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  2صفحه: 

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید  ،یمولو(

  قمر نقاب  ی، بشا ایاببسته خوابم
  آفتاب  شتی شُر کند پ یِهاسجده تا

  
   تو گرفتم و دستم بتافت دامانِ

  از وفا متاب یرو دم،یدست درکش نیه
  

  وی: من شتاب که آن هست فعل د گفت
  تو شتاب  یِسو نکنداو بود که م وید

  
  از یبر درگه ن نمیرب کنم، بب ای
  رب، مشتاقِ آن جواب  ا یهزار   نیچند

  
  ن ی آتش  یِهادل و جان شتر ی خاک ب از

  کوزه گرفته که آب آب  انهیمستَسق 
  

  چار عنصر او نیخاک رحم کن که از ا بر 
  و انقالب  ر یدست و پاتر آمد در س یب

  
  اوست یِکه او سب شود، آن باد، پا وقت

  سحاب  یپ  دو سه گام برجهد لنگانه
  

  از تکِ آن لنگ برق را  ردی خنده گ  تا
  خطاب آن رعدِ خوش  د یاندر شفاعت آ و

  
  د ی که: برجه دیابر بو انِیساق با
  اضطراب  دیتشنگانِ خاک بجوش کز 
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  رسد آخر نم م،یکه من نگو رمیگ

  دلِ کباب؟  یِمشام رحمت بو اندر
  

  ابر همان دم روان شوند  انِیساق پس
  و با مشِ پرشراب  نهیجره و قن با

  
  گنج عشق   یجوو در خراب هم  خاموش 

  از خراب  دییگنج در بهار برو  نیکا
  

  از خواب وبازداشتن کس دن ی خواب بستن: شوران
  تافتن: برگرداندن 

  است.  طان ی خداوند و شتاب از ش: التأنّ من اله والعجلة من الشيطان: درنگ از ثیاشاره به حد 
  از شمار شی و ب اری بس هی: به کناشتری ب

  : چون تشنگانانهی مستسق
  ل یانقالب: تحول، تبد 

  راه رود. اری لنگانه: مجازاً آنکه به زحمت و کوشش بس
  سحاب: ابر

  دن یتک: دو
  جره: سبو

  ظرف مخصوص شراب ،: صراحنهیقن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  .  کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٣٠٨برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ   ،پرسسالم و احوال  با

  قمر نقاب  یبشا ا ،یاببسته خوابم
  آفتاب  شتی شُر کند پ یِهاسجده تا

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  از خواب وبازداشتن کس دن ی بستن: شوران خواب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

که خواب ما را در    دیگو م  م، یکه ما امتدادش هست   کند م   ها رو به زندگ از طرف همۀ انسان   ندگ ی به نما  موالنا

  .  میدر ذهن ندار و زندگ  ذهنِ با من   و راحت ما آسودگ عنیچه؟   عنی. یاذهن آشفته کرده 

که    کنم هم درک م  دمی جهان و اآلن هم فهم  نیو امتداد تو آمدم به ا  یار ی صورت هشمن به    عنی  یاببسته   خوابم

  ست، یعقل ن  ست، ین   شیبنم که در آن آسا  یا درد، سبب شده که من زندگ  جادیو ا  ها دگیبرحسب همان  دنید

  . کنم نم ندارم، حس زندگ قدرت ست،یتو ن تیهدا

«خوابم    ده؛یرس  انی به پا  ها دگی برحسب همان  دنیدر ذهن و د  دن یکه زمان خواب  کنم درک م   یخوباآلن به   پس

حالت    نیندارد و ا ده یدر ذهن فا که زندگ  نم یب . مبردخوابم نم   ریخوابم را، د  یاآشفته کرده   عنی »یاببسته 

   زندگ  ن یکه ا  د، یآ م  شیزودتر پ  ا یپنجاه    وپنج،هل چ  حوال   اوقات  که گاه   دیآ م  ش یپ   در زندگ   هرکس  یبرا

 ها ن یخانه بخر، ا  اور، ی بزرگ کن، پول درب  اور،ی کن، بچه ب  دایو همسر پ   دن یهمه کار و دو  نیا  ست؟ یچ   یاصال برا

  چه بوده؟  یبرا

که افسرده هستند، دِپرسد     . کسانشود و افسرده م   کند نم  دایکارها پ  نیا  یبرا  یجواب  ذهنِ در ذهن با من   و

)Depressed (  مختلف   ی هستند، نگران هستند، دردها  ها ن یدارند، ا  ی کارخشم، حس طلب   نه،یرنجش، ک   رینظ  

  ماندن است.   داریذهن است و ب وابشدن از خ  دار یاست که زمان ب نیا اش . معنختهیهم رخوابشان به 

به خواب ذهن ادامه بدهم، پس نقابت را باز    دینبا  دمیو فهم  ،ی که حاال که خواب من را آشفته کرد  دیگو م  پس

صورت آفتاب سجده کنم.  صورت آفتاب از مرکز خودم طلوع کنم و بهکن، خودت را به من نشان بده. تا من به 

و    ذهنِ از نفوذ و سلطۀ عقل من   رید  رتعباتو باشم. به   اری در اخت  شهیباشم، هم  می درحال تسل  شهیهم  عنی

  آن خارج بشوم.   یهایی راهنما
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  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

  

  ها) (دایره همانیدگ  ١شل 

  

  (دایره عدم)]  ٢[شل 

 . پس وقت(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل بشود  دهیبهتر فهم دیداده بشود، شا حیها هم اگر توضبا شل تیب نیا

 ن یبه ا  مییآ از جنس خداست مرکزش، م   عنیمرکزش عدم است،  است و    فرمیکه ب  صورت امتداد زندگ ما به

  . می ریگ و قدرت را از مرکزمان م  تیو هدا تیعقل و حس امن  تیجهان و چهارتا خاص

  ی جامعه مهم است و برا  یکه برا  ییزهای، با چ ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  میشوجهان م   ن یکه وارد ا  وقت   و

که    جهان ن یمهم ا  یزها یکردن به چ  قیحس وجود تزر  عن ی  دنی. همان میشو م  دهیاندارد، هم   تیانسان اهم   یبقا

  ق ی مرکز ما و از طر  شود مآن    م،ی کرد  قیتزر  تیکه حس هوو پس از آن   می ریگ م  ادی جامعه    ایاز پدر و مادرمان  

  ما.  دید  نکیع شود م  م،ینیب آن م

ما و    ی های بازاسباب   میبچه هست  وقت   اوقات گاه  ،پول، همسر، بچه، پدر و مادر هنگام بچ   هیشب   ییزهایچ

که امتداد خداست و    یار یو هش  شوند صورت فکر به ما ارائه م به   عنیدارند.    ذهن  یهاشل  هان یشغل آدم، ا

  . دید نکیمرکزش کند و بند ع راها  کند و آن قیها حس وجود تزربه آن تواند هست، م  نندهیآفر
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 میاطور که بارها گفته بشود و کم نشود. و پس از آن همان  ادی ما ز  در زندگ زیکه آن چ  شود سبب م  دید نکیع

پ مقاومت  و  آن چنسبت   م یکن م  دا یقضاوت  ا  یز یبه  از  عبارت  و قضاوت  ما هست.  مرکز  است که    ن یکه در 

  .  م ینرو  نیاز ب  عنی  م،ی بمان   باق  میتوان بد است، چون خوب است، پس ما م   ایخوب است    تیاآلن وضع  مییگو م

  است یپو  ر یتصو  نیکه ا  شود م  ی ریتصو  جادیسبب ا  یماد  یمرکزها  رییدادن مرکز و تغ  ر ییتغ   نیکه ا  دینیب م  پس

  م یافت م  زمان   یدر    م،یکن ما حرکت م  ریبه تصو  ریاز تصو  هست و وقت   ذهنِ اسمش من  کند، م  رییو مرتب تغ

  است.  یاز است، زمان مج   شناختزمان روان  ست،یلحظه ن نیکه از جنس ا

  را اگر کس   یو زمان مجاز   کند م  زندگ  یدر حال حرکت که در زمان مجاز   ذهن  ریتصو  ی  میشو ما م  پس

  رد، یگ را اندازه م  راتیی است که تغ  یزیچ   ی زمان مجاز  م،یهست   ندهی که در گذشته و آ  د یفرض کن  شود، متوجه نم

  .  کند م  رییرا که دارد تغ هات یوضع  راتییتغ

که   میهست   یر یاست، ما هم من د  یخودش مجاز   ذهنِ من   ،ی در زمان مجاز  کندم   رییدائماً تغ  ذهنِ من   عنی

دار خودش من فرم    ی. اآلن که  میفرم نداشت   عن ی  م،یبود  فرمی و ب  یار ی جهان از جنس هش  نیموقع ورود به ا

  ده یما همان  کهنیپس از ا  درواقع.  میست یآن ن  ام  قتاًیحق  م،یآن هست  میکن که ما فکر م   دهد را به ما نشان م 

درد   نیو در مرکز ما باشد، ا  میبشو  دهیکه همان  یز یکه با هرچ  میدان م   م،یکن م  زندگ   ذهنِ و با من  میشو م

  زندگ  ذهنِ و با من   ذهنِ من   جادیا  ها، دگ یهمان   نیبرحسب ا  دنید  عن ی. و اصطالح به خواب رفتن  کند م  جادیا

  کردن، در زمان بودن.  

  ی ادوره   نیا  رید  ها، دگیهمان  نیخودم برحسب ا  ایجهان و تو    دنیشروع کردم به د  وقت   عن ی  »یا«خوابم ببسته 

از جهان   هودهیرنجش، خشم، داشتن انتظارات ب  ر ینظ  یکردم، دردها   جادیداشت که آن گذشته و از بس درد ا

  بشود.   یشد که عقل من، عقل بد سبب  هانی پا گذاشتن قانون جبران، و همۀ ا ریز  ،ذهنِ برحسب من 

از اهم ک    تیو حس امن   زهاست،یاست و عقل چ   یعقل خراب  ، ذهنِ که عقل من   دینیب م ما،    میریگ م   ها نیه 

.  میریگ . اگر مرکز ما خدا باشد، از خدا ممیریگ را از آن م  تیدر مرکز ما باشد، آن چهارتا خاص  یرید  زیهرچ

عقل را    ایرا    تی، حس امنها)](دایره همانیدگ   ١[شل  باشد    زهایچ   نیا  عدم. و وقت  عنیخدا    مییگو م   وقت

  .می ریگ ها م را از آن  تیهدا ای

ا  دینیب م   ر ییدائمًا درحال تغ  دهند،به ما م   هانیکه ا  تی آفل هستند و گذرا هستند، حس امن  هان یکه چون 

و قدرت    تیو هدا  تیعقل و حس امن  وقت  نی. و پس بنابراترسد دائماً م  ذهنِ است که هر من  نیهم  یاست. برا
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  7صفحه: 

که خواب   تو هست  نیکه ا  دیگو شود و موالنا م  خواب ما آشفته م   مدت  یپس از    م،یریگ م  زهایچ   نیرا از ا

  .  تو هم خود من هست  ای  نمی من دوباره مرکزم را عدم کنم، برحسب تو بب  کهنیا  یبرا  ؟یاچرا بسته   ،یامرا ببسته 

  لحظه زنده بشوم.   نیعدم، و استقرار در ا تو، به مرکز دائم تیو ابد تینها ی قرار است من به ب عنی

جهان فکر کردم    نیآمدم به ا  من وقت  کهن یا  ی برا  ،یاخوابم را تو آشفته کرده  کنم درک م  قاًی پس حاال که من عم

  زان یاز خودم آو  نتی ز  یصورت  کنم، و به   اد یرا ز  زهای چ   نیو ا  رمیکنم بم  زندگ   دی با  ذهن ِمن   ن یکه من با هم

و توجه مردم هم واقعًا مرا   د ییپز و گرفتن تأ سه،یمقا  نمی ب کنم و اآلن م سه یردم پز بدهم، خودم را مقاکنم، به م

به درد    ها  دگیهمان   نیبرحسب ا  دنیخواب  نم یب م  ن یهم  ی شدم. برا   من ناراض  کند، خشنود نم  کند،  ارضا نم

  .  خورد م من ن

من دوباره حس کنم   کهی طور به من خودت را نشان بده به عن ی «نقاب را بردار»تو نقاب را بردار،  نیبنابرا پس

را بردار  معن   ن،ی. استمین  ذهنِ که تو هستم، من  نقاب  و خودت در مرکز من    ینقاب را بردار است. اگر تو 

و اگر آفتاب از    کنم، مثل آفتاب طلوع م   ن کننده هم من هستم، هم تو، مطلوع   نی ا  ،صورت من طلوع کن به

خواهد شد، فضاگشا    میهم تسل  عنیخواهد کرد،   شُر»  یها«سجده آفتاب دائماً به تو   ن یمرکز من طلوع کند، ا

    «شُر.»  طورن ی ، و هم«سجده»  نیا عنیخواهد شد، مرکز را عدم نگه خواهد داشت، 

  برنخواهم گشت به خواب.   ریرا از دست نخواهد داد، د  ی ار ی هش  نیا   عنی  م یکن صحبت م  ذره یکه امروز    شُر

  م یتوان است که حاال که ما م  نیاآلن ا  میریگ م   اد یکه ما    زیانگشُر قابل توجه و شفت    ی  (دایره عدم)]  ٢[شل  

. حاال که آفتاب  میکار را بن   نیا  دیبا  م، یمرکزمان را عدم کن   م یبا عمل تسل  ای   میمرکزمان را عدم کن  ییبا فضاگشا

کار باشم، طلب داشته    نیدنبال ا  دیو من با  بند  دیطلوع کند، با  تواند خدا از مرکز ما م  ای  صورت زندگ به

  را در من انجام بدهد.   لی تبد نیا وجوش کنم، و تا زندگ راه جنب  نیباشم، در ا

  ن یکه ا  میکن درک م  قاًیو عم  میکن که چقدر حس م  میل کناز خودمان سؤا   دیهرکدام از ما با  کنم من فکر م   حاال

عقل درست    م،یترس م   م،یکن  نم  تیحس امن  م،یکن نم  تیو رضا  یاحساس خشنود   کهن یما، ا  خراب شدن زندگ

که من دوباره مرکزم را    کند م   کار را زندگ   نیا  و  میزنبه خودمان ضرر م   میکن که م  ییکارها  م،یندار   یو حساب

علت است که مرکزم    نیمن به ا  زندگ  یخراب  نیکه ا کنم موضوع را من باور دارم و درک م  ن یعدم کنم، چقدر ا

  ن ی. چه اندازه اکنم مرکز من را عدم کند و من دارم مقاومت م  خواهد خداوند م  ای   هنوز جسم است، و زندگ

  .  میبن شرفتیپ م یتوان م میدان که م یادرجه به  م؟یدان م ا موضوع را م
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است که    نیا  اش معن  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  هست،    زها یچ   ن یا  عن یاست،    ی هنوز مرکز شما ماد  اگر

.  د یکن پاک م  زهایمرکزتان را از چ  د،یکن م  ییفضاگشا  د،ی. اگر درست بداندیدرست بدان  دی. بادیدان درست نم

  . دیدان م  رانیاز د  اخودتان ر  زندگ  تیوضع  یخراب  د،ی . اگر درست نداندیاگر درست بدان  د،یکن م   ییو فضاگشا

   ذهن عقل من   عن ی.  ستمیمن ن  ن ی. اکنند م   جادیا  یاصطالح گرفتار من مسئله و مانع و به   یبرا  ران ید  دییگو م

در خواب آشفتۀ ذهن    صورتن یباشد، در ا  یطورنی. اگر ادیدان م   یرا عقل خوب  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  

  ماند.   می خواه

نگه دارد،    نکیصورت ع را به  زها یچ   ن یا  ادازحدیز اگر کس  ،به خداوند، به زندگ   گردد برم  » یاببسته   «خوابم

  م، یهست  ضنارا  م،یستیخشنود ن  هانک یع  نیبا ا  ذهنخواب را که ما در من  خوابش آشفته خواهد شد. آشفتگ

در    م،یستیلحظه ن  ن یدر ا  م،یخاطرات بد از گذشته دار  م،یهست  نیخشم   م، یدرد دار  م، یترس م   م، ینگران هست 

م  م،یزمان هست  م   ه  م،یکن مقاومت  ه  م،یکن قضاوت  است،  خراب  درست    یبرا   روابطمان  خودم مسئله 

تا من متوجه بشوم مرکزم    کند خداوند م   کند، م   که زندگ  میرا اگر بدان  هان یا  زنم، به خودم ضرر م  کنم، م

  درک کامل است.   نیباشد، ا زیچ  یباشد،  یماد  دینبا

است، خداوند است، خودش را به    ماه شب چهارده که نماد زندگ  عن یقمر هم    عن یآن ماه،    میدرک بن  اگر

(دایره عدم   ٠[شل    خال  رۀیدا  نیا  واشیواشی. و اگر نشان بدهد،  شدهگشوده   یصورت فضا به  دهد ما نشان م

مرکز عدم طلوع م  دیصورت خورش که ما به  دیآ م   شی پ  اولیه)]   تا بهمیکن از  از مرکز    دیخورش صورت  . پس 

م  به خداوند، به قضا، نه مرد   گردد خواب هم برم  خوابتان آشفته باشد و آشفتگ  دیبا  د،یخودتان طلوع نکرد

  گذارند،  دشمنانم نم   گذارد،ام نمبچه   گذارد، همسرم نم  دیی نگوکنند.    جادیا  یدنبال شما هستند که گرفتار

    زنم؟ . بپرس که چرا من به خودم لطمه م یگذار خودت نم  ست،ین  یزی چو چهم

  :دیگو که م  خوانم م  تان یرا برا  تیب نیا دوباره

  ذره نهان  ی در  یآفتاب
  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان

  ) ۴۵٨٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  قمر نقاب  ی بشا ا ،یا(خوابم ببسته   تیب نیپس در ا 

  آفتاب  شتیُشر کند پ یِها سجده تا
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  خداوند در ذرۀ   ،آفتاب زندگ   نیکه ا  کند آفتاب صحبت م   ن یبه هم ، راجع )) ٣٠٨شمس، غزل    وانی د  ،ی (مولو

که خوابتان   دی شما خوب درک کن  دیاز ذهن، با  رونیب  دیایب  کهن یا  ی. برا رونیب  دیایب   دیبا  نیذهن پنهان شده و ا

  چ یه  د، یپاک کن   زهایندارد که مرکزتان را از چ  یریراه د  چ یه  د، ییای درب  آشفتگ   نیاز ا   کهن یا  یآشفته است. برا

م  یریراه د اثر  نه دوا  م  کند، ندارد.  اثر  روانشناس  م   کند، نه دکتر  را خوب کنند،   توانندنه دکترها  شما 

  ما.   میریخواب آشفته خواهد شد که تا بم  نیبند، ا ی کار تواند نم  کسچیه

صورت آفتاب در ذرۀ  ما به   ای که آفتاب ما    مینیب م   م،ی اگر به حرف موالنا گوش بده   م،یریبم  کهن یقبل از ا  ول

و    میلحظه و مرکز را عدم کن  نیدر ا  میکن   ییفضاگشا  دی ما که با  قی. ناگهان در اثر درک عممیذهن نهان بود

  . کردنبه مرکزمان، آن آفتاب شروع کرد به طلوع  می اوری را ب  زندگ

خداوند    ت ینهایکه ب  دیدان شما م  ا یآکه    کند سؤال را م   ن یخواندم. موالنا ا  تانیرا قبال برا  تیب  ن یا  طورن یهم 

     .میذرۀ ذهن پنهان هست نیخداوند در هم تینهای صورت بما به  ای

    نَست یو عجبِ من ا  یدر عجب کس  هر 
  د؟یآ م  انیچون به م ان،ینگنجد به م کاو

  ) ٨٠۶شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

و مقاومت    می . اگر اجازه بدهمیبزرگ و درخشنده در ذهن کوچولو جا شد  تینهایآفتاب ب   یصورت  ما به   عنی

صورت آفتاب  و ما به   شود فضا باز م  واشیواش ی  م،یو فضا را باز کن  میدرد نکش   م،ینکن  یو مرکز را ماد  مینکن

  .  میآمد نیهم  ی. اصال براانی جهان همۀهم به  رسد،  و نورمان هم به خودمان م  میکن جا طلوع مدر آن 

 ی ز یاز چ   متعجب هستم، هرکس نیمن از ا د یگو ذره جا داده، موالنا م ی را در  تی نهایخداوند ب  نیبنابرا پس

  .  کنم کار تعجب م ن یمن هم از ا کند، تعجب م

بارها خواندم و من متأسف    دیکه شا  خوانم را م  اتیاب   یقسمت که اول برنامه هست    نیمن در ا  دیکن  توجه

.  دیرا تکرار کن   اتی . ابدیتکرار کن  کنم . خواهش م دیکن را تکرار نم   اتیاب  نیاز شماها ا   که برخ  میهستم بو

  . دیدان است که م  ات ی شما تکرار اب تیراه موفق 

   باشد، جالب باشد، به معنا توجه  دیو شل جد  افهیاست که از نظر ق  دیجالب و جد  زیمند به چ عالقه  ذهنمن 

کردم و مثال زدم. دوتا مثال زدم از دوتا حوزۀ   دیتأک  جان یشما ا  یندارد. و بارها اثر تکرار را، تکرار را، من برا 

  مختلف.  
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شما نماز    دیدفعه با  پنج   یمقررکنندۀ نماز گفته که روز   نیکه ا  دینیب است، شما م   نیو د  تیحوزۀ معنو  ی

ا  زیچ  یاش  اش هم، همه همه   د،یبخوان به ما    دینماز جد  یکه    میی بو  مییایکه ما ب  ستین  یطور ن یاست. 

  ز ی چ  ی  شود را هم بخوانم؟ نم  زهایچهم صبح، هم ظهر، هم عصر بخوانم، همان    دیچه من با  ی. برادیبده

  است.  یکار معنو  ی  نی. چرا؟ تکرار اثر دارد. اتکرار کن  بخوان دیرا با نی باشد؟ گفتند نه، هم دیجد

 ی هاکننده   لغیتب   نیکه ا  دینیب  هم اثر دارد. شما م   یاثر دارد؟ نه. تکرار در کار ماد   یاما تکرار فقط در کار معنو  

خبرتان    را. آقا شما چه   . همان آگه کنند را صدها بار در روز تکرار م  همان آگه   دندانر یمثال فرض کن خم

شش  ‐پنج  د ینیب . هردفعه هم مدیده دفعه نشان م   چند  ر،ید  د یرا به ما نشان داد  نیا  ش یپ  قهیاست، ده دق

  ن، یتکرار بشود و ضدش در ذهن شما نباشد، ا  یزیکه اگر چ  داند احمق است؟ نه، م   ایآ  دهد، هزار دالر پول م

  .  دیخر آن را م دیرو و شما م افتد جا م

  د، ینیب درست م  رون یچون اثرش را در ب  د،یبار تکرار کن  را پانصد   اتیاب  نیاست. اگر شما ا  نیهم هم   ی  آن

رد بشود،    عیسر  خواهد م  کند، . اولش ذهن مقاومت مدیکن درست است، قبول م  نیمصداق دارد، ا  دینیب م

  .  دید دی اثرش را خواه د،یبمان د،یبند، نه. شما تکرار کن یادب  معن

کرد   صبر یجبرم، عشق را ب  لفظ  
  حبسِ جبر کرد  ست،یعاشق ن وآنکه

  ) ١۴۶٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست ی با حق است و جبر ن تیمع ن،یا
  ست یابر ن نیمه است، ا تجلّ نیا

  ) ١۴۶۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

است،    حالت  یو آن ماندن در    دهد اجبار م  جبر معن   ست؟ یجبر چ   شنوم، من لفظ جبر را م  وقت   دیگو م

  .  فهمد اجبار را م فکر کردن معن قیاز طر عنیو ذهن  ، حالت  یماندن در 

   عاشق. وقت   عنیعشق    جانیکردن. در ا  رییتغ   یماندن، اجبار برا  تیوضع   ی: اجبار در  میجور اجبار دار  دو

در    ستدینا  عنی  میباشد. در غزل هم دار  صبریب  دیمن، متوجه هستم که عاشق با  شنوم  جبر را م   دیگو ظ ملف

مرکزش، درواقع در    اوردیو عدم را ن  نباشدکه فضا را باز نکند، عاشق    حرکت کند برود. و هرکس  یذهن، زود 

  است. جبر محبوس شده، زندان 
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در    دیموضوع را درک کنم که من نبا  نیا  توانم ذهن، من م  دنِیبا فهم  که حت  دیگو که موالنا م   دینیب م  پس

جا بمانم، اگر     یمجبورم    ای بنم،    یکار    یبا ذهنم که مجبورم    فهمم  اگر م  کند م  جابیذهن بمانم. جبر ا

  .  کند به لفظ صحبت م، دارد راجع «لفظ»   فهمم، را م  اش معن

شو در رفتن از ذهن به    صبری ب  ، که تو در ذهن نمان. تو عاشق  دیگو مفهوم به انسان م  دن، یذهن، فهم   لفظ،

خداوند    ای  به مرکزت، فضا را باز کن، با زندگ   اوریلحظه عدم را ب  نیا  عن یعاشق شو. عاشق شو    ،ییتای  یفضا 

. و بعد خودش یشو م  در ذهن زندان  عن ی  کن م  درواقع جبر را زندان  به وحدت برس و اگر عاشق نباش

  که بابا،  دهد م حیتوض

  ست ی با حق است و جبر ن تیمع ن،یا
  ست یابر ن نیمه است، ا تجلّ نیا

  ) ١۴۶۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

عمهمراه بودن، همراه تی :د ی . خدا با شماست هر کجا که باش .  
   : تابش، روشن تجلّ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
که    نیبب  ن،یشما بب   ی طورنی را ا  ن یا  خداوند در تو»  «تجل  عنی  نی، ا«ابر»   ، نیب را که م   ذهنمن   نیشما ا  عنی

 د یشما هرجا باش   عنیقرآن است    ۀیآ  دیدان که م  طورنی هم  ت»ی«مع را گرفته.    شیباال ابر جلو  دیآ او دارد م

با حق    همراه  عن ی  با حق است»  تی«مع خودِ شماست    وکه خداوند با شماست    دیگو خداوند با شماست. م 

  . ستی واقعاً جبر ن  جبر، ول  میگومن م  دیگو . مستیاست، با خداوند بودن است و جبر ن

 د یتصور کند؟ با  دیچه با  ندیب را م   اشذهنابرِ من   طلوع کند. پس هرکس  خواهد  از مرکز شما م  یآفتاب  ی

 ی من اجازه بدهم برود، برا  دی ابر را با  نیاست از پشت ابر، ا  د ینوِر خورش  ن یا  نم،یبکه من م   ی نور  ن یکه ا  دیبو

  عدم کنم، درست است؟  دیبا اقضاوت کنم، مرکزم ر ایمقاومت کنم   دیکار هم نبا نیا

 ی «ا  گفت اول غزل هم م  تی . بکند نم    فرق  د، یخورش  دیگو جا م ماه، آن   د یگو م  جا نیدر ا  ست ماه  ی  پس

و خودش    خداوند، زندگ  عن ی  نیماه شبِ چهارده، ا  یقمر، ا   یاول غزل گفت ا  تی . پس موالنا در بقمر نقاب»

  به آن.  کند م  م یخودش تعظ  دِ یکه خورش تاس  است، ماه شب چهارده ی موقع آن قمر و آن  داند م د یرا خورش 

صورتِ تو از مرکز من به   دِیاجازه بده خورش  دانم، نم  فهمم، نم  که ن یا  یبرا  کنم؟  نم  م یچرا تعظ  دیدان م   دیگو م

دانستن است،     یهم    نینه. ا  ا ی  کنم شر م   یهامن سجده  ن ینه، بب  ا ی  کنم م   میمن تعظ   نیباال، بب   دیای من ب
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که تو    یطور درک با مرکز عدم به  عنی  قیدرک عم  ق،یعم  کدر  مییگو ها م موقع   حاال بعض  ست،یدانستن مهم ن 

  .  نه فقط ذهناً بدان  حسش کن 

  . یو دنبالش برو  ی اوریدرب  عمل ارزش دارد که آن را به    ها اصال ارزش ندارد، در صورتموقع    لیذهن خ  دانستن

  باال آمدن شما به صورت آفتاب از مرکز.  جان یو ظهور، در ا : تابش، روشنتجل همراه بودن. عن ی تی مع و

  است: اشه یهم آ نیو ا 

…»  «…نْتُما كم نيا مكعم وهو  

  و هر جا كه باشيد همراه شماست…»  «…

  ) ۴  ۀی)، آ۵٧(  دیسورۀ حد م،ی(قرآن کر

او از مرکز ما    دیکه با  میشماست و ما از جنس خداوند هست  نیخدا ع  ایخدا با شماست    دیشما هرجا باش   عنی

خوابِ ما در   است که علت آشفتگ  نیا  قیمستلزم درک عم  میو گفت  دیگو را م  نیاول غزل هم   تی طلوع کند، ب

م   همه ن یا  عن یذهن   که  ا  میکش دردها  نم  نیبه  اجازه  ما  است که  ما     زندگ  ا یخداوند    میده علت  مرکز  از 

  صورت آفتابِ ما طلوع کند. به

است،    نیبا آفل  دگ یمقاومت ماست، قضاوت ماست، همان  نی هم هم  شیهاو نشانه   میارا نگه داشته   ذهنمن   ما

راجع   تیکه مرکز ما را اشغال کرده. و چند ب  ست جهان  نیا  آفل   یها دگ یبرحسبِ همان  دنید به جبر  دوباره 

معنا در شما    ای آ  دیکن تکرار م   وقت  دین ی. ببدیکن  ادداشتیشما،    د یرا تکرار کن  هانی ا  کنم و خواهش م  خوانم م

    شود؟ باز م 

  ست جبر را که بس تُه نیکن ا ترک 
  ست یسِر سِر جبر چ بدان تا

  ) ٣١٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جمع منبالن جبِر   نیکن ا ترک 
  از آن جبِر چو جان  یابیخبر  تا

  ) ٣١٨٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ار ی : تنبل، کاهل، بمنبل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  م ییگو م    یزیاوقات در ف   گاه  ، و کاهل   تنبل  دوارمی دارد. من ام   دارد، تنبل  کاهل   ، ذهنمن   نیبنابرا  پس

ادامه    خواهد  کند، م  دایکش پ  خواهد م   ذهنکه من   دین یبب  ذهنمانْد را در من ، مانْد، اصل ،  inertia  نرسیا

  بدهد.

صحبت را ادامه    ول  شودم   ریهم دارد د  میدان م  م، یکن صحبت م   میاز ما مثال دار  که بعض   دینگاه کن   شما 

کند مر   دایدارد ادامه پ  لی م  نیکه ا  دیگو م   نرسیا  ای صحبت شروع شده، اصل مانْد    نیا  کهنیا  یبرا  میده م

غذا درست کند، با دوستش دارد    شیهابچه  یبرا  دیامثال ب  یمادر  ی.  دیبلند شو  دیشما قطعش کن   ییجا  ی

را    نیا  دهد، باز هم ادامه م  شده ول  رید  داند شده، م   ر یربع گذشته و د   ی   قه،یده دق   د ینیب م  زند،  حرف م

  دارد.   نرس یا ذهنو من   نرس یا ای ، inertia مییگو م

   عنی  . کاهل کاهل  گذاردرا م   نیکنند. موالنا اسم ا  دای ادامه بدهند، ادامه بدهند، کش پ   خواهند م  ها دگ یهمان 

را در   و شما کاهل  دیجد ت یقبل و شروع وضع تِیندادن به قطع وضعدرکه هست و تن   صورتخود به دنیکش

  . دی نیبب  تانذهنمن 

  ، ی بِدو  توان و نم  یراه برو  توان نم  کهنیا  یتنبل برا  دی گو تنبالن. موالنا نم  عنیمنبالن، منبالن    دیگو م   جانیا

  م یدار  لیما هزارتا دل  ،در ذهن بمان   یمجبور  کن تو فکر م  کهن یا  دیگو . مکند دارد اشاره م  نرسی ا  نیبه هم

زندگ نبا  مان که  ا  میبده  ر ییتغ  دیرا  م  ست موانع   هانیو  کرده.  برقرار  ذهن  مانع   دیدان که  ذهن    ، ی سازکه 

  .کند م  یساز و دشمن  یساز مسئله 

چون ژنَم بد است، چون پدر و مادرم به من ظلم    رون،یب  ی از ذهن برو  دیجبر را ترک کن که نبا  نیا  دیگو م

بال را   نیا  که چه کس  . بدانرا بدان  «سرِ سرِ جبر»تو فضا را باز کن تا    ،ی ریگ که م  یاهر بهانه  ایاند،  کرده 

مانْد    ن یو ا  نرس یا  نیکه ا  م یشو متوجه م  م،یجنس عدم بشو  ز ما ا  می فضا را باز کن  کهن یمحض ا. به آورد سرت م 

  .  دیآ دادن در ذهن از کجا مکش  نیو ا

شما   د، ینگاه کن   د، یبده  ر ییصورت حضور آن را تغبه   دیشما با  د، کن و عادت م  شود م   که ذهن شرط   ت یوضع

  ی جبر را که مجبور  نیا  دیگو  . مدیو کشَش نده   دین یدادن را ببرا و کش    نرسیا  نی و ا  د یناظر ذهنتان باش  دیبا

«جبر مانند  است، رها کن تا از آن    ذهنمال من   ،دهندگان استدر ذهن، که مالِ کاهالن است، کش   بمان  جانیا

  . کن دایآفتاب از مرکز ما طلوع کند، خبر پ نیا دیحتماً با  م،یحتماً به او زنده بشو دیکه ما با جان»
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که    خواهم خواند. هرکس  تانیهم در آن هست برا  که جبر و کاهل  ت یب  ت،یب  نیهم بخوانم البته ا  تیچند ب  و

  .دهد کش م  را ه  ذهنمن   عنی را دارد،  ذهنمن   و صبر، حتمًا کاهل شری و صبر است، ب شریب

. اآلن من ساعتم را نگاه  دی کن را حفظ م   تیاما باز هم وضع   دیدان است که شما م   نیا  اش دادن هم معن  کش

 رسم  ت کنم، تازه اگر حرکت کنم نمحرک   دیاآلن با  ن یجا قرار دارم، همفالن  ریساعتِ د  م یکه ن  نمیب م   کنم م

ذرۀ    یدارم،     نی چنن یا  یها لیزنگ بزنم، م    یبه    خواهم تازه م  کنم، نگاه م  ونیزیام، تلوهنوز نشسته   ول

  کردم.   ریکه چرا د گردم دنبال بهانه م رسم جا که مو آن  شوم نه پا نم ر،ی . ُخوب پاشو دنمیبنش رید

بس    م،ی قطعش کن  دیبا  صورت زندگما است که به   کار ما است، آگاه   ،کش دادن، کاهل   و قطع  آگاه  نیا

نباشد،    یآشفته کرده که مرکزم ماد   خوابم را زندگ  نمیبمن م  کهنیکردن بس است. ا  جادی. درد اریاست د

و ُشر عبارت   کنم شُر کنم، نم  دیبا  دانم من م  کهنی . اری. بس است دکنم نم  ی کار  چ یه  را ول   نیا  دانم م

نظر    ی اریعدم است، هش   یِ ار ی هش  اش ی.  میبه ما داده از آن استفاده کن   که زندگ  یز یاست که آن چ  ن یاز ا

   ذهنمنِ     جسم  یار ی ناظر بودن به ذهنم هنوز هش  اینظر    یار ی هش  ای عدم    یار یهش  یجا لحظه، به   نیاست در ا

  .  کنم شُر نم کهن یا یبرا دهم؟ کش م  هچ ی. برادهم را کش م 

  وعده است  ادتیشاکر را، ز زانکه
  قُرب، مزدِ سجده است آنچنانکه

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

من    دییبو  دیلحظه شما فضا را باز کن  نیاست که در ا  ن یا  دیمادرِ ُشرها هم شا  ندی گو شر کند، که م  هرکس

نم   جسم   یاریهش  نیا م  یار ی هش  خواهم، را  ا  یهابذار چشم   خواهم، نظر  بشود،  باز  همۀ    نیعدمم  مادر 

آقا من بدن سالم دارم خدا    دییگو م   ست؟یچ  یشُر است. شر ماد   نیهم مقدمۀ هم   یشُرهاست. شُر ماد 

ا نم  ی خوب  یغذا   دیحفظ کنم، با  دیرا با  نیرا شر. خُوب،  مسموم    یبخوابم، غذا  به موقعش  دانم، بخورم، 

کردن اره،   ز یت م ییگو اوقات م چهار بعد ما، گاه   یکه به بدن ضرر دارد نخورم، اصال نگهدار یی زهاینخورم، چ

  شُر.  عنی

بعدِ ف  نیا  پس بعد ف   یزیچهار  بعد من،    ام  یزیمن،     عن یاست    ذهن    یاست،     یزیف   یاست. چهار 

من است، جانم     وانیجانِ ح    یاست.    ر یمن بعد د  ی هاجان یاست. ه   جان یه   جادیا   یفکر کردن،    ییتوانا

  شُر کار کنم.  یدر هر چهار بعد برا دیاست و من با
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ا  شُر  است. جوان  نیبدنِ سالم، سالم نگه داشتن   که م ر م  د یگومن ش م   کنمبه ه  د یگو وجه چ یمن مثال  

پر از شر و فالن و    یها دن ینوش    مواد مخدر و مشروب و حت  دانم که ضرر دارد مثل چه م   ییزهایدوروبِر چ

  .دارد بدنش را سالم نگه م  کند،  دارد م رخُوب شُ خورم،  سالم باشم، آب م  خواهم  م گردم، نم  هانیا

که    تازه. آن کس اندی ماد ی شُرها  ها نیا داند، قدرش را نم  کند، به بدنش شُر نم  کند م  انت یکه خ   کس آن

  خواند،  چه؟ کتاب م  عنی توسعه بدهم، هر روز ورزشِ فکر کنم،    دیفکر کردنم را من با  ییتوانا  دیبا  دیگو م

من    دیگو م   کند نگاه م  جاناتشیکه به ه  کس  ن. آدهد ذهنش را ورزش م   خواند، کتاب خوب م   کند، فکر م

د دارم، خشم  رنجش  دارم،  آن درد  را جاارم،  ه  کند م  نیزیها  ز  ،  عشق  جاناتیبا  حس عشق،    ، ییبایحس 

نه   ای   دیآ شده مگشوده   ی من عاقالنه است، اآلن از فضا   یفکرها   نیا  ا یمثال آ  د یکنم   ن ی. و شما تمرییفضاگشا

 ذهناز من م  امیفضا را باز کردم    ای اآلن من درد دارم،    د؟یآ  از طرف زندگ  ییبایز  یانرژ   م ی که حاو   دیآ  

امن  سببی ب  یشاد پذ  تیاست، حس  است،  خرد  پذ  رشیاست، حس  است؟  رضا  شاد  رش،یاست،   یِ رضا، 

که    ی زی آن چ  کهن یا  ی برا  ر،یشُر است د  هان یخشم، بله! ا  ی جارنجش، به   یجا را بذار به   هان یا  سبب،یب

  . کنخداوند به تو داده استفاده م 

ندارند، دِپرسد    ها بعض   ر،یطرف د  از باز کن   )Depressed( حال  را  دوتا جان    دیهستند، خُوب شما اگر فضا 

هم    یجان دارد، شاد است، حرکت دارد.    ، زندگ  شود م   میکن است که باز م   جانِ خود زندگ   ی  م،یدار

به آن    لیجانِ بد را تبد  نیمن ا  ییوگ م  کرده. اگر شُر بن  لیافسرده است که خودش را تحم   ذهنجان من 

  م ییگو م همهنی. اوعده است»  ادتی «زانکه شاکر را ز دیگو م نیهم  یاوقات. پس برا  شتریب  کنم جان خوب م 

تان  را از موالنا در خانه   هاتیب  نیشُر است. شما اآلن ا  نیقانون جبران هم   د،یکن  تیشما قانون جبران را رعا

نه.    د،ی اگر شُر نکن  د،یکناستفاده م   تان در زندگ   د،یکن  تکرار م  د،یکن م  ادداشتی  د،یکنشُر  اگر    د،ینیب م

  . دیکن م  یجبران ماد د، یکن هم م  یاست. در ضمن شُر ماد اشی قسمت معنو  نیا

  شرفت ی«چرا پ:  ندیگو بعد م  کنند  نم ی جبران ماد  کنند،  ها هستند ده سال است گنج حضور گوش م آدم   بعض

«زانکه شاکر را  که    دیگو م  نیهم  ی. براکن شُر نم  ، را نگه داشت   ذهنِ من   زرنگ  کهن یا  ی. برام؟»یکن نم

. از جمله فکر بهتر  دهد را م  زیکردنِ همه چ   ادیزکه شاکر است وعدۀ    خداوند به کس  عنی،  وعده است»   ادتیز

  استفاده.  عن ی. و گفتم شُر کند  که شُر م را، کس شتری ب تیرا، هدا شتریرا، عقل ب

است که خرد کل است،    عقل خودِ زندگ   ،ییگشاهم با فضا  یاست.    ذهنعقل من    یدوتا عقل است؛    اآلن

.  د یکن کل استفاده م  از آن خرد  دیاگر شاکر باش  ؟ استفاده کن   خواه . شما از کدام مکند همۀ کائنات را اداره م 
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خداوند    بهشدن     ینزد  م،ی و تسل  ییگشا، پس مزد فضا که قُرب، مزد سجده است» چنان«آن   دیگو طور که مهمان 

  ،  کن . فضا را باز م دیکنفضا را باز م   دیکن توجه به آن نم  دهد، را ذهن به شما نشان م   تیاست. شما وضع

  به خداوند، مزد سجده است.   ینزد عنیکه قُرب، . آنچنان یشو مبه او  لی تبد ، رس با او به وحدت م

جا که مقدور است باز  لحظه بدون قضاوت فضا را تا آن  نیدر ا  عن ی.  عن یتمام    م ی تسل  سجده که به معن  و

  شتر یب  ریسجده، د  دینیبسجده است که م    ِ معن  نی. اشود لحظه و مقاومت صفر م   نیدر اطراف اتفاق ا  دیکن م

سجده در مقابل   نی. حاال ایشو م  سانی  کبا خا  نی زم   یگذار سرت را م  عنی. سجده  میتوان از آن ما نم 

  ی  م، یتعظ   نه حت   ، نکن صفر شد. پس تا سجدۀ واقع   ذهنآن من   عن یما،    میشو م  چ یه   عنی است،     زندگ

  هم به شما نشان بدهم:  تیب نینه. سجده، که مقاومت کامال صفر بشود. بله ا ،ی شو ذره خم م

  ما  زدانِی: واسجدْ واقْتَرِب گفت
  جان شد سجده اَبدانِ ما  قُربِ
  ) ١١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

موجب تقرب    ردیگ ما صورت م   یها که توسط جسم   یابه ما فرمود: سجده كن و نزدي شو. سجده    تعال  «حق 

  .» شود روح ما به خدا م 

سجده کن و به او   عنی، «واسجْد واقْتَرِب» در قرآن آمده:   نیسجده، هردو درست است. پس بنابرا ا یسجده  نیا

  بشو.  ینزد

فکر،    ن یا  م،یفهم م   ر،یفکر، بدن است د  ن یا  می کن  ییگشافضا   دیبا  میدان با فکرمان م   کهن یبدن ما، ا  سجدۀ

  ی ما فکرًا و جسماً در همان چهار بعد   عن یسجدۀ اَبدان ما. اَبدان ما    دیگو م  نیهم  ی . براستیحضور ن   یِار یهش

  بشود.   دای پ رب»«قُکه  شود کار سبب م نی و ا میکن که گفتم سجده م 

  م ی خواه  . پس سجدۀ بدن، حاال ما مدیبشو  یبه او نزد  دیکه شما سجده کن   دیگو  قرآن م  ۀیآ  نیبنابرا  پس

که    دیگو م  نی هم  یاست. برا  یامقدمه   ی   نی. الیتبد  ی برا  میاز ذهنمان استفاده کن   ی که واقعاً چجور  می نیبب

  . شودسجدۀ بدن ما سبب قرب م 

موجب تقرب    ردیگ ما صورت م   یها که توسط جسم   یابه ما فرمود: سجده كن و نزدي شو. سجده    تعال  «حق 

  .» شود روح ما به خدا م 

  : دیگو م بعد
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  رو بود  نیز  شود،م ادت یز گر 
  و هو بود  یبوش و ها یِاز برا نه

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

  کر و فر  ،ییبوش: خودنما 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  :نیبنابرا پس

  رو بود  نیز  شود،م ادت یز گر 
  و هو بود  یبوش و ها یِاز برا نه

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

بشود، اگر    ادتری ما به خداوند ز  یبشود، نزد  اد یز  یزیاگر قرار باشد چ   نیو کر و فر. بنابرا  ییخودنما   عنی  بوش

انعکاس    حت   ایبشود    ادتریما و قدرت ما ز   تیبشود، حس امن   ادتریما ز  تیبشود، هدا  ادتری قرار باشد عقل ما ز

  است.   ییفضاگشا قیُشر است، از طر قیاز طر وست،ر  نیخوب بشود؛ فقط از ا  یزها یچ  رونیدرون ما در ب

که ذهن    یزیچ  همان سجده است، چرا؟ شما به آن   یی. فضاگشاییفضاگشا  م،یشر، تسل  میفهم ما اآلن م   پس

. اگر به یشو از جنِس آن م   ،یشو آن م   قربان  ،مقاومت کن  ،اگر به آن توجه کن   ، کن وجه نمت  دهد نشان م

از جنِس او    . وقتمیشو از جنسِ او م  م،یو در مقابل آن مقاومت کن   میتوجه کن  دهد که ذهن نشان م  یز یچ

هست و نشان   ییهست، فضاگشا میاسمش سجده است، تسل ،کن سجده م یدار ، کن فضا را باز م  یشو نم

درک کند    که اگر کس   دهم م   ح یکه خوابتان آشفته شده. من دارم توض  ی درک کرد  قاً یاست که شما عم   نیا

و    ییخاطرِ خودنماما به  خوب در زندگ  یزها یشدن چ  ادیز  نیبنابرا  پس.  کند خوابش آشفته است عمال چار م 

  . م یکه اآلن صحبتش را کرد ییزهایخاطرِ شُر و همان چ بله به ست؛ین ها ن یو... ا میدان ما م کهنیا

و خودش    دهد م  کش   کهنیو ا   ذهنمن   کاهل   نیاست که ا  نیخدمت شما عرض بنم ا  خواهم که م   ی مطلب  ی

  ت ی از اصول را رعا  ل یو خ  میکن و بعدًا م  شود چه م  م ین یحاال بب  مییگو م  م،یروو ما هم با آن م   کشَد را م

ا  میکن نم ا  یاه یتن ما، کرا  نیا  عن یدکان    نیا  که  دیگو موالنا م   تیب  نیاز جمله قانون جبران،    جا نیاست، 

  :ت یدو ب نیمن! ا  یدوزپاره 

  اندر دکان  کنم یدوز پاره
  دکانِ تو، مدفون دو کان  نیا ِریز

  ) ٢۵۵٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  زود باش  ،ییدکان کرا  نیا هست
  تراش بستان و َتکش را م شهیت

  ) ٢۵۵١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تَک: ته، قعر، عمق  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ییجا ی ما     ذهنپوششِ من   ن یا  م،یگذار م رید  ز یچ  ی  ش یجاما به  ردیگ را خداوند از ما م  ی زیچ    ی   عنی

  ن یا  حاال که زندگ  مییگو م  میدوز جا دورش را مآن  می گذار م  یاپارچه   ی  م،یدوز ما فوراً م  شود که پاره م

  نکن!  را کارن ینه ا گذارم، را م  نیا شیجارا از من گرفت به 

بدن من   نی! ادیبه مردم، بخر  می معرضِ فروش گذاشترا به  زیچهمه   میکه باز کرد  ذهندکان من   نیبدان که ا  و

مقام من است، همه را در    ن یپول من است، ا  نیمن است، ا  ریمشخصات د  نیمن است، ا  یفکرها   نیاست، ا

  د یو امروز در غزل هم گفت پارک با پارک ذهن  م،یپارک را درست کرد صورت ذهن و آنبه  میآن دکان گذاشت

  . دیرو خراب بشود، در خرابه است که گنج م

کَفش را    ری کلنگ ب  یخراب خواهد شد، زود باش! و    یاست زود   یاه یدکان کرا  نیکه ا  دیگو به ما م   اآلن

وحدت با او است، عشق    عنیاست،  «خرد و عشق» دوتا کان  م ییبو میتوان دوتا کان هست؛ م رش یبتراش و ز

  وحدت مجدّد با او.  عنی

باال،    م ییای ب  دیصورت خورش به   م یبشو  تینهایو دوباره ب  م یبشو   یبا او    میبرو  میخارج شو  دیبا  ذهناز من   ما

ندار  ل یکار خ  نیا  یبرا نم  نیا  هم که در جوان   و هرکس  میوقت  را    شود،  تر مسخت   شود م  ر یپ  کند،  کار 

  !شود تر مسخت

  ازحد ش یب  دی را نگذار  تانیهابچه  دی فهم موضوع را خوب م  نیو ا  دیصحبت شده که اگر شما پدر و مادر هست   بارها

ا  ازحدش یب  ای بشوند    دهیهمان  م   جاد یدرد  توجه  هش د؟یکنکنند،  را  آن   ارانهی!    د، یبن  ده یهمان  خُرده یها 

را به    تانیها دگ یهمان  د،یمرکزتان را پاک کن  هم  انخودت   د،یندازی و... ن  چشم و هم  و چشم   سهیبه مقا  ازحدشیب

  آزاد باشند.   رند،ینگ اد یها تا آن  دیرخ مردم نکش 

در دکان    میگنج ما هست و ما دار  رشیو ز  می زود باش  د یاست با  یاه یدکان کرا  نیکه ا  گفت م  تیدو ب  نیا  پس

  : گفتم را م تیدو ب  نی. ایزوددکان را خواهند گرفت، به  یروز    ی ول  م،یکن وقت تلف م 
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  و صبر شُر یب که مانْد از کاهل  هر 
  جبر  یِپا ردی داند که گ  نیهم او

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : تنبلکاهل
  مار ی : برنجور

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  د، ی. بخواند یفهم م  دیجد  ز یچ   دید  دیدفعه خواه   نیمی در هزارو  دیرا اگر شما هزار دفعه هم بخوان  تیدو ب  نیا

  » نرس ی«ااست، همان    «مانْد»همان    کاهل  نی. و اگذارد شما م   یرو  یریکه اثر د  دید  دیخواه   دیامتحان کن

.  م یرو ما هم با آن م  کشَد خودش را م   ذهنمن . کل  میدر ذهن کشش بده  میکه ما دوست دار  ی زیاست، همان چ 

م   رییتغ   خواهد نم  ذهنمن  شب  خواهد کند،  باشد،  م   لی اتومب  هیکاهل  دارد  م  رودکه    ن یا  ول  کن ترمز 

ا  تشیوضع  خواهد برود، م   خواهد م ا  ترمز فشار بده   یرو   یرا بذار   ت یپا  دیبا  قدرن یرا حفظ کند.    ن ی که 

  .رود م  نیا زن ترمز م  شین یطور ن یهم  ول  ،ی برگرد یبرگرد خواه و اگر م  ستدیبا

  د یاوریدست ببه   دیکه شما با  ستی و صبر! و ُشر و صبر دوتا ابزار  شُریب  و صبر، از کاهل  شُری ب  از کاهل  و

را در    . اوال شما کاهلدیآ دست نمبه   ‐سجده  میکه اآلن گفت‐   میو تسل  ییشُر و صبر بدوِن فضاگشا  نیو ا

بب بب   نرسی ا  د،ینی خودتان  م   دین یرا  نم  د،یکن نم  امتم  د،یده که کشش  روابطد یکن قطع  مثال ما   .  که    می دار

اثرِ بد م  ی رو   نیقر  قیاز طر  میدان م ا  م،یکن قطعش نم   م،یده کشش م  گذارد،ما  کش دادن    نیکش نَده! و 

من    توانم، «نم:  دیبو  کهنیجز ا  ستیبلد ن  یریکار د  چ یشخص ه  نیاست و ا  یصبریاست، ب  یشریمعادلِ ب

  همراه با شُر و صبر است. رییتغ کهن یا یبرا  .»کنم نم رییتغ

برا  اگر م   کهن یا  یشما  عدم کن   میتوان«ما  را  نم  نیا  م»یبن  ییفضاگشا  م،یمرکزمان  را  شُر    عنی  دیکن کار 

ب  دیکن نم جنبه   یشُریو  در  شما  زندگ  یها را  ببدین یبب  تان مختلف  نگه    دینی .  درست  را  بدنتان   مثال که 

ب  یشُریب  نیا  د،یدار نم ما   اصال چ   مییایاست.   نیا  کهنیا  یبرا  م،یشروع کن  مین یبب  میتوان م  هک   ییزهایاز 

تر فکر است، از ناملموس   نیاز ا  ذره ی  د،ید  شودتن را م  نیا  .شود نم  شدندهیباال د  رود که م  واشیواشی

که    هان یجاِن ماست، از همۀ ا  ترنشدنده یاست، مثال مثل خشم، ترس، از آن د  جانی ه  ترنشدندهید  کم یآن  

 نشدنده یهستند د یمادحضور است، جان اصل تر د هانک یع نیماست، جان خداگونۀ ماست که با ا ده یاصال 
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چهار بعدمان،    نیاز ا  میو جدا بشو  میخودش قائم بشود و ما واقعًا آن بشو  ی خودش رو  کهنیمر ا  شود، نم

  . مینی را بب  مانیفکرها  م،یناظر باش  عنی  م،ین یصورت تن ببچهار بعدمان را به 

  د یشو م  دهیکه کش  دین یاجبار را در خودتان بب  نیاست و ا  صبریو ب  یشُری که همراه ب  د ینی را بب  شما کاهل   پس

شما را در    یمار یب  نیو کرده و ا  کند م  ماری شما را دارد ب  کارنیو ا  دیاجبر را گرفته   یپا  د،یاشده   در ذهن، زندان

  گورِ ذهن کرده. 

را، تو    یصبریرا ب  ،یُشری ب  نیرا، ا  یرنجور  نیگور و ا  نیکه ا  کنم اول گفت من کامال درک م   تیدر ب  امروز

. من در  تو باش  دیمرکز من با  کهن یا  یوجود آورد، براچرا به   فهمم و من م   ‐خداوند  عن ی‐  یوجود آورد به

م   ن یا  دیبا  سالده را عوض  اآلن شده    کردم، مرکز  اآلن زندگ   سالَم س نکردم!  آشفته است، من درک    امو 

  از توست.  نیا ستین رون یاز ب آشفتگ نیا کنم م

من از    ‐م یکه گفت  ییزهایهمان چ‐به مرکزم    اورمی کنم تو را ب  ییفضاگشا  کهنیبه ا  کنم من اقدام م  نیبنابرا  پس

 د یصورت خورش به   ای صورت ماه شب چهارده  تو به  دانممن م   کنم، من به لفظ جبر بسنده نم   شوم،  جبر خارج م

  کامال درک کردم.  کنم، م  ی! با تو همار کنم نم لاخال  کنم، مقاومت نم  ؛طلوع کن  خواه از مرکز من م

سبب    ول  دانم، م  یمنبع درد، که البته من سبب را مرکِز ماد   دمیحاال که فهم  دم،یدرد کش    اندازۀ کافحاال به   تا

. دانم مسبب تو را م  دانم، را مسبب نم   یمن مرکز ماد  نی. بنابراده درد م  یکه به مرکز ماد  تو هست  اصل

  که  فهمم و م کنماشتباهم م  بهام حاال من اقرار اشتباه را من کرده  نیا ول

ه نیتوست ا فعلم یِهاغُصمبهدد  
  قَدْ جف الَْقلَم  بود معن نیا

  ) ٣١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   باعث شدم زندگ   جه یدرنت  ، نوشت من را م    لحظه تو زندگبهکردم و لحظه  یفعل من بوده، که مرکزم را ماد   پس

را    هات یب  نیا  دوارمی بخوانم، ام  تانیهم برا  تیدو ب  نی. ادمیبد نوشته بشود، و اآلن فهم  رونیمن در درون و ب

  . دیتکرار کن د،یحفظ کن د،یسیشما بنو

  بود شُوم و شَنار  یشُر یب زآنکه
  را در قَعِر نار  شُر یب بردم

  ) ٩۴۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  در کار کن  ،کنتوکل م  گر 
  بر جبار کن  هی کن، پس تک  کشت

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

  : ننگ و عار، شوم و زشتشَنار
  آتش  ینار: ژرفا قَعرِ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
با قضا و   ردیگ م  می لحظه تصم  نیاست که، اوست که درواقع در ا  نیا  اش خداوند است و معن  ی هااز نام   جبار 

شَنار    . میگوش نده  ذهنو به قضاوت من  میبه حرف او گوش بده  میکه فضا را باز کن   میفکان و ما مجبورکن 

جبران،    قانون   تیعدم رعا  ،یشری ب  د،یگو م   دیکن بدشون. توجه م  عنیننگ، عار، شوم، زشت، و شوم    عنی

  یی دردها  عن یجهنم. جهنم هم    به اعماقِ   برد را م   شری ب  ،یشری بدشون است و ننگِ انسان است. چراکه ب

  . کند م جاد یکه ذهن ا

  خواهم،  نم  جسم  یِار یمن هش  خواهم، نظر م  یِار یلحظه هش  نیکه من در ا  دییبه سرچشمۀ شر بو  دیبرو  شما

 دانم  . من مکنم و عمل نم   دانم بدشون است، ننِگ من است که م  دگ یهمان   ی با مرکزها  جسم   یِار یهش

زشت است؛ شوم و شَنار.    نیا  کنم نم  یکار  ی  دانمحاال که م   د،یآ بالها سرم م  نیاست ا  یماد  چون مرکزم

  در قعرِ نار!  د،یشد  یدرد دارم و دردها همهنی است که من ا لیدل نیا و به

 شده توکل گشوده  یکن به فضا  ییفضاگشا  عنیدر کار بن.    ،توکل کن  خواه اگر م  ؟ی که توکل دار  دیگو م

است، توطئه نکرده، کم    ِی به فکر و عملت. توکل کن که خداوند ذاتش ن  زدیجا خرد برکن و بذار از آن 

  خواهد  خداوند م   عنی‐به مرکزت    دیای ب  خواهد او م  روز انداخته،   نیدشمن توست، تو را به ا  ذهنتوست و من 

بن که   بر کس   ه یفضا را باز کن از آن فضا فکر کن و عمل کن، و تک  عن یکشت کن، کشت کن    ‐مرکزت  دیایب

  بود.  یشُریهم ب نیلحظه کارها دستش است. پس ا نیدر ا

  م ی ری ب  ادیرا    شر واقع  کهنیا  ی. براداند بد م  لیرا موالنا خ   یصبریو ب  یشریکه ب  دیریگ م  ادیشما    حاال،

که    دینی بدنمان است، گفتم، شما بب  نیهم  اش ی.  میشروع کن   ند،یب که چشممان م  ییزهایبه آن چ  مییای ما ب

. توکل  کار کن  دیگفت با  د؟یکن بدن سالم را برآورده م ی  ی ازهای ن  د؟یآور جا مشر را درمورد بدنتان به  ایآ

   سال که مثال از هفت هشت   ت که، از وق  میدان مان مرا هم همه   یاده یپد   ی.  عمل کن  ، کشت کن  ، کار کن  ، کن

 که ن یا  ی! برا میدر مرکز ما طلوع کند، و ما نگذاشت   خواسته م  دیصورت خورش خداوند به  ا ی   زندگ  میاگذشته
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  م یریگ م   ادی . اآلن از موالنا  م یکه نگذاشت   می. ما هستمیمقاومت کرد  لیدل  نیبه هم   م،ی هست   ذهنمن   میکرد فکر م

  خواهد شد.   ترش ی ما ب ی دردها  فتد،یب ریبه تأخ  نیطلوع کند و اگر ا م یکه بذار

  :دیگو به ما، م  کندم   اول را معن تیکه ب خوانم م  تانیرا برا  تیسه ب نیا و

  و زبر خوابم  ر یتو ز عشق که کردست  یا
  ست از تو در خونِ جر خوابم غرقه شده تا

  
  آبستن  کانِ شر جستن، اندر شبِ از

  مانند شر، خوابم  شه یدر اند بداخت
  

  وصالِ او، گشتم چو هاللِ او  لطفِیب
  شب نَبرد هرگز در دورِ قمر خوابم تا

  ) ١۴۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. منظور  برد خوابمان نم   ریو زبر کرده است. د  ری. پس عشق خواب ما را در ذهن زمیرا قبال خواند  اتیاب  نیا

حال    م،یاضطراب دار  م،یلحظه آشفته است، نگران هستبهما لحظه   ها! زندگ   میخواب که شب م  ستیخواب ن

و زبر  ریز گذارد، . عشق نمم یکن م  ق او زندگ یاز طر  م،ی دار ذهنمن  کهنیا یبرا م،ی ندار تیرضا م،یندار یخوب

م کند م خواب،    ن یا  ،ذهنمن   نیا   عن ی  م،یآبستن هست  ما در شبِ  د،یگو . خوابم در خونِ جر غرق است. 

  ن ی است. و ا د یآفتاب وجود دارد، شبِ ما آبستن خورش یذره  نی، پس در اذره نهان»   یدر  ی«آفتابدرواقع 

معدنِ    نیو از ا  میاش فضا باز کنهمه   دیما با  عنیاست.    ن یریاست، معدِن ش   نیر یش  کانِشده،  گشوده   یفضا 

بازشده توکل    ی فضا  نیبه ا  دیکن لحظه فضا باز م   نیاست که در ا  ن یاش همبه ذهن. درست همه   م یشر نجه

  . د یخواه  نم یزیاز آن چ  د، یکن مقاومت نم  دهد که ذهن نشان م  یز یبه آن چ دیکن م

زهر که ذهن  یِبه جا  دیجه نم  «کانِ شر»از   دهد که ذهن نشان م یز یبا مقاومت کردن به آن چ  نیبنابرا پس

   ذهنناجورِ من   ی هاشهیو خواب ما در اند  د یصورت خورششما است به   دن ییذهن آبستن زا  نیکه ا  د یاست. و بدان

  یی تای  ی حرکت ما از ذهن به فضا  ا یرفتن ما    ۀی قض  نیکه ا   دیدان موضوع را م  نیشما هم ا  حاال،  گداخته است. 

  ت ی آن ب  م؛یرو مانند عاشقان م  م یکن  یاگر همار   ا ی  رد،یگ ورت م با درد ص  رد،یگزور و با کتَک صورت م به   ای

  : دیگو م  د،یای ب ادمیرا اگر 
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  اند یبندگانِ بند  عاقالنش،
  اند یو قند  یشر عاشقانش،

  ) ۴۴٧١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

تىهاً مهارِ عاقالن  ایارک  
تىعاً بهارِ ب ایادالن یطَو  

  ) ۴۴٧٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. اما عاشقانش،  آورد راه بروند، درد م  ادی ز  توانند نم  هان یا  ند،یآ دارند، با بند م  ذهنکه من   ، کسانعاقالن  پس

هستند.   ل یدرحال تبد خورند، اش شر مهمه  اند»ی و قند ی«عاشقانش، شر  کنند، م ییکه فضاگشا ییهاآن

به اکرهاً»  ای«ائتاطاعت کردن،    زورپس  به  فسارِا  نی،  است،  م عاقالن  م  برند زور  با  اطاعت کردن  را،    ل، یاو 

بهارِ عاشقان است،    است،  دالن»ی«بهارِ ب  نیا  دهد،که ذهن نشان م   یز ینداشتن با آن چ  یکار  ،یی فضاگشا

  است که فضاگشا هستند.   بهارِ کسان

را    نیاز مرکزِ من طلوع کند و من ا  دیقمر، ماه شبِ چهارده، با  عنی.  اتیاب  نیقمر است، در ا  اآلن دورِ  دیگو م

را کم کنم،   ذهنخودم من   لی با م  توانم من م  . ولشود زور تن من مثل هالل منفهمم، بهرا    نیاگر ا  فهمم،  نم

شبِ ذهن،   نیه از مرکزم طلوع کنم. پس در اماه شبِ چهارد  ورتصکم کنم، کم کنم، مقاومتش را صفر کنم و به

بدرخشم، خوابم   د یکه من مثل ماه شب چهارده با  در دوران  عن یتا در دورِ قمر،    کنم هرلحظه مرکزم را عدم م

گذشته    یهامه در برنا  م،یرا قبال خواند  اتیاب  نی. البته ا«تا شب نَبرد هرگز در دورِ قمِر خوابم»نبرد در ذهن،  

  . دیو گوش بده  دیکن دایشما پ دیانتو م

  *** پایان بخش اول *** 
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م  تان یبرا  کهی مطلب سببراجع   خوانم دارم  و  است  م   یبه سبب  ما  و    میذهنمان کشف کن   لۀیوسبه   میتوان که 

است،    معلولو علت   یفضا    ی   جسم  یار ی . درواقع هشکند م  جادیا  ذهناست که من    ذهن  ی هاسبب   م،یبفهم

  است.  یساز سبب  یفضا 

.  شود م  یجور   ن یا  م یرا بن  کار ن یا  میی گو م  م،یاهم وصل کرده ها را به ومعلول در ذهنمان علت  یجور    یما   

  . ستیدرست ن کدامچ یه  یاما در جهان معنو د،ی ایممن است درست درب  یها در جهان ماد از آن  بعض

  د یگو اشتباه است و موالنا م  نیا  د،یشو به خدا زنده م  دیذهنتان اين کار را بن که با    دیکن اگر شما فکر م   عنی 

  د، یحس حضور کرد  عنی  د یدیرس   ییتای  یهم بود، به فضا   قبل  تیسه ب  نیکه در ا  که اگر شما دراثر سخت 

  به ذهن. دیبرنگرد

 نیو در ا  ، ذهن  یهابه سبب  دیغلط هستند، دوباره برنگرد  ذهن  یهاکه سبب   دیدی و فهم   دیاگر فضا را گشود 

انسان  لیم  عنیاست،  ا لَعادوا»«ردو قرآن هم که مشهور است و آن اصطالحاً   ۀیآ یبه  کند چند بيت اشاره م 

کند    اگر مرکز عدم باشد مسبب کار   مییبو  کهن یو ا ،ذهن و مرکز را عدم نگه نداشتن  یِ سازبه برگشتن به سبب 

  مان  بفهميم بعد در زندگ  د یموضوع را اول با  نی! ادیکن کار نکنم. توجه م  ی سازبا سبب   ذهنصورت من و من به 

  که،  دیگو . پس ممیاجرا بن

  یادهیچون سببها د ز طفل  تو
  ی ادهی سبب، از جهل بر چفس در

  ) ٣١۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   غافل سببها از مسبِب با
   لیها ز آن ماروپوش نیا یسو

  ) ٣١۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   زنها رفت، بر سر مسبب چون
   کنو ربناها م  ربنا

  ) ٣١۵۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی ادهی : چسبی ادهی چفس
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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 نیام من اداده   حیبارها توض  م،یاکرده   جادیرا در ذهنمان ا  یسازسبب   ای معلول را  وعلّت  یما فضا   ،از طفل   پس،

  م، یرا بو  نیکار را بنم ا  نیکه ا  ذهن  یهاسبب   نیکه ا  میکن فکر م   م،یاده یچسپ   ذهن   یهابه سبب   نیرا، بنابرا

  ی از مسبب که با فضا   ،ذهن  یهابه سبب   میکن ن چون توجه م یو بنابرا  کند خدا کار م  یهم رو  هان یا  هانیا

  ی ها  دگیها همان همانو روپوش  میکن ما مرکزمان را عدم نم   عن ی  م،یو مرکز عدم غافل هست  کند گشوده کار م

  طور کار همان   نیا  ها، و به آن   م یهست  لیو ما ما  رند یگمرکز عدم را م   ی رو  رند،یگرا م   زندگ   یما هستند، رو 

  .برد ها را مکار ادامه دارد در ما، و خداوند سبب  نی است، ا » نرسی«ااست،  »«کاهل   یدیکه گفتم کلمۀ کل 

لحاظ  معلول به و قوانين علت   نیتا به ما ثابت کند که ا  کند ها حمله م به سبب    که زندگ  د یبدان  دیرا با  نیشما ا  و

بشود،    ادی ز  مانیکه دردها  میبده  کش  قدرن یرا ا  هیقض  نیا  دیو ما نبا  کند به خدا کار نم  دنیرس  عن ی  یمعنو

از    لی خ!  شوم؟ از ذهن خارج نم کنم کار م  قدرن یچرا ا  نم  ای که خدا م یبشود و حس جبر بن ادی اشتباهاتمان ز

چرا   دیخورش نیا  شود؟ فضا چرا باز نم  شوم؟ کار کردم من چرا زنده نم  همهنی. ام یبشو  دیما ممن است ناام 

را    تیب  نی. و شما اکند ها حمله مها، پس به سبب با سبب  را گرفت   شیخودت جلو  کهن یا  یباال؟ برا  دیآ نم

  . دیدان هم م

  انداخت  حوادث به تو هم  ر یكه ت  قضا
    یاز آن سپس سپر   تیرا کند به عنا تو

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

همان  قضا، به  ت   یها دگیخداوند  همان   عنی  اندازد م   ریما  هرچه که  با  شما،    دیآ م  دیبشو  دهیشما  مرکز  به 

   به مرکز شما، وقت  دیایب  دینبا   نیپولتان باشد، ا  خواهد همسرتان باشد، م   خواهد تان باشد، م بچه   خواهد م

م  دیایب حوادث  تير  م   اندازد، قضا  بد  آن  افتد اتفاقات  علّت   ی  ها،به  م  ییهااز  ما    مییبو  میتوان که 

م  مان یها دگ یهمان  خطر  به  همان  ن یا  میانداز را  پس  همانمینشو  ده یاست،  انسان    دگی.    ار یبس  ر ید  یهابا 

  ما. میانداز ها را به خطر مآن کهن یا یخطرناک است برا

م   سبب :  دیگو حاال  رفت»«چون  را ک سبب   ها  ت برد؟     ها  که  هم  ری«قضا  تو  به  کس   انداخت»  حوادث     اگر 

    کند؟ چار م   اندازد، نم ری شده توجه کند، قضا ت گشوده یبشود و به فضا  گشافضا 

  دارد،  و تو را نگه م  رسدحوادث به تو نم  ریت   رید  شود، سپرتان م  ، »ی از آن سپس سپر  تیعنارا کند به  «تو

مقاومت    دهد که ذهن نشان م  یزیبه آن چ   ،فضا باز کن   ، ها توجه نکنبه سبب  ی ریگ م   میکه تصم   از زمان

مجبور است به    که. زندگ  میکن کار را نم   نی، اما ما که اها رفت» «چون سبب   ، نخواه  ی زیو از آن چ   نکن
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شد؟! پولم رفت! همسرم جدا شد    ی طورن یها چه شد؟! چرا ا  م یتکان بخور  م، ین یبب  ب یها حمله کند، ما آس سبب

 م یکرد که ما فکر م   ییهاها رفت. همان سبباز وجودم رفت! سبب   قسمت   یسرم آمد!    ییبال  دانم رفت! نم 

  م، یکن خدا خدا م  یا  عنی  «ربنا ربنا»   مییگو بعد م   م،یزن بر سرمان م   مینینش م  دماست. بع  سبب خوشبخت

  .» کن «ربنا و رب َناها م

م  ربسبب ی: برو سود یگو  
  عجب  یا ؟یکرد ادیز صنعم  چون

  ) ٣١۵۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  همه  نمیپس من تو را ب نی: زگفت
  سبب و آن دمدَمه  یسو ننگرم
  ) ٣١۵٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : ردوا َلعادوا، کار توست دشیگو
  سست  ثاق،یتو اندر توبه و م  یا

  ) ٣١۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خداوند یِ: قدرت آفريدگارصنع
  : شهرت، آوازه، مر و فريبدمدَمه

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
سبب،    یبرو سو  دهد، که ذهنت نشان م  زیبرو آن چ  دی گو م  د؟یگو کم کن! رب چه م   ایخدا  م،یکن م  ربنا

 د ی که مرکزت با ید یتو؟! چه عجب فهم یکرد اد یمن  نشی سبب؟! چه عجب که از قدرت آفر یسو  یرو چرا نم 

  سبب!  ی! برو سو؟ی ها را گذاشته بودبه مرکزت؟! چرا سبب  یعدم باشد من را بذار 

واقعاً؟!    م یدیاول است، فهم  تیمربوط به ب  هان یا  دم، یمن فهم  نم، یب اَش تو را مبه بعد همه   نیکه از ا  میی گو م  ما 

پس از   مییگو چرا خوابمان مغشوش شده در ذهن؟ حاال، حاال م  میدیما فهم ،یا: خوابم ببسته گفت اول م  تیب

که    ییهاحرف   عن یذهنم    یهاو آن دمدمه   کنم نم   دیتأك سبب    ی سو  ایسبب    یمرکزم، و رو   گذارم عدم را م   نیا

  . دهمگوش نم  زند، م امذهنمن 

من اگر حالت را خوب    ،یگرد تو باز هم برم  ،یگرد است؟ تو باز هم برم  یچجور  دیدان م  د،یگو خداوند م   ول 

  .  سست هست اََلست» ثاق ی«م تو در برگشت و آن  کهن یا یبرا ،ی گرد کنم، برم
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از    میو آن حاال که ما حس کرد  شدهگشوده   ی فضا  نیبرگشت از ذهن به ا   عنی  «توبه»در    م یتوان ما واقعاً م حاال،

لحظه؟ مقاومت نكنيم؟ در    نیبه اتفاق ا  میی و هرلحظه بله بو  م؟ یرا حفظ کن   تی جنس   نیا  م،یآن جنس هست

  درست است؟  م؟ی سست نباش ثاق»ی «توبه و م

  د یریگ م  ادی  ها. پس شماما به برگشت دوباره به ذهن و استفاده از سبب  لیبه م  کند اشاره م  «ردوا لَعادوا»پس   

  است:  نی قرآن، هم ۀیکه طبق آ دی که بفهم  خوانيد م قدر نیکار را، ا نیا دیکه نکن

»  لقَب نخْفُونَ ماُنوا يا كم ما لَه   » . لَاذِبونَ انَّهم و عنْه نُهوا لما لَعادوا ردوا ولَو  ۖ◌ بل بدَ

داشتند اكنون برايشان آشار شده، اگر آنها را به دنيا بازگردانند، باز  پوشيده م آنچه را كه از اين پيش    «نه، 

 گردند. اينان دروغگويانند.» هم به همان كارها كه منعشان كرده بودند باز م  

  ) ٢٨)، آيۀ ۶(قرآن كريم، سورۀ انعام (

از ذهن    دیما با  د، ینتان استفاده کن گفتند که حاال شما از ذه  د، یو برگشت   ییتای  یبه فضا   دیاگر شما آمد  عنی

   سخت  نباشد که ه   یطورن یا  .میکه قبال ساخته بود  ییها دوباره به سبب  میبرو  کهنینه ا  میشده استفاده کن ساده

  م ی از ذهنمان استفاده کن   می خواه بعد مرکز ما عدم بشود، دوباره که م   م،یبن  «ربنا و ربنا»   دفعه ی و    میبش

کامال روشن    ت یب  نیا  کند،  م  دیرا تأک   نیبه مرکزمان، دارد ا  می اوری ها را بآن مرکز عدم، دوباره سبب   یجا به

  است.

مال ما باشد    دیخداوند که با  نندگیصنع به قدرتِ آفر  کند  اشاره م  نیخداوند. پس بنابرا  نشیآفر  عنی   «صنع» 

م  عنی نم   که  دیگو دارد  استفاده  من  صنع  از  نم؟ کنچطور  عدم  را  مرکز  چرا   ! کن  م دوباره    یرو و 

  نم یب را نم  یسبب  چیه  عنیهمه؟    نم،یب پس فقط تو را م  نیکه از ا  ییگو در ذهنت؟ مر نم  کن م   »یساز «سبب 

و    «توبه چرا در   ؟ی رو چرا م ول  روم، ذهن نم  »ی ها«دمدمهو   «سبب»  یِدر مرکز من، و من سو   فقط تو هست 

    ؟ سست هست ثاق» یم

از    م، یکن . مرکز را عدم م می رو نم  دهد ، که ذهن االن به ما نشان م «سبب»  یِاالن که، ما سو   م یفهم ما م  پس

  : زندگ  ای  د،یگو از زبان خداوند م . ولمیکن فَکان استفاده م ، قَضا و کن «صنع» 

  من آن ننگرم، رحمت کنم  یل 
  پرست، بر رحمت تنم رحمتم

  ) ٣١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  عهد بدت، بِدهم عطا  ننگرم
  مرا خواندم چو م نیکرم، ا از

  ) ٣١۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد اندر کارِ او  رانی ح قافله
  بحرخو  یا ن؟یا ستی محمد چ ای

  ) ٣١۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ما    عنیچه؟    عنیکند،    رابی جهان را س   تواند م  «مش   «یاز    زندگ   که،نیقصه مربوط است به ا  نیا  درضمن

به    میتوان م  م،یمثل موالنا بشو  م،یوصل بشو  ایاگر به در  م،یبشو  «بحرخو»اگر    م،ی هست  «مش  «یکه االن  

  هم هست به نظرم:   ر ید تیب  یآخر مربوط به آن است و  ت یهست که ب یاقصه  ی . میجهان آب بده

  روپوش، مشِ خُرد را   یاکرده
  هم عرب، هم کرد را   یکرد غرقه

  ) ٣١۶٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ،  لحظه من را بخوان  نی. اگر اکنم من به حالِ تو نگاه نم د،یگو م که، اوال از زبان زندگ دیبو  خواهد م  پس

  .  ییبا مرکزِ عدم، با فضاگشا م؟یرا بخوان  زندگ یچجور 

به ذهن. بارها خودم را به تو نشان     رفت  . من بارها تو را آوردم به مرکِز عدم، تو برگشتکنم م   «رحمت»  من

  ذهن.  یِساز بب س رفت   فکان را نشان دادم، دوباره برگشتدادم، صنعم را به تو نشان دادم، قَضا و کن 

که   دی نیب . پس مکنم م  «رحمت»من   کنم، من به آن نگاه نم   ، سست هست  ثاق»ی«توبه و م که در    دانم م  ول

و کم کردن به ماست.    تی لحظه آمادۀ عنابهدائماً، لحظه   از نظر موالنا خداوند هرلحظه لطف دارد به ما. زندگ 

  .  ستییگشامعادل فضا  مه  «خواندن».  مشیبخواناگر  م،یبدان دیرا ما همه با نیا

ندارم. از زبان خداوند    رید ز یاز لطف چ  ریمن اصال غ   تنم، م «رحمت»من پر است، دائماً بر   «رحمتِ» دیگو م

تو،    یاز چه؟ از کرم، نه از خوب  دهم، م  «عطا»  کنم، به عهد بِد تو نگاه نم   عنی،  «ننگرم عهد بدت» .  دیگو م

اش به همان قصه، که دارد درباره   کند را وصل م   نیو ا  خوان من را م  یدم فضا را باز کرد  نیا  کهنیا  ی ا؟ براچر

  . کند صحبت م



ۀ  برنامه         Program # 905                           ۹۰۵مشار

  29صفحه: 

م   گروه  ی  ،ابان یب  ی  گفتم َتلَف  ا  شدند، داشتند  آن   نیقصه  از  رد م است و حضرت رسول  و   شد، جا 

  دهد،  همه آب م   نیا  دینیب مش م  یباشد، مثل موالنا. موالنا از    تواند کدام از ما محضرت رسول معادل هر

  جاست. مش وصل به آن   نیچرا؟ ا

جا  از آن    کس  ی پر از آب بود،    آورند  مش م ی.  دی اوری مش ب   ی  دیگو که رسول م دیگو قصه م  خالصه

 برد،  هم که آب م  به آن شخص  شود، و آب تمام نم  دهد به تمام کاروان آب م  مش  نی. از ابرد و م  شد رد م

  شد.»  رانیح  فله«قا: دیگو هرحال م مشت را پر کن بِبر. به گفت م

یموالنا هم    یچجور   میهست  رانیها حانسان   ۀما قافل  مثال  داشته د شر،یم  دار شم،یما هم م   «شم»  

«قافله  ،  خو»بحر  ی «ا  د،یگو م  نیهم   ی برا  ست؟ین  ای  ست شده وصل به زندگ ذهن ساده   نیذهن ماست، ا  ن یهم

همه آدم   نیمش، به ا ی از  یچجور   ن؟یا ستیچ نی ا د،یگو م  ن؟»یا ستیمحمد چ  ای شد اندر کارِ او/  رانیح

  .  یدار ایدر  یِخو   عنی  ،یبحر دار  یِکه خو  ، کسخو» بحر ی«ا ! ؟ی تو آب داد

از کجا آمد؟ از    اتیاب  نیاالن طبق ا  ییخوبحر   نیا  طبق آن قصه. ول  م،یبحرخو باش  م یتوان ما م  نیبنابرا  پس

  ،  ذهنِ با من   سازد که ذهن ما م   ییها. سبب ردیگ ذهن، آرامش ما را م   یساز رفتن به سبب  کهن یا  قیدرکِ عم 

را م  و زندگ   ست یوارد ن  ست،یها معتبر نسبب   نیا    از ما با سخت   ل یبه مرکز ما، منتها خ  آورد مرتب عدم 

  .  میرو م

  کرهاً، مهارِ عاقالن  ایائت
    دالنیطوعاً بهار ب ایائت

  ) ۴۴٧٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. ما  میافت م  به سخت  عنیچه؟    عنیبه زور  م،یرو به زور م ما را بِشند بِبرند به زور. وقت دیبا مهار با عنی 

تو    ار یدر اخت   شه یصنع من هم   دیگو م  «رب».  میکن م  «ربنا و ربنا»موقع به    بعد آن   م، یافت م  به سخت    در زندگ

که   میشو ما متوجه م یالحظه ی . یرو م  شهیسبب، که هم  یِحاال باز هم برو سو   ؟ی بوده، چرا استفاده نکرد

داستان   نیتا مثل ا  میها نروسبب  یدوباره سو  م،ینگه دار  دیلحظه را با  نی. امیسبب برو  یسو  دینبا  رینه، ما د

است. ما فکر    «مش  «ی   «روپوش»  دیگو م  پس.  می شو خو نمها بحرسبب   یسو  می. اگر برومیخو بشوبحر

  ن یپس بنابرا  است؛ی در  ست،یوصل است. مش ن   ا یمش به در  نیا  مش دارد ول    یموالنا هم مثل ما    میکن م

  ن ی ا  ست،یشمع است مثل ما، نه شمع ن  یهم    نیا  میی گو آفتاب است. ما با ذهنمان م  یهم    لیدر آن تمث 

  . می نیب نور را م م، ی نیبب  میتوان که م یااندازهآفتاب است نور دارد. ما به 
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   ذهنمن   یها . گروهدیاز گروه خارج نشو  د،یوصل هست  ی بخوانم که اگر شما به گروه معنو   تانیرا هم برا  تیب  نیا

   ی  م،یدار  یگروه معنو   ی که االن در گنج حضور ما    دیدار  یگروه معنو   ی هستند. اما اگر شما    خطرناک 

  : دیگو . مدیخارج نشو  دیداراگر    یاز جمع معنو   کنند،خودشان کار م   ی. واقعاً رودهند م   غامیپ  ندیآ م  یاعده

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

  ) ٢١۶۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : وجب بَدست
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

خوب    عنی  بدان»  وی«نرا خوب بدان.    نیاست، ا  طان»ی«مر ش  نیا  دیبرو  رونیب  یمعنو   «جمع»وجب از    ی

  . می کار کن میتوان خودمان تنها م  میکن . ما فکر ممی فهم را درست نم  ن یبدان، ما ا

 که نیموفق شده. ا  یاستاد   ی راه موفق شده، حتمًا با    نیکه در ا  را هم داخل پرانتز عرض کنم که هرکس  نیا 

به موالنا دارم، نه   اجی را، نه احت  زیگرفتم همه چ   ادی  ری] من دمییگو [م  میده موالنا گوش م  مدت  یپس از  

را خوب بداند، و    نیا  دیاست، آن شخص با  طان» ی«مِر ش  نیا  کنم،  خودم کار م  یبرا  روم گروه دارم، م   نیا

  . میکن م  یروتک  م،یکن اشتباه م  شه یخوب دانستن سخت است. ما هم

  ن» ی«قراست،  ن»ی«قرعوامل بازدارندۀ ما  نیتراز مهم   یکه  د یرا هم دوباره بخوانم که شما بدان تیچند ب  نیا

   کسان   . ولکنند هستند کم م   «نوح»  هان یمثل موالنا، ا  ییهاکه انسان   دیگو م  تی سه ب  نیاست و موالنا در ا

 ذهنکه من هستند.   «منبع طوفان» هان یدارند ا  

   ی   دفعه ی  د،یکن فضا را باز م  د،یکن فضا را باز م   که وقت  دینیب شما م   ست؟ی چ   دیدان م   طوفان» «منبع    و

 ذهنمن  م ی  دیآ   م  یی زهای چ به حضور نرس  د،یگو د،یاده یشما هم که کامال   ذهنمن   شما واکنش نشان م  ،دهد 

 ذهنمن  نظر مشما به که دچار طوفان م   دیآ مختلف    یفکرها   جانات،ی. طوفان از دروِن شما، طوفان هشود

ا  د یبرخورد کن   ی طور ن ی. شما اگر با چند نفر هم دیآ م طوفان را از مرکز شما بلند کنند، شما دچار    ها ن یکه 

  که:   دیگو شد. پس م دیخواه  «طوفاِن نوح»

  شناس  بانیرا نوح و کشت هر ول 
  طوفان شناس  خلق را نیا صحبتِ
  ) ٢٢٢۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  نر یو اژدرها  ریاز ش ز یگر  کم
  کن حذر   شانیو ز خو انیآشنا ز

  ) ٢٢٢۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  برند روزگارت م تالق  در
  چرند م اتیبیغا ادهاشان ی

  ) ٢٢٢٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است. بان»ی «نوح و کشتزنده است  که به زندگ  است. هرکس بان»ی«نوح و کشت  موالنا

با    دیرو که م  دینیب است. شما م  «منبع طوفان»  ست؟یمردم چ   یوگوها مردم، گفت   یهاو صحبت   نینشاما هم 

  د یگردبرم  کهنیا  ازبعد    شود، موقع طوفانِ فکر و درد از درون شما بلند م   اوال آن  د،یکن وجدل م بحث  کس

مرتب    جاناتیفکرها و ه   نیو ا  گفتم، م   دیرا هم با  نیا  دیی گو مرتب م  ه   رود، نم  ادتانی   دینیب خانه، م  دییآ م

  .  ندیآ م  منبع ه نیاز ا

و اژدها نترس    ریاز ش   دیگواست که م   نی هم  ی. براشود درونتان برپا م  طوفان   یمنبع باشد،    جور ن یتا اده  اگر

  کنند،  روزگارت را تلف م ، کن ها مالقات مبا آن  وقت کهنیا  یبترس و حذر کن. برا شانتانیو خو انی از آشنا

 ن یا  کهن یا  ی برا  ر،ید  حفظ کن   توان خودت، خلوت را نم   ت خانه و خلو  یگرد اما برم  کنند، زمانت را تلف م

طوفان برپا شده، ه   ه ها، بلند م واکنش   جانات، یموجم  و  .شوند که ذهن م  دینیب فکرها    نیمرتب ا  خواهد

 ه    با چه کس   م؟یخوان  م  یچه کتاب  ،ن» ی «قرشماست.    خلوتِ  دنِیچر  نیا  د،یتکرار کند بو  را تکرار کند، 

که با    کسان نیا ا یآ م؟ یکنمشاجره م  م؟ یکن وجدل م بحث  با چه کس م؟ ی کن کار م   با چه کس م؟ یدوست هست 

  آورند  ما را از خلوت درم   کنند؟ م    وجدل هستند؟ ما را عصباناهل مشاجره و بحث  هان یا  م،یها دوست هستآن

  .  دیفکر کن هان یا یرو

  

  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل 
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  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

  

  (مثلث همانش)  ۵شل 

  

  همانش) وا(مثلث  ۶شل 
  د یگو ، م(مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل  ها  شل  نیاول دوباره با ا  تیبه ب  میعرض کنم که آمد  خُوب

  که 

  قمر نقاب  یبشا ا ،یاببسته خوابم
  آفتاب  شتی شُر کند پ یِهاسجده تا

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  از خواب وبازداشتن کس دن ی بستن: شوران خواب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

(مثلث    ٣[شل    ها دگ یهمان   نیکه ا  امدهی بردار، من کامال فهم  تیماه شب چهارده، نقاب را از رو  یکه ا  دیگو م

من را    حاصل از آن، زندگ  یو دردها  ها دگیهمان  نیو ا   نمیمن تو را بب   گذاشتند نم  تغییر با مرکز همانیده)]

نه شر    ت،یبنم برا  وبخ  یطلوع کنم و شُرها   ایاز ذهنم    میای ب  رونیصورت آفتاب ببود و تا من به   خراب کرده 

ها  مدت  دیبا میکن رییتغ کهن یا یکه برا میهرلحظه مرکزم را عدم کنم و گفت عنی شُر» یِها «سجده.  ذهنبا من

اش . اآلن هم همه میباش  و تعهد به مرکز عدم داشته  مرکز عدم)](مثلث تغییر با    ۴[شل    میمرکزمان را عدم کن

، من آن اشعار  سست»  ثاق،ی در توبه و م  ی«ا  ،ده . گفت تو تعهد به مرکز عدم را از دست ممیگفت را م  نیهم
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ذهن    یسازسبب به    د،یسست نباش  ثاقیو در توبه و م  د یبخوان  ادی و ز  دیها را حفظ کن را خواندم که بله شما آن 

  . دیاتصال را قطع نکن د،یرها نکن  رید دیبه بحر وصل شد بار ی د، یبحرخو باش  د،یبرنگرد

در روز تکرار    دیجا که مقدور است ما بارا تا آن   نیوصل شدن به بحر معادل مرکز عدم است. ا  نیبنابرا  پس

.  رد یصورت ب  لیتا تبد  م،ی کار را انجام بده  ن یسال، دو سال، ا   ی ماه،    لحظه و شش بهلحظه  شود اگر م   م، ی کن

 ۴[شل    نظر  یِار ی هش  به حالت زندگ  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل    آشفتگ از حالت خواب   لیتبد

با مرکز عدم)] تغییر  برا  یز یچ  همان   عن ی،  (مثلث  آمده   م،یاآمده   شیکه ما  انسان است، که ما  ه  ب  میامقصود 

  .میخداوند زنده بشو تیو ابد تینهایب

قضاوت و   تِی، دوتا خاص (مثلث همانش)] ۵[شل  به مرکزمان  دیآ آفل م  زیچ  ی  که وقت  دینیب م  طورن یهم

آفل است.   یزهایهمراه همانش با چ  ،قضاوت و مقاومت ذهن   نیبه ما و ا  دهندمقاومت خودشان را نشان م 

   جسم   یاریو هش  ت،اس شناختزمان روان  ای است،  است، زمان ذهن یهم همراه با زمان مجاز  نیا میکه گفت

ما باشد خوابمان   اصل  یار ی . اگر هش ستیما ن  اصل  یار یهش   ،جسم   یاریها آگاه است. هشکه فقط از جسم 

و    شود، کم م  ک  شود،  م  اد یز  ها دگیهمان  نیا  که ک   میاگرفته   اد یما    عن یقضاوت    م یبسته خواهد شد و گفت

   زندگ  م،ی هست  دهیکه ما با آن همان   یز یاز آن چ  عنی  اومتشدن آن خوب است، کم شدن آن بد است، و مق  ادیز

  . میدرست توبه کن دیگفت با  م،یکه کار نداشته باش میکن با آن و توبه هم درست نم میکار دار م،یخواه م

 (مثلث واهمانش)]   ۶[شل  مثلث واهمانش    ی،  (مثلث همانش)]  ۵[شل  مثلث همانش    نیدر مقابل ا  اما

در اطراف اتفاق    ییگشاکار با فضا   نیو ا  دهد شر و صبر خودش را نشان م  میکرد هست، که اآلن صحبت م

ب  و خو   دیخواه  نم  زندگ   ر ید  ذهن   ز یکه شما از آن چ  یطور به  رد یگ صورت م  دهد لحظه که ذهن نشان م   نیا

مرکز عدم معادل    صورتنی درا  د،یکن شده توکل مگشوده  یبه فضا   د، یکن فضا را فقط باز م   د،یکن هم نم  بدو  

مرکز عدم که    نیکه ا  دیشو و متوجه م  ،شناختاست و خارج شدن از زمان روان   یابد  ۀلحظ  نیبا آمدن به ا

جنس  دیجد  ت یجنس و  عالقه   اصل  ت یشماست  است.   مند شماست،  شر  قدرشناس   مند عالقه  به  است.   به 

است.     است و قدرت زندگ  تیاست، شناخت هدا  واقع  تیمند به شناخت خرد است، شناخت حس امن عالقه

و آن    یماد   زیچ  ینکند به    ریگ  شیکه مواظب است که دوباره پا  زینام پرهدارد به  تی خاص  ی  طورن یو هم

  انجام بدهد. شارد که واهماند لیبه مرکزش و مرتب هم م دیایب

من    دهد، که ذهن نشان م   ی زی. هرچ ستیاصل من ن  ن یا  کهن یو اقرار به ا  دگ یشناخت همان  عنیواهمانش   

آن. واهمانش    ستم، ین ا  عن یال کردنِ   د ی نبا  نیو ا  ستمیمن آن ن  دهد، که ذهن نشان م  یز یهرچ  کهن یشناخت 
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جنس هستم.    نیهم عمال، که من از ا  زبان،هم به زباناً، به    کنم باشد من دارم اقرار م  مرکزم باشد. اگر مرکزم

و    نرسیا  نیصبر کنم که ا  دی که با  میشو و متوجه م   ستمی ن  جسم   یار ی من هش  ستم،ی ن  یاماده   چ یمن از جنس ه

  . میمرتب ما شرگزار هست  لیتبد یبشود و برا لی تبد ذهنعادتِ من  تی خاص

عدم و    یار ی هش  ی. شما هم برا شود م  ادیآن ز  کند که شُر م  ی زیچ   ی که شُر کند، برا  کس  م یخواند  امروز

ا  شود تر مفضا گشوده   نیا  جهی . درنت شود م  ادتریز  د،یکن نظر شُر م  یار ی آمدن هش ب  نیو  را قبال    تی چند 

  .میاخوانده 

  شُِر نعم ایصبر  ایدو ره آمد در روش  نیا
  دو راه را نی مر  دنیتو نَتان د یِشمع رو یب

  
  خود یِمقصودِ گردشها  اینداند آس هرگز 

  کسب و کارِ نانبا  ایقُوتِ ماست او،   کاستونِ
  

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

  ) ٢١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : نتواننَتان 
  : نانوانانبا

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
دو روش است، دوتا کار است، شُر و    (مثلث واهمانش)]  ۶[شل    دهد که شل باال نشان م  طورن یهم  پس

.  هاشر نعمت   ای صبر    ایدو راه آمد در روش،    نی. ان یبب   توان دوتا را نم  ن یا  ،صبر. اما اگر فضا را باز نکن 

فضا  و  عدم  زندگ  ییگشامرکز  به  وصل شدن  دوباره  است.  بزرگ  نعمت  اول  نعمت  و  است.    ن یاست  نعمت 

رباره کُش»  رباره  نعمت رود؟»   یسوُعنی، ش  چه؟ کس   ر است. مکه ذاتش، حرفهُاش شرباره    دیگوُش

  . رود نعمت نم یسو  (مثلث واهمانش)] ۶[شل 

بدن است، سالم    نیا  ی مثال نگهدار  م یدارم و شُرش هم گفت    شُر که بدن سالمخدا را    م ییگو مقدمتاً ما م 

 م یاست که اآلن دار  نیمقدمه است، اولِ شُر است. بعدًا شُر مراتب باالترش هم  نینگه داشتن بدن است. اما ا

  . دیاو را روشن کن یکه شمع رو م، ییگو م
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  م یخواه   ایبه آسباشد امروز هم راجع   ادمانی. و  شود شده روشن مگشوده   یخداوند با فضا  عنیاو    یشمع رو 

خودش   یهامقصود گردش   ایآس.  میبرد  م،یفضا را باز کن  دیبا  م،یهست   ایکه ما مثل آس  دیگو خواند دوباره، م

شده، شما  گشوده   یبا فضا   شوند و فکرها عوض م   دیآ م   آب زندگ   د،یکن شما فضا را باز م  عنی.  داند را نم 

. هردو را  کند در درون درست م ای کند درست م  رونیشما را در ب  ی کارها نیکه ا د یدان . شما نمدیکن م  رییتغ

  ی چجور   نیا  دی. فقط با ذهنتان ندانکند م   سیروهم راست  رونیب  کند، م  ازدرون را ب  ی. فضا کند درست م

  . چرخد م

دوباره   د،یشو بحرخو نم  رید  د،یااو را از دست داده  د،یبرو  یساز . سبب یساز سبببه    دیروم  دیاگر بدان 

به    مرکزت، رفت  یآور که من را نم  فی، من رحمتم پر است، حسست»   ثاقیدر توبه و م  ی«ا  دیگو م  زندگ

  ا یپو  م،یکن ما هم حرکت م  م، یزن م  ما هم چرخ   کند،گردان م   یرا آب  ابمانی آس  م،ی کن فضا را باز م   پسسبب.  

  ت ی . و بگردد هم نم   نیخداوند و ا  کند به مرکزمان، آب را بسته م  میاوریها را بسبب  م،ی. اگر مقاومت کن میهست

ور  که از آن   کنند، م  زه یست  کنند،  مقاومت م  قدرنی. مردم ادیآ آب نم  م، یگفت  م  می که اآلن داشت  د،یگو اول م 

  . چرخد نم  ابشانیو آس  دیآآب نم  د،یآ نم یزدیرحمت ا

درشت    ی هاکه اول دانه   ر،یغزل کوتاه د  ی خواند در    میاآلن خواه   افتد،  که راه م  اب ی باشد ابتدا آس  ادمانی 

.  کند آزاد م  کند، آزاد م  کند، را آزاد م  و از درونش زندگ   کند ما را خُرد م  یها دگی همان  عن ی  کند، ما را آرد م 

  د یکن را باز م   فضا   .چرخدبا ذهنتان، نم   دیرا بدان  اب ی آس  صود اگر شما مق    بچرخد، ول  د یبا  ابی آس  ن یا  عنی

. دیکن م  ادهی کار بند. در عمل پ شود، بشو و م  دیگوفکان که او م قضا و کن  دیده و اجازه م دیشو م میتسل

  . جانیاست ادوباره تکرار شده  کهن یمثل ا تیب نیا

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

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : تنبلکاهل
  مار ی : برنجور

➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  ن یبه ا  دیافت م  د،ی . اگر شُر و صبر نداشته باشدین یبب  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  شل    نیرا با ا  تیدو ب  نیا

  ها است. ه است، ادامۀ کارِ سبب    مثلث کاهل  نی. ااستده ی، که مرکزتان همان (مثلث همانش)]  ۵[شل  مثلث  

   زندگ   ودمان،و خ  میکه مسبب را پنهان کن   میخواه خودمان م  یهاسبب   ۀلیوسبه  م،یساز ما سبب با ذهنمان م

  م، یرا درست کن  مان  زندگ  میخواه  حاصل از آن م  ی هاو سبب  ها دگیبا عقل همان  عن ی.  میخودمان را درست کن 

م  رنجور  ما  من   میشو م  ماریب  م،یشو که  گور  در  بامیافت م   ذهنو  عدم کن  دی.  را  (مثلث    ۶[شل    میمرکز 

  . ها دگیاز همان ی ار ی کردن هش  زادآ  عنی. آرد کردن می و آرد کن  میرا بشناس ها دگ یو همان  واهمانش)]

م   همان  بزرگوار  آن  م  گفت که  درشت  من  م   ستانم  که  نرم پس  اگفت م  دی ابوسع  دهم، و  پس  هم    نی.  را 

  .  میدیفهم

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

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : تنبلکاهل
  مار ی : برنجور

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  مار یب   میخواه  نم  م،یریب  م یخواه جبر را هم نم   یِ پا  م، یمان و صبر نم   شُری ب  م،ی ده را ادامه نم   کاهل  رید

  م، یهم داشت  ت یب  نی. امیادامه بده  می خواه را هم نم  بله؟ کاهل  م، یدر گورِ ذهن مدفون بشو  م یخواه نم   م،یبشو

  تا چه بشود؟ 

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

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

در او  دمی: دمهی ف نَفَخت  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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بشناسم، شر و صبر،    توانم تو شُر و صبر را نم   یِ با شُر و صبر، گفت بدونِ شمع رو  د یکن فضا را باز م  شما 

باال    ایباال، ب  ایب  دیو به شما بو  برهاند  دگیهمان  یِگرفتار   نیتو را از ا  ه»ی«نَفَخت ف  یزدیتا دم ا  ،یی فضاگشا

  د، یدانرا م  اشه یهم که آ نیبشو. و البته ا یمن، با من  شِیپ

  سويتُه ونَفَخْت فيه من روح فَقَعوا لَه ساجِدِين.»  «فَاذَا

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

  ) ٢٩ یۀ)، آ١۵حجر ( ۀسور م،ی(قرآن کر

«نَفَخت عدم کردِن مرکز،    ،یی، با فضاگشا(مثلث واهمانش)]   ۶[شل    جانیا  ،ییگشاکه با فضا   میدان ما م  عنی

با   شود، م  دهیدارد دم  یزدیو از اول دم ا کند و ما را زنده م شود وارد وجود ما م  یزدیدم ا ،ی زدینفَسِ ا ه»یف

ما و   میدمش را گرفت  یِو جل  واشیواش ی  زها،یبا چ  میشد  دهیکه ما همان  (مثلث همانش)]  ۵[شل  شل    نیا

که خداوند   می تا بفهم ندازدیب یبه گرفتار ندازد،یاَنداز بما را به دست یِکه او مجبور است کارها  میگرفت قَدرنیا

  هم وجود دارد.  

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت ْ خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی مرادی «ب.  دیگو م  یبشو  ریکس د  یکه متوجه    گذارد نم  کس  ی  ، رس به هدف نم  ،ی شو م  مرادیب  وقت

:  دیگو را بشنو که م   ثیحد  ای بهشت. تو آن عبارت را بشنو،    یِرهبر، راهنما   عنی، قَالووز  شد قالووزِ بهشت»

آ  دهی چ یپ  ها بهشت در سخت نم  م،یشو م   مرادیب   وقت  می بفهم  میتوان ما م  ایشده.     وقت   ای   م،یرس به هدف 

نم  اش خُوش   میرس م ما ممینیب را   .  و خوشبخت  تیبه رضا   میخواست   رادیب  م، یدینرس  م،یبرساز    م،یشد  م

  . کند م مرادیخودش را به ما نشان بدهد، ما را ب  خواهد م  که زندگ می ریب جهینت  میتوان م  جانیا

سرِهم  پشتِ   ه  م، یرس نم   م، یرس به هدف م  عن ی  م، یشو م  مرادی بامراد و ب  ما ه   لیاوا  نم، را هم عرض ک   نیو ا

و   (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  در مرکزِ ما باشد    خواهدهم وجود دارد م   یریکه کس د  میتا متوجه بشو  دیآ م

  مرادی ب  شهیهم   باال، به    سالمثال از چهل   م،یبذر  یحد   ی از    م،یرا اگر متوجه نشو  نی. است خوِد زندگ  نیا

مثال مجسمه    کهن یمسافرت، مثل ا  میرو م  میندارد. پول دار  دهیفا  دهد، به ما لذت نم  رید  ی زیچچ یه   م،یشو م

نگاه    میرا دار  ایدر  میاآقا آمده   مییگو خُوب م   فهمد،نم   چ یاصال ه  کند را نگاه م  ایرا بردند گذاشتند به در

  ی   ،کن قضاوت م   یدار  ه،    ! در ذهنَت هستم؟یرا نگاه کرد  ای که چه بشود حاال در  ، چ یخُوب ه  م، یکن م
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را هم نگاه کن، جنگل را هم   ا یخُوب در  ،ی درد دار  ،گرفتار هست  ، هست  ناراض  زند، دارد حرف م  جا آن   یز یچ

  است.   یمرادیب  نیا ن؟یاز ا یر یگ نگاه کن، پرندگان هم بخوانند، به تو چه مربوط است؟ تو چه م

 ی ز یچچیکرده مثل چرم ه  دای پ  ی وجودِ پالست  یآدم    . وقت شد قالووزِ بهشت»  یمرادی«ب:  دیگو م   نیهم  یبرا

به مرکزت، درست    اوریچرا؟ که من هم هستم، من را ب ر،یشده است د  مرادی خُوب ب  کند،  حس نم فهمد، نم

دم    ،ه» ی«نَفَخْت فبذار    ،یشو  در گورِ ذهنَت مدفون م  ،یشو م  ضی مر  یو صبر بشو  شُریاست؟ وگرنه اگر ب

  : میخوان  که دائمًا م تیب  نیقبر نمان. و ا ن یباال، در ا ییای . پس مرکز را عدم کن، بمن تو را بِرهاند

مبپذ د دَت رو ز نََفختهری او جان د  
  است، نه موقوفِ علل  ونیاو کن فَ کار

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

.  ریاآلن نشان دادم بپذ  نیکه هم  یاه یآ  نیبرو از ا  دیگوم  رهاند، و ما را م  دهد م   لحظه دم او به ما زندگ  نیا

شده، با خردش، تو  گشوده  یِ با فضا   شود بِشو و م  دیگو او م  عن یاست،    ونیفَْ شما کن  ییگشاکار او با فضا 

  یِ ها علت موقوفِ    دیگو بخوانم از موالنا که م   جانیاست در ا  تیچند ب  دینباش. من با  ذهن  یِ هاموقوِف علت 

  د، یباش   دیذهن نبا  یِهاکه در علت  دیو متوجه بشو  دیبخوان  دیشعرها را بردار  نیا  ای  د ینباش تا شما باور کن  ذهن

  . دیفضا را باز کن د،یذهن نخند  یِهابا علت  د،یذهن ناراحت نشو یِهابا علت 

دِيعضِ  «برااتِ واومالس 
ۖ

  » .فَيونُ كن  لَه يُقول فَانَّما امرا  قَض واذَا ◌

  شود.» گويد: موجود شو. و آن چيز موجود م چيزى كند، م  ۀآسمانها و زمين است. چون اراد ۀ«آفرينند

  ) ١١٧ یۀ)، آ٢بقره ( ۀسور م،ی(قرآن کر

قضا    ی پس ما    دیگو م  د،یآ م  جان یَفکان و قضا از اکن   نیکه ا  دیکن توجه م  د،یآ م   جان یفَکان از اکن  نیا  و

موالنا    شود، ِبشو و م  دیگو فَکان که او م هم کن   یقضا و قَدَر،    مییگو م  کهن یکه ارادۀ خداوند است، هم  میدار

   . دهم را به شما نشان م  هان یکنم ا یادآور ی کهن یا یآورده، فقط برا  هاه یآ نیاز ا

دِيعاتِ  «باومضِ السراذَا ۖ◌ واو ا  قَضرما نَّمونُ.» فَافَي نك لَه قُولا ي  

  شود.» گويد: موجود شو. و آن چيز موجود م چيزى كند، م  ۀآسمانها و زمين است. چون اراد ۀ«آفرينند

  ) ١١٧ یۀ)، آ٢بقره ( ۀسور م،ی(قرآن کر
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باال و   م ییآ م  د یصورتِ خورشما به   شود،  فضا باز م  می درون ماست که امروز گفت   یِ فضا  نندۀی ما آفر  درموردِ

آسماِن درون    نندۀیاست. پس آفر  یاست که مرکز ما ماد   نیخاطرِ اخواب ما به   آشفتگ   نیکه ا  میادرک کرده

. دهد َفکان کارش را انجام مکن و    کند قضا م  عنی  کند،لحظه اراده م  نیذهن ماست و او ا  نیماست و زم

  د یی . شما نگواست، نه موقوفِ علل»  ون ی«کار او کن فَبشود،    شعر معن   نیکه ا  دیفضا را نگه دار   دیپس شما با

 ن، یآدم ا  ای .  ستین  یزیچ  نی درون من گشوده بشود! همچ   یِفضا  دیعلت با  نیعلت، به ا  نیعلت، به ا  نیکه به ا

که    ییهانه موقوفِ حرف   است»  ون ی«کار او کن فَ   رسد، ! نه نم رسد ها را بردارد به حضور مقدم  حاصطالبه

  . دیزن شما م

  ۀ شد گشوده  یِ آسمان فضا‐نماد ذهن است، آسمان و   ن یزم  ن، یآسمان و زم   م،یدان و قضا را نم ون یفَْ ما کن  و

  : تیب نیا طورنی . و هم کند را او درست م  ن یآسمان و زم   ‐درون است

  حم کن فَكان  یها چوگان شیپ
  اندر مان و المان  میدوم

  ) ٢۴۶۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

احم کن    عنی .  باستی ز  ار ی بس  تیب  نیا در  اراد  ن یفکان  فضا   ، یزد یا  ۀلحظه،  در   یِ با  ذهن،  در  شما  باز 

  ی ها و سبب  دیدو . اگر شما نم میبدو  دیما با  کند، درون کار م   شدۀگشوده   یِفضا   طورن ی و هم  رونیب  یهات یوضع

فکان درمورد  حم کن  ی هاچوگان  ن یپس ا د،یهلکا  د،ی" دار  "Inertiaنرس یبه ذهن، ا دیدیچسب  د، یرا گرفت   ذهن

  .  شود خوب م  حالتان  د،یبخوان د،یهر روز بخوان د،یرا شما حفظ کن  هاتیب نیا  دوارمی. ام کند شما کار نم

  دانم»«نم ،آن کسم که تو نامم نه من
  رانمی م ِریتوام، پس ام ِریمن اس چو

  ) ١٧۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د ی . اگر فضا را خوب باز کرده باشدانم نم   دی بذار  دیکه اسمتان را عوض کن  میکرد   ساده معن  ل یرا خ  تیب  نیا

  رانِ یهمۀ م  رِیام  م،یخداوند هست  رِیشده، اسگشوده   یِفضا   نیا  رِیاس   . وقتد یهم راحت هست  دانم و با نم   دیدان نم

  د یای به مرکز ما ب  یز یبودند که در مرکز ما بودند، هرچ  ییزهای چهمان    رونیب  رانِی . اممیهست  رونیب  رانِ یام  ای

است    ن یچار کن. همۀ صحبت ما ا  دیگو او به ما م   م،ینیب م  میما برحسبِ او دار  کهن یا  یما، برا   رِیام   شود م

که،    دیشو م   ییزهایآن چ  رِیام  دانم، نم   دییبو  دیپس فضا را که باز کن  د،ین ینب   هادگ یهمان   نیا  قیکه شما از طر

  . کردند م نیی ها، رفتار و فکر شما را تعاز جمله انسان 
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  نَهد از المان  یقدم بر و حق
  او ساکن شود از کن فَكان  آنگه

  ) ١٣٨١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

جهنم    نیو عدم کردن مرکز، او قدم نگذارد، ا  ییگشامرکزِ آشفتۀ ما، که خوابِ ما آشفته شده، با فضا   نیبه ا  تا

از المان    خوابشان هست. خداوند  هست، آشفتگ  ذهنها جهنم من از انسان    لی. در مرکزِ خشود ما ساکت نم

شما    ای . آشود دردِ شما ساکت م  ییگشا. پس با فضا شود شان ساکت مدردِ   نیشان ا به مرکزِ   گذارد قدم م

  ل ی ما، م  کاهل   عنیشد،    «ردوا لَعادوا» امروز صحبتِ    کهنیا  ینه. برا  د؟یدارباز نگه   د،یفضا را باز کن  دیتوان م

ن عرض  یهم  یکار. برا  نیبه ا  میشد  شرط   از بچ  کهنی ا  یبرا  ، ذهن  یهاما به رفتن به ذهن و استفاده از سبب 

ها هم راحت آن   الِیخ   شود، راحت م  المانی خ  میبده  اد یرا    زهایچ   نیهرچه زودتر ا  مانیهااگر به بچه  کنم م

  . و، شود م

  تراز توکل خوب یکسب ستین
  تر؟ خود محبوب م،یاز تسل ستیچ

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

  بال  یِاز بال سو زندیگر  بس
  اژدها  یِجهند از مار، سو بس

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

م   شما سببِ ذهن   خُوب ا  د یریگرا  از    نیدر    ر، ید  ذهن   ت یوضع   یبه    د یرو م   ذهن  تیوضع   ی لحظه، 

ها دوباره  و با استفاده از اسباب   ذهندردناک است و با من  تیوضع  نیباال، اگر ا  رود سنتان دارد مدرضمن  

بعد   ذهنمن   تی وضع   ی   یِسوبه   دیرو م برا  یآن  مار، سو  د، یگو ن میهم   ی بدتر خواهد شد.  از   یِ برجهند 

  اژدها. 

. فضا را  ستمین   متک  ذهن  ی هااست که من به اسباب و سبب   ن یا  «کسب»کن.    دای پ  «کسب»    ی  ا ی شما ب  پس

کن بر دام مزد، دام    میبشو. خودت را تسل  میمرکزِ عدم و تسل   ای بازشده    ی فضا  ا یباز کن، توکل کن به خداوند  

  شده است.گشوده یفضا  نیمزد هم 

کار    ن ین وجود دارد؟ نه. اما مردم ادر جها  یرید  زیباز کردن فضا و توکل به آن، چ  عن ی  م،یاز تسل  ریغ  دیگو م

  . زند یگر اژدها م یسومار به   یتر، از بزرگ  ییبال یسوبال به  یاز  کنند؟ . چه کار مکنند نه، نم کنند؟ را م
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ا  شما در  اآلن  م  نیکه  پناه  از وضع  یز یچ  یبه    دیبر لحظه  چ   د،یراحت بشو  فعل   تیکه  که    ید یجد  زیآن 

ن  د،یرو م اژدها  چرا وضع  قبل  ست؟ یآن  بوده.  رفتن سنمان وضع   چرا؟است.    یبدتر  تی مار  باالتر   ها ت یبا 

. آشفته شدن  می نبود  یدار خوبما مهمان   کهنیا  یرا به ما نداد، برا  غامشیدردناک پ  ت یوضع  شوند، تر مدردناک 

  داشته باشد. و   معن ی  دیخواب ما با

  اَْلـهموم هماً  من جعل  خود
  لفظ رسول خوانده استم   از

  ) ١۵۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  :کهن یا عنی نیا

نم»  حا ف وممالْه بِه تبتَشَع نمو اهنْيد مه هال فَاهادِ كعالْم مدًا هاحا ومه وممالْه لعج  ا لَمالِ الدُّنْيو  هالِ البي

  ف اىِ اودِيته هلَكَ.» 

  ی هاغم  . و اگر کسبرد م  انیاو را از م   یِوی دن  یهاواحد محدود کند، خداوند غم  را به غم   شیهاکس غم   «هر

  هالک گردد.»  نیسرزم  نیکه در کدام دارد نم ییداشته باشد، خداوند به او اعتنا مختلف

  ) ثی(حد

خودش را که غم همۀ    یهاکه غم   که هرکس  امده یاز لفظ رسول، من شن  دیگو است که، م  نیا  اش معن  پس

ها از  بشود، تمام غم   لیشده تبدگشوده   یبا فضا   عنیاست،    با زندگ   دنی غم که همان  یبه    هاست، دگ یهمان 

  . روند م نیب

همان  ول نکند،  نگه   ها  دگیاگر  مرکزش  در  درا  را    ی ها  دگیهمان   عن یمختلف    یها ن یسرزم  صورتنیدارد، 

 ها  دگ یهمان   نیاز ا  یاو در    کند، به او نم  ییاگر مرکزش را عدم نکند خداوند اعتنا  د،یگو مختلف دارد. بعد م

  : تیب نیا طورن یاست. و هم نیا اش . معندهدباالخره جانش را از دست م 

  د یبرگز  نی: رو، هر که غم دگفت
  د ی بر  یخدا از و  هاغم باق
    )٣١٣٧ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  صورت ن یدرا  د،یلحظه فضا را باز کن   نیباشد، که در ا  نی باشد، دردتان ا  نیباشد، منظورتان ا  نیشما غمتان ا  اگر

«گفت: رو،  .  دیحفظ کن  دیتوان است که شما م  ات یاب هانی. اشوند همه از شما جدا م  دگ یهمان  یهاو غُصه  غم
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از    دگ یهمان   یهاشد، همۀ غم   ی  شده با زندگ گشوده  یِ فضا را باز کرد در فضا    عنی  د»یبرگز  نیهر که غم د

  قبل:  تیوگرنه طبق ب شود، او گرفته م

  من جعل اَْلـهموم هماً   خود
  لفظ رسول خوانده استم   از

  ) ١۵۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . دینخواهم رس نمیروز جانم را از دست خواهم داد و به د  ی ها دگ یاز همان  ی اگر آن کار را نکنم در  عنی

  : تیب  نیا طورن یهم  و

  ید ی که سبسار چو ب  یاز آن بار ندار  تو
  کارههمه  که شدست  یاز آن کار ندار  تو

  ) ٢٣٧٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 ی ند؟ براسرسر هستند. چرا سب ندارند. چرا؟ سب   وهیثَمر ندارند، م   عنیندارند،    باِر زندگ  ذهن   یِهامن 

ن   ییتای  یِ فضا  به  ، به برکتِ زندگ   ، به خرد زندگ  کهنیا    ذهن  یهادر سبب   ستند،ی خو ن ِبحر   ستند،یمربوط 

  . دیآ ور م را دارند. بار از آن   ذهنهستند، عقل من 

  عن ی  کاره»«همه .  کاره»همه   «که شدست   خورد، درد نم  کارِت به   عن ی  یکار یب  ،ی کاری علت ب  نیتو به ا  د،یگو م

. کنم ها فکر م از آن   ی  یبرا  کنم، مها کار  از آن   ی   یدر مرکزم دارم و هرلحظه برا  یاد یز  یِها دگیمن همان

   زندگ و وصل شدن به    ییگشاکار داشتم و آن هم فضا    ی  قطهستم. اگر من ف  اره ی کاره هستم، پس بچون همه 

  .شدم خالق م کردم، بود، آن موقع واقعًا کار م

   . ول یکه نکرد  یکرد من استفاده م  نندگ یقدرت آفر  ، یکرد من استفاده م  «صنع»از    دیهم گفت، تو با  امروز

  . کنم من به تو کم م  ،یکز را عدم کردمر  یهرلحظه که آمد  کنم، من باز هم رحمت م 

  

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

 ها)] (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل    دهم جذبه را به شما نشان م  ای   تیدوتا مثلث عنا  نیا  طور ن یهم   و

  اول:   تیب می دوباره برگشت. (مثلث ستایش با مرکز عدم)] ٨[شل  و 

  قمر نقاب  یبشا ا ،یاببسته خوابم
  آفتاب  شتی شُر کند پ یِهاسجده تا

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  از خواب و بازداشتن کس دن ی بستن: شوران خواب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

.  م یما درست بخواب  گذارددر ذهن آشفته شده و نم   مان، که چرا خوابمانٔ همه   میمتوجه شد  جان یتا ا  دوارمیام

حالمان خوب بود. درست    میکرد م  یبود، باز   نیریما ش  خواب   سالتا هفت، هشت   گذشت، خوش م   لیاوا

ما شروع شده، خواب ما بسته   ی هادرد   واشیواش ی  ری . از آن به بعد دمینشد  میشد م   لیتبد  دیکه با   موقع

  خواهد  م   زندگ  میدان . و ما م میشد زنده م  به زندگ   واشیواش ی  د یبه بعد با  سالاز هفت، هشت   چونشده.  

.  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]   ٨[شل  مثلث    نیطبق ا  د،یکن  شیاو را ستا  نیدر مرکزمان، بنابرا  میما او را بذار

  و جذبه.   تیدارد عنا تیو دوتا خاص 

 ها دگ یاز همان   میخودش را که ما امتدادش هست  خواهددائماً م   زندگ   کشد، دائماً ما را م   عنی  ، جذبۀ زندگ  نیا

  ی ها ز یهمانش با چ  م،یکن. مقاومت و قضاوت را رها نم میکن را رها نم  ها دگ یبِشد، ما هم عقل همان   رونیب

   دگ یکه همان  می بفهم  میو بخوان  میکار کن   دیبا  . ما تا ک می خواه  م  ها زندگ و از آن  می کن را رها نم   جهاننیآفل ا

  ندارد.    ندارد، برکت ندارد، خوش زندگ

حاک   میخواند  تیب  چقدر  ا  اآلن که  زندگ  نیاز  بود که  مرتب    ست، ین  رون یب  ی هاز یدر چ  موضوع  ما  و  بله؟ 

خوب    م،یطلب م   یار ی فقط از تو    ‐ خوانند ها در نمازشان م را مسلمان   هان یا‐  م یکنفقط تو را عبادت م   مییگو م

  ها)] (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧[شل چه؟  ها دگ یهمان  نیپس ا
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  ! میآور کلمات را به زبان م  ن یا م، یکن م  ش یها را ستاو آن  میطلب  م  ی اری مان ی هادگ یکه از همان   موقع  درست

هرموقع    ،سست هست  ثاقی که تو در توبه و م  میکن من نگاه نم  نیگفت، بب  م،یامروز هم خواند  ،توجه زندگ   پس

رحمتم پر    کهن یا  یبرا  کنم، من رحمت م   استفاده کن   و از صنع من خواست   یو من را خواند   ی مرکز را عدم کرد

  ؟ ی شو که داستان حضرت رسول را به ما گفت. چرا بحرِخو نم  طور ن یخو بنم، هم تو را بحرِ  خواهم م   من  است.

  آب بدهم؟  ا یمن از مش تو به دن یگذار چرا نم 

که مش   م یکرد یکار  یتک ما، به کائنات، به جهان آب بدهد، ما از مش ما، تک  خواهد  م  د؟یکن م توجه 

  آب، آب، آب.  ندیگو آمدند م هان یا د،یگو ما به خود ما آب ندهد. در غزل هست م 

  راه را.   گفت بست میرا هم خواند  اتی. درضمن ابدیبست کهنی ا یبرا  ،یمش دار  خودت

  ی . براسر هستسب ،   کاره هستهمه   ، کن تو کار نم   م، یخواند م  میاآلن داشت   نی هم   ،کن اصال کار نم   گفت

  بار ما درد است.  ،یبار ندار   ست،ین  یمنظورت  کهنیا

 م ی او عق   تیجذبۀ خداوند و عنا  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل    هادگ یهمان  ش یبا ستا  نیبنابرا

  م، یپرستما چقدر زمان   دینی بب  د ی. نگاه کنمیپرست دگ یهمان  کهن یا  ی. برامیآور مان مبال را سر خود   نی. ما اماند م

  ،  پرسترنجش   ،پرستمثل خشم   پرستدرد   .میپرستجنگ   م،یدردپرست  م،یپرستباور   م، یپرستفکر   م،یپرستمان 

م  هانیا   ،پرستانتقام   ،پرستنه یک پرستش  ما  ا  کهنیا  ی برا  م،ی کن را  به  برترمیمشغول  هان یدائماً    ،یی جوی . 

  . پرستپول  ، پرستمقام  ،پرستقدرت 

و عنا  هان یا  خُوب با مرکز عدم)]  ٨[شل  خداوند    ت یجذبه  خودش   هرکس  کند، م  میرا عق  (مثلث ستایش 

اگر کسداند م  .  م   هاز یچ ببسته که خوابش آشفته است    فهمد نم   پرستد، را هنوز  هنوز    عن ی  ،» یا«خوابم 

ماه شب    ی قمر، ا  یکه ا   میی گو چه؟ م   عنیخواب ما را او آشفته کرده، خُوب    میدان که نم  . تا زمان میدان نم

  : تیب نی. و امینیب م  جسم  ی اریبا هش  می را ندار اقتش یندار، ما لچهارده، نقاب را بر 

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

  ) ١۴٧٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  صاحب دارند.  یکه  ند ی: دو غالم را گوتاشخواجه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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با مرکز عدم)]  ٨[شل  ها  شل  نیا همانیدگ   ٧[شل  و    (مثلث ستایش  مرکز  با  نشان    ها)](مثلث ستایش 

  د ینه؟ بله، با  ای  م یتالش کن  دیاو است با مرکز عدم. اما ما هم با  ت یکه اصل جذب خداوند است و عنا  دهند م

  سنت خداوند است.  عن یاست،  غمبریطلب هم سنت پ نی. است» ینان سنّتِ اله ن طلب،ی«ب.  میتالش کن

   پرست مقاومت من و قضاوت من و ماده   خاطر بد من به   موضوع که زندگ   نیما از ا  وجوش ما و آگاهو جنب   طلب

اضطراب آمد،    انی از خاک  د،ی گو . م«اضطراب». و تالش. در غزل هست  کند همه به ما کم م  هان یمن است، ا

را،    را، بردار صراح نهیقن  بردارابر ببار. ببار و بردار مش را،    یوجوش دارند، حاال ا طلب و جنب   هان یا  عنی

  که نیا  ی بهش بده. چرا؟ برا  خورد  بهش بده. هرچقدر م   خواهد  هرچقدر م  را، انگشتانه را، هرکس  وان یبردار ل

  در غزل است.   هانیاز خاک اضطراب بلند شد. ا 

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

  ) ١۴٧٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  صاحب دارند.  یکه  ند ی: دو غالم را گوتاشخواجه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

همه خواجه   پس اما ما که  است.  است، جذبِ خداوند  ما   م؟ یتاش هست چرا خواجه   م؛ی تاش هستاصل جذب 

کار    دیبا  م یجذبه باش  نیموقوف ا  دیاست، خداوند است. ما نبا   او هم زندگ  م،یسرور دار  ی که    می هست   غالمان

کن، مواظب    زی اتَّقوا، پره  ،یی شر، فضاگشا  صبر،  .دهد م  حی. و کارها را هم مرتب موالنا به شما توضمیبن

قضاوت کار    ،ی دیقضاوت د نداز،ی مقاومت را ب  ی دیدار، اگر مقاومت دنشو، توجه را نگه   ده یخودت باش، همان

ها  با علّت   یدی. هرموقع دست»ون ی«کار او کن فَفکان.  قضا و کن   هیبرعل  رود . قضاوت شما مندازیب  ستیتو ن

ال کن.   ستم،یبو من تو ن  هست  نیتو ا  دیگو به شما م  دهد که ذهن نشان م  یز یدور. هرچ  ندازیب  ، کن کار م

  اورد، یواکنش شما را باال ب خواهد م   کند،  توجه شما را جذب م  زیآن چ   دیدی. اگر دستمیانکار کن. نه من آن ن

ب نگذار  را  ب  ارانهیباال، هش  د یایواکنش  بودن  ناظر  و  نگاه کردن  ن   وبا  آن  من  به ستمی نه  من  ا.  کار    نیخاطر 

 نم  نیخشم بشوم.   خواهم  

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

    ذهن)]من (افسانه  ٩[شل   ذهنافسانۀ من  نیو ا

  قمر نقاب  یبشا ا ،یاببسته خوابم
  آفتاب  شتی شُر کند پ یِهاسجده تا

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانی،دی (مولو

است و     جسم  یِ ار ی و قضاوت و مقاومت دارد، و در هش  دارد مرا در مرکزش نگه   ها دگیکه همان   هرکس  پس

مجاز زمانِ  به   ی در  م  جیتدراست،  تبد  زندگ  ی روین   کند شروع  ذهن  کند م  لیرا  موانع  و    مسائل ذهن   ، به 

را به ما نشان م  از جمله مسائل ذهن   . و موانع ذهن دشمنان ذهن ما    شتر ی. بدهد و دشمنان درواقع جبر 

  ن یما از ا  ‐می کن  انی ب  میتوان را م  هان یما ا‐هستند    ها، که موانع ذهنسبب   نیخاطر اکه به  م ییگو ها مانسان

لحظه    نیا  که ندارم. درحالت   رییتغ   ییکند، توانا  دایادامه پ  دیبا  نیجبر، ا عنی.  میرها بشو  میتوان نم  مانی دردها

  بدهد، از ما استفاده کند.   رییما را تغ  خواهد  م  زندگ

  د ینبا  د،یخوشحال باش   دینبا   د،یکن   زندگ  دیکه نبا  دیدار   موانع ذهن   ای که آ  دین یبب  دیبن  نگاه   یشما    پس

چه    د؟یشاد باش   دیاآلن بخند  دیکه شما نبا  کند به شما ارائه م   لیدل  ا یذهنتان چه سبب    د؟یخوشبخت باش

که آن مسائل را دوباره   دیکه ناظر هست  د یشما آگاه هست  ای کرده است؟ آ  جادیشما ا  یرا در گذشته برا    مسائل

مسائل را    ق یشما؟ شما از چه طر  یبرا  کنند م  جادیبد مسئله ا  یها ن یکه قر  دیشما آگاه هست  ای آ  د؟ی تکرار نکن

  د؟ یکن م جادیا

  د، یرو جلو نم   یتکنولوژ   شرفتیمثال شما با پ  کند؟  م  جادیشما مسئله ا  یقانون جبران برا   یعدم اجرا   مخصوصاً

  ز یمرتب چ   دی. بادیکن نم  شرفتی! خُوب پدیبن  شرفتی که شما پ  دیانتظار دار  ول  د، یتنبل هست   د،یکاهل هست

  . دیریب  ادی دیجد

کارتان؟ آن موقع    ط ی به مح   د یکن  ل یتحم  دیخواه  را م  شتان یسال پ  ست یمعلومات ب  ای   دیر یب  ادی   دیحاضر  ایآ 

  ن ی از ا  دی. شما آگاه هست دیشو کارتان م   طیمح   شرفتیشما را. آن موقع شما مانع پ  ردیپذ کارتان نم  طیمح 

قانون جبران چه    یکه عدم اجرا  دیاکرده    بررس  چیقانون جبران است. شما تا حاال ه  یعدم اجرا   ن یموضوع؟ ا
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به   یبرا   مسائل دار   آورد؟  وجود مشما  ن دیکن م  جادیا  دیشما  را   د یستی. حاضر  و کار  و کوشش  توجه  وقت، 

کار    دیست یحاضر ن   ول  دیتوقع دار  د؟یدان نم   ا ی  کند؟ م   جاد یا  سئلهم  ن یکه ا  دیدان ! م دیخواه م    ول  دیبذار

  .  دیآم   جان یمسائل از ا شتری. بدیکن م  جادیبه شما بدهند! مسئله ا دیخواه م  ول  د،ی کن

شل وجود   نی. خوشبختانه ا(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  انسان    یوجود   قتیبه حق  میهم بذر  نیا  از

و قدرت   تیو هدا  تی امنعدم کند و به عقل و حس  تواند را م   مرکزش  میو تسل  ییکه انسان با فضاگشا  دارد

پ  واقع همان  دایدست  براند،  بدهد،  هل  و  حاش   ها دگیکند  به  و    هیرا  عدم کند  را  مرکزش  از    واشیواش یو 

  دا یخودش را آزاد کند و به صبر و شر دست پ  ایرا    اشی ار ی ها هشرا طلب کند و از آن   زندگ   شیها دگ یهمان 

  ند یب م  مدت  یشروع کند پس از    رشیلحظه را با پذ  نیشروع کند، ا  رشیلحظه را با پذ  نیبند، ا  زیکند، پره

  سبب یب  یو شاد   کند انسان هست باز م  وجودچشمه در اعماق    یرا که مثل    سببیب  یشاد   رشیپذ  نیکه ا

و ما متوجه    شود ما م   بیخداوند نص   نندگیآفر   ای  «صنع»  ت یخاص  مدت  یپس از    یطور ن یباال، هم  دیآ م

ا  میشو م با پذ  نیکه مرتب  را    چ ی ه   مدت    ی. پس از  میرو  و جلو م  میکن رضا و شر شروع م   رش،یلحظه 

که اگر فضا را ببندد، واکنش    دهیفهم  کامال  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  صشخ   نی. اماند نم   دگ یهمان 

  اگر آشفته خواهد شد.    ول  رود، به مرکزش، درست است که به خواب ذهن م  دیا ی ب  دگینشان بدهد، و همان

به قول موالنا    زارِ رضا» «سمن که    می نیب به مرکزمان، م  م ی اوری ب   دگی همان   ی  م،یبن  زندگ  ی طورن یا  مدت   ی

  ُخوب.   ل یرفت. خ ن یآشفته شد، آن حال از ب

  :  دیگو . ممیغزل بلند را خوب بفهم کهن یا یبرا خوانم، م  تانیغزل کوتاه برا ی

  ا یچو دانه، ما مثالِ آس دل
  گردش چرا؟  نیداند ا  ک  ایآس

  
  ها شهیچو سنگ و آِب او اند تن

  : آب داند ماجرا دیگو سنگ
  

  را بپرس   ابانی: آسد یگو آب
  آب را  نیا بی فکند اندر نش کو

  ) ١٨١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  م، یخودمان کار نکرد  ی سالمان است، هنوز رو  است. اآلن اگر ما ده   دگ یما در ابتدا دانۀ درشت است، همان   دل

  . ها دگیشده از همان لیتش ذهن دلِ ماست. من  ،ذهنمن 

ها آزاد از آن  یاریهش عنیآرد بشوند. آرد بشوند  دیبا ابی گندم هستند که در آس یها ها مثل دانهدانه نیا پس

ا با  م، یگفت   کهن یبشود. کما  ما  گفته که  بزرگوار  بستان  د یآن  بده  م یدرشت  پس  نرم  بنابرا  م، یو    د یبا  نیپس 

  . می کن  ییفضاگشا

خودش را با ذهنش بداند و تن    یهاگردش   دینبا  ا یآس  دیگو . ممیهست   ا یدل ما مثل دانه است ما مثل آس   پس

  ها شهیبا اند  ذهن. من چرخانند او را م   هاشه یکه اند  دینیب ما مثل سنگ است، م  ذهنما مثل سنگ است. من 

و وجود دارد.    شود م   دیتول  ذهنمن   نیا  جهینتپس در  د،یآ فکر م    یلحظۀ بعد    د،یآ فکر م   ی. اآلن  چرخد م

فکرها از کجا    نیا  دانم نم  دیآ فکرها م   ه  دیگو ما م   ذهنمن   عنی.  داند ماجرا را آب م   دیگو سنگ، م   نیو ا

  د؟ یگو . آب چه م دیآ آب از کجا م  نیکه ا  میبسنج   میخواه  با فکرمان م  عنیاز فکرها بپرس.    دیگو م  د،یآ م

انداخته؛   یر یانداخته. در سراز  یریآب را در سراز  نینماد خدا است، که ا  بانایرا بپرس. آس  ابانی آس  دیگو آب م

  .  دیگو را م  ابیآس

به    دیچرخ  ها که مپره  نیا  سم یمان  یبا    خورد ها مبه پره  ختیر آب م   یبلند  یاز جا   د،یدان م  ابیآس

. کرد و گندم را آرد م   د یچرخ و سنگ م   شد م  لیتبد  ،یآب  یهااب ی آس  ، م یقد  یهااب ی در آس   حرکت دوران

  .  چرخاندو ما را م  دیآ . آب ممیما هم مثل آن هست  دیگو دارد م

را مختل    ابیآس  میاگر بدان  م،یدار  ذهن   یها پس سبب  میاگر بدان  چرخد، م  یچجور  اب ی آس  نیا  میبدان  دینبا  ما

  که نیا  ی را بپرس. برا  ابان یآس   دیگو م  ر،ید  میبفهم  میتوان  م  قدرن یاآلن، ا  رسد، م  قدرن یفکر ما ا  پس.  میکن م

  . درسته؟  فرستد فکرها را م نیاو هست که ا

  خوار نان ی: کا دت یگو  ابانیآس
  که باشد نانبا  ن،ینگردد ا گر 

  
  خواهد شد خَمش  ار یبس ماجرا

  تو را دیخدا واپرس تا گو  از
  ) ١٨١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  : نانوانانبا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

که    را من نچرخانم آن کس ابی آس  نیآدم، اگر ا  یخوار، انان   یکه، ا   دیگو است به ما م   همان زندگ   ابانیآس

بپزد؟ من   تواند . آن از کجا مپزد جهان نان م   نیجهان است. ا  نیاست، ا  رونیاو هم در ب  پزد تو نان م   یبرا

    د؟یآ م ی چجور ی خور م  رونیکه از ب ییزهایاگر نگردانم، آن چ

فضا را باز کن    ای تو ب  می و جدل را کوتاه کنبحث    کهنیا  یبرا  شود، م  ادیبحث و جدل ز  اری ماجرا بس  نیا  د،یگو م

پس فضا   کند کار را م   نیا  ابانیکه آس   یدیکه فهم   قدرنی . هم ریو ذهنت را خاموش کن، نگذار ذهنت کار کند د

  را بند.   شیکارها ابان یرا باز کن بذار آس 

. پس از ذهنت  دی. پس فضا را باز کن از خداوند بپرس تا او ماجرا را به تو بوخواهد شد خَمش»  اری بس «ماجرا

  نپرس. 

  *** پایان بخش دوم *** 
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  که جنّت از اله  غمبریپ گفت
  مخواه   یزیز کس چ ،خواه هم  گر 

  ) ٣٣٣ تیبدفتر ششم،   ،ی مثنو ،ی (مولو

  ات  جهان زندگ  نیدر ا  خواه م   عنی  ، خواه که اگر بهشت را از خداوند م  حضرت رسول فرموده  د،یگو م

و از    یبشو ده یرا به مرکزت راه نده که با او همان   کس  عن ی باش.    نداشته   انتظار زندگ   بهشت بشود، تو از کس 

  بدهد. تواند و او نم  بخواه زندگ   ،بخواه  او خوشبخت

  »  خواه هم  گر که جنّت از اله   غمبریپ «گفت

توقع    یز یچ  ،نیب جهان با ذهنت م  نیکه در ا  تو از کس  پس  است به شما بهشت را بدهد،خداوند قرار    اگر

  باش. کامال روشن است. ونداشته  

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظنلّ ستو، ک   کاستن  

  ) ٧٧٣ تیبدفتر پنجم،   ،ی مثنو ،ی (مولو

د  پس اآلن  باز کن  دیبا  م،یدان م  ر یما  را  ا  میفضا  اتفاق  اطراف  ا  نیدر  اتفاق  از     لحظه، خوشبخت   نیلحظه، 

از    د،یو حاال شما اگر فضا را باز کن   میدیما باشد. بله آن را فهم   همسر  تواند لحظه م  نی. اتفاق امی خواه نم

.  میکن غلط است. فضا را باز م   لیخ   نیا  د،یهست  دهیها همانکه با آن   د،یرا بخواه   ذهن   یزها ی شده، چباز   یفضا 

  تر کن.خانۀ من را بزرگ   ایکن. خدا ادیپول من را ز  ایخدا  مییگو نم

  ن یطبق ا  م،یخواه نم   زندگ  زهایتنها از چ   . پس نهدهد است که ذهن ما نشان م   ییزهایچ   هانیا  میدان م   ما

  :تیب

  که جنّت از اله   غمبر یگفت پ 
  مخواه   یزیز کس چ ،خواه هم  گر 

  ) ٣٣٣ تیبدفتر ششم،   ،ی مثنو ،ی (مولو

از خدا    م،یخواه  نم  زندگ  م، یخواه  نم  خوشبخت  زهایچ   از  .میخواه  نم  یرید  زیاز خودش چ   ریخدا هم غ  از

اشتباه خودمان را با موالنا درست    خوانم، را من م  هان ی. امی خواه نم  دهد، را که ذهن نشان م  ییزهایهم چ 

  اد ی، فکرِ زخدا را خواستن»  رِی«از خدا غ.  دیشده به عنوان دعا، شما خودش را بخواهگشوده   ی. از فضا می کن
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. اگر فضا دیبهتر است دوباره. پس شما فضا را باز نکرد  تر،ش یفکر هرچه ب  عنی  ،ست» ظن افزون« است.    نکرد

.  خواست را نم  ذهن   ی زهایموقع چ   چ یه   کرد، دعا م  ای   خواست  شما م  ی بازشده برا  یآن فضا   د،یکرد را باز م

  تر بشود. گشوده  نیفقط ا خواست م

   عن ی  د یخواه از خودش را م   ریغ   یز یپا له کردن. اگر شما از خداوند چ  ر یرا ز  زندگ  همۀ  عن ی  کاستن»  «کلّ 

  شد.  چ یه زندگ  عنی، کاستن» «کلّ است. بر باد رفته  تانی زندگ  همۀ

  خواهد  م ام. دلم همشما خوانده  یهر جلسه برا بای که تقر خوانم را م   تیدو ب نیا طورن یهم  و

در حال   ای   د؟یهست  ی سازدر کار طرب   ایکه آ  دییشما به من بو  خوانم، که م  یبعد  تیو دو ب  ت یدو ب  نیا  با

  و رفتن به غُصه خوردن در ذهن؟   ذهن یساز سبب

  یی در آخر زمان کرد طَرب ساز اری
یی او جِدِّ جِد، ظاهِر او باز باطن  

  
  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  جملۀ

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

  است: نیا  یبعد  تی. دو بتیدو 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 تابش عشقش، نبود اگر 

  ) ٧١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 کسچ یرا تمام کرده. ه  شناختما زمان روان   یخداوند، برا  ار،ی  عنیام.  . بارها خوانده دیدان دوتا را م   نیا  معن

 اش ذهنمن   راتییجا تغ و در آن  یزمان مجاز   ، شناختدر زمان روان   فتدینگه دارد و ب  دهیمرکزش را همان   دینبا
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ذهن. با باال رفتن من ردیرا اندازه ب ،ذهنبهتر شدن من   اش ،ذهنآمدن من   نییخوشحال بشود، با پا  اش اش 

ده شده نیبشود. ا نیغماست.کار دِم  

  خواهد  خداوند در درون شما م  عنی  »یی در آخر زمان کرد طَرب ساز  اری«باالتر.   می سطح فکرمان را ببر  دیبا  ما

 ی زیکه هرچ   کند م  جابیا  یساز طرب   نیبند و ا  یساز طرب   خواهد و م  برده  ایببرد    انی را پا  شناخت روان زمان  

  ن یبا ا دیگو  جِدّ باشد. مِ ّشده، جِدگشوده  یو فضا  شما  یباشد برا یباز نیکه ظاهر است، ا دهد م ذهن نشان

شما که جهل    ذهنو من   ی، مبادا تو گول بخور کشته   ذهنروش همۀ عاشقان را نسبت به من  نیبا ا  ،ی تکن

  ن یا  ،یساز طرب   نیبا ا  ،ییگشافضا  نیدوباره به ذهنت و با ا  یتو! بر  یها را بخرکند و سبب  یگرتوست، عشوه 

صورت  به  دی. داردیشوبه عشق او زنده م  دی. شما داردیآ  عشق خداوند م  عن ی  د،یآم  نیالدشمس   عشق  ت،یبدو  

  باال.  دییآ م  دیخورش

. اگر عشق خداوند نبود،  دیشر کن   دیاست که شما با  نعمت   ن یا  دیگو و م  رد یصورت ب  دیبا  نیلحظه ابهلحظه 

فراغت    م،یداشت   راحت  ما ک  صورتن ی. اگر عشق زنده شدن به او نبود، دراجان یخداوند در ا   عنی  ن،یالدشمس 

  ، ییگشافضا   ،یسببیدام ذهن. ب  ، ذهن  ببس  از دام و سبب؟  میداشت  تیامن  حس  م،یداشت   شیآسا  م،یداشت

و دام ذهن و    دی هست   ذهن  ی سازسبب   ای  ییگشاو فضا   دیهست   یساز شما در طرب   د یی. به من بویسازطرب 

به دام ذهن، فراغت    دیافتلحظه مبهلحظه   دیها هست به خودتان. اگر در سبب  دیجواب بده  ؟ یغُصه؟ کدام  

 است.   ذهنمن   ن یخوشحال بشوم که هم  رم، یاز جهان ب  ی زیچ   ی   عنی  وت»«بت شهاول غزل.    ت ی. بدیندار

  کند.  کار را م نیا ذهنمن 

از تابش عشق، از تابش نور خداوند،    می اگر فضا را باز بن  ول  آورد، تابش مسمومش دمار از روزگار ما م   با

  ا ی . آمیهم گرم بشو  م،ی نیبب  میتوان هم م   عنی  م، یریگ م  یی. ما روشنامیریگ ، ما گرما مفَخت» «نَ  گفت امروز م

وارد دام   د،یها هستدر سبب   ای عدم؟    نشیب  عشق،  نشی با خرد عشق، ب  د؟یریگعشق را م   یشما اآلن گرما

  م؟ یبده ما انجام  خواهدم  ار ی دیگو که م  دیهست  یساز شما در طرب  ای آ د؟یشو م

و شما هرلحظه با جِدِّ جِدّ    دهد  که ذهن نشان م  یز یگرفتن آن چ  ی شده و باز گشوده  ی جِدِّ جِّد گرفتن فضا  با

او زنده م   د یدار  دهد، که ذهن نشان م  یز یشما مهم است، نه آن چ  ی برا  نیا   عنیگرفتن،     د ی. داردیشو به 

ادیکن م  یسازطرب  ساز  به خودتان.اگر غُصه   د یجواب بده  ساز؟ نه غُصه   ا ی  دی ساز هستلحظه شما طرب   ن ی. 

به مرکز    دیای ب  خواهد است و مخداوند خواب ما را در ذهن آشفته کرده که    دیهنوز درست درک نکرد  د،یهست

  ما. 
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است که دوتا    یامثل راننده   مانی زندگ  نیما ا  دیگو م  دیآ نظر مکه به   خوانم، م  تانیبرا  غزل  ی از    تیب  چند

ها است، حضور است و آن موقع حالت  یاریهش رید  یاست.  ذهندنده است که اسمش من  یدنده دارد. 

  : دی گو با هم متفاوتند. م اریبس

و گهزَلت، تو بکه چو رهبان گشتییع :   
اصحاب کن گه صحبت، تو مرا دشمن   

  
  خود در غم تو  دلِ چمیوار نپقَصب گر 

   مرا هالِ مهتاب کن چیقَصب پ چون
  

  که: سبب سنّتِ ماست  ییتوکل تو بو در
   اسباب کن  دنِی تَسبب تو نکوه در

  ) ٢٨٨٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : راهب، ترسارهبان 
  نازک  پارچۀ کتان : نوعقَصب
قدما که نورِ ماه (مهتاب) پارچۀ کتان دهی عق نیشونده، اشاره به ا ستی : هالک شونده، ن هال را فرسوده م و م کند ترکاند .  
  توسل به سبب ،ییجو: سببتسبب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
چون    ی ریگ م   رادیا  تو   کنم،  دارم خلوت م  کهن یا  ال یکنم، به خ    نینشاگر بروم گوشه   ذهنکه با من   دیگو م

تر است،  اوقات رهبان. رهبان درست   گاه  ای رهبان    ؟ یاها شده راهب   ه یچرا شب  دیگو رفتم. چون م   بدون تو 

  راهب، ترسا.  

قدما که نورِ ماه    دۀیعق  نیاشاره به ا  شونده،ست یشونده، نهالک   عنی  هالنازک.    پارچۀ کتان  : نوعقَصب 

  توسل به سبب.   ،ییجوسبب عن ی تسبب .ترکاند و م کند را فرسوده م  پارچۀ کتان

بود که اگر مهتاب به    نیبر ا  دهی. عقدیگو را م  نیدوم هم  تیب  نی. پس بنابرارید  میکن که ما م   یکار   نیهم

و نور    کن فضا را باز م   وقت د،یگو صحبت موالنا است که م  نی و هم  کند آن را فرسوده م  فتد،یب  کتان   پارچۀ

  است.   نیکند. پس منظورش ا را فرسوده م  نیا ، ذهنپارچۀ من ی رو افتد خداوند م 
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  صورت ن یتو باشم درا  یبخش است. اگر بچقدر لذت   شود،  به خلوت با تو م  لیاگر با تو باشم، عزلت تبد  من

بله به تو زنده بشود    ، یاگوشه   ی  ، نشسته رفته   ذهن. با من شوم ها ممثل راهب   ، نینشعزلت، گوشه   شود م

  فعال است.  اش ذهنمن  ول

من از    د ییگو شماست؟ شما م  ذهنمن  نینشواقعاً گوشه   ای است    خلوت شما خلوت واقع  دین یبب   ای آ  ن،یا  پس

   . ول ذهنشماست با من   عزلت  ن یا  که مردم!  ستندیکنم! در حدّ من ن  یاز مردم دور   د یبهترم! خوب با  رانید

   ل ی. خنی. اثر قرنی. البته آگه هست از قر کند م   ن یرا تمر  یی مردم است. فضاگشا  نی که فضاگشاست، ب   آن کس

  د، یدار  ی معنو  یها انسان   د،ی. اگر گروه عاشقان دارمیما در جمع عاشقان باش   م، یکه امروز هم داشت   است   مهم

رو  همه  م  یکه  د  کنند،  خود کار  رو  یکار   انریبا  فقط  م  ی ندارند،    کنند،  م  نیتمر  کنند، خودشان کار 

به وجنب  دارند،  طلب  دارند،  اضطراب  جوش  دارند،  اضطراب  امروز  غزل  هم   نگرانقولِ  و    نینه،  طلب 

که با    دیدان ها. شما م دشمن آن  کن کنم، من را م  دایپ  نینشاگر من بدون تو بروم هم  دیگو جوش. موجنب 

  .  میزنبه خودمان هم ضرر م  م، یزن به او ضرر م میدار میکن م  دوست  اگر با کس  ذهنمن 

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَند م مرگ  یزنده سو نفسِ
  ) ۵۵٠ تیبدفتر پنجم،   ،ی مثنو ،ی (مولو

حاال موالنا اشاره    د،یزن ضرر م  د،یزن ضربه م  یخودتان چجور   که به   د یاز شما خواهش کردم که آگاه بشو  بارها 

  اصال: د؟یزن م  چه صدمات رانید به  دینی که شما بب کند م

    را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدْخُو و خال  شیخو

  ) ٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

را عوض    ذهن  ی ها من   م،یرا عوض کن  ران ید  میخواه م   مان ذهن  که با من   ن ی. همزن هم ضرر م   رانید  به

کنم مصاحبت کنم،    نینشکه اگر بدون تو باشم، بروم با مردم هم  دیگو . م میزن ها صدمه مبه آن   میدار  م،ی کن

  . زنم ها ضرر م من به آن   ،کن ها ممن را دشمن آن 

خلوت  به   لیبا تو باشم، فضاگشا باشم عزلت من تبد  ایبا تو باشم. آ  دیبافضاگشا باشم،    د یبا  شود معلوم م  پس

ها را آن   صورت زندگبه   ،عن ی.  شود من، با مردم مثل صحبت نوح م  نینشصحبت من، هم  شود؟ با تو م

  . کنم م قیها تشورا در آن   . زندگنمیب م
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 ده یچ یکه پ  کتان   ۀپارچ   نیفکروذکر من مثل هم  ۀهم  عن ی  دِل خود در غم تو»  چمی وار نپ «گر قَصب :  دیگو م 

است که به تو زنده بشوم. دائماً    نیذکرم ا  فکر و   ۀ هم   عن یدور غم تو.    چمیبپ  دیمن با  ، یز یچ   یدورِ    شود م

ا  ییگشافضا   خواهم م اگر  درا  نیکنم،  نکنم  را  قَصب    صورتن یکار  پارچ  عن یمانند  را    ، کتان  ۀ همان  نورت 

  .  کن خواب من را آشفته م  ،کن من را هالک م یانداز م

تو من را در من    میایسمت تو، اگر ن  به  م یایکنم ب  ییگشالحظه فضا بهندارم لحظه  یاکه من چاره   نیب م  پس

  .کن زور، حمله م به  کنم  متالش  ،یبر م  نیاز ب ،کن  فرسوده م ،کش م  ذهن

  انداخت حوادث به تو هم  ِریکه ت  قضا
  ی از آن سپس سپر   تیرا کنَد به عنا تو

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که تو تابع قضا و    د یگو توکل کنم، اگر به تو توکل کنم، م  دی. من بایانداز م  ریمن با قضا ت  ی ها دگیهمان  به

ذهن را زنده کنم، تو من را سرزنش    یساز اما اگر بروم سبب   ،ی من شد  ی سازتابع سبب  ، یفکاِن من شد کن 

  . »ن اسباب ک  دنِی«در تَسبب تو نکوه. کن م  هی تنب ،کن م

  چه   یبرا  دیگو م  رم،یآن را سبب ب  رم،یب  دهد که ذهن نشان م  یز یلحظه، آن چ نیذهن در ا  اگر بروم به  من

مرکزت؟ پس   یکردن خودت به من باشد؟ من را بذاروار، غم تو زنده تو مر قرار نبود قَصب   ؟یکار را کرد   نیا

. پس من توکل کنم آمد به آن حمله م  دگیهمان  ی. حاال که  کنم حمله م  کنم، وار تو را هالک م من قصب 

فقط فضا    کنم، مقاومت نمهم    سبب ذهن  چ یدر مقابل ه  ، تو بشوم، تو مسبب هست  یساز که دچار سبب   کنم م

  . درست است؟  کنم باز م 

  باشد که:  ادمانیمهم هستند و   اتیاب نیا

  هرگز ادی دی را من ما
  ما  یب  ادی میخود هست ما

  ) ١٢٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  م، یرا داشت   تیکه صحبتِ، صحبت هست و امروز هم باز هم آن سه ب  جا ن یرا، ا  نیا  م ینظرم خواندگذشته به   ۀهفت

و اژدها   ریاز ش   گفت را طوفان شناس. م  ذهن  یها. صحبت من خلق را طوفان شناس»  ن ی«صحبت ا  گفت که م

  و دوستانت فرار کن.   هال یفرار نکن، از فام
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نم   ییمردم از هم جدا بشوند، جدا  دیبا  میکه بو  کنم ها را نمصحبت   نیا  من . شعر موالنا هم  زنم را دامن 

که    دیگوخودت کار کن، مواظب باش، مرکزت را درست کن. اآلن هم م  یرو  دیگو . مزند را دامن نم  ییجدا

به    شود م   نینشکه هم   رانیست، با دیمرکزش عدم ن  . اگر کسم یخداوند هست  ادی ما در     ذهن  ی هابدون من 

مرا دشمن اصحاب کن.  زند ها ضرر م آن دشمن    ول  ‐ظاهراً دوستم‐ دشمن،  من    عنی  ،» «گه صحبت، تو 

از من حال    د، یزنگ نزن   د،ی نکن   اد یمن را    ذهن   ی هامن  یکه شما ا   گفت هم م  جا ن ی. در اشوم م  میهادوست

من است،    اد یخداوند هستم و او هم به    ادیمن به    دیزن شما زنگ نم   وقت   کهنیا  ی . براذهن   یها من   د،ینپرس

   ذهن   ی هاخداوند باشد، من   تیو ابد  تینهایدر حضور باشد و زنده به ب  من زنده به او هستم. اگر کس  عنی

  . رونیجا ب از آن  کشند فقط او را م

  د یگو مدرن م  ی زیف  یۀاست که، آن قض  نیاثرشان ا  گذارند، مرکز ما اثر م  به  نیقر  ق یدائماً از طر  ذهن   یهامن  

  ن یی تع  ذهنصورت من جنس ما را به  خواهد م  د،یآ که م  ذهن. هر من کند م  نییتعکه ناظر جنس منظور را  

بذارد، ما    تواند اثر نم   م،یبحرخو باش   م، یباش   قیعم   تی نهای . ُخوب اگر ما باوردیما را باال ب  ذهنمن    عنی کند  

  .  میگذار او اثر م  یرو

که حضور    م یدرست کرد  یاه یسرما   ی  م،یکن خودمان کار م  یرو   م یدار  واشیواشی  م، ی هست  ف یاگر ضع   ول

مواظب   دار» دامنش م  ریبه ز دار،یدل ب نی«چراغ است ا. دار دامنش م  ریمواظب باش، به ز دیگو است، که م

 درخت   ی   دیدید  هاابان ی معموال تو خ  م،یکار که م  . مثل آن درختبرند م  نیاز ب  کنند  را له م  نیباش، که ا

. دیآ آن باال نم  ر ید  کنند،له م   ندیآ . اگر نگذارند مردم مگذارند م حفاظ آهن  ی دور آن    کارند  جوان را م

له کنند. از کنارش رد    توانندمردم نم  ریرا بردارند. د  آن حفاظ آهن   توانند کلفت شد و رشد کرد، م  وقت

  دفعه.   نیشوند ا م

  ن ییجنس ما را تع  نیقر  قی از طر  ندیآ م  ذهن  یهااست، من   فی حضور ما ضع  وقت   م،یهست   یطورآن هم    ما

مغرور   د ینبا  وقتچ یه   . ولمی گذار ها اثر م آن   ی ما رو  م،ی شد  ترق ی. اگر عمروند م   کنند له م  شان یپا  ریز  کنند م

   عن یاست    ادی العاده زفوق   می ر یقرار ب   ذهن  یهامن   ۀلکه ما مورد حم  نیاحتمال ا  م،یدیجا رس که ما به آن   میبشو

  را خداوند زنده کند.  رانیندارم، د رانیبه د یآقا من کار  دیحال بوهرخودش را حفظ کند، به   دیبا هرکس

  : تیب نیا نیچن هم
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لشَ  کاو   ء جز وجه هال  
  مجو در وجه او، هست یانه چون

  ) ٣٠۵٢ تیبدفتر اول،   ،ی مثنو ،ی (مولو

.  د ینباش  ییجو دنبال هست  د،یاهستند. اگر شما فضا را نگشوده   از جنس خداوند، مردن  ریغ  زهایچ   ۀهم  عنی

آفل و  بسته است  فضا  مرکز شما هستند هست  نی اگر  باال    ذهنمن   نیا  د یدار  که ن یا  یبرا  د، ی نکن  ییجو در  را 

  ا ی مرکز ما آفل است    وقت  ییجو . هست دینکن  اکار ر  نیکه آفل است ا  د،یآور را باال م  یرید  تی. جنسدیآور م

  قرآن است: یۀآ نیا طورن یخطرناک است. و هم اریگذراست، بس یها ز یهاست، چآفل

و»  ا آخَرلَٰها هال عتَدْعُ م ◌ۘ  لَٰها ا وه  ◌ۚ لك ءَكٌ شاله  ا  ههجو  ◌ۚ لَه مالْح  هلَياونَ وعجتُر . «  

او.    او نيست. هر چيزى نابودشدن است مر ذاِت  «با خداى يتا خداى ديرى را مخوان. هيچ خدايى جز 

  فرمان، فرمانِ اوست و همه به او بازگردانيده شويد.» 

  ) ٨٨ یۀ)، آ٢٨قصص (  ۀسور م،ی(قرآن کر 

نه بعد از مردن. پس فضا   م، یتَن هست  نیدر ا  م،یکه زنده هست  اآلن وقت  نی هم  عنی  روند،  او م  یسوهمه به  پس

  یی گشافضا   ق یاز خدا که از طر  ر یغ  ییخدا  چ ینخوان. ه  هاست دگ یهمان  نیرا که هم   یر ید  یرا باز کن، خدا 

  .  ستندیخدا ن ها دگ یهمان  ست،ین دهد خودش را به شما نشان م

که    دهد، خودش را به شما نشان م  ییگشااست. ذات او با فضا   نابودشدن  دهدکه ذهنتان نشان م   یز یهرچ

شده، فرمان فرمانِ اوست، شما  گشوده  یلحظه با فضا   نی. در ادیاست و شما هم از آن جنس هست  دیجاو  ۀزند

  ن یو در ا  د یهنوز در بدنتان هست  که حالکه در   شود کار سبب م  نیا  جه ی. و درنتدیده فَکان م تن به قضا و کن 

  : طورنی . و همدیاو زنده بشو تیو ابد تینهای و به ب دیاو برگردانده شو یسوبه  د یجهان هست

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَند م مرگ  یزنده سو نفسِ
  ) ۵۵٠ تیبدفتر پنجم،   ،ی مثنو ،ی (مولو

  ر ید  یهادوم است، که اآلن خواندم از آن غزل. گفت که بدون تو، من دشمن انسان   ت یب  نیمربوط به هم   نیا

  : جان یشما ا بدون تو. نشان دادم به شوم، دشمن خودم هم م نیا بر . عالوه شوم م
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و گهزَلت، تو بکه چو رهبان گشتییع :   
اصحاب کن گه صحبت، تو مرا دشمن   

  ) ٢٨٨٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

اصحاب کن   «گه صحبت، تو مرا دشمن «،  وزلَت، تو بع که چو رهبان گشت یی«گه : «،    بدون او نه خلوتم خلوت

ما    ۀ. و هم است در لباس دوست   است، درواقع دشمن  دوست   ر ید  یهابا آدم   امو دوست   ام نینشاست، نه هم 

  ن یرا چند  ت یب  نی. و ازنم به مردم لطمه م  یچجور   زنم، به خودم لطمه م  ی که چجور  م یکن م  نیا  یتمرکز رو 

  بار امروز خواندم: 

  انداخت حوادث به تو هم  ِریکه ت  قضا
  ی از آن سپس سپر   تیرا کنَد به عنا تو

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

است که    نیلحظه، بر ا  نیخداوند است در ا  ۀکه قضا که اراد  میفهم ذهن م  دنیاآلن کامال حداقل در حِد فهم  ما

  م، یوجوش ندارراه جنب  نیبروند و فعاالنه در ا  نیبشوند، از ب ییشناسا دیبا ها دگی همان نیکه ا میاگر خبر ندار

بروند،    نیاز ب  ها دگ یهمان   نیاتفاق خواهد افتاد، که ا   دثحوا  عن ی.  اندازد حوادث م  ریت  کند،  به آن حمله م

  ش.   ۀقطع کنند  عنی المنونب یباشند. ر المنون ب یاز جنس ر هان یشوند. چه بسا اب متالش

قضا    کهن یرا قبل از ا  ها دگیکه تمام همان   دیریگ م  میپس شما اآلن تصم   انداخت» حوادث به تو هم  رِی«قضا که ت

به مرکزتان، از آن    دیو او را آورد دیکرد  ییو مرتب فضاگشا دیدیرا فهم  نیو اگر ا  دی کن  ییشناسا  ،بزند  رشیبا ت

  حوادث.   ۀمقابل همدر شود و سپِر شما م  شود شما م بینص تشی به بعد عنا

  ا خداوند سپرِ شم   خواه م   دیگو م  د،یگو را م  ز یچدارد همه  رید  ست؟ین  زیانگنظِر شما شفت به  تیب  نیا

و انکار    ینداز یو ب  را بشناس  هانیا  کهنیکن و کوشش کن در ا  ییرا شناسا  ها دگیهمان   ارانهی هش  ایبشود؟ تو ب

از    ، ستین   هانیتو ا  ، را ال کن  هان یا  دهد که ذهنت نشان م  یز یرا، هرچ  هان یا  هستم، ال کن  هان یکه من ا   کن

  گفت:  م،یارا قبال خوانده  تی ب نیا طور ن یتر؟ و هم ساده  نیاز ا ، ستین هان یجنس ا

   است و مردۀ ما و من احمق
   غم فرعش، فراغ اصل، ن کز 

  ) ١٨۶٨ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو



ۀ  برنامه         Program # 905                           ۹۰۵مشار

  59صفحه: 

کم شده، ناراحت است و نامه   اشره یکه ج  غالم  یدر آن داستان  ،انسان  ی کهن یمربوط است به ا تیب نیا

  مان ره یبه خداوند، چرا؟ وضعمان در ذهن خراب شده، ج   میسینو به شاه. ما هم نامه م   سش،یبه رئ  سدینو م

  م؟یسینو م  است، خشم است، به چه کس  تینامه پر از شا  نیا  م،یسینو نامه م   ی .  میندار  کم شده، زندگ

نبرده بدهد   پستچ   م یکن و فکر م  دیآ جواب نم  مدت   ی پس از    م،یشو پست و منتظر م   میانداز به خداوند و م

آن    دانم شاه را، چه م  ۀآشپز خان  دانم را، آن نم   پستچ   م یکن مالمت م  نی. بنابرااستده یرا نشن  نیو خداوند ا

  را، آقا حسود هستند، نبردند بدهند.  ندربان را، فال

  ی برا   ، تو احمق  دیگو م  ول  شنود م  شنود، خداوند نم  کنم م  تمی لحظه از وضع  نیما که در ا   تیشا  نیا  عنی 

ما   ، ما را بزرگ بن   خواه با منت م  ، به فکر منَت هست   ، هست   دگ یبه فکر همان   ، ستیبه فکر من ن   کهنیا

از   با آن همان   گروه  یهم  تو  بنابرادر ما و من هست   سپ  ،یدرست کرد  هست  دهیکه  در آن داستان    نی. 

  . سدینو نامه م  همهن یبده، آخر ا ی جواب یبدبخت  نیکه بابا به ا  ندیگو شاه م انیاطراف

که فرع   هاست دگیهمان نیاش در غم هماست، همه  ما و من  ۀمرد ن،یاحمق است ا دیگو است، م نیجوابش ا

توجه   ،من است. من که اصل هستم  یهااست، نعمت  من  ااش همه ندارد. در نامه   به  چرا  را    نیاش نوشته 

 شد  نم  یطور نیکه ا یبود ، اگر تو که خدا هست  نم،یمن خشم ام، من شاک   ؟را از من گرفت  نیچرا ا  ؟ینداد

چرا   ؟ کن م  تیچرا شا ؟ کن چرا به مرکزت نگاه نم ؟  زن ها چه است محرف  نی . ارید ستیکه، پس خدا ن 

به مرکزت؟ چرا با    یآور  را نم  چرا برکت زندگ   ؟ یآور  نم  ات را به زندگ  چرا خرد زندگ   ؟ کن باز نم  را فضا  

  . دیآم  ت یکه از دردها ستین ذهنعقل من  نیتر اعقل درست   ؟ کن تر فکر نمعقل درست 

م   م   دیدان شما  چه  موقع  آن  آ   یآ   دیگو م  د؟یگو خداوند  م   شعور، ی ب  یاحمق،  نم  د،یگو موالنا  .  م یگو من 

را اگر من بخرم،    نیآن ماش   ای خدا  میکن اش دعا م . همه دیگو به ما م   ،» «احمق است و مردۀ ما و من :  دیگو م

آن من طمع دوختم به آن، چشم دوختم، اآلن    ب که خُو   آن مقام  ا یبشوم، شما ب  یشخص اگر من نزد  نیبه ا

ندارم.    یز یچچیخراب شده، ه   ار ی بسنه، وضعم    ای .  رسان مقام برسان، نم   نیمن را به ا  میگو ده سال است م 

  ؟ ی شنو نم   ، کن چرا گوش م  ؟ کن برنامه گوش نم   نی چرا به ا  ؟ کن آخر پس تو چرا قانون جبران را اجرا نم

  ؟ کن م عمل ن ؟سینو نم

  چرا نشست   ؟یبر را باال نم  ات جسم  ی هارا، مهارت   ات  چرا دانش ذهن  ؟ کن نم  ت یچهار بعدت را تقو  چرا

ابزارها را    نیکه ا  شناس چرا نم ؟یبر کار مرا به   ذهنمن  یچرا ابزارها ؟کن و مالمت م  کن م تیفقط شا

حاصل است؟ چرا   یهمانش با دردها   است،آفل    یزهای که اصوال مقاومت است، قضاوت است، همانش با چ 
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که    یشعر  نیچرا ا  ؟ خواه بد مردم را م  ،کن بد فکر م  ، هست  دهیرنج   ،هست  نی خشم   قدرن یکه ا  نیب نم

ن  ییها اآلن نشان دادم که انسان     و دشمن خودشان، چرا دشمن   شوند دشمن مردم م   ستندیکه به خدا زنده 

«احمق  است:    نیجواب شاه ا  ر ی. خُوب دزن که خودت به خودت م  ییهاضرر  ؟ نیب خودت را با خودت نم

ندارد، از من    ست،یکه من هستم، بروم مرکزش ن  فراغ اصل  اش، دگیکه از غم همان   ، » من  است و مردۀ ما و 

  فارغ است. 

  گر توکل رهبر است  ی: آرگفت
  است غمبر یسبب هم سنّتِ پ نیا

  ) ٩١٢ تیبدفتر اول،   ،ی مثنو ،ی (مولو

. گفت که توکل،  میفهم است منتها ما نم  یسازسنت خداوند هم با سبب   عنی  »است  غمبریسبب هم سنِّت پ   نی«ا

تنها معتقدم، باالتر  معتقدم، نه   کهن یا  ی برا  کنم باز م  شهی من فضا را هم  کهن یبه ا  توکل کن  ، فضا را باز کن  عنی

  هم زنده شدن به آن است. ول  . منظور اصلرساند م  ظورشده من را به منگشوده  یِفضا  نیاز معتقدم، که ا

پس سبب هم سنت خداوند است و   م،یفهم است، ما که آن را نم  ییتای  یِخداوند در درون فضا   یساز سبب

  :  طورن یهم

  ن یآن سلطان ب ییو دانا یسازسبب تو
  ن یممن نَبود، در کفِ او امان ب آنچه

  ) ٢٠٠٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   ذهن   ی هاساز او است، سبب . سبب مین یبب  د یبا  ،ییبا فضاگشا  میخداوند را بدان  ییو دانا  ی سازسبب   دیما با  پس

ساده    ری. دنیشده ممن بب گشوده   یِدر کفِ فضا  ست،ینظِر ذهن ما مقدور نکه به  یزی. آن چ ستیما وارد ن

  .  ٢٨٨٣ ۀاز آن غزل شمار م یخوان را م   یبعد یاست. شعرها 

   چنگل او درشن  کن  دی جان ص بازِ
   کن نابیشود کلْبِ معلَّم تُش ب تن

  
  رد یگ  رنگِ رخ ما چو دکان زرگرِ 
   زرگِر ما را همه قَّب کن   لقبِ
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  که باشم؟ که به درگاه تو صبح صادق من
   لرزان که مباداش که کذّاب کن  هست

  ) ٢٨٨٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : چنگال چنگل
  افتهی می تعلمعلَّم: س  کلبِ
  درندگان شی : دندان نناب

  ی : متقلّب، سازندۀ سۀ تقلّب قَّب
  گو : دروغکّذاب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
ن  افته، ی  م یس تعل   عنیچنگال، کلبِ معلَّم    ن یهم  عن ی  چنگل    ۀ متقلّب، سازند    عنیقَّب    ش،یناب: دندانِ 

عن یکذّاب    ، یتقّلب  ۀس  خوانده   تشی همان غزل است که سه ب  ۀدروغگو. دنبال ممیارا قبال . که باِز جان را    دیگو

را م   ، کن م  دیص اآلن در ذهن اگر زندانی بفهم   دیما با   عنی.  شنچنگالش  خداوند    زندان  م،ی هست  م که 

قانون را    م،یکن  تیرا کامال رعا  اصول ذهن   م یو اگر برو  میکن که مرکزمان را عدم نم   م یعلت هست   نی. به امیهست

به خدا زنده    کنم ول   تیهستم، رعا  یآدم خوب  میی گوجامعه هست، م   نیکه در ا  یی زهایتمام چ  م، ی کن  ت یرعا

  .ستی زنده به حضور ن  افتهیم یتعل یِ معنو   ذهن. من شوم م افتهیم یسِ تعل ی نشوم، من 

  تواند  شار بند، شار خرد نم  تواند بند، نم   یکار   تواند م س ن  نیا  عنی  ،کش را م  ششیدندان ن  دیگو م 

هم    یمعنو   ار ی بس  ذهنمن    ی ولو    ذهنو وصل شدن به او در من   یی که بدون فضاگشا  میفهم  بند. پس ما م

  . خورد درد نم  باز هم به  م،یهم درست کن نی د م،یدرست کن 

  ی دکان زرگر   یبدون زنده شدن به تو    ذهنبا من   میاگر ما برو   دیگو م  ،رد»یگ  رنِگ رخ ما چو دکان   «زرگرِ

م  میی بو  م،ی باز کن زنده شد  م،یفروش ما حضور  دار  لیخ  م؛یما به خدا  ادعا  ما  چند سال موالنا    ی  م،یاز 

داشته باشد و به تو هم زنده نشده    یی ادعا  چوهم    ی   . اگر کسمیکه ما به حضور زنده شد  مییگو م   م یخوان م

ا  فهمند که همه م  کن م  شیچنان رسوا   عنی.  کن لقب زرگر ما را قّب م   صورت ن یباشد، درا   ۀ س   نیکه 

  است.  یجنسش تقلب   سازد، م یتقلب

که دائماً    میدانب  دیبا  م،یداشته باش  دینبا  ییادعا  باشد ول  یاست؟ جنس ما ممن است تقلب  یجنس ما تقلب  ایآ

را بفهمم، من اصال    نیا  دیکه من با  دیگو . اآلن ممی اوری ور بخرد از آن   م،یفضا را باز کن  دیبا  م،یدار  اجی به او احت

 د یعقاب را، شما اگر شار کن    عنیکنم، چنگالم شسته، چون باز را    د یاگر من باز جان هستم که ص  ستم؟ یک

  د یگو م  میکه قبال خواند  یاو در آن قصه   می هست  ی طورر کند. ما هم آنشا   تواند نم  رید  د،یو چنگالش را بشن

دارد آشِ    رزنیپ  نیجهان و ا نیدر ا  مییآ عنواِن باز خداوند فرود م ما به  عن ی  کند، جهان باز را شار م   ن یکه ا
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که از    یاریهش  یبرا  پزد جهان م  ن یکه ا  یز یچ  عنیاست؛     تیخاص ی آِش ب  یآشِ تتماج هم    پزد، تتماج م 

 ی غذا ن یآقا بهتر م ییگو جهان مثل م ن یا تیخاص ی. آش بپزد م ت یخاصیآش ب جا،ن یبه ا افتد م  دیآ ور مآن

تو    ، برتر باش  دیکنند، تو با  م یتعظ  دیقدرت داشته باشد، مردم با  دیاست، توجه است، آدم با  دییتأ  نی هم  جانیا

  ها ن یتو حساب کنند، ا  ینشان بده، بذار مردم احترام بذارند، رو   ردمرا به م  اتی دانشمند باش، دانشمند

  است.ما پخته  یجهان است، برا  نیآش تتماج ا

ا  وارد  م   نیبعد  به    عنیعقاب،    نیا  شود جهان  اما  عقاب،  هم  رزنیپ  نیصورت  م  ن یکه  است،    رد یگ جهان 

دراز   ل یهم که خ تیپرها زند، را م  شیپرها ده،یرا نچ   تیهامادر تو ناخن  ،یا دیگو م ند،یچ را م  شیهاناخن 

هم   شدهت یاگر س ترب نیا  دیگو . م ذهنمن   عن ی مصرف، ی ب ز یچ  یبه  کند م لی عقاب را تبد ، چ یاست. ه

اجرا    دیگو م بند، که ذهن    اجرا  همه را هم  نیکند به او و ا  تهیجهان اصولش را د  نیا  عنی  رزنیپ  نیبشود، ا

   آدم   ن یچن   یبشود و اگر    تواند بند، خالق نم   شار زندگ  تواند آدم باز هم نم  ن یا  ،ی بشو  یکن تا آدم خوب

 فهمند  همه م   کند، او را، لقبش را قَالب م  دیگو فورًا خداوند م  فروشم، من طال م   دی گو باز کند، م  یدکان زرگر

  . سازد م  یاو سۀ تقلب

حت«من که هستم»  دیگو م تو  ا  صبح   ؟  را،  م  صبح  نیصادق  باشد،    صبح  دفعه ی که    ترسد صادق  کاذب 

م   دیدان م م   انی کاروان  شود،  اول صبح  م  شدند پا  تار  افتادند راه  بعد  اصل  شد، م    یو   دوباره صبح    باز

حاال من همۀ    م،یاز ما هست   برخ  ت، کاذب اس  که صبح  هیاول  مثل موالناست، صبح   آدم   صبح اصل  شد، م

نم  را  ما که سهل هست  دیگو م  .میگو شما  را    ییهاآدم   م،یکه  در صبح صادق هستند، صبح  که  مثل موالنا 

  فروش شدم.من طال   میینگو م،یکن  اطی احت دیما با  عنی که صبحشان کاذب باشد،  ترسند ها هم م آن   نند،یب م

متوقف    دیآموزش ما نبا  نیاز ا  یامرحله   چیکه در ه  دی تکرار و تأک   یقبال، باز هم برا  میرا خواند  تیدو ب  نیا  و

  .میبشو

  غالم آن که اندر هر رِباط  من
  را واصل نداند بر سماط  شیخو

  ) ٣٢۵٩ تیبدفتر اول،   ،ی مثنو ،ی (مولو

  ترک کرد  د یکه ببا رِباط بس
  روز مرد  یبه مسن دررسد  تا

  ) ٣٢۶٠ تیبدفتر اول،   ،ی مثنو ،ی (مولو
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  سرا: خانه، سرا، منزل، كاروان رِباط
  گشوده شده تِینهایب یفضا ،ییتای ی: بساط، سفره، خوان، فضاسماط

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
به مردم هم    م یکن نم   نیبه خودمان تلق  یامرحله   چ یباال، در ه  م یرو م  م، یکن م   ییمرحله فضاگشابهمرحله   عنی

را که    هات یمقامات و وضع   نیسراها را و اکاروان   نیاز ا  ل یخ  م،یدیرس   ییتای  یکه ما به فضا  میکن اعالم نم

  . میخدا زنده بشو ت ینهایبتا به  میتَرک بن دی با م،یکن فضا را باز م میدار

  : تیب نیا طورن یهم

کاذب، صد هزاران کاروان  صبح  
  جوان  یهالکت ا  بر بادِ داد
  ) ١۶٩٣ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

بلند شدند راه افتادند، دارد    کند، آفتاب دارد طلوع م  رید  عن ی  دند؛یبه صبح رس  کنند ها فکر م از آدم   لیخ

صبح کاذب را،   ول افتاد،راه م  شد صبح بلند م د،یخواب م  ییجا  یشب  . کاروانْزند را م  انیکاروان  لیتمث

  د یاست، با  یدزدها آن طرف منتظر هستند، هنوز تار  فتند یب  کاذب است اگر راه   نی ا  دندیفهم م   د یبا  انی کاروان

  . دیای ب  صبح واقع کردند صبر م

کاروان   ل یخ  دیگو م درنت  یرهبر   یها  از  نبوده؛  واقعًا صبح صادق  بوده،  که صبح کاذب  چه    جهیداشتند 

  جلو رفتند و باالخره هالک شدند، نابود شدند.   ذهنمن   عن یبا صبح کاذب    ، صورت تَکچه به صورت کاروان  به

و تمام شد، مخصوصاً اگر    م یدیکه ما رس  میکن  نیبه خودمان تلق  دینبا  م،یزنده نشد  ما اگر هنوز به زندگ   پس

«نه آقا، نه استاد هستم، نه    د،یدیرس  د،یاستاد هستبله شما    کنند م   ن یو تلق  شوند مردم دوروبر ما جمع م

  خودم کار کنم.   یمن رو  دیدنبال کارتان، اجازه بده  دینه، برو ام»ده یرس

  : تیب نیا نیهمچن  و

  ست دکان، هر زرنما خندان شده بر 
  ستآنکه سنگِ امتحان، پنهان شده ز

  ) ٣٢٩٢ تیبدفتر اول،   ،ی مثنو ،ی (مولو

جا و  به آن میاده یکه رخمان زرد شده، هنوز نرس  دیآ نظر مبه  عن ی ا یدن ن یدکانِ ا نی در ا م ینما شدزَر هم ما  اگر

  د، یرفوزه شد  دیدید  د،یشد خالصه. اگر شما امتحان شد  می خواهد آمد، ما امتحان خواه  شی امتحان پ ِسنگ 
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کردم و در مقامات باال هستم،    شرفتیکه واقعاً من پ  دخطور کرده بو   ادعا به ذهنتان  نیا  دیندارد، شا  اشال

به شما ثابت   د،یده نشان م  واکنش ی برد شما را از کوره در م  دینیب م دفعه ی   زندگ  امتحانِ کوچ ِی

  هنوز.  دیاده یکه شما نرس  شود م

  از آن غزل:  رید تیدوباره سه ب و

  صد چندان  بازده ،کن  را نف   همه
   کن  جابیو به بهارش همه ا ده یدِ

  
  د یخورش غیگردنِ اَنجم تو به ت بزن

   هم تو فروزِ رخ عنّاب کن بازشان
  

  که بو و، چو بفت  ییخَمش کرد، بو  چو
  ؟باب کن  نی: پس تو چرا فتح چنشییگو

  ) ٢٨٨٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که ذهنت    یز یکن، هرچ   که همه را نف  ییگو که تو به انسان م دیگو م  میخواند م  میاست که داشت   غزل   همان

بازشده تمام آن    یفضا   نیا   م،ی ما فضا را باز کن  ، کنم   من نف  صورتِتو به   ستم،ی بو من آن ن  دهد نشان م

ا  دی گو م  کند، م  نفدارند، همه را    ییخدا  یو ادعا   دهد که ذهن نشان م  ییزهایچ خانم،    ستند، ین  هان یآقا 

  . ستندین هانیا

اگر با    ،ده م  «نه»   ؟ده نم   ریو د  یری گ  را از ما م   ها دگ یهمان   ای آ  م،یکن م  را نف   ها دگیپس همۀ همان 

  .دهد صد چندان هم م دهد، چرا م   ر؟ید دهد پول به ما نم م،ینشو دهیپول همان

م  اول او  به  م   ، ده زمستان   خش کن،   م بهبه   کن پژمرده  دوم،  همانصورت کشت  وقت  ده،یصورت     اما 

  .دیریپذ دوباره م د یآور باال م ر یهمه را د د،یآ بهارتان م

 هان یکه در مرکز ما نباشد؛ اگر نه همه ا  شرط به   م،یباش  مقام    ی  ا ی  م، یکه قدرت داشته باش   میما حق دار  عنی

  بعد بهار ما شروع بشود.  م،ی پژمرده کن م،یها بده زمستان به آن  د یدر مرکز ما هستند، اول با

  . میکه فرش انداخت  نه وسط اطاق  د،یرو گنج در خرابه م نیآخر غزلمان هم گفت بهار است، منتها ا تیب در
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را که همانگردنِ ستاره   دیگو م  م    دگیها  نور     من وقت   ،زن م   دیآ من باال م  دیخورش    وقت  دهندهستند، 

  . ترسند مردم م  جان یپژمرده شدند و در ا ها دگیهمان نیکه ا فهمم م میآ باال م دی صورت خورشبه

  ن یا  کنم، را که من ضرر نم ر»ی«نعرۀ الض  نیشما ا  دیبا دیگو که م  خوانم م  نیبعد از ا  یمطلب  ی   نیهم  یبرا 

نشوم،    دهیاصطالح با سس همانهستم، اگر سس را به  دهیپژمرده بشود، مثال من با سس همان  ام دگ یهمان 

پولت صد    دیگو هستم، م  دهی هم، اگر با پول همان  بازسس کنم،    توانم باز هم م  رند،یگ سس را از من نم 

گردش هم    ،ی رو هم م   مانمه  ،یخور  خوشمزه هم م   یغذا   شود، هم م  شتریآن سست ب  شود، چندان م 

با مسافرت همان  ،ی رو م با دوست همان  ، هست   دهیهمان   حیاگه با تفر  ، هست  دهیاگر  باز هم    ، هست  ده یاگر 

  . از درون زمستان رد بشود دیبا هست  دهیشخص همان نیاآلن که با ا ول ، کن م دایدوست پ

  د، یآ ما باال م  د یخورش  اَنْجم هستند ستارگان هستند، وقت  هان یا  ها،  دگیهمان  نی ا  درخشند، م  هان یکه ا  اآلن

  .دیگو م  د،یشما نترس شوند، پژمرده م  هانیا

    »کن رخ عنابِ من م  نتِی«ز ام،نشده  دهیهمان به آن، وقت  ده را نور م هانیدوباره ا دیگو را م   هانیشما ا 

از پولم، از همسرم، از   ام در زندگ دفعه،ن یا یآور من م به زندگ  عنی  »عنّاب کن   هم تو فروِز رخ بازشان«

  ستم،یها ن به من، من در خدمت آن  کنند کم م شوند، من م نتِی ز کنم، ام، از مقامم درست استفاده م بچه

  ها در خدمت من هستند. آن

بو چون    دیگو به ما م   میذهنمان را خاموش کرد   بو. وقت  ییگو کرد، ساکت شد، به او م   انسان خَمش   وقت

  .سازد م  ذهنبه ذهن، من  رود م د یبو شتریب خُرده ی د،یکه بو نیهم م،یگو من م

 ، یمنفصل شد   وقت   ،ییبو  یحق دار   د، یگو که او م  تا زمان   ؟ باب را فتح کن  نیگفت تو ا   چه کس  دیگو م

  . ییبو دینبا ریاتصال قطع شد، د نیا

  که بو و، چو بفت  ییخَمش کرد، بو  چو
  ؟باب کن  نی: پس تو چرا فتح چنشییگو

  ) ٢٨٨٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  زند،  او دارد حرف م   یمتوجه بشو  دیبا  ، داشته باش  نهیاو را در زم   د یبا  ، ییبا او بو  دیبا  شه یهم   عنی چه؟    عنی

  بس کن.  رید ،ی آور جهان م  نیکردن از ابه استدالل  یذهن آمد شروع کرد  یِسازذهن آمد سبب  وقت
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  طور ن ی انصتوا خاموش باش و هم  ،کن من را م   «فتح بابِ اسرار»  ذهنکه عه تو با من  دیگو جاست که مآن 

  :تیب نیا

  تو اخراج بهار  نیب یشو ید
  نهار  الجیا نیب ،ی گرد لیل 

  ) ۵۵٢ تیبدفتر پنجم،   ،ی مثنو ،ی (مولو

  رید زِی در چ  یزی : وارد کردن، درآوردِن چالجیا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

    شود، بهارِ تو م ،ی زمستان بشو ها دگی اگر نسبت به همان دیگو م

پژمرده بشود همان   د؟یکن م  توجه  بزند  م   ها،دگ یاگر زمستان  تو  بشو.  دیآ بهارِ   دانم،  نم   یی بو  یاگر شب 

  آمد.  دیتو، روز شد، روزِ تو پد یظهر شد برا  نیب م  دفعهی

  . آورد را م زندگ دانم تو، م  دانم نم پس

  . آورد م  شی تو را پ بهار اصل ها دگینسبت به همان  پژمردگ

  ويولج النَّهار ف اللَّيل وانَّ اله سميع بصير.» «ذَٰلَك بِانَّ اله يولج اللَّيل ف النَّهارِ  

افزايد. و خدا شنوا  كاهد و به شب مافزايد و از روز م كاهد و به روز مبدان سبب است كه خدا از شب م  «اين

  و بيناست.» 

  ) ۶١ یۀ، آ) ٢٢حج ( ۀسور م،ی(قرآن کر

 د یگو کرده، م جادیکه ذهن ا یو از روز  دیافزا روز ما م  ییو به روشنا  کاهد م  ذهنخداوند از من   نیپس بنابرا

و به شَب آن   شود کاسته م   روِز ذهن  نیروز است، از ا  نیا  مییگو م  ذهنمن   ییبا روشنا  ما  ،روز است»  نی«ا

  . ناستی که همان خداست شنوا و ب  شدهگشودهی واقع فضا ودر   .میدان نم  به ذهناً  مییگو  ما م  عنی.  شود اضافه م

  مهم است:  تیب نیا

  تو اخراج بهار  نیب یشو ید
  نهار  الجیا نیب ،ی گرد لیل 

  ) ۵۵٢ تیبدفتر پنجم،   ،ی مثنو ،ی (مولو
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کند که در    اقرار   هرکس  دانم، شب بشوم، نم   ،ذهنزمستان بشوم نسبت به من   خواهم من م   دییگو که شما م  

و    دیای بهارش ب  تا   ها دگ یشبش روز بشود و بذارد پژمرده بشود همان  نیتا ا  دانم، نم   ذهنصورت من شب به

  نسبت به ذهن؟   یشو لحظه بهار توست. چرا زمستان نم  ن یبهار توست. ا د یگو آخر غزل م ت یامروز گفتم در ب

  .است هم به همان معن  تیب نیا

  مضمر است اندر خزان بهاران  آن
  از آن زیبهار است آن خزان مر  در

  ) ٢٢۶۴ تیبدفتر دوم،   ،ی مثنو ،ی (مولو

  : پنهان کرده شدهمضمر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ن یهم   هاست،  دگیخزان را که پژمرده شدن به همان  نی ا  دیست. و تو باا   ذهنبهاراِن حضور ما در خزان من   عنی

تجربه کن همان اآلن  زمستانِ  و  خزان  م   ها  دگی. پس شما هرچه  نزد  دیدار  د، یکن را تجربه     یبه روز حضور 

  .دیشو م

  د ی شما، با  د یدار  نی زم  ینا ی اگر استاد ب  ایمثل موالنا    ییهامهم است. در ارتباط ما با انسان   تیچند ب  نیا  و

  هست.  هاتیب نیدر ا یمعلم معنو  یلزوم بودنِ  طورن یو هم دیگوش بده

  نفع تو  شد خموش نا،یب شیپ
  آمد خطاب انصتُوا  نیا بهِر
  ) ٢٠٧٢ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  خَوش  ی: بو، برگودی بفرما گر 
  اندک گو، دراز اندر مش  یل 

  ) ٢٠٧٣ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  که اندر کش دراز   دیبفرما ور
  بو، با امر ساز  ن یشرم چنانهم

  ) ٢٠٧۴ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ا ی : شرمناک، با حنی شَرم
  امر ساز: از دستورات اطاعت کن با

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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اَمر ساز: از دستورات اطاعت کن. و شرمای شرمناک، با ح  عنی  نیشَرم    شرمی ب  نیدرواقع عکس هم   ن ی. با 

بزرگان   مییگو م  م،یکن اظهارنظر م  مانذهن. ما با من میکن از ماست که در مقابل بزرگان قد علم م  برخ

است که با چشم عدم    کس  نای ب  !میفهم که ما نم  میفهم را غلط نوشته. نم   جانی. افهمد . موالنا نمفهمند نم

خاموش   دیما با  نا ی ب  شیپس پ  نفع تو»  شد خموش   نا،یب   شی «پ. مرکزش عدم شده. زنده شده به حضور.  ندیب م

بو، خوب   گفت به ما گفت، اگر موالنا زنده بود به ما م  نایب اگر  خطاب انصتوا آمده.  ن یا یبرا د یگو . ممیباش

  .داند او همه را م کهنی ا یکم. برا ل ی. منتها خمیحرف بزن  میتوانست م ششیپ

هم   رابطۀ  نیبنابرا هم  خدا  با  د  نیما  اگر  طر  م یدیاست.  م  قیاز  حرف  م  زند، ما  حرف  او  با    زند واقعًا  ما 

   ذهنبا من   میشروع کن   ذهنبا من   میقدر که برو. آن میی گو نم   اد یز  ول  م، ییگو م  م، یزن حرف نم   یساز سبب

  خداست.  وح   نیا نیهم مییگو ما هم که م   ول م ییگو م  میکه ما دار مییبو مثل آن کاتب وح

  ی   دینیب موالنا م  موقع   ی بو،    دیاگر بو  که اندر کش دراز»  دی«ور بفرما  اندک گو، دراز اندر مش»  ی«ل

هم سه    ها . بعضدیگو او م  کهن یا  ی! برادیگو است. خوب م  تیکه چهل ب  دیگوغزل م   ی.  دیگو م   دهیقص

  است.  تیچهار ب

قدر بود. اگر    . همان دیبود. دراز نکش  ت یپنج ب  کهنیسه و دو مثل ا  ابان،ی کوتاه، همان آس  دانم، امروز نم  غزل

  ن، یشرم  ادامه بده، تو ادامه بده ول  دیخداوند بو  ایباز هم ادامه بدهد    د،یموالنا بو  د،یبو  ریپ  د،یاو بو

  . میگو و من م  دانم من م  کهن ینه ا ا،ی باح

ا  گفت م   تو  یی بو  یطور نیاگر  قَّب  قَّب  کند را  تقلّب  کس   عنی .  به   زندم   ی که سۀ  واقع  یجا و     سۀ 

  ا ی گفته. آ  را زندگ   هانیبفروشد. ا  حرف زندگ  یجا خودش را به  ذهنمن   یهاانسان تراوش  عنی.  فروشد م

  . دیسجا برشما هم آن  که شرط بله! به د؟ییبو دیتوان شما هم م 

آمده    جانیانصتوا هم از ا  نی اطاعت کن. ا  عنی  بو، با امر ساز»  نی چنان شرمکه اندر کش دراز / هم   دیبفرما  «ور

  «خاموش باشيد، شايد مشمولِ رحمت خداوند شويد.» که:  دیگو که م 

  قُرِى الْقُرآنُ فَاستَمعوا لَه وانْصتُوا لَعلَّم تُرحمونَ.»  «واذَا

  قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهيد و خاموش باشيد، شايد مشمولِ رحمت خدا شويد.»  «چون

  ) ٢٠۴ یۀ)، آ٧اعراف ( ۀسور م،ی(قرآن کر
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.  خواند  هم درون شماست که خداوند م  یاست که کتاب است.    قرآن معمول  نی هم  یقرآن هست.    دوجور

  .د یساکت باش دیاگر درون شما را خداوند خواند، با ول

رحمت خداوند    عن ی.  دیاست، مشمول رحمت خدا شو  ادیز  ل یممن است، احتمالش خ  د،یشا  دیساکت باش  اگر

  یی جا  ی  م،یکن م  ییفضاگشا  م،یکن ذهن را خاموش م  م،یشو ما ساکت م  شتری هرچه ب  عنیبه شما برسد.  

 م ی ریرا ب  غامشیو پ  میرا حس کن    از درون، زندگ  میتوان باز شده که ما م  یاا به اندازه جا که فضبه آن   میرس م

  . میکن  ان یو با ذهنمان ب

  من از رشَد   کنمکوته م چونکه
  کشَد به صد نوعم بفتن م او

  ) ٢٠٧۶ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

ما    ق یاز طر  خواهد  . مکشد ما را به حرف م    زندگ  م،ی کن موقع هست ما کوتاه م   یاست.    تیب   یهم    نیا

  .  دیفهم می کند. به صد نوع خواه ان یخودش را ب

  غام یپ  نیآمد. ا  غام یپ  یکه عه انگار    دیفهم   می خواه  میکن . فضا را باز ممیبفهم  مان ذهنندارد با من   لزوم

اگر   دن»یبنگر در آفر  ده،ی«بذر ز آفر که    می. صنْعش به کار افتاد. ما داشتامدیاز ذهنم ن  غامیپ  نیور آمد. ااز آن

  . نیشرم طور ن یهم   هابرود منت  میگذار م  ند،یآفر او دارد م  میدید

شما    کهن یاز ا  کند موالنا شروع م  جا ن یبخوانم که در ا  تان یدفتر پنجم برا  ی مثنو   نیاز ا  ت یچند ب  د یبده  اجازه

لحظه که وصل   نیاطراف اتفاق ا  دیکن   ییفضاگشا  دیچنان با  د،یبش  دیرا چنان محم با  کنم ضرر نم  نعرۀ  نیا

  . پس: شنود شما را خداوند م یکه صدانیمثل ا کهی طوربه  دیرا حس کن  بودن ی. به زندگ دیبشو

  د یبر گردون رس ر ی الض نعرۀ
  د ی بِبر که جان ز جان کندن ره نیه

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

 چیگفتند: ه   دیرس    بلند که به آسمان م   «ساحران با بانگ.  میهمان ساحران هستند. ساحران هم ما هست  نیا

  .» افتیما را) قطع کن که جان ما از جان کندن نجات    یفرعون دست و پا   ی(ا   نک ی. هان ا رسد به ما نم   ی ضرر
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 ی علَم کرده بود که من هم ساحر دارم و منظور از ساحر  فرعون ساحران داشت، در مقابل موس   د،یدان م  پس

   عن ی.  اوردندیحضور تاب ن   یرا مار کردند درمقابل اژدها   هاسمان یها هم رفکرهاست. آن  دنیسیر  نیفرعون هم 

  . خورد را م ذهن  یهاسمان یحضور ر یاژدها 

و   . دستبرم را م   تان یو پا  من دست   د یاوریب  مانیا  که به موس   گفت م  ،کرد م  د یفرعون ساحران را تهد  اما

. چرا؟  دیشو نم  ها دگ یشما دچار زمستان همان   می. گفتمیگفت  م  میاآلن داشت   نیچه؟ هم  عنی  برم را م  تانیپا

  از فرعون.   ؟ . از چه کسدیترس م

.  کنم نم   داینشوم اصال پول پ  دهی. نکند با پول همانمانم کنم؟ تنها م  کاررا از دست بدهم چه   میهادوست   من

را از دست    ن یا  ش،ینشوم، خودم را نکشم برا  ده یمقام همان  نی. نکند با اشود صدچندان م  گفت غزل امروز م

  . کن ببرند. تو ضرر نم رانی. نه! بذار دشوم بدبخت م شوم؟ بدهم. چه م

داشته، من    مرا جذب کرده، نگه   نمیب را که اآلن م  دگیهمان  نیکه ا  دیکش نعره م  یپس شما    ر»یالض  «نعرۀ

و شما    رود م نیکه ا دیکنم   ییچنان فضاگشا د،یکشرا چنان م   نی. اکنم و من ضرر نم  رود م  دهم را م  نیا

  .دیشو م لی د. تبدیریگ با خدا تماس م  عنی دیشو زنده م   به زندگ

است که   نیا  اش و معن   دی هم به شما نرس  یضرر  چی. هدی. رفت آرام شددیآرام شد  دیکن آن لحظه حس م  در

  من.  کندم جا جان م شد. در آن   بود اآلن آمد جان زندگ بِبر! جان من که جانِ ذهن

. از مقامم حس  هدد نم  خواهم م  تی. از پولم هودهد نم  خواهم م   از همسرم خوشبخت  گفتم م  کهنیا  یبرا

محبت    خواستم . مزنم چرا ضرر م  دانستم نم  زدم،. به خودم ضرر م کندم . جان مدهد نم  خواهم م  تیامن

  . کردم م ن ! زندگ کندم . جان مشد از درونش مرض حاصل م  ، یکنم به 

  است. اشه یهم آ  نیا خوب،

  » نْقَلبونَم   ربِنَا الَ انَّا ۖ◌  ضير  قَالُوا«

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

  ) ۵٠ هی، آ)٢۶سوره شعراء( م،یکر قرآن(

    .»میپروردگارمان بازگرد یکه به سو ردیما را فرو نگ  انیز   چی«گفتند ساحران: ه پس
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ها  و آن   میسیر فکر و درد را م   یهاسمان ی. رمیکن . چرا؟ در ذهنمان سحر ممیمان ساحر هستما همه   ای هم    شما

را    زندگ   یرو ی. ما هم ن کردند م  لیرا به مار تبد  هاسمان ی. ساحران هم رمیکن زنده م سمانی. رمیکن را زنده م 

و    یریرادگ یو انتقاد و ا  یساز دشمن و    یساز و مسئله   ی ساز ع مان  یمارها  هانیا  ول  میکن م  لیبه ماِر زنده تبد

  هستند.  زهایچ نیا

. فرعون  میرا مار نکن   هاسمان یر  م،یرا از دست بده  تی خاص  نیکه ا  میخواه که ما م  میی گو ساحر م  یِما   حاال

 نی. اگر ایشو م   چارهیب  ، مان تنها م   دیگو بزرگ، م   ذهنمن   عنیو ما درمقابل فرعون    کند م  دیهم ما را تهد

آنها صدچندان    افت م  یبه چه روز   ، از دست بده  یشد  ده یکه با آن همان  ییزهایچ امروز موالنا گفت  تو؟ 

او   تیو ابد  تینهای ب   عنیبه خداوند    م یمتوجه ما نخواهد شد که ما اآلن دار  یضرر  چی. نترس! پس ه شوند م

  . میشو زنده م

  ی بعد  تیسه ب نیا و

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

  ) ٣٣۴٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خُنُک آن را که ذاِت خود شناخت  یا
  بساخت  یقصر  یاَمن سرمد  اندر

  ) ٣٣۴١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زیجوز و مو یپ دیگر  کودک
  زی عاقل، باشد آن بس سهل چ شِیپ

  ) ٣٣۴٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

متوجه    م، یکن که ما ضرر نم  م یدینعره کش  م،یده را از دست م  دگ یهمان  که، ما وقت   م ییگو م  م یما دار  پس

جا  میشد آن  زنده شد   خال  ش یکه  ما  و  زندگ  م یماند  ا  میو متوجه شد  به  اگر  میست ین  ذهنمن   نیکه     ی . 

  . مینکن نهیپو وصله  فتدیدرست ب دگ یهمان 

که ما    میشو متوجه م   م،یفضا را باز کن   م،ینکن  یدوزپاره  اَندر دکان»  نیم  یدوز«پارهاست گفت که:    ادتانی 

ورا  رفته،ن یاز ب  زیاز خال همان چ   می زنده هست   رید  زیچ   یبه     د یگو . ممیاما به خداوند زنده   ذهنمن   یاز 
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  عنیبساخت،    یقصر   ی  ی ابد ٔ لحظه   نیذات خودش قائم شد و در ا  یلحظه رو  نیکه در ا  حال کسخوشا به

  درست کرد.  مسن ی خودش   یجا براساکن شد و آن  یلحظۀ ابد نیفضا را باز کرد آمد در ا

   عن یاما کودکان    م،یستیجهان قائم ن  ن یا  عنی  ها دگیبه همان  رید  م،یخودمان قائم هست   ذات   یجا ما رو آن   در

هم کشمش.    زیگردو، مو  عنی هستند. جوز    زیهستند دنبال جوز و مو  دهیساله، هفتادساله که همانشصت   ی هاآدم

  خوشمزه.  یها دگ یهمان  عنی

را دارد،    شده، عقل زندگ  کرده و خردمند به زندگ   ییکه فضاگشا    کس   شیاما پ  ز»یجوز و مو  یپ  دیگر  «کودک 

  است.   سهل  زیاست، چ کوچ  زیچ  یآن 

  آمد جسد  ز یدل، جوز و مو  شِیپ
  در دانشِ مردان رسد؟  ک طفل
  ) ٣٣۴٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است کودک خود او است، محجوب که  هر 
  از ش است رونی آن باشد که ب مرد

  ) ٣٣۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   کس مردست  ه یو خا شی ر به گر 
   و مو باشد بس شیرا ر  یبز  هر 

  ) ٣٣۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شده   که کس  شیپ  پس زنده  خداوند  دل  ببه  فضا  اصل  تینهای ،  دل  به  شده،  پ  باز  است،  کرده   دایدست 

،  شده   دهیکه همان  اما کس  ست،ین  گردو و کشمش، جسم است، زندگ   عن یو خوشمزه    بایولو ز  یها دگ یهمان 

خودتان را   نی بازب   ی  هاتی ب  نیشما با ا  رسد؟ م  شده به زندگ  به سطح دانش مردان زنده   طفل است، ک 

  ما.   میطفل هست میب  دیاست؟ اگر نه که با دگیهمان  عنیکه مرکز شما هنوز گردو و کشمش است  دیبن

را دارد، دانش مردان    ها زیدانش چ   کهن یا  یهست، دانش مردان را ندارد، برا   دگیهم که در مرکزش همان   طفل

  چشمش، کودک است.    ی پرده هست جلو  عنیاست، محجوب است،    دهیپوش   شده است، هرکسگشوده   یاز فضا 

ا  ند یب م  ها دگ یهمان  قیکه از طر  هرکس است، مرد آن     هفتادسالش باشد انسان کس  کهن یکودک است ولو 

ش   دگ یهمان  قیاز طر  دنی و د   دگیاست. هر همان   رونیب  ذهناست که از ش من   انسان کس    عنید  باش
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م   لۀیوسبه  کهنیا  یبرا  م، یندار  نیق ی. ما  آورد م مرتب عقایهم  یبرا   م،ی شناس ذهن  عوض    دمانین است که 

 ی سوبه  یگرد برم   ه  ،سست هست  ثاقیدر توبه و م  که کس  یتعهدمان سست است، که به ما گفت ا  شود، م

  به ذهن.  یرو من دوباره م 

  صورت ن یمرد بود، در ا  شی و ر  خاطر آلت تناسل فقط به   که اگر کس  دیگو و اآلن م   یدار الست را نگه نم  ت یجنس

هم     به بلوغ جنس  ست،ین شیدارد، پس به ر  ل یو مو خ  شیبز، ر  کهنیا  ی انسان باشد برا  توانست هر بز هم م 

  است.مرد شده نیا م ییکه بو ستین

  : دیگو انسان بودن و مرد بودن جالب است، م ی هم برا تیدو ب نیا 

  ی شَو مرد  صفت به  تا نگر  عشق رخ در
  یکز دمشان سرد شَو  ن، یسردان منش نزدِ

  
  دگر، جز صورت  ِزی چ بجو عشق رخ از
  یآن است که با عشق تو هم درد شَو  کار

  ) ٢٨۶۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  نی غم  یهاآدم ذوق،یب یها: آدمسردان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

نگاه نکن به جهان با ذهنت، به ذهنت نگاه نکن،   رونیبه ب عن ی «در رخ عشق نگر»ساده و روشن است  اریبس

نگاه کن، به خدا نگاه کن     شده. پس به عشق نگاه کن، به زندگگشوده   یفضا  نیفضا را باز کن و زنده شو به ا

  . کن دایتا صفت انسان پ

دارند     ذهنمن   که کسان  ن،ی با درد ننش  شدهت یهوهم   یها اوقات انسان است، نزد انسان   ترش یمرد ب  جا ن یا  در

سرد    نیبنابرا  کنند، ارتعاش م  نییهستند، با فرکانس پا  دهیها هم همان آن   یهاهستند و با درد  هاز ی با چ  دهیهمان 

  .دهند دم سرد به تو م نیقر قی ها از طرن یدارند که ا  ذهناند، من هستند، پژمرده  خیهستند، 

ا  کند، م  نییناظر جنس منظور را تعشما را از جنس خودشان بنند،    خواهند  م   هانیا سرد    هان یپس از دم 

را    ، زندگ  را، گرم   برکت زندگ   عن ی  ی رید  زیعشق، رخ عشق، چ   فضا را باز کن، از صورتِ  ای تو ب  ،یشو م

  . صورتجز  شود نم دهیکه به ذهن د ریرا ب  را، خرد زندگ تابش زندگ 
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  جا ن یدر ا  م،یشو منظور نمهم   م،یشو درد نم با عشق ما هم   د،یدرد بشوکه با عشق هم   دیی گو شما به آن کار م  و

ذهن    یهااز سبب   دیبا  یمنظور بشوبا خدا هم   کهنیا  ی برا   ،یمنظور بشو با خدا هم   ایمنظور،  هم   عن یدرد  هم

  .  ییایب رونیب

  بد بود آن بز، شتاب  یِشوایپ
  قَصاب  شِیاصحاب را پ  بردم

  ) ٣٣۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شانه کرده که من سابِقَم  شیر
  مرگ و غم  یبه سو نیل  ، سابِق 

  ) ٣٣۴٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کن  شیو ترِک ر نیروِش بز  نیه
  کن  شیما و من و تشو نیا ترِک

  ) ٣٣۴٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

انسان    ای  کرد او را مرد م   بلوغ جسم   عن ی  شد انسان م  ،اگر قرار باشد که انسان با مو و آلت تناسل  دیگو م

  ی شوا یاست او پزنده نشده  که هنوز به زندگ   انسان   عنیبشود، اما آن بز    شوایپ  توانست م   ی پس هر بز  کرد، م

پس شما    برد، م  ینابود  برد، مرگ م   یسوقصاب، به ش  یپ  برد را م   شیهادوست  کهنیا  ی بد است، چرا؟ برا

موالنا را    ای  دیبخواه   که زنده به زندگ  دیخواه م   ن یاگر زم  یشوا یپ  یو    دیفضا را از درون باز کن  دیواقعاً با

  . برد قصاب م  یسو که شما را به دی نکن شوای را پ  یو هر بز دیبن شوایپ

زنده هستم، من رهبرم    من سابقم، من به زندگ  دانم،م  ترش ی است که من برا شانه کرده  ششیبز ر  نیا  دیگو م 

بله، اما چون    درست شانه کرده، سابق  را ول  شیر  شانه کرده»  شی«راست.    ترش یحضورم از شما ب   کهنیا  یبرا

  .ی بر مرگ و غم م  یما را به سو ی پر از درد دار ذهنمن 

است.   شده و راه زندگ گشوده  یفضا  نیانتخاب کن، روش هم   راه درست  ن»یروش بز  نی«ه  :دیگو به ما م   حاال

روش    ذهنمن   نیکن، ا  دایروش پ  ماند،  مثل زخم م  ذهنمن   نیترک آن زخم را بن، ا  عنی  کن»  شی«ترک ر

 ن ی. اکنم ضرر نم   من  دیرا بشناسد انکار کند و بو  دگیواقعًا همان   قسمت هم گفت که هرکس  نیا  اولِ  .ستین

زنده بشود   نه به زبان، چنان فضا باز کند که به زندگ   د یبا زبان حال بو  دیبا عمل بو  ی قو  قدرن یگفتن رو ا

  او حرف بزند.  قیخداوند از طر کهی طوربه
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که   میدیبار است به ما و من رس  نیما، امروز دوم   یمن،    ی  دهد را که ذهن نشان م  یز یچ  نیا  نیبنابرا

  ی جا به   شیتشو  جان یاست، ا  ذهنمن   ی هادارد درد   ذهنکه من   ی زیانسان هستند. چ   ش یتشو  ۀی جفتشان، ما

نگران  ذهنمن   یها درد مثل  حرص، جنب   ،آشفتگ   ،نشسته  همه   هان یا  ها، دگ یهمان  یبراجوش  و واکنش، 

  . ذهنحال من   عنی  شیتشو کن» شی ما و من و تشو نی«ترک ااست  شیتشو

  گل با عاشقان   یِچون بو  یشو تا 
  گلستان   یو رهنما شوایپ

  ) ٣٣۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گل؟ دم عقل و خرد  یِبو  ستیک 
     قَالۇوزِ ره ملِ ابد  خوش

  ) ٣٣۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ارتعاشِ    گذارد، انسان اثر م   یگل رو  ی که بو  طورن یبا عاشقان، هم  یگل بشو   یتا مثل بو   د،یگو به ما م  تا،

  کس   ر،یاست د  نیاست، هم  نیهم اثرش قر   نی. ارسد ها م گل به آدم   یمثل بو    شده به زندگ   که زنده    کس

  . آورد درمبه ارتعاش  ران یخوب در مرکز د یرا مثل آن بو   زندگ کند، ارتعاش م که به زندگ

و    شوایو پ  کند وادار م  زهی ها را به ستنه آن   آورد، را باال م  ذهننه من   برد، مرگ و غم م  یسوها را به آن  نه

 که  است؟ کس   ارتعاش زندگ  کس  گل است؟ چه  یبو  کس  که چه   دیگو . اآلن به ما م شود گلستان م   یرهنما 

  ی شخص راهنما  نیو ا  کندم   انیرا ب  خردِ زندگ  از او، دم  زند دارد حرف م   و عقل و خرد زندگ  فضا را باز کرده 

  است.  یدرست مل ابد

لرا شما م  ی ابد  م عنی  د، یدان  ت ینهای لحظه، معادل ب  نی استقرار در ا  ،یابد  لحظۀ  ن یو ا  یلحظۀ ابد  نیا  

لحظۀ   نیبه ا  مییآ طلوع کند، ما م  دیخورش  نیاز مرکز ماست. اگر ا  دیطلوع خورش  نی هم  نیشدن هم هست، که ا

ا  میو. اگر ساکن بشمیشو و ساکن م   شودصفر م   ی زمان مجاز  ،یابد   ت ینهای اندازۀ ما ب  یلحظه ابد  نیدر 

لحظۀ    نیها به ارساندن انسان  یبرا  یقالووز خوب  عنی   «خوش قالووز ره مل ابد»  دیگو م  . پس وقتشود م

  خداوند است.  تینهایو ب یابد

  *** پایان بخش سوم *** 
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  شروع شد:   یطور ن یاست، ا ٣٠٨اش که شماره  میخواند غزل را م نیا

  قمر نقاب  یبشا ا ،یاببسته خوابم
  آفتاب  شتی شُر کند پ یِهاسجده تا

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل 

  

  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل 

  

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

  

  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان) ١۴شل 
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   ، بررس (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل  و    (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل  دو شل    نیرا با ا  تیب  نیاگر ا  و

  دا ی، ارزش ما تنزل پ(مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل  هست    دهیمرکِز ما همان    که وقت  د ید  میخواه   می کن

که ذهن نشان    یزیچ  اجسام، آن   حت .  ندیآ نظر مها بهتر از انسانکه اجسام مهم   ی طورها، بهبه جسم  کند م

  .میپرست ها را م که ما آن  یطور به دیآ نظر متر از خدا به از خدا و مهم تربزرگ دهد م

خدا را    ای  زندگ   و فراوان  ،شیاندی ابیبه کم   میافت ، که م(مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل    دینیب م  پس

حضور است.    یار یاز هش  شتریب   لیخدا خ  یِما در ترازو  جسم   یِاریهش   زانِیم  صورتن یو درا  میکن فراموش م 

  است.  یعدم بلوغ معنو نیا م ییبو میتوان م

ب  انسان   مثال درصد هش   یار یدرصد هش  ست یکه  دارد، هشتاد  را   جسم   ی اریحضور  ارزش خودش  و  دارد. 

  . داند . ارزش تعهدش را نمداند نم

فراوانخط   و بلوغ معنوی)]  ١٢[شل    شیاندکش  ا(مثلث  بدار  کهن ی،  روا  و شاد  خوشبخت  می ما  به   یرا  را 

  . میهست شیاند است که ما مرکزمان عدم شده و فراوان ینشان خوب ران،یخودمان و به د

(شش محور اساس   ١۴[شل  و    ذهن)] (شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل    ریدو شل د  اما 

ها  از آن   یاست که    ضلع. دوتا شش کنم ارائه مشما    من خدمت  شهیکه هم   زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

مرکزش    یاست، آن    خال  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل  مرکزش عدم است  

همان  از  افسانه من   ١٣[شل    دگ یپر  زندگ با   اساس مرکزش هم   ذهن)](شش محور  در  و  مثلث    نیاست. 

ا افسانۀ من مقاومت و قضاوت و همانش، پس  آن   ن یچن   ی است. که     ذهنافسانۀ من  ضلعو شش    ذهنز 

که از جنس الست  کند است، انکار م یدارد و در زمان مجاز جسم یار یاست هش دهیکه مرکزش همان انسان

  از جنس خداست.   ایاست 

.  جنگد فکان مقضاوت دارد، مقاومت دارد. با قضا و کن   نیاز جنس جسم است. بنابرا  کنداعالم م  هرلحظه

جلو، و دچار حوادث    دهدرا هل م   ذهن   ی هاو سبب   جنگد  م  مش یلحظه و تصم   ن یبا ارادۀ خداوند در ا   عنی

  که خدمتتان ارائه کردم،  طورن یکه هم شود م

  انداختحوادث به تو هم   ِریقضا که ت 
  ی از آن سپس سپر   تیرا کنَد به عنا تو

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو



ۀ  برنامه         Program # 905                           ۹۰۵مشار

  78صفحه: 

است و پر از درد است. هم در درونش و    دهی. و چون مرکزش همان شیها دگ یبه همان   اندازد، حوادث م  ریت  قضا

و    زند و دائمًا ذهنش حرف م   ست،ین  ییگشابه فضا   ست، ین  میبد است، آشنا به تسل   رونیانعکاسش در ب  هم

  .  شود خدا زنده نم و فراوان تینهای به ب موقعچیه

که مرکزش عدم است و    (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل    یبعد   ضلعشش   اما

که من از جنس الست   میبا تسل  کند انسان، هرلحظه اقرار م  یوجود   قتیحق   طورنی . هممثلث واهمانش است 

قبول    و  دهد فکان تن مشده به قضا و کن گشوده   یت نداره با فضا هستم، بعد چون قضاو   هستم، از جنس زندگ

  رونش ی و درون و ب  شود منعکس م  ییبایزبه   رونی شدۀ او در بگشوده   یو فضا   افتدنم   شیرااتفاقات بد ب  کند، م

  . شود درست م

  فَکان حم کن یها چوگان شیپ
  اندر مان و المان  میدوم

  ) ٢۴۶۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  است. شخص  نیچن  ی (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل 

  شود،  خداوند زنده م  تیو ابد  تینهایو باالخره به ب  شود ذهنش ساکت م   کند، م   ییفضاگشا  لحظهبهلحظه

  هم هست.     فراوان تینهایکه معادل ب

  م یکن . و اآلن کامال درک م م یکرد  شمس، درست بررس  وانی و د  یمثنو  اتی همه اب نیرا با ا  تیب  نینظرم ا  به  و

لطمه    رانیو به خودمان و د  میکن   زندگ   میتوان نم  ذهن با من   عنیکه اگر خواب ما در ذهن آشفته است،  

چهارده نقابش را باز کند،    ماه شبِ آن    دیو با  میکن  در ذهن زندگ  دینبا  م،یستیما ن  رید  ذهنمن   نی. امیزن م

خودمان با درد    نچشممان، چو  یاز جلو   م یرا بردار  دگیهمان  یها که پرده  میما حاضر  عنیپرده را بردارد.    نیا

  .  میدیرس   جان یبه ا دنیکش

درد بشند. و داوطلبانه   ادی که ز ستیموالنا الزم ن یهات یها و بصحبت نیاز ما هم با گوش کردن به هم برخ

و هرچه    کنند صورت آفتاب طلوع م ها به آن    عنی   کند، و آفتاب از مرکزشان طلوع م    به زندگ  شوند زنده م 

. هم شر  کنند و مقاومت و قضاوت را صفر م  کنند  م  ییفضاگشا   عنی  کنند، هم سجده م  کنند،  طلوع م  شتریب

  . کنند م

  دوم هست: تی. بکنند ده محضور استفا ی اریاز آن هش  و
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   تو گرفتم و دستم بتافت دامانِ
  از وفا متاب یرو دم،یدست درکش نیه

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دستم را کنار.  یذهنم گرفتم، زد  یهاگرفتم، با دست  ام ذهنمن دامان تو را با من دیگو م

دامان خداوند  رد، ی، دامان خداوند را بذهن)](افسانه من  ٩[شل    ذهنبا من  که اگر کس م یفهم پس ما م  و

م  ذهن را کش  عنیو    رد، یگ را  نرس  ،ی دی دامنت  تو  به  من دمیمن  با  هم  هرچه  تو    ذهن.  تواضع کردم  اظهار 

  را ارائه کنم.  ام ذهنمن  و، ت تِینهای و زنده شدن به ب  اصل من  یِجا که من به  کن پس تو قبول نم ، رفتینپذ

را متوجه شدم و دستم    نیا  د یگو . پس مده داشته باشم من، تو دامنت را دست من نم  «من»اگر    موقعچ یه 

را    ذهن  یهاسبب   رید  کهن یهستم به ا  اری هش  عنی  ذهن)] (افسانه من   ٩[شل    دمی. دستم را کش دمیرا کش

  .کنم . با ذهنم تو را تجسم نمبرم کار نمبه

(حقیقت    ١٠[شل  وفا کن و خودت را به من نشان بده.    ایتو هم ب  از وفا متاب»  ی«رو است،    یطورن یحاال که ا 

وجود  من به  یامان را برا  ن یکه من از جنس تو هستم، پس تو هم ا  کنم  من اآلن کامال درک م  وجودی انسان)]

  . اوریب

لحظه هرچه که    ن ی. در اکنم . با ذهن اقدام نمنمیب تو را نم  ر یبا ذهن د   عنی  دم،ی را درکش   ام من دست ذهن  

  رم، یالهام ب  خواهم شده مگشوده   یو از فضا  شنوم و نم  کنم م  ییاطرافش فضاگشا  دهد، ذهن به من دستور م 

  را شناختم.    زهایچ ن یتو به من بو چار کنم، ا

عبارت  به   م یاست که اگر ما دامان ذهنمان را جمع کن  ن یآن ا  و   ،دهد را هم به ما نشان م   اصل   یموالنا    و

   عنی.  کند او هم وفا م  کند، او هم وفا م  م،ینکن   ییرا شناسا  و با ذهنمان زندگ   می ری او را نگ  دامن ذهن  رید

است؟ با    طورن یشما هم هم  واقعاً زندگ  ایآ  کنم، با ذهنم اقدام نم  منتو دست برداشتم.    من از شناختِ ذهن

  .کشد او دامانش را م  د،ی ر یب که اگر دامان او را با دست ذهن دیدان و م  د؟یکن نم خداشناس  دانشِ ذهن

خداوند از    پرسم نم   کنم، سؤال نم   کنم،  نم  ییکه من با ذهنم خداوند را شناسا  میری گ م  جهینت   تیب  ن یپس از ا 

  ست؟ یجنس چ
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چگشوده   یفضا  جنس  از  بو  ست؟یشده  چ  میاگر  جنس  ذهنم  ست،یاز  با  دارم  بدهم،  .  شناسم  م  جواب 

  کنار.  زند دستم را م صورتنیدرا

  باال و   مییآ م  «من»صورت  به  میکن درست م   «من»  ذهن)](افسانه من  ٩[شل شل  نیچون ما با ا 

  که منم بر سر شاخش بزنم  دی درآ  ک   ھر 
  اغل  ستین وانیح یحرم عشق بود ا  نیکا

  ) ١٣٣۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

است.    ییتای  ی حرم عشق است، فضا  جان ی. اشنم شاخ او را م  زنم که من هستم، من م   دیایدر ب  هرکس  پس

  : دیگو در آن غزل معروف که م  دیگو را م   نیموالنا ا ست،یگاو ن  ا یگوسفند  لۀ یطو

  خانۀ دل نیدر ستیشبان ک  میزدم ن بانگ
  خجل  دی منم کز رخ من شد مه و خورش گفت

  
  خانۀ دل پر ھمه نقش است چرا؟ نیکه ا گفت
  رخ تو رشِ چِل  یعکس توست ا نیا گفتم

  
  پر از خونِ جر؟  ستینقشِ دگر چ نیا گفت

  به گل  ینقشِ من خسته دلِ پا نیا گفتم
  ) ١٣٣۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

از رخ من خجل است.    دیگفت منم، که مه و خورش  ست؟یصورت عدم، گفتم ک در مرکزِ من آمد به  دیگو م  پس

  ن ی «گفتم ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  نقش    ن یهم  ست؟یکه پر از خون جر است ک   رینقش د  نیبعد گفت که ا

  من است.    ذهنمن است، من   نقشِ نیگفتم ا به گل» ینقش من خسته دل و پا 

رخ تو رش   ی «اتوست   یانعکاس رو  ن یهمه نقش و نگار دارد؟ گفتم ا ن یخانۀ دل چرا ا  نیکه ا  دیهم پرس بعد

شاخش را    زنم که منم در مقابل من، م  دیدرآ    کسبه من گفت که هر  بعد  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    چِل»

(حقیقت    ١٠[شل  حرم عشق است.    جا ن یا  ،یی تای  ی شده، فضا گشوده   یفضا   جا،نیا  کهن یا  ی . براشنم م

که گوسفند و گاو    ستین  ییجا  ایواقع آغل  در   جانیو ا  شوم  م   یاست که من با تو    ییفضا  وجودی انسان)]

  اصطالح گاو و گوسفند است. در حد من به  ذهنمن  نیا  عنیدارند  م را نگه  هانیا
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  وی: من شتاب که آن هست فعل د گفت
  تو شتاب  یِسو نکنداو بود که م وید

  ) ٣٠٨شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

  : ثیبه حد اشاره

ّالشيطان»  «التأن نه والعجلة مال نم  

  است.»  طانیاز خداوند و شتاب از ش «درنگ

آن است که    و یکه د  میگو است. حاال من م  طانیکه عجله کار ش   نیا  یکه عجله نکن برا تو به من گفت   دیگو م

تا دو   مان که در رانندگ   دیآنظر ممن آن غزل را خواندم که گفتم ما به   تیب  ن یخاطر اتو شتاب نکند و به   یسوبه

او    یسوبه  میچون دار  میکن شتاب م  میکن فضا را باز م  . وقتشدهگشودهی فضا   ی   ،ذهنمن  ی  م؛یدنده دار

کار    نیتند اتند   م،یرو او م  ی سوبه   میدار  میکن م   ییفضاگشا  م، یکن م   یی فضاگشا  م،یکن م   ییفضاگشا.  میرو م

  م یکن شتاب م  میدار  ذهنبا من  م،یکن سؤال م  م،یکن عجله م  میو دار  میدار  ذهناگر من  ول  میبن  میتوان را م

از جنس   م،یشو م  طانیش  شتریم بی. دارمیرو م  وید یسوبه  میدار ذهن)](افسانه من  ٩[شل   م،یکه به او برس

  . میشو م  میدار وید

اگر در    می تند اگر کار کنتند  م،یکرد  ییفضاگشا  . وقتمی شو م  وید  میاگر عجله کن  می دار  ذهنمن  که درحال   پس

  جا ن یا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    میرو او م  یسوبه   میدار  میکن شده کار م باز   یحضور و فضا   نۀی زم

هم اشاره   نیندارد و ا  اشال  چیباز کردن ه   دیتوان کردن، فضا را هرچه م   ییکردن، تندتند فضاگشا  تندتند کار 

  که:   دیگو است، م ثیبه حد

  است»  طانیاز خداوند و شتاب از ش «درنگ

و    میدار  ذهن. هرموقع من مان به زندگ   م یآور خداوند را م  م یدار  م یکن و درنگ م  م یکن م  یی فضاگشا  موقع هر

.  م یشو م  طانیش  م،یشو م ویاز جنس د  شتریو ب  میشو در ذهنمان گم م  شتریب  میدار  ذهنبا من   میکن عجله م

  . می بن دیکار را نبا نیا

  م، یکن با ذهن ما شتاب م   منتها در اول  میشتاب کن   دیبا   ییجا   ی  م،یشتاب کن   دینبا  ییجا   یکه    دینیبم  پس

   وقت   بند، فضا باز بند.   جا، نکند. تأنّ که برسد به آن  کند دارد، عجله م  ذهنکه من   . هرکسمیکن عجله م

  د. تندتند کار کن تواند فضا را باز کرد و متوجه شد که واقعاً فضا باز شده م
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  از یبر درگه ن نمیرب کنم، بب ای
  رب، مشتاقِ آن جواب  ا یهزار   نیچند

  ) ٣٠٨شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

  م ییای که ما ب  ستین  نیخدا را صدا کردن. خدا را صدا کردن ا  عن یکردن    ییواقعاً فضاگشا  عنی  کردن»  اربی«

.  م یکن   ارب ی لفظ    ارب،ی  ارب، ی   میی و فقط با ذهنمان بو  ذهن)]من (افسانه    ٩[شل    م یبذار  مان ی را جلو  ذهنمن 

  نه.  هانیخدا، نه ا  یا  ارب،ی  االه،ی

باشم،    ازی کنم و در درگاه ن  اربی مرکز را عدم کردن و فضا را باز کردن. پس اگر من    نیهم    عنیگفتن    اربی

  م ی هست  ازیشده و ما در درگاه ن  صادقانه باشد فضا هم باز   اربمانیاگر    میکن م  اربی ما    که که درحال  دینیب م

موقع  . هر میگشود فضا نم ه وگرن میدار ازی ما به تو ن مییگو م  میما دار  عنی (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل 

  . میکن ناز م م،یبند فضا م

  از شر دی تر آخوش کردنناز
  که دارد صد خطر شی کم خا یل  

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

  منم که اآلن گفت:منم  نیا دانم،آوردن، من م  را باال  ذهن ِمن 

  که منم بر سر شاخش بزنم دی هر که درآ  
  اغل  ستین وانیح یحرم عشق بود ا  نیکا

  ) ١٣٣۵شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

  که ن یا  یاست. برا  ندیآخوش   لیخ   ذهنمن   یذهن برا  ی سازو رفتن به سبب   دانم شدن، گفتن که من م  بلند

. در حضور، ما  میبشو  دهید  م یخواه ما م   م،ی برجسته بشو  می خواه . ما م دانم من م  دیگو و م  شود برجسته م

  م، یکن م  داینظر پ  ی اریهش  م، یرو حضور م   هب  شتریاست. هرچه ب  ریدندۀ د  یهم    نی. امینشو  دهید  م یخواه م

  بشنود، ما را بشناسد.  کس میخواه  . اصال نممیبشو دهید می خواه نم

درست است؟ پس    م،یریب  دییتأ  م،یبرجسته بشو  م،یبشو  دهید  میخواه م   ذهنبه دندۀ من  مییآ ما م   هرچه

  م ی گو م  از ی به درگه ن  روم ندارم. م   اج یمن به خداوند احت   دیگو م    ذهنکنار که من   گذارم  من ناز را م  دیگو م

 شوم  متوجه م   دفعه یکنم    ییعدم بشود فضاگشا  رکزمدارم. اگر م  اجیبه تو احت   کنم لحظه فضا باز مکه من هر 
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ها که به زبان  از انسان   لی . از جمله خکنند رب م   ایکائنات است همه دارند    نی. هرچه در استمیمن تنها ن

 ارب ی ها هم  آن  بندند هم که فضا م  ییها. اما آن کنند م  اربی  کنند فضا را باز م  عن ی  کنند م   اربی حضور  

  . با سخت منتها کنند م

 ازش ی. دردش نشان نستیبله، منتها متوجه ن  کند؟ م  اربیآن هم    کند م  جادیدارد و درد ا  ذهنکه من    کس  ایآ

  ل یتبد  ی دیرا دارد که به خورش   نیقوۀ ا   مه است. هرکس   تجلّ  نیبفهم که ا   نیبابر را م   نیا  است. گفت حت 

که     کس  آن   .گذارد طلوع کند و نم   خواهد و م   کند م و طلوع    کند  واقع خداوند در درون او ظهور مبشود که در 

  .تنم اش به رحمت م من همه  گفت . مشود  که بذارد شروع م نی. هم گذارد دردناک دارد نم ذهنمن 

  سست» ثاقیاندر توبه و م  تو ی«ا

    پرست، بر رحمت تنم» «رحمتم

  ت یبا شا  ست،ین  زهی. منتها صدا کردن من با مقاومت و قضاوت و ستدهم من جواب م   من را صدا کن  هرموقع

  است.  یی. صدا کردن من با فضاگشاستین

اند که خوابشان  که آشارا متوجه شده   ییهااگر فضا را باز کنم مخصوصًا از انسان   شنوم م  اربیهزار    ن یچند  پس

ا نبا  نیمغشوش شده است.  پ  دیخواب ذهن  ب  دایادامه  ب  خودشان   خودشان  شوند م   داری کند و دارند    دار یرا 

درست    کنند، رتب تکرار م را م   اتی اب  نیا  عنیکند    داریها را هم ب نمثل موالنا آ   بزرگان  دهند و اجازه م   کنند م

  : دیگو شعر جالب است که م نیاست؟ و ا

  ست ی اله کارِ هر اوباش ن اُذْکروا
  ست یهر قَّش ن یبر پا  ارجِع
  ) ٣٠٧٢ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  باش  لیمشو، هم پ سیِتو آ یل 
  باش  لیتبد یدر پ ،لینه پ ور

  ) ٣٠٧٣ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ولرد، مفلس  کاره،ی: بقَالش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ن  ییفضاگشا  عنی  خدا»  «ذکر اوباش    د، یازنده  که درحال  دیخدا برگرد  یسوکه به  » «ارجِعو    ست»ی«کار هر 

  بسته نشده. ،ی باز، حقّه هر قّش»  ی«بر پا هستند  هم منطبق ناظر و منظور به  که درحال
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هم ناظر و منظور به  که درحال ارانهی هش یبرگرد تواننم  ،فضا را باز کن  عن ی ذکر خدا بن توان اما اگر نم 

فضا را باز کن.   عن یباش  ل یباش. پ لیپ ا یاست. تو هم ب دیامنا  س ینباش. آ د یاماو تو نا یسوهستند به  منطبق 

  .رید میبشو لیتبد دیبا میدی. ما امروز فهم لیتبدشروع کن به  جادر آن  ستیرا بن. اگر ن  تیسع

 ی سوو به   کند نم  ییفضاگشا   و کس  م یکن خودمان کار م  ی رو  م یکه اگر ما دار  می فهم م  تیدو ب  ن یاز ا  پس

  . میکن ندارد، ما کار خودمان را م اشال چیه گردد خداوند برنم 

  ست ی هر اوباش ن اله کارِ اُذْکروا
  ست یهر قَّش ن یبر پا  ارجِع
  ) ٣٠٧٢ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

 ادمان ی  ت یب  ن یشدم ا  د ی. هر موقع ناامشوم نم   د یمن ناام  شوم،  نم  س یمن آ دییو بو  کند . کم مدیکن   حفظ 

  : فتدیب

  دیاو نه  شیبه پ  هایدیامنا
  د ی جه رونی ب دوایتا ز درد ب 

  ) ٣٣٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

او    یو انرژ   یی ندارد فقط فضاگشا  رون یب  ی که دوا   ذهنمن  یدوای دردِ ب  ن یاز ا  گذارم، او م  ش یپ  را به   امی د یناام

  .  ییفضاگشا ن یبا هم  گذارم م او  یمن به جلو  آورد، من را از داخل آن درم  کند م  را متالش  نیا

کروا نیا بله   اله؛  اُذْ

كروا اله ذِكرا كثيرا.»  «يا   ايها الَّذِين آمنُوا اذْ

  ايد، خدا را فراوان ياد كنيد.» كسان كه ايمان آورده  «اى

  ) ۴١ یۀ، آ)٣٣احزاب (  ۀسور م،ی(قرآن کر 

  خداست.  ادیشده گشوده ی فضا د،یکن  ییفضاگشا دهد که ذهن نشان م  یز یلحظه در اطراف چ بهلحظه  عنی

  ن ی آتش  یِهادل و جان شتر ی خاک ب از
  کوزه گرفته که آب آب  انهیمستَسق 
  ) ٣٠٨شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو
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  از شمار شی و ب اری بس هی: به کناشتری ب
  : چون تشنگانانهی مستسق

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
از خاک،    شتریکه ب  دیگوصحبت خاک و همان چهار عنصر است که معادل چهار بعد ما است. م   جان یا  عنی

اگر بدانند که    ول  کشند است که درد م  ییهاجان   نیآتش  یها . دل و جان نیآتش  یها از تن ما، دل و جان   شتریب

  درد عشق. به  شود م لیتبد درد درد معمول شود، م لیدرد عشق تبد نیا کشند چرا درد م

ما    عنیکه چرا خوابت آشفته شده، خوابت بسته شده؟    کن واقعاً خوب درک م  ا یاول هم گفته، گفته آ  همان 

  م، یدادم  پز  م،یداد نشان م  یبه    م،یآورد دست مبه  یزیچ   ی  هامیاز خواب ذهن. قد  دیآ خوشمان نم   رید

گرفتن    دییتأ  ر ید  رسد، به پنجاه م  رسد،  که به چهل م  باالتر رفته. سن آدم   سنمان  عن ی  ر، ید  چسبد  االن نم

و جانِ    . پس دل و جان، مرکِز انسان شود اضافه نم  یزی چ  ول  ،انجام بده  توان که دارم، م  یز یبراساسِ آن چ

که    شود درک کند، متوجه م   قاًیبفهمد چرا به درد دچار شده و عم   ی  گر. حاال، اشود انسان به درد دچار م

  م، یرا خوب درک کن  نیباشد، ا  زندگ   یِ جابه  زها ی و گذاشتن چ  زها ی با چ  دگ ی. اگر علتش همان ستیعلتش چ

  .  شود به دل و جانِ عشق م  لیتبد نیخوب آن دل و جانِ آتش

:  زند م  اد یها فردرِد انسان   ترش یب  دهد، که ذهن نشان م   ییهازیچ   ا یبا باورها     ِدگ یاز همان   که حت  دیگو م

  .» خواهم م  آِب زندگ خواهم، آب م  خواهم، «آب م

در    کند، مالمت م  د،یگو و ناسزا م  کند م  تیاست، شا  نیخشم   کشد، که درد م  دینیب را م  کس  ی  شما

 کشد  و درد م کند اشتباه گذشته است که خودش را مالمت م است، پر از  نده یجبر است، نگران است، نگرانِ آ

  به او؟  دییگو و شما چه م 

  خواهد؟  دعوا کند، خوب، چه م خواهد م  کن تا به صورتش نگاه م  کند، نگاه م  رونیاز چشمانش به ب درد

  .خواهد  کتک نم  خواهد، م  «آب» ، «آب»

  خواهد، م » «آِب زندگ  خواهد، م   «آب»  ن یا  د،یاین  نه بدمان  د،یآ بدمان مها  آدم جور ن یها ما از اموقع  بعض

عقل ندارند    یاعده   یبدند،    یاعده   ی که    کند که پولش کم است، فکر م   کند فکر م  داند، منتها خودش نم 

م  شیبرا درست  مکنند مسئله  بد   . م  ند،یب دند یب غلط  غلط  خوِد   اصال خود    دنی.  درست کردن،  مسئله  و 

م   عن یچه؟    عنی  یسازدشمن   ،یساز مانع   ،یساز مسئله  آب  م  خواهم، من  خرد  آن   خواهم، من    ی ور خردِ 

درد مثل خشم    ۀزیو با انگ  می من را خسته کرده، از بس که براساِس دردها  یورنیعقل ا  ،ی ورن یخردِ ا  خواهم؛ م
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  «آب» صورتِ تشنه، مانندِ تشنگان  به   عن یخسته شدم،    دم،یم و درد کش گرفتم و عمل کرد  میصم و ترس من ت 

  . خواهم م

، فعل خودش است  دم»  دم به  یهاغصه   نی«فعل توست اموالنا که    اتِیاب  نیآدم متوجه بشود با ا  نیاگر ا  حاال

ل  یهاغصه   نیا براساسِ  خداوند  هرلحظه  و  دم،  به  فضاگشاست  اقتشیدم  چقدر  من   که  چقدر  دارد   ذهنو 

به    کنند دردها شروع م  نیا  دفعه ی  ار،ک   نیخودش نقش دارد در ا  نیپس بنابرا  کند، م   میرا ترس  اش زندگ

  کم کردن به او. 

آ   نیبنابرا  پس . در  دهد حرکت م  ترش یدرد ما را ب  عن ی  مییآ و به حرکت درم   م یریگ موقع درِد عشق م  نما 

که درد دارد،     کس  ی تر است. مثال  مظلوم است و حرکتش از همه کم   لیخاک خ   نیا  دیگو م   ی بعد  ی هاتیب

  اد ی ز  لیخ   ها دگیو انداختن دردها و همان  زندگ  یِسوبند به  یترع یحرکتِ سر  کهنیدرد دارد، احتمالِ ا  لیخ

  درد خالص بشود.  رِیاز ز خواهد درد است م رِیکه ز است. کس

  ن ی آتش  یِهادل و جان شتر ی خاک ب از
  کوزه گرفته که آب آب  انهیمستَسق 

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  از شمار شی و ب اری بس هی: به کناشتری ب
  : چون تشنگانانهی مسَتسق

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
که عرض کردم اگر فضا را باز کند   ، ذهنمن   دردِ    عنیپر از درد    د ییبو  د یتوان را م  ن یآتش  ی هادل و جان    حت

درد   کهنیا  یبرا  شود، باز م   سمتِ زندگباعثش شده، راهش به  یزیچ  که چه   دین یشخص و دردش را بب  نیا

  .دهد آدم را حرکت م 

  چار عنصر او نیخاک رحم کن که از ا بر 
  و انقالب  ر ی دست و پا تر آمد در س یب

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ل ی: تحول، تبد انقالب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

.  م یهست  دگیهمان   عنی  می از جنس خاک  ترش یبر خاکِ ما رحم کن، ما ب  دیگو م  نیرا اآلن گفتم. پس بنابرا  نیهم

با    دگیها از جنِس همانانسان   ترِش یدر ب  ذهنمن   ذهن)](افسانه من   ٩[شل هستند.    هان یچنقطه   نیمرکزِ ما ا

  . زهاستیچ
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 کهن یو ا  به تنبل  میکرد صحبت م  نرسیبه اما و امروز راجع   یفکرها   نیخاک، ا  نیچهار عنصر، ا   ن یاز ا  دیگو م

که    شود م   ده یروزانه هم د  ی در تمام کردن کارها   حت   ذهنمن   ن یا  کاهل   نی. عرض کردم اکشد خودش را م

  .  میتمامش کن میخواه نم م، یشومشغول م   یکار ی به  وقت

 تر ش ی من حق ندارم ب رید  میگو م   شود،  م قهیمثال سه دق    . وقتمریتا  یرو  گذارمها من تلفن را م موقع    لیخ

. من  کند خودم کار م   یاست که برا  یز یچ  ی  نیخودم، ا  یبرا  دهم، کار را بنم، کشش نم  نیا  قهیاز سه دق

  مر ی تلفن من تا  نیشد ا  قهی از پنج دق  ترش یو اگر ب  شمبا   شی رو  قهیاز پنج دق  ترشی ب  دیرا نبا  یکار  ی  دانم م

وگرنه آدم ممن است    ت،ی گذشت، خداحافظ شما، به آن کار به آن وضع  ریکه د  میگو م   زند دارد، زنگ م 

  کنم،  ار را مک   نیا  میگو جا پرسه بزند. من نمساعت برود آن  یساعت،    میدر پنداِر خودش و خوابِ ذهنش ن

  بمانَد.  دارد که کشش بدهد و در کاهل لیم  نانسا میگو م

تر است  که خاک حرکتش از آتش و باد کم   دیدان هم م   آتش  لیتمث  کند است و از نظرِ  ل یحرکتش خ  نیا  دیگو م

دست و    نیا  دیگو . م کند حرکت نم   ،ی طورن یخاک هم  کنند، دارند، حرکت م  انی جر  هان یتر است، او آب کم 

و    میریگ م   ادی هم    یمطلب   ی ما    تیب  نیاست از ا  یطور نی. و اگر الیانقالب و تبد  و   ییایتر است در پوکم   شیپا

که به ما رحم کند   می کن ما فضا را باز م  ای ، آ«بر خاک رحم کن».  میرحم خداوند را جلب بن   دیکه واقعًا ما باآن

  ل یو تبد  م یحرکت کن   عنی  ر یس   م،یباش  داشته   یی ایکه پو  م یندار  ییپا  و   ما دست   ذهنکه در من   میدان م  ما   نه؟  ای

رحم    نیبند، به ا  تواند هم عمل نم  فهمد پاست، م   و  دست  ی ب  ل یخ  ذهنمن   نی ا  دیگو خودمان را، م   می کن

  ا ی خودمان    یِسوبه   میکن رحم خداوند را جلب مما    م،یدان را ما م  قتیحق   نیاست حاال که ا  نیکن. حاال سؤال ا

  .میصفر بشَو دیاشخاص، ما با جلِب رحم خداوند، حت  یبرا نه؟

  :  استیگو  لیخ  اتی اب نیهم دین یبب و

  از فقر چون در غم شود ییصوف
  و مطْعم شود هیفقرش دا نیع

  ) ١٨۵۶ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  مارِه رسته استجنّت از  زآنکه
  اشسته است  ی قسم عاجز  رحم،
  ) ١٨۵٧ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو



ۀ  برنامه         Program # 905                           ۹۰۵مشار

  88صفحه: 

  سرها بشند او از علُو آنکه
و خلق نآ رحم او  یِسو دی حق  
  ) ١٨۵٨ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : غذا، خوردنمطْعم
  . د یناخوش و ناگوار آ آدم یو هرآنچه برا : جمع مرهه، به معن سخت، ناخوشماره

  و رفعت بزرگ : همان علُو به معن علُو
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ن یا  صورتن یاست، درا  ری و فق   ر یانسان فق  در مرکزِ عدم   شود،  م  ر یفق  کند، که فضا را باز م   »«صوف آن    پس

و غذا    دهد شده مثل مادر ما را پرورش مگشوده   یپس فضا   شود،م  اشه یفقرش، دا  نی شده، عگشوده   یفضا 

  .دهد به ما، غذا م دهد هم م

ناخوش و ناگوار باشد. علُو همان   آدم   ی چه براو هرآن   سخت، ناخوش   عنی غذا، خوردن. ماره    عنی  مطْعم

  و رفعت. بزرگ معنعلُو هست به 

است که موالنا مرتب از آن استفاده    ث یحد  نیرسته است. ا  ها که بهشت از سخت  دیگو موالنا م   تیسه ب  نیدر ا  و

  : جانی اگر باشد در ا م،یهم داشت ر ید یجا   ی امروز  کند، م

  النَّار بِالشَّهواتِ.» بِالْمارِه وحفَّتِ  الْجنَّةُ«حفَّتِ 

  است و دوزخ در شهوات.»  شده  ده یچ یپ ماتی و نامال ها در سخت  «بهشت

  ) ثی(حد

  است و دوزخ در شهوات. شده  دهیچ یپ  ماتی و نامال ها در سخت بهشت

و   ها دگ یشناختِ همان عنی  م،یدار ذهنکه من  جانیدر ا میبده سخت دیبه خودمان با دیاول با عنی ها سخت

که ما   کند م  «رحم»  بر ما موقع زندگ  ایکه خداوند  میدان ها سخت است، حاال ما مآن  ها و انداختنقبولِ آن 

داشته  فقر   فضاگشا  م،یباش  غم ا   میباش  داشته   ییغم داگشوده   ی فضا  نیو  مثل  پرورش    هیشده  را  ما  هست، 

رحم خداوند و مردم    عنیم،  است و رحدرست شده   هاکه بهشت از سخت   میدان و ما م  دهد و غذا هم م  دهد م

  شند  که سرِ مردم را م  کسمن، من، من. هر   دیبو  شود که بلند نم   کس   عن یاست    شسته»   ی «عاجزقسمتِ  

«رحم حق و خلق  نه خداوند.    آورد نه خَلق به او رحم م  صورتن یو درا  «از علُو»من گفتن،  شدن و من   ند از بل

  او»  یِسو  دینآ
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  «بر ما رحم کن.»:  مییگو ما به خداوند م  «بر خاک رحم کن»:  دیگو که م  دیمراجعه کن  تیب  نیاگر شما به ا  پس

 م، یرا صفر کن  ذهنمن   م،یقضاوت و مقاومت را صفر کن  نیو ا  میدچاِر فقر بشَو  دی رحم کند ما با  کهنیا  یبرا

  .دیآ وگرنه رحم خلق و حق بر ما نم

و شسته شدن است    یرحم را که عاجز  نۀی اصطالح زمبه   دیرحم کن با  دییگو اگر شما م  عنیاست؟    درست

  ا، یخدا  مییبلند بو  ل یو با قد خ  ذهنعنوان من به  میما بلند بشو  شود . نمکند وگرنه رحم نم  د،یاوری وجود ببه

  : ستاز آن قصه ه قسمت نی. ایز یچون چهم  شود به من رحم کن. نم

  سخن آخر ندارد، و آن جوان  نیا
  نان شد ناتوان  یِاجرا کم از

  ) ١٨۵٩ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  که رزقش کم شود آن صوف شاد
  شود میش در گردد و او شَبه آن

  ا )١٨۶٠ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  خاص هر کآگاه شد  یجِرا زآن
  شد  گاهیقُرب و اجر  یسزا او

  ) ١٨۶١ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بار رود. یو براق که در جواهرساز اهی سنگ س  شَبق نوع ایشَبه: شَبه  
ای : در می  

  اله  شاهی پ يعن  نجای: در اگاهیاجر
➖➖➖➖➖➖➖➖  

.  شود کم م  از زندگ   مانه یکم شده بود، ما هم سهم   اشه یجوان که سهم   نیجوان را گفتم. ا  نیداستان ا  دیگو م

هرکس   نیهم   کهن یا  یبرا بو  اآلن گفت،  بشود و  بلند  ثان   دیکه  بزنم،  بر سرِ شاخش  اوال گفت    ی غذا  اً یمن، 

شود و باال عرض کردم که نامه نوشت به شاه و شاه   ناتوان م  شود،  کم م  اشره یج   . و وقت شود کم م  اش زندگ

.  کنم هم توجه به او نم  منرا دارد.   ها دگی احمق است، غم همان نیاصال غم ما را ندارد، ا نیهم که نوشت که ا

  .اش ذهنمن  ن یهم عنی ش»«شَبه ، ش»«شَبه که رزقش کم بشود، آن   حال آن صوفکه خوشابه   دیگو و اآلن م

  ره یشده که ج گشوده  یفضا   عن ی  ، اله  شاهیپ   عنی  جاهنیدر ا  گاهی اجر.  ایدر   عنی  می  اه،ی سنگ س  : نوع شَبه

  .  کنندپخش م  زندگ یغذا  کنند،غذا پخش م  کنند، پخش م
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همان   ن یبشود. ا ای در بشود و او در اش ذهنکه رزقش کم بشود و آن من  حال آن صوف که خوشابه   دیگو م پس

  ستۀ یآگاه باشد، او شا  هرکس  د،یآ ور م خاص که از آن   ی است. اجازه بدهد کم بشود و از آن غذا  اشی رزق ماد

و در عالم پخش   ردیگ آن غذا م  عن یاست    گاهی است. اجر  گاهی به خداوند است و اجر   ینزد  عن یقُرب است،  

  .  کند م

  روح چون نقصان شود  یجِرا زان
  از نُقصانِ آن لرزان شود  جانَش

  ) ١٨۶٢ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  رفته است   ییبداند که خطا پس
  زارِ رضا آشفته استسمن که

  ) ١٨۶٣ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  حقوق  ،ی: مواجب، مستمرجِرا
  ان یز ،کاست  ،کم :نُقصان 

  اسمنی: باغ زارسمن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

از    روح کم بشود، جان ما   ی غذا   طرف. وقت  روح گرفتن از آن   یبه غذا   میکن شروع م   واشیواش ی  نیبنابرا  پس

مواظب    اری بس  ردیگ خرد م  رد،یگ م  سببیب  یور شاد فضا را باز کرده و از آن   . هرکس لرزد کم شدن آن م

  گذاشتند.  نی ا یرا برا  «اتّقوا»است. لفظ 

از آن    کس  دیگو موالنا مرتب م  دائماً    ردیگ م  تیهدا  رد، یگ  م  ت یحس امن   رد،یگ خرد م  رد، یگ ور غذا مکه 

که مرکزتان از عدم    دیمواظب هست  د،یقطع نشود. اگر شما مرکز را عدم کرد  نیا  موقع    یحواسش هست که  

. خطا هم دیخطا کرد  یکه    دیشو م   وجه. پس اگر غذا کم بشود، مت دیرا مزه کرد  سببی ب  یخارج نشود و شاد

  به مرکزتان است.   یماد   زیچ  ی تنها آوردن 

  رفته است   ییبداند که خطا پس
  زار رضا آشفته استسمن که

  ) ١٨۶٣ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

شد. پس    لیزا  دیو شُر شما که داشت   رشیو حالت پذ  یخشنود  نیا  ر،یکه رضا رفت د  دیشو متوجه م  شما

  .دیاکه اشتباه کرده د یفهم شما م
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  اوست یِکه او سب شود، آن باد، پا وقت
  سحاب  یپ  دو سه گام برجهد لنگانه

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  راه رود. اری : مجازاً آنکه به زحمت و کوشش بسلنگانه
  : ابرسحاب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  ابر.  عنی سحاب

بادپا    واشیواش ی  م،یشو سبِ سب م  . وقتمیشو سب م  م،ی ندازیچندتا ب  یرا    ها دگ یهمان   نیاگر ما ا  پس

  .  مییآ حرکت درم به  عن ی م،یشو م

  اوست»  یکه او سب شود، آن بادپا  «وقت

  صورت به آن طرف.  آن  به  مییآم به جنبش در  م،ییآمما، به حرکت در  یپا  شود م باد

  د ید م ی. اآلن خواهابر رحمت اله م، یرو ما که دنبال ابر م دنِ یلَنگانه جه ن یو از ا می جه  ابتدا، البته لَنگانه م و

  .  آید  که عشق خوشش م

م   پس دارد  همان   دیگو غزل  م   ها دگ یکه  ا  میانداز م  م، یشناس را  م  اتیاب  نیو  صوف  میخوان هم  رزق    که 

  . شود م   ادتری ور زاز آن   شود، کم م   مان ی ورن ی. هرچه رزق اشود م  ادتریز  اشی وررزق آن  شود، کم م  اشی ماد 

که عاجز اشسته بشود. و   کند جذب م  خاک قابل ترحم است و ترحم خداوند موقع   نیکه ا  دیدیشما فهم  و

  . درست است؟ رود او نم یسوکه سرِ مردم را بشند، رحم خلق را خداوند به  هرکس

خداوند، منتها اولش    ی سوبه رفتن به   کند خاک شروع م   ن یا  عن ی  شود؛ م ادتری اگر سب شد، سرعتش ز  پس

که سرعت    دیآ نظر مو به   میی آ به حرکت درم  ها دگ یخرده فضا باز کردن و انداختن همان   ی. با  جهد لَنگانه م

هم مربوط    تیب  نیکه، ا  دیگو و اآلن م  شود م  هگشود  شود، گشوده م  شده، هگشوده  یفضا   نی. امیریگ م   میدار

  است: نیبه ا

  بر آسمان رضاست  تیابر عنا هزار
  ببارم، از آن ابر بر سرت بارم  اگر 

  ) ١٧٢٣شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو
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  ی ما عاجز  مییگو م  میما، ابر رحمتِ خداوند، ما دار  میرو ابر م  عن یسحاب    یسوشما که اگر به  دیدانرا م  نیا

به ما نشان    د؛یآ ما م  ی سورحم او به   م،یکن م   ییبلند بشود، فضاگشا  میگذار منمان را نم  م،یشسته هست

و    میریگ سرعت م   م،یشو تر مسب   م،یانداز را م  هانی ا  م،یشو کار م را، ما دست به  مانیها دگیهمان  دهد م

  برکاتش را به ما ببارد.   ابر رحمت اله  نیا م یخواه م

   ذهنمال من   تی. شامیکن  تیشا  دینبا  موقعچ یما ه  عن ی  بارد م  دیکه شما رضا دار  فقط موقع  نیکه ا  دیگو م

  ذهنمن   یو براساس عقل و ابزارها  میده واکنش نشان م  م،یکن مقاومت م  م،یکنم   تیکه شا   است. تا زمان

  دارم.   من»«به من رحم نکن. من  نکن،که به من رحمت  مییگو به خداوند م میدار م، یکن حرکت م

  بر آسمان رضاست  تیابر عنا هزار
  ببارم، از آن ابر بر سرت بارم  اگر 

  ) ١٧٢٣شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

  : تیب  نیا طورن یهم  و

  ادب یشل و بو لوک و خَفته لنگ
  طلب و، او را م  ژ یغاو م یسو

  ) ٩٨٠ تیبدفتر سوم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  به زانو و دست راه رود.  ،و زبون یعاجز ،ضعف و سست  : آنكه از شّدتِلوک 
  ده ی : خمخَفته

  : مانند کودکان چهار دست و پا راه رفتن دن یژی غ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

مرا خُفته   نیا  حاال هم  لنگ دیبخوان  دیتوان شل  پس  درحال .  زم   دیلَنگ هست  که ولوک،  را در  خودتان   ن یو 

  د؟ یکن او. توجه م  یسوراه رفتن را، خودت را بش به  د یستیبلد ن  د،یهست  ادبیو ب دیلغز و م  دیکش م

آلوده هم که شده هرجور  شل اگر خواب خُفته   ول  دیشو م  ده یکش  نیزم   که  نی هم   عن ی  دیاگر بخوان  شَلخَفته 

مموقع   بعض   ،دانم» «م  دییگو م  د،یهست  ادبیب آن طرف    هرجور  دانم» «نم   دییگو ها  به  را  خودتان  شده 

  .دیبش

به زانو    ، و زبون  یعاجز   ،که از شّدتِ ضعف و سست لوک: آن  جان یا  در .  دنیلغز  دن،یکش  نیدر زم   عن ی  ژیغ م

    .روند که به زانو و دست راه م  . کسانریما د میدی را د هان یاود. و دست راه ر 



ۀ  برنامه         Program # 905                           ۹۰۵مشار

  93صفحه: 

امانند کودکان چهار دست  دنیژیغ .  خُفته  عنی  خُفته.  دهیخم   شود م   می اگر بخوان  خَفته رفتن.  راه  را    نیوپا 

اولش.   د،یاو برو  یسوبه  د،یکش م  نیهم که شده، خودتان را در زم  ادبیهرجور شده، ب  پس  شما.  دیدان م

  است.   کاف  دیکش م کهن یبا سرعت بروم. هم دیبا مییگو نم

  از تکِ آن لنگ برق را  ردی خنده گ  تا
  خطابآن رعدِ خوش  دیشفاعت آ واندر

  ) ٣٠٨شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

  دن ی: دوتک
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ا  د یگو م  جا ن یا  در از  ن  کهنی که  بلد  نم  م، یست یما  لنگ   میشو بلند  برمو  قدم  م  م،یدار لنگان    خندد،  عشق 

ما خودمان را    کهنیاز ا  ردیگ اش مخنده و    دیآ خداوند خوشش م  عنی  خنددعشق م  نی. و بنابرادیآ خوشش م 

  .م یگرفت  شه یتواضع پ م،یگرفت شه یپ یو عاجز میکرد میتسل

داشت  ی که شعر  طور ن یهم غ   گفت م  م یهم  فروتن  ر یکه  عاجز    از  و  تواضع  ا  ی و  ه   نیدر  درد    زیچچ یدرگاه  به 

که او خوشش    دیگو م  م،یسو برو و اگر عاجزانه به آن   دانم» «م  مییبو  م،یبلند شو  م یتوان ما نم  عنی.  خورد نم

  لنگ رفتن ما، برق را.  از لنگ  دیآ م

است که    نیگر ارعد که بلند است، نشان   ی صدا   ی  نی. بنابرازند که در آسمان م  صاعقه است. آن برق  برق،

و ما را    دیآ م   یبی مه  یصدا ی.  افتد و م  شود شناخته م  دگیهمان  ی . مثال  افتد م   اتفاق  ی  ،ی داریب  ی

  خواهد  که باران م   م ییگو م  م یشنو رعد را م  یصدا   وقت  کهن یکماا  د،یآ م  اآلن رحمت اله  کهن یبه ا  کند م   داریب

«اندر    شود، م  ادی ز  مانی داریب  ذره ی  م،یشو ما متوجه م   یجور  ی  افتد ما م  که در زندگ  . پس اتفاقاتدیایب

  : کند هم کم م هات یب  نی، پس اخطاب»خوش  آن رعدِ  دیشفاعت آ

   آشفتگ  نیا ار،یدارد  دوست
   بِه از خُفتگ هودهیب کوششِ

  ) ١٨١٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

به خودمان    م یخوان ها را مشعر  نیا  کهن یا  م،یستیبلد ن  ول  میزن پا مو ما دست   کهنیخداوند، ا  ار،ی  نیبنابرا  و

در   م یفضا را باز بن  می خواه و م   ختهیهم رکه خواب ما به   میدان م   کهنیا  م، یکن م  سع  می دار  م،یده م   یانرژ

  ار، یخداوند،    دیگو م  م،یکوش هست، دائماً م   مانهی م، طلب صمیطلب دار  ول  میتوان نم   ول  میجوش هستوجنب 

  را دوست دارد.   آشفتگ نیا
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نکند و دچار جبر بشود،    حرکت   چ یبرود ذهنش بخوابد و ه   است که آدم در زندگ  ن یبهتر از ا  هودهیکوشش ب  و

  : طورن یو هم دیگو موالنا م   »بِه از خُفتگ  هودهی«کوششِ ب. شوم من عوض نم

  و آمد شدِ ما و اکتساب  جنبش
  بر آن قفل و حجاب  مفتاح  هست

  ) ٢٣٨۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م یخوان  را م  ها ت یب  نیهم   می کن کسب م  و دانش  م یکنکارها را که م   ن یهم  م، یکن و حرکت م  م یجنبش دار  کهنیا

قفل    ها دگ یقفل است، همان  د یکل  هان یا  م،یشو م   داری ب  م یخوان م   اد یهم ز  شود، م   اد یز  مان و هم دانش ذهن 

  است. بستهدر  م،یرو خدا م   یسوبه  ذهنهستند. ما دائما با من 

حرم عشق   جان یا  ست،یکه اغل ن  جانیکه ا  به من گفت  دستم را، حت  یرا، زد   نیگفت من متوجه شدم ا  امروز

شاخ داشته   د،یای ب  وانی صورت حبه   ، اگر هرکس که منم»   د ی«هرکه درآ   کهن یا  ؟ی شو است، چطور با منَت وارد م 

باز    ول  شند منم. شاخ ما را هم م  مییگو م  مییآ که ما دائماً با شاخ م  شنم،باشد، گفت من شاخش را م 

  رعد باشد.   یصدا تواند ها مشستن شاخ  نی. اتفاقاً ا میشو هم متوجه نم 

  د ینیب م  دفعه ی شما    افتد، م در ما اتفاق    یدار یب  یرعد باشد،   یصدا  تواند م  خورد،  به ما م  یاضربه  ی

  عنیرحمت است،    نیهم   یصدا صدا  نیبرق عشق از شما خوشش آمده و ا  عنی.  دیرا متوجه شد  یز یچ  ی

  . یزدیآمدن دم ا نیشروع شده ا  عنی د،یای ب خواهد باران م 

  د ی که: برجه دیابر بو انِیساق با
  اضطراب  دیتشنگانِ خاک بجوش کز 

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 ها ن یابرند، به ا انیساق هانی حافظ، ا  ،واقعاً موالنا، فردوس   د،یکه بلند شو دیگو ابر م ان یبه ساق  نیبنابرا پس

که   رند،یها از او آب باز انسان  یاعده  یوقتش بوده که  دیچه موالنا آمده؟ شا ی. برا دیبرجه دییبو دیگو م

دار م   میما  ج  کهن یا  یبرا .  میریگ اآلن  و  خاک  جوشونب طلب  طرف  م   انی از  خاک .  شنوممن  تشنگانِ  «کز 

  به تو زنده بشوم. خواهم جوش، که من موطلب و جنب   عنیاضطراب  اضطراب» دیبجوش

واکنش    رید  کنم، مالمت نم  ریکردم. د  جادیرا من خودم ا  میهادارم، تمام درد   ذهنکردم که من   ییشناسا  من

معذرت    میایباال و اگر ب  میآ نم   «من»صورت  به   کنم، قضاوت نم  رید  کنم، مقاومت نم  رید  دهم، نشان نم
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م   خواهم، م م  ری. دکنم توبه  و  توبه  ن   ثاق یدر  م   قت و  ستم، یسست  م  شوم سست  فروتن    خواهم، معذرت 

  هستم. 

  و اضطرار   خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر 

  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بندۀ من   دیگو . مدیآ خوشش م  هانیگرفتم، خُوب از ا  شیرا در پ  هانیو عجز و ا  خضوع و فروتن  رید  من

  .دهیمتوجه شده، شعورش رس

. اما خواهند ها آب م انسان    عن یتشنگان خاک    نیا  کهنی ا  یبرا   د،یبلند شو  ، د»یکه: برجه  دیابر بو  انِی ساق  «با

  ،  ذهنعنوان من به  می جوش دردها ما م  قیها باشد، از طرفقط اگر درد   آوردند، ها به ما فشار مجا که درد آن

را، خداوند را به مرکزمان     استه که ما زندگبرخ  نیا  از است و    ذهندردها درد من   نیکه ا  میاگر متوجه نشو

  . می نه، ما طلب صادقانه ندار صورتن یدرا م،یاوردین

باشد، از ته دلش منافق نباشد.    می است. که آدم در طلبش صم  یزیانگشفت  زی چ   ل یطلب صادقانه خ  نیا

 م یدان م  م،یهست  ر ید  زیچ   یدر مرکزمان    مییگو م   یز یچ   ی . ما  میما را منافق بشو  کند مجبور م  ذهنمن 

ما مهم    ی مردم و جمع برا  د ییاگر تأ  م، ی خودمان را بشن  م، یاگر صادق باش   د یگوم .  ستیهم که مرکزمان آن ن

را    مان ییپاودستی چرا ب  ول   م یهست  تَرپاودستی که ما از همه ب  داند خداوند م  دی گو . مدیآ نباشد رحم او م 

    م؟یکن اقرار نم

خاک    نیچهار عنصر، ا  نیکه از ا   دیگو ما؟ امروز در غزل م  میبن  میتوان چه کار م   م؟یوپا دارما دست   کجا

آن  پاترودستیب خُوب  وقت   است.  م   موقع  خاک  ب  میی گوبه  من    د یدار  اریاخت   دیگو م  یی پاودستیشما 

  . ریبمان د ساست پ شتریاست، ُخوب ب شتریب  لیاز آتش و باد و آب خ  میپاودست

هزاران سال است من   ن یهم  یبرا م   ذهناست که  را دارد  و   میوپاتَردستیب  میی. هرچه ما بوکشد خودش 

  ما.   یِپا شود باد م شود، باد م  شود، م شتری سرعتمان ب میبشو شسته 

  د ی که: برجه دیابر بو انِیساق با
  اضطراب  دیتشنگانِ خاک بجوش کز 

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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[شل    میکن ما مرکز را عدم م وقت ، ولذهن)](افسانه من  ٩[شل   ذهناضطراب ندارد، من  نیکه ا دیدان م

جوش و  وکه در جنب   میهست  یادرواقع ما تشنه   میو طلب دار  میکن فضا را باز م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠

  د ی گو م  دیاو برو  یسوبه  دنی لوک هرجور شده، درحال خزوهمان حرکات ما که گفت لنگ   و اتفاقاً  میافت طلب م 

  : میرا هم داشت ت یب نیعشق. ا عنیکار، برق  نیاز ا دیآ برق خوشش م د،یآ او خوشش م 

  را دردِ سر آرد بانِگ رعد  تشنه
  نداند کو کشاند ابِر سعد  چون
  ) ٣٧٨۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

به ذهن    می. دارمیکن را نگاه م  ذهن  یهاسبب   یکه اشتباهاً جو  میهست  یامنتها ما تشنه  خواهد آب م   تشنه

  دهد؟  آب م  یکدام  گذرد که از ذهن م ییهاز یچ نیاز ا گذرد؟ چه م   میکن نگاه م 

ها  که آن   حال ن ی. درع ستندیآب ن   ها نیآب هستند، ا  هانی ا  م یکن فکر م  م، یهست   رونی و توجه ب  د ییمثال دنبال تأ  ما 

و    زند صاعقه م   کهن یهم   «تشنه را درِد سر آرد، بانگ رعد»ببارد.   خواهد م   ابر رحمت  ی  ول  میدان را آب م

 داندنم  کهنیا  یبه او برا  دهد سردرد م   عنی  دیدردسر آ  وما    است در زندگ  اتفاق  ی  عنیبانگ آسمان است  

  را.  ابر رحمت اله عنی آورد، صدا ابر مبارک را دارد م نیکه ا

  ی  دارد به تأمل وام   دارد مبه فکر وا  کند، م   داریاگر ما را ب  افتد ما م   یکه برا  اتفاقات   م،یتشنه هست  ما

ها  ربنا و ربنا    ت که ه. امروز هم بود گفدارد اتفاقات توجه ما را از ذهن برم  نیظاهراً ا  رد، یگ صورت م  ی داریب

  د یگو و انسان م   ؟ی رو نم  ذهن   ی هاو چطور اآلن سراغ سبب   کن چرا ربنا م   یدید  که سخت   . بعد وقت کن م

  من متوجه شدم، نه من در افسون ذهن بودم. 

 ن یباالخره ا  . ولیکرد لحظه فکر م  نیبه صنع من در ا  شیوقت پ   لیاز خ  دیتو با  ،ی رو نه تو باز هم م  دیگو م

  را به ما ببارد: یزد یکه رحمت ا  میو ما دنبال آن ابر سعد هست کند م  داریصداها ما را ب

  رو پست شو  دت،ی با رحمت آبِ
  خور خَمرِ رحمت، مست شو  وانگهان
  ) ١٩۴٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

موقع شراب رحمت را    کوچ شو، آن  ذهنبه منبرو نسبت  خواه آب رحمت م  باست، یز  لیهم خ  تیب  نیا

  بخور و مست شو.  
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  رسد آخر نم م،یکه من نگو رمیگ
  دلِ کباب؟  یِمشام رحمت بو اندر

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دیگو تو نگو، م   دیگو . اتفاقاً مرسد م  رسد؟ دلِ کبابِ ما به مشام خداوند نم   یواقعًا بو  م،یمن نگو  م یکن  فرض

انسان که دلش کباب    فعل  تیوضع  نی. واقعاً اخواهم که انسان حرف نزند، نشان ندهد که من م  می فرض کن

  .  فهمد چرا م   فهمد؟ ما را نم   ازی ن فهمد؟ را نم   شیبو رحمت اله سوزد، است، مرکزش دارد م 

  م، ی . اگر ذهنمان را ساکت کنمیکن مکه ما با گفتن خراب    دیبو  تیب  نیبا ا  خواهدها موالنا م موقع   لیخ   اتفاقاً

.  گفتم کاش من نم   یباشد که ا  تواند هم م  معن  نیبه ا  م»یکه من نگو  رمی«گ.  ستی ما چ   ازیکه ن  داند م   زندگ

  .  کنند ها با گفتن خراب م انسان  ترشیب

  . میکن نم  انی و درست ب  م،ی کن م   انی ب  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ها دگ یهمان   دید  عنی  ، ذهن  د یبراساس د  ما

  رسد  آخر نم  م،یکه من نگو رمیگ

.  فهمد  چرا م  فهمد؟ را خداوند نم  ش یها کباب است. بودل انسان    عنی  »دِل کباب؟   یِ مشام رحمت بو  اندر«

به   رود دوباره م  گذارد؟ نم یخودش. چجور گذارد؟ نم  رحمت بفرستد، آب بفرستد؟ بله. چه کس  خواهد م

  نگه . مرکز را عدم  کند نم  شه ی. سوت را پکند نم  شهی را پ  . فروتنکند نم  شهیرا پ  یذهن، عاجز  یساز سبب

  است.   دارکنندهیهست که ب اتیاب هان یخودش ببارد. ا  خواهد م  د،یبار ذره ی کهن ی. پس از ادارد نم

  ابر همان دم روان شوند  انِیساق پس
  و با مشِ پرشراب  نهیجره و قن با

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : سبوجره
  ظرف مخصوص شراب ،: صراحنهیقن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
دل کباب    یبو   مییگو م   م،ی لنگان ما و ما هم سوت کردحاال که عشق، خداوند، خوشش آمد از حرکت لنگ   پس

م  او  را  بنابراشنود ما  ساق  نی.  بلند شو  انی به  هم گفت  آن دیابر  م .  بلند  هم  ساق شوند ها  م   ان ی.   تواند ابر 

روان    شوند، بلند م  هانیامثل موالنا.    کنند،را پخش م  یزدیا  غامیباشد که واقعاً حاضر هستند و پ  ییهاانسان

 که ن یا  یبرامختلف؟    یها کوچ شراب و با مش. چرا با اندازه  ی هابا سبو، با ظرف   ؟ی زی با چه چ  شوند، م

  . دهد م  خورد که هرچقدر م  موالنا هم به هرکس   دینیب دارد، بدهند. م  تیکه ظرف یااندازهبه  به هرکس
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هم مش     ی  خواهد،  کاسه م    ی   یفنجان بخورد،     یدر    خواهد  م   یدر انگشتانه بخورد،    خواهد م   ی

  .  دهد خداوند به همان اندازه م خورد،  هراندازه م . هرکس خواهد م  یترش ی شراب ب  ی. خواهد م

زنده شدم از آن به بعد  که فضا را باز کردم به تو   دم یمن فهم  قبال گفت. گفت که وقت  ن یامروز، هم  م یتوان م  ما 

  . خوب: کنم شتاب م 

  گنج عشق   یجوو در خراب هم  خاموش 
  از خراب  دییگنج در بهار برو  نیکا

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

را خراب    پارک ذهن  نیا  ایتو ب   عنیوجو کن. خراب  خاموش باش و در خرابه گنج عشق را جست  دیگو م  پس

پارک بردار.    ی. کنترل را از روزدیهم برنکن. بذار به  ریرا تعم  نیا  یدرپی پ  یکن، و خاموش باش با فکرها

نده.    ادیها عقل  . به آن اوری نفوذت در ن  ریها را کنترل نکن، زآدم  ،کن کنترل م   ،گذاشت   شیرا در جا  یز یهرچ

  .  وصل بشوند به زندگ  میها مستق بذار آن 

  د یها، درد باموقع   آب، آب. بعض  ندیگو ها هم م درد بشند، بذار بشند. آن  دیبا  ها لیامروز گفت خ   و

  .  ستیمتوجه کند که اشالشان چ دیکنند. درد با ییفضاگشا دیها را متوجه کند که با انسان

  ن یوجو کن و اآلن بهار ماست، اجست   ‐گنج حضور را‐ ذهن را خاموش کن و در خرابه گنج عشق را    دیگو م

گنج    نیاست، چرا ا  لحظه بهار هر انسان  نیحاال که ا  از خراب»   دییگنج در بهار برو  نی«کالحظه بهار ماست.  

    د؟یرو نم

گنج حضور، گنج نظر، گنج زنده    نیا  از خراب»  دییگنج در بهار برو  نی«کااست.  دهذهن خراب نش  کهنیا  یبرا

  ی ساز . ما از سببمیذهن، آزاد بشو  یساز که ما از سبب   دهد خودش را به ما نشان م  شدن به خدا، موقع

  .  میخاموش باش   م،ی نکن ریعمرا ت  ذهنمن  ایذهن، ذهن را  یساز که با سبب  میشو آزاد م ذهن موقع 

   اندازۀ خاموش به  دیشا  یز یچچ ی. هشنود دلِ کباب شما را خداوند م  یبو  د،یهم گفت اگر شما خاموش باش  باال

  خاموش   م،ی. اصال ما از جنس سوت هستکند به آزاد شدن از ذهن و زنده شدن به خداوند به ما کم نم

  .  میهست
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  گنج عشق   یجوو در خراب هم  خاموش 
  از خراب  دییگنج در بهار برو  نیکا

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ها  دگیما، در ذهن همان ی هادمان یچ  لۀیوسکه آبادان است، به   از خانه که آبادان است، ذهن نیا نیبنابرا پس

  .دیرو جا گنج نم از آن   م،یخودش باشد، و کنترل و نفوذ دار  یدر سرِ جا   یز یکه هرچ  میو مواظب هست   میدیرا چ

ما و بهار   ات ی گنج در خرابه است در ادب  ست، یاست که گنج درون اتاق ن   ن یا  لشیو تمث   دیرو از خراب م  گنج

لحظه   نیبهارمان بشود، که هست، بهار را در ا  میاگر بخواه  نیدر صحرا است. پس بنابرا  ست،یهم در خانۀ ما ن

که مرتب   ذهن  ن یهم ذهن)](افسانه من  ٩[شل  . میرا خراب بن  شیهادمان یذهنمان را و چ  دیبا م،یربه کنتج 

  .  دهند ها را هم مردم ادامه مو همان  میاده یهم چ یرا در پارک ذهن، پهلو  هانی چنقطه  نیا م،یده نشان م

 دیزیهم بررا به   تان ذهن  دمانیآخر غزل، شما چ   تیب  نی امروز، در ا  یوگوغزل، با گفت  نیکه با ا  دوارمیام  من

هم    به   د یبذار  د، یرا درست نکن   دمان یچ   ن یا  ذهن   ی ابزارها  ، ذهن   ی هااسباب   ای   طی با وسا  خت، یو اگر به هم ر

  . زدیبر

 شده، ذهن متالش  نیلحظه بهار ماست، و از ا  نیکه ا  میو بدان  میدست بردار  هات یو وضع  زهایها و چکنترل آدم   از

استفاده    دیبا  م،یوقت را تلف کن  دیاست و نبا  یاهیدکان کرا  نیکنم که ا  یادآوری باال و    د یایب  خواهد گنج حضور م

  .  می کن

  متصل   ها دگ یبهار ما به خزانِ همان   میدان بهار گذشته. ما م   م، یهمه لحظات که بهار بوده، متوجه نشد  نیا  و

  . میرا خواند  اتیاب ن یاست. امروز همۀ ا

که    یز یچ  پارک خراب بشود، افسرده بشود، پژمرده بشود. آن   ن یا  عنیبروند در زمستان،    ها دگیهمان  میبذار

پژمرده بشود   نیا  میی. بومی بزن  ری. نعرۀ الضمی پژمرده بشود، نترس  م،یکرد افتخار م  دگیلحاظ همانبه  شیبرا

  .  کنم من ضرر نم

.  میقالووز نباش   م،یازنده  زدانیما به    ها دگ یهمان  نیا  یکه از ورا   میو بدان  میمرد باش  م،یانسان باش  میخواه م

گلستان    یسوها را به هست. قرار باشد ما انسان   به ارتعاش زندگ  یو قالووز   میمن رهبرم، بلند نشو  مییگو نم

  . هن نه کنترل ذ م،یباش داشته  ارتعاش عشق دیبا م،یببر
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