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  2صفحه: 

 ) ٣١٢٠غزل شمس،  وانید ،یمولو(

 
 یی لقا بایو ز ف ی چه لط اگر 

 یی جانِ بقا رو، ز جانِ هوا به
 

 گاه سرد است و گه گرم و سوزان  هوا

 یی وفایب نی! بب؟ ییزو چه جو وفا
 

 را قفس دان، و جان مرغ پران   بدن

 ؟ ییحاضر آمد، تو جانا کجا قفس 
 

 ی دی پر  گردون زمان آفاقِ در

 ییبدان شه، که او را سزا گذشت
 

 ند یو نب  دیند چون تو مرغ   جهان

 ییو، هم در سرا هم فوقِ بام که
 

 بر سِر تاجداران  پا زن  گه

 ییدر پالسِ گدا یدررو گه
 

 جهان را  یبتاب ،ی آفتاب گه

 یی نپا زمان  ،همچو برق گه
 

  چو طوط هاو دل ،کانِ نبات  تو

 ییها چراو جان یسبز  یِصحرا تو
 

 از ما  هیگذشتم، مبر سا هانیا از

 یی در باغ دولت، گل و سروِ ما که
 

 بر دلِ ما، دو صد قفل باشد  اگر 
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 یی و در را گشا  فرست  یدیکل
 

  در دلِ ما، که روشن چراغ درآ 

 یی ایکه خوش توت ده،یدر دو د درآ 
 

 درآرد  اه یلشِر غم س اگر 

 یی و صاحب َلوا رزم  دِیخورش تو
 

 در گلستان و با گل بفتم  شدم

 ییقَبا  نیکه َلعل  ؟یدار  از ک  جهاز
 

  گفت: بو کن، به بو خود شناس مرا

 یی و صاحب صفا مجنونِ عشق  چو
 

  لیل  یِبه واد امدیمجنون ب چو

 ییز بادِ صبا مشینس ابدی که
 

 شما را بقا باد  ،لی: ل بفتند 

 ییتبارش، لباسِ عزابر  نیبب
 

 جامه  دیکامه بِدَرآن تلخ پس

 ییو پا دستیدر خون ز ب  دیبغلط
 

 سر را به هر سنگ و هر در  کوفتهم

 یی خادست کرد نوحه، بس  بس
 

 بر سر که تاجت کجا شد؟  کوفتهم

 یی بال دِیبر دل، که ص کوفتهم
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  بدان نیقصه، تو خود ا درازست

 ییاستقایز ب  ماه   یِهاتپش
 

 مجنون  دی آمد، بپرس  شیبا خو چو

 ییگورش نشان دِه، که بادش فضا که
 

 و گم شد  یشب بود و تار بفتند

 یی ز سوء القَضا هانیافتد از ا بس
 

 کرد مجنون، قالووز دارم  ندا

 یی کنَد رهنما لیل   یِبو مرا
 

 وسف ی یِبو نیقیوقتم،  عقوبِی چو

 ییراهم، رساند دوا  صدساله ز
 

لّه  مشامد به ما داد صمحم 

 یی خدا میخوش نس منیاز  میکش
 

  خاک بردهر گور کف کف هم ز

 یی سا از آن مش  جستو م  نیب به
 

 دیجو خیکه او ش یدیمر  مثالِ

 ییایها، دم اول از دهان کشد
 

 حق از دهانِ قلندر  یِبو بِجو

 یی محرم آ نیق ی ،ییجِد چون بجو به
 

 ره یبو، نه از خاکِ ت نیست اجرعه ز

 یی در خاک افتاد جرعۀ وال که
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 را رها کن  نیمجنون تو بازآ، و ا به

 یی ایالضچشمم ز شمس  رهیشد خ که
 

 چشمم  د،یاست در قرِص خورش فیضع

 ییمه دهد بر شُعاعش گوا  ول 
 

 عشق ذوالنّون، کجا عشق مجنون  کجا

 ییاینشان است از آن کبر  نیا ول 
 

 هیکه نگرفت پستانِ دا موس چو

 یی مادر بدَش آشنا ِری با ش که
 

 صد گور بو کرد مجنون و بذشت  ز

 یی بدَش اوستا در بوشناس  که
 

 روشن  نهیدر س  ز ییاست تم چراغ

 ییو دغا ب یتو را از فر  رهاند
 

  لیگوِر ل   یِسو شیبو اوردیب

 یی فناو فُتاد آن   یانعره بزد
 

 بو شفتش، همان بو بشتش  همان

 یی نَْفخه ال ی، به ی نَفْخه حشْر ی به
 

 رسد جان   او، به مول  دیرس  لیل  به

 ییسما شد سما ،ن یشد زم نیزم
 

 ن یاست، ل  ی خدا یِرا هوا شما
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 ؟ییگذارد شما را شما ک  خدا
 

 صرصر ندیز پشّه که جو گروه 

 یی ، که کرد اقتضاجذبِ صرصر  بود
 

 بخشد  لیصرصر به پشّه دلِ پ که

 ییبه حسن الجزا  ششیز خو رهاند
 

 زارش رونق الله  کردم انیب

 ییبرنتابد دلِ الَلا ول 
 

  زبانیتو را ب دیخود بو چمن

 ییصال اهلدر چمن رو، که  صال،
 

جهان   نیا  یزهای با چ  دن ی و همان  که بر اساس خواستن من ذهن   مجازاً جان  ، فان  است، جانِ  میکه به تنّفس قا  وانی : جان حییجاِن هوا
م لی تششود . 

 پوشند.  شان یو خشن که درو نهی پالس: جامه پشم

 فرمانروا ر،ی َلوا: پرچم، صاحب لَوا: ام 

 ن ی جامۀ خون یقَبا: سرخ جامه، دارا نی لَعل

 کام، ناکامکامه: نامراد، تلخ تلخ 

 اظهار ندامت  :دن یی دست خا

 استقا: آب خواستن، طلبِ آب 

 سوء القَضا: قضا و سرنوشت بد 

 قالووز: راهنما، رهبر 

 .را به مال صلّه: صله دادن، احسان کردن کس 

 .فرمود م قرن سیسخن را دربارۀ او نی. و اشنومخدا م  یبو منیاست که فرمود: من از جانب  امبری پ ثیاشاره به حد 

شسا: یسا م شی از معطر و خوشبو هیکنا نده،یم 

 انسان زنده به حضور ،قَلَنَدر: صوف

 مل و پادشاه  ،وال: محبت، دوست 

الض د ی : پرتو خورشای شمس 

 معروف  یذوالّنون: از عرفا

 خورد.  نم ری ش زن چی جز از مادر خود از ه   (ع) در کودک اشاره به آن است که موس

 دارد. یشامۀ قو که  : حالت کسبوشناس

 ی: مهارت، استادییاوستا

 فنا شده  ،: فانییفنا

 نفخه: دم، نَفَس 

 زنده شدن ز،ی حشر: رستاخ

 رفتن  ان ی ال شدن، مردن، از م نجایال: در ا

 صرصر: باد تند 
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 پاداش نی حسن الجزا: بهتر

 پوش ژنده یکفش، مجازاً گدا اللَا: نوع

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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شمس موالنا شروع   وانیاز د  ٣١٢٠برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شماره    پرسبا سالم و احوال

  . کنم م

  ییلقا با یو ز ف ی اگرچه لط
    ییجانِ بقا رو، ز جانِ هوا به
  )٣١٢٠شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

  

که درست است که    دیگوم  نیزم  نیا  یاز هرجا  ،در هر سن  موالنا خطاب به انسان، هر انسان  پس

صورت، در    معنهست، هم به   دارید  معن هم به  «لقا»  ،هست  یبارویو ز  ف یلط   باست،یز  لیظاهرت خ

  .باستیصورت و ظاهر ز معنمصرع اول به

 ج یتدربه رشد و به  کندجهان، چهار بعدش شروع م   نیبه ا  دیآ  م  انسان وقت  دیدانکه م  طورنیو هم 

لط ز  شود، م   فیهم  گفت  ول  شود، م  بایهم  بارها  من   میمتأسفانه  م  ذهن که  اولش کند درست   .

 فرمیب  یاری، هش(دایره عدم اولیه)]   ٠[شل    میدهها ما به شما نشان مشل  نیکه در ا  طورن یهم

  امتداد خدا هست.    ،هست

  
  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

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

  
مهم    ندیگورا که پدر و مادرش به او م  ییزهایذهنش چ  لۀیوسبه  شود،  جهان م  نیوارد ا  وقت  ول

حس وجود    کند،م  قیتزر  تیحس هو  و وقت  کندم  قیتزر  تیها حس هوو به آن  کنداست، تجسم م

(دایره    ٠[شل  مرکزش و مرکزش از عدم    شوند ها مآن  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    کند، م  قیتزر

  لی خداست، اصل ماست، تبد  مییاست، از جنس بو  یاریاست، هش  فرمیکه درواقع ب  عدم اولیه)]

  . ها)](دایره همانیدگ   ١[شل به جسم   شود م

به  یاجسام فکر   نیا  و تغ  رندیگ قرار م  دید  نکیعنوان عدر مرکزش  از  ا  یفکرها  ر ییو  به   ن یمربوط 

  ذهنهمان من  ذهن  ریتصو  نی. ادیآ وجود مبه  ذهن  ریتصو   ی  رد، یگ که تندتند صورت م  ها دگی همان

  . شود آشنا م ذهنمن نیاست و انسان اول با هم

ا  انسان در چهار بعدش م  یهر رشد   ذهنمن  نیو متأسفانه  در   کند،در جسمش م  عن ی  کند، که 

 کند،  ها را غصب مآن  عنی  شود، م  تیهوهم   کند، و در جانش م  کندم  جاناتشیدر ه  کند،فکرش م

  شود.  م لیتش ب یترت نیبه ا ذهنو من  کندم ییها خودنماو براساس آن کندمال خودش م

بنابرا لط  دیگوم  نیپس  ز  هست  فیکه گرچه که در ظاهر  هوا   ی  یدار  ول  هست  بایو    » یی«جان 

م  لیتشده  ا   تا آخر عمر با آن زندگ  صورت نینباشد، درا  »یی«جان هوا  نیو انسان اگر متوجه 

  .  کند م

که    م،یکنکه تنفس م  معمول  یهوا  معناست، به  درست است که هوا به دو معن  » یی«جانِ هوا  اما

 د،یکن که مالحظه م   طورنی هم  سپهوا زنده است، اما مجازاً هوا، خواستن ذهن است.    ن یبدن ما با ا

را   یز یهرچ  خواهد درواقع م  ذهنو من  شود م  لی تش  ذهنمن  ر یبه فکر د  یانسان از فکر   دنی از پر 

  کند.  ادتر یکه در مرکزش هست، ز
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  عنی  ییجانِ هوا  شتر،یب  جانیخواستن در ا  عنیهوا،    نیاست. ا  بهتر»  شتر ی«هرچه ب شعارش    نیبنابرا

«جاِن شده. اما    لیتش  هانیکه براساس ا  دارد. جان  و خواستن بستگ  ییو جدا  دگ یکه به همان  جان

  . می، از دست داد (دایره عدم اولیه)] ٠[شل میاست که اول داشت همان جان بقا»

(دایره    ١[شل    ذهن. منمیده م  لیتش  ذهنچه ما من  یکه اصال برا  دی شما ممن است بپرس  و

 ذهنبقا است، اگر من  یبرا  ها)]همانیدگ  جهان نم  نیدر ا  م،ی نده  لیتش باق  میتوان   و آن    میبمان

الزم است    م،یادامه بده  جهان به زندگ  نیما که در ا  ی بقا  ی ها براآن  د،یآ که در مرکز ما م   ییزهایچ

بشر شده،   ی طور خودکار سبب بقابه  نیا م،یکن م  ادتر یها را که مرکز ما باشد، زهر کدام از آن چونو 

  نرفته.  نیمانده و از ب که باق  جانیبه ا دهیبشر رس

 کننده میآن عامل تنظ  ا یموازنه را    نیمتأسفانه ا  ر یکه براساس خواستن درست شده، د  ذهنمن   نیا  ول

 م، یشو م  تیهوهم  یز یما با هرچ  کهنیچقدر بخواهم، از دست داده. ا  یز یکننده را که از چه چو موازنه

  .  شود موازنه نم نی، ابهتر» شتر ی«هرچه ب

ا  انسان ب  دیبو  پزد،غذا دارد م  ی  کهن یمثل  فلفل هرچه   دانم بهتر، چه م  شتر یمثال نم هرچه 

ا  شتر یب نم  نیبهتر،  خوشمزه  پس  شودغذا  بلنسبه  ی .   باالنس  ای  خواهدم  )  )Balanceاصطالح 

   ذهن من   وقت   م،یده موازنه را ما از دست م  نیچقدر، ا  یز یاز هرچ  خواهد، م  یاموازنه  خواهد، م

م لیتش میده .  

  شود، م  لیهست که براساس خواستن تش  ذهنمن  نیهم    یدو تا جان هست،    دی نیبم  نیبنابرا  پس

  یز یکه دائمًا چ  دی نیبخودتان را، م  دیشما مالحظه بن  اگر .  خواهددائمًا م  ها،  دگیهمان  نیخواستن ا

  جاناتیو ه  شود خشم م  شود،از افراد اطرافمان سبب رنجش م  حت  زهایشما و خواستن چ  دیخواه م

  است.  ذهنمن  خواستن، سب زندگ نیا کهنیا یبرا م؛یخواهما م ول شود،م ر ید

  یطورنیا  شود، اشباع نم  عنی  شود، خواستن تمام نم   نیا  د،یاگر خوب نگاه کن  دیدان که م  طورن یهم  و

 ا یاست، مثل غذا    دهیمخصوصاً با آن همان  خواهد، م  ذهنکه من  یز یهرچ  ایکه شما مثال پول    ستین

  شد.  مامت ر ید مییبو م،یبشو  ر یواقعاً س میبخواه شتر یما هرچه ب هانیسس، از ا
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هم پول فراوان   کنند، م  در سطوح باال زندگ   رسند،قامات باال مکه به م  ییهارا شما در آدم  هانیا  و

همه    رند،یگ  م  یادی ز ٔاز عده  دییدارند، هم قدرت فراوان دارند و هم مقام فراوان دارند، هم توجه و تأ

م  ذهنمن  هان یا  ول  کنند، م  میتعظ ا  دی نیبدارند،  نمیس  هانیکه  س  هانیا  شوند،ر  قدرت    ر یاز 

 ن یهم  یناموس که آبرو  نی که موالنا به ما گفت که ا  کنند م   دای پ  ذهنناموس من   جهیدرنت   و.  شوند نم

  یبسته شده، آبرو  ش یصد من آهن کرده به پا  عنی  ،د»ی«کرده حق ناموس را صد من حداست    ذهنمن

  .  ذهنمن  مصنوع

که   دی. شما توجه کنکندم   لیرا به ما تحم  اش و سب زندگ  شودم  لیتش  ذهنکه من   دینیبم  پس

را شما    ذهندارد و سب من  ی اگسترده  لیخ  چه هست و معن  »یی«جانِ هوا  نیمنظور موالنا از ا

  . دیشناس م

از   ،ما را از زندگ    عنی  شود،  قطع م   از زندگ   ذهنمن   نیا  دهد، م  لیرا تش  ذهنانسان من   وقت 

و   تیهدا   ت،ی، عقل، حس امن(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  مرکز ما عدم باشد   . وقتکند خداوند قطع م

زندگ از  را  م  م،ی ر یگ م  قدرت  خداوند  همانیدگ  ١[شل  باشند  هانیا  وقت   م،ی ر یگ از  ،  ها)] (دایره 

  شود کننده است، قطع مبا خداوند که عامل موازنه   ارتباط ما  جهیدرنت.  می ر یگ  م  هانیاجسام باشند، از ا

  کنند،  م  ر ییآفل هستند و تغ  هانیو ا  می ر یگ  اجسام م  نیو قدرت را ما از ا  تیو هدا   تیو عقل و حس امن

  دردها.  ۀیو بق  میشوما دچار ترس م جهیدرنت

 موقع چ یکه ه  یازین  فتد،یب ازیو به ن  فتدیب  ییبه تنها فتد،یب  ییاست که به جدا  نیا  ذهنسب من  پس

هست.  یطورنیا یا. در هر جنبه شودپر نم یگذاراست که هرچقدر م خال بیج  ی. شود تمام نم 

  بهتر است.  رانید ازبند که  خودش را برتر نشان بدهد و راض کهنیا یبرا سه،یبه مقا افتد بعد م

 هاب ی ع  دن،ید  بیو ع  ییجوب ی به ع  کند است، شروع م  سهیمقا  نیخودش هم  یریگ تنها راه اندازه  چون

و    بت، یغ  ،ییرا گفتن، بدگو مردم  براساس اجسام    دیدان خودش هم که م  واشیواشیکوچ کردن 

شده، آن بزرگ  لیتش   زندگ  را از دست م،م  ر ی خودش هم حق   دهدرونیهرچقدر هم که از ب  و.  شود  

  ر ی دائماً خودش را، از طرف د  کند م  سهیمقا  دی نیب. پس م رود نم  نیحقارتش از ب  نیا  شود،  م   دییتأ

بشوم،   دهی با اجسام مختلف همان  دیگو م  کهنیا  نی. پس بنابراکندم  جادیدرد ا  دگ یهر همان  میدان م
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نشدن،   ر یو اضطراب، حسادت و س  مثل رنجش، خشم و نگران  ییدردها.  شودم  جادیا  یادیز  یدردها

که از دست    ی ز یرا از اجسام خواستن، آن چ  حرص، عالقه به مقام، دائماً خواستن، و مخصوصاً زندگ

سب   هان یا کند، احساس گناه م کند، در گذشته هست، مثال احساس تأسف م  وقت  ای هان یا م،یداد

  . دیرا خوب بفهم نیا دی. شما بااست»یی«جان هوااست و  ذهنمن  زندگ

هم از    ،یرشد کرد  هم از نظر جسم  ،هست  بایز  ار یسالت است، بس  ستیکه مواظب باش، ب  دیگو م

و  ف ی«لط یدار یو انرژ و هم شاد هست  یتکان بخور توان م ،یهم جان دار ،یرشد کرد ینظر فکر 

کرده    لیبه تو تحم  سب زندگ  ذهنمن  نیارا نگه ندار.    ییجان هوا  ای  وانیجان ح   نیاما ا  »ییلقا  بایز

درس هم   نیدر ا  م،یادهی و د  دید  میکه خواه  طورنیو تو را خُرد خواهد کرد. هم  خورددردِ تو نمکه به  

  رابطه برقرار کند.  تواندنم سب با کس نیبا ا  ذهنمن  نیا د،ید میخواه

از    ر یدبا هم   ذهنهست که دو تا من  نیا  خوردشست م   ییو زناشو  روابط خانوادگ   کهن یا  علت

  د یخواستن و تو با  خواستن و از طرف مقابل زندگ  شتر یو ب  ییو جدا  یطلبو قدرت  سهیمقا  نیهم  قی طر 

انتظار داشته باش  زیچ  همه  ا یو    ینداد  چ یو ه  مرا خوشبخت کن از آن طرف  صورت    هانیا  م،یرا 

«جان  به    دیکه با  دیگوم  نیهم  یبرا  و.  خورد شست م  سب زندگ  نیبا ا  و روابط خانوادگ   ردیگ  م

  وانیجان ح  نیوجود دارد، ا  انی چو جر هم   یموضوع که    نیا  دنیبا اصال فهم  «جان بقا»   ،یبرو  بقا»

  ن ی ا  فهمم،خوب م  لیمن سواد دکترا دارم، خ   میمن بو  کهنی. استیما ن  یی جان نها  ،ییجان هوا  ای

  ها)] (دایره همانیدگ  ١[شل . یدار ذهناست، مواظب باش که هنوز من ییهمان جان هوا

جان   ای ییجان هوا نیانسان فضا را باز کند در اطراف هم کهنیا ،»یی«جان هوابا شناخت  «جان بقا»  

  موهوم  یز یچ   ی  نیو ا  شود در ذهن از حرکت فکرها درست م  ذهنمن   ن یو نگاه کند که ا   وانیح

 ، یزمان مجاز  یبه    میافت م   میدهسرهم انجام مما فکرها را تندتند، پشت   وقتاست.    یاست، مجاز

   هم که در آن زندگ   زمان  نیهستند و ا  که در چه وضع  دهد را نشان م   هادگ یهمان  تی و درواقع وضع

تغ   م،یکن م چ  ها دگیهمان   ای  ذهنمن  راتییزمان  پولم   مثال و   دانم نم   کند، م  ر ییتغ  یجور است. 

 کند، م  ر ییتغ  یمقامم چجور  کند،م  ر ییتغ  یسوادم چجور  کند،م  ر ییتغ  یام با همسرم چجور رابطه

  .  میهست دهی هرچه که با آن همان عنی
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 نیکه ا  طورن ی. همیبرو  «جان بقا» به    »ییهوا  ای  وان ی«جان حاز    دیکه با  دیگو پس موالنا آشارا م  و

  یی فضاگشا  م،یکنلحظه فضا باز م  نیما اطراف اتفاق ا  وقت  (دایره عدم)]  ٢[شل    دهدشل نشان م

 د یبا من صحبت کن  انبساط»  قی «از طر که    دیگوبه ما م  زندگ  ایگفته    د،یگو که خداوند هم م  میکن م

  .  دهدخودش را به ما نشان م  «جان بقا» م،یکن صحبت م انبساط»  قی «از طر و ما 

با   میفرق دار  لیعنوان انسان خاست که ما به  ز یانگشفت  لیخ  رد،یم که نم  جان  عنی  بقا»  «جان

است و   تینهایب   «جان بقا»و مشخصات    میبه خداوند زنده بشو  میتوانما م  وان، یجماد و نبات و ح

 ن یکه هم   یر ید  نجا  یبه    میتوان م   می کن  شیرا و رها  «جان هوا»  نیا  میما اگر بشناس  عنی.  تیابد

  ذهننسبت به من   توانم   دم»   ی«به  که    دیگودر غزل م   کهن یکماا  م،یاآلن در ما هست زنده بشو

  .  یبه همان دم هم زنده بشو ،یر یبم

باالخره از    کند،که فضا باز م  آن کس  »ییسما شد سما  ،نی شد زم  نی«زمکه    دیگو در غزل م   منتها

  شود، و بزرگتر م  میکن و هرچه فضا را باز م  شود م  تینهایاندازۀ آسمان ببه  شود، جنس آسمان م

آ   واشیواشیفضا    نیا و  ا  ر ید  کهنیا  یبرا   ، یاز زمان مجاز  م،یشوجمع م  ندهیاز گذشته    نیکمتر 

  ت ی نهایمان بو اندازه  میشو  مستقر م  یلحظۀ  ابد  ن یدر ا  مییآ  در مرکز ما هست، پس م  ذهن  یزهایچ

. میشو زنده م  به زندگ  ارانه یکه هش  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    خال  رهیدا  نیکه درواقع هم  شود م

  است.  «جانِ بقا» نیا

 ،خواه که م  یدار  »یی«جان هواکه    ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  حالت    نیاز ا  دیگوپس موالنا دارد م

  . (دایره عدم اولیه)] ٠[شل  «جان بقا»برو به  ،یرا دار و آن سب زندگ خواه م ز یهمه چ

 ن ی. مرگ از بمی ر یمنم  ر ید  میشو خداوند زنده م  تیو ابد  تینهایگفتم که ما دوباره به ب   بقا»  «جان

  رند یبم  کنند . فکر نمرندیکه بم  ترسنداز مرگ نم  رسند،حالت م  نیبه ا  یکه تا حدود  . کسانرود م

از   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  هستند    »یی«جان هوادر     وقت  را از دست دادند. ول   ز یهمه چ  ر ید

 م، یغذا بخور  میتواننه م  م،ی ندار  ر یرا د  زهایچ  نیکه ا  م ی ر یخوب حاال بم  ندیگو م  ترسند،م  لیمرگ خ

  لمان یو اتومب   می نیب ها را هم که نمموچه  کوچه  نیا  م،ی نیب جهان را م  نینه ا  م،ی نیب را م  مانیهال ینه فام
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  زندگ  ر یپس د  م،یبن  م یتوان هم نم  بتیو غ  میبده  میتوان پز هم نم  م،یبشو  میتوانرا هم که سوار نم

  است.  رید جور ی (دایره عدم)] ٢[شل  «جانِ بقا»  کهدرحال رود،م نیاز ب

   یبه خداوند، با او  میشودوباره وصل م م،یروم ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  «جان بقا» به  وقت 

را، قدرتش را، از   تشیرا، هدا  تشیرا، عشقش را، عقلش را، حس امن  شیشاد   توانداو م  م،یشو م

  بند.  انیجهان ب نیما در ا قی طر 

  است:  نیا یبعد تیاول بود، اما سه ب تیب نیا سپ

  یی لقا بایو ز ف ی چه لط اگر 
  یی جانِ بقا رو، ز جانِ هوا به

  
  گاه سرد است و گه گرم و سوزان  هوا

  یی وفایب نی! بب؟ ییزو چه جو وفا
  

  را قفس دان، و جان مرغ پران   بدن
  ؟ ییحاضر آمد، تو جانا کجا قفس 

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

جهان   نیا  یزهای با چ  دن ی و همان  که بر اساس خواستن من ذهن   مجازاً جان  ، است، جانِ فان  میکه به تنّفس قا  وانی : جان حییهوا  جاِن
م لی تششود .  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
. می ندار  ریتصاو  نیاز ا  ر ید  میرس به غزل م  . وقتخوانمم  تانیاول غزل است که اآلن برا  تیسه ب  نیا

  کرد.  میخواه بررس ریاول را با تصاو تیب را دوست ندارند خوشحال بشوند ول ر یکه تصاو ییآنها

  ز یچ  ی  میتوان م  عنوان امتداد زندگما به  کهنیا  میاست، گفت  دهیمرکزت همان  که وقت  دیگوم  پس

  ایعدم را    دید  نکیما و ع  دید  نکیو آن بشود مرکز ما و ع  میکن  قیو حس وجود تزر  می ریرا ب  یفکر 

  عن یکه    مییگو علت م  نی به ا  دنیهمان .  دنیهمانش، همان  مییگورا م  نیا  م،یخداوند را از دست بده

که ما مرکز عدم   دیرا هم شما خوب است متوجه بشو  دنی لفظ همان  نی. امی کنرا درست م  «همان»

 ما جسم  یاریهش  م،یشو جهان م  نیوارد ا  وقت   مینظر دار  یاریهش  م،یدار  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  
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ها را  جسم   قطف  کهنیا  یمرکزمان، برا   می گذارم  هانیاز ا  وقت  شود م  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  

  . دنی همان مییگو. اسمش را منمیبب میتوان م

کنار که اصلمان است، از    می گذاررا م  من اصل  یما    عنیهمان را درست کردن،    عن ی  دنی همان

  م یفهم بعد م  من، همان من است. ول  نیا  میکن فکر م  م،یکندرست م  ر یمن د   یجنس خداست،  

را   افض  که وقت  مییبو  می توانم  هست و حت  یهست، من فکر   ذهنمن   ست،یما ن  من، من اصل  نیا

م عدم)]  ٢[شل    میکن باز  ا  (دایره  اتفاق  اطراف  م   نیدر  عدم  از جنس  دوباره  عدم   م،یشو لحظه، 

واهمانش.    مییگوکه البته ما م  مییگوکار را م  نیا  ای  مییبو  میتوانمطلب را م  نیامرکز ما.    شود م

«بنده طلعت آن    دیگو ، که حافظ م«آن»که  دیدانم «آن»  دن»ی«آن. دن»ی«آن مییبو میتوانست م حت

  ی  دوجنس خداوند است و هر    نیهم  «آن»لحظه است، هم    نیا  معنهم به  «آن»،  دارد»  که آنباش  

  است.

آنش،   مییبو  میتوانستلحظه برگشتن. البته تا حاال به کار نبردم من. م  نی دوباره به ا  عنی  دنیآن  

بخواه  دن،یآن به    دَن»ی«  میاگر  بعض  م،ی اضافه کن  «آن»را  است   ی کار  حاال.  رندیب  رادیا  ها ممن 

 دن، یو آن  دنی همان  مییبو  میتوانست م  م،ییهمانش و واهمانش بو  میتوانستم   دن،یهمان  میگفت  م،ی ندار

  م ی فهم م ارانهیلحظه هش نیبه ا مییآ که ما دوباره م ارانه،یلحظه آمدن، مجدد هش  نیبه ا عنی دنیآن

  .  مین یبب ها دگیهمان قی از طر  دیو نبا  میستیما ن ذهن ر یتصو نیکه ا

  کند،  م  ر ییتغ  مثال پول ه  ر،یگذرا هستند د  هانیمرکز ما هستند، چون ا  وقت  ها دگیکه همان  دیگو م

   وقت  نی. بنابراکندم  ر ییمرتب تغ  بایظاهر ز  »ییلقا  بای«زما که گفت    ییبای ز  نیا  کند،م  ر ییمقام تغ

  «سرد»  دیآ  م نییپا وقت   ول م،یهست «گرم و سوزان»  م،یخوشحال لیدر اوجش که ما خ کند م ر ییتغ

گرم و سوزان، حالمان خوب است،    م،یهست  دهیباال،  خوب با آن همان  رودم  ما وقت  پول .  میشو م

  اریبس  رود،سه چهارم پولمان م  م،یدهضرر م  دفعه ی  وقت  ول  ست،ین  قیحال، حال حق   نیالبته ا

م  نیغم میشو.  

از آن چ  عنی  !»؟یی«وفا زو چه جوکه    دیگو م او،  آمده، چرا وفا    یز یاز  که در مرکزت هست، تازه 

  . کنند  هستند، به تو وفا نم   وفایب  هانیا  ،هرچه که در مرکزت گذاشت  نیبب  »ییوفایب  نی«بب  ؟ییجو م
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که    ماست، هم آن بدن    بدن جسم  نی، بدن دوباره هم ا«بدن را قفس دان»که    دیگو آن موقع م  بعد

 ده یبدن ما همان  ی شده. با اجزا  دهی بدن ما هم همان  نی. ذهن ما با اسازدم  دگیذهن ما دراثر همان

به عجب  بهعجب،    و  باستیو ز  یمن اصال کل بدنم قو  دیگوم   کس  یشده.    دهیشده. با کلّش همان

است، با علمش    تیهوهم  اشذهناز من  عنوان جزئبا بدنش به  نیا  دهد،م  ش یو دارد نما  دارم  بدن

بق   طور،ن یهم هم بدن    نیا  قتاً یاسمش بدن است درواقع، بدن حق   نیا  .طورن یهمهم  شیزهای چ  هیبا 

 دهد  که ذهن نشان م  یز یقفس است. آن چ  نیکه تو بدن را قفس دان، ا  دیگو موالنا م  ول   ستین

  قفس است.   نیشده ا دهیکه با آن همان ییتمام اجزا ،ذهنعنوان من به

   مثل مرغ   نیکه اصل ما هست ا  بدن قفس است و جان ما که همان جان   نیاند اعارفان گفته  همۀ

  بپرد. توانداست که م

  دیکار، قفس، قفس با  نیا   یچهار بعد انسان کامال آماده است برا  عنیقفس،    نیا  دیگو آن موقع م  بعد

ما مثال    مغزاست.  درست شده  ی و استاد  ییبایو ز   ف یلط  نیمثال بدن ما به ا  عنی  ر،ید  شددرست م

شفت  لیخ بق   یز یانگعضو  انسان،  مغز  هم   یاعضا  ۀیاست،  هم  هم   طور،ن یبدنش  فکرش   اصال

  .طورن یهم

آمد»  دیگوم  پس حاضر  چ  عنی  «قفس  به  ز یهمه  است،  آماده  جسماآلن  فکرت،   ،لحاظ  بدنت، 

  ندارد.  اشال چیه نیحاضر است، ا نیقفس است، ا نیا ات،وانیح جان  جاناتت،یه

«جاِن    طورن یهم  ؟یرو نم  «جان بقا»چرا به    ؟یپر چرا نم   ؟کنچرا حرکت نم  عنی  ؟»ییجانا کجا  «تو

که   دیسیانشا بنو  ی  دیبن  بررس  یرا    ییخودتان جانِ هوا  دیبا  شما!  نگه داشت  را گرفت  »ییهوا

  .دیرا هم بخوان تیدو ب نیو ا کند م زندگ یمن چجور  ییجان هوا نیا

چ  دیگو م آن  همۀ  وام  ییزهایکه  درد  به  مرا  و  مرکز من هست  م  دارند،که در  تکرار    کنم، دوباره 

: دیگو م  می. و در غزل دارکندم  جادیدرد دارد، درد ا  میبشو  دهی مرکز ما و با آن همان  دیایکه ب  یز یهرچ

درد خودش را دارد.   هاما هست در مرکزمان، هرکدام از آن  زهایچ  قدرن یا   عن ی،  لشر غم»  اهی«س

  . میر مثال لشر غم درست کردانگا
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مختصراً ما را    ز یچند تا چ  با.  میما لشر  غم درست کن  گذاشتند بودند نم  پدر و مادرمان عشق   اگر 

از پدر و   میتوانرا ما م  شدگ تیهوبودند، چون هم  تیهوچون خودشان هم  ول   کردند،م  تیهوهم 

  کنند، دعوا م  شوند، م  مادرمان سِر پول عصبان  ایپدرمان    وقت   .می ر یب  ادیمادرمان با رفتارشان  

  می ها داراز آن  رسد، است، عقلمان که نم  مهم  ز ی چ  نیا  می فهمخُوب ما م  زندیر هم مخانواده را به

  .  می کنپولمان را بردارد، دعوا م کس م،یشو م تیهوها هم مثل آن ما هم م،ی ر یگ م ادی

قفس شده خانۀ    نیا  ؟«جان من، دوست من، کجا هست:  پرسممن هم از شما م  پرسد،اآلن م  پس

زندگ  نیاتو؟    دائم  ِسب  و ب پر   پردرد  و  م  ذوقیمشقت  بده  خواهرا  هوا  ای  ادامه  جان    ییاز 

    ؟»یبقا برو به جاِن  خواه م

 جا ن یکه ا  ییهات ی. بخوانمم  تانیشمس برا  وانیو د   یاز مثنو  تی. خُوب اآلن چند تا بمیرا گفت  هانیا

از   میکن شروع م  وقت   م،یدار  ذهنلغزش را که ما در من  یجاها  ی سر   یاست که    نیا  ی برا  خوانم م

  . م یکنهست که حتماً اشتباه م ییبه جانِ بقا رفتن، جاها ییجاِن هوا

توض  هاآن برنامه    کنم م   من هم سع  دهد،م  حیرا موالنا  اول  برا  یدر همان  را  شما   یمقدارش 

بنابرا  حیتوض م  نیا  نیبدهم.  برنامه  از  برا  دیمف   تواندقسمت  ب  لیخ  ی باشد  مخصوصاً    نندگان،یاز 

  .  نندیب که تازه برنامه را م ییهاآن

  تو را، بر تخت بنهادم تو را  از عدم زادم من
   دادم تو را، باشد که با ما خو کن یانهییآ

    )٢۴٣۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

وجود آمده،  جسم تو از عدم به   نیا  عنیوجود آوردم  که من تو را از عدم به   دی گو م  از زبان زندگ  پس

جان بقاست که با    نیهم  نهییدادم. آ   یانهییآ   یعدم در تو هست و تو را پادشاه کردم و    نیهنوز ا

دادم   یانهیی«آ   .شود م  جادیدر درون ما ا  ه،یبه حاش  ها دگ یو عدم کردن مرکز و راندن همان  ییفضاگشا

  ییکارها  ن یکه ا  میدان را. ما م  ییرا، جانِ هوا  ذهنمن  ینه خو  یر یمرا ب  یتو خو  خواهممن م  تو را»

  . ستین بخشش چیه ست،یدر آن ن رواداشت چی. هستین ییخدا یخو نیا م ینک ما م ذهنکه در من
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خداوند،   تِینهای ب  نی. در همت»ینهای«ب   ی  ،ت»ی«ابد  یخالصه کرد،    شود م  تیدر دوتا خاص  گفتم

هست، عشق هست و ما    داشتهست، روا   فراوان  تیاصطالح ذهنبه  ،خو کن  دیبا ما با  دیگوکه م

که   می اوریو َادا در ب  میهم وانمود کن  بخواه  اگر .  میداشته باش  میتوان نم  ذهنخداوند را در من  یخو

مرکزمان    کهنیجز ا  می ندار  ی اداشت. پس چاره  ییخدا  یِ خو  شود  نم   ذهنبا من  م،یبخشم  می بله ما دار

  کند.  لیتا او ما را تبد  میرا عدم کن 

 یی از جانِ هوا  ای  ذهناز من  لیتبد   نیکرد که ا  میخواه  دی امروز هم تأک  میارا هم بارها گفته  نیا  درضمن

 هر   .میبده   ر ییرا تغ   ذهنمن   میتوان نم   ذهن. ما با من ردیگ  صورت م  خود زندگ  لۀیوسبه جانِ بقا، به

 م ییایاگر ب  ر ید  عبارتبهشد.    م یخواه  با ذهنمان، در ذهنمان زندان   ،ذهنبا عقل من   میبن  یکار

ا ا  جا،نیدوباره  ا  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    حالتنیاز  اولیه)]   ٠[شل  حالت    نیبه   (دایره عدم 

 نیهم  ی برا.  میبشو  لیتبد  م ی ر یگ  م  ها دگیکه از همان  عقل  عنی  ذهنمن  امان ندارد که ما با عقل

اصطالح آن نقاط  به  یسر   یهم هست که من در اول برنامه    نیهم  ی . براشوند نم  لیتبد  مردم  تر شیب

  بدهم.  حیتوض  کنمم لغزش را سع

  :خوانمرا دوباره م تیب نیا پس

  خد ا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظَّنلّ  ستو ک  کاستن  
  ) ٧٧٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

را   ها دگیهستند. مردم از خدا همان  نقاط لغزش  نی هم   ،قبل   تیب   نیکه خواندم اآلن، هم  تیدوب  نیا

. اصال  ست موهوم  ذهناست، من   ذهنمن  یدعا  نیرا خواستن، ا  ها دگیو از خدا همان  خواهند، م

هم عشقش،   میکنباز م  ا فضا ر  که وقت  دیمتوجه بشو  دیاشتباه را با  نیما، شما ا  میامدیکار ن  نیا  یبرا

  است.   ما کاف یبرا رش یهم برکتش هم تدب

 دیگو م  ن یهم  ی. برامیکن  تیشا  م،یگله کن   دی. نبامیبخواه  دی نبا  دگ یموقع از خداوند همان  چیه  ما

  .  میاز خودش را بخواه ر یاگر از خدا غ ، همۀ زندگ  بر باد دادنِ عنی کاستن» «کلما،  که تمام زندگ
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چون اآلن هم گفتم که   م،یکن  ییست فضاگشاا  کار کاف  نیا  یکن. برا  لیکه ما را تبد  مییگو ما م  عنی

است که ما لغزش    نیخواهم داد ا  حیکه امروز هم توض  از نکات  ی.  میکار کن  میتوان ما با ذهنمان نم

 ،یسازو از علت  میکن  راموشو ف  میرا بپرداز  اشنه یهز   عنی  میو جبران کن  میو اشتباهمان را قبول کن

کار    نیعلت، و اگر ا  نیمن افتاد به ا  یاتفاق برا  نی که ا  میینگو  م،یز یبه قول موالنا بپره  یسازاسباب

ا بنم  بتوان  یسازسبب   عنی  شود م  یطورنیرا  اگر شما  را  آدم  دی بذار  دیذهن  موفق  ِکنار، شما     

  . دیشو م

شد.   المنونبیمثال شوهرم به من ظلم کرده بود، دچار ر  شتر یکه همسرم، حاال ب  ندیگو مثال م   هابعض

چون هم   ستیشد. نه، ن  ضیچه بود؟ رفت مثال مر   المنونشبیرا کرده بود، ر  کارنیکرده بود؟ ا  چه ظلم

  . سازدرا ذهن شما م  نیا ،یز یچ

  نیکه ا  میدهم  حیرا امروز توض  ن یبال سرم خواهد آمد. ا  نیام حتمًا ارا کرده  کارنیمن ا  ،یسازعلت 

  لغزش است. یذهن جا  یِ سازو سبب یسازعلت 

   . شما وقت فَکان»«قضا و کن  مییگو. اصطالحاً مکند  م  لیما را تبد  یچجور  که زندگ  م یدان نم  ما

خداوند    ای  که زندگ   میرا در نظر داشته باش  نیا  شهی و هم  کند م  لیشما را تبد  زندگ  د،یکنفضا را باز م

از لغزشمان،   دیفقط ما با  د،کن  هیلغزش ما، ما را تنب  یکه برا  ستین  یطورن یاش رحمت است، اهمه 

ا  م،ی ر یب  ادیاشتباهمان   اعتراف کردن به خودمان حداقل  نیالبته  از  کردن به خودمان    اعتراف  بعد 

که    ستین  یطورن ی. اکنمفراموش م  ول  دهم،را م  اشنه یحداقل، که من مسئول اشتباهم هستم، هز 

  کار را کردم؟   نیگذشته که چرا من ا نیبچسبم به ا

مواظب   ر،یب  ادیرا بده،    نهی کار را کردم؟ نه. هز   نیچرا آخر، چرا من، چرا ا  م یبپرس   دیموقع نبا  چیه  ما

  خوب است:   لیخ تیب نی بال هم سرم خواهد آمد. هم نیکه حتماً ا ؛نکن یسازباش علّت

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

  ) ۴٩٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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. خداوند  ست خداوند کاف   عنی  باله»  «کف   ت،یب   نیطبق ا  می ها که بندۀ خداوند هستما انسان  اگر 

. رسد  عقلمان نم  عنی  م،یرا ندار  تیاصطالح کفادانش را، به  نیما ا  ذهنمندر    ول  ستما کاف  یبرا

اش همه   م،یفضا را باز کن  میتوان ما م  که درحالت  م،ی کن  زندگ  میتوان نم  دگی که بدون همان  مییگو ما م

. شما فضا را باز  ست ما کاف  یدر مرکز ما نباشد. پس خداوند برا  دگی همان  چیو ه  میبشو  خال  یفضا

  :اتیاب نیدارند، ا شیخو یباهم  دی نیبم ها نیدوباره ا ن،یا و. دیکن

  خدا را خواستن   ِریاز خدا غ  
افزون ظَن ّلست و ک  کاستن  

  ) ٧٧٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  ،  خدا را خواستن» ِری«از خدا غ 

  از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را من
   دادم تو را، باشد که با ما خو کن یینهییآ

  )٢۴٣۶شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

من را   یخو  دیبا  دیگو م  . زندگیر یمن را ب  یِخو  دیبا  دیگو م  عن ی.  »با من خو کن  دی«با  کهنیو ا 

ایر یب زندگ  ییخو  نی.  اول  سال  چند  به    سیخس  نیا  ،یدرست کرد  تی که  را  نداشتن  روا  و  بودن 

را م انسان ب   بخشم،ها، من رحمتم  من هم  از جنس فراوان  تینهایرحمتِ  اتمهس  است و من    ن ی. 

باش، با من خو    نیمواظب ا  ، یکرد  لیتو به خودت تحم  ست،مصنوع  ز یچ   یو خساسِت تو    یابیکم

هستم، هم از لحاظ    تو کاف  یو من برا  نخواه  یر ید  ز ی. مواظب باش از من چر یب  فراوان  یکن، خو

  .ورد ندازیرا ب ات ذهنتو اصال نگران نباش، عقل من، هم از نظر زندگ ر یتدب

  که جنّت از اله  غمبریپ گفت
  مخواه  یزیز کس چ ،خواه هم  گر 

  ) ٣٣٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  ا یهوا    نیکه ا  دینی بب  دینی بنش  دفعهی  د،یجهان بهشت را تجربه کن  نیواقعاً در ا  دیخواهشما م  اگر 

از چه کس  ییچه بال  ییجاِن هوا آورده؟   د، یاو اگر قبال هم خواسته  د؟یخواهم  یز یچه چ  سر شما 

 کهن یبهشت را بدهد، نَه ا  توخداوند به    خواهر مفرموده که اگ  غمبر ی. و پ دیها را ببخشآن   د،یادهیرنج

و شما   ل،یتبد  عنیشده است، بهشت  گشوده  یلحظه، بهشت فضا  نیبه بهشت، اآلن بدهد ا  رفت  یمرد

  .  میهست  دهیها همان. چرا؟ ما با آنمینخواه  یز یچ  رانیکه ما از د  گذارد هوا نم  نیکه ا  دیشو متوجه م

خشم و    ن یکه ا  دییبه خودتان بو  دیبرگرد  دفعهی  د،یشوم  نیو خشم  دیرنج م  شما وقت  شود  م

ا  نیا و  آمد؟    نیترس  کجا  از  ا  د ید  دیخواه  دفعهیرنجش  منبع  از    ستیز یچ  ی   نیکه     یکه 

هست؟!   زندگ  نیکه در او ا  دید  خواه  دفعهی  خواهم؟چه م  یرا برا  نیتو. بو من ا  خواست م

که مهرت دوباره به   نیبم   دفعهیرا بدان. بعد    ن یبه هوش باش، مراقبه کن، ا  ست،ین  بو زندگ

  را حفظ کن.  تیمن است. ب ر ی تقص نیکه ا یشو. بعد متوجه مگرددآن آدم برم

از آن   ام زندگ  خواهم بله، م  خواهم، نخواه. من بهشت را م  یز یچ  اند از کسگفت آقا به من گفته

داشته باشم،    داشته باشم، قدرت  عقل  عنی.  شیآسا  یبه    دیایب  د،یایب  رونیب  ذهن ِمن  سب جهنم

شاد  ت یهدا باشم،  ا  یداشته  در  باشم،  داشته  عشق  باشم،  راحت    نیداشته  با   زندگجهان  کنم، 

  .  ر یبهشت است د نیداشته باشم، ا به زندگ رابطۀ زندگ ر ید یهاانسان

. پس خواهمخودش را م  خواهم، نم   دگی بخواهم، از خداوند هم همان  یز ی چ  از کس  دیمن نبا  پس

  شودم  ادی. و پول حاال زشود جهان درست م   نیام هم با ا و رابطه  کند کمم م  دیآ  عقل خداوند م 

 رود، م  نییپا  االب.  دیخواهنم  ندارد. خُوب پس از آن زندگ  زندگ  نیکه ا  دیدانشما م  شود،کم م

شما   و!  اوقات سردِ سرد هست  گاه  ،اوقات داغ داغ هست  که گاه  گفت که در شعر م  ستین  قدرنیا

  است؟  رفتن نی است؟ از ب دوامیب نیآفل است؟ ا نیکه ا دیدان گفت که م د،یرا خواند تیب

  .  خوانمرا دوباره م تیسه ب نیا طورن یهم و

  را. تیسه ب نیا میخوانو مرتّب م دیداشته باش ادیرا  چرند»م اتی بیغا ادهاشانی«امروز  خواهم م
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  شناس  بانیرا نوح و کشت  ول  هر 
  خلق را طوفان شناس  نیا صحبتِ

  ) ٢٢٢۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  ) ٢٢٢۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  برند روزگارت م تالق   در
  چرند م اتیبیغا ادهاشان ی

  ) ٢٢٢٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی ز یها چاز آن  کهنیا  یبرا  ،ییخاطر جانِ هوابه  م؟ی رها کن   میتوان ها را نمآدم  ما چرا بعض  د،ینیب م

تمام    . ولکنند وقتتان را، حالتان را تلف م  د،یها هست با آن  که وقت   دیدان شما م   . ولمیخواه م

  ن یب م  ییآ  بعد م  ول  جا،نآ   یروساعت، دو ساعت م  یخُوب    لیخ  دی گو م  ذهنمن  شود، نم

؟ حاال را رنجاندم  حرف را زدم؟ چرا فالن  نیکه من چرا ا  کنفکر م  یکه سه، چهار روز است دار

ارفتم آن م  نیجا  ندهم؟ چه  از من خواستند، بدهم؟  ذهن است،    هانیا  شود؟ را  اشتغالِ  «در  همه 

  برند. ها، روزگارت را مبا آن کن مالقات م وقت  ،»تالق

مراقبه کنم، موالنا    نمیُخوب حاال تنها شدم بنش  ییگو م  ییآ  م  وقت   ،چرند»م  اتی بیغا  ادهاشانی«

  !  گذارد ها نمکه فکر آن نیببخوانم، م

نم  چرا نم  م؟یبشو  بیغا   میتوان ما  باش  میتوان چرا  هوا  یبرا  م؟یآزاد   ی ز یچ  کهنیا  یبرا  ،ییجان 

  . میخواه م

ها مالقات  با آن  میبرو  می دارند، ما مجبور  ذهن ِدارند که من  یاعده   یرا    زهایچ  نیا  آن موقع وقت  و

  ی ادیمقدار ز  یندارد،    زندگ  ز یچ  نیرا به ما دادند، ا  ز یچ  نیا  کهنیکه ولو ا  میاگر بفهم  . ول میکن

. اگر رابطه هم  میفتیندارد که ما در اثر هوا به تلۀ روابط ب  لزوم.  دیآ وجود مما به  در زندگ  ی آزاد
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مثل    د،یکن را جمع نم  زهایبا خودتان چ  ر یکه شما د  است  یاساده  لیبا مردم، رابطۀ خ  میداشته باش

  .دیبر را با خودتان نم هانیرنجش و خشم و ا

  م، یدیلغز   م،یکه اگر ما اشتباه کرد  کنمرا تکرار م  هانیدوباره من ا  جا،ن یا  میدار  تیتا بدرواقع سه  ما

بده را  بده  اشنهیهز   م،یخسارتش  طر   می تمام کن  م،یرا  از  به گذشته  وصل  روان  قی و    شناخت زمانِ 

.  دی کن  شرفتیپ  دیتوان د، شما میاشتباه کرد  کهن یخاطر ا به   د،یببر   دی. اگر شما از گذشته بتوانمینباش

  :میرا داشت تیب نیما ا

  بِه  ز ی پره ،نباشد قوتّ چون
  آسان ِبجِه  طاقیفرارِ ال  در
  ) ۴٩۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : که تاب نتوان آوردنطاقی ال
  فرار کن  بِجِه: به آسان آسان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  : میرا داشت تیدو ب نیهم ا بعد

  ییضرورت هم تو مفت  گفت
  ی مجرم شو ،یگر خور  ضرورتیب

  ) ۵٣٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  به  ز یضرورت هست، هم پره ور
  ضمانِ آن بده  یبار ،یخور  ور

  ) ۵٣١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : فتوا دهنده  مفت 
  : تعهد کردن، به عهده گرفتنضمان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
باز هم اشتباه    م،یرا بخوان  هاتیب  نیکه هزار بار هم ا  خوانمم  نیا  یبرا  ول  میخواند  لیرا خ  اتیاب  نیا

است مسلط است،    ییکه جانِ هوا  ذهن. چرا؟ منم یکنم  یکار  یباز هم بدون ضرورت ما    م،یکن م

 ق ی . ما از طر م یکن م  دیقلت   م،یدار  ذهنمن   م،یدار  یی جانِ هوا  مسلط است. ما وقت   اش سبِ زندگ

  ن ی ا   ایکه آ   میضرورت هست  درست است که ما فتوادهندۀ  نی. پس بنابرامیکن اشتباه م   ن»ی «قر و    د»ی«تقل
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 دهم،  نم صیخُوب تشخ  خانم بخواهم؟ نه، ول ایآقا   نیرا از ا زیچ نیکار الزم است؟ الزم است من ا

 ن یابدهم.  تیرا بدهم و با خنده بدهم، با رضا اشنهیهز  دی. اشتباهم را، عرض کردم، باکنماشتباه م

را   تی ب  نیا  دیدان شما م  کهن یا  یرضا خارج کند. برا  ما را از  دیو خسارتش نبا  اش اشتباه ما و تلخ

  گفت که: میاهم قبال خوانده

  بر آسمان رضاست  تیابر عنا هزار
  ببارم، از آن ابر بر سرت بارم  اگر 

  ) ١٧٢٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

درواقع    ول که  ما  همان  یاشتباهات  م  ها دگیجور  دست  از  به  ی ز یچ  ی  ای   میدهرا  دست  را 

  ذهنخواستِ من   م،یما هوا دار  کهنیا  یفقط برا  کنند،رضا را خراب م  کنند، ما را تلخ م  م،یآور نم

  .  می دار

  دیگو . م دیرا تماشا کن  تان ذهنمن   یهاناظر دائماً خواستن  یعنوان  است که شما به  نیراهش ا  ی

  عنیآدم بالغ به بچه،   یعنوان . شما بهماندچه مب  ی. بعد مثل خواهمآن را م   خواهم،را م نیا

که نَه، نَه، آن را    دیی! بودیآ مخوشم    ن یمن از ا  یرا بخر، آن را بخر، آ  نیا  د یگو که م  ذهنمن   نیهم

 د یگوم  . پس، که وقتاصل   عنوان من به  کندگوش م  دییاگر شما بو  کند،و گوش م  یالزم ندار

  . تحمل کن دیعواقبش را با صورتنیدرا یبِه، اگر خورد ز یضرورت هم هست پره

اشتباه    یاصطالح جزاخسارت و به  وقت  «ضماِن آن بده»است که    نیام امروز احاال من تمام نکته   اما،

کار    نیکه قضا ا  دییتمام شد بو  تمام بشود برود. و وقت  د،یندازیب  د،ی ر یب  ادی  د،یشما تلخ نشو  دیآ  م

  .  رمیب ادی یز یمن چ کهنیا ی را کرده، برا

انتقام   نیکه من از ا  دیینگو  د،یکار نکن  نیهم مسئول ا  ر ید  یخواند که    میخواه  یمثنو  ی  امروز

  اشتباه را بنم.  نیسبب شده که من ا کهنیا یبرا رمیگ  م

چند    نیبه مرکزش را ندارد. هم  زهایامروز که، انسان طاقتِ آوردنِ چ  میرا خواند  تیب  نیو دوباره ا 

 د یتقل  قی جهان از طر   نیرا در ا   باارزش  ز یهرچ  کهنی کار را بند، نه ا  نیا  دیبا   ی مختصر    یسال اول  
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  ،یکه تو طاقتش را ندار  ملع   ی  گذاردرا م  نیبه مرکزش. موالنا اسم ا   اوردیرا ب  هانیو ا  ردیب  ادی

و شوِق    دیآ به مرکزت م  یز یچ  ی  یدیکه اگر د  دیگوبه شما م  تیب  نیا   عنی.  از آن فرار کن  دیبا

  فرار کن.  یآوردن آن به مرکزت را دار

  بِه  ز ی پره ،نباشد قوتّ چون
  آسان ِبجِه  طاقیفرارِ ال  در
  ) ۴٩۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  تاب نتوان آوردن: که طاقی ال
  فرار کن  بِجِه: به آسان آسان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
ندار  دیآ دارد م  یز یچ   یعمل که    نیدر ا  عنی نکن.    ر یآسان، گ   ،یمرکز شما، تو چون تحملش را 

اآلن بلند شو   نیهم  عنی  «آسان بِجِه».  ردی" ذهن تو را نگ  "Inertiaنرسیاصطالح او به   و تنبل  کاهل

را ازدست   «رضا»خودت را محوم نکن، تاوانش را بده    ر یما، د  میکن که نم  ،یفرار کن. اما اگر نکرد

عامل   دانم گرفتم. و من م  ادی  کهنیا  ی برا  اممن راض  ستم،ینده، شر و رضا، که خداوندا من تلخ ن

  .گردم خانم. من دنبال علت نم ایآقا  نینه ا تو هست نیوجودآورندۀ ابه

ا  ارینکتۀ بس  ی  حاال، ا   نی. ادی نکن  تراش است که علت   نیمهم  وجود خانم به  نیآقا ا  نیموضوع را 

خداوند، دائماً با   ای  زندگ  دییقضا، حاال بو  ِریکه تدب  میدان هم ما م  نی. و استین  یطورنیآورده ا

  یماست. اصال  نتها ما با من   ر یتدب  نیکه ا  ستیلحظه ننذهبا ما نباشد. م    او را    ِریتدب  رش،یو تدب

  . میکنخراب م

.   ذهنخواستن من   عنیبه هواست. هوا  آسان است، راجع  لیخ  خوانم م  تان یرا برا  تیچند ب  نیا  و

  :دیگو م

  در زندان نشسته، از هواست خلق
  را پرها ببسته، از هواست  مرغ
  ) ٣۴٩۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  گرم، از هواست اندر تابۀ  ماه
  شرم، از هواست  انیاز مستور رفته

  ) ٣۴٩۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شحنه شعلۀ نار، از هواست خشم
  دار، از هواست  بتِیو ه خیچارم
  ) ٣۴٩۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مستور: پاکدامن  
  : داروغه، مأمورشحنه

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
توجه    خواست؛ نم  اشذهنکه در زندان نشسته اگر من  اگر آن کس  عن ی.  ذهنخواستن من  عنی  «هوا»

و توجه و قدرتِ    دییبه تأ  ازیمثال ن  ست،یانسان ن  واقع  ازیاست ن  شناختروان  زِ یچ   ی  «هوا»  دیکن

. میخواهکه ما از جهان م  ستییزهایچ  هان یهستند، ا   شناختروان  یازهاین  هانیا  شتر،یتوجه ب  شتر،یب

   شناخت روان  یازهاین  ذهنمن  یازهایاست. ن   شناختروان  ازِین  نیما ا  میخواهکه از جهان م  یز یهرچ

  .دیبشناس دیاست، شما با یمجاز ای

رمان بسته است. که پ  میهست  آمده دانه بخورد، ما هم مرغ  کهنیا  یمرغ پرش بسته است، برا  د،یگو م

  .  رفتند م خواستنداند از هواست اگر نممردم در زندانِ ذهن نشسته

  ی . ما هم در دردهاکننداآلن داخل تابه سرخش م  ر،یگ آمده طعمه را بخورد افتاده در قالب ماه  ماه

  از خواستن است.   م،یشو سرخ م میدار ذهنمن

  یاآلن آبرو  م،یبود  ییتای   یدر فضا  م،یبودم  یزدیدر نهانگاه ا  دیو با  میهست  ی زدیما از جنسِ ا  کهنیا

  از هواست. نیا م،یکن کار مهمه می هم ندار ییایح چیرفته و ه ذهنمن نیما در ا

 هانیزنان و مردانِ باآبروست، که ا شتر،یحاال زنان ب د،یگو ظاهرًا مثالش، م شرم» انیاز مستور «رفته

  خاطِر خواستن شهوتشان است. ولرفته، به   شانیشرم رفته، آبرو  دفعهی  آبرو دارند شرم دارند، ول

  است. بوده ییتای یاما فض یجا که ما رفته درحال یآبرو ذهندر من  یطورِ مجازبه قتاًیحق 
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مثالش خشم شَحنه است،    خشم هواست.  از  و شعلۀ درد  دارو  ایداروغه   حنه. خشمو درد در  ش غه 

  از هواست.  شودم دهیبه دار کش کس ی کهنیاز خواستن دزد است. و ا رون،یب

داروغۀ   ،شحنۀ زندگ  کهنیاز خواستن است. ا  میشد   دهیو به دار کش  میشد  دهیما در ذهن کوب  کهنیا

  . ست ذهنمن یهاهم از خواستن نی ا دهد،به ما و درد ماست نسبت  نیخشم، زندگ

برو به جانِ بقا. اصال    ییاز جاِن هوا  دیگوچرا م  آورد،سرِ ما م  ییچه بال  ییکه جانِ هوا  دی نیبم  پس

  !  ر ید  شود م هان یُخوب هم شود؟ انجام ندهد چه م یکه  دییگو منظور ماست، حاال شما م نیا

  :میرا داشت تیب نیا و

  ی شوم انیوفایب یفدا چون
  ؟یرو بد، بدان سو مگمانِ  از

  ) ٣٣٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ما،   ییبا یکه در مرکز ما هست، مثل پول ما، ز  ستیی زهایچ  نیهم   وفاهای. بمی شد  انیوفای ب  یفدا  ما

. میله شد هانیا یپا ِری. زمیشد هانیا یما هم فدا وفاست،یب می نی بب میتوانکه به ذهنمان م یز یهرچ

 ها ن یاز ا  زندگ  واستنو خ  دگی . همانست دگی همان  یبد است. فکر بد فکرها  یفکرها  نی بد هم  گمانِ

  .کشدسو مما را بدان

  : تیب نیا و

  کردم من همه عمر از حول  قبله
  که گم شد در اَجل   االتیخ آن

  ) ١۴۵٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

قبلۀ ما فکر همان  دی نیبم  شما دارند از    یها دگیکه   ر ید  دگی به همان  دگیهمان  یماست! همه 

  ن یا  شانیفکرها  ِریدائمًا ز  ، نمازِ واقع  خوانند، نماز م  وقت   شان است. حتدر ذهنشان، قبله   پرند م

شان همان  قبله   کند،فکر م رددا ذهنمن  نیها اآن ِریظاهراً، ز زنند که م ییهاحرف نیاصطالح همبه
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که موقع   االت یآن خ   نیکردم من تمام عمر از دوب  قبلهاست.  بوده  نیاز دوب  نیاست. ا  شان ذهنمن

فروم همه  م زدیر مردن   .که موقع مردن ذهن فروم  دیدان من  زد،یر آن  شود م  متالش  ذهنپس   .

  !  دمیرا پرست هاالیخ نیا کردم م بافالیاش خما همه بابایکه ا مییگو ما م دیموقع شا

خدا   مییکه بو  م،ی لحظه ما مرکزمان را عدم کن  ی  دهند فکرها اجازه نم  حت  کهن یا  عنی  پرستالیخ

 است. ولکرده  ر یما را اس  االتیخ  م،ینیبرا م  االتمانیما، فقط خ  میپرستالیدائماً خ  م،یپرسترا م

که دائماً با ما    میشدزنده م  داوندبه خ  دیما با  بابای ا  مینیب و آن موقع م   زندیر موقع مردن م   هانیا

عقلمان برسد، که بابا چرا   م،ی و بفهم  میفارغ بشو  ر یبه فکر د  یاز فکر   دنی ما از پر  خواستهبوده و م

هم که به   هان یهستند، ا  رونی ب  یزهایکه مربوط به چ  هانیا ،یپر م  ر یبه فکر د  ی از فکر   قدرنیآخر ا

  ! دهند؟ نم  ما زندگ

رو  امتحان کن  خواستم  چقدر تمرکز  زندگ  رونیب  یزهایچ  یکه  آن  و  از  نتخواستن  به   جهیها 

. اگر خودت  دهد نم  به تو زندگ  هان یشدِن ا  ادیز   ایبار،    بار، هزاران  بار، دو بار، ده  ی  رسد؟ نم

آقا شما مر عقل   دیگو. مستین راض خواهد م  شتر یدارد باز هم ب ز یچکه همه کس ی نیبب یندار

ا  یبرا  یندار م  هانیچه  زندگ  هانیا  پس!  ؟خواه را  آدم  دن  کسی .  دهند نم   به  هست   ایکه در 

م خبردار  نفر  م  دیآ  م  ستندیاهزاران  زندگ  نیا  شود، رد  ا  آدم  خبردار  اگر    م یتعظ  ستادن،یندارد. 

  است.  چارهیب ول شدم پر از زندگ دیاو با داد م کردن، به آدم زندگ

موقع   پرستمفکرها که من م  نیکه ا  دانم را آرام کنم و من م  میفکرها  نیا  رم یگ م  ادی  نیمن از ا  پس

  . من زنده بشوم به زندگ زد ی . خُوب اآلن بذارم فروبر ختی مردن همه فرو خواهد ر

  ل *** *** پایان بخش او
   



ۀ  برنامه             Program #908                                               ۹۰۸مشار

  29صفحه: 

و بارها   دهد،در شما م  یر ییکه چه تغ  دینی بب  د،ی و حفظ کن  دیرا شما بخوان  اتیاب  نیکه ا   دوارمیام  پس

ا تا  نکن  اتیاب  نیخدمتتان عرض کردم که  نم  اتیاب  نی ا  دیرا تکرار    . بعضشوند مثل چراغ روشن 

باموقع دو  دیها  خواه  دیبخوان  صدبار س  بار،ستی صدبار،  ا  دید  دیبعد  روشن    هانیکه  چراغ  مثل 

ارتباط دارند و نورشان با   ی  ر یدها با هم چراغ  ن ی ا  دینیب را، م  هان ی ا  دیکن تکرار م  . وقت شوند م

  . دینیبشما بهتر م   شودجمع م ر یدنورشان با هم وقت شود، هم جمع م

 ده یهمان  یز یبا چه چ  د،یآ م  ها دگ یدردها از کدام همان  نیا  د،یدار  ییکه مثال چه دردها  دی نیبم  بهتر 

شما    یِرو  نی . کدام قر دیکن م  دیکجاها تقل  د،یتقل  مییگو م  وقت   د،ینفوذ جمع هست  ر یکجاها ز  د،یشد

که همه    مجلس  ی  دیرو م  وقت  شود،م  یحالتان چجور  دیخوانموالنا م   . وقتگذاردکدام اثر را م

    شود؟ م یهستند حالتان چجور ذهنمن

  د، یطور خودکار دائماً مراقب حالِ خودتان هستکه به  دید  دی خواه  دیها را روشن کنچراغ  نیاگر ا  شما

،  زاِر رضا آشفته است»«که سمن  دیفهمفوراً م  شودکم م  تانیجان بقا  تان،حالتان، حال اصل  وقت 

  . دیفهم فوراً م شودرضا آشفته م زارِاسمنیزار، سمن وقت 

من  ول  درون شبۀ  باشهمه   دیباش  ذهناگر  درد  در  ادیبفهم  دیتواننم  د،یاش  را شما   اتیاب  نی. 

تمرکز    ش یرو  شودکامال باز نم  اش معن  جانیا  موقع  یو اگر هم    دیتکرار کن  د،ییبفرما  ادداشتی

  . شوداصطالح معنا در شما باز مکه به دید دیخواه دیو تکرار کن دیکن

  جو جانش موش شد سوراخ  مرغ
  از گربان او عِرجوا  دیشن چون
  ) ٣٩٧٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  د ی : عروج کن عرِجوا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   وقت  ی  د، یبپر   دگ یهمان  یِبپرد، شما از رو  یمرغ جاِن ما دوتا راه دارد،    میما در غزل دار  حاال

موش   تواند مرغ م  د،یموش بشو  ن،یرزمیز  دیآمدن برو  نییو پا  ر ییبه تغ  کندشروع م  ردیم م   دگی همان

   جهد؟مرغ جانِ من اآلن آسان م ایآ  دی، و از خودتان بپرسجو»«مرغ جانش موش شد سوراخبشود. 
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 رود که آسان نَجهد، م   کس  د؟یجهشما آسان م  ا ی، آ آسان بِجِه»  طاقی«در فرار ال  میرا که خواند  نیا

م ه  یهامرگ  عنی  «گربان»ها.  غصه  ر یز  رودم  شود موش  ابتدا    یِهامرگ  کوچولو،  در  کوچولو 

آقاپسر   ی ای  کند دخترخانم عروسش را گم م ی . مثال دهد رخ م زهایچ صورت گم شدنِ بعضبه

م گم  را  او،    دزدندم   ای  کند،توپش  م  ایاز  نم  شیبرا  ر ید  شود،پاره  ا  عنی  خرند، توپ   ها نیبا 

  . کندرا گم م یز یچ   ی ر،یشده د تیهوهم 

کوچ گفتند   یهامرگ  عن یکوچولو آمدند،    یهاگربه  وقت  دیگو کوچولو هستند، م   یهاگربه  هانیا 

آفل بود،   نیکه ا  دیایب  ادشیخوب آدم اگر به    ر،یاست د  دگیمرغ را، مرغ همان  نیا  می ر یب  میبرو

  سفت گرفت  اگر  که رفت، خوب بذار برود. ول ر ی را سفت نگ هان یموالنا هم که ا حتیرفت و آن نص

نم  ،ی موش شد  ن،یرزمیز  رفت  هست  دهیو با آن همان اش با شما  غصه  ،یفارغ بشو  تواناز غصه 

  . ماند م

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده) ٣شل 

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

  
  (مثلث همانش)  ۵شل 
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  (مثلث واهمانش)  ۶شل 

  دوباره: میدیرس میآمد خوب

  ییلقا با یو ز ف ی لط اگرچه
  یی جانِ بقا رو، ز جانِ هوا به

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 د ی مرکز را عدم کن  دیشما با  ر ییتغ  یِکه برا  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل    دهد نشان م  نیا  و

صبر    دیبذرد، با  مدت  یتا    دی دار  تعهد مرکز عدم را نگه  نیو ا  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل  

مرکزتان از عدم خارج    دیدید  دفعهیمرکزتان عدم شد،    دیفضا را باز کرد   وقت  د،یو تکرار کن  دیکن

  . دیکن ییگشادوباره فضا د،یدوباره عدم کن د،یشد دوباره متعهد به مرکز عدم بشو

به خودمان   دیبا  میواکنش نشان داد  م،یفضا را بست  دفعهی است، اگر    ییکار ما دائمًا فضاگشا  عنی 

خواند   می تعهد خواه  نیبه همراجع  ی مطلب  یامروز    م،یدوباره فضا را باز کن  م،یمعذرت بخواه  م،ییایب

که شما در    ستین  یز یداد، اما تاوان آن چ  میحتماً تاوان خواه  میشنکه هردفعه ما تعهدمان را م

  د یدان نه نه نه نه. شما نم  د،یآ  بال سرم م  نیمن تعهدم را از دست دادم ا  بابا  د، یکن ذهنتان فکر م

  : شل نیا و خورد.  دیخواه خسارت ی ول

  (مثلث همانش)]  ۵[شل 

  یی لقا بایو ز ف ی چه لط اگر 
  یی جانِ بقا رو، ز جانِ هوا به

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

قضاوت و مقاومت خودش را   تیمرکِز ما دوتا خاص ندیآ گذرا م یزهایچ نیهم  که وقت دهدم نشان

است شما کار    ذهن  ز یچ  یلحظه که    نیا  تیشما با وضع  کهن یا  عن یو مقاومت    دهدبه ما نشان م
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فضا باز کند.  تواند نم خواهدم لحظه زندگ نیا تیآدم از وضع . وقتدیخواهم از آن زندگ د،ی دار

  وقت کند.    ر ییتغ  دیدهرا اجازه م  تیو وضع  دیخواه نم  زندگ  ت،یاز وضع  عن ی  دیکنفضا باز م  وقت 

که مرکز من هست   آفل  ز یچ  نیا  کهنیقضاوت، ا  طورن یو هم  کند، نم   ر ییتغ  ت ی به آن، وضع  دیچسب م

است   ذهنخوب و بد و مقاومت جزوِ من   نیبد است، ا  ایخوب است    نیداده ا  لیرا تش  تیوضع  نیو ا

  .شودم لیو خواستن، هوا، تش ییو براساس جدا میکه دراثر همانش اآلن گفت

  د، یآ م  یفکر ما، دوباره بعد  لۀیوسمرکِز ما به  دیآ گذرا م  ِزیچ  ی.  شودم  لیشت  یطورن یا  ن،یا

وجود به    ذهنو من   جسم  یاریهش  ی  هانیمربوط به ا  یفکرها  دنِی و از پر   دیآ  م   یبعد  د،یآ  م  یبعد

  نیدر مقابلش ا  کند، م  گلحظه زند  نیدر ا  «جان بقا». و  کند  م  زندگ  ندهیکه در گذشته و آ   دیآ  م

  که اسمش مثلث واهمانش است.  (مثلث واهمانش)] ۶[شل مثلث هست 

  دوباره به آن زندگ  م،یشو م  «آن»دوباره    عنی  «آنش» ،  «آنش»  مییبو  می توانم  میامروز گفت  حت

  شودم  لیتش  یچجور  ذهنمن   نیکه ا  دی بده  حیبه خودتان توض   اندازۀ کافو اگر شما به  م،یگردبرم

  . دبرو نیتان از بواقعاً عالقه  دیشا کند، م لیرا به شما تحم و چه سب زندگ

دار  خنده  نیبابا ا  د،یکه خودتان را بزرگ نشان بده  دییگومردم را م  بیکه ع  دینیاگر شما بب  دفعهی 

من بزرگ بشود و    ذهنرا کوچ کنم که من  ی  می را بو  هان یکه ا  کنمجمع م  بیاست، من دائماً ع

  .  ر یمن را ب یِ. او گفته خوخواند خداوند نم  و فراوان ییگشاو فضا تینهایبا کوثر خداوند، با ب نیا

 ریمن اآلن متوجه شدم د  خواند، خداوند نم  یِ با خو  هانیو گفتن و انتقاد کردن، ا  دنیمردم را د  بیع

لحظه هست،    نیو برگشت به ا  عذرخواه  جوریهست،    . پس واهمانش عذرخواهکنمکار را نم  نیا

  ن یا  خواهد،مکار درست نبوده عذر    نیاست و ا  شناختاصال انسان متوجه بشود که در زمان روان

  است.   یخوب ز یچ ل یهم خ عذرخواه

 میعذر بخواه  میتوان خداوند نم  از   ی طورما آن  عنی.  ذهنها! نه مال من  لیاص  ل،یاص  عذرخواه  واقعاً

هست   ادتانیشما    ول   خواهم، آقا معذرت م   م؟یخواه عذر م  یاز مردم چجور  م،یخواهکه از مردم م

   عذرخواه   کندخراب م  ن بعدش هست که آ   اما و ول  ی  عنی!  ؟یآن کار را کرد  ، یکار را کرد  نیکه ا
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شما   د،یکن مرکز را عدم م  د،یکنم  ییگشافضا  وقت  ول  ام.نرفتهبار    ر یز  خواهم،من عذر نم  عنیرا،  

  دم، ید م  دگ یهمان  نکیع  یمن اشتباه کرده بودم که در زمان بودم، اشتباه کرده بودم که با    دییگو م

  ن یبه ا  دییآ  م  د،ی کن م  فضا را خال  د،یکن . پس مرکز را عدم م از زندگ  د؟ی خواه عذر م  از چه کس

 ت یصبر و شر خاص  عنی است،    زندگ  یهاتیکه صبر و شر که از خصوص  دی نیبمو    یلحظۀ ابد

  .ز یکه مرکز ما عدم است، و پره  ماست وقت

به ما نشان مسه  نیا ا   دهند تا خودشان را  ا سه  نیو   ابزار ماست، اصال را شما دستِسه  نیتا  کم  تا 

تا شامل رضا هم هست. شما، داخل سه   نیا  د،ییگو تا را مسه   نیا  . وقت ز یصبر و شر و پره   د،ی ر ینگ

  د ی کننفر رضا نداشته باشد شر بند، شر م  ی   شود . نمدیهست  شما راض  عنیآن پنهان است،  

  ؟یز یبه چه چ کند،چشمتان را دارد باز م که زندگ

درد در شما داشته. شما    جادیقوۀ اکه هرکدام    دهیهمان  یفکرها  د،یشما در چرخۀ باطل فکرها بود  که

 م ییگوکه موقع مردم م  میکه امروز غزَلش را خواند  دیارفته  نیاز ب  دیاله شده  در زندگ  پوچوچیسر ه

   م؟یچه خورد یها را براغصه نیبود؟ آخر ما ا نیهم

م  آدم  م،یندارد ما عرفان خوانده باش  لزوم اآلن هم    نیهم   عنی ا  دیگوبه سن و سال من    نیمن 

  عنیکه چه بشود؟  م،یحاال چه کار بن دانم نم و  پول  ی همه دعوا برا نیچه خوردم؟ ا یها را براغصه

شده و جامعه، جمع،    لی ها به ما تحمغصه   نیکه ا  شود ذره آدم تأمل کند، حزم کند، متوجه م  ی

درست است چون جمع   ن یا  مییگو م  می و ما مقلد هسترا    زندگ  جورن یچون عادت کرده، جا انداخته ا

  . کنند دارند م

  ده، ی افر یغصه را خداوند ن  نیا  کنند، اشتباه م  خورند همه غصه م  کهن یا  کنند،خوب جمع اشتباه م 

ما  کهنیسِر ا ها، دگ یهمان نیسر ا می کن ما جنگ م کهن ی. ام یکرد لیبه خودمان تحم م،یما درست کرد

بوده؟ در     طرح زندگ  دررا خداوند دستور داده؟    نی ا  م،یابسته   مانیناموس، صد من آهن است، به پا

جزو خلقت ما است   نیا  م؟یکشرا م ر یدهم   م،یبا هم بجنگ  م،یبشو  عصبان  دیخلقت ماست که ما با

خودش بداند ما که به   یبرا   دیبا  هرکس  عن ی  میبدان  دیما با  میگو م  نیهم  ی اشتباه ما است؟ برا  ای

   آورم؟سر خودم دارم م ییکه، من االن چه بال میرا بفهمان نیا میتوان همه نم 



ۀ  برنامه             Program #908                                               ۹۰۸مشار

  34صفحه: 

  زنده  نیبود، تاجت بود، ا  تتیتو بود، هو  ز یهمه چ  لیتاجت چه شد؟! ل  د،یگوغزل هم هست که م  در

داوند، وحدت مجدد، تاجت به خ  عنینظر، تاجت بود، زنده شدن    یاریحضور، هش  ،شدن به زندگ

 م یدانما نم  است که تاجِمان گم شده، ول  نیخاطِر اما، به  می ر یگ که عزا م  همهنیا  عنیبود، چه شد؟!  

  :طورن یدر غزل هست. هم میچرا عزا گرفت

  
  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧شل 

  
  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨[شل 

  
  ذهن) (افسانه من ٩شل 

  
  (حقیقت وجودی انسان) ١٠شل 
  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل 

  یی بالقایو ز ف ی لط اگرچه
  یی جانِ بقا رو، ز جانِ هوا به

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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ستایش  (مثلث    ٨[شل  ،  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  دوتا شل را    نیهر هفته ا  من

ما    خواهدلطف دارد به ما، توجه دارد، م  هرلحظه زندگ  عنیکه دائماً،    دهم م  حیتوضبا مرکز عدم)]

بِشد، در ما به خودش زنده بشود و ما ا (مثلث   ٧[شل  مرکزمان    میارا گذاشته  ها دگی همان  نیرا 

 و مقاومت م  ها)]ستایش با مرکز همانیدگ نم  م،ی کن زندگ  می گذار  هم    نی کارش را انجام بدهد. از ا

  .  می ستین پرست دگیکه ما همان میاصطالح آگاه بشوبه میخواه م

ضلعش    یاست،    تیضلعش عنا  یاست،    شیضلعش ستا  یاست که    نی ا  شیمثلث ستا  نیبنابرا  و

او    تیاز عنا  د،یپرست شما خدا را م  عنی  کنند تا کار مسه  نیجذبه است. اگر مرکز ما عدم بشود، ا

شما را    یدهابِشد و در  دگیکه شما را از همان  دی دهاجازه م  کشد،و او دارد شما را م  دی برخوردار

  اول: تیب نی با ا ست، ذهن من  ٔشل  افسانه نیدرمان کند. و ا

  ذهن)](افسانه من ٩[شل 

  ییلقا با یو ز ف ی لط اگرچه
  یی بقا رو، ز جانِ هوا  جانِ به

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

به   عنینگه دارد،  دهیکه االن هست، به اشتباهش ادامه بدهد، مرکزش را همان طورنیاگر انسان هم و

  ،  ذهنبه جهنم  من  افتدم   واشیواشینرود،    «جانِ بقا» به    » یی«جانِ هوامصرع دوم توجه نکند، از    نیا

  . ست ذهن من ٔاسمش افسانه نیکه ا

  ی ازهایادامه دارد، ن  یادامه دارد، زمان مجاز  جسم  ی اریمقاومت و همانش ادامه دارد، هش  قضاوت،

از من، به من توجه بشود، من   تر شیب  خواهم من م  تر،شیچه توجه ب«هر   ستند،یکه الزم ن   شناختروان

 ذهنکار من  هانیا  ،برند»را نَ  ریرا بِبرند، اسم کس دمن، همه اصال اسم من    ندیبشوم، همه بو  دییتأ

   جهنم. عنیاست، 

تعداد    ذهن   یهانکند. من   خودش، که زندگ  یبرا  کند م  جادیا  انسان موانع ذهن  واشیواش ی  بعد

نم   یشماریب االن  که  دارند  ا  زندگ  توانم مانع  هم  نیکنم  و   کنند، م  یسازمسئله  طورن یلحظه. 

دائماً.   میزنسوت م  دممر   افزا در زندگعنوان آدم  کار. و ما به کنندم  ییکارافزا  مییگواصطالحاً م
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  یطورنیرا ا  تان«آقا شما زندگ  گذارند،ما اثر م  ی چقدر رو  نی قر  قی زنان از طر سوت  دیشما نگاه کن

  . غلط است» یطورآن  د،یبن

ما، آن اشتباهاتمان    میدار  که چه اشتباه   می نیبب   میخواهآدم بزرگ را م  ی   اتِیما اب  جان یا  دی توجه کن

! دیرفتار کن   یطورن ی! ادیکار را بن  نی! ادیباور را داشته باش  نیشما ا  مییگو نم  ول   م،یرا برطرف کن

ا  مییگو م آفر   هان ینه،  و  از قدرِت  صنع   یشما فکرها  د،یکن  جادیلحظه اخودتان هر   یدگاری را شما 

  .دیبساز دیخودتان را خودتان با

به کارافزا  حال،هر به شما  عرض کردم که  نگاه کن  ییبارها  م  د،یخودتان  و   انیکاراَفزا  دینیباگر 

ها آن   وقت  د،یمواظب باش  گذارندشما اثر م  یرو  نی صورتِ  قرشما هستند و به   زنان در زندگسوت

ممن است    یاعدّه  یبرنامه،    نی. مثل همدیو به کار خودتان مشغول باش  دیفضا باز کن  دینیبرا م

  . د یکنشما هم کار خودتان را م کنم، زن باشند، انتقاد کنند، من دارم کار خودم را مسوت

مهم   لیخ  د،یآ  م  جانیاز ا  دیتوجه کن  ،یسازدشمن  نی. ادیساز دشمن هم نم   د،یساز مسئله نم  پس

اوقات مردم   گاه  که از شما دشمن نسازند. ول  دیفرار کن  دیتوانو اگر م  دی شمن نسازاست که شما د 

  .شوندجه دشمن شما میو در نت دی کندارند شما برآورده نم از شما انتظارات کهنیا  یبرا سازند م

«فرارِ  ما در  موضوع، وقت نیالبته و امروز دوباره برگردم به ا و دشمن ذهن  سازد، دشمن م ذهنمن

به مرکز   دیایب  خواهد االن م  کندمن را وسوسه م  ی ز یچ   ی  عنیچه؟    عنی م،یجهآسان نم  طاق»یال

 دیبا  دانم من م  شوم،ب  دهی است که همان  نیراهش ا  یبشوم،    دهیبا آن همان  خواهم من، من هم م 

تاوانش را دارم پس م نبا  دهمتاوانش را پس بدهم، اگر  شخص من را هل داد    ن یا  میبو  دی بعداً، 

پخته    دیبا  م،ی. ما خام هستدینکن  یسازعلّت  میگو م   نیهم  ی. برامینکن  یسازدشمنم است، دشمن

. پس گردِن  مییایباش بر از عهده  دیبا  گذارد ما م  یِرا جلو   ییهافکان چالشقضا و کن  جهیدر نت  م،یبشو

  خواند.  میمورد خواه نیاالن در ا نیهم یاقصه  ی. میانداز نم ی

اشتباه   ، کناشتباه م  م،ی ر یبfault(  (  فُل  ه  م،یزنمردم نم  سوت در زندگ  م،ی کننم  ی سازدشمن  پس

ن  ،کن م مربوط  ما  به  سوتستیاشتباه   ِشر از  و  فضا.  با  هم  م  یی گشازنان    یز یچ  م،یشوآسوده 
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اگر   . حاال، ول رون یما بروند ب  زنان از زندگاز سوت  لیخ  مینخواه  یز یبسا اگر چ  چه   م،یخواه نم

م  اد یز  انیکارافزا ما    ها را خنثآن  ییکارافزا  ،ییبا فضاگشا  میتوان هستند و در اطراف ما هستند، 

تا موضوع   م،یده واکنش نشان نم  م، یکن نم   دیتقل  م، یکن م  ییما نورافزا  کنند،م  ییها کارافزا. آن میکن

  تمام بشود.  

متوجه   انسان وقت می، که گفت(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل انسان است  یوجود قتیهم حق  نیا

  رش یلحظه را با پذ  نیلحظه، ا  نیاطرافِ اتفاق ا  کندفضا را باز م  دیآ  شد، م  » یی«جاِن هوا  یضررها

آثار    یو    کندشروع م بقا»عالماتِ    ایاز    سبب یب  ی هرچه شاد  عنیاست.    سببیب  یشاد  «جانِ 

  .میشواز جنس خدا م می ما دار عنی شودم تر شیب

نظر  هست، صرف  یشاد  یدائماً در شما    د،یرا تکرار کن  اتیاب  نیاگر ا  دید  دیشما خواه  واشیواشی

 ن ی در شما وجود دارد، و ا  نهیزم  یشاد  ی  شوند، و از چه رد م  دهند فکرها چه نشان م  کهنیاز ا

تواند دست بزند، را نم  ی شاد  نیا  شود،کم م  ای  شود م  ادیحاال آن ز  نند،ینشچه مهر   یفکرها رو

. ولو در  دیآ جا مهم از آن  تیحس امن  کهنیا  یآرامش هم هست، برا  یشاد  نیدر ا  هست. و حتّ  نیا

. توجه کند م   تیهم از درون شما را هدا  ت یحسِ هدا  ی  دی نیب مختلف شما م  یهاچالش  ۀبحبوح

  .دیقدرت عمل دار یو  د؟یکن م

 ی شاد  کند، م  تیگرفته، کامال قدرتمند است، حس امن  کشت  یتا چالش دارد، االن با  پنجاه  کس  ی

 گاهها تمام بشوند.  چالش  نیتا ا  ر،یچالش د  ی بعد با     قۀ یدارد، عقل دارد، پنج دق  تیدارد، هدا

  یبرا  م،یدیآسان نجه  طاق»ی«فرار الما در    کهنیا  ی ها از قبل شروع شده، چرا؟ براچالش  نیاوقات ا

 ن ی تر از مهم  ی.  میخودمان را ببخش  دیبا  م،یخام بود  کهنیا  یبرا  م،یانداده  صیضرورت را تشخ  کهنیا

  . می ر یب ادی ول م،یراحت باش م،یاست که خودمان را ببخش نیموالنا ا یهادرس

چرخه    نیا  طورن یهم  ،نندگ ی پس از آن آفر  سبب،یب  ی شاد  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    پس

پذچرخد م فضا  نندگی آفر   سبب،یب  یشاد   رش،ی.  واهمانش،  عمل  پس  ذوق.   رش، یپذ  ،ییگشاو 

  .  نندگی آفر ،یشاد
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بخوانم که مربوط است به شستن تعهد. شستن  تانیبرا جانیرا ا یقصۀ کوتاه مثنو نیا دیبده اجازه

ما    عنیاز تعهدها که مادرِ تعهدهاست، تعهد به الست است،    ی. و  دیپس بده  دیتعهد تاوان دارد، با

 «بله»   کنم،م  ییفضاگشا  وقت خُوب،    لیکه خ  دیی شما ممن است بو  حاال.  میهست  از جنسِ زندگ

هم    جورشیدرست است، کامال درست است.    شوم،م  لحظه، از جنس زندگ  نیبه اتفاق ا  میگو م

  فکان. به قضا و کن دیدهاست که شما با عدم کردن مرکز، تن م نیا

وجود و   نیا  دمیرفتم از گل پرس  د،یگو در غزل هم هست م  شود، گل که باز م  یدرست مثل    عنی

از کجا دار  نیا را  آن  ،فهمگفت بو کن، خودت م  ؟ی بو  ا  آورم ور ماز  گل سرخ     نیرا. هم  نیمن 

آن بو  غامیپ  ی. گل سرخ باغچه  دیگوباغچه را م ا  اشییبای است و ز  شیدارد و    ن یاست. گفت 

آن  ییبایز از  را  بو  و  ارا  ا  وراز آن  غامیپ  نیور دارم،  تو  و  م  نیاست  ا  عنی.  شناسرا  بو را    نیما 

  . میشناس م

که در  کندهست مثل ما، تعهد م کس ی دیدانقصه م  نیکرد. اما ا میالبته در غزل صحبت خواه و

   عنیچه؟    عنیبرندارد بخورد.    نیا  فتد،ین  نینرسد و زم  یهست، اگر گالب  یکوهستان که درخت گالب 

که خودش   بپزد،شما را    یبا صبر شما، تمام کارها  فَکان»  «کنا و  «قض»  ن ی که ا  دیکن شما تعهد م 

  . شندعارف، آن تعهدش را م ایحاال شخص  ن،یا برود. ول شیپ  نیکند با خرد کل ا میتنظ

  ن ی ا  ندیچ م  واشی  ن،یزم   یهم آمده بود نزد  یو چندتا گالب  اُفتدنم  یگالب  گذرد چند روز م  ی

 کند؟ م  ی ما را تحر  . چه کسمینیچمختلفمان را بدون صبر زود م  یهاوهیما م  عن یچه؟    عنیرا.  

  .  مان ذهنمن

  ی . برادهدشخص دست راستش را از دست م  نی است که ا  نیتاوانش ا  تاوان دارد و  نیا  د،یگو م

و   رسد داروغه م   کنند م  میرا تقس  دهیدزد  ِزین چجا دزدها آمدند آ هست که در آن  ییجا  ی  کهنیا

  .  برندرا م دستشو   رندیگ  عنوان دزد مرا هم به نی. ابرندو دست راستشان را م ردیگ ها را مآن

اماناتش را آدم از دست    نی تر از بزرگ   ی  عنیاست،    یهم مجاز  دنیدست راست را بر   جانیا  در

  . دهددست راستش را از دست م دهد، م
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را چرا دستش را    نیکه ا  پرسدها محاال سرکردۀ آن  ایداروغه    نیکه ا  خوانم قسمتش را م  نیاآلن ا  و

  ن ی ! اد؟یدزدها کرد  را چرا قاط  نیشدن، ا  به عصبان  کند فالن عارف است، شروع م  نی! اد؟یدیبر 

عارف که    نیاز ا  خواهداست. و عذر م   یز یچ  نیهمچ   ی. قصه  کند  م  زندگ  جانیکه دزد نبوده! ا

  قسمت  ی  م،یگوعارف را م  یهاکه، حاال من صحبت  دیگوآن عارف م  ول  بال را سرش آوردند.  نیا

  از قصه است: 

  را شین نیسبب ا دانم: م گفت
  را  شیمن گناه خو شناسمم

  ) ١۶٨٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  او مانِیشستم حرمتِ اَ من
  برد دادِستانِ او نمیمی پس

  ) ١۶٨٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شستم عهد و، دانستم بدست  من
  جرأت به دست  آن شوم دی رس  تا

  ) ١۶٨٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  سوگند  ن،ی می: جمع ماِنیاَ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ما شخص   میگو که من م  جاستنیشخص را مالمت نکن. ا  نیچه است، تو ا  دانممن سبب را م  گفت

چه است، گناه خودِ من است.    دانم را منبعش را م  دیکه به من رس  یدرد  نیا  د،یگو . ممیرا مالمت نکن

  . نمیرا نچ یگالب نیکرده بودم که ا یتعهد یمن احترام َقسم او را شستم، من  کهنیا یبرا

  درخت  ی! حاال  د؟ییگو م  دیآقا شما چه دار  ندیگو  ها؛ م   کند صحبت نم  ی به گالبراجع   دیکن  توجه

که    دیکه، شما اجازه بده  دیگوم  دارد!  فتدیب  نیکه زم  میشو مان است، منتظر نمجا بوده، گرسنهآن

  ی ز یچ  ی  م،یکنصبر نم  از ما حت  لیکند. و خ  سیشما را راست و ر  زندگ  ،زندگ  کنندۀم یتنظ  نیا

  . م یکنرا خراب م مانو زندگ می ر یگ خودمان دوباره پشت فرمان قرار م یطورن یهم م،ی ر یگ م ادی
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 م یبو  شهیهم   عن یکنم،    یرویفکان و از اَلَست پگرفته بودم از قضا و کن  می من درواقع تصم  د،یگو م

ا اتفاقِ  به  درنت  نیبله  باز کنم.  جهیلحظه،  را  وقت  فضا  را بستم،  فضا  را    من  تعهدم  بستم،  را  فضا 

  .ستیشما ن ر یبال سرم آمد، تقص نیشستم، ا

  او مانِیشستم حرمتِ اَ من
  برد دادِستانِ او نمیمی پس

  ) ١۶٨٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

«من شستم را برد.    امانم  نیعدلِ او، برقرار کردنِ عدلِ او، دست راستم را برد، ا  ییآن توانا  عنی

کار را کردم، تا عواقِب  نی بد است، دانسته ا دانستم ، من عهدم را شستم، معهد و، دانستم بدست»

اگر به من ضرر برسد،   پس  رفت.  نیامان از ب  نیرفت، ا   نیدستم از ب  عنی.  دیرس  دست منبدش به 

 رم،یگ  م  ادیاز او    ول  کنم، و آن شخص هم مالمت نم  دهمکرده، تاوانش را پس م  فالن  میگو من نم

  عارف. نیمثل ا

  ما و، مغز و پوست  یِما و، پا  دستِ
  حم دوست   یِفدا  وال  یا باد

  ) ١۶٩٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

تمام    دیگو. مدیکار را کرد  نیکه چرا ا  دیگوو به افرادش م  خواهد،است که از او معذرت م  وال  پس

حم   یفداحم دوست باشد.    یفدا  دیبا  م،ی نیبا ذهنمان بب  م،یحسش کن  میتواناماناتِ ما که ما م

  .کردم م  ییفضاگشا شد، مرکزم عدم م شدم، م از جنس زندگ دیدوست باشد؛ با

سمالل  ن،یمن بود ا قتو را کردم ح  
  تو را نَبود وبال  ،ندانست تو
  ) ١۶٩١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  رواست  ْ که او دانست، او فرمان وآن
  کجاست؟  دنیچی خدا ساماِن پ با

  ) ١۶٩٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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 قضاوتِ  یتاوانِ    را؟ وقت  نیا  مییبو  میتوانما م  ای. آ کنمقسمتِ من بود، تو را حالل م  نیا  عنی

که من آن شخص را   مییبو  میتوانم  دیآ  بستن فضا، انقباض، تاوانش م  ،ذهنزودرس، عجله با من 

قسمِت من بود، حق من بود. تو   عن یمن بود    قسم.  ن»ی«قسم من بود احق من بود؟    نیحالل کردم؟ ا

من    جانیا  ست،یماِل تو ن   مالمت و بدبخت  نی. اکنم. پس من تو را حالل مدیگوم  به وال  دانست نم

  .  رمیب ادی یز یچ دیبا

کار   نیچرا ا دان . تو هم نمداندکار را فقط خدا م نیا عنیرواست. او فرمان داند،او که م د،یگو م

  .  ردیب جرأت ندارد با خدا کشت و کس یرا کرد

را  ذهنباال و نظم من  مییآ  م  ذهنعنوان من هرموقع به! می ر یب که با خدا کشت میکن ما جرأت م ول

  ! ر ید  می ر یگ  م  با خدا کشت  می است، ما دار  ذهناش نظم مندر جامعه همه  دی نیب که م   م،یکنبرقرار م

 دیلحظه. پس با  نیرا بذارد کنار، در ا  و عقل زندگ  دی ر یرا ب  اش ذهنعقل من  تواند نم  کس  عنی

که خودم سِر خودم آوردم، آن    ییبال  نیا  مییگو م  م؟یکن ما؟ نه. چه کار م   میکن  کند، م  ییافضاگش

  بال را سِر ما آورده!   نیخدا ا مییگو کار را کرده! بعد هم م نیدشمن ا

! خواستن  استاز خواستن من بوده  نیا  د،یگو هوا باز هم از خواستن است. م  اتِیاب  هی هم شب  اتیاب  نیا

    د؟یکن است، توجه م ذهنمالِ من

 م، یجه آسان نم  طاق»ی«فرار الدر   میشوم دهی ما همان کهنیاست؛ ا ذهنباهم خواستن من ز یچ چندتا

شخص عهدش را شست. شما چه؟    نیا  کهن یا  م،ی بده   دیتاوان با  میده نم  صیضرورت را تشخ  کهنیا

و    ذهنعقل من   دیده واکنش نشان م  د؟یفضابند هست   ای  د؟ی کنم  ییلحظه فضاگشابهلحظه  ایشما آ 

  .  میحسود بشو م،یبشو نیبسا ما خشم. چهمیدرد دار ذهنما در من دی کن توجه د؟یز یردردتان را م

به حسادتمانموقع   لیخ  میگو م  من م  ها  مجبور  را  ما  و    مینگاه کن   میبن  ییکارها  ی  کندو که 

گانه را کارِ بچه  نیبعد آن موقع ا  کندحسادت م  بزرگ   نیدار است. که آدم به اواقعًا خنده  م،یبخند

  ! رد؟یگ  را م زندگ فراوان ی! جلوکند؟ م



ۀ  برنامه             Program #908                                               ۹۰۸مشار

  42صفحه: 

  جودانه ده ی پر   بسا مرغ یا
  او هم حلق او حلق دهیبر  که
  ) ١۶٩٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ز معده وز مغَص   بسا مرغ یا
  کنارِ بام، محبوسِ قفس   بر 
  ) ١۶٩۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  در آبِ دوردست  بسا ماه  یا
  از حرصِ گلو، مأخوذِ شَست  گشته
  ) ١۶٩۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . د یآم د یپد  است که بر اثر گرسنگ و مالش چشیناف و شم، منظور پ چشی : دردِ شم. پمغَص
  ی ری ی : قّب ماهشَست

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
دراثِر هوا و   مرغ  م،یباش  هان یبسا ما هم جزو افراوان است، چه  عنیبسا    ی ، ابسا»  ی«اکه    دیگو م

.  خورندشم  شود،شار م  عنی.  شودم  شیشدنِ گلو  دهی و شم او سبب بر   پرد م   ذهنخواستن من

ا  جو» «دانهما چه؟   ن  ستین  نیا  اشمعن  جانیدر  م  مانواقع  یازهایکه    ی ازها ین  م؛یکنرا برآورده 

  ارضا کنم!  خواهمرا م ام ذهنمن  یازهایارضا کنم، ن خواهمرا م ام شناختروان

   ما وقت   دی نیبم  ؛ گرسنگ  چشِیباز هم خواستن، خواستن معده و پ  که دراثِر  بسا مرغ  یا  د،یگو م

 تواندانسان کنارِ بام است، م  دیگو م  م،یها هستمرغ  نیمثل هم  م،یشوم  ذهنمن  یازهایدچارِ غلبۀ ن

کامال   اتکه، تو توجه کن که وجوِد جسم دیگوغزل م ر،ید دیگورا م نیغزل ا عنیپرواز کند برود، 

   ؟ییکجا ،کن آمادۀ پرواِز روحت است و نم

! شما هم کنار بام رود بِپرد برود، نم  تواند ! کنار بام مرود نم  کنارِ بام است، ول  د،یگو هم م  جانیا

تأ   شناختروان  یازهایتان نچون معده  ول  د،ی بپر   دیتوان م  دیهست توجه و هرچه که پول   دییمثل  و 

  . دیجا ماندآن تان؛ ذهنمن یارضا  یبرا تر،شیب
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  دگیذهنًا دچاِر همان  ول  د، یرسجا نمآن  به  کسچیه  ی دوردست بوده پا  یها که در آب  بسا ماه  یا

  . «شَست»شده، ذهنًا افتاده به 

زندگ  عنی آن   خواست م  اگر  هبند  نمآنبه    شیپا  یادیص  چیجا،  ما   ییهاانسان   ول   د،یرسجا 

ها را به آن  د،یآ  م  ذهنحرص، خواستن، که از من  ول  رسد،به او نم  یادیص   چیکه دست ه  مینیب م

را خواستند، دنبالش   یز یچ   ی  کهنیا  یبرا  افتند،به تله م   دفعهیآزاد بودند    یجا  عنی.  اندازدتله م

  است.  الزم نبوده، ضرورت نداشته ز یرفتند و آن چ

معنا خودش   د،یبخوان  دی اگر شما حفظ کن  ند،یآ  سرهم مپشت  هان یکه خواندم ا  ییهاتیکردم ب  عرض 

  .دهدرا به شما نشان م

  بسا مستوِر در پرده بده  یا
  فَرج و، گلو رسوا شده  شوم

  ) ١۶٩۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خویحبِر ن   بسا قاض یا
  او زردرو  گلو و رشوت از
  ) ١۶٩٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

در هاروت و ماروت آن شراب  بل  
  عروج چرخشان شد سدِّ باب  از

  ) ١۶٩٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زن و مرد. از اندام تناسل هیشاف است و کنا : لفظًا به معن فَرج
  دانشمند، عالم : حبر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
به جاِن  راجع  م؟ی کنصحبت م  ی ز یچبه چهراجع  می دار  موالنا.  زندمشخص است، مثال م  معان  ر ید

داشتند، رسوا    بسا مستورانِ در پرده چون حرِص شم و آلت تناسل  یا  د،یگو . مییجان هوا  ،ییهوا

در ما هست که   یز یکه چه چ مینیما و ما بب یرو دیایب توانداست که م ییهاهمه مثال هان یاشدند. و 

  آن؟    ییو رسوا  هنذبه من کشدما را م
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زندگ   و م   عمل  مثالِ  م زندرا   . قاض   د،یگواست و سابقۀ خ  یا ول  یخوب  لیکه دانشمند    دارد 

  .  شودرسوا م شود،شمش، زَردرو م عنیخاطر رشوت و گلو، به

نماد   دیدانهاروت و ماروت البته م  و  ن،یدوتا فرشته بودند آمدند زم  دیدانم   ماروت» «هاروت و  اما    و

ما، نه    میدار  یارینه هش   عنی.  رافتادندیو عقل هردو گ  ی اریدر ما، هش  ز یو عقل است، دوتا چ  یاریهش

ها گفت که شما ارتباطتان خداوند به آن  ر، یاست د  لیتمث  ن،یزم  آمدندم  دوتا فرشته وقت  نیاعقل.  

نکن قطع  من  با  م  تانپاک  کهنیا  یبرا   دیرا  من  از  مدی ر یگ را  ما  نه،  اصالحات    نیزم  میرو. گفتند 

  .میگرد برم م،یکن م

و قضاوت   کنند بد م  یها کارهاکه انسان   دندیشدند. اول د  دهی همان  نیهم  ن، یآمدند زم   وقت   آمدند،

 د یاو گفت که اگر بخواه  ،شدند و زن  یعاشق دختر   کهنیمربوط است به ا  تیب  نیحال اهر کردند. به

شراب    دیتوانپس م  ت. گف میکن کار را نم   نیگفتند نه ا  د،یشوهر من را بش  دیبا  دیبستر بشوبا من هم 

  .میخورگفتند باشد شراب م د،یبخور

  ،  عن یجهان را خوردند مست شدند، آدم هم کشتند. آدم کشتن    نیشراب ا   عنیشراب خوردند    وقت 

دوتا کار    نیا  نیبردن. پس بنابرا  ذهنرا به من  ی   نی قر   قی از طر   عنیاست    یهمه مجاز  هان یالبته ا

کشتند. خواستند   را  ر ید  یهاجهان گرفتند و انسان   نیشراب از ا  ایجهان را خوردند    نیرا کردند. آب ا

  هاست. ما انسان  لیتمث عنیباال.  ندیایب توانند نم  دندیباال، د ندیایب

  م ی کشاول خودمان را م  م،ی ر یگ  را م  ها دگیهمان  رۀیجهان را، ش  نی. شراب ام یکن دوتا کار را م  نیا  ما

ب  نیا  اگر   .می گذار م  ذهنرا هم در قبر من   ر ید  یهابعد انسان ا   تا زمان  م،ینکار را  کار را   نیکه 

  .دیگوخداوند، دارد آن را م یسوبه  میپرواز کن میتوان نم میکن م

  :دیگو هست، م جان یاست که ا ثیحد ایاست  ل یهم تمث نیحاال ا 

نه الراش «لَعال  تَشرو الْم«  

  را.»  رندهیکناد خدا، رشوه دهنده و رشوه گ  «لعنت
  ) ثی(حد
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  :زندم د»یز ی«بااز  مثال اما

  کرد احتراز  نیاز بهِر ا دیز یبا
  اندر نماز   در خود کاهل دید

  ) ١۶٩٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کرد آن ذُوُلباب  شهیسبب اند از
  از آب  اریعلّت، خوردنِ بس دید

  ) ١٧٠٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نخواهم خورد آب  : تا سال گفت
  داد تاب شی کرد و، خدا آنچنان

  ) ١٧٠١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

است.   د»یز ی«با  نیها! ا  ستین  دیز ی  میدوباره بو  گذارد،  احترام م  لیخ  شانیکه موالنا به ا  د»یز ی«با

از    یاعده   یچندبار   چرا شما  گفتند  زدند  ادیصحبت کرد  دیز یزنگ  عارف   یاست،    دیز یبا  ن ی. 

  دارد.  شانیبه ا یادیکه موالنا احترام ز ستبزرگ

 " و کاهل  "Inertiaنرسیا  ن یکه در خودش ا  کرد، وقت  یکرد، دور  ز یپره  نیهم  ی برا  دیز یکه، با  دیگو م

باشد که مثل   یهر کار  تواند باشد، م  نماز واقع  تواند  . نماز مدیدر خودش د  «نماز»در    ن یو سنگ

  بپرد.  ذهنمراقبه، که انسان بخواهد از من ،ییفضاگشا

خردمند. آن خردمند   عنی  «ذُولُباب»کنم.    دایعلتش را پ  دیگفت من با  د،یرا در خودش د  کاهل  وقت 

   ی  دیبا  دییگو . مدیدار  ن یسنگ  ه   کند، م  دایکش پ  ذهنمن   که ه  دینیبگفت، مثل ما، شما م

  .رود م شیو کند پ  دیخوانرا بخوانم، نم اتیاب نیا دیبنم، با یکار

. گفت  خوردجهان آب م  نیاز ا خورد، م دگ یآِب همان کشد،م ره یکه دارد ش دیشد، د ایرا جو علت

 ، مدت  یسال ممن است     یکار را کرد، حاال    نی. اخورم آب نم  دگیهمان  چیسال از ه  یمن تا  
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. ییتابش، روشنا  عنی  «تاب»داد.    ییبه او روشنا  یبشد و خدا   رهیترک کرد از جهان ش  مدت  ی   عنی

  شروع کرد به تابش عشق.

  ن یجهِد او بد بهِر د نهیکم نیا
  ن یاو سلطان و قُطب العارف گشت
  ) ١٧٠٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  حلق، دست  یشد برا  دهیبر  چون
  ببست  یزاهد را درِ شَو مردِ
  ) ١٧٠٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خلق  شِیاَقْطَع گشت نامش پ خیش
  آفاتِ حلق  ن یمعروفش بد  کرد
  ) ١٧٠۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

از   تواندانجام بدهد، م  توانداست که انسان م  یجهد   نی کمتر   نیجهد او بود. ا  ن ی کمتر   نیا  دیگو م

نخواهد، توجه نخواهد، عشق   دییشدم، از او تأ  دهیشخص همان  ینکشد. اگر با    رهیش  ها دگی همان

چه ا  یروزنخواهد.    قدردان  دانمم  نخواهد،  بده؛  عشق  دارم،  دوستت  بو  من  به  بار  را    هانیده 

  نخواهد.  دهد که ذهنش نشان م ییزهایچ ۀینخواهد. از پولش هم نخواهد، از بق 

شخص    ن ی. و ادیز یاو سلطان و قطب عارفان» شد؛ با  د،یگو . ممیکار را بن  نیا  میتوانا مم  د،یگو م

خاطر  به    شد. وقت  دهی خاطر شمش، حلقش، دستش بر نکرد. چون به   تیشد شا  دهی هم که دستش بر 

 د یبا  جه،ینت  جاستنیحاال ا  م،یدهکه حتماً از دست م  م،یدهرا از دست م  امان بزرگ  یهوا،  

  تیاصال درِ شا  د؟یرا ببند  تیدرِ شا  دیتوانم  شما  .ببست»  ی «مردِ زاهد را درِ َشونه،    م؟یباش  شاک

  به ما گفت که، تیب یدر  تیشا نیا م؟ی کنم تیما چقدر شا دینی . شما ببدیرا ببند

  ست نام اوست، عشق شدها یاکرانهیلذِّت ب 
  است، ور نه جفا چرا بود؟ ت یخود شا  قاعده

  ) ۵۶٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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ما    زندگ  عنی ب  یبه  زندگ  کرانهیلذت  اما چون  است.  عشق  اسمش  زندگ  داده،   ِسب در    ما 

شا  تیشا  یرو  ذهنمن و  شده،  م  تیبنا  کجا  م  د؟یآ  از  خواستن  از  هوا،  خواستن    د،یآ  از  از 

  دارد. شناختروان یازهاین کهنیا  یبرا خواهد؟چرا م ذهن. من  ذهنمن

خودش را،    لیاص  یازهایکند و ن  ر یشمش را س  خواهد که نان م  شود نم  ه یتنب   نیخاطرِ ابه  کسچ یه

ول  خواهدخانه م  ای هوا. ما مثال شروع م به  می افترمیما گ  بخرد.    یی به حسادت بدگو  میکن خاطرِ 

  . زنندها هم به ما ضرر م! آن؟ضرر بزن یبرو  ی! آخر چار دارمیزن ضرر م یبه  ای میکن م

: دیگوخاطر شم است. ماست، درواقع به  شناختروان  یارهایخاطر ارضا نبه   ذهنمن   یکارها  لیخ

خاطر شم خودم بوده، خواستن خودم بوده،  به  نی خاطر حلق، گفت ها! اشد به  دهی چون دست او بر 

تقص  تیشا او هم گفت  به  و  تمام کرد  ن  ر یرا  اآلن با  ست،یتو  بنابرارمیب  ادی  یز یچ  ی  دی من   ن ی. 

  . اَقْطَع» خی«شاسمش شد 

  ده یهمان  م،یدیاگر ما آسان نجه  عنیسبب بشود که انسان رستگار بشود.    «آفاتِ حلق»   تواندم  پس

پس    تاوان بزرگ  میآمد  ،شناختروان   یازهایخاطر شممان، نو به   مینداد  صی ضرورت را تشخ  م،یشد

  . میساز دشمن هم نم م،یکن نم تیشا میداد

 جاستنی. ادینکن  یسازکه سبب  دیکن  یادآوریشما حتمًا به خودتان    خواهممن م  نیدنبالِ ابه  حاال،

  تاوان و ضرر شد؟ خودت.   نیسبب ا . چه کسدیآ م یسازبا ابزار سبب ذهنکه من

که آن کار  وقت ی! بله به خودت ضرر زدزنم! مر من به خودم ضرر مکنمکار را نم نیخودم که ا نه

عقل کل را   . وقتیکار کرد  اَت ذهنبا من   . وقتتعهدت را شست   رفته. وقت   ادتیآن    ،یکردرا م

ن  خواهادهیرا که براساس حرص بود، شهوت بود، ز  َات ذهنعقل من  ،پا گذاشت  ر یز  یازهایبود، 

  . ی. حاال تاوان دادیکار بردبود، حسادت بود، خشم بود، ترس بود، عقل خودت را به شناختروان

و    شناختروان   یازهایشم و ن  معن، حلق را موالنا به«آفاتِ حلق»گرفت. گفت    یخوب  جۀیچه نت  اما

ا  رد،یگ  م  ز یچشهوت و همه آفاِت حلق معروفش کرد    ر،یشم د  رود م  دیآ م  جانیحلق، چون از 

  را ببست.  اتیچون درِ شا
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وجود آورد،  ما تاوان به  ی برا  مانذهنمن  یفکرها  مان،ذهناگر کار من  م،ی ر یگ م  ادی  زیچ   ی  پس

به با خوشخسارت  را  آن  آورد،  م  ،ییرووجود  ا  میده رضا،   ادی  م،ی کن نم  تیشخص، شا  نیمثل 

 م یاگر هست  مانیپش  م،ی کنگذشته را رها م  ول   م،یکنکار را نم  ن یا  ر یو د  میروبا رضا جلو م  م،ی ر یگ  م

  . می ریگ م ادیفقط از آن 

  .خوانم م تانیاآلن برا میرا که قبال خواند هاتیب نیا طورن یهم

  ان یاو مسبِب را ع ندیب آنکه
  جهان؟  یِهانهد دل بر سبب ک 

  ) ٣٧٨٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بب  جورنیا  در را  مسبب  شما  نب  د،ینیموارد  را  م دین یسبب  ذهنتان  را  سبب  چون   . منسازد   ذهن. 

. رود نم  تیبار مسئول  ر یچون ز  کندخودش را مالمت نم  موقعچیو ه  سازد،سبب هم م   زندخسارت م

.  ند ی بب  تواندمسبب را که نم  کند،م  یسازذهن شما سبب  وقت   .میاشتباه را نکن  نیا  میخواهپس ما م

کرده،    ! فالنست؟یفکان چآقا قضا و کن دیگو ، مفَکان»«قضا و کنکه بابا  بو ذهنمن یشما به 

ها در سبب   که از طفل  میدان . اما ما م میکن م  یسازما دشمن   یطورن یا!  رمیبروم انتقام ب  دیمن با

  ام قبال. را هم خوانده هانیا م،یاشده دهیچیپ

  ی يدهیچون سبب ها د ز طفل  تو
  یيدهی سبب، از جهل بر چفس در

  ) ٣١۵٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   ها از مسبِب غافلسبب با
   لیها زان ماروپوش نیا یِسو

  ) ٣١۵۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   زنها رفت، بر سر مسبب چون
   کنو ربناها م  ربنا

  ) ٣١۵۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  ی ادهی: چسب یيدهی چفس
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

دارد   ینامحدود  اریدامنۀ بس  یسازسبب   کنمعرض م  ،یکرد  یسازو سبب  یاگر شما تاوان داد  حاال

 ند یگوم  ها لیدشمنم است، خ  فالن  کهنیخاطر ابال سر من آمده به  نیا  ندی گو م  هالیذهن، خ  یبرا

 ها ن یا  ست،ین  کدامچیهتو    یدعا  ای  نی کردم. نه، نفر   نشی من نفر   کهنیخاطر اتصادف کرده به  که فالن

از بدنم را  قسمت  یبشوم  المنونبیام، نکند که دچار راست. من فالن کار را کرده یسازهمه سبب

  از دست بدهم؟

ب  یسازسبب   هانیا انتقام نم   دیگو م  د،یرا بخوان  یبعد  یهاتیاست و شما  شما    رد،یگ  که خداوند 

فکر را    نیا  دیندازیآمد اصال ب  بال سرم خواهد  نیسازد ا ذهنتان م  دیدیهر موقع د  د،ینکن  یسازسبب

ما به   م،یعلت و معلول کار کرد  نیذهن است. از اول چون ما با قوان  یسازسبب   نیکه ا  دیدور، بدان

 م، یرو م نیهم ی برا میخداوند غافل عنیها از مسبب با سبب نیبنابرا م،یذهن عادت کرد یسازسبب

  . م ین یبب گذارندرا که مسبب است نم عامل اصل چونها روپوش هستند سبب

را   نیحرص من ا  که بال را سر من آورده درحال  نی ن است، اکه فالن کس دشمن م  دییاگر شما بو

کار نبردم، از مسبب غافل بودم، را به  عقل زندگ  کهنیا  یوجود آورده براو حرص من به  وجود آوردهبه

رفتند،    هاسبب   مینیب ها رفت و ما مسبب   لغزش است. اما وقت  هان یا  د،یروراه غلط م  دیُخوب دار

 ی سازخُوب حاال چه عجب تو از سبب  دیگو و خداوند هم م  میکنخدا خدا م  م،یزنما بر سرمان م

جا، به صنع من توجه کن، فضا آن  رینرو د  دیگو م  خواهد،از ما م  که زندگ  یز یو چ  دست برداشت

  من توجه کن. یدگاریآفر   ییرا باز کن، به توانا

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

  ) ٣١۵۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  همه  نمیپس من تو را ب نی: زگفت
  سبب و آن دمدَمه  یِسو ننگرم

  ) ٣١۵٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  : ردوا َلعادوا، کارِ توست دشیگو
  سست  ثاق،یتو اندر توبه و م  یا

  ) ٣١۵٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کردن، احسان  ی عمل، کار، ن دن،ی آفر نش،ی: آفرصنع
  بی: شهرت، آوازه، مر و فردمدَمه

  اند، باز گردند. شده جهان برگردانده شوند، دوبار به آنچه که از آن نه نیلَعادوا: اگر آنان به ا ردوا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

است، پس از شستن توبه، شستن    شیجا  جانیا  ول   میابار خوانده  نیرا قبال چند  هانیا  ر ید  ُخوب

ا م  مییگوم  کهن یعهد،  عدم  را  م  رومم  کنم، نم  کنم،مرکز  د  شوم، منقبض  هم گردن    رانیبعد 

عجب    سبب، چه  ی باز هم برو سو  خُوب   دیگو کار است، خداوند م  ات یجزئ  هانیا  دیتوجه کن  اندازم، م

و   نمی آفر  تو را م  دارم، من هستم زندگ  نندگی که من هم وجود دارم، من صنع دارم، من آفر   یدی فهم

به دمدمۀ    روم، ذهن نم  یهاسبب  یمن سو  نم،یب فقط تو را م  نینه، پس از ا  مییگوما آن موقع م

ذهنمن گوش نم  ام ول  دهم   او م مکه اآلن دوباره بر   است  نینه، کار تو ا   دیگو م  ی گردبه ذهن،   یرو

  . سست هست ثاقیکرد، تو در توبه و م همان کار را خواه یبرو ی اگر ذهن برگرد

پس    ده،یخورد، نرس  دهیرا نرس  یاز تعهد شروع شد، تعهدش را آن عارف شست، برداشت گالب  نیا

  شود، باز م  گل سرخ وقت   ی  اش،ییوفاش  یرویاز کند، با نگل شما را خداوند ب  دیدهشما اجازه م

 م ی نه، آن کامال تسل  ر،یخداوندا من را باز نکن د  دی که من باز شدم، مقاومت کند بو  دیگو نم  کارهم ین

به   میگرد نمبر   م،ییگو را م  نیباز کن، ما هم هم  با یجا که مقدور است من را زتا آن  دیگو است، م

لحظه فضا را    ن ی ا  عنیسست بودن    ثاقیبرگشتن به ذهن و در توبه و م  عنی  »«ردوا لَعادوا  نیذهن، ا

  :دیگو م م،یارا قبال خوانده هانی. امیمرکز را عدم نگه دار می کنباز نم

تو را به عالم اسباب    : «هرگاهدیفرما واقف است م  ی ابنده   نی چن  مانیاپروردگار که به سست  «حضرتِ

است   نی. کارِ تو همیبر م  اد یو مرا از    یشوم  یباز گردانم، دوباره مفتونِ همان اسباب و علل ظاهر 

  عهد.» شن و سستبندۀ توبه یا

بال   نیآمد ا  بال سر من خواهد  نیا  دیینگو  یسازباشد که با سبب  ادتانی  شهیهم  تیدو ب  نیشما ا  اما

  . دانمنه، بو نم شود،م یطورن یا دانستمم آمد، من سر فالن
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  من آن ننگرم، رحمت کنم  یل 
  پرست، بر رحمت تنم رحمتم

  ) ٣١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  عهدِ بدت، بِدْهم عطا  ننگرم
  مرا خواندم چو م نیکرم، ا از

  ) ٣١۶٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ت است،  خود  یآن کارها  رم،یگ  موقع از تو انتقام نم  چیکه من ه  دیگو خداوند م   ای  از زبان زندگ  پس

  کنم، من به تو دائماً لطف م  ،اَلست سست نباش  تیشده و رعاگشوده  یفضا  نیاگر تو در برگشتن به ا

به   بدهم. پس زندگ   رش و لطفم پرو  تیعنا  ر یتو را ز  خواهم اصال من رحمتم پر است م  کهنیا  یبرا

و    مینکن   تی که ما شا  به شرط   کند، نگاه نم  میکن به ذهن مقاومت م  میرو عهد بد ما که مرتب م

بال    نیکار را کردم حتماً خداوند ا  نیکه ا  دییپس شما نگو  م،یرا ما مطمئن  نیا  م،یندازین  رانیگردن د

خاطر  به  دیآ ها سر مردم مبال  نیهم که ا  ات آن تصور  ست،ین  یز یچون چرا سر من خواهد آورد، نه، هم

ا  ن،یا ن  هان ینه  نم  ست، یهم  م  ام من همۀ سع  میی بو  م،یدان ما  از   ییگشاکه فضا  گذارم را  و  کنم 

که   دانمها را و ماند، انداختم آن ها فراموش شدهآن  ر یکه کردم د  ییآن خطاها  برم، گذشته هم م 

  :  دیگو هم قرآن است، م نیا  ،به من لطف خواهد کرد زندگ

…» «. …ءَش لك تعسو تمحرو  

…» گيرد… .» و رحمت من همه چيز را دربرم  
  ) ١۵۶ ۀ)، آي٧اعراف (  ۀ(قرآن كريم، سور

  اش یرا، شاد  تشیرا، حما  را، کمش  را، لطفش  رحمتش  خواهدخداوند دائماً لطف دارد به ما، م  عنی

بماند   ادشی رد،یکه بخواهد از ما انتقام ب ستیموقع ن چ یکند، ه تیرا، عقلش را به ما برساند و حما

  .خوانم م تانیبرا ت همیچند ب نی. استین یز یچون چهم ؟ی کار را کرد  نیکه تو چرا فالن موقع ا

  رست ید یقضا  مان یپش نیا 
  بِِهل حق را پرست   مانیپش نیا

  ) ١٣٣٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  ی خور شو مانیعادت پش کن ور
  ی شو تر مانیپش  مانیپش نیز

  ) ١٣۴٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  رود  شانی عمرت در پر  مین
  رود  مان یدر پش ر ید مین
  ) ١٣۴١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

چرا   م،یو دائماً خودمان را مالمت کن  اتفاق گذشته  یبه    میکه ما بچسب  ستین  نیا  اش معن  مانیپش

ام، را خوانده  اتیهمۀ اب  م،ییگوم  م،ی بر کار مبه  یری ادگی  یرا فقط برا  مانی کار را کردم؟ ما پش  نیا

ا توان  ندار  نیما  صد  درکه ما صد   ستین  نیا  اش نمع  میخوان را که م  هان یا  م،یکه اشتباه نکن  می را 

رعا  ول  میکن م   تیرعا م  م،ینکرد  تیاگر  را  ا  میشو م  مان یپش  م،یده تاوانش   ادیکه    معن   نیبه 

  .  میاندازگذشته را م ول می ر یگ  م

را رها    مانیتو پش  ،یالقضاست اگر به آن بچسبسوء  االصولاست، عل  یر ی د  یقضا  مانیپش  دیگو م

همۀ   عنی  باش  کرده  اگر درست باز   کنفضا را باز م  را رها کن، شما وقت  گذشتهکن، آن اتفاق  

 که نیافتاده مثل ا میبرا که من تا حاال هر اتفاق ییگو  م یدار عنی ر،ید یاندازاتفاقات گذشته را م

 ن یا  دیگو م  نیهم  یفضا شدم برا  نیرفتند، من ا  هانیحالل کردم، فضا را باز کردم ا  ییگوم  یدار

شده را بپرست دوباره نرو، گشوده  یفضا  نیفضا را باز کن ا  عنیرا رها کن خدا را بپرست،    مانیپش

  کار را کردم؟   نیبابا من چرا ا ییبو

مالمت، مالمت،    ه  ؟یکار را کرد   نیچرا ا  د،یبو  دی هم نگذار  ر ید   ی.  دیبو   دییایهم ن  ر ید   ی  ای

 ، یشو معتاد م  ن،یبه ا   کنعادت م  نیا  دیگو م  کار را بن  ن ی. اگر امیبن  یارک  میتوان ما که نم

 ، شانیپر   نیا  یشوم  مانیهم پش  یشوم  شان ی هم پر   شود، تر موضعت خراب  ،یشوم  تر مانیپش

را    هات یب  نیکه شما ا  خوانم هم م  تیو چند ب  کندشما را خراب م  زندگ  مانیپش  ،شانی پر   ،مانیپش

 د ی ناام  دیو ما نبا  گذارد ما م  اریرا در اخت  رش یو تدب  کنددائماً ما را نوازش م  که زندگ  دی و بدان  دی نیبب

  ساده است و سرراست.  اریبس هاتی. بمیبشو
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  کاشته است؟ که ما را دستِ فضلش نه
  عدم ما را نه او برداشته است؟ از

  ) ٢۶٢۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  میادهینوازش د یبسا کز و یا
  میادهیگلستانِ رضا گرد در
  ) ٢۶٢۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نهاد سِر ما دستِ رحمت م بر 
  گشاد لطف از ما م یها چشمه

  ) ٢۶٢۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بوده، اوال دست فضلش، هم دانشش هم بخششش ما را به جهان آورده    نیما با خداوند ا  زندگ  سابقۀ

وجود ها را به ما کرده، از عدم ما را برداشته بههمۀ لطف  میما انسان بشو  کهنیو تا به حال قبل از ا

   یشما    م،یبود   شه ما راضیهم  عنیما را گردانده  ما را نوازش کرده و در گلستان رضا    شهیآورده، هم

او دسِت رحمت    شهیسون است، هم  یرضا است، در فضا  ی است، در فضا  راض  د،یدرخت را نگاه کن

  . گشودهلطف م یهاو از ما هم چشمه  نهادهبر سر ما م

  رجو یکه بودم ش امطفل وقت
  او د،یرا که جنبان گاهوارم

  ) ٢۶٢٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  او؟  ِریش رِیغ  ر،ی که خوردم ش از
  او؟ ِریمرا پرورد جز تدب ک 

  ) ٢۶٢٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  رفت اندر وجود ر ی کآن با ش ،یخو
  توان آن را ز مردم واگشود؟ ک 

  ) ٢۶٢٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  54صفحه: 

او اعتماد    ر یاآلن به تدب  د یفضا را باز کن  دیتواناو ما را پرورده، شما م  ر یتدب  دانند ها همه مانسان  پس

ما   م،یانسان شد  یچجور  میدی. ما نفهممیبود ما اصال خبر نداشت موقع ی د،یاو اعتماد کن به د؟یکن

   تواند؟ او ما را اداره کرده، از حاال به بعد نم  ر یحال تدببه. تا میدیجهان د  نیخودمان را در ا  دفعهیفقط  

جنبانده    کس  من را چه  ۀتو را خوردم، گهوار   یاریتو را خوردم، نور تو را خوردم، هش  یمن غذا  د،یگو م

او بوده که مرا   ر یاو را خوردم. فقط تدب  رِی ، من ش«او»آرامش داشتم؟   جا،ن یام تا ا که بزرگ شدم آمده

ما هست؟    یِدر جان ما هست اآلن؟ در جانِ بقا  ایرفته آ   ر یرفته و با آن تدب  ر یکه با آن ش   یی پرورده و خو

 د ید  دیخواه  دیها را بخوانشعر   نی. شما امیدار  صیتشخ  ییهنوز با ما هست پس ما توانا  ،ذهننه من 

  .  دیکن و عمل م  دیکن و درک م دیفهم که واقعاً م

است    نیا  یقسمت برا  نی. امیبه غزل برس  ر ید  میبرو  دوارمیام  ،یاز مثنو  خوانم هم م  تیچند ب  نیا

در گنج حضور را    یر یادگی  یکه جلو  ن یا  ایموالنا    ۀمطالع  یهااز آفت   ی  م،ی ر ینگ  ادیکه ما ناقص  

  است.   یر یادگی نی ناقص گذاشتن ا رد،یگ  م

گرفتم، قانون مزرعه هم  اد یمثال قانون جبران را  دیی بو دی. شما نباکشدطول م ذهنرفتن من نیب از

خداحافظ   ست،یچ  دانم هم م  ذهنو من  دیگو م  ذهنبه منراجع  یاش شهبازهمه  ر یگرفتم، د  ادی

  . ستیکار درست ن نیشما رفتم، ا

   رانبا خر شهوت  زک یکه کن. آنمیکه قبال خواند  هانیرا از داستان خاتون و خَر و ا  تیچند ب  نیا  و

خَرش    نیکه ا  شودروز متوجه م  یبود که    نیاش اخاتون، خالصه  دیدانکه م  خوانمم  تانیبرا  کرد م

ه  الغر م و وقت  شود  تَفحص م م  کند مکه از آن سوراخ در نگاه    ندیبم  کند زشیکه خر با کن  دینیب  

لّذت   دیکه خر مالِ من است من با  دیگوکه م  ردشیگ حالت چنان م  نیو ا  کندم  راندارد شهوت

  بند.   دیمن با ِزیببرم، چرا کن

و   اهیسدنبال ُنخود فرستدگرفته بود و خالصه او کلفت خودش را م ادی شیهاراه ز یخُوب آن کن ول

گرفته بود انجام   ادی  زک یکن  نیهم  عنیکه استاد،  ییهاآن کار . ولشودم شغولخودش با خر م

  . دیآ  م کننده است که از زندگت، موازنهاس ) Balance(ده کننبلنس یکارها  نیو آن هم دهند نم
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  یادآوریاصطالح  به   میموالنا آخرِسر تصم  نیهم  ی. براکشدش و خر م  کندم   زشیبا خر آم  جهیدرنت  و

که از    ییزهایچ  دیام. ما نباگرفته  ادینگذار و نگو  ناقص    ،یر یب  ادی  دیکه شما فَن را کامل با  کند م

 دی نیب که م  طورن یتمام شد. هم   میاز آن استفاده کند و فکر کن  مان ذهنمن   می بذار  می ر یگ  م  ادیموالنا  

  . می ر یگ م ادی دیجد یزهایمرتب ما چ

 نیگرفتم تمام شد. ا  ادی  دیی. نگودیبا گنج حضور باش  دیرا تکرار کن  اتیاب  نیشما ا  کنمم  شنهادیپ  من

  گرفتم، تمام شد، استاد شدم. ادیمن  مییگو است که م ذهنمن بِی فر  یهم 

  در عشق خر یچو مستغرق شد  ای
  کدو پنهان بماندت از نظر آن
  ) ١۴٢١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ز اوستاد  ید یصنعت بد ظاهر 
  شاد شاد  برگرفت یاوستاد

  ) ١۴٢٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  وقوف یبسا زراق گول ب  یا
  صوف  ِریغ دهی ره مردان ند از

  ) ١۴٢٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

خر    که الزم داشت از آلتِ  ی ااندازهو به  کرده کدو استفاده م   یاز    زک یکه کن  دیدانخَر م  لیتمث  در

  خانم که بلَد نبود از کلَّش استفاده کرد و جانش را از دست داد.  . ولکرداستفاده م

کننده که از  که آن ابزارِ موازنه  یهست، غرق شد  ذهنمن  جانیدر عشق خر، که در ا  قدرنیکه ا  دیگو م

ظاهر را   میتوان از استاد. از موالنا ما نم ،یدی. ظاهرش را دیاآن را درنظر نگرفته د،یآ  م طرف زندگ

  . یشاد استاد شد و شاد و میاستاد بشو میبرو می ر یب ادی

  عنیزراق    وقوف»یبسا زراق گول ب  ی«ااست.    ادیز  لیخ  هان یاز ا  عنی  بسا»  ی«ا:  دیگو  م  شبعد خود

 ده،یبه حضور رس  یهاکه از ره انسان  اطالع،یب  عنی  وقوفیاحمق، ب  عنیگول    کننده،له یکننده، حزرق



ۀ  برنامه             Program #908                                               ۹۰۸مشار

  56صفحه: 

دند. صوف هم لباسِ یفقط لباس را د  دند،ی. فقط ظاهر را ددارشدهیب  یهاانسان  عنی  جانیمردان در ا

   م؟یدیظاهر را د نیما فقط ا  ایخَشن است. آ  ۀانیصوف

  بسا شوخان ز اندک احتراف  یا
  شهان ناموخته جز گفت و الف  از

  ) ١۴٢۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  امدر کف عصا که موس  ی  هر 
  ام سیبر ابلهان که ع دمد م

  ) ١۴٢۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که صدق صادقان  یاز آن روز  آه
  خواهد از تو سنگ امتحان  باز

  ) ١۴٢۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

حرفه، احتراف،   یکه با مختصر اطالع از    ایحیب  یهاهستند. انسان   ادیز  لی ها هم خآدم  نیا  د،یگو م

. ذهن  یِوگووگو، فقط گفتاند. گفتگرفته  ادیاند، گفتن و ادعا را  گرفته  ادیاز شاهان فقط ظاهر را  

که   در ابلهان دمند م روغهستم، و مرتب به د  اند که من موسعصا در کف گرفته یمنتها هر کدام 

  هستند.   ذهنمن هان یا کنم،هستم، من شما را زنده م سیهستند که من ع  شاندیمر 

 ا،یحیب  ذهنمن  ی  ای  د؟یکار صادق هست  نیشما واقعاً در ا  ایاست که آ   نیا  تیچند ب  نیاز ا  منظور

  م ی هست   سیو ع   میدار  یزدیکه واقعًا ما دم ا  میادعا کن  میتوان هر کدام از ما م  ای. آ ایحی ب  عنیشوخ  

  م؟ یبن میتوانم ییچو ادعاهم  م؟یها را زنده کنآدم میتوان م

که ما    ندی ما را امتحان کند بب  عارف   یکه    ی. آه از آن روزکنند که صادقان ما را امتحان م  دیگو م

  ن ی اگر قر   عن ی.  میهست  سیاز جنس ع  مییگو. ما ممیهست  ذهننه من  ایواقعاً    میهست  از جنسِ زندگ

  .  میآوررا در او به ارتعاش در م در آن، زندگ میدم م مییبو کس ی
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. می اثر بذار  شیرو  میتوان ما م  م،یبشو  ینزد  به کس  نی . ما اگر به قرمی را دار  هم معجزات موس  اآلن

. می کار ببررا در عمل به  خرد زندگ  میتوان. ما مدیدرخشدستش م  بشیبه جِ  برد دستش م  مثال موس

  م؟یاگرفته   ادیخودمان  ای. آ م یبده ادیبه مردم  میتوان ما م

 ز یکه چندتا چ  دیی. فقط ذهناً نگودیکار را ادامه بده  د،ی است که شما ناقص نگذار  ن یمنظور من ا  حاال

 ست،یقانون مزرعه ن   دانم نم   ست،ی. فقط قانون جبران ن میکن استفاده م  میدار   میگرفت  ادیهم  بود آن  

کار  به  م،یهم گرفته باش  اد ی  هتاز  م،یاگرفته  اد ی  ر ی را د  هانیما ا  مییکه بو  ستین  ریچهارتا قانون د

  لغزش است. یکردن جاها دایاست، پ یر ید اتیبردنش مستلزم دقت است، مراقبه هست، اب

دارند و از    ذهناکثراً مردم من   کهنیا  ی؟ برامشل است  قدرن یکار چرا ا  نیا   دییممن است بو  شما

و چه   میبلَد ی ز یچ یکه  میکه ادعا بن کنندم قیما را تشو . حتگذارندشما اثر م  یرو ن ی قر  قی طر 

  :دیگوم جانی. امیشو امتحان هست، امتحان م ول  می را دار سیدم ع دانم م

  را بپرس   از استاد باق آخر 
  جمله کورانند و خُرس  صانیحر  نیا

  ) ١۴٢٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  از همه  یباز ماند جست جمله
  ابله رمه  نیگرگانند ا دیص
  ) ١۴٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ترجمان  گشت  دهیبشن صورت
  ان یاز گفت خود چون طوط خبر یب

  ) ١۴٢٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زنند،  که حرص م  ییها. آن میرا هم بپرس  هیاز موالنا بق   میخواه م  م،یبشو  یطورن یا  میخواه نم  ما

همه کور و الل هستند.    هان یا  ستند،یصادق ن   استاد بشوند، ادعا دارند، ول  خواهند عجله دارند، م 

طر   زندگ  عنی الل،    عنی  «خُرس» نمآن  قی از  جست زند ها حرف  را  همه   .عن ی  ؟   همه همه،    ز یچاز 
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زندگ  استفاده کن  خواه م همه  ؟یر یب  و  ماند  ز ی چاز  استاداِن    دِیابله ص  ۀرم  نیا  دیگو . میهم 

مگرگ مشوندصفت  را  ظاهر   .هم  شنوند م  نیو  ا  ندیگورا  مثل   اش معن  کهن یبدون  بفهمند،  را 

  .ها طوط

تا   میکنرا تکرار م  اتیاب  نیا  قدرن ی. امی کن بسنده نم  ذهن   یر یادگی. به  میگرفت  ادی  مییگو ما نم  پس

و عمل و فکر درست را به ما نشان بدهد و ما فکِر لَق و عمل بدِ خودمان   ر ییچراغ روشن بشود و آن تغ

  . می نیها ببچراغ نیا ۀلیوسرا به

  م ی درد دار وقت م،یکه درد دار مین ی. بب مین یخودمان را بب ییدردزا م،ی نیخودمان را بب ییکارافزا دیبا ما

  .  کشد طول م میبدان دی. ما بامیستیجا ندر آن

کار    ذهنبا من  می کن شده کار نمگشوده  یاش با فضااست که ما همه  نیا  دنیطول کش  لیاز دال  ی

  ی معنو  یکارها  هان یا  میکن فکر م  م،یدان . نم زندکه به ما ضرر م   می کنها را ماز کار  ل ی. ما خمیکن م

  .کشد طول م  میو انجام نده  مینیرا بب هان یکه ا نیا یهستند. برا

هم بود. البته دست    دهی بر دست  خیعجله و صبر نکردن در داستانِ ش  نی . امیعجله نکن  م،یصبر کن  دیبا 

   عنیاست.    لیهم تمث  نیا  بافد،م  یز یچ  ی  نندیب م  روندم  یی جا  یدرست شده.    نندیباو بعداً م

  . دینعمل ک خیو مثل آن ش دینکن تیبه شما اگر شما شا  گردد آن اماِن رفته برم

  *** پایان بخش دوم *** 
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  :دیگوم زک،یداستان خاتون و کن خوانم،هم از همان داستان م تیسه ب نیا

  بسا سرمستِ نار و نارجو  یا
  را نورِ مطلق داند او  شتنیخو
  ) ١٣۶۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جذبِ حق  ایمر بندۀ خدا،  جز 
  رهش آرد، بردانَد ورق  با
  ) ١٣۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ه ینارِ  الِیبداند کآن خ تا
  ه یا عارِ ستین قتی طر  در
  ) ١٣۶٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ن ی : آتشهینارِ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

جو هستند، مختلف هستند، و درد  ی مستِ دردهاهستند، که سر   ادیز  لیها هم خآدم  جور نیا  دیگو م

م هم  دارند،  درد  ا  خواهندهم  مطلق    جادیدرد  نورِ  را  اما خودشان  را پخش کنند،  هم درد  و  کنند 

جذبِ     ندیایب  دیبا  هانیفقط ا  دیگو. ممیابه خدا زنده  م،یدیما به وحدت مجدد رس  ندیگو م  دانند، م

  تا او ما را ِبشد بِبرد. م،ی فضا را باز بن دیحق بشوند. جذبِ  حق شدن، با

  ن ی ا  دی ایآن شخص ب  ای  د،یایمثل موالنا ب  یعارف خوب  ی  دیبا  ای،  جذبِ حق»  ایمر بندۀ خدا،    «جز 

وگرنه   اورد،یاش کند و به راه بفضا را باز کند، آن شخص را متوجه  ایرا تکرار کند و گوش بدهد    اتیاب

را   ایهم دن   کند،هم خودش را خراب م  داند، و خودش را هم نور مطلق م  کند که درد پخش م  کس

فضا را    ایکند،    داریاو را ب  ش یمثل موالنا با شعرها  آدم   یدوتا راه دارد،    نی بنابرا  پس  .کندخراب م

اباز کند که  بداند  تا  برگرداند،  را  ورقش  کم کند،  او  به  خداوند  درون  از   عن یدرد،    الِیخ  نی، 

  رون یاز ب  مااست که    قرض  ز یچ  یهست،    هیعارِ  ِزی چ  ی  قتی ها، در طر و درد  هاز یبا چ  شدگتیهوهم 

به ما کم   دیجذبِ  حق با  ایبندۀ خدا    ی  م،یتوان خودمان نم  دور، منته  م یندازیب  میتوان م   م،یگرفت

  بند. 
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است که شما به خودتان   نیمن انتظارم ا  ،قبل  تی. در سه بخوانم م  تانیرا برا  تیسه ب  نیدوباره ا  و

  د، یمواظب باش  د،یکن درد پخش م  د،یکنم  جادیدرد ا  د، ی . اگر شما درد داردیو منْصف باش  دینگاه کن

قرار   ییبا فضاگشا  وندخدا   میخودم را در معرِض نس  دیکه من با  دیحرف موالنا گوش بده  نیو به ا

 دانم  بنده خدا ورق من را برگرداند، و من م  نیتکرار کنم، تا ا  موالنا را ه  یشعرها   نیا  دیبدهم، من با

ا  ز یچ  نیا از  من  تحم  نیرا  من  به  م  لی جهان گرفتم،  م  ندازمیب  توانم کردند،    ندازم، یب  توانم دور، 

  را.   نیا ر ید خوانم م نیهم ی است. برا   یآزاد یمساو ییکنم، شناسا ییشناسا

به خودمان نگاه     . وقت کنم من به خودم نگاه م  دیبو  هرکس  عنیدر مورد شماست،    شتر یب  نیو ا

 نَم یآقا من که خودم درد دارم، بنش  مییگو خودمان، م  یِسِر جا  مینینش م  م، یدرد دار  مین یو بب  میکن

 هرکس  کنم،کار به مردم دارم؟ من درد پخش کردم، اآلن هم درد پخش م  خودم کار کنم، چه  یرو

برو دنبال کارِت من خودم اشال دارم، برو موالنا بخوان،   مییگو کن، م  ییمن، آقا ما را رهنما  شِیآمد پ

  د؟ یکن . توجه م ستمیبرو، من بلد ن ر ید ی شیپ

در    ذهن ِما در من  منته   د،یباش  اشیشما ممن است    نیهم  عنی  بسا سرمستِ نار و نارجو»  ی«ا

  م، یخودمان درست کرد  ی که برا  یر ی، آن تصو«پندارِ کمال»   عنی   م،یاکه خودمان نوشته  یاصفحه  نیا

از    شدهدهیکش  رونینور ب   عن ی. نورِ مطلق  مینورِ مطلق هست  م،یاکه به دروغ ساخته  ییبایدر آن پارک ز

اصال از ذهن آزاد شدم، اما پر از درد است.    ر،یندارم د   شدگت یهوهم  چی. آقا هها شدگتیهوهم 

  . خوانم م نیهم یِبه خودمان، برا  مینگاه کن

  است: ییطال تیسه ب نیرا، ا تیسه ب نیا طورن یهم و

  نید یِبسا کّفار را سودا یا
  ن یاو ناموس و کبر و آن و ا بندِ

  ) ٣٢۴۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  از آهن بتَر یپنهان، ل  بندِ
  آهن را بِدَرانَد تبر  بندِ

  ) ٣٢۴٧ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  آهن را توان کردن جدا  بندِ
  را نداند کس دوا  یبیغ بند
  ) ٣٢۴٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دارند، عاشق   نید یِسودا  ، ذهنمن   عنیکّفار    ،ذهن  یِهااز من  لیساده است. خ  لی. خاز زندگ  ر یغ

  خواهند، م  ذهن  یِهااز من  لیفضا را باز کنند به خدا زنده بشوند. خ  ،واقع  یِدارنیهستند، د  نید

  شانیو آن، جلو  نیو کبر، و ا  ،ذهنمن   بدَل   تِیثی خودشان را کوچ کنند. ناموس، ح  توانند اما نم

  را گرفته. 

آدم   نیکه ا  دییخودتان بو  یِبرا  دیرا مثال بزن  ییهاآدم   د،ی نیبب   دیتوان اگر خودتان نم  دینگاه کن  شما

  زند، م  رانیضرر به خودش و به د  کند،اشتباه م  کس  ی.  گردد برنم  اشتباه کرده، ول  داند اآلن م

بنِد پنهان، ناموس و ترس   ول  ،کن اشتباه م  ،کن اشتباه م  ،کن اشتباه م  ،کناشتباه م  ندیگو م

  . میکوچ بشو مییگو ما م . ولگذارد از کوچ شدن در نظر مردم، نم

آدم، از آهن بدتر    یرا بستند به پا  آهن صد من  ی   کهن یزندان است، مثل ا  بندِ  ذهنناموسِ من   نیا

جدا کرد، اما   شود. بندِ آهن را مدیبر م  چیق  یبا    دیدان م  درانَد،است، چرا؟ بندِ آهن را تبر م

شخص    نیا  حتیدوا بدهد، امان ندارد که با نص  د یدوا دارد، با  فقط خود زندگ  شود، را نم   یبیبندِ غ 

  ناموس هست.  نیکه ا  خوب بشود، تا زمان

و درد و   ذهن  یِهابه کّفار و من راجع  هانیکه، بابا ا  دیی بو  دییایشما ن  م؟یخوانچه م  یچرا، برا  حاال

 توانممن ناموس دارم؟ من م  ایآ   دییبو  د،یکه درد دارند، من که ندارم! شما به خودتان نگاه کن  کسان

که هشت سالش است، ده سالش است،   یااشتباه کردم از بچه  وقت   توانم اشتباهم بروم؟ من مبارِ    ر یز

  بشنم؟  توانم نم ایبشنم؟  توانمپانزده سالش است، معذرت بخواهم؟ خودم را م

ب اراجع  یبعد  تیاتفاقاً چند  آ   نیبه  م  ایاست، که  را  ناموس   ت یثیناموس، ح  د؟یبشن  دیتوانشما 

است که به خداوند    ما موقع  یِآبرو  ، اصل  یِآبرو  ، است. ناموس اصل  ذهنمن   تِیثی، حکه  ستین

لحظه   نیلحظه، در ا  نیبه ا  میشوم   ینزد  میو دار  م،یشوم  ینزد  تینهای. هرچه به ب میشوزنده م
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وگرنه    شود، آبرو م  مانیآبرو   م،یشو م  تر ی. هرچه به اصلمان نزدمیشو آبرودارتر م  م،یشومستقر م

  است.  ذهنمن  بدل تی ثیکه ح م،یما ناموس دار

«نداند گفت    جانیاست که، در ا  نیهم ا  یمربوط به صبر است،    ی  خوانم، م  تانیکه برا  تی چند ب  و

مثل موالنا به ما   آدم  ی  دیبا  ایناموسِ ما دوا ندارد.    یِبرا  ذهنبا من  رونیدر ب  . کسکس دوا»

 توانند،  نم  رونیب   ذهنیِها ندارد، من  ی ر یراه د  چ یاز درون، خداوند. ه  ییبا فضاگشا  ایکم کند،  

سه   نیکه طبق ا  دی. حاال اگر بخواهدیگو موالنا م  م،یگورا من نم  نی، ارا نداند کس دوا»  یبی«بند غ

  : می که داشت تیب

  حق  ن»یجذبِ «د ایمر بندۀ خدا،  جز 
  رهش آرد، بردانَد ورق  با
  ) ١٣۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

موالنا به شما    حت  ایجذبِ  حق. اگر قرار باشد جذبِ  حق باشد    ایمثل موالنا    ییبندۀ خدا   ی  پس

. اه! شما ردیرا ممن است ب  تانی و جلو  دیکه ناموس دار  دیبفهم  د، یاز ناموس بذر  دیکم بند، با

 ند یگو! بابا راست مد یهبه موالنا درس بد  دی! شما باد؟یخوانموالنا م  ر یشما چرا د  د،یاستاد هستکه  

م  ر،ید مندیگوراست  هم  همه  هستم،  موالنا  استاد  من   ! ول   ند،یگو  م م   دانم اندیگو دروغ   ن ی. 

دند به اشتباهمان، لحظه که ما را متوجه کر   نیدر اول  م،یبشن  میناموس است. اگر ناموس را بخواه

که. پس اگر    ستیآبرو ن  نیچون ا  م،ی نترس  م،ییهمه هم بو  ش ی، پ«اشتباه کردم»  م،یبار برو  ر یز  دیبا

  .دیصبر کن دیحاال اگر قرار باشد خداوند به شما کم کند، شما با داند،دوا نم را کس یبی بندِ غ

  حدِ خاک تا بشر چند هزار منِزَلست  از
  به شهر بردمت، بر سرِ ره نَمانَمت شهر 

  
  را ی د یمو و کف من، سر مشا چیه

  پزانَمت بجوش و صبر کن، زان که هم  ین
  ) ٣٢٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  ذهنجاها انسانِ من  لی. بشر را خ خاک تو را درست کردم، آوردم تا بشر که فعال در ذهن هست  از

برو به    وانیجانِ ح  نیکه از ا  دیگوکه امروز م  ،یبشر شد  یآمد  ، یجماد بود ، یبود. تو خاک  ردیگ  م

را جلو بردم، نگذاشتم   تواصطالح پله بوده، منزل بوده، من مرحله به مرحله  هزار به  نیجاِن بقا. چند

  سر راه.  

،  «کف من»نگو،  ز یچچیفضا را باز کن، ه ، یبرو د یبا ه،یپر از درد، نارِ ذهناز من  دیحاال که با حاال،

 تینشو، شا  نینده، خشم  رونیمختلف بخار را ب  یهاصورت  به   عنیرا باز نکن.    یو مرتب سر د

  عن ی پزم، تو را م دارممن  کهنیا یبش، خوب بجوش و صبر کن، برا ارانهینکن، ناله نکن، درد هش

  :دیگو است، که م سرنوشت هر انسان نی. ارسانمبه بلوغ دارم م

  اندر ابتال  جوشنخود م یا
  و، نه خود مانَد تو را  نه هست  تا

  ) ۴١٧٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شما    . وقتکنم بجوش، دارم امتحان م  ن،ییبه نخود، برو پا  زندم  ر یگ آن داستان کدبانو، با کف  در

ا  د،یکارافزا هست   ی سازدشمن   وقت   د،یده واکنش نشان م  دیآ  ها مچالش   وقت   د،یکن م  جادیدرد 

  وقت  د،ی ر یگ  م  رادیا  وقت  د،ی کن م  بتی غ  . وقت دیشوم  دیرفوزه دار  د،ی کنم  یسازمسئله   د،یکن م

دار  ،یطلببه کمال   دیرو م د  دیانتظار کمال  از  و  خودتان  نبا  ران،یاز  ا  دیمن  بنم،   هان یاشتباه 

  اد ی  م،یکنم  بازفضا را    م، یروبار م  ر یز  م،یکن اشتباه م  . وقتدیشورفوزه م  ر،یامتحانات است د

  . میشو از امتحان قبول م م،ی ر یگ  م

آ   مییگو . ممیکشم  ارانهی. درد هشمیشوو بالغ م  میجوشپس م ساده    ا یبله، اشتباه را من کردم. 

در مقابل    ای  ایمن اشتباه کردم؟ اصال در مقابل دن  دی بو  دیا یکه معروف هم هست، ب  کس  یاست  

است. نشان   دنینشان بلوغ است، نشان جوش  . ولستینه! ساده ن  شناسند؟که او را م  یاعده  ی

تو را امتحان    «صدق صادقان»است. گفت    «صدِق صادقان»امتحان خداوند است. نشان    عنیابتال،  

  ! خوب اقرار کن! د یکن اشتباه م ندیگو در سطح باال. م دیکن درد پخش م شما .کند م
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  اندر ابتال  جوشنخود م یا
  و، نه خود مانَد تو را  نه هست  تا

  ) ۴١٧٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. میکن یی را شناسا هان یا یی دینماند. ما با ذهناز من یز یچچ یه چ،ینماند. ه یمجاز هست چیه

   گرفتن کاف  ادی  طور سطحبه  کاره،م ین  ؟یاستاد شد  گرفت  ادیامروز خواندم، چهار کلمه    نیهم  یبرا

  :  تیدو ب نیو ا میو آزاد بشو میبجوش دی. باستین

  و الف  قیاز حق خواهم و توف قوت
  کوه قاف  نیبه سوزن برکنَم ا تا

  ) ١٣٨٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ها بشند دان که صف یریش سهل
  آن است آن که خود را بشند  ر یش

  ) ١٣٨٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

.  م یکنکار را م  نیکه ا  میکن و افتخار هم م  میخواههم از او م  تیو موفق   میخواه  را از خداوند م  قوت

  ردیگ درواقع قوت از حق م  کند،و به مردم هم اعالم م  رد یگ  م  ادیو    کندکه به اشتباهش اقرار م  کس

مثل   کوه قاف  یبا سوزن ما    کهنیاکار را کرد و    ن یافتخار هم بند که ا  دیو بعد با  شود و موفق م

بن  ذهنمن با  زه یرزهیر  عنی  م،یرا  همان  ها ناهماهنگ  دیکن  ییشناسا   دیشما  دردها  ها دگی و    ی و 

  ! یاندازۀ کوه قاف داربه  ذهنندارم! تو من من کاملم آقا! من که اشال کهنیخودتان را. نه ا

کار را   نیمرد زورمند ا  ی ندارد.    ی کار  رونیها شستن در ببودن و صف  ی بودن و قو  ریش  دیگو م

مقاومت   توانستنم  کسچ ی. هشستندها را مصف  دفعهی  داشتندبرم  ر یشمش  یقو  یبند، مردها

ناموس را    ،را بشند  اش ذهنکه من   ست؟یک  اصل  ر یندارد! ش  یکار  کهنی. اکردند کند، همه فرار م

است.    هم عبارت عرفان  نی. ادیخودتان را بشن  دی که بتوان  ر،ید  دی ر یگ م  ادی  دی بشند. خوب شما دار

  :دیگو م
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  تر از زدودن صفت کبر از قلب است.» کوها با سوزن آسان «برکندن

  ) (عبارت عرفان

  ی که رو  دیو شما هم ارزش دار  خواهد . کار مخواهدکار، صبر م  نیا  عنی .  دی ر یب  ادیهم شما    نیا

  . دیخودتان کار کن

  :دیگو م خوانم، هم م  تیچند ب نیا

  است  دِهتَرکِ هوا تلخ نیشَ، ا ال
  بعدِ حق بِه است  از تلخ یل 

  ) ١٧۶٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جِهاد و صوم سخت است و خشن  گر 
  بهتر ز بعدِ ممتَحن  نیا یل 

  ) ١٧۶٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ذُوالـْمنَن که  مانَد دم  ک  رنج
  رنجورِ من  یتو ا ؟: چون دتیگو

  ) ١٧٧٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  د یترد یشَ: بدون ش، ب ال
  : روزه، روزه گرفتن صوم

  کننده  : امتحان ممَتحن
  ها، صاحب عطاها، از صفات خداوند: صاحب منتذُوالـْمَنن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
ها، صاحب منت   عنیکننده. ذُوالـْمنَن  امتحان   عنیروزه. ممتَحن    عنیبدون ش. صوم    عنیشَ    ال

تلخ است. ما معتاد   اریبس  ذهنترک هوا، خواستن من   نیکه ا  دیگو ها و عطاها. پس مصاحب نعمت 

  نی«ال شَ، اشود.   از خداوند م  یسبب دور  ذهنخواستن من   نیا  دی به خواستن، اما توجه کن  میشد

  جادیاز حق ا  یدور  عنیکه بعدِ حق    یااز تلخ  ارانهیدرد هش  آن تلخ  ول  است»   دِه هوا تلخ  تَرکِ

و   ز ی. اگر پرهمیدور باش  د،یگو است که ما از خداوند، م   نیبهتر از ا  ارانهیهش  دردبهتر است.    کند، م

روزه، سخت    عنیتالش در راه خدا و روزه، صوم    دیگوتالش سخت است و خشن است، درواقع م
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 ختس  یی گشا. اگر اتّقوا و اَنصتوا، سخت است و تالش با فضا«اتَقوا»  دائم  ز ی پره  عنیصوم    نیاست، ا

خودمان را   میتوان ما نم گذارد، ناموس نم   کهنیا  یجاها سخت است، برا  ل یخ  ییگشااست، اگر فضا

خداوند   ی. سبب دورشودممتحن م  ی کار سبب دور  نیکه ا  میف نگاه کنطر    یاما از    م،یکوچ کن

  کننده.  امتحان عنی. ممتحن شود م

و    دیکن م   ز یو پره  دیکن که خوب شما که تالش م   دیگو . م کند ما را امتحان م  زندگ  لحظهبهلحظه

 پرسد،حالتان را م  . وقتپرسد خداوند حالتان را م  موقع  ی  د،ی کن نم  تیو شا  دیزنحرف نم

نم  ر یآن موقع د  ؟» «چون:  دیگو م فضا را    نیا  میشو ما موفق م  یروز  ی که. باالخره    ماندرنج 

باز کن ببمیدرست  را  او  برس  م،ی نی.  بشود، عدم    دوباره مرکزمان  م،یاصلمان بشو  م،یبه وحدت  عدم 

  . میکن درک م م،ینیب م  م،یفهمرا م شانیا پرسبماند. آن موقع ما آشارا احوال

با آن   پرسدشما، او دارد احوال شما را م  دی فکرها دار  ر یکه در ز  . اآلن آن آرامشدی کن هم شما م  اآلن

حالتان   ول  ست،ین  یهم قو  لیخ  کهنیهست و دائماً با شماست، ولو ا  سببیکه ب   ی ایآرامش. آن شاد

 م،یباش  دهیما همان  ها،ن یاز ا   و ممن است، با برخ  افتداتفاقات م  همهنیا  کهنیخوب است. با وجود ا

ب  سببیب  یشاد  یشما   آرامش  م  .دیدار  سببیو  را  احوالتان  چه کسپرسد دارد   .   م پرسد؟  

  دهنده. ، خداوند، نعمت«ذوالمنَن»

  کت نه آن فهم و فن است  د،ینگو ور
  آن ذوقِ تو پرسش کردن است  یل 

  ) ١٧٧١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  اند دل بانِیکه طب حانیمل آن
  اند لی رنجوران به پرسش ما یسو

  ) ١٧٧٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  با یز ن،ی : نمحی مل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  «فن و فهم»  ر ید  ،فهم زبان را م  ن یکه فقط تو ا  ،حالت چطور است به زبان فارس   دیاگر نگو  دیگو م

هر هفته   جانیا  میشده، دار  دایکه در ما پ  »«ذوق  نی هم  ول  ،یرا ندار  یاریهش  ،یندار  یر یدرک د
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  شود،حالتان خوب مو    دیخوان که م  ذوق  نیهم  د،ی کنشما به برنامه گوش م  م،یکنبرنامه اجرا م

م  عنی را  احوالتان را، حالتان  دارد  مپرسدخداوند   .کس  ی ا  ؟ی«چطور:  دیگو  ب تو   !»من  ماریکه 

  . میکشگفت که به خاطر بعد حق است که ما درد م دیکن توجه .یشد مار یاز من ب یخاطر دوربه

  که ذُوالـْمنَن  مانَد دم  ک  رنج
  رنجورِ من  یتو ا ؟: چون دتیگو

  ) ١٧٧٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

باش به زبان شما حرف  خوب شما انتظار نداشته    . ول یشد  ماریب  یچون از من دور شد  ،من  ماریب  تو

دارند احوال   لیدائمًا م  هان ی، ااند»دل   بانی «طبمثل موالنا که     حانیمل  دیگوم   بزند، به ذوقت نگاه کن.

بپرسند. حاال شما نگاه کن را  م  هات یب  نیا  وقت   دیما  پ  د،یخوانرا   دا یپ  یی. شناسادی کنم  دایذوق 

طبدیکن م طب  عنیدل موالنا،    بی. پس  م  بیموالنا که  را  ما  ما خوب    پرسد، دل است، حال  حال 

  . م یکنم دایذوق پ شود، م

  
  معنوی) (مثلث عدم بلوغ  ١١شل 

  
  (مثلث بلوغ معنوی) ١٢شل 

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

  اولمان. گفت که: تیبه ب میخوب برگشت

  یی لقا بایو ز ف ی چه لط اگر 
  یی جانِ بقا رو، ز جانِ هوا به

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

.  دیشناسرا م  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل  و    (مثلث عدم بلوغ معنوی)]   ١١[شل  دو شل    نیا

که به خواستن    ، جان(مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل    یی که جان هوا  میشومخصوصاً هم متوجه م

خدا را   است. فراوان  شی اندیابیکم   نیبنا شده، ا  تیبنا شده، به شا  ییو جدا  دگ یو همان   ذهنمن

دارد و خام است و   جسم  یاریهش  شهیآورده و جسم کرده، چون هم  نییفراموش کرده و خودش را پا

  را دارد. زهایبا چ دگی همان

و حرف و  دیحالت توجه کن  نیو عدم رواداشت در ا  شیاندیابیکم  نیشما به ا خواهددلم م مخصوصاً

 ن ی. ا میبه تعهد سست هم خواند است، تعهدِ سست دارد که امروز راجع  مزاج. دمدم ستین  یعملش  

از   شتر یارزشش ب  دگ یهمان  نی . امیشن م  ها دگیخاطر خواستن همان به   میشن و م   م یکن که تعهد م

جهان که ذهنم   نیدر ا  یز یچچیه   لۀیوسبه مرکز عدم بهکه تعهد من نسب  دییتعهد ماست. شما بو

  .  شودشسته نم دهد، نشان م

   که فراوان   می نیب م  م،ی کنم  دایپ  ز یو شر و پره  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل    دیآ  که عدم م  وقت 

بعد مطابقت فکر و حرف    م،یشناس عنوان امتداد خداوند مما. ما ارزش خودمان را به  به زندگ  دیآ  م

هم    امروزبودن.    نیها و راستآن  یتعهد و اجرا  جادی و ا  شود مان شسته نم تعهد   د،یآ  م   شیو عمل پ

بودن   ن یکه راست  میدان . ممیبشو  ن یراست  دیو ما با  کنندم  شیبودن شما را آزما  نی. گفت راستمیداشت

  شد. خواهد شد، امتحان خواهد  شیما آزما
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هرلحظه ما امتحان    کهن یکننده. مثل اذکر کرد، ممتحن بود، امتحان  جانیخداوند که ا  یهااز اسم  ی

م  می نیبب  م،یشو م روا  برا  زندگ  میدار که  برا  ران؟ید   یرا  م  یو  اگر  زندگ   میدارخودمان؟     که 

(شش محور اساس زندگ    ١۴[شل    هاضلعشش  نیا  طورن یو هم  میاگر نه که در جهنم هست  م،یکن م

  . ذهن)] (شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل و  با حقیقت وجودی انسان)]

، (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل  که مرکز ما عدم است    که وقت   دینیب م

   و قلم زندگ   کندما کار م  یدارد رو  فَکان»«کنو    «قضا»و    می کناَلَست م. اقرارِ  می را دار  «جانِ بقا»

 افتد  بد نم  اتفاقات  .میامروز داشت  سد،ینوخودش م  ر یمطابق تدب  سد،ینو ما را خوب م  رونیدرون و ب

. اگر  میشو او زنده م   تیو ابد  تینهایو ذهن ما ساکت است. باالخره به ب  می گشا هستو فضا  میو تسل

از جنس    مییگو ، ما مذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل    باشد  دهیمرکز ما همان

  لحظه. نیدر ا می ستیخداوند ن 

دار  نیبنابرا قضاوت  هشمیخودمان  با  من  مانجسم  یاری.  عقل  با  ن  مان، ذهنو  و   یرویقضاوت 

درون   ما، قلم زندگ  یبرا  افتد اتفاقات بد م  م،یکشو دردش را م  می گذار پا م  ر یخداوند را ز  ییشوفا

«کرمنا  به  موقعچ ی. هزند . دائماً ذهنمان حرف ممی ستیگشا نو فضا میتسل. سدینو ما را بد م رونیو ب

  .میشو او زنده نم تیو ابد تینهایب عنی و کوثر»

  :خوانمفقط م ریبار د یاول غزل است.  تیسه ب م،یرا قبال خواند  تیسه ب نیا

  ییلقا بای و ز ف ی اگر چه لط 
  یی جانِ بقا رو، ز جانِ هوا به

  

  گاه سرد است و گه گرم و سوزان  هوا
  یی وفایب نی! بب؟ ییزو چه جو وفا

  
  را قفس دان، و جان مرغ پران   بدن

  ؟ ییحاضر آمد، تو جانا کجا قفس 
  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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جهان   نیا  یزهای با چ  دن ی و همان  که بر اساس خواستن من ذهن   مجازاً جان  ، است، جانِ فان  میکه به تنّفس قا  وانی : جان حییهوا  جاِن
م لی تششود .  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  خواند:  میخواه تیسه ب تیاست، سه ب نیدوم ا تی. اما سه بمیاول بود که صحبت کرد تیسه ب نیا

  ی دی پر  آفاقِ گردون زمان در
  ییبدان شه، که او را سزا گذشت

  
  ند یو نب  دیند چون تو مرغ   جهان

  ییو، هم در سرا هم فوقِ بام که
  

  بر سِر تاجداران  پا زن  گه
  ییدر پالسِ گدا یدررو گه

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  پوشند.  شان یو خشن که درو نهی : جامه پشمپالس
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

که   ییدر فضاها  عنی  «آفاق گردون»در    دیگو. پس مذهنمن  عنی  ،ییلباس گدا  عنی  »ییگدا  «پالس

بودند، مخصوصاً ذهن. پس    ر ییقابل تغ  هانیکه ا  یدی پر   مدت  یذهن است،    نیهم  اش ی  گشتند، م

. پس ما سزاوار  که تو سزاوار او هست  یبشو  یخداوند    عنیبه آن شاه    یکه برو  یشد  آماده  ر یحاال د

  یبرا م،یاو هست ستۀیما شا م،یبشو نیجهان عج نیدر ا  یز یکه با چ میستین نیا ستۀیشا ای میستین نیا

  .میشد دهی آفر  نیا

. و اآلن میدی پر   ای  م،یدی چر   لیقابل تبد  یهاچرخ  نی در ا  وانیصورت جماد، نبات، حبه   مدت  ی  پس

قفس    نیبدن و ذهن و چهاربعد ما آماده است که تو از ا  نیقبل گفت که ا  تیب  در سه  میآماده هست

صفحه    نیا  ومد  تیکه ب  می باش  رید  یجا  میتوانم   ول   میکن م  زندگ  نی. درست است که درون ایبپر 

  .دیگو م

آفل   یزهایو با چ  میاآلن، نه دوباره در ذهن بچرخ  م یبشو  یکه با او    میهست  زندگ  ستۀیما شا  پس

باش داشته  بشو  ادیز  ه  م،یسروکار  ناراحت بشو  م،یبشود خوشحال  بشود  امیکم  برا  نی.  ما    یفضا 
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وجود   هان مثل ما در ج ،ند» یو نب دیند «جهان چون تو مرغ: دیگو م نیهم ی . برار ید ستیمناسب ن

  . ر ید یجا یهم  م،ی کن م که هم در بدن زندگ میهست ها. که ما مرغندارد، مثل ما انسان

  م، یجهان هست   نی. هم در اییتای  یهم در فضا  م،یهم در خانه، هم در ذهن هست   م،ی بام هست  یباال  هم

فقط   م،یدر آن جهان باش  تر شیب  کهنیا  یجاکه به   مینیب م   . ول می هم در آن جهان هست  م،یزنده هست

 م، یز یجهان بر   نیدر ا  میخرد را بردار  م،یرا بردار  یسطل شاد آن جهان سطل  میهست که برو  نیکار ما ا

  . مییایب دیبا ختنیفقط موقع ر

حضور زنده  تا کامال به  میجلو برو  دیبا  م،ی کار را بذار  دیطور کامل گفتم امروز هم، ناقص نباما به  ول

هستند    هستند؟ تاجداران کسان  ، تاجداران چه کسانتاجداران»بر سرِ    پا زن  «گه  نیهم  ی. برامیبشو

  جهان. نیا یهاز یبه ما حومت کنند، از جمله چ خواهندکه م

  یها.  آن  یرو  می گذارها ما پا م موقع  پول شاه ما است، درست است؟ بعض  م،یبندۀ پولمان هست  ما

شما به من فرمان   دیگو. مشودها مشاه آن  رود و م   شیها دگیهمۀ همان   یرو  گذاردپا م  دیآ  م

  . بر سِر تاجداران» پا زن «گه. رانم من به شما فرمان م د،یران نم

 ست، ین  دهیهمان  یر یانسان د  چیکه با ه  دی ر یرا شما درنظر ب  انسان  طور،نیهم هم  ر ید  یهاانسان

شما    یز یچ   ی  ایشاه شماست،    کند،شما را کنترل م  کنند. اگر انسان  کنترلش  توانند ها نمپس آن

 میپوشم  ییگدا  باسها ما لموقع  بعض  ،ییبه لباس گدا  میروها مموقع  . اما بعض کندرا کنترل م

در   میکن م  لیخودمان را ذل  قدرنیا  ایرا بده من، آن را بده من و    نیکه ا  مییگو به مردم م  میرو م

 م ی کارها بن  لیخ  می حاضر   ما  و توجه است.  دییپول و تأ  دهد، که ذهنمان نشان م  ییزهایچ  نیمقابل ا

 ن یا   م،یما دانشمند  ندیبو  جمعطور دسته مردم ما را با انگشت نشان بدهند، به   م،یکه مشهور بشو

  :میرا داشت تیب نیاخواهم خواند، ما  اتیاب نیهم شتر یب حیتوض یبرا تیاست و چند ب ییلباس گدا

  ؟ 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
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 میتوان ما چه کار م   داندفقط خداوند م   م،یهست   و چه جان  می هست  ما چه معدن   میدان نم  ذهنبا من  ما

  یکه ما صاحب چه هنر   م یبزن  میتوان حدس نم  ذهنبه او. با من  میخودمان را بسپار  دیپس با  م،یبن

  م. یکن یعشق را در جهان جار میکه بتوان میبه او زنده بشو می . ما آمدمیهست

. م یستمار و نادان شد  عنی  م،یشد  «ظلوم و جهول»بود به ما دادند، متأسفانه ما    عشق امانت  دیگو م

  م، ی استفاده کن  کند،کل کائنات را اداره م  کند، جهان را اداره م  نی که ا  از خرد زندگ  میتوان اآلن م

  . میستپس ستمار و نادان ه م؛یشو نم ول میبه عشق او زنده بشو میتوان م

ما درد    شود، م  تر شیب  ،یی بعد، جدا  نیکه هرچقدر ا  می امروز خواند  م،یکن به خودمان م   میستم دار 

بشود؟    داری ب  دیبا  خودمان. چه کس  کند؟ به ما ستم م  . چه کس میپس ستمار هست  میکش م  یتر شیب

  : میرا داشت تیب نیخودمان و ا

  ذره نهان   ی در  یآفتاب
  دهان  دیناگهان آن ذره بشا 

  ) ۴۵٨٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که ما   میاگر ما متوجه بشو  کند،طلوع م  نیذهن ما ا  نیدر ما نهان شده ناگهان از ا  یآفتاب  ی  پس

  : گفت م میرا داشت تیب  نی. امی ستین ذهنمن  نیا

  چه درخورِد تن است؟   جان نیچن نیا
  جان هر دو دست  نی تن از یبشو ا نیه

  ) ۴۵٨٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   عنی،  جان هر دو دست»  نیتن از  یبشو ا  نی«هجان بقا،    عنی  درخوردِ تن است؟»چه    جان  نیچن  نی«ا

 ست، یجان بقا اصال درخور ن  نیا  د،یخورش  نیمن، ا  ذهنخانم من  ایکه آقا    دییبو  تانذهنشما به من

. کن ما را مشغول م ،کنکوچولو را مطرح م یهاز یچ ه ؟ییگووسط چه م نیتو ا ست،یاندازۀ تو ن

زنده شدن به خداوند   ستۀیما شا  دیگوم  میاآلن در غزل داشت  نی . همستیجان بقا که درخور تو ن  نیا

  . مینشو  می درک کن  میتوانم  م،یکوچولو که ما به آن مشغول شد  یهاز یچ  نیاست، ا  تینهای. که بمیهست
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 جا ن یا  دییآ  گروه گنج حضور که شما م  نیا  کنممن فکر م  کند، به ما کم م  لیخ  نی قر   جان یدر ا  حاال

همه را که از اشتغال به   کنند،م  قیاست، همه تشو  ی خوب  یواقعًا گروه معنو  د،یدهرا م  هاغامیپ  نیا

  کند.   وعاز درونشان طل دیخورش نیکوچولو دست بردارند، اجازه بدهند ا یهاز یچ

   نَه مرغانِ هوا، نه خانگ ما
  دانگ یما دانۀ ب دانۀ

  ) ٣۵٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

نه خانگ م،یمشخص است، ما نه مرغ هوا هست  کامالپس ما مرغ .   تای  یدر فضا  دیکه با میهست یی  

ما   تن زنده است ول  نیا  عن ی.  می جهان هم هست  نی جا است، در اخانۀ ما آن  م،یدر آن جهان باش  عنی

است. دانۀ   دانگیب  دانۀ. اما دانۀ ما  میکرد نم  جادیاشال ا  همهنیا  میجا بوداگر آن  م،ی ستین  جانیا

  :طورن یدانۀ ما دانۀ عدم است و هم ستند،ین ها شدگتیهوما هم 

  ی که همان ارز دانم ،ی لرزهر چه هم  بر 
  دل عاشق از عرش فزون باشد  یرو نیز

  ) ۶٠٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  م، یلرزبه هرچه که م  کهنیا  ی. برامیلرز نم  ده،یاصطالح در مرکزمان هست همانکه به  ییزهایبه چ  ما

باشد که کائنات را دربر گرفته،   دیبا  ییفضا  نیاز ا  شتریدل ما ب  نیقدر است. بنابراارزشمان همان

ما   ماند، نم  یز یچچ یدر ه  تیحسِ هو  گونهچ یو ه  شودفضا در درون ما باز م  نیخداوند. ا  تینهایب

  :خوانم هم م  تیچند ب نی. امیشواو زنده م تیو ابد تینهایباالخره به ب 

  یی بر خش و بر تر زنده ،بط تو
  یی چو مرغ خانه، خانه گنده ن

  ) ٣٧٧٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   آدم شَه  کرمنٰا بنز  تو
   پا نه ایهم به در ،به خش  هم

  ) ٣٧٧٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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 ، یرو پادشاه به شمار م  .»میداشت زادگان را گرام : «ما آدمقول حضرت حق تعال یبه اقتضا «تو

  ».»ایو هم در در نه گام م  هم در خش رایز

  م ی هست  ایهم در در  عنی.  میو بر خش و بر تَر زنده هست  میهست  یمرغاب  م،ی ما بط هست  نیبنابرا  پس

هم خش،  مرغ  نی. مرغ خانه هممیستیمثل مرغ خانه ن  است که در خانه زندگ  ممرغ   و تخم   کند

م  کند م آنالنه  یتو  رودو  ماش  نبازندجا، کثافت  هم  ما  من  دی.  از    ذهنمثل  پر  را  دلمان  خانۀ 

  . میآن بن یو دردها دگیهمان یهاکثافت 

   آدم شَه  ز کرمنٰا بن تو
   پا نه ایهم به در ،به خش  هم

  ) ٣٧٧٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ،یرو.» پادشاه به شمار ممیداشت  زادگان را گرام  : «ما آدمقول حضرت حق تعال  یبه اقتضا  «تو
  .»ایو هم در در نهگام م  هم در خش رایز

 میخواه در انسان م   عنی .  میداشت  آدم را گرام  ایما انسان را    دیگو که م  میرا بارها خواند  هیآ   نیا  پس

. ما از جنس  میما شاه هست  جانیاز ا  م،یخودمان زنده بشو  تیبه ابد  م،یخودمان زنده بشو  تینهایبه ب

را از مرکزش    ها دگی همان  کهنیشرط ابه  شود،  م  تینهایو ب  شود  ذات خودش بلند م  یکه رو  میاو هست

ما    یبرا  نیا  م،یز یر که مرتب هم کثافت درد را به خانۀ دلمان م  دگیپر از همان  زندگ  نیبراند. پس ا

  .  میدرست نشده، ما شاه هست 

  به جان  یالْبحر  حملْنٰاهم علَ که
  ران   شیاْلبر، پ حملْنٰاهم علَ از

  ) ٣٧٧۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

از عالم خاک و ماده در   .»میحمل کرد  ای: «آنان را بر درهست  هیآ   نیا  یروح، مشمول معنا  ثیاز ح  «تو

و واقعاً   میکنفضا را باز م وقت ماهست که  نیا تیب نیا معن »بشتاب.» معن یایدر یگذر و به سو

و اآلن هم که در   کند او ما را حمل م  م،ی نیببازشده م  یِفضا  نی در ا  م،ینیبم  ای وجودمان را در در

خش میاسبِ حضور بشو نیسوارِ ا میفضا را باز کن دیبا میهست.  
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که، ما شما را   دیگو. ممیمهم است که بارها خواند  لیهم خ  هیآ   ن یمهم است و ا  لیخ  تیب  ن یا  پس

  یاریهش  یرو  یاریهش  دیاست. فضا را باز کن  یاریمرکِب هش   نیمرکب هم  نیا  م،یکنم  ییهاسواِر مرکب

. هرچه  شود م  تینهایو ب  شودباز م  شود،باز م  شود،  . فضا باز مدیرو م شیو شما پ  شودسوار م

   عنی.  دیشوم  یاریهم باز هم سوار هش  و در خش  دیروشما در بحر به جان م  شودفضا بازتر م

بروم؟ فضا را باز کن،    یچجور   دییگوهم که اآلن م  د،یهست  یاریبازشده، سوار هش  یِ فضا  ا، یهم در در

  هست:  هیآ  نیهم هم نیبشود، برو جلو. ا  یاریسواِر هش یاریهش

الطَّيِباتِ وفَضلْنَاهم علَ كثيرٍ ممن خَلَْقنَا كرمنَا بن آدم وحملْنَاهم ف الْبِر والْبحِر ورزَقْنَاهم من    «ولََقدْ

 «يلتَفْض  

و   می[بر مرکب] مراد روانه داشت  ا ی و در    و آنان را در خش  میداشت  که فرزندان آدم را گرام  راست  «به
  ی برتر   دیو شا  دیچنانکه با  میادهی از آنچه آفر   یاری و آنان را بر بس  میداد  یروز   هازهیاز پاک  شانیبه ا

  .»م یدیبخش
  ) ٧٠ ۀی)، آ ١٧سورۀ اسراء ( م،ی (قرآن کر 

  .دیادهی. و شما هم که بارها د«كرمنَا» نیتوجه دارد، هم لیخ هیآ  نیبه ا موالنا

  ست یبر، راه ن یرا سو یمال مر 
  ست یهم ز بحر، آگاه ن وانیح جنسِ

  ) ٣٧٧۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  از مل  َبه جان وان،یبه تن ح تو
  هم بر فَلَ  ن،ی هم بر زم  یرو تا

  ) ٣٧٧۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   : خش بر
َلفرشته م :  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
ما دو جور وجود    عنیهم در سرا.    ،بام  ی تو هم باال  د،یگوکه م  کندم  انیرا دارد ب  تیآن ب  اتیاب  نیا

از ما   لیاست، خ  ییتای   یاسمش فضا  ر ید  یجا ی، هم در  هم   م،یکن م   تن زندگ  نیهم  ی  می دار

  . میرا تجربه نکرد رید یهنوز آن جا
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هم به    وانیح  د،یایب  تواند نم  خش  یِسوفرشته به   ست،یراه ن  خش  یِسوها را بهفرشته  د،یگو م

جهان است، جان ما از    ن ی که در ا  وانیتن ما از جنس ح  نیبرود. پس بنابرا  تواند نم   ییتای  یِفضا

هم در   م،یکن م  هم در فرم زندگ  م،یهم فرم دار  ن،یزم  ،خش  یجنس حضور است، که ما هم رو

کار   نیتن هست. ا  نیا  زد،یر تن نم  نیاگر آسمانِ درون گشوده بشود ا  نیشده. پس بنابراآسمان گشوده

  .  میخودمان تجربه کن میبشو لیتبد دیرا با

  به ظاهر مثْلُم باشد بشر تا
  ور ْ دهید هیاَل وحیدلِ  با
  ) ٣٧٧٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   آدم   ان،یبر حسبِ ظاهر مانند همه شما آدم  شود، م  که به او وح    نیبو روشن  ر یکه آن بص  نطوری«هم

  بوده است.»  معمول

است که به دل او   نیهم مثل ماست، فقط فرقش ا  غمبر یها مثل هم است، ظاهر پظاهر ما انسان   عنی

  شود، م   هست به حضور زنده شده که به دلش وح  ی.  شود . پس ما فرممان عوض نم شود م   وح

  ان مثل هم است. ظاهرش  هست که نه نشده، ول ر ید یحرف بزند،  توانداو م قی از طر  زندگ

واقعًا که قرآن چه   دی نیرا شما بب  هانیا  ستیاست، بد ن  اشهیاست که آ   تیب   نیهم مربوط به هم  نیا

  .دیگو م

دٌ    «قُلاحو لَٰها ملَٰها انَّما َلا وحي مُثْلم شَرنَا با انَّما ◌ۖ  نانَ  فَمو  كجري  َقاءل  هِبر  لمعفَلْي  ًما  عحالص   و 

ا»  ربِه بِعبادة يشِْرْك   احدً

ا«بو جز  بشر   ستین  نی:  مانند شما  من  وح   یکه  من  به  خدا  رسد م  هستم که  خدا  یکه    ی شما 
شود و هرگز در پرستش    وکارین  دیاست با  دواری(رحمت) پروردگارش ام  یپس هر کس به لقا  تاست،ی

  نگرداند.»  یرا با او شر  یاحد شیخدا
  ) ١١٠ ۀی)، آ ١٨سورۀ كهف (  م،ی (قرآن کر 

پس حضرت رسول مثل ما    رسد»م  هستم که به من وح  ی که من مانند شما بشر   ستین  نی: جز ا«بو

که به ما هم    می بن  میتوان م  یکار  ی. ما هم  شودبه ما نم  شود م   وح  شانیانسان است، فقط به ا

  بشود.   وح
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 وکارین   دی است با  دواری(رحمت) پروردگارش ام  یپس هرکس به لقا  تاست،ی  یشما خدا  یخدا  «که

  ۀ که ما البته احد که سهل است هم  نگرداند»  ی را با او شر   یاحد  شیشود و هرگز در پرستش خدا

 به دل ما هم وح  میرا از مرکزمان بران  ها دگی همان  نیاست. اگر ا  تایخداوند    یما شر   یها دگی همان

  خواهد شد.

  ن ی فتاده بر زم  خاک   قالبِ
ر  روحب ن یاو گردان بر آن چرخ  
  ) ٣٧٧٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که شما   خوانمرا م  هانیاست. ا  ییتای  یِما گردان در فضا  یاریاست اما هش  نیزم  یقالب ما رو  پس

. امروز لیبه تبد  میتن بده  میمجبور  ما.  دیگوموالنا چه م  میکه بفهم  م،یالبته قبال هم خواند  د،یبشنو

کند. و سب   جادیا  رانیخودش و د  یدردسر برا  تواند نشده چقدر م  لیکه انسان تبد  دیادهیشما د

 تیچونه هست. البته آن دردها همه حا  ذهنخواستن من  عنیشده براساِس هوا  من ساخته   زندگ

که   دینیب م  .م یکن  زندگ   ذهنبا من  میبساز  ذهنمن  میامدی. ما نمیبشو  لیتبد  دیکه ما با  کندم  نیاز ا

آن و   یهات یبه ناموس و محدود. که امروز راجعکند  م  جادیجهان ا  نیدر ا  چقدر آشفتگ  ذهنمن

ممن است پر از درد باشد خودش را نور مطلق بداند، همه صبر و    انسان  یکه    ذهنمن  یدردها

  . میصحبت کرد امراحل بذراند، همه ر نیاز ا میصبر کن دیو با پزدخداوند ما را م کهنیا

  جهان را  یبتاب ،ی آفتاب گه
  یی نپا زمان  ،همچو برق گه

  
   ها چو طوطو دل ،کانِ نبات  تو
  ییها چراو جان یسبز  یِصحرا تو

  
  از ما   هیگذشتم، مبر سا هانیا از
  یی در باغ دولت، گل و سروِ ما که

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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بخوان  «مبر»  میتوانست م  ای وقت  د،یگو م.  میهم  فضا  رود م   انسان  آفتاب،    شود م  ییتای  یِبه 

به ذهن مثل برق آفل    مییآ  م   . اما وقتتاباندعشقش را، برکتش را از ما به جهان م  . زندگدرخشد م

نامه    شودنامه نوشت، نه م  شود نه م  اشییدر روشنا  دیگو. برق همان رعدوبرق است که ممیشو م

  کرد.   شود نم یکار چیکرد، ه دایشود آدرس پ  خواند، نه م

.  میبن  میتوان نم  یاکار سازنده  چیه   میستین  داریما چون پا  گذرد، تندتند مکه    جسم  یِاریدر هش  عنی

صورتِ آفتاب از مرکزش طلوع خودش به  ایآفتاب    نیآفتاب است اگر اجازه بدهد که ا  پس انسان گاه

  است از مرکزش طلوع کند. خودش که زندگ ایکند 

  ذَره نهان  ی در  یآفتاب
  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان

  ) ۴۵٨٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

م  وقت  باز کند  را  برا  تابد دهانش  برا  ی هم  هم  وقت   نیا  یخودش  اما  م  جهان،  در    شود منقبض 

  . »ها چو طوطو دل ،«تو کانِ نباتاست  نی ر ی . اما اصل ما کانِ ششودمثل برق آفل م ذهنمن

جمادات، نباتات،    عن ی  اند، جهان مثل طوط  نیها و مراکز اتمام دل   م،یکن مثل آفتاب طلوع م   وقت 

ما،    نی ر یاز معدن ش  ی. هر مرکز طورن یهم هم  ذهن  یهامن   کنند،از برکت ما استفاده م  واناتیح

  ببرند.  ضی ف توانندما، م سببیب یِشاد

. پس دنی منسوب به چر   عن ی  ییهستند. چرا  ییجهان چرا  نیا  یهاو تمام جان   میسبز هست  یِصحرا  ما

  نی ر یکه ش نبات  نیهم عنی. نبات می. ما کانِ نباتمیکن ییگدا می امدین م،یبه جهان عشق بده میما آمد

  است. 

بر سر ما    او ک  یۀرا از سر ما برندار. پس سا  اتهیتو فقط سا  م،یوگو بذرگفت  نیکه، از ا  دیگو م

  . تو سرو ما هست بخت یاست. که در باغ نآفتاب طلوع کرده وقت م،یاما به او زنده است؟ وقت

جهان    نیاست و انسان زنده به حضور، به خداوند سرو ا  بختیباغ ن  دیگو جهان موالنا م  نیا  پس

  جان بقا؟  برو به  ییاز جان هوا ،وانیاول گفته از جان ح تیاست ب ادتانیاست. 
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کشتار    ست،یاست، جهان جنگ ن  جهان، جهان زندگ  نیا  میشومتوجه م  میروبه جان بقا م  وقت 

 د یآ  ور مکه از آن  یر یتدب  یبا    ست،ین  ییکارافزا  ست،یدرد ن  ست،ین  سخت  ست،ین  قحط  ست،ین

 د، یبشو  لیتبد  د،یفضا را باز کن  دیتوانم  شمااست.    بختیباغ ن  نی. و اشودانجام م  کارها به آسان

  . باستیهم ز تیب نی. ادیباغ بشو نیسرو ا دیتوان شما م د،یاستفاده کن بختیباغ ن نیاز ا

  و لعل کان، جانِ مان و المان  ییجوهر 
  خلق کجا و تو کجا؟ ،ی ازمانه نادرۀ

  ) ۴۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

گوهرِ حضور دارد. و ما لعل معدن    عنی  ،یگوهر    عنی  ییجوهر   ،ییجوهر   شود م   لیکه تبد  کس  ی

خفَّت در    نیواقعاً، که اآلن به ا  می. و ما جانِ مان و المان هستشودنور از ما ساطع م  عن ی  میهست

است، مان هم    شدهگشوده  یِفضا  نیا   المان.  می جانِ مان و المان هست   م،یکش درد م   ذهنمن

در ما خداوند از خودش آگاه    م،یما اصال از جنس خداوند هست  د،یگوفرم ما است، فرم جهان است. م

  .  شود م

مثل تو   وقت  دیگو م  دین ی. ببستیجهان ن  نیکه در غزل هم داشت گفت مثل تو در ا  »یازمانه  «نادرۀ

 م، یشوم  دهیهمان  یز یبا چ  . وقت میکن  سهیقام  یز یخودمان را با چ  دیما نبا  عنی  ستیجهان ن  نیدر ا

آن  می کنم  سهیخودمان را مقا تا  پو  ن  ییزهایکه ارزش چ  میروم  شیجا  از ما    دهدم  شانکه ذهن 

مخلوقات   عنی  .ر یاست د  تر شیارزش پول از ما ب  عنی  میشوپول ناراحت م  یبرا  است! وقت  تر شیب

  قدغن است.   سه ی. اصال مقامیکن  سهیخودمان را مقا  میتواننم  یز یما با چ  عنی جهان کجا، تو کجا؟    نیا

  بر دلِ ما، دو صد قفل باشد  اگر 
  یی و در را گشا  فرست  یدیکل

  
   در دلِ ما، که روشن چراغ درآ 
  یی ایکه خوش توت ده،یدر دو د درآ 
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  درآرد  اه یلشِر غم س اگر 
  یی و صاحب َلوا رزم  دِیخورش تو

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  فرمانروا ر،ی : پرچم، صاحب َلوا: املَوا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

نه    م،یهست  زهایبا چ  تیهوهم   وقت  البته.  میو فرمانروا که ما هست  ر یام  عنیپرچم. صاحب َلوا    عنی  لَوا

 میپولمان هست  ی ما گدا  م ی نیبب  مینیبنش  دیما با  م،یگدا هست  گفت.  میستیصاحبِ پرچم ن  م،یستین  ر یام

باورها و    ای  میها هستباورها و فکر    ٔجادکنندهیپول فرمانده؟ ما ا  ای  میاماست؟ ما فرمانده  یپول گدا  ای

  ما هستند؟   ٔجادکنندهیها افکر 

. اگر  میبشو  دهیکهنه و پوس  یباورها  ر یاس  دیما نبا  میباورها هست   ٔجادکنندهیاست که ما ا   یطورآن  اگر 

و هرلحظه   میخداوند هست   ی دگاری از جنسِ صنع آفر   م،یما از جنسِ صانع هست  دیگو که موالنا م  یطورنیا

  . میکنم ست که، فکر را ما در  میها بشوفکر  ِریاس دینبا م، یکنفکر را ما درست م

قفل    ی  دگیهر همان  م،یداشته باش   دگیهماندوصد    عنیاگر بر دلِ ما دوصد قُفل باشد،    دیگو م

قفل است، فضا    ی  دگی هر همان   ، فرستم  دیدر باشد که در آن قفل است، تو کل  ی  تواند است، م

  شده قفل را باز کن، آن باز شد.  گشوده  یفضا دِیباز کن! با کل

به مرکز من، در چشم من هم تو    یی ایاگر ب  »چراغ«که روشنبه مرکز من    ایب  عنی  در دلِ ما»   «درآ 

ها را  قفل شود . پس معلوم مییایتوتخوش  ،هست  ی خوب ٔ. تو سرمهشود چشم  عدم من باز م ،ییآ  م

  . میبخواه  دیقفل هست در دلِ ما، و ما با کند،او باز م

  ست یدرگشادن راه ن نیا دیکلیب
  ست ینان سنت اله ن طلبیب

  ) ٢٣٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

چقدر   د؟یمنتها شما چقدر طلب دار کند،بدون طلب خداوند در را باز نم م،یطلب داشته باش دیبا ما

فضا  د؟ی کنتالش م ا   د؟یکنم  ییگشاچقدر  م  هاتیب  نیچقدر  رعا  دیخوانرا  را  قانون جبران    تیو 



ۀ  برنامه             Program #908                                               ۹۰۸مشار

  81صفحه: 

  ب ی کار را ادامه بدهم. چقدر نه  دی من با  ست،یبسم نکه من    دیزن م  بیچقدر به خودتان نه  د؟یکن م

ن  دیزن م استاد  من  نستمیکه  بلد  من  نم  ستم،ی.  نص  من کس  دانم، من  را   کس  کنم، نم  حتیرا 

   کس  میتوان که ما نم  میجا خواند  نیعوض کنم، امروز چند  توانم نم  دانممن عوض کنم، م  خواهم نم

  . میرا عوض کن

  خداوند از درون او را عوض کند.  ایندارد  ذهنبندۀ خدا مثل موالنا که من ی دیبا گفت

   در دلِ ما، که روشن چراغ درآ 
  یی ایکه خوش توت ده،یدر دو د درآ 

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

درد در ما   جادِیهزارتا واحِد ا  میدار   دگیاگر هزارتا همان  جهیدرنت  کند؛ م  جادیدرد ا  ی  دگی همان  هر 

لشر   میکناُووو... تا چشم نگاه م    در آرد»  اهیلشر غم س  «اگر   هست، اسمش را گذاشته لشِر غم،

  . دیرا نگاه کن تیسه ب نیبه مرکزم، هم اورمیآن را ب توانمم کهنیا ینه، برا ترسم؟ غم است، من م

ب  اگر  م  دیایاو  من درست  مرکزم،  م  یز یچ  . چه نمیب به  م  می فکرها  نم؟یبرا     عنی  نمیب را. درست 

ها دردزا هستند؟ کدام   ها منف کدام   د؟ی کن م  دیدار ییکه چه فکرها  دینیب ناظر بشوم. شما م  توانم م

ا همان   نی هستند؟  از کدام  فضا  نیا  ایآ   د؟یآ  م   دگیفکرها  از  اآلن  فضا  د؟یآ  م  ییتای   یفکر   ی از 

قفل است. تا    ی  دگیهر همان   د،یقفل دار  دیدان و شما م  د؟یآ  م   ذهناز من  ای  دیآ شده مگشوده

  باز شود.   دیاش باهمه   رون،یب دیبرو دیتوان باز نشده شما نم نیکه ا زمان

در    دیگوخوب، اتفاقًا م  بله   باز بشود؟ بله.  تواندم  دفعهیبله،    شود؟ باز م  دیکل  یاش با  همه  ایآ 

با همان دم زنده   یر یمبا همان دم م   د»یآ شما م  یدم ال  یبه    د،یآ  دم حشر شما م  ی«به  غزل    نیا

دارد،    اهیکه لشر غم س  میدانما هم م  پس  تا دم.  می. دم دارمیکن  ییاگر خوب فضاگشا  ،یشو م

  . می رزم هست دِیما خورش ول

پرچم  نه با دعوا. ما صاحب  میکنرا م  کارنیبا خرد ا  ییبا شناسا  ییبا روشنا  عن یچه؟    عنیرزم    دِیخورش

  م، ی ما هست  ر یو ام   دهدم  ییمرکز ما، به ما روشنا  دیآ  او م  وقت  م،یشاه هست  م،ی هست  ر یام  م،یهست
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  م یرو م  میخوان م  میکه دار  جیتدربهرا    هان ی ا  م،یکن م   میچار دار  میبدان  کهشرط به   م؛یما هست  ر یام

  .دیگوغزل به ما چه م نیا مینیجلو، بب

  خدا  ندهی زفتست و گشا قفل
  زن واندر رضا  میدر تسل دست

  ) ٣٠٧٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ها ذره گر شود مفتاح ذره
  ا یجز از کبر   ستی ن شیگشا نیا

  ) ٣٠٧۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زَفت: ستبر، بزرگ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

خداست،   دیگوم  اشهند یمحم است، قفل بزرگ است، گشا  قُفل  است.  یخوب   لیخ  تیدو ب  لیخ 

  . میقفل را باز کن نیا میتوان ما نم ذهنبا من  عنی

ن  میاقدام به تسل  کهنیاز ا  ر یقفل هست در دلِ ما، در دلِ شما و غ  دی ر یشما بپذ  اوالرش یپذ  میتسل  د،یب  

  عنی  م،یبزن  دیکار با  نیلحظه دست به ابهلحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن، لحظه  نیاتفاق ا

مشل،    نیدر اطراف ا  ییگشافضامشالت رها بشوم؟    نیآقا چه کار کنم؟ چه کار کنم از ا  دیگو شما م

  است. تیرضا عکِس شا عنی .زن و در رضا» می«دست در تسل

  که  دیگو که م میسیبا طال بنو دیرا با تیب نیا واقعاً

  ست نام اوعشق شده ست،یاکرانهیب لذّتِ
  ورنه جفا چرا بود  ست،تی«چون» خود شا قاعده

  )۵۶٠شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

 تیشا  یما رو  رسم  زندگ  عنی،  «ورنه جفا چرا بود»  ،یز یچون چهم  ی،  است»  تیخود شا  «قاعده

    زن واندر رضا» می«دست در تسل. یر یادگیرضا و شـر و  یرو دی است نه رضا، شما رسم را بذار



ۀ  برنامه             Program #908                                               ۹۰۸مشار

  83صفحه: 

 ، قفل ما را باز کند. قفل ما را فقط خودِ زندگ نیا تواندبشود، نم دیجهان کل نیتمام ذرات ا دیگو م

   . کندخداوند باز م ا،ی کبر 

  ،  جهانن یا  یدهایکل  خورد، نم   نیبه ا  یدی کل  چیبشوند، ه  دیجهان اگر کل  نی ا ٔذرهذره  عنی  ذره،ذره

  .جانیشد، در ا دار شعرها اآلن معن نی ا نیدستِ  خداست؛ پس بنابرافقط به شیگشا نیا

چشمانم   ییآ دِل من م   وقت  ،ییآ در دلِ ما تو م  ،ییگشام  به ما، در را تو  دهم  دیتو کل  دیگو م

م م  نند،یبدرست  ناظر  حضور  غم  شوم،من  از  موقع  آن  نممن  من   کنم،م  ییشناسا  ترسم،ها 

  . میشوجو هستم، بله؟ متوجه مپرچم هستم و رزمصاحب

  در گلستان و با گل بفتم  شدم
  ییقَبا  نیکه َلعل  ؟یدار  از ک  جهاز

  
   گفت: بو کن، به بو خود شناس مرا
  یی و صاحب صفا مجنونِ عشق  چو

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ن ی جامۀ خون یقَبا: سرخ جامه، دارا نی لَعل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

و بو   هست بایکه ز یطورنیبو را، ا  نیا ،یشاکلۀ  وجود   نیرفتم در گلستان، به گل گفتم که ا دیگو م

  کسرا از چه   ییبایبو و ز  نی! پس اییبا یز  نیبه ا  ید یکه لباسِ قرمز پوش  یرا از که دار   ن یا  ده م

  دارم، گفت بو کن!  است که از زندگ نیمنظورش ا ؟یدار

و آثارش    دیخوان را م  هات یب  ن یا  . شما وقت دیکن و شما بو م   کندبه بعد بو را مطرح م  جان یاز ا  موالنا

هست، اصال آن    ییراهنما  یهست،    یخرد  یهست،    آرامش  یو آثارش    دینیبرا در خودتان م

تر  ساده  که زندگ  دی نیبشما، م  به زندگ  ندیآ  م  هان یا  عقل، وقت  مییگو که ما م  تیچهارتا خاص

اشود م امن  نیا  دیآ  م  سببیب   یشاد  نی.  هست، حسِ  بو  ابا    دی کن م  تیهم   همه نیا  کهنیوجود 

 دی کننگاه م  باستیکه به نظرتان ز  عتیطب  ِزیشما به هرچ  نیبو است، پس بنابرا  نیاغتشاش هست، ا

ا  دینیب م ا  ن یکه شما  به  را  زندگ  ییبایز  نیوجود  آثاِر  ب  که  آورد  کند م  انیرا    کس  چه  ؟یاز کجا 
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  ایباز کرده، آ   ییبایز  نیگل را به ا  کهکس  .دهد که به ما هم، همان م  دیبو  خواهدبه تو؟ م  دهد م

ما را هم شوفا    تواند م  م؟ی ندار  ای  میدار  م؟ی کم کند؟ ما اماِن کم گرفتن ندار  تواندبه ما نم

  کند؟ بله.

 ، بو کن مرا! تو بوشناس هست  دیگو م  د،یاگر شما به گل سرخ نگاه کن  د؟یگوگل به من چه م  دیگو م

  جانیدر ما وجود دارد و ا  ی صفا و ناب  نیا  عنی  ،و صاحبِ صفا هست   مجنوِن عشق هست  کهنیا  یبرا

نماد هرکدام از ماست،    اقعوسراغ داستان مجنون، در  رودبه بعد م  جانیاصطالح از امجنوِن عشق به

لباِس   م،یدیما مرده، لباسِ عزا پوش  لیکه ل  مدت  یا بر   دیگوکه م  میهرکدام از ما مجنونِ عشق هست

  ماست.  ذهنمن یلباِس گرفتار نیعزا هم هم

به من نگاه کن   دیگوما محسوس است، م ی برا کند،م انیرا ب که آثارِ زندگ بایز عیطب زِ یهرچ پس

تو که   دیگومنتها در سطح باالتر، نه مثل من. گل سرخ به ما م ،ببر که تو هم جزو ما هست یاز من پ

ن به    ستیمثل من  من  اگر  بب   نیا  که،  باز شدم،  م  یتو چجور  نیصورت  ا  مثال  .یشو باز    همه نیما 

م  جمعدسته نگاه م  ی  موقعی  م یکن  جنگ  بر سرتان، دار  د یگو م   کندگل سرخ به ما    دیخاک 

ما    حالنیکرده! درع  یچطور  دینیمن را بب  د،یبه خداوند زنده بشو  دیتوان ! شما مدیکشرا م  ر یدهم 

  :دیگو م. میکنما جنِگ خودمان را م  م،ی کنآن را له م توجهیب

  ش نشان بر زلف و رخ از جرعه هست
  از آن  سندی ل را شاهان هم  خاک
  ) ٣٧٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ست اندر خاکِ کش حسن  جرعۀ
  اش بوسبه صد دل روز و شب م که

  ) ٣٧۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  چون مجنون کند  ز یخاک آم  جرعه
  ترا تا صافِ او خود چون کند؟  مر 

  ) ٣٧۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  بای: خوب، زکش
  کامل فتگی صد دل: با رغبت و ش به

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  . م ینیبرا م بای ز یزهایچ ای مینیبرا ما م بایز یهاکه آدم دیگو م

  یی گو و م   نیبرا م  بایآدم ز   ینشان جرعۀ شراب اوست.    نیا  ش نشان»بر زلف و رخ از جرعه   «هست

 ن یشاه هستند در ا  که است که کسان  نیا  لشی. تمثسند یلشاهان خاک را م  سند، یلشاهان خاک را م

  خاک هستند.   بایآن زنان ز سند،یلرا م بایجهان، مثال زنان ز

مثل آن   زشینشان است. نشان ر  زندگ  «جرعۀ»ها از  آن  «زلف و رخ»بر    کهنیا  یشدند؟ برا  بایز  چرا

  عنیشده، کش    بایکه در خاک ز  ست زندگ  ییبایجرعۀ ز  دیگو ها. مبه آن  ستگل سرخ، برکت زندگ

  کامل، با رغبت کامل.  فتگیبا رغبت و ش عنی. به صد دل بای. کش، خوب و زبایز

بو هم از   نی. ارمیگ  را من از خداوند م   امییبایکه ز  دیگوگل است. گل م  نی هم   لیتمث  نیا  عنی  پس

 یی . تو هم توانادهعشق م  ی . تو هم بور یرا ب  غامی بو کن پ  دیگو م  نیهم  یاست. برا   غامیپ  یور  آن

  د؟ یکن . توجه میمجنون بودن را دار

ما   ناب. وقت   یاریهش  عنیصفا    نی. اتو صاحبِ صفا هست  .»ییصفاصاحب،  «مجنون عشق تو    گفت

 ت ینهایو به ب  کندطلوع م  دیخورش  نیو ا  میکش م  ها دگیرا از همان  یاریهش  م،یشوناب م  یاریهش

  گرفت. میرا از او خواه ییبایموقع ز و آن میشوموقع صاف م آن م،یشواو زنده م

ما، هم   فرمی. هم در فرم ما، هم در بشوداو در ما ظاهر م  ییبای ز  میکن که فضا را باز م  یادرجه  به

 نیهم  ی. براشود برکت از وجود ما هم ساطع م  نی هم هم   م،یکنها را مو همۀ آن  یو شاد  ییبایحس ز

کامل،   لیبا م  عنیکه به صد دل    دیآ به نظر م  بایخداوند است که در خاک، ز  ییبایکه جرعۀ ز  دیگو م

  .میروز و شب، ما دوستش دار میبوسرا م هانیما ا

  لیکه دنبال ل  میهست  عرض کردم مجنون ما  کند،انسان را مجنون م  وقت   زیآمجرعۀ خاک  دیگو م

«جرعه .  م یدنبالش هست   ول  مید یکه هنوز به آن درجه به عشق نرس  میهست  عاشق   ی. البته  میهست

  .کند کار م چه نیشراب ناب او بب عنی چون مجنون کند، مر تو را تا صاف او» ز یخاک آم
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با چه رغبت   دی نگاه کن  اآلن را    د، یکنتکرار م  د،یسینو م   د،ی کن شعرها را گوش م  نیا  شما  حالتان 

اش صاف  که همه   نیبب  ،خوب است در مجنون   قدرن ی. حاال حالتان ادیشما مجنون هست  د،یکنخوب م

ما    عنیبرسد،    شمابه    شراب، بدون آلودگ   نیلحظه ابهنداشته باشد، لحظه  یلرد  چیه   عنیاو باشد  

  . می ر یب میبتوان

  به ما. رسدشراب بهتر م نیا شودکه باز م . با هر قفل شودباز م واشیواشیها قفل نیا گفت

  هم بخوانم. تیسه ب نیا

  کن  ثاری ا ر ینظیب یِخدا یا
  سخُن  نیز یرا چون حلقه داد گوش

  ) ٣٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و بدآن مجلس کشان  ریما گ گوشِ
  آن سرخوشان  خورندم قتی رح  کز 

  ) ٣٠۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ن یاز ا یدیرسان ییبه ما بو چون
  ن یربِ د یآن مش را ا سرمبند

  ) ٣٠٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : شراب صاف و زالل، باده نابقی رح
  : سرمست، شادمان سرخوش

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
شده و  گشوده یبا فضا میهست رش یبه ما لطف کن و ما هم آمادۀ پذ ر ینظیب یخدا یا مییگوما م پس

به   میرو م  م،ی ر یگ سخن را م  نیمثل حلقۀ گوش است و ما دنبال ا  م،یشنوسخن را که اآلن ما م  نیا

  .خورندشراب ناب م نیاز ا مثل موالنا، حافظ، فردوس ییهاکه آدم آن مجلس

 ،یشراب را به ما رساند نیا یخدا چون بو یشراب صاف و زالل. سرخوش، سرمست. و ا عن ی قیرح

که طلب ما، جدّ و جهد ما، تمرکز ما تالش ما   دینیب م ول م،ییایبو ب نیما دنبال ا درش را مبند و ه

  .میباش یجبر  دیراه، ما نبا نیمؤثر است در ا اریبس
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 تیشا  میگرفت  ادیشما را بپزد. امروز    زندگ   دیکه اجازه بده   دیگرفت  ادیرا    زهایچ  لیامروز خ  شما

و به    لغزد نم  مانیپا  میمطالب را موالنا گفت که اگر آن کارها را نکن  لی. خمینکن  یسازل یدل  م،ینکن

و مسلط به ذهن نگاه   اظر صورت حضور نکند. بله ما به به ما پادشاه تواند . ذهن نممیرو ذهن نم

  . میکنرا اداره م راتییتغ نیو ا مینک م

  :تانیهم بخوانم برا نیا

  کند  بستانیکه س  سبحان پاک
  د نغَمام حرفشان پنهان کن در

  ) ٨۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی غَمام بانگ و حرف و گفت و گو نیز
  ی بو ِریغ دینآ  بیکز س ،ییپرده

  ) ٨۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بو را به هوش  نیافزون کش تو ا ،یبار
  اصلت برد برفته گوش  یِسو تا

  ) ٨۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ب یزار، باغ س بی : س بستان ی س 
  حجاب و پوشش عن ی نجایابر است، در ا : لفظاً به معن غَمام

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
پنهان    ذهن  یوگوهاها و گفتحرف  نیو اما در ابِر هم  کنددرست م  بستان»ی«س  یخداوند    عنی

درست    یاپرده  ی ،»یوگو«حرف و گفتابرِ بانگ  نیو از ا می نیبرا نم بستانیس نیما ا عن ی. کند م

  .بش ادیبو را ز نیکه ا دیگوبو، و به ما م م،یشنوکه ما فقط بو را م  شود م

. پس ذهندرد من  ینه بو  د، یایلطافت ب  یبو  د،یای عشق ب  یبو  د،ی ایب  زندگ  یرا باز کن بذار بو  فضا

بو    ول  جا،نیامروز هم گفت قفل هست ا  میدار  یا پرده  کهنیبا وجود ا  می کنما هرلحظه فضا را باز م

 دنِیبه بو کش. دنبالۀ غزل راجعرود که مجنون م  طورن یهم  م،یروم  می ر یگ  بو را م  نی. ما دنبال ادیآ  م

  و زنده شدنش است.   لی کردن قبر ل دایمجنون و پ
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  از زُکام   ز یدار و بپرهنگه بو
  بپوش از باد و بوِد سردِ عام  تن

  ) ٨٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مشامت را ز اثر  دینداینَ تا
  هواشان از زمستان سردتر یا

  ) ٨٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  حجابِ دل است.  مجازًا به معن  نجای. در اواریکاهل گرفتن بام و د به معن دن یی : از مصدر انداد ی ندای نَ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  م یروم  یگل را ما نزد  یکه بو  طورن یهمفضا را باز کن.    عنیدار    حجاب درست کردن. بو نگه  عنی

آمدن   نی. زُکام هم ز یبپره اندازدآدم را از کار م و از زُکام که شامۀ دیایب زندگ یبو نیتا ا م،یشنو م

  به ذهن.

  از زُکام   ز یدار و بپرهنگه بو
  بپوش از باد و بوِد سردِ عام  تن

  ) ٨٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 گذارند  ما اثر م  ی رو  ذهن  یهامن   .گذارند ما اثر م  یرو  نی قر   قی مردم باد و بودِ سرد دارند. از طر   عنی

و واکنش   میهست   فیما ضع  که . وقت اندازندما را از کار م  که مشام ما را، حس بوکش  دیگوو دارد م

  . دی نخواه یز یشما چ می. امروز گفتمیرنجم ،میشو م  نیخشم م،یده نشان م

برو    زیاست، بپره  پرست»«خواستن  عنیاست،    «هواپرست»که    شروع شده. گفت از من  «هوا» از    غزل

  هانیاز زمستان سردتر است. ا  دیگوم  شانیهوا، خواهنده، هوا  یها. اما منییجاِن بقا  ، ییبه من بقا

  .گذارند ما اثر م یرو نی قر  قی از طر 

را از دست    زندگ  یبو  نیا  د،یبشو  دهیرنج  د،یبشو  نیاگر مثال شما خشم  گذارند ما اثر م  یرو  وقت 

  ن ی . ادینرو  ذهنمن  جاناتیکه به دردها و ه  دیکنم  . پس شما سعدیازُکام گرفته  ر،ید  دیده م

  زُکام است.  نیهم
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  از زُکام   ز یدار و بپرهنگه بو
  بپوش از باد و بوِد سردِ عام  تن

  ) ٨٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که    ستین  ذهنمن  چیه  آن اثر بد بذارند.  ینگذار مردم رو  ،یدار  ذهناگر من  حت  عنیبپوش    تن

و مرتب   دیشما از قبل خودتان را آماده کرده باش  کهنیشما اثر نگذارد. مر ا  یشما رو  یپهلو  دیایب

 نیا د،یپر از درد در امان باش ذهن یهامخصوصاً من ،ذهن یها. اگر شما از شر مندیکن ییفضاگشا

  .  افتدتان از کار نمشامه

که   ییهاحرف  نیا  دییگو. شما م ییفضاگشا  قی خوش عشق به مشام شما برسد از طر   یبو  دیبا  ماًدائ

 بت یغ  کنند،م  جادیمسئله ا  کنند، م  دشمن  دانمدر حق هم، نم   کنند که م  ییکارها   نیا  زنندمردم م

  هانیاز زمستان سردتر است. دائماً ا  شانیهوا  هانیا  ندارم.  ی ها کار. من با آنرندیگ م  راد یا  ،کنند  م

 ر یکند، د  شما را عصبان  دی ایب  کس  ی  عنی.  اندازدشما را از کار م  سرد، گرم  یسرد، هوا  یهوا

. گفت  کن یشما اثر بذارند، مواظب باش، دور یرو  توانندو مردم م ف یبه دندۀ زکام. اگر ضع رفت

  دار.  خودت را نگه شانیو خو انیاز آشنا  رس،نر نت ِری از اژدها و ش

. میرا دائمًا ما بش  یعشق و آرامش و شاد  یما که بو  بوکش  ییتوانا  نیکه ا  میکنم  یما کار  پس

که راه    میخوانرا م  هانی. امی کننم  دیما تقل  اش،یهستند، من هم    یطورنیکه مردم همه ا  میینگو

درد    کهاد باشد، آن کسانیز  کنندم  زندگ  یجورنیکه ا  ییهااگر تعداد آدم  موقع  ی.  میکن  دایرا پ

  وجود دارد. زندگ یهم برا یراه بهتر  یکه  دیبا نگاه خواهند فهم کشند م

زندگ  دییدرد عادت کرده بو  یسرما  عنیاز زمستان سردتر است و به سرما    شیکه هوا  کس   که 

درد را   ی . دائماً بودهیخوش عشق را هنوز نفهم  یبو  کهنیا  یبرا  کند؛هم وجود دارد، قبول نم  یر ید

  به شما.  دیگورا م هانیدرد را به شما هم بدهد، دارد ا یبو دی نگذار ده،یکش

  *** پایان بخش سوم *** 
  



ۀ  برنامه             Program #908                                               ۹۰۸مشار

  90صفحه: 

   لیل  یِبه واد امدیمجنون ب چو
  ییز بادِ صبا مشینس ابدی که

  
  شما را بقا باد  ،لی: ل بفتند 

  ییبر تبارش، لباسِ عزا نیبب
  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  افتی کننده دربادِ صبا، باد زنده   یاز    یاکنندهزنده  مینس   یکه    دیآ  م  لیل  یبه واد  مجنون وقت  پس

فوت   لیل   عن یباد    عمر شما طوالن  عنیشما را بقا باد    ؟ییگو را م   لیکه ها! ل  ندیگو کند، مردم م 

  . انددهی که همه لباس عزا پوش نی اش ببشده و در خانواده

عنوان مجنون، به  شود جهان م  نیکه وارد ا  مجنون نماد هر کدام از ما است و انسان  دیدان البته م   و

به خداوند زنده   خواهم که من م  دیگوم  شود،وارد م  کهن یمحض ااست و به  لیل  یجهان واد  نیا

 کهنیا  یتو مرده و برا  زندگ  ،تو  لیواقع لکه نه، در  ندیگو زنده بشوم. م  به زندگ  خواهم بشوم، من م

  . انددهیاش لباس عزا پوشهمۀ خانواده نیبب باور کن

و سراغ    شود رد موا  هر کس  کهن یهم  شدن به خداست ولزنده  یواد  مییآکه ما م  جهان  نیا  پس

 م یادهیمان لباس عزا پوشهمه   م،یکه نگاه کن ما خانوادۀ تو هست  ندیگو همۀ مردم م  ردیگ  منظورش را م

  لباِس عزاست. ذهنو لباسِ من انددهیپوش ذهنلباس من تی همۀ بشر  عنی

باد صبا   د،یکنفضا را باز م کرد، وقت فی باد صبا را هم خودش تعر  ،ییباد صبا  یاز  دیآ م مجنون

 یبو ی م،ی ر یب مینس  ی دی. از آن دم  ما باشودشروع م یزدیدم ا ،کنندۀ زندگزنده  یروین  عنی

  .میکه زنده بشو می ر یب خوش

و   میمرده است، ما مجنون هست  لیکه ل  ندیگوم  میجهان شد  نیوارد ا  کهنی محض ابه  میما آمد  پس

  . نگاه کن.انددهیلباس عزا و درد پوش تیاست که تمام خانوادۀ انسان نینشانش هم ا
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چرا؟ همه    اند،دهیکه لباس عزا پوش  دهدجهان نشان م  نیانسان را در ا  تی وضع  اتیاب  نیبا ا  موالنا

  زندگ  تیو ابد  تینهایبه ب  میآمد  همان منظور آمدن ما است که  لیاست. لمرده  لیل  کنندفکر م

  :خوانم م تانیرا برا تیب نیو ا میزنده بشو

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِگشتند از موال باخبر 

  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ا  عنی ما در حال  ن یدر  با   وقت .  میشوم  مرادیب  م،یاده یو درد پوش  ذهنمن   یلباس عزا  که جهان 

به نام   یر ید  یروین  یکه    میبفهم  دیخودمان با  یمراد یو از ب  میشوم  مرادیب  میرو م  شیپ   ذهنمن

  .میستیخدا وجود دارد که ما از آن آگاه ن ایوجود دارد  زندگ یروین

  را از دست داده بودند. لیواقع لهم در لی و تبار ل دهدرا به ما م غامیپ نیما ا یمرادیب پس

  جامه  دیکامه بِدَرآن تلخ پس
  ییو پا دستیدر خون ز ب  دیبغلط

  
  سر را به هر سنگ و هر در  کوفتهم

  یی خادست کرد نوحه، بس  بس
  

  بر سر که تاجت کجا شد؟  کوفتهم
  یی بال دِیبر دل، که ص کوفتهم

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  کام، ناکامنامراد، تلخ : کامهتلخ 
  : اظهار ندامت دن یی خا دست

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
 دیگو کامه م. پس آن تلخدهد  نشان م  لیل   ای  از زندگ  ییانسان را در جدا  تی وضع   تیسه ب  نیهم ا  باز

است که    نشان انسان  نی و پاست و ا  دستیمتوجه شد ب  کهن ی. از ادیو در خون غلط  دیلباسش را در

  جهان شده است. نیوارد ا



ۀ  برنامه             Program #908                                               ۹۰۸مشار

  92صفحه: 

  خواهداز مادرش م  شودجهان م  نیساله وارد اساله، سهدو  ساله،یصحبت شده که انسان    نیا  بارها

که   کند. او به آن القا مکنداست. او نم  کند چون از جنس زندگ  ییشناسا  صورت زندگکه او را به

   ذهن من   عنی  بپوش  الباس عز   دی. تو هم بادمیس عزا پوشمن هم لبا   نیمرده و بب  لیمرده، ل  زندگ

  پاست. و دستیو او ب نه زندگ یبشو

 ت ی سه ب  نیو ا  میو پا هست  دستیب  کهنیا  یبرا  میغلط کدام از ما بعداً هم در خونِ دل، در درد م  هر 

  .دهد بشر را نشان م تیدوباره وضع

هم امروز گفت   «در»باشد.    دگیهر همان  تواند. هر سنگ مکوبدم  ی به هر در  ،را به هر سنگ  سرش

اظهار تأسف    اریبس  کند،نوحه م  اریبس  کوفت سر را به هر سنگ و هر در»  «همدرها بسته است.  

  .شود من تلف م از تأسف که چرا زندگ ردیگ . دستش را گاز مکند م

 جهان، جهان دولت است، خوشبخت  نیدر جهان امروز، گفت ا  میهست  یطورن یمان هماآلن همه   ما

که تاجم کو؟ کجا رفت؟ مخصوصًا    دهیانسان به سرش کوب  عنی  دیکوباست و به سرش م  یاست، شاد

  است.  دهیکه تازه رس انسان

ما    . چرا دلکناش بال و درد جذب مهمه  »ییبال  دی«تو ص  کندم  دیکه بال تو را ص  کوبددلش م  بر 

اش جامه  خواهدو م  شود کامه موارد هم تلخ. تازهمیکامه هست. پس ما تلخشوداش جذب بال مهمه 

  را بدرد.  

نم  دیبو  خواهد م من  نم  ذهنمن  خواهم که  من  ب  خواهم بشوم.  عزا    ول   رمی عزا  به  را  او  ما 

 ن یوارد ا  خواهم من نم   کند؛ اعتراض م   ه  و پاست.  دستی و او ب  می کشانم   ذهن. به من میکشان م

  . کندزندان بشوم. نوحه م نیدخمه بشوم، وارد ا

ها  دچار بال شدن  نیا  عنیکه تاج من کو؟    کوبددائماً سرش را م  د،ی ر یرا ب  ذهنمن  یآدم عاد   ی  اگر 

 ت ی بال شده و چند ب  دیو دلمان ص  میرا از دست  داد  مان است که ما تاج شاه  نینشان ا  ها و ناراحت

  :دیگو . متانیبرا خوانمم  تیسه ب نیهم  نییدر تب
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  گفتست آن سپهدارِ بشر   راست
  گذر   ایهر آنکه کرد از دن که
  ) ١۴۵٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و غَبن موت   غ یدرد و در ستشین
  از بهِر فوت   غیهستش صد در بله

  ) ١۴۵١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  چرا قبله نکردم مرگ را؟ که
  هر دولت و هر برگ را  مخزن

  ) ١۴۵٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  در داد و ستد دن ید ان یآوردن در معامله، ز ان یغَبن: ز 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

.  م ی بن  یکار  میتوان و نم   م ی و پا هست  دستیکه واقعًا ب  قبل   تیسه ب  نیبا ا  خواند م   لیخ   تیسه ب  نیا

  . میبن یکار می به هم کم کن دیما با

  ن یاز ا  کههر کس  دیگو که آن سپهدارِ بشر، منظورش حضرت رسول است، که درست گفته، م  دیگو م

در   ماندمکاش زنده م  یام. ا که افسوس که مرده  دیگو نم   وقتچیطرف و هآن  رودم  گذرد، م  ایدن

  جهان. نیاست که فرصت را از دست داده در ا نی، بله افسوسش از اجهانآن

و فرصت چه بوده در   میفرصت را از دست نده   نی ا  م،ی به هم کم کن  میگو مرتب م  جان یو من هم ا 

جهان است. هر    نیا  لیل   ی. وادلیل  یبه واد  دیکه مجنون رس   گفتکه اآلن م  نیجهان که هم  نیا

 ی . برابشودجهان مالقات کند و به او زنده    نیخدا را در ا  خواهدم  شود،ن مجها  نیوارد ا  کهکس

  . رودم ردیمبعد هم م رد،یگ عزا م کند،جهان. با کمال تأسف نوحه م نیا دیآ  م  نیهم

 عنیجهان که بودم مرگ را قبله نکردم    نیکه چرا من در ا دیگواز زبان حضرت رسول م  نیبنابرا  پس

از   قسمت  یاست. از    یآزاد  یمساو  یی. شناساکردم م  ییشناسا  دیلحظه بارا. هر   ذهنمردن به من 

  : شدمرها م دگ یهمان ایسنگ و  نیا
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  که چرا قبله نکردم مرگ را؟ 
  مخزن هر دولت و هر برگ را  

  ) ١۴۵٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

نم  معنبه  برگ پس  سامان هست.  فر   دیگونوا هست،  پس خوردم  بی که  مردم.  رفت،  ، سرم کاله 

گفت    گفت،را م  نیدر جسم بودم، ذهن داشتم که غزل هم هم  عنیدر آن جهان بودم    ؟چ  دیگو م

    ؟یپر حاضر است تو حواست کجاست؟ چرا نم همه چ

. م یهست  طورن یر حرصشان کنار بام در قفس هستند. ما هم همخاطاز پرندگان به  لیبعد مثال زد که خ  و

  . می. پر هم دارمی پر  خاطر حرصمان کنار بام نمبه ما را نگرفته از ذهن،  ول دنی پر  یجلو کس

  است.  ثیهم حد نیا

  انْ كانَ مسيئاً نَدِم اَنْ ال يونَ نُِزعَ.»من احدٍ يموت اال نَدِم انْ كانَ محسناً نَدِم انْ ال يونَ ازْداد و  «ما

 شیها یگردد که چرا بر نکوکار مانیشود. اگر نکوکار باشد از آن پش مانیجز آنکه پش ردینم چسی«ه

ار باشد از آنرو پش فزود،ین ه چرا از تباهار مانیو اگر بدک  بازش نداشته اند.» یشود ک

  ) ثی(حد

    دوباره: د،یگورا م نیهم پس

  بفرمودست آن آگه رسول  نیز
  کرد از تن نزول   هر انکه مرد و که

  ) ۶٠۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  او را حسرت نُقالن موت  نَبود
  فوت و ر یباشد حسرتِ تقص یل 

  ) ۶٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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که مرد و از تن نزول   حضرت رسول فرموده که هر کس  نیهم  ی برا  دیگو م  د،یگو را م  نیهم هم  باز

را دارد که وقت را تلف  نیجهان رفته، بله حسرت ا نیموقع حسرت نَقلش را ندارد که از ا چیکرد، ه

  : دیگوبه قصه م  میگردزنده بشود. برم   کند، به زندگ  دایرا پ  لیکرده، و از فرصت استفاده نکرده، تا ل

   بدان نیخود اقصه، تو  درازست
  ییاستقایز ب  ماه   یِهاتپش

  

  مجنون  دی آمد، بپرس  شیبا خو چو
  ییگورش نشان دِه، که بادش فضا که

  
  و گم شد  یشب بود و تار بفتند

  یی ز سوء القَضا هانیافتد از ا بس
  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : آب خواستن، طلبِ آب استقا
القَضا: قضا و سرنوشت بد  سوء  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
درست هم   داند،را م  نی ا  بالها سر او آمده و هر کس  لیقصۀ  انسان و مجنون دراز است خ  دیگو م

  رونیکه از آب ب  که مثل ماه  می فهمقشنگ م  م،ینگاه کن  مانهست، هر کدام از ما به قصۀ زندگ

  . میادهیتپ یآبیباشد، از ب

   دگ یخواستن، همان  ،ییبر اساس جدا  ذهنمن  ی  ،از زندگ  میجدا بود  م،یبود  ذهنما اگر در من  همۀ

. تپداند گذاشتند کنار آب در ساحل، دارد ماست که از آب آورده  یاماه   هیشب  نیا  م،یادرست کرده

  .اندده یهمه تپ دیگو م

  ی ما دردها  د،یگو . راست ممیگودارم م  یز یچه چ  دانند بدهم. م   حیتوض  اد یندارد من ز  لزوم  پس،

   که به ما زندگ  میاده یرا فهم  زهایخواستن از چ  و زندگ   میادهیرا کش  . درددِهمیاده یرا کش  ذهنمن

 میاده ی. فهممیادهینشده رنج  وردهبرآ   م،یاتوقع داشته  م،یاانتظار داشته  م،یادهی را فهم  یدینداشتند، ناام

  .  شودآخر آن چه م می کن جادیا نهیو ک میبشو نیو خشم میبرنج وقت 
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 دییگو مر نم د،ی هر کدام از ما؛ گور او را نشان بده عنیمجنون  د،یبه خودش آمد مجنون پرس وقت 

اگر    دیشا  کهکجا دفن شده است؟ در درون خود ما.    لیحاال ل  د؟یامرده است. کجا  دفنش کرده  لیل

  حاصل بشود.   شیگشا یکنم  دایقبرش را پ

اتفاقات    نیو از ا  می دیکجاست. شب بود، ما نفهم  لیقبر ل  م،یدان گفتند ما نم  ،»یی بادش فضا  «که

  .ییالقضا از سوء افتد،م ادیز

بد   یقضا  نیبه توجه ما آورده که ا  جانیرا، خوب موالنا ا  ییکلمۀ سوء القضا  دین یبب  د،یگوم  راست

بد   ی. دچار قضاکندآن کار م  ر یو با تدب ردیگ  م میتصم اش ذهنانسان با من کهنیا یاست. چرا؟ برا

  .  شود م

بد   یدچاِر قضا م،یدهگوش نم ییبا فضاگشا «کن فَکان»و  «قضا»به  م،یکن ما قضاوت م  وقت   عنی

  کجاست؟ زندگ  لی. اصل ما کجا مرده؟ لمیما کجا مرد  که،  راست  میشوم  جیگ   جهی. درنتمیشو م

  زدهیدوازده، س   کههم بود، اآلن    لیجهان اوا  نیبودم ها...،  آمدم به ا  کنم؟ با زندگ  دایپ  یرا چجور

  م ی دان نم  .میدیندبود،    یتار  میشناسآقا مرده است، قبرش را هم نم  ندیگوسالَم است،  کجاست؟ م 

هم   اشلیرا گم کند، ل  اش لیانسان ل  عنی  د،یگوم  افتداتفاقات هم م  نیاز ا  م،یاکجا دفن کرده

  و قبرش را هم نشناسد. رد،یبم

ما هم     افتد، به تپش م  یآب  یاز ب  ماه  دیگو م  هاتیب  نیآب خواستن، طلبِ آب. پس در ا  عنی  استقا

  ح یتوض  ادیندارد من ز  اند لزومهمه تجربه کرده  دیگو  را م   نیو ا  م،یدر تپش هست  مثل ماه  یآب  یاز ب

  بدهم. 

  کرد مجنون، قالووز دارم  ندا
  یی کنَد رهنما لیل   یِبو مرا

  
  وسف ی یِبو نیقیوقتم،  عقوبِی چو
  ییصدساله راهم، رساند دوا ز
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لّه  مشامد به ما داد صمحم  
  یی خدا میخوش نس منیاز  میکش

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : راهنما، رهبر قالووز
  .را به مال : صله دادن، احسان کردن کس صلّه

  .فرمود م قرن سیسخن را دربارۀ او نی. و اشنومخدا م  یبو منیاست که فرمود: من از جانب  امبری پ ثیبه حد  اشاره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

اصطالح، نه آمد، نه صدا به  ل یاص  ی صدا  یاز درون او    عنیکه، مجنون ندا داد، ندا داد    دیگوم  پس

دارم، و آن    شوا یاز درونش آمد، که من راهنما دارم من پ  یز ی چ  یندا داد مجنون،    ،انعکاسِ ذهن

  م، یشناس را م  داوند را، خ  زندگ   یهمۀ ما بو  عنی   شناسم، را م  لیل  یاست، من بو  لیل  یبو  شوایپ

  .  بردم زندگ یبو است که ما را به سو نی. پس امی کن  ییمخصوصاً اگر فضاگشا

ا  و ا  دیکن شما مالحظه م  اتیاب  نیاز   خواهد،  است، توجه م   است، شخص  فی کار چقدر ظر   نیکه 

. ما میکن  دا یرا پ  لیل  یبو   دیکه در درون ما با  نینباشد، ا  رانیکه ما حواسمان به د  خواهد،تمرکز م

من    بابا  مرده...!!  کجاست؟ زندگ  زندگ  پرسد کودک ده ساله م  یکجاست؟    که زندگ  مییگو م

  ....!! میدان کنم به او زنده شوم، خدا کجاست؟ نم ام زندگآمده

 میبود  جیبود، گ   یشِب  ذهن بود تار  عنیشب بود، شب بود    م،یدی کدام از ما ند  چی. هالقضا  سوء

 ی. اگر طلب داشته باشد، اگر بداند برادیآ  از درونش ندا م  هر انسان  عن ی  ، هر مجنون  . ولمی دیفهمن

خدا است. قبال هم گفت، گفت   یاست، بو  لیل  یهم بو   شوایدارد، پ  شوایپ  که  آمده است.  یز یچه چ

  . می ر یب مینس ی ییاز بادِ صبا عنی ،ییکه از صبا  جا،نیا  میاآمده

  ییدوا  یاز راه دور به من    وسفی  یبو  نیق یزمانه هستم،    نیا  عقوبیمن    دیگو م  زند مثال م  بعد

از    فاصله داشتند، ول  ل یخ  عقوبیو    وسف یکه    دیداندور، م  لیخ  عنیخواهد رساند. صدساله راه،  

  .دادرا م  وسفی ی بو راهنشیپ یرا، که بو راهنشیفرستاد، پ  ییدوا  ی وسفیآن دور 

است،   ادیز لیاست، فاصله خ  بزرگ قیعا یمن و خدا  نیکه درست است که ب مییگوما هم م پس

از درونِ هر    ییاو به من دوا را خواهد رساند. اگر من فضا را باز کنم. پس ندا  صد ساله راه است. ول
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آن را    یبو  خداوند  ،هستدور    لیخ  کهن یکن، ولو ا  ییگشاکه فضا  دیآ  عنوان مجنون مکدام از ما به

 من یقَرن را از    سیاو  یحضرت رسول بو  دیگو طور که مهمان   زند، به شما خواهد رساند. و مثال هم م

  .میچون از آن جنس هست م یشناسخدا را از فاصله دور م یما هم بو دیشن م

به  ایداستان    نیا  پس خدا را   ی از دور بو  شودکه م   دهداصطالح مژده مکار حضرت رسول به ما 

  .  دیشن

قرن را از فواصل    سیاو  یکه من بو  فرمودندطور که رسول مهمان   ،»ییخدا  م یخوش نس  منیاز    می«کش

  . ر ید دیگو را م نیهم  جان یهست که به خدا زنده است. بله حاال، هم یاری یجا آن شنوم،دور م

بو را    شود داده که از دور م  ادیرا    نیاو به ما ا  عن ی.  را به مال  : صله دادن، احسان کردن کسصلّه

  . دیشن

سخن را دربارۀ    ن یو ا  .»شنومخدا م  ی بو  منی«من از جانب  است که فرمود:    امبر یپ  ثیبه حد  اشاره 

  را.  نیا دیدانم .فرمود قَرن م ای قرن سیاو

  : تیب نیا طورن یهم و

  حم ازل  بِیاز نق رسدمهم ندا
  سبب نه ز اکنونست نیمجو کا  شیگرد خو که

  ) ۴٨۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 م یشنو از درون م  ییندا  م،یو طلب داشته باش  میندا، دائمًا اگر فضا را باز کن  یاست برا  مثال  نیا  پس،

آن را گرد   لیدل  دی از اول بوده و نبا  نی جهان ا  نیخداوند در هم   یبه سو  ذهنحرکتِ ما از من   نیکه ا

  عنیسبب بوده    نیاز ازل، ا  نیا  ...،هانیو ا  می اوریب  لیدل  خواهد نم   ذهناز من  عنی  مییخودمان بجو

  . میخداوند زنده بشو  تیو ابد تینهایجهان به ب نیاست که در ا نیسرنوشت ما ا

  است. لحظه» ی«کار،  نیکه ا دیگو که م تیدو ب نیا و
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  زمان کار است بزار و بتاز   ی
  کوته را من بر خود دراز    کارِ
  ) ١٨١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زمان  ی در صد سال، خواه خواه
  امانت واگزار و وارهان  نیا

  ) ١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  گزاردن: انجام دادن، ادا کردن  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  . میما فضاگشا باش  قتاًی. اگر حق شودلحظه انجام م  یاست که در    یاست، کار  یاکار لحظه  ی  نیا  و

 ن یو ا   بشو.  یخداوند و با او    شیرا رها کن برو پ  ذهنمن   عن ی،  زمان کار است بزار و بتاز»  ی«

در   ای که آن را در صد سال انجام بده یر یب میتو اگر تصم عنیخودت دراز نکن.  ی کار کوتاه را برا

، آدم خردمند زمان»  ی  در صد سال، خواه   «خواه   .کار را انجام بده  نیا  دی با  لحظه انجام بده  ی

  . میکم کن ر یبه همد دی. و ما بادهدکار را انجام م نیا در مدت کم

هاست ما انسان  تیما، مسئول  فۀیامانت عشق به ما داده شده، وظ  عنی،   امانت واگزار و وارهان»  نی«ا 

خودمان    م،ی ر یامانت عشق را ب  نیا  ،سالده  ،سالدر هفت، هشت   که در مدت کوتاه  مییکه بو

کار را،  نیو... . صد سال نکن ا میو وقت دار شودچه م  مین یکه حاال بب مینزن و نادان یرا به ستمار

  یی شناسا  میتواناست. ما م  یاکار لحظه  عنیزمان کار است،    ی  دیگو لحظه بن و خودش م  یدر  

خودش دراز کند،    یبرا  د ی نبا   انسان  چیکاِر کوتاه است. ه  نیو ا   می و بتاز  می ندازیرا ب  ذهنمن   م،یکن

  . میکن که ما م ی کار نیهم م،یآگاه کن م،یکم کن ر یدبه هم  دیبا

   ت ی. همان بدیایدرب  جیکه از گ   کندکم م  تی مثل موالنا، مسلماً به بشر   از بزرگ  ات یاب  نیا  پخش

به او    ی خدا کجاست؟ چجور  میپرس را کجا دفن کردند. اآلن ما م  ل یل  میدیکه گفت شب بود و نفهم

  ذهن لباس عزاست. من   دانند . نمانددهی. فقط همه لباس عزا پوشدهد جواب نم  کسچ یه  م؟یزنده بشو

م فکر  مردم  عزاست،  شاد  کنندلباسِ  خوش  یلباس  خوش  نیا  یهااست.  از   ییهاجهان،  که 
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دار  ندیگو م  رند،یگ م  ها دگی همان ُخوب ما   هیشب  یشاد  نیا  ،عروس  نیا  ول   میکنم  یشاد  می که 

  .ر یهمان امانت است د نیا خوبباشد.  ادتانیفرج است، اگر  عروس

 ۖ◌ لَها انْسانُ  عرضنَا امانَةَ علَ السماواتِ وارضِ والْجِبالِ فَابين اْن يحملْنَها واشَْفقْن منْها وحم  «انَّا

نَّهانَ اظَ ك «.وها جلُوم  

ها عرضه داشتيم، از تحمل آن سر باززدند و از آن ترسيدند. ها و زمين و كوهاين امانت را بر آسمان  «ما

  انسان آن امانت بر دوش گرفت، كه او ستمار و نادان بود.» 

  ) ٧٢ ۀی)، آ ٣٣سورۀ احزاب ( م،ی (قرآن کر 
. ستمار و نادان داند کار را نم  نی. چرا که قدر ا«است»و نادان بود، البته ستمار و نادان    ستمار

و به خودش    دانداند قدرش را نمبه او داده  عال  زیچ  یاست،  سرش کاله رفته  کهن ینه ا  عنیبود،  

م مکند  ستم  ما  زندگ  میتوان . عرض کردم   به عشق،  م ل  م،یکن   ادیپ  را  لیل  میتوان ما  زنده   لیبه 

  . میکنرا فلج م ر ید اصطالح همبه  م،یکم کن ر یدبه هم  کهنیا یجا. بهدیآ  م مان تنبل م،یبَشو

   خاک بردهر گور کف کف هم ز
  یی سا از آن مش  جستو م  نیب به

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  دیجو خیکه او ش یدیمر  مثالِ
  ییایها، دم اول دهاناز  کشَد
  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  حق از دهانِ قلندر  یِبو بِجو
  یی محرم آ نیق ی ،ییجِد چون بجو به

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

شسایسا م شی از معطر و خوشبو هیکنا نده،ی: م  
  انسان زنده به حضور ،: صوفقَلَنَدر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  داشت،مشت خاک قبرها را برممشت   ه  کند؟ است از غزل. پس مجنون چار م  یبعد  تیسه ب  نیا

 د،یگو . و اآلن منظورش را مدهد م لیخوِش ل یبو دهد،خوش م یبو ی که کدام   ندیبب د،ییبو م
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را بو   نیو دهان ا  دباشد، دنبال موالنا باش  شوایپ  ی باشد، دنبال    خیکه دنبال ش  یدیمثال مر   د،یگو م

  ند یب م  دهد،گوش م  یبه حرف آن    دهد، گوش م  نیبه حرف ا  عنی  کند،دهان آن را بو م  کند، م

دم   گردد، م   ای. دنبال دم اولدهند ستم م  یبو  دهند، م  زهیست  یبو  دهند،خوش نم  یبو  هان ینه ا

قلندر:    و  خداوند را از دهان قلندر بشنو.  ی وکه ب  دیگواآلن به ما مکه به خداوند زنده است.    کس

  .یبومعطر، خوش نده،یسامش عنی یسامش وانسان زنده به حضور  ،صوف

مورد موالناست که ما اآلن   نی. در امیخداوند را از دهان آزادگان بشنو  یبو  دیکه ما با  دیگوم  پس

  .میشنورا م شیبو

  حق از دهانِ قلندر  یِبو بِجو
  یی محرم آ نیق ی ،ییجِد چون بجو به

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

کار شماست   نی تر وجو مهم جست  نیا  د؟یکن وجو مشب و روز جست  د؟یطلب دار  د؟یهست  یشما جِد  ایآ 

.  یشو خوش م  یبو  نیمحرم ا  عنی  کن  م  دایپ  نیق ی  »یی«به جِد چون بجو  د؟ ی کن هر موقع وقت م  ای

 جانیاست و ا  جنونجهان، م  نیآمده به ا انسان  ی  کهنیبه اراجع  م؟یکن صحبت م  میبه چه دارراجع

به او زنده    کسچ یخدا مرده است، ه  ندیگو خدا را مالقات کند و همه م  دی با  عنیاست،    لیل  یواد

اش را چاک  حاال او جامه   د،یان بدهقبرش را نش  دیگوآهان. ُخوب م  ،ییگواو را م  ندیگو . م ستین

  د یشناساست شما نم  یقالووز دارم. تار  دیگوم  د، یآ و بعدش به خودش م  رود و به غم فروم   کند م

  .شناسمرا م لیل ی دارم، راهنما دارم و آن بو است، من بو شوایندارد، من پ بیهان؟ ع

کند، به او زنده   دایکند، خداوند را پ  دایرا پ  لیکه مجنون بشود و بخواهد ل  که هر انسان   دیگو م   عنی

  حیرا هم بخوانم که مربوط به توض  تیسه ب  نیا  دیهست. و بله اجازه بده  بشود، در درونش بوشناس 

  :دیگو هست، م قبل یهات یب

  نوایبرهنه و ب نیکجا ب  هر 
  است از اوستا  ختهیکه او بر  دان

  ) ٢۵٨٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  دلش  خواهدچنان گردد که م  تا
  حاصلشیدلِ کورِ بد ب آن
  ) ٢۵٨٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که اُستا خواست گشت نیچن گر 
   را آراست  شیرا و خو شیخو
  ) ٢۵٩٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بدان که از    زند، م  لیندارد، تمث  یز یچچ یکه ه  نی بو آدم لُخت و برهنه م  نوایهرجا شما ب  دیگو م

 کهنیا  ی برا  م؟یارا آورده  هاتیب  نیبه حرف استاد گوش نداده است. چرا ا  عنیاست.    ختهی استاد گر   ی

دنبال   من  م  یگفت که  آ گردم قلندر  سؤال:  گو  ای .  موالنا  حرفِ  به  استاد    ای  دی کنم  ششما  از 

من  د؟یز یگر  م با  م  تانذهناگر  استاد  م  دییگو م  د،یز یگر  از  اشتباه  آن   کندموالنا  دلتان  و  طور که 

  د، یباش دیخواهم خواهد، م

  دلش  خواهدچنان گردد که م  تا
  حاصلشیدلِ کورِ بد ب آن
  ) ٢۵٨٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که دلِ کوِر   د یکن گوش م  تانذهنبه حرف من   دیدار  د،یکن موالنا گوش نم  یهاکه اگر به حرف  دیبدان

  شود م  طورنی. اگر ادیرس  دینخواه  جاچیاز فکر کردن و عمل کردن با او به ه  عنیاست.    حاصل یبِد ب

را،    شیهالیکرد، هم فامم  ش یهم خودش را آرا  خواهد،مورد موالنا م  نی در ا  خواهد،که استاد م

هر  لی. فام تی انسان عنی  ،ل یخودش و ل یهالیرا که اآلن صحبِت مجنون است و فام ر ید یهاانسان

اگر من به حرف استاد گوش بدهم،   پسماست.    لی ها فامانسان   ۀها. همانسان  ۀهم  ست؟یکدام از ما چ

  : تیب نیا طورن یعنوان انسان و همبه  د،یهست لمیاها را که فامهم شم کنم،هم خودم را آراسته م

  در جهان  زدی که از اُستا گر   هر 
  بدان  نیا زد،یگر ز دولت م  او

  ) ٢۵٩١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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مان حوصلهبعداً    م،یکن روز، دو روز گوش م  ی  م،ی کناز ما فرار م  از استاد فرار کند، که بعض  هرکس

استاد گوش    ایهست، ما به موالنا    موقع  ی.  می خودمان را عوض کن  میخواه نم  کهنیا  یبرا  رود،سرم

  صورتنیخُوب، درا  م،یکن  م  عمل  م،یکن قبول م  د،یآ  خوشمان نم   کهنیبا تواضع، چشم، ولو ا  م،یکن م

او دارد    صورتن یدرا  کند،استاد اشتباه م  د،یآ  چون خوشمان نم  میز یاگر بر   . ولمیشو بخت مخوش

را خوب    نی. ازدی گر به خدا زنده شود، از آن م  کهنی از ا  زد،یگر  م  بختاز خوش  زد،یگر  م  بختیاز ن

  :تیسه ب نیا طورن یبدان. و هم

  عشق  یِمردِ عاشق، بو  دیچه گو  هر 
  عشق   یِدر کو  جهددهانش م  از

  ) ٢٨٨٠ تیاول، بدفتر  ،یمثنو ،ی(مولو

  همه   دیفقه، فقر آ  دیبو گر 
  از آن خوش دمدَمه  دیفقر آ یِبو

  ) ٢٨٨١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ن ید یِکفر، دارد بو دی بو ور
  ن یق یشَش گردد  د،یبه شَ گو ور

  ) ٢٨٨٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که به    او زنده شده، مجنون  تینهایبه ب  ده،یوصال رساست، به  زنده  که به زندگ  یعاشق، مرد  مرد

. صحبت قلندر است. صحبت استاد جهد عشق از دهانش م  یبو  دیاست، هرچه بو  دهیرس  اش لیل

  د،یاگر از چهارچوب بو  عن ی  د،ی. فقه بودیآ فقر م  یبو  دی. اگر فقه بودهدعشق م  یاست. پس بو

  .دیآ  م  یآزاد یهم، بو تشیاز چهارچوبش هم، از محدود

  همه   دیفقه، فقر آ  دیبو گر 
  از آن خوش دمدَمه  دیفقر آ یِبو

  ) ٢٨٨١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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که ما به   دهد نشان م   عن یاست.    نید  یحتماً بو  د،یدم، اگر کفر بواز آن خوش  دیآ م  یآزاد  یبو

  . میحرف استاد را قبول نکن میتوان نم  مانعقل یهاچهارچوب. با میگوش بده دیحرف استاد با

  ن ید یِکفر، دارد بو دی بو ور
  ن یق یشَش گردد  د،یبه شَ گو ور

  ) ٢٨٨٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  به غزل. میاست. برگشت واضح

  ره یبو، نه از خاکِ ت نیست اجرعه ز
  یی در خاک افتاد جرعۀ وال که

  
  را رها کن  نیمجنون تو بازآ، و ا به
  یی ایالضچشمم ز شمس  رهیشد خ که

  
  چشمم  د،یاست در قرِص خورش فیضع

  ییمه دهد بر شُعاعش گوا  ول 
  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  مل و پادشاه  ،: محبت، دوست وال
شمس د ی : پرتو خورشای الض  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
خوش را از دهان قلندر  ی شما بو عنیاست نه از خاک،  یزدیشراب ا ۀبو از جرع نیکه ا دیگوم پس

جرعۀ    نیبله از ا  ست،یاز جسمش ن   ست،ین  اشذهناز من  نیا  د،یشنواز دهان استاد م  د،یشنو م

جرعۀ عشق، به   ،یزدیجرعۀ شرابِ ا  نیشده، و ا  ختهیر  ای  شودم  ختهیخاک ر  نیاست که به ا  ی شراب

به   دهد،م  یآزاد  یبو  دهد،خوش م  یزنده بشود، او بو  که به زندگ  کسخاک افتاده. پس هر   نیا

  . میرا در مرکزمان بشناس  که زندگ کندما کم م به کند، ارتعاش م زندگ

م  و بب  دیگواالن  مجنون،  داستان  به  دوباره  برگرد  ا  می نیکه  و  شد  کن.  صحبت  نیچه  رها  را  ها 

  لیخ  نیا  ن،یرا بب  فضا را باز کن و زندگ  نیا  مییگو ما م  وقت  عنی  کرد، م  عرفان  لیخ  یهاصحبت
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  است، ول  یدیمف   ار یسکاِر ب  یی. مالقات با خدا با فضاگشاکندم  رهیچشم را خ  است، ول  یاکار عال

که انسان    شد. و وقت  رهی که چشمم خ  دیگو م  نیهم  یبرا  کند،م  رهیفهم را خ  کند،م  رهیچشم را خ

  نگاه کند.  تواندبه ماه م ول ند،یب درست نم شود،م رهیچشمش خ کند،نگاه م دیبه قرِص خورش

ا  از  ا  هات یب  نیموالنا  هم   نیمنظورش  م   یکار  ن یاست که  ما  ذهنمان   یاآلن،    میکن که  با  مقدار 

  ف ی«ضع  دیگو م  نیهم  یو برا   شودنم  رهیدارد، چشممان خ  کنندگقدرتِ زنده  اتیاب  نیا  ول  میخوان م

به ماه    ول  شود، م  ره ینگاه کند چشمش خ  دیبه قرِص خورش  . هرکسچشمم»  د،یاست در قرِص خورش

شعرها،  نیموالنا، ذهن، هم  یهانوشته   عنیاست،  دینورِ خورش تِرف ینگاه کند، ماه چون انعکاِس ضع

  . میرا نداشته باش دیشد ییما تحمل واقعًا فضاگشا لیشعرها را بخوان، چون ممن است اوا نیهم

ها موقع  لیخ  دیشو نم  قکه شما هم موف   دینیب م  م،ی کن م  هیتوص  م،ییگودرست است که مرتب م 

که نورِ ماه  ها  نوشته   نیا  قی از طر   د،یکن تکرار م  د،یخوان شعرها را م  نیا  وقت    ول  د،یکن  ییفضاگشا

در شما   هات یب  نیکه خواندنِ ا  و آرامش  یشاد  قی . از طر دی بر  م  یپ  دیاست، دار  یتر فیاست، نور ضع

بله، اآلن خوشحال شدم، آزاد شدم   د،یآ م  ییبو   ی  کهنیکه مثل ا  دی بر م  یپ  دی دار  کند،م  جادیا

  :دیگو م نیهم ی خُرده. برا ی

  چشمم  د،یاست در قرِص خورش فیضع
  ییمه دهد بر شُعاعش گوا  ول 

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

هم هست که ما راهنما   نیهم ی. و برار یهست که افتاده د دیخورش دیگو به ماه نگاه کند، م هرکس 

اول  فوراً،  میزنده بشو ییفضاگشا قی طر از میواقعاً فضا را باز کن میتوان از ما نم لیخ عن ی م،یخواه م

  . میرا تکرار کن  اتیاب نیا دیبا

  عشق ذوالنّون، کجا عشق مجنون  کجا
  ییاینشان است از آن کبر  نیا ول 
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  هیکه نگرفت پستانِ دا موس چو
  یی مادر بدَش آشنا ِری با ش که

  
  صد گور بو کرد مجنون و بذشت  ز

  یی بدَش اوستا در بوشناس  که
  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  معروف  ی: از عرفاذوالّنون 
  .خورد نم ری ش زن  چی جز از مادر خود از ه  (ع) در کودک   به آن است که موس اشاره

  دارد. یکه شامۀ قو  : حالت کسبوشناس
  ی: مهارت، استادییاوستا

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  خواندم.  «ذَاالنّون»با مجنون   هیقافخاطر همهر دو درست است. حاال به «ذوالنّون» ای «ذَاالنّون»

االّنون»  «کجا عشق    یهست،    یآدم عاد  یمجنون    کهن یرا با توجه به ا  «ذَاالّنون»حاال عشق    عشق ذَ

االّنون».  ردیگ  م  ییخدا  دِیشد  اریبس د  زنده بشو  دفعه یکه فضا را باز کند،    ، کجا کس«کجا عشق ذَ

. رودم هانیکردن و ا ؤالس دانمجستن و بو کردن و نم قی که از طر «کجا عشق مجنون»به خداوند؟ 

است مثل ماه از   هم نشان «عشق مجنون»هرحال به مثل ماست، ول ییها، عشق آدم«عشق مجنون»

  .ییای آن کبر 

از آن آثار و    ر ی. غدیآ  خوشمان نم  ر ید  » ی«بواز   «بو»از آن    ر یو غ   میروم  «بو»ما دنباِل    واشیواشی  و

استاد موالناست    م،یرواستاد م   قی از طر   م،یروماه م  قی درست است که از طر  عن ی  ،از آن زندگ  ر یغ

.  خوردنم  ر ی ش  جاچیمادرش از ه  از پستانِ  ر یکه غ  میهست  مثل موس  ول   م،یرواو م  ی شعرها  ق ی و از طر 

نخورد، باآلخره    ر یش  هاه یاز دا  کدامچیاز پستانِ ه  آمدند و موس   هاهیکه فرعون دستور داد، دا  دیدان م

  . م یکنم دایپستان را پ واشیواشیکردند، آوردند. مادرِ ما هم خداست.  دایرفتند مادرش را پ

  هیکه نگرفت پستانِ دا موس چو
  یی مادر بدَش آشنا ِری با ش که

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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ا  . بعض»یی«آشنا  ای م  هانی از  مثال   ایاست    «اسم مصدر»واقع    که در  میبخوان  »یی«آشنا  میتوان را 

  اوستا.  ی عنی ییهر دو، اوستا دهد م  معن  ،»یی«اوستا ای »یی«اوستا

. ما هم از صد استاد دانند را نم  ل یل  یبو  کدامچیکرد و گذشت. ه  «بو»مجنون از صد گور    نیبنابرا

  «بو»آن    م،یشناسرا م  مادرمان»   رِ ی«ش  دیگوچون موالنا م  ول  د،یآ  نم  لی ل  یبو  می نیبم  م،یگذر م

که  دیشناسم «بو»شما  هک  دیخودتان، مطمئن باش  به بوشناس دیحاال شما اعتماد کن م،یشناسرا م

چه کس  چه کس است،  است، چه کس  قلندر  به    ی  صادق  زده  را  است، خودش  ناراست  استاد 

بوشناس   «که   .یاستاد اوستا  در  در     عنی  ،»ییبدَش  در    »«بوشناسمجنون  هم  شما  بود.  استاد 

  .دیاستاد هست »«بوشناس

   فلسف   طیدر وسا دیفزام
   باز برعکسش صف لیدال از

  ) ۵۶٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و از حجاب   لیاز دل  زدیگر  نیا
  بیمدُْلول سر برده به ج یپ از

  ) ۵٧٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : جمع واسطه طیوسا
   ذهن من لسوف،ی : منسوب به فلسفه، ففلسف

  است، خالص، انسان زنده به حضور  همان صاف : مراد از صفصف
  شده. : داللت کرده شده، رهنمون مْدلُول

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  گذاردشاءاله که رگِ فلسفش را مان  »«فلسف . البته  رود ذهن م  قی هم از طر   »«فلسف .  »«فلسف   بله،

  کند، اضافه م  لیبه دال  » «فلسف . پس  رودرا م  ذهنفقط راه من  رود،نم  راه درست  »«فلسف کنار.  

از    رود،م  «صاف شدن»ق  ی از طر   رود،م  «بو»   قیکه صاف شده، از طر   کس  عنی  ،»«صف برعکسش  

  پس   [حجاب]»  بیو از حج  لیاز دل  زدیگر   نی«ا  .روددر اعماق وجودش م  یحس آرامش و شاد   قی طر 

 زدیگر و از حجاب م  لیاست، از دل  «ذَاالّنون»  هیکه شب  انسان خالص، انسان  ،صف   عنی  ن،یا  نیبنابرا

برا به جبه  یو  را  معشوق، سرش  آوردن  به س  برد، م  بیدست  را  درون    عنی  برد، م  نهیسرش  به 

  . کندخودش نگاه م
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  آتش است  لی دخان او را دل  گر 
  دخان ما را در آن آتش خوش است  یب

  ) ۵٧١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آن آتش که از قرب وال  خاصه
  آمد به ما   تر یدخان نزد از

  ) ۵٧٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : دوددخان 
  و محبت  : دوست وال

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
 م، ی ریخوِد آتش را نشان ب  م،یکرد  شرفتیکه پ  واشیواش یکه ما    دهد م  حیموالنا ترج  اتیاب  نیدر ا  حاال

شعر خواندن، تکرار کردن  قی از طر   میتوانکه در ابتدا ما م  می ر یگ م  اد یرا    نی . پس ما امیفضا را باز کن

خرده جلوتر    یکه    واشیواشی.  میبرو  دنیبو کش  قیزنده شدن، از آن طر   اتی آن اب  یو از تکرار به شاد

دخان    دیگو دود. م   عنی   دیدان، دخان م«دخان»مثل    میگرد و مدرک نم  لیدنبال دل  ر یما د  میرفت

 لیدال  دیما با  یی جا  ی.   ذهن  لیبدون دال  عنی  م،یآتش است، اما بدون دود ما در آتش خوش  لیدل

  . میصاف بشو  و بدون دود، بدون آلودگ می را کنار بذار ذهن

  آن آتش که از قرب وال  خاصه
  آمد به ما   تر یدخان نزد از

  ) ۵٧٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

آتش هست  کهنیا  یبرا همان  را  می هست  زندگ  ی همان    م،یما درواقع  نور چشممان  اگر  ابتدا  . پس 

م  زند، م استدالل ذهن   ل،یدل  قی از طر   دیگو موالنا  به    دیبا  عنی  م،یبرو  دنیبو کش  ول   ،انعکاس، 

  تر یذهن نزد  ز ماست از ما، ا  نیخداوند که ع  کهنیا  یبرا  م،یاو بشو  نیبعدًا ع  م،یآثارش زنده بشو

  : هیآ  نیبله و ا م،یخودش هست نیاست چون ما ع

  ... ونَحن اقْرب الَيه من حبل الْورِيدِ.»«

  .» می تر  ی... و ما از رگ گردن او، به او نزد«
  ) ١۶)، آيۀ ۵٠سورۀ ق ( م،ی (قرآن کر 
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  . میابارها خوانده که

  خَورد   ر یآن ش که در روز اََلست  هر 
  کرد  ز ییرا تَم  ر یش موس  همچو

  ) ٢٩٧٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 د یدان و البته م   شناسدرا م   ریش  را مانند موس  ر ی روز اََلست آن ش  دیگومزه کرده باشد م  هر کس  و

 بار ی  میرا مزه بن  ریش  نیلحظه بوده است. پس اگر ا  نیا  شهیلحظه است، هم  نیا  نیکه روز اَلَست هم

  قی عرض کردم از طر   تواند، م   دنیچش  نیو ا  د،یبچش  باریاست    شناخت، شما کاف  میخواه  میبچش

  باشد.  اتیتکرار اب ایماه  نیهم

خواهد آمد که   ی الحظه  ی باآلخره    دیتکرار بن  د،یرا تکرار بن  اتیاب  نیاست که اگر ا  نیا  اشخالصه

  .دیبشو لی تبد عنی دیکنار و واقعاً خود آتش بشو دی را هم بذار هاتیب نیا ر یشما د

   .»علَيه الْمراضع من قَبل فََقالَت هل ادلُّم علَ اهل بيتٍ يُفُلونَه َلم وهم لَه نَاصحونَ «وحرمنَا

اى  خواهيد شما را به خانوادهدايان را از پيش بر او حرام كرده بوديم. آن زن گفت: «آيا مهمه    «پستانِ

  راهنمايى كنم كه او را برايتان نگه دارند و نيخواهش باشند؟»» 

  ) ١٢ هی)، آ ٢٨سوره قصص( م،ی (قرآن کر 
  

  . میبخور  ر یش  ایاز پستاِن دن  میتوان ما نم  عنی  م،یبر او حرام کرده بود  شیرا از پ  انیپِستان همه دا  بله،

  خواهشینگه دارند و ن  تانیکنم که او را برا  ییراهنما  ی اشما را به خانواده  دیخواهم  ا یزن گفت: آ   «آن

  باشند؟»

  : تیسه ب نیاست. و ا مربوط به داستان موس نیهم نیا

  را که بود در جان خََلل   تن آن
  در عسل  یر ینگردد گر ب  خوش
  ) ۵٩٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  زنده بود   یداند که روز کس نیا
  ربود  جانِ جان، جام نیکفِ ا از

  ) ۵٩۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آن رخان  دستی چشم او ند وآنکه
  تَفِ دخان  نیاو، جانست ا شِیپ

  ) ۵٩۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  یر یدر عسل هم ب صورتن یداشته باشد، درا ذهنمن   عنیکه جانش خلل داشته باشد،  تن دیگو م

  بخت نخواهد شد. شاد نخواهد شد، خوش وقتچ یه ذهنانسان با من عنیخوش نخواهد شد. 

 ن یا ارانهیهش م،یباش دهی بار ما اگر چش یزنده بوده.  به زندگ یکه روز داندم را کس نیا دیگو م

به درد ما    نیا  رد،یگ  م   زندگ  رونیو از ب  میکه در ذهن دار  جان   نیدانست که ا  میجاِن جان را خواه

دردِ دود است،    نیهم  عشق،که جان، زنده شدن به    کندفکر م  ده،یکه آن رخ را ند  . و کسخورد نم

  است. ذهنمن  یدردها عنی

  به غزل.   میبرگرد

  روشن  نهیدر س  ز ییاست تم چراغ
  ییو دغا ب یتو را از فر  رهاند

  )٣١٢٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

   لیگوِر ل   یِسو شیبو اوردیب
  یی و فتاد آن فنا  یانعره بزد

  )٣١٢٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  بو شفتش، همان بو بشتش  همان
  یی نَْفخه ال یبه  ،ی نَفْخه حشْر ی به

  )٣١٢٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو
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  فنا شده  ،: فانییفنا
  : دم، نَفَس نفخه
  زنده شدن ز،ی : رستاخحشر

  رفتن  ان ی ال شدن، مردن، از م نجای: در اال
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

چراغ را روشن    نیا  دیچراغ است. هرچه زودتر با  ،یی ما با فضاگشا  نۀیدر س  ز ییقدرت تم  نیا  دیگو م

  .  میکن

 ن ی. بنابرامیبرس  میتوان نم  «َذالنُّون»سرعت به عشق    نیما به ا  کند م  شنهادی بدهم که موالنا پ  حیتوض

  .  میرودنبال بو م ول م،ی بر م یپ دیماه به خورش ییروشنا قی از طر 

 یو شاد  فی ظر   لیاشعار که آن آرامش خ  نیبا خواندن ا  و حت  ییو فضاگشا  ز ییتم  نیکه ا  دیگو م  اآلن

و دغا   بی . ما را از فر شود روشن م  نهیدر س  نیا  دهد،ما خودش را به ما نشان م  یفکرها  ر یز  فی ظر 

گورش آورد.    یسوبه    لیل  یِمجنون را بو  کهیطوربه   دهد، نجات م  ذهنمن  دهندۀب ی فر   نیاز ا  عنی

 عنیو همان بو بازش کرد، شفتش،    »یی«فُتاد آن فنازد و فُتاد.    یانعره  د،یبه گور رس   وقت  نیو بنابرا

  دم مرد.   یدم زنده شد و به  یاو را کشت و به  ذهنگلش را باز کرد. همان بو نسبت به من

ها  گل  دیدانصبا که م  رد،یب  مینس  یجهان از صبا    نیغزل، که آمده بود در ا  نیمجنون ما در ا  نیا

تا زنده    رد یب  مینس  ی از آن    دیآ  خداوند م  د،یآ که از طرف عدم م  یآن باد  عنی  کند،را باز م

  بشود، شد. 

  بو شفتش، همان بو بشتش  همان
  یی نَْفخه ال یبه  ،ی نَفْخه حشْر ی به

  )٣١٢٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

. میرا قبال داشت  ات یاب  نیا  ومردن است.    به معن  جانیدر ا  «ال» دم مرد.     یبا    عنی  » یینفخه ال   ی  «به

  :گفت  . مخوانمم تانیبرا اورم، یب ادتانی کهنیا یبرا

  ان یرا چون کرد دسِت حق ع قبله
  مردود دان  نی بعد از یَتحر پس،
  ) ٢۶٢۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  رو و سر یبردان از تَحر  نیه
  مستََقر آمد معاد و  دیپد که
  ) ٢۶٢٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی قبله گر ذاهل شو نی زمان ز ی
  ی هر قبله باطل شو سخره

  ) ٢۶٢٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

رجستجو یتَح :  
سَتقَرگرفته، ساکن، قائم   ی: محل استقرار، جام  
  : فراموش کننده، غافلذاهل
  مزد  یمورد مسخره، کار ب  ل،ی : ذلسخره

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
گرفته، ساکن. ذاهل محل استقرار، جا  عنی  مستقر جو.  و جست   عنی  یتحر.  دیدان را قبال م   معان   نیا  و

 می البته در تمام مراحل که ما دار  و  .مزدیمورد مسخره، کار ب  ل،ی: ذلسخرهفراموش کننده، غافل.    عنی

اول غزل توض  م،یطلب دار  م،ی کن م  سع عنا  میده م  حیبارها همان  را و جذبه   تشی که خداوند  اش 

دست خداوند    که وقت  دیگو اآلن م  وبه ما کم کند.    خواهدلحظه مهر   عنیشامل حال ما کرده،  

  است.  ذهناست، کوچ شدن به من ذهنقبله را، که امروز قبله، گفت مرگ است، مردن به من

 دند یدقبله قدغن است. شب باشد اگر قبله را نم  دنیجو بعد از دوقبله را به ما نشان داده، جست  اگر 

  قبله کجاست.  میدانما م ر یاآلن د جو کنند. ولوجست توانستندمردم، خُوب، م

   زنده شدن به زندگ   عنیمعاد    کهنیا یجو روبردان. براو که مواظب باش از جست  دیگو به ما م  حاال

خداوند مثل موالنا زنده   تینهایو به ب  یلحظه ابد  نیبه ا  هاانسان   آمده.  دیلحظه پد  نیو استقرار در ا

ما هم مشده بشو  میتواناند.  ما    میاده یفهم  رید  اآلن.  میزنده  وجود دارد.    زدِهییتم  یکه در مرکز 

  . دهدخودش را به ما نشان م یی با فضاگشا زدهییتم

  ی قبله گر ذاهل شو نی زمان ز ی
  ی هر قبله باطل شو سخره

  ) ٢۶٢٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  ر یبه مرکزت، د  ندیآ  م  ها دگیهمان  صورت نیادر  ،شده را رها کنگشوده  ی فضا  نیلحظه اگر ا  ی

  . یر یگ قرار م دگ یهمان یهاو مورد مسخرۀ قبله زن م دگ یهمان یهانک یع

  را ناسپاس  زدِهیی تم یشو چون
  از تو خَطرتِ قبله شناس  بِجهد

  ) ٢۶٢٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که دهنده قوه شناخت و معرفت است : کسزدِهیی تم
  شه یآنچه که بر دل گذرد، اند  ز،یی : قوه تمخَطْرت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
در   کهن یبه ا  می کن  ناسپاس  اگر بدهد.    صیرا تشخ  لی ل  یبو  شناس، خداشناس، زندگ  عنی  شناسقبله 

موالنا و    اتیدر ابتدا از اب  می کن  ناسپاس  دهد،خودش را به ما نشان م  زندگ ییلحظه با فضاگشا  نیا

  . مینخوان

به عشق  ذَالنّون    دیتواناولش نم   د،ی ببر   ی پ  دیاز ماه به خورش  د،یبه ماه نگاه کن  دیگو م  وقت  دیکن  توجه

. اولش سخت  دیفضا را باز نکن  یزودکه شما به  ستین  نیآن ا   معن  د،یباش  دیمثل مجنون با  د،یبرس

   یکه تازه شروع کردند. مثل مجنون بو بشند و بپرسند. به حرف    خورد م  درد کسانبهاست. اتفاقاً  

که در مرکزت است،   کنندهییشناسا  ده،ز ییتم   نیبه ا  کن   ناسپاس  اگر موالنا گوش بدهند.   عنیَقلَندر  

  . دیاز تو خواهد جه شناسقبله  تیخاص نیا صورتنیدرا

  ده یهمان  اریکه بس  کسان  یامانات برا  نی! اول میقدر اآلن ما امانات دارکه چه  کندم  یادآوری  دوباره

غ  ذهن هستند،  ه  ر یبا  فکر  د  چیاز  امروز داشت  توانندنم  یر یکار  و  ا  م،یبنند  بود  عاجز    نیگفت 

  ندارد.  راه چیندارد، ه یز یچچ یمجنون. ه

تعداد    ایها  غم  اهیس  گفت. در غزل هم بود مدیدار  ی ادیز  ی شما دردها  دیکه ابتدا، فرض کن  دینیب م

  نیاز نور ماه شروع کن. ا  ا یگفت ب  م،ی کنکه ما حس م  عجز و ناتوان  نیا  اد، یدرد ز  ،دگیهمان  ادیز

النّون  شود، نم  رهیچشمت خ  ر ید  مدت   یرا تکرار کن. پس از    اتیاب باش. فضا را باز کن.   مثل ذَ

  عنیآمد به مرکز شما،    زدهییتم  یدید  اگر   داشت.  را خواه  ز ییو تم  ییفضاگشا  ییتوانا  دیمطمئن باش

  .رودم ،یگزار باش و شر کن. ناسپاس بشوسپاس لیخ ر یرا د نیخداوند آمده، ا کهنیمثل ا
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  رسد جان   او، به مول  دیرس  لیل  به
  ییسما شد سما ،ن یشد زم نیزم

  )٣١٢٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  ن یاست، ل  ی خدا یِرا هوا شما
  ؟ییگذارد شما را شما ک  خدا
  )٣١٢٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  صرصر ندیز پشّه که جو گروه 
  یی جذبِ صرصر، که کرد اقتضا بود

  )٣١٢٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  تند : باد صرصر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

است. اما   . موال، نماد خداست، زندگمیرساله به موال مشاءما هم ان  د،یرس  لیمجنون به ل  دیگو م

   ؟ییسما ای دی هست  نی که زم دیبن نگاه یلحظه  نیشما در ا

بود،   ذهنبود و افسانه من   دهیهمان  یاز جنس ذهن بود و فکرها  هرکس  ،» نیشد زم  نی«زم  د،یگو م

خودش کار کرد و طلب داشت و مقاومت    یکرد و رو  ییفضاگشا   روز رفت جامد شد. هرکس  یباالخره  

  !  دی کنشد، توجه م تینهایبود، رفت آسمان شد. ب یینکرد، سما

هوا  دیگو م  بعد دار  یِکه شما  هدیخدا  زندگ  ستین  انسان  ی  چ ی.  ل  که عاشق  عاشق     ل ینباشد، 

اما اگر خدا بدیعاشق خدا هست  ن»یاست، ل  یخدا  یِ«شما را هوانباشد.      ذهن من   نیا  دیبا  د،یای. 

. ماند در من نم   ر یمن د  تی من  ،ییشما  دیاگر فضا را باز کن  عنی  ؟»ییگذارد شما را شما  «خدا کبرود.  

 د، یآ ها از باد تند خوششان ماز پشه  گروه  یدارد.    تیواقع   مثالش هم  ن ی. و ازند و اآلن مثال م 

م را  ول  سپارندخودشان  باد  ز  به  پشه  یادیتعداد  ماز  باد   کهنیا  یبرا  شوند،م   میقا  روندها 

تا باد بخوابد، بعد   شوند م  میقا  یاگوشه  ی  روند م   جهیباد ببرد، در نت  دیآ  . خوششان نمبردشان م

  رون. یب ندیآ  م
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. پس شما شوندباد تند، جذب صرصر م  عنیها که دنبال صرصر هستند، صرصر  اما آن گروه پشه

  د، ی. جذب صرصر بشودیباش   برد،م  دیشورا م  ها دگی همان  زندباد تند که م  نیکه از ا  دیباش  یاپشه

که خودش را به    کنداقتضاء م  ی ادر هر مرحله  هرکس  گ. زندکندزمان اقتضاء م  کهنیا  یچرا؟ برا

  .دیآ  ور مکه از آن یباد بسپارد، باد

. پس ما خودمان را دیزنده بشو  د،ی ر یب  مینس  ی  ،دم  ی  د،یآ  ور مکه از آن  ییکه از صبا  گفت

واجب است   کند،اقتضاء م  شهیهم  تیو وضع  دیآ ور مکه از آن  یبه باد صرصر   میسپارعنوان پشه مبه

  :میهم قشنگ است که دوباره تکرار کن تیب نی. بله و امیکار را بن نیکه ا

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

  ) ۴٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  انسان. حسِ روحاناز  هیکنا د،یپاشندۀ مروار د،ی : نثار کنندۀ مرواردرپاش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

.  شودسما م  رود م  واشیواشی  ییچون سما  د،یهست  ییسما  ای  دی هست  نیکه زم  دیبدان  کهنیا  یبرا

  کند، خواندن هر شعر فضا را باز م  خواند،شعرها را م  نیا   میاول گفت  کند،م  ییکه فضاگشا  هرکس

  د ی . بامیکن نم   لغت معن  دم،یرا فهم  نیا  یظاهر   که من معن  دییو شما نگو  شود مثل چراغ روشن م

که حس   د؟یدار  ذهنحس من  عنی  د؟یاآلن حس خفاش دار  دینیچراغ در درون روشن بشود و بب  نیا

  .رود انقباض م یسوبه رود، مرگ م عنیمغرب  یسوبه  ذهنمن

م  یسوبه  هرکس م  رود، انقباض  نشان  واکنش  م  دهد، هرلحظه  باال  مکوچ  د،یآ درد    شود،  تر 

غروب کند،  رودبشود. حس خفاش دارد، دارد م نیزم رود دارد م کند، مقاومت م شود، منقبض م 

 ی سوبه  رود،مشرق م  یسو حس درپاش دارد، به  کند،که فضا باز م  . اما کسروددارد م  نیاز ب

  طلوع کند.  خواهدآفتابش از مرکزش م خواهدم رود، طلوع م

که    د یگوآشارا م  . ولم یرا بفهم  نیا  ،»ییسما شد سما  ،نیشد زم  نی«زم  نیکه ا  میخوانرا م  نیا 

ما هم    ذهن. منگذارد ما نم  ذهنما، من   »یی«مااما    م،یخدا دار  یهمۀ ما هوا  م،ی هست  ییهمۀ ما سما
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.  دیدانرا شما م  هانیا  ر ی د  داند، م  کند،هن است، خودش را کوچ نمدارد که صدمن آ   ناموس  ی

امروز داشت ندارد، که  فوراً استاد ممیصبر   .،نشو  شود استاد  را    ،یگفت مواظب باش  فن    اد یتمام 

یر یب .  

  بخشد  لیصرصر به پشّه دلِ پ که
  ییبه حسن الجزا  ششیز خو رهاند

  
  زارش اللهرونق    کردم انیب

  ییبرنتابد دلِ الَلا ول 
  

   زبانیتو را ب دیخود بو چمن
  ییدر چمن رو، که اهل صال صال،

  ) ٣١٢٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

پاداش نی الجزا: بهتر حسن  
  پوشژنده یکفش، مجازاً گدا : نوعاللَا

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
ها نسخه  بعض  ،»یی«اهل صال  ای  »یی«صال، در چمن رو، که اصل صال  ،»زبانیتو را ب   دی«چمن خود بو 

  اصل است. 

که خودتان را   دیهست  یاپشه   د،یکنشما فضا را باز م  عنی  ،ییکه از فضاگشا  یباد تند، باد  صرصر 

ن را دلتا  عن ی  دهد،م  لی به شما دل ف  دیآ  ور مباد تند که از آن  نیبه باد صرصر، باد تند. ا  دیسپار م

 دهد،  را م   دل زندگ  دهد، مرا شفا    تانیدردها  برد، م  نیرا از ب  تان یهادگی چون همان  کندبزرگ م

  دلتان. شودم دیآ  خداوند م 

از من  ،شش»یز خو  «رهاند را  الجزا  رهاند،م  اش ذهنانسان   الجزا  ییبه حسن  نی بهتر   عنی. حسن 

کفش هم   نوع  معندر لغت به  ،حال  شانی سمج، پر   یگدا  عنیهم    پاداش. الَلا  نی پاداش، بله بهتر 

از    ییگشاکه از فضا  یباد تند  نیحال هست. بله پس ا  شانی گدا هست، پر    به معن  جانیهست، در ا

  پاداش سپردن خود به صرصر است.  نی بهتر  نیو ا دهدم لی به ما دل ف د،یآ  ور مآن
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الله  دیگو م رونق  برا  زارشمن  توض  یرا  شما،  الله   نیا  عنی  دادم، م  حیشما  رونق    واشیواشیزار 

داشته باشد، که چشم دوخته به    شانی دل پر  اگر کس  . ولدیاگر خودتان را به صرصر بسپار  رد،یگ  م

  .»ییلَابرنتابد دلِ ال «ول کند، را ندارد، قبول نم نیجهان، دلش تحمل ا نیاز ا ییگدا

در عشق برو، بذار عشق در تو زنده   ایگو بوتو بدون گفت دیگوم ،یرا بشنو اشهیبق  خواهم ر ید 

تو را    دی«چمن خود بوآن هست.    یجسم ما رو  نیاست که ا  یاریعشق و هش  نۀیزم  نیبشود. چمن هم

البته چهل   انیب  توانستم م  تر شیب  دیگو م  ،»زبانیب بکنم،  ا  تهتا حاال گف   تیوسه  ول   نیدر    غزل، 

  و گداصفت قبول ندارند.  شانی پر  یهادل

چمن عشق.    د،یچمن بو  ذهن،یب  گو، وگفتیب  زبان،یب  دیکار کرد، اجازه بده  تانیشما که غزل رو  یبرا

هم خبر   نی. و امیکه همۀ ما اهل دعوت هست  دیدر چمن برو  دیی ایب   ،دعوت عموم  ند،یایصال، همه ب

دانش را    نیا  د،ی گذارحاال هرچه اسمش را م  ا یاسرار را    نیا  مییگواست که درست است که م  یخوب

. م یکه همۀ ما اهل دعوت هست  دیگو موالنا م  ول  د،ینکن  غیو تبل  دیو فقط خودتان باش  دیینگو  به کس

ها هم  دل هستند، آن   شانی علت پر   نیبه ا   کنند،م   ییجهان گدا  نیدارند از ا   ذهنولو گداها که من 

است،   یخدا  یِ «شما را هوا  جا،نی. ار ید  گفترا م  نیها هم عشق خدا را دارند، هماهل دعوتند، آن

انسان  ،ن»یل لهمۀ  دنبال  مجنونند،  جنس  از  بعض  گردند، م  لیها  جهان    لیل  هامنتها  در  را 

  . کنندجو موجست

کردن   دایپ  لیاست، ل  لیاست، زنده شدن به عشق ل  لین لاست. اصلشا  لیمثال پول ل  کنندم  فکر 

در آن افسانه، ما   دیرس   لیاو، به موال رسد جان. مجنون به ل  دیرس   لیبه ل  د یگو م   نیهم  یاست. برا

هستم من؟   ییسما ایآ  دییبو د،یدقت به خودتان نگاه کنکه شما به شرط به . ولمیرسهم به خدا م

  را دوست دارم؟  »یی«ماو  «من»را دوست دارم؟  » یی«شمانه  ایرا دوست دارم؟   ییمن فضاگشا

 دیسپارها شما خودتان را مموقع  بعض  سپارم؟باد تند م  نیهستم که خودم را به ا  ی امن پشه  ایآ 

دل داشته    دیبا  لیبپرد به باد، ُخوب پشه خ  یاپشه  ی  دیفرض کن  شود؟چه م  دیدان پشه، نم  نیمثل ا

پشه را.   برد، کجا م ستی معلوم ن زند،به آن سنگ م زند،درخت م نیبه ا بردم کهنیا ی باشد، برا
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 لومتر یک  نیرا، ممن است ببرد چند  هیناح  نیکرده، بلد است مثال ا  زندگ  جانیکه مثال در ا  یاپشه

  پشه را؟  برد ورتر، باد، کجا مآن

از    یسر یها باد تند را دوست دارند.  از پشه یسر ی، اما  صرصر»  ندیپشّه که جوز    «گروه:  دیگو م

باد؟    نیا  برد خودشان را، کجا م  سپارند را دوست دارند، م  یورباد آن  کنندرا باز م  ضاها فانسان

   کند؟را کوچ م شان ذهنمن یکجا کند؟زنده م یچجور

شما هر   دییگو م  افتد،م   چه اتفاقات   دیدان شما نم  سپارند، فکان م نبه باد ک  عن ی  سپارند باد م  به

سپردن   جورن ی. و ادیکه خودتان را به طوفان سپرد  دیهست  یاپشه   کنم، افتاد من فضا را باز م  اتفاق

شما را نجات    ذهنو از من  کند م  لیف  کند،م  لی دل پ  دیگوفکان دل شما را مخود به قضا و کن

زار شما،  الله  نیکه ا  میبو  توانممن نم  نیاز ا  شیب ریشما. د  ی پاداش است برا  نی بهتر  نیو ا  دهد م

 ن یا  ییاش چشم به گداکه همه  دل   ول  م،یهم بو  تر شیب  توانم گفتم، م  کند؟ م  دایرونق پ  یچجور

  که واقعاً خودش را به باد بسپارد، طوفان بسپارد.   کند  را نم  نیحال است، تحمل ا  شانی جهان دارد و پر 

  م ی نیبب  میمثل پشه خودمان را بسپار  دیآ  ور مکه صرصر از آن  میباز کن  قدرن یفضا را ا  میخواه ما م  ول

که همۀ ما اهل دعوت   دیگو و م مینکن  ر یتفس م،یاعتراض نکن چی. همیبشو زبانیو ب ر ید بردکجا م

و اول گفت صبا. صبا را   کزتانبه مر  میایمن ب دیگوکه م می ر یپذرا م دعوت زندگگفتم. پس  م،یهست

چه   دیدانم  ر یشما د  ست،یصحبت الزم ن  ر یبه جان شما بوزانم و شما را زنده کنم، بدون صحبت، د

  . دیکار کن

  


