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  1صفحه: 
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  2صفحه: 

  ) ۴٨٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  تنهاست  هرآنکه از سبِب وحشتِ غم 
  هاستبدان که خَصم دلست و مراقبِ تن

  
  گوش  ایتن نهاده نی به چنگ و تَنْتَن ا

  ش چو هواستخاکست و دمدمه یتن تو توده
  

  زیگردانگ یِنَْفسِ تو همچون هوا یِهوا
  است یو خصم ض ستیینایو ب دهیعدوِ د

  
  ن یمطاعم عسل نی مر مسِ ا ییتو
  ؟وه عناستلُنُْقا وه تو را درد و زلُمُقا که ز

  
  چو مس   فتدوغ م نیا در آن زمان که در

  تو کجاست؟ تِیعجب که توبه و عقل و رو
  

  ؟ چیپم  لهیبه عهد و توبه چرا چون فت
  نَکباستهر  نیره که عهدِ تو چو چراغ

  
  اب یهجر را در عقوبِی ،وسفیبو به 

  نصرتِ تو حبسِ عماست رهنیپ ز یکه ب
  

  ییمانده بر جا  تسیر یچو گوشت پاره ضر
  استیاح یلهیو عق  ر یضر  ستا یاچو مرده

  
  در چشم  زنددارو او خاک م یِبه جا

  بدان گمان که مر سرمه است خاک و دواست
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 نر چو ال تُعافِ مافیاْلن داراًی  
  است و او مجاب دعاست ینوح نَب یِدعا

  
  ست طوفان قیاحمق غر  کشت  شه یهم

  که زشت صنعت و مبغوض گوهر و رسواست 
  

  هر سو   زنداگر چه بحِر کرم موج م
  راست نیثیمر خب ثاتیبه حم عدل خب

  

  مش کال گردن   و اندر  خورقَفا هم 
  صفع و قَفاست یِسزا یچنان گلو که تو دار 

  

  خران گلو گشاده چو فرج فراخ ماده
  او برخاست شِیخر نرهد زو چو پ  ... که

  

  نی شنبه و سرگ  نیسِ گرگ  یِبخور تو ا
 س مبه و دهنبل ،ش سزا به سزاست  

  

  ی اسِ شار نه  ،بخور خِر مرده ایب
  داستیز شم و طلعتِ تو خود پ  ز پوز و

  

  رد؟ی گ  ک دیص ، و بازار سِ محلّه
  و صحراست شهیسرِ کوه و ب ،دیمقام ص

  

  گو  دلبر و  ارینام  ،همه را   نیرها کن ا
  باستیهمه ز ،ها که بدو دررسد که زشت

  
  و تعلّق او  یپناه وِ  استیمیکه ک 

  مصرِفِ همه ذراِت اَسَفل و اَعالست



ۀ  برنامه      Program # 900                                                                                             ۹۰۰مشار

  4صفحه: 

  
  َذره   ینهان کند دو جهان را دروِن 

  ناست یتَصرفِ او عقل گول و نابکه از 
  

  ست ی ز یعقل جمله دِهل رکیبدان که ز
  اگر به علم فالطون بود برونِ سراست 

  
  جنونِ عشق بِه از صدهزار گردون عقل 

  و پاست   سریسر کرد و عشق ب یِکه عقل دعو
  
  سر همش باشد  میهر آنکه سر بودش ب

  وغاست  ِری نباشد هر آنکه ش میب فِیحر 
  

  عشق یرشته ،اطیسم اْلخ یرونهرود د
  تاستی مجرد و  ،سر یکه سر ندارد و ب

  
  کنَدَش سوزن و روان کنَدَش  یقالۇز 

  ها که جداستکه تا وصال ببخشد به پاره
  

  ست یسوزن و رشته بهل که بار ثِیحد
  ضاستیب دِی جان کن که با   موس ثِیحد

  
  گو هاآن بحِر خوشدل یقصه ثیحد

  ستایدو صد در یهیاو ما یهکه قطره قطر 
  
  از بحر خبر یو ب یچو کاسه بر سِر بحر 

  ز موج تو را هر نََفس چه گردشهاست نیبب



ۀ  برنامه      Program # 900                                                                                             ۹۰۰مشار

  5صفحه: 

احوال و  با غزل شمارۀ  برنامۀ گنج حضور  پرس  با سالم  را  از دیوان شمس موالنا شروع    ۴٨٣امروز 

 کنم. م  

  تنهاست  از سبِب وحشتِ غم  هرآنکه
  هاستخَصم دلست و مراقبِ تنکه   بدان

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : دشمنخصم

  : ناظر، نگرندهمراقب

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

 رون یدر ب  ی ز یچ   یمربوط به  غم که     یعلت ترسِ  به  عنی  «سبب»که،    هر انسان  عنی  «هرآنکه»

   ی  با زندگ  ا ی  ر یبا شخص د  تواند تنهاست، نم  من دارد. هر من  عنی  «تنهاست»است، تنهاست،  

ا بِدان که  تو خوب  واقع  نیبشود.  واقع  شخص دشمن دل  زندگ  وقت   ست؟یچ   است. دل  دل    که 

خصم   عنی،  «خصم دل»  دی گو م   ها دل ما هستند، وقتکه جسم   ذهن ِمرکز ماست، برعکس من  ماست،

  .  دل اصل

به    شخص  نیچن  و ناظر  من  عنی  هاست»«تندرواقع  م  ذهن  یهافقط  برا  ند،یبرا   که نیا  ی چرا؟ 

حتماً  صحبت سبب هست،  صحبت شده تا حاال. وقت لیخ «سبب»کلمۀ  نیبه ااست و راجع  ذهن ِمن

که سبب   یز یرا، که آن چ  ذهن  یهاعلت   دهدها را به ما نشان مو ذهن علت   میکنما با ذهن کار م

  است.  رونیب یزهای چ شود، م یاریهش تیف یک شود، م زندگ

ما را خوشحال    توانند م  رونیعوامل ب  عن ی  م،ی کن  نیی تع  میتوان ذهنمان م  لۀیوسسبب را ما به  وقت 

  . کندم فی را تعر  ذهن ِدارد من تیب نیکنند. پس واضح است که ا نیغم  ایکنند 

  ی غزل که چجور  نیانسان در ا  یاز ابتدا  کند موالنا شروع م  د،ید  میکه امروز در غزل خواه  طورن یهم  و

  رونیدر ب  یز یچ  یخاطر  شدن به   نی و از وحشتِ غم  ترسد انسان م   با اقالم ذهن  دگیدراثر همان

ا  دهدآن وحدت را از دست م  عنی    . شود تنها م   فیتوص  طورن یو هم  دهدآزارش م  ییتنها  نیو 
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تا    کندم  راه قهقرا طواقعاً    ی نسان چجورتا اواسط غزل که ا  کند م که   رودم  یی جا  یو درواقع 

  .  شود نم ر یبدتر د نیاز ا دیگو م

حسِ عشق، بهتر     ی  ایحضور     یبه عالج کار که   کندو از آن به بعد شروع م  دید  میدر غزل خواه  و

  . دی به عشق توجه کن دیاز هزار گردونِ عقل است و شما با

 ها نیرها کن، ا  ،ذهن ِدراثر من  دیآ سر آدم م  ییرا که من گفتم چه بالها  همهنیکه ا  دیگو هم م  بعد

صورت رشته درآ و از سوراخ سوزن رد  فکر نکن، بله به عشق فکر کن. و به  هستند، به آن  حواش

تو را بدوزد  یهاهتک ،یشو  از جنس عدم مهر لحظه  لحظه که تو نیدر ا سوزن زندگ نیبشو. بذار ا

  کند. تایهم و شما را به

را هم رها کن،   هان یبودند، ا  مقدار ذهن   یهم  ها  آن   که حاال که  دیگو و م  گذرد هم م  از آن   حت  و

با    موس  ثی«حد که  همه  دیگوم  ضاست،» یب  دیجان گو  تو  بشواگر  جان  جنس  از   عنی  ،یاش 

  دارد.  ضایب دیخودش خرد هم دارد،  نیا ،یبشو از جنس زندگ ،کن ییفضاگشا

  تیب  نی است. آخر   ییتای را بو که بحر    هابحر خوشدل  ثیرا هم رها کن، حد  نیا  حت  دیگو م  بعد

 کند، ور مآن  ورنیا  موج تو را ه  نیو ا  هست  انوسیاق  یرو  کاسۀ خال  یکه مثل    نیببواقعاً    دیگو م

  ن یها به اجنبش نیوگرنه ا ،یوغرق بش  ای در نیدر ا دی. تو بایر یگ م ای در نیها را از امواج ا جنبش  نیا

  . ییایها بربجنبش نیاز عهدۀ ا توانتو خواهد خورد و تو نم کاسۀ خال

را ادامه    ذهن ِمن  نیاگر ا  دیگو و م  کند شروع م  متی. ابتدا با مالدیگوما را م  غزل داستان زندگ  پس

فرج هست   ایهست،    زک یکه داستان آن کن   ییجا  یبه    میرسم  باً ی که، تقر   دیبه کجا خواهد رس  ،بده

و از آن رد   دیگو م  ییزهایچو چ هم   یخر به انسان تجاوز بند،    طورن یو هم  کندکه صحبت خر م

  .  شود م

غالب به تو بشود که دائماً تو را زجر بدهد  یز یچ یبشد که دراثر حرص  جا نیتو نگذار به ا دیگو م

  . نکن شیتو رها آن بخواهد برود ول ،و تو آن را رها نکن
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  7صفحه: 

  

  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

  

  ها)(دایره همانیدگ  ١شل 

  

  (دایره عدم)  ٢شل 

صورت  ، پس انسان به اولیه)](دایره عدم    ٠[شل    م ی کن  ها بررسشل  نیرا با ا  تی ب  نیا  میبخواه  اگر 

و قدرت را از آن مرکز عدم   تیو هدا  تیاست و مرکزش عدم است و عقل و حس امن  فرمیکه ب  یاریهش

  باشد. ندارد که ذهن یجهان و سبب نیبه ا دیآ  م رد،یگ  م خود زندگ عنی
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 ا ی با شل ذهن شود، م دهیهمان ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  شود جهان م نیکه وارد ا نی هم ول 

ها هستند، مثل پولش، مثل دوستش، مثل  عمده  هانیهست، که ا  ره یکه در مرکز دا  ییزهایچ  نیا  یفکر 

که پس از آن،    ذهن  ز یچ   یکردن به    قیوجود تزر  ای  تیحس هو  عنی  دنیهمسرش، مثل بدنش و همان

  . گرددو آدم حول آن م  شودآدم م کز مر  ز یآن چ

  جسم  یاریو هش  شود  دار مفرم  یاریبوده، اآلن از جنس هش  فرمیب  یاریحال از جنس هشبهتا  نیبنابرا

درست کند،     ذهنمن   دیبا  هرکس  عنیالزم است    زهایچ  طور موقت با برخکار به   نی و ا  کند  م  دایپ

و انسان را   دهدشرح م  غزل نیکه موالنا در ا  کندم  جادیا  ییکند، دردها  دایاگر ادامه پ  ذهنمن   ول

  .  برد م نیو از ب کند ناتوان م

شخص  نیکند و ا ر ییتغ تواندتکه گوشت نم یکه مثل  شود م یینایآدم ناب  ی انسان مثل  دیگو م

جبر    ر یو ز  کند نم  ر ییبسپارد، وگرنه تغ  ایمیو خودش را به ک  اوردیخودش را در تصرف خداوند ب  دیبا

  .رود جهان م نیا یزهایچ ر ییعدم تغ 

 پس وقت  م؛یدانرا م  نیا  شود،منبع درد م  ز یآن چ  م،یشو م  دهیکه همان  ی ز یبا هرچ  میدانما م  و

پ   ازحدشیب  یدردها  شود، م  دهیهمان   ازحدشیب  یزهایانسان با چ منابع   کهن یا  یبرا  کند،م   دایهم 

  شدن.  ادتر یبه ز کننددرد در او شروع م

عالوه با تعداد  بشود، به  دهیهمان  شتر یب  یحد  یکه از    گذارندباشند، بچه را نم  پدر و مادر عشق   اگر 

به او مرتب    دهی همان  جهاننیا  ی زهایاز چ  یادیز   ، تو از جنس عشق هست  کنندم  یادآوریبشود و 

  ن.ی قر  قی خودشان از جنس عشق هستند و از طر  کهنیا  یبرا کنند؟م یادآوری یچجور

هستند، عشق هستند و در بچۀ   چون از جنس زندگ  کند، م  نییناظر جنس منظور را تع  کهنیا  قی از طر 

که دست    فهمداو م  نند،یبم  صورت زندگاو را به  نند،یبرا م  زندگ  نند،یبکوچشان عشق را م

، او هم الزم است ذهننام منبه  شود  هم دارد بافته م  ی ز یچ  ی  است ول  زندگ  اشاول جنس اصل

  .  ستیاصل ن جهان ول  نیجهان و جدا بودنِ تنش را بشناسد و کاربرد دارد در ا نیرا در ا تشیکه فرد
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ا  عنیاست و آن هم در او قرار دارد    اتیجزو فرع  آن و بله   میباش  ذهنسلطۀ من  ر یما ز  کهن ینه 

 نیدر ا  گنجد،که دو جهان در تو م  دیگوم  د،یگوم  انیپا  ات یاصطالح در ابکه به  طورن یهم   ذهنمن

  .گنجد دو جهان م ،که تو هست یاذره

ها آن  نه که تو در  شود،ها در تو انجام م فکرها و عمل  نیدر تو جا گرفته، تمام ا  ذهنمن  نیبنابرا 

قربان   ،هست استی نا  هآن  تو  توض  هان ی.  البته  موالنا  م  دهد، م  حیرا  اگر   دیشنوخُوب شما  اآلن، 

  . شودم یادآوریکه  دیداناگر م د،ی ر یگ  م ادی دیدان نم

  ١[شل  کنم    ادیرا ز  زهایچ   نیوجود دارد در ما که اگر من ا  ذهن  یهاکه سبب  میما متوجه هست  پس

 زندگ  ها)](دایره همانیدگ  به دست مذهن  یها. و سببآورم  م  جادیوحشت اقابل ها  آن  چون  کند

ب  ر ییتغ از  از دست  رفتن   نیهستند،  مثال پولرندیگ مان م هستند،  م  یها.  را    رند،یگ ما را  ما  خانۀ 

است.    دگیترس، همان  ایسبب وحشت    نی. پس بنابرامیآور به دست نم  ای  میدهاز دست م  ای  رندیگ  م

  .  میما تنها هست نیغم آن است. بنابرا ایاست  دگ یهمان ای

به فکر   ی از فکر  ی پدریپ  دنی در اثر پر ها)](دایره همانیدگ  ١[شل شخص  نیا دینیبکه م طورن یهم

دارد و در زمان    جسم  ی اری. هشذهنبه نام من  سازداز خودش م  ذهن  ریتصو   ی  ر ید  دۀی همان

مردم فکر   شتر یب ول میستیمجاز است، ما ن ذهن ر یتصو نیچن  یزنده است.  ندهیگذشته و آ  یمجاز

هم از مردم جدا هستند، هم    عن یتنها هستند. تنها   ستند،یآن هستند. پس اگر ندانند که آن ن  کنند م

است دشمن خودش    است! دشمن زندگ  دشمن زندگ  عنیدشمن دل است؛    آدم  نیچن  یاز خدا. و  

  هم هست.  

. میو به خودمان ضرر بزن  میکه ما دشمن خودمان بشو  شودسبب م  دگ یکه هر همان  میدانرا م  نیا  ما

 ، آهنآدم  نیا  ،یساخته بشود بعد مثل    ذهنطرح کرده که من  یطور  است که زندگ  نیکار ا  نیعلت ا

بشود    متالش  می گذار نم  م،ی آن هست  می کنچون ما فکر م  کند. ول   را متالش  ربات، خودش خودش

  . میشوما زنده م که بشود، درحال متالش نیاگر ا می ر یم که م می کنفکر م
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که در    که، هرکس  دیگو. مزنده شدن به زندگ  عنیرا هم باز هم در غزل به کار برده،    ا»ی«احکلمۀ    و

همان نم  نایناب  دگ یاثر  تغ  ندیب شده  دشمن  هم  باز  عدم،  مرکز  تغ   ر ییبا  دشمن  هم  است   ر ییاست. 

 ییایپو  چیوجوش ندارد، هم دشمن زنده شدن است. طرفدار مردن است و تکان نخوردن است، هجنب 

  ندارد. 

  وقت  ر یعبارت دبه  کند،تصرف م   وقت  زندگ  عنیبا هم هستند.    هانیا  ل،ی و تبد  ر ییو تغ  ییایپو  نیا

ادارۀ   عنی  کند،تصرف م  زندگ  (دایره عدم)]  ٢[شل    میکن مرکز را عدم م  م،ی کن م  ما فضا را خال

  . شناساندرا به ما م ها دگی همان نیا واشیواشیو  ردیگ امور ما را به عهده م

 م، یخودمان هست  ا یخدا    ای  ی اریهش  ،دشمن دل اصل  عنیکه ما دشمن دل،    م یکنم  ییاآلن ما شناسا  و

  م یهست  ذهن. و ما چون من«خَصم دَِلست».  ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  باشد    دهیاگر مرکزمان همان

من   رانید هم  من مینیب م  ذهنرا  را  خودمان  ذهن بچه   م،ینیب م   ذهن.  من  را    م، ی نیب م  مان 

مراقب تن  م،ینیبم  ذهن  ر یرا تصو  هان یا  مینیبرا که م  را، هرکس  نماندوستا . اگر  میها هستپس 

  .  میغم هم دار ای می که وحشت غم هم دار میدان م م،ی ها هستمراقب تن

دار  هم ب  میترس  دار  م،ینشو  نیغم  شتر یکه  را  ترس  نتمی هم خودِ  ترس  است،    دگی همان  جۀی. خوِد 

که با  یز یترس و غم محصول است. محصول همانش است. چون آن چ نیخودش غم است. پس بنابرا

 ر ییتغ  می نگذار  می ر یب  میخواه . ممیاست ما هم در حال ترس هست  ر ییدر حال تغ  می هست  دهیآن همان

 ها نیا  میدانو بروند، م  ندیایب  زهایچ  می گذارم  می اگر آزاد باش  کهنیا  یکار غلط است. برا  نیو ا  کند

  . ستیوابسته ن هانیما به ا زندگ  ستند،ی جهان هستند، به ما مربوط ن نیهستند، مال ا ز یچ

را ادامه    نیرا، اگر هم  زندگ   کند شروع م  ها)](دایره همانیدگ  ١[شل    جانیاز ا  هر انسان  هرحالبه

در اثر    میتواناز موالنا که ما م  (دایره عدم)]  ٢[شل    میگرفت  ادیما    . ولشود بدبخت م واقعاً    بدهد

  نیدر ا  دهد که ذهن نشان م  یز یلحظه است، آن چ  نیاتفاق ا  رش یکه پذ  میعمل تسل  ای  میتسل  دۀیپد

. قبال مرکز ما  میدوباره مرکزمان را عدم کن   میتوانقبل از قضاوت است، ما م  دوشرطیق  ونلحظه بد

اآلن   بود، جسم شد،  نام  یی»فضاگشا«روش    نیا  ،روش  ی با  عدم  در    کهنیا  ی برا  شودم  ده یهم 

که ذهنمان    یز یاز چ  میو بخواه  می مقاومت کن  کهنیا  یجابه   دهد که ذهنمان نشان م  یز یاطراف چ
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 م، یخواه م  باز شده زندگ  یو از آن فضا  میکن در اطرافش فضا باز م  م،یبخواه  زندگ  دهد م  اننش

. پس  میکرد  دایدست پ   درواقع مجدداً ما به دل اصل  رد،ی اگر صورت ب  دهیپد  نیا  .میخواهعقل م

  . ر ید دیستی. خَصم دل ندیشوم دیپس دوست خودتان دار دیشو شما عالقمند م اگر به دل اصل

  شود، فقط منقبض م  . اگر کسدیستیخَصم دل ن  ر ید  دی دوست دل هست  دیمرکز را عدم کن   دیبتوان  اگر 

و از   شود لحظه نم   نیاتفاق ا  قربان  کند،اگر فضا باز م  خَصم دل است. ول  دهد، واکنش نشان م

ا  کند عمل م  کند،شده فکر مگشوده  ی آن فضا باز    شتر یو ب  داردشده را نگه مگشوده  یفضا  نیو 

  » میتسل«کار که اسمش    نی. و اکنداو را اداره م  و خرد زندگ  پس در تصرف خدا درآمده زندگ  کند، م

به همچون   لیدر مرکز ما نماند و آخِر سر ما تبد  دگ یهمان   چیکند که ه   دایادامه پ  دیبا  قدرنیاست ا

  .  ارانهیدفعه هش نیا میبشو (دایره عدم اولیه)] ٠[شل  خال رۀیدا

  ن ی بنابرا  م،یازنده  هم به زندگ  م،یابه مرکز عدم زنده   ارانهیهش  م،ی جهان هست  ن یکه در ا  می هست  اریهش  ما

از جنس    ای  ذهنمان بدون نظارت ما، که ما هم خود زندگ  وجهچ یه. به میحضور ناظر ذهن هست  ی

هست نم  م،یخدا  اکند کار  در   قبال همانیدگ   ١[شل    جانی.  ب  ها)](دایره   ذهن میداشت  ناظر یذهن  .

حضور ناظر ذهنتان   یصورت  شما به  . وقت ستیآن ن   یرو  نظارت  چیاست. ه  ذهنمن   نیهم  ناظر یب

اثر فضا در  زنده    دیدار  د،یپس شما ناظر هست  د،ی کننگاه م  (دایره عدم)]   ٢[شل  شده  گشوده  یرا 

ب  دیزنده خواه  قدرن یا  واشیواشیو    به زندگ  دیشو م  ٠[شل    دیداشته باش  شهی ر  تینهای شد که 

اولیه)] عدم  به  عنی  (دایره  از  را  بنشود شما  درآورد  بده  عنی  رون؛یاصطالح  نشان  واکنش    د، یشما 

دیبشو نیغم .  

ما   مینداشته باش  دگ یهمان  . وقت رود م  نیهم از ب  ییتنها  رود، م  نیوحشتِ غم از ب  یهاپس سبب 

م انسان  می کنحس  با  زندگمیهست  ی  ر ید  یهاکه  انسان  . چون  در  اگر   مینیبم  ر ید  یهارا  و 

نگه   میرا عدم بتوان کز . و اگر خود ما مر نندیبرا در ما م  کار را بنند زندگ  نیهم هم  ر ید  یهاانسان

  یهابه ذره  میتوانکه م  می شوم  یاما ذره  د،یگو که غزل م  طورن یهم   (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  می دار

  . می . کم کن میکم کن ر،ید یهاانسان  عنی ر،ید
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  ی  عنی.  استی در  یهزاران ذره هرکدام    نیکه ا  دیآ وجود مکه هزاران ذره به  دیگوذره م  ی  از

  یهاانسان  تواندشده، م  بشود که مرکزش خال  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    یطورنیذره اگر بتواند ا

 تینهایب  عنیبشوند    ای بشوند. در   ایمرکزشان را عدم کنند و در  توانندرا فوراً متوجه کند که م  ر ید

  بشوند. 

اش و اندازه   ردیم زنده است، خداوند نم  شهیهم  عنیاست.    تی است و ابد  تی نهای خداوند ب  میدان م  ما

  .  کند م فیما را هم تعر  تیدو خاص نی است. هم تینهایهم ب

ا  و ما    عن ی  م،یاز خودمان دار  »اَلَست«  ییشناسا  ی ما درواقع    کهن یامروز دوباره خواهم خواند که 

کشت را    نیاست که اول  نیا  اش معن  م،ی هست  زندگ  ای  میدر فطرتمان که از جنس خداوند هست  میدان م

  او کاشته است. 

کشت    نیاول  نیصورت ما کاشته، اکه، خداوند خودش را به  دیگوجالب است. م  لیمطلب کشت خ  نیا

کاشتن   ی  شدگت یهوهر هم  نیبه کاشتن. پس بنابرا  میما هم شروع کرد  میوارد ذهن شد  است. وقت

  . فتدی ب  دیبا  هانیا  د،ندار  دهیفا  هانیکه ا  دیگو است، موالنا م  هیکشت ثانو  دیدانها مکاشتن  نیاست. ا

اندازۀ من   رشد کن  دیبا  دیگوما را کاشته م  که از اول کاشته شده، که زندگ  یز یآن چ  نیبنابرا  پس

  دارترشهیر  م،یتر بشوبزرگ  م،یبشو  تر عیوس  دیلحظه بابهما لحظه  عنی  م،یخُوب اندازۀ او هم بشو  ،یبشو

  خوردو به خدا هم م  خوردم  اکه به م  تیکند. تنها خاص  دایگسترش پ  دی با  مان هاندازۀ  م،یبشو

  . نه کوچ شدن و جامد شدن! لحظهبهلحظه افتنیگسترش  نیهم

د  هر  پ  میدیموقع  مثل    میکن م  میدار  دایگسترش  ا  ر یز  م،یفتادین  جا ی گوشت  تکه  یپس    ن یجبِر 

کرد،    ر ییتغ  شود نم  ندیگو م  هانی. که امی ستیهم ن  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    جسم  یها دگی همان

  . ما را داشته باش  دی د ،نیما بب قی از طر  دیبا شهیهم  ،تو از جنس جسم هست

ا  پس ا  می ر یگ م   جهینت  تیب  نیاز  اولیه)]  ٠[شل    جا نیتا  نبا  (دایره عدم  تن  دیکه شما   ها»«مراقبِ 

   عنی  دیخودتان حضور بشو  دیبا  کارنیا  یبرا  د،یمراقب حضور بشو  د،یبشو  دیبا  ها مراقب زندگ   د،یبشو
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هم    ران،یهم به د  دی هم به خودتان کم کن  ن»ی «قر   قی از طر   دیو تا بتوان  دی نیرا بب   ها زندگدر انسان

  .م یهم نباش «خصم دل»ها، ما انسان میبه عشق برس

مطلب ضرر زدن به خود،    نی. امیزنبه خودمان ضرر م  میباش  که اگر خصم دلِ اصل  می دیرا فهم  نیا  و

منبع درد   میشو م  دهیکه همان  یز یکه با هرچ  دی ر ی ب  ادیکردن را شما خوب    جادیصدمه زدن و درد ا

در   و حت   میمختلف در ابعاد مختلف بزن  یهاخواهد شد و سبب خواهد شد که ما به خودمان لطمه

  کنند،  اشتباه م  کنند، م  یخرابار  ،زنند ها که مرتب به خودشان صدمه ماز آدم  لیخ   ذهنمن  ۀافسان

 شانبه امور مال  زنند،تنشان، به تنشان لطمه م   یبه ضررها  شودکه منجر م  دهند انجام م  اَعمال

اند،  شده  دهیچون با آن همان  دهندمرا از دست    ی ز یچ  ی  ای  رسند نم  شانیهاهدف  زنند،لطمه م

  اند.  کردهتوطئه  رانیکه د ندیگو م

که من   روند نم  تیمسئول نیبار ا ر یز کهنیا یبرا زند  به ما ضرر م چه کس دانم دارند نم  یاعده ی

   د؟ یخصم خودتان هست  د؟یزنبه خودتان لطمه م  ایکه آ   دیپس شما توجه کن  زنمدارم به خودم لطمه م

نباشد، جسم   مرکز ما دلِ اصل  وقت  د؟یخصم دل هست   ک  د،یخصم دل هست  دیخصم خودتان هست  اگر 

  م، یدار  «وحشت غم»  عنی   ت،یب   نیطبق ا  میمرکز ما جسم است و پر از درد هست  وقت  طورن ی باشد. و هم

را عوض کنم؟    موضع   خواهم من م  قتاًیحق   میاز خودمان بپرس  دی با  میهست  «تنها» غم ما را ترسانده و  

  کنم؟ ر ییتغ خواهم م

خودمان   یرو  م،یقانون جبران را انجام نده   م،ینکن  یکار  چیه   بنم ول  ر ییتغ  خواهم م  مییزبان نگوبه   

 مان زندگ  میخواه م  ندی گوها مانسان  متداول است که  لیحواسمان به خودمان نباشد. خ  م،یکار نکن

حق  در  بشود  برا  خواهند نم  قتی بهتر  بشود  اس  مرکزشان  کهنیا  یبهتر  (دایره   ١[شل    تجسم 

 ها)]همانیدگ .  

خودتان کار    یو رو  دی کن  ییفضاگشا  دیو اوضاعتان بهتر بشود با  دی کن  ر ییتغواقعاً    دیخواهشما م  اگر 

  ا ی خودتان     ذهنعقلتان از عقل من  کهن ینه ا  دیایور خرد ب که از آن   دی اجازه بده  شتر یو هرچه ب  دیکن

  باشد.  رانید ذهن یهامن
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  (مثلث تغییر با مرکز همانیده) ٣شل 

  

  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

در   ر ییتغ  نیکه ا  میدانم  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل    میشناس مثلث را م  نیا  طورن یهم  و

به م  اصطالحاثر  تعهد به مرکز عدم صورت  و  و تکرار  با مرکز    ۴[شل    رد یگ مداومت  تغییر  (مثلث 

  . عدم)]

اراجع  امروز م  نیبه  اشاره  تو مثل چراغ  کندتعهد موالنا  تعهد  از    ستکه  باد    عنی  «نَکبا»   یکه 

   ذهنبا من  عنی  دهی است که با مرکز همان  شُل  تعهد تو ُشل است. تعهد ما وقت   شود،خاموش م  مینامال

  .(مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل  می تعهد بن

با مرکز عدم)]  ۴[شل  و مرکزمان عدم بشود    میفضا را باز کن  قتاً یاگر حق    ر ییتغ  نی، ا(مثلث تغییر 

اومت و تکرار  داشت. مد  میصورت مرکز عدم نگه خواهصورت خواهد گرفت و ما تعهِد خودمان را به

  . میاصطالح درد و صدمه زدن به خودمان رها بشوحالِت به نیاز ا میخواهالزم است که اگر م
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که   دهد مثلث همانش است، نشان م  دی نیب که م  (مثلث همانش)]  ۵[شل  شل    نیا  طورن یهم  پس

 ،جهان  نیا  ی زهایهستند از چ  ذهن  ر یهستند، تصاو  که درواقع اقالم ذهن  هانیچما با آن نقطه  وقت 

  . میکن م دایپ جسم یاریهش نده،یگذشته و آ   یِبه زمان مجاز م یروم م،یشو م دهی همان

از   دیتوان شما نم   عنی. مقاومت  دیآ وجود مدر ما به  »مقاومت و قضاوت«  ت یدو تا خاص  حالن یدرع

است    رونی صورت عکس، که مربوط به ببه  دهد اآلن نشان م  که ذهنتان  یز یچ   ی  ایلحظه    نیاتفاق ا

  . نیا عنی. مقاومت دیدست بش

زندگ  دهد که ذهنتان نشان م  یز یاز آن چ  که ن یا  عنیمقاومت    را   دیخواه م  شما  مقاومت، ما  و 

خوب، بد کردن براساس عقل    و قضاوت هم درواقع  .دهدکه ذهنمان نشان م  کندم  ی ز یآن چ  قربان

  .هاست دگ یهمان نیهم

جهان   نیو از جنس ا  میجهان هست   نیو در ا  میاست که ما تنها هست  نیا  اش و مقاومت معن  قضاوت

  هست. دهیمرکز ما همان میهست

اثر همانش با چ  ذهنمن   نیا  یهاتیاز خاص  ر ید  یو    گذرا و قضاوت و    عنی  آفل  یزهایکه در 

از   تواند نم   داند، م  . وقتدانم من م  دیگو م   ذهناست. هر من   »دانستن«  دیآ وجود ممقاومت به 

   .استفاده کند دانش اصل

. اگر میکناستفاده م  دهدلحظه به ما نشان م  نیو ا  دیگوکه ذهنمان م  به دانشهر لحظه    ما  درواقع

ما به خودمان   کهنیا  یبرا  م،ینداشته باش  دهدکه ذهن نشان م  یز یبا آن چ  یو کار  میفضا را باز کن

تلق   لیخ چ  میکرد  نیخوب  آن  ذهنمان  یز یکه  م  که  ا  زندگ  دهد نشان  تصاونیندارد،   ذهن  ر یها 

   زندگ   ول  خورددرد مندارد، خانه به    زندگ  ول  خورددرد م  به  پول  ندارند.  زندگ  هان ی هستند، ا

  به شما بدهد. تواند نم ندارد، زندگ زندگ ول خورددرد مرد، همسر به ندا

 تِ یشما نه وضع  شما، زندگ  ندارد و زندگ  زندگ  دهد که ذهنتان نشان م  یزیهرچ  طور،ن یهم هم  بچه

   در شما دائماً زندگ   است، زندگ  ذهن  زندگ   تیفرق دارد. وضع   با زندگ  زندگ   تیشما. وضع  زندگ

فرم هستند و    زندگ  یهات یوضع  است ول  فرمیب   ز یچ  یجنس خداوند است و    از  . زندگشود م
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پول ما،    زانیما، م  یفکر  تیما، وضع   بدن  تیوضع  کند، هست که ذهن تجسم م  رونیب  یهات یوضع

 ها ت یوضع  هان یخواهرمان، تمام روابطمان، امان، برادر و  کار ما، رابطۀ ما با همسرمان، بچۀ  تیوضع

  . دهد هستند که ذهن نشان م

کار    ندارم با چ  یکار  هانیمن با ا  دیگومقاومت هم ندارد، م  ردیب  زندگ  هانینخواهد از ا  کس اگر 

  د یکن ثابت م  دی و شما دار  ست با زندگ  یهمار  ییفضاگشا  نیا  کنم،که اآلن باز م  ییدارم؟ به فضا

 د ی کناگر باز م  د،یدشمنش هست  دیبندآن فضاست، اگر آن را م  «دل»چون    ستمین  «خصم دل»که من  

  .  دیدوستش هست

  ر، ید  دینیکه آن را بب  دیکن  چون باز م  دینی بب  دیخواه را م   زندگ  د،یهست  مراقب زندگ  دیکنباز م  اگر 

  درست است؟ ر ید دی نیبم  دی ذهن را دار خُوب دینیبب آن را دیخواستاگر نم

  

  (مثلث همانش)  ۵شل 

  

  (مثلث واهمانش)  ۶شل 



ۀ  برنامه      Program # 900                                                                                             ۹۰۰مشار
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  . (مثلث واهمانش)] ۶[شل شل  نیا طورن یهم و

  تنهاست غم  آنکه از سببِ وحشتِ  هر 
  هاستکه خَصم دلست و مراقبِ تن بدان

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

«خصم    کهن یا  عنی  میکه اگر به حرف موالنا گوش بده  دی نیبم  دیرا متوجه شد  تیب  نیاگر شما ا  و

صورت   نیدر ا  میندان  آوررا زندگ   ذهن  یهاو سبب  مینباش  «تنها» و    مینباش  «مراقب تن»و    مینباش  دل»

  . (مثلث واهمانش)] ۶[شل شل  نیبه ا میرس م

 می ندازیرا بها  آن   و  میکن  ییرا شناسا  ها دگی با مرکز عدم همان  میتوان که ما م  دهدشل نشان م  نیا

را    دهیپد  نیکه ا  جیتدرو به  ییبا فضاگشا  می به کنار، مرکزمان را عدم کن  میاز مرکزمان هل بده   عنی

 ها نیمن هستند و ا دِید نکیع هانیدر مرکز من باشند و ا دینبا هان یکه ا میبفهمدادم  حیاآلن من توض

در مرکز من باشد،    دیو آن با  نمیعدم بب  عن یخداوند    نکیع  قی از طر   دیهستند، من با  جسم  یهانک یع

خودشان را    «صبر و شر»  تیکنار و دوتا خاص  رونداجسام از مرکزتان م  نیکه ا  دینیب م  واشیواشی

  .  دهندبه ما نشان م

ما فضاگشا  اریبس  ار یبس  «صبر و شر»  نیا و هر موقع  ما عدم م  می کن م  ییمهم است    شود، مرکز 

  حالنی، درعنظر»  ای«حضور  نام  به  میکنم  دایدست پ  ی ر ید  ی اریهش  یبه    ، یلحظۀ ابد  ن یبه ا  مییآ  م

هم خودش را به ما نشان داد که در فطرت خود و ذات خود،    یر ید  تیخاص  یکه    میشو متوجه م

 ده یهمان  زهایندارد که با چ  یاخداوند عالقه   میما که از جنس خداوند هست  عنی  می دار  ز یپره  تیما خاص

ما هم عالقه ندار ما عدم بشود آن جنس  م ی بشود  به  اگر مرکز  او  با  اَلَست  توافق  که روز  اصطالح به 

هر   حاال به  ایاز ما،    دهیپرس  شانیگفت ا  م،ی گذار هرچه اسمش را م  م،یدیرس  ییبه شناسا  ای  می دیرس

اصال در    ایبله.    میما گفت  د؟یکه شما از جنسِ من هست  مییگو م  میهم به زبانِ ذهن دار  نیا  ،صورت

متوجه    م،یوبش  اریکه مرکز ما عدم بشود، به فطرت و ذاتمان هش  نی. هم میکه آن هست  میدان ذاتمان م

طوِر  هم که ابتدا صورت گرفت، آن به  دگی آن همان  م،ی ندار  ر ید  دگ یبه همان  یاکه ما عالقه   میشو م

  . دیآ م  شیپ  ز یپره  جهیالزم بوده، و درنت  دوازده سال‐ بشود و تا ده  دهی همان  یاریموقت الزم بوده هش
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.  م یمواظب باش  معنبه  د»یکن  ز ی«پره، که  اتَّْقوا»«اصطالح    نی. ا میما مواظب هست   کهن ی ا  عنی  ز؛یپره

  ی ز یبا چ  ر یکه د  میکه هر موقع مرکز ما عدم هست، ما مواظب هست  میپس از آن متوجه هست  عنی

انسان در حرکتش از    کهنی. و امینشو  دهیمرکزمان، همان  می اوریرا ن  یدیجد  ز یرا، چ   ی ز یچ  م،یآلوده نشو

  هست.    «اتَّْقوا»  نینشود، هم  دهیهمان   دیجد  ز یمواظبِ خودش است که با چ  ،زندگ  یسوبه   ذهنمن   نیا

مواظب باش، مراقب خودت باش. مراقب خودت   عن ی  کند،کلمه را تکرار م  نیا  اریاربسیموالنا بس  که

نکشد، که  تو را    دهد که ذهنت نشان م  یز یلحظه، لحظۀ بعد، به آن چ  نیا  کن م  ییگشاباش که فضا

  . کند م یبا خودش  کشدمتأسفانه ما را م

  ن یبه صبر و، که ا  ازیو با مرکز عدم، ما ن  د،یکن که صبر م  حالن یدرع   د،یکن  ز یشما هم اگر پره  پس

بنم. و ما   توانم گل است، من عجله نم  یمثل باز شدنِ    رد،یگ َفکان صورت م ْکن   لۀیوسبه   ر ییتغ

  ذهنباشد، آن عجلۀ من  دمکه اگر مرکز ما ع  میشو است. و متوجه م  ذهنکه عجله مالِ من   میدان م

قانوِن    ایرا،    نظم زندگ  دی که دار  دیشوشما متوجه م  دیآ وجود ندارد. و هر موقع عجله م  ر یدر ما د

به را  ممزرعه  وقت دیز یر هم  م  درخت  ی  . که  کن  دیبا  میکار را  ول   وهیم  میصبر  حداکثرِ   بدهد، 

  . میکن درخت م نیارا در دادنِ کود و نور و آب، به  مانیسع

فضا   می کنم  لحظه، سع  نیا  میکنکوششمان را م  م،یدهالزم را م  یزهایهم به خودمان باالخره چ  ما

  ول   مینرا ب  مانیسع  دی ما با  عنی  دهد، که ذهن نشان م  یز یبه آن چ  میمقاومت نکن   م،یرا باز کن

  رضاست.  شهم اسم نیا م،یده م تیبه آن هم رضا ست،یآن دست ما ن  رید شود هرچه م جهینت

  

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

  

  ذهن) (افسانه من ٩شل 

  

  (حقیقت وجودی انسان) ١٠شل 

امروز   ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  و جْذبه   تیو عنا  شیستا  نیابه  راجع  طورن یهم   و

«سببِ  و به    کنند درست م  ذهنمن   ندیآ  که مهایی  آدم  کرد و درست است که تعدادِ  میصحبت خواه
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دائماً ما را به سمتِ    زندگ  هستند، ول  ها»«مراقبِ تن هستند،    «خَصم دل»تنها هستند،    »وحشتِ غم 

  لحظه. بهلحظه کندجنسِ خودش جذب م رتِ صوخودش، به

 زها یجذبِ چ  ،دگی رفته درون همان  مدت  یآمده به جهان و    جنس  ی  ،تیخاص  ی  کهنیمثل ا  عنی

خودش قائم   یِعقب که رو  کشددارد خودش را م  زندگ   نیاست، بعد ا   امتدادِ زندگ  نیا  دییشده، بو

ول  یز یهمان چ   عنیبشود.   را    ذهنمن   میخواه . چون ممی گذار ما نم  که از اول کشته، آن بشود. 

زندگ  م،یحفظ کن نشده که  ما گفته  به  و    یر ید   دِیهم وجود دارد، د  یرید  چون  دارد.  هم وجود 

  ش یکه در مرکزمان باشد آن را ستا  یز یهرچ  م،ی کن  شیها را ستاجسم   نیما ممن است هم  جهیدرنت

  ما هست. یخدا رو ای ،زندگ تِیعنا ، توجه زندگ میدانلحظه ما مبهو لحظه میکن م

. اگر مرکز ما  سازندمثلث را م   یاصطالح عامل هستند که  تا بهسه  ،ش»ی جذْبه، ستا  ت،ی«عنا  پس

  .  کند و کار نم  میافتم کار کنند، اگر جسم باشد، ما به درد توانند عدم باشد م

 میاگرفته   میاگر تصم  م،ی ما مرکز را عدم بن   شتر یپس هرچه ب   (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل  

ها را  و فقط تن  مینباش  دشمن خودمان و زندگ  م،یخَصم دل نباش  عنیبرود،    نیحالت از ب  نیکه ا

.  می نیبب   ذهنآن را من   دیآ  که م   هرکس  کهن یبه ا  م یبده  انیپا   عنی  م،ین یرا نب  ذهن  یهامن   م، ین ینب

  نباشد.  یطورن یا م،یمنعکس کنها آن یهم برا ذهنمن ی م،یدار ذهنمنچون 

م  دییگوم  شما باز  او م  زندگ  کنمکه من فضا را  نگه    شتر ی. پس هرچه مرکز را عدم بنمیبرا در 

  . کند کار م تیعنا کند، خداست، جذبه کار م ست،زندگ شِیما ستا شِیبازهم ستا م،یدار م

  ت،یبِ نیبدهم با ا حی، که توضذهن)](افسانه من ٩[شل است  ذهنهم افسانۀ من  نیا

  تنهاست  از سبِب وحشتِ غم  هرآنکه
  هاستکه خَصم دلست و مراقبِ تن بدان

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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«هر گفته    تیب  نیشخص که موالنا در ا  نیکه اگر ا  دهد، نشان مذهن)] (افسانه من  ٩[شل  شل    نیا

و در مرکزش ترس دارد و غم دارد و تنهاست و مقاومت و قضاوت    کندکار م  ذهن  یِهاو با سبب  آنکه»

که خداوند کاشته از اول،    یز یبه آن چ   تواندادامه بدهد، باالخره نم  بیترت  نیرا به ا  دارد، اگر زندگ

  .  نیا شودتر مروز کوچبهبشود. و روز ،دیگفته اندازۀ من بشو

 ده ی همان  ذهن  رِیاز تصاو  ی ادیبا تعداد ز  تواندجا که مکه تا آن   شخص  نی چن  نیکه ا  دید  میخواه  و

م  شود،  م م  سازد،مانع  م  سازد،مسئله  انرژ   عنی  سازد،دشمن  و  م  زندگ  یِوقت  تَلف   کند را 

  اصطالح.به سازد مسئله م

زندگ  مسائل  به  و ما م  میما صحبت کرد  ییافزاصورِت کاررا قبال میدان  ذهنکه من،   در مخصوصاً 

 ذهنافسانۀ من   عنیافزاست. و  کار  م  اد یزحمت را ز ،م  ادیبار را ز  کند ،کند  ه   ره درست مگ ،کند 

  . کندحل م کند، مسئله درست م

 کنند  دعوا م  کنند، م  و آشت   کنندکه دائماً دعوا م  می شوهر دار  و  ما در خانواده، زن  دی نیبمثال م 

شده هستند. که    یگذارنی م   کهن یمثل ا  نیزم  یاست. و    یسازمسئله  یِالو  ی  نی ا  کنند، م  آشت

به م  یآن     تیآن، حساس  یرو  گذاردرا م  شیپا  ای  شود، منفجر م  زند دست م  نیا  ی هان یفرضاً 

 اش هم آشت  ،آشت  ،تلخ اوقات  شود،م  و آشت  شود  م  تلخدائماً اوقات  زها،یچ  دارند به بعض

  . اشتلخهم اوقات رد،یگ وقت م برد، زحمت م

را من ندارم    هانیکه چون ا  کردِن موانعفکر    ای  ست، تَلف کردنِ زندگ  نیا   ست،ین  روش زندگ  نیا

 توانم نم   را ندارم، زندگ  تیموقع  نیرا ندارم، ا  هانیچون ا  د،یآ م  «سبب»از    دینیسبب، بب  نیپس به ا

  به ذهن ندارد اصال. زندگ   طندارد، رب  رهیفکرها و غ  ذهن  ِریبه تصاو  ربط  زندگ  که بنم. درحالت

توجه    «سبب» کلمۀ    نیرا آورده که ما به ا  «سبب»  نیهم  ی ندارد. برا  بستگ  ذهن  یِهابه عوامل و سبب

  . میکن

که خُوب، من   دیممن است بو  کس  ی. مثال  سازد هستند که ذهن م   ذهن  یهاگفتم علت  «سبب»

   گزند  توانم ندارم نم   پولِ کاف  ایداشته باشد،    تی ف یک  دیشروع نشده، نبا  ام هنوز همسر ندارم زندگ 
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را    صددرصد زندگ  ر،پ  تواند و پر است و آدم م  شود  م  لحظه زندگ  نیدر ا  زندگ   که کنم، درحال

است، ذهن نشان    ذهن  ِزیچ  یپولش    وکند.    پولش زندگ  زانِیلحظه، مستقل از م  ن یطور کامل در ابه

  . میبن  یپر   زندگ   میتوان کند ما بدونِ دخالتِ آن م  لیاگر به کنار باشد، نتواند خودش را تحم  دهد، م

به    م،یست یموضوع را ما بلد ن  نیا  ذهندر افسانۀ من   ای.  ستیموضوع را بلد ن  نیا  ذهنافسانۀ من   اما

که اگر    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  انسان هست    یِ وجود  قتِیهم، حق   ریشل د  نیهرحال ا

 نیا  شود،که مرکز ما عدم م  نیکه هم  مینیب م  م،یقرار بده  ل یمستط  نیآن مثلِث واهمانش را داخل ا

 یِچشمۀ شاد م،یکن م ییگشاکه فضا   ت ّمد یو پس از  می کنشروع م و رضا» رش ی«پذرا ما با  لحظه

  . می کنرا حس م زندگ  یشاد ما د،یآ و م شوداز درونِ ما باز م سببیب

. ست ین   ذهنمن   یهاتیخاص  ایاست، آرامش است، از جنس عجله و اضطراب و    یاز جنس شاد  زندگ

خداوند ما را کاشته که مثل خودش    ا ی  که زندگ  دی گوو م  میشوم  نندهی که ما آفر  دید  میو مرتب خواه

  .میبشو نندهی آفر  عنیمثل خودش  م،یبشو

ا  دیگوم  لیضلع چهارم مستط  نیا  پس ا  دیلحظه با  نیکه ما  را   که نیانه   م،یلحظه بساز  نیفکرمان 

انسان    ی وجود  قتیانسان که حق   یینها  جۀیبالمآل نت  عنی  م؛ی کار ببر و به  میکهنه را فکر کن  یفکرها

تنها لحظه نه  نیو ا  اردند  بستگ  ذهن  یهابه سبب  اشکه اصال زندگ  ییبه جا  مییآ اصطالح ماست، به

او،   میشو ما م  عن ی  کند،م  نندهی بله ما را مثل خودش آفر   دهد،را به ما م  سببشیب  یخداوند شاد

  م،یسازلحظه را م  هر لحظه و چالشِ هر لحظه، فکِر آن  یو برا  کند م  ما زندگ   قی اوست که ازطر 

کار به   ذهنافسانۀ من  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  ن  یکهنه را ا  یفکرها.  می بر کار نمکهنه را به  یفکرها

  . برد م

 ٩٠٠در گذشته خوانده شده و چون برنامۀ  ها  آن  از  یبخوانم که تعداد  اتیاب  خواهمبعد مبه  جا نیا  از

باشند که اگر با شما    ییابزارها   توانندم  ات یاب  نی . اخوانمم  تانیبرا  ع ی را سر   ات یاب  نیهم هست، ا

که طرز فکرتان، طرز    دین یب م  دیرا بخوان  هانیاز ا  ی  دیخوربرم  به چالش  ییجا  دفعهیباشند،  

قادرند به شما کم   اتیاب  نی. اشود آن حالتتان عوض م  تان،ییفضاگشا  تتان،یعملتان، حس مسئول

  . دیکن استفاده صورت ابزارِ زندگبه دیبا هانیکنند و شما از ا
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  درخت  یبه تَن، ما درواقع    می افت و م  میشوجدا م  ما از زندگ  دادم خدمتتان که وقت   حیتوض  و

  د یبا  نیا  کارمکه من در تو خودم را م  دیگو م  کارد،خداوند خودش را دارد م  کهن یکه مثل ا  میهست

 فی شما تعر   هرجورحاال  ‐اَلَست    مانیاست. پس آن پ  تی و ابد  تینهایرشد کند، خودش هم از جنس ب

انسان آمده که هرچه   عنی  میاز جنس تو هست  ،م»ی«از جنس تو هست:  میما گفت  مییگو که م  ‐دیکن م

  کند و زندگ  زندگ یلحظۀ اَبد نیآگاه از ا ،یلحظۀ َابد نیبه ا دیایبشود و ب تینهایاش بزودتر اندازه

  که: دیگواست. م  منظور زندگ نیرا کامل بند. ا

  اه یصد گ  زدیور بر  د،یبرو گر 
  اله  یآن کشته د یروبر  عاقبت

  ) ١٠۵٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بر کشتِ نخست  دینو کار کشتِ
  است وآن اول درست  دوم فان نیا

  ) ١٠۵٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  است  دهیکامل و بز  اول کشتِ
ثان تخم است دهیفاسد و پوس  
  ) ١٠۵٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. هر میکار ما هم م  عنی  میشو م دهی همان م،یشوم دهیهمان میشو جهان م نیما وارد ا وقت دینیب م

 ی ز یچ  یکاشتن    میکن م  ی. هر فکر میکار که م  یز یهمان چ   م؟یکار کاشتن است. چه م  ی  دگی همان

ا  ا یفکر    نیاست. ا ا  زندگ  لۀیوسلحظه به  نیدر    (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل  شل    نیطبق 

است که    نینشانِ ا  نی. اکند خداوند از ما فکر م  ،. اگر مرکز عدم است پس خود زندگردیگ صورت م

است. اگر   مرکز عدم و درون خال   ه،ی که او کاشته بود رشد کرده، نشان رشدِ آن کشت اول  یز یچ  آن

اول رشد   کشت دارد    شود،موقع جسم نم  چیو مرکز ما عدم مانده، ه  شودم   تر روز خالدرون روزبه

  د؟ یکن توجه م ،یزودشد به میو اندازۀ او خواه دهدخداوند خودش را در ما رشد م عنی کند، م
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ثان  و که خودت را خسته   دیگو و موالنا م  هاستن یچنقطه  نیا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    کشت 

فقط منبع درد هستند،   هان یا  روند،  م  نیدارند از ب  هان یاست و ا   نیچون کشت آفل  کشت ثان   نینکن، ا

  درست است؟   م،ینداشته باش هیکشتِ ثانو دیایچرا منبع درد هستند؟ که ما دردمان ب

خش بشود،   د،یبرو  میاما کاشته  هیطور ثانوکه به   ییزهایچ   نیکه حاال ا  ستیکه مهم ن   دیگوم  پس

بشود    اد ینشود و پول ما ز  ا یخوشل بشود    لیما خ  یخوشل بشود، موها  لیصورت ما خ  نیحاال ا

  «من»ها  آن اساسِو شما بر  دیبرو  ه  دگیصد جور همان  عنی  اه»یصد گ زدی ور بر  د،ی«گر برونشود،   ای

عاقبت   ست،یشما بزرگ بشود، کوچ بشود، بزرگ بشود، کوچ بشود اصال مهم ن  یهامن  د،ی دار

  .شوندخش م شوند،بزرگ م ه هانی. ادیبرو دیبا ی آن دیگو م

 یهادرخت   ه  مییآ هست و ما م  یمثال سرو  درختِ  ی کاشته شده و    جانیا  درخت  یکه    دیکن  فرض 

 ن ی. اشود نم  روند، م  نیاز ب   شوند پژمرده م  ول  شوند بزرگ م  ها کمآن درخت  م،یکار هم م  ر ید

ما   م  یجور  یخاک  خودش  در  را  سرو  آن  فقط  م  ردیپذ است که  بزرگ  بنابراکند و  پس   ن ی . 

از    شوندپژمرده م  یکه زود  هانیکه ا  مییگوم  ر،ید  میکاررا نم  رید  یهادرخت  رید  واشیواشی

  . میفهم  م م،یکار درخت نم دگیهمان قی ازطر  ر ی. پس ما هم دروند م نیب

کشت نخست که براساس عدم   ی رو  کارد،که م  شودم  دهیهمان   عنی  کارد،انسان کشتِ نو م   دیگو م

آفتاب    ی  واشیواشی  شود،گسترده م  شود،گسترده م  نیا  کن . کشتِ نخست، عدم م کند رشد م

مرکز ما و درون   زا  کندصورت آفتاب طلوع مخداوند به   عنیو خوِد او؛    دیباال. آفتاب شما هست  دیآ  م

  به  میعالقه نداشته باش  م،یو مقاومت نکن  می کود نده  م،یرا ما آب نده  هیثانو   یهاکشت  نیما اگر ا

 م، یواکنش نشان نده ها  آن  به  م،ینینبها  آن  برحسبِ  م،ینکنها  آن  و مرکزمان راها  آن  به  میها، نچسبآن

  درست است.  هستند، آن اول  فان هانیکه ا میو بفهم می مقاومت نکن

که   ییزهایچ  نیهست خودش هم کامل است و اما ا دهیکه کشت خداست کامال بز   کشت اول  دیگو م

که   آفل  ز یبا هرچ  دی نیبم   کهنیاست. کماا  دهیفاسد و پوس  هانیا  م،یشو م  دهی بعداً همان  میکار ما م

  . انددهیپوس هانیو ا میدیاند و ما دردش را کشرفته نیاز ب هان یا میشد دهیبعداً ما همان



ۀ  برنامه      Program # 900                                                                                             ۹۰۰مشار

  25صفحه: 

که    ییزهایچ  نیبه آن کشت اول، نه به ا  دیباشد، شما هم اآلن آبتان را بده  ادمانیآن کشت اول    پس

همان آن  همانمیشد   دهیبا  هر  م   دگی .  ا  نیا  اش معن  میانداز را  آب    ر ید  ها دگیهمان   نی است که 

  به آن کشت اول.   رودو آب تماماً م خورند نم

  ایباعلت    کند؟کار م  یاما چجور   کند،ما کار م  ی رو  که گفتم مرکز ما عدم است، زندگ  طورن یهم  و

نه!   دیگو م  نم؟یب با ذهنم م کنم،م ر ییکه حاال من دارم تغ دیدار ذهن یهاعلت شما  عنی علت؟یب

  است. ذهن راتییتغ نی بکه با ذهنت م یز یچآن

  میعلّت است و مستق  یمن ب  کارِ
    میسق  ینه علّت، ا رمی تقد هست
  ) ١۶٢۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  ) ١۶٢٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ماری: بمیسق 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

نکن با ذهنت   تراشمرکزت و به ذهنت توجه نکن، علت   اوریکن، من را ب  ییفضاگشا  اینکن! ب  عجله

ها،  کن، آن علت  یینداشته باش فقط فضاگشا  یرا. نه، کار  رمییرشدم را، تغ  رمیگ که من دارم اندازه م

  . ستیدرست ن   هایر یگ آن اندازه

  میعلّت است و مستق  یمن ب  کارِ
  میسق  ینه علّت ا رمی تقد هست

  ) ١۶٢۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

کشتِ اول    م،ی اول هست  کشتِ  می ما او هست  عنیموقع،  و من به   ،ذهنمن   نیهم  عن ی  مار،ی ب  عنی  میسق  

  درخت رشد کند.   یصورت در ما به خواهدخودش را کاشته، خودش م عنی
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به  اگر   ر ییتغ   ذهناز من    عنی  گردانم، موقع، عجله نکن برموقت، به من هستم! من عادت خودم را 

. حاال  دارمخودم برم  شِی غبار فکرها را از پ  نیکه حضور است و ا  ریصورت د  یخودم را به    دهم م

.  میست یو، ما، ما ن  فقط تو هست  مییبو  م،ینداشته باش  «من»  م،ینداشته باش  «خود»ما    کهنیشرط ابه

درک   م،یقَبوالن را ما به خودمان م  نیا  م،یستیما ن  ذهنمن   ست؟یچ  ذهنمن  نیا  دییگوپس شما م

  ستیاصطالح معتبر نبه  دهد،به ما نشان م  ذهنهم که من  ییهاو علت  می ستین  ذهنکه من   میکن م

  .ستیوارد ن

  *** پایان بخش اول *** 
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باشد   ق یحق   دی با  م،یکن و عدم کردن مرکز که مرتب صحبت م  ییگشاکه در کارِ فضا  مید یما فهم  پس

 ست، ین  کسچیخداوند و ما ه  نیب  عنی  میو مستق   علّتیدر ما کار کند. ب  خود زندگ  میمستق   کهیطوربه

 ، ذهن  یهابه مرکزمان که بدوِن علت   م ی اوریو او را ب  میبشو  لیتبد  میبتوان  دیو او. با  میفقط ما هست

  چ یه  عن ی  میمستق   م،یو مستق   کند،م  ی ر یگ اندازه  زند،که ذهن حدس م  یز یآن چ  ،ذهن  یها نیبشیپ

  آن موقع است که کار مؤثر است. د،یشو م  ی ست،ین شما و زندگ نیب عامل ذهن

موالنا اسمش را    دهد، خودش را به ما نشان م  د،یآدست مبه  ییبا فضاگشا  ی  م،یدوتا حس دار  ما

  «حسِ خفاش»که مرکزمان جسم است، اسمش    موقع  ی.  یبا فضابند  یو    «حسِ درپاش»  گذارد  م

  :دیگوحسِ درپاش است. مبا مرکز عدم،   ییبا فضاگشا یاست، 

ِسوان  یِخُّفاشت، سو  حمغرب د  
ِسپاشت، سو  حرمشرق روان  یِد  

  ) ۴٧تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  انسان از حسِ روحان هیکنا د،یمروار یپاشنده د،یمروار ینثار کننده : درپاش

——————————  

 ا ی  آفتابِ زندگ  عنیمشرق    ی. سورودم  و مردگ  کندغروب م  شتر یب  یدار  عنیمغرب روان    یِسو

شما و    ای.  دیشوبلند م  د یصورت خورششما به  عن ی  کند،خداوند از مرکِز شما، درونِ شما طلوع م

 دهد م  «حسِ درپاش»و عدم کردن مرکز به ما    ییگشا. پس فضادیشو بلند م  دیصورت خورشبه   زندگ

است که در    حس  «حسِ خفاش»صورت آفتاب از مرکِز خودمان.  به بلند شدِن ما به  شودکه منجر م

 ی.  ذهنمن  ۀدر افسان  کشدو ما را عاقبت م  دی آ وجود ملحظه در ما به  نیاثر مقاومت به اتفاق ا

م م   دگیهمان  یابرها  ِریز  ی  کندطلوع  م  شودنابود  غروب  زکندو  اآلن  ما  آفتاب    ابرِ   ری. 

 طورن ی. و هم دیلحظه حسِ درپاش داشته باشبهکه لحظه  دیکن. پس شما کوشش مهاست دگی همان

  . میغزل بخوان نیکه با ا م،یامهم است. بارها خوانده لیخ تیدو ب نیا
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  یی سازدر آخر زمان کرد، طَرب اری
یی او جِدِّ جِد، ظاهِر او باز باطن  

  
  علم کشت  نی بد اریعّشاق را  یجمله

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

اصال    ای  شناختاست. زماِن روان  شناختزمانِ روان  انِیانسان آخرِ پا  یکه اآلن برا  دیگواوال م  پس

  زمان  عنی  نده،یگذشته و آ   نیهم  عنی  کند،موالنا صحبت م  جا نیکه در ا  طور نیزمان، ا  طور کلبه

را    عوامل ذهن  راتِییهم تغ  زمان  کند،درواقع با زمان کار م  ذهن. من کندبا آن کار م  ذهنکه من

  . ردیگ اندازه م

تغ   نیا  م،یدار   ذهنمن   یما    عنی زمانکند م   ر ییدارد  آن   .   گ ما  آن  در  اآلن  زمان   م،یکرد  ر یکه 

توجه   ست،ینباشد زمان هم ن  ذهناست. اگر من  مان ذهنمن  راتِییتغ  ۀاست و نشان دهند  یر یگ اندازه

هرچ  دیدان م  د؟یکن م ب  یز یکه  در  م  کندم  ر ییتغ  رونیکه  زمان    رش ییتغ  منحن  دیتوان شما  با  را 

  ن ی زمان است ا  نیکه ا  دییگو باال، م  رودگرم بشود درجه حرارتش م  دیا. مثال آب را گذاشته دیبش

  ست یاآلن مثال ب  دییگو م  د یکشرا م  اش باال، منحن   رود که م  واشیواشی  نیهم درجه حرارت است، ا

که در طول    دیفهم و م   دهد را نشان م   راتشییزمان، تغ  یطورن یدرجه است، هم  درجه است، اآلن س

چون قابل    است زمان دارد اما من اصل  ر ییهم، چون قابل تغ  ذهناست. منکرده  ر ییتغ  یزمان چجور

زمان    نیبنابرا  م،یکه او هست  عنوانِ من اصلما هم به  ست،ین  ر ییمثل خدا، خدا قابل تغ  ست،ین  ر ییتغ

  . می ندار

  ان یانسان پا  یبرا  شناختزمان روان    عنیدر آخرِ زمان، آخِر زمان    زندگ  ای خداوند    دیگو م   تیب  نیا

  ی سازخداوند در آخر زمان، طرب  ای  زندگ  عنی،  در آخر زمان»  اری«است.  ن ماندهدر زما  هودهیگرفته، ب

شده جِدِّ  گشوده  یلحظه فضا  نیما را. و در ا  یِشاد  عنیاست،  بساط طرِب ما را فراهم آورده  کند، م

ظاهر    دهد، که ذهن نشان م  یز یاست. اما آن چ  زمان یطرب در آن است، و ب  کهنیا  یجِد است، برا

  ه هرچ  د؟ی ر یب  یرا باز  نی ا  دیتوانشما م  ایاست. آ   یباز  رونیظاهر و ب  راتِییاست. تغ  یباز  نیاست و ا
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  دیگو شده. و مگشوده  یاست؟ آن فضا  یجد  یز یچ   چهاست.    یباز  نی ا  دییبو   دهد ذهنتان نشان م

  ،. پس موالنا، حافظ، فردوسذهناند نسبت به منمرده عنیاند، علم کشته شده نیهمۀ عشّاق با هم

  .  یشده را جدگشوده  یفضا ،یاند، باطن را جِدگرفته ی عاشقان، فقط ظاهر را باز نیا ۀهم

که شخص   آگاه  نیاست، با کدام علم؟ با اعلم کشته  نیبا ا  ذهنرا نسبت به من  هان یپس خداوند ا

  ی با ذهنم ظاهر است و باز  نمیبم  ز یکه هرچ  کند،را در خودش دارد و اجرا م   آگاه  نیلحظه ابهلحظه

  ن یباز بشود ا  واشیواشیاست و    ندارد. اما باطنم که خودِ زندگ  من به آن بستگ  است، چون زندگ

و  «هان    دیگوم  نیام. بنابراآمده  نیهم  یاست، برا  یجِد  نیا  د،یآ خودش باال م  د،یآ مآفتاب باال  

 دهد  که ذهن نشان م   یز ی آن چ  عن ینکند.    یگر تو، عشوه  ذهنجهل تو، من   نی ، مواظب باش اهان»

 ده، ی پد  ی  ذهنمنهر لحظه    بند. چون  یندهد، که به من توجه کن، طناز  بی شما را گول نزند، فر 

تو من   عنیمن را درست کن،    عنیچه؟    عن یبه من نگاه کن.    دیگو م  دهدرا به ما نشان م   یز یچ  ی

 خواهد خود م  یتمرکز رو  هانی. خُوب استمیو تو ن  کنممن نه، به تو نگاه نم  دییگوو شما م  ،هست

  است. یجالب تیعطار، ب ایکه حاال منسوب به موالنا  تیب نیا طورن یالبته. و هم

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

  (منسوب به موالنا)

ذهنمان است.   اشما. لباسش، اول  ۀلیوسبه  دهیپوش  لباس  یخداوند    عنیلحظه، شاه    نیدر ا  پس

  . آن لباس، لباسِ شاه است.دهد نشان م یز یچ یذهنمان 

لحظه    نیا  دییگو م  د؟یبشناس  دیتوانشاه را در هر لباس م  ای  د؟یکنشما فقط به لباس نگاه م  ُخوب

باز باز  یظاهرش  به  اگر  جِد  یاست،  را  خودم  ظاهر  خودم،  ظاهر  به  نکنم،  را   رم،ینگ  یتوجه  شاه 

لباسِ شاه است.   هان یچون ا  نم،یبب  توانمظاهر است و شاه را نم  میبو  نم،ی. اگر ظاهر را ببنمیب م

لباس او   دهد،ما که ذهن نشان م  ذهن  یهات یاست، وضعصورت ما آمدهبه  خداوند  ریعبارت دبه

نم نگاه  لباس  به  ا  عنی .  دیکن است. شما  م  نیهرجور که  ز  شود، لباس عوض    شود،م  ادیپولتان 

بله    ن،یا  ستیمهم ن   ز،یدانم هرچنم  شود، م  ر یپ  کند،  م  ر ییتغ  شود، م  ضیمر   شود، بدنتان سالم م
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. پس شاه را دیهست   پس شما زندگ  د،یدی. درست است که شما پوشاستدهیپوش  لباس را زندگ  نیا

  د، ی. اگر فقط ظاهرشناس باشدیشناس باشاگر شه  د،یشناس شما م  دهد،که ذهن نشان م  در هر لباس

  نه. دیگو اول م تیکه ب د،یشناس باشفقط تن

. و نمیاو را بب  خواهمخداوند هست، من م  جانیکه ا  دییگوم  شود،هرچقدر هم که وضع بد م  پس

ذهن خداوند است.    نیکه ا  ییبو  ،نیدوباره ذهن را بب  دی . البته نبانیبب  توان م  ،نیبب  اگر بخواه

ن مهم  لباس  و  است  لباسش  ذهن  است.  لباسش  هم  ست،یذهن  و  است.  . ت یب  نیا  طورن یظاهر 

 ۀ کلم  م،یشو عرفان م  ایاز موالنا    ییهاییشناسا  یواردِ    کهنیمحض ابهکه ما    دینیب م  واشیواشی

من با   عنیلحظه    نیاتفاق ا  رش یلحظه است. پذ  نیاتفاق ا  رش یپذ   م،ی. تسلم یتسل  م،ینیب را م  میتسل

  :دیگوم تیب نیقبل از قضاوت. و ا رمیپذندارم، هرچه باشد م یلحظه کار نیاتفاق ا

  تمام  میتوکل، جز که تسل جز 
  غم و راحت، همه مرست و دام در

  ) ۴۶٨بیت دفتر اول،  ،یمثنو ،ی(مولو

که اوضاع خوب است پس   دیگو ها مموقع  . ذهن بعضدهد که ذهن نشان م  ز یهرچ  عنیو راحت    غم

بد است، راحت   عنی، غم  «غم و راحت»صبر و شر.    دیگواوقات م  نه غم است، گاه  م،یراحت هست

   عن ی  یتمام بشو  میتسل  د یچه خوب است چه بد است، تو با  دیگو لحاظ ذهن. مخوب است، به  عنی

بازشده   یبه فضا  اطرافش و توکل کن  فضا باز کن  دهد، که ذهن نشان م  یزیبا چ  نداشته باش  یکار

غ  عنی ا  ر یبه خدا.  فر همه   نیاز  ما  بی اش  و  افتادن است.  تله  افتادن است،  دام  لحظه    و    بی فرهر 

   عنی، تمام تمام» می«جز توکل، جز که تسل. می افتو در دامش م  میخورذهنمان را م  بی فر  م،یخور م

 اط، یبا احت  کهن یخداوند، نه ا  ای  و صددرصد اعتماد به زندگ  میصددرصد تسل  عنیکامل    میکامل. تسل

 میدرصد تسل  ستیب  یحاال    م،یداررا نگه م  هادگی همان  م،یداررا نگه م  مان ذهنما من   می نیحاال بب

  تمام! شود،نم یطورآن شود،  چه م  مینیبب میبشو

 د، یآ شده مگشوده  یلحظه که از فضا  ن یدر ا  از دم زندگ  ر یکه غ  دیگوم  ت،یچند ب  ن یا  طورن یهم  و

  ارزش ندارد؛   یز یچچ یه
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  ن یپنهان، همچن ِزی بسا کار یا
  ن یغافل ای با جانتان،  متَّصل

  ) ٣۵٩١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ن یز آسمان و از زم  دهیکش یا
  ن یتا گشته جسم تو سم ها،هیما

  ) ٣۵٩٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : قناتِ آب ز یکار

  : چاق، فربه نیسم

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

  . مت یپرق ن،یبها، چاق، فربه، باارزش، سم: گراننیسمقناتِ آب،  :ز یکار

شده  گشوده  یِ فضا  نیا  از  گذرد،که از جانِ ما م  جانیاز ا  گذرددارد م  ینهر    یقنات،    یکه    دیگو م

بذرد مقاومت   می گذارمرکز ما جسم باشد، نه، نم   می. اگر مقاومت کنمیاگر فضا را باز کن  گذرد م

  . میکن م

مقاومت کن  شود دارد رد م  پنهان»  ِزی«کار  دیگو م با جانمان است، اگر   ن» ی«غافلجزو    می و متصل 

مقدار    ی  ،یاگرفته  هیجهان هم از آن جهان ما  نیکه هم از ا  کس  یکه ا  دی گو . دارد به ما ممیهست

ور هم  از آن  ،یاگرفته  نیاز زم   ن،یاز زم  یدار  جانیه   ،یفکر دار  ،یاتنت را ساخته  میدار  ییایمیمواد ش

  تو.  یاو شده یارا گرفته ییزهایچ نیو از زم از زندگ  ،از زندگ عنیاز آسمان  یاروحت را گرفته

  ن یز آسمان و از زم  دهیکش یا
  ن یتا گشته جسم تو سم ها،هیما

  ) ٣۵٩٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که:  دیگو جسم ما هم پرارزش است اآلن به ما م نیا شودمعلوم م پس
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  فشارد   دیباکم هم ن،یا ستهیعار
  گزارد  دیبا هم   ،برفت کآنچه

  ) ٣۵٩٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ست نََفخت، کآن ز وهاب آمده جز 
  ست هدهیرا باش، آن دگرها ب  روح

  ) ٣۵٩۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   : قرضهیعار

  بخشنده، از اسماء اله اری: بسوهاب

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

  نََفخت، طورن یهم و

»«.اجِدِينس وا لَهفََقع وحر نم يهف نَفَخْتو تُهيوذَا سفَا  

  آفرينشش را به پايان بردم و از روح خود در آن دميدم، در برابر او به سجده بيفتيد.» «چون

  ) ٢٩ هی)، آ ١۵حجر ( سوره  م،ی (قرآن کر  

با مرکز    دمدلحظه او مبهلحظه  دمد،لحظه م  نیکه ا  میفهمرا م  نیهرحال حاال ابه  عنینفخت    پس

چهار   م،یو جسم ساخت  میگرفت  نیاز آسمان و زم  ‐قبل هم بود   تیدر ب‐  دیگوکه م  یز یچعدم و آن  

جسم ما،   رد؛یگ  بعد را م  ارچه  نیا   ذهنمن   دهد، نشان م  ذهنکه من   یز یآن چ   ای  طورِ کلبعدِ ما به 

 د یگوم  سازدکه م  یز یچ نیو ا  سازد م  یز یچ  ی  کندم  را قاط  هانیما، جانِ ما، ا  جانِیفکِر ما، ه

که از آن طرف آمده، از خداوند    یزدیاز آن دم ا  ر یافتاد، غ  خواهد   نیاست و ا   است، قرض  هیعار  نیکه ا

  . ست»ه«جز نفخت کان ز وهاب آمد استآمده

شاءاله  است. حاال ان  هودهیب  هیبق   ات،یاریشده، به هشگشوده  یکه فقط حواست را بده به فضا  دیگو م

قدر آن   دینبا   یشد  دهیهمانها  آن   به آن، با  یدیرا که چسب  یز یچ  نیا  دیگو . مد یکن که شما قبول م

اآلن   نیهم  ،یبرو  یبذار  دیرا با  هانیا  ،رها کن  د یبا  را که گرفت  یز ی. آن چیبچسب  قدرنیفشرد، ا

شده و دم گشوده  یِاش حواست به فضارا رها کن، همه   ها دگیهمان   عنیرها کن، چنگت را باز کن  
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حضور، همه    یِاریشده و هشباز  یاز فضا  ر یغ  ات،یاریو حواست را بده به هش  دیآ  ور مکه از آن  یزدیا

  و؛  است» هدهیها ب«آن دگر است،   هودهیب

  تو را  من روح هینََفخت ف تا
  : برتر آ د یو گو  نیز  وارهانَد

  ) ٣٢٠٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

در او دمی: دمهیف نَفَخت  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

که اآلن نشان   یاهیآ   نیهم  عنی  »من رۇح  هینََفخت ف«  شود لحظه وارد مبهکه لحظه  ی زدیدم ا  نیا  تا

  دادم

 ن ی باال، ا  ایب  دیبرهاند آزاد کند و بو  ها دگی همان  نی، تو را از ا)٢٩  هی)، آ ١۵سوره حجر(   م،ی (قرآن کر  

محم   اآلن که گفت، ه  میحرف گوش نده  نیو به ا  میرا رها کن، حاال عقلت برسد. ما اگر فضا را ببند

را فرض    هان ی ا  میرها کن  دیاب  میاده یچسب  دهد را که ذهن نشان م  یز یکه هرچ  میمتوجه نشو  میبچسب

  . میرو م می گذارکن که موقع مردن همه را م

 ن ی نه ا  دیبو  ی. ممن است  شود روز بدتر مبهوضعمان روز  ها دگی همان  نیبا ا  م یو اگر هم رها نکن 

  ت ی دردها  ذهنروز در افسانۀ من به. روزدارم م  نگه  امده یرا چسب  هان یا  فهمم، را من خوب نم  زهایچ

  رفت. خواهد شد و به هپروت خواه شتر یب

  ست نََفخت، کآن ز وهاب آمده جز 
  ست هدهیرا باش، آن دگرها ب  روح

  ) ٣۵٩۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

او بدمد با   می بذار  کهنیا  یجامنتها ما به  دمد لحظه مبهو لحظه  دهی دم  عنی  ه»ی«نََفخت فما را    پس

  . میست یعلت موفق ن نیبه ا کند، کار نم نیو ا میدمم مرکز عدم، خودمان با مرکز جسم
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 حیموالنا توض  تیدو ب  نیدر ا  ،م»یو مستق   علتی«ب  می کردصحبت م  میکه اآلن داشت  میتسل  نیا  تیف یک  و

 د یرا با  مان  ما و جاِن ذهن ٔهمه  یبرا  ستمن با زندگ  شدن یلحظه، زمانِ    نیلحظه، ا  نیکه ا  دهد م

  . میبه وحدت برس عنی میبشو یو با او بدون واسطه  میرها کن م،یببخش

  د ی ایب  تواند هم نم  غمبر ی پ  حت  کسچ یبا خداوند ه  شدنیو    ییفضاگشا  ن یو در ا  میفضا را باز کن 

مهم است که بارها    تیدوتا ب  تیب  نیباشد. ا  دیحاال نبا  ست،ین  کسچ یما و خداوند ه  نیب  عنیوسط،  

  البته.  میاخوانده

  : بهِر شاه، مبذول است جان گفت
  ان؟ یاندر م عیشف  دیچرا آ او
  ) ٢٩۵٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  وقت بود آن دم مرا  الهمع ل 
  یمجتب ینَب هیف سع ی ال

  ایدر آن مقام    یادهیبرگز   امبِریپ  چیکه ه  ی بود که تنها با خدا باشم به نحو  فنا وقت  ی من لحظه  ی «برا

  حال جا ندارد.» 

  ) ٢٩۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

وسط    نیا  دیبا  عیشف   چرا ان؟یاندر م  عیشف   دیچرا آ  او،  خداوند، مبذول است جان  عنی: بهِر شاه  گفت

  بشود و  عیمن و خداوند شف  نیب تواند نم کسچ یه د؟یایب

  اله وقت بود آن دم مرا َ مع ل 
  یمجتَب ینَب هیف سع ی ال

  ) ٢٩۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 جا نیهست اگر ا ث یمربوط به حد ه»یف سعی«ال طورن یو هم  اله»مع  «ل تیاصطالح ببه  نیا ، دوم نیا

  :دیگواست که مال حضرت رسول است م نیا ثیباشد، بله حد

  ل مع اله وقْت  يسعن فيه ملَكٌ مَقرب و  نَبِى مرسل.» «
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مقَربى و نه پيامبرِ مرسل،   یمن در خلوتگاه با خدا، وقتِ خاص است كه در آن هنگام نه فرشته  براى «

    .]»رندیمن و خدا قرار گ نیب توانند گنجايشِ صحبت و انس و برخوردِ مرا با خدا ندارند. [و نم

  ) ثیحد(

ما موفق    کهنیعلت ا  ندارد.  همراه ذهن  چیه  وجود  همراه ذهن  چیه  م،یمن و خدا موقع تسل  نیب  عنی 

کامل    میتسل  م،ی توکل ندار  کهنیا  یبرا  م،یکن  ییطور کامل فضاگشابه  میترسم  کهنیا  یبرا  میشو نم

  که من توکل کامل دارم. دییشما بو م،ی کن نم

البته ا  من کاف  یکه خداوند برا  دیگو هم هست م   اتیحاال اب    نی«در اقرآن است.    اتیآ   هان ی است 

برا خداوند  کاف  است»  من کاف  یلحظه  چ  اگر  همراهتان  حاال چجورر ید  دی نبر   ذهن   ز یاست    ی . 

  . دینخواه  زندگ دهد که ذهن نشان م یز یاز چ ات،یبه آن اب میدیدوباره رس م؟ی بر  نم

به ذهن توجه نکن به    ،شل   یبه    دیایشما ن  نیو ذهن ب  دیبشو  یلحظه با خدا    نیا  دیخواهاگر م 

حاال   ستم،یشده، نگو من نگرانم، کامال مطمئن نگشوده  ی شده توجه کن. توکل کن به فضاگشوده  یفضا

  است. یطورنی. پس اشود نم یطورنیا م،یعصا راه بروبهدست ی

  ایدر آن مقام    یادهیبرگز   امبِریپ  چیکه ه  ینحوبود که تنها با خدا باشم به  فنا وقت   یمن لحظه  یبرا«

  حال جا ندارد.» 

دردِ   عنیآتش    اندازندرا م   میابراه  است که وقتاصطالح موالنا مهم بودههم از نظر به  لیتمث  نیا  و

من    سوزد نه، جان من نم   دیگو کمت کنم؟ م   خواهکه م  دیگو م  لیما، جبرئ  میکش م  ارانهیهش

آن   عن ی  میکن را م  شکه اآلن صحبت  که آن جان  م یدان ما م  جانِ  ارانه،ی. پس در دردِ هشترسم نم

  . ندیبنم بیکشت اول، آس م،یکه ما آن هست جنس

   ول   کشد شما را م  دگی که، همان  کشد خداوند که خودش را نم  کهنیا  یبرا  ؟توکل کن  دیشما چرا با 

  د، یخودتان روشن بن  یموضوع را برا  د،یکن  که شما زندگ  گذارند شما نم  یها دگی همان  دیدان شما م
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من و خداوند، اآلن   نیب  م، تما  میاآلن گفت تسل  د،یکامل عمل کن  ییو فضاگشا  می. در تسلدینگران نباش

  . عامل چیوارد بشود ه تواند صورت ذهن نمکس به چ یه

هم با خودم ببرم    نیبودم ا  گرفته  اد یکس  از فالن  یزیچ   یرا،    ذهن  یالو   ی  دییبو  دیتواننم  شما

هم کم کند در اتحاد   ن یا دیگرفتم و شا ادیرا هم  نیهم ا من  میجا به خدا نشان بدهم بوحاال به آن

  ی ز ی . اگر چکند عدم کم نم ورت ص خال و عدم و تو به نیاز ا ر یغ ز یچ چیه  ز،یچ چیمن با خدا، نه، ه

  ، یبشو یبا او  خواه م وقت دیایب تواند با شما نم شودم دهیبه ذهن د

  مثلث  نیکه اآلن در ا  میبرداشت  اتیاب  نیصبر و شر را از ا  نیکه ا  خوانم م  تانیرا برا  تیسه ب  نیو ا 

  دیگوم (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل واهمانش بود صبر و شر  

  نعمشُرِ  ایصبر  ایدو ره آمد در روش  نیا
  دو راه را  نیمر  دنی نتوان) د عنیتو نَتان ( یِشمع رو یب

  
  خود یِمقصودِ گردشها  اینداند آس هرگز 

  کسب و کارِ نانبا  ایقُوتِ ماست او،   کاستونِ
  

  زند م  چرخ ز یاو ن کند،گردان م  آبيش
  ز جا   جنبدآب را بسته کند، او هم نم  حق

  ) ٢١شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  نانوا عن ی نانبا

  نتوان  عن ی نتان

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

شِر نعمت و  یصبر است،   ی میو حفظ کن میما با آن کار کن دیدو روش را با نیکه ا دیگو م و

به   لی. صبر و شر تبددید توانخداوند نباشد، صبر و شر را نم یاگر فضا گشوده نشود، شمع رو

 میاآلن گفت نیو آب هم  گردد که با آب م کندم هیتشب ایآس  یو انسان را به  شود  م ذهن ز یچ ی
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مرکز   د،یباش مقاومتیب دی. بادیآ آب م مییگوم گاه ،ه»ی«نَفخْت فهست؟  ادتانی. دیآ ور ماز آن

کم  رونیدر ب گاه  چرخدشما که م ابیآس نیشما را بچرخاند، ا ابی آب آس نیا د،یرا عدم کن 

  یر یگ با ذهنتان اندازه د،یچرخب دیفقط با دیهست ا یدر درون، اما شما که آس به شما، گاه کند م

آب  نیبا ذهنش بداند که اآلن که مرکز من عدم است و ا دی انسان نبا عنی ا»ی«هرگز نداند آس. دینکن

دارم  کنم؟ درون کار م یبرا کنم؟کار م رونیب یبراواقعًا  اآلن چرخاند،من را م دیآ ور ماز آن

من را رونق  )Business( نسیز یب خردِ زندگ  نیشود؟ ام ادینه پولم دارد ز ای شوم؟ م تر عیوس

آن هم   کندآن را گردان م ی آب ی داند نم ایآس دیگوم شود؟م تر عیمن را وس یفضا ای دهد م

  جنبد،آن هم از جا نم کند، بخواهد بداند خداوند آب را بسته م رد،یاگر اندازه ب ول  زند،چرخ م

هست؟ مثلث   ادتانیمرکز عدم، مثلث  فقط شر و صبر  م،یدان نم م،ی ر یگ پس با ذهن اندازه نم

و   ز یصبر و شر و پره م،یبشو دهی واهمان میرا از مرکزمان بردار زهایچ دی با میدان واهمانش، ما م

که اگر شر و صبر نباشد انسان  دین یبب دیهم لطف کن  تیدو ب نیشر و صبر را در ا طورن یهم

  . ماندم ها دگیجبر همان ر یو ز تیب سهطبق آن  جنبد نم

  و صبر شُر یب که مانْد از کاهل  هر 
  جبر  یِپا ردی داند که گ  نیهم او

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که جبر آورد، خود رنجور کرد   هر 
  در گور کرد اش،یهمان رنجور تا

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و صبر شُر ی) بتنبل عنی( که مانْد از کاهل  هر 
  جبر یِپا ردی داند) که گ  نیاو هم ایداند ( هم او

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که جبر آورد، خود رنجور کرد   هر 
  در گور کرد اش،یهمان رنجور تا

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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   تنبل عنی کاهل

  ماریب عنی رنجور

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

ما که جسم هستند در مرکز ما خودشان    یها دگیو اگر همان  ر ییو تغ  ییاینکردن به پو  لیم  عنی  کاهل

  م، یهستها آن  بار جبر  ر یکنند ما ز لیرا، عقلشان را بر ما تحم

 ر ی. جسم زسازندجسم از ما م  یما هستند و    نکی عها  آن   م،یهستها  آن  نشیبار ب  ر یز  کهنیا  یبرا

وضعتان    دیخواهم  ایکه شما آ   دمیپرس م  نیهم  یاست، قانون اصل ماند است، برا   نرسیجبر قانون ا

  د ی شما کاهل هست د؟یانبم  نکرده باق ر ییتغ دیخواهدر اصل م ول  دییگوبه زبان م ای د؟یرا بهتر کن

شر و صبر هم ندارد، چون کاهل است    کندنم  ر ییکاهل است و تغ  اگر کس  د،یبپرس  د؟یهست  ایپو  ای

مان است، ما همه  یطورن یا   که اصال ژن ما در خانواده  ندیگوباور است، م  یجبر    ر یکه ز  . کسر ید

تنبل   م،یستیاهل کار ن  ای   می ا زودرنج هستی  میشوم  نیخشم  م،یشو م   عصبان  م،ی مزاج هست  عصبان

ها انسان   ۀ هم  ست،ین  یز ی چ  نیباور است، همچ  ی جبر است،    می ر یب  ادیرا    زها یچ  میتوان نم   ای  میهست

است، اوضاع را چنان    سمی رئ  ر یتقص  مییگو اوقات م   گاه  ایما، ژن ما.    ۀاستعداد هستند، خانواد  یدارا

  نکنم.  شرفتیکرده که من پ

از   تنبل است چرا کاهل است؟ چ   کاهلپس  با مرکز جسم خ  زهایچون    لیمرکزش هستند، حرکت 

وجوش است، پس  پرجنب  است،یپو  لیاست، کند است. حرکت با مرکز عدم خ  نیسخت است، سنگ

که   داند را م  نیآن فقط ا  دیگوشر و صبر دارد، م  کند م  ر ییتغ  کسشر و صبر دارد. هر   نیبنابرا

 ر ییرا تغ  نیا  شود نم   ندیگو  دارند م  ذهنها من آدم  لیهست که خهم    نیهم  یبرا  ردیجبر را ب  یِپا

باشم.    یطورنیا  دیبا  عنیجبر را گرفته    ی کنم پا ر یی تغ  توانمنم  د یگوجبر را گرفتند. هرکه م  یداد، پا

  کرد.   ماریخودش را ب عنی «هر که جبر آورد، خود رنجور کرد»

گفت:    می. که در غزل دارر یمردن د  شود تا ته برود م  یطورنیباشم، ا  طورنیا  دیبا  دیبو  کسهر 

  اشیماریتا همان ب  ر،ییبدون تغ   ،ییایبدون پو  کندم  لیتکه گوشت تبد  یانسان را به    ی جبر   جورنیا

نه؟ اگر شر و صبر    ای  م ی شر صبر دارواقعاً    مینی بب  دی. پس ما باکند آدم را دفن م  ذهندر گور من



ۀ  برنامه      Program # 900                                                                                             ۹۰۰مشار

  39صفحه: 

 م یی گو. ممیجبر را گرفت  یاحتماال پا میکن نم ر ییاگر تغ م،ی کن هم نم ر ییتغ ،شر و صبر واقع م،ی ندار

هم نم  طورن یمن  من  هستم،  با  ر یی تغ  توانم هستم که  افسان  دیکنم،  در  او  آماده كند  را   ۀخودش 

من شر و صبر را    قطاست، مركز عدم است، شر و صبر است. ف  ییای. عکسش پوردیبم  اش ذهنمن

ما مرکز عدم را   . وقتکندشر و صبر صحبت م  بهموالنا راجع  قدرنیکه چرا ا  دهمبه شما نشان م

  . شود قطع م تیبه جسم، عنا میکن م  لیتبد

  برکنَد  تیعنا ی زمان از و ی
ابله رک یز  عقلم  ها ندک  

  ) ٣٧٢٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

تصرف   ،توجه زندگ   عنی   تی. عناشود قطع م  تیعنا   دیبه جسم کن   لیلحظه شما مرکز عدم را تبد  ی

  رانید  طورن ی که هم  مییگو م  به زندگ  م ی ما دار  عنیکل،   خردِ  ۀلیوسما به  ۀ ادار  ،لطف زندگ  ،زندگ

 تو ما را اداره کن. ول  م،یدیدست کش  ذهناز عقل من  مما ه  کنرا، تمام کائنات با خردت اداره م

عقل    عنیما    رک یعقل ز  نیا  م،یما مرکزمان را جسم کرد  کهنیا  ی را برکند، چرا؟ برا  تشیلحظه عنا  ی

  به خودمان. می زنکه چقدر ما لطمه م خورد اول م تیبه ب نی. اکند م ها ما ابله ذهنمن

  را هم که  ییطال تیب نیا و

  کند م  رونی زِ زنده مرده ب چون
    تَنَدم مرگ  یزنده سو نفس

  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. ما هم خودش کند م رونیرا ب دائماً از زنده مردگ ست،یچون زنده است، خداوند که مرده ن خداوند

   ذهن ما من  مییگو م  ،ذهنبه من  میدیاما ما چسب  کند،  م  رونیرا ب  ذهنمن   از ما دائمًا مردگ  م،یهست

برو  ر یزواقعاً    می ر یم نم  م،ی ر یم م   ذهنبا منهر لحظه    جهیدرنت  م،یهست خاک    ر یباالخره ز  م،یخاک 

  . می ر یم ذهن م در ابله م،ی ر یمدر خواب ذهن م م،ی ر یمدر ذهن م م،یشو فلج م ول  م،یرو م
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ابله  رک یز  «عقلم  ها«ندعنی  ک  عقلیب شروع م  اش ،به خودش لطمه م  شود،جا هم در آن  زند

زنده بودن ما م  دیگو م از  ب  مردگ  خواهد که چون  آگاه باش  رونیرا  بب  مییگو م  میکند، اگر  ر،  که 

   ول   ،جدا بن می هست گرا از ما که زند  مردگ خواه ر، چون تو مرا بب ذهنر، من را بب ها دگی همان

حولِ  ذهنمن نیا كه درحال جهی. درنت میکن رها نم مان،ذهنبا من میشد دهیهمان  م،یدیچون ما چسب

 م، یکنم  لحظه ابلهبهاست که لحظه  نیا  اش . معنمیتن محور مرگ م ِما هم حول  تند،محور مرگ م

  دیگوو خودش م کند»م هاابله رکی«عقل زم. ی هست رکیز می کنفکر م م،یزنبه خودمان صدمه م

  او  عینباشد ر مان یپش ز ُ ج
  او  عینآرد ب شی خسارت ب جز 

  ) ۴٨٧دفتر اول، بيت  ،یمثنو ،ی(مولو

رعنی عی جانیمحصول در ا  

عنی عیبِ ای عیب  د یچه بفروش  دی فروش، چه بخر  ای دی خر  

  ضرر  عنی خسارت

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

ما  رکیز ذهنقطع بشود، من زندگ  تیاگر مرکز عدم نشود و عنا عنیاست،  مانیمحصولش پش پس

را بخرد    ذهنمن   عنیرا بخرد    نیا  کسهر   طورنی است و هم  مانیمحصولش پش  اش،جه یکار کند، نت

  .داول هم باش تیکم ب تواند همه م هان ی. ازندلحظه به او ضرر مبهداشته باشد، لحظه

  که: عهد بستم، وز عهدِ بد بِرستم گفتم
  که من شستم؟  یز یچ  ی: چونه بند گفتا

  ) ١۶٨۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 که رحالد  که عهد بستم  مییگو م  م،یبندما در ذهنمان عهد را م  کهنیا  ی برا  باستیهم بسيار ز  تیب  نیا

خداوند، عهد ما را با   ،خود زندگ  میفضا را باز کن  دیعهد بستن اگر قرار باشد که درست باشد، با

  . می ببند میتوان مرکزمان جسم است، ما عهد نم کهدرحال  ذهنخودش ببندد. با من
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خداوند    د،یگو به ما م   و زندگ   م یبد رست    ذهنو از عهد بد و از من میکه عهد بست میکن ما تجسم م   و

  یز یآن چ  یگذار عهدۀ من نم  را که من شستم؟ من شستم، چرا به  یز یچ  ی بندتو چونه م  دیگو م

  را که شستم درست کنم؟

هست    نیبله. انتخاب ما ا  م؟یما هم انتخاب دار  ای. آ میتصرف او هست  ر یما ز  شهیکه هم  دیبو  خواهد م

  ییفضاگشا  دیکار با  نیا  ی . برامیفکان قرار بدهخودمان را در جهت باد کن   م،یکه به خودمان ضرر نزن

عهد ما را دوباره با   تواندکه ب  دیایب یزدیما برود کنار. و امروز گفت که دم ا  ذهنمنعقل  نیو ا میکن

از آن استفاده   م،ینکرد  انیرا ب  ما آن شعور زندگ  کهنیا  ی خودش ببندد، عهد ما را او شسته، برا

به  م،یدرست کرد  ذهن. ما منمینکرد را درست    ذهنمن  کهن یهم  ول  میما شست  دیآ نظر مظاهراً 

  ییرا با فضاگشا  نیامان ا  میتوانما م  ؟یراو ببندد، چجو  دیاست. پس بااو عهد را شسته  م،یکرد

  :تیب نیا طورن ی. و هممی اوریوجود ببه

  بتّر ز پندار کمال  علت
  ذُودالل  یاندر جان تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ناز و کرشمه : صاحبِذُودالل

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

را   ذهنمن  یطلبکمال  تِیخاص  دیشما نبا  د،یاعمال کن  ی معنو  شرفتیاصطالح پرا به، به  تیب  نیا  اگر

  .  یمعنو شرفتیبه پ ذهنعنوان من به دی اعمال کن

تجسم    . که ما با ذهنمانستین  یی گرابدتر از پندار کمال  مرض  چیکه در جان ما ه  دیگوم  تیب  نیا

خداوند   شیراه پ  نی تر کامل  کهراه است. درحالت  نی تر کامل   نیمن تجسم کردم، ا  که حالت  نیکه ا  میکن م

  است. 



ۀ  برنامه      Program # 900                                                                                             ۹۰۰مشار

  42صفحه: 

 ی اریهش  یطلبکمال   ،ذهنمن   یطلبطلب. کمال کمال  ذهناز عقل من  میکه ما آگاه باش  دیگو م  تیب  و

است که دائماً    نکیع  ی  عنیدر ذهن جز ضرر به ما،    یطلبدر ذهن است و کمال  یطلب. کمالستیما ن

  .ی طلبکمال  دِید نیا زندضرر م

هر    ر ید  کنم،مهر لحظه    را  میحداکثر سع  کنمکه من کارم را شروع م   مییطور ساده بوبه  دیشا  و

را   میمن حداکثر سع  است، ول  نیهم  ،یصورت مادچه به  یصورت معنوچه به  رم،یگ که م  یانمره

بروم هرلحظه،    سوکنم، به آن    فی . چون اگر من تعر شود  نم   فی ذهن من تعر   لۀیوسکامل، به   . ولکنم  م

 م یتوان هم ما به کمال نم  ی ست چون کامل دست خداوند است، از نظر مادکه رفوزه  ی از نظر معنو

   .میبرس

که خُوب، اگر من    مییگو . ممیشوما، ما فلج م  مختلفِ زندگ   یهامخصوصاً اگر اعمال بشود به جنبه

بزنم، اصال به وزنه   توانموزنه را نم   نی باالتر اگر  بهتر است ندوم.    دوم، دونده در جهان نم  نی مثل بهتر 

 دو   توان . م ورزش کن   توانبا پنجاه گرم هم م  ،توان هم م  لویک  میدست نزنم. نه، شما باالخره با ن

منتها   کند،م  جابیا  تتیکه ظرف  یااندازه. به هم ورزش کن  لویپنجاه ک  توان م  ،هم ورزش کن  لویک

  . میکن اعمال نم مان یمعنو شرفتِیرا به پ یطلبمرِض کمال نی. پس ادهرا انجام م نتی بهتر 

  نو آرد یوهیش یلحظه و هر ساعت   هر 
  نش یشیپ یوهیو نادرتر زان ش تر نیر یش

  ) ١٢٢٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

تجسم ذهن است    ینو که ورا  وۀیش  لحظه، زندگبهکه لحظه  میبارها گفت  م،یدانما م  شرفتیپ  نیدر ا  و

  .  کند اعمال م

ذهنمان را اعمال    مییایاست، ب  شدنِ ما با زندگ  یلحظه که لحظۀ    نیدوباره در ا  مییآ  ما نم  پس

به   می کن توکل م  م،یکن . پس فضا را باز مدیآ  لحظه اصال به ذهن ما نم  نیدر ا  زندگ  نوِ  وۀی. شمیکن

 م، ی ر یپذما آن را م افتد،م فاقو ات کندم جابیا خرد زندگ ،که اآلن عقل زندگ یز ینو، آن چ وۀیش
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 کند م  دیتأک  وانم،خ که م  اتیاب  نیا  طورن یطلب هم هست. و همخودمان را که کمال  ذهننه عقل من

  :میفضاگشا باش دیعنوان انسان، دائماً باکه ما به

مسترد بهر ما بِساط  ححق گ  
  انبساط   قیاز طر  د ییبو که
  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

اگر    شهی. هم میاصطالح انبساط صحبت کناست که با او با به  نیلحظه حمش ا  نیخداوند در ا  دیگو م

. اصال ما  میانبساط داشته باش  دیبا  م،یکن  انیاو را ب  م،ی اسم او را ببر   م،یاز جنس او بشو  میخواه م

ندار به ذهن ما    شدهودهگش   ی فضا  نیما از ا  یهاحل چالشراه  م،یشو منبسط م  شهیهم  م،ی انقباض 

  :تیب نیا طورن ی. و همدیآ  م

  م یاشرحت داده نهیدرونِ س که
  م یابِنهاده اتنهیاَندر س شرح

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

اصال ما از جنس کش    د،یآ هست که کش م  جنس یمرکزمان،    نه،یخداوند ما را در درون س  دیگو م

ماست    شنوِ و سوت  نیبعدم  تی. آن همان خاصمی استفاده کن  دیاز آن با  م،ی هست  ییآمدن و فضاگشا

کش   تواندم  ننباشد و آن باشد، آ   ها دگیاست و اگر همان   دگیکه در مرکز ماست، اآلن مشغول همان

تو را باز    نۀیکه ما س  دیگو م  زندگ  ایبشود. پس از زبان خداوند    تینهایکه ب  دیایکش ب  قدرن یا  د،یایب

  از آن استفاده کن:  م،یگذاشت اتنهیرا در س ییفضاگشا  تیو خاص میکرد

  اَلَم َنشْرح نه شرحت هست باز؟ که
  ساز؟ هیجو و کدتو شرح یشد  چون

  ) ١٠٧١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کنندهیتکدّ کننده،یی: گداسازه یکد

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    
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  :طورن یهم و

  الَم نَشْرح لَكَ صدْرَك» «

  » ات را برايت نگشوديم؟آيا سينه«

  ) ١ هی)، آ ٩۴سوره انشراح( م،ی (قرآن کر 

 ۀیآ   نیا  دیگوفضاگشا باشد، نه فضابند. و م  تواند انسان م  عنی،  استشدهانسان گشوده  نۀیس  عنی

اصطالح در  شرح به  افتنیباز شود؟ تو چرا دنبال    تواند تو م  نۀی که س  روشنبه  دهد اَلَم َنشْرح نشان نم

  با ذهنت؟ کن گسترش م ییگدا ؟کن شرح م ییو گدا ذهنت هست

گره    درواقع ما ه   م،یکه اگر با ذهنمان باش  می دیکه فهم  میکارها هست  شیما با ذهنمان دنبال گشا  عنی

 م یزنگره م  م،یکنباز م  میزنگره م  م،ی کنباز م  م، یزن. اگر مرکز ما جسم باشد، مرتب گره ممیزن م

ماست، اگر گشوده بشود.    نۀیدر س  حلراه  . ولمیگرد حل مما دنبال راه  بیترت  نیاو به    م،یکنباز م

   ذهنو از افسانۀ من   میمسائلمان را حل کن   میتوان ما نم  کهن یو ا  ما به زندگ  یازمندین  طورن یو هم 

  :دیگو. مر یبه باب صغ کند م هیموضوع را موالنا تشب نیا م،یآزاد بشو

  ریقدس در، بابِ صغ  موس ساخت
  ریفرود آرند سر قوم زَح تا
  ) ٢٩٩۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جباران بدند و سرفراز  زآنکه
  از یاست و ن ر ی آن باِب صغ دوزخ
  ) ٢٩٩٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و آزار دهنده ماری: مردم بر یزَح قوم  

  : ستمر، ظالم جبار

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    
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 ر ی ز  ذهن. منمی به خداوند دار  م،یدار  به زندگ  ازیکه ما ن  میتا ما بفهم  شود، ما خوب نم  ذهنمن  و

ا ن  رود نم  نیبار  آن  ازمندیکه  باا   طرفخرد  من   ییفضاگشا  دیست،  چون  فضابند   ذهنبند.    ی از 

. میدار  ازیاصال ن نداست که ما به خداو نیاست، مخالف ا یی مخالف فضاگشا نیبنابرا د،یآ وجود مبه

،  از شر»  دیتر آ «ناز کردن، خوش  دیگو م  میهم داررا  از خداوند. شعرش    یازینیب  عن یناز    کند، ناز م

  کار را نکن.   نیاما تو ا

ما که قوم دردمند هست ساخته   ذهنمن   یخداوند    مان، ٔنه ی مقدسِ س  یدر فضا  پس تا  و    میاست، 

است، خالص   ذهنجهنم که اسمش من  نیاز شر ا  می نتوان  کهنیا  یبرا  م،ی اوریسر فرود ب  م،یسرکش هست

  دهنده. جبار: ستمر   آزارو    ماریمردم ب  عنی:  ر ی. قوم زَحازینینه ب  می ازمندیکه ما به تو ن  مییبو  م،یبشو

قر   حیعامل مهم هم توض  نیا  یطورن یهم  و قر   اریبس  اریبس  نی بدهم که  ممن است   نی مهم است و 

 یی زهایدوستتان، چ  نتان،ی قر   ول  دیکش چه بسا شما زحمت م  عنیشما باشد.    شرفتیمسئول عدم پ

  : گذارندم مرتب به مرکز شما اثر منف  د،یکه با آن سروکار دار

  ها نهیدر س هانهیاز س رودم
  ها نهیره پنهان، صالح و ک  از

  ) ١۴٢١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

از    رود،م  به مرکز انسان  مرکز انسان  یاز    ،آثار مردگ  نه،یک  طورنیهم  ا،ی اح  ،بخشآثار زندگ  پس

  ی باشم که مرکزش دردناک است، آن مرکز درد رو  من اگر در معرض مصاحبت با کس  عنیراه پنهان.  

اگر   عنیاست،    یمسر   یاثر   نیچن   یکه    میدان ماست و    نی اثر قر   نیمرکز من اثر خواهد گذاشت. ا

من با او دوست شوم، از مرکز او به    کند،داشته باشد و درد ساطع م  دهیباشد و مرکز همان  ماریب  کس

  .کندم تیمرکز من هم سرا

  ست یماریآن ب  ِریهم از تأث نیا
    ستیاو در جمله جفتان سار زهِر 

  ) ٢۶٨٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  ن یهمنش ن،ی زوج، قر  معن: جمع جفت بهجفتان
  کننده تی: سرایسار

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
البته صال    طور،ن ی. همی برود به آن    ی  نهیارتعاش کند از س  توانددو نفر با هم باشند، درد م  اگر 

.  گذاردما اثر م  یرو  نی قر  ق ی درد از طر   . پس ارتعاش بهطورن یهم هم  زندگ  ارتعاش به  طور،ن یهم هم

مدرن که ناظر جنس منظور   یز یف  هیو آن قض  ندیبکه از جنس درد است ما را از جنس درد م  هرکس

  . دهد رخ م  کند م نییرا تع

اش که بچه  ن ی باشد، قر   در جهت مثبت و سازنده هم کاربرد دارد. اگر مادر از جنس زندگ  ات یاب  نیا  و

فکر کند و حس کند که از جنس هر لحظه    و او هم  ندیبب  صورت زندگاش را بهبچه  تواندم  شود، م

  . ندک انیرا ب زنده شود و زندگ به زندگ شتر یب عنیاست.  است، از جنس زندگ زندگ

  زمان    یبدَست از جمع رفتن  ی
  بدان   وین نیباشد، ا طانیش مِر

  ) ٢١۶۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : وجب بدَست
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 میدار  یگروه معنو   یمهم است. ما االن در گنج حضور    یداشتن دوستان معنو  ،یمعنو  شرفتیپ  در

.  م یکنم یمعنو تیرا حما ر یو ما همد دیخوانم جا نیرا ا تانیهاغام یپ دییآ و شما م دیکه شما هست

معنو  ی  ، یاگر جدا شو  د،یگو م از دوستان  برو  یوجب  معنو  ،یدور  به جدایبرو  یاز جمع    یی ، 

ش  نیا  ،افت م ا  طانیمر  و  ش  نیاست.  م  طانیمر  معنو   عنی  کند، دائماً کار  گروه    دیدار  یاگر 

  .دی کار را نکن نیا د،یبن بتیغ د،یشما را جدا کند، شما شرکت نکن خواهد م

  :دیگو م م،یخوانم نی به قر راجع دوباره

د  حقمه الصذاتِ پاکِ ال  
  بد   ارِیبود بِه مارِ بد از  که

  ) ٢۶٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  میستانَد از سل بد جان  مارِ
  م ینارِ مق  یِبد آرد سو ارِی
  ) ٢۶٣۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  او  یو گفت و گو  قولیب نی قَر  از
  او  یبدزدد دل نهان از خو خو
  ) ٢۶٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  از صفات خداوند  از،ین یصمد: ب 
  ده ی: مار گز میسل
  ن ی : همنشنیقَر 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
بد از مار بد بدتر   اریاست، که    ازینیبه ذات خداوند پاک سوگند که ب  دیگوم  د،یگورا م  ن ی هم قر   باز

برا م  کهنیا  یاست.  بد  از مارگز   دیآ مار  را  را به جهنّم جاودانه   اریاما    رد،یگ م  دهی جان  انسان  بد 

  .درد دائم ،آتش دائم ،دائم رِنا عن ی می. ناِر مق بردشده م افسانه ذهن. به منبرد م

که با شما دوست است، شما با او نشست و برخاست    کس  ن،ی از قر   د،یگو بد. بعد م  نی بد همان قر   ارِی

 ها ن یا  د،ی کن م  دوستها  آن  که باهایی  آدم   و تمام  دیخوان که م   یکتاب  د،ینیب که م  یابرنامه   د،یکن م

بدون ا  نی قر  م   ،ردیصورت ب  ییگووگفت  کهنیشما هستند،  انسان خو  مواظب   دی. پس بادزدددل 

  .دیباش نی قر 

  .خوانم م میتسلراجع به  تیچند ب م، یبه تسل میبرگشت دوباره

  است، نه کاِر دراز  میتسل شرط،
  تاز ْ نَبود در ضالَلت تُرک سود

  ) ۴١٢٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ا  رش یکه پذ  م،یتسل و شرط، درواقع   دیلحظه بدون قضاوت و رفتن به ذهن است، بدون ق  نیاتفاق 

م  ییهمان فضاگشا با  د،یگو است،  ولیشو  میتسل  دیاول   .  مردم    میتسل است.  ابتدا سخت  کامل 

 م، یضعف است. تسل  میتسل  کننداوقات فکر م   گاه  ای  دانند،م  میموافقت را، تسل  ایرا    ذهن  رش یپذ
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و   دهدرا که ذهن نشان م  یز یچ  شما آن  عنی  می لحظه. تسل  نیاست در ا   زندگ  به خردِ  یابیدست

توجه    . و به خرد زندگد ی کنم  اثر یب  د،ی کن م  میشما نفوذ کند، عق   یکند و رو  یگر سلطه  خواهد م

  . دیکن م

ترکتاز کردن،   . و در گمراهکشد که به درازا م  ذهناست، نه کار کردن من   میتسل  شرفتیشرط پ  پس

جنب   دواناسب بحثوکردن،  بوجوش کردن،  در  کار کردن  تندتند    عقلیجدل کردن، کار کردن، 

  است. میندارد. پس تسل یسود ذهنمن

  توست میمقصودِ ازل، تسل یل 
  جست  میتسل  دتی مسلمان با یا

  ) ۴١٧٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  م ی تسل  دیبا  استشده  می انسان تسل  ، عنیمسلمان است    ما است. هرکس  می مقصود خداوند، تسل  پس

  نه؟ ایهستم  میتسل مین یبب مینگاه کن دیما باهر لحظه  باشد.

  شرح شَرحه شَرحه  نیز  خلوتست عشق در
  نشانم تیوِ شِ یپ ،شرح عشق خواه گر 

  ) ١۶٩٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

پارهجمع    نی باز هم هم  ن،یبنابرا  پس تکه  ما، در  ییهاکردِن عشق، از    ی گذارهیسرماها  آن  است که 

م م یشد  دهیهمان  م،یشد  .م  دیگو را  عشق  اگر شرح  باز کن  دیبا  خواهکه،  را  خداوند   شِیپ  فضا 

و عشق    مختلف بمان  یها در قسمت   ،ها بمانشَرحه شَرحه  نیدر ا  ،در ذهن بمان  توان . نمنیبنش

است که   نیشدن، ا یمعشوق نشستن با او  شیشده، پگشوده یفضا نی. پس همنرا تجربه ک واقع

  .  کند م انیب دهد، عشق را هم شرح م

 که عشق   می کنکردن است. توجه م  دایباز شدن و وسعت پ  م،ی ر یباز شدن ب  اگر شرح را به معن  ای  و

  عنیمآال  که ما با  هر لحظه    عشق است. و  نیا  ،یلحظه ابد  نیشدن در ا  میخدا شدن، و مق   تِینهایب

  .  دهدم حیو خودش خودش را توض  میکن عشق را تجربه م م،یکن حس وحدت م م،یشو م یاو 



ۀ  برنامه      Program # 900                                                                                             ۹۰۰مشار

  49صفحه: 

را  دید نیا دیو ما با ندیباست بد م  ماری ب ذهنما در من دِیکه د میرا که بارها خواند تیدو ب نیهم و

  . می ر یاو را ب  دِیو با مرکز عدم د میبده

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

  ) ٩٢١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  ) ٩٢٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی ماری: بعلّت
معض: بهتر  نوعوض  نی الْع  

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 دِ ید  م،ی ر یگ او را م  دِید  م،یکنکه ما فضا را باز م  هرلحظه  معشوق، خداوند، زندگ   عنی  دوست»«

اوست در چشمتان با مرکز    نکِیاوست، ع  دِیکه د  دینیبب  دیلحظه با  نیکنار. شما ا  می گذارخودمان را م

  باور.   یبراساِس  ای ،خودتان است با مرکز جسم نکیع  ایعدم، 

او را   دِیکنار، د  می گذارم  می کنخودمان را فنا م  دِیما هم جسم هستند. پس ما د  یباشد باورها  ادمانی

 م،ی گذاررا م  دمانیعوض است، ما د  نی او بهتر   دِی. و دمیکن  شرفتیپ  میخواههرلحظه، اگر م  می ر یگ  م

  عوض.  نی بهتر  عنیالْعوض نعم  ،یماریب عنی. علّت می ر یگ او را م دِید

  مقاماتِ تَبتُّل تا فنا  از
  تا مالقاتِ خدا هیپا هیپا

  ) ۴٢٣۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و اخالص داشتن دنی: بر تَبتُّل
  اله  الَ ر یس تی: نهافنا

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 ره یطور کامل آن داتا به  م،یگذراز جهان م  دنی و خارج شدن و بر   لیتبد  از درجاتِ  جیتدرما به  پس

. میکه با خداوند مالقات کن  میروم  هیپا  هیکه در غزل هم هست، پا  طورنی. و هممیفنا بشو  م،یبشو  خال

  وحدت با او.   عنیمالقات با خداوند 

  : تیب نیا طورن یهم و

  سازد مرا بِه  چ،یندارم ه خود
  صد عنا  نیز وهم دارم است ا که

  ) ٢٣٣۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : رنج عنا
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

از   یز یچچ یکه ه  کنمم  ییندارم. من شناسا  ز یچچی من، اگر درست توجه کنم با مرکز عدم، ه  دیگو م

مرکزم جسم است و من وهم   . اتفاقاً وقتکند حال من را خوب نم  دهد، جهان که ذهنم نشان م  نیا

دارم. ما از وهم داشتن    اد یز  یدردها  عنیصد درد را دارم،    نیاست که من ا  علتنیداشتن دارم، به ا

  م؟ ی ندار  یز یچواقعًا    ما  م،یکه اگر مرکز ما عدم باشد، از جنس او بشو  میی ایوهم درب  نیاز ا  میتوانم  ایآ 

  فقط خودش را دارد. یاریهش م،یداشته باش میتوان نم یز یچ یاریعنوان هشبه

  ها، نیرا که خلق کردم، چقدر خوب است ا  ر ید  یزها یچ  ایها  آدم  نیکه ا  دیگو نم  وقتچ یهم ه   خداوند

ا از  م  هانیمن  ا  برم،لذت  ا  دهیهمان  هانیبا  از  هرکدام  غم  رندیمم  هانیهستم،   شوم، م  نی من 

  .می. پس ما هم وهم داشتن را نداشته باشستین یز یچ نیهمچ

م  وهم بده  شود داشتن سبب  از دست  زندگ  وهم   طورنی . هممیکه   داشتن  نم داشته   میتوانرا هم 

  زندگ   میتوان . ما نم میهست  ما زندگ  م،ی را ندار  دگ. ما زنستیبزرگ  وهم  داشتن زندگ  وهم   م،یباش

باش  ای را داشته  ا  م،یخداوند  اتفاقاً  جدل وبا هم بحث  هاآدماز    لی. خشودوهم سبب تضاد م  نیو 

شماست، چرا؟ خدا    یبهتر از خدا  می که ما دار  ییخدا  عنی من،    یخدا  ند،یگو م  کنند دعوا م  کنند، م

  . کنندم فیرا توص
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را که    ی ر یکس د  یما    م،ی و داشتن وهم است. ما بچه ندار  شودبه درد م  لیوهم داشتن تبد  پس

تا بزرگ شود و    می را دار  اشره یو غ  تیغذا و امن  ن یتأم  تیمسئول  م،یآورد  ا یدناصطالح ما بهبچه، به

شدن.   دهیهمان  عنی. داشتن  م یکن ش نمیرها  می. اگر داشته باشمی او را ما ندار  موقعچیه  نیبرود. و ا

 ن یرا من تأم  شیازهایدارد، فعال ن  در زندگ  شهیاست، ر  انسان جدا، زندگ  ی  ست،یما ن  بچه مالِ

  خواهد داشت. عشق و زندگ نیدر اعماق زم  شهیبزرگ بشود ر کنم م

  تاش خواجه یا یخود جذب است، ل  اصل،
  کن، موقوفِ آن جذْبه مباش   کار

  ) ١۴٧٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  صاحب دارند. یکه  ندی: دو غالم را گوتاشخواجه

او جذب کند، اما    دیاو جذب کند، باالخره با  دیخداوند است، با  ۀدرست است که اصل جذب  د،یگو م

با   ۀ هم  م،یتاش هستسرور دارند. ما همه خواجه  ی دوتا غالم که    عنیتاش  . خواجه میکار کن  دیما 

  است.  که آن زندگ م،یسرور دار یما  ۀهم کهنیا یها، براانسان

ول  میشوما متوجه م  پس هرکاری از  .  میکوشش کن  دیما با  که درست است که اصل جذبه است، 

  هانیخود، ا  یتمرکز رو  ،گشایی، حس مسئولیت،آید در این لحظه انجام بدهیم. در فضاتمان برمدس

بودن،   دخو  یِاریهش  تِیف ینداشتن، مسئول ک  رانی با د  ی. کارمی انجام بده  دیاست که ما با  ییکارها

  هستم.    من از جنس زندگ کهنیا

داشته باشم    خواهمرا م  که زندگ  نیداشته باشم، هم  توانم هستم. نم   را ندارم بله خوِد زندگ  زندگ

 نیا  طورن یغلط است و هم   نیا  آورم،صورت جسم درمرا هم به   و زندگ  شوم م  ذهنپس از جنس من

  ت، یدو ب

  دگر فرهنگ چیمردن ه ر یغ
  گرلهیح یا  ،یبا خدا ردیدرنگ

  ) ٣٨٣٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  ز صد گون اجتهاد  بِه تیعنا ی
  را خوف است از صد گون َفساد   جهد

  ) ٣٨٣٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ا  ر یغ  نیبنابرا  پس ا  کهنیاز  نسبت  نیدر  ما  منلحظه  بشوو کوچ  می ر یبم  ذهنبه  روش    چیه  میتر 

و تماس با   ذهن ِاو فقط کوچ شدن به من   یبرا  عنی  رد؛یگ با خدا نم  ،یر یفرهنگ د  چیه  ،یر ید

  کارها ارزش ندارد.  هیشدن به او ارزش دارد، بق  لیتبد ایاو 

جهدِ ما فاسد    نی ا  ذهنبا من  میاگر ما جهد کن   کهنیا  یاو بهتر از صد کوشش ماست. برا  تیعنا   ی  و

«جهد را خوف است از صد  است هدف را فاسد خواهد کرد.    ذهنما که من  ۀلیخواهد شد و معموال وس

 نیفاسد است؛ پس بنابرا  اشجه یهم کوشش فاسد است، هم نت  ذهنکوشش با من  عنی  گون فَساد» 

  او الزم است. تیشده عناگشوده  یبا فضا

  هست موقوفِ ممات   تیعنا وآن
  ره را ثقات   نیکردند ا تجربه

  ) ٣٨۴٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ست ین ز ین تیعنا یمرگش، ب بله
  ست یما  ییهان و هان جا ت،یعنایب

  ) ٣٨۴١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  باشند. رانیکه در قول و فعل مورد اعتماد د ثقات: کسان 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

ا  اتیاب  نیا را به  قبول کن  کشاند م  جانیباالخره ما  به می ر یبم  دیبا  ذهننسبت به من   میکه  صورت  . 

است، و    ییرا که خشم است، ترس است، جدا  ذهنمن   یهاتیاز خاص  کدامچ ی . همیبلند نشو  ذهنمن

را ما   هانیا  ها،نیاست، و ا  سه یاست، مقا  یطلبیبه قدرت است، و برتر   لیشدن است، م  دهیبه د  لیم

  . ستین مورد توجه زندگ هان یا م،یتَن به آن نده
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قابل   یهااست، و انسان  ذهن مرگ است. مردن به من عنیاست،  «موقوفِ ممات»ما  تِیعنا دیگو م

از جمله    اند،دهیرا د  هانی ا  میباش  متَک ها  آن  به  م،ی حرفشان را باور کن  میتوان که ما م  «ثقات»اعتماد  

  ت یهم، بدون عنا  ذهنبه من  مردن مرگش هم،    د،یگو. بله مسدینورا م  هانیکه ا  دهیخودِ موالنا د

  ست»یما ییهان و هان جا ت،ی«بدون عنا. ستین

دارد، شرط    تیخداوند عناهر لحظه    که  میداناز آن مثلث م  میدانرا م  نیا  م،یدان ما م  تیعنا  اما

  مرکزمان عدم باشد. دیبا م،یباش تینفوذِ عنا رِیما ز کهنیا

  هر دم را عوض  ی بنه بر جا پس
  غَرض  یابیز واسجدْ واقتَرِب  تا

  ) ١٢٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  د،یگوم «واسجْد واقْتَرِب» نیا میهم تکرار کن ریبار د ی نیا

» «.اقْتَِربدْ وجاسو هعتُط  َّك  

  و به خدا نزديك شو.»  نه، هرگز، از او پيروى من و سجده كن«

  ) ١٩ هی)، آ ٩۶سوره علق( م،ی (قرآن کر 

تسلبهلحظه   عنی ما  م  م،یشو م  میلحظه  ا  م،یکنسجده  نم  نی و  از دست  ما  را  ام یدهلحظه   کهن ی. 

کوشش    دیاست اما تو هم با  تیدرست است که اصل جذبه هست و عنا  ،بن  ی کار  دیتو هم با  گفت  م

در   ای م؟یاشتگذ شیبه جا یز یچ شود لحظه رد م نی. امیبشو میتسلهر لحظه  میتوانخُوب ما م ،کن

  تَلف  ذهنمن

سجده    قی از طر   ؟یر یگ  م  یعوض را چجور  نیو ا  ،عوض  یلحظه که گذشت    نیا  یپس بِنه برجا  شد؟

که  ی ز یتوجه نکردن به آن چ عن ی ذهنشدن به خداوند و گوش نکردن به حرفِ من  تر یکردن و نزد

  طور،نی و هم دهد ذهن نشان م
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  آمد کندنِ خشتِ َلِزب  سجده
  که واسجدْ واقتَِرب  یقرب موجبِ

  ) ١٢٠٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

قُرِب بنده به حق م  یسنگ ها  نیا  «کندنِ   چسبنده، همانندِ سجده آوردن است و سجود، موجبِ 

  شود.» 

است،    «خشتِ لَِزب»را که    دگی همان  ی  عنی  ،ییگشالحظه فضا  نیدر ا  م،یتسل  ای  م،یتعظ  عنی  سجده،

ما   یها دگ یچسبنده که همان  یآجرها  نیا  میشو م  می . هردفعه که ما تسلچسبنده هست، بن   عنی

  .شوند لَق م خورند، م تکان یباشند 

ه  سجده م م  میتسل  نیپس بنابرا  م،یکن دم م   م،یشومرکز ما ع ،زندگ  شود  ما کار م  یِرو ،شفا   کند

  م، یکنسجده م  ه  نی. پس بنابراکندو آجرها را م  کندَفکان کار مقضا و کن  قی ما را، از طر   دهد م

  طور،ن ی. هم میشوباالخره تماماً خودش م م،یشوم ینزد

  د ی بر گردون رس ر یالض ینعره
  د ی که جان ز جان کندن ره بِبر نیه

  ) ٣٣٣٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ی (ا  نکیرسد. هان ا  به ما نم   یضرر  چیگفتند: ه   دیرس  بلند که به آسمان م  با بانگ  «ساحران

  .»افتیما را) قطع کن که جاِن ما از جان کندن نجات  یفرعون دست و پا

ضضرر، ضرر رساندنر ی :  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

  میاتن نه  نیما ا میبدانست ما
  میایزم زدانیتن، به  یِورا از

  ) ٣٣۴٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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لَزِب و    نیا  اندازمرا م  ام دگی همان  کهنیعاشقانه، که من از ا  دینَعره بشهر لحظه    دیبا  شما خشتِ 

  ی  شود فضا باز م  نیا   وقت  . وکنم ضرر نم  اندازمم  ‐چسبنده است  دگیکه هر همان‐چسبنده را  

  .  میترس ما نم م،ییگودرواقع به زبان حال هم ما م اُفتدم یز یچ

  اندازد و خشت لَِزب را م  شودم  میجنگ، که تسل  ریوغا، ش  ریوغا، ش  ر یغزل هم هست، گفت ش  در

دارد   دگیکه همان   آن کس  ترسد، اش مکه سر دارد همه  آن کس  . ول ترسد وغا نم  ر یش  ترسد، نم

  .ترسد م

 نی«ه.  رسد و به گوش خداوند م   دیزن ضرر نخواهم کرد، م  کنم،ضرر نم  عنی  ر»یالض  ۀ«نعر شما   پس

 خواهم کرد، من م  ضرر خواه  یندازیرا ب  دگ یهمان نینکن که ا دیمن را تهد  دییگوبه فرعون م  بِبر»

  . دیمن از جان کندن ره ضرر کنم و جانِ

 ن یا دمی. ما اآلن فهمدیهست نیبتَن بود امروز گفت شما تَن نیصحبت ا م؛یستیتَن ن نیکه ا می دیفهم ما

  . میتَن ما به خدا زنده هست یِ. از ورامی ستیتَن ن

 ی(ا نکیرسد. هان ا به ما نم یضرر چیگفتند: ه دیرس بلند که به آسمان م با بانگ «ساحران

  .»افتیما را) قطع کن که جاِن ما از جان کندن نجات  یفرعون دست و پا

 دیگومن بزرگ به ما م  ایرا قطع کن. فرعون    ذهنمن  یِ دست و پا  عنیما را قطع کن،    یِ و پا  دست

ا اگر  پا  نیکه  و  هم   ذهنمن  یِ دست   زرنگ  نیمثل برحسبِ  کردن  همان  هافکر  داشتن   ها، دگی و 

و    یصورت فردبه   میکه ما معتقد  ر ید  یالوها  و کل  ده،یو پوس  دهی همان  یباورها   ده،ی همان  یالوها

  هانیا  یاگر برو  عنیها؛    برمها، م  رمیگ را م  هانیتو است ا  یدست و پا  هانیکه ا  دیگو م  ،جمع

  .خواهم ذهن را نم یِدست و پا کنم،م دایپ یر ید یِمن دست و پا ر،ینخواهد بود د

  منَْقلبونَ» ربِنَا الَ انَّا  ۖ◌  ضير  «قَالُوا

  .»میپروردگارمان بازگرد یکه به سو ردیما را فرو نگ انیز چیساحران: ه «گفتند

    )۵٠ هی)، آ ٢۶سوره شعراء(  م،ی (قرآن کر 
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اآلن م  و را م  ،دگیکه هر همان  دییگوشما هم  نم  اندازم،هر آجر چسبنده  . دارم با خدا  کنمضرر 

  ت،یدو ب نیا طورنی و هم شومم یدوباره 

  از شر دیکردن خوش تر آ  ناز
  که دارد صد خطر ش،ی کم خا ،یل 

  ) ۵۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ازیآبادست آن راه ن منیا
  و با آن ره بساز  ر ینازش گ  ترِک
  ) ۵۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

مردم هم    گاه اوقات  نی ندارم، ا  به زندگ   اجیو استاد هستم و احت  دانم شدن و گفتن که من م  بلند

که   ییو بو ییگشافضا عن ی از،یاست، اما صد خطر دارد. آن راه ن تر نی ر یاز شر هم ش کنند، م  دییتأ

ذهنمن من به عقل رندارم، به عقل آن اجیاحت اممنیا  درواقع نیدارم، ا ازین یو  م آورد.  

در    نیا  طورن یشما را آباد کند، و هم   و نترس  تیحسِ امن  خواه م  ،خواه م  واقع  تیحسِ امن  اگر 

لحظه    نیکه شما ا  ازیاول هم هست. راه ن  تیب  ترسد،اش مکه سر دارد همه   غزل هم هست. گفت کس

کار کنم،   توانم نم  ام ذهن ِبا عقل من  دارم، من مستقل از خردِ زندگ  اجیاحت  من به خردِ زندگ  د،ییبو

  . ستمیمن زرنگ ن

ترکِ   م،ی کن. پس ما ترکِ ناز کردن مستندیعقل ن  هانیا  دیگومن عقل م  ذهنکه عقل من  ییزهایآن چ 

ندارد   لزوم   دانم، من م  دیگو م  ذهنمن   م،ی و با آن راه که سخت است فضا را باز کن  می کن نازش م

 م، یسازبا او راه م  م،یساز م  زندگو با    میکشم  ارانهیرا و دردِ هش  سخت  نی و ا  د،یکار را بن  نیشما ا

  م، یستیا م  م،یکنباز هم باز م  اگر هم سخت است  م،یکنفضا را باز م  م،ی کنشُر م  م،یکنصبر م

  . می کن فرار نم م،یرو نم

  *** پایان بخش دوم *** 
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ما نشان داده است.    یشده براگشوده  یصورت فضاخداوند قبله را به  ای  که، زندگ  دیگوم  تیسه ب  نیا

د  نیا  وقت  ما  داده  نشان  ما  به  را  نبا  ر یقبله  ذهن  حرکت  م یقبله کن  یوجوجست  دی در  هر  پس   .

  : دیگودر مرکزمان باشد. م میتسل ایشده گشوده یبه فضا دیبا مانیعباد

  ان یرا چون کرد دسِت حق ع قبله
  مردود دان  نی بعد از یَتحر پس،
  ) ٢۶٢۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  رو و سر یبردان از تَحر  نیه
  آمد معاد و مستََقر  دیپد که
  ) ٢۶٢٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی قبله گر ذاهل شو نی زمان ز ی
  ی باطل شو   یهر قبله  یسخره

  ) ٢۶٢٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  غافل.  عنی ذاهلساکن، قائم.  گرفته،یمحل استقرار، جا عنی مستََقروجو. جست عنی یتَحر :پس

فضا را باز    میدانما م  عنیلحظه قبله را به ما نشان داده است.    نیدر ا  د،یگودست خداوند، م  پس

در مرکز ماست،    «انشراح»   تِیماست، خاص  نۀیدر س  «شرح» که،    میخواند  تی . و انواع و اقسام بمیکن

رو    م،یزن او حرف م  اب  می کن عبادت م    . وقتدیانبساط با من حرف بزن  قی از طر   م، یباز کن   دیرا با  نیا

.  استشدهگشوده یرا که فضا بله قبلۀ واقع  میکن  را صحبت نم یز یقبلۀ ف نیا م؛یستیا به قبله م 

  .میوجو کنجست  میخواه م میرو ندارد. چون به ذهن که م به ذهن رفتن معن  ر ید نیپس بنابرا

وجو کردن  خدا جست  ایوجو کردن  داده، رفتن در ذهن قبله جست   اد یرا    ییحق به ما فضاگشا  دست

  عنیمعاد    کهنیا  یوجو، رو و سرت را برگردان. براجست  عنی  ،یاز تَحر  د،یگومردود است. حاال م

و   ‐امتیق عنی  ستادن،یخود ا  یپا  یبلند شدن و رو  عنیمعاد    ‐لحظه    نیزنده شدن به خداوند در ا

لحظه   نیانسان تو در ا  یا   د،یگو. ماستآمده  دیفطرت خود، اآلن پد  یذات خود، رو  یاستقرار رو
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. معاد در زنده شدن به خداوند را تجربه کن   عنی.  لحظه معاد را تجربه کن   ی  ییبا فضاگشا  توان م

اعتقاد  عنیمعاد،  م،یشو م  دهیذهن همان  میرو م م ییآ  اصطالح درست است که ما مبه  عن یمعنا   نیا

  . مانمدر ذهن نم شهیهم یمن برا ست ذهن موقت ییتو بو کهن یا عنیبه معاد، 

خودت هم هست. که   تینها یکه ب  یلحظه قائم بشو  نیخدا در ا  تینهایو به ب  رونیب  ییایپس از ذهن ب

 نیا  اشنشود، معن  لیا عمال تبدیبه معاد اعتقاد نداشته باشد     همان معاد و استقرار است. و هرکس

ذات    یپا  یاستقرار رو  عنیاست. پس معاد    نیاصول د  ومعاد جز   کهنیا  ی. برار یاست که کافر است د

  ؟کن وجو مدر ذهنت جست چه رفت ی . پس برااستآمده دیخود. که پد

ذهن،    یبرو  ،یلحظه غافل بشو  یقبلۀ مرکز عدم،    نیشده، از اگشوده  یقبلۀ فضا  نیاگر از ا  د،یگو م

 ،شده توجه نکنگشوده  یبه فضا  دهد، که ذهن نشان م  یز یبه آن چ   لحظه توجه کن  نیاگر ا  عنی

 یماد  یهاقبله   نیباطل هم  یهاقبله  شد.  مسخرۀ هزاران قبلۀ باطل خواه  ایسلطه    ر ی ز  صورتنیدرا

قبله   ی سوبه میستادیما قبلۀ ما هستند! درست است که موقع نماز خواندن ما ا یها دگیماست. همان

   دگ ی همان  یبه    دگیهمان   یدر مرکز ما هستند ما از    ریآن ز  ها دگ یاگر همان  ول   ،یز یطور فبه

  . می ما حضور ندار م،یخوان نماز هم م حالن یصورت فکر، درعبه می پر  م

. ستیآن مهم ن   میستادیا  طرف   ی   یز یطور ف. حاال بهمیخوان نماز م  هادگیهمان  یسوما به   درواقع

صدجور   عنیکه صد قبلۀ باطل،  بدان  ،یقبله غافل بشو  نیاز ا  کن  یلحظه اگر فضابند  ی  د،یگو م

  . دزددقبله را از تو م نیو ا دیآ م یر یپس از د ی دگی همان

  را ناسپاس  زدِهیی تم یشو چون
  از تو خَطرتِ قبله شناس  بِجهد

  ) ٢۶٢٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بِر و بر انبار خواه  نیاز گر 
  هم ز همدردان مبر ساعتمین

  ) ٢۶٣٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو



ۀ  برنامه      Program # 900                                                                                             ۹۰۰مشار

  59صفحه: 

  ن یمع  نیز یدر آن دم که بِبر  که
  ن یتو با بِئس الْقَر  ی گرد مبتل
  ) ٢۶٣١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

رجست و جو یتَح :  
ستََقرساکن، قائم گرفته،ی: محل استقرار، جا م  
  : فراموش کننده، غافل ذاهل
  مزد یمورد مسخره، کار ب ل،ی: ذلسخره

  خداوند.   عنیکه دهنده قوه شناخت و معرفت است.  : کسزدِهییتم
  شه یآنچه که بر دل گذرد، اند جا،نیدر ا ز یی: قوه تمخَطْرت

ی: نبِر  
رگندمب :  
  کننده  یاری ار،ی: نیمع

عنیبد.  نی: همنشنیالْقَر  بِئس  ذهنمن  .  
——————————  

که   کس  زدِه، یی. تممزدیموردِ مسخره، کار ب   ل،یذل   عنیسخره  است.    ذهنمن  نیهم  ن»یالَقر    َ«بِئس

  عنی. بر  ین  عنی. بِر  جانیدر ا  ز ییخداوند. خَطْرت: قوه تم  عنیدهنده قوه شناخت و معرفت است،  

  . ذهنمن عنیبد،  نی: همنشنیبِئس الَْقر  .اری: نیگندم. مع 

 دهد،  مان نشان م که ذهن  یز یلحظه آن چ  نیدر اطراف اتفاق ا  میکن نم  ییلحظه فضاگشا  نیما اگر در ا

و از آن    اگر ناسپاس باش  د،یگو. ماستشدهگشوده  یفضا  زدِهیی. تممیرا ناسپاس هست  زدِه»یی«تمپس  

است  ناسپاس نیا یعدم جسم را بذار یجابه عنی رکزت،م ی جسم را بذاردرعوض  استفاده نکن

خاصدرآن جه  شناسقبله  تیصورت  خواهد  تو  ادیاز  از  ن  انبارِ  نی.  شما  اگر  و گندم    یخداوند 

 م ی ن  عن یساعت،    مین  ،نیبچ  یمحصوالت معنو  خواه م  ،نیبچ  خواه محصول م  عنی  ،خواه م

  نیاز ا  کهنیا  ی. برا«مبر»از موالنا،    کنند،راه کار م  نیتو در ا  ثلکه م  از کسان  «همدردان»لحظه، از  

چه موالنا،   کشند،  و صداقت دارند زحمت م کنندکه با شما دارند کار م  چه کسان ار،ی نیکم، از ا

   ذهن . دچار منذهنمن   عنیشد.    بد خواه  نشینهم  نیا  یهاتیدچار خاص  صورتنیدرا  ی اگر بِبر 

  . میدوباره صحبت کرد نی به قر بد. که امروز راجع نی قر  عنی ن»ی«بِئس الَْقر . شد خواه

  است: ن»یبِئس الَْقر «هم  نیا
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»«الَْقِرين سفَبِى نشِْرقَيدَ الْمعنَكَ بيبو نيب تا لَيي نَا قَالاءذَا جا َّتح  

»تا آنگاه كه نزدِ ما آيد، م  گويد: اى كاش دورىِ من و تو دورىِ مشرق و مغرب بود. و تو چه همراه

  بدى بودى.» 

  ) ٣٨ هی)، آ ۴٣( سوره زخرف م،ی (قرآن کر 

گفت    میخواه  مان ذهنبه من  م،یزنده شد  به زندگ  م،یاست که اگر ما فضا گشود  نیا  اش معن  عنی

ما    دیآ نزد ما م  د،یگوخداوند، م  عن ی!  هست  یاز ی! تو چه چارقِ اَیبود  یکه عجب، عجب همراه بد 

 یمن ا   ذهنمن  یا  مییگوچقدر خطرناک بوده است. ما م  ذهنمن   میفهم تازه م   میبشو  لیبه او تبد

دور دور  یکاش  بد  یمن  همراه  و چه  بود  مغرب  و  آن کسانیبود  یمشرق   .   م اآلن  آن    ندیگو که 

بوده است.    یهمراه بد   ذهنمن   نیکه ا  دانندمها  آن  من است،  ازیمن چارق اَ  شِی پ ْسال  ده   ذهنمن

نم   ییهاآن   ول ا  اندده یهنوز چسب  دانند  که  ا  عقلشو    ذهنمن  نیبه  به  مرتب  هم  آن  ضرر   شانیو 

  .زند م

  آن دلِ پر نور و بِر یِبرا از
  ها منتظرآن سلطانِ دل  هست

  ) ٨٨٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ی: نبِر، وین یی  
——————————  

 نی. اشدهتیهواست، نه دل هم  شدگتیهوهم دلِ بدون    نیخداوند منتظر ا  عنی  ها»«سلطانِ دل  پس

  خارج نشود. زندگ  ر یکه مرکزش از عدم د  دل  عنیاست.    یاریاست، پر از هش  یکه پر از ن  دل

دل    نیدل است. نه تنها ا  نیدارد دشمن ا  ذهنکه من  اول گفت که، کس  تیدل است. و در ب   نیدنبال ا

من   ایکه آ  دیبپرس د،ین یبب دیشما به خودتان نگاه کن دیگورا موالنا م هانیرا ندارد دشمنش است. و ا

لحظه، نه موقع   نیبِبرم اآلن، در ا  دل  یخداوند   ش یپ  دیکه، من با  دیگو دشمن دل هستم؟ موالنا م

 د ی. من دارم؟ بپرسزدیخبرم   یمرکزش عدم است و از آن ن  عنیاآلن، که پر از نور است،    نیمردن هم

  . و:دیاز خودتان جواب بده
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  آلوده را پنداشت نیتو ا دل،
   دل ز اهل دل برداشت الجرم 

  ) ٢٢۶٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ن ی . ادانندرا دل م  نیاست، پر از درد است، ا  دگی است، پر از همان  ذهنآلوده را که من  نیهم  مردم

مثل موالنا معلوم   ما، دل از اهل دل  مینیمرکز بب  نیدل ما باشد با ا  نیا  است. وقت   دل دشمن دل اصل

  :طورن ی. و همر ید میداراست برم

  غَن یا ی آریجوالِ زر ب صد
   منحن یا  اریدل ب دی بو حق
  ) ٨٨١ تیدفتر پنجم ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بارجامه. کردند،حمل بار درست م یخشن که برا ۀپارچ ای میبزرگ از نخ ضخ ۀسی: کجوال
  و درمانده چارهیقامت، ب دهیخم ده،ی: خم منحن

——————————  
 م، یبه فقرا پول بده  ه  م،ی کن   ین  ه   م،یاحسان کن  خدا، ه  شیپ  می هم ببر   «صد جوالِ زر» اگر    ما

  عنی  »«منحن  و.  یاوریب   دیمن دل با  ی که تو برا  دیگوم  م،یدارنگهرا    ذهنمن  ول  میبن  یهرکار

تو    خواهم من نم  خواهم،من دل م  ،ذهنمن  یکژ، ا  یا  عنی  ،منحن  یو درمانده. ا  چارهیب  ده،یخم

. آن دل آلوده را من قبول ندارم. تو آن دل آلوده  یداردلت را آلوده نگه  ول  پول را در راه من خرج کن

شو دل خالص   لیمن خرج نکن، بله تبد  ی براآن هم زر    دیرا دل نپندار. بله، با د  شدهت یهوو هم

  است: رباع تیدو ب نیا و .اوریب

  د یباز درونِ جانِ تو م یکار 
  د ی نگشا یتو را در  هاهیعار کز 

   
  خانه   آب از درونِ یچشمه ی

د ی آ رونیکه آن ز ب ییزآن جو بِه  
  ) ٧٧٧ شمس، رباع وانید ،ی(مولو
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. شما فضا را  رونینه از ب  رد،یگ که کار از درون شخص شما صورت م  دیدانشما اآلن م  نیبنابرا  پس

 ها،  دگی از همان  عن ی  ها. از قرض دیآ  م  دیبازشده از جان شما کارِ کارساز و مف   یاز آن فضا  دی کنباز م

  ما گشوده نخواهد شد.  یِروبه  یدر شوندکه مرکز ما م

 رون یکه از ب  ستییبهتر از جو  لیخ  یچشمۀ کوچ ولو بار  یکه، از درون شما    دیگو اآلن م  و

حضور    یِ اریصورت هش. از درون بهذهن  د،یآ م  جسم  یِاریصورت هشبه  رونیاز ب  ن یبنابرا  پس  .دیایب

 ت ینور هدا  یاست، دارا  زندگ   یاست، دارا  تیحس امن  یخرد است، دارا  یحضور دارا  یِاری. هشدیآ  م

  ی رجا  ییگشاکه از درون در اثر فضا  یااست، چشمه  سببیب  یشاد  یقدرت است، دارا  یاست، دارا

 رون یاز ب  عنی  د،یآ ور ماز آن  د،یآ  م  ورنیکه از ا  میکننگاه م  یبه آب  شتر ی. اما متاسفانه ما ب شود م

  ر یآن د  د،یایاگر ب  د،یآ م   یی گشاکه از درون ما با فضا  یآب  کهحالتاست، در  و آن آب ذهن  دیآ ما م

  قطع کنند. توانندم رانیقطع کند. د تواند نم کس

  

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل 

  

  (مثلث بلوغ معنوی) ١٢شل 
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  ذهن) (شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣شل 

  

  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان) ١۴شل 

  اول: تیبه ب میدیپس رس طورن یو هم 

  تنهاست  از سبِب وحشتِ غم  هرآنکه
  هاستکه خَصم دلست و مراقبِ تن بدان

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

ا  و معنوی)]  ١١[شل  ها  شل  نیبا  بلوغ  عدم  معنوی)]  ١٢[شل  و    (مثلث  بلوغ   (مثلث 

اآلن    م؟یست ین  شیاندیابیکم واقعاً    م،یخصم دل باش  ایآ   می نیبب   م،یبن   قضاوت  یرا    مان شیاندیابیکم

و ارزش   میمرکز را عدم کن  دیبا  م؟یو تنها نباش  م؟یباش  و مراقب زندگ  م؟یدل باش   دوست  میخواه م

  . میخودمان را بفهم

(شش    ١۴[شل  و    ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣[شل  دو شل    نیا  طورن یو هم 

ها توجه که به سبب  هرکس  دیدان که، م  دیشناسکه م  محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]
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(شش محور   ١٣[شل  شل    نیاست، ا  است و تنها   نیرا گرفته است و غم  دگیدارد و ترس همان

 م ی امروز گفت عن یندارد،  یشخص اتفاقًا به اَلَست اعتقاد نیاست. ا ذهن)] اساس زندگ با افسانه من

 یِ هاکشت  نیا  کارم،است که من خودم را در تو ماست، گفتهکاشته  راکه آن کشت اول که خداوند ما  

 یِرا روها  آن  به آن توجه نکن، بذار کشت من رشد کند،  لیرا خ  هانیآن جهان، ا  یرورا تو م  هیثانو

  . کند عدم م یشخص مرکزش را زود نیبِن. ا کشت من نکار و اگر هم کاشت

مهم    لیفَکان که خ ْقضا و کن  کند،اَلَست را انکار م  کند،توجه م  لیکه به کشت دوم خ  کس  ول

(شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی    ١۴[شل    میمرکز را عدم کن  میما که اگر گفت  یاست برا

که به ما    دینیباو. م  شودهم جذبه، و هم قضا و هم بشو و م  کند،به ما کم م  تی، هم عناانسان)]

 شیو اتفاقات بد پ  سدینوما خوب م  یبرا  سد،ینو لحظه م  نیالْقَلَم که ا َّجف  و قلم زندگ   کند کم م

 نیاهر لحظه    بِشو و  یسجده بن و به او نزد  گفتامروز م  ،ییگشاو فضا  می. ما مرتب تسلدیآ  نم

شناخته   ها دگی همان  نیباالخره ا  شود،ذهن ما خاموش م  میکنو هرموقع فضا را باز م  م،یکنکار را م

ما. و   زندگ  دیآ  م  فراوان  نیو ا  میشو او زنده م  تی خداوند و َابد  تینهایو ما به ب  اُفتند و م  شوند م

به   ز یچهمه   ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣[شل    می دار  را نگه  ها دگیهمان  نیاگر ا

  ن ی اول ا تی. بله، بمیشوبار مسائلمان خُرد م ر یز ذهنما در افسانۀ من باالخره. شود ضرر ما تمام م

  بود: 

  تنهاست  از سبِب وحشتِ غم  هرآنکه
  هاستکه خَصم دلست و مراقبِ تن بدان

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  که:  دیگو م . دوممیدیرا فهم نیا نظرمبه

  گوش  یاتن نهاده نی چنگ و تَنْتن ا به
ش چو هواستخاکست و دمدمه یتو توده تن  

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ساز، آوازه، هنگامه و غوغا ی: تَنْتَنه، صداتَنْتَن
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    
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  دهگوش م  ی دار   ذهن ِمن  نیتو به چنگ و آوازِ ا  ، هست  ذهنمن   ،اگر مراقب تن هست  دیگوم  پس

مشهیهم چنگ   .تار  کهنیا  یبرا  دیگو زدار  یادیز  یهاچنگ  تعداد  با  هم  ما   ده یهمان  زیچ  ی ادید، 

ها و مسائل  با درد  مراه ه  ها دگیهمان  ی را، مرتب صدا  ذهنچنگ من  نیرا، ا  نیا  میزن م  . وقتمیهست

ما،    ذهنمن  نیا  دیگوکه چه م  میدهکه ما گوش م  . هر زدندهند  و موانع خودشان را به ما نشان م

من    ییتا تار ندارد که بوست، مثال سههم چنگ ا  نیو ا  دیگورا م  دگی اصطالح داستان درد و همانبه

را مسه  نیا تار  همان  ی ادیز  لیخ  یتارها  زنم،تا  ااست،    ادیز  دگیدارد،   تَنْتن و  تن   نی«به چنگ 

  . »گوش یانهاده

بپرس  حاال از خودتان  آ   دیشما  تَنْتن    ایکه  ا  ایبه  گوش   ذهن)](افسانه من  ٩[شل    ذهن ِمن  نیآواز 

و   دیآ  م  شیپ  ر یچنگ د  ی  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    دیکن نه، فضا را باز م  ای  د؟یکن م

دارد م عدم است؟  ا  دیگوآن چنگِ مرکزِ  تو    نیکه   ل  تَنافسانه من  ٩[ش)[(به آن گوش    ذهن که 

 ن یمردن، ا. موقع  ر یخاک است د  گون  یما،    رمیم م   قت و  کهنیا  ی خاک است. برا ٔتوده  ،ده م

  ی ماد  ِزیچ  ی  نیکه ا  دیگو  . و مزندیراصطالح فرومما، همه به   جاناتِیما و ه  یهاو فکر   یجسم ماد

  عنیافسونش باد هواست،    عنیش  اخاک است و دمدمه   سهیک  یجوال خاک است،    ی  ن،یاست ا

  است.   اساسیب

اواقعاً    ایآ  م   نیما  ا  میفهم را  م  وقت   ذهنمن   نیکه  من  شود؛ َزده  م  شان ذهنمردم  و    زنند را 

م  شیهاآهنگ گوش  آهنگکنندرا  م  منف   یهافکر   شیها.  هست. گوش  دردساز   ی جد  کنند،و 

استراحت    گذارند ها نمآن فکر   کنند،و به آن عمل م  رندیگ م  یخودشان را جد  یهافکر   رند،یگ  م

ول  بخوابند،  ا  کنند،  ب  هانیهمه  به  منهاست دگیهمان   عنیاست،    رونیمربوط  پس  از   ذهن. 

نُت  ی هاو درد  ها دگی همان با  م  یهامختلف  آهنگ  م  زندمختلف  م میکن ما گوش   . ا  دیگو   ن یکه 

که تو   یطورآنو  ذهنساز من نیوجود ندارد، فقط هم یر یآهنگ د کن فکر م ،یکه تو شد افسون

است،    آن خود زندگ ِزَنهم هست و آن مرکز عدم است و ساز  یر یساز د  ی   ،یگوش بد  دیبا  زن م

ا  مین ی. حاال بببه آن گوش بده  دیتو با که سازتان را عوض   دی ر یب  جهینت  دیتوان شما م  تیب  نیاز 

  که: دیگوم یبعد  تی. بد یگوش نده ذهنبه ساز من ر ید د؟یکن
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  زیگرداَنگ یِنَْفسِ تو همچون هوا یِهوا
ِض ستَ یینایو ب دهید عدو استیو خصم  

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  زی: غباراَنگز یگرداَنگ
دشمن عدو :  

  حضور  ییروشنا ت،ی: نورِ هداایض
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

حضور.    ییروشنا  ت،ینور هدا  ایدشمن. ض  عنی. عدو  ز یغبارانگ  عنی  ز ی. گردانگتینوِر هدا  عنی  ایض

 ن ی و ا  میخواهم  یز یچ  ی  م،یگذرکه م  دهینَْفِس ما. ما از فکر همان  یهاخواسته  عنینَْفس    یِ هواپس  

  خواه ادهیبهتر است، حرص دارد و ز  شتریو هرچه ب  خواهدرا م  دگیهمان  یاست که    ذهنخواستن من

 دیگو م  نی هم  ی. براخواهد م  شتر یکه چقدر دارد، باز هم ب  ستیمهم ن   عنینَْفس    یِهم هست. هوا

باد است،   نی ا  دینیب . و مکنداست که گردوخاک بلند م  یباد  ینَْفسِ تو مانند    یِنَْفس. هوا  یِهوا

  شودساز که زده م  نیکه ا  دیگوم  تی. اآلن بعد از آن بزندساز را م  نیا  کند، کار م  ذهن ِمرتَّب من 

.  کنددرد دارد، ساز خواستن شما درد بلند م  دگیهمانخواستن است. ساز خواستن است و چون  سازِ  

هم خودش   کند،. هم درد پخش مزندها را مدرواقع ساز درد  زند،سازش را م  ذهنکه در من  هرکس

  . خورددرد م

کثافات   نیا  دانم به و نم نش  نیبخور ا  نیسِ گرگ  یکه اصال ا  گوید، تو م دیگو غزل بعداً م  نیا  در

  یِ نَْفسِ تو همچون هوا  یِ«هوا.  کندم  جادیا  الْمنون َبیر   یانسان    شوند، که جمع م  هانیرا بخور. و ا

چشم   نیاست که ا  نیا  لشیمث. ت ر ید  ندیب آدم نم  شود  گردوخاک بلند م  دیدان م   و وقت  ز»یگرداَنگ

دشمن   عن ی  «عدوِ».  ندیب آن چشم عدم ما نم  شود، گردوخاک فکر و درد هم که بلند مپس    ند،یب نم

(افسانه   ٩[شل    جانیکه ما ا  نور آگه  نیاست. پس ا  عدم هست و دشمن نور آگه  یینایو ب  دهید

ها را بلند کند فکر   نیا  دی ایب  زندگ  یروین  ند،یایها بمرتب فکر   کهصورتدر  ت، ی هدا  م،یدار  ذهن)]من

  شود، گم م  شود،م  دهی پوش  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  مرکز عدم    نیها را بلند کند، او درد

  .  مینیبب میباز بشود که ما بتوان دیمرکز با نیا کهنیا یبرا
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 ختن یبرانگبا    م،ی نیب. درواقع ما با چشم خدا مردیگ  م  زندگ  یینایمرکز و ب  قی عدم ما از طر   چشم

  ذهن ِفقط عقل من  م،ی نیب نم  م،یکناصطالح پر از گردوخاک ممان را بهها، چشم خداگونهها و دردفکر 

که    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    جانیآن. ا  ت یهدا  ماند م  ماند، م  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  

(افسانه   ٩[شل   ذهن ِافسانه منمرکز عدم است، در حالت  هست، وقت  تی هدا ورمرکز عدم هست، ن

باشد،   دهیکه اگر مرکز شما همان  د،یرا مهم است که شما بدان  نیوجود ندارد. ا   ت یهدا  چیه  ذهن)]من

ها هستند که فکرها هم مربوط به فکر   نیاست، هم  رونیبله جهان ب  ست،یشما ن  کنندۀت یخداوند هدا

 ت یخصم نور هدا  ،است»ی«خصم ض  دیگو م   نیهم  یهستند. برا  ها دگ یهمان  واست    رونیب  یهاز یچ

نور هدا اگر ما خصم  چشم    اگر کس  عن ی.  میرسنم  جاچ یه  ر،ید  میشد  گم  عن ی  میباش  تیاست. 

 عدم نداشته باشد و دشمن نور هم باشد،  ینایب

  :دیگو واضح است. بله ُخوب اآلن م ر ید رسد نم جاچینفس دارد ُخوب به ه یچون هوا 

  ن یمطاعم عسل نی مر مسِ ا ییتو
  ز امُقلُوه تو را درد و ز انُْقلُوه عناست؟ که

  )۴٨٣شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

  شده از عسل   هیته ی: غذاهانیمطاعم عسل ها،: خوردنمطاعم
  دی: غوطه دهامُقلُوه
  دی اوریب رونی: بانُقلُوه
  از شما مس  ی: اگر در ظرف  «إذا وقَع الذباب ف إناء أحدِكم فامُقلُوه ثُم انْقلُوه…»  :ثیبه حد  اشاره 

  . دیآور رونی و ب دیاش دهافتاد، غوطه 
   : رنج، سختعنا

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    
هست البته، اگر به  جان یکه، ا دیگو م  ثیاست و آن حد ثیحد یمربوط به  «انُْقلُوه»و  «امُقلُوه» نیا

 ذهناست که اگر من نیا لیو تمث دی اوریب رونیو از ظرف ب دیافتاد آن را غوطه ده مس یظرفتان 

و از   دیغوطه بده   دیرا با  ن یاشما    عدم باشد، ظرفِ زندگ  دی که با  صورت مس افتاده داخل ظرفبه

  دور.  دیندازیظرفتان ب
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است   ییشده از عسل که غذاها   هیته  ی: غذاهانیمطاعم عسل  ها،خوردن  عن یمطاعم  هست،    جانیا 

امُقلُوه  دیآ م  رونیکه از ب ب  د،یغوطه ده  عنی.  است، اگر در    ثیاشاره به حد  د،ی اوریب  رونی انْقُُلوه: 

  رنج.  عنیعنا  د،یآور رونی و ب دیاش دهافتاد، غوطه  از شما مس یظرف 

توجه   اش واقع  به معنحتماً    ول  هانیشُل است و ا  لیاند که خگفته  یاعده   یرا که    ثیحد  نیا

غوطه    د،یهل بده   دیرا با  تان  ذهنکه مسِ من   دیگو . م کنداز آن استفاده م  جان ینشده که موالنا در ا

ب  دیبده ظرفتان  از  مرونیب  دی اور یو  منتها   . س  دیگوم عجب  تو  افتا  هست   که  ا  یدکه   ن یداخل 

هستم و   من  مییگو شدن مبلند   دانم نم  شدن،دهیو توجه، مثل د  دییمثل تأ  نیعسل  یاصطالح غذاهابه

  . عنیجهان  نیجهان است، عسل ا نیا نیمطاعم عسل هان یداخلش هست، و ا «من» کهیز یهرچ

که من را   دیآ ات مکه ناله   درحال خوردن  قدرنیا  دهند،  صورت مس تکان متا شما را به  دیگو و م 

  . شودم یچجور اورندیب رونیکه اگر ب  نیو حاال بب خورمغوطه نده، تکان نده، من دارم م

که مس را که افتاده    طورن ی. همدست بش  توان نم  ،کن  ز یپره  توان که نم  هست  تو مس  عنی

 رون یب  خواهد نم  شود،ناراحت م   لیخ   اورندیب  رونیمثال عسل اگر بخواهند ب  نی ر یش  یاز    خورد و م

که از،   هست   نیعسل   عممطا  نیتو مر مسِ ا  دیگو  و به ما م  خورد . افتاده آن داخل دارد مدیایب

اصطالح  عنا به   ؟که در رنج هست  هم   د»ی ندازیب  رونی«باصطالح  و از به  دیآ دردت م  د»ی بده  «غوطه

  . دنیکشعذاب مییگو ما م کهنیمثل ا

 ده یکه از آن همان  ایطعام دن  ن یما از ا  میخور م  وقت  دیآ ما را، ما خوشمان نم  دهندم  تکان  ی  عنی

درآمدشان    عاشق قدرت هستند، عاشق پول هستند وقت  ها لیاصطالح قدرت، خمثل مثال به  میهست

اگر   ایو    شودم  لیبه عذاب تبد  شوند،م  چارهیو اگر درآمد قطع بشود ب  شوندکم بشود، ناراحت م

مقام و چسب  آن  دارند  ا  دندیکه  از  و  لذت و نشان   یینماقدرت   نیبه آن قدرت  و قدرت  دادن خود 

ا  برند، م د  نیطعام عسل   ی  نیُخوب  ناراحت    دیتهد  یز یچیتا    ر،یاست  مقام را خُوب  کند آن 

  .شونددچار م یدیشد یاست، به دردها الیواو ر یاگر بردارند د کشند،درد م شوند م
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(افسانه   ٩[شل ما؟  میمس هست واقعاً  میاز خودمان سؤال کن دی و ما با مر تو مس هست دیگو م

که من    یمحور  یها دگی همان   بعض  ای  دگیلحظۀ بعد آن همان  ، دگیهمان  نیاآلن ا  کهن یا  ذهن)]من

(حقیقت    ١٠[شل    کندرها نم  یطورنیما را هم  که زندگ   می بدان  دیبا  . و ما ولخورممها  آن  دائمًا از

از ظرف.   رونیب  رون،یب  کندها پرت مموقع  بعض دهد تکان م  دهد، را غوطه م  ما،  وجودی انسان)]

 م، یخور ما م  میکه دار  عسل  یاز آن غذا  فتدیاتفاق ب  نیا  کهنیقبل از ا  م؟یبن  دیموقع چه کار باُخوب آن

و خودمان خودمان را غوطه   میمثل مس هست  میآن را بردارند، بهتر است که ما بفهم  کهنیقبل از ا

. مینشو  عصبان  م،یناراحت نشو  رونیشدن به بپرت  عنی  انُْقلُوه»«و از    دیگوکه موالنا م  طورنیا  م،یبده

  بخورم. خواهم هرچه هست نم دگیعسل همان نیمن از ا مییبو میبش ارانهیاگر شده درد هش

  :دیگو م طورن یهم و

  چو مس   فُتدوغ م نیآن زمان که در ا در
  که توبه و عقل و رويتِ تو کجاست؟ عجب

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  گم کردن دهیهمان یو خود را در فکرها دن یاز حرص ورز هیمس در دوغ افتادن: کنا مانند
  گشوده فکر کردن  یفضا نهی: تأمل، از زمرويت

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    
  یما    ایآ   کند مثل مس، تعجب م   می افت دوغ جهان م  نیدر آن لحظه که در ا  دیگو م کند،م  سوال

  ی سوبه  میبدهد که ما قرار بود برگرد  صیعدم بلند بشود و تشخ  یکه از فضا  عقل  ش،یعقل دوراند

. توبه و برگشت چه شد؟ عقل من  میخورمثل مس م  دگیهمان  نیاز ا  میهنوز دار  می خداوند، آمد

 ت یرو اورم؟یعقل ب توانمشده مگشوده ی از فضا ای است  ذهنعقل من نیاآلن هم عقل من کجاست؟

  شه یاند   عنی   تیفکرکردن، رو  گشوده  یفضا  نۀیاصطالح تأمل و از زمبه    عنی  ت یاست، رو  طورن یهم هم

 ده یهمان  ی هادر فکر   را و خود    دنیورزاز حرص   هیدرست و خردمندانه. مانند مس در دوغ افتادن کنا

  . ر یشدن، مثل مس دخوردن، مشغول ها دگیکردن، از همانگم

 م ی خواه م  وقت   ذهن)](افسانه من   ٩[شل    م؟یسوال را بن   نیا  میتوان ما هم م  کند،سوال م  پس

(حقیقت    ١٠[شل    میفضا را باز کن  دیبا  م،یادامه بده  دینبا  میدان و م  میرا ادامه بده   ذهنمن   نیا
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مس   م،یانه تنها آورده  مرکزمان ولبه    می اوریرا ن   رونیب  ز یو چ  میاز مرکز عدم فکر کن  وجودی انسان)]

من کجا رفته اآلن؟   تیتوبه و عقل و رو نیکه ا  میاست. ما از خودمان بپرس  ذهنمن  جنمادِ سم ر ید

  . میسوال را از خودمان بن نیبله؟ موالنا اسرار دارد که ما ا

صبر   ر ید  دینیب هست، اآلن م   شر»‐«صبر که    در آن مثلث  میکن  ز یقرار بود اتَّقوا، پره  دیگو که م  اآلن

شل    نیما داخل ا  ای  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  چه شد پس؟    ز یپره  دیگوم  نیا  ز،یو شر و پره

ا  میهست اگر  است.  قدرت خودش  در  همانش  و  قضاوت  و  مقاومت  قدرت  همانش   نیکه  اوج  در  ها 

  دهیکه کش  موقعنیدر ا  م،یخورم  ها دگ یهمان  یو از غذا  میشوم  دهیصورت مس کشبه   اهستند، م

  دیگوکجاست؟ م  دهندهصیبرگشت و عقل تشخ  ییتوانا  ز،یپره  یی که توانا  دیگوم  نیپس ا  میشو م

  دارد، مال تو کجاست؟  هرانسان

  ؟ چیپم  لهیعهد و توبه چرا چون فَت به
  هر نَکباست نیره عهدِ تو چو چراغ که

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  در گرو  ون،ی: مرهون، مد نیره
  : باد نامساعد، باد کژنَکبا

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    
  له یفت  نیمعموال، ا ندیگو م  لهیاست حاال فت لهیکه تلفظ درستش فَت دیدان و م  باد نامساعد. عنی نَکبا

.  شود روشن م  ،و روشن کن  حد خاص  یباال در    دیآ  روغن چراغ م  نیمحم و ا  ر یشده د  دهیچیپ

ب  ول باد  با سرعت  شود، خاموش م  دیایاگر  ور کند آن روغن را را شعله  علهش  دیآ  که باد م  چرا؟ 

  شده سخت. ده یچیپ کهنیا یبرا لهیفت دیایب گذارد نم

 ،یبشو  که قرار بود از جنس زندگ  که به آن عهد اَلستت  دیگو م  کند،استفاده م  لیدارد از آن تمث 

چرا در ذهنت   ،باش  مثل زندگ  ،وفادار باش  هیو به آن کشت اول  ی را کنار بذار  هیقرار بود کشت ثانو

   زندگ   ناًیمن وفادارم به آن عهد و خودم را اآلن ع   عنیبه مفهوم عهد و توبه، عهد و توبه    یادهیچیپ

  ی سوبه  میگردتوبه هست که برم  ییکنم. فضاگشا  ییفضاگشا  دیبا  منیبب  زندگ  ناًیقرار باشد ع  نم،یب م

و از آن   میدهکود م  م،یدهما آب م  هیاش به کشت ثانواگر همه  ول   م،یکن خدا و عهدمان را وفا م
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 کشد،  م م،یرو م  ه   م،یبرو   میتوان م با عهد و توبه و نمیگرفت   کشت  م،یروو کلنجار م   می کن م هیتغذ

است که هر باد   عهد تو مثل چراغ  دیگو م   و  جهان  یسوبه   میشو م  دهیکش  م،ی فضا باز کن  میخواه م

ما ی لحظه،  شُل است، عهد ما با ذهن است.  ل یخالصه عهد ما خ عنی. کند نامساعد خاموشش م

چون آن نور   ول  میبا همسرمان خوب باش  میکن هست، مثال ما عهد م  که از طرف زندگ  یبه هر عهد

  . م یکنما دعوا م  دیگو م  یز یچ  یهمسرمان    ونچ  م،ی گذار پا م  ر یلحظۀ بعد عهد را ز  ستیدر مرکز ما ن

هم گفتند، ذهنمان بدش آمد، فضا    یز یچ  یاگر    میفضا باز کن  م،یفضا باز کنهر لحظه    اگر قرار بود 

. حاال چراغ شما خاموش  شد چراغمان خاموش نم  م، یآوردبازشده خرد م  یو از آن فضا  میکردباز م

ا  ایهرحال  به  شود م آ میسؤال کن  یطورن ینه،  پچالش  ای:  که  ف  دیآ  م  شیها  باز    یشتر یب  یضاشما 

    شود؟و چراغ شما خاموش م بنددفضا را م  وردآ  چالش م ای دیکن م

  ی شتر یب  یی فضاگشا  ای  دی کن  ییکارافزا  د،ی کن  یکه فضابند  کشدلحظه شما را م  نینامساعد در ا  باد

ور که از آن  دیباز کن  دیبا  االصولخُوب عل  د؟ی اوری ب  ی شتر یور چون چالش آمده، خرد باز آن  د،یبن

  کند،  چراغ حضور شما را خاموش م  یکه هر باد نامساعد  دیگو ها م. در چالشد یایکم ب  د،یایب  شتر یب

  .  کند چراغ تعهد شما را خاموش م

   عیبه الست با وقاتعهدمان نسبت   ایما، آ   مییگوهمان که هرهفته م  دیبه تعهد بنراجع  سؤال  ی  شما

هم فضا    خُرده  یهستم،    از جنس زندگ  میگو من اآلن م  عن ی  شند؟فوراً م  دهد که ذهن نشان م

 ؟ ذهنبه حاالت من هباردو گردمبرم  شود؟ جمع م یکه ناگوار باشد زود  فتدیب  اتّفاق یباز کردم،  

  یی فضاگشا ر یرا دارم که باز هم باز کنم، باز هم باز کنم، باز هم باز کنم؛ چون من د نیا یینه توانا ای

  .  گردمام و اگر رفتم ذهن، فوراً برمگرفته ادیرا 

 د یبا  کشددارد م  د،یشما را کش  ی ز ی. اگر چیبرگرد  دیذهن فورًا با  رفت  دیگو  م  دهد،فرمول م  دارد

و   توانبه خودت نم  چیپاگر م  ول  ی عهدت را نگه دار  ،فضا را باز کن  یوراز آن  ،ینشو  دهیکش

 یباد  چیه  آورد را م  غنو رو  شود هست که مثال باز م  یاله یهست فت  موقع  ی  ایبه ذهن،    یرو م

باد    شود م  شتر یشعله ب  م،یدهم  یشتر یما هم روغن ب  ،، باشددیایباد هرچقدر ب  کند،خاموشش نم

  خاموش کند.   تواند نم
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آن  یشتر یروغن ب  یی شما با فضاگشا  پس ا  د،یچالش را حل کن  دیکه بتوان  دیآورور ماز  با    کهن ینه 

م ز یچ ن ی تر کوچروغن قطع م دیچیپ و اصال،باز هم م شودبه ذهن. میافت  

هم    و هر چالش  کند آدم ضرر م  د،یآ که ذهن خوشش نم  چالش، چالش  عنیباد نامساعد،    عن ی  نَکبا

است که    ییدرواقع بادها  نَکبا  .کندم  دی] را تهد)ذهن(افسانۀ من  ٩[شل شماره    ها دگ یهمان  نیا

  عوض بشود.   شما طرز برخوردتان با نَکبا دیبا عن ی کند، م دیرا تهد ها دگی همان

  توست»   یهر عدو دارو  قتی «در حق :  دیگو. ممیبخوان  میرس که امروز البته نم  میهم داشت  یشعر   ی  ما

برا  یدارو  یبد  ز یهرچ  عنی فضاگشا  کهنیا  یماست.  اطرافش  زندگ  میکنم  ییدر  به  را  ما  آن    و 

  . دیشو م ی با زندگ شتر یب د،یبن شتر یب  یی. اگر چالش بزرگ باشد، فضاگشارساند م

  اب یهجر را در عقوبِی وسف،یبه  بو
  نصرتِ تو حبسِ عماست رهنیز پ  یب که

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ی روزیپ ،یاری: نصرت
   مجازًا گمراه ،یینای: نابعما

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    
   انسان ایهست،  ذهنمن  یجهان  نی. در اابیرا در ییجدا عنیهجر  عقوبیبو   وسفیبه  دیگو م

هست،    ییجهان جدا   نیدر ا  طور کلبه   عن یهجر است.    عقوبینماد    نیساخته، ا  ذهنهست که من 

 هانیتکه گوشت و ا  یو    یینایناب  نیرا به هم  ییجدا  نیاز خداوند و بعدًا ا  ،از زندگ  از چه؟  ییجدا

  است:  هیآ  نیکه، ا کنداشاره م هیرا بفرستد. به آن آ  راهنشیبو پ وسفیبه   دیگو . مکند م هیتشب

  بِقَميص هٰذَا فَالُْقوه علَ وجه ابِي ياتِ بصيرا واتُون بِاهلم اجمعين»  «اذْهبوا

  وريد.» مرا ببريد و بر روى پدرم اندازيد تا بينا گردد. و همه كسانِ خود را نزدِ من بيا یجامه «اين

  ) ٩٣ هی)، آ ١٢سوره يوسف ( م،ی (قرآن کر 
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او،    راهنیپ  یکه ب  دیگوخداوند است، م   ای  ستکه نماد زندگ  وسفی  جانیکه در ا  وسفی  نیبنابرا  پس

پ فضاگشا  راهنیپ  راهن؟یکدام  با  حضور؟ که  ا  ییحضور. کدام  در  رو  نیشما  به   عقوب ی  یلحظه 

دارد   ناست که در ذهنش است، اما  پس نماد انسان  عقوبی.  شودچشمانش باز م  عقوبی  د،یانداز م

  چشمش باز بشود. 

ها ما انسان  عنی  ،اب»ی هجر را در   عقوبِی  وسف،ی«بو به  :  دیگو . پس مدیا یب  وسفی  راهنیاگر آن پ 

  راهن ی اگر پ  ،را نفرست  ی روزیپ  راهنی. اگر تو پمیا هم افتاده  یو هجران و گرفتار  یبه دور  طور کلّبه

نفرست را  آ   کمت  آن  ناب  ه،یطبق  را ما دلمان   یکور  مۀشد. کل  میخواه  یو کور  یینا یما در حبسِ 

نکرده    ی. منظور ما خدابرد کار محال موالنا هم بههر به  ر،یاست د  یاکلمه  ول  می کار ببر به  خواهد نم

  ارند ند یز یچشم ف موقعیکه   ستین به کسان نیتوه

عدمش بسته است.   یهااست که چشم  ذهنمن  یو کور  مربوط به گمراه  یکلمۀ کور  ایعما    جانی. در ا

   ذهناصطالح منبه  دِیما در حبسِ عدم د  میبپوشما    میتوانلحظه مبهکه لحظه  راهنیبدون آن پ  دیگو م

  . میهست

متوجه هستخوب، پس هر   ما  از  به   می کدام   ی در دور  م،یدر هجران هست  م،یهست  عقوبیصورت  که 

  دن یند  نیماند و ا  میخواه  ذهنمن  یکور  عنینصرت نرسد، ما در حبس عما    راهنیو اگر پ  میهست

دارد دشمن    ذهنکه من  که کس  استگفته. امروز  میکن  دایراه را پ  میتواننم  ماعدم بد است.    لۀیوسبه

و   تیهم هست. حس امن  ر ید  یتاباشد، دشمن سهها  آن  از  ی  عنی  تی هدا  است. دشمن   تیهدا

  .  میخواهور مکم از آن م،یخواهعقل و قدرت هم هست. ما کم م

  شدن به او.زنده ی برا خورددرد ما نم جهان به نی ا کم ]انسان) یوجود قتی(حق  ١٠[شل شماره 

  : دهدم حیخودش توض 

  ییمانده بر جا  ستیر یپاره ضر ْ گوشت چو
  استیاح یلهیو عق  ر یست ضر ا یامرده چو

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  نای: نابر ی ضر 
  مانع و گره در کار ،یگرفتار  ،یگرفتار یه ی: مالهیعق 
  کردن: زندهایاح

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    
 هاست،  دگیبار جبر همان  ر یجا افتاده، مانده ز  یدر   ر،یضر   پاره است انسانِگوشت  ی: مثل  دیگو م

  و مثل مرده است.   کند نم ر ییندارد، تغ ییایپو چی. همیداد حیامروز توض

 ی هی: مالهیعق .  نای: نابر ی ضرکه نتوانند بروند مثل وزنه.    بندندم  وانات یح  یکه پا   ی ز یآن چ  عنی  لهیعق 

  .کردن: زندهایاح. و مانع و گره در کار یگرفتار ،یگرفتار

که در حبس   که کس  دیگو به خداوند. همان اول گفتم. م  ،به زندگ  میزنده شو  دیبا  مانهمۀ   ما  دی نیبب

 یبرا  ند؟یبدر مرکزش، چرا نم  ها دگیخاطر همانبه  ندیباست چون نم  ذهنمن  یکور  عنیعماست،  

از طردر    هانیچنقطه  کهنیا برحسب    هرکس  ند،یبم ها  آن  برحسب  ند،یبمها  آن  قی مرکزش است، 

  ند؛ یب م  انسان  یها دگیبرحسب همان  ند،یببرحسب پولش م  ند،یب م  هاشدگشرط   ند،یبباورها م

او که   یاست بر پا  یاکنده   ی  نیمثل مرده است و ا  صورت نی] در ا)ذهن(افسانه من  ٩[شل شماره  

پو  تواند نم وقت  ییایحرکت کند،  نم  تواند نم   ندارد  تبد  تواند حرکت کند،  نمب  لیهم   تواند  شود، 

 دی کار با  ن یا  ی خداوند بذارد. برا  ف ی تصر   ر یخودش را ز  دیکه انسان با  دیگوم  نییدگرگون بشود، پا

که چه    دیگو دارد م  دینیبب  جانی] پس تا اانسان)  یوجود  قتی(حق   ١٠[شل شماره    فضا را باز کند.

  .میباش  ذهنمن دید یاگر در حبس عما دیآ سر ما م ییبال

  در چشم  زنددارو او خاک م یِجا به
  گمان که مر سرمه است خاک و دواست بدان

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ی]، برا) ذهن(افسانه من ٩[شل شماره  ندیب م ها دگیچرا؟ برحسب همان ناست،یناب چشمش

 زنددارو او خاک م ی«به جا. زند خاک م زند،جهان به آن م  نیا یدارو نیباز بشود، از هم کهنیا

  شود؟ مباز  ایآ  زند، م  دگیمحصول همان ای زند م  دگیپس به چشم عدمش باز هم همان در چشم»
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 د یشا  زدند م  میچشم است، قد  ی سرمه است. سرمه دوا  عنیچشم    یدوا  نیکه ا  کندم  الیخ  دیگو م

  . کندچشم را پرنور م کردندفکر م کهنیا یبه چشم برا زنند اآلن مهم 

ا  ییغذا  ایکه    یز یآن چ   عنی  «خاک»  کند فکر م     چشم را نوران واقعاً    نیا   رد،یگ  جهان م  نیکه از 

چشم دلمان   کهنیا  یبرا  م؟یکنکار را م  نیما ا  ای. آ«دواست»  نیو ا  کند چشم دلش را باز م  کند، م

  م؟ یزنجهان را م نیا یباز بشود، باز هم داروها

  د، یایور باز آن  کهنیا  یبرا  د؛یآ م  وراز آن   میداناز آن جهان؟ دارو م  ای  میر یگ  جهان م   نیاز ا  عنی 

را    ذهنکه اگر من  میدیسخت است و فهم  کارنی. امیدارمرکزمان را عدم نگه  م،یکن  ییفضاگشا  دیبا

  ند یبچشم نم  نی. اگر امی دارالزم    اء»ی«ضاست. ما    اء»ی«ضاست. دشمن    تی دشمن هدا  نیا  مینگه دار

 م،یبِن  تر یرا قو  ها دگی ، همانذهن)](افسانه من   ٩[شل    ندیب م  ها دگیهمان  قی از طر   کهنیخاطر ابه

  . شودباز نم دیگوم شود؟چشم باز م صورتنی بهتر، درا تر شیبا هرچه ب

  . و دیاشتباه را نکن نیکه شما ا دیگو موالنا م ،کنند؟اشتباه را م نیمردم ا 

  اراًید نیالتُعافِ من الافر  چو
  دعاستاَست و او مجاب ینوح نب یِدعا

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  تُعاف: معاف مدار ال
نر  مافی الن دی چی: هاراًی  از کافران را  

  . شود م رفتهیپذ شیدعا کهالدّعوه، کس: مستجابدعامجاب
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

بق به  که ب  اَشهیاصطالح  ا  تیدر  معن   مینیببرا    نیبعد است. حاال  قرآن است.   ۀیآ   نیا  .دهد م  چه 

. هانیدرآمدند و ا  اَش به کشت  ی اعده   یکه طوفان نوح شد و    دیدان؛ نوح ماستگفتهکه نوح    دیگو م

   ذهنکه اگر من  میدانو م  میلحظه است، ما هم انسان هست  نیدرا  ییتای  ینوح فضا   هرحال کشتبه

  ی شدن بادها  دتر یاضافه شدن باد، شد  نیهم  و  شد.  میدچار طوفان خواه  ییجا  ی  م،یرا ادامه بده

  بشو.  ییتای یفضا عنینوح  که سواِر کشت دیگوناموافق به ما م
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چون    ،ذهن)](افسانه من   ٩[شل  را نشان بدهم    نی برود ا  اَش ذهنبا من  طورنیاگر هم  پس هر انسان 

درست   کدامچیه  هانیزاست. منبع درد است. اطوفاناصطالح  منبع بادِ به  هانیچنقطه  نیهرکدام از ا

به    چشم عدم ما بسته بود، خرد زندگ  م،ی دیو د  می فکر کرد  ها دگ یهمان  قی درنخواهد آمد چون از طر

  . شودانسان برپا م  در زندگ  وحطوفانِ ن  مدت  یپس از    م؛یما بادام پوک کاشت  خت،ی فکر و عمل ما نر 

. احساس کنندم  و احساس پوچ  روندکه مرد و زَن هردو م  »سالانی«بحران م  ندیگواز آن را م  نوع 

  ن یا  کنم،م  دارم اآلن احساس پوچ  ز یچمن همه  دیگوآغاز طوفان نوح است که م  دیاتفاقاً شا  پوچ

و   ندیب م  ها دگی همان  قیاصطالح از طر که هنوز بهاست    نیخاطر ابه  هان یا   خورد،درد نم  به   زندگ

 که نوح دعا کرده است.   دی گوخاک است. اآلن م  ای  ها دگ یهمان  نیچشمش از هم  یسرمۀ چشمش، دوا

  بود.  نیا شیدعا

قَالارًا» «ويد رِينافْال نضِ مرا َلع تَذَر  ِبر ُنوح  

  كافران را مذار.» نوح گفت: اى پروردگار من، بر روى زمين هيچ يك از  «و

  ) ٢۶ هی)، آ ٧١سوره نوح (  م،ی (قرآن کر  

دِل بوده؟!  چه سنگواقعاً    نوح  که   دیرا که موالنا از آن استفاده کند، فکر کن  هیآ   نیا  دیشما نبا  البته

را نگه   ذهنمن  است که هرکس  نی. قانون عبارت از ادیگورا م  قانون  یبوده؟! نه،    یغمبر یچه پ

  . دچار طوفان خواهد اَش کشت ند،یدارد و برحسب آن بب

 ز یچشما که وضعتان خوب است، همه  دییگومردم. شما م  در زندگ  ر،ید  مینیبما طوفان را م  و

دعوا    میهامن دائماً با همسرم، بچه  برد، نه من گرفتارم، من ناراحتم، من شب خوابم نم  دیگوم  د،ی دار

ها  کار  نیچه ا  ی. براردندا  معن  ام زندگ  کنم، م  احساس پوچ   ست،یروابطَم با مردم خوب ن  کنم، م

چه اصال ازدواج کردم؟   یبرا   خورند؟ ها به چه درد مبچه  نیا  دم؟ی چه خر   یخانه را برا  نیا  م؟یرا کرد

  .چیه یچه؟ برا ی جواب ندارد. برا  ذهنمن کهنیا ی چه؟ برا ی چه؟ برا یبرا هان یهمۀ ا

رفت کشت اول    ادمانی. ما  میکه قرار بود به او زنده بشو  میرا گم کرد  ما آن منظورِ زندگ  کهنیا  یبرا 

و آب    میکود دادها  آن  هم خوب رشد کردند ما هم خوب به  هان یا  میچه بود. ما کشت دوم را کاشت
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نداشته است؛ در   یاجهیشدن از رشِد کشتِ اول نت ما و مانع  یبرا  یدوم جز گرفتار  کشت  . ولمیداد

  .میشو  ما دچار بحران م جهینت

معن  طوفان آ   اش نوح  است،  برم  ایبحران  در  هم  را  جهان  تمام  در    رد؟یگ بحران  هم  بله. شخص 

  بله. پس نوح گفته: رد؟ یگ بله. خانواده را هم در برم رد؟یگ برم

  . کند» دارد، دچار طوفان کن و غَرقش کن و م ذهن روى زمين است، من  پروردگار من، هرکس «اى

    از کافران را، ی چی: هاراًید نی الافر  من معاف مدار، عنیال تُعاف  که، دیگوم تیب پس

  : پس  .شود م  رفتهیپذ شیدعا که الدّعوه، کسمستجاب عنی :دعامجاب

  اراًید نیالتُعافِ من الافر  چو
  دعاستاَست و او مجاب ینوح نب یِدعا

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ذهنمن   هرکس  نیزم  یرو  عنیچه؟    عنیاو مستجاب شده،    یاست و دعا  »ی«نوح نب  یدعا  نیا  چون

  .تیب نیبه ا میرسما م جهیدارد گرفتار است. دچار طوفان خواهد شد و در نت

  ست طوفان ا قیاحمق غر  کشت  شه یهم
  صنعت و مبغوض گوهر و رسواستزشت که

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : مورد بغض و خشم واقع شده، دشمن داشته شده.مبغوض
————————————  

 کهنیا  ی مورد بغض و خشم و قهِر خداوند است؛ چرا؟ برا  عنی  مبغوض  است.  ذهنمن  جانیدر ا  احمق

  . او و زندگ نیاست ب ق یعا ی

است. حاال ما اصال دم   هودهیهست ب  یز ی، هرچ«نََفخْت»از    ر یبود و گفت که غ  «نََفخْت»صحبت    امروز

.  م یما مقاومت دارهر لحظه    است،  بزرگ  قیعا  یو ما    زدیا  نیب  کهنیا  یبرا  د،یایب  می گذار را نم  یزدیا
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  ، یاپرده ی  وقت ول  دیآ  م  کنندهزنده  می ور نس. از آند یدار قیتان عااندازۀ مقاومت به  دیشما نگاه کن

  .شودبرداشته م قیعا نیبا مقاومت صفر ا  خورد؛ به شما نم د،یایب مانع بزرگ

 یِ دعا  کهنیا  یطوفان است، برا  قی غر   دیگو احمق م  زندگ  کشت  شهیهم.  ذهنمن   عنیپس احمق   

  توانست  را، م  هان یا  دهد م  حیتوض  یو ادب  بایصورت زموالنا به   دیدان است. البته م نوح مستجاب شده

از قرآن    هیآ   ی  ،ینبنوح    یِ. که دعاشود قشنگ نم  دیتر بوساده  ول  د،یبو  ی تر ساده  یجوری

طوفان خواهد شد و   قی غر   ، ذهن  یهاها، من احمق  ۀ هم  کشت  نیمستجاب شده و بنابرا  نیکه ا  آورد م

 ش،یتکن  کهنیا  ی چرا؟ برا  دهد؛م  ح یتوض  بایصورت زقانون را به  ی  عنی  ،یطورنیکه ا  می نیبما م

  صنْعتش، کردارش زشت است.

برا  چرا با مندیآ  م   ذهنمناز    کهنی ا  یزشت است؟  خرد   کند، فکر م  ذهن. به عملش و فَنش که 

 که نیا  یخودش است، برا  ریگوهرش که در مرکزش است، مورِد بغض است. تقص  نی. ازدیر نم  زندگ

طوِر  . اصال بهشود موفق نم  کهنیا  یرسواست؟ برا  چرا  و رسواست.  ؛او و زندگ  نیاست ب  ق یعا  ی

  م؟یدرست کرد میگفت که م یافاضله  ۀنیآن مدواقعًا  ما م؟یستیما رسوا ن جمع

رسوا   مینیبب دیباواقعًا  مانشخص بود. ما در زندگ ذهن ی ز یچ ی کهنیا ی برا  م؟یدرست نکرد  چرا

درس   م،ی. ما سِر کار رفتمیشو بخت مخوش   م،یکن  درست م   زندگ   میکرد چرا، ما ادعا م  م؟ی ستین

. مان  ذهنبا من   ،خوب با عقلمان  م؛یبچه بزرگ کرد  م،یدار شدبچه   م،ی دیزحمت کش  دانم نم  م،یخواند

پس    م،ی! اگر بلد بودم؟یستیجدا شدند، رفتند و قهر کردند؛ رسوا ن  ایبا ما دعوا دارند و    مانیهابچه

  شد؟  طورنیچرا ا

هست رسوا  خداوند  جلوِ  هم  خودمان،    میما  جلوِ  هم  بودپو  نکرد  میروفسور  عشق کار  با  ما  میما؛   .

که ما    عقل  نیکه موردِ بغض خداوند است. اچرا  دهد، نور نم  م،ی که ما دار  یگوهر   نیا  میدانست نم

ساخت، و    شودعقل م  نیبا ا  می. ما فکر کردخوردبه درد نم  دیآ  که از قضاوت و مقاومت م  می دار

توهمات    نیموفق شده. همه ما ا  کندفکر م  کندرا انباشته م  ها دگیهمان  هرکسهست    هم  توهم  ی

اسمش    میخورد که ما شست م  پول. اتفاقاً موقع  یادیکردن مقدار زجمع   عن ی  تی که موفق   م،یرا داشت

  .تیموفق  میرا گذاشت
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 خته،یر که نم  زدیراگر نم  میما موفق هست  زدیربه فکر و عمل ما م   لحظه خرد زندگ  نیاگر ا  عنی 

  دیگو م   نیهم   ی. برامیشد نم  کهدرحال  م؛یشو موفق م  میدار  میکرد فکر م  م، یدآوردست مما به   ول

شما    باً،ی . همه ما تقر می. نشدمینشد  ول  میشوموفق م  میدانستما م  میدانسترسواست. چون ما م

  . دیشُد دیشا

ما.  میکردم ما، که چه اشتباه دمیرا بعدها فهم زها یچ نیعمر تلف کردم و ا ی ادیمن خودم مقدار ز 

در    م،ی. زشت کردار بودمیمبغوض گوهر بود  کهدرحال  میدانم  میکردبود که فکر م  نیاشتباهمان ا

دچار هستند. به   ها لیو خ  دمید نم  دمیفهم من نم  شد غرق طوفان م  اَماحمق بودم و کشت   که حال

 ت،یموفق   شود  که نم  دگیتا همان  چند  برحسبِ  انباشتگ  ر آخ  دانند،م  تیرا موفق   انباشتگ  کهنیا

ا گفت  ا  هانیامروز  ا  هانیا  ،یرو م  یگذارم  تورا که    هانی را،  هستند.  خاک  را که   زهایچ  نیکه 

بادِ هوا است.   اشهیبق   استآمدهکه از وهاب    «نَفَخْت»  ر یگفت غ  ر،یخاک هستند. غ  هان یا  ،یدیچسب

  است.  اساسیب عنیاست،  هواباد  ذهنمن یهاامروز هم گفت دمدمه

  نیزم  ینفر هم رو  یکه گفته    ینوح نب  یموالنا دعا  یبایو گفتار ز  یطورِ ادبحاال به  میدیپس ما فهم

  چیه  نیآن مستجاب شده، مجاب دعا بوده است. بنابرا  دیگوبشود، م  ییتای  نگذار، مر سوارِ کشت

غرق    اشاحمق است و کشت  صورت نیاست درا  اشذهنمن  در کشت  هرکس  ست،ینفر هم معاف ن  ی

نبا  ما  بب   م یتصور کن  دیخواهد شد.  من کنند نم  فینه، ک  کنند، م   ف یچه ک  نیکه  اگر  دارند،    ذهن. 

  ف ی ظاهراً ک  کنند، نم  فی هستند، ک  زهایهستند، چ   هستند، با کس  ایبا قدرت هستند، ماِل دن  تیهوهم 

  دیگو را م نیکه، هم میدانست نم م،ی ر یگ م ادی میاز بزرگان دار ارا م هانی . ادیمطمئن باش کنند، م

  هر سو   زندچه بحِر کرم موج م اگر 
  راست نیثیمر خب ثاتیحم عدل خب به

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

مردان    یبرا  ثیکه زنان خب  دیگو . مدهم قرآن است، اآلن نشان م  یۀ، آ راست»  نیثیمر خب  ثاتی«خب

   دگ یذهن آلوده باشد، پر از همان  است. وقت   یارینماد ذهن است، مرد هم هش  د،یدان . زن، مثیخب

خداوند    عدلعدل است.    نیاست و ا  ثیآن خب  کند،ذهن نگاه م  نیآن مرد که به ا  ،یاریباشد، آن هش
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به هر    خواهدکه دائماً م  ییتایبحِر کرم، بحِر    دی گوکه ذهن آلوده مال آدم آلوده باشد. م  دیگو م

عشقش را   زد،یرا بر   اشیشاد   زد،یخردش را بر   زد،ی کرمش را بر  د،یفکر کن  دیخواهکه شما م  ییسو

است. ذهن آلوده،   نیث یثات مال خبیکه خب  دیگوعدل م   ؟دیگو بحِر کرم. ُخوب اما عدل چه م   زد،ی بر 

  است. اشهیهم آ  نیکژکار است. ا یِاریکژکار مال هش

لْخَبِيثَاتِ    «الْخَبِيثَاتالْخَبِيُثوَن لو ينلْخَبِيثل ◌ۖ  اتِبالطَّيو  ِبِينلطَّيونَ  لِبالطَّياتِ  وِبلطَّيكَ  ۚ◌   لولَٰئونَ  اءربا   ممم  

  هم مغْفرةٌ ورِزْق كِريم»لَ ۖ◌  يُقولُونَ

ناپاك براى مردانِ ناپاك و مرداِن ناپاك براى زنانِ ناپاك و زنانِ پاك براى مردانِ پاك و مرداِن   «زنانِ

  . آمرزش و رزق نيو براى آنهاست.» گويند منزهندشان مپاك براى زنانِ پاك. آنها از آنچه در باره

  ) ٢۶ هی)، آ ٢۴سوره نور ( م،ی (قرآن کر 

قسمِت اولش را استفاده کرده و مردانِ ناپاک براى زنانِ ناپاک    نیناپاک براى مرداِن ناپاک، هم  زنانِ

اند، زهگويند منشان ماز آنچه دربارهها  آن  و زنانِ پاک براى مردانِ پاک و مرداِن پاک براى زنانِ پاک.

   انسان  یبرا  ویهاست، پس آمرزش و رزق ناند آمرزش و رزق نيو براى آنپاکان، پاکان منزه  عنی

 ۀ که افسان   ذهن)](افسانه من  ٩[شل  شل    نیندارد و ذهنش ساده است. ا  دگیهمان  چیاست که ه

 دی بدهد ذهن را نبا  صیتشخ  دیایدرک ندارد که ب  قدرن یکه ا  یارینه، چون هش  دهد را نشان م    ذهنمن

آلوده باشد من در   ذهناگر    م،یخواهکه ما م  ستین  یز ی آن چ  شدهت یهوآلوده نگه داشت، ذهن هم

و گذشته است، در    ندهیذهن من در آ  نیو ا  زدیرذهن م  ۀ آلود   ی بنم انرژ  ی فکر کنم، هر فکر   جهت

  دلِ آلوده را دل بداند،  نیو هم دیگونرسد م نیشعورش به ا  کس یتوهم است، اگر 

  شِ یپ  دیگوم  ندارد ول  قهی . بحِر کرم مضاردینگ  یزیکه از بحِر کرم چ  کندعدل حم م   صورت نیدرا

زرت را با ذهنت خرج نکن   ،خروارها زر انباشت  اور،یام. گفت زر نرا اول خوانده  هان یا  اور،یمن دل ب

. من سلطاِن دل هستم من خواهممن آن دِل پر نور و بِر را م  اور،یت را بدل  ، کنمن خرج م  یکه برا

 د ینیب خالصه م  عن ی،  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  مرکز عدم    عنی. دل پاک  خواهمدلِ پاک م

که، چه    دیگودارد م  شیهاغزل درواقع تا وسط  یکه، ابتدا  دیگواصطالح غزل دارد مقصه، به  نیکه ا



ۀ  برنامه      Program # 900                                                                                             ۹۰۰مشار

  81صفحه: 

احمق غرق طوفان    کشت است،   زندگ  نیقوان  هانی ا   م،یانتظار داشته باش  دیو نبا   دیآ سرِ ما م  ییبالها

  .  می ر یرا ب یآن انرژ میتوان نم میهست  ثیچون ما خب ندارد ول ی اقهیاست، بحِر کرم مضا

  و اندر مش کال گردن   خورهم   قَفا
  و قَفاست  صفع یسزا یگلو که تو دار  چنان

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  خوردن گردن خوردن: پس قفا
  کچل  یکل، ا ی: اکال

  لی: سصفع
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

کچل، گردنت را ندزد. کچل    ی بخور ا  گردنکه پس دیگوساده است. م  هانی هم بخوانم، ا  تیدو ب  نیا

چون کچل    کندعمل م   کچل  هیشب  نیا  م، ی پر م  ر یبه فکر د  ی ما از فکر   است که وقت  بیترت  نیبه ا

فکر نکند،   تواند نم  کهن یا   یبرا  سرش را بخاران  دیرا هم با  ذهن. منیبخار  دیبا  ه  ر، ید  خارد م

 دهیبخور. هر فکِر همان  گردنپس، پس  دیگو . ممی پرم  ر یبه فکر د  یما از فکر   به چه سرعت  دینیب م

صدها مرکِز    م،یدار  دگ یدارد، درد خواهد داشت، حاال ما صدها همان  گردنپس  می نیبآن م  قی که از طر 

بهتر است   د،یگو . ممی افت ما به رو م   زند، م  گردنپسبه ما    شود که جمع م  هان یا  م،یدرد دار  جادِیا

 لیس  یِ سزا  شود،نم  ر یس  ،یکه تو دار  ی گشاد  یِگلو  نیا  کهنیا  ی برا  خورم؟که چرا م   یی و بو  یبخور

  است.   گردنو پس

  .لیس عنی صفع. کچل ی کل، ا ی: اکال. خوردن گردن خوردن: پس قفا

فکر به آن فکر    نیاز ا  دیگو  ، م ذهن)] (افسانه من  ٩[شل  دارد    دگی همان  همهنیشخص که ا  نیا  و

  ،یخور م  لیهم س  نیبنابرا. در،  یبخور  گردنپس  دیسرت، پس با  خارد سرعت، که م  نیبا ا  یپر  م

  لی. خشود هم م  طورن یو هم  نیزم   افت ها با رو مموقع   هم بعض  دیآ . هم دردت مافت هم در رو م 

 م،یو افتاد  میطورِ کامل، قفا خوردبه  میسقوط کرد  ییجا   یکه درد، درد، درد، درد،    می نیبها ما مموقع

خوردن فرار   لیقفا خوردن و س  نیکه اگر شما از ا  دیگو موضوع را که م  نیخودمان است و ا  ر یتقص

و مواد مخدر و هزار  الل وبمشر  دانم به قرص و نم می بر  ما پناه م  دی نیباوقات م  که گاه  ،کن م
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را دردش را بش، بفهم که چرا   لیس  دیگو . ممیرا نفهم  لیس  م،یرا ما نفهم  زهایچ  نیکه ا  ز یتا چ

  که  دیگو م  کند تمام م یبعد تیو ب دیآ دردت م

  خران گشاده چو فَرج فراخ ماده گلو
  او برخاست شِی… خر نرهد زو چو پ که

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  جانداران ماده : آلت تناسلفرج
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

 یی مثل آن خاتون که چه شد، چه بال  المنون،بیر  ی   ب،ی مه  ۀحادث  ی  عنی خر    ۀنر   نیخر هم  ِزیچ  نیا

دردسر را،   کند خران دارد جلب مماده   گشادِ تو، مثل آلتِ تناسل  یِگلو  نی که ا  دیگوسرش آمد، م

بزرگ که نماد   ۀحادث  یکه    قدرنیبزرگ را و اگر ا  ی بزرگ را، قفاها  یهامشالت بزرگ را، چالش

  . یدار نگه م  ،کنحوادث را جلب م نیآن را، ا کنتو اصال ولش نم دیآ خر است م ۀهمان نر 

  یجا نوشته، براهمان است که آن  هیشب  ییدردزا  لیپتانس  ا ی  ۀقو  همهنیکه با ا  ذهنمن  نیاصال خود ا 

گشاد نباشد  قدرنیگلو ا د ی با م،یبذر نی. پس از ای گرفتار همهنیدرد، با ا همهن یبا ا ؟کن چه ول نم 

درد    ۀتود  یخر است که ما    ۀخاتون است، همان نر   یۀو اگر شد همان قض  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  

  م ی کن  رها نم  م،یاگذاشته  زندگ  یِشاد  یِجابه ما، درد را به  دهدکه درد م  ی ز یچ  ی  ای  م،یارا گرفته

   ام؟فتهرا گر  نی. چرا من ادهدکه به من درد م ز یچ نیکه ا

به    ر، ید  نیبفهم که ا  قدرنیا  ؟کنحاال چرا ولش نم  ، یرا جلب کرد  ز یآن چ  ، یتو جلبش کرد  دیگو م

دارد   یطورن یهم دینیگشادت آمده، بب یِ خاطِر گلوبه بزرگ نیبه ا یگرفتار ،بزرگ نیبه ا ۀحادث ن،یا

 رود هم م   ر ید  تیچند ب  طورن یهمو    دهد به ما م  آورد به وجود م  ذهنکه من  ییهابت یموالنا مص

رشته    ی  هیرا بذار کنار، حاال از عشق بو. عشق شب  هانیکه نه، ا  دیگوچه؟ بعداً م  دیگوکه بعداً م

  . دوزدهم متو را به  یهاو تکه  کند فکان روان مسوراخ سوزنِ کن  شود،است که از سوراخ سوزن رد م
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جان بو،   از موس ایاست و سوراخ سوزن تنگ است و حاال ب یاررشته ب ن یکه ا دیگو بعدش هم م 

گفت   آورد، بالها را سرت م  نیگفت ا  کهنیبه جانت زنده بشو. پس از ا  عنیجان    موس  کهنیا  ی برا

  . سرت آمده در گذشته   یی را بذار کنار، حاال به جان زنده بشو. فکر نکن چه بالها  حواش  نیا  دیگو م

  *** پایان بخش سوم *** 
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درست    ذهنکه انسان من  دهدم  حیدارد، ابتدا توض  تی ب  ٢٨غزل    نیا  ،غزِل نسبتاً طوالن  یدر    موالنا

من   کند م زندگ  ذهنو  تنها  و  توض  کند م  دشمن دل است  مرتب س  حیو  قفا   خورد، م  لیداد که 

  آورد، و درد م  افتداتفاق م  ش یبرا  وحشتناک  لیحوادثِ خها  موقع  و بعض  افتددر رو م  خورد،  م

  . خورددرد را م یِو غذا چسبدو به درد م دیآ درد از کجا م نیکه ا شود او متوجه نم  ول

در طوفان گرفتار    باشدداشته  ذهنمن  است که هرکس  نیا  داد که قانون زندگ  حیتوض  طورن یهم  و

   است، ول  یبد یِسخت است، دردها یمنبع بادها دگی هر همان طورن ی. و همبشود؛ در طوفانِ زندگ

  که  دیگو . و مشود انسان متوجه نم

  نی شنبه و سرگ  نیسِ گرگ  یتو ا بخور
  سزا به سزاست و دهن س، بل شمبه

  )۴٨٣شمس، غزل شماره  وانید ،یمولو(

  مبتال باشد. یگر  ا یجرب  یِماریکه به ب : کسنیگرگ
————————————  

 مبتال شده و منظور از آن باز هم زشت  کچل  نیهم  عنی  یگر   یِماریکه به ب  س  ای  کس  عنی  نیگرگ

  دارندم  او را به خارِش وا  شوند،م  دهیصورِت ذهن دکه به  رونیب یِزهایچ  ن یو خارَشش است. بنابرا

هست، معدۀ    یرابیهمان س  معنه، هر دو ب«شنبه و شمبه»  کند، م  دیق  جا نیغذا را در ا  نی و بدتر 

  کثافات. عنیهم  نیو سرگ دهد؛ م یبد  یچرنده که بو واناتِِ یح

  یچون بدکردار است، بد  نیبنابرا  رسد،باشد، به او م  ز یچانسان سزاوار هر   عنی  به سزاست»  «سزا 

. ما درواقع کنندم  یبه او بد  رانید  ند،یب م  یخودش بد  رسد،م  ی. به بدرسد م  یبه بد  کند، م

 دیآ نظر مبه  ذهنمن  در انسان    طورِ کلبه   عنی.  می ست یمتوجه ن  م،یدهپاسخ م  ر یدرا به هم  هایبد

  م، یکن  جبران م  م،یکن را عوض م  های بد  م،یکن م  یبد  ر یدبه هم   ن،یکه راهش را گم کرده. ما هم

  .  میهست  چون زندگهم یسزاواِر 

  :دی گوقرآن است، م ۀیآ  یمربوط به   نیا طورن یهم و
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اءزجا  «وثْلُهةٌ مِىيس ةِىيس ◌ۖ نَفا فَمع لَحصاو هرجَفا  َلع هال  ◌ۚ نَّها  بحي  «ينمالظَّال  

هر بدى بديى است همانندِ آن. پس كس كه عفو كند و آشت ورزد، مزدش با خداست، زيرا او  «جزاى

  ستماران را دوست ندارد.»

  ) ۴٠ هی)، آ ۴٢(  ی سوره شور م،ی (قرآن کر 

او   رایورزد، مزدش با خداست، ز  که عفو کند و آشت  آن. پس کس  است همانندِ  یایبد  یهر بد  یِجزا

  .کاران را دوست ندارد ستم 

گاه هاضمۀ  دائمًا از دست  خارد،کردار است و زشت است و مکه دائماً زشت  دهی همان  ذهنمن  نیا  اما

  اش حوادث که همه   د ینیب  و سزاوار آن است. حاال م  کند؛ م   هیاست تغذ   نیذهن و تن که شمبه و سرگ

  عشق را تجربه کند. رفتهنگ ادیانسان  نیهنوز ا افتد، اتفاق م ذهنکه به من  کند م دیرا ق

  که  دیگودوباره م و

  ی ابخور خِر مرده، سِ شار نه ایب
   داستیپوز و ز شم و طلعتِ تو خود پ ز

  )۴٨٣شمس، غزل شماره  وانید ،یمولو(

  : چهره، رخسار، اقبالطلعت
————————————  

انسان  ستین  تی؛ خالقاستشدهت یهواست، هم  دهیاصطالح پوسفرهنِگ به  یِمرده باز هم غذا  خِر  .

نماِد    «س»بخور.    «خِر مرده»   ایب  دیگوکند، به س م  هیتغذ  دگیو پوس   نشده که از کهنگ  ده ی آفر 

   کند، ول  هیآن تغذ  از  تواندانسان در ذهن م  ایکه ذهن    ی ز یچ«هر ،  «خِر مرده»است،    »ذهنمن«انسانِ  

  جامعه. می ریب حرکتِ،یمردۀ ب ستمی؛ سمرده است»

از پوز و شم و صورِت    ن یو ا  ستین  ی سِ شار  کهنیا  یبرا  ،»یابخور خِر مرده، سِ شار نه  ای«ب

در مرکز    ر ییتغ  نی تر کوچ  که معموال حت  دهد را هم م  معن  نیتو کامال آشار است و ا  ظاهِر  عنیتو،  

  . شود ما منعکس م رونِیو باز شدنِ فضا، در ب
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ب  کس  و در  م  رونیکه  م  ورزدحرص  نشان  ظاهرش  ا  دهدو     ذهن من  نیا  دود، م  ورآنورن یکه 

کند و   دایپ  دگی همان  خواهددر ظاهر، با عجله م  شود، م  دهید  رونیحالش که از ب  آن زبانِ  دواند، م

. سِ شار  ستین  ارسِ ش  نیمعلوم است که ا  دهد،را در ظاهر نشان م  ذهن من  یهات یتمام خاص

م  رمردیش  م،یداشت  مرد»ر یشد شارِ ش  «مهربانخّق است،    انسانِ شارچ  ای و    کندعشق شار 

خوب   ول  شودم  مردانر یشارِ ش  ، مهرباندرد»  ِریغ  دی«در جهان دارو نجو  دیگو . مبخشد عشق م

طرف مهر    از آن  یرو م  توهست    موقع  ی  عنی که عشق شار کند،    ستین  رمردیش  ذهنمن   نیا

 ده یمردۀ جهان که پوس  نی هست که از ا  موقع  ی   ،یآور م  د یفکِر جد  ،یآور م  تیخالق  ،یآور م

 د یگو . مکن م   هیاست، کهنه است، از آن تغذ  دهیپوس  شدۀشرط   یِباور  ستمیس  ی  طوِر کلاست و به

ندارد و ظاهرش    و تازگ  تیبه خالق  یازیکه ن  استمعلوم    کند،م  هیخِر مرده تغذ  نیکه از ا  کسهر 

  .دهد نشان م

  که زنددوباره مثال م و

ِک دیمحلّه و بازار، ص س  رد؟ی گ  
و صحراست شهیسرِ کوه و ب د،یص  مقام  
  )۴٨٣شمس، غزل شماره  وانید ،یمولو(

ِعنیمحله و بازار    س  رد، و اول ِذهننمادِ من   نیس   ذهناست. من   ست یحاضر ن  وجهچ یکه به ه 

  قانع است.  ذهنمن نیکند، به هم دایور پراه به آن ایکند  ییگشافضا

رد در محله و بازار م  یهاسولو بعض  گشتند  مبه و ا  یرابیس  نی ها همموقعرا   زهایچ  جورن یو ش

در صحرا شار کنند، مثال خرگوش    رفتندنم  ر ید  هانیا  خوردند، م  ختند،یرها جلوِشان مقصاب

  شهیسرِ کوه و ب  دیص  یجا  ست،ین  هادگیداخل پوس  ست،یداخل ذهن ن  دیص یِ جا  دیگو شار کنند. م

  یمثال فکرها  می ر ی است، اگر کوه را ب  بیغ  ینماِد فضا  نیهم  شهیو صحراست، پس صحرا و کوه و ب

ور شار برود از آن دیبا ،ییتایدشِت  می ریدشت را ب، جهاننیا یفکرها یِبرود ورا دیبا ،جهاننیا

 اش  معن میستیو اگر خالق ن میخالق بَشو دیشار کرد. پس ما با شود  شده را که نمکند، فکِر ساخته

  .مینکرد ییاست که فضاگشا نیا
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مبهتا ا  دینیب حال  از  فقط  موالنا  من  ٩[شل  شل    نیکه  مذهن)](افسانه  حرف   ،،افسانۀ   زند

ذهنمن ،  ل    نیو از ال  شواقع  میفضا را باز کند و تسل  دی، که با(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ش  

  حرف بزند.  خواهد بشود، هنوز حرف نزده و اآلن م

طوِر معمول با باورها و مراسم و همان  به   نی جهان، هم  نیبه ا  دیایب  که اگر کس  میدی ما اآلن فهم  پس

 د،یآدم درد خواهد کش نی را بند، ا اش زندگ نییپا ندازدیبشود و سرش را ب تیهوهم  یعاد یزهایچ

  .  شود خالق نم موقعچیآدم ه نیا

 ی دیجد  زیخَِر مرده هم چ  نی بند، و در ا  تواندبند، شارِ خرد نم  تواند شارِ عشق نم  کند،نم  شار

لحظه   نیاست ا  دیکه جد  یز یشده و مرده، آن چشده، و کهنهخلق   ز یچ  عنیمرده است، مرده    ست،ین

 ز یچ  ی  تِیخالق  خواهدمفکر بشود، چه    خواهدعشق بشود، چه م   خواهدز ما، چه ما  شود متولد م 

سِ    نیاست، در ا  سببیب  یاست و شاد  نشی که ذوق آفر   لیمستط  ضلع راست  عنیبشود و    ر ید

  محله وجود ندارد.

 که نیبه ا  دینکن  دیتأک  ادی ز  ول  دی دیرا گفتم فهم  زهایچ  نیرا رها کن، ا  هانیکه ا  دیگوبعد ماز حاال به 

 بیآس  قدرنیبالها سرم آمده، ا  نیشدم، ا  یطورنیا  شیسال پ  ستیشدم، ب  ی طورنیا  شیده سال پ

 نیا  عنی،  همه را»  نیکن ا  ا «رهخاطر گذشته به جبر نرو،  به  عنیکار را کردند،    نیپدرومادرم ا  دم،ید

  را رها کن،  ذهن  یزهایچ نیرا، ا حواش

  و دلبر گو  اریهمه را، نام   نیکن ا  رها
  باستیها که بدو دررسد، همه ززشت که

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ذهنمن  جهان، اول نیبه ا دیآ  هم که م آمده و هرکس ذهنکه از من یهمه گرفتار نیا نیپس بنابرا 

اآلن    شما آورده، سِر همه آورده، ول  سرِ   یی شما چه بالها  شخص  ذهنمن  نیکه ا  ستیمهم ن  سازد،  م

 «نام.  پردازد ، م(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  دوم    ر یرها کن و حاال به تصو  طور کلهمه را به
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بد حرف نزن، پس    یزهای چ  نیاز ا  رید  ن،یخدا را بب  ن،یفضا را باز کن دلبر را بب  عنی،  و دلبر گو»  اری

  .کند است که موالنا م ییراهنما ی نیا

 کند، ما را دچار طوفان م  شود،م  دهیهمان   کند،م  دیدرد تول  ذهنمن  نیکه ا  میشناسما فقط م  حاال

  .ستیآن مهم ن ر یسر شخص من آمده، د ییما چه بالها تا در طوفان زندگ

  ی ا هر زشت  دانم م  کهنیا  ی . برامیو دلبر را بو  ارینام    عنیمن فرصت دارم که به عشق بپردازم،    اآلن

باال  نیکه دارم، که ا چقدر درد،    ،دگی، هر همانذهن)](افسانه من  ٩[شل    دهدنشان م  ییشل 

  . ستندیمهم ن هانیکردم، چقدر اشتباه کردم، ا هیبد خوردم، چقدر از مرده تغذ یچقدر غذاها

   زشت  نیاگر فضا را باز کنم، ا  دانم . پس ممیگورا م   ارینام    کنم،است که اآلن فضا را باز م  نیا  مهم

خواهد شد. بایهمه ز رد،یمن، هرچه که هستم، در آن فضا قرار ب  

  هایبد  نیما ا  کهنیا  یاز گرفتار شدن در گذشته، برا  کندما را رها م  یبعد  یهاتیو ب  تیب  نیا  ُخوب

  اند.کرده رانیکه د میکنم ر یتفس م،یارا که خودمان به خودمان کرده

 ست ین  بشو زندگ  ر یما د  زندگ  کهنیا  یبرا  میتوان در جبر، اآلن نم  میااند و ما افتادهلطمه زده  رانید 

فرور و  زندگ  ی و چجور  ختهیو آشفته شده   نه. آن اصال انتقام  بسازم،  به فکر  ما  و  هم    ییجونبوده 

  . مییگوو دلبر را م اریفقط نام  م،ی ستین

درد   یادیمقدار ز  م،یدار  ذهن هنوز من  م،یاآلن هم ممن است زشت باش  م،ی اکه اشتباه کرده  میدان م

خواهد کرد. من فقط    بای را ز  هان یو ا  دیآ فکان مور بادِ کناز آن  میکنکه م  ییفضاگشا  ول  م،ی دار

باز هم ممن   صورتنی درا  ،را مرکزم راه بدهم، اتّقو نکنم  دگ یهمان  یکه اگر دوباره    دانم م  ر ید

  است دچار درد بشوم.

است و صبر است،    ز ی، که شر است، پره(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شل    نیا  طیشرا  پس

در اطرافش فضا باز   دهد،را که ذهن نشان م  اتفاقاست که هر    نیو فقط کارم ا  کنم، م  تیدارم رعا

  به دلبر؛ شوم متوسل م عنی ییکه فضاگشا دانم م بنم
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  : دهدم حیو خودش توض پس،

  و تعلّق او  یپناه و  استیمیک  که
  همه ذراِت اَسَفل و اَعالست مصرِف

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  دهند.  ر ییکننده، تغ: دگرگونمصرِف

  است.  دهیو انسانِ به حضور رس ذهنتر و باالتر، منظور انسانِ منو اَعال: پست اَسفَل

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

  اسفل هستند. ول   هانی دارند، ا  ذهنکه من   یعاد  یهااَعال، موالنا انسانِ اَعالست. خُوب آدم  انسانِ

پناه    دیگو همان خدا، م   ،همان زندگ   ست؟یک  ها،نی ا  ۀکننددگرگون  ها،نیا  ۀکنند اداره  ها،نیا  ۀگردانند

  . دیآ م ییبا فضاگشا پناه زندگ ،زندگ

و نام الست را  کنم م ییبه جهان تعلق ندارم، به او تعلق دارم چرا؟ فضاگشا  ر یمن د دییگو شما م و

جنس  میگو م تأ  تمیاآلن،  هستم.    کنم م  دییرا  جنس  آن  از  ا  اگر که  در  جنس  نیشما  را   تتانیلحظه 

  . دیاست به او تعلق دار تتانییکه خدا د،یاصطالح ظاهر کنبه

 د، یبه جهان تعلق دار  دییگوم  دی دار  دیداشته باش  جسم   یاریبه مرکزتان، هش  دی اوریرا ب  یز یچ   ی  اگر 

جهان تعلق دارم،    نیمن به ا  مییگو م  م؟ییگو چه م  میدار  جسم  یاریو هش  میهست   ذهنبا من   وقت 

  . استیمیو حس تعلق به او، ک جهان هستم پس پناه زندگ نیاز جنس ا

م  ایمیک تبد  کند، چار  را  م  لیمس  چ  کند،  به طال  ما در   یهاو عادت  ذهنمن   نیهم   ست؟یمس 

  ؟ کس  چه  فکان.قضا وکن  ست؟یکننده چدرست  ردهنده،ییکننده، تغدگرگون ایاست. مصرِف    ذهنمن

   همۀ ذرات.

، دهان»  دی«ناگهان آن ذره بشا.  ر یها هستند، انسان ذره است دذرات، منظور از ذرات انسان  همۀ

انسان ذره    فرمیانسان است، ب  نیذره هم  نی. اشودآفتاب متولد م  ی  کند ذره دهانش را باز م

  است.



ۀ  برنامه      Program # 900                                                                                             ۹۰۰مشار

  90صفحه: 

و دائماً  دهی است که از جهان بر  ذرۀ اعال کس کند، است که هنوز به جهان نگاه م ذرۀ اسفل کس پس

  عدم است.  شهیمرکزش هم عنیو از جنس اوست،  کندبه خدا نگاه م

به او و با عمال   میآور که مصرِفِ همه چه بد چه خوب اوست و ما پناه م  م،یگرفت  ادی  یز یچ  ی  ول

  . میشومتعلق به او م ییلحظه، با فضاگشا نیجنس او شدن در ا

به جهان    عنیکه شخص به جهان متعلق است،    دهد ، نشان مذهن)](افسانه من  ٩[شل  شل    نیا

  جهان است و گرفتار است. نیتعلق دارد و در پناه ا

  دهند،  به ما پناه مها  آن  م،یداشته باش  ها دگ یانهم   عنیجهان،    نیکه اگر تعلق به ا  میکن فکر م  ما

نمها  آن پناه  نم  دهند  به ما  ول  کنند رحم  انسان)]  ١٠[شل  شخص    نیا  به ما  ، (حقیقت وجودی 

  چه اعال، چه اسفل، خداوند است. کنندۀ هر انسانکننده، ادارهکه دگرگون داند م

  ذره   یکند دو جهان را دروِن  نهان
  ناست یاز تصرفِ او عقل گول و ناب که

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

که مرکز آن عدم است.   شل   د،ی نیب ، م(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شل    نیکه در ا  طورن یهم

بعد متوجه    میکن را حس م  ر یکه ما درواقع با بازشدن آن فضا، جهاِن د  می نیبم  شود، فضا باز م  وقت 

  . افتند ما نم  رونیب افتند،در ما م اتفاقات. افتندکه ذهن ما و اتفاقات در ما م میشو م

  یکه دو جهان را در    دیگو شده نفوذ دارد، تصرف دارد به اتفاقات و اآلن مگشوده  ی آن فضا  نیبنابرا

  عیوس  تینهایب  ی و دراثر فضا  شوددو جهان در انسان جا م  عنی  کند،انسان نهان م  یدر    عنیذره،  

  تواند عقلش را نم  نیفضا هست، بنابرا  نینفوذ ا  ر یما، چون ز   ذهنکه عقل من  می نیبم  شدهگشوده

که اگر فضا    دهدنشان م  نیا  ناست»ی«که از تصرِف او عقل گول و ناب  شود،کار ببرد، ساکت مبه

که    یز یچدر ابتدا، در ابتدا شما توجه به آن  میگفتهست که م   ادتانیکه،    میگشوده بشود و ما حس کن

  . د یکنشده توجه مگشوده یبله به فضا د،ی کن نم دهد ذهن نشان م



ۀ  برنامه      Program # 900                                                                                             ۹۰۰مشار

  91صفحه: 

که آن   ییزهایذهن و چ  میگذارکه ما اسم آن را م  ی ز یچ  آن  ر یگشوده شد، د  عیوس  اریفضا بس  وقت 

عقل    نینفوِذ هم  ر یها، و ذهن ما زبه آن  میشو م  توجه یب  شود، رونق م کم   اریاربسیبس  دهد، نشان م

  . دیآ نظر مبه عقل کوچ یواقعًا  و عقل آن ردیگ شده قرار م گشوده یفضا

آفتاب   کهن یادرست مثل    خواهد،. اصال نمشود م  نایو ناب  شودگول م  شود، م   جیگ   ذهنعقل من  پس

 م یشوندارد، و ما متوجه م  ی نور  چیآفتاب ه  یطلوع کرده، هنوز شمع ما روشن است، شمع ما جلو

روشن   تواند کوچولو، و جهان را نم  یجا  ی  ای  کرده، اتاق ما را روشن م  ن،ی شمع ما فقط هم   نیکه ا

  ییآفتاب دراثر فضاگشا  آن  و حاال وقت  کند، هست، که آن هست که روشن م  یر یآفتاب د  یکند،  

دار  چقدر کم است و نارسا است و خنده ذهنعقل من نیکه ا میشومتوجه م کند،از مرکز ما طلوع م

   .است و...

 میشومتوجه م  طورن یو هم  کنددهنش را باز م   ذرۀ ما وقت  نیدر ا  شوداوال هردو جهان جا م  پس

ما، هم    فرمیهم ب‐است و تصرف دارد در    وجود دارد که خود زندگ  یاشدهگشوده  یفضا  یکه  

  که: دیگو بله و اآلن م ‐در فرم ما

  ست یزیعقل جمله دهل رکیکه ز بدان
  به علم فالطون بود برونِ سراست  اگر 

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  و اساس  اصلیمجازاً ب ،رونی: بز یدهل

  ونانیبزرگ  لسوفی: افالطون، ففالطون

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

ا  رکیز از  ا  کهنیعقل، پس    عنی  یز یاست، دهل  یز ی دهل  نیفضا گشوده شد، کامال معلوم است که 

جا آن  ست،ین  یز یجا دهلکه خانۀ ماست، آن   ییتای   یشده، داخل فضاگشوده  یفضا  نیدرون ا   ،رونیب

 دیگواست. م  رونیاست، عقل ب  رونیشدۀ بساختهکه    یز یچ  ،رون یب  عنی  ی ز یدهل  است. ول  درون

  سراست.   رونیباشد، دانش داشته باشد، آن در باندازۀ افالطون هم سواد داشته نفر، به  یاگر 



ۀ  برنامه      Program # 900                                                                                             ۹۰۰مشار

  92صفحه: 

ما   عنی،  استشدهساخته    رونیب  نیجهان است و از ا  نیا  یزهای به چ  است، مربوط  رونیعلمش ب  چون

هست، اآلن    موقعیاست.    نساخته    را زندگ  نیا   م،ی ساخت  عقل مصنوع   ی  میها را جمع کردعقل

همۀ کائنات را    لک  که با عقل  طورن یهم  ز،یچطور جامع نفوذ دارد در همه به  و زندگ  دیآ  م  از زندگ

  . کندما را هم اداره م کند،اداره م

عاقالنۀ ما هست. پس   ایو    رکانهیز  یاز الوها  شدههست، و ساخته   رونیب  ز یچ  ی  یز یعقل دهل  ول

  اصل یاست، ب  اساس یاست، ب  ی ز یعقل دهل  نیا  م،یهرچقدر هم که عاقل باش  ر،ید  میدانما اآلن م

که از   یز یرچ. هستین  جهاناست، آن   جهاننیسرچشمه گرفته، ا  ذهنیهاو اساس است. چرا؟ از من

 ن یا  پوشاند،را م  ز یچطور جامع همهوط به موضوع است، بهاآلن کامل است، مرب  د،یآ آن جهان م

نپوشاند، آخرسر به ما ضرر    ایرا آن هم بپوشاند    یمنطقۀ بار  لیهست، و خ  عقل ما سطح  رکیز

  .  می اعتماد ندار رونینزند پس ما به عقل ب

است، به درد   زندگ   رونیچون ب   نیاگر افالطون هم باشد، ا  د،ینباش  دانش متک  یادیشما به ز  دیگو م

عقل   ذهنمن   نیا  م،ی ر یور بکه عقل را از آن  میپس ما مجبور  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  .  خورد نم

 (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    م،یخواهعقل را م  نیاست. ا  اساسیاست، ب  رونیدارد و ب  رکیز

عقل    کهنیا  یبرا  د،ینسنج  تان ذهنکه با عقل من  دهد م  حی. و اآلن توضدی ایب  مکه از مرکز عد  عقل

  بودنِ عقل را، واردبودِن عقل را.   ییکامل بودِن عقل را، کارآ  ردیاندازه ب تواند نم ذهنمن

  عشق بِه از صدهزار گردونْ عقل  جنونِ
  و پاست   سریسر کرد و عشق ب یِعقل دعو که

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  بچرخد، آسمان یمحور ایدورِ خود که  ز ی: هرچگردون

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

  ت یکه ب  م،یبه عقل نرو  ر ی که، ما د  کند که صحبت عشق کرد، دارد ما را متقاعد م  که از وقت   دینیب م

  کند و اآلن مطمئن م  کند،افالطون هم باشد، باز هم به شما کم نم  است، اندازۀ  یز یقبل گفت دهل



ۀ  برنامه      Program # 900                                                                                             ۹۰۰مشار

  93صفحه: 

طرف آن عشق   یسۀ دورو است،    یاست، چون عشق مثل    عشق که، پر از خرد زندگ  نیکه ا

  عاشقان، خردمندان هم بودند.   شهیطرف آن خرد است، هم یاست، 

بهتر از صدهزار آسمان    ای عشق بِه از    وانگید  عنی جنون عشق،    داند،را ابله م  هان یا  ذهنمن   ول

 ن یا  یعقل گردنده هست که حول محورها  آسمان است، هم به معن  عقل است. گردون هم به معن

  . دیکن  معن  دیتوان هم م  یطورآن  گردد، م جهان

   ذهنجنون عشق از صدهزار عقل من  ی  ، ذهنعقل من  عنی  عشق بِه از صدهزار گردونْ عقل»  «جنونِ

  ی ز یدهل کندسر م یِدعو سروپا است، وقت ی عشق ب کند،سر م یِ عقل، دعو کهنیا ی بهتر است. برا

عشق دانستن و دانش    داند، ندارد. عشق سروپا ندارد، سر ندارد، عشق نم  دهی است، فا  رونیاست، ب

  هم ندارد.  ییادعا چیعملش هم تحت نفوذ او هست، و ه  عنیپا هم ندارد،  آورد،ور مرا از آن

[شل    م؟یآور به عشق رو م  ی. چجورمی اوریما به عشق رو ب  کهنیا  یبرا  د،یگورا موالنا م  تیب  نیا  چرا

 ی خردیب  نیا  د،یگو م   ذهنلحظه، و اگر من   نیدر اطراف اتفاق ا  ییبا فضاگشا  ذهن)](افسانه من   ٩

ا با  وانگید  نیاست،  هم  دییبو  دیاست، شما  باشد، من  د  ی خردیب  نیکه،  م  وانگیو   خواهم را 

  . (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل انتخاب کنم 

  عشق بِه از صدهزار گردونْ عقل  جنونِ
  و پاست   سریسر کرد و عشق ب یِعقل دعو که

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 م یخواه کند، ما م نییتع فکرمان را زندگ ،عملمان را م،یخواه ما م م،یباش سروپایب م،یخواهم ما

و    تیهست، حس امن  جانیکه ا  ییچهارتا  نی. امیکل استفاده کن  از عقل  م،ی استفاده کن  تیاز نور هدا

 ت ی هدا  نی و ا می برو ذهنبه من ذهن)](افسانه من  ٩[شل  میخواه . ما نم میخواه را م قدرت زندگ

  است.   زهایاست، مال چ یز یکه دهل میرا بخواه و قدرت مصنوع تیامن و عقل و حس

اصال، درواقع   ستیعقل نها  آن   و انباشتن  زهایکردن چ  ادیکند. ز  ادیرا ز  هان یاست که ا   ن یعقلش هم ا  و

که سر دارد، ترس هم دارد.    که هرکس  دیگو است، جزو علت است. و بعد م  ذهنجزو مرض من  نیا
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  ن یا  و هرکس  ‐رد یکه عقل خدا را ب  گذاردعقلش را نم  عنی‐دارد، سر دارد    دگیکه همان  هرکس

جنگ،    عن ی، وغا  وغا است»  ر ی«شجنگنده است،    ِریکه ش  کس  ترس دارد. ولحتماً    کند،کار را م

آدم   ،ذهناز نظر من  کند عمل م  هاانهویجنون عشق دارد، مثل د  کند،که فضا را باز م  انسان آن 

  . ترسد است، نم ایپو کند،خودش را دگرگون م ست،یآن آدم خِر مرده ن کند، م شرفتیپ

 م،یندان اگر . داند نمواقعًا  است و  سروپایعشق ب م یی. و بونی هم م،ینترس م، یباشما سر نداشته عنی

  نه.  میاگر بدان دهد،به ما عقل م ییبا فضاگشا زندگ

  سر همش باشد  میهرآنکه سر بودش ب 
  وغاست  ِری نباشد هرآنکه ش میب فِیحر 

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : جنگ وغا

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

، سر همش باشد»  می«بترس سرش را هم دارد.    صورتنیسر دارد، در ا  ، هرکسسر بودش»  «هرآنکه

ما در   ی سرش ممن است برود. سر برا  کند،نم  شیترس رها  نی. اشهیسر دارد، هم  میاش بهمه   عنی

ا  دانم من م  نی. اصال ادانمدانستن، من م   عنیمهم است. سر    لیخ   ذهنمن  ن یما را فلج کرده، 

  ز یحضور آن چ  از گنج   کنم با مردم صحبت م  وقت   خُوب  کردم، غالباً  دایکه من در حضورتان پ  یاتجربه

من    یهاکه، به حرف  دی گوموالنا چه م  کنند. توجه نمکنند را برداشت م  کنندکه خودشان فکر م

 ن یا  ندیگو م  فهمند و م  کنندبا عقلشان تجسم م  یز یچ  ی  دهند،م  گوش  ی.  کنند هم توجه نم

سر داشتن چه هست واقعاً،    نیعالج ا  دانم . من نمکهنیا  یدارند برا  سر   کنند،است، آن هم رها نم

  . می سر هست ِو ما نگهبان گذاردسر نم

به    ر یکه د  دیآ . ُخوب اگر بدت مدیآ  بدَش م  ل یخ  داننم  یی اگر بو  دانمم  دیگوکه م  کس  آن

است،    ذهن  ِزیآن چ  . ولد یگو را م  نیهم  دانممن م  دیگو م  . ولداناگر م  ؟ کنموالنا چرا گوش م

  . ستیآن عشق ن
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بلد  ییهاراه  نندگانیب  شما البد  چجور   دیی بو  دییایب  دیرا  که   تواندم  یانسان  بقبوالند  خودش  به 

  دانم؟که، من چه را م ستین عشق که دانستن نی. اصال ارمیب  ادی خواهم م دانم، نم

است    نیاست، شعر ا  نیا   اش لغت معن   نیا  دمیآقا فهم  ندیوگ م  رند،یگ م  ادی دانستن را    راحتبه  مردم

 دانم،  نم  مییبو  می ر یب  اد یما    یسخت است. چجور  لیخ  رندیب  ادی  توانند ندانستن را نم  فالن، ول

  .  میجنگ باش ِریو ش  میسر نداشته باش میکه ب

و   ها دگ یهمان  نی مالحظه کند ا  کهن یبدون ا  عن یجنگ است؛    ِریسر ندارد، ش  میب  داند، که نم   هرکس

م ها  آن  برحسبِ  دنید همان  اندازدرا  ما  که  باشد  قرار  اگر  ا  دنید  عنیو    ها دگیدور.    نیبرحسب 

که   میهمان قانع باش  بهدر ذهنمان و    میبساز  یز یچ   یو    میکن  ر یتفس  و ه  میرا نگه دار  ها دگی همان

 خواهم  من م  دییباشد بو  ادتانیاست که شما    مهم  لیموضوع خ  نیکه. ا  می کننم  شرفتیآخر پ  ر ید

  . دیبدهم، بده  ادیرا  دانمبه خودم نم

در کالس م  معموالم  ادیدانستن را به ما    میروکالس،   جانیا  دیایتا حاال نبوده که ب  کسچ ی. هدهند

کالس عشق    نی. ُخوب هممی ر یب  ادیرا    دانم نم  دی ما با  بدهم، ول   ادیرا    دانم ام که نم کالس گذاشته

  است. دانمکالس، کالس نم  نیکالس است. ا نیهم ر،یاست د

  عشق یرشته اط،یالخ سم یدرونه رود
  تاستی مجرد و  سر،یسر ندارد و ب که

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

مس سوراخ سوزن اطیالخ :  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

مسعنی  اطیالخ  لیسوراخ سوزن. رشتۀ عشق، خ  کلمۀ رشتۀ عشق، البته رشته   نیهم جالب است ا

ما؟ ما   میسیرم  یرِشتَن. آخر چجور  عنیرشته هم هست    معن  ی  . ولد یدان هست م  نخ   معنبه

رشته    زیدرون آن چ  و زندگ  می کنو فضا را باز م  دهدنشان م  یز یاالن ذهن چ  م،یکنفضا را باز م
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روزن مثل سوراخ سوزن است.   نیا  عنی  شود؛لحظه، رد م  نیاز سوراخ سوزنِ روزن ا  دیآ م  شود م

  .میرد بشو دیخدا؟ از سوراخ سوزن با شیپ میبرو میرد بشو یما چجور

ر داشته . اگر س است  سر یسر ندارد، ب   کهنیا  ی چرا؟ برا  شودعشق از درونِ سوراخ سوزن رد م  ۀرشت

. تاستیجداست، تنهاست و    کهنیا  یسرش گره باشد، برا  ای  رود، نخ اگر دوتا باشد نم  دیادهیباشد، د

  .  شودشاخه باشد نم  تاسهدانه باشد از سوراخ سوزن رد بشود، دوتا   ی  دیدانه هست، سر با    یسر  

  و اگر شتر باق  شود  شتر از سوراخ سوزن رد نم  دیگوآمده که م  هیآ   نیاز ا  اطیالخسم  نیاما ا  پس

 م یتوانما م  . ولیسوراخ سوزن رد بشو  نیشما را ذوب کند تا از ا  دی. درد بابش   دیدرد با  لیخ  بمان

  و پس  میاز سوراخ سوزن رد بشو سر یب م،ی سر ندار م،یدان و نم  میبدان دینبا کهنیبا توجه به ا

 حتَّ يلج اْلجمل الَّذِين كذَّبوا بِآياتنَا واستَكبروا عنْها  تُفَتَّح لَهم ابواب السماء و يدْخُلُوَن الْجنَّةَ  «انَّ

 اطيالْخ مس كَ ۚ◌ فذَٰلكِزي ونَج  «ينِرمجالْم  

اند، گشوده نخواهد  اند و از آنها سر برتافته ما را تكذيب كرده آسمان بر روى كسان كه آياتِ «درهاى

چنين كيفر  شد و به بهشت در نخواهند آمد تا آنگاه كه شتر از سوراخ سوزن بذرد. و مجرمان را اين

 دهيم.»م  

  ) ۴٠ هی)، آ ٧سوره اعراف ( م،ی (قرآن کر 

  

سر برتافتند، گشوده نخواهد شد. ها  آن  ازاند و  کرده  بیما را تکذ   اتیکه آ   کسان  یآسمان بر رو  یدرها

درون،    عنیآسمان   چه کسان  نیا  عن یآسماِن  است.  بسته  آن  روزن  برتافتند؟  سر   ییهارو  دو  که 

 نیاز ا  میتوانما نم  عنیدرنخواهند آمد.    ییتای  یِدارند و به بهشت فضا   ذهنکه من  ییهاهستند، آن 

از سوراخ   دیاست، با  ذهنگاه که شتر از سوراخ سوزن بذرد. شتر منآنتا    میبرو  میجهنم رد بشو

را نشان    یز یچ  یلحظه ذهن  به. لحظهدیبذران  ی سوزن رد بشود، االن موالنا به شما گفت چجور

صورت نخ  به  دهدز که ذهن نشان میشده در آن چ  یگذارهیسرما  و زندگ  دیکنشما باز م  دهد م

  زندگ  ریجا دآن  کهنیا  ی برا  شودَفکان رد م ْکن  دییحاال بو  ن،یاصطالح اسوزن بهعشق از سوراخ  
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 توانند هستند که از سوراخ سوزن رد نم . مجرمان کسانم یدهم فر یک  نیچننیو مجرمان را ا دوزد م

  سوزن رد بشود. از سوراخ تواند نم داند،جور م رهزا داند، که م . آن کسر یبشوند د

از درون سوراخ سوزن رد    د،یرشتۀ عشق بشو  دی، شما بارشتۀ عشق»  اط،یالخسم  ی«رود درونه  پس

پس   کندم  تیموالنا را هدا  ۀسوزنِ نمادگون  نیا  زندگ  وجود ندارد ول  سوزنواقعًا    موقعو آن  دیبشو

  . میبذر میتا بتوان میبشو اتنه م،یبشو تای م،یسوزن رد بشو از سوراخ سر ی. بمیداشته باش دیسر نبا

که   طورنی. همشود ، شتر از سوراخ سوزن رد نمذهن)](افسانه من   ٩[شل  شتر است    نیهم  نیپس ا 

و رشتۀ    کندانسان فضا را باز م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شل    نیدر ا  کندموالنا اشاره م

سوزن   نیا  دیگو م  یبعد  تیو در ب  تاستیچون    شودرشتۀ عشق از سوراخ سوزن رد م  شود، عشق م

  . کند م یقالۇز

  کنَدَش سوزن و روان کنَدَش  یقالۇز 
  ها که جداستتا وصال ببخشد به پاره که

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ی رهبر  ،یی: راهنمایقالۇز

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

 فی تصر  نیاصطالح، اَفکان به ْسوزنِ کن نیرفت به سوراخ سوزن، ا سوزن وقت نیا کندم ی رهبر  پس

. پس کاِر کند کار م  زندگ  کند، کار نم  ذهنمن  ر یجا دو آن  دی گذارخدا، قضا، هرچه اسمش را م

  دروکه درواقع م  است   سوزن  نیسوراخ، ا  نیا  دیکنشما فضا را باز م  کهنیدرست مثل ا  عنی  زندگ

  اآلن.  م ی نیب ما هم با ذهنمان نم  کند، م تیجا هداما را آن زندگ تیجلو، پس هدا

صورت نخ از ذهن به  شودحرکت روان مواقعاً    ، روان کنَدَشکنَدَش سوزن و روان کنَدَش»  ی«قالوز

و کش  دهیسی ر به  دهیشدن  ما  همان شدن  از  عشق  رشتۀ  عشق،   نخ   زندگ   کهیطوربه  ها دگیصورت 

 شوند، م  یو با هم    دیآ  م  رونیمختلف ب  یهادگی همان  عنیمختلف    یهاشده در پاره  یگذارهیسرما
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  ل ی به او تبد  میدار  م،یشو م  تینهایب  می دار  کنندما را با هم جمع م   یهاپاره  . وقتبخشد وصال م

  . کنند  م یبا هم  بیترت نیها را هم به انانسا حتّ  ماند نم زندگ یا پاره چی. تا در همیشو م

جنس خودشان    یر یکه در د  دینیب م  دفعه یشان،  از جهان همه   شوندم  دهیها کشکه انسان   جیتدربه

است  یحالت معنو یحالت،  ن یا کهنیا ی. برانندیب هم م  رانی. حرکت خودشان را در دنندیب را م

 ی ها دگیاز همان  ا خداوند دارد خودش ر  عنی  شود؛م  تیسوزن هدا  لۀیوسعشق دارد به  و اگر رشتۀ

 ی زهایرا به چ  زندگ  میاکرده  میمختلف که ما تقس  ی هاهمان جذبه است. از پاره  نیا  ر،ید  کشَد ما م

  ؟سکچه به  بخشد که وصال م کشد، م رونیمختلف، دارد خودش را ب یمختلف مثل دردها

د شده، اصال ما نمانَ  فیما ضع  دی نیبم  واشیواشی. بعد  کند م  یما را با خودش    عنیخودش،    به

  . میرس م ییتایبا هم به  م،یرسها با هم به وحدت م. ما نمانَد، ما انسانر ید

. حاال  ر ید  دیدانرا م  هانی. اندیآ نظر نمبزرگ به  م،یدیکوچ چون به وصال رس  یهاتفاوت  ر ید

  سوزن و رشته را هم رها کن.  ثِیحد حت دیگو م

  است یسوزن و رشته بِهِل که بار ثِیحد
  ضاستیب دِی جان کن که با   موس ثِیحد

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  .آمدم دیاز آن پد ینور  آورد،م رونیخود ب بیکه چون دست از ج (ع)موس ی: معجزهضایب دِی

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

را هم رها  ها  آن  ها؟ دگیچه از همان  عنی  شودم  دهیکش  زندگ  ست؟یرشته چ  ست،یسوزن چ  یدینفهم

    جان کن.»   موس  ثِی«حدزنده بشو. جانت را حس کن،    . به زندگ خواهد است و دقّت م  یکن که بار

را   . زندگشوددر تو زنده م  انسان)]  (حقیقت وجودی  ١٠[شل  شده  گشوده  یکه با فضا  جان   نیهم

  کن.   یحس درپاش را قو نیرا حس کن. ا زندگ ،حس کن توانکه م

بعد   بِش،یبه جِ  برد دستش را م  هم با آن است، که موس  ضا یب  دِیدر خودت،    را حس کن  زندگ  اگر 

سوزن   یدیعشق است. حاال نفهم  جۀیدرواقع نت  نیخرد هم با آن است، اگر، ا   عنی.  دیدرخشم  آورد م
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را که    اتاگونگخد  ،شناسرا که م  سببیب  یِباشد. جانت را حس کن. شاد  ست،یو نخ چ  ستیچ

  جان.  موس ،شناسرا که م  موس ،شناس م

بِهِل»  ثِی«حد  بار  ر یفروگذار، د  عنی،  سوزن و رشته  و   میفکر کن  دیاست، با   ی صحبت نکن که 

  دارد. اجیبه ذهن احت دنشیجا، فهماست در آن ذهن قاط ذرهی

جانت   و خرد، که بتواند به فکر و عملت برود، وقت  تیندارد، و نورِ هدا  اجیاصال به ذهن هم احت  جان،

  م، یبشو  لیتبد  دی البتّه، با  م یحس کن  دیرا ما با  هانیبا آن است، نگران نباش. ُخوب ا  یرا حس کرد

  .دی فهم شودفقط با ذهن نم

 د، یتکرار کن  د،یبخوان  دی. شما باخواهدفقط قانونِ جبران م  ست،یغزل مشل است؟ مشل ن  نیا  ایآ 

ه  یبا    دیدوباره، شا  دیبخوان   دوست  ناگر با هم کار م   د،یبا هم صحبت ب ارانیاگر    د،یکن  دیدار 

  .دهدم بی آدم را فر  طانیش یجدا بشوها آن وجب از یکه امروز گفت 

بخواند، شعر را حفظ کند، و    ادیخودش آدم ز  ایصحبت کرد،    عشق   ارانِیها با  موقع  بعض  شود  م

انسان    که داستانِ زندگ  دینیبکه م  طورن ی. همشودغزل باز م  نیکه ا  ندیبم  خوانددوباره م  وقت 

است بذار کنار،    حواش  ر ید  هانیگفت ا  ها،نیشروع شد و چه بالها سرش آمد و ا  یاست که چجور

  . اوریبه عشق رو ب

 یهم بار  . گفت نه، آنشودقرآن رد م  ۀ یرشتۀ عشق از سوراخ سوزن با آ   گفتهم که آمده بود م  اآلن

  جان را حس کن. موس ایب ،است ممن است نفهم

  گو ها خوشدل آن بحِر  یو قصه ثیحد
  استیدوصد در یهیاو ما یقطره قطره که

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

زندگ  نیا  واقعاً به  شدن  به  طورن ی هم  ،زنده  دوستانِ  دانشاهاصطالح کمکه  سواد  که    ا ی  سواد 

به سواد    شوند، خردمند هم م  شود جان در دلشان زنده م  موس  ندارند نشان دادند، وقت   رستانیدب

  را بو. ییتایو قصۀ بحِر  ثیکه تو حد دیگو خرد. و اآلن هم مواقعًا  ستین
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در ذهنت، بذار او خودش   ییکن. نَه که به زبان بو  انیکن، آن را حس کن و ب  انیرا ب  نیچه؟ هم  عنی

 تواند ۀ آن مکه هر قطر   اندازدکار مزبانت هم او به   کند، م  انیکند. ذهنت ساکت است، او ب  انیب

  درست کند. ایدوصد در

هرکدام    کند،درست م  ای که از شما دارد در  دی نیب. م ر ید  استی از آن در  یاقطره  یخُوب موالنا هم   

  .دیشوم ای در  ی دی از شما دار

بن  ییشناسا   یشما    کند،م  ییشناسا  ی  عنی  »هیما«  پس خودتان  در  دیاز    ا ی در  د،یهست  ا ی که 

  .»استیدوصد در یه ی«ما. دیبن  دیمنتها عمال با. دیشو م

شل، قسمتِ اول   نی. ار ید  می ، گذشتذهن)](افسانه من  ٩[شل  شل    نی که اآلن ما از ا  دینیب م

مرتّب فضا را باز    عنی،  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شل دوم    یرو  م ی دار  ریغزل بود، اآلن د

کار را   نیتو اداره کن و عمال ا  مییگو . ممیآوردرم  زندگ  فِی تصر   ِری بازشده را ز  یفضا  نیا  م،یکن م

  . م یکنم انیخودمان را ب م،ی کنصحبت م خوشدل یِای از در ر ید می که ما دار م،یده انجام م

  ا،ی قطره از آن در  یاست و    رگذاریتأث  ای آن در  کند،م  انیدارد خودش را ب  ای اگر آن در  میدان ما م  و

درست بند و    جانیرا در ا  یمتعدد  یاهایدر  توانداصطالح زنده شده مبه  ای که به آن در  انسان  ی

  درست کند.  ای هزاران در تواند. دوباره آن قطره ما ی قطره باشد دوباره از آن در ی تواند م هر انسان

  از بحر خبر یو ب یکاسه بر سِر بحر  چو
  ز موج تو را هر نََفس چه گردشهاست نیبب

  ) ۴٨٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

به عشق رو   میگرفت  میتصم  م،ید یرا د  شیهایگرفتار  ،ذهنمن   یهااگر در طولِ غزل ما سخت  ُخوب

   حتّ   میتوان که م   میدیو د  میدی جان را د  نَه، موس  ای  م،یرشتۀ عشق را از سوراخ سوزن رد بن  م،ی اوریب

  .  ییگشابا فضا یوربه آن میباشتعلّق داشته  میتوان با ذهنمان، م میرا بفهم اتیبه جزئ کهن یبدونٍ ا

 میور داشته باشتعلّق به آن  کهن یا  دنِی. اصال فهماستیمیک   کند،م  لیور ما را تبدگفت تعلّق به آن  و

  . میکن ییگشافضا دیکه، فقط با ستیسخت ن
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بحر    یکه رو  کاسۀ خال  نیچون ا  ؟یغرق بشو  خواه مواقعاً    ،یدیرا شن  هانیخُوب ا  دیگو م  اآلن

است ه   تکان م وقتخورد .  ر بشود برود زثابت م  ر،یبرود غرق بشود، پ،تکان نم  شود ر ید  خورد  .  

   ذهن . اگر هنوز منمیندازیرا ب  ذهنمن   دیکار با  نیا   یبرا  م،یغرق بشو  ییتای  یفضا  نیدر ا  دیهم با  ما

و   میهست  ا ی در  ی ما رو  زند،به ما م  ا ی . درای از در  خبر یو ب  میهست  ا ی در  یبر رو  مثل کاسۀ خال  م،ی دار

  ن یهم هم  شیهاتکان  خورد، م  انتک  ه  ست،یثابت ن  ییتای  ی ای در  یکاسۀ ما رو  نیکه ا  میمتوجه

که    ییاوقات مثل طوفان است، که گفت مثل طوفان است. همان بالها  . گاهاست   زندگ  یهاتکان

  . دیآ سرمان م

.  ذهنبا من،  خال  میهست  یاو ما کاسه  دیآ م  ای ها از آن درتکان   نیکه ا  میکن درک م  میما اآلن دار  و

  یهاچالش  نیصورتِ همبه که    میکنکاسه را ما حس م  نیا  یهاتکان   ول  م ی را فدا کن  ذهنمن   دیبا

  . شود هر روز به ما وارد م ،زندگ

  ز موج تو را هر نََفس چه گردشهاست.»  نی«بب

  م یجا، عقلمان را بدهآن  میکه اگر فکرمان را درست بده  گرداندم  یجوری  گرداندموج ما را م 

 خودمان را به   ِتعلّق ایخودمان را.  می اوریدرب زندگ فِی تصر ِریما هم ز میتوانم میجا، فضا را باز کنآن

  . م ینشان بده ییگشاآن، با فضا

اول    نیهم نََفس ز  ، کاسۀ خالذهن)](افسانه من  ٩[شل  عکس    زندگ  یهافی تصر   رِ یاست که هر 

دارد    واشیواش ی  کندکه فضا را باز م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  دوم    ر ی. تصوکندگردش م

  ها را حس نخواهد کرد. تکان نیپس از آن، ا ر یآب، و د  ر یز رودو م شودپر م

  


