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  2صفحه: 

  )۵٩٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

  مانَداگر چرخ وجودِ من ازین گردش فرو
  بردانَد مرا آنکس که گردون را برداَند

  
  اگر این لشرِ ما را ز چشم بد شست اُفتَد

  آیدبه امرِ شاه لشرها از آن باال فرو
  

  اگر باِد زمستان کنَد باغ مرا ویران
  انصاف بِستانَدبهارِ شهریاِر من ز دی 

  
  شمارِ برگ اگر باشد ی فرعونِ جباری

  کفِ موس یای را به جایِ خویش ِبنشاَند
  

  مترسان دل، مترسان دل، ز سختیهایِ این منزل
  که آبِ چشمۀ حیوان بتا هرگز َنمیرانَد

  
 منا خَفایاکجَاخْرو مناکیار  مناکیار  

  َفایانا و ایاکم فَانْ َلم تَْنَتهوا عْنها 
  

  وانْ ُطْفتُم حوالینا واَنُْتم ُنور عینانا
 میاکاَح شینَّ اْلعنّا فَاوا مساَتیَفال تَس  

  
  هابازیها، برای عشقبسته تازیشسته

  بویم، هرچه من گویم، شه دارم که ِبستانَد
  

یابم، سخن را از کجا یابم؟چو من خود را نم  
  ان شمع که داد این را، همو شمعم بیرانَدهم
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  3صفحه: 

  کنم:از دیوان شمس موالنا شروع م ۵٩٢حضور امروز را با غزل شمارۀ پرس برنامه گنجبا سالم و احوال

  

  مانَداگر چرخ وجودِ من ازین گردش فرو
  بردانَد مرا آنکس که گردون را برداَند

  )۵٩٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

وسیلۀ خودِ زندگ باید بردد. برای این کار باید مرکزش عدم باشد، یعن همان مرکزی رخ وجود انسان بهپس چ

  این جهان بوده است. که قبل از آمدن به

چرخ وجودِ من یعن چرخ همه چیزِ من: مرکزم، فضای درونم، چهار بعدِ من یعن بدن من، فکرهای من، هیجانات 

که چرخ وجودِ ما کند به ایناست و غیرمستقیم اشاره م ی جانِ من که جانِ زندۀ زندگ من، جان تن من، آن

  مانده است. در درون هم در بیرون از گردشِ درست فرو هم

است، خدا است. پس اشاره  کس خوِد زندگآن اگر چرخ وجوِد من ازین گردش فرو مانَد، بردانَد مرا آنکس،

با کند به وضعیت م که برای انسان در این جهان پیش آمده است و آن وضعیت مثل همیشه همانیدگ موقت

لحاظ در درون چه در بیرون، چه به کند به این موضوع که من، یعن انسان، چهاست و اشاره م های ذهنفرم

یزی که در این جهانِ وجود تفاوت با موجودات دیر ندارم. پس گردون یعن کائنات، هرچاتصال به زندگ، هیچ 

شناسیم جمادات هست، نباتات هست، حیوانات هست، هایی که مهست، چه ما بشناسیم چه نشناسیم. و از آن

  شناسیم. ایم و ممان دیدهرا با چشم ذهنها این انسان هست،

جوری فرو مانده است، ، چهطوری که باید بردداما با توجه به این حقیقت که چرخ وجود ما از گردشِ درست، آن

م گیریم و آن این تصاویر هستند باز هم از این تصاویری که خدمتتان ارائه کردم کم  

  

  

  (دایره عدم اولیه) ٠شل شماره
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  4صفحه: 

  

  ها)(دایره همانیدگ ١شل شماره

  

  (دایره عدم) ٢شل شماره

و چهار تا خاصیت  (دایره عدم اولیه)] ٠شماره [شلعرض کردم قبل از ورود به این جهان ما مرکزِ خال داشتیم 

عقل، حس امنیت، هدایت و قدرت را از مرکز عدم ما  چرخید.گرفتیم و چرخمان مکه وارد این جهان همینام

طور به و ها)](دایره همانیدگ ١[شل شمارهشدیم،  با این چیزهایی که در درون این دایره نوشته شده است 

هویت شدن یا همانیدن هویت شدیم و همدهد و برای ما مهم است، همه فکر ما به ما نشان مکل هرچیزی ک

چیزی که ذهن م به ی یعنبه فکر ما م تواند دربیاید، حس هویت، حس وجود، تزریق تواند تصور کند، یعن

آید با چیزهایی که به فکر ما م دگشود مرکزِ ما. پس مرکز ما با همانیموجبِ این فرآیند، همان چیز مکنیم و به

و مهم هستند عوض مر عدم نیست، مرکز جدید پیدا مکنیم.شود، مرکز ما دی  

گیریم. بنابراین ما اآلن مها آن گفتیم هرچیزی که در مرکز ما باشد ما عقل، حس امنیت، هدایت و قدرت را از

طور کل جامعه مخصوصاً م. چیزی برای ما مهم است که بهبینیهستند مبرحسب این چیزهایی که برای ما مهم 

که برای بقاِی ما الزم است، مثل کنند که مهم است. مهم یعن اینجا پدر و مادرمان تعریف مخانواده و در آن

که محض اینشود و بهحقیقتاً ما ی چیزهایی را الزم داریم و این کار سبب بقا م پول، مثل پوشاک، مثل غذا و

با این چیزها ما همانیده مشویم و ماین چیز به آن چیز سریع م یعن ریم، آید مرکزمان و از فکر این همانیدگپ

ایجاد م تصویر ذهن همان منی شود، این تصویر ذهن است و برای اولین بار ما با این تصویر ذهن ذهن

آشنا مصورت فکر به ما رِ گذشتن از فکرهای این چیزهای مهم که بهدر اث  کنیم آن هستیم. پسشویم و فکر م
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  5صفحه: 

چرخیم، ی مها آن کنیم، حولِ محوربینیم و فکر ممها آن و برحسب ارائه شده است و مرکز ما هستند،

ایجاد م شود که آن منتصویر ذهنذهن ل باال است و علل شمارهاالصول این ش(دایره عدم اولیه)] ٠[ش 

اگر قرار باشد ما درست بچرخیم، گردشِ خوب بنیم، در این جهان درست زندگ کنیم، باید  دهد کهان منش

کنیم فکر م کنیم ووقت  از خرد یا عقل چیزها استفاده ماما  مرکز ما عدم بشود و از خرد زندگ استفاده کنیم.

کنیم که اسمش عقل جزوی است  عقل دیری پیدا می ها)](دایره همانیدگ ١[شل شمارهم ذهن هستیمن

  ذهن. یا جزئ است یعن عقل من

کند ول عقل ناقص است و به درِد زندگ ها، چیزها را نصیب ما محال که بعض موقعذهن در عینعقل من

سالنم ،افتد و در ابتدای زندگندارد تا ده دوازده سال الاش ،اگر این عقل و دیدن های اول زندگ ول ،

برحسب همانیدگعوارض م اش درد است. دردهایی مثل شود که نمونهها ادامه پیدا کند، انسان دچارِ خیل

رضا به حسِ نقص وآید وحسادت که از مقایسه م ران که سبب رنجش عدمو توقع، انتظار داشتن از دی طور کل

مشود، کینه مم ها این د،شوشود، دشمنها این شوند و متأسفانه باتولید مشویم. پس هم ما همانیده م

بنابراین مبینید که اگر دیدن برحسب همانیدگبا ها را ادامه بدهیم، ما فلج م شویم. این کار نکردِن زندگ

رسند، دردهای که م بینیم به حوال بیست سالها موسیلۀ همۀ شما تجربه شده است و انساناین دید، به

  است حت بدنشان را خراب کند. توانند آن دردها را حل کنند و آن دردها ممناند که نمزیادی ایجاد کرده

طور جاِن جسم ما که همین را ما اآلن ما و فکر ما و هیجانات ما و همین بنابراین چهار بعد ما یعن این جسم

عد با تجربه مکنیم، آن چهار باین عقل کار نمکند، درست کار نمخراب م شود، فکرهای کند. بدِن ما مثال

ما غیرخالق مپرستیم. شود، فکرهای پوسیده را ما م  

از عارفان، از جمله ادیان به ما درضمن هرچیزی هم که در مرکز ما باشد در واقع همان را م پرستیم و خیل

کنیم که خداپرست و بت نپرستیدن ها فکر ماپرست کنید. خیل از ما انسانپرست نکنید و خداند که بتگفته

یعن عدم ها این یعن باورهای خوب داشتن، مثال اعتقاد به خدا داشتن، اعتقاد به برخ عبادات داشتن،

را عوض کنیم، طوری نیست. اگر قرار باشد که ما خداپرست باشیم، باید مرکزمان که هیچ اینپرست، در حالبت

  . (دایره عدم)] ٢[شل شمارهدوباره عدم کنیم 

تا خاصیت دارد ی  دانیم که خداوند دوکند و ما مکه جنسیت خداوند و ما را تعیین م فقط عدم هست

نهایت کنند. در اصل ما هم بیتا خاصیت جنسِ ما را هم تعیین م نهایت است ی دیر ابدیت و این دوبی

[شل  که مرکزِ جسم یا همانیده داشتنم هم ابدیت. ابدیت یعن زندۀ جاوید و این توقف در ذهن یعن اینهستی

سال باشد. بنابراین مثال ادیان  ، بسیار موقت باید باشد یعن باید تا ده دوازدهها)](دایره همانیدگ ١شماره
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  6صفحه: 

استفاده کردیم کنند یا عارفان، از این اصطالح تسلیم را پیشنهاد م ل شمارهتسلیم خیل(دایره عدم)] ٢[ش .

و بد کردن که ما را دوباره از  رفتن به ذهن یعن خوب تسلیم یعن پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و

جنس عدم مکند، درضمن مرکز ما هرچیزی باشد ما از جنس آن هستیم. در کند، مرکز ما را از جنس عدم م

صورت فکر، ما هایی بهکه مرکز ما از جنس جسم است  جسم ها)](دایره همانیدگ ١ل شماره[شاین شل 

که اتفاق این لحظه را محض اینبین هستیم. ول بهشناس هستیم فقط جسمهشیاری جسم داریم و جسم

رفتن به ذهن، بالفاصله  مرکز ما عدم م ل شمارهپذیریم بدون قیدوشرط یعنعدم)] (دایره ٢[ش شود م

شویم که قبل از م (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شمارهای دوباره، بنابراین از جنس همان عدم یا هشیاری اولیه

است، هرکس باید برای خودش  ی کار فردی گیرد وکار هشیارانه صورت م آمدن به این جهان  بودیم و این

  بند. 

[شل ان با این چیزهایی که داخل دایره نوشته شده است همانیده شدید اید به این جهبنابراین شما که آمده

وسیلۀ قضا تعیین و عقل جزوی پیدا کردید، با پذیرش اتفاق این لحظه که اتفاقاً به ها)](دایره همانیدگ ١شماره

بهم شود یعنوسیلۀ خدا تعیین متعیین م شود، زندگل شماکنید شود، فضا باز مو (دایره عدم)] ٢ره[ش 

محض اینکنید. بهدوباره مرکزتان را عدم مکه مرکزتان عدم مشود همانیدگل داده مشوند به اطراف و ها ه

(دایره  ٠[شل شمارهدیدید م رنگکه ابتدا با عینک بیبینید. درست مثل ایننمها آن وسیلۀشما دیر به

، اآلن با تسلیم ها)](دایره همانیدگ ١[شل شمارهای رنگ به چشمتان زدید هبعد آمدید عینک عدم اولیه)]

را برم ل شماره رنگبا نور بی عینک دارید  ودوباره عینک رنگ(دایره عدم)] ٢[ش زنید و به چشمتان م

هشیاری شما است، نه چشمدرست م شما است، چشم زندگ شما بینید. این چشم، چشم ما دو تا چشم  ،حس

های صورت هشیاری و جنس زندگ چشمبهاما  های حس ما است، همان پنج حس که داریم،داریم ی این چشم

ز است و آن دارای عقل است، تشخيص است، یعن دهنده است، ممي  دیری هم داریم که آن هم تشخیص

قدر مركز عدم را باید آن شویم.ا از جنس او مشود مکه مرکزمان عدم ماین محضخداوند دارای عقل است. به

را بیندازیم. ها این هایمان را بشناسیم ونگه داریم که ما همانیدگ  

اشاره  ها)](دایره همانیدگ ١[شل شمارهبه این شل » اگر چرخ وجود من از این گردش فرو ماند«پس بنابراین 

رداند مرا آن کسب«کند. م«رداند مرا آندارد ،کس، ب به هم به ،دوتا معن گردش درآوردن است، هم  معن

کند، منتها اين تبدیل شرایط دارد و آن اين معن تبدیل است، من و آن کس، یعن خداوند، دوباره تبدیل م به

نید. است که شما هشیارانه با زندگ هماری کنید و فضا را در اطراف اتّفاق این لحظه باز کنید و مقاومت نک

شما از طریق این همانیدگ چون اآلن خواهیم دید که وقتها مپیدا م کنید. هشیاری بینید، هشیاری جسم
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که نشان م منجسم شدهدهد ما ی ذهنایم در زمان کار مدر گذشته و آینده کار م کند، در زمان کند یعن

ا  کند.مجازی کار مل شمارهاین مرکز عدم ام(دایره عدم)] ٢[ش است در زمان این لحظه کار  که خود زندگ

ه این لحظه هست و برای اینمکند، این لحظه زمان نیست بلدهد، در این که زمان تغییرات جسم را نشان م

(دایره  ٢[شل شمارهشود ما جسم هستیم. وقت مرکزمان عدم م ها)](دایره همانیدگ ١[شل شمارهحالت 

  ر جسم نیستیم و دید جسم هم نداریم پسدی عدم)]

  مانَداگر چرخ وجودِ من ازین گردش فرو
  بردانَد مرا آنکس که گردون را برداَند

  )۵٩٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

مرا تبدیل مکند و مگرداند، من را اداره مکند، همان کس ارکه تمام کائنات را اداره می کند، و اگر من هم

است،  ذهنرا ادامه بدهم با زندگ و مقاومت و قضاوت نکنم، که اآلن خواهیم دید دوتا خاصیت اصل من

مگوید: کسدش و هدايتش و قدرتش و حسکه کائنات را اداره مرامنیتش که من نترسم، من را دوباره کند با خ

ل شمارهبه این حالت و کند تبدیل مه)](دایره عدم اولی ٠[ش درمهمه همانیدگ ها را از درون من آورد. یعن

برمَلدارد دوباره مركزمان ابد عدم مدفعه هشیارانه این شود، ایناشود. طور م  

شویم، همانیده ، وقت وارد این جهان م(دایره عدم اولیه)] ٠[شل شمارهپس قبال هشیارانه نبود در این حالت 

ل شمشویم م١اره[ش دایره همانیدگ)[(منها ،درست م ذهنل شمارهکنیم کنیم، فضا را باز مش]دایره  ٢)

 ٠[شل شمارهشویم شود، دوباره تبدیل به زندگ مشود، پژمرده میواش كمرنگ مذهن یواش، منعدم)]

همانیده باشیم، تمام دردها، باورها،  نکه ما با آ ماندچیز در مرکز ما يا درون ما نمو هیچ (دایره عدم اولیه)]

مانند مقام و مقامات یا نقشدانم آن نقشچه م ما یا هرچههای فیزی ما يا سیاس که اقتصادی  های اجتماع

  ریزند. همه فرو مها این ما يا حتّ علم ما

ل شمارهجا با آن همانیده بشویم توانستيم در اینهرچیزی که ما مد ١[ش)درست و من ها)]ایره همانیدگ ذهن

  .(دایره عدم اولیه)] ٠[شل شمارهشویم ریزند و ما تبدیل مهمه فرو مها آن کنیم،

دانید در طور که مکند، و همانکند، هم اداره مکند، هم تبدیل میعن من را تبدیل م» برداند مرا آن کس«

ترسیم که مركزمان پر از همانیدگ است، ما ترس داریم و م ها)]گ(دایره همانید ١[شل شمارهحالت  این

دهد که نترس! نترس! و دیدمان را عوض بشویم، از بین بریم، اتّفاق بدی بیفتد، ضرر ببینیم، موالنا توضیح م

، لهای این منز، مترسان دل ز سختمترسان دلگوید که ها صحبت شده است، مبه سختدر این غزل راجع

یم و در ذهن اذهن ساختهایم، منکه ما اآلن آمده ها)](دایره همانیدگ ١[شل شمارهاین منزل یعن همین منزل 

م ل شمارهکنیم و باید تبدیل بشویم به این حالت زندگذریم، (دایره عدم اولیه)] ٠[شاز این منزل باید ب .
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[شل در این حالت  ترسیم.که ما ماین دن سخت است برایاین منزلِ ذهن است، باید رد بشویم متنه رد ش

کند سر جای خودش ذهن ما ايجاب مکه عقل من طوریما هرچیزی را آن ها)](دایره همانیدگ ١شماره

ایم، که این همسر من است، این بچۀ من است، این پول من است، ایم و ی پارک ذهن درست کردهگذاشته

شوند، ما همانیده هستیم عوض مها آن که باها آن كدام ازهر ست، اين روابط من است واین بیزنس من ا

مگوید:ترسیم. و موالنا م  

[شل کند و شما هم نباید بترسانید، وقت که خداوند شما را با فضاگشایی تبدیل م» مترسان دل، مترسان دل«

خواهم به حرف لحظه به خودتان بویید که من مهر سید،. خیل مهم است که نتر(دایره عدم اولیه)] ٠شماره

قضا گوش بدهم، اتّفاق اين لحظه آمده است برای نجات من. شما اتفاق این لحظه را ی موهبت اله بدانید، 

دانید طور که مکه سخت است آمده است شما را نجات بدهد از این همانیدگ، حالت همانیدگ همانولو این

کند، اش را تلف مکند، زندگجا مسئله ایجاد مالح درد است و آن درد بیهوده است، انسان در آناصطحالت به

درد ایجاد مران، روابطش را خراب مل بنابراین در این حالت که این حالت  کند.کند برای خودش و دیش]

  رسید، بله.هست، نباید بمانید و از تبدیل نباید بت ها)](دایره همانیدگ ١شماره

  

  (مثلث تغییر با مرکز همانیده) ٣شل شماره

  

  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل شماره

و این بیت را من با ی  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل شماره دهدطور که این شل نشان مهماناما  

ح مسئله و حّت راه حل آن هست یعن کس دهم در واقع این قسمت اول برنامه توضیها نشان متعداد از شل

م کم ل درست بفهمد اين قسمت را همین قسمت به او خیلاین ش ل شمارهکند و مثالمثلث تغییر  ٣[ش)
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گیرد باید تعهد به این آسان صورت نم» که برداند مرا آن کس،«گوید که این تبدیل دارد م با مرکز همانیده)]

گذرد باید فضا را لحظه که مهر یعن (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل شمارهن مركز عدمداشته باشید به ای

باز کنید و اتّفاق این لحظه را عرض کردم ی هدیه اله فرض کنید، ولو دردناک هست، اتّفاق این لحظه آمده 

.  اتّفاق اين لحظه بشویمبه شما کم کند، مبادا ما قضاوت کنیم، یا در مقابل آن مقاومت كنيم، که قربان

کند، بنابراین از جنس منمقاومت در مقابل اتّفاق این لحظه ما را از جنس همان اتّفاق مم کند، پس ذهن

گشایی در اطراف اتّفاق این لحظه نه مقاومت، پذیرش بدون قید و شرط تعهد به مركز عدم یعن تعهد به فضا

دن تا برحسب عقل فضای گشوده شده عمل کن، نه مقاومت کن، و با عقل اتّفاق این لحظه یعن فضا را باز کر

زندگ حل کن، و مداومت و تکرار، مداومت یعن مثال خرد  ات را بتوان باذهن عمل کن، تا حتّ مسئلهمن

سال، سهسال، دوینید و تکرار را هم تا مسسال باید این کار را ب در عرض ی توانید مثالتوانید اعت، اگر م

اصطالح نگاه کنید ببینید که آیا مرکزتان عدم هست؟ يا ی جسم هست؟ شصت بار، پنجاه بار خودتان را به

عبارت بلعد هرلحظه، بهذهن شما را مشوید، منلحظه ماگر ی جسم هست شما مرّتب دارید قربان اتّفاق این

را م نیروی زندگبه ذهن و منکنید گیرید تزريق مرا زنده نگه م را که اینذهن لحظه باید دارید، و زندگ

بشود م زندگنید. اینکنید، اینبرید در زمان مجازی تلف مکار را باید ببینید و بفهمید، تا کار را نباید ب

  ن چ؟ زندگ تلف نشود، زندگ هم کوتاه هست، عمر ما هم کوتاه هست، پس متوجه شدیم این موضوع یع

  

  (مثلث همانش) ۵شل شماره

  

  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره
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  نشان م دهد که  (مثلث همانش)] ۵[شل شمارهاما این شل 

  مانَداگر چرخ وجودِ من ازین گردش فرو
  بردانَد مرا آنکس که گردون را برداَند

  )۵٩٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

هم، هم او م گرداند را گرداند، من گرداند يا خدا موید هر چیز گردنده را زندگ مدر واقع این بیت دارد م گ

یواشو هم تبدیل م یواش تبدیل کند، این گرداندن در درونش تبدیل کردن هم هست. پس اول ما را زندگ

مکند و بعد اداره مكند، مهم هست که شما تبدیلکند، موقع تبديل کردن هم اداره م  کردن را با گرداندن یعن

گردد، اگر شما به زندگ کنیم که چرخ وجود ما درست نماین را هم ما قبول ماما  اداره کردن ی بیرید.

شخص خودتان نگاه کنید خواهید دید که مسئله دارید، اشال در روابط دارید، روابط با فرزند، روابط با همسر، 

ذهن دردهای منها این ل رنجش، مثل حسادت، مثل كينه، مثل تنفر، تعصب،روابط در کار، و درد دارید، مث

هستند. سیری ناپذیری، میل به قضاوت، میل به مقایسه، میل به حسادت، و عدم روا داشت، دیران خوشحال 

د درها این ذهن هست، ودر ذات منها این نشوند شاد نشوند، خوشبخت نشوند به پول نرسند، موفق نشوند،

   .گردد درستپس بنابراین چرخ وجود ما نم .هست

نهایت است ما هم کنیم خداوند بیشود؟ اگر بردد ما به فراوان زندگ دست پیدا مجوری ماگر بردد چه

نهایت رواداشت که نهایت از همه چیز مثال بینهایت یعن بیشویم در ذهن، بینهایت هستیم، و محدود مبی

ها این ، میل به کم به دیرانبه حضور برسند ، همه یعن،شوند خوشبخت بشوند، شاد بشوندق بمردم موف

ما هم هست، و اگر وجود درون و بیرون ما نم کهدر واقع جنس خداست، جنس اصل را ها آن گردد یعن

ها را صطالح همانیدگاکه ما بهبینید که همیندهم همیشه، مرا من توضیح مها این نداریم، در همین قسمت

ل شماره آوریم به مرکزمانم(مثلث همانش)] ۵[ش شود، دو تا خاصیِت قضاوت و مقاومت در ما تولید م

مقاومت در واقع خالصه ماین خاصیت که خداوند دارد و م گوید:شود در مقاومت به اتّفاق این لحظه، يعن  

  ر ما بساطهحم حق گسترد ب
  ق انبساطکه بویید از طری

  )٢۶٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

منقبض م شود، پس بنابراين ماهر لحظه باید منبسط بشویم در اطراف اتّفاق این لحظه فضا باز کنیم، من ذهن

مقاومت خاصیت اصلم قوی بشود، و قضاوت هم، قضاوت برحسب کند مناش هست، مقاومت کم ذهن

ما هشیاری  (مثلث همانش)] ۵[شل شمارهدر نتیجه در این حالت  کند وبد مذهن هست خوب و الوهای من

داریم، م جسمتوانیم ببینیم. بینید که در گذشته و آینده هستیم، در زمان مجازی هستیم و فقط جسم را م
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در واقع که  (مثلث واهمانش)] ۶[شل شمارهاین شل اما  بینیم.ها مچینلحظه برحسب آن نقطههر چون

گرداندن م شود و ما هم باید هشیارانه مشارکت کنیم، این هست که با فضاگشایی در اطراف اتفاق این معن

لحظه مرکز عدم مشود، بالفاصله اگر مرکزتان عدم بشود، متوجه م شوید که این طرز فکر شما و طرز زندگ

به نام صبر پیش آمد.شما عوض شد. م خاصیت بینید که ی   

فَکان یا قوۀ تغییردهندۀ زندگ کارش را انجام  ْصبر در واقع ی حالت تشخیص است که من باید اجازه بدهم کن

گل و این عقل را پیدا م ر، شُکنیم که نباید عجله کنیم. همینبدهد، مثل بازشدن یُر، سپاسطور ش گزاری

گرداند، هم شود، خداوند دارد مرا مگ من عوض مشود، زندکه مرکزمان عدم دارد مو حالت رضایت از این

تبدیل ماز دست منکند، هم اداره م اداره امور وقت کند. یعن ل شمارهذهنخارج  (مثلث همانش)] ۵[ش

مل شمارهافتد دست خداوندشود و م(مثلث واهمانش)] ۶[شاین سبب م ، ر کنیم و هرکسشود که ما ش

  ذهن ناسپاس است.دانیم که مندرونش بلد است و ما مشرکردن را در 

ناسپاس است. هرجا که ناسپاس  (مثلث همانش)] ۵[شل شمارهذهن های بسیار مضر منی از خاصیت

ذهن زیاد است، قوی است. حالت ناسپاس مضر است و انسان ناسپاس بشود، قدر جا مناست بدانید که آن

جای ما ذهن و توقعات بیکاری منکاری ما، طلبدهد و این حالت طلبًا از دست می چیزی را نداند، حتم

جا دارید، مثال چیز زیادی بلد ذهن است. اگر شما توقع بیهای منکه خارج از قانون جبران است، از خاصیت

نیستید، به مقامات  نیستید، ی کاری به شما بدهند که حقوق زیادی بیرید، وضعتان درست بشود یا هیچ بلد

دارید و قانون جبران را بلد نیستید.دهد که شما منباال برسید، این نشان م ذهن  

ذهن بلد های قانون جبران است. این دو تا با هم متفاوت نیستند که منگزاری ی از جنبهدر واقع سپاس 

اش بهتر بشود و حساب به او بدهند تا زندگها را چینرسد آن نقطهذهن توقع دارد که به هرکس منیست. من

، این خاصیت (مثلث واهمانش)] ۶[شل شمارهشود وقت مرکز عدم ماما  اصطالح.و کتاب ندارد به

دانیم. بالفاصله که این علم را ما مشود. اصال مثل اینگزاری و اصال تشخیص قانون جبران در ما زنده مسپاس

آید که ی کاری هم ما باید در مقابلش بنیم و از طرف دیر چون کند، به نظر ما مم کس ی کاری برای ما

این فضا باز مشود، ما از جنس خدا مضر منشویم و آن خاصیتشویم، بسیار بخشنده مرا مثل های م ذهن

ر بهدهیبهانه پیداکردن برای مسئله درست کردن را که اآلن خواهیم دید، ما از دست ماصطالح م و دی

  شویم.حل مگشا، آورندۀ راهمشل

ل شمارهبینید پس ماین همان مثلث در واقع گرداندن است، تبدیل است و عالوه بر  (مثلث واهمانش)] ۶[ش

شر و صبر، صبر خاصیت است که در ما وجود دارد اگر مرکز ما عدم بشود، پرهیز است. پرهیز خاصیت است 
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سیت خودش را که از خواهد جنارد و میل ندارد که واقعاً همانیده بشود، از جنس جسم بشود، مکه ذات ما د

بوده است که موقتاً ما به جنس خدا است، حفظ کند، نم فرآیند الزم ی خواهد همانیده بشود. این همانیدگ

  ذهن حادث است و اصل ما نیست.آن دست زدیم و ی حادثه است و من

  

  ها)(مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧مارهشل ش

  

  (مثلث ستایش با مرکز عدم) ٨شل شماره

هم جالب است که شما توجه کنید. این شل  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧[شل شمارهاما این شل 

نشان مرا در مرکزش م که همانیدگ چیزها رگذارد بتدهد که هرکس پرست است. یعنپرستد و از دو ا م

خواهد لحظه مهر که زندگایم. ی عنایت است، ی جذبه. عنایت یعن اینتا خاصیت خداوند هم ما آگاه شده

ای نیست که خداوند ی اتفاق را جلوی پای شما نگذارد با نیت خوب، برای کم به ما کم کند. هیچ لحظه

دهیم، کنیم و گرداندن را دست آن نمکنیم و در اطراف آن فضا باز نمما با دید من ذهن تفسیر ماما  به شما.

  کنیم؟ کنید چه اشتباه مچیزی؟ با عدم کردن مرکز. توجه مبا چه

کنیم و لطف خدا و بخشش خدا و هزار جور حمایت خدا را که همین زیر نام ذهن مقاومت مما با عقل من

دهیم. از طرفعنایت است از دست م ر، در این غزل خواهیم دید که مدیدیم، شما را گوید شما را دیدیم، دی

شود، شده مرکزش را مجدداً عدم کند. خیل مهم است. پس مرکز ما وقت عدم مشما را دیدیم یعن انسان موفق

م زندگدتواند ما را جذب کند. چون از جنس او م اشته شویم. اگر از جنس جسم باشیم، هشیاری جسم

شویم بنا بر قانون جذب، ما از جنس هر چه باشیم، به طرف آن چیز جذب باشیم، جذب قانون جهان م
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باشدم ل شماره شویم. اگر مرکز شما همانیدگ٧[ش از جنس جسم ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ،

ل شویم. اگر مرکز ما عدم باشدباشیم، به طرف جهان که جسم است جذب ممثلث ستایش با  ٨شماره [ش)

کند، چون از جنس او هستیم، ما را جذب ، از جنس خدا باشیم، این عنایت و جذبه کار خودش را ممرکز عدم)]

مشود.کند و عنایتش، لطفش با ایجاد اتفاق این لحظه و فضاگشایی ما نصیب ما م  

جود دارد و خیل مهم است که بدانیم که شده، عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت خداوند و در فضای گشوده

دائماً نی انجام داده است، گردن کس نباید اشتباهات خودش را که در اثر دید منت خوب دارد. هیچزندگ ذهن

کنیم که او ما را برداند. این آید که ما مرکز را عدم نمجا مگردانندۀ کائنات بیندازد. تمام مشالت ما از این

شود، گرداند، مرکز ما جسم مگرداند، زندگ ما را مشود، او ما را م ساده است، مرکز ما عدم ممطلب خیل

ما خودمان خودمان را مخودمان، خودمان را م گردانیم. وقتکه ما شود. برای اینگردانیم، کار خراب م

توانیم با عقل مننمذهنگوید هرچه بیشتر بهتر، زندگمان که م برای این کار درست مان را اداره کنیم. اصال

نشدیم، این کار اشتباه است، از اول اشتباه بوده است. اآلن به کم عارفان مثل موالنا ما این موضوع را کشف 

  ایم. کرده

 شخص شما در زندگتان مالحظه خواهید کرد هرچه بیشتر مرکزتان را عدم متان درستکنید، زندگود. شتر م

. حاال چرخ وجوِد شما از گردش درست بازمانده، اگر چرخ وجوِد من از این گردش فرو ماندهمین بیت است: 

ایستاده است. شما ماری کنید؟ دلیلش را فهمیدید اآلن، که زندگردد دست شما خواهید همتان درست ب

توانید خودتان تصمیم تان هستید. مکه شما همیشه تحت ادارۀ خوداست، دست کس دیری نیست. برای این

  طوری ادامه بدهید. بیرید که خودتان را تحت نظارت و ادارۀ زندگ یا خدا دربیاورید یا همین

ها خودتان را اداره کنید، ذهن و با دید همانیدگطوری ادامه بدهید و با مناآلن خواهیم دید که اگر همین 

  ذهن است.افسانۀ من ،اسمش همین استای که خواهید رسید به ی افسانه

  

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

 ١٠[شل شمارهنگه دارد و به این شل  ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهاگر کس مرکزش را همانیده  

وسیلۀ خداوند اش بهصبر و پرهیز، زندگنرسد که مرکزش را عدم کند و با شر و  (حقیقت وجودی انسان)]

ای که مرتب افتد به راه، به ی سب زندگم ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهصورت تبدیل بشود. در این

م را تبدیل به موانع ذهن نیروی زندگم کند و تبدیل به مسائل ذهنم کند و باالخره کند و دشمنان ذهن

فرو مافسانه رود در ی ،هستند، بعداً حالت هپروت ای که از فکر درست شده است. منتها فکرها ابتدا حقیق

کند که در اصل غلط است و در آیند. آدم فکرهایی مکنند که با واقعیت جور در نمای پیدا مهپروت و افسانه

بیرون نمکه اگر این طوری پیر بشود، ه منگوییم ما هپروت، افسانتواند مصداقش را پیدا کند. این را م ذهن

چنان م هفتاد سال ،در شصت سالقطع رابطه م ر با بیرون اصالشود که دیگویند که این کند، همه م

عقلش نمرسد. و فراوان در اطراف خودمان ما متوانیم ببینیم که ما درست درک نمتوانیم کنیم، بیرون را نم

  تحمل کنیم. 

. اگر شما اجازه ندهید که زندگ در ده دوازده ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهذهن استاین افسانه من بله، 

که شما فضا را باز محض اینتبدیل بند، به ،خواهد برداندوقت ماما  سال ما را برداند یعن تبدیل بند.

ل شماره کنیدمه شده دارای عقل و حس امنیت و هدایت و ، فضای گشود(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[ش

شود و همین که ما فضا تر مقدرت است، زندگ است، یعن خدا است. و مالحظه خواهید کرد که پرهیز آسان

را باز مکنیم، مرکز عدم مایم بدون قید و شرط، با آییم به این لحظۀ ابدی و این لحظه را که پذیرفتهشود، م

ر هم هست.کنپذیرش شروع مر و پذیرش، حالت  یم. همراه این پذیرش، رضا هم هست، شحالت رضا و ش

لحظه با این ذهنیت و با این خو شروع بشود، هر های زندگ است و اگربسیار بسیار زیبایی است و از نشانه

یواش آن یواش شود وسبب زندگ در ما زنده ماصطالح آن ضلع باالیی، شادی بیبینیم آن، بهیواش میواش

مستطیل، ما آفریننده م ما آفرینندۀضلع دست راست شویم. یعن شویم. فکر و عمل خودمان در این لحظه م

بینید که انسان آفریننده است، یعن این لحظه زندگ م (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهدر این شل 
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فکری به شما م آل انسان این لحظه، فکر رد. در واقع در حالت درست و ایدهدهد که با لحظۀ قبل فرق دای

ل شمارهکند. در این حالت این لحظه را مافسانه من ٩[ش)[(است و افسانه منکه حالت من ذهن ذهن ذهن

کنیم. برای همین است که فکرها وقت همانیده هستیم، مرتب تکرار مها آن است، ما افکار پوسیده را که با

  خندند. کنند، مردم به ما مشوند و دیر کار نممدِه مدِ 

اغلب اوقات ما به کسان که مسن هستند، ما که البته من خودم هم مسن هستم، جوانان به کسان که مسن  

رسد. در حالت که گویند که دیر این پیر شده است و یا عقلش نمخندند. مسرشان م هستند، حاال، پشت

تر از جوانان باشد، مثل موالنا باشد. شما اگر در شصت سال در مرکزتان توانست جوان بماند و جوانیر مآن پ

تر هستید. تر هستید، جوان، از هر کودک کودک(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارههیچ همانیدگ نباشد 

أموریت ما این است که قبل از مردن تماماً به او شود. یعن مشود، خدا که پیر نمکه زندگ که پیر نمبرای این

تبدیل بشویم. پس ما مجوانشویم بهتوانیم هرچه پیرتر م ،طوری بشود و اگر تر بشویم. و باید اینلحاظ بدن

 ها،وسیله همانیدگکنیم بهشود. چون خودمان، خودمان را اداره مطوری مزندگ ما را برداند، اداره کند، این

ل این بالها سر ما مل شمارهآید. از این ش(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[ش گذریم.هم م  

کننده هستند، خودش م مخصوصًا در مثنوی آورده است که واقعًا این ابیات کم ابیات گویداما موالنا ی 

یعن این افسانه  اندهردو ی تن بودهنَفْس و شیطان داند. ذهن را نمایندۀ دیو مدیوسوز هستند و این منها این

گوید بینید و شیطان هردو از ی جنس هستند. مجا مکه این ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهذهن من

  گوید:خاطر مصحلت این دو تا شلشان را عوض کردند و این درست است. پس به ما مبه

  ها تا به روزآشنایی گیر شب
  دیوسوز هایبا چنین استاره

  )۴٢٣٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  هر ی در دفع دیِو بدگمان
  اندازِ قلعۀ آسمانهست نفت

  )۴٢٣١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ذهن شما را ها را اگر شما حفظ کنید و در یادتان باشد، وقت منهای دیوسوز همین ابیات هستند. بیتستاره

کند، مخصوصتسخیر ماً متوانید منترساند، شما ممنذهن از بیرون روی تان را بسوزانید. یا اگر ی ذهن

شما اثر بد ماز این ابیات یا دو تایش را بخوانید، گذارد و شما م بینید که حالتان خوب بود، اآلن بد شد، ی

این حالت شما را برطرف ملحظه،هر های دیوسوز،این ستاره گوید که بیا آشنا بشو باکند. برای همین م 

ذهن، ها در دفع کردن دیِو بدگمان، دیو یعن منکدام از این ستارههر کهخورد. برای اینلحظه به دردت مهر
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بد فکر کننده که همیشه بد فکر م بدگمان یعنکند، چرا؟ برحسب همانیدگرا کند. عقل منها فکر م ذهن

آورد، دردهای آن را زنمآتشانداز، نفتکند. و هست نفتده م گلولهانداز یعن های آتش را مرتب بار، یعن

فرستد تا دیو را بسوزاند، بترساند، براند.م  

کنید، فضا را باز ، یعن این قلعه آسمان را که باز کردید شما، در آن زندگ ماندازِ قلعه آسمانهست نفت

من خواهد این را ببندد،کردید، دیو مشما م خوذهنال اهد ببندد، این بیت را بخوانید، نمشتواند ببندد. ا

منما این است که ما فضا را باز م کنیم، ولر موفق مدی ما یا ی را ذهن همانیدگ شود آن را ببندد و ی

کنم. شما ت را تکرار مدر مرکز ما بذارد. شما ی از این ابیات را بخوانید. برای همین مرتب من این ابیا

خواهید واقعاً موفق بشوید، این ابیات را یادداشت کنید و تکرار کنید، تکرار کنید، چون شما لطف کنید اگر م

نمحمله م کند.دانید دیو ک  

 زنند.ذهن شما به شما آسیب موسیله منهای ذهن بیرون به. شیطان، مناندفس و شیطان هر دو ی تن بودهن

خوانید، منشما این بیت را مذهنتوا، خاموش متان اَنْصفکر بدی به شود، نم تواند اذیت کند. اآلن ی

نظرتان آمد، بیت را بخوان فورًا. مخواست تسخیر کند شما را، به دنبالش بینید که آن فکر بد رفت. فکر بد م

د کند، شما را بترساند، تویِ سرتان بنشیند. ی دردی فکرهای بد بد بدتر هم بیاورد، دردهای بیشتری را تولی

از درون م م به دوخواست بیاید باال، یدفعه نشستم م بیست سال  :بینم کهاصطالح سیاه، دردهای کهنه. ی

ها آن بینید که آن درد، آن رنجش زنده شد. چون آنجا هست آن زیر.کس این کار را کرده است. مپیش فالن

شفا ها آن فکانکنند، با آن عنایت و جذبه و کنشفا پیدا مها آن پیدا کنند. با این فضای گشوده شده باید شفا

کنند. پیدا م  

  حق قدم بر وی نهد از المان
  وانگه او ساکن شود از کن فکان

  )١٣٨١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

، حق قدم نهد بر وی نهد از المان. یعن ی انسان)](حقیقت وجود ١٠[شل شمارهشما به این شل نگاه کنید 

خداوند قدم مان. این مرکز همانیده و پر از درد شما ساکن مننهد بر مرکز شما از المفکان خداوند. شود از ک

او م یعنگوید بِشو و ماینجا شود، خداوند همیشه شفادهنده است. االن در باال گفتیم که شود. بِشو و م

خواهد شامل عنایت و جذبه و هزار لطف زندگ در این لحظه م (مثلث ستایش با مرکز عدم)] ٨شل شماره[

مخصوصًا مقاومتش نم به یخواهحال شما بشود و شما با فکر و عمل من ذهن ذارید زندگذارید. باید بد ب

  شما کم کند. بله با این هم که آشنا شدیم. 
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  عدم بلوغ معنوی)(مثلث  ١١شل شماره

  

  (مثلث بلوغ معنوی) ١٢شل شماره

را هم به  (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل شماره، (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل شمارهاما این دو تا شل 

شما نشان مل ممرکز ما همانیده استدهم. از این دو تا ش ل شماره بینید که وقتمثلث عدم بلوغ  ١١[ش)

ها پول و برخ چیزهای کند به اجسام، مثل جسم هستیم. خیل موقعمان کاهش پیدا م، ما واقعاً ارزش]معنوی)

توانیم اذیت کنم، ها را مبینید که ما انسانها هستند برای کس که همانیده است. متر از انسانهمانیده مهم

(مثلث  ١١[شل شمارهتر است، برای این شخص مخاطر پول. پس پول از انسان مهخیانت کنیم یا حت بشیم به

(مثلث  ١٢[شل شمارهکه همانیده شده، نه برای این شخص که مرکزش عدم استبرای این عدم بلوغ معنوی)]

  . بلوغ معنوی)]

، ارزش ما تقلیل پیدا (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل شمارهبنابراین در این حالت که مرکز ما همانیده است

یابی به ما به ارزش اجسام و مخصوصاً عدم بلوغ معنوی داریم. یعن بیشتر هشیاری جسم داریم و کمکرده 

دانیم.مسلط است. پس ارزش خودمان را نم حرف م وقتزنیم که عمل نمم توانیم زیر کنیم. ما به راحت

کند. در کنند، ثبات ما هم تغییر ممثبات هستیم. چون وقت چیزها تغییر قولمان بزنیم، تعهدمان بزنیم و بی

دانیم، بِشو و ما ارزش خودمان را به عنوان امتداد خدا م (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل شمارهجا نه این

مشود و فروانران و عرض کردم اندیش هستیم، روا مرا، موفقیت را برای دی داریم شادی را، خوشبخت

و عمل مانمان و حرفه عنوان انسان. فکردانیم بارزش خودمان را ماست و تعهد مان با هم ی کنیم و م
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ندارد. اگر کژ شویم، دروغ اجرا م الکژ بودن هیچ اش کنیم، راست هستیم، راستین هستیم، در این ی

ا توجیه کند. رها این تواندذهن مای نیست. منوریم، هیچ مسئلهبیابوییم، خیانت کنیم، ول پول به دست 

پس االن مبینید که چرا یانسان م ل شمارهطور است بینیم که ایندفعه ما یمثلث عدم بلوغ  ١١[ش)

   بل  ،معنوی)]

»لرزیبر هر چه که م ،ل شمارهجا در این» دان که همان ارزیمما برای  (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[ش

ل شماره جا نهقدر است. در اینهم همین مانلرزیم. ارزشچیزهای همانیده م(مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[ش ،

  دانیم.عنوان انسان مهمانیدگ نداریم که برایش بلرزیم. بنابراین ارزش خودمان را به

  

  ذهن)(شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣شل شماره

  

  نسان)(شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی ا ١۴شل شماره

(شش  ١۴[شل شمارهو  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل شمارهاما این دو تا شل 

[شل ضلع هستند و ی مرکزش همانیده است هم که شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

(شش محور  ١۴شل شماره[و ی مرکزش عدم استذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣شماره

[شل . پس در داخل ی حقیقت وجودی انسان است، در داخل قبلاساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

توانید ذهن و از این دو تا شل شما م، افسانۀ منذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣شماره

ما نم کند. در نتیجه بیگذامتوجه شوید که چرا در حالت من ذهن ریم خداوند به ما کمم مانیم. و کم
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های دیر کم بیریم برای رهایی خواهیم از جهان مخصوصاً از انسانما به جهان است و م در این حالت روی

  ذهن و ما موفق نخواهیم شد. از دردهای من

بینید. اَلَست یعن اقرار به طور که مهمین ذهن در واقع انکار اََلست است،ترین ایرادهای منو ی از بزرگ

که ما از جنس خدا هستیم و امتداد او هستیم در این لحظه و ما از جنس این جهان نیستیم و نشان آن بله این

که مقاومت م مقاومت نکردن. تا زمان گفتن به اتفاق این لحظه است، یعنکنیم، اَلَست را کنیم و قضاوت م

کنیانکار مم م، یعننباشیم، نم نیستیم. اگر از جنس زندگ توانیم فضا باز کنیم و گوییم ما از جنس زندگ

تواند فضا باز کند. جسم نم  

 بنابراین اگر اَلَست را انکار کنیم، قضا و کن فکان را هم انکار مکنیم. انکار میا نم کنیم یعن فهمیم یا اصال

ل شمارهان دانش داریم. در این حالت کنیم. چرا؟ ما خودمرد مبا افسانه  ١٣[ش زندگ شش محور اساس)

کنیم و هشیاری را به صورت همانیده ما استفاده مها این ایم،ذهن را که از دیران گرفتهدانش من ذهن)]من

ر این لحظه قضاوت جسم داریم و هیچ موقع هشیاری عدم نداریم و غالباً ترس وجود ما را گرفته، بنابراین د

خودمان را مگیریم، قضاوت خدا را که اتفاق این لحظه را مآفریند، زیر پا م کان که او فَ نگذاریم. بنابراین ک

مگوید بشو و معمل م شود، معموالدرون و بیرون ما نوشته کند که ما را بدتر م کند و در عین حال زندگ

شود.م  

بینید که چرا ها م. االن در این شلاگر چرخ وجود من از این گردش فرو ماندگوید. ماین بیت هم همین را  

ل چرخد. برای اینچرخ وجود ما درست نمل شمارهکه باید خداوند بچرخاند. در این ششش محور  ١۴[ش)

اش این است وید معنگبینید که کس که به اتفاق این لحظه بله مم اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

گوید این لحظه را قضا آفریده، بنابراین اتفاقش را هم آن آورده، من فکان دارد و مکه اعتقاد به قضا دارد و کن

کنم. البته اگر همانیدگ نداشته باشد که زندگ، زندگ او را رسد، پس فضا را باز مام نمذهنعقلم با من

به هر حال ای  کند.اداره مگوید. قضا را قبول دارد، ن شخص که مرکزش عدم است، به اتفاق این لحظه بله م

آمد. در شود، در زندگیش حوادث ناگوار پیش نمکند، زندگ درون و بیرونش درست نوشته مفکان کار مکن

 ل شمارهاین یبا افسانه من ١٣[ش زندگ شش محور اساس)[(که مرکزش همانیده است، پ ذهنآید. یش م

این شخص تسلیم و فضاگشایی را نمکه مرکزش عدم م ل شماره شودشناسد. این یشش محور  ١۴[ش)

کند، ذهنش شناسد. وقت مرکزش عدم م شود و فضا را باز م، ماساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

ن من. بنابراین خاموش کردن ذهن را که در واقع خاموش کردشودخاموش ماست م این ذهن شناسد، ول

 ل شمارهیبا افسانه من ١٣[ش زندگ شش محور اساس)[(ذهن ند. در واقع ذهنش را نمتواند خاموش ب
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کند. اگر ذهنش خاموش ذهن را ایجاد محرف زدن ذهنش است و پریدن از فکری به فکر بعدی است که من

گوید خاموش باشید ترسد، بنابراین انصتوا را که مکردن ذهنش مکه مرده است. از خاموش بشود، مثل این

کند. را رعایت نم  

نم اصالفهمد که برای چه آمده، فکر مپولش را زیاد کند، کند آمده که است همانیدگ ها را زیاد کند، مثال

تری بخرد یا چندین خانه بخرد و تواند خانه بزرگاش را بهتر کند، هرچه ماش را بزرگتر کند، وسایل خانهخانه

 این ی ل شمارهبمیرد برود. ول١۴[ش [(با حقیقت وجودی انسان زندگ شش محور اساس) داند که آمده م

شناسد اصطالح این کرمنا و کوثر را. یعن ما باالخره آمدیم نهایت خدا زنده بشود، بنابراین مکه به بیبرای این

نهایت و ابدیت خودش زنده بشود و فراوان او در بدیت خدا زنده بشویم یا خدا در ما به بینهایت خدا و ابه بی

[شل ذهن این افسانۀ مناما  شده در درون ما.نهایت گشودههر چیز مال ماست با مرکز عدم و فضای بی

فهمد و از زندگ محروم را نمها این کدام از، هیچذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣شماره

شود.م  

گوید که:بیت دوم م  

  اگر این لشرِ ما را ز چشم بد شست اُفتَد
  به امرِ شاه لشرها از آن باال فرو آید

  )۵٩٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

مر انسانبینید که ملش ر ما یعنچشم منگوید که لش ست افتاده اها، از چشم بد یعنش ست. اگر ذهن

(حقیقت  ١٠[شل شمارهفضا را باز کنیم، به امر خداوند لشرهای آسمان؛ لشرهای آسمان در همین قالب 

آید، نیروی شفابخش مخرد  سبب، الهاماتعقل، هدایت، حسِ امنیت، قدرت، شادی بی وجودی انسان)]

[شل خواهد بوید که این لشر ما یر ملشرهای باالست. به عبارت دها این زندگ، عشق، لطافت، زیبایی،

ها با هم کنید که از نظر موالنا انسانها؛ توجه مها یعن همۀ انسان، یعن ما انسانذهن)](افسانه من ٩شماره

ان جغرافیایی، نمندارند. م فرقم دانم رنگ، نژاد، کجا زندگ کند، اهل کدام کشور است، به چه زبان

باها این د، مرد است زن است،کنصحبت م هم ندارند، انسان هستند. انسان، انسان است. زن و  هیچ فرق

  ذهن درست کردند، در نتیجه چشم بد پیدا کردند. مرد با هم فرق ندارند. همه آمدند من

کند. بارها بیند، انرژی بد ساطع مذهن فقط این نیست که آمده همانیده شده با چیزها از طریق همانش ممن

گذاریم، شما گفتیم، امروز هم وقت شد خواهیم خواند که از طریق قرین، ما با انرژی بد و از طریق ارتعاش اثر م

طوری است. یعن لزوم ندارد که با هم حرف بزنیم. این حرف زدن هم که چرخاندن این زبان حتماً بدانید این

این انرژی قطع شد؟ نه! این ی چیز کوچ است برای  است و فشار صوت است؛ تمام شد بستم دهانم را؛
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کند. آن چیزی که اصل است ها کار نمارتباطات. حرف زدن، صحبت، ی راه سطح است و خیل موقع

کند، ی باد است پژمرده ها را باز مکند، باد صباست، گلست زنده ماارتعاشِ نوع انرژی است. ی باد 

بادی است کم کند. یه از طرف خدا مم آید زندگکه فضا را باز م آید وقتزند دردهای شما را کنید، م

شفا ممنقبض م دهد. وقتبادی است که ما تولید م کنیم که بوسیلۀ منشویم یکه م ،ها را زند آدمذهن

که از من کند. آن ارتعاش و انرژیپژمرده مصادر م ذهنشود، پژمرده مخورد، به هر شود به هر چیزی که م

که م انسانکند. خورد پژمرده م  

زنیم. پس ما خودمان با دید زنیم، به خودمان هم ضرر مذهن داریم، به همدیر ضرر مپس ما چون اغلب من

 دوباره جا شست یعنشویم که به شست بیفتیم. و در اینسبب م ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهذهن من

ل شمارهوصل نشدن به زندگ(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شگذاریم که عنایت و جذبه کار کند؟ . چرا ما نم

دهیم عصبان کنیم. شما نگاه کنید که بیشتر ما به همدیر درد مکه بیشتر همدیر را عصبان مبرای این

مکنیم، منافق هستیم چراکهکنیم، نسبت به هم حسادت م چیزی به زبان م در دل دشمنش ی ،گوییم سطح

اش از ما بزرگتر است یا حاال او هم منکه خانهتوانیم ببینیم برای اینهستیم، نمدارد خودش را م گیرد، ذهن

اموالش را به رخ ما موییم بمجبوریم ب شد، ما هم از این کار متنفر هستیم ولهک ه عجب خانۀ خوبی است، ب

شاءاله ورشست گوییم انخواهیم، مشاءاله شما چقدر موفق هستید، ول در دلمان ی چیز دیری مما

مشود، او هم به روز بدی مافتد، اموالش را از دست ماین اتفاق م دهد، وقتشویم، افتد بسیار خوشحال م

  گوید، در اصل ی چیز دیر است. م افق است. ی چیزینذهن ماصال من این منافق بودن است دیر.

منافق است. حت برای خودمان هم منافقیم. به زبان  ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهشما نگاه کنید، این 

مگوییم مخواهم خوشبخت بشوم، ما به زبان مهای خواهم با همسرم رابطه خوبی داشته باشم، بچهگوییم م

کند به دعوا، ذهن ما شروع مکشد منخواهم آرامش باشد، ی دقیقه نمنواده مخوبی تربیت کنم، در این خا

خواهیم توانیم وقت مرکزمان پر از درد است بوییم که ما مکه مرکزمان از جنس دیری است، نمچرا؟ برای این

شادی را نم توانیم ببینیم. شادی را ایجاد کنیم؛ اصال  

ذهن. پس زند؟ خودمان، با دید منزنیم؟ چه کس به ما بیشترین ضرر را مان لطمه مقدر به خودمما چرا این

نفر بپرسیم آقا شما م منافق هستیم. حاال، شما بیایید ببینید از یخواهید به خودتان خواهید یا خانم شما م

لطمه بزنید؟ مگوید نه. مخواهید به همسرتان لطمه بزنید؟ ماصطالح تان بهخواهید خانوادهگوید نه. م

کند. پس چرا خواهید؟ عکسش را ردیف مگوید نه. چه مجا؟ م، همیشه دعوا باشد آندناخوشبخت باش

ل شمارهطوری اش از جنس درد است، اینکه هسته مرکزیکه منافق است، برای اینکند؟ برای ایننم١٠[ش 
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کس مرکزش عدم است آن شخص منافق نیست، آن شخص ره نیست، عدم نیست. (حقیقت وجودی انسان)]

صادق است صمیمیت دارد، هر چیزی که مهر گوید دلش هم همان است، صاف است. ولکه مرکزش کس

  کند. ها، انرژی بد ساطع مصادق نیست و عالوه بر این ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارههمانیده است 

مان دشان به شست افتاده است. ول اگر ما اآلن متوجه بشویم که همهها از چشم بدِ خوپس لشر انسان

داشتهمان است که زیر بار برویم که ما منتوانیم فضا را باز کنیم و مسئولیت فردیم ذهناآلن م خواهیم ایم ول

[شل ند از زندگ کآید واقعاً تقاضا مها ممان لشر ما انسانخودمان را اصالح کنیم، پس بنابراین همه

که فقط کند، نه اینمنتها عمال با فضاگشایی این تقاضا را و طلب را م (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شماره

 رسدهای خداوندی مکند، نه، آن نه. و کمدارد تقاضا مرا نگه م ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهذهن من

خواهد هزار جور راکه عرض کردم زندگ یا خدا این لحظه م، چ(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره

  عنایتش را کمش را حمایتش را به ما برساند. 

آید. جا، این به عقل جور درنمکس نباید فکر کند که خداوند توطئه کرده، ما را آورده شنجه کند اینهیچ

باشد آفتاب به آن بیفتد، به این چطور ی درخت که اگر آبش باشد کودش باشد یا گل آبش باشد کودش 

زیبایی این رشد مکند؟ آنکند خودش را نشان م موقع دهد؟ و چطور خداوند توطئه نکرده این درخت را خش

جا در گوید ما اشرف مخلوقات هستیم. اشرف مخلوقاتش را آورده اینطوری شد؟ تازه مبه ما که رسید این

کس فرداً مسئولیت دارد پیدا کند و رفع هر ا داریم. حاال آن اشال را؟ پس ی اشال مدجهنم شنجه بده

  کند، خودش هم باید برای خودش رفع کند. 

بفرستد و بهترین کم ها و پس امر شاه چه است؟ امر خداوند چه است؟ این است که از آن باال به شما کم

د، به شرط که شما هماری کنید. هماری کردن فرستها را اگر شما فضا باز کنید به شما مترین کمکامل

م ما، قبول مسئولیت که من خودم هستم که به خودم کمکنم، من تسلیم مکنم، من زیرِ شوم فضاگشایی م

داشتم من مقاومت کردهبار م من تا اینروم که من همانیدگ جا را خودم ام مسائلم را من ایجاد کردم، زندگ

  را باید قبول کنیم و عمل کنیم و تالش کنیم. ها این ام،خراب کرده

کنم دعا کنید موفق بشوم، تو را به خدا دعا کنید کار پیدا کنم ول دنبال کار گویند من کار نمای می عّده

گردم و مهارتنمشما دعا کنید دعا شما مستجاب های الزم برای کار کردن هم نم یرم، ولخواهم یاد ب

ها چه است؟ باید تالش کنید، باید زیر کار پیدا کنم، من همسر پیدا کنم، من خانه بخرم، این حرف من شود.م

ل باید قبول کنید که من بودم که زندگمنام را با بیبار بروید، باید مسئولیت قبول کنید، او عقلام به ذهن

ها گفتیم زیر بار اشتباه نرفتن اشتباه مرتبه دوم است، روم. بارجا رساندم، اشتباه کردم، زیر بار اشتباه ماین
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ۀ دو است، مخصوصاً این اشتباه که انسان برحسب همانیدگاشتباه به قو یعناش را اداره کند ها و دردها زندگ

و نگذارد طبق بیت اول خداوند زندگا اش را خراب کند با اداره کردن خودش، باش را اداره کند. خودش زندگ

عقل خودش، بعد گردن خداوند بندازد، این دیر بزرگترین اشتباه است، و زیر بار هم نرود و مسئولیت عقل بی

  هم قبول نکند.

  *** پایان بخش اول ***
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  کند به بیت قبل،ایم که کم ماین دو تا بیت را از مثنوی خوانده

  رتر آید از شناز کردن خوش 
  صد خطرلی، کم خایش، که دارد 

  )۵۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ایمن آبادست آن راه نیاز
  ترک نازِش گیر و با آن ره بساز

  )۵۴۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

 م کال نیعنتا قضا و ک ،ر کنش ،صبر کن ،وییم که باید فضا را باز کنشما را درست خواهیم ب فکان زندگ

را اداره کند که من بلدم، بهحس بی کند. ناز کردن یعن نیازی از خداوند که زندگم دانم. به هیچ اندازه کاف

کس مربوط نیست مقاومت مکنم، قضاوت مخودم را به کنم یا دانش ذهنها این برم.کار مر هم از ش

م بجو. یعن این کار را نکن که این این را کم خایش، یعن کاما  آید، یعن خیل شیرین است.نظر متر بهخوش

شده است. یعن گردید؟ جایی که خطر نیست، این فضای گشودهآباد مشما دنبال ایمناما  کار صدها خطر دارد.

  زندگ دارم.  خرد  این لحظه شما بویید من نیاز به

ا نگاه کنید، عمال بویید من به ر (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره شل قبل آبادست آن راه نیاز،ایمن

عقل کل که امروز هم گفت کائنات را اداره مگویید من کند من احتیاج دارم. این اسمش راه نیاز است، شما م

ما بیاییم چشم بد درست  ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهذهن وسیلۀ منکه بهدارم. نه اینخرد  نیاز به آن

گوییم، بعد هم بوییم که نه ما نیاز نداریم، زند را اصطالحًا مجا چشم که چشم مکنیم، چشم بد در این

خوای؟ راه نیاز است، پس نازِش را بذار کنار. خواه، جای ایمن مآباد مایمن نیازمند کم خدا نیستیم.

هر نازش یعنویی من مدانم این نازش است. ملحظه با مقاومت کردن و بلندشدن بن م زندگ دانم یعن

نمداند، مبهخواهم زندگ د  تدریج اینام را خودم اداره کنم و با آن راه بساز. یعنرخم زندگ آید به زندگ

کنیم. باید صبر کن، شر کن و پرهیز کن تا این کار صورت بیرد. بیت بعدی تدریج ما فضا را باز مشما و به

  هست،

 نَد باغ مرا ویران اگر باد زمستانک  
  ستاندبهار شهریار من ز ِدی انصاف بِ 

  )۵٩٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

همین بادی است که یا انرژی است که از منم باد زمستان ،گوید که اگر باد زمستان ل شمارهذهن٩[ش 

اغ مرا ویران کند، باغ ما ویران شده شود، بذهن ساطع مشود. اگر انرژی که از منساطع م ذهن)](افسانه من
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ذهن یا باتالق رود در این افسانۀ منتدریج فرو مذهن دارد و بهکه به ی انسان که منهست، چرا؟ برای این

چه هر شود. شما به خودتان نگاه کنید، خواهید دید کهذهن خواهید دید که اوال چهار بعد خودش خراب ممن

تان کمتر شده. همه ما وقت بیست سالمان بود، فکر تر شدید شما، میزان خوشبخت و شادیذهن بزرگبا من

مس ،سال کردیم سوپنج سال که پولدارتر میل مشویم، خانواده تشمان بهتر خواهد شویم، زندگ

ن باد زمستان است باغ مرا ذهن که همیکنندۀ منلحظه انرژی پژمردههر کهشد. دیدیم که نشد. چرا؟ برای این

م کند. خش  

طور آبادان وجود دارد، سبز و خرم است، شود، خوب تابستان هم همینها باز مشما نگاه کنید که بهار گل

رود. ها از بین ماصطالح همه جا سبزیآید، بهکننده مآید و آن باد سرد خشتدریج که پاییز مهمه جا، به

کنندۀ را که فضا را باز کنیم و آن انرژی زندهذهن، عوض اینرود با این منیم. سنمان باال مطورما هم همین

بیاوریم به زندگکنیم و نهمان، این انرژی مخرب را زیادتر مخودمان را خراب م ران تنها زندگکنیم، به دی

با عشکنیم همان انرژی را. ما با بچههم اعمال م هایمان مثالکنیم. ق برخورد نم  

پدری، در درون مرکز عدم دارند، به عشق ارتعاش م مادری، ی هست ی موقع کنند و آن هسته مرکزی ی

طوری است، ی هم آورند، ی اینآورند، یعن زندگ را در او به عشق در مشان را به ارتعاش عشق درمبچه

کنند کنند، باد زمستان را رها ماست مرکزشان، درد را ارتعاش م ذهن شدید دارند، پر از دردنه، خودشان من

ساله، دوازده ساله پژمرده داشته های دهشود. بعید نیست که بچهشان پژمرده مشان. خوب بچهسوی بچهبه

  باشیم ما، پس

  اگر باد زمستان کنَد باغ مرا ویران
  ستاندبهار شهریار من ز دی انصاف بِ 

  )۵٩٢ان شمس، غزل شمارۀ (مولوی، دیو

است، خداست، بهاری دارد. بهار م ل شمارهدانید که با فضاگشایی اما شهریار من که همان زندگ١٠[ش 

آید به زندگ شما، و این بهاری لحظه مبهصورت هشیارانه لحظهو عدم کردن مرکز به (حقیقت وجودی انسان)]

گیرد. یعن یعن زمستان انصاف بستاند یعن از او داد دل را م» دی ز« است که دیر پاییز و زمستان ندارد و 

گوید که ای منم ل شمارهذهنافسانه من ٩[ش)[(انسان را پژمرده کردی، و شما به خودتان  ذهن که مدت

گویید که منممن را پژمرده کرده بود، اآلن که فضا باز م من مدت کنم، بهار خداوند دارد ذهنم آید به زندگ

شخص شما بیاید، به خانواده شما بیاید، اگر ما دست به دست هم بدهیم من، بهار خداوند م تواند به زندگ

جامعه یا کشور م برای یدارد که همه در راه فضاگشایی تواند بیاید یا برای تمام جهان م تواند بیاید. بستگ

   . کنند یا نهزندگ به درونشان و به بیرونشان کار مخرد  آوردنو  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره
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یل بدهیم، این منکه ما بیاییم منگوید که این عدل خداوندی نیست که اینو درواقع دارد متش ذهن ذهن

این انرژی بد بفرستد، هم زندگ ما را خراب کند و هم زندگ دیران را، این انصاف نیست، این عدل نیست، 

ظلم است. پس خداوند مبرقرار م که این منخواهد عدل را برقرار کند، عدل خداوند ک شود؟ موقع ذهن

  شود. طور کل متالش بشود و این فضای باز شده تمام درون ما را بیرد. آن موقع عدل خداوند برقرار مبه

 وید که این منمخواهد بنم که از آنشد برای اینتواند به شما مسلط باذهنور م کند. یعن خواهد کم

ایم تا بهارش را بدهد به شخص ما. دیر از این خداوند دائمًا منتظر است ما متوجه بشویم چه اشتباه کرده

  کنیم، آن دیر مسئولش ما هستیم.تر بوید موالنا؟ ما اگر عمل نمساده

داشتیم م گوید:این بیت را قبال  

  ز آفاتم یقاَتم، ایمن شدهدر حلقۀ م
  مومم ز پی َختمت، زان نقش نگین خواهم 

  )١۴۶٩(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

ما در کجا هستیم؟ در حلقۀ  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهجا شده یعن در اینپس در فضای گشوده

مالقات خداوند. عل شیارانه با خداوند مالقات مدیم ایناالصول برای این کار آمیقات، میقات یعنجا ما، ه

فضا را باز م کنیم و در این فضای بازشده ما از آفات ایمن هستیم و وقتکنیم موم مشویم نه شویم، نرم م

این حالت مثل من ل شمارهذهنافسانه من ٩[ش)[(دارد نه، آن  ذهن طوری نه، که مقاومت که باد زمستان

کند، واکمنش نشان مدهد سفت مهر تو آماده هستیم. پس در این لحظه شود نه. فضا را باز مکنیم برای م

هرش را بزند، مهر تأیید بزند به فکر ما و به عمل ما و به آن انرژی که در جهان فضا را باز مکنیم تا خداوند م

پخش مر انرژیکنیم. یادمان باشد هکنیم و خودمان هم از آن استفاده مکنیم خودمان ای که به جهان پخش م

هم از آن انرژی مخوریم. شما اگر درد پخش مکنید درد را اول خودتان مین مشوید فکر خورید، اگر خشم

مدارید لطمه م کنید که به یزنید. زنید، دارید اول به خودتان لطمه م  

  شمارِ برگ اگر باشد ی فرعونِ جباری 
  ی را به جایِ خویش ِبنشاند موس یاکفِ 

  )۵٩٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

گوید اگر به تعداد برگمبرگ درختان، انسان باشد که فرعون هستند من های عالَم یعن ،باشد، کف موس ذهن

دستش را م موس ،کفِ موسم گذاشت روی قلبش وقتکه ما همآورد م موس از جنس او  درخشید. یعن

ر. به کار ببریم نماد مان و فکرمانتوانیم دلمان را یا فضای بازشده را در عملهستیم مهمین دی گونه یعن

گشودن فضا و آوردن آن انرژی وم د  گوید این کار یعنرطور آن انرژی مان، همیندل، خدا به فکر و عملخ
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آید آید بادش هم مگفت باد بهاری دیر، وقت بهار شهریار من مزنده کننده، آن باد بهاری، یادتان است اآلن 

ما هر فرعون را سر جای خودش م ر. آوردن آن باد به زندگهیچدی کس نباید فکر کند که من نشاند. یعن

ها این هاهمه فرعون در جهان هست به اندازۀ تعداد برگکنم اینروی خودم که کار مکه ا هاین شود؟چه م

خراب منگران این کار نباشید. کنند. نه، م گوید شما اصال  

، و این فرعون هم جبار است. جبار یعن زورگو، ازطرف دیر هم جبار »شمارِ برگ اگر باشد ی فرعونِ جباری«

یر ی گوید تقصذهن مهای جبر این است که انسان در من کس است که به جبر معتقد است و ی از خاصیت

درون و بیرون ما یادمان باشد غزل از آن .توانم تغییر کنمچیزی است در من که من نم جا شروع شده که زندگ

درست نمما را اداره کند. فرعوِن من اعتقاد به جبر این است که گردد و او باید ما را تبدیل کند و زندگ ذهن

توانم تغییر به ارث بردم، من نمها آن طوری بودند، من ازدرم اینام است، پدر و ماام است، تقصیر ژنتقصیر ژن

شود که ما خشمین نباشیم؟ ام همه خشمین هستیم، مر مکنم، من باید این طور باشم. اصال خودم و خانواده

رئیسم گویند تقصیر ها م. بعضطوری است، جبر است اینمان اینمان خراب است، تند است، خانوادهاخالق

م هرکس که به من فرمانده هر کند تقصیر آن است، نه، جبر است این. و تقصیراست، یعنگویید چه که شما م

صورت دچار جبر هستید. پس بنابراین جهان پر از هست اگر به آن معتقد باشید و روی شما اثر بذارد در این

شده گوید نه، این انرژی پخشکنیم. متیم، تغییر نمطور هستیم که هسگویند ما همیناست که م های ذهنمن

انسان هااز کف موس یعنبخش را بتوانند به این جهان توانند آن نیروی شفاهایی که به حضور زنده هستند و م

ها آن دهد که جایبیاورند در این صورت به همه نشان مچه؟کجاست. یعن  

کسان که مرکزشان را  کاری هستید، به عارفان به آنکه شما مشغول خرابدهد های ذهن نشان میعن به من

دهد، برعکس در حال آبادان کردن جهان هستند. جای هرکس را نشان مها این دهد کهاند نشان معدم کرده

منکه خراب م ذهنکنند منداریم ببینیم. ما جگویند درست داریم م کنیم. چرا؟ ما نور زندگکنیم نگ م

عدهم گوییم این کار درست است، یها آن گویند درست است،ای هم م دارند. کجای جنگ هم من ذهن

درست است؟ ما در خانواده خودمان دعوا منم. کجا حق دارید شما دعوا کنیم مگویم حق دارم که دعوا ب

دید غلط دارید دعوا م ل شمارهاست  کنید که آن دید اینکنید؟ شما با یافسانه من ٩[ش)[(شما ذهن .

فرعون معتقد به جبر هستید که دارید دعوا مکه فضاگشا باشد دعوا و جنگ م کنید. آیا انسان کند؟ ی

دهد که. چون کف موس را ما نداریم که نور بیندازد، موس کند؟ نمدهد و بعد توجیه مای را به کشتن معده

بینید بینیم. شما اآلن ماندازد، با این ابیات ما درست ماندازد. ببینید موالنا نور مو نور میعن انسان عارف 

که اعتقاد به جبر و عدم تغییر، غلط است. اعتقاد به جبر و آوردن جبر به زندگ است. جبر یعن مان کار غلط
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کس که هر طور کل.ها بهعدم تغییر وضعیت شما ذهناً ی دلیل پیدا کنید برای عدم تغییر یا عدم موفق شدن،

مقاومت م من کند و در اثر مقاومت قربانم ذهنآورد و فضا را باز شود و خودش این بال را سر خودش م

نمکند دچار جبر است و این کار را انجام م به او کم کند که زندگران ماندازد.دهد و گردن دی  

گوید که مثال ژن من خراب است. ژن من خراب است خیل زیاد  که در او هست، مدیران یعن آن عوامل

که ژن تو مال پدر و مادرت است و ژن زیاد جالبی نیست و شما طوری کردند. ولو ایناست. پدر و مادرم مرا این

ات. موالنا وری به زندگزندگ را بیاخرد  توانید فضا را باز کنیداند شما در این لحظه مرا بد تربیت کرده

مکه سرنوشت زندگ خندد به کسها اینسپارد، ستارهاش را به دست ستارگان مما طوری م گردند مثال

تواند گرداند من را مگوید آن کس که کائنات را  مخدا هست. امروز مخرد  شویم. تو مجهز بهطوری ماین

توانم به آن دسترس پیدا کنم از آن تواند من را برداند. من مگرداند ممبرداند. همان خردی که کائنات 

استفاده کنم. حاال از عقل منذهنام استفاده مران کنم این بالها را سر خودم مآورم این را نباید گردن دی

از این سخت بیندازم. یها همین است، پایین مها نترس. گوید از سخت  

است،  ذهنهایی که در این منزل وجود دارد بد دیدن است، غلط دیدن است، دیدن برحسب منسخت ی از

وهای ناکارآمد است، یاش همین جبر است که من همیندیدن برحسب الشود من طور که هستم هستم نم

را تغییر داد. شما را مرا م شود تغییر داد. نه من، خوشود تغییر داد، هرکسدت م خودت را تغییر بده توان

چون نم .اگر بخواهتغییر هم نم خواهو امروز داریم م ه نیست«گوید: کنبی طلب، نان سنت ال .« یعن

به تو نم از خداوند نان  نخواهبه تو نم قدر بهدهد. ما همیندهد، اگر تالش نکندست م آوریم که سع

مکنیم، نکنیم و طلب مبهم کنران مخصوصاً بهدست نماین دوتا لحاظ جبر نیندازآوری؛ این را گردن دی .

بیت هم باز هم که مرا سر جای خودش م هرکس نشاند. گوید زندگ  

  ساخت موس قدس در، باِب صغیر 
  تا فرود آرند سر قوم زَحیر 

  )٢٩٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  ند و سرفرازجباران بدزآنکه 
  آن بابِ صغیر است و نیاز  دوزخ

  )٢٩٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

طوری است، در این دو بیت نشاند و واقعاً اینکس را سرِ جای خودش مهر بله پس در بیت باال گفت که خداوند

مخواهید فشار درد شما را سر جای خودتان بنشاند، یا به زبان خوشگوید که شما م و م سجده کن خواه
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که درد با خودش حمل م ؟ هرکسخم بشوی و فضا را باز کنرا  ِ  من ٔ کند و افسانهکند، دوزخ را حمل م ذهن

خداوند. ِ من ٔکند آن افسانهحمل م دلیل بر این است که نیاز دارد به کم ذهن  

نمادش این هست کم باب صغیر ساخت. یعن در قدس ی ساخته بود گوید موس دِر کوچ ه در قدس ی

ذهن.  هایکشان، منکرد، از جمله شاهان، گردنآمد باید سرش را خم مکس مهر برای وارد شدن به معبد،

کردند، اگر شدند، جنگ مکردند، تسلیم نمجباران بودند و سرفراز، یعن سرشان را خم نمها آن کهبرای این

بردند، کردند، از بین مداد حمله محتّ ی دولت دیری گوش نم کشتند.داد، منمکس به حرفشان گوش 

ها آن گوش نکرد،ها آن شد که به حرفچرا؟ نمنداشتند. م که انسانکاری به خدا و زندگ ها گوید دوزخ

این افسانهحمل م که بای ِ  من ٔ کنند یعن آن باب صغیر است، آن دِر کوچ د از درونش رد بشوید.ذهن  

ذهن  من ٔاید که جهنّم و افسانهکنیم. شما تا حاال سؤال کردهما ی جهنّم با خودمان حمل م شما نگاه کنید، همه

اش گوید این همان باب کوچ است. معنکه مکنیم؟ برای اینهمه درد داخلش هست، برای چه حمل مکه این

  وند داری.چه هست؟ یعن تو نیاز به خدا

ها را سر جای خودش گوید که کفِ موس آدمتو به خداوند. حاال بیت بعد م» دوزخ آن باب صغیر است و نیاز«

منشاند. شما دو راه دارید یا فضاگشایی مکنید موّفق مجهنّم ایجاد م ل شمارهکندشوید، یا زندگ٩[ش 

  نشاند. کدام بهتر است؟ فضاگشایی.و شما را سر جای خودتان م ذهن)](افسانه من

کنم، این را همه درد که ایجاد شده، من دارم حمل منه؟ قبول نداری؟ سؤال کن و جواب بده از خودت؛ که این

چه کس ایجاد کرده؟ چرا این درد در من هست؟ گردن دیران نینداز. جبری نباش. جواب بده، خواه دید که 

د، این است که تو نیاز به عقل دیر داری، پس فضا را باز کن به آن عقل همه درخودت کردی و معن این

  اش این است که، تو برای این نیامدی.که این جهّنم معن دسترس داشته باش، بدان

آخر این درست است که، مهست، که گوید این هم عدل نیست که؟ اسمش را شما چه م زندگ گذارید؟ ی

همه چیز را اداره مخواهد بهترین هدیهکند، در مورد ما مشویم. بپرسید اَش را به ما بدهد و ما الیق هدیه نم

آدم ثروتمندی به شما م ما نیست؟ ی خواهد پول بدهد و شما هم احتیاج این تقصیر کیست؟ تقصیر نادان

کمش را برساند، شما هم از  تواند پولش را به شما برساند،کنید. نمهای مختلف رد مصورتدارید و شما به

دارید م میرید، تقصیر  کیست؟ تقصیر شماست.گرسنگ  
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های این منزلمترسان ِدل، مترسان دِل،  زِ سخت  
  ی حیوان بتا هرگز نَمیراندکه آبِ چشمه

  )۵٩٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

مکه این مگوید؛ برای اینگوید ِدلت را نترسان، ببین دوبار مبه اینن ذهنبینید، مرکز ما را صورت که م

ما در مرکزم مان ترس داریم. همینترساند یعننبینیم، همینکه م همانیدگ که این پارک خواهیم از طریق ی

مان متالش ترسیم بدبخت بشویم، زندگم ترسیم.هم بریزیم، مخواهیم بهایم مذهن را که درست کرده

خورد. یعن مان برود، آخر این سب زندگ و این زندگ پر از درد، به درد نمم که چسبیدیم از دستهبشود، آن

خواهند دیدِ منمردم نم ِ ذهنجزوی را به وجود ها به دست آوردهشان را که برحسب همانیدگ عقل اند و کال

ترسند.آورده، آن را از دست بدهند، م ترسند اتّفاق بد بیامر از فتد. در حالکه درون اتّفاق بد هستند. دی

هر  خداوند لطف خداوند را ٔ شود و با این کار، عنایت خداوند، جذبهاین بدتر نمدهند. لحظه از دست م  

گوید م»های این منزلمترسان دل، مترسان دل ز سخت «سختهای این منزل از طریق دیدِ غلط منل  ذهنش]

های این منزل پیش بینیم، سختها مهردفعه که برحسب همانیدگ شود.ایجاد م ذهن)]نه من(افسا ٩شماره

لمل شماره آید. شما نگاه کنید درون این شافسانه من ٩[ش)[(را در ذهن ما عادت کردیم نیروی زندگ ،

گ را دوباره به خرج بیریم یا گذاری بنیم در ایجاد مسئله. بعد نیروی زنداین لحظه زندگ نکنیم، سرمایه

  ها.خرج کنیم در حل کردن آن

را حل کنیم، با همان ها آن شود تامان تلف مسازیم، بیهوده و زندگقدر ما مسئله مشما نگاه کنید که چه

های این سختها این شود.کنیم، از درونش دوتا زاییده مکنیم، ی مسئله را تقریباً حل مذهن که حل نم ِ من

به ِ های این منزل با دید غلط منمنزل است، سخت ذهنوجود ماز سخت وی کمالآید. یطلبی است. ها از ال

  که موالنا مرتّب به ما گفته،این

  علت بتّر زِ پندار کمال
  نیست َاندر جان تو ای ذودالل

  )٣٢١۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

کنم طلبی خواهش مگرایی در جان تو وجود ندارد. کمالطلبی، کمالرض بدتر از کمالذهن پر فریب، م ِای من

کنم باید که من فضا باز ماآلن. این آورد، همینطلبی چه بالهایی سرِ شما مبردارید ی انشاء بنویسید، کمال

ها آن هایی که باکه آدمامل باشد، اینکه زندگ من باید کبهتر از همه باز کنم. باید فضا را کامل باز کنم. این

این کنم باید کامل باشند.کار مکاری را بهتر است، انجام ندهم. ببینید این که اگر کامل انجام نم دهم، ی
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کنیم در فضاگشایی خودمان که من درست جوری قضاوت مطلبی. چهدزدد از طریق این کمالجوری مموش چه

کنم، بافضا باز نمکه فضاگشایی دستِ شما نیست.ید بهتر از این فضا باز کنم، در حال  

»وی کمال» های این منزلمترسان ِدل، مترسان ِدل، زِ سختیریم که شما این الب طلبی را ما اگر از شما کم

یهای مختلفِ آنتان ببینید و جنبهجوری در زندگ یدا کنید و زنید، پرا که به موجب آن به خودتان ضرر م

گوید که این مرض، فهمیم که چرا موالنا مکه بعد از آن م کنیم.خیل پیشرفت مها بخوانید، خیلدر پیغام

خواهد گیرد و مطلبی است و دائماً ایراد مذهن کمال ِ های دید منهاست. یعن ی از جنبه مرض ٔبدتر از همه

عیب پیدا کند؟ ببیند که م گشتن دنبال عیبتواند ی شما نگاه کنید که همین تمرکز اصوال ران، اصالها در دی

قدر ما دنبال خواهیم در مقایسه با دیران یاد بیریم و چهطلبی است. ما کمال را مخاطر کمالروی دیران به

گردیم.عیب م ران مرما چرا دنبال عیب دیر قرار نیست که ما روی دیم ان تمرکز نکنیم؟ گردیم؟ اصال  

نبر و سر غیر را حم تا کن  
م خویش را بدخو و خالکن  

  )٣١٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

کند ما را، به این علّت تمرکز طلبی، رها نممر ما قرار نگذاشتیم روی دیران تمرکز نکنیم؟ ول این مرضِ کمال

روز انم ه درکنیم. به هر حال یشاءال نید. مب نیم و شما هم کمگوید این مورد به تفصیل صحبت ب

»های این منزلمترسان ِدل، مترسان ِدل، ِز سخت« های طلبی و دیدهای این منزل عرض کردم از کمالسخت

(حقیقت  ١٠[شل شماره کنید، وقت فضا را باز م»ی حیوانآب چشمه«گوید آید و بعد موجود مدیر به

  آید که اسمش را گذاشته آب حیات. آید از طرف غیب مطرف از طرفِ زندگ م ، ی آبی از آندی انسان)]وجو

کند. میراند، پژمرده نمشنوی، هرگز انسان را نمکه این را م حیات، بتا یعن ای انسان، ای کس ٔاین آب چشمه

مش است و حسِ امنیت و عقل و هدایت و سبب هم، ی اسپس ی آب هست، ی انرژی هست که شادی بی

که فضا را باز کنیم و  رسد در صورتمخلوط از هدایای ایزدی به ما مها این قدرت هم ی اسمش است.

شده و دیدهای های همانیدهو الو ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهطلبی هستیم ما دچار کمال درست است که

ایغلط و م ن ترس خودش، ترس عمدهترسیم، اصالترین هیجاِن مناست، عمدتاً ما م ترسیم ذهن

همانیدگما بهها را بههایمان را از دست بدهیم یا همانیدگ دارد. ها آن دست نیاوریم. زندگ بستگ  

کم راه وجود ندارد. درست است کهکننده این است که شما عمیقاً درک کنید که در چیزی آن  ها زندگ

مادی شاید راحتها آن گوییم مهم هستند باچیزهایی که ما م تر همانیده هستیم، اگر داشته باشیم در زندگ

ها آن زندگ بخواهیم.ها آن همانیده بشویم و ازها آن مادی هستند، ول لزوماً نباید با زندگ کنیم که اماناتِ

هایی را این را عمیقاً درک کنیم و درنتیجه چیز  این است کهزندگ ندارند، هویت ندارند، خوشبخت ندارند، ی
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بیت مربوط به آفلین را  یواش دستمان را باز کنیم. آن سهرا کم شُل بیریم و یواشها این که محم گرفتیم

  مرتب بخوانیم:

  هرچه از وِی شاد گردی در جهان
  از فراقِ او ِبیندیش آن زمان

  )٣۶٩٨وم، بیت س(مولوی، مثنوی، دفتر

  خوشبخت نخواهیم، زندگ نخواهیم. پسها آن های آفل را از مرکزمان برداریم و ازاین را مرتب بخوانیم تا چیز

»ل شمارهبا فضاگشایی » هاِی این منزلمترسان دل، مترسان دل، ز سخت(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[ش 

قع فضارود. هرموترس از بین م کنیم،را باز م کنیم و از جنسِمرکز را عدم م شویم، ترس از بین خدا م

اینکه خدا ترس ندارد، شیطان ترس دارد. هررود، برایِمشیطان هستیم. من  ترسیم از جنسِموقع ما م

 خطر نشود، احتیاط کند، که انسان معقول زندگ کند و دچارِگویم. اینحضور را نمهاِی معقول با ممیزیِترس

تَُّقوا را به این موالنا مرتب این لفظاکار مپرهیز کنید. ما پرهیز م تَّقُوا یعنماست،  حضورِ  کنیم این در ذاتِبرد، ا

موقعپرهیز م کنیم و بعضاش ترسیدن است، ترسیدن نیست!ها معن ما نمکه عاقالنه کار  ترسیم. هرکس

مبله م ترسد. کند او از نادانند که چه بشود؟ آقا اگر نمعمدًا اشتباه کن،عمداً اشتباه ب خوب این  ترس

شد سؤال؟ این شد پیشنهاد؟ بله، پس ما مکنیم و عمل  های این منزل را تحمل کنیم و کاردانیم که باید سخت

کامل انجام بدهیم ول  ها را ماصورِت زندگ، لزوم ندارد کارطلبی بلند شویم بهکنیم و درمقابل الوی کمال

حداکثر سعیمان را مگوید:کنیم. م  

  چون نکرد آن کار، مزدش هست؟ ال
 عما س نسانِ االل لَیس  

  )٢۵۴۵(مولوی، مثنوی، دفترچهارم، بیت 

، (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره کنیدرا باز م آیا آن سع و کوشش در این لحظه شما هشیارانه فضا

کنید. اگر آن سع را کنید نباید قضاوت کنید. ول حداکثر سعیتان را مکنید، دیر باز مه اندازه باز مچ

نمکنید که موالنا مزد داری؟ نه نداری! گوید: مترسان دل، مترسان دل و سختم ها را قبول کن، اگر نکن

گوید: ال، برای اینمتواند به اندازهکه انسان فقط مم کند انتظار داشته باشد، این البته آیۀ قرآن ای که سع

  است.

پس تالش مکنیم، کار مکنیم و از سختهای این منزل، موالنا صحبت مطَل خواهم آنکند، من نمعجا م

شما م بشوم ولبرای من اصال ،قبولِ مسئولیت سخت است، ایندانید قبال ذهن خودم  که من مسئول زندگ

ها بعِد خودم هستم، ی از بعد هستم، مسئولِ اصالح چهار بعد خودم هستم، مسئول ورزش و قوی کردنِ چهار
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هایِ بعدِ فیزی من از شاخه ما ول ی بعدِ مادیِ من است، همین بعدِ فیزی من، درست است که بدن داریم

ای این باید کار کنم، باید تالش کنم، نه که با آن همانیده بشوم باشم. بر پولم است، پول، من باید پول داشته

بعدم را ورزش بدهم؟  نشوم. آیا من مسئول هستم که چهار آن و داشته باشم محتاج این اندازۀ کاف پول ول به

 دیران تقل بشوم؟ بهبعدَم مس به اندازۀ کاف مهارت مادی یاد بیرم؟ پول خودم را، خودم در بیاورم؟ در چهار

  کار هستم نه پدر و مادرم، نه دیران. این خودش سخت کار است.  محتاج نشوم؟ من مسئول این

توانم مسئولیت قبول کنم که دردمن آیا مام؟ درست وجود آوردههایِ خودم من بههای خودم را در اثرِ همانیدگ

من در اختیارِ خودم  بعد سال بهپانزدهاند ول از چهاردهکردهبزرگ  طوریاست که پدر و مادرِ من، مرا این

ای بیرون هستند دانه در هایی کهکار کنم. اآلن کتاب خودمتوانستم رویِکه وقتم را تلف کنم مجایِ اینام. بهبوده

چرا  ا نخریدید بخوانید؟خوب بخرید بخوانید. چر کتابِ دالر است، شما پول داشتید به اندازۀ کاف یدوسه

هرکس در هر سن مسئول است، اگر مسئول نباشد، حت  را تلف کردید؟ مسئولیت، من مسئولم! رفتید وقتتان

کند نتیجهدوسالش است باز هم مسئول است. کارهایی که مدر هر اش را خواهد دید. انتخاب م کند، هرکس

انتخاب م مان هستیم، شما اآلن مسئولید، آن قسمتِ عدمتان را انتخاب کنید کند. ما مسئول انتخابِ خودسن

ذارید مرکزتان؟ یا منبمسئول است؟ انتخاِب این دوتا با هم فرق دارد. چه تان را؟ ِیمادرا، قسمتِ تانذهن کس

گوید، این بیت م بار رفتن که پس بنابراین، زیرِ کس قدرتِ اختیار دارد و انتخاب دارد؟ شخصِ شما!شما! چه

های منزل، سخت است:سخت  

هاِی این منزلمترسان دل، مترسان دل، ز سخت  
  که آبِ چشمۀ حیوان بتا هرگز َنمیراند

  )۵٩٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 هاکه مدت مخصوصًا کس با منبر هم هست. آقا،، ابزارِمالمت با مالمت کار کرده، ابزارِ ذهنخانم، من  ذج

نگیرم. خوب اوال دیدنِ این سخت است،  خودم را مالمت کنم. به افتد دیرانام برایِ هر اتفاق که میاد گرفته

  آدم قبول کند خودم کردم سخت است. که ثانیاً ترکش سخت است. باید کار کنیم، این

رفتن که اشتباه را من  که زیر باراین ن چرا؟ برایاندازیم گردِن دیرارویم و مکنیم درمما اشتباه م که این

کمالکردم سخت است. من از راه ذهنکنم طلبی نشان داده که من کامل هستم، باسواد هستم، اشتباه هم نم

با کمالو نم طلبی کار کردم من اشتباه کردهتوانم قبول کنم وقتدهد من ناقص هستم. شما ام. این نشان م

آن اشتباه  کهکه مثل این ایبریم باال به درجهذهن که داریم چقدر ی نفر را م  ِهاینید که ما با مننگاه ک

کند درنم که او پرحال وید من اشتباه کردهاز اشتباه است و اجازه نمما  کهام برای ایندهیم زیر بار برود ب

گوییم همه اتفاقًا امروز هم داریم م؟ پس چرا این!اشتباه نکندشود ی آدم پرستیم. مر ممان او را مهمه



ۀ  برنامه            Program # 870                                              ۸۷۰مشار

  34صفحه: 

شوی. گوید: تو از یاران مبر، تنها مم مشورت کنید، شما در هر کاری باهم مشورت کنید حت در کار معنوی.

ر، همخورد. از یاراِن هماگر تنها بشوی مغزت را دیو مر. شعردل نَبهایش را امروز هم درد نَبخوانیم داریم، م

  برایتان؛ 

سخت  ،ها را اگر بخواهیم راجعو پس سختاش باید راجعها صحبت کنیم همهبه سختهایی که به این سخت

من ل شمارهذهنافسانه من ٩[ش)[(ذهن کهکند صحبت کنیم. عرض کردم، سخت است برای اینایجاد م 

منهرلحظه دخالت م ذهنکند، زندگ ما را تلف مکند، دید ما را غلط م ل شمارهکند. اگر کس١٠[ش 

اش آفریند و همهلحظه را م حرِف موالنا گوش بدهد، بوید که زندگ اتفاِق این به (حقیقت وجودی انسان)]

ند، همین! تمام شد رفت، سختب به تو کم بین ها از حمایت است و در اطرافِ او فضا باز کن تا زندگ

رود.م  

دهد، باید بیت را مخرد  شما کند، بهزنده م را زندگ، آبِ چشمۀ حیوان شما اگر شما اداره را بدهید دستِ

کار کنید، تَأمل کنید تا معنا در درونِ شما روشن بشود. شما از خودتان سؤال کنید چرا  آن ها رویِبخوانید مدّت

مادیِ شماست،  زندگ هایمن سخت شده؟ و نمادش سخت قدر برایِ یتایی اینفضایِ ذهن به خروج از منزلِ

در زندگ شماست. عدم فراوان در ی جامعه است. عدم فراوان کم است، رفاه کم جامعه اگر در ی ای زندگ

  ذهن زیاد است.جا من است سخت زیاد است، آن

تر است، هرجا حیات بیشتر است، زندگ بیشتر است، زندگ ساده» تریشخوهرجا حیات بیشتر، مردم درو بی«

تری دارند، ذهن بزرگجا منتر است، مردم آنترند. هرجا حیات سختخویشجا بینظم بیشتری دارد، مردم آن

  این قانون است.

  کار، مزدش هست؟ الچون نکرد آن
لَیسعما س لالنسانِ ا  

  )٢۵۴۵ت رچهارم، بی(مولوی، مثنوی، دفت

»عما س نسانِ االل ن لَيساو«  

  »ای] نیست.که برای انسان جز آنچه تالش کرده [هیچ نصیب و بهرهو این«

  )٣٩)، آیه ۵٣(قرآن کریم، سوره نجم (

ای نیست.که برای انسان جز آنچه تالش کرده هیچ نصیب و بهرهاست: و این اش اینمعن  

  بر رزق ای َفتگفت پیغمبر که: 
  هاست و بر در قفلدر فرو بسته

  )٢٣٨۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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  جنبِش و آمد شدِ ما و اکتساب
  هست مفتاح بر آن قفل و حجاب

  )٢٣٨۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

در بر رزق  رزِق شما در فروبسته جوان برگوید حضرت رسول فرمود: که ایم شما فروبسته و روی است، یعن

خرد  حسبجنبش شما، تحرک شما، فضاگشایی شما، فکر و عمل شما براما  اند؛شماری زدههای بیدر قفل

  زندگ مفتاح است، کلید است.

شد ما و وحرکت و آمد و ست. جنبشها و حجاب است. حجاب هم پوشیدگمفتاح چیست؟ مفتاح آن قفل

کلید بر چه؟ بر همان  زندگ، کلید است.خرد  یابی بهاطالعات، فضاگشایی و دستدست آوردن کسِب ما و به

که م دِر رزقِ شما باز نیست. گوید پیغمبر فرمود که به درِ رزِق شما زده شدهقفل است. یعن  

  بی کلید، این در گشادن راه نیست
  بی طلب، نان سنّتِ اَله نیست

  )٢٣٨۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

این در باز نم ،خداوند به بدون کلیدِ جنبش و حرکت و حداکثر سع ،کوشش نکن ،شود و اگر تو طلب نکن

دهد. نان نماد هرچیزیتو نان نمخواست معنوی و مادی شما بدون  باز. خواهید از جمله فضایِست که شما م

  نخواهدآمد. والسالم. دستزندگ بهخرد  حسبزندگ و فکر برخرد  حسبجنبش بر

 منا َخفایاکجاَخرو مناکیار مناکأیر  
 ماکیا انا ویْنها َفاوا عتَْنَته نْ َلمَفا  

  )۵٩٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

شعر عربی موالنا اش اینمعن ست، داخل غزل است.است، عربی است، یعن  

  »بودید بیرون آوردیم، اگر از آن بازنایستید ماییم و شما.چه را که نهان کرده ن، شما را دیدیم و آشما را دیدیم«

 بودید،  چه را که نهان کردهست، خداست. چون مرکز را عدم کردیم ما، خداوند ما را دید و آناین از طرف زندگ

یر فکرهای ما بود، بیرون آوردیم. یتایی که ز چیز را نهان کردیم ما؟ دریای معرفت، آن درهای خرد در فضایِچه

طوری بازنایستید چه آورد. اگر کار را ادامه بدهید از آنایم بیرون مپس زندگ آن چیزی را که ما نهان کرده

(حقیقت وجودی  ١٠[شل شمارهیا فضاگشایی  ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهبیرون آورد؟ با فضابندی 

  ؟ با فضاگشایی.انسان)]

رمأیناکر مأیناککه مرکز را عدم کردید. پس معلوم م شود ما و خداوند مالقات ، دیدیم شما را دیدیم، وقت

چه را که زیر فکرهایتان پوشانده آن گفت در حلقۀ میقاتیم. شما را دیدیم، شما را دیدیم و کنیم. امروز همم
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از آن  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهکردیم. ما استخراج  ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهبودید 

فضا باز کنید، فضا باز کنید، فضا  ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهبازنایستید، دوباره برنگردید به این حالت. 

شما باهم هستیم. نگاه کنید همین بیت  صورت ماییم و شما، یعن ما وباز کنید. اگر این کار را بنید در این

  ل معن دارد.خی

، و اَْخرجنا َخفایاکم تان.، شما را دیدیم شما را دیدیم. تا حاال قایم شده بودید در مرکز همانیدهکم رأیناکم رأینا

  کنید.من استفاده مخرد  از آن چیزی را که پنهان کرده بودید استخراج کردیم بیرون آوردیم. اآلن

ر بیت اول نمگفت که من شما مذارید؟ اگر از این کار مفید کهرا مفضاگشایی اطراف اتفاق  گردانم اگر ب

هستیم، یعن خدا و شما  کار را ادامه بدهید همیشه ما و شما با هم این لحظه هست و اقرار الست است، اگر این

  بله، خوب خیل جالب است.   هستید. با هم

  .ن کرده بودید بیرون آوردیم، اگر از آن بازنایستید ماییم و شمارا که نها شما را دیدیم شما را دیدیم و آنچه

  بیت بعدی که آن هم عربی است:

  وانْ ُطْفتُم حوالینا واَنُْتم ُنور عینانا
 میاکاَح شینَّ اْلعنّا فَاوا مساَتیَفال تَس  

  )۵٩٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

رد مپس اآلن مرداگردید. چهگوید گردِ من با طواف کنید. فقط به گم کسم گوید؟ زندگگوید. گوید خدا م

در حالنید اولش این است که مردید. که نور چشم من هستید. پس اگر بیت را چهار قسمت برد من بگوید گ

و همانیدگ رد چیزهای بیرونردد نه گرد او بباید گ ل شماره ها. در این حالتهر انسانافسانه  ٩[ش)

 (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهگردیم. گرد من بردید یعن این حالت ما گرد همانیدگ م ذهن)]من

گوید: نور چشم من هستید، با موقع شما نور چشم من هستید. خداوند ملحظه عدم کنید. در آنهر مرکزتان را

ید.بینید. نور هشیاری نظر هستچشم من م  

آمد مرکز شما  ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ، از ما ناامید نشوید. هرموقع ی  همانیدگال تَستَیأسوا منّافَ

این کار شدن نیست، این فضا بازشدن نیست تو به خدا زنده نخواه شد، نه گوش نده، از  و به شما گفت که

و صبر  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارههستم،  نهایت عنایت هستم، لطفمن بی ما ناامید نشوید.

  گوید. را زندگ مها این کنم،اش را من دارم باز مسبب را چشمهاین شادی بی کنید، شر کنید و

ها را کرد یعن همۀ انسان سبب من شما را زنده خواهم، من با این عیش با این شادیِ بیالْعیش اَحیاکمفَانَّ 

کس نباید ناامید بشود. شادی زندگ، نشوید، هیچ ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهخواهم کرد یعن ناامید  زنده

،د  نشاط زندگرشما را زنده خواهد کردخ ،ل شماره زندگ(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[ش .  
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مان سامان بینیم زندگم مکنیکنیم فضاگشایی مکنیم ی مدت عمل مطور ابیات گوش موقت ما  به این

پیدا مکند، نظم پیدا مر نمترسیم. شما همین دو بیت درست کند، ما دی است که عربی است، خوب خیل

  مطلب مهم در آن هست.

 »رد ما طواف کنید در حالرداگمایید از ما نومید مشوید که عیش، زنده که نور چشماگر گکند.تان م«   

  ور ترجمه هست.جی هم این

  این بیت را قبال داشتیم:

  پیشه ندارم جزین، کار ندارم جزین
  شب پیشه و کارم طواف  و چون فَلم، روز

  )١٣٠۵غزل شمارۀ (مولوی، دیوان شمس، 

عدم گردیدن ندارید. هرلحظه باید دور او بردید تا او زندگ  محور ای، هیچ کاری جز حولِپس شما هیچ پیشه

  این را قبال داشتیم. درست کند.شما را 

  هابازیها، برایِ عشقشسته ِبسته تازی
  بویم، هرچه من گویم، َشه دارم که ِبستاند

  )۵٩٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

ندارد. این دوگوید که این بیان بهاآلن م است. بیت را به زباِن عربی گفته وسیلۀ زبان اهمیت  

سمگوید: شته بسته من عربی حرف مقبول ندارد که موالنا این شعر را که م گوید بهترین شعر زنم و یعن

کنم، من شاه دارم جور بیان مبازی با خدا خودم را هرموقع عشقبازی خدا یا دربرای عشقاما  عربی است.

کند.که قبول م حا کنید درپس بنابراین هرطور شما خودتان را بیان ملکه جای اینکنید بهکه فضا را باز م

  طوری کار کنید.گرایی بروید و خودتان، خودتان را مالمت کنید و رد کنید، همیندنبال کمال

کنید او قبول دارد. به هر زبان، زبان مهم نیست خودتان را بیان م نگاه کنید که شما شاه دارید که هرطور

اهمیت ها این گویید، از نظر ادبیات وگویید از نظر دستوری یا ادبی نمم ای را درستجمله که شما یاین

عدهدارد، از نظر بیان شما اهمیت ندارد. یگویند ما به تتهای مپته متوانیم بیان کنیم. افتیم، درست نم

یریم؟ بله، مان را کنیم که ادبیاتخوب درست بیان نکنید، خودتان را بیان کنید. آیا ما کوشش مدرست یاد ب

که فضا را باز م موقع ولصحبت م ر به هر زبانفرانسه، کنم من، دی ،عربی، انگلیس ،فارس ،کنم، ترک

مهم نیست این، اصل این است که من فضا را باز م زبانها، اصال گرایی است، کنم. حاال همین، ضدِّ کمالقاط

کن ی شعری بو بهتر از موالنا باشد، از طور کامل باید انجام بده، بیان مکن بهگوید یا مذهن مکه من

ویم؟ اتفاقاً بیت بعدی همین را مگوید. کجا بیاورم ب  
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منم، چهگوید من خودم را پیدا نمجوری سخن را پیدا کنم، سخن را باید او بدهد به من که درست توانم ب

که خودش، خودش را پیدا نکرده توانیم بوییم. کسگوید موالنا، ما نمت مبویم. البته ایشان سخن را درس

نشده، هنوز همانیدگ و هنوز از جنس زندگ خودش را بیان م جوری سخن کند، چهدارد، برحسب همانیدگ

وید؟ نمیرد. پس: را بوید. از او باید بیرد که بتواند سخن را از او ب  

  ذهن)]انه من(افس ٩[شل شماره

  هاشسته بسته تازیها، برای عشقبازی 
  بویم، هر چه من گویم، شه دارم که بِستاند

  )۵٩٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

(حقیقت  ١٠[شل شمارهکنیدبسته هر جور بیان مگوید. شما شستهذهن  مهای همین مندر مقابل قضاوت 

موقع با او ی هر بازی با خدا هم ی شدن با اوست.با خدا، عشق بازی، در موقع عشقوجودی انسان)]

شویم، در واقع با خدا عشقمبازی مکند، بله.کنیم، او قبول م  

 یابم، سخن را از کجا یابم؟چو من خود را نم  
  همان شمع که داد این را، همو شمعم بیرانَد

  )۵٩٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

گوید که وقت من خودم در فکرها و دردهایم گم شدم، خودم خودم را عن افروختن، روشن کردن. مگیراندن ی

پیدا نمخودم را پیدا م فضا را باز کنم، باز کنم بیکنم؛ من ک نماند. کنم؟ وقت نهایت باز کنم و هیچ همانیدگ

ند، ما ممن است نرسیم و لزوم هم ندارد کنیم. هیچ نماگرایی دارد ما صحبت مالبته این هم حالت کمال

  برسیم به آنجا ما. ما به اندازۀ کاف به حضور زنده خواهیم شد. 

 ذهن وی کمالشما اگر جلوی منیرید قضاوت نکند، مخصوصاً با آن التان را بپیشرفت م کنید. گرایی، خیل

کاری گرایی را در ختوانیم هشیارانه کمالبرای این کار ما م ران یدی ودمان ببینیم. و نگاه کنیم ببینیم مثال

انجام ماین«گوییم، دهند، ما در دلمان چه م دهد، حرف زدنش را بلد هم بلد نیست، چقدر ناقص انجام م

چیز نشینیم، همهرویم ی جایی مبینید؛ مزند یا عیب را موقت دیدیم ذهن ما از این حرفها م. »نیست

خواهم بینیم. شما به خودتان بویید من این را نمت است، فقط روی میز مثال ی چیزی افتاده، آن را مدرس

خواهند ما را پذیرایی کنند، جا مگرایی است. این همه زیبایی، این همه زحمت که مردم اینببینم. این کمال

کوشش مچیزی ناقص است، چرا من فقط آن را م گرایی گرایی است، کمالبینم؟ این کمالکنند، حاال ی

کنید؟ ول خواهیم بهتر شویم، توجه ماش این نیست که ما در عالم مادی نمگرا نبودن معنمرض است. کمال

  دیدن ی چیزی و خراب کردن کل، این غلط است.
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شدم. چه کس مدیدن ی چیز کوچولو در خودتان. ُخوب من سه روز پیش عصبان شدم ی خرده، نباید  

کنم این برنامه را خوب اجرا کنم، کنیم. من سع ممان را مجا که مقدور است سعگفته این را؟ ما تا آن

جایی ناقص باشد، نم جایی اشتباه کنم، ی خاطر اینکه آن آیم که بهحداکثر توانم را به خرج بدهم. اگر ی

  ناقص است از اجرای برنامه باز بمانم. 

ام را دانم، ول سعکنم؟ نم، کجا گم کردم خودم را؟ در فکرها و دردها. ک پیدا م»یابممن خود را نم چو« 

مم نهایت او در من زنده دانم تا خودم را پیدا نکنم، تا در من هشیاری روی خودش قائم بشود، بیکنم. ول

جور نشوم، در این لحظه قائم نشوم به روی خودم که  نشود، من کامال از دنیا جمع و جور نشوم، از زمان جمع و

نهایت خداست، سخن را پیدا نخواهم کرد. سخن را کسان پیدا کردند، مثل موالنا، فردوس، حافظ و بقیه بی

ها آن صورت زندگ شناسایی کردند، زندگ به گوشبزرگان که خودشان را اول پیدا کردند. وقت خودشان را به

  هم به ما گفتند. هاآن گفته،

اگر من سخن را پیدا نمکنم یا سخن را نمکه از جنس موالنا فهمم، برای اینفهمم، اگر حرف موالنا را نم

نیستم. اشال ندارد، همه صحبت ما سر این است که، به ی شرط اشال ندارد، که شما جبری نشوید، بویید 

کنیم است. ما هر روز توانمان را بیشتر مها این ا خیل بیشتر ازنه، توان شم». آقا توان من همین قدر است«

زندگ بیشتر به فکر و عمل خرد  کنیم کهتر مهم در قسمت مادی، هم در قسمت معنوی، هر روز فضا را گشوده

تر بشویم. تر بشویم. در درون شادتر بشویم، بیرون هم شادتر بشویم، در درون هم موفقما بیفتد، در بیرون موفق

این لحظه همینکنید؟ توجه م ولوی کمالکنیم. بهطور هست که هست و این لحظه را قبول مگرایی خاطر ال

روید تان گل سرخ دارید، شب مگیریم. شما خانهآید، روی کار زندگ در این لحظه ایراد نمذهن مکه از من

بازبینید که این تقریباً نیمهبخوابید، م خرده سرش باز شده، صبح م شده، یکنید، بابا من فکر آیید نگاه م

کامل، نیمه شودکردم تا صبح این باز مباز شده. این ایراد را نمدارد باز م یرید، این گل را زندگکند. توانید ب

باز م نید. کمالعیناً شما را هم زندگب ما هم هست. برای چه گرایی ما شامل عجله و شتاکند. صبر باید ب

گوید که: این بزرگوار م  

  علَّت بتَّر زِ ِپْندارِ کمال 
  نیست َانْدر جانِ تو ای ذُودالل

  )٣٢١۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  اَت بس خون روداز دل و از دیده
  تا زِ تو این معِجبی بیرون شود

  )٣٢١۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 خون باید برود از دل و از دیدهگوم بر از تو بیرون بشود. ید خیلب، این خودپسندی، این کجات که این ع

بعدش هم زیرش موش را مآورد. مدزدد، حواست باشد. گوید این موش دارد م  

  گر نه موش دزد در انبار ماست 
  گندم اعمالِ چل ساله کجاست؟

  )٣٨٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  چهل سالت هست، نگاه کن ببین به کجا رسیدی؟ پس موش دزدیده.  

یابیم، گم شدیم در فکرمان و دردهایمان با ما خودمان را نم ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهدر این حالت  

هم در همانیدگهر گوید کهمان. و مکه این را داده به ما، مطم ،که یا هر خورشیدی کهکس ئن باش هر شمع

(حقیقت وجودی  ١٠[شل شماره که اگر اجازه بدهیم، قضاوت نکنیم، مقاومت نکنیم و فضا را باز کنیم

  ، همان، یعن همان شخص، یعن خداوند، شمع ما را خواهد گیراند، یعن شمع ما را روشن خواهد کرد. انسان)]

هایمان گم شدیم و تا پس در بیت آخر گفت ما در فکر و همانیدگرا که خداوند زمان که گم شدیم، سخن واقع

به ما مهم ندارد، یواش یواش تبدیل م الدهد، نخواهیم یافت، هیچ اشدانیم که آن خورشیدی، شویم و ما م

صورت همانیدگ، همان مرکز ما درآورده، به ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهآن شمع که ما را به این صورت 

، فضا را باز خواهد کرد، باز خواهد کرد، ی جایی (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهکردرا عدم خواهد 

  ذهن نیستیم. ما متوجه خواهیم شد که از جنس زندگ شدیم. دیر از جنس من

 از ابیات برایتان م برخ که غزل انسجامش راخوانم. برای اینحاال چند بیت برای تبیین بهتر و فهمیدن معن 

دیر ارتباط بدهید، این ابیات را بین ابیات غزل نخواندم، در نتیجه جدا حفظ کند و شما بتوانید ابیات را به هم

مر. خوانم. و شما متوانید غزل را بخوانید و حفظ کنید. چند بیت بیشتر نیست دی  

  اگر این لشرِ ما را ز چشم بد شست اُفتَد
  فرو آید به امرِ شاه لشرها از آن باال
  )۵٩٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

های ذهن اطرافمان و از چشم بد خودمان به ما آسیب خواهد رسید و این بیت به ما گفت که از چشم بِد من

شود. پس ابیات مثنوی را ذهن ساطع مطور کل آسیب دیده از انرژی بدی که از چشم منلشر انسانیت به

  خوانیم.ن بیت مبرای توضیح بیشتر ای

  *** پایان بخش دوم ***
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های دیر اثر ذهن است، روی خود ما و انسانپس مطابق این بیت موالنا به ما گفتند که چشم بد، که چشم من

لحظه روی هر عبارت دیر ماشود. بهذهن ممخرب دارد و مضر دارد و سبب شست ما در خروج از من

کند که خودتان را از چشمان بد گذاریم. دانستن این موضوع به شما کم مد مدیر و روی خودمان اثر ب هم

ام گفت طور در اول برنامه خواندهگشایی مرتب است و همینو چشم بد خودتان حفظ کنید. این کار مستلزم فضا

و آن را از خودتان دور باریدن به دی سوز هستند و این ابیات را بخوانید. با آتشکه این ابیات مثنوی من دیو

الْعین یعن: بدی چشم یا بدچشم،  به سو عشود، راجشروع م ۴٩٨والنا در دفتر پنجم که از بیت م کنید.

د مکه ب چشمخرب دارد در جهان، صحبت مد دارد، مبیند، بنابراین اثر بگوید:کند، م  

  پرِ طاووست مبین و، پای بین
ین تا که سواْلع  شاید کمیننگ  

  )۴٩٨(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

رِ طاوسمر طاوس گوید که پرهای زیبا دارد و پات را مبین و ببین که پای زشت داری. طاوس پای زشت دارد، پ

نماد همانیدگها است که مکه ما در خودمان م هر هنر و فضیلت یرد. یعنبینیم تواند مورد مقایسه قرار ب

 مثل دانش زیاد، مثل مهارت در ی توانیم همانیده بشویم، مثل: زیبایی، مثل هیل قوی مثال،ه با آن مک

پر طاوس ما است، ها این شوند وهمانیده مها این ها باآید خیل برجسته هست که انساننظر مکاری، که به

اند. ذهن ایستادهوی پای زندگ نایستادند، روی پای مناند. یعن ردانند که روی پای زشت ایستادهنمها این و

د از کمین، از پنهانها این افتخار نکن و باها آن گوید شما بهمگاه به تو نزند.همانیده نشو تا چشم ب  

  که بِلغزد کوه از چشم بدان
  یزلُقونَک از ُنبی برخوان بِدآن

  )۴٩٩(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

زی قُونَکقرآن و آن آیه ل در آیه، نُبی یعن قُونَکلزبلغزانند تو را. در واقع از ی یعن د معموالای که همه برای چشم ب

کنند، آناز گردنشان آویزان مد مهایی که از چشم بانیدهشویم که واهمانش یا همترسند. البته اآلن ما متوجه م 

کند. که گشایی هست که ما را حفظ مکند، فضای پای بد هست که ما را حفظ مرو نشدن با چیزها و نایستادن

گوید کوه بهمدان متواصطالح از چشم ب چههر لغزد. یعند شما را مچشم ب م باشتواند بلغزاند.قدر هم مح  

شما م را از قرآن بخوان که منظورش همین آیه هست که معموال ُقونَکلزنْگویید این یااد وي گویندیا همه م.  

كر ويقُولُونَ انَّه لَمجنُونٌ «   »واْن ياد الَّذِين كفَروا لَيزلقُوَنكَ بِابصارِهم لَما سمعوا الذِّ

  »گويند كه او ديوانه است.م و كافران چون قرآن را شنيدند نزديك بود كه تو را با چشمان خود به سر درآورند و«

  ) ۵١)، آیه ۶٨(قرآن کریم، سوره قلم (
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گویید به خودتان که ممن است در اثر انرژی مخرب از اید، شما اآلن مطور که در باال دیدههرحال همانبه

د بدی که علت دیکنید که ما بهغلط من، من را بلغزاند. در واقع شما توجه م ذهن اطراف من، دیدِهایمن

ران در ما القا مدیلرزیم.کنند م  

  احمدِ چون کوه لغزید از نظر
  مَطرگل، بیدر میانِ راه بی

  )۵٠٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

حضرت احمد که همان حضرت رسول است، م احمد چون کوه یعند لغزید. ماگر گوید از نظر ب گوید که حت

تواند شما را بلغزاند. واقعاً ممن است لغزیدِن جسم نباشد، لغزیدنِ معنوی نظر بد م شما پیغمبر هم باشید،

ل باشد، حضرت احمد لغزید، بهزند، بدون اینباشد. و تمثیل مچیزی؟ خاطر چهکه راه باران باریده باشد، گ

  که نظر بد به او افتاد.برای این

  در عجب درماْند کین لغزش ز چیست؟
  ستدارم که این حالت َتهمن نپن

  )۵٠١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ل است، زیر پای من لغزنده نیست، من مگوید تعجب کرد، که ظاهر قصه این است که نه باران آمده است، نه گ

اید، توانید بیرید. مثال شما نشستهها را م؟ توِی این لغزش ی پیغام است و شما همین پیغام!چرا لغزیدم

نفر زنگ م یزند ی به شما م چیزهای منفگوید، شما حالتان خراب مکه  گویید چه شد؟ منشود. م

که انرژی بد آمد. شما حالتان خوب است، خیل خوشحال هستید، پیچ برای این حالم خوب بود، لغزیدیم، بله.

تلویزیون را ماخباری م صحنهپیچانید ی شنوید یای مد بینید حالتان خراب مشود، لغزیدید، انرژی ب

م د، از هر طریقرا ببینیم، مالقات کنیم حضوری. شما آمد. انرژی ب کس ندارد که ما ی تواند بیاید، لزوم

دانید که دارید لغزید احتماال نمآید، و شما مقدر انرژی بد ماصطالح چهمدیا بهنگاه کنید از این سوشال

معن لغزیدن ها این اید.شوید، یعن لغزیدهبینید، ناامید مشود، غلط مدفعه که حالتان خراب مهر لغزید وم

همه فضاگویید که من ایناست. شما مگشایی مکنم، روی خودم کار مموقعکنم چرا م ها لغزم؟ چرا بعض

حالم خراب مکه شود؟ برای اینشود و دید من غلط مکنید.پرهیز نم  

  تا ِبیامد آیت و آگاه کرد
  کان ز چشم بد رسیدت وز نبرد

  )۵٠٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

مآیه آمد، شاید هم برای شما هم م گوید که نشانه آمد، یلحظه فضا آید. شما یکنید، گشایی م  
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د از این راه آمد، وقت فضاکه این شخص تلفن کرد این را گفت به منگویید ها برای اینمگشایی، آن ، انرژی ب

د نبرد مد بوده است و آن چشم بهم فهمید، فهمید که از چشم بد، مخواهد نظم و کرده است با او. چشم ب

آید، آیا نگهداری کنیم نظم زندگ مهم بریزد، یعن ما فضا را باز مزیبایی شما را و سامان زندگ شما را به

ام، خواهند این را بِبندند. بارها خدمتتان عرض کردهذهن با نظر مهایکه منسان است؟ نه، برای ایناین آ

ترین خدمت به جامعه این است که، هرکس هر صبح تصمیم بیرد و تمام حواسش روی خودش باشد، بزرگ

گوید که: م»که م حال خوب سوق خواهم داد، به  گشایی، بهفضا صبر، به را بهها آن رسممن به هرکس

این » گویند.به من ناسزا مها آن کهواکنش بد وانخواهم داشت. سالمت از کنار مردم خواهم گذشت ولو این

روید بیرون، کس را به واکنش نوع است که شما مترین خدمت به همتصمیم را ی بیرد اجرا کند. این بزرگ

  برید. ذهن نمذهن، به من

  گر بدی غیرِ تو، در دم ال شدی
  صیدِ چشم و سخرۀ افْنا شدی

  )۵٠٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

مد او را زیر گوید این نشان آمد، این آیه آمد که اگر غیر از تو بود، در آن لحظه از بین مرفت و آن چشم ب

سلطه مگرفت و فنا مکرد، از بین مد مرد. پس چشم بتواند ما را صید کند. ب  

نابود م ذلیل، مقهور، زیردست. شد.ال شدی یعن خره یعنفناکردن، نابود کردن. س فنا یعنا  

پس بنابراین موالنا درست است که از حضرت رسول مثال مگوید، همۀ ما را. ما نباید مغرور زند، دارد ما را م

گذارد و چشم بدِ خودِ ما شرفته هستیم و نه، چشم بد روی ما اثر مایم و خیل پیبه این باشیم که فضا را گشوده

ردی باال مد ی است؟ وقت کردی در شما باال مد ی آید. وقتخره مگیرد، مقهور آید و شما را زیر س

مکند، زیر قهر خودش مرد دارد روی شما اثر مصبر. شما گشایی است و کند. تنها راه نجات شما فضاب

شما را بهم د ولو مال خودتان، شما را زیر سلطه گرفته است. شما یعننظر ب دانید که ی.عنوان زندگ  

  کشانلی آمد عصمت دامن
  بد از بهرِ نشان وین که لغزیدی

  )۵٠۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ت دهنده آمد که امروز هم موالنا گفت این خرامان ی پاک، ی نیروی نجاطوری خرامانکشان همینبله دامن

ر خداوند از باال مآید، بهلشآید، بهصورت حس امنیت مد مرآید، بهصورت خآید، صورت هدایت م

آید. این عصمت که صورت تمییز مآید، بهصورت بینش مآید، بهصورت شادی مآید، بهصورت قدرت مبه
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پس خرامانم .که خرامان شما فضا را باز کردی آمد. اینگوید پاک که لغزیدی، این برای نشان بود که بفهم

موقعم بلغزی و ما خیل توانلغزیم. بله؛ این هم توجه کنید ها م  

 سِواله يعصمَك  من النَّا.. .«
ۗ

  » يهِدي الْقَوم اْلافرِين. اله  انَّ  ◌

  »كند.كند، كه خدا مردم كافر را هدايت نمز مردم حفظ مو خدا تو را ا.. .«

  ) ۶٧)، آیه ۵(قرآن کریم، سوره مائده ( 

  کند.از کند خداوند او را حفظ مذهن هستند و کس که فضا بهایجا همیشه مردم کافر مندر این

  عبرت گیر، اندر آن که کن نگاه
  برگِ خود عرضه من، ای کم ز کاه

  )۵٠۵ثنوی، دفتر پنجم، بیت (مولوی، م

یر. از ای پس عبرتیاد ب ن قصه چهگیر یعنچیزی یاد مد، روی ما اثر گیریم؟ این را یاد مگیریم که چشم ب

مرد به حضرت رسول؟ برای اینگذارد. چرا داستان را ماست. ب که برای مسلمانان آن شخص آدم بسیار مهم

راحت لغزد، ما هم بهتواند بلغزد. اگر ی پیغمبر متوانیم بلغزیم. هرکس ماگر او بلغزد حتمًا ما هم م

مگیر در آن کوه نگاه کن.توانیم بلغزیم. برای همین م را چهها این گوید عبرتم را موالنا ها این گوید؟کس

معشع. تشرا کند نظر بدگوید به ما، خودش هم کوه است. حتما خودش هم تجربه م  یکه از  ذهنمن 

 دیما را بترساند، بله با دیاطّالعات نبا نی. ادیریکم نگرا دستِ نیمخرب است و شما ا شوددردمند ساطع م

از مردم دور  دیبِبر ییجا یاصال شما خودتان را  می. حاال، فرض کنمیخودمان کار کن یما را وادار کند که رو

  خودتان چه؟  ذهنمن د،ینه، خودتان که هست د؟یامان هست شما از تشعشع نظر بد در د،یکن

  یز دستِ بال بر فل رود بدخو اگر
  در بال باشد شیبدِ خو یدستِ خو ز

  )٢١گلستان، باب هشتم در اداب صحبت، حمت شماره  ،ی(سعد

واهد کرد. از خودش فرار کند. آسمان هم برود، خودش، خودش را نابود خ تواندنم ی. بدخودیگوم یسعد

برگِ  د،یگوم نی. پس بنابرامیرا بفهم نیا م،یداشته باش ذهنما من خواهدنم است که، زندگ نیتنها راهش ا

و پز قرار  سهیمقا ۀیرا ما نیا ،هست تیهوبا آن هم یدست آوردهرچه که به نیتوشۀ خود را، ا نیا عنیخود را، 

من خودم کمتر از کاه  کنمشما را عرض نم م؛ی، ما که کمتر از کاه هست»هکم ز کا یبرگِ خود عرضه من ا«نده. 

قرار ندهم که براساس آن خودم را عرضه کنم.  هیاز خودم را پا یزیهستم؛ بهتر است که مواظب خودم باشم چ

  مطلب.  ی نیبله، ا
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 عنی ت،یکه لشر انسان میبخوان اتیاب میخواهم نیبه اراجع م؟یخوانبه چه مراجع م؛یریب ادیرا  تیدو ب نیا

ما را نگه دارد، حاال  یزیشان چشم بد دارند. و اگر چهمۀ باً یتقر کهنیا یها، شست خورده است براهمۀ انسان

نگه  شیپا یاست که انسان را هنوز رو خودِ زندگ حدِّازشیت بیواقعاً عنا شما ممن است باورتان نشود، ول

به ما به  اتیاب نی. امیکنم یکارخراب م،یکنو ارتعاش بد م میدار ذهنعنوان انسان که من بهداشته است. ما 

  . میکه ما مخرب هست دهدنشان م روشن

 با خضر همراه در آن قصه که موس م؟یخودمان هست یپا یپس ما رو یطورکه چه دیآم شیسؤال پ نیا حاال

 م،یمان برسبه گنج میکه ما بتوان کندم ریما را تعم واریو مرتّب خداوند د کند،م ریرا تعم واریو خضر د کندم

آورده است تا در ما به خودش زنده بشود. گفت شما نوِر  دوجوما را به گنج حضور مال انسان است. زندگ نیا

نور  کهنیاعمال. نه  دیونور چشم من بش دیشما نگاه کنم، شما با قیاز طر خواهممن م عنی. دیچشم من هست

  دارد. ازحدشیب تیعنا کهنیا یبرا دارد. و نگه مدیبشو طانیچشم ش

عزا  ماً یکه دا جانیما را نابود کند! آورده است ما را به ا زندگ خواهدخداوند توطئه کرده است و م مییگوم ما

رِمان بزن یتو میریبن میسمسائل نیاز ا م،یو ناله ب کار . ما خرابمیر ما آورده! ما سر خودمان آوردکه س

 دیگوم د؟یگوقرآن را و شعر موالنا را، چه م یهاهیآ نیا دی. شما نگاه کنمیکنبد ساطع م یما انرژ م،یهست

  . دیزنضرر م د،یگذاراثر مخرب م ریدهم یرو دیبد دار یشما با انرژ

  چشم بد را دور گردان ایخدا
   ییدار از جدانگه خداوندا

  )٢٧١١شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

  چشم بدِ من راه من زد اگر
  ییدِه رها شمیز خو جام ی به

  )٢٧١٢شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

 دگیهمان دانمکن. خداوندا من م نایمن چشم بد دارم، چشم بدِ من را ب ایدعا را بند. خدا نیا دیبا کس هر

من اقرارِ اَلَست  کنم،م ییمن فضاگشا ندازم،یب توانمنم ندازمیرا ب میدردها خواهمدرد دارم م دانمدارم من م

 لیتش دگیو همان ییکه براساس جدا ذهندار از مننگه اوندابه من کم کن. خد کنم،من مقاومت نم کنم،م

من را  ایخدا کنم،م زندگ ییمن براساس جدا است. رید یهانمن از شما و از انسا ییشده است و سبب جدا

که  من که بد است، همان چشم ذهنچشم من عنی، »چشم بدِ من راه من زد اگر« .نیا یهادار از آفتنگه

من فضا را  ایاشتباه کردم، تو ب دم،یلغز دم،یکه من بد د دیاگر آن راه من را دزد ند،یبم هادگیبرحسب همان
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که من از  ات،یآب ح نیور به من بده، از ااز آن جام یکن من بفهمم که فضا را باز کنم  یکاریباز کنم 

ذهندست من بد است. و اراجعها این خودم راحت بشوم. پس بارها خوانده اتیاب نیبه چشم میارا قبال:  

  او  یِ و گفت و گو قولیب نیقَر از
  او یِبدزدد دل نهان از خو خو

  )٢۶٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 م؛یخوانکتابش را م م،ینیبم ونیزیتلو یتو زند،ما، تلفن م ینزد دیآم شود،م نیبا ما قر کهکسهر عنی

بدون  ن،یشما اثر بذارد. از قر یرو دیدهکند که؛ شما اجازه م که با شما زندگ ستین نیا نیقر دیتوجه بن

 ذهنمرکز من که من عنیاو.  یاز خو دزددمن، خو م مرکزدل من،  نیرد و بدل بشود ا یزیچ میحرف بزن کهنیا

ذهناست از من شما، خواندن مطالب شما، خو  ادآوردنیعکس شما،  دنید قیتلفن، از طر قیشما، از طر

  !رید میگذاراثر بد م ریدهمرد و بدل بشود. ما پس به حرف کهنیبدون ا دزدد،م

 رید یمسئول  ست،یاصال به ما مربوط ن مییگوشد؛ ما م نیا حاال، سخت م؛یدار تیچه مسئول دیکن نگاه

. که دیرا در جهان پخش کن یسازندۀ خداوند یانرژ دیفضا را باز کن دی. شما بادیاست! نه، مسئول شما هم هست

شعرش  میخواناآلن م نیمن شما را خلق کردم؛ هم دیگوم .خلق جهان نیبهرِ اظهارست ا: میخوانامروز هم م

و از  ذهنکه شما با منشما، نه قیکنم از طر انیخوبم را ب یانرژ خواهمکنم، من م انیکه خودم را ب م؛یرا آورد

  . دیمخرب را در جهان پخش کن یبودن انرژ سیجنس ابل

  هانهیدر س هانهیاز س رودم
  هاهنیره پنهان، صالح و ک از

  )١۴٢١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 یانرژ ها،نهیخوب و سازنده و ک یانرژ عنیاز راه پنهان، صالح  ،مرکز انسان یبه  مرکز انسان یاز  عنی

موالنا  نیقر دیخوانشعرها را م نیشما ا م،یرا خواند نیباال که قر نیو ا د؟یکنتوجه م رود،بد و مخرب، م

  پر از درد؟  ذهنمن ی نیقر ای دیبشو فردوس دیحافظ بشو دیموالنا بشو نیقر دیخواهشما م. دیشوم

چه  سد؛ینواش مسائل بد را مکه همه یاسندهینو ول کنم،انتقاد نم موقعچیهم من ه سندگانینو نیا از

 مینیبکه ما م ییهالمیف اکثرکرد!  انیب دیها را باجامعه ی! دردهامیدار ییآقا! چه دردها میدار ییهایگرفتار

 د،ینیبم لمیچه ف دینیبب دی. شما باگذارداست، همان اثر را در شما م ذهن یهادرد پنهانِ من شیدر واقع نما

پر  نیا سندۀینو دینیبها مموقع بوده؟ بعض چه کس نیا سندۀینو ند،یبه شما بو خواهندچه را م نانیباز

  ها شست خورده است. لشر انسان دیگوم نیهم ی. برادیشوم نیقر است، شماز درد ا

  :میرا داشت تیب نیا و
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  است یماریآن ب رِیهم از تاث نیا
   ستیاو در جمله جفتان سار زهرِ

  )٢۶٨٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 یو رو دیبشو ینزد ذهنمن ماریب یبه  شوداست که پر از درد است. شما نم دگیهمان یماریب ،یماریب نیا

به  دیشوجفت م کهنیبه جفت. هم یاز  کندم تیسرا  ذهنمن نیزهِر ا کهنیا یشما اثر بد نگذارد. برا

کردن  تیرا؟ با سرا مانزندگ میکنمعموال با چه شروع م ییزناشو . ما در زندگکندم تیسرا ریدهم

دوست دارم، فدات بشوم،  لی"، بله شما را خI love you" ویالویش قشنگ است؛ آبه ما، ظاهر مانیدردها

مرکز از جنس درد  کهنیا یچرا؟ برا رود،درد م نیاست که ا نیاصلش ا ها؛ ولحرف نیفالن، از ا دانمنم

از راه پنهان بشود زَهرش  نیجفت بشود، قر ذهنبا من کسهر ،»ستیاو در جمله جفتان سار زهرِ «است. 

  :دیگوم م،یهم داشت نی. و ارودم

  زمان  یبَدست  از جمع رفتن  ی
  بدان وین نیباشد، ا طانیش مرِ

  )٢١۶۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که به حضور زنده  ییهااست که شما در انسان نیتحمل ا هایاریو هش هاسخت نیا دنیو کش هااز سخت ی

است  نی"، ا "perfectionismسیبه انگل ،ییگرامرض کمال مییگوم کهنی. ادیبمان یمعنو یهاوهاند در گرشده

 م؛یافتم یگروه معنو یدر  ،یمعنو یهاانسان با میشوم نیما قر با موالنا، وقت میشوم نیما قر که وقت

 اتیاب نیکه ا دینیبم داندمل مگروه خودش را کا نیدر ا است؛ اگر کس یگروه گنج حضور گروه معنو نیا

طلب که عنوان انسان کمالوجود دارد، در شما درد وجود دارد. شما به در شما نقص دهندمرتّب نشان م

موالنا هم  یآقا نیا کنم،تحمل م دییگودوبار م باری. دیکار را ندار نیتحمل ا دیدیخودتان را تا حاال کامل د

  تحملم تمام شد، خداحافظ، فرار کردم!  رید ردیگم رادیاز ما ا ه

  زمان یبَدست  از جمع رفتن  ی
  بدان وین نیباشد، ا طانیش مرِ

  )٢١۶۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  )وجب :بدَست(

نقص در شما هست،  نیدرد و ا نیا دینیبم د،یخوانمردم را م یهاغامیپ د،یهست یگروه معنو نیا یتو عنی

 یو از آبرو کنمخودم کار م یمن رو کنم،که من فضا را باز م دییبو دییایدرب تانیطلبکمال یشما جلو

من کامل  کشم،خجالت هم نم شوم،نم ای شدمخودم هم شرمنده نم شیپ ترسم،خودم هم نم مصنوع
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ما  ذهنمن میدانپس ما م .دیشورها م طانیاز دست ش ستم؟یمن کامل ن دییشما بو شود. چه مستمین

 یرو مرتبما  ذهننفْس ما، من قیاز طر طانیش نیاند. اتن بوده یهردو  طانیاست. نفس و ش طانیش  ٔندهینما

از جنس  میدرست کرد یاریهش یادیمقدار ز میما. ما فضا را باز کرد یاریقسمت هش یرو کند،ما کار م

. هنوز وسوسه خواهد رونیما را بشد ب خواهدآن هم م م،یشوزنده مبه خدا  میدار م،یخالص شد یِ اریهش

 شیالوها دینیغلط است. ببها این ست،یچها این د،یرا نخوان اتیاب نیا د،یبرنامه را گوش نده نیکرد که شما ا

 ادیر را خوب کا نیا عنی، »بِدان وین نیا«: دیگواست. م یطلبو کمال ییگراکمال نیآن، ا نیتر. مهمستیچ

ی. ریب یو  دینرو یوجب از جمع معنو ذهنوجب به جمع من ینزد دینشو.  

 نیدارد در ا تیمأمور که هرکس میکنم انیرا ب قتیحق ی مینه. دار م؟یزنحرف م ییراجع به جدا میدار

ذهنجهان، که من ارانهیدرست کرد، هش ذهناز سلطۀ من با خودش است، شما  شتیمسئول د،یایب رونیب

 دیمهر بورزد. نه. شما با دیچه، آدم با عنیاست،  رانسانیغ نیکه آقا ا دیباش ذهن ِ یهادر جمع من  دیتواننم

. دیخودتان کار کن ی. اول رودیکم کن رانیبه د د،یرا درست کن رانید دیبعداً بتوان دیزنده شو اول به زندگ

 تواندرا نم رید ی رود،به زور راه م کند،درد م شیدو پاهر کند،درد م شیپابرود،  تواندکه راه نم کس

کم کند که او هم با او راه برود. پس مر  رید یخودش بتواند راه برود، تا به  دیکند که. اول با لکو

  .میرا نخور طانیش

  بِر و بر انبار خواه نیاز گر
ـَبر مین   ساعت هم ز همدردان م

  ) ٢۶٣٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  نیمع نیز یدر آن دم که ِببر  که
  نیالْقَر َتو با ِبئس یگرد مبتل
  ) ٢۶٣١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و  ین ،خواه. از انبار خدا اگر محصول خوب مذهن ِ من عنیبد است  نیقر ایبد  اری نیهم نیالْقر َبِئس

محصوالت   ٔهیو بق خواهم تیاگر حس امن ،خواهمخرد  اگر ،خواهم یاگر شاد ،خواهم محصول عال

 یبر رو نیقر قیدردان شما از طردردانت مبر. چرا؟ هملحظه هم از هم میصورت ن نیدر ا ،خواهخوب را م

شما اثرِ سازنده  یرو د،یخوانم کشندخودشان زحمت م یکه رو ییهاانسان غامی. شما پگذارندشما اثر خوب م

دردان. که در آن لحظه که از ببرد، از همها آن شما را از خواهدم طانیمبر و مر شها آن لحظه از میدارد. ن

  .خوردبند مغز آدم را م دایتنها پ ذهنخودت. من ذهن ِ با من یشومبتال م ،یبرم نیمع نده،کنکم نیا
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  »طاووس عدوِ جان است. یهمچون پرها ایو ماِل دن هارکیکه هنرها و زآن انیب«

  ) ۶۴٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که  دیگو. مدیخوب توجه کن کنمخواهش م م،یمهم هستند که قبال هم خواند اریبس اریرا که بس اتیاب نیا

نگرفته  ادیرا  ییکه فضاگشا ، کسخام آدم یبرا م،یهست دهیکه مهم است، ما با آن همان یزیهرچ لت،یهنر، فض

ذهناست، من  کند خودش را با  سهیشود، مقا دهیهمان آندارد، سبب هالکتش است، سبب خواهد شد که با

رستگار  د،یخودتان به خودتان کم کن دیخواهشما م ایآ عنی. ردیبم ،ذهنقبرِ من نیبه ا فتدیو ب رانید

جهان  نیاوست؟ در ا تیو ابد تینهایشدن به بکه زنده دیبرس تانییخدا تیبه مأمور د،یخوشبخت شو د،یشو

 تانیصورت با هنرها نیدر ا د؟یداشته باش یخوب یهابچه د،یداشته باش آرام انوادۀخ د،یکن هم خوب زندگ

. دیر ندهقرا هادگیهمان نیبراساس ا سهیخودتان را در معرض مقا د،یمقاومت نکن د،یخام نشو د،ینشو دهیهمان

  :دیگوم

  هنر، آمد هالکت خام را  پس
  دام را ندیدانه، نب ی پ کز
  ) ۶۴٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که  کس عنیخام  کهنیا یما؛ برا یجهان است، و پهن شده است برا نیدر ا یزیچ یبا  دنیامان همان دام،

خوب که ما به  زی. پس هرچدهیمرکزش به صورت همانبه  اوردیرا ب یادتریز یزهایدارد چ لیدارد، م ذهن ِ من

 دیگوم یخوب تیهر خاص ،یهر هنر ،لتیهر فض کردن،نقاش ای زدنهنر، هنر نه فقط ساز میکنم دایآن دست پ

ذهنسبب هالکت من مبه دنبال دانه م کهنیا یبرا شود؛،دام را نم رودندیب.  

  آن را نکو باشد که او  اریاخت
 ِتَُّقوا مالخود باشد اندر ا  

  ) ۶۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

به  دیمواظب باش عنی. اتّقوا دیمواظب باش دیگوشده است، که مگشوده یفضا نیاتّقوا هم یفضا کهنیا مثل

است که  نیا دییبو دیخواهما، نعمت ما اگر م تیخاص نیتر. بزرگدیکن زیپره ،دگیبه دام همان د،یفتیدام ن

است  وین کس یانسان برا تیمز نیا ار،یاخت نیا دیگوندارد. م وانیح وان،ینسبت به ح میقدرت انتخاب دار

 کشدم رونیمهم به نظرش از ب زیچ ی ،دگیهمان یکه مالِ خودش است، صاحِب خودش است. اگر 

اتّقوا.  یباشد و مال خودش باشد در فضا آن نرود، خودش را نگه دارد، صاحب خود یسوتوجهش را ببلعد، به

  شده.گشوده یفضا عنیاتّقوا 
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  نهاریز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  اریاخت ندازیکن آلت، ب دور
  ) ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

طرف هنرت.  یمبادا برو ستیمواظب ن ،یو تقوا ندار ینگه دار ،خودت را حفظ کن اگر شما نتوان دیگوم

 از یقدرت  میداناست که به دست شما افتاده است. ما م مهم زیهمان هنر است، همان چ جانیلت در اآ

 کنند،م میکه مردم تعظ م،یعاشق قدرت هست م،یقدرت را دوست دار ذهن ِ ها در مناست. ما انسانها آن

و به حرف  دیدانشما م ندیگوه مردم ماست ک نیابزار کشنده ا ی. گذارندبه ما احترام م ستند،یاخبردار م

را  ارتیاست، دور کن آلت، اخت ریشمش نیا دیگوم نییگوش دهند، ابزار کشنده است، در پا خواهندشما م

 نیما ا شتریاگر هرکدام از ما، که ب عنیچه؟  عنی دانم،صورت بو نم نینداز، در ایرا ب اری. حاال اختندازیب

پز قرار   ٔ هیو آن را ما میشو دهیبا آن همان میکه ما دار رون،یدر ب یزیچ ی یسوبه میبرو که میرا دار تیخاص

موالنا  مینیبب میبرو م،یندازیب دیارا ب اریصورت اخت نیدر ا م،یقرار ده  ذهن ِ در دست من یصورت ابزاربه م،یده

که مردم دنبالش هستند، توجه  نقش یسوقدرت، به یسوبه شومم دهی. خوب، من دارم کشدیگوچه م

من را خواهد  دیآم ذهنمن از من  اریاند. اگر اختگفته یزیبزرگان چه چ نم،یبب دیآن موقع من با د؟یکنم

  کشت.

  آن پر است ارمیو اخت گاهجلوه
  پر را که در قصدِ سر است برکنَم

  ) ۶۵١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 کهنیا یبرا دیگوم ؟کنو آن دانشمند گفت پرت را چرا م کنْدوس که پرش را م. آن طاودیگوم طاووس

 ارمیپرم است، اخت نیا ست،یشدن به خداوند نزنده ست،یشده نگشوده یِفضا نیجهان ا نی من در ا ٔ محل جلوه

کند، شما هم  لیعقل من را زا دخواهمن را بشد، م خواهدکه م کنَمرا م نیا ن،یا یرا گرفته است. برا

  .خوردو سرتان را م ردیگرا م ارتانیاخت د،یشو دهیکه اگر با آن همان دیدانم

  انگارد پرِ خود را صبور ستین
  پرش در َنفکند در شر و شور تا

  ) ۶۵٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

براساس  شده است. هرکسگشوده یفضا نیا ست؟یو ک ستیصبور است، صبور چ که هرکس دیگوم بله،

کرده است. در  داینظر، خودش خودش است، پس خودش را پ یِ اریهش ،شدن به زندگشده، زندهگشوده یفضا

 ،هنر مثال، هنرِ نوازندگ اد،یز جهان به او داده است مثل دانشِ نیکه ا ییایخودش را، مزا یِ صورت پرها نیا
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 د،یکه شما به آن ارزش ده یزیهرچ دانمنم ،بدن ییتوانا ر،یهنر است دها این ،هنِر شعرگفتن ،هنِر نقاش

زشت  یِپا یرو میرا مهم بدانها این کهنیما هستند، هم یپرهاها این .انگاردم ستیرا نها این دیگوم ،ییبایز

او را در فتنه و  لتیفض نی، همرهن نیهم عنیتا پرش  ن،یزشت را بب یآن پا دیگوم بعد. میستیام ذهن ِ من

  .فکندیبال ن

  پر، گو: برمن  ستین انشیز پس
  آرد مجن شیبه پ ،یریرسد ت گر

  )  ۶۵٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

پر حساب  دارد ول دارد، قدرت ییایدارد، مزا یهنر ندارد، اگر کس یاگر پر ضرر دیگوسپر. م عنی مجن

مردم  فیتعر د،یبرسد که حتماً خواهد رس یریاگر ت کهنیا یپر، بو که پر را نکند. برا نیبه ا نازدو نم شودنم

باور کند بدبخت  است. هرکس ریت دیدانو م دیهست مندشما دانش کهنیاست. ا ریمردم ت دییاست، تأ ریاز ما ت

ه گفت انداختند به حضرت رسول، چشم بد هم نظر ک ری. تدیآنظر هم م رِیت د،یآمدام م رهایشده است. پس ت

. سپر صبر است، سپر ردیگسپر را م د،یایب ریکه فضا را باز  کرده اگر ت شخص نیچن نیکه ا دیگو. مدیآم

سپر واهمانش است، نداشتن  ستم،ینها این کدام از چیاست، که من ه انگاشتنستیاست، سپر ن ییافضاگش

  است. دگیهمان

  ستدشمن بایپرِ زبر من  یل
  ستین میصبر یگراز جلوه کهچون

  ) ۶۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

خاطر آن پر، شارش دشمنش است، چون به شیبایپس پِر ز کنم،را من رها نم باینه پِر ز دیبو کس اگر

 اشییبایز خواهدم باستیز کس یرا به معرض تماشا نگذارم.  نیا توانممن اصال نم کهنیا یبرا .کنندم

قدرتش را  کس ی کشد،پولش را م کس ی کشد،را م شیطالها کس ی لحظه به رخ مردم بشد.هر را

  آن پر دشمنش است. صورتنیصبر کند، در ا تواندنم یگرکه از جلوه کس. آنکشدم

  صبر و حفاظم راهبر یبد گر
  رکر و ف ارمیز اخت یبرفزود

  )۶۵۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 م،یصاحب خودمان باش میتوانم میهست که از جنس زندگ ، فقط موقعخودم را نگه دارم توانستممن م اگر

راهبر  ییصبر و فضاگشا نیداشتم و ا یی. اگر صبر داشتم، فضاگشامیحافظ خودمان باش م،یمال خودمان باش
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 ارمیاخت نبود یگربرحسب جلوه ارمیاخت ریکه دست من بود، د یاریمن بود، آن اختراهبر  زندگخرد  من بود،

  .شدصورت جالل و شوه من افزوده م نیبود، در ا زندگخرد  ،بود برحسب زندگ

  چو مست، اندر فتَن ایطفلم،  همچو
  اندر دستِ من غیت قیال ستین

  )۶۵۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دست من  دیقدرت را نبا د،یدست من بده دیهنر را نبا غیت نیمانند مست، ا ایمثل طفل هستم  من اگر پس

 عنیطفل  جانی. در ادیطفل بده ایدست آدم مست  دیرا نبا ریرا، شمش غیمن عاشق قدرت هستم. ت د،یبده

 یزیانگبله به هر حال فتنهبود.  االب تیو در آشوب انداختن در ب یزیانگدر فتنه عنیدارد.  دگیهمان کهکس

 خواهداستفاده کند، م خواهدم ایمزا نیاز ا هادگیبرحسب همان کهکس دیگوآشوب و بال به وجود آوردن. م

 یکارجهان خراب نیدر ا صورتنیکند در ا زندگها آن یگرو برحسب جلوهها آن برحسب خواهدپز بدهد، م

اند دستش. داده ریاست که شمش آدم مثل مست نیو در آشوب و بال برپا کردن، ا یگرخواهد کرد. در فتنه جادیا

. خوب، همه را بن توانچار م نیرا بب نیکه ا ندیآدم مست بو یفرض کن مسلسل را بدهند دست 

 . بلهستینمسلسل دست من خوب  ر،یشمش غ،یت نیا نیمست بودم. بنابرا دیگوبعدش هم م ر،ید کشدم

  .میرا داشت تیب نیا

 ار یمناک  اریمنا خَفا ناکجَاخْریو ماک  
  اکم ی و ا  انای َلم تَْنَتهوا عْنها َفا  َفانْ

  )۵٩٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

ادامه  عنی دیستیاگر از آن باز نا م،یآورد رونیب دیچه را که نهان کرده بودو آن میدیشما را د م،یدیرا د شما

موقع چه آن دینیها با هم خواهند بود ببخداوند و تمام انسان عنیبود.  میما و شما با هم خواه شهیهم دیبده

  .میاندکه قبال هم خو خوانممورد م نیدر ا اتی. ابشودم

 مخف گنج  رد، ز پچاک کرد یب  
  تر از افالک کردرا تابان خاک
  )٢٨۶٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 گنج مخف نیدر انسان هم ا شود،ل و سبزه آشار مصورت گگنج خدا به نیکه ا دینیبکه در بهار م طورهمان

است و  ه. پس خداوند گنج مخفب هب  رونیل در مرکز انسان، حضور و اثر آن در بل بدهد. انفجار گ گ خواهدم

خاک است،  نیا ،کند. و خاک را انیچاک بشود و خودش را ب هر انسان لۀیوسبه خواهدپر است و هرلحظه م

تر از، را درخشان نیا ،میادرست شده ییایمیاز مواد ش م،یاچهار بعد ما خاک است، از خاک درست شده
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به  میرا به جهان بفرست را، عشق زندگ زندگخرد  میکه ما بتوان شودبند. باورتان م دیتر از خورشتاباننده

  م؟یت بفرستکائنا

 مخف گنج  رد ز پجوش کرد  یب  
  پوش کردرا سلطانِ اَطلَس خاک

  )٢٨۶٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ییایمیپر است وقت آن آمده است که بجوشد و انسان را که از مواد ش قدرنیاست و ا خداوند گنج مخف پس

 م،یپوشم ریبند. ما در حضور لباس حربه خودش  لیتبد عنیبند  رپوشیدرست شده است پادشاه حر

  .میکنسازنده در کائنات پخش م یمرتب انرژ عنی م،یپوشم شمیابر

  خلق جهان نیاظهارست ا بهرِ
  ها نهاننمانَد گنج حمت تا

  )٣٠٢٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

خداوند است.  انیب یاوند است، برااظهار خد یبرا ست؟یچ یمخصوصاً انسان برا زیچ خلق جهان همه نیا پس

بفرستد. و انسان  رونیرا بشافد و نور را به ب ذهنمن نیا خواهدلحظه مر است که هرپ  قدرنیکه گفت ا

شافته بشود و نور برود  دیبا ذهنمندرست کرد  ذهنکه من مدت یاست پس از  نیهم جانیدر ا تشیمأمور

شسته  د،ینشو یطلباظهار است که امروز موالنا گفت که دچار کمال یبرا سان. پس هر اندیمثل خورش رونیب

 یبازندارد که خوب صحبت کنم. باالخره با ادامۀ عشق لزوم کنم،صحبت م یبا خدا عرب یبازبسته موقع عشق

نهان  دینبا ندگزخرد  نهان بماند. دیها نبا. پس گنج حمتافتیرا هم خواهم  سخن افت،یمن خودم را خواهم 

  بماند.

 ْنتک ْخفْنزاً گفت مک شنو اً ی  
  خود گم من، اظهار شو جوهرِ

  )٣٠٢٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 یاریکه تو جوهر خودت را، هش دیگوبودم نهان دوست داشتم آشار بشوم بله. اآلن به ما م من گنج گفت

از جنس  عنیشو  انیو اظهار شو، ب ابین. خودت، خودت را بگم م هادگیهمان عنی زها،یخودت را در چ

شما  قیو هرچه که او از طرخرد  و دگعشق و زن انیفضا را باز کن، باز کن، باز کن شروع کن به ب نیخدا بشو. ا

  کند.  انیب خواهدم

  .میهم داشت تیب نیبله ا
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  هایعشقباز یبرا ها،یبسته تاز شسته
  دارم که بِستاند َشه م،یهر چه من گو م،یبو

  )۵٩٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

گفتارم مهم  میگوچه که من مبا خدا هر یبازموقع عشق کنمصحبت م یعرب دیگوبسته مپس شسته بله

  .خوانمشما م یرا برا تیچند ب نی. بله، اردیپذآن شاه من را م کنمم انیهرجور که خودم را ب ستین

مسترد بهر ما ِبساط ححق گ  
  انِبساط قیاز طر دییبو که

  )٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  حذریبر زباْنتان ب دیچه آ هر
  با پدر انهیطفالنِ  همچو

  )٢۶٧١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  است  قیدمها چه گر ناال نیا زآنکه
  من بر غضب، هم سابق است رحمت

  )٢۶٧٢ تیاول، بدفتر  ،یمثنو ،ی(مولو

شما از جنس  عنیدرونتان را باز کردم.  یمن مرکزتان را باز کردم، فضا دیگواست که م نیحم خدا ا پس

صورت . بهدیآم ذهنصورت منما به یچون من هستم. پس حم خدا برا د،یگسترش هست د،یهست ییفضاگشا

با انبساط  عنیچه؟  عنیکرده  ازب ییفضا یرده، باز ک یاسفره ی. دیآحالت حضور م مان،حالت فرشتگ

. دیکنطور صحبت متان که چهبا ذهن دیکنترل نکن ول دیبا من صحبت کن دیفضا را باز کن د،یبا من صحبت کن

که  طفل یپدر و مادرش است حرف بزن.  زدردانۀیکه عز مانند طفل ز،یبدون پره دیآتان مهرچه که به زبان

چقدر قشنگ  ،زنیماشاءاله چقدر قشنگ حرف م د،یگولوس است هرچه که م و زدردانهیهم عز مقدار ی

ناقص، کامل،  مییگوهرچه که م میکناست. تا فضا را باز م طورنی. رفتار خداوند هم با ما همکنحرکت م

است،  قیناال هادم نیاست که ا درست دیگو. بعد ممیخداوند هست زدردانۀیکم همه را قبول دارد. ما عز اد،یز

 قیناالها این ذهندرصد من هستم، نود درصد من ده دیکنم انیکه شما خودتان را ب طورنیا ستیمن ن ستۀیشا

 نیهم دیافتم دیشوها را، بلند منقص دیبچه هست به شما وقت ردیگمثل پدر و مادر شما که نماما  است.

لحظه افتاد چقدر خوب بود.  ی ستاد،یخودش ا یپا یشد امروز رو بلندلند شد، بچۀ ما بلندشدن، ماشاءالّه ب

   .میطور هستقهرمان دو شد، ما آن نیکه ا ندیگونم
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  است  قیدمها چه گر ناال نیا زآنکه
  من بر غضب، هم سابق است رحمت

  )٢۶٧٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 لیشما خ شرفتیمن از رفتار شما، پ رشیاست. پذ ترشیب لیخلیمن خ یریرادگیرحمت من از ا دیگوم عنی

پس  کنمکار را کردم، درست که عبادت نم نیآقا ا د،یقضاوت کن تانذهنبا من دییایاست که شما ن ترشیب

  .دیبهتر است نکنم. نه، به کمال نرو

  مَل یسبق ا نیاظهارِ ا یپ از
  ل و َشاشا ۀیتو بنهم داع در

  )٢۶٧٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بر تو من  رمیو نگ ییبو تا
  دم زدن اردیحلمم ن منْکرِ

  )٢۶٧۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  پدر صد مادر اندر حلم ما صد
  در افتد در فَنا دینَفَس زا هر

  )٢۶٧۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

به  دینیبطور ممن که شما آن یریرادگیا ایاصطالح خشم من نسبت به، رفتن بهگشیپ نیا انیب یبرا دیگوم

مل هم در  ‐که دیگواست به ملَ م است، لطف است، بخشندگ تیحما تینهایخداوند ب عنیرحمت من 

و  ییتا بو«. رمینگ رادیمن ا سمن که بپر کنمدر تو اشال و ش درست م ‐واقع آن قسمت حضور ماست

هست  دیگوم ی ست،یخدا هست و خدا ن م،یکنو سؤال م میکنم طور که ما زندگآن عنی، »بر تو من رمینگ

خودتان  یطورنیشما ا کندو بعد ثابت م دیگوم ذهنهست با من دیگوهم که م کسو آن ستین دیگوم یو 

است.  تینهایمن ب ییحلم من، فضاگشا کهنیا یچرا؟ برا» نبر تو م رمینگ«. رمیگراد نمیمن ا دیکنم انیرا ب

 ریکه د مینکن یکارخراب قدرنیمنکر حلم من است نتواند حرف بزند. پس اگر ما واقعًا ا کهکس کهنیا یبرا

کردن بعد و خاموش عدمانکردن چهارب در خراب ذهنبا من سرهیما  دی. شما نگاه کنمیجان نداشته باش

 ادیخودتان  بزرگان ۀیبق ایشما از موالنا  کهنیتا حاال. مر ا میاخراب کرده . از اول زندگمیتازم مانیمعنو

 م،یاستادهیخدا ا یاست، ما رو یو اصال اصل بعد ما معنو میدار یبعد معنو یچه هست و  تیکه معنو دیاگرفته

 من وانیجان ح نیمن و ا جانیه نیفکر من و ا نیو ا جسم من نیاند اچهار تا بعد که به هم بافته شده نیا

  باز نگه دارم من؟ دیعدم را با نیمر ا ن،یا ستادهیعدم ا یهم بافته شده روچهارتا طناب بهها این
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بدن است و نه  یازهایفکر و بدن است و ن نیهم کننداند، فکر ماند، خش شدهرا قطع کرده نیا هابعض

حلم پدر و مادر  دیگو. مییفضاگشا عنیمن بشوند، حلم  تینهایمنکر حلم ب تواندنم سکچی. هستیطور نآن

 نیحلم مادر مثال که ا عنیبه فنا.  رودمو  شودزاده م صورت کفلحظه از حلم ما بههر است ادیز لیکه خ

  از حلم ما، بله. ستکفها این پدر ایاش را دوست دارد همه مثال بچه

ماست شانیا حلم فِ بحرِ حلمک  
  بجاست ایدر ول د،یآ ،کف رود 

  )٢۶٧۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 عنیحلم دارند، حلمشان کف حلم ماست. ها این روندم نیو ازب شوندپدر و مادرها که درست م نیا دیگوم

 یرادیا چیه رمیپذمن م کنمقبول م را من لیو تبد ییمن نقص فضاگشا قدرنیدارم. ا ییمن فضاگشا قدرنیا

. پس جانیآن را درست کند موالنا در ا رودم یبطلکمال قیما را که از طر کش ذهنآن خط خواهد. مرمیگنم

به  کسچیهم ه یرادیا چیهرچه شد شد، ه میبرکار متمام کوششمان را به م،یکنعمل م م،یکنما فضا را باز م

  . میریگنم رادیا کسچیهم به ه خودمان .میریگنم یرادیدمان هم به خودمان اخو ردیگما نم

 عیچقدر سر کنندرا م شانحداکثر سع کهنیشرط اها را در کارشان بهآدم میکنم نیتحس وقت دینیبو شما م

ها آن ن و راه رفتن مرتببه زبان بازکرد کندمان شروع مبچه که وقت کندم جابی. حلم ما اکنندم شرفتیپ

 رندیب رادیا ندیایب ،بلند شود ردیرا ب وارید بارنیاول یشان براکه بچه ستین یپدرومادر چی. همیکنم قیرا تشو

. زندنم همچون حرف موقعچی. هدیدوم دیبا نیچه که بلند شده؟ ا عنیبلند شده  دینیبچه را بب نیا ندیبو

حلم  عنی ماند؛جا مبه ایدر ول روندها محلم ماست. آن کف یایکف در یین فضاگشاکه آ دیگواآلن دارد م

  هم دائمًا با ماست. تشیو عنا تشیحما تینهایهست در اطراف ما و همراه حلمش ب شهیخداوند هم

الب است، ج لیخ نیبخوانم. ا تانیاصطالح مهمانِ خانه حضرت رسول را براقصۀ به نیا خواهمامروز م بله،

 ذهنمن عنیکه کافر بود  کس ی ،دیگوم زندم لیتمث یخدمتتان عرض کنم که موالنا  یاخالصه ی

. ما هم شودرسول م حضرتشخص که اصال مسلمان نبود مهمان  نیداشت در داستان حضرت رسول و ا

ما هم که  خوردم لیشخص خ نی. ارودجلو م طورنیهم لیتمث نیا میمهمان خدا هست ذهنصورت منبه

و چون  دیبعد رفت خانۀ حضرت رسول خواب ،میشوم دهیبا آن همان دیآم رمانیو هرچه که گ میهست ادخوریز

  خانواده بلند شد شب در را بست. یاز اعضا یهمۀ غذا را خورده بود 

 ییشودست دیو شب احساس کرد با .میبرو رونیب میتوانما هم در ذهن در بسته است، نم دینیبم کهنیکماا

هست و فالن  ییصحرا یدر  دیدر خواب د د،یهرحال آمد دوباره خواب به در بسته بود نتوانست. برود ول

خواب حضرت رسول را خراب کرده. و ما هم از که نه رخت دیشد د داریرا کرد و صبح ب اشییدستشو جاهمان
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 یکارهمان  عنی .میکنم جادیجا مرتب داد امان بسته است در آنذهن رِد  هادگیهمان دنِ یو د دگیهمان قیطر

درد و کثافت  جادیمرتب ا عنی،میکنکه آن شخص خانه رسول کرد ما هم در خانۀ خدا که درون خودمان است م

  . کنددر را باز م شودو صبح حضرت رسول بلند م میزیرجا مدر آن

مرکز را  میکنم زموقع که ما فضا باهمان رونیب مییآما م کنددر اتاق ذهن را باز م که خداوند ییهاموقع ی

کافرک هم   نیبت ما مانده. ا کهنیا یجا، برابه آن میشوم دهیدوباره کش ول رون،یب مییآم میکنعدم م

گردنبد داشته که بت او  یکه  افتدم ادشیراه  انیبعد م کندفرار م روداز آن خانه در م روداصطالح مبه

که  کندبت را بردارم بعد فکر م نیکه برگردم ا دیگوماست. م ذهننبت همان م نیو ا دهیپرستبوده و م

کار باعث  نیا زشت ول .شودزشت م لیخها این جا آن کار را کردم وکه آن فهمندم نندیبخوب، من را م

 شودم نهوارد خا گرددبرم . وقتگرددبرم جهیبذارد و بتش را بذارد درنت نیکه حرصش را زم شودنم

را دارد  نیا یهااصطالح آن کثافتو به نیخودش دارد تش ا یهاکه حضرت رسول خودش با دست ندیبم

آن  دید میهخوا میکنشده با ناظر نگاه مگشوده یو با فضا میشوم رونیلحظه ب یو ما هم اگر  .دیشوم

خانۀ خدا، خداوند با دست  جانیجا خانۀ رسول و اآن در میکنخانه خدا م عنیکه در مرکزمان  یکارکثافت

 آوردوجود مدر آن کافرک به یشور یکردن آن کثافات او  صحنۀ پاک دنی. دکندرا پاک مها این خودش

 عنیاصطالح احذروا و به دیحذر کن د،یکن زیپره گفتتب مو مر حرکات یاصطالح به کندشروع م کهیطوربه

  . دیمثل من نباش دیمثل من نباش عنی د،یحذر کن مانیایمردم از ب یآ مانیایاز ب

 میدیتا هرجا که رس خوانمم عیسر تانیو من هم برا کندم انیقسمت قصه را ب نیقسمت ا نیخالصه موالنا در ا

قسمت از قصه  نیم، ایاخواند، قبال قصه را خوانده میخواه میهم دار یریمطالب د ی میتمام کن دوارمیام

را که در  قسمت درواقع موالنا آن اشاالت نیا است. ول طوالن لیقصۀ کافرک خ نیا است. عال اریاربسیبس

چه  طورنیهم ،رونیذهن ب نیااز  یکه نرو طانیازجمله وسوسۀ ش میبرو رونیب میتوانو نم میکنم دایذهن ما پ

که نور  طورنیمهم است. هم لیتو و نور آفتاب خ ۀیشدن تو، گر فیلط دیگوما مهم است، مثال م یبرا یزیچ

 دیدائمًا با عنیسبز کردن وجود تو هم مهم است.  یجهان مهم است برا نیسبز کردن ا یابر برا هیآفتاب و گر

 تو دائماً فضاگشا باش دیکار با نیا ی. برادیایب اصطالح باران زندگبه نیور اآنو از  فتدینور خدا ب دینور خورش

  .دهدم حیرا توضها این دارد همۀ نیابه  بستگ اتو زندگ

   ادگاریبد  لیرا ه کافرک
  قراریآن را و گشت او ب دید اوهی 

  )١١٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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شده  گم دیبود که گردنش بود د ادگاری بت ی دیگوم رونیاو ب یکارد بعد از کثافتکافرک که رفته بو نیا پس

 شودگم م کنار وقت میگذاربت را م نیو ا میکنلحظه فضا را باز م ی م،یطور هستشد. ما هم همان قراریو ب

  بتمان. نیبه ا میبرگرد میخواهدوباره م

  : آن حجره که شب جا داشتم گفت
  ذاشتمب  خبریآنجا ب لیه

  )١١٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جا گذاشتم.بتم را آن دمیدر آن اتاق که شب خواب گفت

  َشرمش حرص برد  ،بود نیَشرم گرچه
  خُرد ستیزیحرص اژدرهاست، نه چ 

  )١٢٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ایو  دیبود کرد یچه کار نیا دیبو ندیحضرت رسول بب نکرده برود یخدا موقعیزده بود که شرم دیگوم

و آن  هادگیسمت همان شدن به دهیکش عنیحرص  دیگوم بعد حرص شرمش را خورد.اما  نند،یخانه بب اهال

که مجموع  شیهادگیبتش و همان یسوانسان به شدندهیکش عنی ستین کوچ زیچ کشدکه ما را م یانرژ

که  موقع نامدم یاریکه ما را هش دینیب. پس موالنا مستیرد ناست از او، خُ زانیآو شهیآن بتش است هم

نظر همان  یاریانسان و هش شودم اوردیکه بت را درب کافر است موقع نیاست ا ذهنانداخته که من ابت ر نیا

  که از اول بوده. یاریهش

  دیشتاب اندر دو لیه یپ از
  دیرا بدو آن  ،وِثاقِ مصطف در

  )١٢١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 سرعت وقتبه ذهنسمت منبه میشوم دهیطور که ما کشتند، همان لیرفت؟ خ یجوربتش رفت، چه دنبال

  کدام صحنه را؟ د،یحضرت رسول آن صحنه را د عنی اتاق، در اتاق مصطف عنی. وثاق میشواز او دور م

اله،ی  کان   ا هم به خَود آن حدَث ر دُ
  که دورش چشم بد د،یشو هم خوش

  )١٢٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که به حضور زنده بشود دست خداست، امتداد خداست، پس آن  هرکس دیدانآن دست خدا، دست خدا م که

انه بود با دست خودش شادم دهیکه خواب ییاز آن جا ایآن مدفوع را از تشش  عنیدست خدا آن حدث 

  پس فضاگشا بود. گفت،هم نبود، ناسزا هم نم نیغم شست،م
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ما در خانۀ خدا که مرکز ماست  دگیکه از همان لحظه هر کثافت نیقدم باالتر که در ا ی دیرا شما ببر نیا حاال

  .دیدکار را کر نیاخم هم نکرده که شما چرا ا ست،یهم ن نیو فضاگشاست، غم دیشوخداوند خودش م ختهیر

 هایجهان و زهرها، خرابار نیکه فضاگشا هستند در ا ییهاآدم یشاد عنیاز چشم بد دور باشد،  دیگوم که

 شاد باشند چشم بد ازها آن جنس هستند. نیبزرگان هم از هم کنند،را پاک م دهیهمان یهاو کثافات انسان

  ،١٠ هیت آاز سورۀ فتح اس دیدانهم که م نیدور باشد، بله اها آن

»....دِيهِميا قَفو هدُ الي«  

  »است.. شانیهادست یدست خدا باال..«

  )١٠ هی)، آ۴٨سوره فتح ( م،ی(قرآن کر

همه  یکه به حضور زنده است دست خداست و دست خود خدا باال آمده است، هرکس جانیاز ا دالهی نیا

  هاست.دست

لشیه  دیرفت و  شد پد ادیاز   
  دیرا در بانیگر ،یورش اندرو
  )١٢٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

: آن شخص آمد خانۀ رسول دیگو. مزندم لیبرود؟ تمث ادمانیشاءاله بت ما هم ان شودرفت. م ادیاز  بتش

که ما  اآلن، آن کثاقات دینیبو شما هم م دیشوکثافات را م نیکه حضرت رسول با دستِ خودش دارد ا دید

 میزیرکه در آن م همه سم نیبا ا شیها پمدت دیاتن ما ب نیچراکه ا د،یشوخداوند م میآورد دیر ذهنمان پدد

 چی. شما هخود زندگ کند؟م ریو خضر تعم را در داستان موس واریآن د چه کس د؟یشوم . کرفتم نیازب

 م،یحسود هست م،یهست نیهمه ما خشم نیوت، ابا مقاومت و قضا میزیرهمه ما سم م نیکه ا دیپرسنم

لحاظ جسمش طور انسان بهسوزاننده هست، چه یهایهمه انرژها این م،یجو هستانتقام م،یورزنهیک م،یرنجم

که باالخره  میکنما اصرار م قدرنی. اکندم ریدستِ خداوند تعم دیگوواقعاً م کهنیا یبرا رود؟نم نیفوراً ازب

 م،یشودپرس م قدرنیا م،یکنمثال، سته م میریگسرطان م دفعهی. میبرم نین، خودمان را ازبخودما

مرتب  ذهندر افسانۀ من میروم م،ینیببد م م،یشوم قراریب م،یشوم خوابیکه ب میکشاسترس م قدرنیا

. دیرا در بانشیشد و گر دایپ یت و در او شوررف ادی. پس بتش از میاندازم رانیگردن د میکنم جادیدرد ا

  . دیرا در ذهنمن کهنیمثل ا عنی

  او دو دست را بر رو و سر زدم
  و در واریبر د کوفترا م کلّه

  )١٢۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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 کوفتاش را مو کله زدو سرش م یدر او هست. دست را بر رو یاست که واقعاً شورِ خداوند صحنۀ انسان نیا

بود مرتب  ی. آن عقلش را که عقل جزوختیررا مها آن کرد،رحم نم شیهادگیبه همان عنیو در  واریبر د

  . ختیرم

  و سرش نیخون زِ ب آنچنانکه
  روان و رحم کرد آن مهترش شد

  )١٢۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

مورد بزرگوار حضرت  نیبه او رحم کرد. در ا دیگوشد و آن بزرگوار م یارو سرش ج نیخون از ب کهیطوربه

سال است، چهل سال است، پنجاه  س دینیبدر شما هم اگر م عنیاست.  رسول است در مورد ما هم زندگ

را با دست خودش پاک کرده و  درد نیو خداوند ا دیدرد را پخش کرد د،یکرد جادیاش درد را اسال است همه

 صورتنیدر ا دیسالم هست د،یراه برو دیتوانخودتان م یپا یهنوز رو د،یدار شما را زنده نگه داشته، هنوز عقل

بشود و آن مهتر، در آن مورد حضرت رسول، در مورد ما خدا به  جادیدر شما ا یو همچون شور دیشر کن دیبا

  ما رحم کند. 

  زد، خلق جمع آمد برو هانعره
  ! احذَرواهاالّناسی : اَ انیگو گبر

  )١٢۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 گفتم گفت؟م چ دفعهنیجمع شدند. ا و خلق دورش زدنعره م زندگ زد،. اآلن نعرۀ مستانه مزدم نعره

 د،یکن زیپره : اتَّقوا،دیگودارد م کهنیدرست مثل ا د،یمثل من نباش عنی. احذَروا دیزیبپره د،یکه حذر کن

 دیگوم د؟یگومثل موالنا چه م شودجمع م دورش خلقو  شودزنده م که به زندگ کس ی. دیمواظب باش

 مانیا د،یکنم یکارشما هم مثل من در خانۀ خدا کثافت د،یدار ذهنمن دینیبب د،یاوریب مانیا د،یمواظب باش

 نیا د،یاوریب مانیکلمۀ احذَروا پنهان است. ا نیهمه در اها این .دینداشته باش ذهنمن مانِ یا د،یاوریدرست ب

  . ستین مانیا مان،یا

  سر عقلیب یاو بر سر که ا زدم
  بر نوریب یکا نهیاو بر س زدم

  )١٢٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که  گفتم اشنهیبه س زد. مکردرا رد م ذهنعقل من عنیعقل است من دارم؟  نیکه ا زدبر سرش م عنی

 میفهمقصه م نیبود. حاال ما هم از ا دهیفهم عنی. ینور خدا ندار ،یدلِ من که نور ندار یدرون، ا یا نه،یس یا
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موضوع در غزل صحبت  نیبه اکه امروز راجع میهم ندار لو عقل ک  میدر دلمان نور خدا را ندار ذهنکه با من

  . میاکرده

  نیکل زم یاو که ا کردم سجده
  نیجزِو مه نیاز تو ا َشرمسارست

  )١٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 زندم لیتمث ی. درست کردمورد به حضرت رسول سجده م نی. در اکردسجده م کرد،مرتب فضا باز م ه

 به امرِ زندگ نیزم نیباشد ا نیکل زمکه  میدار نیزم یکه  دیبو کهنیمثل ا عنی نیکل زم تیب نیدر ا حت

خرده  یما هم که  گرددم ارادۀ زندگ طابقم نی. زممیمقدار خاک هست ی می. ما هم که جزوش هستگرددم

 نیا .گرددخودش م ذهنمطابق من گردد؟نم مطابق قانون زندگ لیجزو خوار و ذل نیچرا ا میاز آن هست

حضرت رسول تو که کل  یمورد ا نیانسان کامل، در ا یا ن،یکل زم یکه ا دیگودارد م است ول لشیثمث

  د،یگومن که جزو هستم من از تو شرمسارم. و بعد م ،هست نیکل زم ،هست

  ییخاضع امرِ وِ  ،که کلّ  تو
  ؟یکه جزوم، ظالم و زشت و غَو من

  )١٢٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

 ،زندگخرد  و مطابق هست یدائمًا مواز ،کننم چیو خداوند سرپ حظه از امر زندگل ی که کل هست تو

. من که دیگوانسان کامل م یرا به ها این د،یایباال ن اتذهنمن موقعیکه  مواظب هست ،کنم زندگ

 م،ییگومثال موالنا را م م،ییگو. پس کال ما ممظالم و زشت و گمراه هست قدرنیا ستمیبلد ن چیجزوم، من که ه

د که اشتباه نکنند. تواضع دارند، هستن مواظب قدرنیاها این که مینیبما م غمبرانیپ ای تیهمه درا نیموالنا با ا

مرکزشان، برحسِب آن عمل بنند و مرکزشان  اورندیرا ب یزیچیکه  شودلحظه نم ی عنیخاضع هستند، 

اصال گمراه و زشت و ظالم و برحسِب  میموضوع هستند، ما که جزو هست نیاظب امو قدرنیا دعدم نباش

  ما را هم نشان بدهد.  تیوضع خواهد. ممیآورخودمان هم نم یِو به رو میکنفکر م هادگیهمان

  ز حق خوار و لرزان که کلّ  تو
  که جزوم در خالف و در سبق من

  )١٣٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

حاال  ،. تو که کل هسترید میما توازن ندار دینیب و حدود گذشتن است که م ّاز حد معنبه جانیدر ا سبق

. ستین ذهنمن یطلبکمال نیچه؟ ا عنیدرست است که در داستان حضرت رسول است، هر انسانِ کامل، کامل 

 ییبه عقل داشتن، دانان کل صفر است نسبتی. امانده جزئ لیخ ایدر او نمانده  دگیهمان چیه عنیکامل 
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. آقا دانممن م دیعمل کند و بو دگیهمان یکه مبادا به امر حق عمل نکند و مطابق  لرزدداشتن و دائمًا م

از حد گذشتن را  نیو ا کنمو عمل م کنمفکر م هادگیچون برحسِب همان کنممن که جزوم دائماً خالف م

. ما هزار جور ظلم، هزار جور فکر غلط هزار ذهنندارد در من توازن چیانسان ه عنی. در سبق کنمنم تیرعا

 نیا اشمعن میگذران. از حد ممیگذرانو کار را از حد م میکنسم و پخش درد عمل م ختنیدرد و ر جادیجور ا

 جادیدرد ا میبشو دهیمرتب ما همان که شودبرگردد. نم تواندهست که آدم م یحد و حدود ی دینیاست که بب

ما مرتب با  کهنیبه حرف بزرگان هم توجه کن. ا دادندم ادیبه ما  دی. بامیکن جادیدرد ا میبشو دهیهمان م،یکن

 تیرا هم رعا رید زیچ چیجلو و ه میروو م میشوم دهیبا آن همان م،یکنفقط مال جمع مها این دروغ و دغل و

  . ریاز حد گذشتن د عنین یا ،میکننم

استرس را، دپرس بودن را،  کند،جسم تحمل م نیا ییجا یچه؟ مثال در جسم ما؟ تا  عنیاز حد گذشتن 

درد  دانمواکنش نشان دادن را، حسادت را، چه م دانمرا، نم دنیخشم را، آثار خشم را، حسادت را، رنج

عالج  شودنم رید شودم ضیبه بعد چنان مر ییجا یکند. از ل مبدن تحم نیا ییجا یپخش کردن را، تا 

 دی. شما نگاه کنمیآورخودمان هم نم یِو به رو میدهحد گذشتن را ما در چهار بعدمان انجام م نیو از ا .کرد

  د؟یااز حد گذشته تانیمختلف ابعاد وجود یهادر قسمت ایبه خودتان، آ

 ییجایزن به شوهر، شوهر به زن در  یورزنهیو ک دنیدعوا کردن و رنج ییجا یدر  دینیبدر خانواده م شما

و دعواها و  هانیدرست کرد. توه شودنم ریبه بعد د ییجا یبرگرداند، از  شودکرد، م یکار ی شودم

. آقا دکتر به ما میگذراز حد م ذهنمن نیا شتنعلت دابه یانهیجور کرد. ما در هر زم شودناسزاها را نم

از حد گذراندم مقدار فشار به خودم را. آقا انسان هم تا  کهنیا یچه؟ برا ی. براگرفت ریناپذمرضِ عالج دیگوم

 مییما در سال ممن است بو شوم؟م نیخشم قدرنیتحمل کند. چه خبر است؟ چرا ا تواندم یحد ی

 نیهم یدارد. برا یحد یو دعوا هم  تلخکه در هر روز ده بار. اوقات نه میبشو نیخشم دیبا اردوب بار،ی

  در خالف و در سبق.  دیگواست که م

هر  مییلحظه بوهر کهنیا یجاما به شودم »ز حق دائمًا لرزان من که جزوم در خالف و در سبق، تو که کلّ«

و بله  ییمبادا بدون فضاگشا لرزمم لرزد،ه دستم ملحظهر نه نه نه. من مییبنم بو خواهددلم م یکار

ختم  یبد یِبه جا نیکار را بنم ا نیکه اگر ا دانمکنم. من م یلحظه را سپر نیلحظه، ا نیگفتن به اتفاق ا

  خواهد شد.

  *** پایان بخش سوم ***
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سم  کند،م جادیدرد ااست، خداست،  که در مرکز خودش که خانۀ زندگ میکنصحبت م به انسانراجع پس

بود که مهمان حضرت رسول  یمرد ایبود  آن کافرک هیشب لیتمث نی. اکندم زیلحظه تمهر و خداوند زدیرم

و  کندم زیبا دست خودش آن را تم لکه رسو دیکرد و برگشت د یکاراصطالح کثافتشد و شب در اتاق او به

 م،یکنم یزیلحظه ما در مرکزمان ناپرههر که ردیگنظر مرا در ذهنموالنا انسان من ل،یتمث نیموازات همبه

 ریو جسم ما را تعم دیشوبا دست خودش آن را م و زندگ میشوم دهیهمان م،یکنم جادیدرد ا م،یزیرسم م

او  تیانهیب یرو ستادنیاو است و ا تینهایشدن به بتا گنج خودمان را که زنده داردما را نگه م کند،م

 کرده است، به حالت یآگه شد که چه کار بد شخص وقت نیا میدیطور که دو همان م،یاوریدست باست، به

رفتار او هست،  نبالۀ. ددیاوریب مانیمثل من ا دییایکه ب گفتو به همه م ستیآوردن چ مانیا دیرفت که فهم

  :دیگوم

  رو بر آسمان کردزمان م هر
  قبلۀ جهان نیا یِ ندارم رو که

  )١٣١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. میشواز جنس او م عنی میآورخدا م. ما هم رو بهکردرو بر آسمان م شد،م لحظه از جنس زندگهر پس

  که کردم. یکارخراب همهنیتو را ندارم با ا دنید یکه من واقعاً رو میکنفضا را باز م

  دیو طپ دیبلرز رون،یز حد ب چون
  دیدر کنارِ خود کش اشمصطف
  )١٣٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 یو آرزومند ییگشافضا نیاو، اگر ا یمعنو یهاحالت نیا عنیاو  دنیو طپ دنیلرز نیشد ا رونیاز حد ب وقت پس

 دیگوکند، م تیجد قدرنیکه ا رسدفکرش نم به آدم معمول کهیطوربشود به رونیو کوشش ما از حد ب

. کندخدا به ما توجه م میجا برسو شروع کرد به نوازش. ما هم اگر به آن دیاو را کنارش کش حضرت مصطف

  .میدیشما را د م،یدیکه د گفتدر غزل م

  بنواختش کرد و بس ساکنَش
  بشاد و داد اشناختش اشدهید

  )١٣٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

طور که ساکنش کرد و همان نیدادن. پس بنابرا زییقوۀ تم عنیدادن  دن. شناختدا شناخت عنی اشناختش

 یپا یرو ستد،یبا زندگ یپا یانسان بتواند رو کهیطورکردن به کردن، آرام مستقر عنیکردن  ساکن دیدانم
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 یسوبه خواستش نمدل رید عنیبه بت. ساکنش کرد  رفتو نرود به بت. اولش ساکن نبود م ستدیخودش با

  بتش برود.

  نهد از المان یقدم بر و حق
  کانفَ ناو ساکن شود از ک وانگه

  )١٣٨١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

حسب بر علت آشفتگما به یقراریب نیبه مرکز ما از المان و ا گذاردخداوند قدم م میکنرا که باز م فضا

پرست را ساکن کرد بت نی. پس او هم اشودبشو و م دیگواو م عنیان، فکاز کن شودساکن م هادگیهمان

به او داد،  زییچشمان عدمش را باز کرد و قوۀ تم ونوازشش کرد  لیداشت و خ مرکزش را دائمًا گشاده نگه عنی

  به بت. رودم حضور است و ک یاریهش ک دیفهمم کهیطوربه

صحبت  دیو نور خورش ستنیراجع به ابر و گر ذهنمن نیا یهاحالت نیعد با توجه به ابه ب جانیموالنا از ا بعد

 زندم نیرا از ا لیتمث نیو ا دیگوو کار پشتِ آن را م کندرا م قیو طلب حق ی. اوال صحبت آرزومندکندم

به تابش آفتاب و بارش  ستگما ب . زندگشودسبز نم نجها نینتابد ا دیو خورش زدیکه اگر از ابر باران نر

نماد تابش  دیو تابش خورش زدیرلحظه مهر هست، رحمت اله نیهم لشیبارش باران را، تمث نیباران دارد و ا

بشود، از ما  انیبتابد و از ما ب یزدیباز باشد، فضا گشوده شده باشد، نور ا دیروزن با نیاست پس ا یزدینور ا

از ما  زندگ یروین نیو ا شودروزن باز م تابد،م یزدیهم نور ا م،یکنم ییموقع ما فضاگشابشود. هر انیب

 هیگر ات،یاب نیدر ا هیگر نیهست. پس بنابرا هیجاها نماد گر شتریاز ما در ب زندگ یروین انیب .شودم انیب

 ادمیشده، مثال پدرم فوت شده، مادرم فوت  دیبو . کسستین دگیهمان یدادن  علت از دستکردن به

 هیگر نیدارد، نه منظور ا بثوا نیا کنمم هیام گرفوت شده است، من نشسته میهالیاز فام یمثال  دیآم

 ست،ین هیگر نیدخالت دارد ا دگیدر آن دخالت ندارد. اگر همان دگیشدن دارد و همان فیحالت لط هی. گرستین

  .ستین یمعنو ۀیگر

  ن؟خندد چم ابر، ک دینَگر تا
  جوَشد لَبن؟ طفل، ک دینگر تا

  )١٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و  شودها درچمن باز منه گل کند،نه چمن رشد م عنی خندد،نکند باران نبارد چمن نم هیابر اگر گر دیگوم

صورت به ازیحساس نطفل و ا ۀیگر نیکه ا دیآنظر م. بهجوشداز پستان مادر نم رینکند ش هیاگر طفل هم گر

هم  دارد، وقت ازیاو ن ریکه طفلش به ش داندمادر م دیگو. مدیگوم یطورنی. اگذاردمادر اثر م یرو عاطف

را  ریما هم ش ۀیکه گر دیبو خواهدو م آوردجوش مرا در پستان او به ریبچه، ش ۀیگر یصدا نیا کندم هیگر
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 یجا یموضوع را در  نی. ادیآنم یزیاز طرف خداوند چ م،ینکن هیتا ما گر .آوردجوش مدر پستان ابر به

  .میداد حیهم امروز توض رید

   قیطر داندهم روزهیطفل 
  قیَشف ۀیتا رسد دا میِبر که

  )١٣۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 نیمادر است. بنابرا ریو آرزومندِ ش دیآم اشهیگر یصدا عیطور طبکند. به هیگر دیبا داندم روزهی طفل

  مهربان،  عنی قیشف د،یایب قیشف ۀیدا ایکنم تا مادر  هیکه گر دهد،م ریو به او ش شودم ریش یمادرش دارا

  انیدا ۀیکه دا داننم تو
  ان؟یاو را ریش هیگریدهد ب کم

  )١٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. دهدنم ریش انیرا دهد،نم ریها اصال شما انسان ۀیخداوند بدون گر عنی انیدا ۀیاکه د دانواقعًا نم تو

ما را  هیماست. گر ۀیلحظه گر نیاطراف اتفاق ا یی. در مورد ما واقعاً فضاگشامیبن ییکارها ی دیپس ما هم با

. میکنم هیگر یدادن  از دست ای یومعن ای یماد  زیچ خاطرهکه ما ب ستین معمول ۀی. منظور گرکندم فیلط

مثل  دفعهیخدا زنده بشود که انسان بخواهد واقعاً به نیا ،واقع یو آرزومند یی. فضاگشادیگورا نم هیآن گر

  .شودم یکه لطف خدا و فضل خدا و بخشش خدا جار مینیبمادر م ریش

  دارگوش راً،یکث بوایفَلْ  گفت
   کردگارفضل رِیش زدیبر تا

  )١٣٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که انجام داده  ییخاطر کارهاکند به هیگر دیانسان با ای دیکن هیگر دیتوانکه هرچه م دیگوقرآن م ۀیآ یدر  بله

و از  رانیخود و د یکردن برا جادیدرد ا دن،یهمان ،جمع ای یطور فردبه میاما انجام داده کهییاست. کارها

با  سالکه ما تا پنجاه دی. خودتان حدس بزنمیریب شبعد میخواههرچه که م ریشدن، حاال دحد خارج

 نی. منظورش امیکمتر بخند م،یکن هیگر ادیز دیخاطر آن کارها ما بابه م؟یکنم ییچه کارها میرسم ذهنمن

خودش و فضل خودش بتواند به ما  تیا عناتا او ب میبشو فیو لط میفضا باز کن دیبا میتواناست که هرچه م

  است: اشهیهم آ نی. بله، امیاز حد خارج شد لیما خ رید عبارتبه کم کند.

  »سبونَ ی ِبما کاُنوا  جزاء رایکث  بوایولْ الیقَل ضحوایفَلْ«

  ».دنیبخندند و فراوان بر اندککه  دیاند باکه انجام داده اعمال یسزابه«

  )٨٢ ۀی)، آ٩سورۀ توبه( م،ی(قرآن کر
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 هیکه اندک بخندند و فراوان گر دیبا« د،یاکرده ییچه کارها دیدان، شما م»اندکه انجام داده اعمال یسزا به«

 یاهیگرها این .ستینفر ن یخاطر مرگ به ای ستین دگیخاطر همانبه هیقرآن هم گر ۀیآ نیواقعاً در ا». کنند

  مطرح است. جانیکه در ا ستندین

  ابرست و سوِز آفتاب ۀیگر
  دو رشته تاب نیهم ا،یدن اُستُن
  )١٣٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. اگر شودنم ایدن ا،یدوتا نباشد دن نیاست و تابش آفتاب. اگر ا هیگر ایکه: ستوِن دن دیگوم نیبنابرا پس

 نیندارد، پس بنابرا دهیباران ببارد آفتاب نتابد فا و اگر هم حتّ ندزم خی شود،م یانرژیب ایآفتاب نتابد، دن

موالنا  جانیو از ا و خرم یسبز یها، برادرخت یبرا ،عمولچمن م یباران ببارد، هم آفتاب بتابد. برا دیهم با

ما  ستوِن زندگببارد و بتابد تا  دیما با هم در زندگ یریباران د یآفتاب  یکه  ردیب جهینت خواهدم

  درست بشود.

  سوزِ مهر و اشِ ابر یگر نبود 
 ک َتبر یشدض زَفت و سرجسم و ع  

  )١٣٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

 نی. اشدنم یقدر فربه و درشت و قونبود و بارش ابر نبود، جسم و عرض آن دیکه: اگر سوِز خورش دیگوم

ما جوهر است و هرچه که اطراف  تییخدا نیاست، ا یاریهش نیدر ما جوهر هم درمورد ما هم البتّه صادق است،

تمام  دانمعرض است، چه م ذهن ِ من ت،چهار بعد ما، عرض است، بدِن ما عرض اس نیآن جمع شده، ا

 یاگر براکه:  دیگوما عرض کردم عرض است. م یهاض است و فکررما ع ما عرض است، جانِ ذهن جاناتیه

 دیاگر فضا باز نشود، روزن باز نشود، خورش طور،نیهم هم رونیدر ب ر،یانسان، حاال صحبت انسان است د

  بدن ما سالم باشد، بدن جزو عرض است. شودم یچطور رد،یصورت نگ ااز م انشینتابد و ب یزدیا

از ما در حالت  زندگ انی. پس برودنم نیعرض است. آن جوهر ما از ب رود،م نیکه موقع مردن از ب یزیچ هر

است که هرچه که به  یااچهیدر یذهن مثل  نی: امیرا گفت نیهست و بارها ا هیگر نیگشوده شده، هم یفضا

 یروین نیبند، ا هیکه به حضور زنده هست و قرار است گر انساناما  دارد،نگه م کند،جذب م دیآآن م

داده شده  حیگفته شده که، توض جانیهم بارها ا اچهیدوتا در نی. و ارودم شودارج مو از او خ دیآم زندگ

 شودکه آب از آن رد م اچهیدر نی. اطراف ارودم شودرد م ستد،یادر او نم دیآهست که آب م یااچهیدر ی

و در او جود هست، بخشش هست،  ندکم انینگه دارد و ب ردیگرا نم یزدیا یاست که انرژ انسان یندهیکه نما

 دهداجازه م عنی رود،م دیآهم سبز است، هرچه که م آدم نیچن یسبز است،  اچهیاطراف آن در شهیهم
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نگه  کندجذب م رید ی ست،ین شیاند یابیکم ست،یکند و حسود ن انیاو ب قیخودش را از طر که زندگ

و اطراف آن خش  ماندم جانیندارد، در ا دوم، آن راه یاچهیبه در زدیراول م اچهی. آب از آن درداردم

  . پس فرق دوتا انسان مشّخص شد.دیرونم یزیاست و چ

از ما بذرد برود.  یانرژ نیا دیعرض ما ستَبر بشود، بدِن ما سالم بشود، با کهنیکه: شرط ا دیگوم جانیا در

  .شودو ناسالم م کندکار را م نیا ذهن ِ ارد و منرا نگه د یانرژ نیا تواندنم کس

  هر چار فصل؟ نیمعمور ا یبد ک
  اصل هیگر نیَتف و ا نیا ینبود گر

  )١۴٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

چهار  آمد،اصل نبودند، چهار فصل بوجود نم دیخورش یِ ابر و گرما  ٔ هیکه: اگر گر دیگوم نیپس بنابرا بله،

  . شدنم باید و زفصل آبا

  ابرِ جهان ۀیمهر و گر سوزِ
  دهاندارد جهان را خوش هم چون

  )١۴١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  عقل را در سوز دار آفتابِ
  افروز داررا چون ابرِ اش چشم

  )١۴٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و مثل  داردنگه م بایابر جهان را ز  ٔ هیش آفتاب و گرکه تاب دینیبم دیکننگاه م عتیشما به طب : وقتدیگوم

 م،یباش ما هم انسان سالم صورتنی. اگر قرار باشد که در ازنندبا ما حرف م ییبایچهار فصل با زهر کهنیا

 نیا کنمعرض م منته ان،یرا هم دائماً گر چشم نیو ا میاشدر سوز داشته ب دیرا با زندگخرد  عنیآفتاب عقل 

  .ستین تیناله و شا گر ایما،  یهاچارگیب ادآوردنِ یبه  ۀیعزا و گر  ٔ هیگر ان،یچشم گر

 زندگ یرویو ن کندفضا را باز م کسهر . پسردیگهمراه است، شُر و رضا صورت م ییبا فضاگشا هیگر نیا

هم اش  شیهان است از چشماست، مم فیحالت انسان لط نی. و در اکندم هیدارد گر شود،از او رد م

 دیشوزنده م به زندگ وقت د،یکنم یزحسِ دلسو د،یکنم ییبایحسِ ز د،یکنشما حسِ عشق م . وقتدیایب

ماست.  ۀیهمان گر ارتعاش به زندگ شود،آن شخص زنده م یطوربه دیکننفر را لمس م یدرون   و زندگ

  . شودکننده از ما ساطع مزنده یِ انرژ که ه ماست ۀیگر هیشب ارتعاش به زندگ
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خُرد دت،یبا انیگر چشم چون طفل  
  خور آن نان را، که نان آِب تو برد کم

  )١۴٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

هم  ،هم کار کن ،هم طلب داشته باش ،داشته باش انیچشم گر دیروزه، با یساله،  ی: مانند طفل دیگوم

ما را  یآبرو هادگیهمان نیا کهنیا یرا کمتر بخور، برا دگیهمان عنینان،  نیو ا یبشو فیلط کن ییفضاگشا

  جلو. رومم کنمم من معن یطورنیساده است هم هاتیب نیا بردند.

  چو با برگ است روز و شب از آن تَن
و خزان زستیجان در برگ ر شاخ  

  ) ١۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

لحاظ و به کندافتخار م شیهادگیمن و به همان دیگوم شودانسان بلند م پررونق است، وقت ذهن ِمن وقت

باشد، تَنَش پررونق است در ابعاد  تیدر همچون وضع سال شفته شده، انسان ممن است در س دگیهمان

 میکنافتخار م میدهما پز م کهحال در است. گدائماً شاخ جانش در حال پژمرد ها،دگیمختلف در تمام همان

همان  مان،نسیزیدر ب تیبه موفق مان،به قدرت بدن مان،ییبایخاطِر شوفا شدن به زبه میکنم یگرو جلوه

که ما در حال رشد  مینیبغلط هست م نکیع با است.  جان ما در حال پژمردگ ٔ شاخه عنیموقع شاخ جان ما 

جان ماست و خزان   پژمردگ ،ذهن ِ برحسب من ییشوفا عنی ؟ییچه شوفا م،یهست ییشوفاو  میهست

  جان ماست. بله. زییماست، پا اصل زییماست، پا

  جان است زود برگیَتن ب برگِ
  کاستن، آن را فزود دیببا نیا

  )١۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دارد پررونق  ذهن ِ که: اگر من دیگو. مکندت، موالنا مرّتب تکرار ممهم اس لیاست که خ یمطالبها این خُوب

 دنیرا، همان ذهن ِ . پس رونق منافتدما، حضور ما دارد از رونق م  است که جاِن زندگ نینشان ا نیا شودم

قطع  دیبا م،یکم کن دیرا با هازیچ جورنیبحث و جدل و ا را،و برتر درآمدن  رانیآن با د  ٔسهیرا، مقا زهایبا چ

. بلند میبده شیافزا صورت زندگخودمان را به ایشده را، گشوده یرونق جانمان را، فضا ایبرگ  نیو ا میکن

 و ذهن ِ کردنِ منبله کوچ ست،ین ذهن ِ از ما بلند شدن برحسب من زندگ انی. بدانم: من ممییبو مینشو

  .هادگیشدن و زنده شدن نسبت به همان است؛ نه بزرگ زنده شدن به خود زندگ
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  برگِ تن نیقرض ِده ز اله،اَقِرضوا
  در عوض در دل، چمن دیتا ِبرو 

  )١۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

تا در  دیتان را به خدا قرض بدهرونق تن نیکه: ا دیگوقرآن است. م ۀیآ د،ی: شما به خدا قرض بدهدیگوم

را در خدمت او  تانزندگ یِ رویموقع نبه خدا بعد آن دیرا بده تانیهادگیق بشود. پس همانرونعوض، دلتان پر

 زندگ که یازندگ یروین ها،دگیبه همان رودنم زندگ یروین کهنیدوتا با هم است، هم نیا عنی. دیاوریدرب

خالقت را در خدمت  یرویا را باز کن، ندار، فض خودت نگه ی. توجهت را رودیآدر خدمت او درم دهدبه ما م

  هست: اشهیآ مه نیقرار بده، بله ا زندگ

  ».. .ا اله َقرضا حسنًااقْرضو.. .«

  ».. .دیبه خدا قرض الحسنه ده.. .«

  )٢٠ هی)، آ٧٣سوره مزمل ( م،ی(قرآن کر

  لقمۀ َتنَت نیدِه کم کن از ا قرض
  رات ن یوجه ال ع  دینما تا

  )١۴٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 که ییهاهست، توجه هست، تمام خوش دییکن. لقمۀ تن تأ لقمۀ تَنَت را کم نیبه خدا قرض بده، ا دیگوم پس

لقمۀ  نیا ،دگیصورت همانبه میریگکه از جهان م یی. هر غذامیریگم دگیهمان یما از بلند شدن برحسب 

کند درد بخورد به او نده،  جادیدرد ا خواهددرد تو م یغذا نده. فضا اتذهنبه من ،هنذمن یتن است، غذا

به  حضورِ ما را تا حاال کس نیبدهد. ا خودش را به شما نشان ده،یآن را ند کسچیکه ه تا آن صورت، آن وجه

را که با  نیا ؟نیحضور را بب زنده شدن به ؟نیرا بب اتییآن وجه خدا خواهاست. شما م دهیچشم ذهن ند

دار، را گرسنه نگه نیا قدرنیکم غذا بده تا باالخره ا ذهنمن نیبه ا توانهرچه م دیگو. منیبب توانذهن نم

صورت ما به عنیخودت، خودش را به شما نشان بدهد،   قیآن حضور و ذات حق کن که ییفضاگشا قدرنیا

 خودیِخودما به م،یستیبه جهان ن ککه ما مت میمتوجه بشو دفعهی م،یبشو منطبق یاریهش یرو یاریهش

. میدار سببیب ی. ما شادمی. ما خوشبختمیریب خوشبخت میریب زندگ هادگیندارد ما از همان . لزوممیازنده

  :دیآم جانیرات از ا نیال ع نی. بله امیو دار میرا داشتها آن ما م،یخواستم هادگیکه از همان ییزهایتمام آن چ

  »قلبِ بشِر. رات وال أذنُ سمعت وال خطر عل ن یما ال ع ن یالصالح یأعددت لعباد «

 و نه بر قلب انسان دهیشن و نه گوش دهیآن را د را که نه چشم مینع وکردارم،یبندگان ن یفراهم آوردم برا«

  )ثی(حد »خطور کرده است.
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 دیصورت ذهن در مرکزتان بذارنبوده که شما به یزیچ نیاست. ا دهیرا ند نیا دگیر حالت هماند کسچیه عنی

زنده شدن به خداست. هرچه که اسمش را  ایماست  قیاست؟ آن همان ذات حق یزیچ. آن چهدیو بپرست

  .دینیبرات آن باالست م ن یآن کلمۀ ال ع دیگذارم

  کند چون خال شیخو ن،یز سرگ تَن
  کند ز مش و در اجالل پر

  )١۴٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و دردها کثافات است.  هادگیو مرکز ما پر از کثافات است، همان میشد دهیکه ما مرتب همان میامروز داشت و

اصطالح پر از به درون ما شیجابه م؟یگذارچه م شیجامدفوع، به عنی نیسرگ ،بن اگر خال نیاز ا دیگوم

خد مر،ر از امن شودپم تید  یعشق، بو یبو وب،خ یتمام بوهاها این .شودرد  و خودخرور مکه از آنخدیآ 

 تییتا آنجا با خدا میکن مرکزمان را خال دیما با نی. بنابراشوداست، در مرکز ما و درون ما جمع م ییکه خدا

. پس کندکه از آنجا تشعشع م ستبله زندگ ست،ین خال زیچ یعدم  نیا ول پر بشود، با عدم پر بشود،

  .میکن حاصل از آن خال یو دردها هادگیمرکزمان را از همان دیامن ب

  برد بْدهد و پاک یدیپل نیا
  َتن او بر خورد َطهرکمی از

  )١۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 بردم نیرا از ب و پاک دهدم یدیبه ما پل هادگیهمان نیا ن،یرگس نیا عنیقبل است  تیدنبالۀ ب نیبنابرا پس

لحظه هر که خداوند دیگوقرآن است که م هیهم از آ طَِهرکمی  نیکه مرکِز ما را پاک کند. ا خواهدم و زندگ

  است. رید یزهایمربوط به چ هیآ ۀی. بقکندکلمه قناعت م نیکند. موالنا به هم زیمرکز ما را تم خواهدم

  »...انَّما يرِيدُ اله ليذْهب عنْكم الرِجس اهل الْبيتِ ويطَهِركم تَْطهِيرا... «

  »...شما را پاک دارد را از شما دور کند و یدیپل خواهدخدا م....«

  )٣٣ هی)، آ٣٣سوره احزاب( م،ی(قرآن کر

. یپاک کردنِ خوب عنی  »پاک کردن ی کندپاک م عنی« رایتَطه طَهرکم ی  .دینیباگر م کندماشاره  نیا به

حضرت رسول  ل یتمث نیکه ا دینیب . میپاک کردنِ خوب کندخداوند مرکز ما را پاک م میکن ییپس فضاگشا

خدا  و میکنتب مرکز خودمان را آلوده ماصطالح آن آلوده کردِن ماست. ما مرپاک کردِن خدا به ل یدرواقع تمث

و  میکار را نکن نیاز خدا، ا میخجالت بش میشرمنده بشو دیگوم النامو دیما با ییجا ی کند،آن را پاک م

 دیگورا از حد گذراند در آنجا م یآرزومند نیاصطالح اکه به کار را کرد. موالنا نشان داد که وقت نیآن کافرک ا

در ما به خودش  قعدروا دهد،و ما را نوازش م کندهم خدا مرکِز ما را پاک م جانیزشش کرد، در ارسول نوا
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پاک  دیمرکز ما با نیکرمناٰ، ا ای داشتانجام گرام یماست. برا داشتاصطالح گرامبه نیهم نی. اشودزنده م

  :دیگوم رید یجا یبشود، و در 

  است پاک انیب تی ب  َطهرا
  است نور است ار طلسمش خاک گنج

  )۴٣۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ام را دستور داده که خانه لیخل میخداوند به ابراه دیگو. مدیدارنگه زیخانۀ من را تم دیکه شما با دیگوم عنی

 م،یدار نگه زیست تمخانۀ خدا را که مرکزمان است درونمان ا دیما با عنیچه؟  عنیکن،  زیکن و تم جارو

 طانیقصه ش ۀیکه در بق دیبو خواهد. اآلن مستین آسانکار  نیا دیگو. ممیکار بوش نیدر ا دیلحظه باهر

  .دیکار را بن نیا گذاردنم

  نیو ه نیکه ه ترسانََدتم وید
  نیحز یو گرد یگرد مانیپش نیز

  )١۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شورِ حضور و زنده شدن  نیا ،آلوده نکن رید ،کن زیو مرکزت را تم یریب میقرار باشد که تصم اگر تو دیگوم

و  نیکه ه ترسانَدَتم وید است. ذهنکه من اشندهینما نیبا هم گذارد،نم طانیبه خدا به تو دست بدهد، ش

  شد. خواه نیشد و غم خواه مانیکار پش نیاز ا د،یگوم طانیمواظب باش، ش ن،یه

  ها تو بدنهوس نیز یگداز گر
  شدن خواه نیو غَم مانیپش بس

  )١۵١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و  یطلبها و حرص و قدرتهوس نیو ا را ذوب کن هادگیهمان ،را ذوب کن تیاگر تو دردها دیگوم

شد.  خواه نیغم م،یگورم به تو مشد. من دا خواه مانیبعداً پش ،و دردها را نداشته باش هادگیهمان

 میگذار. ما هم هرموقع او را مدیگوما م ذهنمن به د؟یگوم کس. به چهدیگوم طانیش د؟یگوم کسچه

فضا را باز نکن،  ،یشوبدبخت م رود،ماند، کنترل از دستت م تنها خواه: میشنوصداها را م نیمرکزمان ا

  .گوش بده ذهنحرف منبن، همان به  زهیست

  مزاج یِبخور، گرم است و دارو نیا
  نفع و عالج ی از پ اشامیب وآن

  )١۵٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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در خودت  بشو دهیباش، همه را جذب کن، همان یریز اچۀیباش، آن در سیرا بخور، خس ییایدن یبخور، انرژ نیا

را ها این .که تو مهم هست ندیبو را بدانند، به تو بخواه که قدر تو بخور، توجه بخور، از مردم دییدار. تأنگه

. کندبلند م کندبزرگ م کندم یکه تو را تحر یزیاست. چ گرم یاست، دارو یخوب یداروها این بخور،

عالج  یکه دار ییاهغم نیبشود و ا یبدَنَت قو کهنیا یبرا دیگوکه م کندبه ما تعارف م ییزهایرا بخور، چ نیا

به نفعت  اضافه کن یشتریب یدردها به مرکزت، حت را اضافه کن یرید یزهایبهتر است که چ بشود، تو

 ییجا ی. من کندم است که درد خوردن هم به صالحمان است، ما را سالم طان ما را متقاعد کردهیاست. ش

. دنیکش اریدارد، س یادیز دیفوا اریاند که سمقاله نوشته دکترها بعض م،یها، حاال قدکه آن زمان خواندمم

جا واقعًا دکترها با عقل خودشان به آن ای ترهادک نیپول داده بودند به ا یارسازیواقعاً س یهاکمپان نیحاال ا

 دنیکه همان دیگواست. م نیهم هم طانیبدن دارد. بله ش یبرا یادیمنافع ز دنیکش اریبودند که س دهیرس

  تو دارد. یبرا یادیز دیفوا نیا کند،که مرکز ما را آلوده م یعاد یکارها نیهم دنیو درد کش

  تَن مرکب است  نیاکه تی ن نیبد هم
  ست آَنش اَصوب استُخو کرده آنچه

  )١۵٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  :دیوگاست م ثیحد یباشد، بله،  نجایبه نظرم حاال اگر ا ریدر ز و

»ط نَفْسمیِبها تُک َفقَفار«  

  »رفتار کن. تو مرکب توست، پس با او به نرم نفس«

  )ثیحد(

 ثیحد عنی. منتها آن تن را گفته است، کندبه نفع خودش استفاده م ثیحد نیهم از ا طانیکه ش دیگوم پس

به او  د،ی. مهربان باشدیتنتان باش نیکه حضرت رسول فرموده که مواظب ا دیگوتن را گفته است، خالصه م

مر  دیگوم کند،از آن استفاده م طانی. شهانیهمۀ ا د،یاسترس نداشته باش د،یاوریفشار ن ادیز د،یغذا بده

که تا  یزیتن مرکب ما است، آن چ نیکه ا تین نیاست. هم بد ذهنمن نیتن ما هم م،یبه تنمان توجه کن دینبا

تو سوار  دیگوراه است. بله. پس م نیدرد است، آن بهتر جادیا اشجهیکه نت یادت کردهعا ،یاحاال خو کرده

 ،یاکرده ذهنمرکب و اسبِ من نیسوار شدن به ا نیکه بر اساسِ ا ییهایها و خوآن عادت ،هست ذهنمن نیا

  را!  نیا راه است، مواظب باش عوض نکن نیبهتر نیا

  خلَل دیآ شیمردان خُو که پ نیه
  صد علَل دی ِدماغ و دل ِبزا در

  )١۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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جسم باشد، درد  شهیهم ،مرکزت را عدم نکن ،عوض نکن ،را نگردان تیمواظب باش خو دیگوم طانیش

عقلت  به عنی. چرا که در مغز تو و دل تو رسدبه تو م یادیز بیو صدمه و آس دیآم شیباشد چون اشال پ

 طانیش د؟یگوم کس. چهیشودچار هزار جور مرض م کند،و به دلت و به عشقت هزار جور مرض رو م

 نیهم ،به عشق زنده باش شهیمغزت خراب نشود، دلت خراب نشود، هم خواهاگر م دیگو. مدیگوم

  و دردها را نگه دار.  هادگیهمان

  دون وِیآن د دهایتهد نیچن نیا
  بر خلق خواَند صد فُسون و آرد

  )١۵۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ها این . ولخوانددارند م ذهنو به گوش خلق که من آوردم نیدارد. بنابرا ادیپست ز وید نیا دهایتهد نیا از

  . دیگوهم م نییحالت افسانه دارد و پا

  سازد در دوا  نوسیجال شیخو
  تو را مارِ ینفس ب بدیفر تا

  )١۵۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 اتیاست در ادب لسوفیف نیپزش، افالطون نماد بهتر نینماد بهتر نوسیدکتر هستم. جال نیمن بهتر دیگوم

 د؟یگوم کسپزش عالم هستم. چه نیدر دوا دادن من بهتر دیگو. مرید ستیبهتر از من دکتر ن نیما. بنابرا

. و مسلماً دیخورنم رید بیشما فر . ولبدیبفرما که از جنس آن است، آن را  ماری ب. تا نَفْسِدیگوم طانیش

که درد  دیکنو فکر م دیو درد دار دیدر مرکز دار دگیشما هم اجرا کرده است. اگر شما همان یها را روفن نیا

  . دیارا گوش کرده هانیهم د،یاز جنس درد هست د،یکنو درد پخش م دیکنحمل م

   تو را سود است از درد و غَم نیک
   در، گندم نیآدم را هم گفت
  )١۵٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

درِد  عنی. کندتو سود دارد. چرا که تو را از درد و غم رها م یو دردها برا دگیهمان نیکه ا دیگوم طانیش

. ما عمدًا میدهدرد م میآورقدر به خودمان فشار مکه چ دینیب. و ما مکندتو را از غم و درد رها م شتریب

م لیجلسه تشعزا م میدهم هیگر م،یریگغم م،یکنم نیما سود دارند.  یبراها این کهنیا ی. و برامیشو

ممنوعه را بخور، که گندم   ٔ وهیم ایدر مورد گندم که گفت گندم  بش،یکه با حضرت آدم هم در مورد فر دیگوم

 دیلحظه باهر به ما گفته است قضاوت را بخور تو. طانیقضاوت. ش عنیدرخت دانش است   ٔ وهیدر واقع م نیهم

  . گندم نماد همان قضاوت است. یبخور دیرا با نیکه خوب و بد است، ا ذهن قضاوت من ٔ وهیم
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  را هاتیو ه  ه یآرد ه  شیپ
  او َلبهات را چدیپ شهیَلو وز

  )١۵٨ تیپنجم، بدفتر  ،یمثنو ،ی(مولو

 بندهیسخنان فر عنی هِیه هِات،یو ه هِیه مییگوم در فارس ،هیه یکه عرب هِیپوزبند. ه عنی شهیلو

 طورنیکه گذشته ا دهدافسوس. مرتب به ما سخنان پر از افسوس م عنی هاتی. هندهیمخصوصًا راجع به آ

کار را  نیتو برو ا ندهیوقت گذشت و در آ ر،افسوس بخو ،یدادآن را از دست  ،یاوردیرا بدست ن نیتلف شد، ا

 یلحظه توجه ندارد و با پوزبند، پوزبند  نیا به زندگ وجهچی. به هبرس بن، آن کار را بن و مر به زندگ

 رشتینخورد، علف ب شتریب ای ردیکه مثال گاز نگ بندندرا م رید واناتیح ایاست که دهن اسب و  یالهیوس

ها به افسوس، به گذشته موقع لیما خ دیگوم راست .بنددرا م تیلبها دیگوو از پوزبند م ودنخورد، چاق نش

 نیا میدانو م میمشغول هست زندکه ذهن ما م ندهیآ  ٔ بندهیفر یهاحرف نده،یآ یبه آرزوها ای میمشغول هست

با  کهنیا ی. برامیحرف بزن میتواننم غلط است، ول نیا میکنم یکار ی مینیبها مموقع لیغلط است. خ

. یاریعنوان هشرا؟ دهن ما را به کسدهن ما را گرفته است. دهن چه یاست، جلو ذهنمن نیپوزبند که هم

  . زندپوزبند خرد ما است. و دارد مثال م ذهنمن نیپس هم

  فَرس در وقتِ نَعل یلبها همچو
  چو لَعل سنگِ کمتر را دینما تا

  )١۵٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ما را  رد،یبرنگردد گاز ب موقع یبه دهان اسب موقع نعل کردن،  زنندکه پوزبند م طورنیکه هم دیگوم

 یکار کند؟ . تا چهمیما اعتراض نکن و خرد زندگ عنوان شعور زندگبه موقع یکه  کندکار م نیهم هم

 را، بهتر از لعل که حضور است، خرد زندگ جسم یاریرا، هش یرا و عقل جزو ذهنمن نیسنگ پست را، ا

با هم دارند معامله  طانینَفْس و ش کند؟م کسکارها را چه نیاست، زنده شدن به خدا است، نشان بدهد. ا

. میحرف بزن میتوانمدهان ما را گرفته است، ن یپوزبند جلو کندم ییکارها یموقع نفس ما هر .کنندم

  ! شهیلو

  او چون گوش اَسب ردیگ گوشهاات
  کسب یِحرص و سو یِسو کشاندم

  )١۶٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 هادگیحرص، حرصِ همان یبه سو کشدپوزبند زد، م کهنیپس از ا رد،یگرا مثل گوش اسب م تیگوشها پس

  .یبشو دهیتا با آن همان یآورکه تو بدست م یکسب است. هادگیکه برحسب همان یکسب یو سو
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 دینبا م،یکن نسیزیب دینبا م،یکار کن دیکه ما نبا دیکه شما فکر کن ستین نیا اشکسب معن نجایدر ا دیکن توجه

 است که تو دائماً نی. حرص و کسب عبارت از ادیریرا از آن نگ معن نی! امیکار کن دیاصال نبا م،یکار را بن نیا

 ردیگما را م یهاگوش طانیش دیگوو م .یبشو دهیهمان نکه با آ باش یزیدست آوردن چدر فکر به ایدر حال 

نعل کردن  ستینعل کردن، چون راحت ن یپس از پوزبند زدن به سو کشندکه اسب را م طورنیهم کشد،م

 ی. به ما هم دیآدرد م شیکه دائماً پاها یطوربه ،ینعل بد زد ول یاسب را نعل کرد کهنیاسب. منتها مثل ا

  . دیگواست م دنیبد د نینعل غلط هم نیو ا زندم نعل غلط

  زِ اشتباه َزَند بر پات نعل بر
  تو ز دردِ آن زِ راه بمان که

  )١۶١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بشو،  دهیهمان دیگو. مزندم ما ممختلف را به چش یو سوها یفکر رنگ یهانکیع عنی نعل اشتباه ی

  . نیبشو، غلط بب دهیبشو، همان دهیهمان

  زِ اشتباه َزَند بر پات نعل بر
  تو ز دردِ آن زِ راه بمان که

  )١۶١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

غلط  دنِید عنی، نعل اشتباه یراه برود، به  تواندنم آورداسب را دائماً درد م یکه پا طورنینعل هم نیا که

 هادگیهم شده است. تمام همان طورنیهم دهد؛غلط در راه به ما درد م دنیکه هر د یطوربه دهدرا به ما م

. ما اآلن میاو ما از درد آن از راه مانده دهدبه ما درد م دیو آن د هادگیهمان نیکدام از اهر غلط است که دید

. شانیراحت شدن از دردها یبرا کنندبرنامه نگاه م نیبه ا هانندهیاز ب لیخ. میهست مانیبه فکر عالج دردها

 دهییزا یبرا تشان،یانجام مأمور یبرا ،زنده شدن به زندگ یبرا ینگاه کنند با آرزومند دیبا است. ول نیاولش ا

 کنندکنار، فکر م ندگذارم دفعهیاگر دردها هدفشان باشد پس از کم شدن درد  کهنیا یشدن از ذهن، برا

  . اورندیدرب شانینعل را از پا نیا دیدردها تمام شد. نه، با رید

  او هست آن تَردد در دو کار نعل
  هوش دار نیآن کنم؟ ه ایکنم  نیا

  )١۶٢تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

زنده در  ببندم. اآلن زندگفضا را  ایو ترس در دو کار. اآلن فضا را باز کنم  است؟ دودل زیچچه طانیش نعل

آن کنم؟ حاال خوب  ایکنم  نیا دییگوم را لمس کنم. شما ه طانیش ای ذهنمن نیهم ایدرونم را لمس کنم 

درد و سم و زهر  جادیمتوجه شد که دائمًا ا اگر کس .ندارد تردد و ترس معن ریجا د نیگوش بده. در ا
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را دارد  بود که اآلن هم سخت اشتباه است و امروز  صحبت سخت نیرا پخش کرده، ا نیدرمرکزش کرده و ا

که  ییهاو همۀ سخت دیکن تی. حس مسئولدیرا تحمل کن سخت دیکار سخت است و با نیا دیگوم د،یگوم

  حالت، نیدر ا دیگوم کند،م جابیو ترس ا د و دودلاز ترد  دنیدست کش

  یآن بن که هست مختار َنب 
  یکه کرد مجنون و صب آن من 

  )١۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 اریمورد پسند و اخت عنی یب َمختار ن پسندد،م غمبریکار را بن که پ آن در حال مردد بودن هست وقت دیگوم

را من که  کار. آندیگوکه موالنا چه م دینیبب دینگاه بن د؟یموالنا، شما مردد هست اریمورد پسند و اخت ،ینب

 کودک است ول معندرست است که به عنی یصب جانیدر ا کند،کودک م کند،و بچه م وانهید عنیمجنون، 

مجنون ها این نگاه نکن، ذهنو من دهیتو به اشخاص همان عنی کند،م دهیاست که شخص همان نیمنظورش ا

به جمع  د؟ی. شما مردد هستمیکنم دیاز جمع تقل میکنم ما به جمع نگاه  م،یکنما نگاه م هستند. ول یو صب

  اند؟دهیبزرگان چه پسند ده؟یچه پسند غمبری: پدیگوکه م دیبه آن نگاه کن د،ینکن گاهن

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

  )١۶۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 نیو آن ا کند،جاها به آن اشاره م لیمعروف است و موالنا خ اریکه بس کنداشاره م ثیحد یبه  جانیا در

  است: 

  »اْلجنَّه بِاْلمارِه و حفَّتِ النَّار بِالشَّهواِت. حفَّتِ «

  »شده و دوزخ در شهوات. دهیپوش ندیناخوشا یزهایدر چ بهشت«

  )ثی(حد

 نیبافته شده، و دوزخ در شهوات، بنابرا هابهشت در سخت ایشده،  دهیپوش ندیناخوشا یزهایبهشت در چ بله،

فَّتِ الْجنَّه بِالْمارِه و حفَّتِ ح «ماره،  ها،بافته شده و بهشت در سخت هادگیدوزخ در لذّات حاصل از همان

 عنیفته شده در لذّات آتش، با ایدوزخ  ایو جهنم  هابهشت بافته شده در سخت عنی، »النَّار بِالشَّهواتِ.

: بهشت در دیگوکه م ثیحد نی: توجه کن به ادیگوم بیترت نیپس، به ا ها،دگیحاصل از همان یهالذت

است که کشت، کشت در  که در اثر سخت ها،بافته شده، بفهم که بهشت را چه پوشانده است، سخت هاسخت

 یاریهش ایاست که محصول حضور  که در اثر سخت خالص است یاریخالص است، محصول هش یاریشه جانیا

بدون  یچه در جهان معنو ،یچه در جهان ماد بزرگ چیکه ه میریگم ادی نیپس بنابرا .شودم ادیخالص ز
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 و پز دادن هادگیمانکند و لذّت ببرد از ه جادیو درد ا زها،یبشود با چ دهی. اگر انسان فقط همانستین سخت

موضوع  نیا رود،آتش م یسوبه رود،جهنم م یسودر واقع دارد به ،یگراز جلوه رانیدن به دو نشان داها آن

  خواند. میامروز خواه شما حت یبرا میدیو اگر ما هم رس کندرا موالنا مرتب تکرار م

  وز دها لتیفسون دارد زح صد
  کند در سّله، گر هست اژدها که

  )١۶۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ول ،است و کاردان رکیز است به معن منف جانیدارد، دها در ا یگرلهیصدها جور ح طانیش نیا نیبنابرا

به دام  دیاژدها هم باش دیگودارد که اگر شما، م یادیز اریبس یهارکیو ز هالهیح طانیش نیدارد. ا منف معن

کاردان هستم،  اریکه من بس دیبو دینبا کسچیپس ه است،دام  معنبه جانیسبد، و در ا عنی. سلّه اندازدم

  .دیافتم طانیبه دام ش دی. اگر اژدها هم هستندازدیمرا به دام ب تواندنم طانیزرنگ هستم، ش

  بود آبِ روان، بر بندَدش  گر
  بود حبرِ زمان، بر خنددش ور

  )١۶۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و  ذهننفس و من نیهم قیاز طر طان،یش ؟کسچه بندد،آب شما روان هم باشد آب شما را م نیاگر ا عنی

 خندد،م شتانیو به ر اندازدشما را به دام م ستیدانشمند ن ریکه بهتر از شما د دیاگر دانشمند زمان هم باش

  معنا مشخص است. رید

  کن اری یاریرا با عقل  عقل
مهرو کار کن بخوان یُشور اَم  

  )١۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 د،یرسم به خرد زندگ دیکنشما فضا را باز م . وقتمیبا همدردان همراه بشو دیکه ما با جاستنیا نیبنابرا

الزم است هم در زنده  ایکار هم در کار دن نی. ادیخودتان که از جنس شما هستند مشورت کن ارانیهمواره با 

  است: نیو آن ا دیدانتان مهمه ریرا د هیآ نیکار کن و ا ورا بخوان  یاَمرهم شُور ۀیآ دیگوو م دگشدن به زن

»......منَهيى بشُور مهرماو«  

  »است... ریدیمشورت با  هیو کارشان برپا... «

  )٣٨ ۀی)، آ۴٢( یسورۀ شور م،ی(قرآن کر
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 ییهاحضور آدم گروه گنج نی. خوشبختانه در امیبا همدردان مشورت کن دیهم ما با تیپس در کار معنو بله،

 نیبا هم دیمؤثر است و ما با اریبس دیدهکه شما م ییهاغامیو پ کنندخودشان کار م یرو قتاً یهستند که حق

  .میریکم بها آن و از عقل میرا بخوانها آن یهاغامیپ م،یهمدردان کار کن

  :دیگو. ممیبخوان میتوانهم م رید تیکه چند ب مینیبب دیاجازه بده اما

  یخشم و شهوت و حرص آور ترکِ 
   یغمبریو رگِ پ ی مرد هست

  )۴٠٢۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که خداوند به شما کم کند، الهام به دلتان  رگ ی ،یغمبریو داشتن رگِ پ تیانسان عنی ی: مرددیگوم

را ترک کردن و حرص داشتن را ترک کردن،  دگی: خشم را ترک کردن و شهوت هماندیوگم ست؟یبند، آن چ

ادارۀ مرکز  ریخشمتان را ز دیتوانکه م دینیبب د،ینظر داشته باش ریخشمتان را ز دیتواندرست است؟ شما م

  .دیاوریعدم در ب

باش اندر رگش یِنَرخر گو م  
  خواَند ُالُغ بلَربش هم حق
  )۴٠٢٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یو(مول

عنیخر،  یِنَر خرذهنمن تِی، ی یشده است، گشوده یکه در فضا میدار تیانسان خرکه در  میدار تی

دارد؟ ما براساس  در ما نباشد، در رگِ ما نباشد. چه اشال ذهننباشد، حالت من نیا دیگواست. م یبندفضا

بزرگ،  عنیاُلُغ  نامد،م رانیام ری. خداوند ما را اممیدانشمند هستم، بلند نشومن  ،ذهنغرور و تکبر و من

  .رانیام ریام عنیاست  مهتر، بلَرب که ترک

  باشم به من حق بنگرد  ییمرده
د بِهور و راز آن زنده که باشد د  

  )۴٠٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 نیخشم رد،یگانتقام نم کند،نم ییکه خودنما هرکس کهنیا یباشم برا: اگر از نظر مردم مرده دیگوم

: اگر دیگوندارد. م دهیمرده است فا نیا ندیگوم کند،را نم ذهنمن یکارها کند،نم یآورحرص شود،نم

ر خدا دور و رد و از نظ ذهنباشم برحسب من ندهاست که ز نیبهتر از ا نیمرده باشم به من خداوند نگاه کند ا

  باشم.
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  شناس و پوست آن نیا یمرد مغز
  در ِجنان نیبرد دوزخ، برد ا آن

  )۴٠٢٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

پوست  نیا کهنیا یاست، برا ذهن. پوست آن مندیزنده بشو است، که شما به زندگ نیا تی: مغزِ انساندیگوم

است،  یغمبریشده که در آن رگِ پگشوده یفضا نیا دوزخ، ول بردا مما ر هادگیدوزخ، همان بردما را م

  آمده،  دینیبم زبا جانیبه بهشت، بله ا بردما را م نیا ست،یحرص و شهوت ن

  دیالْجنَّه مارِه را رس حفَّتِ
  دیالّنار از هوا آمد پد حفَّتِ

  )۴٠٣٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 دیجهنم از هوا پد ایشده و نار  دهیپوش هاسخت لۀیوسبهشت به ایبافته شده  هادر سختبهشت  نیبنابرا پس

  .میاست که االن نشان داد نیهم .نفسان یهانفس از خواهش یِ . بله، هوادیآم

  » اَلْجنَّةُ بِاْلمارِه، وحفَّتِ اَلنَّار بِالشَّهواِت. حفَّتِ «

  »شده و دوزخ در شهوات دهیپوش ندیناخوشا ییزهایدر چ بهشت«

  )ثی(حد

نماِد  ازی. اکندصحبت م ازیبه ا. بعد راجعهادگیهمان یِ هابافته شده، دوزخ در لذت هابهشت در سخت ای

  وجود ندارد، فضا کامال باز شده.  دگیاست که در مرکزش همان انسان کامل است. انسان کامل انسان

  کشو ینَرِ د رِیش ازِیاَ یا
  هش یِخر کم، فزون مرد یِمرد

  )۴٠٣١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

لحظه که ما هر است. وکشیاست و د جرئت است، نترس ینر دارا رِی. شنر هست رِ یانسان کامل که مثل ش یا

. انسان بودن مینر هست رِیش میکنم یآرزومند م،یکنو تالش م میروم تیبارِ مسئول ریز م،یکنفضا را باز م

انسانِ کامل  ر؟ی. مشخص است دادیحضور ز انسان بودن براساسِ هوشِ ای یکم و مرد ذهنمن تیبراساسِ خر

  غالم سلطان محمود بود.  ازیرا داشت. ا هاتیخاص نیهم هم ازیاست. ا نیا

  صدر ادراکش نکرد نیچند آنچه
  مرد ْنتیا شت،یکودک بود پ لعبِ

  )۴٠٣٢ تیر پنجم، بدفت ،یمثنو ،ی(مولو
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 یادیز یهاکه دل یدار تو حالت عنیانسان نه مرد و زن.  جانی. مرد در انیچه شفت است ا عنی نتیا

صدرها  لۀیوسبه یدرونت گشوده شده بود و به خدا زنده شده بود یِ نتوانستند ادراک کنند. حالتِ تو را که فضا

تو  یشده براگشوده یِ فضا نیا کهدرحالتها آن که دیگود. و مداشت درک نش دگیکه همان مراکز انسان عنی

تو  یبرا وکشید عنی ،وکشینَرِ د رِیش ازِ یاَ یا. نی. پس بنابرازیانگاست انسان شفت نیکودک بود. ا چۀیباز

 نیباشد ا زیناچ اریبس ذهنباشد و من ادیدر تو ز نیبراساسِ هوش خدا و ا یانسان بشو کهنیآسان بود. ا اریبس

تو.  یکودکانه است برا یِباز ینر بودن  رِیش کهرا نشناختند درحالت نیها ادل لیتو ساده بود که خ یهم برا

  . شودزنده م ودشخ لیاص عتِ یانسان واقعاً به طب

  لّذِت امرِ مرا دهیبِد یا
  سپرده بهرِ امرم در وفا جان

  )۴٠٣٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

لحظه  نیا میکه خواند طبق آن داستان دهیرا چش نی. هرکس ایادهیکه لّذِت اطاعت از خدا را چش انسان یا

در وفا به  نیبنابرا رودم تیبار مسئول رِ ی. زشودو به خدا زنده م کنددارد که فضا را باز م شور و حال ی

  برود.  کندبرود، رها م سپاردو م کندرا کم م اشهنذلحظه جانِ من نیلحظه بله گفتن به اتفاق اهر الست در

  اساس راحت است هاگران چون
  نعمت است یِ شوایهم پ هاتلخ

  )١٨٣۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

نظر به دیآم هاتلخ وقت عنی .نعمت است یِ شوایاست و اتفاقات تلخ هم پ اساِس راحت ها: سختدیگوم

 نیا که بدون تالش و سخت دیبو خواهدم اتیاب نی. موالنا با ادیخواهد رس هانیریش یودزکه به دیآم

راه.  نیدارد ا سخت رند،یب دیاند نباساده گرفته لیموضوع را خ نیکه ا دست نخواهد آمد. آن کسانحضور به

بدون  ،بدون سخت توجهِر قابلکا چی. هنیشده واقعًا درست است ا دهیچیپ ها: جنت در سختدیگوم کهنیا

است.  نیهم هم ذهنزنده شدن به حضور و رها شدن از من نیو ا شودرفتن انجام نم شیپ واشیواشیصبر و 

  . ستهم ه تیب نیبله. ا

  اَلْجنَّه بِمروهاتنا حفَّتِ
  من َشهواتنا رانُیالنّ  حفَّتِ

  )١٨٣٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شده که  دهیپوش ییزهایبهشت با چ عنیموالنا.  دیگوحفَِّت اَلْجنَّه و حفَّتِ النّار را به انواع و اقسام م نیا دینیبب

. حرص میدانم ریپذرا ما دلها آن شده هست که دهیدوزخ با شهوات ما پوش زیو ن میدانم ندیما آن را ناخوشا
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 هاسختاما  .شونددرواقع به جهنم ختم مها این .میدانم ریپذدل ارا م ذهنمن یِ و شهوت و خشم و دردها

  است دوباره.  ثیهمان حد نی. بله امیکار و تالش را دوست ندار ت،یقبوِل مسئول سخت .میرا ما دوست ندار

  » اَلْجنَّةُ بِاْلمارِه، وحفَّتِ اَلنَّار بِالشَّهواِت. حفَّتِ «

  »شده و دوزخ در شهوات دهیپوش ندیناخوشا ییزهایدر چ بهشت«

  )ثی(حد

  بخوانم.  تانیهم برا تیب نیا

  شد قالووزِ بهشت یمرادیب
  خوش سرشت یاْلجنَّه شنو ا حفَّتِ

  )۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ه مقصودمان ب گذاردها مموقع که خداوند بعض دیگوم تانیبرا خوانمکه م قصۀ کوتاه نیدر ا عنی یمرادیب

 به خوشبخت اتذهنکه من هستم تو با ارادۀ من کندو مرتب گوشزد م کندم دیها ما را ناامموقع بعض میبرس

که به  . پس هرکسستیما ن ذهنفرمانده است، من که زندگ میکنها ما قبول نمموقع لی. خدیرس نخواه

. دمینرس جهینت دنبالش رفتم و به امذهنکه من با من ردیا بر جهینت نیا دیجهان با نیدر ا رسدمرادش نم

 تیآرامش در خانواده و ترب جادیجهان مثل رابطۀ خوب با همسر با بچه، ا نیبزرگ در ا یهااز هدف لیخ

. ما میخورشست مها آن است که ما در ییزهایچها این خدمت یبرا یابزار ای روش ی جادیو ا نفرزندا

 یمرادیب نی. امیشوم مرادی. بمیکار را خراب کرد میبن میکه خدمت نتوانست مینیبم میمثال خدمت کن مییآم

و  دیآن بعدِ عدم را باز کن دیبا دیابرده ادیکه شما خدا را از  میرسموقع به هدف نمهر ما. یدارد برا غامیپ ی

   .دیفقط خودتان هست دیفکر نکن

خزا فَسیِ عها (بر هم زدن و گسستن ارادهو  مجهت با خبر کردن آدمهامیها و تصمَنقْض (  را از آنکه

گاه عزم او را فسخ ناکردن و نافذ داشتن، تا طمع او را بر عزم کردن دارد تا مال و قاهر اوست و گاه

  بود. هیبر تنب هیباز عزمش را بشند، تا تنب

  )۴۴۶٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ها عزم ما موقع است که بعض نیعنوان هم نیرا نوشته که ا اتیاب نیهم مهم است ا لیعنوان که خ نیا ریو ز

که  یگذارتا به ما نشان بدهد که من هستم و نم زدیرما را خداوند به هم م یهاما را و هدف ماتیرا و تصم

واقع زنده ما انجام بدهد در یرو خواهدم زندگکه  یکار نیتو را  برگردانم. اول ایرا اداره کنم  اتمن زندگ

است.  نیا شیرا از مرکزمان بردارد، جارو کند، خودش را بذارد، اول اتیماد نیکردن ما به خودش است. ا
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ها هر موقع بعض م،یرسمها آن ها بهموقع بعض م،یگذارهدف م یو عقل جزو هادگیمنتها ما برحسبِ همان

به من  شود: نمدیگوجا هست مآن یکه  دیشما بدان شودنم میکنم یهر کار . وقتشودمن میکنم یکار

  توجه کن. 

  و قصدها در ماجرا هاعزم
  تو را دیآراست م گاه گاه
  )۴۴۶٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 به یگذارهدف م د،یآدرست مها این گاهگه زندگ یِ در ماجرا کنقصد م ،کنعزم م ،کناراده م عنی

  .رسمها آن

  کند تیبه طَمع آن دلت ن تا
  را بشند تتین رید بار
  )۴۴۶٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. که چه بشود؟ که به او یشست بخور دفعهنیا که قصد بن بن تیبه طمع، تا به طمع آن دوباره ن نیبنابرا

نه ما با  مییگو: به من توجه کن و ما مدیگوم زندگ میدهامور، کارها که ما انجام مدر تمام  عنی. توجه کن

  . میکنرا رها نم ذهنو من میبن میتواننم به تو توجه م،یرا اداره کن مانزندگ میتوانو عقل آن م ذهنمن

  داشت مرادتیب به کلّ  ور
  ؟کاشت َامل ک د،ینوم یشد دل

  )۴۴۶۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. رید کردو آرزو نم شدم دیدلمان ناام میدیرسما به مرادمان نم عنی گذاشتما را م مرادیب شهیهم اگر

 بعض م،یرسها به هدف مموقع بعض نیما. بنابرا میکنکار نم ریبه هدف نرسد که د میکنم یاگر هر کار

  .  میرسها نمموقع

  اش یَامل، از عور یدیارنک ور
  اش؟ یبرو مقهور دایپ یشد ک

  )۴۴۶۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 زندگ کهنیاو، ا یِ مقهور صورتنیدر ا میماندآرزو، فقط عور م عنیاَمل  م،یکرداگر آرزو نم نیبنابرا پس

بحث  نیا جۀی. نتمیبفهم میتوانستما نم آن را ردیدست بلحظه مرکِز ما را بههر خواهدمسلط است به ما و م

 میبشود به فکر و عملمان و مرکز را عدم نگه دار یجار ندگخردِ ز میاجازه بده یاست که ما در هر کار نیا ریاخ
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 کندنم وقت کند،نم هاموقع بعض کندها برآورده مموقع ما را بعض یِ آرزوها نی. بنابرامیکنکار را نم نیکه ا

  : که به من توجه کن.دیگوم

  شیخو یِهایمرادیاز ب عاشقان
  شیخو یِگشتند از موال خبربا

  )۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 کس کهنیمثل ا اند؟دهیکه چرا نرس کنند،تأمل م رسندبه مراد نم هستند که وقت عاشقان کسان نیبنابرا

 رسم؟ام چرا نمنظر خودم تالش کردهو به اممودهیتمام راه را هم پ کنممن که تمام کوششم را م گذارد،نم

  . دیکندارد و شما به آن توجه نم جودخدا و عنیکه موال وجود دارد  دیشوموقع متوجه مآن

و خدا وجود دارد،  که زندگ فهمند؟را م یزیچه چ شوند،نم عصبان رسندبه مراد نم عاشقان وقت پس

که بذارم، با خبر شدم از  دمیرس جهینت نیا . االن بهگذاشتمو من نم ردیدست بمرکز من را به هدخوام

 یاعدّه ینگذاشتند،  رانید مییبو ای میبرنج میو ناراحت بشو میبشو نیخشم دینه با ای ،خودم یموال

هدف مقدس بود،  نینظرمان اه که بهگرچ میرساند دشمنان نگذاشتند. هرموقع ما به هدف نمکرده یکارخراب

  و آن خدا است.  میکنمن توجه کن که ما نم: بهدیگوم ی میتالش کرد میدیما نرس بود، ول عال لیخ

  شد قالووزِ بهشت یمرادیب 
  سرشتخوش یشنو ا اَلْجنَّةحفَّتِ

  )۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 یمرادیب نیبهشت است. اگر شما از ا شاهنگِ یاصطالح راهنما و پشدن به دمرایب نیهم دینیبب دیگوپس م

 دیبهشت دار یسوصورت به نیتا مرکزم را عدم کنم در ا کنمفضا باز م رنجم،که من نم دیریرا ب جهینت نیا

 ،دا هستسرشت که از جنس خخوش یشده را، ا دهیچیپ هابهشت در سخت کهنیا ثیآن حد دیگو. مدیروم

  .ریاست د نیهم که هم نیبشنو. ا

  » اَلْجنَّةُ بِاْلمارِه، وحفَّتِ اَلنَّار بِالشَّهواِت. حفَّتِ «

  )ثی(حد »شده و دوزخ در شهوات دهیپوش ندیناخوشا ییزهایدر چ بهشت«

  پاستمراداتت همه اشسته که
  باشد که کام او رواست؟ کس پس

  )۴۴۶٨ تیوم، بدفتر س ،یمثنو ،ی(مولو

لحظه به  نیدر ا زندگخرد  مرکز ما عدم باشد، کهنیپاست مر اما همه شسته یهاخواسته عنیمراداِت ما 

 کهنیمر ا کنند،عمل م ذهنهمه با من کهنیا یروا است؟ نه! براکام کس ایدن نیا در ای. آزدیفکر و عملمان بر
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 دنیکار سخت است، فهم نیکه ا دیگورا عدم کند. و م زشمرک دیشود که باروا نبودن، انسان متوجه بدر کام

نکردن و فضا نگاه رونیو به ب جادنکردنیو مسئله ا نشدنکردن سخت است، عصبانسخت است، عمل نیا

  است. کار سختها این بازکردن

  اش آن صادقانشدند اشسته پس
  کو خود آن شستِ عاشقان؟ یل

  )۴۴۶٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

کنند، سجده کنند،  میکه تعظ شوندمجبور مها این اش شدند.که صادق هستند شسته ییهاانسان نیبنابرا

بسته شسته م،یکنو م میبن دیکار باکه چه میفهمم رید میشو که واقعاً صادق م ً ما مثال دیفضا باز کنند و شا

اما  .اورندیما را هم جزو صادقان ب میکنکامل م هاوقعم بعض میکنناقص م ییگشافضا م،یکنکار را م نیا

 ندیگو. نمکنندم ییگشاهستند که فضا عاشقان کسان کهنیا یکجا؟ برا نی: شست عاشقان کجا، ادیگوم

 لین با بام. مجبوربودمیمجبور م،یبن ییفضاگشا دیپس با میرسمان نمحاال که به هدف میدیفهم رید

با هم ها این خوش بودن، رِضا دادن به قضالحظه را نعمت دانستن به قضا دل نیا و سخت دنکر ییگشافضا

دلش  ول کند،زور مهم به ییگشابنم، فضا ییگشافضا کهنیچاره ندارم جز ا دیگوم یفرق دارند. 

  برسد. جهینت به اشذهنبا من خواستم

  اش از اضطرارهاشست ،عاقالن
  اریاشسته با صداخت ،عاشقان

  )۴۴٧٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

را  ارشانیاخت دارند، ول اریعاشقان، صد اختاما  اضطرار و مجبوربودن شسته هستند. قیپس عاقالن ازطر

به حرفش گوش  هم داشته باشند ذهناگر من وجهچیه. پس عاشقان بهکنندکنار فضا را باز م گذارندم

  .دهندنم

  اندیبندگاِن بند، عاقالنش
  اندیو قند یشر، عاشقانش
  )۴۴٧١ تیدفتر سوم، ب ،ی(موالنا، مثنو

و  هااز سختکه فضا را باز کنند بفهمند، پس کندرا مجبور مها آن خداوند عنیاو هستند  یاقالن بندگان بند

 کنندرا م کارنیشاد هستند که ا شوند،م میتسل کنند،فضا باز م عاشقان، وقتاما  فهمندم ادیز  یدردها

  .  کنندرا م کارنیا رشیو پذ تیبا رضا
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 ئتهًا مهارِ عاقالن ایارک  
 ئتعاً بهارِ ب ایادالنیَطو  

  )۴۴٧٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو

  » بهارِ عاشقان است. دییایب یرضا و خرسند یِروافسارِ عاقالن است؛ اما از  د،ییایب لیمیکراهت و ب یاز رو«

 دیخواهزور مکه واقعاً به دیبه شما. حاال شما از خودتان بپرس دهمقرآن است اآلن نشان م یۀمربوط به آ همنیا

 یوخرسند رشیبا رِضا و پذ دیکنفضا را باز م لحظهنیا د؟یبرو دیخواهم یبا اطاعت و رِضا و خرسند ای دیبرو

  د؟ینه مجبور ایهست  یشاد و

 تیو رضا لیبا م شهیمرکزش عدم شده است و فضا را باز کرده از جنس عشق شده هم خردهیکه  انسان ول

. خوانمم تانیبرا رید ۀشاءاله هفتبه رضا آورده بودم که وقت نخواهد شد انهم راجع اتی. البته ابرودم

  آخر بود. تیب نیاست که مربوط به ا یاهیآ همنیا

»ثُم عنَا طَائتَيا قَالَتَا اهرك وا اعا َطويتضِ اىرْلا وَله َخانٌ فَقَالد هو اءمالس َلٰى اَتو؛اسين«  

بردار به آسمان پرداخت و آن دودى بود. پس به آسمان و زمين گفت: خواه يا ناخواه بياييد. گفتند: فرمان سپس«

  »بردار آمديم.با فرمان میتهس

  )١١ هی)، آ۴١سوره فصلت ( م،ی(قرآن کر

که هم در  دیگودود است به ما م ی ذهنمن نیاآلن ا میهست یدود یها است، ما درمورد ما انسان نیا

. میمدکنان آکه نه ما اطاعت مییگوو ما م دییایب دیبا دیچه نخواه دیچه بخواه د؟یهم در درون چار کن رونیب

 دیگوخداوند م د،یگو. ممیدر آن هست یاریصورت هشوجود دارد، ما به ذهندود من یلحظه  نیپس در ا

: دیگو. ممیگذاربله، با اطاعت م مییگوما م ؟یگذارمن م اریرا در اخت رونتیصورت عدم و بشما خودت را به

من  اریتا خودت را در اخت درد بش ،بش دیفشار با قدرنیا ،یبذار دیدرد با یباالجبار از رو یاگر نگذار

  . میبردار آمدچه؟ ما فرمان مییگوما م ؟کنرا انتخاب م ی ام. کدیبذار

 ئتهًا مهارِ عاقالن ایارک  
 ئتعاً بهارِ ب ایادالنیَطو  

  )۴۴٧٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو

: افسار دیگوم جانیحاال ا نیا‐من  دیگوخداوند م عنی عاقالن است، افسارِ  د،ییایب لیمیکراهت و ب یاز رو

سال سال، شصتسال، پنجاهاز چهلپس د،یکش دیزور بشم شما را که درد خواهمن به ‐هرحال مهاربه

از دود  یرضا و خرسند یاز رو سالدوازده سالده نیهم ای یمتوجه بشو خواهشما م دنیدردکش

 یاز رو دیرا متوجه هستها این ۀهم د،یاز جنس من هست د،یاگر عاشق هست رون؟یمن شما را بشم ب دیهخوام



ۀ  برنامه            Program # 870                                              ۸۷۰مشار

  86صفحه: 

چشم. پس هرلحظه با  میآمد لیم یِ نه از رو مییگو. ما هم مدییایبا اجبار ب دییآنم لیم یِ از رو د؛ییایب لیم

 یخداوند زود میروبا رضا جلو م ،یبا خرسندبا انبساط،  . وقتمیروجلو م انبساطبا  ییگشافضا ،ییگشافضا

 هادگیرا در همان و زندگ میکن یبندفضا م،یکن یبندفضا م،یکن ی. اگر فضابندکندخودش زنده مما را به

مرکزت را  دیکند که با شزدبه ما گو ادیباالخره درد ز میو درد بش میکن جادیدرد ا دیقدر باآن م،یوجو کنجست

 میفهمموقع مآن  کندهمه را کور م م،یبرس میتوانرا نم هدف چیه ریکه د میرسم ییجا ی . بهعدم کن

 ؟اآلن در جوان نیهم ای د؟یاشال دار ی دیبفهم دیخواهم سالشصت‐. شما در پنجاهمیکه اشال دار

  .هرچه زودتر بهتر

  

  


