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  2صفحه: 

  )٢١٠٨شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  خانه من   نیاز چیه نروم م
 خانه گرفتم وطن  نیتکِ ا در

 
 من و دارالقَرار   ارِی خانۀ

 شدن  رون یب تِیبود ن کفر 
 

 نهم آنجا که سرم مست شد  سر 

 تَنَن تَنْتَنَن یِنهم سو گوش
 

 راهم من به چیمو، ه نکته

است، تو راهم مزن  نیمن ا راه 
 

 و مجنون منم  ستلیل  خانۀ

 برو جان من  نجاست، یمن ا جان
 

 ورا  د یخانه درآ  نیکه در  هر 

 منش باز بمانَد دهن  همچو
 

 ببند آن در، اما چه سود  ز یخ

ن  قارِعرشر گشت دو صد دد 
 

 خُُنک آن را که سرش گرم شد  یا

 ذَقَن  نیر یچو تو ش  یِآتشِ رو ز
 

 چون ماه به برقَع مپوش  رخ آن

 رخ تو حسرتِ هر مرد و زن  یا
 

 مبند   ،یدرِ رحمت که گشاد نیا
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 درِ تو قبلۀ هر ممتَحن  یا
 

 شاهد تو، باده تو ،ییتو شمع

 من ی قی و عق  لیتو سه هم
 

 د یعمر از تو نخواهم بر  باق

 به گوشِ توام و مرتَهن  حلقه
 

 من از آتشت  ِری ش نَرمدم

 من از کرگدن  لی پ نَرمدم
 

 م یاوستهیگل و من خار که پ تو

 نباشد چمن  خاریو ب گلیب
 

 شب و تو ماه، به تو روشنم من

 دل ز شبم برمن  ،یشب جانِ
 

 تو پروانۀ جانم بسوخت  شمع

 شُرانه نهم بر لن  یپ سر 
 

 ست ی من و جانِ تو هر دو  جانِ

 جان پنهان در دو تن   ی گشته
 

 آفتاب   یمن و تو چو  جان

 ازو گشته هزار انجمن  روشن
 

 حضورِ تو دوتا گشت جان  وقتِ

 شتن یشد از تفرقۀ خو رسته
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 و خامش شدم  رتی زدم از غ تن

 عشّاق، بو تن مزن  مطربِ
 

 ن یو رخ شمسِ د ز یتبر  خطّۀ

 جان راست چو بحِر عدَن   ماه
 

 د یجاو ی سرا ،ییتا ی ی رامش، فضاآ یدارالْقَرار: سرا

 قارِع: کوبنده، کوبندهء در 

 ذَقَن: چانه، زنخدان 

 برقَع: نقاب، روبند 

  . شودم  دهیآخر تابستان د   یهادر شب  منی  یکه در باال  ،مانی  ی پس از شعرا  ،ستارۀ صورت فل  نی: روشن تر منیسهيل  
 است. لی از اثر تابش سه  میاد ییخوشبو ن یو همچن ب یس  رنگو خوش  سرخ کردند گمان م  قدما

 مشهور است. تیدر مرغوب منی  قی: عق منی ق یعق

 مرتهن: گروگان 

 ده یدوتا: خم

 آن مشهور است. دی در جنوب عربستان که مروار  نی عدَن: بندر و سرزم

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

  

  ها) (دایره همانیدگ  ١شل 

  

  (دایره عدم)  ٢شل 

  کنم:از دیوان شمس موالنا شروع م  ٢١٠٨پرس برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوال 

  خانه من   نیاز چیه نروم م
  خانه گرفتم وطن   نیتکِ ا در

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دا یرا در خودش پ   یار یهش  نیا  دیبا  از هر انسان   عنی   کند، اظهار م   یطور نیا  موالنا از جانب هر انسان  پس 

خانۀ ذهن،    عن ی  م، ی که اآلن هست  ییجا  از آن   د یکار با  نیا   ی و برا  د،یایهرگز برون ن   ییتای  یکند که از خانۀ فضا 

که اآلن به شما نشان    ه)](دایره عدم اولی  ٠[شل    ییها ل ش  نیکه معموال من با ا  میبرو  یریخانۀ د  یبه  

است که انسان قبل از ورود به    ن یو آن ا  کنم م   ان یاست ب   موضوع را که درواقع مقصود هر انسان نیا  دهم، م
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  ت ی و هدا  تیعقل و حس امن   تیاست، جسم ندارد و مرکزش عدم است و چهارتا خاص   فرمیب  یِ اریجهان هش   نیا

  .  ردیگ م  گاز زند عن یو قدرت را از عدم 

 م یکه اسمش را گذاشت   شودم   یرید  ی، وارد فضا ها)](دایره همانیدگ  ١[شل    شود جهان م  نیوارد ا  وقت  ول

  ند یکه آن فکر کردن است. همۀ ما با فرآ   زند دست م  ی استعداد  یبه    کند؟ ذهن، چار م  دگ یهمان   یفضا 

و به    میکن تجسم م  مصورت مفهورا به   جهان ن یمهم ا  ی زهایچ  مانیبا فکرها  نی. بنابرامیفکر کردن آشنا هست 

  .  میکن م  قیها حِس وجود تزرآن

مرکز    شوند صورت فکر مبه  زهایعدم آن چ   ی جا و به   شود مرکز ما عوض م م،یکنم  قیحس وجود تزر کهن یهم

  نک ی ما، پس چشم عدم ما که چشم خداوند است درواقع، ع  نکیع  نی، بنابراها)](دایره همانیدگ   ١[شل  ما  

جامعه به    ای   وادهکه پدر و مادرمان و خان  ییزهایو مرتب با چ  از فکر ساخته شده   نی ماده هم  نی. ازند م  یماد 

  .  میشو م  دهیمهم هستند، ما اصطالحًا همان  هان یا ندیگو ما م

   عن ی  دن ی. همانشود م   دهینام   دن یها همانمرکز قرار دادن آن   و   زهایحِس وجود دادن به چ  ا ی  ت یحِس هو  ندیفرآ 

واقعاً   م، یکن که درست م  یز یچ  اصل ما که از جنس عدم است. ول  عنی زیرا درست کردن. همان چ   زیهمان چ 

  جاد یپشت سر هم در ذهن ما ا  کرهاعوض شدن ف  ایاست که از چرخش    یماد   زیچ ی بله    ست،ین   زیهمان چ

  .  ذهنمن  می است که اسمش را گذاشت ذهن  ریتصو ی و آن  شود م

مهم، بالفاصله    یزهایبا مفهوم چ  دنیبه فکر کردن و همان  کند و شروع م  شود جهان م  نیوارد ا  کهن یهم  انسان

و با کم شدن    کند م   ر ییمرتب تغ  عن یاست،    ا یپو  ذهن  ر یتصو  نیا  د،یآ وجود م به  ذهن   ر یفکرها تصو  ر ییاز تغ

اسمش   نیو ا  شود تر مو کوچ   شود م  ترزرگ که در مرکزمان هست، ب  ییزهایچ  نیشدن ا  اد یو ز  زهایچ  نیا

  است.   ذهنمن 

   اتی ح تیچهار خاص نیما ا شود، ما عوض م دید  نکی ع  ا ی  شود مرکز ما عوض م  وقت  د، ینیب که م   طورن یهم

مثل پول،   کنند، م  رییچون تغ  زهایچ  نیو ا میریگ م  زهایو قدرت است، از چ  تیو حس امن تیرا که عقل و هدا

  ن ی از اعمال ا  جهیما، درنت  ی باورها  ای  گنجد که در فکر م  یزیهرچ   ایمثل نقش ما، مثل همسر ما، بچۀ ما و  

مثل ترس، مثل خشم، مثل رنجش، و    شود م  جادیا  منف   جاناتیو ه  شود م  جادی ا  جانیتن ما ه  یفکرها رو 

  مخرب است.   اری که بس  کند م دایپ ذهنمن  نیا ییهات ی خاص
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   جسم  یار ی که اسمش هش  یاریهش   نیچننیو ا  شود م  جاد یدرد ا  ذهنمن  جادیدر مرکز و ا  زهایچ  نیگذاشتن ا  از

که اسمش    اشی اریبا هش   ذهنمن   نیا  د،ینیب که م  طورن ی. پس همرسد جهان نم  نی مطلوب در ا  جۀیاست به نت

  کند.   دایادامه پ تواند است نم  جسم   یار یهش

 ب یو تخر  شود اش منجربه درد مرا که همه   یار ی هش  نیا  ، سالدوازده   ،سالتا ده  مییخداوند بو  ای  زندگ

حس نقص، حس خبط، احساس   ،ی ورزنه یمضر مثل ترس، خشم، رنجش، ک  جاناتی ه جادیو ا رون،یدر جهان ب

  جور ن ی. بعداً همکند تحمل م   یی ارا تا ج  یار ی هش  جورن یحسادت، ا  زها، یچ  جورنی اضطراب، و ا  ، گناه، نگران

 د یبا  یزود است به   جسم  یِار یکه هش   یار ی هش  نیبه فکر ما و تن ما را خراب کردن و ا  کند شروع م  جاناتیه

  عوض بشود. 

و به ما،    کند جنگ م  جادِی در فرد و در جمع ا  یار یهش  نیکه ا  می، نشان داد٩١١برنامۀ    عنیجلسۀ قبل،    در

 د یبا  نیا  یکه جا   یار یعوض بشود و هش  دیبا  یار یهش  نیاند که اگفته   انیاَد  یهستۀ مرکز  طورن یعرفا و هم 

  نظر هست.   یاری هش ای حضور  یار ی هش ست،ین  جسم یِ اریهش  ند،یبنش

که    ییزهایاز چ  ذهنو من   جسم   یاریهش   لۀیوسکه ما که به  ردیگ صورت م   یطورن یا  ندیفرآ   ای  دهیپد  نیا  و

در   (دایره عدم)]  ٢[شل    می کن آن فضا را باز م  یجا به  م،یخواه م  زندگ  دهد لحظه نشان م  ن یذهنمان در ا

  بختخوش   م،یخواه م   زندگشده  گشوده   یو از فضا   دهد لحظه نشان م  نیکه ذهنمان در ا  یز یچ  اطراف آن 

  .  م یخواه م

ها  در مقابل آن   نیبنابرا  میخواه  نم   زندگ   دهد لحظه نشان م   نیکه ذهن ما در ا  یی زهایاز آن چ   ریما د  عنی

  .  میکن نم قضاوت  عن ی م،یکن ها را هم بد و خوب نم و آن  میکن مقاومت نم

حالت اول   دوباره به آن  عنی  شود، مرکز ما دوباره عدم م  م یکن لحظه فضا باز م نیدر اطراف اتفاق ا وقت  حاال 

که اگر مرکز ما عدم بشود و جسم نشود، خداوند    (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    میجهان شد  نیکه وارد ا  مییآ درم

کم    خواهد او م   عنیما کم کند.    هب  تواند که نم   میاده یبه ما کم کند. اگر مرکز ما جسم بشود، د  تواند م

  . میریپذ کند، ما نم 

محدود دارند، ما را    هم عقل  زهایچ  نیو ا  میریگ م  زهای چ  ن یرا از ا  تیکم را و فکر را و عقل را و هدا  جهیدرنت

و قدرت عمل ما کم    شودما کم م   تیها حس امنبا کم شدن آن  منییب مثال م  ایکنند.    تیدرست هدا  توانند نم

بشوند. اگر    ادیز  زهایچ  نیکه ا   میریب  ییهایی راهنما  م،یبن   ییاست که فکرها  نیعقل ما عبارت از ا   شود، م
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صورت    یدر جهان ماد   هایابی ارز  جورنینادان. ا  ند یگو اگر کم بشوند به ما م  ند،یگو  بشوند ما را عاقل م  ادیز

  . ستیکه درست ن ردیگ م

مرکزشان جسم   عن ی.  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    کنند م   زندگ   جان یمردم ا  ترشی . بستیوطن ما ن  نیا  پس

مقدار    کنند، بدنشان را هم خراب م  حت  جیتدرو به   کنند،  مخرب م  ی فکرهادارند،    جسم   یار ی است و هش

 ٢[شل   کنند م عدملحظه  نیدر اطراف اتفاق ا ییمرکز را دراثرِ فضاگشا اما وقت  کنند، درد انباشته م یاد یز

  .  دیگو خانه را م   نیهم  ت یب نیکه موالنا در ا دهد خودش را نشان م  یر ی، خانۀ د(دایره عدم)]

شدۀ مرکزم و  گشوده   یبود منتقل شدم به خانۀ فضا   یاز خانۀ ذهن که ماد    عنی ،  خانه من»  نیاز  چ یه  نروم «م

،  خانه من»   نیاز  چیه  نروم«م نخواهم رفت.    رونیخانه ب  نیمن را بشند، من از ا  رونیکنند و از ب  یهرچه تحر

  روم. نم  رونیخانه ب نیاز ا وجهچیهاصال به کهن یا  عنی چیه

  یی فضاگشا  ی با     حت  د،یخانه اگر منتقل شد   ن یاز موالنا که از ا  د یریگ م  اد یاست که شما    یمدل رفتار   نیا  و

خانۀ    نیاست و اصل هم   یباز   دهد که ذهنتان نشان م  یز یچ  که آن   دیو فکر کن  دی نگه دار  د یمرکز را عدم کرد

  کند،  و تمام کائنات را اداره م  دهد م   مابه ش   است که زندگ  یخرد   یشدۀ درون هست که داراگشوده   یفضا 

   عن یتَه،    عن یکه تک    دیگو و م  دیآ قدرت عملتان از او م  د،یآ از خدا م  تتانیهدا  د، یآ از خدا م  تتانیحس امن

  .  میآنم  رونیخانه هستم، ب نیته و واقعًا در مرکز ا ریرفتم د

شدۀ گشوده   یفضا  نیشما ا  که وطن اصل  دیریگ م  ادی  تیب  نیحاال شما اآلن با ا  خانه گرفتم وطن»  نیتکِ ا  «در

و پر از درد است،    دیجا گذاشترا آن   ها دگ یکه همان   انباشتگ  ینه فضا   د،یهست که قبال با آن آشنا نبود  دیجد

  جا وطن هست.  نی که ا  ندیگو مردم م  ترشی. گرچه که بستیجا وطن نآن

که از    ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  وطن    نیا  نیهم مقررات خودش را دارد. پس بنابرا  ییجاهر   ای  و هر وطن 

  . کنند م  تیهستند آن را رعا  جان یکه ا  دارد که کسان   نی مقررات و قوان  ی،  درست شده  ها دگیهمان   انباشتگ

از همان او     دگیهمان  خواهند، م  بختخوش   خواهند،  م   زندگ   ها دگیمرتب  از  باشد،  ممن است همسر ما 

و    رسد ببرند، به من کم م  ادی ز  رانیکه اگر د  میی گومثال م   مینظر هستبخت کند. تنگ ما را خوش   م یخواه م

نم بشوخوش  رانی د  ای خودمان    میدار روا  زندگ   م،یبخت  ا  م ینک   خوب  برحسب  م  زهایچ  نیو  و    میکن فکر 

  . دیدان شما م  ر،یمقررات د
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 م یکن م  دایدست پ زندگ . ما به فراوانشود عوض م نی ، قوان(دایره عدم)] ٢[شل  شود فضا باز م  وقت ول

  رواداشت منطق   نیکه ا  میشو و متوجه م   رانیخود و د  ی را برا  تیو موفق  بختو خوش  زندگ  میدار و روا م

از جنس ب  ای خداوند    کهنی ا  یبرااست، موجه است.   هم خوب    رانیندارد که د  و اشال  میهست   تینهایما 

  .  کنند من را کم نم  زندگ  ای برند نم  ن یمن را از ب ت یبخت بشوند، موفق بشوند، موفقکنند، خوش  زندگ

و عقل و حس    میدار م  مرکز را عدم نگه   قدرن یرفت. تا ا  مینخواه   رونیما ب  د یوطن جد  ن یکه از ا  م یدیما فهم  پس

  رۀ یدا  ینماند و به    ها دگی همان  نیدر ا  یحس وجود  چیکه تا ه   میریگ م  و قدرت را از زندگ  تیو هدا  تیامن

  بود.   تین بیاول نی. امیبشو لیتبد دگ یهمان  چیبدون ه (دایره عدم اولیه)] ٠[شل    خال

جا    د یما با  ی موضوع برا  نی . امیدار   جسم  ی اری ما هش  دهیکه خدمتتان عرض کردم با مرکز همان   طورن یهم  و

  م یتوان نم   جسم   یار یو ما با هش  ستیما ن   یبرا  قابل قبول از نظر زندگ  یار یهش  جسم  یار ی که هش  فتدیب

  . مان به زندگ  میاوریرا ب  حضور  یاری نظر و هش یار ی هش واشیواشی  دی. بامیرا سر و سامان بده مان  زندگ

در خودتان تجربه    دیتوان سالتان است، م  ستیسال، ب   پانزده  مییبو  د، یشما جوان هست  کهن یموضوع را ولو ا  نیا

بعد موقع    کنم، آن کار را م  کنم، کار را م  نیا  د،یده ها به خودتان ماز قول   لیکه خ   دیشو . متوجه مدی کن

 ها)] (دایره همانیدگ   ١[شل    دیرس به آن نم  دیدار  جسم  یار ی چون هش  ول   د،یصادق هست  اریقول دادن هم بس

  و در مورد فرد صادق است. 

 های مادی بینید که به هدف م رسید برای این تان نم تخریب م کنید و آن قدرت را به  که با هشیاری جسم

 دهد، قدرت عمل راشما نم   هرکس  .دهدنم  جهان حت  نی که در ا   ی ماد   یهادر جهت   ،یماد   یهادر هدف  

ممن است متوجه   رد،یگ م  زندگرا و عقلش را از    اشی از انرژ   یاد یاگر متعهد باشد، مقدار ز  شود، موفق م 

  در خانواده هم کامال مشخص است.   جسم   یار یبا هش تیعدم موفق  نینشود. ا

که    دهند م ی ادی ز  لیخ  یهازن و شوهر به هم قول  کنند، ازدواج م  دهند، م لیتش دو نفر با هم زندگ  وقت

همار  هم کم کنند،  خوش   یبه  تا  مکنند  چه  بشوند،  بچه   زندگ  دانم بخت  بشوند، درست کنند،  دار 

  ب یدارند، باز هم رابطه تخر  ذهنمن دو  هر   و  کنند عمل م   جسم  ی اریا هشچون ب  موفق بشوند، ول   شانیهابچه

  ها برسند.  به آن هدف  توانند و نم  شود م

 د یانتوانسته   د یرا با همسرتان درست کن  تان که زندگ  دیاکرده   که هرچه سع   دیتجربه را انجام داد  ن یشما حتمًا ا  و

  ی خوب   خانوادگ  که زندگ   د یخواست م    عنی  د،یمتعهد بود  د، ی کار صداقت داشت  نیو واقعاً هم در ا   د یدرست کن
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  10صفحه: 

  ۀ یتمام پا  د،یدان که حاال اشتباهات را شما بهتر م  د،یردک   اشتباه   ی که   دینیب م دفعه ی  ول د،ی داشته باش

که ابزار قدرت، رابطه براساس جسم و به جسم، و   دینیب م   ییرابطۀ زناشو نیمرتب در ا  و. ختیهم ربه   زندگ

و گرفتن توجه، کامال    دییو تأ  غیدری ب  تیمخصوصًا حما  ت،یو حما  ،بختتوقعات و خواستن خوش   طورن یهم

  یار ی علتش هش  خواهند، دو نفر نم   نیکه ا  ستین  نیعلتش ا   شود،  موفق نم  رابطهاصطالح متداول است.  به

  م ی خواست سال که ما م   که پس از ده  دینیب . مکندم  جادیدرد ا  پس از مدت  جسم   یار ی است. هش  جسم

  . میجا انباشته کردهم ما آن نهی رنجش و ک  یاد یبله مقدار ز م،یبخت نشدتنها خوشنه میبخت بشوخوش 

سخت هم کار   د،کنن کار هم م   صداقت دارند، و حت ند،یگو ها دروغ نم که انسان  د یشما بدان زنم مثال م فقط

در    است، همراه با درد است و عقل زندگ    جسم  شانی ار ی است که هش  نی. علتش اشوند موفق نم  ول   کنند م

  حرف بزنم.   دیمن با دیکه شما حرف نزن  دیگو خداوند م  رید عبارتبه . ستیآن ن

  اَنصتُوا دیشما خاموش باش پس
  گووتان من شوم در گفتزبان تا

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

(دایره   ١[شل  شل    نی. با امیکن کار را ما نم  نیشما من فکر کنم، عمل کنم. ا  قی از طر  د،یفضا را باز کن  عنی

 ما م  ها)]همانیدگ که من خودم بلدم. هرلحظه بلند م  م ییگو ذهنعنوان من، من به  م یشو ،   ذهنمن     ،عقل ندارد

  .  کند رابطه را خراب م

که   میدیرا در جمع هم نشان دادم. د  ذهنو عقل من  جسم  ی اریهش  تیهفتۀ گذشته من عدم موفق طور ن یهم  و

   و جنگ کرده. جنگ و حت   زهیفقط ست  صورت جمعبشر به  دیآ م  ادمانیکه ما    خیاصطالح تاربه   یدر ابتدا

  است.   ذهنمن  ت یموفق نیترانقالبات بزرگ 

  اورد، ی وجود بو صلح به  سامان و آبادان  تواند است. جنگ نم   ذهنهست که مال من   یمقصود   ی  هر جنگ  در

ما جنگ    کند م  جابیا  ذهنعقل من   ول  میاجتناب کن   دیما با  نیبنابرا  ،است، هر جنگ   ذهنجنگ مال من 

  . خورد  درد نم عقل به نی ا که دیگو و واضح است که به ما م   میکن بیو تخر می کن

که انقالب    ییهاآن   د،ینیبانقالبات را م   خیانقالبات است. شما تار  کند م  بیکه جمع تخر  یز یآن چ  رید  ی

صداقت    یو از رو   مانهی هم درست و صم  ار ی خوب دادند به مردم در تمام انقالبات و بس  لیخ   یها کردند قول 

نم   گفتند،  دروغ م  کهن یدادند، نه ا ا  وانستندنت  ول  گفتند، اصال دروغ  که دروغ    ستین  نیعمل کنند. علتش 
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  11صفحه: 

نم   گفتند م معن  خواستند، و  با هش  نیا  اش نتوانستند.   ی اریبا هش   شود نم.  شودنم    جسم  یار یاست که 

مثال مال مردم را گرفت و فکر کرد که هرلحظه، عمل ما، مقصود ما    ایانقالب مثال آدم کشت،    یابتدا   جسم

. جامعه را  رس سال، شما به سامان مسال، دهسال، چهار بعد از سه   هدف ما را فاسد کند، فکر کند که وقت 

  امان ندارد.  یزیچو چ بخت بشود، اصال همکه مرفه بشود، خوش   رسان م  ییجا به

وطن را    دی. شما باکنند م  ان یرا ب  نیهم   ی بعد  اتیو اب  تیب  نیو ا  ندازدی موضوع را جا ب  نیا  خواهد م   موالنا

. عقل ما عقل خداوند است،  ست ین   ذهنمن   ای   جسم   یار ی . عقل ما، عقل هشستی ن   ذهن. وطن من دیبشناس

  شود،  فضا باز م  نیزمان که ا  مرورکه به   دهد نشان م  (دایره عدم)]  ٢[شل  شل    نیاست و قشنگ ا  زندگ

است که عقل فرعون را    موس   ی عصا  نیعشق است، هم   یشده مثل اژدها که اسمش اژدها گشوده   ی فضا  نیا

  . ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  بلعد را م  مرکز جسم بلعد، م

  ی اصال کار  د،یفضا را باز کن  د،یو فضا را باز کن  (دایره عدم)]  ٢[شل    دیاگر شما مرکز عدم را ادامه بده  عنی

ا  دید  دیخواه  ،ییفضاگشا  ،یی فقط فضاگشا  ز، یچ  چیبه ه  د ینداشته باش اژدها گشوده   یفضا  نیکه    شده مثل 

  .  ردیگ صورت م  ارک  نیهم زود ا لیو خ  برد م  نیرا از ب  ذهنمن  بلعد، شما را م جسم   یار یهش

که عقل    میاست که شما را متقاعد کن   نیتمام کوشش ما ا  کهنیا  یبرا  شود کار انجام نم  نیا  کهنیعلت ا  درواقع

با    دیکه دار  کنترل  نیا  دیترس . مدیترس م   د،یکن و شما قبول نم  خورد درد نم  به  جسم   یاریو هش  ذهنمن 

  ن یاست، ا  خطرناک  زیچ  مواظب باش، عدم و زندگ   که  کند به ما القا م   ذهنو من   دیرا رها کن   نیا  ذهنمن 

  .میشو ما زنده م  رد یبم ذهنمن  وقت  ،ی تو مرد عنیمن مردم   ،یدار  من را نگه ای  یدی که چسب یز یچ

با مطالعه خودتان، خودتان را متقاعد    دیالبته شما با  د،ی است که شما قبول کن  نیبرنامه ا  نیکوشش ما در ا  تمام

   عن یکه قانون جبران الزم است. قانون جبران    میگو م  نیهم  یندارد. برا  دهیفا  نیا  می. هرچه هم من بودی کن

با  ی که شما    نیا تماماً  را  بده  دیبرنامه  تکرار کن  اتی اب  د،یگوش  رو  دیتأمل کن  د،یکن  ادداشتی  د،یرا    ی و 

وگرنه    د،یبن   یجبران ماد  دیاست که حتماً با  نیهم ا  ی. مادستی قانونِ جبرانِ معنو   نیا  د،یکن   ادهیخودتان پ

  اما به شما عرض بنم که  . دیشو موفق نم  دینکن
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  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل 

  

  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

  

  (مثلث همانش)  ۵شل 

  

  (مثلث واهمانش)  ۶شل 

  خانه من    نیاز چیه نروم م
  خانه گرفتم وطن  نیتکِ ا در

  ) ٢١٠٨شمس، غزل  وان ید ،ی ( مولو
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   دگیخانۀ ذهن، ما همان م،یشو که وارد خانۀ اول م نی هم  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل که   دینیب م

  م یو تعهد داشته باش (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل  م یمرکزمان را عدم کن دیبا رییتغ ی و برا م یکن م جادیا

را تکرار    نی. در روز به دفعات امیکار را ادامه بده  نیسال، ا   سال، پنج   سال، چهار  سه  ، به مرکز عدم و مدت 

دوباره    میرفت  رونیخانه ب  نی . اگر از ام یرفت رونیخانه ب  نیاز ا  عنیمرکزمان از عدم خارج شد    میدی. اگر دمی کن

  در ما اجرا بشود. دیبا تیب نیا  عنیخانه.  نیبه ا میو متعهد بشو  م،یخانه برگرد نیبه ا

  خانه من    نیاز چیه نروم م
  خانه گرفتم وطن  نیتکِ ا در

  ) ٢١٠٨شمس، غزل  وان ید ،ی ( مولو

  ر ییتغ  نیبرگردم، تا ا  دیدوباره با  و   رونیب  دمیخانه پر  ن یآمد به مرکزم، من از ا  دگیهمان   ی   ،جسم   ی  اگر

  د یخود، موفق نخواه  یبرنامه، به مرکز عدم و کار رو   نیبه ا  دیست یباشد شما اگر متعهد ن  ادمانی  انجام بشود.

   که بعض   د یفکر کن  ای دنبال کارتان،    دیبعد برو  دیبرنامه گوش بده  نیبار به ا   ی  یاشما هفته   ستین   شد. کاف

  است. تان کاف  ر ید دیگرفت  اد یرا   میاز مفاه

  عنی  هان یچ نقطه   نیو با ا  میشو جهان م   نیوارد ا  که وقت  دهد نشان م  (مثلث همانش)]  ۵[شل  شل    نیا

و خوب کردن،    تی در ما خاص  م،یشو م  دهیهمان  رونیب  یزهایچ   میمفاه  به   عن یبد  و   دیآ وجود م قضاوت، 

اصطالح  به   دهد، م  نلحظه نشا  نیکه ذهنتان در ا  یز یشما آن چ  کهنیا  عن یمقاومت    تیمقاومت. خاص  طورن یهم

  د، یخواه م  زندگ دهد که ذهنتان نشان م یزیاز آن چ  نیپس بنابرا .دیخواه  م و از آن زندگ   دیهست دهیهمان 

  .  دیبا آن کار دار

  یز یچ  م،ی مقاومت کن  م،یسروکار داشته باش  دهد که ذهنمان نشان م  یز یشده، با آن چگشوده   یفضا  یجابه  اگر

  اسمش مقاومت است. نیا م،یبخواه

اَند، تا باهم سه   نیآفل است. ا  ی زهایهمانش با چ  ن،ییضلع پا  (مثلث همانش)]  ۵[شل    دینیب که م  طورن یهم

  ن یخواستن از اتفاق ا  یز یلحظه و چ  نیاتفاق ا  ا ی   دگیآفل و گذرا و بد و خوب کردنِ همان   یزها یهمانش با چ 

زمان    عنی   م،یهست   ندهیو آ  هکه ما در گذشت   مینیب م   صورتن ی. و دراست ذهنمن   ای   جسم  یار ی لحظه، مالِ هش

و   ستیما ن   من اصل  نیو ا  م یهست   ذهن   ریتصو  م، یهست تَوهم  عنی  م،ی هست  ی جسم مجاز ی  . میهست   یمجاز 

  .م یکن م  در خانۀ ذهن زندگ 
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  م یخانه رفت  نیاز ا  میشو که متوجه م  نی . هم(مثلث واهمانش)]  ۶[شل  مثلث واهمانش هست    ن،یمقابل ا  در

  ن یلحظه، بنابرا  نیبه ا  مییآ لحظه و م  نیدر اطراف اتفاق ا  میکن م  ییشعر، فوراً فضاگشا  نیبه قولِ ا  رون،یب

خانه بروم،    نیاز ا  دیکه نبا  دانستم که من م  مییگو خداوند م  ای  ما به زندگ   عنی  . عذرخواهمیخواه  عذر م

  . کنم م  ییلحظه، فضاگشا نیاشتباه کردم و حاال برگشتم به ا رونیرفتم ب

ا  درواقع عذرخواه  ییفضاگشا   دانستم  م  که را مرکزم دوباره قرار دادم درحال  یز یچ   یمن    کهن یاست، از 

.  میکن ما شر م  شود، ما باز م   رتیو چشم بص   شود مرکز ما عدم م  کهن یا  یبرا  صورت ن یقرار بدهم. و درا  دینبا

ما شر است    . ذات اصلمیکن ما شر م  شود مرکز ما عدم م  کهن یهم  عنی.  ستی دگار یشر در ذاتِ آفر  و

  .  می صبر کن دیکه با میشو متوجه م دیآ جود موکه بالفاصله در ما به  ست ت یصبر، خاص طورن یهم ودرواقع. 

دار   ذهندر من   که درحال ندار    وقت  م،یما عجله  اصال عجله  است  تغ  م،یمرکز ما عدم  م  ر ییو  به    میسپار را 

 کند ما کار م   یهرلحظه رو  زندگ   ییشوفا  ی رویکه ن  میدان م   ما.  فَکان»«کن و    ،عن یقضا و قَدَر    نی، هم«قضا» 

  ز یپره ای  «اتَّقوا» نیادائماً در ما هست.  م، یکن م  انیب «اتَّقوا»را با اصطالح  ن یاوقات ا  که گاه  زیپره  تیو خاص

مرکزمان    دیای ب یز یچ  ی کهن یاز ا میکن م  زیما پره  عنی است که مرکز عدم بشود.  ن یاصطالح نمادش ابه  نیاول

  عدم.   یجا به

است، هش  زیپره  نیا  و ذاتِ عدم  در  دوباره  است. هش  یِار ی هم  وقت   یار ینظر  م   نظر  آگاه    شود،  از خودش 

  م، یشو م   اری که هش  نیما هست. ما هم  در ذات اصل  زیپره  نیبنابرابه جهان باشد.    متک  رید  خواهد نم

  ببلعد.  رونیب ز یچ  یتوجه ما را تماماً  رید میخواه از خودمان، نم  یار ی عنوان هشبه

از    وجه چیهبه   عن ی،  خانه من»  نیاز  چ یه  نروم «م:  دیگو را م   نیآن شخص اآلن ا   عنی  شود، م   شعر معن   نیا

   فاصله دارم، کس  ل یتا در خ  دم،یخانه، صدرِ مجلس، رفتم جا گز  نیو در ته ا  نخواهم رفت  رونیب  خانه   نیا

  بشد. رونیب جان یمن را از ا تواند نم

  

  ها)] (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل 
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  15صفحه: 

  

  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل 

  

  ذهن) (افسانه من  ٩شل 

  

  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل 

   که هرلحظه توجه زندگ   دهم نشان م  شه یرا من هم   ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  شل    نیا  و

  چ ی لحظه به ما کم کند، ه  نیا  خواهد  خداوند م   عنی .  شود ما اعمال م  یرو   و جذبۀ زندگ   زندگ  ت یعنا  ای

  عنوان ما را به   عنینباشد.    جذبۀ زندگ  یرو ین  ریکه ز  ستین  انسان  چ یه  ست،یمحروم ن  تیعنا  نیاز ا  انسان

َنکشد  یار یهش ابه   رون،یب  ها دگ یاآلن از همان   خداوند  ا  کهن یشرط    ش یرا ستا  ها دگیهمان  ها،ن یچنقطه   نیما 

  .  میها را در مرکزمان نگذارآن م، ینکن

از او کم    م،یکن م  شیما خداوند را ستا  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل  اگر عدم مرکز ما باشد    جهیدرنت

  ش یاو را ستا  ای  می کن او عبادت م  به  دینیب که م   طورن ی. و هم میخواه کم نم   ها ن یچو از نقطه   میخواه م
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مرکز عدم   وقت  مینیب . م میکن  م  شرفت یپ  میلحظه برقرار است و ما داربهلحظه   و جذبۀ زندگ  تیو عنا  میکن م

  .دیآ م  و قدرت ما از زندگ  تیو هدا  تیو جذبه برقرار است، عقل و حس امن تیاست، عنا

  قت یحق   ن یمتوجه ا  سالو اگر شخص در ده، دوازده  ست ذهنافسانۀ من   ذهن)](افسانه من  ٩[شل  شل    نیا

  ر ید  حاتیتوض  نیبا ا  کنم را ادامه بدهد، که من فکر م  ذهنو بخواهد من   کند کار نم   جسم  یار ی نشود که هش

و از آن   کند م   قضاوت  عنی   کند، هست، خوب و بد مآفل در مرکزش    یزهایچ  نیو بنابرا  د،یشما ادامه نده 

به  زهایچ نشان م  نیا  تی صورت وضعکه  ما  به  را  شروع    واشیواش ی  م، ی خواه م  زندگ   دهد، لحظه خودش 

ا  عنی  یساز مانع   .یسازبه مانع   کند م  تواند  موفق بشود، نم   تواند که اآلن نم  کندم  جادیدر ذهنش موانع 

  موانع برطرف بشود.   نیا دیبشود، با لیتبد تواند کند، نم  زندگ

  ی ها ت یانسان. مسائل انسان وضع   کند م  یساز مسئله   شوند، به مسئله م  لیبشود، تبد  ادیز  موانع ذهن  اگر

مسائل را    نیو چون ا  میمسائل را حل کن  ن یا  دیاند ما را، باگرفتار کرده   هان یا  دیآنظر ما م هستند که به   ذهن

  ، ی سازمسئله   پس.  میکنم   یساز ما دشمن   تیرنها. دشوند م  ادتریروز زروزبه   میکن  حل م  جسم  ی اریبا هش

  ی ساز از موارد مانع   ی  .کند درد م  جادیا  هانیسۀ اهر  و  ست ذهنمن   یهات ی از خاص  ،ی سازدشمن   ،یساز مانع 

  و تنوع است.    به تازگ  لیم  نیرو بشوند اهمه ممن است با آن روبه  باًی که تقر

حرف    یفقط    کنم،  حضور را اجرا م  که هر جلسه بنده که برنامۀ گنج   د یاز شما ممن است فکر کن  بعض

 ی داقتصا  دانم بزنم، نم  اسی بزنم، س  فلسف  یها متنوع بزنم، حرف   یهاحرف   دیبا  ست،ین  یاتازه  زیچ   زنم، م

ها  حرف   نیکه ا  شود اش که نمد بو همه یجد  زیچ   یکنم که باالخره تازه باشد! آقا    قاط   ییزهایچ  یبزنم،  

بزن مانع به   نواخت یو    نواختی  نیا!  را  آمدن،  ه  یِساز نظر  د  هیشب   یابرنامه   چیذهن شماست.    ر یبرنامۀ 

متفاوت    زهاست،یمتفاوت بودن چ  ذهنمن   یبرا  و تازگ.  کند گر مبه شما جلوه   یطور نیشما ا  ذهن. من ستین

  .  هاستت یبودن وضع

جالب   دیگو م  ذهنمن   عنی .  میرس نم  ییجا  شده، بهگشوده   ینه فضا  میتوجه کن  هات یما فقط به وضع  اگر

  ی ار ی جسم باشد. با هش  مثال، ول  میباش  دهیتازه باشد، ما ند   عنی  د،یی بو  یجالب  ز یچ    ی  دیگو م  ن،یا  ستین

شما مسئله درست نکند که،    یمانع برا  نیکه از ا  ذهنمن   یسازمانع   نیاز ا  دیمواظب باش  و!  ندیب م  جسم

!  د؟ یاز ذهن خارج بشو  دییگو . چقدر م دیاز ذهن خارج بشو  د،یاز ذهن خارج بشو  دی با  دییگو اش مشما که همه 

! چون  دیکن شما نم   د،یمرکز را عدم کن  د،یفضا را باز کن  میگو ! من مدیشو شما که نم  د،یکه بشو  میگو خُوب م 

چه  یاست، خداوند است. اصال برا ماِل زندگ تیخالق  زند، م حرفِ نو را زندگ  د،یآ جا م از آن  ییو نو تازگ
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  زند،  به شما ضرر م   مجس  یاریهش  نیا  به بعد  سالاز ده، دوازده   دیگو استنباط من است، م  نیموالنا، حاال ا

آدم جوان که   یساله پر از استرس است. خُوب  ساله، هفدهآدم شانزده  دینیب . شما مدیادهیبه تجربه شما د

  پژمرده باشد؟  دیباشد، چرا با ای باشد، پو ی اصطالح منبع انرژبه دیبا

م  دینبا  جسم   یار ی هش  کهن یا  یبرا  نشان  باشد.  هش  دهد داشته  برحسب   جسم  یار ی که  کردن  فکر  و 

ا  ها دگ یهمان  اش پژمرده بشوم، دارد پژمرده   د یمن با  شود،  بشود، نم  ادی ز  د یبا  نیا  ام،ده یهمان   ن یبا ا  کهن یو 

  عوض بشود.  دیهرچه زودتر با  جسم یار ی . پس هشکند م

 ١٠[شل    دیلحاظ مفهوم و ذهن شما عبور کنن و تازه بودن بهاز مانع جالب بود  دیمواظب باش  نیبنابرا  پس

  ی اتازه   یفکرها   زندگ  دیبذار   د،ی بخواه  شده و از زندگگشوده   یرا از فضا   . تازگ(حقیقت وجودی انسان)]

  شما خلق کند.   یبرا

  ی خانۀ فضا   نیا  انسان هست. انسان وقت  یوجود  قتیحق   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شل    نیا  نیبنابرا

برود.    دینبا  وجهچیهخانه به   نیخانه ساکن شد، از ا  نیکرد و مرکزش را عدم کرد، در ا  دایشدۀ درونش را پگشوده

با ب  یز یچ   ی  دیکوشش کن   دیشما  حرف   رونیاز  شرط   یهامثل  مردم،  رفتار  حرص   تان،یها شدگ مردم، 

  نکشد.   رونیخانه ب نیشما را از ا رونیدر جهان ب یز یچچ یه ها، دگ یهمان 

  رش یلحظه را با پذ  ن یشد که ا  دیمرتب متوجه خواه   د،ی خانه باش  نیدر ا  د یاگر شما مرکز را عدم کن  نیبنابرا  پس

  ن ی که در ا  د ینیب و م  د یکنلحظه شروع م   ن یدر اطراف اتفاق ا  یی با فضاگشا  ای .  دیکن لحظه شروع م   نیاتفاق ا

ر و پره   نی شما، برخورد شما با اشروعم   کار   زیلحظه صبر و ش م  زی. پرهکند ی  کهن یاز ا  دی کن  د یای ب  یز یچ  

لحظه را ذهنتان خوشش   نی ا کهنیلحظه، ولو ا نیاز ا دی دار تیرضا عن یکه توأم با رضا،  دینیب به مرکزتان و م 

  . دیکن و شر م دیدار تیشما رضا د،یآ نم

 سال، دو   ی  دییبو طوالن    . اگر مرکزتان به مدتدیکن لحظه را شروع م ن یا رش،یو پذ ت یبا شر و رضا پس 

ندارد، شما شاد    علت ذهن    عنی  سببی ب  سبب،ی ب  یچشمۀ شاد  واشیواش یکه    دید  د یعدم بماند، خواه  سال 

روز  شده روزبه گشوده   یکه شما با مرکز عدم، با فضا   دید   دیخواه  واشیواش یو    شود م   یاز درونتان جار   دیهست

ا  ی و فکرها   دیشوتر مخالق  در  را که  دار  نیخودتان  ا  د،یکن خلق م  دیلحظه الزم  کهنه    یاز فکرها  کهنینه 

  ، (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل   هست  لیاصطالح مستطضلع چهارم دست راست به   نیا.  دیکن استفاده م 

 ی ار ی که هش  م یکه مال انسان هست. پس ما اآلن متوجه شد  ، نندگی آفر  ، ذوق زندگ  نش، ی که هست ذوق آفر
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  د یی ای جا ناز آن   د،یشده بشوگشوده   یفضا   د،یوارد وطن جد  دیبا  کند . موالنا دارد اشاره م کند کار نم  جسم

  . دیاز جامعه فکر نکن د، ینکن  دیدور، تقل دیندازی را ب م یقد یفکرها  د،ی باش قو خال رونیب

لحظه باشد،    نیفکر ا  یمساو  دیلحظۀ بعد نبا  یفکر    د، یلحظه خلق کن  نیدر ا  دیخودتان را خودتان با  یفکرها 

لحظه    نیچالش ا  ا ی  تیوضع  ی است، برا  تینهای که ب  زندگ   عن یخالق بشوند.    دیبا  شوند  عوض م  تندفکرها تند 

  .  دیخلق کن  دیشما با کند،  خلق م ید یفکر جد

فضا   ییگشافضا   ،ییگشافضا   ،ییگشافضا   پس و  گفت  ییگشاکار شماست  بارها  ما   م یهم درواقع  دوتا   ه یشما 

واکنش نشان     یاند اتومات شده   است که مردم شرط   ذهنمن   ی  د، یدوتا ابزار دار  د،یدار  هی دوتا سرما  د،یدار

و   میندازیکار بها را به حس   م،ینی بب  م،یما بشنو  حت  کندکه اصل ماست و کم م   یز یآن چ  رید  ی.  دهند م

  ماست.   اصل تیآن اصل ماست و خاص  م،یو سوت را بشنو می نیرا بب   خال  یفضا  م،ینی عدم را بب طورن یهم

  کند  آن فضا را باز م  م،یکنبا آن برخورد م   میرس در روز به هرچه م  میرو م  . همی مرتب از آن استفاده کن  دیبا 

آدم چ از کنار  زندگ   شود رد م  هاز یها و  برا  و خرد  برخورد م  یزی هرچ  یرا  آن  با    ش یمعرض نمابه  میکن که 

   همه وقت  کهنیا یبرادر همه هست، چرا؟  تیخاص نیاز درون، و ا دیچار بن  دیگو  به شما م  عن ی گذارد، م

  ند یب چشم م   نیرا ا  مایاطرافش را. هواپ   خال  ی هم خأل و فضا  نند، یب را م   مایهم هواپ  کنند آسمان را نگاه م 

   اصل  تیکه خاص ندیب در ما م نیباست، آن عدم  اطرافش را، آسمان را که خال ی فضا ت،یآن خاص ۀلیوسبه

  . میندازی کار ببه  دیماست، آن را با

 د، یباور را داشته باش نیا دانم و چه م  دیو استدالل کن دی کتاب بخوان که شما ه ستین یطور نیا نیبنابرا پس

  ن ی . شما در ادیندازیکار ببه  د یتوان م  ن، یبا تمر   ،ییگشارا با فضا   اصل   تی. آن خاصدی آن باور را داشته باش

 زنند،  خردمندانه م  یهاحرف    ول  زنند زنگ م   رند،هم سواد ندا  لی که خ  ییهاکه آدم  دیدید  د،یدیبرنامه د

  .  میزن حرف م یکتاب میزن حرف م   وقت  م،ی دکترا سواد دار  دینیب از ما هم که م  بعض

  

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل 
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  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل 

  

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

  

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

  . (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل    دیشناس شل را هم م  نیا خُوب

  خانه من   نیاز چیه نروم م
  خانه گرفتم وطن   نیتکِ ا در

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ما همان   وقت   د ینیب م  که هش   میشو م   شیاندی ابیهست، ما کم   دهیمرکز    اد ی ز   لیخ   مان  جسم  ی اریو مقدار 

[شل  شل    نیدر ا  به ارزش اجسام. ول  میمرکز ما جسم است، ما ارزش خودمان را کاهش داد  نیاست. بنابرا

که   میحضور دار  یار ی هش یاد ی مقدار ز  م،ی هست شیاندکه مرکزمان عدم است و فراوان  (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢
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.  میشناس عنوان امتداد خداوند م است و ما ارزش خودمان را به   شتریاصطالح بما به  یار ی از پنجاه درصد هش

  شه یرا پ  راست  م، یکن اجرا م  م یکن تعهد م جاد یا ست، یحرف و عملمان  م، یکن عمل م م یکن تعهد م نیبنابرا

  . میکن م

همان شش   نیا با    ١٣[شل  است    ضلعهم   زندگ  اساس برا  ذهن)]افسانه من (شش محور  نشان    تانیکه 

  ا ی   د یکن م  شرفتیواقعاً پ  دی که دار  دیتا شما متوجه بشو  دهم دو شل را من هر جلسه نشان م  نیو ا  دهم، م

مرکز ما    که وقت   دهد نشان م  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل  شل    نیا  .دیکن نم

مرکز   نیبودن است، بنابرا  مرکز ما جسم است و از اَلَست که جنسِ زندگ   میجسم هست  یهست، ما    دهیهمان 

  . میهست خبریب م، یداشته باش  دیعدم با

مرکز ما عدم    وقت  دهد نشان م  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل  شل    ی  نیا

و    م ییگو لحظه بله م   نیبه اتفاق ا  لحظهبهلحظه  نیبنابرا.  میآمده که از جنس خداوند هست   ادمانی است، اَلَست  

  کان، فَبه قضا و کن   میدهتن م   نی. بنابرامی قضاوت نکن  کهن یبه ا  میکن م  لیمرکز ما عدَم است م  وقت   طورن یهم

  م یگذار م  عنیبه آن،    میکن شده عمل م گشوده   یفضا   ق یلحظه، ما از طر  نیدر ا  رد یگ م  میخداوند تصم  عنی

  . ردیب  میتصم زندگ

 م یتصم  ها  دگیما خودمان برحسب همان  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣[شل   ی  ن یدر ا 

الْقَلَم عمل  جف   م،ی و عمل کن می ریب میتصم  ها دگ یهمان  ۀلیوسباشد به  یطورنیو اگر ا میکن و عمل م  میریگ م

  .کند م

.  سدینو بد م  کند م میما را ترس رونی درون و ب  لحظه که زندگ   نیا  کهن یا  یبرا  افتد،  مرتب اتفاقات بد م  عنی

اتفاقات   نی. بنابرانیا  ستین  ین   یزهایو چ  شود منعکس م  رونیبدِ درون ما، در ب  یاری بد و هش  یانرژ   عنی

رافتد اتفاق م  الْمنون»ب ی«ر  عنیبد،    .نونبیعنی  الْم   قطع»«.ا  کنندۀ ش   ده یحالت که مرکز ما همان   نیدر 

  ما را اداره کند.   زندگ   دیخداوند با  ای که زندگ  م یهست ما ش دار

و باالخره ممن است که دردها ما    وان، ی مثل ح  ای   نیمثل ماش   میکن جسم خودمان را اداره م   ی  صورت به  ما 

(شش    ١۴[شل  شل    ی   نیبه ا  مییآ که آن موقع م  م، یبزن  ییو فضاگشا  میرا مجبور کنند که دست به تسل

که قضا    دید  می مرکز ما عدم بشود، خواه  میکن  ییفضاگشا  . وقتمحور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

کن  ب  کند، م   کار فَکان  و  برا اتفاقات  نم  ید  ابهروز   افتد، ما  وس  نیروز که  ب  شود، م  ترعی فضا  هم    رون یدر 



ۀ  برنامه                                      Program #912                                                    ۹۱۲مشار

  21صفحه: 

ذهن ما    شود،  و مرکز ما عدم م  م یکن م  ییکه هرلحظه که ما فضاگشا  میشو انعکاسش بهتر هست و متوجه م

با فضاگشا  شود خاموش م  را به ما نشان    ندخداو  فراوان  تینهایب  ای  تینهای ب  ،ییو باالخره  در ما خودش 

در    شود م   تینهای و ب  شودفضا گشوده م   نیا  م، یشوخداوند زنده م   تیو ابد  تی نهایما به ب  عنی  .دهد م

لحظۀ   نیدر ا  واشیواشیو    ،یلحظۀ اَبد  نیبه ا  مییآ مکه ما    دینیب م  شود، تر مدرون ما و هرچه فضا گشوده

  .میشو ساکن م  یاَبد

 ا یرا هم که،  ی از مثنو اتیو اب خوانم م  تانیتا براتا سه را من سه  اتیاب ن یامروز ا حاتیتوض نیخُوب، پس از ا 

خودتان    یرا برا  ات یشما اب  کهن یپس از ا اما خواهم خواند.   تانیاست برا ات یاز اب شمس، مربوط به برخ  وانید

ها خودشان تام و تمام  غزل  نی. چون ادیخودتان بخوان  ی برا  تکه یبهتر است که غزل را    دیگرفت ادیو    دیخواند

  ن یبنابرا  .دیرا درست بفهم  اش که معن  اورمیب  ی رید  ات یاب  ات، ی اب  حیتوض  یمن مجبور هستم برا   هستند، ول

که آن موقع    دید  دیخواه   دی وانخودتان بخ   یبرا  تکه ی و غزل را    دیغزل را جدا کن   دیگرفت  ادی شما کامال    وقت

غزل در شما.   نیا  شود چقدر روشن م   د،یاکرده   دایپ  تان را در زندگ   و کاربردش   دیاده یرا خوب فهم  تیچون ب

  . دیخودتان بعداً بخوان یبرا تکه ی پس غزل را 

  خانه من   نیاز چیه نروم م
  خانه گرفتم وطن  نیتکِ ا در

  
  دارالْقَرار من و   ارِی خانۀ

  شدن  رون یب تِیبود ن کفر 
  

  نَهم آنجا که سرم مست شد  سر 
  تَنَن تَنْتَنن یِنَهم سو گوش
  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانی د ی(مولو

را که خواند  تیب به   د،یگو. م میاول  ا  وجه چیهمن  درونم بگشوده   ی فضا  نی از  ذهن    رید  روم،  نم  رونیشدۀ 

   ذهن زندگ   ای جهان    نیو در ا  کنم درست نم    ذهنو من   پرم نم  دگیهمان  یبه    دگیهمان   ی و از فکرِ    روم نم

  ی خانه فضا   نیا  د،یگو م  بعد   خانه باشم.  نیدر ا  دیبا  هک   دانم ام، مخانه مستقر شده   نیو کامال در ا  کنم نم
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  22صفحه: 

خانۀ    عنی «دارالْقَرار» است. رار»«دارالْقَاست، و  من خداوند است، زندگ  ارِیمن است،  اری است، خانۀ  ییتای

  قرآن گرفته شده است. ۀیآ ی . البته از «دارالْقَرار»بهشت،   ت،یامن

 که ن یخواستن ا  عن یشدن   رونیب تیشدن کفر است. اما ن  رونیب  تین  حت د یگو ، مشدن» رونی ب تِیبود ن  «کفر 

  ی ماد  زیچ   ی  کهنیبه محض ا  شوم؟ م  رونیخانه ب  نی از ا  یچجور   من  مرکزم دوباره.  دیایب  یماد   ،یز یچ  ی

و خواستش    تشی ن  حت   دیگو . مرونیب  پرم به مرکزم و مرکزم از عدم عوض بشود م  دیایب  دهد که ذهنم نشان م 

  هم کفر است.  

  د ی خواه  رونیب  دیاوریاگر ب  دیدان تان. چون م به مرکز   دیاور یرا ب  رون یب  زیچ  ی  دیکن را نم  نیشما اصال فکر ا  پس

  خداوند را.   پوشاند است که م شد. کافر هم کس   دیرفت و دوباره کافر خواه

که ذهنتان    با اتفاق  د،یریگم    زندگ  د، یریگ بازشده عقل م  یفضا   نیمرکز عدم است، از ا  د، یفضا را باز کرد  اآلن

که مرکز    نیکننده است. هم فضا مست   نیا  وناظر.    صورت حضورِبه   د،یکن نگاه م  د، یندار  یکار  دهد نشان م

چه    د یبود  اری که هش  رونیب  ی زهایبه چحالتان خوب شد. نسبت   د ینیب شما م  شود،  فضا باز م   شود،  عدم م

سرمست    دیآ خداوند، م  ، خرد، که از طرف زندگ  یبه    ، مست  ی همه رفت. و شما به    شود، چه نم  شود، م

  حالتان خوب شد.   د،یشد

تَنَن   یِ نَهم سو  «گوش  جا مست شد.که سرم آن   گذارم جا مسرم را آن   عنی  نَهم آنجا که سرم مست شد»  «سر

   قیموس  یاست که برا  یاری مع  ی  تَنْتَنن»  «تَنَن.  زندگ  قیبه، به چه؟ به آهنگ موس  دهم ، و گوش متَنْتَنن»

. من به  زند ساز م  یمن را مثل    زندگ   شود فضا باز م  وقت  .زندگ  قیموس   کهن یا  عنی  جان یو شعر و در ا

  .  زندکه مرتب آهنگِ درد م  ام،ذهننَه آهنگ من  کنم، گوش م زند م  که زندگ  آهنگ

همراه است. پس   ی درد ی با   ذهن زیدارد که هرچ  شدگ شرط  یاد ی. چون مقدار ززند آهنِگ درد م  ذهنمن 

فضا باز   وقت.  می کنهمراه با دردش ما تجربه م  پرد م  ریفکرِ د  یبه    یفکر  یاز    زند ساز که م   نیبنابرا

   زندگ  بخشِی شاد   ق یمرکز عدم است، به موس  م،یدهآهنگ گوش نم   نیبه ا  ریما د  رود، دردها م   نیا  شود م

  . دیکار را بن نیا دیشما با عن ی تَنْتَنَن» تَنَن  ی«گوش نَهم سو.  میکن گوش م

  د یشدۀ درون. توجه کن گشوده  یفضا   ت،یامن  یسرا  د،یجاو  یسرا   ،ییتای  یآرامش، فضا   ی سرا  عن ی  «دارالْقَرار»

  : تیب نیا ی. و براستیمربوط به بعد از مرگ ن هان یکه ا
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  23صفحه: 

  خانه من    نیاز چیه نروم م
  خانه گرفتم وطن  نیتکِ ا در

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : دیگو جلو. م  میرو م م یخوان م  یطورن ی. و هممیخوان م  اتیاب

  خُتن  ای ن یسفر گر روم ب در
  اْلوطَن؟ رود حب  دلِ تو ک  از

  ) ٢۶٢٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در ترکستان   نی: سرزم خُتن
 بطَنحعالقه به وطن الْو :  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  :  دیگو است که م ثیحد  یاز  الْوطَن»«حب  نیا و

 بطَن«حالْو  اال نمانِی م «.  
  است.»  مان ی از ا دوست«وطن 

  ) ثی(حد

دارد. منظور از    مانیرا دوست داشته باشد ا  وطنش  هرکس  عنی  است.»  مانیاز ا  دوست«وطن .  دیدان م  تانهمۀ 

منظورِ     عنیبازشده است.    ی فضا  نیهم   «وطن» .  جانی وطن، در ا  ست،یکشور ما ن  یِ واریوطن واقعًا آن چهارد

  است.  نیا ثیحد

امتداد خدا   عنوانبه   است، ما  ادشیآمده، از او جدا شده و اََلست    از طرف زندگ  یار ی که در سفر؛ هش  دیگو م

خودمان    میبخواه  ،ذهنبه ما خوش بذرد در من   لیخ  عن ی،  «خُتَن»  ای  مین یبب  «روم»اگر    جانیحاال در ا  م؛یآمد

. توجه میدار  یر یوطن د  ی  میدان ما م  رود، نم  اْلوطن»«حب اوضاع خوب باشد، اما از دل ما    م،یرا نشان بده

  د؟ یکن م

   عالقه به وطن، دوست  عنی   الْوطَن»«حب در تُرکستان است.    ن ینوشته، سرزم   جانی که ا  طورن یهم   «خُتَن»  البته

  وطن. 

ا  م یشو اآلن ما متوجه م  پس   ط ی بازشدۀ درون است، نَه مح   ی منظورش فضا  ثیحد  نیکه موالنا از وطن و از 

  . بعد، ستیمنظور آن ن   ول می دوست داشته باش دیوطن ما. آن هم با ییای جغراف
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  24صفحه: 

  نکو  دیبا  یارا زنده مشورت
  تو را زنده کند، وآن زنده کو؟  که

  ) ٢٢٠٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زَن  ْ یمسافر با مسافر را یا
  زن  یِلنگ دارد را تیپا زانکه

  ) ٢٢١٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست یاْلوطَن بذر مادم حب از
  ست ین ی سو نیوطن آن سوست، جان ا که

  ) ٢٢١١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بند. و مشورت   دیمثل موالنا با یابا زنده  کند، کرده مشورت م  که زنده هست، مرکزش را عدم  کس د،یگو م

که    م،یصحبت کن   م،یبشو  نش ی و قَر  میمشورت کن   با کس  دیما با  عن ی.  کند او تو را زنده م  کن با زنده م   وقت

  . میبشو  ن یقر  ای   میمشورت کن   د یاست. با او نبا  ذهنمن   ن یکه وطن هم  دیباشد و بو  ذهنما را زنده کند. نَه من 

  ی مسافر فضا   هان یا  دیهست  قیکه شما با او رف  همۀ کسان  ا یآ  ؟ شناس تو آن زنده را م   کند، از ما سوال م   و

  است. یطور نیا د یمطمئن باش  دیدر ذهن بمانند؟ با خواهند نم هانیهستند؟ ا ییتای

  ن، یبدتر از قر   زیچچ یه  عنیاست.    ن»ی«قَرراه    ن یاز موانع مهم ا  یخواند،    می هم عرض کنم، اآلن خواه  نیو ا 

است که در اطراف من هستند، با من هر روز سروکار   ذهن   ی هامن   ن» ی«قر   .زند به ما لطمه نم  ن، یاز قر  شتریب

با ما برخورد    ذهناگر من   کند، م  نییکه ناظر جنس منظور را تع   ،یزیقانون ف   نیطبق ا  ن» ی«قر  دیدان م   ودارند.  

  ی باشد رو   فی باشد حضورمان ضع  یاصطالح قوما به   ذهنکند. اگر من   ذهنما را از جنس من  خواهد کند م

  .  میکن با زنده م  نی. پس مشورت و قرگذارد ر بد م ما اث

راه را    نیکه دارد ا  ی با مسافر  ، ییتای  یبه فضا   یبرو   خواه  م    ذهنو من    انباشتگ  یکه از فضا   یمسافر، ا   یا

  .  ذهنبزن، نَه با من  ی مشورت کن، را رود م

  ل ی تمث  نیاست، نَْفس است. ا   ذهننمادِ باز هم من   «زن»، زن»  یِ«را  جان یدر ا  زن» یِلنگ دارد را   تیپا  «زانکه 

  ما هم هست که... . اتیادب ۀی در موالنا هست، در بق رید
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  25صفحه: 

  د ی گو م  ست»ی«از دم حب الْوطَن بذر ما  کند را لنگ م   تانی پا  د،یمشورت کن   ذهنشما با من   اگر  نیبنابرا  پس

را دوست داشته باشم، بذر! اگر شما در ذهن   نیا  دیوطن من ذهن است، باکه    الْوطَن»  «حب افسونِ    نیکه از ا

وطن گفته    نیا  یبرا  اْلوطَن»  «حب بذر!    نیاز ا  ت،که وطن شما ذهن اس  دیاو تا حاال فکر کرده   دیکن م  زندگ

  وطن گفته شده. ی نشده، به آن 

  ن ی«جان اذهن!    نینه ا  سوست»«که وطن آن   ستینَا   عنی   ستی! ماستیما  ست»ی دم حب الْوطَن بذر ما  «از

  .ستین شدهت یهوذهن هم نیدر ا ست»ین یسو

  شَط  یِگذر زآن سو  ،وطن خواه گر 
  راست را کم خوان غلط  ثِیحد نیا

  ) ٢٢١٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و گذرا.  جسم یار ی است. رود هش داری و ناپا  منظور عالم فان نجای در ا ا،ی : کناره رود و درشَطّ
  خوان غلط: اصال غلط مخوان  کم

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
آن    خواه اگر وطن را م  دیگو م  پس رد    ییجو   ی  جا ن یا  م،یآمد  سو، درست است؟ ما از طرف زندگ   بپر 

از   توان اگر م دیگو . ممیمان  م نیدرونِ ا م،یپر م نیجهان است، درونِ ا  نیا هاست، دگی همان یجو  شود، م

  طرف.  بپر آن  جانیا

تو را بشد عقب.  درون ذهن بذار زندگ رفت عن ی ست،ین یا دگیهمان چیاست که ه ییتای یطرف فضا  آن

وطن    یآن    است.»  مانی«حب وطن از ا:  دیگو راست که م  ثِیحد نیو ا  شَط»  یِگذر آن سو ،«گر وطن خواه

  اصال غلط نخوان. عنی «کم خوان غلط»وطن ذهن را، غلط نخوان.   ی نینه ا دیگو را م

  اول ما:  ت یب ت،یب نیوارد است به ا ار یاشعار بس نیا طورن یهم  و

  بدم  دهی بخْر  وبیمع کالۀ
  په واقف شدم  بش یکز ع  ُشر 
  ) ١۵٠٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی شد هیاز آن کز دست، سرما شیپ
  ی آمد رونی ب وبیمع عاقبت

  ) ١۵٠٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  26صفحه: 

  ب ینَس یرفته، عمر رفته، ا مال
  بیکالۀ مع ی و جان داده پ مال

  ) ١۵٠٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  صبج زود، بهنگام، زود   پاه، به معن : مخفّفپه
  لینژاده، اص  نَسب، : عالبینَس
  دارب ی: ع بیمع

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
   عنی  بی. مع لینژاده، اص  نَسب، : عالبیهنگام، زود. نَسصبح زود، به   معنکه پِه مخفّفِ پاه، به   دیگو م

  .دارب یع

 دم، یخر    ذهنمن    یجهان    نی به ا  دم یبودم، آمدم رس  یار ی بودم، من هش  ده یخر  وبیمع   ی که من کاال   دیگو م

نم   ل یخدا را شر که زود واقف شدم. خ البته واقف    ، دوازده که اآلن ده   خوشا به حال کسان  م،یشو از ما 

ا داده   زشانیچو همه   انددهی که خر  ذهنمن   نیسالشان است و واقف شدند که  را    هاه یتمام سرما  عنیاند  را 

  زود واقف شدند. ل یخ  ها، دگی همان  نیاند رفته در هم داده

خدا    د یاند. اگر شما واقف شدسالشان است، هفتاد سالشان است هنوز واقف نشده   هم هستند که شصت    سانک

  چرا؟   د،یرا شر کن

  ی شد هیاز آن کز دست، سرما شیپ
  ی آمد رونی ب وبیمع عاقبت

  ) ١۵٠٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ما، بدن    ییبایما، تمام عقل ما، عشق ما، ز  تیتمام خالق  رفت، راه م  نیما در ا  ۀیهمۀ سرما  کهن یقبل از ا  خُوب

  .برد م نیهمه را از ب ذهنمن  یچون دردها   رفت، راه م نیفکر کردن ما، همه در ا ییما، توانا

جهان    نیرا به ا  و خرد زندگ   عشق زندگ  میکه بتوان  مینظر زنده بشو  یار یجهان زود به هش  نیدر ا  میاآمده   ما

خراب    مان کرد، شخصاً زندگ   م یخواه  زه یاش ستهمه   م یجلو برو  ذهنمن   یار یو اگر قرار باشد با هش  میاور یب

   عنوان کاروان انسان خواهد شد، کال هم به   اب مان خرٔ خراب خواهد شد، جامعه  مان  خانوادگ    خواهد شد، زندگ

در جهان در    تمام اماناتمان را با کماِل خودخواه   ما  !میکن م   میخودمان را، که دار  میممن است نابود کن 

دار  نیزم   یرو م  م،یکن م   میخراب  امیکن اسراف  م   ن ی.  خرج  ه  لزوم   میکن همه    ب یتخر  م یساز م   ندارد، 
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  27صفحه: 

  وب ی مع  میرو جهان م نیبشود و موقع مردن که از ا کهنی ما قبل از ا ۀی. سرمامیکنم  دیرا تهد ریدهم  م، یکن م

  . میریبم  ذهنبا من 

نژاده!    یا  ب،ینَس  یامتدادِ خدا! ا  د،یگو ذات! انسان را مخوش   یکه ا  دیگو م   ب»ینَس  یرفته، عمر رفته، ا  «مال

 ن یآخر ا  وب،یمع  ی کاال  نیا  ی برا  یجانت را هم داد   ، یرا هم داد   اتیی روشنا  زتی چمال رفته عمر رفته، همه 

از تو    شتریمن ب  م،یمن بلدم بو  م،یمن بو  دیمن! با  م یی گو م  میشو بلند م  م، ییگو که ما م   ست؟یچ   ذهنمن 

  .دانم م

از شما! من بهتر   ؟ از چه کس «تر» تر، ثروتمندتر، تواناتر،  عاقل  شتر، یب شود،  م «تر»  نیما صرفِ هم   زندگ  همۀ

من بشود. ُخوب حرف شما  که حرف    کنم م  ی. من کارسهیاش در مقاشد عقل؟ همه   نیاز شما هستم. آخر ا

  شود؟  بشود چه م

زندگ  میآمد  ما زندگ  ،ذوقِ   عشق ،   بخشسامان  زندگ،  زندگ  نظم  ب ا  میاوریرا  آمد  نیبه  ما  به   می جهان. 

  ها هم کم کنند به همۀ کائنات. آن انسان  م، یکم کن  رید یها انسان

برکت زندگ   نیکه ا  میما ساخته شد  اصال  م، یخودمان درمانده بشو  کهن ینه ا  م،یجهان پخش کن  نی در ا  می اوری را ب  

تر از بشود، من مهم   دیبا  می گو چه که من م. آن ذهنمن  بدل  تی ثیما صرفِ ناموس بشود، ح   بعد تمام زندگ 

  :دیگو . م دارب یع   عنی  بی مع   ب»یمع   ی«کاالهست    نی ا!  ست؟یدار نآخر خنده   ؟ تر از من هستشما هستم. مهم 

  بِستَدَم  یدادم، زَرِ قلب  رخت
  شدم خانه م یِشادان سو شادِ

  ) ١۵١٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد کنون  دایزر، قلب پ  نیک   شُر 
  فزون   از آنکه عمر بذشت شیپ

  ) ١۵١١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تا ابد در گردنم  یماند  قلب
  کردنم  عیعمر ضا  یبود فیح

  ) ١۵١٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی : تقلّبیقلب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

خانه و هرچه که در    لیلباس نبود، وسا  معن رخت به   می. قدامه یتمام سرما  عن ی  «رخت»  ر،یواضح است د  رید

  ی تقلّب  ذهنمن   یرا هرچه داشتم دادم،    امه ی وپخت، رخت. همۀ رختم را سرمارخت  گفتند خانه بود به آن م 

  .کردم جا افتخار مآن  رفتم، خانۀ ذهن م  یسو نیگرفتم و به هم

همۀ ما   یشاءاله برامن روشن شد، ان  یبودنش برا  و افسانه و توهم  ذهنمن  نیبودنِ ا  یرا شر که تقلب  خدا

  .گذشت وقت م لسا، پنجاهبه چهل دیرس عمر م  کهن یروشن شده. قبل از ا

آنکه عمر بذشت  شی«پ ابه پنجاه   دمیرس م  شد،م   ریموقع اگر د  آن   فزون»   از  در    ی تقلّب  زیچ   ن ی، شصت، 

  . کردم م  زندگ  نیبا ا دیتا ابد با مردم م نی و اگر هم با ا ماند گردنم م

  تا ابد در گردنم  یماند  قلب
  کردنم  عیعمر ضا  یبود فیح

  ) ١۵١٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یعمرم را در ا  صورتنیشوم به حضور و نظر، بروم، درا  لیاست، تبد  لیکارگاه تبد  جانیام در امن که آمده  

  . کردم م  عیضا جان یهشتاد، هفتاد سال ا

  او رو نمود  یتر قلبپه چون
  خود زُو واکشَم من زود زود  یِپا

  ) ١۵١٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   ذهنمن  نیبودِن ا  یکه اگر زودتر تقلب دیگو مان. مٔ همه   می کن اجرا م  م یقانون است، واقعاً اآلن دار   یهم    نیا

و مخرب بودنِ آن    جسم   ی ار ی و هش  ذهنمن   نیبودنِ ا  ی تقلب  عن ی  یها قلبانسان  یاگر برا  عن ی  دمیفهم  را م

  .  نیاز ا کشند م قبرا ع شانیها زودتر پاانسان  صورت ن یروشن بشود، درا

پراکنده کن  یار ی هش  ن یا  دیما با  پس ا   جسم  ی اریکه هش  م،یرا در جهان  به  تقلب  نیکه مربوط   کار    ستی من

به خودش ثابت کند که موفق نشد     کاروان انسان   عنی  اورد یجمع ما باال ب  یبرا  ییرسوا  کهن ی. قبل از اکند نم

  ن ی کار نخواهد کرد، ا  نیکه ا  د یگو م  دارد مثل موالنا گوش بدهد،    ییهابهتر است به آدم   ، جسم   یار ی با هش

  است، ادامه نده!   یتقلب
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به    د،یکن م  لیرا تبد  تانی ار ی هش  د،یندار  رانیبا د  یکار   د،یکن فضا را باز م   د،ی شنو ها را محرف   نیا  شما

لحظه   ن یدر ا  اشی اریهش  ت یفیک   هر انسان  تیمسئول  ن یو اول  تیمسئول   نیتر. بزرگ دیکن عمل م  تتانی مسئول

  ! جسم ی ارینظر باشد حضور باشد، نه هش یار ی از جنس هش دیاست که با

شد  حضور نبا  تِیفی از جنس باک یار ی هش نیچون اگر ا  هاست،ت یماست و مادرِ همۀ مسئول   اصل تیمسئول نیا

ا  بیتخر و  کرد  نم   ت یمسئول  ن یخواهد  د  تواند را  نم   ندازد؛یب  رانیگردن  است،    گذارد،همسرم  بد  جامعه 

  . افتادم نیاز بس که کار دارم، در جبرِ ا گذارد، امانات ندارم، زن و بچه نم

 رم، یپذ نم   ت یمن را درست کند، من مسئول  دیای کرده من را، سببش بوده که جامعه بوده، ب  یطور ن یکه ا  کس   آن

است،    یتقلّب  زیچ   عن یاست،    «قلب»  نی همه جزو هم  هان یدرست کند. ا  دیای روز انداخته ب  نیمن را به ا  ی

  است.  جسم   یار یهش

  �🔹🔹�بخش اول   ان يپا �🔹🔹�
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 م یتوان را که همراه با درد است م   جسم  یار ی و هش  ذهنمن   عنی  ،ی تقلب  یکاال   نی که ا  دیای نظرمان ببه   دیشا

به شهر    یاز شهر   ای  م،یبرو  ر یکشور د  یبه    یکشور    یاز    م،یرا عوض کن  مانییای و مان جغراف  مینگه دار

  د ی گو موالنا م  م؛یکن   بله راحت زندگ  م،یکن   وضهمسرمان را ع  ای  ر،ید  یابه خانه   یااز خانه   ای  م،یبرو  رید

  : دیگو م  یطورنی. پس ا میرا عوض کن  مانی اریهش د یامان ندارد، با نیا

  راحت دِیبر ام یزیگر  گر 
   آفت دیآ شتیطرف هم پ زآن

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

  ستین دامیو ب ددیب کنج چیه
  ست یحق، آرام ن  گاهبه خلوت جز 

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

   درنده و وحش  وانِی : حدد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

جا  امان ندارد. در آن  نیا یراحت بشو  یرید طیبا شرا یریمان د یدر  کهنیا دیبه ام اگر فرار کن  عنی

تو    یهان ی خواهند کرد، قر  دا یتو، تو را پ  ی هاجنس هم   ،ی دار  جسم  ی اریو هش   هست  ذهنهم چون از جنس من 

بدون دد   جاچ یه  ، جسم  یار ی با هش  هست   دامچون خودت از جنس دد و    نیبه تو عذاب خواهند داد. پس بنابرا

گاه حق است، . فقط خلوت کنند م  دایتو را پ ندیآ کنند م  تیکه تو را اذ  ذهن ی ها. دد و دام منستین دامیو ب

  جا آرامش است.  باز شدۀ درون، که در آن  یفضا  عنی

که  است بر آن   ی رید  لیهم دل نی. اروم نم  رونیوطن ب  نیوطن ما است از ا  جا نیکه گفت ا دیدیامروز شما د  و

  جور  ی که همان مسائل را    مینیب م   رید  ی در آن جا  ر،ید  یجا  ی  میفرار کن   میذهن بخواه  یبه فضا   میاگر برو

  .  میکرد جادیا رید جور ی همان موانع را  م، یکرد جاد یا ما دوباره رید

دوباره   م،ی را عوض کن  تیوضع  ی  میدر جمع هم صادق است، ممن است ما انقالب بن   هان یهمۀ ا  د،یکن  توجه

 م ی بخواه  کهنیا  ی جا بهعوض نشده.    مان ی اریهش   کهنیا  ی چرا؟ برا  م،یکن درست م  رید  جور یمسائل را    همان 

به هم   مارا عوض کند.    اشی ار ی خودش کار کند و هش  یرو   بهتر است هرکس  م،یدست بزن  بیبه خشونت و تخر

به سطح جهان، به    میبعد برو  م،یرا عوض کن  مان ی اریهش   میبه هم کم کن   در سطح مملت   حت   م،یکم کن

 ر یاز درونشان حرف بزند د  عوض بشود و زندگ   شانی اریرا عوض کنند. هش   شانی ار ی هش  میکم کن   انیجهان 
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فقط    مسائلزد.    م یخواه  بی دست به تخر  ما که    میندار   عالج  چیه   می کار را نکن  نی . و اگر امیشو ما راحت م

م  عوض  نم  شود، شلشان  فرد  مسئله یب  م یتوان ما  سطح  در  جمع  ،ی هم  سطح  در    د یبا  م،یکن  زندگ   هم 

  .  میرا عوض کن  مانی ار یهش

 ن یدر ا  دیخواه چه بسا شما م   کنم، . دوباره تکرار مستیبد ن  نیتر از قرضررزننده   عامل  چیعرض کردم، ه   و

مسافر    هان یا  دیکن مشورت م    ، منتها چون شما با کسانزَن»  ی مسافر با مسافر را  ی«ا گفت:    د،یکن  شرفتیراه پ

  . دینشو نیها قربمانند، با آن   در ذهن باق خواهند م هان یا ستند،ین یی تای یبه فضا  ذهناز من 

  ها نهیدر س هانهیاز س رودم
  ها نهیره پنهان، صالح و ک  از

  ) ١۴٢١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یآ بد م  یبد، انرژ   یار یاو، از مرکز او، هش  ندارد حرف بزند، از دلِ  به شما، لزوم  شود م  ینفر نزد  ی  وقت

آن ارتعاشات مخرب    ریز  د ی خواه اگر نم  گذارند، ما اثر م  یدارند که رو  ها ارتعاشات آدم   عنیبه مرکز شما.  

نب   د،یها رفت و آمد نکن شما با آن آدم   د، یریقرار ب را    هالم یآن ف  د،یها را نخوانآن کتاب   د،ی نیآن مناظر را 

  : طورنی . هم دیریپذ اثر م د، یرا تماشا نکن  ونیزیآن تلو  د،ین ینب

  او یوگوو گفت  قولیب نی قَر  از
  او  یبدزدد دل نهان از خو خو

  ) ٢۶٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی: همنش نیقَر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

با هزار نفر شما سر و کله    رونیب  دییآ . شما از خانه م کند م  نییباشد که ناظر جنس منظور را تع   ادتانی   شهیهم

فضا باز   د،یکه فضا باز کن  دیورزش را بن نی. اگر شما اگذارند شما اثر م یرو نیقر قی هزار نفر از طر د،یزن م

شما مهم نباشد،    یبرا  د،یخودتان را به حال خودتان رها کن   ااگر شم   بذارند. ول  یاد یاثر ز  توانند نم  د،ی کن

از   کنند  م  لیاثرش را مردم زا دیرو بعد فردا م دیکن خودتان در روز موالنا گوش م  ی دو ساعت رو دییآ شما م 

 که ن یبدون ا  ن، ی. از قربرند م  کنند له م  برند، م   نیرا از ب  هان یا  تان، یهال یفام  تان،یهادوست   ا ی .  نیقر  ق یطر

نشست و برخاست    با چه کس  دینی . ببدزدد دل ما خو م  م،ییبو  یزیاصال چ  م،یتبادل افکار بن  م،یحرف بزن

  .  ستمین ریپذبی که من آس  د ییو نگو دیکن م
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طرح    یشما    خوانم، را م   ات یاب  نیا  کهن یکننده است. علت اکم   ار ی اربسیبس  تی دو ب  نیا  ن،یبه دنبال ا  و

کوچ   ی برا  امروز شما متوجه م   دیبده  لی خودتان تش در ذهن. مثال که موالنا م   دیشو وطن،   نیما از ا  دیگو

خواندم، شما   وب یمع  ی به کاالکه راجع  ات یدارد. اب راث ن یقر دیشو اآلن متوجه م م،ی برو رونیب  دیخانه نبا  نیاز ا

  وب ی مع  یکاال   نیجهان بشود ا  ن یکه وارد ا  ستین  کسچ یاصال ه.  دیدیخر  وبیمع   ی کاال   د ینیب م  د یکن نگاه م

  است! یخوب  یکاال نیرا نخرد و فکر کند که ا ذهنمن 

اآلن فکرمان و عملمان را    میدار  اری که ما اخت  دیگو . مکند م   اریشد، و اآلن صحبِت اخت   نیاآلن صحبت قر  و

.  م یدار  ذهنمن   میکن انسان هستم، منتها توجه نم   من  م ییگو است. ما م  وانی فرق انسان و ح  م، یانتخاب کن 

  : دیگو م

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

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

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  ار یاخت ندازیکن آلت، ب دور
  ) ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . دیکن ز یپره د،یکن شهی: تقوا پاتَّقُوا
  ه ی: برحذر باش؛ کلمۀ تنبنهاریز

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
و دردِتان    ذهنفکر و عملتان از من   عن ی  د،یهم داشته باش  اری اخت  دیخواه  و م  دیدار  یدیشد  ذهنشما من   کهنیا

.  دیداشته باش   «حزم»  دییای. نه، شما بکنم خودم را م  یمن خودم فکرها   د ییشما مهم نباشد، بو  یو برا   دیایب

  ها.تا مدت  د،یگوموالنا چه م  نیبرو بب  ستیاگر خودت بلد ن دیگو حزم م

. اگر شما  زیپره  یخوب است که مال خودش است در فضا   کس  یفکر و عمل، برا  ارِیاخت   ار،یاخت   دیگو م 

  د ی این   رونیب  ز یکه چ  یریخودت را ب  یجلو   توان نم   ،ی ندار  «اتَّقُوا»   عنیتقوا،    ،خودت را حفظ کن   توان نم

  یی داشته باش، اشعارِ موالنا را حفظ کن، در جا زمح ای. تو باستفاده کن اری آلت اخت نیمرکزت بشود، مبادا از ا

دار  الزم  الو  هان یا  یکه  به شما  تا  الو   یرا بخوان  بدهد،  ا  یعمل  بدهد.  م   نی فکر  تأمل،    ندیگو را  حزم، 

  . کنم که خالق بشوم از موالنا استفاده م ییتا جا ستم،یمن بلد ن ییگو . که مشیدوراند
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  نی را در هم  زیکه چندتا چ   د، یشما حفظ کن  دیرا با  هانی قبل، هم ا  تیکه واقعاً هم دو ب  خوانم اآلن م    اتیاب  و

ا  ادیز  ل یخ  خوانم . من هم م شود م  ادآوری موالنا    تیچند ب و حزم داشته    د یرا حفظ کن  ات ی اب  نیبله شما 

  در خاطرتان باشد.   هانیدائماً ا د،یباش

م  ان یب  ت یچند ب  نیا  مثال که خداوند به چه کس  کند   م کم  ا  کند؟ را از خودتان کرد  نیتا حاال    د؟ یسؤال 

چند   نیاآلن در ا کند؟ چشم ما را باز م  یز یچه چ رند؟یگ ها کم را م و آن   کند؟کم م  خداوند به چه کس

  .  کند چشم ما را باز م  تیفقط عنا ت، یعنا دیگو م تیب

را   زندگ   غامی ما پ گذارد نم یزی چ  چهمحبت فقط.   دیگو م دهد؟ را شفا م   ذهنمن  یخشم و دردها   یز یچ  چه

   بدون حزم و باال آمدن و ه   ریبه فکر د  یفکر    یاز    دنی پر  عن یجوش و خروش ذهن.    م؟ یو قضا را اآلن بشنو

  است.   مطالب مهم  هان ی. ُخوب امیشنو لحظه نم نیقضا و خداوند را در ا غامی پ واکنش نشان دادن.

  کنم؟ را برقرار م   طیشرا از خدا، ول  رمیداوطلب هستم که کم ب لیمن خ   دییبو شما

  حق که بندگانِ جفتِ عون  گفت
  و هون  رانندم  آهسته نیزم بر 

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

و     به آهستگ  ن یزم   ی اند، در رو حق قرار گرفته   ت یو عنا  یار ی که مشمول     فرموده است: بندگان  تعال  «حق 
  .» دارند )، گام برمییو فضاگشا م ی(تسل  ،فروتن

  
   و آسان : نرم هون 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
   عن ی، عون  «عون» ،  اند»حق قرار گرفته   تِیو عنا یاریکه مشمولِ    فرموده است: بندگان  «حق تعالکه   دیگو م

   عنی، هون  «هون»  ،» و فروتن   به آهستگ  نیزم   ی«در روکه    رند یاز خداوند کم ب  توانند م  کم، کسان

هون اصال    ،ییگشاضا مقاومت نکردن، ف  ردن،بودن، قضاوت نک  صفربلند نشدن،    ،یخاکسار   عنی   ،افتادگ

  .  دارند» «گام برم  ،ی شوصفر م  کن هرلحظه فضا را باز م  عنی ،ییگشافضا  عنی

    د؟ینیب هست، م «هون»که در آن   جاست،ن یا هیآ  نیاگر باشد، بله ا هی آ نیاست؟ و البته ا درست

  :دیآ م  هیآ نیاز ا نیا
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ادبعو»  الَّذِين ٰنمحا» الرمَلُونَ قَالُوا ساهالْج مهَذا خَاطَبانًا ووضِ هرا َلشُونَ عمي  
روند. و چون جاهالن آنان را مخاطب  خداى رحمان كسان هستند كه در روى زمين به فروتن راه م   «بندگان

  سازند، به ماليمت سخن گويند.»  
  ) ۶٣  ۀی)، آ٢۵سورۀ فرقان ( م،ی(قرآن کر

که جاهل است به شما   ذهنمن  یشما اگر  عنی. ییگشا فضا  عنیاست. سالم  «سالماً»ترجمۀ  مت»ی«مال نیا

  .  «سالماً»  دییگو شما م م،یکه امروز در غزل خواند رون،یوطن ببرد ب نیکند و بخواهد شما را از ا نیتوه

فضا را    ، فضا را باز کن  نه،! میبه سالم علبهبه   م، ییکند بو  ن یبه ما توه   که کس  ست ین  نیا  اش معن «سالماً»

  درست است؟   کند، خداوند به شما کم م  یو صفر بشو  . پس اگر شما فضا را باز کن باز کن 

  جالب است:  لیخ  تیب سه  نیا حاال،

  برهنه چون رود در خارزار؟  پا
  زگار یبه وقفه و فکرت و پره جز 

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

  گوششان  نیل گفت،قضا م  نیا
  بود اندر حجابِ جوششان  بسته

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

  اند ها را بستهو گوش هاچشم
  اند مر آنها را که از خود رسته جز 

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

  شه ی: اندفکرت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ق یو از طر  د یکن که شما برخورد م   ذهنهر من   عنیچه؟    عن یاست.    «خارزار»جهان مثل    نیا  د، یگو م  خُوب

خار است   یدارد    ذهنکه من  هر انسان  ، ذهن. هر منمانَد خار م  یمثل    نیا  گذارد،  شما اثر م  یرو  نیقر

   عن ی  ،یزکار یبا وقفه و فکرت و پره  دیبا  شما،  ارکردنبه ک   دیکن و شروع م   رونیب  دیی آم  تان و اگر شما از خانۀ 

هرلحظه    دیگو م.  د یعمل کن  «اتَّقوا»و حزم، مواظبت از خود،    شیتأمل و دوراند  عنی. وقفه  دیمواظبت، عمل کن

را به ما   نیلحظه ا  نی، قضا هرلحظه با اتفاق اگوششان»   نیل  گفت، قضا م  نی«ا  د،یگو را خداوند به ما م   نیا
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  م، ی جوش م  دگیهمان  ی  ۀلیوساما گوش ما بسته است در حجابِ جوشش ذهنمان. ما هرلحظه به   د،یگو م

  هاست. واکنش   نیحواسمان به ا  م،یده واکنش نشان م

حواسمان    شده، ول  ی گذارن یم   ن یزم  یِ رو  م،یرو مهم هستند، ما هر روز در خارزار راه م  هان یا  د ینیب م  پس

ها بسته است، چشم و  چشم و گوشِ انسان   دیگو . ممی شنو مواظب باش، اما نم  د یگو هم م  «قضا» و    ستین

  اند. رسته  ذهنکه از من  ییهااز آن  ریعدمشان، غ شان، گوش واقع

  چشم را؟ دیکه گشا تیعنا جز 
  محبت که نشاند خشم را؟  جز 

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

  خود کس را مباد  قی توفیب جهدِ
  جهان، واله اَعلَم بِالسداد  در

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

   ) نشود. خداوند به راستتی کوشش بدون موفق   ای  مزدی(کار ب   هودهی گرفتارِ تالشِ ب   جهان، کس  ن یکه در ا  «اله
  داناتر است.»  و درست 

  
   و درست  راست: سداد

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

با  دیگو م  حاال، ما  انسان   میبفهم  د یکه  انسان چشم  چشم  است.  بسته  عدم ها  چشم  را،  را،   نشانیبها 

اگر  کند؟  ها را عدم ممرکز انسان ی زیمرکزشان عدم بشود. چه چ   عنیرا،   شانشنوشان را، چشم واقعسوت 

ها کم کند،  خداوند به آن   بشود مرکزشان عدم    م یکن  ی کار   ی  د یبا  م یکم کن  رید  ی هابه انسان   م یخواه م

  .  دیاست که شما مرکز را عدم کن موقع  یزدی. و توجه ایزد یتوجه ا عنی تیعنا ت؟یاز عنا ریغ

  ی زد یا  تِیعنا  رِ یما در معرض تأث  کهن یاز ا  ری. غ زیچچ یه  چشم را؟»  دیکه گشا  ت ی«جز عناکند از ما،    سؤال م  دارد

رید  زِیچه چ   میریقرار ب خوب و عدم   ی یبچشمران،یبه خودمان و د  م یجهان ضرر نزن  نیما را، که در ا  ن    باز

  نشاند؟  را چه م  نیا  جا،نی شده، که اسمش را گذاشته خشم ا   ذهنمن   یانسان دچارِ دردها   کهن یا  و  کند؟ م

ا  ذهنمن   ییبا زورگو  نیبنابرا  پس  فقط عشق.   دیگو م  دهد؟ چه شفا م برا  جادِیو  خودمان،    ران،ید  یدرد 

سرِ    م،یکن مغلوبشان م  میرو  م  م،یما جنگ دار  نیهم  یبرابله!    دیگو م  ذهنِ من   م؟یخشم را بنشان  میتوان م
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  ن یدردِ ا  کند؟  م  ترن یخشم  ا ی  آورد؟  م  نییها را پاکار خشم آن  نیا  نشاند؟  . خشمشان ممینشان م   شانیجا

  .  شود م  ادتریز  شود؟ تر مکم   ای شود؟ م  ادتری عالم ز

برود    نی از ب  خواهم  که خشم من را که م  د؟یو محبت توجه دار  تی. شما در خودتان به عنامیتوجه کن   د یبا  خُوب

  . دهد به من شفا م رانیمحبت د  ای رانیفقط محبت به د

ب هم صحبت    بعدش م کند م   ق» یتوفی«جهدِ   . م  نی ا  دیگو کار  موفق    ول  کند بشر  با  ن  تیکارش  .  ستیتوأم 

است.    ق»یتوفی«جهدِ باسمش    نیا  شود،  آخرش به درد ختم م  کند را دنبال م   . هر هدفستیبخش نسامان 

و گوش ما   دیگو هرلحظه قضا چه م کند،  کم م را گفتم که خداوند به چه کس  زهایچ  نیمن ا ا یخدا  د،یگو م

  . نشاند خشم انسان را محبت فروم   کند،  باز م  تیجوش و خروش خودمان، چشم انسان را عنا  ن یکر است در هم

  ا ی . خداکنند و فکر م   کنند و درد عمل م   جسم   یار یبا هش  کنند، م  ق» یتوفی «جهدِ ب  کنند را مردم گوش نم   نیا

عمل    «هون»با    دیما با  عنی چه؟    عنیاست.    که صواب چه   اندد نشود و خدا م  کسچ یقسمت ه  ق»یتوفی «جهدِ ب

  فکِر خوب چه است و عمل خوب چه است.  داند شده مگشوده یفضا   نیا م،یفضا را باز کن  م،ی کن

گوشتان بسته بشود در حجاب جوششتان.     ول  د یقول موالنا قضا بو. نه که به دیعمل کن  زهایچ  نیبه ا  دیبا  شما 

ه من م ،دانم  خشمم را باال م   نم،یخشم ،نم نه ی دارم، ک  نهیک  ام،دهی رنج  آورم ،دیمن با گذارد رم، یانتقام ب 

  یی جابدون کم خداوند ما به  د،یداشته باش هون»«  د،ی حجاب جوششِ شماست. جوش را رها کن  ن یهم هانیا

  .  میرس نم

  ، «سالماً» نیا خوانم، هم دوباره م  نیو ا میرا هم خواند هیآ نیا

  وعباد الرحمٰن الَّذِين يمُشونَ علَ ارضِ هونًا واذَا خَاطَبهم اْلجاهلُونَ قَالُوا سَما »  «
. و چون جاهالن آنان را مخاطب  روندخداى رحمان كسان هستند كه در روى زمين به فروتن راه م   «بندگان

  سازند، به ماليمت سخن گويند.»  
  ) ۶٣ هی)، آ٢۵سوره فرقان( م،ی(قرآن کر

. و اگر به  کنند م    زندگ  یو با خردورز   ییو فضاگشا  می با تسل  نیزم   یاند که در رو «و بندگان خاص خدا آنان 

  .» ندیگو م  ستهیخوب و با  و سخن  کنند م ییدر مقابل آن فضاگشا شانیخطاب کنند: «نادان»، ا شانیا

  است.   مهم
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که، اگر    دیگو م  «حزم»قدرت انتخاب دارم؟    د ییگوُخوب شما م   م یطرح کوچولو گفت   نی؛ امروز در ا«حزم»  و

ا  توان نم  ، کن نم  تیرا رعا  «اتَّقوا»  چه؟ امروز    عنی  باش  توان نم  «اتَّقوا»  ی در فضا  اگر.  فضا باش   نیدر 

حزم داشته    دیبا  صورتنیدرا  باش  توان وطن نم  نیاگر در ا  م،ینرو  رونیوطن ب  نیاست که ما از ا  نیصحبت ا

  : دیگو م  . ولباش

  ست آن رسول سوء الظن گفته حزم،
  فَضول  یا دانقَدَم را دام م  هر 

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

  نظر  یِار ی : تامل با هشحزم
  بپردازد. ی ضرور ریغ ی که به کارها کس  گر،ادهی : زفَضول

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
حضرت رسول فرموده که شما به خودتان و    د یگو است. م  ی طورن یا  ذهنکه من   گو،اده ی ز  گو، اوه ی   عن ی  «فَضول» 

وطن با مرکزِ عدم بشد   نیو شما را از ا  ،ذهنمن   ی حرف بزند،    ینفر ممن است    ی  کهن یفکرتان و ا

  مواظب باش.   رون،یب

است   نیعبارت از ا «حزم».  زنم حرف م  ادیمن ز م،یگو م  اوهیکه من  است که سوءظن داشته باش نیا «حزم»

 ی ماد  اوردیجهان و مرکزم را از عدم درب   ن یمن را بِشد به ا  د یایممن است به خاطرم ب یز یچ  یکه من اآلن  

  کند.  

ناظر دارم ذهنم را نگاه م صمن به   پس . و  ام ذهنسوءظن دارم به ذهنم، به من   کهنیا  ی برا  کنم ورت حضورِ 

از جمله   ذهنهر من  دانم. و من م اوردی ب رونیوطن ب ن یکه ممن است من را از ا  ذهنسوءظن دارم به هر من 

ها ممن  حرف   ن یاز ا  ی.  زند حرف م  دائماًاست،    گواوه یهست،    گواده یز  عن یخودم، فَضول است،    ذهنمن 

  .  یاست من را بشد به جهان ماد 

رسول   دیگو لحظه من مواظبم نروم به جهان، مرکزم عدم بماند. م بهلحظه  عنیسوءظن  د؟ یشما سوءظن دار ایآ

دزد    دانم همه نم  ،که تو به همه مشوک باش  ستین  نیا  اش معن   سوءظن.  دیداشته باش  دیفرموده سوءظن با

  است.  ذهنمن  ریتفس  نیا کنم، نم دوست گو هستند و اصال من با کسهستند و دروغ 

صدا،    ی   ای  ، کس  ی   ،یزی چ  یسرفه کردن    ۀلیوسلحظه ممن است به  نیمرکز عدم من ا  کهن یا  عنی  سوءظن

  اظب باشم.  مو دیجهان. من با بشوم به  دهیبرود، کش ن یاز ب نم،ی بب یز یچ  ی ای
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بخوان   یکه الزم دار   یی جاموالنا را حفظ کن، آن  یها شعر  ای ب   ستیکه تو اگر بلد ن   دیگو م   طور،ن یهم  «حزم»  پس

  .  دیای ب ادتیخودت،  یبرا

  الْوطَن باشد درست  ُّحب  نیهمچن
  خواجه نخست  یوطن بشناس، ا تو

  ) ٢٢٣٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است، درست    مانی وطنش را دوست داشته باشد و دوست داشتن وطن از ا  دیکه آدم با  الْوطَن» ُّحب «  نیا  دیگو م

  است.  ییتای یاست؟ نه فضا ییتای یفضا ایذهن است،  ی. وطن فضا وطن را بشناس دیاست. اما تو با

نمن   ارستی مس و، شهِر شاه  
  الْوطَن  ُّبود حب نیعاشق ا شِیپ

  ) ٣٨٠٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است و شهرِ شاه من است. شاه من آن     خداوند است، زندگ  عنیمن است،    ار یشده مسن  گشوده   یفضا   نیا

  . جهانن یا یزها یاست نه چ

 کند  حسِ وحدت م   شود،م  ی با زندگ  کند، لحظه فضا را باز م نیاست که در ا عاشق، عاشق کس شِیپ و

  است.   نیا الْوطَن»  ُّ«حب  عاشق است. معن  نیا

دارم    پس را دوست  د  عن یمن وطنم  به خودم و به  دارم  دارم، سوءظن  زمان که    نیهم  ران،یمواظبم، حزم 

شده را دائمًا در دلم دارم.  گشوده   ی وطن فضا  ن یا  ممن است که من را بشند به جهان و من دوست  گذرد م

  . کنم م نیبه خودم تلق را  هانیا نیپس بنابرا

  را گوش کن، خاموش باش  اَنْصتُوا
  گوش باش  ،زبانِ حق نگشت چون

  ) ٣۴۵۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بله مورد رحمت    دیخاموش باش  دیگو را، که م   «اَنْصتُوا»فرمان    نی. پس اهست  گوادهی که مواظب باش تو ز  گفت

من گوش م  د،یریخداوند قرار ب،خاموش م   کنم تا زندگ  شوم  من صحبت کند. اگر فضا را باز کنم    قیاز طر

  : تیب نیا طورن ی. همکندمن صحبت م   قیطر  از صحبت کند زندگ ام ذهنمن  کهنی ا یجا در آن وطن باشم، به 
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  اَنْصتُوا دیشما خاموش باش پس
  تان من شوم در گفت و گو زبان تا

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که    م یکن مان فضا را باز نمهمۀ   کهن یا  ی . برامینزاع دار  م،یبا هم اختالف دار  قدرنی چرا ما ا  دینیب شما م   اآلن

  .  دیگو ما گوش بدهد. آشارا م ق یما حرف بزند و از طر قیخداوند، از طر ، زندگ یآن 

تو    قیو خداوند از طر  زندحرف م   ات ذهنلحظه ممن است من   نیسوءظن داشته باش به خودت که در ا  پس

 ق یخداوند است که از طر  ییبعد بو  باش   گواوه ی   ،باش  گواده ی ز  ، هرلحظه حرف بزن  کهن ی. نه ازند حرف نم 

  باش. . نه، سوءظن داشته زند من حرف م

باش   «پس انسان   عن ی  اَنْصتُوا»  دیشما خاموش  باششما  خاموش  م  د،ی ها  در گفت   د،یگو خداوند  بتا   ن یوگو 

  خودتان، زبانتان من شوم.  

ا  د یکن  ییگشافضا   دیتان باهمۀ   پس اتفاق  از جمله  دهد که ذهنتان نشان م   یز یلحظه و آن چ  ن یدر اطراف   .

شما حرف بزند و شما    قی از طر   تا آن زندگ  دیکن فضا را باز م  دیرس م   انسان. شما به هر  رید  یها انسان

از   زندگ  ا ی  زند حرف م ذهناآلن واقعاً من   که   د ی. و دائماً مظنون به خودتان باشدی حرف نزن ذهنعنواِن من به

  بستم؟   ای من فضا را گشودم   زند؟ من حرف م  قیطر

هم همان    نی. اییگشافضا   دی اسمش را گذاشت  دیکن م   یفضابند   دیبه خودتان که ممن است دار  دیمظنون باش   و

  است:  «اَنْصتُوا» 

  قُرِى الْقُرآنُ فَاستَمعوا لَه وانْصتُوا لَعلَّم تُرحمونَ.»  «واذَا
  حمت خدا شويد.» قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهيد و خاموش باشيد، شايد مشمولِ ر «چون

  ) ٢٠۴ یۀ)، آ٧اعراف ( ۀسور م،ی(قرآن کر

خداوند    عنیهم قرآن درونِ شما.    ینازل شده،    م،یخوان که م  قرآن  ی  رد،یگم   را موالنا در دو معن  قرآن

.  خواند  . قرآن هم خداوند متانیتا قرآِن شما را بخواند برا  دیخاموش باش   دیبا  زند شما حرف م  قیاز طر  وقت

  د، یشا میذهن را خاموش بن  عنی می. اگر خاموش باشخواند که خداوند او را م ماند قرآن م یمثل  هرکس

  ق یآقا من خاموش شدم حاال خداوند از طر د ییگو شما با ذهنتان م کهن یا ی برا د؟یشا  دیگو ممن است؛ چرا م 

در ذهن سادۀ شما   یزیچ   ی   که زندگ  دیدیموقع د  . هردیباش  خاموش  دیبا  ست،ین   یطورمن حرف بزند. نه آن
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  د، ی داشت  سببی ب  یموقع شاد   . هر زند موقع فکرتان خالق بود دارد حرف م  . هر زند نوشت، پس دارد حرف م

  .  کند م  انیدارد خودش را ب زند، دارد حرف م 

  ور ن یا  د،یکن سؤال م   د، یکن عجله است. اگر شما عجله م  ذهنمن   یها ت یاز خاص   یبا ذهن.    د، ینکن   عجله

شست    نندگانیاغلب ب  .دی رس نم  ییجابه   کند، دارد کار م   تان ذهنمن   د،یکه زود به حضور برس   دیدو ور مآن

   زندگ   یها و صحبت   فَکان»ْ «کن و    «قضا» که    دهند اجازه نم  کنند، عجله م  کنند،ل م سؤا  کهنیا  ی برا  خورند  م

طر بشود،  آن   ق یاز  ابراز  نم   عنیها  طر  دهند اجازه  از  را  خودش  همه آن   قیخداوند  برساند.  ظهور  به  اش ها 

  . کند کار م شانذهنمن 

  د ی لحظه به خودتان مظنون باش صبر. شما هر   م،یکن صبر م   و مدت  ،ییگشابا فضا   م،یکن ذهن را خاموش م  پس

  .  «شر»و   «صبر» د؛یدقت کن تیدوتا خاص  نی. به ادیکن و شر نم  دیکن که صبر نم

  د، یکن که صبر و شر اصال نم   د یگفت بدان  یطور ن یچقدر صبر کنم، چقدر شر کنم؟! اگر ا  دیگو م   ذهنمن 

  .  دیزدحرف را نم  نیا دیکرد اگر م

  . دیکن تکرار م د یخوان خودتان م یو برا  دیکن را شما حفظ م اتی اب نیا طورن یهم  و

  دگر فرهنگ چیمردن ه ِریغ 
  گرلهیح یا ، یبا خدا ردینگ در

  ) ٣٨٣٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بِه ز صد گون اجتهاد  تیعنا ی
  را خوف است از صد گون َفساد   جهد

  ) ٣٨٣٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هست موقوفِ ممات   تیعنا وآن
  ره را ثقات   نیکردند ا تجربه

  ) ٣٨۴٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    ذهنِ مردن به من  نجای : مرگ؛ در اممات
  اند.که به حضور زنده شده   باشند، جمع ثقَه؛ مراد کسان رانیکه در قول و فعل مورِد اعتمادِ د : کسانثقات

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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به ما کم   ،یریدانش د  چیه ،یر یفرهنگ د چیه م،یو وطن را عوض کن  میریبم  ذهنما به من  کهنیاز ا ریغ

  موالنا.   زند حرف م  قطع لیمهم است، خ   لی. خ کند نم

   ذهنبه من   کهنیاز ا  ری! غگرله یح  یا  ، کن م  دایپ  ذهن  یهاراه   که با ذهنت ه  کس  ی. ا ذهنمن   عن ی  گرله یح

  ت یعنا  کهن یا  ی ! شما براچرا؟.  ستیمورد توجه خداوند ن   ی ریفرهنگ د  چ یه  ، کار نکن   ذهنو با من   ی ریبم

  ذهنمن   میباش  و اگر درد داشته   دهد، ما را شفا نم   یها درد   یز یچ تیجز عنا  میاآلن هم گفت  د،یریرا ب زندگ

  . رساند نم ییجاما را به جسم   یاریو هش  میدار

دارم؟ حسادت دارم؟    نهیمن خشم دارم؟ رنجش دارم؟ ک   ای که آ  مان یهابه درد   رودتوجه ما م   نیو اول  نیترمهم 

حس    ای  کنم اگر حس حقارت م   کنم؟ احساس گناه م   ترسم؟ من م   ای دارم؟ آ  نگران  ر،ید  یزهایدارم، و چ  اگر

 ران یبرتر بودن از د  حسِ   کنم،  کمال م  و حسِ   کنم، نم  ییگشاسفتم، فضا   کنم، خودم را خم نم  کنم، ناموس م

  .رندیگ را م   تیاعن  یجلو   هانیاست. ا  ذهنمن  یهات یخاص  هانیا کنم م

اجتهاد»  تیعنا   ی« گون  صد  ز   اجتهاد  بِه بکوشش   عن ی.  من ها     یبا    زندگ   تِیعنا   ی.   ذهنراساس 

  ذهنمن   لۀیوسلحظه به. ما هر شود دائمًا فاسد م    ذهنبهتر از صدگون اجتهاد است، چرا؟! جهدِ من   ییگشافضا 

  . می کن هدفمان را فاسد م  م،ی کن عمل م م،یکن فکر م

 یی جابه   ول   می کن کار هم م  م،یخواه . م میصادق هست   اریبس  مان ی هادادم، ما در خواسته   ح یبرنامه توض  اول

  . دیآ م ییگشااز فضا   زندگ ت یعنا ست، ین زندگ   تیعنا کهن یا یچرا؟ برا م، یرس نم

  .  ذهنمردن به من  جان ی: مرگ، در اممات .«ممات»موقوفِ مردن است،    زندگ تیعنا دیگو م

ثقَه؛ مراد کسان   رانیکه در قول و فعل مورد اعتماد د  : کسان ثقات  باشند و جمع    است که به حضور زنده

  اند.به ما خودشان تجربه کرده  ندیگو که دارند م  ییزها یچ  نیمثل موالنا ا ییهاآدم عنیاند، مثل موالنا. شده

و کار    دنیور دوآن   ورنیمهم است نه ا  تیکه عنا  ندیگو به ما م  «ثقات»اند.  را تجربه کرده  هان یا  «ثقات»  پس

  کردن و فکر کردن و عجله کردن. نه.

  و، 
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ست ین ز ین تیعنا یمرگش، ب بل  
  ست یما  ییهان و هان جا ت،یعنایب

  ) ٣٨۴١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ری پ افع نیزُمرد باشد ا آن
  ر؟ یضر  شود افع زُمرد ک  یب

  ) ٣٨۴٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : کور ریضر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

قد   ِ ذهنمن   » «اَفع است.  درد  از  که    ها میپر  بودند  معتقد  م   افع  «زُمرد» مردم  کور  فضا کند را  زمرد    ی . 

  .رانیبه خودش و به د زدیبزند، درد بر شی ن خواهد هست، که م   ذهنمن   شده است، افعگشوده

 دی گو . ممیریبم   ذهنبه من نسبت  میتوان نباشد ما نم   تی تا عنا  عن ی  ست،یهم ن  تی عنای بله مرگش ب  دیگو م

با   زندگ  تِیمرکزت عدم باشد. تا مرکزت عدم نباشد عنا شهیهم عن ی ، ستینَا ییمواظب باش جا تیبدون عنا

  ذهنمن   عنی  ر،یپ  است و چشمان افعزمرد    ل شما مث  ییگشااو و فضا   تِیعنا  کهن یا  یشما نخواهد بود. برا 

  ی رو یجهان ن  نیکه، در ا  دی گودارد م  رید   عبارت به  .کند  جهان، کور م  نیکار را که پر از درد است در اکهنه 

ا   دگ ینهما  افع  نیدرد دارد.    ذهن   یهامن   شی بزند. ما در معرض ن  شین  خواهدرا م   کسکه هر  ستمثل 

  د، ی. توجه کنکند است که ما را حفظ م  زندگ  تیشده و عناگشوده  یتنها فضا م،یمند هستدرد

  ست ین ز ین تیعنا یمرگش، ب بله
  ست یما  ییهان و هان جا ت،یعنایب

  ) ٣٨۴١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 عنی  ست»یا«م  زندگ  تیشده و عناگشوده   یوقت تلف نکن. فضا  ست،ینَا ،   افع   یزمرد است که زمرد را جلو   

چشمانش کور م  یریب م  شیما را، ن  ندی. اگر کور نشود بب شود تیب نی ا طورن ی. و همزند:    

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

  ) ٣٣٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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ا  غمبریپ  دیگو م اگر  نص   خواه م  لحظه  نیفرموده که،  را  بهشت  فضا  عن یکند،    بت یخداوند  حضور    یوارد 

نداشته باش.    توقع    از کس  ، کن   دا یرا پ  وطن اصل  ، کن    در بهشت زندگ  ، باش  نظر داشته   یار ی هش  ، یبشو

  . خواهد م  یزیچ  یجا وجود دارد، آن  «من» ی   عنی ساده است. چون توقع 

از  گشوده   یفضا  م   خواهد م  «خدا» شده  هم  او  از  را. شما    یرا، شاد  زیچرا؟ همه   زیچ  چه   رد،یگ و  خرد  را، 

  نه   .یاور یبپول در   خواه که م   جهت   یبفرست به    ری ور بخرد از آن   ؟ی اوریبجهان پول در  نیدر ا  خواه م

پول م    ذهنعقل من ابزار   ذهنآخرسر خرابش کند. هرچه من   اوردیبدر   تواندرا که  راه با  و    ذهنمن   یهاها 

 یاله یوس   ذهنفکر و عمل من   نیا  کهنیا  یشد. برا  آخرسر گمش خواهد کرد، فاسد خواهد  آورد دست مبه

  بود:  جانیا د ینی، بب «صدگون فَساد»  میداشت ن اآل نیهم کند، لحظه فاسد م بهاست که هدف را لحظه 

  ز صد گون اجتهاد  بِه تیعنا ی
  را خوف است از صد گون َفساد   جهد

  ) ٣٨٣٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . هم جمع و هم فرد.  کند فاسد م  خواهد م   ندهیرا که در آ  یز یچبا فکر و عملش هر    ذهنمن   کهن یا  عنی  «فَساد»

  ی خوب   یها ز یشدند، چ  روزیانقالب کردند، جنگ کردند، پ  د یبودند که خُوب شا  ییهادادم، جمع   حیتوض  امروز

  ولجهان را بهشت کند.    خواست  که م   د،یدان آمده که شما بهتر از من م  یآمد، ماتب  یماتب  خواستند، م

هم   دینیب کارشان فاسد کردن آن بهشت بود، نتوانستند، نتوانستند. شما اگر در شخص خودتان م  قدمبهقدم

  د ی . بادیکن تان هدفتان را فاسد مخودتان با عملتان و فکر   دیکه دار  دیهم گروه خودتان، بدان  دیستیق ن شما موف

  . بله. سخت است؟ د یاوری ور بفکر را از آن  دیفضا را باز کن 

  د، یریگ شما آسان م  بد است.  نیکه پر از قر  ذهنآسان است. مخصوصاً در جهان من   تیهم نگفت موفق   کس

دوتا    دیکن م  دایهمسر پ  ی   د،یزن هست  ای   دیحاال مرد هست  ساله جوان س  یعنوان  که به   دیکن شما فکر م

  تمام شد رفت، نه! نه!  بختبچه، خانوادۀ خوش 

  . ها»افتاد مشل  عشق آسان نمود اول ول  «که

الزم است، مواظبت    یر الزم است، خاکسا  «هون»الزم است،    «اتَّقوا»الزم است،    «حزم».  ستین  سادگ  نیا  به

  الزم است.  
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نخواه. توقع صفر بشود.    یز یاز طرف مقابل، از شوهرت، خانمت، چ  ،خواه  جنّت از اله م  غمبریگفت پ   د،یگو م

  برو جلو.   ،ییگشا، فضا «هون». گفت با  ریدخانواده بهشت باشد توقع صفر بشود از هم دیخواه  شما م

  و، اضطرار [اعتذار]   خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر
  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ،  تنفرو   د یبا  م، یکن ما، حاال ازدواج م   م یشو م   وارد رابطۀ خانوادگ   عنیمورد خانواده هم صادق است.    در

ن  ،ییگشافضا   ، بندگ بلد  ا  کم   ایخدا  دانم، نم   ستم،یعاجزم،  هر   نیکن  بشود،  موفق  شُر، رابطه  لحظه 

  موفق بشود.   ابطهر نیالزم است تا ا زهایچ  ل یقانون جبران، ... خ ،شناس قدر

  گذارد،  آن م یرا رو  شیپا گذارد، م  نیم  نیا یرا رو  ش یپا توجه یشده دارد ب یگذارن یم  نیهم در زم  ی بعد

مهم   میبرا  ست،یمهم ن  دیگوم   کند، م   دهیرنج   کند، م  آن را عصبان   گذارد، طرف مقابل م  یهاضعف نقطه   یرو

  مهم است.    لیخ ! ست؟ی مهم ن زیچه چ  شود، ! دارد خراب م ست؟ی. مهم ن ستین

مهم    ست،یبشود، اصال مهم ن  نیخشم   ،یبه من، هرکار   نهی کند، برنجد، ک   ه یگر  ست،یمهم ن  دیگو م  جوان  غرور

   شد. تازه خواه  خواه   مانی پش  ،کن را خراب م   ات زندگ  یمهم است، دار   لیها؟! خ   ست، ین  مهم !  ستین

 ن ی در ا حضور داشته باش یار ی هش دیلحظه شما بابه. لحظهتیکردند، حسِ عدم مسئول  خراب   رانیگفت که د

بچه  فردا  مخانواده،  بچه   دیبا  یشو دار  بدهبه  واحد عشق شناسا  ی عنوان  به   ،ات عشق   ،  کن  ییعشق و 

  . شود بچه با عشق بزرگ م  ن ی. آن موقع انیجسم نب   ،کن  ییشناسا عنوان زندگبه

   شد، در شانزده سال  رفت و عصبان  ده، دوازده سال   ،ی با خشونت بزرگ کرد  ،یبا عشق بزرگ نکرد   اگر

  . «جهد را خوف است از صد گون َفساد»  ،ینکرد  تیرا رعا  طیشرا نیاز ا کدامچیه  کهن یا یرفت معتاد شد، برا

  ی چادر  دهی سر و رو در کش در
  ی نهان کرده ز چشمت دلبر رو

    )٣۴۶٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ، ده یکش  ی ما، در سر و رو چادر   یها دگ یخاطرِ همان به. اما  یدلبر  ی ما نشسته است.    یجلو   ، زندگ  خداوند، 

  را به شما نشان بدهد.    شیاست. فضا را باز کن بذار رورا نهان کرده شیرو
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  آنگه باشد از حق و مجاز  فرق
  چشم، باز  تی کند کحل عنا که

  ) ٣۴۶۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   اَْخشَم  شِیپش و مش پ ورنه
   چون نَبود شَم  سانستی دو  هر 

  ) ٣۴۶۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : سرمه كحل
شرگپن ی: س  
  اش مختل شده باشد. : آنكه قوۀ شامه اَخْشَم

بو نجای در ا دن،یی: بو کردن، بوشَم ِاست.  ییایمراد حس  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    

 «عن ی  «شَم  دنییبو کردن، بو  .«است. اَخْشَم: آن   یی ای مراد، حس بو  جا ن یالبته در ا  «شَمه   ۀکه قواش مختل شام

  مدفوع. کحل: سرمه.  ن،ی سرگ  عن یباشد. پش  شده

را    ذهنشده، خداوند، و من گشوده   ینظر، فضا   یِار یهش  عن یو مجاز،    قتیآن موقع ما، فرق حق  ن،یپس بنابرا

شده گشوده   یِبا فضا   تیعنا  ۀاست، که سرم   جسم  یِار ی هش  نینظر است، ا  یِار یهش  نیا  م یفهم که م  م،یفهم م

  چشم ما را باز کند. 

 ح یاالن توض   نیما هم  ییایاست. حسِ بو  ی  فلج شده  اشیی ایکه حسِ بو  کس  شی پ  «پش و مش»  وگرنه

چ   دگ یاست. همان دادم چرا فلج شده  را پا  یار ی هش  ست،ی ن   ییو درد، که فضاگشا  جهانن یا  یزها یبا    ن ییما 

  . میفهم را نم دهد خوب م   یِکه بو  یز یو چ دهد بد م  یِکه بو  یز یچ  ن یاست. ما فرقِ بآورده 

  یِ ار ی است. ما مرتب درد و هش  ذهنمن   دهد،بد م  یکه بو   یزیاست، چ   زندگ  دهد خوب م  یِکه بو  یز یچ

 ما فلج شده  یی ایاگر حس بو و . ستیمش است، ن  یِبو  نیا میکن جهان، فکر م  نی به ا م یآور را م ها دگ یهمان 

 ۀداد، و هم   مینخواه   صیتشخ   ریدرا از هم   ذهنبد من   یِ عشق و بو  یِ بو  ا یخدا    یِما بو   ها، دگ یخاطرِ همانبه

  است.  تیشده تابع عناگشوده یبا فضا  هاص یتشخ  نیا

  خت یگر  دیپناه لطفِ حق با  در
  خت یهزاران لطف، بر ارواح ر کو

  ) ١٨٣٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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و مرکز عدم    ییگشا. فقط با فضا میدر پناه لطف خداوند برو  د یما با  ییگشابا فضا   د، یشما االن متوجه شد  پس

  میتوان لطف حق، نم   در پناه  م، یو منقبض بشو  م ی. و اگر فضا را ببندزدیر است که او لطفش را بر روح ما م

  . ستین  زندگ  یذهن جا  یِفضا ای ذهن. من میبرو

  دور  رات،یهمه اوهام و تصو از
  نورِ نورِ نورِ نورِ نور نورِ

  ) ٢١۴۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی رهایتصو  م،ی دور باش  دهی ها، تصوراتِ همانوهم   ۀکه از هم  ییتای  یِبه فضا   میروذهن م   یاز فضا   می ما دار  پس

  . میجا برسبه آن د یبا مرکزِ عدم. با میخالص باش  یِار ی فقط هش م،یدور باش کند م  جادیا ذهنکه من 

  من و دارالقَرار   ارِی خانۀ
  شدن  رون یب تِیبود ن کفر 
    )٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   یشده است. و کفر است که من  گشوده  یِفضا   ن یهم  من»  ارِ ی   ۀ«خانآرامش.    یِفضا    عنی   «دارالْقَرار»  میگفت

خانه، کفر   ن یشدن از ا رونی ب عن یکفر است.  ن یرا در مرکزم بذارم، ا  دگ یهمان  ی فکر باشم که  ن یلحظه در ا

  است. 

  :دیآ م  هیآ نیاطالع شما، از ا یفقط برا «دارالْقَرار» نیمربوط است، ا نیا

  اْلحياةُ الدُّنْيا متَاٌع وانَّ اخرةَ ه دار الْقَرارِ.» قَوم انَّما هٰذِه  «يا
  دار یو پا  ش یهم  یآخرت سرا  دیترد  یو زودگذر است، و ب  ارزشیب  ییفقط کاال  ای دن  زندگ  نیقوم من! ا  ی«ا

  است.»
  ) ٣٩ یۀ)، آ۴٠غافر ( ۀسور م،ی(قرآن کر 

  است.از قرآن آورده  کار بردهبه تیب نیکه موالنا در ا ی دارالْقَرار»« نی که ا دیدان االن شما م پس

  داشت از جاهالن»  دیخود پنهان با آنکه حالِ خود و مست انِی ب «در

  ) تری(ت

  ) ٣۴٢۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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مرکز را    میکن جا بذارد. ما فضا را باز م سرش را آن   د یبا  شود آدم هرجا مست م  کهن یدر مورد ا  طور، ن یهم   و

  تان یبرا یاز مثنو  ت یچند ب  دی. و اجازه بدهمیبرو رونیب  دیخانه نبا نیاز ا م،یشو مست م  از زندگ میکن عدم م

  بخوانم:

  یاپرده میالفاظ ح بشنو
  یاهمآنجا نه که باده خَورده سر 

  ) ٣۴٢۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  چون ضال شد   یاخانهی از م مست
  اطفال شد  چۀیو باز تَسخُر 

  ) ٣۴٢٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   سو آن سو هر ره  نیا فُتدم
   هر اَبله خنددشگل و، م  در

  ) ٣۴٢٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

کس نجای: گمراه، در اضال   .منزلش را گم کرده باشد که راه  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  لش، ی. تمثیاجا شراب خورده جا بذار که در آن را بشنو، و سرت را همان  ییسنا  می ح یها که، حرف  دیگو م

  افتادند  ها دنبالشان راه مدر کوچه بچه آمدند  م شدند مست م خانه یها در م خُوب آدم  رفتند  ها ممست  میقد

م آن   کردند مسخره  تلو و  هم  مها  م  خوردند،  تلو  راه  دنبالشان  گاه   افتادند  کودکان  هم    و  سنگ  اوقات 

  ها.به آن  انداختند م

سرت را    ،یخور  را م   زندگ  م،   کن فضا را باز م   دیگو م  ،ییتای  یِبه فضا  بردرا م   لیتمث  نیکه، ا  دیگو م

  ، ی ماد   یهادر جهت   ی برو  ییای ب  اگر.  ییای ن  رون یشده بگشوده  یِ فضا  ن یاز ا  عن ی.  یبخواب  یجا بذار آن   دیبا

  جا ن یگمراه شد راهش را گم کرد. ضال: گمراه، در ا عنی ، ضال شد چون ضال شد» یاخانه ی«مست از مها؛ فکر

   عنیچه؟    عنی  د،یایب  رونی با مرکزِ عدم ب  ییتای  یِفضا   نیکه از ا   که راه منزلش را گم کرده باشد. کس  کس

ب  ی ماد  ز یچ  ی م مرکزش.    دیای با فکرش  از  مورد    صورت ن ی، گمراه شد، دراچون ضال شد»   یاخانه ی«مست 

  .  ردیگ قرار م ذهناطفالِ من  ۀچ یتمسخر و باز
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ساله،  ساله، پنجاه چهل   ،کودکانِ س   ،یجهتِ ماد   یدر    دیچون اگر برو  رون،یب  دییایب  دینبا  دیشو مست م  شما

  . کنندشما را مسخره م  سالهشصت 

در    افتد م   افتد؟  . در کجا مافتد م  رود،  م   دهی و همان ی در جهتِ هر فکرِ ماد  » سو آن سو هر ره  ن یا  فُتد «م

چه    دین یبب  خندد؛ به او م   ذهنهر من   خندد، به او م   موقع هر ابله  . آنافتد که آن مست م  طورن یگل، هم

  .  رون یب دیایب دی جا نباجا مست شد از آن و آن ییتای یِکه رفت به فضا  کس پس !نیاست ا  عارف

ذهن   می کن وطن که ما حسش م نیوطن، که ظاهراً وطن دوم است، اول  نیاست که شما، از ا نیها اصحبت  تمام

  ی ها ورد تمسخر من م   ییایاگر ب  رون،یب  ییایب  د یجا نبابه وطن دوم با مرکِز عدم، از آن  که رفت   جان یاست، از ا

  کودکان هستند.  هانیگرفت، که ا قرار خواه ذهن

  اش یو کودکان اندر پ نیچن او
  اش و ذوِق م  از مست خبر یب

  ) ٣۴٢٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  اند، جز مستِ خدا اطفال خلق،
  از هوا  دهی بالغ، جز ره ستین

  ) ٣۴٣٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

و ذوقِ او    کودکان از مست   اند. او مست است، ولهست، اما کودکان هم دنبالش راه افتاده  نی او چن  دیگو م

  انتخاب کند.   دیرا درست با نَشیمست شد، قَر  که اگر کس دهد خبر ندارند. پس نشان م

  ی است، برا  نیهم   یبرا  د،ی نکن   ییها را راهنماو آن   دینکن  قیو تشو  دیینگو  ذهن  یهاشما، به من   مییگو م  کهنیا

  به جهت.    دی موقع شما رفت . آن کنندها شما را مسخره م آن  کهنیا

بند.    انیرا ب  نیا  تان رفتارتان، کردارتان، مست  دیراه موالنا را برو. بذار  ای که ب  دی را متقاعد نکن  کس  شما

   کس   د،ی ندارد شما با ذهن حرف بزن  نور شما است، خرد شما است، لزوم  انگرِیخداوند در شما خودش ب  تجل

  برو موالنا بخوان. نه.  بدهبرنامه گوش  نیبه ا ایراه، ب  نیبه ا ایب د، یرا متقاعد کن 

شما را. هر     ذوِق مست  دانند ها که نمشما را مسخره خواهند کرد. آن    ذهن  ی هامن   عنی موقع کودکان،    آن

«خلق،  :  دیگو م نیهم  یدرک کند. برا  تواند شما را نم خودش است. ذوق مست   ی دردها   رِیدرواقع ز  ذهنمن 
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که فضا     از کس  ر یاند، غمردم طفل  ت یاکثر  ت، دارد جزوِ مردم اس  ذهنکه من   . هرکساند، جز مستِ خدا»اطفال 

  است.و مستِ خدا شده  را باز کرده 

  ۀ د یهمان  ی هااز خواستن   عنینفسش راحت شده باشد، آزاد شده باشد.    یِمر از هوا  شود بالغ نم  انسان   چیو ه

آدم بالغ    نیا  شد، عدم مرکزش با  شهیو هم   دیای به مرکزش ن  دهیهمان   زِیچ    یبالغ است که     ذهنش. فقط انسان

  : میرا هم بخوان  نیطفل است. ا شود، م  یاست. اگر مرکزش مرتب ماد

  » . يستَهزِىونَ بِه كانُوا  ا رسولٍ من ياتيهِم ما ۚ◌ حسرةً علَ الْعبادِ   يا«
  اش كردند.» دريغ بر اين بندگان. هيچ پيامبرى بر آنها مبعوث نشد مر آنكه مسخره  «اى

  ) ٣٠ یۀ)، آ٣۶(  سی ۀسور م،ی(قرآن کر 

  یِ ار ی را که به هش  اند. ما هم هر انسانمسخره کرده  دیگو را م  غمبرانیاند، پکرده   زندگ  ذهنطفالن که با من   نیا

  مان ی هابا درد   مانذهنبا من   زند،  از عشق حرف م  زند، حرف م  یی تای  یِفضا   حضور مجهز است و از مست 

  .می دهو گوش ب میکه نکن  میریگ م اد یاآلن  م،یکن مسخره م

  و لهو است و شما لَعب  ای: دنگفت
  خدا  دی و راست فرما تیکودک 
  ) ٣۴٣١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   کودک  ، نرفت  رونی َلعب ب از
  ؟ ذَک باش َذکاتِ روح ک  یب

  ) ٣۴٣٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  چه ی: بازلَعب
  وان یکشتن و ذبح ح  ای : آتش زدن ذَکات

  زهوش یو ت  اری : هوشذَک
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

.  میما هم کودک هست   م،یهست  ذهندر من   که لهو و لعب است و ما تا زمان   ای دن  د،ی گو قرآن م  ۀ یآ  نیبنابرا  پس

  ، یی تای  یبه فضا  نرفت  ،نرفت   رونیذهن ب  یهای از باز  .» کودک   نرفت  رونی«از لعب بدرست است.    نیا  دیگو م

 ی «بشد.     نخواه   عنیشد؟     خواه  ار ی هش   ک   ، ذهنبدون کشتن روح من  عن ی،  َذکاتِ روح»  ی«ب.  کودک هست

کاتِ روح ک کاتِ روح  هر   ؟» ذَک  باش  ذَ   م، یذبح روح، کشتن روح، که امروز هم داشت   عن یدو با دال ذال. ذَ

  شد.   نخواه به زندگ  اری تو هش ،وان یممات. بدون فنا کردن روح ح
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  آورده   جان یاز ا و

 انَّما الْحياةُ الدُّنْيا لَعب ولَهو وزِينَةٌ وتََفاخُر بينَكم وَتكاثُر ف اموالِ واودِ    اعلَموا«
ۖ

◌  ثَلمثٍ  كغَي  بجعا   فَّاراْل  
اتُهنَب  ثُم  هِيجي  اها  فَتَرفَرصم  ونُ  ثُما  يطَامح   ◌ۖ  فو  خاةانٌ    رورِضو هال نةٌ مرغْفمشَدِيدٌ و ذَابا  ۚ◌ عماةُ  ويا   الْحالدُّنْي  

ا ورِ.» متَاعُ الْغُر  
جويى در اموال و اوالد. همانند  كه زندگ اينجهان بازيچه است و بيهودگ و آرايش و فخرفروش و افزون   «بدانيد

شود و بين كه زرد گشته است ايش كافران را به شفت افكند. سپس پژمرده م باران به وقت است كه روييدنيه
گروه آمرزش خدا و خشنودى او.   نصيبو خاشاك شده است. و در آخرت نصيب گروه عذاب سخت است و 

  و زندگ دنيا جز متاع فريبنده نيست.» 
  )  ٢٠  یۀ)، آ۵٧(  دیحد ۀسور م،ی(قرآن کر

آ  قرآن  ۀیآ  است»  چهیباز   جهانن یا  که زندگ  دی«بدان ادی، سورۀ حد٢٠  ۀیاست.  برا  هاهیآ  نی. من  شما    یرا 

  .  دیدان م  ثیاز حد  ی زیچه چ   د، یدان از قرآن م  ی زیواقعاً چه چ   کهن یبه ا  دیو مجهز بشو  د یکه مطلع باش  خوانم م

  ها نیشما ا  ای آ  خواند؟ شما م   با دانش فعل  ایحضرت رسول است و آ  یهاهمه صحبت  هاثیهم که حد  دیدان م

    کند؟ نم ای کند، عمل م  چه کس دیفهم  م ای  د؟یکن نم  ای  دیکن را عمل م

جويى در اموال و اوالد. همانند باران به وقت است كه روييدنيهايش  بيهودگ و آرايش و فخرفروش و افزون  «و

شود و بين كه زرد گشته است و خاشاك شده است. و در آخرت  را به شفت افكند. سپس پژمرده م   كافران

دنيا جز متاع فريبنده    زندگنصيب گروه عذاب سخت است و نصيب گروه آمرزش خدا و خشنودى او. و  

  نيست.» 

گفت،    جا ن یدر ا  ده،ینره  اگر کس   یباز   ن یو از ا  ستین   بنده ی فر  جز متاع   ا یدن   زندگ نیبه هم  کند اشاره م  که

  کودک است.  

  َلعب و لهو است و شما  ای: دنگفت
  خدا  دی و راست فرما تیکودک 
    )٣۴٣١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  . هیآ نیبه ا کند م  اشاره

   کودک  ، نرفت  رونی َلعب ب از
  ؟ ذَک باش َذکاتِ روح ک  یب

    )٣۴٣٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  51صفحه: 

  چه ی: بازلَعب
  وان یکشتن و ذبح ح  ای : آتش زدن ذَکات

  زهوش یو ت  اری : هوشذَک
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    

خودت   تا به روح اصل  ،را بش  ذهنو روح من   یفنا بشو  دیبا  ذهنکه نسبت به من   دهد نشان م  هیآ  نیهم

  .  یزنده بشو

  هم جالب است:   تیب نیا

  استخوان یکه خورد  درِ اول آن
  و حق گزار، آن را ممان  ر یگ  سخت

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

  را ممان: آنجا را ترک نکن  آن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    

که وفا   میهست   و منتها ما س  کند م   هیرا به س تشب  ذهن من   م،ی درِ اول که درِ الست است، ما غذا خورد  در،

  استخوان»   ی«آن درِ اول که خورد.  میاحترام آن در را داشت   م، یهمان اول که غذا خورده بود  می. اگر وفا داشتمیندار

جا را ترک نکن. به اتفاق  جا آور و آنکن. حق را به   انقدرد   عنیحق گزار    و حق گزار»  ری«سخت گالست    عنی

  . شو با زندگ ینخواه. فضا را باز کن و  لحظه بو بله. از اتفاق زندگ نیا

    طورن یهم  و

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

    )٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ما قضا و قدر،   یها دگ یاست، به همان  دهیمرکز ما همان  که وقت  جا،نیا دی نیرا بب تی عنا نیفقط ا خواهمم من 

  .  اندازدنم  ریت ر ید رون،ی از مرکز ما برود ب هان یا . وقت اندازدم  ر یخداوند و ارادۀ او ت  عنی

. نه به اموال ما، نه به رسدبه ما نم   یبی آس  چی. هشودم   رونیب  یاز آن سپس، سپر بالها   تش،یبا عنا  جهینت  در

  مرکز ما نباشند.   هان یخود ما. اگر ا

  :  تیب  نیا طورن یهم  و
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  اند شهیخَلقان، سخرۀ اند جمله
  اند شهیپدل و غمسبب خسته زآن

    ) ٣۵۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ما مورد    عن ی.  اندشهیمورد مسخرۀ اند  ای  اند،شه یسلطۀ اند  ریدر ز  هان یبا فکرها هستند، ا  دهیمردم که همان  همۀ 

  .  کنند بد م کنند، حال ما را خوب م  کنند، پژمرده م رقصانند، ما را م هاشهی. اندمیهست  هاشهیمسخرۀ اند

سلطه و مسخرۀ خودشان    ر یاست، ما را ز  جهان   نیا  ی زها یما که مربوط به چ   یها شه یقرار باشد که اند  اگر

آفل هستند، دائماً    هانیو چون همۀ ا  شود ما حالمان خوب و بد م  شه،یاند  رییصورت با تغ  ن یدرآورند، در ا

و ما را خسته    گذرند هست که از ذهن ما م   دهیهمان  ی هاشه یاند  نیپس اغم.    مانشهی پ  خواهد شد و   دلمان زخم

  . میهست شهیپو دائماً غم  کنند  م حالی ب کنند، م

  نهم آنجا که سرم مست شد  سر 
  تَنَن تَنْتَنَن یِنهم سو گوش
    )٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که شراب    ییجاکه آن   میزد  ییهاجا. اآلن مثال آن   میسرمان را بذار  م،یمهم است که ما فضا را باز بن  لیخ  نیا

  .  مییای ن رونیب  ر یجا، دآن   میکه اول به ما غذا دادند، الست، ما سرمان را بذار ییجاآن  م،یخورد

هم    ت یب  نیهم   م،ی خور نم  یر ید  زیدر ذهن جز غم چ   م یدید  م،یما تجربه کرد  نهم آنجا که سرم مست شد»  «سر

  شاهد بود:  

  اند شهیخَلقان، سخرۀ اند جمله
  اند شهیپدل و غمسبب خسته زآن

    ) ٣۵۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یمنتها ا.  میکن م  شهیباز هم اند  م،یکن فضا را باز م   . وقتدهیهمان  یهاشهیاند  عن ی  اند»شه ی«اند  جانیا  در

  رون یجا بشده که اآلن گفت که از آن  «سر نهم آنجا که سرم مست». پس  ستیها حس وجود ندر آن   ها،شهیاند

  گرفت. دی مورد سخرۀ کودکان قرار خواه   دییای ب رونی . اگر بدییاین

  . ذهنمن  قی نه موس ، زندگ  ق یبه موس دهم گوش م  و
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  :  می خوب بفهم  میخوان را م  تیب نیا پس

  د یشو فکرتیو ب  گوشیو ب حسیب
  د یرا بشنو  خطابِ ارجِع تا

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

من   ت یکه تو مورد عنا  دیآاز طرف خداوند م  ییندا یهرلحظه  عن یجالب است.   لی هم خ  خطاب ارجع نیا

وطن    ی سوبه   میجهان. پس دار  ی سوبه   میرو ما م   م،ی رو من و ما نم  یسوبه   ا یتو ب  کشم، من تو را م   ، هست

  . میشو م  دهیکش اصل

دار نداشته باش، تا... فضا را باز  دار نداشته باش، فکر من دار نداشته باش، گوش من که حسِ من   دیگو ما م   به

   عن ی بازشده، خطاب ارجع یدر فضا  در سرتان. ستندی ن دهیهمان  ی. فکرهاستندین هان یا ،کن. فضا را باز کن 

  . دیشن  من را خواه  یسوبرگرد به

  باشد.  ادتانی  شهیکه هم  کند م  جابی و حزم ا دی حفظ کن  دیتوانرا م   تیدو ب نیا طورن یهم  و

  ست ی اله کارِ هر اوباش ن اُذْکروا
  ست یهر قَّش ن یبر پا  ارجِع
  ) ٣٠٧٢ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  باش  لیمشو، هم پ سیِتو آ یل 
  باش  لیتبد یدر پ ،لینه پ ور

  ) ٣٠٧٣ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ولرد، مفلس  کاره،ی: بقَالش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

است.    ذهننماد من   دوهر  «قّش» و    «اوباش».  ست»ی«کار هر اوباش ن   ییفضاگشا  قیذکر خداوند از طر   عنی

  . میکن ذکر خدا م ییبا فضاگشا م،یکنپس ما هرلحظه فضا را باز م 

  م ی بشو   دهیامتداد خدا باشد، کش   ، یار ی عنوان هشما به   یبه پا   ی بند   یشدن به آن سمت،    دهیکش   عنی  » «ارجع

و ذکر    ورن یبه ا  شوند م  دهی کش   ذهن  یهامن   کهن یا  یبسته نشده، برا   ذهنهر من   یبرپا   دیگو به آن سمت، م

  . ستین باشکار هر او دیگو م  ، زندگ ق یخدا همراه با گوش دادن به موس
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و هرلحظه متوجه   میذکر خدا بن  ییبا فضاگشا  می خواه . ما منه قّش   مینه! ما نه آن اوباش هست  مییگو م

کار به   لیاوا دیآ م  رونیب  یزها یکه چ میدیو اگر د میبه آن سمت و برو کشد دارد ما را م  ییروین  ی که  میبشو

  .می شو نم س» یِ«آکند، ما   دیما را ناام خواهد  مرکزمان، م

من    لیگفت پ  م، یاست. که امروز در غزل داشت    نماد زندگ  ل یپ  باش»  ل یمشو، پ  سیِتو آ    ی«ل.  دیناام   عن ی  سیِآ

و از    دینشو  د ی. نااملیف  عن ی   لی. پدیبشو  لیپ  د،یبشو  از جنس زندگ   دیباز کن . شما فضا را  رمد از کرگدن نم 

  کند.  لیتو را تبد را باز کن بذار زندگ  افض  ه  ،ینشد  لیاگر هنوز پ دیگو . م دینَرم  ذهنکرگدن من 

كروا اله ذِكرا كثيرا.»  «يا   ايها الَّذِين آمنُوا اذْ
  ايد، خدا را فراوان ياد كنيد.» ايمان آورده كسان كه  «اى

  ) ۴١  یۀ)، آ٣٣احزاب ( ۀسور م،ی(قرآن کر

كروا اله»  یبرا  نیا لحظه فضا  بهخدا خدا خدا! نه! لحظه   دییبو  کهن ینه ا  عن ی  د،یکن   اد یاست. خدا را فراوان    «اذْ

  د، یکن  ادی. و اگر او را  دیکن م  ادیاو را    د،یشو م   یبا او    د،یکن فضا را باز م  . وقتدیفضا را باز کن  د،یرا باز کن

  .دیشو م  دهیاو کش یسوبه  دیدار

  هم جالب است:  تیب نیا

  زند مخالف   یمطرب چو  ستی ب انِیم به
  شد قَالوز  زهیگم کنند ره را چو ست همه

  
  د؟ یمو همه به جنگند و ز صلح من چه آ تو

  تو چراغ خود برافروز  ،یهزار  ،یانه ی تو
  

  چراغ روشن ز هزار مرده بهتر  ی که
  قِد خوش ز هزار قامتِ کوز  یبِه است  که

  ) ١١٩٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : لجوج شدن، به عناد افتادن زهیست
  لشر، رهبر، راهنما  شروی: پقَالوز
  : خاموش  مرده
  ده ی: گوژ، خمکوز

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    
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ا  و بب  دیدان و شما م  دیبله شما حفظ کن  کنم تکرار م   خوانم، شعرها را م  نیمن  موالنا چه    دین یکه اگر... 

ها دچار اغتشاش  آن   زند، هست مخالف م  ذهنجا من نفر آن  یاند،  حضور زنده   یار ی نفر به هش  ستیب  د،یگو م

  باشند.  زندهبه حضور   دارشه یواقعًا مثل موالنا ر کهن ی. مر اشوند م

ما اثر نگذارند و ما   یرو  رونی جهان ب  دیشا  ،عمق خاص   ی. پس از  ردیپذ اثر نم  طشیمثل موالنا از مح   انسان

گم   دیتوان را م . پس شما فوراً آهنگ زندگ می هست فی . ما ضعمیستین یطور . ما آن میاثر بذار رونیبه جهان ب

  اگر چند نفر مخالف بزنند. د،ی کن

   که زندگ  یا قیموس   عنی.   گوش بده  گفت که تو سرت را بذار، فضا را باز کن به تن تَنَن زندگ  م،ی داشت  امروز

طر م  قی از  موس   زند شما  به  حال  به  تا  بده.  جان که گوش   ذهنمن    قیگوش  و  است  فرساست گوش  خراش 

  .میاکرده 

  شود؟  نفر من اگر به حضور برسم چه م ی  ذهنمن  همهن یکه حاال ا  دییکدام از شما نگوهر  که  کنم تکرار م و

دارد من به حضور برسم؟ او    یاده یدارد، چه فا  ذهنکه همسر من که من  ندیگو . مدیگو م  یطورن یا  ها بعض

  که! نه.  رسد که نم

  د؟ یمو همه به جنگند و ز صلح من چه آ تو
  چراغ خود برافروز تو  ،یهزار  ،یانه ی تو

  ) ١١٩٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

در    ذهنبهتر از هزاران من   ت،ینهایاندازۀ ببه   بایقد ز  ی   چراغ روشن، بهتر از هزار چراغ خاموش است.  ی

خودمان کار    یِرو   م، ی رسان تک خودمان را به حضور م به    . پس ما تک پردازند م  یکار جهان که به خراب   نیا

.  ددار دهیفا ل یدارد؟! خ دهینفر به حضور برسم چه فا  یکه حاال من  مییگو و نم م یکن م ییفضاگشا م،یکن م

  : تیب نیو ا

  مطربِ شرخا!  ی! اما یقمرس  ارِی یا
  از پا  نیافزا، تا روز مشتو جان آوازِ

  ) ٨٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  با ی رو، ز: ماه ما ی قمرس
  اگر ی خن  ز،یانگ: طرب مطرب
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  56صفحه: 

  سخن  نیری: ش شرخا
  از پا: مشغول باش  نیمش

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
م   وقت  ما باز  را  زندگ  میدار  م،یکن فضا  م   نیا   به  ا مایقمرس   ارِ ی   ی«ا  مییگو را  شر    ی !  مطربِ شرخا! که 

روز  افزاست، بزن، بزن تا من به جان  اریشده، بسگشوده یِ با فضا زَن من م قیکه از طر آواز و آهنگ  ،ی جو م

از شبِ ذهن، شم   د ینیب . اآلن شما مبرسم»   ق ی نه موس  رساند،  است که به حضور م    زندگ   قیرا موس  اکه 

من گوش  خشن و  قر  ذهن   یِها خراش  طرب ماه    عن ی  ما ی قمرس  .ذهنِ من   یِها ن یاطرافمان،  مطرب:  . زیانگرو. 

  از پا: مشغول باش.  ن ی. مشسخنن یریشرخا: ش 

  راهم من به چیمو، ه نکته
است، تو راهم مزن  نیمن ا راه  

  
  و مجنون منم  ستلیل  خانۀ

  برو جان من  نجاست، یمن ا جانِ
  

  ورا  د یخانه درآ  نیکه در  هر 
  منَش باز بمانَد دهن  همچو
  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. حاال  «ۇرا»  مییبو دی، با«او را»  میری، اگر مخفّفِ او ب«وِرا» میبخوان دیباشد، با را» ی «وِ اگر مخفّفِ   «وِرا» نیا

  ف ینکاِت ظر   نیکه ا  میی گواطرافمان م    ذهن  یِهااست که ما به من   نیا  اش معن  نی را. اول  ی وِ   عنی  «وِرا»پس  

  د، ینکن   تیبه راه هدا  تانذهن   یِهاما را با من   د،یینگو  کنم  خواهش م  د،ییگو را، به زعم خودتان که م  یو بار

«تو  است، تو من را از راه منحرف نکن،    یی و راه من فضاگشا  کند م   ت یمن را هدا   من فضا را باز کردم زندگ

  .  راهم مزن»

هم    رید   معن   یبه    میدار  م، یاوری و در خودمان به عمل درب  م،یبزن  اگر به خودمان   م، یزن حرف را ما م  نیا

  اده یما پ  یِرو  وقت    عنی.  میی گو به خداوند م  میقبل، دار  اتِیو آن معنا در گذشته هم که بوده، اب  م، یکن اشاره م

  ار یاخت   نیتو، ا  یِسوبه  میآ که تو، من دارم م   مییگو م   به زندگ   ی.  میکن م  انیب  م یتا مطلب را داردو   شود، م

  کن من را.  تیدست توست، هدا
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ما را از راه    ،ذهن   یِهامن   یا   رون،یب  یا  مییگو م  رونیب  یاری عنوان هشبه  م،یکن نگاه م   رونیبه ب  وقت  ول

  ن ی که راه من ا مییگو م  م،یکه به خودمان، از امتداد او هست  م،یکن نگاه م زندگ  ورنیبه ا . وقتدیمنحرف نکن

  ،  تو که قضا هست  ،راه من را بزن  توان من را بِبر، تو م   م،هست  می ندارم، من تسل  من دخالت   دانم، است، من م

  اده ی پ  میتوان را م  نیا  م،یکن نگاه م  رون یبه ب  که وقت   می نی به مرکزم. پس حاال ما بب  د یایب  ی ماد  دِیجد  زِینگذار چ 

  م؟ یبن

مرکز عدم    ییفضاگشا  ن یراه من هم  د، ینکن   تیمردم من را به راه راست هدا  ی، ا راهم من»  به   چیمو، ه  «نکته 

من    »لی لٔ «خانه   جانیا  د،یکن درواقع من را منحرف م   د،یکن  تیبا ذهن من را هدا  دیخواه م   است، شما وقت

  «برو»   ،نجاست» ی«جانِ من اهستم،    «مجنون» هم    نم  دم، یبه آن رس  ییدوم من که با فضاگشا  ٔ خانه   نیاست، ا

من    ،ی من هم اثر بذار  یِرو  خواه در ذهنت، م  کنجان م   یتو دار   عن ی.  «جان من»نکن،    تیخودت را اذ

  . کن تو جان م کنم، هم جان بنم. نه، من جان نم

است، خانۀ خداست، من هم مجنون هستم، پس من    خانۀ زندگ   جان یاست، ا  » لی لٔ «خانه   جانیا  دان که نم  تو

  رون ی. پس به بریجان من را نکن، جان را از من نگ   مییگو م    به زندگ  ر ی. از طرف دامهد یباشم، فهم  جان یا  دیبا

دارند فکر و عمل   جسم  یِار ی ه با هشکندنِ مردم ک   جانبا جان کندَن. و شما به    دیمزاحم من نشو  مییگو م

نرو  دینیب شما م  کنند،  م ا  هرکس  دیگو . مد یجان کندن است، دنبالش  ب  نیدر  از    ،ییتایخانۀ    د،یایخانه 

  .شود ذهنش خاموش م عن ی ماند» «دهانش باز م  ماند، دهانش باز م رانیح

  ی چجور   که زندگ  شود م  رانیاو حرف بزند، ح   قیاز طر  بشود، واقعاً زندگ  میکه فضا را باز کند، تسل  هرکس

اتفاقات شفت   کند؟ کارها را درست م   رون یهم در ب  شود؟ درست م  یکار من چجور  افتد؟م   یزیانگچه 

  ماند،  دهان م  به  انگشت  عن ی  ماند» «دهانش باز م.  رانمیح   ن،یا  شود، هم درونم دارد درست م  شود درست م

  : طورن یو هم د؟ یکن توجه م شوم؟ م لیدارم تبد یمن چجور   شود؟ انجام م  یکه کارها چجور 

  و مجنون منم  ستلیل  خانۀ
  برو جان من  نجاست، یمن ا جانِ

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  :  میرا بخوان تیب نیا
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  د یبر گردون رس ر ی الض نعرۀ
  د ی بِبر که جان ز جان کندن ره نیه

  ) ٣٣٣٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

فرعون، دست   ی (ا  نکی. هان ارسد به ما نم ی ضرر چی گفتند: ه دیرس بلند که به آسمان م   «ساحران با بانگ

  .» افتی کندن نجات ما را) قطع کن که جانِ ما از جان   یو پا

  لۀ یوسجهان به    ِ دگ یهمان   یِرو ین  م یکن فضا را باز م  وقت  شوند، م   دیبزرگ تهد  ذهنمن   لۀ یوسکه به   کسان  پس

   را از دست خواه هان یا  که دوست   د یگو م  کنند،  م  دی که اطراف ما هستند، ما را تهد   دوستانمان، کسان   حت

  جسم   یِار ی که اگر هش  دیداد، به ما بو   را از دست خواه ت من  یداد، حما  من را از دست خواه   یِها داد، ابزار

  شد.  بدبخت خواه  ،را ادامه نده 

عصا    ی   به ساحران بود، اما موس   فرعون متَّک   ول  کردند، را مار م   هاسمان یکه ر  دیدان فرعون م   ساحرانِ 

  یِ فضا   نیا  م،یکه ما اگر فضا را باز کن  م ییگو م  میدار  م؟ییگو چه م  میدار  ریعبارت د. بهشد داشت که اژدها م 

کوچولو    یِبه مارها   لیما را که در ذهن تبد  از زندگ   قسمت  ناژدها آ  نیاژدهاست. ا  ، بازشده، وحدتِ ما با زندگ 

را به درد و فکر    زندگ  یروین  ذهن   یِهامن   عن ی،  به آن  دادند را جان م  هاسمان یساحران ر  ها،سمان یهست، ر

  غلط   که متوجه بشود که دارد کارِ  ساحر هستند و هرکس  هانیبه نظر زنده هستند. ا  هان یکه ا  کنند، م  لیتبد

هستند    ییهاسمان یکه همان ر  کند،  م  دهیهمان   یِها به فکر  ل یرا تبد  زندگ   تیو خالق    زندگ  یِرو ین   دهد، انجام م

  بشوند. مثل موس  دیکار غلط است، با ن یکه ا شوند متوجه م  دفعه ی دادند، که به آن جان م 

شده در گشوده   یِکه از فضا   ییاژدها  لۀیوسبه   ؟یز یچه چ  لۀ یوسبه  م،یببلع  ییرا ما با فضاگشا  ها دگیهمان  اگر

صورت  که جان گرفتند به   ییهاسمان یر  نیهمۀ ا  کند م ییشده شناساگشوده   یِفضا  نیا  عن ی.  دیآ وجود مما به 

گفتند به فرعون. فرعون   دی رس بلند که به آسمان م  انگ . پس ساحران با بخوردها را م آن   ده،یهمان یِفکرها 

ادامه    دیبا  کند را خراب م  ای را که دن  جسم  یِ اریهش  دیگو فرعون م   د،یادامه بده  دیکار را با  نیکه ا  دیگو م

بله جانمان از    رسد، نم  ی تنها ضررنه   رسد، هم به ما نم   یضرر   چیو ه  میده ادامه نم  م ییگو ما م  د،یبده

  .د ینرس  جهیبه نت می کرد یهر کار م،یداشت قیتوفی جهد ب  م،یجان کند کهن یا ی. برارهد جان کندن م

  د، یده گوش نم  ذهنِ من   یِها حرف و به    دیکن که فضا را باز م   نیهم   د ی. حاال شما نگاه کنرید  میفهم  اآلن م  ما

  که زندگ  یطور بلند، به   یِبا صدا  کنم، ضرر نم  عنی  د،یبزن  ر»ی«نعرۀ الض  دی. در موقع ترس بادیترس فورًا م
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  59صفحه: 

كروا«که همان    دیکن فضا را چنان باز م  نیبشنود. ا كروا اله کارِ هر اوباش ن،  اله»  اذْ اگر فضا را باز    ،ست»ی«اذْ

است که ما    ییهاترس   نیفرعون هم  داتی. تهدمیترسذهن نم   داتیاز تهد  ریور، دبه آن  میبشو  دهیکش  م،ی کن

  ر، ید  نیاز ا  بعد  دیترس . شما نمترسند م  کهن یا  یبرا  شوند نم  لیمردم تبد  م؟ یترس . چرا ما ممیدر ذهن دار

  است. تانی علت ساحر به  د،یکن که م ییفکرها ن یکه ا دیدان چون م

هستند،    توهم   هان یا  ستند،ی زنده ن  هان یهستند در ذهن شما، ا  یازنده   یِها ز یچ  دیآ نظر مکه به   ییفکرها  نیا  و

اژدها  ش یعصا خواست  هر موقع م موس چه بوده؟ معجزه  را. معجزه موس  هاسمان ینمادِ مار کردنِ ساحران ر

  د، یها شداژد   کهن یدرست مثل ا  د،یباز کن   تینهای را ب  ضا ناظر، ف  یِ اریعنوان هش ب بهعق   دی. شما اگر بِششد م

 تواند نم   ی فکر  چ یه  د، یببلع  دیتوان تنها مالِ خودتان را، مالِ همه را م نه   د،یرا ببلع  دهیهمان   یِفکرها   دیتوان م

  ی هر کار   دییگو جهان م  دگ یهمان   یِرو یبه ن  د،ییگو به فرعون م  نی. پس بنابرادیشما اثر کند که شما بترس  یِرو

به شما ضرر نخواهد زد، بله شما   ها دگ یکه انداختن همان دیاهد ی. و شما فهمکنمبن، من ضرر نم  خواه م

  شد.  دیزنده خواه

  �🔷🔷�بخش دوم   ان يپا �🔹🔹�
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  : هیآ نیاست به ا مربوط

  ضير  «قَالُوا
ۖ

  منْقَلبونَ»   ربِنَا الَ انَّا ◌
  .» میپروردگارمان بازگرد  یکه به سو ردیما را فرو نگ   ان یز  چیساحران: ه «گفتند

  ) ۵٠ هی)، آ٢۶سوره شعراء( م،ی(قرآن کر

  ی سوپس به  کند، نم دیشما را تهد یخطر  چیه زد،یفروبر دهیهمان یفکرها نیو ا دی اگر شما فضا را باز کن عنی

  .دیگرد پروردگارتان بازم 

  ورا  د یخانه درآ  نیکه در  هر 
  منش باز بمانَد دهن  همچو
  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی شاد   ۀو چشم  شود خالق م  شیفکرها  کند، که عشق دارد کار م  ندیبشود و بب  ییتای  یوارد فضا  هرکس

ذهنش خاموش    ماند، دهان م  به  انگشت   دهد،  را عشق دارد سامان م  شیکارها  ۀشد و هم   یجار   سببیب

  : میخوان اشعار را م  نیا نی. پس بنابراشود م

 ل یباش ب  رانیپس تو حال و ب   
   محمل  دیآ  شتی ز رحمت پ تا

  ) ٣٧۴٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کودن بیعجا نیز فهم ا چون
   کنتکلّف م ،ییگو بل گر 
  ) ٣٧۴٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گردنت  زند ن  ،: نییبو ور
  روزنت  بر بندد بدآن ن  قهر 
  ) ٣٧۵٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : كجاوه كه بر شتر بندند، هودج؛ در اينجا مراد مركوب است. محمل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  : میکه اآلن داشت تی ب نیهم م،یباش رانیح  دیما با نیبنابرا پس
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  ورا  د یخانه درآ  نیکه در  هر 
  منش باز بمانَد دهن  همچو
  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  م، یقضاوت نکن  م، ینخواه   زندگ  دهد، که ذهن نشان م  یز یاز آن چ  م،یاز ذهنمان استفاده نکن  م،یرا باز بن   فضا

فضا    میینگو  «نه و بله»با ذهن    عنی  «بدونِ ال و بله»  م،ی باش  رانیپس ح   م،ی مقاومت نکن  عن ی  م،یو بد نکن  خوب 

باز کن فضا میرا  اس  ییگشا.  به خداوند  بله گفتن  زندگ  ت،درواقع  تا     به   انتقال   ی   عنی   محمل  ی است، 

  . دیای ب شیپ یاز رحمت خداوند  یادهنده

  ن ی در ا  ییگو  » «بلاگر با ذهن    ، خداوند کودن هست  بِی عشق و عجا  بِیچون از فهم عجا ذهندر من   د،یگو م

  یی بو  «نه»مراد مرکوب بود. و اگر    جان یکجاوه که بر شتر بندند، در ا  عنیتکلف است. محمل    نیصورت ا

ذهن به درد    ۀبله و ن  نیبنابرا  ،ی شو دچار قهر خداوند م  عنی  زند نه گفتن گردنت را م  عنی  ،» «ن   صورتنیدرا

  . میکن ییگشافضا  دیبا خورد، نم

  ۀ بله و ن  ن یفرقِ ب  جان یدر ا  دیکن کار را بنم! و توجه م   نیا  د یذهن، با  یاجبار، از رو  یاز رو  عنیتکلّف    نیا

که ذهن نشان   ستی ز ینخواستن از آن چ  و زندگ   ییبا فضاگشا  »واقع   ۀ«بل.  شود م  دهید  واقع   ۀو بل  ذهن

  .دهد م

  و واله باش و بس  رانی ح نی هم پس
  و پس  شینَصِر حق از پ دیدرآ تا

  ) ٣٧۵١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ن ی. اشود انجام م  ینکن که کارها چجور   هی با ذهن توج  عن یباش،    رانیذهن را خاموش کن و ح  نیبنابرا  پس

ذهن ما و ابزار ذهن ما صورت    یها نیبش یبا پ  ،یار یهش  لیتبد  عن ی  ییتای  یذهن به فضا   یمسافرت از فضا 

  . ردیگ نم

انگشت به دهان    م، یکن ما قضاوت نم   عنی  رانیح   م، یباش   ران یح  م،یمرکز را عدم کن  م،یفضا را باز کن  دیبا  ما 

خداوند    ی اریو    ی روزیکه پ  می نیب تا م  دا، یو ش  می زده هستو ما شفت   زندگ   ۀلیوسبه  شود کارها انجام م  م، یهست

  .رسد از هر جهت به ما م 
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  که ز امِر کن  رایکن و خامش کن، ز خامش
  آمد  دیبر گفت مز  رانیستۀ ح آن

  ) ۶٣١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دهد افزون تر از سخن و حدِّ گفتار است.»  م  یرو رتی ح  جهیکه در نت آرامش «آن

از سخن و حدِ گفتار است.»افزون  دهد، م  یرو   رتیح  ۀج یکه درنت  «آن آرامش  پس «خاموش کن و  پس    تر 

بهتر از    ل یخ  »ران ی«سوتِ ح  نی، اوقَدر»«قَضا ،  فَکان» «کن   نیهم   عنی، کن  «کن»از امر    رایز  خاموش کن»

  است.  ذهنگفتن من 

کارها انجام   م،ی فضا را باز کن  می باش  ران یو ح  م یبا ذهنمان عمل نکن  م،یینگو  یزی که اگر چ   مینگران هست   ما

  .هات یخاص   یۀبق  طورن یهم  م،یما ساکت باش  گذارد که نم  ست ذهنترسِ من  نی! اشود کارها انجام م  شود، نم

با فکرِ    می خودمان را، خودمان نظم بده  یو کارها  میبشو  دهید  جانیو ه  ذهن  ۀباشند  یعنوانِ  به   می خواه م  ما

انگشت به دهان ماندن، که من با ذهنم   ،ران یسوتِ ح  عنی  »رانی ح  ۀ«ست.  کند کار نم  نیا  مان،ذهنمن 

انجام م  یکارها چجور   فهمم نم با ذهنت    عنی  «خامش کن و خامش کن».  شوددارد  ذهن را خاموش کن، 

  نکن، انجام نده.  نیبش ی قضاوت نکن و پ

  آن مرغ است، خاموشت کند   رتیح
  و پرجوشت کند   ینهد سرد بر 

  ) ٣٢۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و    میدان و واقعاً نم  م یافت م رت یبه ح م، یکن فضا را باز م   وقت کند، است که ما را خاموش م  مرغ  رت یح پس

  . می فتیب  رتیبه ح  دی. پس باپزد و ما را م  گذارد را م  یو سرِ د شود با ندانستن، ذهن خاموش م  میراحت 

ما را    یکارها   زندگ  ایخداوند    ارانه،ی هش  می حال نگذاشت  تا به   کهنیا  ی ما، برا  میافت  نم  رتیبه ح   کهنیا  علت

و    م یشد  وسیمأ  م، یکارها را خراب کرد  م، یعمل کرد  م،یفکر کرد  جسم  ی اریو هش  ذهنانجام بدهد. ما با من 

تشو  ی هانیقر را  ما  هم  ما  برِ  و  و    ق یدور  صبر  به  ا  خداوند نکردند  در    هان یا  م،یکن   ییگشافضا   کهن یو  ما  را 

  . مینداشت مان  زندگ
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  د یرس بزرگ م  یها به چالش   د،یکن در عمل استفاده م   . وقت میاستفاده کن   «در عمل»خداوند    ای   از زندگ  دیبا  ما

  م، یدانست که تا حاال نم  رونیب  دیآ ناب م  یکه فکرها  دینیب شده مگشوده   یفضا   ن یاز ا  د،یکن و فضا را باز م 

  .» دیست ی«بلد ن  دیکه اقرار کرد  نیا  ی . برارانی از ح  ها؟ نیا  دیآ . از کجا مدیست یکه شما بلد ن  دیزن م  ییهاحرف 

  : تِیب آن

  و اضطرار   خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر

  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

را ما تجربه   نیهستم. ا  میسار هستم و تسلو من خاک   دانم و نم  توانم که نم  ،اظهار عجز و ناتوان   عنی  اضطرار

  م، یشو نم  بعد که وقت شوم، من هستم که موفق م  نی ا مییگو . م میبشو دهید میخواه م کهن یا یبرا م، یکن نم

  باش»  لیتبد یدر پ لینه پ گر«باش!   لینباش، پ وسیتو مأ دیگو . م میشو م  وسیمأ

تو کار    ی رو  ییگشاذکرِ خدا، فضا    عنی  «اذْکرواَله» و    »  «ارجِعکه    هست    که، قّش  هست    اوباش  ی دید  اگر

 اصطالح بهرا به   جسم  ی اری از هش  ی کن، مقدار  ییگشافضا    عنی  باش»  لیتبد  ی«در پ   صورت ن یدرا  کند، نم

ا  ییگشارا کوچ کن! فضا   ذهنفنا بسپار، کم کن، من  دستِ برا   نیکن، بذار از  ب  یفضا   د، یای شما کم  

  . میامروز اآلن داشت د،یای ب «نَصر»

مثال ما    م،ییگو امروز هم م  م، یبارها هم تکرار کرد  جانیدر ا  میارا گفته   ذهنمن   یها ت یاز خاص  لیواقعًا خ  و

 داند مهم است، م  ندیبو  م،ینما بشوانگشت  م،یبشو  دهیمردم د  شِیپ  م،یبشو  دهی د  میخواه  نم  م،ینشو  دهید

من بلد هستم، مقاومت کردن که از    ست،یبلد ن  سمن بلدم، ک   مییبو  میرفتار کن   یجور   یو    میمعروف بشو

  من بپرسند. 

ام، تجربه بنم. پس ما و اگر در عمل هم من تجربه نکرده  دهد انجام م  که کارها را زندگ   میفت یب  رتیبه ح  اگر

  ی هاو راه   میبشو  د یناام  کهن یبهتر است قبل از ا  م،یشد د یناام  رون یاز ب  ر ید  وقت  د،یآ حواسمان به خودمان م 

ما،    میهم بشو  فیممن است ضع م،یبشو  دی اگر ناام  نچو  م،ینرس  جهیو به نت  میرا امتحان کن  ذهنمختلف من 

  . میتوان بشونا
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  ببند آن در، اما چه سود  ز یخ
ن  قارِعرشر گشت دو صد دد  

  
  خُُنک آن را که سرش گرم شد  یا

  ذَقَن  نیر یچو تو ش  یِآتشِ رو ز
  

  رخ چون ماه به برقَع مپوش  آن
  رخ تو حسرتِ هر مرد و زن  یا

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  در  ۀ : کوبنده، کوبندقارِع
  چانه، زنخدان: ذَقَن
  : نقاب، روبند برقَع

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
 ان، یبصحبت، خوش خوش   عن ی  میذَقَن که در شعر دارخوش  و.  : چانه، زنخدانذَقَن.  در   ۀکوبنده، کوبند  عنی  قارِع

  : نقاب، روبند برقَع. بایز

را ببند. در را ببند    رونیب  ی هامزاحمت درِ    عن یبلند شو، ببند در را!    دیگو است که به ما م  نیا  اش معن   ی

کوبندگانِ    کهن یا  یبرا   «چه سود؟!»  دیگو بِشند، اما خودش م  رونی شما را از آن خانه ب  ند یای ن  ذهن  یهاکه من 

 شنند،  هم باشد م   «در»دوصد    اورند، یب  رون یاست ب  شدهگشوده   ی وطن که فضا  نی ما را از ا  خواهند در که م

  ن ییمن سرم را انداختم پا  د ییکه شما بو  ستین   یطورن ی. ادیمواظب باش   ل یخ  دیبا   پس  .رونیب  آورند ما را م

  با شما کار دارند.  ذهن یهانکند و ... نه! من  تیهم ما را اذ کس  ریخودم کار کنم، د  یرو

خودم کار    ی که من دارم رو  می اگر بفهم  م، یکن   اده یخودمان پ  ی حرف را رو  نیاست که اگر ا  نیا  اش معن   ی

قدر اصرار  آن    عنی  رون،یبشنند، من را بشند ب  خواهند  در را م  نیو ا  کوبند  صدها نفر در را دارند م  کنم،  م

  د یای درد ب  ی  کهی طوربه شما دست بدهد به  جانیه   ی  ای  د،یبشو  که شما عصبان  کنند اصرار م  کنند، م

  از عدم خارج بشود.  مرکزتان، مرکزتان

به خداوند    د یدار  د،یخودتان داشته باش  ی تمرکز رو  د،ی داشته باش   «حزم»اگر حواستان به خودتان باشد،    حاال 

. تو کم کن!  میآ برم  هان یا  ۀاز عهد  عنی  شنم، هم باشد م  «در»که من عاشق تو هستم، صدتا    دییگو م
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ب  سرش  که   خوشا به حال کس  دیگو . بعد میر یگ کم هم م را دارند    رون، یگرم بشود به تو، نه به  که در 

    ؟  زندگ  یبه رو   ییسرتان گرم بشود با فضاگشا  د، ینده  ت یرا اهم  کوبند که در م  ییهاآن   شود م   شما .  کوبند م

به    رید  د،کن توجه م  رونیسرش چنان گرم است، سر است که به ب   عن ی  خُنُک آن را که سرش گرم شد»  ی«ا

چنان    یتوجه دار  وقت   چون.  باسخنیو ز  یبارو یز  ی«تو»توجه ندارد، فقط به تو توجه دارد و    رونیب  ی زهایچ

 دانم  . و من مرونیحواسش برود به ب  ی گذار نم  رید  ،یانداز راه م   ق یتَنَن موسچنان تَن ،ییگو سخن م   با یز

. من  تو ماه هست   نم،یتو را بب  یرو  کن، بذار تجل  . تو خودت را در من متجلباستیرخ تو مثل ماه است، ز

  کندم.  رونیحواسم را از ب

  م، یزن حرف را م   نیا  ماست. وقت  یها دگ یهمان  نیبرقع هم  ست؟یچ   برقع  رخ چون ماه به برقَع مپوش»  «آن

  م یی گو به او هم م  میخداوند را پوشانده، دار  یما رو  یها دگیخداوند را نپوشانده، همان  یبرقع، روبند، رو  عنی

    من صورت تو را بپوشاند. یها  دگی که نگذار همان

به تو زنده بشوند.   خواهند جهان م   ن یمرد و زن فرق ندارند، هردو در ا  عنی  رخ تو حسرت هر مرد و زن»  ی«ا

  م، یداد  صفّات   ی  م،یبه او داد  ییهات یخاص   ی   سمت  یبه    میزن را برد  ذهنمن   یدرست است که ما در فضا 

  غلط بوده است.  نیا  م،یهم قرار داد یرو را در روبه  هان یا ر،یجهت د یبه   میمرد هم برد م،یکرد شرط 

خودش    یاست. زن رو  یاریهش  ی زن و مرد    کند واقعاً فرق نم  حسرت زنده شدن به تو را دارند.  مرد و زن  هر

. زند حرف م  با زندگ   زندگ  میافت م  رتیهردو به ح   م،ی کن فضا را باز م  خودش. وقت  یمرد رو  کند، کار م

  .زند حرف م با زندگ  زندگ کند، گوش م به زندگ  زندگ

  أنصتوا دیشما خاموش باش پس
  گو ومن شوم در گفت زبانتان  تا

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  :  تیب  نیبه اراجع   میبخوان   ات یکه اب  دیاجازه بده  ت،یب  نیا  و  .میوگو، مرد و زن ندار در گفت   شومممن    زبانتان

  ببند آن در، اما چه سود  ز یخ
ن  قارِعرشر گشت دو صد دد  

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  ی ار ی شده که از جنس هشگشوده  ی عنوان فضابه   ن یشده، ببگشوده   ی عنوان فضابه   میکن  جهان نگاه م  نیبه ا  وقت

. به آن  نیقر  قی از طر  رون،یببرند ب  جان یما را از ا  خواهند که همه م  مینیب م  میکنجهان نگاه م   نیبه ا  میهست

  خواهند  م   جان یکه ما را از ا  ز دست او هست. حاال به کسانیچهمه   مینیب م   ،زندگ   یسو به  میکن طرف که نگاه م 

  . دینگاه کن «گفت سرم به تو مست بشود». چرا؟  مییگو نم یز یچچ یه رونیببرند ب

بشندم   جان یاز ا  خواهند نرود که م  کسان  شیکه سرش به تو مست بشود، حواسش پ  به حال کس  خوشا 

تو گوش بدهد، به خرد تو     قیتو گوش بدهد. به موس  ی هاحواسش را بدهد به تو فقط. و به تو، به حرف .  رونیب

  گوش بدهد. درست است؟  

  : دیگو م و

  د ی چیگرم درپ تیسرد وجود اگرچه
  ست؟ره کنش به بهانه، بهانه را چه شده به

  ) ۴٩٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  وجودِ تو را یِ: سرد تیوجودسرد   ، ذوقیب ، : خامسرد
  کردن، از سر باز کردن   رونیره کردن: ب به

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
   ذهنمن   نیاما ا  ده،یچ یدر ما اوج گرفته، گرم پ  دیشد  ش یهات یما و خاص  ذهنمن   عن یوجود سرد ما    دیگو م

  م ی بده  مان  ذهنبه من   لیدل   یبهانه،    ی   میکن   ییفضاگشا  میتوان به بهانه. ما م می متقاعد کن  م یتوان را ما م

  رون، یما و ب  ذهنمن   میکن فضا را باز م  که وقت  دینیب پس م   خودش، مزاحم ما نشود.  یسر جا   ندیو برود بنش

  ر یبذارند مرکز ما که ما د  یز یچ  ی  رون،یما را بشند ب  خواهند ما م  ذهنمن  ق یاز طر  رونیب  ذهن  ی هامن 

را داد ا  کنم ها نگاه نمکه من به آن   میی گوم   به زندگ   میمرکزمان عدم نشود. ما حواسمان    ها ن یتو از عهدۀ 

  .میگو  نم زیچچ یمن ه ،ییآ برم

 تان  ذهناگر شما به من   هاموقع   لی. خ کنند کار م   هانی با حرف و استدالل و ا  های ذهنمن   نیکه ا  دیگو م  و

دست از سر شما    نی. اکندنم   د یما را تهد  یخطر   چیه  کنم،  م   ییکه نگران نباش، من فضاگشا  دیبده  حیتوض

  به خطر افتاده است.  شما یکه بقا  کند فکر م  کند م  ذهنکه من  یی. کارهادارد برم

متقاعدش   د یحرف بزن  ذهنمن  نیکه با ا د یتوان شما که م عنی ست؟»ره کنش به بهانه، بهانه را چه شده  «به 

  ی خطر  چیبده به او که ه  ح یاست، فقط توض  وید  نیکرد، ا  شهیدرون ش   شود را م  نیبا استدالل ا  . حتّدی کن
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توقع داشته    خواهد م   نخواه. ه  یز یآشفته نباش، واکنش نشان نده، نرنج، چ  قدرنینگران نباش، ا  ست،ین

متقاعد    واشیواشی   دینیب . ممی کن   زندگ  میتوان هم م   زی چ  ندارد، بدون آن   نخواه، لزوم   ی زیباشد به او بو چ 

  . نیا کند شد. چون با فکر و حرف کار م

  :  تیب نیو ا 

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

  ) ۴٢٩٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از رسوا کردنِ خود  هیخود برکندن: کنا  شِیر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

قرار دادن است. کار    َفکان»«کن و خودمان را در معرض باد    ییکار ما فضاگشا  م،ی کار خودمان را بن   د یبا  ما

. شما جواب  میها را بدهجواب آن  میسوت بزنند ما بخواه  ندیای ب رونیاز ب رانید کهن ی. نه امیکن خودمان را م 

  .شود وقتتان تلف م  دیبده

رسوا    یزود   کنند،  عمل م   جسم   یار ی برحسب هش  برند، را جلو م   جسم   یار یکه هش  کسان  ه   دیگو م  پس

بدهند   اد یما   به خواهند م کنند  عمل م جسم   ذهن  یار ی که با هش کسان . ولشوند چون موفق نم   شوند، م

ها  را به آن   مانی خردورز   ستی. ما الزم نکنند ما حسادت م  ی اوقات به خردورز  تو هم کار مرا بن. گاه  ای که ب

.  شوند ها رسوا مآن   ی زودبه   ارجمند»  یکن ا   شی تو کار خو  ن ی«ه  دیگو م  نیهم  یاصال. برا  مییبو  ای  م یبده  ادی

  .  رسند نم  جهیبه نت

. میده ها را م که جواب آن  میها دعوا کنبا آن میبرو می کن  ذهنمن  م،یاوریما مرکزمان را از عدم درب ستین الزم

  . و خواهد جواب نم  م،یکن  م  ییما؟ ما فضاگشا میجواب بده د یچه با یاصال برا

  داردامنش م  رِی به ز داری دلِ ب نیا چراغست
  شور و شر دارد  شیباد و هوا بذر، هوا نیا از

  ) ۵۶٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی بادها   نیو از ا  میدار دامنمان نگه م  ریز  م،یکن را حفظ م  نیا  م،یکن فضا را باز م   شود، م  داریدل ما ب  وقت

.  م ی بدزدد حفظ کن  خواهدرا که موش هم م   یار ی مقدار هش  نیا  د یبا  آورند که م  ییو فشارها  رونیب  ذهن  ی هامن 
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را   یز یچ   ی ذهن ما که نمرده است که.    دیگو م  یز یچ   ینفر    ی . تا  رید  دزدد موش از راه جواب دادن م

  ا ی   میتا بسوزان   میحرف را بزن  نیا  حتماً  د یکه با  میافتکرده و ما به اغتشاش م   هیمرکز ما که قبال ته   گذارد م

  فالن.  م،یکوچ شد ای  میجوابش را بده

آسوده    ن،یراحت است ا  نیب م  جوابش را نده  مدت   ی کوچ بشو فضا را باز کن، جوابش را نده،    اتفاقاً

   کس  یخودش.  کند خودشان را برم ش یر کنند،  خودشان را رسوا م  شانینداشته است. چون ا  لزوم ،یشد

رسوا خواهد شد. شما    قیتوفی و جهد ب  تیخودش با عدم موفق   ، جسم  یار یهش  کند عمل م    ذهنکه با من 

  . و جوابش را بده بده ح یندارد به او توض لزوم

ا   دیگو هم م  جان یا  در  از فتنه و شور و شر است و    ذهن  یهاو من   رونیب   یهوا  باد و هوا بذر»  نی«از  پر 

هم  طورن یهم ب   کهن ی موش.  جهان  را  شما  م   رونیمرکز  شروع  شما  خارج کند،  عدم  مانع   دیکن از    ، ی سازبه 

  . دزدد شما را م   . موش زندگدزدد موش م ،ی و دردساز یساز مسئله 

  ست موش، تا انبارِ ما حفره زده 
  ستشده رانی فَنَش انبارِ ما و وز

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

  دفع شَرِ موش کن جان!  یا اول
  در جمع گندم جوش کن  وآنگهان

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

  : گودال، مغاک حفره
   بندگیو فر  یگرله یمراد ح  نجای: در افَن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
ما    ندیآ اطراف ما م  های ذهنمن   ای. آدزدد م  یما را چجور  زندگ   ذهنمن  نیکه ا  میبده   صیتشخ   دیبا  اول

  م ی و گشوده نگه دار  م،یفضا را باز کن  میتوان ما م  گذارند، ما اثر م   ی رو  نیقر  ق یدرست است که از طر  م،یتوان م

  توانند  نم  م،یکن ناظر نگاه م  یار ی صورت هشبه  که از ما بدزدند؟ تا زمان  میو نگذار  میکن  زیرا ت مانی اریو هش

 کند  موش شروع م   شود، م  یمرکزمان، مرکزمان ماد   دیآ م  یز یچ    ی  م، یشو جذب ذهن م  طورن یهم   بدزدند.

مردم    یساز در مسئله   م،یساز مسئله م   م،یده واکنش نشان م   م،یشو م  نیما خشم   کهن یا  ی. برا دنیبه دزد

  . های ذهنمن   عنی. مردم میخر مردم را م   یسازمانع  م،یشو م  یشر
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   در زندگ   نی. شما حواستان به خودتان باشد، هممیو دفع موش بن  دزدد م   یموش چجور  می نیبب  دیپس اول با 

  یی چه فکرها د، یخودتان با خودتان هست   وقت شود، گرفته م یکه حالتان چجور  دی کن م  دایخودتان پ ، شخص

م شما  م  دزدند،  از  فکرها  آن  خشم  ندیآ هرموقع  م   تان دگزن  د،یشو م   ن یشما  راجع   .شود تلف  به بعد 

چه    ند،یگو م  ییزهایچه چ   ، که چه کسان  دیفهم  م  دیباش   زیت   د،یهمسرتان، دوستتان، اطرافتان، اگر دقت کن 

  د، یده واکنش نشان م  د،یشو م   نیخشم   دفعه ی  شود، تلف م  تان از زندگ  یکه مقدار   کنند م  ییرفتارها

  .دیرنج  م

عنیمجموعۀ هواست.    رِیخود توقع عامل موش است. توقع که ز  اصال   ذهنمن  یها خواستندر    دی. شما نگاه کن

کامل    تان بدهد به شما که زندگ   ی زی چ   ی   کس   ی  دی خواست تلف شده است، که م  تان اثر توقع چقدر زندگ

  .دیریب  از زندگ دیبا ییفضاگشا قی از او از طر د یخواه که م یز یآن چ   دیبشود. متوجه نشد

  :  تیدوب نیا

  برآوردند دست  یریخرگ  بهِر
  ست هم برخاسته زییجِد، تم جِدِّ

  ) ٢۵۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سرورند  مانانْیز ییتمیب چونکه
  خر برند  یِخر را به جا  صاحبِ

  ) ٢۵۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ؟  آشفته هست  قدرن یخانه شد، صاحِب خانه گفت که چرا ا  یوارد    مهیسراس  یاست که    از آن داستان  نیا

  ان ی از م  ز یی. گفت: نه، تم ست یتو که خر ن   رند،یگ که م  رندیگ . گفت خوب خر مرند یگ خر م  رونیگفت در ب

برخاسته    یبشر  در جامعۀ  ز ییتم  واقعاًخر ببرند. و    یجا. ممن است من را هم به دهند نم   صی برخاسته. تشخ 

  شده است.

 ی زوددارند به   ذهن. پدر و مادرش چون من ست از جنس زندگ  شود جهان م  نیوارد که وارد اتازه   یار ی هش  ی  

   صورت زندگ فشانِ معنا نگه دارند، به همان آتش   کهنیا  یجا . بهکنند م   ذهنبه من  لیتبد  رند،یگ او را خر م

و آن را    کنند نگاه م    دگیهمان  نکیع   با  کنند  م  اهجسم نگ  کنند،  صورت خر نگاه مبه آن نگاه کنند، چون به 

  . کنند م  ذهنآخرسر من  نندیب مجسمه م
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  ل یتبد  تواند شما را م  نیقر  ق یاز طر   هرکس  ، ها، هرکس تنها بچه نه   ، یر یفعال هستند در خرگ  ار ی پس مردم بس 

  . دیبده یسوار  دی آن موقع با د، یخر رفت  یجا به  دیآدم بود د،یشد ذهنمن کهن یبند. هم ذهنبه من 

که    ما هستند، هرکس  یما هستند، رؤسا  زان یهستند، سرورها، عز  ز ییتمی ب  مانیکه سرورها  م یبدان  دیاما ما با 

ما را    میما خر هست  کنند ندارند، مرتب فکر م  زییتم   وقت  هان یما نفوذ دارد، پدر و مادرمان، دوستانمان، ا  یرو

ما را خر    کنند  نگاه م  ی خر  نک ی با ع  . کنند نگاه م  یخر   نکِ ی با آن ع  کهن یا  یچرا؟ برا  رند، یگ خر م  یجا به

  . آورند ما را باال م   ذهنمن   نیبنابرا  نند،یب م  ذهنما را من  کنند نگاه م  ذهنو من    دگیهمان  نکی . با عنندیب م

  م یشو م   ذهنما هم جذبِ من   م،یهست  ذهنما صاحب من   م،یصاحِب خر هست  ما   خر برند»  یِجا خر را به   «صاحبِ

  .  میرو م  ذهنصورتِ من به

آ  دین یشما در جامعه بب  پس من خر    دیداشته باش   زییتم  دییبو  رندیگ نه؟ اگر م   ای  رندیگ شما را خر م  ای که 

  .دیشو و منقبض نم  دیبند فضا را نم  ،ییبا عدم واکنش با فضاگشا د؟یکن ثابت م  یجورچه   ستم،ین

  آن باشد که چون دعوت کنند  حزم
  اند : مست و خواهانِ مننگوئ تو

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

است که    ن یحزم ا  یمعنا   دی گو مجا گفت سوءظن است.     یحزم که    دیگو م   د،یآ کممان محزم به    جا نیا

 کسچ یمن، ه  ی برا  رندیم عاشق من هستند، م   ذهن  ی ها من   دیینگو  کنند،  شما را دعوت م   ذهن  ی هامن   وقت

شده گشوده   یاست، خداوند است که با فضا    . فقط زندگردیم ما نم  یدر جهان برا  کسچ یه   رد،یم شما نم   یبرا

  ما.   یلطف دارد برا

عاشق    قدرنیکه مردم واقعًا ا  میما فکر نکن   کنند ما را دعوت م  است که وقت  نیحزم عبارت از ا  نیپس بنابرا 

از   دانستند وجود ندارد. اگر مردم قدر خوشان را م  یز یچون چ هم   رند،یما بم   یبرا  خواهند ما هستند که م

  کند،  خودش را خراب م  زندگ   کند،  م  یساز مسئله   داند که قدر خودش را نم   کس  رون، یب  آمدند م   ذهن    ِت یمن

  قدر شما را بداند؟  خواهد م

  خُُنک آن را که سرش گرم شد  یا
  ذَقَن  نیر یچو تو ش  یِآتشِ رو ز

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  : نیا نییتب یبرا تی . چند بمیرا خواند تیب نیا

  عاشق مست از کجا؟ شَرم و شست از کجا؟  
  یییگر گروِ اََلست ،ییبود حیو وق شنگ

  ) ٢۴٨۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : شوخ و شاد، شنگول شَنگ
  ا ی حیب شرم،ی: بحیوق

➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  . ای حیو ب شرمی ب عن ی حیشوخ و شاد، شنگول. وق عنی شَنگ

است، و شرم دارد و خودش را    ذهنکه مستِ من   که عاشق مستِ خدا از کجا؟ و کس  دیگو م  نیبنابرا  پس

  ن یو ا  م یخدا را ندار  اقتیکه ما ل  میی گو م  ذهنما در من   کهن یا  عن یاز کجا؟    ریاز کجا؟ تحق  ندیب کوچ م

  . میهست  ذهنما من  می کن فکر م میکن اشتباه را م 

ستِ گرفتارِ من   عاشقذهنمست خدا از کجا؟ شرم و ش   از کجا؟ م از جنس    م،یاگر ما گروِ الست بود  دیگو

 م، یبود  شرمیاصطالح بشاد و شنگول و به  صورتنیمرکزمان عدم بود درا  م،یتعهد به الست داشت  م،یالست بود

  ی از فضا   خواهم که من مسافرم و م   مییوب  م،یدیکشخجالت نم   کسچیاز ه   عن یمثبت است،    جانیدر ا  شرمیب

  . ندی بو خواهند مردم هرچه م  ، یی تای یذهن بروم به فضا

باشد    شدن به زندگما زنده    یبرا  زیچ   نیتراگر مهم   م؟ی هست  مینی بب  دیبا  حیشنگ و وق   »ییبود  حیو وق  «شنگ

  .میترس از مالمت مردم نم  کند، و کوچ نم ردیگ ما را نم ی جلو زیچچ یه م یباش  دهیرا خوب فهم نیو ا

  رخ چون ماه به برقَع مپوش  آن
  رخ تو حسرتِ هر مرد و زن  یا

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

رخ خداوندْ عشق    دیگو م  . وقت گذارد نم  فرق  چیمرد و زن ه  ن یکه موالنا ب  دهدنشان م   هات یب  نیا  درضمن

  د ینیب مثال حسرت مرد است، اصال زن چه حق دارد! زن کوچ است! م   دیگو هر مرد و زن است، نم  حسرتِ

زن را   میچون بلد نبود  ذهنبا من   ما.  مرد  یآمده زن شده،     یاست.    یار یهردو هش  دیگو م  یهردو را  

 قدر ن یا  رونیمرد با زن در جهان ب  کهن یباال. علت ا  تیب   نیهم  عن ی  ، یجور  یمرد هم    م،یکرد  ر یتحق  جوری

لحاظ   به  میادارند. ما شست خورده   «شَرم و شست»   ستند،ین  «عاشق مست»است که    ن یا  یفرق دارد برا
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که ما    مییگو داده، مثال ما م بیما را فر طانیموضوع، ش نیخطرناک است ا  ل ی، خمرد و زن   یاصطالح تساوبه

باشند، بعد    یباشند، معنو   عشق   ند،یدر جامعه باشند، جامعه را اداره کنند دروغ نگو  یمردانِ حساب  م یخواه م

ا  ییهاموقع زن   آن   ر ی ما را گ  یجور طان چه یش  دین ی. ببمیکن م   ریتحق  کنند را در بغلشان بزرگ م  هانیرا که 

  آورده و به تله انداخته.  

   انسان    ی. شما  شود بدهد، جسم م   تواند نم  دهد، به مرد لذت بده نم  ا یب  م ییبعد بو  م یاگر به زن ظلم کن  ما 

   جسم  یار ی هش  ری. تقص دیشو م    عصبان  دهد موقع نم بعد آن   د، یدار   بعد از او انتظارِ زندگ  دیکن را جسم م 

وقت  که حسِ  نبزرگ ک   ی مرد  دییگو م   دیکن م  ریرا تحق  کس  ی است، شما   م   حقارت نکند.   کند  بزرگ 

  به او.   دهد حقارتش را م

  ما کجاست؟!    ِ زندگ عقل

  ا ی تو احترام را، تو ب  میی گوم  میگذار احترام نم   ی. ما به  دیگو م   ذهنمرد و زن فرق دارد، من  دیگو نم  موالنا

  ی جور بدهد؟ چه   ادی  یاحترام را به    یجور چه نگرفته    اد یاحترام    ست،یکه محترم ن  بده، خوب کس   ادی  یبه  

  ! د؟یکن بدهد؟ توجه م ادیعشق را 

 ی ااست، چه رابطه   جا ن یدر هم  دین یبب  اش اول  شود موفق نم  جسم   یار ی که هش  م ییگو م  کهن یا  نیبنابرا  پس

داشته باشد؛ اگر ندارد   دینه؟ با   ای هست؟ آن زن واقعًا عشق دارد    رابطۀ عشق  ایکودک و مادر هست؟ آ   نیب

  است.  جسم  یاریهش  رِیتقص

  ی ا   عنیرخ تو   رخ تو حسرتِ هر مرد و زن»  ی«ا  ریاست د  تیب  نیاز اول مرد و زن، ا  میکرد فضا را باز م  اگر

  : مرد و زن حرف بزن قی از طر  دیبه تو زنده بشوند، تو با دیخداوند، مرد و زن با

  را گوش کن خاموش باش  انْصتوا
  گوش باش زبانِ حق نگشت چون

  ) ٣۴۵۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اَنصتُوا دیشما خاموش باش پس
  گووتان من شوم در گفتزبان تا

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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 من زبان. تو   تو از جنس گوش هست  ، تو گوش«انصتوا»  دیگو م  خدا از زبان زندگ   من زبان»  ، تو گوش  «چون

  گوش کن! هم مرد هم زن.  

  جنس تو  من زبان ن، تو گوش چون
  را حق بفرمود: اَنصتُوا  هاگوش
  ) ١۶٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

. مرد و زن هردو به  مرد و زن نبند ی آن رخ ماهت را با روپوش با برقَع، نقاب برا نی مرد، هم زن، پس بنابرا هم

  دارند به تو زنده بشوند. اجیتو احت 

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

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  از خواب   وبازداشتن کس  دنیبستن: شوران خواب
➖➖➖➖➖➖➖➖  

، خداوند،  آن ماه   دی. بامین یب خواب ما آشفته شده کابوس م  ریما در ذهن بسته شده، معلوم است د  خواب

که دائماً    ی. آفتابم یتو سجده کن  شی پ  میتا ما آفتاب بشو  م،یرا بردار  ها دگیهمان  نیما ا  عن ینقاب را بردارد،  

  که هرلحظه سجدۀ شر بند.  دیآ هم از ذاتش م نیا حالن یدرع  کند نوِر تو را به جهان پخش م

  مبند   ،یدرِ رحمت که گشاد نیا
  درِ تو قبلۀ هر ممتَحن  یا

  
  شاهد تو، باده تو ،ییتو شمع
  من ی قی و عق  لیتو سه هم

  
  د یعمر از تو نخواهم بر  باق

  به گوشِ توام و مرتَهن  حلقه
  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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آخر تابستان    یهادر شب   من ی  ی که در باال  ، مان ی   یپس از شعرا  ، ستارۀ صورت فل  نی: روشن ترمنی   سهيل
  است.   لیاز اثر تابش سه  می اد  ییخوشبو  نیو همچن  بیس   رنگو خوش   سرخ  کردند . قدما گمان مشود م  دهید

  مشهور است.  تیدر مرغوب منی  قی: عقمن ی قیعق
  : گروگان مرتهن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  مبند   ،یدر رحمت که گشاد نیا
  درِ تو قبلۀ هر ممتَحن  یا

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  غزل است. اتیاب هان یغزل، ا اتیاب شود گم م دیشا میخوان م  ادی ز اتی غزل است، اب اتیاب هانیا

  لحظه. نیدر اطراف اتفاق ا می کن یی فضاگشا میتوان کدام در رحمت؟ که ما م ،ی درِ رحمت را گشاد نیا دیگو م

فضا را    دی. او باکند او درست م  تیمطابق وضع   هرکس  یلحظه را برا  نیاتفاق ا  َفکان»ْ «قضا و کن خداوند با   

است.    یشده جد گشوده   یاست، فضا   ی باز  نیا  دینخواهد و بو  ی زیچ   دهد که ذهنش نشان م  ی زیباز کند و از چ 

  ی ما هم کار   م،ینجات ماست مبند، ما هم نبند  هدر را که تنها را  نیا  دیگو درِ رحمت است. م  شدهگشوده   یفضا 

ممتَحن:    ده» ی«درِ تو قبلۀ هر رنج کشو    م، ی را بروز نده  ذهن من   ی هات یخاص  م،یبسته بشود، مقاومت نکن  م ینکن

  هم امتحان شده. ده،یکش هم رنج 

    :تانیِرا هم بخوانم برا هانیا

آخر تابستان    یهادر شب  من ی  یکه در باال  ،مان ی  یپس از شعرا  ،ستارۀ صورتِ فل  نیتر: روشن منی  سهيل

پوست از اثر تابش    عنی  میاَد  ییبوخوش   نیو همچن  بیس   رنگو خوش   سرخ  کردند . قُدَما گمان مشود م  دهید

  است.  لیسه

  مشهور است.   تیدر مرغوب منی  قی: عقمن ی قیعق

هردو    خورد، م  جان یهم ا شده، هردو معن و امتحان  دهیکشرنج   عنی شعر ممَتحن  نیدر ا و  گروگان عن ی مرتَهن

است،    دهیکششده قبلۀ هر رنج گشوده   ی . پس دِر او، دِر او فضارساند مطلب را م    ی  باًیهم درواقع تقر    معن

  هر امتحان شده است.   قبلۀ

  ی شو که تو متوجه م  ندیتا بب  آورد وجود ملحظه را به  نی اتفاق ا  هرلحظه زندگ  رد،یگ  هرلحظه صورت م  امتحان

ا برا  ن یکه  برا  ست،یبدبخت کردن شما ن  ا یکردن    بختخوش   ی اتفاق  ب  ی داریب  ی بله     عنی  یدار یشماست. 
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  . د یکن لحظه شما فضا را به اندازۀ آن، مطابق آن، به ضرورت آن باز م  نیو به فراخور حال اتفاق ا  ییفضاگشا

 م ی. هم امتحان پس دادمیهم امتحان شد  م،یدیشده در هرلحظه قبلۀ ماست که هم رنج کشگشوده   یفضا  نیا  پس

  .  میدیهم درد کش در هر رفوزگ اد،ی ز م یرفوزه شد

و ناظر هم تو   هم تو هست  بای ز ، کن . تو روشن مشاهد تو، باده تو» ، یی«شمع توخداوندا که  م یفهم بعد اآلن م

کننده،  شمع، روشن   م،یکن از ذهن به ذهن نگاه م  میشوما جدا م   کهن یهم  عنی  .و شراب هم خود تو هست  هست

  ب یبه پوست من و به س  یانداز که نور م   لیناظر هست. هم تو سه  نیهمه با هم در ا  هان یو شراب ا  بایناظر و ز

پوست و حضور و اصل من هم  نی. امن هم تو هست ،ل یمن است، حضورِ من است. هم تو سه  وۀی م ب یمن، س

  .ام ذهنبا من کنم نم کارچ یه نیپس بنابرا کنم، و اعتراف م  جانیا امکاره چ یو من ه  تو هست

نور    دیآ ستاره م  نیکه ا  گفتند م   میمثال قد  مییگو است، م  لیتمث   هان یا  دیتوجه کن   ل،یسه  نیا  دیپس بذار 

بمالند و دوا بزنند،    دیبا  ه   ریچه هست د  دیدان پوست م   . دباغکردند م  به پوست، پوست را دباغ  اندازد م

  به آن برسد. لیکه آن نور سه شرط به شود بو مپوست فقط خوش  نیمعتقد بودند ا ول

همه اتفاقات   نیخوب ا  ماالنند م  پوست ما را ه  نیا  کنند، م  است که ما را دباغ  نیا  لشیاست، تمث  لیتمث

داد  افتد م نشان  واکنش  تسل   بعض  م،یما  دباغ   م،یشد  میجاها  امیشد  خالصه  خوش   نی.     رنگ ک پوست 

را    نینماند و نور اوست که دارد ا  یرد د  چینماند، ه    دگیهمان   چیدر آن نماند، ه   ف یکث   زیچچ یه  وقت  شود؟ م

  نور خداوند. کند، بو مخوش 

حضور شما هم    بیو س  شود رنگ مخوش   نیبه پوست ذهن شما و ا  افتد نور خداوند م   دیکن فضا را باز م   پس

سرسپردۀ تو خواهم شد. حلقه به    شوم، عمرم را از تو جدا نم  ۀیکه من بق  دیگو و م  شود رنگ م خوش   رسد، م

و رهن تو هستم، گروگان تو هستم.    ، حرف بزن  من   قیتو از طر  امستاده یا  جانیغالمم. من ا   عنیهستم،    گوش تو 

است؟   دست بردارم، درست  توانم نم نیاز ا کنم با تو حس وحدت م کهن یاز ا رون،یب  روم خانه نم ن یاز ا عنی

  بعد از مردن. درست است؟ و:  جدا نخواهم شد تا ابد، از حاال به بعد، حت 

  مبند   ،یدرِ رحمت که گشاد نیا
  درِ تو قبلۀ هر ممتَحن  یا

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : میخوب است که بدان اتی اب نیا م،یرا خواند نیا که
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  ن یاز ا یدیرسان ییبه ما بو چون
  ن یربِ د یآن مش را ا  مبند سر 

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

  آب.  مییبو د یبا میرینوشتند اگر مش ب «مش» البته

  ن یاز ا یدیرسان ییبه ما بو چون
  ن یربِ د یمبند آن مش را ا سر 

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

. همۀ ما  می گرفت  ییبو  ی  می فضا گشود  یخوش را درش را مبند. ما   یبو  نیکه ا  دیگو م   میمش بخوان  اآلن

را به    شی. خداوندا بومیبو کرد  م،ی دیموالنا چش  قیکه با ما همراه بودند ازطر  ییهاخوش عشق را حداقل آن  یبو

عدم    ،ییضاگشابه ف   میکنحرف ما تعهد م   نیو با ا  دیای ب  شی ما نبند، بذار بو  یمش را برا  نیدرِ ا  ،یما رساند 

  م ی خوان را م  تیب  نیا  عنیشدن.    مرکزمان، انصتوا، ساکت   دیایب  یز یچ  ی  کهنیاز ا  ز یپره  ز،یمقاومت، اتَّقوا، پره

  . کند مرکز عدم م ی که  ییبه کارها میشو طور خودکار متعهد مبه

  شاهد تو، باده تو ،ییتو شمع
  من ی قی و عق  لیتو سه هم

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : میخوان م  ت یچه ب می نیبب

  ش یخو رونِی از ب ستی را شمع و شاهد ن  عارفان
  ش یشان هم خونِ خونخورده، باده یانگور خونِ

  
  شدند  ییلیاندر جهان مجنونِ ل  کس  هر 

  شیو دم به دم مجنونِ خو ش یخو لیل   عارفان
  ) ١٢۴٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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را روشن    شان عارفان شمع درونشان است که زندگ  ،ش» یخو  رونیاز ب  ستی«عارفان را شمع و شاهد ن  بله،

  ستند، یکه عارف ن  ییها. آن کند را روشن م   رونشانیدرون و ب  شمع درون، زندگ   نی ا  کنند کرده، فضا را باز م

  است.  ذهن  زیچ ی شاهدشان  کند، را روشن م  شان زندگ  ذهنشمع من  ستند، یعاشق ن

آن   پس و  از درون خودشان است  بعارفان را شمع و شاهد  ا  خورند، نم   رون یموقع شراب  را    ای دن  ن یشراب 

شان هم،  باده   نی. بنابراخورند ها را نمباشد، آن   ها دگیباشد، چه شراب همان  یچه شراب انگور   خورند، نم

  رند، یگ را از درون م   ت ی. حس امنتاس  است، خرد زندگ  سببیب  ی شاد  د،یآ شرابشان هم از درون خودشان م

   هستند و هرکس  هان ی. باده ارندیگ قدرت را از درون م   رند، یگ خرد را از درون م  رند، یگ را از درون م  تیهدا

  خودشان هستند و هم مجنون خودشان.   لیعارفان هم ل   است، ول رونی ب ل یل یدر جهان مجنون 

است. پس شما    یار یمنطبق با هش  یار ی هش  عنی  کند،خودش با خودش کار م   یار ی هش  ای   گدر عارفان زند  پس

گفت.    تیطور که بهمان   د،یریگ شرابتان را از درون م   د، یریگ را از درون م   تانی حضور ناظر شاد  ی عنوان  به

را    ی زیبا ذهنم من چ . پس  تو هست   زیچ همه   ، هم شاهد تو هست   ، هم ناظر تو هست  ، گفت هم شراب تو هست 

  . رمیگ نم رونیاز ب

  د یعمر از تو نخواهم بر  باق
  به گوشِ توام و مرتَهن  حلقه
  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ن یاز تو جدا نخواهم شد. شما ا  د،یبعد از مردن من دست از تو نخواهم کش   از حاال به بعد، حت   عنی عمر    باق

تو    عنیو غالم حلقه به گوش توام،   د؟یکه حداقل تا آخر عمرتان مرکز را عدم نگه دار  د؟یبن  دیتوان تعهد را م

  من خودم حرف  ،که فضا را باز کنم تو حرف بزن  ستا  نی. من حواسم به ادهممن به آن گوش م  ییگو هرچه م

   یبه مرکز من  تواند جهان نم  ستم،یگروگان جهان ن  عن یغالم و در رهن و گروگان تو هستم،  ی ندارم، مثل 

من واکنش نشان بدهم که    دیبو ی زیچ دیآ هم نم  من کار کن. کس یبرا دیبذارد، بشد ببرد بو یماد   زیچ

  ام.بدزدد، چون حلقه به گوش تو  دیآ موش هم نم رند،یموقع من را خَر بدر آن 

به من حمله کرد   یزیاگر چ ،کن م  یسپر رون یب یهاب یاز آس  رهن توام، مال توام، تو در مرکز من هست چون

  کرد.   تو حفظم خواه 
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  یاز جورِ تو حاشا که بردانَد رو  حافظ
  بندِ توام آزادم از آن روز که در من

  ) ٣١۶غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

  ارانه، ی حافظ از درد هش  ،»ی «حافظ از جورِ تو حاشا که برداند رو ،  ٣١۶هم از حافظ است، غزل شمارۀ    نیا

  م ی دیحاال ما هم فهم   دهیحافظ فهم  کهنیا  یبرا  شود نم  گردانی و رو  دارد دست برنم  کند مرکزش را عدم م   وقت

  د یآ م  ادمیرهن تو شدم، من آزادم و    ،ییفضاگشا  باکه در بند تو افتادم    یاز روز   م، یریگ م   ادی  میاز حافظ دار

  در بند جهان بودم، آزاد نبودم.  که وقت

آزاد نباشد واقعاً    ی طورنیا  است. اگر کس  یآزاد   نیشدن، ا  رها   ها دگ یاز بند جهان و همان  عنی  یآزاد   پس

همه مستلزم    هان یاستقالل، ا  ،یز یهرچ  ای   یآزاد  ،حاال اسمش را بذار دموکراس  اصل   یو آن آزاد  ستیآزاد ن

  . هاست دگیآزاد شدن از همان

به عسل  که راجع   مثل کس   ول  سدیبنو  یآزاد   ی آزاد نشده ممن است کتاب هم برا  ها دگیکه از همان  کس

افتاد و خودش را    در بندِ زندگ  چه هست. وقت  یآزاد  داند است، نم  ده یتا حاال عسل را نچش سد،ینو کتاب م 

  موقع آزاد است. بله:اش را پس نگرفت، آن خالص نکرد، خرقه 

  همه رخت   واستدَند از گرو م انیصوف
  دلق ما بود که در خانه خَمار بماند  

  ) ١٧٨غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

   عن ی واستدند» ان ی«صوف البته شما نه.  ند یست بوممن ا  ر،یبس است د ند یگوم   یروز یهرکدام  هاانسان

گفتند   یروز  ی   بده ول  » «مخداوند گذاشتند، گفتند به من   ش یرا بردند پ  شان ذهنمن شان را  خرقۀ   ان یصوف

«دلق ما بود که در خانه حافظ نگرفت.     ول  م،یخواه نم   رید  » «م  م، یرا الزم دار   ذهنخرقۀ ما را بِده ما من 

  خواهد داد.    داد، تا ابد هم م و او هم به ما م  میفروش، خداوند، ماند و ما پس نگرفت  م  عنی خمار»

  ی مهم هست برا  اریبس تیچند ب ن یا د،ی را حفظ کن  هانیشما ا دوارمیخواندم و ام تانیرا مرتب برا  تیچند ب نیا

با سببِ    کند عشق با سبب کار نم  ا یاست و خداوند    ذهن  ی هاسبب   ریاس   ذهنمن   م، یساز م  ذهنما من   کهنیا

را که ما    ییزهای چ  که آن   میشو ما متوجه م  شود،  م  رانیو ح   مطلب سبب شفت   نیو هم   کند کار نم  ذهن
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ا  شود م  ما  تی سبب موفق  میکرد فکر م انسان  نیهم   یبرا  شود، نم  کهن یمثل  با هشاست که    ی ار یها چون 

  .  شوند موفق نم کنند ها کار مو سبب   جسم

سبب همسر من را خوشحال    نیکه ا  کند فکر م   کند، انسان با سبب کار م   زندگ  یدر ابتدا   ، روابط خانوادگ  در

ا  ن یام تأمزن و بچه   اورمیب  اورم، ی . من بروم پول دربکند خوشبخت م  کند، م خوشحال بشوند.    هان یبشوند، 

  کنند،  هم شدند و با قهر با تو رفتار م  طلبارهم خوشحال نشدند،  هان یو ا  یکه پول درآورد دینیب م  دفعهی

  . یشده و حضور کار نکردگشوده  یبا فضا  یبا سبب کار کرد کهنیا ی چرا؟ برا

  ها ن یانقالبات و ا  یهم ما در ابتدا  طور جمعطور که گفتم به همان   شوند، ما م  تیها سببِ عدم موفق سبب  نیا 

زندگ   ای  شروع،   ی   عال   ی هاهدف  ی  م، ی دار   عال  یهاخواسته   معتقد  م یدار هم  جدًا  واقعاً،  با  میو    د ی که 

  م ی خواه مردم م  ی را ما برا   رفاه عموم   نیما ا  میخواه م   واقعاً  . مانی هادر گفته   میباشد و صادق هست  یطورنیا

ساز را کنار  . سبب میکن و سبب کار م  جسم   یار یبا هش  کهن یا  یبرا  میشو موفق نم   ول  م،یاگر سر کار باش

  .  میمرکز را عدم کن م،یفضا را باز کن د یساز باآوردن سبب   ی. برامیگذار م

را هم که در آن    اتیآن اب  دیخودتان بخوان  یمرتب برا  د یرا حفظ کن   تیچند ب  نیمن انتظار دارم شما ا  نیبنابرا

  د ی سیشما بنو  شوند، مهم را که مرتب تکرار م  اتیاب  یسر  یو  .  دیها را هم بخوانبود آن  ت»ی«عنابود و    «هون»

  که ی طورشما باال باشد، به   ی ار ی هش  نیا  د یبذار  د، یو مرتب بخوان  دیرا حفظ کن   هان یا  د،ی داشته باش  «حزم» و  

  .  فتدیب ادتانی هاتیب نیا دفعه ی  د،یتوان . اگر نمدیکن ییفضاگشا دیآمد، شما بتوان چالش یاگر 

خواندن   د، یکن   ی دارشتن یخو  دیتوان نم   د، یست یصاحب حفظ ن  د، یندار  «اتَّقوا»شما     وقت   م یگفت  د، یخوان  م   وقت

  ت ی ب نیبذار ا کنم، دارم فکر م یساز بد است با سبب ارمی حاال که من اخت  دییکه بو شود سبب م اتیاب نیا

    را موالنا گفته، که کارم درست بشود طرحم درست بشود. ن یعمل کنم، ا تی ب نیرا بخوانم مطابق ا

  ی يدهیها دچون سبب ز طفل  تو
  یيدهی سبب، از جهل بر چفس در

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

   ها از مسبِب غافلسبب با
   لیها زان ماروپوش نیا یِسو

  ) ٣١۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   زنها رفت، بر سر مسبب چون
   کنو ربناها م  ربنا

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

  ی اده ی: چسبیيده یچفس
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

هاست سبب  جسم   یار یکه هش  جسم یاری. مطابق هشکنند کار م  ذهن   یسازو سبب  جسم  یار یبا هش  مردم

ها  سبب  . وقتخورند شست م ، جمع هم  یرا خوب کنند هم فرد زندگ  خواهند ها م و با آن سبب  سازند م

  . کنند و خدا خدا م زنند بر سرشان م  دینرس جهینت رفت به

  سبب یِ: برو سود یگورب م 
  عجب  یا ؟یکرد ادیز صنعم  چون

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

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

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

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

  کردن، احسان  یعمل، کار، ن  دن،یآفر نش،ی: آفرصنع
  بیآوازه، مر و فر: شهرت، دمدَمه

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

. از  دیو صنع خداوند استفاده کن   ی دگاریاز آفر  دیکه شما فضا را باز کن   میکن که مرتب تکرار م   د یکن توجه م 

هاست که من تو را دارم امتحان سال   ذهن  یهاهمان سبب   یکه برو سو   دیگو . خداوند مدیاستفاده کن  رانیح

و ما    ؟ ادگرفتی واقعاً    ایآ  ول  ،ی شد  چارهیب  ؟یادکرد ی  «صنعم»چطور اآلن از    ،یدیهم رنج کش  قدرن یا  کنم، م

  م ی رو م   شود وضعمان خوب م  کهن یبه محض ا  کهنیا  ی برا  . میریگ نم  ادی واقعاً    گرفتم، ول  ادی نه من    م ییگو م

  دوباره ذهن. 
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کلمۀ    نی، ا«همه»  د،ینخواهم د  رید  ذهن  زیاصال من چ   دیگو انسان م  همه»  نمیپس من تو را ب   نیگفت: ز  «

خداوند    د،یگو م   زندگ  ول  کنم، ذهن نگاه نم  یهاسبب و دمدمهو به    دیمهم است، تو را خواهم د  «همه»

سست    ثاق ی وجود دارد و در توبه و م  دگیمانهنوز در تو ه  کهن یا  یبرا   ،یگرد که نه، تو به ذهن برم  دیگو م

بله    ،ول  ییآ زور و با کتک مبه   ییتای  ی به فضا  یگرد اآلن هم که برم   ،الست را نگه نداشت  ثاقی تو م  .هست

  :  ول

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

  ) ٣١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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

 ها دگ یما همان   کهن یما و ا  ی که به بدعهد   قول ما فضاگشاستاست، به  ریپذقدر انعطاف که خداوند آن   د یکن  توجه

را درست    زیچها همه با سبب  م یخواه م    ذهنو با من   م یتوجه ندار  تیو به عنا  میستیمواظب ن  م،یدار را نگه م 

ا  م،ی کن وجود  م  کهنیبا  فرد   م، یخور شست  هم  جمع  ، یبه شستمان،  نم  هم    م، یریگ نم   اد ی  م،یکن نگاه 

  . کنم من به آن نگاه نم  دیگو م

م   را  من همه   فرستم من رحمتم  پر است،  تو با  خواهم اش مو رحمتم  فقط  تو،  بفرستم به     بتوان   دیرحمت 

در گذشته    یهرکار    کن  ییگشادم اگر فضا   نی. ابخشم و م  رمیگ نم   کنم،  . من عهد بد تو را نگاه نمیریبپذ

  .  یشو رحمت من برخوردار م زا  کن م ییلحظه و فضاگشا نیبه ا ییآ که م نیهم  ستیمهم ن   یکرد

    :تیآن چند ب سیهم ترجمۀ سل  نیا 

ا  «حضرتِ باز  دیفرما  واقف است م  یابنده   نیچن   مانیپروردگار که به سست  را به عالم اسباب  : هرگاه تو 

بندۀ توبه    یاست ا   نی. کاِر تو هم یبر م  ادیو مرا از    یشو   م  ی گردانم، دوباره مفتون همان اسباب و علل ظاهر

  شن و سست عهد.» 
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که با سبب    ذهن  یهاهمۀ من   عن ی  یابنده   نیواقف است، چن  یابنده   نیچن   مانیاپروردگار که به سست  حضرت

  ، ی شو م  ی هرگاه تو را به عالم اسباب بازگردانم دوباره مفتون همان اسباب و علل ظاهر دیگو م  روند، جلو م

  .  یبر م ادی مرا از 

بندۀ    یاست ا  نیکار تو هم   م،ینبر  ادیو او را از    میو مرکز را عدم نگه دار  میاست که فضا را باز کن  نیا  دیکل 

  .  کنم من رحمت م  عهد، ولشن و سست توبه

داشته باشد، با ذهنش    مانیداشته باشد و به آن خانه ا  رانیح  که اگر کس   دیگو م  ت،یچند ب  نیا  طورن یهم

  که قضا برگردد:  کند دعا نم 

ر ید قوم  ما یز اول  شناسم  
  دهاْنشان بسته باشد از دعا  که

  ) ١٨٨٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رضا که هست رام آن کرام از
ستنقضاشان شد حرام  ج دفع  

  ) ١٨٨١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خاص  نندیب  هم   قضا ذوق در
  طلب کردن خالص   دیآ  کفرشان

  ) ١٨٨٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ظَنّ  حسن گشود   شانی بر دلِ ا  
  جامۀ کبود   نپوشند از غم  که

  ) ١٨٨٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بزرگوار، بخشنده، جوانمرد  به معن م، یکرام: جمع کر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

دعا با ذهن    کهن یا  یبرا  کنند ها هستند که دعا نماز انسان   یاعده  یمهم است. پس    ل یهم خ  تیچند ب  نیا

اتفاق    ن یکه ا  دانند م   افتد که م  هستند به آن اتفاق   راض کنند لحظه فضا را باز م   نیاست و رضا دارند. در ا
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صبر   کنند،  دفع کنند، فقط فضا را باز م  خواهند نم  اقضا ر  نیهاست و از طرف قضا آمده، بنابراآن    خالص  یبرا

  . کنند چرا؟ فضا را باز م   نند،یب م  ذوق آورد وجود مکه جان به   در قضا و اتفاقات نیپس بنابرا .کنند م

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

  ) ١٧٢٣شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

.  میکن مقاومت نم   م،یکننم   تیشا  م،یکن ناله نم  میکن ما فضا را باز م   ول  افتد لحظه اتفاق م  نیا  نیبنابرا

  . کنند صبر م   کنند، قضا خالصشان کند، فضا را باز م  نیکه از خدا بخواهند که از ا  دیآ کفرشان م  نیپس بنابرا

اطم م  نانی چرا؟  دارند،  ظن  حسن  بنابرا   دانند دارند،  و  نکرده  توطئه  خداوند  رحمت کند.    خواهد م  نیکه 

 م، ینکرد ییفضاگشا م، یعلت است که به حرف گوش نکرد ن یبه ا د،یآ م  ش یما پ  یبرا   بزرگ زندگ ی هاچالش 

  .  میرفتیرا نپذ  یزدیرحمت ا

ما را خراب     زندگ  خواهدخداوند توطئه نکرده، نم   ،که زندگ    به قصد زندگ  دیکن م   دای شما حسن ظن پ  اآلن

و عقل    مان  ذهندائما با من   م، یکن م   ت یدائما شا  کهنی ا  یبرا   م،یریپذ رحمت کند منتها ما نم  خواهد  کند، م

فصل کن  مانی کارها  میخواه م   مان ذهن و  نم  هانیا  نیبنابرا  .میرا حل  ذهنشان  بپوشند    ندیآ با  جامۀ کبود 

  . کنند نم  تیشا  چیه کنند، فضا را باز م افتد از نظر ذهنشان م یهر اتفاق بد رند،یعزا ب  ند،یبو

  : طورن یهم

  مین وانیاز آن د ارانی ی: اگفت
  م یپ دیآ ف ی ضع ز حول  که

  ) ۴٠٨٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ارکانِ وجود  ان، ی: بنیپ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

بلرزند.   میشد، پاها  دایپ  ترسناک   زیچ   یکه    ستمین  ذهنآن من   ستم،ین  یویمن آن د  ارانی  یا  میی گو ما م  پس

ساز را  چون سبب   من به من کم کند.  خواهد دارم که خداوند م   ظن. حسن کنم صبر م کنم،  من فضا را باز م

با هش  ادیاز   اسباب   ام، جسم  یار ی بردم  را رفع    میهابه هدف   خواستم ها مبا  اشتباهم  اشتباه کردم.  برسم، 

  ام است. از اشتباهات گذشته  دیآ که به من م ییهاچالش  نیا ای دردها  نیا دیشا کنم، م
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  ر ید  ول م،یرا بپرداز شیهانه یو عواقب اشتباهات گذشته را، هز  می اشتباه نکن  مدت دیکه ما با  دیآ نظر مبه   و

  ی   کهن یهم  م یکن نباشد که فضا را باز م  یطور ن یا   عنینشود    ف یهم ضع   مانی پ  شااله. ولان   می مسئله نساز

  . می نشان بده اکنش و  م،یو فضا را ببند  میاز طرف قضا آمد بترس مهم  یز یچ

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

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

است. ما    تیبشر به شا  اما اساس زندگ   ، شده، وحدت ما با زندگگشوده   یفضا   نیاست ا  کرانهی لذت ب  ی

  کند؟  به ما وفا نم   چرا زندگ  م؟یشو وگرنه چرا ما دچار جفا م  میرضا داشته باش م،ینکن   تیشا  میریگ م  ادی

راه بدهد از جنس خودش بند. چرا جفا    رااو هرلحظه ما    م یکن   ی کار   ی  د یما با  ، هست   تو از جنس من   دیبو

  . م یکن دعا م  کهن یا  یبرا  م،یرضا ندار  کهن یا  یبرا  م،یکن م  ت یشا  کهن یا  یبرا   م،یکن ما م   کهن یا  ی برا  کند؟ م

م م  میکن دعا  م  ری تقص  میی گوبرحسب ذهن،  خداوند  به  ما  ن  ر ی تقص  میی گوتوست،  بلد    ها نیا  ،ستیتوست 

  .ست غلط  یکارها 

  باالترم   نیق ی گمان و از  از
  سرم  گرددمالمت برنم وز
  ) ۴١٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ما   رون، ی باشد چه ب  از مالمت، چه مالمت زندگ م،یفضا را باز کن عنی میباالتر برو   ذهن نیقیاگر از گمان و  ما

    .میکن راهمان را گم نم  عنی. گردد سرمان برنم

. ما درست  میدرست کن  دیرا با  نیکه ا  دیآ م  است از طرف زندگ   ممن   د یایب  رونیمالمت ممن است از ب   پس،

  . میکن م

»...دونَیف  جاه  ال   ِل یسب ه والخافونی  «..مة الئملو  
  کنند در راه خدا و نترسند از سرزنِش سرزنشران..»  اری..پ«

  ) ۵۴ ۀی]، آ۵سورۀ مائده [ م،ی(قرآن کر

   و حواسمان به مست  م یمردم است. سرزنش مردم است. اگر فضا را باز کن  ی هاما مالمت  یها ی از گرفتار  ی

  به سرزنش سرزنشران.   رود حواسمان نم  رید م،یخداوند گوش بده ق یطرف باشد و به موس از آن 
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  نَهم گستاخ، چون خانه روم  پا
  نلرزانم، نه کورانه روم  پا
    )۴١٢٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و    دگ یهمان   چیو ه  دیرو م  ییتایسمت خانۀ  به  وقت  دیو شجاعانه قدم جلو بذار  دیفضا را باز کن  دیبا  شما

  م، ی. فضا را باز کن میبرو  دی بلرزد. کورکورانه هم نبا  دینبا   تان ی پا  تان،ی . پردیشما را ب   یجلو   د ینبا  یدرد   چیه

  .  میبرو ارانه یهش

  . میکن مرکز را عدم م   م،یکن است که فضا را باز م    موقع  نیو ا  میگذار را کجا م  مانیکه پا  میبدان  دیلحظه با  نیا

  من از آتشت  ِری ش نَرمدم
  من از کرگدن  لی پ نَرمدم

  
  م یاوستهیگل و من خار که پ تو
  نباشد چمن  خاریو ب گلیب

  
  شب و تو ماه، به تو روشنم من

  دل ز شبم برمن  ،یشب جانِ
  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. من به  شوم م  میتسل  کنم، فضا را باز م  وقت  رم؟یش   . کرمیکه من ش  دیگو غزل م  تیسه ب  نیموالنا در ا  پس

 ر یش   کنم، فضا را باز م  وقت  من از آتشت»  ریش  نرمد«م است،    ارانهی آتش درد هش  یدارم.    ازیدوتا آتش ن 

  .ترسم از آتش عشق هم نم  ترسم،  نم ارانهی از درد هش شوم، از جنس تو م شوم، م

. آن  دیآ م    برکت زندگ  د،یآ م    زندگ  یشاد   د، یدیاگر کش  ارانه،ی درد هش  ی.  دی رو هستروبه   زیبا دو چ   شما 

اگر    شود، م  با یز   لیتان، با دوستتان دارد ختان با همسرتان، با بچۀ اگر رابطۀ   عنی .  دیهضم کن   دی بتوان  د یهم با

اش همه   د،یزن خودتان به خودتان لطمه نم  زنند، لطمه نم   مااگر مردم به ش  شود،انجام م   آسان  به   تانی کارها

  شادم؟   قدرنی. چرا من افتدیب خواهد م  یاتفاق بد  ی د یی. نگودیاشال دارد، هضم کن دیینگو د،ی شاد هست
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  م یتوان ما نم  د،یآ م عشق زندگ  د،یآ م  زندگ  یشاد   ما را به غم عادت داده. وقت  ذهنمن   کهن یا  یبرا  چرا؟

  .  دیهضمش کن دی. شما بامیهضمش کن 

  د؟ یباش  داشته    شما درست بشود؟ خانوادۀ شما شاد باشد؟ شما با همسرتان، رابطۀ عال   دارد زندگ  اشال

  رون یب  کارتان در  د؟ یها خوب باش با هم خوب باشد؟ شما با بچه   تان یهاآرامش در خانۀ شما باشد؟ روابط بچه 

  دارد؟  برود؟ روابطتان با مردم هم خوب باشد؟ اشال ش یخوب پ

   زندگ  شوم، م  لیپ  . و من وقترمد نم   د،یآ که از تو م  من، از آتش تو، آتش عشق تو، از لطف تو، از برکت  رِیش

کرگدن را    لیکه اژدها داشت، ف  . مثل موس رمم نم  ترسم، نم   ذهناز کرگدن من   شوم،  به تو زنده م  شوم، م

  . بلعد را م  هنذکرگدنِ من  نیشما، ا یو اژدها  برد و م دهد هل م

  دانم،  من خار است م  ذهنمن ناقص. من   ، . تو کامل هستمیهم وصلمن خار. به    که تو گل هست  د یگو م  و

  . ستین خاری در چمن، گل ب ول

از خداوند    یهستم. نه، شما جزو  ریدارم و درد دارم، چقدر کوچ و حق  ذهنکه من، من   دییگو شما نم   پس

به کار هست،    اجی که احت  »ستیبر گر تو اَبله ن  ست ی«نکه    دیگو م  یقول مثنو که، به  دیاگر اقرار کن  و.  دیهست

  کارگاه خداوند. دیشو شما م

کارگاه    دیشو م  د،یبشو  می تسل   د،یفضا را باز کن  د،یدرد دار  د،یدار  دگ یهمان  د،یکه خار هست   د یقبول کن  اگر

. من با . اصل من تو هستکن  که شب را روشن م  . تو هستکه من شب هستم تو ماه   دیگو . و بعد م زندگ

. جان شب  کن شب را روشن م  نیا  ، یشو گشوده م   که وقت    تو هم در من هست   شب هستم. ول  ها دگ یهمان 

  . دلت را، خودت را از دلِ من، از شبِ من برمن.هستتو 

  اورم یاگر دل من و جان من او است، پس فضا را باز کنم آن را ب  خوب، ل یخ  میی گوم   م،ییگو را که م   هانیا  عنی

  بشود.  لیاو تبد لۀیوسگل و خار، به  عنیخار من هم،  نیبه ظهور! او که در من هست. و ا

  من از آتشت  ر ی ش نَرمدم
  من از کرگدن  لی پ نرمدم

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  را بخوانم:  ت یچند ب نیا
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  ما فردا پر از شر شود  شهِر
  تر شودست، ارزانارزان شر 
  ) ٢۵٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  انییحلوا  یا دیشر غلط در
  ان ییصفرا یِکور  ،طوط همچو

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

  است و بس  نیکار ا د،ی کوب  شر ین
  و بس  نستیا اری دیبرافشان جان

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

من به غم عادت دارم، به درد عادت    دییگو م   ای   د؟ یهضم کن  دیتوان شما پر از شر بشود، شما م   زندگ   ایآ

  ی ز یچ یچه شده انگار    دانم نم  شوم، درد بدهم؟ اگر درد نباشد، من هول م  رانیبه خودم و د  دیدارم؟ با

  کم است.  

ب  یبا شاد  د،یرا جذب کن  ی شاد  دی بتوان   د یشما با  واشیواشی آفردیریاُنس  ما    ن ی. ایشاد  یبرا  میشد  دهی . 

هم که ما به   ذهنغم و درد من  نی. و امیو غم را مقدس کرده. ما کرد  است که غم را به ما مسلط کرده   ذهنمن 

.  م یکرد  لیکه ما خودمان به خودمان تحم   ستا   لیتحم  زیچ ی  م،یکش و خودمان هم م  میکن نثار م  ریدهم

پر از شر خواهد بود،    رسند، همه به حضور دارند م  ها آدم   شهر ما، وقت  میکن که فضا باز م  جیتدربه  دیگو م

  تِ ی حما  ر،یدکم به هم   ، زندگ  یها  نی ریش  شود، داد. اآلن شر دارد ارزان م  می خواه  نی ریش  ریدما به هم 

ارزان    هان یا  ،ذوق زندگ   ر،یدبه هم   تیو موفق  یشاد  مل هم و درست کردن عوا  دادن بههم، صلح، آرامش، راه 

  .  م یجذبش کن  میبتوان کهن یشرط اتر هم خواهد شد بهاست. ارزان 

  یی به مرکزتان، شما حلوا  دی آور خداوند را م   د،یکن که مرتب فضا باز م  ییهاانسان  ی! اانیی حلوا  یا  د،یگو م  و

   عن ی  ان،ییتحمل صفراعدم    رغماست. عل   ن یریمند به شکه عالقه   مانند طوط  دیبغلت  زندگ  نی ری. در شدیهست

. خودتان  دیرا بوب ها دگی همان  د،ی فضا را باز کن عنی. دیشر درست کن  د،یبوب شریدائماً ن و .های ذهنمن 

. دیرا در جهان، گسترش بده  یدار یرا در جهان، ب  یار ی. هشدیرا در جهان گسترش بده  یو شاد   دیاوریب  رونیرا ب
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  اری  نیاز ا  ری است، غ  اری شما، همان    نشده در دروگشوده  یفضا   نیا  کهنیا  یبرا  د،ی را برافشان  تان و جان ذهن

  .  ستین یرید

  چاه تنگ  نی ز دتیبا ییرها گر 
  درنگ یبرادر رو بر آذر ب یا

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

  ارانهی : آتش، مجازاً درد هشآذر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

صبر    ، فضا را باز کن  دیبا  ، را بش  ارانهیدرد هش  دیبرادر من! با  یا  ،ی آزاد بشو  خواه چاه تنگ، م   نیاز ا  اگر

  . درد را بش نیا  مدت ی و  . رضا داشته باششُر کن  ، کن

.  شود که آزاد م  یار ی . هششود آزاد م   یشاد    یزمان با آن  هم   م،یکش م  ارانه یدرد هش  کهن یباشد هم  ادمان ی  و

ا مثل  م  اشی شاد  دفعه ی   میبخش م   م،یدیرنج   کس  یاز    کهنیدرست  اکندبروز  با  یشاد  نی.    د یرا شما 

است،    مسئلهیب  تان که زندگ  دید  دیخواه   د،یرو جلو م  جیتدرو شما به   به زندگ  د یاوریو ب  دیاداره کن   دیبتوان

  هست.   مانعیب

.  د یاست که شما دشمن نداشته باش  نی. اصل ادیندار   شما دشمن  دیهست  دشمن یحداقل از نظر خودتان ب  شما

.  دی. مانع درست نکن دیمردم درست نکن  ی. مسئله برا د ی نکن  . دشمندی نی. مردم را دشمن نب دیکام نباش دشمن 

خوب     ل یشما خ  ندارد که زندگ  و اشال  دیفضا را باز کن   د،یریرا بپذ  زندگ  نیاست، ا  ی طور نیا  دیدیاگر د  و

  کار.  نیبشود و خوب خواهد شد، با ا

فضا را    کهن ی. همردیپذ . مزند . پس نمرمد نم  ات، نی ریمن از آتشت، از ش   ریگفت که ش  میگو را مرتب م   نیا

  است.  عیطب   دییو بو د یجا بده تان را در زندگ های شاد  دیبا د،یکن باز م 

  ران یندارم د  یکار   کنم کم م  رانین است. من به داگر شادم، حق من است. من اگر موفقم، حق م  من

  ا ی   کنند جبران م  کهنی. اکند کم م   شتریبه من ب  زندگ  کنم . چون هرچه کم مکنم من م  کنند،  کم نم

  . دیآ ور م از آن  بخشم خداوند بلد است. هرچه من م   . ولستندیمردم قانون جبران را بلد ن کنند،  نم
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چون    رون؛یبه ب  دیاوری. سرتان را ندیجا بذار آن  دیطرف گرم بشود. سرتان را بابه آن  دیگفت سرتان با  شما

. از  به ذهن   میگرد برم  م،ی. دچار سبب بشومیشو دچار سبب م  رد،یگ قرار م  رونی ب  ر یتحت تاث  د،ی اوری ب  رونیب

  .دیشو محروم م   یزدیرحمت ا

  �🔹🔹�بخش سوم   ان يپا �🔹🔹�
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    غزل موالنا گفت که،  تِیب نیدر ا دیکه مالحظه فرمود طورن یهم

  م یاوستهیگل و من خار که پ تو
  نباشد چمن  خاریو ب گلیب

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

من هم    م،یهست  وستهیکه ما به هم پ  دیگو و ما را به خار، و م   کند م   هیرا، خداوند را، به گل تشب  زندگ   کهنیا  و

  از جنس تو هستم، منتها خار هستم. 

که در    ذهنمن   . میرا بشناس  ذهنمن   یهات یو خاص   م ی دار  ذهنکه ما من   می ما اقرار کن  کهن یا  عنی  تیب  نیا 

  . ستین خار  ی بندۀیکه ز دهد نشان م ییهاتی و خاص  داند عنوان خار آمده خودش را گل م  ریز  جانیا

  ت یدر ب  کهن یا  کما   م،یدرست است که ما از جنس او هست  کهن یبه ا  کند موالنا اشاره م  نده، یآ  اتیدر اب  نیبنابرا 

دارم، در ذهن هستم، در شب هستم،   ذهنمن االن من   عن ی، «من شب و تو ماه، به تو روشنم»:  دیگو که م  ریز

  .  هستم. جان من تو هست ی من تار و تو نباش   و تو ماه من هست

  م، یده دارد که ما آن را بروز م  ییهات یخاص   ذهنمن   کهن یبه توجه ما به ا  کنند اشاره م  اتیاب  جور نیخوب ا 

نبودن، و باال آمدن ما   میبودن، تسل  رانیبهتر از د  عقل را داشتن،  نیشدن و بهتر  دهید  یهات یاز جمله خاص

دانستن    ها دگ یرا در همان    است و زندگ   کاف  قلشعقل است. و ع یکه دارا  جانیه    موجودِ ذهن یعنوان  به

من کردن، خم    را صد  مصنوع  یآبرو  نیداشتن، ا  مصنوع  یخواستن و آبرو   دگی همان  خداوندِ ذهن  یو از  

  . می شناس  را م ذهنمن   یهاتی حضور خاص گنج  یها تکه در درسنشدن، حاال ما تکه 

  م ی و ناقص بدان  میعنوان خار خودمان را کوچ بداناگر ما به  دیکنتوجه    دیهست و شما با  جان یا  که در  تی خاص

  ران یبهتر از د  ی چون برا  م، ی هست  رانیبهتر از د  م،یعاقل هست  میبو  میاگر بلند نشو  ، کارگاه زندگ  میشو م

را از    هام از حز  و بعض  میکار را نکن   نیاگر ا  جلوه کند.  ترهرچه بزرگ   خواهد  من م  نیباشد ا  دیمن با  یبودن  

خودمان را در معرض    شتری که ما هرچه ب  کند به ما کم م  م، یریب   ادی  خوانم  االن م  ن یکه هم  مختلف   ات یاب

درد داشته   م،یخار باش   ذهنهرچقدر هم در من   م،یکارگاه او بشو  نی. بنابرامیقرار بده  اثراتِ سازندۀ زندگ

  ن یمنتها اشال ما ا  م،یکنبه نقصمان اعتراف م   عنی  م، یشو کارگاه خداوند م   نیبهتر   م،یاگر اقرار کن  م،یباش

 د یگو م   ذهنکه انسان من   می کن را تکرار م  هانیمرتب ا  م،یدان م   مییگو م   م یکناست که به نقص اعتراف نم 

  .رساند بست مبناو را به  شیهامرتب دانستن  . ولدانم م
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ندان.  کند القاء م   و ذهنتان    لۀیوسبه    عنی   ،د»ی که چند  د یمدان  د،یکه چون   دی«مدان که،    دیگو م   و  که ندان، 

و    دیتوان نم   د،یدان که نم   دی اعتراف کن   قدرن ی. فقط هم د یچون شما از جنس من هست  د،یریخودتان را اندازه نگ

  طور ن ی. و همدیبخواه  امن ر  د،یرا نخواه  ها دگ ی. از من هماندینخواه  ها دگ یاز همان   د،یرا از من بخواه   زندگ

  را کم خواهند کرد.   اتی اب خوانم م

  ها بشند دان که صف یریش سهل
  آن است آن که خود را بشند  ر یش

  ) ١٣٨٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

اشتباه کردم،    دیگو نم   کند، کوچ نم   شند، خودش را نم   مصنوع   یعنوان آبرو با صد من آهن به   ذهنمن 

به   دینیب م ما  منکه  اشتباهات گذشتۀ  ذهنعنوان  نم به  اعتراف  د  ای  م، یکن مان    ا ی   میانداز م  رانیگردن 

  اد ی از قسمت حضورمان    می توان که م  تی خاص  یهمه اشتباهات خودمان بوده.    که قضا بوده، درحال  مییگو م

ادی از موالنا    ای  م،یریب  و  میمان اقرار کناست که ما به اشتباهات گذشتۀ   نیا  میر یبکه تمام بالها را    مییو ب

 دانم  نم  میگو و م  دهم قرار م  ی زدیفکان و دانشِ او اآلن خودم را در معرض قضا و کن خودم سر خودم آوردم.  

در    عنی  شند،  ها را مدارد و صف   من  صد   بدل  تِیث ی دارد و ح  ذهننفر من   ی  کهن ی. اشنم م  راو خودم  

  ت یاصال خاص  نی. استیشرط ن  نیا  شند، ها را مو صف  شود م  نیخشم ،  ذهنعنوان مناست به  ی قو  رونیب

ر آن است که فضا را باز کند و اقرار  یاست. ش  ریش  نیا  م ییبو  میتوان آن است که، نم  ری. بله ش ستین  یخوب

  . دیعنوان خار اشال دارکه به   دیاقرار کن  دیکند که اشال دارد. شما با 

  د ی ایتو ن یِدر کو ، ییسست پا چیه تا
  ی رزادی و ش یر یش  د،یآ ر یتو ش شِیپ

  ) ٢٩٣۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

    ریگنی پا: ناتوان، عاجز، زم سست
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

خداوند    یرا که شمردم دارد به کو  ییهات یخاص  نیکه هم  ذهنمن   عن یپا،  سست  میدان  . ما م میرا داشت  تیب  نیا

  روم،  نم  رونیب  جانیاست، از ا  تیخانۀ امن   جانیتو، ا  تو، در خانۀ  یکه من آمدم کو   د یگو برود. امروز م  تواند نم

فراهم    ی. برامیکن که نم   م،ی فراهم کن   دیخودمان با  یجا را برارفتن به آن   طیجا. ما شراآن به    میبرس  دیاول با  ول

  .  میکن   زیپره دیاز رفتارها طبق گفتۀ موالنا با لیکردن، از خ 
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از   عنی رزادهیبشوم و ش ریبشوم، ش  فضا را باز کنم، از جنِس زندگ  دیبا عنی ریش د، یآ م ریتو ش شِیپ دیگو م

 ی نه؟ برا  ا ی  دیجا هست که آن   دینی شما بب  دی. درست است؟ اول بامیایجنس تو بشوم، زادۀ تو بشوم که بتوانم ب 

  است. سامان زندگ  نیآن هم  رونیب  ئمجا بودن، عالآن  د، یریجا بودن با ذهنتان اندازه نگآن

جا    تان را در زندگ  یشاد   ۀ کافاست که شما به انداز  نیا  شیهات یاز خاص   ی  کردم عرض م   نیهم  یبرا 

  اشال دارد؟  ایندارد،   اشال د یآرامش داشته باش د؟یدار را به خودتان روا م   خوشبخت  د؟یده م

  باش  لیمشو، هم پ سیِتو آ یل 
  باش  لیتبد یدر پ ،لینه پ ور

  ) ٣٠٧٣ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  د ی: ناام سیآ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  میتوان نم   ول  م،یاگر خار هست  عنی.  می ستین  رزادهیو ش  ریاگر ش  م،یبشو  دینبا  دیامروز. ناام   میرا خواند  هانیا

   عن ی از جنس زندگ م،یو فضا را باز کن میباش دواریام  دیهنوز با م،یو خودمان کرد  میکه خار هست میاعتراف کن 

  . میباش لیتبد یدر پ م،یستین لی. اگر پمیبشو لیپ

صدتا در هم باشد، بشنند،    خواهند  م   ها رونیکه ب  می . گفتمیامروز همه را خواند  ریبودن، د  ل یتبد  یدر پ 

ول مارا،  خودمان،   زیپره  تی مسئول   نگذارند   حفظ رو  کهنیا  و  و  برو  نیزم   یدر  راه  هون  وجود   میبا  با  و 

و   میبرخوردار بشو م یاز تسل م، یبرخوردار بشو  افتادگاز هون، از  کنند، م  ذهنی هاکه من  رونیب یهامزاحمت 

  .  میباش  لیتبد یدر پ دیخودمان است. با فۀی انتخاب خودمان است وظ نیا م،یبرخوردار بشو زندگ تیاز عنا

  د یبا  م،یهست    خودتان، ما هم باالخره کس  ش ینما  یدر پ  ا ی  د،یهست  لیتبد  یدر پ  ا ی از خودتان که آ  دیکن   سؤال

و از    د یبشو  لیتبد  عن ی  د،یبشو   شما از جنِس زندگ  اورند؟ی به حساب ب  د یما را هم با  م،یخودمان را نشان بده

ندارد    . موالنا لزومشود موقع سازنده م  شما آن   یفکرها  کهن یا  یبرا  آمد.  دیبه حساب خواه   د،یبشو  لیجنس پ

  .دیآ به حساب م  د،یاور ی من را به حساب ب دیبو

  م یاوستهیگل و من خار که پ تو
  نباشد چمن  خاریو ب گلیب

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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و من خار    از جنِس هم. چطور شده تو گل هست  م،یهست  وستهی و من خار، به هم پ  تو گل هست  دیگو م  پس 

ندارد، فکر    نیجامعه خبر از ا  رفتم، م   رونیب  ذهنهرچه زودتر از من  دی. بادارم   ذهنمن من  کهنیا  یشدم؟ برا

من خار اشال ندارد. نه من به خودم    ، تو گل باش کهن یا  کند. ول جاد ینگه دارد، درد ا دیخار را با  نیا کند م

  نه بر تو.  رم،یگ م رادیا

کارگاه تو بشوم. تو را   دیاآلن خار هستم با  گل هستم ول  تاً ی م، باالخره نهاگل هست  کهن یو اآلن با اعتراف به ا 

باهم    هیدر واقع نور و سا  ، که در زندگ   فهمم را هم م  نیو ا  من کار کن   یمرکزم، تو رو  اورمیعنوانِ عدم ببه

  هستند. 

من جسم داشته باشم، در من به خودت زنده    خواه تو م   کهنیا  ی داشته باشم. برا  دیاگر من جسم دارم، با 

  . کن انیمن خودت را ب قیو از طر  یبشو

  هر دو بهم، ز من شنو  دَت،ی و نور با هیسا
  درختِ اتَُّقوا  شِیبِنه و دراز شو پ  سر 

  ) ٢١۵۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . دیکن  شهیتقوا پ د، یبترس  د،یکن  زی: پرهاتَّقُو
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

تَن داشته باشم،    توانم بخوابم. م  دیبا  زیدرخت پره  ریام که زو اآلن شناخته   ه،یمن هم نور هستم هم سا  حاال

هستم و از چه    که از چه جنس   ییفضا را باز کنم و تو به من بو  دیدائما با  خواسته داشته باشم، ول  توانم م

  کنم.  زیپره دیبا

. و آسوده  میکن  زیپره  دیبا  ی ز یکه از چه چ   میبفهم  م،یو به عقل او مجهز بشو  میاست که ما فضا را باز کن  کاف

  ذهنمن   میتوان که ما نم  کنم عرض م  نیهم  ی. برامیآن جنس دارد بخواب  ت،ی اتَّقُو که آن خاص  ز،یدرخت پره  ریز

  خواهد رساند.  ییجا یما را به   جسم  یار ی هش نیکه ا می باش دواریو ام  می را نگه دار

  . میاداره بشو جسم یار ی که با هش  میما را اداره کند. ما خلق نشد تواند . نمستی توازن را بلد ن ذهنمن  نیا

  ی برا  جسم   یار ی که هش  دی و شما اگر واقعاً قبول کن  میندازیبرنامه جا ب  ن یمطلب را در ا  نیا  م یخواه م   مرتب

خودتان کار   یرو  .دیکن به جمع نگاه نم  ست،ین  شما کاف   به شما، بهتر کردن زندگ  شبخ ادارۀ شما و سامان 

. شما واقعاً در  باش»  لیتبد  یدر پ  ،ل ی«ور نه پ:  میدیکه اآلن د   تیب   نیبود. هم  دیخواه   لیتبد  یو در پ  دیکن م
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برا  یاعده    ی  د؟ یهست   لیتبد  یپ د  ت یوضع  ی دائماً  خانواده، کسان  دارند    ر یخودشان، عوامل گذشته،  را، 

  .  کنند مالمت م

است. واضح است که    ی ماری است. عالئم ب  ذهناز عالئم من   یدر واقع    د،یناام  عن ی  س یهم هستند. آ  د یناام

تو    ی «ل:  دیگو نم  جهتی. موالنا بمیرس نم  ییبه جا  م،ی کن . چرا؟ حداکثر کوششمان را ممیشو م   دیما ناام

  . میشو م سیکه ما آ نیا ی. برامشو» سیآ

  . ولدیآ م   دیدارد پد  تان در زندگ  واشیواش ی  ی نور  ی آموزش موالنا،    ن ی. اآلن با ادیابوده   سیهم حتماً آ  شما 

ا شما کارگاه خداوند    که ک   دینی و بب  دیحفظ کن   د،یسی شاءاله شما هم بنوکه ان  م ی خوان را م  اتیاب  نیاآلن 

    د؟یشو م

شناخته شدۀ   ی هات یاز خاص   لیخ   میکه انتخاب کن   میعقل دار  قدرن یما ا  خار هست. ول  ، ذهنمرحلۀ من   نیا

وقت   ذهنمن  ن«اتقّوا»   مییبو  د،یآ م  را  پره   ای ،  خشم  زیباال.   مثال پ  . میشو م  نیکن.   م  شیمثال که   دیآ

   ل یو خ  میبده   رییرا تغ  کس  م، یدخالت کن   رید   ی   در زندگ   میخواه  م  . می کن  حت ینص  به کس  م یخواه م

   . میستیکارگاه ن  ول میصورت ما خار هست  نی. در ارید یزهایچ

   ستی شرح بحِر ن یدیشن چون
   ستیبحر ا نیتا بر ا م،یدا کوش
  ) ١۴۶۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست ست یکارگاه آن ن اصل چونکه
  ست است و ته نشانیخال و ب که

  ) ١۴۶٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اظهارِ کار  یاستادان پ جمله
  انکسار  یِو جا  ندیجو ستین

  ) ١۴۶٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   مجازاً خضوع و فروتن ؛شدن، شستگ: شسته انکسار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   شسته شدن، شستگ عنی انکسار
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  استادِ استادان صمد  الجرم 
  و ال بود  ستی ن کارگاهش

  ) ١۴۶٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ترست افزون  ستین نیکجا ا  هر 
  حق و کارگاهش آن سر است   کارِ

  ) ١۴٧٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از ینی: بصمد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

عنوان  اصطالح از نظر مقدار و باال آمدن بهو دائمًا به   دی اقرار کن   دیاست که شما به خار بودن با  نیا  اش معن

پس دائم    ، ید یرا شن  ستیشرح بحر ن    وقت  دیگو . ممیبشو   کارگاه زندگ  میتوان . پس ما م دیصفر بشو  ،ذهنمن 

  . ستیبحر ا نیدر ا ییگشابوش که با مرکز عدم و با فضا 

  ،  ناقص هست   ،درست است که خار هست  ییگشااست. آغوش خداوند است. با فضا   ییتایبحر    ،ستین  بحر

فضا را باز    کهن یبه محض ا عنیهست.     ستیکه اصل کارگاه، آن ن  نیا  ی بحر باش. برا  ن یبا مرکز عدم در ا  ول

خأل   نیا  دیگو که م   دیشوم   داوندرا بروز بدهد، شما کارگاه خ  شیهات ی خاص  ذهن من   دیگذار و نم  دیکن م

  شده.گشوده  یفضا   عنیاست،  است و ته  نشانی هست، ب خال  نیهست. ا

را درست کند،    ض ی مر  دیدکتر با   ی. مثال  ندیجو را م   نقص    یاظهار کارشان،    ی همۀ استادان، برا  دیگو م

  درست کند. ز یدرست کند، م صندل   یکندۀ درخت  یاز  دینجار با یمعالجه کند. 

.  دیو بشن  دی خودتان را خم کن  دیشما با  عنی.  شود خم نم  ذهنمن   انکسار باشد. ول  یجا   دیآدم هم با  پس

. فضا را باز  دی. بلند نشودیندان  دیبا  دانم، م   ، ذهنعنوان مناصطالح بهبه   میرا که تا حاال گفت   ییزهایاز چ   لیخ

  . اتّقوا. دی کن زیاز کارها پره  لیانصتوا. از خ . دی. ساکت باش دی کن

که خار   د یحتماً مواظب هست  د،یرو هستند. در خارزار شما پابرهنه م  نی م ا یها مثل خار آدم  نیامروز بود که ا و

   عن ی. بعد، پس انکسار  میکن   تیرعا  دیرا با  هان یا  عنی.  میستیاز ما مواظب ن  ل ینرود. خ  تانیبه پا  ذهن   یهامن 

  . خضوع و فروتن 



ۀ  برنامه                                      Program #912                                                    ۹۱۲مشار

  96صفحه: 

خداوند است، کارگاهش   یها از نام  یکه  از،ینی ب عنی بعد آن موقع، خداوند که استاد استادان است، صمد  

ا شرط  به  ماست.  بودن  کن   کهنیخار  هست  میاقرار  خار  نمیکه  به میستی. گل  هم  هرجا،  و  فرد .  هم    ،یصورت 

باال، و ما با اتّقوا،   دیآ نم  ل یخ  ذهنو من   انکسار، فروتن  نیا  عنیاست،    شتریب   ست ین  نیا  ، صورت جمعبه

کار کند. پس شما فرداً حواستان    تواند م  شتریجا، بصورت خداوند آن  نیدر ا  م،ی مواظب   م،یارا گرفته   شیجلو

  نه؟   ای  دیکارگاه خداوند هست ای که آ  دین یخودتان باشد که بب یرو  دیبا

 . دیشو شما کارگاه خداوند م   شود، ذهن خاموش م  شود،  مرکز، عدم م  د،یکنفضا را باز م   کهن یا  محضبه

کردن،    سهیکردن، مقا  تیشا  دن،یمخرب خودش مثل نال  یاز رفتارها  اگر ذهن دائمًا حرف بزند و احتماال بعض 

ع  ا  بیحسادت کردن،  درد  و  برا  جادیگرفتن  ناراحت شدن  م   رانید  کهنیا  یکردن،  از    لی خ  شوند، موفق 

  .کند کارگاه را فلج م  هان یا ت،یو محدود یابیبه کم  لیبله و م  ،ینظرمثل تنگ   ذهنمن  یهات ی خاص

  : اتی اب نیا و. دیو خودتان را کارگاه خداوند بن دی را بخوان  هاتیب نیدقت ا به

  دوا آنجا رود  ،یکجا درد  هر 
  است، آب آنجا دود  کجا پست   هر 

  ) ١٩٣٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رو پست شو  دت،ی رحمت با آبِ
  خور خَمِر رحمت مست شو   وانگهان
  ) ١٩۴٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اندر رحمت آمد تا به سر رحمت
  پسر یرحمت فرو مآ ا  ی بر 

  ) ١٩۴١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : شراب خَمر
  مآ: قناعت نکن  فرو

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
و    مثل رنجش و خشم   د،یدرد دار  ی ادی مقدار ز  د، یدار   ذهنشما اگر من   عن یدرد باشد،    دیگو هر کجا م   پس

جا. کارگاهش  آن  دیآ خداوند م  یدوا  د،یو کارگاه بشو  دیکه درد دار  دیاگر اقرار کن  ها،ن یو حسادت و ا  نهیک

  جا. آن دیآ م
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 شوند،  خاموش م  کنند، م  ار یرا ب  ذهنمن   کنند،  م   «ال»ها خودشان را  هست، انسان   هرجا پست   دیگو و م  

برو پست شو. ُخوب    ،خواه اگر آب رحمت خداوند م   دیگو  . مآب زندگ  رود، آب آن طرف م  کنند، م  فروتن

  رو یپ  د یو نبا  خواهد  م  ارانهیاست. درد هش  ن یسنگ  اریبس  ران یبا د  سهیدر مقام مقا   ذهنمن   ی پست شدن برا

  . دیجمع بشو

مردم    شتر یکه ب  کند،  م  دیاز جمع تقل  . اگر کسدهندرا نشان م   ذهنمن   یها تیکه جمع خاص   دیکن م   توجه 

ا  دیاز جمع تقل   ترسند که م  نیا  یبرا  کنند، م   عنی.  رود ها نم صورت آب رحمت به طرف آن   نینکنند، در 

. عقلمیکه ب  دیکن خُوب اقرار م  کند، نم  کارو عقلش    ذهنمن   نیکه ا  دی. اگر شما بدانشوند کارگاه خداوند نم

  . دهد خداوند به شما عقل م

  رو پست شو  دت،ی رحمت با آبِ
  خور خَمِر رحمت مست شو   وانگهان
  ) ١٩۴٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خداوند، رحمت اندر رحمت است.   ای   زندگ  نیکه ا  دیگو شراب. شراب رحمت را بخور مست شو. م  عن ی  خَمر 

  .  بمان  تو کارگاه باق  کهن یلحظه رحمت، لحظۀ بعد رحمت، لحظۀ بعد رحمت، به شرط ا نیا

با انصتوا   ،کن کوچ م   ابا اتّقو  ای  ، یکوچ دار   ذهنمن   ،کوچ   جا،نیمثبت است در ا  عنی  پست  ، پست  وقت

«رحمت اندر رحمت آمد    ،یدار با صبر و سؤال نکردن و دخالت نکردن خودت را کوچ نگه م   ،کن کوچ م 

  د ی آب رحمت با  نیمرتب ا  عن یمورد.    ی رحمت، به     ی. و قناعت نکن به  یریگ رحمت را م  نی، اتا به سر»

  : دیگو دفتر اول هست. م از دینیب خوب که م  تِ یب نیبه تو برسد. بله و ا

   ستیچه باشد؟ ن هست  نۀیآ
   ستیبر، گر تو ابله ن ستین

  ) ٣٢٠١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

ا  موضوع آ  گل  بود که گفت، تو   نیچه بود؟ موضوع  درد    م؟یما خار بمان  شهیهم  خواهد م  زندگ   ایمن خار. 

  خداوند .  صورت زندگ نه به  ، ذهنصورت من رفتار ما به   دارد؟ را خار نگه م   نیا  نه! چه کس   م؟یداشته باش

  ن یاست. ا  رید  یجا  یگل در جسم است، آن گل    نی خار را هم گل کند. منتها ا  ن یا  خواهد م   خواهد؟ چه م
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جا، اگر درد داشته  برود آن   تواند داشته باشد، نم  ذهن. اگر من ددرخش م   د یخورش   یگل درون آن گل مثل  

  جا. برود آن  تواند باشد نم

توهم است. نه    ذهنمن   نی وجود ندارم. ا دیبو  دیجا. اآلن اصال بابرود آن   تواند من وجود دارم، نم  دیاگر بو 

با فضا   دارییگشابه ذهن، عمال   ذهنابزار من   ی  م،یکه اآلن دوتا ابزار دار  میکن صحبت م  می. عرض کردم 

  ی ابزار   ی.  دیزن اصال به آن دست نم  کند، کار نم   ذهنابزار من   د، ی. شما اآلن اگر بدانییگشافضا   یاست،  

  ! پس اصال بذار کنار. کند دارم کار نم 

.  ست ین   اعتراف به نقص با ذهن کاف  است. اعتراف به نقص است و  ست ین  کند،  ابزار که ما را کارگاه م   ی  آن

آدم کامل،    ی صورت  ! لحظۀ بعد بهستین  تر کس، بله، من ناقصم، از من ناقص که: بله   مییما بو  شود نم

    د؟یکن . توجه م می بلند شو  منتها کامل توهم

 ستم، ین   دیگو که م   است؟ کس  خداوند چه کس  نۀیآ  عن ی  ، هست  نۀ یآ  دیگو . م»ست یچه باشد؟ ن    هست  نۀ ی«آ

  ذهنبو وجود ندارم، بو من   ستم،ی، بو بلد نبر»  ست ی«ن که    دیگو م  نیهم  ی. براستمینقص دارم، کامل ن

  .  ذهنعنوان من به  میشو . که ما بلند م ذهنمن عنوان که بلند شو به  ،! اگر ابلهستیاگر ابله ن  ستیمهم ن

  که خاست ییو نقص، هرجا ستین
  هاستشهی جملۀ پ یخوب نۀیآ

  ) ٣٢٠۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  رود؟  . دکتر کجا مروندجا م هستند، آن   ورشهیکه پ  ییهاوجود دارد، انسان   نقص  یکه هرجا که    دیگو م

   ی   رود م   رود؟ هستند، نقص دارند. نجار کجا م   ضی جا، چون مرآن   آورند را م  هاض ی . مرمارستانیب  رود م

که نقص   ییجا رونداستادان م نیکند. پس ا درست م  زیم برد، م دیآ ندارد، م که شل خاص  خرد چوب م

  که نقص هست. ییجا رود؟  است. خداوند که استادِ استادان هست کجا م

  د، یگذار م   شیرا به معرض نما  نیو ا  شود تر از من هم گل نم من گل هستم، به  دییگو م  د،یاگر شما خار هست   ول

را در شما نشان    اشی خداوند استاد   عنی.  دیستیشما کارگاه ن  ر،یجنس شما آن است، نه د  د،یآن هست   قتاًیحق

  . ستمیناقص ن ر،یکامل هستم د من  دییگو . م دیخواه  شما نم کهن یا یبدهد، برا تواند نم
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  م؟ یبشناس   ی و چجور  م یبشناس  د یما نقص خودمان را با  طور ن یخار است. و هم   ذهنمن   نیکه ا  میدیاآلن فهم   ول

هم در فرد، هم در جمع. من   کند، دارد که کار نم   عقل  یدارم که توهم است.    من توهم   یکه من    مییبو

  که:   تیب نیبه ا مییآ کنم، پس نقص خودم را شناختم. پس م دایپ یریعقل د دیبا

  و شناخت  دیرا د  شینقصِ خو هرکه
  اسبه تاخت استکمال خود دو اندر

  ) ٣٢١٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ذواْلجالل  یبه سو  پردنم زان
  خود را کمال  بردم  گمان کو

  ) ٣٢١٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بتّر ز پنداِر کنال   علّت
  ذُوادالل یاندر جانِ تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

که بله شما خودتان را کارگاه خداوند    م، یخوان غزل هم م   نیو در ا  میها مرتبه خواندده   دیرا شا  هات یب  نیا  و

  . دینکن تیبله شا د،یبن

بوده که خودش را کامل دانسته، فکر    نیکه سرش آمده، سِر ا  ییاعتراف کند که بالها  قتاً یحق  اگر کس   خُوب، 

که ناقص بوده. پس نقص   فهمد استفاده نکرده، م  کرده عقلش واقعاً عقل است، اشتباه کرده، از عقل زندگ

   ی را شناختم. من    خواهم. پس نقصم م  یریعقل د  ی.  کند عقل من کار نم  دیگو م  رد،یپذ خودش را م

طلب دارم.    کنم، کار م   ل،یدر تبد   کنم عجله م  نیاست. بنابرا  زهایدارم که عقلش ناقص است، عقل چ   ذهنمن 

  .  خواهم م  ریطلبم، واقعاً طلب است، واقعاً د دفعهنیا

خراب شده    هینقل لۀیوس نی. اریشهر د ی دیبرو یشهر یاز  دیخواه  م د،یدار ه ینقل  لۀیوس ی شما  خُوب،

عقل   نیکنم. ا  دایپ  رید  زیچ   یبروم    دیی گو . مدیکشم   هی نقل  لۀیوس  نی. خُوب، دست از اشود و درست هم نم

  .کند کار نم  کند، ن کار میباالخره ا م ییگو م  م،یکش است. دست از آن نم نیما هم هم 
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بدتر از پندار    . اما مرض داند عقل شما خودش را کامل م   نیکه ا  پرد خداوند نم  ی سوبه   ل یدل  نیبه ا  دیگو م

پندار    نیخودش را کامل کند، ندارد و ا  کهنیبدتر از ا  کمال که من کاملم در جهان وجود ندارد. در انسان مرض 

  م، یخداوند بودن و کارگاه خداوند بودن محروم کرده. و اگر ما خودمان را کارگاه خداوند نکن   نۀیکمال ما را از آ

  . میکن داینجات پ میتوان نم  صورت جمع هم به  ،ی صورت فردهم به

.  شود  درست بشود، نم  مان زندگ  میرا بخوان  نیما ا  سد،یباشد، کتاب بنو  لسوفی ف  دیاینفر ب   ی  مییگو م   ما

  .  کند آن هم مثل عقل من، کار نم ،ذهنجا. عقل من آن  گذارد را م اش ذهنمن  چون او عقل

با عقل     که زندگ  م یفهم نم  م،ینشو  ننده ی . تا آفرمیباش  نندهی آفر  م، یلحظه فضا را باز کن بهکه لحظه  م یخلق شد  ما 

برا  تینهایب ا  یخودش  با من شدیاند م   یفکر  یلحظه    نیاتفاق  . هرچقدر هم عاقل  توانمنم  ام ذهن. من 

  پس:   د؟یکن . توجه مرسد باشم، عقلم نم 

  دمییچو خار و گل برو دم،یگلزارِ تو را د چو
  خارم سوخت در عشقت، گلم بر تو نثار آمد  چو

  ) ۵٨٨شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

اََلست، خداوند را دمیدی. ما گلزار او را دمیرا عمل کن   تیب  نیا  دیبا  ما . اما مثل خارِ گل  میادهی. بعد، ما در 

  د، یبشو  یبا او    د،یبسوزد اگر شما فضا را باز کن   دیما در عشق او با   ذهنمن   عنیخار،    نی. حاال امیاده ییرو

  چ یه   شود، م  تماماً خال  مرکزتان   وقت  شود؟  باز م  گلتان ک   د،یشو گلتان را که باز م  و.  دیمرکز را عدم کن 

  . کند گل استفاده م  نیاو از ا  شود، م   . آن موقع نثار زندگ شود در مرکز شما نماند، گل شما کامل م  دگ یهمان 

و گل را هم    دیکن  لیبه گل تبد د یدست شماست، با نیشدن که ا را با کارگاه زندگ   ذهنخار من  د یشما با پس

  . والسالم.  دینثار خداوند کن 

تو پروانۀ جانم بسوخت  شمع  
  شرانه نَهم بر لن  یپ سر 

  
  ست ی من و جانِ تو هر دو  جانِ

  جانْ پنهانْ در دو تن   ی گشته
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  101صفحه: 

  آفتاب   یمن و تو چو  جانِ
  ازو گشته هزار انجمن  روشن

  ) ٢١٠٨شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

من را سوخت. ناراحتم؟! نه، سرم    ذهنفضا را باز کردم، شمع تو، شمع عشق تو، جان من  دیگو م  ر،ید خُوب

است که  یاهر واسطه  کهنی. لن، درواقع حباب شمع است و مثل انهمرا به شرانه به لن م ممی را، سرِ تسل

  عقل ندارم، سرسپردۀ تو شدم.   ریو د  نیمرا گذاشتم ز   ممی من و تو هست. پس من سرم را، سرِ تسل نیب

  شدم،  فنا م  شدم، نه، در تمام مدت که کوچ م  نالم؟ م   ای   کنم شر م  ایشمع تو پروانۀ جانم را سوخت، آ  اما

. شدم تر مزنده  شدم، تر مداشتم عاقل  کردم، شر م  کردم،. صبر مکردم شر م  کردم،. صبر مکردم شر م

جهان    نی. منتها من جسم دارم، در امی جان هست یاست.     یبعد متوجه شدم که جان من و جان تو، هردو  

   وقت   اما  در دو تن.  میجان هست  ی. ما هردو  . خودت هم که خودتهستم، فعال. تو در من به خودت زنده هست 

من مثل    م، یشد   یصفر شد و من و تو    ام ذهنکه من   کنم را من عمال حس م  نیا   شود، م    یجان من و تو  

  . کنم آفتاب، تمام کائنات را روشن م

ها را، جمع  ها را، جمع انسان ها را، تمام جمع آفتاب، تمام انجمن  ی، مانند  آفتاب»    یو تو چو    من   «جان

کائنات    نیا  دیخورش  م،یشو کائنات م   نیما شمع ا  عنی  کنم، را روشن م  رید  یزهای و جمع نباتات و چ   واناتیح

به ما داده شده، متأسفانه ما    هیهد  نیعشق است و ا  نیهم   نیدارند. ا  اجی . تمام باشندگان به نور ما احتمیشو م

  . می. ما قدر خودمان را ندانستمیجاهل و ستمار شد

خود در من و کار در    تجلّ  نیاگر اجازه بدهم، تو با هم   دیگو که م  خوانم را م  اتی اب  نیاآلن هم، ا  ن یهم  پس

  .کن آفتاب ظهور م  یصورت کارگاه من، در من به

  آفتاب   یمن و تو چو  جانِ
  ازو گشته هزار انجمن  روشن
  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  :  م یرا دار تیب نیا
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  102صفحه: 

  ستبوده یکه  ییمن و جانِ تو، گو جانِ
  زارمی تو ب ِریجان، کز غ ی نی بد سوگند

  ) ١۴۵٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   مدت  ی. که پس از  میبشو  زاریب  ها دگی است که از همان  نیاست، ا  یجان من و جان او    کهن یاحساس ا  نیاول

م   ییگشافضا  وقت  میشو متوجه  ا  دیآ م  دگ یهمان    که  ما  ما،  مرکز  ا  نیبه  را،  از دست    ن یموهبت  را  برکت 

  . یماد   یها دگ یاز همان میشو م  زاریب نیبنابرا م،یده م

  دوباره:   تیب نیهم  یبرا و

  آفتاب   یمن و تو چو  جانِ
  ازو گشته هزار انجمن  روشن
  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  .  میخوان م  تانیکه برا م یدار اتیاب

  مرا از تن من باز خر جانِ
  جانِ من از ننِگ من برهد  تا

  ) ٢١١٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

مرکز را    م، یفضا را باز کن   دیکه ما با  دهد نشان م   تیب  ن یدوباره بخر. ا  امذهنمن را از من   جان اصل  خُوب، 

  ده یخرگرفته بشود، باز   ذهنما از من   ما، جان زندۀ زندگ   به ما کم کند که جان اصل   تا زندگ  م یعدم کن

  برهد.   ذهنمن   یننگ داشتن  ازخردمند است، عقل تو را دارد   همهن یبشود تا جان من که ا

کند.    زندگ  ندهی کند، در گذشته و آ  ننگ انسان است که در توهم زندگ   ۀیکه واقعاً ما  دهد نشان م   تیب  نیا

است، به آن زنده نشود،     یا او  و ب  اندازد نور م  دیکه مثل خورش  داشته باشد، من اصل  توهم  ذهنمن   ی

  شُر نکند. 

  ی ابزار    یانتقال خودش:    ی دوتا ابزار دارد برا   کس  ی امان را استفاده نکند.    نی ا  عن یچه؟    عن ینکند    شر

  ه ی نقل  لۀیهر وس  ای   مایهواپ  ن یپرقدرت است و انسان ا  ل یاست که خ   مای هواپ  هی هم شب   یاست که خراب شده،  

بخواهد از آن استفاده    ه  شود، شده که درست هم نمخراب   هی نقل  لۀیوس   نیرا بذارد کنار، از ا  ع یسر  اریبس
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  103صفحه: 

 اش ذهنعقل من   رسد؟ منتها کدام عقلش نم  رسد،که عقلش نم   دهد نشان م  ن یا  ست،یدرست ن  نیا  کند،

  .رسد نم

  نکِ ی ع  ی با    م یکه بتوان  م،ی بشو  م یتسل  ای   میکن   ییفضاگشا   ه  دیبا  ذهنخارج شدن از توهم جنسِ من   ی برا  ما

ما کار    یِ رو   ول  م، یشنو ها را محرف   نیمرتب ا  م، ی اوری را درن   نکمان ی وگرنه اگر اصال ع  م، ی هم نگاه کن  یرید

  ماند.  می در ذهن خواه مین یبب می نتوان ر،یچشم د  ر،ید نکِی ع ی . اگر ما با کند نم

  یافتنه  ،تیاْذ رم تیرم ما
  ی اهزاران خرمن اندر حْفنه صد

  ) ۴۵٧٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ذره نهان  ی در  یآفتاب
  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان

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

  ن یذره گردد افالک و زم ذره
  نی چون جست از کم  د،یآن خورش شِیپ

  ) ۴۵٨١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن  رِیاز گندم و جو و نظ : مشت حفْنه
  نگاه ی : نهانگاه، کمنیکم 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  سوزانَد  خرمن ذهن را م م،یاگر مقاومت نکن  ت»ی«اْذ رم   ای » ت یاذْ رم تی«ما رم ۀکه فتن دهد نشان م تیب نیا

  . کند و ما را از ذهن آزاد م

  یافتنه  ،تیاْذ رم تیرم ما
  ی اهزاران خرمن اندر حْفنه صد

  ) ۴۵٧٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ذره نهان  ی در  یآفتاب
  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان

  ) ۴۵٨٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  104صفحه: 

  ن یذره گردد افالک و زم ذره
  نی چون جست از کم  د،یآن خورش شِیپ

  ) ۴۵٨١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن  ریاز گندم و جو و نظ : مشت حفْنه
  نگاه ی : نهانگاه، کمنیکم 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  رميت اذْ رميت ولَٰن اله رم.»  «ما
  مشرکان) پراند.»  ی(به سو   ریخدا بود که ت ن یبله ا یپراند ریآنگاه که ت   ینپراند ریتو ت امبر،ی پ ی«ا

  ) ١٧ یۀ) ، آ٨انفال ( ۀسور م،ی(قرآن کر

ا  دیگو م بارها خواند  هیآ  نیکه  رم.»:  میکه ما   هال  نَٰلو  تيمر اذْ   تيمر از طر  عن ی  «ما  ت  قیخداوند    ر ی ما 

  اند: البته ترجمه کرده  م،یکنم  ییفضاگشا وقت اندازد م

  مشرکان) پراند.»   یسو به  ریخدا بود که ت نی بله ا ،ی پراند ریگاه که تآن  ،ی نپراند ریتو ت امبر،ی پ ی«ا

  ) ١٧ یۀ) ، آ٨انفال ( ۀسور م،ی(قرآن کر

ا  و ا  جا ن یدر    د، یمقاومت را صفر کن  د،یکه اگر شما مرکز را عدم کن   دیگو م  کند، موالنا استفاده م  هیآ  نیاز 

شما که    در پارِک ذهن  اندازد اصطالح آشوب مفکر و عمل او به  نیشما فکر و عمل بند، ا  قیخداوند از طر

  ت ی نهای ب  ی   عن یکوچ، جمع شده،    زِیچ    عنی  ،در ذهن  عن یمشت گندم     یو صد هزاران خرمن در    دیاده یچ

  یداخل   هم م طالح بهاصآشوب او به   ا یخداوند    ۀ را فتن  ن یکه ذهن باشد جمع شده و ا  ت یمحدود اگر ما    زدیر

  . کند طلوع م  د،یآ آفتاب باال م نیا رون،یب مییآ از ذهن م  آفتاب که آفتابِ وجودِ ماست وقت نیو ا میبذار

ناگهان در اثرِ عدم    م، یذهن نهان هست  ۀکه در ذر  میهست  آفتابِ بزرگ   یما    عنی   ذره نهان»   یدر    ی«آفتاب

. اگر  رونیب  مییآ جا مو ما از آن   کند  ذهن، دهانش را باز م  عن یذره    ن یما، ا  یکارِخداوند رو کردِن مرکز و  

تمام کائنات را   م،یتینهایما ب  عن ی شود، ذره م ذره  نیم است، افالک و ز تینهایما ب ۀ چون انداز رون، یب  مییایب

  . میریگ در بر م

   عن ی  م،ی بجه  رونیذهن ب  گاهن یاز کم   دیصورتِ خورش ما اگر به  عن ی،  آن خورشيد، چون جست از کمين»   «پيشِ

.  دیگو را م  نیغزل هم  تِیب  ن یکه در آخر  میشو م  دیخورش  ن ِیضمن ع  خدا، در   تِیو ابد  تینهایبه ب  میزنده بشو

  .میانداز جهان م  نیرا به ا  کتما دائماً نوِر بر م،یبه او زنده بشو  وقت نیپس بنابرا
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  105صفحه: 

  :خوانم آخر را هم م تِیسه ب نیا

  حضورِ تو دوتا گشت جان  وقتِ
  شتن یشد از تفرقۀ خو رسته

  
  و خامش شدم  رتی زدم از غ تن

  عشّاق، بو تن مزن  مطربِ
  

  ن یو رخ شمسِ د ز یتبر  خطّۀ
  جان راست چو بحِر عدَن   ماه

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ده ی: خم دوتا
  آن مشهور است  دِ یدر جنوبِ عربستان که مروار ن یسرزم: بندر و عدَن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  : خوانم م ر یبار د ی

  حضورِ تو دوتا گشت جان  وقتِ
  شتن یشد از تفرقۀ خو رسته

  
  و خامش شدم  رتی زدم از غ تن

  عشّاق، بو تن مزن  مطربِ
  

  ن یو رخ شمسِ د ز یتبر  خطّۀ
  جان راست چو بحِر عدَن   ماه

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

باز م    که وقت  میشو متوجه م  ما  را  پ  میکن فضا  ما حضور     عن ی  میشو م  «دوتا»ما    کند، م   دا یو خداوند در 

«خم  هست،    م»ی«تسل  معنهم به   «دوتا». و  شود و ذهن ما خاموش م  میشو م  م»ی«تسل   عن ی  م، یکن م   «سجده»

   معنو هم به  شود، ساکت م  شود،  م  م یهست، جانِ من تسل  » یی«فضاگشا،  «دوتا»اصطالح  هست به   شدن»
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  106صفحه: 

  ، شتن» یخو  ۀ«رسته شد از تفرقهست و جانِ من که آن موقع در ذهن بود دچارِ تفرقه بود.    من»  یِرویشدن ن  ادی«ز

  .ستی مالِ ماست، مالِ خداوند ن  «تفرقه» شود پس معلوم م

  یی دو  « تفرقه».کند ما را دچارِ تفرقه نم   ریذهن ما د  د،یآ آن م  شود، و مرکز عدم م   شود ذهن ساکت م  وقت

عمل    یی که با دو  ذهنبه من   کند م   لیو ما را تبد  ها، نی چعنوانِ همان نقطه پراکنده شدن به  عنی  «تفرقه»است،  

ما خوب و بد    یهامثال قضاوت   شود،  در ما ظاهر م  لفمخت  ی هاصورت به   » یی«دو  کند،  عمل م  یی. دوکند م

 م یشو م  «دوتا»    عنی  م، یکنمنعکس م    ذهنمن    ی  هرکس  ی و برا  میشو بلند م  ذهنعنواِن من دارد، ما مثال به

  او» «صورتِ  به   د،یآ که م  «او» . پس  میشو رها م  «تفرقه»از    رید  م،یشو به او زنده م   م، یشو م  تا»ی«   و وقت

  ی رو   یاریهش  شود، هم تمام م   «تفرقه»  شود، ذهن ساکت م   نیا  کند، م  در ما تجل  «او»  عن ی  م،یشو ظاهر م

  . شود منطبق م  یار یهش

  م ی کن سجده م  م،یشو م  می تسل  مییبو  میتوان را گفتم م  «دوتا گشت جان»، حضورِ تو دوتا گشت جان»  «وقتِ

  ن یلحظه و از اتفاقِ ا ن یدر اطرافِ اتفاقِ ا م یاست که فضا را باز کن ن یندارد ذهن با ما. پس هنرِ ما ا یکار  چ یو ه

  . مینخواه ی زیلحظه چ

حرف   دیتو نبا  دیگو است، م   قانونِ زندگ  رت»ی«غ و   رت»ی«تن زدم از غ که من ساکت شدم،   دیگو اآلن م  بعد

  .  کند هرلحظه کار م رت»ی«قانونِ غ انسان  درموردِ  د؟ یگو چه م  رت»ی«غ  من حرف بزنم. ،بزن

از    م،یدار  ذهنمن   حت  م،ی کن فضا را باز م   م،یکن استفاده نم  ذهناز من   م،یزن حرف نم  ذهنعنوانِ من ما به 

او، ا  نیکه گفت ا  زند شده او حرف مگشوده   یِفضا  او، آشوب در ذهن ما    کارِ  ن یاو، ا  ق یموس  ن یحرف زدنِ 

  اورد، یآفتاب را باال ب نیاست؟ تا ا ادتانی. زدیر هم مما را به پارکِ ذهن اندازد،ما م  دگیدر همان اندازد، م

  .ستین ریپذامان  نیما کار نکند، ا ی. تا او رو مییآ باال م ها دگی صورتِ آفتاب از همانما به 

  م ی زن حرف م  ذهنعنوانِ من موقع ما به   . پس هر میحرف بزن  دیکه ما نبا  میقانون را بلد  نیکه ما ا دیگو م  اآلن

  . میگذار پا م  رِیرا ز رت» ی«قانونِ غ

  اَنْصتُوا دیشما خاموش باش پس
  تان من شوم در گفت و گو زبان تا

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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عاشقان   قیاز طر  ، و تو که مطربِ عشاق هست  شوم خاموش م  کنم، م   تیرا رعا  رت»ی«قانونِ غمن    دیگو م  اآلن

  بو، ساکت نباش.  ، ینواز م  ق یموس

  ن ی ما زدن، آهنِگ خرد را زدن، و به ا  قیبه آهنگِ عشق را از طر  کند او شروع م  م،یشو که ما ساکت م  ن یهم

ما    عن ی  ی زیشمس تبر   دِیاست و آمدن خورش  یی تای  یِ است، فضا   ییتایکه درواقع نمادِ    زی قلمروِ تبر  بیترت

بحرِ    میی، حاال بو«بحِر عدَن»و    می کن شنا م  ه مثل ما  ییتای  یا یشده از ذهن، در درآزاد   دیعنواِن خورش به

  است.  ع یوس تینهایب  یاست  دیپر از مروار  یفضا دارد:  نیا دیبو خواهد را م  تیعمان دوتا خاص

ا  ما مثل ماه   جانِ ب  یِا یدر  نیدر  .  صورتِ ماهبه  کند، شنا م   دیصورتِ خورشبه   ت،ینهایپر در و گوهر و 

  دائماً در آن خانه است.  ول اندازد، نور م دی صورتِ خورشبه

  ی ها فقط حالتِ تئور صحبت  نیا  ا یآ  .میآ نم   رون یخانه ب  نیاز ا  ب یترت  چ یگفت به ه  خوانَد، اول م   تِ یبا ب  تیب  نیا

  ن ی دنبالِ هم  میو فردا برو  م یرا بخوان  هانیا  دی. نبادیایبه عمل درب  دیبا  د؟یای به عمل درب  دیدارد؟ نبا  دارد؟ ذهن 

  . می عمل کن م،یسیبنو م،یبخوان  دی. بامان ذهنکارِ من 

آن   دِیدر جنوبِ عربستان که مروار نی : بندر و سرزمعدَن دارد. میحالتِ تسل دهیاست و خم  دهیخم   معنبه  دوتا

  مشهور است. 

جا است  در آن   زندگ  یدهایاست که مروار  ییتایبحرِ عمان باشد، منتها بحرِ    نیهم  «بحرِ عدَن»  م ییگو م حاال

  . مییآ به ذهن نم  رید  م، ییآ نم   رون یو ب  م یکن جا شنا مباال و در آن   مییآ م  می کن جا شار مما از آن   ی  یکه  

  : میرا داشت  تیب نیا

  حضورِ تو دوتا گشت جان  وقتِ
  شتن یشد از تفرقۀ خو رسته
  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ده ی: خم دوتا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

م   و توجه  ماست،    «تفرقه»که    دیکن البته  ا  «تفرقه» مالِ  مانده   نیبه  در ذهن  است که  عقلمان    میاعلت  به  و 

  .میبرو رونی که از ذهن ب رسد نم
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  : تیب نیا و

   فت یحاضر باش در خود، ا یل 
  مر تو را   ابدیبه خانه او ب تا

  ) ١۶۴٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خلْعت را برد او بازپس  ورنه
    چس یه  به خانه  دمیابین که

  ) ١۶۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در خودمان.  م،یکنحاضر و ناظر. ذهنمان را تماشا م  م،یحاضر هست  م،یکندائماً فضا باز م  نیبنابرا پس

با لباِس اتفاقِ    خداوند  نه.  ا ی   دیای لحظه به خانه ب  نیکه خداوند ا  مین یتا بب   ،» فت   یحاضر باش در خود، ا    ی«ل

  . دینیب او را م د،یو اگر شما فضا را باز کن  دیآ لحظه م نیا

 غام ی پ  م،یکن  ییرایو پذ  میاگر حاضر باش  شود،  وارد م  مهمان   یلحظه هم  ، و هر ورنه خلعت را برد او بازپس»«

  د ی گو م  برد، م  دارد برم  م ی. اگر حاضر نباشمیفهم م  د،یآ فکر م   د،یآ م   تیصورتِ وضعآن مهمان را که به 

بدهد، کار    غامیپ  خواهد و م  زندم  سر    به مرکز هرکس  ،نبود. پس مرتب خداوند به خانۀ هرکس  درخانه کس

  . می ما در ذهن مشغول هست کهن یا یبرا کند، نم  دایجا پرا آن   کند و کس

  د یکو از عدم آمد پد ییدهید
  د ی را همه معدوم د  هست ذاتِ

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

فقط    کهن یا  ی. براندیب نم  ند،یب ما درست شده، ذات خداوند را معدوم م  یبرا  ها دگیهمان   قیکه از طر  چشم

از جنس عدم    دیفضا را باز کن   عن ی  د»ی «حاضر باش  د،ی . پس اگر شما در خود حاضر باشندیبب  تواند جسم را م 

  .  دینیب او را م  د،یاز جنس خداوند بشو د،یبشو

   فت یحاضر باش در خود، ا یل 
  مر تو را   ابدیبه خانه او ب تا

  ) ١۶۴٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  کند.  دایتو را در خانه پ عنی

  خلْعت را برد او بازپس  ورنه
    چس یه  به خانه  دمیابین که

  ) ١۶۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یگو م  تیب  ن یبپوشانَد تنمان. و ا  کند نم  دایبه ما بدهد، ما را پ  خواهد  لباس حضور را م  نیخداوند ا  هرلحظه

را که از جنِس عدم است، معدوم،    و ذاتِ هست  ، جسم  ی اریهش   م،ینیب م  ها دگیهمان  دۀ یبا د  کهن یا  یچرا، برا 

  .ندیب نم  ند،یب نابود م 

  : نیپس بنابرا و

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

  (منسوب به موالنا) 

لحظه   نیخداوند با لباسِ اتفاق ا  عنیلحظه شاه    نیکه از عدم درست شده که ا  میهست  چشم  یما دنبالِ    پس

لحظه را    نیا  ت یخداوند، لباسِ وضع  ، که زندگ  د یفضا را باز کند، او را بشناسد، بو  ند، ی فقط اتفاق را نب  د، یایب

   . هرلحظه زندگشناسم م   نم،یب او بشوم، او را م   نس ن اگر رضا داشته باشم و فضا را باز کنم و از ج. مدهیپوش

  .شود لحظه وارد م نیبا لباِس اتفاق ا

 کند نم   دا یما را پ  م،یریپذبه ما بدهد و ما نم   خواهددارد که خداوند دوخته، م    لباس    یدارد،    خلعت   ی

  . میخواه  م  زندگ  جهان  نیا یزهایو از چ  میگردجهان م  نیدر ا م،یگرد در ذهنمان م میدر خانه، ما رفت 

  و خامش شدم  رتی زدم از غ تن
  عشّاق، بو تن مزن  مطربِ

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

حرف بزند،    دینبا  اش ذهنکه انسان با من   دیگو م  زندگ  رت یقانونِ غ   ، زندگ  رتِیبدهم که غ  حیتوض  دوباره

  وارد است:  تیب نیاو حرف بزند و ا قیاز طر  خاموش باشد و زندگ  دیبا
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  و سِجل  ماءیا ِری نطق و غ ِریغ
  ز دل زدیهزاران ترجمان خ صد

  ) ١٢٠٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : اشاره كردن ايماء
  نوشته  مطلق : در اينجا به معن سِجل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
و اشاره و نوشته هزاران    ماءی از ا  ریزدن و غ  از حرف   ریاز ما غ  شود، و مرکز عدم م  شود فضا گشوده م   وقت   عنی

خاموش    د یبا  رت یپس ما طبق قانون غ   شناسد، را نم  هانیو ذهن ا  شود از ما صادر م  ی برکت، هزاران جور انرژ

  رون یبه ب  یز یاو در ما چه چ  تجل  عن یکند،    انیکند و ب   شپخ   خواهد  ما چه م  قیکه خداوند ازطر  م ینی بب  م،یبشو

  با ذهنمان.  میدان ما نم فرستد، م

  دارد ییعشق عجب ساز و نوا مطربِ
  دارد  ییهر نغمه که زد راه به جا نقشِ

  ) ١٢٣غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

  ، ی زیانگبه طرب   کند ما شروع م  قیاز طر   باال، زندگ   مییآ م  دی صورتِ خورشبهکه    می ما هست   نیعشق هم  مطرب

  نه؟ بله.  ای از آن  میشو خوب ما برخوردار م 

  ی شود، م  انی ب یخرد  ی  شود، ما زده م لۀیوسبه  آهنگ ی میشو م  یبا او  مطرب عشق وقت  دیگو م

به    زند،  هر آهنگ که م  کهن یا  یدارد. برا   ییعجب ساز و نوا  رون،یب  دیآ م   برکت  ی  رون،یب  دیآ م  یای انرژ

  ت یب  ن یو ا  دهد جهان م   نی به ا   سامان  ی   کند، جهان خلق م   نیدر ا  یخوب  یز یچ  ی   رود، م  ی خوب  یجا   ی

 ی الطمه   ی خراب کند،    خواهد  را م  ییجا   ی   زندنغمه م   ذهنمن   است که وقت   جسم  یِ اریهش  مقابلدر

  به ما بزند.  خواهد م

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تند م مرگ  یزنده سو نفس
  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خراب کند. اما:   خواهد را م ییجا  ی زند، آهنگ م   ذهنمن هرلحظه
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  دارد ییعشق عجب ساز و نوا مطربِ
  دارد  ییهر نغمه که زد راه به جا نقشِ

  ) ١٢٣غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

شما آهنگ بزند، هر   ق یمطربِ عشق از طر  دی. پس شما بذار کند درست کند و درست م  خواهد را م   ییجا  ی

  . دی نگران نباش کند، شما را دارد درست م یجا   ی  زند، شما م  میدر هرلحظه با تسل  آهنگ

  ی دردساز  یالوها  ، یبود  شده   تیهوکه هم   یی باورها  ،ی که تو کنترل را رها کرد  دیگو  م  کند، م  دیتهد  ذهنمن 

، من حواسم  «اَنصتُوا»   د،یکه باشد، شما خاموش باش   دییبه آن بو  شما  شد.  بدبخت خواه   ،یرا رها کرد 

که   دییاست به آن بو  یشما قو  ذهنمن وجود آمده هنوز که در شما به   یحضور   یِار ی آن هش  عنیهست، شما  

  :  تیب نیا و  ندارد. اشال

  جنسِ تو او زبان، ن ،تو گوش چون
  را حق بفرمود: اَنْصتُوا  هاگوش
  ) ١۶٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

او  می ستیما زبان ن  م،یاز جنس گوش  م، یلحاظ خداوند ما گوش هست باشد به  ادمانی   ما است، او حرف  . زبان 

  .شود کارها خراب م  م،یشو گوش، زبان م  یجاما به   . وقتزند م

  جنسِ تو او زبان، ن ،چون تو گوش 
  را حق بفرمود: اَنْصتُوا  هاگوش
  ) ١۶٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  . دیآ م ش یخرابِ ما پ  یهات یوضع  نیساکت باشد، گوش بدهد. اگر گوش زبان بشود هم  دیبا گوش

  عشق ابدم، زَخمۀ عشرت بزنم  مطربِ
  طَرب شانه کنم، سبلتِ غم را بِنَم شِیر

  ) ١٣٩۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  لی: سب سبلَت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  کنم  ذهن طلوع کردم، شروع م  تِ یمحدود  نیاز ا  وقت  د یخورش عنوانِهستم، من به  یمن مطربِ عشق ابد   پس

   . چه کسکند کنندۀ عشق من، هم خودم را، هم جهان را زنده مبه طربِ عشق. طربِ عشق من، آهنگِ زنده 

  ر، یرا انداختم دور، رفت د  ذهنبدِ من   یها . آن آهنگ زند صورتِ ساز ممن را به  زند،  م   را؟ زندگ  نیا  زند م

  توهم بود. 

«مطربِ عشق ابدم،  .  یشاد  ، زندگ  عن ی. عشرت  بخشم زندگ  زنم، م   یزخمۀ شاد   زنم، م   زخمۀ زندگ   من

 د یای ب  ذهنمن   ی اگر     عنی  کنم،  غم را م  ل یو سب  کنم طرب را شانه م   شِ یاش من ر، همه زَخمۀ عشرت بزنم» 

را   کس  ل ی«سب. کنم له م   م یپا  رِ یز  کنم،  رش میحق   کنم،  م  شیآبروی ب  عن یبند،    جاد یباال در من بخواهد غم ا

  بوده. می در قد بزرگ نیتوه  کندن»

 م یپس بخوان  دی. اجازه بدهمیکوچ بخوان  یمثنو   یغزل تمام شد و اگر وقت بماند حداقل امروز    نیا  بله،

  :رید

  دا» یبند و دام قضا، به صورت پنهان، به اثر پ  ه ی«تشب

  ) تری(ت

  ) ١۶۵٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کوتاه هم هست.  خوانم، م  تانیقسمت را برا نیا

هستبزرگ   ما هست   م،یزاده  خداوند  جنسِ  تمثمیاز  موالنا  ا  دیگو م  زند م  ل ی.  در  شما    نیکه     یجهان 

افتاده و ما   ییپدرش را از دست داده، به گدا ۀیکه تمام سرما د،ینیب را م یازاده مهتر د،ینیب را م یازاده بزرگ

  د یگو م  جانی. در امیکرد  ی گذار ه یسرما  ذهندر من   م،یخداوند را از دست داد  عن یپدرمان    ۀیهم تمام سرما

و آن زن   ختهیزنِ بدکاره ر  یرا برده به پا   نیو ا  دهیکه از پدرش به او ارث رس   ردیگرا درنظر م    ، جوانکار»«نابه 

خودش    عنی  د،یما دعا کن  ی برا  شود که م  دیگو م  ندیب را م  ی زاهد  ی شو و اآلن    سر به او گفته برو گم هم آخر 

  م؟ یمهترزاده دار نیبه ا ما هم شباهت   ایآ می نی بند. بب خواهد  نم یکار

  ییاندر دلق، مهتر زاده نیب
  ییبرهنه در بال افتاده سر 
  ) ١۶۵٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  سوخته  ینابار  یِهوا در
  و امالکِ خود بفروخته  اَقْمشه

  ) ١۶۵١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رفته، شده بدنام و خوار   ومانخان
  ادباروار  رود،م دشمنکام
  ) ١۶۵٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : بدكار، فرومايه، فاحشه، فاجره نابار
  : جمع قُماش به معن اسباب و اثاث، رخت اَقْمشَه

  کام: دشمن دشمنکام 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

دشمن م  «کام دباروار»  روددشمن م«کام   ای  ا ،دباروار»  رودار  .اشَه  : بدكار، فرومايه، فاحشه.ناباَقْم  جمع :

  رود  به کام دشمن م   عنی  م،یبخوان  دشمن»  «کام   اگر  کام.دشمن   عن یدشمن  قُماش به معن اسباب و اثاث. کام 

و مانع درست    کند خودش دشمن درست م   یمرتب برا  عنیکام،  دشمن   شود که م م یبخوان  دشمن»«کام و اگر  

  .  کند دشمن درست م کند، مسئله درست م  کند، م

   لیمند بوده، مثل ما. پدرمان، خداوند، خ بوده، ثروت   پدرش آدم مهم   نیب را م  ی ازادهبزرگ   ی که    دیگو م

کاله سرش بذارد و    آزاده اآلن سرش برهنه شده، پول ندارد حت   نیبه ما داده و ا  ها ز یچ ل یمند بوده، خثروت 

  ن ی مردها ا  بعض   م یآن است، قد  لشی حاال تمث  ،یافاحشه    ی  ی به پا  خته یرا ر  شیهاه یدر بال افتاده و تمام سرما

  یِ را به پا   مان . ما هم تمام زندگختهیاو ر  یخانه را هم بفروخته به پا   ۀ یو تمام امالک و اثاث  کردند کار را م 

  م یهست ما آدم مهم ندیو ناموسِ آن، که ما را مردم قبول داشته باشند، احترام بذارند بو میخت یر ذهنمن 

مانش رفته،  و. خان میکن را در ذهن مردم بزرگ م  ذهن  رِیماست که مرتب آن تصو ذهنمن   نیآن آدم هم   حاال

و    دندیرس به حضور م   دیها بااست. انسان    بزرگِ زندگ  ۀواقع خانوادمانِ ما در ومانِ ما رفته. خانو واقعاً خان 

ها دست زده، با  از ما انسان   یهر کارِ بد  ریما، د  میشد  بدنام آن رفته.    دادند، م  ل یخانواده را تش ی با هم  

دشمن  «کام آبرومان رفته، و    م،یکوچ شد  م،یخار هم شد  نیبنابرا  م،یموفق نشد  م،یجلو رفت  جسم  یِار یهش

  ، است   کام»دشمن «و    کندم   ها زندگ ، مثل بدبخت«ادباروار».  رود جلو م  با بدبخت  عن ی،  ادبار وار»   رود، م

را دوستِ خودش   رید  ی هاانسان    عنی   ست،ین   کام»«دوستخودش،    ی برا  کندمرتب دشمن درست م   عنی
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که آمده به او ضرر   کند فکر م  یجور ی  ندیب را م  را ندارد، هرکس   به زندگ  زندگ   ۀها رابطبا آن  داند نم

  . ندیب صورتِ دشمن معقب، به  کشد بزند، پس م

از   میتوان ما م  م،یریگوشه ب میکن و فکر م یریگبه گوشه  رانَد است که ما را دارد م ذهنمن دِید دیطرزِ د نیا

  . میخطرناک است، مصون بمان ار یکه بس » جمع   یِار ی «هشخطراتِ  

  . میبه صعود برسان اصطالحنظر را به  یِار یتا هش م یبه هم کم بن دیبا م،یمان هستوخان   یما  نه،

  ا یک  ی: اد یبو ند،یب ی زاهد
  از بهِر خدا دارم  همت

  ) ١۶۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  امادبارِ زشت افتاده نیکاندر
  امو زر و نعمت از کف داده مال

  ) ١۶۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  وارهم  نی تا بوکه من ز همت
  که برجهم  بود رهیگل ت نیز

  ) ١۶۵۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی ، پس بنابراخاطِر خدا»به ما کن به  ینظر   یوار، تو  بزرگ   ی«ا:  دیگو م  ند،یب را م  یزاهد    یعارف    ی  پس

از    هرکدام  که بند، درحالت  یکار   تواند خودش نم  یکه خودش برا  کند بند. فکر م  خواهد نم   یخودش کار 

  .  میباز کن  ضاف م،یکن  تیحسِ مسئول   م،ی خودمان کار کن  یبرا دیما خودمان با

به    دیخودم را درست کنم، حواسم با  زندگ   توانم من خودم م  کهن یا  ت،یحسِ مسئول  ،ییگشاشخص با فضا   نیا

 بدبخت  نیدعا کن، در ا  میبرا  دیگو م  یندارد، به    یخودم کار کنم، کار   ی، رو «کار کنم» خودم باشد، کار کنم،  

  ام.داده  کفام از داشته  هیام و هرچه سرما زشت افتاده 

دعا    ندیگو م  اندی طور نیا  ها ل یراه زشت وارهم. خ  نیکن، واقعًا از خدا بخواه که من از ا   ، تو همت تا»   «همت

  جهم.   رونیکه ب  دیشا ها دگیگل همان  نیاز ا م،یکن برا

  که. باشد   عنی بوکه
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  او از عام و خاص  خواهددعا م نیا
اْلخَالصاْلخَالص  کو اْلخَالصو  

  ) ١۶۵۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   باز و، بند ن  ،یباز و پا  دست
آهن  ن ل بر سرش، نک وم   

  ) ١۶۵٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خالص؟  ییجوبند م نیکدام از
  مناص؟  ییجوحبس م  نی کدام وز

  ) ١۶۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : مأمور موکل
  : پناهاه مناص

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  گاه: پناه مناص. : مأمور موکل

ا  دیگو م و خاص  عام  م   نیاز  را  ه  خواهد، دعا  البته  هم  من خالص   خواهد نم  یکار  چ یخودش     بند، که 

هم    یندارد و مأمور   یباز است و بند  شیدست و پا  د یگو . مخواهم م   خالص  خواهم، م   خالص  خواهم، م

بند    نیشخص از کدام  نی. پس ادبسته باشن  ییکه به جا  ستیهم به گردنش ن  طوقِ آهن  یو    ست،یباالسرش ن

  بندِ ناموس.  ها، دگیاآلن، بنِد همان  میدانبله ما م  خواهد؟  م  خالص

  خالص؟  ییجوبند م نیکدام از
  مناص؟  ییجوحبس م  نی کدام وز

  ) ١۶۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ن  دهید  دیبا   کند، کار م   «ناموس»  کند، کار م  » جسم   یِار ی«هشبند که فکر کرد که    نیا  از   ست یبشود. الزم 

  . شناسد را نم هانیا ت؛یخود، حسِ مسئول یکار رو  «اتَّقُوا» دانم ، نم«اَنصتُوا» 

  :دهد م  حیخودش توض بله،
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   مخْتَف  یِو قضا  ر یتقد بندِ
   آن بجز جانِ صف  ندینب که

  ) ١۶۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن، در ممن است ستی ن دایپ گرچه
  از زندان و، بندِ آهن است بدتر 

  ) ١۶۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آهنگر مر آن را بشند  زآنکه
  هم خشتِ زندان برکنَد  گرحفره
  ) ١۶۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شده.: پنهان مختَف
  نهانگاه  نگاه،ی: کم ممن
  زن بر، نَقب: حفره گرحفره 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

   ذهن من   م،یرا نگه دار  هادگ یاگر همان  میفهم پنهان است. پس اآلن ما م   یو قضا  ریبند بندِ تقد  نی: ادیگو م

 که  تا زمان عن یبند هم بندِ قضاست،  نیهم صد من آهن است، ا «ناموس»دارد،   «ناموس» نیا م،یاوریرا باال ب

  ؛ »«جانِ صف  ند،یب م  دهیحضوررس   به  یها جانِ انسان  طبند را فق  نیبند وجود دارد، که ا  نیا  م،یدار  دگ یهمان 

  . ندیب عارف م یپس 

و راه حلش را    داند را نم   اش رافتادگیآن شخص گ   افتاده، ول  ریگ   ذهنانساِن من    یکه    ند یب عارف م  ی

گرچه    دیگو . م میبه ما که در کدام زندان هست  دهد موالنا نشان م  م،یخوان و حاال که ما موالنا را م   داند هم نم

تا  که چهار   است، در نهان هست که بدتر از زندانِ معمول  هگادر پنهان   بند، ول  نیزندان، ا  نیا  ستین  دایکه پ

و    شند را م  گر آن اگر بندِ آهن باشد، آهن   کهن یا  یاست به گردن آدم بسته باشد، برا   دارد و بندِ آهن  وارید

   کس  داوندو خ  ییجز «فضاگشارا به   نیا  ول  کند، انسان را از زندان آزاد م  کند، گر هم ماگر زندان باشد حفره 

  حلش کند.  تواند نم

  زن.نَقْب  ایبر : حفره گرحفره   .گاهن ی: کمممن. شدهپنهان  عنی مختَف
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  بندِ پنهانِ گران  نیعجب ا یا
  آن آهنگران  ِری از تکس عاجز 

  ) ١۶۶٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن بند، احمد را رسد  دنِید
  بسته حبل من مسد  یگلو بر 

  ) ١۶۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بولَهب  الِیبر پشتِ ع دید
  گفت: حمالۀ حطَب   زمیه تنگِ
  ) ١۶۶۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : شستن، ريزريز كردنتكسير
  : دسته، پشته تَنگ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
انسان که پنهان است، که    یِانسان و آزاد  اصطالح عقلهست بر به  یعجب، چه بند  یکه ا   دیگوم  نیبنابرا  پس

   بند را فقط زندگ   نیشستن، عاجز هستند، پس ا  عنی  ریاز شستن آن، تکس  گران و متخصصاِن ذهن آهن

  از بين ببرد.  تواند م

بند را    ن یا  دیگو حضور، م یِ اریهش   طورن یآن بند، احمد لقبِ حضرِت رسول است، هم  دنِ یآن، د  دنِ ید  دیگو م

منطبق، به   ی اریهش   یرو  یار ی هش  رون،یاز ذهن آمده ب  عن یمجهز است،    نظر»  یِار ی«هش که به    ندیب م   کس

ا  شود خدا زنده شده و متوجه م  تِینهایب بسته    دهیانسانِ همان   یبر گلو  ها دگ یمان حبل ه   ا ی  سمانیر  نیکه 

،  بولَهب»  الِیبر پشتِ ع  دی«درا، و   نیا  میااست که بارها خوانده  یاه یکه از آ  دیدانم  نیا  طورن یاست و همشده

  . هاست دگیهم همان  زم»ی«هاست.    زم»ی«حمالِ ه ماست که    ذهنذهن ماست، من   نی هم  بولَهب»  الِی «ع  جانیدر ا

   ذهنو من   میهست   دهیهمان    . پس ما وقتهازم یحمالِ ه  ی ا  عن ی  حطَب»   ی«حمال ا را، گفت:    زمیه  ۀدست  دید  پس

ها بسوزند، به ضرر  آدم  م،ی جهان برپا کن   نیدر ا کهآتش ی آتِش خودمان، برا ی برا م،یهست زم»ی«حمالِ ه م، یدار

تمام من   فتند،یب باشد.    ل یفرزندِ آتش باشد و تمث  تواند البته بولهب م   دمثل زنِ بولهب هستن  ذهنی ها پس 

  . ها دگ یهمان قیاست که ما به جهان وصليم، از طر ی بند  نیاز ليفِ خرما، هم  یطناب عن ی، «حبل من مسد» 

  هست:  ه یآ نیاز ا بله،
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تُهارامدٍ.»   «وسم نم لبا حجِيدِه طَبِ. فالَةَ اْلحمح  
  كش است و بر گردن او ريسمان از ليفِ خرما دارد.» زنش هيزم  «و

  ) ۵و  ۴)، آيات  ١١(  (قرآن كريم، سورۀ مسد

  كش است و بر گردنِ او ريسمان از ليفِ خرما وجود دارد.» «و زنش هيزم : دیگو چهار و پنج م  یۀمسد، آ ۀسور

  آتش است.  کشِزمیاست، ه  کشزم یما ه ذهنجهان هست و من  نیگردِن ما وصل به ا نیبنابرا پس

  د ی ند را جز او چشم  زمیو ه حبل
  د یبرو هر ناپد دی آ دیپد که
  ) ١۶۶۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کنند  لیجمله تأو   انش،یباق
  هوشمند   شانیو، ا  ستهوشیز ب نیک 

  ) ١۶۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن، پشتش دوتُو   ِریاز تأث یل 
  تو شِیو، ناالن شده او پ گشته
  ) ١۶۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م ی نیب . ما ممینیب و حبل را م زمیه م،ی اگر ما فضا را باز کن ند،یب را فقط چشم حضور م زمی و ه : حبلدیگو م

هم ما مرتب به   عنیآتش،   یبرا  میکن هم حمل م  زمی. ه می کن حمل م  زمیه  میو دار  میواقعاً به جهان بسته شد

  ی ار یهش   عنیاست،    دیبر او پد  ی دیکه هر ناپد  ندیبم   را کس   نیا  د یگو م  م، یده درد م  ران یخودمان و د

  حضور. 

    دی ند را جز او چشم  زمیو ه حبل
  د ی بر او هر ناپد دی آ دیپد که

  ) ١۶۶۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . میکن  ییفضاگشا دیبا م،ی ن یرا بب  رانیخودمان و د زمیحبل و ه   نیا می. پس اگر ما بخواه نندیب م هان یا فقط
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  کنند  لیجمله تأو   انش،یباق
  هوشمند   شانیو، ا  ستهوشیز ب نیک 

  ) ١۶۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م، یکن   ذهن   لیتأو  میخواه . حاال ما نم کنند م   ذهن  لی تاو  عن ی  کنند م   لیتأو  کنند، م  یر یتفس  ی فقط    هیبق

   عنی  لیهردو ذهن است. تأو  ،ذهن  میکن م  و معن  میی گو ما جمله م   کهن یدرست مثل ا  عنی   تأويل ذهن  نیا

  . هوشمند» شانیاو،  ست هوشی ز ب نی «ککه  ذهن  رِیتفس  ،ذهن  یِمعنا  ی

که به حضور مجهز     و آن کس  ندهوشی که ب  ردیگ صورت م  ذهنی هامن   ۀلیوسبه   ذهن   لیبنابراين تأو  پس

است، و    دهیآشار است، پشتش خم   رش یتأث  ها، دگیهمان   ن یا  رِیآن، از تأث   رِ یمند است، اما از تأثاست، هوش

  گشته و مردم ناالنند.  دهیپشتش خم

.   صورِت جمع هم به  یصورتِ فردهم به   م،ینیب جهان م   نیخودش در ا  یصورتِ ناالن از دردها مردم را به  ما

ا  نیا مردم    نیبه  و هعلت هست که  آن  کنند، حمل م  زم»ی «حبل  دارند،   دگیکه همان   ییهامردم گردنشان، 

  شان ذهنمن   ایشان  و نفْس  ستندین  زادجهان وصل است، آ  نیبه ا  طناِب نامرئ  یدارند، گردنشان با    ذهنمن 

  باشد.حضور زنده شده  یِار ی که واقعاً به هش  ندیب م را کس ن یا هستند، و کشزمیه

  �🔹🔹�بخش چهارم  ان يپا �🔹🔹�

  


