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  2صفحه: 

  ) ٢٧٧٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  کن  یآموز که جان را چاره آن صبح شاد
  کن  یروز چارگ یکه ُتش ب ابدیاو  چاره

  
  زند م هیعقل بخ دراند،جامه م  عشق

  کن یدوزدو را زَهره بدّرد چون تو دل هر 
  

  گردم همچو دود  ستیبسوزم همچو عود و ن خوش
  ؟ کن یاز سوزش چه باشد، چون تو دلسوز خوشتر 

  
   و راه دل زن لباسِ قهر درپوش گه
   کن  یقالووز ییلباس، آ  بردان گه

  
  گاوِ عنبربخشِ نَْفسِ مطمئن   یبچر ا خوش

   کن یساحل حالل است ار تو خوش پوز  نیچن در
  

  کن  یکه طمع اسب و مرکبِ تاز ،یاطوط
  کن  یجامۀ توز شَعر و  لی که م ،ی اماه

  
  رمست ی و شارت آهوانِ ش مست  ِریش

  ؟ کن  یوزیکجا  گندۀ فان  ِریپن با
  

  است  یارا قبله  ی قبله؟ کامشب هر  میگو چند
  کن یافروز گر تو شب  ،ی گردد  هاقبله

  
  یاهیما یابیب یز یز لعل شمسِ تبر گر 

   کن یروز ی فرازِ چرخ پ هیپا نی کمتر 
  تُش: تو او را 
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  کردن، جبران کردن  م یترم  نجایزدن: در ا  هیبخ
  ی : رهبریقالووز

  خوشبو یاعنبر: ماده ؛ گاوِ عنبربخش: عنبرماه
  سورۀ فجر  ٢٧ هینَفْسِ مطمئن: اشاره به آ 

   : پاک دهن یخوش پوز
  . بافندنازک که نخست در شهر توز پارچۀ آن را م   : جامۀ کتان یجامۀ توز

  مند است. عالقه ر یبه پن  وزپلنگ ی ند یگو
  : روشن کردن شب یافروزشب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  کنم. از دیوان شمس موالنا شروع م  ٢٧٧٧پرس برنامه گنج حضور امروز را با غزل  با سالم و احوال 

  کن  یآموز که جان را چاره شاد آن صبح
  کن  یروز چارگ یکه ُتش ب ابدیاو  چاره

  ) ٢٧٧٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  ن ی. و بنابرایاموزیبه آن چاره ب  ،کن   تیاست آن صبح که جان من را تو در آن صبح ترب  صبح چه خوش   دیگو م

  اورد، یرو ب  از تو به کس  ریکه اگر به غ  بفهم  عنی  ؛کن  یروز  چارگ یتو او را، ب  عنی که تُش    کند م  دایچاره او پ

و در واقع به سرچشمۀ    دهد با اصلش نشان م   ای   رابطۀ انسان را با زندگ  نیا  پسنخواهد کرد.    دایپ  یاچاره 

چارۀ هر   م، یکن م   دای پ  جسم  یار ی و هش  میشو جهان م  ن یوارد ا  که ما وقت   کند تمام اشاالت ما اشاره م

آن را هم از    ارانه،ی صورت هشرا به   شدن با زندگ  ی  عن یرا،    را، از جمله زنده شدن مجدد به زندگ  یکار

.  کند م  صبح   ی اشاره به    پس  که به ما کم بنند.   می خواه م   رونیب  یزها یاز چ   ای  می کن وجو مجست   رونیب

  شدن از خواب ذهن.   داریموقع ب  عنی دیدان صبح م

  
  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 
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  4صفحه: 

  
  ها) (دایره همانیدگ  ١شل 

  
  (دایره عدم)  ٢شل 

 د یدان طور که ماست همان  نی. و آن اکند رد بشود، اشاره م دیکه انسان از آن با یندیفرآ  نیپس مجدداً به هم

که    نی و هم  شود جهان فرم م  نیوارد ا  زمانیو ب  فرمیب  یار ی صورت هشانسان به  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  

  ها)] (دایره همانیدگ   ١[شل  .  شود م   دهیصورت فکر همان به  دهد که ذهنش نشان م  ییزهایبا چ  شود وارد م

عمل سبب    ن یها که احس وجود به آن   قیو تزر   رونیمهم ب  ی زهایتجسم چ  عن ی  دیدان که م   طورن یهم  دن یهمان  و

  انسان.   دید نکی ع شودم  رد،یکه مرکز انسان قرار ب یزیو هر چ  رندیمرکز انسان قرار ب زهایآن چ  شود م

است،    عدم خود زندگ  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل جهان مرکزش عدم بود،    نیانسان قبل از ورود به ا  نیبنابرا

جنس    میدان فقط م  م،یبا ذهن تجسمش کن  میتوان که ما نم  یز یچ  چ،یه  عنیعدم،    مییگو خداست. حاال ما م

به فکر   میکن و شروع م  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل جهان   نیبه ا میشو وارد م کهن یبعد از ا وما از آن است. 

  اساس تیچهارتا خاص  نی. بنابرامینیب م  زهای برحسب چ ای قیکه مرکز ما جسم شده و ما از طر مینیب کردن، م

   از خود زندگ  عن ی،  اولیه)](دایره عدم    ٠[شل    میگرفت قبال از عدم م  م،یالزم دار  زندگ  یرا که برا  زندگ

  .  میگرفت م

 دیآ م   زها یچ   ن یصفر ا  ۀ یبه فکر کردن از همان ثان  م یکن و شروع م   میشو جهان م   ن یوارد ا  کهن یپس از ا  پس،

  ن یا   . وقتمیریگ ها مو قدرت را از آن   ت یو هدا  تیو عقل و حس امن  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  مرکز ما  

  ی ار ی که اسمش هش  میکنم   دایپ  یرید  یار یهش  یما    م،ینیب م  هانیمرکز ما و ما برحسب ا  شوند م  زهایچ

ها ما چاره  فقط، از جسم   می نی ها را ببجسم   میتوان و چون م  مینی ها را ببجسم   میتوان فقط م  عنیهست.     جسم
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  5صفحه: 

به ما    رون یو جهان ب  م یکنفکر م   ها دگیبرحسب همان  ای باورها،    ، قبل   یبرحسب مثال فکرها   عنی  م،یخواه م

  شما چه هست. التکه چارۀ دردها و چارۀ مش دیگو م  عنی  دهد، م اد ی »ی آموز«چاره 

  م ینیب باطل است. پس م  هانیبرحسب ا  شیاندو چاره   ها دگی برحسب همان  دنیکه د  دیگو موالنا دارد م   ول

هست، پول هست، باورها هست، کار انسان هست،    ری د  یها مرکز ما که عمدتاً انسان   دیآ م   زهایچ   نیا   که وقت

ابر   م،ینیب ما م   هان یجسم هستند و برحسب ا  هان یمختلف، ا  یباورها   ای حرفۀ انسان هست   فکر    هان یحسب 

  .  میکن وجو مجست   هانیرا از ا مان و چارۀ زندگ میکن م

درست مثل    «خواب ذهن»اسمش هست    م،ینیب م   هانی برحسب ا  م،یشو جهان م  نیوارد ا  عمل که وقت  نیا

آمدنمان    که ما به منظور اصل  خواب هست وقت  نیو ا  شود م   یخواب  یبود وارد    داریکه قبال ب  یاریهش  کهنیا

جهان، به    نیبه ا  میآمد  یار یهش  صورتکه ما به   مینیب  م   میکن م  بررس  شیو رو  میکن جهان تأمل م  نیبه ا

  .  میرفت  زهایخواب چ 

که زنده شدن     به منظور اصل  م، یادامه بده  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    زها یچ   نیقرار باشد که به خواب ا   اگر

. ما در  دیرس   می اوست، نخواه  تیو ابد  تینهایبه خداوند است، و زنده شدن به ب   عنیاست،     مجدد به زندگ

  ماند.   می خواب خواه نیا

در واقع، جانش متوجه بشود که چاره    هر انسان  ایکه، انسان،    که خوشا به حال آن صبح   دیگوم  نیبنابرا  پس

 شود م  دایپ موقع نشیب نی کند. ا دایرا پ  نشیب نیا عنیبخواهد.  دهد که ذهنش نشان م ییزهای از چ دیرا نبا

 دهد، لحظه که ذهن ما نشان م   ن یقبول اتفاق ا  عنیشدن    می تسل  (دایره عدم)]  ٢[شل  .  میبشو  میکه ما تسل 

  می که قبال بود  همان عدم  کند، و قبل از رفتن به ذهن که در واقع دوباره مرکز ما را عدم م   دوشرطیبدون ق

بار عدم شد، آن   نیاول ی، در واقع برا(دایره عدم)] ٢[شل مرکز ما عدم شد . وقت(دایره عدم اولیه)] ٠[شل 

  وجود آمده. صبح به

که اسمش    یر ید  یاریعوض شد، شد هش  مان ی اریکه هش  میشو اگر واقعًا مرکز ما مجدداً عدم بشود، متوجه م  و

 داریو ب  دهد انسان رخ م   یبرا  بارن یاول  یاست که برا  یادهیپد  نیحضور و ا  یار یهش  اینظر    یار ی هش  میگذار را م

  .  دیگو را م نی هم اولمرکز عدم را و مصرع  کند از خواب ذهن و تجربه م شود م

که ذهنم   ییزهایکه، جان من متوجه بشود که چاره دست چ یداریکه، آن ب که خوشا به حال آن صبح  دیگو م

    »کن  یروز  چارگی«باو را   تو  عن ی که تُش»  ابدی «چاره او : دهد و بعد ادامه م  ستین دهد نشان م
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  ن یواقعاً ا  (دایره عدم)]  ٢[شل  شخص   نیا   عنی.  بده   چارگیکه تو به او ب  کند م   دا یچاره پ   آن کس  دیگو م

چاره    نیوجود ندارد. پس بنابرا  ش یچارۀ کارها  ند،یب ذهنش م  لۀیوسکه به   رونیکند که در جهان ب  دا یرا پ  نشیب

که     رونیب  یزها یاگر در چ  کهن یبه ا  آورد مطلب ما را م  نیا  پس   است.  شدهگشوده   ی مرکز عدم و فضا   ن یدر هم

  م، یآمدنمان برس  بنند که ما به منظور اصل  توانند به ما نم  کم   هانیا  ست،یچاره ن  دهد ذهن ما نشان م

  .  میر یخداوند کم ب ای  و از زندگ م،یمرکز را عدم کن م،یفضا را باز کن دیبا

شدن در دست    لیو چه تبد ،رون یب  یهاچالش  ،رونیب  ی که چارۀ کار ما، چه کارها  دیگو به ما م  تیکل ب  پس

ا  دینیب . مستین  دهد که ذهنمان نشان م  یز یآن چ ما تا به    کهنیا  یشروع اشتباه ماست. برا  دهیپد  نیکه 

  .  می شناس را م زهایو فقط چ  میاکرده  دایپ جسم یار ی هش م ییای خودمان ب

چون ذهنمان   م، یکن مراجعه م  ر ید  ی هاچاره به آدم   یما مثال برا  دیدان شما بهتر از من م   زها یچ  نیا  ن یب  در

ها  حل مشالتمان به آن   یبه ما کم کنند. برا   توانند ها م وجود دارند و آن   ری د  ی هاکه آدم   دهد نشان م 

  اوقات  گاه .  مانیهابه هدف   دنیرس   یچه برا  ل،یتبد  یچه برا  عنیجهان چه آن جهان.    نیچه ا  م،یکن مراجعه م

.  شود م  یطورن یا  ،کار را بن  نیا  ،زمان در سال اگر دعا کن   نیکه ا  مییگو . ممی خواه ها چاره ماز زمان 

ها،  ها از مان موقع   گذشتگان، بعض  ی ها از فکرهاموقع   . بعضمیخواه  ها کم مها از ستاره موقع   بعض

  .  می مان را از او بخواهٔ جا چاره و در آن  م یکن ارتیرا ز قبر فالن  میبرو مییگو مثال م 

است که   مطلب مهم  نیچاره ندارد. ُخوب ا  ،تجسم کن  ،ن یرا بب  یز یچ  توان که اگر با ذهنت م  دیگو م  موالنا

ما   یها. چرا؟ مثال خشم ما، ترس ما و رنجش زدیر ما م  یتمام دردها   میریب  ادیو اگر درست    دیریب  ادی شما  

.  دهند ها به ما نمو آن   مینی بب   میتوان ذهنمان م  بااست که ما    ییزهایچ  ایعلت است که چاره دست کسان    نیبه ا

است،    نفر خاص  یدست    لتان،یچه کار تبد  ،جهاننی چارۀ کارتان، هر کار، چه کار ا  دیکن اگر شما فکر م  و

فضا    م، ی نخواه  رون یاست که ما چاره را از ب  ن یهم  یو مطالعۀ موالنا برا  . تمام درس گنج حضور دیکن اشتباه م 

مطلب    نیا  میست یحاضر ن  م،ی که چاره را از ذهنمان بخواه   م یو عادت کرد  م یشد  شرط   قدرن ی. چون ما امیرا باز کن 

  جه ینت  نیبند که به ا  دایدستمان که فقط آن شخص چاره پ   ی رو  زدیر م  آب پاک  جان یا  موالنا.  میرا قبول کن 

  بدهد.  تواند به من چاره نم رونیخواهم شد. جهان ب  چارهیمراجعه کنم، ب  رونیبرسد که من اگر به ب

  دا یچاره پ  ند،مختلف مراجعه ک   یزهایمختلف، به چ   ی هاکه در جهت   بفهم   عنی   »کن   یروز  چارگ ی«ُتش ب

 است که فضا را باز کند، از درونش چاره بخواهد. خُوب آن   نیتنها چاره ا  فقطخواهد شد.    چارهینخواهد کرد، ب
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به من کم بند به    توانست م   کند، به من کم نم   فالن  کند، همسرم به من کم نم  دییگو موقع شما نم 

  حضور برسم کم نکرد.  

توهم   نینه، ا  رسند، با من صحبت کنند به حضور م  کنند با من صحبت کنند. فکر م  خواهند مثال م  ها لیخ

  رسند به حضور م   هانیاگر دعا کنند ا  کنند دعا کنند، فکر م  شانیکه برا  خواهند م   ها ل یاز خ  ها ل یاست. خ

  .  ستین یز یچو چهم شوند، موفق م  در زندگ   شود، کارشان درست م  ای

لحظه و خرد    ن یدر اطراف اتفاق ا  میدرون را باز کن   یفضا   م یجهان، ما مجبور  نیدر آن جهان، در ا  ت یموفق  یبرا

بشود، فکرمان سازنده بشود و اگر چاره را فقط از    یبه فکرمان و عملمان تا عملمان ن  میزیبر  م یاوریرا ب   زندگ

  م، یخواه ها چاره م هستند، ما از آن   رون یکه در ب  ییزهای چ  ای   هاکه تمام آن فرم   دیتوجه کن  م،یبخواه  ها دگ یهمان 

  مطلب.   ی ن ی. امیهست دهیها همانبا آن 

   عن یخودمان هست،    دیبرنامه در سال جد  نیاول  کهنیبا توجه به ا  جان یدر ا  خواستم مطلب م   نیاز گذر از ا  قبل

تشر    کنند که در کار گنج حضور عاشقانه به من کم م  و از تمام کسان  نندگانیاز تمام شما ب   ١۴٠١سال  

  وجود ندارد.   یاچو برنامه هم  یامان اجرا  انبنم و واقعاً اذعان بنم، اقرار بنم که بدون کم شما عاشق

با تحق  امروزه و تأمل رو   قیشما  پ  ی خودتان و تمرکز رو  یدر مورد موالنا    ها غام یپ  نی. ادیده م   غامی خودتان 

.  دی. شما جزو عاشقان هستست ی. تعداد شما هم کم ندیکن  تک مبهاست که شما تک  قات یدرواقع براساس تحق

  سپاسزارم.    اری من بس د،یده م امانج  درست کار را به  نیعاشقان انجام بدهند و ا دیکار را با نیا

  تمام کسان   کنم، ها تشر مبرنامه، از آن   نیدر درست کردن ا  کنند م  یکه با من واقعاً شخصاً همار   کسان

برنامه    ن یکه ا  شوند ها سبب م آن   کهن یا  یبرا  کنم ها تشر ماز آن   کنند، م  تیرا رعا    که قانون جبران مال

  ن یمن در ا  اوقات . گاهدیبرنامه را بدان  ن یاز شما تقاضا کنم که شما قدر ا  جان یدر ا  خواهم  م  وکند.    دایادامه پ

  است.  ییجور خودنما  ی نیکه ا  دیممن است فکر کن  کهنی ا یبرا کنم مورد صحبت نم 

اآلن  نبوده. ما    یکه تکنولوژ   لیدل  نیاجرا نشده، به ا  یاچو برنامه هم   خیتار  یاز ابتدا  میبو  توانم واقعاً من م   ول

را    هان یا  قدرنی. و امیکن شما پخش م  ی در جهان وجود ندارد، برا  رش یعارف بزرگ را که نظ  ی   اتیاب  نیبهتر

  . دیحفظ شد  باًیرا تقر هان یکه شما ا میپخش کرد
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ا  ا  دیبرنامه را بدان  نیو اگر شما قدر  عمل    دیریگ م   اد یکه    یزیو به آن چ   دیده به آن گوش م  صورتن یدر 

به منظور    د،یرس و به حضور م   دیرو م   رون یب  ذهنجاذبۀ من   ی رویبله از ن  د،یکنرا بهتر م   تان و زندگ  دیکن م

  ی ناشر  ست،یگرفت و کفران خوب ن   د ینخواه  جه یکرد، نت  دی کفران خواه  د، یاگر قدرش را ندان  و  . دیرس م  اصل

مثل تلرام، واتساپ، شما    یی هاپروگرم  تمان،یوبسا  نترنت،یا  قیسبب شده که ما از طر  ی. تکنولوژ ستیخوب ن

ماهواره   ون،یزیتلو  قی و از طر  م یکن را ما استفاده م   شیتانی که هست در جهان، چند  ییهاباکس   نیا  ر،ید  دییبو

  شما.  یبرا میکن برنامه را پخش م نیا

شما قرار گرفته    اری عموم نبوده. حاال که در اخت  ار ی در اخت  شی موالنا تا چند سال پ  یها درس   نیو ا  اتیاب  نیا

را شر کن  دیما و با  میاست و شانس آورد  ییکار خدا  یکار    نیاست، ا از آن    م،یو قدرش را بدان  م،یخدا 

  وگرنه .  دیکن را عوض م   تان و زندگ   دیکن م  ادهو از آن استف  دیشو متعهد م  د،ی. اگر قدرش را بدانمیاستفاده کن 

حتماً    دی. اگر قدرش را بدانم یقدرش را بدان  د یممن است که نباشد. ما با  هان یکه حاال که هست و ا  دییاگر بو

طور  به   دیشا  یر ی دٔ که به کارش ادامه بدهد. در برنامه  د یکن هم م   . درضمن جبران مالدیکن از آن استفاده م

  طور ن ی. و همکنند واقعًا به ما کم م  ببرم که چه کسان  حت  سم بدهم و ا  حیمفصال توضرا    زهایچ  نیخالصه من ا

  بدهم.  حیکار را توض نیا یهاآفت  دیشا

  ی زرنگ است، برا   ذهنقانون جبران است. من   یعدم اجرا  م،یشو که ما بالفاصله دچارش م   ییهااز آفت   ی

م  جسم   یاریهش  کهنیا رعا  ها زیچ   نیا  خواهد دارد،  را  جبران  قانون  و  بذارد  مرکز  در    ا ی   .کند نم   تیرا 

ن   قانون جبران را وقت  اوقات  گاه ببرما به   ستیکه الزم  گنج    نیا  یهااز آفت   ی. مثال  میبر کار مبه   میکار 

.  دیداشته باش  ینگار با من ارتباط نامه   دیاست که بخواه   ن یا  دیحضور که شما به آن ممن است دچارش بشو

ی  مثال  ی که    نی. همدیس یرا بنو  یز یچ   را م  یزیچ رام    ایواتساپ    قیاز طر  ای   لیم یا  قیبه من از طر  د،یسینوتل

  . چون من ممن است نتوانم جواب بدهم.  دیبشو  ستیکه الزم ن   دیشو شما وارد حوزۀ قانون جبران م  زیهرچ   ای

دار  دیسینو به من م   یز یشما چ  وقت انتظار  من جواب بدهم. اگر جواب ندهم    دیدرواقع طبق قانون جبران 

همدیرنج  م نکن   نی .  نگاه  را  برنامه  بشود  باعث  است  ممن  برادیرنجش  من  کهن یا  ی.  با  شروع    ذهنابتدا 

  ن ی جواب نداده. مخصوصاً از ا  ده،یمن را د  غامیپ  ای  دهیمن را د   لیم یا  ی که شهباز  دی کن  ری. هزار جور تفس دیکن م

را    نیاول و کل غزل ا  تیبه هزاران نفر جواب بدهم و امروز هم ب   توانمنفرم نم   ی   من.  میکن   زیکار ما پره

طبق قانون جبران    د یکه با دیبدان  د یشما با  د، یدار  اجیشما به برنامه احت   د، یندار  اجیکه شما به من احت   دیگو م

  یی جواب شما به جا  ی  با به من، من جوابش را بدهم.    دیسیبنو  یز یچ  ی  کهنینه ا  د،یخودتان کار کن  یرو
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سنشان    که  کسان  ی. برادیصبر کن  د،یصبر کن  د،یخودتان کار کن   یمتعهدانه طبق قانون جبران رو  دیبا.  دیرس نم

  رند، یندارد با من تماس ب   را ورزش بدهند. لزوم  هر روز چهار بعدشان  دیمثل من از شصت باالتر است با

  ساده است. لی ها صحبت کنم، خاصطالح من حتماً با آن به

را    وقت  کهن یا  یجا که سنشان باالتر است به  ییهاتن را ورزش بدهند، آن  نیا  دی. هر روز با میبعد دار  چهارتا

حافظه و   نیباشند، شعر بخوانند و تکرار کنند تا ا شان باشند، سالمت  شانیتلف کنند ورزش کنند، به فکر غذا

  به  ندازند، یمثل خشم و ترس را ب   جاناتیکنند ه  نیروز تمرباشند. روزبه   جاناتشان ی ه   مواظبذهنشان کار کند.  

  توانند  بشوند، نم فیلط دیبا  شوند م ریپ را بذارند، لطافت را بذارند، وقت  ییبایعشق را بذراند، ز شیجا

شننده    اریبس  ریپ  یقابل تحمل است، برا  یجوریجوان    یحاال برا  را نگه دارند، چون آن زمخت  آن زمخت

  .  د یچاره بخواه  رونیاز جهان ب  دیتوان مثل خشم و ترس و رنجش و شما نم  جانات یشننده است. ه  اریاست، بس

چاره ندارد،    م،یندارد به ما بدهد، امتحان کرد  ی زیچ   رونیجهان ب  ریکه د  میهم برس  پختگ   نیا  دیما با  درضمن

   جان زندگ  ن یما به ا  ا یآ  می ن یبب   م،یبه جانمان بپرداز  م،یروز جاندارتر بشوو روزبه   م، یفضا را باز کن  م ییایپس ب

 ستم یس  میخواه . نه ممینداشته باش  یکار  رانیبا د  رید  م،یخودمان کار کن  یاش روهمه   م؟یزنده بشو  میتوان م

  م یفتیب  مینشو  ضی مر  فردا  می نشو  رانیوبال گردن د  م،یکن   یاول از خودمان نگهدار  م،یخواه  نه م  م،یا عوض کن ر

  به ما نرسد.   کس  ایجا آن

...  هان یچار کنم، فالن و ا  دیی به من بو  دیبا من صحبت کن  ندیگو اند، اآلن هم م مسن زنگ زده  یهابارها آدم 

.  دیجهان را عوض نکن  د،یسالم باش  د، یورزش کن   د،ینداشته باش  یکار   رانیبا د  دیبه خودتان بپرداز  د؟یچار کن

 کنم از شما خواهش م   جان یا  دررا خواهم گفت.    هانی طور خالصه من ابه  رید  ۀبرنام   یشاءاله در  ان   حاال

 از   «رحمتم پر است بر رحمت تنم»که:    دیگو وجود دارد که م  یراه معنو   ن یدر ا  ییهاکه چه آفت   دیتمرکز کن 

  .دیگو زبان خداوند م 

  رم؟ یچرا سال گذشته من نتوانستم رحمت پر ب  دییشما بو  تند اگر او رحمتش پر است هرلحظه به رحمت م  

   کار به طلب ما بستگ   نیا  کهن یا  یبرا   دیموجود شر کن  زِیچبه همان   میریب  میکه رحمت پر نتوانست  حالن یدرع

  مهم است.  ل یطلب ما خ  دارد ول  دارد به کار قضا هم بستگ

 ن یهم  ران؟یاز د  دیمثال انتظار دار  ای آ  د؟یکن نم   تیرا شما رعا  ییزهایکه چه چ   دی تأمل کن  ارانهیهش   دیبا  شما

  اشتباه بوده؟   ن یمن چاره خواستم ندادند و ا  یی زهایو از چه چ   ییهاکه از چه آدم   دیکن   ستیل  د یسیشما بنو  ت،یب
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خودتان   یرو  دیرا اآلن ببر  تی ب  نیشما ا  میکن نم  معن که بارها گفتم ما لغت  طورنی را هم  هات یفقط ب  درضمن 

که من چاره را از    نمی بب  خواهم من م  دییبو  کار را بند.  ن یا  خواهد نم   کند که ذهنتان مقاومت م   دید  دی خواه

    خواهم؟ م  رونیدر ب ییزهایو چه چ چه کسان 

از ه  کسچیذهنتان گفت از ه   اگر ا  دییبو  زیچچ یو  چرا رنجش   نم؟ ی ناراحتم؟ چرا خشم  قدرن یپس چرا من 

چقدر در توهم هستم؟ در هپروت    من.  خواهم م  رید  یزها ی چ  ایدارم؟ پس من چاره را از کسان    نهی دارم؟ چرا ک 

بروم قبر موالنا    خواهم م  ریحاال چهار ماه د  ستمیام   ستم،یا م !  خواهم ها چاره ماز مان   کهن یتم؟ از اهس

شما معتقد    خرافات را ادامه بدهم؟ به چه خرافات  نیا  د یموالنا به من شفا بده! چقدر با  میجا بودست بزنم آن 

  است.   یاست نه معنو  که نه علم د؟ یهست

که تُش    ابدی«چاره او  فقط، فقط.    کم بخواه   توان بازشده م  یفضا  نیکه فقط از ا  دیگو م  تیب  نیدر ا  موالنا

 تواند نم   رونیواقعاً در ب  کسچ یو از ه  زیچچ یبفهمد که از ه  کند م  دایچاره پ  کس  عنی  »کن   یروز   چارگیب

ب ول.  ردیکم  کار موقع  ن یا   صورت م و  کهن ینه ا  دینی که شما خودتان را بب  ردیگاست بله، موالنا گفته   دییب

  ؟  کن که تو چرا به من کم نم دیبشو نیلحظۀ بعد خشم  دیر یکم نگ  زیچچ یاز ه  کس،چ یاز ه

  

  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل 

  

  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 
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  (مثلث همانش)  ۵شل 

  

  (مثلث واهمانش)  ۶شل 

  کن ی که جان را چاره آموز  آن صبح شاد
   کن  یروز چارگ یکه ُتش ب ابدیاو  چاره

  ) ٢٧٧٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

حضور، مستلزم تعهد به مرکز عدم است    ی اریبه هش   جسم   ی اریاز هش   ل یتبد  ر، ییکه عرض کردم تغ   طورن یهم

  م یاگر متوجه شد  میو باز نگه دار  میاآلن گفت   نیهم   میفضا را باز کن   عنی  عدم)](مثلث تغییر با مرکز    ۴[شل  

  .  میآمد دوباره باز کن  شیانقباض پ م، یواکنش نشان داد م،یبست

حضور صورت   یار یبه هش  جسم یاریاز هش لیتبد نی تا مرکز ما عدم بماند و ا ییفضاگشا  ییفضاگشا اشهمه 

عن ی  ردیب  ل    لیتبد  ن یاما فضا را باز م   (دایره عدم اولیه)]  ٠[ش در مرکزمان    ی زیچچ یکه ه  جان یتا به ا  میکن

کامل، مرشدِ کامل، ما    نسانا  ندیگو مرکز ما عدم باشد به ما م   شه یدر مرکز من نماند هم  زیچچ ینماند. اگر ه 

اول خدا    (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    میبود  ی طورن یاول ا  میبشو  ی طور ن یاول ا  میبشو  یطور نیکه دوباره ا  میآمد

بهتر است و   ردیصورت ب  لیتبد  نیموقع مردن هرچه زودتر ا  (دایره عدم)]  ٢[شل    میآخر هم خدا هست   میبود

(مثلث تغییر با مرکز    ۴[شل  بار تکرار بشود که مرکز ما عدم بشود    ن یدر روز چند  دیکه با  میدان کار م   نیا

  . دیتوجه کن تیب نیباز هم به ا کشد؟ چرا م   کند، منقبض م  کشد، و ذهن ما را م عدم)]
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از چ  کهن یهم   م، یبخواه  رونیچاره را از ب  م یشد   ما شرط   کهن یا  یبرا   د یشما خواست   ت یاز وضع  ، یز یچاره را 

  م ی سرخورده خواه  شه یهم  د؟یکن توجه م  دهد که آن چاره نمآن   یبرا  دیشو م   نیخشم  دیکه دار  دید  دی خواه

ندارد بدهد،    د،یچاره نخواه  هات یاز وضع  دیگو موالنا دارد م  م،یخواه  چاره م  هاتیاز وضع  کهنیا  یشد برا

که در    ها،ت یکه از وضع  دیکه حالتان گرفته شد بدان   دی دیهرموقع د  پس .  میما بفهم   دیرا با  نیبدهد ا  تواند نم

همان  یز یچ  یهست    شخص  یهات یوضع آن  با  ما  م  میهست   دهیهست که  چاره  آن    د یی گو م   میخواه  از 

بو  دیبذار  خواهم  نم بشود.  ب  د ییحالتان خوب  ب  چارهی من  چرا  آن   کهن یا  یبرا  هستم؟   چارهیهستم  از   من 

ز  هستم پس چاره را ا چارهی ها چاره ندارند پس من بچاره بخواهم و آن  توانم م دهد که ذهنم نشان م  ییزهایچ

  . دیای ور بمرکزم عدم باشد که چاره از آن  دیبا شه یکه هم کنم م  دایرا پ نشی ب نیاآلن ا خواهم؟ کجا م

شما،   دیکن  حیرا تصح  نیاغلط است.  ن یو ا خواهم  م  یز یکه من چاره از چ دیآ م ادمی  نمی خشم دم ید هرموقع

(مثلث    ۵[شل    هان یچنقطه  نیا  میشو جهان م  نیگفتم وارد ا  وقت  اما  .شود عوض م   تان که زندگ  دید  دی خواه

  م یهست   دهیها همانبا آن   م،ی خواه  ها چاره مو از آن   میکن هستند که با ذهنمان تجسم م  ییزهایهمان چ  همانش)]

  مقاومت.  یقضاوت است  ی دهند خودشان را به ما نشان م  تی دو تا خاص دگیهمان نی که در اول مینیب م

کم    ای   کند م  ادی ما را ز  دگ یهمان  زیچ   ن یکه ا  میی گوم   میکن و بد م   است که ما خوب   نیعبارت از ا  قضاوت 

که مصرع دوم   ن یهم   عنیمقاومت هم    و  بند خوب است اگر کم بند کم است، بد است.  ادیاگر ز  کند؟ م

اگر    د،یشما نخواه  دهد که ذهن نشان م  یز یچ  خواستن، چاره خواستن از آن   یز یچ  عنی  مقاومت  .دیگو م

 دهد  که ذهن ما نشان م  ییزها یچ  و همۀ آن   دیده شما مقاومت نشان نم  هات یکه به وضع  دید  دیخواه   دینخواه

  .  میچاره بخواه میتوان هست نم  ر ییکه در حال تغ ی زیما از چ  رندییدر حال تغ  عن یهستند،  آفل

  ده یجهان، همان  نیبه ا  میما آمد  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  مثلث واهمانش است    د ینیب مثلث هم که م  نیا  اما

از چ   میشو ، اآلن متوجه م(مثلث همانش)]  ۵[شل  آفل    یزها یبا چ  میشد درحال   شه یآفل که هم  ی زهایکه 

  رکزمان م  میگذار خدا را م   ، خود زندگ  میکن مرکزمان را عدم م  م،یریکم ب  م،یر یچاره ب  میتوان نم   رندییتغ

که مرکز   ن یکه هم مینیب م میریگ و قدرت را از او م  تی و هدا تیو عقل و حس امن  (مثلث واهمانش)] ۶[شل 

که اسمش    م یکن م  دایپ  یر ید  ی اریو هش   یلحظۀ ابد  نیبه ا  مییآ م  شود ما ساکت م   ذهن  شود، ما عدم م 

شر و صبر   شناسد  نم ذهنکه من   دیجد  تیکه دوتا خاص  میشو موقع متوجه م آن عدم است.  ا ینظر  یار یهش

  طور ن یهم  می ش کن  دینبا  م،یسؤال کن  دینبا  م یصبر کن  دی که با  میشو متوجه م  ما .  دهند خودشان را به ما نشان م

  است.  زیاسمش پره نیآفل، ا ی زهایاز چ می چاره بخواه  رید م یندار لیتما مینیب م  طورن یهم  م یادامه بده دیبا
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  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل 

  

  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل 

  

  ذهن) (افسانه من  ٩شل 

  

  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل 

   که زندگ   میشو مطلب هم م   نیبعد متوجه ا]  ها)(مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل  [دیهم متوجه شد  نیا

اش از  چاره   نیاز ا یو مقدار  می که فضا را باز کن شرط لحظه آماده است به ما چاره بدهد به ن یخداوند دائماً ا ای

خود    که درصورت  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل    شود اش درواقع اعمال م به ما و جذبه   تشیعنا  قیطر

  مرکزمان.    میعدم را بذار عنی میکن شیاو را ستا
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لحظه خداوند   نیاآلن که ا  میدان ما م   (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل  است    تیهم مثلث عنا  نیا  پس

  م یدار  جسم  یار ی هش  م،ین یب را م  یزیچ   ی   قیهست از طر  دهیمرکز ما همان  به ما کم کند وقت  خواهد م

به ما کم    تواند آن نم  م،ی خواه  ها مها را از همان جسم و چاره   ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  

برا با  دخداون  کهن یا  یکند  او بخواه  دیبه ما کم کند  از  فقط  را   اگر همان میکم باشند    ها دگ ی.  مرکزمان 

  .  میاز خداوند کم بخواه میتوان نم

با مرکز همانیدگ   ٧شل  [مثلث    نیا  نیبنابرا مثلثِ بس  ها)](مثلث ستایش  است اسمش مثلث    مهم   اریکه 

   شرط به   نیو ا  کند جذب م  میشد  دهیها که همانلحظه توجه دارد هم دارد ما را از فرم  نیهم ا   عنی است    تیعنا

  م یکن م  ییهرلحظه ما فضاگشا  پس  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل  که مرکز ما عدم باشد    ردیگ صورت م

. شما  میخواهنم  دهد که ذهنمان نشان م  ی ز یاست که ما چاره را از چ  نیا  اش لحظه معن  نیدر اطراف اتفاق ا

کار را    نیو ا  خواهم» نم  دهد که ذهنم نشان م  ی ز یلحظه از چ  نی«من چاره را در ا  دیسیرا بنو  نیا  دیتوان م

   جسم  امی اریمرکزم، هش   دی ای ب  یز یچ  ی  دفعه ی   کنم نم   اشتباه   . ماند م  ادم یو    کنم تکرار م   لحظهبهلحظه

     .کنم دوباره مرکزم را عدم م  گردم برم  گردم،شد برم  یطورنیا دمیبشود من از آن چاره بخواهم. اگر د

که    هان یچنقطه  نیکه مرتب از ا  شخص  ذهن)]من (افسانه    ٩[شل  است     ذهنشل افسانۀ من  دیدانم  هم  نیا

چاره م  ده یهمان  آن   که نیا  ی برا  خواهد هست  نشان مذهنش  را  است    دهد ها  برقرار  قضاوتش  و  مقاومت  و 

  دارد.   جسم  یار ی که آفل هستند هش هاست دگ یمرکزش پر از همان

ها را تا و اگر شما چاره   کندو مسئله و دشمن م به مانع   لیرا تبد  شخص مرتب زندگ نیکه ا مینیب م  نیبنابرا 

است که    نیا  اش معن ذهن. افسانۀ من دیدار   ذهنحتمًا افسانۀ من   د،یاخواسته  رونیب  ی زهایچ و   هاحاال از آدم 

 اش  ها زندگآن   خواهد  و م  خواهد چاره م   دهد که ذهنش نشان م    رونیب  ی زهایچ  نیاز ا   وقت  جیتدرانسان، به 

  مسئله   .کند م   جاد یتوأم با درد مسئله ا  جسم  یِار یهش  ی و در    کند م  جاد یدرد ا  کنند،  را درست کنند، نم

فضا را   دی. و شما باشوندتمام نم  شوند، مسائل حل نم  کند، حل م ی اریهش  نیمسائل را با هم  کند، م جادیا

  د ینکن   جادیمسئله ا رید  د،یحل کن ی ی  د،یکرد  جادیرا که از گذشته ا مسائل   د، یمرکز را عدم کن  د،یباز کن

  درست بشود.   تان تا زندگ

  گذارند، اثر م  ریدهستند که به هم   یانرژ  یهاتوده   ذهن  یهاکه من   ،ن»ی«قانون قر  قیاز طر  میدان هم ما م   نیا  و

  بنند.  ذهنرا از جنس افسانۀ من  ریدهم  خواهند م  گذارند؟ م ی چه اثر
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و    کنند ساطع م  ی انرژ هانیا د، یکن ها که برخورد م دارند با آن  ذهنمردم که من  رون،یب د یرو شما که م حاال،

ها آن   ،کند»  م  نیی«ناظر جنس منظور را تعبنند.    خواهند است که شما را از جنس خودشان م  نیا  اشجه ینت

شما    یممن است صدها نفر در روز رو   نیبنابرا  پس.  کنند م  ن ییتع   ذهنکه ناظر شما هستند جنس شما را من 

  . دیمواظب خودتان باش دی بنند، پس با ذهناثر بذارند که شما را از جنس من 

  گذارد،  و هم اثر ممرکزش عدم است، ا  کند، م ییفضاگشا کند، م  ییگشافضا  اگر کس میدان م ر یطرف د  از

  را کوچ بند.   شان ذهنمن  اورد،ی درب  خواهد  م   ه  ذهنها را از من آن   گذارد، ها اثر سازنده مآدم   ی او هم رو

را بن  نیهم  دیبا  شما را باز کن   د،ی کار  ا  شود سبب م  ییگشافضا   نیا  د،یمرتب فضا   ادیاثر ز  کهنیکه بدون 

  . دیبرو دیاطرافتان، سالم از کنارشان رد بشو ذهن  یها از من  دیریبپذ

چاره    دیکه فهم    انسان است. هرکس  یوجود   قتی واقع شل حقدر   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  هم    نیا

ا من   ٩[شل    هان یچنقطه   نیدر  مرکزِ  ست،ین  ذهن)](افسانه  در  در   بله  است،  خداوند  خود  است،  عدم 

  کند،  لحظه، و صبر م   نیا  یها ت یدر اطراف وضع  کند فضا را باز م   کند، مرکزش را مرتب عدم م  صورتنیا

موقع فضا را باز  و هر   کند، شروع م   رشیلحظه را با پذ  نیکه ا  شود متوجه م   مدت  ی  ازپس    کند، شر م

  دیآ از اعماق وجودش م  یشاد   ی   صورتن یدر ا  کند، اصطالح قبول م به   رشیلحظه را با پذ  نیو اتفاق ا  کند م

که از درونش به    کند م  دای پ   . ذوقشود م   نندهیآفر  شود که متوجه م  رسد م   یامرحله   ی باال و باالخره به  

  . زدیر م رونیب

در ما    نشیب  نیکه ا   حال آن موقع  خوشا به  عن یهست،    »«شاد آن صبح مطلب، همان    نیهم   ۀتجرب  واقعدر

  دهد  که ذهنمان نشان م  یی زهای ، که ما از چ(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  که با مرکز عدم    شود م  دایپ

عدم   یما با فضا   تیو ترب   م،یریب  تیترب   م،یریچاره ب  م، یریکم ب   میتوان ، نم ذهن)] (افسانه من   ٩[شل  

بند، آموزش   تی فکان شما را تربقضا و کن  عنی. (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  خود زندگ   دست فتدیب

.  فتدیب  و قدرت شما، دست زندگ  تیو هدا  تیامن  عقل و حس  عن یبه شما چاره در چه هست؟    دیبدهد، بو

  :  می داشت خوانم، اول م  تیب شتریب حیتوض یبرا تانیرا برا  اتیاب نیا

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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 ی . و برازهایبا چ   میهست  دهی است، فعال همان  سرشتمان از جنس زندگ   کهن یا  یبرا  می ما هست  سرشت»«خوش 

جان ما به دست    تیترب  عنی  ،» کن   یآموز چاره که جان را    «شاد آن صبح شعر را به ثبوت برساند،    نیا  کهنیا

که   ستین   رونیب   یزهایو در چ   ستین   هاگد یکه چاره در دست همان  دیریشما بپذ  کهنیا  یبرا  فتد، یخداوند ب

تا    م،یخور شست م  میرو که م   طرف  به هر   اوقات،گاه .  کند م  مرادیما را ب  زندگ   دهد، ذهنمان نشان م 

  آن است.  یبرا تیب  نیو ا ست،ین عقل درست  خواهد  م  رونیکه چاره را از ب عقل  نیکه ا  میمتوجه بشو

از    دییگو مرتب شما م   عنی .  ستین   رون یب  یزها یکه به ما، چاره در چ  دهد او نشان م   کهن یا  عنی  »ی مرادی«ب

  د ینیب دسته به من کم کنند به خدا زنده بشوم، م   دانم نم  نیا  رم،یاز آن آدم کم ب  م، یری آدم کم ب  نیا

  توانند  قالووز باشند، نم  توانند نم  دهد، م   نشانکه ذهنتان    ییزهایکه چ  دیریگم   جهینت  نینشد. پس بنابرا

   ما شرط  قدرن ی. امیکن رها نم  م،ینشو مرادی ما ب  ادیتا به تعداد دفعات ز و حت  م،ی نشو مرادیتا ب رهبر باشند.

به    رید  دیبا  م،یدار  جسم  یاریهش  کهنیا  یاست، برا  رونیب  یزها یکه حتماً چاره در چ  میاو قبول کرده   میاشده

  به خداوند.   میاوریو رو ب  میکه فضا را باز کن  میتا بفهم  میفت یب ی ذلّت و خوار

(حقیقت وجودی    ١٠[شل  شل    نیکه در ا  رسد، صبح م  نیکه به ا  هم عرض کنم خدمتتان که هرکس  نیا  و

اش چشمه   رندی اطرافش را ب ،  ذهن  ی هااگر اجازه بدهد من   ، » «شاد آن صبح   مینیب م   ت یب  نیو در ا  انسان)]

که در    یان چشمه یا  خواهد  که م  دینی بب  د یریب  ی انرژ   ی  تان، یپهلو  دیآ که م   ذهن. شما هر من کنند را کور م

  را کور کند. نیشما باز شده، ا

  ی ممن است که درست باشد و معنو   زند م  ییهاحرف   یبه حضور زنده بشود،    خواهد م  کس   ی  عنی

از   هرکدام کهن یا یکنند. برا د ییدورِش دست بزنند و تأ  ندیایب  ییهاآدم  ی اجازه بدهد که  د یآدم نبا ن یباشد، ا

  شود  اش کور مچشمه   مدت   یپس از    ،اش را کور کنند. اگر اجازه بدهد چشمه   اندازند  ها دارند سنگ مآن

  د یدیصبح را د   . وقترودم   ن یاز ب  » «شاد آن صبح   ریتمام شد کارش، د  ریاش کور بشود، د. و چشمه رید

  ن ی قر  قیکننده دارند، از طرمنقبض   یها انرژ دم ها درد دارند، آکه آدم  دهد آن صبح به شما نشان م   د یشما، با

  م، یکن م   شرفتیما پ   یماد   یدر بعدها    که حت  د ینگاه کن  کهنیا  کما   . دیخودتان را حفظ کن  دیبا  گذارند،  اثر م

  ی زیکه چ   ییهادورش، آدم   شوند ها جمع مآدم   رسد، م  علم  ای   رسد م   اسیس  مقام حت   یبه    کس  ی

 آن فقط    ر،ید  داند . اصال نمکنند ارتباطش را با مردم قطع م  کنند اش مخفه   مدت    یپس از    خواهند، م

از    ق،یباال از طر  برند شخص را م  نیا  واشیواشیاش دروغ است.  که همه   کنند م  هیها به او تغذکه آن   یز یچ

اصال تماسش را با جامعه هم قطع   ریآن شخص د. ذهن)]من (افسانه  ٩[شل   ذهنهپروت، افسانۀ من  قیطر
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باال و از آن باال    دهند هل م  ه   هان یا  . ولیز یچچیه  کند،  با خدا هم قطع م  کند، ها هم قطع مآدم   کند، م

  . شندم   شیهمه دست و پا افتد م

  ست جهان ما و من  نیا نردبان
  ست نردبان افتادن نیا عاقبت

  ) ٢٧۶٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  تر استکه باالتر رود ابله  هر 
  بتَر خواهد شست  یو  کاستخوان

  ) ٢٧۶۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

است که شما چاره از    نیا  اش معن  » یمرادی «بحال،  هراند. بهرا نوشته   نیهم ا  یر ید  ی هاصورت البته به   که

قالووز بهشت است.   یمرادیب  نیهم   یبرا   د،یبشو  عصبان  کهنینه ا  د،ینخواه  دهدنشان م   که ذهنتان  ییزهایچ

 کهن یما ا  عنیکار سخت است،  نیبفهم. و ا را نیسرشت، اخوش  ی را بشنو ا ثیحد  نیکه ا دیگو م  نیهم  یبرا

  سخت است.  م،ینخواه م، یبخواه  زندگ  م یکه عادت کرد ییزهایاز چ 

  اْلجنَّةُ بِالَمارِه، وحفَّتِ النّار بِالشَّهواتِ.» «حفَّتِ  

    شده و دوزخ در شهوات.» دهیپوش ندیناخوشا  ییزهایدر چ «بهشت
  ) ثیحد(

چ  «بهشت است»   ده یپوش  ندیآناخوش  یزها یدر  اشده  چ   میتوان نم  قتاًیما حق  م یقبول کن  کهن ی،  که   ییزهایاز 

  د یکار سخت را شما با  نی است. پس ا  کار سخت   نیا  م،یو چاره بخواه  میکم بخواه  دهد ذهنمان نشان م

و چاره    ، جهان ن یا  ی زهایاد به چیبا حرص ز  دیاوری ب  یاست که شما رو   ن یعبارت از ا  «شهوت». و  دیانجام بده

  است.ساخته شده   ریمس  نیجهنم، و ا  عنی نی ا دیگو . مدیها بخواهاز آن 

  د ی بدان  دیراه هست  نی. شما اگر در امیکن م   دیما از جمع تقل   د،یکن جمع است. توجه م  دیها، تقلآفت از    رید  ی

بزرگان هستند که راه    نیا  رود، م  ندرت جمع راه درست. بهکند هم اشتباه م  شهی هم   کند، که جمع اشتباه م 

  م، یحاال محتاط باش  مییاز صد نفر، بو  عنی  دیبپرس   باًی تقر  . اآلن شما از هرکسدهند را به ما نشان م   درست

  دا یپ   پارت  دیاست که با  نیا  دانم است، در پول است، نم    رونیب  ی زهاینه، چاره در چ  ندیگو نودوهشت نفر م

  . میشو به ما کم بنند وگرنه ما موفق نم  می کن
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از درون    ، و عشق درون  درون  یِ و شاد   نو آوردن خردِ درو  ییگشاشما مستلزم فضا   تِینه، موفق   دیگو م   موالنا

چشمه را، و رو    نیا  ،یرا ببند   نیا  کهنیدو مطلب فرق دارد. نه ا  نیا  د؟یکن جهان است. توجه م  نیخودت به ا

به مرکز آدم حتمًا شهوتش    د یایب  یز ی. و اگر چاست»  هوات«دوزخ در ش  کار را بن نیا  دیگو . مرونیبه ب  کن

  اد یدرد را ز  مردمدردها را!    ! حت م یکن  ادیآن را ز  میخواه ! ممی خواهد کرد. چرا؟ ما از آن جنس هست  جیما را گ 

  . کنند که درد را پخش م دانند نم  کنند م

  روم،  بار نم   ریمن هم که ز  دیگو م  یز یچون چهم   ی که موالنا    دییحاال حواستان به خودتان باشد، بو  شما

هستم که درد پخش    مند به کسان! نکند من هم عالقه کنم؟  کنم، نکند من هم درد پخش م   بررس  ذره ی حاال  

! نکند من هم از جنس درد  کنم؟ برخاست م  آدم، با آن آدم، چرا نشست و  نیپس با ا  ستمی! اگر نکنند؟ م

نورافکن    ریندارد، خودتان را ز  الاش  دیکن  سوال!  رانی هستم و شهوت درد دارم؟! هم به خودم بدهم هم به د

  . و دیقرار بده

  تو را بال داد هر جهت از
  جهاتَتیبازکشد به ب تا
  ) ٣۶٨شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

   که برتر از جا و جهت است، عالَم اله ی: موجودجهاتیب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

. چه  ما را   کند م   چارهیب  م یخواه از آن چاره م   دهد، را که ذهنمان نشان م   یزیهرچ   عن ی  م، یرو م  جهت  هر

من    ا،ی ب  جهاتیفضا را باز کن به ب  ایب  دیگو م   ست؟یچ  اش معن  د؟یگو فکان. چه مخداوند، قضا و کن   ؟کس

را که در مرکزتان    ی زیهرچ   د، یاشما امتحان کرده   و !  ؟ذهن  ی زها یدنبال چارۀ چ    چه است که رفت  ن یکن. ا  دا یرا پ

به درد ختم م  دیرو م  دیگذار م آخرِ سر  آن جهت،  ا  دیگرد برم  شود، در  توجنیسرخورده، چرا    ه ی...، بعد 

دوباره سرخورده   دیرو م  ری د  یسو   ی دفعه اشتباه کردم، بعد آن موقع دنبال    نی که شانس نداشتم ا  کند م

  ی زها یچاره به چ  یبرا  آوردنی که در رو   دهند نشان م  هان یا  همۀ قبل است.    تیب   هیدرست شب   نیا.  دیشو م

  . واشیواشی  می فهم م  میاست. دار است، بدبخت  چارگیب ،رونیب

  گر؟چه چاره جز پناه چاره پس
  نظر رشیمس و، اکس یدیناام

  ) ٣٣٨۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  ا یمی: ک ری اکس

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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   عنی  »ید ی«نااممس است.    »ید ی«ناام. حاال،  میگر پناه ببرو به چاره  می جز فضا را باز کن  م؟یدار  یاچه چاره   اآلن

  د ی نشده باشد. اتفاقاً اگر شما ناام  دیخواسته باشد و ناام    جهان  ن یا  یزها یکه چاره را از چ   ستین   ذهنمن   چیه

  توانستند  که نم   دی خواست  یی زهایچاره را از چ   کهنیا  ی برا  د،یهست  دیچرا ناام   دیدانم  ریپس اآلن د  دیهست

نظر است، فضا را باز کن   یِار ی هش   عنی نظر است،    ریاکس  نیاست. و ا  دکه خداون  د یگر نخواستبدهند، از چاره 

  . نیبب  رید یار ی هش یبا 

  لطف پر یبه کعبه تان نم ور
  گرچارهبر   چارگ یکن ب عرضه

  ) ١٩۵٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  است  یاهیسرما  یقو  ه،یو گر  یزار
  است  یاهیدا  تر یقو ،کلّ  رحمتِ

  ) ١٩۵١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  جو بود و مادر، بهانه هیدا
  شود  انیآن طفل او گر  که ک تا

  ) ١٩۵٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

شده  گشوده  یفضا  نی هم  «کعبۀ لطف»در مرکزمان است.    زهایچون چ  م،یبپر  «کعبۀ لطف»به    میتوان اآلن نم   ما

  .  میچاره بخواه  م یبخواه زندگ   ذهن یزهای از چ  میو مرکز عدم در درونمان است. چرا؟ عادت کرد

کس همه   ش یپ  م،یارده اجرا ک   ریرا د  یز یهرچ  م،یاهزار جور کار کرده  م،یتوان نم   می نیب و م   میاشده   دی ناام  اگر

را    ات چارگیب  صورتنیدرا  دن،ی، پرپر»«به کعبۀ لطف   توان است، نمشده   ادتریز  مانی ، دردهانشده  م،یارفته 

چه؟     عنی  چارهیاست که؛ ب  ن یا  چاره»ی«باز    منظورم.  هست   چارهیب  ، یشد   چارهی. بفهم که بعرضه کن به زندگ

. پس  رمیکم ب  توانم نم  ز یچچ یو از ه   کسچ یها را انتخاب کردم از ههمۀ راه   ریکه، خُوب من د  دیگو م  عنی

  گر.  چاره شی. حاال برو پیریکم ب توان نم  ، از کس  ،یز یکه از چ ید ی. فهمهست یتو در مرحلۀ خوب

  ن یا و . یدیرس  نش ی ب نیاست اگر به ا یخوب  ۀی سرما ه»ی و گر ی «زار . یو متواضع بشو  فضا را باز کن دیاآلن با و

    است. هیدا نیتری قو  نیا ست،ی خوب ۀیدا نی ا «رحمتم پرست، بر رحمت تَنم»خداوند که    رحمت کل

نه    ها،دم یواقعاً فهم  ول  دم؛یکه، من اآلن فهم  دیبو  لحظه منتظر است هر انسان  نیخداوند، هم  ،زندگ  عنی

که     و کسان  زهایدارد. اگر آدم بفهمد واقعًا که از چ  به حالم بستگ   ست،ین  نینفاق در ا  کنم،  تظاهر م  کهنیا
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  م یی گوم  کهنیا  یحال ما بد است برا  د،یگو شود. م حالش خوب م  ردیب  تواند چاره نم  دهد ذهنش نشان م

گر درونمان مراجعه  موقع به چاره   درد ما را. آن   کنند چاره نم  دهد، نم  یز یبه ما چ  کسچ یه  میشد  چارهیآقا ب

  .  میکن نم

بدهد، به    که فقط به شخص خاص ستین  یطورن یا عنی او.  است، رحمت کلّ  «پر»که رحمت او  می فهم م اآلن

برود    دیای درب  شیکه طفلش صدا  گردد و مادر هم دنبال بهانه م  ه یدا  واست.    هاهیدا  نیتری قو   نی. ادهد همه م

هست    اشی ز یچ  ی  خواهد، م  ریش  نیها! ا  دود؛ مادر م  شود م  داریکه بچۀ ما که ب  یدیبدهد. د  ریبه او ش

  است. طورن ی. خداوند هم هم نیا

د یحاجاتِ شما را آفر  طفل  
  د یپد رشیو شود ش  دیبنال  تا
  ) ١٩۵٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مباش  یزاری: اُدعوا اله، ب گفت
  مهرهاش   یرها ی بجوشد ش تا
  ) ١٩۵۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ابر رافشانِی باد و ش یِهو  یهو
  ساعت تو صبر  یغم مااَند،  در

  ) ١٩۵۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

 دهد  که ذهن نشان م  ییزهایلحظه چ  نیچارۀ ما در ا  م یکه واقعاً بفهم  میخوان مطلب شعر م  نیبه اراجع   میدار

من   کنند؛ تقاضا م   ه هانی ا میاآلن که دار ازها ین نیاند. اما، مثل طفل  اجاتیحاجاتِ ما، احت  د، یگو م. ستین

  اد ی . و گفته است که، من را زدیآ م  دیپد  رشیش  میبه مرکز عدم مراجعه کن  میفضا را باز کن  اگر  را برآورده کن!

  است: هیآ نیمربوط به هم  ، عنی  »«گفت: اُدعو اله  د؛یبخوان

قُل»    كَ وتَبِص رهَتج و َنسالْح اءمسا وا فَلَها تَدْعا ميا نمحوا الرعوِ ادا هوا العكَ  ادذَل نيب تَغابا وبِه تُتَخاف

 «.ًبِيس  

ها  نام   نیوتری] ندیااو را خوانده   یتا ی[ذات    دیهر کدام را بخوان  د،یرحمان را بخوان  ای  دی: خدا را بخوان«بو
آهسته مخوان و    یبا صدا  ز یبلند و ن   ی اوست. و نماز خود را با صدا  ژهیدو نام هم از آنهاست] فقط و  نی[که ا

  .» یبجو انهی م  دو [صدا] راه نیا انِیم
  ) ١١٠  ۀی)، آ١٧سورۀ اسراء ( م،یقرآن کر(
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 ر ید  بارها  ....»  دی«هر کدام را بخوان  دیبخوان  ادیخالصه من را ز  د،»یرحمان را بخوان  ای  دی: خدا را بخوان«بو

تو نماز بخواند،    یبازشده بذار برا  یفضا را باز کن آن فضا   عنی فضا را باز کن.     عنی.  میداد  حیرا توض   هانیا

  نخواه.  زهایدعا بند، بخواهد، برحسب چ

بن، تا    ی. تو متواضع باش، زار دیفضا را باز کن    عنی  م، یاولش کار دار  ن یحاال ما با هم ،د» ی«خدا را بخوان   پس

  که،   دیگو دارد م رسد؟ به شما م  بیغ ر یش ایبشود. آ یعشق او جار  یرها یش

  ابر رافشانِی باد و ش یِهو  یهو
  ساعت تو صبر  یغم مااَند،  در

  ) ١٩۵۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

در غم ما هستند.    ر،یباراِن ش  یباد و صدا  یسرِ ما و صدا  یباد ابرها را آورده و باال   کهنیبه ا  کند م  هیتشب  و

  ی تا دردها  م یو چاره از او بخواه  م ینخواه  زهایاست که ما چاره از چ  نیلحظه تمام فکر و ذکرش ا  ن یا  زندگ    عنی

و    دیصبر کرد  دیفضا را باز کرد  د،یو صبر کرد  دیچاره نخواه  رونیب  زیاز چ  دیشما موفق شد  اگر  ما را چاره کند.

و صبر، بارها نشان    ُشر  ان ی م  نیا  درشد.    دیموفق خواه   صورت ن یدرا  د،یکرد  دایرا پ   ر یش  نیا  رشیپذ   آمادگ

    .زیو صبر و پره  شر. کنند م  یرا باز   ها که رلِ اساسشل  نیدر ا میداد

طلب    د یشما اثر کند با  ی رو  ، زندگ   ی داروها   ، بخش زندگجان   مینس  ، باد زندگ   ،زندگ   یرو ین   کهن یا  یبرا  پس

  ی زیاز آن چ  دهد لحظه نشان م  نیذهنتان در اکه    یز یآن چ  د،یفضا را باز کن  دیطلب با   ی. برادیداشته باش

   عنی  مقاومت  .دی ریب  ادیمقاومت را     د. معنی نخواه  یز یاز آن چ   عنی  دی. مقاومت نکن دیمقاومت نکن   د،ینخواه

است. اگر شما   ی رید  فیتعر  یهم    نی. ادهد که ذهن نشان م  یزیخواستن، چاره خواستن، از آن چ   ریتدب

  د، یفضا را باز کن   عن ی  دیخدا را بخوان   عنی  «ُادعوا اله»  ن یا  د،یبخواه  دهد که ذهنتان نشان م   ی زیچاره از آن چ 

  .رود م  نیاز ب

  توانم» نم   دانم، «نم :  مییبو  کهن یآمدن و صفر شدن و ا  نییپا  ذهناز مقام کبر و غروِر من    عنی  کردن»  ی«زار 

هاست،  ها مراجعه به سبب کننده و آفت منحرف   یابزارها   نیاز ا  ی  دیدان . شما مذهن  ی ابزارها  نیبا ا  عنی

سبب خواهد    نیبر آن است، ا  ل یدل  نی«اکه    دهد م   نکه ذهن نشا  یزی . هرچدهد ها را ذهن نشان مسبب! سبب 

  ی دار یسبب ب  نیکه ا  دیکنعنوان سبب فرض م به   ذهن  زیاگر شما چ  عنیغلط است؛    د»یایدست بشد که آن به 

  دهد  که ذهنمان نشان م  یی هاسبب   میبفهم   کهنیدر ا  میبدعادت شد  قدرن یمن خواهد شد، نخواهد شد! ما ا

  .  »یی «فضاگشا  عنی هم  «اُدعواله»  نی! همرساند نم  رساند، م  خدادرواقع ما را به  
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  مالل  نیصبر کن با فقر و بذار ا
  در فقرست نورِ ذواْلجالل  زآنکه

  ) ٢٣٧۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
   : دلتنگمالل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

خواستن،    ریرا که در اثرِ تدب  ذهنمالِل من   نیعدم که فقر است بساز! صبر کن، با فقر! ا  ن یفضا را باز کن با ا   عنی

  ن ی، امالل»  نی«بذار ابذار کنار!    دهد، لحظه که ذهن نشان م  نیخواستن از اتفاق ا  چاره خواستن، زندگ 

  و  فقر است. ن ینور خداوند در ا کهن یا یرارنجش، خشم، انقباض را بذار کنار، صبر کن با فقر، ب

  د ید شیخو بِیکه ع خُنُک جان  یا
  د یگفت، آن بر خود خر  یبیکه ع  هر 

  ) ٣٠٣۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بده ست  بستانیاو ز ع مین زآنکه
  بده ست  بستانیز غ   مشیدگر ن وآن

  ) ٣٠٣۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  هست  شیکه بر سر مر تو را ده ر چون
  کار بست  دیبا شیبر خو مرهمت

  ) ٣٠٣۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  م ی ن یدر خودمان بب   دی! هرکدام از ما باندیرا در خودش بب  بیع  ن یلحظه ا  نیکه در ا  خوشا به جان کس  یا  پس

  د، یدر مرکز داشته باش   دگیدارم. اگر شما همان    دگیهمان   کهن یا  ی برا  خواهم، م  زها یچاره را از چ  نیکه من ا

  ب ی ع  و هرکس   دین یرا در خودتان بب  بیع  نیخواست. خوشا به حالتان اگر ا  دی که چاره را از آن خواه  دیشما بدان

  د» یگفت، آن بر خود خر ی بی«هرکه عنه.   ای دی که دار دیکن  ن یکه من دارم و بازب د ییشما را گفت، بو

همان  کهنیا  یبرا از  ما  فضا   ست، دگ ینصفِ  از  ما  است    ینصفِ  ن حضور  ع   می«زانکه  ز  . ست»بده  بستان یاو 

حاال    دیگو حضور، و به ما م  یفضا  عن ی  بستانیغ  رشیذهن، نصف د  یفضا   ،دگیهمان  یفضا  عن ی  بستانیع

   کس   ران،ینداشته باش به د  ی کار  عن ی  ؛کار بِبرتا زخم هست، مرهم خودت را به سرِ خودت به که در سرِ تو ده 

در ما    هابیع  نیهست. ا  ن یبو بله، هست و نگاه کن بب  ر،یرا به خودت ب  رادیا  نیگرفت ا  رادیهم از شما ا

  هست.
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  اوست یرا دارو  شیکردن ر بیع
  ارحموست  یِشسته گشت، جا چون

  ) ٣٠٣٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مباش  منینبود، ا بتیهمان ع گر 
  فاش  ز یاز تو گردد ن بیآن ع بوک 
  ) ٣٠٣٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . دیرحم کن : فعل امر به معن ارحمو
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   ذهنزخم، من   عنی  شیمن است. ر  یدارو  من است»  ب یمن، ع  ذهنزخم من   نی«ا  دییبو  کهنیا  نیبنابرا  پس

  ن ی ا مییبو دیبا کردن» بی«ع زخم کوچ است.   ی دگ یهر همان م، یدار دگ یکه ما همان   زخم است و تا زمان

  م، یشو موقع شسته مو آن  کند م ارما ک یرو    زندگ  م، یشو خدا م نۀ ییاست آ  بی ع   مییاست و اگر بو  بیع

 کند خداوند به ما رحم م   صورتن یرحم است، درا  یجا   نیا  صورتن یو درا  میکن م  یزار   میشو متواضع م  عنی

  . کنند مردم هم به ما رحم م

مباش،   منیخاطرجمع نباش، ا  صورتن یدرا  ست،یمن ن  بیع   نیکه ا  گفت  یکرد  که اگر با ذهن بررس   دیگو م

با همان    وجود ندارد ول  ی بیکه در ما ع   مینیب ها ما مموقع   ل یبعدًا از تو فاش بشود. خ  بیع  نیکه ا  دیشا

  . مییگو م می کن نگاه م دگی همان نکِیع

  :  دیگو م ست ثیو حد  دیرحم کن  معنفعل امر به  ارحموا بله

  تُرحموا»  «ارحموا

  تا بر شما رحم شود.»  د،یکن «رحم

  ) ثیحد(

هم به ما رحم کنند. ما نه به    ران یتا مردم و د  م»ی«ما به خودمان رحم کناست که    نیها ارحم   نیاز ا  یو  

  بود:  یطورن ینه خداوند. ا کنند نه مردم به ما رحم م کسچ یه جهیدرنت  ران،ینه به د می کن خودمان رحم م

  اوست یرا دارو  شیکردن ر بیع
  ارحموست  یِشسته گشت، جا چون

  ) ٣٠٣٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  مباش  منینبود، ا بتیهمان ع گر 
  فاش  ز یاز تو گردد ن بیآن ع بوک 
  ) ٣٠٣٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

سمت ما    را به  یزدیصفر شدن درواقع رحمت ا  نیمتواضع شدن، ا  نینشستن، ا  نییپا  نیا  م،یشسته شد  اگر

  .کشانَد م

  ؟یادهیَتخافُوا از خدا نشن ال
  ؟ی ادهیو خوش د منیچه خود را ا پس

  ) ٣٠٣٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ؟» یو آسوده خاطر   کن م  منیپس چرا احساس ا د؟ی: نترس دیفرما که م  یا  دهیاز خدا نشن «مر

  د یتَخافُوا: نترس  ال
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  قرآن است.  ۀ یالبته آ ن یا ؟یاده یرا از خدا نشن د»ی «نترساصطالح  نیا دیگو م

  الَّت كنْتُم تُوعدُونَ» اله ثُم استَقَاموا تَتَنَزل علَيهِم الْمَئكُة ا َتَخافُوا و تَحزنُوا وابشروا بِالْجنَّة  الَّذِين قَالُوا ربنَا    «انَّ

فرود م   «بر فرشتگان  ورزيدند،  پايدارى  و  است  اله  پروردگار ما  و  آنان كه گفتند:  غمين  آيند كه مترسيد 
  مباشيد، شما را به بهشت كه به شما وعده داده شده بشارت است.» 

  ) ٣٠  ۀی)، آ۴١سورۀ فصلت ( م،یقرآن کر(

   عنی.  د»ی«نترس به مؤمنان گفته    دیگو را م   ن یا  ،د» ی«نترسکه خدا گفته    دیگو آمده، م   جا ن یاز ا  «ال تَخافُوا»  نیا

که از    میااطراف ما هستند و خود ما هم عادت کرده   ذهن   یها حالت که من   نیو از ا  میکن ما مرکز را عدم م 

  . مییایب  رونیب میتوان حالت م  نیاز ا عدم. ما با مرکز مینترس  م،ی ها چاره بخواهو آدم زهایچ

که واقعاً اسمش    ست کس  «مرکز عدم»از چه؟    م؛یترساست، و نم  نیا  اش معن  م»ی کن «ما مرکز را عدم م  پس

نترس! نترس که    ،کن انسان که فضا را باز م  یا  پس  .«ال تَخافُوا» اصطالح    نی، در ا«مؤمن»   میبذار  میتوان را م

تو اثر   یرو   رانیبدِ د  ی هاتی خاص   ای بدِ خودت    ی هاتی اصطالح، آن خاصهنوز به    فضا را ممن است باز کن

  مرکز عدم تو را محافظت خواهد کرد.   نیا  بذارند. اگر فضا را باز کن 

  ی! پس  دیاگر نترس  دیگوم   گفت، نم   یخودیب  ؛باش  من یا  دینبا  عنی  »یادهیو خوش د  منیچه خود را ا  «پس

به ماست.   ذهنبه ماست، حملۀ من   ذهن   یهاآن چه هست؟ آن حملۀ من   م،یاز آن بترس  دیهست که ما با  یز یچ
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  ینه!  ؟د»ی«نترسگفته  جهتیب طورن ی. همدیخداوند گفته نترس دیگو وجود دارد که م  یز یچ ی میبدان دیبا

  . کنند خودشان کار م ی گفته که رو ییهاآن هم به انسان  د، یهست، گفته نترس  ترسناک  یزهایچ

.  کند را عدم م  گفته که مرکزش   به کس  !» دی«نترس نگفته     ذهن  یهارا به من   هانیا   را عدم کن، نترس!»  «مرکز 

ا  ریعبارت دبه ما م  نیا  اش یترسناک    زیچ   ترسناک هست.  ی زهایچ  ی   جا ن یدر  ما   م ییگو است که  در 

که آن    یدیمرکز را عدم کن، اگر د  عن ی  !»دی«نترسآمد.    رون یکه از ما همان رفتار ب  می نیب م   ریسه ماه د  ست،ین

را قضا و    هان ینترس از آن! ا  نم،یب هست که من نم  ییزهایچ   ی   جان یبد در تو هم بوده، نترس! که ا  تی خاص

  انداخت. دیرا خواه  هان یخواهد آورد و به شما خواهد شناساند و شما ا  رونیب نفکاکن 

  اشسته برآور در دعا  دستِ
  اشسته پرد فضل خدا   یسو

  ) ۴٩٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

فضل   کهن یا  یصفر با مقاومتِ صفر دعا کن! برا  ذهنکامال فروتن بشو با من  عنی  اشسته برآور در دعا»  «دستِ

که    یی زهایکه حتماً از آن چ   ست درضمن کس  «اشسته» .  رود اشسته م  یسوخدا به  رِ یخدا، کمِ خدا، تدب

مثل    ها، دگ یاز همان  میچاره نخواست  کهن ی. هم خواهدو چاره نم   ریتدب  شیها دگ یاز همان  خواهد، دارد کم نم

  . می ندار زیچچ یه کهنیا

و   کسچ یه  دیفکر کن  دفعه ی   د،یهزاران نفر دوست داشته باش  د،یدالر پول داشته باش  هاون ی لیشما م   شود م

را دارم، غرورِ شما و کبرِ   هان یمن ا  میی گوم  کهن ی هم  . ول «دستِ اشسته»  ندیگو را م  نی! اد؟یندار  زیچچیه

  . ستیآن دسِت اشسته ن ریباال، د رود شما م

  �🔷🔷�پایان بخش اول  �🔷🔷�
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  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل 

  

  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل 

  

  ذهن) (شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣شل 

  

  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان) ١۴شل 

 یابیو کم   (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل    شیاند  مثلث فراوان  نیاول را با ا  تیاول، ب  تیدوباره به ب  میدیرس

  . میکنم   ، بررس(مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل  شیاند
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  کن  یآموز که جان را چاره آن صبح شاد
  کن  یروز چارگ یکه ُتش ب ابدیاو  چاره

  ) ٢٧٧٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

و از    دیگذار مرکزتان نم  دهد، را که ذهنتان نشان م   و کسان   زهایاز چ   ریشما د  دوارمیام  اتیاب  نیاز ا  پس

نمآن ا  چارهیمن ب  د ییگوو م   دیخواه  ها چاره  اگر    ١٢[شل    شود باشد، مرکزتان عدم م   یطور ن یهستم. و 

   .دی کن م  دایپ ی معنو  پختگ طورن ی و هم دیشو م شیاندفراوان  (مثلث بلوغ معنوی)]

  ی ار ی هش  زانیم   مرکزتان باشد، ول  دگیاز هنوز ممن است که همان  یدرصد  ی  کهن یعدم بشود، ولو ا  مرکزتان

خوب مثل   ی زهایکه چ  دید دیعدم بشود خواه   حالت اگر مرکزتان   ن یحضور هست. در ا  ی ار ی تر از هشکم    جسم

فراوان  بختخوش  به د  ادی ز  یِ ماد  ی زهایو چ  و  و  به خودتان  مرکزتان    که درحالت .  د یدار م  وار  رانیرا  اگر 

معنوی)]  ١١[شل  باشد    دهیهمان  بلوغ  ا  (مثلث عدم  از  بخواه  هانیو   شیاندی ابیکم   صورت،نیدرا  د،یچاره 

  بخت بشوند.هم شاد بشوند، خوش رانیکه د  دیدار و روا نم دیشو م

اندازۀ واقعاً ارزش خداوند  هست، ارزش خودمان که به   ده یمرکزمان همان  که وقت می نیب دو حالت ما م  ن یدر ا و

پ نزول  م  کند م  دایاست،  را د  یها  دگیهمان  زانیبه  ارزش خود  و  عمل    میزن و حرف م  میشناس نم  ریما. 

جبران    قانون   میکن . تعهد م م یکن نم  تیعدم، رعا  زمثال به مرک   میکن . و تعهد ممیشو  م  مزاج دمدم  م، یکن من

  .  میاجرا کن  میتوان نم  ول  میرا اجرا کن

  م یدیکه ارزش خودمان را فهم  مینیب م  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل    میکن م  تندتند عدم  مرکز را وقت  ول

و اجرا    میکن تعهد م  شود،م   یو آن موقع، فکر، حرف و عملمان    میانسان که از جنس خدا هست  یعنوان  به

  .  میکن . مخصوصًا تعهد به مرکز عدم را اجرا ممیکن م

  د، یدان هست م  ضلعکه دوتا شش  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل  شل    نیا  طورن یهم

  د یهست  شرفتیکه در حالِ پ   دیبدان   طور کلبه  کهن یا  یبرا  دهم، را من هردفعه به شما نشان م   ها ضلعشش  نیا

که اگر مرکز    دهد نشان م  ذهن)] (شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل  شل    نی. و اآلن ادی ستین  ای

الست را    ایخداوند را    صورتن یدرا  م،ی چاره بخواه  دهد که ذهنمان نشان م  ییزهایباشد و از چ   دگیما همان

. و در عمل البته، چون مرکز ما جسم است. و مرکز ما جسم باشد  میستیما از جنس او ن   مییگو م م،یکن انکار م

و    میکن م  لیو درد و دشمن تبدرا به مانع و مسئله    . زندگمیکن قضاوت و مقاومت م  م،یدار  م جس  یار یهش

افسانۀ من  ما     ول  کند فَکان هرلحظه ما را اداره مکه قضا و کن   ست یو حواسمان ن   میشو م   زندان  ذهندر 
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با    ذهنکه من   میدان کند. ما م  رطرفتا درواقع شِ ما را ب  افتد، ما م   ی. و اتفاقات بد برامیکن مقاومت م

  . کند و با ش کار م  سهیمقا

با مرکز    نیبه ما کم کند و ا  تواند وجود دارد و م   ییواقعاً خدا  قتاًیحق   کهن یا  عنیکه ش    د ید  میخواه  امروز

را   تیب نیا یاجرا  یجلو رد،یگ صورت م (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل  عدم 

ممن است که در عمل    د،یدان را هم م  اش معن  د،یخوان را اآلن م  ت یب  ن یشما ا  که ن یبا وجود ا   عنی.  ردیگ م

ممن است    د،ینکرد  بار هم عدم  یفقط با ذهنتان، هنوز مرکز را    دیدی فهم  د،یش دار  کهن یا  ی. برادیاجرا نکن

  .نم یب م  یاد یز  شرفتیمن پ نندگان،یدر شما ب . ولدیالبته. ممن است هم کرده باش

  لۀ یوسشما به   یمعنو  شرفتیپ  ست،ین  یر یگکشِ ذهن قابل اندازهو خط   جسم  یار یبا هش  میدان عدم م   مرکز

  شرفت یپ  د، یگو شما به شما م  ذهنو من    جسم  ی ار یاوقات هش   . گاهستین  ی ریگقابل اندازه   ، جسم  ی ار یهش

هست   دهیدارد، مرکزش همان   ذهنکه من   شخص  نیا  نیبنابرا  پس.  دیاکرده  شرفتی پ  اریبس  که درحال  دینکرد

خاموش    موقعچ یه  خواهد،م  ها دگ یو چاره از همان   ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل  

از   شود م   خبریبه ما. و ب  کنند  م   لیو عقلشان را تحم  زنند  دائماً حرف م  شیها دگیهمان  کهنیا  یبرا  شود، نم

فراوان بشود. اما اگر شما به    اش در زندگ   زیچت خدا زنده بشود و همه یخدا و ابد  تینهایقرار بوده به ب  کهنیا

  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل    دیعمل کن تیب نیا

  کن  یآموز که جان را چاره آن صبح شاد
  کن  یروز چارگ یکه ُتش ب ابدیاو  چاره

  ) ٢٧٧٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  صورت ن یدرا  خواهم، من چاره نم  دهد که ذهنم نشان م   یز یکه از چ  د ییبو  د،یبشو   چاره یو ب  د یعمل کن  اگر

قضا،    صورتنی. و درادیشُد  از جنس زندگ  د،ییگو لحظه بله م  نیکه مرکزتان عدم شد و به اتفاق ا  دینیب م

  د، یکن قضاوت نم   کهن یا  یبرا  د،یریپذ را م   ن یشما و شما ا  ی برا  کند انتخاب م   رد،یگ م   م یخداوند، تصم   عنی

  . د یکن نم ی سازو شما مسئله 

شما را در   زندگ   ،آن قلم زندگ  ر،ید افتد اتفاقات بد نم کند، شما دارد کار م  یرو   زندگ ییشوفا یرو ین و

  .سدینو لحظه مبهلحظه  رونیدرون و ب
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و   یی . هرلحظه فضاگشارسدبه شما م   یزدیکه هرلحظه رحمت ا  دینیب ، م رحمتم پرست، بر رحمت تَنَم»«و   

شما حرف   ق یاز طر  که خودِ زندگ   اوقات ذهنتان خاموش است، مر لحظات  ترشیکه ب  د ینیب . مدیشو م   میتسل

فراوان    زیچشما همه   خداوند که در زندگ  تیبدو ا  تینهای سمتِ زنده شدن به ببه  دیرو م  واشیواش ی. و  زند م

  کرد.   دیرا تجربه خواه  خواهد شد. فراوان

  اول است:  تیب کنم، را دوباره تکرار م تیب نیا پس

  کن  یآموز که جان را چاره آن صبح شاد
  کن  یروز چارگ یکه ُتش ب ابدیاو  چاره

  ) ٢٧٧٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

. اگر از  می هست  چاره یب  دهد که ذهنمان نشان م  ییزهای چ  لۀیوسجهان با ذهنمان و به   نیکه در ا  م یگرفت  ادی   ما

خودِ    ، خودِ زندگ   صورت نیدرا   م، ی ها چاره نخواهو از آن   میشد. و ما اگر بدان  می خواه  چاره یب  میها چاره بخواه آن

  خداوند به ما چاره خواهد داد.

  ند زم هیعقل بخ دراند،جامه م  عشق
  کن یدوزدو را زَهره بدّرد چون تو دل هر 

  ) ٢٧٧٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  کردن، جبران کردن  م یترم  نجایزدن: در ا  هیبخ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   عنی  یدوزها به هم، دل و دوختن آن  ها دگیشده در همان  یگذاره یآزاد کردِن اصل ما که سرما  عن یدوختن    دل

   دگ یهمان  یهالباس   نیا  کند، ما کار م   یکه دائمًا رو   زندگ   یرو ی. عشق، درواقع نکند م  را زندگ  نی. و انیا

 ٩[شل    هان یبه پاره کردن ا  کند شود مرکز ما، شروع م و آن م  میشو م   دهیهمان   وقت    عنی.  دراند ما را م 

 دهیلحظه دربهکه لحظه   دینیب آن بلند بشود، م   بشود و براساسِ  یوارد هر فکر  ی ار ی هش.  ذهن)](افسانه من 

   چه اتفاق  م،یشو فکر بلند م  یصورت  به   وقت  دینیب . مردیگ لحظه صورت م بهکار لحظه  نی. اصال اشود م

 . درد اش مجامه   م؛یکن م  لند و آن را ب  فکر   یبه    میشو امتداد خدا، زاده م   ،یار یعنوان هشما به   افتد؟ م

ا  نعی م   نیهرلحظه  بفهم  رد،یگصورت  ن  میما  فکر  از جنس  زندگ  ،یار ی از جنس خود هش  م،یستیکه     خود 

  ده یرا که ما با آن همان  یز یکه هرچ   میبشو  دیرا متوجه با  نیا  م،یشو موضوع را متوجه نم  نیاگر ا  ول   .میهست

  خورد  که به ما م   ییهابسا لطمه . چه  ردیگ از ما م   کند، خداوند آن را پاره م  م،یکنم   ییجوو از آن چاره   میشو م

  راه است.   نیاز ا



ۀ  برنامه         Program #910                                                      ۹۱۰مشار

  30صفحه: 

 م ییآ . اما بعد ما م دراند اش را مجامه   زند، م  و آن را زندگ  میریکه از آن چاره ب  م یشو م  دهیهمان   یزیبا چ   ما

  گذارم؛  م  شیجابه  ر ید  ی ُخوب، جدا شدم، طالق گرفتم، فوراً     لیخ   م ییگو چه؟ م   عن ی.  میزن م  ه یبا عقل، بخ 

دوباره   دوزم،  م  گذارم م   جا ن یهم  رید   یاست،     خال  شیجا  ن ی. چون طالق گرفتم همسرم رفت ازنم م  هیبخ 

که شما از   ،بفهم  یز یچ ی شده تو  خال  شی. آن را زده جانهناقص شده بود!  کنم، پردۀ ذهن را کامل م نیا

  .  د یاگر چاره از او بخواه  کند، نزن. حاال، آن را هم پاره م   هیخداوند. پرش نکن، بخ   یجابه  د،یخواست او چاره م

وحدت مجدد    عنی، خود عشق؛ عشق  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    که خود زندگ  میاگر ما بدان  د،یگو م

(افسانه    ٩[شل    میدرست کرد  ذهنمن   میکه ما آمد  دی نیب م  م؟یبا خداوند، ما چار کرد  ، ما با زندگ  ارانۀ یهش

زندانذهن)]من  ذهن  در   ،   عدم کن به   م، یشد را  مرکز  اگر  خدا.  امتداد  وجودی    ١٠[شل    میعنوان  (حقیقت 

خُرده    ی عشق است. ممن است    نی. امیشو م یبا خداوند دوباره    شود که فضا باز م  یااندازه، به انسان)]

 ست با خداوند. و عشق انسان کامل موقع  ارانه ی وحدت مجدد هش  عن یعشق است. عشق     نباشد، ول  اد یباشد، ز

  در مرکزش نماند.   دگیهمان چ یکه ه

 ی اری هش  دیکه با  تو هست   نیو ا   کن م  یدوزکه تو دل   یاری عنوان مرکز عدم و هشبه  می اگر ما متوجه بشو  د،یگو م

و    و من را دوباره درست کن   و باهم جمع کن   یاور یب  رون یب  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ها دگ یهمان   نیرا از ا

  . درد م  کنم، با ذهنم تجسم م کهدوتا حالت،  نیزَهرۀ ا   صورتن یکار را بند، درا نیا تواند نم ریکس د

  ه یعقل هم بخ  کند، آقا عشق، جامه را پاره م مییگو . ممیکن با ذهنمان م  م،یکن ها را مصحبت نیاآلن که ا ما

آن را هم    م، یگذار م   ش یجابه   یز یما چ  رود،  از دستمان م  نیا  د، یگو که واقعًا راست م  م ینیب . ذهناً مزند م

  .  میکن فضا را باز نم قتاًیحق   ول م،یفهم ذهناً م دوباره. ول کند پاره م 

خودتان.    یرو  دیاوریرا، بعد ب  نیا  دمیآقا من فهم   دییگو م  دیشما معنا کرد  تیکه در هر ب  میگو م  نیهم  یبرا

  ی که زَهرۀ کارها   دید  دی. خواهییپس از فضاگشا  افتد م  چه اتفاق  دینی بب  دیتجربه کن  د،یواقعاً فضا را باز کن

  از ترس.  عنی. درد ما، اَعمال ما با ذهن، م  ی سازو سبب  ذهن

ا  د یشما بدان  اگر زَهرۀ ما    ذهنعنوان من فَکان است، اصال بهدست خداوند است و قضا و کن   هانی که تمام 

خوب است، اگر   نیهم  اتفاقاً.  دیآ برنم  یاز دست ما کار  رید  م،یشو م  اریب  ری د  عن یچه؟    عن ی  ترکد، م

  ناً یع   ول  درد نام عشق وجود دارد و جامه را مبه   یزیچ   ی  میدان بدَرد. ما م   و عقل ذهن  زهرۀ عشق ذهن

  م یهست  کارهچ یه  ذهنعنوان من در کار است و ما به   یری دست د   یکه    م ینی عقب بب  م ی. اگر بشمیکن تجربه نم
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چاره را   شود،  . آن موقع کارمان درست ممی ندار  یکار   م،یاُفت دفعه اصال از کار م ی   م،یشو م   کارهچ یخوب ه 

  . »کن  یدوز«هر دو را زَهره بدّرد چون تو دل .  می. اگر درست درک کن رید  شود تمام م  م،یخواه نم   ریاز ذهن د

کارها را    کس   ی  دینیب م  د، یباز کن   د،ی ، باز کن(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    دیشما فضا را باز کن   اگر

تحول    نیدرست شد اصال؟! ا  ی چجور  ن یکار را بلد نبودم ا  نیبابا من که ا.  دیستیشما ن  ول  دهد دارد انجام م 

! من خودم نکردم!  ستین  کدامچ یمن ده جور درد داشتم اآلن ه  د ییگو مثال شما م  شد؟!   جاد یا  یدر من چجور 

زنگ زدم از    زرو یمعذرت بخواهم، من د   یاز    توانستم ! من قبال نم دیآ بدم نم  رید   از فالن  نمیب من اآلن م

 یی ! من قبال خودنماکنم صبر م   نمیب ! من اصال صبر نداشتم، اآلن م دیآ نماز من بر  نی کردم، آخر ا   عذرخواه  ی

افتاد؟!     چه اتفاق   نی! ادهم اآلن اصال نم  دادم، نشان م  یمهارتم را به     یرا،    پولمرا،    لم یاتومب  کردم، م

. کند  کار را م  یر یکس د  یکه    دیچرا؟ د  د، یترک   تانذهنزَهرۀ من   ن؛ی همچار کرد؟    چه کس  جا ن یا  ، چه کس

  : تیب نی. و امینیب را در خودمان اآلن م  دهیپد نی. و ما اخداوند، زندگ  عنی «تو» 

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

  ) ٢۵۵٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

خداوند، پاره    ، که زندگ  دان ! تو م ؟یدوز  جا مآن   یز یچ  ی  ییآ م  ،زندگ  کندرا پاره م   یزیچ  ی  ییآ م  تو

. دکان را درست نکن، بذار  کن  دایپ  ده دکان که به مردم نشان م  نیا  ریکه شما عقل و عشق را در ز  کند م

  رند یگ از ما م  ی زیچ    ی  م،یکن م   ری را تعم  ذهنمن   نی ا  ائماًما د  عنیدکان را.    نیدور ا   ندازی پاره بند. اصال ب

خودش را به شما    عقل و عشق زندگ  نیا  دی. بذارری د  دی. شما نچسبانمیچسبان  به آن م   یز یچ  یدوباره  

  نشان بدهد.  

که    دید دیخواه دیکن  سهیمقا شی سال پ یاآلن خودش را  نشان داده، شما خودتان را با  و عشق و زندگ عقل

ناموس    نی«کرده حق اممن بود. چرا؟    ریشما غ   یبرا  د،یده انجام م  دیبود اآلن دار  رممنیکه غ  ییزهایچ   ی

اآلن خم    م،یشد خم نم   می باال داشت  غروربا    ذهنمن   یبود و ما    مانیصد من آهن به پا  ،د»یرا صد من حد

  ب ی ع نیا  مینی خودمان را بب میکن وجو م جست   د،یآ اآلن بدمان نم  زنند به ما م  ییهاحرف  ی. مردم  میشو م

  .میکرد م  یکارما کتک  زدند ها را به ما م حرف  نیاگر ا ش یسال پ ی در ما هست؟ 
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  گردم همچو دود  ستیبسوزم همچو عود و ن خوش
  ؟ کن یاز سوزش چه باشد، چون تو دلسوز خوشتر 

  ) ٢٧٧٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

را    نیو ا  نمیب را م   دگ یهمان   کنم، فضا را باز م   عن یچه؟    عنی  سوزم . خوش م سوزم خوش م  ریاآلن د  من

  خواهم،  چاره را از آن نم  نم، یبب  خواهم  برحسبِ آن نم   فتد، یب  دیبا  نیکه ا  دانم م  دارم، نگه م  امی ار ی در هش

  ن یاست ا  ندیآ. خوش برملذت م   اُفتد م  نیا  نمیب م   . وقت سوزم خوش م   نیبنابرا  دهد، به من چاره نم  نیا

  . برد را دارد م نیا ر ید ی رون،یب رود از مرکز من م نی. اشوم م چیمثل دود ه نمیب سوختن. و م

دل من را تو   که است در جهان؟ درصورت یز یچه چ ها،  دگیکه، بهتر از سوختن، بهتر از سوزاندن همان  دیگو م

ا  ی دلسوز  .بسوزان و مهربان  معن به  جا ن یدر  ا   ول  ، هست در فارس   ترحم  م   جا نیدر    یِ به معنا   رود واقعاً 

  سوختن دل.  

  ی تو دردها   ،کن تو درد من را درمان م   کنم ضا را باز ممن ف   ، سوزان تو م  دانممن را م   دگ یهمان   د،یگو م

من دارد حالم    ست؟ یچ   نیتر از اخوش   زد،یر من دارد م  ی هامن، خشم   ی هارنجش   ن یا  ر ی. دده من را شفا م

  ،ده و خودت را قرار م   ی دار را از مرکزمان برم  هان یا  تو .  نیتر از اخوش   ستین   ی زیچ   ر ی. دشود خوب م

سوزش  نیتر از اخوش  رید رم،یگ من خرد را از تو م  ، ده آرامشت را قرار م ،ده را قرار م سببتیب ی شاد

. آن سوزش  سوزاندند ها، دل من را مآدم   خواستم، ها چاره مکه من از آن   رونیب  یزها یقبال چ  حاال، ست؟یچ

نم م  کس  ی.  رید  خواهم را  نشان  من  به  را  م  داد، پولش  م  داد، پز  دلم  هم   یکار چ یه  سوخت، من 

  . سوخت دلمان م کرد ظلم م   ای بنم.  توانستم نم

   . از موقع خواهم چاره نم   رونیب   یزهایاز چ  رید  کهنی ا  یراحت شدم، برا  یکه من از آن دلسوز  نمیب اآلن م   من

من را، دلم را بسوزانند، اآلن دلم را گذاشتم    توانند مردم نم  صورتن یدرا  خواهم چاره نم  رون یب  یزها ی که از چ

و    سوزان م  یرا دار   ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ها دگیهمان  نیتو ا  نیپس بنابرا  ،  سوزان تو، تو م  اریدر اخت 

  .  وجودی انسان)] (حقیقت  ١٠[شل   شودحالم بهتر م   شوم،تر ممن به تو زنده  سوزان  هرچه تو م

.  سوزاند شما را م  یها دگی شما همان  ییگشادراثرِ فضا   . چرا؟ زندگشود روز بهتر محال شما روزبه   دینیب که م

هست؟ دنبال زنده کردن ما   ی زی دنبال چه چ دوزد، م ریدبه هم  اآزاد شده ر ی اریرا و هش   هان یا سوزاند هم م 

  .دهد خود خداوند، انجام م  ، را خود زندگ هان یکه ا میدیخودش. حاال، ما اآلن فهم تینهایبه ب
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   و راه دل زن لباسِ قهر درپوش گه
   کن  یقالووز ییلباس، آ  بردان گه

  ) ٢٧٧٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  ی : رهبریقالووز

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

م  جانیا را  لطف  و  قهر  م دیگو درواقع  اآلن  ما   . وقت  می فهم م  که  م  م،ی شو منقبض  نشان    م،یده واکنش 

  ها  دگیبرحسبِ همان  دنیاست. هر موقع ما دچار د    قهرِ زندگ  نیا  م،یشو م  نیخشم   م،یرنج  م   م،یترس م

  ده، یلباس قهر پوش  موقع زندگ  نیدر ا  نیو بنابرا  کند دردِ بد به ما رو م  ی  میشو م  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  

که   میشو ما متوجه م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    دفعه یکه کارمان غلط است. اما    میشو مما متوجه  

 شود  مرکز ما عدم م   صورتنی. درامیشو از درون آن آزاد م  م یکن و فضا را باز م  می هست  ده یهمان  یز یچ یبا  

  .  ما را زندگ  کند م ییو راهنما

  ن ی که ا  دیدان . شما اآلن مشود حالمان بد م   میشو است. ما منقبض م  نیروش آزاد کردن ما ا  ن،یبنابرا  پس

فوراً    یزیچ   یاز    دیآ . ما خوشمان ممیکن م   را غلط زندگ   نشان دادن به ما که زندگ   یاست برا  یاله یوس  ی

کار غلط    نیا  دیشو ما درد دادن، شما متوجه م  به  کند به مرکزمان، شروع م   میآور م   میشو م  دهیبا آن همان

از   م   کس  یاز    ا ی  یز یچ  یاست. شما  م   د،ی خواه چاره  ماه  چهار  از سه،  ناراحت    دیفهم پس  که نشد، 

  پس قهرش هم لطف است.   دهد، به شما م  آگاه  یقهر دارد  نیاست، با ا قهر زندگ نی. ادیشو م

کردن ما    اریما است و هش   ی داریب  یقهرش برا   ول  میقهر و لطف هست  ستمیس  یدرست است که ما در    عنی

و راه    «گه لباس قهر درپوش :  دیگو م  نیهم  ی. برامیشد است، آگاه کردن ما است. اگر قهر نبود ما آگاه نم 

  .  نجها نیبه ا رود م شود مرکز ما منحرف م عن ی . راه دل زن » دل زن

به ما کم کند، ما    تواندبابا جهان نم   مینیب م میکنفضا را باز م   دفعه ی   مییآها ما سِر عقل م موقع  بعض

  د یآن موقع با  کند،  م  تیاو لباسش را عوض کرده با مهر دارد ما را هدا  صورتنیدرا  م، ی خواه چاره از جهان نم

کردم؟ نه که    کردم؟ چه کارِ غلط  یچه کارِ بد  دییشما بو  ردیگ که قهرش م   نیهم پس.  میبرو  دیبا او با  م،یبرو

من اآلن    دییبو  دیفوراً فضا را باز کن   شود، زده م  ریشما با ت  یها دگیاز همان  ی  وقت   .دیکن   تیشا  د،یناله کن

ما    دنیو ناله کردن و عذاب کش   تیشا  ی لباس قهرِ او برا  نی. ادیناله کن   د،یکن  ت ینه شا  رم؟یگ م   ادی چه  

  . هودهی عذاب ب شود م  نیا ست،ین
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م  تیب   نیا  عنی  شما  م   دیگو به  لطف  دائماً  خداوند  م   کند، که،  وقت  خواهد  دائماً  ما  منتها    کم کند، 

موقع شما   . آن دیآ حال بد م د،یآ انقباض م  د،یآ قهر م دهد، که ذهن نشان م ییزهایاز چ میکن م  ییجوچاره 

  د یبش  دیهستند. شما با  ت یکه در حال شا  دیشوهمۀ مردم ب  و قاط  دیکن  تیشا  د،ی خودتان را گم کن  دینبا

اآلن    هستم؟ زندگ  دهیهمان   یزیبا چه چ   ست؟یبنم؟ کار غلطم چ  دیکه چار با  دیی بو  دیعقب فضا را باز کن

حالم را    کردم اش فکر م چه بود که من درباره  نیا  دهد؟ دردش به من چه دارد نشان م   ن یقهرش، با ا  نیبا ا

  طور، ن ی. همکند م  داریما را ب  یطورنیا  د؟یکن خراب کرد؟ توجه م

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

  منسوب به موالنا) (

  دارد.  ت یب نیچن هم  یعطار هم  ت،یب  نیا حاال

  شود  حالم خراب م  وقت   عنیکه موقع قهر هم خداوند را در آن لباس بشناسد.    خواهم م   چشم  یمن    پس

خودِ شاه است باز هم.   نیلباس آمده، ا نیاآلن با ا نم،یخدا را بب   خواهم حال خراب م نیکه من اآلن با ا میبو

اآلن با من است، آن موقع هم از   ن یهم  کرده   ند لطفخداو  ریآهان د  م،یگو حالم خوب است م   وقت  کهن ینه ا

دلتان باز    و لباس لطف، وقت   شود حالتان بد م   وقت  عن یخداوند را در لباس قهر،    دی. شما بانه  من جدا شده! 

  .  دی هر دو بشناس شود، م

. شد، قالوز بهشت»  ی مرادی«ب. و قبال هم گفت:  دیادهیاو را ند  د،ینی عقب او را بب  دیشما بش   کهن یا  ی برا  قهرش

را من    آقا زندگ  مییبو میاست که فضا را باز کن  نیما ا  فۀ یوظ   میرس نم  جه یما، به نت میشو م  مرادی هر موقع ب

خود عمل کردم    شده نبود و سرگشوده  ی که اصال فضا   ردمعمل ک   ام ذهنکجا فراموش کردم؟ کجاها من با من 

با عقل جزو  ذهنبا من  نگاه کن   ی و  اگر درست  ادید  میخواه   میعمل کردم؟  شدن است. و    دار یب  ندیفرآ   نی. 

  طور، ن یهم

  است ز غم مرده که دست از نان ته یا
  ست؟ی ترس چ نیا م،یغفور است و رح چون

  ) ٣٠٨٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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که ذهنمان    یز یو چاره را از چ  م یکن فکر م  میدار  ذهنو با عقل من  میکه منقبض شد  میبدان  د یبا  میترس م  وقت

که به ما چاره    ییزهایاست؟ چرا از غم چ  میخداوند غفور است و رح  مییگو . مر نممیخواه م  دهد نشان م

  است.   دارکنندهیب  ِت ی! بم؟یامرده  دهند نم

  م یگو مضطرب هستم؟ مر هر روز نم  قدرن یچرا ا  ست؟یچ  یواکنش، برا  نیغم، ا  نیترس و ا  نیا  دییبو  شما

بودن    م یغفور بودن و رح  نی ا  ناًیگشا هستم و ع اگر فضا   م،یگو است؟ اگر راست م  میخداوند غفور است و رح 

جا آمده! ترس پس من فراموش کردم منقبض شدم، ترس از آن  نه،ترس از کجا آمده؟  نیپس ا کنم را تجربه م

  شده.گشوده  ی از فضا اور؟ی فکر و رفتار را درست کن، از کجا ب ، کن م کار غلط یکه دار دیگو به من م 

از    می شاد هست  شیکه ما برا  ی زیچ   کهن یقبل از ا  د یو مخصوصًا توجه کن  تان یبرا  خوانم  را دوباره م  ت یسه ب  نیا  و

  . دیاز آن بجه دیِبجهد شما با ما

  در جهان  یشاد گرد یاز و هرچه
  آن زمان   شیندیفراقِ او ب از
  ) ٣۶٩٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شاد، بس کس شاد شد  گشت زآنچه
  جست و همچون باد شد  یاز و آخر 

  ) ٣۶٩٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  منه  یتو هم بجهد، تو دل بر و  از
  تو بِجِه  یاز آن کو بجهد، از و شیپ

  ) ٣۶٩٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

.  دیخواه  که از خداوند نم  د، یخواه  چاره م  یز یچ  اآلن از چه   نیهم   ای که تا حاال    دینی بب  دیشما اآلن با  د، یکن   توجه 

درست    حاال  بشد.  ما را ه   ذهنمن   )  )Inertiaنرسیا  د ی. نبادیبشود از آن بجه  رید  کهن یقبل از ا  دیاآلن با  نیهم

اآلن ِبِجه، چون قضا    نیهم  نه،   !میکن بعداً درست م  میچسب ما حاال م  د،یآفل نچسب  یزهایاند به چاست که گفته 

 ر، یمحم نگ   قدرن یا  ،ی ریب   خواه را که محم م   یز یچهر   د یگو که م  اول نچسب.    دیگو دنبال ما است. م

چه شاد    یمرکزت، چاره از آن نخواه. برا  اوری برود، برود. شاد نشو، ن  خواهددار اگر منگه   بازمه ی ن  یدستت را  

 ن یما در ا  زندگاست،    نیما در ا  بختاست، خوش   نیما در ا  یاست، شاد  نیچارۀ ما در ا  مییگو م  میشو م

  ها دچار عذاب شدند. ها رفته و آن آخر سر از دست آن   اند ولکار را کرده  نیهمه در گذشته ا د،یگو م است؟
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ها بروند، ما دستمان  که آن و قبل از آن  میکن  ستیهمه را ل مینی بنش دیاآلن با نیهم  م،یدار  دگیاآلن که ما همان 

مرکزمان  از    رون، یب  میندازی ما ب  کهن یا  نه  تو برو، تو هم برو، تو هم برو.   م ییبو  می باز کن   ی ی  م، یرا باز کن 

  . و دیشو زودتر به حضور زنده م  د،ی کار را بن نیشما ا شتری. هرچه بارانهیهش میبران

  همچون شَبت  ه، یقضا پوشد س گر 
  عاقبت  ردی قضا دستت ب هم
  ) ١٢۵٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  قضا صد بار، قصدِ جان کند  گر 
  قضا جانت دهد، درمان کند  هم
  ) ١٢۵٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  قضا صد بار اگر راهت زند  نیا
  فرازِ چرخ، خرگاهت زند  بر 
  ) ١٢۶٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بزرگ  مۀی: خخرگاه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ما    ذهنواقع من و در   ردیگ را م  میتصم   نیلحظه در فکر ما است، بهتر  نیاست، ا  قضا ارادۀ اله  د،یدان م  و

قهر و    نیدرمورد هم  اتیاب  نیو ا  میده تن به قضا م  ییگشا. ما با فضا ستدیا در مقابل قضا م   رسد عقلش نم

  . ستیچ  غامشیپ م ینیخُرده، بب   ی میمان  قهر م رونِد میکن م در قهر فضا را باز  میرو لطف است. اگر ما م

را باز   دیبا   میشو دچار دردها م  اگر را    دیگو م  نیهم   ی . برامیصبر کن  م،یکن   فضا  که اگر قضا مثل شب ما 

 م؛ یکن م  ییگشاما دائماً فضا   نیبنابرا  پسقضا دست ما را خواهد گرفت.    نیبشود، عاقبت هم   ی بپوشاند اگر تار

است. قهر     قهر زندگ  نیکه ا  میفهم  ما م  شود حال ما بد م   چه حالمان خوب است چه بد است. مخصوصاً وقت

  خواهد  ما را خراب کند بله م  خداوند ما را خلق نکرده که توطئه کند زندگ   اورد،ی ما را از پا درب  امدهین   زندگ

  درست کند.  

اآلن    زها،یاز چ   خواهبا چاره   م؟یاخراب کرده   ی چجور  م،یاما که ما خودمان خراب کرده    درست کردن زندگ  ول

  م، یپرست که مثل جان م  کند ما را م  یها  دگیقصد همانها   موقع    لی. و قضا خکنددرست م   میدست قضا بذار

. و همان قضا ما را  میکن و صبر م  می مان و م  میکن م  ییگشاما فضا   ردیگ را م  هان یا  . وقت ردیگ را م   هانیا
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و   دهد قهر م   ک  میدان . و ما نمکند با قهر ما را آگاه م  نیپس بنابرا  دهد، به ما م  یر یجان د کند درمان م

ک لطف م ،فقط ما فضا را باز م  دهد میکن  .  

  م یبرگرد  دیفوراً با  م،یرسنم   جهینت   کند، م   مرادی و ب  ستدیا ما م  ی و قضا جلو  میرو را م   ذهنمن   یها اگر راه   و

دست قضا،    میبسپار. و خودمان را  میشد  مرادی. چقدر خوب شد بمیبرو  می راه را نتوانست  نیکه ا  میو شر کن 

خواهد شد. تا کجا؟ تا    ختهیبه فکر و عملمان ر  خردِ زندگ  می اگر فضا را باز کن  میدان . و ما ممیفضا را باز کن 

  د یخورش    یو مثل    میبشو  بزرگ  اری باز بشود که آسمانِ بس  قدرنیا  فضا   که اندازۀ ما، اندازۀ عرش بشود.  جانیا

  طور، ن یهم .میطلوع کن 

  انداخت حوادث به تو هم  ِریتکه   قضا
  ی از آن سپس سپر   تیرا کند به عنا تو

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

. ما  اندازد حوادث را خداوند به آن م  ریت  دیچاره بخواه  یز یاول اگر از چ  تِیب  نیاصطالح اکه اآلن به  میدان م   ما

 م یدیموضوع را فهم  نیکه ما ا  از وقت  اما.  اندازد حوادث م  ری. قضا تمیچاره بخواه کس ای  یز یاز چ  میتوان نم

  ن یدر مرکز ماست، از ا  عنوان عدم زندگبه   میکن باز م   شهیو فضا را هم  میما چاره نخواه  ذهن   یزها یکه از چ

بله    فتدا تنها آن اتفاقات بد نم. نه کند اطرافمان حفظ م   ذهنی ها عالوۀ اثر من سپس که ما را از حوادث، به

  :  اتی اب نیا طورن ی. و همکند اطرافمان هم حفظ م ذهنی هامن   نفوذاز اثر و 

  دهم  لیزمان دل را دگر م  هر 
  نَهم نََفس بر دل دگر داغ هر 
  ) ١۶٣٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

لنٌ جد کَلنا شَا باحد یاَص  
لشَ  کراد  ءم نال  یعد ی حی  

  ) ١۶۴٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  شود.»   من خارج نم  تِیمش  طۀی از ح یکار  چیو ه  م، یتازه دار ی هر بامداد (هر لحظه) کار «در

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

به قهر،    م ی. و ممن است برودهد به مرکز ما م  خاص  لیم    یلحظه    نیخداوند ا  ا ی   که زندگ   د ینیب م  پس

  ی ز یمن شما را با چ   عنی  «هر نَفس»که    دیگو . م میدار م  نگه   به لطف. فقط فضا را ما باز   میممن است برو

 د ی را نبا  هاز یکه چ  د ی. تا شما متوجه بشورمیگ مآن را از تو    گذارم، و بعد داغش را بر دلت م   کنم م  دهینهما 
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است    ید یلحظه، خداوند در کار جدهر    عنی ست،  هر بامداد ا  معنبه   جا ن یلحظه، که در ا  ن یا  وتان.  مرکز   دیبذار

  . میرا بارها خواند ات یاب نی. استی و نفوذ او خارج ن  تیمش طۀی از ح در جهان  ی زیچچ یو ه

. دیریپذ و م  د یکن شما فضا را باز م  شود قهر و لطف. هرجور م   دیگو م  کهن یمرکز ما در معرض قضا است، ا  پس

  ی ها کارها موقع    . بعضذهنمن   لۀ یوسنه به   رد، یگ قضا صورت م  لۀیوسبه   ل،یتبد  ندی ما، فرآ   لیتحول ما، تبد

ا  دیگو م   ن یهم  یبرا .  دیکن ماست. شما قبول م   ی هادرست عکس خواسته   زندگ    ل یلحظه به دل م   ن یکه، 

. شما  گذارد داغش را بر دل ما م   ردیگ بعد آن را از ما م   لحظۀ   کند، م  دهیهمان   یز یما را با چ   عنی  دهد م

  مثال لطف است.   اش یقهر است و  اش ی. میبشو داریما ب کهن یا ی! براکند؟ کار را م  ن یچرا ا دیگو م

  ن یمثل آتش است. و ما از ا نیا میمرکزمان بذار دینبا دهد را که ذهن نشان م  یز یکه چ میاگرفته  ادی رید ما

ا  میاگرفته   ادی دوم    تیب ما را    زندگ  خواهد  م  دشی است و با آن کار جد  یدیلحظه در کار جد   نیکه خداوند 

  و ندانستن.  ییگشادر فضا  دیباش  تپس شما راح داند، را ذهن ما نم  دیمتحول کند و آن کار جد

  گاوِ عنبربخشِ نَْفسِ مطمئن   یبچر ا خوش
   کن یساحل حالل است ار تو خوش پوز  نیچن در

  ) ٢٧٧٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  خوشبو یاعنبر: ماده ؛ عنبربخش: عنبرماه گاوِ

  سورۀ فجر  ٢٧ هیمطمئن: اشاره به آ  نَفْسِ 
   دهن : پاکیپوزخوش

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

عدم است. اگر مرکز ما عدم باشد ما از   مرکزمان  پس م،یاوری را به مرکزمان ن یز یچ  میگرفت  ادی اگر ما  رید اآلن

مرکز عدم است ما   با مرکزِ عدم. و وقت یاریهش ایانسان  عن ی. پس نفِس مطمئنه م یشو جنسِ نَفْسِ مطمئنه م

  از جهان.   شود و جدا م  شود منطبق م  یار ی هش یِرو  ی اری. هشمیشو جهان آزاد م  از اتکا به 

  جان یه   م،یترس ما م   شوند عوض م   زهایکه چ  دینیب م  ن یهم  ی. برامیبه جهان هست  متک  میهست  دهیهمان  وقت

را نگاه مبه  . وقتدهد به ما دست م    ی رو  یاریاز ما که هش   آن قسمت  م،یکن صورِت حضورِ ناظر ذهنمان 

  . » و مرض «راضهست،  جان یکه ا هم یاه یآ نی طبق ا  م،ییگو منطبق است، درواقع اصطالحًا م  یار یهش

  ايتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ، ارجِع الَ ربِكِ راضيةً مرضيةً.»  «يا

  به سوى پروردگارت بازگرد.»  و مرض  روح آرامش يافته، راض  «اى
  ) ٢٨و   ٢٧ اتی)، آ٨٩سورۀ فجر ( م،یقرآن کر(
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   راض  افته، یروح آرامش   ی«ا :  دیگو م سورۀ فجر.    ٢٨و   ٢٧  یها ه یآمده، از آ  جانیاز ا  نی، ا«نفسِ مطمئنه»  نیا 

صورتِ حضورِ ناظر،  به   ذهنکه از من   دیگو لحظه خداوند به ما م  نیا  پس   پروردگارت بازگرد.»  یسوبه    و مرض

مستقل، از    یِ اریعنوان هش تو به   عن یهم هستند،    ی رو   و مرض  راض   که ذهن، جدا شو، و درحال  ۀ تماشاکنند

   خواه  هرچقدر م  یحالت آمد   ن یبه ا  خوب، وقت  دی من آمدن. توجه کن   یسوشروع کن به  ،ی جنسِ من شد 

  .  دیگو م  تی ها! ب دیگو م تیبچر. ب

جور گاو    ی  ست، ین   درواقع ماه  نیکه ا  دیدان بو است. مخوش   یاو عنبر ماده   ،عنبرماه   عن یعنبربخش    گاوِ

بو است. و در  خوش   یا. عنبر ماده آورند م   رون ی. خالصه عنبر را از شم او بمیااست، و داستانش هم خوانده

مرکز ما    م یکن فضا را باز م  . چرا؟ وقت شود م وشخ   ی به بو  لیتبد  ی چر  که تو هرچه که اآلن م  دیگو م   جا نیا

  . م یچر نم  ها دگی از همان ریما، د  میچرور م از آن  شود، مرکز عدم م

هم افتاده، و مستقل   یناظر و منظور رو  یِار ی که هش  انسان  یا   عنی   گاِو عنبربخشِ نَْفِس مطمئن»  یبچر ا  «خوش

بخور،   خواه اآلن خوب بخور، هرچقدر م  ،ییتای  یاز فضا   ست پاک  یخورم  ییاز جهان، و اآلن هر غذا  یشد

.  ی چر ور ماز آن   ،ی چر با مرکز عدم م  یتو فضا را باز کرد   وقت .  شود عنبر مبه    لیاش تبدهمه   کهن یا  یبرا

بست    وقت ا  ی چر م   ی و منقبض شد  فضا را  نَچر. در یر یگ را م  ها  دگیهمان   ی ها جهان خوش  ن یاز  را  آن   .

  است بِچر.  بیکه از جنسِ غ  ساحل 

  » ی «خوش پوز   جا ن یاش خوش است. در اکه پوزه   ییپوزه، مثل آهوخوش    عنیپوز  خوش   ، » کن  یپوز  «خوش

. شود  م  لیتبد  کهن یا  یبخور، برا  یبخور  خواه ور م هرچقدر که از آن  عن یبخور.    یهم بخور  ادی اگر ز  عنی

چه کار    دمی. پس فهم اورمیجهان ب  ن یرا به ا  ی وربرکت آن   میتوان م  ترش یب   میکن باز م   ترش یما فضا را ب  هرچقدر 

  . میبن دیبا

ن   ذهن)](افسانه من   ٩[شل    نیا مرکز ما همان   وقت  ستیگاوِ عنبربخش  ا  دهیکه    ١٠[شل  حالت    نیاست. 

. ی چر  م  بیغ   یمرکز عدم هست، خوش بچر، از فضا  یفضا را باز کرد   . وقتدیگو را م  (حقیقت وجودی انسان)]

، اآلن که فضا را باز  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ها دگی از همان   دنیچر  طور که قدغن بود از نظر زندگو همان 

. شود م   ی به فکر و عمل ن  لیتبد  کهن یا  یبچر، برا  توان ، هرچقدر م(حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل    یکرد

فکر و عمل از    که وقت  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  حالت    نی. برعکسِ ادیآ از مرکز عدم م  ی فکر و عمل ن

  را.  نیا میدان بادام پوک است، م ست، ین ی واقعاً ن میبن  یبه ظاهر هم اگر کار ن  د،یآ م ها دگ یهمان 
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  خَلق در کشاکش، تو خراب و مست و دلخَوش  همه
   هله از کنارِ بام کن،را نظاره م  همه

  ) ٢۴٨٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

مرکزِ عدم    شود مرکز عدم م   صورت ناظر و منظور به هم منطبق، وقتبه   میشو ما جدا م  حالت وقت   نیا  در

 شود  متوجه م   صورتنی. دراشود از جهان مستقل م  شود، بخواهد به خودش نگاه کند، درواقع از جنس خدا م 

  ی ار ی هم، هش یعدم و ناظر و منظور رو  کزهستند. اما تو با مر دارند، در کشاکِش زندگ ذهنمردم من  ۀکه هم 

تماشا از    نیبرو از کنار بام همه را تماشا کن. شما فقط با ا  ، خوش هستخودش منطبق، تو مست و دل   ی رو

  .  ن یقر قیاز طر د،ی گذار مردم اثر م یرو  دیشو نم  کنارِ بام بلند که قاط

با نگه   میدان م رو   میتوان م، ما م مرکز عد  یِ دارکه    م، یرا صحبت کرد  نی. بارها امیجهان بذار  یاثِر سازنده 

و برخورد    کند م  زهیاست که ست  ذهنمن    ی  د،یاست که شما دوتا ابزار دار  نیاثرِ سازنده در جهان ا  نیبهتر

ماست.    ییگشاقسمتِ فضا آن     ی.  ذهن  ی هاز، به من ی چبه همه   خورد  م   ز،یچبه همه   سابد درواقع م  کند، م

  .  دیرس م  به هرکس د،یکن م ییگشاو فضا  دیریگ که شما آن قسمت را م  دیگرفت  ادی حاال از موالنا   ریشما د

را   ذهن. چون من دیکن خدمت را به آن شخص م نیبهتر د،یشده و مرکزِ عدم نگه داشتفضا را گشوده  نیا وقت

  د ییآ نم  عنی از کنار بام بلند،    د،یکن به جهان نگاه م   و مرض  عنوان راضشما به    . وقتدیکن نم  یدر او تحر

  ق یها را تشوآن   عنی. اثر سازنده هم  دیگذار سازنده م   ثرِمردم ا  یرو   د،یمردم مشغول بشو  یعاد   یبه کارها   نییپا

  ر حضور شما راحت باشند.  د توانند ها م . باالخره آن کن آزاد م  ذهناز من  ، ذهنبه من  کن نم

  ند، یبو  خواهند  هرچه م   نندی که مردم در حضور شما راحت بنش  دیداشته باش   یحضور    یواقعاً    دیتوان شما م 

  کند؟  انتقاد م   رد،یگم  رادیا   کند، اآلن قضاوت م  نینداشته باشند، ا  ستیدراز کنند، از شما رودربا  ار  شانیپاها

پ   د، یگذار احترام م  د،یفضا را باز کرد  شما  شل    ی شما خودشان باشند، هرجور هستند باشند.    شیمردم 

  را به شما نشان ندهند، نقاب نداشته باشند.   رواقعیغ مصنوع 

را حس خواهند کرد. چون شما    راحت   نیبا مرکز عدم، مردم ا  دیباش  از جنس زندگ   د،یشما از آن جنس باش   اگر

اگر آن جنس را    عنی. مردم آن جنس را در مرکزشان دارند.  دیکن ثابت م  شان یرا به ا  ن یدر بودن ادر عمل و  

دارد،    ادی ز  ذهنکه من   . ولو در مقابل کسدیکن م   داریرا در مردم ب  زندگ  دفعهی  د،یدرخشان نگه دار  دیبتوان

مرکز    کند، ول  نیشما را خشم  خواهد  است م  نیکه خشم   است کس  درستاست.    نیکه خشم   ولو کس 

است،    پوچوچیاست. آن ه  ذهنقدرتِ خداوند است، آن قدرِت من   نیاست. ا  ادتریز  لیعدم قدرتش و نفوذش خ
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است، توهم است،    ندهیقدرِت گذشته و آ  آن  د؟یکن لحظه است، توجه م  نیخداوند است، ا  ی  نیتوهم است، ا

  : نیهم  طورن یلحظه و خداوند است که پشتِ شماست. و هم  نیقدرت ا ی نیا

محق گسترد بهِر ما بساط  ح  
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

در جهان.   دیرو م نیصورت ابه د،یرو را، با خودتان م  نده یگشارا، فضا  ندهیکشا تی خاص ایعنصرِ  نیشما ا که

، حم خداوند  «حم حق گسترد بهرِ ما بساط» .  دیرو م  نیبا ا  دیرس م    تی به هر وضع  ،ی زیبه هرچ   ، به هرکس

نه    د، ی انبساط ارائه کن  نیرا داده که شما خودتان را با ا  نیرا، ا  ییگشافضا    عنیما انبساط را پهن کرده،    یبرا

. اگر مورد قهر خداوند  میدرواقع مورد قَهر خداوند هست  م،یکن با انقباض ارائه م   وقت  میدان ما م  وانقباض.  

  . و میاثر بذار میتوان نم  کسچیه  یرو  م، یهست

  جمال است، داد و ستد حالل است  نیجا که ا  هر 
  جا که ذوالجالل است، من دم زدن نتانم  وآن

  ) ١۶٩٩شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

ما   دیجا باشده است، جمال عدم است، خداوند است، آن گشوده   یفضا   ن یهم که مشخص است. هرجا که ا  نیا

کن دادو وقتمیستد  ما   .  شد کن  دینبا  میمنقبض  م  کهنیا  یبرا  م،یدادوستد  دادوستد  موقع  میکن درد  هر   .

   ی   م،یی بو  یز یچ  ی  عنی.  ت دادوستد اس  م،ی جا اگر دادوستد کنجاست، آن و خداوند آن  میکرد  ییگشافضا 

  ر ی. دکند کار م  خودِ زندگ  کند، جا خداوند دارد کار مآن   م،یریب  یمهر   ی   م،یبورز  یمهر   ی  م،یبشنو  یز یچ

  . زند دم نم ذهنمن 

  کن  یکه طمع اسب و مرکبِ تاز ،یاطوط
  کن  یشَعر و جامۀ توز  لی که م ،ی اماه

  ) ٢٧٧٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  . بافندنازک که نخست در شهر توز پارچۀ آن را م   : جامۀ کتان یتوز جامۀ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   طوط  یتو    دیگو . به ما م ساختند که در توز م  یاجامه  عنی  یتوز   ۀنخ است. جام   به معن   جان یدر ا  شَعر،

در    میی گو چه م  میدان که نم   م یهست  . اولش طوط میشو م    البته بعداً هم طوط  م،ی هست   . ما اولش طوط هست

  .  میکن منتها طمع اسبِ حضور را م  ،ذهنمن 
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اآل است که  دار  م،یدار  ذهنمن   ندرست  من   م،ییگو م   میابتدا  ا  م،یدار  ذهنابتدا  (افسانه    ٩[شل    جانیاز 

است،    طوط  ی  ذهنمن   د،ین یرا بب   ذهن)](افسانه من   ٩[شل    نیدرست است؟ ا  م،یکن شروع م  ذهن)]من 

ه   دارد حرف م را هم نم   شیهاو حرف   زند رها  فهمدی جذبش کرده. اما    ای دن  نیا  ی و ش  طوط   ر ید ی  

 م یشو م  سوار مرکز عدم   (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل   میشو م یاسب و مرکبِ تاز  رسوا  ما وقت  میهست

م حضور  سوار  م  صورتنیادر   م،یشو و  عوض  طوطمیشو م  ی رید  طوط   یما    شود، وضع  همان   . ی ا  

  .  میفهم ذهنمان نم  لۀیوسبه  م،یزن او را م یهاو ما هم حرف  زند حرف م   که زندگ میشو م

جامۀ ذهن    ی   کن م  لیکه م  هست  ماه   یپس تو    ،»یا ماه   ،کن  یکه طمع اسب و مرکبِ تاز  ،یا «طوط 

جا  آن   میاز جنس خدا هست   ، ییتای  یا یما، در در  میهست  ماه  ی   پس  .یدوز با نخ و پارچه جامه م  یبدوز

تن. فکرِ ما هم   نیهم لباس است، ا  نی. امیدوز لباس م   ی  م، ییآ م  رونیب  م،یستین   اما فقط ماه   م، یکن شنا م

ما هم لباس است، جانِ ما هم لباس است. لباس است، ذهن  

از جنس خداوند هست  ما  مادکه به   یز ی. هرچمی درواقع  توز   ن یهم  ن یا  م،یاده یپوش  ی صورت    » ی «شَعر و جامۀ 

ماه  نم  ایکه فقط در در  میهست  یا است، پس  خَلق  فرم   میکن فرم درست م  رون،یب  مییآ م  م،ی کن شنا  را  ها 

ما از     عنی   شود، م  تیتثب   ییتای  ی ای بودنمان در در  ماه    وقت  حاال  را درست کرده.  ات یاب  ن ی. موالنا امیکن م

 یا طوط   شود، م  یرید  طوط   ی   طوط  دوزد لباس هم م  کند،  جا شنا مآن   جا، ماه به آن   میرو ذهن م

حرف  م   زندگ   یهااست که  وقت زند را   .  م است،  اسب  ا  میزن م   حرف  ی ما    م ینیب سوار  جهان،    نیدر 

. در حالتِ  میی گو که چه م  می. در دو حالت خبر ندارمیهست  طوط  میزن حرف م  وقت جا.آن  میروم میگرد برم

دار  . در حالت مییگو  چه م  میدان نم   ذهنمن  دارد حرف م  م یهم که حضور  به   زند او  باز هم  عنوان ذهن  ما 

  .میی گو چه م میی بو میتوان نم

طرف،  آن   میرو م  میشو سوارِ اسبِ حضور م  وقت  ول  م،ییگو چه م  میدان که ابتدا نم  می هست  یا ما طوط  پس

دفعه از زبان   ن یا  زند، حرف م  مثل طوط   رون،یب  دیآ باز هم م    ول  کند،  جا شنا مآن    ماه  میشو م   ماه 

  شعر هم از حافظ است:  نیا و  .ردیدر ما صورت ب د یتحول با نی. ازند حرف م   خوِد زندگ ، طوط

  اندصفتم داشته  طوط  نهیپسِ آ در
  م یگوچه استادِ ازل گفت بو م  آن

  ) ٣٨٠غزل  ات،ی غزل وانی حافظ، د(
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   صورت طوطبه   نهیما را در پشتِ آ  . زندگ زند ما حرف م   قیاز طر  زندگ  ، ییتای  یبه فضا   م یکه ما رفت   وقت

. مییگو چه م   میدان ذهنمان نم  لۀ یوسنه، به  م؟ یی گو چه م  میدان ما م   ای آ  زند، ما حرف م  ق یداشته و از طر  نگه

درواقع صحبت    نیو ا  میگو بو، م  دیگوخداوند گفت و م  عن یکه استادِ ازل    یزی چ  آن .  ستیذهنمان آگاه ن

کرده گفته که خداوند از جنس    یادآور یبه ما    «اَنْصتُوا» ماست و بارها با استفاده از آن واژۀ    قی از طر  کردِن زندگ

تو از جنس گوش هست زبان حق بشو   ، زبان است،  تا  زبان حق   «چون .  یپس تو گوش کن! تو ساکت باش 

  .زند ما حرف م  ق یاز طر زندگ  م،یشو گوش م پس گوش باش» نگشت

  د، ین یرا بب  تیسه ب نیا طورن یهم  و

  ستیچنگم، از زمزمه خود خبرم ن چون
  و اسرار ندانم میگو هم  اسرار

  
  ترازو و گزم من که به بازار  مانندِ

  سازم و بازار ندانم  هم  بازار
  

  خود و مضطَر یاصبع عشقم چو قلم ب در
  من و طومار ندانم سمی نو طومار

  ) ١۴٨٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  : واحد طول، زرع گز

  : انگشت  اصبع
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

هم متر،   میحضور هم ترازو هست  یِاریعنوان هش و از اسرار خبر ندارد. ما به  دیگو . اسرار را مزند او را م زندگ

را نم  ما. ول  میساز گز، بازار را م را    موالنا  .می عشق هست  یهاانگشت   نی! و ب م یشناس بازار  تجربۀ خودش 

  ها نی. پس اسمینو چه م  دانم نم   ول  رون،یب  دیآ من م  ق یشعرها از طر  نیا  سم،ینومن دارم م   دیگو م   د،یگو م

   ذهنندارد من   باشد. و اشال   زندگ   لۀیوسحرف زدن ما به   نیا  م، یحرف بزن  میتوان که ما م   دهند همه نشان م 

  ن ی . پس بخورد درد نم دارد که به  ی اری هش  ی   ذهنمن   نیندارد بفهمد. ا   . لزوممییگو ما چه م  فهمد  ما نم

ندارد،    یز یقلم چ  ن ی، ا«مضطر» نیاست، ا  خود»ی «ب  ست،یانگشتان عشق هستم، مانند قلم که دستِ خودش ن 

. پس  میسیبنو  کهن یجز ا  می رندا   عالج   چ یو ما ه  سدینو او م   میهم در دستان خداوند هست   ما.  دیسینو شما م

  هست.  چ  میدان ذهنمان نم لۀیوسبه  عنیهست.  چ  میدان و طومار را نم میسینو طومار را م
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  رمست ی و شارت آهوانِ ش مست  ِریش
  ؟ کن  یوزیکجا  گندۀ فان  ِریپن با

  ) ٢٧٧٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  مند است. عالقه ر یبه پن  وزپلنگ ی ند یگو

➖➖➖➖➖➖➖➖  

ما     عنیهستند.    ر یکه مستِ ش  کند را شار م  ییمست است و آهوها  رِی. انسان ش مست هست  رِیتو ش   دیگو م

است شار    را که از جنسِ زندگ   ییهامثال از درون خودمان آن قسمت   م،یشو مست م  رِیش   میفضا را باز کن

به حضوررس به  ما .  میکن م انسانِ  م   ییهاانسان   میاگر شار کن  دهیعنوان  شار  از جنس حضور    م یکنرا  که 

  . رمست»یو شارت آهواِن ش  مست  رِی«ش. م یبن میتوان را شار نم  ذهن یهاهستند، از جنس من 

پ  شما آهوان  د،یکنم   دایهم اگر دوست  مستِ خدا هستند. و    عنیهستند،    ر یکه مستِ ش  دیکن توجه م   به 

مند به  که عالقه   م یستین  وزپلنگیما مثل    . دیکن نم  ها دوستهستند، با آن   ت یهوگذرا هم  یزها یکه با چ   ییهاآن

پن   تیهواست و هم   ریپن و    ری با  ا  یوز ی.  کند م   یوز یاست  است، که    ذهنمن   یتمام رفتارها   جان یکردن، در 

کردن،    جاد یا  جان یها هآن  رِ ییبا تغ  زها، یبا چ   دن یهمان   عنیکردن    ی وزیسروکار دارد. و    فان  یزها یاش با چهمه 

  . »گندۀ فان  رِی«پن را اسمش را گذاشته  هانیشدن. ا نیم خش  دن،یمثل رنج 

است.    وزپلنگی بهتر از    ریکه ش  دیگو موالنا م  مییبو  رونیمثال در ب  کهن یاست، نه ا  لیتمث   هان یا  د؟یکن م  توجه 

  م یکن مرکز را عدم م   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  . پس ما  میبفهم   م یاست فقط که ما بتوان  لیتمث   هانیا

    شود؟ شاِر ما جنِس خودمان است که از کجا آزاد م  م،یشو مست م رِیش

آن  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ها دگ یهمان   ییسابا شنا ماز  آزاد  و همشود ها  (حقیقت   ١٠[شل    طورن ی. 

خداوند مست هستند.    لۀیوسرا که درواقع به   یی هارا، انسان   کسان  عن یرا،    آهوان  می کن جذب م  وجودی انسان)]

من  ٩[شل    ذهنما من  ا  میست ین  وزپلنگی  م،یستین  ذهن)](افسانه  با    ی وزی  دهیهمان  دۀیگند  یزهایچ   نیکه 

  .خوانم م تان یرا دوباره برا تی چند ب  نیا و . میببر شیرا پ  هنذرفتار من   عنی م،یبن

  دنی است، واقعاً چسب دهیپوس یها دگ یکه براساس همان   دیگو م جان یکه در ا ،ی وزی  یرفتارها نیتراز مهم  ی

مرکزتان،  به    د یاوری مسبب را ب  ییو با فضاگشا  د یرها بشو  ذهن   ی هااز شرِ سبب   دیهاست. اگر شما بتوانبه سبب 

. دارند م ها هستند که ما را در جهان و در ذهن نگه سبب نیاکرد.  دیخواه رییتغ  در مدتِ کوتاه  دید دی خواه

  ت ی سبب  جادیا  قیدرواقع از طر  م،یچاره بخواه  ذهن  یهاو کس   زهایاز چ  مییگو درواقع که م  میما عادت کرد
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سببِ    نیسبب است. ا  نیاگر بخواهد، ا  شود من م   یه براشخص سببِ گشودنِ را  نیمثال ا  مییگو . ما م است

   یکه    می ستین  نیکه ما دنبال ا  دیدقت کن   شما  .شودم   ذهن  زِیچ  یسببِ    ذهن  زِ یچ   یاست، درواقع    نذه

  . میستین ذهن یها و سبب  م یستین ذهن زِ یدنبال چ  ریبشود. ما د ذهن زِ یچ  یسببِ  ذهن زِیچ

  ی يدهیچون سبب ها د ز طفل  تو
  یيدهی سبب، از جهل بر چفس در
  ) ٣١۵٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   ها از مسبِب غافلسبب با
   لیها زان ماروپوش نیا یِسو
  ) ٣١۵۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  یادهی : چسبیيدهیچفس
➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ها. و از سبب   ذهن یزهای دوباره به جستن چاره از چ  میکن هستند. و ما اآلن دقت م  هاسبب  نیهم  هاروپوش 

   زنها رفت، بر سر مسبب چون
   کنو ربناها م  ربنا

  ) ٣١۵۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ما در ذهن غلط است. و   یساز . سبب افتند مؤثر نم ، و گرفتن چاره از زندگ  در زنده شدن به زندگ هاسبب

م  ربسبب یِ: برو سود یگو  
  عجب  یا ؟یکرد ادیز صنعم  چون
  ) ٣١۵۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  ) ٣١۵٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  ) ٣١۵٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  کردن، احسان   یعمل، کار، ن  دن، یآفر  نش،ی: آفر صنع

  ب ی: شهرت، آوازه، مر و فردمدَمه
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  اند، باز گردند. شده جهان برگردانده شوند، دوبار به آنچه که از آن نه  نی لَعادوا: اگر آنان به ا ردوا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  جا ن یا  من  !؟ی مر تا حاال نکرد  ر،یچاره ب  هاز یکه، برو از چ  دیگو به ما م  . پس زندگمیرا قبال خواند  هانیا

بود    ارتی من که با مرکز عدم در اخت  نشِ یبوده، به قدرت آفر  ارت ی من در اخت  «صنع  ! «بودم از من کم نخواست

که    مییگو م   م،یاشده   دیامو نا   م یکن م  ای خدا  ا یرفته و ما خدا  ن یاز ب  «سبب»در آن موقع که     ول!  یتوجه نکرد 

 دهد  که ذهنم نشان م   یزیو چ   «سبب»  یمرکزم، و سو  گذارم فقط تو را م  د،یتو را خواهم د  ر ید  نیپس از ا

سست است و اگر من    ار یتو بس  ثاقِ»ی «توبه و م  دانم نه! من م  د، یگو م  .خواهم ها چاره نمو از آن   کنم نگاه نم

  . درست است؟ یچسب م  ذهن  یها به سبب  یرو  م کن مرکزت دوباره من را رها م  میایب

: هرگاه تو را به  دیفرما واقف است م یابنده  ن یچن   مانیپروردگار که به سست ا «حضرت است: اش معن   نیا و

  ن ی . کارِ تو هم یبر   م  ادیو مرا از    یشو م  یعالم اسباب بازگردانم، دوباره مفتونِ همان اسباب و علل ظاهر 

  بندۀ توبه شن و سست عهد.»  یاست ا

تو را به عالم اسباب بازگردانم،    : هرگاهدیفرما واقف است م  یابنده   نیچن   مانیپروردگارکه به سست ا  «حضرت

  ی ز یهمان چ نیع  یاسباب و علل ظاهر  نیا د؟یکن توجه م »ی شو م ی دوباره مفتونِ همان اسباب و علل ظاهر

  .» یبر م  ادی«و مرا از اول بود.  تیب ؛ن ذه یها ز یاز چ م یبن می خواه م دایواقع ما چاره پاست که در 

 د یگو خداوند م   عنی است»  نیتو هم «کارِ. میرا در مرکزمان نگه دار زندگ  ایشد که خداوند را  نیبر ا قرارمان

حالت خراب    وقت  یچند لحظه که آمد    یتو    زنم، را م  اَت دگیهمان  آورم،  تو را م  کنم، که، من به تو کم م

به  یرو دوباره م  کن که حالت بهتر شد من را رها م  نی هم مرکزت، ول میآ من م  ،ی آور به من رو م شود م

  ها. سبب

حالمان    که چقدر آسان است وقت  دیتا شما متوجه بشو  خوانم، مرتب م  را ه  اتیاب  نیمن ا  کهن یعلت ا  حاال

ا  خوب شد، وقت  را به قهر بسپار  یزدیلطف  ا  دییگو م  شما  !میآمد، دوباره خودمان  قهر و لطف   قدرن یچرا 

که از    میعادت کرد  میشد  از بس که ما شرط   کهن یا  یبرا   م،ینگه دار  میتوان ما لطف را نم  کهن یا  یبرا  د؟یآ م

  . می ر یکم ب ذهن  یها سبب

توبه  ی«ا :  دیگو ما م   به  و با من پا  عن ی  عهد»شن و سست بندۀ  نم  ست،ی ن  دار یتو عهدت  در    یگذار من را 

  مرکزت بمانم. 
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  من آن ننگرم، رحمت کنم  یل 
  پرست، بر رحمت تنم رحمتم

  ) ٣١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  ) ٣١۶٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

مرکزمان را  میعدم بن  کنيم تعهد م  درست است که ما ه کهن یا یمهم است برا تی دو ب نیکه، ا  دینیب م پس

  ذهنکار اثر جمع است. هر من   نیا  لیاز دال  یبه ذهن.    میرو باز هم م  ول  م،ینخواه  ذهن   ی هاز یو چاره از چ

   دگیهمان   یکه به    دیبو  یز یچ  یبتواند    . هرکسدی شما عهدتان را بشن  شودسبب م   دیآ شما م  شیکه پ

  .  دیشن به ذهن، پس شما عهدتان را م برد در مرکزتان بربخورد، شما را م

مواظب    د یبا  شما  سست بشود، با اَلَست سست بشود.  شما عهدتان با زندگ   نیقر  قیسبب خواهند شد از طر   مردم

ما    دیرینظر برا در    نی. ادی کن برخاست م   نشست  با چه کس  د،یدوست هست  کس  که با چه   د،یخودتان باش

مانسان باز کن  اندازۀ کافبه  اگربعداً.    د،ید  دیرا شما خواه  نیا  م، ی کن ها درد حمل  را    ی ها با چشم   د،یفضا 

  د ی. شما خواه دهند و دردشان را به شما م  کنند که مردم درد حمل م  دید  دیعدم، خواه   یهابا چشم   ای  نیبعدم

که درد دارند درست   ییهادرد درست شده، آدم  جادیدردزا است، براساس ا   ونیزیتلو  یهااز برنامه    لیکه خ   دید

    شست. دی عهد اَلَست را خواه د یها را تماشا کنکردند، پس اگر شما آن 

 کهن یا  ی برا  میکن کار را نم   نیخداوند باشد. ما ا  عنی  د،یدار  دائماً مرکز خودتان را عدم نگه   عن یاََلست    عهد

 د یآ من م  شیپ  ها، که هرکسبه آدم   دینکن  نانی اطم  قدرن ی. شما اآورند حالت درم  ن یما را از ا  رون یب  اتیتحر

شما    تواند م  ، هرکس  ، یدیی هر تأ  ، و، هر توجه   کنند توجه م   ن به م  ا یو،    پرسد و، حال من را م  آورد صفا م

  پا له کند.  ریرا ز تیدو ب نیو ا   اورد،ی ب رونیرا از اَلَست ب

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

  ) ٣١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  عهدِ بدت، بِدْهم عطا  ننگرم
  مرا خواندم چو م نیکرم، ا از
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  ) ٣١۶٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

باز هم رحمتش پر است، رحمتش را    م،یرا شست  هزار بار ما عهدمان  کهنیبا وجود ا  م،یدم اگر او را بخوان  نیا

ما    هی. اصال قهر تنبمیشد  هی تنب   م،یدر قهر بود  م،یقهر بود  وقت  ما.  کند نم  هیتنب   دهد، به ما. قهر را نم  دهد م

  ی همه سست عهد   نیکنند، ا  ه یما را تنب  خواهند همه در قهر بودم، اآلن هم که م   نیمن ا  دییشما نگو  ر،یاست د

بوده، خودش    هیاز خداوند خودش تنب  یو دور   یسست عهد  نیکند. نه، هم   هیتنب  خواهد  ردم البد خداوند مک

  جهنم بوده. 

که چاره از   «صبح» ن یبرس در ا نش یب ن یدرست است. شما به ا تیدو ب نیا ن یاآلن عدم کن مرکزت را و بب شما 

  که شما از چه کسان   نیخودت بذار، بب  یکاغذ جلو   ی بده.    میرا تعم  نیو ا  یریب  توان نم   رونیب  یهاز یچ

  ؟ یاده یتوقعات برآورده نشده و شما رنج  نیکه ا  یتوقع دار

را ببخش، که    هان یا  جهیتوقعات اصال توهم بوده و پس من اشتباه کردم. درنت  نیتوهم بوده، ا  نیبو که ا  اول

را    هان یهمۀ ا  د، یچقدر ظالم بوده به داد من نرس   ی  ن یآن را نداد، ا   یرا نداد، آن    نیا  ن یندادن، ا  ییگو م

اگر    ر،ید  ستین  چاره   ری د  ،یبشو   چارهیب  وقت  بشو.  چارهیبشو، ب  دینخواه، نااُم  ر ید  یدیبخش  ببخش، وقت

   ی ندارم. اما    یر ید  زیچ  هان یاز ا  ریشدم، چون غ   چارهیبه من چاره ندهند من ب   رونیب  ی هاز یقرار باشد چ

دم چو    نی«از کرم، ا  ،خواه تو م   د،یایب  ده . درواقع تو اجازه مدیآ هست که آن موقع به سراغت م  یگرچاره 

  ی ها و چاره   ذهن   یها از سبب  میشد  دینااُم   کهنیا  یبرا میخوان را، خدواند را م  دم زندگ  نیا  و.  مرا» خوان م

  .  رونیب

  ن ی هم  یکار را نکن. برا  نی. خُوب ایبشو  دیتا ناام   بِش  یشتر یدرد ب  دیحتماً با  ،ستین  دیاگر شما هنوز ناام   ول

را    زهایچ  نیبا زحمتِ کم ا  درد،ی ب  هرچقدر  .میرینگ  ادیبا درد    ریو د  میرا بدان  یز یچ  یکه    می خوان موالنا م

  ا ی   میکن نم  جادیمسئله ا  ای  ریشاءاله دکه ان   دید  میخواه   جیتدربه به نفعتان است.    دیکار ببرو به  دیریب  ادی

رنجش و کدورت    جهیدرنت  می نخواه   یزیچ   از کس  میگرفت  ادی که    دید  میخواه   جیتدر. بهمیکن م  جادیکمتر مسئله ا

  . م ینشو نی خشم ریما نباشد، مثال ما د و درد در زندگ 

که رفتاِر کمال ظاهر کنند،    میانتظار داشت  انمانی و از اطراف  میداشت   «پندار کمال»که ما    دید  میخواه   جیتدربه

. بعد متوجه  میریگ نم  بیع  م، یکن انتقاد نم   جهیدرنت  م،ی. اآلن آن انتظارات را ندارمیداشت    رواقعیانتظارات غ 

که در    میریگ م   اد ی  جیتدر. بهاماشال من داشته   گرفته،  من سرچشمه م  «پندار کمال»همه از    هان یکه ا  میشو م
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ها درد دارند دردشان  آن   ایمن،    شیپ  ندیآ ها مو آدم  دزدد حضور من را م  یار یانبار من موش است و موش هش

  ق یاز طر  شوم، م   نیو من خشم   شود ها انتظار دارم انتظارات برآورده نم من از آن   ای   کند، م   ی من را تحر

گفت مادر    شود درواقع م   دهد که ذهن ما نشان م  یز یچاره خواستن از آن چ   نیا   عن ی  .دزدد خشم موش م 

اقسام موش همۀ موش  و  انواع  به هاست.  چ   وقت  دیآ وجود مها  م   ییهاز یاز  نشان  ما چاره   دهد که ذهن ما 

  .  م یخواه م

  ی ز یچ  ، چون از کسبدزدد   تواند موش نم   ر یچون د  م،یگو م   ی تبر  د یشُد  چارهیاول گفته ب  ت یکه ب  نیا  و

  . د یخواه نم

  ن یتمام شد ا  ر ید  د،یبخواه  دیتوان و نم  دیخواه  نم  ری د  یز یاز آن چ  دهد را که ذهن نشان م   یز یآن چ  چون

  یبرا   ار،یها را بسته است  که، همۀ راه   ستین  یری. چون راه ددیفضا را باز کن   دیمجبور   د،یرا خوب درک کرد

  است.  دهیرس نشیآن ب  که به  کس یشما، برا

باز شد که تا حاال بسته بود. چرا بسته   ریدرِ د  یا    ! نیب م  شود، م   ییهمان حالت سبب فضاگشا  جه یدرنت

از    ،خواه  م  ذهن  یهازی از چ  ،یچسب ها مبر سبب  کهن یا  یگفت برا   ر،یاآلن گفت د  نیهم   کهن یا  یبود؟ برا

  پر است.  تمدم من را بخوان، من رحم نیا ت؛ی دو ب ن ی. همخواه من نم 

  �🔷🔷�پایان بخش دوم  �🔷🔷�

  است  یارا قبله  ی قبله؟ کامشب هر  میگو چند
  کن یافروز گر تو شب  ،ی گردد  هاقبله

  ) ٢٧٧٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  : روشن کردن شب یافروزشب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  عن یدنبال قبله بردد؟ قبله  دیچقدر با طور کلبشر به  نیهم در مورد فرد است هم در مورد جمع. ا ت،یب نیا

هر    ، هر ملت  ،یافه یهستند، هر طا  دهیاست که در شب ذهن که همه همان  نیکه خدا هست. منظورش ا  طرف

 ٩[شل  شل    نیشدند، مثل هم   دهیمانها هتعداد باورها را گرفتند با آن   ی  عن ی قبله دارند    ی  یادسته 

  ی هاقبله   نیدارند، از ا  ذهن  یها قبله    وقتدارند.    ذهن  یها شان هستند، قبله قبله   هان ی، اذهن)](افسانه من 

تارها متفاوت  ها و رف عمل   ن یا  رونی. در بشوند به عمل م  لی. فکرها تبدشود مختلف بلند م  ی فکرها    ذهن
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صادر     مختلف  یخدا، فکرها   رِ یغ   ذهن  یها از قبله   نیبنابرا  کنند،  تفاوت وحشت م   ن یها از اهستند و انسان 

  .  شود م  زهیو سبب ست زند سرم  تلفمخ   یرفتارها  شود، م

است. پس جهان را گرفته   ذهناست که من   نیهم   یبرا  برد، سود م   ذهنو مقاومت، من   زهیکه از ست   دینیب م

  که گذاشتند در مرکزشان.   زهایدر چ گردند دنبال خدا م تا آخر عمرش دنبال قبله بردد؟ ه دیانسان با ایآ

  ی مراسم مذهب   ایمثال خدا هستند؟    ی مذهب  یهستند که در مرکز ما هستند؟ مثل باورها  زهایچ  نیخدا هم   ایآ

واقعاً خدا هست که ما    خاص  ی هازمان   ایخدا هست؟    ی اماکن مذهب  ای.  میپرستها را م خدا هست؟ که ما آن 

  م؟ یپرست م

چه فرد چه جمع که قبله خوِد خداست.    شوم، چرا من متوجه نم   عنی  م»ی«چند گواز جنس مان است؟    قبله

روشن کن  دیگو م را  شب  تو  چجور   ،  اگر  م  ی شب  انسان)]  ١٠[شل    شود؟  روشن  وجودی  با    (حقیقت 

عمل دست بزند و    نیبه ا  د یاز طرف خودش با  ندگ یشخصاً به نما  هرکس  عنیو عدم کردن مرکز    یی فضاگشا

 گردد،  آفل نم   یها موقع دنبال قبله   آن   ریکه خدا در مرکزش است و د  ند یبب  ند،ی را در مرکزش بب   قبلۀ واقع 

  .  دردپرستمثل   ،پرستمثل باور 

در جهان    میکن م   جادیاآلن درد ا  نیهم   م؟یکن م  جادیما درد ا  قدرن یکه چرا ا  دیسؤال جواب بده  نیبه ا  شما

  م ینیب چرا نم   م،یپرست درد را م م،یپرست م  کهنیا یبرا  م، یاز جنسش هست  کهن یا یچه؟ برا  ی. براطور جمع به

  ؟  چه کس  عنی  او شب را روشن کند. او  وقت  شود؟ روشن م  ک  شب.  ستیشب روشن ن  کهنیا  یرا؟ برا  نیا

شده و مرکز گشوده  یفضا نیبا ا ، لحظه فضا باز کن نیدر اطراف اتفاق ا وقت  ؟. کخوِد خدا، خودِ زندگ عنی

  .  نیعدم بب

دنبال قبله    دیبلوغ برسد؟ چقدر با  نیبرسد، به ا  یخردمند   نیبه ا  دیبا  انسان ک  عن ی  قبله»  م ی«چند گو  نیا  و

تا حاال از    ذهن یزها یچ نیمتوجه خواهد شد که ا   که انسان ک  دیگو م  حیصر ا ی طور ضمن بردم من؟ دارد به 

صبر کنم؟    دیچقدر با   عنی  م» ی«چند گو  ؟ ک  پس   ؟ . کدهند چاره نم  ستند،یخدا ن  ها نیا  خواسته،  آن چاره م

  ها ن یا ، گروه  ی ای و   انسان  ی. که امشب در شب ذهن هردیکتاب بخوانم؟ بله؟ شما جواب بده  دیچقدر با

ها آن  آمده، از هرکدام از مذهب   رون یتا مذهب ب  نیچند  ن ید  یاز    دینیب م   دفعه یمختلف دارند.    یهاقبله 

ها را قبله کردند، باورها را قبله کردند،  هستند، جسم ها  مرکزشان جسم   کهن یا  یبرارا قبول ندارد، چرا؟    ی

  است که خدا هست. درست است؟   ییجاخدا را قبله نکردند. قبله آن 
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 کهن یا ی نه برا خوانم  را م ها ه یآ نیاست، حاال من ا بیبه قبله هست و عج جالب است راجع   لیهم خ  ه یآ نیا و

توجه    ییهاه یکه موالنا به چه آ  دینی شما بب  خواهم درس بدهم. فقط من م  خواهمم   ایمن واقعاً قرآن را بلدم  

است در جهان که    خال  شیچقدر جا   فقط.  هاسلمان م  حت   است در زندگ  خال  شیچقدر جا  هاهیآ  نیکرده و ا

  که:   دیگو . مکند اشاره م  هیآ  نی. موالنا به ادهند م  چه معن ندی بند، بب نگاه ی به آن  کس

للا  «وّيهلوم وةٌ ههتَبِقُوا ۖ◌ وِجاتِ فَاسراْلَخي  ◌ۚ  نيا اونُوا متِ تَكاي مِب  ها اليعمنَّ ۚ◌  جا هال َلع لك ءَش قَدِير. «  

. هر جا كه باشيد  آورد. پس در ني كردن بر يدير سبقت گيريدكس را جانبى است كه بدان روى م   «هر
 آورد، كه او بر هر كارى تواناست.» خدا شما را حاضر م  

  ) ١۴٨ یۀ)، آ٢بقره ( ۀسور م،یقرآن کر(

. حاال  ستیدر مرکز ما که قبله ن  ده ی. خُوب، جانبِ جسم همانآورد» م   ی است که بدان رو  یرا جانب   «هرکس

   ی«پس در ن .  دیریکردن به هم سبقت ب  یدر ن   دیقبله کجاست؟ فضا را باز کن  د یبدان  دی خواه که م  دیگو م

  ١۴٨  ۀ یآ  تواناست.»  یآورد که او بر هرکار  خدا شما را حاضر م   د، ی. هرجا که باش دی ریسبقت گ   ریدیکردن بر  

  سورۀ بقره.  

که    دیگو دارد م  هیآن آ  ای  ت یب  نیکه ا دینیب که نه، حتماً داشته. م دیرا. شا  هیآ  نیدر نظر داشته موالنا ا  دیشا

آفل مرکزمان را    یهااش قبله ، اگر قرار باشد که همه قبله»   می«چند گو.  دیکن  دایپ   دیتوان خدا را نم  یطور آن

  موقع به قبلۀ واقع  چ یه   م،ی ببر  ش یرا پ   زندگ  ی طورنی و هم   م یعمل کن   م، ی ها فکر کنو برحسب آن   م یبپرست

  .  میرس نم

ا  دهیطول کش   لیخ   دیگو م بفهمد که  نم  یزها یچ  نیانسان  به هم   تواند آفل  ما  اگر  باشد.  سبقت    ریدقبله 

یو ن  یی در فضاگشا  میریب   را که درواقع از آن فضا م زه یکار نه در ست  نیو در ا  م یاوری جهان ب  نیبه ا  دیآ  

 دفعه ی.  مال من است، مال شما کفر است»  نید  ندیگو  آن را که م   ن،ی«د  کهنینه به ا  ها، دگی براساس همان

  کردن است.   یو در ن یینه، در فضاگشا نیب م

فکر و عمل    قی جهان و از طر  نیبه ا  آوردن خرد زندگ   عنیزبان موالنا    نیکردن در ا   ین  شهیباشد هم  ادمانی

نه در    م، ی کار با هم مسابقه بذار  نیجهان. اگر در ا  نیبه ا   و خرد زندگ   گ را ابراز کردن. آوردن عشق زند  نیا

نه.    نیدر ا  کنم، م  فیاست، من بهتر خدا را تعر  ترقبلۀ من به  نیو بحث و جدل که حق با من است ا  زهیکار ست

   یو در ن   فضا را باز کن  که نیو کارت کفر است. در آن نه. در ا  ستیخُرد کردن طرف مقابل که تو بلد ن  در

ران،یبه د  ی ر یکردن سبقت ب  اگر م  خواه  خواه   صورتن ی. درایریسبقت ب  که خدا با شما حاضر    دید
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 شود  شب تو روشن م   نیبم   ،کن م   ین  ، کن فضا را باز م  وقت  و  جاست، در مرکزت.جا. قبله همان است آن

 م یخواه   زهی. وگرنه اگر دنبال قبلۀ آفل باشند ما با هم ست م یروشن کن  ای تمام مردم دن یشب را برا نیا دیو ما با

  :دیگو را م  ن یحافظ هم تیب نی. و ادیگو را م نیهم که خواهم خواند هم   تی کرد و چند ب

  هفتاد و دو ملت همه را عذر بِنه  جنگِ
  ره افسانه زدند  قتی حق  دندی ند چون

  ) ١٨۴غزل  ات،ی غزل وانی حافظ، د(

هفتادودو    کردند فکر م  میاست. هفتادودو عدد است البته. قد  دگیملت در جهان، هفتادودو جور همان  هفتادودو

فضا را باز    امدندی ن  هانی. ادندیخدا را ند  هانیفقط عدد است. ا  نیوجود دارد در جهان. ا  نییآ  عنیجور ملت  

دنبال     ره افسانه زدند، چون هرکس  دندیرا ند  قت یچون حق  نندی را بب  قتیرا از مرکز بردارند و حق  دگیکنند همان

  : طورنی هم قبلۀ خودشان رفتند. و  

  ست یدرونِ کعبه رسم قبله ن در
  ستین لهیغم ار غواص را پاچ چه
  ) ١٧۶٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کفش و پا افزار  : لهیپاچ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

شما هر جور   شود، فضا باز م . وقتستی. رسم قبله ن  نماز بخوان  توان که در درون کعبه هر طرف م دیدان م

  است که اگر غواص  ن یا  تیب   . و معنکند جا خدا دارد عبادت مآن   کهن یا  ی . براعبادت کن   توان م  خواست 

  شود؟  نداشته باشد، کفش نداشته باشد چه م  راهنیاگر مثال شلوار و پ  کند شنا م    هست مثل ماه  ایدر  ریکه ز

شنا   میتوان بهتر م مینپوش  دگیلباس همان م،ینداشته باش دگیهمان میکن شنا م  ییتای یای ما در در اگربهتر. 

. به قبلۀ آفل  میندار  اجیاحت  دگیآمد مرکز ما، ما به همان  زندگ   . وقتمیندار  اجی احت  دگ ی. ما به همانمی کن

  .  میندار اجی احت

  : تانیبرا خوانم هم م  تیچند ب  نیو ا  امدهی ن قتیاست که هنوز حق  نیا اش معن  می ما رسم قبله دار کهنیا پس

  ان یرا چون کرد دسِت حق ع قبله
  مردود دان  نی بعد از یَتحر پس،

  ) ٢۶٢۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  رو و سر یبردان از تَحر  نیه
  آمد معاد و مستََقر  دیپد که

  ) ٢۶٢٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ی قبله گر ذاهل شو نی زمان ز ی
  ی هر قبله باطل شو سخره

  ) ٢۶٢٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

 رجستجو یتَح :  
ستَقَرگرفته، ساکن، قائم  ی: محل استقرار، جام  
  : فراموش کننده، غافلذاهل
  مزد   یمورد مسخره، کار ب   ل،ی: ذلسخره

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

بله.  ‐موالنا کرده؟    یکرده، مثل برا  ها لیخ  ی. برایینه؟ بله با فضاگشا  ایکرده    انی خداوند قبله را ع  دست

  خود شما.  ‐  گذارد؟ نم کس چه بله. ‐بند؟  تواند شما هم م یبرا

  م ی را بذار  نیبه مرکز ما، ا  دیآ خداوند م   عن یدر مرکزمان    میکن م  دایرا پ  ما قبلۀ اصل  ییدر اثر فضاگشا  کهنیا

وجو  که مواظب باش از جست   دیگو به ما م   اآلنکار غلط است.    نیوجو کردن، ابه جست   میدوباره شروع کن

  .  «رو و سر»وجو ست ج  عنی » یبردان از تَحر نی «هدست بردار. 

  جاگرفته، ساکن، قائم، مستقر شده.   عنیوجو. مستقر جست   عنی یتحر

  ی جا که تو به   دیگو . پس به ما م مزدی کار ب  طور ن یمورد مسخره و هم   ل، ی: فراموش کننده، غافل. سخره: ذلذاهل

دقت کن که خداوند آمده در تو اآلن    یو دنبال خداوند برد  فکر کن  ها دگ یهمان   قی به ذهن و از طر  یبرو  کهنیا

و استقرار    یبه او زنده بشو   توان لحظه تو م  نیا  عنی  آمد معاد»  دی«پدشده مستقر بشود.  گشوده   یفضا  نیبا ا

لحظه براساس    نیا  ای   ،یشده را ببندگشوده   یفضا   نیاگر حواست پرت بشود، ا  او. ۀیبراساس او، برپا  کن  دایپ

   مورد مسخرۀ هر قبلۀ باطل خواه   صورتنیدرا  ،واکنش نشان بده  ،انقباض رفتار کن   ،انبساط تو رفتار نکن

  و:   دینکن راکار  نیاول غزل گفت ا ت یکه ب م،یطلبآفل که ما از آن چاره م  زیهرچ عنیشد. هر قبلۀ باطل 

  را ناسپاس  زدِهیی تم یشو چون
  از تو خَطرتِ قبله شناس  بِجهد

  ) ٢۶٢٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  بِر و بر  انبار خواه  نیاز گر 
  هم ز همدردان مبر ساعتمین
  ) ٢۶٣٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن یمع  نیز یدر آن دم که بِبر  که
      نیتو با بِئس الْقَر  ی گرد مبتل

  ) ٢۶٣١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  که دهنده قوه شناخت و معرفت است   : کس زدِهییتم

  شهیآنچه که بر دل گذرد، اند  ز، یی: قوه تمخَطْرت
ی: ن بِر   
رگندم ب :  
  کننده    یاری ار،ی:  نیمع

 بد   نی: همنش نیالْقَر  بِئس  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  م ی توان امان را، که ما م   نی. ما امیداشته باش  دیمرکز عدم را با  نیواقعاً اول برنامه هم عرض کردم، ما تعهد به ا 

و عمل    میقدرش را بدان  دیبا  کند، کائنات را اداره م   نیکه تمام ا   میکن  دایکردن مرکز به عقل کل دست پبا عدم

  . م یبه آن و شر کن می کن

ه  عنی  زدِه»یی«تم به  ی اریش آن  شما  در  عدم  مرکز  با  مکه  قدرت    زییتم  کند،م   ییو شناسا  دیآ وجود  داره، 

  ن یا  دهد، آفل که ذهنمان نشان م  یزهایخواستن از چاصال چاره   م،یکه شد  م،یدارد. اگر ناسپاس بشو  صیتشخ 

 د یگو م   ست؟ ین  ناسپاس   ،مرکزمان   دیایو خداوند ب  میفضا را باز کن  میتوان امان است که ما م   نیبه ا  ناسپاس 

که دهندۀ قوۀ شناخت و     : کسزدِهیی. تمجهد از تو م   شناسقبله   تیفیخواص را، ک   نیا  ،یاگر ناسپاس بشو 

  ار، ی:  نی. بر: گندم. مع ی. بِر: نشهیچه که بر دل گذرد، اندآن   ز،ییخداوند. خَطْرت: قوۀ تم   عن یمعرفت است،  

  است.  ذهنبد که همان من  نی: همنشنیالْقَر بِئس .کنندهی ار ی

است که   نیبه ا دمیدرواقع ام کنم، را تکرار م  هاتیب نی من ا کهن یمهم است، علت ا  اریبسار ی بس تیچند ب نیا 

 ده ز ییگزار تمسپاس که من    دییگو م  د،ی. تکرار کندیو دائماً تکرار کن  دیو حفظ کن  دیسیبنو  د،یرا بخوان  هان یشما ا

 من   .کنم نم   است، ناسپاس   زدهییبه مرکزم نسبت به خداوند که تم  ذهنلحظه با آوردن من   نیهستم، من ا

م   خداشناس    عنی  شناس قبله  تیخاص   نیا  خواهم  نم بجهد.  من  ا  دیگو از مرکز  تو محصول    ن یاز  اگر  انبار 

انسان  ،  خواه م  ین  ، خواه م از  تو  انبار خداوند،  مثل موالنا هستند    ییهااز  که عاشق    ییهاانسان   ایکه 
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  م یشناس  را نم  ریدکه ما هم   اشخاص   نیشده، هم   لیتش  یبختانه در گنج حضور گروه معنو هستند نبر. خوش 

  شما.   دیعاشقان نبر نیعاشقند، از ا هانیا م، یده م  غامیپ ول

که ما  ت ی. هر موفقمیکن کار م ذهنعلت است که ما هنوز با من  نیبه ا ید یناام م،یشو م  دیما ناام موقع  ی

  د، یایقرار بدهد و برتر درب  سه یمقا  ۀیما  خواهد و م   کند غارت م   ذهنمن   ،ی راه معنو  نیدر ا  میآور دست م  به

  د یی تأ  م،ی کرد  ییخودنما  وقت  م،ی کن  یی خودنما  میتوان مما ن   ،ی معنو  شرفتیغارت کند. براساس پ  نیا  دینگذار

  . دزدد دارد م  کند،  استفاده م ه یقض نیدارد از ا ذهنمن  عن ی م،یمند شدعالقه  دییو به تأ میگرفت

   ذهن تو با من   ،ی لحظه ببر   یکه مرکز عدم است،    اور ی  نیاز ا  کهن یا  یلحظه. برا   یلحظه،    م ین   عنیساعت    مین

قرآن    ۀیبد. و در مورد، البته از آ  اری   عنی است،    ذهنمن  نیهم  نیالقرشد. بئس   خواه  نیشد، قر  ه دوست خوا

) دیایبعداً ب  دی(شا  رسد، حضور م   انسان به   وقت   دیگو ، م)ستین  جا ن یدارد حاال ا  یاه یآ   ی(که    دیگو آمده، م

  اندازۀ شرق و غرب بود. کاش فاصلۀ من از تو به ی که ا  دیگو بوده، م یز یچه چ  ذهنمن   نیکه ا شود متوجه م

  زنند،  در مرکز ماست، چقدر به ما ضرر م  ها، دگ یهمان   ن یکه در مرکز ماست، ا  ذهن من   ن یکه ا  م یما بدان  اگر

  ، یی مثل خودنما  طور، ن یرفتارها هم هم  بعض   ن یاز آن. و از هم  میشو م   زاریما ب  رند،ی گ را از ما م  ییهاچه فرصت 

دست    زند ما، چقدر به ما ضرر م بدل  ت یثی ح نیکه ا  می اناگر ما بد  ، د»ی«کرده حق ناموس را صدْ من حدکبر.  

  . میریگ م  یجد  م،یشو مواظبش م  زند، پندار کمال ما چقدر به ما ضرر م  نیا  میاز آن. اگر بدان میدار برم

. شما  میی گو م  می ها را دارجوان  ر،یخراب بشود، البته مال ما که حاال گذشت د  مان که زندگ  میخواه که نم   ما

کار را    نیکاش من ا  یا  دییبو   تمام خراب بشود، در هفتادسال  تان زندگ  دیخواه نم   دیسال دار  ست یکه ب

ا  کردم، م اآلن  نکردم؟ نه  نکردم، چرا گوش  آن کار را  ا  نیچرا  ا  نی امانات هست،  موالنا    نیبرنامه هست، 

  : اتیاب نیموش بدزدد و ا دینگذار دیهست، بخوان

  اندجان را چو پنهان کرده قبلۀ
  اند آورده  یرو جانب  کس  هر 

  ) ٣٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کنند م یکه تحر  قوم  چوهم
  تَنَند م یی قبله سو الِیخ بر 
  ) ٣٢٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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اند. چرا؟ را، قبلۀ خدا را پنهان کرده   قتیقبلۀ حق  کنند،م   زندگ   ذهن   یهاکه من   که در جهان فعل   میدان م   ما

ما با    مینیب چون نم  اند»قبلۀ جان را چو پنهان کرده«.  کنند فکر م  کنند، عمل م  ها دگ یهمان براساس همان 

مرکزمان.   میااست که ما گذاشته   ییهم همان باورها  نبجا  ،ی جانب  یسوبه   میروم   جهیدرنت   ، جسم  یار یهش

   ی   د،یرو م   عمل  ی  یسو شما به  خام است. وقت  دیآ ور مکه از آن   یار یسو است که هش  ی  یهر باور 

  جهت.   عنی است، سو  یسو ماد ی نیا دیرو م  یباور 

 داند  آدم نم   . شب وقت کنند را انتخاب م  ییقبله سو  الِی شب است و به خ  کنند،جو م وکه جست   قوم   مانند

 داند ، شب آدم نم)زند است م  چه مثال  نیا  دییبو  د،ینماز بخوان  دیشما برو  دیگو نم   ن،یها ا(مثال است  که  

قبله    کهن یا  الیو به خ   کنند جو م و است، جست   میقد  ی اهمثال   هان یا  م،یقد  کند، فکر م   ور است، ه کدام قبله  

  نماز خواندن.  ورنیبه ا کنند است، شروع م ورنیا

فکر   م،یشد  دهیفکر است با آن همان  نیبهتر  نیاست، ا  ی واقعاً فکر خوب  ،فکر خاص   ی  کهن یا  الیهم به خ   ما

  : تیب نیا طور ن ی. و هم ستی قبله آن است، نه قبله آن ن   م،یبپرست  دیآن را با میکن م

  کردم من همه عمر از حول  قبله
  که گم شد در اَجل   االتیخ آن
  ) ١۴۵٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

خودمان را قبله   االت یخ    نیاز دوب  م،یدار   ذهنمن   م،یازنده   اما وقت  زندیر ما م   االتی خ  نیمردن همۀ ا  موقع

   ن ی دوب  ،ن یدارد از دوب  ذهنکه من   . مشخص است. پس هرکسمیباورپرست   م،یفکرپرست  م،یپرستال ی. خمیاکرده 

کردن بد است،  خوب است، کم  کردناد یبد، ز ای است، خوب  قضاوتش هم با دوئ است. حت  ذهنمن  تی خاص

توجه    م،یکن منعکس م  کس  ی   یبرا  رید   ذهنمن   ی ،  براساس آن  میکن درست م   ذهنمن    ی  است.  نیدوب

  است.  یطور ن یا دیکن م

  گاو   شِیر الیشد بر خ هرکس
  کنجاو  گنج یِدر سودا گشته

  ) ٣١٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  ز یگاو: مسخره، دست آو  ش یر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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کرده، چرا؟ گذاشته در مرکزش و براساس    رشیفکر اس  یفکر است،    یمسخرۀ     جهان هرکس  نیدر ا  دیگو م

به است. اآلن راجع   دگ یآن همان   بت یجاست؟ نه. گنج در غ آن فکر در جهت آن دنبال گنج است، واقعاً گنج آن 

  : دینیجالب است، شما بب   تیچند ب نیموالنا و ا کند فکرها دارد صحبت م 

  آن رهزِن رسته شده  ال،یخ از
  شدهمرهم خسته  نیا ال،یخ وز
  ) ٣٢٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دل کرده گم   ی خوانیپر در
  بنهاده سم یرینُجوم، آن د بر 
  ) ٣٢۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

 ی ها آن فکر   قیاز طر  دنیبرحسب د  االت،ی برحسب آن خ  ال، ی که در مرکز هست از خ  ییکه براساس فکرها  دیگو م

شده که آزاد   کس  عنی، رسته  آن رهزنِ رسته شده»   ال،ی«از خ هست.    افتهیت یهدا  ی هاراهزن انسان   ی  ده، یهمان 

ا  یجور ی  خواهد  است. م بزند، براساس خ  هان یراه  م   تی هوکه هم   خودش   االتی را  مرهم   کند است، فکر 

اند، مقدار  درد کرده   جادیا   ذهنمن   است که دراثر   ییهاانسان   ن یهم   زخم  یهااست، انسان    زخم  یها انسان

  . ال»ی«وز خ   دارند، درد دارند، خسته، زخم هان یو رنجش و ا نهی ک  یاد یز

علت است که جن رفته    نیبه ا   ها ضی مر  شتریب  کردندفکر م   میدچار خرافات شده، قد  کند،  م  خوانی پر  ی

فکر     یاست.    ی ریگبا جن   تیهودر آن راه، معتقد و هم   کشد خودش را دارد م   کند،  م  ی ریگجن   ، در جلد کس

  ا ی   خود زندگ  ای   قتیحق   است که کس   نیا  شمنظور  عن یهاست و آن راه را رفته،  راه نجاتش در ستاره   کند م

  .  آورد خدا را به مرکزش نم

  برون  ندیها مختلف بروش نیا
  ملَون ز اندرون  االتِیخ زان

  ) ٣٢۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  آمده. تی به راه هدا  افته،یشده: نجات  رسته

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖     

  : دیگو م
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  است؟ شده، کان بر چ رانیدر آن ح نیا
  است  چشنده آن دگر را ناف  هر 
  ) ٣٢۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  که وقت   دیگو است. م   مهم  ت یب  لی خ  دیتوجه کن  تی دو ب   نیرنگارنگ. به ا  عنی . ملَون  کننده نف   عنی  ناف

مختلف است،    رید  یهابا آدم  رونیرفتارش در ب  شود، بلند م  دگ یهمان  نیاست و فکر ما از ا  دهی مرکز ما همان

  .  دیآ انسان م رکزرنگارنگِ م ۀدیهمان  االتیاز خ  هان یا کهنیا ی چرا؟ برا

ها ها نگاه کند که آن که برود به ستاره   دیگو راه نجات انسان، م   دیگو م   یاست، اآلن گفت    یجور  ی مالِ من  

  نده یآ  نم یبب   نم، ی فالت را بب  ای طالع تو چه است؟ ب  ، شناسنجوم، ستاره   گذارند، انسان اثر م  زندگ   یرو   یچجور 

نم  یتو چجور  م  داند است.  اگر  عدم کند و همان  رکزشکه  ب  ها دگیرا  و  بشناسد  تمام کائنات    به  ندازد، یرا 

است، دچار خرافات    قدرنی که مقامش ا  آمده که کم بند. بعد انسان   ن یهم  یکم کند، اصال برا  تواند م

  من درست بشود.  حرکت کنند، زندگ  جور خاص   ی  دیها باشده که ستاره 

  ۀ ل یوسکه به   رونیمتفاوت در ب  یرفتارها   ن یا  د یمتفاوت است، توجه کن  رون یرفتارها در ب  نیعلت ا  نیبه ا  دیگو م

  ها ن یا  شود، کفر حساب م   یحساب بشود، آن    نید  رفتار خاص   یاگر    شود، م  دهیمتفاوت د  ذهن   یهامن 

رنگارنگ است که   االت ی ها خمراکز انسان  ه هست ک  نی خاطر اها به . پس جنگ انسان دنیبه جنگ کنند شروع م

بماند،    باق  تواند نروند، انسان نم  رونیب  االتی بروند. اگر آن خ  رونیب  دیبا  االتیهستند، آن خ   دهیبا آن همان 

نه   ، یصورت فردنه به م، یاعتماد ندار ریدبه هم  وجه چی هما به  کهن یا ی برا م،یببر نی را از ب ریدهم  م یتوان ما م

  . جمع صورت به

  برون  ندیها مختلف بروش نیا
  ز اندرون  ملَون  االتِیخ زان

  ) ٣٢۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  د یگو . مردیگ متفاوِت رنگارنگِ درون سرچشمه م   االتی مختلف از آن خ  یمختلف و رفتارها  یهاروش   نیا  عنی

و    کند؟ عمل م یطور نیچرا ا  نیکه ا  یام در رفتار  شده رانیمن ح  است؟»  شده کان بر چ ران یدر آن ح نی«ا

نت  هرکس    نف  ن،یاست ا  نیریاست، چقدر ش  نیا  اصلکه    دیگو م   چشد، رفتارش را م  ۀوی رفتار و م   ۀج یکه 

  . کند م  را نف   ی نیهم، ا ی را، آن   یمال آن  کند م
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  ار نبد نامؤتَلف االتیآن خ 
  ها مختلف؟ شد روش رونی ز ب چون
  ) ٣٢٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  اندجان را چو پنهان کرده قبلۀ
  اند آورده  یرو جانب  کس  هر 

  ) ٣٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  و ناهماهنگ وستهینامؤتَلف: ناپ  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

فکرها،    االت،ی. خ ستیبشود. با هم جور ن  یهم بچسبد و  به  تواند نم   عنیمؤتلف  ناهماهنگ، نا   عن ی  مؤتَلفنا

   عنی  م،یگرد ما دنبال تشابه م  ذهن. در من شوند ها مشابه نماگر متفاوت باشند، آدم   هانیجسم هستند، ا

صورت عدم  در درونشان هست؟ مرکزشان هست به   لهقب  ست،ین  ا یکه مرکز خدا هست    ستندین  نیمذاهب دنبال ا

  ی نه؟ شباهت فکر  ای   میهست  یما با هم    م،یاشده   دهی ها همان با آن   م، ی که ما دار  یی آن فکرها  ند یگو نه؟ م  ای

  . ستیکه در مرکزشان فکر است، فکر جسم است و خدا ن دانند نم هان یا م؟یدار

انسان   االت، ی آن خ  دیگو م ناپآن فکرها در مرکز  نم   عنی  اندوسته یها  با هم جمع  اگر   دیگو . مشوند فکرها 

ن نا بروش   ستند،یمؤتلف  مختلف هستند؟ روش   رون یها در  اچرا  هم    االت ی خ   نیها چون مختلف هستند پس 

  هستند، فکرها هستند.  االت ی خ  نیهم  شان یو خدا  پرستند مختلف را م  االتیمختلف هستند. پس مردم خ 

جان من   ۀقبل   د ییشما بو م،یندار  ی با مردم کار   میپرس ، حاال ما از خودمان م اند»جان را چو پنهان کرده   ۀ «قبل

  ی خدا   عن یاند؟  من را پنهان کرده   ۀقبل   یمن چجور   یها  دگ ی. همانها دگ یهمان   ریاست؟ ز پنهان شده   یچجور 

  اند.کرده  نپنها ها دگ یهمان  نیدرون من را ا

باورها که من با    نی. اخواهم باورها چاره نم  نیو ا  ها دگ یهمان   نیکه من از ا  مییگو م   م،یکن که م   یکار   نیاول

عنوان  به   رونیوجود داشته باشد، ما در ب  یباور   یاگر    د،یکن هستم، خرافات هستند. توجه م   تیهوها هم آن

  خرافات.   شود م  م،یبشو دهی همان کهن یهم ندارد ول اشال میابزار استفاده کن

   باورها وقت   . ولاگر، هر جسم   ردیگ ما را به دستش م  ما، زندگ  ی خدا  شود م  د،یای به مرکز ما ب  دیباور نبا

ما    کنند، م   تیرا تقو  ریدو جمع هم هم   میستیخداپرست ن  م،یکه ما باورپرست هست   میشو ما متوجه نم   ندیآ م

  .  کنند . بزرگان اشتباه نم کنند . نه، اشتباه مکنند آدم که اشتباه نم همهنی فرداً، ُخوب ا م،یکن فکر م
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  اندجان را چو پنهان کرده قبلۀ
  اند آورده  یرو جانب  کس  هر 

  ) ٣٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

فکر     یجانب    شهیفکر، هم    عنیجانب،    یِ سوبه   ، هرکسخدا چون پنهان شده   ۀ، قبلجان چون پنهان شده  ۀقبل

ا  است، وقت   جهتی ب  است، عرض کردم چرا. خود زندگ     یدر    رود ما م   ۀ لیوسبه  شود، جهان م   نیوارد 

 ر یمتفاوت دوتا جهت د  فکر. ُخوب دوتا  ریجهت د  ی  شود فکر متفاوت م  ی جهت،    شود آن م   ،یفکر

  .رونیاست. دوتا فکر متفاوت دوتا عمل متفاوت است در ب

  م، ی فهم اآلن م  رید  ما  زه،یبه ست  کنند شروع م  ترسند، دوتا عمل متفاوت، چون متفاوت هستند، از هم م

جنگ، دو جنگ، سه جنگ؟    ی هزار سال؟  هزار سال، دوهزار سال، سه   قبله؟»  می«چند گو   د، یگو موالنا چرا م

  باشد، خدا باشد، عدم باشد.   زندگ  دیبا  هرکس  ۀقبله کدام طرف است؟ قبل می تا ما بفهم ردی بم د یچقدر آدم با

  د ی . شخص باردیصورت ب  دیشخص با  ۀلیوسکار به   نی ا  دین یخودش کار کند، بب  یرو   دیمستقال با  هرکس  پس

  د یشما فرداً بدان  دانند، . اگر جمع نمکشد داشته باشد، طول م   دیکار الزم است، کار است، صبر با  نیبداند که ا

   زندگ  دیتوان وگرنه نم  د،یرا عوض کن   تانو خود  دیشخص شما ارزش دارد، ارزش دارد که وقت بذار  زندگ

هرچقدر    دیاوریب  یریآفل د  ۀمرکزتان، هر قبل  دیاوریب  د یجان را با  ۀها درست است، شما قبل حرف   نیا  د،ی کن

  .  شود نم زندگ تان، زندگ د،یکار کن رونیهم ب

سال   ست یمن ب دیدان من را خراب کرده و م  زندگ  یآفل چجور  یهاقبله امدهید ام شخص من خودم در زندگ

من  نی هم یها درست هستند. براحرف  نی، اچار کرده  امده یمردم هم د است در خدمت شما هستم، در زندگ

  .  اورندی شما و عمل شما ب د یرا به معرضِ د هان یکه ا کشند و هماران ما هم عاشقانه زحمت م  گذارم وقت م

  . کنم م  بیرا ترک   اتیاب  نیمن ا  کهن یا  یچرا؟ برا  کنم، ها را تکرار من یمن ا  د،یکه شما خسته نشو  ستین  جهتیب

کنم که در شما اثر    بیترک   ی زیچ   را با چه   یز یچ  که چه   دانم م  ر یمن اآلن د  د،یآ با هم م   بات یترک   نیا   وقت

.  ستیبدونِ زحمت ن   د،یو شما بدان  دی زحمت بش  د،ی شما به خودتان ارزش بده  کهنیشرط ابذارد منتها به 

  ن ی از ا  آورند  اطرافتان هستند شما را درم  که   ذهن  ی هازحمت دارد، عرض کردم، تمام من   همهن یا  کهنیعلت ا

را تع که    ییهاکه دارد، با حرف   ی اثر  نیشما، اول   شیپ  دیآکه م   . هرکسکند م   نییقبله، ناظر جنس منظور 

هر    د؟یگو به اوضاع چه مراجع   د؟یگو چه م  زند حرف م  اس یس   یمثال    دین یبب  د،یباش   زیت  لیشما خ   زند، م
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  کند  م  ی که شما را به قبله برساند، دارد تحر  زند نم   حرف  چیه  آورد،  درم   جانیدارد شما را از ا  زند، م  حرف

  . دیمواظب باش دیده حاال اگر به خودتان ارزش م  کند، نم  ینزد دور کند به زندگ  از زندگ 

من ارزش   دییبو  د،ی. اوال شما ارزش دارمیبشو  زانیو گر  میکه ما از مردم فرار کن  ستین  نیحرف ا  نیا  معن

را م  تا بفهم  دییبار بو. هزار  دانم خودم  .  دیارزش دار  د،یمن ارزش دارم، من ارزش دارم، من ارزش دارم 

زحمت    شیرو  دیجسم من ارزش دارد، با  نیاپس اگر من ارزش دارم،    .دیشما خودتان هست   یآدم برا  نیترباارزش 

من   جاناتیبشم، درستش کنم، سالم باشد، روح من ارزش دارد، جان من ارزش دارد، فکر من ارزش دارد، ه

  بشوم، من ارزش دارم.   فی از جنس عشق بشوم، لط دیارزش دارد، من با

  دانم،  ارزش را به پول داشتن، نم  اگر چرا؟ شما    دیدان م  د، یفت یممن است از ارزش ب  د، ی فتیب   سهیاگر به مقا

 دی اوری ب دیتوان خودتان را م د،یاست، بدان دگ یهمان  هانی مل داشتن، مقام داشتن، ا دانم باور داشتن، چه م

و    دیعنوان انسان ارزش داربه  د،ی. من که پول ندارم پس ارزش ندارم که، نه ارزش داردیبن   ارزشیو ب  نییپا

بند، او مسائل خودش    زندگ   تواند نم   اردر یل یکه آن م  د یکن    زندگ  یجور  ی   د،ی برس   زندگ   ی به    دیتوان م

  .  ستین مسئلهیبجهان   نیدر ا کسچیرا دارد. ه 

  یاهیما یابیب یز یز لعل شمسِ تبر گر 
   کن یروز ی فرازِ چرخ پ هیپا نی کمتر 

  ) ٢٧٧٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

ا  قائم به ذات که هر مرشد کامل   یاریهش   عنیکه    دیدان م  یزیتبر   شمس است، مثل موالنا.    تی خاص  نیاز 

به تو   یز یکه شمس تبر  یای آن انرژ   ، کن  دایپ  یاه یما  ی لب،    عنیلعل    ،ی زیاگر از سخنان شمس تبر  دیگو م

شما    ی رو  ی ریشما، چه مرشد کامل د  یدر درون، چه موالنا اثر بذارد رو   د یچه شما فضا را باز کن  دهد، م

شما،    یۀ پا  نیترکم   صورتن یآن بشود، درا  تانه یسرما  د، یکن   دا یپ  یاه یما   ی  د یاثر بذارد و شما فضا را باز کن

ن  یِمقام شما، ورا  ن  شود، م   لونیچرخ  فرض کن  لونیچرخ  ماد  یکه فضا   د یرا  شما     عنیاست،    ات ی تمام 

  : دیگو است، م   یبخوانم، از مثنو   تان یرا برا  تیچند ب  نی ا  دیاست؟ و اجازه بده  رستجهان، د  نیا  یورا   دیرو م

  پرست متغالم آن مِس ه  من
  نارد شست  ایمیک   ِریبه غ کو
  ) ۴٩٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  اشسته برآور در دعا  دستِ
  اشسته پرد فضل خدا  یسو

  ) ۴٩٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  چاه تنگ  نیز  دتیبا ییرها  مر 
  درنگ یبرادر رو بر آذر ب یا
  ) ۴٩۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ا یم ی. ک ایم یک   کند؟ ما را طال م  یز یبشود. چه چ  لیبه طال تبد  دیمس است با  ذهنچرا؟ من   م،یمس هست  ما

  موالنا.   اتیاب ر،یدانشِ پ ر،ینَفَسِ پ ست؟ یچ

بلد   ام ذهنبا من   ستمیبلد ن  دانم، نم  دیی گو م  دیشوموالنا و شسته م   اتیدر مقابل اب  دیکن کرنش م   شما

شست،   ذهنپس دستم شست. دستِ من   کنم عمل نم  کنم، شده فکر نم   تیهوهم   یحسبِ باورهابر .  ستمین

  . میکن صفر دعا م  ذهنشست، با من   ذهنمن  یپا

  یی رها  م یخواه م   ذهنچاه تنگِ من   نیاگر از ا  رود، اشسته م  یسوکه دانش و بخششِ خدا به   دیبدان  شما 

  آتش.   عنی . آذر دنیکش  ارانهیو درد هش  ها دگ یهمان   ییبدون صبر، به شناسا درنگی ب میبرو دیبا میکن دایپ

  و مِر خود بِهِل  نیحق را ب  مِر
  ز مرش مِر ماران خجل  یا

  ) ۴٩۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مِر رب  یمرت شد فنا چونکه
  بوالعجب   نیکم ی ییبرگشا

  ) ۴٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  باشد بقا   نیآن کم نۀیکم که
  ابد اندر عروج و ارتقا  تا

  ) ۴٩٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : آتش آذر
  : رها کن، ترک کن بِهِل

  بی و غر ب یعج  زی : هرچبوالعجب
  ن ی: کمترنهی کم

  دنیباالتر رس   یۀبه پا ، : ترقارتقا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  رِ یتدب  ی   زندگ   میبن   ها دگیبراساس همان  ی هر فکر  ی هر مر   کهن یا  ی برا  میندازی را ب  ذهنمن   مرِ  دیبا  ما 

. ما  میرا از مرکزمان بردار  ها  دگیهمان  کهنیجز ا  میندار  راه   چیما ه  عن ی  ردیگرا م  شیجلو  شد،یاند م  یرید

  . می را بن  کارنی ا دیبا ن،یزم میگذار را م  مان ذهنمن   یبازو حقه  م ینیب خداوند را، قضا را م  ریتدب

نباش  م،یراستگو باش  م،یباش  نیراست  دیبا رعامی زرنگ  قانون جبران را  ز مرش مرِ ماران    ی«ا  میکن   تی. 

  م، یخداوند بن  ریتدب  ی را فنا  ذهنمِر من   اگر ماران کوتاه آمدند؛ عاقبت شست خوردند.    نیبزرگتر  خِجل»

م  ییفضا   ی   صورتنیدرا باز  درونمان  من   بوالعجب»   ن ی «کم  م یکن در    آن   ن یکه کمتر  شناسد، نم   ذهنکه 

  د یآ م  رد، یم آدم نم   رید   عن ی  بقا .  باشد بقا»  نیآن کم   نۀی«که کمبقا به خداوند است،    ن، یآن کم   یی فضاگشا

خدا زنده  به  م یگفت که م    . همانشود م  تینهای اش هم باندازه و    شود لحظه ساکن م  ن یدر ا  ،ی لحظۀ ابد  نیبه ا

  .میبشو

آگاه شدن از آن و    ، یلحظۀ ابد  نیآمدن به ا   عنی  تی. ابدتیابد   ی  ت،ینهای ب  ی دارد    تیدوتا خاص  خداوند

   است و موقع   ی زمان مجاز  ندهی و آ  گذشته  . میرو نم  ندهی به گذشته و آ  ریلحظه، د  ن یشدن در ا  جا مستقر آن

  م یکن باز م قدرن یفضا را ا  نیا . باشد بقا» نیآن کم   نۀی«که کم  م،ینی بب ها دگ یکه ما برحسب همان شود م جادیا

  م یشدن خواه   تا ابد هم در عروج و باال رفتن و بهتر   امت،ی تا ق  می مان م و باق  میشو لحظه مستقر م  نیکه در ا

  ما تا ابد ادامه دارد.   شۀیعمق ر ،ی دارشهیر  مییگو شدنِ ما و عروج ما، عروج را م  بهتر  نیا بود.

  . دنیباالتر رس ۀیبه پا  ،: ترقارتقا. نی: کمترنهی . کمبیو غر بیعج  ز یبوالعجب: هرچ رها کن.  عنیبِِهل  

داستان مربوط است به همان    نیو ا  می را شروع کنم. حداقل اولش را بخوان  داستان  ی   جان یدر ا  دیبده  اجازه

   قسمت  یسه برادراَند و فقط    هانیکه ا  زند جور انسان را مثال م واقع سهتا برادر در دفتر ششم که موالنا در سه

  . خوانم از آن را اآلن م 

فراش بود از  صاحِب    نیبه جنازۀ برادر که آن کوچ  نی انی زادگان، و آمدِن برادرِ ماز شه   ن یشدِن بزرگ  «متوفّ

   نی و ع  یبیغ   میپادشاه، صد هزار غنا  شِیرا تا او هم لَنگِ احسان شد، ماند پ  نیان یو نواختن پادشاه، م  ،یرنجور 

  عضه» ب رِیاز دولت و نظر آن شاه، مع تَقر دیبدو رس

  (تیتر) 
  مار یفراش: ب  بِصاح

  : بستر فراش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  ن ی هم ا  شیهات ی از وص  ی  شان، یِبرا  کند  م  ت یتا برادر که شاه وصسه   نیاست که از ا  یبلند   اریبس  داستانِ 

  ن ی به ا  خوانم که امروز م  یاقصه    ول  م،یارا هم قبال خوانده   هان یو ا  دینشو  یربا نزداست که به آن قلعۀ هش 

  غزل مربوط است. 

و    نند یب جا مآن   یدختر   ی   هان یا  خالصه  . ردیم باالخره م  شود تر است موفق نمکه بزرگ تا برادر، آن سه   نیا

تر موفق  برادر بزرگ  هستند ول  نیاست و اآلن هم در حضور پادشاه چ  نی. دختر پادشاه چشوند عاشقش م 

  ها ت یب  دی. اجازه بدهدیآ م  است فقط برادر وسط  ضیتر مردر کوچ او، برا  جنازۀعیی و در تش  ردیم و م  شود نم

  م: ی بخوان جان یرا از ا

رنجور بود و، آن وسط ن یکوچ  
  جنازۀ آن بزرگ آمد فقط  بر 

  ) ۴۶٣۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  است؟ ک نیگفت قاصد ک  دش، ید شاه
  است؟ هم ماه نیاز آن بحرست و، ا که

  ) ۴۶٣۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  معِرف گفت: پورِ آن پدر  پس
  برادر زآن برادر خُردتر نیا
  ) ۴۶٣۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شود  تر از همه موفق مبرادر کوچ   نیکه ا  میشو . بعد متوجه مامدیبود، او ن   ضیتر مرکه برادِر کوچ   دیگو م

  که او کندتر از همه است.  

وسط   نیبنابرا  پس برادر  بزرگ  آن  برادِر  در جنازۀ  پآمد  بود، شاه چ  شیتر شرکت کند،  او    ن،یشاه  به  شاه 

ا  د،یگو م که   دیگو م   رد،یگ نفر دارد صورت م    یها در  حالت   ن یشاه باز هم رمز خداوند است و ا  جان یدر 

  ست؟  چه کس  نیقصداً گفت که ا

 پرسد م  .داند خودش م  پرسد، دانسته م   پرسد، قصداً م  پرسد اصدًا ماست؟ شاه ق   ای شخص هم از آن در  نیا

و    ستدیا م  ها که در مهمان    کس  عن یاز معرف. معرف    پرسد؟ م   کس   از چه   ست؟ شخص چه کس  نیکه ا

  بوده، اآلن هم هست.  م ی. از قدکند م معرف شوند که وارد م  کسان
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  ن یا  پرسد شاه م  پس  تر است.برادر از آن برادر کوچ   ن یهم پسر آن پدر است، منتها ا  نیکه ا  دیگو م  معرف 

است،    هم ماه  نیو ا  استیاز آن در  است؟ جوابش بله هست؛ هر انسان  هم ماه   نیا  است؟یهم از آن در

  به شما.  گردد سؤاالت برم ر یحاال د  پرسد،اآلن از شما م  پرسد قصدًا م 

 ی ا گفت ماه   م،یامروز در غزل داشت  د؟یهست  شما ماه  د؟یهست   ای از آن در  د؟یشما هم از آن بحر هست   ایآ 

  د یگو معرف م  د؟یگو معرف چه م   مینی حاال بب  م؟یهست  ایما از آن در   واقعاً  .کند م  یتوز   که هوس جامۀ   هست

  .ریبله د

  ادگار ی که هست دشینواز شه
  پرسش شار   نی او را هم بد کرد
  ) ۴۶٣٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  د ینوازِ شاه، آن زارِ حن از
  د ی بد جان، جان  ِری تن خود، غ در
  ) ۴۶٣٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  غُلغُله  عال  دی دِل خود، د در
  آن در صد چِله  صوف  ابد ین که
  ) ۴۶٣٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ده یسوخته، داغد دل: دیحن
  : چِلّه چِله

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 . هر کند چه شد؟ شَه نوازش کرد. شاه شما را هم نوازش م   پسچِلّه.    عنی. چِله  دهی دسوخته، داغ دل   عن ی  دی حن

.  هست   ادگاریتو    دیگو او م  به  . عنی. خداوند  کشد شما م  یو رو به سر    شاه دست  د،یکن موقع فضا را باز م

  پرسش شار»   نی«کرد او را هم بدنوازش دلش را شار کرد،    نیو آن برادر، و با ا  آن شاه هست  ادگارِی  عنی

دلِ ما را   پرسبار احوال   ی با  ،پرساحوال  ن یو با ا پرسد شاه حالمان را م  م،یبن ییموقع ما فضاگشاپس هر 

  . کند شار م

   عن ی  «از نواِز شاه»!  ارانه ینوازشِ هش  م،یشاه نوازش نشد  لۀیوسبار هم به    یتا حاال ما    دیشا  شود معلوم م  پس

دراصل   م،یواقع ما دنبالِ شاه هستدر  م، یبود ذهنکباب مثل ما که در من سوخته، دل از نوازش شاه، آن زارِ دل 

  .  میکرد ها گ دیهمان   نیزور خودمان را عاشق ابه  ل چون جنس ما از او است، و  میما عاشق خداوند هست 



ۀ  برنامه         Program #910                                                      ۹۱۰مشار

  66صفحه: 

  د ینوازِ شاه، آن زارِ حن از
  د ی بد جان، جان  ِری تن خود، غ در
  ) ۴۶٣٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  یی اگر فضاگشا  .فتدیب  دیاست که در ما با  همان تحوالت  هان یرا کرد. ا  یریجان د  یتجربۀ     ی  دفعهی

  خورد  به او برم  زها یو چ   آمد که دائماً درد م   ذهناز جانِ   ریتن غ   نیشما درست باشد، مرکز شما عدم باشد، در ا

  ز ی چچیاست، به هزنده  ریجان د  نیکه ا  کند حس م   یر یجانِ د  ی  داد، و واکنش نشان م  شد و منقبض م 

  از جنس جان شاه است.  دهد واکنش نشان نم

  ی هااز آن شورش   ر یشورش غ  نیشد. ا  دایپ   شورش  یدر دلش    دیآن پسر شاه د    غُلغُله»  عال  د یدِل خود، د  «در 

  ن یکه ا  غُلغُله»  عال  دی«در دِل خود، د.  شد م  اد یپولش ز  وقت  شد است که خوشحال م   رونیاجسام ب   اتیتحر

  .  کند نم دایاز صد چِلّه هم پ شور را که صوف نیو ا یشاد  نیغُلغُله، ا

   ن ینش. چلّه دیآ دست نمبه  صوف  نینشبا چلّه   وانگیشورش و د  نیشدن و ا  زنده   نیکه ا  دیبو  خواهد م  موالنا

نشستن  که چلّه   کند فکر م  یطورجا تنها نشسته همان باشد رفته آن   ذهنممن است با من   کهن یا  یبرا  صوف

  . کند عمل م  ییفضاگشا یجا به

  بافت سنگو کوه  واریو د عرصه
  شافت او چون نارِ خندان م شِیپ

  ) ۴۶۴٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  او همچون قباب  شیذره پ ذره
  صدگون فتح باب  کردبه دم م دم

  ) ۴۶۴١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شعاع  گاه ،یگه روزن شد  باب،
  و، گاه صاع  یگه گندم شد  خاک

  ) ۴۶۴٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
کوه بافت: کوه سنگ .که تار و پودش از سنگ باشد  

  : گنبدها، جمع قُبهقباب
  است.  لوگرمیبرابر سه ک بای معادل چهار مّد که امروزه تقر  مانه،ی: پصاع

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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قباب: گنبدها، جمع قُبه   است.  ذهنمن   نی هم  نیپودش از سنگ باشد، اکه تارو   کوه  عنیبافت  ْ کوه سنگ   پس

  مانه یپ  معنبه  جانیاست. فقط در ا لوگرمیبرابر سه ک  باًیمعادلِ چهار مدّ که امروزه تقر مانه، یپ  عنیاست. صاع 

  .  دید یرینوازش کرد. از نوازش شاه دل او باز شد. شخص در خودش جانِ د  شاه عنی هست.

   ذهنمن  واری و د  دانیموقع مآن   بعددر شما رخ بدهد.   دیبا  دیاست که اگر شما درست عمل کن   ات یتجرب  هانیا

که ما   ذهنکه ذرات من   دینیب موقع مآن   بعدمثل انارِ خندان شد.    داد، بود، واکنش نشان م که تا حاال گرفته 

  .  شافد دارد م یی میاشده  ی گذاره یدر آن سرما

  او همچون قباب  شیذره پ ذره
  صدگون فتح باب  کردبه دم م دم

  ) ۴۶۴١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  م ییگو که م  همهنیا  رد؟یگصورت م   ک  هانی. اشود وجودش آزاد م  ها، دگ یکه از دردها و همان   ندیب م  شخص

  .شود م  یطورن یا ردیواقعاً صورت ب میاگر تسل د، یمرکز را عدم کن د،یکن  ییفضاگشا

  ی در   می نیب م  دفعه ی.  میکن  ها را متجربه   نیما ا  عنی نور، شعاع نور.    گاه  شد روزن م  گاه   «در»  دیگو م

هم    گاه  شد ها گندم مموقع  هم بعض  خاک.  میشد  یاریشعاع هش   م،یشعاع نور شد  مینیب باز شد بعد م

  به ما.  کرد م  ضی را تفو اشی اریبه وجود، هش  داد وجودش را مخاک  عن ی. مانه یپ

سوزاندن دل و دوختن دل به    عنی   یسوزدل   ها؟ نیهست ا  ادتانی   »ی سوز«دل   ،»ی دوز«دل   می هم داشت  امروز

. شود مختلف درست م   ی ها دگیاز همان  ی اریکه از آزاد شدن هش  . دلکند درست م   د یما دل جد  ی هم. دارد برا

  . میشو م  دآزا یار یعنوان هشبه  م،یشو آزاد م کهن یا عنیموقع گندم بعد آن

ا  ات یتجرب  ن ی. امیده م   رونیب  ای   میخور ما شراب م   مانهیصورت پبه   گاه را با ذهن    هان یدر درون ماست. 

.  دیتجربه بن  دیشما بتوان  خوانم من م   فقط.  دهد موالنا م  نیرا هم  حیتوض  نیترداد، استادانه  حیتوض  شود نم

  . د یکن ها توجه مدارد که شما به آن  اساس  ل یهست که خوب مطالب خ اتی اب بعض

  د ینظرها چرخ، بس کهنه و قَد در
  د ی خَلْق جد چشمش هر دم شیپ

  ) ۴۶۴٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  کهنه و فرسوده است.   مناسب معن   نجای. در ا کردندو در زمستان مصرف م خشاندندم  م یکه در قد  : گوشت دیقَد
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

جهان کهنه و فرسوده   ذهنمن  یدر نظرها  عنیکه در نظرها  دیگو را. م   دیخلق جد  نیا د،یرا توجه کن  تیب نیا

.  رد یگ صورت م  ید یکار جد  یمتوجه شد که هرلحظه    د،یکه نوازش شاه را د  انسان  نیچشم ا  شیاست، اما پ

  .شود لحظه نو مبهجهان لحظه

قرآن    یهاه یاز آ  لیاست. مربوط به خ  نیا  هیهم هست که شب  یرید  اتیمهم است و اب  لیخ   تیب  نیهم  حاال

  هم هست.

.  ستیاصال هم جالب ن   م؟ی نی چه بب  ی. برارید  میدیاست که ما د  ی زیچ   کهنه و همان   زیچهمه    ذهننگاه من   از

. م یشو ما نو م   لحظهبهکه لحظه  میشو ما متوجه نم  عنی.  میگرد تازه م  یزها یاست که ما دنبال چ   نیهم   یبرا

هست    یلحظه جهان هرجور   نیا  ر ید  شود، لحظه خلق م   نیاز نو ا  یز یهرچ  .شود لحظه نو م بهلحظه   هرکس

. اما از  میدیجهان کهنه و همان جهان است که قبال د  ذهن، در نظر من «در نظرها» .  ستیلحظۀ قبل ن   یمثل  

  ی ها هیآ بهمربوط  هانی. اردیگ نو صورت م نوبه  نشیآفر شود زنده م شخص که دارد به زندگ نیو ا نظر زندگ

  قرآن هستند. 

ننَا    «َنحونَ.قَدَّرلَمتَع   امثَالَم ونُْنشىم ف ما   دِّلنْ نُبا َلع .ينوقبسبِم نا نَحمو توالْم منَكيب    تُممللَقَدْ عو

كرونَ. افَرايتُم ما تَحرُثونَ.»    النَّشْاةَ اولَ فَلَو تَذَ

به جاى شما قوم هماننِد شما بياوريم و شما را به   و ناتوان از آن نيستيم كه  مرگ را بر شما مقدّر ساختيم  «ما
خبريد از نو بيافرينيم. شما از آفرينشِ نخست آگاهيد؛ چرا به يادش نياوريد؟ آيا چيزى را كه  صورت كه از آن بى

 ايد؟»   كاريد ديده م  
  ) ۶٣تا  ۶٠ ات ی )، آ۵۶واقعه ( ۀسور م،یقرآن کر(

   ذهنشما نسبت به من   میخواه که ما م   دیگو لحظه، م  ن یاست در ا  دیکه مربوط به همان خلق جد  هاه یآ  نیا

صورت حضور که  به   عنی  مین ی افریب  ی دیجد  صورت یو به    م یرانیکار که شما را بم   نی از ا  می ستیو ناتوان ن   دیریبم

کشت اول قابل و کامل    میهم صحبت کرد  ل ینخست که خ  نشیشما از آفر  . ولدیشناس  شما با ذهن آن را نم

  . میرا قبال خواند هان یا است.» دهیفاسد و پوس   «کشت ثاناست  دهیو بز

  د؟ یآور نم   ادی. چرا آن را به  می شما را کاشت  د،یهست  یار ی. خود شما هش میما چه کاشت  دیدان که شما م  دیگو م

به کشت   ای   دیکار م  هیکشت ثانو  د؟یکار چه م  دیدان اآلن، م  دیکار را که م   یز یشما چ  ای. آدیادهیدر الست د

    د؟یده آب م  هیاول
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اآلن چه    دیدان که شما م   دیگو بعد. م   یهاه یو آ  هیآ  نیو ا  تیچند ب  نیمن، طبق ا  کنم از شما سؤال م  حاال

  ا ی  د؟ یکار م   دیآ م  دگ یاز همان   د؟یکار م  دیآ م   ذهنکه از من   ی فکر    ی  د؟ یناظر کاشتنتان هست  د؟ یکار م

  ادتان یو    دیده کشت اول را آب م  دیدار  دیکار م  عدم  یاگر از فضا   د؟یکار عدم م  یاز فضا  دیکن فضا را باز م 

  ما.  میاچه کاشته  دیآ م

که در نظرمان    می نیافر یب  ید یجد  زیچ   ی ما از شما    دیگذار . شما نمدیپس شما ش دار  دیکار م  ذهنبا من   اگر

  . درست است؟  دیگو م  را از زبان زندگ هانیاست. ابوده

  ونَحن   ۖ◌   نَْفسه   بِه  تُوسوِس  ما ونَعلَم  اْنسانَ  خَلَقْنَا  ولَقَدْ.  جدِيدٍ  خَلْق  من لَبسٍ  ف  هم بل  ۚ◌ بِاْلَخلْق اولِ    «افَعيِينَا

بقْرا هلَيا  نم لبرِيدِ حالْو. «  

شَ   «آيا  در  تازه  آفرينشِ  از  آنها  نه،  بوديم؟  شده  عاجز  نخستين  آفرينشِ  آفريده از  را   آدم ما  از  اند.  و  ايم 
  تريم.»   هاى نفسِ او آگاه هستيم، زيرا از رگِ گردنش به او نزدي وسوسه 

  ) ١۶و   ١۵  اتی)، آ ۵٠ق (  ۀسور م،یقرآن کر(

و    می. اآلن ش دارمیستیبوده ما از آن آگاه ن  کشت اول  ی  کهنیبه ا  باًیتقر  کنند اشاره م  هاه یآ  نیهمۀ ا  و

  . گذارد خداوند ما را درست کند. ش نم  میگذار نم

ما   افتد م  اتّفاق  یلحظه   نیکه در ا میدان . نم میناآگاه ذهنمن   دیعلّت دلحظه به ن یدر ا د یدوم از خلق جد 

  نش یاز آفر  ای «آ.  مینیب را م کهنگ   نیهم  مین یبودن را بب   دیجد  کهن یا  یجا. به میکن. ما کهنه م میشو متحول م

آزاد کند   ذهنفکان ما را از من با قضا و کن   تواند م  زندگ   ای  تواند خداوند م  ایآ  م؟» یعاجز شده بود  نینخست

  و به خودش زنده کند؟ بله.  

که    دیشما در ش هست  ایآ  دی. شما از خودتان بپرس میکه ما در ش هست  اند»تازه در ش نشی ها از آفرآن  «نه

البته که    د؟یآورد؟ در ش هست  دیپد  شود نام حضور از شما مبه   ی دیجد  نشیآفر   یشما     ذهنمن   نیاز ا

  .  دیکه تا حاال عوض شده بود دیاگر نبود دیهست

نفس ما آگاه    یها و از وسوسه   دهیکه او ما را آفر  حاال  .»می نفس او آگاه  یهاو از وسوسه   میاده یرا آفر  آدم   «ما

  نش ی از آفر   پس زندگ  .»میتر یکه از رگ گردنش به او نزد  را ی«زاو به ما کم بند؟   م یاست چرا فضا باز نکن 

تغ  عنی  دیجد ن   هنذمن   رییاز  عاجز  حضور  هست  ول  ستیبه   ش در  م  میما  فکر  ما  خداوند    میکن و  که 

  یها او از عهدۀ وسوسه   میمرکزمان را عدم کن  م،یاگر ما فضا را باز کن  که درصورت  داند را نم   هنذمن   یهاوسوسه 

  نفس ما. یها. وسوسه شودخاموش م   ذهنمن  ی هاو وسوسه دیآ هم برم ذهنمن 
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  :  طورن یهم  و

لُهاسضِ  «يرااتِ واومالس ف نم ◌ۚ  لك موي  وه نٍ فشَا. «  

  كس كه در آسمانها و زمين است سائل درگاه اوست، و او هر روز در كارى است.»    هر«
  ) ٢٩ یۀ)، آ۵۵الرحمن (  ۀسور م،یقرآن کر(

آن قسمت    عن یاست؟    نیها و زم که در آسمان   هرکس  د ی. شما قبول داررید  می اآلن خواند  ن یرا هم  نیا  که

به او دارد و او مسلّط است    اجی در عالم احت  ی زیاست و هرچ   فرمیما، فرم ما و درون ما که ب  ن یآسمان ما و زم

  :  طورن یاست و هم  دیلحظه در کار جد نیو ا

  رسد نو نو م  یهمچون جو  عمر،
رستَمم  یمدر جسد  دی نُما  

  ) ١١۴۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

آب آن   ن یا  شود، رد م   یآب   ی   جان ی. اآلن از استیآن آب ن   ر ید  شود که رد م  ییمثل جو  شود، نونو م   عمر

که در ما    دیآ نظر مبه  رسد م  . نونو زندگ طورن ی. ما هم همستین  قبل  یِهم جو   یجو  نیا  ست،ین  آب قبل 

  . میکن م ریی ثابت است. ما هرلحظه تغ

مرکز را عدم بند، مقاومت    که است درصورت  ضیمر   بدن  یاگر    د،یو ش نکن   دی را قبول کن  زهایچ  نیاگر ا

بدن    نیخودش دردسر درست نکند، چون هرلحظه ا  ینکند، برا   جادیدر درونش ا   نکند، آشفتگ   زهینکند، ست

زدن  لحظه با ضربه بهکند. ما لحظه  دا یجسم ما شفا پ به راحت   عنیشفا برود.    ی سوممن است به  کند م  ر ییتغ

ما    بیبشود، صرف تخر  که صرف شفابخش  دیبا  زندگ  یرو یو آن ن  میکن بدنمان، بدنمان را خراب م  نیبه ا

  ها  دگ ی. ما براساس همانمی کن د مبه در  لی. تبدمیکن به مسئله و مانع و دشمن م  لی ما تبد  کهن یا  یبرا  شود، م

  .  میکن فکر م

اآلن    ن یاز مرکز عدم؟ شما هم  ایباال    دیآ م   دگی فکر شما از همان  ن یآمده که ا  شیموضوع پ  نیبار ا  نیچند  امروز

که محصولش چه    دیدان م  د؟ یکار با ترس م  د؟یکار . شما با خشم مدیکار که چه م  دیبدان  دیگفت که شما با

  درد.  ز،یچچ یخواهد شد. بادام پوک، ه

من بهتر    نید کهنیا زه یست ی جابه  د، یکن   ین د یفضا را باز کن د یبا عشق، گفت دنبال قبله نگرد ،یی با فضاگشا 

  :  میرا داشت  هات یب نیقبله است. و ا نیبن، ا یشتری ب  یاست فضا را باز کن ن
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  اه یصد گ  زدیور بر  د،یبرو گر 
  آن کشتۀ اله  دی بر رو عاقبت

  ) ١٠۵٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

 اش معن  د؟یآور نم  ادی. چرا آن را به  دیدان است کشت اول؟ شما کشت اول را م  ادتانی.  گفت م  می اآلن داشت  که

  بود.  جان یقرآن بود، ا ۀیآ که. میاوریب ادیبه   میتوان است که ما م نیا

   د؟» یاوری ن ادشی چرا به  دینخست آگاه نش یاز آفر «شما
  ) ۶٣تا  ۶٠ ات ی )، آ۵۶واقعه ( ۀسور م،یقرآن کر(

مرکز    م، یفضا را باز کن   کهنی . هم میاوریب  ادیبه   میتوان ما م  عن ی.  دی اوری ب  ادشیبه  دی از کشت نخست آگاه  شما

نه کشت    میرشد کن  د ی. اصل ما کاشته شده ما بامیاکه چه کاشته شده. ما کاشته شده  دیآ م  ادمانیعدم بشود  

  . هیثانو

  اه یصد گ  زدیور بر  د،یبرو گر 
  آن کشتۀ اله  دی بر رو عاقبت

  ) ١٠۵٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بر کشتِ نخست  دینو کار کشتِ
  است و آن اول درست  دوم فان نیا

  ) ١٠۵٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  است  دهیاول کامل و بز  کشتِ
ثان تخم است  دهیفاسد و پوس  

  ) ١٠۵٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   عن یکاشتن هم    نیو ا  میشد  دهیهمان   عنی  م،یجهان کاشت   نیدر ا  میکه ما آمد  اهیکه صد گ  دیدان شما م  خوب

  م یشد  ده یپس او کشت اول است، با او همان  م یشد  دهیما با او همان   م، یاز خداوند جدا شد   ابتدا وقت  دن، یهمان 

  .  میاز جنس او نباش  میتوانو نم   میاز جنس او هست عنی

  م، یدوم کاشت یهادوباره پس کشت م،یشد دهیهمان  میجهان کشت اول فراموش شد. بعد آمد نیبه ا میمدحاال آ

با عمق کم کاشته    یهاعلف   نیا  ش یاست کشته شده، کاشته شده و رو  ی قو  زیچ  ی   ریآن ز  کهن یدرست مثل ا

ها چرا رشد  علف   نیا  مییگو م   همما    اُفتند، م  شوند م  خش   ه  اُفتند، م  شوندم  خش   هم ه  هانیشده، ا

  .  کند را خش م هان یا میکار هر چه که ما باال م  آورد فشار م آن هم   نییآن از پا کنند؟  نم
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  م یی گو م   زها،یبا چ   میشوم   دهیکه همان  مییگو م  میما دار  عن یکشتِ نخست،    یرو  دیانسان کشت نو کار  عنی

  ه، ی. کشت ثانوه  میشو م  ده یهستم، من از جنس باور هستم، من از جنس درد هستم، همان   زیکه من از جنس چ

جهان با آن    نیدر ا  میبشو  دهیما همان   رکه اگ  دیدان است، شما م  فان  آن کشت اول، دوم  یکدام؟ رو  یرو

   است، ول   حتماً فان   دهد مان نشان مرا که ذهن   یزی آن چ   م،یشو م  دهیهمان  دهد که ذهن ما نشان م  یز یچ

  است.   آن باق م یآن اول که از جنس خدا بوده و ما هم از آن جنس هست

بز  «کشت رو  است»  دهیاول کامل  آن خواهد  برو  .د ییپس  بر  د،ی«گر  ا  زد»یور  از  ما    ها دگیهمان  نیصدتا  و 

باال، من    د یایکشت اول ب  نی بذار ا  دیگو م  زند؟  چرا م زند، م   ریرا دائمًا با ت  مانی ها دگیهمان  نیکه ا  میدان م

  در تو زنده بشوم.

که ما هرچه آمده   است. اما تخم ثانندارد، خداوند انتخاب کرده  یراد یا چیه است» دهیاول کامل و بز «کشت

 ، تخم ثان  م،یشد  دهینظرمان آمده ارزش دارد با آن همان که به   یز یآدم، باور، اجسام، هرچ  م،یشد  دهیبا آن همان

  . اندده یهمه فاسد و پوس هانیا

   ماست، وقت   لیثمث   ر،یما د  عنیآن پسر شاه    دی توجه کن  د،یخلق جد  گفت مربوط است به آن که م  تیب  نیا  و

  بدهد.  رییما را تغ   خواهد م  است، زندگ رییدرحال تغ  زیچلحظه همه  نیمتوجه شد که ا دفعه ی دینوازش د

لنٌ جد کَلنا شَا باحد یاَص  
لشَ  کراد  ءم نال  یعد ی حی  

  ) ١۶۴٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شود.»  من خارج نم تیمش  طهیاز ح یکار چیو ه  م،یتازه دار  ی هر بامداد کار «در

  د ی ها، کار جدهمۀ صبح   عنی  «کل اصباح»لحظه    نیا  عن یهر بامداد    ،م» ی تازه دار  ی «هر بامداد کار لحظه،    نیا

  . ستیاز زبان زندگ شود، من خارج نم تِیمش طۀیاز ح  یز یچچ یدارد و ه

  است تو را هر لحظه، مرگ و رجعت پس
  است    ساعت ای فرمود: دن مصطف

  ) ١١۴٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  م، یگرد او برم  یِ سوو به  می ریم لحظه ما مکه هر   دیگو م   پس .  اتی بازگشت به ح  نجا ی : بازگشت، در ارجعت

لحظه  نیهم  عنیلحظه است،  ی  ایفرموده که دن دیگو حضرتِ رسول م ،و حضرتِ مصطف  م،یاگر اجازه بده

    را. نیا میااست که ما متوجه نشده  بیاست. عج 

  خواهد  م  کشد، ما را م   ذهن . من میدار  ذهنما که من   یبرا  دهد، خداوند انجام م   ی د یکارِ جد  یلحظه  هر  پس

  . میده انجام م هیکشِت ثانو م،یکن را زنده م ذهنبه خودش زنده کند، ما دوباره من  ما را برگردانَد

بابا،    م ییاگر بو   عنی... ،  دیاو با  م، یاوری ب  ادی به    میتوان م  م، یاور ی ب  ادی قرآن گفت به ما که کشتِ اول را به    یۀآ  از

  د یخواه م  بار، شما باز هم   یز یچ  ی  نیا  یرو  ایباال، جوانه زده، تو ن  دیای ب  خواهد هست م   درخت  ی  جانیا

  د یخواه شما باز هم م  کند، را خش م  نیا  آورد، فشار م  ریاز ز  او  د،یبار  یز یهر چ  مییبعد هم بو  د؟یبار

  ! ست؟یغلط ن نیاست، ا  یطور ن یدر جهان ا د؟یبار

او، پس   یسوبه  میکه برگرد میریم لحظه ما مهراست.   برگشت عنی، است» تو را هر لحظه مرگ و رجعت «پس

را دوباره درست    ذهنمن   می گرد برم  می خواه م  ذهن   یزها یما چون چاره از چ   ول  کند،  خداوند درست عمل م 

ا  م، یکن م و  است  برقرار  ما  قضاوتِ  و  است    نیمقاومت  ا  کهاشتباه  زندگ  ن یاتفاقِ  من  به    ا ی  دهد م  لحظه 

  ن یهم   یبرا   م،یشو نم  داریب  م،یکن را متوقف نم  دهد که ذهن نشان م  یزیخواستن از آن چ   و ما زندگ  دهد؟ نم

  ساده است.  ل یکه خ ن یا ؟ مطلب را بفهم نیطول بشد تو ا   دیچقدر با عن ی، قبله؟»   «تا ک: گفت م

  : تیب نیا و

ست از جسد  بایز  روحچونکه وار  
  چشمش رسد  نیش چن  یقضا ب از

  ) ۴۶۴۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن یچن  یخداوند بدون ش    ای برهد، از طرِف قضا و    ذهن از من   ما وقت   یبایز  روح  دنبالۀ آن قصه است.  البته

  است. ر ییحاِل تغ در  زیچهمه  ندیب . مندیب را ثابت نم زیچهمه  رید شود، چشمش عوض م  رسد،  م  چشم

  کنند،  م  ریینگه داشته، دارند تغ  رییحالِ تغ که خداوند همه را در   ندیب م   ند؟یب م  یمثل موالنا چجور   عارف   ی

 ِ با چشم  کهنیا  ی . چرا؟ براستندیمتوجه ن  مردم  ول  ست،ین  یثابت و برجا   یز یچچی ه   ست،یثابت ن  یز یچچیه

  ن ی چن  یاز قضا و قدر، از خداوند،    عنیبرهد، از قضا    ذهنما از جسِد من   یبا یروح ز  اگر  .نندیب م  ذهنمن 

  : دیگو م نی. و پس بنابراشود به ما داده م   چشم
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  كنْت ف غَفْلَة من هٰذَا فَكشَفْنَا عنْكَ غطَاءكَ فَبصرَك الْيوم حدِيدٌ.»  «لَقَدْ

  چشمانت تيزبين شده است.»      «تو از اين غافل بودى. ما پرده از برابرت برداشتيم و امروز 
  )  ٢٢ یۀ)، آ ۵٠ق (  ۀسور م،یقرآن کر(

که    میدینفهم   کهن یرا مثل ا  هاه یآ  نیکه ما ا  د ینی شما بب  واقعاً   درست است؟  ت،یب  نی هم مربوط است به هم   نیا

از   میحال غافل بود به است؟ ما تا شده  نیزبیپرده از جلِو چشمان ما برداشته شده، پردۀ پندار؟ چشمانِ ما ت  ایآ

  برداشت. شود پرده را م نیا کهنیا

ست از جسد  بایز  روحچونکه وار  
  چشمش رسد  نیش چن  یقضا ب از

  ) ۴۶۴۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  د یآن اال که بر خاصان پد دینآ
  د ی لَبس من خَلْق جد  ف  انیباق
  ) ٢٠٣۶ تیاول، بدفتر  ،یمثنو   ،یمولو (

  و ناکامند.»  خبری ب دیخلق جد نیمردم از ا رِیاست، و سا انی خواصِ حق، ظاهر و نما یغيب، تنها برا  جهانِ«

   صبح   یکه، انسان    گفت اول غزل بود م  تیاست که در ب  نشیهمان ب  هی شب  نشی ب  نیا  نش،یب  نیکه ا  دیگو م

که ذهن نشان    یزیچچ یاز ه  عن یاست    چارهیکه ب  شودمتوجه م   کند، خودش کار م  ی که رو   انسان  شود، بلند م

ب  تواند نم  دهد م  ردی کم  ب چاره  د  رد،یو  تدب  تنخواس  زندگ  ریپس  و  خواستن  از    ریو چاره  خواستن 

  . میکن شاءاله که متوقف مرا ان   ذهن یزهایو چ هات یوضع

که   ییهامر بر خاصان، آن  دیآ نم د،یآ نم رونیچاره از ب کهن یحالت ا  نیا دیگو م  د، یگو را م ن یاآلن هم هم و

  .د یخلق جد  نیدر کجا هستند؟ در خواب هستند از ا هیشدند از خواب ذهن، بق داریب

      و ناکامند.» خبری ب دیخلق جد نیمردم از ا رِیاست، و سا انی خواصِ حق، ظاهر و نما  یغيب، تنها برا «جهانِ

  : دیآ م  جانیلفظ هم از ا نیا

     ». جدِيدٍ  خَلْق  من  لَبسٍ ف هم بل ۚ◌ بِالَْخلْق اولِ  «افَعيِينَا 

  از آفرينشِ نخستين عاجز شده بوديم؟ نه، آنها از آفرينش تازه در ش هستند.»   «آيا
  ) ١۵ یۀ)، آ ۵٠ق (  ۀسور م،یقرآن کر(
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علت ش، خداوند از  به   میگذار  که ما نم دهند و آشارا نشان م  ات یاب  ن یبه هم  هستند مربوط   یی هاه یآ  هانیا

  «اول او هست، آخر هم او هست» :  دیگو م  کهنیرا دوباره زنده کند. ا  نینخست   نشیآن آفر  م،یدار   ذهنما که من 

  .  میرا گرفت  شیو ما جلو ردیگ دارد صورت م نیا

  ی آن را که کاشته اول و آمده ما حاال از رو   تواند خداوند نم  عنی  م؟»یعاجز شده بود  نینخست  نشِی از آفر  ای«آ

آن را گرفته،    یندوانده مثل علف هرز رو   شهیهم ر  هانی ا  م، یکرد  دا یپ  سطح   جا نیا  ییهاگد ی همان   ی  عقلیب

  جا ن یلَبسِ، لَبِس ا  نیاز ا  م،ی هست  ما در ش  ست،یخداوند عاجز است که آن را دوباره زنده کند؟ نه عاجز ن  ایآ

  . میدر خواب هست  م،یدرواقع ناکام هست  دیما از خلق جد د»یلَبس من خَلْق جد ف انی «باق  که هست:

  د ی شد پد ششیپ   ب،یهزاران غ صد
  د ی بد ند،یچشم محرمان ب آنچه

  ) ۴۶۴۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

که    زهایچ   ن یو هم  د یخلق جد  نیشاه نوازش کرد و ا  کهن یهم  دیگو شاهزادۀ متوسط است. مقصۀ همان    دنبالۀ

  .دیبد ندیب را که چشم محرمان م   یزیچ  شد، آن دیچشمانش پد شیپ بی وجود آمد، صدهزاران غ به

که پس از    د ینیب شما م  کهن یا  ی خواندش خوب است برا   داد ول  حیبه ذهن توض  شود را نم  هان یا  دیکن   توجه 

خودتان دارد،    یبه کار رو    بستگ  د ینیب نم  ا ی  د ینیبم   یطور ن یشما ا  کهن یا  ند، یب  م   ر ید  جور یتحول آدم  

  در شما زنده بشوند.  هان یتا ا دیکن تکرار م د،ی خوان م  د،یشنو را واقعاً م هان یا کهن یدارد به ا بستگ

  �🔷🔷�پایان بخش سوم  �🔷🔷�
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  . است ی هم از آن در نیکرد گفت: ا  معرف  و معرِف وقت می کن م  فیتوص  میداستاِن فرزند متوسط شاه را دار پس

ا  تواند م  معرِف و شاه ما را    میمفهوماً که فرزند شاه هست  میفهم ذهناً م   قدرن یذهن ما باشد که در واقع ما 

لحظه   نیکه ا  میشو که ما متوجه م  یطوربه   ،زندۀ دائم  نه  ول.  کند نوازش ما را به او زنده م  نیو ا  نوازد م

محرمان فقط    نند،ی بب  توانند که نامحرمان نم  یز یکه هرچ  دهد است و موالنا ادامه م  رییدر حال تغ   زیچهمه 

بند   دایتجربه را پ  نیا  تواندم   است که هر انسان  نیا  اش . معندیمحرمانِ خدا، او هم بد   عنی   نندی بب  توانند م

  که  دهد و ادامه م 

  آنچه او اندر کتب برخوانده بود  
  را در صورتِ آن برگشود  چشم

  ) ۴۶۴۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  غبارِ مرکبِ آن شاه نر از
  در بصر یزیاو کحل عز  افتی
  ) ۴۶۴٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  د یکشگلزار دامن م  نیچن بر 
  د؟ ی زن: هل من مز جزوش نعره  جزو
  ) ۴۶۴٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : سرمه کحل
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

زنده   دفعه ی  م،یدان مفهومش را م   عنی.  میارا که ما در کتاب خوانده   ییزهایکه آن چ  دیگو م  نیبنابرا  پس

آن    قتاًیحق  دی. بامیکن که عمال تجربه م  ستیما اآلن ذهناً، آن ن  میدان که م  یزیچ  نیما. پس ا  یبرا  شود م

را صفر کرد، غبار    اش ذهناصطالح مناو به   کهنیو از ا  میو تجربه کن   میزنده بشو  به آن   مییگو که م   ییزهایچ

چشمش روشن   عنیکرد.  دای چشمش پ  یمرغوب  اریسرمۀ بس «از غبارِ مرکبِ آن شاه نر»مرکب آن شاه فرد شد،  

که    ییدر فضا  عنیگلستان    نیدر ا  دیگو م  شود چشم عدم ما روشن م  چشم عدمش روشن شد و وقت  پس  شد.

دامن شده،  عدم گشوده  مرکز  م با  برکت    رفت م   زندگ   یسوبه   رفت، کشان  آن  از  وجودش  ذرات  تمام  و 

 ن یبر ا  گفت  »یپوز«خوش   می زل داشتباشد در غ  ادتانیهم هست و اگر    شتریب  نیکه از ا  گفت . مخواست م

فرزند دوم شاه که درواقع    ن یتمام ذرات وجود ا  دیگوهم م   جانی. ادی کن  یپوز ساحل حالل است که شما خوش

«هل من     نیاز ا  طورن یسرمه، و هم  عنیهم هست؟ کحل    نیاز ا  شتریب  ایآ  گفت از انسان هست، م  قسم  ی

  :کند استفاده م هی آ نیا مزِيدٍ»
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موزِيدٍ»  «يم نم له تَقُولتِ وََتام له نَّمهجل نَقُول  

  گويد: آيا هيچ زيادت هست؟» اى؟ م گوييم: آيا پر شده كه جهنم را م  «روزى

  ) ٣٠ ۀی)، آ ۵٠سورۀ ق (  م،ی(قرآن کر

  م یاگر بتوان   م یکن ما مرکز را عدم م   وقت    عنی     «هل من مزِيدٍ؛» در جهت مثبت،    کند استفاده م   نیالبته از آخر ا 

بدهند و    یشاد   شتر یبه من بدهند ب  شتر یکه ب  شود که م  مییگو خداوند و مرتب م   یسوبه   میرو . م می دار  نگه

  م، یکن فضا با مرکز عدم حرکت م  نیکه ما در ا  حالن یدرع   عنی  .شد م  مانهیو پ  شد گفت که شعاع م  طورن یهم

است که   یمطالب  نیساده است. هم  رید  هان یو ا  میکن پخش م  مانهیپمانه ی را هم به جهان پ  زندۀ زندگ   یانرژ

  :د یگو . ممیقبال هم ذکر کرد

  دم است ی د،یکز بقل رو گلشن
  خُرم است د،یکز عقل رو گلشن

  ) ۴۶۴٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کز گل دمد، گردد تباه  گلشن
  کز دل دمد، وافَرحتاه  گلشن

  ) ۴۶۵٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مان بامزۀ دانسته یِهاعلم
  دو سه گلدسته دان  یگلستان  زآن

  ) ۴۶۵١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  . دی برو  نیکه از زم  اه ی: سبزه و گبقْل

تٰاهحخوشا ند؛ یگو یاست که در مقام اظهار شاد یا: کلمهوافَر  
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

آفل   یها دگیاز همان  شود درست م  ه یثانو  یهاکه از کشت    گلشن  دیرو م   نیزم   اهیکه از سبزه و گ   گلشن  پس

  د یرو م    که از خرد زندگ  . اما گلشنروند م   ن یآفل هستند زود از ب  ها نیا   عنی  دم است»   ی«  شود، درست م 

که    گلشن   شود، تباه م   دمد، از گل م  شود، درست م  ها دگ یکه از همان   آباد هست، خرم است دائماً، گلشن

واقع  دمد، از دل م    د ی نیب که م  طور ن یهم  ،«وافَرحتاه»   است.  آور ی شده، شادگشوده   ی از فضا  دمد م   از دلِ 

به آن،    میدیکه ما چسب   ییهاعلم   نیا  دیگو و م  خوشا.  عنی  ندیگو م  یاست که در مقام اظهار شاد   یاکلمه 

  تا گلدسته از آن جهان هستند. سه دو  هانی.  امیشد دهیبا آن همان میدیکه چسب  دانش



ۀ  برنامه         Program #910                                                      ۹۱۰مشار

  78صفحه: 

  میادو سه گلدسته نیزبونِ ا زان
  میادرِ گلزار بر خود بسته که

  ) ۴۶۵٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ها هر دم به نان مفتاح چنانآن
  از بنان  غای جان در یا فُتد،م
  ) ۴۶۵٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  هم فارغ آرنَْدت ز نان   دم ور
  و عشق زنان   یچادر گرد گردِ

  ) ۴۶۵۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : سر انگشت بنان

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

درِ آن گلزار را به خودمان    کهن یا  ی برا  م،یاشده   دهیهمان   فعل    دانشِ ذهن  ن یعلت ما با ا  ن یکه به ا  دیگو م 

   است که با دانِش ذهن   نی هم  یبرا  د،یآ نم  دیاسرار جد  د،یآ نم  دیجد  ی هاور گلاز آن   کهنیا  ی. برامیابسته

تا  با باورها. باورها هرچقدر هم خوب هستند دوسه   عنی  میاشده   دهیهمان   کند نم  ریی تغ   هان یا  مییگو ثابت که م 

   شدگت یهوخاطر نان، نان هر  هم هر دم به   دهایکل  نی چنن یکه ا  خورد گلدسته از آن جهان هستند و اآلن تأسف م

  یی لحظه اگر فضاگشا نیواقعاً ا کهن یا عن ی افتند ما م  یها. از سر انگشت افتند ما م یها است، از سر انگشت 

.  می هست  ده یها همانبا آن   کهن یا  یدر فکرها برا   زندگ  یوجو و جست   ریبه فکر د  یاز فکر   دنیپر  ی جابه   م،ی کن

  . افتند م م یریب میتوان نم م،یریگ را م  هان یا افتند، نم مانی هااز انگشت  هانیا

انگشتان ما    انیاست، از م    ذهن  ی زیچ   ی دن نان که  دست آور خاطر به ، به ها هر دم به نان» چنان مفتاح «آن  

آزاد بشو    ها ندگیرا بخوان و از  شر هما  زهای چ  نیحاال ا  ا ی که ب  ندیاگر به ما بو  دیگو م  و  .افتند م   خورند سر م

البته در   هان یا ،ی رو دنبال زنان م  عن ی، و عشق زنان»  یچادر گرد   «گردِ  .یشو م  دهیهمان  تو با شهوت جنس 

  مورد مردها است. 

زنان هم صادق است.    م،یی گوکه در مورد مردها ما م   یزی را عرض بنم که هرچ  نیا    ی ار ی هش  ی در مورد 

که    التیتمث  نی. و ازن با مرد از نظر موالنا فرق ندارد  شود، مرد م   ی  شود، زن م  یباال،    دیآ هست که م

خرد کل    ا یعقل است    هیزن است و مرد شب  هی نفس شب  دیگو که م  دیآ  نظر مبه   زند، موالنا م  ییهاموقع   ی

و    ها دگیبا همان  در زندگ   م،یشد  دهیما همان   کهنیخاطر ابه  کهن یا  یبرا  زند جهان م  نیاز ا  لیتمث  یاست،  
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  خاص،   اتی خصوص  یکرده و مرد    دایپ  خاص  اتیخصوص   یرفته،    چه جهت   ی   خی. زن در طول تارذهنمن 

  .  دندیترس زنان م  خیکه مثال در طول تار دیآ نظر مبه  یمقدار  ی

مثال دفع    ایبرود بجنگد    دیمرد با  دیآ م   شیپ  یخطر   ی اند، که اگر  زن و مرد گذاشته   نیقرارداد را درواقع ب  نیا

بوده،     نینشخانه حاال    خیاز زنان در طول تار  ل یخ  تیکه خاص   کند موالنا استفاده م   لیتمث  ن یاز ا  کهن یکند، ا

  م ییما بو  کهن ینه ا  کند، استفاده م  هال یتمث  نیفقط از ا  ترسد، م   ذهنترس و چون من   ن یچنبوده و هم   یداربچه

  .ستین  یطورن یا وجهچیهاز نظر موالنا زن کمتر از مرد است، نه. به 

با   تیهواصطالح، هم به تواند در مورد زن هم صادق است، زن هم م دیگو مرد م که در مورد یی زهایچ  نیبنابرا

را در    ذهنمن   یها ما روش   میگو م  کهنیعلت ابه  بشود ول  تواند سس بشود و گرفتارش بشود،  مرد هم م

و    هات یاز خاص  اند با بعضشده  دهیو همان اندته رف  هرکدام در جهت  میکرد جادیزنان و مردان ا ی برا خیطول تار

   دگ یهمان  ن یبله براساِس قوان  ،زندگ   نیاصطالح، نه براساِس قوانبه   و زندگ    دگیهمان   نیاند ارسانده  یی جا  به

  ا جاه   را به مردم بفهماند بعض   شدنتیهوو هم   دنیهمان  کهنیا  یاند که موالنا برارسانده   ییبه جا  ، ذهنو من

موضوع را    نیکه زن کمتر از مرد است. حاال ا  دیگو نم  وجهچ یبه ه  ول  کند، استفاده م  لیتمث   نیهرحال از ابه

  . میبحث کن می توان هم م یر ید یجا ی

  زن  ْ استسقات چون شد موج باز
ِلر نان و زن  دت یبا ی شهر  مپ  

  ) ۴۶۵۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مر اژدها گشت ، یبود مار
  سرهفت   زمان  نیسرت بود، ا ی

  ) ۴۶۵۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  سر، دوزخ بود  هفت  یِاژدها
  ست و، دوزخ فَخ بود تو دانه حرصِ

  ) ۴۶۵٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  است.  ری ناپذ  ی ریو س  ختهی از شهواتِ عنان گس هیکنا  نجای: در ا استسقا

  : دامفَخّ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  دام.   عنیاست و فخ هم  ریناپذ ی ریو س  ختهیگساز شهواتِ عنان  هیکنا  نجای: در ااستسقا
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  صورت ن یزن شد، در اموج   رید  ی ها دگ یشهوت همان   ا یزن شد  تو موج    شهوت جنس  ن یا  دوباره وقت   دیگو م

  آن   ،یااآلن اژدها شده   یمار کوچ بود  یتو    پس.  ی شو م  ریناپذی ر یپر از نان و زن بشود، تو س  دیعالم با

سر هفت   یاژدها  ی   ،یسر شدهفت   یشد   دهیهمان  یادی ز  یزها یبا چ   کهن یبا توجه به ا  ، سر داشت  یموقع  

 تو دانه است، شهوت  ِ جا حرص ، همان جهنم است و در آن سرهفت   یاژدها   دیگو . هفت فقط عدد است و میشد

ا ذهن که  و  است  دانه  دانه دانه  نی تو  شهوتِ  و  است  دوزخ  ما  ذهن  و  است  دوزخ  است،  آن  در     عن یها  ها 

  حرصش دانه است.   ای ها دگ یهمان 

  ابٍ منْهم جزء مقْسوم.» جهنَّم لَموعدُهم اجمعين. لَها سبعُة ابواٍب لل ب «وانَّ

  اند.»جهنم ميعادگاه همه است. هفت در دارد و براى هر در گروه از آنان معين شده  «و
  ) ۴۴و   ۴٣  اتی)، آ١۵سورۀ حجر ( م،یقرآن کر(

  وارد جهنم   شوند، م  دهیهمان  ها وقت که همۀ انسان   دهد نشان م  نیهفت ممن است که فقط عدد باشد. ا 

  .شوند و از جهنم ذهن خارج م شوند ذهن م

بارها خوانده   میخواند  داستان  ی  در با فضاگشا   که کسان  میاکه،  م  ییکه  مرکز عدم حرکت     وقت   کنند، و 

و ملَ جواب    م؟یدیو چه شد ما ند  می مان از جهنم رد بشوکه قرار بود همۀ   پرسندبه بهشت از ملَ م   رسند م

  ی جا   که آن   دیگو مشما سبز شد.    یجهنم برا  نآ  دیکرد  ییو فضاگشا  دیشما مرکز را عدم کرد  که وقت  دهد م

  ی بد  یجا   ایجا آتش  که ما در آن   ندیگو جا جهنم بود. مآن  دیشد جا رد م از آن   موقع   یکه    سبز و خُرم 

را با فضا   که ن یا  یبرا  دیگو م  .میدیند برا و مرکز ع  ییگشاشما آن جهنم  هرحال  . به دیخودتان سبز کرد  یدم 

که جسم هستند در مرکز انسان، همان    ها دگیهمان  نیو موج زدن شهوت ا  ادی ز  یزهایبا چ  دگیکه همان  دیگو م

  .کند دوزخ را درست م

  دت یام  ستی همه طمع بر آن نه، که درو ن تو
  ید یرس  یسو نیاول تو بد یِدی ز نوم که

  ) ٢٨٢٠شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

مرکز عدم    عن یبذار،    یزی آن چ  یکه تو طَمعت را رو  دیگو شمس. پس م   وانیاست از د  ت یب   یالبته    نیا

  ، ی شد  دینوم   ها دگیاز همان  ،ی شد  دیجهنم تو نوم   نیابتدا در ا  کهنیخاطر او به   یندار   ید یبذار که در او ام

 د، یمختلف رفت   یهاسو   تانکه اگر شما در زندگ   کند م  د ییهم تأ  نیو ا  ید یسو رس  نیبه ا  ،ی دیرس   جانیاآلن به ا

هم هست،    یدیناام   نییاآلن پا  د،یدینرس  جهیو آخر سر به نت  د،یشد  دهی ها همانو با آن  دیمختلف کرد  یفکرها 
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  توان ت. اآلن ماس یدواری سوها، در واقع اولِ ام  نیشدن از ا دیناام  نیا کهنیا یو برا دینشو دیکه ناام  دیگو م

  که:   د یگو . دارد مفضا را باز کن 

  را بِْدران، بسوزان دانه را دام
  خانه را  نینو، ا  یِکن درها باز
  ) ۴۶۵٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نَرگدا یا ،ستی تو عاشق ن چون
  صدا  یدار خبر،یب کوه چوهم
  ) ۴۶۵٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  باشد ز خَود؟   را گفتار ک  کوه
  معتَمد  یآن صدا ا رستیغ عکسِ

  ) ۴۶۶٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
سمج  یگدا: گدا  نَر  

  صوت  نی: طن صدا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   عن یخانه    نیدانه را بسوزان و به ا  نیرا بِدَران و ا  هادگ یکه دام ذهن را بِدَران، دام همان   دیگو اآلن به ما م  و

در حال    زیچ  که همه   دیشاه نوازش کرد، د   کار را کرد، وقت  نیشخص هم هم   نینو باز کن و ا  یهامرکزت، در 

د  رییتغ و  تما  د یاست  زندگ   زندگ   ل یکه  تکامل  از همان  نیادر    و  است که  و    اشی اریهش   نیا  ها دگی جهت 

  آزاد بشود.   اش زندگ

و ما  خواهد جهان چاره م  نی است که هنوز از ا سمج کس یسمج، گدا  یگدا  یا  ،ست یچون تو عاشق ن دیگو م

   وقت  ری. دستمیسمج ن   یکه من گدا   م ییبو  م، ی نگاه کن  نه یآ  یمان جلو به خود   دیما با  عن ی.  میستیسمج ن  یگدا

هم   ایدن نی. ادیآ باز هم دنبالت م  دهم، م ندارم، ن ییگو  م  است که ه نیسمج ا ی جهان، گدا نینداده است ا

  .  میکن باز هم ما رها نم دهم، ندارم، نم  دهم، ندارم، نم  دیگو به ما م

است.    دیما درواقع تقل   یها حرف   نیکه ا  دیگو . ممیصدا دار  چد،یپ که انعکاس صدا در آن م  مثل کوه  نیبنابرا

  د ی گو . مستیما است، از خود ما ن  یهای ر یادگی  یدر سرمان، انعکاس صدا  میزن که ما م  ییهادرواقع حرف 

ما هم    دیگو باشد که صدا را منعکس کند. م   داده  ییندا  دیجا باآن   کس  یکوه که از خودش انعکاس ندارد  

  حاال:  . میمثل کوه هست
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  ستیر یتو، زآن سان که عکسِ د گفتِ
  ست ی احوالت، بجز هم عکس ن جمله
  ) ۴۶۶١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ران یو ذوقت هر دو عکسِ د خشم
  قَواده و خشم عوان یِشاد

  ) ۴۶۶٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  آخر چه کرد؟ فیعوان را، آن ضع  آن
  زجر و درد  نهیدهد او را به ک  که
  ) ۴۶۶٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  به هم برساند.   آغوش هم یکه زنان و مردان را برا  : پا انداز، کسقَواده
   : مأموران حومتعوان

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  د ی است و احواالت ما هم واکنش و تقل  رونیما انعکاس جهان ب  یفکرها  نیا  میدار  ذهنمن   که وقت   دیگو م

ما مثل   باال وجود ندارد. مثل کوه است.  دیایمتولد بشود و ب ی فکر  یاز خودمان  م یفضا را باز کن کهنیاست. ا

  . میکن ما منعکسش م  کند، م  یکار  ی  یکه  میکوه هست

و نه خشممان مال خودمان است، نه ذوقمان مال خودمان   میده العمل نشان مما عکس  کند م   یکار   ی  ی

  ها ن یا  کند،  با آن زن هم صحبت م  کند، مرد صحبت م   نیکه پاانداز است با ا  زن  ی که    زند است و مثال م

حاال    ؟کن چه ذوق م   یبرا  ندیگو ! م کند خودش ذوق م  شوند، آغوش م هم   هانی ا  . وقترساند را به هم م

  ؟  کنذوق م  ریذوق کنند. تو چرا د دیها باآغوش شدند، آن هم ریدمرد و زن با هم  ی

آن عوان هست   ه یما هم شب حالت ما و خشم   طورن یهست و هم در جهان، مصنوع که ذوق ما   د یبو خواهد م

هم ندارد.    و رحم  کند را شنجه کن، شنجه م  نیبرو ا  دیگو م   سشیرئ  کهن یخاطر اکه به   مأمور حومت   عنی

او م  ! بله انعکاس حرف  استنکرده   یکار   چیندارد. ه  یجواب  چیبه تو چار کرده؟ ه   فیضع  نیا  پرسند از 

  ی ز یچچ یما از خودمان ه  ذهنکه در من   دیبو خواهدندارد. م  یاه یما  چیاز خودش ه  نیاست و بنابرا سشیرئ

  یجا،  آن   دیآ م  ی.  میاست، مثل کوه هست  رونیو احوالمان و ذوقمان و خشممان انعکاس ب  فکرمان.  میندار

ما که دنبال ذوق    یهاو تمام کوشش میکن  زندگ یطورنیا مینشد دهی. ما آفرکند او منعکس م کند،م ییصدا

  است.   رونیجهان ب س و فقط انعکا  یو پالست  همه مصنوع هان یا م،ی کردن و حال کردن هم هست
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باشد،   سببی ب  یکه شاد  ستین  یطور نیدر ما ندارد. ا  یاشه یر  گونهچیانعکاس است. ه  ی عکس است،    ی

است.    رونیاز درون به ب  زد،یبر  یاحرفه   ی ذوق و شوق، مثال به    رونیما قرار است به ب  باشد. از  ذوق زندگ 

  که:   دیگو . و اآلن م ستیدرست ن  نیبه درون است و ا رونی از ب ذهنمن  یبرا

  المعه؟  الِیعکسِ خ به ک  تا
  واقعه نیکن تا گرددت ا  جهد

  ) ۴۶۶۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  گفتارت ز حالِ تو بودکه  تا
  تو با پر و بالِ تو بود ِریس

  ) ۴۶۶۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ری هم با پرِ غ ر، یت ردیگ دیص
  ری است از َلحم طَ بهرهیب الجرم 

  ) ۴۶۶۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : درخشانالمعه
  : گوشتلَحم

  : پرنده ریطَ
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ی عرب  ر؛یدرستش طَ   ای   ریگوشت؛ ط    عنی   «لحم»درخشان؛   عنیمثل موالنا. المعه    ییهاانسان    عنی  المعه»«  حاال 

  در ما زنده نشود؟   اش معن   ول می موالنا را تکرار کن اتی اب دیما با تا ک   دیگو پرنده. م  معناست به

در    د،یبخوان  قدرنیرا ا  نی. اکنم تکرار م   باست که من مرت  نیجورش ا  ی شعر موالنا خواند.    شود دو جور م

از درون شما    یشاد  د،یکند، خّق بشو  از درون در شما خودش را زندگ  شما زنده بشود. فضا باز بشود و زندگ

  . ستیانعکاس ن نیجورش است. ا ی ن ی. ازدیبر رونیبه ب دیایب

شعر موالنا   ذهن! من میکن  زندگ ذهنبا من  م، یداشته باش  نذهمن  م، یاست که ما فضا را ببند ن یجورش ا ی

   کند و بخواند و معن    بخواند و معن  طورن ی! فقط همدیگو را بخواند و عکسش را عمل کند! اصال نفهمد چه م 

تا   م؟ یدنبال قبله برد آن است که تا به ک  هیشب  ؟»«تا به ک :  دیگو بماند! م باشد و در ذهن باق کند و ذهن

به ک م؟یکن  فیقبله را فقط تعر    
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را   هان یا  یهاحرف   میما منعکس کن   مثل موالنا. تا ک   اشخاص   عن ی، المعه  المعه؟»   الی عکس خ   «تا به ک  

کند. تا که    دایپ  تیموضوع در تو زنده بشود، واقع   نیجهد کن تا ا   شود؟ در ما زنده نم   م، یفهم  نم  که درحال

ب تو  از  م   موقع  ی.  رونیب  دیای گفتارت  باز  را  فضا  ما  ا  میکن هست  برابر     شده، حتگشوده  یفضا  نیو  در 

  .دهد پاسخ م رونیب اتیتحر

از حال   دیگفتارت با«تا که : دیگو . ممیده ما فقط واکنش نشان م شده شرط  یفضا  یهست از  موقع  ی 

تو فضا را    عنیتو با پر و بال خودت بشود    ریو س  رونی ب  دیایجا بگفتارت از آن   ،فضا را باز کن  عنی  تو بشود.»

و پر و بال زدن. تو   ریدر تو شروع کند به س  زندگ ، هست  یار ی شده، هشگشوده   یفضا  نیدر ا که درحال باز کن

  .  کننده باشجسم واکنش   ی فقط  کهن ی. نه اباش  زنده به زندگ  خودت . پر و بال بزن عنوان زندگبه

  که، نیا  ینه! برا   دهند؟ م  ر ی غذا به ت  ای است. آ  آهن  ر،ی. ت زنند را م  یاپرنده   ی  ریبا ت  دیگو م   زند، بعد مثال م 

رفته خورده و   ریرا، ت  یشار    یو کمان زده    ریت   قیاز طر  ده،یمثال دستش را کش   رید   یانداخته،    رید  ی

   ی از کوهستان    رود باز که م  زند، نه! اما مثال م  دهند؟ م   ریاز آن به ت  ایافتاده، و آ  یاپرنده   ی  ، کب  ی

کب  م م  رد،یگ یشاه    دیگو  از آن به باز م  یز یچ براساس خودمان و باز کردن فضا در    دیما با  پس.  دهد

  ن ی. هم میکن  زندگ  م،یکنو عمل م   میکن فکر م   میو ما توأمان دار  زندگ  که درحال  ه شدن به زندگ درون و زند

  : دیگو را م

  آرد، به خود از کوهسار  دی ص باز،
  شاهش خورانَد کب و سار  الجرم 

  ) ۴۶۶٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نَبود، از هواست کز وح منطق 
  در هوا و در هباست  خاک همچو

  ) ۴۶۶٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دم غلط نیخواجه را ا  دینما گر 
  اولِ والنَّجم برخوان چند خط  ز
  ) ۴۶۶٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : سخن، حرف منطق
و   ری حق  شود. مجازاً به معن   دهی گرد و غبار در هوا که در شعاع آفتاب از روزن د   ذرات پراکندۀ    : مخفف هباء به معن هبا
  . زیناچ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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به    آورد و م  ردیگ م   کند، م   دایشار را پ  گردد م  رود، خودش م  رد،یگ شار م   رود  باز، عقاب، م  د،یگو م

خودش نرفته    ر،یخودش رفته شار کرده است. ت  کهنی ا  ی. براخورانَد تکه از کب را به او م   یشاه و شاه  

  است. 

شده گشوده   ی فضا   نیکه از ا  کن شما فضا را باز نم   دیآ نم    که، از وح  ی که، فکر    زدن  حرف   د، یگو م   حاال 

و غبار در هوا   گرد   ه ینفس، شب  یهوا نفس است.    ی از هوا  نیشما صحبت کند ا  قیاز طر    زندگ  ، صورت وحبه

آن گرد و غبار    شود، م  دهیجا د که در آن   یمثل گرد و غبار  نی. بنابراندی گو را م  یستون نور   ی است. هباء،  

بازشده صحبت   یآن فضا  م،یکن است، فضا را باز م  حرف ما، صحبت ما از وح   ای ندارد.    ارزش  چیه  عنی

  ندارد.   زشار  چیکه ه  دیآ م  ما  ذهننه که از من  ا ی کند، م

، غلط، برو  صحبت   نیا  عنیدم،    ن یخواجه را ا  د یگر نما  ست،یشما قابل قبول ن  یها براصحبت   نیاگر ا  دیگو م

  سخن، حرف.  عنیاز اول سورۀ نجم چندتا سطر بخوان. منطق 

شود، مجازاً    دهیگرد و غبار در هوا که در شعاع آفتاب از روزن د  ذرات پراکندۀ   معنهبا، مخفف هباء است، به   و

  . زیو ناچ  ریحق   معنبه

  ٰى محمد عن هو نْطقیکه ما  تا
  ٰىاحتَو هو ا بِوح ان

  ) ۴۶٧٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ی ز یچ  دی. هرچه او گودیگونفس و خواهش دل سخن نم   ی هوا  یمحمد(ص) از رو  دیگو که م   یاه یبه آ   برس  «تا

  .» ستین  اله جز وح

  ينْطق عن الْهوٰى. انْ هو ا وح يوح.»  «وما

  شود.» گويد. نيست اين سخن جز آنچه بدو وح م سخن از روى هوى نم  «و
  ) ۴و  ٣ اتی)، آ۵٣سورۀ نجم ( م،یقرآن کر(

  ی ز یچ  د،ی. هرچه او گودیگو نفس و خواهش دل سخن نم یهوا  یمحمد از رو  دیگو که م  یاهیآ نیبه ا برس تا

  وح   تواند به ما هم م  شود، م    که به حضرت رسول وح  که وقت  دهد نشان م   تی ب  ن ی. استین  اله   جز وح

هوا    ی«و سخن از رو :  دیگو نجم م   سورۀ   ۴و    ٣  ۀیآ  ها،ه یآ  نیا  طورن یهم  وبشود.     وح   تواند بشود، به همه م 

رو  عن ی  ،د» یگو نم از  را  نم  یهوا   ی حضرت رسول سخن  آن   نیا  ستی«ن.  دیگو نفس     وح   چه بدو سخن جز 

  که سخن من درست است.   را بخوان، موالنا گفت که بفهم ه یدوتا آ نیکه برو ا دیگو . م شود» م
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  دم غلط نیخواجه را ا دیگر نما 
  والنَّجم برخوان چند خط اولِ  ز
  ) ۴۶۶٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

نبوده    ها دگینفس نبوده است، از همان  یاست، از هوا   آمده م  وح  شانیا  یرا بخوان، که برا  هیهمان دوتا آ  عنی

.  م یخواه خودمان نم   د،یآو اگر نم   د یایاز آن فضا ب  تواند حرف ما م   عنیما هم منطق ما،    یاست. پس برا

  ها ن یهمه اتفاقات افتاده، بله ا  ن یعدم کردن مرکز ا  عنینوازش،     یخداوند ما را نوازش کند و با    می خواه نم

  : دیگو و م  میرا خواند

  اس ی ،از وح ستتی چون ن احمدا،
  اس یو ق یرا دِه تحر  انیجسم

  ) ۴۶٧١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  حالل   یضرورت هست مردار  کز 
  در کعبۀ ِوصال  ستی ن یتحر که
  ) ۴۶٧٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ٰى و اجتهاداتِ هد  یتحر یب
  از هوا  ردیگ   شهی که بِدعت پ  هر 
  ) ۴۶٧٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ی دیناام   أس،ی:  اسی
جستجو یتحر :  

  : رسم و عادتِ بد بِدعت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  اش، هیبق

  عادش بر برد باد و کشَد  همچو
  است تا تختش کشَد  مانیسل نه
  ) ۴۶٧۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  را باد است حمالِ خَذُول  عاد
کول  یبره در کفِ مرد چوهم   اَ
  ) ۴۶٧۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  فرزندش نهاده بر کنار   همچو
  وار قصابتا بشَدَش   بردم
  ) ۴۶٧۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خوارکننده  اری: بس خَذُول
  خوار  اری: پرخور، بساَکول

  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  شود  زنده م  زندگ  نیکه به ا  و هم به کس  دیگو هم به حضرت رسول م   «احمدا»است که،    نیا  اتیاب  نیا   معن

  .  کند و مرکزش را پاک م

  ذهنمن   عنیباشند،    اسیجو و ق وجست   عن ی  یدر تحر  انی جسم   ریبپذ  ،ست ین  دیناام  که چون تو از وح  دیگو م

م  شما  پس  باشند.  اشال  دیریپذداشته  بشو  که  زنده  حضور  به  شما  بق  د یندارد  در    ان یجسم   هی و  هنوز 

  باشند.   اس یدر ق وندارد  دهیکار فا نیقبله در ذهنشان باشند و نفهمند که ا ی جوو جست

ا  کهنیا  یبرا وقت  توانند نم  هانیاآلن  و  بشوند  زنده  حضور  م  به  حالل  مرده  گوشت  باشد    شود،  ضرورت 

جو  وجست   وصال»  «کعبۀفضا را باز کنند در    دانستندم   هان یرفع شود. که اگر ا  مان که ما گرسنگ  یااندازهبه

درواقع در    ست، یذهنش خاموش ن  . هرکسشود ذهن خاموش م  عنیوجود ندارد    جو وجست وجود ندارد.    رید

  قبله است.   ی جوو جست

ما را    زندگ  م،ی فضا را باز کن  عنی  ،ٰى هد  یهاو کوشش  ییفضاگشا  قیجو از طروکه بدون جست  دیگو اآلن م  و

با    کهن یمثل ا   عنی  «بِدعت»  د یگو دارد م  د ینی بب  رد، یب  شهیپ  «بدعت»   ذهنمن   یکه از رو    کند. هرکس  تیهدا

  ن ی به ا   بوده ما وقت  قرار   .«بِدعت»را گذاشته    مشکه اس  ستیمجاز ن   قدرنیجهان ا  ن یکردن در ا   زندگ  ذهنمن 

.  » ٰى «اجتهاداتِ هدبدون    ،واقع  یجوو جست بدون    اگر کس  ول  م،یدر ذهن نمان  ترشی ب  چند سال  م،یجهان آمد

  رسم و عادت بد.  دیدان م  «بدعت»

کند با   تیخداوند ما را هدا  م یو بذار  میمرکز را عدم کن  م،ی است که ما فضا را باز کن  نیا  واقع   یجوو جست

  ی از رو  عنینْفس    یِرا از هوا  عادت بد و رسم غلط زندگ  نیکار را نکند و ا  نیکه ا کسهر   دیگو مرکز عدم. م

  ها ن یمانند قوم عاد، ا  زندگ  یرو ین  صورتنیاادامه بدهد، در   شیها شدگت یهوو هم  اش ذهنمن   یهاخواسته 

  «همچو عادش بر برد باد و کشَد» . کشد و م برد را م
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طور  از ما به   کدامچ یهستند، ه  یطور ن یا  باًیها تقرکه همۀ انسان   دینیب ها را، مانسان  نی. ازندگ  یرو ین   عنی  باد

مانع و درد و   جادیرا صرف ا  زندگ  یروین  جهینت. درمیرو کار نم   ن یخدا دنبال ا  تی و هدا  ییبا فضاگشا  یجد

را  محم    هان یمثل قوم عاد، ا  دارد برم   زندگ   ی روین  نیا  ، کار را بند  ن یا  . اگر کسمیکن مسئله و دشمن م 

  . شد بود تخت م مانی سل نیاگر ا دیگو . مرندیتا بم نیزم  کوبد م

هست، باد هم حمال   مانیدارد، مثل سل  مان ی سل  تی که خاص  کس  یبرا  پس  است تا تختش کشَد»  مانیاز سل   «نه

 د ینینش م  زندگ   یرو ین   عنیباد    ی رو  د، یاگر فضا را باز کن   د ینی . شما ببندینش م   شی رو  شود تخت م  شود، م

را ادامه    ذهن. اگر نه که فقط من دیکن  زندگ  دیتوان م  کند، شما م  یو همه کار برا   شود و آن حمالِ شما م

بودند    یاقوم عاد، قوم عاد، فرقه   یکه برا   دیگو م خواهد زد.    نیشما را زم  زندگ   ی روین   صورتن یدر ا  د،یبده

  . کند م  زندگ   یرویبه ن لی و آن باد را اآلن تمث  کشتو م  نیزم  دیکوب م  داشت،مها را بر باد آن  دیدان که م 

 ش یپ را در  ذهنکه بدعِت من ییهاانسان  ایرا  ذهنمن   ،زندگ  یرو ین دیگو کننده. مخوار  اریبس عنی «خَذول»

  خور.  پر  عنی «اَکول»کننده،  خوار  اریبس عن ی «خَذول» . کند خوار م   اری بس رند،یگ م

  د یدیبره را بخورد. د نیا برد خور دارد ممثل بره ما را در آغوش گرفته و مثل آدم پر   زندگ  یرو یموقع ن  آن  بعد

  مان  ذهنمن   م،یکن م  شرفتیهرچه که ما پ  . ولکند ما را اداره م   زندگ  یرو یجهان، ن  نیبه ا  مییآ م  که وقت

  قرار بدهد.  سهیمقا ۀیپز بدهد، ما بدهد، شیکه خودش را نما دهد قرار م هی را پا هانیا

را مثل بره گرفته دارد    هانی آدم پرخور ا   یمثل    زندگ  یرویکه ن  دیکه شما فرض کن   دیگو ها را مآدم   جور نیا

ت خواهد کش  مثل فرزند در آغوش گرفته، ول  را درست است که در آغوش گرفته، ول   هان یبشد. و ا  رود م

را    ذهنو بدعت من   ذهناز من  شود نم   داریب  یزودکه به  به کس   زندگ یرو یکه ن دیبو  خواهد موار.  قصاب 

  . دیگو را م   هانی. دارد اکند رحم نم دهد ادامه م

  را آن باد ز استکبار بود  عاد
  بود اریخود پنداشتند، اغ ارِی
  ) ۴۶٧٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نیناگه پوست دیبردان چون
  ن یاْلقر بشست آن بِىس خُردشان

  ) ۴۶٧٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  ست باد را بشن، که بس فتنه باد
  از آن کت بشند او همچو عاد  شیپ

  ) ۴۶٧٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  وضع و دگرگون کردن حال  ریی از تغ هیگردانيدن: کنا پوستين 

ساست. ی و مصاحب اری: بد  نیالْقربِى  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

.  م یبه غرور کرد  لیباد را تبد  م،یکن قوم عاد که ما هم مثل آن قوم عاد عمل م  دیگو . مدیگو را به ما م  نیا  حاال 

  ن ی ا  هان یزد. ا  نشان ی کردند، کبر و غرور زم  لیرا به کبر و غرور تبد  زندگ   یرویها نباد غرور بود، آن  نیبنابرا  پس

  دشمن بودند.  هانیبودند، ا اری اغ هانیا که حالدر  پنداشتند، خودشان م ار یرا  حالت زندگ  نیکبر و غرور و ا

  دانم از نظر نم  ، از نظر ذهن  ، از نظر بدن  میکن هرچه رشد م   اکه درست است که م   د یگو دارد م  ر یبه عبارت د

درست    ،قدرت بدن  ،یظاهر  ییبایز  ا ی  رود سنمان باال م  م،یشو تر مبزرگ   میدار   بودن ه  زهایچ  لیمال خ 

   ی.  بند  دینبا  کند، و غرور م  به کبر   لیتبد  کند، به استکبار م  لیو تبد  کند غصب م  ذهنرا من   هانیاست؟ ا

  افه یق  رییتغ  گرداند،مبر  نی دوستمان هست، پوست  میکن که ما را در آغوش گرفته، فکر م  زندگ  یروین  نیا  ییجا

.  شود به درد ختم م  زیچ. همه دیآ نمجور در   زیچچ یه  می نیب م  سالچهل   ،سالپنج  و    در س  دفعه ی.  دهد م

  .ستین دار معن   یز یچچیه

  د ی. توجه کندیگو نم   زیچچی ه  مدت  یروش دادن.    رییتغ   عنیبرگرداندن    نیپوست  ن»ی ناگه پوست  دیبردان  «چون

  د یبا  م،یندازیب  ریرا به تأخ  نی ا  میگول بخور  دیدائماً با ماست و ما نبا  زندگ  یرویفکان، نقضا و کن   دیگوم  نیا

که     کس  پسباد.    نیا  استفتنه    اریزود که بس  ل یباد را بشن خ  دیگو م  د،یگو م  ی بعد  تیب  ن یاآلن گفت هم

  یی جا   ی  زندگ  یروین  نیبداند که ا  دیبا  کند و کبر و غرور م   کند به درد م  لیرا تبد  زندگ  یرو یرا ن  باد زندگ

آن باد غرور را بشن    د یگو. اآلن م زند م   ن یباالخره ما را زم   ذهنمن   ن ی. اکند و خُردشان م  دهد م   افهیق  ر ییتغ

  آن تو را بشند.  کهن یا زاست، قبل ا زیانگفتنه  اری که بس

از تو   هانیا کهن یقبل از ا گفت آخر م  تیجا هم، ب، در آن جهان» در  ی شاد گرد ی «هرچه از وباشد در آن  ادتانی

دست هم بهدست   مییای ما ب  عن یخالصه؟    ست،یچ   هانیا  معن بِجه.    هان یبشود، تو از ا  رید  کهن یبجهند، قبل از ا

ا  م،یرا بشناس  مانی ها دگیهمان  م،یبده قبل از    م،یندازیرا ب  هانیا  م، یندازی ب  ریبه تأخ  کهنیهرچه زودتر بدون 

اطرافمان جمع شدند، گفتند که    ذهن یهامن   اگر. میپز نده م، ینکن  یی خودنما  هانیبشود. براساس ا رید کهنیا

مثل آن ذوالنّون گفت: اتَّقوا،   میبدان  رند،یاز ما ب  یز ی! تا چی! چقدر معتبر ی! چقدر خوبی، تو چقدر باسوادبه



ۀ  برنامه         Program #910                                                      ۹۱۰مشار

  90صفحه: 

.  کن م  یبد را قو اری نیا ی مواظب باش، مواظب باش که دار  عن یمواظب باشم.  د یاست که من با زمان  عنی

  خواهد زد.  نیتو را زم  ییجا  ی بد اری نیا

  است.   نیهم ن،یالقرَ بِئس  هیآ نیا آهان، 

َّتح»  «الْقَرِين سفَبِى نشْرِقَيدَ الْمعَنكَ بيبو نيب تا لَيي َنا قَالاءذَا جا  

  گويد: «اى كاش دورى من و تو دورى مشرق و مغرب بود. و تو چه همراه بدى بودى.»» آنگاه كه نزد ما آيد، م   «تا
  ) ٣٨  ۀی)، آ۴٣زخرف (سورۀ  م،یقرآن کر(

سر ما    ییچه بوده و چه بال   ذهنمن   نیا  م ینیب م  م،یشو به حضور م   ل یو تبد  ذهناز من   میشو ما آزاد م   وقت

درحال  به   که آورده،  م  ی اریعنوان هش واقعاً  فکر  ا  اری  نیا  میکرد ما  ما  آخر  است.  را    ذهنمن   یکارها   ن یما 

  نفع ما است.   به  هان یا میکن فکر م  م، یکن م

نظر که گرچه به   دیو بدان  دی را بشناس  هات یخاص  نیا  ی یاست که شما    نیا  میری گ که از موالنا م  ییهادرس

مردم، توجه مردم و عشق به قدرت، باال    د ییتأ  گرفتن  .ستیاصال به نفع ما ن  هان ینفع ماست، ا  به   هان یا  ذهنمن 

ا و  بو  میو ما قبول بن  تو عقل کل هست   ندیگو مردم م  کهن یرفتن  بزن ما گوش بده  ندیو    م، یشما حرف 

و    دیکن  ست یل دیتوان که شما م میخواند جا ن یا زیها چ . دهرید ی زهایچ  ل یخ  د،یآخوشش م   هان یاز ا ذهنمن 

 ی ا   ،ذهنمن   یا   مییگو م  و.  ستینفع من ن  به  هانیشان بودم اکه من تشنه   ییهانیا   دمیاآلن فهم  نکه م  دییبو

اندازۀ مشرق و مغرب بود. من تو را در آغوش گرفتم، به تو خدمت  و تو از همان روز اول به  کاش فاصلۀ من 

  به حضور.   میبشو داریاست که ما ب  موقع  نیکردم! البته ا کردم، عجب اشتباه

  ل یپر کبرخَ ی پند کا یداد هود
  ل یباد، ذَ نیاز دستتان ا برکنَد

  ) ۴۶٨٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  حق است باد و، از نفاق   لشِر
  با شما کرد اعتناق  یروز چند

  ) ۴۶٨١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  به سر، با خالق خود راست است او
  برآرد باد، دست  د،یاجل آ چون

  ) ۴۶٨٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  قوم له،ی: گروه، قبلیخَ
  دامن : لیذَ

  دن یانداختن، در آغوش کش ر یدی: دست در گردن  اعتناق
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

دامنش را از    ، زندگ  ی رویباد، ن  نیقوم پر از کبر! ا  یکه: ا  گفت که به قومش م  دیگو است. م   غمبریهم پ  هود

اکند دست شما م  ا  نی.  نخواهد    زندگ  د، یکن مسئله م  د، یکن به درد م   لیتبد  د یرا گرفت  هان یاست که شما 

دست    یچند روز  کهنیلشر حق است، لشر خداست و ا  زندگ  یرویباد، ن  نی. و ادی کار را بن  نیگذاشت شما ا

اگر عجل    و  است.  ییمحبتش به شما از نفاق است، از دورو  نیا  د، یست یبه گردن شما انداخته و شما متوجه ن

ما را از پا درخواهد آورد. به    زندگ  یرو ین  عنی د،ی خواهد کوب  نیو شما را زم  آورد باد دست م  ن یشما برسد، ا

  م یفضا را باز کن  م،یما هم صادق بشو اگرکه با خداوند روراست است.  راستبه  زندگ  یروین نیا ر،یعبارت د

زمانِ    وقت  میبده  را ادامه  ذهنکار من   نیاگر ما ا  ما هم راست است، ول  با  میاز جنس خداوند بشو  یزودبه

  ن یا  صورتنیجهان قبل از واقعاً مردن، درا  نیخُرد شدن در ا  ، ذهنمرگ در من  میی مرگ ما فرابرسد، حاال بو

  .  زند . بعد اآلن مثال مکند باد کار خودش را م

  رهذر  نی را اندر دهن ب باد
  روان در کر و فر   ان،ی نفس آ هر 
  ) ۴۶٨٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بود منیها از او او دندان حلق
  به دندان درفتد  د،یچو فرما حق
  ) ۴۶٨۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ل یباد و، ثق  ییگردد ذَره کوه
  ل یدندان، داردش زار و عل دردِ

  ) ۴۶٨۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  نده ی: آ انیآ

  ن ی: سنگلی ثق
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

باد در دهان با کروفر،    نیا دیگو . مزند مختلف مثال م یِهابه صورت   زندگ  یروی از ن  دین یکه باد، بب  دیگو م

م  و شوه  با دندان رود م  د،یآ با جالل  کار .  نفس م  یها  و  م  میکش ندارد  را  نفس  ب  میبر ما،   رون یداخل، 

  ان، ی در حال آمدن، رفتن، آ   عنی   انیآ  ان»ینفس آ  »«هررهذر  ن یاندر دهن ب«باد را  .  می مان و زنده م  میده م

«و فر م بیو نه به حلق آس «روان در کر ،فکر م هام یها. قدنه به دندان رساند ل یمنشأ خ کردند   از دردها باد
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  افتد  باد به جان دندان م  ن یاگر خداوند دستور بدهد ا   ها از آن در امان است ولکه حلق و دندان  دیگو است. م

  لیدندان تمث   دی. شاردیگ درد دندان ما را م  کهنیا  یبرا  شود کوه م  دیآ نظر نمباد که اصال به  ۀو آن موقع آن ذر

که    ییجا   یتا    رود م   د،یآ باد با شوه م   ی روی جهان و ن  نیخوردن ماست، حرص ماست، طمع ماست به ا

ا  میادامه بده  ذهنکه ما به من   زندگ  کند تحمل نم  رید   م، یااز ما تجربه کرده  لیخوردن را خ  نیزم   نیو 

  : دیگو م

  گذشت م  منیهمان باد است کا نیا
  جانِ کشت و، گشت او مرِگ کشت  بود

  ) ۴۶٨۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بوس آن کس که بردت دست،  دستِ
  دبوس  گرددخشم آن دست م وقتِ
  ) ۴۶٨٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  رب برآرد او ز جان  ا یرب و  ای
  مستَعان  یباد را، ا  نیبِبر ا که
  ) ۴۶٨٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن یو چوب  ن ی: گرز آهندبوس
  . از اسماءاله است.اوریخواهند،  یاری: آنکه از او  مستَعان

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 ی رویاول ن   عنی  داد، و آن به کشت جان م  گذشت از دهانت م  منیبا ا  ، همان باد است که به راحت  نیا  دیگو م

کم کرد ما خودمان را، جسممان را در    زندگ  ی رویاول ن  م، یکه رشد کرد  د ینیبم   کرد، به ما کم م    زندگ

به ما کم   شه یو هم میرشد کرد م،یرشد کرد  نبعد آمده کم کرده تا در چهار بعدما م، یشم مادرمان ساخت 

   از جنس زندگ   میبرگرد  ییجا   یانتظار دارد    کند،  است که دارد ما را شوفا م  زندگ   یرو یهمان ن   ن یکرده، ا

و مرکز را  مین یها بب  آن و برحسبِ می ها پز بدهو براساسِ آن  م یرا گسترش بده ها دگی فقط همان کهن ینه ا م،یبشو

  ی حد  یاز    و وقت   میو منظور از آمدنمان را فراموش کن  میخدا زنده نشو  تینهایدوباره به ب  و  میعدم نکن

باد د  میگذشت ما فقط دنبال رشد دادن من   دیو  نه  مقا  میهست   مان ذهنکه    ،  ذهنمن   یکارها   م،یهست  سهیو 

«گشت    شود، مرگ کشت م  دیگو باد جانِ کشتزار ما بود اآلن م   نیا  دیگو م  م،یده را ادامه م  ذهنبدعت من

  م ییگو م   رد،یگ موقع خشم چماق دستش م   کرد، کس که دست ما را بوس م  دستِ آن  دیگو و م  او مرِگ کشت»

     شود، چه شد؟ آن موقع خداخدا کردنمان بلند م 
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  رب برآرد او ز جان  ا یرب و  ای
  مستَعان  یباد را، ا  نیبِبر ا که
  ) ۴۶٨٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

که    م ینیب م  کرد، به آن کم م   زندگ   یرو ین  کرد، ما که حلق و دندانمان سالم بود و باد به آن کم م  عنی

مستَعان    ن،یچوب ای   نیگرز آهن  عنی  دیدان . دبوس م شود ما دارد خراب م   ما بسته شد، زندگ  یها براراه ۀهم

  خداست، پس:   یهااز نام 

  رب برآرد او ز جان  ا یرب و  ای
  مستَعان  یباد را، ا  نیبِبر ا که
  ) ۴۶٨٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

را نوازش    ش یهاحلق و دندان   آمد و م  رفت باد م  کهن یاز ا  قدرن یکه ا  کند، که دندانش درد م   آن کس   عنی

و قورت دادن    دنیجو نیهم  عنیحلق و دندان مجازاً    سوزاند،  را م   شیهاحلق و دندان  ریدفعه د  نیا  داد، م

  :دیگو جهان، اآلن م  نیما از ا

  باد، رو  نیز یدهان، غافل بد  یا
  بن دندان در استغفار شو از
  ) ۴۶٨٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

چشم ها باران کند سختش اش  
  خوان کند  را درد، اله  منکران

  ) ۴۶٩٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ز مرد   دم مردان نپذْرفت چون
  شو ز درد  رایپذ نیحق را، ه وح
  ) ۴۶٩١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

واقعاً دهان و   ذهنعنوان من . ما که بهیباد غافل بود  نیدهان از ا  یا  دیگو مهم است. م  لیخ  تیسه ب  نیا

را به مردم آن   رونیو شل ب  یشد م  دهیها همان. مدت میغافل بود  م،یبخور  د یایکه هرچه ب   میحلق هست  ها 

برو از ته دل، تماماً توبه بن، معذرت    ،ی فتادروز ا  نیحاال به ا  ، یدر ش بود   ،ی بود  سه یدر مقا  ، یداد م  ش ینما

  بخواه. 
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. چشم سختش  میبشنو  دیدرد با  قیحق را از طر  وح   صورت ن یدر ا  م،یدین را نشندم مردا  وقت  جانیا  دیگو م   حاال 

به    کند اآلن شروع م  کردسخت هم بود، رحم نم دل بود، چشم سنگ   قدرن یتا حاال ا  اش، ذهنچشم من   عنی

باران،    اش سختش اش باران کند»«چشم آدم   بارد ها م ، اش ها  ا  ییهاو  باآدم   نیکه منکرند  درد    د یها 

به حرف موالنا گوش    میی ایاست که ما واقعاً ب  نیراهش ا  یراه وجود دارد،    دوتاشوند.    خوان»  «الهبشند  

  صورت ن یدر ا  می را ادامه بده  ذهنمن   میو بخواه   میاگر منکر بشو  م، یوجدل نکن بحث  رید  ، در هر سن   میبده

کل جامعه منجربه   یبرا  قبول است ولنفر قابل   ی  یکردن درد حاال برا   داریخواهد کرد. ب  داریدرد ما را ب

  د؟ یکن . توجه مشود م عموم  میعظ  یجنگ و دردها 

خدا زنده   تِینهایکه انسان به ب  افتد م  نیا  یکه تمام اتفاقات برا  میفهم موضوع را هم اآلن ما از موالنا م  نیو ا 

  اآلن   .میکن م   جادیرا ا  و جمع  شخص  یعلت منکر بودن دردها ما به برسد و    اش به منظور اصل  عنیبشود  

موضوع را.    نیا  دیشما بفهم   دیتوان است، با مختصر مطالعه کامال م  ی طورن یکه ا  دید  دی خواه  دیشما نگاه کن 

مثل موالنا، از انسان بزرگ،    از آدم   رفتیمثل موالنا را نپذ  ، چون حرف مردانز مرد»  «چون دم مردان نپذْرفت

 قدر نیا  ، یر یبا کتک بپذ  ،یر یبه زور بپذ  ،ی ریبا درد بپذ  دی، باشو ز درد»   رایپذ  نیحق را، ه   «وح  صورت ن یدر ا

توجه    کنم چرا خواهش م  شما  م؟یما بفهم   شود نم  دهیدرست است، خُوب درد نکش   هان یا  که بفهم  درد بش

درد بشم، تا    خواهم  نم  ترشیب  ام،ده یدرد کش   کاف   ۀاندازمن به   دییدرست هستند. شما بو  هاحرف   نیا  د،ی کن

  . رمیگ م  ادی  خوانم مطالب را م ن یبلدم، هم میگو نم ن،ییپا آورم بس بوده، از حاال به بعد خودم را م  جا ن یهم

  از شاه بشر می: پدیگو باد
  آورم، گه شور و شر ر ی خبر خ گه
  ) ۴۶٩٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  میخود ن رِ یمأمورم، ام زآنکه
  م؟یچو تو غافل ز شاه خود ک من
  ) ۴۶٩٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  حالِ تو  یبود وار مانْیسل گر 
  حمالِ تو  گشتم مان،یسل چون

  ) ۴۶٩۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

به تو دارد    خبر بد، بستگ  گاه   آورم، خبر خوب م   من مأمورم از خداوند، گاه   دیگو به ما م  زندگ  ی روین

.  ستم یغافل از خدا ن   عنی  ستم یاما مثل تو هم غافل از شاه خودم ن  ستم یخودم ن   ۀمن مأمورم و فرماند  کهن یا  یبرا
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باشد،    مانی حضرت سل   هیتو رفتارت با من شب  اگر.  کنم فکان عمل ممن مطابق قضا و کن   دیگو م   زندگ   یروین

م تو  حمال  کار   شوم، من  م  کنم، م  تیبرا  ییبو  یهر  عدم  را  مرکزت  تو  جزو   ،یکرد اگر  عقل  عمل    یبا 

را حل    تیکارها  یشد سوار من م  شدم، . حمالت مکردم  تو م   یبرا  خواست  که م  یمن هر کار   ،یکرد نم

  : دیگو بعد م کردم، م

  ملِ کفَت   گشتم ستَم،هیعار
  بر رازِ خود من واقفت  کردم

  ) ۴۶٩۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  من مستَعار  ،ییاغیچون تو  ،یل 
  سه چار  یخدمت تو را روز  کنمم

  ) ۴۶٩۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دهم هاچو عادت سرنگون پس
  بر جهم انهیاغیاسپه تو  ز

  ) ۴۶٩٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
   : قرض مستَعار

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

من ملِ کفِ دستت    یشد م  می و تسل  یکرد با توام، اگر مرکز را عدم م  یمن چند روز   ام، من قرض   دیگو م

   و من هم قرض   . اما چون تو سرکشکردم هستم تو را آگاه م   زندگ   ی رویآن موقع به راز خودم که ن  شدم، م

  .  کنم هستم، من سه، چهار روز به تو خدمت م 

ما سه،    میده م   ادی هم    مانیهابه بچه   م،یبر م  شیرا پ   ذهنو بدعت من   میکن م   که ما زندگ  یطور نیهم ا  واقعاً

من مثل قوم   کهنیا  یبرا  ر؛ید  میتوان را نم   اشه یبق  م،یکن   زندگ  میتوان خوب م  سالدوازده   ده   عنیچهار روز  

  کنم،  به تو خدمت نم  رید  جهم،  از سپاه تو برم  شوم،سرکش م   شوم، م   اغ یو    دهم به تو م  ها عاد سرنگون

به حرف    ریو د  ر ید  میدان را م  نیبه ما ضرر زدن، ا  کند شروع م    سالدوازده   پس از ده   زندگ   یرو ین   عنی

هشتاد نود    ریمن حداکثر د  ام،ه یمن عار  ن،یخاطر ابه  ن، یا  ر،یگفت د  چرا؟  شود، م   اغ ی  دهد، ما گوش نم

هستم،    ی چند روز   ام،تو، من هم قرض  هست   اغی  ،ی مدت از من استفاده نکرد   نیسال با تو بودم، تو در ا

  . امانتم در دست تو، پس مستعار، قرض
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  تو محم شود  مانِیا بیبه غ تا
  غم شود ۀیما  مانْتیزمان کا آن
  ) ۴۶٩٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  زمان، خود جملان مؤمن شوند  آن
  زمان، خود سرکشان بر سر دوند  آن

  ) ۴۶٩٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کنند و افتقار  یزمان، زار  آن
  دار  ِری دزد و راهزن در ز همچو

  ) ۴٧٠٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
   تنگدست: فقر و افتقار

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

از دست    شوم، م  اغی   کنم، کارها را م   نی. من اتو محم شود»  مانِی ا  بی«تا به غ  شود، م  رید  لیخ   رید  خُوب

  کن م   رید  قدرن یمتأسفانه ا  اما هم وجود دارد.    یبی غ  یکه    تا تو بفهم  کنم خدمت نم ریبه تو د  رهم، تو م

بوده،    زندگ   یرویکه ن  میشو موقع مرگ آگاه م  دیاز ما شا  لیخ   شود، غم تو م  یۀتو ما  مانیکه آن موقع ا

اش ما همه   م،یما سرکش بود  م،یبود  اغ یدر ما به خودش زنده بشود، ما    خواستهبا ما بوده، م   شهیخداوند هم

  .  میبرد شیپ  را ذهنبدعت من  م،یکرد تیشا

را متوجه   ن یاست که ما ا  بی قدغن است، عج   کردن از لحاظ زندگ   زندگ  ذهنکه با من  دیگو آشارا م  موالنا

  شوند،  همه مؤمن م  ریآن زمان د  دیگو ماست.    . قبله خود زندگگفترا هم م  نیا  قبله؟»  «تا به ک   م،یشو نم

 ر ید   لیخ   ریر بشند خُوب دبه دا   رید  خواهند دزد و راهزن را م   وقت  دوند، سرکشان به سر م  ۀآن زمان هم 

اصطالح ابراز فقر کردن،  به   عنی، افتقار کنند و افتقار»  ی «آن زمان، زار   شوند، م مانیشده، ُخوب آن موقع پش

تنگ  و  ه  یز یچچ یه  ،ستدفقر  با  نیا  خواهم، نم  یز یچچ یندارم،  م  دیرا  هم  گفت زودتر  زودترش   ده   نی و 

  است،  سالدوازده 

  : دیگو حاال م 

  ی مستَو یگرد بیگر در غ یل 
ِمال دار حنۀ خود تو نیییو ش  

  ) ۴٧٠١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (



ۀ  برنامه         Program #910                                                      ۹۱۰مشار

  97صفحه: 

  م یمق   و پادشاه  شحَنگ
  م یدو روزه و مستَعارست و سق  نه

  ) ۴٧٠٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   و کارِ خود کن اریاز پ رست
   تو شاه و، هم تو طبل خود زن هم
  ) ۴٧٠٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : مستقر، يسان، مستقيم یمستَو
داردو خانه نی :  

  : داروغۀ شهر، گزمه شحنه
  شهر نگهبان   ،: داروغگ شحنَگ

   تی : عارمستَعار
  ناقص و مخدوش.   به معن   نجای در ا مار، ی: ب میسق

خود را زدن: کارِ خود را انجام دادن، مزدور کس طبل   .نبودن  
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  صورت ن یدر  ا  م،یمستقر بشو  عن ی  ی مستو  ، یمستو   ب،یاگر به موقع ما در غ  ، یبرقرار بشو   ب یاگر در غ  اما

  م، یشو پاسبان خودمان م  م،یشو مراقب خودمان م  شهی جهان هم آن جهان و هم   نی هم ا  م،یشو م  ایمالِ دو دن 

   هم آن جهان را و پاسبان   م، یجهان را دار  نیهم ا  م،یبشو  بیو مستقر در غ  میکن   بازاگر فضا را    م،یمواظب هست

  قرض   ست،یدوروزه ن   نیشدن، ا  تینهای مستقر شدن در آن، ب  ، یلحظۀ ابد  نیمستقر، آمدن به ا  و پادشاه 

  .ذهنمثل من  ست،یگونه ن مرض  ست،ین

  م یمق   و پادشاه  شحَنگ
  م یدو روزه و مستَعارست و سق  نه

    )۴٧٠٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

کار    کند، فضا را باز م   و هرکس  میدی ره  ذهنمن   زۀیواقعًا از ست   ،» و کاِر خود کن   اریاز پ  «رست   رید  حاال

جا عشق را، از  از آن   ، به زندگ  میاست که وصل بشو  نی کار خود ما ا. کار خود ما چه هست،  کند خودش را م

  . مینخواه یز یچ  جهان، از کس  نیبه ا م یزیبر میاوری جا برکت را بآن

  سه یاز ما ساخته است؟ پس از مقا چه خدمت  م،یشد دهیچه آفر ی ما برا مین یبب  م،یکار خودمان را بن  میآمد ما

مسئله    جادیاز ا  ،ییجوب یاز ع  ذهنمن   یانتقاد، همۀ رفتارها   ،ست یتو بلد ن  ،ییگوبا مردم که تو کفر م   زهیو ست

کار خودمان را   م،یکن فضا را باز م و»   اریاز پ  «رست. میره ما م هان یبه مسئله، از ا زندگ   لیمردم، تبد یبرا

  . میزن هم دوباره طبل خودمان را م م، یو هم شاه خودمان هست میکن م
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   که چه خدمت   مینی بب  میخواه م  م،ی فکر خودمان را دار  م،یخودمان را دار  تیخالق  م،ی خودمان را دار  هم زندگ   ما

  اریاز پ  کهن یا  یبرا   ؟ی چجور  م؟ یکن چرا م   ر، ید  م یکن م  می اآلن دار  نیساخته است که هم   ت یاز ما به بشر

:   و آن جهان. شحنه: داروغۀ شهر، گزمه. شحنَگ جهان نی: دو خانه، انیمستقر. دار عنی  یمستَو . بله  میدیره

نبودن،    . طبل خود را زدن: کارِ خود را انجام دادن، مزدور کس ماری ب  عنی  می. سقتی. مستَعار: عارداروغگ

  مشل است. یها واژه  هم معان  هانیا

  آورد بر ما جهان گلو، تنگ   چون
  حلق و دهان  کاش  یخورد  خاک

  ) ۴٧٠۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ست آمده یخوارْ دهان خود خاک نیا
  ست شده ن یرا که آن رنگ  خاک  یل 

  ) ۴٧٠۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شر نیشراب و ا نیکباب و ا نیا
  پسر یا ن،ی است و نقش نی رنگ خاکِ
  ) ۴٧٠۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : منقوش نینَقْش 
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  و شد آنها َلحم و پوست  یخورد چونکه
  هم خاکِ کوست نیَلحمش داد و، ا  رنگِ

  ) ۴٧٠٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  زند بر گل م هیبخ ز خاک هم
  کند م  را هم باز خاک  جمله

  ) ۴٧٠٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  و حبش  و قفچاق و روم هندو
  اند اندر گور، خَوش رنگ ی جمله
  ) ۴٧٠٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : گوشتلَحم
   قفچاق  ای  ترکان منسوب بدان را قبچاق  فۀ یخزر تاتارستان که طا  یایبود در شمال در  ت یقبچاق دشت و ناح  ای  قفچاق

  . ندیگو
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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را برا  ها دگ یجهان، به همان  نیا  ی زهایطمع ما به چ  نیما، ا   یگلو  نیا  دیگو م  پس   کند،  ما تنگ م   یجهان 

کاش    ی. مثال ا خورد م   دگیدهان ما همان  و   کاش که حلق   یا  شود م  یطورنیا   . وقت کند عرصه را تنگ م

   و وقت  خوردند خودشان را م   چاق  آن  شدند، گرسنه م   چاق وقت  ل یفقط مثَل است، خ  نیچاق، ا  یهاآدم

  ن ی که رنگ  خورد م  ییهاخوار است، اما خاکدهان خودش خاک   نیا  دیگو . م میخور م  ترش یما ب  میشو چاق م 

  . میخور را م  ها دگی فقط همان  ذهنعنوان من ما به  عنیجهان آغشته هستند،    نیبه ا  یجور   ی  عنیهستند،  

 تر ش یب  کند،  خودش را کم نم  یها دگ یهمان  ذهنهستند، پس من   ن یرنگ  شدۀده یهمان   زندگ  یرو ین  ها دگ یهمان 

  :زند و مثال م   خورد م

  شر نیشراب و ا نیکباب و ا نیا
  پسر یا ن،ی است و نقش نی رنگ خاکِ
  ) ۴٧٠۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ها رنگ  شدند پوست و گوشت، و خداوند به آن   هان یو ا  دیرا خورد  هانیا   وقت  دیگوو بعد م   ر یاست د  مشخص

  هستند.  دگی همان ای از جنس خاک  هانی ا که حالدر  دهد گوشت م

  زند بر گل م هیبخ ز خاک هم
  کند م  را هم باز خاک  جمله

  ) ۴٧٠٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   زندگ   توانند نم   پردازند،م   زهیبه ست  ول  شوندخاک م  هانیو آخرِسر ا  زند م  وندیرا به هم پ  هانیا  دیگو م

که گرچه که    مینیب م  نیپس بنابرا  خوابند؛ در گور خوش م  رند،یم م  کهن یمختلف پس از ا  یهاکنند اما قوم 

  ها  نیر یش  نیکه ا  دیگو م  زند، م   یر ید  لیتمث  یهم    آلنا  م،یگذار م  شیمعرض نمارا به   ها دگ یما همان   وقت

که بابا    دیگو ها مبه آن  مادرشان.  شوند م   هانیها عاشق او بچه   سازند م   هانیو بلبل و ا   ر یصورت شرا به

به شل بلبل را    یهار ینه ما آن خم   ندیگو م  ر،ید  رندیهم خم  هانیا  شوند، نان م  دیخور م  را وقت  هانیا

  . کنند ها با هم جنگ م آن  و سرِ م یخواه را م ریبه شل ش  م،یخواه م

شان  همۀ   ذهننسبت به من   رندیجهان بم   نیدر ا  هانیو حبش، ا   که اگر هندو و قفچاق و روم   دیگو م   خالصه

 د یگو اآلن م   کنند، دعوا نم  ریدبا هم  هانیاز ا  کدامچیه    پس از مردن، مردن واقع  کهن ی. کمااشوند خوش م

  بنند:  زندگ  توانند با هم خوش م  هان یا ذهنمن  تنسب هان یا رندیاگر بم رند،یواقعاً بم  کهن یقبل از ا
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  کآن همه رنگ و نگار  بدان تا
  روپوش است و مر و مستَعار  جمله
  ) ۴٧١٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

اله است و بس   باق رنگِ   صبغَةُ
  آن، بربسته دان همچون جرس  ِریغ

  ) ۴٧١١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن یق ی و  یصدق و رنگِ تقو رنگِ
  ن یبود بر عابد ابد باق  تا

  ) ۴٧١٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  اله: رنگ خدا  صبغَةُ

  یمجاز  ل،یاص  ر ی: غبربسته
  . اندازندکه بر گردن گلّه م   ییها: زنگ، زنگولهجرس

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

و مر و    پوشاند را م   وجود آمده، همه زندگبه   دگ یکه دراثر همان  یینگارها  و  رنگ   نیکه همۀ ا   تا تو بدان  پس

ما فضا را   خداوند است، وقت   رنگی فقط نور ب  هست. رنگ باق   رفتنن یهمه رنگ و ازب  هان یهست. ا  قرض

فقط رنگ    رنگش رنگ خدا را دارد، رنگ باق  ضاف  نی ا  م،یشو شده زنده مگشوده  یفضا   نیبه ا  م،یکن باز م

اله . صبغَةُ یمجاز   ل،یاص  ر یغ   عنیبربسته است. بربسته    نیا  دهد از آن هرچه که ذهن نشان م  ر یخداست غ

  زنگ.  عنیرنگ خدا. جرس هم   عنی

مثل زنگوله است، در گردن ما    ذهنما، من   یار یاست در گردن هش  یاما درست مثل زنگوله   ذهنمن   نیا  عنی

  ب ی همه روپوش هست و فر  ها شدگت یهوهم   همهنیا  تا بدان  میاوریدرب  دیرا با  نیعنوان انسان امتداد خدا. ابه

از آن    ر یجهت ندارد و غ  ست،ین  شده که شرط   دیآ دست مبه   ییاز فضاگشا   هست و  رنگ باق  ی هست و مجاز

هست، مستعار هست مانند    یبربسته است، مجاز   هانی. امیشو و عاشقش م   مین یبب  میتوان که با ذهن م   هرچه 

صدق و رنگ     عنیو     پس رنگ راست  ن» یق یو    ی«رنگِ صدق و رنگِ تقو   دیگو درگردن ما. بعد م   ستی ازنگوله 

  اله است:صبغَةُ  نیرا هم هیآ  نی. اما بله اماند م نیداشتن تا ابد بر عابد ن یقیتقوا و 

 اله  «صبغَةَ
ۖ

◌ نمو نسحا  نم هغَةً البص  
ۖ

◌  نَنحو ابِدُونَ لَهع. «  

  رنگِ خداست و رنگ چه كس از رنگِ خدا بهتر است؟ ما پرستندگان او هستيم.»  «اين
  ) ١٣٨ ۀی)، آ٢سورۀ بقره (قرآن كريم، (



ۀ  برنامه         Program #910                                                      ۹۱۰مشار

  101صفحه: 

   ی  م،یبشو  آن رنگ  دیشده رنگ خداست، ما باگشوده  یاز فضا  یجهان دو رنگ وجود دارد،    نیدر ا  پس

  : خوانم را هم م   تیچند ب نیو ا هاست دگ یهمان  یرنگ بربسته است، که رنگ مجاز  رید

  ش و رنگِ کفران و نفاق  رنگِ
  بود بر جانِ عاق  ابد باق  تا
  ) ۴٧١٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  فرعونِ دغا   ییروهیس چون
  و، جسم او فنا  آن باق رنگِ

  ) ۴٧١۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن ی خوبِ صادق یِو فَرِ رو   برق
  ن ید ومیفنا شد، وآن به جا تا  تن
  ) ۴٧١۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : سرکش و نافرمانعاق
  مار  گر،لهی: حدغا

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 یی روه ی مانند س  ماند، م  ذهنی هامن   عن یسرکشان    عن یبر جان عاق،    یی و دورو  رنگ ش و ناسپاس   پس

جسم   ول   ماند م  فرعون دغا که رنگ او باق  ییروه یسرکش. مانند س  عنیعاق    گر،له یح  عنیفرعون دغا. دغا  

  ن، یصادق   ی بایز  یبرق و فر رو   ول   ماند، ن با ما میا  میر یکه ما به تن هم بم   د یموالنا بو  خواهد  م  شود، او فنا م 

  ماند،  آن م  امتی و تا ق  شود اند تنشان فنا مرا انداخته   ذهنمن   عنیاند،  که از جنس رنگ خدا شده  ییهاآن

  . ماند درخشش و شوه حضور صادقان تا ابد م 

  آن زشت است و، خوب آن، خوب و بس  زشت
  اندر عبس  نیآن ضحاک و ا میدا

  ) ۴٧١۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دهد   را رنگ و فن و سنگ خاک
  دهد  را بر آن جنگ ان یخو ْطفل

  ) ۴٧١٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  پزند  یر یاُشتر و ش  یریخم از
  گزند از حرصِ آن کف م  کودکان
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  ) ۴٧١٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : بسيار خنده کننده، خندانضحاک

   عبوس ، ییرو: ترشعبس
  خوردن غی: حسرت خوردن، دردنی گز کف

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

را هم    جان ی: حسرت خوردن. و ادنی. کف گزعبوس  ، ییرو: بسيار خنده کننده، خندان. عبس: ترش ضحاک

  بخوانم:

  نان شود اندر دهان  و اُشتر  ر یش
  سخن با کودکان  نیا ردینگ در
  ) ۴٧١٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ست اندر جهل و پندار و ش  کودک
  ستقوتِ او اندک   ،یبار شُِر

  ) ۴٧٢٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  و صد آفت است  زهیرا است طفل
  است  قوتیو ب  فنیکه ب نیا شُِر
  ) ۴٧٢١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  گرفتن: اثر نهادن  در
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  بیطفل نا اد  رانِیپ نیاز یوا
  ب یهر رق  یِاز قوت بال گشته

  ) ۴٧٢٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  به هم  دی سالح و جهل جمع آ چون
  سوز از ستم جهانْ فرعون گشت

  ) ۴٧٢٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  از قُصور  شیدرو مردِ  یکن ا  شر 
  وز کفور  ید یره ز فرعون که

  ) ۴٧٢۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  ادب ی: ب بینااد
  : نگهبان، مراقب، حافظ بیرق

  نداشتن قدرت   عنی نجایا  ،: کوتاهقُصور
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

م  یطور نیا  پس آن    یفقط    دی گو شد،  دارد،  وجود  زشت  زشت  زشت  ذهنمن    هم  و     است.  فرعون 

  ی برق و فر رو   د،یدیطور که دهم همان   بایهم وجود دارد و آن ز  بای ز  یو    ماند است که تا ابد م  شیها دگ یهمان 

 ی وجود دارد که آن هم رو  بای ز  یهست،    شرفتهیپ  ذهنزشت وجود دارد، آن من   یاست. پس    نیخوب صادق 

  . رسند کنار به حضور م  گذارند را م  ذهناست که من ییهاخوب انسان 

شده،   که به حضور زنده   کس  عن ی، دائم آن خندان است،  آن زشت است و، خوب آن، خوب و بس»   «زشت

آن   است  خندان  من   یدائماً  است.  آخرِ   یهرکار  ذهنعبوس  باشد  هرچه داشته  است.  بند،    وسر عبوس 

 دهد  بها مفلزات گران   تیخاص   عن ی   . سنگدهد م   اصطالح سنگ خداوند به خاک رنگ و فن و به   دیگو م

ها با  بر اثر آن   انی خودارند و طفل    متیو ق  ندیآ نظر مبه  با ی که ز  رنگ  ی زهایچ  نیاز ا  دانم مثل مثال الماس و نم

  . جنگند هم م

شتر    هی بکه ش  کنند درست م   ییها نی ریش  یر یکه گفتم از خم   طورن یطفل دارند، هم  یکه خو  کسان  انیخوطفل 

در   ییزهایچ  یاست که    نیرا داشتند. منظورش ا  هانی کاش ا  یکه ا   خورند است و کودکان حسرت م  ریو ش

جهان درست شدند، از آن    نیا  خاکاز    هانیا  ول  پسندد م   لیها را خ که ذهن آن  کنند جهان درست م  نیا

  جهان درست نشدند.  

هم بر  بیادنا  رانیکه پ  زند اآلن مثال م  ول د،یگو کودکان، اآلن کودکان را م، پزند» یریاُشتر و ش  یریخم   «از

  خورند،  م  ، وقتو اُشتر نان شود اندر دهان»   ری«شکه    دیگو . م کنند م  زهیها با هم ستآن   هیشب   زهایچ   نیسر هم

را نخور    نیریکه نه آن ش  دی اگر مادرشان بو  سخن با کودکان»  نیا  ردی نگ  «در.  شود و اشتر باالخره نان م   ریش

  : دیگو . مخواهم شتر را م  هی شب ن یرینه من آن ش دیگو است، م  رینان را بخور هردو خم نیا ایب

  ست اندر جهل و پندار و ش  کودک
  ستقوتِ او اندک   ،یبار شُِر

  ) ۴٧٢٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

نادان  دیگو م م  کودک در  پ  دیبو  خواهد است و ش است، کودک. اآلن  شصت، هفتادساله هم    رانی که 

  ها متأسفانه قدرت هم دارند.  دارند منتها آن کودک تی خاص
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خدا را    اورد،یوجود بجور آفت بهبند و صد   زهیجور است صد   تواند خدا که قوِت کودکان کم است. طفل م  شرِ

اما    وت شر که سالح و ق نااد  رانِیپ  ن یاز  ی«وا ندارد،   ا  یوا   ،ب» یطفل هستند و    طفل   ه یکه شب  رانی پ  نیاز 

چون زور    ، ب»یهر رق  یِاز قوت بال  «گشته   .دارند   ذهننشدند، من   ت یهستند، ترب  ادبی هستند، ب  خته ینافره

که سالح،     وقت  دیگو م  مثل موالنا هستند.  ییهاانسان  یها هستند، بالنگهبانِ انسان   ای   بِیهر رق  یدارند، بال

  . سوزانَد جهان را م   برد،که جهان را به کام آتشِ درد م   شود درست م   فرعون  ند،یآ جمع م   هان یزور ا  ،نادان

  به هم  دی سالح و جهل جمع آ چون
  سوز از ستم جهانْ فرعون گشت

  ) ۴٧٢٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   از کفران و ناسپاس  کهنیا  یبرا  ،یبرو شر کن که امانات ندار  دیگو ، م از قُصور»  ش یمردِ درو یکن ا  «شُر

  نداشتن قدرت و امانات.  ؛: کوتاهقُصور. : نگهبان؛ حافظبیرق. ادبی ب عنی بیادنا  .ید یره  و فرعون

  ی او، ظالم نه  که مظلوم  شُر 
  ی او هر فتنه از فرعون منیا
  ) ۴٧٢۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

مشت ا،  الفِ اَللّٰه  نزد  
  مدد  زمی از ه ستیرا ن کآتشش

  ) ۴٧٢۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
   خال ،: ته ت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

مشخال  ا  د زندانِ دوویب  
  و یغم نان مانع است از مر و ر کش
  ) ۴٧٢٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  له یمر و ح: ویر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  مر.   عنی ویر  .ته  عنی ت

مشر لوت دان بازارِ د او یپ  
  و یغر  یرا در و   وید تاجرانِ

  ) ۴٧٢٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  فروش ساحِر الشَ تاجرانِ
  کرده از خروش  رهیرا ت  هاعقل

  ) ۴٧٢٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  چون فَرس   یروان کرده ز سحر  خُم،
  ز مهتاب و غَلَس  کرباس  کرده

  ) ۴٧٣٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  مت یو ارزان ق دیسف  یا: پارچۀ پنبهکرباس

  ماه است.  ۀیمنظور سا نجای آخر شب، در ا  ی: تارغَلَس
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  تنند خاک را برم  شَم،یبر  چون
  زنند م ز یِ در چشم مم خاک

  ) ۴٧٣١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
مِمدهنده خوب و بد  صیدهنده، تشخ  زیی : تم زی  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  دهند م یرا رنگِ عود  چنْدَل
  دهند م یحسود مانکلوخ  بر 
  ) ۴٧٣٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : چوبِ خوشبو و مرغوبِ صنْدَل چنْدَل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  دهد  آنکه خاک را رنگ پاک
  دهد   مان بر آن جنگکودک  همچو

  ) ۴٧٣٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  پر خاک، ما چون طفلان  دامن
  نظرمان خاک همچون زَرِ کان  در
  ) ۴٧٣۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  را با بالغان نبود مجال  طفل
  نشانَد با رِجال؟  را حق ک طفل

  ) ۴٧٣۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  گر کهنه شود، تا هست خام  وهیم
  به نام  ندشینبود، غوره گو  پخته
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  ) ۴٧٣۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شود صدساله آن خام تُرش  گر 
  زهش یست او بِر هر تو غوره طفل

  ) ۴٧٣٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دیاو سپ شِیباشد مو و ر چهگر 
  د یخوف است و ام در آن طفل هم

  ) ۴٧٣٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ام؟مانده دهینارس ایرسم؟  که
  عجب با من کنَد کرم آن کرم؟  یا

  ) ۴٧٣٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : درختِ انگور، تاک کرم

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  برسم:   جانیبه ا  خواستم  م  .کند آن بخشش و آن لطف را با من م عنیکرم   آن درخِت مو. عن ی کرم

  ی ایو دور ناقابل نیچن با
  ؟یایغورۀ مرا انگور نیا بخشد

  ) ۴٧۴٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  سو چیاز ه دواریاوم ستمین
  اسوای: ال تَدمی گوکرم م وآن

  ) ۴٧۴١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ست طُوخاقانِ ما کرده ماًیدا
  التَقْنَطُوا کشد را م  گوشمان

  ) ۴٧۴٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
   جشن مهمان   به معن  ترک   یِ: مخفف طُوطُو

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  : هیآ نیو ا   .ترک  یِمخففِ طُو   عنی طُو

و…»  هال حور نوا مساتَي ◌ۖ نَّها   سايي نم  حور هال  ا  مونَ الْقَورافْال. «  

  شوند.» از رحمتِ خدا مأيوس مشويد، زيرا تنها كافران از رحمت خدا مأيوس م  «…و
  ) ٨٧  ۀی)، آ١٢( وسف یسورۀ  م،یقرآن کر(
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  : طورن یهم  و

قُل»      هِمنْفُسا  َلع اسرفُوا   الَّذِين  ادِيبع الْغَفُور  يا   وه  نَّها جميعا   الذُّنُوب  رغْفي  هال انَّ   هال  ةمحر  نم تَقْنَطُوا 

 «.يمحالر  

ايد، از رحمِت خدا مأيوس مشويد. زيرا خدا همۀ گناهان را  : «اى بندگاِن من كه بر زياِن خويش اسراف كرده «بو
 آمرزد. اوست آمرزنده و مهربان.»» م  

  تمام بشود.  ر،ید میبو  عیقسمت سر نی أ خالصه   اما

   شم خال   دیگو . میآور وجود نم و فتنه به   هست  »«فرعوناز    منیو ا  ست یو ظالم ن   که شر که مظلوم  گفت

خدا  موقعچیه من  زند نم   ییالِف  نم  زمیه  رون یب  یهاز یچ  ای   ذهن  یها و  دردش  آتشِ  آتشِ    گذارند، به 

  اش به فکرِ نان است. همه  ناست، چو ویزندانِ د  و شم خال کنند نم یرا تحر اشذهنمن 

  نیبند که ا  یشر   ی  د یبا  ست یکه زور ندارد و فرعون ن  . پس کسو»ی غم نان مانع است از مر و ر  «کش 

تاجرانِ    یِشاد   ادِی فر  وِیاست و غر  و»ی «بازارِ د  دیگو غذا مبزند و اما، اشم پر   ییقدرت را ندارد که الِف خدا 

  !  نی را بب صفتوید

مشر لوت دان بازارِ د او یپ  
  و یغر  یرا در و   وید تاجرانِ

  ) ۴٧٢٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  فروش ساحِر الشَ تاجرانِ
  کرده از خروش  رهیرا ت  هاعقل

  ) ۴٧٢٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  چون فَرس   یروان کرده ز سحر  خُم،
  ز مهتاب و غَلَس  کرباس  کرده

  ) ۴٧٣٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  مت یو ارزان ق دیسف  یا: پارچۀ پنبهکرباس

  ماه است.  ۀیمنظور سا جانیآخر شب، در ا  ی: تارغَلَس
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

من   یاعده   یکه    دیبو  خواهد م   عنی ا  ذهنکه  در  و    نیدارند  هستند  ساحر  هستند،  سحرکننده  بازار، 

  «خُم»   هانیو ا  شود م  رهیها تها عقلاز خروِش آن   فروشند، را م   ذهنمن   یفروشند، اجزا خرافات   ءفروشند،الش
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 دهند،  را اصل نشان م  ذهن  و خرافات  واقع  رِ یغ  زِیچ   ی  هانیا  ۀهم   عنیصورتِ اسب و  به   کنند را روان م

    .کنند اصل را پنهان م

  هند د نشان م   «پارچه»صورتِ  را به   ه»ی«مهتاب و ساو   دیگو م  «اسب»صورتِ  به  دهند را حرکت م  «خُم»پس   

  . فروشند م  نی صورتِ عرا به  ذهن  یهاز یچ  عن یصورتِ پارچه به فروشند،  به مردم م

  ی . برا گردد پاشنه م  نیا  ی واقعاً رو   ا ی . اآلن دنفروشند به ما م  عنواِن زندگ را به    نازندگ  م، یکن نم    زندگ  ما 

است،  هم که اشاره کرده   ییهاه یها موالنا به آعموم، همراه آن   ی باشد برا  دینسبتًا مشل با  اتِی اب  نیمن ا  ن یهم

 ها ن یما با استفاده از ا  ایآ  . دیگو قرآن چه م  یهاه یهمراه با آ  یثنو که مثال موالنا در م  دین یتا شما بب   خوانم م

در آن    دهد که هرچه که ذهن نشان م  ماند؟ خرافات  م یدر سحرِ خرافات خواه   ای  م یکن   دایرا پ  زندگ  میتوان م

  هست. یی خدأ هست و چاره   زندگ

  تنند خاک را برم  شَم،یبر  چون
  زنند م ز یِ در چشم مم خاک

  ) ۴٧٣١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دهند م یرا رنگِ عود  چنْدَل
  دهند م یحسود مانکلوخ  بر 
  ) ۴٧٣٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دهد  آنکه خاک را رنگ پاک
  دهد   مان بر آن جنگکودک  همچو

  ) ۴٧٣٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
مِمدهنده خوب و بد  ص یدهنده، تشخ  زیی : تم زی  

  : چوبِ خوشبو و مرغوبِ صنْدَل چنْدَل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

و    دیتن  شمیابر  شود از خاک نم  که حالدر   تنند، م  شمیاز خاک ابر   هان یا  تَنَند، خاک را م  شمیمانندِ ابر  دیگو م

که همان    «چنْدل»و    رید  ند یب نم  مانی چشم خداوند   عنی  کنند، که خداوند است م  زی خاک را در چشم  مم

حسود    «کلوخ»و ما را به    دهند به مردم نشان م   امرغوب»«عوِد نصورتِ  است به   متیقچوبِ صندل است و گران 

چ  عنی  کنند، م به  به ستمیکن م  ی است، حسود  «کلوخ»که    ی ز یما  هم  با  م   م،یپردازم   زهی.    م یدانست اگر 

  .میکرد حسادت نم ریدبه هم قدرن یاست، ا «کلوخ»
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. ما  میپرداز به جنگ م  ریدبا هم   کند، و بعد ما را کودک م  دهد که به خاک رنگ م   ییپاک آن خدا  دیگو م

  م؟ یجنگ م چه   یبرا م؟یجنگ م  یز یچ به چه واقعاً راجع 

را ساحران در چشم ما مهم    هان یهستند، ا  خاک   هانی ا  دیگو و... م  ای دن  نیا  یزهایچ  دانم و مل و نم   نیزم

حسادت   ریدبه هم   م، یهم هست  بیادنا   رانِ یها چون پکلوخ  نیخاطرِ اهستند، ما به   کلوخ   هیشب   هان ی. اکنند م

  . میجنگ و م میکن م

  پر خاک، ما چون طفلان  دامن
  نظرمان خاک همچون زَرِ کان  در
  ) ۴٧٣۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  را با بالغان نبود مجال  طفل
  نشانَد با رِجال؟  را حق ک طفل

  ) ۴٧٣۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  گر کهنه شود، تا هست خام  وهیم
  به نام  ندشینبود، غوره گو  پخته

  ) ۴٧٣۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  د یآ نظرمان که خاک است زر م  به  ها دگیهمان  نیمثل طفالن و ا  میکن پر م  ها دگیهمان   عنی  «خاک»را از    دامن

هم هستند،     قدرت  ی دارا  دی هفتادساله که شا  یهاها، آدم . طفل نندیبنش  توانند  ها با بالغان نمکه طفل  د یگو و م

  . نندینش ها نمبا آن  هان آ ای  نندینش مثل موالنا نم  با رجال هانیا

اگر کهنه بشود،    وه یم   دیگو . بعد منشانَد ، آدم نادان را که با انساِن بزرگ نم با رجال؟»  نشانَد   را حق ک   «طفل

فضا را    دی. انسان باکند سن، زمان، انسان را پخته نم  عنیاست،    «غوره»  مییبو  د یاست با  «خام»  که تا زمان 

  باز کند، پخته بشود. 

  گر کهنه شود، تا هست خام  وهیم
  به نام  ندشینبود، غوره گو  پخته

  ) ۴٧٣۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . «غوره»  ندیگو او م به
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  ساله آن خام تُرش شود صد گر 
  زهش یست او بِر هر تو غوره طفل

  ) ۴٧٣٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  یی هاانسان   یطفل و غوره هست برا   نیباشد، ا  ذهنعبوسِ منخام و     صدساله هم بشود، ول   انسان  ی  اگر

  هستند.  هوشز یمثل موالنا که ت

  دیاو سپ شِیباشد مو و ر چهگر 
  د یخوف است و ام در آن طفل هم

  ) ۴٧٣٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ام؟مانده دهینارس ایرسم؟  که
  عجب با من کنَد کرم آن کرم؟  یا

  ) ۴٧٣٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : درخت انگور، تاک کرم

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ام؟» مانده  دهینرس ای«که رسم هم شده باشد، اما هنوز در خوف و رجاست،  دیاو سف شِیر یِ مو اگر

انگور  مو، درختِ مو، من را    نیا  د،یگو غوره، دارد م  نیعجب، ا   یا   خواهم ماند؟  دهی نارس  ای   رسم که م  دیگو م

خداوند    عنیآن درختِ مو    مییگو م  م،یده شدت ادامه مرا به   ذهنهنوز من   مییگو  م  میدار  ما  نه؟  ای  کند م

  نه؟  ای من را انگور خواهد کرد 

  ی ایو دور ناقابل نیچن با
  ؟یایغورۀ مرا انگور نیا بخشد

  ) ۴٧۴٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کند؟  من را انگور م  ۀکه من هستم، غور  یای دورو   ناقابل نیبا ا ایآ

  سو چیاز ه دواریاوم ستمین 
  اسوای: ال تَدمی گوکرم م وآن

  ) ۴٧۴١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  نشو»   دی«ناامکه    دیگو آن کرم، آن خداوند به من م  نیپس بنابرا  ستم،ین  دواریام  ری اآلن د  سمت   چ یاز ه  دیگو م

نت اآلن  نم  اشهیبق  رید  رد،یگ م  جهیو  روز  خوانم را  هر  ما،   پادشاه ما،  خاقانِ     عن یاست    اش»ی «طُو . 

،  «ال تَقْنَُطوا» چه؟  دیگو م  کشد، . گوشمان را مخداوند است، جشن است  است. هرلحظه عروس  اش» «عروس

  ییبه جا  و...، ول  میهست  «ناقابل» و    میهست   «تُرش»گرچه که ما    میدیرس   جانیبه ا  پس  .د»ینشو  دیام«نا   عنی

  بود. نیغزل هم هم م،یندار ید یسو ام چ یکه از ه  میدیرس

  سو چیاز ه دواریاوم ستمین
  اسوای: ال تَدمی گوکرم م وآن

  ) ۴٧۴١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ست طُوخاقانِ ما کرده ماًیدا
  التَقْنَطُوا کشد را م  گوشمان

  ) ۴٧۴٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
   جشن مهمان   به معن  ترک   یِ: مخفف طُوطُو

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

لحظه است، خاقانِ ما هر بوده  نیکه لقبِ پادشاهان چ  دیدان را بدان که خاقان، خاقان هم م  نینباش، ا  دیناام

  بودند:   هاه یهم آ  هان یا  نشو.  د یامکه بله، نا   کشد و گوش ما را م   عروس  عن ی   به زبانِ ترک   ی است. طُو  اشی طُو 

و…»  هال حور نوا مساتَي ◌ۖ نَّها   سايي نم  حور هال  ا  مونَ»  الْقَورافْال  

  شوند.» م از رحمتِ خدا مأيوس مشويد، زيرا تنها كافران از رحمت خدا مأيوس  «…و
  ) ٨٧  ۀی)، آ١٢( وسف یسورۀ  م،یقرآن کر(

ما   پس .شوند م  وس یفقط کافران از رحمتِ خدا مأ ،د»ینشو  دیام«نا   عنی آورد مختلف م   یهاکه جا  أسوا» ی «الت

خودمان    یرو   م،یمرکز را عدم کن  م،ی الزم است که فضا را باز کن  م،یهست   که در هر سن  میرس م  جهینت  نیبه ا

حالِ جشن گرفتن است،    لحظه در  ن یخداوند ا د،ینشو  دیامسر موالنا گفت که نا . آخرِ ِ میکار کن   یجد  م،یکار کن 

و شما    دیاآلن وقتش است که فضا را باز کن   د،یاشده  دی ماو اگر از تمام جهات نا   دیجشن بشو   نیشما هم وارد ا

  به انگور بند.  لیتبد د یرا اگر غوره هست

به قلم استاد   یمثنو  رِیرا از تفس اشه ی . بقدیقسمت را تمام کنم که نتوانستم؛ وقت نرس نیا خواستم (خوب، م 
  جالب است.)  لیاست که خ مانده  تی هم چند ب اشه ی. بقدیبخوان دیتوان شما م زمان  میکر
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