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  2صفحه: 

  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانید ،(مولوی

  ستهدهیب عیچپ و راست طعنه و تشن گر 
  ستکس که دلشده عشق برنگردد آن از

  
  کند و س بانگ م  فشاندنور م مه

  ستبده نیس چن تِیرا چه جرم؟ خاص مه
  

  ز جا رود  یکه، که به باد  ستیاست، ن کوه
  ستره زده شیست که بادگلّۀ پشه آن

  
  که مالمت بود ز عشق نیست اقاعده گر 

 ست قاعده زیگوشِ عشق از آن، ن یِکر  
  

  ره عمارت است  نی دو کون در رانیو
  ست دهیدر عشق فا دیهمه فوا ترِک

  
  : الصال د یگوز چرخ چارم م  سیع
  ستدهی که هنگام ما یو دهان بشو  دست

  
   ستی شو، به خراباتِ ن اریمحوِ  رو

  ستجا دو مست باشد، ناچار عربده  هر 
  

  که داد، داد  ییدرآ ویبارگاه د در
  ستهمه دده نجایخواه که ا یاز خدا داد

  
  ری که ز زن مشورت م مصطف گفتست

  ستنَفْسِ ما زن است اگر چه که زاهده نیا
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  ز گفت و گو   که بمان  بنوش م چندان

  ست؟دهی عشق م نیو نه ا نه عاشق آخر 
  

  ی چون زرِ جعفر  یی نثر گونظم و  گر 
  ستسو که جعفرست خرافاتِ فاسده آن

  
  یی زشت گو ،یی: بدگوعیتشن 
  سورۀ مائده ١١۵و  ١١۴ اتی: سفره، اشاره به آ دهیما

  .د یو خالف آن عمل کن  د یاست: شاوِروهن و خالفُوهن: با زنان مشورت کن  تیروا  نیاشاره به ا
  . منسوب به جعفر برم   ی: زر ناب، طالیزر جعفر

  در آن است.  اریحضور که جعفر ط یفضا ای ، ییسو یب  یسو  عنیآن سو که جعفرست:  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  : کنم شمس موالنا شروع م وانی از د ۴۴۶ برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ پرسبا سالم و احوال 

  ستهدهیب عیچپ و راست طعنه و تشن گر 
  ستعشق برنگردد آن کس که دلشده از

  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  یی گو زشت ،یی: بدگوعیتشن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
و   بت یو انتقاد و غ  ییگوو زشت  یی بدگو  ار یبس  ا یو    ییهمه طرف، طعنه و بدگو   عنی اگر چپ و راست،    دیگو م

رنگ و    یشده، عاشق شده،    لیبه عدم تبد  اشی که دل ماد   است، پر است، کس  هودهیهمه ب  ها نی...، که ا

  .  شود نم مانی پش شود، سست نم گردد،برنم  ده،یاز عشق را شن ییبو

و    شود جهان م   نیانسان که وارد ا  کهن یا   ی.  دیبه ما بو  خواهد  را م   که موالنا مطلب مهم  د ینیب م  پس

درواقع عکسِ   ع»ی«تشنکردن است. و    ییطعنه زدن و بدگو  ذهنمن   یهات یاز خاص   ی  دهد، م   لیتش  ذهنمن 

  ل ی تبد  ل،یتبد  یبرا   و حت  شرفتیبه پ   کند م  ق یها را تشواست که انسان   نیکه تحس  میدان است. و ما م  نیتحس

 دهد،  م   لیتش   ذهنابتدا من   دارند، که هر انسان   ذهنکه من   ییهاوصف آن   نیحضور، با ا  ی اریبه هش   ذهنمن 

  است.  ع»ی«طعنه و تشن ول  مشغ

با حرف و    می رمستقیطور غبه  عن یطعنه زدن است. طعنه زدن   ذهنمن   یهات یاز خاص  ی  شود معلوم م  پس

ا  عن ی  ع یرا کوچ کردن مسخره کردن، و تشن  عمل کس گرفتن، انتقاد کردن، بد گفتن، کوچ    رادیآشارا 

ن  یاه ی کنا  چیکردن، پس ه  آن  م  طورن ی هم  و  .ستیهم در  به  دینیب که  ا  ذهنعنوان منما  کار مشغول    نیبه 

  ندارد.   یاندارد، اثر سازنده  یاثر خوب چیاست. ه دهیفای کار ب ن یا دیگو و موالنا م م، یهست

 که ن یا  یبرا  دیمتوقف کن   دی با  د،یهست   عیکه اگر شما مشغول طعنه و تشن   دیگو مصرع اول به ما م  نیهم  حاال،

  ار یبس  ی  نیا  ندارد. ول  اثر سازنده   ذهنمن   تیخاص  چیندارد، ه  ذهنمن   تِیخاص   نیا  یااثر سازنده   چیه

  متداول است.  

که فقط    دهند م  لیتش ییهاسازمان  شوند اوقات جمع م  فرداً و گاه  هاکه انسان  د ید دیخواه   دیدقت کن  اگر

مال ما     بد است، ول  نیفالن گروه بد است، فالن مذهب بد است، فالن د  ا یبد است     فالن  ندیبو  ند، یبد بو

  خوب است. 
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ماند، مورد  ذهن ن  یبشود و در فضا   لیکه بخواهد تبد   که هرکس  دیآ دست ما م معنا هم به  نیدرضمن ا  پس،

  قرار خواهد گرفت.  ذهن  یهاو همۀ من  ان یاطراف عیطعنه و تشن 

هر   باًیتقر د، یبشو لیو تبد دی خودتان کار بن   یرو ذهنعنوان من به  دیاگر شروع کرد دیآماده باش  دیشما با پس

تو    کنند، م   ضی مر  یهاکار را آدم  نیا  ست؟یکار چ  نیخواهند بود، که ا  عیاطرافتان مشغول طعنه و تشن   ذهنمن 

  .  دیادامه بده لیو تبد ییو نخواهند گذاشت شما به کار فضاگشا  ،یندار  که اشال 

است و ما    خطرناک  یذهن فضا   یکه فضا  دیخوب درک کن  د،یباش   عاشق واقع  د،یباش  «دلشده»اگر شما    اما

و   میبهتر را داشته باش  ترشی و شعار هرچه ب  م،یو برو  م یکن  زندگ  ذهنعنوان من جهان که به   نیبه ا  م یامدین

مقدار    م،ینکرد  بختحس خوش   موقعچیه   ول  ،میجمع کرد  شدگتیهوهم   یاد یمقدار ز  مینی موقع مردن هم بب

  باهم دعوا خواهند کرد.  م یورثۀ ما موقع تقس م،یهم که جمع کرد اموال نیهم  م،یهم مسئله درست کرد  یاد یز

 تینهایکه به ب میآمد نیا یاصال برا م،یبشو لیتبد دیکه ما با میکه اگر واقعاً درک کن میشو جه م هرحال متوهب

  شناسند  دارند و حضور را نم  ذهنما چون من   انی که اطراف  دید  میخواه   میزنده بشو  ی لحظۀ ابد  نیخداوند و ا

  . میخودمان کار نکن   یکه ما رو  شوند مزاحم ما م  حت   رند،یگ م  رادیدرک را ندارند، مرتب به ما ا نیو ا

باشد، با انتقاد و   ده یواقعاً عاشق باشد، در مرکزش عدم وجود داشته باشد، مزۀ وصل را چش   اگر کس  دیگو م

  .  گرددراه برنم  نیمردم از ا ییبدگو

  

  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

  

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

  ن ی وارد ا وقت پس. (دایره عدم اولیه)] ٠[شل  ها شل  نیبه شما با ا دهم م حیاول هست و من توض تیب نیا

و قدرت را از عدم   تیو هدا تیاست و عقل و حس امن   (دایره عدم اولیه)] ٠[شل  مرکز ما عدم   میشو جهان م

  .  میریگ خود خداوند م  عنی

  ن یا یبا شل فکر  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  میشو جهان م   نیوارد ا  وقت . ولمیما هم از جنس او هست و

دا  ییزهایچ داخل  اعضا   رهیکه  و  پول  مثل  م   یهست،  و چه  و حرفه  و همسر و بچه  و  نقش  دانم خانواده  ها 

  .  میشو م دهی دردها، همان  ، نوع زندگ نی ا جۀیمخصوصاً باورها و نت

است، به مرکز   رونیب  زِیچ یکه مربوط به    ، مفهوم ذهن  ی آوردن    عن ی  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    دنیهمان 

  ما.    دید نکی ع شود مرکزمان آن م دیایب کهن یمحض اخود، که قبال عدم بود. به 

و سرعت   میپر م  رید  دۀیهمان  زِیبه فکر چ  دهی همان  زیچ  نیدر مرکزمان هست و ما از فکر ا  زهایچون آن چ  حاال،

  م ی نیب م  م،یریب  زهایچ  نیو قدرت را از ا   تیو هدا  تیکه عقل و حس امن  میکن م   است و سع  ادی ز  ل یکار خ  نیا

  .شود م  لیتش ذهن  ریتصو  یکه 

 یی عدم که درواقع شناسا  نکی عدم. پس آن ع  نک ی ع  یجا به   میکن نگاه م  زهایچ  نیا   نکیما با ع   شهیهم   درواقع

   یبه  لیو درواقع تبد میآن را ما اآلن از دست داد (دایره عدم اولیه)] ٠[شل  بود  زندگ ای جنس خداوند بود 

  است.  ذهنکه اسمش من  میاشده ها)](دایره همانیدگ   ١[شل   ذهن ریتصو

. دیارا تجربه کرده   عیاست، و شما طعنه و تشن   ع» ی«طعنه و تشن   ذهنمن   یهات ی از خاص   ی  ت،یب  نیطبق ا  میگفت

و آن و سوت    نیبه ا  دیریگ م  رادیو ا  دیزن م  عیطعنه و تشن  اگر.  دیها باشاز آن   یممن است خودتان هم  

  . دیدار ذهنکه شما من  دیپس بدان د، یکن رفتار م ی طورن یچه که ا عن یکه  دیکن " م Foulکه فول " دیزن م
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  زها یفکر چ   است. وقت  مصنوع   زِ یچ یدرواقع    دینیب  طور که م . همان ستیوجود ما ن  تِینها  ذهنو اما من 

  .  میده م لیرا تش  نیبه مرکز ما، ما ا دیآ م  نکیع  ای عنوان نقش به

مقدار    میده را ما ادامه م  ریدحسادت و ضرر زدن به هم   ع، یطعنه و تشن    درواقع وقت  «دلشده»  مییگو م   وقت   و

و    دشمن هستند. تیو نها  مسائل و موانع ذهن هانیا م یی گو م ی بعد یهاکه در شل  می کن م جاد یدرد ا یاد یز

   ذهنکه من   است. متداول که هرکس  همان   عنیمتداول است،    اریبس  زندگ   جورنیدر ا  یسازدشمن   میدان ما م 

دارد. م هم  هم دارد، دوست  دا  د ینیب دارد، دشمن  و    ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    رهیکه در داخل  دوست 

  مفهوم.   ی عنوان دشمن هم هست به 

  م، یما هست   میکن و فکر م  می که ما به آن مشغول هست  ذهن   ر یتصو  نیکه ا  ندیگو عارفان و بزرگان به ما م  اما

 ٢[شل    میبشو  می تسل  ای  می لحظه فضا باز کن  نیاست که در اطراف اتفاق ا  توهم است. اصل ما موقع   ی  نیا

  .(دایره عدم)]

  ن یو اتفاق ا  ی ریگ از فکر کم نم   عنیو رفتن به ذهن.    دوشرطیلحظه است بدون ق   نیاتفاق ا  رشیپذ  میتسل

  شود،  مرکز ما عدم م   کههمین   .کند کار مرکز ما را دوباره عدم م   نی. ایریپذ م   دهد لحظه را که ذهن نشان م

که رفتار    مینیب . و م زهایچ  نینه از ا  م،یریگ و قدرت را از خداوند م  ت یو هدا  تیدوباره ما آن عقل و حس امن

  م، ینیب نم  )]ها(دایره همانیدگ   ١[شل    ها دگیهمان  نی ا  قیاز طر   ر ید  شود، ما عوض م  د ید  شود، ما عوض م

  .  مینیب م  زندگ  قیاز طر م،ینیب م (دایره عدم)] ٢[شل  عدم  قی از طر

وصل شدن به    ارانهی. ما مجدداً هشمیهست  «دلشده»بار مرکز ما عدم بشود، درواقع ما    ی  کهن یمحض ابه  و

و عشق    که پس مزۀ زندگ  دیگو م  تیب  نیموالنا در ا  می بار تجربه کن  ی. اگر  میارا تجربه کرده  زندگ   ایخداوند  

  . می دیرا چش

  ارانهی وحدت مجدد هش  مییگو  را م  نی. اکند م   یمجدداً     زندگ  ای عدم کردِن مرکز درواقع ما را با خداوند    نیا

ما به    خداوند از چشمان  کهن یدرست مثل ا  عنی.  کند به جهان نگاه م  صورت حضور ناظر زندگ که از ما به

 شتر یب  اصطالح به زندگکه هرچه ما به  میشو متوجه م   ومرکز ما عدم باشد.    کهنیشرط ابه  کند جهان نگاه م 

  .  زنند م ع»ی«طعنه و تشندارند،  ذهنِ مردم، که من  میشو م لیتبد
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اگر که    دیگو است که عاشق کر باشد. م  نیو قانون ا  نیی پا  یهات یعاشق کر است در ب  دیگو ما، درواقع م  ول

را    هان یاست که کر بشود، ا  نیکنند، طعنه بزنند، قانون عاشق هم ا  ییاست که بدگو  نیقانونشان ا  ذهن  یهامن 

  اثر نگذارند.   شی رو زهاینشنود تا آن چ 

  زها یچ  نیشده در ا یگذاره یسرما یاری هش میکه ما دار  میشو متوجه م میدار که مرکز را عدم نگه م واشیواشی

 م یکش م   رون یب   و وقت  (دایره عدم)]  ٢[شل    م یکش م  رونیاصطالح ببه   ی  یرا    ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  

   ی صورت  و ما به   شوندکه آسمان درون باز م   دید  م یخواه  م یکار را ادامه بده  ن یا  اگر  .میشو به او زنده م 

  (دایره عدم اولیه)]   ٠[شل  حالت    نیو آن ا  به زندگ  میشو و درواقع زنده م  میکنطلوع م   از مرکزمان  دیخورش

   ذهن   یزها یدر چ  شدهی گذاره یسرما  یار یرا، هش  مانی ار ی در مرکز ما نمانده و هش  دگ یهمان  چ یه  ر یاست. که د

  .  میکار آمد نیا ی اصال برا. میزنده شد زندگ  ای و تماماً به خداوند  ارانهی هش میدیکش  رونیرا ما ب

خواهند    عیو همۀ مردم طعنه و تشن  انش یکار را انجام بدهد اطراف   نیبخواهد ا  که اگر کس  دهد م  حیتوض  موالنا

طعنه نزنند،    ای ما    یرو   یجلو  ای سر ما  هم نکنند، پشت   یی بدگو  م یطور مستقکه به   دینیب درواقع شما م   اصال  زد.

از    ندی بب  دیعنوان تهدرا به  دی تهد  نیعاشق. و اگر ا  یاست برا  دیتهد  جور ی  ذهناصال رفتار مردم براساس من

  .  ماند کار باز م 

صورت حرف مورد طعنه و  صورت رفتار به به  در اطرافتان   د،یبشو  ل یتبد  د یخواه عنوان عاشق که مشما به   پس

  . دیخودتان را حفظ کن دی بتوان دیگرفت. با دیقرار خواه  عیتشن

بزنند، طعنه    عیبه شما تشن   خواهند که م  ییهااز انسان   زیاست. پره  زیحفظ کردن درواقع پره  یهااز راه   ی

. (دایره عدم)]  ٢[شل  است    ییفضاگشا  نیهم  اشاصطالح محافظت خود است و منتها چارۀ اصلبزنند و به

 ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    دیواکنش نشان بده  کههمینچون    د،یشما واکنش نشان نده  اگر.  ییفضاگشا

مردم    عی، درواقع طعنه و تشن(دایره عدم)]  ٢[شل    دیو فضا باز کن  دیبه ذهن، واکنش نشان نده  دیرو دوباره م

  هستند.  ییعامل فضاگشا کهن یا یبه سود شماست برا

  یی فضاگشا  زنند، طعنه م   ای   زنند م  عیبه شما تشن   رانی د  هست که اگر شما وقت  یطور   که طرح زندگ   دینیب م

.  دیکن فضا باز م   د،یکن فضا باز م  د،یکن . و شما فضا باز مندیآ م  ی صورت عامل ورزش معنوها به آن   د، یبن

  .  دینیب را، در خودتان م  دگ یهمان ی ا،ر یبی ع ی  دیکن فضا باز م  ها وقت موقع  ل یعالوه خبه
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در    ییبا فضاگشا  نیدر شما وجود دارد. پس بنابرا  بی ع  نیکه ا  دیبدان  دیبا  دیاگر شما واکنش نشان بده  ول

  .  دید دیدر خودتان خواه شود را که سبب واکنش م شدگ تیهوهم  یطعنۀ مردم شما   ایمردم   عیاطراف تشن

  

  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل 

  

  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

 که نیا  یکه برا  دهد نشان م  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل  شل    نیا  دییفرما  که مالحظه م  طورن یهم

  ع ی، منتها طعنه و تشن (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل  د یکز را عدم کنمر  دیشما با رد،یصورت ب لیتبد نیا

شما هنوز    کهنیا  یبرا  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل  جسم کند    خواهدمردم مرتب مرکز شما را م 

  . دیدار دگ یهمان 

مردم هم ما را    م،یدار  واکنش  یو الوها    دگی همان  یاد ی . مقدار زمیهست  فیضع  ار ی در شروع کار ما بس  پس

 خُوب، به واکنش.    میکن . ما شروع مکند را در مرکزمان فعال م  ها دگی ها آن همانو مسخرۀ آن  کنند، مسخره م

متعهد به مرکز    دیکه شما با  دیگو م  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل  شل    نیکه ا  دینیب کار م  نیا  یبرا

کار مستلزم    نی. ادیصبر و شر بن  دیکار با  نیا  یمرکزتان جسم بشود. برا  دینگذار  وجهچیهو به   دیعدم بشو

  باشد موالنا گفته که،  ادتانیحزم است. اگر 

  کس نَجست صبر و حزم یب ن،ی کم نیز
  را خود، صبر آمد پا و دست  حزم
  ) ٢١٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (



ۀ  برنامه       Program #916                                              ۹۱۶مشار

  10صفحه: 

  ها نک یع  نیهست، و ا  دهیکه مرکز همان   (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل  درواقع    ن،یکم  نیاز ا  نیبنابرا  پس

   است. در قصۀ سه ماه   یگرفتار   ی   م،یاصطالح تله است ما افتادبه   نیاست، ا  ن یکم  نیآمده به مرکزمان، ا

که من عجله    ستین  ی طورن یا  عن یبجهد.    تواند نم   بدون حزم و صبر کس   ن یکم  ن یاست. از ا  ر یآب  دیگو م

.  ست ین   شیدوراند  قتاً یحق  ش یدوراند  ند یگو البته م  بو، نه. و حزم را که در فارس  ی زیچ    یدارم، زود باش،  

  مردم شما را به ذهن نکشد.    عیاست که طعنه و تشن نیحزم ا ط یاز شرا ی

در اطراف اتفاق    یی و فضاگشا (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل که متعهد شدن به مرکز عدم    مینیب پس م   و

کار سبب خواهد شد که شما واکنش    نیا  د،یآ م   ادیهم ز  اری که بس  د،یآ م  عیصورت طعنه و تشنلحظه که به  نیا

  ی  کهن یا  مثل.  دی اوریحساب باصطالح مثل دمبل، مثل ابزار ورزش به به   یمردم را    عیو تشن   دینشان نده

. دیشو نم   و عصبان  د یگوکه م   یز یدر اطراف آن چ  دیکن شما فضا باز م   کند، ول  شما را عصبان   خواهد  م  کس

  .  میو تکرار در روز است که ما تکرار بن  کشد سال طول م نیاوقات چند کار مستلزم مداومت است، گاه نیا

  د ی نکن  نیشما اگر حزم و صبر را تمر  عن ینه.    ای شد    دیکه شما موفق خواه  دهند اصطالح نشان مها به شل  نیا

بدگو  راداتیا  ی جلو  دیو بخواه انتقاد مردم،  زدن مردم،    مردم، کارشن   بتی مردم، غ  ییمردم،  مردم، ضرر 

  .  دیموفق بشو دیتوان نم  د،ی واکنش نشان بده دیبخواه

  د ی رو هر طرف م  کهنیا  یهمه طرف. برا  عنیاست.    ع»ی «طعنه و تشن  دیگو م  «چپ و راست»  د،یرا نگاه کن   تیب

  .  دینیب م  ذهنشما من 

  
  (مثلث همانش)  ۵شل 

  
  (مثلث واهمانش)  ۶شل 
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ا  و م  (مثلث همانش)]  ۵[شل  شل    نیباالخره  نشان  نقطه   دهد که  آن  با  را    رونیب  یزها ی که چ  هانی چما 

  .  میهست  دهیهمان دهند، صورت فکر نشان مبه

   که وقت  دیمقاومت و قضاوت است. شما توجه کن ریاست و دو ضلع د  دگ یهمان  نش یی است که ضلع پا مثلث 

من  من   م،یده م   لیتش  ذهنما  خ  ذهنکار  است،     لیالبته  زود    یطور  زمشیمان  عنیساده  ما  است که 

قضاوت است که شما    اش . بد و خوب معنکند لحظه را بد و خوب م  نیا  تیوضع است که   نیو آن ا میفهم م

خوب    د،کن را کم م   ها دگیهمان   کهن یا  یمن بد است، چرا؟ برا  دِیو د  ها دگیبرحسب همان  تیوضع  نیا  دییگو م

  اسمش قضاوت است.   نی. اکند م  ادیرا ز ها دگیهمان کهنیا یاست برا

مرکزتان، اگر عادت    دیآ فوراً م  دیای خوشتان ب  ی ز یشما اگر از چ  کهن یا  یکه هردو خطرناک است، برا   دیکن   توجه 

  مرکزتان.   دیآ دوباره م د،یکن م  زهیست د،یکن مقاومت م دیای بدتان ب یز یباشد. اگر از چ دنیشما همان

  د یی بد چه بو  دییکرد و چه بو  دیبد و خوب خواه  دی چون قضاوت کن  د،یاست که شما قضاوت نکن  نیا  حزم

  . دیده خوب، حزم را از دست م

  ست آن رسول سوء الظَن گفته حزم،
  فَضول  یا دانقدم را دام م  هر 
  ) ٢۶٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نظر  یِاری: تأمل با هش حزم
  بپردازد.  یضرور ر یغ یکه به کارها  کس  گر،ادهی: زفَضول

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  
  ی زیلحظه ممن است از چ   ن یکه ا  دییگو شما م   عنی حزم سوءظن است،    نیرسول فرموده است که ا  دیگو م

  مرکزت.   دیآ م ز یآن خطرناک است، چون آن چ یهردو دیآ بدم م یز یاز چ ای  دیای خوشم ب

لحظه، کس نیا  ت یاگر در مقابل وضع اصال  م  ع یکه تشنو طعنه م  زند ،قربان د، یستيزه کن  د،ی مقاومت کن  زند  

  .  دیشو مرکزتان، از جنس آن م دیآ م کهن یا ی. چرا؟ برادیشو آن م

ذهن    دهد، که ذهن نشان م  یز یچ. هر میفضا را باز کن   ه  م،ی فضا را باز کن  کهنیجز ا  م یندار  یاچاره   چیه  پس

جا که مقدور  که خوب و بد است. و تا آن  دی ندار  یکار  دیبد است شما فضا را باز کن   ایخوب است    دیگو ما م 

  .  دیزیاز قضاوت بپره دیفضا را باز کن   دیاست فقط مرکز را عدم کن
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رها بشود    تواند نم  بدون حزم و صبر کس  نیکم   نیاز ا  دیگو موالنا م  است. وقتاز قضاوت درواقع حزم    زیپره

  نه؟   ای  دیکن حزم م   دیلحظه شما دار نی که ا  دینی خودتان باشد و بب ی حواستان رو دیپس شما با

را   تان ی پا  ی  کهن یاست، تأمل است. درست مثل ا  شیدوراند   معنبه   که. در فارس   دیدان م   «ر»«ز»با    حزم

 ن ی ندارد نگاه کنم باالخره زم  که نه لزوم  د ییگو شما م  د،یکن نگاه م   ن یزم  دیبذار  کهن یقبل از ا  دیدار برم

  ظن داشته باش ممن است که فرو برود.  نه، سوء  دیگو است سفت است، م 

و    دیای بدمان ب  ای  دیای ممن است خوشمان ب  یز یدر تله، چرا؟ از چ  میافت ما م  ول  رود، البته فرو نم  نیزم

و مقاومت هم    ذهنمن  است.  مقاومت  و  است  از وضع  کهن یا   عنیکارش قضاوت    ی ز یلحظه چ  نیا  ت یشما 

   ذهنمن   عن ینفس    ی. هوانفس  ی که هوا  مییگو م   نیهم   یاست. برا   زخواهیچ  ذهنو درواقع من   د،یخواه م

  دفعه  ی یی. اما فضاگشادی دار ذهنکه من  تا زمان دیموتورش را خاموش کن   دیتوان شما نم هد، خوا م  شه یهم

  .  کندشما را از جنس مرکز عدم م 

ا  وقت    عنی حاال  م  (مثلث همانش)]  ۵[شل  شل    ن یکه،  تشن  د؛ ینیب را شما  و  طعنه  راست  و   ی«گر چپ ع  

  .ست»«از عشق برنگردد آن کس که دلشده ندارد طعنه و تشنيع،   دهیفا عنی د،یرا توجه کن  هده یب ست»هدهیب

  ی ز یچ   ی   د،یحزم را از دست بده  د،یقضاوت کن  کهنیا   یبرا  د،یکن   زیپره  دیخواه که شما م   ست مثلث   نیا  پس

  ن یاز ا  ن،ی کم  نیاز ا  دیتوان و نم   دیایچه خوشتان ب  دی ای مرکزتان چه بدتان ب  دیآاست فکرش م   رونیکه در ب

  تان ی ار ی هش  جهی. درنت دیهاست، رها بشوآن   سببرح  دنی به مرکزتان است و د  زهایتله، که آمدن چ  نیزندان، از ا

آ  دیافت و م  د،ینیب فقط جسم را م  شود، م   جسم   ی زمان مجاز   درواقع.  یبه زمان مجاز   نده،ی به گذشته و 

  توهم است. درست است؟   ذهنمن  که درحال دهد، را که جسم شماست م   ذهنمن  راتییتغ

 ۵[شل   دیکه واقعاً حزم نکرد دینی شما بب  کههمین ،  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  مثلث    نیبه ا  دییآ فوراً م  بعد

کنم.    ییمرکزم را عدم کنم، فضاگشا  خواهم من م  ری که د  دییگو م   دیکن قضاوت م   دیدار  (مثلث همانش)]

  .  (مثلث واهمانش)] ۶[شل  مثلث واهمانش  نیبه ا دییآ عدم بشود م مرکزتان د یکن  ییفضاگشا

که همان   مییبو  عنی.  ستیبلد ن  ذهنکه من   است واقعاً عذرخواه  مهم   زیچ  لیخ  مییگو که م  عذرخواه   نیا

است    فیاست همان قدر هم ضع   عی طعنه و تشنيع بلد است و متخصص دشنام و طعنه و تشن  ذهنکه من   قدر

  نه از خدا.   رونینه در جهان ب هد،عذر بخوا تواند نم  لیطور اصبه  ذهنمن  عن ی. متأسفانه در عذرخواه
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شد    یو مرکزمان ماد  دیلغز  مانیکه پا  میدیکه اگر که حواسمان به خودمان است د  میریگ م  ادی ما از موالنا    اما

که قرار بود شما مرکزم    م،یخواه  به قضاوت و مقاومت، از خداوند عذر م  میشروع کرد  (مثلث همانش)]  ۵[شل  

  .  خواهم اشتباه بوده عذر م نیعدم مرکز من باشد من اآلن جسم کردم ا د یمن باش

عدم بشود    مرکزتان  کههمین ،  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  بشود    د یمرکزتان عدم با  دی بخواه  اگر عذر واقع   حاال،

رعا را  خواه  د، یکرد  تیشما حزم  و متوجه  رفت،  ا  دیقضاوت  آمد.  و شر  آمد  که صبر  و شر    نیشد  صبر 

  ندارد.   ذهناست که من  ییهات ی خاص

نظر شده به   لیتش  زهایاست. چون برحسب چ  سیخس  ذهنمن   م،یکه، قبال صحبت کرد  دیدانم   از طرف   و

  یتحسين کند    تواند نم  ذهنمن   مثال!  ماند من نم  یبِبرند برا  رانیگر دهستند، و ا  اب ی کم  زهایچ   ذهنمن 

آدم مشهور بشود    نیاست، اگر ا  اب ی کم  هان یشهرت و ا  دانم و شرف و نم  بزرگ  دیگو را بزرگ کند، چون م

اصال درست    کهنیاستادتر بشود، ا  موقع   یبشود،    شتر یممن است از من هم مشهورتر بشود، احترامش ب

  . نی است در تحس سیخس  کند، نم  نیتحس جهی! درنت ستین

خودش را. و    کند م   سهیمقا  کهنیا  ی چرا؟! برا  د،یگورا م   راهی و بدوب  یی طعنه و تشنيع و بدگو  دیتا بخواه  اما

.  کند و بزرگ م  کند  م  دایرا پ  رادها یرا دارد، آن ا  رادهای خودش آن ا   را ندارد و حت  رادها یآن ا  کس   ی اگر هم  

  خطرناک است. پس:    لیکارها خ  نیکه ا  دینیب بزرگ بشود. م نیبه آن آدم که آن کوچ بشود و ا چسباند م

  ستهدهیب عیگر چپ و راست طعنه و تشن 
  ستاز عشق برنگردد آن کس که دلشده 

  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  یی زشت گو ،یی: بدگوعیتشن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
  م ی که اگر بد و خوب کن  میشو . و متوجه مدی. هرجور شده فضا باز کن دیکه دلشده بشو د یکن سع دیشما با پس

برا باشد که وضع   یو  ما خوِد زندگ   زندگ  هات یما مشخص نشده  و  ا  میهست   ندارند  باز    نیدر  فضا  صورت 

ا  میپس دار  و  اصل ماست، خداوند است.  ست، بازشده زندگ  ی. فضا میکن م که بودن    میرس م   جهینت  نی به 

   و طعنه هست راه درست   عی لحظه ولو تشن   نیدر اطراف اتفاق ا  یی. فضاگشاستیدر مرکز شما درست ن  زهایچ

  .  کند مرکز ما را جسم م  کهن یا  یبرا  ست، یدادن درست ن واکنش نشان   . ولکند م   است، که ما را از جنس زندگ 



ۀ  برنامه       Program #916                                              ۹۱۶مشار

  14صفحه: 

اگر ما به   عنی.  (مثلث همانش)]  ۵[شل    کند چقدر ما را کوچ م   ع یطعنه و تشن  نیکه ا  میکن قضاوت نم  ما

شرط  بزنند. به   بیآس   توانند ما اثر ندارد، نم  ی بزنند رو  عیمردم هرچقدر هم طعنه و تشن   میخداوند بزرگ بشو

ما عدم باشد    ً قتا یحق  کهنیا از جن  میگشا باشفضا   شهیو ما هم   )](مثلث واهمانش  ۶[شل  مرکز     زندگ   سو 

  . میبشو

و    تیکه عقل و حس امن  می نیب م  دفعه ی  کند، مهم است، که مرکز ما را عدم م  که عذرخواه  مینیب م  پس

  . زیپره ز،یپره طورنی صبر و شر مهم است و هم   م،یکرد دایو قدرت پ تیهدا

. ست ین (مثلث همانش)]  ۵[شل   ذهنمن   تیاست و خاص  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل عدم  تیهم خاص زیپره

ندارد، پره  زیکند، امان پره  زیپره  تواند نم  ذهنمن    ۶[شل    ییاست که ما فضاگشا  فقط موقع   زیوجود 

واهمانش)] عدم م  میکن م   (مثلث  مرکز  پره   زندگ  خود.  شود و  ذاتش  ه  زیدر  با  مثال خداوند    ز یچچ یهست، 

  .میشو نم  دهیهمان  زیچچ یبا ه میشو ما هم از جنس او م   ستین دهیهمان 

  
  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل 

  
  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل 

  
  ذهن) (افسانه من  ٩شل 
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  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل 

  اگر کس  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل    دینیب  که م   طور ن یاست. هم   شی مثلث ستا  یمثلث بعد   اما

 چون مرکزش عدم است، پس تحت  پرستد را م زندگ  ای  پرستد مرکزش عدم است و خداوند را م   دلشده باشد

در ما،    شود مدائماً خداوند جنس خودش را که با مرکز عدم مشخص    عنیو جذبه هست.    تیعنا  یرو ین  ریتأث

م   طرفبه م   کشد خودش  زندگبه  میشو م  دهیکش  میشو ما متوجه  ب  سمت  به  بشو  تینهایتا  زنده  و  میاو   .

است. توجه دارد به ما،    تی لطف کند و آن اسمش عنا  خواهد  فکر ماست م  خداوند به  ا ی   لحظه زندگبهلحظه

کردن   یماد ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧[شل که با  میما هست نیا فقط رفته باشد. ادشی کهنینه ا

شما    ریخداوند به ما کم کند و اآلن د  میگذار که نم   می . درواقع ما هستمیریگکار را م   ن یا  ی مرکزمان جلو

  جسم باشد.  دیمرکز ما نبا دیدان م

من   ٩[شل  شل    نیا  اما افسان  ذهن)](افسانه  به خوب  ذهنمن   ۀهم  م  یاست.  ا  دهد نشان  افسانۀ   نیکه 

ازند م  عیراست به مردم طعنه و تشن  و  چپ   شرفته،ی پ  ذهنمن   عنی  ،ذهنمن  را با  شل   نی. شما خودتان 

آ   د یکن  یابی ارز  دیتوان م م   د،یکن م   بتی غ  د،یکن انتقاد م  ایکه  را  مرتب قضاوت    د،ییگو م  و  دینیب بد مردم 

    د؟یکن قضاوت م د، یکن م  یابیرا ارز هات یوضع د،یکن م یابی ها را ارزآدم د، یکن و بد م خوب   د،یکن م

  البته  است.  کار زندگ ییگشافضا  است، ول  ذهنبد و خوب کردنش کار من  ت، یوضع یابی که ارز میدیفهم  اآلن

انسان خوب با انسان بد برابر است؟ نه،    م؟یبد و خوب کن   ذهنبا من   دیما نبا  ایکه آ  د ییشما ممن است بو

شده بد و خوب را  گشوده   یفضا   نیکه ا  دید  دیخواه   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    دیشما فضا را باز کن 

گرفتۀ    ادی   یزها ی که درواقع چ  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    هان یچنقطه   نیا  ۀ لیوسندارد که به  . شما لزوم فهمد م

با آن  باورها  م،یهست  ت یهوها هم ماست که  ارزما، آن   یاز جمله    ١٠[شل  مرکز عدم    دیکنند. بذار  یابیها 

فضا از    نیسود و ضررتان را با ا  د یشما فضا را باز کن  د، یرا باز کن  فضا کند.    یابیارز  (حقیقت وجودی انسان)]

  ص ی تشخ   شه یما. هم  یدرست است، نه مرکز ماد مرکز عدم    صی داد. و تشخ   دی خواه  صی تشخ   خرد زندگ   قیطر

  ما غلط است.   یمرکز ماد 
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 واش یواش یصورت    نیدر ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  مرکزش را ماده نگه دارد    که اگر کس  میشو متوجه م  پس

به    ع یطعنه و تشن  تی و اتفاقًا خاص  کند و درد م   کنددشمن م   کند، مسئله م   کند، به مانع م   لیرا تبد   زندگ

  خواهد بود.  ذهنمن   نیکس، عادت اهمه 

به همۀ    زند م  عیپس طعنه و تشن   ، یز یچ   یاز    کند م  یی ساله دائماً بدگوپنجاه    ذهنمن    ی  د یاگر دقت کن  شما 

  س ی عاشق خس  کند، م  نی. عاشق تحسکند کار را نم  نیعاشق ا   ول  هست.  ها و ناراضبه همۀ انسان   ها،ت یوضع

متوجه    واشیواشی   نیبا مرکز عدم بنابرا   به زندگ  عاشق وصل شده  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    ستین

کردن را و    زندگ  میدار روا م  نیبنابرا  میهست   است و ما هم از جنس فراوان  که خداوند از جنس فراوان  شود م

ا  میدار  شیکه با حزم و دوراند  میشو متوجه م   ران،یو به د  ن خودما  یرا برا  بختخوش  ا  ر یگ  نیاز    ن ی و از 

  رش یلحظه را با پذ  نیکه ا  می نیب م  می مرکزِ ما عدم بشود و فضاگشا باش  کهاین   محضبه   و   .م یره م  میزندان، دار

شروع    سببیب  ی که در شما چشمۀ شاد  دید  دیخواه   د یکن   نی تمر   . و اگر مدتمیکن لحظه شروع م  نیاتفاق ا

.  دیشو م  نندهیفرآ  دیرا تجربه کرد  رش یپذ  د،یرا تجربه کرد  ی که شاد   مدت   یو پس از    دنیبه جوش  کند م

  . میما دلشده شد ریفضا باز بشود د  نیا کههمین 

  ش ی پ  تی هر وضع  افتد، م   . اگر شما هر اتفاقگردد از عشق برنم  رون،یدر ب  فتدیب   که هر اتفاق  دیگو م  دلشده

  د ی هست  عاشق واقع   صورتن یدرا  د، یبشو  ل یتبد  دی خواه م  د،یکن م  ییو دائماً فضاگشا  دیگرد برنم  رید  د،یآ م

  . دیکن م  واقع  نیو تمر

  اول غزل است. تِیسه ب نیا خُوب،

  ستهدهیب عیچپ و راست طعنه و تشن گر 
  ستکس که دلشده عشق برنگردد آن از

  
  کند و س بانگ م  فشاندنور م مه

  ستبده نیس چن تِیرا چه جرم؟ خاص مه
  

  ز جا رود  یکه، که به باد  ستیاست، ن کوه
  ستره زده شیست که بادگلّۀ پشه آن

  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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  یی زشت گو ،یی: بدگوعیتشن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
   ول  ،کنم ارائه م  تانیبرا  ات ی اب  یبرا  یاخالصه   حیخواهم خواند و توض  تانیبرا  تیسه ب  ت،یغزل را سه ب  امروز

را    تیب  دیآورد که شما بتوان  میخواه  یشمس شواهد   وان ی و د  یخواند و از مثنو  م یخواه  تیب  ت،یرا ب  اتیاب

  .  دیخوب بفهم

و مسخره کردنِ   ییو بدگو عی اول، اگر از همه طرف طعنه و تشن تیکه در ب  دیگو م د ینیب طور که مهمان  خُوب، 

  . گردد که دلش از جنس عدم شده از عشق برنم کس د،یآ عاشق م 

  د یی ایدوباره ب  د،یکن متوقف م  د،یکن کار م  د؟یشو م  مانیکه مرتب پش  دینی بب  دیکن  یابی شما خودتان را ارز  حاال

  ؟راه برگردانند  نیشما را از ا توانند ذهن؟ مردم م

را پخش    یزدی. پس دم اکند ، مثل ماه نور پخش م ، فضا را باز کردهکه مرکزش عدم شده   کس  دیگو دوم م  تیب

  .  اندازد صدا راه ماست، سرو ذهن. اما س که درواقع نماِد من کند برکتش را از او پخش م زندگ کند، م

به بانگ    کنند چه دور، شروع م  ،یاطرافش چه نزد  ذهن   یها من   ، به نورافشان  شروع کند   کس   یاگر    پس

ا  دیگو کردن. م    ذهن من   تی، چه جرم دارد؟ خاصشده   ، از جنس زندگ شخص که از جنس ماه شده   نیکه 

  است.   یطورنیا

  تش یاست، خاص  عیو در ما درواقع بانگ طعنه و تشن رانیدر د ذهنمن  تیکه خاص دیشو شما متوجه م پس

  ی هات یخاص  ۀیو بق  رانیکوچ کردن د  یبرا  اندازد است، سروصدا راه م  نیس ا  تیخاص  دیگواست. م  نیا

  .  ذهنمن 

زد،    یانتقاد کرد حرف بد  کس   . يعنز جا رود»  یکه، که به باد  ستی«کوه است، نکوه است.    دیگو عاشق م  اما

و مسخره کردن از جا   عیتشن   یببرد، پس با    دیای که باد ب  ستی، مثل پر کاه ندارد، فضا را باز کرده  شه یچون ر

که بادِ خشم و بادِ   ،ذهن  ی هامن   عنیپشه    ۀ، گلست»ره زده  شیست که بادپشه  ۀ «آن گل:  دیگو م   .رود درنم

  .  راند را م  هان ی، احرص و عشق مقام و عشق پول

بشود،   ادتری پول ز  شدگتیهوهم  کهن یا  یسو برااند آنآمد هزاران نفر رفته   شیپ  فرصت  یکه    دینیب م   دفعهی

  حرص است.   نیا
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ا  تاون ی لیمده   ول  ،شود کوه از جا کنده نم  دیایب  دیطوفان شد  ی  نیبنابرا  پس   دارد  را برم  هانیپشه باشد 

. بادِ  کنند حرکت م  ذهنمن  یبادها   ۀلیوسبه   ،ذهن   یهامن   عنیپشه    ۀکه گل  دیگو جهان م   نیپس در ا.  برد م

  حرص و بادِ خشم و ... .  

انتقاد مردم، از جا کنده    ۀکوه؟ اگر با طعن  ای  د یکه پشه هست  د یکن  ی ابیارز   یشما در خودتان    حاال، مردم، 

است که   ییفضاگشا نیباشد ا ادمان ی. دیکوه هست  د، یکن فضا را باز م  دیشو . اگر کنده نم دیپشه هست دیشو م

  . میدوان م  شهیو ما ر کند م لیما را به کوه تبد

  که،   دیگو م  یبعد تیسه ب  اما

  که مالمت بود ز عشق نیست اقاعده گر 
 ست قاعده زیگوشِ عشق از آن، ن یِکر  

  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

قانون    ن ی. اردیگ در راه عشق قدم بردارد موردِ مالمت قرار م    است که هرکس  نیقانون هست و آن ا   ی  دیگو م

  است. 

 عشق است،  ِ قانون است، آن هم قانون است، که قانون  ن یهم وجود دارد. آن قانون که اگر ا ر ی دِ قانون   ی اما 

  .  شنود عاشق کر است، نم یهاعاشق است، گوش قانونِ عنی

شما و واکنش    دیشنو م   کنند انتقاد که م   ای کر است؟    ذهن   یهامن   رون،یب  یبه سروصداگوش شما نسبت   حاال،

  در شما هست، درست است؟   زیاز آن چ عنی د،یده واکنش نشان م دی شنو اگر م د؟یده نشان م

  که،   دیگو م  م،یاش را بوداد، فقط خالصه م یخواه حیرا بعداً توض هات یب  ،یبعد تِیب

  ره عمارت است  نی دو کون در رانیو
  ست دهیدر عشق فا دیهمه فوا ترِک

  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

 م، یکن م  ها زندگ و با آن  میدار  دگی جهان که ما همان نی ا ی. آورد وجود مدو جهان که ذهن به عن یکون  دو

را    زهایچ  بعض  اصطالح پاداش وخودمان به   یدر آن جهان برا  م،یکن ثواب م   م،یکن  خوب م  یهم کارها   ی

  تَوهم است.   نیا میدان که ما م م، یکن م  رهیذخ
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قسمتش آن جهان     یرا که    اش که پارکِ ذهن   آبادان کردن. هرکس   عنیکردنِ دو جهاِن ذهن    رانیو  دیگو م

توهم است انعکاس ذهن است،   نیرا بدهند، که ا زها یچ   نیبروم به من ا خواهم جا ماست، که عبادت کردم آن 

  .زند شخم م  کند، م اثری ب کند، م رانیو

 یاده یهر فاکه    دییشما بو  عن یاست.    دهیاست، در راه عشق فا  دهیفا  کند فکر م  ذهنکه من   ید یترکِ همۀ فوا  و

   و قدرشناس   ن یو توجه و تحس  دییدوستان و اطرافم تأ  ن یاز جمله از ا  . خواهم نم   نم،یب م   ذهنکه با چشم من 

. اگر مرکزِ عدم داشته باشم  خواهمم  ام ذهن. چون با من خواهم و ...، نم  تیحما  خواستم، را م   زهایچ  نیو ا

  .رمیگ م  زندگ   ایرا از خداوند  هانیا

. و توجه  ی ریبرکت ب  توان فوراً از آن جهان م  ،نخواه  یزیجهان چ   نیاز ا  بن  د یترِک فوا  کههمین   دیگو م 

  کن که،  

  : الصال د یگوز چرخ چارم م  سیع
  ستدهی که هنگام ما یو دهان بشو  دست

  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  سوره مائده ١١۵و  ١١۴ اتِی: سفره، اشاره به آ دهیما
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
.  یر یگ ور غذا ماز آن    کنفضا را که باز م   ن ی، ابشر نوِر خداست»  «قۇتِ اصلنور است.    یغذا   ده، یاز ما  منظور

غذاست که    جور یکه درد است. خشم درد است    ،یری گ غذا م  ورن یاز ا  ، یشو م  ن یخشم   یبند فضا را که م

  . یریگ غذا را از آن جهان م  ،کن است. و فضا را باز م دهینظرِ ما فابه  ،ی ریگ جهان م نیاز ا

   ی  م،یزمان دار  یکه ما    دینیب حضور، درواقع. م   عن یشدِن زمان و مان،    یدرواقع    عن ی  «چرخ چارم»  و

دار وقتمیمان   .  ب  نیا از  م   ذهنمن   .شود صفر م  ذهنمن   عنی  روند، م  نیدوتا  «چرخ    عنی  شود، صفر 

  . چارم»

ها  به همۀ انسان   کند، دارد شما را دعوت م  ستی ار یهش  یرو   یاریکه درواقع منطبق شدنِ هش   سیکه ع   دیگو م

  .  دییایگفته ب

گفتند چرا  . بعد  یمذهب  یهانوشته   نیجا باالتر نتوانسته برود، طبق ارفته به آسماِن چهارم، از آن   سیع  دیدان م

  بوده در لباسش.  سنجاق  یکه  دندید کهنیا ی نرفته؟ برا
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  ی ر یحضور ابعادِ د  کهنیبه حضور زنده بشود. ا  تواند م  ول  ذره، یداشته باشد ولو    دگ یهنوز انسان همان  عنی

   زمان ی که ب  دیگو مقدمتاً م   نیموالنا هم  ول  م،یریاندازه ب  میتوان نم  ذهنبا من   م،یدان هم دارد، حاال که ما نم 

   ذهنمن   کهن یا  ی برا  شودزمان صفر م   ر ید  میشو ناظر م  حضورِ    که درواقع حضور است، ما وقت  مان یو ب

  یِ اری هش  م،یستیاز جنسِ جسم ن   م،ی ستین   ذهنما از جنِس من   کهن یا  یبرا  شود مان هم صفر م  شود، صفر م

  . شود صفر م   جسم

بِشوکه خوش   دیگو م  حاال را  دهانت  پاک کردن،    یفکرها  عنی. دست و دهان شستن  ی پوز باش، دست و 

پاک    ییبِشو  د یبا  دهد را که ذهن نشان م  ی زیهرچ   عنی   » ی«دست و دهان بشو پاک زدن، عمل پاک.    یها حرف 

به برا  قاط  شدگتیهو هم   ریعبارت دبشود،   یی غذا  دهی. ماست زندگ  یذا هنگام گرفتن غ  کهن یا  ینباشد. 

  .دیآ ور ماست که از آن 

   مان ی و ب  زمانی که ب  م ی. و گفتکند دعوت م  کند، ما را صدا م  سیکه از آسماِن چهارم ع   م یدیما فهم  پس

  به من زنده بشو.   دیگو دارد هرلحظه به ما م

.  شود ما م  یهاحس   هست که سبب حت  شهیشنو همو سون   نیبصورت عدم به   که در ما زندگ  میگفت  بارها

  .  مینی با چشممان بب میتوان شنو نباشد درواقع ما نم و سوت  نیباگر آن عدم عنی

اش که سون است و سوت است آن را هم فاصله   ول   د،یشنو که شما جمالتِ من را م  میبارها هم گفت   و

سوت   شنود؟ م   زیاما سوت را چه چ   ،ی اریهش  نیهم  لۀیوسبه   نودش گوش م   نی. خُوب جمالت را ا دیشنو م

چارم»را همان    همان چ«چرخ ا  یز ی،  ناظ  نیهم  ،سیع  دیگو م   جان یکه  و    نیبعدم   یاریهش   نیهم  ر،حضور 

  در شما.   زندگ ای خداوند   ایشنو، سوت 

  .  می ستیذهن ن  از جنسِ رید میکن ذهنمان را تماشا م میشو حضورِ ناظر م   وقت

  م ی توان باالتر نم  ر ید  میهست  سیدارد؟ اگر دارد مثل ع   دهیهمان  یهنوز فکرها  م،یکن ذهنمان را تماشا م  ای آ  اما

  . م یزنده بشو میتوان به حضور م  ول م،یبرو

زمانِ   م ییگو م  م،ی ریور بنور را از آن یغذا میتوان هرلحظه م عن ی ست»ده یکه هنگام ما یو دهان بشو  «دست

  آن است، پاک باش.  

  : دیگو م  د،یدان هم وجود دارد، م هیدوتا آ نیا



ۀ  برنامه       Program #916                                              ۹۱۶مشار

  21صفحه: 

قَال»  آخو ولنَا  لَنَا عيدًا  تَكونُ   اءمالس  ندَةً مائم علَينَا   نْزِلا ربنَا   ماللَّه  ميرم  ناب  يسْنَك  عم وآيةً    خَير   وانْت  وارزُقْنَا  ۖ◌ رِنَا 
 «ينازِقالر  

»اى از آسمان بفرست، تا ما را و آنان را كه بعد بن مريم گفت: بار خدايا، اى پروردگار ما، براى ما مائده  عيس
 روزى از ما م از تو باشد، و ما را روزى ده كه تو بهترين آيند عيدى و نشان «.دهندگان هست  

  ) ١١۴ ۀی)، آ۵مائده ( سورۀ (قرآن کریم، 

انسان به خداوند    یشنوِسوت   ایما    نیبعدم   ایعدم ما    یِار ی هش  ای به خداوند گفته،    سیپس ع  دیگو پس، م 

. دهم م   دیگو از تو باشد. و او هم م  بده که نشان   یزی چ  یبده، پاداش بده،    ید یکه خُوب به ما ع  دیگو م

 د یگو م   .ند یبب  ها دگ یهمان   قیاز طر   ذهنبرود به من   ر یلحظه انسان حق ندارد د  ن یدر ا  کهن یا  عنی  دهم م

از    دیدیهرچه د  رید  دیاگر به ذهن برو  د،یبه ذهن نرو  رید  کهن یشرط اکه به   دیگو قرآن است، م   ۀیآ  دهم، م

  .  دین یچشم خودتان بب

زنده شدن به    تی. پس انسان قابل دهم م دیگو که به من نشان خودت را بده، م  دی گو انسان به خداوند م  پس

  او را دارد.  

  :دیگو م  یبعد  ۀیآ ول

قَال»  ملَيا عِلُهنَزم ّنا هال ◌ۖ نفَم فُردُ  يعب مْنكم ّنفَا  هذِّبعا  ااب ا  اعذِّبه   عذَ   الْعالَمين»  من احدً
كنم كه  فرستم؛ ول هر كه از شما از آن پس كافر شود چنان عذابش م گفت: من آن مائده را براى شما م   خدا«

  هيچ ي از مردم جهان را آن چنان عذاب نكرده باشم.» 
  ) ١١۵ ۀی)، آ۵سورۀ مائده ( (قرآن کریم، 

از    دیشنو در ما هست، شما باو سوت   نیبعدم   تیخاص  یلحظه    نیاست که در ا  نیا  اش معن   نیبنابرا  پس

اد یفضاگشا باش  دیبا  شهی . پس همدیآن استفاده کن   اگر .  میاستفاده کن  د ینعمت را خداوند به ما داده، با  نی . 

   هم جمع   م، ینیب م   میکه دار  ، ذهندر من   مینیب باال، چنان عذاب م   میاوریرا ب  ذهنمن   م،یمنقبض بشو  م،ینکن

  ی موجود   چیه  شما.  دهیعذاب نکش  ده،یزجر نکش  قدرن یا  یجماد   چیه   ،نبات   چیه  ،وانی ح  چیکه ه  ،یهم فرد

  خواهد  که م  ها دگ یخاطر همان بشد؟ به   هودهیبشد؟ درد ب  هودهی در جهان به اندازۀ انسان عذابِ ب  دیشناس م

انتظار زندگ  نبرد؟ و  انسان   بذارد برود، درد بشد؟ شب خوابش  ها بذارند بروند  ها داشته باشد و آن از 

  . میکش عذاب م ها دگیهمان یندهند، عذاب بشد؟ چقدر ما برا 

 د، یگو م   عدم در ما به هر انسان  یِار ی هش  نیا  عن ی  : الصال» دیگو ز چرخ چارم م   سی «ع  تیب  نی! چرا؟! پس اها

از من  باز کن،  استفاده کن، فضا  د  ذهناز من  مقاومت نکن، قضاوت نکن،  نکن،   ر ید  زیبا چ   ریاستفاده 

  .  می. حزم نداررود م  ادمانی فوراً  می شو ما م  امانشو.  دهیهمان 



ۀ  برنامه       Program #916                                              ۹۱۶مشار

  22صفحه: 

  رود،  م  ردگذا آن را مرکزمان آن م  م یگذار م  م یآور م   عن ی  م، یکش درد م  م، یشوم   ده یهمان   انسان   یبا    ما

  ! میشو م دهیهمان رید یبرود، بعد دوباره با  ادمانیدرد خوب بشود  نیا کشد سه سال طول م 

  د، یو خودتان را درست کن   دیریب  میدرد تصم   قیاز طر  دیکه شما نبا  دیگو موالنا به ما م  در قصۀ سه ماه  و

  . دیکن . آن موقع هست که اشتباه را تکرار نمدیریب ادی عدم  یِاریو با هش  دیفضا را باز کن دیبا

  :دیگو م  تیسه ب نی. و در امی را هم خواند  هاهیآ نیا پس

   ستی شو، به خراباتِ ن اریمحوِ  رو
  ستجا دو مست باشد، ناچار عربده  هر 

  
  که داد، داد  ییدرآ ویبارگاه د در

  ستهمه دده نجایخواه که ا یاز خدا داد
  

  ری که ز زن مشورت م مصطف گفتست
  ستنَفْسِ ما زن است اگر چه که زاهده نیا

  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  ن ی هم   کشند، دعوا م  نیعربدۀ هم  هان یا  میداشته باش  ذهندوتا مسِت من   کهن یا  یدوتا کاربرد دارد،    «عربده»

  کشند، عربده م  هان یمست پول بشوند، مست مقام بشوند، ا  ای چه مست شراب بشوند    م،یاده یکه ما د  ییها مست

   ی از من بترسند. مثل    دیقدرت دارم، همه با   قدرنیو ا  کنم طور مآن   کنم،  م  طورن یکه من ا  ، ذهنعربدۀ من 

  .دندیکش عربده م ابان یدر خ  آمدند م کردند مست م میمست که قد

. محو  شو»  ار ی «محوِ  :  دیگوو م   ذهناز عربدۀ من   دهدم   ز یعاشق هم وجود دارد؛ اتفاقاً دارد ما را پره  عربدۀ  اما

خودت    یو تمرکزت رو   یندار  یکار   با کس  که درحال  ارانه یهش  واشیواش یرا صفر کن،    ذهنمن   عنیشو    اری

به  همان است،  ناظر،  بب  تیها دگ یصورت حضور  از جنس    اتی ار یهش  نی را  و     ذهن من   ی شو م  اریرا بش. 

  م یرا داد  ذهنمن   عنی.  میشد  اریرفت، محوِ    نیصفر شد از ب  شود؛ کوچ م  شود کوچ م  شود کوچ م 

دار،    . مرکز را عدم کن، نگه ست یشده، در خرابات نگشوده  ی کجا؟ در فضا   و .  میخداوند شد  م، یشد  ار ی به    لیتبد

  فضا را باز کن. 
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نعرۀ عشق، مثل نعرۀ    جهیهم خداوند، درنت    ی  میما مست هست  یمرکز ما عدم است،    دیشما نگاه کن   حاال

  .  شودم   دهیجهان کش  نیموالنا در ا

خداوند. پس خداوند نعرۀ عشقش   ی  میما هست   یگفتم مست    م،یبشو  اری، اگر محوِ  دو مست باشد»  «هرجا

  . ست»«ناچار عربده ناچار، به کشد، ما هم م   قیطراز   دهیطور که از موالنا کش را همان 

  : دیگو م  ست؟یاشتباهمان چ  م،یکن ما اشتباه م ول

  که داد، داد  ییدرآ ویبارگاه د در
  ستهمه دده نجایخواه که ا یاز خدا داد

  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

که، عدل! عدل!    ییگو دارند م  ذهنکه همه من   و در عالَم  یشو بلند م   ذهنبا من   ،ییآ ذهن م  یدر فضا   تو

  . ستی که عدالت بلد ن ذهنمن  کن  ! و چقدر اشتباه مخواهم ! عدالت مخواهم عدالت م

صورت  که ما به   دینیب م   .می جا بخواهو عدالت را از آن   می فضا را باز کن    عنی  »ی «از خدا  م؟یبخواه   از چه کس  پس

   ن یقوان   یسر یباال با    مییا ی ب  ذهنصورِت من به   میفضا را ببند  م یتوان . ما نممیکار را بن  نیا  د یبا  و جمع   یفرد

که صبر    طورن یهم  م،یفهم عدالت. عدالت را اصال ما نم   شود م  میکن   تیرا رعا  هان یا  مییبو  میکه درست کرد

  .فهمد نم  ذهنو شر را من 

  دیها باکار را بنم، تمام انسان   نیا  دیتنها من باخواه. نه  یز کن از خداداد و عدالت را تو فضا را با   دیگو م  پس

درنده است. شما    ذهنهستند. و واقعاً من   وحش  واناتِیهمه ح  جانیکه ا  خواه»  ی«داد از خداکار را بنند.    نیا

  ده یما چقدر با پول همان  دی نگاه کن  شما!  میکش را م  ری پول همد  دگ یهمان  یبرا  ذهنصورت من ما به   دینگاه کن 

به مادرمان    ای  میده نم  میدار ها را برم پول آن   میکن ها ما به برادرمان به خواهرمان ظلم مموقع   که بعض  میهست

«داد  !  مین ینش در خانه خودمان م  میکن م  رونیشان باز خانه  میاگر بتوان   م،یکن به پدرمان رحم نم  م،یکن رحم نم

  . ست»همه دده  جان یخواه که ا یدا از خ

آ  دینگاه کن   شما  ق  وحش  وانی من مثل ح  ای که  هر  م    دگ یشده همان    متی هستم؟ به  را  دست به   خواهم پول 

مقام    ینقش را،    ی  اورم؟یدست ببه   خواهم شهرت رو م   ای  اورم؟یدست ببه  خواهم قدرت را م   ای  اورم؟یب
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شدم؟ همه را     وحش  وان یمن مثل ح  ای که مردم دست بزنند؟ آ  اورم؟ یدست ببه   خواهم را م  ی اقتصاد  ا ی   اسیس

  عدالتِ من کجا رفته؟!  نیپس ا کنم؟  به خودم هم رحم نم درم؟ خودم را هم دارم م  درم؟ دارم م

  ر» یکه ز زن مشورت م   «گفتست مصطف.  ریمشورت نگ ذهنحضرت رسول فرموده که از من  دیگو م

برگز  دیتوجه کن  ،مصطف  نورِ  وقت   دهیلقب حضرت رسول است، درضمن  نور حضور،  باز    هم هست.  را  فضا 

 د یگو م جنس است.    یهردو    آن مصطف   ای  مصطف  نی. و اشود م  دهینام  »«مصطفشما    یِار ی هش  د،یکن م

  به حرفش گوش نده.  ریمشورت نگ  ذهنمن  ن یکه از ا

  ان ی از آقا  شتر یها هستند که باز خانم   ل یبا زنت مشورت نکن، خ  دیگو که م   ستی به زن ن  ن یتوه  تیب   معن

به    ی فضا را باز کرد  که وقت   دیگو که با زن مشورت نکن، م  دیگو موالنا نم  پس.  نیبوده ا  شهی. هم دانند م

  شده گوش بده.گشوده   یحرف فضا

و مرکزت جسم    ی ار و کردار مردم شما فضا را ببند مردم، مبادا دراثِر گفت  یی از طعنه و بدگو  میاول شروع کرد  و

ا  یندار   یامرکزت جسم بشود چاره   اگربشود.   نَفْست    که نیجز  آن    ، یر یمشورت ب  ات  ذهنمن    عنیاز  چون 

  م ی که گفت   د،یگو م   ذهنمن  ی فضا را ببند  د،یگو خداوند م  دیگو خرد کل م    را باز بن فضاچار کن.    دیگو م

  است.  ی طانیبا ش ذهنمن 

قواعد    ایتمام اصولِ    کهنیا   عنیست  . زاهده ست»«زاهدهما، زن است گرچه که    ذهنمن  نینفس، ا  نیا  دیگو م

  ! د؟یکن دارد. توجه م ذهندر ذهنش، منتها من  کند م ت یرا رعا نیتمام قوان کند،  م تیرا رعا نید

ها را  آن   است، و هرکس  تیهوها هم هم و با آن   کند،م   تیرا رعا نیقوان  یسریدارد،    ذهنزاهد که من   پس

که فضا را باز کرده، به وحدت مجدد    زاهد با کس   نیکافر است، درواقع زاهد است. و ا  نیا  دیگو نکند م   تیرعا

  تا آسمان فرق دارد. ن یزم ده،یرس ارانه ی طور هشبا خداوند به 

  ی را دارد، فضا را باز کن به حرف فضا   است و عقل و خرد زندگشده  گشوده   یاز جنس فضا    مصطف  دیگو م

  .ات ذهنبا من   و مشورت کن   یشده گوش بده، نه فضا را ببندگشوده

  �🔹🔹�بخش اول  انیپا �🔹🔹�
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  : دیگو است که م تیروا  نیبه ا اشاره

نوهشاوِر»  «نخالفُوه و  
  .» دیو خالف آن عمل کن دیزنان مشورت کن با«

  ) تی(روا

  که:  دیگو  آخر م تیاست و دو ب ذهنمن  نیها هم نوشته  جورنی منظور از زن در ا  میگفت که

  ز گفت و گو   که بمان  بنوش م چندان
  ست؟دهی عشق م نیو نه ا نه عاشق آخر 

  
  ی چون زرِ جعفر  یی نظم و نثر گو گر 

  ستفاسدهسو که جعفرست خرافاِت  آن
  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  . منسوب به جعفر برم   ی: زر ناب، طالیجعفر زر
  در آن است.  اریحضور که جعفر ط یفضا ای ، ییسو یب  یسو  عنیسو که جعفرست:   آن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  
  ۀ کنندمست   م  قدرنیا  م،ی باز کن  م،یباز کن  م،یفضا را باز کن  دیبخور، پس با  یبیشرابِ غ   قدرن یکه ا  دیگو م

اسمش را گذاشت مائده، که ذهنمان ساکت    م،یبخور  دیآ ور م که از آن   زیو هر چ   خرد زندگ  سبب،ی ب  یِشاد

که هرچه فضا    میدان . و ما محرف بزن  نتوانبخور که ذهنت ساکت بشود،    قدرنیا   ،» «چندان بنوش مبشود.  

 پرسد  و م   شود تر مما کم   ذهنِ من   ی وگوگفت   کند،  از ما صحبت م  زندگ   د،یآ خرد م  ورو از آن   میکن را بازتر م 

   «آخر نه عاشق است،    یطور نیاست؟ بله، ا  خانهیشده مگشوده  یِفضا  نیو ا  که تو عاشق  ستین  یطور نیکه ا

  ست؟» ده یعشق م  نیو نه ا

و    ذهنعاقل من   میشو م  م، یشو عاشق. منقبض م  میشو م  م،یکن و فضا را باز م   م یکن مرکز را عدم م   کهن یهم

 من ذهنما عاقل را م ییکه امروز گفت، کارش بدگو  م،یشناس   من ذهناست، انتقاد است. عاقل   حلراه   چیه   

  . ردیب رادیکند و ا ییندارد، فقط بلد است بدگو

عاقل من موقع   لیخ ب  یرادهایا  ذهنها  را در  آن   ندیب م   ونریمرکز خودش  مو  را  اگر عاشق بود،  دیگو ها   .

آدم     ی  کند،  م  عیدائماً تشن   کند، که انتقاد م   را در خودم برطرف کنم. هرکس  رادیا  ن یکنم ا  من سع   گفت م
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  ست؟» ده یعشق م   نیو نه ا   «آخر نه عاشق.  دیگو را م   شخود  ی رادهایاست، درواقع دارد ا  راد یرا، پر از ا  رونیب

  ما است.  ۀدیشده، مگشوده  یِفضا  نیو ا میعاشق بشو م، یفضا را باز کن  مانَد، ما م  یحالت برا   یفقط 

خالص    یطال  نیبه! ابه   ندیبو  ذهن  یهاکه من   دیسیمطلب بنو  د،یحرف بزن  د، ییکه اگر شعر بو  دیگو بعد م  و

و    دیگو ها شعر مموقع   بعض  ذهنکه من  دیاده یگفته، د  ذهنرا که من   یزیچ  نیاست. ا  »ی«زرِ جعفر است،  

   عن یکه،   ندیگو و مردم م  پردازد م اتی و به جزئ  آورد درم  صورتِ شعر عالرا به شیهایی انتقاداتش را، بدگو

  است. دهیرا گفته، چقدر خوب د  زیچهمه  ن،یاست ا ی عجب شعر ند،یگو م  رید ذهن  یهامن 

  ار یهست، جعفر ط   اری که جعفرِ ط  ییدر آن جهان، آن سو  ول  د،یآ نظر طال مجهان به   نیکه گرچه که در ا  دیگو م

ها که در جنگ   ییهای بوده و آن دالور  درواقع برادر حضرت عل   د،یشناس شما م   ریمورد احترام موالناست، د

که خرد    ییسو که حضور هست، در آن سوآن   هست،سو که جعفر  هرحال مورد احترام موالنا است. آن کرده به 

خرافاتِ فاسد است،   عنیخرافاتِ فاسده است،   ، ذهننظم و نثر گفتن مثل طال از لحاظ من   نیهست، ا   زندگ

  . خورد درد نمبه چیه

باور کن  تیب  نیا انتقاد عال  د یمهم است. اگر شما  نوشته شده  که به   که  نثر  شعر گفته شده فقط    ایصورت 

از جنس  ن ینگفته باشد، ا شده و خرد زندگگشوده   یِبا فضا  د یایور ن که از آن  یز یچ   عنیخرافات فاسده است، 

  .کند م  بیجهان فقط تخر نیدر ا عن یندارد،  ارزش چیخرافاتِ فاسد است، ه 

که از     مثقال خرد زندگ  ی   عنی  م،یکن را اضافه م  هایفقط خراب  اهیخراب  اتِیگفتن جزئ  ای با فاش کردن    ما

از    د،یآ م  ییگشافضا  بدگو  یبهتر  و  انتقاد  م  یی خروار  توجه  بو  د؟یکن است.  آ  دییشما  راه  ایکه  حل  من 

بهتر است ساکت   د،یآ اگر نم د؟یآ شده م گشودهیِحل من از فضا راه  نیو ا دهم؟ حل م را دارم؟ راه سازندگ 

در    اری حضور که جعفرِ ط  یِفضا   ای  ،ییسویب  یسو   عنیکه جعفرست    سوآن .  دیدان: زَر ناب، م یجعفر   زَر  بشوم.

  آن است.

  .میااول را خوانده  تیو ب  میرا دوباره بخوان  هات یب نیا دیبده اجازه

  ستهدهیب عیچپ و راست طعنه و تشن گر 
  ستکس که دلشده عشق برنگردد آن از

  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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، دوباره از  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    میزن م  عیدائماً طعنه و تشن  م، یدار  ذهنما من   که وقت   دیدان شما م   و

 یی جوب یع   کنم؟ هستم؟ انتقاد م  هابد کردن آدم  هستم؟ خوب و   هاب یمن دنبال ع   ایکه آ  میپرس خودمان م

  ست؟ یدر کار من ن  نیتحس  ع؟یطعنه و تشن  ق یمردم را درست کنم از طر  خواهم م  کنم؟ م   ییگوب یع  کنم؟ م

  هست؟  نیبله تحس  ست،ین عینه، کار من تشن  ای

به    لیکه ما م   میشو متوجه م   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    شود و مرکز عدم م  م یکن فضا را باز م  وقت

ا  عن ی.  میدار  نیتحس خُوب،    لی «خکه    دییگو شما م  دهد، را درست انجام نم   یکار   ی شما    ۀبچ   کهن یولو 

آن کار را    وبارهو د  درست کن  توان را م  شیجاها  اجازه بده من نشان بدهم که بعض  ول  ،ده خوب انجام م

اشال    دینیب . دوباره مدیکنم  نیتحس  دهد انجام م  که تو حاال انجام بده، وقت   دیی گو . حاال م»ده انجام م

  . دیکن م  نیتحس دهد، انجام م انجام بدهم، وقت ریدور د  یبذار حاال   ،ده دارد، دوباره انجام م

   ذهن کلمات که از دهان من   نیا  ، »توان نم  ،ی استعداد ندار  ،یاصال عقل ندار   ،ست ی«آقا بلد نکه    عیتشن  نیا

م  دیآ درم توجه  است.  با  د؟یکن مَخرِب   بشود،    دیاصال نقطع    ی زیچ   چیه  ،ی ریب  ادی  توان  نم  ، ستی«بلد 

  است.  ذهنمن  عیطعنه و تشن   ،» ستین

و    تیعنا  دیگو م   خداوند نشسته به بنده، وقت   د یکن. شما فکر م زند حرف نم   ی طور ن یشده اگشوده  یِفضا 

کم کند و    خواهد کم کند به ما، هرلحظه م   ند، یبب    زندگ  م، یانجام بده   یکار خوب  ی است     جذبه کاف

  د، یچقدر بد هست   د،یچقدر ناتوان هست  که  دیگو . آن باال نشسته مکند م   نیتحس  میکن م  ییگشاکه فضا   خُردهی

  ن یکم کند و تحس  خواهد هرلحظه م  ای  د؟یگو را م  زهایچ  نیاست من خلق کردم، ا  یچه موجود  نیاصال ا

  .می کن ما هم آن کار را م   م،یکند؟ و اگر فضا را گشوده باش

  شنهاد یو من پ  دهد را نشان م طرح   ی اتیبخوانم که اب تانیبرا اتی که من اب دیقسمت اجازه بده  نیدر ا اما

حفظ    د،یرا خودتان انتخاب کن   ات ی از اب  یتعداد   یام شما  کرده   شنهادیطور که در گذشته هم پهمان   کنم، م

درست    طرح  یو    دیکن  بیبا هم ترک   دیبردار  ،تان هسترا که مورد عالقه   اتیاب  نی ا  د،یحفظ هم نکرد  ای  دی کن

  .کند شما را روشن م  از زندگ  قسمت یطرح  نی. ادی کن

بودن و روا نداشتن است، کوچ    سیو خس  عیطعنه و تشن  ، ذهنفرهنگِ من   د،یحظه فرمود که مال  طورن یهم

عقلش، وحشتناک است،    ، ذهنکار من   م، ین یهستند. اگر خوب بب   یطورن یا  ذهن   یهاتمام من   عن یکردن است،  

  :دیگو که م  میارا خوانده  اتی اب نیمخرب است. ا  اریبس
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  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَنَد م مرگ  یِزنده سو نفسِ

  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ریدو خراب کردن کار هم   ییجوب یو انتقاد و ع  عیما با طعنه و تشن  اصال  عنوان  به   م،یهست  بیدائماً دنبال تخر

  : دیگوم  م،یارا هم که خوانده  هاتی . اما حاال که آن بذهنمن 

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

  ) ۶۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  ار یاخت ندازیکن آلت، ب دور

  ) ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

رفتار، عمل،    م ی. و بذاردی که شما حفظ کرد  اتی اب  ات،ی اب  نیدست ا  م یبده  م،یدار  ذهنمن   را وقت   ارمانیاخت   ما

آن    دیبذار  د،یانتخاب نکن  ذهنبا عقل من   ذهنعنوان من برد. به   دیکنند، شما خواه  نییها تعو فکرِ ما را آن 

    انتخاب کنند. تانیبرا اتیاب

  فکر و عمل شما.   به زدیر م  ارانهی هش  و خردِ زندگ شود م  لیزا ذهنکه عقل من   دید دیخواه   یزودبه

  یی طرح کوچولو  یسرِ هم باشد،  پشت  ل یهم خ  ستیسرِ هم، که الزم ن پشت  آورم م   جان یرا که ا  اتیاب  نیا  و

  که:   دیگو به آن. م دیشما توجه کن دهد را نشان م

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  لشر   شروِیپ آهنگ، شی : پ قَالووز
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
  : دیگوآمده است که م  ریز  ثِیاز حد نیا دیدان که م  طورن یهم  و
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  النَّار ِبالشَّهواتِ.»  الْجنَّةُ ِبالْمارِه وحفَّتِ «حفَّتِ
  شده و دوزخ در شهوات.»  دهیپوش ندیناخوشا یزهایدر چ بهشت«

  ) ینبو  ثی(حد

  «و دوزخ در شهوات.» شده   دهیچ یپ ا ی شده» دهیپوش ندی ناخوشا ی زهایدر چ «بهشت

. شما تلفن  رسد در روز به آن نم  خواهد که ذهن م   یزی آن چ   عن ی  یمرادیدارد. ب   عی وس  فی ط  یمرادیب  حاال،

. دیدیهم زحمت کش  لیآخرسر نشد، خ   دیبخر  دیخواستم   یاخانه   ی.  ستین   د،یبا دوستتان صحبت کن  دیزن م

با کس بود     مهمان  ییجا   ی  دیبرو  دیخواست  م.  دیشد  مرادیآخرسر گفت نه، ب  د یازدواج کن  د یخواست م   و 

  .دیشد مرادی شما مهم بود، ب یو برا امدی ن دیرا دعوت کرد . کسدی شد مرادیب دیبرو د ینتوانست

و قضا اتفاق    زندگ   ۀلیوسکه به  های مرادی ب  نی. امیرسنم   میخواه  که با ذهنمان م  یی زهایدر روز به آن چ   مرتب

  . دی کن ییشما فضاگشا هان یبهشت هستند، چرا؟ قرار است اطرافِ ا یِراهنما  هانیکه ا دیگو م  تیب افتد، م

  م یخانه انتظار دار  مییآ . ما م آورد م  شیما پ  ی بار برا  ن یرا در روز چند  های مرادیب   نیخداوند ا  ای   زندگ  عنی

به  بخندد،  م خانممان  مرد  مبه   ای   م،ییآ عنوان  خانم  عصبان   م ینیب م  مییآ عنوان  ب  شوهرمان    مراد یاست، 

مان درس  بچه   میدار. انتظار  میشو م  مرادی ب  ردیگ م  بد  ۀنمر  ردیخوب ب  ۀمان نمربچه  می . انتظار دارمیشو م

  .  میشو م مرادی . هزارجور بمیشو م مرادیب شود معتاد م   رود م دفعه ی بخواند ورزشار بشود 

که شما   طور ن یا  کهن یا  عن ی  ی مرادی . بدیبشو   از جنسِ زندگ  د، یاست که شما فضا باز کن  نیا  ی برا  یمرادیب

  ن ی ا  د،یده واکنش نشان م  د،یشو ناراحت م   دیرس نم  و وقت  دیبرس  دیخواه و به آن م  دیکن م   نییمراد تع

  غلط است. 

نه    رم یب  می من تصم  اجازه بده  یتا از وجود من مطلع بشو   کنم م  مرادیکه من تو را ب  دیگو به شما م   زندگ

و    افتد بار اتفاق م  نیکه چند  دینی را در خودتان در روز بب  یمرادیب  ن،یا  دنیبا شن  دیشا  نیشما بعد از ا  وتو.  

  شده است. دهیچ یپ ها بهشت در سخت عن ی الْجنَّة» «حفَّتِ . و دی در اطرافش فضا باز کن دیبا

که    کند به آن مراد برسد فکر م   خواهد م   ذهنمن   کهنی ا  یسخت است؟ برا  ییگشاو فضا   میشو م  مرادیب  چرا

 ی اخواسته   ی است،    مراد جسم  جان یدارد. مراد در ا  آن مراد زندگ   رسد م  اگر به آن مراد برسد به زندگ

  . شود است، که محروم م

  د؟ یشو م مرادیب ی چجور د، یرو که در روز که شما م  دینی بب دینورافکن قرار بده ریخودتان را ز  شما
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قرار    د،یدیموقع به کارتان نرس به   د،یکرد  ریگ  یتصادف شده در تراف  دینیب م  رونیاز خانه ب  دییآ م  دفعهی

  . دیفضا باز کن  دیبا هان یا ۀاست و اطراف هم  یمرادی همه ب هان یا د،یداشت

است،    نیبسرشت ما همان جنسِ عدم  کهن یا  یسرشت براسرشت. خوش ، خوشسرشت»«خوش   دیگو به ما م  و

  شنو است. سوت 

 کند کار م   یمرادی خداوند، با ب  عن ی  ، که زندگ  میشو متوجه م   نی. پس از امیگرفت  ادی را ما    تیب  نیپس ا  و

  گشود.  د یکه فضا با داند دارد و نم   یقو  ذهنکه من  کس یبرا

  یی که فضاگشا  کس.  فضا را باز کن   دیبا  عن ی  ، ستیشو، در خراباتِ ن  اری محوِ    دیگوکه م   میگرفت  ادی در غزل ما    و

که در    دینیب م   دهد، واکنش نشان م  بندد فضا را م  رسد  به مراد نم  وقت  خواهد، و مرادش را م  ستیبلد ن

  مر؟  ستین طورنی. بله؟ اهات یاز وضع ییو طعنه و بدگو عیبه تشن  کند شروع م ذهنموارد من   نیا ۀهم

از    که زندگ  دیشو . و متوجه م دیکن و فضا را باز م  دی کن خدا را شر م  دیشو که م  مرادیشما ب  نیاز ا  بعد

کند   ییشده شما را راهنماگشوده یفضا  نی. تا ادیکن به شما کم کند، فضا را باز م خواهد م  یمرادیب قیطر

    در آن موقع.

را    ن یمورد ا  نیهستم، در ا  دهیها هم هماندارم در ذهنم، با آن   ساخته ش یپ  ی هاکه من پاسخ  د یفکر کن   د ینبا

  . یشو م  مرادیدوباره ب کند کار نم  نی. ابرم کار م در آن مورد آن را به  برم، کار مبه

مر  دینیب م  دفعه یدارد،    عی وس  فی ط  یمرادیب  و م  م،یشو م   ضیما  العالج  تمام  میریگ مرض   اصال  .

نون  َب ی«راست. یمرادیب ها »الْم   

  مراد یب  که وقت  دیده نورافکن قرار م  ریو خودتان را ز  دینیب خودتان را م  یمرادیب   دیکن را باز م  فیط  نیا  پس

 د یآ قضا م   وقت  خواند.   میرا خواه  نیا  «جاء الْقَضا ضاق الْفَضا» فضا را ببندد،    خواهد ذهن م   دیای ب  ادمیشدم  

  . دی کن و صبر م  دیکن و شما فضا را باز م شود فضا بسته م 

  د، یدان را بد نم  یمرادیب  نی . شما پس از ادیآ م   یمرادی صورت ببه   عیها تشنموقع    مطلب، و پس بعض  ی  نیا

  .  حاتیتوض نیدرست است؟ پس از ا

  هاست.  در جهت رید یمرادی ب ی و
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  تو را بال داد هر جهت از
  جهاتَتیبازکشد به ب تا
  ) ٣۶٨شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

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

  
  ل یبله همسرمان ما را خوشبخت کند، خانواده تش  م ی. مثال همسر گرفت می رفت  می را گرفت   یفکر   یهاجهت   ما

  م یدید  . ولمیبرس  بله به خوشبخت  میها را جمع کردپول   م،یدرآورد  پول   م،یکار کرد  م،یدار شدبچه  م،یداد

  . میدیم به درد رسی رفت  هادگ یو در جهت همان میبود دهیهمان هان یبا ا آخرسر وقت

   به او. هر طرف   می اوریرو ب  می فضا را باز کن  دیبا  عنی  میشد  مرادی. پس بمیشد  مرادیب   م،یناکام شد  نیبنابرا  پس

  ی که فضا   م یدیاآلن هم فهم  پسکه فضا را باز کن، واکنش نشان نده.    دیگو م   بندد، ما را م  یجلو   میرو م

هم    ن یا  د،یشو م  از جنس زندگ  د، یکن است، همان آسمان چهارم است. فضا را باز م   یمرادیشده بگشوده

  .  دیحساب کن   یمرادی است، شما ب یمرادی ب میهست دهی که با آن همان  یمختلفِ فکر   یهاسو  ی بالها پس. ی

  د، یکرد فضا باز م  دیبا  دیشد م  مرادی ب  که وقت  دیدانم  دیاشده  مرادیو سرانجام ب  دیاکرده   یتا حاال هر کار  اگر

نظر    ریمردم را ز  د،ین یبب  یمراد یرا در ب  ذهن   یهارفتار من   کهنیا  یبرا  و.  دیواکنش نشان داد  دیاشتباه کرد

که وقت  دین یقضاوت، فقط بب   ی نه برا  دیریب  م   مرادی برفتار م  ی چجور شوند ع یبا سرزنش و تشن  دائماً  .کنند 

است،    یآفتاب بشود امروز ابر  میخواست همراه است. م  هان یو انتقاد و واکنش و خشم و رنجش و ا  ییو بدگو

  . میشد مرادیب

  خوب است.   یمرادیکه ب  م،ی نیب موضوع را ما نم  نیهست ا  دگی همان  نکیچشمان ما ع  شیپ  وقت   طورن یهم  و

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

  ) ١٣٢٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ش یدان زِ خو یکبود نیا ،ی نه کور گر 
  ش یرا بد گو، مو کس را تو ب شیخو

  ) ١٣٣٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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ب  ییگشافضا  م   یمرادیعلت  نشان  ما  به  فضا دهد را  م  ییگشا.  جلو   دهدنشان  ما  ع  یکه    نک یچشممان 

با  کهن یخاطر ابه شود م دهی بد د شود، م دهی. عالم کبود دمینیب ها مآن  قیاز طر نیبنابرا میرا دار ها دگ یهمان 

   .می کن نگاه م دگی همان نکیع

از خودت است و خودت را بو    دنیبد د  نیا  ،ی کبود  نیبدان که ا  ، نیبم  با چشم عدم  ،ستیکور ن  دیگوم  اگر

  ! ند؟یب ! با چشم عدم نم کند؟ اشال خودش دارد، چرا فضا را باز نم   شود م  مرادیکه ب   بد هستم. پس آن کس

  فکر کنم.   تو ی بذار من حرف بزنم، بذار من برا ن،یکه با چشم من بب دیگو به او م  زندگ

در فکر کردن ما نکند.    دخالت  چیما ه  ذهناست که من   نیما ا  شرفتیپ  تیاصطالح نهابه   دید  میخواه   امروز

  .کند آن فکر م   قیو از طر  ردیگ کار مبه   ستیدر آن ن  دگیما را که همان   ۀباشد که ذهن ساده شد  زندگ  نیفقط ا

ذهن را   ها، دگ یهمان  قیاز طر ذهنعنوان من به  کن . تو فکر نماندازد م ریخداوند ت ،ی انداز نم ریتو ت دیگو م

  د؟ یکن نگو مردم مقصر هستند، توجه م   نیاز ا  ش ی. بکند و فکر م   زند تو حرف م  قی خداوند از طر  ، کن ساده م 

را که مرتب    ات ی اب  نیکه ا  د ید  د یخواه  د، یکن تکرار م   د،یگذار هم م   یرا پهلو   هانیشما ا   خوانم،  را م   اتیاب  نیا

  : تیب نیذهن و ا یفضا  نیاز ا کند دارد که شما را بلند م  یامحرکه  یرو ین  ی هانی هرکدام از ا د،یکن تکرار م 

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

ا  م یزن م  عیتشن  ما ن   ب یع  م ییگو م  م،یریگم   رادیو  را عصبان ستیما  مقصر    مییگو ما م   کنند،  م  . مردم ما 

که    یتوست. ممن است که بعداً متوجه بشو  بیع  نیمطمئن نباش، ا  دیگو خودشان مقصر هستند. م   م،یستین

  .  یدیرا در خودت د ب یع نیشد و ظاهر شد و ا انیاز تو ب بیع نیا

ما    رند،یب  رادیبزنند، ا  عیدر ماست. و اگر مردم به ما تشن   نیا  م،ینیب م  رانیدر د  یبیکه هر ع  میدان م   او م

. اگر اثر  ستیدر ما ن   ب یپس آن ع  کند،  فضا بازشده باشد، به ما اثر نم  ای   میفضا را باز کن   م، ی واکنش نشان نده

او    کهن یخاطر ادارد، به   یبی ع   ی  کس   ی  میشو م   ندر ما هست. اگر عصبا   رادیحرف مردم در ما، آن ا  کند م

سخت    ذهنمن   یمطلب را باور کردن برا  نیکه ا  دانم . بله، بله من ممینیب خود ماست در او م  بیع  نیدارد، ا

  است.
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  ی ا   عن ی  «بوک»خاطرجمع نباش، مطمئن نباش. باشد که،  مباش،    منی ، امباش»  من ینبود، ا  بتیهمان ع  «گر

فضا را باز    ستم،یمن کور ن  دیگو که اآلن خواندم، م   ت یدو ب  نیاز تو فاش بشود و هم  بیع  نیبسا، باشد که ا

  ی مرادی شروع شده. ب  یمرادی که از ب  مینیب م  پس  نه.  ای در من هست    بیع  نیکه ا  نمیب با آن چشم م  کنم م

   . زندگمیخواه نم   از زندگ   م،ی خواه مراد از جهان م  کهن یا  یبرا  م،یدار  دگیما همان   کهن یا  یبرا  افتد، اتفاق م

  : تیدو ب نیو ا دهد به ما نشان م یمرادیب قیفکان از طر خودش را با قضا و کن 

  گشت و، وجودِ او نماند   ته چون
  خواند  شیجانش را خدا در پ بازِ
  ) ٢٢٧۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مرادیاو ب کشت شست آن چون
  فتاد  ا یکنارِ رحمتِ در در

  ) ٢٢٧٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

جانش را و جان ما،    نماند. بازِ   اش ذهنمن   عن ی  «وجوِد او نماند» از مرکز آدم برود.     ذهنمن    عنیگشتن    ته

  مرادی ب  شما وقت  ، مراد»یاو ب   کشت  «چون شست آن .  خواند خودش م  شیروح ما مثل باز است، خداوند به پ

چه؟    عن ی  د،یرا بشن  ذهنمن   کشت  دهد م  ا به شم   است که زندگ   فرصت  ،یعاد  یدر روز، کارها  دیشو م

  . دیندازیدر خودتان و ب د ینی را بب  دگیهمان  ی عنی

  مرادیاو ب کشت شست آن چون
  فتاد  ا یکنارِ رحمتِ در در

  ) ٢٢٧٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ها ن یدرست است؟ قرار شد ا م،یریگ رحمت او را م  عنیدر کنار رحمت او،  م یافتخداوند. م   ، زندگ   عنی ا یدر

  : دیرا توجه کن تیسه ب نی. ادیشما، حفظ کن دیرا بخوان

  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  من باشد که رو آرد به من  جانِ

  ) ۴۶٧٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  جان محتشم   نیکنم او را از من
  بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان
  ) ۴۶٧٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دوست  یِرو  ندینامحرم نب جانِ
  اوست  یِاو از کو همآن جان کاصل  جز 

  ) ۴۶٨٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

انتقاد   ه  دیو با  ندیب در خودش نم  یرادیا  چیتن مردۀ ما که ه  نیا  م،یکن فضا را باز م   م،یشو م  مرادی ب  وقت

  جان ما.  نیروح ما، ا نیبه زنده شدن، ا کند بزند به مردم، شروع م  ع یکند، تشن

  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  من باشد که رو آرد به من  جانِ

  ) ۴۶٧٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

تو فضا را باز کن، آن جانت   کنم، م مرادیب کنم، که من تو را محروم م دیگو و خداوند به ما م  طرف زندگ  از

به طرف من، من خودم هستم. من خودم در تو هستم، شروع    دیآ که م  یز ی. آن چدیای من ب  یِسوبه   کند شروع م

است که شما    یکار   نیکنم، ا   یتو با خودم    صورتِخودم را به  میآ دارم م   عنیخودم آمدن.    یِسوبه   کنم م

  کند.    شما را عصبان دینبا یمرادی ب ،ی مرادیب شود؟ . از کجا شروع م دیانجام بده دیبا

شده به او بخشش خداوند را  جانِ زنده   نیا ، و فضا را باز کن کند بزرگ م کند، جان ما را زنده م نیبنابرا پس

  یِ رو   ندی«جاِن نامحرم نب   ند،یب خداوند را نم  یرو  ،ذهن من   عنی  «جانِ نامحرم».  ندیب نم  ذهنمن   ند،یب م

به    میآ م  کنم شروع م   تیها  دگی من از همان   عنی   شود، زنده م  ییگشاکه دراثرِ فضا   . فقط آن جان دوست»

  ماند  که م   جان، تنها جان ن یاز ا  ری. غ ندیب خداوند را م یِجان هست که رو  نیفقط ا  شوم، خودم قائم م  ی رو

  . ندیب خداوند را نم  ذهناست. جان من ذهنجان من 

به خدا زنده    می خواست م   ذهن حاال با جان من . تا  میکن عبادت م  میدار  ذهنکه ما با جان من   دیدقت کن   پس

طرز    جورن ی. و امیبشو  میخواه م  ای  م یبه خداوند زنده شد  ، ذهنصورِت من به   ،ذهنصورتِ جان من . بهمیبشو

  م ی. در طول روز تصم زندگ  ر ید  ی و دردها  کند م    ما را عصبان  ، یمرادی . بکند م  مرادی مرتب ما را ب  ، زندگ
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کوچ هست،   هایمرادیب  م، یشوم  مرادیب  کهن یمحض اموالنا که به   لۀیوسبه  میکرد  ییشناسا  ایکه    میگرفت

  . دیکن فضا را باز م رد،یگم  دیآ م  یقبل از شما  د،ی پارک کن ییجا  ی دییآ م

سخت کار    لیشما که خ  شود، که کار نکردند اضافه م  ییهاکه حقوق آن  د ینیب م دفعه ی د،یاکار کرده  سخت

. فضا را باز  دیفضا را باز کن  د یبا  های مرادی ب  نیدر تمام ا   . ولدیشو م  مرادی ب  شود، مال شما اضافه نم  د،یکرد

  مهم هستند.   لیخ  تیسه ب نیا ه؟ بل د،یآ م  یز یشده چه چگشوده یاز فضا  دین یبب  د،ی کن

خودم.    یِسوبه  میآ م  کنم،من حرکت م   کنم، از درون تو من حرکت م  ،کن فضا را باز م  وقت   دیگو م  خداوند

مقاومت    م،یکن نم  زهیست  امتدادش را ادامه داده، آمده شده ما. وقت   دهد، خودش را ادامه م   درواقع زندگ

خودش را که جمع    ۀیخودش را جمع کند. سا  ۀیسا  تواند خداوند م   تواند، م   زندگ  م،یکن قضاوت نم  م،یکن نم

  ها نی. امیشو جمع بشود، ما به او زنده م  هیسا  درواقع. وقت  میاو هست  ۀیما سا  کند، دارد ما را جمع م  کند، م

  :می هم شعر دارد که قبال خواند

 ک»ینقشِ اول  ف ّلدَّ الظخداوند هستند که او امتداد م   ۀ یدرواقع سا  ا یاول  ،است»ی م را. ول   اشه یسا  دهد  ا ی اول  

خودش    تینهایو در ما به ب  کند خودش را جمع م  یۀاو خودش سا  گذارند م  کنند،هستند که مقاومت نم    کسان

  : میدان ما م  ت،یدو ب نی ا طورن ی . و همشود زنده م

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

  ) ١٨١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  زمان  ی در صد سال، خواه خواه
  امانت واگزار و وارهان  نیا
  ) ١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  
جا  را به  فهیوظ نیا دیلحظه است، با ی نیبرود و ا میرا بده ها دگیبرود، همان میرا بده ذهنمن  دیما با عنی

اول شروع    که امروز صحبت شد، زندگ  طورن ی کار کوتاه است، نگذار شصت سال طول بشد. و هم  نیو ا  میاور یب
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ا  نیب و م  کن باز م  را شما فضا    م، یشد  مرادی ب   کردن ما. وقت  مرادی به ب  کند م به وقوع    شعر قبل   نیکه 

  . وستیپ

  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  من باشد که رو آرد به من  جانِ

  ) ۴۶٧٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   عن یاست.    زمان کوتاه   نیو ا  یمرادی در اطراف ب  دیکن م  ییگشااز زبان خداوند است، درست است؟ فضا   نیا

چون فضا باز    د؟یکن توجه م   د،یکش طول نم  قدرنیا  لشیتبد  کرد، فضا باز م  یمرادیاگر انسان در اطراف ب

  گفت  در غزل هم که بود م  رد، یگ صورت م  مردم  لۀیوسما که به   یهای مرادی ب  م،یده واکنش نشان م   م، یکن نم

  د یباش   که اگر عاشق واقع  . گفته دیکن مردم، شما در اطرافش فضا باز م   ۀو مسخره کردِن مردم، طعن   عیتشن

  .  دیده انقباض و واکنش نشان م  د، ینباش . اگر عاشق واقعدیده و واکنش نشان نم  دیکن فضا باز م

در شصت  ،در صد سال انجام بده خواه  که م  دیگوم  یبعد تیب نیصد سال طول نکشد. حاال، ا دیگو م و

  لحظه. ی  ایال، هفتاد سال س

و مرکزمان را عدم    میطور کامل فضا باز نکردلحظه به  ن یدر اطراف اتفاق ا  موقعچی که ما ه  دهد نشان م  نیا

   صورت مرکزِ عدم عاشق زندگبه  عن یباشد، باشد، دلش رفته  دلش شده   کس ر،ید گفت هم م  تی. بمینکرد

  . گردد راه برنم  نیباشد، از ا شده

 د ییای نباشد که شما ب  یطورن ی. ادیبده   دیبه برنامه گوش نبا  ذهنکه شما با من   می ریگ م  جه یما نت  جان یاز ا  و

انتخاب را    دیطور که گفتم با. همان دیرا برو  تان ذهنو راه من  د،یکن   معن   تان ذهنبا من   د،یرا بخوان  اتیاب  نیا

  به دست موالنا.   میبده

  :گفت که م خوانم را م  تیدارد، آن سه ب تیسه ب نیا و

  هنر، آمد هالکت خام را   پس
  دام را ندیدانه، نب یپ  کز 

  ) ۶۴٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  آن را نکو باشد که او  اریاخت
ِتَّقُوا   مالخود باشد اندر ا  

  ) ۶۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  ار یاخت ندازیکن آلت، ب دور

  ) ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . دیکن   شهیتقوا پ   د،ی اتَّقُوا: بترس 
  هی : بر حذر باش، کلمه تنبنهاریز

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

دست   دیرا بده  اریو اخت   دیرا کنار بزن  ذهنو من   دیبخوان  د،یرا حفظ کن  هان یکه شما ا  خوانم را م  اتیاب  نیا  پس

  .  دیبرو ذهندنبال رفتار من  د،یکن  معن   ذهنبا من  دیرا نخوان  تی. باتیاب نیا

  : تیسه ب نیا طورن یهم  و

  کس نَجست صبر و حزم یب ن،ی کم نیز
  را خود، صبر آمد پا و دست  حزم
  ) ٢١٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  است یگ  نیزَهر  نیکن از خورد، ک حزم
  استیکردن زور و نورِ انب حزم

  ) ٢١۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  ) ٢١۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

که در ذهن    ،رافتادگ یگ  نی زندان، از ا  نیاز ا  گاه،ن یکم نیاز ا  م،یکن بار تکرار م   نی که، چند  می متوجه هست  پس

مهم است    قدرن یکه ا  «حزم»  دیگو است. و مو حزم تا حاال رها نشده   صبریب  انسان  چیه  م،یما گرفتارش هست 

  است.  «صبر»   شیدست و پا
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تا خوب و بد  میقضاوت نکن کهن یزهرناک است. صبر کن. و ا  اهیگ  نیقضاوت نکن، ا عن ی، کن از خورد»  «حزم

اند که مقاومت نکردند  گرفته   جان یزور و نورشان را از ا  غمبرانیپ  عنیاست.    اءیزورِ نورِ انب  نیمرکزمان، ا  دیایب

  خوب است.  ایبد است  نیا کهن ینظر از او قضاوت نکردند و فضا را باز کردند، صرف 

 ییگشاکه فضا   کس  نیتکان بدهد. پس بنابرا  تواند اما کوه را باد نم  جهد، م   یکه کاه، با هر باد   دیگو م  و

  .گذارد نم  وزن  د،یآ م  ذهنکه از طرف من  یی، به بادها، فضا باز شده کرده 

  شود سبب م  ییگشافضا   ،ییگشافضا   یی فضاگشا  م ییگو م   ه  م، یکن ها را مصحبت  ن یا  کهن یپس از ا  خُوب، 

ا  زندگ   با خرد   که زندگ  د ینی کنار و بب  د یرا که واکنش است بذار  ذهنکه شما رفتار من  لحظه چه    نیدر 

  د؟ یگو م  مااز زبان ش زی چه چ  کند؟ م  شنهادیشما پ  یبرا حلچه راه   ،م یتصم 

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

  ) ١۶۴٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شود.»  من خارج نم   ت یمش  طهی از ح یکار  چیو ه  م،یتازه دار  یهر بامداد کار «در
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
  شنهاد ی. به شما پدیآ م  دی است، کار جد   شده که خودِ زندگگشوده   یاز فضا   د،ی کن م  ییگشالحظه فضا   نیا

  .  دیبن چه عمل  د، یبن  یچه فکر  د،یکه چه کار بن  شود م

ها را  تمام انسان    عنی.  ستی من خارج ن   تِیمش   ۀط یجهان از ح  ن یدر ا  یز یچچ یکه، ه  دیگو در مصرع دوم م  و

  .  کنم من اداره م 

دارد دلتان را    کند، م   مراد»ی «ب، دارد  فَکان»ْ «کن و   «قضا»  ق یکه از طر  د ینی سرتان بب  ی شما خداوند را باال  پس

  .  دیبن یو همار  کند، منبسط م  کند منقبض م

  : تیب  نیا طورن یهم  و

  نو آرد وهیش یلحظه و هر ساعت   هر 
  نش یشیپ وهیو نادرتر زان ش تر نیر یش

  ) ١٢٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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ها را فعال  شده آن  ده یها همانرا که با آن   قبل  ی که فکرها کند، عمل نم   ذهنلحظه مثل من  نیدر ا زندگ  پس

به ذهن و فکرها را در   دیبرو دینبا  دیشد  مرادی. پس شما بکند و فکر و عمل م  ندیب ها مآن   قیو از طر  کند م

  . دیو واکنش نشان بده دیجا فعال کن آن

را    نی. و ادیاوریشده بگشوده یآن فضا  لحظه از نیحل نو را، همو راه نو و راه  نو» ۀو ی «شو   دیفضا را باز کن  دیبا

که،  د یریهم در نظر ب  

  ستین دامیو ب ددیب کنج چیه
  ستیگاه حق، آرام نبه خلوت جز 

  ) ۵٩١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  
خواه و از خدا خواستن    ینخواه، از خدا ذهن یها ذهن نخواه، از من  ی را از فضا «داد»گفت که  میغزل داشت  در

ا  فرار کن   ذهنبا من   توان نم   دیگو همراه است. و م  ییگشابا فضا    ، ی بشو   میقا  یاگوشه  یجهان    نیدر 

  . باش هداشت ذهنخواهد کرد، اگر من   دیجا دد و دام تو را تهدهمه 

جز    د یندار   راه  د، یندار  عالج  چیکه شما ه هندد نشان م  هات یب   نی. ازمان کار است، بزار و بتاز» ی«  پس

  .میشو م  را ما به زندگ  میلحظه. تسل نیدر اطراف اتفاق ا ییو فضاگشا میتسل

  م ی تسل   دیدار  دیکن شما گذاشته فضا باز م  یرو   یجلو   َفکان»ْ «کن و    «قضا»لحظه، که    نیشما اطراف اتفاق ا  وقت

  اتفاق. می نه تسل دیشو م  زندگ

. شما  دیشو اتفاق م  میکه تسل دیفکر کن   د یشما نبا  ،با خرد زندگ   م یعوض کن   میرا ما ممن است بخواه اتفاق

  .  دیشو خداوند م د،یشو م  زندگ  میتسل

زمان ما    ا یمان    رییبا تغ  م، ی کن  دا یآرامش پ  میتوان نم  جاچیدر ه   میداررا نگه    ذهنکه، اگر من   میدیفهم   پس

آرامش را   میتوان است که ما م  گاه حق»«خلوت شده و  گشوده   یفضا  نیفقط در ا  م، یکن  دایآرامش پ  میتوان نم

ها  از آن    ی  م،یشده ما چهار تا فلش گذاشت گشوده   یکه، در اطراف فضا   دینیب ها مدر آن شل   و  . میکن  دایپ

  .  دیآ م است که از زندگ  تیحس امن
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  :دیرا بخوان ت یدو ب نیو ا د یبذار زندگ شی را در پ  یمرادیب دیبا دیشو م  مرادیب شما وقت  و

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

  ) ٣٣٨۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دیاو نه  شِیبه پ  هایدیناام
  د یجه رونی ب دوایز دردِ ب تا
  ) ٣٣٨٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ا یمی: ک ری اکس
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
  م ییگو م  میکن . ما فضا را باز ممیشو م  دی ناام م،یشو م  مرادیب افتد و دوباره بد م افتد اتفاق بد م وقت پس

  د یما با  م، یشد  د یناام  م،یشد  مرادی ذهن، عدل و عدالت و داد وجود ندارد ما ب  یجهان، در فضا   نیکه چون در ا

  . می کنتوجه  دیآ شده مگشوده  ی نظر که از فضا یار یبه هش

که   دوای دردِ ب  نیخداوند، تا از ا  شیپ  م،یاو بذار  شیشده به پگشوده   یرا، با فضا  مانی مرادی را، ب  مانی د یناام

  .  میِبجه رونیاست ب  شدگتیهودرواقع دردِ هم 

  : تیب نیا طورن یهم

  ست دل و دستِ من و بسته خسته
  کنعاِن من  وسفِیغم  دستِ

  ) ٢١١۴شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

   : زخمخسته
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
نماد خداوند است،    وسفِی برا  عنی  غم»  «دستِاست.    زندگ   ایکنعان  منظور و    می که آمد  یز یآن چ  یدستِ 

  گونه چ یه   عنی است    غمیب   که فالن   ند یگو منظور و مقصود است. م   معنبه   جا نیغم در ا   «دستِ غم».  جانیا

  به خداوند است ندارد.  شدن که زنده  یو مقصد   یمنظور
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که درواقع    میشو . و متوجه م میبه او زنده بشو  می خواه م  م،یغم خداوند دار  م،یما غم عشق دار  نیبنابرا  پس

  . میمنظور توجه نکرد نیاست. چرا؟ به اشده  جهان، و زخم  نیشده در ا دل و دست ما بسته 

مثال    دیگذار قرار م   . وقتدی نشو  زخم  دیشو م  مرادیب  است. وقت   های مرادیب  قی از طر   شتریشدن ما ب  خسته

شما را    زندگ   د یفضا را باز کن  د،یبسته نشو  د،یخسته نشو  د،ینشو   زخم  شود نم  د ینیب م  دیازدواج کن    یبا  

  خواهد. شما را بهتر از شما م صالح   کرده، و زندگ مرادیب

  ن ی گرفتن ا  ی . برامی خداوند هست  ۀ و جذب  ت یکه هرلحظه مورد عنا  میاداده   ح یامروز و هر جلسه توض  یما به خوب

  .  میمرکز را عدم نگه دار  دیپاداش، با نینشان، ا

خواست که    ،سیع  گفت خداوند  م   یدیع  ی  ،پاداش  یاز  بده، گفت  ما  ا.  دهم به    یی توانا  نیدرواقع 

شما    قی من از طر د،یاز من استفاده کن   دیتوان به بعد شما م   جان یاست، استفاده از خود اوست. از ا  یی فضاگشا

من صحبت    دیفضا باز کن  دی که با  دیداناگر اآلن م  . ولدینکن  ذهنحرف بزنم، فکر کنم و عمل کنم، شما با من 

  قرآن بودند.   یها ه یآ هان یبه حالتان. ا یوا  د،یکنم، خودتان صحبت کن 

  : دیکن که شما حفظ م  تی دو ب نیدرضمن ا بعد،

  ن یست از امادر: تا جهان بوده گفت
  ن ی بدند اندر زم  انیکارافزا

  ) ۴٢٩٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ارجمند  یکن ا  شی تو کار خو نیه
  کنند خود بر م   شیر شان ی کا زود،
  ) ۴٢٩٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کردن  ده یفا یب   شیبرکندن: تشو   شیر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
  .  دیکن م  بیشما ترک   رید اتی را با اب تیبدو نیا

ا  ل یتمث  خورد، آمده آب م   یاکره   ی و  بانان سوت  اسب   ن یموالناست، و مادرش مشغول آب خوردن است 

آخر دارد سوت    دیگو م   ؟ترس که چرا م   دیگو . مادرش مترسدبچۀ اسب م  نیا  زنند سوت م  . وقت زنند م
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و طعنۀ مردم است. شما راه   ع یتشن  نیسوت زدن هم  نی ا.  زنند سوت م   آب بخورم ه  خواهم من م   زند، م

  سوت زدن است.  یاهرگونه طعنه  ،یهرگونه انتقاد  دیرو عشق م

زنان که کارافزا  سوت   نیاز اولِ تولدِ جهان ا  د، یگو خداوند م  د،یگو مورد عشق م  نی  در احاال  د،یگو م   مادرش

  . نیا ستیاند، تازه نبوده  ن یزم  یهستند در رو 

که    انسان  عنیکارافزاست. کارافزا درواقع    ذهنداده، من   لیتش  ذهنوجود آمده من انسان به   کههمین   عنی

  ما انجام بدهد.  قی از طر خرد زندگ  میاست که فضا را باز کن  ن یکار ا نی بهتر. کند را م هودهیکار ب

مثل جنگ،    میده انجام م  هودهی از کارها را ما ب  لی. چرا؟ خکند کار را اضافه م  دیآ باال م  ذهنمن   کههمین  

  ذهنباهم صحبت کنند، ما با من   دوتا زندگ  م یبذار  م،ی کن  ییدر خانواده فضاگشا  که نیا  یجا . ما به زهیمثل ست

  . میکن م ییبه جان هم، کارافزا میافت م

و    عیکردن، اصال خودِ تشن   بت یزدن، غ   رانیکردن، صدمه به د  خراب   دن، یاست. جنگ   ییکردن کارافزا  قهر

  است.از بدْوِ تولِد انسان بوده  نیزم   یاست. در رو ییکارافزا  هان یطعنه، ا

زنان و  به سوت   ی کارِ خودش را بند، کار  ن ییپا  ندازدی است که سرش را ب  ن ی ارجمند و خردمند اپس انسانِ  

  .کنند خودشان را رسوا م یزودزنان به سوت  نیا کهن یا ینداشته باشد، برا  زنانع یتشن

م  زند، که سوت م  ذهنمن   هر ن   د یگو که  رسوا م  یزودبه   د، یستیشما بلد  که    شود معلوم م.  شود خودش 

اداره کنند، چه برسد    توانند را هم نم  خودشان   زنانِ جامعه حتاست. اغلبِ سوت نداشته    نداشته، عقل  ی خرد

  را بخواهند اداره کنند.   رانیکه د

  خت یگر  دیپناه لطفِ حق با  در
  خت یهزاران لطف بر ارواح ر  کاو
  ) ١٨٣٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

 . میزیبر دیفرعون نبا و   ذهنکه در پناه من  دیدان م  د،ی خوان که شما مرتب م   هاتی ب  نیبا ا م یدیفهم رید اآلن

  .می شده و در ذهن نمانگشوده  ی به فضا م یبرو ذهنو نفوذ من  ذهنمن   رِیتأث رِیاز ز دیبا
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که ما لطفِ    دیگو به ما م  یمرادی . بشد قالووز بهشت»  یمردای «بکه    گفت م  م،یاول که خواند  تیکردم ب  عرض

  م، یکن کار خودمان را خراب م   میدار  م،ی کن م  ییما کارافزا   عنی  شود م   ادی ز  های مرادی ب  وقت .  میخواه حق را نم 

کم کند    خواهد به شما م   که زندگ  دیبدان  ترش یب  د،یکن م  ب یشما تخر  ترش یب  هرچه   .میکن م   بیمرتب تخر

. استخته یها رانسان   یار یبه هش  . پس هزاران لطف زندگدیکن کار خودتان را خراب م  دی. داردیریپذ و شما نم

  اگر فضا را باز کنند.  

ا  میدان ما م  و  ذهن   ی هامن   ات،یاب  ن یکه طبق  جمع م م  جادیا  بیو گروه تخر  شوند  ،جهان را مرتب    کنند

  د یکن برنامه گوش م   نیگنج حضور، شما که به ا  نیبختانه در ا. اما جمع عاشقان هم هستند. خوش کنند خراب م

  اتِ، ی آن اب دیکن م  نیتمر و  دیخوان  را م اتیاب نیو ا

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

  ) ۶۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  د ی کن شهیتقوا پ د، ی: بترساتَّقُوا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
ن  وقت  و مالِ خودتان  پ  یها ت یب  د،یستی که  را  م  دیآور م  شی موالنا  درواقع چار    د،یکن برحسب آن عمل 

   اول در زندگ   د،یکن م  قیتحق  دیکش زحمت م  د،یده م  غامیپ  دییآ . اگر شما مدیدر جمع عاشقان هست  د؟یکن م

  . کنند را آبادان م  ای روه عاشقان دن. و گ دیهست شما عاشق  د،یکن م فی را ضع  ذهنمن  د،یبر کار م خودتان به 

  موالنا گفته:  نی هم یبرا

  زمان   یبدَست از جمع رفتن  ی
  بِدان  وین نیباشد، ا طانیش مِر
  ) ٢١۶۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  وجب  ی بدَست:   ی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
است،    طانیش  لۀ یاست، ح   طان یمر ش  ن یا  م،یجدا بشو  عشق  اران ی از    م،یجدا بشو وجب ما از گروه عشق   ی

 دی که مَخرب هستند با  یا ذهن  یها. از گروه منمیجدا بشو  دینبا  . پس از گروه عاشقان میدان را ما خوب م  نیا
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توض   و  .میکن   زیپره بود که،  غزل  ب  حیدر  باد  هم    تاون یل یم ی  دیایدادم، گفت  برم پشه  . برد م  دارد باشد، 

.  روند جهت م   نیکند، ا  جابیا  کند  م  جاب یا  دگ یسودشان که همان    مثل پشه هستند. وقت  ذهنمن   یها انسان

  باد هر جهت بِوزد.  روند؛ جهت م   نینکند ا جابیجهت ا نیا

  : دیگو موالنا م نی هم یبرا

  بر باد داد دشانیمرا تقل مر 
  باد  دیصد لعنت بر آن تقل دو که

  ) ۵۶٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  حاصالن یب  نیچن دِی تقل خاصه
با بر آفالن  میابراه خشم  

  ) ۵۶۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  م ی را در مرکزمان نگذار  نینگذاشته، ما هم اگر آفل  را در مرکزش  نی بر آفالن خشم کرده، آفل  میکه ابراه  طورن یهم

  هستند!   حاصلی که ب ذهن یهامن  د یهم تقل . آن میکن نم  دیتقل

را    تانیفکرها  د؟ یخودتان هست   رندۀیگ   م یخودتان تصم  ا یشما نفوذ دارد    ی جمع رو   ایکه آ  دی نیبب   دیبا  هم   شما 

باشد، آن جمع    حاصالنی! جمع ممن است جمع بدیتوجه کن  د؟یکن م  دیاز جمع تقل   ای   دیکن خودتان انتخاب م 

  . ستندی. کوه نروند ور مآن ورن یبا باد ا ها باشد که پشه

ما   مییگو خردمند است. م  کهن یا  یموالنا کوه است، برا  کهن یا  یبرا  م،یکن عمل م  م،یخوان موالنا را م   تیب  ما

من نباشد، آن موقع    یرا نخوانم و راهنما  تیب  نی. اگر امی خوان را م  تیب  نیکارمان است، ا  اولِ  م،یستیبلد ن

   رونیب  یزها یکه چ   نمیب م  ستم،یمالِ خودم هم ن  منو    ستیهم در آن ن  یزیپره  گونهچ ینَفْسِ من که ه  یهوا

خوشم    زیچ  نیاز ا  کشد، اآلن من را م  نیا  خُوب ل یکه خ  میگو . م خوانم را م  تیب  نی ُخوب ا  کشند، من را م   ه

  نگذار.   دیگو موالنا م د؟یگو بذارم مرکزم موالنا چه م خواهم آمده، م

ا  میگو م  بعد چرا  اگذارند؟ مردم م  همهن یپس  به  بعد  پشه   مییگو م   شانی!  از  گفته  تقلموالنا  از    د یها  نکن، 

  بزرگان را بخوان.   تیب ،خواه  کن اگر م دینکن. از بزرگان تقل  د یتقل حاصالنیب

  .گذارد ما اثر م  یرو   ن»ی«قَرهم فرد هم جمع،   م،یدان ما م و
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  او یوگوو گفت  قولیب نی قَر  از
  او  یبدزدد دل نهان از خو خو
  ) ٢۶٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن ی: همنشنیقَر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
با     وقت  طور ن یو هم   گذارند، مرکز شما اثر م   ی ها روآن  دیکن م  نیقر  حاصالنیشما خودتان را با جمع ب  وقت

. بهتر است که  دزدد م   «خو»و دل شما، مرکز شما،    گذارند دل شما اثر م  ی ها روآن  د یکن م  ن یگروه عاشقان قر

  بدزدد.  ییموالنا یِخو 

  ن یهستند. پس بنابرا  ذهن  یهان را که م  حاصالنیب  ینه خو   د،یدزد موالنا را م   یِخو  اتیاب  نیبا خواندن ا  شما

خداوند   د،یآ م  از طرف زندگ یمرادیب نیا ،یشو که م مرادی که مواظب باش ب د یگو قسمت م نیموالنا در ا

  .دیآ م

  را مشن.  ریت نیا ، یشو م مرادی و ب خورد م  ریت دگ یهمان   ای خورد م  ریت وقت  دیگو م

  است  شَه ِریرا مشْن که آن ت ر یت
  است  ز شَصتِ آگه  ،یپرتاو ستین

  ) ١٣٠۵ تیدفتر دوم، ب  ،ی موالنا، مثنو(

  گفت حق   تیاْذ رم تیرم ما
  حق بر کارها دارد سبق   کارِ

  ) ١٣٠۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ر یت  نیخداوند. بِدان که ا عنیشاه،  شِی را بِبر پ ید یو ناام زخم  نیفضا را باز کن ا ؟ی شد مرادیب ؟ی شد زخم

  . استرا او انداخته 

انداخته و از    یاست.  . تصادفًا به من خورده؟ نه، تصادفاً نخوردهنداختندین  مردم  نداخته، ی ن  هیرا همسا  ریت  نیا

را زده به    ر یت  نیفَکان اْ است با قضا و کن   زیچخداوند که آگاه به همه    عنیاست.  انداخته  است»  «شَصتِ آگه

که    ی طوربه   میرا از مرکزمان بردار  ها دگ یهمۀ همان  م،ی ما ذهن را بدونِ من بن  کهاین  کهن یا  یبرا  چرا؟جا.  آن

  . ردیگ م شی کار پبر همه  نیعمل کند، اما فکر کند و   قیاز طر زندگ
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  ی چجور   خداوند.  یانداز نم  ریتو ت  اندازد، م  ریشما ت  قی خداوند از طر  کهن یا  عنی  گفت حق»  تیاذْ رم   تیرم   «ما

  . ریفکر کند د تواند او که نم ذهنبا من   . اگر قرار باشد تو فکر کنیانداز نم ر یکه تو ت  وقت  اندازد؟ م ریت

  ، ی ر یمراد ب  هست کار به تمام کارها که دنبالش    نیو ا   ،صفر کن   دیرا، حس وجود را در ذهن با  تیمن  پس

تو   قیفکر کنم و عمل کنم، از طر تو  ق یاز طر د یمن با دیگو  که خداوند م دیگو م  عنی  «کارِ حق».  ردیگ م شیپ

  . زنم من حرف م

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

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

من حرف بزنم بر    دی کار که ذهن را ساکت کن  ن یا  وتا من حرف بزنم.    د یاست. ذهن را ساکت کن   زبان زندگ  از

. چرا؟ اگر ردیگ م  شیپ  اورمیدست بآن را به  اورم،یدست برا به   نیکه ا  دی شما که دنبال مراد هست  یتمام کارها 

به مراد     ذهنکه با من   د ینیب بود. مخواهد    ب یهمه ضرر خواهد بود، همه تخر  را بن  ها  یآن    ، را نکن  نیا

  .کند نم  مراد ما را راض  ول ،ما  میرس م

  ... ؛»   ولَٰن اله رم تیاذْ رم  ت یرم  «ما
  .»  بله خدا پرتاب کرد... ،یتو پرتاب نکرد  ،یپرتاب کرد  ریکه ت هنگام و«

  ) ١٧ ۀی)، آ٨سورۀ انفال ((قرآن کریم، 

  ، ی تو پرتاب نکرد   ،ی پرتاب کرد  ریکه ت  «و هنگام قرآن را:    ۀیآ  نیرا، موالنا ا  هیآ  نیا  میکه بارها خواند  طورن یهم

   دارد، ول   یر یتفس  ی  حاال هرکس  م،یندار   یکار   هانیچه بوده و ا   هیآ  نیا  نۀی، حاال، زمبله خدا پرتاب کرد...»

  فکر کردن.  عنی ختناندا  ریت برد، کار ممعنا به   نیموالنا در ا

او حرف بزند، فکر کند و عمل کند،    قی را صفر کند خداوند از طر   ذهنمن   دیفکر کند. با  دینبا  ذهنبا من   انسان

   زندگ  یبه فکرت و عملت، شاد  زدیر م  عشق زندگ ، عمل خردمندانه. خرد زندگ   دار، ی عمل ب ند یگو را م نیا

  .  میآمد نیا یبرابه فکر و عملت. ما   زدیر م

و گرفتار  همهنیا غم  و  ب  ی غصه  به انسان   یمرادی ب  ، ناکام  همه ن یا  رون،یدر  هم ها،  ما    نیخاطر  است، که 

بشر   یمرادی ب نیها بزرگتر. جنگ افتند اتفاق م نیخاطر ابه  هاجنگ .  میزن او حرف بزند ما حرف م میگذار نم

  .  جمع دسته  ی هااست، جنگ 
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پول    یاد یکه شما مقدار ز  ست ین  نیا  تیکه انسان موفق نشده؟! موفق  زستیچه چ  یمرادیب  نیتربزرگ   عنی

  ق ی از طر  زندگ  یلحظه بذار  نیاست که ا  نیا  تیکنند. موفق  نیکه مردم تحس  برس  به مقام  ای   جمع کن  جای

را در اخت بده  اری تو فکر کند، مرکزت  قرار  ا  ذهنمن   ، او  ا  ت یموفق   نیصفر بشود،  در  صورت در    نیاست. 

  رود  به وجود شما، از شما م  زدیر م   آرامش زندگ   ،زندگ   خوشبخت   ، زندگ  ی. شادیشو هرلحظه موفق م 

  .  رونیب

ب  ستین   یجامد  زیچ   ی   ، خوشبخت  ت،یموفق  پس ببه   رونیکه در  هم  ،ی ورا یدست  است که موالنا    ن یبله 

ما،    ی ها دگ یبه همان  خورد م   رخداوند ی ت  ر،یت  م یکن کار را نم  نیاگر ا  و .  حق بر کارها دارد سبق»  «کارِ :  دیگو م

  هم فرداً، هم جمعاً.  

 میرو قسمت م   نیجهان، از ا  نیبعد، از ا  م،یکن خراب م  م، یکن م   بیاز جهان را ما تخر  قسمت   ی  د ینیب م  شما 

  که ن یا  یچرا؟ برا  م،یکن به آن قسمت، مردم را آواره م  میرو م  میکن به آن قسمت، از آن قسمت را خراب م

  .  دیآ از کجا م ریت نیا میدان نم  کهن یا ی، برا«کارِ حق بر کارها دارد سبق»

  ! ست؟یچ  نیا میی گو م م، یشوم  نیخشم   وقت م؟یشنرا م   ریت ، ک را مشْن»  ری«ت

  شد قَالووز بهشت.  ی مرادی ب میاول خواند همان 

ن ت خشمن، تو مشرا   ر یخود بش  
را   ر یخشمت خون شمارد ش چشم  
  ) ١٣٠٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شاه بر شِیو، پ   ر یده بر ت بوسه
  آلود از خونِ تو تَرخون ِریت
  ) ١٣٠٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  یکه آمده باال آن را بشن. برا   نکن. همان خشم   تیناسزا نگو، ناله نکن، شا  ؟ی شد  مرادی را مشن. ب  ریت

من   کهنیا چشم  ش   یمرادیب  نی ا  ذهنآن  که  مقو   زندگ  ریرا  باز کن   یاست،  را  فضا  اگر  فرصت    ،است، 

  شدم.  مرادیبه من ظلم شد، ب دیگو م  شمارد توست، خون م  ییگشافضا 
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بوسه بزن    ،ی اوریدست ببه   خواست آن را م  کهن یا  یبرا  ات، دگیخورد به همان   ریو ت  یشد   مرادی لحظه که ب  نیا

. در آن لحظه در اوضاع  چد همان لحظه ببر، هنوز خون دارد م    عنیخداوند ببر.    شی شاه ببر، پ  ش یپ  ر، یبه ت

  .  از خونِ تو تَر» آلودخون   رِی«ت  هست گد یهمان نیاز دست دادن ا نیو احوال هم 

حزم دارم.    کنم،  شُر م  کنم، نم  تیشا  کنم، تو هستم، ناله نم   اری لحظه فضا را باز کن بو من در اخت  همان 

  .کنم قضاوت فضا را باز م  ی. بکنم حزم دارم. قضاوت نم

  : تیب نیا و

  مزن  هودهیب  عیخورده جام ذوالمنَن، تَشن یا
  که خاب من کفَر  رایمن شَر، زکه فاَز   رایز

  ) ١٠١۵شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  . تعالی: صاحبِ احسانها، صفت بارذوالمنَن
  کردن، رسوا ساختن.  یی: بدگوعیتَشن 
  شد.  روزیمن شَر: هرکه شُر کرد، پ فازَ

فَر: هرکه کفر ورز خَابن کشد.  د ینا ام  د، ی م  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
  .  یاخداوند خورده یکه از غذا  کس یا

ها خداوند است، ذوالمنَن.  پس صاحب احسان   د،یخور لحظه شما از جام خداوند م   نیکه، در ا  دینیب م  پس

  .  دیخور نعمت او را م د یکن ییگشافضا  د،یاگر شر کن  عنی

  ،  ذهنمن   یب  ، ذهنبا من   عیاست. تشنآورده هم    جانیرا ا  هوده یب  دینیب بزن. م   هودهی ب  عیتَشن   ذهنبا من   این   شما

  ندارد.   یادهیفا  چیاست، ه هودهیدر هرجا ب

با    به خرد زندگ  میدار  که ما دسترس  مییگو شُر کرد؟ م  ز یشُر کرد، به چه چ  که هرکس   کند استدالل م  و

  استفاده کردن.   عن یشر دارد. و شر  نیا ،ییگشافضا 

  ی ار یعنوان هشبه   دیفضا را باز کن  ای  د؟یاستفاده کن   دیخواه م  شود که با واکنش بلند م  تان ذهنمن اآلن از    شما

    د؟یاز آن فضا استفاده کن  دیو شر کن
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   عن یشر    ،استفاده نکن  ییگشافضا   تیخاص  نیاز ا   عنیچه؟    عن یشد. کفر    دیکه کفر کرد ناام   هرکس  پس

  .  استفاده بن  ییگشافضا  تیچه؟ از خاص 

. از  دیصورت خودم در مرکز شما هستم، از من استفاده کنمن به   د یگو من نشانم در شماست، خداوند م  گفت

  است.   هودهی ب عیتشن نیا کن  م  عی. تَشنیشو م  دیناام  یکفر بورز من را بپوشان ، کن شر م  من استفاده کن 

خواستن    ی زیگرفتن، چ   بیطعنه، مسخره کردن، ع   ع، یتشن  ی ا جلو. م میکن نم  عیتشن   ذهنبا من   م یدیما فهم  پس

  یی که خدا  د،یانتظار داشت   ی ز ی. و اگر چمیریگ را م   هانی ا  یجلو  م،یبرنج   م،یبشو  از مردم که به ما ندهند عصبان

  .  دیرا شر کن خدا دیشد مرادی و ب دیداشت  د،یانتظار داشته باش دینکرده نبا

فهم   و ب   میدیامروز  شما  ب  دیخواه   مرادیکه  برا   یمرادی شد.  است.  بهشت  م  کهنیا  یقَالووز  را    آورد،  صبر 

از جام ذوالمنَن را، جام خداوند را، خرد زندگ   آورد، را م   ییگشافضا  پ  استفاده    ی جا به   ما  .آورد م   شیرا، 

 ر یقبل گفت خشم خودت را بشن. بله د  یهات ی! در بم؟ یو خشم بخور  م یبزن  عیخوردن از جام خداوند چرا تشن

  .  «خشم خود بشن»اآلن خواندم  نیهم

  م، یخُرد کن   دیرا با  ذهنمن   عن ی  م،یبشن  دیباال خشم را با  دیآ . خشم ممییبو  دیناسزا نبا  میشو که م  مرادیب

  تو حرف نزن. و   مییبو

  مین وانید نیاز ا  ارانی ی: اگفت
  م یپِ دیآ فیضع ز ال حول  که

  ) ۴٠٨٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خدا  یرویبه جز ن  یی روین  ست ین   : منظور الحول و ال ُقوة ا بِاله به معنالحول
  ه یشالوده، پا ان،ی: بن یپ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

که مثل    م یستین  عاشق   نیبنابرا   ، در زندگ   میشو م   دارشه یر  م، یشو مثل کوه م  می کن م  ییگشافضا    وقت  پس

ما    دِیناموس صد من حد  ا یمورد هدف قرار گرفت    مان دگیهمان  ی  کههمین که    ،» عن ی  وی «د  م،یباش  وانید

  ها ت یب  نی. ادیتوان . شما ممیتوان ما نم  مییوب  میفرار کن  میما، ارکانِ ما، بلرزد، برگرد  یپ  د،ید  بی آس  ذرهی

  .  دیرا بخوان
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احتمال    ای  دهد را دارد از دست م  یزیچ   ی  د؟یآ م  شی پ  ذهنمن   یبرا  ترس. ترس هم ک  موردِ  ی  عنی  الحول

قَالووزِ    یمرادی ب  . ولمیترس م  یمرادی. ما از بشودم  مرادی دارد ب  عنی  ر،ید  ست ین  اوردیدست ببه  کهنیا

  من انتخاب کردم.   تیرا همه براساس آن ب هانیابهشت است. 

   معن به    عنی   ،م»یالْعظ ُ «علها  موقع    که بعض  «الحول و ال قُوة ا بِاله» است:    ن یکه مخفف هم  دیدان م   «الحول»

  خداوندِ مثال واال مقام.   یرو یبه جز ن ییروین ستین

  . دیای ب شیاصطالح موردِ ترس پکه به ند یگوم   مردم الحول را موقع پس

  باالترم  نیق ی گمان و از  از
  سرم  گرددمالمت بر نم وز

  ) ۴١٢۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  .شودعوض نم  امدهیسرم: عق  گرددنم   بر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
سرِمان    م، یترس از مالمت نم  ر ید  م،یرو از ذهن باالتر م  م، یرو باالتر م  ذهنمن   ییدو  ن یقیاز گمان و    وقت

 د ی قرار خواه  ذهن  یهامورد مالمت من   دیکه شما اگر راه عشق را برو  میاده یتا حاال فهم   نی. پس بنابراگردد برنم

  . دیفرار کن  دیبرگرد دیفرار کن دید، نه بردیبشو جیگ دیبردد، نبا دیگرفت. و سرِتان نبا

  �🔹🔹�بخش دوم  انیپا �🔹🔹�
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  کند و س بانگ م  فشاندنور م مه
  ستبده نیس چن تِیرا چه جرم؟ خاص مه

  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

که فضا را باز کرده به    و ماه نماد عاشق است، کس  کند است که ماه در آسمان نور پخش م   نیا  لشی تمث  پس

که ماه در آسمان    طورن ی. اما همکند زنده شده، مثل موالنا، و نور خرد را، عشق را در جهان پراکنده م  زندگ

را پخش    شما نور زندگ   ایمثل موالنا    اشق انسان ع   کند، و عوعو م   دیآ و سِ دِه خوشش نم  فشاند نور م

کردن    و طعنه و مسخره عیتشن  ن یشان همبه بانگ کردن. بانگ کردن  کنند  هم شروع م   ذهن  ی هاو من  دیکن م

  و انتقاد کردن است. 

 دیگو م   نیهم  یدارد، واضح است. برا  ذهنجهل من   فهمد،  نم  عن ی  کند م  عیکه به موالنا تشن  هرکس  خُوب

  ت یدارد؟! خاص   چه گناه  باست، یجا را روشن کرده و زکه همه   پاشد ، ماه که در آسمان نور م«مه را چه جرم؟»

  م، یم و عشق را و خرد را در جهان پخش کن یکن  ییاگر فضاگشا میدان س است که عوعو کند به ماه. پس ما م 

  د، یکن م  شما که کاِر عشق  ایمثل موالنا    عاشق  دیگواست که عوعو بنند و م   نیا  تشانیخاص   ذهن  یهامن 

  د، یرو شما م  م،ییمای جهان ما بپ  نیرا که قرار است در ا  یاری هش  راه تکامل  د،یشو زنده م  به زندگ   دیدار  عنی

  هضم کند.  تواند از تابش نور، نم  دیآ خوشش نم  ذهنمن  ول  د،یندار یری شما که تقص

  مردم همه درد را دوست دارند، ناله را دوست دارند، انتقاد را دوست دارند،   دیکه شما اطرافتان نگاه کن   دینیب م

دارد به روز بد افتاده   ی  کهن یرا دوست دارند، ضرر زدن را دوست دارند، ا بت یگفتن را دوست دارند، غ بیع

است.    نیا  ذهنمن   تی خوشحال هستند. خاص  نذه   یها از من   ی ادی ورشست شده، تعداد ز  ای است    ض یمر   ای

  ا یروز،  بهروز   د یکن ابراز م  د ی را دار ذهنمن   ی هات یکه خاص دین یبب   دی. بادیدان را م ذهنمن   ت یپس شما خاص

  د؟ یشو ماه م  دیدار

  د یبترس  دیاطرافتان سروصدا راه خواهند انداخت و شما نبا ذهن ی ها که من  دیبدان  د،یشو ماه م  دیاما اگر دار 

فرهنگ     ی  دیما با  ،ذهنفرهنگ مخرب من   یدر داخل    کنم است که عرض م  نیهم  ی. براد یو نگران باش

پول را    یادی مقدار ز  ذهن  یهامن   ،یی. با کاراَفزاکند نم  ییافزاکار   کند،م  ییکه نوراَفزا  میسازنده درست کن

صرف    م،ی و رفع مشالت و آموزش و پرورش بن  ریدکم کردن به هم  یجا . ما ثروت جهان را بهدهند هدر م

  است. ییکارافزا هان یا م،یکن م  هانیو ا دیمخوف و تهد یها ه جنگ و سالح جنگ و آماده شدن ب
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! شما انتخاب  ؟ستیبلد ن  دیگو و خودش هم م   کند خرد را پخش م  افشانَد، . موالنا نور مرا چه جرم؟»  «مه

  . ن یدرست بب   تا بتوان  نیبب ات ی اب نیرا بخوان، برحسب ا  اتیاب نیا ای نکن، ب

فضا را    که وقت   دیدان م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    نی. ُخوب اتیب  نیبه اراجع   میخوان  م   اتی اما اب 

عقل شما را   ند،یب م ها دگی همان قیکه از طر ذهن)](افسانه من  ٩[شل   ذهنمن د، یافشان نور م  د،یکن باز م

 دیشو م   ه ها متوجشل  نیو اآلن شما از ا   داند را درست م  ها دگ یبرحسب همان   دن یعقل د  داند، درست نم 

  ت ی خودتان را. خاص  د یاصالح کن  دیو با  د یکن اشتباه م  دیشما دار  د، یبا موالنا مخالف هست   ییجاها  ی که اگر  

تا خداوند بتواند از او    کردفضا را باز م   شد، سروصدا راه انداختن است و اگر عقل داشت ساکت م   ذهنمن 

توجه    شود، جلب   دهید  خواست نم   کرد، نم  ییودنماخ   کرد، صحبت نم   ذهنعنوان من ش به صحبت کند. خود

  . میدیرا فهم   نیبند. ا  و قدردان  دییو تأ

بهتر   دنیفهم یمهم هستند. برا   اتی اب نیکه ا م یموضوع. خدمتتان بو نیبه اراجع  خوانم  م   اتی که؛ اب  دیگو م 

کل غزل را همان    نیهم   ی. برا تی هر ب  یخواهم خواند، برا  تانیشمس برا  وانیو د  یاز مثنو   ات یاب  ات،یاب  نیا

  م ی توان که م  مینی بب  م،یخوان م  میدار  ی  یم. حاال  یتکه خواند  ی  ریکردم، د  اش را معنخالصه   تانیاول برا

س    تی خاص ا ی  ی بشو  خواه که ماه م  د یگو به شما م  ییباال  تیب  م؟ ی کار ببربه  مان و در زندگ   م یبفهم  شتریب

  ؟  را بروز بده

س     عنی  ذهنمن   یسروصدا  ا یکه آ  م یکن صورت حضور ناظر به خودمان نگاه مبه  م،یکن به خودمان نگاه م  ما 

  م یکن قضاوت م  م، ییگو م  یز یچ   ی پشت سرِ او    م،ییگو م  یز یچ  ی   نیبه ا  م؟یآور  از خودمان درم  میرا دار

 عقل یو آن موقع خودمان ب  دهد را انجام م  چه کار غلط  که چه کس  مین یبب  میخواه م   م،ییگو را م  نیا  بیع

  . میهست

  ند؟ یگو چه م  د ینیبب   د، ینگاه کن  شیعنوان آزمارا شما به   ها ون یزیاز تلو   لی خ  د،یموضوع را بفهم  نیا  کهن یا  یبرا

هستند    یکه معنو  ییها. آنی عنوان معنوبه  حت  کنند؟فقط انتقاد م   ای   دهند؟حل مراه   ای آ  ند؟یگو م   یزی چه چ

ما چه    ندیگو ها کافرند! نم آن   ند،یگو ها بد مآن   ند،یگو ها غلط م آن   ندیگو اش دارند مهستند، همه   نی د  حت

. پس من  میکار کن   ریکس د  یاز خودمان رو   ریغ   میرا. ما حق ندار  هان یا  دیگو ! موالنا مستیچ  نید  م، یهست

    دهم؟ از خودم بروز م س تی نکرده خاص یخدا  ای ماه هستم؟ 

  :  دیگو پس اآلن م
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  نمود نُهصد سال دعوت م نوح
  فزود به دم انکارِ قومش م دم
  ) ١٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  د؟ی از گفتن عنان واپس کش چیه
  د؟ ی خز  اندر غارِ خاموش چیه

  ) ١١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  سان  یِ: از بانگ و عالالگفت
  کاروان؟   واگردد ز راه چیه
  ) ١٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  توقف کردن  ستادن،ی: باز ادن یواپس کش عنان
  : آواز بلند، بانگ، شور و غوغاعالال

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  
  د ید . ملیو تبد  ییبه فضاگشا  عنی  کرد، نوح نهصد سال مردم را به خدا دعوت م  دیگو م   زند مثال م  د،یگو م

را نگه    ذهنها من و آن  دیاز جنس خدا بشو  د،یمرکزتان را عدم کن د، یفضا را باز کن   گفت دارند م ذهنهمه من 

  یی شما فضاگشا  م،ییحاال شما را بو  زند مثال م  شانی . اما نوح که عاشق بود، اکردند داشته بودند و انکار م

ندار  یکار   د؟یکن م مردم  م   م،یبه  باز م  ه  ند،یگو خوب م  ند،یگو بد  را  ب  زندگ  غامیپ  د،یکن  فضا    رون ی را 

  .دیزیر م

  یرا، متوقف کرد؟ او البته از فضا   ییگفتن و موعظه را، راهنما ای آ د؟»ی از گفتن عنان واپس کش چ ی«ه:  دیگو م 

شدم؟ نه، چه گفت؟ گفت    د یناام   م،یگونم  ریکز کرد، نشست گفت د  یاگوشه   ی. رفت  آورد شده مگشوده

عالال  و  بانگ  سروصدا  عنی سان    یاز  و  عوعو  آس  ی از  پهلو   وانکار  ای ها،  از  م  ی که   ترسد م  گذرد دِه 

  گردد؟ برم

خاطر  کاروان به  نیخدا زنده بشوند، ا  تینهایبشود و همه به ب  لیتبد  یار یآمده هش  که  تیکاروان انسان   عنی

 ها معوعو س دِه رد م  یطور که کاروان از پهلونه، همان   ستد؟یا ها، در نور مهتاب، ُخوب شب  م،یقد  شد

ده عوعو م  یها س  ،ول  کردند  کاروان راهش را م م   د،یکش الال  رفتعنی. ع    .آوازِ بلند، بانگ، شور و غوغا

  دوباره:   زند توقف کردن. و مثال م  ستادن،یباز ا عنی دنیعنان واپس کش
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  س  یِشبِ مهتاب از غوغا ای
  تَگ؟  ر یگردد بدْر را در س سست

  ) ١٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  فشانَد نور و س عوعو کند  مه
  تند بر خلقتِ خود م کس  هر 
  ) ١۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  داده قضا  را خدمت   کس  هر 
  خورِ آن، گوهرش در ابتال  در
  ) ١۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  در رفتار یزی: دو، تاخت، ت تَگ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
  ؟ یانداز که چرا نور م  ندیگو رو به ماه م  کنند، ها عوعو مشب مهتاب که س   ر،یمثال د   د، یگو م  نیبنابرا  پس

 کند،  جا را روشن م همه   ندازدا ماه، و نور م  کند حرکت م   که وقت  دیگو م  ؟ کن چرا حرکت م   ؟ درخش م

   عنیس    یاو، و غوغا   تیفعال  عنیحرکت او    عاشق،ماه نماد انسان    شود؟ حاال س عوعو کند، ماه متوقف م 

  نه.   ،ذهن ی هامن  یغوغا 

حرف موالنا را    آورد، جهان م  نیرا به ا  خرد زندگ   کند، را م  تشیانسان عاشق فعال  فشاند، نور م  مه  نیبنابرا

  د یبا  ذهنکه من   دیگو . امروز موالنا متَنَد هم بر خلقت خودش م   و هرکس  کند و س هم عوعو م  کند م   انیب

  بد است، تا بفهمد که:  نذهآن کار را بند، ضرر بزند، تا انسان بفهمد که من 

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَنَد م مرگ  یزنده سو نَْفسِ

  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   ذهنداده؟ قضا. من   داده. چه کس  ت یمأمور   ی  به هرکس  دیگو . و م زند دائمًا ضرر م   ذهنبفهمد که من   تا

آبادان کردن است، عمارت    تشیشدۀ ما هم، مأمورگشوده  یاست. فضا  بیتخر  تشیدارد، مأمور  ت یمأمور  ی

  . دهندکردن است و هردو نشان م 
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  چونکه نگذارد س آن نعرۀ سقَم 
  خود را چون هلَم؟  رانِی مهم، س من

  ) ١۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  افزون کند  سرکه سرک  چونکه
  بود  شر را واجب افزون پس
  ) ١٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نیچون انگبسرکه، لطف هم قهر 
  ن یدو باشد رکن هر اسنجب نیک 

  ) ١٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  یماری: بسقَم
و گردش  ر ی: س رانیس  

  دن ی فرو گذارم، از مصدر هل م، ی: ترک گوهلَم
سرکترش :   

  هم معروف است.  نی ) که به سنجب نی(سرکه + انگب  ن ی: معرب سرکنگبنیاسنجب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
و درواقع    د،یای لطفش هم ب  میکن   ی کار  ی   دیبا  د، یایقهر خداوند ب   . وقتمانَد م  نی مثل سنجب  زندگ  دیگو م

را، لطفش را در حق ما    تشی خداوند عنا  میگذار ما نم   عنیخداوند است، غضبِ خداوند است.    قهرِ  ذهنمن 

 م؛ یکن ما با انقباض صحبت م   ول  د،یکن  صحبتانبساط    قی طر  گفته که با من از   کهنیا  ی کند، چرا؟ برا  ی جار

  غلط است. 

کن، به انسانِ عاشق   تین، ناله کن، شاک  ب یگفته تخر ذهنداده. به من   تی مأمور  ی قضا   کسبه هر  دیگو م

  کن.  انیکنم، خرد من را ب  آبادان کن، بذار من صحبت دیگو م

   من که ماهم، خردمندم، نورافشان  گذارد، را کنار نم   مارگونه ینعرۀ ب  نیا  ذهنمن    عنی س     که وقت  دیگو م

   جهان مثل سرکه است، وقت  نیدر ا   خودم را چرا کنار بذارم؟ و زندگ  ت یخودم را و حرکت خودم را، فعال

عسل   زم،یفضا را باز کنم، قند را بر  د یمن با  درا افزون کن  ما بخواهد سرک  قسمتِ ذهن  ای   ذهنمن   عن یسرکه  

قعاً قهرِ خداوند وا   ذهن. و من ذهنو سرکه از من   دیآ شده مگشوده   یاز فضا    نیریقند، ش  ای . پس عسل  زمیرا بر

  مورد قهرِ خداوند است.    کند، را حفظ م  ذهنکه من  هرکس  عنی، «قهر سرکه» است
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هم   «قهر رکه، لطففضا را باز م  ،ن»یچون انگبس لطف خدا م  د، یکن فضا را م   د،یآبا انقباض صحبت    ،ی بند

و طعنه و   ع یو تشن میبشو دهید میخواه لحظه مبهلحظهما   عن ی شود، م  ادی قهر ز . وقت دیآ قهرِ خدا م ،کن م

زهرها    د،یآ م   های خراب  م،ی کن فعال م  م،ی کن حفظ م  ال را اص  ذهنمن   م،ی کن را ابراز م   ذهنمن   یهات ی خاص

باشد،   ذهناش من فضا را ببندد، همه  کس. هر دیایقند هم ب م،یفضا را باز کن دیما. خُوب، با  به زندگ زدیر م

  .شود کارتان درست نم  چیه د،یاده یدر خودتان هم د حت ای دیاده یرا د شیهاشما نمونه 

  ی   ماه  د یکه شا  دینیب م  م،ی اولش جوان هست  م،یشو م   مرادیب   . هافتد اتفاق م   واشیواش ی   »ی مرادی«ب  نیا

  م، یشو بالغ نم  ر ید  م،یشو تر که م. بعد بزرگ چهار بار سه   ماه   م،یشو تر مبزرگ بعد    م، یشو م  مرادی بار ب

  ل یاش خخداوند حوصله   واش؛یواشی  م،یشو م  مرادیبار ما ب  پنجاه   یروز  مینیب م  دفعه ی  م،یشو نم   یمعنو

  است.  ادیز

  ن ی درواقع هم  نی. اسنجب ترش  عن ی  . سرک میترک گو  عن ی  هلَم  و گردش.  ریس  عنی  رانیس  ،ی ماری ب  عنی  سقَم

  است.  نیسنجب

  که   دیگو م جا نیا و

  کم آرد ز خَل  یگر پا  نیانگب
  اندر خَلَل  نیآن اسنجب دیآ

  ) ١٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ختند ی رها مسرکه یبر و قوم،
  قند   ختیرفزون م  ایرا در نوح
  ) ٢٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کم آوردن: کم آمدن  یپا
  : سرکه خَل

  . ینقصان و خراب   عن ی  نجای ا ز؛ یدو چ  نیشافِ ب ، : سستخَلَل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
   . پس در زندگ خورد درد نم به   رید  ن یبشود، آن اسنجب  اد یاگر سرکه ز  ،درست کن   ن یسنجب  خواه  م  وقت

طرفِ  از   دیایکه هم شر ب  دی منبسط بشو  دیها باموقع   بعض   د، یشو منقبض م  هاموقع  شما اگر بعض   شخص

  .  خورددرد نم به  ریآن د د،یایاش سرکه باگر همه  ،د یایسرکه ب  ذهنطرفِ من هم از  ، زندگ
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سرکه    منتها قوم نوح مرتب  شود، دچار خلل م  نیتر بشود، آن اسنجبکم   لی عسل، اگر از سرکه خ  عنی  نیانگب

کار را خواهند کرد.    نیاطراف شما هم هم   یهاآدم  عنی   زدند، م   ع یمرتب تشن  زدند، مرتب طعنه م  ختند، یر م

 کرد عاشقان را، اما نوح فضا را باز م   کنند اعتبار م یب  کنند، م  محلیب  زند، یر اطراف ما فقط سرکه م  ی هاآدم

  بشود.   ادی شر ز د،ی کن ییمرتب فضاگشا دیشما هم با کرد، م  ادی مرتب شر را ز  ا،ی در عنیو خداوند 

   رات ییتغ  تیب  نیا  ای آ  مین یکه بب  کند» «مه فشانَد نور و س بانگ م  تِیکه ب   خوانم هم دوباره م  تیچند ب  نیا

ندارد    ب ینتوانستند تحمل کنند، ع   ذهن  یهااگر من   د؟یکه شما مثل ماه نور پخش کن  آورد وجود مدر شما به

  . دی نیبب  بیکه آس  دیو منقبض نشو دیشما فضا را باز کن

  که بر شمع خدا آرد پفو  هر 
  بسوزد پوزِ او  رد؟یم  ک  شمع

  ) ٢٠٨٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خواب   نندیب تو خّفاشان، بس چون
  از آفتاب  می تیجهان مانَد  نیک 
  ) ٢٠٨٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  روح  یِاها یدر ِزیت یِها موج
  صدچندان که بد طوفانِ نوح   هست

  ) ٢٠٨۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : پف پفو
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
شده است، شمع حضور است. شمع موالنا شمع  گشوده  یکه به شمع خدا، شمع خدا فضا   که هرکس  دیگو م

  سوزد، پوز او م  ول  رد،یمشدۀ شما، شمع حضور است. اگر پف کند، شمع نم گشوده  ی حضور است، شمع فضا 

  . سوزد شمع، م یپهلو  یآور  طور که پوزت را مهمان 

آرزوشان    ذهن   یهامن   عنی  رد،یکه در جهان آفتاب بم   نندیب که مثل تو خفاش در ذهنشان خواب م   دیگو م

آفتاب     یصورت  فضا باز کند به   . اگر کس اورندیوجود ب  عون به بزرگ، فر  ذهنمن   ی   نیاست که هم   نیا

  او را خفه کنند، نگذارند.  خواهند باال، م  دیایب
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  ل یتبد  «حضور و نظر»به    ذهن فرهنگتان را از فرهنگِ من   دیاگر بخواه  دیاست که شما بدان  دارکنندهیب  اتیاب  نیا

و     یهستند که تار  خفاشان، خفاشان کسان  نیاطراف شما به شما وارد خواهد شد و ا  یها انتقاِد آدم  د،ی کن

  روشن بشود.  ارندرا دوست دارند، دوست ند  یتار پرستند،  را م   ذهنجهل من 

داشته    سطح   زیچ   ی همان    م،یبه کار ببر  مان در زندگ   م،یرا بفهم   واقع  نیدوست ندارند واقعاً ما د  ها لیخ

اصال آفتاب نباشد،    رد، یآفتاب بم  مییکار که مثل خفاش ما بو  نیکه ا  دیگو . ممیبمان  ذهندر جهل من   م، یباش

  ی برا  شود، نم   ریتعب   ول  ،نند یب ها مخفاش   ل یخ  ها، ل یاست که خ  یخواب  نیبه حضور نرسد، ا  کسچ یه  عنی

  .داشته باشد  واقع  نید عنیبه خداوند زنده بشود، انسان  خواهد م  زندگ تکامل  انی جر نیا کهنیا

   ذهنما من   میتوان است. نم ل» ی«تبدشدن با خداوند است،     یاست،  ییتایحضور است،   نید » واقع نی«د

برود و فضا را باز    میرا رها کن  ذهنمن   نیا  دی. ما بانیا  شود نم   م،یبشو  ق یحق  دارن ید  ذهنبا من   میرا نگه دار

زنده بشو  میبشو  تینهایب  می کن به او  اما  میو  خفاش هستند و خواب    دارند، را نگه م  ذهنمن   یاه عد  ی . 

  که نیشدن به خدا و خردمند شدن و ا  روشن شدنِ مطالب و زنده  نیدر خواب ذهن، جهلشان که اصال ا  نندیب م

  ا ی مختلفِ دن  یبه جاها   میعنوانِ جمع بشتابما به   کهنیا  م،یته باشداش   فرهنگِ عشق   ی  م،یضرر نزن  همه نیما ا

مردم   م،یخراب کن   را ه  ای مختلف دن   یجاها  کهنینه ا م، یدارد، به او کم کن   اج یبه کم احت    چه کس می نیبب

  .کشد طول نم  ادیاست که ز ییهاخواب  هانیا دیگو م  م،یو آواره بن  ریرا اس

ها را در  بخواهد خفاش بشود و انسان  هرکس  د،یآ دارد م  یدار یو ب  رساناطالع    سونام   دینیب واقعًا هم م  و

 ست یسال، ب  مردم در خرافات نخواهند ماند. حاال ده   ر ی. دکند نابودش م  سونام   ن یجهل نگه دارد، واقعاً ا

  ن یدرست کردند، ا ذهنکرده، براساس آن من  چاره یبکه مردم را   خرافاتِ فعل نیسال، صد سال ا سال، پنجاه 

  یی تای  یای که از در  ییهاموج  عنی،  روح»  یاها یدر  زِیت   یِها«موج :  دیگو م   نیهم  یبرااست.    یدر حاِل نابود 

نوح قدرت    اندازۀ صد طوفانِ به    عنی،  «هست صدچندان که بد طوفانِ نوح»   شوند، ها م وارد روح   زند، یخ برم

  دارد.

  : دیگو م بعد

  رست   یاندر چشم کنعان مو یل 
  را بِهِشت و کوه جست  و کشت  نوح
  ) ٢٠٨۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  و کنعان را فرو برد آن زمان  کوه
  تا به قعرِ امتهان  موج مین
  ) ٢٠٨۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  وع کند وعفشانَد نور و، س  مه
ز نورِ ماه ک  س   تَع کند؟رم  

  ) ٢٠٨٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  و ذلّت. یخوار  معن به جانیکردن، خوار کردن؛ در ا   ارزشی: ب امتهان
  . دنی چر  عنیكردن  مرتَع 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

را    ذهنمن   انسان  یاست که    ن ینشد و نماد ا  واردِ کشت  دیدان که م  طور ن یکنعان که پسر نوح بود، هم   اما

 د، ییمثل مو در چشم کنعان رو  ها دگیهمان نیبنابرا ست،یفضاگشا ن شود، نم  ییتای یوارد فضا  دارد، نگه م 

  پسر نوح.

غرق    بلعد، موج حوادث ما را م  م،ینباش  لیاگر تبد  انسالیکه در م   طورن یداشت و موج حوادث، هم  کشت  نوح

  .میبشو  ییتای وارد کشت دیهرچه زودتر با نی. پس بنابراکند م

   هم کشت   م،یکن پسر نوح هم نوح را گذاشت، ما هم خداوند را رها م   را بِهِشت و کوه جست»  و کشت   «نوح

  شده.  دهیبلندِ همان  یبلند، فکرها  یفکرها   یسوبه  میرو را و م  ییتای

  و کنعان را فرو برد آن زمان   کوه
  تا به قعرِ امتهان  موج مین
  ) ٢٠٨۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

.  د یروح بلع   یاها ی در  ی هاموج  ، ذهنبا من   میکرد  جادیما را هم مثل کنعان، پسر نوح و آن فکر را که ما ا   پس

  کنعان غرق شد. 

وع  وع   یها ذهنس، من   دی بذار  د،ینور بِفْشان  د،یشما ماه باش  وع کند» نور و، س وع   «مه فشانَد  دیگو م  پس

چرا     عنی  کند، از نور حضور، از نور آدم عاشق، نور موالنا مرتَع نم   ذهنمن    عنیکه س    میدان کنند و ما م

  بخورد. تواند را نم   نور زندگ  ذهن. من خورد نم کند، نم
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قَال»    اءالْم نم نمصعي لبج َلآوِي اس ◌ۚ  قَال     ماصع  موالْي  نرِ  مما  هال  ا  نم   محر   ◌ۚ   «ينقغْرالْم نانَ مفَك جوا الْممنَهيب الحو  
اى از فرمان خدا  مرا از آب نگه دارد، جا خواهم گرفت. گفت: امروز هيچ نگهدارنده  : من بر سر كوه كه گفت«

  شدگان بود.» نيست مر كس را كه بر او رحم آورد. ناگهان موج ميان آن دو حايل گشت و او از غرق
  ) ۴٣)، آيۀ ١١(قرآن كريم، سورۀ هود (

«من بر سر كوه كه مرا از آب نگه دارد، جا  :  میکردموضوع که صحبت م   ن یهست در مورد هم  هیهم آ  نیا

اى از فرمان خدا نيست مر كس را كه بر او  «گفت امروز هيچ نگهدارنده .  دیگو را کنعان م  نیا  خواهم گرفت.» 

    .»ودشدگان برحم آورد. ناگهان موج ميان آن دو حايل گشت و او از غرق

که بابا چقدر    دیگو که کنعان به پدرش م   میاخوانده  لی ف  داستان نوح و پسرش را در دفتر سوم در داستان   نیا

  گوش دادم؟   تیهابه حرف  به تو احترام گذاشتم؟ ک را! من ک تیهاحرف  کن تکرار م 

  ش یهااز راه   یمختلف،    یهاصورت به  کند خداوند اآلن هرچه اصرار م  عن ینوح،    کند هرچه اصرار م  خالصه

  . میده است، ما گوش نم یمرادی ب نیهم

  و همرهانِ مه به تگ  شبروان
  کنند از بانگِ س؟  رفتن ک تَرکِ
  ) ٢٠٨٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ری کل دوان مانندِ ت یِسو  جزو،
  ر؟ ی پهر گنده  یکند وقف از پ ک 

  ) ٢٠٨٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

.  میرو . ما با تمام سرعت جلو م می موالنا ماه است، ما هم همراهان او هست  مییکه همراهان ماه، حاال بو  دیگو م

  ی ها. آن ستاره روند همراهانش هم با او م  رود، . ماه که م میشو ما متوقف نم  دیگو  م  ذهن   ی هااز بانگ من 

وحدت مجدد با   عنیکل    یسو به  یار ینوان جزو، هشعما به  نیبنابرا  پس  .کند ها را روشن مکه ماه آن   یپرنور

و متوقف    میکن ور نگاه نم آن   ورن یا  م،یشو و کج نم  میرو م   می مستق عنی  ر»ی«ت   م،ی رو م  ری مثل ت میدار  ، زندگ

گنده به  میشو نم هر  ا  ر»یپ«گنده .  ریپخاطر  دن  ست هرکس  جان یدر  به  چ   دهیچسب  ایکه  با     جهان ن یا  یزها یو 

ا  ریپاست. گنده   دهیهمان   و کسان  است یدن  نیاصال   ا به  همان  اند،ده یچسب   ا یدن  نیکه  آن  هم    هان یا  اند،ده یبا 

. ما  دیآ که از جهان م  ی ز یما را متوقف کند و هرچ تواندنم  دیگو م  ایدن نیبنابرا پس هستند. ریپفرزندان گنده 

  . میرو جلو م  با خرد زندگ م،یکن فضا را باز م نیهم
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  «مازاغ» است.  «مازاغ بودن»به . راجع میکن ور نگاه نمآن  ورن یا م،یرو م  میکه مستق ریبه تهم راجع  تیب نیا و

  ور را نگاه نکردن. آن  ورن یا عنیبودن 

گر به صورت زاغ بود   شانیا زاغ  
  آمد و مازاغ بود بازْهمت

  ) ٣٧۵٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : هیآ نیاست به ا مربوط

اغَ الْبصر وما طَغَ.»  «ما   زَ
  خطا نكرد و از حد درنگذشت.»  چشم«

  ) ١٧ ۀی)، آ۵٣سورۀ نجم ((قرآن کریم، 

  ، ینشو  لیور متماآن  ورنیا  ر ید  ،یمرکز را عدم کرد  ،یفضا را باز کرد   وقت  رید  کهن یا  عنیرفتن    میمستق  پس

ور  آن   ورنیآمد مرکزت، ا  یز یچ  ی  کههمین .  کند مرکزت. اگر چشم عدم باشد آدم خطا نم  یاور یرا ن  یز یچ

  .کن م  یدار  انیپس طغ  ،ینگاه کرد 

ور  آن   ورن یو ا  میبرو  م یمستق  دیما با  عنیصادق است،     در مورد حضرت رسول است، در مورد هرکس  تیب  نیا

کرده، جلو    ییکه فضاگشا  و مربوط است به هر انسان  شانیمورد مربوط است به ا  نیا  شان»ی«زاغ ا.  مینگاه نکن 

  . رود م

دارد، زاغ است، صورتِ تَنَش صورت بود، اما خودش    اجاتیبدن دارند و بدن احت   هان یدرست است که ا  دیگو م

  مازاغ شد.  نیبا جانش، بازِ همت آمد، بنابرا

و به آن   زیچ   ن یچشمش منحرف نشد به ا  ریحرکت کرد، فضا را باز کرد، پس از آن د  وقت   عن ی  شد»   «مازاغ 

  . ذهنخواست من  یجا خواست خداوند در ما به  کند همت اشاره م نیشد که پرواز کرد. ا یباز  ز،یچ

  : طورن یهم  و

ر  عقلصرا گفت: مازاغَ الْب لک  
م  یجزو  عقلهر سو نظر  کند  

  ) ١٣٠٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  ی آن خرد ما و با فضا   کند، که تمام کائنات را اداره م  می کن م  دایدست پ  یبه خرد  م،یکن فضا را باز م  وقت  پس

الْبصر»شده  گشوده الْبصر»است.    «مازاغَ  ا   عنی  «مازاغَ  نم  رود،  نم  ر یور دآن   ورن یچشمش  و    شود منحرف 

  .کند هم نم  انی طغ

  م ینخواه   «چشم بدون انحراف»  عن ی  «مازاغَ الْبصر»ما    ،یی با فضاگشا  مان به زندگ   می اوری تا عقل کل را ن  پس

 پس. دیآ وجود م از نظر به هر سو به  ذهن. اصال عقل من کند هر سو نظر م  ذهنعقل من ،ی شد، اما عقل جزو

  د، یآ وجود مبه  زی آن چ  ز،ی چ  نیبرحسب ا  دنید  د،یآ وجود مبه   یفکر   یسوها  عنیکه از سوها،    ذهنبا عقل من

  .  میبرو ری ت دی. گفت مثل بامیخداوند برو یسوبه  میتوان نم  م،ی برس  به زندگ میتوان ما نم

است؟ گفت که   ادتان ی  ،ی اری صورت جزو، هشبه  دیما با  ، ر»یکل دوان مانندِ ت ی«جزو، سو : دهم نشان م دوباره

«جزو،  .  ریمن را نگ  یجلو   کنم، من خودم هستم دارم حرکت م   کند، حرکت م   یاریهش   م،یکن فضا را باز م  وقت

   ذهن درواقع من   ریپگنده  نیا  ر؟»یپهر گنده  یپِ  ازکند وقف    «ک .  شود منحرف نم   ری ت  ر»یکل دوان مانندِ ت  یسو

  .دهد خودش را نشان م  جهان است که در هرکس  نیا

  اند تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : تیب  نیا طورن یهم  و

  نُجوم  یکه: اَصحاب غمبریپ گفت
  را رجوم طانیرا شمع و، ش  روانره

  ) ٣۶۵۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

آ  ییهافرمود که اصحاب من ستاره   غمبر یپ  دیگو م ما که اطراف موالنا جمع    ای هستند که مثل شمع هستند. 

  . دیو شما هست  میباش د یبا روان»«شمع ره ما  م؟یاست، ما هم شمع هست دیخورش میی بو ی موالنا  م،یشد

  ی پس برا  د، یکن م   ان یب  جا نیا  د، یکن م   دا یو کاربردش را در خودتان پ  دیکن که در موالنا م   قیو تحق  غامیپ  با

  . دیهست طان یسنگسار و بازدارندۀ ش   د،یهست «رجوم» طانیش یاما برا د، یروان شمع هست ره

عاقل، اما    مثل آن ماه   کند م  تیروان را هداره   کند، روشن م  ییکه شمع حضورش را با فضاگشا  کس  هر

  .ردیگ است جلواش را م  طان یش  ندۀینَفْس را که نما
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  :د یگو است م ثیهم حد نیا

  كالنُّجوم فَبِاَيِهِم اقْتَدَيتُم اهتَدَيتُم»   «اَصحابى
  .» افتی دیهستند كه به دنبالِ هركدامشان برويد راه راست را خواه  من مانندِ اختران اصحابِ«

  ) ثی(حد

منحرف   د،یبلند بشو   ذهنبراساس من. اگر  دیراهنما باش  دیتوان براساس موالنا، شما م  د یشما خردمند بشو  اگر

جهان   نیدارد فضا را باز کند، با انبساط در ا فهیوظ . هرکسمییبو یز یندارد چ لزوم  ن،یهمان با قر د،یکن م

به مردم ضرر    م،یکن ناله م  م،یشو منقبض م  . وقتمیکن به مردم کم م   م،یشومنبسط م   وقت  حرکت کند.

. همۀ  فهمند و مردم نم  کند م  بیرا که چقدر جا انداخته و تخر  ذهنمن   تی خاص  نیا  د یتوجه کن  ول  م،یزن م

  م، یی گو بد م  م،یکن م   بتیغ   م،یکن م   ادانتق   م،یکن ناله م  میشو دور هم که جمع م  ذهنصورت من ها به ما انسان 

  . میگذار هم اثر بد م یرو نیصورت قربه

بود  اگر فضابه   م،یفضاگشا  مگشوده   یصورت  اختران  دیگو شده،  مانندِ  من  دنبالِ    «اصحابِ  به  كه  هستند 

   مثل ستارگان روشن  صورتنیدارد در ا یاگر موالنا هم اصحاب .»افتی دی هركدامشان برويد راه راست را خواه

با روشن کردن   ایبذارد    ری د  یهان خودشان و انسا  یاثر مخربش را رو   طانینفس و ش  گذارند هستند که نم 

  . میریب میتوان را در جهان م بیتخر یشمع حضورمان ما جلو

   یهستند و حضور و خداوند هم      ی  طانیکه نفس و ش   شهیهم  دیمهم است شما حفظ باش  ل یخ تیدو ب  نیا

  هستند. 

  اند تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

است. حواسمان جمع باشد!   بیاست و از جنس آن است، کارش تخر طانیش ندۀیما نما ذهننفس ما، من  پس

خداوند و    یجا اوقات عقل را به   کل، گاه   عقل   شده و خداوند،گشوده   یصورت فضا ما به    عنیحضور و عقل  

خداوند   یهاخاطر حمت است و به   یخداوند    ای. حضور ناظر و خرد کل  میهست   یما هم   رد،یگ عقل کل م

 ب یما تخر  ذهناست. من   طانیش   نیما، ع  ذهنخداوند است، من   نیاند. پس حضور ما عکرده   دایدو صورت پ

  و:  آورد وجود مبه  آبادان  با خرد زندگ هانج  نیحضور ما در ا  کند، م
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  ی اخوانده زدانی  ِریکه خود را ش یا
  ی ادر مانده  شد، با س سالها

  ) ٢٩۶١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  تو شار؟ یِس برا نیکند ا چون
  آشار  ستشارِ س شده چون

  ) ٢٩۶٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

و  یادرمانده ات ذهنهاست با س من خدا هستم، سال   ریمن ش ییگو م ول ،ی دار ذهنکه من  هر انسان یا

  شدگتیهوذهن که پر از هم   ن یا  عن یکند؟    د یتو ص  یبرا  ی چجور   ذهنمن   نی. اآن هست   ریشده و اس  چارهیب

  کند،  شار م   رد،یگ قرار م  زندگ   اری ختساده بشود در ا  وقت   نیبند که، ا  فکر درست  تواند نم  ریاست د

  . آورد وجود مفکر خالق به 

  ی اریصورت هشما که به  زد؟یجهان بر  نیبه ا  اوردیور بکند، از آن   یبندرا فرمول   خرد زندگ   یذهن چجور  نیا

ماست و    اری ذهن ما در اخت  م،ی هست  یار ی ندارد ما هم هش  تیمن   چیذهنمان ه  مییکه بو  میست یپشت ذهنمان ن

 کهن یا  یمسلط به ماست. برا  نیا  ، که  کند ما شار نم  یبرا  م یس که ما شارش شد  نی. امیما خالق هست

  عامل خالق، ذهن ساده.  ی رید شود که س م   میاگر جدا باش می س باش ن یجدا از ا  دیشار کند ما با

  ز جا رود  یکه، که به باد  ستیاست، ن کوه
  ستره زده شیست که بادآن گلّۀ پشه 

  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

. شما کوه  رود از جا نم  یمرادی باد ب  یباد خشم، با    ی با    نی. بنابراستیعاشق مثل کوه است، کاه ن  پس

. اگر کوه  دیشو م  شما عصبان کنند م  خاص یرفتارها   زنند، که مردم حرف م دی کاه، اگر کاه هست  ای دیهست

و   کند است که شما را اداره م   فقط زندگ   د،بذار  تواند شما اثر نم  یرو   کسچیه  دیکن فضا را باز م   د،یهست

پشه   از گلّۀ  همان   دهیهمان   ی هاانسان   عنیشما  ذهن که حرص  اآن   ها دگ یبا  را  مآن   ور، نیها    د یتقل  برد، ور 

  . دیکن نم

حسادت    برد، رنجش م   برد، توقع م  برد، که باد خشم م   ، آن کسره زده است»  اشی گلّۀ پشه است که باد   «آن

   ذهن من   یهاکاه؟ از گلّۀ پشه   ا یکوه هستم    م،یکن هستند. پس سؤال م  ذهنمن   یهاگلّۀ پشه   هانیا  برد، م
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و    خورد  صورت کوه م به من به  دیآ نه، باد م  ای  برد م  م ها هستم، باد من را هناز آ   یمن هم    کنم، م   دیتقل

  رود؟  م  شود از من رد م گذارم، به آن نم من وزن 

که   دوند فقط م  دوند،  چه م  ی برا  ستیمعلوم ن   دوند، دارند م   شهیهم   د ینیب م  د،ی نیب شما حرص مردم را م  

به خداوند زنده بشوند، فقط    دیکه با  خبری از منظورشان ب  ست،ین  ش یدر پ  یتر نمانند. منظور عقب   ریداز هم 

  جور نیدر ا  ند،ی ایخودنما بشوند، به حساب ب  ،بشوند  ده یو د  اورندیدست ببه  ییزهایچ  یکه    دوند دارند م

  عوالم هستند. 

. بله پس موالنا  دیکن هم از گلّۀ پشه نم  دیو تقل  برد و باد شما را نم  دینه، جدا هست  ای  دیجزو گلّۀ پشه هست  شما

کاه است و از مشخصات    ذهنافسانۀ من   نیکاه است، ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    نیا  دیگو که م  دینیب م

  ی ساز و مانع   نید و ناموس دارد ایو صدمن حد  یو جسم مجاز  یقضاوت و مقاومت و زمان مجاز   ذهنافسانۀ من 

(حقیقت    ١٠[شل  .  دیکاه هست  د؟یدار  هان یاز ا  ا یاست. آ  هانیاو    نیبو دشمن   یساز و دشمن   ی سازو مسئله 

خرد را از    دیکن فضا را باز م  د،ی کاه هست  دیکن م   دی. تقلدیکوه هست  دیاوگرنه فضا را باز کرده   وجودی انسان)]

  . دیکوه هست   د،یکند، خالق هست  دیتول تانیبرا را زندگ   هلحظ نیفکر ا دیگذار م د یآور درون خودتان م

به کوه و کاه چه  موالنا راجع   دینی که بب  خوانم م   تانیب است براجال  اریاز دفتر اول هست که بس  تیچند ب  اما

  . دیگو م

  آموز اخالصِ عمل  از عل 
  حق را دان مطَهر از دغَل رِیش
  ) ٣٧٢١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  افت یدست   غَزا، بر پهلوان در
  برآورد و شتافت یریشمش زود،

  ) ٣٧٢٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   عل یِخَدو انداخت بر رو او
   و هر ول  یهر نب  افتخارِ

  ) ٣٧٢٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  زه ی: پاک و پاک مطَهر
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  رنگ ی و ن یگرلهی: حدغَل
  : جنگ و کارزارغَزا

  : آبِ دهان، تُف خَدو
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
در عمل    ذهنو من   دیآ کامال از خداوند م  عن یخالص است؟    که عملت ک   نیبب   خواه  که تو م  دیگو م  پس

حق اگر تو    ر یو بدان که ش  د یگو را م  ت یحا   یدارد    اموز،ی ب  از عل   دیگو ندارد. م   دخالت  چ یتو و فکر تو ه

است که اگر در مرکزت  نیاست. حرف موالنا ا  دگ ی. دغل هرجور فکر براساس همان از دغل هست زهیپاک  باش

  . ستین  ،حق بدان  ریباشد، تو خودت را هم ش دگ یهمان 

کرده،    ریتو را اس  ذهنمن   عنی  ،یادرمانده   ها با سکه سال   هست  حق   ریاآلن گفت که تو چجور ش  نیهم

  دگیحق آن است که پاک از دغل است، فکر کردن براساس همان  ریش  دیگو کرده. م  ریتو را اس  ها دگ یهمان 

آن شخص    و تا بشدش. ول  دیرا کش  ریو شمش  افتیدست    به پهلوان  در جنگ، حضرت عل  دیگو است. م

  او انداخت. ی هست، تف به رو و هر ول غمبریکه افتخار هر پ عل یروتف انداخت به 

   آن عل   ر یزمان، انداخت شمش در
   اندر غَزائش کاهل او کرد

  ) ٣٧٢۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  عمل  نیآن مبارز ز رانیگشت ح
  محلینمودن عفو و رحمت ب وز

  ) ٣٧٢۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   افراشت ز ی ت غی: بر من تگفت
  ؟ مرا بذاشت ؟یچه افکند  از
  ) ٣٧٢٧ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   : سستکاهل
  . د یکش اریبه کارزار ادامه نداد و دست از پ  عن یکرد.»   غزا کاهل «در

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

را انداخت و کنْد شد در   رشیانداخته شد، شمش حضرت عل یرو تف به  وقت دیگو شد، فوراً م یطور نیا پس

ا   عنیغزا،   زم  ن یمتوقف کرد  مبارز که  آن  و  را.  ح   نیجنگ  بود،  ا  رانیخورده  که  و رحمت، که    نیشد  عفو 
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  شتر یب  د یواکنش نشان بدهد، با  د یمرا بشد، با  دیمن تف کردم با  ست،یاآلن موقع عفو و رحمت ن  جاستیب

چه    یبرا  من را بش  یدیرا کش   غی تو ت  دیپس پرس  ست؟یچ   شیماجرا  نیا  کشت، فوراً من را م  شد، م  عصبان

به کارزار ادامه نداد و دست   عن یکرد  در غزا کاهل ؟و من را هنوز زنده گذاشت  یرا افکند  ریشمش عنیرا  غیت

  . ستس  عنی کاهل د،یکش اریاز پ

  من  ارِیبهتر از پ یدی چه د آن
  ؟ تو سست در اشارِ من یشد تا

  ) ٣٧٢٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خشمت نشست  نیکه چن  یدی چه د آن
  نمود و باز جست؟ چنان برق  تا

  ) ٣٧٢٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  د یگو م  کهن یا  یجا خورده و شست خورده و تف انداخته به  نیکه زم  مهم هستند. آن پهلوان  اریبس  ات یاب  نیا

خداوند    عنی  ؟ید یکه تو چه د  پرسد نکشته، آن دارد م   ریرا انداخته و د  ریبشود، شمش  نیخشم  حضرت عل 

تو؟ تا در شار من    یدیاز کشتن من چه د  تر، به من؟» اریبهتر از پ  ید ی«آن چه د ،ی فضا را باز کرد  ،ی دیرا د

  من را؟   نکشت ،یسست شد

  ، کن فضا را باز م  که وقت   م یما هم بفهم  خواهد  م  »ی د ی«آن چه د  پرسد، مرتب م  دینیب م   ؟» ی دیچه د  «آن

بشود، من تف    نیکه قرار بود خشم  ید یچه د  خشمت نشست؟»  نیکه چن   یدید«آن چه  .  نیب خداوند را م

 ی  دفعه یبرق هست،    و  خشم تو مثل برق، آن رعد   دفعه  یخشمت فرونشست.    ول  ،صورتتکرده بودم به

  .پرسد را از ما هم م  هانیکه خشمت را خاموش کرد؟ موالنا ا  یدیدوباره خاموش شد، تو چه د  ول  ،زد  یاجرقه 

  د یکه مرا زآن عکسِ د یدی چه د آن
  د؟ یآمد پد یادل و جان شعله در

  ) ٣٧٣٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  برتر از کون و مان  یدی چه د آن
  ؟ جان میدی بِه از جان بود و بخش که

  ) ٣٧٣١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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موالنا چطور  د ینیبب م  ی مرتب  مکند صحبت   . زم  دیگو پهلواِن  آن  م  ن یکه  د  پرسد خورده  چه  تو    ؟ ی د یکه 

 دیآ فقط خشمتان م  دیشن خشمتان را م  . شما وقتن یاست ا لیواقعاً؟ تمث  دهیچه د  م،یما توجه کن خواهد م

  . دینیب خرد را م  د،ین یب خداوند را م  د،ینیب بهتر از خشم را م د،یکن م یی. شما فضاگشاندینش باال فروم 

 ی او در دل و جان من شعله   د یکه انعکاسش به من هم رس   یدیچه د  دیگو م  د؟یکه مرا زان عکس د  ید یچه د  آن

  ن ی . در ادزدد ما باشد، دلش خو م   یپهلو  هرکس  م،یکن م   ییفضاگشا  که وقت  دهد نشان م  نیشد. ا  داریپد

  . دهپهلوان ش نیدر مرکز ا و ارتعاش زندگ ییسبب فضاگشا ییمورد فضاگشا

که باالتر از زمان و مان بود؟ و سبب شد    یدی، تو چه دبرتر از کون و مان؟»   یدی «آن چه د:  پرسد م  دوباره

از زمان و مان    یز یکه من به چ ا  عنیباالتر  زنده بشوم و    ی ار ی هش  ایرا    ام جان اصل  نیحضور به خداوند 

از ا و به من جان    دمیترس که من از آن م  ود ب  جان ذهن   نیحضورم را حس کنم که به از جان بود، که بهتر 

  .یدیبخش

که برتر از کون و مان است؟ شما چه    دینیب در شما هم زنده بشود، نه؟ شما چه م  دیبا  هات یب  نیا  خُوب، 

خوب اگر تف   د؟ینیب شما م  ای. آدیآ وجود مشعلۀ عشق به  رید  یهاانسان   مرکز  که از انعکاس آن در  دینیب م

م  نی انداخته بود، خشم ،فوراً م شد ،آن را م  کشت ی هم  نیا د؟ید است. حاال:  یمرادی ب جور  

  زنم حق م  یاز پ  غ یگفت: من ت 
  حقم، نه مأمورِ تنم بندۀ

  ) ٣٧٨٧ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  هوا  ِریش  ستمیحّقم، ن ِریش
یمن، بر د  فعلوا  نمن، باشد گ  
  ) ٣٧٨٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  در حراب  تُمیاذْ رم تیرم ما
  و آن زننده آفتاب  غم،یچو ت من
  ) ٣٧٨٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : جنگ و محاربه حراب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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و بندۀ خداوند    د یخدا بن  یکردن را فقط برافکر   دی. پس شما بازنم خدا م  یفقط برا  ریگفت من شمش   پس

در ذهنتان نباشد که شما بندۀ    ی حس وجود  ، تیمن   چی . هد ینداشته باش  دگ یهمان   چیدر ذهنتان ه   عنی  دیباش

  اند.» تن بوده  یهر دو   طانی«نفس و ش.  دیآن باش

. پس شما هم  ستم ین  ذهنمن من  ستم،ین  ذهنمن مأمور من   «نه مأمور تنم».  دیاز جنس فرشته و عقل هست  شما

. من  نفسان   یهاخواسته    عن ی، هوا  هوا»  ریش   ستمی«نخداوند هستم،    ریش   عنی  حقّم»  ری«ش.  د یستین  ذهنمن 

  کند،  من فکر م ق یهستم. او از طر زندگ   هصفر است، زنده ب ام ذهنوصل هستم، من  کهن یا  عنیخداوندم   ریش

  د ی حق باش  ریش  دی. شما باکند م   یریگجه یمربوط به شماست، موالنا دارد نت   اتیاب  نی. احقّم»  ری«ش  کند، عمل م

  . رسانم م جهینت زور هم که شده به را به ام نفسان  یهاکه من تمام خواهش  دییگو که م  یرینه ش

من    نی. ددیآ من است م  نیشده که دگشوده   یمن شاهد است، پس عمل من اآلن از فضا   نیمن بر د  عمل

ها ما  در چالش  ای هستم و در جنگ  دهیها همانو با آن  کنم  ها من عمل ماساس آن که بر  ستیباورها ن یسری

  هستم.  زندگ اریتمام و کمال در اخت  من  عنیآورده است   جان یا تُم»ی اذْ رم تی«ما رم ۀیدوباره آ نیهم

خودش فکر کند. پس در    ی ندارد که برا   تی من  چی. ذهن من هکند م   ان یفکر را ب  ن یذهن من ا  کند، فکر م  او

  میکه گفت   می داشت   تیامروز ب  ، زندگ  ی هاجنگ و محاربه، در چالش   عنیها، حراب  در چالش   ا یحراب، در جنگ  

نه    ذهناساس من ما اصال بر  عن ی. میهست ت»یاذ رم تی «ما رم ها ما مصداق در چالش  ،یمرادی . در بیمرادیب

است   ییتای ن یما باشد که د نیگواه بر د اشجه یعمل ما سازنده باشد و نت دیو با م یکن نه عمل م  میکن فکر م 

  شده.گشوده  یو با فضا 

بپرس   باشد، فعل   ذهنما من   نیاگر د  از خودتان  واقعاً اعمال شما همه    د،یما مخرب خواهد شد. حاال شما 

به   نود   د، یآور م درصد از آن   ده   ای   دیآور م شما تماماً از آن   ی مخرب؟ فکرها  ا یسازنده است     لۀ یوسدرصد 

  که حزم هست و گفت:  جاستن یشما؟ ا ذهنمن 

  حق که بندگانِ جفتِ عون  گفت
  و هون  رانندآهسته م نیزم بر 

  ) ٨٣۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . کنند و عمل م  روند و حزم راه م متی و مال ییبا فضاگشا نیزم   یکه رو کنم کم م من به کسان دیگو م
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  در حراب  تُمیاذْ رم تیرم ما
  و آن زننده آفتاب  غم،یچو ت من
  ) ٣٧٨٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  زند،  م  غیت  دیآ که آفتاب باال م   طورن یاش آفتاب است. هم هستم و زننده   غیمن در دست خداوند مثل ت  دیگو م 

  است. لش یتمث نیا دیگو آفتاب را م  یهمان نورها غیت غ، یکه ت   دیایاگر آفتاب باال ن 

آفتاب را    غیمن ت  دیبو  تواند م  باال کس  دیای آفتاب ن  ایبزند. آ  غیباال و ت  دیایآفتاب ب  دیپس در درون شما با 

  ن ی مرتب موالنا ا  ر،یهست د  هیهمان آ  ن یباال. ا  دیای آفتاب ب  میبذار   دیباال و ما با  دی ای ب  دیآفتاب با  نه.  نم؟ یب م

  مختلف:  یدر جاها  برد کار مرا به  هیآ

  رم… ؛» رميت اذْ رميت ولَٰن اله  «ما
  بله خدا پرتاب کرد… .»  ،یتو پرتاب نکرد  ،یپرتاب کرد  ریکه ت هنگام و«

  ) ١٧ ۀی)، آ٨سورۀ انفال((قرآن کریم، 

م  نیا  و ا  آورد  را  نبا  کهن یبه  ذهن  در  باش   ت یهو  دیما  بن  دینبا  م، یداشته  خودمان  فکر  در  با    می دخالت 

  . بله، دنبالش هست:مین یبب  دینبا هادگ ی برحسب همان عنی . مانیها  دگیبا همان مان،ذهنمن 

  کوهم ز حلم و صبر و داد  م،یکه ن 
  تُندباد؟ د ی در ربا را ک کوه

  ) ٣٧٩۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  است  رود از جا خَس  یاز باد آنکه
  است بادِ ناموافق، خود بس زآنکه
  ) ٣٧٩۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خشم و بادِ شهوت، بادِ آز  بادِ
  او را که نبود اهل نماز  برد

  ) ٣٧٩۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

همخفّفِ كاهک :  
  یی: فضاگشاحلم

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  ق ی عم   شۀیشده با رگشوده  ی کاه است فضا  ذهن. من دیکاه باش   دیکوهم. پس شما هم نبا  ستم،یمن کاه ن  دیگو م

  فکر نکند، عمل نکند، کوه است.  اش ذهنکه انسان با من  یطوربه  در زندگ 

  م یتوان ما نم  ذهنو با من   دیآ عدالت از آن فضا م   م یو صبر و عدالت. گفت  ییکوه هستم از چه؟ از حلم، فضاگشا 

  . میعدالت را برقرار بن میکن فکر م دگیحسب همانچون بر 

«بادِ خشم و بادِ    دیگو است که اآلن خودش م  جهان نیا   ی. تندباد بادهاکند از جا نم   تندباد کوه را  دیگو م  اآلن

و متأسفانه،    برد ، فقط برگ کاه و خس را باد م است»   رود از جا خس  یکه از باد«آن دیگو م شهوت، باد آز.»

  است.»  «باد ناموافق، خود بس

باد ناموافق است که ما    ی  یمرادی . هر بکند م   مرادیبا قانون قضا مرتب ما را ب    حت  که زندگ   م یگفت  امروز

 م  نیرا خشم عنی «باد خشم و باد شهوت، باد آز». کند رانیاز د میما توقع دار   ذهنبا من دیبرحسب د مان  

  . میرنج  و م  میشو م ن یما خشم  دهند ها را که به ما نمخودمان آن  ذهنمن 

  م ی توقعات را صفر کن   نیا  دی . بامیرنج  و م  میشو م  نیچقدر ما خشم   شود، مثال توقعات ما برآورده نم  دین یبب 

به    خواهد م  ذهنکه من   ی ز یچواقع هر. در زهایبه آن چ  دنیباد رس  عنی. باد شهوت  میکوه باش  میخواه اگر م

  .ستی ن فقط شهوت جنس وت هشهوت است، ش نیا رسد، م  ذهنمن  رسد، آن برسد و م 

برد،   ستیکه اهل نماز ن  آن کس  دیگو و باد طمع، م   ذهنمن   لۀیوسبه  ها دگ یبه همان   دنیخشم و باد رس  باد

  اهل حضور، اهل وصل. عن یاهل نماز 

  است که با حضور باشد. یهم نماز   . نماز واقعمی ما در وصال باش دیلحظه باهر  عن ی نماز

  اوست ادِیمن، بن و هست  کوهم
  شوم چون کاه، بادم بادِ اوست ور

  ) ٣٧٩٧ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  م ی که ما کوه   مین ی. ببکند م  یریگجه یدرواقع موالنا نت  ول   د،یگو م   را از زبان حضرت عل  هانیاست که ا  درست

 شوم  سب م   شوم، کاه م  خداوند است؟ و اگر کاه بشوم موقع  ادی شده بنگشوده  یفضا  قیاز طر  مان و هست

  .دیآ م  باد از طرف زندگ  عنی دیآ م  یورکه باد آن 
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    ر یاو جان دهدت، رو زِ نََفخْت بپذ دم
  است نه موقوف علل  ون یفَ ْ او کن کار

  ) ١٣۴۴شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

من    قیاز طر  خواهد م   زندگ  . وقت شوم من کاه م  د،یآ م   که باد از طرف زندگ   نمیب من م  دیآ دم او م   وقت

  .کنم مقاومت نم  شوم، سب م  شوم، فکر کند و عمل کند من کاه م

  . شوم من کوه م دیآ م  جهان ن یا یبادها  اما وقت 

  من  لیبه بادِ او نجنبد م جز 
  من لیجز عشق اَحد سرخَ ستین

  ) ٣٧٩٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : سردسته، سرگروهلیسرخَ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
  د یآ م  ییفضاگشا  قیمن فقط با باد او، با خرد او که از طر من»  لی«جز به باِد او نجنبد م :  دیگو م  نی هم  یبرا 

، سرلشر من فقط عشق خداوند  »من   لیجز عشق اَحد سرخَ  ستی«ن.  ستین  ذهنمن در دست من   لی. مجنبم م

  بشوم.  یاو بروم و با او  یسوبه خواهم من دائماً م   عنیاست 

  افسار.  عن یسردسته، سرگروه، لام   دی نیب طور که مهمان  لیاست فرماندۀ من. بله سرخَ نیا

  بر شاهان، شَه و ما را غالم  خشم،
  لام   ِریام زرا هم بسته خشم

  ) ٣٧٩٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : افسار لام
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
هستند    دهیجهان چون همان  نیشاهان ا  عنیخشم شاه است    ،جهان ن یپس شاهان ا  دیگو افسار. م    عنی  لام

بود    نیهم   یبلند بشود و برا  تواند ام. خشم من نمافسار بسته   ریپس نوکر خشمشان هستند. اما من خشم را ز

شدم وقت  نی که خشم  تف انداخت  ی .  دمیکش  رابود و افسار    ارمی و من خشمم در اخت  و فرونشست    یدیلحظه د

  و فضا باز شد. 



ۀ  برنامه       Program #916                                              ۹۱۶مشار

  73صفحه: 

. پس معلوم شد کوه چه  میکن   نیتمر   دیهمۀ ما با  د؟یکن  یی و فضاگشا  دیخشمتان را کنار بزن  دیتوان شما م  ایآ 

  : دیگو گفت. م تیدر آن ب  بوده و کاه چه بوده وقت

  ست حلْمم، گردنِ خشمم زده غیت
ست حق، بر من چو رحمت آمده خشم  

  ) ٣٨٠٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نورم، گر چه سقفم شد خراب  غرقِ
  گشتم، گر چه هستم بو تراب روضه
  ) ٣٨٠١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  در آمد در ميان غيِر خدا  چون
  را، اندر ميان كردن سزا غیت
  ) ٣٨٠٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

آ  دیگو و صبر من گردن خشم مرا م  ییفضاگشا  غیت ا  ایزده است.  موارد خشم    وقت  م؟یهست  یطورنیما هم 

م   د،یآ م باز  را  فضا  ت  میکن ما  م  ییگشافضا   غ یو  را  حلم گردن خشم  وقت زند و   .    قرار مورد خشم خداوند 

   وقت   رنجم، م   وقت   شوم، م  نیخشم   به مرکزم، وقت  دیآ م  دگیهمان  ی  وقت  رم؟یگ قرار م    ک  رم،یگ م

  ی دار یب  یبرا  دانم م   نیا  د،یآ قهر خداوند م  شود، آشفته م  ا زار رضو سمن   کندخداوند خشم م   کنم، ناله م 

  من است.  

که    چه ام غرق نور خداوند هستم، گر فضا را باز کرده   عن یغرق نورم.    کنم، ناله نم   کنم، دوباره فضا باز م   من

را خراب کردم، غرق نورم. امروز در غزل    ام خراب است، من پارک ذهن  زیچهمه   ، پارک ذهن   ، لحاظ ذهنبه

  روضه گشتم.    م،شتجهان و آن جهان را خراب کن. باغ گشتم، بهشت گ نیبود گفت ا

باغ     دارد، ول  ییازهایو جسم ن  میما درست است که جسم دار  عنیکه جسمم، از خاک درست شده.    گرچه

و فکر و چالش    غیمن ت  د،یآ  شدن با او م   یاز    ر یغ  د،یآ از خدا م   ریغ   یز یچ  ان،یدر م  شدم، دائماً وصلم. وقت 

  .کنم دارم کار م ذهنمن   لۀیوسکه به فهمم کنار، م گذارم را م
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  نام من  دی اَحب لـِلَّه، آ تا
  کام من دی که ابغض لـِلَّه، آ تا
  ) ٣٨٠٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خدا دشمن بدارد.»  یخدا دوست بدارد و برا  یمن برا  قتِی که اسم و حق  «تا
  

خدا دشمن   ی خدا دوست بدارد و برا  ی من، برا  قتی«تا که اسم و حق است.     ثیحد  ی دو تا مطلب از    نیهم ا  باز

  کند،  م  زیفضا از آن پره  کهن یخاطر ابه   د،یآ بدمان م   یز یاگر از چ  م،یکن فضا را باز م   ما وقت  عن ی  بدارد.»

  . میکن  یممن است دور   ذهن یهااز من  م،ی. ما فضا را باز کنکند م  یدور

، است  «تا که ابغض لـِلَّه»   د،یگو است م  له»«ابغض    نی هم   نی. امیکن   یدور  ذهنمن  یهات یاز خصوص  ل یاز خ 

  است:  نیا ثیحد نیو ا

  انُ.» «من اَعط لـِلّه و منَع لـِلّه و اَحب لـِلّه و اَبغَض لـِلّه و اَْنكح لـِلّه فَقَدِ استَكمل الْـايم 
خدا    یخدا دشمن دارد و برا  یخدا دوست بدارد و برا  یو برا  خدا امساک کند  یخدا ببخشد و برا  یبرا  هركه«

  است.»  افتهی کمال  مانشی ازدواج کند همانا ا
  (حدیث) 

ما     عنیرا جفت کند با خداوند.    نیکند و ا  من یاست که ذهنش را ب  نیا  اش خدا ازدواج کند، معن  ی برا  دیشا

مرد است، ذهن زن    نیزن است ا  نیکه ا  دیگو است م  ادتانی. ذهن ما  میشو م   یسمت خداوند،    میرو م

  ، درست است که من ذهن دارم  عنی خدا ازدواج کردن    یذهن پاک است. برا  نیا  است، حضور مرد است ول

خدا،   یخدا، دوست بدارد برا  یکند برا  زیخدا، پره  یپاک باشد. خالصه، ببخشد برا  ل یخ  دیخدا با  یبرا  ول

  .دیگو را دارد م  هانیخدا، ا  یدشمن بدارد برا

   خدا دوست داشته باشم، وقت  یخدا دوست داشته باشم. برا یمن بتوانم برا عنی، نام من»  دی«تا اَحب لـِلَّه، آ

. و  می کن م ی ها دورآن  کنندۀو خواص نابود   ذهن ی هااز من م،یشو ما با عاشقان دوست م  م،یکن فضا را باز م 

  . میکن م  یدور  ها،تی خاص نیدر خودمان هم از ا

  مان  اگر ما دوست  عن ی.  می کن م    عذرخواه م،یکن م  زی مرکز ما را اشغال کند. اگر آمد، پره  ذهنمن  میگذار نم

هم    ات یاب  نی. ابرد م   نیما را از ب  و خشم  دوست  نیباشد، ا  ذهنخاطر من باشد، خشممان به   ذهنخاطر من به

  :تی ب نیکامال منطبق است بر ا
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  که رزقش کم شود آن صوف شاد
  شود میش در گردد و او شَبه آن
  ) ١٨۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خاص هر که آگاه شد  یِجِرا زآن
  شد  گاهیقرب و اجر  یسزا او
  ) ١٨۶١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  و براق  اهیسنگ س شَبق، نوع  ایشَبه  : شَبه
ا ی: درمی  

  ی : نفقه، مواجب، مستمرجِرا
  اله شاهیپ  نجای: در اگاهیاجر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

که     حال آن کسبشود. خوشا به   مرادیکار کند؟ ب  کم بشود و او چه   اش که رزق ذهن   حال آن صوفبه   خوشا

  ارزشش، یآن سنگ ب  عنی  ش»«شَبه کم بشود و اعتراض نکند، فضا را باز کند. آن    اش بشود، رزق ذهن   مرادیب

  ن یکه از ا  هرکس  د،یآ طرف ماز آن   خاص  یغذا  یبشود و    ایبشود و او در  لیر بشود، تبدُ د  اش، ذهنمن   عنی

  . مر او را ناسزاست»  وانی بشر نور خداست، نور ح «قوت اصلبچشد، که  عن یخاص آگاه بشود،  یغذا

اصطالح به   نیا  ستۀ یقرب خداوند است و شا  ستۀیمائده، وقت مائده هست، در غزل هست، او شا  گفت امروز م   که

  گاه ی اجر   نیا  ستۀیشا  عنی  ی . پس او سزایروز   یجا  عن ی  گاهی است. اجر   گاهی مرکز همۀ امانات است، اجر

  روح.  یغذا  عمنب نیبرخوردار شدن از ا یشدن با خداوند، سزا ی یاست. سزا

  روح چون نُقصان شود  یِجِرا زآن
  از نُقصانِ آن لرزان شود  جانَش

  ) ١٨۶٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  رفته است  ییبداند که خطا پس
  زارِ رضا آشفته استسمن که

  ) ١٨۶٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ان یز  ،کاست  ، : کمنُقصان
  . دیآنجا که سمن رو اسمن،یانبوه از درختِ  یو جا اسمنی: باغ  زارسمن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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که اآلن   اتی بشود. در همان اب میتسل دیبا ند،یب وند را مقهر خدا  گفت که انسان وقت  می داشت قبل  یهات یب در

  : جان یو ا تانیبرا میخواند

  من  لیبه بادِ او نجنبد م جز 
  من لیجز عشق اَحد سرخَ ستین

  ) ٣٧٩٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

مصرع   د،ی نیب که اآلن م  اول  تیب  ن یسلطه آوردم. در ا  ر ی. خشم را زستیمن ن  یخشم ندارم، خشم غذا   پس

مرکزمان، قهر   می اوری ب  یز یچ  ی ، خشم حق. پس اگر  ست.»«خشم حق بر من چو رحمت آمده :  دیگو دومش م

  ی مرادیب  نیهم   هیمطلب شب  نی. امیکن  ییگشاکه فضا   می فهم موقع م   نیو در ا  شودحالمان خراب م   د،یآ حق م

  وگوها. گفت  جور ن یدارند، ا شیبا هم خو هانیاست. ا

  که:   دیگو م بله،

  روح چون نُقصان شود  یِجِرا زآن
  از نُقصانِ آن لرزان شود  جانَش

  ) ١٨۶٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ا ی   زار رضا»«سمن   ا یاست و  که انسان اشتباه کرده   داند م  است.»رفته   یی«پس بداند که خطاوند.  قهر خدا   عنی

که    م یصحبت کرد  به عذرخواهفضا را باز کند و عذر بخواهد. امروز هم راجع   دی. باگلستان رضا، آشفته شده 

را     دگیهمان   ی  د، یکه اشتباه کرد  دیحالم خراب شد. بدان  د یناله کن  دیحالتان خراب شد، نبا  د ینیب م   وقت

  . دی ندازی ب د،یبشناس  د، یمرکزتان. پس فضا را باز کن  دیآورد

  جهد  یباشد کو به هر باد کاه
  نهد؟  مر باد را وزن ک  کوه

  ) ٢١۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

در او     که زندگ  را کوه، کس    ذهن. منبرد مثل باد خشم و حرص و حسادت م   ،جهانن یا  یهاکاه را باد   پس

  گذارد،  نم  را وزن  جهان   ن یا  یشده است، بادها  یقرب شده، با خداوند    یخودش را برقرار کرده و سزا

  :تیب نیا طور ن ی. و همدهد نم تیاهم
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  صدق  یِبر پهلو گردشو، م یگو
  غَلْطان در خَم چوگانِ عشق  غَلْطْ

  ) ١۵۵٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

کنار   میگذار را م  ها دگ یفکرکردن برحسب همان  عنیآن،  لۀیو مر و ح  میبند را م  ذهنمن   یپاوما دست  پس

و   میباشد که برحسب آن فکر کن  دیدر مرکز ما نبا دگی همان  گونهچ یه عنی میگردو صدق م  راست یو به پهلو

را    لهیح  نیا و قل بخور برحسب راست  ندازیرا ب  تیپاودست   عنیباشد. گوش   اثر در   بِغَلت  کهی طور. بهدور 

  : تیب نی. و ادیآ طرف م که از آن  یو نور و خرد ییضربات فضاگشا

  حوادث متفرق نشوند اهل بهشت  به
  زدی برخ باشد که به بانِگ جرس  طفل

  ) ٢١غزل   ات،ی مواعظ، غزل  ،یسعد(

  : زنگ جرس
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
  ی صورت فردهم به  عنی.  شوند متفرق نم   ،ییتای  یاهل فضا  افتد، ذهن اتفاق م  ی که برا  جهان ن یحوادث ا  به

اهل عشق. به   ،ییتای ی شده، اهل فضاگشوده  ی اهل فضا عن ی. اهل بهشت میاگر عاشق م،یافت ما به تفرقه نم

که    که از جنس حضور هستند، دراثر حوادث   ییهاانسان   ای  میشو تکه نم تکه   افتد، که در درونمان م   حوادث

  عاشقان دائماً با همند.   دی نیب م  شوند، جدا نم  ریدهم از   ند،یب ها را م ذهن آن 

کنند. پس    زه یدر راه موالنا هستند، محال است که با هم ست  و   خوانند  موالنا م  قتاًیباشند که حق  کسان   اگر

ا  ، یاآن طفل است که با بانگ زنگوله   نیبنابرا ذهن    یصدااست، سرو   ذهنبانگ جرس، بانگ من   جانیدر 

    . هنذ یها و سروصداخاطر تقاضا مرتب بلند بشود به  عنی. زدیاست، بربخ 

  چند، برنامه گنج حضور را ادامه خواهم داد.  قیپس از دقا خوب

  �🔹🔹�بخش سوم  انیپا �🔹🔹�
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  که مالمت بود ز عشق نیست اقاعده گر 
 ست قاعده زیگوشِ عشق از آن، ن یِکر  

  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

هم    یر یقانونِ د  یدر مقابل آن    ول  رد،یاست که عاشق مورد مالمت قرار ب  نی ا  قانون زندگ  دیگو م  پس

مرکز ما عدم باشد، گوش   م،یو فضا را باز کرده باش  می باش   قیاست که اگر ما عاشق حق   نیدارد خداوند و آن ا

گشا فضا   ست،یپس مرکز ما عدم ن  م،یشو مو ناراحت    میشنو و اگر مالمت را م   شنود عدم ما مالمت را نم 

  . میستی ن  پس عاشق واقع م،یستین

 کند  مردم، ما را ناراحت م   ییجوب یمردم، ع   زۀیما باشد که مالمت مردم، ست  یبرا   امتحان  ی  تواند هم م  نیا 

  . میست یپس ما از جنسِ عشق ن کند نه؟ اگر م ای

  ، را بذارد کنار و واقعاً راه و رسم زندگ   ها دگیکه بخواهد همان  عاشق، کس  کهنیا   ی:  دیگو دوتا قانون م  پس

د فرهنگِ من   یریفرهنگِ  انتقاد و مالمت    دایپ  ذهنداخل  م  های ذهنمن کند، مورد    ی  نیا  رد،یگ قرار 

  قانون. 

قانون در مورد شما    نیا  د،یدار گام برم  ی طور جدراه به  نیدر ا  قتاً ی. اگر حقدیقانون هست  نیشما اآلن دچار ا  و

  . دیکن راه عشق کار م اگر در د،یباش  دیبا د،یمورد مالمت هست عن یصادق است 

نه، مردم شما را مالمت    د،یدار را نگه م  ذهنمن   د،یراه عشق هست   که در   دیکن و وانمود م  دیدار  ذهنمن  اگر

  ینگران باشد، برا   دیعاشق نبا   راه. ول  نیدر ا  میهست   یکه ما جد   دهد ت خودش نشان م. پس مالمکنند  نم

  مالمت خلق کر است.   دنیگوش عدم در شن  کهنیا

از آن    دیما، با  یامان وجود دارد برا  گرفت، ول  میکه مورد مالمت قرار خواه  می دیرا فهم  نیپس ما ا  خُوب

   دگیو همان   ستیپس مرکز عدم ن  م،یشنو . اگر م مینشنو  میتوان که ما م  م یقانون استفاده کن  ن یامان و از ا

را در خودمان    دگیآن همان یی با فضاگشا میتوان ما م  م، ی هست ی اگر جد کهن یا یدارد، برا دهیو آن هم فا میدار

  .  میبن دایپ

  فهمد  و عدم را نم  ییگشافضا   کند،  م   زندگ  ذهنافسانۀ من که در    ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ذهنپس من  

که مرکزش عدم است مالمت را     . اما کسکند مالمت م   رد، یبپذ  تواند ، نم(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل 



ۀ  برنامه       Program #916                                              ۹۱۶مشار

  79صفحه: 

  ه ی  آی  طورن یاز آن اشاالت که مورد مالمت هست در او هست. و هم  ردیپذ. اگر اثر مردیپذ و اثر نم  شنود م

  هست در قرآن: 

…»  «... مئ َةمخَافُونَ لَوي و  
  ...»  هراسند نم  یمالمتگر  چی... از مالمت ه «

  ) ۵۴ ۀی)، آ۵سورۀ مائده ( (قرآن کریم، 

  ی مالمتگر  چی«از مالمِت ه . و ترسد نم «لَومةَ ئم»از  مانی مرد با ا  ا یکه عاشق   دیگو م  شیها، آن وسط ۵۴ ۀیآ 

من  ییهاانسان   عن ی.  هراسند» نم از  م  ذهنکه  ه   ، واقع  مانِیا  ، زندگ  یِسوبه  کنند حرکت  مالمتِ    چ یاز 

  :تیب  نیو ا هراسند نم یمالمتگر

  ست نام اواست، عشق شده یاکرانهیب لذّتِ
  است، ور نه جفا چرا بود؟ ت یخود شا  قاعده

  ) ۵۶٠شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

قانون است و مالمتِ مالمتگر هم    نیا  ریدائماً ز  ذهناست، من  ذهنکه قانون من   م یشناس هم م  یاقاعده   ی

  م، یارا که بارها قبال خوانده   تیب  نیگذاشته و ا  تیرا براساسِ شا  دائماً زندگ   ذهنمن   عنی.  دیآ م  جانیاز ا

ب  یعشق    دیگو م ول  کرانهیلذت  به  است،  ما  شا  ذهنمن   نوانعچون  بق  تیبراساِس  و  ناله   ۀ یو 

  .میشو  دچار جفا م م،یکن م  زندگ  ذهنمن  یِ هات یخصوص

   زندگ  م،یکن نم   و از جنس زندگ   میکن وفا نم  و مرکز ما جسم است. وقت  دارد نگه م  ذهنما را در من   تیشا

  . مینکن  تیپس شا دهد، هم آن مائده را به ما نم 

   ذهناز جنسِ من   م،یزن و طعنه م  عیتشن  دیگو و غزل م  میکن انتقاد م  م،یکن ناله م  م،یکن م  تیاگر شا  کهنیا

 ، یادرمانده    بله در دستِ س،   ستین   ری. امروز گفت تو ش میکن م  زندگ   ذهنمن  تِیما طبق خاص   م، یهست

  خدا نخوان.   ریخودت را ش 

لحظه هم بله   نیبه اتفاق ا م، ی هست  از جنس زندگ عنی  م،یبه اَلَست بله گفت  صورتن یدرا م،ینکرد تیاگر شا 

  ت ی مورد عنا  رید   عنی  کند؛ با ما جفا م    زندگ  م،یمرکز ما عدم بشود، جفا کن  کهنی جفا نخواهد بود. هم  م، یگفت

خواهد کرد، از لذت   تیشا  م، یدار   ذهناآلن که اگر من   میدان . پس ممیریگ را م   شی جلو  م، یریگ قرار نم   زندگ

  شد.  میخواه  بینصیعشق ب کرانۀیب
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  د یکه مالمت ز تو آ زمیمالمت نگر  ز
  د ی تو جان را همه طعم شر آ ز تلخ  که

  ) ٧۶٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

که در    آن حوادث  عنی  ؛یآور وجود مها را هم تو به که مالمت  دیگو م   تیب  نی. در ازمیگر از مالمت نم   من

  . یآور  وجود مهاست، تو به از آن   یشدن که مالمت  مرادیشدن، ب ب ینصی مثل ب رونیب

. مالمت اگر، اوال مالمت  کنند دراصل اگر مردم هم ما را مالمت م  آورد وجود م پس قضا هست که مالمت را به 

مهم   ی آن    د یاست، شا  ذهنمن  یابزارها   نیتراز  ندارمهم از  من   میتر  مقاومت  جزء  مالمت  حساب    ذهنو 

  آن است.  یها از نوع   یآن است،   یهااز شعبه  ی عن ی شود، م

آفل    زیبا چ   کهن ی. همدیآ مقاومت م  رِیز  هان یا  ۀکه هم  دینیب م   شود، مختلف ظاهر م  یها به صورت   مقاومت

ما، مقاومت شروع م   دیآ م   م، یشو م  تیهوهم را    ذهنو مالمت من   دیآ جا مو مالمت هم از آن   ودش مرکز 

  . سازد م

  م، یو اگر مالمت شد  میمالمت نکن  می. پس مواظب هستبسازد   ذهنبا مالمت، فقط با مالمت من   تواند م  شخص

  گرفت.  میخواه   ادیاز آن فضا  زهایچ   لیخ  م،یفضا باز کن کهن ی . هممیفضا باز کن ،ذهنمالمت ما را نَبرد به من 

خواهد آمد. امروز    رون یشر ب  تلخ   ن یخداوند، از ا  در مقابل تلخ   م یاگر فضا باز کن  م،یتلخ بشو  د، یای مالمت ب  و

و فضا را   فهمم  من م شود، زار رضا آشفته م سمن  کهنی هم  کهن یا یکه خشم تو رحمت است، چرا؟ برا گفت م

  اشتباه کردم. فهمم م  کنم، باز م 

  د ی کارها را با  نیباشد ا  ادمانی.  میکن م  دایاشتباه خودمان را خودمان پ  م،یکن فضا را باز م  دیآ که م   مالمت

  د، ینکن  تیشا  د،ینورافکن قرار بده  ریشما خودتان را ز  کهن یبند. ا  تواند ما نم   یبرا  ریکسِ د  م،یخودمان بن 

  . دیآشما اثر نگذارد، فقط از دست شما برم  یگر رو و مالمت کنندهت یو شا  دیمالمت نکن

برا  تواند نم  کس از مالمت حفظ کند.  عرض    ن یهم  ی دعا بند، معلم شما باشد، همراه شما باشد، شما را 

تعداد  کنم م ا  یکه شما  برا  اتیاب  نیاز  من  که  جانتان    ییهاآن   د،ییبفرما  ادداشتی   خوانم، م  تان یرا  به  که 

  د، یاگر درست درک کرده باش   ماند، م   ادتانی  هک   ییهاها، آنو از تکرار آن   دیتکرار کن   ادی ز  د،یحفظ کن   ندینش م

  .دیآ درم طرح   ی  شهیهم



ۀ  برنامه       Program #916                                              ۹۱۶مشار

  81صفحه: 

 یاکننده ت یهدا  یروین  یدر درون    عنی  شود، . اگر آن طرح در شما زنده نمکنند کم م  ریدبه هم  اتیاب  نیا

  : تیب نیا طور ن ی. و هم دیکار نکرد اندازۀ کافهنوز به  د، یصبر کن دیپس با د،یآ نم

  حم حق گسترد بهِر ما ِبساط  
  انبساط ق یاز طر  دیی: بوکه

  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مانندِ فرش و سفره   گستردن  زِی: هر چِبساط
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
.  کند ها را باز مقفل    لیاست که خ  ی دی. کل میکن صورت ابزار ما استفاده ممرتب به   د،ینیب را م  ت یب  ن یا  که

شدن و    . با انقباض، جمع د یبا خداوند با انبساط برخورد کن  د،یفضا را باز کن  دیحالتان گرفته شد، با  کهن یهم

  : طورن یو هم  شود ارتباط برقرار م م،ی. منبسط بشومیبا خداوند تماس برقرار کن میتوان واکنش نم 

  بنجد   ز ی بحر، همه چ نی بحر در نیدر
  دیمدران  بانیگر   د،ی مترس  د،ی مترس 

  ) ۶٣٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

: مثل  گنجد م   ذهنمن   ندِی ناخوشا  یاصطالح تظاهرات و رفتارها همۀ به   ایدر  نیدر ا  م،یکن فضا را باز م  وقت

ا مالمت، مثلحسادت،  ت، یش عنی مثل م  هانیاز طرفِ مردم که ا فضا باز م شی شما برا ندیآ دیکن .  

  جنسِ تو او زبان، نَ ،تو گوش چون
  را حق بفرمود: اَنْصتُوا  هاگوش

  ) ١۶٢٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

دارم    ذهنبا شما باشد که من گوش هستم، خداوند زبان است. اآلن که من   شهیکه هم  ستی د یکل  تیهم ب  باز

هم که به او زنده شدم باز هم گوش    گوش باشم، وقت   د یبا  شهیگوش باشم، هم  دیگوش باشم و بعداً هم با  دیبا

، من  وجود ندارد  . اصال منکنم م من صحبت ن  کند، من، او صحبت م  قیاز طر  کند او صحبت م   هستم. وقت

  .  کند هر موقع نکند، نم  کند، گوش هستم. هر موقع او صحبت کند، او صحبت م  شهیهم

  .ستین ادتان یاگر  دیآ م  جان یاز ا »«اَنْصُتوا  نیبودن است و ا زندگ اریصددرصد در اخت  نیا
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  تُرحمونَ.» قُرِى الْقُرآنُ فَاستَمعوا لَه وانْصتُوا لَعلَّم  «واذَا
باشد که از لطف و رحمت پروردگار برخوردار    د،ینیگز  و خموش  دیگاه قرآن خوانده شود، گوش فرا ده  هر«

  .» دیشو
  ) ٢٠۴ ۀی)، آ٧سورۀ اعراف ((قرآن کریم، 

  . تانیبرا خوانم هم م  ت یچند ب نیآمده. ا جانی، از ااز کجا آمده  «اَنْصتُوا» نیا دیدان نم اگر

  د یاندر گوشِ حسِ دون کن پنبه
  د ی کن رونیحس از چشم خود ب بندِ

  ) ۵۶۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  آن گوشِ سر، گوِش سر است پنبۀ
  کر، آن باطن، کر است نینگردد ا تا

  ) ۵۶٧ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دن یاز بستن گوش و ترکِ شن هیدر گوش کردن: کنا پنبه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
  «گوشِ سر»   نیکه ا  دیگو است. م  دنیاز بستن گوش و ترِک شن   هی. پنبه در گوش کردن: کنادیدان را هم م   هانیا

گوشِ دون را،    ن یا  نی. پس بنابرام یبا خداوند تماس برقرار کن  میتوان ما نم  د،یگوم    و زبان وقت  شنود  م   وقت

  . میگوش را باز کن یو آن  میببند دیرا با  گوش حس

با آن   معان  دنیاصطالح فهم و به  لیو تحل  هیاز تجز  دیشما با  مدت   ی   م،یتجسم کن  م یتوان را با ذهن نم هانیا

.  د یشما راحت باش   ات،یکامل اب  معن  دنیندارد که با نفهم  . اشالدینظر کنصرفِ  د،یکه دار  چهارچوبِ ذهن

  . افتدخودش م   یسِر جا زیچکه همه   دید دیبعدًا خواه دیکارتازهاگر  د،یگوش کن  مدت ی

گوش    نیکه ا  تا زمان  عنی گوشِ سر، پنبۀ آن است؛    ن یماست و ا  نیبکه گوش عدم  م،یگوشِ سر دار  ی  پس

باز   آن باطن د؟یکن گوش، کر بشود، توجه م  نیا دیاست، آن گوشِ عدم ما کر است. با تیهوبا آن هم  شنود م

  بشود.

ها  . فضا اگر واقعاً باز بشود، عاشق مالمت میکن گوش عاشق صحبت م   یِبه کرراجع   م یو ما دار  د؟یکن م  توجه 

گوِش باطن ما    نیاست، بنابرا  تیهوبا آن هم   شنود، گوش م  نیا  صورتنی. اگر فضا باز نباشد دراشنود را نم

  کر است. 
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  د یشو فکرتیو ب  گوشیو ب حسیب
  د یرا بشنو  خطابِ ارجِع تا
  ) ۵۶٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  و بند حواس ظاهر و گوش ظاهر و عقل جزئ   د یاز ق   د یبا   د یرا بشنو   ) حق تعالدیمن برگرد   یخطاب (به سو   د ی خواهم  «اگر 
  .» دیرها شو اطلبیدن
  

  شه ی: اندفکرت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
که فضا را باز   شنوند م ییهامن، فقط انسان   یسوبه ایب د،یآ م  را که هرلحظه از طرف زندگ  »ارجِع  «خطابِ

است.  رممن یغ ن یا د،یدعوت را بشنو نیا و از طرف زندگ دیو منبسط نشو دیشما فضا را ببند کهن ی. اکنند م

  امان ندارد.   نیا د،یرا باز کن سرِتانذهنتان، گوشِ  لۀیوسبا زور به دیاگر بخواه کهنیو ا

باز هم به گوش کردن   ست،ی ن  دار معن   زی چاگر همه   م،ی فضا را باز کن   م، یآرام باش   دیکه با  م یگو م  ن یهم   یبرا

  ده یما فهم  لۀیوسبشود و به   دار موالنا معن  ات ی تر بشود و ابفضا گسترده   نیتا ا  م،یبه کار ادامه بده  م،یادامه بده

  لیپس صبر خ   کس نَجست»   و حزم  صبریب  ن، یکم   نی«ز  نِ، مستلزم صبر و حزم است، امروز گفت که بدوبشود.  

  مهم است.  

  که  میرا هم خواند  هیآ نیو بارها ا را خود، صبر آمد پا و دست»  «حزم

  مرضيةً.» ايتُها النَّفْس الْمْطمئنَّةُ. ارجِع الَ رِبكِ راضيةً  «يا
و او هم از تو خشنود است،    یکه از او خشنود    پروردگارت در حال  ی. به سو افتهی  نانیجان آرام گرفته و اطم  یا«

     باز گرد.»
  ) ٢٨و   ٢٧)، آيات ٨٩(قرآن كريم، سورۀ فجر (

  نان ی آن اطم  م،ی هست  یآن فضا و ما و خداوند    شود،فضا باز م   شده است و وقتگشوده  یفضا  افته،یآرام   جانِ

من خودم  شود، آن فضا باز م   . امروز هم موالنا دوباره گفت وقتشود و آن فضا باز م   میکه ما وجود دار میدار

  د یخودش برود. شما مزاحم نبا  یسواز شما به   ، زندگ  دیبذار  د،ی. و فضا را باز کنمیآ خودم م  یسودارم به

  . پس، دیبشو

  ايتُها النَّفْس الْمْطمئنَّةُ. ارجِع الَ رِبكِ راضيةً مرضيةً.»  «يا
و او هم از تو خشنود است،    یکه از او خشنود    پروردگارت در حال  ی. به سو افتهی  نانیجان آرام گرفته و اطم  یا«

     باز گرد.»
  ) ٢٨و   ٢٧)، آيات ٨٩(قرآن كريم، سورۀ فجر (
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  ها ت یاز ب   ی  ،یاز زمان و مان خارج بشو   مییگو همان است که م  نیاند، امنطبق برهم  و مرض   راض   عنی

   راض نی. پس بنابراکند از چرخ چهارم شما را دعوت م د،ییای گفته که ب س یع دیگو است. م  ن یبه همهم راجع 

  د ی . تا آن زمان بادیشو از ذهن خارج م  ناظر   یِار ی صورت هششما به   شوند، م   یکه فاعل و مفعول   ، و مرض 

چطور امان   نیکه ا دییبو  دی. نباشود زور نم به  د، ینی صورت حضورِ ناظر ذهنتان را بب به   دیشما با  د، یصبر کن

  چطور ندارد.    د،یبده  ادید؟ به من دار

  د، یکن م   یی که چه فکرها  دی نی خودش از ذهن جدا بشود و شما ذهنتان را بب  ،ی اریکه هش  دی صبر کن  مدت   دیبا

  د، یصبر کن  دیامان ندارد، با  ذهنمن  لۀیوسبه  لیاست اسمش. تبد  لیکار تبد  نیکار اتفاق خواهد افتاد، ا   نیا

مرکزتان،    دیآ جسم م  . وقتدیمرکز را عدم بن  دیتوان جا که متا آن   د یمقاومت را کم کن  د،یحزم داشته باش

  ز یو پره  رشیدوباره صبر و شر و پذ  د،یفضا را باز کن   د، یکن  عذرخواه  د،یبرگرد  شود، زارِ رضا آشفته مسمن 

  . خواهد همه مراقبت م  هان یبه مرکز، ا زها یاز آوردنِ چ 

  و ترسم که او باور کند  نالم
  کرم آن جور را کمتر کند  وز
  ) ١۵۶٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ش ی قضا پ  د،یآم  شیراه پ  نیکه در ا  ییهااصطالح آن چالش به   عنی  ها، جورِ زندگموقع   لی خ  دیکن م   توجه

ها  چالش   نیو او ا د یکن تیو شا  د یبنال د،یشد مرادیب   وقت  دیباشد. شما نبا دیبا م، یکن ما فضا باز م  آورد،  م

ها را  چالش   ن یکه دارد، ا  کرم   ی که خداوند باور کند و از رو  ترسم و م  نالم م  د،یگو کم کند. م  تان ِ را در زندگ

 د یبا  هانیاست که ا  نیا  اش کم بشود. معن   دینبا  عنیرا کم کند،    هان یا  آورد، م  ش ی پ  یریپس از د  یکه  

بار فضا را    جاهو پن  دیبشو  مرادی پنجاه بار ب  یاگر شما روز   د،ی تند شما فضا باز کنما و تند  بشود در زندگ   ادیز

  . دیشو در عرضِ چند روز به حضور زنده م  د،یباز کن 

 د، ی ار کنکه ک   دیخودتان، طلبِ خودتان، نخواه  لیو با م  دیبزن  فیخودتان را به ضع  د،ی اگر بنال  د؟یکن م   توجه

  . دیآخداوند جور درنم  لیبا درواقع طرح تبد نیا د،یناله کن  دی آ م ش یپ یمرادیب یاگر 

  جمله را با طم و رِم  ندینب پس
بیالْـاَشْ حاء م یع   ویمص  

  ) ٢٨٧۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  کند.»   تو را کور و کر م  ،یزی عالقه وافر تو به چ را یز  ند،یتواند بب   را نم  زی چ چ ینتيجه خوب و بدِ ه «در
  
  و کم، تر و خش  ادیز  ات،یطم و رِم: جزئ  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

به مرکزِ آدم و    دیآ که م   زهایاست که عشق به چ   نیا  اش که نوشته شده، معن   طورن یهم   صم»ی و    عم ی«  پس

  خوب و بد.    ای اتی با جزئ  عن ی «طم و رِم»،  جمله را با طم و رِم»   ندی «پس نب.  کندو کر م  کند انسان را کور م

  کند.»  تو را کور و کر م  ،یز یعالقۀ وافر تو به چ رایز  ند،ی تواند بب را نم زیچ  چینتيجه خوب و بِد ه  «در

مرکزِ ما، ما    آورد ها را مکه آن  زها،یبه چ  ا،یعشق به اش  عن ی  ،اء»ی«حب الْـاَشْ   دیگو م   جانیوافرِ تو، که ا  عالقۀ

اکند را کور و کر م  اآلن م  ست ثیحد  یاز    نی.  ا  ییهاثیاست که حد  ب ی. عج م یخوان که  در  نقل   جان یکه 

  که:  ند یفرما م شانیا رونیهمه از دهاِن حضرت رسول درآمده ب شود م

  .» صمیو  عمی  ء «حب اشَّ  
     کند.»  تو به اشيا تو را كور و كر م عشق«

  ) ثی(حد

  ی زیمرکزِ ما. هرچ   دیآ او م  م،یبشو  دهیهمان  یز یبا هرچ  م،یهست   دهیها همانچراکه با آن   میرا دار  ای ما عشق اش  و

ما، ما عشق آن  د یای که ب   ها ز یاگر چ  م، یصورت عدم، ما عشق او را داربه   دیای. اگر خداوند بمیها را دارمرکزِ 

. پس چطور ما  کند ما را کور و کر م  ا،یعشق ما به اش  هک  دیگو م  ثیحد  نیا  ول  م،یها را دارباشد، عشق آن 

  هست: نی ا رید تیب یپس  م؟یادر دلمان نگه داشته  حینصا نی توجه به ا یرا ب  ایعشق اش

  صمی یعمی اءیحب اشْ 
 م  نَْفسال تَخْتَص نَتدا جوالس  

  ) ٢٧٢۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

تو به اشيا تو را كور و كر م  «عشق   ن، ز   زهیکند. با من ستارِینفسِ س  رای مگناه  نیتو چن  اه  «.مرتکب شده است  
  
  ی آور  را م ای اش وقت ،اء»ی «حب اشْ است.  نیمصرع اول ا کند، که عشق تو به اشيا تو را كور و كر م  دیگو م

تو    اهارِ ی نفسِ س  راینکن، ز  زه یبا من ست  دیگو و م   کند شما را کور و کر م  ، یشو ها مبه مرکزت، عاشق آن 

  د ینبا  کسچ یبا ه  م،یها را دارو عشق آن   مرکزمان  میآور م را    زهایچ  است. پس وقت مرتکب شده   گناه   نی چن

  است. کار ما را بدبخت کرده نیهم  م، یکن  زهیست
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  : رید ثیحد یهم  نیا طورن یو هم کند ما را کور و کر م  ایعشق ما به اش   م،یدیرا فهم  ثیحد نیا پس

  الدُّنْيا فَانَّها اسحر من هاروت وماروت.»  «احذَروا
  جادوگرتر از هاروت و ماروت است.»   ایکه همانا دن ای از دن دیزیبپره«

  ) ثی(حد

  ن ی به مرکِز ما، ا  دیای ب  ایدن  ن یاز ا  یاد یز  یزهای. اگر چدی اوریرا مرکزتان ن   ایدن  نیاز ا  ی زیچ   عن ی  د،یزیبپره  ایدن  از

داستانش را    ن،یاست که دوتا فرشته بودند، آمدند زم  جادوگرتر از هاروت و ماروت  ایو دن  ستی کار جادوگر 

گفتند که    ن،ی. دوتا فرشته بودند آمدند زم میپرداز آن بحث نم  بههستند،    زانی. و بعداً در چاه بابِل آومیاخوانده 

شما    د،ی را با من قطع نکن  ها گفت که ارتباطتان . خداوند به آنمیگرد برم   م،یکنرا آبادان م   نیزم  میرو ما م

  ها قطع کردند. آن  ول  د،یریگ را از من م تان پاک

در چاه هست،    زانیآو  دگی اثرِ همانماست که فعال در   یار ی هاروت و ماروت درواقع عقل هش  نیا  دیگو موالنا م  و

  است.  ریگ ها دگ یو عقل ما در همان  یار یپس هش

  ی رو  ای  میدی، چطور ما نشنجادوگرتر از هاروت و ماروت است»   ایکه همانا دن  ایاز دن  دیزی«بپرهکه    حینصا  نیا

  ما اثر نگذاشته؟! 

  که   ی نیا ای

  ! م؟یده ادامه م طورن یمرکزمان و هم   میرا آورد  ای ، چرا ما اش.»کند تو را کور و کر م اءیتو به اش  «عشق

  .  میرا دار ای ما عشق اش کهن یا یما کور است، برا نیخدابما، چشم   چشم عدم ما، چشم زندگ   عنیو کر  کور

  : دینیب که م ی نیساخته شده، مخصوصاً ا ثیحد نیهم براساسِ ا اتیاب نیا و

  جمله را با طم و رِم  ندینب پس
بشْ حیااء میع  ویمص  

  ) ٢٨٧۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  .» کندتو را کور و کر م  ،یزی وافرِ تو به چ ۀعالق رای ز ند، یبب  تواند را نم  زی چ چ ینتيجه خوب و بدِ ه «در
  
  و کم، تر و خش  ادیز  ات،یطم و رِم: جزئ  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  جالب است:   تیب نیا طورن یو هم  خُوب،

  من   یِکور نیست اعشق یکور
ِبح میع  و یمن  یاست ا صسح  
  ) ٢٣۶٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  یحسن بدان که عشق، موجب کور  ی . امعمول یِعشق است نه کور  یِقطعاً کور  ی باشم، آن کور  یاگر من، دچار کور  ی«آر
  .» شودعاشق م   یِو کر

  
. میدار  یپس دوجور کور و کر   ا،یمال عاشق باشد نسبت به دن  تواند کور و کر شدن، م   ،صم»ی و    عمی«  نیا  حاال،

را    »«ارجِع   یصدا  ، نسبت به زندگ  میشو ما کور و کر م  م،ی که باال داشت  ایمرکز ما، اش  دیآ م   زهایچ   وقت

  : گفت م  می داشت یشعر  یهست  ادتانی و  من برگرد.»  یِسو«به:  دیگو که م میشنو نم

  ست ی اله کارِ هر اوباش ن اُذْکروا
  ست یهر قَّش ن یبر پا  ارجِع

  ) ٣٠٧٢ تیبدفتر چهارم،  ،یمثنو   ،یمولو (

  ولرد، مفلس  کاره،ی: ب قَالش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
  من برگرد»   یِسو«به :  دیگو که م  »«ارجِعو    ستین  ذهنهر من   عنیذکر خدا، کار هر اوباش،    ،یی فضاگشا  عنی

  .ستیهر قّش ن یآن بر پا   دنیو شن

  م یدر مرکز ما باشد ما کور هست   زهایاگر چ  دیگو م  جان یاست که در ا  ذهنمن   معن و اوباش هردو به  قّش

  ی هاو مالمت   ا یبه دن  میشو نسبت به او، اما اگر مرکز ما عدم باشد، ما کور و کر م   م ینسبت به خداوند، کر هست 

  :دیگو م  ارا موالن  تیب نیا لیدل  نیبه هم د،یآ آن و هرچه از آن م 

  من   یِکور نیست اعشق یکور
ِبح میع  و یمن  یاست ا صسح  
  ) ٢٣۶٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  یحسن بدان که عشق، موجب کور  ی . امعمول یِعشق است نه کور  یِقطعاً کور  ی باشم، آن کور  یاگر من، دچار کور  ی«آر
  .» شودعاشق م   یِو کر
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  .  عن ی و شما  آدم،من ی ا ، انسانِ معمول یا  عنیحسن  یا

حسن، بدان که عشق    ی. ا معمول  یِعشق است نه کور   یِقطعًا کور   یباشم، آن کور  یاگر من دچار کور   ی«آر 

  .» شودعاشق م  یِ و کر  یموجب کور

  شود قانون در مورد آن اجرا م  نیباشد، ا  اگر عاشق واقع  کند، قانون استفاده م   ی که عاشق از    دیگو م  تیب

  . ذهن یهاو من  ای و مردم دن ایکه کور و کر است نسبت به دن

  ؛  نسبت به زندگ  میشو باشد ما کور و کر م  زهایمرکز ما چ  ا،ی به دن  میشو مرکز ما عدم باشد ما کور و کر م  پس

  . میدیفهم

  : تیب  نیا طورن یهم  و

  بدو  نایخدا، ب  ر ی از غ کورم
  باشد بو   نیعشق ا یِمقتضا 

  ) ٢٣۶٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مقتضا: الزمه، اقتضا شده  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
  ها  دگی از خدا که همان همان  ر ی. از غنمیب نم   ی رید  زی از خدا چ  ریو غ   کنم  عمل کن. من مرکزم را عدم م  عنی

است،   نیو الزمۀ عشق هم   نمیب چشمانِ خداوند م  لۀیوسعدم است، به  مرکزم  نیبنابرا  نم،یب ها را نمباشند، آن 

  عمل کن.  عن یتو هم بو، 

  غزل هست:  یِبعد تیب

  ره عمارت است  نی دو کون در رانیو
  ست دهیدر عشق فا دیهمه فوا ترِک
  ) ۴۴۶شمس، غزل شمارۀ  وانی د ،یمولو (

هم آن    یجهان است،    نی ا  یاند،  داده  اد یکه به ما    م،ینیب ما م  شدهت یهورا که در ذهن هم  دو جهان   آن

    یجهان است،    نیا  ی   د،یادهی که چ   در پارک ذهن  دیگو م  جان ی. در اکند را ذهن درست م  هان یجهان. ا

معتقدند که   ها لیجا و خ آن میرو بعد از مردن م  هک  مین یب م  جهان ی هم آن جهان که معموال آن جهان را ما 
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   عنی  نند،ی چ با ذهنشان م  جانیهست و در ا  رید  یزها یچ  لیخ  دانم در آن جهان خوب باغ و بهشت و نم

  را ذهن ساخته.   هانیکن، ا رانیرا و  نیکه ا دیگو ما آن جهان است. م  از پارک ذهن  قسمت

«تای  یفضا   «بهشتا  یی در  م  ن یاست که  براشود لحظه گشوده  باش  کهن یا  ی.  به    مییای ب  دیبا  م، یدر بهشت 

ابد  یابد  لحظۀنیا زنده بشو  تِیکه  او  به  بمیخداوند است،  اگر  ا  مییای.  ما    م،یلحظه ساکن بشو  ن یدر  اندازۀ 

  . شود م تینهایب

در    زهایچ  کهی طورشدن با خداوند است به  تای  «بهشت».  دیصورتِ خورشهمان طلوع از مرکز است به   «بهشت»

  که   می. گفتمیدیاآلن فهم  نیهم م،یان نباشد، کور و کر بشومرکزم 

  بدو  نایخدا ب ر ی از غ کورم
  باشد بو   نیعشق ا یمقتضا 

  ) ٢٣۶٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مقتضا: الزمه، اقتضا شده  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
در بهشت است؛    نیجهان کور و کر باشد، ا  نیا  یکور و کر باشد، به سر و صدا  ری د  زی از خدا به چ  ریغ  هرکس

  .  کند دو جهانِ ذهن را خراب م در بهشت است. پس عاشق واقع  عاشق واقع 

.  د یخواه نم   ی زیچ   دهیصورتِ همان پس شما از جهان به   ،اگر ترک کن   دهد، که ذهن نشان م  یاده یهر فا  دیگو م

  .دیشو آن در مرکزتان باشد؛ کور و کر م د،ی بخواه یزیجهان چ   نیاز ا شود نم عنی

فوا  پس فا  عن ی  ،د»ی«ترکِ همه  از همان   دهیترکِ  م  دگیگرفتن  ممن است    م،یخواه وگرنه که ما خوب غذا 

  . میکار داشته باش م،یداشته باش لیاتومب  دانم نم م،یخانه بخر میبخواه

  ن یدر ا  جهت   یبه    دیبا   خرد زندگ  نی. امی کار کن  دی ما با  عنیاست،  «کار»در     زندگ   تِیباشد خالق   ادمانی

خلق    م، یدر جهان بساز  یزی چ    ی  د یخداوند در ما کار کند، با  یِدگار یآفر  عنی. اگر صنع خداوند،  زدیجهان بر

. نه،  می که به عشق زنده هست  م ییبو  م ینی بنش  م،ین کز ک  یاگوشه   ی   شود . نممیخّق باش  ی ریمس   ی در    م،ی کن

   عن ی  ،د» یهمه فوا  «ترکِ.  می کن که کار نم  مییکه ما بو ست ین  یطور ن یهمراه است، ا  ییای با حرکت و پو  «عشق»

  م ی نخواه   یز یچ  دهیصورتِ همانجهان به   نیاست. هرچه از ا  ده یبازشده، فا  ی در فضا  ها دگ یگرفتن از همان   دهیفا

  .میبر م  دهیفا م،یدار
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وجود دارد، دو جهان وجود دارد.   «دو کون» ذهن)](افسانه من  ٩[شل   ذهنکه در افسانۀ من  دینیب م  خُوب،

را    نیجهان و آن جهان، ا  نی ذهن را، هرچه هست، ا  لۀیشده به وس ساخته   نیکردن آن، هر چقدر ا  رانیو  دیگو م

  . میکن م  آبادان عن ی میکن م  امارت واقع میدار  م،یکن رانیو م،یخراب کن

 ی و فضا انسان)]    یوجود  قتی(حق  ١٠[شل  رون،یاز مرکزتان برود ب  زهایچ   نیاست که ا   موقع  د» ی«ترِک فوا  و

با ذهن انجام    میبخواه  م،یبفهم  می را ممن است با ذهن بتوان  هان ی. امیصبر کن  دیدرون باز بشود. عرض کردم با

ا  نیا  ام،ه که من در ذهنم دوتا جهان ساخت  دیبشنو   طور ن یهم  ول  م،یبده که من    یطور نیجهان توهم است، 

 و   نباشم.   یاست که فضا را باز کنم و از جنس خداوند بشوم و در فضا و زمان مجاز   نیا   ام. جهان واقعساخته 

  : دیگو ، م٢۵است، غزل شمارۀ  ییبها خیاز ش تیب نیا

  میخواهنم  یاز دوست، مقصد ر ی ز دوست غ ما
   زاهد! بر تو باد ارزان  یو جنّت ا حور

  ) ٢۵اشعار، غزل  وانی د ،ییبها خیش(

توهم است.    نیکه ا  دیگو شاعر م  نیدست خواهد آورد. موالنا و ادنبال حور و بهشت است، بعد از مردن به   زاهد

  ن یمنظور ما از آمدن به ا  ای. مقصد  دیگو و درست هم م  میخواه  نم  یر ید  زیچچیاز خودش ه  ریما از خداوند غ

و موالنا هم گفت که    مانَدم   «کارگاه»  یمثل    دیآ نظر مجهان به   نیا  عنیجهان واقعًا زنده شدن به اوست.  

 قبال.   میارا خوانده   هانی. اکند شما کار م   یخداوند بهتر رو  د،یشو م  ترستیکارگاه است و هر چقدر ن  جانیا

و امروز باز هم   میشو کارگاه خداوند م   ترش یب  م، یشوم   ترست یبله، هر چقدر ن  ، » ستیبر گر تو اَبلَه ن   ست ی«ن

  شود،  قضاوت صفر م  شود، مقاومت صفر م  د،یشو م  م ی تسل  د،یکن فضا را باز م  گفت که شما وقت  کنم تکرار م

  خودم.    یسوبه میآ م  کنم، شما حرکت م  یها شدگت یهومن از دروِن هم 

  : اتیاب نیا و تکان بدهد. ل یخ  دیبا اتیاب جور نیا

  کنم شانتیبر من، پر  عاشق 
  کنم رانتیعمارت کن، که و کم

  

  زنبوروار  دو صد خانه کن  گر 
  کنم  مانتیو ب خان یمس ب چون

  ) ١۶۶۵شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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  خراب کن.  یاهرچه در ذهن ساخته  عنی ،یادو جهان را که در ذهنت ساخته  نیتو ا عنی

  ی چون قرار است شاد  ،برم» م  نیرا از ب  ات ذهن   ی های «من شاد   د،یگو خداوند م   ، » «بر من عاشق:  دیگو م

  خودم را بدهم. 

  . کنم» شانتیبر من، پر «عاشق 

   خواهم کرد. اگر دوصد خانه درست کن   رانینکن. که من و  آبادان   عنی ذهنت عمارت نکن،    لۀیوسبه   قدرنیا 

خانه،     ی  نیخانه، ا  ی  نی عدد است، هزارتا، ا  دیدانصد که م دو   ، داشته باش  دگیتا همان  صدمثل زنبور، دو 

ب خواهم کرد. پس چقدر  همه را خرا   کنم،  م  خانمان یمن مثل مس ب  ها، دگیخانه، براساس همان  ی  نیا

  نخواه.   دهی. گفت دو کون را خراب کن، فامینساز و خانۀ ذهن میرا بدان  هانیخوب است که ما ا

  : اتی اب نیا طورن یهم  و

  بهاران مضمرست اندر خزان  آن
  از آن  ز یبهارست آن خزان، مر  در

  ) ٢٢۶۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

غم باش، با وحشت بساز  همره  
  در مرِگ خود عمِر دراز  طلبم

  ) ٢٢۶۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دهی : پنهان کرده شده، پوشمضمر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
هرچه که ذهن ساخته و با   است، در خراب کردنِ  ذهنبهارِ حضور، بهارِ زنده شدن به خداوند در خزانِ من  عنی

آن حرف    ۀو اگر مردم دربار  دینیب ذهن م  ۀلیوسهرچه که به  د؟یاده یهمان  دیفهم است. از کجا م   دهیآن همان

واکنش نشان    د،یبرنج   د،یناراحت بشو  د،یبشو  نیمثال خشم   د،یبشو  زدهجان یبنند و شما ه  رییها تغآن   ایبزنند  

  .  دیتیهوهم  د، یتیهوشما هم  د،یبده

  ن یاست. بنابرا   ذهنشما در خزاِن من   چون بهارِ اصل   ز،ینگر   ذهنپژمردنِ باغ من   نی خزان، از ا  نیکه از ا  دیگو م

  . ترساند باش با صبر، با ترس بساز. ذهن ما را م ارانهیهمراه درِد هش 
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عن ی  غم باش»  «همره  ارانه ی. هم دردِ هشزدیفروبر  دیشما با  تیمن   نیذهن شما، ا  ۀپرداختساخته   نیبدان که ا  

از    دیبه او زنده بشوم، با  کهنیا  ی که من آمدم به او زنده بشوم. برا  شهینظرت باشد هم  رِ یمنظور ز  ن یبش، هم ا

   ذهنو در مرگِ من   یبساز  د یبا وحشت با  دیگو ترساند. م  من را م  نیو ا  زدیفروبر  دی با  نیذهن خارج بشوم، ا  نیا

ما فعال بشود و گسترده بشود،    نیبجنسِ عدم  ن یو ا  زدیفروبر   ذهنمن   کهن یهم   عنیجاودانه بطلب،    خودت عمرِ

  ما.  ی برا رودم  نیمرگ از ب  عنی م، یشومنبسط بشود، ما جاودانه م 

  : طورن یهم  و

  تو گنج نهان است ز هو رانهیده و در
  به بغداد مده  ز یتو را ن رانیده و نیه

  
  شب تو، به ز دو صد روز نکو رهیت واله

  مده و روز مجو، عاج به شمشاد مده  شب
  ) ٢٢٨۴شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  مورد نظر است.   اهیدر مقابل عاج، س نجای: در اشمشاد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
ده   نیا  ها، دگیهمان  نیا  زدیفروبر  زد،یبر  میاست، اگر بذار  ختهیهم ربه   ذهنمن  نی ما هم   ۀرانیکه ده و  دیگو م

  رانِ یده و  نیکه ا  دهد جاست. دارد هشدار مگنج حضور که از خداوند به ما داده شده، در آن    یماست.    ۀرانیو

  خودت را تو به بغداد مده.  

دارد، در   دگ یجور همان هزار   م،یکن نگاه م  یآبادان شده، ما به  ذهنمن   ۀلیوساست که به ینماد شهر  بغداد

با    نیبغداد است، ا  نیا  دی گو . ممیهم آدم است، ما هم آدم هست  نی، به، ابهبه  م ییگو م  د،کن م  کاخ زندگ

گنج حضور هست، تو خودت را   رشیکار کن، ز ش یرو وخودت را نگه دار   رانیده و  ن یآبادان شده، هم ذهنمن 

  نکن.   سهیبا آن مقا

 توانم من نم   رم،یمن حق   دی بهتر است که انسان نگو  ،کن که تجسم م   ذهنمن   یِصد روِز نکوتو از دو   شبِرهیت  نیا

 م ییگو بهتر از تجسم روزِ نکو است. م   ،یی ما اداره بشود با فضاگشا  ۀلیوساصطالح بهما به   ذهنمن  نیو اگر ا

  بشوم، نه.  یطور بروم آن هم من   م،یکن بوده؟ با ذهنمان م  ی آقا موالنا چجور
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چوبِ    یاست، شمشاد    متیقگران  زیچ   یمجو. عاج    شب را مده و روزِ ذهن  نیکار کن و ا   اتره یشبِ ت  یِرو

  رش یکار کن، از ز ات ذهنمن  نیهم یرو عنیعاج را به شمشاد مفروش،  ،یعاج دار دیگو است. م  متیقنازل 

  کن.  دایگنج حضور را پ

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

  ) ٣٠٨شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

که ذهن نشان    ی زیو از چ   د ی را خراب کن  «دو کون»گفت    کهنیبه اراجع   م؟یکن به چه صحبت مراجع   م یدار  ما

  ذهنمن   عنی  م،یکن   دایعشق را پ   گنج    ذهنمن   ۀ و در خراب  می. خاموش بشودینخواه   یز یچ   د، ینخواه   دهیفا  دهد م

  .  میکن دایعشق را پ گنج  م، یرا خراب کن   پارک ذهن م، یرا خراب کن 

 شود  به حضور زنده م   دارد، وقت  ی. پس انسان بهار دیرو ذهن او م   ۀگنج در بهارِ انسان از خراب  نیکه ا  دیگو م

آباد شده   دیذهن نبا ۀلیوسبه  یزیچ  چی. ه ذهنمن ۀگل حضورش، منتها از خراب شفد، بهارش است، گلش م 

  به آن.  میباشد و ما بچسب

  بود؟ رانیچه غم دارم که و من
  بود گنج سلطان ران،ی و ِریز
  ) ١٧۴۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ذهن گنج حضور، گنج نظر، زنده شدن به خداست.  ۀرانیو رِیکنم، ز رانیغم ندارم که ذهنم را و من

  هست:  یبعد تیب

  : الصال د یگوچرخ چارم مز   سیع
  ستدهی که هنگام ما یو دهان بشو  دست

  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

صورتِ  عقب به  میرا، اگر بش  نیا  مینیب که م   «من»نام  به   میدار  توهم  زِی چ  ی  ذهنکه ما در من   دینیب م

بشوند،    ی. اگر زمان و مانِ آن  یدر زمانِ مجاز  کند، م   در زمان زندگ   توهم  زِیچ   نیو ا  م ینیب حضورِ ناظر م

. ما از جنس زمان  ستیمشل هم ن  ،یباشد برا  مشلممن است حاال  کم  ی  ن یلحظه. حاال، ا  نیا  شود م

  . میست یو مان ن
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خداوند در    نیهم   مانیو ب  زمانی ب  نیخودش، ا  یِسوبه   کند دارد ما را دعوت م  مانی و ب  زمانیب  پس

  م ی توانست . اگر آن نبود اصال نه م م یکن در ماست، که هر لحظه ما از آن استفاده م  نیبجنسِ عدم   نیماست، هم

دارد    مانی و ب  زمان یب  نی و پس بنابرا  فتدیکار ب به  حاصطالتا حس ما را بهپنج  نیا   میتوانست نه م   م،یحرف بزن

  . میپاک باش  عن ی م،یی و دهانمان را بشودست  دیمنتها با   کند، ما را دعوت م

دگ یناپاک که از همان   عمل م  ها دگ یو حرفِ ناپاک و فکرِ ناپاک که باز هم از همان  دیآ م   ها را نداشته    دیآ

  ادتان یاگر  کهن یاست و هم  آسمان  یغذا «مائده»موقع مائده است،  ت،یموقع نیانسان در ا یچرا؟ برا  م،یباش

  که فتدر قبل، گ رید میارا خوانده  ن یهم ر،ید م یباشد خواند

قَال»  آخو ولنَا  لَنَا عيدًا  تَكونُ   اءمالس  ندَةً مائم علَينَا   نْزِلا ربنَا   ماللَّه  ميرم  ناب  يسْنَك  عم وآيةً    خَير   وانْت  وارزُقْنَا  ۖ◌ رِنَا 
ينازِقالر. «  

»اى از آسمان بفرست، تا ما را و آنان را كه بعد بن مريم گفت: بار خدايا، اى پروردگارِ ما، براى ما مائده  عيس
 روزى از ما م از تو باشد، و ما را روزى ده كه تو بهترين آيند عيدى و نشان «.دهندگان هست  

  ) ١١۴ ۀی)، آ۵سورۀ مائده ( (قرآن کریم، 

 اى از آسمان بفرست، تا ما را و آنان را كه بعد مريم گفت: بار خدايا، اى پروردگارِ ما، براى ما مائده   بن«عيس

 از تو باشد.»از ما م ماست که ما م  نیبجنسِ عدم   نیمائده هم نیپس ا آيند عيدى و نشان با گستردن   میتوان

  با انبساط با من صحبت کن.   دیگوم   دابا انبساط با من صحبت کن، خ دیگو آن، که موالنا م 

با من، از جنسِ من استفاده کن، با من صحبت کن، سوت کن. اگر از    عن ی،  انبساط با من صحبت کن»  «با

  ، » هست دهندگان ی روز نیده که تو بهتر  ی«ما را روز و   شود  ذهنت خاموش م ، فضا را باز کن ، جنسِ من باش

  .کنند باز نم افضا ر یاعده  ی  شده، ولگشوده  یِفضا  نی از ا عنی، ده» یما را روز «

  :دیگو در جواب م  و

قَال»  ملَيا عِلُهنَزم ّنا هال ◌ۖ نفَم فُردُ  يعب مْنكم ّنفَا  هذِّبعا  ااب ا  اعذِّبه   عذَ   الْعالَمين»  من احدً
كنم  فرستم؛ ول هر كه از شما از آن پس كافر شود چنان عذابش م گفت: «من آن مائده را براى شما م   خدا«

  كه هيچ ي از مردم جهان را آن چنان عذاب نكرده باشم.»» 
  ) ١١۵ ۀی)، آ۵سورۀ مائده ( (قرآن کریم، 

از آن استفاده    کسچ یماست، در درونِ ماست، ه  ۀخداگون  تِیفرستاده شده که درواقع استفاده از جنس   مائده

اند. امروزه الزم شده که ما جمعاً همه از آن  مثل موالنا دست به آن زده از استثنائات که بزرگان ریبه غ کند نم

  درست است؟  م،یاستفاده کن 
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  : دیگو را م نیهم  دارد

  : الصال د یگوچرخ چارم مز   سیع
  ستدهی که هنگام ما یو دهان بشو  دست

  ) ۴۴۶ ۀشمس، غزل شمار وانی د ،یمولو (

  سورۀ مائده ١١۵و  ١١۴ اتِی: سفره، اشاره به آ دهیما
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
الصال» دی گو ز چرخ چارم م  سی«ع ا  کند ما را دعوت م  سی، پس ع:  ا  نیبه    ۀ خداگون  تِیجنس   نیمائده، به 

  حاال.   کند؟ دعوت م یخودش از آن جنس است. چجور  کهن یا یخودمان، برا

  ی صفر، زمانِ مجاز   ذهنمن  عن یاست،    مانی و ب  زمانیاست که ب  ی اریشده به هشزنده   یِ اریهش   » سی«ع

را    ذهنمن   کهن یچرا؟ هم  ست،یدر زمان هم ن  ست،ی. جسم نفرمیب  شود انسان م  رد،یم صفر، انسان که نم 

  .شود م  جادیزمان ا ، کن درست م

   ذهنمن   کهن یاست. هم   راتیینشان دادن تغ  یزمان برا  شه،یهم  دهد را نشان م  راتییزمان تغ  ست؟ یچ  «زمان»

خودش را نشان    راتییتغ   یزمان برا   م؟ یکن م   ر ییتغ   یچجور   م،یما هست   نیا  م ینی بب  می خواه  ما م  د،یآ وجود م به

  . دهد م

باش   عنی  م،یباش  رییتغی ب  وقت خداوند  جنسِ  باز کن   واشیواشی و    می از  را  آ  م،یفضا  و  گذشته  جمع    ندهیاز 

  شود، کوچ م  شود، زمان، مان که جسم ماست کوچ م  جیتدرو به  یابد  ۀلحظ  نیبه ا  مییآ م  م،یشو م

. میبر م   انیما زمان را هم به پا  نَد،د، حسِ وجود در ذهن نمانمانَ  دگیهمان  عنی. صفر بشود،  شود کوچ م 

را هم    هاه یآ نیو ا  یزنده بشو  ات دست و دهانت پاک باشد و به آن جنسِ اصل  دی با  دیگو کار م   نیا  یپس برا

  .  ندیگو م هاه یآ  نیکه ا یز یاز آن چ میاکه ما کامال عدول کرده   دیکن اشاره کرده. و توجه م 

»قَال  ملَيا عِلُهنَزم ّنا هال ◌ۖ نفَم فُردُ  يعب مْنكم ّنفَا عا «ينالَمالْع نا م ابا  اعذِّبه احدً   ذِّبه عذَ
كنم كه  فرستم؛ ول هر كه از شما از آن پس كافر شود چنان عذابش م گفت: من آن مائده را براى شما م   خدا«

  هيچ ي از مردم جهان را آن چنان عذاب نكرده باشم.» 
  ) ١١۵ ۀی)، آ۵سورۀ مائده ( (قرآن کریم، 

كنم، پس  فرستم، ول هركه از شما از آن پس كافر شود چنان عذابش م گفت: من آن مائده را براى شما م   خدا

  . میکه ما توجه به آن مائده ندار چرا .رید کند ما را اآلن عذاب م 
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در مرکز ما هستند،    ها دگیهمان   کهن یا  یبرا  م؟ یمائده ندار  نیخوب چرا توجه به ا  )]ذهن(افسانه من   ٩[شل  

  نیاز ا  کهن یا  یاست، منتها برا  مانیو ب   زمانیشده بگشود   یفضا  نیاما ا  انسان)]  یوجود   قتی(حق   ١٠[شل  

 قت یحق  انسان)]  ی وجود  قتی (حق  ١٠[شل  به    میبرو  میبتوان )]  ذهن(افسانه من   ٩[شل    ذهنمن   حالت افسانۀ

مثل خشم و ترس و    ایدن  نیا  یغذاها   نیاز ا  ریکه من د  دیی. و شما بومیباش  پوز»«خوش   دیانسان با  یوجود 

  هانیو اضطراب و ا  نشدن و حسادت و خبط و نگران  ریو حسِ س   چارگیو حسِ ب  ییمخرب، حسِ تنها  جاناتِیه

  .گردم من دنبال مائده م م،اخسته شده 

میداشت قبال :  

  خونِ تو شود همه مش ختن  یِآهو چو
  ی پوز تو ز ما به خوش یبچر  دم اگر 

  ) ٣٠٧۴شمس، غزل  وانید ،ی (مولو 

   : پاک دهنیپوزخوش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
وجود  را به   ذهنکه اآلن من   یای اریهش   عنیانسان، خون تو    یا   خُتَن هست  یآهو: تو  دیگو م   زبان زندگ   از

ب  آورد م آن  از  تبد  شود، بشود، همه مش م  دهیکش  رونیاگر  شده گشوده  یفضا   ،یشو به عشق م  لیهمه 

  . یاز ما بچر دهنپاک  عنی یپوزلحظه به خوش  ی اگر  ،یشو م

  ی لحظه از ما بچر  ی. اگر دیگو را م  نیصفر بشود، دارد ا ذهنمن   م،ی لحظه مرکز را واقعاً عدم کن  یما   عنی

ممن    م، یکن م   ییدرست است که ما فضاگشا  کهن یا  یبرا   م،یبچر  ی پوزبه خوش   میتوان ما نم  ول   ،ی پوزبه خوش 

صبر    دیبا  دخالت دارند در کارِ ما، ول  ها شدگت یهوهفتاد درصد هنوز هم  م،یکن م  ییدرصد فضاگشا  است س

  . میببر  شیو با مواظبت و مراقبه و حزم کار را پ می کن

  : تیب نیا طورن یهم

  گاوِ عنبربخشِ نَْفسِ مطمئن   یبچر ا خوش
   کن یپوز ساحل حالل است ار تو خوش نیچن در

  ) ٢٧٧٧شمس، غزل  وانید ،ی (مولو 

   : پاک دهنیپوزخوش
  خوشبو یاعنبر: ماده ؛ عنبرماهعنبربخش:   گاوِ

  سورۀ فجر  ٢٧ هیمطمئن: اشاره به آ  نَفْسِ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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هم    یپوزخوش   پس عنبر دهنپاک   عنیباز  همان گاوِ  ما  پس  هست.  هم   م،یبخش  مطمئن    یفضا   نینفْسِ 

اآلن    رید  م،یداستانش را خواند  م،یشو گاو عنبر م   نی درواقع هم  م،یکن فضا را باز م  شده است. وقتگشوده

که با    شرط آورد، به   رونیب   بومادۀ خوش   شود که از شم ما م   میشو م  یا ماه   یهرحال  . به ستیوقتش ن

  . م یرا دخالت نده  رونیب  یهاز یچ  م یچر م شده، از خداوند، وقت گشوده  یساحل فضا  از .میبچر یپوزخوش 

  هست:  هیآ نی هم هم باز

  النَّفْس الْمْطمئنَّةُ. ارجِع الَ ربِكِ راضيةً مرضيةً.» يا ايتُها   «
  به سوى پروردگارت بازگرد.»  و مرض  اى روح آرامش يافته. راض  «

  ) ٢٨و   ٢٧ اتی)، آ٨٩سورۀ فجر ((قرآن کریم، 

  : تیب  نیا طورن یهم  و

  بشر، نورِ خداست  اصل قوتِ
  مر او را ناسزاست وانیح قوتِ

  ) ١٠٨٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

و توجه   دییمثل تأ  م،یریب  ورنیغذا را از ا  میو اگر فضا را ببند  دیآ ور مبشر نور خداست که از آن   اصل  یغذا

صورتِ  به ما به  ایدن  نیا  یغذاها  نیبه حال و احوالِ ما و بدن ما و چهار بعِد ما و روح ما ناسزاست. پس ا  نیا

  . تاس ذهنکردن من  چاق  ی برا  نی. اسازد نم یار یهش

  ساده است: لیخ  خوانم، م  تانی را برا اتی اب نیا طورن یهم  و

  د ی رساز آسمان در م دهیما
  د ی خر یو ب فروختیو ب صداعیب

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

  چند کس   قوم موس  انِیم در
  و عدس؟!  ر یگفتند: کو س ادبیب

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

  شد نان و خوان از آسمان  منقطع
  و داسمان  ل یرنج زرع و ب ماند
  ) ٨٢ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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  : طعام، سفرۀ پر از نعمت دهیما
  : دردسر، زحمت و مشقّتصداع

  دنی : فروختن و خر دی و خر فروخت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  
  ادب یچند نفر ب  قوم موس   ن یروح و ب  ی غذا  عن ی  «مائده»  آمد،  مائده از آسمان م  دیگو م  زمان موس  پس

  ن یکه از ا  زهایچن یو توجه و ا  دییروح را گذاشتند و دنبال تأ  یآن غذا   عن یو عدس کو؟    ریگفتند که پس س

بنابرا رفتند.  رنج ز  نیجهان بود،  ماند  از آسمان قطع شد،  آن    مانذهنمن   ی هاحمت نان و خان  اآلن به  که 

  .شود که درست نم م،یدرست کن  ذهنرا با عقل من  مانیکارها  دی. اآلن بامیدچار

  د یکن . توجه مکن، در زمان موس    زندگ  ی چجور  گفتبه ما م   د،یرس م   عشق زندگ   د، یرس م    خرد زندگ  پس

مهم است و دوتا مثال    اریها بسانسان   ۀیبق  یزنده است، برا  که به زندگ  انسان  یکه وجود    دیگو که موالنا م

ها قدرشناسِ  و انسان   دیایمائده از آسمان ب  نیکه ا  دباعث شده بو  را و پس موس  سی ع  یرا    موس   ی  زند، م

  هم دوباره برقرار شد.  س یزمان ع دی گو مائده نبودند، اما م نیا

  چون شفاعت کرد حق  س یع باز
  بر طَبق  متیفرستاد و غن خوان

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

  گستاخان، ادب بذاشتند  باز
  ها برداشتندزَّله انیگدا چون

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

  ن یرا که ا شانیا  سیکرده ع البه
  ن یاست و کم نگردد از زم دائم
  ) ٨۵ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  : سفره، مائده خوان
  : هر ظرفِ پهن و گرد که بر آن غذا خورند طَبق
  است که مهمان با خود برد.  ییغذا  ماندۀی: باقزَلّه
  کردن و درخواست نمودن   یکردن: زار البه
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او ش   تینهایخداوند و در ب   شدند، در فراوان  ادبیها دوباره ب دفعه انسان   نیدوباره برقرار شد، اما ا  عنی

دوباره    ا،یگفته که خدا  سی کردند، دوباره ع  ی گذاره ینکردند و در دردها سرما  را زندگ  زندگ   جهیکردند. درنت
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خدا،   تینهای اخان ادب را کنار گذاشتند و در بمائده را بفرست، خردت را بده، عشقت را بده، اما گست   نیا

است که مهمان با خود    ییغذا  ماندۀ  زلّه: باق  گذارد،است که آدم کنار م   ییخدا ش کردند و زَلّه غذا  فراوان

 ل یتمث  هان یو درخواست نمودن. خوان: سفره، مائده. طَبق: هر ظرفِ پهن و گرد. ا  کردنی کردن: زار  برد. البه

  موالناست. 

قدرشناس    کهنیا  ی  م،یکرد  یادبیما ب  آمد، ور م خرد از آن  نیو ا  میما به خداوند وصل بود  ییهادر دوره  پس

کردند    یادبی ب  موس  انی . درممی از آن استفاده کن  میقدرش را بدان  م،یشر کن   م،یشد  اگر وصل  کهن یاز ا  مینبود

  بود.   و قدرناشناس 

  یی کنار، بو  یو زنده شدن به خداوند بذار  خرد زندگ  نیموقع از اشما آن   د،یایب  اگر خرد زندگ   کهنیا  یبرا

غذا   نیو عدس است، اما دوباره برقرار بشود ا  ریهمان س  ن یا ستم،یجهان من مورد توجه ن   نیکه خوب چرا در ا

  . میش کن  اشدفعه ما در فروان  ن یو مائده ا

است. ما اگر    مال زندگ   که قدرناشناس   دیبو  خواهد م  والنان در ما وجود دارد. مآن اآل  یکه هردو  دینیب م

مرکزمان، ما    م یآورد و عدس را نم  ری. سمیآورد خوب مرکزمان را از عدم درنم  م،یدانست قدرِ مرکز عدم را م

  جهان.    نیاز خداوند در ا ریغ رِمهم، یغ  یزهایو عدس چ رینه مرکزِ عدم. س   م،یو عدس هست  ریعاشق س

از خداوند و زندگ  ریغ  اصال   ول  ست، یمهم ن   یز یچ   زمان موس   ادبانی پس آن درواقع ارث ب  م،یاما مهم دانسته   

ع زمان  اما  زندگ   ادبیب  یسر  یهم    س یاست،  و  به  دوباره گستاخ شدند  زندگرا  و    طور کامل  نکردند 

  در ذهن دوباره، هردو رفتند در ذهن.  ندرفت عنی کنند،  انند زندگ هم بتو ندهی که آ ندهی آ یگذاشتند برا

  : دیگو اآلن م و

  ی آورکردن و حرص بدگمان 
  ی خوانِ مهتر  شیباشد پ کفر 

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

  ز آز  دهیناد انِ یگدارو زان
  شد فراز  شانی در رحمت بر ا آن

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

  کردن، حرص زدن  ی: آزمندیآورحرص
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  و سردارِ قوم يسی : رمهتر
  . کندکردن اصرار م   ییرو، آنکه در گداو سخت ح ی: وقگدارو

  ص ی: آزمند و حر دهیناد
  بسته   عنی  نجای : در افراز
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  بسته هست. معن به  جان یدر ا فراز

است،   اش را گسترده، خدا از جنس کوثر است، فراوانآوردن به خداوند که سفره  که گمان بد و حرص  دیگو م

زندگ  نیکردن در آن، بنابرا  ش  کردن، زندگ   موکول   ندهی آ  یرا برا   طور پر زندگرا به     نکردن و آثارش را در

  ادمان یمثل درد درست کردن.    ران،یدخود و    یبرا  بختو خوش   ظاهر ساختن مثل عدم رواداشت زندگ  رونیب

  ما زَلّه است.  ی هااست، همان زَلّه است، درد  نشده زندگ یها  باشد، دردها زندگ

  م یترس . ما م میآرام باش  م،ی لحظه کامال شاد باش  نیا  میست یحاضر ن  م،یهست   سیو خس  میگدارو هست  کهن یما از ا

تمام   میترس م  م،یکن طور کامل تجربه نمرا به   ی. ما اآلن شادشود م  امتم میکن فکر م کهن یا یبرا م،یشاد باش

خوانِ خداوند،    ش یپ  د یکنم    بدگمان  د،یآور چه شما حرص م  ی که برا  د یگو کم بشود. م   موقع   ی  ا یبشود،  

  ها بسته شد. درِ رحمت خداوند بر آن  جه یدرنت د،یپس آز دار د، یپس گدارو هست 

  : تیب نیا طورن یهم

  خارپشتِ هر بال خود را مزن تو هم، هال!  بر 
  ورد خوان: جاء اْلقَضا ضاق اْلفَضا   نی و ن،ینش ساکن

  ) ٢٠شمس، غزل  وانید ،ی (مولو 

  شود.»  فضا تنگ م د،یچون قضا آ« 

  د ی ما کم بشود، احوال ما خراب بشود، ما با  که زندگ   شود که هرموقع قضا سبب م  دیگو به ما م   تیب  نیا  پس

اش . همه میاقبل گفت ما انجام داده   ات ی دوتا کار بد را که موالنا در اب  نی. حتمًا ام یکرد  یکار بد  ی  میبدان

  . استاست که دست و دهانمان شسته بشود و هنگام مائده  نیصحبت ا

   عن یجا که  به آن   رسد که م  دید  میدنبالش خواه   میرا برو  نیوجود دارد و اگر ا   ذهندر من   قدرشناس   عدم

وگرنه    م،یدان ما که ما اآلن قدرِ زنده شدن به خداوند را نم  قدر ناشناس  شۀیهست که ر  نیا  اششه یتهش، ر

  . مینداشت ذهنمن 
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.  میدانچون قدر زنده شدن به او را نم  م؟یشو امان زنده شدن به او وجود دارد، که دارد، پس چرا زنده نم  اگر

 تینهایبا ب نیدر ما وجود دارد و ا میکن نگاه م تیاز چشم محدود کهنیبه علت ا شیمحدوداند ریاز طرف د

  .  دیآ خدا جور در نم فراوان

  نی صابرانم همنشبا  ن یرب العالم  فرمود
  صبرَنا  نایصابران افْرِغْ علَ نی همنش یا

  ) ٢٠شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  ن ینشهم   یهستم و ا  نینشکه من با صابران هم   است. خداوند فرموده دیدان م   م،ی قدر خواندآن   را  هانیا  رید

  صابران، به ما صبر بده.  

  ن یدارد به ا  )Reference(  که موالنا چقدر رفرانس   دیکه بدان  دهم قرآن هستند به شما نشان م  یهاه یآ  هانیا

  .  دیاستفاده کن  هانیاز ا دیمانده و با ده یما پوش یبرا  هان یو چقدر ا کند استفاده م هان یو چقدر از ا هاهیآ

امنَابرزُوا لجالُوت وجنُودِه قَالُوا  «ولَما   وانْصرنَا علَ الْقَوم الْافرِين.»   ربنَا افْرِغْ علَينَا صبرا وثَبِت اقْدَ
قدم گردان با جالوت و سپاهش رو به رو شدند، گفتند: «اى پروردگارِ ما، بر ما شيبايى ببار و ما را ثابت  چون«

  » و بر كافران پيروز ساز.» 
  ) ٢۵٠ ۀی)، آ٢( سورۀ بقره(قرآن کریم، 

«ما را صبر ببار و   عنی  «اى پروردگارِ ما، بر ما شيبايى ببار.»رو شدند، گفتند: بهبا جالوت و سپاهش رو چون 

   اله  ی ما که گفت قضا  ی هاجهان چالش   نیبه ا  آورد را م   نیا  موالنا  قدم گردان و بر كافران پيروز ساز.»ثابت

  . میو صبر کن   میکن یی فضاگشا دیموقع با در آن   شود، فضا تنگ م دیای که ب

…»  «.اِبرِينالص عم هنَّ الوا ابِراصو  
  ... صبر پيشه گيريد كه خدا همراه صابران است.» «

  ) ۴۶ ۀی)، آ٨سورۀ انْفال ((قرآن کریم، 

  : طورن یهم و صبر پيشه گيريد که خدا همراه صابران است.»  و

  خانۀ پرغوغا  نیکارافزا، ز مردم  نیز
  آخُِر خر آمد  نینخورد حلوا، کا سیع

  ) ۶١٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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ذهن    یدرواقع پس مردم کارافزا از فضا    ذهن  یها من   عن یمردم کارافزا    نیکه ا  میرا دار  ت یب  نیمقابل مائده ا  در

است،   ی اریشده به هشزنده یِ اریکه هش  س یاز سر و صداست، ع خانۀ ذهن پرغوغاست، پر نیاو   خورند غذا م

  آخور آخورِ خَر است.   نیا کهن یا یبرا خورد غذا نم

   ستی شو، به خراباتِ ن اریمحوِ  رو
  ستجا دو مست باشد، ناچار عربده  هر 

  ) ۴۴۶شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  م یبشو  لیتبد  اریتا صفر بشود، کامال به    می را کوچ کن   ذهنمن   م،یکه ما فضا را باز کن  کند م  هی به ما توص  پس

  است.   ستیشده که خرابات ن گشوده یبشو در فضا  اری . برو محو میبشو لیخداوند تبد  عنی

  خانۀ  است، م    ستیخرابات ن   نیپس ا  ،میشو تر مکوچ   ذهنما نسبت به من   شود، تر مفضا گشوده   هرچه

عربدۀ    جان یهم خداوند، ا   ی  م،یشو مست م   م، یکن ما که فضا را باز م   یاست. هر جا دو مست باشد،   ستین

  م ینیب جهان م  نی. در امیشو م   ذهنمن   وارد عربدۀ مست  صورتنیادر   م،یاگر ما فضا را ببند  و  عشق است.

  .  دیگو آن را نم   دهند، نشان م ریدو قدرتشان را به هم  کشند مست دائم عربده م ذهن  یهامن 

محوِ    ،ذهنافسانۀ من   ن،یا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    دیگو را نم  نیهستند. ا  اریکه محو   دیگو را م عاشقان

و    کشد، عربدۀ مخرب م  کشد، است و عربدۀ بد م   ذهنمنو مستِ    شناسد هم نم   ست ی. خراباِت نستین  اری

  . کشد م  عربده ول

  ی که همان فضا   ستین  خانۀ شده، در م   اریمحو  که فضا را گشوده و    نیا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  

 نی هم خداوند و عربدۀ عشق در ا   ی  م، یهست   ما که مستِ کوچ    ی:  نمیب تا مست مشده است دو گشوده

  جهان برقرار است مثل موالنا.  

  زد ی از نفاق خ پرکندگ
  زد ی از اتّفاق خ یروز یپ

  
  تو ناز  ارِیو  ناز کن تو
  زد ی ناز دو شد، طالق خ چون
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  ی آر  شیپ ازیزانکه ن ور
  زد یوصلت و صد عناق خ صد

  ) ٧٠٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   شان یپر ، : پراکندگ پرکندگ 
  را در آغوش گرفتن ر یدی: دست در گردن هم انداختن،  عناق
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  .  شانیپر ،پراکندگ  عن ی را در آغوش گرفتن. پرکندگ  ریدیدست در گردن هم انداختن،  عنی عناق

.  زد یخ از نفاق م  شان یو پر  پراکندگ نی. اهستند  زهایچ  ایاست  ذهناست که مرکز ما من   نفاق موقع نیبنابرا

جمع شدن.    از اتفاق و   ی روزی. اما پخواهد م   رید  ز یچ   یمرکز ما    م،ییگو م  یزی به ذهن ما چ  کهن یا  «نفاق»

واقعاً مرکز ما    میکن م  یی. هر موقع فضاگشامیشو م   تایم  یدار  م،یشو جمع م  میما دار  میکن فضا را باز م   وقت

  .میشو م  تای شود، عدم م

جمع بشوند با هم    جا  یاز عاشقان    یاد یها هم از اتفاق است. تعداد زانسان   یروز یفرد از اتفاق است. پ  ی روزیپ

ا باشند،  آن   نیارتباط داشته  اما  ا  ییهااتفاق است،  دارند،  نفاق  با هم متحد بشوند. پس    توانند نم   هان یکه 

نازِ ما    نیو واقعاً ا  دیآ وجود م به   ییگر ناز دوتا بشود، جداما هم ناز کند. ا  اری  و   میکه ما ناز کن  شود نم   نیبنابرا

   عنی.  میبن   دیبا  از ی ما ن  کند، . خداوند ناز مسازند نم  و ناز خداوند با هم   شود اظهار م  ذهنمن  لۀیوسکه به 

ن  میی گوم   ییما هرلحظه با فضاگشا اگر ن   از ی که من    یی گشافضا   اکه هر موقع شم   ی آر  شی پ  ازیدارم به تو و 

  ن یاز ا  د،یکن با انبساط صحبت م  د،یشو هر موقع منبسط م   د،یشو بلند نم   د،یده و واکنش نشان نم   دیکن م

  از یشدن با خداوند ما ن   ی   یبرا  پسصد اتحاد.    عنی  دیآ وجود م صد در آغوش گرفتن به   کار صد وصلت و 

  .  دیآ م  شیپ وصلت ما با زندگ بیترت نیو به ا می هست ع یمط شه یپس ما هم کند، او ناز م  م، یکن م

  بدان  نجا،ینه نحو ا دیبام محو
  در آب ران  خطر یب  ،یتو محو گر 

  ) ٢٨۴١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یبا  ذهنمن   عنیمحو بود    دیبا  جان یدر ا  دیگو است. م  بان کشت   یِاز آن قصۀ نحو   نیهست که ا  ادمانی  نیا

  اد یرا   قواعِد حرف زدن ذهن  م،یو تکرار بن  میبشو  دهی همان   م،ی را حفظ کن ذهن  یزها یچ  کهنیصفر باشد، نه ا

عنی. نه،  میریب   صورت نیادر   ی . اگر محومی خوب حرف بزن  م یبخواه  هننه با ذ  م،یندازی از کار ب  دی ذهن را با  

  . شنا کن در آب زندگ
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  زمان کارست بزار و بتاز  ی
  کوته را من بر خود دراز   کارِ

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

  یی طور کامل مرکز ما عدم بشود و فضاگشابار به    ی  م،ی باش  ی و جد  م یخودمان کار کن  یرو   قتاًیاگر حق  ن،یا  رید

  باشد.    بار کاف ی  نیهم  دیباشد، شا دیشد

  ییضرورت هم تو گفت: مفت 
  ی مجِرم شو ،یگر خور  ضرورتیب

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

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

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

  : فتوا دهنده  مفت 
  : تعهد کردن، به عهده گرفتن ضمان
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با    اتیاب  نیا  د،یتمرکز داشته باش  د،یاگر شما واقعاً حوصله داشته باش  .دیایب  جا ی  هان یکه ا  خوانم را م  هانیا

  که تکرار است.  دانم که تکرار است، م د یرینگ رادی. اکنند هم کار م

  که داد، داد  ییدرآ ویبارگاه د در
  ستهمه دده نجایخواه که ا یاز خدا داد

  ) ۴۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  م ییگو م  . همیاست و ما انتظار عدالت دار  ذهنمن   یِوها ی د  جهان محل زندگ   نیجهان، ا  نیبه ا  میرو ما م   پس

  عدالت، عدالت.  

  ی ها من   رون یکه در ب  میو از آن فضا عدالت را بخواه  می که ما فضا را باز کن  شود برقرار م  عدالت موقع  دیگو م

 ریدهم   ها دگ یخاطرِ همانها به انسان   وقت.  درند را م  ریدهم   کنند، عمل م   وحش  واناتیدرواقع مثل ح   ذهن

عدالت   عنیعدالت برقرار بشود؟    دیخواه  م  ی خوب چجور   شناسند، هم نم   یاقانون و قاعده  چیو ه   درند را م 

  برقرار نخواهد شد.  ذهن  یهاو با من  جسم ی اریبا هش
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و   میرا حفظ کن  ت یوضع می خواه و م م یهست ویجهان باشد که ما در بارگاه د یبرا  حلِ راه  تواند م  هات یب نیا و

از مردم جهان فضا را باز کنند    ی ادی که تعداد ز  شود برقرار م   . پس عدالت موقعمیگرد م دنبال عدالت جهان

  و به او زنده بشوند. 

از    شناسند، هستند، عدالت را نم  وید  ذهن   یهااست و من   وید  ذهنافسانۀ من   )] ذهنافسانه من (  ٩[شل  

فضا را باز    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  مرکز را عدم کن    ، خواه هستند و از خدا اگر م    جنس درندگ

  کن.  

  :میارا بارها خوانده تیب دو  نیا و

    اندتن بوده یهر دو  طان،ینفس و ش 
    اندرا بنموده شی در دو صورت خو 

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یبه حرفش نبا  دهد، م  بیما را فر  نیاست و ا  طانی ش  ندۀیما نما  ذهنشما که من   دیحفظ باش  دیرا با  نیا

  . میبده گوش

    بدند ی  شانیچون فرشته و عقل، که ا 
    دو صورت شدند هاشبهر حمت 

  ) ۴٠۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ز» یچ«نه   یاست. درواقع   ز یچ  ی . خداوند و حضور ما زندیچ   یهم  هان ی کل اِ حضور ما و عقل  نیبنابرا پس

در انسان به خودش زنده   خواست خداوند م   عن یاند،  او به دو صورت درآمده  ی هاخاطر حمت است، منتها به 

   وقت  ،م یشو م  یبا خداوند    م،یشو م  رحضو  م،یشو از جنس فرشته م  م،یکن فضا را باز م  بشود. پس وقت

  . شود تر نمساده  نی از ا ریاست. د طان یاز جنس ش نیا م، ینفْس دار م،یدار ذهنمن  م،یبند فضا را م 

  ن یرا، خود را بب وید ید یند گر 
  ن یدر جب یجنون نَبود کبود یب

  ) ٣٢٨۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   شانی: پ نیجب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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 اش  شانیدر پ  یباشد، کبود   وانهیمجنون باشد، د  . و اگر کسنی! خودت را بب؟یدی را ند  ویکه تا حاال د  دیگو م

از جنون    نیو در صورتت معلوم است، در احوالت معلوم است، ا  یکه تو دار  یهمه درد و گرفتار   ن یا  عنیهست.  

  است.  ذهنمن 

  : تیچند ب نیا و

  شنجه و امتحان، آن مبتال  نیز
  با خدا  تی از تو شا کندم

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

  گرِگ کهن  نی خدا افغان از  یکا
  ، وقت آمد، صبر کن : نَکدشیگو

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

  خبریتو وا خواهم از هر ب دادِ
  دادگر؟ یِدهد جز خداکه داد،

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

. کند م   ت یشا   ذهنمن   نیما، اصل ما از ا  نیبعدم   یِار ی درواقع آن هش  عن ی.  میکن به داد صحبت م راجع   میدار

به انسان   دیبا  ما  .کند ظلم م   ذهنمن   نیا را  از ظلم من   میکن   داری ب  یاریصورت هشها  آگاه بشوند.    ذهنکه 

خدا    ی«کا  کند، م   تیکار است، با خدا شا  نیکه مبتال به ا  انسان  یاریشنجه و امتحان، هش   ن یاز ا  دیگو م

به خداوند که من چار کنم؟    میکن .ما فغان ماند»بودهتن    یدو  هر   طانْ ی«نفْس و ش کار،  کهنه   گرِگ»   ن یافغان از

  کشم؟  هستم، من دارم زجر م طانیش  ارِی عنوان نَْفس در اختمن به 

  خواهم گرفت.  خبریتو را رها کنم، دادِ تو را از هر ب ، وقِت آن آمده «وقت آمد، صبر کن»: دیگو م  خداوند

من دادِ تو    دیگو ارتعاش، خداوند م   قیاز طر   فرستد،به ذهن م   ها راکه انسان   یای اریکه هر هش  دینیب م  پس

  را از او خواهم گرفت. 

  خبریتو وا خواهم از هر ب دادِ
  دادگر؟ یِدهد جز خداکه داد،

  ) ۴٠۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  است.  مشخص

  است، خامش، کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش  یپ کوشمهم من

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

تو،    شِی که من خودم را فرستادم پ  دیگو م  ، قبل  یهات یاوال ب  کند، گوش م   تیب  ن یباشد، به ا  داریب  کس  اگر

تو چرا از    ،یخودت درست کرد   یبرا  ی گرفتار  همهنی! ا؟ فهم انسان، چرا نم   یا  ، کن ظلم م  نیبه ا  یتو دار 

همه تو را که   ن یکه ا  ی آور را باال م  ذهن! چرا من ؟ی شو چرا به من زنده نم  ؟ کنمن استفاده نم   ن یقضا و قوان

  طور ن یو صبح است، بذار من، که هم  «کم خُروش» نکوش، کار نکن با ذهنت،    ا یفشار ببرد؟ تو ب  رِ یمن هستم، ز

تا من تو را آزاد   «تو موش»  روم، خودم م یسومن خودم به ،کن تو فضا را باز م   هم بود که وقت تیکه در ب

  در تو به خودم زنده بشوم. عن ی نم،ک

  ری که ز زن مشورت م مصطف گفتست
  ستنَفْسِ ما زن است اگر چه که زاهده نیا

  ) ۴۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  .د یخالفِ آن عمل کن و  د یاست: شاوِروهن و خالفُوهن: با زنان مشورت کن  تیروا  نیبه ا اشاره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   ینَفِْس ما زن است، گرچه که به    نیا  د،یاست که با نَفْسِ خود، مشورت نکن حضرت رسول فرموده  دیگو م

اشاره هست به    دیدان طور که م. بله، همان کند ها عمل ماست، به آن   دهیمعتقد است، همان  داًیشد  اصولِ ذهن

   ذهن   ی هابا من   ، ذهنمن   ن یا  .دیخالِف آن عمل کن   و  د یشاِوروهن و خالفُوهن: با زنان مشورت کن :  تیروا  نیا

  .کند با عاشقان مشورت م کند، مرکز را عدم م  کند، که فضا را باز م . کسکند مشورت م

  :خوانم م  تانیاست برا که از قصۀ سه ماه  تیچند ب نیا و

  عاقل بود عزم راه کرد  آنکه
ناخواه کرد عزم لمش راه  

  ) ٢٢٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : ناخواسته، طلب نکرده، نامطلوب ناخواه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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مشورت    ذهن  یها با من  ، ذهنشما با من   ای آ  م؟یمشورت کن  دیبا  که با چه کس  میبرس  جان یبه ا  میخواه م

  رود  و م  کند فضا را باز م  کند،  نفر، عزم راه م  ینه. اگر عاقل باشد    دیگو موالنا م   د؟یرس م  یی به جا  د،ی کن

  .کنم مشورت نم  ذهن  یها که با من  دیگو و عاقل م 

  عاقل بود عزم راه کرد  آنکه
ناخواه کرد عزم لمش راه  

  ) ٢٢٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ندارم مشورت  هانی: با اگفت
  سستَم کنند از مقْدِرت  نی ق ی که

  ) ٢٢٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زاد و بوم بر جاْنشان تَنَد   مهِر
  و جهلشان بر من زند  کاهل 

  ) ٢٢٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : ناخواسته، طلب نکرده، نامطلوب ناخواه
  یی : قدرت و توانامقْدِرت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

با چه   پس ما    ذهن  یهااما من   م،یمشورت کن  دینبا  ذهن   یهابا من   م؟یمشورت کن   دیبا  کسما  اطرافِ  که 

  د یهر موقع تقل   م، یکن ها مشورت م با آن   میدرواقع ما دار  کنند، به ما م  نیقر  قیهستند، القائاتشان را از طر 

ا  دیگو  . م می کن ها مشورت مبا آن  میاز جمع، دار  میکن م ا  گرکه  و از    ی شو سست م  ، مشورت کن  هان یبا 

  . مان باز م تیهایی توانا

«مهِر زاد و  موقع    و آن   میانداز  کار نمآن را به   م،یبه آن برس  م، یکه ما دار  یاو قُوه   ل یآن پتانس   عنی  «مقدِرت»

اند و هستند که با آن بزرگ شده  ها دگیمند به آن باورها و همان عالقه   ذهن   یهامن  عن ی  بوم بر جاْنشان تَنَد»

  ن یکه ا دینیباند، مکه زاده شده  ییجا یکه در    دیگو . مریر است دیآب  جانیاند. در اشده   دهییجا زادر آن

ها موفق  تاده هست و انسانافکه واقعاً عقب  ییدر جاها م،یکن استفاده نم مانیهاییکه ما از مقدِرتمان، از توانا

  ، ی موفق بشو  توان ، نمبرس  ییبه جا  توان جا، که نم آن   ی و باورها  «مهرِ زاد و بوم»  کهن یا  یبرا  شوند، نم

  ز یوگرنه انسان قادر است که به هرچ   ردیگ ها مرا از آن  هایی توانا  کند، ها را کاهل مآن   جهیغالب است، درنت 

  کند. دایدست پ خواهد که م 
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  نکو  دیبا  یارا زنده مشورت
  تو را زنده کند، و آن زنده کو؟  که

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

. شما با موالنا  میمشورت کن  دیبا   که با چه کس  گفتم   ت یب  د،یبا او مشورت کن  دی کن  دایآن زنده را پ دیبا  شما 

  . میخوان را م ات یاب نیا  وقت  م؟یکن با موالنا مشورت م  . کدیمشورت کن دیبا

  زن  یمسافر با مسافر را یا
  زن  یِلنگ دارد را تیپا زآنکه

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

که در    با کس   دینبا  ، ییتای   ی از ذهن برود به فضا  خواهد که م  یمسافر  چ یهست، ه  ذهنباز هم زنْ من   جا نیا

پ  خواهد ذهن م و    دایاقامت  بوم»کند  و  زاد  زده   «مهرِ  نبادر جانش  که    به کس  دیاست، مشورت کند. شما 

خودت کار کن، مسافر شو،    یرو  ایمن، ب  لگنج حضور گوش بده مث  ایکه ب  دییکند بو  در ذهن زندگ   خواهد م

  مسافر شود.   خواهد او نم

  بدَست  نجاینفسِ تو کا دیگو آنچه
  ست چون کارِ او ضد آمده مشنَوش 

  ) ٢٢۶۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  غمبران یخالفش کن که از پ تو
  در جهان  تی آمد وص نیچن نیا

  ) ٢٢۶٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

کار    کهن یا  ی، برا«کر بشو، تو مشنو»بد است، گفت امروز    نیا  دیگو م  تان ذهنکه من  زیهرچ  ر،یاست د  واضح

   ذهن کردند. پس هرچه من  تی به ما وص  ی طورن یا غمبرانیپ کهن یا یضد است. تو عکسش را بن برا ،ذهنمن 

  . میبن  دیکار را نبا نیا د،یآ م  دگ یاز همان  دیدان و شما م دیگو ما م

   کن مشْورت با نفسِ خود گر م  
  کن خالفِ آن دن د، یچه گو  هر 

  ) ٢٢٧٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  دت ی فرمانماز و روزه م  گر 
  دتیزا  یمارست، مر  نفس،
  ) ٢٢٧۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اندر فعال  شیبا نفسِ خو  مشْورت
  عکسِ آن باشد کمال د، یچه گو  هر 

  ) ٢٢٧۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نفرومايه د :  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

با من   د، یهم داشته باش   ت یسه ب  نیا اگر    د، یگو هرچه م   ، کن خودت م  ذهن اگه مشورت  عکسش را بن. 

دارد،    ی مقصود  ی  کند، م   لهیتو، دارد ح   ذهنحتماً نَفِْس تو، من   اور،یجا بات را بهبرو نماز و روزه   دیگو م

. مشورت  دیمردم را گول بزن  د،یاوریدست ببه   را  ها دگی همان  دیبتوان  کهنیا  ینماز و روزه بخوان برا  دیگو م  دیشا

  عکسش کمالِ توست.  ،انجام بده  دیتو عکسش را با ران،یخودت تا د ذهنچه من   ،کن م  ذهناگر با من 

  ز گفت و گو   که بمان  بنوش م چندان
  ست؟دهی عشق م نیو نه ا نه عاشق آخر 

  ) ۴۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که تو    دیایب  قدرن یا  ای  دیایب   ییجا بذار چنان مباز کن، از آن   دیفضا را شد  قدرنی که ا  دیگو م  تیب  نیا  پس

است؟! چرا   دهیشده مگشوده یفضا  نیو ا است که تو عاشق هست نیذهنت خاموش بشود. مر نه ا ،یبخور

مرکزتان    دیگرفت  ادیکه    دیگو را به شما م   نیا  بندد، که هرلحظه فضا را م  دیگو نم   ذهنرا به من   نی. پس ارید

  . دیفضا باز کن  های مرادیدر برابرِ ب میو تندتند، امروز گفت دیرا عدم کن 

  چو بازِ اَشْهب است  مست نیا گرچه
  قدس هست  ن ی در زم یاز و برتر 

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

ولیسراف ر  از یشو اندر امت  
  ساز روح و مست و مست  دمندۀ در

  ) ۶٣٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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. درست  میشو ها، ما مست مآن وسط  ییتای ی صورتِ مسافر از ذهن رفتن به فضابه  میکن شروع م   وقت  عنی

است،    باارزشهست که بازِ    دی، بازِ سف «بازِ اَشْهب» ،  «بازِ اَشْهب»ارزش است مثل  با   ل یخ  مست   نیاست که ا

پاکِ    نیشده است که زم کامال گشوده  ی هست، فضا  دهشگشوده   ی فضا   نیدر ا  نیاز ا  ترش یب  دیگو اما م   باست، یز

باز کن،    تینهایفضا را باز کن، باز کن، ب  عن یبشو در ممتاز بودن،    لی: «برو مثل اسرافدیگو خداوند است. م 

  . یشو ساز مو مست کن ها را مست مو انسان  دم نماند که آن موقع روح م  زیچچ یه ریبذار د

  ی چون زرِ جعفر  یی نظم و نثر گو گر 
  ستسو که جعفرست خرافاتِ فاسده آن

  ) ۴۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ِی: زرِ ناب، طالیجعفر زر   منسوب به جعفرِ برم .  
  در آن است.  اریحضور که جعفِر ط یفضا ای ، ییسو یب  یسو  عنیسو که جعفرست:   آن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

که مثل زرِ خالص باشد،    میی شعر بو  م،ییسخن بو  ذهن که اگر با من  می دیگو فهموهمه گفت   نیپس از ا  حاال

را    اتی جزئ  ، مردم را خوب گفت  رادِیا  کهن یا  یبرا   ،به، به، چقدر خوب شعر گفتبه  ندیبو  رید  ذهن   یهامن 

  طال است اصال!  نیا ،ی کرد انی خوب ب

  ا ی   عنی،  ست»«خرافاتِ فاسده که حضور هست،   ییجانوشته، در طرف خداوند، آن نینظم و نثر، ا  نیکه ا  بدان

با   میبند اگر فضا را م  ای لحظه،  نیدر ا کند  خلق م  یزی چ  کند، ما صحبت م  ق یاز طر  زندگ م یکن فضا را باز م

  آن خرافاتِ فاسد است. شود، نم نیبهتر از ا ند یهمه هم بو می کن د یهرچه تول مانِ ذهنمن 

و طعنه    عیو طعنه، تشن   عیاند به تشنکه مشغول   ذهن   یها من   ذهن)] (افسانه من   ٩[شل  مشخص است،    رید

  د، یآ خالص م ی نظر طالبه بایکه گرچه ز  ردیگ م رادی. موالنا اندیگو م بایشعر هم ز ند،یگو را معموال به شعر م

  م، یاثِر سازنده ندارد، مر ما فضا را باز کن  چیاست، ه  هودهیمفْرق است، چون مخرب است، ب  ست،یطال ن  ول

  آن زر خالص است.  د،یای ور بدفعه اگر از آن  ن یو ا میمرکز را عدم کن 
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