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  2صفحه: 

  ) ١٣١٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  نفاق جان و سِر تو که بو بی

  در کرم و حسن چرایی تو طاق؟ 
  

  رویِ چو خورشیدِ تو بخشش کنَد 
  روزِ وصال که ندارد فراق 

  

  دل ز همه برکنَم از بهِر تو 
  بهِر وفایِ تو ببندم نطاق 

  

  گر تو مرا گویی: رو صبر کن 
  تکلیفِ بماالیطاق باشد 

  

  سخت بود هجر و فراق، ای حبیب 
  خاصه فراق ز پی اعتناق

  

  چون پدر و مادر عقل است و روح 
  هر دو تویی، چون شَوم ای دوست عاق؟

  

  روم چو در مهِر تو آه کنند 
  دود رسد جانبِ شام و عراق 

  

  در تُتُق سینۀ عشّاقِ تو
  ساق  رخان، قند لبان، سیم ماه

  

  رقص کنان در خُضِر لطفِ تو
  نوش کنان ساغِر صدق و وِفاق 

  
  زنان جمله و گویان به الغ دست

  طاق و طُرنبین و طُرنبین و طاق 
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  مژده کس را که زرش دزد برد 
  مژده کس را که دهد زن طالق 

  

  خاصه کس را که جهان را همه 
  شقاق ترک کند، فرد شود بی

  

  کش الجرمش عشق کشد پیش
  همچو محمد به سحرگه براق 

  

  بربردش زود براقِ دلش 
  فوقِ سماواتِ رفاع طباق 

  

  جان و سر تو که بو باقیش 
  که دهنم بسته شد از اشتیاق

  

  هر چه بفتم کژ و مژ، راست کن 
  چونکه مهندس تویی و من مشاق 

  
  مانندطاق: یتا، بی 

  بندنطاق: کمربند، میان 
  تحمل نتوان کردبماالیطاق: آنچه 

  اعتناق: دست به گردن یدیر انداختن 
  عاق: نافرمان، سرکش با پدر و مادر

  تُُتق: پرده، حجاب 
  خُضر: سرسبزی، طراوت

  وِفاق: اّتحاد، موافقت
  به الغ: به شوخ، در حال شادی و جدی نبودن 

و فر وه، کرو ش نبین: فرطُر  
ساسِ من ذهن باشد، مراد از آن، سر و صدای ظاهری و جلوه و عظمت ناپایداری است که عام خلق  طاق و طُرنب یا طاق و طُرم: اگر بر ا

  ِایزدی، خردِ ایزدی، حس ِدارد. اگر بر اساسِ هشیاری حضور یا نظر باشد، جلوۀ خداوند در انسان است، که همراه با فر را مفتون م
  امنیتِ ایزدی، هدایتِ ایزدی، قدرتِ ایزدی و شادی  

  سبب است. بی 
  شقاق: چون و چرا، ستیزه 

  براق: نام مرکب حضرت رسول در شب معراج
  های بلندرفاع: جمع رفیع، رفاع طباق: طبقات بلند، آسمان 

  مشاق: مّشاق، در اینجا کارگر، شاگرد
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  کنم:موالنا شروع م از دیوان شمس  ١٣١٣پرس برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوال 

  نفاق جان و سِر تو که بو بی
  در کرم و حسن چرایی تو طاق؟ 

  
  رویِ چو خورشیدِ تو بخشش کنَد 

  روزِ وصال که ندارد فراق 
  

  دل ز همه برکنَم از بهِر تو 
  بهِر وفایِ تو ببندم نطاق 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  مانندطاق: یتا، بی 
  بند: کمربند، میان نطاق

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

 امروز سه بیت اول غزل را همین اول باهم مرور م که م خوانیم،  کنیم و قرار ما بر این است که در هر بیت

  خودمان را در روشنایی چراغ آن بیت یا آینۀ آن بیت ببینیم.  

 جان و سرِ تو»« گوید  موالنا م گوید تو را به جان و سرت قس، ظاهراً م تلویحًا به م م اشاره  دهم. ول طور ضمن

 کند که جان و سرِ من هم جان و سرِ تو است. من جان و سری از خودم براساس من مام ندارم و متوجه  ذهن

 ری که همان جان من  شدم که یجاِن دی و ی عقل ری، یس ذهن کنم. ام است دارم، بنابراین من نفاق م  

که مرکز آدم از ی جنس باشد غیر از خداوند اش دورویی است ول حقیقتاً یعن این عن گرچه ظاهراً م  نفاق»«

بخت حرف  دردی و خوش ول زبانش حرف خداگونه بزند. مثال مرکز آدم همانیدگ باشد، درد باشد، آدم از بی

 هم که به بزند. این شخص نفاق م که به کند. پس کس صورت عدم در مرکز م جای زندگ جسم  ا م آید ی

  داشته باشد، همانیدگ داشته باشد، این شخص نفاق دارد.  

 م کاری کن مرکزم پس ما داریم به خداوند یا زندگ و از طریق من، اما یگوییم که شما خودت را بیان کن ب

 من نم ،تو باششد یی دردها،  سوسویی، به خواهم مرکزم جسم باشد، نفاق داشته باشد، مرکزم من را ب

  ول در لفظم ی چیز دیری بویم.  
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 م ول گوید که ی و که من بفهمم، و با نفاق درحالجوری ب که چیزها در مرکزِ من هستند من م  گویم ول

 نم درک م مرکز من من  در   باش تو  اگر  م فهمم!  دارم حرف کنم چه  نفاق  اآلن که  را هم گویم.  خودم  های 

 به خوش ه آزادی، راجع بفهمم. من راجع نم خوب صحبت م زندگ ،من، مرکز  بخت هشیارِی جسم کنم ول

روم که آن درد است، ول صحبت  سویی م برد. پس من به ی سو نم جسم من، مرکز درد من، من را به آن 

  است.   کنم، تو بیا مرکز من را درست کن. پس این شخص است که آگاه شده مرکزش همانیدگبخت م خوش 

 و در بخشش و زیبایی، چرا تو بی  نفاق»بی «گوید که و بیت اول مبه من ب ؟ این سؤال را مکند.  همتا هست  

 یا خداوند در بخشش و زیبایی چرا بی حاال این سؤال را ما از خودمان م است؟ جوابش واضح    همتاکنیم. زندگ

  که فقط او باید حرف بزند.  است. برای این

زنیم. برای  که ما اگر حرف بزنیم، حتماً از روی نفاق حرف م حاال، نتیجه؟ ما نباید حرف بزنیم. چرا؟ برای این 

  است. کار بردهرا به   نفاق»«همین کلمۀ 

 وجود دارد یا ندارد؟ کنیم ببینیم که آیا در مپس با همین بیت به خودمان نگاه م رکز ما همانیدگ  

 خُوب برم دلم م لگردم به دو بیت بعدی، ولها را اول به شما نشان بدهم.خواهد این ش  

  

  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

  

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

گوید که اول من مرکزم تو بودی، عدم بود، پس عقل و حس  پس در بیت اول م   (دایره عدم اولیه)]   ٠شل  [

 امنیت و هدایت و قدرت را از او م سن» «دانم که در  گرفتم. و من یادم است، مم و حردر بخشش و  ک یعن ،

  همتا هست.  زیبایی تو بی 

جهان را که برایم مهم بودند،  جهان چیزهای این وسیلۀ فکرهایم در این  اما آمدم به   ها)](دایره همانیدگ   ١شل  [

ها  ها شدند مرکزم و حاال از عینک آن ام و آن ها حسِ هویت تزریق کردهام؟ به آنگذاشتم مرکزم. چجوری گذاشته 

 بینم. م  

بینش من،    های چیزهای بیرون که برای زندگ من مهم هستند وجود دارند و این شدهپس در مرکز من مفهوم 

آورد. پس دردهای حاصل از همانیدن یا جسم کردنِ  وجود مک دید من، و م دانم که این دید درد هم به عین 

 مرکز در من وجود دارد. همین دردها و همانیدگ ها سبب م حرف م این حرف شود که تو وقت ،ها را من  زن

 این همانیدگ ذرانم.  تغییر بدهم و از فیلتر و صافها ب  

وقت ک  به از  را  این چیزها  این ه  و  مرکزم  یا فکر گذاشتم  مرکز من عوض  صورت مفهوم  عینک من،  ها شدند 

جسم    ها)](دایره همانیدگ   ١شل  [و اآلن    ، عوض شده عدم بوده   (دایره عدم اولیه)]  ٠شل  [است. قبال  شده

س امنیت و هدایت و قدرت  و اآلن چهارتا خاصیت زندگ را یا کیفیت دهنده به زندگ را که عقل و ح  شده

  گیرم.  ها م گیرم، از آن گیرم، از تو نم گویم از تو م و این هم نفاق است که م   گیرم.ها م باشد، من از آن 

 حاال من منم خواهم یا به فهمم در آینۀ این بیت، که من از خدا کم ه به وسیلۀ هشیاری او نموسیلۀ  بینم. بل

  بیند. ها را م بینم. هشیاری جسم، جسم جسم م   هشیاریِ
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کنم، به ی  که به تو عبادت نم کنم این هم نفاق است برای این گویم به تو عبادت م که من م بنابراین این  

پرست کنم. درواقع من بتها منعکس کردم، به آن عبادت موسیلۀ این همانیدگ صورت تو بهتصویر ذهن که به 

  گویم خداپرست هستم. این هم از منافق بودن من است.  که م رحالت هستم د

 جان و سرِ تو»« گویم که  حاال من به تو م فقط جان و سرِ تو وجود دارد، یا به جان و سر تو قسم م دهم ، یعن

 که جان و سرِ من هم همان است، تو این نفاق را یا عامل نفاق را از مرکز من بردار. درحال  

بارها گفتیم شما م برم   چجوری اتفاق این لحظه  آیید فضاگشایی م دارد؟  اطراف  (دایره   ٢شل  [کنید در 

شود دوباره عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت  شود. مرکزتان که عدم م در این لحظه، مرکزتان عدم م   عدم)]

 م بدونِ دورویی نفاق»بی «گیرید. اگر مرکزتان عدم بشود  را از زندگ ، توانید بشنوید یا ببینید. این  ، شما م

  کنیم.  اش صحبت م همان آینه و ترازو است که اآلن ما درباره 

بینید، وقت مرکز ما همانیده است، ما هشیاری  م   ها)](دایره همانیدگ   ١شل  [طور که در شل باال  و همین 

 داریم، م هخواهیم این مطلب را هم قبول کنیم و امروز دربارجسم اش صحبت م  کنیم که ما با هشیاریِ جسم

 نم توانیم زندگ کنیم این مان را سروسامان بدهیم. در این جهان هر کاری که م شوند. و پس  ها به درد ختم م

 ذاریم که زندگاز طریق ما خودش را بیان کند.  نفاق»بی «باید ب ،بدون عینک همانیدگ  

 این   همتاگوید که تو بیو مصرع دوم م .پس همتایی برای تو نیست، فقط باید تو صحبت کن ،که من  هست

کنم. این را هم درک  عنوان انسان این را درک م ام را شری تو کردم این کار غلط است و من به ذهن ام منآمده 

 در م کنم که با این هشیاریِ جسم بشوم و  بخت  که منافق هستم من نخواهم توانست در این جهان خوش حال

شل [نهایت و ابدیت تو زنده بشوم  به تو برسم و من به آن منظورم که وحدتِ مجدد با تو است، یعن باید به بی

آمدنِ من به این جهان است، نخواهم رسید، این را هم م   (دایره عدم)]  ٢ که تو  فهمم. برای این و این منظورِ 

  کنم.  همتا هست، تو باید صحبت کن، من نباید صحبت بی

بینیم که آیا بیشتر من پس در آینۀ این بیت م ما صحبت م از طریق ما  ذهن عدم هست و زندگ کند یا مرکز

 هست در شما؟ شما به خودتان نگاه کنید به خودتان هم جواب بدهید.  صحبت م کند. کدام ی  

پس از   (دایره عدم اولیه)]  ٠شل  [ند  نفاق صحبت ک اگر مرکزمان را بتوانیم عدم کنیم و زندگ از طریق ما بی

را ما از    ها)](دایره همانیدگ   ١شل  [ها  گذاری شده در این همانیدگ ی مدت تمام هشیاری یا زندگ سرمایه 

 همانیدگ ها بیرون م ل  [شویم به  کشیم و تبدیل مکه این فضای بی   (دایره عدم)]  ٢ش دایرۀ خال نهایت  ی
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کند. و این خورشید همان  نهایت ی خورشیدی است که از مرکز ما هم طلوع م درواقع این فضای بی  است.

  زنده شدن خداوند در انسان است، ما برای این کار آمدیم. 

 ل  [کنیم  چون برای این کار آمدیم و ما با نفاق صحبت م١ش   ها)](دایره همانیدگ   و عمل م  کنیم و خرد زندگ

این جهان چه به گ به فکر و عمل ما نم و هدایت زند  صورت جمع موفق  صورت فردی، چه به ریزد، ما در 

 بین کشورها و دولتنم ما، روابط اجتماع در روابط اجتماع موفقیت ما کامال ها  ها و بروز جنگ شویم. عدم

 دیده م شود که ما موفق نیستیم.  کامال  

رود  کنیم، سالمت کامل نداریم، هرچه سنمان باال م بخت نم حس خوش  عدم موفقیت ما در زندگ فردی که ما

کنیم، کامال مشخص است. در عدم موفقیت خانواده و روابط  اصطالح دلخوری و نارضایت بیشتری م ما حس به

کار نم مشخص است که هشیاری جسم کامال کند.  خانوادگ  

زندگ یعن عقل زندگ و جان    جان و سرِ»« پس بیت مهم است که به خودمان نگاه کنیم ببینیم که آیا در ما  

 کار م م»« همتا بودنِ  اصطالح بیهستیم؟ آیا این به  نفاق»بی «کند و ما  زندگربخشش و زیبایی    ک و زیبایی، یعن

 در ما هم کار م زندگ ال داریم باید روی خودمان کار کنیم.  کند یا نه؟ اگر کار نمکند، اش  

 گوید که، اما بیت دوم م  

  رویِ چو خورشیدِ تو بخشش کنَد 
  روزِ وصال که ندارد فراق 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

 م مثل خورشید پس  تو  روی  به   گوید  باید  تو هستم،  هم  من  است چون  مثل خورشید  تو  روی  صورت  است. 

 از طریق  دانیم که اگر ما مرکزمان را عدم نگه داریم و بی خورشید از مرکزم من طلوع کنم. پس ما م نفاق زندگ

 خورشیدی را از درون ما بیرون م آورد ما صحبت کند، و مقاومت و قضاوت نداشته باشیم، خورشیدِ او ی  .

  نهایت و ابدیت خداوند است.  که این همان بی

چیز.  ها، به همه تابد، به همۀ انسان که روی تو مثل خورشید به همه م مثل این   رویِ چو خورشیدِ تو بخشش کنَد»«

 دانیم که چون تو بیو ما م از هرچیزی که در این جهان است تو صحبت م تو خودت را بیان  همتا هست ،کن

 م.غیر از انسان که نفاق دارد.   کن  
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 م داریم،  نفاق  فهمیدیم که  هم  م ما  را  داریم کوششمان  برود،  بین  از  نفاق  هرلحظه خواهیم که  پس  کنیم. 

 فضاگشایی م  کنیم در اطراف اتفاق این لحظه. و روی مانند خورشید تو ی»«وصال   کند که  را به ما هدیه م

ما به    دانیم که کدام وصال جدایی دارد؟ وصال که وصال چیزها باشد.م این وصال دیر جدایی ندارد. و ما  

 هرچیزی که با ذهنمان تجسم مکنیم، با آن همانیده م شویم، به وصال او م م مدت بینیم رسیم، بعد از ی

 ل است که ما  رود. به همین دلیل است که مرکز ما دائمًا در حال فروریزش است، به همین دلیکه دارد از بین م

 ترسیم دائماً.  م  

 رویِ خورشید تو»«گوید  پس م   که مرکز من عدم باشد یواش درصورت کند یا تو خودت  یواش من را به تو زنده م

 و به را در من به خودت زنده م کن صورت  نهایت شدن من بهکنم از مرکزم. پس بیصورت خورشید من طلوع م

نفاق واقعاً  تابد ما خواهیم تابید. اگر بخواهیم بینفاق م است که وقت او بیشده مثل خورشیدی فضای گشوده 

موقع  کنیم تا این وصال را زندگ به ما بدهد که هیچ ذهن متالش بشود. مرکزمان را عدم م بتابیم باید این من 

  فراق ندارد.  

 آییم به این لحظۀ ابدی، در این چرا؟ ما م نهایت است  نهایت است، عمقمان بیان بی شویم، عمقم جا مستقر م

  شود. تر م نهایت وسیع هستیم، ی آسمان وسیع هستیم و موالنا گفته که این آسمان دائماً بزرگ یعن ما بی 

 ار منَم از بهرِ تو»«کنم؟  و چدل ز همه برک از همۀ همانیدگ یعن . نم بهها دلم را منمکبه   خاطر تو، و اگر نک

 رسم.  تو نم  

بینید. و نطاق بستن یعن کمر همت بستن  طور که م ، نطاق یعن کمر، کمربند، همین بهرِ وفایِ تو ببندم نطاق»«

  .برای وفا کردن به زندگ  

 ما هرلحظه فضاگشایی م هم یعن وفا کردن به زندگ ل  [ کنیم  کنیم مرکزمان را عدم م(دایره عدم اولیه)]   ٠ش  

 رسیدیم به این جهان، مرکز ما عدم بود، مرکز ما جسم شد  گوییم ما از جنس تو هستیم. برای این و م که وقت

، وفا یادمان رفت. ما اآلن هشیاری جسم داریم، از جنس جسم هستیم و ستیزه  ها)](دایره همانیدگ   ١شل  [

 م کنیم، مقاومت م کنیم، قضاوت م ویم. شکنیم، بنابراین از جنس او نم  

 فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز م ل [کنیم  حاال، وقت(دایره عدم)] ٢ش  داریم وفا م کنیم. کنیم، وفا م  
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 و م نم. گوید که من از هرچیزی که همانیده شدم دل مها  ، چه انسان باشد چه چیز، چه درد. آن دل ز همه» «ک

 که به تو وفا کنم،  ریزم دور برای این را م بندم.و برای این کار کمر همت م  

  

  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل 

  

  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

  

  (مثلث همانش)  ۵شل 

  

  (مثلث واهمانش)  ۶شل 
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 مهم است، م این کمر همت خیل دهد. که متعهد شدن ما درواقع در  بینید که این متعهد شدن ما را نشان م

  شود. دیده م  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣شل [این شل 

 که م لدر ش است که ضلع پایین رش مداومت و تکرار.  گوییم مثلثاست و دو ضلع دی اش تعهد و هماهنگ

  بندم برای وفا کردن به تو.  کند که من کمر همت م ن همان بیت را معن م ای

 هرلحظه وضعیت این لحظه هرچه باشد که ذهنتان نشان م دهد،  پس اگر شما به مرکز عدم متعهد هستید، یعن

 چه بد، چه خوب، فضا را باز م این    کنید، درواقع کمر همت بستید به وفا به کنید و مرکزتان را عدم م .زندگ

هستم  لحظه م ل  [گویید من از جنس زندگهستم از  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴ش من از جنس زندگ .

 جنس جسم نیستم و جسم را از مرکزتان م گذارید در مرکزتان باشد و دنبال این کار هستید.  رانید به حاشیه نم  

 کمر محواسم به خ بندم یا کمر همت م ودم هست که در این لحظه مرکزم عدم است یا وضعیت  بندم یعن

که مقاومت کردم در مقابل آن، ستیزه کردم با آن، حواسم به خودم آید آمد مرکزم برای ایننظر بد مبیرون که به

 است. پس متعهد هستم به مرکز عدم و ادامه م کنم. اگر دیدم مرکزم جسم شد،  دهم این کار را، و تکرار م

دارم تا هشیاریِ جسم رانم به اطراف، مرکزم را دوباره عدم نگه م دهم، م فوراً با فضاگشایی هل م جسم را  

 کشد. و شاید دو، سه سال. اگر شما متعهد به  من به هشیاری نظر یا حضور تغییر کند. این کار گفتیم طول م

  همین وفا به زندگ باشید.  

مد که شما از جنس زندگ هستید، روز اََلست، اول زندگ، شما با آن ی  وفا به زندگ یعن اآلن دیر یادتان آ

 گوید او شما را در آغوش گرفته یادتان هست که از جنس او هستید؟ و آمدید در این جهان  بودید، در غزل م

 خداوند، خودش راها را به همانیدگ ،شتِ اولیه که درواقع خود زندگشتِ ثانویه روی آن کدر ما کاشته،    عنوان ک

 کاشتیم ما. اآلن ی م بینیم آن ی ها پژمرده م گذاریم پژمرده بشوند تا به او زنده شویم. شوند، ما هم م  

صورت هشیاری و همانیده این است که اگر ما رسیدیم به این جهان به  (مثلث همانش)]  ۵شل  [شل بعدی  

 متوجه م ،پیدا کردیم. هشیاری  شویم که این اقالشدیم با اقالم ذهن م شدند مرکز ما، و گفتم هشیاری جسم

آینده که زمان مجازی است کار م کند. وقت در زمان مجازی هستیم، ی من مجازی  جسم در گذشته و 

قضاوت یعن بد و خوب    ذهن است که همراه با قضاوت و مقاومت است. هستیم. این من مجازی همان من 

 کردن. وضعیت این لحظه را ما بد و خوب م کنیم همیشه. که این وضعیت همانیدگ کند یا  های من را زیاد م

 نم کند، اگر نمچیزی خواستن، به   کند خوب است!کند بد است اگر م مقاومت هم یعن  ر زندگعبارت دی



ۀ  برنامه             Program #914                                              ۹۱۴مشار

  12صفحه: 

وسیلۀ ذهن نشان  دهد یا زندگ به دهد یا ذهن نشان م نشان م خواستن از آن چیزی که این لحظه زندگ به ما  

 دهد.م   و هرچیزی که ذهن نشان م نفع شماست یا نیست، شما باید در اطرافش    گوید این بهدهد، چه ذهنتان م

معن ایجاد اصطحاک در مقابل آن چیزی که ذهن  فضا باز کنید و مقاومت نکنید. پس مقاومت کردن هم به

 دهد و هم از نظِر شما چیزی خواستن.  نشان م  

این گفتار دارد این است که شما آیا از وضعیت که ذهنتان در این لحظه نشان   ای که این بیت دارد و حاال، آیینه 

 م م چیزی  م دهد،  اگر  دراین خواهید؟  نه،  این گویید  برای  بشوید.  برنجید، خشمین  شما  نباید  که  صورت 

 گویید وضم دهد، وضعیت عیت چیزی به من نم افتند که من در اطرافشان فضا باز کنم  ها به این علت اتفاق م

  ها آزاد کند.  من را بتواند از همانیدگ  فَکان» ْ قضا و کن«وسیلۀ  تا زندگ به 

 بنابراین آن چیزی که ذهن نشان م نم دهد چه بد، چه خوب، به من خوشبخت نم دهد. و  دهد، به من زندگ

 من مرا نشان نم به من عمل دانم که هشیاریِ جسم من باشد و  دهد، فکری را نشان نم دهد که به صالح

  در بیرون به سامان، به نظم، یا ی چیز خوبی ختم بشود. 

هن  جا، با چیزهای ذرسیم این، که ابتدای کار، ما م (مثلث همانش)] ۵شل [اما در مقابل این مثلث همانش 

 اگر شما به خودتان نگاه کنید،  آفل، مقاومت، قضاوت»«تا چیز باهم هستند  شویم، پس این سههمانیده م .

اش را ببینید، دوتای  بینید. اگر یتا چیز را در خودتان م ذهن داشته باشید، نفاق داشته باشید، این سه من 

  دیر هم حتماً هست. 

گوید که شما  اتفاق این لحظه، مرکزتان دوباره عدم شد، چون بیت به شما م   اما اگر فضا را باز کردید در اطراف 

گویید من  یا همتای خداوند نیستید و او باید صحبت کند، اگر او صحبت نکند، این نفاق است، شما م   طاق» «

 نم، من دورو نیستم. من فهمیدم که من نفاق نممن در مرکزم است و او دارد صحبت  خواهم ب ذهن کند،  م

 او صحبت م وقت کند خداوند صحبت نم  او هستم! نه من شری ِکند و پس من همتای او هستم! من شری

همتاست، پس او  است، یعن یتاست، بی   طاق» « او    در کرم و حسن»«او نیستم، همتای او نیستم، موالنا گفته  

  باید صحبت کند.  

ذهن. نه کرم  اصال من چیزی نیستم با من   در کرم و حسن» «اتفاقاً    من همتای خداوند نیستم.  در کرم و حسن» «

 چیزی م دارم، نه به کس دارم، تنگ دهم، نه م نظری دارم،  خواهم مردم موفق بشوند، من ذهنیتِ خسیس

 روا نم چیزی را به کس را به خودم هم روا نم زندگ دارم، چرا که دردها را با خودم حمدارم، حت کنم،  ل م
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 من اگر باشد    کنم.دائماً تجربه م جسم سندارم؟! این ح سنهم ندارم، چه ح سنم ندارم، حرک پس من اصال

ام ذهن آید، اصال زشت است این. تصویر ذهن من از خودم که درواقع من نظرم زیبا م یا تصویرِ ذهن من که به 

 ها و دردهای م است، درواقع همانیدگ ذهن جسم ن هستند. این ی اش کنم. این سبب  ست که من باید متالش

  نفاقِ من است، سبب بدبخت من است، سبب ضرر به من است. درست است؟  

  ۶شل  [شود  کنیم، مرکز عدم م ، حاال، ما وقت فضا را باز م (مثلث همانش)]  ۵شل  [در مقابل آن مثلث  

دهیم. یعن آن چیزی که با آن ما همانیده بودیم،  بینیم که داریم عمل واهمانش انجام م م  (مثلث واهمانش)]

، یا امرِ  »فَکان ْ قضا و کن «اصطالح نیروی تکامل زندگ، اسمش را بذارید  یواش دراثرِ بهدر مرکزمان بود، یواش

دارد یواش ما م کن،  از مرکِز  بیرون. همین یواش  نیروی شرود  را شفا  طور  ما  دارد دردهای   زندگ  فادهندگ

 م بینیم رنجش دهد. ما م های ما پشت سر هم دارد م نم ر جدیداً عصبانمرکزمان  افتد، ما دی شویم، وقت

  عدم است. 

 بعد متوجه م تأمل، فضا را باز م ،زم، دوراندیششویم که باید صبر کنیم و با ح کنیم، صبر م بینیم  کنیم. م

کنیم. هم  کنیم، برایش شر م زند، فکرهای خالق م نفاق حرف مشود، زندگ بی چشم عدم ما دارد باز م   که

 ر مش کنیم هم صبر م از خاصیت کنیم، هم م بینیم که ی  خداوند، عدم ،خودِ زندگ های مرکزِ عدم، یعن

شود، جنِس خودش  د با چیزی همانیده نم هویت نیست، خداونهویت شدن است. یعن خداوند با چیزی هم هم

 دهد. را از دست نم  

 پس بنابراین من هم که دارم از جنس او م ر پرهیز مشوم، من هم دی بینم طبیعتاً،  کنم از همانش. میل ندارم م

 من، که با چیزی همانیده بشوم. نه من  کند، جنس جدید من جنس من ایجاب نم ذهن  

  

  ها) یش با مرکز همانیدگ (مثلث ستا ٧شل 
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  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل 

  

  ذهن) (افسانه من  ٩شل 

  

  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل 

 ری که برایتان نشان مل  [دهم اما مثلثِ دی٧ش  باز هم مهم است که، ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ،  

  نفاق جان و سِر تو که بو بی
  حسن چرایی تو طاق؟ در کرم و 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  مانندطاق: یتا، بی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

  بینیم که توجه او، عنایت او و جذبۀ شود، واقعاً م م  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨شل [وقت مرکز ما عدم 

 تجربه م او، کامال شود، حس م متوجه م از درونِ یواش شما به شوید که یواش شود. یعن عنوان نیروی زندگ

 ذهنتان م کند.  آیید بیرون، این همان خورشید شماست که دارد طلوع م  
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 پس مرکز را عدم نگه م مرکز را عدم م وقت این دارید. ی د. جسم در مرکزتان  که واقعًا نفاق نداریکنید، یعن

ها در مرکز هستند و عنایت و  چین که نقطه   ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل  [نیست، مثل این حالت  

 روی شما کار نم کند اگر، برای این جذبۀ زندگ شوید به جهان. که شما دارید کشیده م  

 م همانیدگ توجه  ما  مرکز   وقت ازکنید که،   یعن م   ها هستند،  دیر  به فکر  این فکرها  ی فکری  پریم که 

 همانیده هستند، ما از جنس جسم م شویم و جذب جهان م گوییم ما داریم به خدا  شویم. آن موقع به زبان م

 عبادت م که مجذوب جهان هستیم و به کنیم، درحال رویم.  سوی جهان م  

بینیم  شویم به بیرون. م در آن حال از آن زیر کشیده م   شویم،سوی خداوند کشیده م گوییم به حال که م درعین 

گوییم ول دل ما ی  کشد بیرون. یعن به زبان ی چیزی م جهان فکرش را از مرکز ما نم که مثال چیزهای این 

  که دل ما از جنس همانیدگ است، یا درد است.  چیز دیر است! برای این 

 ح گوییم بخشش خوب است، درعین ما مگوید نه، نبخش! مرکز ما کینه دارد. کینه دارد، رنجش ال مرکزِ ما م

 شعار م ین است. ولخودمان  دارد، درد دارد، خشم دهیم که آزادی خوب است، بخشیدن خوب است، ول

 بخشیم.نم   

 این است که، مرتب م خودمان ببینیم. اگر  . بهتر است که نفاق را ما در  »نفاق « گردیم به این کلمۀ  بینید که برم

زنیم که مطابق با خواست مرکزمان نیست و بنابراین  هایی م مرکزتان جسم باشد، در خودتان ببینید که ما حرف 

 دروغ م گوییم، در عمل این کار را نم که م پدری  کنیم. کس گوید در خانواده باید مهر و محبت باشد، حاال ی

اندازد دیر،  تلخ راه نم باید عشق برقرار بشود صلح برقرار بشود، اوقات   جاچون ادعایی دارد، اینفرض کن هم 

 زور نمگوید، فضاگشایی م وید من این کند، نرم حرف ملحظۀ بعد ب جا فرمانده هستم باید به حرفِ  زند. ول

اورهایی است که  من گوش کنید شما حرف نزنید، این مغایر با آن حرف است. چرا؟ مرکزش پر از همانیدگ با ب

  تر است و... جا رئیس هستم و من فرمانده هستم و من عقلم از شما بیش من این 

رسند. در کلمۀ مقابل نفاق،  نم   وِفاق» «توانند فضاگشایی کنند. بنابراین به  طوری باشند، نم ها اگر اینو انسان 

کنند، از طریق زندگ  را در هم شناسایی م شوند، زندگ  وسیلۀ زندگ ی م وفاق است. وفاق یعن دو نفر به

 م یا خداوند ی شوند، از هردوی شوند. چون هردو از آن جنس م   حرف م زند، این وِفاق است.  ایشان زندگ  

این باشیم، ی  برعکسِ  باید بله عاشق هم  دائماً جدا باشند. ما   بدهند ول ه شعار  که دوتا جسم باشند، 

 نم باشیم، چون مرکزمان جسم است.توباشیم، ول انیم ی  
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صورت جذبه و  همتای زندگ بهبی  کرم و حسن»«باشید تا    نفاق»بی «این هم ی مطلب بود که شما باید دائماً  

 عنایت در شما تجربه بشود. حاال، آینۀ این بیت هم این است که دارد م شود؟ نم شود نفاق دارید. شود؟ نم  

دهد که اگر ما نفاق داشته باشیم، مرکز  ذهن است نشان م افسانۀ من   ]ذهن)(افسانه من   ٩  شل [اما این شل  

ذهن داشته باشیم که در های قشنگ بزنیم و مقاومت و قضاوت برقرار باشد، من ما همانیده باشد، فقط حرف 

 م جاز است، یواش زمان مجازی زندگرا به مانع، مسئکند از جنس م یواش زندگ کنیم و  له و دشمن تبدیل م

 کنیم. و یواش درد تبدیل م پر  رویم به یواش م کردن در هشیاری جسم پر از درد و زندگ سوی هشیاری جسم

  جا نخواهد رسید.  از درد درواقع زندگ کردن در جهنم است و این هشیاری با نفاق به هیچ 

افسانۀ  این جهان زیاد است، افسانۀ من من   متأسفانه  گوید که هشیاری  اش به ما م ذهن و هشیاری ذهن در 

 م تواند موفق بشود.  جسم  

ذهن، بعد با هم مقایسه کنیم  یعن اگر ما مرتب هم خودمان را به جسم تبدیل کنیم، ی جسم فکری، یعن من 

ربیاییم و ی پردۀ ذهن، پردۀ پندار درست کنیم که مقدار  ها برتر دو سع کنیم دیران را تحقیر کنیم که از آن 

از آن  دروغ است، خودمان هم م زیادی  نفاق کردن هیچ مسئله ها قصداً  نباشد، فقط  دانیم دروغ است و  ای 

 مسئله این باشد که من برتر باشم، و همانیدگ وییم برتر  ها را جمع کنیم براساس همانیدگها ما بلند شویم ب

ها با هم دعوا کنیم، این طرزِ  هایمان را به رخ هم بشیم، براساس اختالف همانیدگ هستم، همانیدگ   از شما

  صورت فردی، نه خانوادگ، نه جمع موفق نخواهد شد.  زندگ نه به 

فان رویم. مر ما بیاییم از عاراگر دقت نکنیم به آن سو م   کهاین طرزِ زندگ ما را نابود خواهد کرد. کمااین 

 کار نم کند.  مثل موالنا استفاده کنیم و خودمان را متقاعد کنیم که هشیاری جسم  

من امروز با ابیات از مثنوی سع خواهم کرد روشن کنم این موضوع را که احتماال شما اگر دقت کنید، شما  

 کار نم شما هشیاری    که حتمال اینکند. اگر متقاعد بشوید اخودتان، خودتان را متقاعد کنید که هشیاری جسم

  را بیار کنید خیل زیاد است.  ذهن جسم را بیار کنید، من 

 م هشیاری چون وقت گویید ی کار نم که راهنمای من است، در زندگ عامل کند، برای شما ثابت بشود،  ، ی

 دنبال آن نم کنید به تغییر.  روید. و شروع م  
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کردیم، بیت سوم، گفت من از همه   آن موقع آن بیت بعدی که معن دارمچیز دست برم کنم و کمر همت  ، رها م

 م بندم به وفای تو، همیشه خودم را از جنس تو نگه م شود در شما.دارم، شروع م  

روید، به نتیجه نخواهید  دانید که راه غلط م روید م رود. اگر هم در آن راه نم رو م  تان به آن حداقل توجه 

  سید.  ر

حقیقتِ وجودی انسان است که اگر فضاگشایی کنیم در    ](حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل  [در مقابل این شل  

  زندگ از  بوییم که من  و  نخواهیم   زندگ هیچ  این لحظه  اتفاق  از  و  لحظه  این  اتفاق  و حسن» « اطراف    کرم 

 از من م و  ام یا همانیدگ ذهن خواهم نه  با  هایم، و صبر و شر  ادامه داشته باشد، عمل واهمانش که  پرهیز 

کنیم و پس از ی  بینیم که این لحظه را با پذیرش شروع م گیرد، ادامه داشته باشد، م گشایی صورت م فضا 

گوییم آید باال، ما بدون دالیل ذهن که م جوشد م اش در اعماق وجود ماست م سبب که چشمه مدت شادی بی 

  ذهن،   هایاسباب یا سبب 

 ای است که در ما بهسبب شادی بینیم که ما شاد هستیم. شادی بی م وجود م تواند برایش آید که ذهن نم

شما نم ه این شادی در ذات شماست. سبب پیدا کند. یعنگویید چون امروز سود کردم خوشحال هستم. بل  

 صورت آفتاب از درونمان کند ما به تر آشار م بیشهرچه ذات ما، که درواقع ذات خداوند است، خودش را  

 بزرگ م شویم و طلوع م گوید که تو آفتابی، اگر او آفتاب است ما هم آفتاب هستیم.  کنیم، که م  

 م جنبه خُوب این آفتاب وقت جنبه   اشتابد ی شادی است. ی اش که بعداً رخ م  نعاست، ص دهد آفرینندگ

کنید، خلق  که شما برای وضعیت این لحظه، چالش این لحظه، فکر این لحظه را تولید م  این خداوند است. یعن

 م تقلید نم را بهکنید، یعن کنید، فکرهای پوسیدۀ قبل بریدکار نم  .  

کار ببریم  خواهیم به سری فکرها را مثل آچار فرانسه م ذهن این است که مرتب ی ی از اشاالت ما در من 

فَکان، آن  وسیلۀ قضا و کن وسیلۀ زندگ، به شود بهکه هر وضعیت که این لحظه تولید م چیز! درحالت برای همه 

 کرم و حسن» « گوید که چرا در  کنید؟ برای همین م آورد برای شما. توجه م فَکان فکرش را هم م قضا و کن 

ام را مرتب برای  ام است، من افکار پوسیده ذهن یعن من کنم من هستم،  همتا هست؟ همتای تو که فکر م تو بی 

 بهزندگ م ام  نم کار  م برم! کار  تعجب  م کند،  من کار  کنم.   زندگ چطور  هستم  من  عقل که  این  به  گویم 

 کند؟!  نم  
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  متوجه م ول سنمان م را وقت شویم این کار نکردِن هشیاری جسم کار  بینیم که ما خرسد به پنجاه، م یل

، چه  ، برای همسرمان زحمت کشیدیم هایمان زحمت کشیدیم ای. برای بچه کردیم، زحمت کشیدیم، در هر جنبه 

 چالش م ایجاد کردیم، این دانم، کار کردیم، پول جمع کردیم، خانه خریدیم، خیل ور و  ها را حل کردیم، راحت

شود. ناراض هستیم، مقدار خت در ما دیده نم بور دویدیم، نتیجه هیچ! هیچ، هیچ خوش، هیچ خوش آن

به نتیجه نرسید!    زیادی رنجش داریم، که قدر ما را ندانستند، ما ی آدم عاقل بودیم، خیل زحمت کشیدیم 

  گوید این موفق نخواهد شد.ذهن کار کردیم. زندگ م که با هشیاری جسم با عقل من برای این

  دهم برایتان. ها را دوباره نشان م خوانم. این دایره ان م و اآلن همین ابیات را برایت  

آییم به این جهان، مرکزِ ما عدم است بعد مرکز ما جسم  م   (دایره عدم اولیه)]  ٠شل  [طوری  که اول ما این

 ل  [شود  م١ش   ل  [مرکز را عدم کنید و ادامه بدهید    ، بعد شما باید فضاگشایی کنیدها)](دایره همانیدگ٢ش 

نهایت  تان بی ٔبا مرکز عدم تبدیل بشوید که اندازه   (دایره عدم اولیه)]  ٠شل  [، تا به ی دایرۀ خال  (دایره عدم)]

   است.

شده بخواهید  هویتو هشیاریِ جسم، با زمان مجازی و با باورهای هم   ذهن اگر شما فضاگشایی نکنید و با من 

 که هید شد. برای این تان را اداره کنید موفق نخوازندگ   را برایتان م خوانم. ثابت کنیم موفق نخواهید شد ابیات  

  اولین بیت هست:  

  توفیق بودجهدِ فرعون، چو بی
دوخت، آن تَفتیق بود هرچه او م  

  ) ٨۴٠مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  تَفتیق: شافتن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

 که کوشش من پس موالنا م بیگوید که این کوششِ فرعون ،ماست، با هشیاری جسم توفیق است؛ همین  ذهن

 م هرچه  چرا؟  نیست.  آن  در   موفقیت بیریم.  یاد  من را  با  داریم  دوزیم  درواقع   ،جسم هشیاری  با   ،ذهن

 افیم.  مافتن، دریدن، خراب کردن.  تَفتیق»«شش یعن  

صورت آینه شما را نشان بدهد به  کنیم. این ی بیت، باید به دوزیم ول داریم خراب م داریم م نظر خودمان  به

  کنم؟ کنم من؟ یا جهد براساس فضاگشایی م ذهن م شما، آیا جهدِ فرعون، جهدِ من 
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رسید. یا  ریزد به فکرم و عملم؟ شما باید از خودتان بپکند؟ اون عقل م شده کار م در من عقل فضای گشوده 

 منقبض م ین مشوم؟ خشم شوم؟ حرص م به فکر همانیده م از ی فکر همانیده  و هشیاری  ورزم؟  پرم 

 درست م جسم من همراه با درد کار م کند؟  کنم و هشیاری جسم  

 است توفیق ندارد. هرچه م دوم است آن جهدِ فرعون قاگر ش دوزیم درواقع پاره م درسته؟ دوزیم. کنیم، نم  

 و شما این ابیات را م گوید: دانید، م  

  اند نفس و شیطان، هر دو ی تن بوده
  اند در دو صورت خویش را بنموده
  )  ۴٠۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  
  چون فرشته و عقل، که ایشان ی بدند 

  هاش دو صورت شدند بهر حمت
  ) ۴٠۵۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت(

من  به این  درست کردیم  ما  که  را   ذهن که م ،ذهن چیزهای  با  همانیدن  تا  وسیلۀ  باید  بود  موقت  این  گویم 

گوید، از جنس شیطان است. شیطان هم یعن همانیدگ و دردِ ایجاد شده  کرد، این، م سال ادامه پیدا م ده

  کند. ها زندگ م وسیلۀ بشر در طول تاریخ، که در ذهن آدمبه

ذهن ما از جنس شیطان  شیطان ی آدم نیست در بیرون که بوییم آقا این شیطان است. نفْس ما، يعن من 

 چیز است فقط قیافه است. برای همین م گوید، نفس و شیطان هردو ی  در ماست، ی شان فرق دارد. ی

  در بیرون است. و آن که در ما است نوکر آن بیرون است. 

کند. و  زتان جسم است، هشیاری جسم دارید، حواستان باید باشد که شیطان در شما کار م پس شما اگر مرک 

مان را،  مان را، هشیاری جسم پس ما نیاییم من ذهن   توفیق است.این بیت درست است که، جهدِ فرعون بی

  ذهن داریم. دانیم من مان را، مطرح کنیم که آقا من بلد هستم! اما م عقل جزوی 

عنوان  ها هم ی هستند. این حضور، هشیاری نظر، یا ما به حضور، فرشته، و عقل کل، یعن عقل خداوند، این و   

نهایت، این فرشته هست، و عقل کل که تمام کائنات  نهایت خدا، مستقر شدنِ زندگ در ما با ریشۀ بیریشۀ بی 
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 ها هم از جنس هم هستند، این کند اینرا اداره م  متهستند. به ها هم یهای خداوندخاطر ح   گوید دو م

  صورت شدند. ی در ما است، ی هم که خودش هست.

کند، حالت مجاز دارد، از فکر ساخته شده و  در زمانِ مجازی کار م   نفس و شیطان»«حاال شما متوجه شدید   

شده، حضور، در این لحظه، هست، زمانش این  از جنس خدا است. پس در شما فضای گشوده   حضور»« درد. اما  

 جاز هست و در گذشته و آینده، زمان مجازی کار  رود. اما نفس، من لحظه هست، به گذشته و آینده نمم ،ذهن

 کند.م   فکر م هرچه که در زمان مجازی با هشیاری جسم شود به ما ضرر داشود، عمل م زند. ما  رد، ضرر م

  نیامدیم هشیاری جسم را ادامه بدهیم. 

تان درست نخواهد شد،  که اگر شما هشیاری جسم را نگه دارید زندگ به چه صحبت م کنیم؟ این داریم راجع  

کس هم  نه در سطح فردی، شما ممن است اصال ازدواج هم نکنید، هفتاد سالتان باشد، مجرد باشید، هیچ 

ن  نم مزاحمتان   جسم هشیاری  خوشباشد،  شما  این گذارد  برای  ندارد.  امان  باشید،  نَفْس،  بخت  این  که 

  ذهن، از جنس شیطان است.من 

  توفیق است. و این بیت همیشه یادمان باشد، جهدِ فرعون همیشه بی 

دار شده، بچه ههمه زحمت کشیده، خانواده تشیل داده، ازدواج کرده، بچ ذهن ما این برای همین است که من 

خواسته دکتر بشود رفته معتاد شده، سرخورده شده،  " کرده، آن رفته مhomeworkۇرک "را مدرسه برده، هوم 

 کرده داند چرا اینناامید شده، پشیمان شده، اآلن نم بوده، با هشیاری جسم هدِ فرعوناست. طوری شده! ج 

  شود. دوزد پاره م رچه م است. هخیل کار کرده ول جهدِ فرعون بوده 

 از ما یاد گرفتیم فضاگشایی م نیم. بعضهم امروز هم باز هم خواهیم خواند، توجه باید ب اصطالح کنیم  و ی

 دوزیم، درست درست م   کار م فضا را م شده جا دوختیم با فضای بسته بندیم هرچه آن کنیم آن موقع، ول 

 من «ما همین که دیدیم    کنیم! نکنیم این کار را.خراب محالمان خراب شد، بهتر است نه  زار رضا آشُفت» س ،

 که ما هم گوید بعد از اینفکر کنیم نه عمل کنیم. چون که در غزل هم هست م  ر را در آغوش کشیدیم، یدی

  ، انسان به خدا م گوید. های غزل است، این دیر دور شدن برای من خیل سخت استاز بیت 

شوم این خیل سخت بندم و دور م جا عمل کردم، کار کردم، این اآلن دیر فضا را م وقت فضا را گشودم آن 

 است، نم دور شدی ساکت باش.  توانم تحمل کنم. خُوب نم ؟! وقتتوان  
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 برای همین م ران. تا تمام حواسمان    گذرد درگوییم که حواس ما باید روی خودمان باشد که چه مما، نه به دی

 زم، امروز خواهیم خواند، تأمل  به خودمان نباشد ما پیشرفت نمکنیم. حواسمان به خودمان و فضاگشایی، ح

  ها الزم است تا ما پیشرفت کنیم.  با فضاگشایی، صبر، شر، این

  پس این دو بیت هم قبال داشتیم که، 

  از هر جهت تو را بال داد
  جهاتَتکشَد به بیتا باز 

  
  گفت که خمش کنم نکردی 

خندد عشق بر ثباتتم  
  ) ٣۶٨مولوی، دیوان شمس، غزل (

  جهات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالَم اله بی 
  ثُبات: پایداری، پابرجا بودن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

ذهن  بله؟ ما آمدیم فکرمان را گرفتیم که با آن همانیده بودیم، آن جهت بود، گفتیم برویم همسر پیدا کنیم من 

 م است! رفتیم با آن همانیده شدیم بال دست داد. بچهداشتیم، این به ما خوشبخت دار  دهد این راه درست

  ها همه جهت بودند.  طور! برویم به کار و با کار همانیده شدیم! اینبشویم، همین 

 با هر فکری همانیده م شویم آن جهت مشود، چون م پیدا کنیم، بعد م بینیم به بال رویم دنبال آن که زندگ

 ختم شد. م به تو درد داد؛ چه م گوید؟ پیغام چه هست؟ بیا به  گوید به هر جهتِ فکری که در این جهان رفت

  ات شو. جهجهات، یعن فضا را باز کن بیبی

 ها! فهمیدم من بعد از این فضا را باز م درد کشیدی گفت خُوب تو رفت شوم. ذهنم را خاموش  کنم خاموش م

 کنم، چون اگر ذهن خاموش نشود که دراین م فکر همانیده به فکر همانیده م پرد. و تو قول دادی  صورت از ی

 فضا را باز م مرکز را عدم م ،ذهن را خاموکن ،کن داری، نکردی! اآلن عشق بر این قول و ثبات تو  ش نگه م

 دارد م خداوند م گفت همه  خندد.خندد، یعنذهنم را  چیز را م بال دیدی، به من گفت ،در جهات رفت ،دان

 خاموش م کنم تو را م ما به خداوند گفتیم بعد از این مرکزم را عدم م گذارم مرکزم، یعن م  آورکنم تو را م
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که من کمر همت بستم، کمر را  تواند اشاره بند به اینقدم نبودی در این کار. که این م مرکزم، نکردی! ثابت 

  دوباره باز کردم! درسته؟ 

 برویم دچار درد م جهت جهت بشویم. بیشویم. باید بیایم مرکز را عدم کنیم دوباره بیپس فهمیدیم در هر جهت

  خواهیم ما. درست است؟ تواند نشان بدهد چیزی نمچیزِ مادی که ذهنمان مهیچبشویم یعن با مرکز عدم از  

    و این بیت؛ 

جهات یعن مرکز عدم، هشیاری  جهات یعن موجودی که برتر از جا و جهت است، عالم اله. بیبی  در ضمن:

  فُرم. ثبات هم پایداری. بی

  و این بیت که دیر هزاران بار خواندیم: 

  کنَد  زنده مرده بیرون م  ز چون
م تَنَد نفِس زنده سوی مرگ  

  ) ۵۵٠مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

 من شما م داریم من دانید که وقت دائماً حول ذهن ذهن وحوش ضرر زدن به شما م کند  چرخد. هر فکری م

گوییم هشیاری  ن همان است که م کنیم درست است! ایکند به ضرر شماست، و ما فکر م ذهن، هر عمل م من 

 موفق نم بی جسم هدِ فرعونشود؛ ج بال م بیند.توفیق است، در هر جهت  

 شود به شما، اگر بشود و شما قبول کنید؟ که من چه چیز ثابت م کار نم با هشیاری جسم کند. باید  ذهن

ید این ی تان. و شما تقلید نکنید، نیاد به زندگ کوشش کنید فضا را باز کنید هشیاری نظر را با مرکز عدم بیاوری

اگر همه    داند.دانند، موالنا م کنند ما هم ی! همه نم طوری کار م را بخوانید بروید بویید که همه که این

 دانستند که جهان این م  همه آشفته نبود. شایستۀ انسان نیست که جنگ کند، باید بتواند با فضاگشایی به کم

  توانیم، بلد نیستیم، چرا؟ هشیاری جسم داریم. زندگ مسائلش را حل کند. ول ما نم  خرد

  پس شما اآلن مدانید که م از موالنا یاد گرفتید، اگر نخوانده بودید این بیت را نم دانستید. شاید  دانید یعن

 بیشما تا حاال نم هدِ فرعوندانستید ج دانستید  توفیق است، شاید نم بروی خداوند بال م دهد،  که در هر جهت

کند، دائماً خودش که زندگ  دانستید که چون از زنده بیرون م شاید نم دهند!  های دیر م شما فکر کردید آدم 

 را بیرون م من است مردگ است. اندازد خداوند. مردگ ذهن  
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 مردگ هرجور همانیدگ ها در انسست، اینست، هرجور درد مردگ م ان زندگ شوند. هر کنند، سبب نفاق م

  نفاق عامل درد است، گرفتاری است، هم برای خود آدم هم برای دیران.  

نَفْس که زنده باش رسد ضرر  زند و به جامعه. به هرکس م ذهن فعال، دائماً ضرر به صاحبش م ، مند پس 

 نفسِ زنده»«زند. وای به روزی که م   سوی نابودی.  برد بهرئیس همه باشد! همه را م  

پس ما از این ابیات نتیجه م کار نم کند.گیریم که هشیاری جسم   این فضا باز م اما وقت شود،  شود، باز م

 باز م شود، باز م شویم. زنده شدن به خداوند عشق است، اسمش  شود، درواقع ما داریم به خداوند زنده م

گوید  و موالنا م   شویم؛ یا بوییم با زندگ.نهایت م ی شدن با او. اگر با او واقعاً ی بشویم بی  است،  عشق»«

  که این فقط ی لحظه کار است، تأخیر نکن. و ما باید این کار را انجام بدهیم.  

 که م ابیات کار نم این تبدیل و این کار    کند، باید خوانیم اآلن در این مورد است که فهمیدیم که هشیاری جسم

 اندازد. انجام بشود و انسان این را در ذهن به تعویق م  

ندی هست، یمن دوجور درواقع ک است. مناش کاهل ذهن م برود درس بدهد،  ذهن ن است حتداند، مم

ول سال  بیرون  بیایی  باید  زود  ها!  است  خطرناک   خانم، هشیاری جسم آقا،  زندگ  که  ذهنش  در  کند،  ها 

 اش را هم عوض نکند، فقط درس بدهد.  هشیاری جسم  

" اینرس ،ندی و تنبلذهن است، ک این کاهلInertia آن حالت را م یعن خواهد حفظ کند  " ذهن است. اینرس

 م شد جلو برود. اینرسو ب گذارید این دانید که، این عینک را م م گوید که این را دست جا قانون اینرس

  ماند. جا م االبد اینزنید ال ن

خواهد  ماند، م طور م طور است، تا صاحبش اقدام نکند، صاحبش هم شما هستید، همین ذهن هم همین من 

گوییم جبر است، مجبوریم! مجبور  دهیم، م ذهن را ادامه م ها کاهل من ادامه بدهد. و این جبر است. ما انسان 

  نیستیم. 

 گوید کهو موالنا م ،  

  ی زمان کار است بزار و بتاز 
  کارِ کوته را من بر خود دراز  

  ) ١٨١مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (
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  خواه در صد سال، خواه ی زمان 
  این امانت واگزار و وارهان 

  ) ١٨٢مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

  گزاردن: انجام دادن، ادا کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

ذهن، اگر متقاعد  کش عقب از من نظر ایشان ی لحظه است. یعن ی قدم م یعن ی لحظه کار است. به

 کند، من شده باشیم که این کار نم به من و خانواده و جامعه ضرر م زند. شما باید به این نتیجه رسیده  ذهن

 خوانیم باشید، برای همین این ابیات را م.  

 قدم م عقب  ی کشرو م ر مدی ،به زندگ آدم روی به کن .طوری شدند؟ بله! هایی بودند اینسوی زندگ

اند به ی جای دیر. یعن  دفعه رفته طوری بودند، ی هایی که به معراج رفتند. خیل از اولیا، پیغمبران این آن

ی زمان کار  «گوید:  خداوند. م نهایت  دفعه زندگ شدند، زنده شدند به بیذهن خودشان را کشیدند یاز من 

  . است بزار و بتاز»

گوید که امانت  اند، یعن فضاگشایی و قبول عشق، و اآلن خواهیم خواند، م و همین امانت عشق که به ما داده

  .  توانیم و داده به انسان ها رد کردند گفتند ما نم پیشنهاد کرد، آن  هاها و زمین و کوه عشق را خداوند به آسمان 

 و ظلم م هول»« کند،  انسان دوجور ناداناست. این  ظَلوم و ج   نوع ظلم و  آیۀ قرآن است م ر. و یدانید دی

 م وقت در ذهن است، ول نادان ری آید بیرون فضا را باز مدی نادان به ذهن است و ت ست که نسبکند، ی

یعن اگر کس فضا را   به ذهن است که این عین علم است و دانایی است، عین عدل است.ظلم دیری نسبت 

  ها را، همه را. خوانیم این ست. حاال اآلن م باز کند، این عین عدل است، عین دادگری 

، این عمل را  بزار»«حظه است.  نهایت شدن ی لیعن باز کردن فضا و بی  ی زمان کار است بزار و بتاز»«

  قدر دراز نکن به خودت. ، و این کارِ ی لحظه را اینبتاز»«انجام بده و 

 اگر در صد سال م ول  .نلحظه، این کار را باید ب یا ی انجام بده زار و وارهان» «خواهاین امانت واگ  .

نهایت خودم در تو زنده بشوم،  ه بشوی یا من به بی نهایت بشوی به من زندیعن امانت خدا را که گفته تو باید بی

کن این هشیاری  ذهن را داری، این انقباض را داری، فکر م این را باید اجازه بده انجام بشود. تا زمان که من 

 کار م کند، شما اجازه نم .ده  
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که این هشیاری کار نم لو در ذهن، قبول کناگر، و صورت بهکند، در این ول   فکر م به تأمل م ،افت  .افت

 نم، آن خُوب این هشیاری من کار نمکاری ب کند، من باید ی یر  موقع متعهدانه به موالنا توجه مپی ،کن

 م گویی این ابزاری که من دارم، من شوی، م کار نم ،کند. ذهن  

ها به آن منظوری  عالوۀ همۀ این به   بخت بشوم، به زندگ برسم، در ضمناگر بخواهم واقعًا موفق بشوم، خوش

  که من آمدم به این جهان، به آن منظور برسم، باید این کار را بنم.  

سال قابل قبول بود برای زندگ، بعد از آن شروع کرده به من ضرر  ، دوازده چون این هشیاری که من دارم تا ده 

هایی که هشیاری جسم دارند،  بینم آن کنم، م از م زدن، پژمرده کردن من ، درد دادن به من. و چشمم را هم ب

  ها به کجاها رسیدند؟! این

 به پدرم، مادرم نگاه م کنم و آدمکنم، به پدربزرگم نگاه م ر نگاه مبه آدم های دی باالتر  کنم و حت های خیل

 نگاه م معمول از زندگ کنم، به رهبران سیاسکنم، در تاریخ به شاهان نگاه م مذهبی و غیره نگاه م ،  ،کنم

  ذهن به کجا رسیدند آخرسر؟ آیا موفق شدند؟ اگر نشدند، من وقتم را، عمرم را تلف نکنم. ها با من که این 

 ند، اگر جوان است، بیست سالش است، بیست آدم منصفانه نگاه موپنج سالش است، پدر من، مادر تواند ب

  ها را نروم؟ راه موالنا را بروم. ودند چرا نبودند؟ من راه آن من، آیا واقعًا خوشبخت بودند؟ اگر نب

 پس م گوید که، م طوالن ،شش بدهک ؟ صد سال هم عدد است، که به صد   خواهصد سال انجام بده ،کن

 نم سال اصال این است که م انجام بده؟ بیستخواه دهرسیم ما، منظورش   سال س ،یا  سال  سال

توان انجام نده. اصال  ؟ یا ی لحظه قبل از مردن؟ یا اصال انجام نده؟! ول این را بدان که نم سالشصت 

  برای این کار آمدی.  

  چیز ذهن با هدف فرق دارد، هدف در زمان است. هدف ی این منظور اصل ماست. یادمان باشد منظور 

 است. شما م در زمان است.   قدر» این «دربیاورم، آن هدف شماست    قدر پول خواهم تا آخر سال این گویید م

 منظور»« ول  زنده بشوید. این لحظه قابل اجراست، شما م توانید فضا را باز کنید و به زندگ  

 منطور ما از ابتدایی که آمدیم به این جهان قابل اجرا بوده، م  توانستیم فضا باز کنیم. اگر پدر و مادرمان حت

صورت  اش را به شد. ی مادری بچۀ سه ساله دیدند، آن منظور اجرا م صورتِ زندگ م ا به عشق بودند، ما ر
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 بیند، به عشق م م صورت زندگ است، دارد عشق را در او پرورش م دهد،  بیند، خودش هم از جنس زندگ

 زنده م او را به زندگ یعن کند. کند؛ او وصل است، قطعش نم  

شود ول مادر وقت به او عشق  شود همانیده نشود، خودش همانیده م شود، نم ه همانیده م او در جامعه باالخر

 م فهمد که اصل این عشق است، این فضاست نه همانیدن. دهد م  

ها را هم بشناسم، ول همانیدن فقط برای شناخت این جهان است که هشیاری جسم هم داشته باشم، جسم 

  کنم.  بینم، زندگ م که زندگ را اآلن مدهند. برای اینها به من زندگ نم این

 چنین بچهبینید که از صورت و چشم و از، م های ی دارد به بیرون نگاه م ای زندگ تشعشع م کند کند، اصال

  وسیلۀ مادرش شده باشد. زندگ را. اگر بچه آگاه از زندگ درونش به 

  �🔹🔹�پایان بخش اول�🔹🔹�
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  گزاردن یعن انجام دادن، ادا کردن.

دهد، پس ذهن ادامه م که این کار تبدیل را که ی لحظه است انجام بدهد، در کاهل منجایِ اینو انسان به

 آورد:موالنا این دو بیت را م  

  شر و صبرهر که ماند از کاهل بی
  او همین داند که گیرد پاِی جبر

  ) ١٠۶٨ت مولوی، مثنوی، دفتر اول، بی(

  هر که جبر آورد، خود رنجور کرد 
  اش، در گور کردتا همان رنجوری

  ) ١٠۶٩مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (

 خوانده م دانم این ابیات را ما قبال خواهش م کنم اینایم ول توانید برای خودتان  ها را با هم ترکیب کنید و م

گوید اگر از کاهل، یعن اینرس و  د و درونتان روشن بشود. م صورتِ آینه عمل کنتکرار کنید، حفظ کنید تا به 

من   تنبل اآلن م اقدام،  برای   ذهن کار م گوییم که هشیاری جسم کند، شما م این شنوید م مثل  که گویید 

 درست م هیچ کاری نم کنید. گوید ول  

ج حضور و اجرای قانون جبراِن هم مادی، هم  که از فردا متعهد بشوید به گوش کردن به برنامۀ گنجایِ اینبه 

خشمین  هر موقع    گشایی کنید،معنوی، دو ساعت، سه ساعت کار کنید و یادداشت بردارید و عمل کنید و فضا 

 هر موقع    شوید،م هر موقع    رنجید،مم به یادتان بیاید اشعار موالنا یا اشعار موالنا را    خواهیدچیزی از کس

  آید:موقع به دردتان بخورد. مثال وقت از کس چیزی توقع دارید این بیت یادتان م حفظ کنید که به 

  گفت پیغمبر که جنّت از اله 
س چیزی مخواه گر همز ک ،خواه  

  ) ٣٣٣مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

اُفتد  دفعه یادتان م خواهید برنجید، ی خواهید، م قت از همسرتان یا از کس چیزی م اگر این یادتان باشد، و

 که من دارم از بهشت خارج م چیزی م شوم. من دارم از کس رنجم،  خواهم و با آن همانیده هستم. من دارم م

 شوم و این تبدیل به غم خواهد بود.دارم از بهشت خارج م  
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  هایِ دم به دم  فعل توست این غصه
فقَْد ج اْلَقلَم این بود معن  

  ) ٣١٨٢مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

 نویسد و فضا اگر بدانید که قلم خداوند در این لحظه م گشایی کنید ی جوری م ر  نویسد، ببندید یجور دی

 م من استنویسد. اگر ببندید غم بعد از غم دارد م م این غُصه   آید، فعل توست، فعلم، حواستان  بههاِی دد

 شود که با من جمع م عمل نکنید. نم ذهن ویید که من هر کاری متوانید ب دانید کنم، نه، مواظب هستید، م

  که آثار دارد این.  

خواهد ادامه بدهد و درونَش  ذهن را م ذهن که من دادن من   ، اینرس و کش شُر و صبر»هرکه ماند از کاهل بی «

 ر ندارد. مُکه فضا دانید من حبس باشد و صبر و ش ر ندارد. کسصبر و ش ذهن کند آن فضایِ گشایی م

داند که پایِ جبر را  شود، فقط آن شخص این را م شناسد. بدون صبر و شر نم شده صبر و شر را مگشوده

ها عمل کنم، مجبورم به هشیاری جسم ها که من مجبورم بر اساِس همانیدگ که جبرِ همانیدگ ، برای این بیرد

  کار ببرم.  ادامه بدهم و عقل بد زندگ را به 

رسد که دعوا راه نیندازد، جنگ شروع  ذهن هستیم. به عقل جمع نم توجه کنید که ما اآلن در جهان در جبرِ من 

رسد، برای  شود. عقلش نم های زیادی منجر م بزرگ شروع نکند. جنگ که به کشتاِر آدمهایِ  نکند، جنگ 

م این است،  جبر  دروِن  جنگ کن؟! که  مجبوری  تو  چه کس گفته  مجبورم.  من  م   گوید  وقت  مجبور  شوی 

 م فضایِفضابندی  بله،   ،کن   م مجبور  را  تو  م ذهن  فکر  چیزی   ی برحسبِ   وقت ما  م کند.  گوییم  کنیم 

طوری ببین مجبوری ول الزم نیست  بین، اگر آن طوری م بینم، مجبورم این کار را بنم. بله، این طوری م این

  توان فضا را باز کن با خرد زندگ ببین، با چشم خدا ببین.  طوری ببین، م آن

گوید گوید هرکه جبر آورد، هرکس م طوری هست، مجبور نیست. برای همین م بین اینآلن با چشم جسم م تو ا

صورت مریض کرده خودش را، بیچاره کرده، بدبخت بینم مجبورم، دراینذهن، عینک همانیدگ م از طریق من 

یواش ذهن یواش ها با من نید که انسانبیطوری که همین رنجوری، همین مرض او را خواهد کشت. م کرده. به

 ر هیچ، همه شوند پنجاه، شصتپژمرده مدی اش انتقاد و عیب سال فهمند و... ُخوب آقا جویی و مردم نم

 م م شما  خانم  فقط عیبفهمید،  ندارد.  راه حل  ندارد،  بدهید!  راه حل   ی ایجاد  فهمید،  و  انتقاد  و  جویی 

  که بمیرد مرده دیر، در گوِر ذهن کرده. د است. یعن چه؟ یعن قبل از اینها را بلگرفتاری و این 
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خواهیم خورد و نم درد ما نم ، ما باید تبدیل بشویم. هشیاری جسم به ی زمان کار است»«پس ما فهمیدیم  

اشتباه نگیرید.    آیدگشایی م ذهن را با صبر، با تأمل که از فضا کاهل باشیم. حاال، عرض کردم شما کاهل من 

 که م آن کس خواهد تبدیل بشود فضا را باز م کند، صبر م ر مکند، ش زم دارد، تأمل مکند، ح  کند، وقت

 مخواهد بسته شود فضا، نم گذارد، م مهم است، م بیند که من داند که این فضا خیل م خواهد ببندد،  ذهن

 شد، نمِموقعکند این کار را، ابه جبر ب ها. ین درد دارد بعض  

 زور م کس ی گوید، شما فضا را باز م کنید، م خواهید عمرتان را تلف کنید، تأمل  خواهید صلح کنید، نم

کنید، این هم کندی  شده است. یعن شما فضا را باز م دارید. تأمل و حزم کار زندگ است، کار فضایِ گشوده 

  کنید. اش را شما قبول مکندی خودش را دارد ول کندی فکان خودش را دارد، قضا و کن 

توانیم ه بیاییم  بینیم باید این خودش باید باز شود، نم که ی گل باید باز شود، ُخوب، ما م درست مثل این  

طور  شود. گل ما هم همین دانم پاهایمان را بوبیم زمین و عجله کنیم این گل باز نم جا فوت کنیم و نم آن

 است، اما شما باید تشخیص بدهید که واقعًا این کاری که شما م لتان را باز مکنید گ بندد؟  کند یا بدتر م  

گیرد، مثال دردهای شما  فکان برای تغییر شما در نظر م ذهن و زمان که قضا و کن یعن بین تنبل و کاهل من 

 شفا م نید. باید  را زندگزم داشته باشید. اآلن  دهد، عجله نباید بر کنید، حصبر کنید، باید صبر کنید، ش

 خوانیم، بله همین است، شعرش همین است:شعرش را هم م  

  زین کمین، بی صبر و حزم کس نَجست
  حزم را خود، صبر آمد پا و دست

  ) ٢١٣مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  حزم کن از خورد، کین زَهرین گیاست 
  و نورِ انبیاست حزم کردن زور

  ) ٢١۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  کاه باشد کو به هر بادی جهد 
  کوه ک مر باد را وزن نَهد؟ 

  ) ٢١۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (
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شده، بدون صبر و حزم کس رها  ذهن، از این گرداب، از این ذهن همانیده ، از این یعن تلۀ من زین کمین» «

 چنم آدم باید حواسش روی خودش باشد، فضا را باز کند، صبر کند و حزم هم داشته باشد. شود. یعن ه؟ یعن  

های موالنا است. حزم در درجات باالتر استفاده  اندیش هست، ابتدایِ حزم استفاده از بیتمعن دور حزم البته به  

گوید که شما باید حواستان به خودتان باشد، فضا را باز کنید،  است. برای همین م   شدهاز خردِ فضای گشوده 

  تان عدم است، صبر کنید، شر کنید و حزم را از آن فضا بیاورید. مطمئن باشید که مرکز 

ختیار  ا «کار ببرید. همیشه همان بیت یادتان باشد که گفته:  های موالنا را به اگر ندارید حزم را از آن فضا، بیت 

  مال خود باشد اندر اتَّقُوا»«، اختیار آن را نکو هست که بتواند خودش را نگه دارد.  آن را نکو باشد که او» 

  هرکس که مال خودش است در فضای پرهیز، اختیار برای او خوب است.  

 خودش را نم اگر کس م رهای موالنا را  دزدند، بهتر است که شعتواند نگه دارد و توجهش را چیزهای بیرون

 آید اینحفظ کند و در مواردی که پیش م م ها را بخواند. وقت بیند کشیده مرود شعر  شود و حزم از بین م

  را بخواند، شعر را بخواند، بخواند و به شعر عمل کند.  

ختیارش که  قدر بخواند، عمل کند که این شعر چراغ را روشن کند، فکر و عملش را از آن بیت بیرد نه ا این

آید، یعن  شده م ذهن است، این حزم در مراتبِ پایین است. ول حزم در مراتب باال از فضای گشوده اختیار من 

شما در این لحظه هم صبر م ر مکنید، هم ش را بهکنید، هم حزم م کنید، خرد زندگ برید از آن فضای  کار م

  جهید. م گاه، از این تله  شده تا از این کمین گشوده

 م ش را از صبر مگوید که خود حزم هم درواقع دست و پای مواظب باش، که  حزم کن از خورد» « گوید  گیرد. م ،

 مسموم است. شما م و انرژی درد و انرژی جسم موقع این خوردن همانیدگ ها ما انرژی  بینید در خانواده خیل

به اند، کینه دارند نسبت یم؟! اعضای خانواده از هم رنجیدهمسموم خشم داریم، رنجش داریم، کینه داریم. ندار

اَش هم همین إتَقّوا است،  گوید حزم کردن که ی جنبهکند. مای در دل آدم دائماً سم را تشعشع م هم. هر کینه 

 باشید، چرا؟    اند و شما نباید کاهگوید زور و نورشان را از حزم گرفته پرهیز است، زوِر نور انبیاست. پیغمبران م

 فضا را باز م سرفه کند این فضا را م بندیم؟ نه، کاه نیستیم، کوه هستیم. کنیم ی  

گویید آقا  دهید م خورد، شما وقت واکنش نشان م درد م اتفاقاً این بیت به  کاه باشد کو به هر بادی جهد»«

کوه ک  «پرم.  کنم نم هستم، من نه، فضا را باز م برد، من کوه  آید آن را م شود. ی باد م طوری م کاه این
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اگر شما کوه هستید وقت فضا را باز کردید ک ی کس ی کاری بند یا حرف بزند شما    مر باد را وزن نهد؟»

 فوراً فضا را م ین مشوید؟ بندید خشم  

 هم خوانَد تو راهر طرف غول  
  برادر راه خواه؟ هین بیا  کای

  ) ٢١۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  ره نمایم، همرهت باشم رفیق 
  من قالووزم در این راه دقیق 

  ) ٢١٧مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  نَ قالووزست و، نَ ره دانَد او
  خو ْ یوسفا کم رو سویِ آن گرگ 

  ) ٢١٨مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  قالووز: راهنما، پیشرو
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

 م های گوید، من یعن که ادعا م رگ ها راهنما هستند، این کنند این ذهنخو هستند. ها گ  

  عال ُخوب، موالنا ببینید چه تشبیه معنوی، م خواهید که فضا را باز کنید به  ای دارد. شما شروع کردید به راه

کنخداوند زنده بشوید. نگاه م ها من بینید که اطرافتان دهید م هست همراه با درد، به شما م گوید که  ذهن

 راه م ؟ بیا ای برادر من تو را راهنمایی مکنم، شما نباید گوش بدهید، باید به موالنا گوش بدهید. خواه  

ها آدرس غلط به است که در بیابان  آن غول، غول کیست؟ غول کس  آدرسِآدم م دهد. هرکس م دهد،   ذهن

 است، غول است. م ن، منتها کارهای ذهنگوید بیا این کارها را ب  

 مگوید من تو را راهنمایی م کنم، به راه راست هدایت م و من رهبر و    های آیم، این منکنم، همراهت م ذهن

  ند.گویذهن بیرون م های راهنمای این راه دقیق هستم. این راه خیل دقیق است، من 

 کنم خدمتِ شما، شما موالنا را رها نکنید. به من عرض م   گوش ندهید، م حرف کس گویم  بینید من هرچیزی م

ها را بخوانید.  های من هم گوش بدهید، ول اینها را بخوانید، به حرف گویم این بعد هم م   نویسم.جا م این
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گوید نه  خواهم شما از راه منحرف بشوید و موالنا م . نمها چراغ هستندها را حفظ کنید، تکرار کنید، این این

 داند. رهبر است، نه راهنماست، نه راه را م  

این راهنماهای من   این یعن این جهان خیل زیاد هستند و  نه ذهن در  نیستند بله کارافزا هم  ها  تنها راهنما 

هستند. راه  به آدم نشان م ذهن ردهند، شما بیست سال م چیزی نشد. بینید هیچوید دنبالش، م  

 به برای همین م ،هست تو از جنسِ زندگ ،رگ گوید تو خودت یوسفرگ سوی گاست که  خو نرو. گ خو کس

ذهن، شما درد را در نظر بیرید، چرا  گوییم من ذهن هم حتماً درد ایجاد کرده. وقت م ذهن دارد، هر من من 

 که درد هشیاری را هرچه بیش گوییم درد؟ برای این م د است.تر پایین مب آورد، درد خیل  

دردها چه چیزی هستند؟ خشم، مخصوصًا رنجش، کینه، حرص، خسیس بودن و ترس و اضطراب، احساسِ  

ذهن مثل میل به  شود و آثاِر من که آدم سیر نم گناه، احساس خَبط و پشیمان، حسادت و چیزهای دیر، این

ه و عشق به قدرت، عشق به تأیید و توجه و حت قدردان که ما انتظار داریم مردم قدرِ ما را بدانند،  قدرت، عالق

  داند، کس احتیاج به قدردان ندارد.  آید. اگر شما واقعًا حضور باشید قدرِ شما را خدا م ذهن م این از من 

کنم ما  خو است. من پیشنهاد م را بشناسید. اگر کس درد دارد، گرگ   خوگویم که گرگ ها را م من فقط این

  همین ابیاتِ موالنا را تکرار کنیم. 

  حزم، آن باشد که نفْریبد تو را
  هایِ این سراچرب و نوش و دام

  ) ٢١٩مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  که نه چربِش دارد و، نَ نوش، او
حر خوانَد، ممدسدر گوش، او  د  

  ) ٢٢٠مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

 فضا را باز کردی، چیزی از بیرون نیاید مرکزت. به م عنوان اینگوید که حزم این است که وقت دانید که این، م

ها  اند، درواقع این گوید هم نوش را، هم شیرین و هم چربی، این دوتا خیل خوشمزه اصطالح چرب را م هم به 

  کنند.  که غذاها را خوشمزه م   هستند
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 م آید و به گوید آن چیزی که از این جهان م ی است این دام است. اگر ایننظر مقدر آید شیرین است و مقو

 خوشت م چاره شدی، حزم آن است که نیاوری به مرکزت که این نه چربش  آید مرکزت بی آید از چیزی که م

 م دارد نه نوش، نه به تو سالمت ه این دهد، نه قوی محری است که این جهان و این جهانیان  کند تو را. بلها س

 ها را به مرکزت. خوانند، مواظب باش نیاوری این به گوش تو م  

شده است،  کند، بله این عدم و فضای گشوده چیز که ذهن بتواند بشناسد در مرکز ما، ما را هدایت نم پس هیچ

زین  «دهم.  ها مخصوصاً آن بیتِ اولش دوباره نشان م . پس ما فهمیدیم از این بیت این معن اصل حزم است

  همین مصرع.   صبر و حزم کس نَجست»کمین، بی 

فهمید که ذهن، بدون صبر و حزم، حت ی نفر رها نشده است تا حاال، اآلن م  گاه، از این گرفتاری از این کمین 

 یرید، شما از خودتان بپرسید آیا من حزم    شویم؟ حزم و صبرما چرا رها نماین دوتا را در نظر ب نداریم، اصال

  دارم؟ 

  ست آن رسول  حزم، سوءالظن گفته
دان ای فَضول هر قَدَم را دام م  

  ) ٢۶٨مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

یزی بیاید مرکزت، گوید، رسول فرموده که هر قدم دام است، یعن هر قدم ممن است ی چ گو، م ای یاوه 

 هرچیزی که م خوشت م ،و این نباید بیاید مرکزم، حواسم هست. بینآید، ب  

این   از  باش  داشته  سوءظن  باش،  داشته  من سوءظن  با  من  لحظه  این  م ذهن که  حرف  فضای  ام  از  یا  زنم 

کنم، یا نه فضا را زنم، عمل م شده؟ اآلن دردم منشأ فکر من است؟ عمل من است؟ خشمینم حرف م گشوده

  کنید؟  کنم، توجه م کنم، یا فکر م زنم؟ یا عمل م ام از فضای صبر و حزم دارم حرف م باز کرده 

تا  گوییم ما آمده که م   اجازه بدهید درموردِ همین  این جهان  به  هشیاری جسم داشته    سالده، دوازده ایم 

 ران ضرر مضر است، به خودِ ما و به دیم ر فکرها و کارهای ما را باطل  باشیم. هشیاری جسمزند و آخرِ س

 کند، هر فکری مثل بادام پوک کاشتن است، هیچ م آید. این قانون هم درموردِ فرد صادق است هم  چیز درنم

 کار نم کند.درمورِد جمع، هشیاری جسم  

 گوید:  م  
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  کرد فضل عشق، انسان را فَضول 
  جویی ظَلوم است و جهول ْ زین فزون

  ) ۴۶٧٢مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  طلب گو، کس که به افعالِ غیرضروری بپردازد؛ در اینجا یعن گستاخ و زیادهفَضول: زیاده
  ظَلوم: بسیار ستمار

  جهول: بسیار نادان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

آید که، عشق و، عشق  هم یعن بسیار نادان و این دوتا از همین آیه م   جهول»«یعن بسیار ستمار و    ظلوم»«

 موجودی م خداوند گفته که من باالخره در ی چه؟ یعن خواهم به خودم زنده بشوم. آسمان و زمین و  یعن

 توانیم.  کوه و هرچیزی بوده گفته آقا ما نم  

 انسان خداوند م کند، این ی معن  ذهن کاهل م نهایت خودش زنده بشود. انسان در من به بی  خواهد در 

کند  خودش ستم م   ذهن باشد و این را بخواهد ادامه بدهد و کاهل باشد، هم به ظلوم و جهول است. اگر در من 

 کنیم. و هم نادان است و ما داریم اآلن این کار را م  

همه به خودمان  ذهن هستیم و اینها کامال وارد است، ما در من  جمع انسان این ظلوم و جهول به این فازِ زندگ

 مان، هم به جامعۀ بشری و این کنیم، هم به شخصمان، هم به خانوادهستم م فهمیم چرا این  قدر نادانیم که نم

 کنیم.  کار را م  

ی کند، حاال ی ظلوم و جهول دیری  گشایجور ظلوم و جهول هستیم. حاال اگر کس فضا ذهن ی پس در من 

 م چه؟ آن موقع ظلم م کند به من شود، یعن و موالنا م عدل است. ذهن گوید این عین  

ذهن  نظرِ من ذهن چیزی ندهید و محرومش بنید و نگذارید حرف بزند، به اگر فضا را باز کنید و شما به من 

 م کنید و این ظلم عدآید که به او ظلم م گوید، شعر دارد برای این.  ل است، همین اآلن م  

ایم ذهن، ذهن به ما گوید نادان است، عین علم است. این را باید بدانیم، اگر رفته ذهن م و آن چیزی که من 

ذهن دارد  ذهن گفتند این نادان است، شما این بیت را ممن است بخوانید. ی آدم که من  های گفت یا من

 است. و سوادِ دکترا هم داشته باشد، بدانید که نادان او است، نه این بیت، چرا؟ برای  گوید  م نادان این عین

تواند این را بفهمد،  گوید هشیاری جسم نم بیند. و موالنا م بیند، با هشیاری جسم م اش مذهن که با من این

 همین اآلن م آورم اآلن: گوید، شعرش را م  
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  ، انسان را فَضول کرد فضل عشق
  جویی ظَلوم است و جهول ْ زین فزون

  ) ۴۶٧٢مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

 عشق است که انسان را فزون م در من گوید که، فضل جو کرده است. وقت هستیم ی جو هستیم جور فزون ذهن

 فضا را باز م ضر است. اما وقتکنیم، دوباره فزون که بسیار م آلن درواقع فضل عشق دارد کار  شویم، اجو م

 کند.م   گیریم که  درواقع در ذهن، ما عشق را، نیرویِ عشق را بردیم گذاشتیم روی اجسام، ما اآلن داریم یاد م

بله تنها پرستش    کند.ذهن م ها را نباید بپرستیم، هیچ جسم قابل پرستش نیست ما را از جنسِ من ما جسم 

  د را شایسته است. به هشیاری، زندگ یا خداون

ها را خیل  دانید دیر، ایناش که م گو؛ ظلوم: بسیار ستمار؛ جهول: بسیار نادان. این هم آیهفضول یعن زیاده 

  گوید: سورۀ احزاب، م  ٧٢ایم، آیۀ خوانده 

انَّه كانَ    ۖ◌ فَابين انْ يحملْنَها واشْفَقْن منْها وحملَها انْساُن  انَّا عرضنَا امانَةَ علَ السماواِت وارضِ والْجِباِل  «
 «.وها جظَلُوم  

ها عرضه داشتيم، از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسيدند. انسان آن «ما اين امانت را بر آسمانها و زمين و كوه 
  بود.»  امانت بر دوش گرفت، كه او ستمار و نادان

  ) ٧٢)، آیه  ٣٣(قرآن کریم، سورۀ احزاب (
  

ها عرضه داشتيم، از تحمل آن سرباز زدند و از  ها و زمين و كوه ما اين امانت را که همین عشق است، بر آسمان 

 ار و نادان معنار و نادان بود. این ستماش این است آن ترسيدند. انسان آن امانت بر دوش گرفت، كه او ستم

  خوانیم.  ن توضیح دادم و اآلن هم دوباره م دیر، اآل

  ست او بر خود و بر جانِ خَودظالم
  برد ها گو مظلم بین کز عدل

  ) ۴۶٧۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  ها را اوستاد جهل او مر علم
  ها را شد رشاد ظلم او مر عدل

  ) ۴۶٧۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  رشاد: هدایت شدن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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ست او بر خود و بر جانِ  ظالم« بنید یعن به جان خودتان،    ذهنکنید، ظلم به من   ییگشا پس اگر شما فضا 

گوید به آن گوش ندهید و به آن ندهید. ظالمید به خودتان،  که ذهن م   ، یعن خود. فضا را باز کنید چیزی خَود»

 برتری دارد.   ها»عدل «را ببین که به  »ظلم « گوید این م  

 ذهن به منشویم. نسبت زندگ مجهز م   علم»«، حاال که فضا را باز کردیم به  جهل او»« عجب ظلم است این! و  

خوانید  کن؟! به مردم نگاه کن!! نه، شما بیت موالنا را م است. آخر این کارها چیست که م   جهل» «و دیدِ او  

 شود و تروشن م قلید نم جمع روی شما نافذ باشد، فکر و عمل شما را کنترل کند.  گذارید کنید، نم  

ذهن   من ِ شده در مقایسه با عقل کنیم این خردِ فضای گشوده م   ییگشا وقت فضا   ها را اوستاد»جهل او مر علم «

ها هم باالتر است و ظلمش  اُوستا   علم»«عجب جهل است که علمش از    جهل»«گوید این  است. اما م   جهل»«

  هاست.کنندۀ عدل درواقع هدایت 

و آن   جهل»«شویم اما آن  جاهل م  ذهن به خردِ یا عقل من است که ما درواقع نسبت شدهپس در فضای گشوده  

هم دانایی است، هم عدل است. فهمیدیم، اما اگر در ذهن باشیم و بخواهیم که ذهن را ادامه بدهیم آن    ظلم» «

  کنیم. خوب گفت که، همین اآلن برقرار است. همین ظلم است که ما به خودمان م  ظلم»« و آن  ل»جه«

کند چون ز زنده مرده بیرون م  
م تند نفس زنده سوی مرگ  

  ) ۵۵٠مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

حال  شویم، بیشویم، ناامید م م   خورده سر شود. آخرِ سر ما  به ضررِ ما تمام م   ذهن هر فکری، هر عمل با من 

 شویم. این فایده ندارد اینم  کار به من چیزی نم شویم. دهد، خوشحال نم  

 است که شما باید توجه کنید و رابطۀ بین انسان و خدا را تعیین م کند. بسیار مهم  خوب این ابیات همین ابیات

 گوید:هستند این ابیات، م  

  تن ده شود این مردهچون به من زن 
  جانِ من باشد که رو آرد به من 

  ) ۴۶٧٨مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (
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  من کنم او را ازین جان محتشم 
  جان که من بخشم، ببیند بخششم 

  ) ۴۶٧٩مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  جانِ نامحرم نبیند رویِ دوست 
  جز همآن جان کاَصل او از کویِ اوست 

  ) ۴۶٨٠مثنوی، دفتر سوم، بیت مولوی،  (

 من   تن»مرده«گوید که این  م تن خداوند زنده بشود،  یعن که در ذهنش هست، اگر به من یعن انسان ،ذهن

به من زنده بشود،    ذهناین من   تن»چون به من زنده شود این مرده «ها از زبان زندگ است، خداوند است، این

آن جانِ خودِ من است،   جانِ من باشد که رو آرد به من»« اش به من زنده بشوید، یویعن فضا را باز کنید یواش

 آورد. جاِن خداست که به خدا روی م  

  «جاِن من باشد که رو آرد به من»
  «من کنم او را ازین جان محتشم» 

  
کنم،  کنم، صاحب حشمت م م   محتشم»«بخشم،  کنم، بزرگ به او م این کار را بند من او را بزرگ م   کسر ه

 وه به او مدهم.جالل و ش  

است که در جبر نباید  است، فهمیده اش تکان خورده ذهن یواش این من، یعن انسان را که یواش «من کنم او را»  

شود  یواش زنده م کند یواش شود و فضا را باز م سم به ضررش تمام م است که این هشیاری جبماند، فهمیده 

 گوید او درواقع جان خودِ من است دارد بهبه او، خداوند م که تازه دارم به او  سوی من م آید. من از این جان

 م کنم.دهم، او را بزرگ م  

همه نعمت بیند ایننم   ذهن ند. یعن من بیدهم بخشش من را م ، جان که من به او مجان که من بخشم»«

که آن جان را ندارد. کند. چرا؟! برای این داند، ُشر نم فهمد، قدرش را نم بخشد، نم م ذهن  خداوند به من 

 جان که من بخشم»«گوید:  م م این را چه کس ، م گوید؟! زندگ که من به بنده از گوید، خدا م گوید. جان

  بیند.  شناسد، م داند، م بخشم بخشش من را م م ییگشا طریق فضا 
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بیند غیر از آن جان که اصلش از آن کوست،  ذهن روی خدا را نم جانِ من   جان نامحرم نبیند روی دوست»«

شود. غیر از این جان، جاِن دیری  ها گرفته م ای که از همانیدگ شده، همین هشیاری یعن همین فضای گشوده 

  بیند. وست را نم روی د 

  شما اگر م هست   ییگشا خواهید روی خدا را ببینید، به خدا زنده بشوید، وحدتِ مجدد از طریق همین فضا یعن

 کنید جانِ خود من به  ییگشا گوید اگر فضا که دارد م تر آید. این ابیات را باید بخوانید، بیش سوی من دارد م

 صد دفعه بخوابخوانید، دویست، س شوند.نید مثل چراغ روشن م  

  وار این دوست راْ در دمم، قصاب
  تا هلَد آن مغِز نغزش، پوست را

  ) ۴۶٨١مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  گفت: ای جانِ رمیده از بال 
  وصل ما را در گشادیم، اَلصال 

  ) ۴۶٨٢مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  ات خودی و، مستای خوِد ما بی
  ات هستِ ما هماره هستای ز 

  ) ۴۶٨٣مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  اَلصال: بيا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

 است م انسان را، همین  وار این دوست را» در دمم قصاب «گوید: از زبان زندگ طور که قصاب  این دوست یعن

 مد به پای گوسفند که آن پوست را به ماصطالحد   من مثل قصاب به تو،  جدا کند، م گوید اگر فضا را باز کن

 انسان م دم زنده   دممیعن به  این  تا    کننده و  نغزِ»«است  را    ذهن تو که همین هشیاری است پوسِت من   مغِز 

  بیندازد دور.  

ای جانِ  «گوید این را باز هم؟ خداوند.  دیر واضح است گفت، پس چه کس م   تا هلد آن مغزِ نغزش پوست را»«

کن که اگر  کن، فکر م نگاه م   ذهن یعن با من   ، از بال رمیده ، ای انسان که جانت از بال رمیده رمیده از بال» 



ۀ  برنامه             Program #914                                              ۹۱۴مشار

  39صفحه: 

های همین کار، تو را دچار بال موقع    دان. و آن میری!! من را بال م ذهن را رها کن به من زنده بشوی، م من 

  است.کرده  ذهنمن 

  گفت: ای جانِ رمیده از بال 
  وصل ما را در گشادیم، اَلصال 

  ) ۴۶٨٢مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  ها. گوید؟! به همۀ انسانکس م  ایم الصال، بیا آگاه باش بیا، به چه ما در وصل را گشوده

 من، از زبان زندگ است، تا در تو زنده نشوم تو بیخود و مست ِ یعن خود   »اتخودی و مست ای خود ما بی «

 شوی. نم  

» ات»ای ز هست ما هماره هست   که هست همیشه از من بوده   ات ای کس ذار هشیارانه اآلن هستات  است، ب

کند و شما اقدام  ار نم کنیم که شما بدانید که هشیاری جسم ک ها را م از من بشود، تبدیل شو. همۀ این صحبت 

  بنید به تبدیل و کار روی خودتان. 

گوید. از زبان خداوند و اآلن هم ببینید موالنا آشارا چه م   نجستهگفت بدون حزم و صبر کس از این تله بر

 م انسان  به  تو  دارد  داشت،   نخواه  مست تو  داشت،   نخواه  هست تو  نشوم،  زنده  تو  در  من  تا  که  گوید 

  خت نخواه داشت، تو زندگ نخواه داشت. بخوش 

چیزی که حت   تا به آن  ذهن دنبالش هست مفهوم است، من باید در تو به خودم زنده بشومچیزی که با من  آن 

 و من هرلحظه حاضرم  در ذهن تعریفش م به آن برس ،در تو بِدَمم تا این پوست را که همان    وار»قصاب «کن

  گویید؟ شما به این بیت چه م   روید؟ یعن بیا، حاال ببینیم شما م   الصال»«هاست رها کن!  گ نیدذهن است و هما 

گوید بیا، درِ  ، یعن به شما م دست ما را برگشادی از بال»«گوید  دارد به شما م   گفت ای جان رمیده از بال»«

  با من ی بشوی، منتها این پوست را باید رها کن.  تواناست؛ یعن تو اآلن م وصل گشوده 

ذهن،  دهد، نه این جان من گشایی زندگ به شما م دانید که فقط جان که در اثر فضا طور اآلن دیر م و همین 

 را م بخشش زندگ بیند و شما م شما فضا را باز م کنید، من دانید که وقت ذهن   را معطل م د گذاریکنید، نم  ،

  رود. سوی خداوند م واقع خود خداوند بهکند، در اصطالح کنترل نم دهید، شما را بههایش گوش نم به حرف 
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  تن چون به من زنده شود این مرده
  جانِ من باشد که رو آرد به من 

  ) ۴۶٧٨مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

ذهن نبیند روی دوست. فقط آن جان  ، جانِ من ت»جان نامحرم نبیند روی دوس«و شما این بیت را اآلن خواندید  

 ییگشابیند که اآلن دراثر فضا م   درست است؟!  ایدشود و از اول هم آن بوده در شما زنده م ،خود زندگ یعن ،

شنو، این  بین، آن سوت که در ما هست. آن عدم   نغز» ِ مغز« دمد تا  در ما م   وار» قصاب «اجازه بدهیم    لحظهو هر 

  اش را. ام این تجلّیات بیرون خواهم و شناخته چیزی نم   را رها کند. بوید آقا من از همانیدگ   وستِ همانیدگ پ

  بلند م ه شوم خودم را نشان م مقایسه م خودم را به مردم نشان  دهم، سواد دارم، پول دارم، ه کنم، ه

 م م ینگویم آهای مردم من را ببینید! من از ا دهم، ه   ر خوشم نمها کارهای من آید، اینکارها دی ذهن 

  است.

اش دهد جلو ها را نشان م ی از آن هر موقع    را بشناسید و  ذهنخیل راحت است که شما رفتارهای مضر من 

  سرِ مردم حرف زدن، بایستید، بویید نه! و انتقاد کردن، عیب گفتن، عیب جستن، مردم را تحقیر کردن، پشت

ها،  خاطرِ همانیدگ گری به آبرو جلوه کنیم، هرنوع جلوه های بد زدن که ما آبرویشان را بِبریم تا خودمان با حرف 

 م خواهد دانش باشد، م خواهد مهارت خواهد مقام باشد، م باشد، هرچه  های چه م باشد، بدن دانم دست

  ها مضر است. شدن، این   ها دیدهوسیلۀ این باشد، به 

  با تو بی لب این زمان من نو به نو
شنورازهایِ کهنه گویم، م  

  ) ۴۶٨۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  با تو بی لب این زمان من نو به نو
شنورازهایِ کهنه گویم، م  

  ) ۴۶٨۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  رمد ها ازین دم مز آنکه آن لب
دمد بر لبِ جویِ نهان بر م  

  ) ۴۶٨۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (
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  گوش درین دم برگشا گوشِ بی
  بهِر رازِ یْفعل اله ما یشا 

  ) ۴۶٨۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

 م پس از زبانِ خداوند و زندگ رازهایِ کهنه»« گویم،  گوید که، با تو این لحظه من بدونِ لب راز م   گویم.  م

موقع یاد دادم. با من بودی، آن رازها را، نه رازهای    یِ همین زندگ است که، به تو آن، رازهاهایِ کهنه»راز «

  کنند؟ نه. آورند؟ و چجوری در این جهان زندگ م مجهان را که چجوری پول در این

بشناس،  هاِی واقع را  ، یعن ی چیزهایی خواهم گفت به تو که، تو ارزشبا تو بی لب این زمان من نو به نو»«

  .راز «من را بشناس گوش بده. شنو» هاِی کهنه گویم م ،  

رمد. هشیاریِ جسم دوست ندارد  ذهن از لبِ من م که لبِ من ، برای این رمد»ها ازین دم مز آنکه آن لب «

، داری  زنها حرف م جهان و همانیدگ به چیزهایِ این اش راجع من زندگ، خداوند، به تو راز بویم. تو همه 

  خواه. خواه، از من نم ها م زندگ را از آن 

 من به تو نشان م .هست من هستم، خودت از جنسِ زندگ ،از رازها این است که زندگ دهم که مغزِ نغز  ی

 بهنو  «را توجه کنید، آیا    نو»  به   نو «،  با تو بی لب این زمان من نو به نو» «داری و پوست را چجوری بیندازی؟  

  شود؟  لحظه فکرِ جدید در شما تولید م بهشنوید؟ آیا لحظهشما رازِ زندگ را م  نو»

رازهایِ  «شوید؟  تر م کند؟ و این لحظه بهتر است؟ هرلحظه عمیق تان با لحظۀ قبل فرق م این لحظه هشیاری 

 شنو»کهنه گویم، م را م  زندگ راِز  آیا   ، را باز م از آن شنوید؟ فضا  راز را م کنید  نه، همین  ور  یا  شنوید؟ 

 را که ذهنتان م چیزهاِی معمول شنوید؟  گوید م  

دمد. یعن باید اجازه بده این جویِ  ها در کنار جویِ نهان م رمد، و این سخن ذهن از دم من م هایِ من لب

ها،  ها، این راز شود، و این گل خرد، آبِ حیات، از تو رد بشود، یعن مقاومت تو صفر بشود، قضاوت تو صفر ب

 م شد مکند. گوید در کنارِ این جو ر  

ذهن خاموش بشود. برای گوش باز بشود، باید من که گوشِ بیرا باز کن، برای این  گوش»گوشِ بی«این لحظه 

  کند. خواهد م چه را که م یعن خداوند آن  اله ما یشا»یفْعل «.  اله ما یشا»رازِ یفْعل« چه؟ برای 

  اش هست:جا ی نمونه این هم این
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» ةرخا فا والدُّنْي اةيالْح ِل الثَّابِتِ فنُوا بِالْقَوآم الَّذِين هال ِتثَبي ◌ۖ  ينمالظَّال هال لضيو ◌ۚ  «شَاءا يم هال لفْعيو  

سازد و هر چه  دارد. و ظالمان را گمراه م در دنيا و آخرت پايدار م   سبب اعتقاد استوارشان  «خدا مؤمنان را به 
 كند.» خواهد همان م  

  ) ٢٧)، آیه ١۴(قرآن كريم، سوره ابراهيم ( 
  

 گوید، همین توجه کنید که این آیه م من   گوید که، خداوند به حرفِطور این شعر، م ما گوش نم کند. این  ذهن

  گوش بدهیم.    فَکان»قضا و کن «ذهن را خاموش کنیم و به رازِ ما هستیم که باید من 

من  نم اگر شما  رخ  آن   ول خداوند،  از  دارید   انتظارات و  دارید   اینذهن برای  فضایِ  دهد،  چیزی که  آن  که 

ها با  موقع این خواهد، خیل فرق دارد، هیچ ذهن م نخواهد، با آن چیزی که م شده، فضایِ یتایی م گشوده

  هم ی نیستند.  

 ز آنکه آن لب«جا  گوید که در اینبرای همین مم ملبِ من رمد»ها ازین د یعن ، که حرف م ذهن  زند، از دم

 مهم است این مصراع، مصراع بعدی خداوند م مد. خیلما دائماً حر ر اش هم مهم است. یعن ها  زنیم، این ف م

 م به آن چیزی که زندگ هیچ شباهت که باید انجام  اصال وید و عمل کند، آن فکر و عملما ب خواهد از طریق

  بدهیم ندارد. 

  اله ما یشا» یفْعل«نداریم.    اله ما یشا»یفْعل «دانیم، و کاری به  ذهن خودمان را اصل م های من ت و ما صحب 

چه را که رازِ زندگ و خرد زندگ و آن طرح  نصالح ما است و آ  چه را که بهلحظه خداوند آن  این  کهیعن این 

گویم که، آقا قرار بود این جنس را محدودیت من م   صورتِچیزی که به  دهد، نه آنتر، آن را انجام م بزرگ

  ور خدایی است این؟! تر هم آمده، آخر این چج خریدم س درصد برود رویش، نرفته پایین 

یعن گوشِ شما دیر چیزهای    گوش»گوِش بی«ذهن ما که عقل نیست که، ما باید فضا را باز کنیم.  عقل من

تا بتوان متوجه بشوی که،   گوش درین دم برگشا»گوشِ بی«ذهن را پنبه بذار.  جهان را نشنود، گوش مناین

 م افتد؟  چه اتفاق  

شود و در بیرون زندگ ما چجوری تغییر  اصطالح فکرها و کارها، و چقدر فضا گشوده م ز این بهکدام ایعن هیچ 

 وید که، آن   کند، دستِ ما نیست، دستِپیدا ماست که اگر ب دورزی زندگاین خر   دانم وارد  چیزی که من م
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 خواهد، مقایسه نمنیست. من این را با آن چیزی که خداوند در این لحظه م  گیرم،  کنم و حرف خودم را نم

 کنم. برای این کار قهر نم  

کنیم؟ برای  کنیم ما. چرا شایت م ذهن است که، مرتب شایت م عقل من اصطالح بیاین خیل دیر، به 

گفتیم این اتفاق که این کردیم، م . ما اگر تسلیم بودیم، فضا را باز م دانیمرا نم   رازِ یفْعل اله ما یشا»«  کهاین

 لحظه م د است یا خوب است.افتد من اطرافش فضا باز مکنم، کاری ندارم این اتفاق ب  

 نم از اتفاقِ این لحظه زندگ اگر کس کند و اتفاق را در خواهد و فضا را باز م م ل  پندارد، که در غز واقع شوخ

 به الغ» «گوید  هم هست م م بیند و فضایِ گشوده ، بازی زندگ داند، آن آدم به این راز پِی شده را جدی م

  است.اش باز شده گوش است و گوشِ بیبرده

  هست:  اله ماٰ یشا» یفعل «بینید  ها م ها هم باز هم هست، آخر این آیه این

ه من ف السماواتِ ومن ف ارضِ والشَّمس والْقَمر والنُّجوم والِْجبال والشَّجر والدَّواب  الَم تَر انَّ اله يسجدُ لَ«

  ل ما يشَاء» انَّ اله يفْع ۚ◌ ومن يهِن اله فَما لَه من مرِم  ۗ◌ وكثير حق علَيه الْعذَاب  ۖ◌ وكثير من النَّاسِ 

اى كه هر كس در آسمانها و هر كس كه در زمين است و آفتاب و ماه و ستارگان و كوهها و درختان و  «آيا نديده 
 كنند؟ و بر بسيارى عذاب محقق شده و هر كه را خدا خوار سازد،  جنبندگان و بسيارى از مردم خدا را سجده م

 دارد. زيرا خدا هر چه بخ هيچ كس گراميش نم كند.» واهد همان م  
  ) ١٨)، آیه ٢٢(قرآن كريم، سوره حج (

  

اى كه هر كس در آسمانها و هر كس كه در زمين است و آفتاب و ماه و ستارگان و كوهها و درختان و  آيا نديده «

 كنند؟»جنبندگان و بسيارى از مردم خدا را سجده م    

زند،  چیزی در جهان خودش حرف نم همتا هست تو. هیچ گفتیم، در بیت اول هم بود گفت، بی  چیزیعن همه 

 دارد، حاال ما فهمیدهغیر از انسان که منکند، اما به فقط به حرف تو گوش م ایم که انسان هم باید این ذهن 

  کار را بند.  

بر بسيارى عذاب محقق شده و هر كه را خدا خوار سازد، هي« دارد. زيرا خدا هر چه  اش نم چ كس گرام و 

 البته ما به    كند.»بخواهد همان م خواهیم موفق بشویم، محتشم بشویم، امروز داشتیم گفت  فکرِ خودمان م

 کنم.  شما را من محتشم م  
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  خوانیم:بعدش را هم م  ابیاتِ

  چون صالیِ وصل، بشنیدن گرفت 
  اندک اندک مرده جنبیدن گرفت 

  ) ۴۶٨٧مثنوی، دفتر سوم، بیت مولوی،  (

  نه کم از خاکست کز عشوۀ صبا 
  سبز پوشد، سر بر آرد از فنا 

  ) ۴۶٨٨مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  کم ز آبِ نطفه نَبود کز خطاب 
  یوسفان زایند رخ چون آفتاب 

  ) ۴۶٨٩مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

 این دعوتِ حاال موالنا توضیح م اصطالح خداوند را پذیرفت و فضا را باز کرد، چجوری به  دهد که انسان، وقت

 شود، یواش زنده م نبیدن مرده جگیرد؟ یواش م  

مجدد شنید، و این    خداوند را برای وصالِ مجدد، وحدتِ  وقت انسان دعوتِ   چون صالیِ وصل بشنیدن گرفت»«

 م ند. شنودموقعکه فضاگشایی کند، تسلیم بشود، مرکز را عدم ب  

 ل مهرموقع جسم را از مرکزمان ه دهیم کنار، عدم م در اطراِف اتفاق این لحظه فضا باز م کنیم،  آید، یعن

  کنم.  پذیریم و این دعوت را گفت هرلحظه من از شما م واقع دعوتِ خداوند را برای ی شدن م در

زند شدن. و اآلن مثال م   کنیم به زندهکند به جنبیدن، یعن ما شروع م ذهن شروع م من یواش مردۀ  یواش

 به سبزی تبدیل  م گوید که، ما که کمتر از خاک نیستیم، که از نوازش باِد صبا در بهار، همین خاک، از خش

 سبز پوشد»«شود، م پوشد.، سبز م  

 است، خاک است، ی زمستان خش دفعه  ول آید، همه بهار م این جا سرسبز م بینیم.  همه گل م شود و 

 م توانیم سبز بشویم. و ما کم گوید ما از خاک کمتریم؟ نه، نیستیم. پس ما هم م گوید، که  تر از نطفه نیستیم م

آید خیل   نظر مبینید که همین نطفه که بهدفعه م تکامل زندگ، ی   ، خطاب، نیروی کن»«دراثِر همین امرِ  

 زیبارو زاییده م است، از آن ی اگر اجازه بدهد تکامل پیدا بشود، از این  چیز کثیف شود شبیه یوسف، و حت
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 یوسف ی زاییده م دفعه همین یوسفِ اصل بدَّل مما از مرکزمان طلوع شود که به خورشیدِ خدا م شود. یعن

 صورت خورشید و برکت و عشق او را بکنیم به م کنیم.  ه جهان پخش م  

 ان دارد که مردۀ منپس دارد مثال مزند ما بفهمیم که ام م ما زنده بشود و زندگ خواهد این حالتِ  ذهن

 دعوت م را انجام بدهد، ه تکامل کنیم. کند از ما، ما دعوت را رد م  

 نرِ ککم ز بادی نیست، شد از اَم  
 م طاوس و مرغحخُن خوشدر رس  

  ) ۴۶٩٠مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  کم ز کوه سنگ نَبود، کز وِالد 
  يی، کآن ناقه ناقه زاد، زاد ناقه

  ) ۴۶٩١مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  زین همه بذر، نه آن مایۀ عدم 
  عاَلمم زاد و بزاید دم به دم؟

  ) ۴۶٩٢مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  وِالد: زاييدن
  اقه: شترِ مادهن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

 پس م گوید که باز هم مثال م زند م لَدِ طاوس و مرغ و این   کردند که این زاد و گوید که، قدیم فکر مها،  و

بادِ جنس نر به جنس ماده م رسد و مرغ پرندگان، از باد است، یعن شوند. ها به این ترتیب باردار م  

،  شود» بشو و م «گوید  ، نیروی شوفایی زندگ، خداوند م فَکان»قضا و کن «یعن همان    کن» « حال امرِ  هربه

 در این جهان به   سخن»مرغ خوش «گوید که  م دارد باز هم این  ای هم آید. درضمن اشاره وجود م توانیم که ما م

که قوم   ناقۀ صالح»«ره است به این تر از کوه نیستیم، اشا تر از باد نیستیم، ما کم سخن بشویم. ما کم مرغ خوش 

ای هم دربیاور، صالح بچه هم  صالح گفتند از کوه ی دانه شتر دربیاور، ی شتر درآورد، گفت حاال ی بچه 

اش باشد  ذهن ی دانه ناقۀ دیر که بچه ذهن تولید کند، از من تواند من دهد که زندگ م نشان م   درآورد. 

  ها را بذار کنار.  گوید این مثال بیاورد. و م که حضورمان باشد، بیرون 
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طوری نیست که از این سرمایۀ عدم، مرکز عدم، که برای انسان هست یا برای هرچیزی از سرمایۀ عدم، آیا این 

ذهن  اَش این است که اگر من زاید. معن شود؟ یعن این عالَم مرتب از عدم م دم زاده م بهعالَم زاده شده و دم 

  شویم. لحظه اگر فضا را باز کنیم، ما آدم جدیدی م بهاریم، لحظه د

ذر،  گوید از این پس ماین درست نیست که از مایۀ عدم، عالم زاده شده؟  طور هست؟» نه این«همه مثال ب ،

ل خورشید  ذهن زاده بشوم و مثشود من هم از من شود؟ پس م دم هم زاده م بهچیز زاده شده؟ و دمیعن از هیچ 

  هست:  فَکان»کن «باال بیایم. این هم مربوط به  

  واَذا قَض امرا فَانَّما يُقول لَه كن فَيونُ»  ۖ◌ بدِيع السماواتِ وارضِ «

 آفرينندۀ آسمانها و زمين است. چون اراده چيزى كند، م» شود.»» گويد: «موجود شو. و آن چيز موجود م  
  ) ١١٧)، آیۀ ٢(قرآن کریم، سورۀ بقره (

  

ها آمده، چندتا آیه هست البته. این آیه را کنیم، از این آیه هست که ما ه صحبت م   فَکان»قضا و کن «این  

کند، ما نباید قضاوت کنیم.  گوید که خداوند یا زندگ در این لحظه قضاوت م ، م ١١٧آورده از سورۀ بقره آیۀ 

  شود.گوید باش و م آید، یعن باش. او م م امِر کن»«اش، دنبالِ اراده 

گیرد، مثل باز شدن  صورت م   فَکان»قضا و کن «وسیلۀ  ذهن به هشیاری حضور به تمام تحوِل ما هم از من و  

  رم. همۀ این یپروانه از ک گل، مثل بیرون شدنِ ی ن ها مگوید با قضا و ک شود.  فَکان انجام م  

 شما فضا را باز م نم کنید ولدانید چجوری تبدیل م که ما داریم، همه م االتاز اش خواهند  شوید. ی

 ما چجوری صورت م ویید که این تبدیلتبدیل توضیح داده بشود. آقا شما ب ر مدانستیم با  گیرد؟ اگر دی

 کم صورت گرفته ذهن، انجام م ست. اگر شما بدانید که وظیفۀ شما فضاگشایی ادادیم. برای همین تبدیل خیل

ذهن،  های من ذهن یعن گوش نکردن به حرف است، وظیفۀ شما، امروز همین اآلن خواندیم گفت که ظلم به من

  بهترین خدمت به شماست.  

این درد دارد و عواقبی دارد. مثال ی عده ول بعض موقع  اطراف شما باشند که از شما    ایها  ممن است 

کنند و شما اگر بیار بشوید، به دردِ گروه نخورید،  ذهن استفاده معنوان قطب، ی از اعضای گروه من به

 درواقع تحقیر م گویند دیوانه شدید. کنند شما را، م  
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است این و عقلش درست کار  انه شده دیو«گویند های ذهن به ما م یعن اگر به عقل واقع بیایید، خیل از من 

 شما با فضاگشایی و بیکند»نم دارید خودتان را در معرضِ بادِ  های من اهمیت کردنِ فکرها و عقل ، ول ،ذهن

  دهید. باید این کار را بنید.  قرار م  فَکان»کن «

 انجام م ن «دهد با  تبدیل را زندگما با ذهنمان اگر تبدیلفَکان»قضا و ک .   داریم م نم شویم. اگر  شویم، یعن

 شما م من بینید که خودتان را دارید تبدیل م کنید، پس شما از ی تبدیل م من ذهن ر،  شوید به یدی ذهن

  ذهن دیر، این تبدیل نیست. ذهن دیر، ه به من ه به من 

 ه چیز را باید بداند. همکند همه این اشتباه را بشر کرده که فکر م از آن چیزهایی که  چیز را ما نم دانیم. ی

 ن « دانیم همان  نمفَکان» «قضا و ک هست. شما م « دانید این زخم چجوری خوب م کند به شود؟ زخم شروع م

  خوب شدن. 

 م د زمین، شروع مخور  ،زندگ از کاربردهایش همین است که قانونِ تکامل کند به خوب شدن. درواقع ی

 ن»«گوید  همین مباش و ک ، م کند.شود، این زخم را خوب م  

  شادِ شاد  برجهید و برطپید و
  ی دو چرخ زد، سجود اندر فتاد 

  ) ۴۶٩٣مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

، برطپید و شاِد شاد»  برجهید و «کنیم آن شخص ما هستیم.  ای هست که آن، حاال فرض م این البته از ی قصه 

و به جوش    برجهید»«شادی بطپید، به جوش بیایید،  به    ات روی شما اثر گذاشت باید بلند شوید واگر این ابی

  به سجود بیفتید، یعن مرکز را عدم کنید.   بیایید و شاد و شاد، و ی چرخ شادی بزنید، ی رقص بنید و 

  فضا را باز کنید، اگر فهمیدیم موالنا چه گفت.   لحظهبهلحظه فضا را باز کنید، لحظهبهلحظه

  ها شاید به شما کم کند. ها را هم سریع بخوانم که ترکیب این این بیت. اجازه بدهید این  و

  هر که را جامه ز عشق چاک شد 
  ز حرص و جمله عیبی پاک شد او 

  ) ٢٢مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (
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ها  نهایت خداوند زنده بشود، او از حرص و همۀ عیب فضا را باز کرد و فهمید که باید به بی  پس بنابراین هرکس

 ن کند؟ همین قضا و پاک خواهد شد. چه چیزی پاک مطور: َفکانِ بیت قبل. و همین ک  

  من غالم آنکه اندر هر رِباط 
  خویش را واصل نداند بر سماط 

  ) ٣٢۵٩مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (

  بس رِباط که بباید تَرک کرد 
  تا به مسن دررسد ی روز مرد 

  ) ٣٢۶٠مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (

  سرارِباط: خانه، سرا، منزل، کاروان 
  نهایتِ گشوده شدهسماط: بساط، سفره، خوان، فضای یتایی، فضای بی

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

 پس مشب آن   گوید که هرکس رسید به کاروانسرا، ی که مسافر است وقت جا م کند  خوابد، روز بعد شروع م

  گوییم دیر بس شد.  کنیم ول ی جایی نمرود تا برسد. ما هم مرتب فضاگشایی م طرف شهری که م به

موالنا هم تمام شد،  حال هستیم،  ام با همسرم بهتر شد، بیزینسم رونق پیدا کرد، خانه هم که دیر خوش رابطه

طور که بقیۀ  آید باال. شما همین بافد م ذهن خودش را م گنج حضور خداحافظ شما. نه، باید کار کنید، این من 

 ابعاد زندگ تان را ورزش م خواهد باید حرکت کند.دهید، این جسم ما هرروز ورزش م  

گوییم، تمرین صبر و  و همۀ این چیزهایی که م   این تمرین معنویِ ما هم، موالنا گوش کردن، فضاگشایی کردن

 یرد. نمر، هرروز باید صورت بوییم تمام شد.شتوانیم ب  

، رباط یعن کاروانسرا. یعن کاروانسراهای زیادی را باید تَرک کرد تا باالخره ما  بس رِباط که بباید تَرک کرد»«

 فضا در دربرسیم به شهری که م نمانَد. و همین خواهیم برسیم. یعن طور  ونمان گشوده بشود و هیچ همانیدگ

  این سه بیت را بارها خواندیم.

  گر بِروید، ور بریزد صد گیاه 
  عاقبت برروید آن کشتۀ اله 

  ) ١٠۵٧مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (
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  کشتِ نو کارید بر کشتِ نخست 
  این دوم فان است و آن اول درست 

  ) ١٠۵٨دفتر دوم، بیت مولوی، مثنوی، (

  کشتِ اول کامل و بزیده است 
  تخم ثان فاسد و پوسیده است

  ) ١٠۵٩مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (

 فقط یادآوری م این هم  خوانید کنم این سه بیت را، ترکیب بشود با آن ابیات، و اگر همۀ این ابیات را با هم م ،

 یرد، پژمرده بشود و بریزد و گوید که اگر هزارانبا آن بخوانید. مکه ما کاشتیم رشد کند، اوج ب تا همانیدگ

 شتۀ خداوند که خودش را کاشته در ما، که امروز داشتیم صحبت مکردیم، شما ناراحت بشوید، عاقبت آن ک

 گفت جنسِ من دارد به م سوی او برود. ه آید، او باید بسوی من م  

تر بشود، بجنبد، زنده بشود، ما هم به  است، باید بزرگ  شنو» سوت «است   بین»عدم«جنسِ خودش در ما که  

جا  ذهن. که در ایننهایت بشود. یعن این پوسته بریزد، پوستۀ من سوی او برویم یعن بیآن زنده بشویم و به

 گوید گیاه م ه ما در این جهان کاشتیم.  هایی را کهایی که یا همانیدگ  

هستند،    ها فان ها را کاشته، این همانیدگ نهایت خداوند، همین همانیدگ انسان کشت نو کاریده، کاشته روی بی

گوید از جنس من هست من  درست است. روز اَلَست که ما با او ی شدیم، آن باید رشد کند. او م   اول»«آن  

های هرز همانیدگ را بذار بخشد، فضا را  نهایتِ من رشد کن. این علفید به بیام، باخودم را در تو کاشته 

  اندازم دور. کنم م ها را من درو م باز کن، این

 شت اول که او کاشته، روِز اَلَست بیو ما موت نهایتش را کاشته، این جنس عدمدانیم که ککامل  «شنو  بین و س

ین جهان چیزی به آن اضافه بشود. شما الزم نیست ی کتاب بخوانید تا یاد نیست از ا  الزم  و بزیده است»

  بیرید تا آن جنس را کامل کنید.  

ها فاسد و پوسیده هستند که روی آن را گرفتند اآلن. ول توجه  هایی که ما کاشتیم، همانیده شدیم، این اما چیز 

 کنید که ما براساس این همانیدگ زنیم و بلن ها حرف م د م شویم و خودمان را نشان م خواهیم دیده  دهیم، م

  ها براساس کشت ثانویه است.  بشویم و مورد تأیید قرار بیریم و ...، همۀ این 
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گوید که ببین  کند خداوند، م ها را پژمرده م یعن زندگ انسان و عقلش براساس کشت ثانویه است، مرتب این 

 کند! تو برای این ک این کار نم ما یاد نم و این بیت:  گیریم.ار نیامدی! ول  

  چون تو گوش، او زبان، ن جنس تو
  گوشها را حق بفرمود: اَنْصتُوا 

  ) ١۶٢٢مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (

ما همیشه گوش هستیم. ما از جنس شنیدن هستیم. چه در ذهن باشیم باید فضا را باز کنیم او حرف بزند، چه  

  زند. ذهن هم نماند باز هم او از طریق ما حرف م که اصال از ذهن هم خارج شدیم من بعد از این 

همیشه. لزوم ندارد حرف بزنیم. ول  ، خاموش باید باشیم. ما باید گوش بدهیم،  اَنْصتُوا»«پس بنابراین همیشه  

 ما این اشتباه را م کنیم، حرف م بنشانیم! تازه حرف ما هم حرفِ  زنیم، م رسخواهیم حرفمان را هم به ک

  .ذهن ماست! این غلط استمن 

  پس شما خاموش باشید اَنْصتوا
  تا زبانتان من شوم در گفت و گو

  ) ٣۶٩٢مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (

گوش بدهند تا زبانشان خداوند بشود.    اَنْصتُوا»«ها باید خاموش باشند، به فرمان  . انساناین هم ی بیت است

که او بخواهد حرف  شدیم حرف بزند. نه این  شده زندهکه ما به این فضای گشودهحال یعن زندگ از طریق ما، در 

زندگ زنده  ! علت اینذهن حرف بزنیم نگذاریم او حرف بزندبزند ما با من  که ما باهم اختالف داریم، ما به 

 نم من حرف م شویم که، وقت شما حرف م گوش بدهد، وقت در زنم در شما خوِد زندگ زنید در من، یعن

  شما هم خوِد زندگ حرف بزند در من هم خودِ زندگ گوش بدهد. آن موقع ما اختالف نداریم.  

کنیم. چون این دوتا کنیم، دائماً هم باهم دعوا م مان هم گوش م ذهن زنیم، با من مان حرف م ذهن ما با من 

 هم نم موقع. چون از جنس جسم هستند. شوند هیچ باهم متفاوت هستند و ی  

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

  ) ٣۴۵۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (
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گوش کن، خاموش باش، تا زندگ از طریق تو حرف بزند. تا زبان    گوید خاموش باشیدکه م   اَنْصتُوا» «فرمانِ  به  

 آن موقع هم باید گوش بده .خداوند بشوی. تا آن موقع فقط باید گوش بده.  

وت کردم  گوید درست است من دع های این تبدیل برگشتن به ذهن است. و خداوند م طور ی از آفت و همین 

 فضاگشایی م ،به ذهن برنگرد، چون آن چیزی که در فضای گشوده تو هم پذیرفت ول ،کن در  شده م ،باف

 ذهن پنبه م .کن  

ذهن درست کنیم همه را خراب  کنیم، بیاییم من   این هم عاقالنه نیست که ما مرتب فضا باز کنیم، خردورزی

  کنیم! این خوب نیست. پس،

  گویدش: ردوا َلعادوا، کارِ توست 
  ای تو اندر توبه و میثاق، سست 

  ) ٣١۵٨مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

سباب بازگردانم،  فرماید: هرگاه تو را به عالم اای واقف است م حضرت پروردگار که به سست ایمان چنین بنده «

 ظاهری م دوباره مفتونِ همان اسباب و علل ن و  شوی و مرا از یاد مبری. کارِ تو همین است ای بندۀ توبه ش

  سست عهد.» 

 گوید که، کارِ تو چون با سببپس بنابراین خداوند به ما م با سببها کار م ،و میل داری با  کن ،های ذهن

نداری، کاری نداری که من چه    یفْعل اله ما یشاء»«ات، کاری با  ی موفقیتت، زندگ ها کار کن، همیشه برا سبب

 م خواهم، تو با من ها هم به وسیلۀ سببات خواسته داری، به ذهن  آن م  .برس خواه  

موقع   بعض م فضاگشایی  که  م ها  فضاگشایی   ؛ ککن م زیاد  دردت  وقت که  م کن؟   وقت مان  ، شود، 

 گردی بهبرم ذاری مرکزت، اما تو در توبه و عهد بستن  سویِ من و به من قول ممن را ب که با من بمان ده

  یادتان باشد.  ردوا لَعادوا» «سست هست. پس این  

  ند. اند، بازگردردوا لَعادوا: اگر آنان به این جهان برگردانده شوند، دوباره به آنچه که از آن نه شده

ذهن،  آییم دوباره در من کنیم، م جا با خرد زندگ خردورزی م رویم به فضای یتایی، آن عبارت دیر ما م به

  کردیم، این کار غلط است. واضح است دیر.کنیم که قبال م کارهایی را م  همان 
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» لقَب نْخفُونَ مانُوا يا كم ما لَه   ردوا لَعادوا لما نُهوا عنْه وانَّهم لَاذِبونَ.» وَلو  ۖ◌ بل بدَ

 ه آنچه را که زین پیش پوشیده مآنان بدین جهان باز آورده شوند،  «بل اگر  آنان آشار شود، و  داشتند بر 
  زنان.» اند دروغ اند بازگردند. و البته ایشان دوباره بدانچه از آن نه شده

  ) ٢٨)، آيۀ ۶ام ((قرآن كريم، سورۀ انع
  

 خواهیم با اینما نم که م که داریم، و امروز هم فهمیدیم که او  همه زحمت داده گفته    صال»«کشیم و اطالعات

  بیا، روزِ وصل من است و اجازه بده من خودم را در تو به خودم برگردانم.  

زند. بعد کند، ضرر م عقل جزوی کار نم کند،  کند، هشیاری جسم کار نم همه بدانیم که ذهن کار نم و ما این 

سوی زندگ برگرداند و آن موقع قول بدهیم که بله  های آن ما را بهها و درد آن موقع ی کاری کنیم که چالش 

 ر مرکزم را عدم مدی حالمان کنم از تو جدا نم وقت خوب شد برگردیم دوباره به ذهن! نباید این کار    شوم، ول

  هایش نفوذِ جمع است، نفوذِ جمع.   از علت ی  را بنیم.

 م زندگ گوید که: ول  

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

  ) ٣١۵٩مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

 م زندگ کنمگوید که من به آن نگاه نم گفت که  ، من دائماً در حال بخشش هستم. امروز هم بیت اول بود م

  نظیر هست. در بخشش و در زیبایی بی

کند به بخشش  کند. هر موقع ما برگشتیم مرکز را عدم کردیم، شروع م اش این است که مثل ما لج نم نظیریبی

  و کم به ما. این را باید بدانیم ما. 

  طور این آیه: و همین 

» ر؛»و …ءَش لك تعسو تمح  

  «و رحمتِ من (حق تعال) همۀ اشیاء را فرا گرفته است… .» 
  ) ١۵۶)، آيۀ ٧(قرآن كريم، سورۀ اعراف (
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که ما منافق هستیم، مرکز  است؟ برای اینخُوب اگر رحمت خداوند همۀ اشیاء را فرا گرفته چرا ما را فرا نگرفته 

  ما همانیده است. 

  

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل 

  

  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل 

  

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

  

  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان) ١۴شل 
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(مثلث    ١٢شل  [و    (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١شل  [اندیش  اصطالح فراوانهای به رسیدیم به این مثلث 

  . اگر تا حاال این درسِ موالنا امروز اثر کرده، بیت این بود: بلوغ معنوی)]

  نفاق جان و سِر تو که بو بی
  در کرم و حسن چرایی تو طاق؟ 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  مانندطاق: یتا، بی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

همتا  پس در مرکز ما عدم یا خوِد خداوند است، و او در بخشش و زیبایی بی  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢شل  [

مرکز ما عدم م وقت فراواناست.  ما هم در بخشش  و اندیش هستیم، بیشود  این بخشش  و  همتا هستیم، 

  کنیم.های ذهن مقایسه نم فراوان را با کسان دیر یا من

اندیش ، فراوان (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١شل  [ اطرافمان  های ذهنمهم این است که ما بدون نفوذ من 

شود، ما فضا را  بخت دارد م شود یا خوش ذهن قلقلش آمد که ی دیر دارد موفق م بشویم. هر موقع من 

 ل  [کنیم باز مرا باید خاموش نگه داریم.  ، و امروز هم فهمیدیم که این من (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢ش ذهن  

(شش    ١۴شل  [و    ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣شل  [ضلع  اما با بیت اول این دوتا شش 

انسان)] با حقیقت وجودی   زندگ محور اساس   امروز با اشعار موالنا فهمیدیم که  هم توضیح م دهم که، ما 

مرکزمان را عدم کنیم و اَلَست را یا حتماً باید    (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴شل  [

را به  را بنیم قضا و کن جنس زندگ بودن  این کار  اگر  کند. مرکز عدم،  فَکان به ما کم م ْ خاطر بیاوریم. 

کند. ما در معرض قضاوتِ  فَکان، به ما کم م ْ هرلحظه فضاگشایی، نیروی بالندگ زندگ و تکامل زندگ، کن 

  شود.  وسیلۀ قلم خدوند نوشته م حظه زندگ ما در درون و بیرون به خداوند هستیم. و هرل

ما از، اگر مرکز عدم باشد، از اتفاقات بد مصون هستیم، هرلحظه میل به تسلیم و فضاگشایی داریم و ذهنمان  

  نهایت و ابدیت خداوند زنده خواهیم شد.  بیخاموش است، باالخره ما به 

 م ل  [انیده باشد  دانیم اگر مرکزمان همولبا افسانه من   ١٣ش زندگ شش محور اساس)[(این لحظه ذهن ،

تر ذهن بیش روز در جهنم من بهاز جنس اََلست یا خداوند نیستیم، مرکز ما عدم نیست، مرکز ما جسم است، روز 

 رویم.  فرو م  
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فَکان بر ضد  ْ گیریم، کن خداوند قرار م   های این لحظۀدرواقع با قضاوتمان، با عقل محدودمان در مقابل قضاوت 

نویسد. درون  خوریم که حال ما را خراب کند، و قلم خداوند بد م که هرلحظه دوایی مماست، درست مثل این

 شود.و بیرون ما بد م  

فع ش  کنیم. اتفاقات بد برای رکه هرلحظه ما درونمان را که دردِ همانیدگ است در بیرون منعکس م برایِ این

 م ل مکه مربوط به  دهند به این افتد. و اتفاقات بد ما را ه وا» «که فضا را باز کنیم، که ابیات قبلوا لَعاددر  

 بود، م گردید دوباره ذهن.  گفت که برم  

کار را  جا رسیدیم که باید تسلیم بشویم و فضا را باز کنیم، این  اگر دراثر درد و سرخوردگ و ناامیدی ما به این

  باید ادامه بدهیم. حالمان خوب شد نباید برگردیم دوباره به ذهن. 

ذهن را ادامه بدهیم، مرکز ما اشغال  ذهنمان خاموش بشود و دست آخر شاید ما هم موفق بشویم. ول اگر من

  موقع موفق نخواهیم شد. باشد، هیچ 

  �🔹🔹�پایان بخش دوم�🔹🔹�
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خواهیم که بدوِن نفاق به ما بوید که چرا در زیبایی و  دادم که ما از زندگ م  سه بیت اول غزل را قبال توضیح

نظیر از طریق ما هم حرف  نظیر است، و نتیجه گرفتیم که نفاق را از مرکزمان باید برداریم تا آن بیبخشش بی

 بزند. اآلن نمگذاریم او حرف بزند، ما خودمان حرف م م م.  گذاریزنیم به حساب زندگ  

 فضا را باز م ر این بود که گفت وصال تو آفل نیست. وقتاما مطلب دی شوم، مثل  کنم تماماً به تو زنده م

را ما توضیح    کنم، این مثل چیزهای آفل نیست و اجازه بدهید ی مقدار هم آفلینمرکزم طلوع م   خورشید از

ایم و سروکار داشتن با چیزهایی که ذهنمان  بدهیم که شما یادتان بیاید که ما تا حاال با آفلین سروکار داشته 

 ها، حال ما را  ها و جدی گرفتن آن کردن با آن   ها، بازی ها گذرا هستند و عقل گرفتن از آن دهد و این نشان م

ها واقعاً جدی کندن از آفل یا این تعهد ما و کمِر همت بستن ما از دلطور ببینیم که آخوب نخواهد کرد. و همین 

  هست یا نه؟  

 گوید که ما بهتر است که به سایۀ و م   است    سایۀ یزدان»« دهد که  خدا یا یزدان پناه ببریم و توضیح م انسان

  گوید:ا هست. م مثل موالنا که تماماً به زندگ زنده شده، یعن مردۀ این عالم و زندۀ خد

  سایۀ یزدان بود بندۀ خدا
  مردۀ این عالم و زندۀ خدا 

  ) ۴٢٣مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (

  گمان دامن او گیر زوتر بی
  تا ره در دامن آخرزمان 

  ) ۴٢۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (

  کیف مدَّ الظّل نقشِ اولیاست
  کو دلیل نوِر خورشیدِ خداست 

  ) ۴٢۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (

به چیزهای  به این عالَم مرده، یعن  پس سایۀ خداوند در این جهان هست و آن آدم مثل موالناست که نسبت 

گیریم، بدون  نهایت خداوند زنده شده، ما باید دامن او را بیریم. ابتدا دامن او را م آفل مرده و تماماً به بی 

  .  دامن آخرزمان»«تا بِرهیم در وچرا و گمان، چون 
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 زمان همان فضایی است که در درون ما باز ماست یا این لحظۀ شود که درواقع آخرِ زمانِ روانآخر شناخت

اش را ادامه داده در این  گوید خداوند سایهکه م است. یعن همۀ ما باید در دامن آخرزمان برهیم و این  ابدی

اش را امتداد داده،  گوید که خداوند سایه یۀ خداوند در این جهان که آیۀ قرآن است که م جهان، این سایه، سا

  هایی مثل موالنا هستند. یا انسان  اولیا»«ها همین  این

ببینید چقدر مهم است که ما بچسبیم به ابتدای کار. به کس که این راه را رفته و قابل اتکاست برای ما، و  

ما م وقت موالنا خورشیدی است که دلیل بر خورشیدِ خداست. یعن شبیه مثل موالنا  انسان بینیم که آدم

 ها را به ما تابانده، این نشان متابد که این مثل خورشید م  تابد. پس خورشیدِ خدا  دهد که خورشیدِ خدا هم م

  گوید: تابد. و این را م وسیلۀ انسان مثل موالنا م به

   ّلدَّ الظم فیونه سایه «منظور از آیۀ کخداوند است. و آن  اش را گسترد»چ خدا مظهرِ کامل اینست که ول ،

ما باید کس   ند است. یعن او راهنمایِ مردم به سوی خداوند است.سایه، یعن آن ول خدا، دلیل بر نورِ خداو

 ردن نسبت را پیدا کنیم که واقعاً مگوید مردۀ این عالم باشد و زندۀ خدا باشد، و نهایِت ما هم م ها  به همانیدگ

  طور منظورش این آیه هست.  شده هست. همین گشوده و زنده شدن به این فضای 

  سورۀ فرقان»  ۴۶و   ۴۵آیات « اندیم قبال،  ها را خوبله این

بینید که طبق این آیات شما یا کس  ها از کجا آمده و اگر هم م که شما بدانید اینخوانم برای اینها را من م این

 ری کاری انجام مدهد که با این دی خوانم.  ها سازگاری ندارد، بدانید. فقط م  

»فيكَ كِبر َلا تَر لَما «.ًيلد هلَيع سلْنَا الشَّمعج ًنا ثُماكس لَهعلَج شَاء لَوو ّلدَّ الظم   

  «ثُم قَبضنَاه الَينَا قَبضا يسيرا.» 
 ونه سایه را امتداد داد و گستراند؟ و اگر مکه چ پروردگارت ننگریست [متقدرت و ح] خواست آن  «آیا به

کرد، آن گاه خورشید را برای [شناختن] آن سایه، راهنما [ی انسان ها] قرار دادیم. سپس آن  م   را ساکن و ثابت
 گیریم.» را [با بلند شدنِ آفتاب] اندک اندک به سوی خود بازم  

  ) ۴۶و   ۴۵)، آيات ٢۵(قرآن كريم، سوره فرقان (
  

»پروردگارت ننگریست [متقدرت و ح] ونه سایه را امتداد داد و گستراند؟»  آیا بهسایه، همین موالنا    که چ

 م هست و شما هم سایۀ خدا مو امثاله نید و همانیدگها را بریزید.  توانید بشوید اگر کمر همت ببندید و وفا ب
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» و اگر م انسان    کرد، آن گاه خورشید را برای [شناختن] آن سایه، راهنما [یخواست آن را ساکن و ثابت م

 گیریم.»  ها] قرار دادیم. سپس آن را [با بلند شدنِ آفتاب] اندک اندک به سوی خود بازم  

 عدم در شما یا عدمامروز هم م گفت که وقت آید، خودم هستم که بهبین در شما م روم. پس  سوی خودم م

 مثل موالنا خودش است، دارد خودش را بیان م به کند. و ما وبنابراین انسان قت شویم  صورت خورشید بلند م

  رویم.  سوی او م به

رود. و به ما  سوی خودش م کنیم، خوِد او به صورت خورشید از درونمان طلوع کنیم. هرچه طلوع م  ما باید به 

  گفت که وقتِ صالست. این ابیات قبل را برای این خواندم. 

  وادی مرو بی این دلیل  اندرین
  ال اُحب االفلین گو چون خَلیل 

  ) ۴٢۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (

  رو ز سایه آفتابی را بیاب 
  دامن شه شمس تبریزی بتاب  

  ) ۴٢٧مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (

  راهنما دلیل : 
  (ع) است.   ابراهیم حضرتِ اله، لقبِ خلیل: دوست؛ خلیل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

  دوست، خلیل پس دلیل یعن ه، لقبِراهنما. خلیل یعناست.  (ع)ابراهیم  حضرتِ  ال  

یعن بدون   اندرین وادی مرو بی این دلیل»«یعن اآلن که در ذهن هستیم بدون راهنمایی موالنا نباید راه برویم. 

خوانم برای ها را دوباره م که این. و علت این من آفلین را دوست ندارم»«راهنما، تو هم مثل ابراهیم خلیل بو  

  که این طرح تکمیل بشود.این

  شما م که بتوانید چیزهای گذرا را که ذهن نشان م دهد بشناسید. اگر بتوانید بشناسید که این چیزی  بایست

 دهد گذراست و من این را دوست ندارم، دوست ندا که ذهنم نشان م به مرکز من نم چه؟ یعن تواند رم یعن

  موقع کارتان درست است. بیاید و نگذارید بیاید، آن 
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شوید.  آید مرکزتان، راهتان را بشید بروید، پشیمان نم چیزی خیل خوشتان آمد دارد م   دیدید از ی هر موقع   

 چا دهد و این آفل است، اگر بیاید بی بدانید که این را ذهنتان نشان م ره م دانیم آن اگر بیاید  کند، و ما م

  توانیم تحملش بنیم. یعن ما نم  ال یطاق»«است امروز هم در غزل هست.  ال یطاق»«گفت این 

اگر جسم بیاید مرکز ما، انسان جسمش خراب خواهد شد، روحش خراب خواهد شد، فکرش خراب خواهد شد.  

گیریم، انسان ساخته نشده مرکزش جسم باشد، اگر باشد پژمرده م   طوری که از موالنا ما یادطبق طرح زندگ، آن 

 م شود از بین م برد. رود، خودش از بین م  

  و  بنابراین ممن آفلین را دوست ندارم»«گوید مثل خلیل ب مرکز من نم تواند بیاید. بنابراین از سایه  ، یعن

یعن کس    تبریزی»شه شمس  «پیدا کن و دامن او را بیر.    ذهن، برو ی آفتابی مثل موالنا رایعن از نفوِذ من 

جا موالنا  است. پس شما کس را پیدا کنید برای راهنمایی خودتان که این است که تماماً به زندگ زنده شده

  نهایت خدا زنده شده باشد.  حاضر است، تماماً به حضور یا به بی

  گوید:  اش است. م بله این هم آیه 

  » . افلين احب  قَال افَل فَلَما ۖ◌  ربِي  هٰذَا قَال ۖ◌ جن علَيه اللَّيل راٰى كوكبا فَلَما «

است پروردگار من.» چون فرو شد، گفت: فرو شوندگان   اى ديد. گفت: «اين«چون شب او را فروگرفت، ستاره 
  را دوست ندارم.»» 

  ) ٧۶)، آیه ۶(قرآن كريم، سوره انعام (
  

 انسان از ثانیۀ صفر بزرگ م چه؟ یعن ده شود، در هفت، هشت یعن ،ستاره سال ی سال بیند ای را م 

نظرش  کند. بهکند، این آفل است، ه تغییر م شود این ه غروب و طلوع م ذهن است. ول متوجه م همان من 

 وید که  مدرونش هست، ب است، هنوز نیروی زندگ من آفلین را دوست ندارم»«آید چون از جنس زندگ    یعن

تواند افول کند، من آن را دوست ندارم، چون من از جنس خداوند هستم، خداوند هم  که گذراست، م  هرچیزی 

 کند.افول نم  

  که وارد شب ذهن م پس هرکس نیستم، عقلش  گوید من این من شود اگر این مطلب را درست بفهمد، م ذهن

  را بیندازم دور. هم عقل من نیست. این ی پوسته است من باید این 

  خوانم. طور چند بیت هم دوباره م و همین  
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کند. ما دو جور حال داریم، ی فضا را باز کنیم براساس زندگ حال داریم،  ذهن حال ایجاد م بدانید که من 

ها زیادتر  که وقت همانیدگ ذهن، چرا؟ بستگ دارد به این ذهن داشته باشیم حالش متغیر است من ی من 

دهد. درنتیجه حالش در حاِل تغییر  شود ناخوش به او دست م تر م دهد، وقت کم شود خوش به او دست م م

 کند و این تغییرِ حال برای انسان، شایسته نیست. انسان باید فضا را  است. با فکرهای مختلف حالش تغییر م

د. آرامشش، آرامش زندگ باشد، هدایتش از  سبب داشته باشباز کند و حالِ خوِب ثابت داشته باشد. شادی بی

قدرت ی  قوه و بیزندگ بیاید، قدرتش دائماً قدرتِ زندگ باشد. قدرت عمل داشته باشد، پژمرده نشود بی

ها دائماً آفل هستند ممن  ذهن دارد و چون همانیدگ ای بیفتد بوید حال ندارم تکان بخورم!، یعن من گوشه

  ریزند.شان با هم باست همه 

  ی کس یرد و بچه ین است، مرد باشد، همسرش را از دست بدهد یا طالق بهایش هم از او قهر  دفعه مم

 اش هم به خطر بیفتد، همه را از دست  کنند، تمام اموالش را از دست برود، خودش هم مریض بشود، سالمت

 یب«دفعه همین جاهاست که انسان دچار  بدهد. بعد ینون»ُ رالْم  که م شود، ی شد؟  گوید چه دفعه م  

دادند. نباید با آن حادثه، به آن بدی  ها زندگ نم خواستم هنوز نمردم، پس اینها زندگ م من از همۀ این 

 م دهند که به متوجه بشوید که چیزهای آفل حال درد نم گوید که خورد، برای همین م  

ست آنکه او موقوفِ حال است، آدم  
  ست ل افزون و، گاه در کمگه بحا

  ) ١۴٢۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  اْلوقْت باشد در مثال ُ صوف، ابن
  لی صاف، فارغ است از وقت و حال 

  ) ١۴٢۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  ها موقوفِ عزم و رایِ او حال
مسیح آسایِ اوزنده از نَفْخ  

  ) ١۴٢٧مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

یعن من   این آدم حوصله دارم، حالم بد است حوصله    جا، که موقوِف حال است، حالم خوب است ذهن در 

 تغییر م ندارم. ه هم پایین م حالش خوب است افزون است، گاه کند که گاه خواهیم این را ما. آید. نم  
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 فرزندِ اما م صوف ،صوف داریم ی صاف در این  گوید ی وقت است بنابراین، صوف  کس است یعن جا منف

شناخت  خواهد، بنابراین فرزند وقت است، وقت هم زمان روان هایش زندگ م ذهن دارد و از همانیدگ که من 

 است. زمان اآلن نشان م دفعه زمان نشان بدهد که دهد که وضع خوب است پس من هم حالم خوب است. ی

  شود؛ این خوب نیست، این شایستۀ ما نیست. دهد حالم بد م چیزی که ذهن نشان م   وضع بد است، آن

 کس ،اما صاف  که فضا را باز کرده، کس  که فضا را باز م کند، مرکِز عدم م م آید. حالِ شود حالش از زندگ

  .  ذهنشناخت و حالِ من خدا همیشه خوب است بنابراین صاف فارغ است از وقتِ روان 

 است. کس شده حالش به   حال و وقت، موقوف عزم و رایِ صاف که فضا را باز کرده از جنس زندگ خورد،  هم نم

 ها را عوض کند تواند حال بنابراین او م.  

زندگ زنده انسان که به   است به من   ی م ذهن او م به  ارتعاش رسد حال زندگ را  او  را در   زندگ دهد. 

 کند، متوجم بوده و حال خودش هم و حال شوند این ه م هایی هم که ها که حالشان حال نبوده، حال مصنوع

 ران ایجاد مبرای دی است که از مرکزش م زندگ ش  کند از دممزنده   آساست»مسیح« آید؛ بنابراین د کننده  یعن

  است هم برای خودش هم برای دیران. 

 ننه عاشق بر م ،حال عاشق  
  تَن میدِ حال بر من مبر ا

  ) ١۴٢٨مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  آنکه ی دم کم، دم کامل بود 
  نیست معبودِ خلیل، آفل بود 

  ) ١۴٢٩مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  وآنکه آفل باشد و، گه آن و این 
بلیننیست دلبر، الاُحفا  

  ) ١۴٣٠مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

عاشق حال هست عاشق    گوید توذهن م   های گوید یعن به من ها م جور آدم گوید که خداوند به اینحاال م   و

شده و زندگ هستید یا عاشق حالِ خوب  من نیست. حاال شما از خودتان بپرسید که عاشق این فضای گشوده 
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 را بده حال من خوب بشهستید؟ از خداوند م خواهید این همانیدگ خواهم حالم خوب بشود. چرا  ود. من م

 این همانیدگ من حالم خوب بشود؟  ها را زیاد نم کن  

اصطالح خداوند باشید تا خداوند به شما نگوید که عاشق حال خودت  نه شما عاشق حال نباشید، عاشق به 

امیدی که حالت خوب بشود ه دعا م هست، حال من  به  و  نه عاشق من   خودت هست عبادت  ک ذهن  ،ن

 م .کن  

 م ی آن کس که  است    گوید  بد  بعد  لحظۀ  است  خوب  حالش  دم   ی است،  دم کامل   ی است،  دم کم 

چیزی که در مرکز ماست، جسم است و حالش خوب و   صورت آن معبودِ خلیل نیست آفل است. پس آنایندر

 شود معبودِ دوستِ خدا نیست. پس ما من بد م را م ن آفل است.  پرستیم، آذهن  

اگر کس آفل و گذرا را در مرکزش گذاشته حتماً مقاومت و قضاوت هم دارد. و هرکس که آفل بشود مرکزش  

اینریزنده باشد، جسم را گذاشته باشد مرکزشفرو یعن وضعیت    ، وضعیت  لحظه حالش را خوب و بد کند 

کند. گفتیم در مقابل هرچیزی که مقاومت  خواهد، مقاومت م از آن چیزی م   شود چرا؟لحظه مرکزش م این

 کنیم آن م شود مرکز ما، ما قربان آن چیز باشد او  اش م این چیز باشد، گاه آفل باشد گاه شویم. هرکس

توانید بویید من آفلین یعن ما آفلین را دوست نداریم. شما م   االفلین»   اُحب ال «او خداوند نیست و  دلبر نیست،  

  را دوست ندارم؟ باید بتوانید بویید دیر اآلن. 

  هست صوف صفاجو ابن وقت 
  وقت را همچون پدر برفته سخت 

  ) ١۴٣٣مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

غرقِ عشق ،ذوالجالل هست صاف   
  ابن کس ن، فارغ از اوقات و حال 

  ) ١۴٣۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  غرقۀ نوری که او َلم یولَدست 
  َلم یلد لَم یوَلد آنِ ایزدست 

  ) ١۴٣۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (
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کند ول منافق  معنوی م   کند و کارکند که عبادت م ذهن است و تظاهر مبنابراین صوف که اآلن گفتیم من 

 وگوید جست است، مرکزش جسم است، م جو م که در ذهنش است و دنبال   کند صفا را در ذهنَش. هرکس

 م زمان روان صفای ذهن گردد این آدم فرزندِ وقت است یعن است. حالش بستگ ها  به اوضاع وضعیت   شناخت

  دارد.

شناخت پدرش است، چسبیده به او  مثل پدر برفته، یعن زمان روان وقت را    هست صوف صفاجو ابن وقت»«

است، خداوند است و فرزند   ذوالجالل» «کنند. اما صاف غرق نور یا عشق  ها چجوری تغییر م که ببیند وضعیت 

  است. چیز را نچسبیده بله فضای الیتناه بازشده غرقش کردهچیز نیست. هیچکس نیست و هیچ هیچ

است. پس فرزند کس نیست، حالش به چیزی در بیرون  است چون با او ی شده  ذوالجالل» «یا عشق غرق نور 

زاید. و شود و نم های ذهن است. غرق نوری است که زاده نم های مجازی و حال بستگ ندارد. فارغ از وقت 

 م زایدگوید آن چیزی که نم  و زاده نم دانید:شود این همین نورِ ایزدی است و این هم م  

  لَم يلدْ ولَم يولَدْ.»  «

  «نه زاده است و نه زاده شده» 
  ) ٣)، آیه ١١٢(قرآن کریم، سوره اخالص ( 

  

صاف است غرق آن نور   است. هرکس  شدهاست نه زاده شده همین هشیاری فضای گشوده آن چیزی که نه زاده 

آید که  ای که از فضای بازشده م است. پس ما فهمیدیم فضا را باید باز کنیم غرق آن نور بشویم، غرق هشیاری 

فهمیم  جا م شود و این همان نور خداوند است و از اینزاید نه زاده م است نه زاده شده، نه م   این فضا نه زاده 

  ندارد.  که نظیر ما در این جهان وجود 

 محض اینتوانند بیایند مرکز ما، به چیزهای آفل نمکه م آیند مرکز ما، ما جسم م س مموقع  شویم، آن شویم، ک

  مجازی.   شود زمان شویم بعد پدرمان م ذهن م وابستۀ حال من 

 کنیم آن برای همین است که دائمًا به اوضاع نگاه م   دهد ما فرزند آن هستیم، آن هم  چیزی که ذهنمان نشان م

 که با زمان تغییر م کند. بنابراین حاِل ما هم با زمان تغییر م کند و از آفلین  کند این حال که با زمان تغییر م

 آید شایستۀ انسان نیست. م  
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 نفاق و بیجان و سِر تو که ب  
  در کرم و حسن چرایی تو طاق؟ 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

 ذاریم  بله این دو بیت را برایتان بخوانم که مگوید که ذهن مثل فهرست کتاب است ما این فهرست را باید ب

  است.کنار و متن را بخوانیم ببینیم درون سینۀ ما چه نوشته شده

  ن هست آن عنوان چو اقرارِ زبا
  متن نامۀ سینه را کن امتحان  

  ) ١۵٧٢مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت (

  که موافق هست با اقرار تو؟
  وار نَبود کارِ توتا منافق

  ) ١۵٧٣مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت (

 آیا آن چیزی که در زبان م یعن گوییم ذهنمان م ها چون  م خواند یا نه؟ پس آدگوییم آیا مرکز ما هم با آن م

زنند آیا با  هایی که م کنند که این حرف روند جلو؛ دقت نم زنند م هایشان ه حرف م اند با حرف همانیده 

 مرکزشان م که در مرکزشان هست م خواند؟ از جنس گویند مرکزشان  خواند؟ یا نه منافق هستند؟ چیزی م

 ر کشیده مطرف دی ی چیزی م چیز شود، ی گویند، ی   ر عمل مدی عکسش را عمل م ،کنند. کنند اصال  

ها این است که شما به خودتان نگاه کنید، کاری به دیران نداشته باشید. این استدالل را  چراغ بودن این بیت 

 اندازیم دور  ما م» همه م اید موالنا گوش بدهید تبدیل بشوید. نه شما تصمیم گرفته  کنم»کنند من هم م  

  که جنَّت از اٰله گفت پیغمبر 
ز کس چیزی مخواه گر هم ،خواه  

  ) ٣٣٣مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

خواه چیز آفل را بذاری  خواه. مخواهد چیز آفل م ات م ذهنخواه من که وقت از کس چیزی م برای این

شده براساس مرکز عدم  گشوده  مرکزت اگر چیز آفل مرکزت بشود دیر از جنَّت خبری نیست. جنَّت همین فضای

  است.
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  رویِ چو خورشیدِ تو بخشش کنَد 
  روزِ وصال که ندارد فراق 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

 این بیت هم داشتیم مم ،ر فراق ندارد. مثل وصالِ گوید روی مثل خورشید زندگکه این دی وصال بخشد ی  

دهد دهم. هرچیزی را که ذهن نشان م قدر پول دارم فردا از دست م پول نیست که اآلن به وصالش رسیدم این 

 که از دست بدهیم بهتر است از مرکزمان این را برداریم، چون اگر از  توانیم از دست بدهیم و قبل از اینما م

ایم باز هم برای  کرد و این سه بیت را بارها خوانده   مرکزمان برنداریم این از بین برود دردِ زیادی ایجاد خواهد

 امروز م خوانم: تکمیل شدن این طرح  

  هرچه از وی شاد گردی در جهان 
  از فراقِ او بیندیش آن زمان 

  ) ٣۶٩٧مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

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

  ) ٣۶٩٨م، بیت مولوی، مثنوی، دفتر سو(

  از تو هم بجهد، تو دل بر وی منه 
  پیش از آن کو بجهد، از وی تو بِجِه 

  ) ٣۶٩٩مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

که در مرکزتان آمده و از آن چیزی م که آفل از دلتان برود بیرون،  خواهید شما، قبل از آن پس هر چیز آفل

 ر همین اآلن آن را از دلت بیرون کن. ی ی و که من این را از دلم بیرون مکنم چون اگر  وی کاغذ بنویس ب

که آن بجهد من  از دلم بیرون نکنم این ی روزی از دست من خواهد رفت و عذاب خواهد داشت قبل از این

 گذارم و این بیت: خودم با شناسایی خودم، این را بیرون م  

  تو دو دیده فروبندی و گویی: روزِ روشن کو؟
  رشید بر چشمت که اینک من، تو در بشا زَنَد خو 

  ) ۵۴مولوی، دیوان شمس، غزل (
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داشتیم.   هایمان را بسته نگه گوییم خورشید کو؟ خدا کو؟ و چشم های عدممان را بستیم و م ذهن چشم ما در من 

 باالخره خورشید به چشم ما م گوید من این زند، م درد همراه  ها با  اوقات این به چشم زدن   جا هستم. گاه

 جا بودم. جا هستم، من این گوید من این است، م  

کنیم که فرهنگ  های موالنا را بخوانیم، ی فرهنگ پیدا م اگر فضا را باز کنیم، انتخابمان را عوض کنیم، بیت 

دهد که خیل  شده، ی طرز فکر و طرز عمل جدیدی به ما یاد م جدیدی است. درواقع موالنا و فضای گشوده

بینند و باالخره زندگ  ها م اند، یعن با همانیدگ اول نیست در جامعه. بیشتر مردم دیدۀ عدمشان را بستهمتد

جوری خودش را نشان م ما این است که از حاال ما فضا را باز کنیم و این شعرها را بخوانیم،  ی دهد. و فرزانگ

  دهد یا نه؟ د م ببینیم که آیا نور این شعرها به ما ی زندگ جدیدی یا

، خداوند باالخره ی جوری، خدا کند از طریق درد نباشد،  زَنَد خورشید بر چشمت که اینک من، تو در بشا»«

طور است. ما نباید ی جنگ دیر بنیم که یاد بیریم طور جمع هم همین خودش را به ما نشان خواهد داد. به 

ذهن جمع  ها را و حماقت من گیریم این تلفات و صدمات جنگ ها ما شوخ م نباید جنگ بنیم. بعض موقع

  ذهن خودتان. را. نباید بذاریم ی نیرویی به ما بوید که شما باید با عقل من ببینید نه با عقل من

  دل ز همه برکنَم از بهِر تو 
  بهِر وفایِ تو ببندم نطاق 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

 این هم خواندیم که گفتیم که کمر همت م بندم برای وفای تو. این بیت را م م کند به فهمش. خوانیم که کم  

  عاشق دلبر مرا شرم و حیا چرا بود؟
  چونکه جمال این بود، رسم وفا چرا بود؟

  ) ۵۶٠مولوی، دیوان شمس، غزل (

های  کنَم. آیا از راه و رسم ببینیم. گفت دل را از همه برم های مختلف این ابیات را  خوانم ما جنبه ها را م این

ها حاضریم دل بنیم؟ باورهایمان؟! ما باورهایمان را  گویند رسم وفا چیست، از آن که به ما م   سنت جاافتاده

 روشها به ما روشپرستیم. این مثل جانمان م ،های زندگ شدن به خدا را یاد م هند. دهای عبادت، نزدی

ذهن چرا  گوید کس که عاشق دلبر من است، شرم و حیای من ها واقعاً درست هستند؟ این بیت م آیا آن روش 

  دارد؟  
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پاگیری  و نظیر است، این راه و رسم دست وقت جمال خداوند این است، وقت در زیبایی و بخشش و در عقل بی 

ها رسم وفاست؟ یا رسم  ها باشد، این در این قالب که من درست کردم برای رسیدن به او و بویم باید حتماً

آیا من منافق هستم، رسم بیبی دانم؟ چون هر رسم که با ی آیین  وفایی را من رسم وفا م وفایی است؟ 

کنیم، منافق  مان کار معنوی م ذهن وفایی است. یعن ما با من خاص که ذهن ایجاد کرده، ایجاد بشود، عین بی 

 هستیم. گهستیم، م وییم نه ما در وفاق هستیم، با خداوند ی  

ذهن دارد. پس عاشق دلبر نیست، عاشق  وسیلۀ ذهن تعیین شده، او من هرکس که رسم وفا دارد و این رسم به 

گوید تو  گوید باید، این هم آفل است، م ذهن خودش است. م راه و رسم مصنوع خودش است، ساختۀ من 

  ای؟ ها چسبیده ذهن داری و به راه و رسم شوی؟ چرا هنوز من ، چرا غرق نور جمال نم اگر جمال این است 

  زهد و تقوی را گزیدم دین و کیش 
دیدم اجل را پیشِ خویش زآنکه م  

  ) ۴۴١مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  مرِگ همسایه، مرا واعظ شده
  کسب و دکانِ مرا برهم زده

  ) ۴۴٢مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  چون به آخر، فرد خواهم ماندن 
  خُو نباید کرد با هر مرد و زن 

  ) ۴۴٣مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  کننده، پند دهنده، اندرز دهنده  واعظ: وعظ  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

 ر. مفضاگشایی و    زهد و تقوی»«گوید من  ساده است دی را دین خودم و کیش خودم کردم. زهد و تقوی یعن

را یا مرگ را در پیش خودم م پرهیز از هر چیز همانیده. برای این  ها درمورد هرکدام از ما  دیدم. اینکه اجل 

 توانیم فضاگشایی کنیم و فرد بشویم، تقوی کنیم، این صادق است. ما م گوید.طور که موالنا م  

میرند و آن  بینیم همه م بینیم از آن باید چیزی یاد بیریم. اگر مبینیم. وقت مرگ را م ران را م ما مرگ دی

کننده یا واعظ ما باشد. تواند نصیحتشود، آن م ذهن که براساس همانیدگ بوده و متالش م زندگ که یا من 
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شد که آخر من تنها بمانم، بنابراین نباید با هر مرد و  اگر قرار با  ریزد.هم م ما را به ذهن  پس کسب و دکان من 

 یرم. و مخو ب شدن است،  بینید که چه در این جهان به بی زن نهایت او زنده بشویم، این تنها با خداوند ی

 ردن. میرم با هر مرد و زن. گوید من نباید خوی من هم بعد از مب ذهن  

  رو بخواهم کرد آخر در َلحد 
  آن بِه آید که کنم خُو با اَحد 

  ) ۴۴۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  چو زَنَخ را بست خواهند ای صنم
  آن بِه آید که زَنَخ کمتر زنم 

  ) ۴۴۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  ای به َزربْفت و کمر آموخته 
  آخرستت جامۀ نادوخته

  ) ۴۴۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  : گور  لَحد 
  زَنَخ : چانه

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

 خداوند خو کنم.  م رد. بهتر است که همین اآلن با احد یعنخواهم م ر رو به قبر خواهم کرد، یعنگوید که آخرس

 همانیدگ باز کنم،  را  فضا   یعن م آخرسر  و  دور.  بریزم  آفل هستند  را که  م ها   وقت مرا    زَنَخ»« میرم،  گوید 

 بندند، م حرف نزنم، ذهن را ساکت کنم. چانۀ مرا م بندند، بهتر است که همین اآلن ببندم من خودم. یعن  

ای خواه پوشید که  ای، توجه کن که موقع مردن ی جامه عادت کرده  زَربفْت و کمر» « ای کس که در ذهن به  

  چیز نخواه برد. است، یعن هیچدوخته نشده

  ایمرو به خاک آریم کز وی رسته
  ایم؟وفایان بستهدل چرا در بی

  ) ۴۴٧مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (
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 خُوب این را از خودمان م جا برخاستیم، خاک  که از آن شده، برای این آوریم به فضای گشوده پرسیم. ما رو م

وفایان  دلمان را چرا در بی  جا. آوریم به آن ایم، زودی رو م جا روییده ایم. اگر از آن جا روییدهجاست، ما از آن ما آن 

  ها. دهد، شامل باورها، گفت راه و رسم وفایان هرچیزی است که ذهن ما نشان م ایم؟ بیبسته

  در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن 
  ای از همه بیزار باش تو به ی زنده

  ) ۴١٨عطار، دیوان غزلیات، غزل (

ات را و هرچه که  دن به او، از دل و جان ببخش. یعن جان ذهن این هم از عطار است. در ره خداوند و زنده ش

ای، از هرچیزی که  ای گذاشت به دلت ببخش، همه را بذار برود. تو به ی یعن خداوند زنده از بیرون آورده 

 طور: دهد بیزار باش. از عطار است. و همین ذهنت نشان م  

  صورتِ نقضِ وفاِی ما مباش 
  را من بیهوده فاش  وفاییبی
  ) ٣٢٠مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  مر سان را چون وفا آمد شعار 
  رو، سان را ننگ و بدنام میار 

  ) ٣٢١مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  وفایی چون سان را عار بودبی
  وفایی چون روا داری نمود؟بی
  ) ٣٢٢مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

 گوید که، موالنا من م تشبیه م را به س ذهنباوفا هستند و این من کند. م ان خیلآبروی  گوید س ذهن

س ها را م ر، در آن کوچه سدر خانۀ دی که از در خانۀ خودش رفته به ی س برد. ی گیرند.  ها گازش م

 برویم دم برگردیم  باید  چیزهایی که ذهنمان نشان گویند برو در خانۀ خودت. ما هم  از درِ  ر خانۀ خودمان، 

 دهد، آفلین، خودمان را جمع م ریم. وجور کنیم، برگردیم. بنابراین آبروی سها را هم نب  

  گوید: م  
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  صورتِ نقضِ وفاِی ما مباش 
  وفایی را من بیهوده فاش بی
  ) ٣٢٠مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

فا آفلین  با  زندگ کردن  بییده آخر که  چرا  ندارد،  م ای  فاش  را  بی وفایی  م کنید؟  یعن که  ما  وفایی  گوییم 

گوید برای سان، وفا شعارشان م   ای برای ما دارد جز ضرر؟هرلحظه از جنس زندگ نیستیم، این چه فایده 

 است. مان عار  ها را نبر. بی گوییم بابا ما موجود باوفا هستیم. برو آبروی ساست. تو چرا  وفایی برای س

  کن؟ وفایی م بی

  حق تعال، فخر آورد از وفا 
  گفت: من اوف بِعهدٍ غَیِرنا؟ 

  ) ٣٢٣مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

جز ما، در عهد  حضرت حق تعال، نسبت به خوِی وفاداری، فخر و مباهات کرده و فرموده است: «چه کس به«

  » و پیمان وفادارتر است؟» 

این لحظه باید به اتفاق این لحظه بله بوییم. این کار مرکز ما را    بخواهیم خوی زندگ را بیریم،  پس ما هم اگر

 عدم م عقل شویم بیکند. عدم کردن مرکز وفا کردن به عهد است. اگر جسم در مرکز ما باشد، ما موجودی م

 گوید بهکه م هم نم اندازۀ س ها را هم دانیم و آبروی س بریم.م  

» هال نم دِههبِع َفوا نموا  ۚ◌ ورشتَبفَاس مكعيالَّذِي بِب تُمعايب كَۚ◌  بِهذَٰلو  وزُ هالْفَو يمظالْع. «  

ايد شاد باشيد كه كاميابى  «و چه كس بهتر از خدا به عهدِ خود وفا خواهد كرد؟ بدين خريد و فروخت كه كرده
است.»  بزرگ  

  ) ١١١)، آیۀ ٩(قرآن کریم، سورۀ توبه( 
  که ما همانیدگ را از مرکزمان برداریم و عدم را بذاریم، این خرید و فروش خیل پرسودی است. یعن این 

  وفایی دان، وفا با ردِ حق بی
  بر حقوقِ حق ندارد کس سبق 

  ) ٣٢۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  نظرِ حق تعال مردود است.ردِ حق: آنكه از 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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 است. م آفلین چه این بیت مهم  نگذارید،  را در مرکزتان  آفلین  زندگ گفته  اگر  چیزهایی هستند؟   گوید که 

  تواند نشان بدهد آفلین است، گذرا هستند.  که ذهنمان و فکرمان م  هرچیزی 

 ذارید این بیگوید چیزی را که حق رد کرده و گفته مرکزتان نگذاریمکه،    وفایی است و این را بداند، اگر ب

 ذارید که ذهنتان نشان مر بذارید مرکزتان، چیز دیخداوند گفته فقط من را حق دارید ب دهد، این را  یعن

 تواند نشان بدهد، بهحق ندارید، من را هم که ذهنتان نم صورت عدم م و   گوید بر این حق آیم به مرکزتان. م 

چیزی    گیرد یعن هیچ کس پیش نم به انسان دارد، که مرکزش باید خودش باشد، هیچ قوق که خداوند نسبت ح

  وفایی است.حق ندارد در مرکز ما باشد غیر از او، و این بی 

  وفایی دان، وفا با ردِ حق بی
  بر حقوقِ حق ندارد کس سبق 

  ) ٣٢۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  آنكه از نظرِ حق تعال مردود است.ردِ حق: 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

تواند مرکز ما  چیز مردود است، فقط خودش م یعن چیزی که از نظر خداوند مردود است، به غیر از خودش همه 

  باشد. بله سه بیت بعدی غزل هست.

  گر تو مرا گویی: رو صبر کن 
  باشد تکلیفِ بماالیطاق 

  

  حبیب سخت بود هجر و فراق، ای 
  خاصه فراق ز پی اعتناق

  

  چون پدر و مادر عقل است و روح 
  هر دو تویی، چون شَوم ای دوست عاق؟

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  بماالیطاق: آنچه تحمل نتوان کرد
  اعتناق: دست به گردن یدیر انداختن 

  عاق: نافرمان، سرکش با پدر و مادر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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 م گوید که، در آن سه بیت اول توضیح داده که من نم  خواهم نفاق داشته باشم، فهمیدیم که باید خود زندگ

 خواندیم. م ر خیلمن با عدم مرکِز ما باشد، دی چه؟ کاهل ویی برو صبر کن، یعنگوید اگر تو به من ب  ذهن

  توانم تحمل کنم.  ای است که من نم این وظیفه را ادامه بده، ی کاری کن که من کاهل را ادامه بدهم، 

دیر انداختن یا در آغوش گرفتن. عاق یعن  اعتناق: دست در گردِن ی   چه تحمل نتوان کرد. بماالیطاق یعن آن 

  نافرمان، سرکش. 

 و پس م گوید که من نماست. هرکس خواهم صبر کنم، این صبر منف   را  دهد، منکه ذهن را ادامه م ذهن

 دهد و در من ادامه م صبر م کند تا من ذهن به زندگ است، غلط است و  ذهن اش ادامه بدهد، این صبر منف

 م به زندگ گوید که، که خودمان هم م م شنویم، به زندگ گوییم من نم شروع م کنم به عمل خواهم، یعن .

ها خواندیم گفت بلند شوید چند دور چرخید با شادی به سجده افتاد، یعن مرکزش را  ی یادتان هست در مثنو 

 طاق است، قابل تحمل نیست، مرکزتان  عدم کرد. بنابراین اگر شما فکر مبیاید به مرکزتان این الی کنید جسم

  را با فضاگشایی عدم کنید. 

 راق»«گوید این  مجر و فای  ه که، جدایی   از تو ای دوستِ من یعن سخت است. مخصوصاً فراق ای  خداوند، خیل

جا من چندین بار فضاگشایی کردم به تو زنده ای، هم در اینخودت را به من نشان داده   اََلست»«که تو هم در  

  . پدر و مادر عقل است و روح»«گوید طور م شدم، اآلن دیر خیل سخت است. و همین 

  تایتوجه مفضای ی کنید که ی  عقل هست. ی هشیاری هست، ی ذهن هست، پس ی ی هست، ی

  هم صحبت کردیم.  هاروت و ماروت»«صورت هشیاری هست، ی عقل هست. و اگر یادتان باشد قبال به

طور است. انسان هشیاری دارد و  هرچیزی در این جهان هم هشیاری دارد، هم عقل دارد، در انسان هم همین 

شود یا دانید وقت مثال انسان در بعض موارد یا مریض م عقل است. هشیاری م   عقل دارد، هشیاری غیر از

 م لال ایناش می خورد، هشیار مثال مشروب  به  تیزی   ،آگاه پایین. هشیاری یعن اتفاق  آید  دارد  که چه 

 عقل راهنمایی کننده م است.افتد و، ول  

گوید که چجوری شار کنند، چجوری  ها م ، عقلشان به آن ها عقل دارند هر موجودی مثال مثل حشرات این

 بخورند، چجوری بخوابند، چجوری زندگ هشیاری  «گوید پدر و مادر در انسان شان را پیش ببرند، هرچیزی. م

، حاال فرض کنیم هشیاری را بیریم عقل مثال، روح را بیریم روح حیوان یا روح ذهن یا برعکس، هیچ  و ذهن» 
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نم این فرق  از  هرکدام  من در  بنابراین   .تو هست نافرمان  کند، هردواَش  تو  مقابل  دارم در  نافرمان بنم  ها 

 کنم.م  

 این م نتیجه  اگر من پس  من    شود  نیست که  درست  این  باشم،  برای    عاق» «در ذهن  تصمیم که  هر  باشم. 

 یرم براساس من زندگاست. اگر فضا را گام ب این نافرمان ،نم،  شوده باشم و در آن ذهنب نافرمان جا ی

  باز هم نافرمان است پس بنابراین من اصال حق ندارم نافرمان کنم. 

این بیت نشان م شود. دیدن دهد که مقاومت و قضاوت براساس چیزی در مرکزم قدغن است، سبب فراق م

 م است که سبب نافرمان چه؟ یبرحسب همانیدگ یعن شود، نافرمان من م طوری باید بشود دانم و اینعن

 ری به ما پیشنهاد مچیز دی اآلن با فضاگشایی ی زندگ کند. ول  

 م هست این لحظه فکرتان از زندگ موقع هست در همین لحظه فکرتان از من ی موقع آید، ی م آید. ذهن

  است، نافرمان است.  عاق شدن»«گوید این آید، م ذهن م اگر از من 

  گر تو مرا گویی: رو صبر کن 
  باشد تکلیفِ بماالیطاق 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  این بیت را داشتیم و این بیت هم قبال خواندیم: 

 پرهیز بِه ،تچون نباشد قو  
 طاق آسان ِبجِهدر فرارِ ال ی  

  ) ۴٩۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

 م کنیم،  کند به ایناین بیت کم چیزی را در مرکزمان نداریم که نافرمان ت گذاشتن یکه شما بدانید، ما قو

گیرد. وقت انسان قُوتش را ندارد ی چیزی را  گیرد، نظم نم شویم، برای همین زندگ ما سامان نم چاره م بی

  در مرکزش بذارد، پرهیز بهتر است. 

ز موضوع که ما طاقتش را نداریم واقعاً صالح است و زودی باید بلند شویم. ی وضعیت هست بنابراین فرار ا 

 که شما م ر.  بینید خطر دارد شما را تهدید مکند و شما طاقتش را ندارید، شما باید بلند شوید فرار کنید دی

 مل این را ندارید شما. گوید که از آوردن چیزی به مرکزتان پرهیز کنید چون طاقِت تح برای همین م  
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ذور سینه را پا ساخت، مرفت آن ح  
  از مقام با خطر تا بحِر نور 

  ) ٢٢٣۵مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت (

  حذور: بسیار پرهیز کننده، کس که سخت بترسد. در اینجا به معن دوراندیش و محتاط آمده است. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

رفت آن بسیار پرهیزکننده،  ا پا ساخت یعن براساس فضاگشایی ماش ربه آن ماه عاقل است، سینه راجع 

 م شما به مقام یعن را نم رسید که هیچ حذور. حذور  بیاید، آن چیز  با    گذارید به مرکزتان  موقع هست که 

 توانید به فضاگشایی ماست. کجا؟ به فضای  سوی دریا بروید. از کجا داشت م رفت؟ از ذهن که جای خطرناک

  جا امنیت هست.یتایی که آن 

  گفت: من شتاب که آن هست فعل دیو
د که مونکند سویِ تو شتاب دیو او ب  

  ) ٣٠٨مولوی، دیوان شمس، غزل (

  اشاره به حدیث: 

    :التأنّ من اله والعجلة من الشيطان« 

  درنگ از خداوند و شتاب از شیطان است.» 

  . درنگ از خداوند و شتاب از شیطان است»«که این اشاره است به این 

  کار دیو م که شتاب نکن، شتاب فعل دیو است. بله شتاب، عجله در ذهن، در کارهای ذهن گوید به من گفت

این  ول انسان مناست.  این که  بیندازد،  بیرون  مرکزش  از  را  ی چیزی  نکند  و شتاب  ندهد  ادامه  را   ذهن

که  قرار بده. در این   فکان»کن   قضا و«فضا را باز کن، خودت را در معرض    من شتاب»«دیوصفت است. پس  

 تو را تبدیل م زندگ دهد شتاب نکن، عجله نکن. کند، تغییر م  

 را ادامه بده، هیچ شتاب نکن.  اش این نیست که من اما شتاب نکن معن ذهن» د که مونکند سویِ تو  دیو او ب

سوی تو بیاید.  ند، دیو آن است، که به ، دیو کس است که فضا را باز نکند و چیزها را از مرکزش دور نکشتاب» 

  گوید: طور این بیت همین را م سوی او رفتن را. همین ما نباید به تأخیر بیندازیم به 
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  بده ی جام، ای پیِر خرابات 
  مو فردا، که ف التَّأخیِر آفات 

  ) ٣٣۶مولوی، دیوان شمس، غزل (

  پیرِ خرابات: راهنمای مسیر معنوی 
  هاست (مَثل) ر تأخیر زیان ف التَّأخیرِ آفات: د

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

 فضا را باز م کنم، م جام شراب غیبی به من بده. فردا هم نم هم  گویم که ی گویم، ما فردا نگوییم زندگ

 نم ثَل است  گوید فردا و ما مالتَّأخیرِ آفات: در تأخیر زیان «دانیم در تأخیر آفات هست. این هم م هاست» ف .  

طور  نکردن به تمرکز روی خود و همین نکردن به رعایتِ قانون جبران وقت گذاشتن، اقدام ذهن و اقدام  ادامۀ من  

روزی کارها خوب خواهد شد، غلط است، این تأخیر است، در    که ی دادنِ هشیاری جسم به امید این   ادامه

  ذهن. تأخیر آفات هست یعن ادامۀ من 

  : و این بیت را داشتیم 

  سخت بود هجر و فراق، ای حبیب 
  خاصه فراق ز پی اعتناق

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

 ناق گفتیم در آغوش گرفتن. پس معتخودش را به ما نشان داده و ما وحدت را  بینید که پس از اینا که زندگ

ایم ایم، با خدا تجربیات داشته انداختهکه ما دست در گردن هم  گوید که پس از اینایم، پس از آن متجربه کرده

  طور: و همین   به تأخیر انداختن این کارِ خطرناک است، سخت است.

  ترنیست در عاَلم ز هجران تلخ
  هرچه خواه کن ولین آن من 

  ) ٢٠٢٠مولوی، دیوان شمس، غزل (

فهمیم. در عالَم هیچ چیزی از هجرانِ زندگ و جدایی ذهن، اآلن م در من  دانیمها ابیات است که اگر هم نم این

  تر نیست.ذهن تلخ و بودن در من 

  گوید هر  م آن کار را نکن. کاری م ن ای خداوند ولب خواه  
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  یار شب را روز، مهجوری مده  
  جانِ قربت دیده را دوری مده 

  ) ٢٨٩٣مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  تو مرگیست با درد و نَکال بعِد 
اْلوِصال    خاصه بعدی که بود بعدَ

  ) ٢٨٩۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  دوری، جدایی  مهجوری:
  نَکال: عقوبت، کیفر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

  با او ی بودیم، نباید دور بند ما را از خودش.  ما یارِ شبِ خداوند هستیم. اآلن که روز است، چون در آلست

دهد که ما عمداً و دانسته نباید در ذهن اقامت کنیم. نباید این دوری را تمدید کنیم. این  ها نشان م این بیت 

 کنیم. دوری را ما تمدید م  

  یار شب را روز، مهجوری مده  
  جانِ قربت دیده را دوری مده 

  ) ٢٨٩٣بیت  مولوی، مثنوی، دفتر ششم،(

یعن ی شده با تو. قُربت یعن نزدی. جانِ به وحدت رسیده با تو را دوری مده. برای    جان قُربت دیده» «

  که دوری تو مرگ است با درد و ٓنکال. این

ذهن که  نٓکال یعن کیفر، عقوبت. پس بنابراین دوری تو مرگ است با درد و بدبخت و کیفر، یعن ادامۀ من  

ای که بعد از  از خداوند است، هشیارانه به او زنده نیستیم توأم با درد و بدبخت هست، مخصوصاً دوری دوری  

  وصال باشد. 

  چون پدر و مادر عقل است و روح 
  هر دو تویی، چون شَوم ای دوست عاق؟

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  عاق: نافرمان، سرکش با پدر و مادر 
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  ست و تَن مادر تو را چو عقل پدر بوده
  جمالِ رویِ پدر درنگر، اگر پسری 

  ) ٣٠٧٢مولوی، دیوان شمس، غزل (

 ل است. عقلک این عقل پدِر ماست. امروز هم همین را گفتیم. عقل واضح است. پس عقل این بیت هم کامال

دو تو هست، من نافرمان هر  گفت واقع با خداوند ی است برای کارِ ما، و ذهن ما هم مادر است. امروز م در   کل

 بر نم چیزی اساس آنکنم. یعن که ذهنم به من م گوید، مادرم به من م نم کنم. گوید نافرمان  

  کنیم. دائمًا فضا را بازپس بنابراین دائماً روی پدر را نگاه م   م که ما پسر بینیم، برای اینکنیم آن فضا را م

 ی هم  این  است،  تمثیل  هستیم.  خداوند  پسر  دو،  هستیم،  این  و  است.  شما سه  جور گفتن   وقت بیت که 

 فضاگشایی م کنید، فضاگشایی م کنید واقعاً از آن کنید، فضاگشایی م ور نور م م گیرید، آرامش  گیرید، زندگ

 گیرید، خرم موقعد م گیرید، شما خواهید دید که بعض شود.ها قطع م  

بندید. ی کس یا خودتان با ذهن دارید خودتان  کنید. فضا را م موقع باید متوجه باشید که دارید اشتباه م آن

 کنید از آن نوری که از آن را محروم م که از آن ور م آید، از آن برکت آید.ور م  

  ن نُقصان شود ز آن جِرای روح چو 
  جانش از نُقصان آن لرزان شود 

  ) ١٨۶٢مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت (

  پس بداند که خطایی رفته است 
  زارِ رضا آشفته استکه سمن

  ) ١٨۶٣مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت (

  نُقصان: کم، کاست، زیان 
  روید.  زار: باغ یاسمن و جای انبوه از درخت یاسمن، آنجا که سمنسمن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

  ور داشته باشید، اصال این دو بیت را حفظ کنید. وقت آن سهمیۀ شادی ما از آن   را شما باید همیشه در خاطر این

 دور شده کم م ایم از آن. من مطمئن هستم که شما اگر قانون تعهد را انجام  شود، جان ما باید لرزان بشود یعن

ساعت روی خودتان با این ابیات کار کنید، ابیات را تکرار سه  بدهید، قانون جبران را انجام بدهید، روزی دو 
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شود شما به  بشوید، و فضا را باز کنید، باز کنید، نم   بنید و قانون جبران مادی را هم انجام بدهید تا متعهد 

  رود. که قانون تکامل زندگ در این سمت م زندگ زنده خواهید شد برای این 

  روید. ذهن خودتان م ها را با من جایی نرسیدید به این علت هست که خیل از راه اگر شما ناامید هستید و به  

کنیم،  ضرر ما هست عمل نم   کنم، این هم که به را عمل نم بویید که حاال این    شما نباید حرف موالنا را بشنوید

 را هم عمل نم  این ده آن ی از  نم تایش را عمل م تا، سه کنیم،  با  کنیم. کار  باید عمل کنید.  را  کند. همه 

ت، حاال چندتا با اهمیت را  اهمیت است آن با اهمیت استان که این بیذهنذهنتان تفسیر نکنید و به تفسیر من 

 شود، این ما عمل کنیم ببینیم چه م شود. طوری نم  

پس بنابراین اگر فضاگشایی کنید، فضاگشایی کنید، آفلین را بشناسید، پرهیز کنید، اَنْصتُوا را رعایت کنید،   

ور نیاید، شادی  شما از آن ممن است که این فضا گشوده نشود، شما به او زنده نشوید و آن سهمیۀ نور  اصال غیر

این قطع م بی  وقت  نیاید ول متوجه م شود م سبب  و  بد شد،  شوید که خطا  فهمید که قطع شد، حالتان 

  آشفته است.  گلزار رضا»«که اید، چرا؟ برای این کرده 

 بودید، لحظۀ بعد م راض زندگ از  ا این لحظه  ناراض شدید. اگر قطع شد شما حتماً  که    ز چیزی بینید که 

 ذهنتان نشان م دهد، چیزی م خواهید، فضا را باز نمکنید یادمان هست.  کنید. و این چند بیت حفظ م  

 سته شما متر بشوید، هرچه من دانید که هرچه ش کوچ ذهن شود، مقاومت و قضاوت کم تر م شود، تر م

کنیم، پیش  کنیم، نه تنها برای خودمان اقرار م مان که در ذهنمان هست اقرار م ، گرفتاری چه ما به نقصمانهر

 توجه، نه. کنیم، نه برای نفاق و دورویی، برای جلبمردم هم اقرار م  

  ها را داریم. اگر کنیم ما این نقص کند، فقط برای خودمان حاال اقرار م ذهن کار نم کدام از ابزارهای من هیچ  

 م کنیم و فروتن هستیم حتماً کارگاه خداوند م خوانم: شویم. برای همین دوباره م  

  جمله استادان پی اظهارِ کار 
  نیست جویند و جایِ انکسار   

  ) ١۴۶٨مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  الجرم استادِ استادان صمد 
  کارگاهش نیست و ال بود 

  ) ١۴۶٩مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (



ۀ  برنامه             Program #914                                              ۹۱۴مشار

  79صفحه: 

  شوید.شوم، شما کارگاه خداوند م هستم، بلند نم ال»«گویید نیستم، که شما م  یعن همین 

  تر است هر کجا این نیست افزون
  کارِ حق و کارگاهش آن سر است 

  ) ١۴٧٠مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  شدن، شستگ؛ مجازاً خضوع و فروتن انکسار: شسته 
  و پاینده، از صفاتِ خداوند نیازصمد: بی

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

  که بلند نم شود بههرکس عنوان من، م دارم، من درد دارم، من خودنمایی نم کنم،  گوید من نقصِ همانیدگ

 ین نمشوممن خشم که این لحظه ذهنم نشان م من رضا دارم، من از اتفاق ، خواهم،  دهد هیچ چیزی نم

  شود. صورت کارگاه خداوند م کنم، دراین را حس م   رضا»«کنم و  گشایی م فضا 

  خوانم: طور این چند بیت را باز هم م و همین  

  هر کجا دردی، دوا آنجا رود 
  هر کجا پست است، آب آنجا دود 

  ) ١٩٣٩لوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت مو(

 دارید؟ دوای خداوند م کنید درد دارید؟ درد همانیدگ آید آن آیا شما حس م م کنید،  جا. اگر شما حسِ فروتن

 فضا را باز م کنید م جا.آید آنگویید خدایا مرا درست کن، آِب حیات م  گوید:م  

  رحمت بایدت، رو پست شو آبِ
  وانگهان خور خَمِر رحمت مست شو  

  ) ١٩۴٠مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (

  رحمت اندر رحمت آمد تا به سر
  بر ی رحمت فرو مآ ای پسر

  ) ١٩۴١مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (

  خَمر: شراب 
  فرو مآ: قناعت نکن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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 م گوید فضا را که باز م دد مدد بعد از مکنید، م که شما پست  شرط این آید بهآید. رحمت بعد از رحمت م

 ویی نمدانم، بلند نشوی، فکرهای من بشوید. ب درد ذهن ،هایت را پیش نیاوری، فضا را باز  اَت را عمل نکن

  است.خاطر اشتباهات خودت بوده ها به این غم و غصه  هایت را ببین، بدان که درد داری. بدان کهکن، ایراد 

 خواه تو بخششِ ایزدی، رحمتِ ایزدی بیاید، پس فروتن شدی. آن طوری باشد، اگر، پس بنابراین م اگر این 

 م رحمت  شراب  سرموقع  پشت  این  و  بشو  مست  و  بخور  مآید  م هم  فضاگشایی   ه م آید.   ،دهد. کن

 فضاگشایی م م ،کن دهد. فضاگشایی م م ،کن دفعه،  دهد، م ی دفعه قناعت نکن.  دو  دهد. ول  

آید شما به خودتان  های ذهن پیش م امروز هم خواندیم گفت؛ در این راه کاروانسرا خیل زیاد است. وضعیت 

 م ر. اآلن موتر برو. گوید که قناعت نکن، به این وضعیت قناعت نکن، جلگویید که وضعم خوب شده دی  

  روم چو در مهِر تو آه کنند 
  دود رسد جانبِ شام و عراق 

  
  در تُتُق سینۀ عشّاقِ تو

  ساق  رخان، قند لبان، سیم ماه
  

  رقص کنان در خُضِر لطفِ تو
  نوش کنان ساغِر صدق و وِفاق 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  تُُتق: پرده، حجاب 
  خُضر: سرسبزی، طراوت

  اّتحاد، موافقتوِفاق: 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

گوید که در روم اگر ی عاشق در عشق تو، در مهر تو آه بشد، ی فضاگشایی  بیت از غزل است. ماین سه  

 ند، عاشق، روم، روم در ضمن شما مدعایی ب ند، یعاشقان فضای  ب لعاشقان است. مح لدانید که مح

  یتایی است. 

دعایی بند، ی افسوس بخورد،    جا، در عشق ی آه بشد، ی باشد در آن اگر کس در فضای یتایی   

  رسد.ها م دوردست صورت آثارش، دودش به دراین
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  آثار دارد. آثارش به اطراف م عاشق کارِ ی رسد. نهروم کجا! شام و عراق کجا!؟ یعن رسد  تنها به اطراف م

؟ در پرده سینۀ عاشقان، عاشقانِ تو، عّشاق تو، نه عاشقان این جهان. در  کندکار م رسد و چه ها م دوردست به  

  ساق. رخان، قندْلَبان، سیم تُتُق، تُتُق یعن پرده، در پردۀ سینۀ عاشقانِ تو چه چیزهایی هست؟ ماه 

، زیبایی، قندْلَبی،  رخ کند؟ ماه ها ایجاد م ها چه چیزی در آدم برسد به دوردست   آه عاشقان»«یعن اگر این آثار  

  ساق یعن ساقِ سیمین، ساقِ بلورین.  ْ شرلَبی، سخن خوب، سخن خرد و عمل خوب، سیم 

کنند؟  ها چه کار م کند، که اینگونه م در تمام دنیا ایجادِ زیبایی، خرد و هر چیزِ زندگ   آه عاشقان»«پس بنابراین  

خورند؟ شراب  زارِ لطفِ تو، چه م تو. وقت برقصند در چمن   زارِ رویِ تو و لطفکنند در چمنها رقص م این

  راست، صدق و وفاق، وحدت.  

کنیم  گوید که وقت ما فضا را باز م خواهد بوید. م است، موالنا همین را م  نفاق» «عکس  وفاق» «توجه کنید  

  رسیم.  ت و وفاق م دیر به صدق، راس ها با هم زنیم باالخره ما انسان را کنار م   آفلین»«و این 

کنند، با  اصطالح تبادل افکار یا مبادلۀ رفتار م نفر براساس زندگ یا زنده شدن با خدا، با هم به وفاق یعن دو 

 کنان ساغر صدق و وفاق» نوش «کنند.  هم برخورد م   به وفاق م ما موقع به وحدت م رسیم،  رسیم که با زندگ

  رسیم.  ها به وحدت م اگر با زندگ به وحدت برسیم با تمام انسان 

 پس م بینید در این سه بیت موالنا م طوری کردنِ عاشقان آثار دارد در این جهان، و جهان این گوید که عاشق

 انسان عاشق    روم» « کند. در  تغییر م ی م ستکشد آثارش به دور آهشام و عراق» «ها،  د   رسد و عاشقان  م

 ری ایجاد مماه «ها  شوند، در سینۀ آن دی خان، قندْلَبان، سیمبه  ساق»ر آید.وجود م  

دیر. ما دنبال خورند؟ شراب راست و وحدت با تو و ی زارِ لطفِ تو، چه م چمن   رقصند در زیبایی وها م این 

  رسیم.  دانیم با نفاق به وفاق نم هستیم و ما م  وفاق

  طور پس: و همین 

  روم چو در مهِر تو آه کنند 
  دود رسد جانبِ شام و عراق 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (
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  ایم که، ببینیم بیت داریم، بخوانیم؟ بله، این بیت را بارها خوانده

  تو مو همه به جنگند و ز صلح من چه آید؟ 
  ای، هزاری، تو چراغ خود برافروز  نهتو ی

  
  که ی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر

  که به است ی قِد خوش ز هزار قامتِ کوز 
  ) ١١٩٧مولوی، دیوان شمس، غزل (

  مرده : خاموش 
  کوز: گوژ، خمیده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

  تو مو همه به جنگند و ز صلح من چه آید؟ 
  ، هزاری، تو چراغ خود برافروز ایتو ی نه
  ) ١١٩٧مولوی، دیوان شمس، غزل (

 ببینید ما فضا را باز م آثارمان به دوردست شویم کنیم به عشق زنده م ، مان. اما ها مرسد چه برسد نزدی

. این آدم عاشق  آی مردم آثار من به شما نرسیده!؟ من به زندگ زنده شدم!»« مان بوییم که  ذهننباید ما با من 

  ذهن دارد.  نیست، من 

  که ی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر
  که به است ی قِد خوش ز هزار قامتِ کوز 

  ) ١١٩٧مولوی، دیوان شمس، غزل (

چراغ روشن م پس شما ی کنید، این کنید، در درونتان فضا باز م   کند،  فضاگشایی فقط روی شما کار نم

 رسد.  آثارش به جهان م آن خرد، آن برکت که از شما صادر م شود موقع فضاگشایی، م گوید،  بینید چجوری م

 کند. م گوید آه  

 ند، که من فضا را باز مآرزویی ب همین فضاگشایی کند، ی کند یعن آهکنم، با پدر صلح کنم، صلح م

 م م و همه به جنگند و ز صلح من چه آ«شوم. کنم، با خداوند یید؟»تو م    
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جنگند، حاال من فضا را باز کنم با خدا ی بشوم، در درون به آرامش برسم،  ذهن دارند م همه با من نگو  تو  

من آمدم به گنج حضور گوش کردم،    خوب فرض کن گویند: خیل گویند. م ها م آرامش چه فایده دارد؟ خیل   این

  ست نیست این سؤال.  به حضور هم زنده شدم، همسرم چه؟ این غلط است. در 

 ت را روشن مشَمع چرا؟ اآلن توضیح داد. وقت .نفر نیست تو ی هزار نفر را به جنبش درم ،آوری. اآلن  کن

 م ر، شما مبینیم دی پیغام خوب م آیید در گنج حضور ی دهید، مؤثر م از  دهید، م بینید آثارش به خیل

 که آن موقع گوش م کنند یبینندگان رسد.  ا بعداً گوش خواهند کرد، م  

  رقص کنان در خُضِر لطفِ تو
  نوش کنان ساغِر صدق و وِفاق 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

 از ابیات بود، و ما م دانیم:این هم ی  

ها ها در سینهرود از سینهم  
  ها از ره پنهان، صالح و کینه

  ) ١۴٢١مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (

ها  گذارد، آن شوند از آن آه در دلشان اثر م های عاشق دیری پیدا م ، انسان کشد»آه م «پس وقت ی نفر  

 شروع م کنند به صدق و وفاق، و ما روی هم اثر م گذاریم. طبق این بیت:گذاریم. اثر سازنده م  

ها ها در سینهود از سینهرم  
  ها کینهاز ره پنهان، صالح و 

  ) ١۴٢١مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (

 انسان عاشق م از مرکز ی شادی، برکت، عشق که صالح است، خیر، سازندگ انسان  یعن رود به مرکِز ی

  کند.  هم خراباری دارد م کند، او طور. اگر کس کینه و درد حمل م دیر، کینه هم همین 

  خودمان باشد، ما فضا را باز کنیم، خودمان را به زندگ زنده کنیم.   پس چقدر مهم است که ما تمرکزمان روی
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  تزکیه باید گواهان را، بدان 
  ش صدق که موقوف بِدآن تزکیه

  ) ٢۵٢مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

ا  های تو بر صحتِ ایمانت باید پاک و بی غش باشد، و پاک و خلوص شاهدان ایمانت همان این را بدان که گواه«

  صدق است که تو به آن پای بندی.» 

  تَزکیه: پاکیزه کردن  
  موقوف: مقید، وابسته

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

 م م که ناظر زندگ گوید کسم عنوان ایستد، به شود، روی پای زندگ   خواهد به جهان نگاه  حضور ناظر م

  باشد. گواه باید پاک بشود.  کند یعن به زندگ زنده بشود، باید پاک بشود، همانیدگ نباید داشته  

است. صدق چه کس دارد؟ کس که مرکزش عدم است و از جنس    صدق»«گواهش چه هست؟ گواهش همین  

  زندگ است.  

  طور این بیت: و همین 

  ناقُض بایَدت تَقول و فعل بی
  تا قبول اندر زمان بیش آیدَت 

  ) ٢۵۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

  سعیم شَتّ، تناقض اندرید 
روز مرید دوزید، شب بر مد  

  ) ٢۵۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

دوزید و  اید. چنانکه مثال روز م است، و شما در دام تناقض گرفتار آمده   گونتالش های شما پراکنده و گونه «

  شب همان را پاره م کنید.» 

 از آن ابیات ست که  این هم ی » روز م درید»دوزید، شب برم گفت فرعون هر کاری م . کند نم درد.  دوزد، م

 یریم.    که قول و فعل ما باید بی تناقض باشد، و تا در زمان،گوید  مما مورد قبول قرار ب  
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این   پراکنده و  تالش«،  سعیم شَتّ» «و  و شما در دام تناقض گرفتار  « و شما دائم    گون است»گونههای شما 

  کنید.» دوزید و شب همان را پاره م اید، چنانکه مثال روز مآمده 

 نم پاره کنیخواهیم  پس ما  ببندیم  م، چراکه در ذهن ما در تناقض هستیم.  فضا را باز کنیم بدوزیم، فضا را 

 ر بهها هیچ کدام با هم همانیدگاست که    وفاق»«اصطالح  دی ندارند. وفاق که گفتیم عکس نفاق است، موقع

ذهن، ما در  است. در فضای یتایی هستیم از جنس زندگ هستیم. در من مرکزِ ما عدم است و فضا گشوده شده

 عقل آن  ها وتناقض هستیم. همانیدگ خوانند.ها با هم نم  

  این هم آن آیه است: 

» « ََّلشَت ميعنَّ سا  

  گون است.» «كه: همانا كوششهاى شما پراکنده و گونه 
  ) ۴)، آیه ٩٢(قرآن کریم، سوره لیل ( 

  

کند به همان وضعیت ما در ذهن که اگر ما بدوزیم  یعن اشاره م   سعیم شَتّ»«آیۀ قرآن هست. پس بنابراین  

 کنیم، جلو  پاره کنیم، بدوزیم پاره کنیم، در زمان پیشرفت نم رویم پیشرفت نخواهیم کرد.  م  

  پس گواه با تناقض که شْنَود؟ 
  یا مر حلم کند از لطفِ خَود 

  ) ٢۵٧مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

  تَناقُض: با هم ضّد و نقیض بودن، مخالف بودن چیزی با چیزی  
  شَّت: پراکنده 

  حلم: بردباری، شیبایی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

 مهمحگوید که، گواه و شاهدِ م   را دارد مثال م که شاهد است، که ما هم زند. م کس ،گوید گواه یا گواه

شاهد زندگ هستیم، اگر تناقض داشته باشد، اگر ه حرفهایی بزند که ضدونَقیض باشد، خوب رئیس محمه  

 ر  این را نملم»«پسندد محلم»«داشته باشد. پس بنابراین خداوند    ح   کند، دارد  دارد که دارد ما را تحمل م

 ند از لطفِ َخود»«گوید  این را مک لمر حیا م .  
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پذیرد؟ یعن حضور  چه کس، چه موجودی، حضور ناظر ما را با تناقض م   «پس گواه با تناقض که شْنَود؟» 

  باید از ی جنس بشویم.  که تناقض از بین برود که تناقض داریم. برای این ناظر ما نداریم، برای این 

 پس آن چیزهایی که سبب تناقض م حرف م چیز  شوند از مرکز ما بروند بیرون. اآلن ی زنیم چون مرکز ما ی

 ر محرف دی زنیم که این است، پنج دقیقۀ بعد ی خوانند.  ها با هم نم  

 م مۀ خدا نمحدر م ر این گوید چنین شخصتحمل کند او را. که فتواند شاهد باشد، م ضاگشایی زندگ  

  �🔹🔹�یان بخش سومپا�🔹🔹�
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 دهیم: پس دنبالۀ غزل را ادامه م  

  زنان جمله و گویان به الغ دست
  طاق و طُرنبین و طُرنبین و طاق 

  
  مژده کس را که زرش دزد برد 
  مژده کس را که دهد زن طالق 

  
  خاصه کس را که جهان را همه 

  شقاق ترک کند، فرد شود بی
  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  به الغ: به شوخ، در حال شادی و جّدی نبودن 
و فر وه، کرو ش نبین: فرطُر  

طاق و طُرنب یا طاق و طُرم: اگر بر اساسِ من ذهن باشد، مراد از آن، سر و صدای ظاهری و جلوه و عظمت ناپایداری است که عام خلق  
مفتون م دارد. اگر بر اساسِ هشیاری حضور یا نظر باشد، جلوۀ خداوند در انسان است، که همراه با فرِ ایزدی، خردِ ایزدی، حسِ  را  

  سبب است . امنیتِ ایزدی، هدایتِ ایزدی، قدرتِ ایزدی و شادی بی 
  شقاق: ناسازگاری، دشمن، چون و چرا.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

  یعن چون و چرا و ستیزه.  شقاق»«

، فر و شوه،  شودتلفظ م   میم»«آن    نون»«که    طُرنبین»«یعن به شوخ، در حاِل شادی و جدی نبودن و    به الغ»«

ذهن باشد، مراد  اساِس من برد دو جور است.اگر برکار م که موالنا به   طاق و طُرنب یا طاق و طُرم»« کر و فر و  

ذهن  های دارد، یعن من هری و جلوه و عظمت ناپایداری است که عام خلق را مفتون م از آن، سروصدای ظا

  شود. ذهن طاق و طُرم نامیده م های ذهن در ذهن برای من مفتونِ آن هستند. پس جلوه و خودنمایی من 

اسِ حضور است. اگر  جا موالنا موردِ نظرش هست، آن طاق و طُرنب، براساما ی طاق و طُرنبی هم هست که این 

  ِایزدی، خردِ ایزدی، حس ِبراساس هشیاری حضور یا نظر باشد، جلوۀ خداوند در انسان است، که همراه با فر

وچرا  یعن ناسازگاری، دشمن و چون   شقاق» «سبب است.  امنیتِ ایزدی، هدایِت ایزدی، قدرِت ایزدی و شادی بی

  یعن استدالل کردن. 

  بیت: بیتِ قبل است، یعن این  نید بیت، که دنبالۀ سه بیطور که م و همین 
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  روم چو در مهِر تو آه کنند 
  دود رسد جانبِ شام و عراق 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

 که م تایی، درضمن مدر روم، در فضای ی نماد هشیاری حضور،    روم»«دانید هم گفت اگر عاشقان یا عاشق

رسد و آن موقع ای بنند، آثار آن به جاهای مختلف جهان م بنند، کار عاشقانه ذهن هست، آه من   زنگ»«

م انسان پی  بودنشان  عشاق  به  هستند  تو  عاشقانِ  که  م ها  رخ  زیبایی  دلشان  در  موقع  آن  و  برند.  دهد 

و یتایی    آیند و آن موقع به صدقزارِ لطف تو به رقص درم شوند و در چمن شوند، خردورز م سخن مشیرین 

 با تو م وحدت با ی ِتایی و حسر، در همرسند و یر انسان دیدی را شناسایی م کنند. ها زندگ  

 راز بقای انسان در عشق پس م در بیرون و حت کردن جهان یا ایجاد نظم زندگ ورزی  بینید که کارِ آبادان

  ها و خرد را در مردم بیدار بند. زیبایی است که انسان بتواند   کردن» آه «است. در 

این سه  یعن شادی زنان»دست «گوید  بینید م طور که م بیت موالنا همین   دنباِل  این فرمول  ،  کنان همه، پس 

 و تغییرات این کنند و چیزهای این است. همه شادی م جهان م را شوخ گیرند. مطلبی که موالنا مرتب  جهان

 گوشزد م گکند م وید که آن چیزی که ذهن نشان م دهد و در ذهن اتفاق م افتد،  افتد و در این جهان اتفاق م

 است.  براساس تغییر همانیدگ ها، این شوخ  

، طاق و طُرنبین»« ،  طاق و طُرنبین»« جا  آن چیزی که جدی است برای انسان، همین یتا شدن او است. که در این 

، در  طاق و طُرنبین»« همتا، یتا. و  را قبال داشتیم یعن بی  طاق»« ساسِ حضور، و  جا یعن خودنمایی برا در این

که ریزید بیرون، و درحال آیید بیرون شادی را م شوید با زندگ، م ، یعن شما یتا م طُرنبین و طاق»« واقع  

 طاق»« گردید دوباره شاد هستید برم   شویم.  م  

شادی    آییم جهان، هنوز شادی تمام نشده،رویم و بعد م ، که ما به یتایی م طاق»طاق و طُرنبین و طُرنبین و  «

تا متایی، هر موقع یدست آن ی ها و تغییرات آن را که ذهن نشان  کنان و فرم زنان و رقص شویم با زندگ

 م م دهد، شوخ گیریم. همیشه یادمان هست که ماست و فضای دهد، شوخگوید آن چیزی که ذهن نشان م 

  ایم.شده در اطراف اتفاق این لحظه جدی است، جدی است و بارها این ابیات را خوانده گشوده

 خواهد افتاد که َزرش،    به  گوید، خوشا پس م برود، اتفاقات خوب برای کس یا خبرِ خوش به کس حال کس

 همانیدگ است. فضا را باز  یعن هایش را دزد ببرد و دزد هم زندگ نید، همانیدگب ها را از شما م اش برد. معن
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گوید، معن سطح آن است.  تان بدزدد ببرد، نه، این را نم های شما را از خانۀ این نیست که دزد بیاید پول 

 همانیدگ نیست. زَرش یعن هایش را دزد ببرد و این دزد جز خودِ زندگ  

کس که یا خبرِ خوب پیشِ کس برود یا اتفاقاتِ خوب برای  حال    به  ، خوشا مژده کس را که دهد زن طالق» «

ذهن است، از او  من   زن»«جا  اش را طالق بدهد. در اینذهن کس خواهد افتاد که زنش را طالق بدهد. یعن من 

 که همۀ جهان را ترک کند، هیچ همانیدگ ای نماند، این شخص درواقع محورِ تغییر  جدا بشود. مخصوصاً کس

چرای  وچرا، یعن چون ویعن یتا بشود، بدون بحث، بدون ستیزه، بدون چون   ،شقاق» فرد شود بی«است.    عالم

 نکند. ببینید چقدر راهنمایی م مان چون کند. ما دائماً برای کارهای معنوی ذهن وچرا م کنیم،  کنیم، استدالل م

 را بدون چون کنیم. پس من سؤال م  هم مرد، هم زن، من   چرا باید طالقوذهن ،بدهاش را باید طالق  ذهن

 م بدهد، از آن جدا بشود. و باالخص ما دنبال کس در مرکزش    گردیم که همۀ جهان را ترک کند، هیچ همانیدگ

  شقاق بشود.نماند. یتا بشود، بی 

براساسِ حضور. براساسِ  ذهن، یاش براساسِ من دو جور است. ی طاق و طُرنب»« طور که دیدیم اما همان 

 اساسِ من گوید. اما بر حضور همان چیزی است که موالنا م و همانیدگ ذهن کنند. آن  ها، مردم خودنمایی م

 من شود جلوۀ من موقع م خودنمایی ،ذهن که ما این را م ،ذهن گوید که شناسیم. برای همین م  

  خلق را طاق و طُرم، عاریت است 
  امر را طاق و طُرم ماهیت است

  ) ١١٠٣مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (

  از پی طاق و طُرم، خواری کشند 
  بر امیدِ عز در خواری خَوشند 

  ) ١١٠۴مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (

  دارد .  رامفتون مطاق و طُرم: مراد از آن، سر و صدای ظاهری و جلوه و عظمتِ ناپایداری است که عام خلق  
  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

ذهن از جهان و  گیرد، طاق و طُرم قرض است. خودنمایی ما در من ذهن را در نظر م   های پس خلق، یعن من 

 ها طاق گوییم پول داریم، خانه داریم، مقام داریم، دانش داریم، براساسِ آن چیزهای آن قرض گرفته شده، ما م

  . و طُرم داریم 
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گوید طُرم، یعن در  بینید م آییم م یم طاق و طُرم، رفت و آمد از جهان به یتایی، منتها جهان هم که م گفت

 تایی ماز ی آییم به جهان، به ذهن، این جهان که وقت اصطالح آن شادی از بین برود، کنیم که به قدر اقامت نم

 ما این شادی تمام نشده، برمکه در این غز گردیم. ک اش را  گوید که دهانم از اشتیاق بسته شد، بقیه ل آخرسر م

کند،  اش مرکزش عدم است و فضاگشایی م نیست، همه   نافرمان»«نیست،    عاق»«، اگر کس  امر»«تو بو. پس  

  طاق و طُرم ماهیت است، در ذاِت ماست.  

  طوری است.  ذاِت ما این  رسیم، ماهیت است. خداوند در ما وقت به اصلمان م  جلوۀ شادی و یتایی و جلوۀ

ذهن باید از چیزها اهمیت را و  اما اگر براساس دنیا بخواهیم خودمان را نشان بدهیم، براساس مقایسه و من 

ها  دارید؟ اگر این شده از چیزهایی است که  حاال شما ببینید واقعاً ارزشتان قرض گرفته   ارزش را قرض بیریم. 

آید در این صورت دائماً با  آید؟ اگر از ماهیتتان م شوید؟ یا ارزشتان از ماهیتتان م ارزش م نباشند شما بی 

یعن این که فضا را باز کن، از خودت حرف نداشته باش، سخن زندگ باشد، این همان گفت که   امر» «،  امر» «

  .  یفعل مایشاء»«؛ کند»چه بخواهد دیر، همان را م خدا هر «

بنابراین مردم که من  این جهان، برای دیده شدن، خواری  پس  ذهن دارند، برای خودنمایی و جلوه کردن در 

 مکنند. همه کشند، خودشان را ذلیل م   کنند تا به چشم بیایند. به امید این کار م  برسند، در حالت که به بزرگ

که از چیزهای همانیده  کنند. به امید اینر خواری و ذلیل، خودشان را خوش م که بزرگ در ذاتشان است، د

گرفته  یا  قرض کنند   بزرگ م چجوری  مردم  این اند، که  م بینند  خوب  حتماً  را،  به ها  اهمیت    خاطرِبینند 

قرض م کنند. شان، در آن اهمیت، خوش  

صدای ظاهری و جلوه و عظمتِ ناپایداری است   از آن سر و  بینید، معن طاق و طُرم همین است، مرادجا م   این

  اند.شدۀ عادی به این چیزها دلخوش هویت دارد. مردم همهای ذهن را مفتون م که عام خلق یعن من 

  روزۀ خَدوک بر امیدِ عِز ده
  اند از غم، چو دوک گردنِ خود کرده

  ) ١١٠۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (

  آیند اینجا ک منم؟ نمچون 
  کاندرین عز، آفتابِ روشنم

  ) ١١٠۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (
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  های دنیوی روزه: اشاره دارد به ناپایدار بودِن خوشده
  خَدوک : آشفته، پریشان، گذران

که با آن نخ م ریسند.  دوک: آلت  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

 پریشان موالنا م موقت که این بزرگ موقت به امید رسیدن بزرگ را  گوید، یعن حال است، شما هیچ انسان

 از چیزها یا آدم خاطر اهمیت و ارزش بینید که به نم ر، خوش های قرضپریشان  های دی حال نیستند،  اند ول

 این  نخِ است، دوک شان ظاهری است. بنابراین گردنشان از غم مثل دوک شدهخوش ،است، قدر نازک شده ریس

  واقع هشیاری حضورشان؛ هشیاری حضور ندارند.گردِن در

است. پس هم از نظرِ حضور الغرند، از  قدر زیاد است که جسمشان را ناتوان کرده ذهن ایناز طرف دیر غم من 

  العاده زیاد است. شان فوقذهن طرفِ دیر غم من 

که ما  مان زیاد است یعن اینذهن  منِ چه غم مان کم است. هرذهن  منِ ورمان زیاد است، غم هرچه ما میزانِ حض

 را تبدیل به غم م کنیم.زندگ  

 موالنا م تایی هستم. چرا نمجایی هستم. در فضای ی آیید اینگوید من ی  که این بزرگ جا؟ در این بزرگ

 است، من مثل آفتاب م درخشم. ما مواقع  صورِت آفتاب از مرکزمان طلوع کنیم. خواهیم مثل موالنا به  

  مژده کس را که زرش دزد برد 
  مژده کس را که دهد زن طالق 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  و این بیت جالب است: 

  با من به جنگ شد جان، گفتا: مرا مرنجان 
  گفتم: طالق بِستان، گفتا: بِده، بِدادم 

  ) ١۶٨٨دیوان شمس، غزل مولوی، (

مرا  «گوید:  ترساند شما را.. م کند، م تان مزاحمت ایجاد م ذهن و اگر شما بخواهید درد هشیارانه بشید، من 

مترسان.» مرا  این  مرنجان،  هرچه من برای  م ذهن کوچ که  تر شود، هشیاری حضور، فضای حضور بیش تر 

 تر از چیزهای شویم، هرچه کم تر م شدگ، ما کوچ هویتت به هم چه نسبکند. هر ذهن اعتراض م بشود، من 
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طالق  «گوییم: ما هم به او م  »مرا نرنجان.«گوید:  شود، م ذهن ناراحت م کنیم، من جهان ارزش قرض م این

  خداحافظ.   ، تمام شد، رفت،بدادم»«گفتم:    »بده، طالق بده. «گوید:  شود، م دفعه عصبان م او هم ی   بستان.» 

 نیم، موالنا مگوید که و اگر این کارها را ب  

  کش الجرمش عشق کشد پیش
  همچو محمد به سحرگه براق 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  بربردش زود براقِ دلش 
  فوقِ سماواتِ رفاع طباق 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  جان و سر تو که بو باقیش 
  بسته شد از اشتیاق که دهنم

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  براق: نام مرکبِ حضرتِ رسول در شبِ معراج
  های بلندرفاع: جمع رفیع؛ رفاع طباق: طبقاتِ بلند، آسمان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

را مانند حضرت    های کم خواندم، انجام بدهیم، ناچاراً عشق براقاین کارهایی که در غزل گفت و بیت   اگر

  کند به ما. کش م اصطالح پیش هنگام به رسول، صبح 

دانید که  م   براق»«ی نیست که براق که،  طور است. این  دِل آدم»«بینید طبق بیت دوم  پس بنابراین م   براق»«

نهایت زندگ رسید.  بود که حضرت رسول با آن به معراج رفت، یعن به عمق بی   ای بود، یا مرکبیوسیلۀ نقلیه 

دانم بین اسب و قاطر بوده، یا هرچه بوده،  گویند شبیه قاطر بوده، نم ها م یعن همین دیر و بعض   معراج»«

است.  این خرافات  موالنا  همه طبق گفتار  ر  گشایی»فضا «همین    براق»«ها  فضا   وقت م است که  باز  کنیم،  ا 

  آید. م  مدد بر مدد»«شود،  تر م چه فضا گشودهشویم و هر عنوان هشیاری، سوار هشیاری م به

سوار «گوید:  کشد، م را در این لحظۀ ابدی که سحرگاه است، پیش م   براق» «پس بنابراین به ناچار خداوند  

برد؟ فوقِ سماوات، یعن به ، کجا م  دلش»براقِ«گوید حضرت رسول، چون محمد،  بنابراین مانند م   شو.»
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تر شود، بزرگ تر م رویم باال یعن این آسمان درون بزرگطبقه م رویم باال. طبقه طبقه م ها، ه طبقه آسمان 

 م باق، مط رفیع است، بهشود. رفاع راق هم  دانید رفاع جمعطبقاتِ بلند. بله، ب باق یعنط بلند. رفاع معن

  م مرکِب حضرت رسول در شبِ معراج. نا

ی  «گوید  که م است. و این است از جایش، در همان جا بوده پس در شبِ معراج حضرت رسول تکان نخورده 

ممن است ی نفر سوارِ مرکبِ دل بشود،    گوید. افتد؛ دارد همین را م ها اتفاق م ، برای بعض زمان کار است»

  گشایی.طریق همین فضا الترین طبقه آسمان. کدام براق؟ براقِ دلش. از و برود با طبق این صحبت 

اش را هم بو. حاال  دهم که بقیه گوید که تو را به جان و سرت قسم م ، اآلن م جان و سرِ تو که بو باقیش»«

اشتیاق بسته شد،    گوید: من دهنم از دانید. با غزل که خواندیم، باید از دل شما بوید. م اش را شما م بقیه

 ر نمو. اگر مردم این غزل را  توانم حرف بزنم، پس بقیه من مشتاقم دوباره برگردم، دیاش را در دل مردم ب

شان را  خواندند، درست خواندند، تو براق را بش زیر پایشان. ببر به بلندترین طبقۀ آسمان، معراج، هشیاری 

  توانم حرف بزنم از اشتیاق. توانم، نم ه دیر زبانم الل شد دیر، نم من ک  ها بو. عوض کن، از درون تو به آن 

  کش الجرمش عشق کشد پیش
  همچو محمد به سحرگه براق 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  بربردش زود براقِ دلش 
  فوقِ سماواتِ رفاع طباق 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  رسول در شبِ معراج براق: نام مرکبِ حضرتِ
  های بلندرفاع: جمع رفیع؛ رفاع طباق: طبقاتِ بلند، آسمان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

 برای این، این دو بیت را م ند، ببینیم چه مب گوید. توانیم بخوانیم و کم  

  قوم که بر براقِ بصیرت سفر کنند 
  غبار در آن مه نظر کنند  بی ابر و بی

  ) ٨۶٢مولوی، دیوان شمس، غزل (
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  های شهوت آتش زنند زود در دانه
  وز داماه صعب به ی تَک عبر کنند 

  ) ٨۶٢مولوی، دیوان شمس، غزل (

  براق: اسبِ تندرو، مرکبِ هوشیاری، مرکبی که پیامبر در شبِ معراج بر آن سوار شد. 
  صعب: سخت و دشوار

  َتک: تاختن، دویدن، حمله
  کردن: عبور کردن و گذشتن  عبر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

سوار   که  هستند   قوم  بصیرت»«ی بصیرت»«شوند.  م   براقِ  همانیدگ براِق  عینکِ  با  که  ما   چشم ها  ، 

شده،  است، فضا را باز کنیم، بصیرت پیدا کنیم، یعن با چشم عدم ببینیم. با چشم عدم، با فضای گشوده بسته

 راق مآیین  شویم، چهم سوارِ ب ن «ون آن فضا مرتب طبقفَکان»قضا و ک   ند.باز مبخواهد باز ب شود؛ اگر کس  

گوید:  ذهن م ذهن اگر اذیتش کند، بوید خوب، من اش را طالق بدهد، منذهن توجه کنید، گفت کس که من 

 نم م اگر  نم خواه؟  نه. گوییم:  بده. ی م   خواهم،  م گوید: طالق  من ددفعه طالق  از   یعن ذهن جدا  هم، 

 شوم.م  

: اسبِ تندرو، مرکِب هشیاری، مرکبی  براق»«: عبور کردن.  عبر کردن»«یعن تاختن.    تَک»«یعن دشوار.    صعب»«

  که پیامبر در شبِ معراج بر آن سوار شد. 

  این هم که گفتیم. 

. اگر سوارِ براق بشوید،  براقِ بصیرت»«اید سوارِ براق بشوید، پس بنابراین تعدادی از شما بینندگان تصمیم گرفته  

 خداوند نظر م ه یعنبه م فضا را باز کنید، هشیاری سوارِ هشیاری بشود، بدون ابر و غبارِ همانیدگ کنید،  یعن

 بینیدش و این م شود تجسمها را با ذهن نم    ،کرد، باید فضا را باز کنید، آن فضا هم شما هستید هم زندگ

 تا می .شوید با زندگ  

توانید بسوزانید. و از  توانید آتش بزنید، م ها م های شهوت یعن همانیدگ فقط در این حالت است که به دانه 

وانید بنید؟ امتحان کنید، منتها با  تتوانید عبور کنید، ببینید م با ی حمله م   این داماه دشوار یعن ذهن 

توانید امروز داشتیم گفت ال کنید، شادی کنید. اتفاق  چه مهر   توانید فضا باز کنید،چه م ذهن نباید باشد. هر 

 یرید، نه اتفاق  شده و بیدهد جدی نگیرید. فضای گشودهاین لحظه را که ذهن نشان مرا شما جدی ب واکنش

  را، ستیزه نکنید.  
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  دهد این را طالق بدهید، از آن جدا بشوید بویید من، تو نیستم، ال کنید. چه که ذهن نشان م طور کل هر به و

  طور این بیت:  و همین 

  مرکبِ توبه عجایب مرکب است
  بر فل تازد به ی لحظه ز پست 

  ) ۴۶۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

ذهن برگردد و  گشایی. اگر کس از من برگشتن، برگشتن یعن فضا   توبه یعن  مرکبِ توبه»«ذهن، از پست من 

گشایی، این توبه است، یعن از  زندگ را تبدیل به مانع و مسئله و درد و دشمن نکند و توجه کند به رضا و فضا 

  ذهن خارج بشود.  

اندازۀ است. و به ی لحظه اگر ما به  انگیزیاست، شفت  ، ی مرکبِ عجیبی مرکبِ توبه عجایب مرکب است»«

را به آسمان تبدیل م کاف فضا  ما  این تبدیل امان دارد که در ی لحظه صورت  گشایی کنیم،   کند، یعن

  بیرد، نه برای همه. 

  رسید. کارها باشید با ذهنتان، به جایی نم   ای نباشید. اگر دنباِل این توجه باید بنید که شما دنبالِ تبدیل لحظه 

  هر چه بفتم کژ و مژ، راست کن 
  چونکه مهندس تویی و من مشاق 

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

 گوید که بقیه بنابراین م اش را م به خدا م گوید. من از اشتیاق دهانم بسته شد. گذارم به عهدۀ شما، یعن 

 د مد فهمیدند که بوجور  ها را جفت ، تو برو در دلشان راست کن. این فهمند هرچه که گفتم کژ و مژ بود و مردم ب

  کن خودت. یعن چه؟  

م بیان  دارید  استادی شما  هر  یا  مثل موالنا   آدم  رداشت یعنب ول خُوب  طریق ذهن،  از  را  ها  کند خودش 

ن  گوید که مکند که زندگ درونش مورد لمس قرار بیرد. پس م اش را باز نم متفاوت است. هرکس سینه 

که مهندس تویی و من کارگر هستم، شاگرد  ها را راست کن در درونِ مردم، برای این مژ گفتم تو این   و چه کژ  هر

  هستم. 

  جا به معن کارگر است. واقع یعن مشق کننده، این در  مشّاق»«  یعن، مشاق»«
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 م  .گوید من کارگر تو هستم، مهندس تو هست  

  و این بیت را داشتیم که:  

  گر نبود این سخن ز من الیق 
  آنچه آن الیقست تلقین کن 

  ) ٢١٠٠مولوی، دیوان شمس، غزل (

گوید زندگ بود که از من این  طورِ خالص نتوانستم سخن تو را بیان کنم، کژ و مژ گفتم، موالنا م یعن اگر من به 

ها را همۀ ما  زاوار نبودم تو از من سخن بویی که این حرف زد، من هم کژ و مژ گفتم و اگر سها را م حرف 

 زنیم، پس تو آن چیزی را که الیق است تلقین کن. م  

شما بیایید فضاگشایی بنید، آن چیزی را که لیاقت شما را دارد، واقعاً شما سزاوار هستید، آن را به شما خودِ 

  زندگ تلقین کند. 

 ر هم برایتان مغزل سادۀ دی ی خوانم، ببینیم که چه م گوید:  شود. م  

  هر که درو نیست ازین عشق رنگ 
  جز چوب و سنگ نزد خدا نیست به

  
  عشق برآورد ز هر سنگ آب 
  عشق تراشید ز آیینه زنگ 

  
  کفر به جنگ آمد و ایمان به صلح 
  عشق بزد آتش در صلح و جنگ 

  ) ١٣٣١مولوی، دیوان شمس، غزل (

 چوب و سنگ است. ُخوب، این بیت اول م که عشق ندارد، در ردیف جمادات است، یعن را    گوید که هرکس

 شنویم، اگر شما قبول هم ندارید، در هشیاری ما م من تان نگه دارید که موالنا م را نگه  گوید اگر کس ذهن

ون آسمان را مشاهده نکند، ازطریق این  دارد و مقاومت کند در فضاگشایی و فضای درونش را باز نکند، در در

که زندگ خودش را از او بیان نکند، این شبیه چوب و سنگ است، چوب  طوری آسمان با زندگ ی نشود، به
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معمول و سنگ معمول. و اگر کس در ردیف چوب و سنگ است، حت عشق اگر ما فضا را باز کنیم از سنگ  

  کند. ذهن ما آب جاری م من 

  رآورد ز هر سنگ آب عشق ب 
  عشق تراشید ز آیینه زنگ 

  ) ١٣٣١مولوی، دیوان شمس، غزل (

 از آیینۀ مردم که زنگ همانیدگ یعن فکان،  که ما فضا باز کنیم از طریق قضا و کن ها روی آن نشسته، درصورت

  کند.  نشسته، پاک م های ما است و روی دل ما که آیینه است  ها را که همین همانیدگ زندگ یا خداوند این زنگ 

 موردی را که ما اشتباه م کنیم به ما این و موالنا ی را نگه داریم و  که ما من کند که این جا گوشزد م ذهن

ذهن، هشیاری  ذهن، کفر یعن جنگ، این درست نیست. من بوییم که ایمان یعن صلح، منتها صلح با من 

  ح صلحش، ایمان است.  اصطالجسم است. نه کفرش، کفر است، نه به 

شود، اصال اعتبار ذهن م گوییم خداگونگ یعن صلح، ول این صلح که با منداریم، م ذهن را نگه م ما من 

ما حرصمان زیاد بشود، صلح را تبدیل به جنگ م کنیم. اگر در درون ما به  ندارد، براساس چیزها است. وقت

  کنیم، آن صلح، صلح است.  صلح برسیم، به عشق برسیم، فضا را باز

پس بنابراین صلح که ی دویی است در ذهن، هنوز ذهن باق است، این صلح نیست. کل این دویی که جنگ 

 جنگ تبدیل به صلح م و صلح در آن ه شود، صلح تبدیل به جنگ م طوری است  بینید که بیرون این شود، م

ن صلح است، هفت سال دیر، ده سال دیر جنگ است، دوباره  بینید اآلتا کشور همسایه م دیر. حت بین دو 

گوید عشق اش کفر است. م کدامش نه صلح است، نه جنگ است. همه   صلح است، دوباره جنگ است. هیچ

 زند. به این بساط آتش م  

  بله و چند بیت در تبیین، 

  «هرکه درو نیست ازین عشق رنگ  

    چوب و سنگ» جزنزد خدا نیست به 

 خوانیم.  بیت م  
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را رنگ عودی م نْدَلدهند چ  
دهند بر کلوخیمان حسودی م  

  ) ۴٧٣٢مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  پاک آنکه خاک را رنگ دهد 
  مان بر آن جنگ دهد چو کودکهم

  ) ۴٧٣٣مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  چنَْدل: چوب خوشبو و مرغوب صْنَدل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

قیمت است، یعن ما هشیاری حضور را آوردیم در سطح همان صندل است که گران   چندل»« ها را خواندیم.  این

  جایش گذاشتیم.  ذهن را به خیل پایین، من 

» را رنگ عودی م نْدَلدهند» چ  

 بر کلوخ، ما بعد آن موقع کلوخ م ها، آن موقع به کلوخ مرد شویم، براساس همانیدگ م حسادت م گوید  کنیم. م

 خداوندی است که به همانیدگ است، یعن پاک کس رنگ م ،ها، به چیزهای ذهن  رنگ خاص دهد. ی

 م دهد که ما خوشمان م ر به جنگ مافتیم.  آید، بعد آن موقع ما مثل کودکان با همدی  

کنند، کودکان آن را  تِ از آن شیر، پلنگ درست م صور ها را خواندیم، البته که قبال خواندیم که خمیری را بهاین

 م خواهند. مادرشان م اصطالح شیر گوید نه، من آن به گوید بابا، این همان نان است. بیا نان بدهم به او، م

 است خواهم که به و پلنگ را م البته. دارد اینصورت شیرین ، گوید. پس،  ها را م  

  ح کفر به جنگ آمد و ایمان به صل
  عشق بزد آتش در صلح و جنگ 

  ) ١٣٣١مولوی، دیوان شمس، غزل (

 پس این برداشت دوباره عرض م ما باید جنگ نکنیم، جنگ کنیم کفر است و صلح کردن ایمان   گوییمکنم که م

  کند.داریم، این کار نم ذهن را نگه ماست، ول من 

 گوید عشق به هر م زند. دو آتش م  
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  گر آتشِ دل برزند، بر مؤمن و کافر زند 
  صورت همه پران شود، گر مرغ معن پر زند 

  ) ۵٣٨مولوی، دیوان شمس، غزل (

شود  دانیم که این فضاِی بازشده، باز م ور بشود، یعن این فضا باز بشود، ما م در دل ما شعله  اگر آتش عشق

بلعد، مثل اژدها است. اگر آتش عشق در دل ما روشن بشود، این دویی مؤمن و کافر ذهن را م و اصال کل من

  زند. آتش م  را که ما تعریف داریم که چه کس مؤمن است، چه کس کافر است، همه را

صورت همه  «ذهن دارد.  کند، حتماً منها را کافر و مؤمن م کس که براساسِ توصیف و مشخصات ظاهری آدم 

شده که فضایِ گشوده های ذهن. اگر در ما مرغ معنا، اینماند، صورت یعن صورت ، هیچ صورت نم پران شود»

های دفعه این هشیارِی جنبنده صورت یدن براساسِ زندگ، ی است یعن ما، پر زند یعن ما شروع کنیم به جنب

 را م ها: بلعند، مثل این بیتذهن  

  عشق گشاید دهن از بحِر دل 
  هر دو جهان را بخورد چون نهنگ 

  
  عشق چو شیرست، نه مر و نه ریو 

  نیست گه روبه و گاه پلنگ 
  

  چونکه مدد بر مدد آید ز عشق 
و تنگ  جان برهد از تن تاری  

  ) ١٣٣١مولوی، دیوان شمس، غزل (

کند و دویی ذهن را،  شده دهانش را باز م ، از دریایِ دل یعن فضایِ گشوده عشق گشاید دهن از بحرِ دل»«پس 

دو جهان را که ذهن نشان م دهد، مثل نهنگ م ر و حیله ندارد، در  بلعد. مگوید عشق مانند شیر است، م

  حیله داریم، بنابراین گاه روباه و گاه پلنگ نیست. ذهن ما مر و من 

بینیم، این آدم روباه است، این آدم پلنگ است، این آدم مؤمن است، این آدم کافر  هایی که در ذهن ماین دویی

ها و بیت پایین  جور تعریف ها کاری به عشق و زندگ ندارد این ها همه بد نشان دادن ذهن است، این است، این 

  گوید: ب است، م جال
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آید، فضا را  کن مدد م آید، مدد بر مدد، فضا را باز م ، پس مدد بر مدد م چونکه مدد بر مدد آید ز عشق»«

 باز م مدد م کن آید، فضا را باز م مدد م و تنگ» «آید. و کن تاری جان به این ترتیب از  جان برهد از تن ،

  رهد.  ذهن که تاری و تنگ است، م من 

خورد، مدد بر مدد از عشق باید بیاید و آن  ذهن به درد نم دهد که کار در ذهن با من ها نشان م خُوب این بیت 

 است که شما مرتب فضاگشایی م بهکنید، لحظه موقع کنید، از آنلحظه فضا را باز م م ور  از آن   آید،ور کم

 داشتیم: آب م آید. و این ابیات را قبال  

  بنگر این کشت خَلقان غرقِ عشق 
  اژدهایی گشت گویی حلق عشق 

  ) ۶٢٣مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  اژدهایی ناپدیدِ دلربا
  عقل همچون کوه را او کهربا 

  ) ۶٢۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  عقل هر عطّار کآگه شد از او 
  ها را ریخت اندر آبِ جو بلهط
  ) ۶٢۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  طبله: صندوقچه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

ذهن مردم را نگاه کن، ببین که غرق عشق هستند، غرق دریاِی یتایی هستند و اگر فضا  پس بنابراین کشت من 

نند حلقرا باز ب   عشق مثل اژدها م مثل کوه را  شود منتها این اژدها زیباست و ناپدید است، نم عقل ،بین

 بلعد.مثل کهربا م  

 ابیات نشان م پیدا م این  این جهان من دهد که ما چجوری تغییر و تحول  به  آمدیم  ذهن درست  کنیم. اگر 

با دویی کار م کردیم، من   دیدش هستذهن من یم و گول خوردیم، فکر م کند، ما هم مفتونِ  ذهن  کنیم دیدِ 

  دهد درست است، درست نیست. هایی که ضد هم هستند نشان مدرست است و این دویی 



ۀ  برنامه             Program #914                                              ۹۱۴مشار

  101صفحه: 

ذهن  ها مثل اژدهایی است که من تمام این سیستم باید بلعیده بشود و بلعنده هم در درونِ ما هست. بلعندۀ این

 ببلعد به را م این لحظه فضاگشایی کنید. م که شما اشرط اینتواند  اتفاق  گوید عطار ما  ین لحظه در اطراف 

هستیم، عقل هر انسان که آگاه باشد از آن، یعن فضا را باز کند هشیار بشود به عشق که همین اآلن داشتیم  

 گفت که، بی منیم، ببینیم که آتش ماگر حقیقتاً فضزنیم به دانه غبار آن مه را نظر ب ،ا را باز کنیم،  های شهوت

 شویم که تمام طبله بعد متوجه م را م د. های همانیدگرتوانیم بریزیم این آب بب  

  رو کزین جو برنیآیی تا ابد
دلَمْفواً اَحک ّقاً َلهن حی  

  ) ۶٢٧مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

 م ر نمگوید برو اگر فضا را باز کردی و عشق را در درونت حس کردی، از این جو دی  بیرون بیایی، یعن توان

 که هیچ باید تا آخر بروی و خودت م کس همتایِ تو و او نیست،  دان» د»لَمفْواً اَحک ّقاً لَهن حی بینید که  ، م

  گوید که تان بلدید، آیۀ چهار سورۀ اخالص و م قرآن است که همه  درواقع تضمین همین آیۀ 

  ولَم ين لَه كُفوا احدٌ» «

  «و نه هيچ كس همتاى اوست.» 
  ) ۴)، آیه ١١٢(قرآن کریم، سورۀ اخالص ( 

  

 ما شبیه خدا نیساش این است که ما هم شبیه خدا، مندر این جهان هیچ چیزی شبیه خدا نیست، معن ت،  ذهن

 دهیم به جسم و با  ما دراصل او هستیم، پس هیچ چیزی شبیه ما هم نیست، گرچه که ما خودمان را کاهش م

کس  کس در این جهان همتای خدا نیست، هیچ کنیم خودمان را، این کار غلط است. وقت هیچ چیز مقایسه م همه 

  ذهن ما را ببلعد. شده است من وده همتای ما هم نیست، اگر اجازه بدهیم این اژدهایِ عشق که فضایِ گش

 خوانم.  این چند بیت هم برایتان م  

  هرچه جز عشقست، شد مأکولِ عشق 
  دو جهان ی دانه پیشِ نَولِ عشق 

  ) ٢٧٢۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (
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  یی مر مرغ را هرگز خورد؟ دانه
  کاهدان مر اسب را هرگز چرد؟ 

  ) ٢٧٢٧مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

 لکن تا شوی عاشق لَع بندگ  
  ست، آید در عمل بندگ کسبی

  ) ٢٧٢٨مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

  مأکول: خورده شده 
  نول: منقار   
  چرد: بچرد، چرا کند  

  لَعل: شاید 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

 چیزچیز مأکولِ عشق است، عشق همه گوید غیر از عشق در جهان همه م   عبارت  خورد، غیر از عشق. به را م

شود و آن وقت باز  نهایت م شنو با هماریِ ما بی بین و سوت بین، آن جنسِ عدم دیر در ما آن هشیاریِ عدم 

 مشود برم گردد تمام سیستم ذهن را مخورد و هرچه که ذهن نشان م خورد، دویی ذهن را  دهد، آن را م

 که از جنس خداست، هیچ خورد، غیر از آن جنس م ماند.  چیز نم  

ما به او تبدیل م وقت تا مشویم، ی شویم. پس بنابراین اصل ما که از جنس عشق است،  شویم و جاودانه م

 م وقت  است وقت از جنس خداست. عشق درواقع وحدت ما با خداوند یا زندگ گوید از جنس عشق است یعن

شناسیم، وقت این  ذهن م عنواِن من یم، به شناسعنوانِ زندگ نم ما، ما اصال زندگ هستیم ول خودمان را به 

 شود؟ با گشوده شدن این فضا. شناسایی عوض بشود، چجوری عوض م  

کند به  جنبد و شروع م کنید، این مرده م که شما فضا را باز م امروز اول برنامه، مثنوی خواندیم، گفت همین 

 این مرده م جنبد، آن چیز زنده شدن و به ما گفت که وقتی که از این مرده جدا م آید پیش من، من  شود م

ها را البته ما باید تکرار کنیم، تمرین کنیم، زنده بشویم، اگر  خودم هستم، یعن شما خودِ من هستید. خُوب این 

  شما بخواهید ی بار بشنوید ممن است که ثقیل باشد.

  هرچه جز عشقست، شد مأکولِ عشق 
  عشق دو جهان ی دانه پیشِ نَوِل 

  ) ٢٧٢۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (
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  .لشاید، لَع :لرا کند. لَعرد، چبچ د یعنرمنقار. مأکول: خورده شده. نول: منقار. چ لِ یعندرضمن َنو  

دهد ، یعن این فضایِ ذهن که دو جهان را نشان م دو جهان»«،  هرچه جز عشقست، شد مأکولِ عشق»«پس  

دهد. در ذهن ما، ما دو جهان  قارِ مرغ عشق. دو جهان یعن ذهن ما که دویی نشان م ی دانه هست پیشِ من

 م هم م این جهان، ی بینیم، ی رویم به آن جهان، هر دوِی این میریم م دهد.ها را ذهن نشان م  

 که اصل است، آن جهان از درون ما باز م آن جهان که  خورد.  شود و مثل اژدها این عینک را م این سیستم

خورد و  چرد و کاهدان هم اسب را نم گوید که دانه مرغ را نم بیند. اآلن م عنوان ذهن بد م ما در آن رفتیم به 

 شما با من این مرغ است که دانه را م چرد، یعن نم ار کنید. درست است؟ مرغ است ذهنتوانید خداوند را ش

 چرد. پس این عشق است ک که دانه را م من ه کاه را م ما.  خورد، کاه یعن ذهن» «لکن تا شوی عاشق لَع بندگ  ،

 م کسبی است که در عمل خودش را نشان م کن، شاید عاشق بشوی. بندگ دهد.گوید بندگ  

  بنده آزادی طمع دارد ز جدّ 
  عاشق آزادی نخواهد تا ابد 

  ) ٢٧٢٩مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

  ادرارجوست  بنده دایم خلعت و
  خلعِت عاشق همه دیدارِ دوست 

  ) ٢٧٣٠مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

  جدّ: نصیب، بخت و اقبال 
  خلعت: جامۀ دوخته که از طرفِ شخصِ بزرگ به عنوانِ جایزه یا انعام به کس داده شود. 

  ادرار: مستمری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

و اقبال.    گیرد، نصیب، بخت ، جّد یعن سهم آن چیزی که آدم از جهان م بنده آزادی طمع دارد ز جدّ»«ببینید  

  شود. ادرار: مستمری. عنوان جایزه یا انعام به کس داده م خلعت: جامۀ دوخته که از طرف شخص بزرگ به 

بندۀ آزادی م   پس کس که  از سهمش  از همانیدگ طور که ما در من خواهد، همین این جهان است،   ها  ذهن

 م خواهیم استفاده کنیم تا آزاد بشویم. ما فکر م اگر پولمان زیاد  کنیم پولمان زیاد بشود آزاد م شویم. مثال

شته باشیم، تنها باشیم ما آزاد  جا نرسد، نگهبان هم دابشود برویم در قصر زندگ کنیم، مردم دستشان به آن 

 چون چیزی وجود ندارد. شویم، هم م  
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 م من از آن روز که در  «خواهد تا ابد. چرا؟  گوید که فرق بندۀ این جهان و عاشق این است که عاشق، آزادی نم

م، اگر عاشق واقع  خواهیم آزاد بشوی. وقت ما فضا را باز کردیم به بند زندگ افتادیم دیر نم اَم آزادم»بند تو 

 اگر از همانیدگ چیزی است،  باشیم. ول ر عاشق نیستیم. بنده دائم دنبال یها طمع آزادی داریم، پس دی

 مستمری است، حقوق است که از خداوند م خواهد، م هایم را زیاد کن.گوید که همانیدگ  

 این دنیا هستید، بندۀ خداوند هم هستید از  شما ببینید که بنده هستید یا عاشق هستید؟ اگر بنده هستید، بندۀ 

او بهشت نم خواهید، ثواب نم خواهید، این را نم خواهید، آن را نمه به او تبدیل مشوید، از  خواهید، بل

 جنس او م شوید. م که خداوند به عاشق م دهد دیدار او هست و عاشق هم قانع گوید که جایزه و آن خلعت

  هست.

  د عشق در گفت و شنید درنَگنج
  ست قعرش ناپدید عشق، دریایی

  ) ٢٧٣١مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

  هاِی بحر را نتْوان شمرد قطره
  هفت دریا پیشِ آن بحر است خُرد 

  ) ٢٧٣٢مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

 پس بنابراین م گنجد، با حرف گوید در حرف زدن عشق نم بیان کنیم، شما باید فضا را باز کنید   توانیمزدن نم

  به او تبدیل بشوید. بله، هفت دریای این جهان در مقابل قطرۀ عشق بسیار کوچ است.

  هاِی بحر را نتْوان شمرد قطره
  هفت دریا پیشِ آن بحر است خُرد 

  ) ٢٧٣٢مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

شود و این بحر ذهن نسبت به آن اقیانوس فضای لعیده م وسیلۀ آن دریا بپس بحر کل ذهن در این جهان به 

  طور این بیت: یتایی بسیار کوچ است و همین 

  گر همان عیبت نبود، ایمن مباش 
  بوک آن عیب از تو گردد نیز فاش 

  ) ٣٠٣٨مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (
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 است نشان م دهد که اگر ما عی این بیت هم مهم است برایتان خواندم و بیت ران مبینیم آن عیب  بی در دی

روز این عیب خودش را از شما  در ما است و اگر شما فکر م کنید در شما نیست خاطرجمع نباش، باشد که ی

بینیم در ما هست، درواقع راهنمایی است که در این لحظه ما  ها که هر عیبی در دیران م این بیت  فاش بند.

 هایمان را  توانیم واقعاً عیب م ببینیم و اگر عیبی در مردم م کند. ما مرتب  بینیم در ما هست ما را متواضع م

 ایراد م نشسته عیب گیریم مردم عیب دارند و شما م عده بینید در تلویزیون ی های ی شمارد، این ای را م

  ها را دارند. عیب 

 نم این عیباو  نم داند که همۀ  او هست، وگرنه  این بحر «یای عشق که  فهمید در درها در  در  این بحر،  در 

بیند. پس بنابراین شما  ها را نم ، اگر کس تبدیل شده باشد از جنس زندگ باشد، این عیب چیز بنجد» همه 

 متوانید از این معیار استفاده کنید اگر م بینید زیاد عیب م عیب دارید.بینید، این نشان م دهد شما خیل  

 شوید تا عمتواضع مم ند. اگر متواضع بشوید کارگاه زندگب بشوید شق به شما کم شوید. کارگاه زندگ

 مایم که منکنید و این را هم ما فهمیدهبینید که مرتب فضا باز م نم های خودش را ببیند و  تواند عیبذهن

  طور: شخص کم کند. و همین   رفع کند. پس باید فضا باز کند، کارگاه زندگ بشود، کارگاه خدا بشود، آن به آن

انداخت قضا که تیِر حوادث به تو هم  
  تو را کند به عنایت از آن سپس سپری

  ) ٣٠۵۶مولوی، دیوان شمس، غزل (

 قضا دائماً تیر حوادث به همانیدگ شدیم از آن به  اندازدهای ما م فضا را باز کردیم، کارگاه زندگ وقت ول ،

  تواند لطمه بزند. گوید به ما نمکس م شود، هیچ شده سپر بالهای بیرون م بعد دیر آن فضای گشوده 

 حاضر باش در خود، ای فت لی  
  تا به خانه او بیابد مر تو را 

  ) ١۶۴٣مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  ا برد او بازپس ورنه خلعت ر
  کس ش هیچکه نیابیدم به خانه

  ) ١۶۴۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  فت: جوانمرد، جوان 
  خلعت: لباس

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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 بهگوید که لحظه م لحظه خداوند به ما سر م م کم زند، ی م خلعت ند، یخواهد بدهد، این  خواهد ب

گرداند ذهن داریم، فضا را باز نکردیم در خودمان حاضر نیستیم. برم ن خلعت همیشه حضور است. اما وقت ما م

 خلعت را م نبود، من لحظهبرد، م کس حاضر نبود این کادو را  بهگوید که در خانۀ فالن کس لحظه رفتم ول

  بیرد.

کنم که این فهمیدن با ذهن امان  بینیم، عرض م که در مردم م   هاییکنیم که عیب که ما قبول م محض این به

 از چیزهایی که از موالنا م شنوید شما، درست است، و اگر ببرید به ذهنتان درست نخواهد بود،  ندارد، خیل

  مخالفت خواهید کرد. 

خوانیم تا  ، بیت را م بینیم گوییم که شما حرف ایشان را بیرید، ما با عینک ذهن درست نم جاست که م این

 ند. اآلن شما مروشن ب م بینید که هرلحظه زندگ آزادی به ما  آید، خداوند م ند، یخوبی به ما ب آید ی

  بدهد، ی کادو بدهد ول ما آمادۀ پذیرش نیستیم چون حاضر نیستیم. 

»«حاضر باش در خود، ای فت ات اگر فضا باز کرده  ، در خانه ا»تا به خانه او بیابد مر تو ر«، ای جوان،  لی

 صورت حضور ناظر. کرد، حاضر بودی به بودی، تو را پیدا م  

  ورنه خلعت را برد او بازپس 
  کس ش هیچکه نیابیدم به خانه

  ) ١۶۴۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

 موقع موقع خیل  خیل نه  همیشه،   یعن هستیم،  حاضر   وقت نم ها  هرلحظه  حاضر    شود گرفتها،   وقت  ول

 هستیم، م به ما پیغام م بینیم که زندگ چیزی را به ما نشان م دهد.  فرستد، ی  

 که ایراد م موقع حت گیریم آن موقع معذرت م م خواهیم، عذرخواه بینیم، آن  کنیم و اگر حاضر باشیم م

 که عیب را دیدیم و اقرار کربینیم. همین عیب در ما هست، عیب را م طور  شود کارگاه خداوند. همین دیم، م

  این بیت که بارها خواندیم: 

  همچو قوم موس اندر حرِ تیه 
  یی بر جای، چل سال ای سفیه مانده
  ) ١٧٨٨مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (
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  حر: گرما، حرارت 
  بخش از صحرای سینا است. و علف، صحرای تیه آب زار و بیتیه: بیاباِن شن

  خردسفیه: نادان، بی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

 همینخواهیم سفیه بشویم با عقل من ما واقعًا نم ،ذهن چهل سال در گرمای بیابان ه طور که آن قوم موس

  جا و ما هم همین کار رارسیدند به همان رفتند عصر م رفتند و هیچ فایده نداشت، صبح م ور م ور، آن این

 م کنیم، وضعیتمان عوض نم در من شود نه با من شود. وضعیتمان با فضاگشایی عوض م یا در  ذهن ذهن

ذهن عمل کنیم، با دید او عمل کنیم، این اسمش سفیه بودن  ذهن حرکت کردن. پس اگر بخواهیم که با من 

  است.

  عشق ز آغاز همه حیرت است 
  عقل درو خیره و جان گشته دنگ 

  
  ست دلم، ای صبادر تبریز ا

  درنگ خدمِت ما را برسان بی
  ) ١٣٣١مولوی، دیوان شمس، غزل (

  دنگ: حیران، بیهوش، گیج
  خدمت رساندن: سالم و تعظیم ابالغ کردن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

 مطلب بسیار مهم این است که اگر عشق کار م کند، فضا ی گشایی کار م کنیم، حتماً باید  کند، ما پیشرفت م

خواهیم ما اندازه  خواهد بداند یا نم داند این یا نم ذهن یا ذهن ما نم که من شد. حیرت یعن این حیرت در ما با

  بیریم که این تغییر و تحول چجوری هست. 

  عشق ز آغاز همه حیرت است 
  عقل درو خیره و جان گشته دنگ 

  ) ١٣٣١مولوی، دیوان شمس، غزل (

  کردن.، گیج. خدمت رساندن یعن سالم و تعظیم ابالغ هوشدنگ یعن حیران، بی 

 پس اگر شما دارید تبدیل م شوید و ذهنتان م داند که دارید تبدیل م کند ذهنتان، شما تبدیل  شوید و تماشا م

 نم شوید، همین کار سفیه را داریم انجام م حیران نیست و با ذهنش م داند کار معنوی چجوری  دهیم. هرکس
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گوید عشق از آغاز حیرت است،  کند. و م گیرد او همان سفیه است که در ذهنش دارد حرکت م م   صورت

 ما نم یعن گیرد.  دانیم این تحول چجوری صورت م  

 شما فضا را باز م کنید، ذهنتان را خاموش م فکان چجوری  کنید که این قضا و کن کنید، هیچ اظهار نظر نم

 کند،  شما را تبدیل م ی دفعه م اید، اید، که شده تبدیل شده  بینید که اگربینید تبدیل شدید. و شما اآلن م

قدر لطيف شدید؟  قدر خردمند شدید؟ چرا این طوری شد. چرا این شما نکردید، شما نفهمیدید چطوری شد این 

 ر بلند نمچرا دی ویید من؟ چرا ساکت شدید؟ چرا چارق ایازتان را مبودید و اآلن  بینید  شوید ب که چه وضع

  شود. ها با ذهن دیده نم چجوری هستید؟ و این 

 سؤال م که ه یا حیرت در ما باید باشد. اگر حیران نیستید و کس وکند، چون پس حیران کند و ستیزه  چرا م

 م خواهد تعریف کند، همه کند م فضا را باز کنید    خواهد بداند، عجله دارد این آدم حیران نیست! شما چیز را م

را از جدی بودن دربیاورید، بذارید زندگ کارش را  چه را که ذهن نشان مو آن   یرید، زندگب دهد شوخ

 برای همین م این بند.  ا گوید که، تبریز  یتایی  نماد فضای  جاست، دلم در فضای گوید دلم آنست، م جا 

آن   را به  و خدمت ما  تعظیم  ای صبا!  این فضای  یتایی است،  به  یعن همۀ حواسم  یعن چه؟  برسان.  فضا 

گیری ذهن و ببینم چقدر پیشرفت  شده است، نرفتم به ذهن و محاسبه کردن و استدالل کردن و اندازه گشوده

  گوید: این چند بیت را هم بخوانم. م  کردم.

  ال و بل پس تو حیران باش بی
 لحمتا ز رحمت پیشت آید م  

  ) ٣٧۴٨دفتر چهارم، بیت  مولوی، مثنوی،(

این عجایب کودن چون ز فهم  
گویی، تکلّف م لگر ب کن  

  ) ٣٧۴٩مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت (

  ور بویی: ن، زند ن گردنت 
  قهر بر بندد بدآن ن روزنت 

  ) ٣٧۵٠مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت (

  است.جا مراد مرکوب محمل: کجاوه که بر شتر بندند، در این
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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شاءاله که توجه بنید. پس ما باید حیران بشویم، نه ال بوییم نه  ایم برای شما، ان ها را مرتب خوانده این بیت

 اسبی م رکبی، یم وییم، نه بله. اگر حیران بشویم، از رحمت خداوند یبله. نه نه ب م آید ما  آید، محمل

  شویم. عنوان هشیاری سوار هشیاری م شویم و این درواقع این محمل، هشیاری است، ما به م   سوارش

 فتوظیفه ما چون از فهم این عجایب و ش وییم که ین هستیم، چون ذهن داریم، اگر بله بودای را انجام  ها ک

 م دهیم که نم فهمیم و باالجبار موییم. باید فضا را  گوییم بله، گوییم بله، با ذهن مبا ذهن نباید بله ب یعن

  که بله نباید موافقت باشد.باز کنید بله بویید. بله گفتن ما، ما را باید حیران کند. این

این عجایب کودن چون ز فهم  
گویی، تکلّف م لگر ب کن  

  ) ٣٧۴٩مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت (

  شود. پس بنابراین:چیز قطع م اگر هم نه بویید که اصال همه 

  پس همین حیران و واله باش و بس 
  تا درآید نَصِر حق از پیش و پس 

  ) ٣٧۵١مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت (

  چونک حیران گشت و گیج و فنا 
  با زبانِ حال گفت اهدِنا 

  ) ٣٧۵٢مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت (

 پس بنابراین پس همین حیران باش! ذهن ساکت است، حرف نم کارش را انجام م دهد، ما هم  زند و زندگ

 ر از عشق هستیم، تا پیروزی حق پیش بیاید. همین راحتیم که نمکه دانیم. فقط واله هستیم، حیران هستیم، پ

صورت با زبان حال،  ذهن، دراینبه من حیران بشوی و با ذهن حرف نزن، و ذهن را گیج کن و فنا باش نسبت  

 دِنَا»«گویی که خدایا من را هدایت کن. نه با قال مها  ۶دانید از سورۀ حمد است آیۀ هم که م :  

» «.يمتَقساطَ الْمردِنَا الصاه  

  «ما را به راه راست هدايت کن.» 
  ) ۶)، آیۀ ١(قرآن کریم، سورۀ حمد(
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گوییم ما را به راه راست هدایت کن، این از حیران است. لحظه م هر  هدایت کن. پس ما  یعن ما را به راه راست

فقط کاف نیست که بوییم ما را به راه راست هدایت کن، بله باید حیران باشیم. حیران ما، اقرارِ ما به معیوب  

در ما خودش را نشان بدهد، بله با زبان حال.   کهگیرد، درصورت دانیم این تحول صورت م که نم بودنمان، این

 این در ما صورت م زبان حال یعن وجود ندارد، درواقع ما داریم م زبانمان بسته است، قٰال گوییم  گیرد، ول

  خدایا ما را هدایت کن. 

  حیرت آن مرغ است، خاموشت کند 
  برنهد سردی و پر جوشت کند 

  ) ٣٢۵٠مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

را م سر دی :دیرگذارد.بر نهد س  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  

 است که ما را خاموش م پس حیرت مرغ خاموش هستیم، با ذهن حرف نم زنیم، در حال حیرت  کند. وقت

 بلوغ ما سرش گذاشته شده، م دی ،هستیم، و در این حالت هست که دی شویم، بالغ  جوشیم و پخته م

 شویم، داریم بداریم م رویم. ه سمت حضور م  

  طور: و همین 

  چون مبارک نیست بر تو این علوم
  خویشتن گول کن و، بذر ز شوم 

  ) ٣١٧۴مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (

  چون مالی گو که: ال علْم َلنا 
  یا اله، غَیر ما علَّمتَنا

  ) ٣١٧۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (

  خداوندا، ما را دانش نیست جز آنچه خود به ما آموخت.» «مانند فرشتگان بو: 
  گول: ابله، نادان، احمق

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

 که سبب قیل و قال م ظاهری و ذهن شود،  این علوم»دانم»م   شود، این مبارک نیست، شوم است. بنابراین  م

 و نماین دانشِ من خودت را بزن به حماقت، ب دانم و از شوم  و که من علمذر! مانند مالئک بب ذهن
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مان را و عقل  ای. یعن در این لحظه ما ذهنمان را و علم ذهن ندارم ای خدا، غیر از آن علم که تو به ما آموخته 

 مان  ذهن را خاموش م کنیم، مغیر از اینگوییم من فضا را باز م که  کنم، تو علم به من بده خدایا، من علم

  شده بیاید ندارم.از این فضای گشوده 

ده.  اش این است: مانند فرشتگان بو خداوندا، ما را دانش نیست جز آنچه در این لحظه به ما م و ترجمه 

 ما م این: آیۀ ها گفتن گوییم، آن یعن یعن .نیست جز آنچه خود به ما آموخت ٣٢د دانش  گوید:سورۀ بقره م  

  » .اْلحيم  الْعليم  انْت انَّكَ ۖ◌ قَالُوا سبحانَكَ  علْم لََنا ا ما علَّمتَنَا «

  حيم.»»   اى دانش نيست. تويى داناى«گفتند: «منّزه تو. ما را جز آنچه خود به ما آموخته 
  ) ٣٢)، آیۀ ٢(قرآن کریم، سورۀ بقره (

   

 کند، موالنا. از این استفاده م  

باشم حیرانش هر صبح ز سیرانش، م  
  تا جان نشود حیران، او روی بننماید 

  
در بیهر چیز که م ،بین خبری بین  

  تا باخبری واله او پرده بنگشاید 
  ) ۵٩۶مولوی، دیوان شمس، غزل (

 فضا را باز م یران او، وقتاین لحظه که صبح است از س شوم. هر صبح، این لحظه فضا را باز  کنم حیرانش م

 یران او با قضا و کن مکنم از س رویِ خودش را نشان  فکان من حیران م شوم، تا جاِن ما حیران نشود زندگ

 دهد.نم  

 در بیهر چیِز خوب و مفیدی را که م خبری ذهبین ن م  .بین» در بیهر چیز که م بین«تا با  «.  خبری بین

تا  «کن طبق معیارهای ذهن  کن، به ذهن هشیار هست و ارزیابی م ، یعن تا زمان که با ذهن کار م خبری» 

بِنگشاید» او پرده  را کنار نم باخبری واله،  تا با خبریم، یعن زندگ پرده  پندار  زند. چون  این پردۀ  از  ، خبر 

 م ر. آید، تا این پرده هست، خُوب ما او را نمبینیم دی  
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