکه قد  وان یح ی   یبه پا  کهن یدام. درست مثل ا  بند،ی پا   عنی  هیعقل

  .  بندند م وزنه را هم از بچ نیبرود، و ا

هست وقت  لیکه ف   ییدر جاها  مثال  است    لیف ی کوچ  وزنۀ کوچولو را م  چند بار    ل،یبچۀ ف  یبه پا  بندند

وزنۀ    نیا  تواند که نم  شودم    شرط   کند عادت م   شود هم بزرگ م   وقت  تواند، که نم  ندیب و م  دهد تکان م

  .  میهست طورن ی کوچ را تکان بدهد. ما هم هم

اولیه)]    ٠[شل    دیدان که م  طور ن یهم   و ا  مییآ م   ی اریصورت هشما به   (دایره عدم  جهان و اول از جنس خدا    ن یبه 

  ن یکه وارد ا  نیاست از جنس عدم است. و هم  یار یهش  مییگو است فرم ندارد، که ما م  فرمیکه خدا ب  م،یهست

  ند یگو ما م   هو ب  دهد، مان نشان مکه ذهن   ییزهایبا چ   میشو م  دهیهمان  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل   میشو جهان م 

خانواده    ی دارد، مثل پول، مثل پدر و مادر، اعضا  ت یما اهم  یبقا   ی است که برا  یز یمهم هستند. مهم چ  هانیا

  . میشو م ده یهمان هان یا با او شغل، م 
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امتداد خدا  ما به    عنی  دنیهمان  اولیه)]    ٠[شل  عنوان    ی زیچ    ی  م،ین یافری ب  میتوان م   م، یکه خّق هست   (دایره عدم 

  درواقع از فکر ساخته شده.  زیچ  نیو ا  مینیآفر م

م  فکربه   مییآ ما  هو  یزهایچ  یِ صورت  حس  پول  مثل  تزر  م،یکن م  قیتزر  تیمهم  وجود    م، یکن م   قیحس 

  ق ی چون از طر  میشو که از جنس جسم م  دیآ نظر مو به  م،یده حالت عدم بودنمان را از دست م  کهی طوربه

  . مینیب آنها م  نکیع

   ذهن  ریتصو   ی  ع،یسر  میکن از فکر آنها عبور م   ما وقت  شود، م  ادی ز  هان یتعداد ا   وقت  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    و

  است.   لهیدرواقع عق  ذهنمن  نیاست. ا ذهناسمش من  نیا د،یآ وجود مبه

   . و متأسفانه وقت شود خداگونۀ ما بسته م تیجنس  شود، بسته م  (دایره عدم اولیه)]    ٠[شل  یاریهش   یبه پا   لهیعق

کردن    که زندگ  میکن فکر م  م،یده چون به حرف بزرگان هم گوش نم  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    میشو هم بزرگ م

  کردن است.   زندگ   نیهم  ها،  دگیهمان نیبرحسب هم 

مثل موالنا به ما    ما، که دوباره بزرگان  یآغاز بشود برا  (دایره عدم)]  ٢[شل    یطورنیا  دیکردن با  زندگ   که درحال

به آن واکنش    نینخواه، پس بنابرا  ندارد، تو از آن زندگ   زندگ  دهد که ذهن نشان م   یز یچ  نیکه ا  ندیگو م

  نشان نده، در مقابلش مقاومت نکن و اطرافش فضا باز کن. 

  ن یا  دوباره عدم کن. وقت   ارانه ی است فضا باز کن و مرکزت را هش  لهیعق  کن که تو فکر م  یز یاطراف آن چ  عنی

  . دیآ دوباره به دستمان م شد ما که از عقل کل گرفته م   که دوباره عقل قبل مینیب م  میکن کار را م

 ی زها یکه چ   ها، دگیو قدرت همان  تیو هدا  تیعقل و حس امن  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    میشو م  دهیهمان   وقت

  . می ده را از دست م  مان. ما عقل اصلشود م  لیواقع به ما تحمهستند، در  جهان نیا

 ی طوراست. و آن   ذهندرواقع عقل من  عنیاست،    جزئ  ای   یکه اسمش عقل جزو  عقل  یبه    میافت م  نیبنابرا  و

  کفش و دستار هست.   بیواقع ترتدر  دهد نشان م ذهنکه عقل من 

  ان یکه مثال روحان   شال  نی هم  عنیو دستار    پوشاند، را م  مانی که پا  یز یچه هست، آن چ  میدان که م  کفش

باشد    یچجور   دیها باها و کفشلباس   نیکه ا  دهد ذهن ما نشان م   عنی  هانیا  بی مثل عمامه. و ترت  بندند، م

  دارد.   تی ما اهم   یها براآن  بیو ترت
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  ، لباس بپوش یطور نیا دی که تو با م ییداشته باشد، مثال بو تیما اهم   یبرا رونیکفش و دستار در ب بیترت اگر

  هست.  ذهنعقل من  عنی هست،   یاریسطح هش نیترن ییو پا نیترپست رید نیا

ما. و    میرو نماد عمل باشد، چون با آن راه م  لیبه تأو  توانددستار دوباره نماد عقل است و کفش هم م  ول

  در ذهن و برحسب آنها زندگ  ده یساختۀ همان  شیپ  از   یالوها   ی سر یهم قرار دادن  سرپشت    عنی ها  آن   بیترت

  کردن. 

حسب  و بر   م یعبور کن  ریبه باور د  یو از باور   میبشو  ده یهمان  هانیو با ا  میریتعداد باورها را ب   یما    عنی 

  .  میبدان نی! و منظورمان را هم هم نیا عن یکردن  زندگ  مییبو میها عمل کن آن

جهان    نیوارد ا  انسان از جنس خدا بوده، وقت  (دایره عدم)] ٢[شل  است که    نیجهان ا  نیمنظور از آمدن به ا  میگفت

و    ذهنمن  لۀ یو افتاده به عق ها دگیبوده، مرکزش پوشانده شده با همان (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  شده مرکزش عدم 

خودش درست    یبرا   ذهناساس نظم منبر   و نظم  یبیترت   ی  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل     ذهنمن   لۀ یجا در عق در آن 

  .  پارک ذهن مییگو کرده، اصطالحاً م

خودش    یدرد به آن درد، برا  نیفکر به آن فکر، از ا  نیجا و از اگذاشته آن   ها دگیاز باورها و همان  دمانی چ  ی

ا  ی و، چجور  ید یچ   یرا چطور   هانیا  کهنی. استین  زندگ  نیا  دیگو درست کرده، موالنا م  زندگ رد    هان یاز 

  شده است.   شرط  نذه نیا کل  طور و؛ به  بن دیبا  یو، اآلن چه فکر  یشو م

   کار را بند چون شرط   نی ا  اگر کس  ای  د،یایب  یریبعدش چه فکر د  دیایفکر ب  نیکه اگر ا  میدان ما م  عنی

است خالق    دگاریکه انسان آفر  ،یدگار یبستن راه خدا و صنع و آفر  عنی!  میکار را بن  نیا  دیدر مقابلش با  میشد

  را گرفتن. ن یا یجلو  عنیاست، 

ترت  کس  ن یبنابرا  و در  عمل  بی که  و  شرط فکرهاست  براساس  ا  شدگ هاست  در    ند، یب م  یاجبار   ی   نیو 

اجباراً     عنیهم درونش دارد. پس تکلّف    ی اجبار   یتکلّف    نیو ا  کند م  برحسب تکلّف زندگ   م ییگو اصطالحاً م

تو    لنگ م   دیگو آن را، م   برد کار مبه   ناموال  جان یکردن. در ا   زندگ  دهیهمان   ساختۀ   شیپ  از   یبرحسب فکرها 

  اساس تکلّف.  بر

به    یکه فقط گذشتن از فکر   ستین   یطورنیهم دارد ا  یآثار  شود م  لیتش  بیترت  نیکه به ا  لهیعق  نیپس ا  و

  خدا در ما کارش را بند.   میگذار نم عنیباشد،  دن یبا خدا جنگ  ای باشد و بستن راه خدا باشد  ریفکر د
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لحظه و  نیدر اطراف اتفاق ا (دایره عدم)] ٢[شل    میفضا را باز کن دگ یهمان مدت یواقع پس از در  میما آمد چرا؟

  دۀ یپوس  یخالق خلق کند. نه که فکرها  ی ما فکرها  قیو خداوند بتواند از طر  میاو زنده بشو  تیو ابد  تینهایبه ب

   خداشناس  ای است    زندگ  ن یهم   نیکه ا  مییوب  می کن  ها زندگ و برحسب آن   میرا ما در ذهنمان دنبال کن  قبل

  .  ستین یطور است؛ نه آن

درست    ها دگ یهمان  نیحسب ادرد هم بر  ی تعداد  ی   هست   هان یا  بیکه تو اگر در ترت  دیگو دارد م  باالخره، 

  تو دردساز است.   یبرا ذهنمن   ایدام  ای  لهیعق ن یمجموع ا نیبنابرا ،کن م

  ی جا را به  که انسان زندگ  شود کار سبب م  نیا  دهم، م  حیو هر هفته من توض   دید   میکه بعداً خواه   طورن یهم

کند؛    ها زندگو برحسب آن   هان یکند به مانع و درد و مسئله و دشمن و ا ل یتبد رد،ی کردن ب زندگ   یبرا کهنیا

 ترش ی اصطالح در هرچه ببه  فتدیو ب  استبد    نیخوب است، ا  نیدوست من است، او دشمن من هست، ا  نیا

  بهتر باشد.   ترش یداده شده که شعار ما هرچه ب بیترت یهم طور   زهایچ  نیا بیترت  عنیبهتر. 

و دستار   بِ یترت  لۀی «تو در عق  پس ا  دی گو بعد م  »،یکفش  اگر  فقط در ذهنت برحسب    ی طورن یکه  تو  است، 

  اد یکه ز  خوار» کسقدح بزرگ، «گران   عنی«رطل»، رطل    نی. اکن گردش م  دهیو پوس  م یقد  دۀیهمان  یفکرها 

.  م یریگ را ما م  از زندگ   نشت  ها)](دایره همانیدگ  ١[شل است    دهیاز ما فقط چون مرکز ما همان   مثال برخ   خورد، م

خوار»  . «رطل گران رندیگ ور مبزرگ شراب از آن   یهابا ظرف   هان یا  ،فردوس   ایمثل موالنا    بعد آن موقع آدم 

  .رندیگ از خدا شراب م  که موالنا و فردوس  رطل موالنا، قدح بزرگ   عنی

ها را به  عمل   نیو ا  یبذر  ریبه فکر د  یاز فکر  یطور ن یو ا  و بمان  یدام گرفتار شد  نیاگر تو در ا  دیگو م

  آورد.  نخواه  عنیآورد؟   دست خواهخوار را بهرطل گران   نیا یچجور   ،بن  لیتحم رانیخودت و د

فکرها و    نیا  بیماست و ترت  ذهنما بسته شده و آن من  یاریهش  یبه پا  وزنۀ بزرگ  یکه    میدیما فهم   پس

  د یکن    زندگ  یطور ن یکه اگر شما ا  دیگو اآلن موالنا م  می دیو ما فهم  میاده یکه ما در ذهنمان چ  یطور آن   ها،نیا

چه برسد که    د، ی ریشراب ب  داونداز خ  دیتوان شما نم   د،ی، و در ذهنتان فقط حرکت کنها)](دایره همانیدگ   ١[شل  

  . دیریمثل بزرگان ب  یادی شراب ز

، ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  هست،    دهی که مرکز ما همان  مدت کوتاه  ی، پس از  (دایره عدم)]  ٢[شل    میما آمد  که درحال

که    یزیکه از آن چ   میعقل و شعور را دار  نی، و ا(دایره عدم)]  ٢[شل  لحظه    نیدر اطراف اتفاق ا  میفضا را باز کن 

  . مینخواه زندگ   دهد، ذهنمان نشان م
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دوباره عدم کن   میدرمقابلش مقاومت نکن   نیبنابرا  و امن   م، یو مرکزمان را  قدرت    تِیو هدا  تیعقل و حس  و 

کوچ، مثال    ی هابا قدح   د یاول شا  واش،یواش ی و    دیآ دستمان ماست، مال خداست به   که مال زندگ   یرید

واقعاً    یاعده   ی  ندارند ول  تیظرف   خورند، جهان شراب م   نیدانه مثال فرض کن در اهستند در انگشت   کسان

  خوارند. شراب 

را   مانی ها دگیهمان   بیترت  نیو به ا  میکن را باز م  یترشی ب  یچون فضا  میتر بنآن ظرفمان را بزرگ   واشیواشی

طور  همان   م،یبشو  لیمان تبددوباره تمامًا به جنس خداگونۀ   م،یندازی ، و همه را ب(دایره عدم اولیه)]    ٠[شل  میبشناس

  . ارانهیدفعه هش ن یا میکه از اول بود

  د، یگو را م  ن یدرست است که ا  دهم، تو را به جان خودم قسم م   عن ی«به جانِ من»،    دیگو موالنا م   نیبنابرا  و

  ی که مرکزش عدم است، تو هم دار  کدام جان؟ جان   عنی است،    یجان من که با جان تو    لۀیوسبه   دیگو م  ول

  جان را.  نیا

آ   «به به خرابات  عدم)]  ٢[شل  شده است  گشوده  یفضا  نیخرابات، هم   »،ی جانِ من  عدم    ، که وقت (دایره  مرکز 

  . میذهنمان را تماشا کن میتوان صورت حضور ناظر مکه به  م، یشوم   یما با خداوند  شود، م

به ما داده   را زندگ  ن یو ا ،ی که من دارم و تو هم دار  تو فضا را باز کن، مرکز را عدم کن با جان  عنی لحظه  ی

به    ا ی ب  له،ینه حرکت در عق  ر، یبه فکر د  ینه با گذشتن از فکر   ، ذهناست، با آن، نه با من   خود زندگ  نیو ا

  خرابات.  

مهم    ادی ز  هان یخُراباد است، خُراباد، حاال ا  ای آباد است،  مثال خراب   ا ی  ندیگو است که م  یاواژه    ی  «خرابات»

به   ست،ین به   دی خورش   لۀیوسکه  آباد شده،    لۀیوسآباد شده،  آباد شده،    ایخدا  ا  عن یخراب شده،    که ن یمثل 

شده هگشود   یمرکز عدم و فضا   نی خرابات هم  بشود، ول  باد آ  ن یتا ا  می خراب کن  میزیهم بر را به   ذهنمن   م ییگو م

  است و تجربۀ عشق است.  

  گذرد  م   دهیپوس   یاست و از فکرها   که در ذهنش زندان  انسان   عن یلحظه»،    ی  یجان من به خرابات آ   «به

  . میآن آمد یکه ما برا ستی ا خداوند نشدن ب تای نیا ست، یخرابات ن  نیا ، ذهنو من دهیدم، آن فکر پوس بهدم
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 ن یانسان ا  عن ی  ،تو هم انسان  ،ی تو هم بشر  عنی  »،یا آدم  زیلحظه»، «تو ن  ی  ی جانِ من به خرابات آ   «به

است و    در ذهنش زندان   د، یریگ که شما درنظر م  را دارد؛ هر انسان  لیپتانس  عنیاصطالح  و قوه، به   تیقابل

  لحظه.  نیبه ا دیایفضا را باز کند ب  تواند م  کند، حس م  یاجبار  یو  دیا ی ب رونیاز ذهنش ب تواند نم

. درست  میاز آن استفاده کن   دیبا  م یکه موالنا دارد ما هم دار   آن جان  »،یو جان دار   مردم   ،یا آدم  زین   «تو

و تماماً به    ندازدیرا بشناسد ب  ها دگ یتمام همان  هرکس  واشیواش ی،  (دایره عدم اولیه)]    ٠[شل  است؟ تا چه بشود؟  

  در مرکزش نماند.   دگ یهمان  چیخداوند زنده بشود و ه  ای  زندگ

مختلف به   ی ای است که، از زوا نیا خوانم  م  جان یرا ا  اتیاب کهن یعلت ا خوانم، م تانیرا برا ات یاب د یبده اجازه

چه    ذهنمن   ای  لهیعق  نیکه ا  می نیو بب  می غزل گذاشته، ما توجه کن  نیبه ا  ایآورده    تیدو ب  نیموالنا که در ا  غامیپ

  ندارد.  یسود  چیه زند،  اش به ما ضرر م دارد که همه  یمخرب یهات ی خاص

خارج    می خواه ذهن نم  یما از فضا  ا ندارد، ولم  یبرا  یاده یفا  چیدر ذهن ماندن ه  سالپس از ده، دوازده  

خودمان    م،یکن مسئله درست م  ران یخودمان و د  یبرا  عن ی  م، یخارج بشو  دیکه با  م یدان نم  کهن یا  یبرا  م،یبشو

روشن موضوع را    مثل موالنا مثل روزِ  ییهاآدم  که کنند، درحال  زندگ  رانیهم د  میگذار نم  م،یکن نم  زندگ

  اند.روشن کرده 

  :  دیگو م

  م یاست و مستق علّتی من ب کارِ
  میسق ینه علّت، ا  رم یتقد هست
  ) ١۶٢۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خود را بردانم به وقت  عادتِ
  بنشانم به وقت   ش،یغبار از پ نیا 

  ) ١۶٢٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مار ی: بمیسق 

  

ها بودن، در آن پارک  فکرها و عمل   بیکه در ترت   ) ٣٠۶٧(اول غزل    ت یدر آن دو ب  مید یاالن د  ن یهم  دیکن م   توجه 

از رو   ترشیو ب  میاکه درست کرده   ذهن    ذهن زندگ  ی سازاست، ما برحسب علت و سبب   شدگ شرط   یآن 

  . میکن م
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  لۀ یوسبه   میو مستق   یدیها که تو در ذهنت تراشدر تو، بدون علت  که زندگ دیگوموالنا از زبان خداوند م   پس

  .  شود م  من زندگ

ذهن را، فکر کردن برحسب    یساز سبب   نیا  کنم،  م  که در تو من خودم را زندگ   دیگو خداوند به ما م  عنی

  ی کار   زندگ  نیو ا  کنم م  در تو زندگ   ماًی را خراب کن. من مستق  پارک ذهن  نیدور، ا  ندازی را ب  ده یهمان  یفکرها 

فکر     یمهم است و آن   لی فکر خ   ن یا  دیآ شما م  نظرکه به  یپر تو از کدام فکر به کدام فکر م   کهن یندارد به ا

  .  ستین  یطورنی وصل بشود به آن فکر، ا دی با نیمهم است، ا ل یهم خ

  شود  م  زندگ  نیکنم، ا  زندگ  یطور ن یکه اگر ا  کن که تو در ذهنت فکر م  علت   ست،یکه علت مهم ن  دیگو م  و

در    یاد یپول ز  کهن یا  یخب برا  کنم، م   که خوب زندگ  فهمم  م  ی من چجور  شود، م  ی سبب شاد  یز یچ  چه   ای

بزرگ   اورم،یب پ  یترخانۀ  بخرم،  باشم،    مال  شرفتیبتوانم  و    یساز سبب   هانیا  ست؟یچ  هان یاداشته  است 

  . کند درست نم زندگ مار،یب  یذهن تو ا یساز که نه! سبب  دیگو م

   زندگ  اورم،یدست برا به   ن یپس نگو که فرض کن که اگر ا  رون،یاصال از ذهن بپر ب  رون،یب  ای تکلف ب  نیتو از ا 

حالت تو    نیرا به من، مرکزت را عدم کن، من ا ار یو تو بده اخت   هست تو از قبل، از جنس زندگ  د،یآ وجود م به

  .کنم را عوض م 

به    ذهناز من   شود در ما عوض م   درواقع عادت زندگ  شود،  مرکز عدم م  م،یکن ما فضا را باز م    وقت  پس

را    ی سازغبارِ فکرها و سبب   ن یو ا  میکن م   یی ما فقط فضاگشا  کند،  م  نییشده و زمانش را او تعگشوده   یفضا 

  . درست است؟  رونیب یی آ از آن م کن م  و علت و معلول زندگ  یساز تو با سبب  کهن یتو. ا یبرا نشانم م

هم     شما ندارد و ربط  زندگ  ت یفیبه ک   ربط  چیه   نیا  دهد، فکر من چه نشان م   کهن یو علت، ا  ی سازسبب   پس

در    رون،یب  میذهن بپر  یساز درواقع از سبب   م،یبه او زنده بشو  میاجهان ندارد. ما آمده   نیبه منظور آمدن ما به ا

  ی برا  ندیآفر ما م   قیاز طر  د یلحظه، فکر جد  ن یا  زندگ   عنی   م،ی کن  زندگ  ی دگاریلحظه برحسب صنع و آفر  نیا

  است وضع ما.  یطور ن یا کنم، استفاده مرا  شی پ قۀیکه االن هست، نه من فکر پنج دق چالش

  د یبا  یچجور  میدان اصال نم  م،یبدبخت  ل یخ  رید  عنیآن    میکن را وِل نم   شی فکر دوهزار سال پ  ریاگر ما د  حاال

  است. یطور اگر آن  م،یکن زندگ

  : دیگو م خوانم، را هم م  رید یشعرها  پس
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  غالم تو، رطل گران سالم تو  خبرانخوش
  کنند پا و سر  اوهیشنوند نام تو،  چون

  ) ١٠٢١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

چقدر    دینیب . مثال مکنندقناعت نم   هستند که به خبر ذهن  خبران کسان خوش   د؟ی کن کار را م  نیشما ا  می نیبب

اخبار هست  م  میعالقمند به  اتفاق  م  کهنیا   یبرا  افتد؟ ما، چه  اتفاقات بستگ  زندگ   میکن فکر  به  دارد،    ما 

  .  میتابع اتفاقات باش  کهنینه ا   م،یاتفاقات را خلق کن  دیبا   م یتابع ما باشند، ما خالق هست  دیاتفاقات با  که درحال

از آن خوش   پس باز م خبران  را  باز    رند، یگ از تو خبر م  نه از ذهن. وقت   رند،ی گ خبر م  کنند ور فضا  را  فضا 

است، خرد    سببی ب  یاست، شاد  است، مست   م   یاد ی مقدار ز  ی سالمت    ، کن سالم م  تو به ما  کنند، م

  است.

پا    عنیکنند پا و سر»،    اوهی «  شوند، م   یلحظه با تو   ی  عن ی  شنوند، و نام تو را م  کنند فضا را باز م  وقت

    د؟یهست یطورن یدور. حاال شما ا اندازند را م  و سر ذهن

  : دیگو حافظ م و

  ز گلستاِن جهان ما را بس یگلعذار
  آن سرِو روان ما را بس ۀیچمن سا  نیز

  ) ٢۶٨غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

  بارو یچهره؛ مجازاً ز : گل گلعذار

  

حضور ماست، و «سروِ    نیکه صورتش مثل گل است، هم    کس   عنیصورت،     عنیاز «گلعذار»، عذار    منظورش

ما    یجهان برا  زیچهمه   نیاز ا  باست،یکه صورتش مثل گل ز  کس  ی  عن یگلعذار    یاست.    نیروان» هم هم

  است.   کاف

 دانم،  ها هستند، مقامات هستند، نم انسان   م،یبشو  دهیاست که ما با آن همان   زیچهمه   نیچمن جهان که ا  نیاز ا  و

است. ما را   . سروِ روان خود زندگخواهم سروِ روان را م  نیا  ۀی، من فقط ساهست  ایباورها هستند، مال دن 

  د؟ یکن بس. توجه م
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هست.    لهیو کفش و دستار عق   بی. ترت رونیب  میاز ذهن بپر  دیکه ما با  دهند همه نشان م  هانیا  نیبنابرا  پس

  ف ی و توص  ییبه ذهن، ذهن برحسب جدا  میافت ما م   وقت   کند، م   فی توص  لهیعق  دیدان درست است؟ و شما م

  سروکار دارد.  یپالست زیچ  یدائماً با  کند، ذهن برحسب مفهوم کار م  کند، کار م 

.  یطورن یا  د؟یکن م  ف یتوص  یخدا را چجور   نتان یکه شما در د  مییگو است، م   فاتیما باهم براساس توص   یدعوا

 ف یتوص   ست؟یشما ن  یما بهتر از خدا  یخدا   نی. امیکنکه ما م   کن   فیتوص  دیبا  یطور نی! انیآقا غلط است ا

  ذهن.  عنی  فی توص ست،یخدا که خدا ن

  ی . برا ستیکه، تو هم ن  ستین  ، زندگ که  ستیخدا ن  کهنیا  د،یآ به حرف درم  د،یآ که به نوشته درم   یز یهرچ

    م؟ یگفتار و باور و نوشته باهم دعوا دار چه سر

  :دیگو م  نی هم یبرا

  را اصطالح هند مدح هنْدوان
  را اصطالح سنْد مدح انیسنْد
  ) ١٧۵٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

آقاخانم   نیا و  را  جا هستند آن در فالن  ان ی ها  ها هم آن   ر،ید  جور یماهم    کنند، م  فی توص  جور  ی ها خدا 

ما براساس توص  فی توص  هان یا  ر،ید  جوری نبا  ذهن  زیچ   ی که    فی است.  ب  ییجدا  دیاست،  .  می ندازیراه 

  شما حرف بزنم. قیمن از طر د، یشما حرف نزن  دیگو م  م،ی هست  دراصل ما خود زندگ 

  اَنْصتوا  دیشما خاموش باش  پس
  تان من شوم در گفت و گو زبان  تا

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

برا  دهی همان  تانیوگوهاگفت   شما اختالف دار  نیهم  یهست،  در توص  د،یباهم  باهم    ف،ی پس در صحبت،  ما 

باز م   می رو م  . وقتمیاختالف دار را  از جنس خدا م همه   م،ی کن عقب و فضا  باهم    اختالف  چیه   م،یشومان 

  . میندار

که به    یزیو به حرف، به چ   فیتوص  مشخص شد، به   له یعق   یهاجنبه از     ی. حاال  ستین   یجدّ  فیتوص  پس

او را،    می بش  میریب   میتوان م  م،یریگ ما م  ست یخدا ن  دیگو م    کس   ی. اصال  دهد م  تیاهم   دیآ نوشته درم 

  وجودش خدا است.   تماموگرنه   زند،! حرف م ستیخدا ن  دیگو م خداست، ی ب نیآقا ا مییگو م
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است، فردا    یطور ن یا  شیفکرها  بی. ترتدیگو م  یطورن یذهنش ا  رسد، م  قدرنیعقلش ا  عنی  ر،یکه د  حرف

که ما در    لهیعق   نیدر ا  ییجدا   یها از جنبه   ی. پس  شود اصال فکرش عوض م   شود، م   ر ید  جور ی   بشیترت

  و نگاه ماست.  ماست   فات یماست و توص یگرفتن فکرها  یجدّ  م،یآن گرفتار

خودمان    مان در پارک ذهنچرا؟ همۀ   م، یدار  به زندگ   درآوردۀ شخصنگاه من   ی که    میدان مان مما همۀ   و

   خاص   یهادرد   یسر  یشده،    دهی همان  اعمال  یبا    ده،یچ  یجور یرا    شیفکرها  . هرکسمیکن م  زندگ

برخورد کند، خب    رانیبا د  خواهد با آن م   ،درست کرده  ذهنمن   ای   لهیعق   یکرده،    را با هم قاط  هانیدارد ا

  است.  زیانگییجدا  نیبنابرا ،یی معلوم است افتاده به جدا

  شوند،  م   ییمردم را به وحدت برسانند، سبب جدا  کهنی ا  یجا به   انی اد  م،ی نگاه کن  ی طورن یهم ا  ان یما به اد  اگر

 د ی نیو بب   دیشما استفاده کن  هات یب  نیفقط از ا  م،یکن م  می دار  ه چه اشتباهاند. پس معلوم شد کشده  کهنیا  کما 

  .  دیداخل بشو دیتوان م  ه یو از آن زاو  ردیباشد در شما ب یاجرقّه  ی  هاتیب نی دوتا از ا ،ی د یشا ای که آ

  : طورن یهم  و

  ییضرورت هم تو : مفتگفت
  ی مجرم شو  ،یگر خور ضرورتی ب

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

  : فتوا دهنده مفت

  

است.   شناخت روان  یازها ی ما ن یازها ی از ن ل ی. خدهد فتوا دهندۀ «ضرورت» است، اما غلط فتوا م له،یعق نیا

  است.   قیحق  ازین  نیا م،یغذا بخور م،یبمان زنده مینان بخور دیما با  وقت

موفق    کنم م  یکار  ی  ای  کنم، م   نینفر  ای خراب بشود    اش ورشست بشود، زندگ  ی  کنم من آرزو م  کهنیا

   من زندگ  لیدارم مردم برحسبِ م   از ی شدن دارم، من ن  ن یبه خشم  ازی به حسادت دارم، من ن  ازی نشود، من ن

  . دیآ م لهی عق  نیاست که از هم   شناختروان  یازها ی ن هان یکنند، ا

کار    نیعمل، ا  نیفکر، ا  نیا   ،یضرور   زیعنوان فتوادهندۀ چکه به  دین یبب   دیفضا را باز کن  دیشما با  نیبنابرا  پس

باشد، «مجرم»    لهیحسبِ عقبر  ،ذهنبرحسبِ من   عن ی  ضرورتی ب  ضرورت»،یاگر «ب  د،یگو الزم است، و دارد م 

  . شود شناخته م
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 ی ازها ی ن  ای  شناختروان   یازهایبه ن  کند م  لیم  س. هرک  نه از نظر مردم و قانون، از نظر خدا، از نظر زندگ   مجرم

 یی گشا. هرلحظه ما فضا مجرم است از نظر زندگ  نیکند، ا  یکار خراب   خواهد م  درد، هرکس  یازهای ن  ،ذهنمن 

  .  میمجرم  م،یکن مقاومت م م، یکن نم

   نه. زندگ  م؟یریب   زندگ  دهد که ذهنمان نشان م  یزی از آن چ   میدار  ازی نه. ما ن  م؟یبه مقاومت دار  ازی ما ن  ایآ

 که ن یا  یبرا  م، ی ستیبلد ن   کهنیا  یبرا  م؟ یده واکنش نشان م   م، یبند ور. پس چرا فضا را ماز آن   د؟یآ از کجا م 

  ماست.   یازها ی ن هان یا میکن فکر م

در    ی رضروریغ   یازها ی چه ن  د ین یبب  د، یبن   نگاه  ی رضروریو غ  ی ضرور   ی ازهایلحاظ نبه   له یعق  نیشما به ا  پس

برا  نیا به   یدام  آورده خودتان  فرد به  دیاوجود  جمعبه  ، یصورت  آصورت  ا  ای .  است  ما    همهن یالزم  مسئله 

و    لۀیدر عق   کهنیا  یبرا   م؟یکن نه. چرا درست م  م؟یخودمان درست کن  یبرا   و جمع  یصورت فرد به کفش 

  . درست است؟ می دستار

  : تیدو ب نیا طورن یهم  و

  یی در آخر زمان، کرد طَرب ساز اری
یی او جِدِّ جِدّ، ظاهرِ او باز باطن  

  
  علم کشت  نی بد اریعشّاق را  جملۀ

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

که «آخر    د یکن است، توجه م  شناختلحظه که آخر زمان روان   نیدر ا   خداوند، زندگ  عن ی  ار ی که    دیگو م  پس

   زندگ  کند، م    لحظه زندگ  نیاصل ما در ا  کند، م  زندگ  یکه در زمان مجاز   لهیعق  نیا  ، ذهنمن    عنیزمان»  

  . شودما گشوده م  ی روو به  افتدلحظه اتفاق م  نیدر ا شهیهم

  ن یدر ا  م،ی. گفت مستقدیخّق باش  ندهی در گذشته و آ  دی توان نم  د،یلحظه خّق هست   نیشما در ا  ییفضاگشا  با

  . میاآلن شعرش را خواند نی. همیساز نرو به علّت و سبب  کنم، م  تو خودم را زندگ  قیلحظه من از طر

. کرده   یساز ها، طرب شما انسان  یاست برا  شناخت آخر زمان روان  دیگو به ما م   که حالدر   زندگ  ایخداوند    پس

  ابد.  شِیع  سبب،یب یشاد  عنی  له،ی عق نیکردن در ا  زندگ ای  ذهنمن   عنی  شناختگفته که آخر زمان روان
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به الست    لیتبد  عنیچه؟     عن ی  ، ییبو  ییای ب  دیبو که چه باشد الست»، تو با  ایکه، «ب  دیگو م  میغزل دار  در

  .  یابد  یشاد ،یابد  زندگ عن یابد،  شِ یع ،ی که از اول بود یبشو  زندگ   یبه همان  لیتبد ،یبشو

که ذهن ما    یز ی«جِدِّ جِدّ» است، اما آن چ  دهد که ذهن نشان م  یز یشده اطراف آن چ گشوده   یفضا   نیا  پس

 ی باز   نیدائماً، ا  شود که عوض م  یز ی. آن چشود عوض م   است، ه   زندگ  یاست، باز   یباز   دهد نشان م 

تمام عشاق نسبت  و  ا  ذهنبه من است  را    ایاند،  مرده   یطور ن یخودشان  را، عاشقان  به    ،عن یخداوند عشاق 

  . کشته یطورن یا شانذهنمن 

 دند یفهم ییجا  یعطّار و بزرگان ما باالخره  ،ی حافظ، سعد ، همه، همۀ عاشقان از جمله موالنا، فردوس عنی

  شده خود زندگگشوده   یندارد، فضا  زندگ  ن یجهان است ا ن یمربوط به ا دهد،  که ذهنم نشان م ی زیچ  ن یکه ا

  را بچسبم. نیا د یاست، من با زندگ نیست، خود من هستم، اا

کوچ شده و   ذهنمن   ای  لهیعق   داد، که ذهن نشان م  یزیفضا را باز کردند، آن چ   واشیواش ی  نیبنابرا  پس

خداوند    یباز   دهد، که ذهن نشان م  یز یظاهر، ظاهر ما، آن چ  که،ن یعلم، که دانستن ا  نیذوب شده رفته. با هم

نکند    یدلبر   له،یعق  نیعقل ا  عنی  و،مواظب باش، جهل ت  دیگو شده خود خداوند است. مگشوده  یاست، فضا

  .  ریدوباره عقل من را ب ایب  ا،ی ب دیبو دفعهی

  : دیگو حافظ م  طورن یم ه و

  دست  به دیآ نم در عالَم خاک آدم
   ساخت و از نو آدم دیببا  رید عالم 

  ) ۴٧٠غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

که خدا   . آن انسانستیانسان ن  ست،یآدم ن  نیباشد، در ذهن باشد، ا  لهیانسان اگر در عق  شود معلوم م  پس

خودم را در    کارم را اآلن م   ن یمن ا  ، . چون خداوند گفته، تو برو از جنس الستستی و منظورش بوده، ن   دهیآفر

  .  جزئ  ل یهم خ ینکن، اگر کرد هیتو، کشت ثانو

ما از   می با من. ما همان اول گفت  دنیهمان  ». «کشت اصل جهان  نیا  یزها ی با چ  دنیهمان  عن ی  ه»یثانو  «کشت

آدم درست    یو فکر کردن برحسب آن،    لهیعق  نیبرحسب ا  جهیدرنت  میشد  دهیهمان   میمدبعد آ  م،یجنس تو هست 

  است. ذهنکه اسمش من  میکرد
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درست کرده، نه    ذهنکه من   عالم   نیا  دیگو . م میکنم    درست کرده ما در آن زندگ   عالم   ی  ذهنمن   نیا

آدم    ی  ییفضاگشا  قیاز نو، از طر  دیاست. با  آدمش، آدم درست  نینه ا  د،یگواست، حافظ م   عالم درست

  .  میبه او بشو لیتبد عن یما، که آن را درواقع خداوند ساخته است،   میبساز یرید

که ما اآلن     عالم  نیاز ا  ریاست غ   ی دیعالم جد   یشده،  گشوده   ی فضا  نیا  رون، یدر ب   د یآدم جد  نیا  انعکاس 

و،   میگرد و دنبال بهانه م   می کن م  ییو حس جدا  میکنم   دیو تهد  میکن م   زهیاش ما با هم ستکه همه   مینیب م

را    ییجدا  نیاشال را و ا  ن یارتباطات، ا  قل،ونانتقال، حمل   شرفتیاز جمله پ  یتکنولوژ  شرفتیکه پ  دینیب م

  .  مینیب قشنگ ما م کند، م تیتقو

  م، ینیب وضوح مبه   آورد،  وجود مبه   ذهنکه من   . اآلن ما اشاالتشد نم  دهید  یطور ن یا  شیصد سال پ   دیشا

  آورد،  وجود مساختار به   سازد، جهان را م   رونْیدارد و دراثر فکر در ب  ذهنانسان که من   نی. پس اشود م   تیتقو

  . خورد درد نمبه  نیا دیگو حافظ م کند، م  تیانسان ترب

  ن یو براساس ا  می دنبال او باش  دیاست ما با  دیانسان جد  نیشده، ا  لیفضاگشاست و به خداوند تبدکه    انسان

درست    قبل  دۀیو پوس  دهیهمان  یکه براساس باورها   میاساخته   . حاال ما عالممیبساز  یدیعالم جد  د،یانسان جد

از خّقشده  نم  تمانی است. ما اصال ارتعا  م،یکن استفاده  ارتعاش به خراب   م، یکن نم   به زندگ   شما    ی کار ما 

  .  میکن ارتعاش به درد م م، یکن م

از    ها، گد یما همان   ی. برام یآور وجود ممرتب درد به  م، یآور وجود م درد به   میکه دار  میشو اصال متوجه نم   ما 

دنبال وحدت    م،ی ستیاست، ما دنبال زنده شدن به خدا ن   ی جدّ  اریبه داشتن مقام، بس  لیبه قدرت، م  لیجمله م 

چه اشال    ، ذهنبراساس من   میاکه ما درست کرده   آدم  نیکه ا  مینی اشال خودمان را بب  م یخواه . ما نم میستین

  دارد؟ 

که علّتش    میو بدان  می نیبب  را  ن یا  دیاست، ما با  بیو کارش تخر  کند است که به درد ارتعاش م  نیاشالش ا  خب

نام  انسان آمده به    یدانه آمده، فقط     یاست؟ حافظ است.     بزرگ ما چه کس  د؟یگو و بزرگ ما چه م   ستیچ

  . کنند م  نشیهمه هم تحس امدهین  ریحافظ، د

  م یبدان  م،یدان نم  ز یچچیغرب. ما خودمان ه  لسوفان یف   کنند، م  نیتحس  ی حافظ را چجور  ن یدر غرب ا  د ینیبب

  .  میدان م  سطح  ل یهم خ
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  :و

  ی ا نوبتِ دولت زده  ،یاتو عارف بده خواجه
  دست به استاد مده  ،یا جان آمده کامل

  ) ٢٢٨۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  .زدندپنج نوبت (نقاره) م ایدر دربار پادشاهان در شبانه روز سه   می از شوه و عظمت داشتن. در قد هی دولت زدن: کنا نوبتِ 

  .یاافته یکه روحاً کمال   یاآمده   : در حال یاآمده جان   کامل

  

  عارف هست   ، انسان تو خودت از جنس خدا هست یا د، یگو . ممیخوان  مهم است، امروز هم دو بار م تیب نیا

جانت کامل    رون،یب لهیعق نیبِپر از ا ،ی شنو ها را م حرف   نیکه ا کس  یا عن یتو است،  بخت ی و اآلن نوبت ن

  است. 

   بدهد که زندگ   ادیبه ما    کس   ی.  می بده  ذهندست به استاد من   ستیخداگونۀ ما کامل است، الزم ن  جان

  . اجرا کن دیرا با هان یو ا  میکن م  لیهم من به تو تحم یریاگر نگ  ر،یباورها را ب نیا ایاست، ب یچجور 

ها رفتار کن در دلت باشد، بعد براساس آن   هان یا  یبشو   دهیهمان  دیبا  اوال،  کن  ب یتخر ،  عن ی  نیا  زندگ م . د یگو 

جانت کامل است، دست به    ، نام خدا، تو از جنس او هستاستاد هست به   ی   خورد، درد نماستاد به   نینه، ا

  نده.  ذهناستاد من 

  . هست افتهی کمال  ،که روحاً کامل هست یاآمده   در حال عنی یاجان آمده  کامل

  بخت ی اآلن تو ن  نیهم  خواهد . خداوند م زنند اآلن دارند طبل جالل و شوه تو را م  عنی  یادولت زده   نوبت

  . یبشو

  :  مینیب م  طورن یهم  و

  خسان دِیخود مذار از د دِید
  کرکسان  نیبه مردارت کشَند ا  که

  ) ٣۴٨٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ؟ که چ یچون نرگس فروبند چشم
  ؟َاچ ی عصاَام کش که کورم ا  نیه

  ) ٣۴٩٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : برادر اَچ
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  م ی گذار عدممان را م   دِیاست که ما د  نیما بسته شده، ا  یکه به پا   یاوزنه   ،ذهنمن   له،یعق  نیاز اشاالت ا  ی

 را که اطرافمان هستند آن    ذهنمن  یدهایبعد آن موقع د  م،یمان دارکه همه   د،یآدستمان م   ییکه با فضاگشا

  .  میریگ را م

  ل یکن، تحم   دایخودت را پ  د یمن غلط است تو برو د  دی که بابا د  مییبو  مانیهاما به بچه  میانصاف هم ندار  و

  خودمان را.   دید میکن م

تحم   دِید  کس  اگر شما  به  را  ب  لیخودش  تقل   دیندازیکرد  مدینکن   دیدور،   . ا  کرکس   هانیا  دیگو  ن یهستند 

  کند،  م  هیتغذ  ها دگ یکه از همان    هم کس  م،ی ریم . که هم مدیخواهند کش  یخوار تو را به مرده   ، ذهنی هامن 

دارد    کند؟ دارد چار م  خواهد، م  د ییخواهد، تأ توجه م   ایکند    م   دیتقل   ذهنی هادارد از من   ذهنکه من   کس

  . کند م ی خوارمرده

  ر ید  ذهنبه نام من   یکور    یکه    ؟ی بند چرا م  ست؟ی که چه؟ منظورت چ  یبند عدم مثل نرگس را م   چشم

  کن؟!   دیاز من تقل ای چار کن؟! ب دیرا بِشَد؟! بو  تیعصا دیایب

  باز کن. را اتی تو چشم عدمت را باز کن، چشم خداوند  نه،

  : م یرا قبال داشت  تیدو ب نیا طورن یهم  و

  چرا؟  دولت تو زبون مان رِیشمش  نیچن با
  چرا؟  فرومان  و از سنگ  باش یگوهر

  
  تُوست  ۀیو او سا  لرزانِ او باش  نیچن تو

  چرا؟  و تو جان جسمان ستیاو نقش  آخر
  ) ١٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 سبب یب  یشاد   م،یریگ م  است که ما از زندگ  تی خرد کل است، حس امن  ست، خودِ زندگ  نیدولت هم   رِیشمش

  است.

خدا    کهنیحضورِ ناظر درواقع نظرِ، مثل ا  نیا  م،یشوعقب، حضور ناظر م   میکشو م   میکن فضا را باز م  وقت

  ن یدر ا  ، ذهندر من   دی. چرا ما بادیدولت است. شما مجهز به خرد و عشق هست  رِی شمش   ن ی. اکند دارد نگاه م

  م؟ یبشو خور ی توسر  م؟یو پست بشو م؟ یگرفتار بشو لهیعق
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سنگ    نیا  نیب سنگ است، چطور نم   ذهنموقع من   . آنیتو، که نور دار  ی گوهر  ی   کن فضا را باز م  وقت   و

  بهتر غلط است؟!  ترش یو شعار هرچه ب ها دگینبرحسب هما دن یعقل ندارد، د نیاست، ا

   ذهن من نیکه ا در حالت  م، یهست ذهنمن  نیو دستوراتِ ا می هست ها دگیهمان نیلرزانِ ا قدرنیآن موقع ما ا و

  ما است.   یۀما سا

  م ی کن فضا را باز م  کهن ی. هممی هست   ما از جنِس زندگ  م، ی است و ما جان هست  نقِش جسمان   ی   ذهنمن   نیا  و

است، از فکر ساخته    است، درواقع ذهن  بافت جسم   ی  نیا  م،ی ما جان هست  می نیب م   میشو حضور ناظر م

  .شده

   و کاهل  میما حس جبر بن   دیچرا با  م؟ینی ها را بباش جسمهمه   م؟یداشته باش  جسم   یار ی هش  دیچرا ما با 

و به منظور    میکه از اول بود  میبشو  و همان زندگ  میخودمان کار کن  یرو   میتوان م  وقت   ذهنمن   نیدر ا  میبن

  م؟ یبه منظور خدا از آوردن ما عمل بن  ، زندگ

رد    ها هدر مرکزمان، از فکر آن   میداشته باش   دگ یتعداد همان   ی   مییای خداوند ما را خلق نکرده که ما ب  عنی

   عقل یب  نیع  نی! ادهند؟نم   چرا به من زندگ   هانیکه ا  میو غصه بخور  میها بردحوش آن وحول   ه  م،یبشو

  . می سته یاز جنس شاد  م،یهست  خودمان از جنس زندگ  که است درحال

. چطور تو سالم  هست  یابد  یو گفت شاد    هست  یو شاد  هست   و زندگ   ی تو از جنس خداوند  دیگو غزل م  در

  دا یهمه فرمول پ  نیچرا ما ا ؟یبند چرا دستمال م   کند که درد نم  ی! به سر ؟ زنم   ض ی خودت را به مر هست

  ساده است؟!   لیکردن خ   زندگ   که کردن، درحال  زندگ  یبرا میکرد

! مر ما مثل   من هست  عمل کن، وگرنه مزاحم زندگ  یطور ن یفکر کن، ا  یطورنیا  م یکن را مجبور م   ریدهم   ما

 ی ساز سبب   نیا  د، یبه من وصل هست  میوصل است، گفت شما مستق  که به زندگ    تک درخت  م؟یستیدرخت ن  ی

  .  کند وصل م  رانیذهن شما را به د

بشود،    زندگ   ام عوض بشوند من زندگ  یطور نیا  دیبا  رانید  کهن یبه ا  کن را مربوط م   ات موقع تو زندگ  آن

رفتار کند تا   رید  جور ی  ا یعوض بشود    دیبا  رید  ی   د؟یهست   یطور نیذهن است. شما ا  ی سازهم سبب   نیا

  ! شود بشود، وگرنه نم  من زندگ  زندگ
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  حرفِ بِر را ل،یتأو یا کرده 
  ذِکر را  کن، ن  لیرا تأو شیخو

  ) ١٠٨٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   کن قرآن م لی هوا تأو بر
   سن  و کژ شد از تو، معن پست
  ) ١٠٨١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  زنده شدن به آن.  یبه جا  ذهن   یهاکالم بر اساس دانسته  معن ان ی: رجوع کردن، بلیتأو

  ع ی بِر: سخن تازه و بد حرفِ

  م ی قرآن کر  یهااز نام   ی . ادی: ذِکر 

  : بلند و روشن سن

  

حرف    عنیو طرز فکرت، حرفِ بِر را، حرف بر    هادگ یکه تو برحسب همان  دیگو . دارد مدیگو به ما م  دارد

است    رونی قرآن ب  نیهم   ی   میدوجور قرآن دار  ؛یاعده  ی اشاره به قرآن باشد که    تواند م   تازه، حرف بر حت 

  .  کند م  هیآن تشب  بهاست اصل ما را  هم چون قرآن از نظر موالنا کتاب مهم ی

نفس    یاز جنس فکر است، آن موقع برحسب هوا  نیکه ا  یآور مدر   ری تفس  ای  لیرا به تأو  ات که تو زندگ  دیگو م

  . کن م  لیتأو یطور به نفعت است آن  دهد که ذهنت نشان م  ی زیهرچ  ، کن کار را م نیا

  د، یریب  رون یقرآن ب  ای   د،یری ب   چه زندگ  د، یری حرِف بِر را» حاال حرف بر را چه قرآِن درون ب  ل، یتأو  یا«کرده 

  . تیها دگیبرحسب ذهنت، همان کن م  لیهمه درست است. تأو

بزرگ، «نه ذکر را» ذکر در ضمن    یهابراساس کتاب   خودت را درست کن   دیتو با  عن یکن»    لیرا تأو  شی«خو

  قرآن است البته.   لشیقرآن هم هست، در تمث به معن 

نه آن را    خودت را درست کن  آمده، که تو آن را بخوان  موالنا آمده، فردوس  ایکه مثال قرآن آمده،    دیگو م

کن» خودت را عوض   لیرا تأو  شیبه نفعت است. «خو  کن  که تو فکر م یز یخودت به آن چ لیبه م  کن لیتبد

  کن برحسب آن، نه آن مبدأ را که آمده تو را درست کند. 

فضا را باز    دی. اآلن بامیدار  ذهنمن   ی   م،ینفس دار   ی  م،یدار  له یعق  یکه ما    دیری را در نظر ب  نیا  حاال،

هم    دهیچ یکه پ  ذهنمن   نیا   یهادر فرمول   میریرا ب  . نه که زندگ میرا ما درست کن   نیا  دیای ب  که زندگ  می کن

  .  میکن و زندان میکار ببر هست به
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خودمان را    کهنیا  یچه؟ برا  یبرا  م،یخوان م  میاست که سخنان بزرگان، موالنا را اآلن دار  نیاش اساده   معن

  امد ی هرجا که حرف موالنا خوشمان ن  میفکر کن   مانیها دگ یهمان   مان،  ذهنبرحسب من   کهن ی. نه امیدرست کن 

  خب.  ده یرا اشتباه کرده، نفهم جا نیا میبو

خودت را عوض کن نه قرآن    د،یگو کن»، دارد درست م  ل یرا تأو  ش یزند. «خو  موالنا قرآن را دارد مثال م   منتها 

  کرد.  معن شود م  یطورنیرا؛ ا

 ی . چرا؟ برایبزرگ را پست و کژ کرد   معن   ی خب تو    ؟کن قرآن م   ر ینفست تفس  یبرحسب هوا   عن ی«بر هوا»   

!   کن م  لهیدر عق   یریگ کند تو هم آن را م  رونیب  لهیآمده بوده تو را از عق  نیا.  یامد ی ن  رونیب  لهیاز عق  کهنیا

  د؟ یکن توجه م

که اقامت در ذهن و    دینیبب   خوانم م  ع یسر  تانیکه آن را برا  آورد موالنا م   تیداستان چند ب  ی   نیدنبال ا  به

  است.  نیدار و خطرناک است. و مثالش اخنده چقدر   دانم من م کهنیکردن و گفتن ا جا احساس بزرگ در آن 

  ) تر ی(ت 

  مس»   لیتأو افتِ ی«ز

  )١٠٨٢ ت یدفتر اول، ب   ،ی مثنو ، ی(مولو

   ناخالص  ،یی: نارواافتیز

  

   . وقت کرد االغ ادرار م  ایخر    نیبا االغ سروکار داشتند و ا  میمردم قد  شود م  دهید   لیدر روستاها خ   دیدان م

  رفت  م افتاد راه م یمتر   ها دو، سهموقع  بعض  ی  شد، م یاست جار  ادی ز   لیخب ادرارش خ  کرد، ادرار م 

کاه هم    یهابرگ   نیاست، و ا  ادی ز  لیکاه خ   زکنا   یهاوخاشاک مخصوصاً برگ و معموال در دهات هم خب خس 

ادرار خر   یبرگ کاه که رو  یرو   ندینش کاه و مس م  یهابرگ   نیا  یرو   ندینش م  مس  ی.  برد با خودش م 

هست و    ای در  ن یهم  نیا  میخوانده بود   ادی ز  هان یو رودخانه و ا  ای به درکه نگاه کن ما راجع   دیگو م   رود دارد م 

  هستم.  ا یملوان دن   نیهست و من هم بهتر  برگ کاه هم کشت نیا

مثل پرِ کاه    م یدیکه چسب  یزی خر است، و آن چ  شابِیمثل پ   جسم  ی اریهش  نیکه در ذهن است و ا  کس  دیگو م

است ما هم    بزرگ  هم کشت  نیاست ا  انوسیاق  نیکه خب ا  میکن و فکر م  میااست، خود ما هم سوار توهم شده

  ! دانم» . «م م یهست  ای ملوان دن نیبزرگتر
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برگ کاه    یو رو   م یدار  ذهنکه ما در من   عقل   نیا  نینارواست. پس بنابرا   نارواست. از نظر زندگ  ن یا  دیگو م

  بشود.  لیفضا را باز کند و تبد دیبا یاریکار را بند. هش نیا ی ارینارواست که هش م ینشست دگ یهمان 

  : دیگو م  یطورنیا پس

  مس بر برِگ کاه و بولِ خر  آن
  افراشت سر   هم  بان، کشت همچو
  ) ١٠٨٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  امخوانده و کشت  ای در: من گفت
  اممانده در فکرِ آن م مدّت

  ) ١٠٨٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  و من   کشت نیو ا  ای در نیا  نکیا 
  زن یو اهل و را  بان کشت مردِ
  ) ١٠٨۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : ادرار بول

  

و    برد برگ کاه که بول خر داشت م  یدادم، نشست رو  حیطور که توضآن مس، همان   ریمشخص است د  پس

  .  هان یو ا  می سیو رئ  میدان ما م  مییگو ما م   میشو طور که سرافراز م و سرش را بلند کرد، که همان   بان مانند کشت

و   ا ی در ن یواقعاً ا ست یچ نیاکه   کردم کتاب خوانده بودم و فکر م و کشت ا یبه درهاست راجع که من مدت  گفت

  ی ار یهش   نیخر و برگ کاه و من و ا  شاب یپ  نیبوده! که ا  ن یهم  ر،یبوده د  نی هم  ن یا  ها،ن یو ملوان و ا   کشت

 ن یدارم. ا  ییواال  شۀیواقعاً اهل هستم، وارد هستم و چه اند  و  هستم،  بان کشت  یاست. من مرد  هان یهم  ، جسم

  .دیآ م  از زندگ د،یآ از خدا م  هاشهیاند

  رانْد او عمد  هم  ای سرِ در بر
  ز حد  رونی آنقدر ب نمودشم

  ) ١٠٨۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  نسبت بدو  نیآن چم حدی ب بود
  آن را راست کو؟  ندینظر که ب آن

  ) ١٠٨۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  است  نشیچندان بود کش ب عالَمش
  است  نشیهمچندبحر  ن،یچند چشم

  ) ١٠٨٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  که از شاخ و برگ و تنه درخت سازند.  ق ی: قاعمد

  ن ی: بول، سرگ نیچم

  

حاال در    ، کشت  عن یعمد    راند، م   کشت  رفت، خر جلو م  شابیپ  که مس درحال  ن یکه ا  دیگو م  نیبنابرا  پس

  : جانیا

  . و کشت  قیقا عنی  سازند، که از شاخ و برگ و تنۀ درخت م ق ی: قاعمد

   خر. ِ باز هم بول  عن ی نیچم 

ا  نیبنابرا  پس ا  یها دگ یماست، کاه همان   جسم  یار یبول خر هش  م،یطور که گفتهمان  جا ن یدر  و   ن یماست 

ا  میی گو م  م،یهست که ما خودمان هست  بان کشت   نیهم هم   ذهنمن    جا ن یا  میاست، ما دار  عال  رید  نیکه 

  . حدی ب انوسیاق  نیدر ا م، یکن م  ران کشت

که آن را    ی. آن نظر نمودم   حدی ادرار ب  نیبه مس، انسبت   دیگو نسبت بدو»، م   نیآن چم   حدی «بود ب  پس

  ن یو ا  جسم   یار یهش  نیکه ا  مین یبب  می که اآلن من و شما دار  یآن نظر  دیگو م  عنیکدام است؟    ندیراست بب

  خر است؟   شابیآن پ هی شب خورد، درد نم واقعاً به  م،یکه ما دار عقل

کوچ است، چون خودش کوچ است مثل مس،   اش،ی اریهش  نیو ا  اش ذهنمن  نیا  ندیآن انسان که بب   کو

اق   نیا به   دیگو . مندیب م  انوسیرا  انسان   ب عالَم ب  نشش یاندازۀ  است»،    نشی است: «عالمش چندان بود کش 

  .دید را هم بزرگ م خودش د،ید بزرگ م  لیخر و برگ کاه را خ   شابیمحدود دارد، آن پ نشی مس چون ب

مردم    دییبه تأ  کند، است که انسان به حرف مردم گوش م  نیا  له،یعق   نیاز اشاالت ا   یاست که    نیهم   یبرا

هرچه باالتر    دهند، توجه م   کنند،  م  دییباال، تأ  برود  دهند را هل م   ی   لیمردم حاال به هر دل  کند، توجه م 

  . شود م ترشیب اش جسم   یاریهش  رود، م

ا  اگر ا  فتدیتله ب  نیبه  فکر    رود م   ش یدارد پ  شاب یپ  یبرگ کاه که آن هم رو   ی . که روشود مس م  نی مثل 

  نش یعالمش چندان بود کش ب. «کند م  ران دارد کشت   انوسیملوان ماهر است و در اق  یکه واقعاً    کند م

  .دیگو قدر همت اوست»، حافظ م است»، «فکر هرکس به 
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 عنی  ن»،یچند  «چشم   ی   چشم   نی چن  کوچ   دار ما  من   میکه  ا  ، ذهندر  ا  ش یایدر   له، یعق  نیدر   قدر ن یهم 

  خر.  شاب یپ شود  هم م شیای . درشود م

  :کند م  فی خودش دارد تعر و

  باطل، چون مس لیتأو صاحبِ
مهلِ خر و، تصو ووَخس  رِیاو ب  
  ) ١٠٨٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی بذارد به را  لی مس، تأو گر
  یمس را بخت گردانَد هما آن

  ) ١٠٨٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  عبرت بود  نی مس نَبود کش، ا  آن
او، ن  روح  دودر خورِ صورت ب  
  ) ١٠٩٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  است.  اساسی ب  شی ها  لیکه تأو  باطل: کس  ل یتأو  صاحبِ

  ه ی : خار و خاشاک، فروماخَس

  افکند به دولت و سلطنت رسد.  ه یو به باور قدما بر سر هر کس سا   خورد که استخوان م  : نام مرغیهما

شکه او را ک :  

  

  برگردد.   تواند راه هست، آدم م  دیگو م موالنا

  خواند،  موالنا را م  عن یباطل است،    لیتأو  ذهناز اشاالت من    یباشد که    ادتانی باطل»،    لیتأو  نیا  «صاحب

  زها ی اساس که چ  ن یبهتر است. و بر ا  ترش یهرچه ب   یبرا  ترش یکه ب  ها، دگ یهمان   نکی ع  ها،  دگیهمان  د یمطابق د

  دارد.  زندگ  دهد که ذهنم نشان م ی زیدارند، آن چ  زندگ

شده گشوده   یخداوند است و فضا   شوخ   دهد که ذهن نشان م   یز یآن چ  دیاست که شما بدان  نیاصل ا  میگفت

  .  دیاست، خود خداوند است و شما هست  یجد   یِجدّ

تفس  لیتأو  «صاحب دنبال  تأو  ریباطل»،  معنا  لیو  کتاب   یاب یو  است،  یها از  ب  یبرا بزرگ  بهترِ   ترش یهرچه 

  : خواهد از خدا م  ریاز خدا غ  خواهد، م  دگیواقع از خدا همان خودش، در 
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غ   «از افزون   ریخدا   ظَن» خواستن»،  را  ب   عنی  ست» خدا  ب   تر،ش یفکر  ب  ترش یهرچه  از  و  است  بردن    نیبهتر 

را به  زندگ   له،یعق  ن یا  عنی کاستن»،    «کل   ز،یچهمه  . صاحبِ  میکن نم  ما اصال زندگ   کند،  خراب م  کلّما 

که   ی زی آن مس است، وهمش، وهمش آن چ  مانندباطل دارد،   لیکه تأو انسان عنیباطل مانند مس،  لیتأو

  خس.   ریبول خر است و تصو اش، جسم  یاریهش  فهمد، م

بذارد    د،یکه شما درنظر دار  یز یحاال هر چ   ا یمثل موالنا    گبزر  ی هاکتاب   لیتأو  نیما، ا  عن یاگر مس،    دیگو م

 دانم، م   مینگو  م،ی نباشم در فکرها  یبذار فضا را باز کنم بفهمم، جد   م،یستیبلد ن  میینکند، اگر ما بو  لیتأو

نکند،    زندگ   ذهندست بشد، برحسب عقل من   ریتفس  نیاگر مس از ا  عنی  »، یبذارد به را  لی«گر مس تأو

  . کند آن موقع آن مس را خداوند، بخت، هما م

شنا کرده    جسم  یِار یخرِ هش  شابِیپ  یرو  م،یکارها کرده باش  نیو از ا  میما هرچقدر هم که مس باش  عنی

  ما را.   کند رست مخداوند د دیگو م  م،یبفهم ییجا ی اشتباه، اگر به  میو خودمان را بزرگ بدان میباش

  ست یفضا را باز کنم، مهم هم ن  دیبا  دانم آن مس است، من نم  هیکار من شب   نیاگر من اآلن بفهمم واقعاً ا  رید

  عن یعبرت» عبرت    نی. «کش استیمس ن  ری«آن مس نبود»، آن د  صورت نیام، درااشتباه کرده   میکه بو

  کنم،  من هما هستم، فضا را باز م  ستم،ین  ن که من مس بودم اآل  رد،یب  ادی را    یزیچون چ که هم   کس   ،ی ریادگی

او    ریدرخور صورت بود»، د  او، «ن   یار ی هش  عنیروح او    خواهم، نم  دهد که ذهنم نشان م  یزیاز آن چ   یز یچ

  . ستیصورت ن

که ذهن نشان   یزیچ به آن کند صورت هست، نقش هست که مقاومت م  موقع  کند، فضا را باز م  کهنیا یبرا

. از کنار آن  دهد که ذهن نشان م  یزی خواستن از آن چ  یزیچ   عن ی  د،یدان . مقاومت کردن هم شما مدهد م

  راحت نشدن.  

  خواهم  من م  هد،د که ذهن نشان م  یزیآن چ   دییگو م  دیکن فضا را باز م  ای  د،یلحظه شما دوتا حالت دار  نیا  در

  د، یهست   ذهننه، چون شما از جنس من   ای شده،  گشوده  یبا عقل فضا   اشال است، ول   ی  ن یرا حل کنم، ا  نیا

  ا ی   خواهم م    زندگ  خواهم، م   یز یچ  یدهد   که ذهنم نشان م   یز یچ  نیکه من از ا  دییگو از جنس مس، م 

  است.   لهیاز اشاالت عق  ی نیدرست بشود. ا ام مس تا زندگ عقل نی را عوض کنم با هم  نیا دیبا

   را درست کنم تا به زندگ   تیوضع  میایب  له یکه من با عقل عق  ، ذهناست که من   نیا  لهیاز اشاالت عق  ی

. دائمًا در  رسد جا نم   چیمس اگر مس بماند و با آن دانش، به ه  نیا  شود، موقع درست نم  چیبرسم که ه
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  ست، ین ملوان نیبابا ا ندیگو به او م  رچههستم، ه ایملوان دن  نیمن بهتر دیگو م کند، کاه شنا م  یبول خر رو 

  . فهمددست بردار، نه نم  ن ییپا ایب

  است که:  نی هم یبرا

  سرش  دیبال نا واریبه د تا
  پند دل آن گوش کرش  نشود

  ) ٢٠۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ها. آموزش  نی گوشمان کر است به ا کهنیا  یبرا ر،ید خورد بال م  واریسر ما به د  شود م  یطورنیا

  باشد: د یشاءاله مف که ان  خوانم را م تیچند ب  نیا طورن یهم  و

  هزاران فضل داند از علوم صد
  آن ظَلوم  نداندخود را م جانِ
  ) ٢۶۴٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یهر جوهر تِیاو خاص  داند
  یجوهِر خود چون خر انِیب در

  ) ٢۶۴٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جوزیو ال جوزی دانم هم که
  عجوز  ای  یجوزیتو  ندان خود

  ) ٢۶۵٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ستمر  ار ی: بس ظَلوم

  رزن ی: پعجوز

  

  . رزنیپ عن یهم  عجوز ستمر. ار ی بس عنیظلوم  پس

که    دیگو شده. م   ریپ  ذهنکه واقعًا در من    انسان  ی   عنی  ، عجوز ول  دیگو حاال م  قتاًیعجوز حق  جان یا  در

دارد اما، آن ستمر که هم به    ادی ز   عالم است، دانش ذهن  عن یاز علوم.    داند صدهزاران مطلب م  ذهنمن 

را حس    اشیی را باز نکرده، آن جان خدا  ا فض  شناسد، جان خودش را نم   رانْیهم به د  کند،  خودش ستم م

  .داند را م یهر جوهر  تیکند، تجربه کند، عشق را تجربه کند، خاص

اما، جوهر خودش را    داندم   اتیاض یر  داند، م  میش  داند، م   ی ریدارد، ف  دانشمند است که دانش علم  اگر

است، ذات خودش قائم به ذات است، از عشق، از زنده شدن به خدا،    یار یقائم به هش  یاریکه درواقع هش 
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مجاز    یز یچه چ  دانم که من م  ،زها یباورها و چ   بیترت  نی هم  داند؟ مثل خر است، چه را م   داند، نم  ز یچچیه

  ست؟ یمجاز ن  یزیاست، چه چ 

تو تا حاال    ست،یمجاز ن  یمجاز است و آن    نیا  ییگو که تو که م  د یگو م  جوز»، یو ال  جوزیدانم     هم  «که 

  ست، یبودن اصال از نظر خداوند مجاز ن   جورنیکه خودت و بودنت مجاز است؟ ا  یاکرده   بررس  ای که،    یادهید

  عجوز»؟   ای یجوز یتو  «خود ندان

  د ی از نظر خداوند قدغن است، نبا  ،دان را م   جوز»یو ال  جوزیبودن تو که «  یطورنی که ا  ،یاحاال توجه نکرده   تا

  ی طورن یمجوز داده تو ا  خداوند ک  »،یجوز یتو    باشد. «خود ندان  یطور ن یا  دینبا  انسان   چیبود؟ ه  یطورنیا

  . هست قبول رقابلیغ ، تو عجوزه هست نیب عجوز» مر نم   ای«  ؟باش

  : تیب  نیا طورن یهم  و

  اسالم کو؟  وۀیخالصۀ عشق آخر ش در
  کشوفِ مشالتش صاحِب اعالم کو؟  در

  ) ٢٢٠٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : گشودن، رخنه کردن کشوف

  کننده دار ی دانش، ب اعالم: صاحبِ  صاحبِ

  

. در  باتی ترت  نیدر ا  میارا خالصه کرده  نید  م،یاما عشق را خالصه کرده  دیگو ذهن. م  نی هم  عنیعشق    خالصۀ

لحظۀ    نیگشودن فضا در اطراف اتفاق ا  عن یهست،    می تسل  معناسالم کو؟ اسالم به  وۀی ش  دیگو خالصه م  نیا

  .  طور کلبه دهد که ذهن نشان م یزی آن چ

که    یز یآن چ  کهنیانه   دهد، که ذهنشان نشان م   یز یدر اطراف چ کنند،  ییفضاگشا  د یتمام مسلمانان با  عنی

دارد،    جوزیو ال  جوزی  است، نه آن نه، اگر کس  جوزیال  ی زیاست، چه چ   جوزی  یز یچه چ دهد، ذهنشان نشان م

  .  شقخالصۀ ع  نیدر ا م،یاده یما خدا را به بند کش   ،روا ندارد به زندگ 

خالصۀ    نیمشالت ا  می. و اگر بخواهستیاسالم ن  وۀیش  ذهندر من   ست،یاسالم ن  وۀی ش  دیگو خالصۀ عشق م  در

زنده    اگشا و به زندگفض  دی مشالت را حل کند، با  نیکه بتواند ا  واقعاً آن کس  م،ی را حل کن   ذهنمن   ایعشق  

  م ی تسل  وۀ یش   ذهن. پس در من میمشالتش را حل کن  میتوان نم  ذهنباشد، به خرد کل وصل باشد، با عقل من 
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   ذهن که با عقل من   آوردوجود م به  مشالت  نیوجود ندارد. و ا  عشق زندگ و  خرد زندگ  وۀی وجود ندارد، ش

  حل کرد.  شود نم

که فضا را باز    دانش  ،نه دانش ذهن  صاحب دانش زندگ  عن ی«صاحب اعالم»    م، یخواه صاحب اعالم م  ما

  . دیآ ور ماز آن  کن م

  که:  دیگو را هم بخوانم، م تیسه ب نیا

  ی اری حمالِ شهر یاریاخت اسپانِ
  اسبانِ کند و کودن نیکشند و سرگ  پاالن

  
   معن یایل ل است منطق بر آس  چو

  ز آب گردد نه از ل لِ مقَنَّن  طاحون
  

  برادر گندم ز دلو بِجهد  یل ل ا  زان
  درافتد، گردد خوش و مطَحن  ایآس در

  ) ٢٠۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  مختار  ده،ی: برگز یاریاخت 

ل چوب :ل  که بر دلو ظرف مربع و مخروط آن سوراخ است و آن را پر از غله کنند، م  که ته ،ردد، آن چوب حرکت کند و گندم    ایچون آس   بندندب

  . زدی ر  ایاز سوراخ در آس 

  ای: آس طاحون

  شده، حساب شده   ی: قانون گذارمَقنَّن

  کش: سطل، ظرف آب دلو

  شده   ابی: آسمَطحن

  

که ته آن سوراخ است و آن را پر از غله    مربع و مخروط  که بر دلو ظرف  ل ل: چوب  ده،یبرگز  عنی  یار ی اخت

  و نماد ذهن است.  زدیر  ایو گندم از سوراخ در آس  کند بردد، آن چوب حرکت م ایچون آس  بندند، کنند، م

دارد    بیرت ذهن است، ت  مییگو  م میشده، حساب شده، که اآلن دار  ی گذار  قانون   عن یمقَنَّن    ا، ی آس عن ی  طاحون 

  . ستیاست مجاز ن جوزیال نیا ندیگو هم بخورد مبه  بیو اگر آن ترت

  .  کش: سطل، ظرف آب دلو
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  .شدهاب ی آس  عنی مَطحن

  لۀ یوسبه   گردد، آن آب م  لۀیوسدارد به   یآب  ابی. آسکند م   هی تشب  ابی که انسان را به آس  دیکن توجه م  پس

 نم «ل «ل ی  اب ی . در ما در آسگردد  انسمیم  هرحال وقت هست به  م   ابی آسی آب  ابیها، آس دانه   گردد  

  .  شوند و آرد م افتند م  د،یگو را دارد م 

  طور ن ی . واقعاً هم اآلن همگردد م  د،یآ ور ماز آن   ییکه در اثر فضاگشا  ی ما براساس آب  که زندگ   دیبو  خواهد م

  ی وجود   ستمیس  م؟یکن ما که با ذهنمان اداره نم  کند؟اداره م   ییرویچه ن  کند؟بدن ما را چه اداره م  نیاست، ا

به آن دست    میتوان م   ییبا فضاگشا  ارانهی است که ما هش  یور که درواقع آبِ آن   کند اداره م  ییروین  ی ما را  

  . میکن دایپ

ها استفاده  درواقع خداوند از آن  هان یا کنند، اآلن فضا را باز م اری اختکه به  کسان  عنی  یاریاسپان اخت  دیگو م

که چموش باشد، دارد    یاسب  شود، پادشاه سوار م   رود که خوب راه م   ی . اسبکند استفاده م   ار ی شهر  کند م

  اسبانِ کند و کودن».  نی: «پاالن کشند و سرگ دیگو م

ها هستند و در ذهن حرکت  باورها هستند و عمل   بیاند و در ترتمانده   لهیعق  نیکه در ذهن هستند در ا  کسان  پس

عوض    خواهند که نم  ییهاعوض بشوند. آن   خواهند دارند، نم  )  )inertiaنرسیکندند، کاهلند، ا  هان یا  کنند، م

  ی دردها  ست،ی. مدفوع هم معلوم است چکشند مدفوع م   گذارند پاالن م   شانیرو  کشند، مدفوع م   هانیبشوند، ا

  ماست.  

منطق دارد،    ذهنمن   نینگاه کن ا  دیگو . مشود خداوند سوارشان م   کنند، فضا را باز م  اری اختکه به   اسبان  اما

ل»  مانند «ل   نیرا رها کن، ا  هان یا  ند،ی چ سرِهم مرا پشتِ  هان یا  ذهننظم من   ی  یو از رو   زند حرف م

  است. 

 ستم یدر س   چرخاند،  ما را م ستمیس  د،یآ م   یآب   ی  میکن در ما هم فضا را باز م  عن ی  م،یهست معن  ی ای آس ما

  شود  آرد م  . وقتشود و خوشمزه م  شود و آرد م   افتد م  ها دگ یذهن، همان  نیاز ا  عنیل»  «ل   نیما از ا

  .میشو ما آزاد م  عنی پرد، م  رونی از آن ب زندگ



ۀ          Program #936                                                                ۹۳۶برنامه مشار

  29صفحه: 

هست که   دهیکه ذهن به آن معتقد است که با آن همان   حرف زدن و اصول  عنیکه به منطق، منطق    کس  ول

رو از  م  فیتکل   یدرواقع  پ  دهیهمان  یباورها   یسر  یکه فقط    کسان  عن ی  کند، عمل  برا  ساختهش یو   ی را 

  بشوند.  معن   یای آس دیبا  ستندین  عنم یا ی آس هانیاند، ال مانند ل  دیگو م  هانیاند، اخودشان اصل کرده 

ما   عنی  د؟یکن . توجه م ایبه آس  افتد و گندم م   خوردکه تکان م   یچوب، چوب  نینه ا   گردد، با آب م  ای آس  اما

بازشده است که    یآن فضا   م،یکن فضا را باز م  ، معن  اب یآس  میانداز است م  دگی همان  نیا  میده م  صیتشخ 

  نه خود ذهن.  کند، ما را آرد م دگ یهمان 

و    شود و آرد م  افتد م   ایبه آس   جهد ذهن است که گندم م  نیلِ» است، از ا«ل   نیبرادر! از ا  یا  دیگو م

  . می بشو ابی آس دیشده. ما با ابیآس  عنی. مَطحن شود خوش و خوشمزه م

 ن ی ا  لۀیوسنه به  چرخد، آب م  لۀیوسما به  ابیاست، آس  ابی آس  یذهن وجود دارد و کل ما    یدر ما    خالصه

  ن یا  لۀیوسشما به   نی. پس بنابراگردد م  ابیآن آس   لۀی وسذهن هم به   ن ی. خود اماند ذهن که مثل آن چوب م

  . دی رینگ. جلوِ آب را دیو آب را کنترل نکن د یرا کنترل نکن  ابی ذهن آس

  که:  دیگو م

  است رانده شمیکه ز پ یروز چند
ست خوبش مانده ا  یِمن در رو چشم  

  ) ٢۶٣٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  عجب  یقهر ا  نیچن  ییچنان رو کز
  مشغول گشته در سبب  کس هر

  ) ٢۶٣٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

رانده،    شش یخداوند از پ  میاکه در ذهن افتاده   از زمان   عن ی«چند روز»    م، یکن    معن  یطور ن یکه، ا  دیگو م   خُب

دارد، قهر   ییبایدارد ز  یدارد خوب  خوش  یکه خداوند رو  دیگو خوبش مانده. م   یما در رو  هنوز آن چشم اصل 

  ذهن.  یز سادر سبب   می است. پس او قهر نکرده، بله ما مشغول شد بیعج 

  ی فکر  یذهن که در ذهن، ما    یساز به سبب. مرتب راجع است  لهیعق  نیا  ذهن درواقع کار اصل  یساز سبب

عقل را ندارد که   نی. اریفکر د یبه  شود منطق ذهن، وصل م نیو هم  شدگ فکر بنابه شرط  نیا م،یساز م

  د؟ یکن . توجه م رونیفکر بپرد از ذهن ب ن یبله از ا ر،یفکر د ی نرود به  یفکر  یاز 
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م  شما ذهنتان فکر  در  مرتب  م   دیکن اگر  هپروت  به  نم  دیروو  بنم    نیا  د،یکن م  یساز سبب  دانم و،  کار 

  .  دییایبه خودتان ب کم   ی ها،ن یو ا شود درست م  ام و زندگ شود م  یطورنیا

  : و

  سبب را ننگرم، کآن حادث است  من
  را باعث است  حادث، حادث زآنکه
  ) ٢۶۴٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کنم سابق را نظاره م  لطفِ
  کنمآن حادث، دوپاره م هرچه

  ) ٢۶۴١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ر ید  زیچ   یسببِ    دهدکه ذهنم اآلن نشان م   یز یآن چ  عنی  کنم، من سبب را نگاه نم  دییگو شما م   پس

«حادث» است. حادث    نینگاه کنم که ا   د یخواهد شد، من آن را نبا  ریفکر د  یخواهد شد، ذهن هم سبب  

  وجودآمده. به  عنی

حادث است، اصل    دهد که ذهن ما نشان م  ی زیحادث است، هرچ   (اشاره به بدن)  نیحادث، ا  د؟ یکن م   توجه 

  دینیب . م شود م   ریحادث د  یسبب     است. هر حادث  م» ی«قد  نیا  ست، یحادث ن  نی ا  ست ما که از جنس زندگ

  . آورد موجود را به  ریفکر د یفکر  نیا د،یآ وجود مفکر به  ی که در ذهن شما 

ا  دینبا  شما  برو  ن یدنبال  دنبال قدد یحادث، حادث، حادث،  دنبال خدا هست  م،یهست   م ی. ما  دنبال    می درواقع 

من. اگر قرار باشد لطف سابق را نظاره کنم،    کنم» : «لطفِ سابق را نظاره مدیگو م   نی. بنابرامیاصلمان هست 

لحظه    نیفکر من در ا   عنیکه حادث است،    هرچهدر اطرافش فضا باز کنم. و    کنم م  یلحظه هر فکر   ن یدر ا  دیبا

  مطلب هم مهم بود.  نیا دور تا فضا را باز کنم. اندازم م  کنم هست آن را «دوپاره» م دهیکه همان 

  : تیسه ب نیا طورن یهم  و

نا عشقز دولت و عج ست ین تی  
  ست ین ت ی گشادِ دل و هدا  جز

  ) ۴٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  درس نکرد  فهیرا بوحن عشق
  ست ین  تیرا درو رِوا  شافع 
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  تا اَجلَست  جوزی و  جوزیال
لْمشّاق را نها عست ی ن تیع  
  ) ۴٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  درون، شرح صدر  یدل: انبساط فضا گشادِ 

  .یقمر   یهجر ١۵٠درگذشتۀ  ، : نعمان بن ثابت از بزرگان سدۀ دوم و مؤسس مذهب حنف فهیبوحن 

  .  یقمر   یهجر ٢٠۴درگذشتۀ  ه، یمؤسس شافع  س، ی : محمدبن ادرشافع

  و رواست.  ست ی است، روا ن ز یو جا ست ین  ز ی: جا جوزیو  جوزیال

  

از گشادن مرکز ما و دل ما    ریدرواقع غ   ست،ین  یزدیو توجه ا  یزد یو سعادت ا  بخت ی«عشق» درواقع جز ن  پس

  ده، یچسب   ذهن  یطور جامد به الوها که به   ی ریهر مذهب د  ا یو    » و «شافع  فه» یو «بوحن  .ستین   زندگ  تیو هدا

  از عشق خبر ندارند.   هانیا

  درس نکرد  فهیرا بوحن عشق
  ست ین  تیرا درو رِوا  شافع 
  ) ۴٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

مجاز    ن یکه ا  رانیبه د  کند م لیرا خودش دارد و تحم   ی فکر  ستمیس   ی   تا اَجلَست»، هرکس  جوز یو    جوز ی«ال

تا مرگ است.     اعمال کن  درست است که اگر بتوان  عنی تا مرگ درست است.    نیا  ست،یمجاز ن   ی  نیاست و ا

  . ردیبم  ذهنمن  بهخاک، دوم نسبت ریبرود ز ردیواقعاً آدم بم  یمرگ دوجور است 

مجاز است    نیا  عنیمال ذهن است.    نیا  م،یما ندار  جوزیو ال  جوزیکه اصال    شود متوجه م  ردیبم  ذهنبه من  اگر

  د یکار را با  نیا  ، شد زندگ  ن یمجاز است، ا  نیا  ست،یمجاز ن  نیمجاز است ا  نی. ادیگو  ذهن م  ست،یمجاز ن  نیا

شده هست  گشوده  یعلم عشاق که در فضا    . ولنمحدود و جامد ذه  ستم یس   عنیبنم،    د یبنم آن کار را نبا

  : عن یاست.  تینهایندارد ب تینها م، یکن را تجربه م نیما ا ،ی طورن یکه ابتدا ا

  بنجد  زیبحر، همه چ نی بحر در نیدر
  دیمدران بانی گر  د،یمترس  د،یمترس 

  ) ۶٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

باشد. ما    یچجور   ستیها اصال مهم نانسان   یکه نقش و صورت ظاهر   میشو متوجه م   میکن فضا را باز م   وقت

  باست یها هرجور هست زآدم  یصورت ظاهر   مینیب موقع م  بعد آن   م،یاز جنس او بشو  می فضا را باز بن  میاآمده 

  است!  یطورن یاست که ا ن یموضوع ا ست،یکه باشند، اصال موضوع رواداشت ن  میدار و ما روا م
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اش را خاک  مرده   یچجور   ، طرز زندگ   دانم جدا از توست برحسب رنگ، زبان، طرز عبادت، چه م  یسطح    در

  به خودش مربوط است. هانیا  کند، چار م   یچجور   رد،یگ م  عروس  یچجور   کند، م

  تا اَجلَست  جوزی و  جوزیال
لْمشّاق را نها عست ی ن تیع  
  ) ۴٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  م، یرو م  نیو آخرِسر ما درواقع از ب  کشَد بند مدارد خدا را به   گذارد، م  زندگ  یرو   تیکه درواقع محدود  هرکس

  .شود نم دهیبند کش خداوند به 

  �🔹🔹�پایان بخش اول  �🔹🔹�
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   ی است، مثل    بندی پا  ایدام    به معن  میگفت  لهیصحبت کرد و عق  له»یبه «عقاول غزل راجع   تیدر دو ب  موالنا

انسان    یکه به پا  ستیی لویک   ستیدو  ۀوزن  یمثل    ذهنببندند، درمورد ما من   وانیح   یکه به پا  ست بزرگ  ۀوزن

  حرکت کند.  گذارد بسته شده و نم 

  ن ی ا  رِیزنج   نیاز آن مان دور بشود، مر ا  تواند نم  ادیاو ز   دیببند  ی  یبه پا  ییلوی ک   ستیدو  ۀوزن  یاگر    شما

  ن یخودِ ا ایخودِ بند    ۀلیوسبه   ریزنج   نیبا دستِ خودش پاره بند و پاره کردن ا  دیوزنه را پاره بند و آن هم با

  . ستیوزنه ن

فکر کردن برحسبِ حادث، حادث آن   عنی.  دیآ وجود م به  یساز که دراثرِ سبب  ستی فکر  ۀوزن  یوزنه،    نیا  و

را    لطفِ ازل  عنی   قبل گفت که من لطفِ سابق را ی هاتی . در بشود م  دهیو د دیآوجود م که در ذهن به  یز یچ

  پدر».  یتوست. «بشنو ا  به دستِ نیو ا کنم به او نگاه م کنم پس فضا را باز م کنم، نظاره م 

.  خوانم م  تانیبرا  یشمس و مثنو   وانی را از د  یاشعار   م،ی نیمختلف بب   یا یرا از زوا  له»ی«عق   نیا  کهنیا  یبرا  و

اصطالح، به   شود، سبب م  ی فکر  ی   یکه چجور  دین یبب  د،ین یذهنتان را بب  یساز صورت ناظر سبباگر شما به 

  . دیکن م    زندگ  ر یبه فکر د  ی عبور از فکر  رحسبِو شما ب  برند فکرها دارند شما را جلو م   نیو ا  دیای ب  ریفکر د

.  د یکن م  زندگ  می. برحسب مفاه دیکن م  زندگ  میدرواقع در مفاه   کهن یا  یاست، برا  یدرواقع پالست  تان زندگ

موالنا    غامیپ  دیدار  دین یرا بب  نیاگر ا  د،یکن نم  لحظه هست زندگ  نیدر ا  را که زنده شدن به زندگ  زندگ   نیع

  . دیشو را متوجه م 

  : تی سه ب نیا طورن یهم

  کن سبب سوراخْ د،یبا ییدهید
  و بن  خیحجب را برکنَد از ب تا

  ) ١۵۵٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اندر المان ندی مسبِب ب تا
  داند جهد و َاکساب و دکان  هرزه
  ) ١۵۵٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و شر  ریهر خ رسد مسبِب م از
  پدر یا  طی اسباب و وسا ستین

  ) ١۵۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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ن: سوراخ کنندۀ سبب   سببسوراخْ ک  

  ها: کسب اَکساب

  

به دستمان   ییگشاماست که با فضا  را سوراخ کند و آن چشم عدم  ذهن یها که سبب میخواه  م  چشم  ی ما

فکر کردن در ذهن و در ذهن،    جورن یکه ا  دیو بن بند، تا شما متوجه بشو  خیها را از بحجاب   نی. تا ادیآ م

  .ستین  کار زندگ نیو ا کند م جادی بله مسئله ا کند، شدن، مسائل شما را حل نم  زندان

ا  دهد را نشان م   رونیکه حوادث ب  ست ستم یدرواقع س  نیا   ر ییتغ  ه  د،یهست  تیهوحوادث هم  نیو شما با 

  ا ی  دیشو م   ده یرنج   د، یشوخوشحال م   د،یشو م   ن یمثال خشم  د،یده واکنش نشان م   د، یدار  جانیه  د، یکن م

  .ستی ن زندگ  هان یا شود، بدتر م  شود، دوباره حالتان بهتر م 

شده که  گشوده   یاست، تا شما با آن چشم عدم، مسبب را در فضا   ریبه حجاب د  یگذشتن از حجاب  هانیا

که ذهن نشان    یی زهایذهن، آن چ   ۀ لیوسکوشش در ذهن و کسب کردن به   نیکه ا  د ی نیو بب   دین یالمان است بب 

خدا     عنیاز مسبب،    یدو ب  وبخ   زِ یکه هر چ  میاست و بدان  هودهی هرزه است، ب  نی و دکان باز کردن، ا  دهد م

  قابل دسترس است.  ییگشافضا  ق یو خدا هم از طر رسد م

ها  ما. آن   در زندگ  ستین  لیدخ   ، ذهن  یابزارها   ر،یبه فکر د   یگذشتن از فکر   عن ی  ط،ی اسباب و وسا  پس

  . کنند را خراب م ها زندگ آن  سازند، نم زندگ

  : میرا داشت تیدو ب نیا طورن یهم 

د؟  ایدلبرِ مرا شرم و ح  عاشقوچرا ب  
  بود، رسم وفا چرا بود؟  نیجمال ا  کهچون

  
  ست نام او است، عشق شده  یا کرانهی ب  لذّتِ
  است، ور نه جفا چرا بود؟  تی خود شا قاعده

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

شدن را   از جنسِ زندگ  ایبه الست    ایکه ما در ذهنمان رسم وفا به خداوند    یطورنی که ا  دیبو  خواهد م  موالنا

 ْ نیوصل شدن به خدا و ا  عن ی  نیکار را بنم، ا  نیکار را بنم، ا  نیکار را بنم، ا  ن یکه اگر ا  میاوجود آوردهبه

  .ت غلط اس نیهمان وفاست، ا نیهمه منظورِ من است، ا
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که ذهن   ست تیمحدود  ای داشته باشد؟ شرم و ح ا یشرم و ح  د یا باشد، چرا باعاشق خد قتاً یکه حق کس  دیگو م

و    رمیکه من حق  مییگو م  میاست، بازدارنده است. درست ما دار   منف   یا یشرم و ح  نی. اکند م  لیما تحم   یرو

  به خدا زنده بشوم.  توانم نم

در    یارکننده یتحق  ی  م،یدر ذهن باش   به خودش زنده بشود، وقت  خواهد خودش در ما م   م،یامتدادش هست  ما

 م  کهن یا یدر ما هست، برا یاکننده ما هست، کوچ است و کوچ خودش کوچندیب .  

ذهنمن  اصال   عنی   کردن خداوند، چون ب ا  زِ یرا آمده در چ  تینهای کوچ   ن ی کوچولو جا داده و موالنا هم از 

م  است.  ا  ی زیچ    یاز    هرکسکه    دیگو متعجب  از  من  است،  ب  نیمتعجب  ذره     یدر    تینهای متعجبم که 

  . میما اجازه بده اگر رون،یب زند م دیصورت خورشذره به  نیاز ا تینها ی ب جا شده، ول  یچجور 

وفا    یجمال خودش است، پس ما چرا رسم و رسوم در ذهن برا ۀنندی است، که خداوند ب  نیاگر جمال ا  دیگو م

نوع فکرها و    ای ما    یفکرها مهم است برا  ب یترت  گفتواقع م رسم وفا که در   نیا  دی بو  خواهد  م م؟یکرد  جادیا

  رسم وفا باشند.  توانند نم  هانیها که ظاهر است، اعمل 

فضا را باز کن   دیالست، با  ای. وفا به خداوند  یخودش بشو  دیوفا رسم ندارد، با  اصال،  ی به خودش بشو  لیتبد  .

  ن یفکر را بنم، آن فکر را بنم، ا  نیکار را بنم، ا  نیکار را بنم، ا  نیکار را بنم، ا  ن یا  ییبو   در ذهن بمان

  که.   ستین  نیهمان وحدت مجدد است، که ا  نیا  ت،همان الست است، از جنس خدا بودن اس  نیرسم وفاست، ا

   ی   عن یاست،    گرفته و ناراض  تیاساس را شا  ذهناما چون انسانِ من   ست،کرانهیلذت ب  یعشق    دیگو م

  دچار جفاست.   جهیدرنت  خواهد، دائماً م  نیدارد که ا بافت ذهن

  م، یاوریجا بشدن را به   رسم وفا و از جنس زندگ میخواه م    جسم  ی اریو هش  ذهنمن  ی ما هرلحظه با   عنی

  جا ن یکه ا تا موقع رون،یب  یبپر  له»ی«عق نیذهن و از ا  نیاست که از ا نیچون رسم وفا ا  م،یاوریب میتوان که نم 

  عدم رسم وفاست. نیا هست

ذهنمن  اصال   یعیجفاست، ع  نذهناست. چطور ما در من   ییجدا  ن   ی   م،یباش خودمان   ی مقررات برا  یسر

ا  مییبو  م،یکن  جادیا ا  یز یجنس خداوند بودن است. چ  نی هم  نیا  ، کن  زندگ  یطورن یکه  را    یآشار   نیبه 

براساس   تیناله و شا  نیکه ا  در حالت   م؟یبنا کن  تیناله و شا  یرا رو  مان زندگ  دی چه ما با  یما. برا  مینیب نم

  خودمان است.   یجفا 
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خارج    ذهنو از جنس او شدن و از جنسِ من  ییگشافضا  عنیاقرار الست  م،یکن الست نمما درست اقرار  عنی

   ی بعد در ذهنمان    م،یجنسمان را جسم نگه دار  کهنینه ا   م،یلحظه عوض کن  نیجنسمان را در ا  دیشدن. ما با

  . دیگو را م نی. دارد ا می تجسم کن ییزهایچ

  

  انتخاب)](این لحظه و توانایی  ١۵[شل 

ا  م یدیرس انتخاب)]  ١۵[شل نقشه    نیبه  توانایی  م   طورن ی، هم(این لحظه و  نقط  د،یدان که  سمت چِپ وسط نشان    ۀآن 

  له» یاز «عق  رون، یفضا را باز کند، از ذهن بپرد ب   تواندانتخاب دارد و م   یی لحظه توانا  نیکه انسان در ا  دهد م

  لحظه، ذهن را نگاه کند مقاومت کند و برود در ذهن.  نینه در ا ای رونیبپرد ب

 ن ی. ارود است، درواقع از دست م  وانی انسان و ح  نیانتخاب که فرق ب  ییتوانا  نیها اآدم  ترش یدر ب  متأسفانه

از دست م ارود برکت  نم   نی.    دا یپ  جسم   یار ی به ذهن و هش  روند ها م انسان   جهیو درنت   شود قوه استفاده 

  . کنند م دایباالخره پندار کمال پ کنند، م

معلومات به او    ترشیو متأسفانه هرچه هم ب  دانم من م  دیگو که م  ستذهناز من   تی وضع  ی کمال    پندار

  .شود بر علت م دیمردم هم مز د ییو تأ شود م  دهیها همان آن  ۀبا هم شود، اضافه م

  . کند م  تیجهنم هدا  یسواو را به  دانم م نیو ا دانم من م دیگو م  باالخره
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  : گفت م م یداشت  تیب ی

  سلطان برد  یبازان را سو بال
  زاغان را به گورستان برد  بال
  ) ١۴۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ا  پس انتخاب)]  ١۵[شل   جانیدر  توانایی  و  لحظه  م(این  انتخاب   ، زندگ  م، یکن همان  فضاگشا   بال  اگر     کن   ییاست، 

از قانون قضا و   ییدراثر فضاگشا شود، نظر م اتی اریهش  شود، فضا باز م کهنیا ی سلطان برا یسوبه  یرو م

و خارج    سببیب  ی به شاد   کن م  دایباالخره دست پ  ،کن  خداوند استفاده م  ی دگاری از صنع و آفر   عنیفکان  کن 

  شدن از جبر ذهن و به خداوند زنده شدن. 

لحظه   ١۵[شل     انتخاب)]  (این  توانایی  باالو  آن  در  زندان  یرو م   یی،  در ذهن  و  مبه   ،یشو م  در ذهن  که    دیآنظر 

و   ندیآفر هرلحظه م  کند، خداوند به تو کم م  کن که فضا را باز م  نیی . در پاکن   زندگ   یطورن یا  یمجبور

   ذهنو مسبب را من   یساز سبب  میبرو  کهن یا  یجاما به   که است، درحال   ذهن  ریمسبب همان تصو  ،ییدر باال

  خداوند.   ای  دست زندگ میو کار را بده م یفضا را باز کن رون،یبپرم ب دیبا م،یفهم را م  نیا ریما د م،یبدان

با انتخاب    ، زندگ  یروین  عن یکه اآلن «بال»    دینی. پس شما بب (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل   میرا گفت  نیا  خب

به  زاغ هست  ای  برد سلطان م   یسوشما، شما را دارد     ذهن من   ی  یسوبه   د،یرو گورستان م  یسوبه   دیشما 

  . دیرو تر مبزرگ

  : میخوان  م شه یرا هم تیب نیا و

  قدم را  چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  ی را که تو بس نکو نهاد قَدَم  نی اول نگر

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

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

  

اگر    ست،یلحظه، از جنس جسم ن  نیخداوند در ا  میدان لحظه هست، ما م   ن یقدم که انتخاب در ا  ن یاول  پس

  . میاز جنس جسم نباش د یبا م،یکه از جنس او بشو م یخواه م

  م، یستین  دهیبا آن همان  ول  م ینیب مال ذهن است، چقدر مال ذهن است، ما در چونه و چقدر م  چونگ   پس

  .شود برداشته م ییقدم با فضاگشا ن یاول م،یکن ما فقط فضا را باز م کند، نم  تیما را هدا
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خودمان که جنس او    میدار  م،یو مقاومت کن   میبشو  دهی اگر همان   م،یکن دار نمما خداوند را نشان   بیترتنیابه 

او هست  م،یهست مرا مرتب نشان   نیا   م،یامتداد    ده یهمان  عن ی  م،یکن دار منشان   م،یکن دار منشان   م،ی کن دار 

  خودتان را.    دی. نشان نکنمیشو م

معلم هستم، من استاد هستم، من شاه    دانم من نم  فات،یاست، شما برحسب توص   ی ریجنبۀ د  یهم    فیتوص

  ست؛ یشما ن  فِی توص    ها،نی هستم، ا  یطور هستم، آن   یطور ن یمقام را دارم، من ا  نیهستم، من ا   ریهستم، من وز

و نشان کردن خود    یداراز نشان  شمادار کردن خودتان است.  نشان   هان یا  د،یبشو  ده یاگر همان  فات یتوص  نیا

  . درست است؟ میشو نم فی ما. با کلمات توص می . عالمت نداردیزیبپره دیبا

  ما خداوند است:  نیقر م، یکن عشق باشد. ما فضا را باز م دی ما با  نیپس قر طور،ن یهم  و

  من  اری و  نی تو قر یدوش عشق را ا گفتم
  کناِر من  نیاز ا  بینَفَس غا یمباش  چیه

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د یی گو به خداوند به عشق م  دیدار  د، یدار برم  ییلحظه با فضاگشا  نیقدم را در ا  نیاول   د،یکن م  ییفضاگشا  شما 

  ، یی تو بشوم. من اآلن از جنس تو شدم با فضاگشا   عنی بشوم،    نیقر  خواهم  و من با تو م   که تو اصل من هست 

     دار بشوم.نشان  خواهم لحظه هم نم   یباشد.  نیاز ا ریغ خواهم لحظه هم نم ی  حت

هر    باًی. من تقردیهست  نیمهم است، شما مواظب قر  لی خ   نیقر  م،یدان ما و م   میرا بلد  تیدو ب  نیا  طورن ی هم  و

  : خوانم را م هان یهفته ا

  او یِوگوو گفت  قولی ب نیقَر از
  او یِبدزدد دل نهان از خو خو
  ) ٢۶٣۶  تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ارتعاش مرکزمان    قی از طر  م، یگو کن وگفت   که ن یبدون ا  م، یشو م  ن یبا آن قر  هرکس  ا ی  ز یباشد هر چ  ادمان ی  نیا

  به مرکز من:  دیآ م ت یجنس ،  یاز مرکز  ، ی نۀیاز س  طورن یو هم دزدد از او خو م 

  هانه یدر س هانه یاز س رودم
  هانه یره پنهان، صالح و ک  از

  ) ١۴٢١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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که    دیبدان  دیو شما با  رودم   گووبدون گفت   یانه یبه س  یانه یاز س   ارتعاش زندگ   ا ی ارتعاش درد    نیبنابرا  پس

  :دیبشو نی قبل بود که با خداوند قر  تی ب نیهم  نیقر نیبهتر د،یهست نیقر هرلحظه با چه کس 

  من  ارِی و  نی تو قر یدوش عشق را: ا گفتم
  کناِر من  نیاز ا  بینَفَس غا یمباش  چیه

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

است که ما چون، از    نیما ا  یها بدبخت  ترش یکه ب  دیکه بدان  کنم م  یادآور یرا دوباره    تیسه ب  نیا  طورن یهم

در بارگاه خدا قابل    یا باشندگ  نیچن ن یا  عنیاست    جوز»یخودش «ال    نیا  م،یهست  ذهنو من   له»یجنس «عق

  کند.  لیرا تبد  ذهنمن  خواهد خداوند م  ست،ین رشیپذ

  : میکن را کنترل نم  رانی د ، ذهنبا من  نیبنابرا پس

   را حبر و سن  ریمر غ  کن تا
   کن م را بدخُو و خال شیخو
  ) ٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : دانشمند، دانا حبر 

  بلند مرتبه  ع، ی: رف سن

  

  ست او خود را رها کرده مردۀ
  رفو دیرا جو انهیب مردۀ

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

  یگرنوحه ران،یآ، بر د دهید
  یگر و، بر خود م  نیبنش مدّت

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

  ب یگرفتار است، در ترت  لهی که در عق  هرکس  له،یعق  نیاست به ا  یر ید  ۀیزاو  یهم    نیا  دیشو متوجه م   اگر

د با  حتمًا  هست،  دستار  و  م   رانیکفش  دارد؛  ا   زندگ  یچجور   ران ید  دیبو  خواهد کار  و  منشأ    نیکنند 

است. ما با عشق    بیتخر  شۀ یر  نیکنند. ا   زندگ  رانید   یو نگذار   نکن  زندگ   خواه است. تو م  یساز مسئله 

  با ارتعاش.  م،یها اثر بذارانسان  یرو  میتوان م

  : خوانم نم هودهی را من ب  هان یا دیکن توجه
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  او یِوگوو گفت  قولی ب نیقَر از
  او یِبدزدد دل نهان از خو خو
  ) ٢۶٣۶  تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و    ندهیو خودمان نما  میخودمان کار کن  یاست که رو   نیکار ا  نیدرست شوند، بهتر  رانید  میخواه ما م   اگر

  فراوان بشود.  ا یدر دن میخواه  که م میبشو تیآن خاص نگرینما

که ظاهرشان را عوض    می خواه م   رانید   و از  می ستی. اگر خودمان در آن فضا ن میدر آن فضا باش  دیبا  خودمان

  .می کن م  بیتخر می. پس ما دارم یکنند پس ما در ظاهر هست 

  ات،  ذهنبا من   اگر تو بخواه  ، ذهنمن   عنی  ر»ی«غ  »، را حبر و سن   ریمر غ   باشد، «تا کن  ادمانی   شهیهم   و

  . یشو م  و خودت هم بدخو و خال توان نم ،را عوض کن رید یها ذهنمن 

عوض   دیرا با  رانید میکن است، که ما فکر م نیما از ا یساز شدن ما، و مسئله  که بدخو و خال   دینیب م  شما

خودتان را عوض    سوزد، دلتان به حال مردم م  قتاًیاگر شما حق   م، یخودمان را عوض کن   دیبا  که حال در در   م،ی کن

  . دی کن

در جهان آن پراکنده بشود،    خواهد باشد که م    تی باشد، آن خاص  یاخودش را عوض کند، آن شعله   د یبا  هرکس

اش به خودش باشد، مردۀ خودش را رها نکند. حواسش همه   ران،ینداشته باشد با د  یبشود. اصأل کار  ادیز

  است.  دیکل تیسه ب نیا

  له یکه در عق  میبفهم   م،یکار دار  رانیبا د  میدیو اگر د  میرا تکرار کن  تیسه ب  نیا  د یفکر کنم هر روز ما با  من

 گذارد  و نه م  کند م  شرفتی شخص نه خودش پ  نیاست و ا   ذهنکار دارد، در من   رانیبا د  هرکس   م؛یهست

  است.  یکارکنند و منبع خراب  شرفتیپ رانید

    
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل 

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل 
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  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل    (مثلث همانش)]  ۵[شل  

  

  . دهم م  حیتوض  تانیبرا عی، سر(مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شلها شل  نیبه ا میدی رس و

  :گفت

    یکفش و دستار بی ترت لۀیدر عق تو
  ؟ یخوار را به دست آررطل گران چونه

  
  لحظه  ی یجان من، به خرابات آ به

  یدارو جان  مردم ،یا  آدم  زین تو
  ) ٣٠۶٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

(مثلث تغییر    ۴[شل و    م، یکن   رییتغ   دیپس با  م یبپر  رون یب  لهی ، قرار شد که ما از عق(مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل   پس

   یسبب خواهد شد که خداوند به ما کم بند تا از    که مرکز را عدم نگه داشتن دائم  می ، گفتبا مرکز عدم)]

  ی ازها ین  یاد یو مقدار ز  کند، م  زندگ   شناخت ، که در زمان روانکز همانیده)](مثلث تغییر با مر   ٣[شل   ذهنمن    ای  لهیعق

ما ضرورت ندارند     شناختروان  یازها یاز ن  کدامچ یه   »،یی ضرورت تو   «مفت  دارد، گفت که   هودهی ب  شناختروان 

  هستند.  بیبله عامل تخر

مرکزمان دوباره جسم    میدیکار را اگر د   ن ی، و اتغییر با مرکز عدم)](مثلث    ۴[شل به مرکز عدم،    میشو متعهد م  نیبنابرا  و

ادامه داشته باشد،    د یکار دو سه سال با  نیدر روز حواسمان به خودمان است و ا  م، یکن شد، دوباره تکرار م 

  . میو آزاد شو میرا ببر لهی عق نیا ریزنج   میمداومت داشته باشد، تا ما بتوان

که ذهنمان    ییزهایکه ما با چ   دهد شل نشان م   نیا  شود، درست م  یچجور  لهیعق  نی، ا](مثلث همانش)  ۵[شل    اما

   عنی ست،ین از جنس زندگ یطور اصطالح ندارد، آن به ،که زندگ  یز یآفل هستند، هر چ هانیو ا دهد نشان م

  گذراست.   عنیآفل است  دهد ذهن نشان م  زیحادث است و هر چ   زیچما، همه  تیی از خدا ریاز اصل ما، غ ریغ
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  بیترتنیاو به  میاشده   دهیآفل هستند، که همان   یزها یچ   هان یچنقطه   نیا  ی اریعنوان هشما به   جهان ن یدر ا  پس

ا  میادرست کرده   ذهنمن   ی  کند،  مقاومت م    ی  کند،قضاوت م    یدارد،    تیدوتا خاص  ذهنمن   نیکه 

  .ستی ن  تفاوتی ب دارد،با آن کار  دهد، را که ذهن نشان م  یز یهر چ  کهن یا عنیمقاومت 

که شما درک    ستین  نیا  اش . معن ستیشما اصال مهم ن  یبرا   دهد، هرچه ذهن نشان م  عن ینکردن»    «مقاومت 

  .  دیآن را عوض کن   با خرد زندگ دیخواه است که شما م  نیا اش معن د،یآن را عوض کن دی خواه و نم دیندار

   چون وقت  ،خرد زندگ   لۀیوسلحظه به  نیعوض کردن اتفاق ا  حالنیلحظه و درع  نیاتفاق ا   رشیپذ  عنی  م»ی«تسل

 دیکن م   دایدست پ  یریعقل د  یبه    د،یپر م   رونیذهن ب  ی سازشما از عقل حاصل از سبب   د یکن فضا را باز م

  . کند م  همۀ کائنات را ادارکه ه است، عقل که عقل کل است، عقل زندگ

که    ست ین  نیا  م یاست. تسل  م یاسمش تسل  ن یا  د،یکن عوض م  دهد را که ذهن نشان م   یز یچ  نیبا آن عقل ا  پس

  ی ساز نه با سبب   م یکن ما خردمندانه فکر و عمل م  عنی  م ی. تسلمیریحقمان را نگ  ا ی  م یبرو  میپا له بشو  ریما ز

  سه یو مقا  ییجوو انتقام   ییجو نه ی مثل خشم و  رنجش و ک   ذهنمن   یدردها  یاز رو  نهاست.    عقلی که ب  ذهنمن 

  تر. عقل بزرگ  ینه، با  هان ی. اهان یو اضطراب و ا ندهی احساس گناه و ترس و از آ ایو  بخل و  و حسادت 

  د ی عوض کن   دیخواه لحظه را گرچه که م  نی. شما اتفاق ادیفضا باز کن   قتاًیاگر شما حق   شود مقاومت صفر م  پس

  د یرو دوباره م  ،یار یعنوان هششما بذارد به   یچون اگر اثر رو  د،یکن م   کاری شما ب  یرو   یاز نظر اثرگذار   ول

  ذهن.

ذهن. ذهن    یساز ذهن، براساس سبب   ی ها شدگ خوب و بد کردن براساس شرط   عن ی  سادگهم به   «قضاوت» 

   دگ یکند، همان   ادی را ز  هانی است که ا  نیا  هان یا  یساز و مجموع سبب   شده   دهیها همان دارد که با آن   ییفکرها

  کند.   اد یرا ز

  د، یشو هم خالص م  نیبد است، شما از ا  کند که کم م   ی ز یخوب است، هرچ  کند م  اد ی را ز  دگیکه همان  یز یهرچ

  ر یزنج   نیباز کردن قفل ا  عن ی  له،یشرط خارج شدن از عق  بود.  د یخواه  لهیدر عق  دی . اگر نشودیخالص بشو  دیبا

 اش  اثر نگذارد معن   کنم م  عرض اثر نگذارد.    ا شم  یلحظه رو   نیدر ا  دهد که ذهن نشان م  یز یچ  است که آن   نیا

 دیآشده مگشوده   یفضا  ن یخودتان که از ا  یبا خردورز   دیبله با  د،ی آن را عوض کن  دیخواه که نم  ستین  نیا

  . دیخردش، عوض بن
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  م ینیب م   ،یی با فضاگشا  می کن مرکز را عدم م  ، که وقت (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  شل هست    نیدر مقابل آن، ا  اما

  م یتوان که م  م یها آفل هستند ما متوجه هستو چون آن   مینیب صورت حضور ناظر م را به مانیها دگیکه ما همان

شده گشوده   یفضا   نیما هم  م،ی هست  زندگ   نساز ما جدا هستند ما از ج  هان یکه ا  مینیب . م میرها بشو  نیاز شرِ آفل

  .  میهست

 نیکه ا  میشو متوجه م   دفعهیشر.    یصبر است،    ی  دهد، هم خودش را به ما نشان م  تیدوتا خاص  و

است    ی ریروال د  ینبوده بله    هان یکار را بنم، ا  ن یزود ا  خواهم ذهن و عجلۀ ذهن که من م   یساز سبب

کفش و دستار    له،یعق  بینه ترت  شود، دارد اجرا م   خرد خود زندگ  عنی.  کند فکان به ما اعمال مکه قضا و کن 

  نه.

.  میاشده  شرط  م، یکن که ما فکر م   یجور آن   عن ی بیعقل ما است، ترت ندۀی دستار نما د یدستار، توجه کن بیترت

 د یگو حاال م   ول  سازد خودش درست است، درست است که مسئله م  یبرا  کند، فکر م  خاص   جور ی  هرکس

  آورد  درم  و پول  آورد درم  نان  یباالخره    کند، کار م  شی بقا  یبرا  ول  کند کار نم  کال  .کند کار م  نیمن ا  یبرا

خودش را صاحب    جهی. درنتگذرد م  ول  گذرد درست نم  گذرد، م  اش و زندگ  کند م  زندگ  یبا    دانم و نم

  . داند علم و معرفت و عقل م

 دیآ هست که از مرکز عدم م یر یعقل د یاست. و   زها یعقل چ  ست، یعقل، عقل ن  نیکه ا میشو متوجه م  ما

دو روزه    نی. نه با عجله و منطق ما، که آقا ادهد م  رییخودش را دارد، اما تغ   رِییو سرعت تغ  صبر و تأن  نیو ا

را    تانیسع   د،یرا ببخش  رنجش   ی  دیخواه  چقدر آخر؟! نه، شما م  ر؟یچه د  عنیبه حضور برسم،    دیمن با

  .  ستیدست شما ن ول  دیکن فضا را باز م د،یکن م

. پس «صبر» و «شر»، شر   کار را؟ خود زندگ  نیکرد ا   ! چه کسستیرنجش ن  نی ! استین  د ینیب م یروز  ی

خداوند    همهن یکه ا  ماند  واقعاً از شر عاجز م  کند که فضا باز م  دارد و در سطوح باال، انسان    عیوس   ف یط  ی

که   دیبدان د،یهر موقع شما از شر عاجز ماند دهد، م ر ییما را تغ و زندگ  کند لطف کرده به ما و لطف دارد م

  . دیکن شر م  دیدار

  عن یشر،    شود م  نیچار کنم؟ کم است، ا  م؟یچه بو  توانم، شر کنم؟ نم  یآقا من چجور  دییگو قع ممو  هر

چه که شر کنم؟ چه داده به    عن یشر کنم؟    ر یکه چقدر د  دییگو . هر موقع م د یکن کار م  دیشما واقعاً دار

  . دیهست  ذهندر من  شمااست؟  چه وضع   نیرا؟ ا نیرا داده به من ا  نیمن؟ چرا به او ا
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برا  تان زندگ  ذهنمن   در نم  کهن یا  یخراب شده، چرا؟  . به ما عقل داده، دیکن از امانات خداوند استفاده 

. با عقل  میبند ما راه کم را م  کنم، داده، رضا داده، گفته من کمت م   میداده، تسل  ییداده، فضاگشا  تیخالق

  . میکن م  تیشا م،ی کن بعد گله م  شود نم میدرست کن و زندگ م یکن زندگ  میخواه خودمان م  عقلیب

  ن یپس بنابرا  . و . و اآلن علمش با موالنا به دست آمده م یو خودمان را درست کن  ستیدرست ن   نیا  م یبفهم   دیبا

  اد یر و شر را  صب  د،یکنم   دایدست پ  و قدرت واقع  ت یو هدا  ت یامن  با مرکز عدم شما به عقل، حس   مینیب م

  وجود دارد. زیموقع در ذات مرکز عدم، پره  بعد آن  د،یریگ م

بشود.    دهیهمان  ی زیبا چ   خواهد است که خداوند نم   نی همان، اگر باشد، اگر خودش را نشان بدهد، ا  ز» ی«پره

  ها ن یبا ا  ای شما ب  یجواهر   ، ییطال  ،باالخره پول  ،ی مرد  ، زن  یکه با    دیی بو  دیاوری خداوند را ب  دیتوان شما م

  . یبه شما؟ عقلت را از دست داد  دیگو بشو، چه م دهیهمان 

کارها را    ن یحاال خودت را امتداد او بدان، فرض کن که او دارد ا  شما   بشود.  ده یهمان  دیآ حاال، خداوند که نم 

شما که به    کند، حاال که آن کار را م  کند،  کار را م  نیوجود ندارد، او دارد ا  یی اصال شما  د،یستیشما ن  کند، م

نم   ای ب  دیاو گفت  همان  ، سلطنت   دانمبا جواهرات  ا  دهی فالن  بذار سرت، خند  نیبشو،  را  خ   د،یتاج     ل یگفت 

 ی ز یچ  ی با    همخوا است که من م  عقلیب   لیکار خ  نی حرف را به خودت بزن، بو ا  نیخب اآلن هم   ،عقلیب

  مرکزت.   دیای ب یگذار را نم   خارج زیاست که شما چ  زیاسمش پره نیا بشوم! دهیهمان 

    
   (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل     ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧[شل 

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

به    که زندگ  دیدان شما م  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل    که حالتبه   میرس م  م، یگذر هم که م  نیخب از ا

  .  ستین توجهی توجه دارد، ب عن ی، (مثلث ستایش با مرکز عدم)] ٨[شل  دارد   تیعنا می خودش که ما باش
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موجود جدا است،    یخداوند هم    م،یهست   ییموجود جدا  ی ما    میکن فکر م  ذهنکه ما در من  ستین   یطورنیا

  ست، ین  یز یچون چاست. هم  ذهنمن   نییسطح پا  ن،ییپا  اریطرز تفکرِ بس  نیرفته اصال. ا  ادشیول کرده ما را،  

  .  میگذار نم ماخودش را آزاد کند و   خواهد و هر لحظه او م  میما امتداد او هست

وجود  ما به  اطالع یما، ب  عقل یما که از ب  یها دگ یخودش را از چنگال همان   خواهد م  لحظه زندگبهلحظه   عنی

  خواهد  خداوند هر لحظه م  عن یوضع ما را درست کند،    خواهد م  عن یرها کند،    م،یکش  که م   بدبخت  نیآمده و ا

  . معهم ج  ،ی ! هم فردمیگذار وضع ما را درست کند، ما نم

  د ی ستیشما بلد ن  م،یگو به شما م   میآ من م   عن ی  م،یکن  حبر و سن   می خواه را م  رانیما که د  دینگاه کن   شما 

آقا مر من مجبورم    کند؟ م   جادیکار چقدر مسئله ا  نیا   د،یکن  زندگ   یچجور   میبه شما بو  د یمن با  د، یکن    زندگ

  .رید مخب ندار کنم،  کنم؟ خب عقل داشته باشم نم جادیمسئله ا

آدم از رحمت خداوند از    نیا  . ولامده یهمان   خاص  یاست، با فکرها   دهیمرکزم همان   کهن یا  یندارم؟ برا  چرا

  د یدائماً به ما توجه دارد، ما با  که زندگ   میشو ما اآلن متوجه م   نیاست. پس بنابرا  بینصی خداوند هم ب  تیعنا

  .  میکن عدم م  پس مرکزمان را م،یرا به عمل برسان  تیعنا نیتوجه و ا نیا

جسم، پس    ی جابه   م یپرست. ما او را م افتد به کار م  شی و ستا  تیموقع جنس ما از جنس او شد، جذبه و عنا  هر

لحظه است. بهاو لحظه  تی و عنا  کند ما را دوا م  یاز ذهن، دردها  رونیب  کشد راحت م  کشد، او دارد ما را م

  .  دیگو م  جانب زندگ«رحمتم پرست بر رحمت تَنَم» از  

لحظه    نیکه در ا  چه؟ هرکس  عنی  یادبی. بکنم تو نگاه نم  یادبی تو، ب  یتو، بدرفتار  یمن به بدعهد   دیگو م

دارد    کند، م  یادبیدارد ب  گذارد خداوند را در مرکزش نم  عنی   گذارد، جسم م  ی  آورد مرکزش را از عدم درم

  . میبه هم کم کن  دیکه مرکز ما عدم نباشد، ما با از نظر زندگ من بلدم. اصال قدغن است دیگو م

را  یادبیب می که مرکزشان جسم بشود، دار میها را به واکنش وادارانسان  دینوعانمان عدم بشود. نبامرکز هم  که

در مرکزش    ریاو د  شود، پس مرکزش درد م   د، یکن م  را عصبان    . شما هرکسمیده دربرابر خداوند اشاعه م

  بشود. ادبی ب رید ی دیشو خداوند را ندارد، شما سبب م
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  ی سوبه   دیخودتان را بش  د،یکش م  نیزنان، خودتان را زم در خواب، چرت   ادبیگفته است که حاال، ب  هرحالبه

ذهنتان و اَلست به    دیرو درست است که شما م  دیگو «رحمتم پر است، بر رحمت تنم»، م  د،یمن، به من نگاه کن 

  . کنم رحمتم پر است، من آن را نگاه نم  من د ینگران نباش ول د،یشو من خارج م  تیاز جنس  د،یشن را م

   شما هم سع   د،یکن اشتباه م   دانم م  کنم، من به کار شما نگاه نم    عنیمن آن ننگرم، رحمت کنم»،     ی«ل

  اد ی را ما از موالنا    هانی. حاال ادیکار را نکن  نیا  د، یبن  ییخدا  یدر ذهنتان ادعا  د یاما نرو  د،یخودتان را بن 

  . درست است؟ میریگ م

  هست.   لهیهمان عق نی، اذهن)](افسانه من ٩[شل  است،   ذهنهم افسانۀ من  نیا خب

  ی کفش و دستار بِی ترت لۀیدر عق تو
  ؟ یخوار را به دست آررطل گران چونه

  
  لحظه  ی یمن، به خرابات آ جانِ به

  یو جان دار  مردم ،یا  آدم  زین تو
  ) ٣٠۶٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   کفش و دستار»، هرلحظه زندگ   بِی ترت  لۀیکردن در «عق  ریبفهمد که دراثر گ  دی، باذهن)](افسانه من  ٩[شل    نیا  خب

است،   ی هست، عقلش از عقل جزو  دهیمرکزش همان و    کند  و دشمن م  کند مسئله م   کند، به مانع م   لیرا تبد

 یاو هر مسئله   دید  می طور که خواهاست، همان   خبریفَکان ب از قضاوت خدا و کن   کند،  مقاومت و قضاوت م

  خودش را دارد.  ی دردها د،یدان م

  شرفتۀ یسطوح پ  نیدر جهنم ذهن است، ا  نیا  مییگو در هپروت ذهن است، اصطالحًا م  ذهنافسانۀ من  نیا  پس

به    اریدائماً هش   ست،یمست ن  رد،یگ نم  م  از زندگ  ارانهی شخص هش  نیکفش و دستار» است، ا  بِیترت  لۀ ی«عق

  . یسازدرد دارد، پر از درد است و مسئله  داند درد است، م

شما بلد   دیگو کند، م  » بر و سن«ح   خواهد م  درست کند و ه  خواهد را م  رانیاست که د  شخص نیچن ی

  خودش نادان است.  که درحال داند، من بلدم و خودش را دانا م  د،یستین

هرلحظه    کند،  که فضا را باز م  ، انسان (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  انسان است    یوجود  قت یدر مقابل آن، حق  اما

آن    عنیلحظه،    نیاتفاق ا  رش یلحظه را با پذ  نیو ا  کند م  زیصبر و شر را شناخته، پره  کند، مرکزش را عدم م
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   مدت    یکه پس از    م ینیب م برود،    ش یپ  یطور نیو اگر ا  رش یبا پذ  کند  آغاز م  دهد که ذهن نشان م   یز یچ

  باال.  دیآ م جوشد از مرکزش م  سببی ب یشاد

را    را، خوش   خوش  د یکن. توجه م دیآ وجود نم ذهن به  یِسازسبب   قیکه از طر  یای شاد  عنی  سبب،ی ب  یشاد

را با    ی  کهنیا  یبرا  م؟ییگو جوک م  قدرن یمشغول هستند. ما چرا ا  ذهن  یها مردم به خوش  سازد، ذهن م

   خوب است، ول ایبد است، حاال بد است    نیا  میگو من نم  م؛ی بخندان  حوادث ذهن  یسر ی دادن    وندیهم پبه

  است.  ذهن ، خوش نیا

  ی برا  کند، م  جادیاست که ذهن ا  خوش   نیا  م؟یشو خوشحال م  لیخ  میکن روز سود م  یما مثال    وقت  چرا

زندگ  ادتری ز  ات شدگتیهوخوب است، هم   نیا  دیگو م  کهنیا نم  ات شد،  بهتر  ول شود بهتر خواهد شد،   !   

  است باز هم.  ذهن  دِ یهم ام نیا ،م ی دواریام

  م، یکن نم   در بهتر شدن آن با خرد زندگ   ی کار  چ یه  کارها بهتر خواهد شد، ول  میشو م   دوار یام   دفعه یما    کهنیا

ول است،  توهم  است که  م  توهم  خوش   ی  درست  ما دست  به  انجام   یساز با سبب  نیا  دهد، هم  ذهن 

  . درست است؟ رونیذهن بپر ب یسازسبب از  مییگو م  شود، م

که   میشو . ما متوجه م دهد در ما رخ م  نندگیبعد ذوق و آفر  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    سبب،یب  یشاد  پس

  اج یساده است، ما احت   زندگ  کهن یا  ، عقل زندگ  سبب،ی ب  یشاد   م، یچِش را م   ما مزۀ زندگ  م،یاذوق شده   یدارا

  .  میکه شاد باش  میندار ل یخ  جهانن یا یزهایبه چ

م  ما د  میشو متوجه  از  زندگ  خواهد نم  رانی که  د  م،یریب  ما   رانیاصال  نم ما    توانند کم کنند،  ما  به 

  . میندار  به نقش اجی احت م، یندار به کس  اجیاحت  م،یکم خودمان باش  میتوان م

  الشان یخ   نیع   رندیروز اگر آن مقام را از او ب   یبرسند،    مملت  یممن است به مقامات باال  هاآدم   جورنیا 

  ی ز یچ   اند. ما از شاه اند رفته را وِل کرده   شاه  دینیب ها، مهاز شا   ل یکنار. خ  ندیآ اصال خودشان م   ست،ین

  ن،یبه ا  ستمیمند نانجام بدهد، من عالقه  دیایب  رید  یرا    اشه یبق  میسال که بوددو، سه   نیهم  م،ی خواه نم

  . خواهد م   از مقام زندگ ،مقام  یبه  دهی که چسب یز یآن چ ول

ا  نیا  هرحالبه را  مزه   ذهنمزه دارد. من    زندگ  چشد، را آدم م    مزۀ زندگ  کهن یذوق باشد، درست مثل  اش 

ذهن ساخته    لۀیوسکه به   یا دارد، هر خوش  مزۀ تلخ که آن    دهیرا چش  دگ یمزۀ همان   ، . اصال مزۀ زندگدهینچش
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فردا    شود، آدم خوشحال م  د،یآ م   یز یچ  یکه    دینیب شما م  کهن یا  یهم دارد، چرا؟ برا  ناخوش  شود، م

  بود.  یوجود  قتیحق (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  هم   نیهرحال ا. بهشود ناراحت م  رود، م

    
  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل    (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل  

    
  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل    ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل 

  

  کند  م  ییشناسا دفعهیکه مرکز عدم هست، انسان  دیدان م  (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل  ها مثلث  نیا طورن یهم و

  ندارد.  بستگ ها دگیکه از جنس خداست و ارزش دارد، ارزشش به همان

  ١١[شل هست    دهیکم دارد و منتها همان    دگی همان  وقت  هاست، دگ یارزشم به همان  دیگو م  شدهده یهمان  انسان

معنوی)] بلوغ  عدم  ب  نیا  (مثلث  را  خودش  پ  داند م  ارزشی آدم  ارزش  طر  دایو  از  اگر   سهیمقا  قیکردنش  هست، 

اندازه   ادیتعدادش ز  شیها دگ یهمان  و  احساس    شهیهم  ول  داند، باشد، خودش را مهم م  ادیاش هم زباشد 

  .اشسه یبراساس مقا کند م  یو کهتر یبرتر

است،    ثباتی و ب  شند است که تعهداتش را هم م  نیهم   یبرا  داند، ارزش خودش را نم   آدم  نیچن  یپس   

محدود است   ست،ین تینهای خداوند ب ست، یفراوان ن دارد، از نظر او زندگ  یابی به کم لیاست و م مزاج دمدَم

  . دهیحضور به موازنه نرس  یاریو هش  جسم  ی اریدر او هش  ست،یو بالغ ن

 قدرن یفضا ا  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل  مرکز عدم بشود  است، مر    ترن یاش سنگکفه  جسم  یار ی هش  یترازو  نیا

اندازه باشند و بعد از آن   ی اصطالح باهم  به    جسم یار ی حضور با هش  ی اریهش  ییجا ی باز بشود که باالخره  

  بشود. ترش یحضور ب  یار یهش
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که چه   دهد نشان م د،یدان طور که مهم همان  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل  ها ضلعشش  نیا اما

  .  کند نم چه کس (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل   کند دارد م شرفتیواقعاً پ کس

انسان)]  ١۴[شل    هاضلعشش   نیا  با وجودی  حقیقت  با   زندگ  م   (شش محور اساس ارز  دیتوان شما  را  .  د یکن   یابیخودتان 

  هستم.   که من از جنس زندگ  دیگو م  کند، لحظه اقرار به اَلست م نیدر ا کند، مرکزش را عدم م هرکس

خداوند    ای   زندگ  کهنیا  یبرا  دهد، فَکان» قرار م خودش را در معرض «قضا و کن   صورتن یعدم باشد، درا  مرکز

و به صبر معتقد   شود وارد فکر و عملش م  گو خرد زند ردیگ م  میتصم  کند، در مرکزش و او قضاوت م  دیآ م

  .دهد او تَن م رییتغ  رعتاصطالح، سفَکان و سرعت او به کن  رییاست و به سرعت و تغ 

دارد    عی . اتفاقات بد دامنۀ وسافتد نم  ریاتفاقات بد د  کند، که مرکزش را عدم م  از وقت   شخص   نیچن   ی

  ١٣[شل  بد است، درد است    رونیو انعکاسش در ب  گذارد ما اثر بد اطرافش م   دۀیهرلحظه مرکز همان  کهنیا  یبرا

  . ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من

  ران یاست که ما از د  نیهم  ی. برا یکاردرد خواهد بود و خراب   رونیباشد، انعکاسش در ب  دهیمرکز شما همان  اگر

د  میخواه م بشوند،  سن  رانیعوض  و  «حبر  م  م،یکن م   » را  رها  را  خودمان  را    م،یکن مردۀ  خودمان  مردۀ 

  . مینیب نم

  ق یمرکز عدم است ما از طر  وقت   م، یخودمان کار کن   یفقط رو  د یکه با  میشو عدم است، متوجه م   مرکز وقت   ول

  .  میاثر بذار رانید یرو میتوان ارتعاش م

 واشیواش ی  م،یدار  ییو فضاگشا  میتسل  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل  مرکز عدم است    وقت  پس

دارد    میریگ که از خداوند ما شراب م   آن ظرف    عنی و رطل ما،    شود کم م   شود، دارد پاره م  لهیعق  ن یا  مینیب م

   از زندگ   یترش یما شراب ب  میتوان م   واشیواش ی  ما، به موالنا نرسد، ول  . ممن است رطلشود تر مبزرگ

میریب  .  

  ی ها و حرف   زند که ذهنمان م   یی هابه حرف   م یده م  تی تر اهمکه ما کم   م ینیب م   م،یکن هرچه فضا را بازتر م  و

«اَنصتوا   نیا  م،یریگ نم  یخودمان را و خودمان را، جد که   میشو متوجه م   واشیواشی» هست.  همان مرحلۀ 

  . میشو و خاموش م میزن حرف نم ر یپس د ستند،ی اصال مهم ن هان یدر ذهنمان، ا م یزن که ما م ییهاحرف 
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خردمند    اریهست و ما خودمان را بس  دهیکه مرکز ما همان  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل  حالت قبل    در

  م یکن فکر م  کهن یا  ی برا  م،ی شو خاموش نم  م، یکن م  یکار خراب   رونیو دائماً هم در ب  می ستین  که ل درحا  میدان م

«کرمنا و کوثر»    هب  دهیموقع با مرکز همان   چیما مخرب است، ه   یفکرها   که ما سازنده است، درحال  یفکرها 

ب  عنی نم  تینهایبه  زنده  پ  فراوان  به  ،میشو خدا  تا هست  م،یکن نم  دایخدا دست    م یگذار نم   یطور ن یا  میو 

  کنند.   زندگ  میگذار را هم نم رانی. دمیکن  خودمان زندگ 

  م یده و اجازه م  م،یدار خودمان روا مرا به   زندگ  واشیواشی  م،یکن م  ییگشاو فضا   شود مرکز عدم م   وقت

  . دیهست یاکه در چه مرحله   دینی بب دیمراقبه کن  دیتوان ها مشل نیکنند. شما با ا هم زندگ  رانید

  : میکرد بررس  کاف ۀاندازرا به   تیدو ب نیا خُب

  ی کفش و دستار بِی ترت لۀیدر عق تو
  ؟ یخوار را به دست آررطل گران چونه

  ) ٣٠۶٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  لحظه  ی یمن، به خرابات آ جانِ به
  یو جان دار  مردم ،یا  آدم  زین تو

  ) ٣٠۶٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

از وقت  م،ییگو اآلن به خودمان م  هرکدام اند، بسته   میبه پا  یبند   ی شدم،    له» یم واردِ «عق که زاده شد  من 

هم مهم است،    بشان ی ترت  رم،یگ م  یرا جد   م یفکرها هستم، فکرها  ب یشدم، حرکتم کند شده، در ترت  تیهوهم

دست خواران» را به «رطل گران  خواهم م  کنم،خودم را باز    خواهم م   له»ی«عق  نیعمل مهم است و من از ا  بیترت

  .  اورمیب

اش را قوه مثل او باشم، چون    خواهم من هم م  خورده، که موالنا شراب م   یاکه، همان کاسه  » «رطل  همان

 ، از جنس انسان هست  ،تو هم آدم هست  ،ی کردم تو هم دار  دایپ  که من به آن دسترس   دارم. موالنا گفته از جان

  . ییتای یبه فضا   ای با همان جان ب ،ی دارجان 

  : دیگو م ت یب نیاآلن در ا و

  فروشِ الست  و خرقه گرو کن، به م ایب
  ی از الست خمار از آب و گلَست شیپ که

  ) ٣٠۶٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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بده به خداوند که   اوریخرقه را درب نیا ا ی. بمیدیرا پوش  نیا میهست  یار ی است، که ما هش له»ی«عق  ن یهم «خرقه»

.  دهد است که ذهنت نشان م ی زی«آب و گل»، آب و گل هرچ  نیا کهن یاز روزِ اَزل بوده. قبل از ا فروش» او «م 

  حادث است.   نیما، ا ما، جانِ ذهن  جاناتیما، ه  یاز جمله بدن ما، فکرها

آب و گل    د،یساله هستاآلن چهل  ول  د،یشما نبود  شیسال پ  یشما اآلن چهل سالتان است چهل و    وقت

  است.   هم زندگ بوده و آن   فروش» «م یاز «اَلست»  د،یایوجود ببه نیا کهنیحادث است، قبل از ا  د،یدار

جهان    نیو آن هم ا  ست،ین   م  اَش شده که م  دایپ  ری د  فروش م   یبوده است. اآلن    فروش از اول م    زندگ

از    کند فکر م  ردیگ م  جهان م  نیها از اموقع   لی. و خردیب  جهان م  نیاز ا  خواهدتَن ما م  نیاست. که ا

  .ردیگ خداوند م 

 ، َاز آن استفاده نکن   یاور یخرقه را درب نیلحظه ا  ی  دیبدهد، با   الست به تو م   فروشِ ْ م   کهن یا  یبرا  دیگو م

  . یآور از گرو درنم  بدهد. و اگر عاقل باش  را بده به او، به تو م دگ یهمان ۀخرق  نیا عن ی. شانیبه ا بده

  گفتند  خُب پول نداشتند، م  خانه،یم  رفتند م  آوردند شان را درمخرقه است که مردم پول نداشتند    نیا  لشیتمث

  . اوریرا از گرو درب  نیا اوریباشد، فردا پول ب گفت بده. م  به من م ریام را بخرقه  نیآقا ا

اوند  خد شیمن پ  دگ یهمان  ۀخرق نیکه تا ا دییگو م  د،ی کن استفاده م   لیتمث  نیشما از ا  د،یآور شما درنم  ول 

 دیاگرو داده   د،یکن استفاده نم   تان دگیو ذهنتان، همان  تان ذهن. اگر شما از من کنماز آن استفاده نم   عنیاست،  

  .دهد م  شده و مرکز عدم به شما مگشوده یفضا   قیبه خداوند، او دارد از طر 

که ذهن نشان   یزیکن، آن چ   اثری را ب  نیخرقه است، ا  نی، که درواقع اذهن)](افسانه من  ٩[شل  حالت    نیاز ا  پس

  ن یبه خداوند، و خداوند اول   یا، درواقع خرقه را داده (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل در اطرافش فضا باز کن    دهد م

  ر، یرا از او ب  تیداه  ر،یرا از او ب   ت یحسِ امن  ر،یرا از او ب  یشاد  ر،یب  است. از او م  فروش م  ن یو آخر

و راض  ر،یقدرت را از او ب  .ت درست بشودباش تا کار  

  :خوانم  حافظ را م  تیب نیا و

  همه رخت  واستدند از گرو م انیصوف
ار بمانْد  دلقما بود که در خانۀ خم  

    )١٧٨غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

    فروش : مخَمار
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   ذهنمن   میکه حس کرد  . از موقع میبه خداوند و از او پس نگرفت  میداد  میرا درآورد  که ما دلق  دیگو م  حافظ

  .  دهد م به خدا، خدا هم دارد به ما م  میداد می درآورد میدیرا پوش  دگ یهمان  ۀخرق  نیو ا میدار

کند، و مرکزش را عدم کند، و دوباره    ییگشاکم آدم هست که واقعًا فضا   لیخ   عنیاند.  اند درآورده مردم رفته   ول

  مثل حافظ.  د،یعدم نگه دار  شهیکه مرکزتان را هم دی هنرمند هست مرکزش را جسم نکند. شما وقت

  :دیگو م  یبعد تیب

  ار؟ ی هش وانگه  ش،ی و عارف و درو ری فق
  ینامها تو پندار نی بود چن مجاز

  ) ٣٠۶٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

شخص فضا    نیخدا. پس ا  ۀشناسند  عن یندارد. عارف    یز ی چچیندارد، ه   دگ یکه در مرکزش همان  کس  عن ی  ریفق

و    ،ییگشادائماً به فضا   کند م  ل یاست که م  هم، باز هم کس  شی. دروشود نم  ذهنچون با من   کند، را باز م 

  قانع هست.  خواهد، نم  یز یچ

  ر یآدم بخواهد فق  شود م  دی گو . مدیهست  شیدرو  د،یکن م  ییگشا. پس شما اگر فضا رود راه فقر را م   شیدرو

  به ذهن باشد؟   اری آن موقع هش  ست،یخدا بشود، و خودش هم بشناسد از جنس ک   ۀبشود و شناسند

فقط مفهوم بود؟   هان یا  ش،ی عارف، درو  ر،یاند فقکه گفته    ها فقط مفهوم است؟ بزرگاننام  نیا   کن فکر م  تو

.  هان یا  ستی. مجاز نستیمفهوم ن  هان ینه ا  د،یبو  خواهد خودت؟ م  یدر رو   بن  ادهی پ  دیرا نبا  هان یا  عنی

  ها ن یا  کن . تو فکر م یاوری صورت پندار درنرا به   هانیو ا   ، فضا را باز کن  دی. عمال باستین   ذهن   ز یچ  ی   هانیا

اَش مفهوم  همه   هان یا  کنتو در ذهنت فکر م   »ی ها تو پندارنام   نیاست. «مجاز بود چن  نیا  اش مجازند؟ معن

  است.

اش مفهوم است فقط. درباره   یآزاد   نی. پس اکند ظلم م  رود بعد م   ،یدر مورد آزاد   سدینو کتاب م  کس  ی

  د؟ یکن . توجه ممیزن ما جا م   د،یآ به بودن که م د،یآ . حرف ذهن است. عمل که ممیزن حرف م

دفعه    ی بابا.    توانم نه، نه، نه، نه، من نم   دیگو خروس را بِبر، م نیسرِ ا  نیا  ا یب  ندیکه اگر به او بو   کس  ی

  .  ردیهزار نفر بمبذارند که ده  ییجا ی بمب را  ی دهد دستور م
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خروس را   کار را بند. وقت  نیا توانست معنا، نم نیاست، ذهن است، مفهوم است. او اگر زنده بود به ا ذهن

  کار را بنم.   نیا توانم من نم شود، نم  دیگو . م شودم  نیع رید نی. اترسد م  آوردند، چاقو را م  آوردند، م

  م یهست  سهیارزش هزار نفر را به صفر رساند، چون در مقا  شود کار را کرد. در ذهن م   نیا  شود در ذهن م  ول

  .میدید ها را باارزش مآن  می. ارزش داشت میما خودمان ارزش ندار  عنیها به صفر برسد ما. ارزش آدم 

 ٩[شل    ذهنبشوند. من   ادهیدر عمل و بودن در ما پ   دیبا  هان ی. استندیمفهوم ن   ش»،ی و عارف و درو  ری«فق  پس

ارزش    ن یا  نیبه ع  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    دی. فضا را باز کن آورد صورت مفهوم در م را به  هان ی، اذهن)](افسانه من

  . دیکن م دایدست پ

  بخوانم: تی چند ب  دیاجازه بده اما

  می کر یندارم، ا  یزیالف چ چون
  میتر از چشم مدلتنگ   دل جز
  ) ٢٣٢٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  له» ی. اآلن چون «عق یز یچبه  میبچسب  میتوان نم  میبدان  دی . بامیهست   یاریهش   م،یما مثل «الف» لُخت هست  دراصل

  ز ی . و آن چمیدار  یز یدر ذهن چ  م،یندار   یز ی. دراصل چمینظرتنگ است. تنگ   میچشم دلمان مثل چشم م  م،یدار

عنیما را،    تینهای ب  چشمما را، چشم کوثِر ما را،    شیعدم ما را، چشم بخشا  داشتن، چشم   تر مال خدا را تنگ

  کرده. 

. میشو نظر متنگ   م،یکنچشم را تنگ م   ذهنمن   نیدر ا  له»،ی«عق   نیدر ا  چشم خداست. ما وقت  نیما ع  چشم

مثل    م،یبند م  م،یبند م   م،یبند چشم خدا را م  میدار  م؟یکن م  میکنند چار دار   زندگ  ران ید  میدار روا نم

عارف هم    م،ی خداوند هست  م،ی. دراصل ما او هستمیریچشم دارد؟ پس دراصل ما فق  ی  دیادهید  میم   م،یچشم م

  . میهست

  : تیب نیا و

  بِه سازد مرا  چ،یندارم ه خود
  صد عنا  نیز وهم دارم است ا  که

  ) ٢٣٣۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : رنج عنا
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و    ت یمال نی. امیداشته باش   میتوان نم   ز یچچ یو ه  م،یهست  ی اری . چون از جنس هشم ی ندار  ز یچچ یما ه قتیدرحق 

   وصل است. وقت  ییزهایچ  یبه    یاَسناد   یما با    ذهن ندارد. من   یزیاست. اصل ما چ   هم همه توهم  هانیا

  ز یچچ یه  می . خُب اآلن بفهممیندار  ز یچچ یهکه    میهست  ی ار ی. دوباره همان هششود اَش محو مهمه   ن یا  میریبم

  .  میندار

  د یگو م  یجور ی.  زهایچ  ق یاز طر   دنیبه د  اری هش  عنی  ار؟»،ی هش  وانگه  شیو عارف و درو  ری«فق  دیگو م  موالنا

  خجالت بشد. دیآدم با

ندارم که من را احوالم را خوب کند دراصل. من خودم خوبم، چون    ز یچچ یسازد مرا»، من ه  بِه   چ،یندارم ه  «خود

عارف    ستم،ین  شیدرو  ستم،ین  ریشدم، چون فق  دهیها همان وهم «داشتن» دارم، چون با آن   ای وهم «دارم» دارم،  

  بشوم. شیو عارف و درو ریصدجور درد دارم، خوب بروم فق  ستمین

  به وهم داشتن.   میمنتها افتاد  م،ی هست شیو درو ر یکه در اصل ما عارف و فق  دیوب خواهد م موالنا

داشتن، همه وهم است.    یهاوهم داشتن قدرت، وهم داشتن مال، وهم داشتن دوست، تمام وهم   د،ینگاه کن   شما

  ن یدردها از ب  نیتمام ا  میحضور ناظر تجربه کن  عنوانرا به  نیاست. اگر ا  یطورنیفقط ذهناً ا   ستین  عن یوهم  

  . رود م

  : ٢٧۵٣ تیدفتر اول بخوانم، ب یرا از مثنو تیچند ب نیوا

  فقِر حق   لقمه دارد او، ن  فقرِ
  کم نه طبق  یا نقش مرده  شِیپ

  ) ٢٧۵٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  نان  شِی بود درو خاک ماه
لماه ش ، ی ل مان ایاز درر  

  ) ٢٧۵۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

یاست او، نه س خانه  مرغهوا  مرغ  
  نوشد او، ننوشد از خدا لُوت

  ) ٢٧۵۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بر خاک کشند.  ایکه از گل سازند و    : شل و صورت ماهخاک ماه

   : طعام، خورش، خوردنلُوت
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  است. ذهنهمان من  خاک  ماه 

  ما دارد؟   یرو  یشعرها واقعاً اثر نیا می نیبب پس

لقمه    ریما فق   ا ی  م؟ یهست   ریفق   م، یبه خدا زنده هست    عنی   م،یما فقر خدا دار  ا یفقِر حق»، آ   لقمه دارد او، ن  «فقرِ

  م؟ ی ریرا از جهان ب یز یچ  میخواه  م م، یهست

.  ذهن من    عنی. نقش مرده  ست موالنا طَبق زندگ   یهاحرف   نینگذار، ارا    نقش مرده طَبق زندگ   شِیپ  دیگو م

  است.  نیبه قدرت هم هم  لیباشد م ادمانی. داند م  ریخودش را فق خواهد اش لقمه مکه همه  کس

 ی ا یاست که در در  یای ار یهش   عنی   خاک  باشد، ماه   ای در در   دیبا   ماه  دیگو نان» م   شِ یبود درو  خاک   «ماه

  .  رید ردیم که م   فتدیب  به خش . خب ماهباشد افتاده به خش دیبا ییتای

است.    هم ماه  نیا  استیدر   جان یا  دیگو م  ،خاک بش یدر رو  یرا از گل بساز    ماه  ی  کهن یمثل ا  درست

  . میشو م  دهیذهن کش  که در خش  میشد ماه یبه  لی . ما تبدمیهست  یطورن یما ا

  کند،  فرار م  ای از در  است بله ول  . شلش ماهستدگ یهمان  شینان است، درو  ش ی درو  خاک   ماه   دیگو م

   ماه   میبشو  م،یبرو  نیاز ب  میبشو  س یخ  میبشو  ای ما وارد در  خب  .رود م  ن یاز ب  شود م   سی برود خ  ای چون در

  .اصل

هوا» حواسش به خوردن    مرغی«نه س  خورد، دائماً دانه م  زند نوک م   دینیب خانه است او»، مرغ خانه م   «مرغ

  خدا.   شیبپرد برود پ خواهد  هاست، نمدانه

  د؟ یهست  شی درو  د؟یهست  ریفق   دینی لحظه بب  نی. شما در اخورد از خدا نم   خورد جهان م  نینوشد او»، از ا  «لوت

  ور؟ ن یاز ا ای  دیریگ ور غذا مخب از آن  د؟ یعارف هست 

  . رسد و به شما نم دیخواه م  ای که از دن ییخاطر غذاهابه  د؟یت هستناراح چرا

است او بهرِ نَوال عاشق حق  
  جانش عاشق حسن و جمال  ستین

  ) ٢٧۵۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  او عشق ذات  کندتوهم م گر
  نبود وهم اسما و صفات  ذات

  ) ٢٧۵٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ز اوصاف و حدَست  دهییزا  وهم
،ستده یینزا  حق  او لَمولَدست ی  
  ) ٢٧۵٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : عطا و بخشش َنوال

  

  عطا و بخشش، و لقمه.  عن یخاطر لقمه. نَوال عاشق خداست به  پس

است نَه حسن و     جهان  نیا  یِ زها ی. پس جانش عاشق چ جهان  نیا  ی زهایخاطر چ عاشق خدا هستند به  ها  لیخ

  جمال خداوند. 

  کند،  خداوند را م  ف یمن عاشق خدا هستم درواقع دارد توص  دیگو م  ندیب در وهمش او عشق ذات را م   اگر

  خودش است.    یهاعاشق حرف  عنیعاشق اَسما و صفات است.  کند، از خداوند م  ذهن فیتوص

یانسان،    وهم   انسان   نیچن  م  ش یکه خودش را درو د است،    داندعن یاز اوصاف و ح  ت ی محدود است، محدود  

  ذهن است. 

 د یزا خداوند نه م   عن ی  د،یدان را م  ولَدْیلَم    ریاست، د  ولَدْیو لَم    م، یاگر ما بخواه   عن یاست.    دهییخداوند نزا  اما

  .  می ما هم از جنس او هست ستیجهان ن  نیما در ا ری شده، و ما هم نظ دهیینه زا

به   کس  عنی مکه  ا  دهییزا  کند اصطالح فکر  در  و  م   نیشده  را  دارد مثل خودش  دارد،  مثل  و    خورد جهان 

  .ستیچ  میدیرا فهم  ریو عارف و فق شی. پس دروخواهد م

خو ریتصو عاشق شتن یو وهم  
  بود از عاشقاِن ذوالْمنَن؟  ک

  ) ٢٧۵٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن وهم، اگر صادق بود  عاشق
  كشَد م قت یمجازش تا حق  آن

  ) ٢٧۶٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  هاها و احسان : دارندۀ نعمت ذوالْمنَن
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  .  ستیو وهم خودش است از عاشقان خداوند ن ری که عاشق تصو  کس دیگو م

  ها، منظورش خداوند است.ها و احسان دارندۀ نعمت : ذوالْمنن

خو ریتصو عاشق شتن یو وهم  
  بود از عاشقاِن ذوالْمنن؟  ک

  ) ٢٧۵٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  کند  م ف یکه فقط توص  . کسستیخودش است پس عاشق خداوند ن    ذهن ر یو تصو  فاتیکه عاشق توص هرکس

  است.  زیانگییجدا  ست،ین  زیبرانگشده درواقع وحدت   دهیهمان فاتیاست، با توص  فی در ذهنش، عاشق توص

  صورت ن یدرا  می لحظه صادق باش  ن یما، اگر در ا  می عاشق وهممان هست  کهن ی: «عاشق آن وهم»، ولو ادیگو م   حاال 

اعتراف، ما را کارگاه    نیبا خود رو راست بودن، که من عاشق مجاز هستم، و ا  ،ییگشافضا   ن یصداقت، ا  نیا

  . کشَد» م  قتی. «آن مجازش تا حقکند حق م 

  ستم، ین  واقع   شیمن واقعاً درو  م یکن هرکدام از ما حاال اقرار م  م، یرا اقرار بن   بیو ع  میدار  ب یچه ع  میبدان  اگر

   هستم و از آن زندگ  ایعلت که عاشق دن  نیبه ا  فهممم   است،یدن   نیا  من حواسم به  ستم،یعارف ن  ستم،ین  ریفق

  .  شومم   یدچار گرفتار  نامم، م شیخودمم را هم درو  خواهم م

با    شیهستم. چون درو  شی درو  کنم من فکر م  ستم،ین  شیدرو  قتاًیکه من حق  شوم با خودم رو راست م   حاال

  . خواند نم کنم  که من م ییرفتارها نیا

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

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

  ناگهان  رد یبم  نیک یکه روز تا
  چشم خود نهد او شمع جان شِیپ

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

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

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

  و غرور  یخبر ی غفلت و ب   : جمع غره به معنغرر
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  . لهیعق  نیاست از هم یاجنبه   یهم  نیا

  که نیا  یهست برا  ذهنمن   نیا  عن ی.  افروزد شمع دلش را م  ذهنمن   نیعارف از تن ناقص، هم   ست؟یچ   عارف

  و آن شمع حضور ماست.   میرا روشن کن  یریشمع د ی ما 

طور  به  نیا  میریناگهان، حاال ما ممن است بم  میدانناگهان»، ما م   ردیبم  نیک   یکه «تا که روز   میدان ما م   و

  ناگهان».   ردی بم نی ک  ی. «تا که روز ارانهیهش رد، یبم  ذهنواقعاً من ایبرود،  نیاز ب کل

  ن ی که ا  مییبو  دیاول با  ن؟یاست ا  چراغ کامل  م،یداننم   اینه؟    رید  میدان است، حاال م   تَن چراغ ناقص   نیا

  د ی ما. ما با  یبرا  ستین  کاف  اشییروشنا  ول  کند روشن م  دهد، است غلط نشان م  تن ما واقعاً چراغ ناقص

   .م یبه فراغت برس  تا میشده و حضور ماست روشن کنگشوده  یشمع دلمان را که فضا

قبل از     ما خواهد مرد. ول  ذهنمن   عنیاست،    یواقعًا شمع خوب  م یکن شمع ما که اآلن فکر م  نیا  میدان ما م   و

چراغ    نیا ا ی د یخورش  نیچشم خودمان، ا  شیپ ن یا میریبم  کهن ی. تا قبل از امیریبم  ذهنبه من  د یبا میر یبم کهنیا

  .  میشمع جان را روشن کن م،ی را روشن کن

  ن یو غرور، ما هم ا  یخبر یغفلت، ب    عنیفهم، پس داد از غرر»، غرر    نی«او نکرد ا  را،ن ینفهمد ا  اگر کس   اما 

  .میدار چراغ ناقص را تا آخر عمر نگه م   نیو ا میکن فهم را نم  نیما ا  م،یکن اشتباه را م 

   دگ یهمان  یرا،    شمع فان   یدِگر».    ییرا به فان  «شمع فان  ، فهم، پس داد از غرر» از گمراه  نینکرد ا  «او

  .  میرو نم رونیب لهیاز عق نیبنابرا م،یگذار م  شیرا سرِجا  رید ی میکن را رها م 

باور را    ی  م،یرا بده  فان. نه شمع  میریحضور را ب  دی خورش   میرا بده  . شمع فانم یبپر  رونیب  لهیاز عق  دیبا  ما

  .ستیدرست ن نینه ا م؛یبذار شیرا سرِجا ریباور د ی میادهی که با آن همان میبده

  �🔹🔹�پایان بخش دوم  �🔹🔹�
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و    میکه ما در پندارمان داشته باش  ستند یفقط مفهوم ن   هان یا  ریعارف و فق   ش، یگفت که اصطالحات درو  موالنا

نان   رِ یفق دیخداوند هست  ریکه خواندم گفت که شما فق ییهات یخودمان و در ب یرو  م یکن ادهیرا پ هان یا مینخواه

  ر یفق  ای  دی هست  جهاننیا  یزها یچ   ریفق  د،یهست  ننا  رِیکه فق  دینی بب  دیبه خودتان بن  نگاه  ی. شما  دیستین

  خداوند.  

  تنش چراغ ناقص   نیا  دانداست که م    و گفت عارف کس  د یهرلحظه فضاگشا باش   د یبا  دیخداوند هست   ریفق  اگر

تا    میامدی استفاده کند تا شمع دل را روشن کند و ما ن  تواند چراغ ناقص هرچقدر م  نیآمده که از ا  نیاست و ا

  .کند کار را م  ن ی. عارف ادی گو را دارد م  هان یا م،یتنمان باش نیآخَرِ عمرمان نوکر ا

  ،  جهانن یا  یزها یبه چ   دهیچسب  ول  داند، و خودش را عارف م   کند خدا را م   فیکه در ذهنش فقط توص  کس  اگر

  خودش و خدا را بشناسد.   خواهد نم  عنی ست،یآدم عارف ن  نیا

اصل خودمان با ذهن    ایخدا    یی است؛ منتها شناسا  ی چه خدا، هر دو   م یاصل خودمان را بشناس  میبخواه   چه

  .میبشو لیبه او تبد دیما باامان ندارد 

بپرس   از ا  میخودمان  فهم  نیکه  ما  را  رو  ای  میاده یموضوع  م  یهرلحظه    نادان  یاز  را  در    میگذار خدا  کنار 

  . میریگ را م یری د فان یخدا  یمرکزمان، 

  آن باشد که مالِ او گداخت لیسا
  باخت   شیآن باشد که جسم خو قانع

  ) ١۴٧٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و قانع    شود گداخته م  شیها شدگت یهومجموع متعلقاتش هم   ای است که تمام جسمش    کس  ریفق  ایگدا    پس

  ا ی  میما دار ای که آ مینی است که ما بب  و قانع» از اصطالحات  لیهم «سا . باز بازد را م اش ذهناست که من  کس

  .  میندار اجیاحت  مانشدهتیهوجسم هم  نیهست و ما به ا که خداوند کاف میدان پس ما م م، ینه، اگر قانع باش 

فان راه،راه گشته رست ی د  
  رست ید  گناه ،یاریهش زآنکه
  ) ٢٢٠٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

باشد،    یمعنو  لیخ  کهنیولو ا  دگیبرحسبِ همان   دنی. دستین  گشته راه فان   لهیراه عق  رید  میداناالن م  پس

ا  یمعنو   ای باشد     نی باورِ د است. هش  یار یاست. هش  ی ار ی هش  نیباشد،     جسم  ی اری هش  عن یشدن    ار ی گناه 
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است که    از راه ر یاست»، غ ی ریراه د گشته گناه است و «راه فان   دگیهمان  ی قی داشتن براساسِ نگاه از طر

  .دهد ذهن نشان م 

  داررا بذار و آن گه هوش هوش
  داررا بربند و، آن گه گوش گوش
  ) ١٢٩١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  له یکه عق  دیگو م  م؟ینگاه کن  م یتوان م  ش یو عارف و درو  ر یمختلف به فق  ی ای که از زوا  م ینی بب  م یخوان را م   هانیا

 ن ی. ادیکن وگو بسنده مکه فقط از جنس پندار هستند. فقط به حرف و گفت  دیرا فکر کن هان یباعث شده شما ا

با هوشِ جسم   هوشِ جسم نکن. «هوش را بذار و آن گه    را معن   زهایچ   را بذار، آن موقع هوش بن. 

  .  ای وقت به خودت بدار»، آن هوش

 ، هوشِ جسم   نی. اشنود را م  می گوش فقط مفاه  نیدار»، چون اگه گوش را، «آن   را بربند» گوشِ حس  «گوش

  ی طورنیا  مان زندگ  میمواظب باش  دیفرق دارد. ما با  ن»ی با «ع  می . مفاهکند کار م  می فقط با مفاه   جسم  یار یهش

  تلف نشود. 

  است؟  ش ی و شُربِ سقٰاهم نه کارِ درو  سماع
  ؟یکارِ بازار ش،یو سودِ کم و ب  انیز

  ) ٣٠۶٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  سورۀ انسان  ٢١ ۀ یو شُربِ سقٰاهم: اشاره به آ  سماع

  

لحظه فضا را باز   نیاست که ا  و آن موقع   کوک شدن به آهنِگ زندگ  عن یو شُرِب سٰقاهم»، سماع    «سماع

  .  کند م

  که:  دیگو سورۀ انسان م ٢١ ۀی «شُربِ سقٰاهم» اشاره به آ 

…»مَقاهسا.»   وورا طَهابشَر مهبر  

  پروردگارشان از شرابى پاكيزه سيرابشان سازد.»  «…و

  ) ٢١  ۀی)، آ٧۶سورۀ انسان ( م،ی(قرآن کر

از    ریغ  زهی. شرابِ پاکدهد م  زهیبه شما شراب پاک  زندگ  ای پروردگار    دیکن فضا را باز م   عن ی  د؟یکن توجه م

  .دیآ م  ها دگیاست که از همان یشراب
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ا  ای  دنی رقص  عنیهم    سماع   خواهد  از سورۀ انسان آورده، م  یاهیآ  ی  کهنیگوش دادن. منظور از سماع و 

از نظم    ذهن. آهنگِ من ذهن باشد نه آهنِگ من   کوک با آهنگ زندگ  دیبا  فیتعر  انسان بنا به  یکه    دیبو

  .  دیآم  ها دگیهمان بهترِ ترش یذهن براساس هرچه ب یساز سبب. دیآ ذهن م یِساز سبب

  کند  لحظه فضا را باز م  نیاست که ا  کس  سی است که سماع و شُرِب سقٰاهم دارد، پس درو   کس  ش یدرو  دیگو م

لحظه  بهو لحظه  کند که تمام کائنات را اداره م  به آن آهنگ  شود بازشده، مرکز عدم، کوک م  یفضا   قیاز طر

سقٰاهم»   م  عن ی«شُربِ  شراب  او  به  کس  دهد، خداوند  م   ستین   طورن یا  اگر  جهان  از  را  شرابش    رد، یگ و 

را از سورۀ انسان    ه یآ  نیا  کهن یمنظورش ا  ست،ین   شیدرو  دیگو م  جانیآدم حاال ا  نیدر مرکزش دارد، ا   دگ یهمان 

  . ستینسان نآورده، ا

. خداوند خودش  شود م   لحظه زندگ   ن یدر ا  . زندگستیبازار ن    است. زندگ  ی هست و آن بازار   یز یچ  ی   ول 

ذهن؛    عنی  ش،یکم و ب  در ذهن باش  کهنیا  دیگو و فروش ندارد. م  دیبه خر  ربط  نی. اکند م   را در ما زندگ

ناراحت    انی. از زمیو سود هست  انی دنبال ز  مااست و آن موقع    ییاست. در دو  شی دائماً در کم و ب  کهنیا  یبرا

 دهد که ذهنش نشان م  یز یاز آن چ   قضاوت و اگر کس   ،ییو بد، دو  ی ن  م،یشواز سود خوشحال م   م،یشو م

  است. خبری شخص از سماع و «شُربِ سقٰاهم» ب نیا رقصد، و به آهنگِ او م رد، یگ م  زندگ

.  انیسود و ز  دهد؟ چه نشان م  نی. ابافت ذهن  عنی  شیاست. کم و ب  بافتِ ذهن  نیو سودِ ا  انی در ز  جهیدرنت

 ست ین  نیا  اش کند، نه. معن  ریاصطالح بخواهد تحقبه  هینه که به آن تنب   یاست. بازار   یکار بازار   نیا  دیگو م

  . ستین ها دگ یو فروش همان  د یخر  زندگ  عنی  یبد است، بازار  یکه بازار 

. پاداشِ دهد خداوند هم به ما پاداش م   م یکن م  یکار خوب   یذهن    یساز با سبب  م یکن در ذهن ما فکر م 

  ی ساز در ذهنمان با سبب   کهنینه ا  دیآ دست مشُربِ سقٰاهم»، هست به  که «سماع و    لحظه وقت  نیخداوند در ا

  کنم،  ثواب است و من دارم جمع م  است،سبب پاداش    کنم که من م   یرکا  نیخب، ا  ل یخ  مییبو  می کار کن

   ی آن هم با ذهنتان! فقط    دیو فروش کن  دیبا خداوند خر  دیتوان است. شما نم  یبازار  کند ثواب جمع م  هرکس

قرآن است باز    ۀیهم آ  نیبهشت. ا  یرا به بها  ذهنمن   نیکل هم  ده،یرا از ما خر  ن یکل ا  د،یبن  دیتوان کار م 

  هم.

ما جهنم است،    ذهنبهشت. من   ی به بها   عنی  ده،یشده خرگشوده   یفضا   ی ما را به بها  ذهنخداوند من   دیگو م

  م، یده کشَش م  ه  م،یکن. معامله را تمام نم میبفروش  میخواه و ما نم   دهد بهشت را به ما م   ردیگ جهنم را م
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  ن یهم   عن یگناهش هم، هردو گناه است. اصال گناه    وثواب    م،یکن ثواب م   جادِیذهن مرتب ا  یسازچرا؟ در سبب 

  ی ز یچ  ی  م،یبده  یز یچ  ی  م،یباش  یو بازار   میکن  فیو سود را در ذهن تعر  انیکه ز  میاامده ی در ذهن بودن، ما ن

میریب  .  

به سماع، کوک    اجی احت  نی. بنابرامیزنده بشو  او  تیو ابد  تینهایبه ب  م،یو از جنس خدا بشو  میکن  زندگ  میاآمده 

  دهد،  ذهن م  یسازنه سبب   دهد، جهان م   نینه ا  دهد، که او م  میدار  یپدر یو شُرِب پ  شدن به آهنگ زندگ 

  .  دیتوجه کن

  .  ٢١ ۀی، آ٧۶از سورۀ انسان است، شمارۀ   هیآ نیا گفتم

  ...و شَقاهم ربهم شراباً طَهورا...» «

  سازد...»  رابشانیس زه یپاک ی...و پروردگارسان از شراب«

  ) ٢١  ۀی)، آ٧۶سورۀ انسان ( م،ی(قرآن کر

اذهن)](افسانه من   ٩[شل  ها  شل   ن یا  طورن یهم  و افسانۀ من   ن ی،  در     دگی و همان  دهد را نشان م  ذهنشل که 

پر است و در سبب  سقاهم» خبر ندارد، پس خودش را درو  یساز مرکزش  از «سماع و شُربِ    ش یذهن است، 

  .ستین  شیو درو داند م

   به آهنگ  شود کوک م  کند، مرکز را عدم م   کند، ، فضا را باز م (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  است که    کس  شیدرو

م   یا ق یکه به موس اداره  را  تمام کائنات  ادراۀ خداوند درم درواقع ما     عنی  کند، که  و  و   مییآ تحت نظارت 

  . میریگ جهان م  نی از ا هبا شراب آلوده ک  اسیدر ق  زهیشراب پاک  م،یریگ م  زهیهرلحظه از او شراب پاک 

  ی ، و کارِ بازار ذهن)](افسانه من  ٩[شل  است    ذهندر من    عنیاست،    ش یب  و  و سود باشد در کم   ان یدر ز  هرکس

  .  دیمعامله کن  دیتوان و شما با خداوند نم  کند م

  را بخوانم:  تیسه ب نیا

  و به پختگان در ده  اری خام ب شرابِ
  از کجا، غم هر خام قلتبان ز کجا؟  من

  
  درآ و در از درون دربند  شرابخانه

  مردمان ز کجا؟   ِی از کجا و بد و ن تو
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  مدار که عمرِ تو را کران باشد طمع
  و حق را حد و کران ز کجا؟  حقّ  صفاتِ

  ) ٢١۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

«شُربِ سقاهم و سماع». شما    نی. همریب  از زندگ  ر،یور ب فضا را باز کن، شراب را از آن   عنی  اریخام ب  شراب

  اآلن.  دینظرم از موالنا گرفتسماع را هم به   معن

فضا را    عنیموالنا بوده، سماع     سماع  نیا  ،ی طورنیا  د،یریب  یطور نیدستتان را ا   یکه شما    ستین  نیا  سماع

کائنات را اداره    عقل کل که تمام  قیموس  ، زندگ  قیموس   ، آسمان  ق یبا موس  دیخودتان را کوک کن   دیباز کن 

  . ذهنبا آهنگ نابهنجار و مخرب من  اسی در ق کند م

  لۀ یوسبدنمان، فکرمان به   مان،یهمۀ اعضا  عنیاو    لۀیوسبه   زمانیچهمه   م،یخودمان را از ادارۀ خرد کل درآورد  ما

 کنم  ذهن خودم را اداره م  یساز «من» با سبب   مییگو م  م،یچون ما «من» درست کرد  ول  شود، او دارد اداره م

  است. جهان با خد نیادارۀ ا ی«من» درواقع شر  نیدارم، ا ن»من، «م  عنیدارم   ذهنو من  امده یو با آن همان

  وانات، یموجودات، مثل همۀ نباتات، جمادات، ح   ۀیغلط است، ما مثل بق  نیا  م،ی کار را بن   نیا  میتوان نم  ما

من   ذهنبا من   مییگو حاال م   م،یاداره بشو  د یکننده بااداره  یرو ین   ی   لۀیوسجهان هست، به   ن یهرچه که در ا

  .میاوجود آورده مسئله به  همهن یا طور جمعو به  میاداره کن  میتوان که نم  دینیب م  کنم، خودم را اداره م 

ها  بشر را، همۀ انسان   یهست، ما همۀ ابنا  دیدوجور د  د، یدید نم  یطور نیا  دیکرداگر شما مرکز را عدم م   گفت

  د ید  ن یاست، ا  د ید  جور ی   ن یا  م،ی به همه کم کن  دیاز جنس ما هستند، با  مییبو   م، ین یرا مثل خودمان بب 

  است.  زندگ   قیدرسِت حق 

از    م، یدشمن هست   ه یبا بق  م، یاست که من «من» هستم، ما هم «ما» هست  ییجدا  دِی د  ذهنمن   دِ ید  د،ید  ن یدوم

ها آن   م، یکن   شرفتیپ   میکن م  سع   م، یکن کم نم   ریدهم  به   م، یکن جدل م   ها بحث و با آن   م،یجدا هست   هیبق

  ند یای با کله ب  هان یا  م یبن  می اگر توطئه بتوان  م،یقاپ از دستشان م  میرا بقاپ   یز یها چاز آن   م یپس بروند، اگر بتوان

خوب است،    ل یخ  نیباال ا  ندیای ن  فتند،یعقب ب  ای  میاموالشان را ما غارت کن  نند،ی شان، خسارت ببهمه   نیزم

  است.  ذهنمن   دیهم د نی. امیکن کم نم  م، یکن کم نم 

  م ینیب بشد، بعد آن موقع به اَنحاء مختلف ما م   تواند نم   رون،یب  کشد خودش را از آب م  میگل  هرکس  بعد

.  رونی ب  ندی ایب  توانند نم   خوابند،  شان م در خانه   روند م  رند یگ همه م  دیآ م  ض یمر   ی  دفعه ی  م، ی هم وصلبه
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  د؟ ینیب مر نم   م،یریب  میتوان . نممیر یجنگ را ب  جلوِ  میتوان نم  م،یکن جنگ م   شود، ما محدود م  تیفعال

  .  میریب  میتوان نم میریب م یخواه م

عال  ل یخ  م،یدرست کرد  المللن یب  نی قوان  ما است،  خوب  نمهم   ! زمیاجرا کن  میتوان زور    م،یزن م  رشی. 

  م؟ یکن کار را م  نیچه ا ی آخر برا م،یی گو دروغ م م،یزن کل م م، ییگو م

ب  شرابِ « نم   کهنیا  ی برا  ار»، ی خام  خام  ا  م، یآور شراب  از  م   نیشراب  بمیر یگ جهان  خام  «شراب  به    ار ی .  و 

من انسان از   عنیحضور هست، «بِدِه»، من از کجا  اند و انباشتگهستند که فضا را باز کرده  پختگان»، کسان

فحش   م یخودمان جا نیاز کجا، «قَلتَبان» درواقع ا رت یغی ب ذهنز کجا؟»، غم هر من   کجا و «غم هر خام قلتبان

  . دیآ درست درنم  اش معن  مییگو م  رتیغی از کجا. حاال ب وثیغم هر خام د وث،ید عنیاست 

و آن، و انسان    نیرا به ا  زندگ  دارد روا نم  دهد، م   بیدائماً فر   اش ذهنکه با من   انسان از کجا و انسان  دیگو م

در را ببند، توِ انسان   ، ییتای   یبه فضا   ا یفضا را باز کن ب  د،یگو خانه، به همه م به شراب   ای پخته باشد. ب  دیبا

  م ی ندار  یبشوند، بد و ن   داریب  دیمردمان با  عنیز کجا؟»،    ردمانم  ی از کجا «بد و ن  ذهنمن   ییاز کجا و دو

مان  همه   ،یلحظۀ ابد  نیبه ا  مییآ است، ما م  کرانیعمرش کران دارد. ما عمرمان ب  رددا که طمع م   ما و آن کس 

خداوند که حد و حدود و کران ندارد، پس    م،یما از جنس خداوند هست  عن یو،    می. ما صفات حق میاتا ابد زنده

     م؟یکن م جادی ما چرا حد و حدود و کران ا

مان  به پنبه   ردیآتش ب  فتدیجرقه ب  و   ردیدر ما ب  هانیاز ا  یکه بله    میخوان شعرها را م  نیا  کنم م   عرض

  بسوزد.  

  نشد؟  رینظی رفت در نظرِ تو که ب که
نم را ینهادِ و نی ست ا گنج شده مقام  

  

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

  

  دانم» «نم  ،آن کسم که تو نامم نه من
  رانمیم رِیتوام، پس ام رِیمن اس چو

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دن ی: افتخار، بال مباهات

  



ۀ          Program #936                                                                ۹۳۶برنامه مشار

  65صفحه: 

نشد.   رینظی که ب  دیعدم د  دیبا د  د،یتو د  دیرا رها کرد و نظر تو را گرفت با د  جسم   یار یهش  ن یا  کس  چه

نظر داشته    یار ی هش  م،یفضا را باز کن  میتوان مان مما همه   عن ی  ست،یجهان ن  نیدر ا  رش یخداست نظ  رینظیب

نشد»،   رینظی کرد، «ب سهیما را مقا  شود نم عنی م،یبشو مانندیب م،یبشو رینظیب م،یو از جنس خدا بشو میباش

  شود،  نکند خودش را، کوچ نم  سهیآدم مقا  کند، وقت  سهیمقا  تواند نکرد که خودش را نم   دایرا پ  دید  نیا  عنی

  . شود نم ریحق

به جسم کاهش م  میشو م   ر یحق  موقع  ما را  با    م، یده که خودمان    سه یمقا   کس  ی بعد آن موقع خودمان 

  ،  ذهنمن   ی. بعد هم دراثر فکرها میکن احساس حقارت م  ، دگیلحاظ همان  باالتر است به  لیخ   مینیب م   میکن م

را به صفر، چه کسان   میآور را م  یاعده   ی بد،    یفکرها  را    ی که باورها  ییهاآن  م؟یآور م  ار  ارزششان  ما 

  ندارند. 

  م یی گو م   م،یکش م  میریگبد، مردم را م   یداشتن باورها   ما دراثر  کند صحبت م   یطورن یجهان که موالنا ا  نیا  در

  دارد.  یچه باور   کند م خُب باور جسم است، چه فرق ؟ یباور را دار  نیتو چرا ا

من اآلن شد محل گنج. من اگر   رانیو   ذهنمن   ن یمن، ا ران ینهادِ و  نیانشد؟»،    رینظی رفت در نظرِ تو که ب  «که 

  از کجا؟   بشوم من از کجا و افتخار کردن به پادشاه لیفضا را باز کنم به تو تبد

  ن یوجود ندارد. ا  رتر یاز من فق  رید   عنی.  رانمیتواَم و افتادۀ فق   ریفقرم، فق  ر یمن، فق  یبرا  ستیمهم ن   سلطنت

  .  میکن  زندگ دیاست که ما با مدل

که    د ییاست. شما بو  دانم» اسم ما «نم  عن یاست.    دانم» اسمم «نم    هستم که تو گفت   که هستم؟ من کس  من

  مفرغ است.   خورد، به درد نم دانم هرچه م خورد، معلومات من صفر است، چون به درد نم  لحاظ ذهنبه

هم مفرغ است،    شانین موقع باورهابا باورها و دانششان رفتند آن باال نشستند. آ    دگیمردم براساس همان  ول

  .  کند نم جاد یجهان ا نیدر ا بیو تخر جز فساد و تباه

پس پادشاه    ست،یجهان ن  ن یا  ریخداوند باشد پس اس   ری اس   . هرکسرانمیام  ر یتواَم پس ام  ر یمن چون اس  دیگو م

  ند، ی ایبه مرکزم ب  توانند جهان هست من سلطان آن هستم. چرا؟ نم  نیکه در ا  یزی . هرچهاست دگی همۀ همان

 که ن یا  یبرا  شوم م  زیچسلطان همه   دیای ب  ندخداو  بنده و نوکر آن. وقت  شوم من م   دیایکه به مرکزم ب   یز یهرچ

  من را کنترل کنند.   توانند ها نمآن
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  .  میکن نگاه م  هانی و ا ریبه فقر و فقراجع  میدار

یف  نَفَخْتوح هر نم ست دهیرس  
کم را رها کن  شیب غم و غم  

  ) ١٩٠۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

یف  نََفخْت وح  هر نم .از روح خود در او دميدم. اشاره به آفرينش آدم است :  

  

  وکم ش یغم ب   ای کند، تو ب  زندگ  ند، ی افریما ب  قیبدمد هم ما را زنده کند بعد از طر  خواهد لحظه خداوند م  نیا  عنی

  ذهن را رها کن.  

  : میخوان را مرتب م  نَفَخْت فيه نیا

  » سويتُه ونَفَخْت فيه من روح فَقَعوا لَه ساجِدِين فَاذَا«

  » آفرينشش را به پايان بردم و از روح خود در آن دميدم، در برابر او به سجده بيفتيد.  چون«

  ) ٢٩)، آيۀ ١۵كريم، سورۀ حجر ( قرآن(

  ی ساز که دراثر سبب   یز یچ  نیا  دیباشد، بدان  دانم» . اگر شما اسمتان «نمرید  میکه اآلن زد  ست همان حرف  نیا

ور لحظه از آن  نیکه ا  ندارد، هر عقل  ارزش  چیعقل صفر است ه  نیاسمش عقل است، ا  دهد به شما دست م 

 مد د و از روح خودش در ما م   دمد م  ظهلح   نیشد که ا  میمتوجه خواه   صورتنیارزش دارد، درا  نیا  دیریگ م

  .  فتدیبه سجده ب دیدر برابر ما با ز یچو همه 

  ز یچهمه   یو ما جلو  میشودم را مانع م   نیمتأسفانه ما ا  فتدیدر مقابل ما به سجده ب  زیچهمه   کهنیا  یجا به

  چون در دل ما هستند.  م،یکن ما، کرنش م  میکن سجده در مقابل اجسام م ایسجده  دینیب . م میکن سجده م

  یباده ما را ندْهد نیز ،یز ما گر خواهد  یکار 
  خَرد؟  ایفروشد   رود، او ک  ْ م نیکا یسر اندر

  
  کند  ْ کند؟ مست آن کند که م ک یکار سرمست

  کند، هر دو جهان را تا صمد ط ییخدا   ٔباده 
  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  م، یکار کن   ی ساز با سبب   م،ی کار کن  مان ذهنما با من   خواست اگر م  دیگو که هست. م  شی درو  میفه ما م  اآلن

  .  دیری از من باده ب گفتنم  داد، باده را به ما نم نیا
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و   دیاو در ذهنش خر  ،یزدیکوک بشود سما کند با خرد ا  یبرود، اگر سر  یدر سر  یزدیدم ا  نیا  ،یزدیا  م  اگر

. رسد م    بخرد به زندگ  ی بهتر  زیچ    یرا بدهد    نیکه ا  کند . فکر نم رونیب  پرد ذهنش م   از    عنی  کند، فروش نم 

  .  کند برحسب ذهنش کار نم کند، را م  سرمست فقط کار زندگ 

 م یما فضا را باز کن  کند م  جابیا  زندگ  لحظه م  نی. خب اکند م  جابیا  که م  کند مست آن کار را م   دیگو م

  ده یاو آفر  لۀیوسلحظه به  نی در ا  دی. فکر ما باشود م  ده یاز ما آفر  یز یچه چ  خواهد، چه م  خرد زندگ   می نیبب

  بشود. 

را ترک   دهد که ذهن نشان م  دو جهان  نیو ا  خوردم   ییبادۀ خدا  کند، و فضا را باز م  خورد م  ییخدا  بادۀ

  .شود به خداوند زنده م عن ی رسد، تا صمد م رود م کند م

  :  دیگو م  یبعد تیب

  ابد شِی بو که چه باشد الست، ع ایب
  ی به تکلّف که سخت رهوار  نیه ملنگ

  ) ٣٠۶٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

الست چه هست؟    دیبو  دی ای ب  دیبا  بو که چه باشد الست»، چه کس  ای «ب  ن،یاست ا  یدستور   باًیتقر  دینیب م

از    عن یرا از دلش جارو کند و فضا را باز کند.    ها دگیها را، همان جسم   دیبا  د؟یبو  دیایب  دیبا  یانسان. چجور 

  . یابد  یاز شاد  ،یابد ش یو آگاه بشود از ع یلحظۀ ابد نی به ا دیایب زمان روانشناخت 

  تواند،  هم که نم  وانی ح  تواند، درخت که نم  ، ییوب  توان بو که چه باشد الست»، فقط تو م  ا یانسان «ب  یا   عنی

  بو.   ایتو ب توانند، نم  واناتیجمادات و نباتات و ح   عنی. تواند سنگ هم که نم

  .  توان م دیگو ! مم؟ییبو یما چجور  م،یما هم جماد  مییگو هم که م  ما

  ر یلحظه تکان نخور، نرو د ن یاز ا  لحظه زنده بشو به زندگ  ن یدر ا  ای ابد» ب  شِیبو که چه باشد الست، ع   ا ی«ب

  جهان.   نینشان بده، هم به تمام موجودات ا  رید  یهاابد را هم به انسان  شی . عذهنمن   ای   به زمان روانشناخت

 رود،  که به فرمان است، خوش م  یمثل اسب  ع،یمط  عن یرهوار    »،یبه تکلف که سخت رهوار   نیه   «ملنگ

 افتند انداز مدست   دینیب هم رهوار هستند، شما م  متیگران ق  یها ن یانداز ندارد. امروزه ماشتق دستتقتق

  .  نیا ستیباال رهوار ن  دیآ م  تَق افتد انداز که مخراب است دست شی که فنرها  نی ماش ...، ول ی طورن یهم
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. اما ما اجباراً برحسب  میخدا برو  ی سوبه   میحرکت کن   میتوان و خوش م  وقفهی نرم و ب  ل یکه ما خ  دیبو  خواهد  م

  . میکن م  زندگ  دهیو همان ساختهش یاز پ یباورها

انجام بدهم،    دیکارها را با  ن یا  عن یتکلف است.    پرداخته ش یو از پ  دهیهمان   ی براساس فکرها  ی اجبار   زندگ

  انجام بدهم. دیبا هم ندارد ول یاده یفا د،یآ خوشم هم نم 

اقرار و    دیگوالست است. م  انیاقرار و ب  خواهد . آن که خداوند میکرد  لیرا تو به خودت تحم  دیندارد! با  دیبا

   زندگ عنی شیابد است. ع شیاست. خداوند هم ع  یکه خداوند چجور  نشان بده یتو آمد  عن یالست،  انیب

  جاودانه.  االبد، ال ، دائم عنیهر دو. ابد  یو شاد 

 نیا  میتوان اگر ما نم   نده،یبه گذشته و آ  ، دگی لحظه ساکن شو، ثبات داشته باش، نرو به همان  نیو در ا  ایب

  ن یکنند. هنوز دور نشدند و ا  انی الست را ب  ندی ایب  توانند م   راحت که اآلن هفت، هشت سال دارند به   ییهابچه

  که نروند به تکلف.    فهمند را هم م  زهایچ

  ی بشو   دارن ید  خواه  اند اگر مبه من گفته   کهن یا  یدر ذهن است، برا  دهی همان  ی فکرها  جاب یالزامات و ا  تکلف

و     خداگونگ  گونهچ یه   عنیاست.    حضوری هستند و عملش هم ب  هم ذهن   هانیو ا  ؛انجام بده  دیرا با  هانیا

  ی عمل به    عن یدر تکلف. تکلف    ستین  ی زیچ   نی چنبه مرکزت. هم   یاور ی که شما خداوند را ب  ستیحضور ن

  که مجبورم انجام بدهم. ف،ی تکال

  ؟ کن م   چه هست در ذهن؟ چرا تنبل    ! کاهلرید  ایب ، اقرار الست کن  یبو که چه باشد الست» تو آمد   ای«ب

  آورد نم تکلف به تو زندگ نی که ا نیب تو که م ؟ده چرا کش م ؟ کن م  چرا سست

راه برود شما    تواند نم  لنگد که م  یاسب  نیبه تکلف»، ا  نی ابد» «ملنگ ه  شیبو که چه باشد الست، ع  ای«ب

  م یشو م  یار ی سوار هش  م،ی کن م  یی فضاگشا   وقت  یار ی عنوان هش که  به   میبفهم   دی. ما با دیسوار بشو  دیتوان نم

  چه.   عنی. مشخص است رود خوش راه م لی خ  رود، تند راه م ل یخ نیا

تکلف    داند، الست م  نیخودش را هم  یو فکرها   فات ی را، توص  نیا  فهمد نم  ذهن)](افسانه من   ٩[شل   ذهنمن   نیا

  ی که واقعاً قهرمان دو  کند فکر م  لنگد م. به تکلف  داند م  یابد  را زندگ   ذهنغصۀ م و . غمداندرا الست م

  ست یهستم. ن  دانیم   یمن قهرمان دو  دیگو تا سر کوچه برود م  تواند که بلنگد نم   جهان است. کس  دانیم

  . یز یچ  نیچن هم
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 کند لحظه باز م بهرا عدم کرده و فضا را لحظه   . که مرکزش دیبو  تواند م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شخص    نیا

  .  یابد یشاد عنیهست. الست   الست چ دیبو خواهد و م

با غصه و درد و ناله ما را به بهشت    خواهد م   ذهناست من   بیهم ندارد. عج   یکه در تکلف است شاد  هرکس

همراه با    نیا  ،کن اقرار م  اتی به جنس خداوند   ،کن . اگر اقرار به الست میزیچ   نیچنهم   شود برساند! نم

  غلط است. اهت غصه است رو غم  ستین سببی ب ی. اگر شادسببی ب یِاست، شاد  یشاد

  ست  جبر را که بس ته نیکن ا  ترک 
  ست یسرِ سرِ جبر چ بدان تا
  ) ٣١٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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

  ار ی: تنبل، کاهل، ب منبل

  

را ترک کن،    نیکنم، ا   زندگ  ده یو همان  ساختهش یاز پ  یباورها   ن یتکلف، در ا  نیاجبار را که من مجبورم در ا  نیا

  سرِ جبر چه هست.  که سر  ِاست، تا بدان  مغزی است، ب ته  اری که بس

ِجبر ا  سر ِذهن. ما درست است که من میاجبار دار  نیدر ا  م،یبه او زنده بشو  دیاست که ما با  نیسر  اآلن،    میدار

او   تیو ابد تینهایو ب رونی ب میبرو دیبا ذهنمن  نیاز ا رون،یب  میبرو دیبا لهیعق نی است که از ا یجبر زی چ ی

  . میزنده بشو

جبِر جمع    نیتنبل، «ترک کن ا  نیهم  عنیجبر تنبالن را، کاهالن را، منبالن را، منبل بر وزن تنبل    نیا  دیگو م

  د یخواه  نم  لحظه شما زندگ   نیا  تیلحظه و از وضع  نیدر اطراف اتفاق ا   دیکن م  ییمنْبالن» هردفعه که فضاگشا 

  . رونیب یبپر نی است که از ا نیاجبار ا دیگو م  هتا از آن جبر چو جان ک   د،یکن جبر منبالن را ترک م 

. با فکر کردن  می کن نم  دای ما خبر پ  د یاین   یتا آن شاد   ، کن   دا یتا خبر پ  ، ییتای  ی به فضا  ی برو   فضا را باز کن 

  . می «سرِ سرِ جبر» را بفهم میتوان منبالن نم  در ذهن، با جبر ته

  :  کنم م  یادآور یفقط  د، یدان را م  تیچند ب نیا و 
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  اهیصد گ زدی ور بر  د،یبرو گر
  آن کشتۀ اله دیبر رو عاقبت

    ) ١٠۵٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بر کشتِ نخست  دینو کار کشتِ
  است و آن اول درست  دوم فان نیا 

  ) ١٠۵٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است دهیاول کامل و بز  کشتِ
ثان  تخم است دهی فاسد و پوس  
    ) ١٠۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خودش    عنیبله.    میما هم گفت  ، گفته تو از جنس من هستخداوند کرده   عنی  م،یکرد  کشت  یدر روز اَلست    ما

در جماد، از جماد به نبات، از    میافتاد  م،یراه آمد  لی. وسط راه، خ میبه او زنده بشو  دیرا در ما کشته، ما با

  .  دهیبه ذهن، ذهن همان وانی از ح وان،ینبات به ح 

کشتِ دوم هستند. آن کشتِ اول را که خدا کاشته، آن کامل و   هان یا  م،یشو م  دهیمرتب همان   دهی ذهن همان  در

با همسرت، با    دیشد  دهیاآلن که همان   ثان  ی هاکشت  نی که ا  دیگو م  نیهم  ی. برادیاست، آن خواهد روئ   دهیبز

  . ستندیاصال مهم ن هانیا ودوسط کار خش بش ای دیاگر برو هان یمقام، ا دانم پول، نم

. کشت  کن را خودت دِرو م  هیثانو  یهاکشت   نیا  باش  اری. اگر هشدیبرو  دیآن کشتۀ اله با  زندیر م  هان یا  باالخره

  ها ن یجهان ا  نیدر ا  میشد  ده یهرچه که همان  ها دوم  نینخست، همان کشتِ اول، ا  کشتِ  یانسان رو   دینو کار

  ندارد.  یرادیا چ یاست»، اصال ه دهیبزهستند آن اول درست است. آن «کشتِ اول کامل و  فان

تو    ت،سین   تیزیتو که چ  دی گو م  د،یگو آخر غزل هم م  تی طور که در بهمان   میدست از سرِ خودمان بردار  اگر

به   دهی فکرِ همان  نیدر ذهن از ا  میاما افتاده   ؟یبند چرا دستمال م  کند که درد نم   یهستم سر   ضی مر  ییگو م

  . می درستش کن ستی ن زشیچ  چیرا که ه  کس ساز تا کار مخرب، از آن عمل غم  نیاز ا ده،یآن فکِر همان 

  ف یاصطالح تکلکه دردساز هستند به   هیثانو  یهاکشت  نیما، فقط ا  ستین  مانی زیچ   ست،ین  تیزیچچ یتو ه  بابا

دراثرِ باور کردن    م ییگو م  کهن یا  یدور برا   میندازیب  دیرا با   هانیهستند، ما ا  دهیهستند، پوس  ده یهستند، همان

  . میکن را خراب م  انما خودم  ها، ن یعمل کردن با ا ها،نیبا ا دنیهمان ها،نیا

  دست به استاد مده»،  یااست»، «کامل جان آمده  دهیکشتِ اول کامل و بز«  م،یندار یراد یما اصال ا 
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  یانوبِت دولت زده  ،یاخواجه تو عارف بده 

  دست به استاد مده  ،یاجان آمده  کامل

  ) ٢٢٨۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

است، جوان است، ورزشار است،    سالهست یرا که ب   آدم سالم  ی استاد ذهن نده که تو را درست کند.    به

  ست ین  امی زیمن تو را درست کنم. آقا من چ   ای ب   ضی آخ تو مر  دیگو ندارد، تَنش سالم سالم است، م   ی رادیا  چیه

  ست، یرا بش، مشروب را بخور حالت خوب ن  دموا  نیدوا را بخور، ا   نیا  ایتو ب  رود هستم؟ او هم م   ضی چرا مر

  .  شود حاال درست م

 میبش  ی ی  م،یاکه کاشته   ها دگیهمان  است»، تخم ثان   دهی«کشتِ اول کامل و بز  میاشده   طورن یهم هم  ما

  م، یخودمان، خودمان را درست کن   د یبا  م یکه دار  ییهامخصوصًا باور   کنند،  ما را خراب م  هان یدور ا  م یندازیب

  ف ی را به ما تکل  گونهض یمر  ی. فکرها گونهض ی مر  یاهفکر با    میکن م  ضی ما خودمان را مر  ستین  مانز یچچیه

  کردند.  لیکردند و تحم 

  صحبت َاضداد یِ جا ستیدل ن خلوتِ
  دیرود، فرشته درآ  رونیچو ب وید

  ) ٢٣٢غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

کار    ییرا که با دو  ذهنمن  نیا   . وقتکند که با اَضداد کار م   ستین  ذهنمن  نینشهم   یِخلوت دل ما، جا  نیا

  و ی د  ن یکه ا   . تا زماندیآ به مرکزت، فرشته م  دیآ خداوند م  رد یبم  ن یا  فضا را باز کن    وقت  ، کن  رون یب  کند م

  . کند م  هیتغذ رونی هم از ب وید  نیا د،یآ هست، خداوند نم

  از دفتر پنجم:    خوانم م  تانیرا برا عال تِیچند ب نیا و

  قضا   قاض  زِی دِهل نیدر ا  ما
  و بل  میالست یِدعو بهرِ

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

  و آن را ز امتحان میگفت بل که
  ان یو قولِ ما شهود است و ب فعل

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

  م؟یزد تن   قاض  زِیچه در دهل از
  م؟یآمد که ما بهرِ گواه نه
    )١٧۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  زدن: ساکت شدن  تن

    

در    خداوند، ول  شیپ  ،قاض  شی پ  میبرو  میرد بشو  دیهست ما با  ییجا  ی  کهنیداالن، درست مثل ا  عن ی  زیدهل

  ساکت شدن.  عنیزدن  قضا» خداوند است. تن در ذهن. «قاض  عنی م،یامانده  داالن ه نیا

رو هست بعد اتاق  که راه  ییکه جا  دیاده یرو، دراه  نیدر ا  ز،یدهل  نیداالن، در ا  نیذهن، در ا  نیکه در ا  دیگو م

م  و  پ  خواهد م    ی  دی. فرض کن قاض   شِیپ  روند هست  بنش  س   قاض  شیبرود  جا، چهل سال آن   ند یسال 

  ار است فقط. لحظه ک  یزمان کار است،   ی دیگو ها مشعر نیجا، اآلن در اآن  ندیبنش

  تش یو ابد  تینهای بله. چون در اَلست، خداوند ب  مییو بو  م،یاقرار اَلست هست  یقضا»، برا   قاض  زِیدِهل   نی«در ا 

است. ما    وید  نیا  کند کار م   ییکه با دو  تیمحدود  نیا می . گفتمیرا کشت   تیمحدود  میارا در ما کشته و ما آمده 

  . میتو هست جنسِاز  مییبو دیاآلن با عن ی م،یاقرار اَلست یبرا

با  نیا  یبرا  ا  میکن  ییفضاگشا   دیکار  اتفاق  اطراف  انکار کن  نی در  و     ذهنما من   مییرا بو  ذهنمن   میلحظه 

  م یما آن موقع گفت   عنیو آن را ز امتحان»،    میگفت   . «که بلمینی بب  می خواه نم   ها دگیهمان  نکِیبا ع  م،یستین

  بله. 

و    میاَلست کن   انی تا با فعل قول، ب  میشو امتحان م  میلحظه داربهو لحظه   می بله ما از جنس تو هست  می گفت  ما 

 ی ار ی در فعل و قول و بودن، هش  عن یما باشد.    ت یکه فعل قولِ ما، بودن ما شاهِد جنس  می کار باش  نیشاهد ا

رو   میباش به   م یناظرِ ذهنمان باش  م،یهست  ی اریهش   یکه  در    میکن چه مقاومت م  یبرا  دیگو حرف. م   نه فقط 

  ؟  قاض زِیدهل

  م؟ یزد تن  قاض  زِیچه در دهل  از

  م؟ یآمد که ما بهرِ گواه نه

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

  م یما از جنس تو هست   م ییبو  میآمد  ز یدهل  ن یداالن، در ا  ن یکه ما در ا  ست ین  ی طورن یخدا، ا  شیپ   میرو نم  چرا

  م؟ یشو م ذهنچرا هرلحظه از جنسِ من  م؟ ییگو پس چرا نم 

  گواه  یا  قاض   زِیدر دهل چند
  دِه شهادت از پاه ؟ باش حبس
    )١٧٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو



ۀ          Program #936                                                                ۹۳۶برنامه مشار

  73صفحه: 

  تا که تو  نجا،یبخواندندت بد زآن
  عتُو یو نار  بدْه گواه آن
    )١٧٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ییبنشسته  شتنیلجاج خو از
  ییکف و لب بسته  تنگ نیاندر
    )١٧٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : راهروز یدهل 

  : صبح زود، سحر پاه

   نافرمان  ، : سرکشعتُو

  زه یست ، دندگ ی: لجاجت، لجاج

    

  ی ا   م؟یبمان  دهیعق  نیدر ا  م،یذهن بمان  نیما در ا  میخواه چقدر م  ؟بمان  قاض  زِی دهل  نیدر ا  خواه م  چقدر

  ن ی ما ا مییاز ذهنمان بو میجدا بشو کهن ی هم م،یناظر و شاهد باش میتوانلحظه م نیما ا عن یشاهد.  یگواه، ا

  تمام شد.  م،یستیذهنمان ن

  گواه  یا  قاض   زِیدر دهل چند
  شهادت از پاه دِه ؟ باش حبس
    )١٧٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ذهن،    ن ی«خواندَنْدَت» به ا  ن یا  یهرچه زودتر شهادت بده بو من از جنس تو هستم در فعل و عمل و بودن. برا 

من از جنس تو هستم، از جنس اَلست هستم و   ییبو عن ی »، بدْه «گواه هر انسان عنیجهان، که تو  نیبه ا

  .  یباز لج زه،یست عنی. عُتو نکن زهیست

از    م،یو مقاومت نکن   میما از جنس او هست  میبده  . که گواهآورده؟ زندگ  اند ما را به ذهن؟ چه کسآورده   چرا

  . سال، چهل سال، هفتاد سال . سمیارو مانده راه نیخودمان در ا  زۀیو ست یلجباز 

.  مینی تا او را دوباره نب  میبن  میتوان نم   ی کار  چ یه  میاذهن، هم لَبمان را هم دستمان را بسته  یتنگنا   ن یو در ا 

هست  م، ی نیبب   می خواه نم هست  م، یمنتظر  چهم   مییگو م   م، یکن م   زهیست   م،یلجباز  با    ست،ین  یز یچون  من 

  واقعاً صبح زود.  وقع،م به  عنی. ما پاه، پاه کنم را درست م   ایدن امذهنمن 
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که تمام خرافات را ببرد.    دیآ دارد م  سونام  ی  کهنیاز مطالعه موالنا مثل ا  دیآ نظر مبه   میبو  یطور ن یا  عنی

عقل    نیدر ذهن هست و با ا  دگ یکند که هرچه که در ذهن هست و همان  خرافات بخواهد زندگ   نیو اگر بشر با ا

  خرافات است.   نیا م،یرا درست کن  مان زندگ   میخواه ما م  ذهنمن 

  ی کارخراب   منتظر است. ه  رو قاضدر راه   ،صورت جمع هستند. بشر به  ییطال  اتیاب  نیا  م؛ی فضا را باز کن  دیبا

اقرار اَلست    خواه  نم  کهنی ا  یاست براخودت    ریتقص   »،ییبنشسته   شتنی«از لجاج خو  کند م  ی بازلج   ه  کند، م

  .  کن

بهتر    ترش یما که براساس هرچه ب  ی عقل جزو  نیا  م ینیب م   وقت  هم در سطح جمع   ، یهم در سطح فرد   خب

که ما از جنسِ    میده نم  پس چرا از پاه هرچه زودتر گواه  کند، است و قضاوت است و مقاومت است، کار نم

    م؟ یخداوند هست 

  د ی با  انیرانی. خب امیدرست استفاده کن  مینتوان   امان  چ یو از ه  میباش   ذهنجمعاً و فرداً حبس من  دیبا  چقدر

چه وقت تلف    یاست. و برارا گفته   هان یبدهند که موالنا ا  ادی   ای عمل کنند، بروند به دن  رند،یب  ادیرا    اتیاب  نیا

    د؟یکن م

  : و

  دیشه یا  آن گواه بِنَدْه تا
  د؟یره خواه ک زیدهل نیاز ا  تو

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

  زمان کار است بزار و بتاز  ی
  کوته را من بر خود دراز کارِ
  ) ١٨١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زمان ی در صد سال، خواه خواه
  امانت واگزار و وارهان نیا 

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

  : انجام دادن، ادا کردن گزاردن

  

 دانم در راه نم   ستیمردن ن  عن ی  د،یشه  معن   به   جانیدر ا   دیگزاردن: انجام دادن. شه  د،ی شه  یو جمعاً ا   فرداً

  .ذهنشاهد و ناظر، مرده به من  عنی دیشه ست،ین دیآن شه   د،یبرو هان یجنگ و ا
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   را نده  دائماً ناظر است، شاهد است، تا آن گواه  شود، نم  تیهوو خداوند هم  یکه از جنس خداوند  کس یا

  .  دیره  ذهن نخواه نیاز ا عنی رو قاضراه نیکه من از جنس او هستم، در فعل و قول و در بودن، از ا 

به کنترل، به سلطنت، به قدرت،    . بو من عالقهدانملحظه کار است، انجام بده. فضا را باز کن. بو نم   ی

لحظه کار است. انجام   یزمان کار است،    یندارم.    شوم، به پندار کمال، به ناموس که خم نم  دانم،به م

  بده و بتاز.  

   ساله نکن. «کارِ کوته را من بر خود دراز»، ول ساله، هفتادساله، هزارانبه کار شصت  لیلحظه را تبد ی کار

  ن ی ا  دیبا  ،کار را بن   نیا  دی لحظه، با  ی خواه   ،انجام بده  در زمان طوالن  ،سال انجام بدهدر صد    بخواه

  دور.  ینداز یرا ب ذهنمن   نیا دی. بایبشو  یبا او  ،فضا را باز کن  د یبا عنی ،یامانت را واگزار 

جواب  دمیاست، د ده یمن فاسد است، پوس  یها دگ یمن، همان  یها کشت اول درست است و کشت  ییبو دیبا 

  ات یاب  نیا  کنم، خواهش م  دیتکرار کن  م؟یکن چرا کار کوته را دراز م   رسد؟ ما عقلمان نم  دیگو چرا م   دهد، نم

    کنند؟کار م   دین یبب د،یرا تکرار کن 

  وفا  یدر عهِد خدا کرد چونکه
  کرم عهدت نگه دارد خدا  از
    )١١٨١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی ا دهیحق تو بسته د  یِوفا از
  ی ا ده یاَذْکرکم نشن ُاذْکروا 

    )١١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

کنم» را به گوِش جان    ادتانیتا    دیکن   ادمی «  یۀآ  قتِیحق  رایز  ،یاصرف نظر کرده   به عهد اله   یتو از وفا   «اما 

  .»  یاده ینشن

ما    می اقرار کن  دیعهد الست است که با  نیوفا»، عهد ما هم  ی که «چونکه در عهِد خدا کرد دیگو م  نیبنابرا  پس

. ما از  میخواه نم   زندگ   دهد، که ذهنمان نشان م   یز یعقلمان برسد که ما از آن چ   دیبا  م،یاز جنس تو هست 

  .  می. ما از جنس او هست می خواه نم زندگ هات یوضع

اما تو از وفا به عهد   د یگو. م دارد او هم عهد ما را نگه م دیگو م  م، یعهد خدا را نگه دار م، یکار را بن  نیا اگر

  را یز  ،دان وفا، اصال نم  نیبه ا  یاچشمت را بسته   عنی  »، یاده یحق تو بسته د  یِ«از وفا  ،یانظر کرده صرف   اله

  . یاده یکنم»، را به گوش جان نشن ادتانیتا  دیکن  ادمی « یۀآ  قتیحق
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مرکزتان را عدم     عنی  د، یفضا را باز کن   عنی  د،یاز جنس من بشو  عن ی  د، ی کن  اد یمن را    د، یگو خداوند م دیگو م

   غلط ذهن  د یهم د  ن یکه، ا  م ییگو اما ما م  کنم، نم  ادتانیمن    د، یمن نکن   اد یکنم. اگر شما    ادتان ی تا من    دی کن

  کند،  کار من را درست م ند،یب خداوند دانا است، م کنم، نم یمن کار   مییگو م  م،ینگاه کن  ه یزاو ن یاست، از ا

  . فهم تو م دیگو . نه، اتفاقاً او مفهمم من نم داند او که م 

  د، یتوجه کن   ،یاور یب  ادت ی  من را. اگر نتوان  تیجنس   یی با فضاگشا  اوری ب  ادتی  ، تو جنس من هست  دیگو م 

  . کند کار نم دهیعقل همان ده،یفکر همان  نیبدهد که ا صیکه تشخ  جاستن یهنر انسان در ا

نه    ن،ید  جنس اصل  ان،یو اد   رانیدانش آمده از موالنا و د  همهن یخبر هم که آمده، ا  همهن یآن موقع ا  بعد

گرفتن    و م  . گفت «سماع و شُرِب سقٰاهم»، کوک شدن به زندگ هیچندتا آ  ه،یآ  نی خرافات، آن جواهرات، هم

قانون جبران    م،یدست بزن  یی جا  ی   میرو م  ااست که م  نیخرافات است؟ نه، خرافات ا  نیبد است؟ ا  نیاز او، ا

  .  میرا انجام نده

ا  دیگو . م میکن نم  یما کار   داند، او که م   م ییگو است که م   نیهم   خرافات انتخاب    ییلحظه تو توانا  نی نه، 

از جنس    انتخاب کن  توان م  ،از جنس من باش  انتخاب کن  توان م   ، من به تو دادم. تو از جنس من  ،یدار

  .  یکرد تیها دگیهمان ادی ،ی من نکرد  ادی ، یشد  ذهنمن  ی. اگر انتخاب کردباش ذهنمن 

   خواه  . به تجربه هم من هزار بار به تو نشان دادم. نمدهد نم  است، به تو زندگ  دهی فاسد و پوس  تیها دگ یهمان 

را    خواه  نم  ؟ بفهم نم   ؟کن  ادیمن  نشنکنم من هم   مکراَذْک «اُْذکروا  نشن  »،یاده ی.  را  میادهینه  . چشممان 

.  کن تو درست م  کند، . خودش درست نمکند درست م  خودش مییگو. ممیاچشم عدممان را بسته   م،یابسته

  را موالنا گفته.   هانی. اییبشا تیرا از پا  لهیعق  نیا دیدست خودت باتو به

ونرونِ»  «فَاذْكفُرتَك و وا لرْاشو مكرك   اذْ
  مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم. مرا سپاس گوييد و ناسپاس من منيد.»  «پس

  ) ١۵٢ ۀی)، آ٢بقره ( سورۀ م،ی(قرآن کر

کنم؟ پس   ادتانیتا    د،یکن  ادیمن را    دیگو که م  یاده یرا نشن  نیا  دیگو . م ١۵٢  یۀبقره، آ  ۀاست، سور  اشهیآ  نیا

  . کند   ادیتا او ما را  م،یکن  ادی او را  م،یکن  ییلحظه فضاگشا نیاست که ا نیما ا  تیما، کار ما، مسئول ۀف یوظ

  دارگوش یبِعهد نه، َاوفُوا  گوش
  اریز  د یکه اوفِ عهدَکم آ تا
    )١١٨٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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گوش جان بسپار تا از حضرِت معشوق جواب «به عهد شما وفا کنم» در    د»ی«به عهدم وفا کن  یۀآ  قتِیحق   «به

  رسد.»  

هم  د یگو م  پس خواند  ن، یکه  با  ر،ید  میاآلن  کن  د یشما  وفا  الست  ما    د،یبه عهد  کند،  به عهدش وفا  او  تا 

  .  میکن نم

كروا   نعمت الَّت انْعمت علَيم واوُفوا بِعهدِي اوفِ بِعهِدكم …»  «…اذْ

 داشتم به ياد بياوريد. و به عهد من وفا كنيد تا به عهدتان وفا كنم…»  «…نعمت را كه بر شما ارزان  

  )  ۴٠ ۀی)، آ٢سورۀ بقره ( م،یکر(قرآن 

  .  میکن ما اصال عمل نم  که

  دت یام ستیهمه طَمع بر آن نه، که در او ن تو
  یدیرس یسو نیاول تو بد یِدیز نوم که

    )٢٨٢٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

.  کنند م  لیرا تکم  ریدهم  د، ینیب م  هات یب  نی. اکه تو انتظار به مرکز عدم داشته باش که تا حاال نداشت  دیگو م

. ما از  میخواست  زندگ  م،ی شده بود  تیهوها هم که در مرکز ما بودند و با آن   ییهااش از جسم ما تا حاال همه 

  . می. از مردم کم خواستمیخواست  سرمان زندگ. از هممیخواست   . از مقاممان زندگ میخواست  پولمان زندگ 

.   به او نداشت  دیرا رها کن که به ام  ها دگیاآلن طمع به مرکز عدم و به خداوند داشته باش، آن همان  دیگو م

  یی سویب  ی به ما غم داده، اآلن سو  م ی. حاال که هر سو که رفتیدیبه من رس   های دیاز ناام   ، یشد   دیناام   همهنیا

  .  می. اآلن مرکز عدم را هم امتحان کن میشد دیناام  م، یبه هر سو رفت  باًی. ما تقرمیرا هم امتحان کن

  ش یندیعشق شو وز ره م سوارِ
  اسبِ عشق بس رهوار باشد  که

  

  حمله تو را منزل رساند  ی به
  چه راه ناهموار باشد اگر
    )۶۶٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

سوار بشود و از راه نترس، با ذهنت نگو که من    یاریهش   یرو   اتی ار ی لحظه فضا را باز کن، هش  نیدر ا  پس

کنم؟    ییفضاگشا  ینگو که من چجور  وقتچیاز راه مترس. تو ه    عنی  ش»، یندیراه را بروم. «وز ره م   نیا  یچجور 

  سخت است.  نیا ای ترسم خداوند؟ م  شیبروم پ یچجور 



ۀ          Program #936                                                                ۹۳۶برنامه مشار

  78صفحه: 

  ی منفصل بشو   عنیبشود،    یار یسوار هش  اتی ار یفضا را باز کن، هش  عنیسوار عشق بشو. سوار عشق شدن    تو

حرکت تو را   ی. با  رود است، خوب راه م  عیمط   ار یبس  ی اریاسب هش   عن یجهان که اسب عشق   نیاز اتکا به ا

  «اگر چه راه ناهموار باشد». مشخص است.  رساند، به منزل م

است؟ فضا را   زانیافتان و خ  ی است. چجور زانی به خداوند افتان و خ دنیراه رس  ، ناهموار است، راه زندگ  راه

ندارد، ناهموار    . اشالمیافت مرکزمان، ما م  دیآ م  جسم   یبعد    ۀلحظ  م،یشو سوار عشق م  م،ی کن باز م

ه م   م،یافت م  است.  ب  میریگ م  ادی  ول  م،یشوسوار  بشو  ترش یکه  م   میسوار  باالخره  دوباره    میرو و  او  با 

  .  میشو م  ی ارانه یهش

  ؟ یبندکه درد ندارد چراش م یسر
  ؟ یماریرا به ب رنجی تن ب نه چرا 

    )٣٠۶٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 ی فرمول درست کرده برا  همهن یچه رفته ا  یبرا  ، یار یعنوانِ هشبه  ستین  اشی ز یچ  چ یکه انسان که ه  دیگو م

 ن ی ما اگر ا  عن یبشود؟    ض یو اجبار تا مر  ها دگیاجرا کند به تکلف، براساسِ همان  د یها را باو آن فرمول    زندگ

  .  ستین  مانی زی چ  چیه م،یاور یرا درب   ها دگیهمان  ۀخرق

درد    ، کن م  دا یمثبت پ  جانات یه  ، کن م   دا یپ  منف   جاناتیه  ،کن در ذهنت فکر م   یارفته   همه ن یچه ا  یبرا

ا  ، کن م  جادیا مر ما    م؟ یکن   ی سازو دشمن   ی سازو مسئله   یساز مانع  میمر ما مجبور  ؟ کن م  جادیمسئله 

ا  میمجبور    زندگ  یچجور   رانیبه ما چه د  م؟ی» کن را «حبر و سن  رانید  میمر ما مجبور  م؟یکن  جادیدرد 

  .  می کن خودمان کار م  یما رو   کنند؟ م

  م یتوان ما م   م؟یکن فکر و عمل م   شناختروان   ی ازهای چرا ما برحسبِ ن   ست؟ یکه الزم ن  م یکن م  ی ما کار   چرا

که درد ندارد چراش    ی«سر  م،یها نروو دنبال آن   میها را بشناسآن   کند، م  لیبه ما تحم  ذهنکه من   ییازهاین

  .  ؟»یبند م

  ی مار یدرد را دچار ب  یرنج و ب  یتن ب  نیچه ا  یبرا  م،یدرد  ی ب  م،یرنج   یب  ذهنجداشده از من  یاریعنواِن هشبه   ما

کار    نیچه ا  ی. براکند م  ضی . تن ما را مرلرزاند بدن را م  نیا  دهیهر فکر همان  ده؟یهمان   یبراساسِ فکرها   می کن

  . دیسبپررا از خودتان  هان یا دیما؟ شما با م یکن را م
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که    شود سبب م  ت یش و حس عدم امن  ن، یقیمرض عدم    نی. هم ذهن)](افسانه من  ٩[شل  است،    ضی مر  ذهنمن 

  . میکن  را حبر و سن  رانید م،یرا مثل خودمان بن  رانیما د

  م، یساز مسئله م   ذهناست. ما در افسانۀ من   ذهنمن  نیکار ا  یسازو دشمن   یسازمانع   ،ی سازمسئله   د ینیبب

و    ییگشابا فضا   م یکم کن  رید، به هم (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    م یتوان . ما ممی مسئله بساز  م یستیمجبور ن

  .  رانید یبرا  نه م،یخودمان بساز یو بعداً نه مسئله برا می را کمتر کن  یسازمسئله  واشیواشی

  : خوانم را م تیسه ب نیا

  و صبر  شُریب  که مانْد از کاهل هر
  جبر  یِپا رد ی داند که گ نیهم او

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  به الغ یکه رنجور  غمبریپ  گفت
  چون چراغ ردیآرد تا بم رنج

  ) ١٠٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   : تنبلکاهل

  مار ی: ب رنجور

  است.   بددل به معن  نجا ی. در ا : هزل و شوخ الغ

  نشان دادن، تمارض  مار یخود را ب  عنیبه الغ   ی رنجور

  

ن  ذهنمن   م،ی دار  نرس یا  م،ی کاهل هست  ذهندر من   ما و صبر بلد  ن  ست، یشر  بلد  و صبر    عن ی  ست، یشر 

  ده یهمان  دۀیپوس   یفکرها  ی ها فرمان   یاصطالح َتکلّف در اجرا به  نیکه در ا  دیآ نظر مو به  کند نم  ییفضاگشا

و اقرار    میشو  داریب  میتوانقضا»، ما فقط م   قاض  زِیلدر «ده  میده فقط کش م  م،یست یما مجبور ن  م،یما مجبور

  . میهست  از جنس زندگ مییگو به الست، ما م می کن

 توانم  که من مجبورم در ذهن بمانم، نم   دیبو اوردیجبر ب هرکس م،یش کن  مان ذهنبه عقل من میتوان م  ما

تو    ،کن م   ضی چرا خودت را مر  گفت قبل م   تیاست، ب  ذهن   یمار ی ب  نیا  کند، م  ماریخارج بشوم، خودش را ب

  . ست ین ض یکه مر 
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  ده یهمان   ی. ما دراثر فکرهاشوند العالج مُ صعب   یهای مار یدچار ب  ده،یهمان   یفکرها  لۀیوسمردم به  دیکن  نگاه

مسئله    کند، م   جادیمسئله، مسئله ا  م،یکن م   جادی. ما ناخواسته مسئله امیآور به ارمغان م  رانیدرد را به د

  .شود فراوان م

 م، ینمان توجه کنبه حرف بزرگا  دی. ما باکند م  ی طورنی ما ا  عقلی ب  خواهد، نم   را زندگ   ن یا  ست،یعقل ن  نیا

را درست    یخراب  میتوان ما هرچقدر خراب است، م  و جمع   یفرد  ت یوضع  م،ییای ب  رونی از جبر ب  میتوان ما م

  .کند  خراب م  رونیانعکاسِ دردِ درونِ ما در ب  کند، دارد خراب م   دهیفکر همان  کهنی ا  یخراب است؟ برا  م،ی کن

و بدبخت که   ل یعل ی هاآدم  م،یما درد را دوست دار م، یده قرار م  مان  را تحت َتشعشعات درد درون  رانید ما 

  . آورد وجود مبه  یخراب هان یمنعکس کنند. ا  رونیدر ب خواهند را م هانی مرکزشان پر از درد است، ا

دستمال بستن    کند که درد نم   ی شدن، به سر  ض ی مر  جهتی زدن، ب   ضی فرمود که خود را به مر  غمبریپ  دیگو م

  . شود آرد درد آرد، تا انسان مثل چراغ خاموش م  رنج به الغ»، یکه رنجور   غمبری. «گفت پستیالزم ن

  فهمد  م  کهن یا  ،ی داریشخص باالخره پس از ب  دیگو جا موالنا مکه در آن   میخوان م  یاقصه   یتمام شد.    غزل

  ل ی را تمث نیو ا شود م یخوب ذهنمن  اش، ذهنمن اشویواش یجدا بشود،  دیبا ذهندارد و از من  ذهنکه من 

  . دکن با خرسش زندگ  کند انتخاب م کس  ی کهنیبه ا زند م

از خرس خوشش    نیو ا  افتد دنبالش راه م  شود، خرس مهربان م  کند، را از دهان اژدها آزاد م  خرس   کس  ی

باشد و دنبال شما     شما هرچقدر هم مهربان باشد، دلسوز  ذهنخرس شما، من   نیکه ا   دیگو موالنا م   . و دیآ م

  . دیبا او کار نکن د، یشما از آن جدا شو د،یایب

 که هرکس  دهد دارم»، و نشان م ی که دو کور لیسا یینا ی«گفتن ناب آورد؛ م  یاقصه   یقصه،  نیدر وسط ا و

  ند،یب نم  میهاچشم   یمن    دی گواست که م  نیا  ی  اش»ی . «دو کور کند م  اش»ی باشد، اقرار به «دو کور   ریفق

  بد است. میصدا کهن یهم ا ی

  ی.  دیآ مخرب است، مردم خوششان نم  رونیداشته باشد، ارتعاشش در ب  ذهنمن    که هرکس  دهد م  نشان

ارتعاش زندگ   موقع مرکز شما عدم است،  د  د، یکن م   هست  از  قر  دنیمردم  از  با شما، شاد    نیشما،  شدن 

   ذهن ها من هست، خشم آن    موقع ی .  دیکن م   داریب  د،یکن م  ییها شناسارا در آن   زندگ   کهن یا  ی برا  شوند، م

  .دیآ و از شما بدشان م   دیکن م  داریرا ب شان ذهنمن یهات ی خاص  ۀیها و بقآن
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  : میبخوان عیرا سر  نیا دیبده اجازه

مان   کو هم یکور بود   گفت: اَ
  اهل زمان  یدارم ا  یدو کور من

  ) ١٩٩٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هان دی دوباره رحمتم آر پس
  ان یدارم و، من در م یدو کور چون

  ) ١٩٩۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ما  مینیب م  تیکور ی : گفت
  چه باشد؟ وانما  یدگر کور آن

  ) ١٩٩۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  » ی من «دو کور  د،یبه من کم کن   خواهم، «اَمان»، امان م  د،یکه به من رحم کن   گفته بوده م  یکور  ی  پس

   و زندگ    دگیبه نقصش که نقص همان  رادش،یاصطالح اهست دارد به، به  کس  یزمانه. پس    نیاهل ا  ی دارم، ا

  .کند با خرس است اعتراف م 

.  دینکن   رفتار کند شما با او زندگ که خرستان هرچقدر مهربان بشود و خودش را خوش   دیگو قصه موالنا م   نیا  در

گفت     یدارم،    »ی چون من «دو کور  د،ی که رحمت را به من، رحم را به من، لطف را به من، دو برابر کن  دیگو م

  آن را به ما نشان بده.  ستیچ  رید یکور  ول ندیب نم تیهاچشم   مینیب خب ما م 

  نوا آوازم و ناخوش: زشت گفت
  شد دوتا  یو، کور یآواززشت 

  ) ١٩٩۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شود غم م  ۀیزشتم ما بانگِ
  شود خلق از بانگِ من کم م مهرِ

  ) ١٩٩٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  به هر جا که رود  آوازم زشت 
  شود م ن ی خشم و غم و ک ۀیما

  ) ١٩٩٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ارتعاش ناهنجار دارم،  ارتعاش درد دارم.  عن یاست، آوازم زشت است،  نیا رمید یکور  گفت
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  نوا آوازم و ناخوش: زشت گفت
  شد دوتا  یو، کور یآواززشت 

  ) ١٩٩۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

دارد،    یدارد، مخرب  ارتعاش زشت  دهیاست، مرکز همان  دهیکه مرکز عدم ندارد. مرکزش همان  فهمد م  نیا  عنی

  . دیدان را م نیا

مخرب است. حاال اگر    رونیاست و ارتعاشش در ب  دهی مرکز ما همان  م یمهم است که ما بدان  ل یخ  ن یا  دانستن

خواهد بود که مردم خوششان   ناراض  صورتن یدرا  ست،یهم زشت ن  و آوازش   ستیفکر کند که کور ن  کس

  . دیآ از من، خداوند هم خوشش نم  دیآ نم

غم مردم    ۀیاست، ما  ارتعاش زشت  یکه    ها دگ یارتعاش همان   نیا  شود»، غم م  ۀی«بانگ زشتم ما  دیگو م

  .  کنند م غیو مهرشان را در کنند  مردم از من فرار م نیبنابرا شود، م

من را به دل    نۀی ها کو آن   شود  موجب غم م  جهیدرنت   کند،  م   ن یمردم را خشم  رود زشتم به هرجا که م  آواز

  . رندیگ م

  د یرحم را دوتا کن یدو کور بر
  د یناگنج را گنجا کن نیچن نیا 

  ) ١٩٩٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گله  ن یآواز کم شد ز زشت
  دله  ی به رحمت  یشد بر و خلق

  ) ٢٠٠٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  چون بفت او راز را و،ین کرد
  آوازِ دلش، آواز را لطفِ

  ) ٢٠٠١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

گنجا  شما    گنجد، نم  جاچیکه ه  انسان   نیچن  یو    د،یدارم، شما رحمتان را دو برابر کن   »یکه «دو کور   دیگو م

  . دیاو فضا باز کن  یبرا د،ی کن

من    ، که ازنظر قانون زندگ  دانم م  کنم، م    بند، که من با خرسم زندگ   است هرکس   مهم  ل یاقرار خ  ن یا  خب

. پس  ذهناز من   ریغ   کند،براساس خرد کل کار م   زیچجا ندارد، همه   ذهنمن   ناگنج هستم، ازنظر خرد زندگ

  لحاظ مردم. ظ خداوند، هم به لحاناگنج است، هم به 
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 ب ی پس خودش هم به خودش نه  د،یشما فضا را باز کن  ست،ین  میجا  جاچ یمردم من ناگنج هستم، ه  یآها   دیگو م

به    آوازش کم شد. به نقصش اقرار کرد، هرکس  اقرار را کرد، زشت   نیعوض بشوم. حاال ا  دیکه من با  زند م

  لطف کردن به او، کم کردن به او.   هشروع کردند ب دله ی کار کند. جماعت  خواهد م  عن ینقصش اقرار کند 

خداوند هم اقرار   شینشد، پ ذهنراز را فاش کرد، دچار ناموس من  نیا چون بفت او راز را»، وقت وین «کرد

آوازِ دلش    صورت ن یکرد، درا وقت  وقت    عنی لطفِ  نم    مرکزش عدم شد،  عدمش    لطف مرکز   ن یا  دانم، گفت 

  دانم، از شما م  ترش یهم ب  دانم، منگفت هم    رید  شدند، مردم ناراحت نم   ریکرد. پس د  بای ارتعاشش را ز

  مرکزش جسم بود و درد بود و ارتعاشش مخرب.  که اما درحال

  آوازِ دلش هم بد بود وآنکه
  سرمد بود  یِدور یسه کور آن

  ) ٢٠٠٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دهند  علّتی وهابان که ب  یل
  بر سِر زشتش نهند  دست  بوک 
  ) ٢٠٠٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آوازش خوش و، مظلوم شد  چونکه
  چون موم شد  دالنن ی دِل سنگ زو

  ) ٢٠٠۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بخشنده  اری: بس وهاب

  

هست و فکر کند که واقعًا از جنس   دهینداند، مرکزش همان   کس عن یآواز دلش هم بد باشد،  اگر کس دیگو م

  کند  انکار م  ای  داند دارد. هم کور است، هم آوازش زشت است، هم نم  »ی «سه کور  صورتن یخداست، درا

  . زندگ زاست ا  جاودانگ  یدور »،ی «سه کور نیا صورتنیندارم. درا یبی ع دیگو م

که    دیگو نم   ر،یخداوند هم وهاب است د  بخشند، م ذهنمثل موالنا که بدون علت من   ییهااما وهابان آدم  

من    گفت که «رحمتم پرست، بر رحمت تنم»، فقط هرلحظه که فضا را باز کن   بخشم؛ من نم   یکار را کرد  نیتو ا

  را درست کنم.   ات من زندگ یگذار  تو نم بخشم، م

  ن یا عن یبر سرش بزنند،  باشد که دست  بخشند، و نم  کنند فکر نم ی سازاصطالح سبب که براساس به  انوهاب

  خودشان قرار بدهند.   ها را در معرض ارتعاش زندگآدم
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شد به اصطالح، مرحوم    کردنرحمت   عنیشد، مظلوم   با یآوازش ز  آوازش خوش و، مظلوم شد»، وقت   «چونکه 

  کردن. موم شد، شروع کردند به کم   هیشب دالنن یگ موقع دِل سن شد، آن 

  ده یمرکز ما همان  م، یکه ما اشال دار میاقرار کن  طورنی فرداً، جمعاً هم هم م یاگر ما اقرار کن شود پس معلوم م 

ناراحت   شوند، م  عصبان  رانید  وقت  کند، م   را عصبان  رانیارتعاشِ بد د  م،یکه ارتعاشِ بد دار  میاست، بدان

گفت    م، یکن . و انکار نم میکن خودمان کار م  یرو   میروم   م،یشو ما ناراحت نم  نیقر  قیما، از طر  شیپ  شوند م

  است.   »ی کور انکار «سه 

  ق یکافر چو زشت است و شَه  نالۀ
  قیاجابت را رف گردد آن نم ز

  ) ٢٠٠۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست آمدهآواز بر زشت  اخْسوا 
  ز خوِن خلق، چون س بود مست  کو

  ) ٢٠٠۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کش بود نالۀ خرس، رحمت  چونکه
  ناخَوش بود  ن،ینَبود چن اتناله 
  ) ٢٠٠٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بدان موسوم است.  ز یو بم خران ن  ر یو خارج کردن نََفس. بانگ ز بازدم است به معن  ر ینََفس، دم. مقابل آن زف   دنی : به درون کشقیشَه 

  

  د یگو م  ذهن  یهاخداوند به من   د،یدور شو  دیگو و «اْخسوا» از قرآن است. «اْخسوا» م  ق»یاصطالحات «شه   نیا

  . مین یرا اصال بب  هانیا د ی. اجازه بدهدیدور شو

و بم خران    ریبازدم و خارج کردن نَفَس. بانگ ز  است به معن  ریدم. مقابل آن زفنََفس،    دنی: به درون کش قیشَه 

  بدان موسوم است.  زین

م  معلوم  صدا  ق، یشَه   شود پس  و  م   ذهنمن   ی آواز  است.    ی صدا  ه یشب  دیگو است که  و  ناله    عنیخر  ها 

  .آورد قرآن م یهاه یاست و موالنا از آ ق»ی«شَه   نیهم ذهنما  براساس من  یهات یشا

  است:  جان یاز ا قیشه  
  الَّذِين شَقُوا فَف النَّارِ لَهم فيها زَفير وشَهِيق»  «فَاما

  اى زار و خروش سخت بود.» بدبختان در آتشند و مردمان را در آنجا ناله  «اما 
  )١٠۶ ۀی )، آ١١سورۀ هود ( م، ی(قرآن کر
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حس   جهتی جا بکه در آن  و ظلم  ها دگیاساس همانکه از نالۀ ما بر ییسخت، سروصدا  نالۀ زار و خروش پس

  : عنیخر است. اما :اخْسىوا»   یصدا هی است که شب قیشه  نیهم  نیا م، یکن م

  «قَال اْخسىوا فيها و تُكلّمونِ»  

  و با من سخن موييد.»  : در آتش گم شويد«گويد

  ) ١٠٨ ۀی )، آ٢٣سورۀ مؤمنون (  م،ی(قرآن کر

من   هرکس ب  ذهنبا  تماس  خداوند  ا  ردیبا  که  نداند  و  ناله کند  آورده،    نیو  خودش  سر  خودش  را  بالها 

تنها راه    شود گم شو و با من حرف نزن. پس معلوم م   تیکه در همان دردها  دیگو خداوند هم م   صورتنیادر

  . تو اقرار به نقص اس ییزدن با خداوند و مظلوم و مرحوم بودن، فضاگشاحرف 

خر است، خداوند آن را   یصدا  هیچون زشت است و شب  ، ذهنمن   عن یکافر    ،ذهنمن   عن ی کافر»   ٔ«ناله   خالصه

که اآلن   یاه یآ  نیهم   عنیست»، «اْخسوا»،  آواز آمده . «اخْسوا بر زشتکنند مردم هم اجابت نم کند، اجابت نم

دعا    د یستیبلد ن   د،یدعا نکن  د، یبا من حرف نزن  د،یبسوز  تانیدر دردها  د یگم شو  دیبرو  دیگو . خداوند ممیخواند

  شخص از خون خلق مانند س مست است. نیست». که اآواز آمده کردن را، «بر زشت 

  د یگو . م دیو کم رس  خواهم باشد، خرس ناله کرد گفت کم م  ادتان ی   دی رحمت کش   نالۀ خرس وقت  دیگو م 

  ی او برا   دیبذار  د،یناله کن   دیاز جنس او بشو  عنیشده  گشوده   یبا فضا   ، ذهنمنتها نه با من   د،یناله کن   دیشما با

  شما بخواهد.  یاو برا دیشما ناله کند. بذار

ات مثل  اگر ناله   دیگو م  د،ی رس  ادشی به فر  یرمردیشکش بود»، خرس ناله کرد و  نالۀ خرس، رحمت   «چونکه

  د ی گو م  کند، شخص نباشد که به گناهش اقرار م   نیمثل هم   ن یهم   ی صداقت نباشد، از رو   یخرس نباشد، از رو 

بالها   نیچون چشم عدم بسته شده، ا م،بالها را سرم آوردم، «من» آوازم زشت است، «من» کور هست نی«من» ا

نباشد و ما    یطور نی. اگر اکند باشد، هم مردم، هم خدا رحمت م   یطورنیسرم آمده است، اگر ا  لیدل  نیبه ا

  یی چون ادعاهاما هم    ذهنشدم، که در افسانۀ من  ی طورنیخدا است که من ا  ر یمردم است، تقص  ر یکه تقص  مییبو

  «اخْسىوا»:   ۀیکه آ  دیگو م سفانهمتأ  صورتنیادر  م،یدار

  سىوا فيها و تُكلّمونِ» «قَال اخْ 

  : در آتش گم شويد و با من سخن موييد.» «گويد

  ) ١٠٨ ۀی )، آ٢٣سورۀ مؤمنون (  م،ی(قرآن کر
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دردها  دیشو  گم آتش، در  مو  دیگم شو  تانیدر  همآدم   نیا  یبرا  د،ییبا من سخن  و  آمده.    ی صدا   طورن یها 

  :شود نم دهیخداوند شن لۀ یوسبه ذهنمن 

  الَّذِين شَقُوا فَف النَّارِ لَهم فيها زَفير وشَهِيق»  فَاما«

  اى زار و خروش سخت بود.» بدبختان در آتشند و مردمان را در آنجا ناله  «اما 

  ) ١٠۶ ۀی)، آ١١سورۀ هود ( م،ی(قرآن کر

  جاد یدردها را ا  ن یو خودشان دراثر فضا نگشودن ا  اندکرده   جاد یدرد ا  همه نیکه ا   ذهن   ی هامن   عن ی  بدبختان

است،    ییو جدا  یتوزنه یرنجش، ک   ت،یکه براساس شا  ذهنمن   یهااند، در آتش درد خواهند سوخت. ناله کرده 

  .شود نم  دهیخداوند شن   لۀیوسبه

  یی کرده  تو گرگ  وسفیکه با  دان
  یی خورده گناهیز خونِ ب ای

  ) ٢٠٠٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کن، وز خورده استفراغ کن  توبه
  جراحت کهنه شد، رو داغ کن  ور

  ) ٢٠٠٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بدان    شود، م  ادیز  تیدردها  شود، مستجاب نم   کن دعا م  که ه   نیب م   ،ی دیاگر از خداوند «اخْسىوا» شن  پس

مردم،    وسفِیهم با    م،یکنم   خودمان گرگ   وسفِیکردن، هم ما با     گرگ   وسفی. با  یاکرده   گرگ   وسفیکه تو با  

  . ذهنبه من  کشدم  آورد،  م  رونیب ت یوسفیها را از که انسان  انسان  عنی

.  د یخور را م   وسفتانیصورت گرگ  به   دیدار  د،یکن م  جادیو درد ا  دیکن را فعال م  ها  دگیشما اگر مرتب همان 

به مسئله و درد و مانع    لیو تبد  دیکن م   ذهنرا وارد من   یزدیا  یرو ین  عنی  د،یکن م  ذهنرا وارد من   وسفیاگر  

درد   تواند ظالم باشد. م   تواند هم انسان م  رونی. و در بدیدر را م  وسفتانیکه    دیهست   گرگ   د،یکن و دشمن م

  آن گم بشود.    یو توهمات و دردها ها دگ ی. در همان کند. خودش را محق نشان بدهد بیکند، تخر جادیا

را استفراغ کن و اگر جراحت کهنه   ذهنمن   عن یاستفراغ کن.    ی را که خورد  ی زیچ   نیتوبه کن، برگرد و ا  دیگو م

و     بش  ارانهیدرد هش   عنی.  داغ کن  د یرا با  نیا  ، داشت  ذهنسال، هفتادسال، هشتادسال من شده، شصت 

  ساده است.  اریجوان بس ذهناستفراغ کردن من 
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کوچولو    ذهنپخش بشود، جوانان ما و خردساالن بشنوند و آن من   دیبرنامه با  نیکه ا  کنم عرض م  نیهم   یبرا

  بشد.  ارانهی درد هش دیبا بداند که مدت  دیبا کساگر کهنه شد، هر  را استفراغ بنند. ول 

  : تیچند ب نیو ا 

  آن حرام یِو، بو یخُسپ  هم تو
  بر آسمانِ سبزفام  زَنَدم
  ) ١۶۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

اَنفاِس زشتت م  همره شود  
  رود گردون م رانِی به بوگ تا

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

  آز یِحرص و، بو یِکبر و، بو یِبو
  ازیچون پ  دیآیسخن گفتن ب در

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

  : سبز رنگ سبزفام

  

گفت    ، ی خرابار  یِ بو   ب،یتخر   یِدرد، بو   یِحرام، بو   نی ا  یو بو   شود پر از درد م  خوابد، م   ذهندر من   انسان

  ن یا  اندده یکه به حضور رس  ییها. انسان رندیگ را م  نی گردون ا  رانِیبه آسمان. و بوگ   زند ارتعاش آواز زشت م

  گذارد،  همه اثر م  یارتعاش زشت رو  نی. ارندیگ م  همدارند باز    ذهنمن   که حت  ییها. انسانرندیگ بو را م

  از یپ  ی خود، در سخن گفتن مثل بو  ان یآز»، در ب   ی حرص و بو  ی کبر و بو  ی. «بو گذارد اثر م   ی اریهر هش   ی رو

  پنهانش کرد. شود . نمدیآ م

  ام؟خورده سوگند: من ک یخور گر
  امکرده  یتقو ر،یو س ازیپ از

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

  کند یدم سوگند، غَماز آن
  برزَنَد نانیدماغ همنش  بر
  ) ١۶٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن یِدعاها رد شود از بو بس
  در زبان دینما  دلِ کژ م آن
  ) ١۶٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : آشار کننده، رسوا کننده غَماز
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  ران ید  یو رو   رونیب  زند ارتعاش م  نیپنهان کند. ا  تواند داشته باشد و درد داشته باشد، نم  ذهنانسان من  اگر

  زند،  از دهانش م   ریو س  ازیپ  یخورده باشد، بو   ام ولنخورده   ازی که من پ  و اگر سوگند بخورد کس   گذارد اثر م

من صالح شما را   کنم، نم جادیندارم، من درد ا  دگیهمانمن    ام،ده یرا ندر وسفیکه من    د یبو  اگر کس  عنی

  .دیگو دروغ م  خواهم، م

غَماز  غَماز    ی «آن دم سوگند،  تأث  یکننده. بو آشار   عنی. غَماز  نیچسخن   عنیکند»،  و  آن در   راتیارتعاش 

. «آن دلِ  شود نم  رفتهیپذ  شود، از دعاها رد م  لیدارد و خ  ذهنشخص من   نیکه ا  کند فوراً آشار م  رونیب

  . شود م دایچه در سخن، چه از ظاهر انسان پ  د،خو انِی در ب دهیمرکز همان  نیدر زبان»، ا دینما کژ م 

  جوابِ آن دعا  دیآ اخسىوا 
  هر دغا  یِرد باشد جزا  چوبِ

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

  د ی: دور شو اخْسوا

  .  رانند چوب فراشان حام را که با آن مردم را م رانند،  که مرغان و ستوران را با آن م یرد: چوب  چوبِ 

  گر له ی: ح دغا

  

چوبِ رد    یو ترفند   لهیپاداش هر ح  د،یآ است که از زبان بددالن برم  ییدر پاسخ آن دعا  دی«خطاب دور شو  پس

  است.»

  یی فکر نکند که هر دعا  هرکس   ای  دیمهم است که شما فکر نکن  لی اخسىوا، که خ  یاست برا  یر یمثالِ د  نیا

  د، یستی. شما بلد ند یناله کن  تان ی در دردها  دیبرو  دی: گم شودیگو خداوند م  م ی. «اخسىوا»، گفتشود مستجاب م

  . دیلحظه استفاده کن  نیام. اانتخاب داده ییام، من به شما تواناام، من به شما عشق دادهمن به شما خرد داده 

  راست  تیکژ بود معن  ثتیحد گر
  لفظ، مقبوِل خداست یکژ آن

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

دلت صاف    ست، یحرف زدنم خوب ن  ندیگو م  ها بعض  ، بلد نباش   ول   اگر واقعًا صداقت داشته باش  دیگو م

  انِ یب  نیلفظ، ا  یِکژ  نیو دلت از آن جنس باشد، ا  ییاست. اگر به زبان بد بو  کاف  کن م  ییاست، فضاگشا

  . میاآلن خواند د،یدور شو عن یبد مورد قبول خداست. «اخْسوا» 

  �🔹🔹�بخش سوم  انيپا  �🔹🔹�
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او اعتماد   یِخرس و آن ابله که بر وفا  تِی. «تَتمۀ حامی خوان  داستان خرس را م  ۀی قسمت از برنامه بق  نیا  در

  کرده بود.» 

دوست    کنند، ول   ییاند فضاگشااند و توانسته را شناخته   شان ذهنکه من   باشد به کسان  دیبا  ی قصه هشدار   نیا

  جدا شوند.   شان ذهنطور کامل از منندارند که به 

. در جلسات گذشته آگاه کرد  میکه کار را ادامه بده  زدی انگ ما را برم  ای   کند م  شنهاد یقصه مرتب پ   نیدر ا  موالنا

  شدن. گفت: دیما را از خطر ناام

  اندر رحمت آمد تا به سر  رحمت
  پسر  یرحمت فرو مآ ا  ی بر

  ) ١٩۴١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .  اعتماد نکن  ات ذهنمن  نیو به ا کار کن   دیبسنده نکن. با ییفضاگشا با مدت ا ی دو بار رحمت   یبا  عنی

 یاکننده ت یاخالق و حماخوش  ذهنو من   کند م   ریی ما تغ  ذهنخود، من   یکار رو   است که پس از مدت  نیا  قت یحق

کند و    ی ار ی ما را    ها دگ یلحاظ همان حضور ما هم استفاده کند و به   ی هاوه یاز م    از برخ  تواند م    . و حتشود م

  به ما کم کند.   خواهد واقعاً عوض شده م  ذهنمن  نیکه ا میما فکر کن

   ذهنمن   ن یرا نگه دارد و ا  اش ذهنمن   تواند باور کند که م   انسان   ی  دهد نشان م  تری که ت  طورن یاگر هم  و

  .  کند حالش خوب شده، اشتباه م   اندازۀ کافبه  ریخوب است د شیبرا

انسان    یخرس هست، ارتعاش صدا   گفت که وقت  میقسمت، در قسمت سوم خواند  ن یکه قبل از ا   تی در چند ب  و

آ  شود انسان مخرب م   انی ب  ای   ا ی اخالق  خوش   ذهنمن   ی با    شود نم    عنیجواب آن سوال»،    د یو «اخسئۇا 

  سر برد. کند، به  و خدمت م  کند کار م ل یکه خ دیآ نظر مکه به  ن ید ای  یحالت معنو

اخالق  کند و خوش   رییاگر تغ  ذهنمن   نیخود ا  یکار رو   چون پس از مدت  کند م  د یرا تهد  خطر هرکس  نیو ا

.  کند م  دایدست پ  ییایدننی ا  یهااز قدرت   انسان به بعض  دیاست. شا  دیمف  اشی دارکه نگه   دیآ نظر مبشود، به

  ش یکه آرزو  ییزهایبرسد، آن چ   ای به آن مزا  تواند م  راحتمهم هستند. و به   هانیا  دیآ نظرش مکه به  ییایبه مزا  ای

  .رسد ها نم را از دست بدهد، به آن  ذهنمن  نیا دیآ نظرش مرا داشت. و به 
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طور کامل از دست  را به  نیا  خواهند نم  را شناختند ول  شان ذهناست که من   کسان  یقصه برا   نیا  هرحالبه

  بدهند.

  : م یخوان پس م 

  دیهم از اژدها چون واره خرس 
  د یآن کرم ز آن مردِ مردانه بد و

  ) ٢٠١٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سِ اصحاب کهف آن خرِس زار  چون
  آن بردبار  یمالزم در پ شد

  ) ٢٠١١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مسلمان سر نَهاد از خستگ آن
   حارس گشت از دلبستگ  خرس،

  ) ٢٠١٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : نگهبان حارس

  

هنوز مسلمان    می. اگر از خرسمان جدا بشومیشو به ذهن خرس م   م یکه ما اگر برو  دیگو موالنا م   د ینیب م  پس

و لزوماً انسان   شدهم ی انسان تسل   عنی. مسلمان  میبه خواب دار  لیم   م، ی خسته هست  دیآ خوابمان م   ول  م یهست

  است.   همانبه کار کند. قصه هم راجع  دیاز خرسش راحت نشده، با شدهمیتسل

خرس،    شد، م   تیهواگر با خرس هم  جمع   ای   یصورت فرداگر انسان به   دیگو آغاز شد که م   بیترتنیاقصه به   و

  .افتاد بزرگ م  یخرس، از جنس خرس، در دهان اژدها شد انسان م عنی

. شما ممن کند م  دیآدم را ببلعد. هنوز هم تهد  تواند و درد جهان است، م  دگی همان  یرو یبزرگ ن  یاژدها 

و عقل موفق    یتکنولوژ  شرفتیپ  همهنیکه ممن است انسان با ا  دیموضوع را هم در نظر داشته باش  نیاست ا

خودش را نابود کند، اگر خودش   ودشجهان خ   نیپر از درد در ا  ذهن   یها بماند، و دراثر جنگ من   نشود باق

  او را.   دهیمخوف، اژدها بلع یها همه سالح  نیخودش را نابود کند دراثرِ ا

رو به    طور جمع انسان به   ر،یاند مثل موالنا و بزرگان دوجود آمدهکه به   ییهاهست که با وجود انسان  دیام   ول

  نبرد.  نیخودش خودش را از ب ذهنمن  عقلیو با ب اوردی رو به خرد ب  اورد،یحضور ب 
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آن    ول   مینشد  دهیاژدها بلع  لۀیوسانسان حاال من و شما به   عنی  د،یاز اژدها ره    خرس وقت   دیگو م  نیبنابرا

شا   کسان نشدند  متوجه   اصال پنجاه   د یکه  چهل،  بلع   ن یا  لۀیوسبه   سالدر  و    دهیاژدها  دردها  دراثِر  شدند 

  هرحال مردند. تصادف کردند، به ایها را کشت آن   مرض  ی ایکردند  خودکش  ای . ها ناراحت

قصه مربوط است    نیا  بشود. ول  دهیهم بلع  نییپا  نیبشود و خبر نداشته باشد ممن است در سن  ده یهمان  انسان

که ما هم در    دیبو  خواهد . مکنند خودشان کار م  یمثل من و شما که رو آوردند به موالنا و رو   ییهابه آدم

  . میبا خرسمان هست  معرض خطر دوست

واقعاً مردانه هست، مانند س اصحاب    رمردیش  نیکه ا  دیو د  دی اژدها رهاز    که خرس وقت  دیگو دارد م   پس

حوصلۀ ما را در تحمل خرس نشان    نیآن بردبار»، بردبار هم هم   یکهف دنبالش راه افتاد. «شد مالزم در پ

فضا باز کند، خسته بود، خسته شده    توانسته مسلمان، که م دیگو شخص که م  نیو همراه با او شد و ا   دهد م

  دوباره به خواب ذهن برود. خواهد م

که    مانذهنمن   عنیبه خرسمان    میکن ما اعتماد م  عنی خرس نگهبان شد،    »، مسلمان سر نَهاد از خستگ  «آن

   ندارد، کس یکار  شده با کس آزاریب ر،یذهن ما عاقل شده د نیذهنم را بدون ناظر رها کردم ا ریمن اگر د

  هرحال: ندارد. به  یهم با ما کار

  ست؟ ی بذشت و، گفتش حال چ ی آن
  ست؟ یخرس ک نیبرادر مر تو را ا  یا 

  ) ٢٠١٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اژدها  ثِ یوا گفت و حد قصه
  منه دل، ابلها  : بر خرس گفت

  ) ٢٠١۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است  از دشمن ابله، بتَر دوست
  است راندن  که دان  لهیبه هر ح او

  ) ٢٠١۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

اشعار    نیخواندن هم  قیمثل موالنا. به ما گفت از طر  گذشت جا ماز آن   یخردمند   ی  عن یبذشت»،    ی  «آن

است؟    شتان یاست؟ خو  لتانیفام   ؟ ی دار   خرس چه نسبت  نیبرادر من با ا  ی اوضاع از چه قرار است ا  ن یکه ا

  . ست؟»یخرس ک   نیبرادر مر تو را ا ی«ا
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 ن یمن نجاتش دادم و آن خردمند، موالنا گفت که تو دلت را به ا  دیبلع را اژدها م   نیقصه را بازگفت گفت ا  و

و او شما را دوست دارد،   دی که شما باهم دوست   دیآ نظر مهرچقدر هم که به   عنی منه.    ذهنمن   عنیخرس  

  . کنرا رها   نیرا با خودت نبر و ا نیکمِ تو باشد تو ا   خواهد م

که ما   آن را بران  دیبا دان که تو م  یر یاست و به هر تدب  ابله بدتر از دشمن  ابله است، دوست نیا کهن یا یبرا

  است. ریتدب معن به  جان یدر ا له یاست»، ح راندن  که دان لهی. «او به هر حمیکن کار را نم  نیا

  ن یگفت ا  ی: واله از حسود گفت
  ن یمهر ب نیا  ؟ ینْگرچِه  خرس  ورنَه

  ) ٢٠١۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دِه است: مهِر ابلهان عْشوهگفت
  من از مهرش بِه است  یِحسود نیا 

  ) ٢٠١٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ه خرس را  نیبا من بِران ا  ا،یب  
  مهِل همجنس را  ن،یرا مز خرس 
  ) ٢٠١٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بنده ی : فر دِهعشْوه

هلفظ :  یو آگاه ساز  ه یتنب  ی است برا  

  

  م ییگو م   م؟ییگو را رها کن. منتها ما چه م  نیکه ا  دیگو را م   نیبه آن شخص گفت به ما هم هم   ریپ  نیا  خب

ما    به جوان   کند،  به سواد ما حسادت م  کند، به مقام ما حسادت م   زند، م  اشی ها را از حسود حرف   ن یکه ا

  .کند حسادت م 

اش کمِ  چقدر دوست دارد من را، همه   نی بب  ؟کن چرا نگاه م   اش به خرس   ن»،یگفت ا  ی: واله از حسود«گفت

را تلف کنم به من م   ییجا   یمن است.   انجام بدهم  نکن. بخواهم قانون جب  دیگو اگر بخواهم پولم  را  ران 

  انجام نده، پولت را نگه دار.   دیگو م

مقام را قبول کن من قبول  نی جا به من گفت ا. آن دادمرا هدر م  میهاوگرنه من پول   ریدوست است د نیا خب

  من را دوست دارد.  نیا  ر، ید لی. و هزار تا دلکردم نبود که قبول نم  نیکردم، ا
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ها را  حرف   نیخرس بِه است. هم نیمن که خردمندم از مهر ا یاست. حسود  بندهیگفت که مهر ابلهان فر ریپ آن

   کن است. تو فکر م   بندهیفر  نیابله را رها کن ا  نیمهر ا  دیگو . مزند خداوند هم م  میلحظه اگر فضا باز کن   نیا

که، او داشت مثل من   نداشته امان را نیموالنا که ا میی گو م د،یگو را به ما م  زهایچ  نیموالنا ا ایمن حسودم 

  .کردموالنا بدتر از من م  دهم، م ف ی من حاال تخف کرد، فکر م

مهرش به است» پس آن پ  یِحسود   نی«ا ا  دیگوم  ریمن از    ن ی که اگر من انسان خردمند حسود باشم به تو، 

به    ایب  دیگو موالنا اآلن به ما م   عنیبه کم من،    ایکه ب  دیگو من از عشق او به تو بهتر است. و م  ی حسود

من را    ،ی انتخاب دار  ییلحظه توانا  نیخرس را از خودت جدا کن، خرس را انتخاب نکن! در ا  نیکم من، ا

  م؟ یکن جنست هستم. ما م انتخاب کن که هم 

.  میزنده بشو   کامال به زندگ  میخواه  ما نم  م، ی تعهد کامل ندار  م،یخوان موالنا م   ختهیو گر  که جسته   دینیب م

  خوب است.   لیهم خ ییایدن  نیعقل ا یما باشد،  بان ی هم که پشت آزاریب ذهنمن   یحاال   مییگو م

  حسود یرو رو، کارِ خود کن ا  گفت
  بد و، رزقت نبود  نی: کارم ا گفت
  ) ٢٠١٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  فی شر ینباشم ا  کم از خرس  من
  فی او کن، تا منَت باشم حر ترِک
  ) ٢٠٢٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ییشه یز اند لرزدم  تو دل م  بر
  یی شه یمرو در ب خرس  نیچن با

  ) ٢٠٢١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

حسود»، برو به خودت    یکه برو دنبال کارت و حسادت نکن. «گفت رو رو، کارِ خود کن ا  دیگو آن اَبله م   پس

خرس را    نیا  دیگو نبود. واقعاً موالنا به ما م  اتی من روز  حتینص  نیبود، منتها ا  نیمشغول باش. گفت کارم ا

  ده است؟ ما عشوه  ذهنمن   ا یما هست؟   یرها کن. روز 

. و  شناسد را م   ایندارد دوست است، توانمند هم هست دن  یخوب شده، کار   لیخ  م ییگو ما، ما م  ذهنمن  نیا

  دمت باشم. بزرگوار! آن را رها کن با من دوست شو، تا من هم  یا  ستمیتر از خرس نمن کم  دیگو م  ریآن پ
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هم  خداوند م  نیهم  م   نیا  دیگو م  د،ی گو را  بشوم.  دوستت  من  کن  رها  را  خرس    یباالخره    میی گوخرس 

من نگرانت هستم،    لرزد تو م  یمن دلم برا  دیگو م  ریپ  ن یو ا  ؟ی ریگ تو چرا سخت م  ست،یاخالق هم بد نخوش 

اخالق شده عوض شده، بال  خوش   کهن یخرس ما ولو ا  عن یچه؟     عنی.  اوردی خرس بال سرت ب  نیا  ترسم من م 

  سرِ ما خواهد آورد. 

است، تو حواست پرت    شهی ب  یمثل    زندگ  نینکن. ا  خرس زندگ  نیبا چن   »ییشهیاندز    لرزدم تو دل م  «بر

  . به حضور زنده باش دیاعتماد نکن، تو با کشد، تو را م نیا شود م

  از گزاف  دیدلم هرگز نلرز نیا 
  و، نه الف  ینه دعو ن،یحق است ا  نورِ

  ) ٢٠٢٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بِنورِاله شده نْظُری مؤمنم
  آتشده  نیاز زی و هان، بر هان
  ) ٢٠٢٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  همه گفت و به گوشش در نرفت  نیا 
  است زَفْت  یمرد را سدّ بدْگمان

  ) ٢٠٢۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بال سرت خواهد آورد، موالنا    ن یکه ا  نمیب من م  ست، ین  هوده یب   نیو ا  لرزد که من نگران تو هستم، دلم م  دیگو م

  «نور حق است»   نیاست «و نه الف» ا »ی «نه دعو  ستیو دروغ ن ستیادعا ن نی. و ادیگو دارد به ما م 

د  میدان م   ما و  م   رِیکه موالنا  نظر  با نور  دارد منندیب بزرگان  بِنورِاله شده»،    نْظُری«مؤمنم    دیگو . خودش 

  ن یمؤمن هم هستم. حواست باشد «هان و هان» آگاه باش از ا  نم،یب با نور نظر م   نمیب ا ممن با نور خد  دیگو م

  . اشنب قیبا خرس رف ز،یدرد بر یفضا  نیآتشده، از ا

  . دیشخص نشن نیا گفت ول همهنیا

  همه گفت و به گوشش در نرفت  نیا 
  است زَفْت  یمرد را سدّ بدْگمان

  ) ٢٠٢۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  همه ن یا  م،یاست که خرسمان را نگه دار  نی. بدگمان بودن که همۀ حواسمان به اجا ن یانسان در ا  عن ی  «مرد»

ش     عنی  م یاش درست باشد. ما بدگمان هستهمه   کن فکر نم   م، یده گوش نم  ول  م یشنو موالنا را م  حت ینص

  بزرگ.  عن یاست. «زَفت»   انسان سدّ بزرگ ی برا بدگمان  دیگو م  م،یدار

  د یکش یاو برفت و، دست از و دستِ
  د یرش ارِی یی: رفتم، چون نهگفت
  ) ٢٠٢۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : رو، بر من تو غمخواره مباش گفت
  معرفت کمتر تراش  بوالْفُضوال،

  ) ٢٠٢۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  میگفتش من عدوِ تو ن باز
  میدر پ ییآیباشد گر ب لطف

  ) ٢٠٢٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گو اوهی:  بوالُْفضول

  

 شدهت یهدا  ارِی گفت که خُب حاال که    ری. پزهیست   یاز رو   دی دستش را کش   جوان را گرفت، ول  نیدست ا  ریآن پ  پس

که «گفت: رو» برو دنبال کارت!    دیگو فرد م  نیمن رفتم. و ا  ، ستین  د»یکرد، «رش  ت یتو را هدا  شود نم   ، ستین

  . یغصۀ من را بخور  ستیبرو برو، الزم ن 

نکن،    تیاظهار معلومات و معنو  همهن یا  ،کن در کار مردم دخالت م   یخودی! که بگواوهی  یا   عنی  «بوالْفُضوال»

  .ییای اگر دنبالم ب  کن و تو به خودت لطف م ستم یتو ن . دوباره برگشت گفت من دشمنخواهم من نم 

  : خوابستم مرا بذار، روگفت
  را منقاد شو اری: آخر گفت

  ) ٢٠٢٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در پناه عاقل  یبخُسپ  تا
   صاحبدل جوارِ دوست در
  ) ٢٠٢٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  او افتاد مرد از جِدِّ الیخ در
و  دیشد، زود گردان  نیخشمر  

  ) ٢٠٣٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  بردار فرمان  ع،ی : مطمنقاد

  

خواب ذهن بروم. «گفت: خوابستم مرا    به  خواهم خسته هستم م  د،یآ که من خوابم م  دیگومرده م  نیا  پس

   خواب ذهن بروم و خرس را دارم، خرس از من نگهبان  دوباره به   خواهم برو م   دیآ بذار، رو» پس خوابم م

  فرمانبردار. ع،یمط  عنی. «منقاد» یبشو عیعقل را بن که مط  نی. گفت باالخره اکند م

  ، ی موالنا بشو   عیمط   ،یبشو  زندگ  عیو مط  که فضا را باز کن  ریب  ادیباالخره، سرانجام    دیگو دارد به ما م  موالنا

 که ن یافتاد مرد از جِدِّ او» از ا  الی «در خ  نی. بنابراکن  زندگ   دلدر کنار دوست صاحب   ، یبخواب  تا در پناه عاقل

  را برگرداند.  شیشد و رو نیافتاد و خشم  ش به سوخت،  دلش م کرد م  تیجد ریپ نیا

  است  مر قصدِ من آمد، خون نیک
  است  طمع دارد، گدا و تون  ای

  ) ٢٠٣١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نیبد ارانیست با گرو بسته  ای
  ن یهمنش  نیبترسانَد مرا ز که
  ) ٢٠٣٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از خُبثِ سرش  چیه آمدین خود
  اندر خاطرش  ،یگمانِ ن ی

  ) ٢٠٣٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آمده  مشاغل آن زمان به شمار م  نی تر شغل از پست   نی. ا کرده ها را روشن مبوده که آتشدان حمام  کس   . تونندیرا تُون گو   م یقد   یهاآتشداِن حمام :  ُتون

  است. 

  بستن: شرط بستن  گرو

  

گداست در    نینه، ا  ایقاتل من است،    نیجدا کند، ا  ارمیمن را از    خواهد قصد کشتن من را دارد، م  نیا  گفت

اصطالح تون حمام  در، به  رفتند نداشتند م  ییوپاس جاآس   ی هاآدم  م یمفلس است. قد  نیا  خوابد، تونِ حمام م

  هم بود. ف یکث ییدان بود، جاکه آتش ییآن جا دند، یخواب م

نه، با دوستانش    ایاست،     وپاسآدم آس   یگداست و    خواهد م  یزیچ   ی  طمع دارد به من،   ای  نیبنابرا  پس

از بس که من  ببرد. و  را  بترساند و شرط  را  از خرسم جدا کند، من  داشت و مرکزش    ذهنشرط بسته که مرا 

  . دیگو موالنا راست م نیلحظه فکر کند که ا یاجازه نداد  اشده یمرکز همان یِبود و بد  دهیهمان 
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  از خُبثِ سرش  چیه آمدین خود
  اندر خاطرش  ،یگمانِ ن ی

  ) ٢٠٣٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شین ظن ملج  بر خرس بود  
  مر مر خرس را همجنس بود  او

  ) ٢٠٣۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تهمت نهاد  را از س عاقل
  را دانست اهل مهر و داد  خرس 

  ) ٢٠٣۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ا ی : آدیکن  یابی خودتان را ارز  تیدو ب  نی. شما با امیهست یطور ن یاش بر خرس بود، ما هم اهمه   شیظن ن  پس

  کنم،  دارم کار م   شیحاال رو  د ییگو است؟ م  تان ذهنظن شما، اعتمادتان به منحسن  ترِش ی که ب  ست ین  ی طورنیا

  خوب شده.   لیخ  ول

 ش ین  «ظن   ملج  بر خرس بود»، اآلن سؤال م ر مر خرس را همجنس بود؟» پس اکندده یآدم همان  نی: «او م  

  درصد، ستیدرصد، هفتاددرصد از جنس حضور باشد بنبود که شصت   یطورنیا  عن یبود از جنس خرس بود،  

  از جنس خرس بود. ترش ی. ب جسم  یار ی از جنس هش درصدس

داشت     ذهنمن   ت یداشت تهمت نهاد، خاص   س  تی خاص  کهن یلحاظ اهخردمند به موالنا، ب  ی به    نیبنابرا

  دانست. ی را اهل عشق و دادگر اش ذهنو خرسش را من  دیگوغلط م  نیتهمت نهاد، گفت ا

از    دیبا  میکن واقعاً فکر م  ایبر همان خرسمان است؟    مانیظن ن  ایکه آ  می نی بب  میبه خودمان نگاه کن  دیبا  خُب

  . می اش به موالنا گوش بدهو همه  میجدا بشو  خرسمان

  ) تری(ت

موس «گفتن   َلع)ی المهشیاندال ی پرست را که آن خ)، گوساله الس  «تو کجاست؟ و حزم  

حزم تو و فکر درست تو کجاست؟    نیکه ا  دیگو پرست مبه گوساله   که موس   آورد م  یاموالنا قصه   جان یا  در

اصطالح آن ده فرمان  به  نیکوه، هم  ی بود باالرفته   وقت   موس دیدان که م طورن یو هم ؟ ی پرست شدچرا گوساله 

را گرفت   شانیطال دارند، طالها  هانیکه ا  دانست را جمع کرد و م  انیهودی  »ینام «سامر به  یفرد   ی  اورد،یرا ب

  گوساله درست کرد.   یو 
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هم  نیا  و چجور   ذهنمن   نیگوساله  و  بقا  یماست،  با  شده؟  جواهرات  یا یدرست  و  همان   عنیکه،    طالها 

  ان یهودیبه    موس   کهنیا  یبرا  آورد، م  جان یا  دینیب قصه را م  نی. و امیانداخته یکه هنوز ن  ییها شدگت یهوهم

  عود. مو نیبه سرزم  برد گفته بود که از مصر م

  ی ز یچ  طورنی. استیی تای  یموعود» فضا   نیذهن است، «سرزم   نی«مصر» نماد هم   میدان هم که م  طورن یهم

  و قشنگ هم هست.   ست نی د لیتمث هان یا ست،یی ایجغراف  ی جا ی موعود   نیکه سرزم ستین

  د یرا برندار  هان یا  د،یبردار  هان یمبادا طال و جواهر و ا  د، یبرندار   زیچچ یگفته بود با خودتان ه   ان یهودیبه     موس

را برداشتند    شانی. طالهاشود الزم م   هانیا  فهمد چه م   ها گوش نکرده بودند. گفتند خب حاال موسخب آن   ول

  .  واشیو 

را گرفت و گوساله درست کرد و باد   آن طالها را. طالها   د یآوریرفت، گفت که ب  وقت  موس  دانست، م  ی سامر و

  است.  نیمعجزۀ ا  نیخداست، ا نیگفت ا  آورد، گوساله درم یصدا  نیو ا دیچ یپ م نیدر ا

به موسچون   قوم موس  جهیو درنت  برا  دهیگرو  که شُل  را    کردند اگر درست گوش م  کهنیا  یبودند،  طالها 

 ها دگ یهمان   نیا  دیگو م  زند، است که موالنا م   حرف  ن ی ما است. هم   دگیهمان  ی. طالها نمادها داشتند برنم

  . دیخوب و بد نکن  د،یاصطالح قضاوت نکن را به

  مان ذهنما با من   ول  د،یبرندار   زیچچ ی. گفته بود هدیندازیهمه را ب  دارم، را نگه م  نیا  اندازم، را م  نیا  دیینگو 

رنجش از    اندازم، رنجش از پدرم را م   اندازم، رنجش از مادرم را م   خب،  ل یکه خ  م ییگو م  م،یکن م   یابیارز

  جواهر.   ی نی دارم، خب ا را نگه م  نیا اندازم،یب توانم همسرم را نم

از طالها را    ی مقدار   اندازد، را نم  ها بعض   اندازد،  را م  ها بعض   ی طور ن یهم   کند م   ن ی، سنگدوباره سب   بعد

  مالد  م  رهیسرِ آدم را ش   شود، م  دایپ  یسامر   یبا خودش، بالخره    دارد آدم طال برم  وقت.  دارد با خودش برم 

  ات گوش کن. گوساله  یو به صدا وپرست شحاال گوساله  دیگو م  کند، و گوساله درست م

است که   نیهم   ی. برامیپرست و آن را م  میکن گوش م   می دار  مان  ذهنمن   ۀ گوسال  یهاست به صدا هم مدت   ما 

  پرستند.ها مردم گوساله راغب شدند؟ مدت  قدرن یگوساله باالخره چه گفت مردم ا نیکه ا دیگو م

  : دیگوقصه را دارد م  نیا هرحالبه
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  ال یمستِ خ یبا  موس  گفت
  از شقاوت وز ضالل  شیبداند یکا

  ) ٢٠٣۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م ی غمبریگمانت بود در پ صد
  م ی خُلق کر  نیبرهان و، ا  نیچن با

  ) ٢٠٣٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زِ من  یدی هزاران معجزه د صد
  و، ش و ظن   فزود م التیخَ صد

  ) ٢٠٣٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

پرستان که گوساله   ن یاز ا  ی با    قرآن هستند. موس   اتِیمربوط به آ  هان یا  دید  میکه خواه   طور ن ی البته هم  پس

  ده ی همان  ی مستِ فکر، ا  ال،یمستِ خ   ی گفت که ا  د، ینیب که م  ییهااز انسان   لی بود، مثل خ  ذهنمن   الِی مستِ خ 

از    ن یآفربد م  ،شیاند که بد م  کس  یدرد، ا  مستِ  ی مسِت غرور، ا  یا   ،ها مستبا فکرها که با شراب آن 

  . اهگمر  عنیضالل هم  ،بدبخت عن یشَقاوت 

هست  ، هست   شی بداند  و گمراه    بدبخت  از م  ،  بدکردار  هم  صدجور ش کرد   نیآفر هرچه  است.  به    ی بد 

  برهان و اخالقِ خوش داشتم.  همهنیا ام،ی غمبر یپ

  الِ ی نماد کثرت است، خ  جان یجور، صد در امعجزه کردم، اما هزاران  همهنیزِ من»، ا  یدیهزاران معجزه د  «صد

به ما کم کرد.    زندگ  م،ی فضا باز کرد  م،یفضا باز کرد  م، یما هم فضا باز کرد  و  وجود آمد.شَ در تو به پر از  

  . میداشترا نگه  مانذهنباز هم من  لمان، یو تبد ییاز فضاگشا میدیصدجور معجزه د

.  میکن صحبت م  م یبه چه دارکه راجع   م یبه قصه توجه داشته باش  خواهد م  برد، م  ش ی موالنا قصه را پ  م ینیب م

 آن   ن؟ یدر انداختن ا  م یکنو ش م   میالی . چرا مسِت خدیرا نگه ندار  ذهناست که شما من   نیقصه سرِ ا  ۀهم

  .  میاعتماد به خرسمان دار م،یموقع به کم خدا اعتماد ندار

  : دیگو چه م می نیبب

لخداو»  دَكَ فيقا َفاسمانُوا قَوك منَّها همقَونَ ووعرف َلاٍت اآي عست ف وءرِ سغَي نم اءضيب جبِكَ تَْخريج «.ين  

تا بى  «دستت ببر  برو كه مردم  را در گريبان  و قومش  فرعون  نزد  نه نشانه  با  آيد.  بيرون  آسيبى سفيد  هيچ 

  عصيانگرند.» 

  )١٢  ۀی)، آ٢٧سورۀ نمل ( م،ی (قرآن کر
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 دیدان م    از معجزات موس   یو    کند اشاره م  هانیاست، موالنا به ا  اتیاز آ  ی   نیا  دینیب که م   طورن یهم

دلش را،   ی روین تواند هست که آدم م  نینماد ا دی. شادی درخش م  آمد، م  رون یب وقت بانشیبه گر کرد دست م

را هم    نیهم   نشان داده و، ول  یاچون معجزههم   موسکار ببرد.  در عمل به   دیآ را که از مرکزش م  خردِ زندگ 

  .میاده یما د

  شرفت یپ ل یکه خ  دیکن درست کرده. شما اقرار م جانی شما را تا ا زندگ ، خرد زندگ د،یاشما فضا را باز کرده  

با    د یداشت  زهیست  د،یبخواب  دیتوان اآلن م   د،یبخواب  دیتوانست . نم ستین   قبل   آن زندگ  تان زندگ  رید  د،یاکرده 

  . دیکن  شرفتیپ  دیتوانست که قبال نم دیردک  شرفتیپ تانی در امور ماد  د،یمردم، اآلن ندار 

شما    قی از طر  تواندم   که زندگ  دیخودتان ندار   چرا اعتماد به   د؟یده را ادامه نم   نیکه چطور شما ا   دیگو م   خب

چرا متوقف    د،یکار را ادامه بده  نیبشود و ا  یبه فکرتان جار   خرِد زندگ  تواند،خرد م   شهیصحبت کند؟ هم 

خرسمان    م،ی کن  با خرسمان زندگ   میخواه  که منیا  یبس است؟ برا   مییگو م   م،یکن چرا ما متوقف م  د؟یکرد

  شده.  یخرس خوب رید

  یو، وسوسه تنگ آمد الیخ از
  یزدم ام ی غمبریبر پ  طعن

  ) ٢٠٣٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ان یبر آوردم ع ای از در گرد
  ان یاز شَرِ فرعون تیدیره تا
  ) ٢٠۴٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دیچِل سال کاسه و خوان رس زآسمان
  دیدو  از سنگ  یدعاام جو وز

  ) ٢٠۴١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

به فکر   یاز فکر  دنیاز پر  عن یو وسوسه،    الی که از خ  دیگو بودند، نمادگونه. م  همه معجزاتِ موس  هانیا

  .  یخسته شد   ،یشد  تو دچارِ تنگ ر،ید

پ  آن   بعد بر  «طعن  ازن م  موس   »،یغمبر یموقع  م  ها نی. حاال  از شما  موالنا  پ  ای آ  پرسد، را  در    ی غمبر یشما 

کند و شما    ان یشما خودش را ب  قی از طر   زندگ  شود م  د، یبشو  غمبریحضرت رسول پ  ای   خودتان نه مثل موس

  د؟ یبه حضور زنده بشو دیتوان نم دیکن چرا فکر م د، یده کار را ادامه نم نیبه خودتان، ا دیکن اعتماد نم 
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نشان   نیقوم خودش باز کرد. ا  یباز کرد، برا  انیهودیاصطالح  به   یرا برا   ا یراه در  عن ی بر آوردن»    ا یاز در  «گرد

وقت   دهد م نمادگونه،  فضاگشا  که،  ا  د، یکن م   ییشما  از  را    ،  جسم  یار ی هش  عنیسرخ    یا یدر   نیراهتان 

  . دیکن م  دایموانع، مسائل، پ همهن یبا ا ، ذهن یار یهش

  تان یبرا  ا یجلو. پس راه در   دیرو م   د، یکن قدم فضا را باز م بهقدم   ه   د،یدستتان گرفت  یاچراغ قوه   کهن یمثل ا  شما 

که در چهل سالِ    ییهاتمام کم   دیو چهل سال، شا  دی ره و فرعون م رونیب  ذهنی هاو از شرِ من   شود، باز م 

  . دیاز آسمان کم رس د،یآ ما م  یبرا اول زندگ

  ل یما تأو  ی طورن یا  دیبشود. شا  ی را بزن به سنگ تا آب جار  تیبود که گفت عصا  نیا  اش  ی  ،موس  ۀمعجز  و

  ی چشمه از مرکز ما که سنگ است، جار  م، یکن فضا را باز م   کهن یهست که ما هم  نی ما هم ا  ۀمعجز  یکه    می کن

  موالنا.  کند م  انی ب رددا  برحسِب موس جان یاست که ا  همه معجزات زندگ هانی. اشود م

  مربوط است:   جان یاست که هم  یر ید یۀآ یهم  نیا

  انفُسهم   كانُوا  ولَٰن  ظَلَمونَا   وما  ۖ◌ من طَيِباِت ما رزَقْنَاكم    كلُوا  ۖ◌ علَيم الْغَمام وانزلْنَا علَيم الْمن والسلْوٰى    «وظَلَّلْنَا

  يظْلمونَ» 

برايتان من و سلوى فرستاديم: بخوريد از اين چيزهاى پاكيزه كه شما را روزى ابر را سايبانتان گردانيديم و    «و

  كردند.» ايم. و آنان بر ما ستم نكردند، بله بر خود ستم مداده

  )۵٧ اتی)، آ ٢سورۀ بقره( م، ی(قرآن کر

  . میبه خداوند ستم نکرد م،یما به خودمان ستم کرد   عنی

اسٍ مشْربهم  موس لقَومه فَقُلْنَا اضرِب بِعصاكَ الْحجر فَانَفجرت منْه اثْنَتَا عشْرةَ عيًنا قَدْ علم كل انَاسَتسقَ    «واذِ

 «دِينفْسضِ مرا ا فَثوتَع و هِزْقِ الن روا مباشْرُلوا وك  

دوازده    پس    براى قوم خود آب خواست. گفتيم: عصايت را بر آن سنگ بزن.به ياد آريد آنگاه را كه موس  «و

چشمه از آن بشاد. هر گروه آبشخور خود را بدانست. از روزى خدا بخوريد و بياشاميد و در روى زمين به  

  فساد سركش منيد.» 

  ) ۶٠  اتی)، آ ٢سورۀ بقره( م،ی(قرآن کر

  . میزن را بر سنِگ دلمان م  مانی هم عصا ما
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موالنا    جان یرا ا  هانی. اشود نم  یطور دلمان سنگ مانده و آب از آن جار. ما همان میده ما اصال گوش نم  که

  . میقبل به خودمان ستم نکن یۀ. طبق آمی نکن و سرکش می که ما کار را ادامه بده میکه ما دقت کن  آورد م

  : دهد م ادامه

  گرم و سرد  نیو، چند  نیو، صد چند نیا 
  سرد، آن توهم کم نکرد یتو ا از

  ) ٢٠۴٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی از جادو ییزد گوساله  بانگ
  یمن تو یِ که خدا  یکرد سجده

  ) ٢٠۴٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  برد  البی توهمهات را س آن
  بارِدت را خواب برد  رک یز
  ) ٢٠۴۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  !  م؟یاده یند م،یادهید را از زندگ   یاد یمعجزات ز  ما

  گرم و سرد  نیو، چند  نیو، صد چند نیا 
  سرد، آن توهم کم نکرد یتو ا از

  ) ٢٠۴٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

توهمت  آن    ، که از جنسِ درد هست  کس  یسرد، ا   یا  ،یاده یمعجزات را تو از من د نیا  دیگو ظاهراً م  د،یگو م

  کم نشد.  

چرا توهمت کم    ، من تو را نجات دادم، حاال از زبان زندگ   کرد، ها را خوب و بد م که ذهن آن   ییهاچالش   در

  . کند سؤال را م نیدارد هم  ؟ خرس نیچرا هنوز دنبال ا  شود، نم

جادو است چرا؟    نیو ا  دیآ م   شیصدا  زند در سِرت بانگ م  یاگوساله   ی   »،ییاز جادو  ییزد گوساله   «بانگ

  ن ی آن درست است، ا   کنفکر م   ، کن برحسب آن فکر و عمل م  ، نیب م  دگ یهمان   قیاز طر   تو وقت  کهن یا  یبرا

  .ییمن تو یکه خدا  یکرد  میموقع به او تعظ جادو است! بعد آن 

م  درواقع گوساله   دیبو  خواهد  موالنا  ما  هستکه  سرمان    مانذهنمن   یصدا  کهن یا  ی برا  میپرست  در  را 

  .  میشونم  میتسل م، یکن اما به خدا سجده نم م، یکن و به آن سجده م میقبول دار م،یشنو م
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  ی از صدا  کهن یا یچرا؟ برا   م،یکن تیرعا میتوان . اَنصتوا را نم دیآ سرِمان ادامه دارد چرا؟ ما خوشمان م یصدا

  است.  یخوب یصدا نی ا م،یدار اجی احت  م یکن ما فکر م دیآ سرِمان خوشمان م 

سردت به خواب رفت.    رک ی را برد و ز  تیگوساله، فکرها  یِصدا   البِی س  عنیبرد»،    البیتوهمهات را س   «آن

  .دهند ها تو را نجات متوهم  نیو ا یتوهم دار  یکرد فکر م عنی

  به خواب رفت.  ات رک یز  ،رک ی ز یکرد گوساله شست و برد. تو فکر م یرا صدا  هانیا

  واعدْنَا موس اربعين لَيلَةً ثُم اتَّخَذْتُم الْعجل من بعدِه وانتُم ظَالمونَ»  «واذْ

  آن هنگام را كه چهل شب با موس وعده نهاديم و شما كه ستماران بوديد، بعد از او گوساله را پرستيديد.»   «و

  ) ۵١ ۀی)، آ ٢بقره( سورۀ م،ی(قرآن کر

.  م یآن را باور دار   م،یکن م  سرمان زندگ   یبا صدا  کهنیا  ی برا  میپرستوقت است گوساله   لیموقع، خ   ما از آن   بله

  .  میخدا را بشنو یکه صدا  میکن فضا را باز نم 

  بدگمان در حق او؟ ینبود چون
  رو؟  ْزشت یسر چنان ا  ینهاد چون

  ) ٢٠۴۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  او  رِینآمد از تزو التیخ چون
  او؟  رِی گفسادِ سحرِ احمق  وز
  ) ٢٠۴۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سان یخود که باشد ا  ییسامر
  برتَراشد در جهان؟  ییخدا  که
  ) ٢٠۴٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خداوند ما را کم کرده،    زندگ   یها ی بلند  که در پست  د یگو باشد. به ما م  مان مورد توجه   د یبا  هات یب  ن یا  خب

  نجات داده. 

و    م،یبلد  ییفضاگشا  دیشا  م،یخودمان کار کرد  یهم رو   یمقدار  ی ماست که    یداستان برا   نیکردم ا  عرض

! گوسالۀ  م؟ی کن گوساله ش نم  ی. چطور به صدا کنددارد سؤال م   م،ی کن  زندگ  می خواه  دوباره با خرسمان م

  رو در مقابل گوساله؟! زشت  یا کن م  می سرمان. چطور تعظ
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  ؟ ی ا چطور خالص نشده  امد؟ی ن  رونیاو ب  رِ یو تزو  له یتو از ح   االتِ یاو»، چطور فکر و خ   رِ ینآمد از تزو  التی خ  «چون

  ی سحر   و از فسادِ، و از تباه   برد؟ فساد م   ی سوو به  ردی گ ها را مگوساله فقط احمق   یصدا   نیکه ا  ی دی چرا نفهم

  .  ردیگ ها را مکه احمق 

ا  میدان م  میزنرا به چشممان م   یقرمز  نکیع   ی  دیگو ما، م  چطور قرمز است، جهان را قرمز    ن یکه چون 

امینیب م زمان  ی  نی.  تا  ع  جور سحر است  ول  نکی که  با ع   در چشممان است.  را  جه   رنگیب  نکیما  ان 

  . ستین یطور ن یاست، ا رمزجا قهمه  دهد قرمز نشان م نکی ع نیا که صورتجهان به  میدان م م،یادهید

ا  میافت که ما م   هاست  دگیهمان   دنیدراثر د  م یبفهم  میتوان ما م   پس چطور تو    دیگو کننده. مسحرِ تباه  ن یبه 

  !  ستیاست، تو که احمق ن  ریگاحمق سحر  نیا رون؟ یب ی آور درنم ن یعقلت را از ا

فکر و    ش یو با صدا  میکرد  مان ی سان، در جهان خدا بتراشد؟ چطور ما گوساله را خدا  ی که ا  ستیک   یسامر 

  . میشو او م روی جمعاً ما پ  کند، ما را جمع م  یهاکه توهم  کس ی  م؟یکن عمل م 

  د یرا جمع کند، بو  االتی خ  نیکه ا  شود م   دایهم در جهان پ  یسامر   ی   میداشته باش  توهم  االتِی ما خ  هرموقع

  هستم.  االتیخ  نیمن مرجع ا د، یحاال من را بپرست 

  رد؟ یب  تواند نم   ای   ردیما را ب  تواند م  گردد که دنبال احمق م   کس   ی  ای که آ  میبه خودمان نگاه کن  دیما با  پس

  .دیگو را م  نی . دارد هم ردیبتواند ب دینبا

  د یفضا را باز کن  دیتوان درون، که شما م  یدر مقابل خدا  ذهنحرف بزند. من  تواند نم در مقابل موس  یسامر 

  بتواند حرف بزند.  دینبا د،یریب غامی و از او پ

  .شوند پرست مو گوساله  دهند گوساله گوش م نیها هستند که به حرفِ افقط احمق  پس

  ؟ یشد دلیاو  رِی تزو نی در چون
  ؟ یها عاطل شدهمه اشال  وز

  ) ٢٠۴٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را به الف  ییخدا  دیشا م گاو
  صد اختالف؟  چون من  رسول در

  ) ٢٠۴٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو



ۀ          Program #936                                                                ۹۳۶برنامه مشار

  105صفحه: 

  ی از خر یسجده کرد  یگاو شِیپ
  ی سحرِ سامر دِیعقلت ص  گشت

  ) ٢٠۵٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اره ی: بعاطل

  
  ار یها بموقع در حل همۀ اشال   و آن   ؟ی سامر  لۀ یبه ح  یچرا دل داد  ؟ی شد  دل یاو    ریتو در تزو  یچطور 

که    مشالت  م،ی مشالتمان را حل کن  میندار   لیکه ما اصال م  دینیب . میشد   ارهیب  ار،یب   عنی. «عاطل»  یشد

  است. وجود آورده گوساله به  نیا

 م، یکن م  دایما در درونمان پ   ییکه با فضاگشا  ییخدا بشود، اما آن خدا  تواند گوساله به دروغ م  ی موقع    آن

  م یبه خدا زنده بشو  میکن . چطور ما فضا باز نمکنند م  ف ی توص  یجور  ی . همه آن را  میدر آن ما صد اختالف دار

  ! م؟یکن عنوان خدا قبول م و گاو را به  میپرستموقع گوساله  آن

  شد.   یسحر سامر   دی. عقلت صاالغ هست دیگو از بس که م تت،یاز خر یگاو سجده کرد   ی شیپ تو

داشته، گفته    مان ی ا  ها به موسپرست شده، مدت که پس از او رفته گوساله   الی مستِ خ  یبا    را موس  هانیا

  . کند را قبول دارم، دارد صحبت م اتی غمبر یمن پ

هم به ما کم کرده    لیدر درون ما هست و خ  واقع  یبله خدا  می گفت  م،یکرد  ییها فضاگشاهم که مدت   ما

  .میبشو ق یبا خرسمان رف می خواه درست شده، اآلن م مان  زندگ

الْجالل  یدیدزد چشم   ز نورِ ذُ
  ضالل  نی جهل وافر و، ع نْتیا 

  ) ٢٠۵١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  که تو راست  نشی بر آن عقل و، گز شُه
  تو کاِن جهل را کشتن سزاست  چون

  ) ٢٠۵٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بانگ کرد، آخر چه گفت؟  نی زر گاوِ
  همه رغبت شفت  نیرا ا  کاحمقان

  ) ٢٠۵٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تو را   نی: ا نْتیا

  اظهار نفرت و کراهت. یاست برا یاکلمه : شُه
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از نور خداوند    میدیچشممان را دزد  م، یده ادامه نم  م،ی کن . ما فضا را باز نمزند موالنا حرفش را م  رید  نیا  بله

  !  گمراه نیجهل فراوان و ع  نیو شفتا از ا

از    ییاز نورِ خدا، که با فضاگشا  میکن ما فرار م   ا یکه آ  م یکن  یابیو خودمان را ارز  می به خودمان نگاه کن  دیبا

 م یدان خدا م   ی او را صدا  یو صدا   پرستبه گوساله   م یکن م  لیو دوباره م  رد؟ یبا ما تماس ب  خواهد  درونمان م

  است.  گمراه نی! که ع ادی ز تینهایجهل ب  نیشفتا از ا دیگو م  م؟یرو  م  میافت و دنبال او راه م

انتخاب    ییتُف. تُف بر آن عقل و توانا  ،د ی ببخش  عنیهمان «شُه»    نیکه تو راست» ا  نشی بر آن عقل و، گز  «شُه

  «چون تو کانِ جهل را کشتن سزاست». ی ریلحظه. پس سزاست که تو در ذهن بم  نیتو در ا

  همه نیگفت؟! که ا  در سرمان صدا کرد، سرانجام چه   ذهنمن   نیبانگ کرد، ا  ییگاو طال   نیا  کند، سؤال م  و

  بانگ کرد، آخر چه گفت؟»  نی«گاو زر   دهند؟ احمق دارند به حرفش گوش م

گاو،    نیا  ،ذهنمن   نیور آمده. هرچه اشده، از آن گشوده  ی! هرچه آمده از فضا کلمه درست گفته   ی  دیما بو  به

  بوده. بیاش تخرهمه  م،یعمل کرد شیصدا کرده و ما به صدا

  بانگ کرد، آخر چه گفت؟  نی زر گاوِ
  همه رغبت شفت  نیرا ا  کاحمقان

  ) ٢٠۵٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گاو.  نیا یکردند به صدا دای عالقه پ همهن یاحمقان ا که

   از من بس تیا دهیعجبتر د  زآن
  ؟  هر خَس  ردی پذ حق را ک یل

  ) ٢٠۵۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   باطل د؟یرا چه ربا باطالن
   عاطل د؟یرا چه خوش آ عاطالن

  ) ٢٠۵۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جنسِ خود   دیربا هر جنس زآنکه
  رو نَهد؟   نر ک رِیش یِسو  گاو،
  ) ٢٠۵۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  یی لحظه دراثر فضاگشا  نیا   ای   ، از من موس  ش، یو صدا   ذهنمن   عن یگاو و خودِ گاو    ی تر از صداکه عجب   دیگو م

  . یا ذهنهر من   عنی . هر خسردیپذ حق را نم  اما هر خس د،یاده یاز خداوند د

  ؟» باطل   دی. «باطالن را چه رباکند جنس خودش را جذب م  یزیهرچ   د،یگو م  جان یقانون جذب را ا  د،یگو م

که در مرکزشان پر از درد است    . کسانذهن   یها من   یسوبه   شوند؟  م  ده یکش  یزی چه چ   ی سوبه   ذهن  یهامن 

  درد.  یسوبه شوند؟  م  دهیچه کش  یسوبه

عاطالن از چه خوششان    نی. اکنند م   بیفقط تخر  کارند، بادام پوک م  ول  کنندعاطالن، که کار م   ها،اره یب

  . کند جنس خودش را جذب م ، هر جنس  کهن یا یاز عاطالن، از عاطل بودن. برا د؟یآ م

  انسان  ی   یسوبه  ذهنمن  رود، که نم  ریش  یسوجنس خود. گاو به   عن یجنس خَود»   دیربا  هر جنس   «زآنکه

  . خورد م  رد،یگ او را م ریش کهنیا ی. براچسبد نم  رود، مثل موالنا نم

خورده بشود. ما اگر    واشیواش ی بشود،  ما کوچ   ذهنمن   شود به موالنا، موالنا سبب م   م یاگر متعهد بشو  ما

خورده بشود؟    مانذهنمن   میخواه  ما م   . ولخورد ما را م   ذهنمن   واشیواش یشده  گشوده   یفضا   م یفضا باز کن

  . ریاست د نیداستان سر ا

از    شی. بریما خوب شده د  ذهنمن   نیخرس، ا  نیهم  عنیمن    د،ییگو نظر من مبه  کهنیبه ا  میبسنده کرد  ما

  .  میاوریبه آن فشار ن  نیا

مضرِ   اورد، یب  ن ییذره عوض کند، پا   یرا    ش یصدا  ،یگاو سامر   نیکه در سر ما هست، هم  ی گاو  نیاگر ا  پس

  . میکن م  و با او زندگ  میدار واضح نباشد، ما دست از سرش برم

  کجا عشق آورد؟  وسفیبر  گرگ 
  مر از مر تا او را خورد جز
  ) ٢٠۵٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  وارهد، محرم شود  ز گرگ  چون
  شود  آدم سِ کهف، از بن  چون
  ) ٢٠۵٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مر    کند، ما، به حضور ما، رحم نم  تیوسفی به    ذهنکه، من   کند نم  دایمحبت پ  وسفی گرگ که به    دیگو م

  با آن دوست بشود آن را بخورد.   کهنیا
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  . شود م  آدم و مانند سِ اصحاب کهف از بن شود وارهد، محرم م   ما از گرگ ذهنمن   اما

متعهد    م،یباور کن  قتاًیو حق  میها را بشنوحرف   نیاگر ا   ذهنعنوان من ما به   ایما    ذهنکه من   دیبو  خواهد م

ا  میبشو ب  نیکه  از  ما   «د  نی«من و  نم  ر یبرود  خرسمان  صدا  م، یکن   زندگ   میخواه  با  سرمان    یبه  گوسالۀ 

  . میبره میتوان م  صورتن یدرا میکن  سجده می خواه نم اصطالح ذهنبه  یبه خدا م، یگوش بده می خواه نم

  ابوبر از محمد برد بو  چون
  وجه کاِذب  سی : هذا لَگفت

  ) ٢٠۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

رخساره دروغگو    نیگفت: ا  افت،ی  از آن آگاه   عن یبرد،    یپ(ص)  ابوبر به صداقت حضرت محمد  کهن ی«هم 

  .»  ستین

  آورد.  مانیابوبر ا پس

  نبد بوجهل از اصحابِ درد  چون
  صد شَق قَمر، باور نکرد  دید

  ) ٢٠۶٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کش ز بام افتاد طشت  یدردمند
  حق، پنهان نگشت  مینهان کرد  زو

  ) ٢٠۶١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یآنکه او جاهل بد از دردش بع و
  د یبنمودند و، او آن را ند چند
  ) ٢٠۶٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

گفت    ست، ین  ن یدروغ  نیگفت ا  دیاهل درد بود چون آن ارتعاش را از رسول د  زند که ابوبر، مثال م  دیگو م

جور معجزۀ پاره کردنِ قمر    نیداشت، چند  دگیراست است اما ابوجهل چون درد عشق نداشت، درد همان   نیا

  . ردباور نک ول  دید شانیاز حضور را از ا انی ب نیچند  عن ی د،یرا از او د

ر» همان   «شَقم طور که  قَم ه درواقع جدا کردن گذشته از    ست، یکردن ماه، منظور ماه آسمان ن   میدو ن   دیدانبل

و از    کند بعد از فکر است که پاره م  فکر   ذهن را، تسلسل ذهن را.  کند نفر پاره م   یلحظه،    نیاست در ا  ندهیآ

ماه شب چهارده.    عنیما. قمر    یبرا  ماند مثل قمر م   ذهن من  کهنیا  یشق قَمر است برا  نیباال، ا  دیآ وسط م  نیا
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ما     ذهنمن   م یکن ما فکر م  کهن یا  یبرا  خورد  داستان م   نی. و شق قمر به اباستیهم ز   م، یما هم دوستش دار

  .  میپاره کن میخواه و ما نم  باستیز اریاست، بس هاردهماه شب چ

ابوجهل باور نکرد.    ول  دیجور پاره کردن قمر را از حضرت رسول د   نیچند  دیگو است، م   نیمثالش ا  دیگو م   ول

خُب ما    م،ی را دار  مان زندگ  تی فقط درد درست کردن وضع  م،یاست که ما هم اگر درد عشق ندار  نیمنظورش ا

  . میباش  دیبا ند دردم م،یشو متوقف م  ییجا  ی  میرونم  شیپ ر،ید میرو جلو نم

ادامه بدهد به خداوند زنده    دیکه، با  دهیجهان را فهم   نیور خودش از آمدن به اکه منظ  کس  عنی  «دردمند» 

ا   بشود. ول نگه    ال ی بد در اطراف ما، ما را مست خ  یهان ی ور هم قراز آن   م یهست  الی هم ما مست خ  ور نیاز 

  . دارند م

   عن یاشتهار به دردمند بودن دارد،  عن یاز بام افتادن طشت،  ،یکه مشهور است به دردمند  ی دردمند د،یگو م

  دا یباز هم او پ  سر را از او نهان بن   ست، کار است، دنبال زنده شدن به زندگ   نی واقعاً دردمند است، دنبال ا

  .  فهمد ارتعاش م یاز رو کهنیا ی چرا؟ برا  کند، م

  ت ی هزار ب  ، ده هزار بار به او نشان م  داند، جهان را نم  ن یکه جاهل است و منظور آمدنش به ا   آن کس  اما

  . کند توجه نم شود،  متوجه نم  کند، ول  داریخواب را ب  ی تواند م ت یهر ب ،خوان موالنا م

  تا در او دیدل صاف با  نۀیآ
  صورتِ زشت از نکو  واشناس

  ) ٢٠۶٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است، مثل ترازو است بداند که    نه یدلِ صاف که مثل آ نیدلت صاف بشود تا ا  نۀیآ فضا را باز کن   د یبا  دیگو م

دل صاف    نۀیکه در او، فضا باز بشود، آ  د»یدل صاف با  نۀی است. «آ  فکر مالِ زندگ  ن یفکر مالِ ذهن است، ا  نیا

  . میبده ص یبشود تا در آن زشت را از نکو تشخ 

  . رید رود قسمت م  نیآن مردِ ناصح در ا اما
  گفتن آن مردِ ناصح بعد از مبالغۀ پند، مغرورِ خرس را»  «ترک

چه    م ین یحاال بب  کنند  وصل م  ییجا   ی باالخره پندگوها هم    م یمشتاق خرسمان باش   ل یکه ما اگر خ  د ینیب م  پس

  .  دیگو م
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  مسلمان، ترِک ابله کرد و تَفْت  آن
  باز رفت  انیلب الحول گو رِیز

  ) ٢٠۶۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مر خدا را)  ستین  و قدرت  رویو ال قُوةَ ا بِاله (ن  : مخففِ الحول الحول

  

   با او چه نسبت   ست؟یخرس ک   نیکه ا  دیجوان، اول پرس   ن یکرد به ا  حتینص   ر، یآن بزرگوار، آن پ  نیبنابرا  پس

  یِ گفت که از حسود   دی است؟ و آن شخص نفهم  ما واقعاً از جنس زندگ  ذهنمن   ایبود که آ  نیمنظورش ا  ؟ی دار

  . گفت «الحول» م   لبش ه ریز  . پس مسلمان ابله را ترک کرد و زود رفت ولندیبب تواند اوست، نم 

  یی روین  چیه   ستین   عنی  م»،یالْعظ   «عل  ندیگو م اوقات     مخفف «حول و قوَة ا بِاله»، است که گاه  الحول 

  کار ندارد.  هان یو ا با حضرت عل  م»،یالْعظ  خداوند بزرگ در جهان. «عل ی رویاز ن  ریغ

  مخففش هست  نیبنابرا پس

لوح» ه»، نبِال َة اقو قدرت ای روی و ر خدا. موقع «ترس» ا  ستینرا م   نیم هرحال،  به. ندیگو  

  : چون از جِدِّ پندم وز جِدال گفت
  ال یخ  دیزا  م شی دلِ او ب در
  ) ٢٠۶۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بسته شد  حتی ره پند و، نص پس
  شد وستهیاَعرِض عنْهم پ امر
  ) ٢٠۶۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ترش یاو ب شود م ترش یب الشیمن فقط خ   حتیاز نص کردم، ول  حتشیبه جِّد پندم را دادم و نص  ریمن د گفت

عبارت را    نیا  دیبسته شد و با  حتیراه پند و نص  ریمن دشمنش هستم. پس د  کند فکر م  افتد م   ذهنبه من 

  ی رو   گرانزه یاز ست  دیراه پند و ارشاد بسته شده و خداوند به ما امر فرموده است که با ن،ی«بنابرا م،ی ما اجرا کن

  .»  دیگردان

  آمده. جان یاعرِض عنْهم از ا امر

رِضعوَن»،  «فَارنْتَظم منَّها رانْتَظو منْهع  

  از ايشان اعراض كن و منتظر باش، كه آنها نيز در انتظارند.»  «پس،

  )٣٠ ۀی)، آ٣٢سورۀ سجده( م، ی(قرآن کر
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  د یگو و خداوند هم م  دینکن  حتیشما نص  ستین  ریپذحتینص  اگر کس  کهنیبه ا  برد کار مرا به   بیترک   نیا  موالنا

 ر،یبرو د  یرا کرد   حتت یبخورد. نص  واریسرش به د  دی با  ن یا  خواهد، درد م   نیعهدۀ من، ارا بذار به   نیکه ا

درد بشند تا    دیبا  یاعدّه  ی منتظر درد هستند    ؟ها منتظر چه هستنداعراض کن منتظر باش، آن   شانیاز ا

  . ستین  درد بشند دردِ کم کاف دیبفهمند نبا

  درد، پس  دیفزا  م تیدوا  چون
  با طالب بو، برخوان عبس قصه
  ) ٢٠۶٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

قصه را به    یبرو   دیپس با  شود  م  ترش یدوا درد ب  نیاز ا   منته  ده و دوا م   کنم   حت ینص  که وقت  دیگو م

    د،یدان سورۀ «عبس» را بخوان. سورۀ عبس را م نیو برو ا یی«طالب» بو

سبٰى.»   «عرالذِّك هفَتَنْفَع رك   وتَولَّ. انْ جاءه اعم. وما يدْرِيكَ لَعلَّه يزك. او يذَّ

به نزدش آمد. و تو چه دان، شايد كه او پاكيزه شود. يا پند    را ترش كرد و سر برگردانيد. چون آن نابينا   «روى

  گيرد و پند تو سودمندش افتد.»  

  ) ۴تا   ١  اتی)، آ٨٠سورۀ عبس( م،ی(قرآن کر

 کرد  فکر م  ،یاجلسه   یسران عرب قرار داشت در  یسر  یحضرت رسول با  کهنیقصه مربوط است به ا نیا

را    رانشانیرا، ام   شانیرؤسا  نیمردم د  کهن یاگر مسلمان بشوند با توجه به ا  هانیاست ا  که خُب جلسۀ مهم 

  شوند مسلمان م ریهمه د رندیپذ م

کن و فالن، و رسول    ییراهنما  که من را ه   گفت آمد داخل و م   یکور   یجلسه داشتند    شانیا  که در آن حال  و

هم ه  را برم   شیرو بابا تو از خودمان هست  گرداند ،  مایبرو بعداً ب  م یکار مهم دار  جانیحاال ا . که تو برو    دیگو

  عبس را بخوان.  نیا

  ها ن یا ، با «طالب» حرف بزن دیتو با ، کن اشتباه م یحضرت رسول که تو دار  یاست برا هیدرواقع تنب  عبس، 

کور که اآلن طالب است، حواست را بده به   نید. اکه مسلمان بشون  امدندیسران عرب ن   نیا  ستند،یکه طالب ن 

  .دیبو  خواهد م  یطورنی. انیا

ا  نیبنابرا  پس او حرف زد، نَه کس  دیکه آماده هست با   است که کس  ن یحرف    خواهد  م   ستیکه طالب ن    با 

که دردمند است و دنبال کار است، مطلب را    . کسستیدردمند ن  ای سوءاستفاده کند    خواهد  م  ای مسخره کند  

  . به او ارائه کن دیبا
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  ست طالبِ حق آمده اَعم چونکه
  خَست  نهیس  دیفقر، او را نشا بهرِ

  ) ٢٠۶٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بر رشادِ مهتران صی حر تو
  عام از سروران آموزندیب تا
  ) ٢٠۶٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ز ملوک   که قوم یدید احمدا،
  خوش که بوک   گشتند، گشت  مستمع
  ) ٢٠٧٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گردند خَوش  نید ارِی  سان،یرئ نیا 
  سرند و، بر حبش  نهایعرب ا  بر

  ) ٢٠٧١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از بصره و تَبوک  تیص نیا  بذرد
  الْـملُوک  نی د  آنکه اَلّناس عل ز

  ) ٢٠٧٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ، ی کور   ی   دیگو کور. م  عنی  » «أعم  دیگو که عرض کردم خدمتتان. م   نیکه هم   دیگو  ساده است م  رید  هانیا

او را    نۀ یس   دیدارد، تو نبا  اجی رسول احت   ی به حضور زنده بشود و به کم تو ا  خواهد  طالب خدا آمده م   یینایناب

  . کن زخم

مردم    نی. خُب اآموزند عام مردم از سروران م  ،کن علّت که فکر م  نیبر ارشاد رؤسا که به ا  یشد  صی و تو حر 

  . خورد به درد نم  نیآن د اموزندی از سرورانشان هم ب د یتقل یاگر از رو 

  کنند از رؤسا دارند به تو گوش م قوم یکه  یدیرسول! د یا عنیز ملوک»، احمدا  که قوم یدید «احمدا،

  ۀ یها هستند و بقعرب   ی رؤسا  هان یا  کهن یا  یتو بشوند و برا  نید  ار ی   سانیرئ   نیکه ا  د یکه شا  یتو خوش شد 

  از بصره و تَبوک بذرد.   نتید نیمردم. و آوازۀ ا

تو    که آشنا هست   است که از حدود و صغور آن نواح  نی. مفهومش امیبذر  اتشیبصره و تبوک، از جزئ  حاال

  است.فکر باطل بوده  نیا کنند، هم پخش م هانیخُب پخش بشود ا  جان یا خواست  م
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برا  تیص  نیا  «بذرد تَبوک»،  و  بصره  عل  کهن یا  یاز   اَلنّاس»  یدبرا  ن د  کهنیا  یالْـمُلوک»  به   نیمردم 

  د ی آن تقل  ست،ین  نید  رید  نیالبته آن د  روند پادشاهانشان م  نیکه به د  مردم  . ولروند پادشاهانشان م 

  است.

  یمهتد  رِیسبب تو از ضر نیز
  یو تَنگ آمد یدیبردان رو
  ) ٢٠٧٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یکه ا دیگو . پس دارد به ما میو به تنگ آمد  رخ برتافت  طلبت یهدا ینایسبب بود که تو از آن ناب نیهم به

  بو که طالب است. مطالب را به کس

  مناخ  نیفرصت، کم افتد ا  نی در که
  و، وقتِ تو فراخ  ارانیز  تو
  ) ٢٠٧۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

برو چند ساعت   جمع بشوند، تو دوست ما هست  جا یرؤسا    سی که رئ  افتد فرصت، کم م  جورن یکه ا  دیگو م

کالم حق    دنیرا به شن  شیکه بتوان سران متکبر قر  دیآ   م  شیفرصت، کم پ  نی«ا  :می هم نوشت  جان ی. و اایب  رید

  . ای.» برو بعداً بیدار زین  یادی و فرصت ز ما هست  ارانی تو از  فرا خواند، ول

  در وقتِ تنگ  میگرد م مزدحم
  نَه اْز خشم و جنگ کنم م حتینص نیا 

  ) ٢٠٧۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ر یضر ی نینزدِ خدا ا  احمدا،
  ر یو، صد وز  صرستیاز صد قَ بهتر

  ) ٢٠٧۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مزاحم  نجای کننده، در ا  : ازدحام کننده و انبوهمزدحم

  : نابينا، كور ر یضر 

  از پادشاهان روم   یا: لقب سلسله صر یقَ

  

  ن یدر ا  ده م  تیپاراز  ه  ،ی شو بزرگان، مزاحم م  نی مزاحم. اآلن که من جلسه دارم با ا  نیهم  عنی  «مزدحم»

  عنی.  ستمین  واقعاً عصبان  کنم، م  حتینص   میگو م  دوست  یرا از رو  نیهم که وقت ندارند، ا  هان یوقت کوتاه، ا

  . دیگوم  نایحضرت رسول به آن ناب
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 صر ی کور بهتر از صد ق  ایو    نای ناب  ی  نیخدا ا  شیرسول! پ  یاحمد! ا   یا  عنی  ر»یضر  ی  نی«احمدا، نزدِ خدا ا  و

  است.  ریاست، صد شاه و صد وز ریو صد وز

  آر یب نی اَلنّاس معادِن، ه ادِی
  باشد فزون از صد هزار  معدن

  ) ٢٠٧٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : میعبارت را که قبال هم خواند همان 

  ارزش دارد.»  ر یاز صد هزار کانِ د شیکان، ب یها هستند.  همانند کان  انیآور که آدم ادی کالم را به  نی«ا

حضور برسد و دنبال کار    به  خواهد که دردمند است و م  نایناب  نیا  معدن هستند، ول  انیاست که آدم  درست

است که فعال از   بهتر از هزاران معدن ناستی که ناب معدن ی  کهنیا یاست، برا ری است، بهتر از صد شاه و وز

  هم از جنس طال بشود.  خواهد جنس مفرق است و نم 

  است:  ثیحد

م  «النَّاسهاريخ ةلياهالج م فهاريادُِن َتِجدُونَ، خعوا.»  مَذا فَقُها مالساال ف  

آنان در اسالم است به شرط آنکه   دۀیبرگز  ت،یآنان به دوران جاهل   دۀیاند، برگزها و معادنهمچون کان   «مردم

  باشند.»   به معارف اسالم یدانا

  ) ثی(حد

آنان به دورانِ    دۀ یبرگزگنج حضورند. «  ن یاند، مردم معدن هماند»، مردم معدن ها و معادنهمچون کان   «مردم

اند» «مردم معدن   نیهم  نیباشند.» ا   به معارف اسالم  ی آنان در اسالم است به شرط آنکه دانا  دۀیبرگز  ت،یجاهل 

  را موالنا گرفته. 

  ن ید  هات ی«رع   کند که فکر م   یرا در مقابل آن    نی. احضور هستند   یکه مردم معدن طال   د یبو  خواهد م

  اند» درست است. «مردم معادن  کهن یا ست،یکه آن درست ن دیبو خواهد .» مرندیپذ شاهان را م 

  متَنس  قی لعل و، عق معدنِ
  از صد هزاران کانِ مس  بهترست

  ) ٢٠٧٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ده ی : مستور و پوشمتَنس
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دارد، بهتر از صدهزار معدن مس است که   نا یناب  نیکه ا  شدهده یپوش   قیمعدن لعل و عق   د،یگو را دارد م   ن یهم

  اند، چون درد ندارند.پادشاهان معدن هم باشند معدن مس  نیا

  ندارد مال سود  نجایا  احمدا،
  پر ز عشق و درد و دود  دیبا  نهیس

  ) ٢٠٧٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  پر از عشق و درد و دود باشد.  د یبا نهی کارِ درِد عشق، مال سود ندارد، س نیکامال مشخص است. در ا  که

موي»  «.يملبِقَلْبٍ س هال َتا نم نُونَ. اب و الم نْفَعي   
  رسته از شرک به نزد خدا بيايد.»   دهد و نه فرزندان. مر آن كس كه با قلبىكه نه مال سود م  «روزى

  ) ٨٩و  ٨٨ اتی)، آ٢۶سورۀ شعراء( م، ی(قرآن کر

  خورد،  درد نمبه   دگیهمان  چ یاست که ه   ی الحظه لحظه  نیسود ندارد. ا  دگ یمال سود ندارد همان   جا نیا  پس

  . دیاینزد خدا ب به  ییبا فضاگشا دگیکه رسته از همان  مر آن دل

  روشندل آمد، در مبند َاعم
  او را دِه که حق اوست پند  پند،
  ) ٢٠٨٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دو سه ابله تو را منْکر شدند  گر
  کاِن قند؟  چو هست  یگرد ک  تلخ

  ) ٢٠٨١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دو سه ابله تو را تهمت نهد  گر
  دهدم تو گواه یبرا  حق

  ) ٢٠٨٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رؤسا، در را نبند.   سیرئ نی خاطر اآمد به  شتیدل اگر پروشن  ی نایناب ی دیگو م

که درد دارد، درد عشق دارد. اگر دو، سه اَبله منکر تو شدند تو تلخ نباش،    ست«پند، او را دِه»، پند حق کس 

. اگر دو، سه اَبله به تو تهمت بزنند، من که  هست یکان شاد  ، کانِ قند هست   کنم  ییتو فضاگشا  کهنیا  یبرا

  .دهم م  خدا هستم به تو گواه 

  : از اقرارِ عالَم فارغمگفت
  حق باشد گواه، او را چه غم؟ آنکه

  ) ٢٠٨٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  است  یخور یدی را ز خورش خُفاش  گر
  ست ین دیآمد که آن خورش لیدل آن

  ) ٢٠٨۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ل ی خُفّاشان باشد دل نفرتِ
  ل یتابانِ جل دِیمنَم خورش که
  ) ٢٠٨۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ما. شما از اقرار و    یبرا  ستییهاحت ینص   نیکه «از اقراِر عالَم فارغم»، و ا  دیفرما از زبان رسول موالنا م  پس

   غم  چیو حق، خداوند شاهد شماست، پس ه دیکن م یی چون فضاگشا د،یباش دیفارغ با رید یهاانسان  دییتأ

  . دیندار

   ذهن من    یاگر     عنیش کرد.    د یدر آن خورش  د یبا  صورتن یغذا بخورد، درا  یدیاز خورش   اگر خفاش   دیگو م

   باشد مر فضا باز کند. ول! مر عوض شده  پرستدواقعًا م   پرستد را م   یانسان معنو  یپر از درد، واقعاً  

  کسآن   ستین  یپس آن انسان معنو   پرستد، را م  کس  یخرس را نگه داشته براساسِ خرسش    اشذهنمن 

  .ردیگ که مورد پرستش قرار م

  د یبا  دیاز خورش  االصولخفاش عل  دیدان م د،یاز خورش  است»، اگر خفاش  یخور یدیرا ز خورش   خُفاش  «گر

  .ستین  دیپس آن خورش ست،یخوب دی به چه خورشبه  دیگو آمده م فرار کند، اگر خفاش 

مسخره    ذهن  یهااگر من    عنی.  ست واقع   دیخورش   د،ی است که خورش  نیبر ا  لیدل  د ینفرت خفاش از خورش   ول

  شخص است.   بودنِ آن یانسان بودن و معنو  نیبر هم لیها دلرا، اصال مسخره کردنِ آن انسان  یکنند 

  را جعل راغب شود  یگالب  گر
  کند م  یناگالب لیدل آن

  ) ٢٠٨۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مح  دارِی خر یشود قلب گر
  نقص و ش  دیدرآ  اش مح در

  ) ٢٠٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را بدان  نیشب خواهد، نه روز، ا  دزد،
شب نم م،یدر جهان روزم که تاب  
  ) ٢٠٨٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .برد نامطبوع لذّت م  یسوس که از بو  ه یشب   وان یگردانک، ح   نی: سرگ جعل
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مدفوع    یگردانک هست که معموال از بو   ن یسرگ  نیگالب، جعل هم  دیگو م   جانیمثال، در ا  یعطر   یاگر    دیگو م

  ی از بو   ،یگالب  ی دارد، از     ذهنمن   دیآ درد خوشش م  ی بو  ای مدفوع    ی که از بو    هرکس    عنی.  دیآ خوشش م 

  وگرنه جعل گالب دوست ندارد.  ستیگفت که آن گالب، گالب ن  دیبا صورتنی درا د،یایخوشش ب   ، خوش

مند به شب  است. و دزد هم عالقه   یآن محِ تقلب  ست،ی دنبال مح باشد، پس آن مح ن  یسۀ تقلب  ی  اگر

  . ستیمند به روز باشد، آن روز هم روز نعالقه  یاگر دزد نیاست نه روز. پس بنابرا

  د، یآ او را دوست ندارند خوششان نم   ذهن  یهاو اگر من   کند م   شرفتیکه واقعًا پ   است که هرکس   نیا  منظورش

به چقدر  بهبه   ندیگو م   ذهن  یهامن   میشو م  ی اگر ما معنو  . ول رود را م  راه درست   نیکه ا  شود م  لیدل  نیا

  . دیرا به ما بو هان یا خواهد . م میکن م  هنوز با خرسمان زندگ  میخوب! پس ما دار

  . میتاب در جهان م میباش  اگر روز واقع   م، یروز هست  می ستیشب ن  ما

  رواری فاروقم و، غَلْب فارِقم،
  گذار  ابدی که از من که نم تا

  ) ٢٠٨٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کنم من از سپوس  دا یرا پ آرد
  نُقوش است، آن نفوس  نیک مینما  تا

  ) ٢٠٩٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در جهان میخدا  زانِیچو م من
  هر سب را از گران مینما وا 

  ) ٢٠٩١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حق و باطل  ان ی: فرق گذارنده مفارِق 

  فرق گذارنده  ار ی: بسفاروق 

  

هستم از    لیو فاروق هم هستم. مثل غرب فهمم ها را مام. هم فرقگذارندهفرق   ار یام هم بسهم فرق گذارنده   پس

  کنم،  . من آرد را از سپوس جدا مکنم من توجه نم  شود از من رد نم   ذهنمن   یزهایچ   عنی  شود، من که رد نم

  .دهم م  صیتشخ    من حضور را از جنس ذهن
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نقش را    میتوان م   م یفضا را باز کن  م،یو عالقه نداشته باش  مینکن    که اگر ما با خرسمان زندگ  دهد نشان م   نیا

خدا   یحضور. همۀ ما ترازو  عنی  جان ی. نفوس در امیبده  صی نقوش را از نفوس تشخ   میبده  صی از حضور تشخ 

  .می بده صی هر سب را از گران تشخ  میبتوان  دیو با میهست

  یی را داند خدا گوساله گاو
  یی و، در خور کاله یداری خر خَر

  ) ٢٠٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ی مقدار یب  ی او همان کاال  قی نادان و گول است که ال  یدار یداند. گوساله، خر   : «گوساله، گاو را خدا مدیگو م

  .» خرد است که آن را م

  ی است و درخورِ خودش سزا  یبد  زیچ   دارِیخر است خر  دارِیخر  داند، گاو را خدا م  دیگو گوساله، م   ی  پس

  . خرد خودش کاال م 

  م خَردنه گاوم، تا که گوساله  من
  از من چرد ینه خارم، که اشتر  من

  ) ٢٠٩٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گمان دارد که با من جور کرد او
  من روفت گرد  نۀییاز آ بله

  ) ٢٠٩۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

دارد به    ذهنکه من    من را بچرد و آن کس  یمن نه گاوم که گوساله من را بخرد، نه خارم که شتر   دیگو م  پس

من   یبر رو   کنم، نم  در کند چون من با خرسم زندگبه  من را از راه   تواند که م   کند فکر م  شود م یمن نزد

  کنم.   زتریتم امنه ییآ یکه گردم را از رو  کند به من کم م یجور  ی ذهنبله هر من  گذارد، اثر نم

  م ی مانده که آن هم از داستان خرس بعداً خواه   ییزهایچ   خُرده ی.  میبسنده کن   جان یبه هم  دیاجازه بده  خُب

  خواند.  

  �🔹🔹�بخش چهارم   انيپا  �🔹🔹�


