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  2صفحه: 

  )٢١١٠مولوی، دیوان شمس، غزل (

  بانگ برآمد ز خراباتِ من 
  چرخ دوتا شد ز مناجاِت من 

  
  د یاالمر ظفر دررس عاقبةُ

  درآمد به مراعاتِ من  اری
  

  کند رب که چه سان م   ایرب  ای
  مافاتِ من  کفویب دلبِر

  
  ا یمیکند آن ک  مان یطاعت و ا

  من  اتِیو انکار و جنا غفلت
  
  من  ِریتقص یقصر دهد از پ

تِ من  یدهد از پ زَّله   زَ
  

  و کوه  ایجوش نهد در دلِ در
  تبشِ روزِ مالقاتِ من  از

  
  خلق  االتِیپرده، خ یگر نبد

  من  االتِیز خ یبود سوخته
  

  زلزله   یدر سپه جان زَنَد
  من  هاتِیو علَم، نعره و ه طبل

  
  ها شعله  یدر افق چرخ زد

  من  قاتِی  مشبان آتشِ مین
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  3صفحه: 

  کنم:از دیوان شمس موالنا شروع م ٢١١٠پرس برنامه گنج حضور امروز را با غزل با سالم و احوال

  

  ن یدوتا غزل کوتاه را هم که به هم  ٢١١٠غزل شمارۀ    ن یو پس از ا  م یکناول برنامه مرور م   نی اول غزل را هم   ت یتا بسه  امروز

  کرد.  م یغزل مربوط است، مرور خواه 

با من صحبت کنند و    خواهندکه م    بدهم. تمام دوستان  حی چند مطلب را توض  ح، یقبل از شروع به توض   د یاجازه بده   اما

ندارم که با همه صحبت کنم. اما هر    چو وقت نفر هستم و هم   یتوجه کنند که من    کنممطالبشان را بپرسند، خواهش م

  . شودم  گفته برنامه   ن یدر ا خورد،به درد شما م   که ی مطلب

  د؛ یدان هست، که حتماً م   ورزش جسم    ی.  دیچهار نوع ورزش کن   د یبارها هم خدمتتان عرض کردم که شما در روز با  و

  ن یتمر  دی ذهنتان را باکار بردن به  ییفکر کردن و توانا عن یهست  باشد. دوم ورزش ذهن   قدر کافبه  دی اش بامنتها اندازه

  ایها  آن  و مرور کردنها  آن  و تکرارها  آن  ی کار با خواندن کتاب، خواندن اشعار موالنا و تأمل رو  ن یباشد ا  ادمان ی.  دیبده 

  . دی ورزش بده  د یپس ذهنتان را با  رد؛ی گبزرگان صورت م  ۀیبق 

  جانات،ی ه  ۀیدر شما هست و بق   یاینظرتنگ  ،حسادت   ،ترس  ، . اگر خشمدی هم کار کن  جاناتتانی ه  یرو  د یآن موقع با  بعد

  ورزش.  یهم    نیا ، ییبای مثل عشق، مثل لطافت، ز د،یکن ل یتبد  فیرا به احساسات لط ها این دیورزش بده  دیبا

   جسم   یاریاز هش   دی بشو  ل یجان ندارد و تبد   ذهن من نیکه ا  د یتوجه کن د یروز باورزش جانتان است. روزبه  ر یورزش د  و

بشود. و    ل یاست تبد  تانیاریکه جان هش   تان که کند است و حال ندارد، به جان اصل   تان حضور تا جان ذهن   یاریبه هش 

متوجه   رند ی گکه مردم با من تماس م    کنند و وقت  تیرا رعا  شانیغذا  دیبا که سنشان از شصت رفته باال، مسلماً     کسان

  . کنندنم  تیرا رعا  زهای چ ل یخ شومم

اصال به بدنتان    ایو    د یبخواب  دی توانشب نم   د یرا بخور  سالستیب   ی همان غذا  ،در هفتادسال ،  سالشما در شصت  اگر

بپرس  ه،یبه غذا هست، با متخصص تغذراجع  دیبخوان   یکتاب   ی   دی دان. خودتان بهتر مسازدنم از من    شتر یب   د،ی و اگر 

نم   جاتی سبز ال  زهایچ  جورنیا   دانمو  و   به  اف،یسب ال   براکل  مییگو مجا  این  ما  قولمثل  ا  افیو  را    زهایچ  جورنیو 

  . دیغذا را هضم کن  د یکه بتوان د یبخور

 قه یده دق  ی شما    شودو نم  دیبرنامه گوش بده  ن یدو ساعت به ا  ی حداقل روز  د یقانون جبران هست. شما با  ر ید  مطلب 

  ت یب بهتیو ب  د یاز اول تا آخر گوش بده   د یبرنامه را با   ی .  دیگوش بده   ر ید   قۀی دق  ده  د ییایو ب   دی و بعداً هم برو  د یگوش بده 

از چراغ    دهم م   ح ی. و امروز من توضدیها را شما در درون روشن کن چراغ  د یو بذار  د یو تأمل کن  د یشما بخوان  منظورم 

  نباشد. ها آن یکردن ادب   . فقط معن ستیچ
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  4صفحه: 

  نیمسلم بداند که متعهد به ا   دهدپول نم  ول   کندبرنامه گوش م  نیبه ا  است. اگر کس   قانون جبران مال  رید  مطلب

 ن یشما ا   اگر  .دیانجام بده  د یرا با  یو معنو  یاثر نخواهد گذاشت. پس قانون جبران ماد  شی برنامه رو  ن ی. استیبرنامه ن

که من به    دییبعداً بعد از سه، چهار سال به من نگو  د، یگوش بده  ختهی گروبه برنامه جسته   عنی  د، یقانون را انجام نده 

.  دی . اصال سؤال نکندیکن   تیرا رعا  و قانون جبران مال  دیعضو بشو  دی کنبرنامه گوش کردم اثر نکرد. همان اول که شروع م 

  سؤال چ ی. ه دی تماماً گوش بده  دیتوان با برنامه و برنامه را م کند کار شما را متعهد م  نیا که نیا  ینفع شماست؛ برابه  نیا

  .دیانجام بده  د یدر مورد قانون جبران، با د،یمورد نکن  نیدر ا

را    ت یسه ب   ن یها. ا روشن کردن چراغ  ت یببهتیاز گوش دادن به تمام برنامه و ب   ست یمنظورم چ  دهم م  حی اما اآلن توض 

  :خوانم م  تانیبرا 

  برآمد ز خراباتِ من  بانگ
  دوتا شد ز مناجاِت من  چرخ

  
  د یظفر دررس  االمر عاقبةُ

  درآمد به مراعاتِ من  اری
  

  کند رب که چه سان م   ایرب  ای
  مافاتِ من  کفویب دلبِر
  )٢١١٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

فْونظير ک :  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

و ک   عن ی  دیدان طور که مهمان  عن ی  «مافات» .  رینظ  ر،ینظ  دیدان هم که م   «کفو». و  دهدرا م  هردو معن   فر،یپاداش 

و عشرت بوده که   شیع  یجا  م یشده خرابات است. خرابات، قد درون گشوده   یشده. فضاگشوده   یفضا  عن ی  «خرابات»

که در    ییفضا  یاند براهمان اصطالح را عرفا گرفته  منتها.  کردندم  یشاد  ای  خوردند شراب ممثال  جا  آن  رفتندمردم م 

ا  یی درون ما دراثر فضاگشا اتفاق  اطراف  م   ن یدر  فضاردی گلحظه صورت  اگشوده  ی.  اتفاق  اطراف  لحظه همان    ن یشدۀ 

  خرابات است. 

بانگ   غامیکه پ  دیگوم  خوب از    ده؟یشن   رونیاز ب   ده؟یاز کجا شن   دم،ی شن  آمد، من  از فضانه.  شده. گشوده   یخرابات، 

  خاطر مناجات من.به چه علت اتفاق افتاد؟ بهها این شد. منتها دهیشدم، چرخ من خم  می من تسل  عن ی «چرخ دوتا شد» 
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  5صفحه: 

رازون  یدعا   عنیمناجات    ،ییهمان فضاگشا  عن یواقع  در  «مناجات»  با خداوند. م   ازیشما و  ا   د ینی ب شما  با    نیکه  کار 

شما از   کهنیا ی چرا مناجات است؟ برا د یکار را شما بن   نیو اگر ا  رد یگ لحظه صورت م نی گشودن فضا در اطراف اتفاق ا

  . دیکن م دهخداوند است، استفا ت یخودتان که جنس  تیجنس

. حاال،  میکن مناجات م  میما دار  د،یکن استفاده م  شهیکه هم  د یکن خدا استفاده م   ایو اصلمان    موقع از جنس زندگ   هر

م م  که ک   دییگوشما  م  د؟ی کناستفاده  خاص  لۀیوسبه  دنید   یبرا  دی دانشما  از آن  م  تیچشممان  استفاده  .  میکن ما 

  . ندیبم  و را هم ا خال یبر آن، عدم و فضاعالوه

  ت یآن جنس  ت،یآن برکت، آن خاص  لۀیوسچشمتان بهبا چشمتان،    د،ین یبرا م  مایهواپ  د، یکنآسمان را نگاه م   م یگفت  بارها

را چه    خال  ی. فضادین یبرا هم م  خال  یفضا  میگفت دین یبرا م   مایهواپ   . اما وقت ندیبخدا هم هست، م   ت یشما که جنس

شما    خداگونگ   تیخاص   ایشما    ییفضاگشا  ت یخاص  ای  نیفضاب  ای  نیبعدم  تیاصرا همان خ   خال  یفضا  ند؟ی ب م  یزیچ

  . ندی ب م

  رون یدر ب   ییروی ن  ی  شنوم؟م   یزیمن چ  ایآ  دی. شما از خودتان بپرس «بانگ برآمد»  ت؟یب   نی شد در ا   زی! پس چندتا چُخوب

  .دیکن مناجات نم  د،یکن دارم؟ نه؟! پس فضا باز نم خالق از طرف زندگ  یمن فکرها کند؟م  ت یمن را هدا

از خود ذهن استفاده    میتوان لحظه را، م   نیا  تیوضع  دهد،لحظه را نشان م  نیذهن ما اتفاق ا  .دی بن  دیتوان دو کار م 

شما    وقتدرست است؟    ،یفضابند  شودم   ن یمقاومت، ا  شودم  نیا  زه،ی ست  شودم   نیماست که ا  که ابزار معمول  میکن 

  ر ید   عن ی  دی خواهم  یزی لحظه چ  نیاز اتفاق ا    وقت .  دیخواهم   ی زی از آن چ  عن ی  د یلحظه مقاومت کن  نیدرمقابل اتفاق ا 

نم زندگدیخواه از خدا  از   .  نمواضح است ددیخواه نم ری.  باز  را  فضا  م دیکن. پس  مقاومت  بسته    دیکن. شما  فضا 

  . ستیمناجات ن  ن ی. اشودم

باز کن   نی لحظه در اطراف اتفاق ابهاست که لحظه  ن یشما ا   مناجات اتفاق بزرگ است    ن یا   کهنی. برحسب ا دیلحظه فضا 

  ن یاست که شما از اتفاق ا نیا  اشمعن  دی. اگر فضا را باز کن د یباز کن   یشتریب  یاست فضا کوچ است، اگر چالش بزرگ 

  دادن زندگ   ی. براردی گشما از خواب ذهن صورت م   یداریب  یبرا  د یدانلحظه را م  نیو اتفاق ا  د یخواهنم   ی زیلحظه چ

نم   ا یبخت کردن  خوش  ایبه شما   اتفاق  ا  نیا  .افتدبدبخت کردن شما  به  نیاتفاق  توطئه    افتد،نم   رانید  لۀیوسلحظه 

  دین یبم  د،یباز کن فضا را  د یدانرا م  نیشما است. اگر ا  یداریب یو فقط برا افتدفَکان مقضا و کن لۀیوسبله به ست، ین

  . د ینه. پس اشال دار   د؟یآ م غامیمن پ یبرا ایآ  دی . خُوب سؤال کندیآ م غامیکه از آن فضا پ

 یی هازمان  ای. آ دی کن. پس درست کار نم دیو رد نش  ت یهست؟ از ب  «نَه»جوابتان   ر؟یخ   ایبله   د؟یکن را مشاهده م   «خرابات»

  ردیگقبل از قضاوت در شما صورت م  دوشرطیلحظه بدون ق  نیاتفاق ا  رشیپذ    عنی  د؟یشوم   میعنوان انسان تسلشما به

. خوب حداقل چراغ روشن دی هم ندار   . پس شما مناجات درستشودنم   اکه مرکزتان عدم بشود؟ نه؟ پس چرختان دوت
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  6صفحه: 

  ییو شما فضاگشا  افتد . اتفاق م دیکنم    سع  شتر یآن موقع لحظۀ بعد ب   بعد . درست است؟  دی د یدرمورد خودتان د   ی زیشد چ

لحظه شما را به واکنش    ن یکه اتفاق ا دین ی ب مرتب م  ه  د، یکن . مقاومت نم دیکنلحظۀ بعد امتحان م   د، یتوان . نم دی کنم

  . ست ی ن یباز  ماش ی. برادیخواهم  یزیلحظه چ  نیاست که از اتفاق ا نیا  اشمعن  دارد،موا

 نیو بهتر   افتد خودش دارد اتفاق م   دی ا. رها کردهدیآ درم  یصورت باز لحظه به  نیاتفاق ا  دی ن یبم   د یکن فضا را باز م   وقت

بازشده به    یفضا  د،یکن. چرا؟ در اطرافش فضا باز مدیبرخودتان، لذت هم م   یبرا  دی کنمشاهده م   دیاتفاق را شما دار

از آن   و.  کندتان را حل م  ٔو مسئله  دهدم  یشاد  دهد، م   تی حس امن   دهد، قدرت م   دهد،م   ت یهدا  دهد،شما عقل م

ذهنتان ساکت است.    د ینی ب . بعد آن موقع مشودبه فکر و عملتان، فکرتان سازنده م  زدیر م   خرد زندگ    عنیفضا عقل  

  د ییگو. اگر نه، م دیکنم   شرفتیپ  د یخوب دار  بله.  د ییگو م  شود؟است که ذهن من ساکت م   ییهازمان  ایآ  د یکنو سؤال م 

  .دیایب  یجا شادشما؟ از آن د یشناسرا م  «خرابات» م اشال دارد. اصال ی جا ی  کنم نم  شرفتیکه نه پ 

کردم، فضا را باز کردم، نتوانستم،     سع  قدر نیمن ا   عن یحاصل شد،    یروزیباالخره، سرانجام پ  د» یظَفر دررس  االمر «عاقبةُ

باالخره    خواهم،م  خواهم،م  خواهم،م   ه  شود،نم   دمینخواستم، د  یزی لحظه چ  نیاز اتفاق ا  ارانهیکردم، هش  دوباره سع

 یروزیپ ن یمن بودم و خداوند، او را مالقات کردم. ا   بازشده یفضا ن یو فضا را باز کردم. ا خواهمنم  دم ید ر ید  ییجا  ی

  . د یشما صبر و شر کرد دهد است که نشان م  یاکلمه االمر» «عاقبةُ. ُخوب یروزیپ  عنی «ظفر» من است.  

اتفاق ن   زی صبر کردم، شر کردم، پره  عن ی  االمر»«عاقبةُ پس شر    ده،ینرس   «ظفر»  فتاده،یکردم. خُوب اگر درمورد شما 

  است. نهی آ د، ین یبخودتان را م   عن یچراغ است،  د،یکنهم نم   ز یپره   د،ی کنصبر نم   د،یکن نم

  ز یو اگر صورتش له داشته باشد تم   ندی ب خودش را م   نهیکه آدم در آ  دیی گوم   ا ی  کنند، دوجور استفاده م   نهیاز آ   گفتم 

است که من به آن نگاه   یعبارت از ابزار نه یآ  د ییگواست نه م   موقع  ی. دیکن نگاه نم  نهیشما خودتان به آ   . ولکندم

م  کنم م را  به  ت یب  ن یا   نم، یبو خودم  آاگر  با  نهی صورت  فقط هم  دی باشد  اگر  بدهد.  نشان  به خودتان  را    یطورنیشما 

  ندارد.  دهیفا دی رو م  د،ی کنم  معن   دیخوان م

که   نمی ب م  فهمم؟از کجا م پرسد،است، خداوند است، آمده حال من را م  خودِ زندگ ار»ی«،  درآمد به مراعاِت من» اری«

فضا را باز    مرتعش شد، حالم خوب شد.   شد، تمام ذرات وجود من به زندگ   شتریب  امی شاد  شود،روابطم دارد درست م

کردم    ییفضاگشا   عنیمناجات کردم،   کهنیا  یاز کجا آمد؟ از کجا آمد؟ برا  ن یرا مالقات کردم، ا  ار»ی«  «خرابات»کردم در 

  و صبر و شر کردم، صبر، صبر، صبر.

اگر ذهن من عجله   دیفهم. م دیکن عجله نم  د، ین یبرا م   رادتانی. خوب ا دی که شما با ذهنتان عجله دار  د یشومتوجه م   بعد

  یبا فضا  گذارمنم   کنم، خودم کار م  کنم، . من با ذهنم کار مدی نخواهد رس  جهی نت  به  ن یا  کند،کار م   امذهن اوال من  کند م

.  گذارممن خودم نم  کهنیا  ی. برا کنددر من کار نم   زندگ   ییشوفا  یرویفَکان کار کند، ن و کن  اقض  ایشده خداوند  گشوده



ۀ  برنامه         Program #913                                                         ۹۱۳مشار

  7صفحه: 

.  خوانمدرست نم  دهم، به حرف موالنا گوش نم   که نیا  یمن. برا   ی ها روشن نشده براچراغ  کهنیا   ی برا  گذارم؟چرا نم 

  : دیگوسوم م ت یب 

    کندرب که چه سان م   ایرب  ای
  مافات من  کفویب دلبِر
  )٢١١٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

شما    ایشدم، آ  رانیح  ایخدا  ای خدا  رسد، است که من ذهنم نم  نیا  اش معن   ارب» ی  اربی«پاداش،  جا  این  در  عنی  مافات

  د؟یدان م  شه یهم ای  دیشو م  رانیح

  رییتغ  دیشما دار   دی نی ب . شما مردیگ در ما صورت م    عیصورت طببه  ن یدهان آدم باز بماند و نداند، و ا    عنی  ران» ی«ح

تغجا  این  در   د،ی کنم تبد  یاریبه هش   جسم  یاریاست. هش  ل یهمان تبد  ریی هم    دییگو و شما م  شودم   ل یحضور دارد 

چرا   کنم، م  ریی دارم تغ یچجور فهمممن اصال نم  کند،کار را م  نیدارد ا  چه کس  افتد،م   چه اتفاق ایخدا ارب» ی  اربی«

  !شود؟و اوضاعم بهتر م  شوددرست م بای ز یطورنیکارها ا

  د یگومال ذهن است که م   »ی«چطور.  دهدکار را انجام م نی ا یچطور  عنی «چه سان»  ، کند»که چه سان م  ارب ی ارب ی«

.  دانمنم  عن ی شود؟انجام م یچجور لیتبد نیا  ارب»ی اربی«.  داندرا هم نم کدامچیو ه ی طورنیا ،یطورنیا ،یطورنیا

  . دیکنخراب م  د یکنعمل م   د،یدانم  د،ی دان. با ذهنتان مدیاشال دار د یدان اگر م  د؟یدان م  ای  دیدان شما واقعاً نم ایآ

خداوند   م ییگو است، م یدیکه کلمۀ کل «کفو»سر   میی آندارد. خوب م   ری خداوند نظ  عن ی ر،ی نظ یدلبر ب  عن ی  کفو»یب  «دلبر 

  زهای با چ  ایکنم    سه یمقا  رانیخودم را با د  دیندارم نبا   ریندارم؟ اگر نظ  ر یمن هم نظ   ایندارد. من هم امتداد او هستم، آ   ر ینظ

  توانمم  شدم. ها آن را آوردم به مرکزم، از جنس ها آن کهنیا  ی برا  کنم؟ م  سه یمقا زها یخودم را با چ ی چجورکنم.  سه یمقا

  . اشال دارم. ستمیامتداد خدا ن  ای  ستمی ن کفو» ی«دلبر ب کنم، پس من  سهی ها مقاو آدم زها یخودم را با چ

خودتان را    ای  د؟ی هست  کفُو»ی«دلبر بواقعاً شما    ای. آ دی نی ب موالنا م  تی با ب   د،یکنکه روشن م  با چراغ   نهیرا در آ  اشالتان

سر مردم چرا پشت  د؟یکن را کوچ م   رانیچرا د  د؟یحسود هست   قدرنیچرا ا  د، یکن نم  سهی اگر مقا  د؟ یکنم   سهیدائماً مقا 

  . دیزن ها را نم حرف نی که ا  دی کردنم  سهیاگر مقا د،ی بهتر هستها  آن که از  د ینشان بده که نیا ی برا  د؟یزن حرف م 

ب   ایآ ن   د ییگو به شما؟ م   دهد خداوند پاداش م    عنی  کفو» ی«دلبر  ندار  ست، ینه. پس مناجاتتان درست  .  دی صبر و شر 

  ر ییسان تغآدم چه  د یکن و با ذهنتان تجسم م   د،یکن  ر ییتغ  د یخواهبا ذهنتان م   د، یست ین   ران یح   د،یکن نم  ارب» ی  اربی«

  ن ینه خودتان را. بنابرا  د، یدانم   ر ینظیب   د،یدانم  کفو»ی«ب نه خدا را    ماحضور. ش  یاریبه هش  جسم  یاریاز هش  کندم

  شد رفت.  تمام  .د یری گپاداش هم نم 
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شما    د؟یکه کجا برو   دی. عجله داردیعجله دار  کهنیا   یبرا  ست؟یشما. چرا چراغ ن  یچراغ باشد برا  ت ی هر ب   دیبا  یطورنیا

برادینی که خودتان را بب  د یخوان موالنا را م    دی شده باگشوده  یفضا  ق یدرست کردن خودتان، به چشم خودتان، از طر  ی . 

  . دینی خودتان را بب

ذهنتان که شما را نشان     عنیناظر دائماً به خودتان    یاریصورت هشکه به  دید   دیخواه  د یرا اجرا کن  تی سه ب   نیشما ا  اگر

  دیکن م  ییاشاالت همان و درست کردن آن همان. شناسا  دن ید  ن یو هم  دی نی ب و اشاالتتان را م  دیکن نگاه م  دهد م

  . یآزاد یمساو ییشناسا

.  دیکن نم   سهیمقا  ریخودتان را د  واشیواشی  دین یب. م کنمم  سهیخودم را مقا  کهنیا  یمن حسودم، چرا حسودم؟ برا  آقا

اصال    شودگم م   شیو دردها  شی. آدم در فکرها دیشوو در ذهن گم م   دیشوذهن م   انی. وگرنه وارد جر ماندم   ادتانی

. شما  دیخودتان را درست کن  دی که با  دیشما هست  نیا  د،ی کنتوجه م  شود؟م   یطورنیچرا ا  افتد،م  چه اتفاق  فهمدنم

  شما را ندارند.  ریی تغ  تیمسئول  رانید ران،ینه د د، ینی خودتان را بب دیدرست کن  نهی و آ دی چراغ روشن کن دی که با د یهست

  

  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

  

  ها) (دایره همانیدگ ١شل 

  

  (دایره عدم)  ٢شل 



ۀ  برنامه         Program #913                                                         ۹۱۳مشار

  9صفحه: 

جهان ما از جنس    ن یقبل از ورود به ا  دی دانکه م  م یبن  بررس  ی ها ما  شل  نیاول است با هم   ت یرا که ب   ت یب   نیا   پس

که ما استعداد فکر کردن    دی دانم  م،یشوجهان م   نیوارد ا  و وقت   (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    م یهست  فرمیب   یاریهش

  یها، مثل انسانها)](دایره همانیدگ  ١[شل    میتجسم کن   فکرمان  لۀیوسرا به   جهاننیا  یزها یچ   میتوان ما م    عنی  میدار

دارند؟ پدر و مادرمان    تیاهم  م یدیدارند. از کجا فهم  تیما اهم  یکه برا  ییزها یام است، همسرم است، چکه بچه  رید

کار مهم است،    .کنندرا حفظ م  هاپولها  این  که پول مهم است.  میشوما اصال متوجه م  ایمثال پول مهم است    ندی گوم

را دوست دارند و باورها   شانی مردم باورها  طورنیو دوست و...، و هم  حی مهم است، مثل تفر  زهایچ  نقش مهم است، بعض 

  مهم است.  شانیبرا 

مرکزِ    شوندم ا  هاین  ها،نیبه ا  میدهکه حسِ وجود م   نی. هممیکن م   ق یتزر  تیها، ما حسِ هوآن  به تجسم ذهن   نیبنابرا

،  ها)] (دایره همانیدگ  ١[شل    زهایچ   نی، به ا (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  از عدم    شود،مرکزِ ما عوض م  دین یبما. پس م 

هم خودمان را هم    شوند،ما م  دِ ید  نک یها که ع جسم  ن یا  ق یجسم است و ما از طر  زهایچ  ن یا  فکرِ .  زهایچ   نیمنتها فکرِ ا 

  . میکنتجسم م  شانیبرا   ، ذهنمن  یدرواقع  م،ی نی ب مها  این قیاز طر   . همه را وقتمینی ب را م  خدا را هم همه

  شودابتدا آشنا م    هست. پس هرکس  ذهن که اسم آن من  شودم   جادیا   ذهن   ر یتصو   یتندتند،    زهایچ   نیبه فکرِ ا   دن یپر   از

خودش،    یبرا  کنددرست م   ذهن خودش است. چون من  ذهنخودش است و آن من  کندکه فکر م   ، ذهن  ریتصو   ی با  

  . کنددرست م  رید یها انسان یهم برا  ذهن من  ی

از    پر  یفضا  یواقعاً  جا  این  ست،یخرابات نجا  این  . اماکندتبادل افکار م  زند،حرف م  ذهن با من  ذهن معموال من  پس

  ی   کهنیا   یبرا  کند،درد م  جادیا  زهایبرحسبِ چ  دنیکه د  میاگرفته  ادیموالنا    قیاست و درد است و ما از طر  یگرفتار

  نیبنابرا.  ستیمؤثر ن   ست،یاست که کارساز ن  ذهن عقل من  ای است    یعقل جزو  نیو ا  زهاستی که عقل چ  دهدبه ما م   عقل

و   کندم   جادیدرد ا ها  این  برحسبِ  دنید  یزود. بهمیخوربست م به بن  میرو که م  و در هر جهت   شودما جور نم  یکارها

 سهیاآلن گفتم خودمان را مقا  نی هم  ایو اضطراب و حسِ گناه و حسِ تأسف از گذشته و،     صورتِ ترس و نگران دردها به

  . شودم  جادیا یادیز یهادرد شود،م  جادیو ا میشوم  دتدچار حسا ران،یبا د م یکنم

ها  این  حسِ وجود به هرکدام از   ق یکه گفتم تزر  طورنیو هم  م یشوم  تیهو درد است. با درد هم هم  دین یباز اقالم م   ی

خودمان را درست    نیع   عنی   دنی. همان ها)](دایره همانیدگ  ١[شل    شودم  دهینام  دنیهمان   شود،م  دهینام  دگ یهمان

به مرکزش    یزی چ  ی ، اآلن هم که  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  که اول که از جنسِ عدم بود    کندانسان فکر م   درست.  کردن

  ریتصو   یهست،    انسانِ جسم ن یا ست، یانسان ن  ن یکه ا   در حالت  کند، همان انسان را درست م  را، ز یهمان چ  گذارد م

که    دیگو م  م،یخوان . بعد موالنا را م کندما کار نم   که زندگ   میشومتوجه م  دن یدرد کش مدت   ی پس از  و هست.  ذهن

که    دیگو م  ؟یچجور  م ییگو. م د یری ب  غامیجا پو از آن  (دایره عدم)]  ٢[شل    دیدر درونتان خرابات را باز کن   دیشما با

  است. ییفضاگشاشما  خداگونگ  ایشما   اصل تِیخاص
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حاال در چندبارِ اول    م،یکنکار را که ما م  نی. ا دی کن  ییفضاگشا  دهد که ذهنتان اآلن نشان م   یزی در اطرافِ آن چ  د ییایب 

که مرکِز    مین یبم   م،یلحظه و فضا را باز کن   نیدر مقابل اتفاق ا  میمقاومت نکن   م، یبعداً اگر موفق بشو  میموفق بشو   م یتواننم

ا  له همان مرکِز قبما دوبار ، و چهارتا  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  عدم شد    عن یجهان بود.    ن یشد که قبل از ورود به 

، اآلن دوباره  ها)] (دایره همانیدگ  ١[شل   میگرفتم   زهایچ  ن یو قدرت را که اآلن از ا   تیو هدا  نتی عقل و حسِ ام  تِیخاص

  .(دایره عدم)] ٢[شل   میر یگ از عدم م 

مرکز عدم درواقع   کهنیا   یبرا از طرف زندگ   د یآ مرکز عدم بشود، بانگ م کهنیمحض ا اآلن، به  شودم    معن تیب نیا   پس

جا  شده خرابات است که درواقع از آنگشوده  یاست، فضا  «خرابات» جا  این  مالقاتِ ما و خداست و  ، و زندگ  میما هست 

  .دیآو قدرت هم م  تیو هدا  نت یعقل و حسِ ام  د ینی ب که م  طورنیو هم دیآ م  مست   د،یآم یشاد

که مقاومت و قضاوتِ ما    مینی ب . مکنداعتراض نم   شود،م  میو تسل  شودخاموش م  ذهنمن  شودمرکز، عدم م   و وقت 

[شل  جسم باشد    شهیکه قضاوت و مقاومت است. اگر مرکز ما هم  دیدان م    جسم  یِاریمهم هش  یهاتیصفر شده. از خاص

١  عن یاست. مقاومت    «مقاومت»   ایاست و    «قضاوت» اسمش    ما.   م ی، دائماً در بد و خوب کردن هست ها)] (دایره همانیدگ   

  .  شوندمرکزمان نم   هاآن  مینخواه   زندگ  زهایکه اآلن مرکزمان هست. اگر از چ   یزی آن چ  ایلحظه    نیخواستن از اتفاق ا  یزیچ

کار را   نیاست، درست است؟ ا  «مناجات»اسمش    نیو ا  میشو م  می، تسل(دایره عدم)]  ٢[شل    میکنفضا را باز م  پس

م  قدرنیا کن  میده انجام  و  قضا  زندگ که  هو  ، فکانِ  بود  ییهاتی آن  داده  که  ا  میرا  (دایره    ١[شل    زهایچ   نیبه 

همانیدگ[(ها آن ، ازهاردی پس ب تر م فضا گشوده میر ی. اگر پس ب،تر م گشوده شود،م  تینهایتا ب  شودل . شودش]٠  

از   م یکردهم که در آن کار م  ی زمانِ مجاز ن یکه ا م یشوبشود، متوجه م ت ینهایدرون ما ب   یفضا وقت  (دایره عدم اولیه)] 

لحظۀ    ن یدر ا    عنی.  یلحظۀ ابد  نیبه ا   م ییآ بود، اآلن م  ندهی گذشته و آ   یِ در زمان مجاز  ذهن   ر یرفته، چون آن تصو  ن یب 

  تِینهایب   ن ی. قصر درواقع هممیبساز  یقصر  ی لحظۀ ابد  ن یما در ا  د یکه با  د یگوکه مرتب موالنا هم م   میشو مستقر م  یابد

  ماست.  تِیهم ابد ی لحظۀ ابد ن یماست و ا

  :دیگو. متانیبخوانم برا   رباع ی  د یبده اجازه

  ندهم  ،یر ینگ شیتَرکِ دلِ خو تا
  ندهم  یر یگفتم، تا نپذ  وآنچت

  
  مرده بساز  شتنیبذار، خو لتیح

  ندهم  یر یو سِر تو که تا نم جان
  ) ١١٨٩   شمس، رباع وانید ،ی(مولو
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  : و آنچه تو را وآنچت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  نیاست، ا ات که دلِ جسم   ها)](دایره همانیدگ ١[شل را   ده یمرکز همان  ن یتا ا   عن یتَرک کن،   د یگورا م  ش یدل خو پس 

به    یزی چ  دهم، خودم را نشان م   (دایره عدم)]   ٢[شل  صورتِ عدم در مرکز تو  که من به  ،یو من را نگذار   یندازیرا دور ن 

  . ندیبم   ذهن از زبان خداوند است به انسان، که درواقع امتداِد خودش هست منتها فعال با من نیا  .دهمتو نم 

اصطالح  او را که گفت بانگِ به  غامیپ  ،یری من را نگ  غامی. و اگر پدهمبه تو نم  یزیچ   خودت را نکن   تَرک دلِ جسم  تا

  .دهمبه تو نم  ی زیچچی ه ،یر یَفکان اگر نپذ با قضا و کن می گوکه من به تو م  یزی ، آن چ«وآنچِت گفتم»  ،یریخرابات، نگ 

کن، همسر ندارم به من همسر بده،    ادی«پولم را ز م، یرا از خداوند بخواه ها دگی و همان م یمرکزمان را جسم کن  دی ما نبا  پس

نه. از   رم، ی ب  خواهمم   زندگها این هستم، که من از   دهیهمانها این چون با را بده آن را بده»  ن یبده، خانه بده، ا  ل یاتومب 

  .دین یبکه اآلن م   دی بخواه  دینبا   یرید  زِی از خدا چ ری خدا، غ

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظَّنلّ  ستو ک  کاستن  

  )٧٧٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شده  گشوده  یفضا  قیرا که از طر  یزی آن چ  عن ی  «وآنچِت گفتم».  از خدا را بخواه  ر یاگر از خدا، غ   رودم   ن یاز ب   ز یچهمه  که

لحظه    ن یاز اتفاق ا  وقت   ،کن مقاومت م    وقت  شود،درون بسته م   یفضا   وقت  ؟یشنونم   ک  ،یاگر نشنو  میگو به تو م

  .دهمبه تو نم  یزی من هم چ  ،خواهاز من نم ، خواهم  یزیچ

مرکز ما     حالت وقت  نی. ا ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  حالت   نیا  عن یفکر نکن،   هادگ یهمان قیاز طر  عن ی بذار» لتی«ح

موالنا اسمش را    ها،دگ یفکر کردن برحسبِ همان  م ییگورا م   ن یا  م، ین یبم ها  این  نک ی ع  قی هست و از طر   دهیهمان   شهیهم

با مرکز عدم فکر    دیبا  م،یرا بذار  لتی، پس اگر ح بذار»  لتی«ح   . ذهنبراساس من  ر یکردن، تدب  لهیح  ، لت»ی«ح گذاشته  

ما   ق یخودِ خداوند از طر کهنی ا  یبرا  ستین  لت یآن ح  م،ی. اگر مرکز ما عدم است، فکر کن (دایره عدم اولیه)] ٠[شل   میکن 

  . کندفکر م 

ما مثل    م، یدر تسل  ، م»یما چون مردگان  می«که در تسل   ر، یبم   ذهنمن  به نسبت   عن ی  مرده بساز»  شتنیبذار، خو  لت ی«ح

نم   مانذهن من  عن ی  م، یمرده هست به  نسبت  د یدخالت نکرد، شما مرد  تانذهن. هرموقع منکندنم   دخالت  زند،حرف 

  .م یگودوباره، آن لحظه را دارم م رگرددب د، ی. ممن است تمامًا نمرده باشذهن من

واضح    ن ی. پس بنابرادهمبه تو نم ی زیمن چ  ، ذهن به مننسبت یکه نمرد  ، به جان و سرِ تو قسم، تا زمان و سرِ تو»  «جان

  م، یری ب  میتوان از خداوند نم  ی زیمرکزمان است ما چ  مانذهنمن  کهها، درحالو ناله و دعا کردن آن  ت یاست که با شا

  و آنچه تو را. عن ی آنچت . ومیکننم  دا یبه خرابات دست پ 
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  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل 

  

  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

  

  (مثلث همانش)  ۵شل 

  

  (مثلث واهمانش)  ۶شل 

  .کنمم   بررس  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل ها  شل نیبا ا   عیرا سر  ت یب   نیا  دی نی ب که م طورنیهم

  برآمد ز خراباتِ من  بانگ
  دوتا شد ز مناجاِت من  چرخ

  )٢١١٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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لحظه    نیاتفاق ا   رشی پذ  عن یمناجات بنم. مناجات    من  دیبا  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل    ریی تغ  یکه برا  د ینی ب م

نخواستن. نه    یزیچ   رونیاز جهان ب   عن یکردن مرکز، مناجات    مرتب عدم  عن ی  مناجاتقبل از قضاوت و رفتن به ذهن،  

  خواستن، با ذهن دعا کردن.  ی زیبا ذهن از خداوند چ  کهنیا

انجام    دیکار را مرتب ما با   نیمناجات است. ا   ییفضاگشا  نی شما و ا   یبرا  دیآ از خرابات بانگ م  شودمرکز عدم م   پس

  مدت    ی پس از    د، یآ فکر و عمل ما از مرکز عدم م   عن یبا آن،   م یهماهنگ بشو به مرکز عدم و  م یمتعهد بشو   عن ی  م؛ یبده 

ا   ریکه مرکز ما د   مینی ب م  می تکرار کرد  میدان جا که مدو سال و هر روز تا آن  ل،سا  یمثال    میکار را ادامه داد  نیکه 

  عدم است.  شهیهم

هم وقت   عن ی د؛یشومتعهد نم دیاگر قانون جبران را انجام نده  م،یانجام بده دیکنم که دوباره قانون جبران را با یادآوری

.  دیرا انجام بده   یهم قانون جبران ماد  دیکار کن   تیببهتی خودتان با استفاده از برنامۀ گنج حضور، ب   یرو  دیبذار   دی با  کاف

  .  میندار  ش یقانون جبران ما در پ  ی از اجرا  ری غ یریراه د  چ یه   د، ینکن   ه یتوج  د، یدالل نکن د و استیذهنتان فکر نکن  لۀیوسبه

  هانیچجهان، با آن نقطه  نیبه ا  مییآ م  وقت   دینی بکه م  طورنیهم،  (مثلث همانش)]  ۵[شل  مثلث همانش است    نیا  و

و    میاداده  تی حس هوها  آن  به    عنی  میا شده  دهیهمانها  آن  و با  میاهستند، تجسم کرده  جهاننیا  یزهای چ  نیکه درواقع هم

گذرا   ایآفل   یزهایچ است.  مرکزمانآفل در  یزهای چ که م ینی ب م  میر یگ م ها آن و قدرت را از تیو هدا  تیعقل و حس امن 

که    وقت  شه یقضاوت و مقاومت هم  تی. و دوتا خاصترسانندماست م   ذهن جسم ما را که من  نیا   کنندم  ریی که مرتب تغ 

  است در ما وجود دارد.  ده یمرکز ما همان

  شتر یکه هرچه بهتر بشود آن، ب   م ی. البته ما عالقه دار میهست   دهی است که با آن همان  یزی بد و خوب کردن آن چ  عن ی  قضاوت

  رسبه خرابات دست  د، یکنمناجات نم    عنیکه جسم است    د یکه شما در فکر بهتر کردن مرکزتان هست   نی هم  وبشود.  

  هم چراغ است دوباره. ن ی. ادیندار

.  دیخواهم    از آن زندگ  دیهست  دهیو مرکزتان است و با آن همان   دهد که ذهنتان اآلن نشان م  یزیآن چ  از  عن یهم    مقاومت

از همسرمان ز  و دائماً حواسمان   م،یخواهم  تیحما  م، یخواهم   ت یهو  م،ی خواه م  بخت خوش  م،یخواهم    ندگمثال ما 

است   یطورنیو اگر ا   دهد؟ نم ای دهد را او به من م   زها ی آن چ  ا یآ   م؟ین یباو م   برحسب او در مرکز ما هست؟    ایهست که آ 

که دو ضلعش قضاوت    (مثلث همانش)]   ۵[شل  مثلث همانش    ن یدرمقابل ا    خواهنم   پس از خداوند   خواه از همسرت م

که    شودم  نیمتوجه ا   جسم باشد هرکس   د یمرکز ما نبا   عنی کار غلط است؛    ن یکه ا   میشوو مقاومت است ما متوجه م

  ییهاتیوضع   عن ی  خواهمم  لحظه زندگ   ن یا  یهاتیموضوع تأمل کند که من از وضع  نیبه ا  دی جسم باشد با  دیمرکزش نبا

م  ا   ند یآ که  م   نیاز  رد  زندگ   یزی چ  از  .شوندلحظه  هست  مرکزم  در  من    خواهمم    بختخوش  خواهم، م  که  پس 

  بخواهم.   زندگ  دینبا هاتیهستم، من از وضع شدهتیهوهم
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آن چ  یزی چ   عن ی  مقاومت  از  م  یزی خواستن  ا  دهدکه ذهن نشان  م   ن یدر  باز  را  فضا  و شما  که هرچه که    د یکنلحظه 

  که فضا را باز کن   نیبه ذهن، هم   یروم    بخواه   که نیمحض ا به  د یخواه. درضمن از آن هم نم دی ایجا ب از آن  د یخواهم

مقاومت   زندگ  یو هرگونه اعتراض به کارها  دیالزم دار  یزیشما چه چ  داندخداوند م   کهنی ا  یبرا  است.  شما کاف  یبرا

ا   و شما قضاوت زندگ   شودم  دهیقضاوت نام  شود،م  دهینام در  م  نیرا  برادیری پذ لحظه تماماً  با   نیا  ی .  کامال    دیکار 

  نیکامل است که البته ا   میتسل  ایکامل است    ییاسمش فضاگشا  ن یذره هم در شما مقاومت نماند. ا   ی.  دیکن   ییفضاگشا

  . دهدم  نشان  (مثلث واهمانش)] ۶[شل شل 

 شودم   جادیباشد درد ا  دگیباشد، همان   رون ی جسم ب   یکه اگر مرکزتان    دیشل واهمانش حاال که شما متوجه شد  نیا

«صبر    ت یکه مرکز عدم دوتا خاص  د ین یبم   واش یواشی  .دی کننم  جادیو درد ا   د یکنمرکز را عدم م   د یکنم   ییشما فضاگشا

شر» م  و  نشان  خودش  از  دارد  واقع  ادمانی.  دهدرا  صبر  صبر،  واقع  باشد  شر  ا  و  در  ب   نیکه  بود گفت    تیسه 

امر»    . ستخود زندگ یهاتیاز خاص «عاقبةُ

بد و خوب   م، یمقاومت ندارد قضاوت هم ندارد به آن صورت که ما دار خداونداست.     ذهنمن  ت یو قضاوت خاص  مقاومت 

  چقدر به نفع ماست. شودکم م  یزی چ  ی  دین یبها م موقع  لیخ  عنیقضاوتش براساس صالح ماست  کندنم

ر و ما ش  شودمرکز عدم است ما جنسمان عوض م  که وقت  دین یببد است کم شدن، پس م   شهیما هم  ذهننظر من  از

  طور نیو هم  شود م  دهیدر شما د   یمندتی در شر رضا   عن یو حالت رضا دارد؛    ست حالت قدرشناس  ی . شر  م یکنصبر م 

و از    د یشونم  دهیو همان  دیکنعلت که صبر م   نیبه ا  زیهم هست. پره   زیذات صبر پره   درهم هست.    زیدر ذات شر پره 

  م ییگورا م   نیا   کندکار شما را وارد خرابات م   نیا  ودرست است؟    د،یخواهنم   یزینشان بدهد چ  که ذهنتان  یزیچ  آن

  . پس مرکز عدم معادل با خاموشدیکه ذهنتان ساکت است، خاموش هست   دین ی ب م  شودمرکزتان عدم م    مناجات. وقت

  .دیدان موضوع را هم م   نیذهن است و درضمن شما ا 

خودش ما    ۀخودش و جذب   ت یخداوند ما را رها نکرده، دائماً با عنا   ول  م یساخت    ذهنمن  می رفت  م یدرست است که ما آمد  

  خودش بند.  ۀاندازجمع کند بشد و به ها، دگ یهمان  نیدر ا م یکه پخش شد خواهد را م

  

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

  

  ذهن) (افسانه من ٩شل 

  

  (حقیقت وجودی انسان) ١٠شل 

  ارانهی. پس ما اآلن هش کندم   جادیدرد ا   هادگ یهمان   ن یاوقات کندن ما از ا  گاه   ها،دگ یبه همان  م یدیما چسب  نیبنابرا  پس

(مثلث ستایش    ٨[شل  مرکزمان عدم است.    ای میپرست م   دگیما همان  ایکه آ مین یبم   میدار میکن روشن م   غ چرا  م یکه گفت

[شل    میرا گذاشت هانیچنقطه  نیاز ا یمرکز عدم   یجااگر به میپرستمرکزمان عدم است ما خدا را م اگر با مرکز عدم)]

٧  ان برا   ها)] (مثلث ستایش با مرکز همانیدگما بعض   یمثل زمان و م  انزمانرا م ها  آن  اند وها مقدسها و م میپرست . 

با    م،یپرستمان را م  ٔبچه  م،یپرست پدر و مادرمان را م   م،یپرستپول مقدس است م   میپرستاند، مباورها مقدس  بعض

اگر بتواند   مرکزمان   میما مهم است گذاشت   ی که برا  یزی چهر  . خالصهمیپرسترا هم مها  آن  می شد   تی هوکه هم  رید  یهاآدم

  . میپرستم   شود،چون مرکزمان م د یایبه مرکزمان ب 

.  کندخداوند کار م   ۀو جذب   تی که عنا   د ینی بم   صورتنیدرا م یهرلحظه فضا را باز کن عن ی  م یعدم بذارها این  همۀ  یجابه

  ای  شوداست که مرکزتان عدم نم   ن یعلتش ا   دی شو. حاال در غزل هم هست اگر شما موفق نمبردم  کشدما را م  یزودبه

  .شودمرتب عدم نم 
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االمر» ۀکلم  نیا  االمر ظفر در رس: دییبو  داشت شما ه  معن    لیاول غزل خ  تیدر آن سه ب   «عاقبةُ واقعاً    دین یبب  د»ی«عاقبةُ

االمر، سرانجام، سرانجام، سرانجام خبر  د؟ یرس  یروزیظفر، پ االمر، عاقبةُ شما    کهنیا  ی برا  ست؟ین  یچرا خبر  ست ین  یعاقبةُ

االمر! عیمرکزت را عدم نکرد تندتند   نشد.  یهم خبر اقبةُ

تنها چراغ  . نهکنماستفاده نمها  آن  از  نهیی صورت چراغ و آمن به  کنممن کار نم   دیی بو  کند،موالنا کار نم   تیب  دیی نگو

خواستن به    یادیز   یزی از چ  می . ما اگر بدانآوردشما را به توازن درم   زندگ   عن یهست، ترازو هم هست؛  نهیتنها آ است، نه

  کند من کم نم  من ندارد، به زندگ  یبرا یادهیفا  ردی وقت من را ب  کهنیجز ا به نیا  خواهم؟چه ب  یبرا  خورد،درد ما نم 

  خواهددانه خانه م    ی پانصدتا که الزم ندارد.    ر یالزم دارد دوشلوار  مثال چهاردست کت   کس   یکه، درست است؟  

  درست فکر کند. تواندآدم م شودمرکز عدم م  . خُوب وقتخواهدتا م چهل  ذهنمن  . ول خواهدتا را که نمچهل

که    شودم  لیتش  موقع   ذهنمن  . افسانۀذهننام افسانۀ منبه  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  هست    یریشل د  ی اما   

مناجات کند    دیبا  ییجا  یبند و مقاومت و قضاوت داشته باشد و متوجه نشود که در    دگ یانسان مرکزش را پر از همان

.  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    رد یاز درون خودش ب  ار   زندگ   غامیپ  ایبشود و بانگ را    م یو وارد خرابات بشود و تسل

حق   دار  م یندارما  نگه  جسم  را  مرکزمان  دهمیدائماً  تا  حداکثر  دوازده.   ،سال  م شما  ده،    پس  که  د ینی ب است.  از 

  نند،یبمرکزشان خودشان و جهان را م  یهادگیبرحسب همان    وقت  . شوندامروزه، جوانان پژمرده م   حت   ،سالدوازده 

پژمرده    کنند،م  هستند، احساس کوچ  سهیندارند و در مقا ها  این  را و   هادگ یدارند آن همان  یاعده  ی   نند ی ب م   وقت

است که دارد،    بهتر از آن کس   اشکه ندارد زندگ   بسا آن کس   چهندارند.  ها  این  دارند و  زندگها  آن  کنند . فکر م شوندم

  . رودفرو م  ذهن)](افسانه من ٩[شل   ذهنافسانۀ من نیغلط است، دائماً در ا  دِی هست و د  سهیچون در مقا ول

ا    ی  اما   ذهن و من  م یاگر ما، گفتم، مرکز را عدم نکن   مدت   ی است که، پس از    ن یا   ذهنافسانۀ من  نیاز مشخصات 

علت،    ن یبه ا  م یسازم    موانع ذهن   یادیز  مقدار کنم؟!     زندگ  توانم که چرا من نم   یسازبه مانع  میکن نشود شروع م   متالش 

دار  ام، هنوز بچهنکرده  دا ینگرفتم، چون شغل ندارم، چون هنوز همسر پ  پلمی ندارم، چون د  التیعلت، چون مثال تحص   ن یبه ا

  حاال  ام،دهی نرس  ضورکنم، به ح   زندگ  توانم ام، نم ام، مسافرت نرفتهکار را نکرده  ن یهنوز ا  ام،دهیام، هنوز خانه نخر نشده

  تند.هس  موانع ذهن ها این

  میخواهکه نه م   شوندهستند که بغرنج م  ذهن   یهاتیها هم وضع! مسئلهیسازمسئله  میکنشروع م    و پس از موانع ذهن 

سال در غصه فرو   پنج  مینی ب م  دفعهیما    ردیم م   ی  مثال.  میبن   یکار  میتوان ها، نَه مموقع  بعض   میبن   یکار  شیبرا 

  کار را. نیا  کندم   ذهن که! من  میاش کن زنده میتوان ما نم ری که مرده د  . خُوب کس میروم

. آقا، خانم  میغصه دار  م،یسازخودمان مسئله م  یبرا  ول  م، یکن نم  آشت  م،یکن   آشت   میتوان م   میقهر هست    یهم با    ای

  اش ذهن کند، من   آشت  خواهدکند، نم   آشت   رودکن؛ نم   قهر هستم، خُوب برو آشت    با فالن کهنیا   یبرا  ؟یچرا غصه دار

  . خواهدنم
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و    زهای چ  یسری  عن یدارد.    اج یبه دشمن احت  ذهنساز است، مندشمنها  این  تِیساز است و نهامسئله  ذهن من  پس

  ها، دگی همان   عنی  شد، م   که سبب زندگ  یی زهایدشمنان من هستند، نگذاشتند من به آن چ ها  این  که  کندم   نییها را تعآدم

که    دی بدان  کنددشمن دشمن م  که ه    کس  ست،یبدون دشمن ن   ذهن من  چی ! هنددشمنان من هست ها  این  نیبرسم، بنابرا 

  دارد. ذهن او من

ما مناجات ش   وقتجا  این  است. در  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  انسان    یوجود  قتی گفتم، حق  ن،یاما درمقابل ا  

خودتان که امتداد خداست استفاده    تیجنس   اصل  تیاز خاص  عن ی  د،یکن م  ییو فضاگشا  شودو مرکز عدم م   دی کنم  یخوب 

  ستیشاد  عن یاست.    سببیب  یها بانگِ شادبانگ  نیاز ا    یخرابات،    نیاز ا   دی آبانگ م   واشیواشیکه    دی نی ب م  دی کنم

  چ ی که ه  دینی ب شادم؟! و م  قدرنیچه ا  یکه ذهناً، آخر من برا  دی کنهرچه فکر م   د،یشاد هست  شما  ندارد.  که سبب ذهن 

اش ذات  اش خداوند است، چشمهچشمه نیا سبب،یب  یشاد  مییگورا م  نی. ا دهدرا نشان نم یزی ندارد. ذهنتان چ لیدل

  یاز آن چشمه، چشمۀ شاد  نی ا   ، ذهنمن  یجابه  د یشوخودتان م   شتر یو شما ب  شودفضا باز م   نیا   که وقت   شماست. 

 ١٠[شل  انسان    نیا  کندشروع م   رش یلحظه را با پذ   نیهست. پس ا  ی. پس درون ما چشمۀ شادشودم  یجار  ، زندگ

  یِهست، شاد  ز ی و صبر و پره  دائماً در شُر   د ین یبکه م   طورنیرضا هم هست. هم  رش ی. در پذ(حقیقت وجودی انسان)]

  .میکن فکرِ خودش را خلق م ت یهر وضع  یبرا  م،یکه ما خالق شد د ینی ب م  مدت   ی. پس از  دیآ م  سببیب 

  د ی. فکر خودمان را خودمان تولمیکننم  دی تقل  کسچی از ه م،ی کن نم  دیاست که ما اَبداً تقل نی حالت ا نیاز مشخصات ا  ی

به تو    ایب  خواهد فکر را م  نیا  ت یوضع  ن یکه ا  دی گوبه ما م    زندگ   عن یشده.  گشوده   یفضا  ن یبله ا  ذهن من  نَه  م،یکنم

انسان    یوجود  قتی هم حق  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شل    ن یدرون آمد. اسم ا  نی حلت است، از ا  راه  نیدادم، ا

  است.

  
  (مثلث عدم بلوغ معنوی) ١١شل 

  
  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل 
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  ذهن) (شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣شل 

  

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

  ،(مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل شل   ن یا طورنیهم

  برآمد ز خراباتِ من   بانگ
  دوتا شد ز مناجاتِ من   چرخ

  )٢١١٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ١٢[شل  و    (مثلث عدم بلوغ معنوی)]   ١١[شل  دوتا شل    ن یخودتان را، طبق ا  د یکن  امتحان    ی  دیخواهم  اگر  شما

.  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل    د یشوم   شی اندشما فراوان  شودمرکزتان عدم م    که وقت  دین یب. م(مثلث بلوغ معنوی)]

به    م ه  یریکس د   یندارد که     در جهان فراوان است و اشال  زی چعدم همه  دِ ید  ن یبا ا  د یآبه نظرتان م  دفعهی   عنی

  .دیآ به نظرتان م  عیداشته باشد، طب  یشغل خوب  رد، یبرسد، بخندد، خانه بخرد، مدرک ب   بخت خوش

تکلّف است به     یکه   د ین یبم  د، ی نی ب م  هادگ یهمان  ق یاز طر   وقت (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل شل   ن یبا ا   ول

موفق    ران ید  خواهد ما دلمان نم  شوند، موفق م   که وقت  مییبو   یتبر   م یشو! و مجبور مم ییگوم    یما تبر   رانید

  است.  یطورنیما ا   ذهنمن  نیا  ست،یبشوند! اصل ما ن 

بخت بشوند،  ببرند، خوش  ادی ز  ران یکه اگر د   کند و فکر م   ران، یبا د   کند م  سهیما چون خودش را مقا   ذهنمن  پس 

  ران یکه د  داردروا نم   نیبنابرا   شناسد،خدا را نم  تینهایو جهان محدود است و کوثر و ب   رسد،به من م   بدبخت   دفعهی

   یها  موقع  لی. خشودم   یاب ی! گرفتار کم دهددست م  نیبه خودش هم هم  متأسفانه  داشته باشند.  فراوان   ایشاد باشند  

که    یی قانون در مورد جمع هم صادق است. در جا  نیا  .شودموفق نم  دهد،بعداً از دست م  آورددست مرا به  ییزهایچ
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.  کنندم   ییدائماً گدا  نشسته باشند، ول  رهینشسته باشند، معدن طال و نقره و غ   فراوان  یاست ممن است رو  ادیز  ذهن من

  .شوندم   یاب یگرفتار کم   جهیبه خودشان، و درنت  کس،چیرا به ه   زندگ  دارندروا نم  کهنیا ی چرا؟ برا

 دفعه ی   (مثلث بلوغ معنوی)]   ١٢[شل  مرکزتان عدم است    وقت   دی نی که بب  د،یبن   امتحان   ی خودتان را    کهنیا  یبرا  شما

از  ها آن ت یکه موفق  دیکن موفق بشوند و حس نمها  آن د یخواهو م د یمردم را دوست دار  قتاًی و حق شود،عوض م  دتان ید

.  دی شناسعنوان امتداد خدا م مرکزتان عدم است ارزش خودتان را به  وقت   د یشوبر آن متوجه م عالوه  .کندکم م  تتانیموفق

  .میکناجرا م  میده است، قول م  یو حرف و عملمان  م ییگوو آن موقع دروغ نم 

  یبرا  ارزش   م،یهست، ما از جنس جسم هست   شدهتیهوکه مرکز هم  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]   ١١[شل  در شل باال    ول 

  هادگ یخاطر از دست دادن هماناوقات حرفمان را به  . گاههاستدگ یهمان  نیارزش ما هم اندازۀ هم  م،یست یخودمان قائل ن

ما اندازۀ پول    است! ارزش   جهاننیا  یزهایاندازۀ چ  شمانارز  که نیا   یبرا  م یزن تعهدمان م   ری ز  م یکن ! تعهد ممیکنعوض م 

  . شودنم  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل   ی  نیا  ! ولمیخَم بشو  میتوان ما م   خاطر پولاست! به

چقدر    د؟ی حضور دار  یاریچقدر هش  د ین یبب  ای. که آ دیخودتان را بسنج   یبلوغ معنو  زان ی م دیتوان دو شل شما م   ن یبا ا  پس 

هست   اگر   د؟ی دار   جسم  یاریهش مردم  رفاه  صدد  م  د یدر  خدمت  ا   د یکن و  وگرنه  شده  عدم  مرکزتان  را   نیمسلماً  کار 

  .گذاردنم  عنی  ذهن. مندیبن د یتوانست نم

(شش محور    ١۴[شل    و  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣[شل    هاضلعشش  نیهم   یاما دو شل بعد 

دارد،     ذهنهست و من  دهیکه مرکزش همان   که کس  م یشومتوجه م   ما هستند که  اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

  عن ی.    ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣[شل    کندرا انکار مدرواقع قضاوت و مقاومت دارد و اَلَست  

  من از جنس زندگ   د یگوم   صورتنیدرا  ند یبجهان را م   مرکز جسم  ق یهرلحظه مرکزش جسم است و هرلحظه چون از طر

  .ستمیاز جنس خدا ن ستم،ین

من    دیگو لحظه م  نیا   (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل  که مرکزش عدم است    اما آن کس  

با بله    میکن ما اقرار م   کهنیا   عن یاَلَست،    یادآوری. اعتراف به اَلَست،  کنداز جنس خدا هستم، پس اَلَست را اعتراف م

  انکار اَلَست است. ایاست  لَست اقرار به اَ ن یا . میلحظه و عدم کردنِ مرکز، که ما از جنس خداوند هست نیگفتن به اتفاق ا 

   ذهنمن   عن یخودش قضاوت دارد.    ذهن)] (شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣[شل    کند که انکار اَلَست م    کس 

نفع ما است استفاده به  شهیاز قضا که هم  ن ی. بنابراگذاردپا م  ر یو قضاوت و ارادۀ خدا را ز   کندقضاوت م   اش ذهن دارد من

مرکزش عدم است   وقت  کند،استفاده م  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل     ی نی. ا کندنم

  فَکان.به قضا و کن  دهممن تن م   عنی ییگشااصال خود فضا  کند،خودش قضاوت نم

نبالندگ  یروی ن  یاجرا فَکانک  وفا وزندگ ییش  لحظه. ن یاست. قضا، قضاوت خداوند است، در ا  
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(شش محور اساس زندگ    ١٣[شل    می. اگر انکار کنمیفَکان هستنفوذ قضا و کن  ریلحظه حتماً ز  نیکه ما ا  دیدان م  شما

به   (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل   میحتما. اگر اقرار کن می کن ضرر م  ذهن)]با افسانه من

  یِ که گوشۀ بعد  طورنیهم  ذهن)] (شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣[شل    می. اگر انکار کن شودنفع ما تمام م 

  .میشوم  اَلْمنُون» بی«ر و   اَلْقَلَم»«جفدچار  دهد، نشان م  ضلعشش

 فعن ی  اَلْقَلَمج    م  م یما را ترس  رون یلحظه درون و ب  ن یخداوند ال  . اگر عدم باشد  کند١۴[ش    زندگ شش محور اساس)

ب کندم   میخوب ترس   با حقیقت وجودی انسان)] انعکاسش در  بد    ین   باست،ی ز  رونی.  اتفاق  است، درد ندارد، و دچار 

  . شبرندۀ   عنی اَلْمنُونبی را برطرف کند. ر که شَمان میشونم   نیدچار ا م، یشونم

  ش یاتفاقات بد برا  ذهن)] (شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣[شل    داردکه مرتب مرکزش را جسم نگه م  کس   اما

  جهیدرنت   زند،دست نم   ییو فضاگشا  میتسل   به  ست، دگ یکه مرکزش همان  شخص   ن یچن  وکند    دارشیاصطالح بکه به  افتد م

به ا‐  موقعچی و ه  کندذهنش دائماً کار م به    رسدخداوند نم   به فراوان   ‐ببرد  شی پ   بی ترت  نیاگر کار را  که    «کرمناٰ» و 

  .رسدنم  م،یاو زنده بشو ت یو ابد ت ینهایبه ب   میما به خداوند است، آمد  ل یدرواقع تبد

فضا را   (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل   د، کنکه مرکز را مرتب عدم م  آن کس  کهدرحالت

و دائماً ذهنش خاموش    دیآ م  غامیو از خرابات پ   شودوارد خرابات م   کند،طبق شعر مرتب مناجات م  عن ی  کندباز م 

  زنده خواهد شد.  ت زندگ یو ابد  تینهایشخص باالخره فضا را باز کرده و به ب   ن یاست، ا  می در حال تسل  که نیا  ی است، برا

  :میدیرا فهم اشمعن  م، یرا خواند  ت یسه ب  نیا ُخوب

  برآمد ز خراباتِ من  بانگ
  دوتا شد ز مناجاِت من  چرخ

  
  د یظفر دررس  االمر عاقبةُ

  درآمد به مراعاتِ من  اری
  

  کند رب که چه سان م   ایرب  ای
  مافاتِ من  کفویب دلبِر
  )٢١١٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

فْونظير ک :  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  اول بود: ت یاول، ب  تیب ن یا ان یبه ب راجع  میبخوان   تیچند ب د یبده اجازه

  برآمد ز خراباتِ من  بانگ
  دوتا شد ز مناجاِت من  چرخ

  )٢١١٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  :دی گوم

  آمد کندنِ خشتِ َلِزب  سجده
  که واسجدْ واقْتَِرب  یقرب موجبِ
  )١٢٠٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شود.»  چسبنده همانند سجده آوردن است و سجود، موجب قرب بنده به حق م یهاسنگ نیا «کندن 
  : چسبنده لَزِب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
چراغ در شما روشن شد؟ اشاره به    نیا   ایکه آ   مین یهمه چراغ است بب ها  این  کنم، م  یادآوریفقط    دی دانرا م  هاتیب   نیا

 م ی، دوتا شدن چرخ اشاره به تسل«بانگ برآمد ز خراباتِ من، چرخ دوتا شد»قبل    تیب   نی ا   کندم   میو تسل  ییفضاگشا

  .میتسل  عن یهست و سجده، سجده هم 

  کند، به عدم م  ل یتبد   دگ یهمان  ی لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن، که مرکز ما را از  ن یاتفاق ا  رش یپذ م یتسل

  شدم. میتسل  عن ی  شد»«چرخ دوتا است. پس   م یتسل  فیتعر   نیباشد ا  ادمانی

را که ما    دگ یخشتِ چسبناک است، و هر همان   هاست،دگی از همان   یدرواقع کندن    ‐سجده ‐شدن    میتسل  دیگوم  و

واقْتَِرب»ما.    م یشوم  یبه خداوند نزد   عنی  شودم  «قُرب»سبب    م، یاندازم   م یکنم   ‐ قرآن است  ۀ یآ‐  عن ی  «واسجدْ 

  بشو.  یسجده کن و به او نزد 

میخواند   قبال   «اقْتَرِب دْ وجاسی ، سجده شو، به خداوند نزد«و     یشو، با او  شده گشوده   یشو. فضا را باز کن، در آن فضا

که ما    د ینی ب چسبنده است. م    دگی هر همان  که نیا  ی چسبنده، چسبنده برا  عن یاو بشو، به وحدت با او برس. لَزِب هم   نیع

  .کندم  او را خنث  شده است که چسبندگ گشوده یفضا نیبه ما و ا   چسبدم  ه  ول  میندازیب م یخواهم

  :میرا قبال داشت ت یب   نیا و

  یی سازدر آخر زمان کرد طَرب اری
یی او جِدِّ جِد، ظاهِر او باز باطن  

  )٣٠١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  ذهن که من  یزمان مجاز  ، شناختزمان روان   هرکس   ی. براستشناخت بشر، آخرِ زمانِ روان  ی درواقع برا  د،یداناآلن م  شما

در    اگر  برسد.  انیاآلن وقتش است به پا  یزمان مجاز  ‐طوِر کلبه‐ کاروان بشر    یبه آخر برسد. برا  دی با  کند، با آن کار م

نابود کند، چون آن د   زندگ  مجاز بقا  دهند، به ما م  هادگ یرا که همان   ییدهایکند، ممن است خودش را  ما    ی سبب 

. پس خداوند  رید  خورددردمان نم   به  سالکه پس از ده  م ین یبما، اآلن م   یبقا  ی بود برا  د یمف   موقع  ینخواهد شد.  

  .دیکنشما آخر زمان را تجربه م  د، یکن ز مفضا را با  ت، آخر زمان وق«آخر زمان»در   ار» ی«

و شما  شودخداوند در شما زنده م ای  دیشو صورِت آن بلند محضور است که شما به یفضا ن یهم  شناختزمانِ روان آخرِ

از تصو  عن ی.  دیهم همان هست  زندگ  م،یشوکنده م   ذهن  ریما  م    به  اگر تصو میشوزنده  زندگ   ذهن   ری.  بسته    باشد، 

  م، یست یا خدا م  ی پا  یرو  ا یخودمان    ی پا  یرو  ت ینهایصورت ب به  م یشوم  دما بلن   شود،م    متالش    ذهن  ر ی. تصوشودم

  .نیا  عن یپس آخر زمان 

شده که باطنش  گشوده   یفضا  نیفراهم کرده و ا   یانسان شاد  یبرا   عن یکرده    یسازدر آخر زمان طَرب  ‐خداوند‐  اری  دی گوم

که ذهنتان نشان    یزیشما خرابات مهم است نه آن چ  یلحظه برا  نیلحظه جِدِّ جِدّ است، در ا   ن یما اآلن در ا  یاست، برا

دست    رش، ییتغ ستیدست شما هم ن  کند؛ م   ر ییتغ  که ه  د ین یباست، م   ی باز  دهد که ذهنتان نشان م   ی زی. آن چ دهدم

  برقصند.  هاتیوضع م یبذار  دیبا   ول م،یرا نگه دار  هاتیوضع  میکناست. گرچه که ما کوشش م  فکانقضا و کن

.  م یما هم خوب است، ما هم شاد هست  فکان، زندگبا آهنگ قضا و کن  ،با آهنگ زندگ   شوند عوض م   هاتیوضع  وقت

  د ینبا  م، یکنبا خداوند مبارزه م   میدار  که نیمثل ا  بنند، ما درواقع  ریی تغ   زهای چ  م یگذارنم  م،یکن م  جادیمقاومت ا   وقت

اما ظاهر آن    کنم، خرابات نگاه م  نیمن جِدِّ جِد است فقط به ا  یشده براگشوده   یفضا  مییگوما م   پس  !میکار را بن   نیا

  نگاه کنم.   یصورت بازبه د یاست! من با »ی«باز ن یا  شود،کم م شودم  ادیو پولم ز دهدکه ذهنم چه نشان م 

  :تیب   نیا  طورنیهم و

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

  )١۴۵٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

 یفضا   عنی  ، ن یدوب  عن ی  «حول»از حول بوده،    نیپس ا   دم،ی را پرست  می هادگ یرا حفظ کردم و همان  ذهن من اگر من   عنی

را قبله کردم، نه خداوند را،    ‐یی فکرها‐  االت یمن آن خ  ، نی ب دگ یو همان   نی ذهن. در ذهن از دوب   یفضا  ، جسم  یاریهش

  بنم.  خواهماشتباه را نم نیخت. خُوب من اآلن ا یهمه فرور  مردمکه موقع َاجل که م
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فکر    به  د، یخوان نماز م   د یکنمثال اآلن شما عبادت م   ست؟یتان چ قبله  د ینی باز هم چراغ است، شما اآلن بب   ت یهر ب  اآلن

ب  یزیچ   ی قبله  د؟یهست   رون یدر  آن چپس  م   ستیزیتان  ذهنتان  از  اآلن  برا  «حول»از    نیا   گذرد،که    کهنیا  یاست، 

  است. ن یدوب  جسم ی اری! هشدیدار  جسم یاریهش

   ذهن من   ی   ذهنمن ن یهستم، بعد براساسِ ا   «من»خودم    ذهنبراساسِ من. مثال من ندیبدوتا م عن یچه؟    عن ی ن یدوب 

،  «دوتا»  شودم   نیا   کند،شما صحبت م    ذهنمن با من   ذهن. منکنمصحبت م    ذهنبا آن من  کنم، شما منعکس م  یبرا

  است درواقع. ر یدوتا تصو نیا

ب   ر یتصو  نی. اگر امیهست  خودِ ما زندگ   اما بب   ریدهم   صورت زندگدور، به  م یندازی را  آن موقع خداوند صحبت    م،ین یرا 

با ذهنم،    زنمکه من حرف نم   د ین یبو آن موقع م   د ینی ب را م    شما هم در من زندگ  نم، یبرا م    . من در شما زندگ کندم

من گوش    ق یاز طر  زندگ   زند،شما حرف م   قیبعد از طر   شنود؛شما م   قیاز طر   زندگ   زند،من حرف م   قیاز طر    زندگ

اَنْصتُوا، تا زبانتان   دی«شما خاموش باشکه   دی گومن حرف بزنم. پس م  دیکه شما ساکت باش دی گوم  نیهم  یبرا. دهدم

  .دیشما حرف نزن  وگو»من شوم در گفت

حرف    ذهن با من  د،یشما حرف بزنم. خودتان حرف بزن  ق یتا من از طر  د ی، خاموش باشاَنْصتُوا»  د ی«پس شما خاموش باش 

من  ذهن زد، من  دیخواه مذهنبه  شما   . وقت   دی نی ب   ذهن من  من م    ذهن با  پ   زند، حرف  اشال  چقدر  خانواده    دایدر 

  .شودم

  زندگ   دند،یددر همسرشان خداوند را م   نیحرف بزند و بنابراها  آن  قیزن و شوهرها، خداوند از طر   دادنداگر اجازه م  و

. پس ما  کردرا اداره م شانفکان زندگ قضا و کن آمد،نم ش یپ   اختالف چی بودند، ه  از جنس زندگ نیبنابرا  دند،ی درا م

  .میحرف نزن  مانذهن من  لۀیوساست به دورجا که مق تا آن  میکن  زی پره  دیبا

       پایان بخش اول      
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  : تیب نیا و

  رواقِ آبون  نیز  هر زمان دی آ بانگ
  و انّا موسعون  َناهایانّا بنَ تِیآ

  ) ١٩۴٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

رواقِ آبون    جان یدار در داخل عمارت. در اراهرو و مدخل سقف   وان،یشل دارد؛ ا  که سقفِ قوس   : عمارت رواق
  است. یآسمانِ آب به معن 
  مانندِ آب   ،ی: آبآبون

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
که    دیگو هم م  تیب  نیو در ا  شنوم، که از خرابات دراثرِ مناجات، من بانگ م  گفت م  میاول داشت  تیدر ب  پس

  ا ی چه هست؟    غام یپ   نیا  د،یآ بانگ م  د،یآ م  غامیپ  شود، آسمانِ آبون که در درونِ ما باز م  ن یهرلحظه از ا

  هست:  هیآ نیا د ینیبم   طورن ی. و هممی هست ندهندۀ آ و وسعت   مینشان چه هست؟ که ما آسمان را بنا کرد

اءمالسنَ «وباینَاه بِاونَ.»   دٍیعنَّا لُموساو  
  .» میادهندهو ما البته وسعت  میآسمان را قدرتمندانه بنا کرد «و
  .»  میاو ما [همواره] وسعت دهنده  میبنا کرد رویآسمان را به قدرت و ن «و
  ) ۴٧  ۀی)، آ۵١(  اتی سورۀ الذار م،یکر قرآن(

  م، یشو و منقبض م  میکن که آسمان بسته شده در ما، چون ما مقاومت م  میشو اآلن ما متوجه م  نیبنابرا  پس

انبساط صحبت    قیبا من از طر  دیگو که خداوند م  میا. بارها خوانده میشو منبسط م  میکن حاال فضا را باز م

  . دیصحبت کن  ییگشالحظه با فضا بهبا من لحظه  د،ی کن

آسمانِ    عن یآسمان را،    نی که ا  میفهم  را ما م  نیا  د،یآ هرلحظه بانگ م  م یکن فضا را که باز م  نیپس بنابرا 

  ۀ ی که بق  میده اجازه م  م، یکن  ما، ما فضا را باز م  ذهننه من   هدد درون ما را او بنا کرده و وسعت هم او م

  :تیب نی کارها را او انجام بدهد. و ا

  گنج عشق   یجوو در خراب هم  خاموش 
  از خراب   دییگنج در بهار برو  نیکا

  ) ٣٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  م، یوجو کن گنج عشق را جست   میاده یکه چ  ذهنپارک من   نیو در خراب کردنِ ا  میذهن را خاموش کن   دیبا  پس

ا  م،یزیهم بربه   دیما داده، آن نظم را با   ما در پارک درون  ذهنکه من   آن نظم  عنی نظم با کنترل و    نیکه 
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  ، د یآ جا باال محضور ما در بهارِ ما از آن   نجگ  شود، خراب م  وقت  نیوجود آمده، بنابرامقاومت و قضاوت به 

  .شود م  دهییرو

از    میدرست کرد  بایکه ما در درونمان ز  بشود، آن درواقع کاخ   ختهیهم ربه  دیباها  آن   و نظم  ها دگیهمان  نیا 

که درواقع     راجع به مناجات  م؟یکن صحبت م  یز یراجع به چه چ  م ی. دارزدیهم بربه  دیآن با  مان،یها دگ یهمان 

  : می را داشت ت ی ب نی. و ادیای ب مغای که از خَرابات به ما پ شود سبب م

  دگر فرهنگ چیمردن ه ر یغ
  گرلهیح یا ، یبا خدا ردینگ در

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

فکر کردن، اگر   ها دگ یبرحسبِ همان   عنی کردن    لهیح  ، کن م  لهیح   ، کن فکر م  ذهنمن   قیکه از طر  کس  یا

  لۀ یوسکه دائمًا به   کس  یکه ا  دیگو کردن است. م  لهی ح   نیا  م،یباشد و ما فکر کن  دگیهمان   ی در مرکز ما  

خداوند به آن     عنی  رد،یگبا خدا درنم   ی رید  وۀ یش  چی ه   ، ذهناز مردن به من   ریغ ، کن فکر م  تیها دگ یهمان 

  .  کند توجه نم

خواندم    تانیکه برا  اول  تی در آن سه ب  عنی  د،یآ به دست م  ذهندر مردنِ ما به من  شهیخداوند هم  تیپس عنا

  ، ده مافات م  ،ده به ما پاداش م  سان»رب چه   ایرب،    ای «و خداوند    د»یامر ظفر دررس «عاقبةُ که    گفت م

  م یشو و پس ما متوجه م  م،یدان را نم   سانچه   ،ده م  یچجور   میدان و ما نم  ده کوشش ما را به ما م  جۀینت

  . هاست دگ یبه خراباتِ درون دراثر مردن به فنا و کوچ شدن به همان  یابیکه دست 

  ی گرله یو صدجور ح رانیبا د میکرد م  سهیمن، و خودمان را مقا می گفت م میشدکه ما که بلند م  انی م نیا در

  سهیهم مقا   وقت  م، یکن نم   سهی. اوال مقامیگذار را کنار م   ها ی آن تکن  ریاآلن د  م،یبهتر بشوها  آن   که از   میکرد م

خودمان را عمدًا کوچ    می کن م  و سع  میکن حسادت نم   م،یر یآن را ب  یِجلو   می دست داد و نتوانست  میدید

  . مان ذهنبا خاموش کردن خودمان و غذا ندادن به من  می کن

  وۀ ی از مردن، ش  ریکه غ   دینی اآلن بب  نیباشد و ترازو باشد، شما هم  نه یچراغ باشد، آ  تواند م  هات ی ب  نیهمۀ ا 

  د؟ یدار یرید
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  د ی گو م  یاوه ی ش  چیه   ؟یرید  وۀیچه ش   دن،یکردن، نال   تیدعا کردن، التماس کردن، شا  د؟ یدار  یاوه ی ش  چه

او جذب  تیعنا ، ذهنبه من نسبت  میشو ما کوچ م  خدا ندارد، فقط وقت  ی رو یاثر  عن ی رد، یگ با خدا درنم

  . میشو گرفتن کم م ق یال م،یشو م هی هد ق ی. درواقع ما الشود م

  .کنم م  یادآور یفقط  د،یدان را قبال م  تیدو ب نیا طور ن یو هم  

  نداند  ر یکند بنده و تقد  ر یتدب
  خداوند نماند  ِری به تقد ر یتدب

  
  ند یچه ب داستیپ  شد،ی ندیچو ب بنده
  نتواند  ییخدا یبند، ل  لهیح

  ) ۶۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د یکن و فکر م  د، یکن فکر م   ها و زرنگ   ها دگیو همان   ذهنبرحسِب من    عنی  د؟ یکن م  له یح   ا یکه آ  د ینی بب  شما 

  شه ی. هم ستیچ  ریکه تقد  دیدان نم   ول  ها دگیشماست برحسِب همان  ریتدب  نیا  ول  دیبن  دیتوان م  ییکه خدا

ن   نیا  م،یکن فکر م  که  ها دگی. ما برحسبِ همان کند کار م   فَکان» «قضا و کن    ست، یفکر مطابق با فکرِ عدم 

جسم باشد. فکر     ی هم     یمرکز ما عدم باشد،    ی کرد،    سه یدوتا فکر را با هم مقا  نیا  شود نم  وجه چیهبه

  ن یهم   ی امان ندارد. برا  نی ا  م، یکن مثل فکرِ عدم م   ی جور یفکرمان را     ول  م یکنمان را جسم م که مرکز   می کن

  . ستین  هیشب عن ی مانَد، فکان نمقضا و کن  ریبه تقد کند م  ذهنانسان که با من ریتدب دیگو م

  : تیدو ب  نیا طورن یهم

  مِر رب   یمرت شد فنا چونکه
  بوالعجب    نیکم ی ییبرگشا

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

  باشد بقا   نیآن کم نۀیکم که
  ابد اندر عروج و ارتقا   تا
  ) ۴٩٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ز یانگ: شرف، شفت بوالعجب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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همان  لۀیح   وقت کردن برحسبِ  م   ییفضا  یخداوند شد،    ریتدب  یِفنا  ها، دگیما، فکر  باز  درون    شود،  در 

  م یش کنَ باز   دیجاست، فقط ما با. خرابات آن کن ، در درون خرابات را باز مبوالعجب»  نی کم  ی  یی«برگشا

  بود.   میخواه  شرفتیاست و تا ابد ما در عروج و پ  دماندن تا اب  باق  عنیآن بقاست،    نیتردرون آن، که کم   میبرو

  م، یشو م  دارشه یهنوز تا ابد ر  م،یشو ساکن مجا  این  یلحظۀ ابد  نیبه ا  مییآ م  وقت   عنی  شرفت،یپ  نیپس ا 

  ندارد.  تیهم ادامه دارد و نها  نیو ا میشواز جنس خداوند م  م،یشو م دارشه یر  م،یشو م دارشه یر

  : می هم داشت تیب نیا

االمر      دیظفر دررس   عاقبةُ
  در آمد به مراعاتِ من  اری

  ) ٢١١٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

االمر    د؟ یرا دارها  این   ا یآ  د ینی بب  دی و تداوم شما، تعهد شما، گفتم نگاه کن  کند به صبر و شر اشاره م  می گفت  عاقبةُ

مداومت،    ز،یبرسد. صبر، شُر، پره  یروز یکه پ  دی اوری شماست که ب  فۀ یوظ  د، یاوری ب  تان ِ به زندگ  د یبا  دیندار

و به تکرار و استفاده از آن    موالنا به دفَعات  اتیاب  خواندن  ،ی معنو   ،ی تعهد به مرکز عدم، قانون جبران ماد 

  . رییتغ ر،یینگاه کردن به خود، عجله نکردن و اعمالِ تغ نه،یصورت آصورت ترازو، به صورت چراغ، به به

سخت   توانم . نم اَت به زندگ  یاور یب  دیبا  ی  یندارم، خوب    زیصبر ندارم، شُر ندارم، پره  کنم م  اداشتی 

نکن، اساسِ   تیام بنالم. ناله نکن، شاعادت کرده  د،یست یهمه سخت است، فقط شما ن یاست، خوب بله برا

  ضدِ عشق است. نینگذار، ا تیو شا دن یرا براساس نال   ات زندگ

  ست نام اوعشق شده ،ستا یاکرانهیب لذتِ 
  ؟نَه جفا چرا بود ور ،است ت یخود شا  قاعده

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ناله   م،یکن کار را نم  نیما با صبر و شُر ا  اسمش عشق است ول  ت،ینهایبه ما داده ب  کرانهیلذت ب  خداوند

  نم ی بب  کنم که من حواسم هست دائماً خودم را تماشا م  دیی . شما بوکند م  تیدائماً شا  ذهنمن   م،یکن م

به   دیکن شروع م   د، یای ب  دیخواست نم  دیآ شد، باران م   یکه هوا ابر   دینیب م  دفعه ی نه، شما    ای  کنم م   تیشا

  ت ی شا   خواه م   ست، یشما ن  لیمطابق م   یی جا   ی  ن یب رستوران م  رفت  . مدیکن را بسط م   تیجا شاهمان 
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من    پرسدر آمد به احوال   ار ی . پس  دیریگ خودتان را م  یاست، جلو   ز یپره  نی. ایشو ساکت م   ی طورن یهم   کن

احوالِ من    اری  ام، ذراتِ جسم  تمام  ام، بعد جسم   ام،من، بعد ذهن   یهاوجود من، در تمام جنبه   اتِدر تمام ذر

  .کند را دارد درست م ها آن   عنی پرسد را م

  بخت داد نیمرا ا ،ی ماری: بگفت
  سلطان بِر من بامداد  نیا کآمد
  ) ٢٢۵۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یِ مار یب   نیما. ا  پرسبخت را داد که خداوند آمد صبح به احوال   نیا  ‐قصه است البته  یاز  ‐ما،    یِمار یب  پس

  ن یا  یکارگاه خدا، رو   شود خدا، م   نۀییآ  شود م   م،ینقص دار  م،یهست  ماریکه ب  میاگر، اگر اعتراف کن   ذهنمن 

خواه شعر  امروز  هم  خوانده   میموضوع  هم   قبال م  م،یاخواند،  هفته  م   م یخوان هر  خدا    نۀ یی آ  د یخواه که شما 

  .  دیخودتان اقرار کن یها به نقص  د؟یبشو

   ها را دارم، حسادت را دارم، نگران نقص   نیدارم، ا  مییگو و م   مینیب ها م چراغ   نیبا هم   م؟یکن اقرار م   یچجور 

خودمان را کامل    کهن یا  یبرا   مییآ روابطم خراب است. ما نم   کند، کار نم   ام طراب را دارم، زندگرا دارم، اض

اصالحات    نیما، تمام حواسمان در ا  می ندار  یبا مردم کار   اصال.  مییبه خودمان هم دروغ بو  حت  مینشان بده

احوالِ    خواهد لحظه م  نیخداوند هم  م،یاعتراف کرد  م،ی هست  شدگتیهوهم   مارِ یب  م،یماری خودمان است، ب  یِرو

  لحظه هم صبح است. نیما را بپرسد، ا

  ا یمیکند آن ک  مان یو ا طاعت
  من  اتِیو انکار و جنا غفلت

  

  من  ِریتقص یدهد از پ قصر 
تِ من  یدهد از پ زَّله   زَ

  

  و کوه  اینهد در دلِ در جوش
  تبشِ روزِ مالقاتِ من  از

  ) ٢١١٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . عروس  با خود برند، مهمان  که از مهمان یی: غذازَلّه
  : جمع زَلَّت، لغزش، خطا زت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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باز شده با مرکزِ    یِاز درونِ فضا   میکن که فضا را باز م   وقت   د؟یآ از کجا م  ا یم یغزل ماست. ک   یِبعد  تِیسه ب  نیا

  د، یگذار که اسمش را م   یز ی که اسمش را بذار عشق، تابشِ مالقات با خدا، هرچ  دیآ م   تی خاص   یعدم ما  

ماست،   ذهنمن  عن یما هست،   هم وجودِ ذهن مس. کند  به طال م لیمس را تبد ا، یم ی. ک استی می آن اسمش ک 

  به حضور.  کند م  لیرا تبد ذهنمن 

  د یگو . مکند م   فی تعر  یکه چجور  دینیب م   مانیو ا  کند م   مانیعبادت و اطاعت را ا  عنی،  کند»   مانی «طاعت و ا 

زندگ  یدارشه یر  زانیم من   ما در  ا  مان یا   زانیم   ، ذهننه در  موقع   مان ی ماست.  او،    شود م  جادیا  ما  با  که 

  .  میبشو  یخداوند، 

که     تیآن بانگ، آن خاص   م،یدیبانگ خرابات را شن   م،ی شد  م یتسل  م، یکه سجده کرد   وقت  ای می که آن ک   دیگو م

چهل سالَم   د ییگو . شما ممی ن یدر خودمان بب   نه یی باز هم غفلت را مثل آ  ست؟ یغفلت، غفلت چ   د،یآ جا م از آن 

اآلن    ذهنضرر زده من   همهن یاست، ا  ما ش   یِکه حضور وجود دارد، خوب غفلتِ فرد  دانستم است تا حاال نم

  . دیشو متوجه م

من،    کهن یغافل بودن از ا  عن یغفلت بوده، غفلت    نیا  ،ی را حفظ کرد   ات ذهنو من  ید ید  ها دگیهمان  برحسبِ

نفر در جهان    اردی لیحاال هر چند م   ،عنیهم    یو غفلت کارواِن بشر  زند دارم و مرتب به من ضرر م  ذهنمن 

به ما    هم جمع  یهم فرد  کند، را خراب م   ای دندارد    ذهن دارند و من   ذهنکه من   دانند انسان وجود دارد، نم

. روابطمان را جمعاً و فرداً  میکن خراب م   م،یکن جنگ م  م، یساز . ما م میکن خراب م  م،یساز . ما مزند ضرر م 

  .  میکن خراب م

از غفلت است.  ها  این   م،یکن بعد خراب م  میده م   لیو آرزو خانواده تش  دیبا هزار ام   م،یساز خانواده هم م  در

م   ذهن من   وقت   عنیانکار هم   انکار  را  ما خدا  است  ما  وقت میکن مرکز   .  دگیهمان    است ما    عن یمرکز ما 

  انکار است.   نیا م،یپرست هستجسم   م،یست یخداپرست ن

  ران یکه خودش را بِشد به د  کس   ا ی. آکشد ما را م  یز یبا چ  دنیهمان چون    ، یز یبا چ  دنیهمان   عن یهم    تیجنا

  .  نیهم   عنی گناه هم  ،شدن تیهوهم  نی هم عنی تی نه!، پس جنا کند؟ رحم م

به طاعت   لیمن را تبد تیغفلت، انکار و جنا دیآ که از آن فضا م  ای م یک  نیا میکه اگر ما فضا را باز کن دیگو م

  مان یا  زندگ   تِی شدن، چون جنس  به زندگ  لیبه خدا شدن، تبد  لیتبد  عنیکال    مانیو طاعت و ا  کند م   مانیو ا

  خداست.   عیمط  شهیدارد و هم
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اگر خودت    دیگو م   د،یریب  ذهنرا کوتاه شدن و کوچ کردن من   ری، اگر شما تقص من»   رِیتقص  یدهد از پ  «قصر

درست    دهد،  را به شما م  یابد  ۀ لحظ  نیدر ا  شدن   خداوند قصرِ ساکن   م، یریگ م    معن  نیحاال به ا  ، را کوچ کن

  . میخوان م  میاست؟ شعر دار 

تِ من»  یدهد از پ «زَلّه ت   همهنیا کهن یبه من، پس از ا دهدم  زندگ ۀلُقمه، لقم عنی، زَلّه زَ لغزش کردم. زَ

به   دهد م  که زندگ  دیگوم  با خود برند.   که از مهمان  ییغذا  عنیلغزش و خطا، زَلّه هم    معنهم جمع زلّت به 

اعتراف بند به نقِص خودش و بفهمد   . هرکسمیاعتراف بن  که ها در ذهن، درصورتلغزش  همه ن یما، پس از ا

  کوچ   کند، را بزرگ نم    ذهنمن   ر ید  صورتنیدرا  کند، را خراب م    زندگ  ها دگ یهمان  قیاز طر  دن یکه د

کوچ    کهن ی. همذهنکوتاه کردن، آب رفتن من    معنگناه هست، هم به   معن هم به  ر یتقصجا  این  در.  کند م

خداست و ساکن شدن در    تِینهای . آن قصر بمیکن م  دایپ  یابد  ۀلحظ  نیقصر در ا  یبشود و صفر بشود، ما  

  . یابد ۀلحظ نیا

کند که با توجه به گناهان و خطاها    لیاشال را بر خودش تحم   نیا  د ینبا  کسچ یکه ه   دیگو م  هات یب  نیسۀ اهر  و

  . ی زیچ  نیهمچ  ستین بخشد، ام، خداوند من را نمکه در گذشته کرده ییهاو لغزش

است    . کافشود کار ما درست م   د، یگو قرآن هم م  یهاه یو آ  دیگو که موالنا م   طورن یا  م،یما واقعاً برگرد  اگر

  .شود به ثواب م لیما تبد  ۀگذشت  یو خطاها  دیاستفاده نکن ذهناز من  ریشما د

  و کوه  اینهد در دلِ در جوش
  تبشِ روزِ مالقاتِ من  از

  ) ٢١١٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

اتفاقًا فضا را    لحظه. وقت   عن یجهان وجود دارد، روز    ن یکه روز مالقاتِ ما با خدا در ا  دهد نشان م  تیب  نیا

  . میکن با او مالقات م  میدار م،یکن باز م 

نور دارد،    نیعشق دارد، ا  نیگرما دارد، ا  نیا  دیگو . ممیکن ما با خداوند مالقات م  شود مرکز عدم م  کهن یهم

شده و هم  گشوده   ی فضا  نی هم   عنی  ا،ی گرما و نور، در  ن یمالقات من با خدا گرما و نور دارد و ا  ۀ، لحظ«تَبش»

  شده است. گشوده یهم فضا  ایذهن من است، در وه، ک و کوه» ای «جوش نهد در دلِ در.  جوشاند ذهن من را م
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. کوچ کردن  کند م   مان»ی «طاعت و ابه    لیرا تبد  من»  اتی «غفلت و انکار و جنا  ییگشاکه فضا   دینیب م  پس

و ذهن و    دهد جا به من قصر مدر آن   ،ی ابد  ۀلحظ  نیبه ا  آورد  و من را م  دهد م   زندگ  ۀ به من لقم  ذهنمن 

بعد به    دهم، را از دست م  ام ذهن. اول من شوم م   هیالبته من تصف  نیو از جوشش ا  جوشاند درونم را م  یِفضا 

  . شوم م  لیاو تبد تینهایب

  من  ِریتقص یدهد از پ قصر 
تِ من  یدهد از پ زَّله   زَ
  ) ٢١١٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  م، یخوان  که بارها م  خوانم که م   ت یچند ب  ن ی. حاال، امیخوان م  تیچند ب  ت،یب  نیا  انیب   یبرا  ا ی  ت، یب  ن یا  خاطرِبه

  که ک  دیگو در درونِ آدم و به ما م   شود را که مثل چراغ روشن م  ییهات ی. شما بد یحفظ کن  د یرا باها  این  شما 

شما    ۀلحظ  نیا  ای که آ  دینیو بب   دیبخوان  شهیهم   کهی طوربه.  دیباش   فظح  دیرا باها  این  م،یشو ما کارگاه خداوند م

ا ا  هات یب  نیبا  است؟  شما    نیسازگار  است،  روشن  هست  عن یمثل چراغ  خداوند  ا  د یکارگاه    ا ی لحظه    نیدر 

   قبل   یهات یو همان ب  د؟یکه بشو   دیبن  دیو چار با  د یبشو  دیبا  د،یکن که وقت تَلف م   دیست یاگر ن  د؟یستین

  . مینداست که خوا

  اظهارِ کار  یاستادان پ جمله
  انکسار   یِو جا  ندیجو ستین

  ) ١۴۶٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  استادِ استادان صمد  الجرم 
  و ال بود  ستی ن کارگاهش

  ) ١۴۶٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تر است افزون  ستین نیکجا ا  هر 
  حق و کارگاهش آن سر است   کارِ

  ) ١۴٧٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   مجازاً خضوع و فروتن ؛شدن، شستگ: شسته انکسار
  از صفاتِ خداوند  نده،یو پا ازینی: بصمد

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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به   عن ی  ر، یچه د  عن ی  دیدان م اتمام استادان  درست    خواهند  را م   یبد  ز یچ   یاستاد هستند که    ن یخاطِر 

را م  ۀکند  ی کنند، خوبش کنند. نجار   استاد   ند یگو م  کند، درست م   صندل  ز،یم  تراشد، م  رد، یگ درخت 

  است.

  شود  م  استاِد استادان که خداوند است، کارگاهش در درون ما موقع  نی. بنابراشستگ  یجا  عن یانکسار    یِجا 

دارم،     ذهنمن   که من،  میاقرار کن   قتاًی بله حق  م،ییهستم، نه به ذهن بو  رادیپر از ا  ستم،ین  میی که ما هم بو

هستم.   میبشوم، پس تسل  توانم  نم  که از جنس خداوند هستم، ول  کنم هستم، اقرار م    ذهنکه من   کنم انکار م 

  کارگاه خداوند.    ای نهیآ دیشو همان موقع شما م 

«کارِ حق و کارگاهش آن سر  خداوند.    یاست برا   یبهتر  گاه است کار   ترست ین  ،هر انسان  عن ی،  جا هر   دیگو م

  .  است»

شما کار    یخداوند رو  عنی   دیکن نم  رییهم در مورد فرد صادق است، هم در مورد جمع. اگر شما تغ   تیسه ب  نیا

لحظه خودتان را با  هر   دانم، م  دییگو م  دیشو لحظه بلند مخود شما، چرا؟ هر   گذارد؟ نم   چه کس  کند، نم

او باش  دی خواه م  دیکن م  سهیمقا  رانید از  من، من! پس بنا   دییگو م  ظهلح هر  د، یبهتر    ی  نیابرمن، من، 

  عدم کارگاه خداوند است. تان کار کند. مرکزِمرکز   دیایخداوند ب د یگذار و نم دیپرست را م  جسم

  م، یکه اآلن داشت تیب نیا و

  خُنُک آن را که ذاِت خود شناخت  یا
  بساخت   یقصر  یامن سرمد  اندر

  ) ٣٣۴١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی مجازاً خدا ؛شیهم ،ازل  ،ی : ابدیسرمد
  : خوشا خُنُک

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
.  میشو از جنس او م  وقت  ؟م یشناس  ذات خودمان را م  یکه ذات خودش را شناخت. چجور  به حال کس   خوشا

  ام؟ ذاتم را شناخته  ای آ د،یپرس . حاال شما از خودتان مییگشافضا  با  م؟یشو از جنس او م یچجور 

 صورت دراین  باشد،  تم متک اتکا به جهان به ذا  ی جا ذاتم، ذاتم را بشناسد، به  عن یمنطبق بشود،    ذاتم بر ذاتم  اگر

  است. شده ی ابد لحظۀ نیساکن ا عنیاست. خودش ساخته   یبرا یقصر  ی یلحظۀ ابد نیدر ا
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   ی .  ردیم نم   عن یاست.    یابد   یبقا است. بقا  نش یجا کمترآن   دیایب   کسهر   د،یگوکه م   میاآلن خواند  نیهم  که

  . ترسد او از مردن نم  زدیر بدن م نیا  موقع

. که نشان  کنند قرآن را بهتر باور م  ی هاه یآ  ن یا  خوانند م    واقعاً وقت  ها  قرآن هست که بعض   ۀیچندتا آ  حاال،

  .  کند م ی به ن لیرا، تبد تها که خداوند گناهان را، اشتبا  دهد م

  گد یاش همان است، همۀ   است که اگر ما چهل سالمان است، پنجاه سالمان   نیمنظور ا  ست؟یمنظور چ   حاال

ا  م،یداشت آن ظلم کرد  نیبه  هم که گفت  م،یکرد  گناه   م،یظلم کرد  مان به خود   م،یو     عن یباز هم    می حاال گناه 

  م، یکن اآلن اگر اقرار م   خالصه، ول  میرا رفت    ذهنراه من   ران،یدر خودمان و د  میکرد  نگران  جادیو ا  ،گد یهمان 

. دیآ خواندم از غزل، درست درم  تانیکه برا   تی آن سه ب  صورت دراین   م،یبشو  م یخواه ، که ما کارگاه منهقا صاد

  :دیگو ، م ٩۵ ۀیاعراف، آ سورۀ

نَةَ... .»  «ثُمسالْح ةِىيانَ السدَّلْنَا مب  
  بال و محنت را به خوش و خوبى سپرديم… .»  جاى  «آنگاه

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

را    لیچون تبدهم   دیهست  ن یآدم د  یاگر    دیاست که شما بدان  نیفقط منظورم ا  خوانم، نم   تانیرا برا  هیآ  همۀ

  و دوست دارد انجام بدهد.  دهد خداوند انجام م 

  » .للذَّاكرِين  ذِكرٰى ذَٰلكَ ۚ◌ الْحسنَاتِ يذْهبن السيِىاتِ ... انَّ «
»ها،ی... زيرا ني  برند. اين اندرزى است براى اندرزپذيران.»بديها را از ميان م    

  ) ١١۴ یۀ)، آ١١هود ( ۀسور م،ی(قرآن کر

شما را،    ی ها گدینشما، هما   ی های بد  صورت دراین   د،ی ایب  و از درون خرد زندگ   دی اگر شما فضا را باز کن  عنی

  ن یا  دیگو به شما کم کند. م    تا زندگ  د یو ساکت باش  دیاست که مرکز را عدم کن   . فقط کاف برد م   دیشُو م

  :  طورن یهستند. و هم ریپذکه اندرز  کسان  یاست برا ی اندرز

ا   » . رحيما غَفُورا اله وكانَ ۗ◌ حا فَاولَٰئَك يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ من تَاب وآمن وعمل عمً صال «الـَّ
كند و  بدل م   ها آن كسان كه توبه كنند و ايمان آورند و كارهاى شايسته كنند. خدا گناهانشان را به ني  «مر 

  خدا آمرزنده و مهربان است.» 
  ) ٧٠  یۀ)، آ٢۵فرقان ( ۀسور م،ی(قرآن کر

فضا را     عنی آوردند   مانیبرگردند از ذهن و فضا را باز کنند، ا  عنی  آورند»  مانیآن کسان که توبه کنند و ا  «مر

بدل    ها یرا به ن  هانشان «خدا گنا   زدیبه فکر و عملشان بر  خرد زندگ  عنی کنند،    ستهیشا  یباز کنند، و کارها 

    و خدا آمرزنده و مهربان است.» کند م
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  34صفحه: 

  . کندبدل م  یرا به ن ها این  و کند را باز م هاگد یهمان  عنینشان،  گناها   نیما هم منظورِ

  :دیگو غزل م  یبعد تیب سه

  خلق  االتِیپرده، خ ینبد گر 
  من  االتِیز خ یبود سوخته

  
  زلزله   یسپه جان زَنَد در
  من  هاتِی، نعره و هو علَم طبل

  
  ها شعله  یافق چرخ زد در

  من  قاتِی شبان آتشِ م مین
  ) ٢١١٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : سپاه سپه
  : پرچم علَم

  دار ی: وقتِ دقاتیم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ها  آن   ها، پرده نباشد، اگر مقاومتانسان   عنیمردم،    دۀ یهمان  االتی اگر خ  دیگو است به ما. م  زبان زندگ  از

  ِ ذهنخداوند، با مرکز عدم، اول من   االتیخ   عن یمن،    االتیخ  صورت دراین   پرده نباشد  هاگد ینبراساس هما 

  . کند مروشن ها آن    عشق را درِ بعد شمع  سوزاند را مها  آن

 برد؟  م  نیاز ب  ی زیچ. خُوب، چه برد م  نیاز ب  سوزاند م   کند  م   را متالش  شان ذهنمن    عنی   »ی بود  «سوخته 

  با مرکز عدم.   د؟یآ م  یخدا چجور  االتی خدا. خ االت ی خ

اگر    دیگو م  است. از زبان زندگکار را گرفته   نیا  یجلو  رید  دۀی به فکر همان  دهی فکر همان    یاز    دنیپر  اما

براساس مقاومت و قضاوت،    کردند پرده درست نم  یو    دندیپر نم  دهیبه فکر همان  دهیفکر همان   نیمردم از ا

  .کردم به خودم زنده م  عنی. کردمشان م ور بعد به عشق شعله  سوزاندم را م ها آن   من اول

  ده یبه فکر همان   دهینه؟ من از فکر همان  ا یپرده را درست کردم    نیمن ا  ایآ  د ییبو  د،ی شما از خودتان بپرس   خُوب

  است. را گرفته   خداوند   گاه کار خدا و کار  یجلو   نی! انپرم  ،پرم اگر م  خُوب  نه؟  ای  پرم م   یبه درد   یدرد   یو از  
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  35صفحه: 

 ، جانِ ذهن   عنیجا  این   جان در  ،ها دگ یدر سپاه همان    عن ی  زلزله»   ی «در سپه جان زَنَد:  دیگو م  ی بعد  تیب  و

من طبل و علَم دارم، من دائماً تالش    دیگو م  زندگ   کهن یا  ی. چرا؟ برا دنیبه لرز  کند . شروع ماُفتد زلزله م

! من طبل و علَم دارم  یستاد یمن ا  ی ! جلوبس که ابله  که از    جنگ م   وت   عنی.  جنگم  تو م   ِ ذهنو با من   کنم م

  دارم.  هاتی دارم، و ه و نَعره 

از    برخ  کهن ی. کما اکنم سازنده م  افسوسِ   ی من تو را دچار     افسوس. اگر شما مرکز را عدم کن   عنی  هات یه

م دیشو شما م ب  دیی گو . شما  چرا در  است  اآلن شصت سالم  نمها  این   سالست یکه من    ن ی ا!  دانستم؟ را 

چون هم   ی. مرکز عدم  دانم را م   نیو از حاال به بعد قدر ا  خورم من دارم افسوس م  عن یخوب است.   هاتِیه

  دارد.  هات یه

 ی شو درست شماست. متوجه م   نشیخرد است، ب غامی عشق است، پ  غامیپ  زندگ   ۀ . نعرنعرۀ زندگ   نیکن ا  باز

. علَم  زند را م  اشی روزیو علَم پ  کند م  ریرا تسخ   . و مرتب خداوند مرکز ما شوددائماً زده م   تیطبل عنا  نیا

  ما! حاال، چرا؟   گذارد؟نم  کس . چه کند م ریدارد دل ما را تسخ  عنیزنده شدن خودش است.  اشی روزیپ

  .  دیقضاوت را صفر کن  د، یمقاومت را صفر کن  دیبذار دیخواه  اگر م د؟یبذار د یخواه م  نیبعد از ا شما

. شد شعلۀ عشق افروخته م  دیگو از آسمان را، م    آن قسمت  می نیب م  م یدار   عنیاُفق،     عنی،  «در افق چرخ»  و

  نصفِ شب.   ؟. کشد ها شعلۀ عشق افروخته مدر افق آسمان دروِن انسان 

اگر مقاومت    ،که در شبِ ذهن هست  انسان  ی ا  عنیشب هم در مورد جمع صادق است، هم در مورد فرد.    نصف

  زود.   لی خ  شود، با خدا که آتش عشق است، در اُفق آسمانِ درونت ظاهر م داریآتش د نکن

که    کند  م   دارد سع   لحظههر   عن یدائماً     که زندگ  میدیرا هم فهم   ن یا  تیسه ب   ن ی. پس، از امیمتوجه شد  خُوب، 

  کم به من برسد؟   نیا دهم که من اجازه م  دیکن ه از خودتان م زند پرسش سا  یبه ما کم کند و شما 

  خلق  االتِیپرده، خ ینبد گر 
  من  االتِیز خ یبود سوخته

  ) ٢١١٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  بخوانم که:  تانیبرا ت یب چند
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  36صفحه: 

  کبود  شۀیش چشمت داشت شِیپ
  نمود آن سبب، عالَم کبودت م ز

  ) ١٣٢٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

عالم    یکبود به چشمت زد  نک ی. ع نیب را م  زیچهمه   گدینحسب هما بر  یبه چشمت زد   گدینهما   نکی ع  عنی

و    زیچحسب پول همه بر   میهست  هدین! اگر با پول هما مینی بب  میتوان م  گد ینحسب هما بر   ما.  شود م  دهیکبود د

 ی زیچاز هر   توانم م  یچجور  رسد؟ م  یشتر یبه من پول ب  نمیب که من م   یز یچ  نیا  ای که آ  م،ینیب کس را مهمه 

  . میزن چشم عدممان نم ی را رو گدینهما  نک ی ع ما . دنید یز یچ حسببر کنم؟!  ادی استفاده کنم پولم را ز

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

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

متّوجه    ،ی شما حس وحدت کرد  عنیور شد،  شعله در اُفق آسمانمان عشق    . وقتمیرو سمت م   به آن   میدار  پس

هم انعکاس آن دارد    رونیدر ب   ، ستین   شد، در آن تنگ  آمد، فضا باز    آمد، خرد زندگ  زندگ  یکه شاد   یشد

اش همه   ر،ید  خواه  را نم   ر ذهنیتصو  چ یه  ، وهم   چ یکه ه  یشو متوجه م   رون،یدر ب  کند م  جادیا  شیگشا

  که همان خرابات است.  میدان نور م نی . و اباش  خواه  در نور م

  زلزله   یسپه جان زَنَد در
  من  هاتِیو علَم، نعره و ه طبل

  ) ٢١١٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. و  میبخوان  میتوان هم م   هاتیشده، ه   فارس   ر یدها  این   خُوب  است، ول  هات یه  یتلفظ درستش به عرب  نیا

  .  دیزن م  ر»یالض ۀ«نعر ییگشاشما هرلحظه با فضا   ت،یب نیباشد که ا ادمانی

  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  نکیرسد. هان ا  به ما نم   یضرر   چیگفتند: ه   دیرس    بلند که به آسمان م  با بانگ   «ساحران
  .» افتی ما را) قطع کن که جان ما از جان کندن نجات   یو پا
ضضرر، ضرر رساندن ری :  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  37صفحه: 

که از من کنده    یز یچ  نیکه ا  وقت  نمیب که من م  دیزننعره م   عنوان زندگدرواقع شما به   ییگشابا هر فضا   عنی

جان من از جان    کهنیا  ی. براترسم من نم  شود، چون کوچ م   ترسد و ذهن من م  ، دگیعنوان همانبه  شود م

 شد  م  نیکندنِ من بود، سبب اشتباهاتِ من بود، سببِ ا  در مرکزِ من سبب جان   ز یچ  نیا.  رهد کندن دارد م

  . و، دمیجان کندن ره   نیاز ا رینرسد و جان کندن باشد، من د جهیکه من فکر کنم، عمل کنم، به نت

  میاتن نه  نیما ا میبدانست ما
  میایزم زدانیتن، به  یِورا از

  ) ٣٣۴٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی رو ذهنمن  یِاز ورا  میکن فضا را باز م  و وقت   م،یستی ن  ذهنمن  نیتا حاال، که ما ا میاده یرا هم ما فهم  نیا ما

که گفتم    ، نام من اصلبه  می هم دار  قسمت  ی  م،یدار   ذهنمن   . دراصل ولومیکنم   و زندگ  ستمیا خداوند م 

ر  م،ینیب عدم را م  م،ینیب آن م   ۀلیوسبه به آن زنده    دیاست. و ما با  زدانیآن از جنسِ    م،یشنو م   اسوت 

  . میزنده باش  ای  میباش  مرکزِ ما باشد، به آن متک  ذهننه من  م،یبشو

  :کنم م  یادآور یرا فقط  هانیا

  ضير  «قَالُوا
ۖ

  » .منْقَلبونَ  ربِنَا الَ انَّا ◌
  .» میپروردگارمان بازگرد  یکه به سو ردیما را فرو نگ   انی ز چیگفتند ساحران: ه  «

  ) ۵٠ هی)، آ٢۶سوره شعراء( م،ی(قرآن کر
  

  ترساند،  من را م   ذهنو من   ترسم که درست است که م  م یحرف را بزن  نیا  م یکن جرأت م   ذهنعنوان من هم به   ما 

از   کهنیا  ی. برارسد نم   یضرر  چیبه من ه  اندازم، م  دهم، را ولو در حالِ ترس، از دست م  دگ یهر همان   ول

  است.بوده زنده بودن  ذهنبه من  نیزنده بشوم. ا  دنورِ نور بشوم و به خداون  خواهم توهمات م  نیا یورا

. و  خوانم م  تانیدر آن است که، برا یر ینکاتِ د است، ول نیا هی است، شب ٢١١١است که  ر یغزلِ د ی  اما

  غزل هست.  نیدر ا  ییهاکه چه چراغ  می نیبب

  برآمد ز خراباتِ من  بانگ
  درآمد به مراعاتِ من  اری
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  38صفحه: 

  او  حدِّیمه ب  دمیکه بد تا
  ز حد ذوقِ مناجاِت من   رفت

  
  جانم به که طور رفت  موس

  هنگام مالقاتِ من   آمد
  ) ٢١١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

است، و خرد است و آرامش است،  یشاد ۀدرون که همان خرابات است و چشم یِرا باز کردم، بانگ فضا   فضا

شده خداوند آمده  گشوده   یِفضا   نی. بعد متوجه شدم که از ادمیرا هم شن  غامشیپ  دم،ی و خبرش را هم شن  دم،ید

  نه؟  ای دیاکار را کرده  نیا مامن، سپردم دستش. خُوب ش  زندگ اتی تمام جزئ تیمن، رعا پرسبه احوال 

او که، قبال هم آشنا بودم، آشنا شدم، هرچه فضا    ییبایبا ز  از حد است. وقت  شیاو ب  ییبایمتوجه شدم که ز  و

  از حد است. شیاست، ب ییبای خرد و ز ، ییماه او، که ماه نمادِ روشنا  دمیرا باز کردم د

در ذهن    کهن ی. نه امی نیبم   بیترت  نیبه ا  شوم، دارم به او زنده م  دم؟ید  یچجور   او»  حدِّی مه ب  دمیکه بد  «تا

  دم یکه فضا را باز کردم د  ن ی را فکر کردم، نه! عمال تجربه کردم. هم  ش یماندم و در ذهن تجسم کردم، فکرها

  به مرکزم.  اورمیرا ب یز یندارم چ  لیر م یبه حضور، د ،یی دارم به مناجات، به فضاگشا یترش یشوقِ ب

  یی گشافضا  رید  دیآ خوشم م  دمیآمد، د  رونیمن از تکلّف و اجبار ب  عبادتِ  ری، دز حد ذوِق مناجاتِ من»  «رفت

کنم، در حضور باشم، ه  ر یمرتب زنده بشوم به او. دوست ندارم د  موقع موس  . بعد آن نمیبب  زهایبرحسبِ چ   

  .  دیوب خواهد را م جانم رفت به کوه طور. همان داستان موس 

  اد یها زدر شبِ ذهن بود و درد    عنیچه؟    عن یسرد شده بود هوا، شب بود.    وقت   ؟ موس  یاتفاق افتاد برا   ک  و

 رسد  شدن از ذهن م  دهیزائ  ، مدت  یپس از    هرکس  یبرا  عن یشده بود و زمان وضع حمل همسرش آمده بود.  

  و به دردت نخورده و...   دیشُد و قدردان دیتو توجه گرف  د یدیدرد کش کاف ۀاندازبه  رید دیکن و شما حس م 

  .  دیشو م  ریبعد س دیآاول خوشتان م  کند، نم جهان شما را راض نیاز ا یزیچچ یکه ه د یمتوجه شد  عنی

.  جانم»   «موس   دیگو م  نیهم یکوه، برا ی باال رود م گردد، م  یریدنبالِ آتشِ د موقع هست که، موس  آن  در

  .دهد به او نم یز یجهان چ  نی که ا  دیخداوند، فهم  یِسوبه رود جاِن شما دارد م  عنی
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  39صفحه: 

  ۀ نیزم   «طور»  کوه ذهن است ول   نیکوه هم   جا، ن یدر ا  «طور» شده. به  گشوده   یدوباره به فضا   دیآ واقعاً م  ول

هنگام مالقاتِ  «آمد    است،ده یزمان مالقاِت من با خدا فرا رس   افتد، اتفاقات دارد م   نیاگر ا  عن یاست و،    زندگ

زمان    ، جهان، ده، دوازده سال نیدر ا  مدت کوتاه   ز پس ا   . هر انسان هر انسان ست؟ من چه کس  نی. امن»

  مالقاتش با خدا است.  

  ست؟ی ندا کرد که آن خسته ک  طور
  من  قاتِیسرمست به م  کآمد

  
  ست؟ ی نََفسِ روشن چون برق چ نیا

  شده تا سقفِ سماواتِ من  پر 
  

  دلِ آن عاشق مستاِن ماست  نیا
  ز هجران و ز آفاِت من   رسته

  ) ٢١١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   : زخمخسته
  : مست مستان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
نماد    ن یکه هم  د، یذهن متولد بشو  ن یاز ا  یار ی صورِت هشو به  د یکن  ییگشافضا   دیکه با  دیکن شما حس م    وقت

  .دهد م  حیتوض دهد، است. خودش هم جواب م  حامله بودنِ همسر موس

آن خسته ک   ندا کرد که  آن   ۀنی زم  عن ی  «طور»   ، ست؟»ی«طور  زمگشوده  یفضا   ای جا  دشتِ    ا ی  زندگ   ۀنی شده، 

خداوند    د،یفضا را باز کن  اگرجا.  آن   دیانسان؛ اگر شما برو  عن ی  ست؟ دل چه کسمجروح  نیخداوند، ندا کرد که ا

  ، سرمست آمد به محل مالقات من. من»   قاتی«کآمد سرمست به م البته،  داند که م  ست؟ چه کس  نیا دیگو م

  شوند،  م   یزمان و مان    نیا  هم مان. هم زمان، هم ماِن مالقات. که وقت   عن یهم زمان،    عنی  قات»ی«م

  خدا.   شود من، م شود شده، م گشوده  یفضا شود م  شود؟ چه م 

.  یار ی صورتِ هشمن به   شود م   شوند، م    یدوتا که باهم    نیهم زمان، هم مانِ مالقات. و ا   عنی   قات»ی«م  پس

ن  «طور»باشد    ادمانیکه؛    د یگو م  «طور»که،    دیگو م خداوند است؛    ای است    نهیزم   «طور» ها،    ستیآن کوه 

  :دهد که دلش مجروح است، سرمست آمد به مان مالقات؟ خودش جواب م  ست کسچه  نیکه ا دیگو م
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  ست؟ ی نََفسِ روشن چون برق چ نیا
  شده تا سقفِ سماواتِ من  پر 

  
  دلِ آن عاشق مستاِن ماست  نیا

  ز هجران و ز آفاِت من   رسته
  ) ٢١١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : مست مستان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

که تمام آسماِن من را    پرسد م   زندگ  پرسد؟ م  است؟ چه کس   روشن مانند آفتاب چه کسنَفَس    نیا  دیگو م

  آسمانِ من.    عنی «سماواتِ من»هرچه جا هست.  عن ی، تا سقف شده تا سقف» «پر. نیا پر کرده

وده آسمان من را پر کرده  جا که مقدور بتا آن   کند؛ انسان؛ فضا را دارد باز م   عن یاالن،  جا  این  که آمده   کس  نیا

  . ماند است، و مثل آفتاب م 

دل عاشق مست ماست، که    نیمست. ا  عنی. مستان  مستانِ ماست»  دلِ آن عاشق  نی«ا  دهد جواب م   خودش

 ،  را درواقع موالنا از زبان زندگها  این   ،دلِ آن عاشق مستاِن ماست»  نی«ا  است.از هجران و آفاتِ ذهن آزاد شده

  . دهد و جوابش را هم م  پرسد خداوند، م

  د، یشو م  دهیزائ   . وقتدیبشو  دهی زائ  دیخواه م  د،یکنفضا را باز م   دییآ حضور، شما م  نیا  ندِیفرآ   نیبنابرا  پس

  م، یکن و تمام آسمان را پر م  میمان  مثل آفتاب م  و.  کشد است، خود خداوند دارد نََفس م  خود زندگ  کهنیمثل ا

در هجراِن ما و در آفاتِ    موقع  یهمان انسان است که    نیعاشق مستِ ماست، ا نیکه ا دیگو بعد خداوند م

  است، درست است؟ بود، االن از آن رسته ذهنمن 

  م، یبخوان ت یچند ب  نیدرمورد ا دیاجازه بده و

  ست؟ی ندا کرد که آن خسته ک  طور
  من  قاتِیسرمست به م  کآمد

  ) ٢١١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دار ی: وقتِ دقاتیم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  استادِ استادان صمد  الجرم 
  و ال بود  ستی ن کارگاهش

  ) ١۴۶٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تر است افزون  ستین نیکجا ا  هر 
  حق و کارگاهش آن سر است   کارِ

  ) ١۴٧٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ب  نیا  ای ا  تیدو  کردم،  تکرار   ا   قدرنیرا قبال تا شسته نشوتیب  نیمهم است  کارگاه نشو  دی. شما    ن یا  دیتا 

    د؟ینیب را م تیسه ب  نیا .دیآ نم شیها پصحبت

  ست؟ی ندا کرد که آن خسته ک  طور
  من  قاتِیسرمست به م  کآمد

  
  ست؟ ی نََفسِ روشن چون برق چ نیا

  شده تا سقفِ سماواتِ من  پر 
  

  دلِ آن عاشق مستان ماست  نیا
  ز هجران و ز آفاِت من  رسته
    )٢١١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   : زخمخسته
  : مست مستان

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
پس کارگاه هستم. آن موقع خداوند    ستم،ین   دییگو . م دی کن است که شما مقاومت و قضاوت را صفر م   موقع  نیا

  است؟  چه کس نیکه ا دیگو م

کردم، آمدم در ذهن در هجران بودم و از هجران و    خودِ من هستم که رفتم تکامل را ط  نیا  دیگو هم م  خودش

  : دینیب آفتاب شد. پس م نیانسان، رسته شدم. و اآلن ا ن یهم صِیعلت شعور و تشخ آفاتِ من به 
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  استادِ استادان صمد  الجرم 
  و ال بود  ستی ن کارگاهش

  ) ١۴۶٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تر است افزون  ستین نیکجا ا  هر 
  حق و کارگاهش آن سر است   کارِ

  ) ١۴٧٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از صفاتِ خداوند  نده،یو پا ازینی: بصمد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  باشد:  ادمانی  تیسه ب نیا طورن یهم  و

  دوا آنجا رود ، یهر کجا درد 
  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

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
 لیتبد  ندِیفرآ   ن یکه در ا  دینیب م   پس  برو پست شو.   ،خواه اگر آِب رحمت خداوند را م  ،دت» یرحمت با  «آبِ 

. در آن صورت  ردیگ صورت م  هاند یفرآ   ن یا  ۀهم  م،یو ذهن را خاموش کن  میاگر ما مقاومت و قضاوت را صفر کن 

 ی ریمنظور د  چ یکه ه  م ییگو م  می ما دار  عنیما، درد چه هست؟ همان منظورِ زنده شدنِ ما است.    میدرد دار 

 که ن یرا انکار کردم، کارگاه خداوند شدم، پس درد دارم. درد نه ا  ذهناز زنده شدن به خداوند ندارم، من   ریغ

  منظورم چه هست.    دمیهستم، نه! فهم نیخشم دانم حسادت دارم، نم 
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. دیآ جا م به آن   د، یآ فَکان مْ او که از کن   یکردم، دوا   هم دارم، خودم را نف   «انکسار»خداوند، چون    ی دوا  پس

، کوتاه شده   عنیدارد،    ر یکه پست است، کوچ است، تقص  رود م  دارد به کس  ، یزدیدم شفابخش ا  ، یزدیدم ا

  . رود جا مآن   آب زندگ

برو کوچ شو، بلند نشو هرلحظه. آن موقع شراب رحمت را بخور   ؟ خواه آبِ رحمت خداوند را م  دیگو م 

    ی«، به  «رحمت اندر رحمت آمد تا به سر» و حرف نزن.    دیآ رحمت م  نیلحظه ابهمست شو و بدان که لحظه 

  : تیب نیا طورن ی لحظه رحمت، تو قناعت نکن. و هم ی، به رحمت» 

   ستیچه باشد؟ ن هست  نۀیآ
   ستیبر، گر تو ابله ن ستین

  ) ٣٢٠١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

اقرار    نم، یب خودم را م  ی دردها  ها، دگ یلحظه من همان   ن یکه در ا  دییگو هستند که شما م   مهم  ات یاب  هانیا

خودم را دارم   یِها دگ یبودنِ خودم، همان خودم، نقصِ خودم، ناکامل  ی. اگر خرابشوم خداوند م   ۀنیو آ کنم م

 ۀکامل هستم. پرد  میکه بو  ستمیمن ابله ن  برم، م  ار   ست یبه کم خداوند دارم، پس دارم ن  اجی و احت   نمیب م

  پندارِ کمال ندارم. 

  . فوراً رساندم به عشق م کردم، ها را روشن مپرده نبود من انسان  نیکه اگر ا باشد امروز گفته  ادمانی

  . میخوان  غزل را م دنبال

  از یبا سوز و هزاران ن آمده
  طمع لطف و مافاِت من  بر 

  
  نیآ و بب شتر یآ، پ شتر یپ

  و مافاِت من  فیو تشر  خلعت
  

  در طلبِ وصل من  یشد نف 
  ز اثباتِ من  ر ی ابد گ عمِر
  ) ٢١١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  لباسِ حضور  نجای در ا دهد، م هیکه پادشاه هد  : لباسخلعت
   : لباس، بزرگفیتشر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
همان    نیا  د،یگو م   ست؟یک   نیا  دیگو م  ،کن فضا را باز م  وقت  پرسد، خداوند م   ای  پرسد، که، طور م   دیگو م

آمده است  من  مستِ   رسته عاشق ذهن  هجرانِ  از  و  چجور،  و  سوز»  «آمده ؟  آمده   ی،  شَدبا  طلب  با    د، ی، 

مقاومت کند و قضاوت کند، بلند بشود  هرکس.  ددار ازیجور ن لحظه دنبالِ من است و ناز ندارد، هزاران بهلحظه

  . گفت:کند آدم ناز م  نیا دانم، م دیگو لحظه و م  نیدر ا

  از شر دیتر آ ناز کردن خوش 
  که دارد صد خطر شی کم خا یل 

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

خوب صدجور     است، ول  ندیآخوش  ل یخ ذهنعنوان من و قضاوت کردن، به   دانمم   کهن یعنوان اشدن به   بلند

هم سوز دارد، طلب    پس.  به زندگ   میکن م   از ی حسِ ن  م،یکن آن ما به هر طرف که نگاه م  یجا دارد. به   بدبخت

  لطف و پاداشِ من.   دِیبه ام آمده  نیو ا لحظه دنبال من است و بوده بهلحظه  د،یدارد، آن هم شَد

  تر ش یهرچه فضا را ب  ا،یفضا را باز کن، فضا را باز کن، جلوتر ب  ،ن»یآ و بب  شتریآ، پ  شتری«پ:  دیگو به او م  حاال

  . یشو و از جنس من م ی شو م یبه من نزد ترش یب ،کن باز م 

. دهمرا به تو م ام بزرگ ،ف» ی«تشر. پوشانم حضور. من به تو لباس حضور م  «خلعتِ» ؟ی ریگ موقع چه م آن

  . کن م  را نف  ذهنمن  ،ییبه تو. و تو با فضاگشا دهم را م  ت یکارها نیو پاداش ا

ما از جنسِ   مییگو درواقع م  م،یکن در اطرافش فضا باز م  م،ینیبلحظه را م  نیلحظه، اتفاق ا  نیما در ا  وقت 

  م ییگو م   ، هست  نیتو ا  دیگو  به ما م   دهد، هرچه که ذهنمان نشان م  ای را    ذهن. پس من می ستیلحظه ن  نیاتفاق ا

چه؟ در  . در  میکن م  شیپس نَف  م،یستیما آن ن  دهد، م   ن هرچه که ذهنمان نشا  میدان . و ما مستم ینه من آن ن

او. ا او    م، ی مقاومت کن  م، یما واکنش نشان بده   خواهد م  د، یآ م  ت یوضع   یلحظه    نیطلب وصل  از جنس 

  است. نف  نی. اکنم مقاومت نم ستم،ینه! من از جنس تو ن مییگو . ممیشو نم  م،یبشو

  م یدان من را بذار مرکزت. و ما م  دیگوم  کشَد که در ذهن ما را به طرف خودش م  یز یانکار هرچ  عنی  نف 

  . میشو از جنس آن م م،یشو آن م مرکزِ ما و ما قربان دیآ آن م م،ی در مقابل هرچه مقاومت کن
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. و شما ممن است هر  میشو اتفاق م   قربان  م،یشو از جنِس اتفاق م  م،یما مقاومت بن  د،یای که ب  اتفاق  هر

  .  دی. چراغ آن است که شما نکندیکن کار را م نیا بارن یروز چند

من   ستم،یمن از جنس تو ن  گفت  ،ی را انکار کرد ذهنمن عنی ،یشد در طلب وصل من تو نف دیگو م خداوند

من در تو به خودم زنده   کهمن، درحال   تِیحاال زنده شو به ابد  ، ی که تو درست انکار کرد  حاال  . ستمین  ذهنمن 

.  م یرس به اثبات م  م،یکنم   خودش. نف  تینهایخداوند در ما به ب  ای   زنده شدن زندگ    عنی   «اثبات».  شوم م

  درسته؟ 

  . میرا خواند تیب نیا و

  از یبا سوز و هزاران ن آمده
  طمع لطف و مافاِت من  بر 

  ) ٢١١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . خورد دردتان مبه  لیخ  دی. اگر حفظ کن میارا قبال خوانده  هات یب نیا و

  از شر دی تر آکردن خوش ناز
  که دارد صد خطر ش،ی کم خا ،یل 

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

  ازیآن راه ن آبادستمنیا
  و، با آن ره بساز  ر ینازِش گ  تَرکِ

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

من    ،ذهنصورت من ندارم، بلند شدن به  اجی گفتن من به خداوند احت  عن یناز کردن،    دیگو . مدیحفظ کن  بله

قرچ بجو، مثل اصطالح قرچبه  عن ی  «کم جوش». اما تو  ذهنمن  یتر است برااز شر هم خوش  نیا  دانم، م

دارم.    ازیو به خداوند ن   ستمین   ذهنمن از جنس من   ییو بو   کار را بن  نیا  دیبا  عمال نخورش.     عنیآدامس.  

  . کند م  جادیا تیحس امن  کند، م جاد یا منیا از،ی آن راه ن

فضا   کند، هم مقاومت م   ات ذهن. و اگر من ناز نکن  ریتوبه کن د  ر،یناز نکن د   عنی  ر»ی«ترکِ نازش گ  ایب  تو

  د، یخودتان بپرس  از؟ ین   ای   کن چراغ باشند. شما به خداوند ناز م  توانند م ها  این   خُوب بساز.    ازیرا باز کن، با راه ن 

  . دیجوابش را بده
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  نیآ و بب شتر یآ، پ شتر یپ
  و مافاِت من  فیو تشر  خلعت

  ) ٢١١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

تا    م یرو جلوتر م  میدار  میکن باز م   ترش یدرواقع هرچه ب  م،یکن را باز م  فضا   . که وقت می هم اآلن داشت  تیب  نیا

   عن ی ایجلوتر ب ا،ی از زبان خداوند است، جلوتر ب نیا ،ن»یآ و بب شتریآ، پ شتری«پ. میآشنا بشو ترش یبا خداوند ب

 ت ینهای را به تو بدهم، ب  املباِس حضور را به تو بپوشانم و بزرگ  نیباز کن تا من ا  ترش یباز کن، ب  ترش یفضا را ب

  : میرا از حافظ دار تیب نیرا به تو بدهم. ا خودم را، و پاداشم

  ماست اندامیچه هست از قامت ناساز ب  هر 
  ست ی کس کوتاه ن یتو بر باال فینه تشر  ور

  ) ٧١غزل  ات،یغزل  وانی(حافظ، د 

لباس حضور    نیما، وگرنه ا  ذهنمن    عنیماست،    ۀبدقوار  ل یه  ن یکه هرچه هست ا  مییگو به خداوند م   میدار

  .  ستیباشد کوتاه ن تیکه از جنس انسان انسان چیتو، بر قدِ ه  تو، بزرگ

را درست کن  ل یه  د یما با  پس لباسمیخودمان   .    دار تو  بس  ، یکه  اگر به ما    ار ی لباس حضور،  اندازه است. 

  : میهم داشت تیب نی. امیدار ذهنما من  عن ی خورد  نم

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

  ) ١٩۵۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  قرآن است.   یۀگفته؟ خداوند گفته، آ کس  چه . دیکن ادیمن را   ییبا فضاگشا د، یمرتب فضا را باز کن گفته  عنی

که ما بلد    دهد را م    معن  نیا  ی زار   کند؛ نم   ی که زار  کس هرلحظه فضا را باز کن.     عنی  مباش»  ی زار  ی«ب

  :د یحفظ کرد  ریهم که شما د  تیآن ب توانم، نم  م،یستین

  و اضطرار   خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر
  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  م ی باز کن  دیفضا را با  نیبنابرا  م،یتوان نم   م،یستیکه ما بلد ن  دهد ما را نشان م  چارگیحالت ب  نیکال ا  کلمات

  آن فضا به ما کم کند.  

  د، یهست   چارهیب  ،ذهنعنوان من به   دیست ینرود که خودتان بلد ن  ادتانیو    دیمن را بخوان  دیگفته فضا را باز کن  پس

درون آن هست،    ز یچهمه   دیدان من، که م  رِیش  نیا  و بدهم به شما.    ریام بجوشد. تا ش کم کننده   یها ر یتا ش

  االتِ یها نبود، خ پرده  نی. گفت اگر اکند را فنا م  تان ذهنمن   کند، چهار بعدتان را درست مهر   ها،ن یتامی همۀ و

  است گفت،   «اُدعوا اله» نیا شما را سوزانده بود. االتِیمن خ 

قُل»    ٰنمحوا الرعِو ادا هوا العا   ۖ◌ اديا  اوا  متَدْع   فَلَه  اءمسا  َنسالْح   ◌ۚ و   رهكَ  تَجتَبِص  و   تا   ُتَخافبِه   تَغابو   نيب  
  » .سبِيال ذَٰلكَ
نام ها    نیوتری] ندیااو را خوانده   یتا ی[ذات    دیهر کدام را بخوان  د،یرحمان را بخوان  ای  دی: خدا را بخوان«بو
آهسته مخوان و    یبا صدا  ز یبلند و ن   ی اوست. و نماز خود را با صدا  ژهیدو نام هم از آنهاست] فقط و  نی[که ا

  .» یبجو انهی م  دو [صدا] راه نیا انیم
  ) ١١٠ هی)، آ١٧سوره اسراء( م،ی(قرآن کر

  

فضاگشا  نیهم   انه»ی م  «راه است،  سوت   عنیهم    «نماز»است.    ییراه  با هرلحظه  شما  عبادات  با   دیتمام 

با ذهن     عنی،  آهسته مخوان»   یِ«با صدا   بلند»   یِ «با صدا  د، یگو را م  نیهم   قاً ی. دقردیصورت ب  یی فضاگشا

  :م یرا داشت تینخوان. و اين ب

  در طلبِ وصل من  یشد نف 
  ز اثباتِ من  ر ی ابد گ عمِر
  ) ٢١١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  »  «نفآن را    د،یآن هست  دهد که ذهنتان نشان م  یزیشما هرچ   ایباشد. آ  تواند هم چراغ م  تیب  نیهم   حاال،

و   ستم، یمن از جنس آن ن  ده که تو به من نشان م   یز یچ نینه؟ ا  ستم یکه من از جنس تو ن دییگو م   د؟ یکن م

  در اطراف آن.  کن فضا باز م نیبنابرا

  در طلبِ وصل من  یشد نف 
  ز اثباتِ من  ر ی ابد گ عمِر
  ) ٢١١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  هم از حافظ است:  تیب نیا

  حرف است نیصحبت ا  ر ی موعظۀ پ نخست
  د یاز مصاحبِ ناجنس احتراز کن که

  ) ٢۴۴غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

اگر فضا را    طورن ی . و هممیکن   یدور  دی. از آن باستیاست که از جنس ما ن   ذهنمن  نیهم   ناجنس»  «مصاحبِ

  دارد.  ذهنمن  است ول یر یکه انسان د از هر مصاحبِ ناجنس م، یشوم   از جنس زندگ میکن باز م 

   بخور جام م دیخُم توح از
  است کراماتِ من  نیشو، ا مست

  
  مات شو  ، یاشه آمده یِپهلو
  ماتِ من  ،ماتِ من  ، من ماتِ

  
  ماِت شه  یدل، چو شد یکن ا بس

  من؟  هاتِیو ز ه   یهایز ه چند
  ) ٢١١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

را که ذهن نشان    یز یهرچ   وقت   ،ی از جنس او شد  یفضا را گشود  که، وقت  دیگو م  م،یهست  ٢١١١در غزل    هنوز

ا  دیگو م  دهد م   ستم، ینه، من از جنس تو ن  م،یکنار گفت  میرا بذار مرکزت، ما زد  نیا  هست  نیتو از جنس 

  شراب بخور و مست شو.   د»یتوح م«خُحاال از  م،یدیو با او به وحدت رس میاز جنس او شد  صورت دراین

  ن یبخور، و ا  دهم، من به تو م  ست،ین  رونیشراب از ب  نیحاال ا  ،ی شد  یبا من    یفضا را باز کرد   وقت   عنی

  من.  ۀالعادخارق اصطالح کارِ  هست به

نه؟ بله    ای  میاشاه بوده   یِپهلو  ، جهان ما، هرکس  نیبه ا  م یاز بدوِ تولد که آمد  ایآ  ؛» یاشه آمده   یِ«پهلو که   حاال 

مالقات من و تو هست؛ از طرف خداوند    زمانِ  ای ما است، مان    قاتیم جا  این   حاال که  دیگو م.  میشاه بود  یِپهلو

  . «مات شو» پس   »یاشه آمده   یِ«پهلو صحبت هست؛  نیا
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، مات من شو. خودت  «مات شو»  ، ذهنعنوان من از جنس ذهن نشو، بلند نشو به  دانم، حرف نزن بو نم  عنی

   . ماتِ من» ، ماتِ من ، «ماتِ من: دیگو حرف نزن، بذار من حرف بزنم. و سه بار هم م

  یِ آن شعرها   ر،ید  نی نکن، با من بحث و جدل نکن، بانگ من را بشنو، حرف نزن. هم  یمن شطرنج باز   با

  . دیاَنْصتُوا را بخوان

  اَنْصتُوا دیشما خاموش باش پس
  تان من شوم در گفت و گو زبان تا

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

مرکزِ من، بس کن خاموش شو،    یدل من، ا  یا   م،ییگو . و اآلن ما به خودمان مدیمات بشو  د،یخاموش باش   شما

صدا و افسوس  وو سر   اهویه   خواه . چقدر م یماتِ خداوند شد  ،ی و ماتِ شَه شد  ید یغزل را فهم   نیاگر واقعاً ا

  .  من؟» هاتِی و ز ه یها ی «چند ز ه  ،تجربه کن

  منفجا  این   در   هات»ی «هو    »ی های«ه است. حاال،    ذهنمال من است، که مالِ من  هات» ی «هو    » یها ی «ه  نیا  حاال،

ها حرف زدن، دردِ  حرف زدن، از درد   ها دگیبرحسب همان  خود،ی ب  یسروصدا  ،ذهن من   ی اهوی ه   عنیاست.  

من    »ی های«هها  این  دارم...  یگرفتار  قدربه من، چ  دیرحم کن  ام،ده یمن چقدر درد کش  دینی کردن، بب  جادیا  ادیز

  که ندارد که.   یکه شاد  ذهناست، چون من 

که در هر   میدان است، چرا؟ م   هات»ی«هپر از    وکار را کردم؟!    نیهم دائماً در افسوس است، چرا ا  هات»ی«ه

  .میشد، به هر سو برو میموفق نخواه  میرو م  ذهنبا من  ییسو

  تو را بال داد هر جهت از
  جهاتَتیبه ب بازکشد تا

  ) ٣۶٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و   روم در جهات نم  ریکه من د  مییبو  م یریب  ادی  کهن یا  یجا. حاال، به میشو دچار بال م  م،یبرو  هر جهت  از

  اشتباه را کردم؟!   نیچرا ا  م؛یخور ! افسوس م میکنم  هاتی ه کنم، فضا را باز م 

نم   ادی م   م، یریگ هم  افسوس  ممیخور فقط  هم  اآلن   . ه   دیگو ه   ی ها یچقدر  شه  کنم؟ م  هاتیو  ماِت  چرا   !

  ! کنم؟ م  هاتیو ه  یهایه ری! اگر شدم چرا دشوم؟ نم
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  مات شو  ، یاشه آمده یِپهلو
  ماتِ من  ،ماتِ من  ، من ماتِ

  ) ٢١١١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  بله:  م؟یهست بخوان ت یب می نیبب

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظنلّ  ستو ک  کاستن  

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

  م، یاز او بخواه  دگ یهمان   ی که ما را به خودش زنده بند. اگر ما    م یخواه از خداوند م  م، یکن فضا را باز م  پس

ز  نیا ب  ادیفکرِ  هرچه  است،  ا  ترش یکردن  و  است،  همان  کهنیا  عن یکار    نیبهتر     ی   ایدارد،    دگیمرکزمان 

  کاستن»   «کلّ.  میرا از دست داد  زیچ همه   عن ی  ست،یدر مرکزمان است، درواقع خدا در مرکزمان ن   دگ یهمان 

  از دست دادن.  جا یهمه را  عنی

  .  ز یچچ ینخواهد داشت. ه  زندگ   چیه   ،بخواهد، در زندگ   زندگ ها  آن   کند و از   زندگ  ها دگیفقط با همان  کس  اگر

  : تیب نیا و

  بخر رانی بفروش و ح  رک یز
  نظر رانیظن است و ح  رک یز

  ) ١۴٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   رک یقانونِ جبران، ز  ۀو دانست  یِ پا گذاشتن عمد  رِ یاز جمله ز  ، ذهنمن   یهااست. تمام کار   ذهنمالِ من   رک یز

  .  بخر» رانیبفروش و ح  رک ی«زنرو،   ذهنمن  رک یباِر خفَّتِ ز  ریز د،یگو است. م ذهنمن 

.   فَکان، با خرد زندگْ کن   و  با قضا   ،ی زدیبا دم ا  شود انجام م  ی ها چجورکه کار   نیفضا را باز کن و بب  ،» رانی«ح 

  . دیانگشت به دهان ماند ،هست  رانیو آن موقع شما ح

  «نظر» حضور است،    یِاریاز جنِس هش   » رانی«حاز جنسِ فکر است و    عن یظن است،    »رک ی«ز  میدان ما م  و

  است. 
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ا  دانم، نم   د،یدهان ماند  به  شما انگشت  وقت انجام مگشوده   یِفضا   نیو  را    »  ران ی«ح  نیا  دهد، شده کارها 

  دارد.  یگرفتار  رک یاست. و ز »رک ی«ز   نیاست، ا ذهنو در مرکزتان من  دیدان م  است. وقت

  �🔹🔹�پایان بخش دوم  �🔹🔹�
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غزل چه    ن یکه ا  م ین یاست. بب   دوتا غزل قبل   ن یکنندۀ ا   ل یکه تکم  خوانم م   تان یاست برا   ٢١١۴اش  که شماره  ر یغزل د   ی

  دارد. نکات 

  برآمد ز دل و جانِ من  بانگ
  ز معشوقۀ پنهاِن من  کآه

  
  من و فرع من  اصل گهسجده

سِر من، شه و سلطانِ من  تاج  
  

  ست دل و دستِ من و بسته خسته
  کنعاِن من  وسفِیغم  دستِ
  )٢١١۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   : زخمخسته
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  یزی چ  ی ذهنم آمد. پس دل و جان من    نیهم  عنیاز مرکز من، دل من و جانم    غامیپ  ی متوجه شدم که    دفعهی   پس

  ن یچه بود؟ ا  غامیپ  ن یمن رخ داد. ا   ی برا  ییشناسا  ن یا   میو تسل  یی فضاگشا  نیدر اول   د یعنوان انسان، و شارا متوجه شده به

  .ام»معشوقه دور مانده  نی. افسوس که من از ادمیکش   آه   ی معشوقۀ پنهان دارم در درونم، و     ی« بود    ن یا  فی لط   غامیپ 

شده گشوده  یفضا  نیمعشوقۀ من نبوده، ا  دادرا به من نشان م   رونیکه ب  ذهنگرفته بود. پس من  ذهن همۀ تَوجهم را من

معشوق را    نیکه اصل و فرع من دارد ا   شومو متوجه م   کنمدارم فضا را باز م   واشیواشیدرواقع راه به معشوق دارد و  

  . ندکسجده م

  یکه اجزا  نمی ب آن. م  یچهار بعد من است و اجزا  نیمن، روح من. فرع من ا   یاریهمان امتداد او، هش  ست؟یمن چ   اصل

  کند، تابع آن است. اصل من هم که امتدادِ او هستم، به او سجده م   رد، ی گفرع من مثال تمام ذرات وجود من از آن برکت م 

معشوق پنهان که در درون من است، تاج    نی. متوجه شدم که اکردمسجده م   نجها  نیپس چطور شده من اشتباه کردم به ا

  . جهاننیا یهاجهان، نه تاج نیسر من اوست نه ا 

ه من  آن شا  رون،ی در ب   دانستمرا که شاه م   را، آن کس   یزی است. آن چتاج سر من نبوده  ن یرا که داشتم ا   یزیآن چ   پس

خداوند که   نیکردم، متوجه شدم که ا ییرا هم شناسا یرید  زی چ ی  دفعهیدر درون من است. و   نینبوده، شاه من هم 

کنعان    وسفِ ی  ن یدست مقصودِ ا  ا یدستِ غم    نیو مقصود دارد و ا   منظور عن یدستِ غم   کنعان من»   وسف ی« د یگودرواقع م

  است. کرده و هم دست مرا بسته   خدا، هم دل مرا آزرده کرده، زخم  ای   به او برسم، معشوق پنهان من، زندگ  د یمن که من با 
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مرکزمان، تمام دست و دلمان بسته شده و درواقع    میرا گذاشت   ذهن اگر ما من  میمهم است که ما بدان   ل یخ  ییشناسا  ن یا  و

در    مانیو فکر  مان جسم  یها ییو توانا  مانرون یز بشود، هم امانات ب که اگر قرار باشد که ما، هم دلمان با میفهمما م 

.  دهدکه ذهنمان نشان م   ییزهایچ   نینه ا  میمرکزمان، به آن معشوق پنهان برس   میاوریآن را ب   دیبا  فتدیکار ب جهان به  نیا

  کند. دای فضا را باز کند معشوق را از درونش پ دیبا  دهیکه فهم  و انسان  ذهن انسانِ من نیدارد فرق ب

گرفته. دلم گرفته    عن ی  «دلم بسته است»چه را؟ هم دلم را    «بسته است» کرده،     زخم  عی خسته    و بسته است»   «خسته

بذارم    اورمیرا ب   رونیب   یزهایبه چ   کنمبه او برسم. کوشش م   کنمکوشش نم   کهنیا  یخاطر معشوق است. چرا؟ برابه

 گذاردهم دلم را مجروح کرده و هم امانات مرا محدود کرده و نم   ن یرا را دوست ندارد معشوق پنهان من. بناب   نیمرکزم و ا 

مر به   م یبن م یتواننم  یکار  چی ه م یکن م   ییشناسا م یجهان دار نیما در ا   عنیآن کار را بنم.   د یکار بنم، فقط با چیه

  با شست مواجه خواهد شد.  میبن   ی. هر کارمیرسآن معشوق پنهان اول ب

  اصل من و فرع من  گهسجده
سِر من، شه و سلطانِ من  تاج  

  )٢١١۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  که:  میشوما متوجه م  بله

  و شر ر ی هر خ رسدمسبِب م  از
  پدر  یا طیاسباب و وسا ستین

  )١۵۵۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شده خودش را به ما نشان  گشوده   یهست، آن مسبب هم در درون ما از درون ما از فضا  یمسبب   ی   م یشومتوجه م   پس

  دانم. نم کننددارند، دشمنان م  رون ی ب   یهاعلتها  این  که   کندذهن ما فکر م    . ولرسدو شر هم از او م  ر یو هر خ  دهد م

پدر من.    یا ستند ین ها  این دهدرا که ذهن نشان م  ییها. اسبابکنندحسود م  یهاآدم کنند،دوستانم م  کند،همسرم م

  به من توجه کن.  دی گومسبب از درون م

  ست؟ ینمودم که بو زخم ک  دست
  : ز دستِ من و دستاِن من گفت

  
  ست خون شده ن یبنمودم که بب دل

  دلستاِن من  دیو بخند دید
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  به خنده که: برو شُر کن  گفت
  شده قربانِ من  یمرا، ا دِیع

  )٢١١۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ر ی: مر، تدبدستان
  : معشوقدلْستان

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
در مقابل    یکرد  ر یتو تدب  کهنیا   یمن. برا  ر یکرده؟ گفت من کردم و تدب   زخم  را چه کس   نیدستم را به او نشان دادم، ا   پس

   عنی  نمودم»   «دست   است.  کردهکار م   ات ذهنمن  یهادست من کار کند، دست   نگذاشت  ،یمن. خودت را نشان داد

کرده؟ گفت من     را چه کسها  این  من خراب شده بود. گفت آقا   رون ی تمام امانات ب   ست ینشان دادم دستم را. فقط دست ن 

  .ذهنبا من  یکرد یبازحقه کهنیا  یمن. برا یرهای کردم، دنبال سبب نگرد، از دست من و تدب 

.  دی کند دلش بسوزد، خند هیگر کهنیا یجااما به د،یخون شده، بدبخت شدم. د نیدل را نشان دادم، گفتم بب بنمودم»  «دل

که ذهنت   یی زهای دنبال اسباب، چ یارفته یاهستم کم کنم مرا ول کردهجا  این گفت من  د؟یچرا خند  د، یبه حال من خند 

  .دهدنشان م 

. خالصه دلم خون  ریمر و تدب   عن یهم    «دستانم»ستان، معشوق،  دل   عن ی  «دلستان» معشوق من. البته    عن ی  «دلستان» 

انسان برو    یگفت که من کردم باز هم، و به خنده گفت که برو شُر کن، ا  ست؟یچ  رید  نی شده، به او نشان دادم گفتم ا

را، خودت را   ذهنمن عن ی. یقرار است قربان من بشو ،یاگر قربان من بشو دم،یتدارک د  دیع  ی  تیشر کن. چرا؟ برا 

  دی . باقربان من   عن ی قربان من» شده  ی «ادر راه من.  قربان کن  د یرا با  ن یمن من من، ا ییگوم   یشوبلند م  همهاین که

  مرکزت. یقرار بود من را بذار ، را در راه من تا به من برس نیا  فنا کن 

  : میکه داشت ت یب   نیا و

  ست؟ ینمودم که بو زخم ک  دست
  : ز دستِ من و دستاِن من گفت

  )٢١١۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  قبال:  میرا داشت  ت یب   نیا و

  دام بود شالهیکرد انسان و، ح لهیح
  آشام بودجان پنداشت، خون آنکه

  )٩١٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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را که درست کرد    یزی دامش بود، و آن چ  هادگ یفکر کردن براساس همان  ن یفکر کرد، اما ا  هادگیهمان   ق یانسان از طر  پس

  آشام بود.خون نیپنداشت ا  و دوستش پنداشت، معشوقش ذهن به نام من

  پس:  طورنیهم و

  به خنده که: برو شُر کن  گفت
  شده قربانِ من  یمرا، ا دِیع

  )٢١١۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

کار  چرا به  یکه تو که شعور مرا دار  د یگو م  د یشا  خندد . م خنددکه معشوق به حال زار ما م   م یدیفهم  ت یب  ن یاز ا   پس 

    و بخندد. تو که خود من   ؟یبرنم

تو    دیگو. م میتا ما متوجه بشو  خندد،فقط م   سوزد،نم  میکنم  هیگر   هادگ یهمان   یما که برا  یهاهیحال گردلش به  عنی

من    زیی از عقل من استفاده کن، از تم   م یبا تسل  ، کناستفاده م  ات ذهن . تو اآلن با مقاومت از عقل منیدار  زیی قوۀ تم

  استفاده کن. 

دورش     ه   رودکن، م   دا یبرو پ  م ییگو جا مآن  م یکرد   م یرا قا  ی زیچ   ی  م یبچه گفت   ی که مثل ما    خنددم  ن یبه ا  دارد

  ند،یبرا خوب نگاه کن، باز هم نم   جاحاال آن  میکن م ییبه او راهنما   . هندیبنم   م ین یبم   ند، یباآلن م   م ییگوم گردد،م

  .  نی. من را بب میخندما هم م

من   که نیتو به من، ا   لیشده و تبد گشوده یفضا ن ی. ا من د یمرا، پس تو ع   د یع  مرا»  دِ یبه خنده که: برو شُر کن، ع   «گفت 

  . ویرا رها نکن، تو قرار بود قربان من بشو نیتوست. ا   دیع  ن یدر تو به خودم زنده بشوم، ا

  و مِر خود بِهِل  نیحق را ب  مِر
  ز مرش مِر ماران َخجِل  یا

  )۴٩۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  د یرا، با  ن یا  م ین یبب   دی مرکزمان با  دیا یکه عدم ب   م یگذارو نم  می کنفکر م   ذهن برحسب من  عن ی  م، یکن هرلحظه که مر م  ما

و مرِ    نی«مرِ حق را ب .  کندم   شی خودش را دارد و خنثا  ریاو هم تدب  م،یکن که م  یالهیهر ح    م،یکن که م   یهر مر  مین یبب 

   عن ی  لهی. عرض کردم مر و حرسداو نم  ری مر ما به تدب   م،یکه هرچقدر مار باش  میدان ما م   و  .ندازیب  عن ی  خود ِبهِل»

  دی ما با  ستیما ن  ستۀیشا  نیو ا  لهیمر، ح  شودم  نیا  میمرکزمان برحسب آن فکر کن   میرا بذار  یماد  زی چ  ی ما    کهنیا

  .میفکر کن م،یکن   مرکز را عدم
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  گفت  اری م؟ی: قربانِ ک گفتم
  آِن من   ،آنِ من ، من آنِ

  
  ست یدو چشمم گر  دیچو خند صبح

  من  انِیگر  دۀیملَ د دید
  

  برآورد و روان کرد آب  جوش
  من  وانِی شفقت چشمۀ ح از

  )٢١١۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

من متوجه    آن من. وقت   ،آن من  ،هستم؟ خداوند گفت: مال من، آن من   من قربان چه کس  دمیاز خداوند پرس   دی گوم

هم صبح که    د؛یشب تمام شد، شب ذهن تمام شد، او خند  دم، یشدم، صبح شد او را د  قربان بشوم قربان  دیشدم که با

ام، شروع  که من از جنس او هستم به جنس او من زنده شده  ممتوجه شد   صبح باز شد. وقت   ای  د، یخند   ار ی   عنی  د یخند

  عشق. ، یزدیکردن برکت ا  ان یشدن، ب  فیکردم به لط

از جنس خودم    شد، من وقت   یاریهش   وقت  یاری. هش دید  یاریهش  عنی  دی . مل ددیمن را د  ۀیگر   ن یا  دی گوملَ م   و

شدم و عشق را آوردم به    فی لط   عن ی  ست»ی«دو چشمم گر شدم، از جهان جدا شدم، صبح شد، عشق را تجربه کردم. پس  

موضوع را، خودم متوجه شدم،    نیدر ذاتم متوجه شدم ا  من  عن ی  د»ی«مل دجهان و در معرض عشق قرار گرفتم و    نیا

«جوش برآورد و  موقع چه شد؟    . آنکنمم  انیب  پراکنم،جهان م  نیعنوان جنس خداوند دارم عشق را در ا که من به  دمید

  جهان. نیروان شد، از من، به ا  اتیو آب ح  دیدفعه چشمه جوش نیا ر ید روان کرد آب» 

  برآورد و روان کرد آب  جوش
  من  وانِی شفقت چشمۀ ح از

  )٢١١۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

ح  پس آب  به جوش  ات یچشمۀ  شروع کرد  ا  دن، یدر من  م   نیخوب  م   دیآ م   رود؟کجا  تجربه  من  اول  جهان،    کنم،به 

را    شان و زندگ  نمی ب م   را زندگها  آن  رسم م    کسپس از آن من به هر  ر یصورت تشعشع. دبه  رند یگ م   ر ید  یهاانسان

  یهمۀ امانات است، شاد  یدارا   وانیچشمۀ ح  نیندارم. از من خرد، ا   ر ید   ذهن ها، منبه آن  دهم درد نم   کنم، م   راب یس

آمد باال و  د یمن جوش ات یچشمۀ آب ح ن یا  عن ی برآورد و روان کرد آب»   «جوش  است، عشق است، هزار جور برکت است.

  در درون ما جوش آمد. اتیچشمۀ آبِ ح میکن که ما حس م  جاستنی. در ا سببیب  یادش
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  ست یدو چشمم گر  دیچو خند صبح
  من  انِیگر  دۀیملَ د دید

  )٢١١۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  مربوط است: اتیاب نیا بله

  اند تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند بنمودهرا  شی دو صورت خو در

  )۴٠۵٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بدند  ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون
  هاش دو صورت شدند حمت بهر 

  )۴٠۵۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

خود    ای  ،متفاوت است. اما خرد زندگ   شانیهااست، منتها صورت  ز یچ   ی دو  هر  طان یو ش  مان ذهن که من  میدان م   ما

به  یاریهش  عن یو فرشته     زندگ و خداوند که اصل  یاریصورت هشما، ما     بدند»    ی« است،    ز یچ   ی دو  هر  مان است 

  اند.کرده دایخداوند دو صورت پ یهاخاطر حمتبه

ما    یاریهش  م، ید یخودمان د  نی هم  ست یدر کار ن  ، ملَ ملَ»  دی«د   د یگوحضور ما که همان فرشته است که باال م   پس

  نیها و ادرک  ن یکه ا  د یگوموالنا دارد م   ن یچشمه شروع شد. و ا  دفعهی   یاریما که زنده  شد به هش  ی اریمتوجه شد، هش

  وجود آمد.هم در ما به هاییشناسا

در انسان    عن یبه دو صورت درآمدند    شیهاخاطر حمتبه   ی.  میهست   یو خردِ کل    یاریعنوان هش ما به  میدان اآلن م   ما

  :دیگواست. حاال م ز یچ  ی  قائم به ذات و خداوند هردو یِاریهش

  نگر اتش یاثِر آبِ ح َنک
  و دو دندانِ من  بن هر س  در

  
  است روانه ز جوش   اتیح آبِ

  من  مانِیبِدو سدرۀ ا تازه
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  آب  ِریم  نیآبم و ا نیا بندۀ
  من  رانِیاز من دلِ ح تر بنده

  )٢١١۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  نک ی : انَک
  در آسمان هفتم.   : درخت سدرة المنتهسدره

➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  یدر تمام اجزا  عن ی.  کنمدندان من حسش م  ودوهر س  خی ته، ب   عن یکه در بن    نیاو را بب  اتیکه اثر آب ح   د یگوم  حاال

آب   نیجانم، بدنم، در بدنم تمام ذراتش، ا  جاناتم،ی ه م،یدر هر جنبۀ من، فکرها شود،م دهیاو د  اتیوجود من، اثر آب ح

. خوب از  ن یبباثرش را    نکیا   دی گو، م گه اصل من و فرع من»«سجده  گفت است م  ادتان یزنده شدم به آن.    شود،حس م 

؟ اثرش  در درونتان به جوش آمده اتیچشمۀ آب ح د؟ین یبو اثرش را اآلن م  دیکرد  د،یکرد ییکه فضاگشا  دیخودتان بپرس 

  د؟ینی ب دندانتان م  ودورا در بن س

از    ات یدر درون من، اعماق وجود من به جوش آمده و آب ح  یزدی چشمۀ ا  عن ی  است روانه ز جوش»   اتی«آبِ ح   دی گوم

  مانیانسان است. ا  مان یسدره همان ا  نیا   شود، پس معلوم م من»   مانی«سدرۀ ا درخت    نی باال. و ا   دی آم   جوشدجا م آن

  م،یدار  مان یبه عمقش ما ا   میشوکه به خداوند زنده م   یااندازه  به  عن یحضور است.    یما در فضا  یدارشهیر  ایهم عمق  

  .میندار  مانیا  م،یدار   ذهنمن م یاگر به او زنده نشد

 یدارشهیهمان ر   در آسمان هفتم»  المنته «سدرةهمان    د یگوپس سدره که م   من»   مانِی«تازه ِبدو سدرۀ ا  د یگوم   ن یهم  یبرا

  د یتوانکه چقدر شما م   دهد عمق درضمن نشان م  نیا   م،یما عمق دار   در زندگلحظه که چقدر    نیماست در ا   شۀیعمق ر  ای

  کند.  شودنم   راحتشما را به رون،ی ب   دییآ شما از جا نم کنندم  رییتغ  جهاناین یزهایچ  وقت  دیباش  داری ثابت و پا

که     بزرگ حت ایکوچولو    لیخ یزهایدارد، با چ  مان یدوانده، ا  شهیو ر  ها رفته در اعماق زندگ که فرسنگ   کس کهنیا   یبرا

بهتر آب را    ترقیعم  اششهیو هرچقدر ر  آورد را باال م  اتیجا آب ح را که از آن  اشی دارشهیر   اُفتدجهان اتفاق م   نیدر ا

  :تی ب   نیا  طورنی. هم جهاننیا یزهایبا چ  خوردآورد باال، تکان نمم   یترشیباال، آب ب  آوردم

  است روانه ز جوش   اتیح آبِ
  من  مانِیبِدو سدرۀ ا تازه

  )٢١١۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  در آسمان هفتم.  المنته: درخت سدرةسدره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  :میرا قبال داشت ت یب   نیا  م،یداشت که

  هیف بی آور، شو از  ر خیدرختِ سدره ب چون
  المنُون  بینلرزد شاخ و برگت از دم ر تا

  )١٩۴٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  دارد.  قیعم  یاشهیکه ر  بهشت   سدره: درخت درخت
  اریبس  شهیبا ر شه،یر  نیچند  یدرست کن، دارا شهیبدوان، ر  شهیبه معن ر  ی فعل امر نجایآور: در ا  خ یب 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
تا شَت از  باش در اعماق زندگ   شهیر  یمثل درخت سدره دارا  دیگو داده شده، م  ح یتوض  ۶١١در برنامۀ    تیب  ن یدر، ا  نیا

  کس   م، یاصال عمق ندار  مانیهاتر که بعض. هرچقدر عمقمان کممیشوم   الْمنون»بی«ردچار    میبرود. ما چون ش دار  نیب 

به    یتجربه نکرده، از فکرموقع مرکز عدم را    چی نشده، ه  مینکرده، تسل  ییفضاگشا  ده،خرابات را باز نکر  یکه هنوز فضا

  ندارد که. شهیر  نیا خواهد م  زندگ  جهاننیا یزهایو از چ پردم  ر یفکر د

جهان که قطع کنندۀ    نیببر تا شاخ و برگت از دم اتفاقات بد در ا   ن یبشو و ش را از ب   شهیر ی پس مانند درخت سدره دارا 

  : دیآم جا این از ريب فيه» «  نینلرزد. ا  الْمنون»بی«رش هستند،  

  اْلتَاب  ريب فيه هدًى للْمتَّقين.»  «ذَٰلكَ
  ] آن هيچ ترديدى نيست؛ [و] مايۀ هدايت تقواپيشان است.» است كتابى كه در [حقانيت «اين 

  )٢ ه ی)، آ ٢سوره بقره ( م، ی(قرآن کر

 د یکه با یدار نهیدر س قرآن  ی که تو هم  دیگوم  کند،به قرآن م  هیرا تشب در مورد قرآن است، موالنا هر انسان  نیا البته

  است:  هیآ  نیهم از ا   الْمنون» َبی«ر طورنیرا بخواند و هم نیخداوند ا 

منُونِ»  «االْم بير بِه صبنَتَر رقُولُونَ شَاعي  
  گويند: شاعرى است و ما براى وى منتظر حوادث روزگاريم.» م  «يا

  )٣٠ هی )، آ۵٢سوره طور( م، ی(قرآن کر

برا  ییهاآن شدند. پس    الْمنون»  َبی«ر حضرت رسول بودند خودشان دچار حوادث ناگوار    ی که منتظر حوادث بد روزگار 

ر»نون»  َبیاست، برا  الْم ندۀ شرذهن  یهامن  یب    م نکن   اُفتد دی که مرکز ما نبا  میکه دائمًا مرکزشان جسم است تا ما ش  

  بشود. د یکه جسم از مرکز ما دور با  مییبو د یجسم باشد، با

  خموش  نیکن گستاخ مرو، ه بس
  دانِ من شهنشاه نهان شِیپ

  )٢١١۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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   عن یدان، شاهنشاه است،  نهان  کهنیا  ی خاموش باش! برا  ‐آخر غزل است ‐نکن     خاموش باش و گستاخ  دیگو اآلن م  پس

و ما هم از    یشواز جنس ذهن م   یبرگرد، اآلن دار  ر ید   دیگو حرف زدن، م    که پس از مدت  دین یبخداوند است. پس م

  .زدهچرا که تا حاال او حرف م  م، یو حرف نزن م یگستاخ نشو م، یاز جنس ذهن هست مید یکه اگر د م یری گم  جه ینت ت یب   نیا

  ریحرف د   ی جا  برگرد برو آن  ،که او گفته بود گفت   ییهاحرف  ،یرا زد  تیهاحرف  دیآنظر م حاال که به  دیگوم   اآلن

ب  بزن   هانیدوباره هم  ایبشنو،  اآلن حرف  اگر  بو.  هم   ذهن من  لۀیوس به  را  و  بود  م   تیب   طورنی خواهد  که    دهدنشان 

  .ذهنصورت منهمان معشوقۀ درون ماست، نه ما به ند، یبنهان را م که  دان، در ما اآلن آن کس شاهنشاه نهان

همه مضر  ها  این  را،  مانیهاحرف  میر یگ م  ذهن حتماً از من  م، یزن مثل خشم، ترس، حسادت حرف م   جاناتیاگر با ه  ما

  میکن   فضا بسته هست، بهتر است سع  . وقت کندما صحبت م  ق یدان از طرخداوند نهان  م،یما. فضا را باز کن   ی است برا

  .شودبه ضرر ما تمام م  میاگر حرف بزن  م،ی اصال حرف نزن  م، یخاموش باش

  :میخوان را م  ات یاب  نیا  پس

  نفع تو  شد خموش نا،یب شیپ
  آمد خطابِ اَنْصتوا  نیا بهِر
  )٢٠٧٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خَوش  ی: بو، بر گودی بفرما گر 
  اندک گو، دراز اندر مش  یل 

  )٢٠٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که اندر کش دراز   دیبفرما ور
  بو، با امر ساز  ن یشَرم نیهمچن

  )٢٠٧۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  د ی: خاموش باش اَنْصتوا
  ایشرمناک، باح: نیشَرم

  اَمر ساز: از دستور اطاعت کن با
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ۀیکه آ‐ د ی. فرمان انْصتوا، خاموش باشم یبهتر است ما ساکت باش  ،یرید ینای موالنا و هر ب  ش یخداوند و هم پ ش یپ هم

و    م ییاما کم بو   م، ییخوش بو  د یبا «بو!»: دی آن خداوند به ما بو  نا، یآمده. اگر آن عارف، آن ب  ن یهم  ی برا ‐قرآن است

  .میزن از خودمان حرف م  ری معلوم است که د  م، یشخداوند اگر دراز ب شی. پمیدراز مش
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  ن یبا ا  ن یخداوند گفت باز هم بو، دراز بش؛ همچن  ایاگر آن انسان    ول   م،ییاندک بو  دی با  م یموالنا هم حرف بزن  ش یپ 

  .» میکن صحبت م  میدار   م،یساز. ما چون با امر تو ممیکنکه صحبت م   م یشرمنده هست  م، یستی«ما بلد ن که:    مییگوم    آگاه

  خداوند هست.   ش یپ ن یو همچن بزرگان   شی نشان تواضع در پ  ن ی. ایطورنیو ا

  از دستور اطاعت کن.  عنیامر ساز    با. ایشرمناک، باح  عنی ن یشَرم. دیخاموش باش عن ی  اَنصتوا

  :تیب   نیا  طورنیهم و

  جنس تو او زبان، ن ،تو گوش چون
  را حق بفرمود: اَنْصتُوا  گوشها

  )١۶٢٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

ما به    وقت   و خداوند از جنس حرف زدن است، حت  م یاز جنس گوش هست  شهیدادم. ما هم   ح یرا توض  ت یب  ن یمن ا  بارها

از    م،ید یبله بعداً هم که به حضور رس  م،یاز جنس گوش باش  میفضا را باز کن   د یبا  ذهنتنها موقع من. نهمیرسحضور م

  .میباز هم ما از جنس گوش هست م، یجنس او شد 

که او از مرکز ما رفت، ما    مید ید   . وقت زنداو حرف م   م، یزن. هر موقع هم ما حرف م میشنوما م   زند،دائماً حرف م   او

  م،یاز جنس گوش هست  شهیاو. ما هم  شیدوباره پ  میو برگرد   میفضا را باز کن   م،یدر ذهن، بهتر است ساکت بشو   میافتاد

  خداوند از جنس زبان.

  .دی خاموش باش عنی انْصتُوا  «و انْصتُوا...» آمده جا این هم از  هیآ  ن یا نیبنابرا   پس

  قُرِى الْقُرآنُ فَاستَمعوا لَه وانْصتُوا لَعلَّم تُرحمونَ.»  «واذَا
  .» دیباشد که از لطف و رحمت پروردگار برخوردار شو د، ینی گز و خموش د یگاه قرآن خوانده شود، گوش فرا ده  «هر 

  )٢٠۴ هی)، آ ٧سوره اعراف( م، ی(قرآن کر
  

  کهنیا  ی اَنْصتُوا بهتر است، برا  ی برا  .» دی«خاموش باش:  مییهم عرض کنم که اگر بو  نی. ا دی خاموش باش   عنیاَنْصتُوا    پس 

  چون خاموش شدن اصل است. وقت  .»دی«گوش بده :  مییاست که بو ن یتر از امهم  لیخ د، یخاموش باش اَنْصتُوا به معن 

  رع آن است.. خاموش شدن اصل است و گوش دادن فمیده درواقع گوش م  م، یشوما خاموش م 

  گفتِ او کر است  ر یمن از غ گوشِ
  تر است جان نی ر یمرا از جانِ ش او

  )١۶٧٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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شما   گفتِ او کر است»   ر ی «گوشِ من از غ.  شنودنم   رون یاز ب  شنود،حرف م  که گوش من فقط از زندگ  دییگوشما م   پس 

 ن یری از جان ش  زندگ    عنی. او  دی کنو به او گوش م   د یکن . شما ذهن را خاموش مدیکن حرف گوش نم   هادگیهمان   ق یاز طر 

  تر است.جان ایاست   تر نیری من ش  یبرا

  امروز که مربوط است به: یِبه قسمت مثنو م یرسم

  » الشَ مغرورِ   و عالمتِ شق مرد میو مرد تمام و ن عاقل، میعاقل تمام و ن  «عالمتِ
  ) تری (ت

  

الشَ    «شق  و ه   ذهن من  عن ینادان،     عن ی  » مغروِر  فضاگشا  چی که  شق کندنم   ییموقع   .   عنی     هم که مغرور  بدبخت، 

  .ستین   مهم ز یچ ست، ین  ی زیچ ست،ین  ز یچ  عنی  الشَ د، یدان م

  که عاقل است، فضا را گشوده و به زندگ   عاقل است، کس   یجهان سه نوع انسان هست.    ن یکه در ا   د یگو م  موالنا

  تر شیب   کند،م  ییها فضاگشاموقع   بعض  نیاست، پس بنابرا  عاقلمین   یدارد.    فی ضع  ایندارد    ذهن من  عن یشده،    لیتبد 

خود    حات یبه توض   د ینادان است. حاال اجازه بده   نیاست و درد است، ا    ذهنهم که اصال از جنس من   یو    بندداوقات م

  .میگوش بده شانیا

  است آن باشد که او با مشعله  عاقل
  ستقافله ا یشوای و پ لیدل  او

  )٢١٨٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شرو ینورِ خودست آن پ روِیپ
  رو  شیخویاست آن ب شیخو تابع

  )٢١٨٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

د یآور مانیاست و ا شیخو مؤمن  
  د یکه جانَش زو چر  یبدآن نور هم

  )٢١٩٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : مشعلمشعله
خداوند    را در حق مستهل کرده و در دستانِ   ش یخو   و هست  تیکه در سلوک، انانّ   رونده، کس   شی خویرو: ب   شیخویب 

  است.
  .افتنیپرورش و رشد و کمال   به معن   نجای: چرا کردن، در ا دنیچر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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دستش است     زنده شده، مشعلۀ خرد زندگ  است که مشعلۀ حضور دستش است. فضا را باز کرده، به زندگ   عاقل کس   پس

  باشد.  قافلۀ انسان یشوا یو پ  لی دل دیو اوست که با

باشد،    تیقافلۀ انسان  یشوایو پ  لیدل  دیکه فضا را باز نکرده و مرکزش عدم نشده، نبا   است که انسان  ن یا  اشمعن  حاال

ب   دیها نباانسان راه  او با مشعله.  فتندی راه ب    ذهندنبال من  دی ها نباانسان  فتند، ی دنبال او    در  است»  «عاقل آن باشد که 

  .ستشدن به زندگ  ندهمشعله، مشعلۀ حضور و زجا این

مشعلۀ حضورتان    د؟یمثال شما عاقل هست  ایکه آ   میکن آن نگاه م  را، به  اتیاب  نیصورت چراغ اکه به  کنمعرض م  دوباره

و نادان    نکرده از جنس شَق   ییخدا   ای  د؟یعاقل هست   مهین  ای مانده؟    نه؟ مرکز شما عدم شده و عدم باق  ایدستتان هست  

   بوده؟مرکزتان عدم نموقع  چی ه  عن ی د؟ یهست

  ن یشده، ا  لیخدا تبد   تینهایکه فضا را باز کرده، مرکزش عدم شده و به ب  نور خودش است. کس   رویآن شخص پ  دی گوم

  شی پ   دینور درون خودش است و با  رویپ  کند،نم  اشییراهنما  ایدن  نیا  ر،ید  یهااز آدم  ردیگنم  ییراهنما  رون یاز ب  رید

  کند. ییهمه هم برود، مردم را راهنما

نه!    دهد؟م  ریی عقلش را تغ   دهد؟م  ر یینورش را تغ  ،جهاناین  اتفاقات  ، جهاناین  یفکرها  ست؟ جهاناین  اتفاقات  تابع

فضا آن  از  م گشوده  یعقلش  خو.  دیآشده  ب   ش ی«تابع  آن  من  عن ی  رو»  شیخوی«ب .  رو»  ش یخویاست    ذهنبدون 

  .کنندهزندگ

 درونش دارد، از جنس    یشدۀ درونش دارد، به خداگشوده  یبه فضا  مان یشخص ا  نیا   د» یآور  مان یاست و ا  ش یخو  «مؤمن

  آورده! مانیآورد، ا  مانیدارد، ا  مانیواقعاً ا عن ی  د»یآور مانیاست و ا ش ی«مؤمن خواو شده. 

در اعماق خودش دارد و مؤمن خودش است،   شهیشخص ر   نی شماست. پس ا  یدارشهیعمق ر مان»ی«اگفت   م، یداشت  امروز

  .دهیکه جانش از آن چر  یاز همان نور د؟یآور  مانی. خوب به کدام نور اکندنم  د یتقل  از کس

قافله   شروِیپ  تواند شخص م   ن یا   کند،م   ت یفضا را باز کرده، باز کرده، باز کرده، باز کرده، اآلن نور درونش او را هدا  پس

دائماً مرکزش عدم است،   کند، م  ت یاو را هدا  زنده هست، خرد زندگ شخص به زندگ  نیکند. ا ییباشد و مردم را راهنما

  عاقل است.  مییبو  دیآدم را با جورنیا . تاساسمش عاقل  شود،موقع جسم نم  چیه

  عاقل آمد او  میکه ن یر ید
  خود داند او  دۀیرا د عاقل

  )٢١٩١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  ل ی زد چو کور اندر دل   یدر و دست
  ل ی شد و چست و جل نایبدو ب تا

  )٢١٩٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نداشت  جوسنگکز عقل،   یخر  وآن
  نبودش عقل و عاقل را گذاشت  خود

  )٢١٩٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جو.   یمعادل   یوزن و خُرد جو، در کم  ی : به مقدار جوسنگ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

مثل موالنا را چشم خودش بند. گفتم    عاقل  ی   دیباشد با  عاقلمهیاست. اگر ن   عاقلمهیانسان هست که ن   رینوع د  ی

هم از    یادیمقدار عقل خودش دارد، مقدار ز   ی کند.    دا یرا بخواند، مثل چراغ روشن بشود و راه خودش را پ  اتش یکه اب 

 عاقل رد، یموالنا ب   عن یرا  ند. مرا چش ییموالناخودش ب  

  ل ی زد چو کور اندر دل   یدر و دست
  ل ی و جل شد و چست نایبدو ب تا

  )٢١٩٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   یمانند کور در    م، ی. ما هم دست در موالنا زدرفتم   گرفترا م    یبغل    ری مثال ز  رفت،راه م   میکه کور قد   طورنیهم

  که:  دیگو فکر کنم که م م یخوانرا هم م  ت ی. که اآلن آن ب شوایپ 

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

  )۶۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  باشد.  زیپره   عنی  «اتَّقوا» یخوب است که مال خودش در فضا  کس  یبرا اریاخت

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  ار یاخت ندازیکن آلت، ب دور

  )۶۵٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

مواظب باش، برحذر باش،    یو تقوا ندار  ی ریخودت را ب   یجلو   توان اگر شما نم   ،نهار»ی ز  ، ینباشد حفظ و تقو  «چون

  را بده دست موالنا.  اریاخت عن ی نداز، ی را ب  اریاخت
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جو عقل ندارد،     یجو هم ندارد، به اندازۀ    یاندازۀ    که از عقل حت  ی، آن خرنداشت»   کز عقل، جوسنگ  یخر  «وآن

  اشذهن برود، دنبال حماقت من  دیعقل ندارد که بفهمد که دنبال عاقل با قدرنی، ا «خود نبودش عقل و عاقل را گذاشت»

  . رودم

  :گفتمرا داشتم م  ت یب   نیجو. ا  ی معادل   یوزن و خُرد جو در کم  ی مقدار ها جوسنگ بهموقع  جوسنگ بعض 

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

  )۶۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  ار یاخت ندازیکن آلت، ب دور

  )۶۵٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . دیکن  زی پره د، یکن   شهی: تقوا پ اتَّقُوا
  ه ی: برحذر باش؛ کلمۀ تنب نهاریز

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
   عنیاست،   اریاخت  وان یانسان و ح ن یفرق ب  م ییگوما م  د، یو مثل چراغ داشته باش د یرا حفظ کن  ت یدو ب ن یشما ا دوارم یام

  شده گشوده  یخوب است که عقل داشته باشد، فضا را باز کند، از فضا  کس   ی قدرت انتخاب برا   قدرت انتخاب است ول

بارها توض ا»«اتّقو  یاستفاده کند و مال خودش بشود در فضا اتَّقوا را که  باش  د،یکن  ز یپره   عن ی  میداد  ح ی.    د، یمواظب 

خوشمان آمده که    نیاز ا   قدرنی توجه ما را جلب کرد و ما ا  یجالب   ز یچ   ی   م ینی ب م   م یروم  م یاآلن دار  م؟ یمواظب چه هست

  مرکزت. د یایبمواظب باش نگذار  دی گو اتّقوا م م،یبشو  دهی انبه مرکز ما، ما با آن هم  دیآ دارد م

به    دیا یجالب است ب    لیکه خ  ز یآن چ  ایآن شخص    دی گذارنم   د،ی روم   دی کشراهتان را م  دیشما مال خودتان باش  اگر

  د یندار  اری. پس اخت بردم   کشد،م  رد،ی گآن شخص شما را م   ای  زی آن چ  ر یخوب د  د،یمرکزتان. اگر مال خودتان نباش

خوب است    کس   ی برا اریاخت  د یگو. پس م کشدم دگ یچون آن همان  ندارد،  اریباشد، اخت  دهی مرکزش همان  شما، اگر کس 

  اریآلت اخت   نیا   نهار،یمواظب باشد ز  دیحفظ و تقوا نداشته باشد، با    اما اگر کس  زیپره   یکه مال خودش بشود در فضا

 که نینه ا  ،کن تا انتخاب کن  ستفادهموالنا ا اتیتو چراغ روشن کند و انتخاب بدهد. از اب یدور و بذار موالنا برا  ندازی را ب 

  انتخاب کند. اتذهن من

  ل یو، نه قل ر ی نداند، نه کث ره
  ل یآمدن خَلفِ دل  دیآ ننگش

  )٢١٩۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  دراز   ابانِیاندر ب رودم
  به تاز   و، گاه سیلنگان آ گاه

  )٢١٩۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خود کند  یِ شوای نَه، تا پ شمع
  کد کند  ینَه، که نور شمعمین

  )٢١٩۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  وس یمأ  د،ی : ناامسیآ
  اکتساب و اقتباس است. به معن   نجای. در ا وزِگیدر ، یی: گدا کدّ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
   ذهن است و من  ده یاندازۀ جو هم عقل ندارد و مرکزش همانکه به  شخص   ن یشد، ا  یطورنیکردن. پس ا  ییگدا   عن ی  کدْکردن

  د یآ ننگش هم م  چ،یکه ه   داند. حاال راه را که نم داندنم  چیه   اد،ینه کم نه ز   داند،راه را نم  د یگوپر از درد دارد، م 

  است. نهم صدْمن آه اش ذهن ناموس من

  ل» یآمدن خَلفِ دل  د ی«ننگش آ  داند؟چه م   فردوس   ای  داند که موالنا چه م   دی گوم   رود،مثل موالنا نم   آدم    ی  دنبال

ذهن راه    ابانیدر ب  دراز»  ابانی اندر ب  رود«ماما    دانممن م   د یگوکه دنبالش برود، م   د یآباشد، ننگش م   عاقل  ی اگر  

را    ی زیچ   ی    گاه  به تاز»   و، گاه   سی«گاه لنگان آ   شود،م   دیها ناام موقع  بعض   ست،هم دراز ا   نیکه ا   رودافتاده م

  زندگ  خواهد از او م  د،یرفت رس  بعد .دنیدو  دن، یتاز  عنی «به تاز»تا به آن برسد.  دودم شود،م  دهیبا آن همان  ندی ب م

رد، یب   نم   رد، یکام بم   د یناام  تواند،م   س یِآ   شود،بعد شروع م   شود البته تمام جهات به او درد م دنیبه لنگ   کند . دهند  

ما    یبرا  خانوادگ   باز هم در زندگ  که چقدر سرخوردگ  دینی ب. مشودسرخورده م  شود،م   دیناام   شود،م   سیِ آخرِ سر آ

  ز یچهمه  خواهد، م   ت یحما  خواهد،و حس وجود م   خواهد م   بختر، شوهر از زن خوشزن از شوه  که نیا   یبرا  د، یآ م   ش یپ 

  ادینه ز  ایچون عقل ندارد، نه کم  بخواهد ول از زندگ  دیرا باها این . دهدنم  شود،م  دیناام  خواهد،م  زندگ  خواهد،م

  .شی صدْمن آهن دارد پا رود، و راهنما هم نم لیدل  عن ی  امثل موالن و دنبال آدم 

  د یحق ناموس را صد من حد  کرده
  د ی بسا بسته به بند ناپد یا 

  )٣٢۴٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

شمع ندارد    «شمع نه»ها بسته شده.  آدم  جورنیهم   یصد من آهن است که به پا   ذهن من  بدل  تیث ی ح  ، ذهنمن  ی آبرو   عنی

ا  بند، حت   ی شوایشمع را پ   ن یکه  برود    شمعمین    خودش  ا  ییرا گدا   ینور   یهم ندارد که چه کار کند؟    عن ی  ن یکند، 

  :دیگو م  م،یرا بهتر بفهم  هاتی ب   نیکه ا  م یبخوان ت یچند ب  ی . بله  اراستیعتمام  ذهن من
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  است، نه کاِر دراز  میتسل شرط،
  تاز نَبود در ضاللت تُرک سود
  )۴١٢٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ر یسپس راه اث نیز مینجو من
  ری پ ر،یپ م،یجو  ر یپ م،یجو ر یپ

  )۴١٢۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

   : گمراهضاللت
  است.  جسم یِاریمراد هش  نجا یهواست؛ در ا  ۀکر ی آتش که باال ۀ: آسمان، کرر یاث

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
. نه  ردیاست که انسان فضا را باز کند و از درونش عقل ب  ن یشرط ا   کند؟واقعاً به شما کم م   ت یدو ب   ن یا   د ینی بب  حاال

ببندد، من  نیا    ذهن من  برود، کار دراز بند. در گمراه   داشته باشد، مرکزش جسم باشد و راه طوالن    ذهنکه فضا را 

راه آتش را، درد را و ذهن را    ر» ی سپس راه اث  ن یز  م ی«من نجو . میجوراه درد را نم   من نیندارد، بنابرا   ده یکردن فاتاز» «ترک

  د ینی ب م   کنم، جو م وموالنا را جست  کنم، جو م وجست  واقع  ر یپ  ،ر» ی پ   ر، یپ  م، یجو  ر ی پ   م،یجو  ری «پ   کنم؟چه کار م   روم، نم

  .دیگوچند بار م 

  :طورنیهم و

  که ندارد پا و سر یو بار  کار
  رخَریپ یخَر، ا  ریپ کن، ه  ترک 

  )۴١٢٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  استاد و سرلشر مباد  ر،یپ ِریغ
  رشاد  ِریپ  ول  ،گردون ن  ِریپ

  )۴١٢١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

   میتقو رِ یو سالمند شده باشد، پ ر یروزگار پ   که با گذرِ گردون: شخص  رِی پ 
  ت ی: هدارشاد

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
کاروبارش سر و پا ندارد.    ست،یدارد، مرکزش عدم ن    ذهنمن  ، انسان وقت که ندارد پا و سر»  ی«کار و بار:  دیگو م  پس

کن،    دای پ   ریپ  ر،ی بخر، برو دنبال پ   ریآگاه باش پ  ندارد، ترک کن. ه   دهیرا که فا   ذهنکار براساس من   عنیرا    ن یترک کن ا

  موضوع را. نیا  یاست، هشتاد سالت است، هنوز متوجه نشد که هفتاد سالت  کس یخَر. ا رِی پ  یا
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  رِ یپ   ،» گردون ن   رِ ی«پ .  شودنم  ری خاطر سن، آدم پ به  ری زمان نه، پ   رِیاستاد و سرلشر نباشد، اما پ  ر، یاز پ  ریغ   د یگوم   بعد

و سالمند شده   ر یکه با گذر روزگار پ  گردون: شخص   رِی چه هست. پ   ر یپ   م یدی پس فهم  ت، یهدا   رِ یپ  رشاد»   رِ ی«پ   ول   سن ن 

  :می خوانم  تانی را که مرتب برا  تی دو ب ن یا طورنی. و هم تیهدا   عنیرشاد  ،م یتقو رِ یباشد، پ

  ست ی اله کارِ هر اوباش ن اُذْکروا
  ست یهر قَّش ن یبر پا  ارجِع
  )٣٠٧٢ تیبدفتر چهارم،  ،یمثنو ،ی(مولو

  باش  لیمشو، هم پ سیِتو آ یل 
  باش  لیتبد یدر پ ،لینه پ ور

  )٣٠٧٣ تیبدفتر چهارم،  ،یمثنو ،ی(مولو

  ولرد، مفلس  کاره،ی: ب قَالش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

کروا اله»   م؟ ینی بب  م یتوانکه خودمان را م   م ینی بب  م یاست که ما روشن بن  ییهاهمه چراغها  این  است؟  درست    عنی  «اذْ

به او زنده    دی کن  ییلحظه فضاگشابهلحظه  عن ی  د،یکن  ادی  ادیخدا را ز  دیگوقرآن است. م   ۀیذکر خدا، هردو از آ  ،ییفضاگشا

  . دیبشو

  ی سوبه  ، و مرض   قائم بالذات، راض   یاریصورت هشلحظه بهو هر  ستی ن  ذهن من  عن یکار، کارِ هر اوباش    ن یا  د یگوم   ول

   ول   ستیاوباش ن   ا ی  ست یو ذکر خدا هم کار هر قّش ن  ستی ن یبازهر حقه یبر پا ارجع  دی گوم   ، ارجع  د، یخداوند برگرد

  بشو.  ل ینشو، پ   دیام تو نا

  .میشوم   از جنس زندگ   عنی  میشوم   لی پ   میکنموقع فضا را باز م بشو، مرتب فضا را باز کن. هر  از جنس زندگ   عن ی  لیپ 

پ  با فضاگشا  جسم  یار ی. هش میبشو   ل یتبد  دی با  م ینادان هست  م ینی ب م  م،یستین  از جنس زندگ  م، یستین  ل یاگر  به    ییرا 

  .  دی کن لینظر تبد  یاریهش

  :اشهیهم آ نیا

كروا اله ذِكرا كثيرا.»  «يا   ايها الَّذِين آمنُوا اذْ
  ايد، خدا را فراوان ياد كنيد.» كسان كه ايمان آورده «اى

  ) ۴١ یۀ)، آ٣٣احزاب ( ۀسور م، ی(قرآن کر
  .دی. مرتب خودتان را از جنس خداوند بندیفضا را باز کن   د،ی اآورده  مانیا   د،یبخت بشوخوش  د یخواهواقعاً م  کهکسان  یا

  خدا، خدا، خدا، خدا. به زبان نه، در درون.  مییبو م ینی فقط بش کهنیو از جنس او شدن نه ا  ییفضاگشا عن ی  «اذکرواله»

  :طورنیهم
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  دود که دام کو؟ بِز کوه  آن
  بتازد، دامش افتد در گلو  چون

  )٢٧٠ تی بدفتر سوم،  ،یمثنو ،ی(مولو 

من آهن    جو عقل ندارد منتها صد  یاندازۀ  هست که نادان است. به  انسان  یگفت   م؟ یکنصحبت م  ی زیبه چه چ راجع

  است.  اشذهنوزنِ ناموسِ من

ما    نند ی مردم نب   است؟ ه یچجور  ذهن من  ی که آبرو  د یدید   ذهن من  ی. آبروذهن من  ت یثی ح ، یتقلب  تی ثی ح  عن ی ناموس 

. آبرو  میرا حفظ کن  مان یآبرو  م،یبذار   مبل   .میبذار   میفرش قرض کن   میبرو   میرا جمع کن   مان میگل   م،یدار   مهمان   م یبرو

  ما   .رودم  مانیآبرو  م، یموقع مردم نفهمند ندار   یها مال خودمان است.  فرش  نیا   مییمردم. بله دروغ بو  شیپ  میدار

مردم دعوا    نیب   میخوب است. مواظب باش  اریمان بس. روابطمان در خانواده با همسرمان، بچهمی. ما ثروتمند هست میدار

  هم هست. د یاست. صد من حد  مصنوع  یوهاهمه آبرها این .مینکن 

  ی مثل موالنا هم آبرو  ییهانادان که اندازۀ جو عقل ندارد و از انسان  نی. پس امیخودمان را بش  میخواهبشود م  آشار

  کند، عمل نم   » «ارجع. به  کند. خدا را ذکر نمرودنم   لی. دنبال پرودنم   قرض کند، دنبال کس  گذاردنم  اشمصنوع 

  . زندگ یسواز جهان به گرددبرنم

  ینه. فضا را باز کن بذار    ذهن من، برگرد، منتها با من  یسوکه برگرد به  دی گوما را م   ییصدا  ی دائماً     عنی  » «ارجع

  من.  یسوبه ایب  بشود. سوار بر زندگ  از تو زندگ  قسمت

  است.سه غزل هم گفته شده ن یها در طول ا صحبت نیا همۀ

  دود که دام کو؟ بِز کوه  آن
  بتازد، دامش افتد در گلو  چون

  )٢٧٠ تی بدفتر سوم،  ،یمثنو ،ی(مولو 

  در گلو. افتد دامش م  تازدم  کهنیاست. هم   ذهنمن  دام کجا بود در صحرا؟ بز کوهجا این د یگوم   کوه  بز

بزرگ م   اتفاقاً را که  بابچه  کنند، ما  را،     دهیهمان   ه   ،یبرو  یدام است. اگر مرتب جلو   دگیهمان   که هر  ندی بو  د یها 

در گردنت افتاده است. نگو     دام بزرگ   یکه    دین یبم   سالدر چهارده، پانزده  یبشو  دهی همان  ،یبشو  دهیهمان  ،یبشو

  قُوا» «اتّنشو . مواظب باش،    دهیدام کو؟ همان

  :میگفت م  میرا داشت  ت یب   نیا و
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  د یحق، ناموس را صد من حد  کرده
  د ی بسته به بندِ ناپد بس یا

  )٣٢۴٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  : آهن دیحد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  د ی ناپد ِ دارند و به بند  ذهن ها که نادان هستند، منمن آهن کرده و چه بسا آدم  را صد   ذهنمن  ی آبرو   عنیناموس  خداوند

  ی. در ذهن از گردنددور خودشان مها  این  طورنیاست و همرا بسته  شانیدست و پا  درون  دیبندِ ناپد عن یاند  بسته شده

  بروند.  رونی ب   تواننداز ذهن نم و  روندم  ریبه قسمت د   قسمت

  ه یاندر حِر ت قوم موس  همچو
  ه یسف  یچل سال ا ،ی بر جا ییمانده

  )١٧٨٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  هر روز تا شب هروله  یرو م
  در اول مرحله   نیبم شیخو

  )١٧٨٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

رگرما، حرارت ح :  
  است.  نای س یاز صحرا بخش   هیت  یآب و علف؛ صحرا ی زار و ب شن ابانِی: بهیتَ 

  خرد ی: نادان، ب هیسف
  دن یراه رفتن و دو  نی ب  : تند راه رفتن، حالتهروله

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  
 دند ی رسآخر روز م   رفتند، کندن م هر روز با جان  ابانیآن ب  یدر گرما   درمورد ما صادق است؟ مانند قوم موس  ت یب   ن یا  ایآ

  ی چهل سال است ا  ابان یب  یاندر گرما    . همچو قوم موسشددر حالتشان نم   ی رییتغ  چ یه   حرکت کرده بودند.  کهییجابه آن

    .یاخودت مانده یبر جا هیسف

  . در اول مرحله»  نی ب م  شی«خوندارد    جهینت   ول  کنعمل م   ،کن تندتند فکر م  ،یرو م  روز تا شب تندتند راه هر

  د یعقل را تقل  م،یر یگ شده نمگشوده  یکه ما عقل از فضا  شوداست پس معلوم م  یطورنی چراغ است. اگر ا ها  این  خوب

  جو عقل ندارند.  ی   کهاز کسان  م؟یکنم  دیتقل  . از چه کس حاصالنیب   نیچن  دی آن هم تقل م یکنم

  :میروم   میری گقصه را م  دنبال
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  عقلش، تا دم زنده زند  ستین
  نَه، که خود مرده کند  عقلمین

  )٢١٩٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  او تمام  دی آن عاقل آ مردۀ
  خود به بام  بِیاز نش دی برآ  تا

  )٢١٩٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

رده کن   ست،یکامل ن  عقلخود را م  
  سخُن   زنده پناه عاقل  در
  )٢١٩٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ا   دی گوم را با خود حمل   ذهن را نگه داشته، افسانۀ من  ذهن نکرده و من  ییفضاگشا  کهنادان، کس  نیشخص، ا   نیکه 

عقل    عنیرا پخش کند   بند و برکت زندگ   ها حرف بزند و دم بزند و اظهار زندگعقل ندارد که مثل زنده  قدرنیا  کند، م

ستی«ن   ردی را از درونش ب   زند»  زندهعقلش، تا دم  

بلند نشود، گوش بدهد، تواضع    ستم، ی بلد ن  دانم،نم  دی بزند، بو  هم ندارد که خودش را به مردگ   عقل می، ننٓه»   عقل  می«ن 

  بند. آن هم ندارد.

  او تمام  دی آن عاقل آ مردۀ
  خود به بام  بِیاز نش دی برآ  تا

  )٢١٩٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

من است، از    ذهن مال منها  این  کنار چون   گذارمخودم را فعال م  یهاانتخاب  ن یکه من ا  دی مردۀ موالنا بشود بو  پس 

. من باورِ  دیآ م  امدهیهمان  یاز باورها   د، یآ م   امنهیاز ک   د،یآ از رنجشم م  د،یآاز خشمم م   د،ی آاز ترسم م   د،ی آحرصم م 

را بخوانم. مثل چراغ روشن کنم،    اتشیام کنار، مردۀ موالنا شدم بذار ابرا گذاشتهها  این  دارم.  ادیز  دهیو درِد همان  دهیهمان

  راه را به من نشان بدهد.

ز کند، باز کند عاقل درون با  یبه عقل. از بستن فضا   دیایب  عقلیبه بام، باال. از ب   دیا یسطح ب   نیتر نییکامال. تا از پا   تمام،

  برو.  دانمخودت را مرده کن، تواضع کن، بلند نشو، بو نم   ، یاگر عقل کامل ندار  ،ست»ی«عقل کامل ن دیگوبشود. بعد م 

  . زندکننده م که سخن زنده به کجا؟ به پناه عاقل

  واقعاً.  میبخوان   مین یدر پناه سخن موالنا بش  م یبرو  میمرده بن   میتوان خوب ما خودمان را م  زنده سخُن» پناه عاقل «در
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اعتراف    میدرد دار  مینی . ببمیمان را برطرف کن . نواقصمینی . خودمان را ببم یکن  نهیمثل آ   م،ی را مثل چراغ روشن کن   هاتیب 

  به من کم کن. ایخدا  مییبو م،یدارنگه   مانیاری. در هشمیکن 

  بود  سی تا همدم ع ن زنده
  شود  سی تا دمه ع ن مرده
  )٢٢٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نهد کورش گام هر سو م جانِ
  جهد برم نَجهد، ول عاقبت

  )٢٢٠١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شد: یطورنیا  پس

  بود  سی تا همدم ع ن زنده
  شود  سی تا دمه ع ن مرده
  )٢٢٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نهد کورش گام هر سو م جانِ
  جهد برم نَجهد، ول عاقبت

  )٢٢٠١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کرد ها را زنده م و مرده  رفتم  سی همدم بشود. اگر زنده بود همراه ع   سیکه برود با ع   ست ی شخص زنده ن  ن یا  دی گوم

  .آوردو به ارتعاش درم  دید را م درونشان زندگ  ذهن  یهادر من  ، ذهن یهابه من  رفتم   عنی

انسان   دیدان م اثر    یرو  تواندم   نیقر   قیما رد بشود از طر  یزنده شده باشد از پهلو  به زندگ  س یکه مثل ع  که هر  ما 

را در درونمان    ارتعاش زندگ   ن یهم  ما  .کندارتعاش م    به زندگ  نیبنابرا    از انسان زنده به زندگ  دزددبذارد. دل ما خو م 

پنهان   یاست در غزل گفت: آه! معشوق پنهان.    ادتانیکه    میشو متوجه م  م،یحس کن  ما که دارد اآلن    میدار   معشوق 

  .مینخواه   رونی از ب   زندگ ریکه د م یاست و ممن است متوجه بشو خود زندگ  کند،ارتعاش م 

  بود  سی همدم عتا   ن زنده
  شود  سی تا دمه ع ن مرده
  )٢٢٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  ییکه کور است در هر سو  اشذهن جان من  نیاش کند. بنابرا زنده  دیا یب   ییسایع   ی هم نکشته، مرده نکرده که    خودش

درونش    ن یا    دی گوم   دهد است که ذهنش نشان م   ی زیچ   ی   یسوکه هر سو هم به  رودم   مختلف ذهن   یسوها. به  جهدم

  است.  زندگ

  رودباور م  رود، دانش م رود،بعد مقام م  رود، . روز بعد دنبال بچه م رودفردا دنبال همسر م رود، دنبال پول م امروز

نم  جانِ  مختلف است.  یسوهاها  این  .رودمختلف م   یانواع و اقسامش، دردها نرود،  ها  این  که دنبال  ند یبکورش که 

  .رید  یبه   موضع ذهن  نیاز ا  کند جهش م کندجهِش م  ول  جهد،از ذهن نم ها این با   ول رودمها  این دنبال

جانِ   ول  کندحرکت م  خورد،تکان م جهد، م . بررید  شدگتیهودر هم ند ینش م  ییجا  یاز   شودمثل مس بلند م 

  .دی ایب   تواندنم  رون یکورش از ذهن ب

  و عاقبتِ هر سه»   و آن دگر مغرور و ابله مغُفَّل الشَ عاقلمین   یعاقل و    ی  ،و آن سه ماه ادانیو ص  ری آن آب «قصۀ
  : نادان، کند ذهن مغَفَّل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
جور انسان وجود  جهان سه  نی که در ا  زندم   ل یاست که باز هم موالنا تمث   و آن سه ماه  ادانیو ص   ر یقصۀ آن آب   ن یا   دنبالِ

  . کندم ه یگرداب تشب  ای ر یاند؛ ذهن را به آب کرده  ری ذهن گ رِی وجود دارد که در آب دارد، سه تا ماه 

   ماهجا این  جوراند، و سهکرده  ر یآن گ ها در  هست که انسان  ر یآب   یوسط   ن یهست، منتها ا  ایدر    ی ، ییجا  ی  دی گوم

  کدام ماه  هیکه واقعاً شب   می ن ی هم نادان است، درست است؟ حاال ما بب   یاست،    عاقلمی ن   یعاقل است،     یهست؛  

  ا نادان؟ی م یهست عاقلمهین  م،یما عاقل هست  م،یهست

  :میبخوان   تیچند ب د یاجازه بده

  عنود یاست ا ر یآن آب قصۀ
  اشْرف بود درو سه ماه که

  )٢٢٠٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آن   یل  ،خوانده باش لهیکل در
  مغِز جان  نیقصه باشد و، ا  قشِر

  )٢٢٠٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ری آن آب یِسو  یادیص چند
  ری آن ضم دندیو، بد برگذشتند

  )٢٢٠۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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بِرکه، استخر ریآب :  
  معاند  گر، زهی: ست عنود

  بزرگ  و، ی: شرف، خوب، ناشْرف
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

است، که در آن    ذهنو منظور از آن من  گر زهیست   عن ی! عنود  گرزهیست   یا  م یبو  خواهمرا م   ریمن قصۀ آن آب   دی گوم

ر،یآب   عنی   ست،ین   ایهم در  ریآب   ی  یکرده، پس ذهن واقعاً    ریاست که آب در آن گ  ییجا  ی     است.  ری آب  که    ییجا

  هست. زی انگشفت جور ماهجا سهو در آن کنند م   ها در آن زندگکرده و تمام انسان  ری آب گ

  بدهم.  حی مغزش را به شما توض خواهممن اآلن م  ول  یاظاهرِ قصه را خوانده دمنه»  و لهی«کلدر  دیگوم 

ما    یِاریاز هش   خواهندم  یادیز   ادانیص   م، یاکرده  ری جهاِن ذهن ما گ  نیرفتند، پس در ا  ری آن آب   یسوبه  ادیچند ص  پس

  .ایدر یسوبه  میبرو رونیگردآب ب ای  ری آب نیاز ا  دیاستفاده کنند؛ ما هرچه زودتر با

هست و     تا ماهسهجا  این  پنهان بود، متوجه شدند که  شانیِ که برا  یزی چ  ن یکه ا  دی گوم  ر»یآن ضم  دند یو بد  «برگذشتند

و    م یاکرده  ر یذهن گ   رِی که ما در آب  داند را م   ن یما، ا  یاریاز ما سوءاستفاده کند، از هش  خواهدکه م  یاحاال، هر باشنده

  خواهد شد. ادانیص  نیگرفتار ا  صورت نیدرا ا، یبرود به در  دحرکت نکن عیسر جا این از هرکس 

  تا دام آورند  دند یشتاب پس
  واقف شدند و هوشمند  انیماه

  )٢٢٠۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  عاقل بود عزم راه کرد  آنکه
ناخواه کرد عزم لمش راه  
  )٢٢٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ندارم مشورت  نهای: با اگفت
  سستَم کنند از مقْدِرت  نی ق ی که

  )٢٢٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : ناخواسته، طلب نکرده، نامطلوب ناخواه
  یی : قدرت و توانامقْدِرت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  است اگر فضا را باز کند.  ادیز ل یکه خ  دیآ م که از دست آدم بر ی زیچ آن ییقدرت و توانا عن ی مقْدِرت 

  ناخواسته، طلب نکرده، نامطلوب.  عنی ناخواه
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    موضوع شدند.  نیمتوجه ا  هاو ماه رند ی را ب هاماه  ن یا اورند یباعجله رفتند که دام ب   ادانیص  نیپس ا   دی گوم

را کرد که    منتها عزم راه   رند،یگ م ما را    ند یآ اند اآلن م رفتهها  این  که عاقل بود، فوراً حرکت کرد. گفت   چه شد؟ آن  پس

  مطلوب نبود.  شیبرا 

با    میجا هستند و اُنس گرفت هم که آن  ی رید  انِ یباتوجه به ماه  ، ییتای  یبه فضا  م یبرو   میخواه ما هم که از ذهن م    عنی

جا را،  آن  م یداردوست    نیجا، بنابرا آن  ت یبه آن فضا، به محدود  میعادت کرد   م، یجا دارآن  دوستان   ر، یآب   ایگرداب    یفضا

خودش    شِ ی پ    ول  د، یآ م  ش یچه پ   م یدر راه اگر از دوستانمان جدا بشو  م یدان و تازه نم   م،یجا را ترک کنترسناک است که آن

  .کنممشورت نم ها این گفت با

  یزهای چ  ایکنند    مانیاست که من را پش  ممن  میپس اگر بو  ند،ی ایب  خواهندنمها  این  چون  ندارم مشورت»  هانیبا ا  «گفت

  و...  میحاال با هم هست جا این و  ردیم م  رودو نرود و م   شودنم  ندی بو  ند،ی بو  منف 

توانا  ن یبنابرا قوۀ  از  توانا    عن ی  افتم، م   می هاییمن  ا  ادی ز  ییمن  واقعاً  شما     لیخ  ت یب  نیدارم،  است    ی کار   یجالب 

  زنندحرف م   و کار نکردن و تنبل  قدرت یو از ب   که از سست  ذهن   یهابا من  دی هم نبا  ایدن  نیدر ا   حت  دیبن  د یخواهم

  . دیکن  رتمشو زنند حرف م  اهیاز آن پا ای

مخصوصاً درمورد رفتن از ذهن    د، یمشورت نکن   با کس   د،یخودتان تنها برو   دی با  د، یبرس  دی خواهم   هدف    یشما به    اگر

  .دیمشورت کن  د ینبا  با کس  یی تای یبه فضا

  :دهدم  حی خودش دارد توض و

  زاد و بوم بر جاْنشان تَنَد   مهِر
  و جهلشان بر من زند  کاهل 
  )٢٢٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

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

  زن  یمسافر با مسافر را یا
  زن  یِلنگ دارد را تیپا زآنکه
  )٢٢١٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  م ینی ب م  میشناسخودمان را م  کهنیهم  م، یشوم   دهییکه ما در ذهن زا  دیدان م   «مهر زاد و بوم» که مهِر زاد و بوم،    دی گوم

  . میذهن هست یکه در فضا

آن خوراک  دی گوم مهرِ  برِمان و دوست  ذهنمن  یهاو توجه مردم و محبت  دیی تأ  ،جهاننیا  یهاکه  و  آن    دور   داشتن

  ق یاز طر  شانو تنبل و جهل دارند و آثارِ کاهل اندتنبلها این نیبنابرا زند،را بر جانشان م   میشد دهییکه در آن زا طی مح

  .مینگو ها این بهتر است به  گذارد،من اثر م یرو نیقر

آدم زنده به حضور، زنده به   ی با    دیبا  کندآدم مشورت م  د یگوم   .میکن   تیکه ما هم رعا  دیگورا موالنا به ما مها  این  و

  مشورت نکن!  ستیکو آن آدم؟ واقعاً هست؟ اگر ن   و و مرکز عدم زنده کند.  مشورت کند؛ تا تو را به زندگ  زندگ

  خواهدمشاوره کن که او هم مسافر است او هم م    با کس   ، یسفر بر   خواه که م   کس   یا   زن»    ْ یمسافر با مسافر را  ی«ا

  . ردی را بپذ هاسخت  رد، یبپذ  خواهدها را م رنج نیبرود، بنابرا 

با مسا  ی«ا رامسافر  نبا   زن»    ْیفر  برا  طی از آن مح   خواهدمشورت کند که نم   با کس  دیمسافر  زن،    یِرا  کهنیا   یبرود؛ 

  . کندرا لَنگ م  تیپا  ، ذهناصطالح مشورتِ منبه

  ست ی مااْلوطَن بذر  دم حب از
  ست ین ی سو نیوطن آن سوست، جان ا که

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

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

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

  : رودخانهشَط
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

صورت  را چون به  نیا   هست.»  مانیداشتن وطن از ا  «دوست  د یگوم   کهنیا   عنیبذر،    الْوطَن» ُّ«حبکه از افسونِ    دی گوم

ذهن    یاست، وطن فضا  ییتای  ی، وطن فضاسو استوطن، آن  کهنیا  ی استفاده نکن! برا  نیتو از ا   برند،کار م غلط به

نمان،   ورنیا   خواه اگر وطن را م  ن یغلط است، پس بنابرا  می کار ببر جهان به  نیو ا   نذه  یرا برا   ن یاگر ا  ن یبنابرا  ست، ین

  در تو نمانَد. دگیهمان چیطرف که ه عبور کن، برو آن هادگیهمان شطّ  نیاز ا

بطَن«حيمانِ.»  الْواال نم  
  است.»  مانیاز ا   دوست«وطن

  ) ثی(حد
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را که گفته  ث یحد  نیا  و ا   دوست «وطناند  راست  ول  ن یا  است»  مانیاز  است  تا حاال غلط    راست  نخوان،  تو اصال غلط 

که وطن ما    ی کار ببرذهن به  ی و برا   به ذهن اعمال کن   است»   مان یاز ا   دوست «وطنرا که    ث یحد   ن یاگر ا   عنی  ،یخواند

به  یدر جا  صورت نیذهن است، درا بردغلط  پس ذهن وطن ما    م، یمانموقع تا آخر عمرمان در وطن ذهن م  . آنیکار 

است؛  مانیفضا، از ا داشتن آن جا، دوست است و حبِ آن ییتای یوطن ما فضا میرا اگر درست بخوان  ثی حد نیا  ست،ین

  . میتندتند فضا را باز کن   دیبا  م،یباش  داشته اگر آن فضا را دوست

کرد    «پا»را    اش نهی س  زکنندهیآن پره  عن ی،  آن حذور»  رفترا پا کرد م  نه ی«س   د یگوعاقل هم واقعاً، که بعداً هم م    ماه  نیا

م بنابرا   رفت، م   کرد، م   ییفضاگشا  ن یبنابرا  پس.  رفتو  پس  ب   ن یحاال  فضاگشا  کس   ن یفرق  که    کس   کند، م   ییکه 

که وطن را   است، با کس  مانی از ا  دوست ذهن عن ی  دوستکه وطن  دیگو کرده و ذهن را وطن خودش ساخته، م یفضابند

  است، چقدر فرق است.  مانیااز  آن فضا را دوست داشته باش دی گوم  داندم  ییتای یفضا

  صورت نیدرا   ، را به ذهن اعمال کن  نیرا تو غلط نخوان چون اگر ا   ن یاصال ا    راست است، ول  ث یحد   ن یکه ا  د یگوم   پس 

کردن در فکرها    فضا زندگ   نی و در ا  دوست و ذهن   ذهن را دوست داشته باش  دیبا    کنموقع فکر م   و آن  یشوبدبخت م

  است. ییتای یوطن تو فضا . ستیوطن تو نجا این وطن توست، دن، یگم شدن، درد کش 

 �🔹🔹� سوم بخش �🔹🔹�
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»ِرکننده، اورادِ وضو راخواندنِ وضو س «  

  ) تری (ت

  )٢٢١٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

است و در آخر   «نادان» هم    اشیاست،    عاقل»مهی«ن   اش یاست،    «عاقل»   اشی:  میجور انسان دار   گفت سه  موالنا

کجاست، منظورش     بشناس  دی درست است، منتها وطن را با  ن ی، ااست»   مان یوطن از ا   «دوست  ند ی گوم   که نیهم گفت که ا

  م یشوکه ما در آن زاده م  و آن وطن  شوددر درونِ ما گشوده م  ییگشاضااثرِ فاست که در  ییتای  یِاست که وطن فضا  نیا

است»، انسان را در    مانیاز ا   «ذهن»   عن ی«حبِ وطن  وِرد را خواندن که    ن یو ا  ستی، وطن ن «ذهن»   عنی  م، یری گو خو م 

جسم است،    دارند و مرکزشان   ذهن ها منکرد که این  فش ینادان که توص  یهااست که آدم  نی . منظورش اکندم  ذهن زندان 

  .میخوانرا م ل یو تمث زندم  ل یکار تمث نی ا ی. براخوانندم  «ذهن» یبرا  خوانند،را غلط م  ثیحد  نیا

 وقت  طور نیجنّت جفت کن. و هم  یبا بو  ایکه ما را خدا   ند یگو م   ند،یشورا م   ن ی ب   است که در وضو وقت  نیا   لشیتمث   و

ما را کم کن که    ند ی گو. م خوانندم  یریوِرد د    ی   ند، یشوم  کنند م   ز یرا تم   شانگاه منیو نش  کنند حاجت م  یقضا

را گوشزد     اشتباه بزرگ   یکن و    زی و دردها تم  هادگ یهمان  ها،را از آلودگ  مانتو روح  م،یکرد  ز یاگر ما پوستمان را تم 

بهشت و    یبو  افتنیو   ییگشافضا یکه برا  یوِرد عن یخواند،    گاهمنینش  ی برا  دی را نبا »  نی «وِردِ ب است که  نیو آن ا  کند م

با  یبو سوراخ    ی. چون آن  میبخوان  دیسوراخ نبا    ی  آن  یقرآن، برا  اتیآ  ایموالنا    اتیاب  نیمثل هم  م،یبخوان   دیخدا 

اکثر    باًی گوشزد کند که تقر  دخواه م   یجور  یو موالنا    کنند،همه م  باًیاست که تقر   اشتباه  نیاست و ا  «ذهن» معادلِ  

  .خوانندم  هستند که وِرد را به سوراخ عوض نیمردم جهان نادان هستند، از جنس ا 

  که  دی گوم

  جدا  یوضو هر عضو را ِورد در
  اندر خبر، بهِر دعا  ستآمده
  )٢٢١٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   کنم نی استنشاقِ ب چونکه
   خواه از ربِ غن جنَّت یِبو

  )٢٢١۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جِنان  یِتو را آن بو کشَد سو تا
  گلْبنان  ل یگل باشد دل  یِبو

  )٢٢١۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو



ۀ  برنامه         Program #913                                                         ۹۱۳مشار

  79صفحه: 

  . یزیبو کردن چ   ،یزی چ ای ع یما  دنی کش  ن ی: به باستنْشاق
  بهشت، باغ   : جمع جنَّة به معنجِنان
  : بوتۀ گل گلْبن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  بوتۀ گل.  عن یهم  بنگل بهشت.  معن : جمع جنَّة بهجِنان .یزیبو کردِن چ   ،یزی چ ای ع یما  دنِی کش  ن ی: به باستنشاق

  یی بو  د یبا  ات ن یبه ب   کش آب را م  البته، وقت   زند م  لیوِرد جدا دارد، تمث   یهر عضو  زند م   لیدر وضو، تمث   د یگوپس م  

  ات یاب   نیکه ا   د یبو خواهدم ر یعبارتِ دبه .کن   ییفضاگشا   عنی  خواهم،بهشت را م   یمن از تو بو   ، خداوندِ غن  یکه ا

شده  گشوده   یفضا  یِبو  نیتا ا ،بخوان  دیعشق با  یِبو  ایخدا   دنِی و بو کش  ییفضاگشا  یرا برا  ن ید  ایرا    یمطالبِ معنو  ایرا  

  گل است. یهابوته ایبنان  گل ل یدل دیآم  ییگشاعشق که با فضا یبشد و بو یی تای یتو را به فضا

  :دیگوهم م  یرید زی چ  ی و

  ِورد و سخُن  ، استنجا کن چونکه
  پاک کن  نَمی رب تو ز ایبود  نیا

  )٢٢١۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  را بِشُست  نیا د،یرس نجایمن ا دستِ
  اندر شستن جانست سست  دستم

  )٢٢١٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ز تو کس گشته جانِ ناکسان  یا
  ها رسان فضل توست، در جان دستِ

  )٢٢١٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دارد که در کتب مربوطه آمده    ی مسأله آداب   ن یحاجت است. ا  یخود پس از قضا  ر یتطه  : مخفّف استنجاء، به معناستنْجا
  است.
  ه یفروما ر، ی: پست، حق ناکس

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
را  جا  این  که  دی رس  قدرنیکه من دستم دستم ا  یی بو  دی با  ،یی شوکه بعد از رفع حاجت خودت را م  که وقت   د یگوم   بعد

ها را کم کن  تو لطف کن این  م، یبشو  توانم را نم  نیاست و با دردها آغشته شده، ا   ده یپاک کردم، منتها روحم که همان

   ذهنیهاجانِ من  عن ی  «جان ناکسان». و  کشدجاها نمبه آن  «دستِ ذهن».  کشدجا نم. دستِ من در ذهن به آنیبشو

  که  د ینی ب م   نیپس بنابرا   شوندتو انسان م   لۀیوسبه ذهن  یهاشستن آلودگ  لۀیوسها بهانسان  عن ی  شود،م   «کس»از تو  

تا   م یکنور و فضا را باز مبه آن میکن رو م م،یکن حفظ م هاو خودمان را از آلودگ م یکنما به ذهن هم نگاه م حالدرعین

  .دیا یب   کمِ زندگ 
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  م یبود، کردم من لئ نیمن ا حدِّ
  میکر  یکن ا حد را نَق یِسو زآن

  )٢٢١٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  پوست را ایحدَث شُستم خدا از
  دوست را  نیحوادث تو بشُو ا از

  )٢٢٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : پست میلئ
  ف یو نظ زهی : پاکنَق 

  ن ی: مدفوع، سرگ حدَث
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

بنابرا  هم  دیگوم  نیپس  من  اندازۀ  پره  قدرنیکه  بشو   زی بود که  را  پوست  و  همان   ول  م،یکنم   به شستن   هادگیدستم 

  تر شیب  ول  م،یانجام بده  میتوانم  سطح  یِشووشست  یبا ذهنمان تعداد  ارانهیاست، ما هش  طورنی. واقعاً هم همرسدنم

  : مدفوع.حدَث پست. م، یلئ .زهیپاک؛ پاک   عن ی  نق  پس .  رسداز آن هم حدِّمان نم 

  پوست را ایشُستم خداحَدث  از
  دوست را  نیحوادث تو بشُو ا از

  )٢٢٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ما به   شودنم   م، یمشغول هست  یکه ما به چه کار  مینی است که بب   نیو منظورِ موالنا ا  استیکامال گو  لش یکه تمث  د ینی ببم 

و مثال    میکار ببر به  ییا یدن  نیو ا   مقاصدِ ذهن  یموالنا را برا  اتِ یو اب  میموالنا را بخوان   اتیو اب   میمشغول باش  ذهن کارِ من

  ثِیحد   نیاگر ا   ، درست بشناس  دیرا با   «وطن»است    مانیاز ا  نیو ا   باشدوست داشته  دیرا با  نتکه وط  ثیحد  نیگفت که ا 

و آن را   باشجا را دوست داشتهو آن » «وطن بدانرا  ذهن» یِ«فضا  عنی  ،یکار ببرغلط به  یِجاو به راست را غلط بخوان 

«از      است.  ابله   نیع   نیماند و ا  خواه  و در ذهن زندان   یندار   یاشهیر  ،یدار  جسم  مانِیا   صورتنیادر  ، بدان  مانیا

  .دوست را» نی«تو بشُو ا  هادگیاز همان  عن ی «حوادث»  از پوست را»   ایحدَث شُستم خدا

  ن یمن الْمتََطهِر   واجعلْن ن یمن التّواب   آنکه اَللّهم اجعلْن یِرايِحةَ الْجنَّة به جا  اَللّهم َارِحن  گفتبه وقتِ استنجا م    «شخص

  را طاقت نداشت»  نیو ا  د یبشن ی زیعز  گفت،که وردِ استنجاست و وِردِ استنجا را به وقتِ استنشاق م

  ) تری (ت

  )٢٢٢١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مند کن. : مرا از آن رايحه بهرهاَرِحن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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خودش چه    مین یحاال بب   خوانَد،م    دعا را عوض   کس   ی   کهنیا  طورنیو هم  دیبو  خواهدعاقل را م    و اآلن داستانِ ماه 

  .دی گوم

  استنجا بفت در وقت   ی آن
  جنّت دار جفت   یِمرا با بو که

  )٢٢٢١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی ا: خوب وِرد آوردهشخص  گفت
  یاسوراخ دعا گم کرده یل 

  )٢٢٢٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بود، چون  نیدعا چون وِردِ ب  نیا
  به کون؟  یرا تو آورد  نیب ِوردِ

  )٢٢٢٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بهشت جفت بن،    یمن را با بو  ا،یکه خدا   گفتم  گاهشمنیحاجت و شستن نش  یِموقع قضا  کس  یکه    دی گوم   پس

برسان. شخص  یبو به دماغ من  را  برا  ،ییگورا درست م   «وِرد»گفت که    د، یرا شن   نیا   بهشت  سوراخ درست    یمنتها 

  !گاهت؟منین را به نشیا  یهست، تو چرا آورد  » نی ِوردِ ب «دعا   نی. ا خوان نم

دار هست، حاال  من ذهن  یهاتیاست و تمام فعال  «ذهن ما»  ن یا   م،ییبشو  دی که ما از کثافت با  گاه»منی«نش  نیا  م یگفت  خوب

وقت  م ینی بب  د یما با  را م   اتِیاب    که ما    ییگشافضا  م؟ یحضور دار  ایآ   م، یکنعبادت م   ای  میخوان نماز م  ای  می خوانموالنا 

دار  من   ذهن  یهاتیو به فعال  م یبند نه، فضا را م  ایاز خداوند؟   میخواهبهشت م  یبو  دهشگشوده  یفضا   یدر   م؟ یکنم

دائماً با    عن ی.  میبرکار م و در آن راه به  م یخوانرا هم م   اتیاب  نیا   م،یکن قضاوت م  ه   م،یو مقاومت مشغول  زهیاز ست   و پر

بهشت    یسوبه  م یدار  م یکنو فکر م  میبهشت دار   یانتظارِ بو  حالنیدرع   م،یو از آن جنس هست   م یکنم   یکثافاتِ ذهن باز

  :دهدم  حی و خودش دارد توض د یآشده مگشوده  یبهشت از فضا یبو  کهحالدر م،یروم

  حر  افتی  ن یجنَّت ز ب حۀیرا
  از دبر؟   دیآ  جنَّت ک  حۀیرا

  )٢٢٢۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ابلهان  شِی تواضع برده پ یا
  شهان  شِی تکبر برده تو پ یو

  )٢٢٢۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  تکبر بر خَسان خوب است و چست آن
  مرو معکوس، عکسش بندِ توست  نیه

  )٢٢٢۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

رآزاد؛ منظور کس ح : تعلّقات آزاد باشد.  دیاست که از ق  
  . منینش  ن، ی: سردبر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  .گاهمنینش  ن یهم  عن ی دبر  تعلّقات آزاد باشد.  دِیاست که از ق   آزاد؛ منظور کس   عنیحر  و

.  کندم   دایشده پ گشوده   یمرکزِ عدم و فضا  عن ی  ، نی ب   قیبهشت را از طر  حۀیآزاده که از ذهن آزاد شده، را  که انسانِ  دی گوم

   که تو فروتن   د یگو م  زند،و خودش مثال م   کندنم   دایاز ذهنش پ   عنی  کند، نم   دا یپ  گاهشمنیاز نش   بهشت را کس   ۀحیرا

 ی هااحترام شما به من  شان؛یا   شِ یپ   کن سجده م   ، کن و تو تواضع م  ند ی آم    ذهن  یهامن  عن ی  ،یاابلهان برده  شِی را پ 

آزاده    یهارا به انسان  اتیینماخود  ، ده مثل موالنا تکبرت را نشان م  عن یشاهانِ عارف  شِ یاست. بعد آن موقع پ   ذهن

  . دهنشان م  یو معنو

  . عکسش زندانِ توست.کن تو عکسش را م   خوب است، ول  ذهن یهاتو به من ییتکبرِ تو و خودنما  نیا  دی گوم

  کسان   شِ یما تواضع و سجده پ  ا یکه آ  م ین یبب   م، یاستفاده کن  نهی صورتِ آبه  د یساده هستند، با    لیکه خ   ات یاب  ن یاز ا   پس 

دارند،    مقام    ی  ایدن   نیدر ا  ای  کنندکار م   سر و کار دارند، با ذهن سر و کار دارند، با عوامل ذهن  «دبر»که با    م یکنم

  شهان؟!  ش یو تکبر را پ  میا ابلهان برده شیدارند، تواضع را پ ذهن منتها من

ی  ایما موالنا مهم است،    یبرا  مثال   آدم  ذهن که من  دارد، ول  یجهان    نیدر ا  مقام    ،یدارد   قدرت    دارد؟ ما به

  کردن راه؟  دایپ ی برا  میکنحرفِ موالنا گوش م 

  ها.» چشم قرض کن از آن ی «:  گفت

م   را  عارفان  اخبارِ  بشر  بشر  دا یپ   یبرا  د؟یگواآلن   راه ب   ت یکردنِ  م   اتِیاب   تر شیما  را پخش  خبرها همه    ای  می کنموالنا 

  است، او چه گفته؟! جمهورسیرئ  ایکه شاه است و  ذهن که فالن من  ندی گوم

  ق یاز طر زندگ  د؟ی آاش از حضور ممشعله دارد؟ مشعله   عنیهم دارد،  یواقعاً قدرتِ معنو ایآن انسان که قدرت دارد، آ 

  زند؟ حرف م طانی ش ای  زنداو حرف م

  . میکن توجه  زها یچ ن یما به ا  خواهدم

   د؟ی ریگ م   کس  را از چهپند  شما
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  ابلهان  شِی تواضع برده پ یا
  شهان  شِی تکبر برده تو پ یو

  )٢٢٢۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. حاال  روندها معکوس م انسان   است، ول  بای خوب است و ز   ذهن  یهاهستند. آن تکبر بر من  یشهانِ معنو  «شَهان»   جانیا

  میخوان م   وِردِ خوب را به سوراخ عوض  ن یکه ما ا  خواهدبنند. موالنا م  دا یراهشان را پ   توانندحاالها نمحاالها  پس انسان

  چه.  عنی میرا بفهم 

  رست گل   نیسوراخ ب یپ از
  عُتل  یآمد ا  نیب فۀیوظ بو

  )٢٢٢٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ریدل  یگل بهِر مشام است ا یِبو
  ری سوراخ ز نی ا ستیآن بو ن یجا

  )٢٢٢٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  تو را؟  دیخُلد آ یِجا بو  نی از ک 
  تو را  دیز موضع جو، اگر با بو

  )٢٢٢٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : بدخلق خشن عتُل
   نی : مشام، محل قوۀ شامه، ب مشام

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  .نی ب   عن یمشام و محل قوۀ شامه،   عن ی مشام بدخُلق خشن.  عنیعتُل  نوشته

را    زندگ   یبو  میاگر بخواه  عن یگل را بفهمد،    یبو  توانداست که م  ن یاست. فقط برسته   نی سوراخ ب   یگل برا  دی گوم

و از جنِس عدم    میباز کن   دیآن را با  شود،باز م   زندگ  یِسوخدا، به  یِسوکه به  روزن   نی. امیکن  ییگشافضا  دی با  م، یبفهم

خدا،    یِگل، بو  یِبو  د یگو. م می فهمنم   ی زیچ   م،یجسم باشد و ما شعرِ موالنا بخوان   شه یهم. اگر مرکزِ ما جسم بشود،  میبشو

  .میفهمخدا را م  غامیپ   م،یفهمگل عشق را م  یِمشام جانِ توست. اگر مرکز عدم باشد، بو  یعشق برا یِبو

دار  من ذهن  یبا مشغول بودن به کارها  زندگ غامیپ . زندگ غامیعشق، پ مست   سبب،یب  یِکه خرابات، شاد م یداشت روزام

  .میشوهم آزاد نم  رسد،مابه گوشِ ما نم 

  :دی گوم
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  ریدل  یگل بهِر مشام است ا یِبو
  ری سوراخ ز نی ا ستیآن بو ن یجا

  )٢٢٢٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . دی آدرد م  یجا بواز آن د؟یآ تو م ی بهشت برا یِبو  ده یاز ذهن و مرکزِ همان ، ک تو را؟»  دی خُلد آ یِجا بو نیاز  «ک 

 عبادت م  مثال ما، نماز م   میکننماز، در طولِ نماز م  نیا  م، یخوان که م   مینی بسخنران  م یبرو  میخواه   سه بار در طوِل    م،یکن

  تو را؟»  د یخُلد آ یبو جانیاز  «ک  نماز!  نیحضور ندارد ا  م؛یکن را مرور م  ماننماز سخنران 

  . بفهم  بو را بتوان ن یشده جو، اگر قرار باشد اگشوده یفضا ،خال یفضا عن ی «موضع» ،  ز موضع جو» «بو

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

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

  : ره کنَمرک ی ز آن ماه  گفت
  و مشورتْشان بر کنَم  یز رأ  دل

  )٢٢٣١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  راه کن   نیوقتِ مشورت، ه ستین
  تو آه اندر چاه کن  عل چون
  )٢٢٣٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

وطن    ن یبنابرا  خوانند، ذهن م  ی را برا  ن یا  ها لیخ    درست است، ول  الوطن» «حب  ثِ یحد  ن یا  طور نیکه هم   د یگوم   پس 

آسماِن    ا یشده  گشوده  یِفضا  «وطن» اول تو وطن را بشناس.   د یگوگفته است، نه، م  غمبریپ  ندیگوذهن را دوست دارند، م 

بود که   دهیعاقل فهم آن ماه نی. پس بنابرا دیآم   شیبا مقاومت و قضاوت پ  ذهنکه در  بازشده در درون ماست نه وطن

با آن  د ی. فهمخوانندذهن م   یرا برا  الوطن» «حب  ثِی . و حدشناسندوطن را نم   تا ماه دو  نیا ها مشورت کند،  که اگر 

  نی. پس بنابراندیا یهم ن  دیشا  ند، ی ایب   ادهایص  ن یبذار حاال ا  شود،چه م  مین یبب ها خواهند گفت که نه، حاال صبر کن  آن

  ها مشورت نخواهم کرد.با این  کنم، م ها برو مشورتِ این  یو دلم را از رأ   افتم ، من به راه م ره کنم»  رک ی: ز«گفت آن ماه 

  یهادگیکه کثافات و همان  حالنیعو در  دی فضا را باز کن  د،ی خودتان کار کن   یکه رو  د؟ی بن دیتوان کار را م نیشما ا   مین یبب 

  د،ی نی ب که ذهنتان را م  و وقت  د؟یآ چه م  که از طرفِ زندگ   دی نی بب  د، ینگاه کن   ورنیو ا   دیفضا را باز کن   د، ین یبذهن را م 
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خدا  د ییبو بشو این  توانمنممن    ا،یکه  را  با  م،یها  باز کن  ن یبنابرا.  دیی بشو  د یشما  را  آن  دین یبب   دی فضا  از  آب  که  جا 

  د؟یآ آبِ حمت م د؟یآ کننده موشو شست

  : ره کنَمرک ی ز آن ماه  گفت
  و مشورتْشان بر کنَم  یز رأ  دل

  )٢٢٣١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  راه کن   نیوقتِ مشورت، ه ستین
  تو آه اندر چاه کن  عل چون
  )٢٢٣٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بدون    دید یها را شناین  کهنی. شما همدیگو ها را موالنا م. اینمیوقت مشورت هم ندار  ست،یمشورت الزم ن   نیبنابرا  پس

است، اتفاق    ییلحظه فضاگشابهافتادن هم لحظه  راه. بهدی فتی راه ب به  د یبا  دییبه برادر، خواهر، دوست، پدر، مادر بو  کهنیا

گرفتن است و دائماً با آن جنس فضاگشا   یها را جدشده که وطن ماست، آنگشوده   یفضادانستن است،    یلحظه را باز  نیا

به    د یسرت را با  ،مثل حضرت عل   یو گله دار   کشکه اگر هم، تو آه م  دی گوم   وکار کردن است، حضور داشتن است.  

به    کرد،را به چاه م   شیهاگله  کردند،و مردم به حرفش گوش نم   شد خسته م  که آن حضرت وقت   ند ی گو. م چاه بن

  و پنهان کن. گله را آشار نکن.  بوبه خودت    عنی ،  «اندر چاه کن».  کردراز را فاش نم ن یو بنابرا گفت ها نم آن

  :دیگواز دفتر اول. م  م یخوانآشار نکردن سر و سر در چاه کردن م  نیهم  یبرا ت یچند ب  و

  باش و فارغ و آمن که من  شاد
  کنم با تو که باران، با چمن  آن

  )١٧٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  تو غم مخَور   خورمغم تو م من
  ترم از صد پدر تو من مشفق بر 

  )١٧٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  راز را با کس مو  نیو هان ا  هان
  از تو، شَه کند بس جستجو  گرچه

  )١٧۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  : راحت و آسودهفارِغ
  : رستگار، محفوظ و در امان، سالممنیا

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
که از آن فضا     که برکت   م یدانم   م، یکن م  ییفضاگشا  م،یشو. ما شاد م میکنرا به خودمان اعمال م   ت یب  ن یا   مییآم   پس 

شفابخش به ما کم خواهد کرد. و   یرویو ن  ایمیک  نیکه ا می . مطمئنکندکه باران با چمن م  کندرا م  یهمان کار د،یآ م

و باال آوردن    تی و گله و شا  هادگ یما را خش خواهد کرد و ما از ذهن و همان   د یآکه از جهان م   یباد  نیکه ا   میمطمئن 

  .م یریبهشت ب   یبو م یتواندردها نم

  رید. حاال از همندی گوم   ری د به هم  شانیاز دردها  شان،یهایاست که مردم دارند از گرفتار  نیهم   ن،یا   یهااز مثال   ی

کثافات شما   نیهم زدن اکه از به دیگوو م   دهیدرد کش   ترشی ب  کس   که چه  مین یکه بب   گذارندمسابقه م   رند،یگ م   ش یهم پ 

   و فضا را از درون باز کن  رسدها نم که من دستم به شستن این د ییبه خدا بو د ی. شما بادی ری بهشت را ب یِبو د یخواهم

  . سوت کن  ،یداردر خودت نگه ، آشار نکن ،یینگو  به کس   عن ی  ،یاگر هم دار  ها را به چاه بن صحبت نیو ا

تو غم    خورم،من غم تو را م دی گوشده مگشوده یفضا قیو خداوند از طر تو غم مخَور»  خورم،«من غم تو م: د یگوم  پس

  صحبت نکن، فقط فضا را باز کن.  کس چی راز را با ه نیترم و هان و هان ا مخور. من از صد پدر به تو مهربان

«من    م،یراز را فاش کن   د یاز ما بپرسند، ما نبا  ذهن   یهااگر من  گفت. و  د ینبا   را به کس  لی تبد  ندی فرا  شودمعلوم م  پس

خوب    کار زندگ   انیو ب   رانی کردن د   داریب   یبرا  هاشرفتی. البته گفتن پ کردم»  شرفتیپ   قدرنیا  شوم،م   لیتبد   یطورنیا

  نه. ، ذهن  یهاکم گرفتن از من یها، نه. برا گرفتن از آن  ها و کمآن ریی تغ  ینه برا  است، ول

  رازِ تو چون دل شود  گورخانۀ
  مرادت زودتر حاصل شود  آن

  )١٧۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  که هر که سر نهفت  غمبریپ گفت
  جفت  شیگردد با مرادِ خو زود

  )١٧۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  پنهان شود  نی ها چون در زمدانه 
ِرستان شود یسرسبزآن  سب  

  )١٧٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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رازت را در دل نگه  دیگوکامال مشخص است. م   رید اندر چاه کن»  ،«چون عل :  گفتم  ،یداراگر  ، مرادت زودتر  آه 

ها را  است، گرچه که این  لی! منظور از مراد، مراد تبددیهست. توجه کن   ل یواقع مراد تبدمراد، درجا  این  . درد یآدست م به

  کار برد.  به  شودهم م یماد یهابه هدف

است که در آدم    راتییاست و تغ لی سر باز هم اسرار تبدجا این سرش را، در است که هرکسحضرت رسول فرموده دی گوم

  . رسداگر در خودش نگه دارد، نهان نگه دارد، به مراد خودش زودتر م  د،یآ وجود مبه

  و وقت  خورندم   ندی آها مانداخت، مرغ  نیزم  یرو  شودها را نم. دانهزندمثال م   شوند،پنهان م   نیها در زم دانه  وقت

  .  دهندو بار م  ندی روم   عن ی. شودسرسبز م  نیزم  مدت   ی پس از   شوند،پنهان م 

  است:  ثیهم حد   نیا بله

  عل انْجاح اْلحوائج ِبالْتْمانِ. فَانَّ كل ذى نعمة محسود.» «استَعينُوا
  موردِ حسادت است.»  نعمت که هر صاحب  دیها برآور خود را با پوشاندنِ آن یازهای«ن 

  ) ثی(حد
  

نهان  یو نقره گر نبودند  زر  
  کان؟  ِریز ی افتند ی ک پرورش

  )١٧٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  میآن ح یِ ها و لطف  هاوعده
  م یز ب منیآن رنجور را ا  کرد

  )١٧٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ریدلپذ ،قی باشد حق   هاوعده
  ریگ تاسه یباشد مجاز   هاوعده

  )١٨٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  آورد. یقراریو ب   شانیکه پر  یزی : خفقان آور، مجازًا چ ریگتاسه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

معتقد بودند    م یدر قد  دی طور که اطالع دارنهان نبودند، همان  نیزم   ر یاگر زر و نقره در ز   دیگوخفقان آور. م  ، ر»یگ«تاسه  بله،

  دیگو اعتقاد بود. م  ن ی. حاال ا ندی آوجود م از سنگ به  ن یزم  ر یدر ز   مت یفلزات ق  ن یو تابش آفتاب، ا   ن یکه با فشارات زم

  . افتندینهان نبودند، پرورش نم  رکه در معدن، زر و نقره اگ 
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  میآن ح یِ ها و لطف  هاوعده
  م یز ب منیآن رنجور را ا  کرد

  )١٧٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

. بله،  میشو م  میاز ترس و ب  من یما ا  د، یا یخداوند ب   یهاها و لطفوعده  م، یکن   ییکه اگر ما فضاگشا  دهد نشان م  ن یا  و

  .  ییفضاگشا ق یاز طر دهداست که خداوند به ما م  ییهاوعده ، ق یحق یهااست، منتها وعده ری دلپذ ق یحق یهاوعده

آور هستند، آخرسر به درد ختم  کننده هستند، درد  خورها دل. ایندهدم   ذهن است که من  یی هاوعده  ،یمجاز  یهاوعده

منشوندم مجاز   ی  ذهن.  وعده  یجسم  تمام  م   شی هااست.  به  دیگوکه  م  زندگ  دی برسجا  این  شما  و   شودشروع 

  ، یداررا ن  رید  زیو هزارتا چ  یخانه ندار ،یپول ندار ،یهمسر ندار کهنیا یبرا  ،کن   زندگ  توان نم  کهنیعلت ا طورنیهم

که شروع نشد،    م ینی ب م   میرسهستند. م  یمجاز  یهاها وعدهاین  شود،شروع م   اتزندگ  ،یاوریدست بها را بهاگر آن

ذهن که    یهاالوطن را غلط خواندن است. ما به وعدهزدن در ذهن است و حبپرسه  نیکار ادامۀ هم  نی. استین   زندگ

  . رسدم  جهینت به دهدخداوند م  د،یآشده م گشوده   یکه فضا یا. اما هر وعدهمیدهاست، اصال گوش نم  یمجاز

  اهل کرم نقدِ روان  وعدۀ
  نااهل شد رنج روان  وعدۀ
  )١٨١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  گنج قارون ج، یاز مسوکِ را روان: گنج روان، گنج  نقدِ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

م    اهلرعن یک   بزرگان و خداوند. ماست. زندگ  ج ینقد روان است، نقد را  ن یا   دی گو    لحظه است. م   نیاتوان   زندگ    کن  .

  رنج   ذهن وعدۀ من  ،یگردم دنبال زندگ   ندهی و در آ  یبندفضا را م   شود،شروع م    همان لحظه زندگ  ، کنفضا را باز م 

  . میشو دچارش م حظهل نی است که هم یروان است، درد

فضا را باز   ای شودم جادیاآلن ا نیکه هم یدر ذهن دنبال رنج نقد، درد رنج، درد میبرو  ای. م یما انتخاب دارجا این در پس

  نده ی وعدۀ آ  ذهنمن  نده؟یبه آ میبرو   هینس   ای میکن  لحظه زندگ   نی. ا میکن  آن را زندگ   م،یلحظه برد  نیا   دنبال زندگ   میکن 

  لحظه است.   ن یا  شده، زندگگشوده یا است. فض یمجاز  دهد،را م

  : دیگوعاقل م   ماه  هرحال،به

رمحاست بس  ابیآن آه، کم  م  
  کن چون عسس  یرو رو و، پنهان شب

  )٢٢٣٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو



ۀ  برنامه         Program #913                                                         ۹۱۳مشار

  89صفحه: 

  ریآب نیعزم کن ز ایدر یسو
  ری گرداب گ   نیجو و تَرکِ ا  بحر 

  )٢٢٣۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آن حذور  رفترا پا ساخت، م نهیس
  مقام با خطر تا بحِر نور  از

  )٢٢٣۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کردن: اعتقاد خود را پنهان کردن  یروپنهان
  . کندو از منازل و اماکن مراقبت م   گرددها ممحلّهها در که شب   : داروغه، شبرد، کسعسس
  و محتاط آمده است. شیدوراند   به معن جانیکه سخت بترسد. در ا  کننده، کس   زی پره  اری: بسحذور

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  ت یاست که او هم وضع  یو محرمش مسافر  دیآ م   شیپ  لیکه در تبد  مشالت   م،یکشکه ما م  محرم آن آه، آه  دی گوم   پس

  .دیمشورت نکن   با کس   د،ی حرکت کن ع یسر د یخواهشما که م  عن یعاقل   ما را دارد و ماه

.  ییتای  یِبخواهد از ذهن برود به فضا  عنیاطرافِ شما    دیشا   ستیهم ن  ی، مسافرزن»  یمسافر با مسافر را   ی«ا:  گفت

را هم قبال    یروپنهان  نیا   ،کن  یروو پنهان  یشب برو  دیبا  د ی گواست و به خودش م   ابیکم   اریمحرم آن آه، بس  دی گوم

  . یمانند داروغه برو ،یینگو  به کس   د،ی کنم  ریی تغ  دیشما دار ندی نب  کس  عن ی  م،یخواند

گرداب    ن ی«بحر جو و تَرکِ اوجو کن.  و بحر را جست  ر یآب  ن یاآلن از ا  نیعزم کن هم   ایدر  یِسوکه به  دی گوخودش م   به

  ترک کنم. خواهم ذهن را م  ری گرداب و آب نیهستم و ا  ییتای یِایمن دنبالِ در  دییگوشما هم م  ،ر»یگ

ها را داشته این  یذهن من چالش کنم و انرژ  یاش با مشالت و دردهاو اگر همه  ردیگ صورت م  یی کار با فضاگشا  نیا

  هاآلودگ  نیکه ا   کنماعتراف م  کنم ول   ییفضاگشا  د یمن با  توانم،ها مشغول باشم، من نم این   اصطالح آلودگباشم، به

  . زنمنم  رشیرا دارم، ز

  عن یرا پا ساختن    نهی . ساشنهیس   قیشروع کرد به شنا کردن از طر   عنی را پا ساخت»  نهی«س، را پا ساخت»  نهی «س نیبنابرا

.  کردم   «اتَّقُوا» لحظه  بهلحظه  عن یحذر کننده،    زکار، یپره   اریبس  عن ی  «حذور» ،  آن حذور»  رفت«م رفتن.    ییفضاگشا  ق یاز طر 

  ست، یاریکه بحرِ هش ییتایبا خطرِ ذهن تا بحرِ  یِاز فضا عن ی «از مقام با خطر» ، آن حذور» رفت را پا ساخت، م نهی «س

به   رفتاست، م  خطرناک   اریبس   یِکه جا   ذهناست، از من  جسم  یِاریهش  یِنظر است. پس از ذهن که دارا یِاریبحرِ هش

  که بحرِ نور است.  شیآسا یِجا

  د یکنفکر م   ایاست،     خطرناک  اهیجا  ی ،  «از مقام با خطر» است؟    خطرناک  یِکه ذهن جا  دیشما واقعاً قبول دار  حاال،

هرچه   دهند،م   تیبه آدم امن  هادگی است؟ همان  امن  یِجا  دنیها دکردن، با آن  زندگ  هادگیذهن و با همان  یِفضا  نیا
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بشود و فکر کند    ده یهمان   یترشی ب   یهادارد، هرچه با انسان  ی ترشیب   ت یباشد، امن  دهیباشد و با آن همان  ادیآدم پولش ز 

  . ستین  یطورنیا  دی گوم  ماند،آدم سالم م د، کننم  تشیها حماها دوستش هستند، آناین

  مانذهنچون چشم من  م،یکردمثل موالنا چشم قرض م   از آدم  م،یبود  عاقلمیاگر ن  دی گوو م  ستیعقل ن  دِید  د،ید  جورنیا

  .دهدم   حیتوض  دهد،درون به ما عقل م  یِو فضا میکنکه فضا را باز م   میو اگر عاقل هست ند ی ب درست نم

  او س بود یآهو کز پ همچو
  رگ بود  ی تا در تنش  دودم

  )٢٢٣۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خطاست یخرگوش و س اندر پ خوابِ
  خود در چشم ترسنده کجاست؟ خواب،

  )٢٢٣٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  گرفت  ایره در ، آن ماه رفت
ور و پهنۀ راهپهنا گرفت  د  
  )٢٢٣٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

جا که زور دارد و در تا آن  رد،ی ب  خواهداست که م  یمانند آهو که دنبالش س است، سِ شار  دیگو م  نیبنابرا  پس

  .دودتوان دارد م 

از   عیسر  دیبا  دود،دنبالتان م  وحش  وانیح یکه   دی هست یی که شما مثل آهو  دیری گم ادی موالنا   تی ب  نیشما از ا ایآ  پس

   ؟ییتای یِبه فضا یبرو ، یذهن خارج بشو یِفضا نیا

 ،یذهن خارج بشو  یِاز فضا  یهم بذار   یرو  یهرچه امان دار  ،یو عقل دار  یتا توان دار  ،یبدو  یجان در بدن دار  تا

  . ند یگو م  یطورنیدارند ا شانیا

ِپ  خواِب خرگوش  ایکه خرگوش بخوابد    دی گوم ا   اشیو س در  که،    خوابدموقع نم   چی خطاست. خرگوش ه  نیباشد 

  .ردشی ب  خواهدم  یسِ تاز خواهد،س م  داندم کهدرحال

با    ، در ذهن باش  کهنیامانِ ا   عنیما را شار کنند.    خواهندم   هاکه آن شارچ  م یهست  در ذهن ما مثل خرگوش   پس 

  نیا   ،یکار نبرعدمت را به  ن یب  ، فضا باز نکن   ول   شعر موالنا را هم بخوان   یی ایشما ب   کهنیولو ا   کن ذهن کار    یابزارها

  ندارد.  یادهیفا
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ذهنشان را درست    خواهند و م  خوانندذهن م  یبرا  خوانند،م   ری آن سوراخ ز  یرا برا  اتیاب   نیمردم متأسفانه هم  ترشیب   و

بود و راه دور را    ع یوس  تینهایکه ب   ییجا   ی گرفت و رفت    ایعاقل، ره در   . رفت آن ماه ست ین    شدن کنند، ذهن درست

  که برود. رفتی پذ

  و عاقبت  دی د اریبس هارنج
  ت یامن و عاف یِآخر سو  رفت
  )٢٢٣٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ژرف  یِایافگند در در شتنیخو
  طرف  چیحدِّ آن را ه ابد ین که

  )٢٢۴٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دام  آوردندیب ادانیچو ص پس
  کام  ْ عاقل را از آن شد تلخ مین

  )٢٢۴١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ز،ی ، پس از صبر و شر و پرهاالمر» «عاقبةُ  م،یعاقبت در غزل هم داشت    ول  دی رنج کش  لیخ  د، یدرد کش   ل یخ  نی بنابرا  پس

  بود.   و سالمت  تی جا امن که آن د یرس یی تای یِعاقبت، سرانجام، رفت به فضا

  ت ینهایب   ۀانداز  ت،ینهایو عمق ب   شودم   ت ینهایعمق ما ب   ییتا ی  یِدر فضا  نیافکند، پس بنابرا   ق یعم  یِایرا به در  خودش

  هم هست.  یابد  ۀلحظ  نیهست، معادلِ ا  هم

امان دارد و   ت ی، موفق«ظفر» م، یدر غزل هم داشت  م،ی ، پس امان دارد که ما موفق بشوژرف» یِایافگند در در  شتن ی«خو

  ابد ی«که ن   م،یخوان ذهن م   یرا برا   الْوطَن» «حب  ث ی. ما حد می کنم    که ما چه اشتباه  دهدکوتاه نشان م   ۀقص  نیموالنا در ا 

  . طرف» چی حدِّ آن را ه

  د یرا د  ادانیص   وقت   عاقلمیعاقل رفته بود. ن  ماه   نیدام را آوردند، ا   ادانیص وقت   ری، ددام»   آوردندیب  ادانیچو ص  «پس 

  کامش تلخ شد.

  : آه، من فَوت کردم فُرصه راگفت
  نگشتم همره آن رهنما؟  چون
  )٢٢۴٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  چونکه رفت  نیرفت او و، ل ناگهان
  به تفت  یشدن در پ ستمیببام

  )٢٢۴٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  گذشته حسرت آوردن خطاست  بر 
  آن هباست  ادِیرفته،   دینآ باز

  )٢٢۴۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نشان دادن درد و رنج و تأسف.   یبرا  ستیا: کلمهآه
  تفت: با شتاب  به

  است. هودهیب  به معن  جانیگرد و غبار پراکنده. در ا  : مخفّف هباء به معن هبا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   با شتاب. پس ماه  عنینشان دادن درد و رنج و تأسف. به تفت  ی برا ستیا. آه: کلمه جانیاست در ا هودهیب   معن به هبا

رفت، ناگهان رفت، فوراً رفت،    خبر یعاقل نرفتم؟ و او ب   نیکه من فرصت را تلف کردم، چطور من همراه ا  د یگوم   عاقلمین

  رفت.  د یفهم کهنیهم

   ، وقتچونکه رفت»  نی«ناگهان رفت او و، ل  م؟یناگهان برو  میتواناست، ما هم م    پرمعن  لیناگهان رفت او خ  حاال،

  یشدن در پ   ستم یببا «م  ر، ید   م یمعطل کن  دی هم عقل دارد، ما نبا  نیمثل موالنا رفته و ا    آدم  م ین یبما م    رفت، وقت  دمید

  .به تفت»

عدممان که هرلحظه    نی بااستفاده از اشعارِ او و خواندن آن بر ب  م یذهن برو یِفضا نیدنبالِ موالنا از ا به م یتوانما هم م  ایآ

   م؟ یو دنبالش برو میعشق را بش  یِبو

که از دستم رفته     بود کردم و رفته، آن فرصت  اشتباه   ی حسرت بخورم،    دیبر گذشته نبا   ر یکه د  دیگو به خودش م  ول

  مربوط است. هی آ  ی به  ن یا طورنیاست و هم  هودهیآوردن آن، تأسف خوردنش هم ب ادیو به  د یآدست نم به

مويو»  «.ًبِيولِ سسالر عم اتَّخَذْت تَنا لَيي قُولي هدَيي َلع مالظَّال ضعي  
  كه كافر دستانِ خود را به دندان گزد و گويد: «اى كاش راه را كه رسول در پيش گرفته بود، در پيش گرفته بودم.»»  «روزى

  ) ٢٧ ۀی)، آ٢۵سورۀ فرقان ( م، ی(قرآن کر
  

ا   ه یآ  ن یا  و باکه ما به  دهد شعرها نشان م  ن یو  بزرگان گوش بده  د یموقع  بده و هرچه جوان  م یبه حرف  به    میتر گوش 

  نیا   م،یر یب   میو بعد از آن تصم   م یرا بش  ذهنمن  یتمام دردها  م،یبرس  به شصت، هفتادسال  می ستینفعمان است. اگر با

دنباِل    ایاقدام رفتن با عاقالن    نیچرا ا   کهنیت خوردن به ا حسر  م،یدمتوجه ش   سن  یاگر در     و، ول  ستیکار درست ن

  .می و بر گذشته حسرت نخور میخودمان کار کن  یکنار، از آن به بعد رو  میبذار  دی ها رفتن را انجام ندادم را باآن
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