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  2صفحه: 

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ر آمد  از مصر ش  ، ای خواجه بازرگان 
  ر ناگه ز سفر آمد چون ش  وان یوسفِ

   
  جاح آمد معجون نَ  ،روح آمد و راح آمد 

  دگر آمد  آن چیِز ،دگر خواه  ور چیِز
   

  وبی  ای یعقوبی وان چشمۀ آن میوۀ
  ر آمد ظَنَ هنگام  ،از منظره پیدا شد 
   

خضر از كزد   ایزد بر آبِ رم حیات  
  قمر آمد  گویان در برجهره غزلك زُ نَ

   
آمد شه  معراج، شب ر ست ز محتاج  

  زر آمد  او با دامن گردون به نثارِ
   

صد چشمه روان آمد   ،نهان آمد موس  
مچو عصا آمدجان ه، تن همچو ح ر آمد ج  

   
پرغوغا   خانۀزین   ،كارافزا زین مردم  

نخور خر آمد  ِرین آخُ اك  ،د حلواعیس  
   

  عالم    در شش جهتِ ،دمچون بسته نبود آن
در جبس زیر و زبر آمد  ،او گردون ستن  

   
  د هرگز  بهدهد بی تاج نَ  لثَو ماك  آن

  چون مور ز مادر او بربسته كمر آمد 
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  3صفحه: 

   
در عشق باز تاج و كمر فارغ   ،د بالغو  

  ظفر آمد  ش منشورِكز كرس و از عرش
   
  خو سخاوت سلطانِ ،باقیش ز سلطان جو

  خبر آمد   و كانِازو پرس خبرها را ك
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  4صفحه: 

احوال و  با غزل شماره  با سالم  را  امروز  برنامۀ گنج حضور   از دیوان شمس موالنا شروع    ۶١٣پرس

 کنم. م  

  خواجۀ بازرگان، از مصر شر آمد   یا
  ، ناگه ز سفر آمد  چون شر   وسفِی وآن

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 ییای. فارغ از مان جغرافکنند م  عالم زندگ  نیاست که در ا  هر مرد و زن  «خواجۀ بازرگان»از    منظور

است که    نی. منظور موالنا ایمشخصات ظاهر   ۀیبق  دانمباورها، رنگ، نم  کند،م  که در آن زندگ

  حس تجارت در ذات ما وجود دارد.  

که   یز یرا، آن چ  زندگ  سببیب  یکه اگر شاد  میشناسرا م  قتیحق   نیاست که ما ا  نیاز آن ا  منظور

  برکت زندگ د،یآ  ور ماز آن که وقت  آن معجون نامد، م یرستگار عنی «معجون نَجاح»غزل  نیدر ا

  . شناسدآن را م ،به زندگ کنداست و ما را زنده م

را بدهد و آن را     ذهن ِمن  یِهاو غم   جسم  یِاریهش  نیبلد است ا  نیبنابرا  شناسد، ما آن را م  ذاتِ

با ما هست خطابش.  م،ی. پس ما ذاتاً، چه مرد، چه زن، انسانِ بازرگان هستردیب  

مرغوب بوده؛ منظور از مصر در    اریشِر مصر بس  م یقد   دیدان. مدیکه اآلن از مصر شر رس  دیگو م

است، نماد خرد است، نماد عشق   نی ر یاست، شر نماد ش  یبیغ  یاست، فضا  یی تای  یفضا  جانیا

  است.  ییبایاست، نماد ز

از   ر ید  د،یرس  یبیغ  یز فضاخوبش ا  اریاآلن مرغوبش، نوع بس  خواهرا که تو م  زهایچ  نیا  دیگو م

  جهان نخواه.  

بله همان اصل شماست، اصل انسان است که   ستین  شر، شر معمول  نیکه ا  کندم  دیبعد تأک  و

به  کندما که اآلن سفر م . و اصل ما، من اصل شودماننِد شر از مرکز شما ظاهر م وسفِیصورِت به

از دانشش، از    ،بند مثل از پولش، از همسرش، از مقامش  زندگ  یوجوجستکه    جهاننیا  یزهایچ
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  5صفحه: 

ها سفر  گرفت که به آن  ادی  ر ید  رد،یب  خواهد شر م  رد،یب  خواهد م  تی هو  اش،مشخصات بدن

  نکند.  

  

  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

  

  ها)(دایره همانیدگ  ١شل 

  

  (دایره عدم)  ٢شل 

ما را    حاتیتوض  نیخدا و هم  تیو ابد  تینهایزنده شد به ب  عنیبرگشت به اصلش؛    جهاننیسفر ا  از

ا  اندازدها مشل  نیا  ادیبه   به  از ورود  قبل  ما  (دایره عدم   ٠[شل    میهست   یاریجهان هش  نیکه 

که ذهنمان    ییزهایبا چ  م،یشو جهان م  نیوارد ا  کهن یو مرکز ما عدم است. هم  می که فرم ندار  اولیه)]

برا  دهد م  ننشا همان  یبقا  یو  هستند،  مهم  همانیدگ   ١[شل    میشو م  دهی ما  ا  ها)](دایره    ن ی و 

 ی هاهمسر، دوست و نقش  دانم،پول، چه م  یها، مثل صورت فکر آن  یِبه شل فکر   عنی  دنی همان

  به مرکزمان.  می گذارها را مو آن  میکن م قی مختلف، حس وجود تزر



ۀ  برنامه       Program # 903                                                  ۹۰۳مشار
  

  6صفحه: 

 زا زندگ  تیچهارتا خاص  نیو ا  می نیبها مآن  نکیع   قی مرکزمان، از طر   می گذارها را مآن  کهنیپس از ا 

درواقع   تیچهارتا خاص  ن ی . امیکن ها طلب مو قدرت است از آن  تیو هدا  تیرا که عقل و حس امن

  از آن شر است.   قسمت

که ذهنمان نشان   ییزهایبا چ  میشد  دهیهمان  م،یجهان شد  نیوارد ا  آمده،ور م که قبال از آن  دیگو م

ماندن و   باق   عنیما مهم هستند، بقا    یبقا  یها براچون آن   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    دهد، م

  شر است.  هان یا م،یکن م افتیها درکه از آن خوش می کن و فکر م ادامۀ زندگ

 زها یچ  نیماننِد شر اگر به ا  وسفِیصورتِ  و تو خودت به  دیر رسواآلن نوع مرغوب شر از آن  دیگو م

  : میکه خواند ییهاتیآن ب دیآ  م ادمیشد.  ظاهر خواه یدیخورش یمثل  ،سفر نکن

  ذره نهان  ی در  یآفتاب
  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان

  ) ۴۵٨٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ن یگردد افالک و زم ذرهذره
  ن یچون جست از کم  دیآن خورش شِیپ

  ) ۴۵٨١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که قبال بود و    (دایره عدم)]  ٢[شل    می مرکزمان را عدم کن  میکه اگر دوباره بتوان  می ر یگ م  ادیما    پس

صورت   میمعادل آن عمل تسل  ای  ردیگ لحظه صورت م  نیدر اطراف اتفاق ا  ییکار با فضاگشا  نیا  میگفت

 دوشرط یلحظه هست قبل از قضاوت و رفتن به ذهن بدون ق   نیکامل اتفاق ا  رش یپذ  م،ی. تسلردیگ  م

صورت مرکز ما دوباره  درآن  م،ینخواه  از آن زندگ  دهدکه ذهنمان نشان م  یز ی و چ  می ر یکه اگر بپذ

  . شود عدم م 

 م یگرفتم  زها یچ  نیرا که ما از ا  عقل  ای  هاخوش  نیکه ا  میشومتوجه م  شود،مرکز ما عدم م  وقت 

  . ت یب نیهم معن عن ی، (دایره عدم)] ٢[شل  دیآ  م بی، اآلن از غها)](دایره همانیدگ ١[شل 
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  7صفحه: 

 شر  نیاز ا  و قسمت  دیآ ور منکه شر اآلن از آ   مینیبعدم بشود، م  ارانهیمرکز ما هش  کهنیا  محضبه

هم امن  نیگفتم  حس  و  هدا  تیعقل  شاد  تیو  و  قدرت  م  سببیب  یو  متوجه  و  که    میشو است 

و حس    زندگ  یوجوجست  یبرا  ر یو د  میشو ظاهر م  چون شر»  وسفِی«صورت  ما به  واشیواشی

. به پولمان  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    میرو نم  ها  دگیبه همان   زهایچ  نیو ا  تیو قدرت و هدا  تیامن

نم نم  م،ی کننگاه  نگاه  همسرمان  باور  م،ی کنبه  نم  مانیهابه  نگاه    م،یکن نگاه  دشمن  و  دوست  به 

  (دایره عدم)] ٢[شل . میشوظاهر م چون شر» وسفِی«صورت  بله خودمان به م،ی کن نم

نهان    یصورت آفتابما به  ،ذهنمن   ذرۀ  نیدر هم   عنی  ذره نهان»  یدر    ی«آفتابهمان که گفت:    نیا

 م ییآ م دیصورت خورشو ما به کندذره دهانش را باز م نیبعد ناگهان ا م،یو اگر فضا را باز کن  میشد

  ن»یذره گردد افالک و زم«ذرهکه:   دیگوکه کامال ظاهر بشود، م  میرا اجازه بده  دیخورش  نیباال و اگر ا

پس ما به   م،یهست  عیوس  م،یبزرگ هست  قدرنیما ا  عن ی  شود،ذره مدرمقابل ما ذرهتمام کائنات    عنی

  . می شو خدا زنده م تینهایب

اگر   ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  پنهانگاه ذهن نیاز ا عنی ن»یچون جست از کم دیآن خورش  شی«پ

بجهد، به  چون شر» وسفی« ای دیصورت خورشما به عن یبجهد،   (دایره عدم)] ٢[شل   دیخورش نیا

درم  نیا اولیه)]  ٠[شل    مییآ  حالت  عدم  د  (دایره  نم  دگی همان  چیه  ر یکه  ما  مرکز  ما   مانددر  و 

  .  رونیب مییآ است م سببیب ی که ذاتش شاد نی ر یش وسفِیصورت به

که به   می نیبنم  لزوم  ر ید  م،ی ر یگ  م  از زندگ  میخواهکه م  یز یرا و هرچ  تی را و حس هو  ی شاد  چون

ناگهان    چون شر»  وسفی«. پس  میبخواه  یز یها چو از آن   (دایره عدم)]  ٢[شل    میبرو  ها دگی همان  نیا

  . ها)](دایره همانیدگ  ١[شل نخواهد  زندگ ها دگیهمان نیکه از ا شودم  داریب ای ردیگ  م میتصم

   یانسان از    یعنوان  ما به  عنی.  کندها هم سفر نمبه آن  خواهد، نم  ها زندگچون از آن  نیبنابرا

در آن    زندگ  یوجوهم جست  م،یبده   لیتش  ذهنکه هم من   می پر نم  یادهیبه فکر همان  دهیفکر همان

  . مینکن دایو پ میبن ی موضوعات فکر 
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  ر یاول بود و اآلن چندتا تصو  تیب  معن   نیا  م،یطلب کن  را از زندگ  شر   دیکه با  میشوآگاه م  قدرنیا

  ی برا  دهم م  حیتوض  یادر هر برنامه  باًی است که من تقر   یامقدمه   نی که ا  میکنم  اول بررس  تیرا با ب

رده  خُ   ی   شود،غزل عوض م  یامهدر هر برنا  کهنیبا توجه به ا  . ولوندندیپکه تازه به ما م  کسان

  خواهد بود.   دیمف انددهیبرنامه را د نیکه بارها ا کسان یکه برا می هم ما دار حیتوض راتِییتغ

  

  (مثلث تغییر با مرکز همانیده) ٣شل 

  

  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

(مثلث   ٣[شل    زهایبا چ  میشو م  دهیهمان  م،یشو جهان م  نیکه وارد ا  که وقت  میشومتوجه م  پس

آنتغییر با مرکز همانیده)] م،  از هش  یاریمرکزمان و هش  می گذارها را  تغ   یاریما  به    کند م  ر ییعدم 

  .جسم یاریهش

 (مثلث تغییر با مرکز عدم)]   ۴[شل    میمتعهد به مرکز عدم باش  دیما با  ،جسم  یاریهش  ر ییتغ  یبرا  و

دراثر تکرار    ر ییتغ  نیتا ا  م،ینگه دار  م،یبشو  میتسل  م،ی م کنمرکزمان را عد  عنی.  میتعهد را نگه دار  نیو ا

ردیو مداومت صورت ب  .  

  د ی کنبرنامه نگاه م  نیاست که شما به ا  نیمهم است و آن ا  لیکه خ  میتوجه کن  موضوع   یبه    دیبا

 م،یاآوردهدست  ما به   ،دگیکه در اثر همان  جسم  یاریهش  نیاست که ا  نیو منظور ا  یمنظور  ی  یبرا
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 ن ی. امیهست  دهیها هماناست که با آن  جهان  نیا  یزهایچ  نکیع  ق ی نگاه کردن از طر   یاریدرواقع هش

  حضور.  یار یهش اینظر  یاریبه نام هش یر ید یاریهش یکند به  ر ییکامال تغ یاریهش

موالنا  ای دیبرنامه را نگاه کن نی. اگر شما ام یرا دنبال کن جهان نیا یهاکه ما هدف ستین نیا  یو برا 

 وقت  شود،درست م  یادیمقدار ز   یدرست بشود،    تانرونیب  یهات یوضع  کهنیا  یبرا  د،یرا بخوان

  . دیدارها درست شدند، شما دست از کار برمآن

ی  مثالم  دفعه بهتر شد، حت  تان بهتر شد، حالتانروابطتان با همسرتان بهتر شد، با بچه  دینیب   به

 دن ی خانه خر   ایپول بود    یممن بود مقدار   د،یدیدر زمان، به آن رس  دیداشت  رونیکه در ب  ییهاآن هدف

  شرفتیپ  لیخ  رونیدر ب زد،یرکه به فکر و عمل م   فکرتان آن عقل  راتییبود دراثر تغ  یز یهرچ  ایبود  

  . دیاکرده

 یجابه  دیدار  زمان  یها. اگر شما هدفهان یو ا  میا موفق شده  ر یحاال ما که د  ر یکه ُخوب د  دییگو م

  ول   م،ی هدف بذار  دینبا  میگو منظور، منظور هرلحظه قابل انجام است، هدف در زمان است. من نم 

ا  میما را که آمد  منظورِ اصل  نیا  دیبا ب  نیدر  به  و زنده   میبشو  داریب  زندگ  تیو ابد  تینهایجهان 

  کنم برنامه نگاه م  نی. نه که من به ادیداشته باش  دیآن را هرلحظه شما در نظر با  م،یو زنده بمان  میبشو

و جزو آن    گذاردرا به حساب خودش م  نیشما ا  ذهنکه بهتر شد من  ن یوضعم بهتر بشود. هم  ذرهی

  .  کندم یاصطالح من پنداربه

را در    نی. استیپندار کمال ن  ن یبدتر از ا  مرض  چیه  ،علت  چیه  دیگوم  موالنا  م،ی کمال که ما دار  پندار

  شدن به زندگ  دار یما به حساب خودش نگذارد و ب  ذهنمن   م،یکن م  شرفتی که هر پ  دینظر داشته باش

و    داریموفق و ب  اصطالحبه  ذهنمن  یرا هم به حساب خودش نگذارد و از آن سوءاستفاده نکند که  

  نیکه خُوب ا  دییبو  تانبه آن پارک ذهن  دیکند، شما هم دوباره برو  به شما معرف  دهیبه کمال رس

ارک را به هم پ  میخواهمن است، نه ما م  تیمعنو  نیپارک هم هم  نیاز ا  قسمت   یپارک من است،  

  . دیاشتباه را نکن نی. امیز ی بر 
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بن  نیا  اگر  را  م  د،یگردبرم  ییجا  ی  د،یاشتباه  من  د،یشو م  عالقه یب  د،یشوسست    ذهنچرا؟ 

مستلزم تکرار    ر ییتغ  نی. پس امیخواه نم  نیاز ا  شتر یب  ر،ید  یموفق شد  ر ید  اندازۀ کافبه  دیگو م

برنامه  نیبه ا هدفخاطر منظور نه من به کهنیمنظور است و توجه به ا یاست و مداومت است و اجرا

م ب  میها دگی تماماً همان  خواهم من م  خوانم، موالنا م  کنم،نگاه  و مرکزم عدم   رونیاز مرکزم برود 

مطلب را در نظر    نینخوابم. ا  ر یبمانم، د  داریبشوم و ب  داریاز خواب ذهن ب  ایبشود و عدم بماند،  

شما خواهش م دی ر یبکنم .  

ها آمدند  موضوع تکرار شده که آدم  نیکه در خدمت شما بودم، بارها ا  سال  چندو ستیطول حدود ب  در

ا برا  نیبه  فقط  نگاه کردند  وقت   رونیب  یهات یوضع  ر ییتغ  یبرنامه  و  بهتر شده،    ذرهی  خودشان، 

  خودش را ببافد و برگردد.  تواند م نیبرگشته، ا ذهنرفتند، دوباره منسست شدند و 

  ذهنهمان من   ،است، پارک ذهن  ذهن. پندار کمال همان من کنداست دارد کار م  ذهندرواقع من 

نه، شما به آن   م،یخوان شعر موالنا هم م  م،ی نیچ هم در آن م  یمعنو  یزهایچ  یاست، منتها اآلن  

  . دیبسنده نکن

  

  (مثلث همانش)  ۵شل 

  

  (مثلث واهمانش)  ۶شل 
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م  طورن یاما هم  (مثلث همانش)]  ۵[شل    ده یما همان  زهایچ  یفکر   یهابا فرم  وقت   دیکن که توجه 

 ن یا م،یشو م دهیها همانبا آن دهد که ذهن ما نشان م یز یهرچ ایهمه آفل هستند  هانیکه ا میشو م

و   ومتمقا  تیکه دو تا خاص  می نیب م  م،ینیب م  دگیهمان   نکیع  قی که از طر   ن یبه مرکزمان، هم  دیآ  م

  شد.  داریقضاوت در ما پد

  و درواقع از آن زندگ  دهد لحظه نشان م  نیکه ذهن ما در ا  ی ز یکار داشتن با آن چ  عنی  مقاومت

که در مرکزمان هست، عرض    یز یچ  نیا  کهن یا  صیبد و خوب کردن آن و تشخ   عنیخواستن و قضاوت  

 ن یا  د،یبخواه  و از آن زندگ  دهدلحظه نشان م  نیکه ذهن هم  یز یبه آن چ  دیکردم، اگر توجه کن

 شتر یب   بله به من زندگ  نیا   دیدارد که بو  یر ید  تیخاص  یذهنتان    نیاسمش مقاومت است و بنابرا

  . میکش م رونیب یزهای است که از چ  یارهیهمان ش . و منظور از زندگدهد کمتر م زندگ ای دهد م

  دگیهمان  تیخاص  نیا  نده،یگذشته و آ   ی به زمان مجاز  میافت م  میکن م  دایپ   جسم  یاریهش  نیبنابرا

  حتماً در شما مقاومت و قضاوت وجود دارد.  د،یهست دهیاست و اگر شما همان

 د یو اگر مقاومت بن  دیکن مقاومت م  دهدلحظه ذهنتان نشان م  نیکه ا  یزیکنم که به چ  یادآوری  و

 د ی. مواظب باشدیشو م  تیآن وضع  ایآن اتفاق    قربان   دهد لحظه ذهنتان نشان م  نیکه ا  یز یبه چ

  . دی مقاومت نکن

 که نیاه بودن به او آگ   دهدکه ذهن نشان م  یز یکردن در اطراف آن چ  ییفضاگشا  عنینکردن    مقاومت

  (مثلث همانش)] ۵[شل . خواهم نم  زندگ دهد که ذهنم نشان م یز یمن از چ

 ۵[شل    هانیچنقطه  نیتا حاال از ا  عنی  ،»آمد  «از مصر شر که    دیگو هم کامال وارد است. م  تیب  نیا

با مرکز    (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  شده  گشوده  یفضا  نیاآلن شما از ا  ،گرفتشر م  (مثلث همانش)]

اگر به اندازۀ کافدی ر یعدم ب .  متوجه م  ت،یب  نیموضوع و به هم  نیبه ا  میآگاه باش که وقت  میشو  

باز شده   ی را از فضا و زندگ میکنلحظه باز م نیفضا را در اطراف اتفاق ا عنی شود،عدم م ما مرکز 

صبر و شُر   تیکه دو تا خاص  می نیبم  صورت نیدرا  دهد،ن مما نشا  که ذهن  یز ی نه آن چ  م،یخواه م
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و   میصبر کن  واقعاً  دیکه ما با  میشو. و ما متوجه مشودم  داریعدم است، در ما پد  اتیکه از خصوص

  .  شودم یشُر اتومات شود چشم عدم ما دارد باز م کهنیاز ا

 میشو . بعد متوجه ممیُشر را اصال بلد نبود  دیحال شاتابهو    میشوباشندۀ شرگزار م  یما    عنی

است. و متوجه    زیاسمش پره  نیو ا  اوردیرا به مرکزش ب  دیجد  زیندارد چ  لیم  رید  یاریهش  نیکه ا

ا   مییآ م  شود مرکز ما عدم م  که وقت  میشو م از    شود ما عوض م   یاریلحظه جاودانه و هش  نیبه 

سفر    ر یکه ما د  میشومتوجه م   واشیواشی  م،یکار را ادامه بده  نی. اگر اشود نظر م  یاریجنس هش

(مثلث   ۶[شل  .  شود م  معن  تی. و مصراع دوم بم یبخواه  ها زندگاز آن  هان یچنقطه  نیبه ا  می کن نم

  واهمانش)] 

 ها  دگیسفر کند به همان  ستیکه شر خودش است و الزم ن  شود شده متوجه مگشوده  ی با فضا  وسفی

واقعاً باشند   ها دگی همان  نیکه ا  می ما مواظب هست  کهن یا  عنیتند  تند   ها دگی سفر کردن به همان  نیو ا

  و از دست ما نروند.

 م، یبخواه  هانیرا از ا  هم زندگ  م،یکن  هم زندگ  م،یهستند که ما هم زنده باش  نیسبب ا  هانیچون ا 

است که به   نیا  میشد  دهیهمان   هانیما با ا  کهنیغلط است و علت ا  هانیخواستن از ا  زندگ  که درحالت

دائماً در جان ما    ها دگینهما   نی. و ترس از دست دادن ادیرا داشته باش  هانی ما گفتند مهم است که ا

  است. 

. مانند  میز دست بدهرا ا  هانیاز ا  برخ  میترس م  ها، دگیهمان  نیبه ا  میروما تندتند م  کهنیا  علت

و آنور را نگاه    نوریدفعه اکنار آب، پنجاه  ندینش م  دیآ آب بخورد، م  دیایب  خواهد که م  میهست   مرغ

نم  و حت  رد، یبپرد و ب  یارا، نکند گربه  نییباال پا  کند، م   پردم  طورنیبخورد، هم  تواندآب هم 

  . میطور هست. ما هم همان رود م

در روز    م،یبرو  نیمثال از ب  م،ی ر یاز دست ما نروند و ما بم  ها دگیهمان   نیموقع ا  ی  کهنیما از ترس ا 

از دست   ی  نیهست، آن هست، نکند ا  نیکه هستند، ا  میکشسر م  هادگیهمان  نیهزاران بار به ا
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  ن یبه ا  قدر تندتند نروها هستند. آرام باش، این، اینروندها نم نه بابا، این  میشو م  داریمن برود. ما ب

  و تندتند فکر نکن.  زهایچ

  

  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧شل 

  

  (مثلث ستایش با مرکز عدم) ٨شل 

  

  ذهن) (افسانه من ٩شل 

  

  (حقیقت وجودی انسان) ١٠شل 
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ما واقعاً تنها به خودمان   ا یاست که آ   نیا  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل    یو شل بعد 

در این بیداری که ما واقعاً منظور از آمدن به این جهان را تجربه    کندبه ما کم نم  زندگ  م،یرها شد

   ؟کنیم

هرلحظه به   ،وجه زندگت  ، زندگ   تیاست که عنا   نی و آن ا  کند که نه، کم م   دیگو موالنا م  دینیب م

و    میکناصطالح تجربه مرا ما به  توجه زندگ  نیو اگر مرکز ما عدم باشد، ا  میکنما است که چار م

م   طورن یهم را  ما  م   عنیسمت خودش،  به   کشد دائماً  را  ما خودش   خودش،سمت  به  کشد خودش 

  . می کنم شیاو را ستا میاست دار عدم مرکز ما وقت مینیب و م  میهست

 یاست،  تیضلعش عنا یمثلث است،  یکه  (مثلث ستایش با مرکز عدم)] ٨[شل شل  نیو ا

طوِر کامل به ما کم  است، اگر مرکز عدم باشد به  شیضلعش ستا  یضلعش جذبۀ خداوند است و  

به ما    یر ید  ز یجز درد چ  زندگ  و جذبۀ  تیو عنا  کندباشد به ما کم نم  دهیاگر مرکز همان  کند، م

  . دهد نم

است و درواقع   ذهن، شل افسانۀ منذهن)](افسانه من  ٩[شل    دی کنشل را که مالحظه م  نیا  اما

  جسم  شانی اریو هش  شوند م  دهی همان  جهاننیا یِزهایجهان و با چ  نیبه ا  ندیآ  م مردم وقت  شتِریب

 امه را اد  شل زندگ  نیا  واشیواش ی  کنند، قضاوت و مقاومت م  ،یزمانِ مجازبه    روندو م  شود م

و    سببیب  یِشاد  ،ییتای  یِفضا  عنیکه هر لحظه از طرفِ مصر    کنند توجه نم  تیب  نی. به ادهند م

  ت ی وضع  نیا جهیدر نت م،ی طلوع کن  یو مثل آفتاب میبلند شو میتوان م وسفیصورِت  و ما به دیآ خرد م

م نگه  ادارندرا  اگر  و  از ده  تیوضع  نی .  پ  دوازده سالپس  ما شروع    واشیواشیبند،    دایادامه 

مانع   میکن م مسئله  یسازبه  دشمن  یسازو  دشمن   ن یبو  ا  یسازو  و  ذهن  و   یسازمسئله   نیدر 

از طر   ن یبمسئله را حل کردن  درباره  ستیز یتندتند فکر کردن، چ  قی و مسئله  امروز هم ما  اش که 

  . مینامم ییاَفزاکرد کار میصحبت خواه

  که در روابط خانوادگ   دینیبم  هوده،یو مسئله حل کردِن ب  هوده یب  یِسازمسئله  عنی  به نوع  ییاَفزاکار

   یدر واقع    دهند،به ما نم  میخواهم  ی ز یچ  ی   م،یکن م  آشت  م،یکندعوا م  م،یکنما مرتب قهر م

  رد یگ  سرچشمه م  همسئل  ن یهمه از ا  هانی. امیدار  هودهیانتظاراِت ب  دهند، به ما نم  میخواه م   دگی همان
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به ما کم    دیبا  رانید   ایدارند    رانیرا مثال د  ها دگیهمان   م،یخواه م  زندگ  ها دگیکه ما از همان

  . میرس نم به زندگ وگرنه می اوریدست بها را بهکنند، آن 

 م یکن  برآورده ها را  آن  دیکه با  میرو هستما روبه  ،شناختروان  ای  یمجاز  یِازهایتعداد ن  ی با    نیبنابرا

  ی برا  می خر  م  لیاتومب  ی هست ما    موقع   ی.  میکن   زندگ  میتوان برآورده نشوند ما نم  ازهایو اگر آن ن

بِبرد از    کهنیا نشان   رانیرا به د  نیا  می خر  هست م  موقع  ی  ر،ید  یِجا  یبه    ییجا  یما را 

ابراِز    ی برا  می اوریدست ببه  میخواه م  که  ییزهای. و ما اکثِر چلیاتومب  نیدارد ا  تیو حسِ هو  میبده

  . میهست رانیاست که ما برتر از د سهیمقا یاست، برا تیهو

 ن یپرداخت. ا میاست که امروز به آن خواه انیپایب ذهنمن نیا ییو کاراَفزا  یسازاست که مسئله نیا

را   ذهنافسانۀ من  نیاست، من هر هفته ا  ذهن، درواقع جهنم منذهن)] (افسانه من  ٩[شل  شل  

 د، ینیباَقالم را م  نیاز ا  یکه    دینیبه خودتان بب  دیاست که شما توجه کن  نیبر ا  دمیو اُم  دهم م  حیتوض

م را م  د،ینیب اگر مقاومت را  ا  د،ینیب آفل را م  یِزهایبا چ  دگ یهمان  ای  د،ینیب قضاوت    ن ی شما در 

هرچه هم سنَش    ست،یاصال جور ن  رونیب  تِیاست، با واقع  هپروت  شی. فکرهادیکن م   افسانه زندگ

چهل،    یِهاسندر    باًی تقر   ،ذهنمن  نیبشود با ا  ر ی و اگر پ  شود  دور م  تیاز واقع  شتریب  شودباالتر م

  .ستیجور ن رونیب  تِیو واقع قتی با حق  شیاز فکرها کدامچیکه ه یاافسانه  یبه  رودپنجاه، م

انسان هرچه   می ، که گفت(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  انسان هست    یوجود  قتِیحق   ن،یمقابل ا  در

موقع  ما از آن  یِما و خردورز  بازرگان  نیمرکزش، پس بنابرا  اوردیبشود و عدم را ب  میتسل  دیزودتر با

کار    نیرا هم عرض بنم که در ابتدا ا  نی. و امی مرکزمان را عدم کن  می ر یگ  م  میکه تصم  شودشروع م

انجام    ذهنمن   لۀیوسدارد به  یکه ارزش معنو  می کن را که در ابتدا م  یهر کار  کهنیا  یبرا  ست،ین  آسان

صبر و سؤال   دینیب م (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شل  نیکه در ا طورنیهم نیبنابرا شود،  م

  نکردن و عجله نکردن واقعاً الزم است.

من در    کهنیا  ی کوشش کردن، برا  یطورنیصبر، سؤال نکردن، هم  کنمعرض م  د،یشما بشنو  دوارمیام

نخواهم،    زندگ   دهد آلن ذهنم نشان مکه ا  یز یلحظه فضا باز کنم، کوشش کنم که از چ  نیاطرافِ اتفاقِ ا
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  هانینکنم ا  قضاوتها رد بشوم  آدم  یِاز پهلو   توانمدر مقابلش مقاومت نکنم، قضاوت نکنم، من م

  هستند.  یچجور

است،    عقلیب  نیبد است، ا  نیخوب است، ا  نی«ا:  می کنقضاوت م  میدار  میاگر مچ خودمان را گرفت

 ن یو ا  نییپا  می اوریب  میتوان که م   می نیب م  م،یدار  رانی، کار با دثروتمند است»  نیآن خردمند است، ا

شما    رسد، قضاوت به صفر برسد، مقاومت هم م   ثال. اگر ممیقضاوت نکن  م،ی بده  انیرا پا  تیخاص

  .  دگیمثلثِ همان عنی رود، م نیمثلث از ب  نیا دیرا صفر کن هانیاز ا یاست  کاف

قضاوت نکند، به من مربوط    ر ید  یِهاکند در اطرافِ مخصوصاً انسان  نی راحت است که آدم تمر   لیو خ

است که  نیمن ا  فۀیعوض کنم، وظ خواهم را نم کس  منکنند و    زندگ خواهند مردم هرجور م ستین

  .  دیآ م نییقضاوت پا جهیبه خودم باشد، خودم را عوض کنم، درنت حواسم

 واش یواشی  دینخواه  زندگ  دهد نشان م  کند،که ذهنتان ارائه م  ی ز یکه از آن چ  دی ر یب  ادیو اگر شما  

نخواستن از   یز یچ   عنیدر اثِر عدم مقاومت،    تان. سرعتِ فکر شود که سرعتِ فکرتان کم م  دینیب م

 دهد،  نظر خودش را به ما نشان م  یِاریکه هش  مینیبم  واشیواشیو    شود دم قضاوت کم مذهنتان و ع

م بهتر  امی نیبما  م  یطورن ی.  فکر  م  واشیواشی  ن،ییپا  دیآ م  یاریهش  میکن تندتند  فکر    م ی کن که 

  .دیآ نظر م یِاریهش  م،ینیبما بهتر م وباال  رود عدم م  یِاریهش

   دگ یهمان  میآمده و دار  زیو صبر و پره  میکن م  ییگشا که ما فضا  که از موقع  مینیبما م  نیپس بنابرا

  ن ی ا  م،یکن صورتِ ناظر به ذهنمان نگاه مبه   م،ینیبرا م  جسم  یارینظر، هش  یِاریبا هش  میشناسرا م

  ت. توأم با رضا هم هس رش یهر پذ م،ی ر یپذم رش یبا پذ م،ی کنلحظه را چون مقامت نم

شُر را   میتوان مرکزِ عدم است، ما نم  تِیخاص  نیهم  هانیشر ا  رضا و حت  دیاگر شما فضا را باز کن

  «اله  خورد،درد نمآن شُر به  ممن است شُر کند به زبان ول   م،یبده  ادی دارد    ذهنکه من   به کس

پولم  ر یهستم چون د «بله بله! راضرضا،  ایندارد،  دهیفا نی، اشُر، خدا را شُر چقدر خوب است»

  . ستیهم رضا ن نینه، ا ،ر» یهستم د وضعم خوب است، راض شود،م ادیز
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  17صفحه: 

پذ و  پره  رش یرضا  و  شُر  ا  ز یو  صبر  حت  تِیخاص   هانیو  است،  انسان  عدم   سببیب  یِشاد  مرکِز 

 سببیب  یِمنجر به شاد  رش یپذ   د،ی نیب م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شل    نیکه در ا  طورن یهم

  یباال، پس از  دیایبجوشد ب یمرتب از درونتان شاد عنیبشود،  نی اگر تمر  سببیب یِ و شاد شود م

 ها  دگیلحظه فکِرمان را از همان نیا عنی م،یشو خالق م می که ما دار می نیبفضا باز بشود م   نیا مدت

 ها نیشده است. شما همۀ اگشوده  یِفضا  نیا  م،یکن خَلق م  می ستیو ما ن  میکن فکر َخلق م  م،یآور نم

  .  دیکن نی در عمل تمر  دیتوانرا م

آمد    دیاز اعماقِ وجوِد من جوش  سببیب  یِشاد  نیا   عنی  دیاز مصر شر رس  دیگو که م  ت یب  نیا   عنی

  . شوم دارم بلند م نی ر یو ش ر شماننِد   وسفِیصورتِ و من به  امدین رونیاز ب یز یباال، از چ

  جهاننیا  یِ زهایبه چ  ر ی که من د  نمیبو م  شوددارد بلند م   وسف ی  شودتر م فضا گشوده  نیهرچه ا

از همسرم   ست ین  ادمیچقدر پول دارم،    ستین  ادمیوقت است اصال    لی. و چه شد پس؟ خزنمسر نم

از اقالم خودم را که مالش    ی  ستین  ادمی  ،خواسته باشم  ی ز یچ  خواسته باشم، اصال از کس  یز یچ

   گذشته را به کس  یهاتیام، موفق که در گذشته کرده  ییکارها   دانم، ام، نمخانه   لم،یهستم مثل اتومب

 د، یااز سفر برگشتهاست که شما    نیا  اش معن  نیا  رم،یگ نم  تیاز آن هو  ر یداده باشم، چرا؟ د   حیتوض

  د؟ یکن . توجه مزهایبه چ دیرو نم ر ید د،یتبه جهان، برگش دیرفت عنی

  اتِیبخوانم و بعد اب  تانیبهترِ غزل برا  دنِیفهم  یبرا  اتیاب  دیاجازه بده  ،مقدمات  حیتوض  نیاز ا  پس

  که: دیگو خواهم خواند، م تانیغزل را برا

  سخُن رازدانِ خوش یخدا یا
  کارِ بد، ز ما پنهان من  بِیع

  ) ١٣۵٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  را منما به ما  یکار ن بِیع
  از روش سرد و هبا  مینگرد تا

  ) ١٣۵۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

    منظور، سست شدن و وادادن است. نجای: گردِ پراکنده، در اهبا
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  18صفحه: 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
دارسست شدن،    عنی  هبا ا  مییگوم  میوادادن؛ پس  خوش  یکه  رازدانِ  بهخداوند  ما  عنوان  سخن، 

 ی کارها   بیع  نی. امیبن  چون مناجاتهم   میتوان نم  می. فضا را باز نکنمییگوم  میشده دارگشوده  یفضا

 ب یپنهان نکن. اما ع  نبه من نشان بده از م  آورمم   دهی که از مرکز همان  یبد  یکارها  عنیبدمان را،  

  را به من نشان نده و تا من سرد و سست نشوم.   اشرا به من نشان نده، سخت یکار ن

   سخت  د،ی نیبکار را نم سخت  عن ی  د،ی نیبرا نم   یکار ن  بیع  دیشما اگر فضا را باز کن  نیبنابرا  پس

نم نشان  را باز کن  . ول دهد کار را خداوند به شما  ناظر عبه   دیفضا     عن یکار بد    بیصورت حضور 

  . دهدرا به شما نشان م  دیسازرا که چونه شما مسئله م شیرا و ضررها دنی همان

 اش سخت  عنیکار خوب را نشان نده    بیکار بد را به من نشان بده، ع  بیع  م ییگوبه خدا م  میدار  پس

  را به من نشان نده تا من شُل نشوم.  

  : دیرا دقت کن تیچند ب نیشر شد، ا بتصح

  ما فردا پر از شر شود  شهِر
  تر شودست، ارزانارزانَ شر 

  ) ٢۵٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  انییحلوا  یا دیشر غلط در
    انییصفرا یِکور  ،طوط  چوهم

  ) ٢۵٢٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  است و بس  نی کار ا دی کوب  شر ین
  است و بس   نیا اری دیبرافشان جان

  ) ٢۵٣٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بده  پس به حرف موالنا گوش  ما  رو  دید  میخواه  میاگر  زم  یکه شر در   اد یز  ،یشاد  عنی  نیکرۀ 

  سبب،یب  یشاد  نیکه ا  دید  می خواه  میدست هم بده  به  اگر دست  عنی  فردا،  .شودتر مارزان  شود، م

  شد، ارزان شد.  ادیز ایاآلن در دن میکه صحبت کرد  یشر  نیا
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  19صفحه: 

مسافرت   میبرو  م،ی اوریپول درب  ندیگو اند ماند رفته درونشان را رها کرده  سببیب  یشاد  نیمردم ا  اآلن

. د یایب  رمانیتا شر گ  میمنظره نگاه کن  م،یبخور  یخوب   یغذا  م،یبمان  یهتل خوب  میمثال پول خرج کن

  . ستین شر اصل  آن هم خوب است ول ستیشر ن نینه، ا

 سببیب  یشاد  میما باز کرده و اگر کوشش کن  یرا برا  سببیب  یراه شاد  که زندگ   دیبو  خواهد م

  خواهد شد.  ادتر یجهان ز نیدر ا

  د، یهست  ییشما حلوا  د،یغوطه بخور  سببیب  یدر شاد  د،یکه در شر غوطه بخور  دیگو دوم م  تیب  در

 ی به شاد  لی. ممیهست  ییحلوا  می کناقرار م  ارانهیو ما هش  دیهست  یاز جنسِ شاد  د،یهست  طلبیشاد

  است. ذهن غم مال من  م،ی به غم ندار لیم م،یدار سببیب

که غم   یی هاآن  ان،ییصفرا  ی که شر را دوست دارد، به کور  طوط  ،مثل طوط  دیگو م  نیهم  ی برا

ها،  آن  ی. کورکندم  جادی درد ا  دگیهر همان  شوند،م  دهیکه همان  ییهاآن  کهنیا  یدوست دارند. برا

  .  نندیغلط بب دی بذار دیشما به آن گوش نده ندیگوها هرچه مآن  عنی

ما   عنیاست.  نیکار فقط ا کهن یا یبرا دیرا در جهان پخش کن سببیب یشاد عنی دیبوب شر ین ای و

  یشاد  نی. امیو خودمان هم تجربه کن  میخداوند را پخش کن  ای  زندگ  سببیب  ی جهان شاد  نیبه ا  میآمد

ا ا  نیاست،  ا  تیخالق  نیخرد است،   ی عشق است که ارزش دارد، نه غصه و غم و گرفتار  نی است، 

  .  ذهنمن

ذهن را بدهید  برافشانید، این جان منجانتان را  کار است.    نیفقط ا  است و بس»  نی«کار ا:  دیگو م

خداوند است به او زنده   ن یاست، ا  زندگ  نیا  دیگو م  اری  ست،ین  اریما    ذهنمن   ست،ین  اری  نیا  برود.

هستند که ما   ذهن یهامنما  یمشتر  م؟یشناس را هم م یمشتر  ایآ  میما تجارت را بلد که نیبشو. و ا

  م؟یها بفروشرا به آن مان ذهنمن

من   لیاتومب  نیا  دینگاه کن  د،یدر پارک من راه برو  د ییایب  مییو بو  می پارک درست کن  یمثل    دییایب

من    لیه   نیخودم هستم، ا  ن یبچۀ من است، ا  نی همسر من است، ا  نیا  ، این خانۀ من است،است
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  20صفحه: 

 ده یرسکمال به   ذهنمن  ی  نظر خودمانمن است، که به   یمن است، مشخصات ظاهر   یمو  نیاست، ا

  : دیگو م نیهم یبرا ستندیما ن یاست. نه، مردم مشتر 

  ست یکو سود، دارد خود  یمشتر
    ستو ش  بیرا در او ر شانیا یل 

  ) ١۴۶١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شوهیب  یِمشتر  یهوا از
  گروه   نیرا باد دادند ا یمشتر

  ) ١۴۶٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ٰى اشْتَر ماست اله یِمشتر
  برتر آ   نیه   یغم هر مشتر  از

  ) ١۴۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : خريد اشترٰى
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  خداست.  ای ستنفر است آن هم خود زندگ یما، فقط  یکه سود دارد برا یایمشتر 

  در آن ش دارد، چرا؟   ذهنمن  منتها

  عنی  ارزش یو شوه، ب  جاللیب  ی خاطر مشتر به  ذهن  یهامن  نیاست و هم  جسم  یاریجنس هش  از

  را که خداوند است بر باد دادند.   اصل یکنند، توجه بدهند به آدم، مشتر  دییمردم که تأ

 ست یپشت باشد، نه ن  نیاست که اگر در ا  ی اهیآ   ی   » یاشْتَر  ُ«اله  نیاست. ا  »یاشْتَر «الهما    یمشتر 

که    دیگو . ممی ر یگ بهشت را م  میده را م   ذهنمن  نیکه ما ا  میبارها خواند  »یاشْتَر «الههرحال.  به

 عنیاست؛    ده ی دادن بهشت خر   ی در ازا  هانیها تعلق دارد اخداوند مال و جان و هرچه که به انسان

  یمشتر   نیبنابرا  .ر یشده که بهشت است از او بگشوده  یرا بده برود، فضا  نیا  یشد  دهی هرچه که همان

  عنیباال،  ییایب وسفیصورت . خودت هم بهیر یبه او و شر ب دیرا بده ذهنمن  نیما خداست که ا

  عن یفاقد ارزش    انی . تو از غم مشتر مینخواه  زندگ  هانیچنقطه  نیکه از ا  م ی ر یگ م  اد ی  میما اآلن دار

  .  ستندیتو ن یمشتر  هانیا ایمردم، باالتر ب
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  21صفحه: 

تاجر   پس ب  می اگر  در  بازرگان»  ی«ااول گفت:    تیکه  تاجر هست  خواجه  ذاتاً  که  تاجر   د،یُخوب شما 

  .شناسدرا م  یتاجر مشتر  د؟یشناس را م یمشتر  دین یبب دی ُخوب امتحان کن شناس، زندگ

 ن یا  میفهمم  هانیو ا  اشافهیاز صحبتش و ق  دیآ م   کس   یتاجر بازار که نشسته در بازار    ی   ُخوب

 ر، یوقت ما را نگ  گدا هست  خُوبپول ندارم من گدا هستم.    دیگوم  ؟یپول دار  میپرسپول ندارد اول م

  م؟یشناسرا م  یما تاجر چه؟ مشتر   شناسدخود را م  ی. پس آن تاجر مشتر یبخر  خواه نم  یز یچ

  .است ما زندگ یمشتر   می است؟ اگر تاجر  زندگ ایما مردم هستند  یمشتر 

  : دیگو م نیهم یبرا

  تو است انِی جو که جو ییمشتر 
تو است  انِی آغاز و پا عالم  

  ) ١۴۶۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  را تو به دست  یمش هر مشتر  نیه
د است  یبازعشقبا دو معشوقه ب  
  ) ١۴۶۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .  میکرد شیتاجر بودنمان را آزما زانیم پس

 کن که او، زندگ  وجوای را جستگوید تو بیا مشتریم  م  کهنیا  ی ماست. برا  انیخداوند جو  ای خواهد  

ما هم   انی. آغاز ما خودش بوده پاداند ما را م  انیکه آغاز و پا  در ما به خودش زنده بشود و اوست

  خودش است. 

ما را اآلن بشد جذب    خواهد م  م،یشد  دهی همان  می آمد  م،یعدم بود  میجهان شد  نیوارد ا  ما وقت  عنی

نم  ما  م  نیهم  یبرا  می گذار کند  ا  ان یپا  میکش درد  ترس  از  ما  منتها  اوست.  هم  ا  کهنیما   نیاگر 

  م، یبرو نیاست از ب منبود م  میخواه  زندگیب مینخواه  ها زندگکنار و از آن می را بذار ها دگی همان

  در جان ما هست.   ها دگیاز ترسش ترس همان
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  22صفحه: 

پانزده  ی  عنیما هم اوست    انیکه پا  میداننم  ما اگر بداند اجوان ده،  را،    نیساله    خُوب موضوع 

  ده یهمان  ز یرا با هزارتا چ  شانیهاموضوع را بدانند بچه  ن یپدر مادرها ا  ای.  شود نم  دهیهمان  ازحدشیب

زنده به  ،زنده به زندگ را به او نشان بدهند ول  ذهنتا بتوانند من  کنندم ده ی. مختصر همانکنند نم

  . دارند مرکز عدم نگه م

ما م  اصالی  میتوان   لیاز مرکز عدم خ  مانیهاکه بچه   می کن  یکار    عنیدور نشوند    کور نشود مرکز کامال

 ی کار از کار گذشته برا  ر یحاال که د  دیگو م  نیهم  ی . برامیداشته باش  عشق   ی ما، اگر پدر و مادر

  م ی ثابت کن  میگرددنبال آدم م  ذهنعنوان من به  ما ،را تو به دست»  یمش هر مشتر   نی«هترها  بزرگ

من   حت  سهیدر مقا  د،ی توجه کن  د،یکن  دییتأ  د،ی ر یب  لیما را هم تحو  م،یما مهم هست  م،یآقا ما هم هست

ب از شما هستم،  ب  م،یجدل کن  م یبحث کن  م،یصحبت کن  ایبرتر  نظر  از  ثابت کنم  نظر   ،نسیز یمن  از 

را،   ذهن  یهایمشتر   نینَه! رها کن ا  م،ی ثابت کن  ایاز شما هستم، ب  تر از نظر دانش، من بر   ،لیه

  . را تو به دست» یمش هر مشتر  نی«ه

ا  یطورنیا  تو، که  عشق  نینباشد  خداوند  با  ا  نی ا  ،کنم  یبازلحظه  با  به  نیلحظه    لۀیوسآدم 

ذهنمن ات  .این لحظه فضا باز م م ُخوب مرکزم عدم شدکن ی، لحظۀ بعد ذهن  گویی خیل  یز ی چ 

  دیر ذهنت رفت، رفت ی نیم ساعت، ی به ذهنت،    رودحواست م  کند، جذب م  کند،ارائه م

م  ذهنمن  عنی  ،ساعت، دو ساعت در ذهن مشغول هست م  . من اصلکنددارد کار   ا ی  کندکار 

ذهنمنهم  ؟ ب  شهیاگر  است،  عدم  دار  شتر یمرکز  است،  عدم  اصل  ی اوقات  معشوق  خداوند،   ،با 

  .بن دیکار را با نی. اکن م یبازعشق

 خواهم،  را نم  کسچ یه  دیی آقا، خانم، من تأ  مییبو میبا خودمان خلوت کن  می نی بنش  میتواناصال ما م 

نم  کسچیه  پرساحوال نم  کسچیکم ه  خواهم، را هم  انسان  خواهم، را هم  هستم که   من خودم 

به    سبب یب  ی است، شادبلند شوم، خداوند من را خّق خلق کرده  خواهم از درونم م وسفیصورت  به

م ب  خواهد من  از   نم  یز یچ  رونیبدهد، من اصال ،آدم  خواهم از  براها! آدممخصوصاً  دادنِ آن   یها 

وقت   آورند،داشت، بال سر ما م  می نخواه  زندگ  می ر یاگر نگ  میکن که فکر م  م یخواه که ما م  ییزهایچ

  هم ندارد.  یادهی دهند فا م ای دهندها را به ما نمباالخره آن رند،یگ ما را م
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  23صفحه: 

 شنهاد یخواستم، عوضش را خواهم داد. من پ  از کس  یز یمن براساس قانون جبران چ  میحاال بفهم  از

  کار را بند.   نیفکر کند، اگر صالح بود ا هرکس کنم م

بله. حاضر   دهم،م یز یچ  یآن   یدر ازا کندبه من کم م سمن مطابق قانون جبران، اگر ک  «آقا

  ندارم من.   یبا مردم کار ر ی. تمام شد رفت. دخواهم نم مجان ایاضافه  ز یهستم کار کنم، چ

هم ندارم،   ختشناات روان داشته باشم، برنجم، برنجم، برنجم، برنجم. و انتظار هودهیحتماً انتظار ب

  امان ندارد. یچون کارهم دانم م من را خوشبخت کند، م که مثال همسر 

خوشبخت، من خودم  د،یآ از درون من م خوشبخت کهنیا یخوشبخت کند برا تواند من را نم کس 

برگردم. و من دارم آگاه   ها دگیخواستن از همان  یز یاز سفرِ چ دیخودم هستم. من با وسف،یهستم. 

  به ذهنم.  رومنم ر یمن د گردم،که دارم برم شوم م

 نی. و ار یبروم د زهایندارم به چ لیکه م نمیبکنم، م نیرا تلق  نیمرتّب به خودم ا اگر ه واشیواشی

فکر منفصل    ییجای  شود، کند م  شود، کند م  شود،کند م  شود، کند م  شود، فکر کردن کند م

  نیکه درخشان است، از ا  ،نیا.  «ماه دو پاره شد»  مییگوهمان است که م  نیا  شود،پاره م  شود،  م

  :تیب نیا طورن یباال. و هم  مییآ  وسط ما م

  شدم ساکن  اریترِک سفر کردم، با  من
  کان عمِر دراز آمد  من، یمرگ شدم ا وز

  ) ۶١۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  دهد  که ذهنتان نشان م  یز یبه آن چ  د،یبه اجسام نرو  گرفتن زندگ  یبرا  د،یشما ترک سفر کن  ُخوب

 تینهایب  شۀیدارد، شما هم ر  تینهایب  شۀی . او ردی با خداوند ساکن بشو  ایلحظه    نیدر ا  اریبا    د،ینرو

  . . ساکن از مرگ، هم مرگ در ذهن هم مرگ جسمدی دار

  عن ی. عمر دراز  دیمان شما م  رد،یم خداوند که نم  ار،یبا    دیشما ساکن هست  ردیجسم بم  نیُخوب ا

  ت یبِ یهمه برا هانیلحظه ساکن شدن، آمد. ا نیدر ا ت،یزنده شدن به ابد ، یلحظۀ ابد نیاز ا آگاه

   م؛یرا ما در غزل دار تیب نی. و اخوانماول است دارم م
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  24صفحه: 

  پرغوغا خانۀ  نیمردم کارافزا، ز  نیز
  آخُِر خر آمد  نینخورد حلوا، کا سیع

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

که    دیگو . ممی اش صحبت کنذره درباره  یهمان اول غزل تکرار کردم،    جان یمن ا  تشیاهم  خاطر به

 من هرکس  ذهنمردم  کار  ذهنمن  دارند.  نم  عنی  ییافزاافزاست. کاردارد  اجازه   ی فضا  میدهما 

عمل   م،یبن  درست  کر کند، ف  تیما را هدا  زد،یخردش را در فکر و عمل ما بر   ،شده، خود زندگگشوده

  .  میکن فکر م ذهنمن  لۀیوسبه جهیدرنت  م،یبن درست

خام   یرویما ن   عنی   م،یکن مانع و مسئله و دشمن م  جادیما ا  کهنیعالوه بر ا  ذهندر من   دیدانشما م

تبد   زندگ بمیکن به درد م  لیتبد  م،یکن به مسئله م  لیتبد   م،یکن بد م  ز یبه چ  لیرا   هاموقع   شتر ی. 

مثل خشم،   ست ذهنمن  جانات یها هموقع لیاست، خ ییجویاست، برتر  سهیعمل ما مقا یهازهیانگ

م نیما خشم م م،یشوبه دل م نهی ک م،یرنج  ی میر یگ م یکاراست.   ییافزاهمه کار هان یا م،ی کن  

  کند تن را هم خراب م  کند، تنها ذهن را خراب منَه  ییکارافزا  دیو توجه کن  شود عمر ما تَلف م  عنی

ممن    رونیکار ما را در ب  ن ی ا  کند،. مثال روابط ما را خراب مکندرا هم خراب م  رونیب  یهات یو وضع

را در    ی کار  یآدم    کهنی ا  ثلدرست م  ،یی. کارافزاکندآن را هم خراب م  می داشته باش  نسیز یاست ب

اسمش   نیرا پنجاه روز کش بدهد، آخرسر هم درست نشود. ا  نیتمام بند، ا  تواندم  قهیعرض پنج دق

  است. ییافزاکار

م  نیبنابرا منمردم کار  نیا  دیگوموالنا  چون  هستند،  پرغو  ذهنافزا  خانۀ  در  ذهن،    یغادارند. 

مرکز   دگی همان  ی.  زنند را م  حرف  دگیهمان  ی هرلحظه برحسب    کنند،م  ذهن زندگ  یپرسروصدا

آن م  د،یآ  م م  نند،یببرحسب  ن  عقل  زنند،حرف آن را  که ما   سیع  ، سیع  دیگو. مستیدر آن 

که ذهن    یز ی اگر با آن چ  دیکنفضا را باز م  وقت   شود، منطبق م  یاریشه  یکه رو  میهست  یاریهش

 ی اریهش  یرو  یاریاست که درواقع هش  سیشده عگشوده  یفضا  نیا  د،ینداشته باش  یکار  دهد نشان م

را تجربه و حس   ن یا  میتوان و م   میما وجود دار  ا،ی بدون اتکا به دن  ا،ینظر از دن  منطبق است و صرف

  . میکن
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  25صفحه: 

حلوا    ذهننظر منبه  دهد،که ذهن م  یز یآن چ  عنی.  خوردذهن پرغوغا حلوا نم  نیاز ا  سیع  دیگو م

 ا یآخُِر دن نیاز ا ذهنمن عنیآخُر خر است. آخُر خر  نیا طورن یزهِرمار است. و هم ستیحلوا ن د،یآ  م

  خر است.   ر آخُ  خورد، غذا م چرد،مانع م چرد،مسئله م  چرد،که درد م

 اجیها احتبه آن  ذهندارد، من  شناختروان  ازیکه جنبۀ ن  میخواهکه ما از مردم م  ییزهایآن چ  تمام

ذهندارد. من  نماد همان خر است که نم  جانیدر اعنی.  فهمد  ن عوض م  ازیواقعاً، هم نوع  وقت  شود   

عوض   مانی اریهش  تیف یک  شود، عوض م   ازمانینوع ن  م،یشو م  از جنس زندگ  م،یکنما فضا را باز م

 ا منته  د،ی بمان  ذهندر من   دی توان. شما نمشود عوض م  نشمانیب  شود، طرز فکرمان عوض م  شود، م

  .شودنم  یز یچون چ. هم دیرا انجام بده یاریهش یکارها

 اش ی.  شودو زنده بشود، نم  لیگل اص  هیشب  ی گل پالست  ی  میانتظار داشته باش  کهنیمثل ا  درست

 خوردقول معروف مناسب است، ملحظه، کامال سازگار است، به  نیدر ا  کندخلق م  ، را خداوند، زندگ

 جاناتش، یبراساس ه  کندم  تدرس  ذهنمن  ر ید   ی  د،یآ ور ماز آن  کهنی ا  یما، برا   ٔبه آن مسئله

  .  خورد هم که نم فهمدنم خورد،اصال نم ها،دگیهمان اش، قبل یفکرها

 ن یاز آخُر ا  م،یاز ذهن جدا بش  میخواه و م  ،یاریمنطبق به هش  یاریهش  م،یکه ما هست   سیع  نیبنابرا

 یی افزاکار  کهنیا  انیب  یبرا  طورن یو هم   نشییتَب  یبرا  م، یرا در غزل دار  تیب  نی . امیغذا بخور  دی جهان نبا

  : میخوان م شهیرا که هم تی. اصال آن بزند لطمه م لیخ

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تند م مرگ  ینَْفس زنده سو 
  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

  نی. بنابراکندم  رونیرا ب  ذهنمن  نیدائماً ا  م،یخداوند از خودش که زنده هست که ما هم او هست  عنی

ذهنمن  هرلحظه مخودکش  خواهد    کند و ما هم مخودکش  مییگو  جهینکن چون من تو هستم، درنت  

  است.   ییافزاکار قی ضرر از طر نیو ا میخور ضرر م م،یخور لطمه م عنی  م،یکنم با آن خودکش
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  ی  هرکس  د،ینکن  ادیمسئله را ز  د،ینکن  ادیرا ز  کار  د،ینکن  هودهیکه کارِ ب  د یواقعًا تأمل کن   دیشما با

و من نه    کنم، فکر م  روم چشم من م   مییعقب بو میبش  ،کن م  جادیمسئله ا  یگفت آقا دار  موقع

  کنم.   ادیمسئله را ز خواهم نم

. ندیگو چه م  مین یبب   میاوقات به حرف مردم هم گوش بده  و گاه  میبشو  ادهیاز اسب ذهن پ  دیبا  ما

  ،  کنم  اد یسروصدا ز  یانتقاد؛ که تو دار   عنوانبه ما به  زنندم  ی خوب  یهاها مردم حرفموقع  بعض

خردمندانه   زنند م  حرف   یبه حرف گوش بده، مشورت کن، چهار نفر به شما    ،کنم  جادیمسئله ا

  است گوش بده، دعوا نکن!

گذشته،   سالِ  یو    ستیساِل گذشته، ب  ستیب  نیدر ا  دمیکه من در مردم د  یاییاز لطمات کارافزا  ی

 م، یخواه مان مهمه   عنی  د، یخواهخراب شدن بدنشان است، خراب شدن بدنشان است! و اگر شما م

! کنم م  خواهد مدلم    یکه من هرکار  مییبو  دی. نبامی را متوقف کن  ییکارافزا  دیبدنمان خراب نشود، با

  . میتأمل کن  م،یفکر کن م،یفضا را باز کن م،ینه، نرم باش

  دم ید  ادیکه العالج باشد. ز  ردیب  یدرد  یاثرِ فشارِ مسائل بدنمان خراب بشود،  ممن است در  و

ز مردم  در  خدمید  ادیمن،  هم  من  خود  و  هست    کنمم  نی تمر   لی.  اگر  چالش  باشم،  فضاگشا  که 

  شاراتاست که بدن آدم دراثِر ف  فیدراطرافش فضا باز کنم، حل کنم، تا چالش بدن من را خُرد نکند. ح

  خراب بشود.   آورندم رونیها از بکه چالش

  دیگو که، م   آورم از قنات، را م  ایاز آن داستان آب خوردن اسبان از چشمه،    ت یچند ب  جانیا  در  اما

آن هم دارد آب    ‐اصطالحبچۀ اسب به    عنیکرۀ اسب  ‐و کرۀ اسب    خورند ها آمدند آب مکه، اسب

کره    نی. تا ازندسوت م  چراند،که مسئول اسبان است اسبان را م  کس  . و مهتَر اسبان، آنخورد م

م  خواهد م م  پرد م  زند آب بخورد سوت  او  به  مادرش  م  دیگو باال.  چرا  باال؟!   یپر  م   ترسکه 

هم   . مهتر زندسوت م نی آب بخورم ا خواهم آب بخورم تا م خواهم من م زند،آخَر سوت م دیگو م

  . دیکه با سوت من بخور زندسوت م
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  27صفحه: 

 انیکارافزا  نیکار خودت را بن! تا زمان بوده ا  نییپا  ندازیجان! سرت را ب  که، بچه  دیگوو مادر به او م

! با سوِت دی! با سوتِ ما رفتار کندیآقا با سوتِ ما غذا بخور  دیگو . مزنند سوت م  هودهیاند، که ببوده

  . دیگوش نده  ذهنتو به سوت خرابارانۀ من زنند،سوت م ذهن  یها! مندیما فکر کن

 ن یکه، که ا  دیگوکرۀ جوان م  نیاست، به ا  دهیسردوگرم چش  یمادر، که نماد انسان معنو  نیبنابرا  پس

که تازه شروع کرده، مرتب اعتراض   کس  ای  ساله،ستیساله، بآدم ده، دوازده  یکار است،  سالِ تازه

  دیآ  م   ی  دی کن  یمعنو  رکا  دیخواه . تا شما مدینداشته باش  ی ها، شما با سوت کاربه سوت  کند م

آن  کارنیا  دیگو م نکن،  ا  یبن! کار  یطوررا  بن. پس  را   ی طورنینداشته باش شما، کار خودت 

  مادر.   دیگو م

آدم  مهتَر  ب  یهاهم  و  ب  ذهن  یهاو من  اریفضول  مردم  م  هودهیهستند که در کار  و    کننددخالت 

  آب بخورند. پس: گذارند نم

  ن یمادر: تا جهان بوده ست از ا گفت
  ن ی بدند اندر زم  انیکارافزا

  ) ۴٢٩٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ارجمند  یکن ا  شی تو کارِ خو نیه
  کنَند خود بر م   شِیر شان ی کا زود،

  ) ۴٢٩٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کردن دهیفا  یب شِیبرکندن: تشو شی ر
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
تو با  د،یگو . مکنندخودشان را خراب م زندگ عنی کردن.  دهیفایو کار ب شیتشو عنیبرکندن  شی ر

تا جهان    دیگوم  ‐اسب  بچۀ  نیا  دیجهکه با سوت م‐   دیگونداشته باش. مادر به او م  یکار  هانیا

عنوان عنصِر کارافزا در  به  ذهن. پس منهان یاند ابوده  شهیهماند.  بوده  انیکارافزا   نیزم  یبوده در رو

مهم است.   لیمصرع خ  نی ا  ارجمند»  یکن ا  شیتو کارِ خو  نی«هوقت است که هست.    لیخ   نیزم  یرو

خودش کار کند،   یخودش را بند. فضا را باز کند رو  یکار معنو  نییپا  ندازدیسرش را ب  دیبا  هرکس

ها شست  زود آن  کهنیا  ی برا.  ارجمند»  ی کن ا  شیتو کارِ خو  نی«هباشد؛    هزنان نداشت با سوت  یکار
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  28صفحه: 

. کنندرا دارند خراب م  شان زندگ  زنندکه سوت م  ییها. آن روندمرگ م  یسوو دارند به  خورند م

  .کنندبه مسئله و مانع م لی را تبد ها زندگزنسوت

کار    هانیا  گذارند و نم  کنند  مردم دخالت م  در زندگ  دانند، که نم  ییهاانسان  عنی  ،یهازنسوت

به    یبرو  دیبا  زنندبه آن. هرموقع سوت م  برند م  ی جور یو    کنندم  ها را شرط بنند، و آن   یمعنو

  :دیگوقنات بخور. که خودش دارد م نیز انشو. آب را ا ذهن! نه ذهن نرو شرط 

  آبِ فراخ  رودتنگ و م وقت،
  شاخ، شاخ  یاز آن کز هجر گرد شیپ

  ) ۴٣٠٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ات یپر آبِ ح  ستیز یکار شُهره
  کش، تا بردمد از تو نبات  آب
  ) ۴٣٠١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  است.  باریمنظور چشمه و جو نجای. در ا نیزم ِریآب در ز یمجراقنات، آب رو،  :ز یکار
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    

   . وقتدیآ  م  که از زندگ  اتیآب ح  نیا  د،یآ شر م  گفتم  کهن یهم  ن،یقنات، منظور از ا  عنی  ز یکار

  . دیآ م خرد زندگ د،یآ م اتیآب ح د،یآ دم او م  کنفضا را باز م

آب فَراخ، دارد  ات،یآب ح نیوقت کم است به سوت گوش نده، به حرف مردم گوش نده. و ا  د،یگو م

  ! ستیخورنده نآب هست آب نیا دیگوموالنا م دینیب! مشودرد م

  را با سوت خودمان، چه در نقش پدر و مادر، چه استاد راهنما، مردم را شرط   هاآدم  میخواهم  ما

سوت نزند.   توانست ها مآب ذهن را بخورند! مهتَِر آن اسب  عنیآب بخورند،    ذهن  یهابا سوت  میکن

من را پرت    حواس  زند سوت م  نیبلدم آب خوردن را، ا  خورم،من دارم خودم آب م  گفتآن کره م

  با وجود سوت آب بخور. نترس، به سوت عادت کن، با سوت نخور ول د،یگو . مترسم من م ندک م

  ، ییکه از جدازود بخور. قبل از آن  گذرد، م   خرد زندگ  گذرد،وقت تنگ است و آب فراخ دارد م  پس

،  شاخ  ا،جنیحاال وسوسه ندارد ا‐، شاخ  . وسوسۀ شاخی، شاخ بشودر ذهن و وسوسۀ شاخ  یبرو  عنی



ۀ  برنامه       Program # 903                                                  ۹۰۳مشار
  

  29صفحه: 

 یی زهایچ  یسریمرتب    م،یگندم هست  ی هاما در ذهن مثل خوشه  عنی  ‐وسوسه داشت  رید  ی شاخ جا

. دراثرِ سوت زدن  می بپر   م یمجبور  ایما    می پر م  یریبه د  یجمع شدند و از فکِر    جایهم    هیشب

  ما.  میشد یطورنیا

  یآب  نیا  عنی.  ستیز یانگشفت  ست،یمشهورقنات    یقنات،    نیا  ،یآب جار  نیا  ن،یا  دیگو م  بعد

 رابیو چهاربعد ما را س  شود م  یاز ما جار  می فضا را باز کن م،یرا گرفت  شی. ما جلودیآ  ور مکه از آن

  آب کش. جانی، از ا«آب کش» ات» یپر آِب ح ستیز ی«شُهره کار. کند م

  عنیتا در ما نبات بِدمد.    م،یدهگوش نم  یاعده   یو به سوت فضوالنۀ    م یکنما فضا را باز م  پس

  شود، هم درون ما دارد باز م  شودما درست م  رونی. هم بمیخالق بشو  م،یآبادان بشو  م،یسبز بشو

  .  شودما درست م زندگ شود،منعکس م رونیدرون ما در ب

  م،یشوما شادتر م  شودست م ما در  رونیو ب  درون  کنم که، درست است که زندگ  یادآوریباز هم    ول

خداست به انجام برسد.  تیو ابد تینهایکه زنده شدن به ب  یاتا آن منظور اصل  می ادامه بده  دیما با

نبا   کم  ی  کهن یا  محضبه شد،  بهتر  روابطمان  و  شد  خوب  بده  د یحالمان     ذهن من  میاجازه 

  درست کند؛  دهیرسبه کمال  ذهنمن ی استفاده کند دوباره سوء

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و کامل درست کند، در جان انسان   دهیرسبه کمال  ذهنمن  یآدم    کهنیبدتر از پندار کمال، ا  مرض

   عال یهات ی از ب یکه در غزل هم است.  م،یز ی هم بر به  دیرا با پارک ذهن  نیمرتب ا ما وجود ندارد.

  نیبه شش جهت، ا میفرسترا نم ن یو ما ا دیآ ور ماز آن ی زدیدم ا وقت  دیگو است که، م نیغزل هم

ا  مبه  یاریصورت هشبه  یزدید را  پارک  مناظر،  پ  وذهن را،    کندم  روزبر یز  زد،یر هم  را   دا یراهش 

  . کند م

     بخش اول انيپا   
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تو   نی«ه:  دیگو م  میداشت  »ییافزا«کارو    «کار»باال ما    اتیکه در اب  میقبال صحبت کرد  «کار» مورد    در

 ح یموالنا توض  جانیباشد؟ و ا  دیکار خود ما، چه با  عنی  ش» ی«کار خو، واقعاً  ارجمند»  یکن ا  ش یکار خو

  :دیگو م دهد م

ست   یآن کارست ا  کارشتاقِ مم  
  آن کار، ار رسد مرگت، خوش است کاندر

  ) ۴۶٠٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جوان  یا مانینشانِ صدقِ ا شد
  خوش تو را مرگ اندر آن   دیآ آنکه

  ) ۴۶٠٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 م،یبا مرکز عدم ما مشتاقِ مست  دیانسان مشتاق مست، واقعاً توجه کن  ی کار است که، ا  ی آن کار  دیگو م

ا  دیبا در  را  به  نیاصلمان  بلحظه  است که    ست؟ی. کار چمیندازیکار  آن  نسبت  ایکار    ذهنبه منما 

   ذهن من   چ یموقع که ه  آن  ات  نمانده باشد. ول  ذهنمن   ر ید   م،یمرکز عدم کار کن   ۀلیوسبه   ای  م،ی ر یبم

  .مینماند، هنوز ما کار دار

  خوشت  ذهنو از مرگ من  کنکه، اگر کار م  دیگو . و مردیدر آن بم  ذهنکه من  کار آن است   پس

 ذهنشده هرچه من، من شده. اگر فضا گشودهاست که فضا گشوده  نینشان ا  نیا  ،آیدم  م ا ی  ردیم 

تر مکوچم  تر عیفضا وس  نیا  شود مان  شودو ما خوش   عنی  ست،ا  مانینشان صدق ا  نیپس ا  ،آیدم   

 مان یا  د،یهست  شما ناراحت  اتذهنخاطر کوچ شدن من. اگر بهیواقعاً، وگرنه ندار  ی دار  مانیتو ا

  یِ و رو  یبه او زنده بشو   عن ی  راستبه  مانیا  ،عنیدارم.    مانیمن صدق ا  دییگو فقط به زبان م  د،ی ندار

  . نیاو را بب

  جوان  یا مانینشانِ صدقِ ا شد
  خوش تو را مرگ اندر آن   دیآ آنکه

  ) ۴۶٠٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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ا  عنی آن صدق  مرگِ من  مان، یدر  از  آ آیدم   خوشتان  ذهنشما  مرگِ من  ای.  از  واقعاً    تان ذهنشما 

اش را نشان بدهد شما تشر  گوشه  یشما را به شما نشان بدهد،    ذهنمن  اگر کس  ؟آیدم  خوشتان

پس معلوم   د؟یآ  را در شما نشان بدهد خوشتان م  ی درد  ای  د؟یکرد  دایکه پ  دیشوخوشحال م  د، یکن م

  .دیاست که صادق هست

  ن یجان چن یتو ا  مانِینَشُد ا گر 
  ن یکامل، رو بِجو اکمالِ د ستین

  ) ۴۶١٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دوست ْ که اندر کارِ تو شد مرگ   هر 
  دوست، اوست کراهت یدلِ تو، ب بر 

  ) ۴۶١١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

کار    و به   کند، م  فی نکن، بعد کار را تعر   ییگفت کارافزا  اتی. در آن ابکند م فی هم تعر   «دوست»  پس

من مرگ  آن  در  است که  آن  باش، کار  مشغول  مبیاید  شیپ  ذهنخودت  اگر   .مرگ    دیگو از  که 

، پس تو  هرا به مردم نشان بد  ات ذهنمن  خواهو م  کنکه م  ی در کار  آیدنم  خوشت   ات ذهنمن

را    نَتیپس برو د  ست،ین  نیچن  نیجان ا  ی تو ا  مانیاگر ا  دیگو. میندار  مانیا  راستبه  ،یندار  مانیا

  است. ذهنتو من نیکامل کن، د

 کما  ،یر یبم ات ذهنکرد تو واقعًا به من یکار یدوست شد،  در اطراف تو، در کار تو، مرگ هرکس و

 بیواقعاً دوست تو اوست. و امروز به ما همان اول گفت که ع  کند، موالنا م  کند،برنامه م  نیا  کهنیا

  کار خوب را به ما نشان نده.   سخت عنیما نشان نده،  کار خوب را به

   سخت  کهن یبدون ا  میندازیدردمان را ب  ای  می ر یبم  مانذهنما به من  شود  که سبب م  میدار  اگر دوست  و

  ییافزاکار  ست؟یکار چ  ست؟یدوستمان ک  مید یواقعاً دوست ما اوست. پس االن ما فهم  م،یآن را تجربه کن

   ست؟یچ

همه داستان است،   ها،نیو طوفان و ا  نوح و کشت  نیکه، ا  دیگو را هم بخوانم که موالنا م   تیچند ب  نیا

  :  دیگو ماست. م همه در زندگ هانیا
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  شناس  بانیرا نوح و کشت  ول  هر 
  خلق را طوفان شناس  نیا صحبتِ

  ) ٢٢٢۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نر یو اژدرها  ریاز ش ز یگر  کم
  کن حذَر   شانیو ز خو انیآشنا ز

  ) ٢٢٢۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  برند روزگارت م تالق  در
  چرند م اتیبیغا ادهاشان ی

  ) ٢٢٢٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

چ  بهراجع م  میدار  یز یچه  جلو  ادمانی.  »یی«کارافزابه  راجع  م؟یکن صحبت  ما    ییافزاکار  یباشد 

دوتا مطلب    نینکنند. ا  یی ما کارافزا  مردم در زندگ  میمواظب باش  دیدومًا با  م،ی ر یب  دیخودمان را با

  . دییبفرما تیرا شما رعا

هر   عنی  »«هر ول.  ستندیافزا ن کار  هان یا  ت،یهالیو فام  انیکه فکر نکن دوستان و آشنا  دیگو م  موالنا

. دیمن شو  سوار کشت  دییایب  دیگودارد و به مردم م  مثل موالنا را تو نوح بدان. نوح کشت  انسان

من    بازشده کشت  ین فضایو ا  ، یاگر بذار  کنممن فضا را باز م  دیگودراصل نوح رمز خداست، م

  است، سوار شو.  

  ن یمنتها مصاحبت ا  شناس»  بانیرا نوح و کشت  «هر ول.  کندم  هم مثل موالنا ما را سوار کشت  ول  هر 

جا   بوده و آمده همه   که طوفان  ستین  یطورنیمردم را هم، طوفان شناس. پس ا  نیا   نینشمردم، هم 

  .  نیاست ا نیآب شده و فُالن غرق شدند، نه، نماد

منبع طوفان  ذهنطوفان است، هر من دوست نیا  مین ینش که ما م  ذهناست که با هر من نیا نینماد

شماست.   که کشت  یشده بشوباز  یسوار فضا  دیبا  خودت را حفظ کن  کهنی ا  یخوب شما برا  است.

  مثل موالناست، بعدًا هم خود خداست. در ابتدا آدم ایهم  بانیکشت
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  انیدوستان و آشنا  بله از   نترس،   ز یچچیاز ه  ز، ی نَر نگر   ی اژدها  اینَر،    یو اژدرها  ریکه اصال از ش  دیگو م

خو برا  شانتیو  وقت   کهنیا  یبترس.  ا  شما  تالق  نینش م  هان یبا  جاها  ،در  آن  هم   ییدر  با  که 

  .کنند م ییکارافزا کنند،عمرت را تلف م  کنند، روزگارت را تلف م د،ینینش م

دارند،    ییتقاضاها  خواهند، م  یز یچ  ی  ای  کنند، گله م  ایما    ذهنمن   انیدوستان و آشنا   دیکن  نگاه

  کنند م  جاد یدرد ا  ی خودیو ب  خواهنداز ما م  یز یچ   ی.  رنجندم  میدارند، اگر برآورده نکن  انتظارات

  .  میها هستکه با آن  موقع ،در تالق

 ن یکه چرا ا  میکنهاست که فکر مکه ساعت   می نیبمان، م ٔخانه   مییآ م  میشوها هم که جدا ماز آن  اما

ها جدا هم از آن   وقت  نیحرف را زد؟ به من برخورد، بنابرا  نیحرف را زدم؟ چرا رنجاندم؟ چرا او ا

با  یبیآن غا  ادشانی  شوم م االن، مراقبه کنم  دیمرا، که  ا  ،در حضور باشم  باشد،  را    نیحالم خوب 

  م، ی کنصحبت م  هانیو ا  لیدوستان و فام  انیآشنا  ییبه کارافزاراجع  د؟یکن . توجه مبرندو م  چرند م

   دوباره،نظر موالناست.  نیا

  عشق اوست  ی در بال امتیق صد
  امروز و از فردا مپرس  درنگر 

  
  سخت دور  یدور ش،یاندالیخ یا

ِرکارافزا مپرس  س او از طبع  
  

  بود؟  ک یز یشمسِ تبر  پرس چند
  مپرس  ایو از در  نیب حونیج چشم

  ) ١٢٠٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   دگیبه صد همان   که درحال  صدجور زنده شدن به زندگ  ایبزرگ،    امتیق  ی  عن ی  امتیق  لحظه صد  نیا

 آورد،ما م  یها دگ یشده صدجور بال سر همانگشوده  ی فضا  نیپس عشق او در ا  م،ی ر یبم  میتوانما م

  برد  به ذهن که م  رون  رد،یگ لحظه صورت م  نیو ا  م،یآن صبر کن  یبرا  م،یتحمل کن  دیبال را با  نیما ا

  ما را به فردا.  
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فضا را باز کند و   کهنیا  یجا لحظه به  نیاست که، در ا  کس  شیاندالینباش. خ  شیاندالیخ  دیگو م

که ذهن   یز یچ  به آن   کند مقاومت م  شد،یند یب  من،ی ذهن ب  ۀلیوسبه   ،صورِت زندگبه  ،برحسبِ زندگ

  .شود م شیاندالیدر ذهن خ رود و م دهد نشان م

 سرِ زندگ  ی، تو دارسخت دور»  ی«دور  ست؟یچ  ان ی است اصال خبر ندارد جر   شیاندال یکه خ  هرکس

را،   سرِ زندگ دینیشما بب ،ذهنمن  عنی «طبع». پرس افزا مکار ذهنفکان را از منرا و قضا را و کن

بود؟ نپرس    چه کس  یز ی شمس تبر  س کار را. نپر   نیا  دینکن  د؟یپرسافزا مکار  ذهناسرارِ قضا را از من

  .  میبا ذهن جواب بده میتوانما نم ست؟یز یخدا چه چ

 د یاست، با ذهن است اصال. شما بپرس  ذهنخداوند با من   ییسؤال شناسا  نی و مضرتر   نی تر خطرناک

 ز یکه، اصل ما چ  ستین  ز ی چ   که، زندگ  ستین  ز ی... خدا چهان یو ا  ست؟یو ک  ست؟یسؤال را، خدا چ

نشان   نیا  میگرد خدا م  ا یاصلمان    دنبال خودمان،  شیاندالیبا خ  شیزاندیکه. پس اگر با چ  ستین

  .  کندم ادیرا زکار ما  کند،م ییکار کارافزا نیماست، ا یدور

ذات خودش    یاریهش  یکه، رو   انسان  عنی  یز ی بود؟ شمس تبر   چه کس  یز ی شمس تبر   پرسم  چقدر

است؟ ذهن که   ی که بود؟ چه بود؟ چجور  نیا  پرسچه م  یاست. برا  یز ی شمس تبر  نیقائم بشود، ا

 ف ی کن، نرم شو، فضا را باز کن، انعطاف داشته باش، لط  حونیرا بشناسد. چشمت را ج  نیا  تواند نم

  کن.  هی باش، گر 

کجاست. چشمت    ا ی مپرس. مپرس در  ایاز در  ست؟یکجاست و ک  ای در   ی چه کار دار  ، ن»یب  حونیج  «چشم

لحظه ما فضا را باز   نیدر ا  عنی.  بردم  ای شما را به در  حونیج  ن یکن. مطمئن باش که ا  حونیرا ج

  . دیایب یزدیبشود، دم ا یرودخانه جار نیا می گذار و م  میکن م

بلند   عن ی  امتیبه او. ق   میشو  زنده م  می است، ما دار  امتیخودش ق  نیکه ا  می فهم . و ممی کنسؤال نم

  م، یبرد دنبال زندگ زهایبه چ میما برو کهنیا یجاکردن. به  امیق  عنی ستادن،یذات خود ا یشدن رو

  ستلزم صورتِ او، که مبه  م،یشو را، بلند م  زندگ  ایخودمان را    می کن  فی تعر   میبخواه  م،یدنبال خدا برد

  .مینخواه یزیاست که از ذهن چ نیا
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  با تو چه کار مانَد؟!  ؟یکه در چه کار  گفت
  واله که زار مانَد  رمیگ تویکه ب یکار 

  ) ٨۵٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

به    یبدون آوردنِ آن بعدِ معنو  ،ییگشابدون فضا  ،است که بدون خداوند، بدون زندگ  نیا  اش معن

فرض کن خداوند از ما    ؟»یکه در چه کار  «گفت.  م یبن  میتوان نم  یکارچ یما ه  یو معنو  یماد  زندگ

 رم، یکه بدون تو ب  ی. کارر ید  ماند نم  یکار  ییای: اگر تو بمییگو ما م  ؟هست   یدر چه کار  پرسد م

اول است، که    تیبه ب  همه مربوط  هان ی. اماندنشود، زار م  یبرکت تو به آن کار، به آن فکر جار  عنی

  . دیآ ور مشر دارد از آن گفت، م

  

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل 

  

  (مثلث بلوغ معنوی) ١٢شل 

  

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

  . میکن اول دوباره بررس تیهم با ب (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل ها را شل نیا اما

  از مصر شر آمد   خواجۀ بازرگان،  یا
  چون شر، ناگه ز سفر آمد  وسفِی وان

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

ارزش   ای  دیدانارزش خودتان را م  د؟یاشده  شیاندفراوان  ایکه آ   دین یاآلن، بب  دیبه خودتان نگاه کن  شما

چالش   وقت  عنی  د؟یدار  ی بلوغ معنو  ایآ   د؟یاداده  ل یتقل  ها دگ یهمان  عنیخودتان را به سطح جسم،  

 جانات یه  یاز رو  ای  دیدار  پختگ  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل    د؟یفضا را باز کن  دیتوان م  د،یآ  م

م عدم است، خواه  د؟یهست   شیاند فراوان  د؟یکن صحبت  مرکزتان  را   دید   دیاگر  ارزش خودتان  که 

مبه انسان  انسان  دیدان عنوان  به  م  رید  یهاو  آن  د،ی گذار احترام  مارزش  را هم  ارزش   د،یدانها 

  .زهاستیاز چ تر شیها بانسان

ارزش    ست،ین  زها یاز چ  تر شیها بارزش انسان  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل    ذهناما در من

احوالِ خودم را    زهایچ  یها در مرکِز من است. من براآن  کهن یا  یبرا  ست،ین  زهایاز چ  تر ش یخودم هم ب

هم هستم،    شیاندیابیکم  نی. بنابرادانمپس ارزش خودم را نم  شان،یبرا  شوم ناراحت م  کنم،خراب م

ها هم نرسد. بهتر است به آن  رسد،به من نم  رهستم، اگ  هم حت  ل یببرد. بخ  یز یچ  ندارم کس  لیم

به من برسد،    تر شیو ب  رانیکم برسد به د  لی. اگر خمیایبرتر درب  خواهم هستم، م  سهیمن دائماً در مقا

  طرز فکر غلط است.  نیا خوشحال هستم. لینرسد، من خ رانید  اصال به ای

ا توض  ضلعشش  نیاما  هم  دوتا شش  حیرا  اول  ضلعبدهم که  (شش محور    ١٣[شل    اش هست. 

با  اش است. دوم ذهنمن ۀدارد که درواقع با افسان دهیمرکز همان ذهن)]اساس زندگ با افسانه من
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که از جنس   میکندرواقع اقرار م م،یکن مرکز را عدم م انسان با مرکز عدم است. وقت یوجود قتیحق 

   عنیفکان  خداوند و کن   ۀقضا، درواقع قضاوت خداوند، اراد  ماند، مرکز عدم م   . و وقت میهست  زندگ

  . کند نفع ما دائماً کار مبه  کند،ما را هم باز م  کندها را باز مطور که گلاو که همان  ییشوفا  یروین

 سد،ینومن را م  رونیدرون و ب  و قلم زندگ  شود  منعکس م  رونیدرون ما در ب  ایلحظه که مرکز ما    نیو ا

. و اتفاقات دردیو ب  نندی آفر م  بایز  یزهایهم فکر و عمل من، چ  رونیو در ب شودم  تر عیدرون من وس

ش    ۀش است، قطع کنند  ۀکنند  برطرف  معناست، به  یطالح جالباص  الْمنون ُبیر  نی. اافتد بد نم

  شیدرواقع خو  الْمنون، ُبیر  دیکنو اگر دقت م  افتدمها  انسان  است که در زندگ  ی است و اتفاقات بد

کارافزا با  انسانییدارد  کارافزا.  م  قدرنی ا  کنند،م  ییها  ز  نند، ی آفر  مسئله  خُرد    ر یکه  مسائلشان 

ا  شوند، م من  ١٣[شل  شل    نیکه  افسانه  با   زندگ  اساس محور  همان  ذهن)] (شش  از   دهیمرکز 

  است.  ضلعشش

همراه است. انکار الست     ذهنمن  ۀهمراه است، با افسان  جسم  یاریبا هش  ییو کارافزا  الْمنون ُبیر  پس

 د یکه با ستیاست و متوجه نوجود دارد. دائماً از جنِس جسم  ذهنکه من از جنس خدا هستم، در من

   لحظه قلم زندگ   نیاو    ردیگ  فکان را مقضا و کن  ی مرکز را عدم کند و قضاوت خودش را دارد. جلو

ب و  نم  ییگشاو فضا  میتسل  شود، روز وضعش بدتر م. روزبهسدینو بد م   رونیدر درون   شناسد، را 

به خودش    خواهدو م  داشته   خداوند ما را گرام  کهنیو از ا  شود. ساکت نمزنددائماً ذهنش حرف م

  است.  خبر یما از آن هم ب  به زندگ اوردیرا ب زنده کند و فراوان

و عدم  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل که مرکزش عدم است  ی نیا

تعهد به عدم است،  نگه . از بردسر مبه  الیخ  شیامتعهد به عدم است، دائماً در آس  عنیداشته و 

اقرار به الست   عنی   کند، مرکزش را عدم م  ییگشاو فضا  میمرکزش را عدم کرده، مرتب با تسل  که وقت 

  . کند م

 شود، تر مدرون گشوده  یفضا   واشیواشیو    شودذهن ما خاموش م  شودو هرموقع مرکز ما عدم م

  م، ی کن م  لیم  میخداوند، دار  داشتگرام  ایکه همان کرمنا است    ییگشافضا  تینهایب  یسوبه  می ما دار

در    ز یچ. همه دهدما خودش را نشان م  رونیدر درون و ب  که فراوان  دید  میخواه  یزود. و بهمیرو م
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 ستند یدارند و حاضر ن  ذهنها مناست که انسان  نی نشان ا  . پس عدم فراوانشود ما فراوان م  زندگ

ب  ها دگی همان مرکزشان  از  را  دردها  افسانه   ١٣[شل  برانند    رونیو  با   زندگ  اساس محور  (شش 

  چه بود. تیب نیا مید یبرانند. خوب، فهم هی، حداقل به حاشذهن)]من

  خواجۀ بازرگان، از مصر شر آمد   یا
  چون شر، ناگه ز سفر آمد  وسفِی وان

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 

ا  دیشا از  د  حات،یتوض  نیپس  شما  همان  ر یاآلن  به  نم  ها دگیسفرتان  و  شد  از   دیخواه قطع 

  ذهنمن   نیا  د،یانداز کار مخودتان را به  . پس استعداد بازرگاندیبخواه  یز یمرکزتان چ  یها دگی همان

مانند   وسفتانی  که  دی ر یگ را م   و زنده شدن به زندگ  شدهگشوده  یفضا  تینهایب  شیجاو به   دیدهرا م

م آفتاب طلوع  مثل  م  عنیاز درونتان،    کند شر،  طلوع  ادی کن شما،  ب  نی.  ابد  تینهایهمان    ت ی و 

  . دیآورور ماز آن ها دگیگرفتن از همان یجابه ر یخداست و دائماً شر را د 

  آمد و راح آمد، معجونِ نَجاح آمد  روح
  دگر آمد  ِزی آن چ ، دگر خواه  ِزی چ ور

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : باده، شراب راح
  ی روزیپ ،ی: رستگارنجاح

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    
«روح آمد و راح بشود،    دی هم مسامحتاً شا  د،یرا روح بخوان  نی. اگر اشیآسا  ش،یآسا  یۀما  عن ی  روح

بود.  دهیاست، قبال همان آگاه شده که به زندگ یایاریهش  ایکه،   روح مییبو دیبا صورتنیدرا آمد»

   عن یو شراب آمد. راح،  مدآ  شیآسا یۀما دیگو . مشیآسا ای شیآسا یۀما عن ی د،یپس اگر روح بخوان

  .  یروزیو پ یرستگار عنیآمد. نَجاح  یو رستگار یروزیشراب. معجون پ

پ  د،یگورا م  دیآ ور مکه از آن  یز یآن چ  م،یکنفضا را باز م  پس وقت .  یو رستگار  یروزیمعجونِ 

 ا ی. میبشو روزیپ هانج نی در ا میتوان ما نم ات،یآب ح ،خرد زندگ مییگو اوقات م بدون آن، که گاه 

  .میبه منظورمان برس ای میما به او زنده بشو که،نیبه ا میبشو روزیپ
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شما را به آن   ش،یآسا  یۀما   نیا  ،یو رستگار  یروزی معجونِ پ  نیشراب، ا  نیکه، مصرع اول، ا  دیگو م

درست کردن   یۀما  نی. اخواهدم  ر ید  ز یذهنت چ  دیشا  ؟خواهم  ر ید  ز ی. چ رساندم  منظور اصل

  لیاست که م  یز یهرچ  ِریاصل، خم  _ ولستیماده_ حاال که ماده ن  میبو  خواهمم  نیاست. ا  ز یچهمه 

چهارتا   نیا  ای  اتیاوقات آب ح  معجونِ نجاح، گاه  نیکه هم  نیب جهان. م  ن یدر ا  تو درست کن  یدار

  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    م،ییگو ما م  م یکن م   که قاط  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  را    ز یچ

 هانیصبر ا  ها،نیرضا، شر، ا  رش،یپذ   ت،یخالق  سبب،یب  یقدرت، شاد  ت،ی عقل، هدا   ت،یحس امن

  است.   ز یچهمه   یۀرمایدرواقع، خم  ر یخم  نیور هست، اکه از آن  یر یخم  نیدر ا  هانیر. ایبا هم هستند د 

   اوج   یدر علم به    رسد، م  اوج  یبه    ق یرشتۀ موس  مثال  جهان در  نیدر ا  که کس  دینیب شما م

به    رسد، م ورزش  هر   رسد، م  اوج  یدر  م  یز یچدر  انسان  آن  خواهد، که  اوج   رسد، م  ز یچبه 

  .دیآ  ور مآن همان است که با مرکز عدم از آن ۀیمار یو خم رسدم ز یچدرجۀ کمال آنبه

  ها دگ یرا شما از همان  معجون نَجاح  نیشراب و ا  نی ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  اما اگر قرار باشد که   

در من  دی ر یب ذهنکه معموال  م  ۀیما  نیاول است. ا  تیدنبالۀ ب  نیکار درست نخواهد شد. پس ا  می ر یگ 

 دیخواه م  هنذعنوان من. اگر شما فعال بهدیآ ور ماز آن  ، یمعجوِن رستگار  ن یشراب، ا  ن یا  ش،یآسا

را هم به شما  جهاننیا یها ز یچ حت و .ستین یروزیو پ یمعجونِ رستگار ن یا د،ی ر یب از اقالم ذهن

علم مثال، علم   می ر یکند، ب  انیرا ب  زندگ  خاص  رشتۀ  یدر    خواهد م  کس   ی  عنینخواهد داد.  

فضا را ببندد بخواهد از    د، یایب  دیور بافضا را باز کند، از آن  دیبشود، با  اینشتین  خواهد م  ،یز یف

ممن است چهارتا کتاب بخواند،   .رسدنم  جاچ یه به    رد،یرا ب  معل  نیا  شی ها دگی از همان  جاناتشیه

  . شود م  یپالست ، ولجایی درس بدهد یاید مثال یحفظ کند، 

  ی وبیوان چشمۀ ا ی عقوبی وۀیم آن
  شد، هنگام نَظَر آمد  دایمنظره پ از

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

خداوند را   د،یرس  طانیاز ش  محنت  شانیکه بر ا  لیاسرائبن  امبرانیاز پ  وبی: اشاره به ایوبیا  چشمۀ
  آمد. دیگوارا و خنک پد یازند، چشمه نیبر زم شیندا کرد. خداوند امر کرد که پا

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    
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ا  دینیب م تقر   نیکه در  پ  باًی غزل موالنا  را م  غمبرانِیهمۀ   ،سیع  وسف،ی  عقوب،یمثال    شمارد،مهم 

ها بودند، که آن   است که هر جنس  نی. منظورش ازند  حضرت رسول و خضر، همه را مثال م  ،موس

ها داشتند، آن  تیهر خاص  ،ها هستآن   نیآمدند نشان بدهند که تو هم ع  هانیا  دیگو . ممی ما هم هست

  . دیبروز ده دیتوان هم م شما

را نشان    اشهیطور که آ همان  وب یبود و چشمۀ ا  وسفی  عقوب،ی  وۀیم  وسف،ی  عنی  ، »یعقوبی  وۀی«آن م 

   داشت. ذهنمن  عنی ؟چ عنیبود،  شده طانیش یدچار گرفتار وبیا داد،م یخواه

عدمش را به   یپا  عن ی.  د یکوب  نیرا زم  شیبوب و پا  نیرا زم   تیندا داد، خداوند به او گفت که پا  و

 ن یهم  یوشو بده و براچشمه بخور و خودت را شست  نیاز ا  گفتشد.    یو چشمه جار  دی عدم کوب  نیزم

 مان یها دگ یهمان د،یآ  ور مکه از آن یابا آن چشمه  میفضا را باز کن میتوان ما م زند را م هالیتمث  نیا

  .میبشو وسفی می توانو ما م میاز آن خرد بخور طورن یخودمان را و هم میپاک کن م،ییرا بشو

در   در نهان، هم   هم   عنیشد    دایاز منظره پ  ،داشد»یاز منظره پ  ،یوبیوان چشمۀ ا  یعقوبی  وۀیم  «آن

نشان ما  به  را  خودش  شاددهد م  آشار  درون  در  م  اشی.  حس  را  خردش   ی فضا  کنم،را، 

  .شود م  دهی من د  زندگ  یهاتیصورت وضعهم انعکاسش به  رون یدر ب  کنم،اش را حس مشدهگشوده

 ن یتمام شد. ا  جسم  یاریزمان هش  ر ید  عنی، هنگام نظر آمد  شد، هنگام نظر آمد»  دایمنظره پ  «از

عدم   شهیکه من مرکزم هم  زمان آن آمده  عن یاست.    ایگو(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شل  

  شد.  گذشتم، تمام  ها دگیاز سفر به همان ر یمن د کهنیا  یدر مرکزم نباشد برا دگی همان چیباشد، ه

باال و   دیایب  دیصورت خورششده بود و من بود که از درونم به گشوده  یفضا  نی که هم  وسفی  نیابنابر 

  شود،م  ی ور جاراز آن  یی است که، با فضاگشا  اتیآب ح  ایاست که،    یاچشمه  نیچشمه که هم  نیا

  . داده نشان زند که م ییهااش را با مثالمنظره دم،یاش را دمنظره ر ید

، و هنگام داده  از شماها نشان  لی، به خداده  به من هم نشان  ایبدهد،    نشان  تواندبه من هم م  پس

 نک یع  قی بود و از طر  هادگیهمان  دید  قی کنار، که از طر  می را بذار  جسم  یاریما هش  ریآن است که د

  عدم من کار کنم.   یارینگام آن آمد که با هشه  «هنگام نظر آمد».  مینظر است نگاه کن  یاریعدم که هش
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  زد  ات یبر آبِ ح  زدیاز کرم ا خضر 
  در برج قمر آمد  انیگوزُهره غزل نَک

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

مثال م  را  نماد ما است، وقت  را خورد و جاودانه  اتی. خضر آب حزند پس خضر    شد. پس خضر 

چون او   ،ذهنمن لۀ یوسنه به زد،یا  از کرم م،یکن مرکز را عدم م م،یشوم می تسل م،یکنم ییفضاگشا

ما به خودش زنده    در  خواهد م  زندگ   ایخداوند    م یو جاودانه بشو  میرا بخور  اتیما آب ح  خواهد م

در پس  به  تیعنااثر    بشود،  ما  او،  فضل  خودش،  بخشش  و  خودش  و کرم  فضاخودش    یصورت 

از گذشته و    م،یشوم  تر ع یهرچه وس  م،یشو م  عیوس  م،یشو م   عیوس  قدرنیا  واشیواشیشده  گشوده

  یلحظه ابد  نیدر ا  مییآ م   م،یشد  تینهایب  وقت  م،یشوتر ملحظه مستقر   نیدر ا  م،یشوجمع م  ندهیآ 

  جاودانه است. زندگ نیو ا میشو مستقر م م،یشو جاودانه م

 ، ییاز کرم خداوند با فضاگشا  دیتوانعنوان خضر مشما به   عنی  زد»  اتیبر آب ح  زد یاز کرم ا  «خضر 

. زهره  کندم  فی انسان را در مصرع دوم تعر   یعاد  . و موالنا زندگ دی.جاودانه بشودیرا بخور  اتیآب ح

رقص   یخدا  ت،اس  ق یموس  یاست، خدا  یشاد  یزهره که خدا  عنیدر برج قمر، سعدِ اکبر است،  

 ان یگوو غزل  کنانیکه دائماً شاد  مینیبدر آسمان، پس ما م  د،ی گذارکه اسمش را م  یز یچاست، هر 

آن    یخواریشاد  ،ییگوغزل   شهیهم  دیما با  یحالت عاد  م،یهست   ش یآسا  ۀیما  نیا  ،یخوارمعجونو 

  باشد.

  ن یا  وقت  ر یدعبارت . بهمیبشو  یشاد  یو خدا  میمست خرد باش  م،یباش  مست زندگ   دی ما با  عنی 

هم   دهد؟م  کسرا به چه  نیغزل، ا  یخدا  ،یشاد  ی زهره، خدا  شودذهن ما م  شود،م  تینهایفضا ب

  .دهد و هم به جهان م کندخودش تجربه م

شخص شما وجود دارد از خودتان    یامان برا  نیا  دیگو موالنا م   د،یبن  یابیارز   یشما خودتان را   

ا  دیچرا محروم هست   د،یبپرس ا  ها دگ یشما از همان  ؟عیحالت طب   نیاز  از   دیخواه جهان چه م   ن یو 

  .دیخودتان بپرس
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 می که ما خضر هست  میرا بدان  نیو ا  دیخودتان را درست کن. کجا است،  ستیخدا ک   دیگفت نپرس  امروز

  ما. گذارد؟ نم کسو خداوند هرلحظه توجه دارد که به ما کم کند، چه

 زه یست  کنم، مقاومت نم  کنم،فضا را باز م  کنم،خودم را فلج نم  دارم،دست از سر خودم برم  بوخ

من در من هستند،   یدردها  نیکه ا  رومبار م  ر یز  کردم  جادیدرد ا  یادیمقدار ز  دانم . من م کنم نم

گو باشم.  قمر، غزل  جمن مثل زهره در بر   گذارنددردها نم   نی. ازندی بر   دیدردها با  نیفعال هستند، ا

  کنند، چرا؟  انیخودشان را ب خواهند باال، م ندیآ هرلحظه م کهنیا یبرا

برداشته  من  زندگقبال ا  ام  در  رنجکرده  یگذار هیسرما  هانیرا  بودم،  جوان  بودم،  بچه  چرا  دمیام،   .

آن    کردمفکر م  کهنی ایبرا  خواستم؟اند. چرا مرا به من نداده  یز یچ   ی  کهنیا  یبرا  دم؟یرنج در 

هو  زندگ توق  تیهست،  نبودم که  اآلنم  مثل  داشتم،  توقع  بودم،  دنبالش  ه  عهست،  از    کسچ ی از  و 

  . میشوم داریاالن ب ،بوخ باشم، ول نداشته ز یچچ یه

  دمبهدم یهاغصه نیتوست ا فعل
  القلم ّ قَد جف بود معن نیا 

  ) ٣١٨٢دفتر پنجم، بيت  ،یمثنو ،ی(مولو

که  یز یچ به آن شود، خش م قلم زندگ عن ی م،ی داد ها نشانکه اآلن در آن عکس القلم ّجف  نیهم

دارد که   قلم ی کهنیلحظه خداوند مثل ابهلحظه نیلحظه. ا نیدر ا ،و سزاوار هست یدار اقتیتو ل

.  سدیبنو  دیبا  داست که ب  یجوریعمل ما    عنیباشد و فعل ما    ی چجور  رونتیدرون و ب  سدینو م

  چرا؟  

  جادیما ا  ی درد را برا  مییگو. ما ممی خودمان را ندار  یدردها  تیو مسئول  میکرد  جادیما درد ا  کهنیایبرا

کن، گردن   تیبار برو، حس مسئول  ر یز  ر،یب  میشما بشود؟ تصم  بینص  یزدیکرم ا  خواهکردند. م

باال،   دیآ من م  یدردها  ن یخودم کار کنم ا  یرو  دیاست. من با   نیمن اآلن ا  بو زندگ  نداز،ین  رانید

صورت حضور ناظر  به  دیکنم. با  ادیدرد را ز  خواهمم   کنم،عنوان درد عمل مباال، من به  دیآ درد که م

. از دهددم به من مبهدم  یها. غصهکندم  ادیباشم. فعل من است که درد را ز  تمیوضع  نیتماشاگر ا

بزنم    توانم م  کهحالخضر هستم. در  که گرفتم، درحال  را  یزدیکرم ا  ی. من جلونیا  ستین  یزدیکرم ا
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چه   ندازم، ی کنم ب  ییشناسا  دی را من با  نیباال ا  دیآ  م  ن یدردم، ا  نیا  ذارد؟ینم  یز یچ  . چهاتیبه آب ح

  شده. گشوده یفضا کند؟م ییشناسا کس

  یحرف را زد  نیتو چرا ا  مییگوما م  را مالمت نکردن.  رانید  نداختن،ینَ  رانیناظر، گردن د  حضور

اند. شما  بوده  از اوِل زندگ  انیگفت کارافزا  شوم؟م   من چرا عصبان  میپرسبشوم؟ چرا نم  من عصبان

 کنند، م  ادیکورها، فقط درد ز  ثلاند، مراه افتاده  یاعدّه  ینه،    د؟ی ر یرا ب  انیجلو کاراَفزا  دیتوان م

 رد، یگ  نم  )fault(فُل    زند،سوت نم  داند که م  . آن کسدانند هم نم  یز یچ  چی ه  زنند،فقط سوت م

بشوم، سوت نزنند، شما    عصبان  دیمن با  زنند چون سوت م  دییبو  دیخواهشما م  رد،یگ نم  رادیا

  .یر یب توان سوت زدن مردم را نم یجلو

ا  ندیگو مردم م  بن  یارهر ک ا  نیآقا   کسچ یاحمقانه است، ه  ن ی ا  ؟کنکار را م  نیبد است، چرا 

خودت برس. پس ما   آقا به تو چه مربوط است؟ خانم به تو چه مربوط است؟ تو برو به زندگ دیگو نم

ا  یجلو نشان    اکنشکرده، خضر حتماً و  ییگشا. خضر حتماً فضامیخضر باش  م،یارا گرفته  ی زدیکرم 

ول مردم.  به  است خضر   نداده  هم  یممن  نداشته، خضر  هست  نیوجود  ما  فضا  مینمادِ   ییگشاکه 

  .  میکن م

است. اصال ممن است طوفاِن نوح نباشد، نبوده باشد.    لیتمث  هان ینماد است، ا  هان یا  کنم م  عرض 

را آب گرفته باشد، اصال ممن است نبوده باشد،    ن یزم  نیآقا چطور ممن است که ا  ندیگوم  هابعض

   ذهن اگر من  عنیوفان است؛  مردم ط  نینشهم   ندیگو . مندیگو بزرگان چه م  نی. ببدییگوراست م

ا  دیآ  م م  ذهنمن  نیاز  م  د،یآ طوفان  را  م  تواندتو  را  تو  درد  تواندببرد،  غرق کند، در    تیهادر 

  .ییبه کارافزا کنندم قیتشو زانند،یانگغرق کند. مردم ما را م ییکارافزا

ما نقِش   یعاد  لتِحا  نیشما. بنابرا  است؟ شخصِ  نه، مسئولش چه کس  م؟یبن  ییکارآفزا  دیبا  ایآ 

  ن یو ا  دیخواه م   تیکه شما از ذهنتان هو  تا زمان  است، اگر ذهن ما ساده باشد. ول  یشاد  یِخدا

در    دیگو بشومثل زهره غزل  دیتوان مرکِز شما هستند نم  هانیو ا  دیارا در ذهنتان گذاشته  ها دگی همان

  لمان، یموقع مردم و فام   بعد آن   م،ینحسِ اکبر هست  ا. مدیشواکبر، نَحِس اکبر م  سعدِ  یِجابرج قَمر، به

  از خودمان.  ر یغ میدانپدر و مادرمان، همه را مسئول م
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من فضا را باز کنم    کند،لحظه به من کم م   نیخداوند دارد ا  م،یما خضر هست  مییگوما م  نیاز ا  پس

  دیمن با ۀگو خواهم شد. هرلحظدر برج قَمر غزل یشاد  ی ره خدامثل زه نیبخورم. پس از ا ات یآبِ ح

بشود. تمام شد رفت،   جرمن  عال  ۀجینت   یبه    دیبا  کنم م  هر عمل  کنم،م  ی سعدِ اکبر باشد، هر فکر 

  . دینکن ی ر یکار د

 ش یکه در آن کار مرگت پ  مشتاق مست»  ی«کار آن کار است، اکرد، گفت:    فی کار را هم تعر   امروز

کند. دوست    تو را عصبان  کهن ینه ا  ،یر یبم  ذهنبه مندوست آن است که به تو کم کند نسبت   د،یایب

فام از  را  خودت  هستند. گفت  بزرگان  موالناست،  ا  لیما  حفظ کن،  آشنا  (افسانه   ٩[شل    هانیو 

نم  ز یچ  همهنیاکه خضر    می کنهستند. پس ما اآلن درک م  رافزاکا  ذهن)]من مرکزش   گذارد،را در 

زدن به    یی گشاو هر فضا  کند ، فضا را باز م(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    کندمرکزش را عدم م

  است.  ات یخوردن آب ح عنیاست،   اتیآب ح

   شب رست ز محتاج  ،شه معراج  آمد
  به نثاِر او با دامن زر آمد  گردون

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

معراج شه اشاره به حضرتِ رسول :  
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    

معراج  شه  ول  اشاره است.  رسول  حضرت  هست   طورن یهم  به  متوجه  اسم   د،یکه  است که  درست 

را    شما آن جنسِ اصل  د،یاند که شما هستبوده  هم از آن جنس  غمبرانیپ  دیگو م  آورد،را م  غمبرانیپ

  . دی ر یکار ببه

شب    م،یادهیحضرت رسول به معراج رفت و شب ما د  عنی  ،بود شه معراج  موقع   یکه    دیگو م

  ازی. نشناختروان  ازین دهد، نشان م ازین  همهنیما در ذهن است که ا دگیظلمت ماست، همان   نیهم

به مسن    دیپوشاک، شا. ما به نان، به غذا، به  ق ی حق   ازِین  یاست،    شناختروان   یدوجور است،  

  .  میبمان باق م،یکن ر یشممان را س میکه بتوان میدار اجیبه کار احت م،یدار اجیاحت
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که به   خَرمم یز یچ یمن  کهنی. استیمن ن ازِین  نیبرشست بشود ا ی کنممن آرزو م کهن یا ول

   ذهن من  ی  ای  ام ذهنمن ندارم، ارضا بشود من  د ی را دار  نیبه به به، شما ا  دییشما نشان بدهم بو

  م ی که ما ندار  دی را دار  تیاص خ  نیشما چقدر مثال ا  دیی که شما بو  دهم به شما نشان م  واقع   ر یغ  الیخ

  است.   یمجاز ازِیاست، ن شناختروان  ازین کهنیا

ن برا  یمجاز  یازهایشب  احوال   نیشب هم  ،»«شب رست ز محتاج:  دیگوم  نیهم  یدارد؛  ظلمت 

که از    ی ارهیو ش  ها دگی، همانذهن)] (افسانه من  ٩[شل    هانیچنقطه  نیتمام ا  ماست که در آن ما به

 ما به   م،یدانم  را زندگ  هانیا  م،یدان م  را منبع زندگ  هانیا  کهنیا  ی برا  م؛یدار  اجیاحت  میکشها مآن

که    دیبه من بو  دارم کس  اجیمن احت  ایاست؟ آ   واقع   اجیاحت   نیا  ایآ   م،ی دار  اجیو توجه احت   دییتأ

ام،  دارد؟ من ذهن  اجیاحت  نه، پس چه کس  د؟یدار  اجیدوست دارم هر روز پنجاه بار؟ نه، شما احت

دارم   یاست. خُوب اگر همسر   قهیدوستت دارم پنج دق  ی  یبرا  ذهنمن  دوام خوش  کهنیا  یچرا؟ برا

شد    گذشت اثرش منقض  قهیبزند دوستت دارم، پنج دق  )  )Textتکست  یمن  به    باری  قهیپنج دق

  است.   یمجاز  ازِین  نیاست، ا  یطورن یا  ذهندوستت دارم. من   دیایب  تکست  ی  ر ید  قهیرفت، پنج دق

به خودش است.    شدهزنده  یاریشده است، هشگشوده یِفضا  شه معراج  د،یاین  تا شه معراج  دیگو م

به   ی برو  ی پا بَشو  دیکه با  عنیمعراج رفتن    به  عمل کن، به معراج برو.  شه معراج  هیشب  ایپس تو ب

  نیساکن شو، ا یابد ۀحظل نیبه ا ایبشو، ب ییگشافضا تینهایفضا را باز کن، ب جان یآسمان؟ نه، هم

 م،یرومعراج م  به  می ما دار  شود تر مفضا گشوده  نیو ا  رمیم م   ذهنبه منمعراج است. هرچه ما نسبت

آسمان   عنینه،    م؟یروآسمان م   نیواقعاً به ا  ایبه آسمان. آ   میروو م  ها دگیهمان  یاز رو  می پر م  می دار

  .  شود مرکز ما دارد عدم م م،ی ستین ها دگی همان نیدر زم رید شود،تر مگشوده

، (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  گردون    نیحاال چه شد؟ ا  »ز محتاج  شب رست  ،شه معراج  «آمد

  ا یاست،  تیموفق  ایاست  یرستگار  ایمعجون نَجاح  نیآسمان بازشده، آمده به ما زر نثار کند، زر هم

 ی است، شاد تی است، عقل و هدا تی است، خرد است، حسِ امن اتیامانات است، آبِ ح ۀمنبع هم

  دامن زر است.  هانیاست، ا سببیب
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به ما لطف کند، دوست   خواهدجهان م  نیدر ا  یزیهرچ  میزنده بشو  است اگر ما به زندگ  بیعج  و

  ذهن عنوان من به  میبش  میخواهکه به زور م  میبش   رهیش  میتوان نم  زهایما از چ   کهنیدارد ما را. ا

. گردون میدار  هنذما من   کهنیخاطر ابه   ستیما ن  لیبرطبق م   ست،یارضاکننده ن  هات ی وضع  دهد، نم

  رون، یدرون و ب  عنی  گردد؛ که م   رونیشده، آسمان درون، هم گردونِ بگشوده  یفضا  هم به   کنداشاره م

  جهان هست. نیهرچه در ا

معراج  «آمد  شه،  محتاج ز  رست  خواب  انسان  عن ی  »شب  ذهنش  در  ا  دهیکه  و    از ین  همهن یبود 

به معراج. پس   دی رفت  شاه معراج  هیو شما شب  ها دگیبه همان   ازیداشت آزاد شد، از ن  شناختروان

  سع  میتوان م  معراج برود، ممن است به آن عمق نرسد، ول  به  تواندمثل حضرت رسول م  هرکس

  .  میکن

نگاه    هانیشما به ا  دیگو م  ند،زها را ممثال  نیاتفاقًا ا  کند، اول، استثنا نم  تیدر ب  دینیب موالنا م

  داری. تو چرا ببرد دالر شب خوابت نم  یسِر    ،اند، تو هم انسان هست هم انسان بوده  هان یا  د،یکن

  . چه کسماه است ناراحت هست   ی حرف زده  ینفر     ی  کهنینباشد. سِر ا  ن یاصال ا  ؟یشو نم

شما که شه    ذهنشما، من  ذهنشما؟ من  ذهنمن  ایکه در درون شما هست؟    ییناراحت است؟ خدا

 ن ی از ب  هیسا  نیا  دی شما مقاومت نکن  د،یآ  وجود ماست که از مقاومت شما به   هیسا  ست،ین  معراج

  .رود م

ها رنگ  م،یاما رنگ زده  اندازد، م  هی. رنگ بزن ساشودبذار جلو آفتاب، آفتاب از آن رد م  شهیش

 ن ییآمده، پا  نگاه کن، خضر آمده، شه معراج  دیگو  که موالنا م  دینیب هستند. م  ها دگی همان  نیهم

 ۀ چشم  ،هست  عقوبی  ۀویرا مثال زد. گفت تو م  عقوبی  کند،  را هم م  هانیو ا  سیو ع  صحبت موس

حضرت    مربوط به  تیچند ب  نیا  ،هست  از جنس شَه معراج  دیگو . اآلن مخضر هست  ،هست  وبیا

  ما هست. ۀرسول است، مربوط به هم

گر به صورت زاغ بود   شانیا زاغ  
  آمد و مازاغ بود بازْهمت

  ) ٣٧۵٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  نوشته: جانیا ای 

  آمد و مازاغ بود» «بازهمت

خطا نکرد، چشم خطا نکرد و از   عنی «مازاغ» دیدان که م طورنیهمِت باز دارد، و هم عنی «بازهمت»

  سورۀ نجم است،١٧ ۀیکه آ  هیآ  نیحد نگذشت، و ا

اغَ الْبصر وما طَغَ.» «ما   زَ

  چشم خطا نكرد و از حد درنگذشت.»«

  ) ١٧ هی)، آ ۵٣سوره نجم( م،ی (قرآن کر 

  عنیور؛  آنو    ورنیمنحرف نشد ا  موقعچیبه معراج، ه  رفتچشم حضرت رسول که م  دیگودارد م 

  . هیآ  نیمطابق ا اورد،یکردن درناز عدم  موقعچیمرکزش را عدم کرد، ه

حواس ما را پرت نکند که    دگیهمان   چیو ه   میمرکزمان را عدم کن  میتوانما م  ایاست که آ   نیمنظور ا 

مرکز ما   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    میکه داشت  شل  نیتوجه ما را به خودش جذب کند، در ا

جا؟  آن   دیاین  نیچنقطه  ذهن)](افسانه من  ٩[شل    دگیهمان  ی  ر یعدم بماند؟ و د  شود عدم است م

  د؟  نلغز  اچشم م موقعچ یه (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل 

   به زندگ   خواهد م  ندهیکه در آ   میزاغ دار  یباشد؛ ما    یطورن یو زاغ ما هم ا   شان»ی«زاغ ا  دیگوپس م

  یطورنیا  دیخور هم هست؛ زاغ ما هم باکثافت   د،یدانکه زاغ م  شانیاست؛ زاغ ا  پرستندهیبرسد، آ 

 «بازهمت»  ول  خورد، م  ذاباشد؛ زاغ حضرت رسول درست است که زاغ بود، آن هم بدن داشت و غ

  :هیآ  نیبود، همتِ باز داشت منحرف نشد چشمش طبق ا

اغَ الْبصر وما طَغَ.» «ما   زَ

  چشم خطا نكرد و از حد درنگذشت.»«

  ) ١٧ هی)، آ ۵٣سوره نجم( م،ی (قرآن کر 
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(حقیقت   ١٠[شل  چشم ما هم منحرف نشود؟    شود م   ایمنحرف نشد؛ آ   عن یمازاغ بود  بود،    مازاغ

 دیخواه نم   زندگ  دگیهمان   چیکه از ه  دیبن  ییبه شما دارد! اگر شما شناسا  بستگ  وجودی انسان)]

که   یز یو هرچ  شود، منحرف نم  شود، و چشم شما هم مازاغ م  ماند عدم م   د،ی مرکز را عدم کن  دیبتوان

  . مربوط به زندگ ز یهرچ عنیزر  بخشد؛هست با دامن زر به شما م انجه نیدر ا

  نهان آمد، صد چشمه روان آمد  موس
  همچون عصا آمد، تن همچو حجر آمد   جان

  )۶١٣شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

  .میرا بعداً بخوان هاهیقرآن است که قرار شد آ  هیمربوط به آ  تیب نیا دیدان که م طورن یهم

که در   دیگو شده و ما هم م  یرا زده به سنگ و آب جار  شیاست که عصا  نیا  از معجزات موس  ی

  ن ی ا  م؛ی کن م  دایما هم عصا پ  شود عدم م   مرکز وقت  م،یکن  ییاگر فضاگشا  م؛ یهست   درون، مثل موس

.  شودم  ی آب جار  م،یبه سنگ بزن  م،یبزن  ذهنبه من  کنندهییصورت حضور ناظر و شناساعصا را به

 ی صد نمادِ کثرت است، جار  ؛دگ یصد چشمه از صد همان   میتوان م  م، ینهان هست  پس ما همان موس

  «حجر»ما مثل    ذهنمن  عنیاست؛ تن ما،    «عصا»شده، مثل  گشوده  یفضا  نی. جان ما مثل امیکن

  سنگ است.  عنی

سنگ، سنگ    ی را زده به    یچوب   یِکه عصا  ستین  نیا  کرد. واقعاً موس  ما معن  ی را برا  هیآن آ   پس

  م یکن فضا باز م  درونش بود، وقت  یِفضا  نیهم  شد،را که اژدها م  شیعصا  گونه موسنماد   ،رونیب

با    خوردرا م  رانجادوگ  یمارها  خورد، را م  ذهنمن  یهامارو    شود شده اژدها مگشوده  یفضا  نیا

که صبر    چرا  شود، م  یجار  وبیچشمۀ ا  م یکن فضا باز م  وقت   کند، م  ییها را شناسادرد  ،ییشناسا

آب   دیشما فضا باز کن   کهن یاست، ا  ز یچ  یهمه نماد    هان یاست، ا  یآب    نیبا ا  وبی. چشمۀ امیکرد

  . دیآ ور ماز آن

ما، پس    یِها دگ یاز کجا؟ از همان  شود،م  یصد چشمه از درون ما جار  م،یما هست  نهان»  «موسپس  

  خورد ما، م  ما، جاِن زندگ  جانِ اصل  دهد،شده خودش را به ما نشان مگشوده  یِ جان ما که با فضا
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   دگی که در همان  زندگ  ای   یاریکان، هوشفَ ْمثل سنگ، و به فضل کن  ذهنمن   عنیمثل عصا به تن،  

  . شودم یجار شود،م فتهشده، پس گر  رهیذخ

م  زندگ  آزاد  همان  شود که  از  ما،  درد  تبد  دگ یاز  فضا  لیما،  مگشوده  یبه  دارشودشده  ما    می . 

  می ندار  لی. میلحظه ابد  نیبه ا  مییآ م  می ما دار  شود،م  تر عیفضا وس  نیهر چه ا  م،یشو م  تینهایب

 افتاد، چه   اتفاق  چه بوییم  گذشته    سالستیبه ب  م یبرو  می ندار  لیم  م،یبرو  یمجاز   ٔنده یبه گذشته و آ 

و در آن   میشوم  ینزد  یلحظۀ ابد  نیهرچه به ا  م،یشوم  ینزد  یلحظۀ ابد  نیبه ا  میکار کردم؟ دار

م را    زندگ  واشیواشی  میدار  م؛یشومستقر  با ک  زندگ   میکن م  زندگ  م،ی ر یگ م  ادیکردن   تیف یما 

  کردن در درون ما شروع شده.  چون زندگ م،ی هم کار ندار با کس که دید  میموقع خواهآن  شود م

 یِفضا  نیاست، سنگ است، ا  «حجر»مثل    ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ذهن ِمن   عنی  «تن»  نیا  پس

انسان)]  ١٠[شل  شده  گشوده وجودی  م  «عصا»مثل    (حقیقت  باز  را  فضا  و  صورت  به  دی کناست 

  . شود جا روان ماز آن ییهاچشمه ، ذهنبه من دیزنم «حضورِ ناظر»

  قبال. میارا خوانده تیب نیا 

  خانۀ پر غوغا  نیمردم کارافزا، ز  نیز
  آخُِر خر آمد  نینخورد حلوا، کا سیع

  )۶١٣شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

  د؛ یبن  ز یاز آن پره  د،یبن  ییدر خودتان شناسارا    ییکارافزاشما    دوارمیهمه صحبت، اماز آن  پس

من  دیگو م غالباً  مردم  پر   ذهنکه  خانۀ  در  زندگ  یِغوغادارند،  آمده   کنند، م  ذهن  از کجا  غوغا 

  م، یدار دگ یهمان  صدتاما   دیکن! فرض کن ادتر یمن را ز دیگوآواز دارد، م ی  دگ یصدا؟ هر همانوسر 

از وجود    قسمت  یهستم    جانیمن ا  ندیگوباال، م  ندیآ  م  لحظه، وقت  نیدر ا  ندیآ هرکدام به نوبت م

   ی  رود آن م   د،یآ م  ر ید  ی  رود کن، آن م   ادیتو، به من بِِرس، از جنس من بشو، جنس من را ز 

ها هم در آن  عقل  چیاست، ه  ها دگ یهمان  نیهم  ی، غوغا هم سروصدا «خانه پرغوغاست»  د؛یآ م  ر ید

  . ستین
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مردم کارافزا حلوا    نیپرغوغا و از ا  یفضا  نیاست، از ا  یاریمنطبق بر هوش  یِاریکه هوش  سیع  دیگو م

 ن یداشته باشد از ا  ذهنمن  هرکسکه    داند بله زهر است! و م  ستیحلوا ن  نیا  داند م  خواهد، نم

  . خورد غذا م خواهد،آخُِر جهان حلوا م

من   ٩[شل    نیا  پس، خانه   ،ذهنافسانۀ من   ذهن)](افسانه  اگر  فردِ کارافزاست،  و  پرغوغاست  اش 

 د یبا  ردیگ  غذا م  شیهادگیاز همان  خر است. هرکس  آخُرِ   نیا  دیگوم  خورد،خانه غذا م  نیاز ا  کس

غذا   جا نیکه از ا  میباش  اریهش  دیبا  قدرنیذهن پرغوغا آخُِر خر است و ا  نیاست و ا  ذهنبداند که من

  . میغذا بخور  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شده  گشوده  یفضا  نیاز ا  م؟ی ! از کجا غذا بخورمینخور

  دم، در شش جهتِ عالم بسته نبود آن چون
  و زبر آمد   ر یجستن او گردون، بس ز در

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

از مردم    د،یغذا نخور  د،ینخواه   ی ز یقبل است. اگر شما از ذهن پرغوغا چ  تیدرواقع دنبالۀ ب  تیب  نیا

عالَم    ی زدیآن موقع دم ا  د،ینخواه  ی ز یاست چ  ییکارافزا که کارشان کارافزا در شما به شش جهتِ 

  . رود نم

است و اصل ما    یزدیدم ا  معندم به  جانیدر ا  عنی  م،یهست  ی زدیم اما د  د؟یگو چه م  دیکن م  توجه

عالَم. شش جهت    روداست، دارد م ما به  عن ی!  یعالَم ماد  عنیبه شش جهتِ    ی   یسوهرلحظه 

  ! م یکن زندگ یوجوکه جست م،یروم یفکر 

صورت  به  کهن یمحض اباشد به  ادمانی  ؛یاریمنطبق بر هش  یِاریهش  م،یکه ما هست  سیاگر ع  دیگوم  اما

  ن ی بنابرا  کند که دارد به ذهن نگاه م  یاریهش  یزنده شده رو  یاریهش  میکن ناظر به ذهنمان نگاه م

ن  متک م  ستیبه ذهن  نگاهش  به  کند،دارد  و  دم  آن  ادر  دم  به    یزد یصورت  عالَم   ششما  جهِت 

  .  میرو نم

  وقت   نی. بنابراکند جو نمودر فکرها جست  ر یجو کند، خودش را دوبخواهد جست  یزدیآن دم ا  اگر 

جو کند وخودش را جست  یاریعنوان هش. انسان اگر بهکندجو موخودش را جست  کندجو موجست
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.  زدیر هم مبه   هنپارک ذ  عنیشدن؛    روزبر یبه ز  کند شروع م  ذهنمن   نی و ا  شود م  تر عیدائماً وس

 یپارک آن، دائمًا کنترل دارد رو  طورن یو هم   ذهنمن  یداردادن و نگه   بی ترت  یبرا  دیشما نگاه کن

  ! ل یخ م؟یکن مصرف م ی ما چقدر انرژ ده،یکه در پارک چ ییاجزا

دائماً در پارکمان گردش م  پارکمان، و  یداررا صرف نگه  مانیتمام انرژ  اصالدگ یو سر به همان  می کن  ها 

ها آن   میشد  دهی دارد. اگر با اشخاص ما همان  ییجا جاآن  هرکس  م،یدیجا چرا آن  ها دگ یهمان   م،یزن م

ها را هم  کرده! آن  چارهیرا ب  اکنترل م  نیو ا  میکن دارند، چون ما کنترلشان م  یحرکت محدود  یهم  

  کرده!  چارهیب

او همان  دیایب  کس  ینکند    خدا با  ما  را م  م،ی بشو  دهیو  نم  می گذارآن  تکان    می گذار در پارکمان، 

م نگرانش  ممیشوبخورد.  رفتمیکن  ! کنترلش  چه ؟! کجا  م! کجاست؟!  ا؟کن کار  چرا  را   کارنی! 

  ! چون جزو پارک ما است!؟کن م

 م یخواناآلن شعرش را م  «نََفخْت» که    م،یهست  یزدی م اما د  دیگو. دارد ممیروجهت م  در شش  دائماً

د  دیگو که م آمده،  از وهاب  نََفخت که  از طرف وهاب    یزد یم اجز  اآلن  ما   د،یآ  خداوند م  عنیکه 

 ست یکه بسته ن  یزدیدم ا  «چون بسته نبود آن دم» .  ذهنجهت، نه با من  برود به شش  می نگذار  میمسئول

 یرو  شیوجو. جست کندوجو نم در ذهن جست  ر یوجو دبه جست   کند شروع م  جهت، وقت  به شش

را   خداگونگ  ،صورت خداگونگبه  می ما دار  عنی  کند،  وجو مخودش است. خودش، خودش را جست

  در ذهن را.  یز ینه چ میکن وجو مجست

  ی . برازدیر هم مآن پارک به  رون،یدرون هم ب  یهم فضا  عنیموقع گردون، گردون  جستن ما آن  در

. شودم  رورویز  شود،و زَبر م  ر یما ندارد. ز  یبرا  . پارک ارزش رونیب  میاجا آمدهاز آن  ر یما د  کهنیا

  . د یتوجه کن دوارمیهست. ام یدیکل تیب  ت،یب نیا د؟یکن توجه م

 ی . براذهنجهت، محدود است، در افسانۀ من   در شش  یزدیم اد  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    جانیدر ا

را    مانیها دگ یهمان  مانکه در پارک ذهن  میکن کار را م  نیو ما ا  ی فکر   یبه    رودم  ی زدیم اد  کهنیا
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  شود ما کم م  کم بشوند زندگ  ایما از کنترل ما خارج بشوند    یها دگ یهمان  م یکن . ما فکر ممیحفظ کن

  . رودم نیاز ب ای

لحظه مرکز را   ی حتّ دیاگر بتوان (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  دی کنشما فضا باز م وقت ول

وجو، به جست  کند شروع م  مرکز عدم وقت   نیا  صورتنیدرا  ،ییبا فضاگشا  ذهننه با من  دیعدم کن

 جه، یدرنت  گردد  م  ییتای   یدر فضا  گردد جهت عالم را. در ذهن نمنه شش  کند جو مخودش را جست

و هم  رورویبه ز  کند م  شروع  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ذهنمن شده  گشوده  یفضا  طورنی شدن، 

  تر ع یبه وس  کندشروع م  نیشدن. ا  رورویبه ز  کندهم شروع م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  

  . میشو زنده م  به زندگ  م یدار  کهنیا  یبرا  ستیما مهم ن  یو برا  ختنی ردرهم  کند  شروع م  یشدن آن

  : دیگوم. خوانم م تانیرا برا تیچند ب نیا و

  ن یپنهان، همچن  ِزیبسا کار یا 
    نیغافل ایمتَّصل با جانتان،   

  ) ٣۵٩١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  ) ٣۵٩٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : قناتِ آب ز یکار
  : فربه، چاق نیسم

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
بسا    یکه ا  دیگو بها. مفربه، چاق و گران  عنی  نیاصطالح، سمقنات به  عنی  زیبسا، کار  یکه ا  دیگوم 

  . دیشما غافل هست قنات وصل است ول ،به جان شما از طرف زندگ

  ن یپنهان، همچن ِزی بسا کار یا
  ن یغافل ای با جانتان،  متَّصل

  ) ٣۵٩١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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جسم تو    نیتا ا  یدیکش  هاهیما  نیتو بدان که از آسمان و از زم  د،یکه غافل هست  ذهن  یهامن  یا  عنی

  ی فضا  یدارد، بعد    وانی دارد، جان ح  جاناتیانسان بدن دارد، ذهن دارد، ه  نیا  عنیبها شده،  گران

  شده است.  گشوده  یدارد. آسمان، آن فضا تینهایشدۀ بگشوده

کل انسان.   نامبه   میدرست کرد  یجالب  ز یچ  یو    می هم جمع کرد  ییایمیمواد ش م،یدیجا کشاز آن  هیما

بها  تا جسم تو گران  هاه یهم از آن آسمان ما   یهم از جهان ماد  عن ی  ن»یز آسمان و از زم  دهیکش  ی«ا

  بشود. زندگ یِاریهش عیوس تینهایب  اهیپا ای نۀ یزم دیجسم با نیشده. ا

  :  دیگو م بعد

    فشارد  دیباکم هم ن،یا ستهیعار 
    گزارد دیبا هم  ،کآنچه برفت  

  ) ٣۵٩٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

    ستجز نََفخت، کآن ز وهاب آمده 
    ستهدهیروح را باش، آن دگرها ب 

  ) ٣۵٩۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

در او دمی: دمهیف نَفَخت  
  بخشنده، از اسماء اله اری: بسوهاب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
 یاریهش  یاست. پس ما    هیعار   نیا   طور کلّبدن ما به  نی و ا  می دیکه ما با ذهنمان چسب   یز یچ  نیا  پس

زنده بشود.    تیزنده بشود، به ابد  تینهایبه ب  ر یبدن همراه با سه بعد د   نی در ا  خواهد که م   میهست

هرلحظه   کشند فکرها م  کهنرود،    تاگر به جها  یزدیدم ا  نیاست. ا  یزدیدم ا   نینَُفخت است. ا  نیا

  خودش خودش را جستن که من ک  کندشروع م  نیما را به خودش مشغول نکند، ا  یفکر    یاگر  

  هستم؟ 

دم   نی. گفت اگر اتیشعر، ب  ر یبود د  نی. همکند وجو مجست  زهایاآلن دارد خودش را در فکرها و چ 

  عنیاز نَُفخت. نَُفخت هم    ریغ  «جز نَُفخت»  دیگوموالنا م  عنیکه    مییگو جهت نرود. و ما هم م  به شش

  .  یزدیدم ا
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  54صفحه: 

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

  ) ١٣۴۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  دم ینََفخْت: دم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

عنیاو    دم  جسم را درست کرده، زندگ  نیا  بعد هرلحظه مخدا هست  دمد خودش ما دم نی. امیاز دم 

خودش   یرو  دیلحظه با  نیدر ا  یزدیبرود فکرها را فعال کند، دردها را فعال کند. دم ا  دیدم خدا نبا

. دهدم  حیدارد توض  نارا موال  هان یکند. ا  تینهایخودش، خودش را ب   نیتا ا  زهاینرود به چ  ستد،یبا

  است.  دیکل هانیا

  ست»نََفخت کان ز وهاب آمده «جز 

ات باش  باش، مواظب توجه زنده   اتی اریمواظب روح باش مواظب هش  دیگو م .  خداوند  عن ی  وهاب

  نبلعد اآلن.  یز یچ ی

. روح را باش، حواست را از آن نخواه  یز یدرمقابل آن مقاومت نکن چ دهداآلن ذهنت نشان م  نیهم

شمال و    عنیاست،    یجهت که نماد جهان ماد   جهت. شش  شش  دیگو چهار، حاال او م  نینده به ا

شش جهت محدود   نیکه ا  دیدان شش جهت و م  مییگو. اصطالحاً منییجنوب و شرق و غرب و باال و پا

  . م ییایب میتوانما نم نیهم یاست. برا

هم   هانیذهن، و فرمولش را داد و ا  عنیشش جهت    نیخروج از ا  یوجود دارد برا  که راه  دیگو م

  عنیاست  هی عار م،ی دیو ما چسب دهد که ذهن ما نشان م  یز یکه هرچ مییاست. اول بو  کم حیتوض

که به درد ما   یز ی. فقط تنها چمیبرو  می بذار  دیاست با  هیعار  هان یا  می دیاست. هرچه که چسب  قرض

  .دیآ  ور مور آمده و از آنهم از آن نی نََفخت است و ا خورد م

نبلعد.   رونیدر ب  یز یچ  ی نبلعد،     لحظه که من ذهن   ن یباشد در ا  مانیاریبه روح و هش  دیبا  حواسمان

  است.   مصرف یاست، ب هودهیهمه ب دهدکه ذهن نشان م هیبق  کهنیا یبرا

 ف ینََفختاب؛ بر او دمیدم: هبخشنده از اَسماء اله اری: بسوه   
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  55صفحه: 

  اآلن خواندم:  نیهم هم  تیب نیا

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

  ) ١٣۴۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

به   دمدنََفخت که او م  د،ینخواه  یز یچ  دهدکه ذهنتان نشان م  یز یلحظه اگر شما از آن چ  نیا  عنی

نه.   دهد؟ نشان م  ذهنکه من  ییهابا علّت  ایآ   ؟یبه ما و چجور  دهد . او جان مدهد م  ز یچما، همه 

.  ستین دهدنشان م هنکه ذ  ییها. و موقوف عللشودبشو و م دیگواو م است»  ونی«کار او کن ف

  شود،م  دنیسبب به حضور رس  نیا  دیکنتجسم م  ای  دهدکه ذهنتان نشان م  یز ی چ  شما را آن  عنی

  . ستیدرست ن  کدامچیه هان یا  شود،من م یسبب آزاد

ما نم  اصالم   لیتبد  یما چجور  میدان نم  کسچ یه  م؛یشو را در ذهنش   لیتبد  ندیفرآ   ایرا    لیتبد   تواند

. و ونیف ْقضا و کن  آورد،وجود مبه   ونیفرا که کن  یز یدرست است. چ  نیا  دیکند و بو  فیتوص

علّت   میبارها گفت نه  م  نیا  تینه موقوف ِعلل، وضع  رونیب  یهاقضا  را که ذهن نشان   دهد لحظه 

  .یخواند امروز در مثنو میرا ما خواه نی. که اآوردوجود مقضا به آورد،وجود مبه

.  دهد است که ذهن ما نشان م یز ی. اثر، چمیکن به آثار توجه م میاش چون از جنس آثار هستهمه ما 

 نیا  دیمهم است که شما قبول کن  یز یچ  ی  است. ول  تیوجودآمده است، وضعحادث است، به  نیا

 ا ی  زندگ  دییوب  ایرا قضا    نیبله ا  دیآ وجود نمبه   کنمکه من اآلن فکر م  ذهن  یهاخاطر علّتبه

.  د یفضا باز کن  د،یمقاومت نکن  د،ینخواه  یز یکه شما از آن چ  آورد وجود م. بهآوردوجود مخداوند به 

  .  ردیصورت ب لیتبد نیخداوند، ا شودِبشو و م عنیفکان  ْاو با کن تا

 هی. بق دیآ  مهم است که از وهاب م  دم  نیجهت نرود. ا  دم به شش   نیکن که ا  یکار  یبه ما گفت    پس

 ن ی ا  تیوضع  دهد، که ذهنت نشان م  ز یو آن چ  دهد که ذهنت نشان م  یز یچ  عنی  هیرا رها کن. بق 

  عنوان علّت و سبب در ذهن شما ظهور کند. لحظه است، ممن است به
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  56صفحه: 

است من  وجود آوردهرا قضا به  نیا  دیی است. نه. بووجود آوردهرا به   نیا  که مثال فالن   دی کنفکر م 

  عوض کند.  رونیمرا در درون و ب فکان زندگکنم تا خداوند با کن ییفضاگشا

     بخش دوم انيپا   
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  57صفحه: 

جهان، که ذهن باشد، محبوس    نیا  یِهادر جهت  م،یرا که ما آن هست  یزدیکه اگر دم ا  میگفت م  میداشت

و عدم کردن مرکز که ما را    یی با فضاگشا  میلحظه انتخاب کن  نیدر ا  م،ی را دار  اریاخت  نیو ما ا  م،ینکن

همان    تیدر تقو  اتیب. امی عمل کن  تیو به آن ب  میدر شش جهتِ ذهن نرو  کند م  لیبه ناظر ذهن تبد 

  . میخوانم میآن دار معن  دنی و فهم یدیکل تیب

  تو را بال داد هر جهت از
  جهاتَتیبازکشد به ب تا

  ) ٣۶٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   که برتر از جا و جهت است، عالَم اله ی : موجودجهاتیب
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    
ب  گاه  ای  جهات،یب عدم.     عنی  سو،یب  عنی  جِهات،یاوقات  ه  عنی مرکِز  در   یفکر   یسو  چیشما 

به   میروم  گذردفکر که م  نیفکر، ا  نیبه ا  میروما م  یزدیعنوان دم اکه اآلن به  دی نیب . مدیرو نم

  ن ی. اگر به امی کن م  لفها را در جهات ت. ما درواقع دم می پر  م  ر یبه فکر د  ی. از فکر ر یفکر د  ی

  . میشو م سویب میجهات نرو

و   میشد  ما شرط   . ولمیبه انبساط، اگر به سوها نرو  کنداست و شروع م  یاریخودِ هش  عنی  سو یب

  جهاننیا  یزهای. در سوها همان چمیبن  زندگ  یجو وها جستجابه سوها، از آن  میکه برو  میگرفت  ادی

بله بال   ست،ین  که در سوها زندگ  میکنلحظه درک م  نیدر ا  قاًیما عم   میفتهستند. گ   ها دگ یهمان  ای

  هست. 

م   زندگ   ای  خداوند را  موالنا سوها  در     عنی.  بندد طبق گفتۀ  نشان   دیرو م  جهت   یشما  فکر  که 

  باً ی متداول که تقر   یاز سوها  یکه درد داد. مثال    دینیب بعد م  دیکن  دایپ  جا زندگ که در آن  دهد م

م  زناشو  یسوها  روند همه  زندگ  یاست. هر مرد  ییروابط  زنش  از شوهرش   زن  ر ه  خواهد، م  از 

. و در تمام آن جهات که خواهد م  ز یچهمه   خواهد، م   خوشبخت  خواهد،م   تیهو  خواهد، م   زندگ

تنها که نه   ندیب. مشود و دچار درد م  شوداز همسرش، چه مرد چه زن، سرخورده م  خواهد م  شانیا

ه به درد منجر شد. و انسان فکر م  ردینتوانست ببل انتخاب کرده،    یکرده و همسر بد  اهکه اشتب  کند
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  58صفحه: 

 ز یچاز همسرشان همه   کهنی ا  یبرا  کنند م  ها هستند که خوب زندگدارند و آن   یبهتر   یهمسرها  رانید

  وجود ندارد.  ایدر دن یز یچون چ. همیز یچون چهم  ستی! نرندیگ  م

  ات ییبایجهت مقام بشود، علمت بشود، بدنت بشود، ز  خواهد م  ،یبرو  هر جهت  د،یگوم  ن،یبنابرا

 ،یشودچار بال م  نشان بده  یخود  یجا  که آن  یبرو  ر جهتبشود، در ه  اتبشود، چه؟ قدرت بدن

  .  جهاتیتا بتواند تو را بشد به ب 

لحظه، به   نیهم یکه از جنس من بشو خواهم من از تو مرکز عدم م دیگو و خداوند م زندگ د،یگو م

 به  لیخ  ردیب  ادی  سالدهدر    دیایب  کس  یآدم،    ،کس  یموضوع را اگر    نیجهات نرو. خُوب ا

  که زندگ   میاد بدهیبه جوانانمان    م،یبده  ادی  مانی هااگر ما به بچه  ای.  رودنفعش است، به جهات نم 

  وجو نکن. جهات هم فکرها هستند.  را در جهات جست

 نی . استین  جهان است در آن زندگ نیدر ا یز یچ ی که مربوط به  زندکه به سرت م یهر فکر   عنی

. مثال خانه  یبخر   یز یچ   یبه دردت بخورد که    دیعنوانِ شابه  اور؛یبه دست ب  ،یآوررا به دست م

ورزش کن    ،ستیخودت با  یپا  یرو  ،داشته باش  یدرآمد  ،یر یب  ادی  دیمهارت با  ،داشته باش  دیبا

. دهند نم    هستند که به تو زندگ  ییهاجهت   هانی ا  خوب بخور، ول  یغذا  ، داشته باش  بدنِ سالم

با سرعت    ر یبه فکر د  یکار را نکند از فکر  نیرا نگذار در مرکزت. اگر ا  هان ی عدم ا  ایخداوند    یِجابه

  . م یدی را فهم یدیکل تی. پس آن بپرد نم ادیز

  که:  دیگو م  فهماند،را به ما دوباره م یدیکل تیب آن تیسه ب نیا طورن یهم

  تو آن تو است   نیتو است، اما نه ا  او
  شو است  رونیدر آخر، واقفِ ب  که

  ) ٣٧٧۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  اَوَلت یِ تو یِآخر سو  یِتو
  و صلَت هیاز بهِر تَنب  ستآمده

  ) ٣٧٧۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  59صفحه: 

  ن ی آمد دف یریتو در د یِتو
  ن یچن نی غالم مردِ خودب من
  ) ٣٧٧۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دادن و وصل کردن، به وصال رساندن وندی: پصلَت
  : مدفون، دفن شدهنیدف

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    
 ییبه سو  ییاز سو  . ما وقتذهنمن   نیاما نه ا  ،که، خداوند تو است، تو هم خداوند هست   دیگو م

درست    ذهنفکر، فکر، فکر، فکر، من   طورن یفکر، هم  یبعد    ۀفکر، لحظ  یلحظه    نیا  م،یرو م

باز بشود،   ضا فکرها متوقف بشود و ف  نی. اما اگر است یخداوند ن   نی. امیهست  نیا  می کن فکر م  م،یکن م

  او هم هست.  م،یهم ما هست نیفکر کند، ا شده گشوده یِفضا نیو ا مینپر  ریبه فکر د یاز فکر 

  ۀشدگشوده  یِآن فضا  عنی  «آن تو است»  ، ذهن، نه منتو»  نی«او تو است، اما نه ا:  دیگو م  نیهم  یبرا

مختلف، سرانجام، واقف    یسفرهاتو است، که در آخر باالخره پس از رفتن به    تو است، آن من اصل

  .  ذهنمن نیشش جهت، از ا نیبشود از ا رونی ب یاست که چجور

بشود.   رونیاز ذهن ب  تواند است که م   واقف   عن ی،  شو است»  رونی«که در آخر، واقِف ب  د؟ یکن توجه م

  به جهات.   رود نم ر یبشود، د  رونیاز ذهن ب تواند است که اآلن م آگاه

خودش را بزرگ    دیبرود، و با  دیکه به جهات نبا  داندشده، حضورِ ناظر، مگشوده  یِفضا  د؟یکن م  توجه

  صورت خودش.به ،ذهنصورت منکند، نه به 

 م ی اآلن آمد  م،یفرم نداشت  م،یعدم بود  می. ما اول که آمداَولَت»  یِ تو  یِآخر سو  یِ «تو:  دیگو م  طورن یهم  و

   ذهن من   نیا  میشد  ر ید  یِتو  یکه دوباره    می نیبم   می کنباز مکه فضا را    دفعه ی  م،یفرم درست کرد

جهان   نیوارد ا  م،یاو آمد  شِیکه از پ  اول، همان موقع   یِتو  یسوبه  رود تو م  نیا  د،یگو . م می ستین

  .رودآن تو م در تو  نیمرکز ما عدم بوده. ا میاله، که گفتهمان، همان اولِ اول، بسم م،یشد

 ی شدن، وحدت. پس برا   ی  عنیو اتصال، صلَت،    ‐یداریب  عن ی  هیتنب‐  یداریب  یبرا  دیآ م  دارد

   ذهن . منشوندم  رونیب  یچجور   کهنیآگاه به ا  عنی  شو، رونیواقفِ ب  یِاری هش  نیو وحدت ا  یداریب
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  60صفحه: 

 ن یاز ا  م،یروآن فرم م  م،یروفرم م  نیا  یِسوبه  ‐ذهنصورتِ منما به  ‐    ه  ذهنمن  داند،که نم

  .  ر ی د یکه خسته بشو کارها را بن نیا دیقدر با. گفت که، آنمیخواه م زندگ

ما، در ذهن مدفون شده،   من اصل  عنیما،    اصل  »یِ«تو  د،یگو . م ن»یآمد دف  یر یتو در د  یِ«تو

  کند؟ جذب م یآب را چجور شورند ابرها است که ظرف م نیکه ا میهست یجذب شده است. مثل آب 

  ن یکه ا  رون،یب  دیایفشار بدهد آب ب  دیبا  کس  ی.  رونیب  مییایاز آن ب  دیبا  ها، دگیدر همان  میما رفت

چه    . بداند من اصلند یبب  یطورنیهستم که ا  من غالم کس  دیگو. مشود م  تینهایب  رونیب  دیایاگر ب

  دادم خدمتتان.  حیاز ذهن چه است و توض ییجدا ندیچه است، فرآ  ذهناست، من

  دادن، وصل کردن وندی: پصلَت
  : مدفون نیدف

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  نَبد هرگز تاجیکاو مثَل هدهد ب  آن

  مور ز مادر او بربسته کمر آمد  چون
  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  سیباشد گفت که ع ادتانیمشخص شد. اوال که   تی آن ب  یِکه معنا دوارمیبه غزل، ام میبرگشت دوباره

  ف،ی که بنابه تعر   سیع  میشد  میرا نخواه  ها دگیهمان  ی. پس اگر ما غذاخوردخر غذا نم  آخُرِ   ن یاز ا

بر هش  یاریهش ا  د،یگواست. م  یاریمنطبق  به  ای  یزدیآن موقع دم  در جهات    ی زدیا  مصورتِ دما 

  از ذهن.  میبشو رونیب میتوانم نیپس بنابرا م،یستیدر شش جهت ن م،ی ستین

اصل ما، که مثل هدهد، که تاج دارد، که از پدر و مادرش    نیاست، هم  س یهمان ع  عنی  کاو»  «آن

شاه تاج دائماً سرمان بوده ولو    صورتِ که، ما به  دیبو  خواهد. موالنا ممیگرفته، ما هم با تاج آمد

  . ردیب توانسته نم را کس مان شاه نیموقع ا چی. ه میو دردها به زحمت افتاد ها دگ یدر همان کهنیا

 تاجیهفتادهشتاد سالمان است، ب  کهن یجهان ولو ا  نیما هرگز در ا  نَبد هرگز»  تاجی کاو مثَل هدهد ب  «آن

 ی زد یهرلحظه، کرم ا  میاز ذهن جدا بشو  میتوانستما م   عنیه است.  در سر ما بود   تاج شاه  م،ینبود

 سیبه عم، مثل، دارد راجعیمثل حضرت رسول معراج برو  م،یبخور  اتیما مثل خضر آِب ح  خواسته م

 ن یا  عنیکه از آخُر خران    میبده  صیتشخ  و  منطبق بشود  یاریهش  یرو  یاریاآلن، هش  کند صحبت م
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درد   میتا جهت رفتکه چند   میبرو  دیکه در جهات نبا  میبده   میتوانست م  صیتشخ  م،یغذا بخور  دینبا  ایدن

 شهیو هم  م؛یاشاه بوده  شهیکه ما هم  دیگوو اآلن م  میطلب نکن  زندگ  یفکر   یهادر جهت  ر ید  میدید

  . میاآماده بوده

 نی که در ا  ستین  یامورچه  چی ه  د،یآ  آماده م  عنی  «بربسته کمر»مورچه از مادر    عن ی  رطور که موهمان 

آماده است؛    عنیاست،    شیکمر مورچه بسته شده، منظور آن کمر بار  عنیجهان کمرش را ببندند  

  بودن.آماده عنیکمربسته 

به    از وابستگ  به جهان جدا بشود. هرکس  است که از وابستگ  شاه کس  م،ی اشاه بوده  شهیما هم   عنی

  جهان و خدا هردو.  کند، م میجهان جدا بشود در باال گفت که جهان دامن زر را به او تقد

بوده،   هشا  شهینبوده، هم  تاج یب  موقعچ یکه ه  کنمصحبت م   یاریم، آن هشبه آن دمن راجع  دیگو م

.  م یر از مادر آمدو بربسته کم  میبربسته کمر هست   م،یاهم آماده  شهینرفته است و هم  نیما از ب  پس شاه

طور که در و همان   میو آماده بشو  میبن  یکه ما کار  ستیخداوند ما را آماده خلق کرده، الزم ن   عنی

  خواند. میاآلن خواه یبعد اتیاب

 م، یشد  ورزنهیاحتماال ک  م،ی دیرنج  م،یدیدرد کش  لیخ  ذهنما در من  ول  ،)]ذهن(افسانه من  ٩[شل   

اشتباهات ما    م،یاشتباه کرد  لیخ  م،ینظر خودمان احساس گناه دارو به  میحسود شد  م،یجو شدانتقام

آ  از  نگران  رنجانده،  شد  م،یهست  ندهیرا  حرص  خ  م،یدچار  حرص موقع   لیما   م،یکرد  ییهایورزها 

  . می هست مانیکه اآلن پش میکرد ییهاخودخواه

م   ول ه  دیگو موالنا  آس  زهایچ  نیا  موقعچیکه  ما  ب  بیبه  ما  اصل  خداوند    ب،یآسینزده.  از جنس 

 یهادر داستان  دیدانهد هم م، و هدنَبد هرگز»  تاجی «آن کاو مثَل هدهد ببوده.    صورت شاه باقبه

با معارف، با خرد، با عشق    شهیما هم  عنی  برده،ور مآن  ور،نید را اراصطالح، خموالنا معارف را به

آن   م،یاسروکار داشته هم  تاج،  هم  بوده است،  هم  هاز یچدر جانمان  بوده  شهیو  ا  میاآماده   ن یمنتها 

  .  امدهین دیما پد یبرا انسان)] یوجود قتی(حق  ١٠[شل  شاه نیو ا آمادگ

  :اتیاب نیا طورن یو هم
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  یانوبتِ دولت زده ،یاتو عارف بده خواجه
  دست به استاد مده ، یاجان آمده کامل

  
  تو گنج نهان است ز هو رانۀیده و در
  به بغداد مدِه  ز یتو را ن رانِیده و نیه

  ) ٢٢٨۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

پنج    ایدر دربار پادشاهان در شبانه روز سه    میاز شوه و عظمت داشتن. در قد  هیدولت زدن: کنا  نوبتِ
  .زدندنوبت (نقاره) م

  .یاافته یکه روحاً کمال  یاآمده : در حالیاجان آمده کامل
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

بدن زنده است،   نیکه داخل ا  از جنس خدا است. و هرانسان  کهنیا  یعارف است، برا  هرانسان  پس

  .  زنند م بختو خوش یروزیو دولت و پ تیطبل موفق  شیاآلن برا

حاال درِ بزرگان   ایبام  در پشت  می. قد زنند طبل م  ش یاست که برا  است، شاه  بزرگ  عنیزدن  نوبت

چون از جنس خدا است، بزرگ است منتها    است، هرانسان  آدم بزرگ  نیا  شودمعلوم ب  زدند طبل م

من عقل  ذل  اش ذهنبا  را  ولاستکرده  لیخودش   .  ذل وجود  ا  کردنِلیبا  درد    جادکردنیخودش، 

  نرفته است. اشخودش، شاه

م  به ما هم  دیگو ما  به  شهیجانت کامل بوده، جان  زندگ کامل بوده،  به   لزوم   ،عنوان  ندارد دست 

   ذهنما که من  رانِیدِه و نیو در ا  می او هست  نیع  م،ی وصل به او هست میباز کن  . ما فضا رامیاستاد بده

گنج نهان    ها، دگ یهمان  اخلد  ای  ها دگی همان  نیا  ر یما، ز   دۀیپنهان است. در مرکز همان  گنج  یباشد،  

کند خودش را    سهیمقا  کهنیخودش را بچسبد، نه ا  رانِ یده و  دیبا   خداوند هست و هرکس  عنی  «هو» از  

  . میچرا حافظ نشد م،یشد کاش ما موالنا م یا

گنج خودت را کشف   دیتو با  ده،یجا خوابدر آن  «هو»ه گنج  کرا    رانیه ودِ  نیشو، ا  داریآگاه بشو، ب  نیه

اندازۀ    ،کن به  نگو  نده.  مردم  بغداد  ا  هزارمیبه  من  بدهند  م  نیموالنا  را  به  دهم،کلَّم  درد  من 

   یذهنت  در  نیز هو، بنابرا ستتو گنج نهان ا  رانِیده و نیچون در ا یخوردرد م. نه تو بهخورم نم

 یمثال موالنا بغداد است، برا  دیگوشهرها بوده. ذهن ما م  نی تر از آباد  یخوب    می بغداد، بغداد در قد



ۀ  برنامه       Program # 903                                                  ۹۰۳مشار
  

  63صفحه: 

  دهم، را م  رانمیه ودِ  نیتو اآلن نگو من ا   ،بود. نه  بخترا داشته، چه آدم خوش  ز یچدیر همه  کهنیا

تو    صورت خاصو خداوند در تو به  هست  فردبهنحصر م  ،. تو، تو هسترمیگ موالنا را م که مختص 

  خودت کار کن. یرا بچسب و رو انر یخودش زنده بشود، ده وبه خواستاست، م

 ،یاآمده  جان» «کاملها ممن است،  نسخه  جانت کامل است، بعض  عنی  ی اآمده  جان» «کاملپس   

. بله، میو امتداد خدا ما کامل هست  یاریو هش  . از نظر روحیاافته یکه روحًا کمال    یاآمده  درحال

  :دیگو بعد م

  تو، به ز دو صد روزِ نکو شبِ رهیت واله
  مده و روز مجو، عاج به شمشاد مدِه  شب

  
  ون یدلشده چون؟ نقد بر از کن فَ یبود ا چون
  مدِه  عاد یتو نقد است کنون، گوش به م نقدِ

  ) ٢٢٨۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  مورد نظر است. اهیدر مقابل عاج، س نجایشمشاد: در ا 
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

فکان که  لحظه هست اجازه بده کن  نینرو و نقد تو ا  ندهیبه آ   فت،یبه ذهن نَ  دیگو موالنا م  دینیبم  پس

 عنیتو،    رۀیشب ت  نیواله ا  دیگو بدهد. م   ر ییتو را تغ  زندگ  ییبا فضاگشا  شودبشو و م  دیگو او م

کاش مثل حافظ   یا  شود؟م  یحضور چجور  ،کن ذهنت تجسم م   رتو از دوصد روز نکو که د   ذهنمن

  . میخودمان کار کن یرو دیبودم من بهتر است. پس ما با و فردوس

من    نی دارم ا  حاال، هرسن  ر یکه هرچه هستم د  دیبو  دیبا  شب را نقد به آن بچسب، هرکس  نیا  تو

  دارم، اشتباه کردم، نرفتم دنبالش.   دگ یهستم. همان 

درد   همهن ی دارم، ا  دگیهمان   همهن ی. پس ادمی است، فهم، فعل من  دم»بهدم  یهاغصه   نی«فعل توست ا

شب مده   دیگو م  نیهم  ی. براکنم کار م   نیهم  یبودم، رو  یر یکس د  ی  یکه جا  کنمدارم، آرزو نم

 ارزش، یرا به چوب مده، چوبِ ب  نیاست، ا  تر مت یپرق  لیعاج است، عاج خ  نیرا مجو. ا  و روزِ ذهن

  . «عاج به شمشاد مدِه»
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  ی چجور  لیتبد  نیکه ا  دان که م  دیگو، تو مدلشده چون؟»  ی «چون بود ارا،    نیا  میبن  اگر سوال  و

.  با قضا دوست باش  فضا را باز کن  ون،یفاز کن  یاستفاده ببر   دیکه. پس با  داننم  رد؟یگ صورت م

را قبول   ات ذهنمن   ی را، ظلمت شبت را، تار  وت   دِه  تیوضع   نیا   چه هست، حت  نیلحظه نگو ا  نیا

  کن، فضا باز کن. 

به او زنده بشوم.   خواهم بدهد، من م  ر ییرا تغ  نیفکان اتا کن   کنممن اطرافش فضا باز م  و  ،ن یهم  نیا

  .ردیگ فکان صورت مکه با قضا و کن دانم من م نیا

 م، یدهاآلن نم  ر ید  م،یداد  حیتوض  لیبال هم خو ق  میکنما صحبت م  فکان که هکن  ای  ونیفکن  نیا

 کندکه اراده م  او وقت  عنی  ،»«اذا قضاصطالح    نیقرآن ا  اتیاز آ   است. در بعض  رآنق  اتیمربوط به آ 

به شما،   میرا به کرات نشان داد  هاه یآ   نیآمده، که ا  ونیفکن  ایفکان آمده،  و کن   کند قضاوت م  ای

  . میده نشان نم دیدان اآلن چون شما م ر ید

 ن ی به ا  دیآ م  نیا  م،یقضاوت کن  دیما نبا  کند،اصطالح قضاوت مهرجا ارادۀ خداوند به   نیبنابرا  پس

لحظه است.    نیا  است، زمان اصل  یتوهم ذهن ما است. زمان مجاز  ندهیگذشته و آ   کهنیا  ی لحظه. برا

است ما قضاوت    یطورنی اوال اگر ا  کند،است که قضاوت ماست، خداوند    زندگ  دیگولحظه م  نیا

  ها.صحبت نیو ا هاهیطبق آن آ  م،یکنخوب و بد نم م،ی کن نم

که   دیگو عقل کل به ما م  ی  کهن ی درست مثل ا  م،ی ر یپذ ما م  م،یکن و ما فضا باز م  کند قضاوت م  او

  م یکن فضا را باز م  م،ین یو بب  می ر یما بپذ  کهنیا  یبرا  دهد،است، اشال را به ما نشان م  نیاشالت ا

  . مینیب وگرنه نم  م،ین یرا بب رادمانیا م،ین یتا بب م،ی شواز جنس او م م،یشوقضا م نیو از جنس هم

  یبه    میرو جسم، ما م  نکیع  شود م  نکمانیموقع ع. آن مینیب نم   م،ی مقاومت کن  م،یکن  زهیست  اگر 

  ذهنمن   یدر ذهنش    دارد، هرکس  رادیکه عقل ندارد، ا  رودبار نم  ر یز  کسچیه  ده،یمن به کمال رس

  کامل درست کرده است.  

  دیگو من عقل ندارم، م   دی بو  د،ی کن  دایپ  وانهید  ی من عقل ندارم؟ شما    دیبو  دی دیحاال آدم د  شما تا

د من  هستم،  عاقل  هم  د  ستم،ین  وانهیمن  مردم  همۀ  است  ن   وانهیممن  من    ن یبنابرا.  ستمیباشند، 
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. پس ما اگر با  داندخودش را عاقل م  در آن پارک ذهن  کهنیا  ی عقل ندارم، برا  دیگونم  کسچ یه

و    ونیفو از کن  می نقد ببر   دی. پس بامینیبخودمان را نم  موقعچ یه  م،یذهن برو  دیبا د  ،پارک ذهن

سالم است، پنجاه سالم    چهل است؟ ُخوب من    یطورنیچرا ا  مییگو نم   م،یکنقضا، پس فضا را باز م

  را به بغداد نده.   نیه شما است، ا دِ نیدرد، من قبول ندارم. نه ا همهنیا ، دگیهمان  همهنیاست، ا

  با  به ذهن  یرو م  اگر به بغداد بده  کهنیا  یاست. برا  دهیحضور رسانسان مثال به   یبغداد نماد  

 نی ز یجا  ر ید  زندگ  یرا با    اش زندگ   تواندنم  کسچ یه  می هست  . چون ما زندگکن ذهن معاوضه م

  کند پس در ذهن است.  سهیمقا تواند اگر م کند،کند، اگر م

در اطراف   به ذهن!  رفت  ،یی جو چون روز که م  «شب مده و روز مجو»مواظب باش    دیگو م  نیهم  یبرا

لحظۀ    نیلحظه نقد تو نقد است، خداوند در ا  نیهم  عنی  «نقد تو نقد است کنون»شبت فضا باز کن،  

در    یز یچ  عنی  » عادیم«  ی ! پس گوش به زمان مجازینه زمانِ مجاز  کنداست کار م  که زندگ  ،ق یحق 

  نده. ندهیآ 

  بالغ، از تاج و کمر فارغ  عشق بود در
  و از عرشش منشورِ ظفر آمد  کرس  کز 

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : تخت پادشاهکرس
  : فرمان، فرمان پادشاهمنشور

  ی روزی: پظفر 
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
جهان غذا نخورد و در    نینماد ما است، همۀ ما، که از آخُر ا   سیشما، که ع  نیا  ،سیع  نیکه ا  دیگو م

  ایگرفت که از آخُر خر غذا نخورد؛ آ  ادی کهنیا یرا در شش جهت نبرد، چرا؟ برا یزدیجهاد نرفت. دم ا

   نه! د؟یآ م ی بلوغش از جهان ماد

 «در   .فارغ است  رونیو از تاج و کمرِ ب  شود در عشق بودن است که بالغ م  و  ییبا فضاگشا  دیگو م

  خدا.   شی ور از پاز آن عنی و از عرشش» کرس کز ، بالغ، از تاج و کمر فارغ عشق بود
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پادشاه  عنیمنشور    ؛است  تناهیال  ی: فضاعرش تخت خداوند؛    عنی  کرس فرمان  ظفر:    ؛فرمان، 

  یروزیپ

 پادشاهتخت    عنیخداوند    ،از طرف زندگ  عنیو عرش    کرس  د،یآ  ما، از طرف خداوند م  یروزیپ  پس

  است.   او. اصطالح است. اصطالح قرآن خداوند و قلمرو زندگ

م بالغ  در عشق  انسان  همان  شود،پس  در  عدم کند هادگینه  را  مرکزش  و  باز کند  را  فضا  اگر  و   !

فارغ است.   کند، م  دییکه ذهن تأ  رونیب  از پادشاه  عنی  «تاج و کمر» از    که  شود متوجه م  دفعهی

ن است پادشاه هم بشود ولحاال مم  با شاه  دگیهمان  نم  رونیاز ب  اشیروزیندارد و پ تاج  . از  دیآ»

ا  د،یآ نم  و کمر» مقام  از زندگ  د،یآ  نم  اش جهان  نیاز  م   دیآ  م  بله   فرمانپس    د،یآ  از خداوند 

  . دیآ بشود از طرف خداوند م روزیپ دیاو که حتماً با یروزیپ

برود بالغ   دگی به همان  دگ یهمان  یکه از    کند شخص فکر م  نی ا  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  نه    نیا

را بهتر انجام    جهان  نیتجارت ا  م،ی اوریپول درب  شتر یب  رانیاز د  می ر یب  ادیما ممن است    شود، م

نخواه  ول  م،یبده ا  م یبالغ  هم  نیشد،  تصاو  بالغ  نیبالغ  به  ر یاست که در    یبلوغ معنو  عنواناول 

  است که به خداوند روشن است. بالغ کس م؛ییگو م

  من روشنم»  ،تو با من روشن «تا

  من کم کنم  ،«از ترازو کم کن 

  من روشنم» ،تو با من روشن تا

تو بخواه  ییتا جا  عنی با من روشن کن  که     خواه . هرچقدر ماندازم م  ییمن روشنا   ،خودت را 

تر کن. تر کن، روشنتر کن، روشنروشن   . هکنم روشن م  تر ش یرا با من روشن کن، من ب  ات زندگ

  .  کنم  من کم م  ،خواهخودت م  ،یرا کم کرد  ییمرکزت و روشنا  یرا آورد  ی ز یچ  یجا که  در آن  اما
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است، واقعاً فرق ما    وانیانتخاب ما که فرق ما و ح   ییجهان و توانا  نیارادۀ ما در ا  نیا  کهن یمثل ا  عنی

 ن یدرست انتخاب کردن بهتر است که هم  نیا ودر لحظه.  میدرست انتخاب کن دیاست. ما با وانیو ح

  .(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  شدهگشوده یدست فضا میانتخاب را بده

  خوز سلطان جو، سلطانِ سخاوت  شیباق
  پرس خبرها را کاو کانِ خبر آمد  زو

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

صورت خضر،  اگر شما به  م،یرا گفت  ز یچهمه  ریخداوند بپرس. د  عنیاز سلطان    دیگورا م  اشهیبق 

صورت حضرت رسول شد، به  یو چشمه جار  ،یو پا زد  ی صبر کرد  وبیصورت ابه  وسف،یصورت  به

به    ار یزدیا و دم یاز آخُر خر نخورد سیصورت عبه  ،یچشمه روان کرد صورت موسبه  ،معراج رفت

  را از خودش بپرس.   اشهیحاال بق  ،و در عشق بالغ گشت یجهات نبرد

سلطان   نیاز خداوند بپرس و ا  عنیشده  گشوده  یفضا  نیاز ا  ،یفضا باز کرد  به اندازۀ کاف  نیبنابرا  پس

  نه؟  ای دینه؟ شما هم هست  ای میخوست. ما هم هستخو است. خداوند سخاوتسخاوت

را از ذهنت   اشخداوند است. پس باق  عن یمعدن خبر، او است،    کهنیا  یرا از او بپرس. برا   خبرها

نده  ر ید  ،  ذهن)](افسانه من  ٩[شل    ر ینگ باز کن  گوش  را  فضا  (حقیقت   ١٠[شل    به من. برو 

  د ی تو با  ورا ببند از او بشنو.    ات. از جهان نشنو. گوش حسدی. بذار او بوی، که کردوجودی انسان)]

زندگ ستیجهان ن نیمعدن خبر ا کهنیا یبرا  ،یر یخبرها را از او ب .   .است، خداوند است  

خارج   م،یآورد  جانیرا که مربوط به غزل بود ا  هاهیاز آ   و برخ  دهمم  یتر شیب   حیرا توض  اتیاز اب  برخ

  . دهم م حیاز غزل، خدمتتان توض

  :میرا داشت تیب نیا

  ی وبیوان چشمۀ ا ی عقوبی وۀیم آن
  شد، هنگام نَظَر آمد  دایمنظره پ از

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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خداوند را   د،یرس  طانیاز ش  محنت  شانیکه بر ا  لیاسرائبن  امبرانیاز پ  وبی: اشاره به ایوبیا  چشمۀ
  آمد. دیگوارا و خنک پد یازند، چشمه نیبر زم شیندا کرد. خداوند امر کرد که پا

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
 می ر یب  ادیاست    . کاف دیشو بلند م  د،یخورش  ای  وسفیصورت  فضا باز بشود، شما از درونتان به  میگفت

  د. نندار وهیم هانیبه فکر، ا  یاز فکر  دهد که ذهنمان نشان م ییزهایچ نیکه ا

شر    وسفی  نیصورت من، گفت ااز درونمان بلند شود به  دیاست که با  وسفی  نیما هم  زندگ  وۀیم

  .  یر یب ییشر از جا باش ذهنمن  فکر کن کهنیا . نهیخودت شر  ول دیآ ور ماست. شر از آن

 دیخورش  شما درخشان است.    شهیهم  دیخورش  نیا  د،یصورت خورششما به  ای  دیآ که م  وسفی  شهیهم  و

  یبه طلوع، چشمه هم جار  می کنشروع م  کهن یهم  نیکه، بنابرا  ستین  دیآن خورش  ر ینور نده، د  دیدید

  . نسبت داده وبی و چشمه را به ا شود م

نظر   یاریبه هش  جسم  یاریرا از هش  تانیاریو هش  دینیبآثارش را م  میگفت  رونیشما در درون و ب  و

  است. شیهاهیآ  هان ی. ادیکن م  لیتبد

رك ابٍ»  «واذْ   عبدَنَا ايوب اذْ نَادٰى ربه انّ مسن الشَّيطَانُ بِنُصٍب وعذَ

  است.»به رنج و عذاب افكنده  از بندۀ ما ايوب ياد كن آنگاه كه پروردگارش را ندا داد كه: مرا شيطان  «و

  ) ۴١ ۀی)، آ ٣٨سورۀ ص ( م،ی (قرآن کر 

. منتها  میندا بده  دیبا  میهست   وب یکه درمورد همۀ ما صادق است. ما مثل ا  سورۀ صاد»   ۴١  ۀ ی«آ   نیا

 اش  ذهنمن   نیهم   لۀیوسبه  طانی! که خداوندا ما را شذهناست نه با من  شدهگشوده  یندا دادن با فضا

  است. به رنج و عذاب افکنده

  : دیآ اصطالح جواب مطرف بهاز آن و

ضككَ  «ارلٰذَا ۖ◌ بِِرجه لغْتَسم  ارِدب  «ابشَرو  

  وشو و سرد براى آشاميدن.»را بر زمين بوب: اين آبى است براى شست «پايت

  ) ۴٢ ۀی)، آ ٣٨سورۀ ص ( م،ی (قرآن کر 
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را   تان یصورت عدم، پامربوط است. پس شما به  تی به آن ب  هاه یآ   نیهمۀ ا  عنیآن است،    »۴٢  ۀی«آ   نیا

 شود م  یجار  یاصبور بود، باالخره چشمه  وبیصبر، که ا  د،یدرضمن صبور هم هست  د،یکوب م  نیبه زم

  .  دنیآشام  ی د، و هم براییو سر و صورتتان را، سر و صورت روحتان را بشو  ها دگی همان  دیتوانکه هم م

را    نیا  ا یآ است.    یروزیپ  ای   یمعجون رستگار  نیاست، که اسمش را گذاشت چه؟ گفت ا  اتیآب ح  نیا

    .بده توان هم م ران ینه! به د دیگو م ؟بده  توانهم م رانیبه د  ای یخورفقط خودت م

  وذِكرٰى ول الْباِب»لَه اهلَه ومثْلَهم معهم رحمًة منَّا  «ووهبنَا

او خانواده  «و و همبه  براى  اش  و  بود  از ما   اين خود رحمت و  ياران را عطا كرديم  دير  از  آن  چند 

  خردمندان اندرزى.»

  ) ۴٣ ۀی)، آ ٣٨سورۀ ص ( م،ی (قرآن کر 

هم به او و هم چندتا    نیپس بنابرا  م،یرا عطا کرد  ارانی  ر یچند آن از دچند، هم اش و همبه او خانواده  و

عبرت   تواند از ما بود، و حاال م  خود رحمت  نیاز خداوند بود و ا  رحمت  نیو ا  میرا عطا کرد  ارانشیاز  

  خردمندان بشود. 

مرکز عدم و    نیسفت، منظور هم  نینه واقعًا زم   د،یکوب  نیرا به زم  شیاست، پا  لیتمث  وب،یاگر ا  پس

  شیکه عصا  موس  مثل  .شود م  ی و چشمه جار  استدهیبه همان مرکزش که همان  کوبدعدم را م  یپا

  کنند، م  یچشمه جار  یطورنیکه ا  رندیب  ادی  دیکه خردمند هستند با  کسان  دیگورا به سنگ زد و م

  زندان  هانیاتا بتوانند رستگار بشوند.    ر یبه فکر د  یفکر   ،یبه باور  یاز باور  ،ذهننه بروند در من 

  خواهند شد در ذهنشان اگر آن کار را بنند. 

است و ما در چنگش   طانی است، ش  سیعامل ابل  ذهن است که بفهمند من  یخردمندان اندرز  یبرا  پس

 ن یزم  را  مانیپا  م،یبه ما کم کند. صبور باش  میو بخواه  میبخواه  از خدا زندگ  دیو اوال با  میگرفتار

چشمه بدون   نیبشود و از ا  یچشمه جار  نیبا صبر تا ا  میکار را انجام بده  نیعدممان را و ا  یپا  م،یبزن

  بخورند؛ توانند هم م  رانید ران،یآب را به د نیا میکن لیتحم کهنیا

  . بعدمیخور اش ما هم ممثال موالنا اگر به حضور زنده شده، از چشمه مین یباست که م نیهم یبرا
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  اواب» انَّه ۖ◌  الْعبدُ نعم ۚ◌  صابِرا  وجدْنَاه انَّا ۗ◌ بِيدِكَ ضغْثًا فَاضِرب بِه و تَحنَث  «وخُذْ

اى صابر  و با آن بزن و سوگندِ خويش را مشن. او را بنده  هاى باريك به دست گير از چوب  اى«دسته

  اى بود.» يافتيم. او كه همواره روى به درگاه ما داشت چه نيو بنده

  ) ۴۴ ۀی)، آ ٣٨سورۀ ص ( م،ی (قرآن کر 

سوگند مربوط    نیرا مشن. ا  شیو با آن بزن و سوگند خو  ریبه دست گ   ی بار  یهااز چوب  یادسته

  ی اریاصطالح انسان به عنوان هشبه  میما مرد  دیدانم  لیکه در تمث  اش، ذهنمن  نیاست به زدن هم

من و  است  به  اش ذهنمرد  است  دسته زن  چوب  یااصطالح  ا  بزن  دیبا  قدرنیا  عنیها،  از    ن یبه 

  ماند. در ذهنت ن تیهو گونهچیه ر یکه د بش ارانهیدرد هوش ات، ذهنمن

   عن ی  میافتیدرونت نباشد. او را بندۀ صابر    ایدرمرکزت    دگ یهمان  چیکه ه   یسوگند خورد   تو  دیگو م

 و یچه ن  م،یداشته باش  دیاو که همواره رو به درگاه ما داشت که ما هم با  میافتیرا، بنده صابر    وبیا

 کارنیاست که البته ما ا  یا بنده  ویو رو به درگاه خدا دارد ن  کندفضا را باز م  پس هرکس  بود.  یابنده

و   می است، صبر هم ندار  ایبه دن  مانیبه آن سمت است، رو  مانینه رو  می ما نه صبر دار  م،یکن را نم

از مرکزمان    مانینذهبا چوب زدن به من  ارانه،یرا با درد هوش  ها دگ یهمان  نیا  میهم که خورد  یسوگند

  .  میدهانجام نم م،یبردار

  عقوب یمن  من وسفِیآنکه تو  یا
  وب یمن ا آنکه تو صحتِ تن یا

  
  همه را تو محبوب یخود چه کسم ا  من

  کوب م ییتو پا زنمدست هم من
  ) ٨۶ شمس، رباع وانید ،ی(مولو

ها کار  نیکه ا  کند م  دییتأ  میکه قبال زد  ییهاحرف  نی هم  رباع  نیا  پس  است.  ٨۶شمارۀ    هم رباع  نیا

 التیتمث  ۀیفرض کن بق   ای   میزن پا م   مانیذهنکه ما با من  ستین  یطورنیا  کند،فکان مرا قضا و کن

  . عقوبی من  من هست وسفیتو  دیگودر ذهن، م
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است   ی ارینماد انسان است، هش  جانیدر ا  عقوبیپس    خورد،در کلبۀ احزاب بود غصه م  عقوب ی  چون

است،   وسفیخداوند    نیاست که از ذهن متولد شده؛ پس بنابرا   کس  وسفیاست،  که فعال در ذهن  

  .میهست عقوبیهم  م،یهست وبیخداوند صحت ماست، ما هم ا

چه  ذهنعنوان من به من، همه را تو محبوب» یخود چه کسم ا «من م؟یهست کسما چه  مییگو ما م و

همه   کس تا حاال  بودهستم؟  ن  من  هستم؟!  کسمن چه  مییگوم  م،یکاره  تو   ستم،یمحبوب  محبوب 

معلوم   پس  .کوبپا را تو م  کنم،من فضا را باز م  کنم، م  یمن شاد  زنم»«دست هم من    پس  .هست

  : میداشت تیب نیو ا کوبدمرکز ما عدم است پا را خداوند م ! وقت کوبد پا را خداوند م  شود م

  با صبر و رضا  وبیسال ا هفت
  خدا  فیبال خوش بود با ض در

  ) ٣۶٨٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

مهمان فیض :  
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

صبر داشت و رضا داشت تا آب   وب ی. اادیمدت ز  عنینماد کثرت است،    هفت ضیف یعن مهمان،  

  شد. یجار

  اتفاقاً   ،برود  خواهدکه م  هرکس  م،یصحبت کرد  اد یدفتر پنجم ز  نیمهمانِ خدا در هم  نیبه او راجع

م  یا آموزنده  اریاربسیقصۀ بس و  ا  گفتبود  م  نیکه  مهمان  از مهمان   ،مؤدب باش  دیبا  دیآ  لحظه 

در  ، نکن احترامیب دیپس با دی ایفکر ب ی ایو  دی ایب دهیا یمهمان ممن است  ن یا د،یکن ییرایپذ

  را به شما بدهد. غامشیتا پ خدمتش باش

قضاوت نکرد، پس   ست؟ی چ نیلحظه نگفت ا یو رضا داشت،  کردصبر م  وب یهفت سال ا دیگو م

  در بال خوش بود. 

 م، یهست  یاریمهمان ماست، ما هش  نیکه ا  مییگونشده، م  ی که آب جار  تا زمان  ذهنهم در من  ما

 ی شما مهمان شما هستند، گرفتار  یدردهاخیل ساده    مییبو  یطورن یا  عنی   مهمان ماست.  ذهنمن

  . دینکن زهیشما با آن ست ،یاریعنوان هششما مهمان شما هستند، شما به
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  رود زود م  دیشام و نهار بده  د،ی احترام بذار  د،یکن  یرفتاراگر خوش  دیدانمهمان آمده م   کهنیا  مثل

   یاآلن   ر،یکه بابا برو د دییاست که اگر به او بو  مهمان مهمان  نیا برود، ول دیخواه شما م ول

برود همان لحظه که    خواستهم  دیهفت سال هم ماند، شا  دی نیبم  دفعهی!  هست  جا نیهفته است ا

  کرد. دیدوباره تمد دیشما اعتراض کرد

  با صبر و رضا.  دیگو م نیهم یبرا می اعتراض کن دیما مهمان ما هستند نبا یو دردها  ذهنمن

  ش یکه چشمم روشن از بو وسفیو او  عقوبی منم
  دانمنم دانمبو را نم نیچه اصل ا اگر 

  ) ١۴٣٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

و من   شودروشن م  ییگشااو با فضا  یاست و چشم من از بو  وسفیهستم و خداوند    عقوبیمن    بله

  :میرا داشت تیب نی! اشناسمبا ذهنم اصل بو را نم

  زد  ات یبر آبِ ح  زدیاز کرم ا خضر 
  در برج قمر آمد  انیگوزُهره غزل نَک

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

را در جهان    ی شاد باشد، شاد  عنیگو باشد  غزل  دیانسان با  مییگو م  کهنیاز حافظ که ا  تیب  نیا  و

  اکبر باشد. سعدِبپراکند، و 

  .دیآ  انسان به دست نم عالم خاک نیدر ا دیگو م حافظ

  دست  به  دیآنم  در عالم خاک آدم
   ساخت و از نو آدم  دیببا رید عالم 

  ) ۴٧٠غزل  ات،یغزل وانِی(حافظ، د

و در    اوردیرا از درونش ب  سببیب   یدائماً شاد باشد، شاد  عالم خاک  نیکه در ا  آن آدم واقع  پس

عالم با مراکز   نیا  م،یبساز  دیبا  ی ر یعالم د  ی  ما  کم است.   ا یجهان پراکنده کند فعال وجود ندارد  

  .  شود حضور ساخته م یاریعدم و هش 
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 ی اریبا هش  نیزم  یرو  یهااز انسان   یادیتعداد ز  شود؟ ساخته م  ی، چجورساخت»  د یببا  ر ی«عالم د

  تازه   که مرکزش عدم است.  . آدمشود متولد م  دیموقع آدم جدعدم باشد، آن  نظر کار کنند، مرکزشان 

  .  شود م  معن تیب نیا چه؟ عنیکه آدم  میفهم م

را    یز یچ ر ید میماند داریو ب میشد داریاز خواب ذهن ب مرکز ما عدم شد و دائماً عدم ماند وقت وقت 

عمال در شما    دیبا  نیو ا  میشوگو مصورت دائماً غزل  نیدر ا  میبرو  به مرکزمان، به خواب آن  میاوردین

ب آن  رد،یصورت  عالَم  اگر  م  ستندی ن  یطورآن  یادیز  یهاآدم  ست،ین  یطورحاال   ی رو  دیتوانشما 

  و دیکه به آن مقام برس دیکار کن دیدار تی مسئول  د،یخودتان کار کن

  تاش خواجه یا یاصل خود جذب است، ل  
  کن، موقوفِ آن جذبه مباش   کار

  ) ١۴٧٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  صاحب دارند.  یکه  ندی: دو غالم را گوتاشخواجه
 ➖➖➖➖➖➖➖➖  

 کهنیا  یلحظه، برا  نیا  مییبو  شهیهم  د،یلحظه با  ن یا  عنیاست که خداوند ما را جذب کند    نیا  اصل

که او   میخدا باش  م،یامتداد خدا باش  م،یباش  یاریاز جنس هش   دیلحظه ما با  نیهرلحظه غلط است، ا

تا او جذب نکند، که او هم دائماً جذب  عنیاصل است،    نیعنوان جنس خودش جذب کند و اما را به

  . میکار خودمان را بن دیاما ما با  شود، نم  کند، م

است    تاش: غالمخواجه  م،یسرور دار   ی  کهنیا  ی برا  میتاش هستما همه خواجه  عنی  تاش» «خواجه 

  یبرا  میهستهم  تاش  مان خواجهعنوان انسان، همهسرور دارند، ما به   یآقا،     ینفر  که دونفر، سه

جذب است    اصل  میداناست، خداوند است و ما اآلن م  آن هم زندگ  م،ی ندار  شتر یسرور ب  ی  کهنیا

آگاه  دینبا  ول ناظرمان را، فضاگشا  مانیتالشمان را،   ی هایی از راهنما  لیو خرا    مانییرا، حضور 

   .می کنار و به کار نبر  می موالنا را بذار

فهم  حت  می گرفت  ادی  زهایچ  لیخ ما  با  میدی امروز  ا  دیحواسمان  باشد،  خودمان  خودش که   نیبه 

م است کار  خودمان  به  برم  ی کار  هر   میکنحواسمان  دستمان  من  د،یآ از  با  فضاذهننه  با    ی ! 



ۀ  برنامه       Program # 903                                                  ۹۰۳مشار
  

  74صفحه: 

  یخودمان را رو  م،یکن کار م  ادبانهیولو به قول موالنا ب  م،یکنشده و مرکزعدم، ولو اشتباه مگشوده

  . میحفظ کن شود موالنا را اگر م اتیاب م،یرا بن مانحداکثر سع دیبا م،یکش م نیزم

  ی  هستند که وقت  ییابزارها  هان یا  دیکنشما حفظ    خوانمم  جانیا  را  اتیاب  نیمن بارها عرض کردم ا

 ن یا  دیتوانم  تیب  یبا خواندن    شودعوض م  دتانید  شود،مرکزتان، حالتان گرفته م  دیآ م  یز یچ

  .دیایعدم ب یاریدوباره هش و دیرا از مرکزتان بِران ز یچ

  کند  که حاال خداوند خودش جذب م  ییبو  ذهنبا من  ییا ین  «کارکن، موقوفِ آن جذبه نباش»  پس

باش،   مسئول  نه!  م،یبن  میتوانکه نم  یکار  م،ی را دار  مانیذهنمن   م،ی کنم  جانیما کارمان را ا  برد، م

 شرفت یپ  یدارم از نظر معنو  فهینورافکن قرار بده، حواست به خودت باشد، بو من وظ  ر یخودت را ز

باال خودم را   دیآ درد م  کهن یمحض ادارم، به  ییکردم، چه دردها  جادیا  ییکنم، بشناسم که چه دردها

  طورن یصورت حضور ناظر نگاه کنم و همبه دیبا

  هست موقوفِ ممات   تیعنا وآن
  ره را ثقات   نیکردند ا تجربه

  ) ٣٨۴٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  د ی کن توجه م  م،ی ر یبم  ذهنو نسبت به من  میلحظه فضا را باز کناین  است که    نیموقوفِ ا  زندگ   تیعنا

 ن یا  دیدیهرجا د  د،یرا کوچ کن  ذهنمن  در هر فرصت  ،تیدر هر موقع  دیتوانم  ارانهیکه شما هوش

حرف   دی نگذار  د،یناظر به آن نگاه کن  یاریصورت هشباال خودش را نشان بدهد، به   دیایب  خواهد م

 میما نسبت به آن دار  شودتر مکوچ  نیا  هرموقع  کند.  ییخودنما  دی کند، نگذار  سهیمقا  دی بزند، نگذار

  . شود نم تیاست و بدون عنا  زندگ تی کنندۀ عناجذب ، ذهنتر شدن منکوچ م،ی ر یم م

که خداوند   میاول برنامه گفت  قسمت  است؟   ادتانی  م،یکردصحبت م  تیبه جذبه و عناراجع  میداشت

  ن یا   موضوع، ول  نیاز ا  م ی و ما آگاه هست  دهد و جذبه قرار م  تیلحظه ما را مورد عنا  نیدر ا  شهیهم

عهده   یکار   به  فرصت ٔقسمتش  هر  در  ماست که       به بشوکوچ  ذهنمننسبت  ممیتر   .دیگو 

  طورن یاند و همکردهره را امتحان  نیمورد اعتماد ا یهاانسان
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  نهان آمد، صد چشمه روان آمد  موس
  همچو عصا آمد، تن همچو حجر آمد   جان

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  :دیگوقرآن است م ۀیهم آ  نیا

  كل   علم  قَدْ  ۖ◌   عينًا  عشْرةَ  اثْنَتَا  منْه  فَانَْفجرت   ۖ◌ استَسَق موس لَقومه فَُقلْنَا اضِرب بِعصاكَ الْحجر    «واذِ

  » .مْفسدِين ارضِ ف  تَعثَوا و اله رِزْقِ من واشْربوا كلُوا ۖ◌  مشْربهم انَاسٍ

را بر آن سنگ بزن.»   به ياد آريد آنگاه را كه موس براى قوم خود آب خواست. گفتيم: «عصايت  «و

پس دوازده چشمه از آن بشاد. هر گروه آبشخورِ خود را بدانست. از روزىِ خدا بخوريد و بياشاميد 

  و در روىِ زمين به فساد سركش منيد.»

  ) ۶٠ ۀی)، آ ٢سورۀ بقره ( م،ی (قرآن کر 

 ن یا بر آن سنگ بزن.»«عصايت را  به ياد آريد آنگاه را كه موس براى قوم خود آب خواست. گفتيم:    و

است. پس دوازده چشمه از آن بشاد. هر    ذهنعدم است، سنگ هم سنِگ من  یعصا  نیعصا هم

 شگروه آبشخورِ خود را بدانست. از روزىِ خدا بخوريد و بياشاميد و در روِى زمين به فساد سرك

 م،ییگشا فراوان از آن نم  یهاچشمه   م،یزن عدممان را به مرکز سنگمان نم  یمنيد که ما البته عصا

 ن یچشمۀ خودش را از درون باز بند و از ا  که هر انسان  ،و  دیایچشمه ب  ی   تواند م  دگیاز هر همان

 طور ن یشاءاله. و همان  نکند،  سرکش  نیزم  یرو  ذهنو با من  دیآ ور مکه از آن  یایبخورد، روز  یروز

  : میرا که بارها خواند تیدو ب نیا

  در روز و شب ما را  یبد نینه عشق شمس الد اگر 
  ز دام و از سبب ما را؟   یکجا بود  ها فراغت

  
  دمار از ما ز تابِ خود  ،یشهوت برآورد  بتِ
  تاب و تب، ما را  یاز تابشِ عشقش، نبود اگر 

  ) ٧١شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  76صفحه: 

لحظه   نیا  د،یخودتان باز کن  ی و خوب برا  دیکن  ادداشتی  دوارمیاست، من ام  دیواقعاً کل  تیدو ب  نیا

زندگ  نیالدعشق شمس عشق  است،  خداوند  فضاگشا  ست، که عشق  نشان    ، ییبا  را  ما خودش  در 

آخُِر    از   سیکه گفت که، ع شود هم م  تیمربوط به آن ب  ت یدو ب  ن یماست، ا  ییامانِ رها  نیا  .دهد م

  نخواهد.  یز یز مردم کارافزا چرسروصدا نگاه نکند، ا ُخَر نخورد، به ذهن پ

  ذهن  دِیبا د  ذهن. من دهد نشان م  ذهنسبب هست که من   یلحظه،    نیکه در ا  دیگوم  تیدو ب  نیا

وجود آورده،  جهان به   دیگو اصطالح ملحظه را به  نیاتفاِق ا  کند،ذهن نگاه م  نکیاز ع  یاریکه هش

 ن ی در ا  دهد را که ذهن نشان م  سبب است. هر علت  نیا  دهد، دارد، علت را ذهن نشان م  علت  ی

 اندازد، ما را به دام ذهن م  ،سبب است. توجه به سببِ ذهن  نیجود آورده، اورا به  تیوضع  نیلحظه ا

  .دیزنده بشو  به خداوند  دیخواهشما م  عن ی  ن،یالدعشق شمس  عنیو استفاده از مرکِز عدم    ییفضاگشا

اش به ذهن نگاه لحظه نبود، ما همه  نیو امانِ زنده شدن به او در ا  نیالداگر عشق شمس  دیگو م

 کهنیا  یبِت شهوت، برا  ، ذهنموقع بتِ منآن    . میافتاد و به دام ذهن م   میگرفتو سبب را م  میکرد م

بدهد. دمار از روزگارِ ما    ار کند و در مرکز قر   ادیرا ز  زهایچ  خواهدرا دارد، م  زهایشهوتِ چ  ذهنمن

  که کرده البته.  کرد،م چارهیخودش ما را ب  یاز دراثرِ دردها آورد، م

عشق    یگرما  ،کنفضا را باز م  د،یتابشده، گرما و فروغ، تابشِ خرد به ما نمگشوده  ی فضا  نیاگر از ا

بت   نیبه ا کندناظر ما را آگاه م ضورِ صورتِ ح عشق، به یخرد و گرما تابشِ ن یتابشِ خرد و ا د،یآ  م

خودش    یبا آن حرصش که به جهان دارد، دمار از ما با دردها  ذهناست. وگرنه من  ذهنشهوت که من

  .  آورد م

 د ی افتمهرچه هست، به درد    زها، یو شهوِت چ  زهایدراثِر حرِص چ   د،یدار  ادیاگر شما دردِ ز  نیپس بنابرا

که    دیگوم  د،یگو م  یطورن یا  ساز، وقتنه سبب   دیدار  یکه اشتغال به سبب دینبدا  د،یافت و به دام م

به کمت. دو   دیایخداوند ب  عنیساز  بذار سبب  ن،یساز را ببفضا را باز کن سبب  ،نیبسبب را م

  . کند کم م نیکم کند، ا شاءالهان د،یبخوان ادیز  دیبخوان د،یرا بخوان تیب
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که    یز یلحظه آن چ  نیدر ا  دهمم  حیبه سبب است و دوباره توضمن، راجع  خوانم که م  اتیاب  نیا  و

که ذهن نشان    یز ی اگر آن چ  د،یدر ذهن هست  دینیبسبب است، اگر شما سبب را م  دهدذهن نشان م

است که با   وندساز خدا. سببدینیبساز را مسببشما    د،یکنو فضا را باز م  دی کنتوجه نم  دهد م

  م ینیبکه سبب را م  مان، ذهننه با من  میفکان کار کنبا قضا و کن  دیما با  کند،فکان کار مقضا و کن

نب  م،یافتو به دام ذهن م   گفت، را م  نیهم هم  تی . آن بمیشواز دام ذهن خارج م  م،ینیسبب را 

بذار خودش، خودش را    یزدی دم ا  ،جا محبوس بشودجهت آن  فرست به ششرا ن  یزدی دم ا  گفت م

  :دیگو و م زد ی هم بر را به پارِک ذهن نیوجو کند و اجست

  یی دهیها دچون سبب ز طفل  تو
  ییدهی سبب، از جهل بر چفس در

  ) ٣١۵٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   ها از مسبِب غافلسبب با 
   ل یها زآن ماروپوش نیا یِسو

  ) ٣١۵۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 م، ینکن  هی مثال تا گر   می نیب . ممیدیاش سبب دسال، دو سال، سه سال، همه   ی  مییاز ابتدا که بو  ما

پا    دیآوردن با  ر یش  یپا شود راه برود. پس برا  دیبدهد با  دیبا  ر یش  کهنیا  یبرا  دهد، نم  ر یمادرمان ش

 ر یش  رود م  وقت   است،پا شدن    ر یعلت است، علِت ش  نیو ا  میشوما خوشحال م  شودشود، تا پا م

  وقت  را نداد، ول  ریکه ش  می ر یگ م  ه ی ما دوباره گر   مینیبم  یی مثال دستشو  رودم  . وقتداردرا برم

جا و تلفن  را درست کند، بذارد آن  ری. اگر شدهدم  ر یکه ها دارد ش  میفهمما م  دارد،را برم  ر یش

طرِف ما که  به  داردرا برم  ر یش  دیآ  م  م،ی کنم  هی گر   ارهبرود، ما دوب  ادشیزنگ بزند، برود دنبال تلفن  

ها از علت  دیبا  ییجا  یما    ول  میها هستاش ما در علتدادن است. پس همه  ر یآن علِت ش  د،یآ  م

  . م ییایب رونیب

  یی دهیها دسببچون  ز طفل  تو
  ییدهی سبب، از جهل بر چفس در

  ) ٣١۵٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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ها که در جهانِ جسم   آن علت و معلول  کنتو فکر م  ،ذهنها از جهل منبه سبب  یاده یچسب   عنی

  . ستیاست، نه ن نیهم هم  بیهست، در جهاِن خداوند هم، در جهانِ غ

از مسبب غافل   یدیها چسببه سبب  نی. بنابراستین  زنده شدِن ما به زندگ  سببِ  ،ذهن  یهاعلت 

 ی هابه روپوش   نیهم  یبرا  مان، به زندگ  می اوریاست ب  مسبب را که زندگ  دی ما با  ل،یتبد  ی. براهست

  . م یهست لیعلت ما

  و شر ر ی هر خ رسدمسبِب م  از
  پدر  یا طیاسباب و وسا ستین

  ) ١۵۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. رسد از مسبب م  کند، لحظه به شما ارائه م  نیکه اتفاق ا  یو شر   ر یدوستِ من، هر خ  یپدرِ من، ا  یا

  . ستندیها نآن  کند، که ذهنت تجسم م  طیاسباب و وسا نیبنابرا

  ان یاو مسبِب را ع ندیآنکه ب 
ک جهان؟  یِهانهد دل بر سبب  

  ) ٣٧٨٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

فکان که همه را قضا و کن   ند،ی عدم، مسبب را بب  نکِیشده، عگشوده  یفضا را باز کند و با فضا  هرکس

 طور نی؟ و همدرست است  بندد،دل نم  دهد، جهان که ذهن نشان م  ذهن  یهابه سبب   کند،درست م

  تیدو ب نیا

    سبب را ننگرم، کآن حادث است من
  را باعث است  حادث، حادث  زآنکه

  ) ٢۶۴٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

    کنمسابق را نظاره م لطفِ
  کنم آن حادث، دوپاره م  هرچه
  ) ٢۶۴١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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به  نیبنابرا  پس نمما  را  انسان سبب  چ  م،ی نگر عنوان  م  یز یآن  نشان  ذهنمان  نگاه    دهدکه  را  آن 

وجودآمده است،  به   عنیآن سبب که خودش حادث است،    م،یاگر آن را نگاه کن   کهبرای آن  ؛م ی کن نم

  یر ید  ثِحاد   یجهان ساخته شده، آن حادث    نی وجود آمده، ساخته شده، در اکه به  ستیز یچ  ی

  .  آوردوجود مرا به

اسمش معلول    د،شوم  رید  ز یچ  یسببِ    علت  ی  ،که در جهانِ علت و معلول  دیشما نگاه کن

ا ا  یطورن یهم  شود، م  ر ید  ز یچ  ی معلول سببِ    نیاست،  در جهانِ   رود،م  شیپ  یطورنیجهان 

و فکر   می ها را دنبال کنحادث  عن یرا    هات یوضع  نیبه حضور اگر ا  ذهنما از من  لیتبد  . ول رونیب

م   یسبب  ی  ،حادث  یکه    میکن ا  دهد، که ذهن نشان  رساند  به خدا خواهد  را  غلط است.    نی ما 

که ذهن نشان   یز یو هرچ  میکنلطف خدا را نظاره م  عنی  لطفِ ازل  م،ی کنما فضا را باز م  نیبنابرا

  تیب نیا طورن یدور و هم میانداز م م،ی کنرا دوپاره م نی و حادث است، ا دهد م

  ی دو دو مو چون ثَنَو ،یمزن دم ز دو  شیب 
سبب را بطلب، بس شد از آثار، مرا  اصل  

  )٣٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو 

  ن ی هم  جهانِ   ییدو  ،ییکه از دو  دییبه آن؟ بو  دیو زنده بشو  دیبخوان  دیتوان را شما م  تیب  نیا  واقعاً

 ن یعلت است ا  نیدودو مو، که ا  های دم مزن، مثل ثنو  ییاز دو  قدرنیعلت و معلوِل ذهن است، ا

که من   دییها را طلب کن و شما بوو اصل سبب   نی با ذهن نب   عنی   تو هست  نیمنم ا  نیمعلول است، ا

صورتِ  جهان به   نیدر ا  شود که درست م  یز یها، آن چ. آثار، حادثامدهیآثار را د  اندازۀ کافبه  ر ید

بله   نم،یبب  خواهم من آثار را فقط نم  کند، را خداوند درست م  هان یا  دهد، و ذهن نشان م  تیوضع

  طورن یو هم نمیباز کنم و مسبب را بب خواهمفضا را در اطرافِ آن م

  دم، در شش جهِت عالم   بسته نبود آن چون
  و زبر آمد   ر یجستن او گردون، بس ز در

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  ییلحظه که فضاگشا  نیبا انتخابِ ما در ا   م،یگفت  می هست  یزدیما که دم ا  عنیبود امروز.    یخوب  تِیب  نیا

   وقت  رود، به شش جهتِ عالم نم  ماند، خودمان م  ی زندۀ ما رو ِتوجه  نیبه سوها، بنابرا  رود است نم

کند.    وجورا جست  رونیب  ز یچ  رودنم  ر یوجو، دبه جست   کندزنده شروع م  زندگ  نیا  توجه،  نیا

را جست ز  کند وجو مخودش، خودش  نت کند م  ادتر یو  همان  جهی. در  احوال  آشفته    ها دگیاوضاع و 

  مهمما    ی. برازدیر هم مبه  یاریهش  نیما در اثر طوفان ا  . آن پارک ذهنزد یر . به هم فرومشود م

ب  کند هم درون ما شروع م  عنی.  شودم  روزبر یو ز  زد ی هم بر به   ستین ما در   رونیبه باز شدن، هم 

  . زدیرهم م به ها دگی جهان همان

  میارا قبال خوانده تیچند ب نیا

  قضا  قاض ِزی دهل نیدر ا ما
  و بل میالست یِدعو بهِر

  ) ١٧۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و آن را ز امتحان  میگفت  بل که
  ان یما شهود است و ب  و قولِ فعل

  ) ١٧۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  م؟یزد  تن قاض ِزیچه در دهل از
  م؟ یآمد  که ما بهِر گواه  نه
  ) ١٧۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ما از خداوند که قاض  م یجدا هست  عنی.  ستیقضا ن   هرو هست و اتاق قاضرا  نیهم  دیدانم  ز یدهل

  . و بل به الست میدوباره اقرار کن کهنیا یبرا م،یراهرو هست نی ما در ا دیگوقضاست. م

. م ی هست  از جنس زندگ  مییلحظه، دوباره بو  نیدر اطراف اتفاق ا  میفضا را باز کن   عنی  »بل  عنی  «بل

ا  عنی نم  کهنیا  یبرا  م،یاکرده  ر یذهن گ   نیما در  زندگ   میکن اقرار  ا  می هست  از جنس     مثل چ  نیو 

است    ؟دنویگ  م خداوند  نمدهدنم  راه راهرو  اقرار  را  الست  نممیکن. چرا؟   . تو    مییگو از جنس  ما 

و به   میفضا را ببند  میتوانما نم  عنیباشد.    بل  ن یفعل و قول ما شاهد ا  د یکار با  نیا  ی. برامیهست
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 ی ما و فعل و قول ما از آن فضا  انیب   دی. نه! بامییگو که نه، ما بله م  م یفعل نشان بده  حت  ایزبان  

  .دیایب شدهگشوده

چه   یبرا  دیگولحظه را. م  نی. انعکاس بله گفتن به اتفاق ادی نیبب  رونیرا در ب  نیانعکاس ا  دیبا  شما

 ن یا  ذهنمن   نی. ادیخداوند. توجه کن  عنیقضا    قاض  ی در راهرو  ؟چه معطّل  یبرا  ؟کن مقاومت م

  قضاست.   قاض ِزیدهل جانیراهرو است. ا دیگوذهن را م

معطّل   م،یکنما مقاومت م  جانیچه ا  ی برا  دیگو قضا. م  قاض  شیپ  دیرو م د،یکه بله گفت  نیهم  شما

 م ییجهان بو  نیبه ا  میا است که آمده  نیمر نه ا  م؟یاآمده  گواه  ی است که برا  نیمر نه ا  م؟یکن م

  ! اقرار کن. ر ید شوخوب ب  م؟یزنده بشو دیبا  م،یشوزنده م می و به تو دار میما از جنس تو هست

  طورن یهم و

لشَ  کاو ء جز وجه هال  
  مجو در وجه او، هست یانه چون

  ) ٣٠۵٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

م  نیا  یزهایچ  همۀ غ   ردنجهان  به  ر یهستند،  ما  در  خداوند  وجه  خداوند.  وجه  فضااز    ی صورت 

وجو جست   هست  ،ستیو در جنس او، در وجه او ن  ی که فضا را باز نکرد  . وقت کندشده جلوه مگشوده

  نکن. 

که در وجه او   لحا  نیکه ما در ع  ت،یبه همان ب  شودوصل م  ماًیمستق   کهن یا   یمهم است. برا  تیب  نیا

را    هست  جهینت  در  .می کنوجو مجست  هست  م،یامرکز را عدم نکرده  م،یانکردهفضا باز    عنی  م،ی ستین

 م یتوان حاال م   م،یو در وجه او شد  می شد  میتسل  رون،ی ب  میآمد   . وقتمی کنوجو مجست  زهایدر چ  میرو م

و    کندم  لیتبد. ما را تماماً به او  کند. فضا را بازتر مکندم  ترعیما را وس  نی. امیوجو کنجست  هست

به ما   دیآ م  شود، کنده م  دهی همان  یزهایو چ  دردهاما از    تیهو  م،یشو م  تر ع یکه ما وس  طورن یهم

  .  خورد م وندیپ
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. همۀ  دیکارها را انجام بده  نیا   ذهنبا من   دی. شما نباردیگ فکان صورت مهمه با قضا و کن   هانیا

هست   هیآ   نی. ادی پناه نبر   ذهن  یهاکه شما به علت  میرا خواند  زهایچ  نیو مسبب و ا  یسازسبب   نیا

  م ی که االن خواند نیکه هم

و»   ا آخَرلَٰها هال عتَدْعُ م ◌ۘ  لَٰها ا وه  ◌ۚ لك ءَكٌ  شاله ا ههجو  ◌ۚ لَه  ماْلح هلَياونَ وعجتُر.«  

ديرى را مخوان. هيچ خدايى جز او نيست. هر چيزى نابودشدن است مر ذات  خداى يتا خداى    «با

  او. فرمان، فرمان اوست و همه به او بازگردانيده شويد.» 

  ) ٨٨ ۀی)، آ ٢٨سورۀ قصص( م،ی (قرآن کر 

«هيچ خدايى جز او  ماست.    یخدا  ذهن. من میخوان که ما م  خداى يتا خداى ديرى را مخوان»  «با

در ما خودش    ییاز ذات او، وجه او که با فضاگشا  ر یغ  . هر چيزى نابودشدن است مر ذات او.»نيست

  است.  ر یفناپذ م،ینیبمان مکه با ذهن ز یهمه چ دهد،را نشان م

در    زهیبدون ست  م،ی به قضا تن دربده  نیاگر فرمان، فرمان اوست پس بنابرا  فرمان اوست.»   «فرمان،

بازگردانده    م،یبدن هنوز زنده هست  نیدر ا  کهاو در حال  یسوبه  میفضا را باز کن  دیما با  لحظه و همۀ  نیا

  . کند فکان مکار را قضا و کن نی. امیبشو

  م یرا داشت تیب نیا طورن یهم و

  نَبد هرگز تاجیکاو مثَل هدهد ب  آن
  مور ز مادر او بربسته کمر آمد  چون

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

مثل   شهیو هم   میدیدرد کش  لیخ  ها دگیداخل همان  کهنیبر سر ما بوده، ولو ا  تاج شاه  شهیهم  میگفت

  .  میاآمده آمادۀ زنده شدن به زندگ عنی «بربسته کمر» از طرف خداوند  عنیمور ما از مادر، 

  گفت م،یرا داشت تیب نیا و
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  که تا بداند عقل  عشق بدرم کمانِ
  رانم ینظیو سلطانِ ب  رمینظیب که

  ) ١٧۴۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

در    ر ید  باًی که تقر   کشمقدر م کمان عشق را آن  نی . اکنمم  یز یانگشفت  ییفضاگشا  یمن    عنی

که با   مان ذهنو من   کنممن بداند که من از آن استفاده نم  ذهنحال پاره شدن باشد، که تا عقل من

بانظ را  من  م  داند،م  ر یعقلش  او  ب  میگو به  زندگ  مانندم،یمن  جنس  نه   از  جنس هستم.  از  تنها 

  از جنس خداوند هستم.  عنیهستم.   رتر ینظیب ران،ینظیب هستم، بله از همۀ یر ینظیب

  تیب نیا طورن یهم و

   آدم شَه کرمنا بنزِ  تو
   پا نه ایهم به در ،به خش  هم

  ) ٣٧٧٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ،یرو.» پادشاه به شمار ممیداشت  زادگان را گرام  : «ما آدمقوِل حضرت حق تعال  یبه اقتضا  «تو

  .» ایو هم در در نهگام م  هم در خش رایز

  

   »پا نه ای هم به در ،. هم به خشپا نه ای و هم به در به خش هم  /آدم شَه زِ کرمنا بن «تو

کرمنا که خداوند ما    ۀیآ   نیپس ما از هم  »پا نه  ای هم به در  ،هم به خش/  آدم شَه  زِ کرمنا بن  «تو

 یی تای  ی ای. پس هم در دررودنم  نینرفته. از ب  نی ما از ب  . شاهمیداشته است، شاه هست  را گرام

  . میهست ایهم در در م،یهم در ذهن. هم ذهن دار  م،یَنشوونَما کن میتوان م

پادشاه   ‐هست  هیآ   نیا‐.»  میداشت  زادگان را گرام  : «ما آدمقولِ حضرت حق تعال  یبه اقتضا  «تو

  . نرفته و بربسته کمر هست نیاز ب موقعچیتو ه شاه نیهم بود، گفت ا  تیدر ب »یرومر به شما
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به   میبرو  میتوانپس ما م  .»ایو هم در در  ،یدار برم  ای  نهذهن» گام برم  عنی«  هم در خش  رای«ز

در  مییا یهم ب م،یبشو یبا خدا  ییتای یای به در میبرو میتوان هم م . به خش میی ایب میتوان م ا،یدر

  .میجهان برگرد نیبه ا میز ی بر  م،یکن انیرا ب یز یچ یذهن 

  به جان  یالْبحر  حملْناهم عل که
  ران   شیاْلبر، پ حملْناهم علَ از

  ) ٣٧٧۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

خاک و ماده   .» از عالمم یحمل کرد  ای«آنان را بر در  :  هست  ه یآ   نیا  یروح، مشموِل معنا  ثِیاز ح  تو

  بشتاب.» معن ی ای در ی درگذر و به سو

هم، در ذهن    اما در خش  م،یهست  یاریسوار هش  یی تای  یای است که ما در در   نیا  اش معن  تیب  نیا

 م، ی. اآلن که در ذهن هستمیذهن بذر  از خش  م،ی بشو  ی اریو سوار هش  میباز کن  میتوانهم، فضا را م

 مییآ ذهن م  از  واشیواشیو    میشوم  یاریسوار هش  یاریعنوان هشبه  ییفضاگشابا    م،یهست  دهی همان

  .  میستین در خش م،یهست یاریسوار هش ر یجا دآن ،ییتای یای در م،یدی که رس  ای . اما به دررونیب

را پر از معارف   سطل  ی جا  آن  میروجا. مآن  میرو م   میکنذهن، دوباره فضا را باز م  مییآ پس م

سوت کنم،   ر ید  دیگوم   شود، غزل تمام م   که. وقت زدیر در ذهن مثل موالنا م   مییآ  م  م،یداربرم

  .میباش یطورن یا دیمان باجا. ما همهتمام شد، برگردم بروم آن

  میاست که بارها نشان داد اشهیهم آ  نیا

 وحملْنَاهم ف الْبرِ والْبحِر ورزَقَْناهم من الطَّيِباِت وفَضلْنَاهم علَ كثيرٍ ممن خَلَْقنَاكرمنَا بن آدم    «ولََقدْ

«.ًيتَفْض    

فرزندان آدم را كرامت بخشيديم و بر دريا و خش سوار كرديم و از چيزهاى خوش و پاكيزه روزى    «ما

  قات خويش برتريشان نهاديم.» داديم و بر بسيارى از مخلو

  ) ٧٠ ۀی)، آ ١٧سورۀ اسراء( م،ی (قرآن کر 
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‐  میبر مرکب مراد روانه داشت  ا ی و آنان را در خش و در  میداشت  که فرزندان آدم را گرام  راست  به

امروز هم   د،یآ ور مکه از آن  هازهیپاک‐ ها روزى داديم  از پاكيزه  شان یو به ا  ‐میو برد  میسوار کرد  عنی

آفر   ‐میداشت آنچه  از  بسيارى  بر  را  آنان  آفر   رید  ‐م یادهی و  چنان که میداد  یر برت   ‐رید  دۀ ی هر   .

  . میدیبخش یبرتر  دیدوشایبا

  تیب نیا طورن یهم

  تمام میتوکل جز که تسل جز 
  غم و راحت همه مر است و دام  در

  ) ۴۶٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

غ  نیا  در فضاگشا  ر یلحظه  تسل  ییاز  متّک  میو  و  اعتماد کردن  توکل کردن،  ا  و  به   یفضا  نیشدن 

 د یگو که ذهن م  شیچه زمان آسا  کند، شده چه زمان چالش باشد که ذهن ما را غمناک م گشوده

ما   دهد، نشان م  ذهن چ  کند نم  لحظه فرقبهلحظه  عنیچقدر راحت است، همه مر و دام است.  

.  میخودش را به ما نشان داده توکل کن  م،یباز شده که از تسل  ی فضا  نیو به خرد ا  میز کنفضا را با  دیبا

  لحظه.  نیدر ا میتوکل و تسل

  کرد  میموضوع صحبت خواه نیبه اراجع میبرگشت

  بشوند.  خود سخت شود و انسانها دچار جبر من ذهن دادنِ ر ییتغ شود که سبب م عوامل

  

     بخش سوم انيپا   
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دادِن خود سخت شود و انسانها دچار جبر من   ر ییتغ شودسبب م عوامل
  بشوند.  ذهن

 نیرا در مورد هم  اتیو اب  می کنصفحه نوشته شده عنوان م  یرا که رو  یقسمت از برنامه، مطلب  نیا  در

ها  دادن خود سخت شود و انسان  ر ییتغ  شود که سبب م  عوامل  کهنیکرد و آن ا  میموضوع صحبت خواه

  بشوند. ذهندچار جبرِ من

ها از انسان لیخ یباشد که چرا با وجود فراهم بودنِ دانش معنو دیموضوع مورد توجه شما هم با نیا

آن روبه  ر  آورند نمطرف  هم  اگر  ن  آورند،مو و  م  کارهم یچرا  م   کنند رها  ادامه  روندو  آخر  تا  چرا   .

  شوند؟ وسط کار سست م دهند، نم

  م ی کن ما که موالنا گوش م  ایو آ   دیآ از کجا م  م،یو درد بش  میبمان   ذهندر من  دیاجبار که ما با  نیا 

کارافزا در اَمان    یهااز خطر حملۀ انسان  ای  م؟یدر اَمان هست  ذهن ِمن   یهااز خطر حمله  میخوان موالنا م

  م؟ یهست

و   ستیگسترده است، خودش فکر کنم ب  اریمبحث بس  نیخواند، منتها ا  میمورد خواه  نیرا در ا  اتیاب

و اگر شما هم تأمل   خوانم،شما من م  یرا برا  اتیاب  نیاز ا  یتعداد  یسه قسمت است، و امروز  

ها وارد  راه  ناز آ   ذهنکه من  دیبرخورد کرد  ییهاییشناسا  یبه    تانیمعنو  نی و در طولِ تمر   دیکرد

   ت یو اگر ب  دی سیکاغذ بنو  یرا رو  هان یا  د،یادامه بده  ای  دیبن  ر ییبذارد شما تغ  خواستبود و نمشده

  د، یبه من بفرست   حت  ای  د،یبخوان  دی اوریرا ب  تیآن ب  کند، مورد کم م  نیکه در ا  دیدان هم از موالنا م

هم    م،یسینوصفحه م  یکه هم رو   ساعتهم ین  یهابرنامه   نیعشق، هم  یهاغامیکه در پ  دیخواهاگر م

  . میپخش کن شود،شما پخش م یبا صدا

  راد یرفع ا  یدر خود، و تالش نکردن برا رادیا دنِی ند ،یبه آموزشِ معنو ازیعدم احساسِ ن ‐١

 ، یبه آموزش معنو  ازیاحساسِ ن  شانذهنها در منانسان  عن ی  ،یبه آموزش معنو  ازیعدم احساسِ ن  

  . نندیب را در خودشان نم رادهایو ا کنند مثال اشعار موالنا نم
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ا  کهنیا را   م،ی نیبم  رانیدر ماست، ما عکس خودمان را در د  رادیا  دیگو م   همهن یموالنا  خودمان 

ام ینیب نم را با  نی.  بب  یِاریصورت هشبه  دیهمان مطلب است که ما خودمان  اگر به ما    مینیناظر  و 

   ذهن  ر یتصو  عنی  افته،ی کمال   ذهندچار من  نوعدرواقع به   م،ی کنما انکار م  دی دار  رادیکه ا  ندیبو

 یبرا  میکن تالش هم نم   م،ی نیب را نم  رادیا  خوب وقت  راد،یرفع ا  یبرا  میکن تالش نم  و  میدار  افتهیکمال

  رفع آن.

 چ یه   عنی  کند، ضرر خودش کار مدائماً به    ذهن ِکه، من   میاافته ی مان دراز مطالعات موالنا همۀ  ول 

  ما وجود ندارد. ی در ما، برا ذهن ِبدتر از من دشمن

  د، ی کن نم  دایدرونتان هست پکه در     ذهنبدتر از من  دشمن  د،یشما تمام جهان را برد  ر،ید  عبارتبه

  ن ی خاطر همبه   زنند، هم ضرر م  رانیو اگر د  زند به ما نم   کسچ یه  زند،م   ذهنمن   نیکه ا  یضرر

که به ما لطمه بخورد،   خواهد ما م  ذهنمن   عنی  زنند؛ ما به ما م   ذهنمن  یهااقدامات و واکنش 

  . می نیبرا در خودمان نم دشمن نیافسوس که ما چن ول

در   میخواهکه ما م  دینگاه کن  هانیشما به ا  دید  نیمنتها  با ا  م،یااست که قبال خوانده  اتیاب  هانیا

  است.  رادیکه اسمش ا میکن دایپ یز یچ یخودمان 

  )در خود رادیا دنِی و ند یبه آموزش معنو ازیعدم احساس ن(

  ستگفتند: در دل علّت ایانب
  ست آفت  شناسحقاز آن در   که

  ) ٢۶٧٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مرض  ،یماری: بعلّت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     

ما    غمبرانیپ مرکز  در  که  ا  مرض  یگفتند  دارد، که  نم   نیوجود  خداشناس  گذاردمرض  و    ما 

  . زندبه ما آفت م نیو ا میصورت خدا بشناسخودمان را به  عنی م،یبن خودشناس

به آموزش    ازی«عدم احساس ننوشته شده،    ر یقسمت هم در ز  نیموضوع ا  دی نیبکه م  طورن یهم  پس،

را که   تیب   نیپس ا  م،ینیب مرض را نم   نیا  م،ینیب علت را نم  نی. ما ادر خود»  رادیا  دنِیو ند  یمعنو
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در    ایکه آ   مینیبب  میگرد اند، ما به خودمان برمزده  حرف  نیهمچن  غمبرانیپ  دییگوشما م  م،یخوان م

  .رانی من، نه د دییگوشما م عن یوجود دارد؟ ما شخصاً،  چون مرضمرکزمان هم

دارم؟ چون سبب من   مرض  چونهم  دلم  بزرگ  ذهنمن   شود، م  ذهندر  به من    نی تر هم  را  لطمه 

  .زند م

  ذهندنبال من   د،ینیرا در خودتان بب  راد یا  د،یبشو  قیاست که شما تشو  نیا  اتیاب  نیمنظور از خواندن ا  و

که،    دینرو   دهیا  نیا  دنبال  . دیخودتان نرو  یبای. دنبال پارک زد ینرو  دیاکامل که در ذهنتان درست کرده

است که، اگر شما از راه بزرگان، از  نیها سر اصحبت نیتمام ا د،ینرو نیندارم، دنبال ا ی رادیمن که ا

و کارافزا    دیزن و به خودتان لطمه م  دیدار  ذهنحتماً من   د،یخودتان کار نکرد  یرو  یمعنو  یهاراه

  . دیهست

بعد  ییافزااز عواقب کار  ی هر  در  لطمه  است،  م  یز یما هرچ  عنی  ،یلطمه به خود   می کنکه فکر 

خاطر  زد، فقط به  مینه، خودمان خواه  کسچیزد، ه  میجا به خودمان لطمه خواهنآ   م،یرو دنبالش م

  طور،ن یو هم  م،یاست در مرکزمان دار دگیکه درد همان یچون دردهم  کهنیا

  )در خود رادیا دنِی و ند یبه آموزش معنو ازیعدم احساس ن(

  و شناخت  دیرا د ش یکه نقصِ خو  هر 
  استکمال خود، دواسبه تاخت اندر

  ) ٣٢١٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ذواْلجالل  یِبه سو پردنم  زآن
  خود را کمال  بردم  گمان کو

  ) ٣٢١٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   کمال خواه دن،یاستکمال: به کمال رسان 
  از شتاب کردن و به شتاب رفتن.  هیاسبه تاختن: کنا دو

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    
نقص    هرکس  دیگو چون م  م،یشناساست، در مرکزمان نم  دگیما نقص خودمان را، که نقص همان   پس

صورت  به  م،ی از ذهنمان بن  میبتوان  دیبا  م،ینیصورت حضور ناظر بببه  دیمنتها ما با  ند،یخودش را بب
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. مینیرا بب  رادمانیجا اآن  م، ینظر است، ذهنمان را تماشا کن  یِاریکه اسمش هش  یر ید  یِاریهش  ی

  .  مین یبب میتوان نم  م،یجذب ذهن هست شهیاگر هم

  ند، یرا، آثارش را، در خودش نب  دگیحاصل از همان  یِهانقص  ایرا    دگی همان  یهاکه نقص   هرکس  پس

را رفع کند. پس، ممن است   هان یتا ا  تازد دواسبه م  ندی اگر بب  ول  کوشد، در استکمال خودش نم

  . دی نی بب دیکن سع د؟ینیبنقص خودتان را م ایآ  د،ینیب شما نم

 ی  پندار ِمن  نیهم  نی. ام یدانکه خودمان را کامل م  م،ی پر خدا نم  یسوما به  ذهناز من  نیا  ی برا 

  ذهن   ِریتصو  یرا    اشذهنمن   خوِد ما ساخته شده، هرکس  لۀیوسبه   نیاست که ا  ذهن  ر یاست، تصو

به   میپس دار  م؛یستین  کاملها ما  از آن جنبه   کدامچیهمه دروغ است. در ه  هانیا  سازد، م  افتهیکمال

  . میکنخودمان ش م

شتاب رفتن، با عجله  از شتاب کردن و به    هیبه کمال رساندن. دو اسبه تاختن، کنا  عنیاستکمال   

  رفتن.  یکار یدنبال 

  م ی رفت ما م  زند،است که به ما لطمه م  نقص  ،دگ یمرض همان  نیکه ا  میدی فهماگر هرکدام از ما م 

  .میکرد و رفع م دنبالش

  )در خود رادیا دنِی و ند یبه آموزش معنو ازیعدم احساس ن(

  سرش   دیبال نآ وارِیبه د تا
  پندِ دل آن گوِش کرش  نشنود

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

بال بخورد،    واریتا سرمان به د  مینیب را  نم  رادی. ام یکن نم   یبه آموزش معنو  ازیما احساس ن   جهیدرنت

  . میپند را گوش کن  دیموقع هست که شا  آن  .میشنورهاشده از ذهن را م   یهاموقع پنِد دل  و احتماال آن

  دگینقص است، همان  دگیکه همان  دیاز موالنا بشنو  دیهست  سالانیم  ای  دیاگر شما جوان هست  ول

دامن ما را گرفته و ما  جان یقبش تا اعوا  ول میکرد  جادیما در گذشته ا یامسئله  یمرض است و اگر 



ۀ  برنامه       Program # 903                                                  ۹۰۳مشار
  

  90صفحه: 

در رفعش    دیکار را خودم کردم و با  نیکه ا  مییبو  میبرگرد  دیبا  م،یکن را مالمت م  یر یمرتب کس د

پدرم،   ییچه بال  دیدیبدبخت کردند؟ د  ی ما را چجور  دی دید  د،یآ م  شیکه پ  هردفعه   کهنیبوشم. نه ا

آوردند؟ همسرم   فالن  سرممادرم سرم  ا  آورد؟  آورد؟  نبا  نیسرم  امییبو  دیرا  البته خواندن  و    ن ی. 

خودتان   ر ییمسئول تغ  د،ی که مسئول خودتان هست  د یکن است که شما اآلن تعهد م   نیقسمت مستلزم ا

  .دی نیرا در خودتان بب رادیا د،یخواه م قتاًیحق  د،یهست

به دلت   دیبوده که تو با  نیا  غامشیدردها پ  نیا  دیخورده و درد آمده، شا  واریما به د  چندبار سِر  اگر 

ما به   ازیبر  ن  لیدل  ش،یبا دردها  ذهنکه خود من  دیدان م  طورن یهم  واست.    دهیدلت همان  ،برس

  است. کم زندگ

  )در خود رادیا دنِی و ند یبه آموزش معنو ازیعدم احساس ن(

  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 آزاردهنده ماری: مردم بر یقوم زَح 
  : ستمر، ظالم جبار

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    
  به مرکزمان و رهاکردن آن به حال  دگیعلت عدم رسبه واشیواشیکه ما هرکدام  دیدانم شما

هست که در ما، ما    نیاست اسمش و نماد ا  ریباب صغ  نیکه ا  م،یساز م  ذهنافسانۀ من   ی  خودش

 اج یو آوردن عدم به مرکزمان احت  میبه تسل  ایَفکان،  قضا و کن  مییکه بو   زندگ  ایبه کم خداوند  

  .می دار

که دل   جیتدرخداوند هم به   عنیساخت،    ریدر قدس باب صغ  موس  د،یگوم   تیدو ب  نیدرواقع ا  پس

همان ما ساخته.    یبوده،    دهی ما  مرکز  در  ب  نیا  واشیواشی جهنم  را  آتشش  را  و   تر شیجهنم  کرده 
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کم    بهکه من    فتدیب  نیا  اد یبه    دیبا  ند،یبدرونش را م  یدردها  عنیجهنم خودش را    هرموقع کس

به خداوند   اجیاحساس که من احت  نیا  عنیو تا حاال ناز کردم. نازکردن    ‐ازین‐دارم    اجیخداوند احت

  دارم.  اجیمن احت عنیعکس نازکردن است،  ازیندارم، ن

  اج یبه خداوند احت   دگیع نقص همانرف  یدر درون، با خودش، که برا  دهیرس  جهینت   نیکه به ا  کس  نیب  و

  اج یاحت  یز یمن کامل هستم و به چ  دیگو که م  فضا را باز کند و مرکزش را عدم کند و به کس  دیدارد، با

ندارم جهنم را در مرکزش   ازین دیگو آن کس که م   عن ی اش یتا آسمان است.   نیندارم، تفاوت از زم

از طر  و  م   رسدم  به هرکس  نی قر   قی گذاشته  م  نیا  دهد،درد  را خراب  کارافزا است،   کند،جهان 

 ت یرا رعا  «اتّقوا»  مییگو که م  و همان کس  کندم  اطیدارم و احت  ازین  دیگو که م  کسکارافزاست. و آن

پا    کند،م  ز یپره  کند، م د  بد  یجا    یمواظب است که  و  به خودش  بزند،   ران ینگذارد که  لطمه 

  .دیباش یطورنیا دیاست، شما با ازمندیآن ن نیا کند،هرلحظه نگاه م

  یی را شناسا  میها دگیهمان  ارانه یام، من خودم هشبوده  دهیمن نقص دارم، من همان  دییبو  دیبا  شما

ن م انداختمینکردم،  دلم   .بچه  خواهد همسرم،  با  روابطم  بشود،  خوب  دلم   میهاحالم  بشود.  خوب 

قانون   ول  خواهد را دلتان م  هانیبنم، خوب ا  یخوب  بخت بشوم، زندگجهان خوش  نیدر ا  خواهد م

  . دیدهجبران را انجام نم

 آلتان دهیشما به آن خواستۀ ا  د،ی کنم  یازینیدر مرکز شما هست و احساس ب  دگیهمان  نیکه ا  زمان  تا

هستند،    ر یدارند، قوم زَح  ذهنکه من   کرده و کسان  ماریدرواقع ما را ب  ذهنمن  نیا  عن ی.  دیرس  دینخواه

  کن.و آزاردهنده و درد پخش ماریمردم ب عنی

کار   نیچنان جبر دارند که اظالم هستند و هم  ول میما عادل ندیگوبه ظاهر م عن یجبار هستند  هانیا

تنبالن،   عن یجبر منبالن را دارد، منبالن    ذهنجبر هست، من   البته، دوجور  میخوان را حفظ کنند. بعداً م

و درد هم    کشنددائمًا درد م  عنی ادامه بدهم،    دی است، با  یمن اجبار  یبرا  تیوضع  نیکه ا  دیگو م

  .  شناسندرا نم یرورونیو راه ب کنندپخش م
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  ی ر یبعد د یفضا را باز کنم،  دیکند که، من با جادیها ادر آن ازیاحساس ن دیبا نیخوب هم خُوب،

 ن یدست بردارم، ا  یازینیشده هست و از نازکردن و حس ب گشوده  یخودم و آن فضا  به کم  اورمیرا ب

  د یگو  مهم هستند م تیدو ب

  )در خود رادیا دنِی و ند یبه آموزش معنو ازیعدم احساس ن(

  از شر دی تر آکردن خوش 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

 نیکه ا  دینی . ببدینیکاربردش را بب  دیکه شما بتوان  میخوانرا م  هانیاآلن ا  م،یرا خواند  هات یب  نیا  البته

  ی از یکه ن  میکردو حس م  میزورگو بود  م،یاست که ما جبار بود  نیا  یبرا  م،یکنکه ما حمل م  یدرد

. میدیما لطمه د در هرطرف که مینیب م میکنخوب که نگاه م عقل ما کامل است ول م،ی ندار به کس

  . میرا مالمت کن هاو آدم هاتی که وضع میدارهم دست برم روش عموم نیو از ا

 ران یچه خودتان را چه د د،ی کن مالمت م  دیدیشما اگر د  م،یاصال از مالمت بهتر است دست بردار  ما

 طورنیدارد، هم  ی آثار  یماریکه گفت. ب  یایماریکه ب  از مرض ما است، همان  قسمت  ن یکه ا  دیرا، بدان

 یماریب   یدارد. مثال    عالئم  یباشد، هرکدام    یز یف  یماریهم که ب  رونیدر ب  یماریب  دیدانکه م

 رد،یگ اسهال م ای رد یگ  کن شمش درد م مثال فرض  ای شود،م ی جوریهست تب دارد، رنگ آدم 

  عالئم است. هان یا دانم، نم

به    یازینیاست که عالئم دارد، از عالئمش مثال نازکردن است، حس ب  هم مرض  ذهنموقع منآن  بعد

 قدرن یکه من عقلم ا  دیبو  ستیحاضر ن  کسچ یدوست دارد. چون ه  لیاست و نازکردن را خ  دگزن

  است. لداشته باشم، من عقلم کام اجیاصال خداوند احت ایمثل موالنا  ییهاکه به آدم ستیکم ن
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مرض است،    نیهم جزو ا  ستمیاصال من ن  ستم،ینه من ن  دیینگو  د،یباش  هانیاز ا  یممن است    شما

ا  دانم»«م م  نیجزو  ما  است که  م  ها!»  دانم «م:  مییگو مرض  چ  دیگو که  ما   ی ز یفرشتگان گفتند 

  . دیبده ادیمر شما به ما   م،یدان نم

که در    مییگوعنوان انسان مما هم به  م،یدانما نم  یز یچ  د،یداد  ادی  ای  دیبده  ادیکه شما به ما  آن  جز 

ول دانمنم  یر ید  ز یمن چ  یگذار زبان من م  ر یکه تو ز  یز یچاز آن    ر یلحظه غ  نیا  .  ا را   نینه ما 

  .گذارد م دانمما را در جبِر م دانم م دانم،من م مییگو ما م م،ییگو نم

رحمت    کند،کم م  شهیخُوب برو بدان، البته او هم  لیخ  ؟دانم  دیگوخداوند م  کهنیمثل ا  درست

. پس ما راه نازکردن را  کند ما را محروم م  دانم م  را دارد، ول  تشیاش را دارد، عناذبه ج  کند، م

به آموزش    ازیاحساس ن  م« عد  د،یگو که م   دینیبب   ر یرا در ز  تر یباز هم ت  طورنیو هم  می ر یگ  نم  شیپ

  خود.» رادیا دنی و ند یمعنو

  )در خود رادیا دنِی و ند یبه آموزش معنو ازیعدم احساس ن(

  به حالش نظر نکرد؟ اری که شد که  عاشق
  هست  بیوگرنه طب ستیخواجه درد ن یا

  )۶٣غزل  ات،یغزل وانی(حافظ، د

م  تیب  نیا بنابرا  قتاًیحق   چه کس  عن ی  د،یدانرا  و  شد  آن  نیعاشق  از  نشان    یز یچدست  ذهن  که 

ا  دهد، م فضا  آن  اطراف  در  فقط  نکرد،  توجه  آن  به  و  ا  جاد یبرداشت    کند، م  جاد یکرد. چون فضا 

ناز   دهد م  نکه ذهن نشا  یز یچبه آن  کند که مقاومت م  . هرکسکنم دارم، من ناز نم  ازیمن ن  دیگو م

  . دیآ م شیواقعًا پ دهی پد نیاداره کنم و ا توانممن خودم م  دیگو م  کند، م یازینیحس ب کند، م

قسمت اول صحبت    همهنیکه ا  میروها معلت  نی و دنبال ا  میشناسها را با ذهنمان ماگر علت  ما

 مان؟زندگ  می اوریب  یساز را ما چجورسبب  م،ی اوریساز را بسبب  د،ی ر یها را نگکه سبب  ر،ید  میکرد

سبب را  مییما بو عنی م،یآن را سبب ندان دهد را که ذهن نشان م یز یچآن کهنیبا ا ، ییبا فضاگشا

 م ییگونم  ضی عنوان مر . و، پس ما بهکندعاشق باشد، خداوند به حالش نظر م  پس هرکس  دانم، نم
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  ضی من مر   ییگو م  ات نشستخانه   هستم. وقت  ض ی من مر   دییدکتر بو  دیبرو  دیشما با  م،ی درد دار

خداوندا من    عن یم، بازکردن فضا  یفضا را باز کن  دی پس ما با  دهد، ه شما نسخه نمدکتر هم ب  ستم،ین

من رفع کنم.    دانم،خُوب به ذهنت توجه نکن، نگو م  دیگو مرض دارم، اشال دارم، رفع کن. او هم م

ناز   دانم، م  مییگو م  م،یبه ما کم کن، اگر درد نداشته باش  بیطب   یا  م،یکه درد دار  مییگوپس ما م

 ض ی عنوان مر شما به   ست،ین   ضی هست، مر   ب یر. پس طبید   ستیهم ن  ب یندارم، خوب طب  ازین  م،یبن

  دیفضا باز کن

ب  یدردها  دنِیپوشان  ‐٢ و  درد  حس یخود  به  نسبت  خود  ز  یکردنِ  در  طر   ر یکه  از  است    قی نهفته 

  ارانه یعدم تحمل دردِ هوش  طورن یو هم  ر،یبه فکِر د  یاز فکر   دنی پر   ایو کارافزا، و    هودهیب  یهات یمشغول

  ) ارانهیخود و عدم تحمل دردِ هوش یدردها دنِی(پوشان

  ر یکه در ز  یکردن خود نسبت به درد  حس یخود و ب  یدردها  دنِی«پوشاندومش هست، قسمت دو.    و

است» ا  ار یاربسیبس  نهفته  است  دردهانیمتداول  م  ی.  را  ب  می پوشانخودمان  را  خودمان    حسیو 

چه   م،یشوم  ونیز یتلو  یما مشغول مثال تماشا   عنیو کارافزا،    هودهیب  یهاتی مشغول  قی . از طر میکن م

م  یبه    م،یشومشغول م  ایمدالیسوش  دانم م و  میزن زنگ  و   ر،یبه فکر د  یاز فکر   دنی پر   ای«. 

  م ی کن. خودمان را مشغول ممیپوشان و م  مینیب پس ما درد را م  .»ارانهیعدم تحمل درد هش  طورن یهم

  است. کار، کار ذهن نیو ا یکار یبه 

  بهاران مضمرست اندر خزان  آن
  از آن  ز یبهارست آن خزان، مر  در

  ) ٢٢۶۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

غم باش، با وحشت بساز  همره  
  در مرِگ خود عمِر دراز  طلبم

  ) ٢٢۶۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دهی: پنهان کرده شده، پوشمضمر 
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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ما   عنیما اگر پژمرده بشوند    یها دگی است. پس همان  ها دگیکه بهار حضور ما در خزان همان  دیگو م

 د ی است، از آن نبا هادگیخزان همان ی. بهار ما حاودهدم یاصطالح روبهار حضور ما به میتوجه نکن

  غم دارد.  نیا ول  میز ی بر  دینبا ها دگیبه هماناز کوچ شدن نسبت  نی. پس بنابرامیز ی بر 

هش  ها لیخ درد  آ زندی گر م  ارانه یاز  بپرس  ا،ی.  خودتان  از  همان  دییبو  د،یشما  من  را    میها دگ یکه 

جبران را انجام بدهم و درد را بشم، خودم را    قانون  ستمیحاضر ن  ول   نم،یب من دردم را م  نم،یب م

به عمر جاودانه    ارا کوچ کنم و دردش را بشم، با وحشت بسازم ت  امذهن من   عنیکوچ کنم،  

  خداوند.   انگزنده بشوم به جاود ،یلحظه ابد نیبه ا میایب رد،یبم ام ذهنبرسم؛ تا من

خود و عدم تحمل درد   یدردها  دنی«پوشان  دی نیبرا م  تر یکه ت  طورن یو هم  د؟یشو شما همراه غم م 

  دنبالش طورن یو هم ارانه»یهش

  ) ارانهیخود و عدم تحمل دردِ هوش یدردها دنِی(پوشان

  بدَست  نجاینفسِ تو کا دیگو آنچه
  ست چون کارِ او ضد آمده مشنَوش 

  ) ٢٢۶۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  غمبران یخالفش کن که از پ تو
  در جهان  تی آمد وص نیچن نیا

  ) ٢٢۶٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  رتیغ ی : بقَلتَبان
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ما    ذهنهر چه من  گفت عکسش را عمل کن.»  ات ذهن«هر چه منچه گفتند؟ گفتند:    غمبرانیپ  پس

چون کار او ضد است.   م،ی کن عکسش را عمل م  میده کار بد است ما گوش نم  نیو ا  جانیا  دیگو م

 م،یکشم  ردمآن را به رخ م   ای  م،یدانبراساس آن م  ای  میشورا که براساس آن ما بلند م  ذهن  ز یچهر 

  پژمرده بشود، خزان بشود. دیآن با م،یکن براساس آن م تیحسِ هو ای

  ی ام، برامن اشتباه کرده  کهن ی ا  رفتنیپذ  دانم، که نم  رفتنیپذ  نینه؟ اصال خود ا  ایدرد دارد    نیا  ول

ها دوروبرش جمع  که آدم  ییهاو آن  میدانم  ندیگوکه م  ییهاحم مرگ را دارد. مخصوصاً آن  ها لیخ
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 کهنیا  یکه تو عکس او را بن. برا  دیگو . مدانمم  دیگو هم مو او    دیدانشما م  ندیگو اند و مشده

 م ی دیما فهم  پس.  دیرا عمل کن  ذهنمن  یهاکردند که شما عکس گفته  تیوص  ایبه ما گفتند    غمبرانیپ

  ارانه یهش  میستی. حاضر نزدی گر از تحمل دردش و صبر کردن م  دن،ینقص، پس از د  دنِی از د  ذهنمن

که ما تا حاال دامن   یطورتا آن  میمان گوش ندهنَْفس  مان،ذهنو به حرف من  میبش  ارانهیدرد هش

  غمبران یهمۀ پ   دیگودارد م  بشوند. ول  هبشود، پژمرد   زشانییها پااالن آن   ها دگیبه رشد همان   میزد م

  عکسش را بن.  د،یگوم ات ذهنگفتند. هرچه من یطورنیا

  ) ارانهیخود و عدم تحمل دردِ هوش یدردها دنِی(پوشان

   روحان ستبهر پختن تو آتش  ز
  چو زنان، خام قَلتَبان باش پس جه  چو

  ) ٣٠٩٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

آتش که فضا را    نیبلوغ ما و ا  ی پختن ما، برا  یدرست شده برا  آتش  ی  ییبا فضاگشا  نیبنابرا  پس

باش  دیگو م  میو بجه  میبشدارد. اگر پس  ارانهیدرد هش  م،ی کنباز م و   خام خواه  ،که خام  شد 

خام و   ای  بانفحش است. خام قَلتَ  است، واقعًا ول  فیفحش خف   یقَلتَبان    نیشد. ا  خواه  رتیغیب

  ت ی و آبرو  ده نم  تیاهم  ،هست  رتیغی هم ب  ،یپخته نشد  ،یدار  ذهنمن   ، هم خام هست  عنی قَلتَبان  

  .یبر را م

  ) ارانهیخود و عدم تحمل دردِ هوش یدردها دنِی(پوشان

  بود  ینور یچون رو  د،ی زِ دور آتش نما آن
  ابتال  یبرا که آتشِ موس همچنان

  

  د یپروانه جانان قصدِ آن آتش کن اَلصال
  اندر بال  دی اول، در رو دیگفت  بل چون

  

  باشد مقام آتشَش انِیسمنْدَر در م چون
  شوق و وال  نینچنیدارد در دل و جان، ا هرکه

  ) ١۴٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  جانان: عاشقان، پروانه صفتان پروانه
  .سوزدخزنده که گفته اند در آتش نم ی: جانورسمنَدر

   : محبت، دوست وال
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  درد را هم حت  نیکه ا  کس  یا  ،یز یگر  م  ارانهیکه از آتش درد هش  کس  یکه ا  دیگوموالنا به ما م  پس

  ات ذهنکوچ شدنِ من  ارانۀیاز درد هش  ،یکوچ بشو  ترس که من اشال دارم، م  کن تحمل نم

 شه ینور است، هم  نیا  یرو داخل م  وقت   ول   دیآ نظر درد م از دور به   نینترس. ا  ،ترس مردم م   نیب

  است. طورن یهم

با قضا،    زندگ  ،به زندگ  میداشته باش  ازیو ن   میداشته باش  ها دگ یبه پژمرده کردن همان  لیاگر ما م  و

که ما    دهدم  بیترت  یاتفاقات را طور  شهی. هممیو توجه و جذبۀ او هست  تیعنا  ر یز  شهیکه هم  میدان م

  .م یدر خزانش فعاالنه شرکت کن م؛یکوچش کن میو بتوان دیآ  که باال م می نیرا بب مان ذهنمن

مخصوصاً سنش از ما کمتر است،   ،یاز    میمعذرت بخواه  دیآ  که شما، اصال ما زورمان م  دیگوم 

و حاضر    میکن  حیبله توج  میکشور مو آن  ورنیا  ه  م،یکرد  یکار بد  یپولش از ما کمتر است،    ای

ور  و آن  ورنیا  ی رجوکه چه  دیدی. دمیکه اشتباه کرد  میو اعتراف کن  میصادقانه معذرت بخواه  می ستین

اش که همه  ستین  یطورنیا  ،تو هم مقصر هست  دانم نم  ،تو هم آن را گفت  م،یآوربهانه م  ه  میکش م

. خواهم دم معذرت مکه بابا اشتباه کر   می را ندار  ن یقدرت ا  دیآ  به زبانمان نم  عنیمن باشد.    ر یتقص

  که نور شد. نیبداخل، م یروو م یشوم التا فع  . چرا؟ از دور آتش است، ولمییبو میتوان نم

قدر قدر نور از مردم آمد؛ چهکه چه   مینیب م  م، یکن م   مان را کوچما من   موارد وقت  جورنیدر ا  اتفاقاً

دارند، مثل   مقام  یکه    ییهاشد؛ مخصوصاً آن  جادیبر ما ا  تیبخشش و ترحم و کم و حما  لیم

  امتحان. یبرا آتش موس

  دیآتش. ما با  نیا  یبه سو  دیی ایب   دیجان هستکه پروانه  کسان  یاست. ا  دعوت عموم  دیگو و اآلن م 

درد   یبه بال  میبرو  دیروز ازل. اآلن با  میآتش چون ابتدا بله گفت  نیبه سمت ا  میبرو  م،یجان باشپروانه

  .  سوزد سمنْدَر نم دیدانکه م  طورن یو هم ارانهیهش

  محبت.  عنی وال .سوزدخزنده که گفته اند در آتش نم ی: جانورسمندَر عاشقان. عنیجانان  پروانه
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  عنیدوست    یو هر که در دل و جانش شوقِ وال  دیسوزبه درون آتش نم  دیمانند سمنْدَر برو  دیگو م

 سوزاند،  هست که نم  ارانهیآتش درد هش  نیبه او زنده بشود برود درون آتش. ا  خواهدمعشوق را دارد م

اصطالح شعر است  به نیبه هم مربوط باال.  مییآ  و م میشومان زنده ماصل دِ یاز آن درون ما به خورش

  دیگو م

لهتَاَك  «وا«.وسم دِيثح  

  خبِر موس به تو رسيده است؟»  «آيا

  )٩ هی)، آ ٢٠سوره طه( م،ی (قرآن کر 

  خواهم  دیگو م  مینیب را م  است. ما داستان موس  دهیاست به همۀ ما رس  دهیبله به ما رس  موس  خبر 

    نیا طورن یفقط و هم میروجا نمبه آن ر ید ها،نیآتشِ طور و ا طورن ی. و همعمل کن مثل موس

تلَسا…»  مِبقَالُوا ۖ◌ بِر «…َلب  

  من پروردگارتان نيستم؟…» «…آيا
  ) ١٧٢ هی)، آ ٧سوره اعراف(  م،ی (قرآن کر 

م  نیا اَلَست  ا  مییگو مرتب که  پرسدیآ م  جانیاز  ما  از  آ   دهی. که خداوند  پروردگار شما    ایاست  من 

لحظه هم    نیا عن یحم،  نیاست ا یلحظه جار نی لحظه عوض نشده، ا نیبله و ا میهستم؟ ما هم گفت

از ما م پروردگار تو هستم؟ با  پرسد خداوند  باز کن  د یمن  نه    اگر بله.    مییبو  ییبا فضاگشا  م یفضا 

من   می افت م  م،ییبو اذهنبه  اتفاقِ  خداوند  به  نی.  را  ملحظه  م  آورد،وجود  نشان  ما   دهد،  ذهن 

   دهد؟» که ذهن نشان م یز یچ نیا ای«من پروردگارِ تو هستم، : دیگو م

. اگر  مییگو نم «بله» م،یکن چون مقاومت م  دهد،که ذهن نشان م  یز یچ آن مییگو م شهیما هم  البته

  . مییگوم «بله» میدار م،ی و هرچه بود در ذهن، آن را کنار بذار میفضا را باز کن

  ) ارانهیخود و عدم تحمل دردِ هوش یدردها دنِی(پوشان

  برادر من بر آذر چابم  یا
  و کم   شینه آن جانم که گردم ب من

  ) ۴٢١٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  99صفحه: 

  : آتش آذر
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
را   شیدردها  دینبا  کسچی ه  کهنیبه اراجع   میکن صحبت م  می نوشته شده، ما دار  ر یباشد، آن ز  ادمانی

صورت حضوِر ناظر به دردمان نگاه  عقب، به  میبش  دیبا  م،ی نیبدرد را در خودمان م  بپوشاند. وقت

  دا یآن، تا شفا پ  یرو  ییرا بتابانم با فضاگشا  نور زندگ  دیدردِ من است، من با  نیکه ا  مییو بو  میکن

  کنم. 

از او    لیبرود در آتش، جبرئ  شود که قرار م  میابراه  دیدان م  م،یکه قبال خواند  از آن داستان  تیب  نیا

  برادر...»  ی«اکه    دیگو م  د،یگورا م  تیب  نیا  «نه.»:  دیگومن به تو کم کنم؟ م  خواهکه م  پرسد م

  . شوم. من واردِ آتِش نمرود مخواهم نم کسچ یاز ه کم چیمن ه  عنی د،یگو م  لیبه جبرئ عنی

 عنی.  یآتش نشو  نیوارد ا  دیگو م  کند، م  دی هست که آتش روشن کرده و تهد  یا ذهنمن   نیهم  نمرود

م  دیگوم   کس  ی  ‐بزرگ  ذهنمثال من   مییبو‐نمرود   بذارم کنار،    ذهنمن  نیا  خواهم من  را 

که در ما هم هست،    میجانِ ابراه  ول  ترسانَد، را آب کنم، ذوب کنم، از شرشان رها بشوم، م  شیدردها

  .  کنم که من بر آتش غلبه م دیگو م

و   شیما ب  جان اصل‐  ستم،ین  و من آن جان   کندوجود دارد که به درد غلبه م   جان   یدر ما    عنی

ما   است، جانِ اصل  ذهنجانِ من   دهد، و ذهن نشان م  شود و کم م  شیکه ب  جانآن    ‐شود کم نم

  .شود و کم نم شیب

و  میرا بشناس مانیکه دردها می ندار اجیاحت کسچی عنوان امتدادِ خداوند به کمِ هما به نیبنابرا پس

  . میرا بش ارانهیدردِ هش م؛یو درد را بش میندازیب

  ،یدرد  چیه  ،آتش  چیهستم که ه  به تو ندارم، من جان  اجیمن احت  دیگو م  لیخلکه جانِ    طورهمان 

با ما بوده و ما    شهیما، هم  تاج شاه  نیکه ا  گفتامروز م  کهنیبسوزاند، کما ا  تواند نم  اتفاق  چیه

  .م یاوردهور آ را از آن و تاج شاه آمادگ نیو ا میاآماده بوده شهیبسته همکمر 

  تیب نیا طورن یهم و
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  100صفحه: 

  ) ارانهیخود و عدم تحمل دردِ هوش یدردها دنِی(پوشان

  ش یبرادر، صبر کن بر دردِ ن یا
  ش ینفسِ گبِر خو شِیاز ن ره  تا

  ) ٣٠٠٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : كنايه از مجاهده با نفس و رياضت است.شین دردِ
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    

نفِس کافر خودت    یِهاصبر کن تا از درد  ارانهیبرادرِ من، بر دردِ هش  یا  دی گوموالنا م  نیبنابرا  پس

  نیتا از ا میکشم ارانهیمقدار دردِ هش  ی م،یبش هوده یما در ذهنمان دردِ ب کهنیا یجا. پس بهبره

  . میبشو   زادآ  مان ذهنقسمِت دردِ من عنی کن»«دردپخشو  «درددِه»و  ساز»«درد

  ) ارانهیخود و عدم تحمل دردِ هوش یدردها دنِی(پوشان

  افروختن ْ دلش آموخت شمع چون
  سوختن اردیاو را ن آفتاب

  )  ٣٠٠۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  حق در آفتابِ منْتَجِم گفت
  عن کهفهِم ٰىتَزاور، کذ  ذکِر

  )  ٣٠٠۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شود جمله لطف، چون گل م خار
  رود کل م یِکو سو  ،یجزو شِیپ

  )  ٣٠٠٧ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ب  نیا ا  تیسه  به  است  فضاگشا  هرکس  کهن یمربوط  ب  ییکه  بخواهد  را  دلش   شمع و   فروزد، یکند 

ا  یز یچچ یه نم  نیدر  هم  تواند جهان  مثالش  و  بزند  لطمه  او  م  «اصحابِ کهف»  نیبه   دیگواست. 

 تواند جهان که م  ن یدر ا  یز یچهر   عنی.  رفتم  شدغار، منحرف م  ن یبه دِر ا  آمد م  وقت  دیخورش

زمان بزند،  لطمه  انسان  م  که به  عدم  مرکزتان را  م  دیکن م  ییفضاگشا  د،یکن شما  شمع    دیخواه و 

  به شما لطمه بزنند. توانند نم رونیب یهاانسان رون،یآفتاِب ب د،ی روشن کن د،یفروزیدلتان را ب

  است. هیآ   نیمربوط به ا یعرب نیا
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  101صفحه: 

َفجوة    الشَّمس اذَا طَلَعت تَزاور عن كهفهِم ذَات الْيمين واذَا غَربت تَْقِرضهم ذَات الشّمالِ وهم ف  «وتَرى

«…نْهم  

از غارشان به جانبِ راست ميل مبين كه چون برممخورشيد را    «و كند و چون غروب كند  آيد، 

  ايشان را واگذارد و به چپ گردد. و آنان در صحنۀ غارند…»

  ) ١٧ یۀ)، آ ١٨کهف (  ۀسور م،ی (قرآن کر 

 زندگ  می دار   دیخورش  یبا انرژ   میدان ما م  ۀهم  کند،زنده م  دیرا که خورش  یز یچو هر   دیخورش  عنی

لطمه بزند؛   تواند به ما نم  م،یغار هست  نیما که در داخل ا  نیپس بنابرا  م،یزد  م   خینبود ما    م،یکن م

  .دیگورا م  نیهم تیسه ب نیو ا

همه   و لطف مخار هم  م  شود اش  وقتشودو گل   . ی  که  ی   ،یعقل جزو  من از   اش ذهنانسان 

م  یسوبه تشخرودعقل کل  ما  اگر  با  میبده  صی.  جزو  نیا  دیکه   در  یعقل که  درا   عقل   دنیواقع 

 ز یچچ یه  کند،به ما کم م  ز یچهمه   ،زندگ  یسوبه   میو برو  می کنار بذار  هاست،  دگیبرحسبِ همان

از   انداخت،حوادث م ِریرا که گفت، قضا که تا حاال به تو ت نیا میو قبال هم خواند زند،نم بیهم آس

  .شود ِر تو مبعد سپ به نیا

  اگر خودمان دست   اندازد،بال م  ِریمرکز ما ت  یهادگی به ما. قضا که به همان  کنند کم م  اتیاب  نیا

شده و برخالفِ  گشوده  یدر فضا  م،یبش  ارانهیلحظه دردِ هش  نیو ا  میو فضا را باز کن  میکار بشو  به

عمل    ‐دی گذار حاال اسمش را هرچه م‐جبار، زورگو،    اصطالحبه  نیو دستوراِت ا  ذهنمن  یهاگفته

در    شود . سپِر ما مکندم   »ی«سپر فرمانِ خدا، خواست خدا    ،عن یقضا، قضاوقدر    صورتنیادر   میکن

  . رونیب یمقابل بالها

  قسمِت سه است نیا

٣  ‐  ذهندچار جبرِ من  اعتقاد به ا مسئله که م  نیشدن با عدم دردها    نیداد و از ا  ر ییخود را تغ  توان

و   میپر درد را ادامه ده  زندگ   نیا  شهیاست که هم  نیقضا و سرنوشتِ ما در ا  کهنیرها شد. تصورِ ا

  ما وجود ندارد.  ییرها یبرا راه
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  102صفحه: 

  قسمتِ سوم است. تِریت نیا

نظِر موالنا به  «جبر» در ذهن.    م،یهست  ذهندچار جبِر من  ما شده، دو جور است. ساده  لیطورِ خاز 

 توان به ما، به زور، که تو نم  کند م  تهید  یطورن یاست، که ا  ذهنجبِر من  نیهم  یعرض کردم  

  . کن ر ییتغ

ا  م،یهم در غزل داشت  امروز نبا  نیگفت  ببر   ،یببر   دیدم را در شش جهت    ذهندچارِ جبر من  یاگر 

  . یشو م

  ذهنو در جبِر من   کند م  نییما را تع  دِیها دآن  نکی . عمیهست  ها گدی حسبِ همانبر   دنیدچارِ جبِر د  ما

که از    میکرد  کرد. و بارها ما سع  داینجات پ  شودنم  تیوضع  نیشده که از ا  لیاجبار بر ما تحم  نیا

  . می نتوانست م،یخودمان را نجات بده تیوضع نیا

  ۀ لیوساست که ما به  نیما ا  یدیبود. علتِ  ناام  یدی را خواندم که مربوط به ناام  ی گذشته من اشعار  ۀهفت

 ر؛ ید  میشد  م،یبشو  دی. نااممیشو م  دیو ناام  میرها بشو  مان ذهناز دست من  میخواه م  مان ذهنمن

  کرد. دواریما را ام شود نم

 شان به زندگ  فَکان»کن  و  «قضاو آوردن    یی فضاگشاکه    از آن راه اصل  ر یرا غ  مختلف   ی هاراه  هابعض

  ر یی شناس رفتند،تغکالس رفتند، آن کالس رفتند، دکتر روان  نیاست، امتحان کردند. کتاب خواندند، ا

  .  افتندین

من  ِریز زندان  عنیهستند،    ذهنجبِر  ا   در ذهنشان  ا  نیا  دشانید  هانیهستند. پس  از    نیاست که 

  .شوند م دیرها شد و ناام شوددردها نم نیآمد، از ا رونیب شود نم ذهنمن

از    دیبا  ع ی سر   لیخ  وجود آورده که هر انسانجبر را به  نیکه خداوند ا  دیگوهست، م  ی ر یجبِر د  ی

  جبر است.   یهم  نیذهن خارج بشود؛ ا

طبق   تر عی که هرچه سر   دی نیب م   د،ی کنشده نگاه مگشوده  یفضا  دِی با د  د،یکن شما فضا را باز م  وقت 

  .گفتکه امروز غزل هم م د،یرو و م دیخارج بشو دیذهن با  نیاز ا فَکان»«قضا و کن
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 ی برا  میدار   لیبمانم و دال  جان یا  دیبا  شه یهم  حاکم است که من  ر یجبرِ  د  ی ذهن    دِیدر ذهن با د  اما

د با  نم  ذهنمن  دِیخودمان  اعوض    توانم که   اصال معمول  لیدال  نیبشوم.  ژنمان   جاافتادۀ  ما  که 

از پدرمان    م،یباش  مزاجعصبان   دی با  میهست  یطورن یاست، همۀ ما ا  خانواده ما  ر یاست، تقص  یطورنیا

 سم یرئ  ر یبنم! تقص  یکار  توانم در ژنم است! پس نم  م،یبه ارث برد  انخُوب از پدرم  م،یبه ارث برد

  عوض شد؟!  شود باشد مر م یطورن یا ست، جامعه وقت ا جامعه ر یهست، تقص

من    یها جلوعوض بشوم و من معتقدم، آن   توانمعنوان علّت که نم به  میگو،که من م  یر ید  ز یهرچ

  را گرفتند.  

  که نیو عدم قبول ا  ذهن«جبر منتکرار شده.    ر یدوباره در آن ز  تر یت  ات،یاب  نی است و ا  ذهنجبر من  نیا

  و ذهن وجود دارد.   ذهناز من ییدر واقع امان رها عنی دردها وجود دارد» نیاز ا ییامان رها

ذهن(جبِر من،  ان رها نکهیو عدم قبول ااز دردها وجود دارد.) ییام  

  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

   : تنبل کاهل
  ماری: برنجور

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
صدبار،    دیشا  عنی   د،یتا خوب بفهم  دیقدر بخوانآن  د،یقدر بخوانرا آن  تیدو ب  نیشما ا  دوارمیام  من

چه؟ و   عن یو صبر ماندن    شر یب  ست؟یچ  کاهل  دیکه بدان  دیقدر تکرار کنآن  بارصدیس  بار،ستیدو

در مرکز ما هستند و   محرکتِ کنْد، چون اجسا  ،حرکتیب  ،تنبل   عن ی  چه؟ کاهل  عنیجبر گرفتن    یپا

  سخت است. لیرا عوض کردن خ ذهن ر یو تصو می نیبم ذهن ر یما خودمان را تصو
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  یو    می نیبم  ذهن  ر یتصو  یو خودمان را    میکن نگاه م   ها دگ یاست که ما برحسب همان  کاهل  نیا 

  . میامروز گفت شناسد،هست، شر و صبر را نم ذهن  ر یکه تصو یموجود نیچن

  ر یی هستم که هستم، تغ  یطورنیمن ا  عنیجبر    ی. پاردیجبر را ب  یرا بلد است، پا  نیفقط ا  نیبنابرا

 مار یخودش را ب  رون،یرفت ب  شودذهن نم  نیکه از درون ا  دیبو  عنی  اورد،یجبر ب  و هر کس  کنم نم

  خواهد کشت.  اشذهناو را در قبر من اشی ماریب نیهم .ماریب عنیاست. رنجور  کرده

نظِر روح  فیضع  میهست  آدم  ی  د،یآ م  رودم  نَفس  یاز ما فقط    لیخ  عنی از درد،   از  پر  و 

  ذهن است و جبرش است. کاهل نیپژمرده. پس ا

که    دیبدان  دیرا هم با  نی و ا  دیکن م  ر ییکه تغ  دیقبول کن  د،یدچار جبر هست  کهنیولو ا  ستیبام  شما

  . دیبن ر ییتغ دیتواندادن شما است و شما م ر ییلحظه دنبال تغبهلحظه زندگ  ایخداوند 

و قبول    دیشما بدان  دیاز شما شروع بشود. با  دیبا  ر ییتغ  نی. ادیبشناس  تانیها دگ یهمان  دیتوانپس م 

م  دیکن  شرفت یپ  دیتوانم  یانه ی. در هر زم دیکن  شرفتیپ  دیتوان شما م  د،یکن  ر ییتغ  دیتوانکه شما 

و   ر یخ رون،یانعکاسش در ب کند م ر ییمرکز ما تغ عن ی چه درون ما . و هر دیبده ر ییخودتان را تغ د،یکن

  ما است.  زندگ یهاتیبرکت در وضع

از دردها   ییامان رها  نکهیو عدم قبول ا  ذهن(جبر منکه    مییبو  میخواه باز هم م  د،یگوم  پس

 کنم م  ر ییمن قبول دارم که تغ  ایکه آ   دییبو  د،ینیکه هر دفعه شما بب  مینوشت  نجایرا ا  هانیا  وجود دارد)

  نه؟  ای

  دیگوم پس

ذهن(جبِر من،  ان رها نکهیو عدم قبول ااز دردها وجود دارد.) ییام  

  ست جبر را که بس تُه نیکن ا ترک 
  ست یسِر سِر جبر چ بدان تا

  ) ٣١٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  جبِر جمع منبالن  نیکن ا ترک 
  از آن جبِر چو جان  یابیخبر  تا

  ) ٣١٨٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  اری: تنبل، کاهل، بمنبل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  نیدر اطراف اتفّاق ا  دی است. اگر فضا را باز کن  ته  نیرا رها کن، ترک کن که ا  ذهنجبر من  ن یا  پس

تا به حال تمام   د،یکن  دای پ  به زندگ  ازیبوده، که شما ن  نیا  ذهنکه سرِ جبر من  دیشولحظه متوجه م

  .  به زندگ یاوریرو ب عن ی ،خود زندگ عنیسرِ سرِ جبر  ،گرفتم ذهنعقلت را از من

وجود    ی ر ید  یفضا  یکه    بفهم  کهنیا  یبرا  یتنبل شد   ،یشد  ذهندچار جبر من  ،یشد  یطورآن

  ول   ،کن  ر ییتغ   توان که نم  دانست حاال از آن خبردار بشو. تا حاال م  د،ی دارد که شما از آن خبر ندار

 د یهست  خبر یاز آن ب  ماوجود دارد، که ش  یادهنده  ر ییتغ   یکه    تا بدان  ؟یکردفکر م  یطورنیچرا ا

  .دیو حاال از آن خبردار بشو

از  یابی«تا خبر را ترک کن  نیمشغول جبِر تنبالن هستند، ا یاعده  ی منبالن»جبِر جمع   نیکن ا «ترک

رشتۀ فکر کوتاه بشود،    نیاست که ا  ن یکه جبر ما ا  دید  دیخواه  د،ی. اگر دقت کنآن جبِر چو جان»

صورت  فکر قطع بشود و ما به  رشتۀ   نیا  یی جا  ی کم بشود،    دنی پر   ر یبه فکر د  ی اصطالح از فکر به

 عنیجبر است،    یباال آمدن از مرکزمان،    د،یخورش  ای  وسفیصورت  باال، و به  مییایجا باز آن  وسفی

وجود    راه  چیجبر است. ه  نیخداوند زنده بشوند، ا  تیو ابد  تینهایجبِر که به ب  دیها باهمۀ انسان

  کنند.  دایپ آگاه  «جبر چو جان» از ایوند، بر  نیاز ب رند،یبم  ذهندر من دیبا ایندارد، 

! برو به  ر ی! خب برو بم؟فهم  نم  ،از جنس من هست بفهم یتو مجبور دیگو م ،عنی چو جان» «جبر 

جا ! من تو را گذاشتم آنبپوس  ،یر یتا تو  در درون قبِر ذهنت بم   کنم، نم  ر ییتغ  ییجبِر منبالن، که بو

از   کهن یا  یبرااآلن!    دانم  ؟یشد  یطور! چرا آن؟یشد  یطورکه چرا آن   که بفهم  ،باش  یطورآن

هرلحظه، من   کن را بلند م  ذهنتو من  کهنیا  ی! برا ستی! از من آگاه نستیآگاه ن  «جبر چو جان»

جبِر چو    نیا  ،را گرفت  نیا  ی باال، تو جلو  میایعنوان خداوند، از مرکز تو بطلوع کنم، خودم به  خواهم م

  جان است!
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ه   ب  یبذار  ،یندار   عالج  چیتو  طلوع کنم  مرکزت  از  و    میایمن  چرا    «من» هم    «تو»باال  هستم، 

  هاز یحسب چبودن، بر   ز ی! جبِر چ ؟فهم ! نمیشو ! ُخوب دچار جبِر تنبالن م؟فهم  ! نم؟فهم نم

  تو افتاده.  یرو دن،ید

به من زنده    دی! که تو بایر یرا بپذ  «جبر چون جان» تا    ،بن  توان نم  یکارچیاست، ه  نی مثل نفر   نیا

جبر تنبالن آمده که به جبِر    ،قبول کن  دیو تو با  باش  میتسل  دیبا  ،یر یخرد من را ب  دی!  با؟یشو

  فضا را باز کند.  دیجبر است، عاشق با یی! فضاگشارا بفهم ییفضاگشا

. چو خواهم نه! نم  ؟خواه کم م  م؟یایمن هم ب  دیگوم  لیرفت درون آتش، جبرئ  دیگو م  میابراه

  .خواهم کم نم کسچیمن قرار است به او زنده بشوم، از ه ،یر یگ من و خدا قرار م نیب ،ییایتو ب

   ی   دی، چرا بالحظه موقع تنها بودن من با خداوند است»  نی«اکه    دیگو دوباره همان است که م  نیا 

از    هم قسمت  نیهم جبر است، ا  نی. ادیایمن و خدا ب  نیب  دینبا  کسچیوسط. ه  نیبه ا  دیایب  غمبر یپ

  است.   «جبر چو جان»

  . دیبخوان دیبا لیخ د،یبفهم ر یکه خودتان د دیبخوان قدرنیا دیهم با تیدو ب نیا ُخوب

۴ ‐ راه  نیصدق در ا عدم  

او   تیوند و ابدخدا  تینهایکه زنده شدن به ب  میدانمانع است. اوال ما م  ی راه،    ن یصدق در ا  عدم

موضوع را    نیما ا  ای. اما آ میکار را بن  نیا  دیجبر است، ما با  یاست،    یلحظۀ ابد  نیاز ا  یاریکه هش

  ! م؟یاافتاده گرفته پاشیو پ سطح لیخ

به خداوند هم زنده   ستین  یاحاال عجله   ندیگو . مدانند م  زمان  یهاموضوع را جزو هدف   نیا  ها لیخ

گرفتن   سانسیمثال ل  ،یابرهه  ی است در    تیموفق   ی به خداوند زنده شدن، هم    کنند. فکر ممیشو م

 ای  شان،یقچه درون طا  گذارند م  برندم  رندیگ  هم گرفتند، مدرک م  دکترا گرفتن است. وقت  ایاست  

  . دیبه ما بده یشتریحقوق ب م،ی مدرک را دار نیما ا ندیگو مثال م
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است که    یاست، کار  یاکارِ لحظه   یبله    ست،یدر زمان ن   تیموفق   ی  نی ! و استین  یطورنینه، ا 

در همان   زند،ما را گول م  ذهناست که من  ییهااز آن راه  یهم    نیا  رد،یگ صورت م  لحظهنیدر ا

  گذارد.جا مآن  یز یچ یفرم،   یزنده شدن به خداوند را به صورت  ذهنمن ،پارک ذهن

  ی. زنده شدن  میکه ما به آن افتخار کن  رد یکه در پارک ما قرار ب  ستین  زیشدن به خداوند چ  زنده

.  م یست یصادق ن  م،ی راه صدق ندار  نیما در ا  نیاست. بنابرا  لیشدن است، تبد  ت ینهایاست، ب  کار عمل

صادقانه اقرار   دانم نم  هب   م،یشد م  میتسل  م،یکرد اقرار م  مانیرادهایاوال به تمام ا  میاگر صادق بود

و اعتراف   دنیاز د  ارانه،ی از درد هش  میکرد . فرار نممیکرد دارم اقرار م  ذهنمن من   کهنیبه ا  م،یکرد م

  . میکردفرار نم ها دگ یبه همان

ها  حاال آن  م یدار  ییرادهایمقدار ا    یبله    زند،حرف م  ای با ر   زند،حرف م  دی که با ش و ترد  کسهر 

امی کن م  دای پ  م،یکن را هم مطالعه م را   هرحال هرکس . به یطورنی ا  ستین  نی.  ندارد فضا  که صدق 

  :میخوانرا م تیب نیو دوباره ا کنددرست باز نم

)راه نیصدق در ا عدم (  

  کاشته  نبودش تخم صدق  چون
  آن بماشته  انِیبرو نس حق
  ) ٣۵۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زند دل م ی بر آتش زنه گرچه
  کشد ش را کفِ حق م ستاره آن

  ) ٣۵۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : سنگِ چخماق  زنهآتش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     

جرقه که   نیا  نی. بنابراستی صدق ن  یاز رو  ول  میکش درد هم م  حت   میکن م  ذهن  ییما فضاگشا  عنی

شمع حضور ما    عن ی  میرس نم   جهینت  . بهکشد جرقه را دست حق م  نیحضور ما را روشن کند، ا  دیبا

  . شود روشن نم
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  ) راه نیعدم صدق در ا(

  کاشته   نبودش تخم صدق  چون
  آن بماشته  انِیبرو نس حق
  ) ٣۵۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

را    زهایچ  نیهمۀ ا  نیدر کار اعتراف، اقرار به الست، بب  ، ییکار فضاگشا  نی در ا  میستیصادق ن  چون

  . دیکن ادداشتیبه برنامه،  دیخوب گوش کن دیما. شما با میگفت

  نگاه  یو به خودتان    د یمتوقف بشو  دیکن را که گوش م  حیهر توض  د،ی کنم  اداشتیرا    تیب  هر 

   حت   کهنیبرطرف کنم و از ا  خواهمرا دارم م  رادیا نیخودتان به خودتان که من ا  دیو اعتراف کن  دیبن

  .د ی نترس د،ییهم بو رانیرا بلند بلند به د  رادیا نیا

. به من تا حاال افتم از احترام م  افتم،من، از نظر مردم م  شومکوچ م  دیی که بو  ستین  یطورنیا

م پ  نیهم  ندیگو م  گذاشتند مردم احترام  بود.   نیبودنتان هم  بود، عارف  نیهم   شرفتتانیبود شما، 

  .ر ید میهست  نی. همندیبو  دی ندارد بذار اشال

 . هنوز فراموش میا. ما حضور را فراموش کردهفراموش  عنی  انی، نسکاشته»  نبودش تخم صدق  «چون

شمع روشن بشود    نیا  دفعهیو    میفضا را باز کن  می کنم   و بودن در ذهن ادامه دارد. گرچه که سع

  به شمع حضور برسد.  گذارد. نم کشدها را مجرقه  عنیها ستاره نیخداوند ا ول

   ق یعدم طلبِ حق  ‐۵

واقعاً؟   دیطلب دار  ایکه آ   دینی بب  د یبه خودتان نگاه کن  دیهم شماره پنج است. شما با  ق یطلب حق   عدم

  است؟  تیاهمیخواستۀ ب  ی نیباز هم ا ای د؟یکه به او زنده بشو دیخواه م

است   هدف زمان   یشدن از خواب ذهن    داریشدن از ذهن، ب  خداوند، خارج   تینهای شدن به ب  زنده

لحظه صورت   نیاست که ا  ز یچ  نی تر ضوع است؟ مهم مو  نی تر مهم   نیا  ایشما    یبرا  ینسب تیاهم  یبا  

  . ردیگ  م
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را   ی ز یچ   یها ما  موقع  بعض   دیدیآمدم. شما د  نیهم  ی کار هستم. برا  نیا  ی اصال من برا  عنی  طلب

  . میآور دست هم نم به میخواه نم  . وقتمیآوردست مبه میاگر بخواه میخواه م

  ) ق یطلب حق  عدم(

  تو هر دو دست  ماًیزن تو دا طلب در
  رهبر است ویطلب در راه، ن که

  ) ٩٧٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

آوردنش زحمت    دست  به  یز ی. هرچدهدداشته باشد، قانون جبران را انجام م  طلب واقع  کس  اگر 

  ی هاها طلب خود را در راهموقع  ل ی. ما خخواهدتوجه م  خواهد،تمرکز م خواهد، وقت م  خواهد، م

 م ی دانرا نم  ارزششچون    ی  ن یدر ا  ول  میشوو موفق م  م ی بر به کار م  یماد  ی زهایآوردن چ  دست  به

  د یبا  میهرچه که دار  ،ذهن  ،بدن  ،یراه هم تمام امانات ماد  نی. در امی بر طلب خودمان را به کار نم 

  .  میداشته باش دیبا . طلب واقعمیبه خداوند زنده بشو م ی که بتوان میندازیبه کار ب

ثابت کند که   دی. به خودش باگذارد م  شیمعرض نمالحظه طلبش را بهبهطلب دارد، لحظه  کسهر 

واقع طلب  دارد.  مز یپره  یسر یعمل،    یسر ی  عنی  طلب  شما   .یمن    دییگو    لخوش بدن 

موقع   باشد. بعد آن  قدرن یا  دیبا  امنهیباشد، دور س  قدرن یا  دیبسازم. چاق نباشد، کمرم با  خواهم م

  . یطلب دار ،ینخور دست بش . اگر توانستیبخور  خواهدجا دلت مآن آورندم یچرب یغذا ی

  .خورم کم م م،یخور امروز م مینیبب میبخور حاال

. رس به آن بدن نم  ینخور. بخور  نیاز ا  دیگوم  ی. مربدینخور  نی. از انیبه ا  دیما گفتند دست نزن  به

. حاال  ورزش کن   دیساعت با  سه  م،ین  و   ساعت  ساعت، دو  دو  یگفته روز  یمرب  ؟یندار  ای  یطلب دار

  پس.  ی. طلب ندار رسخوب نم م،یساعت ورزش کرد م ین میکار دار میما امروز آمد

قر   دیگوم  یمعنو  یمرب م  نی از  که  تلو  خواهدبد  بپره  ونیز یبرنامۀ  آدم   چه  که  ز یباشد،  ما  آقا   .

. میها همراه نباشبا آن  می توان ما که نم  کنند م  بتیها غ. ما که آنمی کنار بذار  میتوان دوستانمان را نم
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. یداده پس طلب ندار  زیتو، تو را پره  یمعنو  ی. خوب مربمیقضاوت کن  دیما هم با  کنندقضاوت م

  د؟ ی ندار ای دیشما طلب دار دینیخوب بب

  :تیب سه نیا طورن یهم

  ) ق یطلب حق  عدم(

  فتا  یکه: بر رزق ا غمبریپ گفت
  ها ست و بر در قفلفرو بسته در

  ) ٢٣٨۵ نیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و آمد شد ما و اکتساب  جنبش
  بر آن قفل و حجاب  مفتاح  هست
  ) ٢٣٨۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ست یدر گشادن راه ن نیا د،یکلیب
  ست ینان سنّتِ اله ن طلب،یب

  ) ٢٣٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جوان، است به معن : همان فتفَتا
  جوانمرد 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     
 م یهست  که در ذهن زندان  میدانجوان در بسته است. ما م  ی ا  یفرموده که بر رزق معنو  غمبر یپ  دیگو م

کسب    ی ز یچ  ی  میفضا را باز کن  م؟یحرکت کن  دیبا  م؟یبجنب  دیما با  ایقفل است. آ   ی  دگیو هر همان

  نه؟  ای میکن

که طلب   ییآن کارها  کندم   جابیطلب ا  د،یآ  ما، اقدام ما که از طلب م  تیجنبش ما، فعال  دیگو م

شده قفل و  گشوده  یما با فضا  تیآن قفل و حجاب است. پس فعال  دی. کلم یبن   دیبا  کندم  جابیا

و   دیآ م  شدهودهگش  یهم از فضا  دی. کلشود در باز نم  نیا  دیبدون کل   دیگوو م  داردحجاب را برم

  .دیآ  بدون طلب انسان نم یمعنو یغذا عن ی دهد هم خداوند به ما نان نم طلبیب
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 د ی . نه ما بادهد به من هم م   دهد که خوب حاال خداوند به همه م   دیبرود بخوابد بو  دینبا  کسچ یه

  :تیب دو نیا طورن یبه ما. و هم دهند نم ر یش مینکن هی تا گر  میهست یا. مثل بچه می طلب کن

  ) ق یطلب حق  عدم(

  طلب در تو گروگان خداست نیک 
  سزاست یهر طالب به مطلوب زآنکه

  ) ١٧٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  طلب افزون شود  نیکن تا ا  جهد
  شود  رونیچاه تن ب نی دلت ز تا

  ) ١٧٣۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ما طالب رس  عنیدر ذات ما طلب وجود دارد    پس ا   دن یاصل  را   نیا  م،ییبو  یطورن یبه خداست. 

  ن یجهان و رفتن به سوها وجود ندارد. ا  ن یبا ا  دنیبه جهان و همان   لیکرد. در اصل ما م  یکار  شود نم

است در ما گذاشته   سمی مان  یطلب    نیکرده و بنابرا  لیجامعه تحم  ایبه خودمان    میکرد  لیرا ما تحم

و هر طالب هم سزاوار   کشدبه اصلمان م  د،کشم  زندگ  ی سواست که ما را به  یسازوکار  یشده،  

  مطلوب خودش است. 

به خدا زنده بشود، به  خواهد . انسان عاشق م رسد به آن م  خواهد، را م جهان ن یا یزهایچ  ذهنمن

  بشود.   ادتر یروز زطلب در تو روزبه نیکوشش کن که ا دیگوو م رسد او م

  .دیآ م شیپ ییبا فضاگشا نیکه در ذاتتون هست ا یجهد کن. جهد کن تا آن طلب دیگوم خوب

چون آن فضا،    شودم  ترشیطلب ما ب  م،یشوم  ترشیاز جنس او ب  م،یکن باز م  ترشیفضا را ب  هرچه

طلب   نیا  م،یفضا را باز بن  م،یدارد به آن طرف برود و اگر جهد بن  لی. مرودآن جنس به آن طرف م

  شد. واهدخ رونیب ها دگیچاه همان عنیچاه تن  نیما از ا افزون بشود دل ما، مرکز اصل
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