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  )٧۶٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  گور برآید  به سِر  ،د مرده كفن راردَبِ
  من خبر آید  تِب ما را ز  اگر آن مردۀ

  
  ؟چه كند مرده و زنده چو ازو یابد چیزی 

  بجهد پیشتر آید   ،كه اگر كوه ببیند
  

  ز مالمت نگریزم كه مالمت ز تو آید 
كه ز تلخ تو جان را همه طعم ش  ر آید  

  
  ذخیره  ل از بهِرهِم  ،بخور آن را كه رسیدت

  چو بخوردی دگر آید  ،روان  كه تو بر جویِ
  

  قلوبش  بشنو وح ،خوبش   بنگر صنعتِ
  همه ذوق از نظر آید   ،نظر شو هم نورِ

  
ممید كه عمرم بشد و یار نیامد ور اب  

  نه همه در سحر آید  ،گهگه آید وی و بیه ب
  

  گاه كه ناگهگه و بی ،تو مراقب شو و آگه 
ثَمل كحل  عدر بصر آید  ما زیزی شه  

  
  شود این چشم چو دریا  ،ین چشم درآیدا چو در

  چو به دریا نگرد از همه آبش گهر آید 
  

  خود  مرده كه نداند گهرِ   نه چنان گوهِر
  هم جانور آید  ،همه جویا  ،همه گویا
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تو چه دان، و چه جان كه چه كان ؟ تو چه دان  
  كه خدا داند و بیند هنری كز بشر آید 

  
لببی تو سخن گفتن، له خو كن چو ترازو ه  

  د لب و دندان چو ز دنیا گذر آید كه نمانَ 
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احوال  با و  با غزل شماره    برنامۀ  پرسسالم  را  امروز  د  ٧۶٢گنج حضور  شمس موالنا شروع    وانی از 

  . کنم م

  د یمرده كفن را، به سِر گور برآ  بَِدرد
  د ی آن مردۀ ما را ز بتِ من خبر آ اگر 

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

هم   در ذهنش مرده است و کفنش  دگیدراثر همان  یاریصورت هشکه انسان که به  دیگوموالنا م  پس

اش را و مرده  ستدیکفن را بدرد و بلند شود با  نیپردۀ ذهن است، پردۀ پندار است، قادر است ا  نیهم

  نگاه کند. 

 ی ها دگیهمان   هانیذهن است، ا  جان یا  دیبلند شود و گورش را نگاه کند، بو  عنی   د»یسر گور برآ   «به

قد بودند،  ا  هام یمن  با  ابودم،    دهیهمان  هانیمن  بب  ازشیچارق  مندیرا   . طورکلبه  ی هر بشر   دیگو  

  کار را بند.  نیکه در ذهن مرده، قادر است که ا تیانسان

  اینماد خداوند    جانیمن که در ا  یبارویز  عنیاست که از بت من، بت    نیشرط و آن شرط ا   یبه   

  . دیایب ی خبر  یدر ذهن مرده،  دگیکه دراثر همان یاریهش نیاست، به ا زندگ

  

  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

  

  ها) (دایره همانیدگ  ١شل 
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  (دایره عدم)  ٢شل 

کامال روشن   تیب  نیا  ، معن(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    میدهکه به شما نشان م  ییهاشل  نیبا ا  و

هم  جهان از جنس خداوند است، وقت نیقبل از ورود به ا فرمیب ی اریصورت هشکه انسان به شود  م

  جهان شد، از جنس خداوند است.  نیکه دوباره وارد ا

را با فکرش   جهاننیا  ییزهایفکر کردنش، چ  ییجهان با استفاده از توانا  ن یپس از ورود به ا  منتها

جهان مرکزش عدم   نیقبل از ورود به ا. اما  شودم  ده یهمان  مییگواصطالحاً م  هانیو با ا  کندتجسم م

تا خاص   نیاست و ا امن  تیچهار  م  تیهدا  ت،یعقل، حس  را از مرکز عدمش  زنده    ردیگ و قدرت  و 

ا  ن ی هم  ول هست.   خودش   ،یفکر   یهابا فرم  دنیکفنش را با همان  نیهم  شود جهان م  نیکه وارد 

  .  میکنمطلب را اول هر برنامه ما تکرار م نیو درواقع هم ردیم درونش و م رود و م تند م

  ی  چیما، ه  میشو جهان م  نیوارد ا  با موضوع آشنا بشوند. وقت  ستندیکه آشنا ن  ییهاآن  کهنیا  یبرا

ن ا  ستینفر  از  خانواده  ندیفرآ   نیکه  مادرش  نگذرد که  و  پدر  م  ایاش،  نشان  او  به  که   دهدجامعه 

 ایپدر و مادرش است   ایجمله پول است  ازهستند.   زهایبقا ارزش دارد، کدام چ ی مهم که برا یزهایچ

.  ها)] (دایره همانیدگ   ١[شل    رهی داخل دا  یزهایچ  نی و همۀ ا  کنندهست که به او کم م  ییهاانسان

  جسم   زندگ  عنی  جهان به زندگ  نیدر ا  کنندعمل هستند به ما کم م  یاز جمله باورها که الوها 

  .  میادامه بده

مرکز ما. پس   شوند ها مآن  م،یکن م قیها تزربه آن تیو حس هو  میکن را تجسم م هان یکه ا  وقت ول

اآلن    م،یگرفت از خداوند م  م،یگرفت و قدرت را از عدم م  تیو هدا  تیقبال که عقل و حس امن  نیبنابرا

در مرکز ما هستند. پس   هاآن  یجهان هستند که فرم فکر   نیهمه مال ا  زهایچ  نیکه ا  می ر یگ م  زهایاز چ

  . هان یا نکیع شود ما م نکیع
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  یزهایکه چ  شود  کار سبب م  نی و هم  میسنجو م  م ینیبجهان را م  هانیبرحسب ا  ای  هانیا  قی از طر   ما

 به آن مرکز جسم  مرکز جسم  نیفکر از ا  ر ییو دراثر تغ  رد یفکر، مرکز ما قرار ب  رات ییدراثر تغ  مختلف 

که از جنس    شود بافته م  «من»   ی  ای  شود،  بافته م  ذهن ِمن  ی  شود،  انجام م  اد یکه با سرعت ز

  است. ذهن ِفکر است، اسمش من

دراثر    شود،  م  دهینام  دنیهمان  ذهن  یهاکردن به فرم  قیتزر  تیحس هو  دن،یانسان دراثر همان  پس

و از    ندیب ها محسب آنو بر   شود م   دهیهمان  یادیز  یزهایبا چ  و وقت  تند م  ذهن ِن م  ی  دنی همان

  هست.  «مرده» مییگواصطالحاً م خواهد، م ها زندگآن

درست کرده،    ذهن ِگذشته و من  ندیفرآ   نیکه از ا  شخص   عن ی  «بِدَرد مرده كفن را»:  مییگوم  وقت  پس

(دایره    ٠[شل  به حالت اول برگردد    باً ی تقر   عنیزنده بشود و بلند بشود. بلند شود    تواندم  نیا  دیگو م

  خودش آگاه است.   ارانه،ی، منتها هشعدم اولیه)]

  ردیگ صورت م  شود،انجام م  ارانهیطور مجدد و هشکه دراثر عدم کردن مرکز که به  میکار بارها گفت  نیا

 نیدر ا  دهد که هرچه را که ذهن نشان م  بیترت  نی ا  هم ساده هست. به  لی و خ  (دایره عدم)]  ٢[شل  

  . دیخواه جهان مهم است نم نیکه در ا یز یهرچ ای ،بختخوش ت،یهو ،لحظه، شما از آن زندگ

  دهدلحظه نشان م  نیکه ذهنتان در ا  ییزهایو قدرت را از چ  تیو هدا  تیعقل و حس امن  مخصوصاً 

لحظه    نیا  تیصورت وضعبه  دهد،که ذهن نشان م  یز یو هرچ  دی کنها را تماشا مو فقط آن  دیخواه نم

در   د،ینخواه  . اگر زندگدیخواه  نم  لحظه شما زندگ  نیا  ذهن  تی. پس از وضعشودما ظاهر م  یبرا

  . دی کنفقط فضا باز م د،یکنها را بد و خوب مو نه آن  دیکن ها نه مقاومت م مقابل آن

قبل از خوب و    عن ی  می. تسل شود م  دهینام  میلحظه اصطالحاً تسل  نیباز کردن در اطراف اتفاق ا  فضا

 کند، بازشده که مرکز شما را عدم م  ی فضا  نیلحظه و ا  نیدر اطراف اتفاق ا  دیبد کردن شما فضا باز کن

  .  دی کن عدم م دی است، از جنس اصلتان است، پس دوباره مرکزتان را دار از جنس زندگ

به    ها دگ ی، اول بود، بعد دراثر گذاشتن همانها)](دایره همانیدگ  ١[شل  عدم از دست رفته بود    مرکز 

با خداوند، او دارد به شما   ،شما با زندگ یبا کوشش شما، همار ارانهیمرکز از دست رفت. اآلن هش
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 ن یبه شما کم کند و بنابرا  تواند م  زندگ. اگر مرکزتان عدم بشود،  (دایره عدم)]  ٢[شل    کندکم م

و    شود م  شتر یب  شود،  م  شتریدرون ب  ی فضا  نیلحظه ا  نیدر اطراف اتفاق ا  یی فضاگشا  اثر مرتب در

  . ماند  م عدم باق شهیو مرکز هم شوندرانده م هیاز مرکز به حاش ها دگی همان

 یو خداوند    مرده اآلن از زندگ  کهن یا  عنی  را»«اگر آن مرده ما  که    دیگو مصرع دوم م  نیبنابرا  پس

 د یایب ی فکر. نه، خبر  ،صورت ذهن به دیبه ما بو  ی ز یچ ی کهنینه ا عنی د،یایب یخبر  د،یایب یخبر 

  . دیایکننده بزنده یانرژ ی عنی

  ، یزدیا تیعنا ،یزدیو دم ا ،یزدیدم ا عنینفخت،  دیگو موالنا م اوقات اسمش گاه نیا میگفت بارها

به    ، یزدیخرد ا  د،ییبو  د یخواههرچه که م  ،یزدیا  ضیف  ،یزدی. رحمت ارسدبه ما م  ،یزدیتوجه ا

  .رسد ما م

به ما   از زندگ  هانیو قدرت، ا  تیهدا  ت،یعقل، حس امن  مییگو که م  تیآن چهارتا خاص   هرحالبه

 مییگوکار را م  نیدر جهت درست و ا  کنند م  تیما را هدا  هان یهمان خبرها هستند. ا  هانی. ارسند م

 ارانه یدوباره هش  ما.  شود م  دهینام  امتیگور ذهن درواقع ق  نیبلند شدن از ا  م،یشو . بلند ملیتبد

م پا  میشو بلند  پا  ،زندگ  یبه  پا  ای  ،یاریهش  یبه  رو  یبه  م  یخدا،  زنده   میستیا ذاتمان  او  به  و 

  است.   تینهایاندازۀ او ب میدانو ما م میشو م

  یذره  نیدر ا عنی ذره نهان» یدر  ی«آفتابکه  می او قبال خوانده شودباز م  تینهایفضا تا ب نیا پس

و   میشودرونمان بلند م  نیاز ا  دیصورت خورشما به  دهان»  دی«ناگهان آن ذره بشانهان است،    یآفتاب

دراثر مقاومت   شود، باز نم  نیا ای  دیصورت خورشبه  میشو ما اآلن بلند نم   کهن ی که علت ا  میدان ما م

به  ایماست   زندگ  شدگصورت شرط اصرار ما  از هم  به  ما   ییزهایچ  نیخواستن  است که در مرکز 

  هست. 

و هرچه    م،ی ر یب  بختخوش  م،ی ر یب  تیهو  م،ی ر یب  زندگ  دیبا  ها دگی همان  نیکه از ا  میکن فکر م  ما

زندگ م  که  را  اسمش  نم  ،زندگ  تیف یک  می گذارهست،  آن  هم  زندگ  شودبدون  در   نیکرد، 

  کار غلط است.  نیا م، ینیبها مکه ما فعال برحسب آن هاست دگی همان
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صورت ناظر خود را  به  «سِر گور آمدن»هست مثل    یدیخواندم کلمات کل  تانیدر غزل برا  طورن یهم  و

ا   دنید هم  م یابیب  یز یچ  دیبا  دیگو م  کهن یو  او،   (دایره    ١[شل    «مالمت»  یدیواژۀ کل  طورن یاز 

 م  ها)]همانیدگ مالمت نم از    دیگو» بعد م  زم»یگر ن، خرج کن»  رهی«ذخ   دیگوبه عمل    لیلحظه تبد  نیا   م

به صنعت خوب راجع  «صنعت خوب او»در غزل هست    «صنعت خوب او»  طورنی بده. و هم  رانیکن، به د

  (دایره عدم)]  ٢[شل کرد.  میمرکزمان عدم است صحبت خواه کند وقت لیما را تبد تواند ماو که 

مرکز   نیبه هم عنی کند،م که او به قلب ما وح قلوب»  «وح یدیکل بیترک ای یدیکلمه کل طورن یهم

واژۀ کل و  در«مراقب    یدیعدم  مانند  چشم  و  ا  کردن»  ای بودن  به  کهن یو  منما    م یتوان نم  ذهنصورت 

و ترازو    نهی«آ  طورن یهم  و  د،یآ از بشر برم  یکه چه هنر   داندو خدا م  م،ی نیخودمان را بب   یهاییتوانا

  . شود آخر مطرح م تیدر ب بودن»

مهم است؟   تیب  نی. چرا اخوانم از موالنا م  اتیمهم است، اب  اریکه بس  تیب  نیهم  انیب  یبرا  امروز

  زنده کند.  تواند خداوند است که ما را م ،از زندگ یکه فقط خبر  دیگوآشارا موالنا م

دو، اگر نَفَس خداوند      خبر.  نیاز ا  می کن لحظه محروم مبهکه ما خودمان را لحظه  میاوال ما توجه کن   و

 کشد،  م  میگو . حاال نمکندما را مرده م  ذهندم من  کند،نده مما را ز  ییبا فضاگشا  یزدیدم ا  ای

  «بِدَرد مرده کفن را»  دیگودر شعر م کهن ی. هم راندیماست، م یریحاال اصطالح د کشد م

زنده   دیشما اگر بخواه  کهن یا   ی.  تیب   نیبا ا  دیتوجه کن   ل یخ  دیدو تا مطلب هست که شما با  پس

که به شما   ذهنهر من  ن،ی برعکس ا  دو،کم کند.    تواندبا مرکز عدم به شما م  ی زدیفقط دم ا  دیبشو

 ر ید  ذهنوجود ندارد در جهان که به من   ذهنمن  چیبه قبر، به ذهن. ه   دهدشما را هل م  رسد م

  کم کند. 

  ی هامن  یرو نی قر  قی دارند و از طر  ذهن. اغلب مردم من میهست یکه ما در چه کار مخرب دی نیبم پس

تر،  بزرگ ذهنبه من کس قیاصطالح، تشوبه ،کشتن کس عنی. اثر مخرب گذارنداثر مخرب م ذهن

ب درد  شما کس  شتر،یبه  ب  اگر  درد  به    د یدار  د،یزانیانگ برم  ای  د یکن م   بیترغ  دی دار  دی دار  شتر یرا 

  به قبر.  دیده هل م دیدار دش،یکش م
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 یمهم است، برا  اریرا که بس  تیب  نی. شما اخوانماز موالنا دوباره م  اتیاب  میرا بفهم  هانیا  کهنیا  یبرا

  : دیحفظ کن دیتوان م تیب نیا نیی تب

  او  یگووو گفت قول یب نی از قَر  
  او  یبدزدد دل نهان از خو خو

  )٢۶٣۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ن یمصاحب، همنش  ، ی : نزدنیقر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  کند،  صحبت م  زند، که با شما حرف م  که اگر کس  دیگو را م  نیاول ا  تیخالصه با توجه به ب   طوربه

است،   یاست، آدم معنو   شماست، با شما مراوده دارد، اگر از جنس زندگ  ی دوست شماست، پهلو

را   تیخاص  نخداوند است، دل شما آ   نتانی درونتان، قر در    دیکنشما فضا باز م  ا یاست،    یواقعاً معنو

  .  دیشوزنده م عنی. دزدد م

دارد اثر نامطلوب   نی قر   قی . او از طر افتد است، برعکسش هم اتفاق م  ذهنمن  یشما    نی اگر قر   اما

اول    تیکه ب  دی را دار  ذهناگر شما قصد آزاد شدن از من  دیدان م  را وقت  نیو ا  گذاردشما م  یرو

کفنم را بدرم، بلند    خواهم ممن    «بِدَرد مرده کفن را»است    تیبه! عجب ب  به  به  دییگواگر م  د،یگو م

اطرافتان   ذهن  یهاکه من  دیبدان  دیخدا زنده بشوم، شما با  تیو ابد  تینهایبشود، به ب  امتمیشوم، ق

  هنر شما است.   دیکنخودتان را محافظت م یشما چجور ر ی. دگذارندثر بد مشما ا یرو

  م، یدار  لیفام  م،یبچه دار  م،ی همسر دار  م،یخانواده دار  م،ی کن  در جامعه زندگ  دیهم ما با  ر یطرف د  از

من   هانیا نم  ذهنهمه  کن  میتوان دارند.  زندگ  یتو  میاز دستشان برو  میفرار  که. حاال    میکن  جنگل 

  لم یف  ی یتماشا ست،ین   ذهن یهافقط من  گذارد،شما اثر مخرب م یرو  ذهنهر من  کهن یدانستن ا

 ادیز  هانیاز ا  ها،ن یا  دنیمن پهلوان هستم، رستم هستم، من از د  دییصحنه بد، شما نگو  ی  دنیبد، د

 د،ی. شما انسان هستگذاردشما اثر م  یرو  د،یشوم   نی با آن قر   د،یشنوم  د،ی نیبکه م  یز ی. هرچدمید

  .  میکن صحبت م میبه انسان دارما راجع

راجعراجع  تیب  نیا است.  انسان  نبه  شما  و  من  شخص  انسانستیبه  همه  تأث.  و   ر یرپذ یها  هستند 

  یمنظورش چشم    ا»یچشم چو در  نی«شود ا  دیگو آخر که م  یهاتیاول، هم در ب  تیهم در ب  طورن یهم
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خداوند   نها چشمشان فراواها، حاال اگر همه انسانهمه انسان   د،یگورا م  ت یچشم انسان  ست،ینفر ن

  . دیآ  به قول موالنا م  ا»یو جو  ای«گو یهااش انسانهمه ا،ی بشود، حاال از آن در

جو  ورا جست  قتیدائماً آن حق   ا»ی«جوکننده عشق،    انیکننده خرد، ب  انیب  ،یکننده شاد  انیب  عنی  ا»ی«گو

  ا، ی «همه گوهستند، درست کردن هستند، آزاد کردن هستند،    اش دنبال آبادانهمه  رونی. در بکند م

جو من   ا»یهمه  نه  دارند،  خبر  خودشان  از  راجع  ،ذهن  یهاهمه  پس  است،  صحبت   هبدرست  جمع 

  تک ما هم قابل اعمال است.به تکراجع مییگوبه جمع م. البته هرچه که راجعمیکن م

  د یگو . مخوانم قبال خواندم دوباره م دیکه شا اتیاب نیپس ا

  توست یهر عدو دارو  قتی حق  در
  توست  یِو نافع و دِلجو ایمیک 

  )٩۴ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو 

  در خَال   یز یازو اندر گر  که
  از لطفِ خدا  ییجو استعانَت

  )٩۵ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو 

  اند دوستانت دشمن قتی حق  در
  ز حضرت دور و مشغولت کنند  که

  )٩۶ ت یدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو 

توست، چرا؟    یدارو  نیا   ،ذهنبا من  دیآ  که تو بدت م  یز یاز هرچ  ،هر دشمن   قتی در حق   دیگو م

م  کهنیا  یبرا باز  را  مدر    کن فضا  فرار  او  از  فضا  کن اطرافش.  و کم  گشوده  یبه  خال  در  شده 

دوست من    من،  ذهنمن  دید  نیبراساس ا  دییگو را که شما م  کسان  قتیاز لطف خدا. در حق   یطلب م

برا آن  کهنیا  یهستند،  با  دل  تیهوها هممن  به  اآن  لیهستم،  دارم،  را دوست  من    هانیها  دشمن 

  هستند.  

از بارگاه خدا، از   کهنیا  یمن، چرا؟ برا   ذهندشمن من هستند، از جمله من  ذهن  یهاتمام من  پس

با    شود، جلب م  شیسوکه ذهن به   یز ی. هرچکنند مشغول م  کنند، درگاه خدا، از حضرت او دور م
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از  ما را    ها نیا  ر،یبه مرکزمان د  میآورم  میدوست دار  به مرکزش، وقت  آوردم  شود،م  دهیآن همان

م دور  د  نیبنابرا  پس.  کنند او  با  بب  دیاگر  برا  نم،یعدم  ما هستند  دوستان  ما  در   کهنیا  یدشمنان 

ما مجبور منمیکن  ییفضاگشا  میاطرافشان  با  اگر  آن  مان ذهن.  بجنگبا  م   میها  ما  از   میدان نه.  که 

  . می کندر اطرافش فضا باز م دیآ  که بدمان م یز یهرچ

. دیآ که شما خوشتان م  ییزهاینه از چ  د،یآ  است که شما بدتان م  ییزهایشما، عالج شما، در چ  یدارو

م ا  کنمخواهش  دقت کن  اتیاب   نیبه  ادیخوب  من  م  اتیاب  نی.  تکرار   اد یشما    کهنیا  یبرا  کنمرا 

درضمن، اگر م  د،یتکرار کن  د،یکن  ادداشت ی  د،ی ر یب حفظ    دیرا با  ات یاب  نیا  د، یکن  شرفتیپ  دیخواه

  .  دیکن

  ادتانیفوراً    دیگرد م  دیکه دنبال کل  دیرسم  یبه مورد  که وقت  دیرا حفظ کن  تیپانصد ب  دییایب  شما

ما.    میهم نکن   یادب  معن دم،یرا که قبال د  نیمن ا  دییبو  د،یرد بشو  دینگاه کن  بار ی  کهن ی. نه ادیایب

  زشیچ  چه  .میاول را درست بفهم  تیب  که نیا یبرا خوانمرا که بارها خواندم، دوباره م  تیسه ب  نیو ا

 یهاما دارد، من  یخوب رو  لیشده اثِر سازنده و تبدگشوده  یکه فضا  طورنی که هم  م؟یرا درست بفهم

اثر مخرب    دیشوم  نی که قر   ی بد  زیبا هر چ  د،یرا بدان  نیا  دیدر اطراف ما هم اثِر بد دارند، شما با  ذهن

  دارد. 

  شناس  بانیرا نوح و کشت  ول  هر 
  خلق را طوفان شناس  نیا صحبتِ
  )٢٢٢۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )٢٢٢۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  برند روزگارت م تالق  در
  چرند م اتیبیغا ادهاشان ی

  )٢٢٢٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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نوح    هیشب  نیا  ند،یبنظر م  ی اریاست با هشکه به حضور زنده  . هر انساندیدانرا م  اشمعن  ر ید

را در مرکز شما به ارتعاش    زندگ  کهن یا  یبرا  کند،سوار م  دارد. چرا؟ شما را به کشت  است، کشت

  . دهدرا م  خبر زندگ د،یکه شما از جنس چه هست دهدبه شما خبر م  آورد،درم

آدم ممن    ی  در زندگ  سالچهل  منبع طوفان است. پس طوفان نوح که حوال  ذهناما هر من 

 یی هادارند، درست است؟ اما نََفس موالنا و آدم  ذهنهستند که من   یاست برپا بشود، منبعش مردم عاد

  .دهدراه را درست به ما نشان م کهنیا  یبرا خواباند،ان را مطوف شانیمثل ا

نترس، از ه  ر یاز ش  دیگو م اژدها  که آشنا و دوستتان هستند   ذهن  یهانترس، فقط از من  ز یچچیو 

 ی هاکه حرف  ستین   ذهنمن   چی. ه کنند وقتت را تلف م  کنها مالقات مبا آن  بترس. چرا؟ وقت

  را بزند به ما، و وقت ما تلف نشود، والسالم. ذهنمن

ها مدت   می آمد  منف   یهاو حرف  تیمقدار گله و شا  یچون با    مییآ  م  میشو ها هم که جدا ماز آن  و

  م یشوها جدا ماز آن  وقت  دیگوم  نیهم  ی عقل، برا  به صحت و سالمت  میدوباره برگرد   کشدطول م

  افتاد. و چه اتفاق میچه گفت دیآ  م ادمانیبه 

ها طول . ما مدت رنجند از ما م  ها ل یخ  میکن صحبت م  یطورن یهم  ،ذهن  یهاها با منموقع   لیخ

ها نکن، فالن، پس از آن  ر یتفس  یطورنبود! شما آن  نی. بابا منظورم امی اوریکه از دلشان درب  کشد م

  . می باز هم ما آرامش ندار میشوکه جدا م

عارف به ما کم    یکردن با    شدن، زندگ  ن ی قر   ای   ییقدر که فضاگشاکه همان    می کنصحبت م  می دار

 ی هاشدن با من  نی برعکسش قر   کند،به ما کم م  ییشدن با خداوند دراثِر فضاگشا  نی قر   کند، م

  . زند به ما لطمه م ذهن

که درست است که قبال   کندبرداشت م  طورن ی، موالنا اهاکه، انسان  دیگو قرآن هست که م  ۀیتا آ و سه 

و   قیبا تشو ذهن یهامن عن ی کنند،گور مبهها را زندهاآلن هم آدم کردندگور م بهدخترانشان را زنده

  . کنندکفن م فرستند،م بر ها را به قتر، آنبزرگ ذهنها به منانسان  زشیو انگ بیترغ
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  :دیگورا م نیا ٩تا  ٧ اتیآ   ر یسورۀ تکو و

  النُّفُوس زُوِجت، واذَا الْموءودةُ سئلَت، ِبايِ ذَنْبٍ قُتلَت.»  «واذَا

، به چه گناه كشته شده  ها قرين گردند. و چون از دختر زنده به گور شده پرسيده شود كه ها با تن چون روح   «و

  است.»

  ) ٩تا  ٧ ات ی )، آ٨١(  سوره تكوير م،ی(قرآن کر

«و شده،   نی اآلن روح ما با تن قر  ر،ید میکنکار را م نی ، درست همگردند» ن یها قرها با تن چون روح  «و

  که ما، وقت   کنداشاره م  عن ی  کشته شده است»  شود که به چه گناه  دهیچون از دختر زنده به گور شده پرس

  م ییآ  ما م  کند، م  نی قر   یچجور  میگفتاآلن    نیهم  کند، م  نی روح را با تن قر   ت، یانسان  ایها  در انسان

  .میشو م دهی همان

گور کنند!، بهگور کنند!، زنده بهزنده   دیرا نبا  ر ید  یهاها انسانو آزاد شدن، انسان   دگی همان  نیا  در

خ  نیا  لیاصطالح  ظ یغل  ول د  نیاست  نظِر  د  دِی از  و  به  ، زندگ  دِیموالنا  منما  مثال   ذهنعنوان 

  رند، یم م  دگیکه دراثر همان  ی امحفظه  یبه درون    م؟ی فرستبه کجا م  میکنرا بزرگ م  مانیهابچه

  .دیکار را نکن نیا دیگو م

دائمًا با مرکز ما کار دارد   که زندگ   خوانمم  لیدل  نی خواندم و به ا  تانیکه قبال هم برا  خوانمم  و غزل 

  .  کندو ما را متوجه خودش م

  خانۀ دل؟  نیدر ا ستیک  شبان،میزدم ن بانگ
  خجل  دی: منم، کز رخ من شد مه و خورش گفت

  

  است چرا؟ خانۀ دل پر همه نقش نیکه ا گفت
  رخ تو رشِ چِل  یعکس تو است، ا نی: اگفتم

  
  پر از خونِ جر؟   ستینقشِ دگر چ نیکه ا گفت

  به گل   ینقشِ من خسته دل و پا نی: اگفتم
  )١٣٣۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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شدن   ادهیپ  دیشما با  عنی.  کندتک ما هم صحبت مبه تکراجع  کند، صحبت م  تیبه انسانراجع  گفتم

 دن ید  عنی. مراقب بودن  می را دار   «مراقب بودن». امروز در غزل اصطالح  د ینیرا در خودتان بب   اتیاب  نیا

  .  شود م  ادهیدارد پ خوانم که م یزیچ نیا ی خود که چجور

  نیکه من ا  نمیبو من خودم را م  کندمن دارد اثر م  یکه رو  نمیبم  ا یآ   خوانمرا که م  ی ز یچ  نیا  من

 کهنیو تصور ا  رانید  دنی. دنمیبرا م  رانید  کهنینه ا  کنمرا دارم برطرف م  بیع  نیرا دارم و ا  بیع

  .  شود نم دهی دارند، مراقبه نام راداتیا رانید

«تو مراقب تو مراقب باش.    دیگواست. م  «مراقب بودن»غزل امروز    یدیکل  یها از  واژه  یکردم    عرض 

که نگاه   اتیاب  نی ا  نکیبا ع  دهند؟ م   چه معن  اتیاب  نیا  نیبب   عن یمراقب شو و آگه    تو  ،شو و آگه»

   ؟سنجم یچجور ؟نیب م  یخودت را چجور کن م

در    ی درد  ا یعمل آ   نیدراثر ا  ؟کنم  فکر چه عمل  نیا  دراثر  ؟کنم  یباش که اآلن چه فکر   مراقب

 ا ی  کنحس رنجش م  ؟ترس م   ؟هست  نیخشم  ؟کنتجربه م  یاآلن چه درد  شود؟م  جادیشما ا

 م ییگو را م نیا ؟کن نم ا ی کناآلن شر م ؟یاآلن رضا دار ؟ست ین ای اآلن حاضر هست ؟شاد هست

  . «تو مراقب شو و آگه»مراقب بودن، 

  کند،  م ییکارها  ی  زنددر دل ما دارد حرف م  کس   یکه   می نیب م  میاگر ما مراقب و آگه باش  پس

  تی به بشرعرض کردم راجع  دل»  ۀخان  نیدر ا  ستیک   شبان،م ی«بانگ زدم ندر دل ما هست.    ییایپو  ی

شبِ    ای  هن،اول گفت مردن در ذ  تیباالخره بانگ زده که در وسط شبِ ذهن، امروز در ب تی است. بشر 

  . می نیبم ها دگ یهمان قی از طر  م،ینیب ذهن، چون نم

   عن ی گفت منم    کند؟ دارد کار م  در مرکز من چه کس  عن یکه در خانۀ دلِ من است؟    ست چه کس  نیا

که به خودشان    شوند شرمنده م  دیهستم که ماه و خورش  بایز  قدرن ی من هستم که من ا  ،زندگ  ایخداوند  

  . زهاستیچ لیخ معادلِ زندگ ایخداوند  ییبایهستند، و ز  بایکه ز کردند نگاه کنند تا حاال ادعا م

  دهیاصطالح نامکلمات به  ها با بعضموقع   بعض  ،  زندگ  اتیخصوص  ول  ،» ییبای«ز  دیگو م  جانیا  در

چ  ول  شود  م م  ِرینظهم  رِ ید  ی زهایهمۀ  ما  که  را  مثل حس    رد،یگ دربرم  میشناسآن  مثل خرد، 
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 ت یکه ب  نیهم  ، گکنندزنده  ،بخشزندگ  ییتوانا  ،ییبایز  دیگومثل عقل، درست است که م  ت،یامن

  ، در من هست. «زنده کردن» ،کردن»ا ی«احاول بود 

  در من هست.  هاتیکه آن خاص دید خواه ن یمنم، اگر رخ من را بب گفت

تک ما، عرض کردم  و از تک  تیاز انسان  پرسد،ات پر نقش است ؟ از ما مخانه  قدرنیکه چرا ا  پرسد م

توست.   یانعکاس رو هانیعکس توست، ا نیکه ا مییگو م د؟ینیبکه شما اآلن م نی ، بب«مراقب باش»

هستم،   یاریهنوز هش  را زدم ول  ذهن  یهانک یع  من   عنی،  منعکس شده  یطور نیتو در جهان ا  یرو

عکس تو   نیتوست. گفت ا  یرو  دیگوم  یاصل کار  وجود آمده، ولبه  هانی ا  نمیب که من م   طورنیا

 ن یا  ،شناستو اگر من را م  جا؟ن یاست ا  چه کس  نیرا، گفت ا  ذهنآن من   دهد است. بعد نشان م

  است. دگیبه گل همان یاست، پا زخم نقشِ من است، دل نی است؟ گفتم که ا چه کس

مرکز ما کار   یور  ای  کند،که او دائمًا در مرکز ما کار م   میکنم  ییشناسا  تی سه ب  نیما اآلن با ا  پس

  ستنقش  ن یباشد. ا  ستیپر از درد الزم ن  ذهنمن  نینشان بدهد به ما که ا  خواهدو مرتّب م  کند م

پردرد    قدرنیکه ا  ستین  زمرا خداوند درست نکرده، ال  نیا  م،یدرست کرد  داًیجد  م،یکه ما درست کرد

. می اوریرا درب  هان یا  م،یبزن  نکیچندتا ع  م،یبشو  دهیهمان  ز یقرار بود با چندتا چ  چند وقت  یباشد.  

  . چه کار کرد؟  می اوریوجود ببه ستایبه گل ا  یدل و پانقش خسته  یقرار نبود که 

  سرِ رشته به من، رشتۀ پرفتنه و فن  داد
  : بش تا بشم، هم بش و هم مسل گفت

  
  گفت: بدان  ،ی: تو همچو فالن تُرش شدگفتم

  و غل  نهیتُرشِ ک  تُرشِ مصلحتم، ن من
  

  که منم، بر سِر شاخش بزنم د یکه درآ   هر 
  اغل ست ین وانیح یحرم عشق بود، ا  نیکا

  )١٣٣۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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که ما به او    یارشته   نیسرِ رشته را داد به من، ا  ،ییفضاگشا  دراثر   دم یاو را د  کهن یکه هم  دیگو م  پس

«گفت   کشم، ها! بش، من هم م  ارتباط را قطع نکن  نیدار، ا  را عدم نگه  . گفت مرکزتمیوصل هست

ما،    یچقدر همار  دینیب. پس مرونیتو مرکز را عدم نگه دار، تا من تو را بشم ب  عنی.  بش تا بشم»

  لحظه   نیلحظه؟ در ا  نیبه اتفاق ا   کنم مقاومت م  ایدقت ما، مراقب بودن ما، که من اآلن حاضر هستم  

 دیگواست. منه، طناب از دستم در رفته  کنم، اگر مقاومت م  کنم؟ مقاومت م  ای  کنمم  ییگشافضا

  . میکن م  هپار م،یکنما پاره م هم بش، هم پاره نکن. ول

مقاومت ما    دراثرشده  گشوده  یفضا  باال؛ وقت  مییای ب  می ر یطناب را ب  دیما با  وسفیکه از چاه    دینیب م

ما را با    توانست که خداوند م   یطناب  شود، طناب از دستمان رها م  شود،لحظه بسته م  نیبه اتفاق ا

  آن باال بشد.  

راه    میخواه اش مهمه   م،یرس نم   مان ذهنمن  یبه آرزوها  م،یرس ما به مقصدمان نم   وقت  جهیدرنت

رشته رها شد، ما اوقاتمان تلخ شد. بعد به او   عنی.  ردیپذخُوب او نم  م،یرا اعمال کن  مان ذهنمن

  عبوس  نیمن، ا  عبوس  من،  من، تُرش  بداخالق  دی گو. ممییگوما م  ؟یکه چرا بداخالق شد  مییگو م

که درست    تو بفهم  شوم من تُرش م  دیگو از زبان خداوند م   د،یگو م   است. از زبانِ زندگ  مصلحت

  .  کنکار نم

اتُرشِ مصلحتم»  «من رو  مانیهردوبه مصلحت    نی،  از  من  غل  نهی ک  یاست.  براوو  ترش    نیا  یغش، 

تو   به تو کم کنم، ول  خواهم من م  اورم،یسرت ب  ییبال  یکه توطئه کردم    ستمیعبوس ن  ستم،ین

م قضا و  به ح  دیبروم، تو با  توانممن به راه تو نم  ،کنم  لیتحم  یخودت را دار  ذهنمن  یهاراه

  من.  ییگوم یشوبلند م رلحظه. تو هفکان گوش کنکن

  به شاخت.  زنمم صورتنیا، در(از زبان خداوند)من  شیمن پ دیبلند بشود بو اگر 

  دی. تو بایبشو  لیبه من تبد   دیفضا تو با  نیکه در ا  ، تا بفهمکه منم، بر سرِ شاخش بزنم»   دیکه درآ   «هر

دار نگه  عدم  را  دار  ،یمرکز  نگه  من  به  را  نمیوصالت   . رفتار  یبرو  شود من   یدنبال   ات ذهنکه 

. تو فقط کنمم  خابدارم، من هم انت  یاده یمن هم عق   ییبو  یمن بلند بشو  یو جلو  کند م  شنهادیپ
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ارادۀ من و بشو و    عنیما با قضا،    لیتبد  نی. اکنمراه را من انتخاب م  ،ینگه دار   دیمرکز را عدم با

.  یبشو  لیبه من تبد  جانی ا  یتو آمد  عن ی،  حرم عشق بود»  نی«کا.  ردیگ فکان، صورت ممن، کن  شودِ  م

  .وانیح یا ست،ین لهیطو  عنی ستیکه اغل ن جانیا

 م، یکنکار را م  نیا  میدار  زندگ  شاه یاست و ما در پ  یی گشاکه کار ما فقط فضا  میبفهم  دیما با  عنی

  م ییگوم  میشوما بلند م  ییهاگفت به چه روش  میمن. حاال، امروز خواه  مییبو   میبلند بشو  میتوان نم

در عبوس بودن و درد ما    خداوند  ترش  ،تُرش  دراثر   نیا  د،ی ر یگ که شما در نظر م  از نکات  یمن.  

  یبرا  مییگو خداوند است. م  ترش  نیا  م،یکشما درد م  وقت  عن ی  د؟یکن توجه م   شود،  منعکس م

  . زنم من. بر سِر شاخت م ییگوم کهنیا ی برا ،یمن دار کهنیا  یچه ترش است؟ برا

قرار است    ،تو انسان هست  ،فاصله گرفت  لیخ  تیوانیتو از ح  ؟هست  وانیتو مر ح   دیبو  خواهد م

به    یآمد  دیبا  عنیهم حرم عشق است. حرم عشق است    جانیا  ، یمن زنده بشو  تیو ابد  تینهایبه ب

تبد انیبب  اتذهنبا چشم من  دینبا  ،یبشو  لیمن  چی  ،که خودت ساخت  ذهنچشم من  نی.    ز ی  

که    شود تکرار م  نیو مرتّب ا  ،تُرش  نیا  میرا ادامه نده. پس امروز هم در غزل دار  نیبوده، ا  موقت

پمسئ  وقت  نم  وقت  د،یآ  م  شیله  مقصدمان  وقت   میرس به  ا  م،یشو م   دیناام  ما،  نشانۀ   هان یهمۀ 

  مالمت او است. 

مالمت    ی. مالمت دو جور است،  د»یکه مالمت ز تو آ  زم ی«ز مالمت نگر:  دیگودر غزل هست م  امروز

  . شود م ما ناش یهایدر گرفتار . مالمت زندگ مالمت زندگ یخلق است، 

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت ْ خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ن یا  اش . معنمیشو م   دیناام   م،یشو گرفتار م  م،یشو عبوس م  م،یشو م  ترش   میشو م  مرادیب  وقت 

را کوچ    ذهنمن   مییآ م   م،یرا بفهم  نی. و اگر اذهنبا من   م،ی کن با من فکر و عمل م  میاست که دار

است که   سخت  نیهم  یکار سخت است، برا   نیا  م،یکنفضا باز م  م،ی کن به حرفش گوش نم  م،یکن م

ه فَّت  نیمرتب موالنا انَّة»ِ «حرا م  الْج آورد .  
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که من با    یز یچ  یسورفتن به  عنیشده و جهنم در شهوات. شهوات    دهیچیپ  ها بهشت در سخت  عنی

که خوشت   یز یما. گفت از آن چ  میاول هم داشت  تیدر سه ب  . حتدیآ  هستم و خوشم م  دهیآن همان

تو از جانب آن    کهنیا  یدر آن است، برا  تیدارو  د،یآ که بدت م  یز یدشمن تو آن است، از آن چ  دیآ  م

  من هستم.  فهم و م کنفضا را باز م ،یآورمن، به من پناه م به ی ز ی گر بد م ز یچ

 ذهنبودن من  اثر یبه وجود او و ب  شودما را متوجه م  ،بودن زندگ  یترش بودن خداوند، ابر   نیا  پس

در موالنا. و باز هم    می نیب ما م  مختلف ه  یهاصورت  مفهوم را به  نیو ا  کندما، و درِ رحمت را باز م

  .دید میامروز خواه

  مباش  یزاری: اُدعوا اله، ب گفت
  مهرهاش   یرها ی بجوشد ش تا

  )١٩۵۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

به    دی اوریمن را ب  دیاگر ارتباط قطع شد، دوباره فضا را باز کن  د،یگفته من را دعوت کن  نیبنابرا  پس

ناز نکن و    خواهم،و کم م  دانمبلند نشو، بو نم  ذهنصورت من، بهمباش»  ی زاری«ب.  تان زندگ

  توجهش بجوشد.  ش،عشقش، مهر   ِریکن، او را دعوت کن تا ش  ییگشافضا  د؟ی کن کن. توجه م  ازیحس ن

  تو  یِرو ندیخُنُک آن را که ب یا
  تو  یِدرافتد ناگهان در کو ای

  )١٩٠١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ی . شما در کودی. خُوب شما افتادفتدیتو ب  یناگهان در کو  ای  ند،یتو را بب  یکه رو   به حال کس  خوشا

و آگه، که   دیدائماً مراقب باش  دیبا  دیدیاو را د  یرو  . ولدیدیاو را د  یخوشا به حالتان رو  د،یاو افتاد

ا  نیا تا آن  نی مرکز عدم بماند و  تعهد و   نیا  فتهجا که مقدور است هرهاتصال قطع نشود.  را در آن 

  ما.  میکن م دیو تکرار ق  هماهنگ

مرتب او را دعوت    عنیدر شما صدق کند.    تیدو ب  نیکه ا  شودم  یطورحال شما، آن  خوشا به  پس،

لحظه و فضا را باز   نیدر ا دینخواه زندگ دهد که ذهن نشان م از اتفاق د،ی کن ییفضاگشا عنی دیکن
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که    دیحتماً بدان  یطورنی . و همد ینیاو را بب  یو رو  دیفتیاو ب  یکه مرتب به کو  دیاو را دعوت کن  دیکن

  است. ما کاف یو توکل برا  ییفضاگشا نیا

  ِباله  بنده را کف  یبد  بس
  ست ین تیدانش و کفا نیا شیل 

  )۴٩٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 ما کاف  یبا مرکز عدم، برا  دهد،شده خودش را به ما نشان مگشوده  یصورت فضاخداوند که به   عنی

 ت ی کفا  م،یکم بخواه  دهد که ذهنمان نشان م  ییزها یبه ذهن از چ  میندارد که مرتب برو  است، لزوم

  نه.   م،یبخواه ییراهنما م،یعقل بخواه م،یبخواه

واقعاً   ول  د،یشنو اآلن م  د،یرا ندارد. حاال، دانشش را شما اآلن دار  تیدانش و کفا  نیانسان ا  د،یگو م

به ذهن؟    دیبرو  دیو دوباره برنگرد  دیدارکه مرکز را عدم نگه   دیدار  ییتوانا  قدرنیا  د؟ی را دار  تشیکفا

  بله؟

کار   نیما را سرزنش کند، چرا ا  ندیبنش  ستیعرض کردم خداوند انسان ن  ،زندگ   یهااز مالمت  ی  و

 م، یشوما دچار مشل م  ذهندراثر فکر و عمل من  کند،کارها را نم  ن ی! نه ا؟ فهم! مر نم؟یرا کرد

 هنوز   م،یاساخته   بیترت  ن یارا به    یادی. ما مسائل زمیساز دشمن م  م،یساز مانع م  م،یساز مسئله م

  مسائل در ما است.  نیآثار ا

. میمسأله درست نکن  ر ید  م،یآثار مسائل گذشته را حل کن  م،یرا متوقف کن  یساز مسئله  دیبا  ییجا  ی

 م، یبخواه  یز یچ  م،یبخواه  دوست   م،یعقل بخواه  م،ی عشق بخواه  ذهن   یهاکه اگر مرتب از من  می و بدان

  شد.  میمسئله درست خواهد شد، گرفتار خواه م،یآرامش بخواه م،یبخواه خوشبخت

ی  اصال   م  یاعدهتو    یکار را کرده؟! کرده که کرده، برا  نیهمسر من، دوست من، چرا ا  نیا  ندیگو

چه از همسرت    یآرامش داشته باش. آخر برا  ر،یب  یاست، فضا را باز کن، عشق کن، شاد  خداوند کاف 

خودت    شۀی ر! تو با  ؟! مر تو همسرت هستیا نگران بشوکرد شم  یکار  یکه اگر    خواهآرامش م

  تو.   یعمق دار تینهایب ،خداوند وصل هست نیبه زم
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  شما معن  یمن دارم ها! من دارم حرف موالنا را برا  میگو من نم  د،ی. توجه کنمیداشته باش  دیبا  تیکفا

نوشته آن   کنم، م مکن   ش،یقضاخردش،    ، زندگ   یهاییام، که تواناجا هم  و   دیگو فکانش، که  بشو 

  مال حضور هستند.  هان یو رضا و توکل و شر، ا   می . تسلمی کناست. ما توکل م  ما کاف  ی برا  شود، م

  نیاست. ما اگر ا  ییلحظه فضاگشابهدرواقع لحظه  جا نیامروز تا حاال تا ا  میکه هرچه که خواند  دینیب م

است.   نی هم  دیوِل نکن  دیچنگ بزن  دیگوخداوند است، که م  سمانیر  نیدستمان هم  میرا گرفت  سمانی ر

.  م یکن ول نم  ر ید  می ر یگ ما م  وسف،یشد در چاه    زانیطناب آو  نی که ا  می نیبم   میکن م  ییفضاگشا  وقت 

  زندگ  شدگبا شرط   دهدکه ذهن نشان م  یز یبه ذهن آن چ  یرو که م  وقت  شود؟ول م  یچجور

  !  ستین خداوند کاف ییگوم ،خواه م  زندگ از کس ،خواه م

  کنند  قرآن باشد گوش م  ۀیدوست دارند که اگر آ   ها . فقط بعضدیدان قرآن است م  ۀیهم البته آ   نیا

م م  کنندعمل  برا  کنندفکر  است،  م  هانیا  نیهم  ی مهم  نشان  درضمن  دهمرا   رفرانس  ی. 

"reference" دیشما داشته باش دیهم هست که با.  

هالو»  مكائ كفَ  وليا بِاله وكفَ ۚ◌ اعلَم بِاعدَ و ها بِاليرنَص. «  

  شناسد و دوست او شما را كفايت خواهد كرد و يارىِ او شما را بسنده است.» دشمنانِ شما را بهتر م «خدا

  ) ۴۵ هی)، آ۴( سوره نساء م،ی(قرآن کر

«و  دشمن ما هستند.    ذهن  یهاکه من  میدان نم  ذهنمثال ما با من  شناسد»دشمنان شما را بهتر م   «خدا

  درمورد شما درست است؟   هیآ  نیا ایآ  او شما را بسنده است.» یِار ی خواهد کرد و   تیاو شما را کفا دوست

 م ی فهماست که ما م  نیا  اشی  ها،هیآ   ن یدارد نشان دادن ا  اد یهم دارد، حسن ز  حسن   ی  طورن یهم  و

  ما!  میکن اصال عمل نم هانیکه به ا

ما   قدرنیا  م،یخواست نم  زندگ  دهد که ذهنمان نشان م  ییزهایبود که از چ  ما کاف  یخداوند برا  اگر 

که به ما   میخواهها مناز آ   یز یاست که چ  نیما با مردم، رنجش ما، براساس ا  . دشمنمیدرد نداشت

  . میترس م اکه م کنندم ییها کارهاآن کهنیا یبرا م،ی کن نم  تی. ما حس امندهند نم
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م  و هم  ش  میدان ما  م  آورد، م  نی ر یش  نی ر ی که  آرامش  کسآوردآرامش  اگر   .    دراثر را  آرامشش 

نم  همسرش،  دوستش،  بچه   دانم، اغتشاشِ  نم   نییپا  ایاش،  اموالش،    دانم آمدنِ  اندازۀ  اموالش، 

  .خواهد م  زندگ ذهن یزهایاز چ ست،ین کاف شیپس خداوند برا دهدازدست م

  

  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل 

  

  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

  

  (مثلث همانش)  ۵شل 

  

  (مثلث واهمانش)  ۶شل 
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  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل 

  د یمرده کفن را، به سِر گور برآ  بَِدرد
  د ی آن مردۀ ما را ز بتِ من خبر آ اگر 

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ی و چجور  شناسم؛م  بت یمن    د،یگوموالنا م  که نیا یبتِ ما، برا  دیگونم   «بتِ من»  دیگوم  جانیا

است و تکرار و مداومت   تعهد و هماهنگ   نیهم  نی . و ااستشدهآن بت را؟ به آن زنده    شناسدآدم م

 هامدت  ،(مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل    میکن الزم است. مرکزمان را عدم م   لیتبد  یبرا  میکه گفت

  .میگردمدوباره بر  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل  رفت  ادمانیاگر  م،یدهادامه م

  ن یا   کند،قرآن اشاره م  ۀیآ   یکه دوباره به    ،طور کلبه انسان به  ردیگ  که موالنا م  ییرادهایاز ا  ی

  . گردددوباره به ذهنش برم (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل   است که انسان از وصال با مرکز عدم

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

  )٣١۵٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ن یا  من، ول  یسوبه  به ذهنت، تو برگشت  یرو م  کنتو را به خودم وصل کردم دوباره پاره م  من

از    به اَلَست گفت  ی . تو اقرار کرددیکش  ذهن  یزهایچ  د،یذهن کش  ،برگشتت سست بود و دوباره رفت

  . یادامه نداد  اندازۀ کافکوتاه مدت بود، به  ول  وست یآن موقع با مرکز عدم به من پ  ،جنس من هست

  د یایکه ب   ستین  کسچ یکرد. ه  میما اشتباه خواه  دی ادامه بده تکرار کن. توجه کن  مییگو م  نیهم  یبرا

فکان، خداوند هم، آن هم با قضا و کن   داردعدم نگه   طورن ی فضا را باز کند مرکزش را عدم کند و هم

نفر،     یبشود،    دایپنفر ممن است    یحاال    م؟ی . چرا ندارمی ما ندار  یز یچون چبدهد، هم   ر ییتغ  یزود

که    م یکن م   زندگ  ر ید  ی هاما با انسان   کهنیا  یامان ندارد، برا  ن یا  طور کلبه  د،یگو دو نفر را نم

  داشتن.   ذهنبه من  کندم قیما را تشو نی قر  قی هرلحظه از طر  شان ذهندارند. و من ذهنها منآن

آفات مردم خودمان را حفظ کن  میستیاز ما قادر ن  کدامچ یه سِر کارمان   م،یکار کن  می. ما مجبورمیاز 

ه ما. هرکدام ب  دهندخبر م  م،یاخبار بشنو  م،ی نیبب  ونیز یتلو  م،ینیمردم را بب  م،یکن  دی خر   میبرو  م،یبرو
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بشود، ساخته    تر یقو  مان هنذکه من  کندم  قیبه ما، تشو  رسد و م  زندفکرها که در فضا موج م  نیا

  . میکن جاد یدرد ا  ای د؟،یکنبشود، توجه م

که درد نداشته باشد.   دیکن  نم  دای پ  ذهنمن   چیانسان امروز است. شما ه  ذهناز من   قسمت مهم  درد

 دیآ  دردها م   نیا  نباشند ول   شهیاست هم  ممن  خشم و ...  دانم، و، نم  نهیدرد هم منظورم رنجش و ک

  . کننددردناک م یفکرها رند،یگ م اریرا در اخت شانیفکرها رند،یگ سلطه م  رِ یها را زباال و آن

  .  دهمنشان م  شهیمثلت همانش است که من هم نیا اما

  (مثلث همانش)]  ۵[شل 

  د یآمرده کفن را به سِر گور بر  بدَرد
  د ی ما را ز بت من خبر آ ۀآن مرد اگر 

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

کار . کلمۀ کشتن را بهراندیماصطالح، مبه  کشدخودش را م  ی که انسان چجور  دهد مثلث نشان م  نیا

نقطه  دیآ  . ممی نبر  آن  چ  هان یچبا  به   یهاز یکه  و  م  لۀیوسآفل هستند  در مرکزش   کند، ذهن تجسم 

  .  شود د میقضاوت و مقاومت تول شود م دهیکه همان ن ی. همشودم دهیهمان گذارد، م

همان  عنی  قضاوت ا   دگیخوب و بد کردنِ  ا  م،یهست  یابیلحظه، که دائمًا ما درحال ارز  ن یدر    ن ی که 

  کند؟  کم م  ای  کند، م  ادیرا ز  زهاینفع من است؟ دارد چبه   نیبا ذهنم، ا   نمیب که اآلن من م  ت یوضع

اش خوب و بد، خوب و  بد است. همه   کندمن خوب است. اگر کم م  ذهن ِمن  یبرا  کندم  اد یاگر ز

  بد، خوب و بد.  

لحظه تو کار    نیبا اتفاق ا  دیگو. موالنا ممیلحظه ما کار دار  نیبا اتفاق ا   عنی  میمقاومت هم گفت  و

که شما در اطرافش فضا باز   آورد وجود مبه نیا یقضا، خداوند برا ،لحظه را زندگ نیاتفاق ا ،یندار

  را به شما بدهد.  غامشیپ نیو ا دیکن

  ی. هرلحظه  رسدبه شما م  مهمان  یکه هرلحظه    جانیا  میاموالنا را خوانده  یهاشعر   نیا  هابار

را بدهد برود. مقاومت   غامشی پ  د،یبن  ییرایاز آن پذ  د،یکه مهمان شماست. فضا را باز کن  دیآ  م  یفکر 
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  تواند  نم  فرستدکه قضا م  ییها. فکر میکن مقاومت م  شهی. و ما همیر یب  توانرا نم  غامشیپ  دیکن

   د؟ی کن. توجه مرود م یرا به ما بدهد، زود غامشیپ

که    دی ریب  ادی  دیکار دارم. شما با  دهدلحظه نشان م  نیکه ذهنم در ا  یز یمن با آن چ   عنی  مقاومت

 خواهم . اگر هم مکنمکار ندارم. من در اطرافش فضا باز م  دهد که ذهنم نشان م  یز یمن با آن چ

 کنم،  م   وضشده که از جنس خرد کل است عگشوده  یلحظه را عوض کنم، با خرد آن فضا  نیاتفاق ا

  . دهمرا انجام م راتییتغ

ل که تمام کائنات را اداره م  یی گشافضا  نیمن با ا   یرو  رات ییتغ  اصالبا خرد ک،انجام م  کندن ی. اشود  

وا مثلث  است  هم  واهمانش)]  ۶[شل  همانش  همانش    (مثلث  مثلث که  آن  (مثلث    ۵[شل  درمقابل 

  کند؟! دایادامه پ دیچند سال با نیا م،یبود گفت همانش)]

مان جسم باشد.  و مرکز   م،یبشو  دهیهمان  هاز یبا چ  میتوان م  سالتا ده  م،ییآ م  ایفرض کن ما به دن 

خوشمان    رونیمختلف ب  یهاز یکه با چ  میتا لحظۀ مرگ ما بخواه  کهن ی. نه امیتواننم  ر یاز آن د  شتر یب

  د ی با  می ر یب  زندگ  میتوان نم  دگیاز همان   میدید  م، یشد  دهیما همان   وقت   .میبشو  دهیهمان   ه   د،یایب

موضوع را    نیما ا  ندازند،ی مان؟ ما را به درد ببه مرکز   می اوریرا ب  زهایچ  دیبا  ر ید  چقدر.  ر ید  میبفهم

  .  می کن تیشا م،ی کن تی. بعد آن موقع شامینفهم

  گوید کهمخواند که،  مینظرم خواهرا در مالمت به تیب نیباز هم ا امروز

  ست نام اوعشق شده  ستیاکرانهیب لذت
  نه جفا چرا بود؟است ور ت یخود شا  قاعده

  )۵۶٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

و    میدار  دسترس  کرانهیلذت ب   یشدن با خداوند است به    یشده که  گشوده  یفضا  نیما با ا  عنی

 انیما خودش را در جهان ب  قی خودش زنده بشود، از طر   تینهایاو هم دائماً دوست دارد که در ما به ب

است. اما انسان    ادیز  اریاربسیبس  یاست. شاد  کرانهیلذت ب  نیعشق است و ا  نیخداوند و ا  عن یکند،  

کم   ی ز یچ  ی  شهیهمگذاشته، چرا؟    تیشا  یرا رو  اساس زندگ  (مثلث همانش)]  ۵[شل  شل    نیبا ا
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   ذهنمن   میساز هم که م  ذهن. پندارِ کمال، آخر من میطلب ساختکمال   ذهن ِمن   ی  میآمد  ما  است.

  اساس دروغ است. پندارِ کمال بر  نیاست و ا کامل ز یچ  لیکه، خ  ستین معمول

 بیعج  یهاتیخاص   یخرافات و تصورات و هپروت،    اساس مان بر خود  لیم  مان، بهبا انتخاب خود  ما

است و پندارِ کمال   یطورن یکه ا  میبه مردم ثابت کن  میخواهو م  م،یامان نسبت دادهرا به خود  یبی و غر 

  رو است.  بهبا مردم رو

 . پندارِ کمال در هپروت خودش ذهنمن  رد،یب  خواهدکه م  یز یچ  و توجه مردم است که آن  دیتائ  یبرا

 . م یکن م  تیشا  م،یکن م  تیشا  شهیپنداِر کمال ما هم  نیا  یهاازیآورده کردن نبر   یو برا  کند م  زندگ

  است.  زندگ یسبب جفا تی. شادی بذار تیشا یرو دیرا نبا اساس زندگ شما

اصال    ؟یاچوب درست کردهچه چهار  یبرا  دیگو خداوند، م  ،زندگ  شود؟  اتصال وصل م  نیا  یچجور

  کنم، چوب کار نمدور. من با چهار  ندازیتو را ب  ذهن  ی هاچوبچهار  نیوفا. ا  یچوب ندارم برامن چهار

  . یدار ذهنچوب منداخل چهار یرو م است. وقت ییوفایب نیچوب با من وفا نکن، ابا چهار

بد است.   یز یچ  یکم است،    کند؛م  تیلحظه شاهر   آگاهنا  یکه انسان از رو  دیگو م  نیهم  یبرا

  ادی  مانیهابه بچه  دی. ما نبامیکمال را بشن  آن پندارِ  دی. ما باخورد کمال نم  با آن پندارِ  کهنیا  یبرا

وگر   میبده درست کنند.  پنداِر کمال  ما  لحظهمثل  شابهنه  به  میاهخو  تیلحظه  ولو  هم   کرد  زبان 

  رضا وجود دارد.  عدم م،ییگو نم

 وان یل  نینکردند، ا  ز یهم درست تم  نیاست، ا  فیچه کث  نیرستوران غذا...، ا  ، ییجا  ی  دیروم  شما

هم که سرد   شانیاست، غذا یطورهم که آن شانیاست. دستمال کاغذ یطورنیاش اگوشه نیهم که ا

  بنا شده.   تیشا  یرو  ی امروزانسانِ  زندگاست.    تیقاعده خود شا  د؟ی کن ... توجه مدانم است، نم

 که نیا  یرا خداوند دوست ندارد؛ برا  تیاست. شا  زندگ  یسبب جفا  تی. شا دینکن  تیشا  شما

م برابنددفضا را  او م  کهنیا  ی .  از چنگِ  را  برادیشودچار درد م  د،ی اوریبدر  دیخواهمرکزتان    ی. 

  : دیانبساط. گفته با انبساط با من صحبت کن یجاشما را، به کند منقبض م کهنیا
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  حق گسترد بهر ما بساط  حم
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  )٢۶٧٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  . هرکس ر ید  شود منقبض نم  شود که منبسط م   کس. هر میلحظه منبسط بشوهر   میما حق دار  عنی

  .  کند نم  تیکه منقبض نشود شا

که    ،(مثلث واهمانش)]  ۶[شل    می مثلث را دار  نیا  (مثلث همانش)]  ۵[شل  درمقابل آن مثلث  ما    پس

  همانش است. مثلث وا 

مان  را، مرکز   ها دگی همان  میکن  یی شناسا  میخواه هست. م  دهیکه مرکِز ما همان  میکنم  یی اآلن شناسا  ما

ها  است، آن  یآزاد  یمساو  ییشناسا.  میکن م  ییرا شناسا  ها دگ یهمان   نیا   ی یو    می کن را عدم م

 د یتوان م  شما  مان رفتند.از مرکز   هان یکه ا  مینیب و ما م  شوندرانده م  هیبه حاش  ای  اُفتند، م  ای.  اُفتند م

حاش  ییهاز یچ در  آن  ول  د، ی دار  نگه  هیرا  همانبا  مدینباش  دهیها   . عدم   جیتدربه  می نیب ما  که مرکزِ 

نام شُر به  تیدر ما خاص  شود،م  ادیفرکانسش ز  شود،م  ادیعداد لحظاتِ مرکِز عدم زت  ای  ماند، م

ما   م،ینیب م  نیب . ما فراوانمی نیبما بهتر م  شود، چشم ما دارد باز م  کهنی . شُر از ادیآ  وجود مبه

  .  می نیبرا م فراوان

مرکز ما را    نیفکان اقضا و کن  میصبر کن  دیصبر الزم است. ما با  ر،ییتغ  یکه برا  مینیب م  طورن یهم  و

که ذهن نشان    یز یبا چ  وجهچ یهمرکز عدم به  ر ید  عن ی.  میدهرا انجام م  ز یلحظه پره درست کند و هر 

که    طورنی. همدیبشو  دهی همان   دینبا  ز یچچیبا ه  ر یبعد د  به  وقت   یاز    شما. شود نم  دهیهمان  دهد م

ادامه دارد.    . اما عوارض و عواقِب مسائل قبلدیمسئله درست نکن  ریبه بعد د  زمان  ی گفتم از  

  م، یبه بعد که مسئله درست نکن  یالحظه   یاز    ر یدبا مرکِز عدم.    میکن را حل م  هانیا  واشیواشی

طرف    به آن   م،یبشو  دیجنس با  هم وجود دارد. از آن  مسئلهیب  زندگ  پس.  شود م  مسئلهی ما ب  زندگ

  . میبرو

  ***بخش اول انيپا ***
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  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل 

  

  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل 

  

  ذهن) (افسانه من  ٩شل 

  

  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل 

 تیعنا  ایتوجه    ر ی لحظه ز  نیا  می. گفتمی کنم  و جذبه هم بررس  تیرا با دوتا مثلث عنا  تیب  نیا  اما

  ست؟ یجا کآن  میما گفت  کند، مرکز ما کار م  یدارد رو  ییروین  ی  شبانمه ی. موالنا گفت نمیهست   زندگ

  ذهنهستم، و من   دهستم، من خردمن  ردهندهییهستم، من تغ  بایهستم، من ز   گفت من هستم، من زندگ

عبوس نشو، به حرف من گوش کن،   یخودیساختۀ دست توست از آن استفاده نکن، ب  ز یچ  یتو،  



ۀ  برنامه             Program #906                                              ۹۰۶مشار

  28صفحه: 

و مرکز ما    میکه اگر فضا را باز کن  میداناش نکن. و ما مپاره  بش ول  ر یدستت، ب  دهمرشته را م

  ا، پس مرکز ر(مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨ل  [ش  کند و کشش خداوند کار م  تیعنا  نیعدم بشود ا

با ما   هرلحظهاش  ما را درمان کند و توجه  یو دردها  ها دگیتا او ما را بشد از همان  میدار عدم نگه م

، ما ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  باشد    دهیباشد و ما او را بستاييم. و اگر مرکز ما همان

  .  میکن م پرستزمان ای پرستمان  ای باورپرست ،پرستماده می دار

ا  اما من  میرسم  میگذرم  کهنیاز  افسانۀ  من   ٩[شل    ذهن به  کس  می، گفتذهن)](افسانه  اگر    که 

خواهد داشت، فقط اجسام   جسم  یاریکند هش  زندگ  یطورنیرا در مرکزش نگه دارد و هم  ها دگی همان

 ند، یب جهان را جسم م  ند،یب و م  داند خودش را جسم م  ند،یبصورت جسم مرا به  یز یهرچ  ند،یبرا م

  . ندیب خداوند را هم جسم م

  ردیگ  اجسام م  نیو قدرت را از ا  تیو هدا  تیعقل و حس امن  ماند، در مرکزش م  نیآفل  نیا  نیبنابرا

شل  نیکه ا طورن یو هم  شودم ادتر یمقاومت و قضاوتش ز ،ذهنبه هپروت من رود م واشیواشیو 

به مانع و مسئله و دشمن،    ندگز  یروین  لیبه تبد  کند شروع م  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    دهدنشان م

  .  شودساز م مانع شود،ساز ممسئله شود،ساز مدشمن

  پر زندگ  توانم من اآلن نم  لیدل  نیا  به  ل،یدل  نیا  هست، که به  ذهن  یهادر ذهن همۀ من  موانع ذهن

تا من به   عنیاست.    ذهنمن  زاغ  تیکنم، و آن هم درواقع خاص  زندگ  توانملحظه نم  نیکنم، در ا

  در حالت  شود،بهتر نم  مان زندگ  ای  شود، من شروع نم  نرسم زندگ   دهدکه ذهنم نشان م  ز یچ  نیا

  . ذهن)](افسانه من  ٩[شل است  ذهنافسانۀ من نیا .می کن پر زندگ میتوانلحظه م نیکه ما در ا

درواقع   ذهن. افسانۀ منکند م  زندگ   ذهندر افسانۀ من  ذهنصورت مندر کفن ذهن مرده به  پس

  ِریباب صغ  نیساخت، ا  ر یدر قدس باب صغ  که در آن شعرها که موالنا گفته موس  ست، ذهنجهنم من 

  انسان هست. 

مدردش    کسهر  م  شیهایگرفتار  ند،یبرا  بشو  دیبا  د یگوم  ر یباب صغ  نیا  ندیبرا  ا  ،یخم    ن یو 

 یی به فضاگشا  ازین  ،یبه خداوند دار  ازیکه تو ن   به هر انسان  کندم  یادآوریپر از درد دارد    ذهنمن
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 فهمد که نم  معن  نیاست، جبار است، ظالم است به ا  فرازگردن  کند،آن شخص ناز م  کهدرحال  ،یدار

  نیاز ب  توانددردها را نم نیا  ذهنمن  یفکرها و رفتارها  نیوجود آورده و با ادرد را خودش به  نیکه ا

  ببرد.

 د یگوپر از درد م  ذهنمن  نیا  عن ی  از»ی است و ن  ری «دوزخ آن باب صغ  شود،روز بدتر م جهنّم روزبه   نیا

  دیکه با  گفت درِ کوچ ساخته بود، به شاهان م  یدر قدس    است. موس  ر یخم بشو آن بابِ صغ

  کند  م  کلفتگردن  که  هرکس  عن یچه؟    عنیتو،    ن یا  دیبرو  دیبخز   دیاز اسبتان، خم بشو  دیبشو  ادهیپ

  بشود. میخم بشود، تسل دیباآلخره با

  و اضطرار   خُضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاَندر

  )١٣٢٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ران یبشود و بهتر از د  دهید  خواهد خودش را نشان بدهد، م  خواهد فقط م  فهمد را نم  نیا  ذهنمن

  د یروم  به مجلس  ا یکه آ   دیخودتان را تماشا کن  یاصورت مراقبهشما به  کنمم  شنهاد یبشود. من پ  دهید

    د؟یبشو دهیو بهتر از همه د دیبشو دهید دیخواهاوال که م د؟یبشو دهید  رانیبهتر از د دیخواه م

که    ییزهایچ  نی ا  م،یهست  آدم متفاوت  یکه ما    می کنم  زانیاز خودمان آو  ز ی زمیچ  قدرنیا  نیهم  یبرا

بزرگ و    لیما هم خ  گران است، خانۀ  ل یما هم خ  لیگران است، اتومب  لی خ  هان یا   میگذاشت  جانیا

تر خواهد وضعمان خراب  میبشو  دهید  میخواه م  شتر یبشوم. هرچقدر ب  خواهم م  دهی د  عنیگران است،  

  شد. 

ما به خودمان نگاه    یاصورت مراقبهبه  هرلحظه.  ازیاست و ن  ر یدوزخ، باب صغ  نیا  دیگوم  نیهم  یبرا

ندارم و به   به زندگ  یکار  بندمفضا را م  ایدارم؟    اجیاحت  به زندگ  کنمم  ییفضاگشا  ایآ   م،یکن م

و مردم را متقاعد    میسازبشوم؟ اصال پندار کمال که ما م   دهیبشوم؟ بهتر د  دهیجهان احتياج دارم که د

دارم   ایمال دن  قدرنیسواد دارم، ا  قدرن یمن باسواد هستم، دانشمند هستم ا  دی نیمردم بب  یآها  م،یکن م

  . دارمبه خداوند ن ازیهست که ن نیا اش به جهان دارم معن ازیبه جهان دارم. ن ازین شدن،  دهید یبرا
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عکس هم هستند، هرچقدر   هان یدرست ا  دی به جهان ندارد، توجه کن  ازیآن فضا را باز کند ن   اگر کس

به مردم مخصوصًا   ازمانین  می بندهرچقدر ما فضا را م  د،یآ  م  نیی به مردم پا  ازمانین  میکن ما فضا باز م

ما از آن    شودم  ادتر یو هرچقدر ز  شودم  ادتر یمردم ز  مردم، توجه مردم، قدردان  دیی شدن، تأ  دهید

خداوند    جهان بندگ  نیا   بندگ  م،ی ندار  بندگ  م،ی خضوع ندار  م، ی ندار  ازین  مییگو  و م  میشودرگاه دور م

  انسان است. یوجود قتیهم حق  نیا ر ید می. گفتستین

  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل 

  د یمرده کفن را، به سِر گور برآ  بَِدرد
  د ی آن مردۀ ما را ز بتِ من خبر آ اگر 

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

بشوند    ییشناسا  دیبا  هانیا  م،ی در مرکز دار  دگیکه ما همان  می فهمم  یخوبو به  شود مرکز عدم م  وقت 

که   مینیب م   می کن با شر و صبر عمل م  واشیواشیاست و    یو آزاد  هان یانداختن ا  یمساو  ییو شناسا

  .دهدرا نشان م رش یپذ دهد، مرکز عدم، رضا را به ما نشان م نیا جیتدربه

 واشیواش یکه    می نیبجلو م  میروم  هانیلحظه با ابهو لحظه  دیآ م  شیشر و صبر و توکل و رضا که پ  و

 نندهی آفر   می که ما دار  می نیب م   مدت  یآمد باال، و پس از    دیاز اعماق وجود ما جوش  یچشمۀ شاد  نیا

 دیگودر غزل هم هست، م  ستما  تینها  نندگی آفر   ا ی  نشی . ذوق آفر میکرد  دایپ  نشی ذوق آفر   م،یشو م

  :دیگوم تیکه، البته در آن ب

  ؟ و چه جان  كه چه كان تو چه دان ،چه دان تو
  د ی كز بشر آ  یهنر  ند یخدا داند و ب كه

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

و بخشش    نندگی و آفر  نشی در قسمت ذوق آفر   ،ره»ی مِهل از بهِر ذخ  دت،ی«بخور آن را که رس طور:    نیهم  و

 ، خرج آبادان  م؟یکن . خرج چه ممی کنخرج م  فوراً  رسدکه به ما م  یز یخدا ما آن چ  فراوان  تینهایو ب

 م، ی کن و ثانياً پخش م  می کن م  لاوال خودمان عم  م،یدار نگه نم   م،یکن نم  رهیذخ  م،یکن م  انیخرج ب

«که  که    دیگو م  نیهم  یبرا   شود،م  شتر یب  می نیبم  می کن. هرچه که پخش ممیداررا نگه نم  ز یچ  چیه
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و   کن عمل م شتر یکه باز هم ب  نیب م  کن عمل م شتر ی. هرچه بد»یدگر آ یچو بخورد   ، روان  یتو بر جو 

  است. یطورن یشد، ا شتر یب نیب م کن  کم م ،کنپخش م شتریهرچه ب شود،بهتر م

غزل را   نیکم کنند ما ا  هانیشاءاله اکه ان  خوانماز موالنا م  یر ید  اتیاب  جانیدر ا  دیبده  اجازه 

 ی رو  میخوانکه م  یز یچ  و آن  میمراقب باش  میتوانم  ایاست. ببينيم آ   غزل مهم  م،یبفهم  یخوببه

  م؟ ی را عوض کن مانیفکرها م؟یعمل کن م؟یکن ادهیخودمان پ

  مال بنگر آن سو، چشم م  مرر
  است  نیجان را مدرسه و تکرار ا که

  

  ها جمله گفتند لب بشاد، جان چو
  است نیا ماریجانِ هر ب  یِشفا

  

  ساغر ز دستِ عشق خوردند  ی چو
  است  نیشد که خود خمار ا نْشانیق ی

  )٣۴٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  کردن درس  انی: دوباره خواندن و بتکرار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ها را  «چشم .  کن، آن طرف نگاه کن، به طرف زندگ  ییلحظه فضاگشابهلحظه  عنی  بنگر آن سو»  «مرر

هست   ن یجانِ مدرسۀ عشق ا  نیا  دیگورا بردار که م  دگ یهمان  نکیرا بردار، ع  نکیع  نیا  عنی  مال» م

  یمدرسه دارد و    یاصطالح، اصل ما  که جان ما، حضور ما به  است»  نی«که جان را مدرسه و تکرار ا

  تکرار.  

نه جان    ،ذهنمن  نی. اما جان ما، اصل ما، نه امی ر یب  ادیتا    میتکرار کن  میمدرسه برو  دیما با  دیدان م

برقرار کند.   سو نگاه کند و تماسش را با زندگکند آن  ییمرتب فضاگشا  دی ما با  جان اصل  ،وانیح

است   ن یما هم  ماریجانِ ب  یها گفتند، ها!! شفاجان  ۀهم «چو لب بشاد»  م،ی کرد  ییگشافضا   ی  وقت 

  .  کشم م دگی از همان کشم،که من از جهان م یارهیو توجه و ش دییتأ نینه ا د،یآ ور مکه از آن
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ها، تمام انسان  باًی ها، تقر است و تمام انسان   نیهم  ذهنمن  مارِیجاِن هر ب  یکه شفا  میبفهم  میبچش  دیبا

 شان یهستند، شفا  ذهنمن  ماریهستند، پس ب  ذهنوجود دارد، غالباً من  عارف و زنده به زندگتا    چند 

  .دیایب یز یور چاست که فضا را باز کنند از آن نیا شانیاست. شفا نیا

اگر از او    «مرده و زنده»  ، ؟» ی زیچ   ابدی«چه کند مرده و زنده چو ازو  :  دیایب  یز یچ  دیگو دوم غزل م  تیب

را    عشق زندگ  ،زنده هم خرد زندگ  شود،مرده زنده م  کند،کار م  لیخ  کند؟چار م  ابدیب  یز یچ

  . رساندرا به عشق م شندگانها را، تمام بانه فقط انسان دهد، م ر ییرا تغ ایدن نیو ا کند م انیب

 آن   م،یخورد  یزدیشراب ا  السیگ   یو    میفضا را باز کرد  ، وقتساغر ز دستِ عشق خوردند»  ی  «چو

جهان. موالنا    نینه ا  ست،است و خود زندگشدهگشوده  یفضا  نی هم  فروشکه م   شود  م  نمانیق یموقع  

  کرده ما را.  قاعدمت ر ید کنمو فکر م می ر یشراب نگ ها دگیما را متقاعد کند که از همان خواهد م

  دستار و جبه  به م  یکرد گرو
  است نیجبه و دستار ا یِسزا

  

  شد به بازار   وسفیآمد که  خبر 
  است نیار بازار ا وسف؟یکو  هال

  

  خوانْد و پنهان کرد خود را   فسون
  است نیلعبِ آن طرار ا نهیکم

  )٣۴٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   شوخ ،ی: بازلعب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

و   میپوشکه م یز یچ ، آن«جبه»خُوب ما، هست.  یباز هم به معن «لعب»دزد هست،  به معن «طرار»

م  «دستار» و بزرگ  عنی  م،ی گذار سرمان  ا  حِس ارزش  ما هم  نیما نسبت به  عقل    نیجهان. دستاِر 

 م،یهست  دهی ها همانآن  اما که ب  جهان  ن یا  یما هم افتخار ما براساس دستاوردها  ۀماست و جب   ذهنمن

  ن ی ا  عنی  م،ی ر یگ  م  » «م،  «خمار»   ۀدر خان  میرا ما گذاشت  نیا  دیگو مهستند.    دهی اغلب مردم هم همان

من ُخوب  است.  عدم  مرکزم  من  ذهنلحظه  خان  ذهنکجاست؟  برام یگذاشت  «گرو»خداست    ۀدر    ی. 

  بدهم.   »«ماستفاده نکن تا به تو  ات ذهنتو از من د،یگو م زندگ  کهنیا
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ا  و دستار»  «جبه  دیگو م به  م  نیفقط  بده  خورددرد  م  که   ن یا  ییبو  ،یبذار  «گرو»  فروش، به 

 ها  دگیمن از همان   دم،یفهم   ر،ید  کنمبه شما، استفاده نم  دهمرا دارم م  ن یخدمِت شما، خداوندا ا

توبه   میخواه م   ما زندگ  یز یچ  یاز    مینیب ما را به ذهن م  کشد موقع هم م . هر  خواهم نم  زندگ

  .مییگو م به زندگ م؟ییگو م . به کمیخواه معذرت م د،یببخش مییگو م  م،یکن م

باز هم رفتم به ذهن!،   ،از زندگ  میکه مرتّب معذرت بخواه  میاست. ما مراقب هست  نی هم هم  مراقبه

 خواهم،  معذرت م  دمیشدم، دوباره رنج  نیبزرگ خشم  ایپول کوچولو    نیدوباره رفتم به ذهن!، سرِ ا

مردم را جستم و    بیکردم، دوباره ع  بتیکردم، دوباره بدِ مردم را خواستم، دوباره غ  یورزنهیدوباره ک

  . خواهممعذرت م  دیگفتم، ببخش

 معذرت سطح یبعد  کنند را م گناه یدانسته  ،ذهن یهامن اش مثل برخهمه  کهن ی نه ا البته

تو اندر توبه و    ی«اموالنا،    دینگو  رید  د،یبرگرد  د،یکه فضا را باز کن  آن نه. معذرت واقع  خواهند، م

  .  ر ید  مینرو می کنرا م مانیِسع م،یگرد، برمسست»  ثاقیم

  وسفیاصل ماست،    وسفی  ست؟یک  وسفی.  فروشندم  م،یشناسرا م  وسف»ی«بازار    نیدر ا  دیگو م

 یۀ از ثان  عن ی.  «بازار»  نیدر تو به خودم زنده بشوم. در کجا؟ در ا  خواهم من م  دیگو خداوند است که م

  . فروشند را هم م وسفی م،ی را بخر  وسفی میمرگ، ما آمد ۀصفر تا لحظ

  زندگ  تینهایبه ب  خواهمبِخرم، م  خواهماصلم را م  عنیبخرم،    خواهم ؟ مکو»  وسفی«که،    دیگو م

َنود  نیدر هم  عنی  د،ی را خر   وسفیفقط    ایبازاِر دن  نیزنده بشوم. اگر در ا که ما   سالطول هشتاد، 

  .  جان یا میکه نبود هم. قبال ر یتمام شد د میمرد م،یبه خداوند زنده بشو دیبا میکن  م زندگ

لحظه خودش   ی،  خوانْد»   «فسون  ی  دیگو کو. م  می گو کو؟ ها! االن م  م،ی را بخر   وسفی  میآمد  دیگو م

لحظه وصل شدم، بعد با ذهنم گفتم   ی کهنیا یرفت. چرا؟ برا  وسفیزد،  بشیرا به ما نشان داد، غ

را بخرد جزو آن پنداِر کمالش   وسفیخواست    اَم ذهنمن   عنی.  خواهمرا م  وسفی؟  کو»  وسفی«  نیآقا ا

را با   وسفی  ،کن  یابیارز  ،قضاوت کن  ،نی ذهنت بببا    که اگر بخواه  دیگو م  رفت!.  وسفیبند،  

دزد،   عن ی  «طرار»است.    اشیباز  نی کمتر   نیو ا  کندفرار م  نیا  ،یاوریدرب  صورت ذهنبه  ،یذهنت بخر 
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  دیبا  وسفی  دنِی خر   یبرا  ول  می را بخر   وسفیما    می . درست است که آمدکند خودش را پنهان م  عنی

  ی را، به درد  «جبه و دستار»  نیا  طورن یهم  وجا که مقدور است.  تا  آن  یمرکز را عدم نگه دار  شهیهم

  .یر یب« «مبه خداوند و از او  که بده خوردفقط به درد م خورد، نم

  همه رخت   واستَدَند از گرو م انیصوف
  ما بود که در خانۀ خَمار بماند  دلق

  )١٧٨حافظ، غزل شماره  اتی(غزل

و   زندگ  خمار»  ۀ«خانرا گذاشتند در    ذهنمن   «دلق»  نیا   آمدند مدت  یاعدّه  یکه،    دیگو م  حافظ

م» «  گرفتند ول    ،عن یبعداً پس گرفتند   ادامه ندادند. شما ادامه م ۀ تان را از خان . شما دلقدیده 

ار، مخم رو گذاشت  فروشعنی  د،یکه گ  ذهنمن  نیمن از ا  ای خدا  دیگفت استفاده نم  ام،کن،    کنم کم

 اورد یفقط حافظ بود که درن   دیگو . ماورمیدرب  خواهم نم   ر،یبرود د  ادمی  نیبده اصال ا  قدر مبه من آن 

  همه درآوردند، وسط کار رها کردند رفتند. 

 یسال رو  ممن است ده   حتّما    د؟ی حفظ کن  ذهن  یهاخودتان را از من  مییگو اوقات، چرا م  اغلب

بعد   کند،فکر م  کند،عمل م  ر ید  جوریکه جمع    میمتوجه بشو  دفعهی بعد    م،یخودمان کار کن

  قی . از طر میبشو  تیهوما بشود، که ما با او دوباره هم   وارد زندگ  کس  ی  ای .  میجمع بن  دِیتقل  میبرو

  د، ی ادامه بده  دی. شما بام ی اوریدرب   »«گروِ مرا از    مان ۀ ارتباط را قطع کند، ما خرق  نیا  طانیرابطه، ش

  . دیبرس جهیتا به نت دیادامه بده

  افتند، دارند به خَطر م  هان یا  د،یباش  دهی که ممن است با آن همان جهان  نی ا  یزهایبه چ   دینکن  نگاه

مورد    میباش  دهیبه طرف ما، همان  دیآ م  م،ینباش  دهیکه همان  ی ز یندارند. و با هرچ  زندگ  هانیچون ا

  خداوند است.  ر یاصابتِ ت

  انداخت حوادث به تو هم  ر یکه ت  قضا
  ی از آن سپس سپر   تیرا کند به عنا تو

  )٣٠۵۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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را موقتاً خانۀ   ها دگ یهمان  د،ی. اگر قطع کناندازد م  ها دگ یبه همان  حوادث»  ری «ت  شهیهم   «قضا»  عنی

به شما و سپِر شما   رسد م  تشیپس عنا  ،ت»ی«تو را کند به عنا.  شودقضا قطع م  یرهایت  د،ی خمار بذار

مورد    د،ینشو  دهیاگر همان  دیبود  دهیهمان  که با آن  ییزهایچ  آن  حتّ  عنیدر مقابل حوادث.    شود  م

  .ردیگ قرار نمقضا  ۀاصابتِ گلول

  مل و مالِ عاَلم چاره دارم  ز
  است نیو دل و ناچار ا نید مرا

  )٣۴٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  است.  یکه بودن و داشتن آن ضرور یزی: چناچار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

هرچ  من م  یز یاز  نشان  جهان  از  ذهنم  م  عن یدارم،    «چاره»  دهد که  آن  کنم.    زندگ   توانمبدون 

 ن یکه از آن چاره ندارم هم  یز یو چ  ن»یی آ  ن،ی«مرکز، دل، دبشوم. اما    دهیها همانمن با آن  خواهم نم

  .  ر یزنده شدن به خداوند است. واضح است د

   عن ی کند،معمول را که جمع م زندگ نی. امیبمان د یکه، ما در ذهن نبا دهدبه ما نشان م اتیاب نیا

م  مردم  همان  کنند عموم  ا  دن،ی دراثرِ  درد  فراوان  ا   »ی«عاد   ندیگو م   کنندم  جادیو    ی عاد  نیاست، 

ا  میکننم  یرویها پجنون است. و ما از آن  نیا  ست،ین   زندگ  یطورمردم آن  یادیتعداد ز  کهنیولو 

  ده یهمان  هان ی با ا  دیمن چاره ندارم، من با  ماِل عالم»  «مل و که از    ندیگو م  تی اکثر   کهنیا  یبرا.  کنند م

من با باورها    د،یگو م  میکه باورها  ستیز یمن آن چ  نیهستند. د  دهی مردم همان  ۀبشوم، چرا که هم

 د،یگوموالنا م  ول.  هاست دگ یهمان  نیمن است، دلِ من هم هم  نیرفتارها د  نیهستم، هم  دهی همان

ذاتِ من باال   ،آفتاب زندگ  نیدرون را باز کنم ا  یرا بخرم، فضا   وسفیاست که    نیا  «ناچارِ من»نه.  

  ام.آمده نیهم یمن برا د،یایب

  جبه است. جان یکه در ا ذهنمن ایکَفن  نیهم دوباره مربوط است به هم تیب نیا

  ساغِر شه را  زمی جبۀ مه را، بر   بدرم
  خواهند تاوانم همو تاوانِ من باشد   وگر 

  )۵٧٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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که در ذهن   زندگ  ییروشنا  نی. هممی نیب است که اآلن ما در ذهنمان م  یز یماه، همان چ  عنی  مه،

 کهنی. درست مثل ادرماش را مجبه  دیگو . ممیاست، ماه ماست که ما عاشقش هستمنعکس شده

  .  نیزم زمیرجهان را م نی من شراب ا عن ی. زمیررا م دگی. و ساغر شاه هماندرمکفن را م د،یگو م

. اگر از  خورمرا م  یورشراب آن  خورم،نم  نیزم  زمیرمن م  دهدبه من م  ذهنرا که من  ی شراب  هر 

 . «همو تاوانِ من باشد» . دی آ است که باال م یدیخورش نیمن هم ۀمی بده، جر  مهی من تاوان بخواهند، جر 

دست آوردم. توجه  را به  د ی. من خورشدهمرا م  دمیخورش  مه،ی عنوان جر به  دهمرا م  نیمن ا  میگو م

حضرت رسول،    ۀلیوسکردن قمر به  میدو ن  دیگوم  کهن یا.  کنم م  میماه را به دو ن  نیپس من ا  د؟یکن م

  باال.   ییآ  لحظه م نیدر ا کن جدا م  ندهی. گذشته را از آ کن م  میذهن را دو ن نیا عنی

فکِر   ۀسلسل  نیرا ا  ندهیگذشته و آ   کهنیا  یقطع کند، برا  ییجا  یفکر را    ۀکه بتواند سلسل  هرکس

فکرها را کند کند کند   نیمراقبه کردن، ا  مییگو م  بتواند، گاه  که  هرکس  کند، م  جادیسرهم ا ِپشت

او را   میشناسصورت ما، که ما مکه خداوند به  دی نیبمنفصل بشود، م  ییجا  یکند کند بند و  

  تاوان ما است. نی. اشودصفر م ذهنباال، من  دیآ از آن مرکز م ر،ید

هر   ،یز یبزرگ کردن، هرچ  ،توجه، قدردان  د،ییکه، اَعم از تأ  یز ی. هرچمیدر ماه ذهن را م  ۀجب  پس

،  ساغرِ شه را»  زمی«بر.  نیزم   دیز ی بر   دهد،شاه جهان م  نیا  عنی  د،یآ  در جهان م  یز یکه از هرچ  خوش

آن    نیزم  زمیربشوم، م  دهید  خواهمنم  جاچ یه  خواهم،را نم  کسچ یه  دییتأ  رم،یگ نم  م  کسچیاز ه

  .رمیگ شراب م ورنیشراب را. آن موقع از ا

  غزل: نیو ا 

  که رست ز ال  را که شناسد؟ کس اله
  ده یال که رست، بو؟ عاشق بال د ز

  
  بدانسته  جبت  ف  و سیَل  رموزِ
  ده یجبه را قبا د نیبار من ا هزار
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  را گفت   نیو صالح د ر ی گشاد ضم  دهان
  ده یخدا د دۀید  یمن ا اتِیح ییتو

  )٢۴٠۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  .ستی ن  یاله: درون جبۀ من جز خدا یسو  جبت   ف س ی: لَد ی: اشاره به سخن جنجبت  و ف سیلَ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

هستند،    ها دگ یذهن که همان   یاست. فضاال رسته   یکه از فضا  کس  شناسد؟ م  خدا را ک  د،یگو م

رست.    ها دگی دراثر ال کردن از همان  عن ی  که رست ز ال»  «کسکه،    دییبو  دیتوان ال است. و م   یفضا

 یفضا  یاست،    دو خداون  دیشما هست  نیا  شودکه در مرکز ما باز م  میدار  یی فضا  یهرحال  به   ول

  . هاستدگیهمان یال هست که فضا

  یاست. از فضارسته   هادگ یهمان  یفضا عنیال،    یکه از فضا  کس  شناسد؟ م  خداوند را ک  د،یگو م

آن کسآزاد شده  ال، ک بو؟   ،  درد هش ااستدهیکش  ارانه یکه  و  لَ « شخص    نی.  ف  سیرموِز    جبت    و 

 ی من جز خدا  ۀجب  درون.  ست یخدا ن  از  ر یمن غ  ۀدر جب  کهن یرمِز ا  عن ی  »جبت   و ف  سی«رموزِ لَ .  بدانسته»

  است. دیاشاره به سخن جن ست،ین

رمز را   نی. ا ستین  از خدا کس  ر یمن غ  راهنیدر درون پ  گفتند، م  شانیمن، ا  ۀکه در جب  نیرمِز ا  پس

  ی ز یچچ یا اله است، ه  یاز خدا، که فضا  ر یما غ  راهنیدر درون پ  مییگو که ما م  ست،ین   م،یدان ما هم م

.  امدهی قبا را در   نی. و من هزاربار، که هزار رمز کثرت است، من استیجا ندر آن  دگی همان  عن ی  ست،ین

من را    نیمن، دهان گشاده و صالح د  یاریهش  نیدرون من، ا   ن ی. و آخِر سر ادگیصورت هزار همانبه

  است. گفته

  را گفت   نیو صالح د ر ی گشاد ضم  دهان
  ده یخدا د دۀید  یمن ا اتِیح ییتو

  )٢۴٠۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

که،   دیگوموالنا است، م  ار یباشد که    نیالدممن است، رمزِ صالح  جا نیدر ا  ن،یصالح د  نیبنابرا  پس

درون ما، دهانش را باز   یار یدرون ما، هش ر یضم  د،یگواست. محضورِ باال آمده  نیهم هم  نیالدصالح

  .استدهیکه خدا را د چشم یا ،من تو هست اتیکه ح ن،یالدصورت صالحبه دیگو و به ما م کند م
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از آن فضا  میکن باز م  میکنفضا را باز م  وقت  نیبنابرا  پس   یباال، آن فضا  مییآ شده مگشوده  یو 

از آن جنس   نیالدهم صالح  دیگو را به ما م  نیباال، هم صالح د  دیآ  که م  یدیشده و آن خورشگشوده

  .دیرا بو نیا خواهداست. م

  را گفت   نیو صالح د ر ی گشاد ضم  دهان
  ده یخدا د دۀید  یمن ا اتِیح ییتو

  )٢۴٠۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

شده،  گشوده  ی فضا  ی خداوند، ا  ی که ا  زند؟حرف را م  نیدرون شما ا  ر یضم  یاصورت مراقبهبه  ایآ 

هست  اتِیح تو  حمن  ا  اتِی.  ب  هانیا.  ستین  ذهنمن  نیمن  م  تیبه   اول کمم  کند   د، یگو که 

در غزل ما    واز او به شما برسد.    دیبا  یز یانسان فقط خداوند است، چ  ۀکنندزنده   ایانسان    ۀاءکنندیاح

 م ی که بتوان  دهمم  حیمن توض  جان یاز نکات غزل را هم  نشو. بعض  دیکه ناام  دیگو م  م،یدار  یدیناام

با   زندگ  که آسان  میدانبودن است. و ما م  سیِاست. آ   یدیها نااماز آن   ی.  میغزل را درست بفهم

  . دی را حفظ کن تیب ندچ نیشما ا دوارمیو ام ارانه،یهش یدردها د،یآ دردها م سخت

سر است، ه سر یمباش   سیِآ نیبا ع  
  ممات اندر معاش   نیز یدار راه

  )٣۶١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  پسر یجبه بشاف ا ،خواه  روح
  زود سر یاز آن صْفوت برآر  تا

  )٣۶٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  طلب آنکه شد صفوت  صوف  هست
  و دب  اطیاز لباسِ صوف و خ نه

  )٣۶٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

آسانسری :   
   : سختعسر

    دی : ناامسیِآ
  : مرگ ممات

  ش ی آسا ،: آسودگروح
  بر تن کنند، خرقه  رید یهاجامه یگشاد و بلند که رو  ۀ: جامجبه
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  و خلوص  زگی : پاکصفوت
  در جامه  : کهنگ دب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  .  دیدان م م،یارا قبال خوانده معان نیا و

آسان  سر ی    .سراستسخت  ع    .م   م،یاست، که در غزل دار  دیناام  س یِآ استماتنشو.    دیناام  دیگوم  

  عنی  دبو خلوص است.    زگ یپاک  صْفوت،است.    ذهنمن   ۀجب  نیهم   جبه،.  آسودگ  روح،مرگ.    عنی

  در جامه. کهنگ

م  پس ا   میدانما  آسودگ  کهن یکه  اند در کرده  دهیهمان  ادیما را ز  کهنیا  لیدلبه   م،یگرد م  ما دنبال 

  د ید  نیاصال عوض کردن ا  م،یکه بارها گفت  طورن ی. هممی بش  سخت  مدت  ی   دیما با  زها،یجامعه با چ

واقعاً   نمیب که من م  یطورآن عذاب انداخته و    نیپندار کمال من را به ا  نیکه من پندار کمال دارم و ا

و اشتباهاتم   کنم من اشتباه م  دانم،را نم  ز یچمن همه   ستم،ین  من آدم کامل  ست،ین  یطورجهان آن

  لیمن خ دانم، منزل م خودم را وح  یهادانستهمن  کنم، هم که اقرار نم فهمم و نم کنم را اقرار نم

  کس  یتحول که    ن ی. خودِ امیدار  اریتمام ع   ذهنمن  ی  م،یدان نم   ذهنرا ما در من  هانیدارم؛ ا  رادیا

  قبول کند که اشال در خودش است، 

م  یهاغصه نیتُست ا فعلم به دد  
  قَد جف اْلَقلَم   بود معن نیا

  )٣١٨٢تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

خودش   نیما است، قبول ا  ر یتقص  نیا  سد،ینو و درد م  سدینو ما را خداوند م    لحظه زندگ  نی ا  عنی

مسئول ما   میدوش بش  را خودمان به  مان خراب کردن زندگ  تیمسئول  دیسخت است. و ما با  لیخ

سخت است، ما    لیخ  نی . امیبال را خودمان سِر خودمان آورد  نیبد را و ا  یکارها  نیا  میما کرد  م،یبود

  روز انداختند.  نیکه مردم کردند، مردم ما را به ا مییگوم م،یبن یورمالمت را از آن خواهد دلمان م

  انسان  چیام، هبارها صحبت کرده  یدیناام  نینباش. من در مورد ا  دیاست و ناام  با سخت  آسان  پس

با من   ستین و    می کنعبادت م  یما چجور  دی نشود. توجه کن  دی بخواهد به خدا برسد و ناام  ذهنکه 

دارند،   ربما اثر مخ  یکه هرلحظه رو  ذهن  یهامن  انیدر م  ذهنصورت من. ما به میکن م   تیمعنو
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که نه   دیگو شد. موالنا م  میخواه  دی شد، ناام  میخواه  سیِحتماً آ   جهیدرنت  م، ی کنم  یکاِر معنو  می دار

  بارِ اشتباه برو.   رِ یو ز ،ینباش، بفهم که اشتباه کار کرد دیناام

 د یبالفاصله اقرار کن دی کندر روز شما اشتباه م عنیرفتن است،  بار اشتباهاتِ معمول ِریز اشمقدمه 

آمدم،   رونیاز خانه ب  ر یکه من د  دییبو  دیکنم  ر ید  ،یز یگردن چ  دیندازیاشتباه را کردم، ن  ن یکه من ا

مجبور کردند من    کهنینه ا  آمد،بال سرم    نیغلط گرفتم، اشتباه کردم، ا  میمن تصم  د،ییراستش را بو

  . رمیرا ب میتصم نیا

م  و کس ازدواج کرده  برا  دیگو رفته  نه، خودت   کهنیا  یبدبخت شدم  مادرم مجبور کردند،  و  پدر 

آن را    یِتاتا کار ممن است پنجاشتباهاتت برو و اقرار کن. در روز آدم از دهبارِ    ر یز  ، یانتخاب کرد

«آقا،    مییگو ساعت که م   یبعد از    م، یکن مان، اشتباه مبه بچه   م یزن. داد مبرودبار    رِیاشتباه بند، ز

  ، اشالدم»اشتباه کر  خواهم، «عذر مساَلش است،  سالَش است، دوازدهبچه هم ده  ،خواهم» معذرت م

  دارد؟  

»سر است، ه  سریمات، به زندگ  نی از ا  یدار  ، راه مباش»  سیِآ  نیبا عمرگ، م ،  ذهنمن   نیاز ا   به خود

فضا  ،زندگ دار  ییتای  یِبه  آسودگیراه   .  مخواه،  م خرد    ،خواه م  ییبایز  ،خواه عشق 

زود،  یاوریخُلوص سردرب  نیاز ا ،زگ یپاک  نیپسر تا از ا  یجبه را بشاف ا نی کفن را، ا نیا ،خواه م

  .ییایاز مرکزت باال ب دیصورتِ خورشزود به

ظاهرش را آراسته کند، به   کهنیبخواهد، خلوص بخواهد، نه ا  یاست که ناب نیا  صوف  ست؟یک  صوف

 یلباس خاص را برا  نیدادم ا  اطیخ  پوشم، است، کهنه م  یطورن ی آقا لباس من ا  یمردم نشان بدهد، ا

  . دهمنشان م یمن، ظاهرم را به مردم چجور

مرکز ما پر   عنینفاق،  ،یظاهر  یِفکرها ،یاعمالِ ظاهر  ولباس و ظواهر  کهنگ عنیدب  ،پس کهنگ

  . ستین صوف نیا م،یده نشان م رید جوریو درد است، ظاهر  دگیاز همان

  که، دیگوقرآن هم م ۀیهرحال آ به
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  مع الْعسرِ يسرا.»   «فَانَّ

  است.»  آسان یبا دشوار  دیتردیب «پس

  ) ۵ ۀی )، آ٩۴سورۀ انشراح (  م،ی(قرآن کر

  غزل: نیا طورن ی. و همکنداشاره م نیپنج سورۀ انشراح، موالنا به ا ۀیآ 

  ی رو که تو از عالم ما م یا
  ی روسما م یِ سو نی ز زم  خوش

  

  اشسته و جسته ز بند قفس  یا
  ؟ یرو به کجا م ،یبشاد  پر 

  

  ز کفن بر زن و ما را بو  سر 
  ؟ یرو چرا م شیوطن خو  کز 

  )٣١٧٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

موالنا    کس  یا  مثل عالَم همان   لیخ  دیشا  ایکه  از  ماد  ها دگ یاز شما   یی تای  یسوبه  ،یرو م  یو 

  برد، م  کشَدشما را م  فکاِن زندگو قضا و کن  کنفضا را باز م  هرلحظه  ؟ یروم  یچجور  ،یرو م

  یِ سو  نی«خوش ز زم  د،یگو م  رددا  ؟یروم  یکجا دار  کشَد، مرکز عدم شما را م   و جذبۀ زندگ  تیعنا

و از    که قفس ذهن را شست   کس  ی. ایروم  یآسماِن ناب یسوبه  ها دگیهمان  نیاز زم  ،»ی رو سما م 

  ؟ یروم  یبه کجا دار یبه پرواز درآمد یرا باز کرد تیپرها ،جست ها دگی بند همان

ما، به ما بو   میدر ذهن مرد  کهن یا   عنیکفن ما را باز کن،    نیا  ،یرو م  یکجا دار یدیکه تو فهم  حاال

  ست، ین   زندگ  یِذهن جا  کهن یا  یچرا موالنا رفته؟ برا  رود؟چرا م  ؟یرو چرا م  ذهن ِوطن من   نیاز ا

خود    دن،یخدا را د  دن،یرا د   اندر مرکز گذاشتن و برحسبِ او جه  نکیصورتِ عرا به  دگی چندتا همان

  .  ستین زندگ م،یاآلن خواند نی شدن، هم دیخواستن و مرتب ناام ها زندگو از آن دن،یرا د

ا  سیِآ   از معان  ی انسان از چ  نیشدن    آقا زندگ  دیگوبخواهد ندهد، پس م  زندگ  زهایاست که 

ندارد   دهیفا  دیگوخواسته نداده م  دگزن  زهایاز بس از چ  کند،م  که خودکش  . آن کسر ید  ستین
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  ده یجهان فا  نیدر ا  ندادند و زندگ  به من زندگ  کدامچیرا امتحان کردم، ه  ز ی همه چ  ر یمن که د  ر،ید

  شود، آدم سرخورده م  یزود   ،یدیاشتباه فهم  ،بخواه  زندگ  هانیکه تو از ا ی بود  امدهیاصال ن  ندارد.

 ر، ید  دیگوحاال دارد م  ؟پردۀ ذهن ما را بِدَر، به ما بو که چرا رفت  نیاموالنا    ی. پس اشود م  دینااُم

  ما. می ر یب ادی

  وطن  نیبود ا هیغلطم، عار ن
  ی روبقا م  وطنگاه یِسو

  

  د یز قضا دعوت و فرمان رس چون
  ی روسرهنگِ قضا م یپ در

  

  د یرس م یکه ز جنّات نس ای
  ی رو رضوانِ رضا م یپ در

  )٣١٧٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  کنم غلطم: نه اشتباه م  ن
    اله ٔسرهنگِ قضا: قضا و اراده 

  : بهشت جنّات
  : نگهبانِ در بهشت رِضوان

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
ا   دیگو م  م  نینه، اشتباه کردم، اشتباه گفتم. چرا اصال را  عار  نیا  کنم؟سؤال  تا   هیوطن ذهن  بود، 

خداوند    تِینهایاست، ب  ییتای  یِگاه بقا که درواقع فضاوطن  یسوبه  دیمان با ٔبود، ما همه  سالده

  .  میکن  زندگ  یجازکه در زمانِ م میبود امدهیما ن م،یبرو دیاست با یلحظۀ ابد نیاست، ا

در   ام،دهیاتفاق افتاده من رنج  نیاتفاق، ا  نیخُوب، در گذشته ا  مییجهان بو  نیبه ا  میاآخر ما آمده

به من    ظلم  ی  کس  ی  ده،یدزد  یرا از من    دگ یهمان  ی. که چه؟  رمیانتقام ب  خواهم م  ندهیآ 

 نی لحظه من ابهلحظه  رم،یکنم، انتقام ب   فظرنجش را ح  نیتا ا  شودپا له م  ر یمن ز  کرده، همۀ زندگ

ام را،  که من دارم خودم را و خانواده  شوم به جهان متوجه نم  زمیرسم را م  ن یدرد را، ا  نیرا، ا  انوریس

  بوده.  هیعار  نیدرد را حمل کنم، ا نیا دیمن نبا کنم،جامعه را مسموم م
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  کند، . قضا اول دعوت مدهیاز قضا، دعوت و فرمان رس  میمعطل کرد  درقنیا  ر یما د  ی برا  دیگو م

. اول دعوت است و کندمرکز ما کار م  یجهان، خداوند با قضا رو  نیبه ا  می اکه آمده  یااز لحظه  عنی

  . کندم مرادیکه او ما را ب دیگو م م،یده ما گوش نم ول  ،د»یاز ذهن برو د یی«بفرمافرمان است، 

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت ْ خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّت

  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . اُفتدم ادمیآن شعر  برد،زور مرا به هابعد بعض 

  کرهاً، مهارِ عاقالن  ایائت
    دالنیطوعاً بهار ب ایائت
  )۴۴٧٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

م  یِهاانسان باز  را م  کنند،عاشق که فضا  فرمان  و  قضا،   کندابتدا دعوت م  عنی  رند،یپذدعوت 

عبوس    م،یرس نم  ذهن  ی . به مرادهادیآ م  یمرادیو ب  مییآ  نم  مییگوما م  ،د»ییای«بهمراه با فرمان،  

  من قضا هستم.  ن،ینشو، من را بب نینه، عبوس و خشم دیگو . ممیشو  م نیخشم م،یشو م

.  م ینیبدعوت و فرمان را نم  شود، خراب م  مانکه زندگ  قدرنیا  م،یشوباز هم، دوباره تلخ م  مینیب نم

  کس  عنیکه اول دعوت، بعد فرمان، بعد سرهنگِ قضا. سرهنگِ قضا    دهددعوت و فرمان نشان م

و   نرفته  بهفرستاده  یمأمور  یکه  دنبالش که  ماند  نمبرد زور  ما   .ما    م،یباش  یطورن یا  میخواه

  . میبعد باش یِهات یمثل ب میخواه م

  عنیکه رضوان    دهد نشان م  نیا  ،یروو دنبال رضوانِ رضا م  دیبه تو رس  م یاز بهشت نس  ای  دیگو م

م کار  دوتا  بهشت  درباِن  بهشت،  اگر شا  ایبند،    توانددربانِ  باز کند،  را  بهشت  باز   کن  تیدرِ 

  نیدر را باز کند و ا  که  دیخواهم  دربان   ی. رضوانِ رضا، شما  کندباز م   رضا داشته باش  کند، نم

بخواهد   که از ذهنش زندگ  کس  د،یباش  لحظه راض  نیا  عنی  د،یاست که شما رضا داشته باش  موقع

  درست است؟ باشد،  راض تواندلحظه نم نیدر ا
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. : نگهبانِ در بهشترضوان؛  : بهشتجنّات؛   اله ٔقضا: قضا و اراده  سرهنگِ؛  کنم  غلطم: نه اشتباه م  ن

  . دیدانرا م هانیا

  می جاللِ قد  ز تجلّ ای
  ی روو پا م سر یو ب مضطرب

  

  ز شعاعاتِ جمالِ خدا  ای
  ی رومالقاتِ لقا م  مست

  

  جهان همچو درد  ز بن خُم ای
  ی روعال م یِسو یشد  صاف

  )٣١٧٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

کرد. مضطرب    نور خدا در تو تجلّ  م،ینور قد  یفضا را باز کرد  ایساده هستند.    اتیاب  نیا  ر ید  ُخوب

 سروپایمضطرب، ب شودتمام، طلب و کار که م تمام، با طلبِ ییایپر از التهاب و با پو عنی جانیدر ا

  .  ذهنمن یِبدوِن سر و پا عن یهم 

  د ی زور نبا که به   میفهم ما اآلن م  د،یکه، قضا دعوتِ فرمان رس  گفت قبل بود که م   تیدر ب  د،یگو م

باه است،  مان اشتکارِ  ی که    می فهمخراب شد م  مان زندگ  کهن ی. ما هممیبرو  دیبا کتک نبا  م،یبرو

  است. یاست، شاد شیاست، آسا بر اساسِ فراوان وگرنه زندگ

انتقام  دانم نم  نه،ینام ک به  یز یچ  خداوند دردها  ییجورنجش،  س  ر ید  یو  احساسِ   نشدن،   ریمثل

.  م یدیدردها رس  نیبه ا  ذهندر کار من  یروادهیز  دراثر ما    استدهی آفر یانسان ن  یرا برا  هانیحرص، ا

قبال   کرهاً »  ای «اىت،  کرهاً»  ای ت«اىدچارِ    م،یبه کار قضا و دعوت و فرماِن او توجه نکرد  کهنیا  یبراچرا؟  

  را.  هانیا دیدان م

آسمان را باز کرد، آسمان    دیگوقرآن است، م  هیاز آ   جانیآسمان را باز کرد، آسمان را باز کرد ا  گفت

دعوت و فرمان،   دهد، فرمان م  ها. به هر انسانتمام انسان  یاآلن برا  کنددرون انسان را باز دارد م 

  ها!  فرستم م ورمأم دیی این  د،ییایب  دیحرکت کن و من ذهن ها دگی از همان عنی دییایب
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م  م،ییآ  نم م  می کن م  تیشا  م،ییآ  نم  مییگو ما  م  ذهنمن   نیهم  م،یشو تلخ  ادامه  حاال    میدهرا 

که آسمان را باز کرد و از دود ما را    دیگو قرآن م  ۀی آ   د،یبن   طَوعاً» ای «اىت .  دییایب  دیگو موالنا به شما م

 م یبه ذات خودمان زنده بشو  میکن  یی ضاگشاکه ما ف  نیهم  شنودو ذات ما م  دییایآورد و گفت ب  رونیب

مأمور   خواهد را دوست ندارد نم   هیذات ما درد و تنب   عنی  رود؛ و با اطاعت م   شناسد راه را م  نیاو ا

  با کتَک ببرد.  دیایب

کند و ما   دایپ  تجلّ  میو نورِ قد  دیایبهشت ب  مینس  میاست که ما فضا را باز کن  نیکار ا  ن ی پس بهتر  

، نکند که  «ز شعاعات جمال خدا»  ای میدور برو  میندازی را ب  ذهنمن  یسروپا  م،ی کن دایرا پ  زندگ  ییایپو

صورتِ مستِ خدا  به  یروو م  یشومسِت خدا م  واشیواشی  یو دار  یدیرا د  یزدی شما انوار جمال ا

  ور است.رفتن به آن یهاهم راه هانیا یی گو م  عنی ،یرو م

خدا    داریمستِ د  ایجهنم با خود تو ب   یحمل    یجابه  م،ی کنمان حمل مهمهکه    ریبابِ صغ  یجابه

  یبرو ی صاف بشو دیاآلن با ی که درد بود یمتوجه شد دفعهی و  ینه در ته خُم جهان بود ایبشو برو 

  .خواه نمجهان   نیاز ا  یز یچ ر ید کهنیا یباال، چرا؟ برا یروم یدار یطورن یباال هم

خانه نداشته   م،یکه ما پول نداشته باش  ستین  نیا  اش معن   خواه جهان نم  نیاز ا  یز یچ  دی کن  توجه

اتفاقاً   میباش  دینبا  دهیهمان  هانینه. ما با ا  م،یغذا اصال نداشته باش  م،یخوشمزه نخور  یغذا  م،یباش

ما   در زندگ  ی ماد  یزهایچتمام    میخداوند زنده بشو  درونِ ما باز بشود و ما به فراوان  یکه فضا  نیهم

  . شودم ادتر یز

  که خموشان کنند  به صفات ای
  ی رو و خفا م  و مخف  خامش
  )٣١٧٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

آمد خداوند خودش را نشان   دیدر ما پد  یادهیپد  یکه    نیهم  ای  م؟ی ما صفات خاموشان را دار   ایآ   خب

  ی بشود، آ   دهیاز آن سوءاستفاده کند، خودش را نشان بدهد، د  خواهدما م  ذهنمن  میزنداد جار م

به   د ییایمردم ب نم   نی ! نه خاموشان ادمیحضور رس  من    د یانسان با  مییگو م   نیهم  یبرا  کنند کار را 

  مراقب حال خودش باشد.
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 شیکه برا  یز یبه آن چ  خواهم من م   دییگو شما م  می مراقب باش  میتوان نم  ر ی د   مینگاه کن  رونیبه ب  اگر 

 خواهم خدا است، م  تیو ابد  تینهایزنده شدن به ب  نیام و اآمده  ش یکه برا  یام، به آن مقصودزنده

  ندارم. ی، من با مردم کارکار کنم، دنبال آن هستم 

  شود، خاموش م  شود،م   کارمخف   جهیاست که انسان متوجه بشود و قبول بند درنت  هم بند مهم  نیا

 ده ید  دیخواه شما را، چرا؟ نم  ند یب نم  کسچ یخاموش، ه  دی کار را بن  نیا  دیشما با  رود، پنهان م 

و   نندیب مردم م  دهد خودش را نشان م  وقت  نندیبب   توانندبشود مردم نم  دهیآدم نخواهد د  دیبشو

  : رباع نی. و ادی کنم دینداند چار دار کسچ ی ه د،یپنهان برو

  هر سه به هم  دستارم و جبه و سرم 
  کم  یزیدرم چ  یکردند به  متیق

  
  تو نام من در عالم؟ دستینشن

  چسم یه چسمیه چسمیه من
  ) ١٢٢٧   شمس، رباع وانید ،ی(مولو

و وحدت را    دهمهمه را م  امجهان  نیا  و عقلم و بزرگ  دمیلباسِ ذهن که پوش  نیکفن من و ا  نیا  و

. تو نام انسان را در اممن راض   کم»  یزیدرم چ   ی«به    دمی اگر به وحدت کامل هم نرس  عنی  رم؛یگ  م

 هرلحظه   دی خودش را نشان بدهد، با  ایمن    دیکه بلند بشود بو  ستین  نیانسان واقعاً ا  دست یعالم نشن

 شوم  بلند نم  صورتِ کسبه   ستم،ین  کس   عنی  ؛کسم»چ ی«همن   ستم،ین  کسچی ه  ستم، یمن کس ن   دیبو

  بشوم.  دهید خواهم نم

  م یقرار بده  زندگ  مرکزمان را در معرض وح  دیبا  عن ی؛  قلوب»  «وح و    «صنعت او»  میدر غزل دار  اما

از    میکن  ز یپره  دیبا  داًیکار شد  نیا  ینباشد برا  که مرکِز ما جسم  ردیگ صورت م ییکار با فضاگشا  نیا

چه   عنیصنعت خوبِ خداوند    م،ی جا که مقدور است و صنعتِ خوب را داربه مرکز تا آن  ی ز یآوردن چ

ما   کند؟ م  انیخودش را از ما ب  یکند بعد از آن چجور  لیتا ما را تبد  برد کار مبه   چه صنعت   یتکن

  . میبفهم میتوان با ذهن نم
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  :دیگو م دهد، قرار م است که مرکز ما را درمعرض وح واقع یبه تقواراجع تیچند ب نیا اما

  براندن کم نشد   ینار شهوتِ
  بد  چیه یبماندن کم شود، ب او

  )٣٧٠٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ر ی : گزبد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   بر آتش نهم  زمیکه ه تا
  ؟ کش زمیآتش از ه  ردیبم ک 

  )٣٧٠۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  نار، مرد  ،یر ی باز گ  زمیه چونکه
  نار برد  یِآب، سو ،یآنکه، تَْقو ز

  )٣٧٠۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  رهیبه مرکز و ش  زهایبه آوردن چ  لیم   عنی   کندم  جادیکه درد ا  شهوت  عنی  »ی «شهوت نارکه    دیگو م

  میبش  رهیش  به مرکزمان ه  می اوریرا ب  انسان  ی   عنی  شود  ها هم مها شامل انساناز آن  دنیکش

نارکه    دیگو م نم  رانبه شهوت  » ی «شهوت  نم  عنی  شودکم  کار را    نیا  قدرنیا  دییبو  دیتوانشما 

  بشوم. ر یس ر یکه د کنم م

ناراز    ی بشو  ر یاگر س  شودنم  ی ز یچچون  هم  آدم خودکش  »ی «شهوت  برا  ممن است   که نیا  یکند 

 که نیا  یناقص است برا  ایکم است    اش که زندگ  کنددر مرکز دارد و فکر م  ها دگیکه همان   انسان وقت

 کدامچ یه   ندیبشود، بب  دیبشود، ناام  سیِبرسد و آ   شی ها دگیندارد، اگر به همان  دگیهمان   اندازۀ کافبه

  ی اچاره  چیه  ر یکه د  دیخواهد د   صورتنیدرا  شود،حالش را خوب نکردند حالش هم بد م  هانیاز ا

  .شود ندارد حالش خوب نم

 » ی «شهوت نارکه در مرکز من هستند،  ییزهایچ نی که ا شود آگاه م ایهست؛  دیجا است که دوتا دآن 

طرفشان   رود نم  خواهد، نم  زندگ  زهایاز چ  ر ید  شودم  داریاز آن ب  جهیدرنت  دهد، نم  به من زندگ

  درد است. درواقع مقصودِ  نیا
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خوشحالشان    یز یچچ یبشوند، ه  ر یس  ز یچاگر ادامه بدهند و از همه  دهند باز هم ادامه م  یاعده  ی  اما

  را تحمل کنند.  زندگ  توانند نم ر ینکند د

است   یداریب ی است برا  یداریمرحلۀ ب یدیناام ای سیمرحلۀ آ  کند،م سیآدم را آ  »ی«شهوت نار  پس

  ،یر یرا باز ب  زمیکه! اما اگر ه  شودکه آتش خاموش نم  نهم  زمیآتش ه  یکه رو  تا زمان  دیگو م

باز کن را  تو هستند به تو زن  ییزهایچ  نیکه ا  قشنگ درک کن  ،خودت   دهند،نم  دگکه در مرکز 

آن به دردت و    تابد م  شفابخش زندگ  یروین  آبِ زندگ  جهیها درنتطرف آن  یرونم  صورتنیدرا

  . کندرا ساکت م »ی«شهوت نار 

  خوب؟  یِ گردد به آتش رو هیس ک 
  الُقلوب؟  یگونه از تَقونَهد گل کو

  )٣٧٠۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

باطن خود بذارد و رخسار روح را با   یقلب را بر رو   یکه تقوگردد؟ آن   م   اهی از آتش، س  ک  بای خوب و ز  ی«رو 

  گردد؟»   م  اهیباطن از آتش و دود شهوات، س  نیا کند، ک   بای و ز  نیسرخاب تقوا، رنگ

  شده متولد بشود. گشوده  یفضا نیشده که انسان از اگشوده یفضا نیا عنی بایخوب و ز یرو

  ی . اگر انسان تقواشود نم  هیس  نیحضور، ا  یرو  عنیخوب    یرو  خوب؟»  یگردد به آتش رو  هیس  «ک  پس

در هردو ضلع مثلث واهمانش،   میها نوشتدر آن شل  ز یپره  نیهم که هم  یقلب  یداشته باشد، تقوا  یقلب

  . ردیگ  فقط با مرکز عدم صورت م

من   مییبو  دیبا  میمراقب باش  عنی  م؛یبن  دیخاطر خودمان بابه  ز یپره  م،یبن   دینبا  سطح  ز یپره  ما

  برسم؟ زندگ یبه شاد خواهممرکزم روشن بشود؟ م خواهمآزاد بشوم؟ م خواهم م

به مرکزم، فقط آن موقع است که در معرضِ    یز یو آوردنِ چ  دن یاز همان   کنمم  ز یمن پره  صورتنیدرا

  .ردیگ خدا قرار م وح

  قرآن است: ۀیهم آ  نیو ا 
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نمو»  رائشَع ّمظعى الْقُلُوبِ.» يتَقْو نا منَّهفَا هال  

  .» ردیگ دل سرچشمه م یکار از تقوا نیهرکه محترم داند شعائرِ خدا را، بدان که ا «و

  ) ٣٢ ۀی)، آ٢٢سورۀ حج ( م،ی(قرآن کر

  ی. شما  دیآ دل م  یدر تقوا  د،یآ م  زهایاصطالح چبه  نیالُْقلُوب است که در ا  یتَْقو  ۀیآ   نیهم  نیا

بب  دییبفرما  یامراقبه  تصم  دینیکه  و  براساسِ خودتان  پره  میکه خودتان  ارادۀ خودتان،    زیخودتان، 

خاطر ها بهموقع  نه، بعض  ای  ا؟هآن  یسوها و از کشش بهاز آن  و گرفتن زندگ  ها دگیاز همان   د؟یکن م

ا  دوبندیق  قی از طر   کنند،  مردم نگاه م  کهنیا واقعاً   ای  د؟یکن خاطِر مردم مبه   د؟یهست  دیمَق  ها؟ن یو 

  . دییبفرما امتحان یرا  نیا د؟ی را دار ادِب زندگ د،یمؤدب هست

  :میکه، بهتر است بخوان  دیگوم  ت، اس  یقصه که قصۀ کوتاه و جالب  ن یقصۀ کوتاه، در ا  ن یا  طورن یو هم

  روشن شود.»  شانیتا چشمشان، بد ش،یخو یِرو شِیعارف را پ انِیپادشاهان، صوف «نشاندنِ

  است: بیترت نیبه ا و

  را چنان عادت بود  پادشاهان
  بود ادتیار  ،باش دهیشن نیا

  )٣١۵٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ستند یچپشان پهلوانان ا دستِ
  چپ باشد به بند   یِدل، پهلو زآنکه

  )٣١۵١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  و اهل قلم بر دستِ راست  مشرِف
  علم خطّ و ثبت آن دست راست  زانکه

  )٣١۵٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  گمارده شود.   رانیمراقبتِ کار د  یشاه برا یکه از سو  کس  وان،ید  سِی: رئ مشرِف
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  است: نیهم ا یبعد تِیو سه ب  د،یگوم یجالب ز یچ پس
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  موضع دهند  رو  شِیرا پ  انیصوف
  بِهند نهییاند و ز آجان نۀیکآ

  )٣١۵٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  زده در ذکر و فکر  هاقلیص نه،یس
  دل، نقشِ بر نۀیآ  ردیپذ تا

  )٣١۵۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  که او از صلبِ فطرت خوب زاد   هر 
  نهاد  دی او با شِیدر پ نهیآ

  )٣١۵۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

پهلوانان   نشستند، م  عادت را داشتند، وقت   نیا  انیمخصوصاً سلجوق  م،یپادشاهانِ قد   دیگوم  پس

که اهل   انیدستِ راست بودند، اما صوف  وان،ید  دانمو اهل علم و نم  سندگانیدسِت چپ بودند، نو

  بودند.   روروبه  نشستند،جا ممثل موالنا اگر آن دل بودند، اشخاص

اصطالح آمده از حضور  جهان بود، دسِت راستشان عقل به  نینشانِ قدرتِ عمل در ا  ان،و دستِ چپش

هم قدرتِ   دیما با  عنی.  میباش  یطورن یا  دیما با  زند دل بود. درواقع مثال م  نۀیآ   شانیروبود، روبه

  دسِت چپِمان است.  م،یجهان داشته باش نیعمل در ا

شده  گشوده  یفضا  نۀیآ   نیشده آمده. اما اگشوده  یاز فضا  ده،آم  راست، عقلمان است که از زندگ  دستِ

  .می کار ببرعقل او را به عنیچشممان باشد.   یموالنا جلو نۀیآ  م،یباز کن میتواناگر فضا را نم ای

  ما هم گفته که به

  آن را نکو باشد که او   اریاخت
ِتَُّقوا    مالخود باشد اندر ا  

  )۶۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ن یاتَُّقوا که هم  یفکرش را داشته باشد که در فضا  اریاخت  دیبا  کس   عنیهم آمده.    جانیاتَّقُوا ا  حاال

داشت تقوا  یتَْقو  م،یاآلن  برا  یالُْقلُوب،  انسان خودش  تع  یدل که  م  کند م  نیی خودش  اجرا  .  کند و 
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  ز، یپره  ی اندر اتَُّقوا، در فضا  دداشته باشد. اگر مالِ خود نباش  رانیخاطِر دبراساسِ خودش، نه به

  فکر را بدهد دستِ آدم مثل موالنا. ارِیاخت نیا دیبا

 که نیا  یمصرع دوم، برا د یگوبوده که دستِ چپشان پهلوانان بودند، دارد م  نیعادتِ پادشاهان ا پس

در مرکزش شهامتِ   دیدلِ انسان، دل و جرأتِ انسان به بند است، انسان با  ،ی اصطالح آن صنوبر بهدِل  

  عمل داشته باشد.

رو   یجلو ان،ی. اما صوفمیداشته باش معقل ه دیو اهل قلم و اهل خط و دانش در دستِ راست، ما با 

  یموالنا را جلو دی، ما بارو موضع دهند»   شِیرا پ  انی«صوف . بِهند»  نه ییاند و زِ آجان  نۀی «کآ اند،نهیکه مثل آ 

اگر هنوز براساِس    م،یبه ما نشان بدهد که به کدام طرف برو  م،ین یبب  نهیکه مثل آ   م،یداشته باش  مانیرو

  . میکن ز یپره میتوان نم عیوس لیشدۀ خگشوده یفضا

. پس تا ما از  ردیفکِر بر بپذ  شاننۀیاند که تا سزده  قل یرا ص  شانیهانه یس  ان،یصوف  نیکه ا  دیگو م

که از صلب   که هرکس  دیگو  م  جان یو ا  دیآ  بر نم  یطرف فکرهااز آن   م،ینکن  ها مرکزمان را خالنقش

  ، «صلبِ فطرت خوب زاد»اصطالح نسل، کمر، به عنی

ذهن باشد، پدر و مادرِ عاشق داشته  در    دهیهمان  کم  ی  د،یایب  ی اریصورِت هشاصطالح بهبه  اگر کس

کمر، نسل؛ اگر    عنیذات، صلب  عنیطوِر کامل از ذهن زاده بشود، از صلِب فطرت، فطرت باشد و به

 ، ل، هفتادساتا شصت  میما را نکشد، طولش نده  نرسیا  م،یفتیدر ذهن به درد ن  م،یزاده بشو  بایما ز

 مان  زندگ  تیشا  م،یبن  تیو شا  مینشو  مراد یب  قدرنیا  م،یدرد بش  م،یدرد بش  قدرنیا  طورن یهم

 نه یصاف شده، آ   اشنه یکه پس به عشق مجهز است، س  دیگوم  م،یرا تلخ بند، اگر درست زاده بشو

  . نهاد»  دیاو با شِ یدر پ نهی«آ  م،ی او بذار یجلو دیرا با

  .میناقص زاده شد م،یعلت است که درست زاده نشد نیبه ا د،یآ  خوشمان نم نهیپس اگر ما از آ 

  آن دلِ پر نور و بر   یبرا از
  ها منتظرآن سلطان دل  هست
  )٨٨٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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به آن اقرار    ندیاگر نواقصش را بب  ند،یرا بب  اش ذهنمن  ما که اگر کس  میخواند  وسفیدر داستان    ول

.   زندگ  نۀیآ   شود م  ش،یهابه نقص   کند که اقرار م از زمان  ،یخواند تا حدود  میکند، امروز هم خواه

  .  دهدما نشان م لیرا در تبد اشیناقصِ ماست و خداوند استاد ذهنمن  ،زندگ نۀیو گفت آ 

آ   هرکس از  م  نهیکه  من  د،یآ بدش  با  م  ذهنما  هم  همۀ گفتم،    میبشو  نهیآ   میتوان ناقص  اگر  و 

   ول   م،یآن آمد  یبرا  خواهد،م  است که زندگ  یانهی. آن آ میشوم  یبهتر   نۀیآ   فتد،یب  مانیها دگی همان

  کار کند. به ما گفته  زندگ  میدهچراکه اجازه م  م،ی شوم  نهیآ   میاعتراف کرد  مانیهاهر موقع به نقص

  که

  نان، خود گرسنه است   صاف  نۀیآ
  استزنه ْ آتش نۀیهم آ سوخته

  )٣٢٠٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

به   اجیاحت  شود، زنده م  نان است، چون نان را به او بده   نۀیآ   رد،یم م  که از گرسنگ  آدم  دیگو م

  یدردها  دیایچرا؟ آن نور ب  م،یخداوند هست  نۀیآ   م،یو درد هست  دگیما هم که پر از همان  عنینان دارد.  

کار ببرد. پس  به  خواهدما م  دررا    اشی. او استاددهد نجات م  ذهنما را از من  دهد،ما را شفا م

  نه.  م،ی. اگر پندار کمال داشته باشمیاگر اقرار کن م،یاو هست نۀیآ 

  ن ی بنز   زنم  کشرا م  ت ی مثال. کبر   نیبنز   ِزیبه سوخته، سوخته همان چ  زن م  کشم  ت ی شما کبر  

آتش، چون اگر ما آتش   نیدارد ا   که چه قدرت  دهد زنه است که نشان مآتش  نۀیآ   نی. بنز ردیگ آتش م

ذهنعنوان منبه می ر یب  ، موقع نیو ا میکه فضا را خوب باز کن ست .  

 د، یآ در سحر نم  شهیهم  دیگوناگه، مگه و    دیگو در غزل هم هست م  نیا  ها،ییفضاگشا  نیاز ا  یدر  

. می ر یگ  ما آتش م  عنی  د،یآ م  هاییفضاگشا  نیاز ا  ی. در  دیآ  او نم  ،کن که تو تجسم م  یدر سحر 

. چرا؟ میزنده شد  ام  ن،یآتش گرفت و دردها سوخت و افتاد زم  ها دگیهمۀ همان  دینیب م  دفعهی

  . م یاصطالح به ثبوت برسانبه   م،ینقص دار  کهنیرا با اقرار به ا  مان نگییآ   دی. ما بامیشد  نهیآ   کهنیا  یبرا
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   عنی  ،یاوریکادو ب  ز یچ  ی  ،یاوریب   نهیآ   دیبه مهمانش گفت که با  وسفیکه    ست همان داستان  نیا

   ذهنمن  نیا  دییبفرما  مییگو  م   میکنکه ارائه م  ییکادو  نیما اول  اور،یکادو ب  می برا  دیگوخداوند به ما م

 اشی و استاد  کندهم قبول م  شانیشماست، ا  نۀیآ  نیاشال دارد، ا  لیخ  ذهنمن   نیا  میدی ما، ما فهم

  . کندحضورِ کامل درست م  یو  تراشدرا م نیا برد،کار مرا به اشیرا، نجار

  �🔹🔹�بخش دوم انيپا �🔹🔹�
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خوب  یِباشد رو نهییآ عاشق  
یصَقل  اْلُقلُوب  یجان آمد و تَْقو  

  )٣١۵۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ل یهرچقدر ما تبد  شود،م   بایز   مانیو رو  میرو که ما جلو م  جیتدراست. به  نه یعاشق آ   بایز  یرو  پس

  شتر یب  م،یشووصل م  شتر یب  ای  م،یکنم  دایرا پ  زندگ   یرو  شود،م  از جنس زندگ  مانیرو  م،یشو م

  را.  نیا میدانم ما و خداوند هم عاشق خودش است میشو م نهیما عاشق آ  م،یشوبه عشق زنده م

عاشق   م،یشو عاشق خودمان م  . وقت میشو ما هم عاشق خودمان م  م،یشو م  لیما به او تبد   چقدرهر 

  . شودها مدل  یسبب تقوا طورن یو هم  دهدم قل یخوب، جان را ص یرو نیچن یو  میشو همه م

در غزلمان   کهنیا  یابر   خوانم،را م  هانیا  کهنی. علت امیگرفت  ادیرا    ق ی حق   ز یما پره  ات یاب  نیپس، از ا

 طور ن یهم  و  نور نظر شو، در نظر رو در نظر رو، در نظر»  «هم  دیگو ، م »صنعِت خوب«،  »قلوب   وح«  می دار

نظر را   یاریجهان و هش  نی به ا  مییآ  ما متأسفانه م  . دیآ ذوق از نظر م  دیگو . مدیگو صحبت ذوق م

  . میروم می ر یمتجربه نکرده، م

شده با مرکز  گشوده  ی. از دست فضادیآ نمبر   دهیاز دست مرکز همان  نیو ا  دی آ م  یقلب  ی تقوا   ی  پس

که خواندن   خوانمم  جانی علت ا  نیکال با هم هماهنگ هستند و به ا  خوانم که م  اتی. ابدیآ  عدم م

  . اوردیب رونیبا هم، احتمال دارد که واقعاً شما را از ذهن ب اتیاب نیا

. و اگر کنند م  داریرا ب  زندگ  ییایهستند که در شما پو  یامحرکه  یروین  یدارا   اتیاب  نیاز ا  هرکدام

هم کار کنند، احتمال   مراقب باش، اگر با  دیگوم  کهنیدر شما مخصوصاً، با مراقبه، با ا  هانآ از    یتعداد

  ن یو ا  ق یگرفتن حق   غامیپ    ی  ،ق یحق   یی گشافضا  ی  د،یرا تجربه کن  ق یحق   میتسل  یدارد که شما  

  در گنج حضور.  رد یگ م روزها دارد صورت نیا ها،ده یپد

  ریخوب از کفِ َشل ضر  صنعتِ
  ر؟یبص ییرایبه گ  ای اَول باشد

  )٣٧١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  کند که قهرت م چو دانست پس
  زند سرت دبوسِ محنت م بر 

  )٣٧٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  به جنگ  یبن دفعش، چو نمرود پس
  خَدَنگ  یر یاو کش در هوا ت یِسو

  )٣٧٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  کور  نا،ی : ناب ری ضر
  که مانند گرز کوبنده است.  یی محنت: بال دبوسِ

  سازند.  که از چوب درخت خدنگ م   یریخَدَنگ: ت  ر یت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  زندگ  م،یرس نم  جهیبه نت  میدیاگر د  م،یدیرس  که ما اگر به سخت  کندم  هی موالنا توص  ات یاب  نیا  در

  . کند م تیدارد ما را هدا دست ناتوان یکه  میبفهم دی با شود،ما دارد خراب م

صنعتِ   ،صنعتِ خوب، صنعتِ خوبِ زندگ  میکه صنعتِ خوب، در غزل هم دار  دیگو م  کند،م  سؤال

و خوب از    بایصنعتِ ز  دی گولحظه. م  نیبه حضور، بعداً استفاده از ما و استقرار در ا  ذهناز من   لیتبد

که    انسان  ی  ای.  ذهنمن  عنی  د؟یآ که شَل است و کور است م  یی وکه باز   دست  ا یکه    کف    یدستِ  

  ند؟ یبواقعاً دستش سالم است و چشمانش م

مورد   می دید  م،یعمل کرد  ذهنبا من   که چشمانش باز است. پس وقت  آن وقت معلوم است که! کس 

  . ستیعملمان درست نو  میکور هست م،ینیب که ما درست نم میفهم م م،یشو قهر واقع م

شما، دردها    دی اگر درد دار  زند، بر سرت چماق محنت را م  کند» که قهرت م   «پس چو دانست چون   

نباید با شایت و تیراندازی به آسمان مثل سپاه   . امادیاشال دار  ییجا  ی  دیانباشته شده، پس بدان

ها مغول دردت را چاره کن، نباید با خدا بجنگ، درست است؟ سپاه مغول این عادت را داشتند. این

 ر به جزئیاتش نمخواندیم دی رویم.  را قبال  

  اسپاه مغُل بر آسمان  همچو
  دفع نَزع جان  اندازم ر یت

  )٣٧۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  بِرو  اگر توان یاز و  ز یگر  ای
  گرو  ییچون در کفِ او ؟یرو  چون

  )٣٧۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  از کَفش  نَرست ،ی عدم بود در
  دستخَوش؟  یا  کِف او چون ره  از

  )٣٧۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

 جان: کندن جان، جان کندن نَزع  
  . ردی: آنکه مورد تمسخر قرار گ دستخَوش

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
 انداختند م  ر یت  شد، م  ضی مر   ی  وقت  ندیگوبه آسمان. م  ندازیب  ر یمثل سپاه مغول، ت  دیگوم  پس

تیر ما نخورده به این،    گفتندمرد مجانش را بیرد، وقت آن شخص م  دی ایرا، ن  لیکه بزنند عزرائ

  زند. هرحال فرشته آمد جانش را گرفت. دارد این را مثال م به

 ما به آسمان تیر نم با خدا نم ن»جنگیم، تمثیل است اندازیم یعنیا بجنگ یا فرار ک» توانیم  ، ما نه م

ه در جهان بیرون  ذهن است و از ابزارهای بقا است، کبجنگیم، نه فرار کنیم، این دوتا کار مال من 

با خطر ما مواجه م شدیم آنوقتهم از دیرباز یا مجنگیدیم یا فرار متوانست کردیم، هر دوتاش م

  به ما کم کند. 

اگر جنگیدیم، اگر قوی بودیم مفرار م م،یهست فیضع میدیدمسبب شده که بشر باق نیو ا میکرد   

و او ما را آورد   میدر عدم بود  میدان ما م  کهنیا  یبرا  رود،نمبه کار    ر ید  ی تکن  نیا  دیگو بماند. م 

. بعد فَکان» «کن و    »قضا«به    میسپارما. پس ما خودمان را م  میهست  شجهان و دائماً در دست  نیبه ا

  که دهد م حیتوض

  ختن یجستن، بود بر  آرزو 
  ختن ی ر ٰىعدلش خوِن تقو شِیپ

  )٣٧٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ش آرزو جهان دامست و دانه نیا
  آر، زُو  یها، رواز دام ز ی گر  در

  )٣٧٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  صد گشاد   یدیبد ، رفت  نیچن چون
  فساد  ید یدر ضدِّ آن، د یشد  چون

  )٣٧٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

فرار کردن است و   نیا  م،ی بن  ندهیآ   یآرزو  ذهنو در من  مینکن   لحظه زندگ  نیا  کهن ی. ا مید یفهم  پس

  .ستیتقوا ن نی. پس امیز یرعدل او، که خداوند عادل است، خون تقوا را م شیکار پ نیما با ا

طور به   ذهناز من  ز ی. پرهز یتقوا، پره  القلوب»ی «تقو .  دهد م  حیخودش توض  دی نیتقوا، بب  میگفت م   کهنیا

 م یخواهم  ندهیبه زمان و در آ   میافت م   م،ینیب م  دگی همان  یکه با    نیهم  .دنید  دگیهمان  یبا    ،کل

او، عدل  دی گو و م  .میبرس  به زندگ و در غزل    ،که تو آرزو نکن  کندم  جاب یخدا، ا   عنی  که عدلِ 

  ییگشااوال با فضا  دهد،م  به تو  ییگشابا فضا  که زندگ  یز یچ  نینکن. ا  رهیرا ذخ  نیکه، ا  دیگوم  می دار

هم پخش کن، خرج کن،    اًیکار ببر، ثانخرج کن. اوال در عمل به  ،یز یهرچ  ،داد، هر دانش  وقت  دهد، م

  د؟ یکن نباش. توجه م سینگه ندار با خودت، پنهان نکن، خس

 میخواهاش م. ما همهستیتقوا ن نیا ،مواظب باش دیگو. مر ید می کنم میکار را  ما اآلن دار نیهم

نظر   یاریشدن به قلبمان و هش  قضا و کن َفکان و وح  عنیاو    یبای که در صنعت ز  م ینیبب  یجوری

   د؟که به ما کم کن می ر یگ م ادی یز یچه چ م؟یبن دیکه در غزل هست، چه کارها با

  م یکن م  دایپ  دگ یجهان دام است چرا که ما همان  نی و ا  .است  ختنیدر زمان بودن، خون تقوا ر  دیگو م

  ندهیاست که در آ   یز یاش هم آرزو است. آرزو چو دانه  دگ یهمان  ۀدر تل  میفتیمرکزمان و ب  می گذار م

به آن    دیکن  و سع  دی ذارهدف ب  دیتواننم  رونیکه شما در جهان ب  ستین  معن   نیآرزو به ا  نیاست. ا

  .  دیلحظه باش نیدر ا شهیهم  ول دی خواسته بذار د،ی ذارهدف ب دیتوان. شما مدیبرس

ما را از زمان    ییگشا. هر فضاییگشابا فضا  م؟یفرار کن  یها چجوراز دام   ،  ها»از دام   زی«درگرکه    دیگو م

   ذهنعنوان من به  کهنیا  یجا. بهمیشولحظه و از او بلند م  نیبه ا  آورداست، م  ندهیآرزو که در آ   ای

  ، کن کار را م  نی ا  وقت  دیگو . ممیشو صورت او بلند مبه   م،یبلند شو  ت،یشادار و ناقص و پر آرزو

ات  صدجور مسئله   عنی. صد گشاد  دیآ  م  شیشما پ  جور اتفاق خوب در زندگ  صد   عنیجور گشاد،    صد

صدجور فساد  ،با آرزو کار کن ،در زمان باش ،باش نیا ر ی. اگر غکن مسئله درست نم .شودحل م
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درد درست    ،یدشمن درست کرد  ،یمانع درست کرد  ،یخراب شد، مسئله درست کرد  تیکارها  ،یدید

  . یکرد

  گفت: استَْفتُوا اْلُقلوب  مبر یپ پس
  خُُطوب   دیبرون گو تانچه مفت گر 

  )٣٨٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  خطابه خواندن    به معن: جمع خَْطب،  خُُطوب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

. ذهناما نه دِل من  ،دی. از دلتان بپرس دیاست که از قلبتان بپرسحضرت رسول فرموده  دیگوم  پس

مفت ب  تانگرچه که  با  د؟ی کن. توجه مدیبو  یر ید  ز یچ  رون،یدر  باز کن  دیما  را    یاز فضا  م،یفضا 

 ث یحد  نیدهد. اب  ابه ما فتو  یر ید  ذهنمن  ایدهنده باشد،  فتوا  مان ذهننه من  م،یشده بپرسگشوده

  است:  معروف

  استَفتِ قَلْب و انْ اَفْتاک اَلُمفْتونَ.»  «

  دهند.»  یدهندگان به تو فتو ی گرچه فتو ر،یب یاز قلب خود فتو  «

  ) ثی(حد

  : دیگوپس م خُوب،

  دش یبذار تا رحم آ  آرزو 
  دش یبام  نیکه چن یآزمود

  )٣٨١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  جست، پس خدمت کنَش  نتان چون
  از حبسِ او در گلشنش  یرو تا

  )٣٨٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ی شوبه دم چون تو مراقب م  دم
  ی غَو یو داور ا  نیبم داد

  )٣٨٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  : گمراهیغَو
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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خرج   د،یگو نکن در غزل م  رهیمنتقل نکن، ذخ  ندهی را به آ ندگ  زمان را بذار، آرزو را بذار، ز  دیگو م

 نده یکن، نگذار به آ   کن، پر زندگ  را تماماً زندگ   کن، زندگ   لحظه زندگ  نیلحظه، در ا  نیکن، در ا

  .  دیایتا رحمش ب «آرزو بذار»

  کنند  م  تیکه شا  و تمام کسان  کند خداوند به او رحم نم  کندموکول م  ندهیرا به آ   که زندگ  هرکس

از نوع   ز یچنیکم دارم و ا  یز یکنم، چ  زندگ  توانملحظه نم  نیدر ا  عنی  تیفرقه هستند، شا  نیاز ا

  است.  دگی همان

فرار   ،ِبجه  توان نم  چوناست.    یطورن یکه ا  یدید  ،یامتحان کرد  ،یآزمود  دش»یبذار تا رحم آ  «آرزو

  خدمت کن، فضا را باز کن خدمت کن، تا از حبس او که اآلن در ذهن محبوس هست  ایپس ب  ،کن

مراقب  یبِرو دار  ،به گلستانش. حاال  هم  غزل  د  م،یمراقب گفت  م،یدر  از  را  توجهتان   اوال   ران یشما 

  . مین هست، مراقبحواس ما به خودما  شود،خودشان مربوط م  به   کنند م  یهرکار   رانید  د،یداربرم

لحظهبهدم  لحظهبهدم،  مراقببهلحظه،  م  میلحظه،  وقت  میشو و متوجه  م  که  باز  را  قضا   میکنفضا 

پ  رونیب  شود، درون باز م   یفضا  سد،ینو الَقلَم درست م ّجف   دهد،به ما م  یجواِب خوب   ش یگشاد 

داد مشودمسائل حل م  د،یآ  م  .نیب،  ِرا م  عدل واقعًا    یز ی هرچ  نیب م  ،نیبخدا  آمده  که سرم 

  عنی  یگمراه، َغو  یا  کند،خداوند درست قضاوت م  عنیداور    ،نیبخودم بوده، و داور را م  ر یتقص

  گمراه. 

  چشم خود را ز احتجاب   یببند ور
  گذارد آفتاب؟  خود را ک  کارِ

  )٣٨۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  حجاب  ، دگی: پوشاحتجاب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ندارد که   اشال  ،نگاه کن  هادگیهمان  ایپندار    ۀو از پشتِ پرد  فهمم نم  کهنی به ا  اگر خودت را بزن  و

خداوند کاِر خودش را   عنیمطمئن باش که آفتاب کاِر خودش را،    صورتنیچشمم بسته است، در ا

و    م،یکنلحظه فضا را باز م  نیدر ا  ای.  میخواند  تیب  لیخ  ریکه، امروز د  میدانما م  و  خواهد کرد. 

 م، یرو نم  مییبو  م،یوگرنه اگر مقاومت کن  اورد،یذهن درب  نیاو به ما کم کند و از ا  میدهاجازه م
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.  زهاستیچ  نیو ا  هو هپروت و گمرا  . عواقبش درد و بدبختر ید  میبش  دیعواقبش را با  صورت نیدر ا

ا  می امدی. ما نستدیا ما م  یقضا جلو  ،عنی هرچه   م،ی ر یو بم   میکن   زندگ   ذهنجهان با من   نی که در 

  که آفتاب از مرکز ما طلوع کند.  میاجازه بده دیزودتر با

  

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل 

  

  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل 

  

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

  

  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان) ١۴شل 
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  اول: تیبه ب میدیرس دوباره

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]   ١١[شل 

  د یمرده کفن را، به سِر گور برآ  بَِدرد
  د ی آن مردۀ ما را ز بتِ من خبر آ اگر 

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

(مثلث بلوغ   ١٢[شل    میمرکزمان را عدم کرد  که  اگر ما به اندازۀ کاف  دهددو شل نشان م  نیا 

 م ی هست  شیاند  ما فراوان صورتنیدر ا  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل    دگی از حالت همان  ،معنوی)]

  ست، ین  ها دگیارزش ما معادل با همان  م،یشناسو ارزش خودمان را م  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل  

  . میدار یو بلوغ معنو پختگ طورن یو هم ستیجسم ن

  شیپ  یااگر مسئله  طورنیو هم  چربد،م  جسم  یار یهش  نظر در ما به  ایحضور    یاریهش  زانیم  عنی

انبساط عمل    قی که از طر   دیداشته باش  ییگشامرتب توانِ فضا  دیشما با.  میکن ما فضا را باز م  دیآ  م

  . دیکن

مسترد بهر ما بِساط حق   حگ  
  انبساط   قیاز طر  د ییبو که

  )٢۶٧٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

م  دیآ م  شیپ  یامسئله  هر  باز  را  بدی کنفضا  را  بزرگتر فضا  مسائل  درمقابل  م  شتر ی.  که   دیکنباز 

  .  دیور جذب کناز آن یشتر یخرد ب دیبتوان

ب  طورن یهم ا  تیبا  من توض  دوتا شش ضلع  ن یاول  ما     دهم،ی م  حیهست که هردفعه  مرکز  اول  که 

دهد  نشان م  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل    شل  نی هست، آشارا ا  دهی همان

از جنس جسم است   کندفکر م کهنیا  یبرا کند،هست اقرارِ اَلست نم  دهیکه مرکزش همان که هرکس

 م، ی دیاآلن د  نیفکانِ هم هم سست است گفت. و قضا و کن  ثاقیدارد و در توبه و م  جسم  یاریو هش

  ما.  ذهنمن  یهاهنه خواست شود،در مورد ما حم قضا اجرا م عنی. گذاردکارش را نم دیگو م
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 المنونبیکار ما را با ر  نیا  م،یکناو را باطل م  فکانِو قضاوت خدا و کن  م،یکنما قضاوت م  پس

ما را   یها دگی خداوند همان ای زندگ کهنیا ی برا افتد،ما م با حوادث بد که در زندگ کند،مواجه م

  . دهد قرار م شیرهایمورد آماج ت

  انداخت حوادث به تو هم  ِریکه ت  قضا
  ی از آن سپس سپر   تیرا کنَد به عنا تو

  )٣٠۵۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

و شروع   (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل    م،یاگر مرکز را عدم کن   نیبنابرا  پس

ت  رید  یی گشابه فضا  میکن ت  اندازد،نم  ریبه مرکز ما  با  را  تمام   المنونبی. پس رزند نم  ریخودش 

(شش محور    ١٣[شل    نیا   یِرو  ییگشامرکز عدم و فضا  نیو خداوند با ا  زندگ  ۀنیآ   میشوما م  شود، م

نجارِ   نیکه ا   میدان و ما م  کندار کار م ّصورت نجما به   ۀدینتراش  ۀکند  ذهن)]اساس زندگ با افسانه من 

(شش    ١۴[شل    مرکز ما عدم هست  ول  شود، نم  می تسل  ذهنمن   نیبند. و ا  تواند نم  یکارچ یه  الیخ

  . وقت میما عدم کرد  میبا تسل کهنیا  ی، چرا عدم شده؟ برامحور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

 داوند خ فراوان تینهایباالخره ما به ب  شود، ذهن ما خاموش م م،یشو م می تسل م،یکنم ییگشافضا

  .میشو زنده م

که تو بر  «نگران نباش،   ،دست یآن را که رس  بخور،  دیگو خداوند در غزل هست که م   فراوان  تینهایب

م  هست  یآب  یکنار جو  عنی  ،»روان  یجو  دائمًا  م  و خرج کن  ی. اگر بخورگذرد که  و    .دیآ  دوباره 

به   دیآ م  شود، خداوند زنده م   تینهای که مرکزش را عدم کند و فضا را باز کند به ب  باالخره هرکس

  .شود و موفق نم رودم ردیم م طورنیهم دارد،را نگه م ها دگ ینکه هما آن کس و  یاَبد ۀلحظ نیا

  . ما مید یاول را خوب فهم تیب نیپس ا

  د ی بَِدرد مرده کفن را، به سِر گور برآ  
  د ی آن مردۀ ما را ز بتِ من خبر آ اگر 

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  :دیگو دوم م تیب
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  ؟ی زیچ  ابدیکند مرده و زنده چو ازو  چه
  د یآ  شتر ی بجهد پ  ند،یاگر کوه بب که

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ذهنمن  ۀ . مردشودخُوب مرده زنده م  کند؟کار م  کند چه  دایاز او پ  یز یمرده و زنده اگر چ  د،یگو م

او چاستشدهکه به او زنده    کس  کند؟کار م  . زنده هم چهشودزنده م کند در عالم   دایپ  یز ی، از 

  . برد م  ضی. خودش هم فکندپخش م

هست،    قبل  تیب  شود،زنده م  واشیواشی ما    ۀمرد  ییگشابه فضا  میکن از ابتدا که ما شروع م  عنی

  قبل.  تیب م،ی ر یگ م زندگ م،ی ر یگ  خبر م م،ی ر یگ م یز یلحظه از او چبهلحظه کهنیا یبرا

. مثل موالنا، کندُخوب زنده پخش م  کند؟کار م  چه  ابدیب  ی ز یمرده و زنده از او چ  گوید کهم  تیب  نیا

ه م طرف سطل، سطل زندگآن رود را مجهان م نیبه ا آورد شفا م  زد،ی ررا.  هاض ی مر  دهد  

انسان اگر کوه هم    عنی.  دیآ  م  شتر یو پ  جهدم  رد،یب  ی ز یکوه از او چ  عنی  ند،یاگر کوه بب  دیگو م

  .  افتدبه حرکت م  د،یآ جلوتر م رد یباشد، کاهل باشد، اگر ب نیسنگ قدرنیباشد ا

اآلن   مثنو  یشعر   یالبته  به    نیا  م،یخوان م  یاز  م  یۀآ   یمربوط  کوه   د،یگو قرآن است که موالنا 

  چاالک شد: 

  خاک از عشق بر افالک شد  جسم
  در رقص آمد و چاالک شد  کوه

  )٢۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

در آن کوه گفت خودت را به من   موس  دیگوقرآن است که م  یۀآ   نیمربوط به هم  دیدان م  تانهمه  که

ا  ،نشان بده نمادِ  د،ید  ماند من را خواه  یکوه برجا  نیو گفت که اگر  انسان   البته کوه  ذهن است. 

  کوه آدم متالش   بشود، که وقت  کوه متالش  نیا  دی. باندیخدا را بب  خواهدکه با ذهنش م  کنداشتباه م

نظر هست زنده    یاریکه هش  ی ر یهوش د   یبه    رود، م  ذهن  عن ی  انسان از هوشِ کوه  شود،  م

گفتم با ذهن تو را ببینم. پس کوه کردم م من اشتباه م آوردم،    مان یکه من ا  دیگو م  و موس  شود م

منفجر مشود.شود، کوه چاالک م  
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از کوه  کوه مناین است. منظور  نمادین  به  ها  از عشق   کاهل است. جسم خاک، جسم خاک ذهن

 و متصل شدن به او، و   رویم، از عشق از فضاگشاییآسمان رفت. مب بینید ما داریم به آن سمت م

  .شود  م متالش ذهن. کوه منماندنم ش یکوه بر جا

(حقیقت    ١٠[شل    ییگشافضا  دراثراگر    ذهن)](افسانه من   ٩[شل  که مرده    میدانما م  نیو پس بنابرا

 کند و فرق نم  شود م  لی تبد  واشیواشی  شود، م  لیاصطالح تبدبه  رد،یاو ب  زا  یز یچ  وجودی انسان)]

 تواند  م  دگیجور همان  هر   ایمقدار درد    با هر   ذهنجور من  است. هر   ذهناست، چجور من  چه کوه

  بشود.   لیتبد نیدچار ا

  د یکه مالمت ز تو آ زمیمالمت نگر  ز
  د ی تو جان را همه طعم شر آ ز تلخ  که

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

نم  دیگوم  جا نیا  در از مالمت  م  کهنیا  ی برا  زم،یگر  من  تو  از  م  عنی  د،یآ مالمت  اما  دیآ از خدا   .

 مالمتِ   .دیآ  ما م  یهایصورت گرفتارمالمت او به   ول   د،یآ  صورت مالمت خلق مبه   مالمت خدا گاه

هست، مسئله هست    یمرادیب   ایاست که    یاماست، مسئله  ی برا  ی گرفتار ی   جادِ یقضا، ا  ۀلیوساو به

  .  میکن است که ما به او توجه نم نیو نشانِ ا میحل کن دیکه با

  ل یتمث  کند،سرزنش م  ؟ کناستفاده م  ات ذهناز عقل من  کنچرا از خردِ من استفاده نم  دیگو م

  م یاو، در غزل هم داشت  اما تلخ  .میشو ما هم تلخ م   کنداخم م  شود، تلخ م  زندگ  و وقت   تهاست الب

تو   خواهمتو، من م یمن توطئه نکردم برا ست،یل ن و غ نهیک یِاز رو نیمن ا  من، روتُرش گفت تلخ

  نیا  ی را، برا  ات دگ یرا، نه همان  ات ذهنمرکزت، نه عقل من  یمن را بذار  دیرا متوجه بنم که تو با

  .  کند مالمت م

به  یهامالمت سختاو  ما    . گاهدیآ  م  یمرادیب  د،یآ  م  صورتِ  م  ی ز یچ  یاوقات  تا    میشنورا 

  یطورنیفشارِ مردم که من خودم را ا  نیچنو هم   ذهن من   نرسیو همان ا  کاهل  ول  میفهم م  یحدود

  ما.   میدهطولش م عوض بشوم؟ ه ینشان دادم به مردم اآلن چجور
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را    تلخ  نیمردم مالمت کنند خُوب ا  میبشو  ر ید  جورِیاگر    م،یآبرو دار  م،یترسما اگر از مردم م

خودم   یرو خواهم موالنا بخوانم، م خواهم من عوض شدم، م مییکه بو میترساز مردم نم م،ی خر  م

  بختمخوش  لیکه نشان دادم خ  یطورنیکه تا حاال من واقعاً ا  مییبرود بو  مانیآبرو  کهنیکار کنم، ما از ا

  . ستین یطورن یخوب است واقعاً ا لیخ ام و زندگ

  کنند دارد؟ مالمت م  اشال  د،ینینب  آلدهیدارم، شما من را ا  یمن هم غصه دارم، درد دارم، گرفتار

پس   ،یبلد  یز یتو چ  میکردتا حاال، ما فکر    یتو استاد ما بود  ،یما را مسخره کرده بود  ندیگو مردم؟ م

نم  زندگ نه،  آن    م، یما مراقب حال خودمان هست  ند،یمردم، بو  ندیگو خودت هم خراب بوده؟  نه 

  .ندیگو به ما مکه مردم راجع یز یچ

تو تلخ   وقت  ،د»یتو جان را همه طعم شر آ   «که ز تلخ .  دیآ م  که مالمت از طرفِ زندگ  زم»ی«ز مالمت نگر 

  عوض کنم، درست است؟  دیدر خودم با دانم را م یز ی چ یمن  یشو م

که او تلخ خواهد    میدانما م   میرا ادامه بده   ذهن)](افسانه من   ٩[شل    هادگیشل همان  نیپس اگر ا

و در    یدرپی پ  میکن ، مرکز را عدم م (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    میکن اگر فضا را باز م  شد ول

  . می ر یگ نموردِ مالمتِ خداوند قرار نه، م میکنکار کوششمان را م نیا

  است.  وسفیهمه همان از داستان  هانیبخوانم، ا ت یچند ب دیاما اجازه بده

   ستیچه باشد؟ ن هست  نۀیآ
   ستیبر، گر تو ابله ن ستین

  )٣٢٠١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

تو    کهنیکماالت است چه است؟ ا  ۀخداوند که مظهر هم  ۀنیکه آ   دیگوخداوند است. م  جانیدر ا  هست

پندار     ی  شوممن متوجه م  کهنی. ااقرار کن  یو عاجز   تواننم  کهنیبه ا  ات،یبه نقصت، به گرفتار

که    کنمش خودم اقرار میساختم به دروغ به مردم ارائه کردم، اآلن پ  ییبایز  ذهنمن  یکمال دارم،  

به نواقصت اقرار کن اگر    عنیبر    ستی، نبر»  ستی «ن  خداوند.  ۀنیآ   شومم  م،هست  یطورنیمن ا  ایخدا

کن، اگر   باترش یروز هم با دروغ زخودت را به مردم بفروش، روزبه ذهنبرو من اگر ابله ،ستیابله ن
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کند و مردم را متقاعد کند که من    غیمردم تبل  شیبشو. انسان هرچقدر که خودش را پ  دهیبرو د  ابله

آن  ام،آدم خوشبخت  لیخ  ای  رممثال پولدا  ایدانشمندم     ر، ید  کنندآدم حساب م  یها هم روخُوب 

وقتت را تلف نکن. پس مالمت   ستیتو ابله ن  دی گو. مشودها دروغ ما آشار مموقع  لیگرچه خ

 م،یدار  دهیآن موقع مرکز همان  م،یپندار کمال دار  ی   م،یدار  ذهنمن  یکه ما    دیآ  م  خداوند موقع 

   ابله  نیا  ،یز یبه عجب چ  به  به   م، یکن را ارائه م  نی خودمان را به مردم و به خودمان و به خداوند هم 

  خداوند نشود و ۀنیاست که انسان اقرار نکند، آ  است. ابله

  که خاست  ییو نقص، هرجا ستین
  هاستشهی جملۀ پ یخوب نۀیآ

  )٣٢٠۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

کند،    تینهایدرون ما را ب  خواهدفکان مما است، با قضا و کن  لیما است، تبد  ر ییخداوند هم تغ  ۀشیپ

  خودش را نشان داد.  عن ی «خاست». میاقرار کن میگرفتار م،ی ما ناقص کهنیبه ا دیما با

 ییپا  یجا  که آن   رود جا مبند آنشسته  ۀخواج  دیگو ، م هست»  بیوگرنه طب  ستیخواجه درد ن  ی«ا

  جادیمسائل را با عقل خودمان ا  نیو ا  میعمل کرد  ذهنکه با من  میاقرار کن  دیشسته باشد. ما با

  :تیسه ب نیا طورنی کند و هم اده یما پ یرا رو اشیتا خداوند استاد می و اآلن ناقص هست میکرد

  و شناخت  دیرا د  شیکه نقصِ خو هر 
  استکمالِ خود، دو اسبه تاخت اندر

  )٣٢١٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ذواْلجالل  یِبه سو پردنم  زآن
  خود را کمال  بردم  گمان کو

  )٣٢١٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

  )٣٢١۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

   کمال خواه دن، ی: به کمال رسان استکمال
  از شتاب کردن و به شتاب رفتن  هیاسبه تاختن: کنا  دو
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  : صاحب ناز و کرشمه ذُودالل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

چند  هانیا  قبال خوانده  ن یرا  هرکسمیابار   .،  شناسا که  ما  از  و     ذهنمن   نیا   میکن م  ییهرکدام 

با   ، یینقص با فضاگشا  نیبه برطرف کردن ا  میکن نقص است شروع م  دید  نی در مرکز و ا  ها دگی همان

خرد    می گذار م  میکن فضا باز م  شتر یو هرچه ب  میبا تسل  ،ذهنعقل من   دنینکش  شینشدن، با پ  دهید

  ما را درست کند.  زندگ  ،زندگ

 م یدان م م،یکامل هست ذهندر من  میکن که فکر م  یاریصورِت هشاو، به یِسو به می پر  علت نم نیبه ا

 قدر نیا  م،یانسان وجود ندارد و اغلب ما دچار پندار کمال هست  ی بدتر از پندار کمال برا  مرض  چیو ه

 نییپا  اریدر سطح بس  از نظر عقل  ،از نظر مال  ، و آن موقع از نظر جسم  م یدانخودمان را کامل م

نه روابط ما خوب است، نه بدن ما سالم است، نه    ست،یجهان جور ن  نیدر ا  زمانیچ  چیه   م،یهست

نه حالمان خوب است،   م،یکنم یمعنو شرفتینه پ م،یکنم یماد شرفتیخوابمان درست است، نه پ

 مرض   وجود ندارد.  دیگو م   ایدر دن   بدتر مرض  نیاستادم، از ا   ام، من عال  کمال،ر  پندا  م،یدان فقط م

ها عالج ممن است آن   کهن یا  یبرا  ن،یبهتر از ا  هانی کرونا و ا  ،دان و هرچه که م   ای حصبه و وبا و ماالر

است،    ی است، درد ابد  می آتش مق   دیگوم  نیا  ،یرا نگه دار   ن یداشته باشند، آدم خوب بشود و اگر ا

مقابل من، هزار جور موالنا در  یبشو  دهید  خواهکار مورد مالمت خداوند است. پندار کمال، تو م  نیا

برنامه جمع کردم دارم به    نیمهم را در ا  اتیبا  موضوع که من هم برخ  نیکرده به ا  داریگفته، ما را ب

  . دهمشما نشان م

  ماست. تیخاطرِ شااو به ییروتُرش دیگوباشد، قبال هم خواندم که م  ادمانی تیسه ب نیو ا 

  ست نام اواست، عشق شده یاکرانهیب لذّتِ
  است، ور نه جفا چرا بود؟ ت یخود شا  قاعده

  
  چنان تُرش کند  یغَنج خود روسِر ناز و  از

  فزا چرا بود؟ او روح یِرو تُرش  آن
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  شود او ابرصفت هم یِرو تُرشّ  آن
  چرا بود؟ ایباغ و گ  و خرم  اتینه ح ور

  )۵۶٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : ناز و کرشمه غَنج
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

را براساسِ    اش سهم انسان است، اما انسان زندگ  ا،یدن  نیسهم ما است در ا  کرانهیلذت ب  ی  عنی

 شتر یهرچه ب  د،یآ  بهتر م  شتر یهرچه ب  د،یآ  از همان پندار کمال م  نیبنا کرده، کم است و ا  تیشا

  . می کنم تیاما ش م،یدرک کن میتوانرا نم نیندارد. ما ا زندگ شتر یتازه هرچه ب ست،یبهتر ن

. اخم  کنمم  تیکه من به زبان شا  ستین  نیا  تی است. شا  تیلحظه شا  نیدر ا  یی هرجور نارضا

قهر شا  تیشا نارضا  تیاست،  ناشر   تیشا  تیاست،  ا  تی شا  یاست،  هم   تیشا  نیاست. 

  است.  تینشسته، درد شا ذهناطوار من و تمام ادا یِجابه

به   دهنم ادتر یآمده، چرا ز ت یدردها از شا نیا م؟یبرنج اگفته م سکچه به ما درد داده؟   سکچه 

   زندگ   سخت  ،قهر زندگ  ،زندگ  ی است. جفا  تیشا  دم،یمن رنج  یرا توقع داشتم نداد  نیمن؟ من ا

  سببیب  ی است، شاد  کرانیلذت ب   نیسهم ما از خداوند عشق است و ا  دیگوماست وگرنه م   تیاز شا

فقط   دیگواش شاد باشد، مکه انسان آمده همه دی گوم میبرو ش ین غزل پیاگر طبق ا  عنی ،تینهایب

تو خرج کن   دیگو . ممی نیبب   میتوان نم   ذهنبا من   عن یانسان دارد،    یکه چه هنر   ندیب و م  داند خدا م

ا  تینهایب  نیا   نیبب  دهد،که م  را   نیا نم  ن یاست،    تیبودن شا  س یخس  ره،ی. خود ذخشود تمام 

  .  کند او ناز م میکن نم ازیُخوب، ما اگر حس ن  کندناز م دیگواست. م

 هیکشت ثانو  نیا  خورد،به درد نم  ذهنعقل من  نیا  میبفهم  میکه فضا را باز کن  میشعور دار  قدرنیما ا

گرفتم   ادیکه من از پدر و مادرم، جامعه    ییزهایچ  نیرشد کند، ا  دیبا  ن آ   بوده،  هیکشت اول  یاست،  

نم  به  نیا رو  خورد، درد  نم  نیا  یاز  نم  تی عقل درست کنم، هدا  توانم من    توانم  درست کنم، من 

  بفهمم.   خواهم م  کمن    رساند، نم  ییمن را به جا  هان یدردم عمل کنم، فکر کنم، ا  یِزهایاساس انگبر 

من البته دائماً   کنم،  من نم  تا تو وفا نکن  دیگو م  عنیفاست،  جفا عکسِ و  ، زندگ   یسبب جفا  هانیا

م تبد  یوفا  ،کن م  تیتو چون شا  ول   کنم وفا  را  م  لیمن  زندگ  عن ی  .کن  به جفا  را    ما لطف 
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ناز م  میکن م  ت یچون شا  می ر یگ  نم او  ن  کندو  م  .کند م  اَخم   م،یکننم  ازیچون ما   کند اما، اخم 

عوض کنم، من ناقص    دیبا  یز یچ  یبشود، من    معن   یطورنیاَخمش مالمت ماست، اما اَخم او اگر ا

  فزا.روح شود هستم، م

بشود،    بشود و آوردن خداوند به زندگ  ییگشاسبب فضا  شود، تجربه م   صورت سختاخم او که به  اگر 

که   گفت که در آن غزل  م،ی نکن  تیشا  میکه ما بفهم  شرط صفت است، بهاو اَبر   تُرش  .شود فزا مروح

 خواهم، م  یز یاز مردم چ  روم من م   ،کن که اَخم م  ، من گفتم تو هم مثل فالنشبان»  می«ن   م،یخواند

 مصلحت   یاَخم من برا  کنم، عبوس هستند و، گفت نه من اَخم نم  کنند، اَخم م  خواهم اضافه که م

جا   چ یه یرو م  ذهنکه با من مصلحت توست، چون آن راه ،بفهم یز یچ  یتو  کهنیا یاست، برا

  کنم.  تیمن تو را هدا یبذار دیاصل من هستم، تو با رسد، نم

تا   میکن و خودمان را عوض م  میکن  او مالمت ماست، ما قبول م  صفت است، ترشاو َابر   تُرش  پس

  . دیایب ش یما پ ما و خرم اتیح

  اولش بود اول آن غزل. تیب نیا و

د؟ ایدلبِر مرا شرم و ح عاشقوچرا ب  
  بود، رسم وفا چرا بود؟ نیجمال ا چونکه

  )۵۶٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

چوب  وفا به اَلست، چهار  م،یباش  از جنس زندگ  کهنیا  یبرا  عن ی  وفا به زندگ  یکه ما برا  دیگو م

چوب  در آن چهار  وفا به اَلست است و اگر کس  نیفکر کند ا  یطورن یکه ا  که هرکس  مییگو م   میگذاشت

که    یزدی اهست، جمالِ    ن یا  دیگوم  یزدیاجمالِ     وقت  درست است؟  نیخجالت بِشد، ا  دیبا  ستین

چوب ندارد که، تو  ندارد که، چهار  نیی، وفا رسم ندارد، آ است، رسم  دیجدکار    د،یجددر شأنِ    هرلحظه

که اگر    دیگو که ذهن من م  دیبو  تواند نم  ر ید   نیا  ،از جنس او باش  ماً فضا را باز کندائ  دیبا

غلط است،   نیا  و  .یکافر   نیاز ا  ر یغ  ،یپس به اَلست وفادار  عمل کن  یطورنیو ا  فکر کن  یطورنیا

  .شودمالمت ما مشود سبب شایت ما م سبب  هانیا
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  قرآن  هیآ  نیا طورن یهم و

…»و  «…مئ َةمَخافُونَ لَوي  

  هراسند…» از مالمت هيچ مالمتگرى نم  «…و

  ) ۵۴ هی)، آ۵سوره مائده (  م،ی(قرآن کر

  . هراسندنم  یمالمتگر  چیاز مالمت هایمان آوردند که  کسان

  ره یمِهل از بهرِ ذخ دت،ی بخور آن را که رس
  د یدگر آ یچو بخورد ،روان  یِتو بر جو که

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : گذاشتن، ترک کردن دنیهل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ف   عنی برا  دیآ م  ییگشادراثر فضاکه    ضیهر  ندار،  نگه   نده یآ   یخرجش کن، عمل کن، پخش کن، 

  .کن ی شاد باش، شاد  شود، کن، نگو تمام م لحظه پر زندگ نیدر ا ینگذار، هرچقدر که توان دار

 ی برا میشوما شاد نم سبب،یب ی است، شاد یخدا بودن شاد هیبودن و شب زنده یهاتیاز خاص ی

به درد،  زندگ  نیا لیو دراثر تبد دیکن که اآلن شما استفاده نم رسد م ضیچقدر ف  دیدانچه؟ شما م

  . دی کنم ره یرا ذخ هانیبه مسئله، به مانع ا

 م؟ یچرا بِرنج  .خواهم کرد  زندگ  یروز  ی  ست،ندهیآ   یشده برا  رهیذخ  رنجش زندگ  ست؟یچ  رنجش

درِد    دینبا   کسچیه  شود،است که سبب جفا م  ت یاست، تمام دردها شا  تیخودش شا  دنیرنج

  که اگر خرج کن  ندیب خدا را نم  فراوان  اگر کس  کند، بِشد، اگر بِشد کار خودش را خراب م  ذهن

  د ی کن و هرچقدر هم که شما خرج م  گذرددارد م  ی جو  نیا  کهنیا  یبرا  د،یآ باز هم م  د،یآ  باز هم م

  د» یآ گرد یچو بخورد  ، روان  ی«که تو بر جو  شودم شتر یاش باندازه

که با   ییزهایچ  نیا  کندفکر م  کهن یا  یبرا    ذهن)](افسانه من   ٩[شل  است،    سیخس  ذهنمن   نیا  اما

محدود است، اگر    زندگ  نیبنابرا  ،ها هم محدود هستندهاست و آنآندر    هست، زندگ  ندهیها هماآن

  .رسد به من م آن کنند، پس کم زندگ رانید
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خودتان    حاال موفق   خَرند،م  یز یچ  ی   کنند، م   زندگ  رانید  وقت   دییبو  د،یبن  سؤال   یاز 

م  شوند، م پ  رند،یگ  مدرک  کارشان  م  کنند، م  شرفت یدر  خوشحال  اگر   شوم؟من  ای  شوم من 

نم زندگ  هست  نیهم  ،یشوخوشحال  مالمت  مورد  و   شیاندی ابیکم  ،هست  سیخس  ، هست  که 

  آورد.  دست خواههم به نیهم  هست نیبیابیمک

  خوب زندگ  رانید  دیدارنم. اگر شما رواشود منعکس م  رونیدر مرکزش هرجور هست، آن ب  هرکس

در مرکز    ز یآن چ  کهنیا  یهم روا نخواهد داشت، برا  کرد، زندگ  دینخواه  کنند، شما حتمًا خوب زندگ

  .رونیدر ب شود شما هم منعکس م شماست، در زندگ

زندگ  عنی م  رونیب   ما خودمان  را  امیساز خودمان  هم  نی.  د  القَّلم»«جف  نیاسمش  قلم    ر،یاست 

منعکس را  من هم غم    رونِیاست، ب  نی درونِ من غم  سد،ینوو درون م  نرویخداوند مرکز شما را در ب

 اش جه ینتآن هم   کند، آن هم فاسد م  ،عمل  یبه    زدیر که م نیغم  یهم با فکرهامن  غم    کند، م

است.  پر  درد  که رساز  را  آن  انسان)]  ١٠[شل    دت»ی«بخور  وجودی  باز  هرچقدر  (حقیقت  را  فضا  تر  ما 

  شود ها بهتر مکه کار مین یب م م،ینیب خداوند م یو خو  هاتیو با خاص می کنمرکز را عدم م م،ینیب م

  . می کنتجربه م شتر یرا ب زندگ و فراوان

  . دی حفظ کن دیتوانرا شما م هانیبخوانم و ا تانیبرا یاز مثنو تیچند ب دیبده اجازه

  ؟ یاکوثَر خوانده ناکیتو اَعطَ نه
  ؟یاو تشنه مانده چرا خش پس

  )١٢٣٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ل یو کوثر چو ن مر فرعون ای
   لیعل یست و ناخوش، اتو خون گشته بر 

  )١٢٣٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شو از هر عدو  زاریکن، ب توبه
  ندارد آبِ کوثر در کدو   کو

  )١٢٣۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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را    انمرکزت  دیگو م عنی  ،خودش را به ما عطا کرده  فراوان عنیخداوند کوثر را به ما    ۀیآ   نیتو ا  مر 

من    تیمن مال شما، ابد   تینهایمن مال شما، ب  به اندازۀ من، پس فراوان  دی باز کن  د،یباز کن   د، یباز کن

 س یدارم خس  ذهنمن  کهنیا  ی برا  ؟خش هست  قدرنیرا ارا پس چ  نیتو ا  ی امال شما، مر نخوانده

  ییجو  نیو ا  ؟هست  ذهنمن  ،پس؟ مر تو فرعون  یاچرا تشنه  نم،یبم  ها دگیهمان  ق ی هستم، از طر 

  پر از خون است. نیا » روان  ی«که تو برجو دیگوکه دائماً روان است  در غزل هم م

فرعون خون    روانیپ  یبرا  دیآ ور مکه از آن  ییجو  ن ی هم  عنی  لیبود که رود ن  نیا  معجزات موس  از

ما   دیآ م  که از طرف زندگ  یآب  عن ی  چه؟  عنی  شد،آب نم  شدخون م  داشتند  مبر   وقت  شد، م

   .م یکنبه مانع، مسئله و دشمن و درد م لیتبد

از   دیبا ما .میبشو زاریمن ماست، در مرکز ماست بکه دش دگیو از هر همان می توبه کن میتوان حاال ما م

  اش ندارد. خدا را در کدویش ندارد، در کوزه که آِب فراوان از هر کس ای میبشو زاریب دگیهر همان

  رو ز کوثر سرخ یدیهر که را د
  خو  ر یمحمدخوست با او گ  او

  )١٢٣۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

اش شوفا شده، او خوی محمدی رو یعن شاد است، زندگم گوید هر که را دیدی از فراوان خدا سرخ

  دارد با او خو بیر. 

  ز کوثر خش لب  یدیهر که را د
  همچون مرگ و تب  دارم دشمنش
  )١٢٣٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  تو است و مام تو     یچه بابا گر 
   تو آشامهست خون  قتیحق  کو
  )١٢٣٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

  ریس نیا اموزیحق ب لیاز خل 
  اول از پدر  زاری شد او ب که

  )١٢٣٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو



ۀ  برنامه             Program #906                                              ۹۰۶مشار

  73صفحه: 

  : مادرمام
  اله لیخل م ی: ابراهلیخل
سبه معن  رهی: جمع س ری   سنّت و روش  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
در    یدیرا د  هرکس  دیگوم  شد.  زاریبوده و بنا به داستان او از پدرش ب  تراشبت  لیخل  میابراه  پدر

در خودش  کندم رهیذخ کند،را پخش نم زندگ نیو ا ستین شیاندن دارد و فراوا دگیمرکزش همان

 ؟» دهند انجام م  یکار را چجور  نیآقا ا«  دهدجواب م  یعاد  در زندگ  است، حت  سیخس  دارد، نگه م

که تو    می! بو؟فتیجلوتر از من ب  یاوریپول درب  خواهم  .میگو من نم   ر،یب  ادیخوب برو    دانم، نم

 دهدهم نم  خوب زندگ  د؟یگو نم  د،یگونم  ر،یب  ادیبرو خودت    ،یشوبدست من بلند  رو    ،یر یب  ادی

 لب خشخدا    تینهایو ب  را از فراوان  پس هرکس  شود،م  شتر یب  میبخشما م   شتر یچه ب  هر   به او.

  است.   نیبدان که دشمن تو ا دیگوم، است سی ندارد، خس یدید ،یدید

 د یگو است که غزل م  نیهم  یبرا  گذارند، م   ما اثر منف   یرو  شیاندی ابیکم  ی از رو  ذهن  یهااصال من

موالنا   م،ینه از جمع نه از فرد. ما مراقب خودمان باش  م،ینکن  دیما تقل  کسچیاز ه  اصال   مراقب باش.

  کنم، بپرسم.  دیتقل ی کار دارم از داشته باش. خوب من چه فراوان یتو خو دیگو م م،یخوانرا م

 ن یدوستت هست، ا  نی تر یپدر و مادر تو هم هست، نزد  حت  دیگو است. م  دنیبخش  فراوان  یخو

  شد. زاریکه او از پدرش ب  ر یب ادی لیخل میرا تو از ابراه نیتوست و ا آشامدشمن خون

 ن یبودنش دوست ماست، ما قر سیبا خس ذهناگر من، طور که قبال هم گفت به ماهمان نیبنابرا پس

اثر    نیکه ا  میدائماً مراقب خودمان هست  م،یشو ما اثر مخرب بذارد. اگر هم م  یکه رو  میشواو نم

  کند.  دایپ لیمقدار تقل نی تر ه کمما ب یرو

  قلوبش  صنعِت خوبش، بشنو وح  بنگر 
 هم د ی نورِ نظر شو، همه ذوق از نظر آ  

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

.  کند  م  لیتبد  ی تو را چجور  نی. ببنیتو صنعت خوب خداوند را بب  ،دیگو است. م  مهم   تیب  ت،یب  نیا

  . دهدم ر ییدل تو را تغ کند،کار م ی کرد به خودش، با تو چجور لیبعد از آن که تبد
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  و سِجل  ما یا ِری نُطق و غ ِریغ
  ز دل   زدیهزاران ترجمان خ صد

  )١٢٠٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

که تبدیل کرد ما را، غیر از حرف زدن و نوشتن و ایما و اشاره که مال ذهن است هزاران جور  بعد از این

خاصیت از ما برمتبدیل نشدیم منخیزد. تابش از ما برم داریم خیزد بعد از تبدیل شدن. وقت ذهن

ر هم   کنیم، بهدرد پخش مدی  کنیم، آن همدرد م جزو صنعت  ایشان است.    دهیم و درد را زیاد م

زیاد بشود آدم سؤال م درد وقتشود؟  کند چرا دردم زیاد م  

شاءاله برسیم برایتان بخوانیم  های زیادی را جمع کردیم ان در آخر غزل بیت «بنگر صنعت خوبش»پس  

مقدار که ک ما هماهنگ صنعت خوب ایشان را توضیح خواهیم داد ی میصنعت خوب او هست با .  

وح «ب م  وح  دی گو م   قلوبش»  شنو  مرکزت  به  را که  م  شود،خداوند  قلبت  بشنو.    نیا  شود، به  را 

  مرکزت عدم باشد، وح  ،کن  ز یپره  ،داشته باش  یقلب  یکه اگر شما تقوا  میخواند  یادیز  یهات یب

  . یشنو م شود، را به قلبت م زندگ

جمله تن    ن ی«درگداز ا  ای  «در نظر رو در نظر رو در نظر»،  نظر شو»  نورِ    «همچهار قسمتش مهم است.    هر 

که    «در نظر رو در نظر رو در نظر».  دیرا به بصر، به د  ها دگی کن، همان  لیتن را تبد  نیا  عن ی  را در بصر»

آفر  نیا و  آن مستط  نندگی ذوق  ماست که ما خالق    شرفتیپدرجۀ    ن ی آخر   یوجود  قتیحق   لیکه در 

  . می کنخودمان را، خودمان خلق م یو فکرها میشو م

جا    یرا    هانیاست و ا  یدیهرلحظه او در کار جد  کهنیا  ی. برامیکن خلق م  دیفکر جد  ی  هرلحظه

با انبساط با او صحبت   شهیهم  دیکه با  دیدانشما م  ،یبا او هماهنگ بشو  کهنیا  ی. مثال برامیجمع کرد

  کم بند. تواند. او به تو مدیدار یقلب وح د،یبا خداوند. اگر منبسط بشو د،یکن

به تو کم    جسم  یاریبا هش  ،. اگر از نور نظر باشدیدان هم م  نی. ابد همراه نباش  ن ی با قر   اگر 

نظر    یاریاز هش  د،یآ  نم  جسم  یاریاز هش  د»ی«همه ذوق از نظر آو    دیآ  ور مو ذوق، ذوق از آن  کند نم

  .  میتجربه کن دی نظر را با یاری. هشدیآ  م
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خداوند   عنیکه او    دیاست که شما قبول کن  نیا  میکه با او هماهنگ باش   هاتیخاص  ا ی  طیاز شرا  ی

را تکرار    کهنگ  موقعهر .  دیباش  دیدر کار جد  دیاست، پس شما هم با  یدیلحظه در کار جد  نیدر ا

 ی رو  دشیاست. کار جد  یدیموقع فضا گشوده هست، او در کار جد. هر دیکنبا او مخالفت م  دیکن م

  ما.  ذهننه از من دیآ  فکان ماز کن د،یآ او از قضا م دیو کار جد گذاردشما اثر م

نظر ما وجود    ر،یهم نظر ماست د  نیها، ا  میگو هم من م  نی که ا  می جلو هل بده  دی را نبا  ذهنمن   ما

  شدهبه فکر شرط   شدهفکر شرط  یبه    دنی که از پر   عقل  نیکه ا  میادهی فهم  جانیندارد. حداقل ما تا ا

  ایم دیر، سخت هم نیست فهمیدنش.  شود این عقل نیست. این را فهمیده ذهن ایجاد مدر من

  دن یمثال مقاومت و قضاوت نفهم فهمد.  صنعت خوب را نم  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  ذهن  پس این من

است. خوب  نگه    دگیهمان  موقعچ یه  دی فهمم  اگر  صنعت  مرکزش  در  هداشت نمرا   موقعچی. 

 تواند  علّت خداوند نم  نیبه ا  کهنیا  عنیدر ذهن    یساز . درواقع مانعکرد نم  یسازو مانع  یسازمسئله

  .  سازدرا فقط ذهن م نیوجود ندارد، ا علّتچون هم بنم.  توانم نم اآلن به من کم کند. زندگ

  ی  ضلعشش  یهاتمام آن گوشه  دیدانشما م  م،یشو رد م  میدار  تیب  نی حاال از ا  یطورن یهم  پس

 لحظه عدم کردن مرکز   نیا  عنی. اقرار به الست. اقرار به الست  کنداشاره به صنعت خوب را م  یجور

   زندگ  ایمن از جنس خداوند  ییگوم ییشما عمال با فضاگشا عن ی، (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل 

  هستم.  

به صنعت  م،یاآلن خواند ز،یبشود. پره اده یشما پ ی که صنعت خوبش رو دیشما انجام بده دیرا با نیا

م  کم او  عال  عنی.  کندخوب  و  خوب  صنعت  به  ما  ما  را  نماو  بلوکه   ش یجلو  م،ی کناصطالح 

  . میبن میتوان نم. او را که می کنم می درواقع خودمان را دار عن یخداوند را،  می کن فلج نم م،یستیا نم

ضرر را    نی تر و کم   میرا بن  یهمار  نی تر شیکه با او ب  میباش  یچجور  م،یکار بنکه چه  می ر یگ م  ادی  ما

صبر را   دهد،را نشان م  ز ی پره  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شل    نیدر ا  دین ی. ببمیبه خودمان بزن

 توانم  من م  کهن ی. ادهد توکل را نشان م  دهد، رضا را نشان م  دهد، شر را نشان م  دهد، نشان م

که من در ذهنم   یابر   نیمن است و ابا    شهیخداوند هم  کهن ی . استمیجبر ن  من  .ییبنم با فضاگشا  ر ییتغ
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 چیمن ه  ۀیثانو  یهاکشت  نیا  کهنیاست. ا  نیمقدمۀ ا  نی. اکنددرواقع او دارد طلوع م  نیا  نمیب م

با  ارزش ا  هانی ا  دیندارند. من  بردارم،  رو  نیرا  نم  یکشت اول رشد کند. من  را  پس    پوشانم،آن 

  . کنم  نم متمقاو

که من    کنمشدم شر م  نندهی . من اگر آفر کنم م  و قدرشناس  کنمم  ییرایپذ  سببیب  ی از شاد  من

م را خودم  د  نم،ی آفر فکرم  اکنم نم  دیتقل  رانیاز  به   یهمه همار  هانی.   و کم با خداوند است 

  صنعت خوب آن است. 

 ، ذهنمن   یکارها  ، همۀذهن)](افسانه من   ٩[شل    مسئله و مانع   جادیبرعکس مقاومت و قضاوت و ا

دردها، صنعت خوب    دنیو چسب  تیشا مبه  فلج  را  ما  روی  را  را چه کس  خداوند  کند، ضررش 

 نبیند؟ ما. این ماجازه ندهد قضا و ک ند با مرکز عدم  که کسل  فَکان کار بحقیقت وجودی    ١٠[ش)

  کند.  دارد به خودش ظلم م  انسان)]

  کند خم خداوند بشود، مالمت خداوند بشود و نفهمد چرا، و فکر مبشود، ا  المنونبیدچار ر  کهنیا

  . کندبه خودش ظلم م ددار کند، خداوند توطئه کرده، فقط به او ظلم م

  را دارد. آن   نید  نیا  ن،یانسان و انسان که ا   نیب  گذارد نم  فرق  چیهمه هست. ه  ی خداوند برا  رحمت

.  کند به انسان صحبت مغزل راجع  نیهم  یاست. برا  یطورنیرنگش ا  ینی آن مذهب را دارد. ا  ی

  همۀ انسان.  عنی لب»ی«تو سخن گفتن بکه  دیگو در غزل کال دارد به انسان م

  ؟ و چه جان  که چه کان تو چه دان ،چه دان تو
  د ی کز بشر آ  یهنر  ند یخدا داند و ب که

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   یها در همۀ انسان عنی  چنان گوهرِ مرده که نداند گهرِ خود» «نه بشر خاص. ی کهن ینه ا د»یبشر آ «کز

  بنا شده.   یاریهش یرو  یاریهش عن ی. شناسندشد، گوهر خودشان را م  ای که چشمشان در ییجا

 ن یشاءاله که خواهد شد و بشر خودش، خودش را از بخواهد شد، ان  یکه روز  دیبو  خواهد موالنا م

خواهد شد که واقعاً بشر   یروز   ی خودش. عقل یکه من برترم برترم با ب  اش نذهنخواهد برد با من
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رها   ذهنمن   نیبیابی. از کمندیبب  باشد، فراوان  اچشمی باشد، در   ادلی جهان، در  نیبه ا  دیآ  م  وقت 

  بشود.  

» فماست اگر بد نوشته م  ر یکه تقصرا اگر بفهمیم    القَلم»ج ،ماست اقرار م  ر یخوب تقص   شودم، ی کن  

   .میو تسل میشو م نهییآ   ر؟یتقص نیماست؟ کجاست ا ر یکدام تقص

و ما   می ر یلحظه را بپذ نیو کامال اتفاق ا  میلحظه قبل از رفتن به ذهن فضا را باز کن نیدر ا میتوانم ما

 م ی دار  م،یو فضا را باز کن  مینخواه  یز یچ  م،ینخواه  لحظه زندگ  نیکه اگر از اتفاق ا  می فهمم  ر یاآلن د

خودمان را بر صنعت خداوند   ارک  ایخودمان را    لی. ما صنعت تبد میکن م  یبا صنعت خوب او همار

  . میده نم حیترج

  امد ین اریکه عمرم بشد و   دیاوم مبر 
  د ینه همه در سحر آ گه،یو ب یو  دیگه آ به

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

که   هرکس  م،یکنکار م  ذهناست چرا؟ با من  یدیامنا  دیآ م  ش یما پ  ی که برا  ییاز کارها  ی  خوب

،  دارداش را نگه مذهن خواند ول من کند، عرفان م معنویت م   دانم نم  کند عبادت م  ذهنبا من

 روزی بریده م شود، برای اینامیدش ی که نمکند و رسد. در عین حال که دارد تمرین معنوی م

  در مرکزش هستند.   ها دگ یهمان نیا کندکه م یهرجور

  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل    او اگر فضا را باز کن  امد،ین  ارینشو که عمرم گذشت و    دیامنا  دیگو م

  ر،یکه خوب اآلن وقتش است د  مییگواز نظر تو، ما م  دیآ م  موقعیب  ای  دیآ موقع مبه  د،یآ به گه م

   لی. خام ذهنوقتش است؟ من   دیگو م  کسوقتش است. چه   خوانم ده سال است من دارم موالنا م

  . ذهنمن   عنیکردن،    نییوقت را تع   نیخودِ ا  کند دارد کار م  ام ذهنمن   عنی  م، یدیما نرس  استشده  ر ید

  د» ینه همه در سحر آ  گه،یو ب   یو   دی«به گه آ  میکن  نییوقتِ ظهورِ خداوند را در مرکِز ما تع   میتوان نم  ما

ام اآلن نشسته  ر،یسحر است د  ر یسحر از نظر ما مثال موقع عبادت ما است و مراقبۀ ما است و د

  . ذهنمن د؟یگوم کساآلن من را زنده کن به خودت چه ایام خدارا باز کرده میهادست
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خودمان   دی ام  م،یکن نم  ن ییپس ما وقت تع  د،یآ  نم  یگذارکه تو اسمش را سحر م  وقت  در آن  شهیهم

او    ش یپ  به  ول  ،باز هم  میبر او م  ش یپ  را به  یدیناام  م،یشد  دیامنا  یمرادیاگر دراثر ب   میبر را هم نم

  .ییگشافضا  عنی یدیامبردِن نا

  ایاز مرکز عدم    یی که شما با فضاگشا  کندم  گوشزد   دن،ینرس  جهینت  هر به  ،ی مرادیهر ب   ،یدیناام  هر 

  .  دی کناز صنعتِ  خوب او استفاده نم

پس    ی.شو م  دیناام  ؟ینگر صنعت خوبش را بنگر، نم  دیگوپشت سرِهم است، م  هات یب  نیا  دینیب م

نم ناام  ینگر اگر  برا   خواه  دیصنعت خوب را حتمًا  م   ذهنبا من  کهنیا  یشد    ذهنمن   ،کن کار 

  :دیگودور م انداختعقلش را م ر ید  دیدصنعت خوب او را م

  گر؟ چه چاره جز پناه چاره پس
  نظر رشیمس و، اکس یدیناام
  )٣٣٨۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  دیاو نَه  شِیبه پ  هایدیناام
  د یجه رونی ب دوایز دردِ ب تا
  )٣٣٨٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

    ایم ی: اکری اکس
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 . میاو بنه  شیپ  به  دیبا  ییرا با فضاگشا  یدیامنا   ول  کند م  دیاماست ما را نا  دوایدردِ ب  ذهنمن   نیا

به حضور  عن ی کند،م لی شده ما را به طال تبدگشوده  ینظر او با فضا ر یکه اکس  میهست و ما مثل مس

که من   میبفهم  میتوانم  میشو م  دیامنا  وقت   ،میینزد  لیخ  عنی  میشوم  د یامنا   وقت  کند، م  لیتبد

  .شوددرست کنم درست که کردم شروع م نمیغلط خودم را بب ،غلط کار کردم

  . ما بود  ر ی تقص  م،یکه ما بد کار کرد  دهداست نشان م  یخوب   ی اتفاقًا جا  ستین  یبد  یجا  یدیامنا  پس

 ی برا  م؟ی کنکردن. ما چرا عجله م  نییوقت تع  عن یکار کردن،    ذهنبا من  عنیو بد کار کردن هم  

  زود بشود.  مییگو م کهنیا
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 جان یحاال ا  د»ی«مبر اماست آن هم درست است،    د یها امنسخه  بعض  دیعمل کن  تیب  نیشما به ا  اگر 

م  دیاوم ا  م؟یکناست هردو درست است. چرا ما عجله  فکر    کهنیا  یبرا  م؟یکن سوال م   قدرنیچرا 

  ما.  ذهنوقتش است؟ من کندفکر م کسوقتش است. چه میکن م

م  ذهنمن  پس اداره  را  م  یجابه   کند،شما  را درست   نیا  دییایب  پس شما  کند، شما عبادت  رفتار 

و عجله    ذهنمن   نیا  ،کنم  افتی در  یز یاز خداوند چ  خواهم نم  ام ذهنمن با من  ر ید  دییگو م  د،یکن

  است.  »«ظن افزون بهتر است، به قول موالنا  تر،شیچه باز هر  قسمت ی

  خدا را خواستن   ِریاز خدا غ 
افزون ظَن ّلست و ک  کاستن  
  )٧٧٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  هم مهم است:   تیب نیا 

  که ناگه گاهیمراقب شو و آگه، گه و ب تو
  د یشه ما در بصر آ یزیکحل عز مثَل

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،یمولو(

حلک زنوعیزی ع :  چشم  ت یتقو  یسرمه برا  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 کس چ یبا ه  یمن کار  عنیمراقب را خواندم مراقب    یشما شعرها  یبرا  میمراقب باش  دیما با  دیگوم 

 یو برا  خواهمخودم م  یو برا  خواهمم  یز یچچه  دانمنورافکن خودم گذاشتم م  ر یندارم، خودم را ز

  .خواهمنم ر ید کس

ثابت کنم   خودم را به کس  خواهمثابت کنم، در جهان نم  اینشان بدهم    خودم را به کس   خواهم نم

 یبرا  کنمخاطر مردم کار نمبه  کنم،جهان کار نم  ی بشوم برا  دهید  خواهم مهم است، نم  لیخ  نیا

م  خودم وقت  جهیدرنت   کنمکار  احوال خودم هستم  ناظر   میرو م  واشیواشی  م یمراقب هست   مراقب 

  .میشو افکارمان م

شده؟ گشوده  یاز فضا  ای  ندیآ  م   ذهنها از منفکر   نی هستند؟ ا  ف من  میهافکر   کنم؟م  یمن چه فکر   ایآ  

ا  ، ٔجه ینت د  نیمراقب  منف   جۀینت  ر،یاست  انگ  فکر  ب  جانیه  یهازهیبا  در  ترس  و    رونیمثل خشم 



ۀ  برنامه             Program #906                                              ۹۰۶مشار

  80صفحه: 

و عملش در    زندیخبرم  رحضو   ی که از فضا  ییهاعاقبت فکر   ای   ٔجه ی. نتنم یباست؟ مراقبم، م  یز یچچه

  . نمیباست؟ م یز یچچه رونیب

چه شد دعوایم نشد روی من اثر بد  کردم،    ییبود فضاگشا  مشل  لیشخص که آدم خ  نیاطراف ا  در

آگاه هم یعن هشیاری تیز است همه    «تو مراقب شو و آگه»نگذاشت، این مراقب احوال خود بودن است.  

ما مراقب این هستیم من امروز چه خوردم، چجور غذایی خوردم؟ وقتم را کجا  چیزها را م بینید. حت

بودم؟ چقدر وقتم تلف شد؟ وقتم چرا تلف شد؟    (رسانه اجتماع)   Social mediaصرف کردم؟ چقدر در  

  با چه کس صحبت کردم؟ 

   ذهن من   یجدل که با  وبحث  نیا  جۀینت  د؟یچرا به بحث و جدل کش  د؟یکشدرازا  صحبت به  ن یچرا ا

ا  نم؟یبود؟ هنوز خشم  من چه  یبود رو نم  نیچرا من  فقط دارم مراقب    کنم کار را کردم؟ مالمت 

  است. زیت ماهستم و آگاه، آگاه

داخل فروشاه هستم مراقب خودم هستم،   شه،یهم  گاه، یگاه و ب  اگر تو مراقب خودت باش  دیگو م

  جا. و گه، همه گاه یبله، مراقب هستم ب خورم بله، غذا م خَرمم یز یدارم چ

چشم   عنی  دیآ او در چشم ما م  کندکه چشم را روشن م  عال  اری بس ٔسرمه   یمثل    رسد م  دفعهی

باز م باز مشودما  ا  رود م  ام ذهنچشم من  شود . چشم عدم ما دارد  و  باز   نیکنار  چشم عدم که 

  . میگفت  ر ید شودم ایدر دیگو اآلن م شیاند نظر با فراوان یِاریبا هش  شود م

     ایچشم چو در نیشود ا د،یچشم درآ نیدر ا چو
  د ی نگرد او همه آبش گهر آ ایبه در چو

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،یمولو(

            

 تیانسان  یبرا  دیگو انسان م  یرا که مخصوصاً آره آخر کامال مشخص است که برا  هاتیب  نیا  خوب

وقت انسان  یهمه   یبرا  عنی  د،یگو م ما  م  ماندی د  ها،   کوچ م  م، یکنرا   کوچم،ی کن   کوچ
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به خودِ    رساندرود مم  برد، م  برد، م  برد، م  مثل ذهن ه  عنی  ییبه جدا  میرسآخِر سر م  م،یکن م

  . میست ین !می ستین  م،یاز همۀ بشرها هست ییآدم جدا  یخود ما  کهنیما مثل ا

ا:  دیگورا م  نیاست، دارد ا  انسان  یاریهش  ی ب   عن ی  د»یآچشم در   نی«چو در    د، یایچشم انسان در 

انسان در فراوان  نیا  شود، م  نیب فراوان  عنی  شود م  ای چشم   چشم فراوان  ش،یاند او   نیب که چشم 

  یی هاانسان  جورچ  جهان  نی به ا  ندیآ  که م   دیجد  یها نگاه کند، حاال انسان   ا ی است درواقع، اگر به در

انسان  د  ستندین  ذهنمن  یهاهستند؟   شاناندیشه  ستند،ین  شیاند یابیکم   ستند،ین  سیخس  ر یکه 

  است.  فراوان

 د یگورا م  نیدارد هم  ا،یرا به همۀ مردم دن  زندگ  میداشتکه اگر ما واقعاً روا م  دیشما فکر کن  حاال

  م، یدار  اسی. ما ماتب سمیکرد  میما تقس  جوریچ  دی اما نگاه کن  م،یجنس هست  یما از    دیگوم  ر ید

 نیا  ،است  حق با ما  ستی که حق با شما ن   جنگندمذاهب با هم م   م،یمذهب دار  م،یدار  ن یماتب د

صورت  دانم بهو این من م   دانم»«من م گوییم  را قبول نداریم، ما م  دیر هم  ماکه،    ستین  ای چشم در

  شویم. چشم دریابین و چشم دریا چشم او هست. اصال برای همین آمدیم. ذهن بلند م من

تواند دریا بشود. ما باید  هر انسان مچشم انسان مانند دریا و البته چشم    »شود  د،یچشم درآ   نیدر ا  چو«

کند باید چشم دریا درست ها را پدید بیآوریم، هرکس روی خودش کار م بتوانیم چشم دریای انسان

 فراوان کند یعن روا نم چیزی را برای کس ال دارید. اندیش باشد. اگر شما دیدید که یدارید اش  

گویید خوب شد، حقشان هست بذار بمیرند! اشال دارید میا ی جایی در دنیا ی اتفاق افتاده  

 را م  نیدارد هم  توانید نجات پیدا کنیدشما نم ر،ید  دیگو  قبل هم م   تیب کار باش  ن یمراقب ا  دی گو.  

ا بودن درضمن  ا  دهد را هم م  معن  نیمراقب  پ  یرو  جوریها را چ آموزش  نیکه شما   اده یخودتان 

اصال،    کند نم  ای  کند؟شما را درست م   یدرس امروز کجا  نیا  عنی  .شودم  ادهیپ  د؟ینیب م   د،یکن م

و بعد از  زناست م یعطر  یمثل  کنم م  و معن میخوانم یطورن یهم .ستند یمراقب ن یاعده ی

ا  رودو م  پرد ساعت م  ی  دهدم  نیدردِ آدم را تس  کند،آدم را خوش م  ات یاب  نیبله خواندن 

  موقتاً. 
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رفت،   ذهنمن   عن ی  کندم   لیها آدم را تبدن یا  کند؟ م   لیکه شما را تبد  دی شما مراقب هست  ایآ   ول

. مراقب بودن، دیده قرار م  یقلب  و وح  صنعت خوب او  لیتبد  ر یشما خودتان را با مراقب بودن ز

درک کرده    که با خودم قرار گذاشته بودم موقع خواندن موالنا   ییزهایآن چ  ا یهم هست. آ   ز یپره  دنِید

  نکردم؟  ایکردم  تیبودم، در طول روز رعا

ها  مردم  موقع  . بعضکنند نم  ای  کنندم  کردند، براساس خودم داشتم، حاال مردم نگاه نم  یقلب  ز یپره 

  برود.  مانیآبرو میترس . م میکن م ز یما پره کنندنگاه م

 تیچراغ را رعا  م،یکن م  تیرا رعا  یتراف  لیخ  د،یآ پشت ما م  یی آشنا    ی  میکن م  انندگر  وقت 

قرمز)    stop sign  م،یکن م م  کهن ی هم  م،یستیام(چراغ  رفت  خود   نیا  .میرو م   میزناو  بودنِ  مراقب 

  .  کنم م تیدارم رعا دانم، که من م  ن یقوان ۀهم  عنیمراقب بودن  ست،ین

خوب را، همه را من دارم، من    یهاتیخاص  نیکه ا  دیشما فکر نکن  نکردهیخدا  موقع  ی  د،ی کن  توجه

شاءاله ان دهم م حیتوض کهن ی. همدهمم حیمن هم دارم توض م،یگو نم یز یچون چدارم، نه، من هم 

  :می. بله، گفترمیگ م ادیکه خودم هم 

  چنان گوهِر مرده که نداند گهِر خود  نه
  د ی جانور آ هم ا،ی همه جو  ا،یوگ  همه

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

اولش است،   تیهمان ب  نی ا  رد،یمدر ذهن م  دیآ که م   ی اریکه نه آن گوهِر مرده، نه آن هش  دیگوم 

 . بله همۀ شناسد نم  تییعنوان خدابه  شناسد، نم  یاریعنوان هشخودش را به  ،یاریعنوان هشکه به

خرد را    کنند،م  انیخودشان را. عشق را ب  کنندم  انیها بهستند. همۀ آن  ایهستند و جو  ایها گوآن

باشد،   مردگ   یایکه جو  ستین  ذهنهستند، مثل من   هستند، زندگ   قتیحق   یای. همه جوکنند م  انیب

  دائماً دنبال مرگ است، غم است، درد است. ذهنمن

. ما  کنندمسئله را بدتر م  کنند،وجو مفقط درد جست  هانیا  شوند، ض مکه تندتند عو  ییفکرها  نیا

  . م یکن بدتر م م،ی کن نم م،یکنمسائلمان را حل م میتندتند فکر کن میکن فکر م ذهنمثال در من
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 هم»  م  «جانَور»را هم    نیا  ،د» یجانور آ ور با  میخوانم  دیکه درست باشد، جان ول  میخواند    جاَنور با

پر   یز یجاندار، پر از جان. چه چ  عنیبشود، جاَنور   هی قافاست، همه هم   «گهر»  د،یآ  درست در م  هیقاف

زندگ  ،خودِ زندگ  ست؟ین  ز یاز جان است که چ جانور   وان،یح   عنیکه  نه    رجانور است، جانو  خودِ 

، جان ندارد. کاهل است، کند است، ذهن)]من (افسانه    ٩[شل    ذهنکه من   میدانپر از جان، ما م  عنی

است، پر از  پر از درد است، خسته  کند، م  تیاست، حالش گرفته شده، شا  رمقیحوصله ندارد، ب

  .  ستی، پر از جان نذهن)](افسانه من  ٩[شل  نیزخم است، ا

.  شودپر از جان م  د،شوم  ای ، چشم آدم در(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    شودفضا گشوده م  وقت 

هم پر از   م،ی هست  و سازندگ  زندگ  یایهم جو  م،ی کن م  انیو عشق را ب  زندگ  م،یهست  ایپس هم گو

  .شوند م لیها تبدانسان داشته باشد، همۀ انسان نیباگر چشم فراوان دیگو م . میجان هست

  ؟ و چه جان  که چه کان تو چه دان ،چه دان تو
  د ی کز بشر آ  یهنر  ند یخدا داند و ب که

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

است، محدود    شیاند  ت یمحدود   ذهنمن  ،حدس بزن  توان و نم  دان نم  ذهنخُوب تو با من  دیگو م

در   میکنفضا را باز م  وقت   ما  .ستیباز ن  شد،یانداست، به چهارچوب م  نیاست. محدودب  شیاند

  . می کن نم  جادیما را برساند، برساند. مانع ا  خواهد هرجا م   ،یکه هر هنر   م،ی ر یگ  خداوند قرار م  اریاخت

  آن کسان  شود، م  نییخودش تع  لۀیوسها فقط بهانسان   شرفتِیپ  تِیکه محدود  دیگو موالنا م  پس،

 کنند،  م  لین تحمخودشان به خودشا  ،از نظر مال  حت  ،یادر هر جنبه   کنند نم   شرفتیهم که اآلن پ 

 کند،  م  نییچهارچوب تع  کند،  م   نییسقف تع  ذهن، من ذهن)](افسانه من   ٩[شل  دارند    ذهنمن  چرا؟

   ذهنخودتان را با من  یی. شما تواناداند نم  ذهن. پس من کند م  نییکوچ تع  لیها خموقع   لیخ

فروشِ   ینه برا  ، بزرگ، آرزو براساس زندگ  یآرزوها  دیاگر جوان هست  د،ی . فضا را باز کندی ر یاندازه نگ

ا  ذهنمن   یعنوان  به  ودمانخ نه  م  کهنیبزرگ،  جا  بشوم، در فالن  یآدم ثروتمند  ی  خواهممن 

  یطورهستم، آن  یطورن یام دعوت کنم و نشان بدهم که من ا کنم، بعد آن موقع مردم را به خانه  زندگ

ا نه،  ن  نیهستم.  آرزو  ست،یآرزو  آرزو  دیفرض کن  یِبله  زندگ  یخدمت،  به  و   شدنزنده   حضور، 
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 ن یدر ا  خواهمم  ایمثال دکتر بشوم    خواهم . من مدیبن  دیتوان هم م  یماد  یهاشرفتیپ  طورن یهم

حرفۀ پزش  ساله مانزدهساله، پاست که انسان ده  ییآرزوها  هانیها را نجات بدهم. همۀ اانسان تواند 

  نکند.  لخودش اعما یرو تیخودش، محدود یبند و به آن برسد، اگر سقف رو

از   یکه چه هنر   ندیب و م  داند ، فقط خدا م (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    فضا را باز کن  دیگو م

  .رساندجا مو شما را به آن دیآ دست شما برم

 ران،یخودشان و د  ذهنمن  یهات ی، محدود ذهن)](افسانه من   ٩[شل  کنند،نم   شرفتیکه پ  کسان  پس

کنند. اگر    لیحقارتشان را به ما تحم  توانند اطرافمان م  ذهن   ِیهاکه من   میداد   حیامروز در ابتدا توض

کنند که   قا عنوان جوان البه تواننداطرافِ ما باشد، به ما م شیمحدوداند ن،یبکوچ ذهنچندتا من 

  .یشونم چیزیهیچ تو 

که مهمه بچه  نیا برا  روندها  انحراف،  آرزو  دیام  کهنیا  ی به  آن  درست  یو  نمبه  القا  در    شودها 

م  ،کودک تو  ب  توان که  را  م  یبرو  کن  شرفتیپ  یندازیسقف  هرچه که دلت    توان م  خواهد باال، 

  ی. پس، هر بشر یکدام بشر، هر بشر   دیگو نم   د،یبشر آ  از  یچه هنر   ندیب و م  داندخدا م  فقط.  یبشو

  . کند م لیرا خودش به خودش تحم تیمحدود

  هله خو کن چو ترازو  لب،یسخن گفتن ب تو
  د یگذر آ اینمانَد لب و دندان چو ز دن که

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : آگاه باش هله
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

که ما درحال  اوالم  میتن زنده هست  نیدر ا  کهگذر کردن به معن  ای . از دنمیگذر کن  ا یاز دن  می توان   مردن

ها بازخواسته  از آن  تیهو  ییشناخته بشود و از مرکز رانده بشود و    ها دگی همان  کهن ی. همستین

 تَش،یخالق  نیگذر کند، تا ا  ایهرچه زودتر صالحش است که از دن  ،هرکس  .میگذر کرد  ایبشود، ما از دن

 خواهد م  ی و چجور  ندیب م  یقبل خداوند چجور  تیذوقَش آشار بشود. تا معلوم بشود که طبق ب

  با ذهن حرف نزن.   دیگواست؟ پس م درست کند. انیبشر ب نیخودش را از ا
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در عمل    ول  دزنسنجش است، حرف نم  لۀی، ترازو، وسهله خو کن چو ترازو»  لب،یسخن گفتن ب  «تو

  . کنددر عمل سنجش م دهد،خودش را نشان م

  م، یدیداگر موالنا را ما م  عنی  کنند،و ترازو عمل م  نهییکه به حضور زنده هستند، مثل آ   ییهاانسان

طر   یپهلو از  بود،  آ   نی قر   قی ما  در  م  نۀییهم  را  خودمان  ترازو  م،یدیداو  در  را    یهم  خودمان  او 

ترازو  اآلن  .میدیسنج م با  دار  یهم  م  می او  را  امیسنجخودمان  با خواندن  نواقصِ    اتیاب  نی. شما 

  .دیاگر مراقب باش د،یاگر دل بده د،یاگر منصف باش د،یشناسخودتان را م

 مییآ  و م   می کن گذر م  ایما از دن   که باالخره وقت  کند م   نهییپس در دفتر دوم موالنا صحبت ترازو و آ   و

  . میشو م نهییما ترازو و آ  م،یشوبزرگ م تینهایو ب میشو مستقر م یلحظۀ ابد نیدر ا

که هر موقع    اور،یمن کادو ب  یکه گفت برا  وسفیداستان    نیبا استفاده از ا  میداد  حیامروز توض  البته،

به   م،یشو هم م   شیخداوند، ترازو  نۀییآ   میشو م  م،یکه نقص دار  میکن و اعتراف م  میکن ما اقرار م

  بشود.    ادتر یخرج کن تا ز  ، خرج کن  دهد او م   د،یآ م  رتیهرچه گ   ،یادرجۀ خودمان. گفت به هر درجه

 جوان  ی  کهنی. خودِ عمل کردن، اشوندم  ادتر یکه ز  دیخواهند د  کنندکه خودشان را خرج م  ییهاآن

ارزشش را، به    شناسد است، وقت را ممشغول    یکار   یدر    کند،مطالعه م  کند، وقتش را تلف نم

  اریرا در اخت  شدارد خود  دهد،گوش م  که دارد به حرف زندگ  دهد نشان م  نی. اگذراند بطالت نم

کن،   لیکن به خودت، من را تبد  لیکه نواقص من را درست کن، من را تبد   دیگو گذاشته و م  زندگ

  باشم.  دیمف  خواهم من م

م  ارانهیکه هش  کس  آن مراقب است که من  شودمتوجه    ن ی قر   قی از طر  ذهن  یِهاکه مراقب است، 

   ذهنشما را به من  خواهد م   ذهن. هر من کند م  نیی . ناظر، جنِس منظور را تعکنند م  نییجنسش را تع

خودتان   یرو   ذهنیِهااثر من  د،یمراقب احوال خودتان هست  د،یمراقب هست  د،یکند، مراقب هست  لیتبد

. کند دارد کار م ذهنمن  عنی دیاگر حرف بزن زند، که مراقب است حرف نم  کس نیبنابرا و  .دیهست

م تا  باز م  م،یمراقب هست  میتوان پس  را  م  م،ی کن فضا  و خودمان را در   میشوم   نهییآ   م،یشو ترازو 

  .  میدهدر معرض صنعت خوبِ او قرار م م،یده او قرار م یقلب معرض وح
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 یِ هامن   ای،  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  کرده    لیما تحم  یرو  مانیذهنکه من    تیاز محدود  طورن یهم  و

  .  میجه م رونیکرده، از آن هم ب لیاطرافمان تحم  ذهن

 چ یه   ،ند» ی «خدا داند و ب  د،یآ برم  یز یاز دست من چه چ   داند که فقط خدا م   د یی بو  دیشما جوان هست 

  کنم.  شرفتیپ توانم که من چقدر م داندنم یبشر 

موالنا   شما  است  بشو  یممن  تع  د،یدوم  شما  را  سقف   د،یکن م  نییسقف  سقفَش   خداوند  ندارد. 

  .دیو ترازو بشو دیبشو نهییشما آ  کهنی شرط ااست، به تینهایب

  �🔹🔹�بخش سوم انيپا �🔹🔹�
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  :میمهم را در غزل داشت اریبس تیب نیا

  قلوبش  صنعِت خوبش، بشنو وح  بنگر 
 هم د ی نورِ نظر شو، همه ذوق از نظر آ  

  ) ٧۶٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

است    نیا  اش . معن میخداوند توجه کن  انِیو صنعتِ ب  لیکه ما به صنعتِ تبد  کندم  هیموالنا توص  پس

  مرکز جسم   ی  ذهنکه من  میدان و ما م  میخودمان توجه نکن  ذهنمن   انیب  ای  لیکه به صنعت تبد 

گذارد درواقع کشاندن  خود ما م  ای  گذاردم  رانیکه در د   یو اثر   کندم  جادیدرد ا  است و مرکز جسم

اثر اسمش    یاثرش، اگر    نیبنابرا  .م یرو جا است. ما به خواب ذهن فرو مما آن  راندنیما به ذهن و م

را   نیاولِ غزل ا  تی. بکندجهان م  نیما را از جنس ا  شتر یب  کهنیا  یاست. برا  بی اثِر تخر   می بذاررا  

کند  باشد تا خداوند بتواند وح خال دیبشود با قلب ما وح ایاگر قرار باشد که به مرکز ما  گفت، م

  .میبشوتماماً نور نظر  دیکار با نیا یو برا

  هم» «عنی، نور نظر شو  دگیهمۀ همان کن «ال»را اجازه بده او به تو بشناساند و تو  ها ی بد  صیو تشخ  

و   برس  است و به مرحلۀ ذوق زندگ  ی آزاد  یمساو  یی. شناسایندازیها را بو آن  ستیاز جنس چه ن

  .دیآ از نظر م تی. گفت که ذوق و خالقبرس زندگ تیخالق

  . خوانم م تانیبرا تیب  نیدر رابطه با ا اتیاب اما

  یز یچ  از چه  میبن  دیبه شما که چه کار با  کنند م  ی ادآوری  اتیاب  نیا  ول  دیدیرا قبال د  هاتیب  اغلب

است که ما چشممان را از    نیا  اش . اولمینیرا بب  زندگ   یتا صنعت خوب او را، استاد  میکن  ز یپره  دیبا

  :میبشو دنی و مشغول آفر  میبردار دهی آفر 

  ده ی بر عاشقان گز  ده،یعاشق جر  یا
  دن یبنگر در آفر  ده،یز آفر  بذر

  ) ٢٠٢٩شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

با    ی اریهمان هش  قی و خداوند و از طر   مییواقع مادر  میشوبه او زنده م  وقت   میعاشق تنها هست  ی  ما

طر   عنی  ر ید  یهاانسان م  قی از  برقرار  تماس  وقتمیکن عشق  اتفاقاً   .   نم   میعاشق ولمیمان تنها   .  
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و سبب و    دگیو همان   تی لیو فام  و دوست  ییآشنا  نی مثل هم  ارتباط ذهن  یکه    ستین  یطورنیا

جور آن  ها،ن یو ا  میو ما عاشق هم هست  میرا دوست دار  ر یدپس ما هم  می چون ما زن و شوهر   ها،نیا

  . ستین

شده به خدا  عاشق تنها و زنده  ی . پس اشود هست که انسان به آن زنده م  یار یهش   ی  قی از طر   بله

  ها هم عاشقند ول. آنهانیو نبات و ا  وان یما برتر از ح  عنی  ؛هست  ده یکه به تمام عاشقان جهان برگز 

  بشو. دنیشده چشمت را بردار و مشغول آفر   دهی که آفر  یز ینه به درجۀ ما. تو از آن چ 

مرحلۀ    میذوق هست. مرحلۀ ذوق گفت  قبل  تیهم، در ب  جانیمرکز ما عدم باشد. در ا  دیکار با  نیا  ی برا 

  هم هست.   نندگی آفر 

فضا را باز    دیما با  عنی  رد یگ فکان و نَفخت صورت مبا قضا و کن  لیکه صنعت تبد  میدانما م  اما

بدهد   ر ییاو ما را تغ  شودِتا بشو و م  می لحظه باز بذار  نیارادۀ خداوند در ا  عنیقضا    ی راه را برا  م،یکن

  : میارا بارها خوانده تیب نیو ا دیآ ور مکه از آن با دم

  با کن فکان و نَفَخْت  لیصنعت تبد ‐ ١

مبپذ د دَت روز نََفخْتهری او جان د  
  است، نه موقوفِ علل  ونیاو کن فَ کارِ

  ) ١٣۴۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

. پس دم او جان  دیگورا م  ن یا  میانَفخت که بارها خوانده  ۀیو آ   دیآ شده دم او مگشوده  ی با فضا  پس

ا  دهد م از طر   هیآ   نیبنابه  او  ا  ق ی و کار  اتفاق  قضا  به  نیقضا،  را  . ذهنت نشان آوردوجود ملحظه 

و  ییشما اجرا کند که توانا وردرا در م شود»«بشو و مشده  گشوده ی که فضا کن م ییفضاگشا دهد، م

نکن   یسازبا ذهنت سبب   عنی  ستین   موقوف علل ذهن  نیخود خداوند است و ا  ییاستعدادش شوفا

  کار را بنم.آن  شوم،کار را بنم زنده م  نیکه ا

  ز یپره  زهایکارها و چ  که از برخ  میداشته باش  آگاه  میخواه فقط م  میخوانرا م  ات یاب  نیاآلن ا  ما 

خُوب    . ولمی را در مرکزمان نگذار  جسم  ز یچ  یکه    مییبو  میتوان جمله م   یبا    االصول . علمیکن
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م  نیهم بده  میخواهرا  در    مین یبب  م،یبسط  زندگ  یهاجنبه که  بعض  بعض  مان مختلف   فکرها، 

  . میزنها ما به خودمان لطمه مموجب آنکه به  می ترک کن میتوانها را معادت

سبب    دیاکه در ذهنتان برقرار کرده  ییزهایآن چ  عنی  علت و معلوِل ذهن  نیکه قوان  دیاگر فکر کن  شما

صورت  که به  ییزهایآن چ  یرو  دیکش. پس شما خط مدی کناشتباه م  شود،شما م  یمعنو  شرفتیپ

  :دیآ مسبب  م  ر اگ  بیترت  نی. به اتان به زندگ  دیآور و مسبب را م  دیکن در ذهن تجسم م  یسازسبب

  نَهد از المان  یقدم بر و حق
  او ساکن شود از کن فَكان  آنگه

  )١٣٨١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

به مرکز شما که فعال دارد    گذارد خداوند قدمش را م  د،یکن مرکز را عدم م  د،یکنفضا را باز م  وقت 

  شود» «بشو و م :  دیگو که او م  نیاز ا  ؟ یز ی. از چه چشود جهنم شما ساکت م  نی جهنم است و ا  سوزد، م

  . کندشما کار م یشده که خرد کل است روگشوده یفضا نیخرد ا عنی

م  یمطالب  هانیا بدان  مییگو هست که  آن صنعت استادانه و خوب خداوند   میتوانم  میاگر خوب  با 

  . میمانعش نشو م،یی ایاش درنجلو م،ی کن یهمار

  .کندچطور کار م زندگ  کهن یبا ندانستن ا   لی. صنعت تبد٢

  : می اخواندهرا  تیدو ب نیو ا 

  خود یهامقصودِ گردش اینداند آس هرگز 
  کسب و کارِ نانبا  ایقوتِ ماست او،   کاستون

  
  زند م  چرخ ز یاو ن کند،گردان م  شیآب

  ز جا   جنبدآب را بسته کند، او هم نم  حق
  ) ٢١شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  : نانوا نانبا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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 د یگو . مچرخانداش را مپره  دیآ م  یکه آب  یآب  ابِیآس   کند، م  هیتشب  ابیموالنا ما را به آس  بارها

که ذهن   یز یآن چ  عن ی  میدان نم  م،یبا ذهن بدان  دیخودمان را که با  یهاما مقصود گردش  ای  ابیآس

  .کانفبا قضا و کن دیآ ، جور درنمهمه غلط است  داند و م کنداآلن فکر م

مردم است    یغذا  یاصطالح برابه  نیکه ا  داند نم  کندو گندم را آرد م  گردد که م  ابیآس  ی  نیبنابرا

نانوا؛    و  کسب  یبرا  ای نم  عنیکار  م  دیدان شما  اآلن که  ب  یز ی چ  ی  دیچرخ که  درست    رونیرا در 

  ر یمس  ابیفقط مثل آس  دانم نم  دییگو و م  افتد؟د مدار  . اآلن چه اتفاقدیکندرون را باز م  ای  دیکن م

  شما بردد.  اب یآس دی گذارم ییبا فضاگشا دیکنآب را باز م

  م، یکن  زه یما اگر ست  میدانما م  ول  زندآن هم چرخ م  کندگردان م  یآب  ی  اب یکه آس  طورهمان 

را در    اب یاست که آس  نیهنر ما ا  پس   .چرخدما نم  اب یو آس  کندخداوند آب را بسته م  میمقاومت کن

 م ی و با ذهنمان ندان  میمرکز را عدم کن   م،یکن  ییفضاگشا  شهیهم   دیکار با  نیا  ی. برا میحال گردان نگه دار

  چه خواهد شد.  ر ید  قۀیدقو باالخره ده  افتددارد م  که اآلن چه اتفاق

  افتد م  باش که چه اتفاق  ار ینکن. مراقب باش، هش  نییگفت که وقت تع  م،یدر غزل هم داشت  امروز

برد.    طورن ینکن، عجله نکن، هم  نییسؤال نکن، وقت تع  ول  کار کن  که مرکز عدم بشود. تو بچرخ

  . کندکه موالنا م ستیخوب یهاییراهنما هانیُخوب ا

  . ذهن یهاو بدوِن سبب و علّت  میصورِت مستق به   لی. صنعتِ تبد٣

  :خوانممهم را م تیدو ب نیا طورن یهم

  میاست و مستق  علّتیمن ب  کارِ
  میسق  ینه علّت، ا رمی تقد هست

  )١۶٢۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )١۶٢٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  مار ی: ب میسق
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

صورت    دی کنو فکر م  دی تراششما که م  ذهن  یهاکار من مطابق علّت  دی گوخداوند به ما م  پس

فقط  آورم؛م شیاتفاق پ  کنم، من قضاوت م کنم، من به حاِل تو نگاه م عنیاست  می. مستق ردیگ  نم

من انتخاب   برم،من است. بذار من تو را ب  ر یتقد  نیمرکزت. ا  یمن را بذار  ،کن  ییفضاگشا  دیتو با

  .یکار ببربه ر یکنم نه تو تقد

موقع من عادت منم در مرکز تو و به  نیمن قرار بده. مطمئن باش که ا  اریخودت را در اخت  ماًیمستق   پس

  . دهمم ر ییخودم را تغ

و با   سؤال نکن  ،عجله نکن  ،اغتشاش نکن  اصطالحبهاست. اگر تو    ذهنمن در تو اآلن من  عادت

به حضور خودم   کنم م  لیتبد  ذهنمن عادت خودم را از من  ،علت و معلوِل خودت حرکت نکن  نیقوان

  یرا از رو  دگیرا، همان   ذهنمن  یهانک ی. تمام عدارممچشمان تو بر   یِغبار ذهن را از جلو  نیو ا

. عجله نکن، عادت خود را بردانم  نیبب  تا تو بتوان  نشانمغبار را م  نیپس بنابرا  دارم،چشمت برم

  موقع. به

  یاریاز زندۀ هش کردنِ مردۀ من ذهن رونیبا ب  لیصنعتِ تبد ‐ ۴

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَنَد م مرگ  یزنده سو نفسِ
  )۵۵٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دیگو . خداوند که زنده هست و در ما هم او هست که م دیدان شما م  میخواند  قدرنیا  ر یرا د  تیب  نیا

با شما هستم   م  د، یخود شما هستم هرجا باش  ایمن  زنده  خواهد دائمًا  بودن خودش که خداوند    از 

از زنده،   نیبنابراکند. پس  رونیاز خودش ب عنیکند  رونیما را ب مردگ رد،ی مزنده هست نم شهیهم

ب است و ضرر زدن    دائمًا دنبال خودکش  ذهنمن  ن یا  کند؟م  رونیب  یچجور  کند،م  رونیمرده را 

هم به هر   م،یزنهم به خودمان لطمه م  ،ذهنکه ما با من  دیدیاول هم شما د  تیرا در ب  نیا  و  است.

  ذهنهستند، از شر من  ییتای  یها در فضا. فقط عارفان هستند که چون آنمیرس که م  ر ید  ذهنمن

  .  گذارداثر سوء م ذهنمن  یرو ذهنمن  ول مانند،در امان م
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و     و سبب لطمۀ  روح  می کن م  دتر یرا شد  مانیدردها  م،یرسکه م  ر یدبه هم   میدار  ذهنمن   مانهمۀ 

موضوع را خودتان  نیا د،ی. حاال در غزل گفت مراقب خودتان باشر یدبه هم  میزن م یفکر  ، مال حت

باشدیفهم م خودتان  مراقب  شما  ا  د،ی.  عصب  کس  کهنی مواظب  اگر    د،ینکن  ش ی تحر   د،ینکن  یرا 

دیاست، شما واکنش نشان نده نیخشم .  

 دارم، من به هرکس  ذهنمن   وقت  کهنیخوب دانستن ا  است ول  کارها کار آسان  نیا  میگو من نم 

 ذهنکار را. دائماً من نیکه نزنم ا روممراقب خودم باشم، هرجا م دیپس من با زنم،لطمه م رسم م

 دهدلطمه زدن نشان م  نیو هم  دیمراقب باش  دی. شما بازندلطمه م  رانیبه خودش و د  چرخد، م

تان و به به خودتان و خانواده  ارانهیناهش  ای  ارانهیهش  دیشما تمام شده، شما نبا  یبرا  ذهنکه زمان من

  .دیضرر بزن رانید

  یریپذانعطاف  تی نهای رحمت و ب یاز رو لی تبد ‐ ۵

  ن ی که ا  ستین  موقعچ یدارد، رحمت دارد، لطف دارد، ه  تی لحظه به ما عنابهخداوند دائماً لحظه   عنی

وقت فقط  قطع کند،  را  شا  رحمتش  هست  م،یکن م   تیما  وقتمی ر یب  می توان نم  می تلخ   .    مقاومت

 رسد،  نم   ادر مرکز ما هست، رحمت به م  دگ یهمان  وقت  میکن و قضاوت م  میکن م  زهیست   م،یکن م

  .چرخدنم ابیآس  نیا شودقطع م ابیآب آس عنی

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

  )٣١۵٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )٣١۵٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  عهدِ بدت، بِدْهم عطا  ننگرم
  مرا خواندم چو م نیکرم، ا از

  )٣١۶٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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لحظه    نیبه ا  دیآ  م  زندگ  لۀیوسکه انسان به  دیگواولش م  تیمهم است. ب  ار یاربسیبس  تیسه ب  نیا

  گردد حالش خوب شد برم کهنیدوباره ذهن، هم رودم گردد. متأسفانه برمکند و مرکزش را عدم م

جا  به  آن  اد یو ضرر زدن به خود و مسائل ز  سخت  قی از طر   گفت  قبل هم م  تیمتأسفانه ب  وبه ذهن.  

به  لیخ  عنی.  رسد م و  داوطلبانه  هست که  آدم  موالنا  کم  رو  عنی  «طَوعاً»قول  و   یاز  اطاعت 

روزها پدر   نیبختانه اخوش  درست است، برود.  که چه راه  دنیو شُر و فهم  یو خشنود  یبردارفرمان

  دالن» یطوعاً بهار ب   ای«ائتطَوعاً بنند.  ایکه ائت دهندم ادی شانیهاو مادرها به بچه

  برم من م  ،کن خداخدا م  دهم،م  به ذهن. سخت  ی گردکه تو برم  دیگو خداوند به ما م  دیگوم  پس

به ذهن و   ی گرددوباره برم  ،تو سست هست  ثاقیدر توبه و م  ول  کنم م  یلحظه با خودم    نیبه ا

. اما من به آن نگاه  یسازببه سب  یرو و م   د،ی نیمن را بب  ییگو و م  کن اصطالح بلند مرا به   ذهنمن

  رحمت من پر است.   کهنیا یبرا من آن ننگرم، رحمت کنم» ی«ل کنم نم

دارم،   تیمن دائماً عنا  «رحمتم پرست، بر رحمت تنم»به ما کم کند.    گرددخداوند دنبال راه م  که  دیگو م

قانون توجه   ی. اما به  زنمضرر به تو نم  چیکنم، کم کنم، من ه  ی به تو خوب  خواهم لطف دارم، م

را دائمًا از خودم   نیاست که ا  نیباشد، قانون من ا   دگیمرکزت همان  ،داشته باش  ذهنتو من  اگر کن.  

کار را تو  نیبرسد. ا که به تو لطمه بخورد، سخت شود و آن دور کردن، آن قانون، سبب م کنمدور م

  .  کنمو من به عهد بد تو نگاه نم کن به مسئله م لیکه، رحمت من را تبد کنم من که نم ،کن م

م  د  یی گوتو  بله  من   رومنم  ریشناختم،  نم  کنم، نم  زهیست  سازم، نم  ذهنذهن،   کنم،  مقاومت 

که    به من گفت. تو  رودم  ادتی  ول  ورزمحرص نم  کنم،را نم  ذهنمن  یآن کارها  کنم،قضاوت نم

عهد بدت ِبدْهم    ننگرم« به ذهن؟    چه دوباره رفت  یبرا  شناختم، ول   مانم،من از جنس اََلست هستم، م

صورت  خودم را به  کردم  یی که من شناسا  روز الست، تو گفت  م،یموقع هم که با هم صحبت کرد  آن  عطا»

  ییلحظه بله بو  نیدر ذهن به اتفاق ا  یدیکه رس  جانیقرار بود به ا  .یتو، کو پس؟! به عهدت وفا نکرد

، از کرم، آن هم از  «ننگرم عهد بدت ِبدْهم عطا»من    ول  کو؟!  ،یاوریو اصل خودت را و من را به خاطر ب

  شاءاله.ان  می که درست عمل کن میخوانرا م هانی . انکتو درست عمل م کهنیکرم خودم است، نه ا
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م   ن ی«ا  چو  ا  مرا»  خوان دم  بخوان  نیاگر  را  من  م  ، دم   من کماکنم پس  ب  نی.  است،    تیسه  مهم 

 ن یا  او را.  میخواندوباره م  م،یشو نم   دیاز رحمت او ناام  گشت. ول  میبه ذهن، برخواه  دیگردبرنم

  :ر یاست د  ردوا لَعادوا»«  نیهم

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

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

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

  )٢٨)، آيه ۶(قرآن كريم، سوره انعام(

 م ییآ  م  م،یکن با خداوند، بعد دوباره رها م  میشو م   یلحظه،    نیبه ا  میرو م   با سخت  ما ه   عنی

که  دیکنم ییموضوع را در خودتان شناسا نیذهن. خوب حاال شما با مراقبه، گفت که مراقب باش، ا

  . دیکار را نکن نیا

   با ساکت کردن ذهن و خاموش لی صنعِت  تبد ‐ ۶

که به خودمان لطمه    میداشته باش   دیبا  طی که چه شرا  میدهم  حیصنعت خوب او را توض  میدار  عنی

  . می و از کرم او استفاده کن مینزن

  را گوش کن خاموش باش  أنصتوا
  گوش باش زبانِ حق نگشت چون

  )٣۴۵۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

به    دگ یهمان  نیاز ا  د،یرا، با ذهن حرف نزن  دیپس فرمان أنصتوا را که ساکت باش  ر،یاست د  واضح

  ق ی خداوند از طر   عنی  د،ی خداوند بشو  تا زبان  دیو صبر کن  دی. خاموش باشدیرا گوش کن  دی نپر   یآن  

  .دیفقط گوش بده دیموقع با شما حرف بزند، تا آن

   ست یبا ن  لی تبد ‐ ٧

نع حق چون ن  کارگاهستیص  است  
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس

  )۶٩٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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. اما کارگاه  دیآ مکه  آن هم جور در کنندها صحبت معطل شدن و وقت تلف کردن را منسخه بعض

شما   کهن ی ولو ا  میداد  حیبارها توض  م،یداد  حیو امروز توض  ست یخداوند کجاست؟ درونِ عدم، ن  نشی آفر 

موقع    و همان کند   م  نهی آ   کند،ها شما را کارگاه حق مو نقص   ذهناعتراف به من  د،یدار  ذهنمن

  . دیکن م  یی است که شما فضاگشا

است   یآن مرحلۀ خوب  ،دانم»«نمکه  کند قبول م راحت هست که انسان در آن مرحله به یامرحله ی 

هرچقدر   رانی. حاال دندینش موقع فروم  و اصرار ذهن به دانستن و بلند شدن و خود را نشان دادن آن

شما اثر ندارد، چرا؟    یو  رو  دیدانو شما نم  م یدانو ما م  میدانم  ندیخوب بزنند، بو  زنند،حرف م

  . دیگذشت  از آن مرحله

  نیاست. ا  » ست ی«ن کند،    لی. اگر قرار باشد شما را تبددنی آفر   ،یدگاری آفر   عنی ، صنع  «کارگاه صنع»پس  

است که شما را، شما خودتان را    نیمعادلش ا  د،ی کنم  است که شما فضا را خال  نیا  معنبه   ستین

  .  دیخودتان بسنده هست زندگ یبرا ذهنمن که با دیکن و فکر نم دی دان به کار حق م ازمندین

وقت تلف   عنیاست،    ارزشیاست، ب  » مت یقی«ب ذهن    ی ذهن است. فضا  یفضا  نیهم  کارگه» «برونِ    حاال

ممیکن م اعتراف   . نم  میکن م  نیا  م،یمتواضع هست  م،یفروتن  م،ی ندار  ییتوانا  م،یدان،ما    شود مرکز 

و وقت    و معطّل  مت یقیب   یبه فضا  میرو م  م،یدار  «من»  م،یشو بلند م  م،یدان کارگاه حق. م  شود م

  تلف کردن. 

   ستیچه باشد؟ ن هست  نۀیآ
  ستیبر، گر تو ابله ن ستین

  )٣٢٠١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

هم که تماماً به   من ناقص هستم. موقع  دییشما بو  کهن یا  ست؟یخداوند چ  نهی. آ میرا امروز خواند  نیا

م زنده  آن  یاریبه هش  د،یشوحضور  ن  نظر،  فقط خداوند هست، شما دیهست  ستیموقع هم  . چرا؟ 

م  دییبو  کهن ی. همدی ستین   دییگوشما م  د،ینداشته باش  ذهنمن  اگر .  ذهنمن  شود من هستم آن 

  ذهنشده، منگشوده  ی. در فضادیکنفضا را باز م  د،ییگورا فقط به لفظ نم  نیا  . ول تو هست  ستم،ین

  . میزنما حرف نم کهنیا یصفر است. برا
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که نقص خودش    گفت هرکس  م،یکه گفت  اتیخداوند، اعتراف به نقص ماست و در آن اب  نۀیآ   دیگو م

  .   تازدو بشناسد، در استکمال خودش دواسبه م ندیرا بب

دارم، تو بو درد دارم،   ذهنتو بو ناقصم، تو بو من  دانم،تو بو نم  ستیاگر ابله ن  د یگوما م  به

ن ن  ستم،یکامل  ابله  اگر  نشو  ابلهستیبلند  اگر   . ،  مخواه   تلف کن م  وقت  بلند شو    دانم،بو 

  .یطورنیخودت را نشان بده، ا

  ل ی در صنعتِ تبد دیشأن جد ‐٨

  است.  یدیلحظه در کار جد نیخداوند ا مییگوم که

  نو آرد وۀیش یو هر ساعت  هرلحظه
  نش یشیپ وۀیو نادرتر، زان ش تر نیر یش

  )١٢٢٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

. ستین  ش یپ  قهیدق  یکارش، کار    عنیاست،    یدیلحظه خداوند در کار جد  نیکه ا  دیاگر بدان  شما

به شما، شما فضا   فرستد هم م   ر یفکر د  ی  کند، م  یر یکار د  یدارد،    ر یطرح د  یلحظه    نیا

  الصه شما. خ  دی کنم  ییشناسا  ی  ر،ید  یجا  ی از    ر یتحول د  ی.  دیکن را در اطراف آن باز م

  .  ستین در کار کهنگ ذهناست مثل من یدیدر کار جد هرلحظه

 د ییگو . شما م نینگاه کن من را بب  دیگو م د،یهست ی  شی. شما مثال پکند با حافظه کار م  ذهنمن

که، نگاه   دیعوض که نشد   شیپ  قهی. شما که از پنج دقر ید  دمید  شیپ  قهیچه نگاه کنم؟ پنج دق  یبرا

  کنم که چه بشود؟!  

نم  یطورن یا  زندگ زندگکندکار   .  تغبهلحظه را  ما  باش  دهدم  ر ییلحظه  مراقب  اگر    نیا  دیو شما 

و نادرتر،   تر نی ر یش  م،یرومنتها هرچه جلوتر م  م،یکنم  ر ییلحظه ما تغبه. پس لحظهدینیبرا م  راتییتغ

  . م یکنفضا را در درون ما باز م کهنیا یبرا

  هم هست:  نیا
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لنٌ جد کَلنا شَا باحد یاَص  
لشَ  کراد  ءم نال  یعد ی حی  

  )١۶۴٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

    .»شودمن خارج نم ت یمش  طۀی از ح یکار چ یو ه م،یتازه دار  یبامداد کار «هر 

  است.  یدیلحظه صبح است، خداوند در کار جد نیهرلحظه که ا عنی

 شَ «کل « عنی را از زبان خداوند م نینفوذ من است. ا طۀیکائنات در ح نیدر ا ز یهمه چ ما   پس .دیگو

من   یرو  کنم،است. من اآلن فضا را باز م  یدیلحظه هست، خداوند در کار جد  نیکه اآلن ا  میفهم م

م ب  یدیجد  ز یچ  ی  خواهد م  ای  کندکار  پ   ذهنمن   بند. کهنگ  انی از من  و من    آورمنم  شیرا 

  نفوذ اوست.   ر یمن ز یکه تمام اجزا دانم م

  .  شودفلج نم ر ی. صنعِت خوب ددیکنم یبا او همار د، یرا بدان هانیاگر ا ُخوب

  و ما  ایدن  شودنََفس نو م  هر 
  از نو شدن اندر بقا  خبر یب

  )١١۴۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  رسد نو نو م  یهمچون جو  عمر،
رستَمم  یمدر جسد  دی نُما  

  )١١۴۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

از    خبر یب  میما چون در ذهن هست  . ولکند م  ر ییبدن ما تغ  نی. هرلحظه اشودنو م  ایدن  نیا  هرلحظه

لحظه و بدن ما هم مرتب عوض    نیاست در ا  یدیخداوند در کار جد   می. اگر واقعاً بدانمینو شدن هست 

کارِ    دراثر دردها    لیبسا خ  چه  م،ی اوریفشار ن  ر یبدن را ز  نیو ا  مینکن  جادیا  دیاگر ما درد جد  شود، م

  خوب بشود. مثل سرطان ما، مثال.  میفضا باز کن میتواناو، اگر م بخششفا یرویخداوند و ن دیجد

   عن ی  ذهن  یهایکه دراثر استرس و گرفتار  ییدردها  ی  ایبدنمان    یبر رو  میاگر فشار را قطع کن  ما

 م ی رس . ممیکنرا ُنشخوار م  منف   یاز ما دائماً فکرها  بعض.  کند م  جادیا   ذهنرا که من  ییدردها
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ا  مینیب م و  مرده  نفر  چند  شده،  تصادف  تولصحنه  ن یکجا  ا  کند م  منف   ی فکرها  دیها   ها ن یکه 

  دردزاست.  

با  ما باشمیباش  دیمراقب  مراقب  اگر  منف   م ینیب م  م،ی.  فکر  چقدر  ما  ذهن  به    کند م  که  عالقه  و 

  م یمنداصطالح ما عالقهسروکار دارد، به  هابا تصادف و درد انسان  دانم که با مرگ و نم  ییهاصحنه

و   هاسینونامه لم یف   نیا  دی نی بب  دی. شما نگاه کنمیاز آن جنس هست  کهنیا  ی. چرا؟! برا می نیها را ببآن

  کنند  ظلم م  کشند،ها را مها آدموحشتناک، ترسناک و آدم  یهالمیها که درد دارند چه فکارگردان

  !  د؟یکن . شما چرا نگاه م نندی افر یدرد ب کهنیا یچرا؟! برا نند،ی آفر  م ییهاو چه صحنه

چون با ذهن نگاه    ول  رسداست، نونو م  ی عمر مثل جو  میدان و م  میما مراقب نو شدن هست  پس

  ست یب  یهاشما برنامه  ول  شودعوض نم  نیا  دیآ نظر م . بهدیآ نظر مبه  یدر بدن ما مستمر   م،یکن م

من   هیشب  دیآ م  رنظمنم؟! به  نی. اشناسمخودم را نم  نمیبمن که خودم م  د،ینیمن را بب  ش یسال پ

  صورت گرفته، نه؟! راتییتغ ی است ول

  .  ردیگ صورت نم یر ییتغ  چیه چی که ثابتم، ه کردمهرلحظه فکر م ول 

  به انسان.  ییبه ذهن و دادنِ شناسا دیجد غام یبا فرستادنِ پ  لیصنعتِ تبد ‐٩

  هم کردم در قسمت اول برنامه:  که اشاره ن،یمهم است ا لیخ

  جوان  یتَن ا نیخانه ا مهمان  هست
  دوان  دینو آ فِیض  صباح هر 

  )٣۶۴۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ماند اندر گردنم  نیمو ک  نیه
  اکنون باز پرد در عدم هم  که

  )٣۶۴۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  وش بیاز جهان غَ دیآ هرچه
  است، او را دار خَوش  فیدلت ض در

  )٣۶۴۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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مهمانفیض :  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  کم کند به شما. کهنیا ینوشته شده اگر برا ر یهم آن ز تر یضمن ت در

عن ی  فیض   مهمان. م ما    نیا  دی گو یخانه است. هرلحظه  مهمان تن   م  مهمان  نیصورت فکر. ابه  دیآ  

به شما.   دهدرا م  غامشیپ  تیآن فکر، آن وضع  د،یکرد  یی. اگر  شما فضاگشافرستدفکر را قضا م

ب ب  دیکن  احترامیاگر  ما   معموال  ست؟یچ  تین وضعیا  ست؟یچ  نیا  مییگو . ممی کنم  احترامیکه 

  .ام ناراض کنم، م تیشا

هم با اخالق   . آن میکن م  رونشی. آن هم برسد م  یمهمان بعد  رود، آن مهمان م  رود،آن فکر م 

، فضا را باز کن.  مانْد درگردنم»  نی«که ا بدهد. نگو    تواند نم  غامی. پمیکن م  رونیخوب نه، با خشونت ب

  یما را زنده کند،    خواهدم  هاغامیپ  نیبا ا  زندگ  عنیبه عدم.    پرد دوباره باز م  ،اگر مقاومت کن

  کم را.  نیا میده به ما بفهماند، ما هرلحظه متأسفانه از دست م یز یچ

غَ  یز یهرچ جهان  تجربه  د،یآ  م  وشبیاز  هم  یاهر  م   نیکه  آن  د،یکن اآلن  ماز    ی ز یچ  ی.  دیآ ور 

 ز یو ت  مراقب باش  دیبا  میرا بفهم. گفت  زیفضا را باز کن، آن چ  کن  ییرای. پذدیبه شما بو  خواهد م

  . آگاه باش ،باش

غَ  دی «هرچه آ:  دیگو م در دلت مهمان است، آن را خوش بدار،    عنی،  است»  فی در دلت ض  وش بیاز جهانِ 

  . بن دیکار با که چه د یکن تا به تو بو ییرایپذ

  بترسم، نه بلرزم، چو کشَد خنجِر عزت  نه
  خدا خنجِر او را بدهم رِشوت و پاره  به

  ) ٢٣٧٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  بود آب که دارد به لطافت صفتِ او؟ که
  دو صد چشمه برآرد ز دلِ مرمر و خاره  که

  ) ٢٣٧٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو
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  ی   خواهدخنجرِ عزت است. م  نی . ادهد به ما م   سخت  ی  کشد،خنجر م  زندگ  وقت   ن،یبنابرا

به من   خواهدم  یز یچ  ی لحظه    نی. الرزم نه م  ترسم  را به ما نشان بدهد. پس من نه م  دگی همان

  .  کنم را باز م  ضاگزار هم هستم، فسپاس   کنم،م  ییرایپذ  دهم، رشوه هم م  ترسم تنها نم بدهد. نه   ادی

چرا؟    «که بود آب که دارد به لطافت صفتِ او؟» است، لطافت خداوند را ندارد.    فی لط  قدرنیآب که ا  دیگو م

امروز هم   و  کنداست که از دلِ سنگ و سفت مثل مرمر چشمه روان م  فیقدر لطاو آن  کهنیا  ی برا

  به معجزۀ موس  کندو اشاره م  ندیبو قبر خودش را م  شودبلند م  شود،گفت مرده زنده م   میداشت

  م یو فضا را باز کن   میو نلرز  می. اگر نترس میمنبع چشمه بشود اگر اجازه بده  تواند حاال دل سفت ما م

  .میباش رایاو را پذ لحظه سخت نیو در ا

  م یهمراه با صبر و شر و تسل لی صنعت تبد ‐١٠

راجع  ادمانی تبد باشد  صنعت  دار  بایز  لیبه  خداوند  ماهرانۀ  م  می و  از    یچجور  عنی.  میکن صحبت 

حاال ما ثابت    . حاال تا مینظر بن  یاریبه هش  لیرا تبد  جسم  یاریهش  ،ییتای  یبه فضا  میبرو   ذهنمن

آن روش  میکرد با  با عقلمان با فکرمان  با ذهنمان،  بلد  ییهاکه  ا  میکه  ابن  راکار    نی و    یطورنیم 

  . میو مصنوع نباش میعاشق صنع خدا باش  دیکه ما با دیگو م تیدو ب نی. و اشودنم شود، م

  صنع توام در شُر و صبر عاشق
مصنوع، ک عاشق   باشم چو گبر؟  

  )١٣۶٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  صنع خدا با فَر بود  عاشق
د  عاشقواو کافر ب مصنوع  

  )١٣۶١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  از نعمت و بالست  هیکنا نجای و صبر: در ا شُر
  : کافر گبر

  نش ی: آفر صنع
  مخلوق  ده، ی: آفرمصنوع

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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او   ، ذهنبا من   مینی آفر ما نم   م،یکن فضا را باز م   عنی  م،یاو هست  یدگاری لحظه عاشق آفر   نیما ا  پس

 ی و تحر   می کن م  هیاصطالح توصها را بهو آدم   می کن م  جادیدرد ا  مینی افر یاگر ما ب  میدان . ما مندی آفر  م

  . ذهنبه من  میکن م

من عاشق صنع او هستم.    کند،وضع بد است، فرق نم  ایوضع خوب است     وقت  عنیشر و صبر    در

عاشق   ستم،یمن عاشق مصنوع ن  ست،یمن مهم ن   یبرا  دهد، بد نشان م  ای  دهدذهن خوب نشان م

  رکس. ه جانیکافر در ا  عنیکافرم، گبر    صورت نی. اگر بشوم دراستم ین  دهدکه ذهنم نشان م   ی ز یچ  آن

شدۀ او باشد که ساخته  عنیکه عاشق مصنوع    هرکس  شود،خدا باشد با فَر م  ی دگاری که عاشق آفر 

  و:  میر است. پس صبر و شر و تسلبشود، کاف تیهوبا آن هم تواند و م ندیب ذهن م

  صبر و شُر شۀیتو به ت ینگرد  دهیتراش تا
  و االصابرون  خوانفرو م  لَّقاهایال

  شو میخوش تسل ست،یبه دست ک   شهیت نیا بنگر 
  که َنحن الْغالبون  شهیبا ت  ز یگرِه مست چون

  )١٩۴٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

قَالو»  ونَ.»الَّذِينابِرالص ا الَقَّاهي ا وحالص لمعو نآم نمل رخَي هال ابثَو مَليو لْموتُوا الْعا    

[واقع  «و دانش  پاداشِ خدا  كسان كه  شايسته كرده،  براى كس كه گرِ َويده و كارِ  بر شما!  «واى  يافته بودند گفتند:   [

  آن را نيابند.»  بهترست، و جز شيبايان

  ) ٨٠ یۀ)، آ٢٨قصص ( ۀسور م، ی(قرآن کر

که آخر   و ا الصابرون»  خوانفرو م   لَقّاهای«البا خداوند که صبر دارند.    کنند، م  با او تالق   کسان   عن ی  نیا

نجار    یصورت  خداوند به   نیا  اجازه بده  دیبا  نی. پس بنابراکندهست و به آن اشاره م  هیآ   نیهم

را نجار   نیاست، ا  شلیب  اریکه بس  وسفیکندۀ درخت را در داستان    نیجا هم گفت که اماهر که آن

 د ی فقط با  کند،درست م  ییبایز  ز یچ  ی  کند، و درست م  تراشدخداوند مثل نجار م  عنیخداوند،  

  .و شر داشته باش صبر داشته باش

تا   صبر و شر کن دیبا شود ، نمصبر و شر» شۀیتو به ت   ینگرد دهی «تا تراش د،یگو را م نیهم هم جانیا در

او تالق  فقط کسان  دیگورا هم بخوان که م  هیآ   نیصورت برو و ا. درآنیبشو  دهیتراش   کنند، م  با 
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باشند و نگاه  کنندمالقات م ا  که صابر  هست؟ دست   صبر و شر دست چه کس  شۀیت  نی کن که 

گره    این  ز،یشو و بدان که او غالب است، تو با گره مست  میلحظه خوش تسل  نی در ا  ایخداوند است و تو ب

  .شهیتو مقاومت نکن با ت ،مقاومت کن ،کن زهیو ست کن جادیا

مفصل صحبت   ۶١١برنامۀ  در    دیدان البته م   هانیاست که ا  یبعد  ۀیهم آ   نی. امیرا متوجه شد  نیا  ُخوب

عالقه  میکرد اگر  لطفاً گوش کن  ۶١١برنامۀ    د یمندو  ر  د،یرا  چوب  هاسمانیپس  را    شانیهادستو 

در زمان    د،یتوجه کن  هین آ یکه به ا  دیگو م   عنی.  میروزیانداختند و گفتند به عزت فرعون که ما حتمًا پ

هستند که برنامه   شما کسان  نیمورد توجه شما قرار گرفت، اگر ب  لیبرنامه خ  نیا  ۶١١برنامۀ    یاجرا

قرآن هست،    یهاهیاست و پر از آ   کوتاه  اریغزل بس  ی  د،ی توجه کن  کنم را گوش نکردند خواهش م

  جا مفصل صحبت شده. که آن هاهیآ  نیاز جمله ا

   نی ری و ش  و خوش یبا طرب ساز لی صنعت تبد ‐ ١١

  :دیگو است، م کنندهلی تبد نیا ،ذهنمن  یهانه خوش م،یبن هرچقدر  طرب واقعکه  دیدان م

  میدهم نی ر یخندان و خوش ما جانِ ش نیچن زان
  کشد مل ما را به شهد و قند و حلوا م  کان

  )٧٢٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

آن خداوند ما    کهنیا  یبرا  م،یدهم  راحتبهاست    ن ی ر یکه اآلن از نگاه ذهن ش  جان  ن یا  لیدل  ن یبه ا  ما

به    لیفوراً تبد  ارانهیدرد هش  نیا  م،یکنفضا را باز م  م،یکن که مقاومت نم  نی هم  کشد،م  نی ریرا با ش

مخصوصاً در قسمت اول   می کن  یرما با خداوند هما  یکه چجور  میکن صحبت م  می. دارشود م  نی ر یش

که   میخوان را م اتیاب ،در کار زندگ مینکن یو درواقع خرابار میبشو لیتبد میخواه که م مان زندگ

با اطاعت   می ما دار  صورتن یدرا  میکه اگر ما فضا را باز کن  دیدان به ما کم کند و شما م  تواند م

  م؟یکجا برو م،یبرو دیکه با میاگرفته  ادیرا هم  ن یما ا م،یرو م

  ذهنو به ما گفت که اگر شما من  میکوچولو جا شد  یجا  یکه در    میهست  یدیخورش  یما    میگفت

طلوع کند، بشر چقدر    خواهدم  نیا  د،یکوچ نگه دار  ی جا  یرا در    دیخورش  دیخواهم  تا ک  دی دار
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فضا را   عنی  اعتاط  م،یپس بهتر است با اطاعت برو  میدانرا م  نیکار را بند؟ و اگر ا  نیا  خواهد م

انجام خواهد    با سخت  می کن  زهیاگر ست  دهد، انجام م  نی ر یآن مل کار را با ش  صورتن یدرا  میباز کن

  : تیب نیشد. و ا

  باش که هر که راز دانَد  خوش
  کشاند   خوش  که خوش داند

  
  چو شر تو باش شاکر نیر یش

  هر دم شر ستانَد شاکر
   )٧١٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 دیکه با  دیگورا،  م  اتیاب   نیا  خوانند،ها هم مرتب مبچه  حت  دهمنم  حیتوض  لیرا خ  ات یاب  نیا

  تر ادیرا ز  یبودن، شاد   که شاد  داند را بداند، م  یشاد   نیراز ا  که هرکس  میداشته باش   سببیب  یشاد

  . دیآ  عدم م یاز فضا سببیب یهست، شاد یمسر  یو شاد کند م

به ذهن ما    می ببر   میکن   نیمردم را غم   کهنیا  یجابه  میروباشد و به هرجا م  یمسر   تواندم  یشاد  نیا

مرتعش بشوند. ما   و تا به زندگ  میرا باز کن  شانیشده، فضا گشوده  یبه فضا  میها را بشآن  میتوان م

آن آفتاب   مییگو م   وقت   تن است»   ردچه درخو   جان   نیچن   نی«ا:  میگفت م   میرا هم که قبال خواند  هات یب  نیا

  باال. دیایاز مرکز ما ب دیبا

  چه درخورد تنست   جان نیچن نیا
  جان هر دو دست نی تن از یبشو ا نیه

  )۴۵٨٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  تن گشته وثاق جان بسست  یا
  نشست  تاند بحر درمش چند

  )۴۵٨٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  : میخوانهر جلسه م ر یرا د تیدو ب نیا
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  یی در آخر زمان، کرد طَرب ساز اری
یی او جِدِّ جِدّ، ظاهِر او باز باطن  

  
  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  جملۀ

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

در    دیانسان تمام کرده، انسان نبا  ی را برا  شناختاست که خداوند زمان روان  نیمختصرش ا  حیتوض  و

بنابرا  یزمان مجاز م  نیباشد.  انسان طرب  خواهدآخر زمان است و  مرکز  فضا  یسازدر  و    یبند 

  است.   یباز دهد است و هرچه که ذهن نشان م یشده جدگشوده

اند، پس زمان مرده  ذهن ِبه منعلم، همۀ عاشقان نسبت  نیصنعت، با ا  نیبا ا  ،یتکن  ن یبا ا  دیگوم  و

که ذهنمان نشان    یز یبا آن چ  نیو بنابرا  دیآ  ور مطرب از آن  م،یطرب بن  د یتمام شده. ما با  یمجاز

و آن    دیآ م  سببیب  یادبازشده طرب و ش  یاز فضا  م،یکن. فقط فضا باز ممی ندار  یکارچ یه  دهد م

  ظاهر است.  دهد که ذهن نشان م یز یچ

شده  گشوده یو فضا میدانم یخداوند را باز یِخداوند است، ما هم باز یِاست، باز  یباشد باز هرچه

 نیبه ا ذهنبه من که همۀ عاشقان نسبت میدان هم م نیا م،یرا بدان نیاگر ا دیگو . ممیدانم یرا جد

به    یدوباره برو  ،یبخر   اش یبر بند و تو دل  یکه جهل توست، دلبر تو    ذهناند. مبادا من مرده  بیترت

  . می خر  ذهن، که ما معموال م

  طلب در انسان  جادیبا ا  لی صنعت تبد ‐ ١٢

  طلب در تو گروگانِ خداست نیک 
  سزاست یهر طالب به مطلوب زآنکه

  )١٧٣۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   ی.  دیآ دست مبه  خواهم،من چه م  کهنیخود و ا  یِبا تمرکز و مراقب بودن رو  میکه گفت  «طلب»  نیا

در صنعت    دیرا. مراقب هست  نیبدهد ا  تواند به ما نم  است، کس  شخص  یی است، شناسا  ییشناسا



ۀ  برنامه             Program #906                                              ۹۰۶مشار

  105صفحه: 

م وح  دیکن خوب خداوند شرکت  آمادۀ  را  مرکزتان  واقع   دیکن م   واقع   ز یپره  د،ی کن م  و  طلب    و 

  جوش است. ومستلزم جنب 

است، مستلزم مراقب بودن است، خالصه کار است. م  زهیاست، عدم ست  یی گشامستلزم فضا  مثالدیگو 

ما را قلْقلَ بدهند ما طلب   ذره ی.  می طلب را دار  نیدر ذاتمان ما ا  عنیطلب گروگان خدا هست؛    نیا

  .میاو برو یسوبه میخواهم م،ی دار

گذاشته   ی ز یچ  ینفر بشنود، که طلب که درست مثل     یاست.    کاف  اتیاب  نیا  کنمگمان م  من

 وس یمأ  میهرچه برو  یسوچون به   م،یبرو  میتوان نم  جاچ یطلب ما ه  نیطلب است. با ا  نی خداوند، ا

جوش و عالقه و  وجنب و    ییایبه پو  مینیب م   م،یکنرا م  یورطلب آن   وقت   . ولمیگردبرم  میشو م

  . میکن م  شرفتیپ م،یافت عشق م

  یسوبه  رودجهان را بخواهد، م  نیاگر طالب اشتباهاً ا  سزاست»  ی«هر طالب به مطلوب  نیپس بنابرا 

  .رود م زندگ یسوهرا بخواهد ب اگر زندگ سازد، م ذهنجهان، من  نیا

  گوید که م  د،یبسنج تیب نیبا ا م،یهم خواند تیب ی د،یخودتان را بسنج دیتوانلحظه م نیا شما

  مغرب دوان  ی خفاشت سو حس
  مشرق روان  ی درپاشت سو حس

  )۴٣١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ضرر زدن   رود،م  «مغرب»  رود، مرگ م  یسواست به  »«حس خفاش  د؟یدار   شما اآلن چه حس  دی نیبب

  شما؟ دی طالب چه هست  دینی. ببرود م زندگ یسواست، به «حس درپاش» ای  رود، م ذهنمن رود، م

  ست یدر گشادن راه ن نیا د،یکلیب
  ست ینان سنّتِ اَله ن طلب،یب

  )٢٣٨٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ، را طلب نکن  دیاگر کل   . ولدیآ شده مگشوده  یِاز فضا   دیکل  خواهد، م  دی است، کل  همه بسته   درها

مر ما طلب    دهدخداوند به ما نم  عنی  ست» ینان سنّتِ اَله ن  طلب، ی«ب :  دیگوم   دهد،خداوند به تو نم
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در   «طلب».  دی ندازیکار بافتد بهکار مبه  ییموتور طلب را که با فضاگشا  نیپس ا  م،یخواه . ما م میکن

برا  معن به  جانیا بودن  م  ست،ین   رونیب  یهاز یچ  یطالب  ب  کنم که من طلب  که   بهتر»  شتر ی«هرچه 

  بذارم مرکزم.

  با انبساط و شرح صدر لی صنعت تبد ‐ ١٣

  را امروز هم خواندم:  تیب نیا و

مسترد بهر ما بِساط  ححق گ  
  انبساط   قیاز طر  د ییبو که

  )٢۶٧٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

با من از طر   دیگو م  خداوند شما    یبستر را برا  نی. من ادی صحبت کن  «انبساط»و    ییفضاگشا  قی که 

 د، یبا من صحبت کن یی. حتماً با فضاگشا دیام که فضا را باز کنرا به شما داده ییتوانا نیآماده کردم، ا

 «انقباض»شنوم. طبق   من حرف شما را قبول نخواهم کرد، من نم  د،یاگر صحبت کن  «انقباض»  قی از طر 

صحبت    ی و شاد  «انبساط»  ق ی از طر   د،ی. درد، با درد با من صحبت نکندیروو درد م  تیشما به شا

  . دیکن

  م یاشرحت داده نهیدرونِ س که
  م یابِنهاده اتنهیاَندر س شرح
  )١٠۶٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

آن    م،ی در مرکز شما، که ما خودمان هست  میاگذاشته  تیخاص  ی  م،یاما شما را در مرکزتان باز کرده  هک

سون است، درون ماست، سوت درون   نیهم  نی ا  میکه گفت  د،ی. شما از آن استفاده کنشودباز م

  . شود است، در مرکز ما، باز م شنو»«سوتاست،  ن»یب«عدم  تیخاص نیماست، هم

 م، یاگذاشته  اتنهیشما را و شرح را در س  نۀیس  م یاباز کرده  عنی  م»یاشرحت داده  نهی«که درونِ س 

درون خودت    ،خودت را به کس  کن   انیب  خواه اگر م   حت.  میاگذاشته  اتنهیانبساط را در س  تیخاص

  . که هست دیفهم موقع خواه را باز کن آن نیاست، ا
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  اَلَم َنشْرح نه شرحت هست باز؟ که
  ساز؟ هیجو و کدتو شرح یشد  چون

  )١٠٧١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کننده یتکدّ  کننده،یی: گدا سازهیکد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  : ١ ۀیانشراح، آ  «الَم نَشْرح» ۀیآ  نیا دیگو م

لَمكَ.» «ادْرلَكَ ص حنَشْر    

  ات را برايت نگشوديم؟»سينه «آيا

  ) ١ یۀ)، آ٩۴انشراح ( ۀسور م، ی(قرآن کر

مرکز    ی چجور  م،یارا باز کرده  اتنهیکه س  دیگو دارد روشن م  نیا  د؟یارا نخوانده  هیآ   نیا  عنی  شما

تو   ؟کنم  ییو گدا  کنوجو مجست  رونیرا در ب  نیا  رفت   ی اخودت را، درون خودت را رها کرده

بدهد؟    «شرح»تو را به تو    ها دگیهمان  خواهتو م  را باز کند؟ دلت را باز کند؟  اتنهیس  رونیب  خواه م

  بشود؟  ی ؟ شادبشود «انبساط»سبب  ها دگ یبشناساند؟ همان

  انسان ل ی در تبد رتیغ  ‐ ١۴

  روح  یعقل است بر خوب رتِیغ
  نُصوح  نیا لیو تمث   هاتیز تشب پر 

  )۶٨٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  روح راست  نی ک  ییپنهان نیچن با
  چراست؟ نی رش نی چننیا یبر و   عقل

  )۶٨٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ها حتی: نص نُصوح
شنده  ور، ی: غنیررب رش  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
و او بذارد. هرچه   میدر ذهن بمان  میکه ما انتخاب کن  ستین  یطورن یا  عنیما،    یدارد رو  رتیغ   زندگ

  شود م  شتر یب  رتشی. غشودم  تر شیما ب  یرو  رتشیغ  م،یرواو م  ی سوو به  میکنما فضا را بازتر م

  ما را. کند رها نم  عنی
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مورد   نیا  م،یو از جنس جسم شد  میکرد  دهیهمان   رون یب  یِهاز یرا با چ  مانیبایروح ز   نیما ا  کهنیا  پس

 قدر نیعقل کل ا  یو چطور  ند،یب نم  کسچ یروح ما پنهان است، ه  نیکه ا  دیگو . مستین   قبول زندگ

ا  رتیغ به  ان؟یدارد  عا  ن ی!  و  رسول  داستانِ  آن  خانه  یکور  یاست،    شهیاز  رسول     ٔوارد  حضرت 

گفتند که   انشیا  حجاب. بعد رسول به  یبرجست و صورتش را پوشاند و برا  شهیعا  دیگوم  شود، م

  . نمیبگفت من که م  ند،یبکور که تو را نم نیا

  . زندگ م یخودمان اول بپوشان  ذهن ِ. از من میبپوشان  ذهنخودمان را از من  دیما با  عن یچه؟    عنی 

 ذهندوست ندارد من  ی  ن یهم ا  دی به ما نگاه کند، شا  حجاب هست. زندگ  شۀیر  یز یچ   نیچن   رت یغ 

  . رونیما را نگاه کند در ب  یز یچ ی م،یبشو دهی دارد به ما، دوست ندارد که ما همان

 م یخواند  یادیز  یهاامروز شعر   د،یمواظب باش  دیبا  د،ی کنشما فضا را باز م  میگو م  نیهم  یبرا  پس

  دیکه با  میدان. پس ما مدیکن  یپر پنهان  د،یپنهان برو  د،ی. در خفا برودیخودتان را بپوشان  گفت که م

  ما. یِداریآن قسمت ب بهبتنس دارد زندگ رتیغ م،یدار نگه دهیپوش ذهن یِهارا از من مانیاریهش

    لیدر هنگام تبد ری باب صغ  ‐١۵ 

  دادم:  حیرا توض نیا

  ریقدس در، بابِ صغ  موس ساخت
  ریفرود آرند سر قوم زَح تا

  )٢٩٩۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جباران بدند و سرفراز  زآنکه
  از یاست و ن ر ی آن باِب صغ دوزخ

  )٢٩٩٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و آزاردهنده ماری: مردم بریزَح قوم
  : ستمر، ظالمجبار

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  است. رش یصغ باب ذهنابتدا، من  کند درست م ذهن ِدادم که هرکس من حی را امروز مَفصال توض نیا
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خم بشود.    دیبا  شود وارد م  ساخته بوده که هرکس  درِ کوچ، درِ معبد بوده، موس   عنی  ر یباب صغ  و

خم   دیبا  میبشو  یساخته که اگر قرار باشد که با او    یدر  ی خداوند هم در مرکز ما    نیپس بنابرا

 م یو بخواه  میباش  ازاصطالح دردسبهو    میما جبار باش  کهنیو ا  میبشو  میتسل  دیبا  شهی. پس هممیبشو

درد   نیا میبرو یازینینازکردن و ب م،یراه ناز است و اگر راه ناز را برو ،ستین ازیراه ن نیا میبشو دهید

با من دائماً حرف    نیکه ا  دیهمراهش است، نگاه کند، بو  اشذهنمن   خواهد شد. و هرکس  شتر یب

 ، یدار  به زندگ  ازیکه ن  قبول کن   دیبا  ،د سجده کنیبا  ،یبشو  میتسل  دیاست با  نیحرفش هم ا  زند، م

  است. ر یاسمش باب صغ نی ا ست،ین  روش زندگ نیا

  با قبض و بسط  لی صنعتِ تبد ‐ ١۶

  رو راه یا دت یآ قبض  چونک
  دل مشو صالح توست آتش آن

  )٣٧٣۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که چرا    مینیبب  دیبا  م،یدل نشوو آتش  میفضا را باز کن  دیبا  می کنم  تیو شا  میشو منقبض م  وقت 

اآلن در کار است.   یچه درد  ،یا دگیشده به ما خواهد گفت که چه همان گشوده  یفضا  م؟ی منقبض شد

  . ردیگ قضا صورت م لۀیوسبه دیگو قبض هم م نیو ا

نه   افتدبا قضا اتفاق م  افتد  ما م  که در زندگ  که هر اتفاق  میشو ما متوجه م  اتیاب  نیخواندن ا  با

  ای  کس  یتمام مشالت خودش را به    ذهنمن  م؟یما چقدر در سبب هست  دین ی. بب رونیب  یهاسبب

کار   نیکه من مسئول هستم. ا  رودبار نم  ر یو خودش هم ز  دهد نسبت م  رونیدر ب  عامل  ای  یز یچ

  کامال غلط است. 

  ن یبسط ب یتو در و دی قبض آ چونکه
  ن یدر جب فکنی م نی باش و چ تازه

   )٣٧٣٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

«تازه  که اآلن موقع بسط است. بعد از قبض، بسط است. و    تو بِدان  دیآ  قبض م  واضح است وقت  که

کار مستلزم مراقبه    نیو ا  ندازین  اتشانیبه پ  نیباش و چ  فضا را باز کن، از جنس زندگ  عنی  باش»
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نده، فضا را   واباآلن دلم گرفت. چرا گرفت؟ با ذهن ج  ن یا  ،یآ   م،یاست دوباره، مراقب خودمان باش

و شر کن و فضا را باز کن،   در شما بدهد، تازه باش  یر ییتغ  ی  خواهد م  باز کن، قبض آمده، زندگ

. قبض آمده که تو را منبسط کند،  بن  دیشده به شما نشان بدهد که چار باگشوده  یبذار آن فضا

بو  یز یچ  ی شما  هم گفت    نیا  .دیبه  باز  هم  م  یقبض  نو  آن  دیآ  مهماِن  از  جور  هرلحظه، 

  فضا به شما کم کند.  نیا دیفضا را باز کن دینکن تیهاست، دلتان گرفت شامهمان 

  چارۀ آن قبض کن   ،یدید قبض
  ز بن  دی روسرها جمله م  زآنکه

  )٣۶٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بسط خود را آب دِه  ،ی دید بسط
  با اصحاب دِه  وه،یم دی برآ  چون

   )٣۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

از بن   دیگوم  شهیسرها هم کهنیا  ی است. برا  ییفضاگشا  نیاش همچارهاش بن،  قبض آمد چاره  اگر 

. اگر بسط  دهدعلت آن قبض را آن فضا به شما نشان م کن یی فضاگشا کهنیهم شما  . شودم جادیا

  یاز آن بسط    کن و وقت  ییشر کن و باز هم فضاگشا  عنیبه بسطَت آب بده،    صورتنیآمد درا

کن، تنها   میرا با دوستانت تقس  نیکرد، ا  انیرا ب  یزیچ   یشما    قی از طر  آمد، زندگ  رونیب  یاوهیم

  . میهم در غزل داشت امروزنخور. 

  بسط خود را آب دِه  ،ی دید بسط
  با اصحاب دِه  وه،یم دی برآ  چون

   )٣۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  سرگردان تو، اندر خَم چوگانِ تو یگو ما
هخوان گران  یسو اَش ب گهطَربال  یِسو اَش  

  
ش گهجانِب خوابش ک،  سو ش  یگهاسبابش ک   

جانبِ دشتِ فنا  گه جانبِ شهِر بقا، گه  
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  گو  یچو چه کن پست رو، مانندِ قارون سو گاه
هشتِ نو، باالروان سو حیچون مس گال  یِو کع  

  )٢٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  حصولِ مراد پندارد.  ۀ: هرچه سال آن را واسط اسباب
وگودالگ :  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  را واسطۀ حصول مراد پندارد که اسباب مال ذهن است. چه سال آنهر  عنیگودال؛ اسباب  عنی گو

 ، دهما را حرکت م  زن تو چوگان م  م،یسرگردان تو هست  یما گو  دیگو روشن است. م  ر ید  اتیاب  نیا

  . میدو هم در مان هم در المان ما م

  حم کن فَكان  یها چوگان شیپ
  اندر مان و المان  میدوم

   )٢۴۶۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

به ما   یز یچ  ی  ،کش. و هرجا ممیهست  میبال و ما تسل  یسو  گاه  ،کشطرب م   ی ما را سو  گاه

م نم  ده نشان  مقاومت  ذهن، گاه  کش م   گاه  م،ی کن ما  با   عنیاسباب    یسو  کش م   به  ما 

شهر بقا، گه جانب دشت    ،ییتای  یبه فضا  کش. گه م میکنها و علت و معلول ذهن کار ماسباب

 ی بر  کن مما را مانند چه  . گاهکش م  ست یبه ن  عنی  کشبه فنا م  گاه  کشبه بقا م  فنا. پس گاه

  ول  م،یروگودال م  یسواوقات مثل قارون به   . پس گاهکشو کشتِ نو باال م  حیمس  گاه  ن،ییپا

  . میروباال م یسونو به شتو ک حیهم مثل مس گاه م،یکنفضا را باز م  م،یهست میتسل شهیهم

  وارهد  نیو تَلو  دیفضل تو راهش دهد، وز شَ تا
   الضح چون شمس  رنگیشود،  دایما شَ ادِیشَ

  
  بحرش سن، بحرش بود باغ و وطن   انیماه چون

  بود گور و کفن، جز بحر را داند وبا  بحرش
  )٢٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   رنگارنگ  ،دگیهمان  ، شدگتیهو : همنیتَلو
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  سالوس  بر،ی: فرادیش
  آرامش اهی: جاسن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
و   ها دگ یو همان  کند تا از رنگارنگ  تی کند، هدا  ییتا فضل تو ما را راهنما  می کنما مقاومت نم  پس

بشود مانند نور آفتابِ ظهر و مثل   رنگیبشود و    دایما ش  ادِیش  ذهنمن  نیو ا  میذهن واره  بی فر 

باز  م،یکنباز م را ما فضا   عنیبحر باشد.  نیباشد و باغ و وطنش هم ییتای  یمسنش فضا انیماه

 چ ی. هاستیدر  ر ید  زمانی . همه چمیگرد به ذهن برنم  ر ید  م،یکن شنا م  ییتایو در بحر    میکن م

  . «بحرش بود گور و کفن، جز بحر را داند وبا».  میکن نم یر ید ز یاز عدم چ ر یموقع مرکزمان را غ

  ن ی اثرِ قر قی از طر لیتبد ‐ ١٧

صحبت    می ما دار  لیبه صنعتِ خوبِ خداوند در تبد. راجعمی ر یگ را در نظر م  نی پس قر   م،یدانرا م  هانیا

  .دیتوجه دار نی . شما به قر میکن م

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

  )١۴٢١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . دیدانرا م اش معن

  او  یو گفت و گو  قولیب نی قَر  از
  او  یبدزدد دل نهان از خو خو

  )٢۶٣۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ن یمصاحب، همنش  ، ی : نزدنیقَر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   عال  اریبس  تیب  دیکه مالحظه فرمود  طورن یما بود. خُوب، هم  تیب  نی آخر   ر ید  نیهم خواندم. ا  امروز

فَکان، قضا و کن  قی ما از طر   لیخداوند در تبد  و ماهرانۀ  بای. گفت صنعت زم یصنعت خداوند را خواند

تا   د،یخراب نکن  زندگ  لی تبدتا کار خودتان را در ارتباط با    دیرا که شما مورد مالحظه قرار بده  اتیاب

و صنعت   یتکن  م،ی. مراقب هستدیکه مراقب باش  گفت . غزل م دیجا که مقدور است مواظب باشآن

م را  او  طر   م،ینیبخوب  از  را  باز کرد  قی دلمان  وح  میبسط  قر   ، اله  به  خ  می هست  نی مواظب    لیو 

  ما کار کند. یصنعت رو نیتا ا ر ید یزهایچ
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  113صفحه: 

 یکه ما حد و حدودمان چقدر است.    داند و م  داند صنعت کار کند گفت که فقط خدا م   می بذار  اگر 

همنمونه  مموالناست،    نیاش را که  زندگ  مینیب ما  با  و  نکرده  مقاومت  به کجا    یهمار  که  کرده، 

  . استدهیرس

  

  


