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  2صفحه: 

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

    خود ساق  جز خدمتِ ، كاری نداریم ای پدر
  تا وارهیم از نیك و بد ،ای ساق افزون ده قدح  

   
    یاهر آدم را در جهان آورد حق در پیشه 

  زد پیش كردست ما را نام ی بیدر پیشه  

   
آن ضیا ها رقصان به پیشِه هر روز همچون ذر    

  د ماه خَ  یارِ افِ اختران طو هر شب مثالِ  

   
    هدیزین باده ما را ندْ  ،كاری ز ما گر خواهدی

  ؟ دراو ك فروشد یا خَ ، رودین مااندر سری ك  

   
     كندمست آن كند كه م  ؟سرمست كاری ك كند 

  د مهر دو جهان را تا ص  ،خدایی ط كند   یباده 

   
ذرد  ،این جهان یباده مستچون شب بخسپی ب    

 مست  احد با تو درآید در لَ غراقِسدح  

   
    ای همسایان ،زان رحمت  ،آمد شرابی رایان

 ان شیرین و مشفق بر ود لَوان ساقیان چون دای  

   
    سرمست رو ، هر جا روی  ،ین سرمست شوا ای دل از 

  تا او ترا دیر دهد  ،تو دیران را مست كن 

   
    چون آینه پیشش نشین ، هر جا كه بین شاهدی

 ناخوش آیینه دركش در نَ  ،هر جا كه بیند م  

   
    با شاهدان در كشمش ،شهر خوش  م گرد گردِ

  د لَبذا هذا الْ بتا ح ،نهان مسقْم خوان تو الاُ 

   
سرمچون خیره شد زین م  ، خشك آورم  ،خامش كنم    

  اید در عدد كان درنی ،لطف و كرم را نشمرم 
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  3صفحه: 

  . کنم شمس موالنا شروع م وانی از د ۵٣٧حضور امروز را با غزل شمارۀ برنامۀ گنج  پرسسالم و احوال  با

  خود  ساق  جز خدمتِ ، كاری نداریم ای پدر

  تا وارهیم از نیك و بد ، ای ساق افزون ده قدح
  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ا ی باشد    باشد، هر انسان   هر دوست   تواند جان ما باشد، م  تواند م   من، پدر نمادِ  پدرِ  ی که ا  دیگو موالنا م   پس

  ،  خودش قائم بشود، چه زندگ  یچه در انسان رو   یار ی . هشکند صحبت م  یار یدارد با هش  باشد.  خود زندگ 

و   میده را م   غامیپ نیا میدار یاری صورت هشبه گوش خودمان به  یار ی صورت هشاست. پس ما در واقع به ی

ا   میکنم درک    قاًیعم در    ا ی   زندگ   دنما  جا این   در   خودمان که ساق   جز خدمتِ ساق  ی ریلحظه کار د  نیکه 

  .  میخداست، ندار

  ا یشده  گشوده   یفضا   دیجسم باشد، با  دیلحظه نبا  نیمرکز ما در ا  دیدان م  م،یباش   در خدمت ساق  کهنیا  یبرا

ا به ما شراب    یاباشنده   یاست که    معن  نیبه ا  خود است و ساق  خدمت به ساق  یمعنا   نیعدم باشد. 

شراب به ما    ن یفکر نباشد، ا  صورت به    رونیاست و اگر مرکز ما عدم باشد و جسم ب   و آن خود زندگ  دهد م

  ی بزرگتر   یهاکه قدح   کند را اضافه م  غامی خودمان پ  طورن یو هم   زندگ   عن ی  به ساق  و دوباره خطاب   .رسد م

   ذهن از من   عن یو بد»    یاز ن  میواره   «تا.  میبد بره  و   ین  بافت ذهن  نیبده تا از ا  یشتر یبه ما بده، شراب ب

در    ذهنو بد من    ین  ستمی معلوم است که س  نی. پس بنابراکند و بد م    یکه دائماً قضاوت دارد و ن  میبره

  .ردیگ م  رونیبله از جهان ب  رد، یگ هم شراب نم   از ساق  نیمرکزش جسم دارد. بنابرا

و    میکن لحظه مرکزمان عدم نباشد و جسم باشد، جهان را آلوده م   نیکه اگر ما در ا  دیبو  خواهدم  تیب  نیا 

  .  می نیآفر در جهان نم ی ر ید زیجز مسئله و درد چ

  ، ی صورت فرد . چه به میجهان دار  نیدار در امسئله   یهات یوضع   قدرن یکه چرا ما ا  میبر م   یما پ  تیب  ن یبا ا  و

. می ستیخودمان ن   ما در خدمت ساق  کهن یا  یبرا  و  خانواده  صورت جوامع کوچ حت چه به   ،صورت جمعچه به 

  . می کن را اجرا نم  تیب نیا عنی
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  4صفحه: 

  

  (دایره عدم اولیه) ٠شل شماره 

  

  ها) (دایره همانیدگ  ١ شل شماره 

  

  (دایره عدم)  ٢شماره شل 

که   (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره   دینیب ها که م شل  نیما را به ا  برد مختصر م   حیپس از توض  تیب  نیا  و

در خدمت    م، یبود  در خدمت پدرمان، در خدمت زندگ   م، یهست   جهان که از جنس زندگ   نیقبل از ورود به ا

و آن    ند ی را بب  اق لحظه فقط اتف  ن یدر ا  ای و بد     یبه نام ن   ستمیو س   م یگرفت م    و از آن م  م یخودمان بود ساق

  ندارد.ها آن  کم کردن عنیو بد   ها دگیکردن همان  ادی ز عن ی  یو بد کند و ن   یرا ن

جهان ما    نیکه بعد از ورود به ا  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   دهد دوباره مسئله را نشان م   ن یبنابرا  و

کار  ه چ  عن یعدم.  یجا به می دادند، گذاشت  ادیمادرمان به ما ما مهم بودند و پدرو  یبقا  یمهم را که برا  یزهایچ

به    میبا فکرمان گذاشت   میما مهم بودند تجسم کرد  یجسم پدرومادرمان را که برا  ا یمثال پول را    م یآمد  م؟ یکرد

که    دینیب م   نیبنابرا.  مینیب برحسب آن اجسام م  رید  م شد و اآلن در دو سه سالمرکزمان و مرکزمان عد
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  5صفحه: 

ما اآلن در خدمت    عنی.  میی آ آن درم  در خدمتما    شود، مرکزمان جسم م  ما عوض شد و وقت  دِید  نکیع

سرچشمه    جااین   است. مسائل انسان از   زامسئله   نیخودمان و ا  صورت فکر، نه خدمت ساق به  م یاجسام هست

  . ردیگ م

 چهار تا خاصیت مهم زندگ ل شماره   قبالرا که عقل باشد، حس امنیت باشد، هدایت    (دایره عدم اولیه)]  ٠[ش

 م ل شماره ها را  گرفتیم، اآلن همین باشد، قدرت باشد، از خود زندگ١  [ش   مان،  از پول   ها)](دایره همانیدگ

گیریم و بنابراین در خدمت  مان ممان، از دردهای مان، از باورهای قام ممان، از  مان، از نقشهمسرمان، از بچه از  

گیریم، پس بنابراین  کشیم، شراب م م ها  آن   ای که ما ازها و شیره وسیله این همانیدگ ساق جهان هستیم که به

ذهن  کنیم، در واقع ی من عد از ورود به این جهان م دچار بافِت نی و بد هستیم. ی چنین کاری که ما ب

 است که در اثر تغییر فکرهای همانیدۀ انسان در ذهن انسان پدید  کند. من درست م عبارت از تصویر ذهن ذهن

 که  آید و این تصویر چنان پیوسته است،م   به نظر م انسان است و ما آن را به جای خودمان م گیریم.  آید که ی  

 هستیم و من کنیم من پس ما فکر م ذهن از چیزهای مرکزش شراب م ذهنتواند بفهمد که در خدمت  گیرد و نم

 باشد و اآلن عقل و حس امنیت و هدایت و قدرتش از چیزها گرفته م ری به نام خدا یا زندگدی شود. و ساق

 چنین باشندهم اصیت خواستن دارد که پی ای که سایه است و تصویر است، خ بینید که ی ها  درپی این همانیدگ

 ها  این   خواهد، به آن امید که اگررا مزیاد بشوند، زندگ اش بیشتر خواهد شد. درحال  که با این کار از زندگ

 شود. دور م  

مثل خشم،  . هیجانات  کندایجاد مدانید که با هر چیزی که همانیده بشویم، فکر آن در ما هیجان  طور م و همین 

های  و احساس گناه و نگران و اضطراب از آینده و حالت   تأسفمثل ترس، مثل رنجش، مثل کینه، مثل احساس  

همه درد هستند که در واقع سطر سوم، در پایین گذاشته ها این  سیر نشدن و حرص به چیزها در ما وجود دارد.

یا دردها   ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره شده   درد  به ی من پس  عمدتًا  داده  ذهن که  نشان  ترس  وسیله 

 م و بد نداشتیم و  شود، در ما هست، قبل از ورود به این جهان ترس نداشتیم و نم خواستیم و سیستم نی

ذهن را درست  که وارد این جهان شدیم و این تصویر ذهن به نام من عالوه در این لحظه ابدی بودیم. بعد از این به

  ادیم در زمان مجازی و شدیم ی چیز تغییر کننده، قبال ی چیز تغییرناپذیر جاودانه بودیم. کردیم، افت

در ما وجود دارد، از بین نرفته، منتها در این همانیدگ و مخصوصاً  ها  آن   ها و فکرحاال این تغییرناپذیر و جاودانگ

 در جهان همانیدردها خودش را گم کرده. م این گمشدگ از  بیدار شویم.دگ خواهیم  این جهان  یا  و این    ها 

به  و  این بیداری   یعن درآمدن  اول  این صورت  برای  است  دوباره عدم بشود، الزم  ما عوض بشود،  مرکز  که که 
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شود و  روز مسائلش و دردهایش زیاد م بهاش زندگ کند، دردزا است و روز ذهن جور زندگ که آدم با من این

 وید که  اآلن مچیزی که موالنا خودش یا پدیدهخواهد ب ی گذارد،  ای که موالنا خودش نامش را کارافزایی م

 ها  به این علت است که در این لحظه مرکز ما جسم است، بنابراین در خدمت جهان هستیم، در خدمت همانیدگ

  هستیم و در خدمت ساق یا خداوند نیستیم.  

برای این کار ی راه وجود دارد و آن پذیرش اتفاق این لحظه است. ی اسم دیرش تسلیم است. تسلیم،  

 مرکز ما  پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن که ما را دوباره از جنس عدم م کند. یعن

 را دوباره عدم م کند. گاه را م در  اوقات اسمش  لحظه، همین گذاریم فضاگشایی  این  اتفاق  طور که  اطراف 

 عنوان هشیاری همیشه در واقع این لحظه است، هیچ موقع زمان گذشته و آینده نیست، همیشه این  دانید بهم

کند، در زمان مجازی خودش. پس گذشته  ذهن در این لحظه در گذشته و آینده زندگ م لحظه است، ول من 

این  آینده که  این م   قدر برای ما عین و  یادمان م آید، مثل  از گذشته  مثال ی چیزی  دارد،  ما  که وجود  آید 

 شویم، مثل این ناراحت م که االن دارد اتفاق م شویم. مثل  افتد، یا در آینده اتفاق خواهد افتاد و ما نگران م

ه کنید، این موضوع دردزا گوید به این موضوع توجافتد، این مجازی است و موالنا م که اآلن دارد اتفاق م این

  است.

بیند، هشیاری جسم دارد و از این لحظه،  ذهن که فقط اجسام را م آییم بر عکس من کنیم؟ م کار م پس چه 

 لحظه را نم بیند و اتفاقش را م بیند و به اتفاق مقاومت م جای مقاومت در اطراف اتفاق این  آییم به کند، ما م

این فضاگشایی در اطراف اتفاق این    (دایره عدم)]  ٢[شل شماره کنیم.  ند، فضا باز م بیذهن م لحظه که من

 لحظه سبب م و بد برهیم. و ی شود که موقتًا مرکز ما عدم بشود و از نی بینیم هشیاری ما عوض  دفعه م

  ارج شدیم.  شد، ما آمدیم به این لحظۀ ابدی، و از زمان گذشته و آینده خارج شدیم؛ یعن از ذهن خ

 از آن فکر به این فکر نم پرد. پس اگر درست دقت کنید خواهید دید که در آن لحظه ذهن ما ساکت شد، یعن

ذهن، تنها راه این است که در اطراف اتفاق  ذهن دارند، فعال، کامال آزاد نشدند از من درواقع برای کسان که من 

رواقع معادل در خدمت ساق بودن است و هرچه بیشتر ما  شده داین لحظه فضاگشایی کنند، فضای گشوده 

 م یریم.فضاگشایی کنیم، بیشتر از زندگتوانیم شراب ب   برکت چون از جنس جسم  ‐ست  درواقع شراب زندگ

بریمنیست این الفاظ را به کار م‐   برکت ست، یا گاه است،  اوقات م است، عشق وهی است، شگوییم فَر

بینید که  در این  ریزد، و م آید و وارد فکر و عمل ما م آید. از طرف زندگ م از طرف غیب م  خردی است که

  آید. حس امنیت و عقل و هدایت و قدرت ما از خود زندگ م  (دایره عدم)] ٢[شل شماره   حالت
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توانید در  بیشتر م  پس هرچه بیشتر شما مرکزتان را عدم کنید، و نگذارید جسم بشود و مواظب خودتان باشید، 

 دارید به موالنا گوش م باشید   در خدمت ساق اگر  باشید، و   خدمت ساق دارید زندگ و  را، هم دهید  تان 

 اری مخودتان هم دارد یا خدا دارد زندگ کنید هم زندگ تان را عوض م ها را  کند. و درواقع این همانیدگ

فرستد به را م ها  این   گیرد، وکند، پس م م ها  آن   زریق کرده بودیم ازگیرد و هویت را که ما تکند؟ م کار م چه 

حاشیه؛ یعن شما پول دارید ول دیر در مرکزتان نیست، همسر دارید ول در مرکزتان نیست. اتفاقاً در مرکزتان  

  بینید. ها همان، عدم از جنس زندگ است، همان زندگ را م عدم هست و در انسان 

صورت مست  سرِ هم عدم باشد و سع کند فضا را باز کند، در این  ی کس دائماً عدم باشد یا پشتاگر مرکز  

 م تواند  عدم در او رو خواهد کرد و درواقع هرچه بیشتر گفتم فضا را باز کند، بیشتر از زندگ»یرد. به    »مب

ود و ی هشیاری دیری به نام هشیاری حضور  ترتیب این کار باید ادامه پیدا کند تا هشیاری جسم ازبین بر  این

 و شما م ری ندارید غیر از خدمت کردن به ساقیرد. پس شما هیچ کار دیدانید اگر در یا نظر جای آن را ب

  خدمت ساق نباشید، درواقع کارافزا خواهید بود. 

برد الح است که موالنا به کار م این کلمۀ کارافزایی را بعداً، امروز در مثنوی خواهیم خواند. کارافزایی اصط

اش ذهن خواهد بوید که هرکس با من عبارت دیر م مزد. بهبرای ایجاد کار غیرضرورِی بیشتر، یعن کار بی 

 فکر م کند، عمل م بیدارانه، بیدارگونه محروم م کند خودش را، بیدار نیست  کند و در این لحظه از خرد زندگ

  کند و این مسئله بعداً باید حل بشود.  کند، دارد مسئله ایجاد م مل میعن، در خواب ذهن ع 

 حواسمان نیست، در کنترل من م بینید که ما وقتهستیم، مرتب داریم حرف م ها را بلندبلند  زنیم و حرف ذهن

 م هم من ها  آن  شنوند،زنیم، مردم م از ما م دارند   و دوبارهذهن را م ها  آن   رنجند  رنجانند، ما شروع ما 

 اصطالح رنجشکنیم به م جهت  اوقات این خاصیت مقاومت و قضاوت درمورد مردم بی  زدایی و مذاکره و گاه

 م ها  آن   ما  درمورد    شوند.هست و مردم عصبان هم قضاوت مگیرد و به جنگ و ستیز  کنند، و کار باال م

 کشد، و مدت م رنجش بی  کشدها طول م نتوانیم حل کنیم. فایده و بیما بتوانیم ی جهت را حل کنیم، یا اصال  

 ها و کارافزاییجور مقاومت اوقات این گاه بین ملت ها به جدایی و به جنگ ختم م ها به جنگ ختم  شود، حت

 و کارافزایی است.وسیلۀ من ها تقریباً بهشود و همه جنگ م شما هیچ دلیل منطق  ذهن و خداگونه نم  توانید

ذهن  های من ذهن و خواستن بیشتر یا حرص، یعن براساس انگیزه ها. همه براساس من پیدا کنید برای جنگ 

 نم این است. هیچ جنگ صورت  انگیزه گیرد مر  را شما کارافزایی های من که پشتش  این  و کل  باشد   ذهن

  بنامید.  
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کنم که به کنم؟ یعن عمل و فکر و رفتارهایی م آیا من کارافزایی م   و حاال ی سؤال از خودتان بپرسید که

 شود؟ نه کارافزایی منجر م ه کار مرا زیاد مجهت  مزد است، بیکند و این کار بی تنها نتیجه ندارد در بیرون، بل

 مرد و زن جوان م است و ضرورت ندارد. شما نگاه کنید یویند  این   کنند، عوضآیند با هم ازدواج مکه ب

کنند به کارافزایی. دار بشوند، عشق بورزند به هم، شروع م بخندند، خوش بذرانند و کیف دنیا را بنند، بچه

طلبی وجود دارد که حرف  کنند و کنترل و حالت فرمانروایی و قدرت دیر رابطه برقرار مهای ذهن با هم و من 

کند  ذهن برخورد م ذهن با من خودش را وارد کند. و هرموقع من ح  به اصطالخواهد  ذهن م من باشد. یعن من 

 و مراوده م کار نم کند.  کند، خرد زندگ  

گوید منبع کارافزایی جهان  گوید دیر. مکنیم کارافزایی است، دارد بیت این را م ذهن کار ماصال وقت با من 

 وییم  گوید که ما  و فرد را شما بشناسید. این بیت نمار فقط بدر بیرون نباید کار کنیم، بیاییم خانه بنشینیم بی

  دهد، شما باید کار کنید.  گوید، بعداً توضیح م نه این را نم  که ما در خدمت خدا هستیم.

 را خداوند به پیشهدر بیت دوم م باید کار کند، منتها نامزد بیگوید هرکس است، ای کشیده، هرکس پیش

ترین چیز این است که من به خداوند یا زندگ زنده هستم،  ای ندارم من، مهم عن در این لحظه پیشه پیش یبی

 اش به آن هدفم و خواسته دوم هردو را من درنظر دارم. هم هدفم آن چیزی  ام در بیرون هم نگاه م کنم، یعن

 نامزد هستیم، درعین تر از همه است، پس بیخواهم، و هم آن چیزی که مهم که در این جهان م حال که  پیش

پیش یعن مرکز عدم، یعن در خدمت زندگ بودن، یعن  بی   پیش هستیم.در بیرون پیشه داریم، ول نامزد بی

 مرکز عدم فکر م دائماً شما از ی کنید، عمل م دانید اگر مرکزتان عدم نباشد، شما کارافزا خواهید  کنید و م

  د بود.  بود. کارافزا خواهی

 نید که من در طول زندگسؤال از خودتان ب است. این ام کارافزا بوده حاال ی طوری  ام یا نه؟ کارافزا واژه منف

نیست که شما کار ایجاد کنید، مثال مردم بیایند کار کنند مزد بیرند، جهان را آبادان کنید. کارافزایی یعن شما  

اش نی  را در زمان معین تمام کند و از درونش درد نیاید بیرون، همه آن نظم که زندگ دارد با خردش، کار 

  باشد، و خرد ایزدی باشد، عشق باشد، زیبایی باشد، آن وجود ندارد.  

 همیشه این سؤال پیش مآید که این مرد و زن جوان س ساله برای چه با هم دعوا م ات را کنند؟ بنشین زندگ

 ن خوب. نمنتواند برای ایب که مرکزش جسم است و شما علتش را م  دانید. علتش این است که منظور اصل

کنیم، مقصود اصل که زنده شدن به  ای که برقرار م کنیم، هر رابطهای که م آمدن ما و هرکاری که یا هر پیشه

افتد، منتها  هت م افتد در آن جو ابدیت او است، در نظر است. یعن هر اتفاق که م   نهایتبی  خداوند است و
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 در این جهان م گوییم ما داریم کار م چیزی م کنیم. ی چیزی م فروشیم، ی دانم، حرفه داریم،  خریم، نم

مقصود  ها  این   دهیم و کار الزم است، ول در تمامکار است ما داریم انجام مها  این  نظر همۀشویم. بهدار م بچه

کارید، بادام  کنید، دارید تخم خار م . اگر عدم نباشد، شما دارید کارافزایی م این است که مرکز شما عدم بشود

 کارید.  پوچ م  

 مسئله، بیستشما نگاه کنید ما بچه بزرگ م که این کنیم با کل االتاش ساله که شد، دعوا و مرافعه یا مثال

 که موقع بزرگ کردن  یدیم. چرا؟ برای این آید، این همه هم زحمت کشبچه ما دارد، جدایی و این چیزها پیش م

یا پرورش او ما عشق نداشتیم، مرکز ما عدم نبوده، خرد و عشق زندگ کار نکرده، بله، موالنا این چیزها را به  

 دهد. ما یاد م  

ترین و هسته مرکزی کارهای ما خدمت ساق خود است و این  ترین، عمده ترین، مهم پس فهمیدیم که ما بزرگ 

ع معادل عدم بودن یا خال بودن مرکز ما است از هرچیز بیرون، هرچیز بیرون از جمله فکرها، هر فکری درواق

صورت  هر باوری، هر دردی، هر نقش، دیر هرچیزی که ذهن بتواند تجسم کند، از آن باید خال باشد در این 

 هستید. اگر چیزی باشد که شما در ذهنتان م نیستید    تجسم  توانیدشما در خدمت ساق کنید در خدمت ساق

  و کارافزا هستید و ریشۀ مسائل خودمان را بفهمیم چه هست.
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دهم تا شما  من ی جدول را آوردم که امروز این را هم خیل سریع توضیح م   ٨٨۵اما اجازه بدهید در برنامۀ  

دو  ‐تید. من امیدوارم که این جداول را شما کنید کارافزا هسموارد را رعایت نم  بدانید که اگر شما ی از این

  پرینت کنید و در اختیارتان باشد، نگاه بنید.  ‐تا است

  : از خودتان سؤال کنید به عهدۀ خودم هست یا به عهدۀ دیران؟ خُوب آن ضربدرهای ) مسئولیت هشیاری من١

 شما دارید کارافزایی م قرمز اگر جواب شماست یعن کنید،  کنید و مرکزتان جسم است و مرتب مسئله ایجاد م

 مانع ایجاد م م را تبدیل به نازندگ کنید. کنید و زندگ  

: روی خودم یا روی دیران است؟ این دومین هست، اگر روی خودتان است که در  ) تمرکز من در این لحظه٢

  کنید. صورت کارافزایی م ت خوب است. اگر روی دیران، در اینصوراین

فَکان، اگر ابزار شما این  لحظه و کن  : فضاگشایی در اطراف اتفاق این ) ابزار مورد استفادۀ من در این لحظه٣

صورت  ن ویژه ابزارِ مالمت، در ایذهن به است خوب است، اگر مقاومت به اتفاق این لحظه است و استفاده از من 

  کنید. ذهن هستید هشیاری جسم دارید، دارید کارافزایی م در من 

  ذهن دارید. صورت من دهید در ایندهید، خوب است. اگر نم : اگر انجام م قانون جبرانِ مادی و معنوی) ۴
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ان سؤال  : این خیل مهم است. تعهد به الست و مرکز عدم پنجمین است و از خودت ) تعهد به الست و مرکز عدم۵

این همین است که در بیت اول  ‐خودم با هشیاری حضور هستم  عدم  کنید و جواب بدهید. این لحظه ناظرِ مرکزِ  

 بهلحظه   ‐گویدملحظه با بل گفتن به اتفاق این لحظه اقرار م هستم. این ی اش هست، کنم که از جنس زندگ

شوم و  ذهن یعن جسم م اتفاِق این لحظه از جنسِ من   این باید جوابتان باشد. دو، این لحظه با مقاومت به

  کنم که از جنس زندگ یا خدا هستم. کدام ی است؟ ر م اانک

: ششم است، دستِ خودم است، منبع فضاگشایی است. دو، دست خودم نیست. ) اختیار و قدرت انتخاب۶

از تقلید و واکنش به دست خودم یا مقاومت و من یا دست دیران   درست   ذهن یعن است که شما  دیران. 

 با مقاومت و من انتخاب م یا بهکنید و قدرت انتخاب دارید ول ران انجام ذهنوسیلۀ تقلید و واکنش به دی

 دهید در این م کنید. صورت کارافزایی م  

کنم؟ ستفاده م : شما ممن است خیل دانشمند باشید. سؤال کنید برای تغییر خودم از آن ا) دانش و سواد من٧

 کنم. جواب بدهید به خودتان. دو، برای تغییر خودم از آن استفاده نم  

٨ فضای گشوده   کنم؟) برای کدام «من» کار م یعن یا انقباض و من شده یا برای منبرای من اصل ذهن  ذهن

 دارد.که درست م شود و در زمان است و هشیاری جسم  

ذهن یعن در  شناسید؟ یا نه در زمانِ مجازیِ من ستم. آیا شما این لحظه را م : در این لحظه مستقر ه) زمان٩

  گذشته و آینده هستم؟ جواب بدهید. 

: جوابی که باید بدهید این است از امانات خودم و دانش موالنا برای بهتر کردن زندگ خودم با تمام  ) شر١٠

 توان در عمل استفاده م رانه مکنم و ش رانه نیست. این  ددهم. مران، شانم که تحمیل عقاید خود به دی

  جواب مثبت و خوب است.  

متأسفانه کارافزا هستید. عدم استفاده از امانات خودم    ذهن دارید و جواب منف این است که اگر بدهید من

ع به از  فکرتان،  از  خودتان  امانات  از  شما   یعن که  عمل،  در  خودم،  تغییرِ  برای  کامل  از  طور  ملتان، 

نم فضاگشایی  استفاده  تغییر خودتان  پولتان برای  از  نم تان،  یعن عمال کاری  برعکس، خواندنِ  کنید،  کنید. 

توجه و ام و شرانۀ من خواندنِ این اشعار برای دیران برای جلبذهن اشعار موالنا برای بهتر کردن حالِ من 

 ن جواب خوب نیست. دهید ایتأیید خودم است. اگر این جواب را م  
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فَکان هستم یا تابع صبرِ قانونِ  های مختلف زندگ خودم تابع صبر، قانون قضا و کن : برای تغییر جنبه ) صبر١١

های مختلف زندگ خودم  فَکان هستم. این جواب خوبی است یا جواب غلط این است برای تغییر جنبه قضا و کن 

نظم  های مختلفِ زندگ خودم، تابع عجله و بیهستم. برای تغییرِ جنبه ذهن خودم  نظم من تابع عجله و بی 

  ذهن خودم هستم. من 

١٢ران هستند  ) معیار من در زندگخودم، اگر باشد خوب است اگر خودتان نیستید جوابتان این است که دی :

 دائماً به دهان این و آن نگاه م یعن نداریم. صور گویند در اینکنید ببینید چه م ت معیار درست  

که کنید درحال : بیانِ خودم با فضاگشایی و وصل شدن به زندگ. یعن خودتان، خودتان را بیان م ) بیان١٣

 فضا را باز م کنید وصل م استفاده م رد زندگو از خ یاکنید شوید به زندگ ،    این جواب درست نیست، نَقل

  طور همین  دیران به اسم خودم. هاینوشته 

تواند این باشد  روی شما چه اثری دارد؟ اثر مثبتش م   : جواب بدهید که تحسین دیران ) تحسین دیران١۴

که سبب بیرون است برای کار بیشتر بر روی خودم و این دیدِ حضور است. جواب غلط این است که گم شدن  

  ذهن است. ذهن استاد برای خودم که این همان دیدِ من ن آمیز و درست کردن ی م در فکرهای تحسین 

هم باشد اگر به ی از این موارد شما جواب منف دادید، جوابتان غلط    جااین  تان خواندم کهها را سریع برای این

این بود که تمرکزم  هستید در خدمت زندگ نیستید، باید مواظب خودتان باشید. ی از اقالم بوده، پس کارافزا

  روی خودم است.

 خوانم و منظورم از خواندن این ابیات این است که انسان اگر مرکزش را نتواند عدم کند  چند بیت از مثنوی م

ست. ضرر زدن به خودش و دیران است و این زدن به خودش و به دیران ا باشد، در حالِ زیان  مرکزش جسم 

کند، به  کند هر عمل م های ما صادق است. یعن اگر مرکز کس همانیده باشد هر فکری م ضرر در تمام جنبه 

 هستم. در اثر  هر کاری که دست م آدم زرنگ ویید که آقا من خیلن است شما بمم زند ضرر است. منته

ام، ام، زندگ درست کرده که ضرر نیست. با آن خانه خریدهام اینزیادی پول جمع کرده   همانیدن با پول، مقدارِ

 بله درست م توجه نم کنید که چه ضرری به بدن خودتان به روح خودتان به روابط خودتان  گویید شما، منته

 زدید و نم که ندیدید حت به خودتان زدید. به به کسان ار خواهد    ودی اینزدانید که چه ضرر بزرگضررها آش

دارد نشانِ این است که پشت آن ی صفحۀ دیری وجود  (*)  شد. و صفحات که گوشۀ سمت چپ باال ستاره  
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در از    های مهم واژه جا  آن   دارد که   ی با  دارد  ارتباط  ابیات  این  بنابراین  معن کردیم. پس  و  نوشتیم  ما  را 

  گوید که: خواهم داد. پس م  به شما نشان  هم های کوچِ مهم قرآن که آن را سوره 

غرضها زین نظر گردد حجاب  ور  
  این غرضها را برون افکن ز جیب

  ) ٧۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ور غرضها زین نظر گردد حجیب یعن حجاب، این غرضها را برون افکن ز جیب یا جِیب که همان مرکز انسان 

  خاطر قافیه بود  واندیم به همین که حجیب خ هست، حجاب هم 

  ور غرضها زین نظر گردد حجاب 
  افکن ز جیب  غرضها را برون این

  )  ٧۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ایست  ور نیآری، خشبر عجزی م  
  دانکه با عاجز، گزیده معجزی است 

  ) ٧۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  است، زنجیرت نهاد  عجز زنجیری
  نه، باید گشاد ردر زنجی  چشم

  ) ٧۶٨(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  پس معجِز یعن عاجز کننده، زنجیرنه: زنجیر نَهنده. 

 ها، غرض علتِ غرض گوید که اگر به پس م همانیدگ غیر از  ها، آن ها یعن چیزی که در مرکز ما هست که غرض

باشد فضا را گشوده باشیم، مقصود و منظور، بیانِ   است. توجه کنید اگر در این لحظه مرکِز ما عدم  زندگ   غرضِ

زندگ است از ما ول اگر شما پول را گذاشته باشید یا ی جسم را گذاشته باشید، کس را گذاشته باشید،  

  رفت.  این غرض غرض است که شما گذاشتید یعن دیر غرضِ زندگ از بین  

 گوید نظر حضور، هشیاری حضور اگر از غرض م هایی که در مرکزتان گذاشتید  هایی که شما گذاشتید، همانیدگ

 ی غرض پوشیده بشود، اگر دیدید ی را م زندگ لحظه خرد    نیاگذارد شما  پوشانَد نم همانیدگ، غرض 

  . دیندازیب رونیب دیرا از مرکزتان با هااین صورت ن یبه فکرتان، به عملتان، در ا دیزیرا بر  زندگ
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  پوشاند  شما را م  یز یچی   د ینیب اگر م  نیمرکز انسان است. پس بنابرا ای   ریضم   نی و هم نهی س   به معن  ب،یجِ

  رون یاز مرکزتان ب  ای  تاننه یاز س   دیرا باها  این   صورت  نیدر ا   دیآ نم  و خرد زندگ   دیندار  دسترس  و شما به زندگ

نکن.   ست،ینَا  عنی  ست،یما»،  ستیما  یخش بر عجز  ،ی اَر ی ن  ور«   :دیگو م  د،یتوان نم  اگر  . دیفکنیب   توقف 

تو    ،کن  ییفضاگشا  توانچرا، تو م   د،یآ از دستم بر نم  یکار  چینگو من عاجزم، ه  صورتن یدر ا  ،توان نم

  . لحظه ظاهر شده، کم کن نیکه در ا  زیچ نی مقاومت نسبت به ا توان م

عاجز کننده   نیوجود دارد، و ا  یاعجز، عاجز کننده م  ی   ذهنتو در من   عن یرا بدان با عاجز،    نیحداقل ا  تو

کار   میگذار را در مرکزمان م  یز یچ  ی  وقت کهن یا یبراعاجز کرده، چرا؟  ذهنمن   است، ما را در   خودِ زندگ 

   ذهنبه عنوان من   میشو من، من، من و بلند م  میی گوعام م   دِ یو با د  ذهن. درست است که در من میافزا هست

  ز که ما رو   دیکن توجه م ول  کنند م  دییتأ زنند من کردم، مردم دست م مییگو م  م،یکن فکر م م،یکن و عمل م

مقصود    کهن یا  ی برا  میریب  م یتوان خداوند را نم  ییافزاکار    ی جلو  ما  . میکن م  ییکار افزا  م، یشو به روز عاجزتر م

ما را خلق کرده   کهنیا یرا قبول ندارد برا مرکز جسم  خداوند جهان عدم کردن مرکز ماست. نیما از آمدن به ا

  است که خودش را بذارد در  مرکزمان.  

تا به خودتان    دیمقدار مطالعه کن   ی   دیاگر هم قبول ندار  د،یدرک کن  د،یخوب توجه کن   کنم را شما خواهش م  نیا

عاجز    ی  ،ی با هر عاجز  دیگو م   شد.  خواهمصورت عاجز    نیمرکزم را جسم کنم، در ا  توانم که من نم  دیبقبوالن

  ستم یعاجز کرده، س  نیا  دیی نگو  دیشما عاجز هست   وقت   عنی  . است وجود دارد  که خوِد زندگ   دهیکنندۀ برگز

عدم    عنیعجز    دیگو شما را عاجز کرده، خودِ خدا عاجز کرده و م  نه، خودِ زندگ   گذارند، عاجز کرده، مردم نم

در    چشم«   ، باز کن  رِنهیچشمت را به زنج   کهن یا  یرا نهاده، برا  ریزنج   نیو او ا  ستا  ی ر یعاجز بودن زنج   ،ییتوانا

  را بن.   رکا نیا ای، پس ب » گشاد دیبا، رِنهیزنج 

  ست یز  یِهاد  یتضرع کن کا پس
  ست؟ یز چ نیباز بودم، بسته گشتم، ا 

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

  ام در شَر قَدَم  تر افشرده سخت
  خُسرم ز قهرت دم به دم   لَف که

  ) ٧٧٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ام ر بودهک تو،   یها حتینص از
بنتام بوده گر تب و   یدعو ش  

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

   ذهنآثارِ من   چ،یه  ر ید  د،یصادق است، مر شما رها شده باش   م یدار  ذهندر مورد همۀ ما که من   ت، یسه ب  نیا

نباشد. م   یزار  عنیتضرع،    و  در شما  زار   دیگو کردن،  البته زار   یپس  معن   یکن،  به  ما    ستین  نیا  کن  که 

عبارت    یو زار  تضرع  .میکن م  هی گر  مانی ها دگی از دست دادن همان  یکه برا  طورن یهم  م،یکن  هیگر  میبشو  ذهنمن 

  امده یچسب   نیمن به آفل  کهن یاز ا  و آگاه   زهایبه چ   دنیو نچسب    مقاومتی به ب  شوداست که منجر م   آگاه   نیاز ا

واکنش بر    عدم   با عدم واکنش.   دخالت نکردن در کار زندگ  ی طور ن یبنم و هم   یکار   توانم من نم  کهن یو ا

  .شود فکر نکردن، تضرع حساب م  ذهنبر اساس من  ای  ذهناساس من 

جهان باز بودم با تو بودم، اآلن بسته    ن یخداوند، من قبل از ورود به ا  ی ا  عن ی  ، کنندۀ زندگ  تیهدا  ی که ا  بو

  ست؟ یاز چ  نیاست، ا  یاست، مسئله ساز   ییکاراَفزا  کنم م  یبنم، هر کار   توانم نم  ی ارک   م،ی شده دست و پاها

  به تو.  دیگو م  د،یبن ییفضاگشا شما

که    دارم مبر   ی بلندتر  ی هامن قدم  کاری زیان و    ی بد  جادِی روز به روز در ا   عنی ،  »ام در شَر قَدَماَفشرده  ترسخت«

  د ی گوم  .دهم به شما نشان م که االن  دوم سورۀ عصر    ۀی به آ  گردد مخُسر بر  لَف»  به دم  خُسرم ز قَهرت دم  لَف«

تخصص    رانیانسان چرا در حرفۀ ضرر زدن به خودش و به د  دیدان شما م   اآلن»  است.   یکار ان یانسان در ز«

کند نه    نه خودش زندگ   ران،یاست که هم به خودش لطمه بزند هم به د  متخصص ُخسران   هر انسان  افته، ی

  بنند. زندگ  رانیبذارد د

تو،    یام به جا من آورده   کهن یا  ی ، برا» قهرت  ز « :دیگورا م  لشیدل  نیام حاال بب در خُسران بوده   عنیُخسرم    لَف

لحظه به لحظه   عن ی د، یهم توجه کن »دم به دم«  بِیترک  ای ، لحظه به لحظه، به کلمه امجسم را در مرکزم گذاشته 

ز در  بودم  خُسران  در  قدم  یکار انیمن  رفته  باالتر  من  چه سن  هر  موقع  آن  و  بد   یتربزرگ   یهابودم    ، ی در 

که    دینگاه کن   شما  .»ماتو کر بوده  یهاحت یاز نص«ام و من  برداشته  رانیبه خودم و به د  زدنصدمه    ،یکار ان یز

  . میشنو را ما نم   غامی ما، پ یبرا کند را قضا و کن فکان درست م   نیدارد و ا  غامی پ ی افتد که م هر اتفاق

ا  دییگو م  شما با که اآلن من کردم با همسرم دعوا کردم با بچه  یازه یست  نیا  ،ییکاراَفزا  نیکه  ام دعوا کردم 

  جنگ   .میکر هست  کهن یا  یچرا؟ برا  م،یاکه ما راه انداخته   جنگ بزرگ  نیدعوا کردم با مردم دعوا کردم، ا  میشر
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  ،  بزرگ در شر است، هر جنگ  اریها، قدم بسمرکزت جسم است. جنگ، جنگِ گروه   ،عقل  یدارد که تو ب  غامیپ

حداقل در سطح    م،یندار  یکار  جمعبا    حاال  .میاخداوند کر بوده  یها حتیاز نص   ما  .ستین  هیقابل توج   جنگ   چیه

  . میخداوند را بشنو  یهاحتینص میتوان که ما م یفرد

ا  ا،ی خدا  مییگو م که ما حرص    میشو متوجه م   بعد  ست؟ یچ   غامت یپ  یآورد   شیمن پ  ی که برا  اتفاق  نیتو با 

و او ضرر بخورد ما    میضرر بزن  کس  یاگر به    میما فکر کرد  م،یضرر بزن  کس  یبه    میاخواسته  م   ما  .میدار

 م یکرد عمل م   م،یفکر کرد  ذهناصال ما با من   م،یداشت  ذهنپس ما من   م،ییآ ما به چشم م  م،یکن م  شرفتیپ

گفتم همۀ    من  جسم بوده است.  که در حال  منو تو در مرکز    پرستم قدغن بوده و من ادعا کردم که تو را م   نیو ا

  ست یدر مرکزم ن  بت  چیه  کردم که من ادعا م  اند. در حالبوده   ها ذهنبت  نیا  که  ها را شستم در حالبت

صورت عدم  . پس تو در مرکز من به دمیپرست تو را نم  دم،یپرست بت بودند من مها  این  بودم،  پرستبتاش  همه 

  کند؛ اآلن سؤال م بله، بودند.  یصورت جسم فکرها به . بتینبود

  مرگ؟ ادِی ایتر  صنعت فرض ادی
  مانند خزان، تو اصل برگ    مرگ 

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

 تر تر است، واجب لحظه باشم بهتر است، فرض   نیتو و قضا و کن فکان در ا  ی دگاریآفر  اد ی من به    ا یآ  د یگو م  پس

از    دگیکه در مرکز من هست، برداشتن همان  یز یمردن به هر چ  عن یمرگ    ادیمرگ؟   ادی  ا،ی است، بهتر است؟  

از مرکزم؟  مرکزم، برداشتن بت  در مرکزت باشد    یز یاگر چ  دیگو م  .دیگو را م  ن یاول غزل هم  تیب  ن یهمها 

تو فکر و عمل کند،   قیاز طر  زندگ  ، یداررا عدم نگه   مرکزت  کهن یندارد جز ا  یری د  شۀیپ  چی. ه کاراَفزا هست 

هستند. شغل تو، البته    تیدر درجۀ دوم اهمها  آن   دارد که  یرید  یهاشه یالبته پ  ،یندار   یریکار د  چیه  ن،یهم

  ن ی ا  دور،  میانداز را م ها  آن  و ما  شوند پژمرده م   ام  یها دگیهمان  وقت   د،یآ م. به نظر من میکار کن  دیکه ما با

اصل   ها،  دگیو پژمرده شدن همان  ذهنبهارِ من است، چون خزان من   ذهنخزان من اما  است،     ذهنخزانِ من 

ها اصل برگ  که در حال  زد،یر درختان م یهاموالنا، خزان، برگ  کند م یباز نوا. عنیبرگ  ،برگ که تو هست

  خداوند است.   عنی ،تو هست ،برگ  که نواست به معن

 دارد ممرکزش جسم باشد، بت باشد در شر قدم بر  به ما گفت که هر کس  تیچند ب  نیپس ا  م،یرا خواند  هانیا

  . میرا با هم بخوان نیا دهم، سورۀ عصر که به شما نشان م  نیدر خُسران است و اشاره کرد به او 
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»يمحالر نمحالر هال مبِس «  

    )١(والْعصرِ   

  این زمان سوگند به 

    )٢( انَّ انسانَ لَف ُخسرٍ  

  است  آدم در خُسران (زیانکاری كه  

  ) ٣(ا الَّذِين آمُنوا وعملُوا الصالحاتِ وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا بِالصبرِ  

كردند و يدير را به حق سفارش کردند و يدير را به صبر    ستهیها كه ايمان آوردند و كارهاى شاآن   مر

  سفارش كردند. 

  ) ٣ تا ١ات از ی )، آ١٠٣عصر ( سورۀ م،ی کر (قرآن

شما    لحظه خداست.   نیلحظه جاودانه است، ا  نیا  دیدان لحظه، م  ن یا  ، عنیزمان    نیزمان، به ا  ن یبه ا  سوگند 

جنبۀ زمانش است. خداوند    نیو ا  یلحظۀ ابد  نیاستقرار در ا   ی  د،یتجربه کن  دیتوان را به دو صورت م  خداوند

است و تکان    یلحظۀ ابد  نیاستقرار شما در ا  ای شما    آگاه   تشی. ابداست  تیاست و ابد  نهایتبی  از جنس

  .  ندهی نرفتن به گذشته و آ عنینخوردن، 

: «به حضرت فالن، بابا دروغ  میکه قسم بخور ستین  ذهنمن  ی مثل سوگندها هم قرآن  یسوگندها  دیو توجه کن 

در واقع قرآن    د،یآ صحبت سوگند م   . وقتستین  یطور .» نه آن دی حرف من را باور کن  م،یگو راست م  م،یگو نم

به من، حرف من را    دهمتو را قسم م  کهنیتوجه کن، نه ا  نیاست، به ا  نیا  زیچ  نی ترمهم   دیگوم  دهد توجه م 

ا  دیگو م  پس  . دیتصور نکن  یطور نیا اشم   د، یباور کن  که من هستم و تو    ت،یبه ابد  یلحظۀ ابد   نیسوگند به 

هرچه    عنی.  که من هستم و هرچه من هستم تو هم هست   ت،یو به ابد  یلحظۀ ابد  ن یتوجه کن به ا  عنی.  هست

  » ) است. یانکاریدر خسران (ز  آدم  که«  ،یلحظۀ ابد نی سوگند به ا پس. میخدا هست ما هم از آن جنس هست

مرکزتان    وقت   ذهندر من   دی است که شما بدان  بزرگ  یمعنا   نیاست و ا  یانکار یچرا در خسران و ز  دیدان م  حاال

  ، ی لحظۀ ابد نیسوگند به ا  عن ی. دیهست یانکار یو ز ییدر کارافزا شه یاست، هم جسم ذهن  یبت است،  ی

  ؟  بود، به چه کس   خواه  یانکار ی در خسران و ز   باش  ذهنزنده بشو، که اگر در من   یلحظۀ ابد  ن یتوجه کن به ا

درون را    یفضا  عنیاند  آورده  مانی که ا  ییهاآدم   »آوردند  مانیکه ا  ییهاآدم   مر«   ،آدم   ران،یبه خودت و به د

. و  ریخ  ی کارها   عنی  » ستهیشا   ی کارها« .  داد باز دستور م  یاز آن فضا    کردند که زندگ  ییاند و کارهاباز کرده 

    یبه  و وقت   شدکه مرکزش جسم نبا هر کس  عنیرا به صبر و به حق سفارش کردند.   ریدی ، ییبا فضاگشا

  عن یاآلن    دینیب م  یعمل ن  دهد، انجام م   یکند، دارد او را به عمل، اوال که عمل ن  ییفضاگشا  رسد م  رید
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به هر   صورتنیتو فکر و عمل کند و در ا  قیاز طر   به عدم و زندگ  کن  لیمرکزت را از جسم تبد  کهن یا  عنیچه،  

  ی فضا را ببند   اگربه صبر.    طور ن یو هم  کن م  هیتوص  ،کن سفارش م   داوندباز، او را به خ  ی با فضا  رس م  کس

و    د یکن م  هی شما توص طانی ش ی سومردم را به  کهن یا یهم به او، برا زن هم به خودت ضرر م ،ی و منقبض بشو 

  به عجله.

 برم م  ذهنخالصه به من   ترسانم؟  م   کنم؟  م  را عصبان ها  آن   رسم من به مردم م   د یشما از خودتان بپرس  حاال،

انجام بدهند؟    ذهنرا با عجله انجام بدهند، با زمان من   ی کار   ی  ا ی که از من دور بشوند     ذهنو به شتاب من 

و    کنم  بله به صبر دعوت م  دارم را به واکنش وا نمها  آن   رسم م   به کس  من باز است، وقت  ینه، فضا  ای

ها  آن   باز شده، دعوت   ی آن فضا   نیبنابرا  شود، باز م    کم  ی هم  ها  آن   ی فضا   کنم، من فضا را باز م  کهن یهم

که بخواهد مرکزش را عمل   که کس  دیدان خُوب شما م بله،  ما به خداوند است.  هی خداوند است، توص  یسوبه

  کند،  

  به غزلمان :  میبرگشت

  

  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل شماره 

  

  (مثلث تغییر با مرکز عدم)  ۴شل شماره 
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  (مثلث همانش) ۵شل شماره 

  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل شماره 

  خود  پدر، جز خدمِت ساق یا میندار یکار 
  و بد  یاز ن میافزون ده قدح، تا واره ساق یا

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

لحظه بهلحظه که    (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل شماره   به مرکز عدم  دیبا  ،میو بد بره  یقرار باشد از ن   اگر

که فکرمان و عملمان از مرکز عدم صادر    میو متوجه بشو  م یمتعهد بشو  م،یکن عدم م  ییمرکزمان را با فضاگشا

  که  در حال کند، عمل م کند با ذهنش کار کند و فکر کند که دارد واقعاً با مرکز عدم فکر م  ی. مبادا شود م

و در روز هر موقع متوجه    می مداومت داشته باش  دیبا  مدت  یبرا  میدان ما م   پسفکر و عمل کند.    با مرکز جسم 

  د، یرس که م   شما به هر اتفاق  عنی  خودمان است، ما مرکزمان عدم است.  یحواسمان رو   که که در حال  میشو م

است    یابهانه   ست، یچ   ستی . اتفاق مهم ن ردیاتفاق در شما قرار ب  دیکن   یی است که شما فضاگشا  نیا  ی اتفاق برا

  ، است  یابهانه   آورد، م  شی فکان پبا قضا و کن    را زندگ خود. هر اتفاق شما و خدمتِ ساق  ییفضاگشا  یبرا

  . خواهد م  یشتریب ییشما. اتفاقات بزرگ فضاگشا ییفضاگشا یدادن، برا ا زندگی ضرر زدن به شما  ینه برا

شماره   ر یتصو  نیا  خُوب،  همانش)]  ۵[شل  م  (مثلث  وقت  دهد نشان  انسان  ا  که  م  نیوارد  با    شود جهان 

و به    کند م   دایپ   جسم  یار ی مرکزش و هش  شود م ها  آن   و   شود م  ده یهمان  دهدکه ذهنش نشان م   ییزهایچ

آ و  ا  افتد م   ندهیگذشته  از  ابد  نیو  م  یلحظۀ  هدا  شود دور  و  عقل  امن  تیو  و حس  قدرت  آن    ازرا    تیو 

را که ذهن نشان    یز یآفل. هر چ  یزهایاست به چ  دهیحالت چسب  نیو در ا  ردیگ م  ها دگ یهمان  عن ی  هان یچنقطه

اسمش را، مقاومت و قضاوت، در    مییمخرب، بو  دیشا  اریبس  تیدو تا خاص   صورتن یآفل است. در ا  دهد م

که    میکن م   ه یما از طرف موالنا به شما توص  یادر هر برنامه   باًیه تقر. مقاومت و قضاوت، ک دیآ وجود م ما به 
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مقاومت،    ی جا. به شود لحظه سبب واکنش م  ن یبه اتفاق ا  مقاومت  . دینی مقاومت و قضاوت را در خودتان بب

پندار است،    نیو ا  دیلحظه را مبنا بپندار  نیاتفاق ا  نیکه شما ا   شود . مقاومت سبب مدیکن   ییشما فضاگشا

   متالش   د یبافت با  نیو ا  دیآ وجود مبه   ذهن. خود مقاومت و قضاوت هم از بافت من ستیتصور است و درست ن 

  . مییایب  رونیو ما از درونش ب دبشو

ا  می رسم  بعد واهمانش    نیبه  شماره مثلث  واهمانش)]  ۶[شل  لحظه  (مثلث  هر  پس  وقت  نیا  ای.    لحظه 

جمع    ندهیاز گذشته و آ  شود، لحظه، مرکز ما عدم م   نی مقاومت در اطراف اتفاق ا  یجا به   میکن م   یی فضاگشا

  م، یهست   انگ که از جنس جاود  میشو متوجه م   می شناس را م   یلحظۀ ابد  نیا  ،یلحظۀ ابد  نیبه ا  مییآ م  میشو م

آفل    یزها ی با چ  میاشده  دهی و همان   میست ین  زها یکه ما از جنس چ   میشو متوجه م  م، ییآ خود برم    در خدمت ساق

است که    ن یا  یشر برا  د،یآ م  رمان یگ  ی زیکه چ   ستی ن  نیا  یاوقات برا  شتریو شر ب    .میکن و صبر و شر م 

باز م دارد  و دشود چشممان  برحسب همان   دی . چشممان که بسته بود  (مثلث    ۵ره [شل شمابود    ها دگ یما 

  ی ، بله برحسب فضا (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره   ستیها نما برحسب آن بت  دید  ری، اآلن دهمانش)]

که با مرکز    میشو مرکز ما و متوجه م   دیآ خدا م   ا ی   کار زندگ  ن یخداوند است، و با ا  ای عدم است    ای گشوده شده  

  .  میندار رید  رونیآفل ب یزها یبا چ دنیبه همان یاحضور، ما عالقه یار ی عدم و هش

خودمان است و اگر   حالت خدمت ساق  م،یگفت  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره حالت    نیپس ا  طور ن یهم   و

  است    ذهنمن   ستم یس  ن یو بد که هم   ین  ی از فضا   دیکه دار   د ید  دیخواه   د،یکن  ییشما فضاگشا  شتریهرچه ب

  ها  دگیهمان  دیبا  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره   دنیره  یبرا  .دی ره م  د ی، دار(مثلث همانش)]  ۵[شل شماره 

کار سبب   نیو ا  دیشوتر مکوچ   ذهنکه نسبت به من   دید  دیخواه  واشیواشی.  دی ندازیرا ب ها  آن   و  د یرا بشناس

ترس وجود    شود عدم که باز م   یاست، در آن فضا   ذهن من   ستمیترس در س  نیا   ول  شود، ترس در شما م

  ندارد.  

و ترس شما   ردیصورت ب  به اندازۀ کاف   لیتا تبد  د،ی کار را، صبر کن  نیا  دیاصطالح تحمل کنبه   مدت  دیبا  شما

  که   دینیب م  شود، بازتر م   شود، بازتر م  فضا در درون ه   در ابتدا خواهد ترساند. و وقت  ذهنکم بشود. من 

 دهد از همانش در شما خودش را نشان م  زیپره  نیاو    دهد به شما م   یتربزرگ   یها خداوند هم قدح   ا ی  ساق

  . دیاوریرا به مرکزتان بها آن  ا ی دیبشو دهیآفل همان  یزها یبا چ رید دیندار لیکه شما م  دید دیو خواه 
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  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل شماره

  

  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل شماره 

 مییآ که م   وقت  می. گفتها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧[شل شمارهاست    شی مثلث ستا  یمثلث بعد   اما

ا ا  نیبه  را    یزها ی چ  نیجهان،  ابه    میگذار را مها  آن   یصورت فکر   ایآفل  اگر  اجسام    نیمرکزمان و در واقع 

بببه فکر  برحسب  و  باشد  ما  مرکز  ا  م، ینی صورت فکر در  خاص  صورتنیدر  ا  تی از دو  ما محروم    یزدیلطف 

ما را از    خواهد  . هر لحظه خداوند مجذب زندگ  عنی هم جذبه است. جذبه    یاست    تیعنا   ی  م،یشو م

اگر تندتند شما مرکزتان را عدم    کارن یا  ی. برامیکش و درد م  زهایبه چ  میاده یما چسب   بشد و ببرد، ول  ذهنمن 

  ، ی زد یا  تیعنا  ،یزد یلحظه توجه ابهکه لحظه   دید  دیخواه  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل شماره   دی کن

. و اگر مرتب در  آورد م  رونیاصطالح ببه   ها دگ یو از همان   کشد و شما را م  کندبه شما کم م   ،یزد یمهر ا

(مثلث    ٧[شل شماره  ذهنرفت. من   ان یاز م   ذهنکه من   د ید  دیخواه   در مدت کوتاه   د، یباش   خدمت ساق 

 است که افتاده و ما به غلط فکر م یاه یسا ها)]ستایش با مرکز همانیدگ میکه آن هست میکن .  

  بخش اول ***  انیپا*** 
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  ذهن) (افسانه من  ٩شل شماره 

  

  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل شماره 

است و ما متوجه    ذهنافسانۀ من  ری، تصوذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   د ینیب صفحه م  ی که رو  یر یتصو

را    ذهن  ریهستند، در مرکز ما باشند و ما تصو  رونیب  ی زهایکه مربوط به چ  یاجسام فکر  نیکه اگر ا  میشو م

باشد و با    ندهی گذشته و آ  ، یلحظه ابد  نیا  ی جاو زمان ما به   م یداشته باش   جسم  ی اریو هش  می خودمان بدان

ا کن   نیاتفاق  برخورد  مقاومت  و  قضاوت  با  ا  میلحظه  اتفاق  جد   ن یو  را  مبنا  میریب  یلحظه   اصطالح به   ی و 

 مانزندگ  یما را در   کارنی اطراف آن، ا  یفضا  یجا به میلحظه را بشناس  نیاتفاق ا  شهیو هم  میر یب    افسانه و

و    دگ یاست که پر از همان   ذهن شده، اسمش افسانۀ من   هفرو خواهد بود که از جنس فکر و درد ساخت  هپروت   ای

  خرافات و درد است.  

اگر به اکنند م   زندگ   یطور ن یمردم ا  شتریب و    میباش   ندهی و دائماً در زمان گذشته و آ  مییای در ب  تیوضع   نی. 

است و   رسآن ت  نیتررا عرض کردم مثل ترس، عمده   ذهنمن   یدردها  م؛یرا مرتب بروز بده  ذهنمن   یدردها 

  نده یدر آ طورن یو هم  رانی نه به من برسد نه به د کهنی و حسادت و بخل، ا  سهیدردهاست و مثل مقا ۀیمادر بق

  ادمان یبه  ها  این   در گذشته بودن مثل احساس گناه و احساس خبط و  ای  بودن مثل اضطراب و ترس و نگران

  خطرناک است و دردزا است و کارافزا است.   اریبس و سبِ زندگ  طرز زندگ  نیگذشته. ا یهارنجش   ای دیایب
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  ر یتصو  نیا  کهن یا  ی برا  دیکه کارافزا هست  د ینیب م  د، یهست  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   یطور ن یشما ا  اگر

زندگ  تبد  دائماً  م  ل یرا  مانع  م  کند به  مسئله  م   کند و  اکند و دشمن  واقع  در  باال  جادی .    ی مسئله که ضلع 

هرروز    کند، و عمل م  کندفکر م   ذهندارد و براساس من   ذهنمن   که است. هر کس  ییاست، کارافزا  لیمستط

طور  نشده بهمسائل حل   نیو ا  ماند م  نشده باقحل ها  این   حل کند و  دیبا  ندهیکه در آ  کند م   جادیرا ا  مسائل

را هم خراب    رانی. حال انسان خراب بشود، حال دکند حالش را خراب م  کند، م  اضطراب درون  جادیپنهان ا

  ادامه دارد. ت یوضع نی. اکند م

و بد   ی ن  ستمیس  نیبله هم   ست،یدر خدمت خدا ن   ست،ین   در خدمت ساق  شخص  نیچن  م یفهم ما م  پس

خوب    زیچ   نیبد است ا  زیچ  نیخوب است ا  ز یبد است آن چ  زیچ   نیا  دیگو نفر لحظه به لحظه م  ی  کهنیاست. ا

شخص   نیا  کنند، م  وشش خ ای  کنند  ناراحتش م  ای   هاتی و وضع  د،یآ م  ش یکه پ  ییهات یاست، منظورش وضع 

   بشود. در خدمت ساق  داری ب  دیاشتباه با  نیو از ا  کنداشتباه م   ست، رون یاز اجسام ب  زندگ   رۀیش  دنیدنبال کش 

است،    طان یدر خدمت ش   م،یصحبت کن   ی اصطالح مذهباست و در واقع به   رونیدر خدمت جهان ب  ست،یخود ن 

اوهام    ی تصورات است که همه باطل است، در واد  ست،خودش است، در خدمت خرافات ا   ذهندر خدمت من 

م   ر یدارد س ،ی  چ یه  کند   ق یحق  شی از فکرها  ی  بساچه   .ستین  رون یب  ات یو مربوط به واقع   ست ین   آدم   ن یچن   

  را هم بر باد بدهد. ها  آن   باشد زندگ  ییجا  ی  ریاش را خراب کند، اگر مدخودش را خراب کند، خانواده   زندگ

که ابتدا    میرا دار  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره انسان   یوجود  قتیما در واقع حق  نیاما در مقابل ا

به خدمت خداوند   مییآ م م،یده استعفا م ایاز خدمت دن  میکن ما شروع م  م،یتوجه کن تیب نیدر واقع اگر به ا

ندارند.     که اتفاقات زندگ  م یشو لحظه و متوجه م  نیدر اطراف اتفاق ا  م یکن م  ییو لحظه به لحظه فضاگشا

گرفتار   م،یشو م ها آن  ریاس م، یشو مها آن   اصطالح قرباندر واقع ما به م یندارند، اگر مقاومت کن  تنها زندگنه

و  میشو م ا  پس.  م   ،ییفضاگشا  عنی   کارن یبا  نگه  عدم  را  م  م،یدار مرکزمان  شر  و    ، مانزندگ   دیآ صبر 

 که ن یا   عنیکه در خدمت خداوند بودن    م ینیب م  یلحظه ابد  نیبه ا  مییآ م  شود، از جنس حضور م  مان ی ار یهش

  ی برا   کند به ما کم م   فکانن قضا و ک  نیبنابرا  م،یریپذ لحظه را م  نیو اتفاق ا  میهست    لحظه راض  نیدر ا

  صورت عدم.  آمده به مرکز ما، خداوند آمده به مرکز ما به  کهنیا

  ها ن یچنقطه   نیکه سببش ا  یای شاد   شود، م  یجار  سببی ب  یکه از مرکز عدم شاد  مینیب م  مدت  یپس از  

. پس  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   ست بله خود زندگ  ستند،ین  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره 

  سبب، ی ب  یشاد   رش،یادامه دارد. پذ  رهیدر واقع زنج   نی و ا  میشو م  نندگی آفر  م،یشو ذوق م  یدارا   مدت  یاز  
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ا  واهمانش،  ،نندگیآفر  سبب،یب  یشاد   رش،یپذ  ؛واهمانش  ، نندگیآفر م  نیو  باز  م   شود فضا  باز   شود باز 

  ما بود. ی وجود  قتیاصطالح حقبه هم  نیبله. ا م،ینیب و ما با چشم خداوند م شود م

  : کند کم م تیب نیا

  و بد   یرا من روفتم از ن خانه
  پرست از عشق احد  امخانه

  ) ٢٨٠۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   . وقتذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   هان یچ نقطه  نی از ا  ها، دگ یهمان   نیجارو کردم از ا  عن یرا روفتم»    «خانه

و بد، از    ین   ستمیخداوند. خانه را من جارو کردم از س  عن یشد، اآلن پر است از عشق خداوند. اَحد    فضا خال 

  اآلن پر است از عشق خداوند.  نیبنابرا ها، دگ یهمان 

  و شر    ر یکآلوده شد در خ عاشق 
  و شر منگر، تو در همت نگر ر یخ

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

و بد.    ی در ن  ،ذهنو شر، در من   ریدر خ   میامنتها آلوده شده  م،یدر واقع از جنس خدا هست  م،یهست  عاشق  ما

.  ستی زدیهمت خواست ا  د؛ی نگاه کن  بله در همت  د،ی ن یاتفاق را نب   نیو شرِ ا  ریشما خ  ،ییو اآلن با فضاگشا

شما به    شود، م    یما با خواست خداوند    واست خ  عنیدر کار،    دیآ همت م   د یکن که شما فضا را باز م   وقت

در    ها دگ یکه براساس همان   یایپدری پ  یها خواستن   ایکه     اصطالح دارد نه خواستکه مرکز عدمتان به   خواست 

خواست    ایرا کنار بذار، در همت    ذهنآلوده من و شر و خواستن مرض   ریخ   دیگو . م ردیگ مرکزتان صورت م

  : تیب نیا و  صورت عدم نگاه کن. بله.هست به زتکه در مرک  یزدیا

  کنم یکار جهان، تا چند گل  نیندارد ا یکار 
  کنم یار یمن، تا که منَش  ارِی ندارد  حاجت

  ) ١٣٧۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

کار    ن یدارم، ا  ذهنکه حاال که من   د یفکر کن  دیندارد. شما نبا  یما کار   یبرا   ذهنصورت من به جهان    نیا  پس

ما فکر نکند و    قیاز طر  و زندگ   ذهنبراساس من   میرفتار که کار کن   نیکه ا  دیدیرا بنم آن کار را بنم. فهم 

کار کردن.    ها دگ یهمان   یِدر واد  عنی  یر کااست. گل   ییدر واقع کارافزا  ی کاراست. گل   یکار گل   نیعمل نکند، ا
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  ی زیآدم چ    ک  دیگو م  صورتن یکه به ا  ، یر یرا ب   دگیهمان   ی   را بده   دگیهمان   ی در غزل نوشته    ن، ییدر پا

  ی جا به   میریب  رید  نیچنقطه  ی  م،یرا بده  نی چنقطه  ی   میخواه موقع نم   چیما ه  عنی!  فروشد؟ م  ای  خرد م

  . میآن بذار

 د یکن و فکر م   دینیب م   ذهنمن   نکیجهان را با ع   ن یندارد. اگر شما ا  یجهان کار   نی جهان»، ا  ن یندارد ا  ی«کار 

  . دیکن کار م  د یبدون مزد، دار  ضرورت،ی ب  جهت،یب  د،ی کن بله کار را اضافه م  د،یکن کار نم   د،یکن کار م   دیدار

به من کم    ا ی درست کن ب   ذهنتو من   دیگو خداوند نم    عنی من کمش کنم.    خواهد  من است نم   اریکه    خداوند

را    ذهنتو من   دیگو . مدیگو را نم   نیرا نگه دار. نه، ا  ذهنمن   دارم، ول   اجی کن، من واقعاً به کم تو احت

  طور: ن یدور، من را بذار مرکزت، بذار من کار کنم. و هم ندازیب

  درشت من، بار گران ز پشت من رفته ره
  دلبر بردبار من، آمده برده بار من 

  ) ١٨٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی فضا   دیو مرکزتان را عدم کن  دیبرود و خودتان را آزاد کن  دیهستند بذار  را که اقالم ذهن  ها دگیشما همان  اگر

ظلم    دانم و نم هات یها و مظلوم ها و زور گفتن خشونت   نیا ر،ید رود م  ذهنراه درشت من  د، یدرون را باز کن

است و   است، منف واژه مهم  لیخ  یی. کارافزاییو کارافزا میکن م  جادیا ذهنرا که ما در منها این ها وکردن 

 دهد نشان م  نیدرشت من، بار گران ز پشت من»، ا  ره  «رفته  .دهد را نشان م   ذهنمن   بیاست که تخر  یاواژه 

و بار گران هم   میکن م جادیا یگرفتار   میکن م جادیما، مسئله ا میکن کار م  وقت  ذهنمن  عنیکه با راه درشت 

از گذشته    ییهای گرفتار   کس  هر   .میکن حل م   م یرا دار  مان زندگ   که ما بارِ موانع و مسائل  د یدید  .می کن حمل م

  ما   .ندازدی را بها  این   دیبا  کند، را حمل م ها  این  دارد که   ییهادارد و خاطره   ییهانهی دارد، ک   ییهادارد، رنجش 

  خواهند داد اگر به   به ما زندگ ها  این   که  ندهیدر آ  دیرس  میخواه   مانزندگ   در  ییهات یبه وضع  حت  میکن فکر م

  بار گران است. ها این .شود  شروع نم ای  شود نم زندگ   مانزندگ  م ینرسها این

  ذهناز خواب من   دیتوان برسد بارِ گران است. شما م  جهی به نت  دیبا  میکن فکر م   ذهنمن   لهیما که بوس   یآرزوها 

  ها آدم   از  ل یخ  شروع بشود.   ام برسم تا زندگ  ام ذهنمن   ی ندارد من به آرزوها  که لزوم   دییبو  دیشو  داریب

مثال ازدواج کنم اگر ازدواج   دیبا  د یگو م ی  اند.ها را به خودشان بار کرده سنت   یهات یمحدود نیهستند که ا

  چ یشود ه   بطور پر زندگ   تواند شما م   لهی بوس  افتد لحظه اتفاق م  ن یدر ا   زندگ  شود، نم  زندگ  ام نکنم زندگ 

ا ندارد، مدرک گرفتن شما ندارد، سر کار رفتن شما ندارد،  شم   دنیخانه خانه خر   به  به ازدواج شما ندارد.  ربط
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است که بار    بردبار» خود زندگ   «دلبر  است.   ذهنمن   ی هاقصه ها  این   ندارد.   اصال  شدن حقوق شما ندارد.   ادیز

  .کند شما فکر کند و عمل کند حمل م  قیاز طر دیاجازه بده شما را وقت 

  

  معنوی) (مثلث عدم بلوغ  ١١شل شماره 

  

  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل شماره 

  

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

  

  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)  ١۴شل شماره 
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هست ما    ده یمرکزمان همان  که وقت   دهد نشان م   (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل شماره   ریتصو  ن یا  اما

که ارزش    م یهست  اجسام مرکزمان و انسان  ارزش   کرده به  دا یکاهش پارزشمان  و    می هست  شیاندیابی دچار کم

  ی و ارزشها   ها دگیهمان  نیمعموال سر ا   و   باالست.  نهایتبی  امتداد خدا ارزش ما   عنوانبه   که   میدان خودمان را نم

  م، یکن را اجرا نم  مانیو تعهدها  میکن تعهد سست م  م،یشن مان را مما قول   شود حرفمان شانده م ها  آن

  چ یو ه  میدار  عدم بلوغ عاطف  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل شماره حالت    نیدر ا  پس  .میهست   ثباتیب

  .حضور ندارد یار ی و هش  جسم یار یهش  نیب یاموازنه  تعادل

  م یشو ما متوجه م  دفعهی  شود عکس م  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل شماره   می کن  و اگر مرکزمان را خال  

  ما به   شوند موفق م  رانیو اگر د  میخواه  م  رانیخودمان و د  یخوب را برا و زندگ  میشد  شیاند که فراوان

با صم ها  آن دلمان  ته  برا   م،ییگو م   یتبر  تی م یاز  و  باال  رفت  را  را    کهنیا  یارزش خودمان  ارزش خودمان 

  م یکن تعهد م    وقت  که مطابقت  فکر و حرف و عمل وجود دارد.  م ینیب و م  م یمرکز عدم شناخت  ا یعنوان خداوند  به

  . م یهست  حالت در خدمت زندگ نیا در  میهست  نیو راست    راست  میکن را اجرا مها  آن

(شش محور    ١٣[شل شماره  یهست    ضلعبدهم، دو تا شش   حیرا هم خدمتتان توض   ها ضلعشش   ن یا  اما

عدم است   که در مرکز هست ول  یاره یدا  ی  ،دگ یمرکز پر از همان  رهیبا دا  ذهن)]اساس زندگ با افسانه من 

  چ یرانده شده، ه  هی به حاش  ها دگ یو همان   (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل شماره 

  م ییگو م  عن ی  میکن مرکز ما عدم است ما اقرار به الست م  که وقت  دینیب م  در مرکز ما وجود ندارد.  دگ یهمان 

تصور    ی طورن یست که خدا آمده به مرکز ما اا  نیمرکز عدم است درواقع مثل ا  وقت  میهست    ما از جنس زندگ

کار را    نیا  دیکن  سع   شما  ما عوض بشود.  تا زندگ   می کن و صبر م  میده فکان تن مو ما به قضا و کن   دی کن

و    مییآ درم   در خدمت ساق  م یکن مرکز را عدم م  که وقت  دینیب است، م  خدمت کردن به ساق  نیا  دیبن

در   یز یچ  ی  جادیا عن یما گفتم   است کار فرع ن یما ا  کار اصل  عنی  میندار  نیاز ا ریغ  یر یما کار د  دیگو م

  بشود.  رابی ما س  کار اصل تاز برک  دیبا کار فرع هست ول رونیب

و خداوند در    د یکه از جنس خداوند هست  د یکن لحظه با عدم کردن مرکز اقرار مبهکه شما لحظه   دینیب پس م 

اصطالح بهانه قرار  را به  اتفاق  د،یگذار احترام م   آوردم   وجودبه  لحظه را  نیمرکزتان است و به قضا که اتفاق ا

شما نوشته    رونیو درون و ب  کند خداوند به شما کم  م  شود که بشو و م دینیبم  ییگشافضا   یبرا  دیده م

مرتب   ذهنتان .دیگشا هستو فضا  میدائمًا تسل  افتد شما نم یو اتفاقات بد برا شود خوب نوشته م ول شود م

   ذهندر افسانه من   که درحالت  یدشو او زنده م   خداوند و فراوان  نهایتبی   به   دیدار  واشیواشی و    شود خاموش م
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اتفاقات    نیاست ا  دگ یمرکز ما پر از همان   وقت  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣[شل شماره

  هام با خرافات و با او  م،یدار  جسم  یاریهش   م،یاز جنس جسم هست  مییگو لحظه ما م   نیا  ایهر لحظه    افتد، نم

بعد درواقع   م،یگذار لحظه احترام نم نید در احم خداون عن یقضا  به .میکن م  و در ذهن زندگ  میسروکار دار

م  م ییگو ما خودمان م و  ن    در خدمت ساق  شود تر مروز به روز خراب   مان زندگ   شود،  بشو  ما    م یستیخود 

  ی ا  میگذار پدر، به تو هم احترام نم  یا  میما خودمان کار دار  مییگو م  میندار  یکار   میی گو نم  .می خودمان کار دار

و    شود ما بد نوشته م  لحظه زندگ  نیکه ا  مینیب م  .کنم من خودم عمل م   دیستیخداوند، شما کنار با  عنیپدر  

عمل    میکن با ذهنمان فکر م   میکن م  جادیا  رونیو هر چه که در ب  شود منعکس م  رونیبد مرکز ما در ب  یانرژ

و ممن    رود م  نیها بدن ما از باز موقع   بعض   افتدبد م   اری همه پر از درد است آخرسر اتفاقات بس  میکن م

  . میبشو میما را مجبور کنند تسل  ااست درده

  ن ی چن  ی که    مینیب و م  دی بشو  میتسل  دیکه فضا را باز کن  ندیگو مثل موالنا به ما م  ییهاآدم   به  میبرس  باالخره

  کند  موقع ذهنش را خاموش نم  چیه  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل شماره  شخص

  نهایت بی  به   موقعچ یو ه  کند پر از درد م  کند،  م  ج یکه مرتب او را گ  برد ذهنش بهره م  ی هااز تندتند فکر کردن 

است.    ابی محدود است و کم  زیهمه چ  کند هم خبر ندارد فکر م  زندگ   از فراوان  اصال  شود زنده نم   وندخدا

است،   لیحسود است، بخ   نیبنابرا  رسد، بخورند به من کم م  ادی ز  رانیکوچ است اگر د  ی ک    یمثل    جهان 

  د یخواه  م  دیباش  ی طورنی که ا  دیخواه  شما حتماً نم  کند،  نم   کند، خودش هم زندگ   زندگ   کس  دارد روا نم 

  : دیگو دوم م  تی. بله بدی باش ت ساق در خدم

  یاشهی را در جهان آورد حق در پ  آدم  هر 
  زدکردست ما را نام ش یپیب یشهیپ در

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  کند،  م   یکار    یدارد    یاحرفه   ی   جهان هر کس  نیدر ا  د،یکن م    مصراع اول را خودتان کامال روشن معن  شما 

  ی کار   ی  دیهر کدام از شما با  دیگو خداوند م   عنیهم نامزد است    شیپیب  شۀی انسان در پ   حال ن یاما در ع 

  است. شیپی ب اشم  شۀیپ  نیبله اول ذهنجهان اما نه با من   نیدر ا دیبن

انسان)]   ١٠[شل شماره مرکز عدم    عن یکامال مشخص شد    رید  شیپیب ا  قبل،  (حقیقت وجودی   کهن یاز 

اول که    تیکار با توجه به ب  نیکند ا  رون یرا از مرکزش ب  ها دگ یهمان   نیا  دیبزند با  ی کار   ایانسان دست به فکر  

  . میای در خدمت خداوند درب  خواهم که من م   ردیرا ب  میتصم   نیا  تواند م  در هر سن  ردیگ م  میگفت انسان تصم 



ۀ   برنامه             Program # 889                                              ۸۸۹مشار

  29صفحه: 

را    ها دگیهمان    نه.ها  این  که دائماً عبادت کند و نماز بخواند  ستین  نیا  اش و در خدمت خداوند درآمدن معن

 که ی طوردر خدمت خداوند بودن است به   نیا    مرکزش.  دیای بشود خداوند ب  کند مرکزش خال  رونیاز مرکزش از ب

من    دییگو پس شما م  ها، دگ یهمان   ای  ذهنمن   دیما باشد نه د  دیاو د  دیما فکر کند عمل کند و د  قیاو از طر

  صورت ن یدر ا  ،ههر چ   ایکارگر ساختمان هستم    مثال    ا ی است    است مهندس   ام مثال پزشدارم حرفه   یاحرفه 

(حقیقت وجودی   ١٠[شل شماره  شده مرکزمگشوده  یاز مرکز عدم از فضا  ردید بر خورد خب آب دی من بأ حرفه 

ندارد فقط خودش آگاه    یاشه یپ  چیمرکز عدم ه  عن ی  پیش، بی است  شیپی اول ب  ام ، من حرفۀ اصلانسان)]

  از خودش است. 

از    وجهچ یبه ه   دیو قائم به ذات خودتان باش   د یآگاه از خودتان باش  دیدائماً با  یزد یا  یار ی عنوان هششما به  

  د یکن فکر م   د،ینیب م   ها دگیهمان   قیاگر از طر   .دین ینب  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ها دگیهمان  نیا  قیطر

است، پس شما با    تیدر درجه اول اهم  نیا    .دیاوردین  یرو   شیپیب  شۀیبه پ  صورتن یدر ا  دیکن و عمل م 

بود. اگر جوان    دیشما کارافزا خواه  دیهست  یاشهیفقط دنبال پ  ذهناگر با من  دیهست   یاشه یدنبال پ  ذهنمن 

نداشت    بارها عرض کردم ضرر ندارد دوباره عرض کنم که لزوم   دیموضوع را خوب بفهم   نیمخصوصًا ا  دیهست

در شر    یبلند   یهاو قدم  میباش  خُسر قول موالنا لَف  به  می کن  شرفتیپ  ذهنمن  لیو تش  تیهمه در من   نیکه ما ا

کار عدم    نی. علت استیکار نبوده و ن  نیا  به   لزوم  اصال  م،یلطمه بزن  رانیبه د  م، یبه خودمان لطمه بزن  میبردار

   انسان هر انسان   طور کلپدر و مادرهاست به  عشقیاست و علت آن کار هم ب  تی ما با عشق در طفول  ییآشنا

  ن یپدر شدن مخصوصًا مادر شدن ا  ایشرط مادر شدن    نیبنابرا  پس  .شود دار شود پدر و مادر مباالخره اگر بچه

مادر من عشق نداشته من هم خوب ندارم    گویدن ،  کند  دا یکند و به عشق دست پ  لاست که انسان مرکزش را خا 

  . نباشد  ی جبر  ر،ید

به    و از نسل کند م جادیا  ذهنرا که من  ریزنج  نیا میتوان  گفته که ما م  لیموالنا امروز هم خواهد گفت قبال خ 

دیر  به نسل  از نسل ذهنعبور من  ریزنج  نیمسئول پاره کردن ا  و هر کس میپاره کن کندم تیسرا رینسل د

سالتان  پدرم است ولو ده  ا یمادرم است    ریتقص  دیفکر نکن  وجهچ یانسان جوان به ه  ی   عنوانبه  شما  هست.

حاال عشق    دادند یا ندادندمادر من پدر من به من عشق  .  هستم  ر یزنج   نیمن مسئول پاره کردن ا  دییاست بو

ارتعاش م  بود؟ وقت   ی ورطه چ  دادند م ابتدا عاشق بود  کردند به عشق  از  از جنس خدا    م یچون ما خودمان 

نم  آمد،  م  ادمانی   به  مان اصل  تی فوراً جنس  میبود نگاه کنمیکرد اصال فراموش  ما چقدر فشار    د ی. شما  که 

ب   میآور م دارند که غم  نیبه کودکانمان که  توانا  ن یصفر و ده سال  را مسخره    ی باز  ییبشوند و آن شور و 

خداوند    ست،ا  اتیاست، ح    شوِر زندگ  نیا  م یکن . فکر نمرید  کند م  یبچه است دارد باز   نی. آقا امیکن م
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  مان یها دگیندائمًا به هما  م،ی هست  نیو اندوه  میزده هستما که غم   میکن است. فکر م  فورانِ زندگ  نیاست، ا

 د ی بچه با  کند، م  یاش که باز اصال که همه   ر،ید  چ یآن بچه که ه  م،ی عاقل هست  م،ی ما بزرگ هست  م یکن فکر م

آن    کند م   یعقل. بچه که باز   م یما ندار  م،یآن عقل دارد، ما ندار  میفهم عقل که ندارد که. ما نم   ریکند د  یباز

  .  می خدا است، ما ندار  عقل دارد، از جنسِ

به  همان ما  د  مان یها دگ یخاطرِ  س   ی. چرا  میهست  ن یغم  ها دگیهمان  دِیو    ساله  مادر س  ی  ساله، انساِن 

  ل ی دل  ی از ته دلش نخندد؟ شما به من    چه نخندد؟ چرا انسان در هر سن   یبهتر بخندد. برا  دینخندد؟ آن با

است    ی شترینه، زجرِ ب  م؟یریگ م   ی شتریپاداشِ ب  م، یغصه بخور  م،ی. نخنددیشما بخند  خواهد  . خداوند مدییبو

 که ن یا  ی. چرا؟ براکند از ته دلش دارد گناه م   ستیو شاد ن  خندد نم   . هرکسمیکنم   یشتر یو گناه است، گناه ب

در کارِ بزرگ کردن بچه   دیمادر با . پدر و  کندله م  شیپا  رِیلحظه ز  نیرا، خداوند را در ا  سبب زندگیب  یِشاد

  کس  مینه که بخواه  میما البته غفلت کرد  ۀ. همشدند به عدم زنده م  عنی  شدند، م  شیپیب  ۀشیدر پ  دیاول با

به    د ینبا  کسچ ی. ه میریگ م  ادی   میاز بزرگان دار  ا . ممیکن  مالمت نم  م،یریگ م  ادی  م یکه، ما دار  م یرا مالمت کن

کردم؟ مالمت و    یطورنیا  ن،یاست که من چرا ا  ذهنابزارِ من   نیترت بزند. ابزاِر مالمت مهم ابزارِ مالمت دس

  بودن.   فی حسِ تأسف و ح

حسِ    مت،خوب است. مال  یداریب  ،یر یادگیمن چقدر اشتباه کردم.    ف،ی : گذشته، حمییگو که مها  این   ۀهم

  م، یبلد نبود  م،یندارد ما مالمت کن  . لزومکند کم م   ذهنبه من ها  این  تأسف، احساسِ گناه و نگران شدن،

 وارِ یدواربه ید  یۀها همساانسان   ۀکه: هم دیگو . اتفاقًا امروز موالنا ممیکم کن  ریبه همد  دیبا  م،ی ریب  ادی  دیبا

  به هرحال.   د،یگوقرآن م  یۀآ  یبراساسِ   به هم کم کنند، حت دیهم هستند، از جنسِ هم هستند، با

  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره 

   یاشهی را در جهان آورد حق در پ  آدم  هر 
  زدكردست ما را نام ش یپیب یشهیدر پ 

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   رونیب  ۀ شیپ  نیا   هر دو با هم؟ ول  یاشه یپ   یو هم در    د یهست   شیپی ب  ۀواقعاً هم در حرف  دین یحاال شما بب

  ت یاول اهم   ۀ است، در درج  ت یدوم اهم  ۀ آن در درج  د،ی ده را انجام م  یکار    ی  د،ی رو م  هدف  یِ سوشما که به 

  .دهد م  حی. خودش توض ظاتدر تمام لح  د،یهست شیپیدر مرکزتان مشغولِ ب
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    ایآن ض  شِ یها رقصان به پروز همچون ذره  هر 
  ماه خَد  ارِ یهر شب مثالِ اختران طواِف  

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

خودِ    نیاست، ا  بایاش مثل ماه زکه چهره   ی اری   عنیخَد  ماه   ارِی.  بایمثل ز  صورت   عن یخَد  صورت. ماه   عنی  خَد

  نور.   عنی ای کننده، چرخنده. ضطواف   عنیاست، خداوند است. طواف  زندگ

[شل  مرکزتان عدم است    د، یهست  ی  با زندگ  دیکنو حس م   دی لحظه شما وصل هست  نیا  عنیپس هر روز  

  وقت  د؟یدید افتد، که از روزن م ی غبار که در ستونِ نور یها و مثل آن ذره  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شماره 

: آن نور مثل خداوند است، ما هم من  دیگو . مدنیرقص  دن،یبه چرخ  کنند ها شروع م ذره   افتد از روزن نور م

. اما  میرقص صفر در آن نور م نذهبا مقاومت و قضاوت صفر، با من   عنیکه من ندارد ذره است؛   کس. میندار

اگر،     عنی چه؟     عنی  م،یچرخ م  اریدر ذهن، باز هم حولِ محورِ    مییآ م  م،یکن  انیخودمان را ب  میخواه  م  وقت

و به آن سمت    میریگ م  ادی  میاست که ما دار   حالت  ی  کند، م   فیاست که موالنا توص   آلده یحالت ا  نیالبته ا

. شما هدفتان را  میکار را بن   ن یا  می را بن  مان  سع  دیبا   م یبن  م یتوان کار را نم  نی ا  مال . اگر کامیرو م  میدار

  مرکزتان عدم هست؟    د؟یوصل هست  ایاست که آ  نیحواستان ا  ۀهم  ول دیکن نگاه م  رچشمیز

پس    د،یرکه مرکزتان را شفاف و باز نگه دا  کند شما کم م  یهاو هدف   ها دگی بودنِ همان  هی در حاش  نیو ا

  گردند،  ستارگان، اختران حولِ ماه م   دینیب . شب مزند م   لیتمث  د،یگو را نم  روز و شبِ معمول  نیروز و شب ا

م نم   ر،ید  کند فرض  ماه  حولِ  م  گردند، واقعًا که  حولِ    یِها خواسته   نیا  ۀهم   عنی  م؛ی کن فرض   ار یشما 

  م یاگر باش  م،ی وصل هست که ما وقت رد،یگ سرچشمه م  تیر. شما اول خودتان اآلن فکرتان از آن محو چرخند م

  م ی کن م  یافکرِ سازنده   ی. فرض کن  می وصل هست  م،ی کن م   ییکامال فضاگشا  م،یکن م  ییفضاگشا  البته، وقت

  وصل تمام شد.    ریکه د دیآ نظر مبه  میده نجام ما وقت   م،یانجام بده  میرو و م

   ذهن من   م، یکامال قطع بشو  کهن یباز هم، نه ا  میحوِل آن برد  د یبا  میده م   امکار انج   می در ذهن هم هست  وقت

 کهن یموقت است، هم   نی: ادیگو طور که موالنا مدر ذهن بودن است و همان   عنیپس شب    م؛یباال، برو  دیایب

خودتان، در اطراف    اریدر اطراف    د یبه آن فضا، دوباره برقص  دیبرگرد  دیدر ذهن با  دیشما کارتان را انجام داد

.  م یکارافزا نباش  میخواه اگر م  م،یفکر و عمل کن جا  آن مرکز ما عدم باشد، از  دیدائماً با  رید  عبارتِبه   آن نور.

فرمول    نیا  کهن یا  یخراب شده، اگر شده، برا  تان که چرا زندگ   دیحدس بزن  دیتوان موالنا م  ییشما اآلن با راهنما

. اگر م یکن عمل م ذهنواکنش، ما از من  ای دیتقل لحاظهب رانید ریتأثاوقات ما تحت  شتری. بدینکرد تیرا رعا



ۀ   برنامه             Program # 889                                              ۸۸۹مشار

  32صفحه: 

 خودمان را به تِ یکنند، که ما مسئول نیما را خشم عهده نم خشم کاف  م، یریگ  یاست و یزی نفر چبه ما   دیب

که من   ر یخشم بزنم، د  نکِی من ع  فتد، یکار ببه   ذهنمن در من    واکنش  یِ از الوها   یچه؟     عنیبربخورد،  

  خودم را خراب کنم.    که هستم بنم که زندگ  نیموقع خشم  توانم من هزارتا کار م  ستم،ین وصل

کنند، بعد    رونیمن را ب  کنم سال است در آن کار م   که هشت  یکار  سم،یبزنم به رئ  حرف  یمن ممن است  

   ذهنموقع خشم، من   م یزنهزارجور لطمه به خودمان م   ن؟ یدارد ا  دهیبشوم، چه فا  مان یمتأسف بشوم، پش  میایب

. توجه  میزن م   یارابطه  ۀلطم  م،یزن م   جان  ۀ به خودمان، لطم  میزن م  مال  ۀ لطم  م،یزن لطمه م   کند، م   هی توج

مهم    ل یخها  این   مان، با دوستمان، با پدر مادرمان،روابط ما مهم هستند، روابط ما با همسرمان، با بچه  دی کن

هم بخورد؟ هم بخورد، چه به بخورد، به   ست،یمهم ن  دهد، نم   تی اصال اهم  ذهنهستند. رابطه مهم است، من

خراب    ات زندگ  رود، نم  شی کارت پ  ،یشو به تو، بخورد. بخورد؟ خوب لطمه بخورد نابود م  خورد لطمه م

  پس:     ؟ کن زندگ خواه چند سال مر م  شود، م

  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره 

    ایآن ض  شِ یها رقصان به پروز همچون ذره  هر 
  ماه خَد  ارِ یهر شب مثالِ اختران طواِف  

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

حواسمان    ۀهم می. امروز اول برنامه هم نشان داددیعمل کن تان و در زندگ  دیبفهم د، یفرمول است، فکر کن  نیا

  رند، یگ م  رادیا  ند،یگوناسزا م  رانیندارم د  یکار  کنم؟ چه عمل م  کنم؟ خودمان است. من چه فکر م  یِرو

بدش     ی  د،یآ خوشش م    ی  دهم، را عدم کردم کارم را دارم انجام م   من مرکزم  دهم، من واکنش نشان نم

  .    ستیمن مهم ن یبرا کند، م  نیتحس ی  کند، انتقاد م ی د،یآ م

    یباده ما را ندْهد نیز  ،یز ما گر خواهد یكار 
  خَرد؟  ایفروشد  رود، او ك  م  نیكا یاندر سر 

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ، » می ما هم هست  د،ی شما خدا هست  ر،ید  میما هم هست«:  م ییگو که ما م   ذهنعنوانِ من از ما به  : اگر زندگ دیگو م

  ه ی سا  ذهنکه من   ستی. ما حواسمان نخواهد ما م   ذهناز من    عنی  خواهد،  خوب، خداوند از ما کار م   لیخ

هم وجود    دیشده، اصال وجود ندارد، نبا  جادیاست که دراثرِ مقاومت ما ا  ذهن  رِیتصو   ی است، توهم است،  
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شمع روشن   ی شما    . رودم   نیازب  ریتصو  ن یاصال ا  میرا شناخت   تمانیکه ما فرد  مدت  یاز  داشته باشد، پس 

ها را پاک  رنگ   اندازد، م  هی سا  د،یآ آفتاب م   د،یرا پشتش را رنگ کن   شهیش  ی.  رود م   نیب  از  یتار  د،ی کن

عنوانِ  به    عنیما، ما    م ییگو موقع ماز مرکزمان. بعد آن   میکن ها را پاک م رنگ   میما دار  ست، ین  ه یسا  ر ید  دی کن

باده    نیا  خواست، از ما م   ی: اگر کاردیگو نه، م  م،یآن کار را بن  م،یکار را بن  نی ا  خواهد خداوند م  ذهنمن 

  .داد شراب را نم نیا داد، را به ما نم 

   وقت  عنی.  رود م  یزدیا  م   نیکه ا  یهر دو درست است. در سر  رود» م نیکا  ی: «اندر سرخوانند م  ها بعض

  ی فکرها   شود، ما م   یفکرها    عنی   شود وارد سِر ما م  ات یآب ح   ی   ،یشراب   ی   ،برکت   ی   د، یکن فضا را باز م

.  کند  ما م  ی فکرها   را قاط  یشاد   ، یخردورز   دن،یما فکر کردن، د  ق یاز طر  کند شروع م   کند،  ما را فعال م

 د یآ ور مکه از آن    . به آن برکترید  م ییبو  د یبا  یز یچ   ی   ر،یاست د  »م «اسمش    ست،ین   »م «فقط    نیا  عنی

.  فروشد را نم  یز یو چ  خرد را نم   یزیبرود او چ   »م «  نی که ا  ی . در سر»م «  مییگو اآلن م  م،ییبو  دیبا  یزیچ   ی

  . دیرا بخر  ی زیچ  ی  دیکه شما پول نده ستین نیمنظورش ا

را   دگیهمان   یرا بذارد.   یز یچ یاز مرکزش    داردرا برنم   یز یچ یذهن    است که در جهانِ   نیمنظورش ا

مرکزم! قبال خانۀ من کوچ    گذارم را م  نیمن ا  ر،یرا ب  نیرا به من بده بعد ا  نیآقا شما ا«  :دیگو م  فروشد؛ نم

آقا آشنا بودم با او    ای خانم   نیرا گذاشتم در مرکزم! قبال با ا  یتربودم مرکزم اآلن خانۀ بزرگ   اشتهبود آن را گذ

  ی بهتر  یآقا   ی  ایگذاشتم    جااین  را  یخانم بهتر   یرا من طالق دادم    نیبودم، آن همسرم بود اآلن ا  دهیهمان 

را    یز یعدم داشته باشد چ  » م«که    کس   یکه مرکز بشود.     و فروش  د یو فروش است، خر  دیخر  »را گذاشتم! 

اگر در مرکزمان جسم نباشد    نی. پس بنابرایو فروش مرکز   دیخر  کند، و فروش نم   د یبفروشد که. خر  خرد نم

  د ینبا ذهنعنوان من به  م،یکه ما کار نکن  ستین نیا اش . معن میانجام بده دیهم نبا یو کار  میندار ذهنما من 

کار را    نیا  دیگو . ممیکن کار م  ذهنصورت من و به   میکن  را رها نم  ذهناست که من   ن یا  ما. اشال  میکار کن 

  .ندیگو را م   نیها هم همشل  نی. اخواهد از ما نم زندگ

  ذهن)] (افسانه من  ٩[شل شماره 

  ی باده ما را ندْهد نیز  ،یز ما گر خواهد یکار 
  خَرد؟  ایفروشد   رود، او ک  م  نیکا یسر اندر

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  د ی کار را. من تأک ن یا میکن ما رها نم  م،یده . که ما انجام ممی کار انجام بده خواهد نم  ذهنعنوان من ما به  از

را رها بنم و    ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ذهنمن   نیاست که ا  نیکار من ا  ن یاول   دییکه شما بو  کنم م

با    و که من با مرکز عدم کار کنم    خواست کنم. و اگر نم   (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره مرکزم را عدم  

 ذهنمن  کار نکنم نم نی ا  آمد  »م «  نیرا به من بدهد. ا  »م «   فقط مختص انسان است. پس خداوند نم  خواهد  

  ن ی من ا  خواهد مرکزم را بهتر کنم. نم   یزها یچ شهیو فروش هم  دیخر  نیبخرم و با ا  ایرا من بفروشم   یزیکه چ 

  هم جالب است: تیب  نیکار را بنم. بله، ا

  ز عمِر مردِ کار   یهر روز قدرِ 
  از سالِ جهان پْنجه هزار  باشد
  )  ٢١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

لحظه کار با مرکز    ی  نیا  م یکن ما کار م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره با مرکز عدم    که وقت  عنی

ز عمرِ    ی«قدرِ هر روز   معادل آن است. کند، مقابله م   ذهنهزار سال کار من ندارد با پنجاه   ییعدم چون کارافزا

    یکار،     ی  م،ی. دوتا مفهوم دارنیا  عنی . اصال کار  کند است که با مرکز عدم کار م  کار انسان   مردِ کار» مردِ

فقط خرد  زد، یر به فکر و عمل ما م  و خرد زندگ م یکناست که ما فضا را در درون باز م  . کار موقع ییکارافزا

ها  آن  و  زدیر به فکر و عمل ما م   ر،ید  یزها ی چ   لیبرکات عشق، خ  سبب،یب  یشاد  ت،یامن  بله حس   ستین

انسان است، نه مرد و زن، نه. پس هر زن و   . مرد هم به معن می . ما آن موقع انسان کار هستکند را باردار م

از مرکز عدم عمل کند.   دیجهان، با  نیداشته باشند، اثر داشته باشد کارشان در ا  ییاگر بخواهند کارآ  یمرد

  است.  دهیهزار سال کار با مرکز همان عدم معادل پنجاه  لحظه کار با مرکز ی

  باشد حالل  تیو هست  من آن
  صفاتِ ذوالجالل  نیدرو ب که

  ) ٣۵٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

داشت  هفتۀ با  میقبل  ما  باز کن  دیگفت که،  را  چا  میفضا  مثل  عملمان  و  فکر  ا  ییو  در  بشد    ی فضا   نیدم 

جسم ما، فکر ما و اثر    نیا  م، یدار  وجود ما؛ ما وجود جسم  نیا  د،یگو هم م   اآلناست؟    ادتانیشده،  گشوده

بدن ما    نیا  م، یدرضمن جان هم دار  د، یباها  این   ما و   می دار  جانیهستند، ه  جاناتی جسم ما که ه  یفکرها رو 

چهار   نیم و ایرا ما دار   چهار بعد نیما است جان حضور ما است؛ ا جان هم انعکاس جان اصل نیجان دارد، ا

  بشود از صفات خداوند.   راب یو س میهست اگر ما فضا را باز کن  ی خوب هست، ن  عنیبعد ما حالل هست، 
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  باشد حالل  تیو هست  من آن
  صفاتِ ذوالجالل  نیدرو ب که

  ) ٣۵٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

دم بِشد. جسم ما در آن باشد و از صفات    ماًیچهار بعد ما هم در آن دا  نیما، ا  م یفضا را باز کن  د یبا  شهیهم   پس

باشد، نه خشم و   یبشود، نرمش باشد، خوب  ییبایما از جنس عشق بشود، ز  جاناتی برخوردار بشود. مثال ه  آن

  د یی مخرب است. شما بفرما  اشهمه   ذهنمن   جاناتیه  طور کلخشونت. به  گفت،که امروز م   دیترس. توجه کن 

  ب یتخر یفکرها ،ییجوحس انتقام  ،یورز نه ی اضطراب و حرص، رنجش، کدورت، ک   ، خشم، ترس، نگران  ایکه آ

ها  این   هستند.  ندیگو همه م   ستند؟یجسممان؟ ن  یبرا   حت  ستند،یبه نظر شما کارافزا و مخرب ن ها  این  ران،ید

  .  دینیب صفات را نم نیاز ا کدامچ یشده هگشوده  ی هستند. شما در فضا دبا صفات خداون ریمغا

  بنهاد بخت تخت یکه در و آن دل خُُنک
   ما نهاد، کام م  یکه در و یآن سر خنک

  ) ٢٨٣۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

اگر شما هر   عن یگذاشته است.    تخت   یجا  آن   که خداوند در  خوشا به حال دل  د،یگو . م میرا داشت   تیب  نیا

  ن یا دیکن . اگر فضا را باز م زندگ عنیجا. بخت خداوند تختش را گذاشته نشسته آن دیکن لحظه فضا را باز م 

سبب کامش    و خرد زندگ  زدیر در آن م  ندگکه واقعاً خرد ز  یسراغتان. خوشا به حال آن سر  دیآبخت م

که به   مییگو م   ،یاز    میریگ ها ما اشتباه انتقام م موقع  ض بع  دی. شما نگاه کن ذهنمن   یها زهینه انگ  شود م

!  می دیرس  مانیخوب شد به آرزو  مییگو را، م   رانید  زندگ  میکنم  بیواقعاً کام است؟! تخر  نیا  م؛یدیکاممان رس 

»م « دگزن ، ی باشد، ن نیر یش دیکام را به شما بدهد. کام با دیصفاِت ذوالجالل با  طورن یباشد. و هم :  

  جمالست، داد و ستد حاللست  نیکه ا هرجا
  جا که ذوالجاللست من دم زدن نَتانم وان

  ) ١۶٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  عن یحرام است.    ذهنمن   یو فروش در واد   دیخر  میو فروش بود. گفت  دینتوانم. که امروز صحبت خر  عن ی  نَتانم

جا کرد.  را جابهها  آن   یرا، شل فکر  رونیب  یزها یکرد چ  یابیارز  ذهنداشت، براساس من   ذهنمن   شود نم

عشق    میما دار  کهنیا  یاست. برا  حاللشده هست، جمال خداوند هست، داد و ستد  گشوده   یهرجا که فضا 

  ن ی ارتعاش کند، مثل مثال هم  هم به زندگ  رید  ی  د یارتعاش کن   به زندگ  دیتوان . شما هم ممیکن مبادله م



ۀ   برنامه             Program # 889                                              ۸۸۹مشار

  36صفحه: 

بنند.     اصطالح داد و ستد عشقبه عشق ارتعاش کنند به   توانند و شوهر، م  زن   ، نی و معشوق زم  دوتا عاشق 

که خداوند  جا  آن   و عشق و مهر حالل است.  جمالست داد و ستد زندگ   نیحالل است. هرجا که ا  نیا  دیگو م

به  دیایذوالجالل ب دیلحظه با نیکه، ا دیگو دم بزند. و اآلن موالنا م دیبان ذهنمن ریاست، ذوالجالل است، د

  . بله.  دم نزن ذهنعنوان من . و تو به ییمرکز شما، عمال، با فضاگشا 

  که:   دیگو سورۀ بقره. م ١۶ ۀیهم مهم است، آ هیآ نیا

  بِالْهدَى فَما رِبحت تجارتُهم وما كاُنوا مهتَدِين»  الَّذِين اشْتَرۇا الضَلَةَ  «اولَئكَ

  .»  امدندی درن افتگانی تیپس تجارتشان سود نکرد و در شمار هدا دند،یخر  تیرا به هدا گمراه  نان ی«ا

  ) ١۶ ۀی)، آ٢سورۀ بقره ( م،ی(قرآن کر

درست کردند،    ذهنکه به ذهن رفتند من   ییهاانسان  عن ی  نانی. اکند م  را دارد معن   تیب  نیاست، هم  واضح

تجارت، تجارت    نی. پس امیاکار را کرده   نی. و همۀ ما ادندیرا خر  ها دگیهمان  عدم را دادند و گمراه  تیهدا

  م ینیب م  میخودمان توجه کن  . و اگر به داستان زندگ اندامده ی درن  گانافته یت یدر شمار هداها  این   نبود و  یسودآور 

در   ،یی فضاگشا  ، عدم  گونهچیو ه  میرا از دست داد  تی هدا  م،یرا گرفت   که گمراه  میبود  که ما همان شخص

. م یآور را م  تیو هدا  میگذار را کنار م  گمراه   واشیواشی  م، یکن تازه ما فضا باز م ما نبوده است. تازه    زندگ

  کامال واضح است. هاه یآ نیا  معن هاشل  نیتوجه به ا با

  کند  کند؟ مست آن کند که م   ک  یکار  سرمست
  کند، هر دو جهان را تا صمد  ط  ییخدا یباده

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

.  می هست  از ینی هست که ما هم مثل خداوند ب  نیخداوند هست و منظور از صمد اهای  نام   از    ی  از،ینی : بصمد

(افسانه    ٩[شل شماره   ها دگیکه همان  ی ازمند ی ن  نیبه ا  اجی که: من احت  دیی گو م  د ییآ شما پس به خودتان م

که    میکن ما فکر م  م،ی نیبمها  آن   دیمرکز ما و با د  ندیآ م  ها دگیهمان  اند ندارم. وقتکرده  جادیا  ذهن)]من 

    .ستین م، یجهان هست   ازمندی واقعاً ن

، از جنس (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   شده هستگشوده   ی اصل ما که مرکز عدم است و فضا  نیا

 دیآ ور م که از آن   ییبادۀ خدا  نیا  دیکن که: شما فضا را باز م  دیگو خداوند است، از جنس صمد است و منتها م

دو جهان تصور    ذهن. من دهد نشان م  )]ذهن(افسانه من   ٩[شل شماره  ذهنرا که من   آن دو جهان   کند م  ط



ۀ   برنامه             Program # 889                                              ۸۸۹مشار

  37صفحه: 

 شود  فضا باز م    وقت    وجود ندارد   شتر یجهان ب   یدر اصل     ول  ی جهان معنو   یاست،    یماد   جهان    ی  کند م

به ذات خودتان و از اتکا به جهان آزاد    دیشو و شما کامال قائم م  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره 

  . کند م  زندگ کند، اش خدا مهمه  کند، نم  ی: سرمست خودش کار  دیگو م دیشو و سرمست م دیشو م

:  دیگو است. م  ییکارافزا  می که گفت   کند، م   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ذهنمن  م یستیسرمست ن  اما وقت

.  دیآ ور مدارد که از آن   جامع  ی معنا  » . «مکند م »که «م  کند را م  یمست آن کار .  کند نم   ی سرمست کار

 ، آن خرد، آن م  د،یآ ور مکه از آن  یزیچآن     (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   دیکن فضا را باز م   وقت

ور  که از آن یکه: شراب دیگو و ابتدا م  ذهنمن عنوان ما به ۀی نه سا کند، آن عشق آن است که کار م ، مست آن

که دو جهان    کند رها م   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ذهنمن   نیو ما را از «دو»ب   کند م  داریما را ب  دیآ م

تا خداوند پس    عن یتا صمد    ست، ا  ذهنتصورات من   نی به آن جهان ا  روم جهان هستم م  نیهست. من اآلن در ا

  . مینسبت به جهان بشو ازینی که اصال ب مییای در ب حالت به  ای میبه خدا زنده بشو کهن یتا ا عن یصمد 

که   میشو متوجه م (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره  م یکن که ما فضا را باز م واشیواش یکه:   دینیب م

.  می ندار  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ها دگی همان  ن یبه ا  یاز ی بودن ما نبودن و خوشبختبودن و زنده   یبرا

  د یدو جهان را نگه دار  ا ی  ذهنمن   دی. شما نباستین  مفهوم ذهن    ی  ی ازینیب  نیماست. ا  یاز ینی حالت ب  نیا

  ی طور ن یهم   ستم،ین  ازمندی که من ن  د،یبشو  ازینیکه ب  دیو خودتان را مجبور کن  دی د دو جهان را نگه دارید  ای

از دو جهان    برد اول شما را م  » «م   نیا  د، یای ب  » آن «م  د،یفضا را باز کن  دی. باکندکار نم   نینه! ا  د، ییبو  ذهن

  شاد   یبرا  ،خوشبخت   یکه برا  مینیب م  م،یکنم  شرفتی و پ  میرو که ما جلو م  جیتدر. به کند م  ازینیو ب  رونیب

برحسب   ای   میجهان استفاده بن  نیاز ا  ا ی.  می جهان باش  نیبه ا   ندارد متک  کردن ما لزوم   پر  زندگ  یبودن برا

  . مینی جهان بب نیا

  بذرد  یجهان، چون شب بخسپ نیا یباده مست
  در َلحد  دیسغراقِ اَحد با تو درآ مست

  ) ۵٢٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

مثال از    ،یریگ م   ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره   دگ یهمان   یکه شما از    یاکه: مست   دیگو دارد م  خُوب

   مت یقگران   یکاال  ی  ده،ی شما خر  یبرا  مت یقگران  ییطال   مثال ی دند،یخر با ارزش  زیچ   ی   ای  یریگ پولت م

 کهن یکه: به محض ا  دیگو م  شده.  ادی ز  میها دگ یشده و  همان   ادی و ز  دمیرا خر  نیکه ا   دیو خوش هست  دیدیخر

   که در ما هست، وقت  ز یچهمه    و مست  شود، م  لیفکر آن برود، زا  کهن یبه محض ا  ،ی بشو  دار یاز خواب آن ب
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فکرش عوض بشود    کهن یهم   عنیبذرد»    یجهان، چون شب بخسپ  نیا  یباده   «مست   .زدیر همه م  میریم م

   .رود م  نیاز ب اش مست رید

م  بررا ب  نیقدر خوب است افکر آن هستم، چه و اآلن خوشحالم، به   میدیخر  مت یقنگرا  زیچ   ی فرض کن که    اآلن

 د یآ خبر م  دفعه ی   م،یشو ش م وخ   میو دار  دیآ قدر خوششان مکنند و چه   د ییبه مردم نشان بدهم و مردم تأ

  یکه مثال   کس  م  ض پارک بوده، فکر عو   رونی در ب  نتیزده به ماش  ،مست   شود   آن م که خوشحال    تو  .پرد

تا    جهان  نیا  یزها یچ   پس مست  .کردن و...شدن و اعتراض شدن و نگرانبه ناراحت   کن که، شروع م   یبود

 ل یزا  هست، وقت  اش تا دو سه ساعت مست  میخور ما م  وقت  یفکرش هست، با ما هست. مثل شراب انگور

   عن یسغراقِ اَحد» احد    اما «مست  گذرد فکرش بذرد م   کهن یجهان»، هم   نیا  یباده   «مست  شد اثرش، رفت.

   وقت    عنی ،  »در َلحد  دیبا تو درآ«.  ماند با ما م  االبدتا ال   ییشراب خدا  . مست جام م   عنیخداوند، سغراق  

موقع    دیدان و م   شود م   بدن متالش   نیا   عنی  یر یمجاودانه با تو هست. م   طوربا تو هست به  یر یم هم که م

  ی ها ز یچ   ی ها مست  نی. بنابراماند نم    ذهناز من   ی زیبدن ما، چ   ن یهم ا  شود، م  متالش   ذهنمردن، هم من 

  . رود م ن یهم متأسفانه از ب دهیهمان 

  م، یبش  رهیشها  آن   از  میاگر بخواه  دهند م   به ما مست  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   هان یچنقطه   نیا  تمام

م  عنی.  میریب   و  میرا تجسم کنها  آنذهنقدر خوب است و منرا دارم و چه   نیمن ا  میی ب   م  رهیاز آن ش  کشد  

از من هستند،   چترقدر کو ندارند چه  رانید  مینیب م  م،یکن م   سهیمقا  مخصوصاً وقت   شود ذره خوش م   ی

  ن یا  اند جمع کنند.واقعاً عقل نداشتند نتوانسته ها  آن   را جمع کردم،ها  این   ترمپس من عاقل  ترمی قدر قو من چه 

   ها، به ما خوشحرف   نیقدر عاقل هستم و زرنگ هستم و از امن چه   کهنیها، تجسم اآن   عقلیتجسم ب  نیهم

  .زندیر هم موقع مردن همه م شود م  لیزا رود که فکرش را م  هم موقع ها این  . ولدهد م

را باز م  اما وقت  به او تبد  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   میکن ما فضا   ن یا  م،یشوم  لیو تماماً 

هرچه زودتر که ما وارد    خواهد م  زندگ   است.  مورد نظر زندگ  همنیدائماً با ماست. بله، پس ا  سببیب  یشاد

استفاده کند،   خواهد م یشاد نی. اصال از امیکن دایاو، دست پ یبه شاد سبب،یب ی به شاد  میشو جهان م نیا

  ز ی ما هزاران تا چ  قیاو هست، بله از طر تیو ابد  نهایتبی  شدن بهتنها زنده جهان نه   نیمقصود از آمدن ما به ا

 اش  ی  .میکن اول ما از آن استفاده م   فرستد را م  ز یتا چآن هزاران    جهان بفرستد که وقت  نیبه ا  خواهد م

کم    شوند، م   ادیشما ز  یها دگی پول شما و همان  کهنینظر از اصرف   عنی  سببیب  ی است. شاد  سببی ب  یشاد

.  دیکن م  ی قدرتمند  حسِو    دیکن م  تیهدا  حسِ  د،یعقل دار  د،یکن م  ت یامن  حسِ  د،ی شما شاد هست  شوند م
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  ها آدم   از  بعض  .دیببر  شیو کارها را پ  دیکن  عمل  دیتوان م   دینیب عمل، شما م  ییتوانا  عنی  یقدرتمند   حسِ

  . خورند هم نم  یی غذا  کنند،  شانزده هفده ساعت کار م   ی روز   هستند ول  فی ندارند، نح    بزرگ  اد یز   ٔه ث ج  دینیب م

را دارد  ها  این   یدارند    تیهدا   حسدارند،    تیامن  حسهست،  ها  آن   با  قدرت زندگ   نیقدرت دارند، همها  این

  رند یگ نم  جهان  نیا  یها زیاز چ   زهیانگ ها  این   بشود، کم بشود.  ادیز  ستین  زمال   جهان   نیا  یزها یچ  کند، م  تیهدا

  :  دیگو م  حاال موالناست. نیاش هم هم انسان هستند نمونه ها این  عقل کل است، عقلشان  و عقل هم دارند.

  ان یهمسا  یزان رحمت، ا ان، یرا یشراب آمد
  و مشفق بر ولَد  نیر یش انیچون دا انیساق وان

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ا  دینیب م  پس (حقیقت    ١٠[شل شماره   ییبا فضاگشا  دیآ خداوند م  د،یآ م  شراب که از طرف زندگ  نیکه 

 دهند  به ما م  هم که عارفان زنده به زندگ   یاست. و شراب  است، مفت است، مجان   انیرا  وجودی انسان)]

  ه که ب   انسان  شود،  پخش م  عنیشراب است.    نیا  تی خاص  ن ی. اخواهند نم  یزیچ   دهند،  م  هم مجانها  آن

و    شود کننده پخش مزندهارتعاش    نی. اشود پخش م  یشاد  نیو ا  کند ارتعاش م  زنده شده به زندگ  زندگ

  است.   به مرکزتان، مجان دیآ م ی شاد د،یکن فضا را باز م  شما است.  است، مال خداوند هم مجان مجان

 (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   ییاآلن با فضاگشا  نیها همانسان   ی: ادی گو ها مپس دارد به انسان 

که خداوند.    ای مثل او و    ییهاانسان   ای   دیایچه از موالنا ب  دیآ م  یزدیاز رحمت ا  نیو ا  دیر یآمده ب  شراب مجان 

   ی اتاق است. جسم شما هم   ی نیها، ااتاق  نیدر تمام ا عن ی میهست  هیهمسا. می هست  هیما همسا  طورن یو هم 

ها.  اتاق   یتاده تو ها مختلف هست، روزن دارد و آفتاب افاتاق  کهن یمثل ا  درست  است.  یاریهش  یاتاق است،  

آفتاب    ی از    فرق دارد ول  ریبا اتاق د  اشیی اتاق روشن است و روشنا  نیاند و ظاهرًا داخل اها روشن اتاق

هم    ۀ یها همساانسان   همۀ .  میهست  هیو همسا  میاخداوند زنده   ای   آفتاب زندگ   یما هم از    شود، دارد روشن م 

  هستند. 

: مثل  شود م   ان»یچون دا  انی و «وان ساق  انیهمسا  ی ا  ،ی زدیرحمت ا  عنیزان رحمت»    ان،یرا  یشراب  «آمد

  د یخوان را م  غامتانیپ  د، یده م  غامیشما هم که پ   مثل موالنا حت  ان یساق   ان؟ ی کدام ساق  ان،ی ساق  ن یمادر هستند ا

. شما هم  کنند را برطرف م   یبیع   ی   ای به آن،    شوندو مردم زنده م   کنند و استفاده م   رندیگ مرا    غامتانیو پ

را   تانیهاغامیشما پ  ایباشم    جااین   است که چه بنده  زندگ  انِی برنامه جزو ساق  نیکل ا  . دیهست  ان یجزو آن ساق 

  پس   نسبت به بچه.  دیو مثل مادر هست  دیکن را پخش م  » م« و مجاناً    د یهست  زندگ  انِی . شما ساقدیخوان م
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دارد مهربان است.    ذهنمن   کهنیولو ا  اشه ی نسبت به همسا  شود زنده م   که به زندگ  که هرکس   دیده نشان م

  درست است؟ ، جااین  مادر است نی هم هیمادر به بچه را دارد. منظورش از دا  همان مهربان

ا  ول  ذهنمن   ن ینگاه   شماره من   ٩[شل  بب  ذهن)](افسانه  جدا  دین یرا  براساسِ  همان  ییکه  و     دگیو  است 

   یاگر بداند    د،ینگو   پنهان کند به کس  داند هم  م  یز یاگر چ  خواهد  است. م  یاب ی کم  عن یاست    تیمحدود

(حقیقت    ١٠[شل شماره   م یکن که ما فضا را ما باز م  جیتدر. و بهدیگو نم  شود موفق م  به کس  دیبو  یز یچ

انسان)] زندگوجودی  جنس  از  و   ،   م م   میشو م  م ینیب  ما  ما  شراب  میدار  لیکه  اخت  انیرا  یکه    ار ی در 

و نگاه ما   میها را دارمهرِ آن  م،یها را دارما هستند و احترام آن  ۀی ها همساو تمام انسان  می بذار مانی هاه یهمسا

،  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   د ید  نیا  م ینی بب   اش است.ها با مهر است مثل نگاه مادر به بچهبه آن 

  ؟ به ما کم کند تواند م

  سرمست رو   ،یسرمست شو، هر جا رو  نیدل از ا یا
  دهد  ر یرا مست كن، تا او تو را د رانیتو د 

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ما را عوض کند. به دلِ انسان  ممن است سب زندگ  تیب  نیو موالنا با ا  .است  مهم   تِیب  ل یخ  تیب  نیا

سرمست شو.    ییدِل من، از خداوند با فضاگشا  یکه ا  د یی شما هم به مرکز خودتان، به دِل خودتان بو  دیگو م

خداوند به    ،مجاناً بده   ، اگر بده  ه،هم بد  رانیرا به د  سرمست  نیرا حفظ کن، ا   سرمست  نیا  یرو  هرجا م

  د، یبه خرج بده  تیمحدود  د، یخساست بن   دیجام داد، شما خواست   یوگرنه اگر    دهد م  رید  جام  یتو  

  . جامت را گرفت   نیجام توست، آخر  نیآخر نیا ، بخل بن ، حسادت بن ، به خرج بده یابیکم 

است، من االن   دهی، همانذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ی طورن یدلِ من ا  کهنیدلِ من، ولو ا  یا   نیبنابرا  پس

  د ی گو م  دم یکه من از موالنا شن  م ییکه بو  م یدار  دن یفهم  ییتوانا  قدرن یهم ا  جسم  یِ اریما با هش  شنوم، دارم م 

و هر    .،  مرکز را عدم کن، از خداوند سرمست شو(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره که، فضا را باز کن  

ت عدم  مرکز   ، خودت باشد که وصل باش   یِ تمام تمرکزت رو    عنیخودت باش،     مواظبِ سرمست   ی رو م جا  

را در    ارتعاش کن و همان زندگ  به زندگ دیشد ، خودت سرمست هست  و وقت  را حفظ کن ات  باشد، سرمست

از    شتریو او ب  وادار بن  ذهن  من را مست کن، مبادا به واکنشِ   رانی. تو داوریبه ارتعاش در ب  رانیدرون د

  می خداوند تصم  کهنیا  یبرا  ،لطمه بزن  رانیو به خودت و د  یدر شَر قدم بردار  مبادا   بشود.  ذهنجنس من 
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ا  ردیگ م د  نیدر  تو  اگر  م   رانیلحظه،  د  ، کن را مست   ریجام  م تو  به  نم  دهد، را    ر ید  ، کن اگر مست 

  مهم است:   لیخ  تیب نیا ت،یب نیا طورن یوهم نیست؟،  ریاست د واضح. دهد نم

    نینش ششی پ نهیچون آ ،یشاهد نیجا كه ب  هر 
  دركش در نَمد  نهییآ ،ناخوش نیهر جا كه ب 

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

(حقیقت وجودی    ١٠[شل شماره   است که مرکزش عدم است   و مراد از شاهد، کس  بارو،یز  عنیشاهد    پس،

  ی ار یصورت هش به   عنینگاه کند    تواند درون را باز کرده، و به صورت شاهد و ناظر ذهنش را م  ی، فضاانسان)]

  . قائم به ذات شده.  کند ناظر و شاهد ذهنش را نگاه م یار ی صورت هشقائم شده، دارد به یار یبه هش

ول  دائماً به زندگ   عنیدل، اول گفت سرمست شو، همه را سرمست کن،    ی: ادیگو م    کسان   ارتعاش کن، 

  م؟ یها را سرمست کن آن  میسرمست بشوند ما مجبور خواهند اگر نم ایسرمست بشوند. آ خواهند هستند که نم 

است و دارد ذهنش    دگو ناظر زن  دزنده شده و شاه  هست که به زندگ  انسان  یکه    ید ی: نه، هر جا ددیگو م

اثر را در    نیشتر یکه ب  د ینیب م  .نیاو بنش   ش یپ  نهیشده، تو هم مثل آ  نهیآ  ند، یب خودش را هم م  ند، یب را هم م

. دو تا انسان زنده  مینیکه انسان است بنش  یر ید  نۀیجلو آ   ندگز  نۀیکه مثل آ  میدار  جهان ما موقع   ن یا  رییتغ

به حضور     یهابا انسان   میشو همراه م   که در حال  ما به زندگ  ارتعاش  ارتعاش کنند.    دگشده به حضور به زن

ولو    میحرف بزن  مین یفقط بنش  مییای که ما ب  ستین  یطورن یا  جهان دارد.  نیا  رییاثر را در تغ  نیشتریب  ر،یزندۀ د

   تا به زندگ  میمجاب کن   میتوان مردم را م  م،ی مجادله کن  م یو بحث کن  می حرف بزن  شتری هر چقدر ب  م،یدار  ذهنمن 

  ت یامن است، ارتعاش به حسِ   یاست، ارتعاش به شاد   ارتعاش به زندگ   بلهاصال؛    ست ین  یطور نیزنده بشوند. ا

  از خواب.  کند م  داریجهان را ب  نیاست که ا  است، ارتعاش به عقل و خرد زندگ

  ١٠[شل شماره که    یدیهر جا مثل خودت  د  ن»،ینش  شش یپ  نه یچون آ ،ی شاهد   ن ی : «هر جا كه بدیگو م  پس

و ارتعاش   نینش   ششیپ  نه یاست، مثل آ  جهان است و زندگ  ن ی، شاهد است، ناظر  ا(حقیقت وجودی انسان)]

بحث و   پردازد، م  زه یست کند،  که ناخوش است دردزاست، مقاومت م  ید ید ذهنمن   ی هر جا  ، کن به زندگ

 نه یآ  م یرا در نمد بش، قد  اتنه یجانت را پنهان کن، آ  صورتن یرا دارد، در ا  ذهنتمام صفات من  کند،  جدل م

با فکر آن را بپوشان، تو هم شروع کن به صحبت     عنیاصطالح تا سالم بماند، به   ،ی در قابِ نمد  گذاشتند را م 

   سب زندگ   میدار  ذهنمن  د یما که شا  یبرا   قبل  تی ب  و   تیب  ن یا  نیبنابرا  پس  کن برو.   خداحافظ  ای کردن  

. من به  میعوض کن  میتوانم  ای م،یهمه را عوض کن دیبا ذهنعنوانِ من که ما به  میی گو ما نم دهد، را م یرید
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خودمان   میتوان م  میهست ما اگر هم تنها    م،یتوان به حضور زنده کنم! ما نم   دیحضور زنده شدم و همه را هم با

ا  میداررا شادمان و زنده به حضور نگه  ب   ارتعاش به زندگ  نیو  اثر  انسان   یرو   تواند م  میکن که م   انی با  ها 

به زور عوض کردن    ا ی  ران،یترساندنِ د  ا یرا عوض کنم،    رانیدتوانم  م م هست  من، که من بلد  یِادعا   بذارد.

اثر   کدامچ یه  هان یا  شما را،   م یکش م  ،شما را  م یزن وگرنه م  دیباورها را قبول داشته باش   نیا  دیکه شما با  رانید

   .ندارند

  اوند خد  دیبااین را  ،  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   حالت   نیا   عنیدارند    ذهنها که منکه انسان   دیتوجه کن

کردن، ضرر زدن،    ما با زدن، زور گفتن، ترساندن، فشار آوردن، محروم کردن، دشمن  م،یتوان عوض کند، ما نم

  ن ی که ا  دی و توجه کن  میکنما اشتباه م   .میشو ها بترسند عوض بشوند، از جنس خدا بشوند، موفق نمکه آن 

دارد، شما    عیوس   اریدامنۀ بس  ییاست، و کاراَفزا  ییکاراَفزا  ذهنمن   یهابا روش   رانید  رییتغ   عنیرفتارها  

   خانواده ما که باهم زندگ  اهال  یکه، ا   دیمطرح کن  د،ی ن یبب  و در خانواده   دین یرا در خودتان اول بب  ییکاراَفزا  دیبا

در سه ماه انجام    میانجام بده  میتوان ساعت م  یرا که در    یکار   م،ی نکن  ییکاراَفزا  م یکن  یهمار  میی ایب  میکن م

قانون جبران،   تیاصطالح عدم رعابه   هوده،یب  یو تقاضاها  هودهیب  یها و رنجش   مینکن  هودهیب  یما کارها   .مینده

به    م یکن . شروع ممیکن م  جاد یما مسئله ا  یجور که چه   م ینی و بب  می خوب بفهم  میکن   بررس   میی ایرا ما ب  هانیا

  شود،  م  دهییزا  رید  ی تاپنج  ماند،  آن مسئله م   شود، مسئله، مسئله نه تنها حل نم  ی ها و با حل  حل آن 

  همه مسئله هست در خانوادۀ ما؟   نیکه ا میکن چار م 

هم    هان یکه ا  میرا، بفهم   می مسائل قد  اًیبشود، ثان  ییبشود، کاراَفزا  جادیمسئله ا  می و اول نگذار  میبفهم  مییایب

بشوند، خودبخود حل بشوند، مخصوصًا قانون جبران را که ما    ییهم شناسا  هانیبشود، ا  جادیضرورت نداشته ا

  م ی بده  حیدر خانواده توض   ایاصطالح در خودمان  را به   هان یا  است، جی ب  هان یکه ا  میدار   و توقعات  میکن نم   ت یرعا

  ی هارنجش  نیبنابرا  پسداشته باشند،    ریاز همد  توانند م   بدانند که چه انتظارات   دیخانواده با  یکه اعضا

به  لیها تبدآن رنجش  م،یحل کن  مینه تنها نتوان  م،یها را حل کنآن  می کن که بعدًا ما سع  دیای ن وجودبه جهتیب

  هم بشوند.  نهیک

  *** پایان بخش دوم *** 
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  ی د ید  ذهنو اگر من   نیاو بنش  شیپ  نه یمثل آ  ،یدید  ی قبل است که گفت اگر شاهد  ت یمربوط به ب  تیب  نیا

  را پنهان کن، جانت را پنهان کن، نشان نده.  اتنه یآ

   زشت نیبغل زن چو بب رِیز نهیآ
  موال  یرا ا نه یآ بدنام کن ورنه

  ) ١۶٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

تو آن شخص   نۀی در آ کهنی با توجه به ا صورتن یو در ا  ،نی بب ذهنجانت را، حضورت را پنهان کن اگر من  پس

  را پنهان کن.  اتنهی بزرگوار، آ یانسان، ا  یا بله،خواهد شد.   نیحتماً خشم  ند،یب خودش را م   زشت

  شان افه ی مردم ق را نشان بده  نه یکه اگر آ  دهد خواند و نشان م  میخواه  یاز مثنو   یاقصه    یغزل    نیاز ا  پس

ق  بب  شان ذهنمن   افۀ یرا که  آن  در  آمد. کماا  نند ی است  نخواهد  بعض   کهن یخوششان  کمال موقع   شما  با  ها 

ما به   کهنیا.  شود آن شخص دشمن شما م   وارد است، ول  رادیا  د،ییگو م  ینفر را به    ی  رادیا  تینخوش 

و شما هم کم    میگرفت  شی است که اآلن ما در پ  یکار   نیها همراه   نیاز بهتر  ی   دیشا  میارتعاش کن   زندگ

که ما تاب    دهد نشان م  ی و طور   دهد ما را به ما نشان م  یرادها یا  جیتدر. خواندن موالناست که به دیکن م

پذ دار  رادها یا  ن یا  رشیتحمل  اگر  میرا  جلو  نهی آ  کس   ی .  ب  ی را  بب   ردیما  دار  م ینی ما  درد    م،یپانصدجور 

از خودمان وحشت کن  م، یدار   دگیپانصدجور همان  نم  م ی و  واقعاً  را نم میتحمل کن  میتوان ما    میتوان . خودمان 

  به انکار و فرار.  میافت م  جهیدر نت م،یتحمل کن

  پر از باغ و چمن  میعشّاق بهار نزد
  همه  میهر منکِر افسرده خزان شِیپ

  ) ٢٠ عی شمس، ترج  وانید ،ی (مولو

  نه یکه گفت مثل آ  نی. هممی عاشقان ما بهار هست  شیپ  ا ی عاشقان    نیب  عنیاست    ٢٠شماره    عیاز ترج  تیب  نیا

 با ی. زشود جهان آبادان م نی. اکنند ارتعاش م  به زندگ نهی . دوتا حضور مقابل هم مثل آنهیدر مقابل آ م یهست

ب  شود م  دهید ا  ن یشتریو  به  را   حت   بی ترت  نیکم ا  ما  بزرگترمیکنم    ذهنمن   ی هانسان به  به    نی.   کم

روشن کردن شمع حضور ماست. سرمست    عنیاست و    یتشعشع ارتعاش حضور است، شاد  ذهنمن   یها انسان

ما    ند هست  نی غم  رانیآقا د  بم یگو است. م   خودخواه ذهنعمل و رفتار در نزد من   ن یشدن خودمان است. ا

مثل    دی. ما هم بامیشو  یها شر در غم آن   د یدرست است؟ ما با  آخر  نیمرتعش به عشق؟ ا  و   می سرِحال باش

شوند تا    ضی مر  دیاست، دکترها هم با  ضی پر از مر  مارستانیب  میی گو م  کهنی. درست مثل امیها افسرده بشوآن
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  د، یشادمان باش  د،یسالم باش  د یعنوان عارف با! شما به نهثابت کنند.    هاض ی را، مهرشان را به مر  شانی وفادار 

  . دیها اثر سازنده بذارآن  یتا رو  دیارتعاش کن  به زندگ

  پر از باغ و چمن  میعشّاق بهار نزد
  همه  میهر منکِر افسرده خزان شٍیپ

  ) ٢٠ عی شمس، ترج  وانید ،ی (مولو

ما هم مثل    صورتنیدر ا  جا،  ی   مین یکه با او بنش   میبا او و مجبور  م یو برخورد کرد  م یدیمنکر افسرده را د  اگر

  شنهاد یاست که موالنا پ  یکار   نی. امیکن را پنهان م   مان جان اصل م،یگذار م   شیرا به معرض نما مان او خزان

  .کند م

  گرِد شهِر خوش، با شاهدان در کشمش  گردم
  تو الاُقْسم نهان، تا حبذا هذا البلَد خوانم

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  م یتوان «شهِر خوش» هردوجور م   م یگردِ شهر، خَوش» خواند  گرد «م   :میبخوان   میتوان هم م  ی طورن یرا ا  تیب  نیا

«الاُقْسم نهان، تا حبذا هذا   نیاتو الاُقْسم نهان، تا حبذا هذا البلَد»    خوان  . «با شاهدان در کشمش، ممیبخوان

  :دیگو . م ی ۀیۀ بلد هست آ مربوط به سور دیدان که م طورن یالبلَد» هم

  اُْقسم بِهذَا الْبلَدِ.»  «ال

  شهر»  نیبه ا «قسم

  ) ١ ۀی)، آ٩٠سورۀ بلد ( م،ی(قرآن کر

ا  طورن یموالنا هم  و در  توض  نی که  ا  دهد م   ح یغزل  به  از قسم  که    یاست، شهر   ییتایشهر، شهر    ن یمنظور 

  ی فضا   نینه مان. و شهر خوش هم   خورد،. قسم به آن مشود در درون ما باز م  شدهگشوده   یصورت فضا به

 گرد «م   شهرِ خوش است.  ن یا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره .  شود است که در درون ما باز م  ییتای

برد در  شده با مرکز عدم  گشوده  یاطراف فضا  عن یخُوش، «با شاهدان در کشمش»    عنیگرِد شهِر خَوش»  

حضوران مراوده کن، درواقع تبادل عشق کن.    به  آسمان را باز کن و با شاهدان و حاضران و زنده   نیدرونت، ا

ا  دینیب که م  طورن یهمتبادل فکر کن.   مرتب    کنند خودشان کار م  یکه رو   برنامۀ گنج حضور، کسان  نیدر 

اسمشان    م،یکن عشق پخش م  یها غام یصورت پبه   سندینو م  ای   ندیگو م  ونیزیرا در تلو  شانیهاغام یپ  ندیآ م
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. دیکن تبادل عقل م  د، یکن مکه مثل خودتان هستند تبادل عشق     با شاهدان، با کسان  دیهست. در واقع شما دار

  .  دی کن  معن میریب یطوراگر آن دیگرد م  یبا شاد ا یصورت خوش اصطالح بهبه  ییتایپس گرد شهر 

است که در درون ما باز شده است. با   ییاست. فضا ییتایگردِ شهر، خوش» منظور از شهر، شهر  گرد «م  پس

شهر را تو در نهان بخوان.    نیقسم به ا  مییگو م   کهنیا  عنیتو الاُقْسم نهان»    خوان شاهدان در تبادل عشق «م

شهر، شهر بزرگ،  نیبه ا برس  یا شادو ب منتی م و شهر، تا به مبارک نیاصطالح قسم به ادر نهان خواندنِ به

. البته  کند م  ما معن   یسوره را هم برا  طورن یرا، هم  هیآ  نیو ا  دیگو موالنا م  یطورچه  دینیب م  .نهایتبی  شهر

شهر،   عن یکه اسمش سورۀ بلد بود، بلد  زند حرف م یاسوره  یبه که راجع  صورتن یاوقات به ا موالنا گاه 

  یی راهنما  ی و   کند م  ما معن  یرا برا ه یکه برو آن سوره را بخوان، و در واقع دارد آن آ کند م  ه یدر واقع توص

  خواهم خواند.  عیسر تانیکه امروز من برا می و بفهم میطور کامل بخوان آن سوره را به  میکه ما برو کند م

  ن یشروع کن تو قسم به ا  دی گو است م  ذهنکه حالت من   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره حالت    نیاز ا  پس،

  د یگو است. م  ز یچ نیترکه گفتم قسم خوردن خداوند فقط توجه دادن به مهم  طورنی شهر را در نهان بخوان. هم 

  د، یریگ م   میتصم   ها دگ ینبراساس هما  د، یدار  ذهنشما که من   یلحظه برا  نیکار در ا  نیترمهم   ز،یچ  نیترمهم 

شهر را  ن یقسم به ا ای قسم به خداوند را  ن یو ا (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره  د یفضا را باز کن د ییایب

. توجه  دیکن هر لحظه شما فضا را بازتر و بازتر و بازتر م  عنیقسم    نینهان خواندن ا  در.  دیشما در نهان بخوان

 قدر ن یا  دیگو کردن آن است. م   عیوس  درون است و   یکه مهم است. مهم، باز کردن فضا  یز یبه آن چ  میده م

  ع یوس  اریآسمان بس ایاست  یی تایشهر  دیدان و آن شهر م کن تا به آن شهر برس  ع یکن، وس عیکن، وس  عیوس

  .  میشو خدا زنده م  نهایتبی ما به میدرون است که دار

که    مییبو  میخوان  را م  هیآ  نیا  که، وقت  مییبو  دیو با  خورد که خداوند فقط به خودش قسم م   دینیب م  پس

که جسم است، بله به    یز یبه خودش، نه به شهر مه، نه به خاک، نه به سنگ، نه چ  خورد خداوند قسم م

  رت، یدر ضم   طور پنهانبه  هان، در ن   دیگو پس م  .میما در آغوشش هست  است و  ییتای  یفضا  خودش! خودش

  شهر خودش را به تو نشان بدهد.  نیتا ا ،ن یشهر را بب نیقسم را تو هر لحظه بخور تا ا نیدر درونت، ا

  سرم، خامش کنم، خش آورم  م  نیشد ز رهی خ چون
  در عدد دیایو کرم را نشمرم، کان درن لطف

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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 عنیآوردن    خش    ذهنساکت شدن، بدون دخالت من  تماشا کردن. م نیاز ا  د یگو  م ور آمد که اآلن از آن   ی ا

از اثر    کند، دخالت نم   رید  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ام ذهنمن   عنیشد    رهیشد. سرم خ   رهیسرم خ

  زنم،  با ذهنم حرف نم  ریسرم، خامش کنم» د   م  نیشد ز  رهیشد. «چون خ   جیشد، گ  رهیخ  ام ذهنافتاد. سرِ من 

فضا را   نیقبل گفت که تو در نهان ا  ت یدر ب  و   .(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   بله  فضا گشوده شد

به    لیتبد  عنیبه من است. پس قسم خوردن شما به من    عن یشهر است    نیقسم خوردن شما به ا  ن، یباز کن. ا

 ذهن)] (افسانه من   ٩[شل شماره   ذهنمن   یهاقسم خوردن را من عرض کردم با قسم خوردن   نیمن شدن و ا

ثابت کند و راست جلوه  را    بشیفر  خواهد و م  د،یکن   اور کردم شما ب   ایکار را نکردم    نیبه خدا، من ا  دیگو م

  فضا  اگر ما نیبنابرا پس .کنم فقط تماشا م ذهنبدون دخالت من  عنیآورم  خش .ستیها ناز آن  نیبدهد، ا

از ما    زندگ   که م  میو فقط تماشاگر باش  میمقاومت را و قضاوت را صفر کن   م،ی را صفر کن  ذهنمن   م،یرا باز کن

همان خش آوردن    نیا  م،یدخالت نکن   ذهنعنوان من وارد فکر و عمل ما بشود و ما به    بذرد، خرد زندگ

  شدن است. درست است؟   رهیهمان خ  نیاست. ا

ها را بشمارم،  چون اگر نعمت  شمارم ها را نمهستم، نعمت   یزدیحالت که من تماشاگر لطف ا  نیدر ا  دیگو م

رد    م   ن ی. آه ادیو ترجمه نکن  د ینکن  ریها تفس را شما به نعمت   یزدیکه لطف ا  دیبا ذهنم بشمارم. توجه کن  دیبا

را خدا باعث شد    نیا  دم،ی را رفتم خر  زیچ   نیبهتر شد، نگاه کن ا  ام شد، وضع زندگ   ادی شد اآلن مثال پولم ز

نعمت است شر    ن یا  دم،یرا خر   نیمن درست شد ا  نسی زیکار کرد؛ ب  ور آمد؛ خرد زندگ از آن   . از بس م رید

لطف و کرم   . االن آن خرد قطع شد.یااالن ذهن شده   کهن یا  ی. برانیکار را نکن. گرچه آن را هم بب   نی. امیگو م

  که «خوب،   م یکن ترجمه م   که ه   م یما هست   ن ی. استین   از جنس شمردن  کهن یا  یبرا  ست، یشمارش ن   ابلق  یزدیا

 صورت تماشاگر  کار را. فقط به   نی. نکن ام»یدیآن را هم خر  م، یآن را دار  م، یرا دار  ن یبهتر شد، پس ا  مان زندگ

(حقیقت    ١٠[شل شماره   لطف و کرم   نی. بذار ایکن که مرکز را عدم نگه دار  بدون دخالت تماشا کن و سع

بدهد.    رییبدهد، تغ  ر ییبدهد، تغ   ر ییرا تغ   ات . مرتّب زندگبه فکر و عملت  زدیرد بشود از شما بر    وجودی انسان)]

.  نهایت بی  مرتّب فضا را باز کن، باز کن، باز کن تا  عنی قسم را بخوان،    نیطور نهان اکه به   قبل   ت یمخصوصًا ب

  :  خوانم م  تانیرا هم برا تیب نیبله؛ ا

  معشوقه نگر یِهماره رو پس
  پدر  یتوست، بشنو ا به دستِ نیا

  )  ٣٠٩٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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انسان. شما قبول    یبه دست تو هست ا  نیاو را نگاه کن. و ا  یلحظه رو   ن یکن، ا  ییلحظه فضاگشا  نیدر ا  پس

همواره    د یلحظه فضا را باز کن  نیبه دست شخص شماست. ا  ن یکه ا  د یقبول کن  دیبه دست شماست؟ با   دیدار

  : هیآ  نیا طورن یو هم   دیصورت خداوند را نگاه کن 

مآتَاكو»    وهلْتُماا سم لك ننْ ۚ◌ مادُّوا وتَع تمعن هال  اوهصنَّ ۗ◌  ُتحانَ انْسا لَظَلُوم   «فَّارك  

که    د،ینتوان   د،یرا شمار کن  شیهاکه نعمت   دیداشته است و اگر خواه  به شما ارزان   دیاهر چه از او خواسته   «و

  ستمار و کافر نعمت است.»  آدم

  ) ٣۴ ۀی )، آ١۴(   میسورۀ ابراه م،ی(قرآن کر

لطف خداوند را، کم او را و توجه او را به صورت    کهن یا  یستمار و کافر نعمت است برا  آدم  کهنیا  علّت

   لطف خداوند بوده است.   نیآمد ا  رمیکه گ   پول  نیکه حاال ا  د یگو . مکند م   ریو تفس  آورد  درم  ذهن   ی زهایچ

آن هم   یو برا  شود شما هم خوب م   یوضع ماد   د،یایب   و خرد زندگ  دیدرست است که اگر شما فضا را باز کن 

  ده ینعمت و ذهن و با آن همان  یبه سو   دیکن م   لیم  کهن یا  یبرا  دیبه آن بچسب  دی ر یآن را نگ  ول  دیشر کن 

سورۀ    نیو ا  شود لحظه قطع م  نیبه شما بدهد در ا  دیکه با   یزیو آن چ   و خرد زندگ   کم زندگ  نیو ا  دیشو م

  که:  تیب نیدر مورد ا دیاجازه بده  است. ٣۴ ۀیآ میابراه

  ان یهمسا  یزان رحمت، ا ان،یرا یآمد شراب 
  و مشفق بر ولَد   نیر یش انیچون دا انیساق وان

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وان ید ،ی (مولو

  ۀ ینه همسا  انشیموظّف است که به همسا  که هر انسان  دیگو م  تیب  نیبخوانم. ا  تانیبرا  یاز مثنو   تیب  چند

   ی اتاق ذهن،    ی همه از جنس خدا هستند، منتها در    کهنیکه به لحاظ ا  ر ید  یها بله انسان   واریبه د  وارید

جام    یدر غزل گفت که خداوند به شما  وزباشد. امر انیکم را نیهستند، کم بند و ا یر یاتاق جسم د

باز هم    دیکار را کرد  نیا  و مجان  دیرا هم مست کرد  رانیو د  دیو مست شد  دیاگر آن را خورد  دهد شراب م

  که:   دیگوم  . د یاوری و به عمل در ب دیشما قبول کن دیرا با هانی. ارید دهد اگر نه نم  دهد، م

  در عالَم مدد  رمردانندیش 
  زمان کافغانِ مظلومان رسد  آن

  )  ١٩٣٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  مظلومان ز هر جا بشنوند  بانگِ
  دوند طرف چون رحمتِ حق م  آن

  )  ١٩٣۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جهان  یِخَلَلها  یِهاستون آن
  نهان  یِمرضها  بانِ یطب آن
  )  ١٩٣۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ها  هستند که به کم انسان   رزنانیش  ای  رمردانیش  هانیا  شوند، که به حضور زنده م   ییهاکه انسان   دیگو م

انسان واقعاً مظلوم است و    ذهنکه در من   دیدان م  د،یآ م  رون یب   ذهن  ی ها. افغان مظلومان از من شتابند م

   که اگر کس   مییگو . ما البتّه مشود م  ادیاز او    میتیقرآن به صورت    یهاه یدر آ  و حتّ   یمثنو   یهادر داستان 

  قتاً یحق   اند، ولبه او کرده    ظلم  ی  ایاند  مثال مالش را از دستش به زور گرفته   عن ی مظلوم واقع شده است،  

   رزن یش  ای  یرمرد یش  تیکه خاص  . هر کسمیکن است که ما در حق هم م  ذهنمن  جادیا  نیظلم هم  نیتربزرگ

ممن است فکر کنند که    یاعدّه   ی  دیآ . مرتب لفظ مرد م رانسانی ش  جااین   در  عنی  یرمرد یش   االدارد. ح 

کم   یداریحضور و پخش عشق و ب یار ی در عالم با هش هانیمنظور مردان هستند. نه، منظور انسان است که ا

  . کنند م

  کند  کننده پخش م  داریب  یار ی که هش  ون یزیتلو  جور نی. ارسد از همه جا به گوش م  ذهنافغان مظلومان در من  

  ن ی هم  ییچارگ و    تیمظلوم   نیترکه بزرگ   دانند بشوند. مردم نم  دار یبشود مردم ب  ادی ز  د یبشود، با  ادی ز  دیبا

از هر    ،یاز هر نقطۀ عالَم، از هر نژاد   عن یمظلومان ز هر جا بشنوند»،    «بانگ:  دیگو  م  داشتن است.  ذهنمن 

ا   عن ی  دوند»،  طرف چون رحمت حق م   انسان هستند، «آن   کند نم    فرق  چیه   نید   ی زد یمجاناً، مانند لطف 

 دی. اول بامیپخش کن دیها کارافزا نباشند بارا که انسان دارکنندهیب یاریهش نی. پس ما اکنند کم م روند م

جهان    ن یا  عنین هستند.  جها   نیاشاالت ا  یها ها ستون آن   دیگو . م میپخش کن  انیبعد را  م یشو  دار یخودمان ب

.  ی داریب  یباشد برا  جهان به موالنا متّک  شود ستونِ حل هستند، م  هان یدارد، ا  لی خ  یدارد، گرفتار  لیخلل خ 

در مرکزمان    نهان هستند. ما مرض پنهان  یها مرض   یهاب یطب   هان یا  وبه ما.    کند که چقدر کم م  دینیب م

  .  میدار

به   داستان  آن غالم هندو خوانددر  وقت   میاصطالح  م   ا یدن  نیا  که  هندو    کند تجاوز    ،  ذهنمن   عنیبه غالم 

  یی دهادر  ذهنمردم در من   عن ی.  شنود نم   کسچ یه  رون یها و جشن بدف   یو سروصدا  اهویرا در ه   ادشیفر
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است، اساس ندارد، ضرورت ندارد.    هودهیدردها ب  نی. و اکشند م   ول  ند یبو  توانند نم  کسچ یکه به ه  کشند م

ماست.   شرفتیکه مانع پ  میصورت خرافات ما در ذهنمان داربه  شدهتیهوهم   یباورها   فقط به خاطر توهم است.

امان زنده شدن به خدا وجود ندارد و همان باعث    میرا دار  رادیا  نیما چون ا  ندیگو  که م  دمی من شن  ها بعض

  کنند.   تنبل  شود م

هستم، من را از سر راه برداشتند، من به خدا    زادهحرام: «من  ندیگو زنگ زدند م    خانم  ی   میبو  د یرا با  نیا

خودتان کار    یشما رو   د،ی. شما گوش بده دیچه؟ شما انسان هست   عن ی  زادهحرام ؟  زادهحرام . چه  شوم» زنده نم 

مثال    دیگو . م د یهست  زادهحرامکه    دیدان کجا م   ، اصال شما اززادهحرام . خداوند کجا گفته است که من به  دی کن

راهٔ من بچه نم   سر  ارسم بودم، من به حضور  از  مثال م  جورنی .  ها در  انسان   قدرنیا  زنم، موانع من فقط 

. زند دائماً در م  یزدیکه لطف ا بدبخت باشند. در حال دیکه با تراشند م لیخودشان دل  یذهنشان دارند. برا

اند ما را  اند وقت گذاشته موالنا آمده یها آدم  در عالَم، رمردان یموقع ش لحظه. و آن  ن یباز کن، من هستم. ادر را 

 میداد به موالنا پول م   دیچقدر ما با  د ینگاه کن  شما.  خواهند هم نم  ی زیچچ یه   کنند، مدد م   کنند، م ییراهنما

نهان    یهامرض   بیاست. طب  حق طبع داشت. ندارد، مجان  نیاگر ا  م، ی ما بخوان  گذاشت اشعار را م   نیکه ا

  جاد یا  هوده یجا و بطور نابه خودمان به   ی که برا   مسائل  م،یکرد  جادیکه در ذهنمان ا   ماست و موانع  دگ یهمان 

  .  میکن مسائل را حمل م نیهنوز ا م،یاکرده 

ام من به  زاده حرام اند من  کرده است، که چون من را از سر راه برداشته   جادیخودش ا  ی برا  آن خانم مانع ذهن 

  کرده؟ خودش.   جادیا  . چه کسرسم حضور نم

  ی کرده است که مانع باشد شما رو   جاد یا  تان ذهنمن   د،یاکرده   جاد یکه ا  د یهست  تان متوجه موانع ذهن   ا یشما آ

چه    ر»یکه د  زادهحرام ، که  زادهحرام   بچۀ سِر راه  ی  ریندارد که، من د  دهی: «فادییبو  د،یخودتان کار نکن 

  اوال؟  دیهست زادهحرام گفته است که  کس

  ن، یا  ن،ینوشته که خداوند به ا  ست یکجا نوشته؟ کدام ل  رسد؟ حضور نم   هب  زادهحرامگفته است که    چه کس

  د یشما با دیگو اآلن، م  دیگو را م   نیاگر بخواهند. اتفاقًا هم  کند به همه کم م کند؟ کم نم  هاآدم  جور نیا

نکند، مادرش    هی گرکه تا طفل   دیگو م ‐است   اتیاب  نی دنبالۀ هم‐که  دیگو . م دی. گفت خدا را بخواندیبخواه

  دود،  م  میخواه  ما م  تو خداوند هم مثل او است. وق  دود مادرش م  کند م   هیگر    وقت  دهد، نم  ریبه او ش

  مواظب ما است.   یزود



ۀ   برنامه             Program # 889                                              ۸۸۹مشار

  50صفحه: 

  اند و رحمت ی مهر و داور  محضِ
  رشوتَند  یعلّت و ب یحق، ب همچو

  ) ١٩٣۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    ش؟یبارِگی  کن م  یاریچه  نیا
  ش یچارگی: از بهِر غم و ب دیگو

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

  رمرد یشد شارِ ش  مهربان
  درد  ر یغ دی جهان دارو نجو در

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

ا   عشق، مهر و قضاوتِ خداگونه و رحمت اله  هان یا  دیگو م مهِر خالص    هان یا  ها،نیهستند، خالص هستند 

بدونِ علت ذهن مانند خداوند  ا  هستند.  بدون  م   یز یچ  کهن یو  ب  «همچو.  دوند بخواهند  ب  یحق،  و   ی علّت 

 ی هاهم ندارد کمش به ما، برعکسِ گفته   و علت ذهن  خواهد از ما نم  یز یخداوند چ  نیرشوتند» پس بنابرا

  رمردان،یش   ایموالنا    ایعلت خداوند    نیکه به ا  میتجسم کن  میتوان ما در ذهنمان نم   علت  چ یه  عنیخانم.    نیا

مهرِ محض هستند، خالص هستند، رحمت خالص هستند،    هان یا  کهن یا  یابر  کنند،  مردانِ حق، به ما کم نم

انسان  زنده   ییهاچه  به حضور  خداوند.  که  م  از  هستند، چه خودِ  چه   یبرا  ؟ کن م  یار ی چه    ی برا  پرسند او 

شار   مهربان  دیگو م   رمرد»ی نه. «ش   ؟ خواه . پول م شی چارگیخاطر غم و ببه  دیگو م   ؟ی گذار وقت م  قدرنیا

  درد است.   ی برا ست؟یچ  یبرا . دارو رود و در جهان هم هر جا دارو هست، دنبالِ درد م کند م

را مست کند، آگاه کند،   ری د  ی  کهنیا  یبرا   شود؟به خدا زنده م   شود؟ م  هچه به حضور زند  یانسان برا

  دار یهست، بروم مردم را ب  امفه یوظ من    که: «خُوب  دیگو م  یببر  ذهن. من یببر  ذهنبه من   د یرا نبا  نیمنتها ا

  دار یب  د یبحث و، که تو با  وو جدل    به زور و کتک   کند شروع م   رود نشده است، بعد م  دار یخودش ب  وکنم.»  

  .  ستین  یطوراست؟ نه آن  چه وضع  نیا  ، درست کن د یوضعت را با ، یخوب بشو  دیبا تو  ،یبشو

  ی  اگر هم   ،داشته باش  زینگاه مهرآم   ، مرتعش باش  به زندگ   ،فضا را باز کن   در درونت  نیشما بهتر است هم 

  ،  بده  عشق  نۀی زم  یاز    ،  بن  خواه کم م   ،پول است   یاست،    یکه جسم ماد  ده به مردم م  یز یچ

  ندارد.  دهیرا دادن، آن هم فا  زیوگرنه بدونِ عشق آن چ  را بده زیآن چ  ،ده عشق م کهن یضمن ا عنی
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  جا رود دوا آن ،یکجا درد  هر 
  جا دوداست، آب آن کجا پست   هر 

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

نم  دیبو   کس  هر هم  خانم  آن  دارم،  درد  م  دیگو من  دارم،  درد  من   دیگو من  هستم،  اما    ذهنمن  هستم، 

هست. دوا   ض ی که مر ییبه جا رود؟  هستم. دکتر کجا م   ض یبو من درد دارم، من مر ای هستم. شما ب زادهحرام

درش را بزند    رود نم   یدکتر  چیه  ستم،ین  ضی من مر  د یبو  هست. اگر کس  ضیکه مر   ییبه جا  رود؟ کجا م 

بب دیبو «باز کن  ا  نم،ی:  او مهست  ض یمر   کهنیتو مثل   «. آقا من مردیگو «نه  آوردم .»  ستمین  ضی :  «نه! دوا 

دارد، دکترِ موالنا   دگ یکه بله مرِض همان  شود و متوجه م کند ذره فضا را باز م  یاآلن  هر کس پس.» تیبرا

  ض ی که مر  دیاداده   صیهستم، تشخ   ضیمن مر  دیاشما گفته   کهنیا  یجا، براآن  دیآ عنوانِ دکتر مو خداوند به 

پست   کند، را صفر م  اش ذهنمن   ،یمتر   ستیب  ذهنمن   یصورت  بلند بشود به  کهن یا  یجابه   . هر کسدیهست

  .رود م  به پست شهیهم  جا، آب زندگآن رود م  آِب زندگ شود، م

به دره.    رود ها مآب   کهنیا   یباش.» برا   کوه، درۀ زندگ  یجا : «به دیگو م   ‐بارها گفتم ‐  ن یکتاب خرد چ   بله،

باش،    دیگو م   جااین   در م  یکار   ی  عن یپست  آب  وقتدیآ کن که   .    م به   م یشو بلند  لحظه  هر  صورت  ما 

  بله   .کند به ما کم م  به ما و   شود م  یجار   وانب آب از همۀ ج  میشو صفر م   . وقتدیآ آب نم  ر ید  ،ذهنمن 

  : گفتم را م   نیهم

  جو بودو مادر، بهانه هیدا
  شود  انیآن طفل او گر  که ک  تا

  ) ١٩۵٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

د یحاجات شما را آفر  طفل  
  د یپد رشیو شود ش  دیبنال  تا

  ) ١٩۵٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مباش  یزاری: اُدعوا اله، ب گفت
  مهرهاش   یِرها ی بجوشد ش تا

  ) ١٩۵۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  قبال. میادارد و خوانده  ی اه یآ نی. بله، البته ادیخدا را بخوان عن یُادعواله  د،یبخوان عنیاُدعوا  بله،
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 که ن یاست، هم   دهیاآلن خواب  ه، یبه گر   کند شروع م  که طفلشان ک  شود منتظر م   ندینش  و مادر م   هیکه دا  دیگو م

و مادر    هیعنواِن دا. خداوند بهمیهست   طورن یبدهند. ما هم هم  ریشبه او    دوند و مادر م   هیکرد، دا  هی شد، گر  داریب

  . میبن از ی حس ن  م،ی پست باش م،یدار ازیکه ن  میبده ص یتشخ  م،یبخواه م،یکن هیمنتظر است که ما گر

  و اضطرار   خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر
  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

را که    زهایچ  هی هست که اعتبار دارد، بق یازمند ی و حسِ ن می تسل عنیو  و بندگ در درگاه خدا فقط فروتن عنی

  ی زار  دیما با  عنیشود»    انی «گر  د، یگو را م  نیهم هم   جا این  کدام اعتبار ندارد و در   چیه   دهد، ظهور م  ذهنمن 

و    م یبه او زنده بشو  د یکه ما با  م یداد  صی حاجات ما، ما اآلن تشخ   و طفل  م یبن  از ی حس ن  م، یبشو  انی گر  م، ی کن

  ی خداوند است، جار   جااین  مادر که در  رِیتا ش  دینالو م   دیکن شما فضا را باز م   پس.  میدار  دگ یاآلن همان 

ُادعواله بدی گفته است: خدا را بخوان  خداوندبشود.   .  د یمباش» گفته هر لحظه من را بخوان  یزار   ی. «گفت: 

. «گفت: دیبشو  لیبه من تبد عن ی  د، یگفت که شما هر لحظه به من در نهان قسم بخور   صورت  یبه    امروز هم 

  مهر خداوند بجوشد. یرها یمباش» تا ش یزار  یاُدعواله ب

  ابر رافشانِی ش باد و یِهو  یهو
  ساعت تو صبر  یغم مااَند،  در

  ) ١٩۵۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

در غم    هان یا  یببارد، هر دو   خواهد ابر آمده است باال م   کهنیا  و   کند باد است که هوهو م  ی صدا  نیا  دیگو م

 ل ی تمثکار خودش را بند.    فَکانکه کن   دیصبر الزم است، اجازه بده  دینیب تو صبر کن. م  مدت  یما هستند،  

دم    د؟ یشنو باد را م   یصدا  د، یکن فضا را باز م   آورد؟ که ابرها را م   نیب م   د؟ یآباد م   ی صدا  دیگو م   زند م

   عن یشما را رها خواهد کرد.    ،یزدیبارشِ لطف ا  نیببارد. ا  خواهد اآلن م  آورد، ابر کرم را م  د،یآ م  یزدیا

شما را درست    دیای ور بو قدرت از آن   ت یو هدا  تیو حس امن   یو شاد   د خر  د یدهاجازه م   د، یکن فضا را باز م

  . دیصبر کن  دیبا کند، ول

  آورده است   ییهاغزل   ی موالنا مهر و امضا کرده بود، عرض کردم موالنا    نیسورۀ بلَد که هم   ن یا  دیاجازه بده  اما 

  خوانم  را م  هانیتان من ابا اجازه  و  .دیرا بخوان  نیا  دی که شما برو  گذارد م   ییامضا  یجا را    ی  ،ی مثنو  ای

نظر . بهدیآ جور م ی جورغزلِ موالنا چه نیکه با ا د ینیبب  خوانم  م تان یاست برا ٩٠سورۀ بلد را که سورۀ شمارۀ  
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  یی جورها  ی غزل تماماً    نیغزل. ا   نیکرده است به ا  قیاصطالح تزرسوره را گرفته است و به   نیکه اسانس ا  دیآ م

  :دیگو مختلفش را، م   یهاه یجلو آ  روم م خوانم م  طورن یهم است، بله. ٩٠شمارۀ  ای سورۀ بلد  نیهم

مبِس» حالر نمحه الری ال «م  

ا الْبلَدِ (  ال   ) ١اْقسم بِهذَ

  شهر. نیبه ا قسم

  است.)  ییتای یمنظور از شهر، فضا   جان ی(در ا

نْتالَد ( وا الٰب   ) ٢حل بِهذَ

  . یاشهر سنا گرفته نیتو در ا و

  .)اندده یسنا گز ییتایها در شهرِ (انسان 

گفته باشند مه است.    هااست. ممن است بعض   ییتای  ی منظور از شهر، فضا  جا این   شهر. پس در   نیبه ا  قسم

جا بوده  خاطر حضرت رسول که آن ُخوب به   لیکه خ   ند یگو هم م  ها و بعض  خورد جسم قسم نمخداوند به  

جا بوده موقت حضرت رسول آن   ورطشهر که به  یُخوب قسم خوردن به    جا مقدس بوده است، ولاست، آن

داد، منظور از    حیکه در غزل موالنا توض  طورن ی. هم وردخ به جسم قسم نم   نینداشته است، بنابرا  است لزوم

  ی ار یصورت هش انسان در آن شهر است. انسان به  عنی  یاشهر سنا گرفته   نیاست و تو در ا  ییتایشهر، شهرِ  

شهر   پ  ییتایدر  همه   نیهمخداست،    شی است،  هم  هست اآلن  انسان میمان  پس  شهر  .  در  سنا    ییتایها 

  سوم:. انددهیگز

  ) ٣وما ولَدَ ( ووالدٍ

  آورد.  دیکه پد به پدر و فرزندان قسم و

  ها هستند.) (پدر، خداوند است و فرزندان، انسان 

خدا    نهایتبی   است که به  ییهافرزندان، خودِ خداست و انسان   آورد. پدر و   دیکه پد  به پدر و فرزندان  قسم  و

  اند. او زنده شده  تِیو ابد نهایتبی  هستند که به ییها. پدر، خداوند است، فرزندان انسان اندزنده شده

  )۴کبد (  خَلَقْنَا االْنسانَ ف لَقَدْ

  .میاده یافریرا در رنج و محنت ب  آدم که

  شده است.)  دهیآفر ذهندر رنج و محنِت من  (آدم 
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شده است.    دهیآفر   ذهندر رنج و محنتِ من   شماره چهار است. آدم  نیا  م،یدیرا در رنج و محنت آفر آدم  که

  ن یپر از رنج و محنت است. ا  ذهنو من   میافت م   ذهنمتأسفانه در من   م،یکن  دایخودمان را پ  میخواه تا ما م

تمام    ذهنبودند، الزم نبود که ما من   عشق   اگر پدر مادر  کهن یشما را به ا  دهم توجه م  هم   باز  هم چهار بود. 

  م ی ریب  اد یرا    ییو جدا  تیو حسِ فرد   دگیهمان  م یتوانست . ما ممی ما داشته باش  و کامال جدا کننده از زندگ  اریع

از    خواهنده، پر  ذهنمن  جادِیا  و  دگ یو همان  ییااصرار انسان به جد  نی. امی بمان  و هنوز متصل با خداوند باق 

  بله.   رد،یگ پدر و مادران صورت م عشقی اشتباه در اثرِ ب نیحرص و ترس اشتباه است، ا 

بسحيٌد ( احا هلَيع قْدِري نْ لَن۵ا (  

  پندارد كه كس بر او چيره نگردد؟ م  آيا

  .) شود نم رهیکه خدا بر او چ  کند فکر م (من ذهن

که خدا بر    کند فکر م  ذهنمن   اینخواهد شد؟    رهیبر او چ  کس  پندارد م  ذهنپنج است، انسان در من   ۀشمار

به  تواند م  ای کند دارد نگاه م که کس میکن فکر نم ذهن است. ما در من  طورن یکه واقعاً هم شود، نم رهیاو چ

  . او ۀلیوسبه میاما اصال محاصره شده   ای بشود  رهیما چ

يا ( قُول   ) ۶اهلَت ماال لُبدً

 فراوان را تباه كردم.گويدم مال :  

  رفت و تلف شد.) میها شدگت یهو: هم دیگو م  (من ذهن

  هفت:   ۀرفت و تلف شد. شمار میها شدگت یهو: هم دیگو م  ذهنشش است. من ۀشمار یۀآ نیا

بسحيدٌ ( احا هري نْ لَم٧ا (  

  پندارد كه كس او را نديده است؟ م  آيا

  است.)  دهیاو را ند که زندگ  پندارد م  (من ذهن

نم  میکنفکر م   ذهنما در من   عنی را    خواهد  دلمان م  یهر کار   م، یشد  میقا  ییجا یما    ند،یب خداوند ما 

  نه:   ۀ. شمارم یبن میتوان م

لَما  ) ننَييع لَه لع٨نَج () نشَفَتَيانًا وسل٩و (  

  ايم؟ و ي زبان و دو لب؟ براى او دو چشم نيافريده  آيا

  .) میکن زبان داده که البته ما از آنها استفاده نم   یبه لحاظ عدم به ما دو چشم و  (زندگ 
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ما به خدا و حرف زدن برحسبِ    عدم و زبانِ یِها کار افتادن چشمزبان و دو لب، به   یدو چشم و  نیبنابرا پس

  ده:  ۀشمار م،یزن حرف م   ذهنعنوانِ من ما به کهنیا  یبرا میکن ما از آن اجتناب م   ذهنخدا است که در من 

نَاهدَيهو ) ندَي١٠النَّج (  

  دو راه پيش پايش ننهاديم؟  و

  ، به من ذهن میکه برو می لحظه حق انتخاب دار نی. در اما است: راه حضور، و راه من ذهن یپا  شی (دو راه پ

  .) میریب  شیو راه حضور را در پ میفضا را باز کن  ایو 

لحظه حق انتخاب  نی. در اذهن ما است: راه حضور، و راه من  یپا  شِیدو راه پ ح،یتوض نیدو راه هست با ا بله

  د یگو ده م   ۀشمار  دینیب . پس ممیریب  شی حضور را در پ  و راه  می فضا را باز کن  ایو    ،ذهنبه من   میکه برو  میدار

  ش یرا پ ییکه ما آن راه فضاگشا  دهد م   ح یخودش توض  آلن انسان هست که متأسفانه ا  یِ پا  شِیکه: دو راه در پ

  .  میریب دیکه با میریگ نم

ََةَ ( فقَبالْع م١١اقَْتح (  

  او در آن گذرگاه سخت قدم ننهاد.  و

  .) میگذار است، قدم نم  ییتای یبه فضا گذرگاه سخت، که رفتن از من ذهن نی(ما به عنواِن انسان در ا

  در غزل هست. ناًی ع هاه یآ نیکه ا  دینیب . م میبذار  دیبا که

  ) ١٢ادراكَ ما الْعقَبةُ (  وما

  گذرگاه سخت چيست؟  تو چه دان كه  و

  .) ستیکه گذرگاه سخت چ میدان نم  (ما با من ذهن 

  :  زدهیس ۀدوازده بود. شمار  ۀشمار نیا

  ) ١٣رقَبة ( فَكُّ

  كردن بنده است،  آزاد

  .) می آزاد کن  میهست ها دگیهمان  یاست که خودمان را که بنده  نی(آزاد کردنِ بنده ا

وذِي   ا موي ف امطْعا) ةغَبس١۴م (  

  طعام دادن در روز قحط،  يا

و برکت   یار ی هش یغذا  نجا ی. طعام در امی نور بخور ی غذا  میتوان نم م،یشو م دچار قحط (ما در من ذهن

  است.)
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  ی غذا جا این  . طعام درمینور بخور یِ غذا میتوان نم م،یشو م  دچار قحط  ذهناست که: ما در من  نیا اش معن

که   طعام   عن ینور است    یِاریهش   در قحط  ذهنپس من   طعام منظور نور هست.    عنی و برکت است؛    یار یهش

هم   میاخوانده   د،یگو . مدیآ ور م از آن   شقع  ایو    دیآ م  از زندگ   سببی ب  یِشاد  ای صورتِ خرد  لحظه به  نیا

  ش ی و راه سخت را در پ  شوند که به حضور زنده هستند و زنده م   ییهادر عالَم مدد»، پس انسان  رمردانندی«ش

حال    نیکه من در ا  تیو قبولِ مسئول  ییفضاگشا  عنیگذرگاه سخت    آن  ):١٢  هی(اشاره به آ  دینیب م  رندیگ م

که گذرگاه سخت     راه سخت است. «تو چه دان  نیا  م،یو تسل   یی و فضاگشا  ذهنمن   دنِیبمانم و د  خواهم  نم

  وانِ عناول خودت را به   ،یر یب  ش یاگر گذرگاه سخت را در پ  نی. پس بنابرابفهم   توان نم  ذهنبا من   ست؟»، یچ

جا بود در آن   ،جا این   در   و حت  کم بن  رانیبه د  دی که در غزل، با  گفت جا هم مدر آن   ؛کن بنده آزاد م 

  هست.  ذهنروِز من   نیهم  که روزِ قحط » نور دادن در روزِ قحط طعام  ایهست. «  هیهم همسا جااین  ه،یهمسا

ا مقْربة ( يتيما   ) ١۵ذَ

  به يتيم كه خويشاوند باشد،  خاصه

.  م یرا داشت  هیاست. در غزل کلمه همسا میت یاست  که در من ذهن است که پدرش مرده است. کس کس م یتی(

  .) باشند م  میت ی اند و در من ذهنهستند که در اتاق ذهن  رید یما، انسانها  انِ یهمسا ا یما  شاوندِیخو

  باشد.  شاوندیکه خو می تی : خاصه به پانزده یۀآ پس

وا ) ةبتْرا م   ) ١۶مسينًا ذَ

  نشين.به مسين خاك  يا

  و محتاج است.) فی ضع کند، م  زندگ ها دگ یگل و خاک همان  نی که در ذهنش، و هم (انسان

نینشخاک   نیمس  ست؟ انسانه  چه کس   دگ یگل و خاِک همان  نیکه در ذهنش و همزندگ  ها   م  ،ف ی ضع  کند  

  و محتاج است. 

  یِ غذا   د،یغذا بده  ذهنمن   مانِ ی تی و به    دیو فضا را باز کن   دیریهفده، اگر شما آن راه سخت را ب   ۀبله، شمار 

  بود؟  دی خواه  شما هستند، چه کس یۀهستند، در ضمن همسا در قحط هاآن  دیو بفهم   دینور بده

ثُم ) ةمحرا بِالْمواصتَورِ وبا بِالصواصتَوُنوا وآم الَّذِين نانَ م١٧ك (  

  اند و به بخشايش.اند و يدير را به صبر سفارش كرده از كسان باشد كه ايمان آورده  تا

که خودش بخشنده باشد،   . کسکند به صبر دعوت م  زیرا ن  رانیکه صبر و حضور داشته باشد، د (انسان

  سرمست کن.)  زیرا ن  رانیسرمست شو و د می . در غزل داشت کند دعوت م شیبه بخشا زیرا ن رانید
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به صبر    زیرا ن   رانیکه صبر و حضور داشته باشد، د  هم آمد. پس انسان   جااین   سفارش به صبر  دی نیبب   دوباره

سرمست   می. در غزل داشتکند دعوت م   شیرا به بخشا  رانیخودش بخشنده باشد، د  که . کسکند دعوت م

  هجده:   ۀسرمست کن. شمار زیرا ن  رانیشو و د

  ) ١٨اصحاب الْميمنَة ( اولَٰئكَ

  اهل سعادتند.  اينان

  سعادتمند هستند.)  کنند، مست م زیرا ن رانیو د شوند م  که مست زندگ (کسان

را سرمست کردند،    رانیاند و سرمست شدند، داند، گذرگاه سخت را انتخاب کرده فضا را باز کرده  که کسان  پس

  مستِ زندگ  که اهل سعادت هستند. کسان هان یکم، ا نیبود ا ان یکم کردند و را ذهنمن   یهاه یبه همسا

  نوزده:  ۀارسعادتمند هستند و شم  کنند،  مست م زیرا ن  رانیو د شوند م

الَّذِينو  ) ةمشْاالْم ابحصا مَنا هاتوا بِآيفَر١٩ك (  

  كسان كه به آيات ما كافرند اهل شقاوتند.  و

  اند.)اهل شقاوت  اند، که در من ذهن  (کسان

  هستند.  بدبخت عنی اهل شقاوت  اند، ذهنکه در من   کسان

هِملَيدَةٌ ( عصوم ٢٠نَار (  

  ) است.رندهیآنهاست آتش كه از هر سو سرش پوشيده (در بر گ  نصيب

  است.)  رندهیدر بر گ  ش یو دردها (آتش من ذهن 

  ۀ سور  نیاست که موالنا کرده بود از ا ییامضا نیها است. اآن انسان  ۀرندیدربرگ شیو دردها ذهنآتشِ من  پس

  بوده باشد.  دیشاءاله که مفان  میبراساِس غزل خواند تانیبلَد، ما هم برا

  نه ی و مثل آ  ها باشبا مست  د یکه: تو با  دیگو که چرا موالنا م دهد نشان م  خوانم، م تان یبرا  کوتاه ۀ اآلن قص

با جدل    دهیحضور رس عنوانِ انسانِ به به   توان تصور که تو م  نیاو    کن  و ارتعاش به زندگ  نی ها بنشآن   یجلو 

  ،  کن تو اشتباه م  کن  اریو خدا را ب    را درست کن  ذهنمن   ی   رانیمتقاعد کردن د  ی و بحث و کوشش برا

مخصوصاً کم    ِران،یکم به د  ی دارند برا  ذهنمن   ییجورها   ی ها که  انسان   شتری تصور اشتباه است. و ب  نیا

  اقاً است و اتف  ییراه کارافزا  نی و ا  کنند موعظه م  پردازند،به بحث و جدل م  روند،سراغشان م   یدار یو ب  ذهن

  است.  جا این  در ییاصطالح کارافزا
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  احمد را ابوجهل و بفت  دید
نقش زشت کز بنفت هاشمش    

  ) ٢٣۶۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   احمد مر ورا که: راست گفت
  گرچه کارافزاست ، گفت راست
  ) ٢٣۶۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  آفتاب  یبفت: ا قش،ی صدّ دید
  خوش بتاب ،یز غرب  نَ ، ز شرق نَ

  ) ٢٣۶٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ۀ که عرض کردم امروز در واقع هست  طورن یو هم   دهنده،شیافزا  جهتیدردسر و کار را ب  ۀیما  عنیافزا  کار   بله،

  د، یکن عمل م   ییبا فضاگشا  د،یکن با مرکزِ عدم عمل م  است که شما وقت   ییکارافزا  نیصحبتِ ما هم   یِمرکز

عمل کند و فکر کند کارافزا     ذهنو اگر مرکزتان جسم باشد، من   دیکارا هست   ار یو بس  دیرو راه را م   نی واقعاً کمتر

و گذاشتن    نیآفرو مسئله   ی سازاست. مسئله   نیآفراست، مانع  نیآفرمسئله   ییعباتِ کارافزااز ش  ی.  دیهست

  دیاب  دیکن کار را م نیا د،یدار ذهناست. احتماال اگر شما من  ذهنمرسوم من  ی هااز عادت  ی ندهی آ یآن برا

  .د یو بدون ضرورت مسئله نساز جهتی ب د،یمواظب باش

   و به او بفت که: عجب نقشِ زشت   دیحضرت رسول را ابوجهل د  دیگو پس احمد لقبِ حضرتِ رسول است، م 

  که نیا  یاز حضرت رسول، چرا؟ برا   امدهی. پس خوشش ن یشد کاش نم  یا   ،یما تو باز شد  ۀفیکه در طا  یدار

  ، یی گو او گفت که راست م  به: حضرت رسول دیگو خودش از جنِس جهل بوده. م کهن یا یداشته، برا ذهنمن 

  ،  کارافزا است، اصال تو هم کارافزا هست  د،یآ حرف م ن یکه ا ییجاگفتاِر شما و از آن  نیگرچه که ا ، راست گفت

. پس  طورن یهم  دت یاست، د  جادکنیا  یساز است، گرفتار است، مشل   نیآفراصال وجودت کارافزا است، مسئله 

  . اما توجه کن که کارافزا هست ییگو گفت: راست م

نه از   نه از شرق هست  ،آفتاب، به حضرت رسول گفت آفتاب هست  یکه لقبِ ابوبر است گفت که ا   قیاما صدّ 

خداوند    از جنسِ ، ستیهم ن شدنده ییزا  ،ست ین مردن ر یتو د ،کن نه غروب م  یشو  م  دهیینه زا عن یغرب؛ 

  عالم. درست است؟  هب ندازینورت را ب عن یحاال خوش بتاب   ،هست
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     ز ی عز  یا احمد: راست گفت گفت
  زینه چ یِا یتو ز دن دهیره یا

  ) ٢٣۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  شه، هر دو را     یگفتند: ا حاضران
  دو ضدگو را، چرا؟ گفت راستگو

  ) ٢٣۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  مصقولِ دست  امنهیی: من آگفت
    که هست  ندیو هندو در من آن ب تُرک

  ) ٢٣٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

است.   دگ یهمان   نیپس هم   ز یچنه   ت،یاهمیو ب  ارزشیب   ) به معن زی(ناچ   یاست از کلمه   ری: شل دز یچ  نه

گفتند، تو   قیبه صدّ  عن ی  ،ییگو : حضرت رسول فرمودند که تو راست م دیگو . پس مافتهیقلیص   عنیمصقول  

جا نشسته بودند، حاضر بودند، گفتند که:  آن   ه ک   ییها. و آنیاجدا شده  زهایچنه   عن ی   ها دگیهمان  یِ ا یکه از دن 

:  دیگو م   د؟ییگو که راست م  تو چرا به هر دو گفت  ندی گو دوتا عکس هم را م  نیرسول، تو ا   یا   عنیشاه    یا

که به حضور    ترک، انسان   ،ی بارو یهم ز  نیبنابراداده است،    قلیو خداوند من را ص  امنه یی فرمودند که من آ  شانیا

صد مثل  است  هندو    ق، یزنده  هم  آن   عن یو  را  هردو  م ابوجهل  من  در  هستند  ابوجهل  نندیب طور که  پس   .

  . ندیب ابوبر حضورش را در من م ق،ی صد ند،یب م  را اشذهنمن 

بدهم که در غزل    حیتوض   ول   خوانم  کار م  ن یا  یاز دفتر ششم است، حاال اگر کم کند برا  ت یچند ب  نیا  و

با   دینشو ریو درگ  د،یارتعاش کن به زندگ  د،یسرمست برو دیرو هرجا م د،یگفت که شما سرمست بشو م، یداشت

خودمان    ی رو  م یکن ارتعاش م   ما به زندگ   وقت.  دی ارتعاش کن   . به زندگدی را به واکنش واندار  ذهنمن .  ذهنمن 

ذات هست  می هست  یار یهش   ی.  میمتمرکز هست  قائم به  ارتعاش ممیکه  دارد  و در جهان پخش   کند . ذاتمان 

  دفعه یاو    م،یاوریرا در او به ارتعاش درب   یی بای. زمی اوری را به ارتعاش درب    ذهنمن   احتمال دارد که زندگ   کند، م

که در   آن اغتشاش  عن ی.  فی آرامش ظر  یبشود،    شیفکرها   ریز  آرامش   یبشود،    یشاد  بشود،  متوجه زندگ 

  ن یا  م یاگر ما بخواه   ولبه آرامش بشود، اگر ما حواسمان به خودمان باشد.    لیتبد   دفعه ی وجودش هست  

  ،  از آن زندگ  میذهناً با او مبادله کردن، اوال که ما قطع شد  می به ذهن و شروع کن  م یو برو  میحالت را رها کن 

است، گرفتار    آن شخص اصال اآلن عصبان  ند،یو اشاالتش را بب  ندی آن شخص اگر خودش را در ما بب  اًیثان

 گفت قطع شد که م   ا زندگدارد و ما هم که اآلن اتصالمان ب   رادیا  همهنیا  کهنیبدش آمده از ا  کهن یا  یاست، برا
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  ن یما ا  میاگر نتوان  د، یحول او طواف کن   شهیهم  دیانجام بده  ی کار  دیخواه  در ذهن م  هم،  به ذهن  دیرو اگر م

  .  میجهان اثرگذار باش  نیدر ا میتوان ما نم  م،یکار را انجام ده

و اگر    .دیخودتان باشد، دائماً سرمست باش  موالنا در غزل به ما گفت که شما حواستان به سرمست   نیبنابرا

ها  است که انسان   سرمست  نی. ادیکن  ادیرا در جهان ز  و سرمست  دینی بنش  نهیها مثل آبا آن   دیدیسرمستان را د

با مردم بحث و    میشو  ریدرگ  میبرو  دیبا  میکن . ما فکر م می کن فکر نم  ذهندر من   ی طور ن یا  ما.  کند م  داریرا ب

اشتباه    ، یشو   تیبه راه راست هدا  ، را عوض کن تیباورها  دیکه تو انکار نکن، با  می متقاعدشان کن  م،یجدل کن

اآلن    و.  کنند کار نم  هانیهرحال ااگر نشد به زور! به  م،ی ها گوشزد کناشتباه نکن. اشتباهاتشان را به آن   ،کن م

. د یبود و خودش را د  نه یکه کامال آ  دیرا د  انسان   یدارد    دیشد  ذهنکه من   آدم   ی آن گفت که    تیهم در تقو

بود در مقابل او قرار گرفت    که از جنس زندگ   رید  نۀیآ  ی .  دی! خودش را در او دهست   یگفت که چه نقش بد

  شناختم تو را.   نخوش بتاب، م  ،هست  یچه آفتاب ، هست یانه ی گفت چه آ

.  شود نم  ری. رسول با ابوجهل درگ کنند با هم ارتعاش کنند به ابوجهل هم کم م   نهیدوتا آ  نیکه ا  د ینیب م  پس

حضرت    عن یبذار من ثابت کنم.    ،تو ابوجهل هست   ، کن اشتباه م   دیبو  ندینش . نمییگو راست م   دیگو م

  ن یا  و  .دیکار را. پس شما هم نکن   نیا  کند نم   ؟ابوجهل ثابت کند که واقعاً ابوجهل استبه    توانست رسول نم 

  اگر کم کند:  ت یچند ب

  د یخور یقدح گر در عطش آب از
  د یدرونِ آب، حق را ناظر  در

  ) ٣۶۴٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  او در آب در  ست، ی عاشق ن آنکه
  بصرصاحب یا ندیخود ب صورتِ

  ) ٣۶۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد در او عاشق چو فان صورتِ
  بو  ند؟یدر آب اکنون که را ب پس

  ) ٣۶۴۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

در اثر    د یخور م   است، اگر شما آب زندگ   و منظور آب زندگ  د، یخور آب م  د، یتشنه هست  از قدح وقت   دیگو م

فضا    د،یاگر عاشق نباش  اما.  دیکرده باش  ییاگر فضاگشا  دینیب خداوند را م  دیگودر درون آب م   ،یی فضاگشا
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. همان ندیب و من داشته باشد، در آب عکس خودش را م  خورد که آب م   کس  ی مثل    د، یرا باز نکرده باش 

  نقش   ای کند و صورت    ییشود، انسان اگر فضاگشا  . و صورت عاشق اگر در آب فانرید  میکه اآلن زد  حرف

  خداوند را.   ایرا  اش خودِ اصل  د؟یخواهد د را کسچه در آب  صورتن یشود در ا در آن فان  اشی فکر

سنور  یاندر رو  نند یحق ب  حح  
  ور یمه در آب، از صنع غَ چوهم

  ) ٣۶۴۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. مثل  ندیب حق را م  ییبایخودش ز   ای   دهیبه حضور رس   یها انسان   ی در رو  ند، یبخداوند را م   یی بایز  دیگو م

 که ن یا  عن ی  ور یاز صنعت خداوند و، صنع غ    عنی  ور» یچو مه در آب، از صنع غَعکس ماه در آب افتاده «هم   کهنیا

شود و    که از جنس زندگ   دارد به کس  رتیو غ   مین یبب  رید  زیچ   گذارد نم  رید  م یدیما او را د  خداوند وقت 

. و  میریگ قرار م  زندگ  رتیدر معرض غ   میکن فضا را باز م  پس  بشود.  رید  زی دوباره بخواهد برود که جنس چ

  ر ید  خواهد نم   م، یشو که اگر ما از جنس او م  باستی ز  ل یهم خ  رتشیغ   نیکننده است، اکم   قدر زندگچه 

  که:  دیگو قصۀ قبل م دنبال .کنند ها آگاهانه عمل م انسان  شتریرا ب نی و ا  میبشو ریما از جنس د

  مرا  نیب زن ار طَماع م یا
  زنانه برتر آ   یِتحر نیز
  ) ٢٣٧١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  .  رهیدنبالِ باز هم قصۀ حضرت رسول است، ابوجهل و غ  نیا

  طمع را مانَد و رحمت بود  نیا
  طمع آنجا که آن نعمت بود؟  کو

  ) ٢٣٧٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  دو تو  یکن فقر را روز امتحان
  دوتو نیبه فقر اندر، غنا ب تا

  ) ٢٣٧٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

است و    ذهننماد من   یاوقات در مثنو   شتریزن در ب  دینیب که م   طورن یدوال، دوبرابر، مضاعف. هم  عن ی  دوتو

عرب    عنی  یاست. اعراب  یقصه درواقع قصۀ مرد و زن اعراب  نیا  جااین   . درندیب حضور را طَماع م  ذهنمن 
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به آن    ریل قصه است. ما دک  یاز تو   م یکه آورد  تیچند ب  نیو با زنش شروع کرده به بحث و جدل، و ا  ،یبدَو

و حضور     ذهنقسمت من   ن یوگو بگفت   ن یا  عن یاست     ذهنکه نماد من   دیدان زن م  و  .میبرو  م یتوان قصه نم

که تو    د یگو م  کند صحبت م   وقت  جه یو در نت  ندیب در حضور شما خودش را م  ذهن . من ردیگ شما صورت م 

ئماً به ما دا  عنیا.  یزنانه باالتر ب  یوجو جست   نیمرا» از ا  نیب زن ار طماع م  یکه «ا  دیگو . م کار هستطمع 

است که    آدم  یوجووجوها جستسؤاالت و جست   نیغلط است. ا  ییگو که تو م  یطور که آن   میی گو ذهنمان م

  .  ستیوارد ن

زنانه هم حالت یتحر  یاست که   زن از مردش، شوهرش، سؤال م ول  نسیز یبه براجع  کند او مثال  بلد   یز یچ

معامله را    نیبو. ا ی طورنی جا ابن. تو برو آن  ی طوربن، آن کار را آن ی طور کار را آن  نیا دیگو م   . هستین

زنانه    یتحر  نی. ازند حرف م   جهتیب  ه   طورن ی. همداند اش نمدرباره   یز یانجام بده. واقعاً هم چ  یطورنیا

به    ردیب  رادیا  کهن ینه ا  کند نمادها استفاده م   اصطالحبه   ن یاز ا  موالنا. کند کار را م  ن یهم هم  ذهناست و من 

 داند را نم  ی زیچ    ینفر    ی   کهن یا  دیگو م  د، یگو را نم  ن ی. ادیکن وجو مپرس   تانیها که چرا از شوهرهاخانم 

ابوجهل راجع  پمثل  م   ردی گ م  رادیا  داند، نم  یز یچ  غمبر یبه  د  دیگو و  تو  از  ا   نقش  چیه  ری بدتر  عالم    نیدر 

 شود  بدتر از تو م  ریکه د  دی گو م  ندیب حضور شما را م   هم وقت   ذهن. و من ما هست  فۀیواقعاً ننگ طا  ست،ین

  . جای به سؤاالت ب کند اصال؟ تمام اصولت بر ضد من است. و شروع م

  جا،ی مطرح کردن سؤاالت ب  کند ذهن شما شروع م   است که وقت  نیا  ت یب  نیا  دۀیفا  ست؟ یچ   ت یب  نیا  دۀ یفا  حاال 

بدهم    صی از حاال تشخ   دیخواهد گفت که من با  ییزهایچ  ی  ذهنمن   نیصورت حضور که ابه   دیشما متوجه شو

و   ای نروم. م   نگاه کنم  دنبال جواب آن سؤاالت  ب  دیگوبخندم.  ا  نظره که    م ی گو طمع است، اصال من م  نیتو 

در مرکزش   یثروت ماد  ونهچ یه  کند نگاه م  مرکز عدم. انسان مرکزش را عدم کند و وقت   عن یقناعت، فقر. فقر  

  . میو فروش نکند که امروز در غزل داشت د ینداشته باشد، خر

 د یگو . م نیرحمت است ا   طمع است ول  هی شب   عنیطمع را مانَد»    نیطمع است، «ا  نیا  دیآ نظر مبه   دیگو م

 اش  ذهنبه من   د،یگو به او م   و جا طمع کجاست؟  حضور باشد، خداوند باشد، آن   یار ی که حضور باشد، هش  یی جا

دو تو»    ی«امتحان کن فقر را روز   دیگو به زنش م  یجا آن اعرابآن   د،ییگو م  تانذهنشما به من   عن ی  دیگو م

مرکز عدم،    ن یکه در ا  دینی تا بب   دیمرکزتان را عدم کن هم شما    یفقر را امتحان کن. چندروز   نیا  ی چندروز  عنی

که ذهن    ی زیکه اآلن هست، آن چ   یزی که با آن چ   نیب. م نیب را م  ی ازینیشده، آن صمد را، آن بگشوده   یفضا 

 دهد  که ذهنتان نشان م  ستین  یز یبه آن چ  تو بستگ   و خوشبخت  خوشبخت باش   توان شما م  دهد، نشان م
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  ها ن یا  ییگو م    و ه  یکرد  جاد یکه تو ا   موانع  ن یا  دییگو . شما م کند م  جادیو سؤال دارد و مانع ا  و حرص دارد 

  د یحل کنم، آن مسئله را با  دیمسئله را با نیاصال؟ ا ییگو زنانه است. چه م یِتَحر  هان یحل کنم، ا  یجوررا چه 

   عن ی  هانیکنم، ا  من زندگ  گذارند بردارم، دشمنان نم   انی دشمنان را از م  نیمانع را بردارم، ا  نیحل کنم، ا

را رها کن، هرچه   هان یاست. رها کن، همۀ ا  یرضرور یغ  یوجوها جست   زنانه است.   یَِتحر  هان یا  د،یگو چه؟! م

.   رس غنا م  ای که تو به صمد    د ید  کن خواه  زندگ  ی فقر چند روز  نیرها کن و فضا را باز کن و در ا  دیگو ذهن م

پول داشته باشم    قدرن یمثال من ا  ر، ید  ذهنمن  ینا . غ گشت است که دنبالش م   ییغنا چندبرابر آن غنا  نیو ا

  کنم،  م  ی ازمندیکنم پول دارم. هنوز احساس ن  من اگر هزار سال هم زندگ  ندیباشد بو شتریاز همه ب ر یکه د

  : دیگو . بعد مستیغنا ن ذهن من  ی . غناستیغنا ن  نیا

  مالل  نیکن با فقر و بذار ا صبر 
  در فقرست نوِر ذواْلجالل  زانکه
  ) ٢٣٧۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یمفروش و، هزاران جان بب سرکه
  نیقَناعت غرقِ بحِر انگب از

  ) ٢٣٧۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  کش نگر هزاران جانِ تلخ صد
  گل، آغشته اندر گلْشر همچو
  ) ٢٣٧۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

از گل سرخ و مواد     : شربتگلْشر؛  کردن  ییرواز ترش   هی ختن: کناو فر  سرکه؛  دلتنگ   عنی:  مالل.  بله مرکب 

  .  یقند

  ز یچ یکه مرکزش    به آن حالت   عنیکه حالت فقر دارد،    شدهگشوده   یکه، صبر کن. با فضا   دیگو به ما م   پس

و    د یبشو  لیتبد  دیخواه  شما م  که وقت   ات ی اب  نیمهم است ا   لی. خمیبساز  م یتوانبساز. و ما نم   ست ین   جسم

ن  صبر ک   د، یگو . و مترساند و شما را م  ندیب م  اعدم شم   نۀ یخودش را در آن آ  ذهنمن   د یکن مرکزتان را عدم م

مرکز عدم و فقر است که نور خداوند جلوه    نیدر ا  کهنی ا  یرا. برا  دلتنگ  نیمرکز عدم و فقر و بذار ا  نیبا ا

تا جان مثل موالنا  عبوس نباش، سرکه مفروش. و هزاران  ، بن دایپ توان . نور خداوند را در مرکز فقر م کند م

  اند. شده سببی ب یشاد  عن یاند، عسل شده  عنی نیکه از قناعت غرقِ بحرِ انگب نیرا بب
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شده هرچه که ذهنم  گشوده یفضا   نیدر ا  دییگو م   دیکن لحظه شما فضا را باز م  نیدر ا  کهن یا  عن یپس قناعت  

م فضاگشا  دهد نشان  اطرافش  در  در  کنم م  ییمن  غرق  م  یا یو  فضا   شوم، م   یشاد  شوم، عسل    ی در 

شده گشوده   یفضا   نیقسمم به ا  ای. و توجهم  کنم توجه نم  دهد را که ذهنم نشان م  یز یشده. و آن چ گشوده

  خواهد کرد. نهایتبی  من را از جنس واشیواش یاست که 

تلخ   «صد ب   هزاران جانِ  تو  نگر»  فردوس  ییهاانسان   ای کش  موالنا،  تلخ   ییهاآن جان   ، مثل حافظ،  را     که 

رها شده   اندده یکش آغشته    ارانه یدرد هش  دن یبا کش  نشای ار یاند، هشو  گْلشر  مانند گل که در  و  رها شده 

  ی گل است؛ و تو هم مثل گل در فضا   نآ  یخوشمزه و گوارا تو   اری است بس  شربت   ی  می گلْشر گفت  شود؛ م

بب   ییتای را  ا  پس.  یبشو  نیر یش  عنی  ، نیکه گْلشر است خودت  آ  ییفضاگشا  نیدر  شما    د،یشو م  نهیکه 

 ذهنمن   خودتان را م ابوجهل، م   کهن یمثل ا  د،ینیب و م  د،یرسول د  نۀیدر آ  د،یگو دیترس ذهن. و من  وهایی ال  

را که ذهن نشان   یز یچ  آن   ایلحظه را    نیدارد که اگر چندتا از آن را به چشمش بزند اتفاق ا  ییهانک یدارد، ع 

فقر است قبول ندارد و شما    دیرا که د  دید  نی. و اکند م  فی خطرناک توص  ندیبشما م   نۀیکه در آ  را  دهد م

  د یر یرا به عهده ب  تیمسئول  د یبش  ارانهیو درد هش   دیببر  ش یحالت را پ  ن یا  دینترس  د،یگو م  نی. بنابرادیترس م

  .دیبشو لیتبد کهن یتا ا

  ی مر تو را گنجا بد غایدر یا
  ی شُد دایز جانم شرح دل پ تا

  ) ٢٣٧٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  در پستاِن جان   رستیسخن ش نیا
  روان    گرددخوش نم   کشندهیب

  ) ٢٣٧٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد  ندهیچون تشنه و جو مستمع 
  شد  ندهیار مرده بود، گو واعظ
  ) ٢٣٧٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  داشت  تیتو ظرف   کاشی . ا یر یها را بحرف   نیا   داشته باش  ش یکه گنجا  کن افسوس تو فضا را باز نم   د، یگو م

که اگر ما بدون    دینیب م نی. پس بنابراشد م  انیاصطالح شرح دل بتا از جان من به رفتیپذ را م  زهایچ نیو ا

  .  میم م  یشتری ب ریمطالعه موالنا شاز  عنیکار   نیدر هم  م،یریبپذ ذهنمن  یها ها و قضاوت دخالت 
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پستان را بمد   دبایبشَد    .خواهد  کشنده م  ایمنده    یاست در پستان جان    ری سخن مثل ش  نیا  د،یگو م

  نده ی. و اگر شنونده، مستَمع، تشنه و جوردیگرسنه باشد، تشنه باشد و بخواهد، سخن را ب  دیبا  کارنیا  یبرا

گفتن. در مورد خود ما هم    کند و شروع م  شود باشد «واعظ ار مرده بود» زنده م  هماگر مرده    ندهیباشد گو

عرفان و    دنیبه شن  یاعالقه  ذهن. من میخارج بشو  ذهناز من   دیبا  میبشو  ندهیگو  که نیا  یاست. برا  طورن یهم

شما حرف    قیخداوند بتواند از طر  عن ی  د، یبشو  ندهی گو  عنوان زندگ شما به   کهن یا  یکننده ندارد. برازنده   ی زهایچ

  . دیگوش نده تان ذهنمن   یهابه حرف  د یمرکزتان را عدم نگه دار  به اندازۀ کاف دیبزند با

است.  سؤال    ذهنمن وجوی  پرس   یهااز جنبه   ی. و  کند م   ذهنمن   یوجو اصطالح پرسبه   نیگفت، ا  امروز

زنانه است.    یِتَحر)  ٢٣٧١(بیت    گفت:  جااین   اصطالح کهسؤال به   نیکه ا  دیبدان.  چیه   د،یسؤال نکن  چیشما ه

رها، مربوط به، گفتم، مربوط به جست   ستی زنانه مربوط به زن ن   یِتَح ذهنوجو و سؤال کردن من   .سؤال    است

 ذهنکردن من نم  یز یکه چ لیدر مورد حضور و تحول و تبد نم زیچچیه داند ل مو سؤا داند بله. کند .  

رده هم باشد  اگر، واعظ اگر م  ندهی گو  د، یباشد، که شما هست   ندهی مستَمع، شنونده، اگر تشنه و جو  ن، یپس بنابرا 

  ی به زود   دیریب  شی. در شخص شما هم اگر حالت گوش دادن را شما به صورت حضور در پشود م  ندهیگو

  . زند شما حرف م  قیاز طر زندگ عن ی. دیشو م ندهی که خودتان گو دید دی خواه

  مالل یچون تازه آمد ب مستمع 
  گردد به گفتن، گنگ و الل   صدزبان
  ) ٢٣٨٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  از درم  دینامحرم در آ  چونکه
  در پنهان شوند اهل حرم  پرده

  ) ٢٣٨١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  از گزند  دور ،محرم دیدرآ  ور
  بند یرو  ران،یآن ست ندیبرگشا
  ) ٢٣٨٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

صورت    نیمستَمع اگر با گشودن فضا تازه باشد و مالل نداشته باشد در ا  پس  در حجاب.   ده،یپوش   عنی:  ریست

. پس کند الل مادرزاد هم باشد زبان به گفتن باز م   ایالل، الل    عنیاصطالح گنگ  به   عن یگنگ و،    ندهیاگر گو

  ق یاز طر  زندگ  کهن یا  لاحتما  میرا نداشته باش   ذهنمن   دلتنگ   ،و بدون دلتنگ  میتازه بشو  ییاگر ما با فضاگشا
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خداوند از    کهنینسبت به ا  میکه ما الل مادرزاد هست  د یاست. توجه کن   ادیز   لیما شروع کند به حرف زدن خ

گفت که، ما از جنس    م،یما صحبت کرده است. و هفتۀ گذشته داشت  قیاز طر  ذهنمن  ماًیما حرف بزند. دا  قیطر

  .  م یگوش بده  ماًیدا  دیخداوند از جنس زبان ما با  میهست  شما از جنس گو  عنیاو زبان،  میگوش هست

و    کند زبان باز نم  نیمادرش گوش نکند ا یهابه حرف  اولش مدت   دیای ب  ایبه دن  یاگفت، اگر بچه  طورن یو هم

  ی به مادرش گوش بدهد. ما هم از روز  تواند نم  کهن یا  یبرا  شود باشد که کر مادرزاد باشد الل هم م   یااگر بچه

مادرمان، مادر    یهابه حرف  مینتوانست  موقعچ ی. همیدر واقع کر مادرزاد بود ذهنبه من میرفت  م یآمد ا یکه به دن 

 کرد  اگر مادرمان عشق داشت ما را به عشق مرتعش م  م، یگو . و باز هم ممی که خدا است گوش کن  مان اصل

 میکرد هم گوش م مان مادر تن    ی  نیبه ا  میکرد که خدا است گوش م  مان ها به حرف مادر اصلموقع   بعض

م   میکرد به هردو گوش م ب  شد و درست  ما نسبت  ا  میکه خدا بود کر شد  مان  ه مادر اصلکار.      ی  نیبه 

به  م یمادرمان گوش کرد بمادر  نت   یولوژیاصطالح  در  داد  عادت  را  ما  زبان خودش  به  فقط  زبان    جه یما  به 

 ذهنمن م یزبان باز کرد  .  

زبان باز    کهنیاحتمال ا  دیتازه بشوبهتازه   ه  دیباش  ماللیهم، اگر ب  دیاگر شما گنگ و الل باش  د،یگو حاال، م

مسلمانان رواج دارد    نیدر ب  داخل خانه  دیایکه نامحرم ب  طورن یکه، هم  دیگو وجود دارد. حاال، م   به زندگ  دی کن

 ش یپ  د یایکه اگر نامحرم ب   دیگو م   کنند،  م   ت یو حجاب را رعا  شوند پنهان م  روند که اهل حرم اهل خانه م

که فاش کردن اسرار   دینیب . مکنم و اسرار را فاش نم  کنم باشد من جانم را پنهان م   ذهنمن که از جنس من 

  ندارد. یاده یفا کند، فکر م ذهنبا چارچوب من  که به کس

  کنند   بایرا خوب و خوش و ز هرچه
  کنند  نایب دۀید یبرا از
  ) ٢٣٨٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  و بم  ر یبود آوازِ لحن و ز ک 
  َاصم؟ حسیگوِش ب یِبرا از

  ) ٢٣٨۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

شهودهیرا ب  م م نکرد حق خوشد  
  اَخْشَم نکرد  یحس کرد او، پ  بهرِ

  ) ٢٣٨۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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هر چه را   دیگو م.  دیاحساس ننما  ییو بو  کند اش کار نمکه حس شامه   اَخشم: کس  ؛کر، ناشنوا  عنیاصم    پس

 کهن یا  یبرا  دهد را به ما نشان نم  اشیی بای. پس خداوند هم زکنند م  نایب  دۀید  یبرا   کنند، م  بایکه خوش و ز

. پس خداوند هم دیبذار  شی که چشم ندارد جلو  کس  یبرا   دیدرست کن  گل  ی  دییآ . شما نممیعدم ندار  دۀید

ساز    کس   یو بم،    ر یآواز لحن و ز  زند و مثال م   میعدم ندار  دیما د  کهن یا  یبرا  گذارد ما نم  یرا جلو   هایی بایز

و آهنگ   و آهنگ زندگ  شنود . آن که نم زند گوش کر نم  یبرا  باست،یقدر زو بم دارد آن  ریآهنگش ز  زند، م

  ی برا   میفهم عشق را نم   یبو   نیگوش عدم ما کر است. همچن   کهنیا  یابر  کند ما کار نم  یهم برا  خرد زندگ 

  عشق.   یبو ی حس ظاهر  ییای. نه بومیما فلج  ییای از لحاظ بو کهنیا

دارد.   ییایشده که حس بو  کس   یمش خوشبو نشده. برا  هودهیب  دیگو دم نکرد» م حق خوش   هودهی«مش را ب

 یاگر بو  اآلنخوش هم نبود.    ینبود، بو  ییایحس بو  النداشتن فلج بود، اص  ییایاگر مثال تمام جهان حس بو 

  ما کور است.   عشق  ییای حس بو کهن یا یبرا ستیما ن یخوش عشق برا 

  و آسمان برساخته است نیزم حق،
  بس نار و نور افراخته است  ان، یم در

  ) ٢٣٨۶ تیاول، ب دفتر  ،ی مثنو ،ی (مولو

    انیخاک  یِ را از برا  نیزم نیا
  ان یرا مسن افالک   آسمان

  ) ٢٣٨٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  دشمن باال بود  ،سفل مردِ
  بود دایهر مان، پ  یِمشتر

  ) ٢٣٨٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

است، فضا   دیگو م را ساخته  را هم ساخته است. هم  یخداوند ذهن  را ساخته    نیکه زم   طورنی گشوده شده 

  اد ی ز   لیو آسمان گشوده شده درد و نور، درد نور خ   ذهنمن   نیب   عنیو آسمان    نیزم   نیآسمان را هم ساخته. ب

از حالت    از کس   عنی تا آسمان    نیزم  زنور. ا  ارانه یبشود. درد هش  جاد ینور ا  بش  ارانهی درد هش  عنیاست.  

ا  بش  ارانه یمرتب درد هش  دیبا  نهایتبی  به آسمان  ذهنمن  درست بشود. زم  جادینور  تا  برا   نیبشود    ی را 

هستند، آسمان را    ها دگیبا همان   یکه مشغول باز  ییهاانسان   یرا برا  ذهنمن  کنند م  یکه خاک باز  کسان

  اند. شده  اند از جنس زندگهستند. فضا را باز کرده   هستند. آسمان ندگ که قائم به ز کسان یبرا
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است که آسمان    دشمن کس   کند م    زندگ  ذهندر من  کند م زندگ  نیاست در زم   ذهنکه من    کس  مرد سفل 

و مشتر   ی اریرا گشوده است. دشمن هش  را نشان م  ی حضور است  بلند     . هر کسدهد هر مان خودش  که 

که صفر است، قضاوت و مقاومتش صفر    است. هر کس  ذهناست. من   نیزم  یمشتر  ذهنبه عنوان من   شود م

  ن یبنابرا  شود دارد بلند نم   یازمندیدارد حس ن   کوه تضرع دارد بندگ  یلحظه، دره است به جا   نیاست در ا

. شما  دیریب  میتصم   ناآل  نی . هم نیزم   یمشتر  ای  دیآسمان هست  یمشتر  دیکن  نییآسمان است. شما تع  یمشتر

  هستید   ن یزم ی که مشتر  دی بشناس   د یتوان بود» قشنگ م  دایهر مان پ  ی. «مشتر دی ر یب  می تصم  د یکه با دیهست

  اهل آسمان.   عن ی انی افالک ن،ی اهل زم عنی انیخاک آسمان.   ای

  .  زند دوباره مثال م بعد

  ؟ تو برخاست چیه ره،یست یا
  ؟بهِر کور آراسترا   شتنیخو

  ) ٢٣٨٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  جهان را پر درِ منون کنم گر 
  تو چون نباشد، چون کنم؟ یِروز 

  ) ٢٣٩٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  زن بو یا  زنجنگ و ره ترِک
  به ترک من بو  ،ییگونم ور

  ) ٢٣٩١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  چ یو ه  ردی در صدف قرار گ  دیمروار  مستور و نهفته. وقت  دیمنون: مروار درِ؛ زن عن ی ی رو  دهیپوش  عنی رهیست

واقعاً حضور خوب و    عنیاست. درِ منون    شیمعن   نی تر خواهد بود. ابه آن نرسد، گرانقدرتر و شفّاف   دست

.  کن . نه! نمکور آراسته بن   یبراو خودت را    یشو تو بلند م   چیخانم ه  یا  عنی  رهیتس   یادست نخورده.  

ما که به لحاظ چشم عدم کور    ی. پس خداوند هم برا ندیشما را بب    نفر چشم داشته باشد که آراستگ    ی  دیبا

ارزش باشد، شفاف باشد که هست.    ر اگر جهان پر از در پ  دیگو . م دهد جهان را نشان نم  ن یا  آراستگ   م، یهست

را موالنا    نیمن چه کار کنم. ا  ی نگه دار  خواه  را م  ذهنو تو من   ست ین  ذهنمن   یروز    . وقتباستیجهان ز  نیا

  و خرد زندگ  سببی ب  یجهان به صورت گلستان و شاد  نیا  دنیو د  ییبایکه ز  دیخواه شما م  ای. آدیگو به ما م 

و عمل    دیاگر شما نخوان  می بو  هات یب  نیکه من هر چقدر هم از ا  دیگو م  موالنا !  دیخواه  نم   ای شما باشد.    یروز 
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 نی و ا  دیگو به زنش م  یاعراب  ن ی. ادیگو . پس اآلن به زن مستین  انتی روز  ذهندارد. در من  ده یچه فا  د ینکن

   ذهنمن   یا  که  دییگو م   تان ذهنشما به من   »ای زن بو  ن ز«ترک جنگ و ره  نیهم  عنی  دیآ که اآلن م   تیدو ب

  . ترک جنگ بن و زندگ لحظه نکن   ن یمقاومت در مقابل اتفاق ا  ، دعوا نکن  با کس   نکن  زهیمواظب باش ست 

  ‐ ترسد م  ذهنمن   دیدان م  ‐ بن   خواه کار را نم   نی نکن. اگر ا  ییمن را ندزد. مسئله درست نکن. کارافزا

تو ه  رید نم  چیبه  م  رید  ،دهم غذا  و رهاندازمت اآلن  به من   یا   رن. «ترک جنگ    تان  ذهنزن بو» شما 

  .  دیدزد من را نخواه  کرد و زندگ   نخواه زهیکه ست   دییگو م

  و بد؟ یجنگِ ن یِمرا چه جا مر 
  رمد ها هم مدلم از صلح نیک 

  ) ٢٣٩٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن کنم   و، گر ن یخَمش گرد گر 
  دم، ترِک خان و مان کنم نی: همکه

  ) ٢٣٩٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

حضور    یاریهش   یادی حضور که اآلن مقدار ز  یاریو شما هم به عنوان هش  جااین   در  د یگو مرد به زنش م  نیا  پس

  دمی . من فهمزمیست با بدها نم   ی ن  ای نقش خوب    یمن به جا   نیبب  دیی گو . مد ییگوم   تانذهنشما. به من   دیدار

داشته    ذهنمن   خواهم من نم  عن ی  رمد هم م   هاحندارد. دلم از صل  دهیصلح کردن فا  ذهنبه عنوان من    حت

  .  ستین  داریپا عن ی انجامد صلح نم  نیکه ا دیدان قرارداد صلح امضا کنم. م ر ید ذهنباشم با من 

صلح    ذهنرا کنار بذارند. با من   ذهنمن   دیها که بدانند که باملّت   یها براخانواده   یاست برا  یخوب  تیب  نیا

صلح آماده    ی هااند صلح کنند. زمان ها با هم نتوانسته ملّت   م یخوان که ما م   خیندارد. در طول تار  دهیکردن فا

   عن ی  رمد» ها م. «دلم از صلحمیصلح کن   میتوان است. ما نم  طورن یجنگ بوده است. اآلن هم هم   یشدن برا

 ن یا  کهن یا  یبرمد. برا  کند، م   داند، م   هنذبا من   ذهنمن   لۀیوسکه به    از صلح   دی که انسان با  دیگو موالنا م 

   بعد آشت  کنند . جنگ م کنند  صلح م  ریبا همد  دینیب ندارد. شما زن و شوهرها را م  ده ی. فاستین  داریپا

با    ذهنشما به عنوان حضور از صلح من   دلآنجا است.    ذهنموقت است. چون من   آشت  نیا  . ولکنند م

قرارداد    کهنیا  ی . برازندم   رشیهم باشد آدم ز  یندارد. هر قرارداد  دهیصلح فا  نیا  دییبرمد و بو  دیبا  ذهنمن 

 کهن یا  ی. برازدیرمهم و کم بشود انسان قرارداد را به  زد یبه هم بر  دگ یاست. همان   ها دگ یمربوط به آن همان 

  که.   اردند ارزش
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باشد. صلح انسان به حضور    داریصلح پا  نیحس ارزش بند که صلح بند که ا  دیانسان به عنوان انسان با

  م، یاکرده  هیته  همه سالح جنگ نیا م؟یاست. ما چرا به هم اعتماد ندار داریپا دهیبا انسان به حضور رس دهیرس

برابر    سبرابر    بیست  گفتند م   موقع  یکه حاال    میاجمع کرده  نیدر زم   کشتار همان  یها ما سالح  ندیگو م

که    ن ی. از ترس هم. پس امیکه اآلن دار   ییهاسالح   نیبا ا  م یکن  ونیفَرا کن   نیزم   نی ما ا  م یتوان بار م  س  عنی

هم که ندارند مثل    ییهاآن  میادرست کرده    کشتار همان  یها . ما سالح میبه هم اعتماد ندار  میترس از هم م 

    رمد» ها هم م دلم از صلح  نیعقل بشر! «ک یبرا ستیننگ ن نی. اگردند در دنبالش مدربه  هان یاتم ا مبب

  آن کنم   و، گر ن یخَمش گرد گر 
  دم، ترِک خان و مان کنم نی: همکه

  ) ٢٣٩٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

 جیمن به تدر  ذهن. شما من روم م  گذارملحظه م  نیتو را. ا  کنم م  ونیفَاصال کن  ایخاموش کن    ای  دیگو م

دفعه   ی. وگرنه رسم به حضور م واشیواش ی میمال ارانۀی. درد هش میآ کنار م کنم من با تو رفتار م   خواه م

  .  دییگو م  تان ذهن. خداحافظ. شما به من کنم ترکت م

  *** پایان بخش سوم  ***
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 ایت دفتر ششم را مخوانیم که تیترش به این ترتیب است: در این قسمت ح  

که اشارت کرده بود،   وعدۀ معشوق، بدان وثاق   دِیبر ام  امدیآن عاشق که شب ب  تی«حا

او را خفته   و بعض  انجاِز وعده،  از شب منتظر ماند و خوابش بربود معشوق آمد بهرِ 

  جوز کرد و او را خفته گذاشت و بازگشت.»  پر بشیج افت،ی

ماست    تیکه اشارت کرده بود» پس حا  وعدۀ معشوق، بدان وثاق  دِیبر ام  امدیآن عاشق که شب ب  تی«حا

از شب منتظر    اتاق ذهن «و بعض   عن یکه اشارت شده بود    به اتاق  میو ذهن آمد  ایعاشق که در شب دن   عنوانبه

انجازِ    عشوقو م  میدر ذهن، به خواب ذهن فرورفت  میماند و خوابش بربود» و ما آمد ما خداست، آمد، «بهِر 

«او را خفته    زند م  می که در ذهن هستوفا به عهد، وفا به وعده. پس خداوند آمده درِ ما را    عن یوعده» انجاز  

را پر از گردو کرد    بشیج   عن یپر از جوز کرد»    بشیو «ج   ها دگ یدر چه؟ در همان   می دیخواب  میما هم رفت   افت»ی

مشخص است.    اش معن   بله،  گذاشت، «و بازگشت.»  ها  دگ یرا در خواب همان  «و او را خفته گذاشت» پس او

 زند  و خداوند مرتب هر لحظه به ما سر م ها  دگیبا همان یو مشغول باز   میلحظه ما در اتاق ذهن هست  نیا  عنی

  چ یو ه  میدار  جهانن یا  یهات یو مشغول   م،یمند به گردوها دارکه نه ما عالقه   شود متوجه م  م،یداریکه ما ب  ندیبب

است که    ذهن  نیمالقات ما با خداوند در هم  یاکه ج   دهد قصه نشان م  نی. امیداربه مالقات با او ن  یاعالقه

  .  ردیگ لحظه صورت م نیدر اطراف اتفاق ا ییکار با فضاگشا نیو ا  میما در آن هست

  شیپ امیست در ابوده عاشق 
  ش یعهد اندر عهدِ خو پاسبانِ

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

  در بندِ وصل ماه خود هاسال
  شاهنشاه خودو ماتِ  شاهمات

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

  بود ابندهی ندهیجو عاقبت
  بود ندهیفَرج از صبر زا که
  ) ۵٩۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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جهان    نیدر عهد خودش که در ا   که هرکس  م،یشروع شده به عاشق شدن، ما هست  شی پ  امیکه از ا   عاشق  پس

زنده باشد و پاسبان ک   به زندگ  دیبا  عنیپاسبان عهد الست باشد    دیزنده است با   ی اری هش  تیفیزنده اآلن 

صورت  خدا را به   کند ول القاتبا خدا م د یهاست که متوجه شده که با. و سال ستی ن لحظه، ول نیخودش در ا

که در   میاده یرا فهم   نیا  م،ی به وصال برس  میخواه در بندِ وصل ماه خود» ما م   ها«سال   .کند جسم مجسم م   ی

  ونهچ یه   عنیماتِ خداوند است.  شده مات و شاه   و در ذهنش که زندان   میهست   دگیدر همان  میهست   ییجدا

  .  دنیندارد جز دردکش عالج وجهچ یهندارد و به  آرامش

 نیپس بنابرا  کند م  جادیمسئله ا  کند، م  ییکارافزا  ها دگ یبرحسب همان  دنیکه در اثر د  میدیدر غزل فهم   امروز

به مانع و    لیرا تبد  که زندگ   م یندار  عالج  م یدیخواب  ها دگ یچون ما در همان   کهنیا    عنیمات و مات شدن  شاه 

  د یگو م  .میزنده بشو  به او  م،یشو  داریاز خواب ذهن ب  قتاًی. مر حقمیرا تلف کن   زندگ   و   میمسئله و دشمن کن 

هرکس  جو  که  و جست   ندهیکه  مباشد  باشد  بلد  را  ا  ابندهی  تواند وجو  و  هرکس ضرب   ن یشود  است:     المثل 

  بود.»  ابندهی ندهی «عاقبت جو ابدی وجو کند مجست

  شود  م  ندهیبا فَرج داستان غالم هندو از صبر زا  اسی در ق   فرج واقع  طورن یو هم  ،یرستگار   ش،ی گشا   عنی  فَرج

در فَرج که در داستان غالم    ذهنکه توهمات من   دیدان. م ذهنو توهمات من   ذهندر من و عجله    ذهننه از من 

قرار    ا یبود، مورد تجاوز دن  مسمای فرج است واقعاً اسمش، و اسمش ب  آمد نظر خودش مکه به   دیهندو خواند

 نیا  فرج واقع  دیگو م.  کرد تجسم م  ذهن  زی چ  یصورت  حضور را به  ایدختر پادشاه را    کهنیا  یگرفت برا

در اطراف    یی درست با فضاگشا  ی وجوکه جست   دیدان. شما اآلن م و صبر کن   وجو کناست که درست جست 

دستت   به   واقع  شیگشا   خواه اگر م  دیگو . مدی صبر کن  دیو با  ردیگ صورت م  میلحظه و با تسل  نیاتفاق ا

   . فرج دیوجو کن جست  دیبا ذهن نبا  عن یوجو» جست  ی از ورا ییوجوجست «  .وجو را بلد باشجست   دیبا دیایب

   صورت ذهن و به  کرد وجو م بود که با ذهنش جست   قرار گرفت در آن داستان، فرج  ایدن  تیکه مورد آزار و اذ

  . کرد وجو م جست

فکرهاست و خداوند را    ابدر خو  ند،یب تجربه در ذهنش خواب م  همهنیکه انسان با ا  دیگو هنوز هم موالنا م 

خواهم داشت   یخوب  زیچ   ی خوب درآورده که من    زیچ  ی صورت  و او را به   کندوجو م صورت جسم جست به

داد   غامیمعشوقش به او پ  یروز   ی که    دیگو . مدهدم   حیرا توض   نی اتفاقاً هم  اآلن  مالقات با او.  ا ینام خدا  به

  است. بله.  جهاننیا زی چ  ایام. لوبپخته  ایلوب تیبرا

  چه.    عنی دیدان و مات هم که م  ماتشاه 
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قرار گرفته است    ف یحر  یهامهره   ررسیاست که شاه در ت  وقت   دارد و آن    معن  یمات و مات در شطرنج  شاه «

    »از او دفاع کنند. توانند م یخود  یهاو نه مهره  زدی بر یابه خانه  تواند مه و ن

از او دفاع کنند.    توانند م  ی خود  ی هاو نه مهره   زد،یبرود، بر  یابه خانه   تواند شد. شاه نه م  بیترتنیپس به ا

به ما    می تجسم کن  میتوان ما که م  از امانات ذهن   کدامچ یه   میشد  که اآلن ما زندان  در ذهن   رید  عبارتبه

که    می. مر متوجه بشوییاز کارزا  ریغ   میبن   میتوان نم  ی. کار میمات خداوند هست شاه   نیبنابرا  کند کم نم

  است.  ییبا فضاگشا هم نیا م ی. گفتمیو صبر کن   میوجو کناو را جست  د یبا یطور چه 

  اَلصبر مفتاح الْفَرج»  «

  است.»  شیفتح و گشا دیکل  «صبر

  ) ثی(حد

  است.  ثیحد نیاست. ا شیفتح و گشا دیصبر کل و

  ا یاو کامشب ب ارِی ی: روز گفت
  ا یتو لوب یبپختم از پ که
  ) ۵٩۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شبمیتا ن نی فالن حجره نش در
  طلبیمن ب شبْ مین میایب تا

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

  ها پخش کرد قُربان کرد و نان  مرد،
  گرد  رِی آمد مهش از ز دی پد چون

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

   عن ی  میشو درست متوجه نم  م،یاده یرا ذهنًا شن   نیالبته ا  ن،ی. بنابرامی به وحدت برس  د یکه ما با  می متوجه شد  ما

دردها همه درد فراق است  نیدر فراق، و ا م،یبر سر مبه ییو در جدا میاکه از او جدا شده میدان چه. همۀ ما م

نم   چ یاست، ه  ب یعج   ول است. مثال    ذهن   م یکن هم که م  ییهاو کوشش   میسکه به وحدت بر  میکن کوشش 

 . دیگو م  جا این   که در  طورنی هم  م، یده م  قربان   م،یکن مثال احسان م  ا ی  مان  با من ذهن  میکن م   اد یعبادت ز

که درست است که    دانندشب ذهن. همه م   عن یاو به او گفت که امشب شب مالقات ماست    اری  ی روز  خالصه،

هنوز که هنوز     . ولمیمالقات کن   ارانهیبا خداوند هش   د یقبل از مردن با  قتاً یحق  ول  میابه خواب ذهن فرورفته 
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ا را به   نیاست  . پس خداوند به ما  ایلوب  دیگو هم م   جااین  که  میاخوشمزه درآورده  یغذا  یصورت  مالقات 

  ی ام و غذاپخته   تیبرا  یاخوشمزه   یغذا   ی اتاقت و    میآ من م   ا،یشب ذهن، شب دن   عنی که امشب    دیگو م

ذهن خداوند و    لۀیوساست که به   نیا  ا ی. منظور از لوبمیکن است که ذهناً تجسم م   یی زهایخوشمزه هم همان چ

  ندارد.  یاد یکه ارزش ز  ییای به لوب شود م لیتبد گرنهو  دیها را تجسم نکننعمت 

 شب م یمنتظر باش، من ن   شبم یتا ن  ن،یاتاق، در اتاق ذهن بنش  عنیحجره    ا،یدر حجره    عن یفالن حجره»    «در

  ی زیوجو، بدون درخواست، بدون خواستن چ بدون جست   عنی  طلبی ب  نیا  د،ینبا  ، طلب کن   دی. منتها نبامیآ م

طلب    نیما ا  . ولمیآ نکن، من م   الوجو نکن، طلب نکن، سؤصورت ذهن، با ذهنت خالصه مرا جست من به  ای

   کار را بن   نیمنتها اگر ا  ، و بخواه  یذهن دنبالش برد  لۀیوسطلب است، به   دوجور.  میکن را رها نم   ذهن

خواستن او فقط    یبرا  ،شده بخواهگشوده  یصورت فضا . اگر بهدیآ نم  ،خواه م   جسم  زیچ   ی صورت  به

  . دیخواهد رس   جهیوجو به نتجست   نیا کن ییفضاگشا شتر یب ، کن  ییفضاگشا

به فقرا   کند، نان پخش م  دهد، احسان م  کند، مرتب عبادت م   ،جا این  انسان در  عن یانسان، حاال مرد    دیگو م

احسان کردن و   قربان کردن و نان پخش کردن و  نیا خوشحال شده که با خدا مالقات خواهد کرد. ول  رسد، م

است. در همان    دهیخواب  کهن یا  یاآلن، برا  خورد شخص نم   نیطور که به درد اهمان  خورد، به دردش نم  هانیا

به ذهنش    د یتوجه کن  کند،  که با ذهنش م  یر یهر کار د  ا یعبادت    ا ی که احسان    کند  فکر م  ده، یاحسان خواب

  د ی قدم با  ن یاصال اول  باشد.  ییحضور در آن باشد، فضاگشا  کهن یشرط امؤثر باشد به   تواند عبادت م  کند، م

انسان با    ست، یحضور ن  مالقات با خدا. وقت    عنی حضور شرط اول است. حضور     عبادت  هر مالقات باشد. در  

مذهن جست داشته   ذهنمن   عن ی  کند وجو  نگه  م  ذهنمن   م،یارا  خدا    اب ی غ  عنیخدا    اصال.  گردد دنبال 

شود، کوچ شود و شما کوچ شدنش را تماشا   ف یضع دیبا ای. ستیخدا ن ریباشد د ذهناگر من  ،ذهنمن 

  مثل غزل امروز.   دیینگو یز یو چ دی کن

  د یشو که نسبت به فضا بزرگتر م  دیکن شما حس م   د؟یکن هستم. توجه م  قضاوت ی خش شدم، ناظر ب  گفت

  یی چه فضاگشا  رسم، به من دارم به حضور مبهبه  دییگو . نمدییآ صورت ذهن درنمبه  عن ی  دییگو نم  چیو ه

پس شما    فهمد اگر ذهن م  فهمد مذهن ن   دیکن  شرفتی ذهن است. اگر قرار باشد پ  نی! اشود . قطع مکنم م

  . دیکن نم شرفتیپ
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  دار ْ در آن حجره نشست آن گرم شب
  غار  ارِیآن    یوعده دِیام بر 

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

  او  ارِیاللَّيل، آمد  نصف بعدِ
  اْلوعدانه آن دلدارِ او   ُصادِق

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

د یخود را فتاده خفته د عاشق  
  د یاز آستين او در اندک 

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

 که  الْوعده، کسانُ الْوعدانه: مانند افراد صادِق  ُ صادِق؛  شب  مه ی ن  عنیاللَّيل    نصف ؛  نیاندوه   عنیدار   ْگرم  پس

وعده دادن است، و بنابراين   عنیوعد    کهنیای الْوعد هم درست هست، براُ البته صادِق  کنند، به وعده وفا م

   الٰوعده و صادِقِ الْوعد هر دو ممن است درست باشد، ممن نه، حتماً درست هست.ُ صادِق

در شب ذهن، شب    م،یغصه دار  ذهنما در من   عنی  ن،یاندوه   عنیدر آن حجره نشست آن گرمدار»،    «شب

غار    اریتنها    کهن یا  دیبه ام  میکن هم نم   ییفضاگشا  می داررا    ذهنمن   منته   م،یادر اتاق ذهن نشسته  ایدن  نیا

غار    اریکه  آن  دیامبه   م،یندار  یر ید  اریما فقط خداست،    اریذهن هست،    ایجهان هست   نیغار ا   عنی ذهن ما  

از پنجاه    شتریحضور ب  یار ی هش  وقت   عنی  دیتوجه کن  ،جا این  . بعد از نصف شب و نصف الَّيل درمیمنتظر  دیایب

  ی ار یگشوده بشود که هش  قدرن یفضا ا  نیا  د،یباز کن  د،یباز کن   د،یباز کن   د،یاگر شما فضا را باز کن  شود، درصد م

  د؟ یکن . توجه مدیآ نصف شب گذشته، بنابراين يار م ، جسم یار یبه هش چربدحضور شما ب

  جا ولدور است از آن   لیخ  تیهست. البته کل بشر  نی فرد هم هم  یهست، برا  نیهم هم  تیکل بشر  یبرا  و

به    دیگو م  ییعنوان راهنمارا موالنا به   هان ی. پس ادیادهی را د  ار ی  دیاهم گذشته   دیشا  ا ی  د، یباش    ینزد  د یشما شا

  ار ی   د،یآ گذشت خدا م  شبمه ین  کهن یبعد از ا   عنی  يل. بعد از نصف اللَّد یرا تکرار کن  اتیاب  د،یدقت کن  دیما، با

الْوعده هست، و متأسفانه م  د،یآ ما م   او صادِق م  دیآخود را فتاده خفته    «عاشق  .دهیکه عاشق خواب  ندیب

  گذاشتند  م  نیرا در آست   زیچهمه   م یاست که قد  لیدل  نیا  به   دیشا  دنیبر  نی. آست دیاو بر  ن یاز آست  کم ی   د»،ید

منظورش    ول   سد،ینو م  بی ج  ب،ی: جدیگو اوقات م  گاه   جااین   هرحال، و در. بهشد حساب م  بیعنوان ج و به

  .کند م  بشی گردو داخل ج دهیخواب  ندیب م دیآ مثال م ن. اآل نهی س عن یهست،  بیجِ
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  کرد  بیچندش اندر ج گردکان 
  نَرد  بازم ن،یا ر ی گ  ،تو طفل که
  )  ۶٠٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  د یسحر از خواب، عاشق برجه چون
  د یها را بدو گردکان نیآست

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

  : شاه ما همه صدق و وفاست  گفت
  آن هم ز ماست  رسد، بر ما م  آنچه
  ) ۶٠۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

باهاش   ریرا ب  هانیا  در مرکزش گذاشت که تو طفل هست  ایکرد،    بشی در ج  ایکرد    نشی چند تا گردو در آست  پس

  ده یبا آن همان  کهی زیماست، هرچ    جهان  نیا  یها چهیو باز  هات یمشغول  ن یها همگردکان   نیکن، منظور از ا  ی باز

در مورد   کلطور به  است.  یباز   صرفاً به معن  جااین  است، در  یباز   : نوعنَرد  گردو.  و گردکان يعن  میاشده

م  دینیب م  تیبشر خداوند  به  خواهد  که  بشر  با  جمع که  به  طور  بشر  ول  مالقات کند.  برسد،  همه     حضور 

  کن، تو هنوز طفل کودکستان  یباز   هان یکه برو با ا  کند گردو م  هرکس  بیدر ذهن، و مرتب به ج  اندده یخواب

که     و هرکس  .ینشد  داریبوده، ب  کاف  چند صباح  هانیبا ا  یگذاشت، و باز    را خواه  هان یکه ا  دان نم  ،هست

عمرش گذشته، و    شود باشد که آدم متوجه م  یریواقعاً در دوران بلوغ پ  تواند سحر م  پرد، سحر از خواب م

بند    یکار  رید  دیشا م   اینتواند  مرگ  ا  تواند موقع  تم   شود م  متالش  ذهنمن   نیباشد. که  ام گردوها  و 

او بوده، و متوجه نبوده و    شه یکه هرچه که الزم داشته آن خدا هم   شود عنوان توهم متوجه مبه   زند،یر م با 

  کرده.  یاش با گردوها باز همه 

به خدا    دیکه با  داند باشد، اصال کل بشر م  تیدر مورد بشر  تواند م  نیو ا  د»یسحر از خواب عاشق برجه  «چون

 زه یبا هم ست  و جمع   یطور فردهست که سر گردوها ما به  دهیبا گردوها همان قدرنی متأسفانه ا زنده بشود، ول

  ی از جمله باز   ،یگردو و عالقه به باز  یباز  نیو ا  میدزد م  ریدو گردوها را از هم   می کن . مسئله درست ممیدار

 شدن ت یهواست، عالقه به باورها، هم   داشتنکه هست تعلق  هرچه  ا،یقدرت عالقه به قدرت، عالقه به مال دن 

  پس . میکن م  یهنوز باز کار غلط هست، ول نیکه ا میدان ماست. و جمعاً م یهاگردکان هان یبا دردها، همه ا

آن هم    رسد ، و هرچه به ما ماش صدق و وفاستکه: خداوند همه   دیگو شده، م  داریب  اندازه کافکه به  هرکس

نت  ریماست، تقص  ذهناز من  ا  کند م  یر یگجه یخود ماست، بله، االن موالنا  دل خودش    ها و به صحبت  نیاز 
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ا   دیگو م ب  یکه:  اَلَست هست  یداریدل من که  ا  یاریهش   تیفیمسئول ک   و  تو و پاسبان  لحظه   ن یخودت در 

  باشد.  طورنیکه ا دل و هر   م،ی هست منیگردو ا ی باز نیما از ا  ،هست

  میمنیا نیما ز خواب،یدل ب یا
  میزنحرس بربام چوب م چون

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

  مطْحن شست   نیما در گردکانِ
  از غم خود، اندک است مییگو هرچه

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

  ماجرا یِصال   نیچند ا عاذال
  را وانهید نی کم ده بعد از ا پند

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

  ی چوب  زیو ن  زنند، که با آن طبل م  ی: چوب کوتاه و بارچوب  نگهبانان هست.  معنحرس: جمع حارس به   پس

  : سرزنش كننده، مالمتگر، در عاذل؛  ای آس  عنی:  مْطحن  چوب.  رود، کار مبه   قیدر موس   تمی حفظ ر  یکه برا

دل من» که تو در خواب ذهن نيست. شما هم    یکه: «ا  دیگو م  پس  : بانگ زدن.صال  هست.  ذهنمن   جااین

  من یو در خواب فکر گردوها رفتن ا  یگردوباز  نیما از ا  کنم م  ییلحظه فضاگشا  ن یمن که ا  دییبو  دیتوان م

  . میهست

  د یگو سوم م تیمهم هستند، مخصوصاً ب تیسه ب نیو ا د؟ یهست  منی ا واقعاً :دیاز خودتان بن سئوال ی  حاال

جدل  ومعموال بحث   دیدان. ماجرا هم م کند دائماً دعوت به ماجرا م   یقو   ذهنمالمتگر هر من  عنیکه: «عاذل»  

صورت    ذهنعنوان من که بين ما به    جدلوبحث   عنیکه: ماجرا    دیگو م کنند.    نییکه حق را تع  هاست ش یدرو  نیب

عاذل،    ی ا  عن ی: «عاذال»  دیگو م   ن یهم  یبرا  جزو ماجراست و غلط است.   زند م  که من ذهن   و هر حرف  رد،یگ م

از    دعوت. شما وقت  عنیصال    زه؟ یبه جدل، بحث، ست   شک ها را م قدر انسان چه   ، ذهنمن   ی مالمتگر، ا  یا

  د یکن دعوت م   دیدار  ،ذهنبه من  یبر را، م  اش ذهنمن   کن م  یتحر  ذهنعنوان من به  یگذر م   یکنار  

هستم،    وانهی من د  کهنیا  یمن پند نده، برا   به  ؟را بن  کارنیا  خواه  قدر مچه   رید  زه،یجدل و ست وبه بحث

گوش    ذهنی ها به حرف من   عنی  دیهست   وانهید  ؟ وقت نه   ایهستم    وانهیکه من د  دی خُوب شما از خودتان بپرس

هست، مانند نگهبانان در بام    منی ا  یبازهست از گردو  خوابیدلش ب  که هرکس  خواب»،ی دل ب  یا  «  .دیده نم
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  صورت به   د؟یهست  اری هش  لحظهن یا  دینیب شما در بام حضور خودتان که تمام جماعت را م   ا ی. آزنند چوب م

شما   یرو ست،یشما ن دیمورد تقل م. حرف مردم، رفتار مرددیکن از باال هم نگاه م د؟ یکن ناظر به جهان نگاه م 

: ما  دیگو م  د،یخودتان هست  ی اری هش  نگهبانبدزدد.      یشما را    ی اریهش   دیگذار نم   نیاثر ندارد، پس بنابرا

صورت  به   دیکن م   ییشما فضاگشا   شسته. وقت   زندگ  ابی آس  نیما در ا  ی. گردوهام یمثل نگهبانان مواظب هست

  م یکن نم   یگردوباز  ریاآلن د  نی. بنابراشند را، گردو م   دگیهمان  دیکن م  ییشناسا  دیکن حضور به ذهن نگاه م

همۀ  بشناس مییگو م مان،  ما.  را  آس  م ی: گردو  در  بشن  اب ی و  ا  . میخدا  در  ما    ا ی آس   عنیمطْحن    نی«گردکان 

اندک هست،    مییراه داشت بو  نیکه ا  ییها هرچه از غم خود و سخت  م،یدیدرد کش   شست» و ما به اندازه کاف

  . میدرد بش نی از ا شتر یب ستیالزم ن عنی

من    کهن یاز روابط، از ا  دم،ی که درد کش  همه نیدرد بشم؟ ا  شتریب  خواهم م   ای آ  دیاز خودتان دوباره بپرس   شما 

زنده بشوم مردم کش را به ذهن، تحر  دندیخواستم به حضور  خودم کار کنم،    یرو   خواستم کردند، م  یمن 

  ذهنمن   ی ای بقا  نیا  م، یرا در مرکزمان دار  هنذمن   یا یکه ما بقا  دینیب کار! شما م  نی ا  ستینگذاشتند. و آسان ن 

:  دیگو که عاذل هستند، دارد م رونی ب یفضا لۀیوسهست، هرلحظه به شده هست و شرط  دهیهمان  یکه الوها

حضور    به   کسهر   قتاًیحق.  ردیگ جدل، مقاومت، صورت موبه ماجرا، بحث  کنندمالمتگر هستند، و دعوت م 

  ی . عاذال! اندازنشیبشند و ب  خواستند م   یاعده   ی  که گذشته، درحال   گردنه سخت   یزنده هست اآلن از  

که من از تو    کن م  یمن را تحر  ، ذهنبه من   ،ی ماجرا، گرفتار  زه،یبه ست  کن قدر من را دعوت م چه مالمتگر!  

  هستم. وانهی ! که من دکنم، نه! به من پند نده اصال تیتبع

  هجران شنود ی نخواهم عشوه من
  چند خواهم آزمود؟  آزمودم،

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

  ستوانگیشورش و د چه غيِر  هر 
  ست انگیو ب   یره دور نیاندر

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

  را  ر یآن زنج میبِنه بر پا نیه
  را  ر یتدب ی سلسله دم یدر که

  )  ۶١٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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   عن یهجران است،    ذهناو از خوردن. من   دیو د  ذهنهرچه که من  بِیفر  عنیهجران    ٔ عشوه   .بیفر  عن یعشوه    و

فکر کردم، عمل کردم. من موقع    ذهنمن   لۀیوسرا بِخورم. من به  ییجدا  بِیفر  خواهم نم  من  از خدا.  یدور

 ام. من توقعاترا امتحان کرده  میهاگرفتم. من رنجش   می بودن تصم  نیخشم  را هم    هان یکه از مردم داشتم، ا

چقدر   شود، به درد ختم م  دمید  م،ارا امتحان کرده   ذهنرا و روش من   ذهنمن   یام. هزار تا الو امتحان کرده 

ُقل و جوش آوردن و قُل  دنیاز شور  ریغ   دمیفهم  اآلن  کنم؟! «آزمودم، چند خواهم آزمود؟»  شیآزما  دیبا  رید

شدن با خدا،   یراه، در راه مجدداً   نیرا کردن، در ا  ذهنمن  یعکِس رفتارها  عنی  ،وانگیو د زدن به زندگ 

  . بودن از زندگ انهیباز هم ب عن ی انگیب  است. انگیو ب  یدور

   ی بود،    معروف شده است و لفظ مهم  Alienationبه لفظ    سیاست که در انگل  یز یهمان چ  انگیب  نیا 

حالت     یانسان    دانستند. م ستیاز چ  دندینفهم  ول  ره،ی و غ  دیکردند مثل فرو  دایدانشمندان غرب پ   موقع

ب  یبیغر زندگ  انگیو  آن   رددا  از  من و  امروزه ما    نشناخته بودند.  د،یگو که موالنا م  صورترا  به  ذهنها 

ب  نیا  م یفهم م همسا   انگ یحس  به  خودمان،  همنوع  به  نسبت  هم  خدا،  به  نسبت  هم  ما هست،  در    ۀ ی که 

  وار یدواربه ید  ۀ یماست، همسا  ۀ یاست و همسا  یار ی هش  ا یاز جنس خداست     هر انسان  گفت خودمان، که امروز م 

نرود    نیاز ب  ذهناست. تا من  ذهناز من   انگیحسِ ب  نیو ا  میهست  هیهمسا  و ذهن  لحاظ روح ماست، به

  نخواهد رفت.  نی و خدا از ب رید یها هستم، نسبت به همنوع، انسان   کس نسبت به خود، که من چه  انگیب

  ی ها که من   یطور و به   ذهنمن   یهاگوش ندادن به حرف   عنی  وانگیو د  دنیو شور  ییاز فضاگشا  ریغ  دیگو م

اندیگو م   ذهن   حاال   است.  انگیب  عن یاست،    ذهنبنم، دوباره کار من   یاست.» هر کار   وانهی د  نی: «آقا 

و عدم را  ییفضاگشا ریرا». زنج  ریآن زنج  میبِنه بر پا نی بِنه. «ه  میرا، بر پا وانگیعشق را، د رِیآن زنج  دیگو م

فکر به آن    نیبودم، از ا  ام ذهن. من وابسته به من دمیرا من در   ذهنسلسلۀ عقل من   کهن یا  یبنه، برا  میبر پا

رشتۀ فکرِ    کهن یا  عنی  ریسلسلۀ تدب  دنِیدر  واقعاً  .دمیها را همه در آن   دانستم، ها را خرد مو آن  دمیپر فکر م

هم مخصوصاً    ریبه نسل د  از نسل  ذهنگفتم رفتن من   رشتۀ حت  نی. و ادیپاره کن   یی جا  یبعد از فکر را شما  

  پاره ِبشود. دیمادران با لهیوسبه

   و جنس   ارتعاش کنند. پس مادر شدن فقط بلوغ جسم    عشق بِدهند، دائمًا به زندگ   شانیهابه بچه  دیبا  مادران

  د ی کار با  نیا  یعشق دادن به بچه را داشته باشد. برا   یی مادر توانا  ی  کهن یبله فضا را گشودن و ا  ست،ین

  اَش مسلط به او نباشد. در کله  یپدری پ یفکرها رِیودش فضا را چنان باز کرده باشد که سلسلۀ تدبخ
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  آن جعدِ نگارِ مقْبِلم ِریغ
سلم ،یآر  ر ی دو صد زنج گر  بـ  

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

  ست یبردار راست ن ی و ناموس، ا عشق
  ست یعاشق ما یدرِ ناموس ا بر 

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

  شوم   انیآن آمد که من عر  وقتِ
  بذارم، سراسر جان شوم  نقش

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

  در   ناموس؛  بخت ین   عنی  مقْبِل   حضرت حق.  اتیدار، تَجلّو تاب   ده یچ یپ  یزلف معشوق، مو    عنیجعد    پس

کار را بِنم، زشت    ن یکه: «ا  می که در ذهن ما دار  ییآبرو  نیا  پس  است.   ذهنمن    تَصنُع  یِمنظور آبرو   جا این

همه ناموس است که    هانیمردم.» ا  شیپ  شوم موقع؟! کوچ مکار کنم آن بعد من چه   فهمند، است، مردم م 

  . ذهنمن   بدل تیث یح  عنی. ناموس خورد به درد نم 

  ی رها یگشوده شدۀ درون، اگر زنج   یفضا   عنی  بخت، ی خداوندِ ن  دۀ یچ یپ  یِاصطالح سلسلۀ مو آن به   ریغ  دیگو م

ب ا  ،یاور یفکر  زنج   هانیمن  پ  رِیرا خواهم گسست و  است که ذهن   نیخاطر اشدنش، به  دهیچ یجعِد معشوق، 

ما را    یجور لحظه چه  نیکه خداوند در ا  میحدس بزن  ذهن   یالوها   لۀیوسبه  میتوان حدس بِزند. ما نم   تواند نم

و در دسِت نگارِ    دیرو م  بخت ین   یسوبه   دیکه دار  دی فهم م   د،یکن شما فضا را باز م  نی. بنابرادهد م  رییتغ

   ذهنمن    بدل  ت یثیح   نیا  عن ی   ذهنشدن با خداوند با ناموسِ من    یو    یی فضاگشا  د یگو اآلن م  و   . دیمقْبِل هست

دو    نیا  ذهنمن   ی . زنده شدن به خداوند و آبرودیآ جور درنم  داند، و کوچ شدن را عار م  شود که کوچ م 

دروغ گفتن، خود    ،یکار پنهان   ،ذهنمن   یآبرودار  یها دگ یچ یخوب است، پ  نیبد است، ا  نیا  تا ضد هم هستند.

اوقات به دروغ به    شتریاست که ب  ذهناصطالح آن من به به    نشان دادن و ناموِس ما بستگ  رید  جور یرا  

  . میکرد  مردم معرف

عاشقانه     زندگ  ی ندارم،     اختالف  چیدروغ است، از خودمان که: «اصال من با همسرم ه   باًیتقر  مان ز یچ  همه

هم    هان یا  رند،یگ م  ستیهمه ب  مانیهااست، کارمان خوب است، احوالمان خوب است، بچه  ادی. پولمان زمیدار

  ی  هانیا  بله،  خوب است.»  زمانیهمه چ   م،یخودمان هم که سالم هست  ریهستند. بله، د  یخوب  اریبس  یهابچه
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   ی   ن یو اگر ا  نند یما را بب   ذهن  رِ یکه با آن تصو  می اوری وجود ببه   م یخواه در ذهن مردم م   آلدهیا   ذهن  ریتصو

  خواهد، شدن به خداوند صدق م  زنده  ناموس است.  نیا  دیگو . مرود م   مانیما آبرو  دیایدروغش درب   موقع

اخواهد م  راست آبرو   نی.  ما  واقع  در  بشند، که  است  ممن  لحظه  دار  یآبرو که هر  را  را میپارک  پارک   .

  ن یخودمان در ا  ینگهبانِ آبرو   م،یحضورمان باش  یارینگهبان هش   کهن یا  یجا که دائماً هم به  میدیچ   یجور ی

! «عشق و ناموس،  ن؟یچه است ا  ناموس،  .میرا دروغ گفت  زیکه ما فالن چ   دکه مبادا مردم بفهمن  میپارک هست

که در ذهن مردم    ذهن  ریخودت در ذهن، تصو   ساختگ   بدل  تیث یبر دِر ناموس و ح   ست» یبردار راست ن  یا

  .ستیما ، اگر عاشق هست ، ساخت

 ن یا  عن ی.  یبشو   انیاست، عر  ذهن  ریکه اسمش ناموس است و تصو  مصنوع   زیچ  نیوقتش است که از ا  اآلن

   لزوم ‐. من با همسرم دعوا دارم.»  میمردم! واقعاً ما پول ندار  ی : «آهاییدور، بو  ی ندازیب  یاور ی لباس را درب

بو ندارد  من تجدٔ «بچه   ‐مییهم  آن  دی  است.  مآورده  آن   زندگ   ت،سین  گفتم طور که  .» چه  ستین  یطورما 

که هستم    یطورشوم، نقش بذارم، سراسر جان شوم» و خودم را آن   انی دارد؟! «وقتِ آن آمد که من عر  اشال

  نشان بدهم. بله، 

  آ یب شهی عدوِ شرم و اند یا
  ا یشرم و ح ۀپرد دم یدر که
  ) ۶١۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .کشم خجالت نم کسچ یه از

  یی بِبسته خواِب جان از جادو یا
یی که در عالم تو  ارای دلسخت  
  ) ۶١۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  فشار و م ریصبر گ یِگلو نیه
  سوار  یخُُنک گردد دلِ عشق ا تا

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

   عن یاست که شَرم،     ثیحد  ی  پس   در ذهن اقامت کنم.  رید  خواهم نم  عنیصبر    یفشردنِ گلو  ای  فُشردن

  است:  مانیبازدارندۀ ا ، ذهنمن   بدل تیثی ح  نیهم
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ی«اْلحاء  ینَعم مان» ی ا  

  است»  مان ی «شَرم، بازدارندۀ ا 

  ) ثیحد(

است و خدا    ییحضور است، فضاگشا  ن یهم  ذهنمن   یها شه یدشمن شرم و اند  خُوب .  کند به آن اشاره م   دارد

صورت حضور ناظر به ذهنتان گشوده شده با خداوند، به   یدر فضا   دیشو م  ی  کهنیاست و عشق است. هم

جهان.    نیاضد منظور ماست از آمدن به    نیندارد، ا  یاده یفا  مصنوع   یِآبرو   نیا  ری که د  دینیب م   د، یکن نگاه م

خاطر مردم و به   میده و به مردم نشان م   میارا بزک کرده   رادیاز ا  پر   ذهن  ر یتصو  ی   م،یبه او زنده بشو  میآمد

  برود.  مانیدروغ است و ما آبرو نیا ی که مبادا بفهمند جا میکن م  زندگ

آن   کهن یا  یبرا  م،یکش ما خجالت م  عنی.»  جور شَرم هست  نی: «خداوندا! تو که دشمن ادییگو اآلن شما م   و

 ن یبه مرکز من، فضا را باز کن که دشمن ا ای خداوندا ب ی: «ا دیگو م  م،یباش نیو ما راست  زدیبر دیبا ذهن ریتصو

  ی ها به صورت   ایو ح  شَرم  من و توست، بِدَرم.»   نیرا که ب  هپرد  نیا  دیبا  دمیفهم  ریکه من د  ،هست  شهیشَرم و اند

  م، یدارد. ما اگر به خداوند زنده بشو  ای شَرم و حهم    است. زندگ  ذهنمن   یِای شرم و ح  نیو ا  کند مختلف بروز م

 شود است، انسان عارش م   زندگ  یِا یاست، شرم و ح  واقعاً واقع   ایشَرم و ح  نیمنتها ا  م،یدار  ای باز هم شَرم و ح

به جهان و    یازمندیخم نشدن و عدم ن  ن یو ا  شود دارد که خم نم  غرورِ زندگ  ی  عنیبند.    یکار بد   ی که  

   زندگ   یِآبرو  نیکه ا  میدار  یی آبرو  یاست که ما    نینشان ا  هان یهمۀ ا  ستادن،یعت و ساختن و سر قول اقنا  حت

  یِ ای که شرم و ح دیس دو تا را خوب بشنا  ن یا  دی. شما باذهنمن  مصنوع  یاست، نه آبرو    قیحق   ی است و آبرو

  . ستیاست، چ  نیکه دروغ  ذهنمن   یِای شَرم و ح ست،یزنده چ  زندگ

 میدان از ما واقعاً م    . بعضیاخوابِ من را بسته   ،ییجادو  قیکه تو از طر  دیگو خدا، م   ، به زندگ  کند اآلن رو م   و

  م یدار  واشیواش ی  ای   ،ذهنبه او، هنوز ادامه دارد من   میشو هنوز زنده نم  ول  م،ی برو  ذهن  به خواب  دیکه نبا

در ذهن    رید  خواهم در ذهن که نم  در ذهن، صبر منف   ریتأخ  ی خدا، تو گلو  یکه ا   دیگو . ممیشو زنده م

و به علت شرم، من نتوانم با    ینبر   نی در ذهن را تو از ب  ریتأخ  ن یرا، چون اگر ا  شی و فشار بده گلو  ریبمانم، ب

  . ردی شرم در من بم نیا دیبا ست،یخوب ن   نیبشوم، ا یتو 

خداوند را ندارم.    اقتیکه من ل  دهد در ما رخ م   صورت حس حقارت و کوچشرم در واقع به  نیاوقات ا  گاه

  م؛ یخدا را ندار  اقتی اصال ما ل  م ییگو که م  م یبه نظر خودمان گناه کرد  ا یو    میدار  دگی ما همان   قدرن یاوقات ا  گاه

  ن ی اوند به او کم خواهد کرد و اخودش کار کند، خد  یبخواهد رو  ی طور جدبه  که و هر کس  ستین   یطورنیا
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  یها از جنبه    ی.  میدر خواب فکرها هست   ندیب م  زندهر لحظه به ما سر م   دیگو م  لحظه هم کم خواهد کرد. 

  است.  منف یا ی پردۀ شرم و ح نیخواب ذهن، هم 

  خُنک گردد دلش؟  نسوزم، ک تا
  دلِ ما خاندان و منزلش   یا

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

  بسوز   ،یسوزخود را هم ۀخان
  جوز؟ ی: الدیآن کس که بو  ستیک 

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

  مست  ِریش یخانه را ا  نیبسوز ا خوش
  ترست یاول  نیعاشق چن ۀخان

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

را من نسوزم، دل عشق، دل خداوند،    ها دگیهمان  نیکه ا  دیگو سزاوارتر. م  عنی  تری . اولستین  زیجا  عنی  جوزیال

ا  میها دگ یاصطالح شاد نخواهد شد، در واقع دل خودم. اگر همان به اگر    له یوسبه  شدهده ی چٔ خانه   نی نسوزد، 

خُُنک    رد، ولس  عنی  د،یدان نخواهد شد. خُنَک م  نَکدل او خُ  زد،یهم نرمن، پارکم نسوزد، اگر به  ذهنمن 

  را.  نیا می خوان  خوش، خُُنک م  عنی

  که ن یا  یما بسوزد، برا   دگیشاد نخواهد شد مر خانۀ همان   ،ی اریصورت هش دل خداوند و دل ما به   نیبنابرا  پس

   دگ ی پر از همان  کهنیا  یکه خانۀ خودت را بسوز، برا  مییگو به او م   میدل ما، مرکز ما، منزل خداوند است و ما دار

را از مرکز من بردار، مجاز است، من مخالفت   دگ یهمان هر   ست،یمجاز ن  نیاست. «من به تو نخواهم گفت که ا

که    میدان . ما هم مکشم»من درد نم  ن،یو تماماً بسوز، خوش بسوز و من اگر موافقت کنم در سوزش ا  کنم نم

. خداوندا  فتندیما ب  یبشوند، دردها   یی، شناسابسوزند، کوچ بشوند  ها دگ یبسوزد، همان   د یمرکز ما با  دیبا

صورت من، من خوش  را بردار به  هان ی. تو اندازمیرا ب  هان یبه من بشناسان و به من قدرت بده ا  رام  یدردها 

  تو مرا شفا بده.  کنم، زدم دارم نگاه م 

عشق،    دییگو اگر م  ایخداست    ایاست    باشد زندگ  ادمانیمست    ریمست»، ش  رِیش  یخانه را ا  نیبسوز ا  «خوش

  م یی بازشده است. چه بو  یفضا  نی شدن ما با خداوند است، هم  یعشق،    کهنی ا  یباز هم درست است. برا

است. شما    یهمه    هانیا  ،اتحاد ما با خدا عشق است   مییاست. چه بو  یخدا، هر دو    مییعشق، چه بو
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عشق     یمن عاشق هستم، خداوند معشوق است،    یکه    ستین   یطور ن ی. ادیدار برم  انیرا از م   ییدو  دیدار

  ی ار یهش   ی عشق و معشوق و عاشق، همه    م،یشو م    یما     است. وقت   ی  هانیهم وجود دارد. در اصل همۀ ا

تو که   صورت تو، و خانۀمن به عن یخانۀ عاشق   و هست بسوز. چههر هی بق خواهم،را م  یار ی هش نیاست. من ا

  بشود، سزاوارتر است، بله.  اگر بسوزد خال عنی ن،یچن ن یمرکز من خانه توست، ا

  سوز را قبله کنم   نیا ن،یاز ا بعد
  شمعم من، به سوزش روشنم  زانکه

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

  پدر   یرا بذار امشب ا خواب
  گذر  خوابانیب  یِبر کو یشب ی

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

  اند  را که مجنون گشته نهایا بنگر 
  اند پروانه به ۇصلَت کشته همچو
  ) ۶٢٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی لحظه، شناسا  نیکه پس از ا  میریگ م  می شدن با معشوق و وصال. حاال، ما تصم   ی  دن،یرس  عنیۇصلَت    بله،

ا  یی با فضاگشا  ها دگ یهمان  ا  هان یو سوزاندن  قبلۀ ما  ما باشد. عبادت ما و  ا  نی قبلۀ     یلحظه    ن یاست که 

کوچ    رود، م   نیو از ب  سوزد م  معشوق بسوزاند. وقت  م یاجازه بده  ای   م،یو بسوزان  م یکن  ییرا شناسا  دگ یهمان 

از مرکز من مجاز    دگ یمجاز است. برداشتن هر همان   ست،ین  جوزیاست ال  جوزی  نیا  م ییبو  شود، محو م  شود م

ما، وجود    تیکه هو  وقت   م،یما شمع هست   کهنیا  ینرود. برا  ادتانیکه    دییو تندتند بو  دییرا بو  نیاست، شما ا

. اگر  سوزد شمع دارد م  نی و ا شود آن دارد آزاد م  زها، یشده در دردها و چ ی گذاره یشده، سرما دهیهمان ما که 

 ن یو ا شودم ترع یدر مرکز من وس یاریهش نی. هرچه هم اشوم زنده م من دارم به زندگ سوزد، نشود نم آزاد

  . دهد م  یبه من قدح بزرگتر   زندگ شود، م ترع یفضا وس

بزرگتر باشد،    خواه گفت که تو «افزون دِه قدح»، قدح را بزرگتر به من بده. خُوب اگر م  میغزل داشت   رامروز د

است، در مرکز ما   جهاننیا ی هاچه یکه باز ها، دگ یگردوها، همان  نیکه ا میاده یاآلن فهم رید ما  بسوزان.  شتریب

و مجاز است که از مرکز من پاک بشود، پس    جوزی  نیا دییگو م   ری. شما دزند به ما ضرر م  کند،  م  ییکارافزا

  : دیگو دارد م ؟ یجور . چه دیکن  یبا خداوند همار  د،ی کن ی همار
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  رون یب  یکه هر موقع فضا  د ینرو. توجه کن  یزی کن به خواب چ  ییلحظه به لحظه فضاگشا  عنیرا بذار».    «خواب

خشم را   نکی موفق بشود ع به خواب. اگر کس  دیرو شما م  برد، م   جان یه   یمثال به    کند،  م   یشما را تحر

 ست دگیخاطر ضرر به همانکه معموال به   ،ی ز یچ  یخاطر  به   دیبشو  ن یشما خشم  عن یذارد،  چشم شما ب  یرو

به خواب رنجش    د،یبه خواب خشم رفت  د،یشما به خواب رفت   د،یشد  دهیکوچتر د  ای  دینشد  شتریکه شما ب

حرف را گفته بود که    نیاست که همسرم ا  ادم ی«آه،    د؛ی به خواب درد گذشته رفت   د،یبه خواب توقع رفت   د،یرفت

   خوابان ی ب  یبر کو   ن، یحاال بعد از ا  و   پدر من».  ی من را کوچ کرده بود». خواب نرو، «خواب را بذار امشب ا

  ن یبذر. بب  ستند یجهان هستند خواب ن   ن یکه در ا  کسان  ای بذر، بزرگان بذر،     مثل موالنا، حافظ، فردوس

!  کنند؟ م  ها چونه زندگ آن   کنند، فضا را باز م   شوند، ! از کوچه عدم رد مشوند؟ رد م  یاکوچه ها از چه  آن

که    ییهااند»، آن را که مجنون گشته   نهای: «بنگر ادیگو را م  نیهم  کند؟  م  شنهاد ی را پ  ندگ موالنا چه سبِ ز

!  ده؟ ید م  ی جورچه   کردهفکر م   یجور چه   نیبب   را بخوان،  شیهات ی ب  ن،یموالنا را بب   ن،یاند را ببشده   وانهید

  ا ی   ذهنمن   یشدن با خدا برا  یو    لبه آتش وص  سوزد، م  زند طور که پروانه خودش را به آتش م همان   هانیا

  اند.کشته شده  ذهنبرحسب من 

  خَلقان غرقِ عشق   کشت نیا بنگر 
  حلق عشق  ییگشت گو ییاژدها
  ) ۶٢٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دلربا  دِیناپد ییاژدها
  همچون کوه را او کهربا    عقل
  ) ۶٢۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هر عطّار کآگه شد ازو    عقل  
  اندر آبِ جو  ختیرا ر هاطبله
  ) ۶٢۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م یعطّار هم ما هست   م، یگذاشت   دگیکه ما همان   ییهاصندوق  ن یهم  عن یها  صندوقچه. پس طبله    عنی طَبله    بله،

را    دگ یهمان  یهاکه آگه شد از خداوند و مرکزش را عدم کرد، طبله   یهر عطّار   ،یدار . هر دکان م یکه دکان دار

که امشب خواب را کنار بذار، با مرکز عدم    دیگو از ما. م  شود رد م   د،یآ ور م که از آن  ییدر آب جو  ختیر

  یی هاهم انسان   جااین  خلقان غرقِ عشق است. خلقان در  که کشت   نیبب  ن،یمثل موالنا را بب  ییهانگاه کن. انسان 

  یی تای  یا یدوباره در در  نی ا  ول   م،یهست  ذهنمن   مثل موالناست، هم همۀ مردم. درست است که ما سوار کشت
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ما را در آغوش    ع،یوس  نهایتبی   یعنوان فضا . خداوند به میما همه در آغوش خداوند هست   عن ی.  رود م  هدارد را

داخل.   میپر کند، نم ای ما را غرق در میگذار و نم میچه نشست  یبرا  دانم نم   ، کشت نیگرفته است. ما فقط در ا

که    دید  در آغوش خداوند هستند و خواه   مهکه ه   دید   خواه  ، نگاه کن اگر با مرکز عدم مثل موالنا نگاه کن

ا  نیا زندگ   یحالت    ن یعشق و  ا   ذهنمن  خواهد  م   ، شدن با    ار یبس   ول  شود نم   ده یاژدها د  نیرا ببلعد و 

کردن و عقل مثل    واقع   و زندگ   ی به شاد  د یکن شما شروع م  بلعد، از شما را م  قسمت   ی   دلرباست. وقت 

  . بلعد و م  کشدکوه را مثل کهربا به خودش م  ثلم  ذهنمن   عنیکوه را، 

شما    ذهناست که من   ییبازشده مثل اژدها  یفضا  نیا  د، یباز کن   قتاًیاگر حق  د،یکنشما فضا را باز م   کهنیمثل ا

  ی با فضا   از آگاه شدن. هر کس  زند، دوباره حرف م   ییکه دارد از شناسا  دینیب و موالنا م  دیرا خواهد بلع 

  ن یما را ببلعد بنابرا  ذهنمن  خواهد م  ییخداوند مثل اژدها ایکه عشق    شود عدم آگاه م  دیو با د  شدهگشوده

آب چه است؟    نی. اشود دارد رد م  یی که دراثرِ فضاگشا  یبه آب  زدیر را م  دگ یهمان   یِ هاصندوق   ۀداوطلبانه هم

  شود؛  دارد رد م  ییاست که دراثرِ فضاگشا  برکتِ زندگ نیاست، ا  یشاد  نیخرد است، ا  نیاست، ا  اتیآبِ ح 

  ، ی شو درست م   ی نه، شما دار  ، یشد   وانهید  ند یگو م  رانید  که درحال   د، یکن عقل استفاده م  ن یشما از ا  عنی

م  یدار مثل    ده اجازه   عقل عشق  مکه  شما  ببلعد.  را  من   دینیب کوهت  مدا  تان ذهنکه  و    ومدراثرِ کارِ 

است؟ با ذهن    ییجور اژدهاچه   نیعشق. ا  یِ : اژدهادیگو م  بلعد؟ . چه مشود م  دهی بلع  ی جورلحظه چهبهلحظه

باز    ییدگو م   د،یاگر آگاه بشو  بلعد، بد است؟ نه، دلربا است، هرچه که آن م  اینه. زشت است    شود؟ م  دهید

  کار را بن، بله.  ن یهم ببلع، باز هم ا

  تا ابد ییآیجو برن  نیکز  رو
َلم نی    دْفواً اَحک قّاً َلهح  
  ) ۶٢۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یو بب یمزوِر چشم بشا یا
    ن؟یآن و ا ندانم: م ییگو چند

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

  برآ زَرق و محروم  یِوبا از
  درآ ومیو قَ جهاِن ح  در
  ) ۶٢٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی مار یب   صرفاً معن  جا این   در  ، یمار ی ب  است، مار، دروغگو. وبا: نوع   ذهنمنظور من  گر،له یح    عنیمزوِر    پس

اصطالح از به   قسمت   هیآن آ  دینیب که م   طورن یهست و هم  ریو تزو  لهیاست. زَرق: ح   ذهنمن   یِماریاست و ب

  هست. بله،   د یتوح ۀسور

لَمو» ین  «ٌدحُفوًا اک لَه  

  اوست.»  ی کس همتا چینه ه  «و

  ) ۴ هی)، آ١١٢سوره اخالص (  م،ی(قرآن کر

 کس چیاست که ه  نیا  اش معن  ست،یخداوند ن  یِهمتا  کسچ یپس ه  ست،یاو ن   یهمتا  کسچی: و نه هرید  دیدان م

در مرکزِ انسان باشد   دیجسم نبا  نیبنابرا ست ین انسان  چیه  یِهمتا  ست،یشما ن  یِ جهان همتا  نیدر ا ز یچچ یه ای

و برحسبِ    دیو بذار  دیرا در مرکزتان نگه دار  یز یچ  ی . اگر شما  کند م   جهان  نیا  یزها یکه انسان را مشابه چ

جهان    نیشما در ا  رِ ینظ  کهدرحال   دیهست   ر ید  یهاجسم   هیو شب   دیاست که شما جسم شد  نیا  اش معن  د ینی او بب

  بله.  ست،یجهان ن  نیخدا در ا  رِیکه نظ طورن یهم  ستین

آبِ   یِجو   عن ی  یکه در آن افتاد   ییجو  نیاز ا  کهن یا  یکه: برو جلو، فضا را باز کن برو جلو برا  دیگو پس م 

   است که هرکس  نیا  اش آمد؛ معن  نخواه  رونی ب  شود، م  ی ن به چهار بعدت جار عشق که دارد اآل  یِ جو   ات،ی ح

  رون، یب  دیآ جو نم  ن یاز ا  ر یبشود د  ی جار  واز ا   ی خرد، عشق، برکت، شاد  یِجو   نیواقعاً فضا را باز کند و ا

خواستن که بو من که هستم غلط است    تیخواستن، هو  خواستن، خوشبخت  زندگ  ها دگ یکه از همان  فهمد م

  شود،  م  ترع یوس  خرده یفضا    نیو ا  دیکن م  ییشما فضاگشا  . وقت ستیجهان ن  نی در ا  رشیکه نظ  فهمد و م

  ن یا  د، یکن نگاه م  که ه   دیشو م  از جنس  دیدار  کهنی ا  یبرا  ست؛یجهان ن  نیدر ا  ماش   رِیکه نظ  دی فهم شما م

ا  جنسِ در  ن  نیخدا است  از من   ست،یجهان  درآمدن  از جنسِ خدا شدن و   تر ع یکه جسم است سر  ذهنپس 

  گر، له ی: ح دیگو به ما م   ذهنعنوانِ من و به   ییایب  رونیب  توان نم   ریجو د  نی: برو از ادیگو م   نیهم   ی. براشود م

  را.  چشم حس نیچشمت را باز کن، کدام چشم را؟ چشم عدمت را باز کن، نه ا  ذهنمن   یا گر،له یح  یا

  رِ ی نظ  ،ست یاز جنسِ جسم ن  ،که تو از جنسِ عدم هست  نیبب   ن؟یرا بب   زیچچه   ن»،یو بب   یمزوِر چشم بشا   ی«ا

را   نیو ا  دانم آن را نم   دانم، را نم  نیا  دانم، که: من نم  دیگو انسان م  د،یگو . چقدر مستیجهان ن  نیتو در ا

من    کهن یا  عنیاالاله  ، الالهالاله   ندیگو و مرتب م   ندیگو م و مذهب    نیکه از راه د  دیگو م   مخصوصًا به کسان 

ال،    ست،یخداوند بت ن   ست،ین   نیخداوند از جنِس آفل   ستم، ین   نیمن از جنسِ آفل  گذارم، را در مرکزم نم   نیآفل

  یِ ها »ال«چقدر    شناسم، من نم  دانم، نم  ییگو . چقدر مشوند به او زنده نم  عنی  ند؛یگو له را نمال، ال، ال و االا
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  ییفقط بو  ، اگر در ذهن بمان  کند، تو را محروم م   نی ا  دانم، ، من نم»ال «  یی گوم  اش جسم است. ه تو همه 

  ن یکه من ا  ییندارد بو  که: لزوم  دیگو بعد دارد م به   جااین  اتفاقاً از   ؟ پس چه هست   ستم،یآن ن   ستم، ین  نیمن ا

  ن یدر ا  ییخدا  چیخدا ه  رازیغ  ست،ین  نیخداوند از جنسِ آفل  دانم م   من. بله  ال بن  ه  ستم،یآن ن   ستم،ین

مرض است. مرِض چه است؟    نیوبا است، ا  نیاما جسم هستم، ا  ستم،ین  کسچیه  هیمن هم شب   ست،یجهان ن

به جهان    ا؟یبه کجا ب  ا،یباالتر ب  و محروم شدن از زندگ  یو مار  لهیاست. از مرضِ ح  لهیاست، ح  ریمرضِ تزو

  اج ی به خودت قائم شو، تو به جهان احت  صورتِ ذاتِ زندگزنده شو و به   ، زندگ  ۀ به جهانِ زند  ، ومی و ق  ح

  که آن بت است.  آن خدا را بسنج  در مرکزت باشد که برحسبِ یز ی چ یندارد   لزوم ، یندار

اکبر هم زنده  به اله  االاله،اله ال  ییگو همه که م  نینه، نه، ال، ال، ال ُخوب شما به ا  ییگو چقدر برحسِب آن م

را باز مدییگو بشو که شما م تر بزرگ   شوم، تر مبزرگ  رسم، به او نم  کنم و هرچقدر هم باز م  کنم : فضا 

:  یی«چند گو دانم، آن را نم دانم، را نم نی: اییگوم  تر شدن تو کو؟ هبزرگ نیو ا شومر متبزرگ  شوم، م

چه است؟ آن همان قسمتِ دوم است، زنده    دانم که م  یز ی: آن چییبو  خواه ن؟»،  پس میآن و ا  ندانم م

  شدن به خدا. 

که بله    میکن بعدش هم فقط انکار م  م،یکن م   پرستبتاش  همه   م،یدار را نگه م  ذهنکه ما من  دیکن توجه م 

د  دییگو راست م  از جنسِ  ن  ن یآفل  ریما  آفل   م، یست یکه  ا   ستین   نیخُوب  آفل است. خُوب  جور  چه   نیمرکزت 

و    نهایتبی   چرا به  ؟ ی شوبه او زنده نم   چرامرکزت؟    ی گذار  را نم  وم یق   چرا ح    ستین  نی است؟ آفل  ی مار

  بله.   ، یشو خدا زنده نم  تِیابد

    : نیا ،ی نی و ا دهم اصطالح به شما نشان مبه  ریتصاو نیرا من با ا ت یچند ب  نیا دیاجازه بده

  تا ابد ییآیجو برن  نیکز  رو
َلم نی    دْفواً اَحک قّاً َلهح  
  ) ۶٢۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی جو  یشده  مرکز عدم است، فضا گشوده   . وقت دیگو ، را م(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   نیا  پس

 ، ید یرس  رشیپذ  ،ی دیرس   یشاد   یِجو   نیبه ا  است به تمام ابعادِ شما، چهار بعِد شما و به مرکز شما. وقت   ی جار

 کهن یابد نه ا  تا  آمد.  ابد برنخواه  تا   ر یجو د  ن یاز ا  یدی حضور رس  یِ اریو صبر و شر و هش   ی دی رس   نندگیآفر
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  یِ فضا  نیکه با ا  یشو اآلن متوجه م  نیماند و هم  بودن با خداوند خواه  تای  یِجو   نیدر ا  االبد تا مرگ، ال

  و  ستیتو ن هیجهان شب  نیدر ا یز یشده چگشوده

  ن یو بب یمزوِر چشم بشا یا
    ن؟یآن و ا ندانم: م ییگو چند

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

چشم عدمش را باز    کهنیا  یمزوِر است برا  نیکه ا  دیگو ، را م ذهن)](افسانه من   ٩[شل شمارهحالت    نیا  ن،یا

بداند فقط    خواهد پس از جنسِ چه است؟ آن را نم   ستین   هان یچنقطه   ن یکه اگر از جنسِ ا  داند و نم   کند نم

انکار م   اشهمه  ا  کند با ذهنش  انکارِ ذهن   نیو  و با  دهیفا  انکار،  باز کن  افض   دیندارد    ١٠[شل شماره   را 

  طور ن یو هم  نی، و بب(حقیقت وجودی انسان)] 

  برآ زَرق و محروم  یِوبا از
  درآ ومیو قَ جهاِن ح  در
  ) ۶٢٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نیکه ا  دینیب آمده شما م   تیب  نی، که با اذهن)] (افسانه من  ٩[شل شماره   ذهنمن  ۀافسان  نیا  نیبنابرا  پس

  جور ن یشما از ا  دهد، است که انسان ادامه م  و محروم بودن از زندگ  یگرله یو ح  یمار   یِمار ی ب  ذهنمن   ۀافسان

، و با قیقت وجودی انسان)](ح   ١٠[شل شماره شده  گشوده  نهایتبی  شده  و گشوده  یِو فضا   دیها نباش انسان

انسان به ذاِت خدا ،نهایتبی  عمقعنی خودش قائم است؛  یی  وجود    جااین  در نی چنقطه گونهچ یکه ه دینگاه کن

جسم نباشد،    نیکه اگر ا  ییبو  ، باش  به آن متک   عنی   ن یوجود ندارد که شما برحسِب او بب  دگیندارد، همان

  ها ن یباشند، ا  د یبا  هان یا  ند،یآ اول م  ها نیشوم، ا ام نباشد من به خدا زنده نمنباشد، همسرم نباشد، بچه  پولم

،  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره  وم یو ق   شما به ح د ی. اول باطورن یا ستیدر مرکزِ من باشند، ن  دیبا

باش عمق  دیزنده  انسان   ،نهایتبی  با  با  دوستانت،  با  فرزندت،  با  همسرت،  با  همه   رید  یهابعد  شان که 

  : تیب  نیا طورن یو هم   ندیب م  ومیو ق ح  نیطور که اآن  عنی؛  تو هستند با عشق برخورد بن انیهمسا

  ال و اال اله را نخوان تا
  راه را  نیمنهج ا یابین در
  ) ١٢۴١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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شده، راه روشن راه خداوند و عشق به ما نشان داده  گشوده  یِ راه روشن و آشار که واقعًا با فضا  عن یمنَهج    بله،

  ن ی چنقطه  نی، خُوب اذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره که در ذهن    مییگو ساده است. خُوب ما م  لی خ  شود، م

(حقیقت وجودی    ١٠[شل شماره   »لهااال «است، خوب    »ال«اصطالح دورانِ  به  هانیا  ستم،ین  نیچآن نقطه   ستم،ین

    .یبه آن زنده بشو  دیبا ،  بخوان دی، را هم باانسان)]

،  ذهن)] (افسانه من   ٩[شل شماره   ن یچپولمان نقطه   م،یستیکه پولمان ن  میکرد  ییذهناً، بله ما شناسا  مدت ی 

ناست،   ن  م،یست یفرزندمان  ن  م،یست یهمسرمان  ن  م،یست یدوستمان    م، یست ین  لمانیتحص  م،یستیمقاممان 

  یۀ بق  م، یست ین   مانیهارنجش  م، یست ین  مان یباورها  م،یستین  مان وانج  م،یستین  مان ی موها  م،یستین   مان خوشل 

(حقیقت    ١٠[شل شماره حاال، فضا را باز کن    م؟یخُوب پس چه هست  م،یست ین  مان یها ی شاد  م،یستین  مان ی دردها

  .  چه هست ن ی، ببوجودی انسان)] 

شده به گشوده   ی! آن فضا  هست  چ   نیحاال! فضا را باز کن، بب  م؟یهست  ب پس چو خُ  م،یست ین  مانیهای شاد

مرتب «ال»    در ذهن نمان. اگر در ذهن بمان دیگو م نیروشن است. بنابرا   اریشما نشان خواهد داد و راهش بس

تا بفهم  د یانشما بخو  دیرا با  ات ی اب  نی. همۀ اخورد دردت نمبه   »ذهن   ی «ال  ، کن    کم  د،یگو چه م   د یبارها 

  : دیگو . پس مدهم م  حیتوض ی تا حدود جااین  تر بشود. حاال منروشن 

  شود  نمی ب هم  نم،یبنم تا
  بود  دانمهات، مندانم نیو

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

  . عشق هست ،خداوند هست   ؟ هست  ک   بدان دیبا عنی

  باش  بخشو، مست از مست بذر
  تَلَون نقل کن در استواش نیز

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

  استبس ؟مست  نی تو بد یناز  چند
  چندان مست هست  یسِر هر کو  بر 

  ) ۶٣١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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و آن    دگ یهمان  نیا  قیازطر  دنید  عن یحال،    رییرنگ شدن، تغ  به  رنگ    عنیتََلون    ؛ثبات اله  عنیاستوا    بله،

برحسِب عدم   دنید  نم،یبنم   دانم، نم  ، ذهنمن   نمیبکارها را بن که نم   نیشد؟ گفت ا  چ  پس،  ؛دگ یهمان 

  ، تا «االه» نخوان  یهمه «ال» خواند  نیا  ، یاست، تا زنده نشو   یجور خدا چه   ذهندر من   دان نم   کهنیبشود. ا

   عن یاثبات است؛    دهد م  ح یتوض  ی بعد  اتیکه در اب  طورن یهم  دانم»، «م   نخواهد شد.  دانم» «م  ت»یها«ندانم

«خداوند را به    ری. دمیبرو  رونیب  دیاز ذهن با  م،یبه او زنده بشو  م، یزنده بشو  ناً یع   م،یبه او زنده بشو  دیما با

  باش.   بخش که مال ذهن است بذر و مست  که از مست  دیگو م   ن یهم  ی کردن»، تمام شده است. برا  ان یذهن ب

. اتفاقاً  میشوب  میتوان نم  بخش مست  م،یخودمان سرمست نشو  می و فضا را باز نکن  میزنده نشو  ما به زندگ   تا

  .میاشده که از جنس زندگ م یفهم م  میهست بخش مست  وقت

  ی زد یمست هستند، مست به شراب ا  کنند فکر م ها لی . خست تجسم ذهن   بذر، چون مست از مست  دیگو م

واقعاً    ، ید یبه حضور رس  کن . اگر فکر مدیستیپس ن  د، یمست هست   د یکن . اگر شما فکر مستندیهستند که ن

 . دیکه خارج شد  دیدیفهم نم  خودتان  د،یشد م  خارج   ذهناز من    عنی شما،    دیدیرس . اگر به حضور م یدینرس

تملّق نباشد،    ی از رو  ند، یرا بو نیها صادقانه ا. اگر آن دیهست  بخش که شما مست ند یبو  ران یاست د  ممن 

 د یازنده شده   به زندگ  یتاحدود  عنی  د؛یاده یرس   ییجا یاحتمال دارد که واقعاً حرفشان درست باشد و شما به  

مشل است، باز   نیا م ییگو م  همهن یما ا  کهن یا لت. عست ین ید یبع زِ یچ   عنیطور کامل، به دیاهم شده  دیشا ای

  است.  ذهنمن  جهتیب ی ای شرم و ح نیهم هم 

خودش    ت یدر جهان وضع  ی زیهر چ   عن ی    inertiaسیبه انگل   عنی   »،نرسی«ا  ند یگو م  دانان ی زیاصطالحاً ف  ما 

ما را و نگه    کنند ها جاذبه دارند، جذب مو آن   میداررا در مرکزمان نگه م   ها دگی. ما هنوز همان کند را حفظ م

 دهنده است. تکان   ات یاب  نیبه ما داده بشود و ا  تکان   ی تا    میحفظ کن  می خواه را م  تیوضع  نیبنابرا  دارند؛ م

به آن فکرِ    دنیفکر پر  نیاز ا  دیبا  دن، ید   دگیبعد آن همان   دن،ید  دگیهمان  نیا  قی ازطر  عن یاز تَلون،    دیگو م

  ی ها ت یزنده شدن به او که در ب  ، ثبات اله  نهایتبی  . نقل کن بهرنگارنگ   عن یتلون    دن؛ید  یجور آن   ده،یهمان 

  باز کن.  نهایتبی را ا. فض جا خود، نقل کن به آن قائم به  قبل گفت زندگ

.  شود هم تجربه م  نهایتبی  صورت عمق بازشده در درون که آسمان درون است، به   نهایت بی   یفضا   نیا  دیدان م

  ی فرد، رو   ا یمردم، جمع    یمردم و کارها   یهاکه حرف   دیشو است که شما متوجه م  ی جور یثبات    ن یا  عنی

  ست ین   یطور ن یا  د، یتلون ندار  د، یده ازدست نم   به زندگ  دیاثبات را که زنده شده   ن یا  شما   .ریشما اثر ندارد د

بشود،    حرف   ی   دیایب  کس ی که   عوض  فکرتان  ه   ا یبزند   اگر    جانات یمثال بدهد؛  دست  شما  به  مختلف 



ۀ   برنامه             Program # 889                                              ۸۸۹مشار

  92صفحه: 

کوچ بسنده    یها مست   ای  ذهنمن   به مست   دیگو م  ن ی. بنابرادیاده یشما به آن درجه رس  دیباش  بخش مست

  . دینکن

اند، حاال تو هم شراب  خورده   یها که شراب انگور مست  جورن یاست»، و از ابس  ؟  مست  نیتو بد  یناز  «چند

و از آن    خوردند م  ُخوب مردم مشروبات الل  می. قدخورند ها تلوتلو م در کوچه   ،یرا خورد   ذهنغرور من 

است،   ادی ز  ذهنمستِ من   ییبر سر هر کو  دیگو و م   خوردند تَلوتَلو م  ه   یشان در کو خانه   رفتند  که م  خانه یم

  هرحال، . بهبخشد م   باش که مست  مست  ایتو ب

  ار یسرمستِ دو عاَلم پر شود   گر 
  خوار ستی ن یباشند و، آن  ی جمله

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

  ییخوار ابد ین یاریز بس نیا
  یی نار ،پرستکه بود؟ تن خوار،
  ) ۶٣٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جهان پر شد ز نورِ آقتاب  گر 
ک د خوار آن تَفِ خوشوالتهاب؟ ب  

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

هستند. پس همۀ     یشان  خداوند سرمست بشود همه    عنی  اریکه اگر دو عالم از    دیگو حرارت. پس م   عن ی  تَف

که گفت در غزل    طورن ی وجود دارد. هم  یار ی هش  یدر جهان    عنی  شوند، مست م  یاری هش  ی ها به  انسان

هم   نیا  تابد،  م  د یخورش  ی   هازن مختلف از رو   ی هاو در اتاق  میمختلف هست   یهاامروز، گفت همۀ ما اتاق 

مان  اگر همه   ما   .نندیب م   دی خورش  ی سِر روزن، همه    ند ی ایها بخداست و اگر انسان   ست، خوِد زندگ   دِ یخورش

  یآسمان    دِی خورش  تابد، م   شه یوجود دارد و هم  دیخورش  یشد که    م یمتوجه خواه  نیجو زم   ی باال  میبرو

  م ینباش  اتاق   یتو  م،ییایها بو اگر ما سِر روزن   میشو دچار شب و روز م  چرخد چون م  نیو زم  تابد است به ما م

  . می همۀ ما او هست  تابد؛ خدا وجود دارد،  دارد م  ی   ،زندگ   دِیخورش   ی شد که    می ها، متوجه خواههمۀ انسان 

همه به حضور   میفکر کن   دینبا  عن ی  ست؛یخوار ن  یار یهش  ی   نیو ا  میهست   یار یهش  یمان  همه   نیپس بنابرا

   عن ی  ،ی اریاز بس  یاریهش  نیا  دیگو م   نیهم   ی! تنوع خوب است. برا؟ چ  عنی  شود، م  مزهی ب  نیزنده بشوند، ا

که خسته    یزیچ  خوار، آن   اما  .ستیکننده نخسته   برد،ها هم به او زنده بشوند، حوصلۀ آدم را سر نم همۀ انسان 
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اصطالح پر از درد است، از جنس درد است.  پرست و بهاست که صاحبش تن    ذهنمن   نیکاراَفزاست، ا  کند، م

آفتاب پر    نیاگر همۀ جهان از نور هم   دیگو . مست ذهنمن   نیا  جادکننده، یا  یکننده و کارافزا و گرفتار خسته 

  درخشد،  امروز م  دیخورش  نیکه «ا  دیگوم  دیآ م  نباشد؛ کس  یابر  چیه  د،بدرخش  دی جا خورشهمه   عنیبشود،  

  زند؟  م    کس   .» همچون حرفن یاز ا  دیآ دارد من واقعاً بدم م   م یمال  یچقدر بد است واقعاً، گرما   ست،یابر ن

دل ما   ستیهم ن یبه! ابربهبه دیآ باد هم دارد م ی ، می مال یگرما   ی«چقدر خوب است!   ندیگو نه! همه م

شخص به فراخورِ حال    نیا  مینیب م   م،ی نیرا بب  هم در ما طلوع کند، ما هرکس  زندگ  دِیخورش   پس  شاد است.»

  غام یپ  دیآ م  هرکس  دینگاه کن  اآلن  .کند م   انیرا ب  دارد زندگ  کند، م  نییتع  خودش، به سبِ خودش که زندگ 

بود واقعاً؟ اگر   چ  غام یپ  نیکه ا  دییگو شما م  چی. هباستی صورتِ زهرکدام به.  خواند برنامه م  نیموالنا را در ا

  ول  ند،یگو م  زیچ  یشان  همه   دینیب درآمده باشد، شما م  خالق درآمده باشد. اگر ازطرف زندگ  یاز فضا

  .باستی زخودش  یهرکدام برا

  ز ی چ یموالنا همه    یشعرها   نیا  کهن یا  یبرا  د؟یکن نگاه م  دیاشما نشسته   چ  یاست، برا  نیبرنامه هم هم   نیا

   . ول ییتای  یبه فضا   دیبرو  دیبلند شو  شدگت یهوو هم  دگیذهن و همان  یآقا از فضا   مییگو . م ندیگو را م

  . دیآ و ما خوشمان م  باستیکه ز می نیب م میی گو هرچه که م

  : د یگو است م ثیهم حد نیا

  کنَفْسٍ واحدَة»  «اَلْمومنُونَ

  اند.» تَن  ی  «مؤمنان

  ) ثی(حد

  تَن هستند. بله،  یاند زنده  که به زندگ  ییهاانسان  عنی 

  جمله باالتر خرام  نیبا ا یل 
  اله واسع بود و رام ارض چونکه
  ) ۶٣۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  چو بازِ اَشْهب است  مست نیا گرچه
  قدس هست  ن ی در زم یاز و برتر 

  ) ۶٣۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  از یشو اندر امت  لیسراف رو
  ساز دمندۀ روح و مست و مست در

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

  د یبا  یرو که هر کجا م   دی گو هم م  جا این   ساز» را امروز در غزل گفت،«در دمندۀ روح و مست و مست   د ینیبب

  ده یکه دم   لیاسراف  پور یش   عنی  لیمثل سور اسراف دیگو م جااین   . در و روح بِدَم  ساز باش مست و     مست باش

   ذهنتا تمام مردگانِ من   ،حضورت بِدَم   پورِی ش  هب  لی. شما هم مثل اسرافشوند ها زنده مو همۀ مرده   شود م

اتفاقاً در مناطق    ستییبای هست، باز ز  دیبازِ سف بازِ اَشْهب:    د؛یو سف  اهی س  عن ی  َاشْهبزنده بشوند. بله،   که 

  تواند  هم م  مست  نیا  ،یکه توجه کن که هرچقدر هم مست بشو  دیگو م  بله  .با یز   لیهم هست خ   رانیجنوب ا

باز هم باالتر    دیکه با  دیگوبه حضور باشد؛ م   ادی ز  مست  ایبه حضور باشد    اندک   باشد، هم مست   ذهن  مست

  است و رام است.   نهایتبی خدا ن یزم کهن یا یبرا  ،یباالتر برو دیبا هرجا  هست  دی همه اوصاف با نی. با ایبرو

    یاله است،  ُ خدا است که ارض   ن یزم  ی  م،یدار  نیشده است. دو جور زم گشوده  یخدا فضا  نیزم   دیتوجه کن

است،    گرزه یآمده که ست  ذهناست و نه رام است. رام در مقابل من   سعنه وا  دگ یهمان   ن ی. زمدگیهمان  ن یهم زم

ولواکنش  م   ییفضا   گر است، خشن است.  ما گشوده  در درون  باز م هر چه   شود که  باز    ه   دیکن قدر شما 

مشود م  . هرجا هست  د،یگو  به  نی زم  کهنیا  یبرا  ،یبشو  ترعی وس  ،ی بشو  شتریب  دیبا کش   اصطالح هخدا 

  و رام است.  شود بزرگتر م د،یآ م

   ذهنمن   مست  نیا  ات، از مست  دیایخوشت ب  ل یاست ممن است که خ  دیشما مثل باز سف  مست  دیگو م  گرچه

قدس است. قدس   نیدر سرزم  دیکه شما دار   مست  نیاست، اما بدان که برتر از ا  نیی در مراتب پا  مست  ایاست  

زم  بازِ  نهایتبی  یفضا  واقعاً، حاال  نیدرون ما است،  ول  یی اسم جا  قدس؛ پس قدس    ی نمادش فضا   است 

را در مرکزش   نیزم   نیا  هم است، هر کس  معن  نیرام است. رام به ا  د،یگو مرکز ما است، که م  عیوس  نهایتبی

 تواند  ست که م ا  نیهم  یاست، فضاگشا است. برا  فیواقعاً نرم است، لط  شود، م  نهایت بی  درونش  کند، باز م

من  به  ی  کم کند.   ذهن ِی هابه  ابزارها از  کن   یاصطالح  و  هم   عنیفَکان،  قضا  فضا   نی خدا،  بودن    ی رام 

  یی فضاگشا  دیرس ها م و شما اگر به انسان   شود،  باز م  شتر یقدر بها است. هر چه شده در درون انسان گشوده

  یعشق را در اطراف    یشما اگر فضا     .کنند م  رییتغ  ی زود   رندیشما قرار ب  شدۀگشوده   یها در فضاآن   دی کن

ا  دیباز کن   گرتانزهیبچۀ ست او ست  کهنیولو  شما فکر    د،یگو او م  ی  د ییگو شما م   ی  د؛یکرد  زهیتا حاال با 

س  دیکن م کنچهارده  زده،یفرزند  متقاعد  را  خ   یهابه حرف   دی سالۀ خودتان  نه    منطق    لیخودتان که  است، 
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هم است   عشق  یکه فضا  د یاست، اگر شما آن را باز کن   عیشده در درون شما رام و وس  ازب  ی. اما فضا دیتوان نم

از نظر    یبرو  د یکه، تو با  دی گو م  . نهایتبی  تا به اندازۀ  شود؟ و تا کجا باز م   ر، ییبه تغ   کند فرزندتان شروع م

اسراف به  ش  برس  لیمقام  در  م  دمد م   پورشیکه  زنده  مردگان  همۀ  باشوند و  هم  تو  و  بشو  دی.  و    یمست 

 ها ن ی. خُوب ابله  د؟یبشو  دی توان شما م  مین یمرده در قبرِ ذهن. حاال بب   یها در انسان    و روح بدم  ی ساز بشومست

  است:   میکه خواند ییزهایچ  نیکه مربوط به هم  اتیآ

تَكن ارض اله  هم الْمَئكُة ظَالم انْفُسهِم قَالُوا فيم كنْتُم قَالُوا كنَّا مستَضعفين ف ارضِ قَالُوا الَم  الَّذِين تَوفَّا  «انَّ

    »واسعةً فَتُهاجِروا فيها فَاولَئَك ماواهم جهنَّم وساءت مصيرا.

: پرسند ستم کرده بودند. از آنها م   شتنیکه بر خو   در حال  ستانند  هستند که فرشتگان جانشان را م  «کسان

خدا پهناور    نیزم   ای: آندیزبون گشته. فرشتگان گو   میبود   مردم   نیزم  ی: ما در رو ندی گو  د؟یبود  یدر چه کار 

مهاجرت کن آن  در  م (آن   د؟ینبود که  ند  ندیگو ها  ما  ا  )مینشد  وجهمت  میدینه،  و    نانیمان  است  جهنم 

  سرانجامشان بد.»  

  ) ٩٧ هی)، آ۴سوره نساء ( م،ی(قرآن کر

فرشتگان   رندیم م  ذهنکه با من ییهاکه، انسان  دیگو . م٩٧  ۀی. سورۀ نساء، آری کامال مشخص است د خُوب

  ی که، در چه کار  پرسند و دوباره م  د؟یماند  ذهنچرا در من   د؟یکه، چرا به خودتان ستم کرد  پرسند ها ماز آن 

فرشتگان   ظلم شد به ما. م، یزبون گشت  م،یپست بود ارین بسی زم  یدر رو  میبود که ما مردم ند یگو م د؟یابوده

  ن یاز ا  ن،یاصطالح زم از به  د یجا بروکه به آن   د؟ ییفضا در درون شما پهناور نبود رام نبود بشا  ای آ  ندیگو م

 ذهنمن،  ریها دآن   د؟یجا مهاجرت کنبه آن  دیاز ذهن برو   ردهاز دست دادند پس  م را  رفتند  و فرصت  اند 

  ب یترت  نی. داستان به اپرسند سؤال را هر لحظه از ما م   نیامانشان جهنم است و سرانجامشان بد. و  نیبنابرا

  ی دار یشما ب  م،یمالقات کن جااین   من قرار بودکه خُوب   دیگو لحظه خداوند آمده م  نیگفت ا   ر،یشروع شد د

  د؟ یدار یب  ا ی  دی با گردوها مشغول هست  ای که آ  د ینی. شما بب م یها مشغول هستبا گردکان   م، یخواب؟ ما خواب هست   ای

  : هیآ نیا طورن یهم

  عبادِي الَّذِين آمنُوا انَّ ارض واسعةٌ َفاياي فَاعبدُونِ»  «يا

  .» دیمن فراخ است، پس تنها مرا بپرست   نیزم د،یاآورده   مانی بندگان من که به من ا ی«ا 

  ) ۵۶  هی)، آ٢٩سوره عنکبوت ( م،ی(قرآن کر
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  د یها را از مرکزتان بردارآن  د،یفضا را باز کن   د،یرا نپرست   ها دگ یهمان   د،ی ها را نپرستبت   د،یرا نپرست   گردوها

  :  نیا طورن یاست. هم نهایتبی قدر است، من چه   نیزم ایاله ُ که ارض  د ینیبب

وه»  «.النُّشُور هلَياو هرِزْق نلُوا مكا وبِهنَاكم شُوا ففَام ذَُلو ضرا مَل لعالَّذِي ج  

  د یی آ  رونی. چون از قبر بدیو از رزق خدا بخور  د، یکن   ری آن س  ی. پس بر رو دیرا رام شما گردان  نیکه زم  «اوست

  .» دیرو او م یبه سو

  ) ١۵ هی)، آ۶٧سوره مل (  م،ی(قرآن کر

  نش یزم   نی. پس بنابرادیرو او م  ی به سو  دییایب  رون یب  کهن یاست، ذهن است. هم  ذهنقبرِ من   جااین   قبر»، در  «از

معنا را    نیا   ن،ی رام شدن زم  نی. امیکن  ییاست که ما فضاگشا  است رام ما گردانده است. کاف  الهُ را که ارض 

  ت ی. ما از وضع میکن فَکان استفاده نمابزار قضا و کن  ازلحظه ما   نیآسان است. منتها در ا ییدارد که فضاگشا

  ن یبد است ا  نیما مطرح است؛ ا  یها . قضاوت میدانآن را اساس م   م، یکن استفاده م   دهد که ذهن نشان م 

. ترسم من م  کند، کم م   یآن    کنند م  ادی من را ز  دگ یهمان  نیخوب است، ا  نیبد است ا  نیخوب است، ا

از قبر ذهن    بی ترت  نیو به ا  میخور نور م  یا ذو از غ  میکن م  ر یس  ن یزم  نیدر ا  م یکنما فضا را باز م   نیپس بنابرا

  . و:  م یرو او م  یبه سو  م ییایب رونیب کهن یهم  م،ییآ م رونیب

  کن  میببند آن چشم و، خود تسل تو
  در آن شهِر کهن  نیرا ب شیخو

  ) ١١١٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خودت را در آن   دفعه ی کن، فضا را باز کن،    می را ببند خودت را تسل  ذهنچشم من    عنی ببند آن چشم و»،    «تو

  . بله. ییتای یدر فضا  عنی. نیب م  میشهر قد

  شد  شهیرا چون دل مزاح اند  مست
  شد  شهیندانم و آن ندانم پ نیا

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

  ست؟ ی ندانم و آن ندانم بهِر چ نیا
  ستیک  م،یدانآنکه م  ییبو تا

  ) ۶٣٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  بهِر ثَبت باشد در سخن  ،نف 
  بذار و ز ثَبت آغاز کن  نف 

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

. و اگر ها دگ یهمان   رید  ستی مهم ن  شیبرا  عنی  شود،م   شهیمزاح اند  میرو که جلو م  واشیواش یدل ما،    نیا

اند ا  شهیمزاح  در  نم   ن یا  دیگو صورت م  نیشد  نم  دانم، را  را  ن  نیا  دانم، آن  ن  ستم، یمن  من    ن ی ا  ستم، یآن 

آن    دانم، را نم  نیا  ایچه است؟    یبرا   ستمیآن ن ستم،ین  نیکه ا  پرسد سؤال را م   نی ا  . ولستمیمن ن  دگ یهمان 

  م،یدان آنکه م   ییچه است؟! «تا بو  نی. اییبو  دانرا که م   ی زیآن چ   کهن یا  یچه است؟ برا  یبرا  دانم را نم 

هنوز در    ول  پرستم، نم  ستیب، پولم خدا نو خُ  لیخ  ست،یآن خدا ن  ست،یخدا ن  نیا  دییگو شما م   ست؟»یک

بشود، خُوب    خال  دیمرکزم با  پرستم، نم   ستیبت ن  زیفالن چ   پرستم،  نم  نیا  ستین   میخدا  امچهمرکزت است! ب

. اما چرا  کن برگزار م   به شوخ  ،ییگو راست م   ،ده نم  تیاهم  یکرد   تیاهمیها را هم ب آن   ، را گفت  هانیا

    ؟ی شو است؟ چرا به خدا زنده نم چه کس دان که مآن  ییگو نم

.  شود اطالق م  ومیقَ   و زنده شدن به خداوند، به ح  ن ی موالنا به حضور ع  لۀ یکلمه به وس  نیاثبات و ا  ای ثَبت    و

 ،دان که م آن   دی. باستیقبول ن   نیا  دانم آن را نم  دانم را نم   نیا  کهن یا  .رونیب  ییا ی ب  دیاز ذهن با  رید  دیگو م

  ستم، یآن ن  ستم،ین  ن یبذار» نگو من ا   . «نفیبه آن زنده بشو   د یبا  ناً، یع   ،ی بذار  شی به نما  د یرا با  که هست آن

شده اثبات  گشوده   یفضا را باز کن و به او زنده بشو. فضا   واشیواش ی  عنیاز ثبت آغاز کن.    ستم،ین  نیبله ا

 ر یزنده شدم، د  کن، بو من اآلن به زندگ  در ذهن است. شما با اثبات نف  است. نف  از نف ر یاست. اثبات غ

فقط   کهنیدارم، ساکن روان هستم. و بشو؛  نه ا  ثبات  یدارم،    عمق  یزنده شدم،    ناًیع  میآ به گفتار نم

  شوخ طبع.   عنی: شیمزاح اند  حرفش را بزن. بله. 

  واگذار  نی آن ه  ستیو ن نیا ستین
  آر  شیآن هست است، آن را پ آنکه

  )  ۶۴١تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  پرست   بذار و همان هست نف 
  پدر زآن تُرکِ مست  یدرآموز ا نیا

  ) ۶۴٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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خ  د،یگو م  نیبنابرا که  ن   لینگو  خدا  من  پول  ن  دانم، نم   ست،یخُوب  خدا  من  ا  ست،یهمسر  را    هان یمن 

ن  هان یا  پرستم، نم ن  نیا  ستیمال ذهن است.  آن   ستیو  کنار بذار،  را  «آنکه آن هست  آن  که هست است 

   را کنار بذار همان هست  نف  نیآن را زنده کن. پس بنابرا  ، خداوند، و تو که از جنس او هست  عنیاست»،   

.  ریب  اد ی  دیآ را از داستان تُرکِ مست که دنبالش م  نیبه آن زنده بشو و ا   عن یخداوند را بپرست،   عن ی  واقع

  : تیب نیا طورن یهم

  کن  میببند آن چشم و، خود تسل تو
  در آن شهِر کهن  نیرا ب شیخو

  ) ١١١٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که در آن شهر    دید   خواه  دفعه یخداوند کن،    میرا ببند و فضا را باز کن، خودت را تسل  ذهنچشم من   پس

  . هست  ییتای یفضا  میقد

  

  


