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  2صفحه: 

  ) ٢۶۶۶شمس، غزل  وانید ،(مولوی

  ؟یبه باطن در چه کار  نجا،یبه تن ا
  ؟ یتو شار ای ،کن م  یشار

  
  ساعت به ساعت  نهیکز او در آ

  ی عجب نقش و نگار  تابدهم
  

  مثاِل بازِ سلطان است هر نقش 
  ی شار دیجواست او و م  شار

  
  صورتِ تو   دینماچه ساکن م 

  ی قرار یپرده تو بس ب  درونِ
  

  و تو غَرقه  ی لباست بر لبِ جو
  ؟یغَرقه، عجب سر چون برآر  نیاز

  
   حاضر است آنجا که هست  فتیحر 

  ی شرم دار د،یگر بو  نیول 
  

  که گردد شاخ رقصان  وهیبه هر ش
  ی از بادِ بهار بیغا نباشد

  
  باد  نی شاخ، از یمجه تو سو به سو ا

  ؟ یاریباد است  نی کز  داننم
  

  باد  نیبه صد دستان به کارِ توست ا
  ی حق گزار یِخو ستیرا خود ن تو
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  3صفحه: 

  ی به آخر هر مراد یابیازو 
  ی اریدهد، هم هوش مست همو

  
  زیتبر  نی شمس الدّ  ست؟یبپرس او ک 

  ی جز در عشق او تا سر نخار به
  غرقه: غرق شده، مغروق 
  غرقه: غرق شدن، غرقگ

  : زنهار تا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   



ۀ  برنامه             Program #917                                              ۹۱۷مشار

  4صفحه: 

  :کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٢۶۶۶برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ  پرسبا سالم و احوال 

  که،   دیگو م موالنا

  ؟یبه باطن در چه کار  نجا،یتن ا به
  ؟ یتو شار ای ،کن م  یشار

  )٢۶۶۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

در مرکزت،     عنی   «باطن»مان. و    نیجهان، در ا  نیدر ا  عن ی  نجا»ی«ا.  دهد که ذهن ما نشان م   ستی ز یچ  «تن»

 دهیبا ذهن د  تواند که م  درون در درون.    عنیشده.  گشوده  یدر فضا  عنی  ،و اگر هم به اصلت توجه کرده باش

  جهان نباشد.  ن یادرون ما ممن است که در  شود . پس معلوم م ندیخودش، خودش را بب ایبشود 

  

  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

  

  ها) (دایره همانیدگ  ١شل 

  

  (دایره عدم)  ٢شل 
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  5صفحه: 

  ن یاست، از جنس خداوند است. و تن تو در ا  یار یاز جنس هش  ست،ین   رایکه باطن ما م  کند اشاره م  موالنا

[شل ها  شل   نیها، طبق همشل  نیکه ما درست است که طبق ا  قتیحق  نیبه ا  کند اشاره م  وجهان است.  

را حس   نجا»ی«او    میجهان شد  نیو وارد ا  م،یاز جنس خدا بود  م، یبود  یار یاز جنس هش  (دایره عدم اولیه)]  ٠

  جهان.   نیصورت فکر و ابه دهد که ذهن نشان م یزیآن چ   عنی  نجا»ی«ا. ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  میکرد

شدند    ها دگیهمان  ن یا  ، جهان  نیا  ی زهایبا چ   ی شد  دهی و همان  ی جهان شد  ن یوارد ا  است، وقت   ن یسؤال ا  ا، یآ

که در    دیگو . مکند مصراع دوم سؤال را تمام م   و  ؟ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    حالت  نیهنوز در ا  نکت،یع

    ؟ تو شار هست  ا،ی  ؟یشو خود تو شار م   ای  کنباطنت، مرکزت، تو شار م 

  ن ی ا  یصورت فکر    عنی   ،جهان  نیا  ی زهایشده با چ   دهیکه آمده و همان   انسان   نیدوتا سؤال فرق ب   نیبا هم   و

  ن یچن   دیبو  خواهد و م  ،یدار   جسم   یاریو هش   نکش،ی ها شده عرا تجسم کرده و در مرکزش گذاشته آن   زهایچ

  خودش شار است.    شود، هرلحظه دارد شار م  آدم

(دایره    ٢[شل  بودن آدم     شارچ  و  باشد.   شارچ  تواند که انسان م  کند هم اشاره م   حالت  ی حاال به    و

جهان   نیکه در مرکزش گذاشته شده از جنس ا  ییزهایچ  نیکه ا  شود که متوجه م  شود شروع م  از موقع  عدم)]

از جنس خداست، از جنس     عنی مرکزش باشند و خودش از جنس آن جهان است،    توانند نم   ها ن یهستند و ا

  . وداز جنس جسم بش د یو نبا ست فرمیاز جنس ب ست، زندگ

   ذهنو از جنس من   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  دو حالت را که مرکزمان جسم است    نیما فرق ا  خواهد م  پس

را که مرکز ما عدم    (دایره عدم)]  ٢[شل  حالت    نیو ا  میشو جهان شار م   لۀیوسو به   م یجسم هست  م، یهست

  . میبدان  م،یرا ما بفهم  نیا م،یشو م  و شارچ م یاز جنس خدا هست م،یاست، فضاگشا هست

کرد    میدرک نخواه   صحبت موالنا را  نیموضوع، ما ا  نیصورت فکر درآوردنِ او به   دنیفهم  قی از طر  میدان ما م  و

  ا ی لحظه در حال شار شدن هستم    ن یمن در ا  ا یکه آ  ن یا  ی رو  م یتأمل کن  د یرساند. پس با  م یو به عمل نخواه

  هستم.   شارچ

.  میهست   از جنس شارچ   صورت ن یدر ا  می که هرچه مرکز عدم است و ما فضاگشا هست  میما بدان  خواهد  م  موالنا

را، قدرت    تیرا، هدا  تی، حس امن(دایره عدم)]  ٢[شل    د ینیب که م  طور ن یخرد را هم   میتوان ما م   کهن یا  یبرا

از جنس خدا    م،یشد  هیاول  ی ار ی چون از جنس هش  میشار کن  میتوان . عشق را ممی شار کن   را، از طرف زندگ

  .میشد
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  6صفحه: 

مرکزمان عدم    وقت  «باطن»به    ول  م،یجهان هست   نیدر ا  «تن»که درست است که به    میشو اآلن ما متوجه م  و

  است.   ییتای یو آن فضا  میهست رید یجا   یدر  م، یست یجهان ن  نیدر ا م، یاست و هرلحظه فضاگشا هست

در باطنمان    م؟یهست  یکار  که در باطن، در درون، ما مشغول چه   میسؤال جواب بده  نیما به ا  خواهد م  پس

هست  باطنمان  ای آ  م؟یچه  و  است؟    ظاهر  ا  ای جسم  ا  نیظاهرمان که  و  است  و    مانی فکرها  نیبدنمان  است، 

است؟ شما    ذهنمن   نیدرواقع هم  شود م  دهیذهن د  لۀ یوسجهان است به  نیاست، که همه در ا  جاناتمانیه

  . دیسؤال جواب بده  نیبه ا دیبا

  مان یها دگیاز همان   ی  کهن یطر اخا به   م، یشو م  میدار  ن یلحظه خشم  نیو ا  م یکنم   جهان زندگ   نیما در ا  اگر

دست که درواقع حرص به   می نیب م   م، ینیب م   رون یدر ب  ییبایز  زیچ    ی . اگر  میشو شار م  م یخطر افتاده، ما داربه

آن    کهنیا  یبرا  می آن را در مرکزمان بذار  می خواه و م  م یهست   دهیبا آن همان  دیآ نظر مو به   میآوردن آن را دار

  .  م یشو شار م  م یدار  ما آمد مرکز ما،    ا یمرکز ما    د یایب  تواند و م  کند آن شخص تمام توجه ما را جذب م  ا ی  ز یچ

   ذهننظرِ من، به ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    میده م  لیاست تش  ذهنجسم را که من   نیما ا  ابتدا وقت  در

کار را    نی. و امی و دوباره به خودمان اضافه کن  م یکن  دایپ   رونیدر جهان ب  میتوان مختلف را م یزهایکه چ   دیآ م

  .میدان شار کردن م م،یدان شار م

ها را شار کرده و کنترل  که آن  دیآ نظرش مدست آورده و گذاشته در مرکزش، بهرا که به  ییزهایآن چ  ذهنمن 

  جهان است.   نیشارِ ا جهیاست. درنت ها شار شده همان  لۀیوسکه به  میدان در باطن ما م  ول کند م

و    تو شار هست  ای که اول به خودت نگاه کن، آ  دیگوغزل م   نیدر ا  م،ی ما بن  خواهد که موالنا م  ی کار  نیاول

انتظار گرفتن    ؟ نیب م   ها دگ یبرحسب همان  ، یدار   ذهنمن    عنی  ؟ یشو شار م  یدار از    یز یچ   یمثال تو 

شار شدن است و تو    ی اوریدست ببه   ت رنجش و خشم که آن را نتوانس  نیا  ؟رنج  اگر ندهد م  یدار   کس

  .  یکه شار بشو ستی مقام تو ن  ستۀیشا نیکه ا دیبه ما بو  طور ضمن به  خواهد م  و.  یشو شار م یدار

  م ی در حالت شار شدن بود م،یهان شدج  نیکه از ابتدا که وارد ا دید میخواه   میدرست به خودمان دقت کن اگر

  کنم،  شخص را بندۀ خودم م نیا اورم، یدست بآن را به  اورم، یدست برا به   نیا! میکن شار م م یدار م یفکر کرد

 میشد شار م   میداشت  درواقع.  می کن شار م  می ما دار  کنم؛ مل را کنترل م   نیا  کنم،  آن شخص را کنترل م 

  به مرکز ما.  آمدند داشتند م زهایآن چ کهنیا یبرا
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  7صفحه: 

بار تجربه   نیاول  یرا در خودمان برا  (دایره عدم)]  ٢[شل  حالت    نیا  دیبا  م،یباش  قرار باشد که ما شارچ   اگر

  م یبشو  میتسل.  میبشو  میتسل  ا یو مرکزمان دوباره عدم بشود.    م یلحظه فضا باز کن  نیدر اطراف اتفاق ا    عنی.  می کن

  ا ی دن  ری اس  می خواه شار کردن و شار شدن چه هست. و اگر نم  ن یتفاوت ب  میمرکز ما عدم بشود، متوجه بشو

  .  مینشو ایدن نیا  یزها یو چ ای دن نیو شارِ ا م یباش  شارچ  دیبا م،یباش

دو را    نیکه اگر ما تفاوت ا  م ی نیب و بعد م  کند شروع م  (دایره عدم اولیه)]   ٠[شل  موضوع    نیاول با ا  موالنا

  م یفکر کرد  میکه ما آمد  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  حالت    نیکه ا  م یدیو فهم  (دایره عدم)]  ٢[شل    میدیفهم

سو به ما داده، ما   ی که آمده در مرکز ما  ی ز یآمدند در مرکز ما. هرچ زها یچ  م،یشار شد ول  می هست  شارچ

   جسم  یار ی هش  ی ما شده    . پس زندگ دهد آخرسر بال به ما م  ییو هر سو  میکن فکر م  زهایچ  ای  وها برحسب س

  درد.  یاد ی و مقدار ز  ذهنمن  یبا 

و مطابق    د یببر  یجهان، مقصود خدا، پ  نیکه شما را آورده به ا  ، به مقصود زندگ   دی کن انتخاب م   ایشما    حاال،

شار    عنی.  کنم اش دارم شار م من همه   نمیب طور که مآن نه من    دییگو م  ای  د، یجلو برو  یار ی تکامل هش

دردها شما را نابود    نیا  ییجا  یو    دیکن   باشته و مرتب دوباره درد ان  دیحساب شار کردن بذارشدنتان را به 

و آثارش درد خواهد   م یکنما کار نم  ، زندگ و قانون تکامل مطابق مقصود زندگ د یشما دار کهن یا یکنند. برا

  بود. 

  ١[شل    دید  نیخواب و از ا  نیاز ا  دیما با  (دایره عدم)]  ٢[شل    دهد خواند که به ما نشان م  م یخواه  ات یو اب 

 غلط م   دیبه مرکزمان به ما درواقع د  زها یو آوردن چ   زهایبرحسب چ  دنیکه د  ها)](دایره همانیدگ ،ما فکر    دهد

  . میکن  زی کار پره  نیو از ا  میکشف کن  دیرا با  نیا م،یشو شار م  ول  میهست شارچ میکن م

 دنیفهم   ی برا  م،یدیو تفاوت را فهم  میشد  دار یحاال اگر ب   (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    میکن عبور م   نیپس بنابرا 

.  م ینیب حضورِ ناظر و ذهنمان را م   میشو م  می کنم  ییفضاگشا   عقب، وقت  میکه بش  ستیبا م  دیدان تفاوت م

موضوع را    ن یهرلحظه من تفاوت ا  ای و شار شدن، آ  ها دگیهمان  ی سوبه   رود ذهنمان دوباره م   ا یکه آ  م ینیب م

      نم؟یب م  میهابا واکنش 

مثال  م  نیخشم ،م  شوم ،واکنش نشان م   رنجم ،م  دهم ،احساس تاسف م   ترسم ،نگران م   کنم ،ها نیا  شوم  

  د یشار نشو ریشما د کهنیا می. و تصم میشو شار م  میو باز هم دار میااست که ما شار شده  نیهمه عالئم ا

  با شماست. 
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  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل 

  

  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

از حالت شار شدن    کهنیا  یکه برا  مینیب م   (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل  شل    نیبه ا  م یرس م  و

ما به چه صورت    م یبشو  ، گفتم، اگر شارچ(مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل    میبشو   و شارچ  مییایب  رونیب

طرف  طرف، به به آن  میگرد. برم میکن نگاه نم  زندگ  یبرا رون یبه جهان ب ر ید میبشو  اگر شارچ م؟ییآ درم

  .  میکنم  ییمرکز ما عدم است دائماً فضاگشا کهن یا یبرا م،یکن اه م خدا نگ   فطربه  ، زندگ

  ت یعقل کل است، عقل خوب است، حسِ امن   نیهم   د،ی آ م  و از طرف زندگ   میکنکه شار م   محصول  نیاول  و

  دارند.   شیبا هم خو  هان یو صبر و... ا رشیو پذ سببی ب یِو شاد   ییو قدرت و عشق و فضاگشا تیو هدا

  یی ها و توانابدهد. آن خشم   که به ما زندگ   می ندار  رید  رون ی که ما توقع از جهانِ گذران و ب  می نیب م  واشیواش ی  و

  . کند م  دایها کاهش پرنجش

شعر    . از چه؟ در اصطالحم یبده  رییبه مرکز عدم. و تا خودمان را تغ  میاست که متعهد بشو  نیکار ا  نیاول  پس

از شار شدن و شار بودن به شارچ  ا  م یباش   باشد اگر شارچ   ادمان یبودن.    امروز،  جهان شار    نیاز 

شدۀ درون  گشوده   یباطن ما، درون ما، فضا   نیندارد. و ا  ی زیجهان چ   نیکه ا  میشو چون متوجه م  م، یکن نم

  ما... 
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(مثلث    ٣[شل باطن است   نیاست، ا  ده یکز ما همانمر ای   م؛یشده. دو تا باطن دارگشوده یفضا   نیا   عنی   باطن

  باطن است.   یهم  نی، ا، عدم شده مرکز ما باز شده  ایمرکزمان،   عنی تغییر با مرکز همانیده)]

  ر یجهان، ز  لۀ یوسهرلحظه به  میشو م  میگفتم، شار دار  م،یغلط دار  د یاست که د   ذهناگر باطن ما من   خُوب

  . م یکن شار م میکه دار میکن و فکر م  مینفوذ جهان هست

.  م یکن  ریی. تا تغمی جا که مقدور است متعهد باشو تا آن   میمرکزمان را عدم کن   دیبا  میبشو   شارچ  کهن یا  یبرا  و

  . می کار را بن نیدوسه سال ا دی . شامیو مداومت داشته باش  می تکرار کن دیکار را با نیا

که ما درست   یز یچ  نیا  عنی  م،یکه گفت  دییفرما مطلب که مالحظه م  نیهم   انیب  یبرا  خوانم را م   اتیاب  نیا  و

  ست، یشار ن   یفقط    م،یجهان هست  نیجهان است، ما شار ا  نیدرست است که شار ا  ذهننام من  به   میکن م

  :دیگو موالنا م   نیهم  یاست. برا یجسم بد  یبله 

  د یمر  یگردد ا  مش که پش  تا
    دیدر آن روضه چر  دیبا هاسال

  )٢۴٧٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

مرکز را عدم     عنی.  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل  روضه    نیشده. در اگشوده   ی فضا   نی؟ هم «روضه»  کدام

  .  دیچر  دیها باشده، سال گشوده  یفضا  نیدر ا د، یکن فضا را باز م د،یکن م

فضلۀ    عنی  دیدان را م   اش، معن «پش»  دیگو که م  جا،نیاصطالح در ابه   عن ی،  «پش»   د،ینیب که م  طورن یهم

  موالنا.    نامد و درد را پش م   دگ یمعجونِ همان    عنی  ،دگ یکه آن بافتِ همان  د ینیبم   ودرواقع مدفوع.    واناتیح

مرکز    نیا  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل  شل    نیدر ا  عنیبشود.    «مش»  دیبا  «پش»  نیا  دیگو م

  د یاست پش است و با دگ یو پر از درد و همان شودجهان شار م   لۀیوسمرکز که هرلحظه به نیبشود. ا  خال

  . (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل بشود به مش   لیتبد

«شبشود، اآلن نشان دادم به گشوده   یمرکز عدم، فضا   ن یهم  «م شم ِشم ِششده هست که در آخر اگر م

هست که مرکز عدم است   رهی دا نیما ا ی وجود  تیهست. نها (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل   رهیدا نیا جا،ن یشما، ا

  کز همانیده)] (مثلث تغییر با مر  ٣[شل    دگیهمان  دینبا  میمشِ خالص بشو  میبخواه  اگراست.    خال  و خال 

روضه    نیدر ا  دیشاگردِ موالنا با  نیا   عنی  د،یمر  ن یبشود، ا  «مش»،  «پش»تا    م،ید یدر مرکز ما باشد. پس فهم
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که   دی فکر کن دیکرد شرفتیپ ذره ی د،یاگر شما وسط کار موضوع را رها بن وشده بچرد. گشوده  یباغ فضا  ای

(مثلث تغییر با مرکز    ٣[شل    دهیبافتِ همان  نی غلط باز هم از هم  دِید  نیغلط است. ا  دید  نیپش، مش شد، ا

  . دیآ م همانیده)]

جهان    نیشار ا  م،یکه بابا ما شار  میدیکه فهم   دینکن  یادب  را معن  تیب  نیکه شما فقط ا  دوارمیمن ام  پس

  .  دیرا بخوان  یبعد تیب می بشو شارچ دیبا م، یهست

 داده   اریاخت   ی اریعنوان هش که آدم ناظر ذهنش باشد متوجه بشود که به   کشد ها طول مموضوع سال   نیا  خودِ

 کند  ها را بذارد مرکزش و شار بشود فکر مو آن   اوردیدست برا به   زهایکه تصرف کند، مرتب چ  اش ذهنبه من

  کنند،  ما را کنترل م   رونی ب  ی زهایچ   نیا   عنی.  کند را دارد کنترل م  زها ی آن چ  کهنی ا  ی برا  کند که دارد شار م

ها  که، سال   دینیب م  د،یگو موالنا م   میگو را من نم   نیها، اسال   دی. و بامیکن ها را کنترل م ما آن   میکن ما فکر م

  .  دیشده چرگشوده  یدر آن روضۀ فضا دیبا

  شاءاله، ان  دیدرست کن  طرح   ی خوانم که با هم م  انمخو اشعار را م  نیا دیدان شما اآلن م  و

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

  )۴۶٧٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بشود، شروع    «مش»،  «پش» و    د یو فضا را مرتب باز کن  د ی. اگر شما مرکزتان را عدم کنمیاهم قبال خوانده  نیا

  ها  دگیدرواقع در آن حالت از آن همان   م، یبشو  ل یتبد  میبخواه   و از حالت شار بودن به شارچ   ر، ییتغ  نیکند ا

  خودش.  یسوبه  رود کند، م خودِ خداوند، حرکت م  ،خودِ زندگ  خورند، که تکان م 

در تن، اگر زنده    یاکه مرده   ،ی ار ی عنوان هشه تو ب  ای   ،ذهنتن مردۀ من   عن ی  تن»مرده  نیبه من زنده شود ا  «چون

  ن یعنوانِ خداوند، در ابه میما دار  عنی. رود خودش دارد م یسوواقعاً، درواقع جانِ خداوند است که به میبشو

  ن یهم  یاست، به خداوند است، برا  زنده شدن به زندگ  نی. باطن خوِب ما هممیشو تن، به باطن خوب زنده م 

  ؟» ی«به باطن در چه کار که  دیگو م

کار    یخداوند در درون شما چجور  شرفت؟یدر پ  دیدی رس  یاشما به چه درجه   عنی  ؟»ی باطن در چه کار  «به

  ل یرا به مسئله و با مقاومت به مانع تبد  شما زندگ   ایکار کند؟ آ  دیگذار نم  د؟یکن شما مقاومت م  ایآ  کند؟ م

  ؟  به زندگ  دیاآلن زنده هست  د؟یکن تلف م   ای   دیکن م  را زندگ   شما زندگ   ایآ  د؟یکن م   لیبه دشمن تبد  د؟یکن م
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خداوند، در درونِ ما،    نیا  ، زندگ   نیا  میکه اجازه بده  ستیبا به شار کردن، م   م ی در ابتدا اگر ما شروع کن 

رفتن به  واشیواشی،  افتاده   ریما گ  لۀیوسبه ب  یسوشروع کند  به  ما  او که منظور آمدن   تِینهایخودش، که 

  . میماست، زنده بشو

خداوند    ، درواقع روح خداوند است، جانِتن مردۀ انسان، که در ذهن مرده  ن»ی«چون به من زنده شود ا  پس

هم    ت یب  نیا  و .  شود درونِ ما دارد باز م   ا یبه باطن خوب،    ،ییتای  ی به فضا   رود م   ذهناست که در ما از من 

  که،  دیدان شما م

  اه یصد گ  زدیور بر  د،یبِرو گر 
  آن کشتۀ اله  دی رو  بر  عاقبت

  )١٠۵٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  م ی صورت او شناختواقع خودمان را به. در میشد  دهیما با او، همان   ایخداوند با ما، درواقع    ای  اَلَست، زندگ  روز

  ده یهمان   زهایجهان، نشان دادم، ما با چ   ن یبه ا  میکشتِ اول است. بعداً که وارد شد  نیدر ما. ا  کاشته شده   نیو ا

  کشت دوم هستند.    هانی. امیشد

ا  دیگو م   د، یشو م  دهیهمان   د،یشوشار م   عنیصورتِ شار شدن،  به   د،یکار که شما م   ییهاکشت  نیاگر 

  ها ن یا  مانند، نم  کدامچیه  زند،یشوفا بشوند، بر  زند،یبر  اگر شوفا بشوند، ه  ها ن یا.  ختیخواهند ر  هانیا

خودش ما را    تِیو ابد  تینهای که درواقع خداوند با ب  ه ی به آن کشت اول  دیعاقبت شما با  روند، آفل هستند م 

  . میبه او زنده بشو دی، ما با، در ما خودش را کشتهکشته 

  م، یشار بشو  میخواه  نم  م،یشو شار م  میکه ما دار   می کن خودمان را درست م  دِیاول د   د،ی شما اجازه بده  پس

و   ،یی تایسمت  برود به   زندگ  نیا  می اجازه بده  ،ییابا مرکزِ عدم هم فضاگش  میشد  خُوب، اگر شارچ    لیخ

  ن ی ما در ا  ی ها دگیکه درواقع همان  ه یثانو  یها کشت  نیاست، رشد کند. و ا  تینهایهمان کشتِ اول در ما که ب

  .  م یرها کن ارانه یرا ما هش هان یجهان هستند، ا

  ا ی جهان،   نیدر ا زهایچ  لۀیوسهستم و تا حاال شار شدم به  که من شارچ  میشوموضوع م   نیبه ا م یدار آگاه

ام. اگر ، من شار شدهاز قبل آمده  ایبه مرکزِ من    دیآ م  یزیچ   یموقع  شار بشوم. هر  خواهم ها، نم آدم

م  دیکن م  توجهام.  نداشته   لیمن م  آمد، نم   م، یبرو  رونیدر ب  مانی هادگ یهمان   یسوبه   میدار  لیکه، ما دائماً 



ۀ  برنامه             Program #917                                              ۹۱۷مشار

  12صفحه: 

  م یدان م  ری. از طرف دمیکن ها حرکت م آن   ی سوو که ما به   میدان را هم ما م   نی. امیها هست چون از جنس آن 

  .  می. طلب ندارمیندار اخوب ر  ما، ما طلب زندگ میو از جنس درد شد در مرکزِ ما جمع شده  ها دگ یهمان  وقت

  زهاست یچ  نیتراز مشل   یطلب    نی. و ادیایوجود ببه  دیباواقعاً خواستن، در شما    عنیطلب،    دیدان م  شما

   ی با    دیدرد، اگر بخواه  عنی  پشاست.    «پش»مرکز ما از جنس    کهن یا  ی. چرا؟ برادیآ وجود نمکه در ما به 

را هم به آن   دگ یاصطالح، همان به   د،یدرد است. حاال خواست   ذهنمن   جۀ ینت  کهنیا یدرد است. برا   ن یکلمه هم

  برود.   «مش»  یسوبه  خواهد هست و مرکز ما از جنس پش است، نم دهیمرکز ما همان  وقت . دی اضافه کن

در    نیهم  یبرا  خواهم، که بله من م  مییبو  م،یمرکزمان، به زبان ممن است بخواه  م،یاز جنس درد هست  ما

که مرکزش    هرکس.  دان نم  قیخودت را ال  عن ی  ،ی تو شرم دار  که، خدا با تو حاضر است اآلن، ول  دیگو غزل م 

  . یندار اقتی تو ل ندیگو مرتب آن دردها به او م  شود، از جنس درد است و دچار دردها م

من    دین ک   نیبه خودتان تلق  د یچالش است چالش شماست، با  رید  نیشده، اگشوده  یعنوان فضاشما به   ول

  که آفلند در مرکز من موقت هستند.    هان یهستم و ا از جنس زندگ کهنیا ی دارم برا اقتیل

مبارک   دیگو م  »ی کار «طلب   نی. ادیدر خودتان تجربه کن   ییرا با فضاگشا  شماست که طلب واقع  فۀیوظ  نیا

طلِب پش، درد   یجااست که ما به   نیدرواقع جنبش مبارک در ما ا  نی. اولست جنبش مبارک  ی.  ست جنبش 

  . می بنطلب خداوند   م، یبن  طلبِ زندگ  میمرکز بد، فضا را باز کن  لۀیوسبه

ما در مرکزمان    عن یچه؟     عن ی  کشاست. مانع  کشکه مانع  ستیی طلبِ شما با فضاگشا  نیکه هم  دیگو م  و

  پش، از جنس پش است، از جنس درد است.   یبه سو رود که دارد م میمانع درست کرد ی

  .  دی ریرا ب  نیا  یجلو   دیتوان شما نم   رود دارد م   مرکزتان وقت  ول  د،یبرو  دیکه نه شما نبا  دی! شما ذهناً بدانحاال

خوب    تِیمن حس امن  خواهم، خوب م  من عقل  خواهم، خوب م  که من زندگ  ،طلبِ واقع  ،ییبا فضاگشا  پس

   ی   اندازد، راه م  ییدعوا   یبعد    قهی! چون پنج دق ست ین   قیتو ال  دیگو بعد آن موقع آن مرکز م  خواهم، م

 نیخشم  م ،ثابت م  شود است. شما نبا  کند ششما از جنس خدا    کهن یا  ی. برادین قبول ک   دیکه از جنس پ

  :می اآلن دار نی ! همم؟ی نگفت . مرمیگفت اآلن  نی. همدیهست
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  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  من باشد که رو آرد به من  جانِ

  )۴۶٧٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مواو

،  شده  دهیموقتاً پوش  شیرو نی که وجود من، جنس من، در توست. حاال، ا  دیگو و خداوند م از زبان زندگ عنی

به مرکز عدم متعهد   ای  ،ی گذار نم   کن . چون تو دخالت مکنم من کارتان را درست م  دیشما اگر مرکز را عدم کن 

  یمن تو را درست کنم. برا   یگذار  نم ، کن زنده م را، پش   ن یرا، هم  ذهنبا عجله من  ، یعجله دار  ای  ، ستین

  !  د؟یکن مرکزت دائماً عدم باشد. توجه م دیمن تو را درست کنم با کهنیا

  دهد،  تعهد به مرکز عدم را ادامه نم  کس  یاشال همه است؛    هان یا  مییگو م  می مطالب کوچولو که دار  نیا

کار نکرد    هاجا هست؛ سال آن پش هنوز آن   شود خودش حالش خوب م  ی کار رو   مدت    یپس از    کهن یا  یبرا

  ! من حالم خوب شد! ریتمام شد د دیگو خودش، م   یرو

با  پس بده   دیشما  ب  دیاجازه  اول که  ابد  تینهای آن کشتۀ  بشود.    تیو  زنده  در شما  است    د یبا  عن یخداوند 

  :  تی ب نیطبق ا  د،یبذار

  اه یصد گ  زدیور بر  د،یبرو گر 
  آن کشتۀ اله  دی بر رو عاقبت

  )١٠۵٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

به هم مربوط    جور یهمه را    د یبه همه نگاه کن  دیسیصفحه بنو  ی عنوان طرح روبه  دیتوان را شما م  هات یب  نیا

شما به    وقت   عنی.  دیآ وجود مطرح به   ی  شود به هم مربوط م  هان یا  که وقت   دینیب در درونتان. م  دیبن

  د؛ ینی . اگر نبدی نیبب  دیآن طرح را با د یکن خودتان نگاه م

  ی ها شما، مثال طبق صحبت   گذارد نم   کهنیا  یباشد. برا  تواند م   دیمف   لی خ  است ول  است که طرح ذهن  درست

نم م  وقت   گذارد امروز،  ب  د،یشو شار  و  بو  گذارد نم  ت،یطرح  من    یآ   هستم؛  من شارچ  دییکه  مردم 

را همه شار   هانیبه من تعلق دارد ا زی چقدر چ  د،یبه اموال من نگاه کن دییای! بد؟ی کن هستم، باور نم  شارچ

  کردم! 

  د ی را نبا  هان ی. نَه که افهم نم  ،ی شار شد  هان یهمۀ ا لۀیوسکه تو به   ندیب انسان عارف به تو نگاه کند م  ی

  .  هست  دهین هما  هان یبا همۀ ا ، داشته باش
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  چ یدر ه  ،ییسراکاروان   چیدر ه   ،یی تای  یعنوان مسافرِ فضا که، شما به   تانیبرا  خوانم هم م  تیدو ب  نیا  پس

  د؛ی ستیا آن وسط نم ، تی موقع

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

  )٣٢۵٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  تَرک کرد   د یکه ببا رِباط بس
  روز مرد  یرسد به مسن در تا

  )٣٢۶٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  سرا : خانه، سرا، منزل، کاروانرِباط
  گشوده شده  تِینهایب یِفضا ،ییتای ی: بساط، سفره، خوان، فضا سماط 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ا  را خواندم، ول   ها نیا  دانم م  ذره ی   هستم که وقت   من غالم کس  د یگو . مدیاوریب  اد ی طرح شما به    ن یدر 

جا است، آن   ذهن  تیموقع    ی   تِ،یوضع   یسراست،  کاروان   ی جا  کرد و حالش خوب شد، آن   یی فضاگشا

  ن یشدم، ا  تینهایشدم، من ب  وصل  تینهای ب  ییتای  یکه من به خداوند وصل شدم، من به فضا   دیبو  ستدینَا

  خداوند است.  تینهایهمان ب

است    ییتایبه مسنش، به شهرش، که    یروز    یترک کند انسان، تا    د یسراها را بااز کاروان   لیخ   دیگو م

  کامال برسد.  

ما را   یز یچچ یکه ه میدر باطن ما واقعاً حس کن ،؟» ی «در باطن در چه کارکه، گفت که  کشد طول م   لیخ  عنی

  نیدر ا  م یکن م  افتیور دررا از آن  غام ی. و عشق و خرد را و پمیعشق هست   . و ما شارچکند شار نم  رون یدر ب

را در درون همه    عشق را، زندگ  مینیب در آن موقع م   ما.  میکن هم پخش م   م،یکنجهان هم خودمان استفاده م 

  . درست است؟  مینیب م

.  دیذهن دربارۀ خودتان قضاوت نکن  لۀیوسبه  وقتچیحالتان خوب شد. و ه  وقت  دیتعهد را ُشل نکن   نیشما ا  پس

درد در شما هنوز   همهنیا  که درحال  ،ید یکه رس  دیهمان پش به شما بو  د،یذهنتان به شما بو  دینگذار

است، شار    بد، که آدم شار بشود فکر کند شارچ  دِید  نیکه از ا  دیدان را هم م  نیشما ا  و  انباشته است.

  : دیگو دام است. م نیاست، ا ن یکم نیتله است، ا نیاست، ا دردها باشد فکر کند که شارچ
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  کس نَجست و حزم  صبر یب ن،ی کم نیز
  را خود، صبر آمد پا و دست  حزم

  )٢١٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

لحظه    نیدر ا  اینگاه کردن به ذهنتان که آ  نیحزم، هم   ست؟ یچ «حزم».  دیحزم داشته باش  د،ی صبر کن  دیبا  شما

. دیروضه چر   نیدر ا  دیها بالحظه. چقدر؟ خودش گفت سالبهلحظه، لحظهبهلحظه  ؟ شارچ  ایمن شار هستم  

  .  د یعجله نکن

  شما . خورد دنبال کارتان. نه آن به درد نم دیو برو دیرا بفهم اشیادب که شما معن  میخوان را نم  اتیاب نیا ما

عنوان  خودتان را به   دیدار   عنی  د؟یحزم دار  ای آ  د؟یکنصبر م   رییتغ   یبرا  دیکن م  ییفضاگشا  د؟یصبر دار  دینیبب

ب  دینی بب  دیکن ناظر نگاه م فرق  و شارچ  نیکه  بفهم   شار شدن  را  ا  دیبودن  لحظه من دارم شار   نیکه 

    شوم؟ م

ما در درون بتوانند   یها دگی همان  ای  رونیدر ب  یزی. اگر چکنند درونِ ما، ما را شار م  یها دردها موقع   بعض

ها. شما هرموقع  آن   دنید  عن ی... حزم  مین یها را نب اند، و ما آن کرده  نیما کم  یها دگ ی همان  ندازند، ی ب  ریما را گ 

  است.   «صبر» نی ا د؟یرو نم کشد شما را م   یز یچ  ی د ینی. و بب دیحزم دار  دینی شار شدنتان را بب

و   حزمیب  نیا  د،یکرد  دایپ  ی خوب  زیچ   دیو فکر کرد  دیشما را بلع  یز یچ  یبدون حزم    د،یشد  صبریاگر ب  ول

باشد، خداوند باشد، که او بتواند    زندگ  ار ی در اخت  دیما با   باطن.  کند است. در باطن درست کار نم  یصبریب

  کار کند. 

از    م یبه خدا، ما دار  دن یرس ی برا  میکوش م    ذهنمن   ا یپش    ن یهرموقع با ا  تو، تو موش»   یکوشم پِ  هم   «من 

  .  میشو او دور م

  دارد.   اجی. به تمرکز و درک شما احت خواهد دقت م  د،ی شان، هرکدام را بخواههمه   اتی اب نیکه ا  دینیب م  شما

  د ی ریب   ادیرا به شما نشان بدهد و شما    اش معن  ت یتا ب  د ینورافکن نگاه کن  ریز  دیخودتان را بذار  د یشما با  عنی

  . دی خودتان اعمال بن  یرو

با  باش   «حزم» و    «صبر»   د یپس  نبادیداشته  با  د ییبو  دیمتوقف بشو  ییجا ی  د ی.  و  است.  چه   دین یبب   دیبس 

  . د یو تعهد کامل نداشته باش  د یکه شما وسط کار متوقف بشو شوند سبب م  عوامل
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  شما اثر دارد؟   یرو د،یکرد شرفتیچقدر شما پ  د،یحرف مردم که شما چقدر باسواد ایآ

فکر و   اتیاب  نیا  کهنیو ا  ات یاب  نیخوِد خواندن ا  د،یخوان را م  اتیاب  نیشما ا  م،یخوان را م  اتیاب  نیمرتب ا  ما

  تأمل است.  نیاست، ا شیدوراند نیحزم است دوباره. ا نیبنند ا نییعمل شما را تع

  ی ز یچون چکنم هم   ریی تند تغتند   خواهم من م  کهنی. ادیعجله نکن   د،یتأمل کن  دیبمان  طورن یکه هم  ستیبا م  شما

با صبر    دیکن م  ی. شما همار ستیما دست ما ن  ر ییتغ  نیهم دست قضاست، ا  نیا  م، یخوان م   اآلن وجود ندارد.  

به شما حال بدهند، حال شما    زها یچ   کهن یاز ا  ز یبودن، با پره   ارچشار شدن و ش  نیفرق ب  دنِی و حزم، با فهم

  را خوب کنند.  

ا  «حزم» از  وقت  نیعبارت  به  است که  با  آوردن چ حالتان  م   زهایدست  آن  شود، خوب  بد از دست دادن  ها 

شما، مرکز شما    دیشار شد  کهنیا  یاشتباه است؟ برا  چرااشتباه است.    نیا  دینیو بب   د،ینیرا بب  نیا  شود، م

در    دی را گذاشت  ن ی. و شما آفلآورد م   ن ییپا  برد، حال شما را باال م  دهد،  م  ر ییجسم است که شما را دارد تغ

  اد ی حال شما هم کم و ز  هان یشدن ا  ادیز  و   . با کم شوند کم م   شوند م   ادی ز  ه  ن یآفل  نیا  دیدان مرکزتان. م

  .  ستیبودن ن  شارچ نیشار شدن است. ا نی. استیصبر ن نی . استیحزم ن نیا. شود م

   ی از  دیگذار و نم  د،یکنو اداره م  د یکه شما مرکزتان عدم است، ناظر ذهنتان هست ست بودن موقع شارچ

.  دیکن و اداره م دینیب که آن را م دیهست عنیبرود.  رونیب زهایو شهوتِ چ  زهایحرصِ چ لۀیوسبه  یحدوحدود

  . دیاشما شار شده  کند اگر ذهنتان شما را اداره م 

  د، یشد  عصبان  د، یواکنش نشان داد  د، یدیترس   دینیب م  اگر.  دیاول را بفهم  تیب   شما معن  خواهم  اش مهمه   من

.  خواهد  حزم م خواهد، که موالنا گفته صبر م  دییبو  د یرا بخوان  اتیاب  نیندارم. ا اقتیل  دیی. نگودیشار شد

  .ریخودتان د   یبرا دیخوان م دیاگر حفظ باش  ت؟ی. در کدام بخواهد موالنا گفته زمان م 

موالنا    دارم. ول   اقتیل  من عجله ندارم ول د،یروضه چر  نیدر ا  دیها بااست آقا پش، مش بشود سال   گفته

   ی   د؛ییگو . شما مکنم . من اآلن هشتاد درصد پش هستم، اقرار مشود م  لیگفته که پش به مش تبد 

. من اصال مرکز را عدم  دیگو آن را هم ذهن م  کهن یا  یبرا   میگو شما باشم آن را هم نم   ی من جا   تازه.  یدرصد

  دست قضا.   گذارمم  کنم، فضا را باز م  کنم، م

  لحظه کار است، در غزل هم هست. ی نیا دیگو موالنا م  دی نی بب م،یاگر درست کار کن و
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  زمان کار است بزار و بتاز  ی
  کوته را من بر خود دراز   کارِ

  )١٨١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

چه خبر   در ذهنشان  نند یکه بب دهند به خودشان فرصت نم  مردم  لحظه است. ی ل یکارِ تبد نیا دیگو م  موالنا

  است. عجله دارند.  

شما هستند.     ذهنمن   رییتغ  یبرا  اتیاب  نی. ادیو دنبال ذهنتان برو  دیرا بخوان  اتی اب  نیکه ا  ستیدرست ن  نیا

   ذهنبه حرف من   ای  دیبه حرفش گوش بده  دیگو هرچه او م  دیکن  ر یتفس  تانذهنبا من   دیرا بخوان  اتیاب  نیا  اگر

  . کنند کار نم   هان یا دیگوش بده جمع 

لحظه هم من     یکامل نشدم،    می بار هم تسل  ی خُوب من تا حاال    ل یخ  دیی. شما بوزمان کار است»  ی«

   هستم، من شارچ  را داشتم که من شارچ  دید  نیاش ا! همه شوم؟ شار م  ی چجور  قتاًیکه من حق  دمینفهم

  .  کن درازش م یکار کوتاه است و تو دار نیا دیگو هستم. و موالنا م 

پش    ،ریکه د  مییگو مقدار کار م  یپس از    کهن یا  ،حزم ی ب  ،یصبری ب  ،ذهنکار با من   کند؟ دراز م   یز یچ  چه

همان شهر ماست.   نیا مییگو م م یستیا م ییسراکاروان    ی. در میخدا زنده شد تینهای مش شد، ما هم به ب

    ست؟. تعهدمان به مرکز عدم شُل است. درست امیده ادامه نم 

  د یی بو  دیااگر نشده   د،یدان که خودتان م  دیاشده   لیاوال اگر تبد  د،یانشده   لی. اگر شما تبدزمان کار است»  ی«

  ار یباز کردن درواقع ب  فضا .  دی به خودتان، فضا باز کن  د یاوریو فشار ن   کنم،  که من واقعاً با ذهنم دارم کار م

   ی «که    دیکن ذهن کار م   یساز شما با سبب   د یذهن است. شا  ی سازکردن سبب   ار یب  هاست، ت یکردن وضع

انجام نشده  زمان کار»  ا  نیااست.  هنوز   ا  کار ن یا  شود، م  یطورن یکار را بنم    ن یا  شود، م  یطور ن یرا بنم 

قضا   رد،یگ صورت م   زندگ  ۀ لیوسبه  لیتبد  میکن مرکز را عدم م  وقتمال ذهن است.    هانیا  شود؛ م  نیسببِ ا

  . ردیگ فَکان صورت م کن لۀیوسبه  رد،یگ صورت م

انسان   و امروز م  قیها التمام    ی ار ی هش  یانسان هستند،    یها  مام انسان ت  دیگو. موالنا م میخوان هستند. 

که از جنس پش است، از نگاه او،    ذهنمن   ولباشد.    اقتیلی که ب  ستیجهان ن  ن ینفر در ا   ی  چیهستند، ه

  ندارم.  اقتی من ل  ستم،ین  زیچچ یکه من ه م ییبه حقارت، بو کند ما را وادار م  کند، م  جادیچون مرتب درد ا
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  د، یست ین  یپس شما انسان معتقد   ستمین  ییگو! اگر مد؟ یستی! شما مر امتداد خدا ند؟یندار  اقتیشما ل  چرا

  د ی گو خداوند م  عن ی  هیاول  کشت  چه؟    عنی  هیکشت اول  ه،ی کشت اول  دیگو م  کهنیا  .دیکن شما اَلَست را انکار م

  عارف.    نی، طبق ازمان کار است»  ی«هم   نیام، ارا در تو کشته   نیا تمیو اَبد تمینهایمن ب

نه؟ شما    ا ی  میبشو  لیتبد  دیما با   ساله یلحظه نشد    یلحظه.     ی  عن یزمان    ی   م، یشصت سال کار کرد  ما

 نیاش اجنبه   ی قانون جبران    د؟یده جبران را انجام نم   قانون  زست؟یچه چ   دیاشال خودتان را بفهم   دیبا

  . دیخودتان اعمال کن  یو به رو  دیرا درک کن هان یاست که شما ا

را در تنتان جا    هان یا  گذارند شما اثر م  ی که رو   اتیدارند و اب   شیبا هم خو  هانیا  خوانم  که م   اتی اب  نیا  ۀ هم

  .دیبده

  قضا صد بار، قصدِ جان کند  گر 
  قضا جانت دهد، درمان کند  هم

  )١٢۵٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

 دیشد که نم   دیدانست است؟ اگر م  ادتانیمر    دیشد  ده یهمان  یار ی عنوان هشجهان به  ن یبه ا  دیآمد  وقت   شما 

 نی . هرچه بودند هم میصورت افتاد  نینبودند ما به ا  پدر و مادر ما عشق  مییگو هم غلط است که ما م   نیا!  رید

  . ریبودند د

ا  ایاست که هست. آ  نیجهان هرجور است هم   تیوضع کم کند؟ چرا    تواند به ما نم  زندگ   تیوضع   نیدر 

حاال پدر و مادرمان،    م،یو بزرگ شد  میآمد  ای حاال هرجا به دن  م،یرفت   ما اگر راه غلط  خُوبکم کند؟!    تواند نم

ما  ن  عشق  خانوادۀ  ما  نیا  ستیبودند، نبودند، اصال مهم  ا  ی. اآلن فوقِ فوقش   شدر    میکرد  جادیمقدار پ

  مرکزمان.  

پشِ ما    تواند م   می َفکان، اگر ما فضا را باز کنْ لحظه، و کن   نیخداوند در ا  م یعقل خداوند، تصم   عنیقضا،    ایآ

فکر   کهن یا  ی برا  م،یما حزم ندار  کهن یا  یبرا  م، یکن نم   یما همار   کهن یا  یبرا   کند؟ را مش کند؟ بله. چرا نم

  .  میبشو لیتبد میکن  دی نفر تقل  یا از ی  میکن دیاز جمع تقل میتوان ما م میکن م

را فقط در    زیچ  ی   عن ی.  دیشما فضاگشا باش  شود . حزم سبب مدهد به شما حزم م  م یخوان که م   اتیاب  نیا

کردم   سع  امذهنتا حاال با من   د ییگو م  یاریعنوان هش حاال شما به   توانم، که من نم  د ییبو  کند، م   جادیشما ا

  دست قضا.  سپارم و م توانم، نشده، من نم
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چون با    م،یو ما ناراحت بشو  رد،یما را ب  جانِ ذهن   نی گر قضا هزاران بار ا  قضا صد بار، قصدِ جان کند»  «گر

 م یفضا را باز کن  دیکه با  میبرس  دیبا  جهینت  نیباالخره ما به ا  م،یکن با چشم ذهن نگاه م  م،یکن نگاه ذهن نگاه م

  د یگو واقعاً، م  نیا  و.  میرها بشو  میتوان نم  درمانیدرد ب  نیا  ازقضا کار کند، ما را درمان بند. ما    میاجازه بده

  . دیخدا ببر ش یرا پ دوایدرد ب نیا

   دیاو نه  شِیبه پ  هایدیناام
  د یجه رونی ب دوایز دردِ ب تا

  )٣٣٨٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ما را نگه داشته.    ذهنجبرِ من   م،یتوان نم  م،یندار  اقتی ل  مییگو بعد م  میشو م   دیناام  میکن کار م  ذهنبا من   ما

عدم    مرکزتان   ییگشاکه با فضا   د یگذار او نم  ش یرا به پ  تانی د یناام   . ولدیتوان هم م   د،یدار  اقتی نه، هم شما ل

  درمان بند. راتا شما   د،یبشود، تا صبر و حزم داشته باش

ما را    میاست که ما به قضا فرصت نداد  ن یاز عوامل شست ما ا  ی. پس  قضا جانت دهد، درمان کند»  «هم

 ترش یشار شدن. ب  ترشیهم باز هم، ب  آن  .میخودمان را درمان کن  میتوان ما خودمان م  میدرمان کند، فکر کرد

! م یندار  یاد ی! اموال زمیندار  اد یپولِ ز  که نیا  یبرا  م،یغم و غصه دار  م،یبخت هستکه ما ناخوش  ندیگو مردم م

 .دانند م   شانرا عوامل بدبخت  هانیمن همسر دارم بچه ندارم، ا  دیگو م   یمن همسر ندارم، آن    دیگو م  ی

. دهد که ذهن نشان م  ستی زی. تنت شامل هرچ جانیا  تنت اول گفته که    تیب  ر،ید  نیهم   هان ی. استندین  هانیا

. و باالخره  ماند جهان م   نیجهان است، آخرسر هم در ا  نیتن ماست، که در ا  دهد که ذهن نشان م  یز یهرچ

  :تیب نیا

مبپذ د دَت رو ز نََفخْتهری او جان د  
  موقوفِ علل است، نه  ونیاو کن فَ کارِ

  )١٣۴۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  رون یب  ذهن  یهااز علت  لی که در تبد  ستیبا . شما م ست ذهن  یهاما درواقع تابع علت  ذهنمن   ایما    ذهن

  .  دی آمده باش

  د، یآن شعر را بخوان  د،یرس به حضور م   د یکتاب را بخوان  ن یشما ا  دیگو که م  دیگوش نده   به حرف کس  شما 

  هست.   علل ذهن هانی. استین ی زیچ  نی چنهم  نه . دیرسکالس من به حضور م   دییایب
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.  شود بشو و م  دیگو فَکان، او مْ با کن   شود، که وارد وجود ما م   کنندۀ زندگدم او، دم زنده  ،ییگشابا فضا   فقط

ما حرکت    شود، ما درمان م  یو دردها  شود بشو و م   دیگو او م   که وقت   میشعر را خواند  نیو امروز دوباره ا

موقوف    نیبشود. و ا  م یدر ما قا   زندگ  یرو   که زندگ   رود،  م  خود زندگ  ی سوکه به  ست خود زندگ   م، یکن م

  .  ستین  علل ذهن

کار را بنم، آن کار را بنم،    نیکه ا  بافد ذهن شما م  . وقت دیبجه  رون یب   طور کلبه   ذهن  ی هاشما از علت   پس

  وجود ندارد.   یز یچ  نیچن هم  رسم، آن کار را بنم، باالخره به حضور م 

  سويتُه ونََفخْت فيه من روح فَقَعوا لَه ساجِدِين.»  «فَاذَا
  .» دیفتیسجده ب  در برابر او به  دم،یبردم و از روح خود در آن دم  انیپا را به  نششیآفر «چون

  ) ٢٩  هی)، آ١۵سوره حجر ( م،ی(قرآن کر 

«دم او    طورن یو هم   است، نه موقوفِ علل»  ونیاو کن فَ  «کارِ  .می اآلن داشت  نینَفَخت هست که هم  ن یهم  نیا

. در غزل  دیای که دم او ب  ستیبا است که هرلحظه م   هی آ  نیبه ا  مربوط   نَفَخت  .ر»یجان دهدَت رو ز نََفْخت بپذ 

  .  دیایدم او ب د یکه هرلحظه با میدار

. ما شاخ درخت خداوند  ستین  خبری ب  یکه، شاخ درخت هرجور برقصد از باد بهار   دیگو است؟ م   تیکدام ب  در

  . دینباش  خبری . شما بمی خبریدم او ب عنی یکه در ذهن از باد بهار میهست

  

  (مثلث همانش)  ۵شل 

  

  (مثلث واهمانش)  ۶شل 
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.  دهم م  حیها را در اول برنامه من توض شل  نی. ا(مثلث همانش)]  ۵[شل  به مثلث همانش    میدیرس  باالخره

توض ا  ح یالبته هر  به  توجه  است    تیب  کهنیبا  توض  تفاوت  یمتفاوت  با  اآلن    قبل  حاتیهم  و شما  دارد. 

  د؛ ینیب م

  ؟یبه باطن در چه کار  نجا،یتن ا به
  ؟ یتو شار ای ،کن م  یشار

  )٢۶۶۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 سازد  م  یز یچ  یو ذهن ما از جسم ما هم    دهد، که ذهن ما نشان م  ستی زیتن ما آن چ  نیا  نجا»ی«به تن ا

. شامل بدن ما، حال  دهدتن ماست که ذهن نشان م   ن یساخته که درواقع هم   ی زیچ  ی . در کل  دهد نشان م 

که    دیگو اسمش را گذاشته تن. و م  ده جمع کر  جا  یرا    هان یما. همۀ ا  ی ما، دردها  جاناتیما، ه  ی ما، فکرها

  .  جاستنیخُوب تن تو ا

  ا ی آ  ؟ی مرکزت، در درونت، در چه کار  نیدر ا  عن ی. در باطن  دهدجهان است و ذهن نشان م  نیاش اما همه   تن

واهمانش)]  ۶[شل    ییدر حال فضاگشا   اگر   ؟هست   (مثلث همانش)]  ۵[شل    یبندفضا   ای  ؟ هست  (مثلث 

اکن شار م  ی دار  هست   ییاگر در حال فضاگشا  ، یشو شار م   ی دار  هست  یبندفضا    ن ی . درست است؟ 

  (مثلث همانش)]  ۵[شل  میدار مرکزمان را جسم نگه م عنی میهست  یبنددر حال فضا  اگر. دینیب تفاوت را م 

  .  دیآ م شیمقاومت و قضاوت در ما پ تی که دوتا خاص   دینیب شما م

موضوع را خوب    ن یا  د،یشو شار م  د یدار  د یکن لحظه شما مقاومت م  نیبه اتفاق ا   وقت  د،یدان م  رید  اآلن

.  کند  اتفاق ما را شار م  عن ی  میشو اتفاق م   قربان  می لحظه ما مقاومت کن  نیدر برابر اتفاق ا  وقت.  دیدان م

ا  اتفاق ا   به چه شل  هات یوضع  عن یجهان است. حوادث است.    نیمربوط به  هستند    هان یهستند؟ اتفاقات 

در روز اتفاقات    د ییبو  د،یال را بن سؤ  نیهم  د،ی ما را شار کنند؟ شما حاال نگذَر  د یاتفاقات واقعاً با  ا یآ  .رید

شده  گشوده  یاتفاقات را با خردِ فضا  کنم، اتفاقات هستم؟ من فضا را باز م   من شارچ  ای   کنند من را شار م

  .  دی جواب بده ؟ی کدام  دهم، م  رییتغ  (مثلث واهمانش)] ۶[شل 

خوب است بد است و    نیکه ا   کنم اگر قضاوت م  کنم؟ م  (مثلث همانش)]  ۵[شل  لحظه قضاوت   نیمن ا  ایآ

.  ستمیخدا ن ای من وابسته به اتفاق هستم، وابسته به مرکز عدم   صورتن یخوب و بد در مرکز من هست، درا  نیا

  . دیجواب بده
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در  و بدبخت در آن هست؟ خوشبخت  صحبتِ مرگ و زندگ  عنی است؟  شما اساس یقضاوِت خوب و بد برا 

ا اگر  . اگر میکن قضاوت م  دهد، که ذهنمان نشان م   ی زیکه ما به آن چ   دیدان است، م  یطور نیآن هست؟ 

  . می بن  میتوان را نشان ندهد که قضاوت نم یز یذهنمان چ

آن    جاست،نیذهن تو ا  دیگو  م   جانی. و ادهد که ذهنتان نشان م  یزیچ  یبه    د یشما دائماً وصل هست  پس

  .  نجا»ی«به تن ا دهد؛ که نشان م  یز یچ

  یی زهایآن چ   لۀیوسبه   کنم؟  قضاوت م   کنم؟ به باطن من در چه کارم؟ مقاومت م   دیاز خودتان بپرس   دیبا  شما 

  ی ز یچ   ی. اگر  شوم پس من دارم شار م  کنند؟  م  نیی تع  هان یحالِ من را ا  رقصم؟ م  دهد که ذهنم نشان م

  د؟یاآن شار شده لۀیوسبه  دیکن کند، فکر نم نییحالِ شما را تع

  د ییگو م  کند آه دردم آمد، رها م  دییگو م  دهد است شما را فشار م   یفرض کن آدم قدرتمند   کس   ی  وقت

شما را شار کرده،    ای دن  .کند کار را م  نیا  یاگر به آن بچسب  است،ی دن  ن یخوب شد، چقدر خوب است. ا   لیخ

در چنگش گرفته و ه فشار م ،بعض دهد یها هم  موقعفشار را کم م  خرده ،شما م کند لیخ  دییگو    خوب

  شد اآلن. 

که در باطن مقاومت    دینیها، و ببشل  نیبا ا  دیبسنج   د یرا با  هان یخُوب ا  ،؟» ی به باطن در چه کار  نجا،یتن ا  «به

ا  د؟یدار  ذهنمن   د؟یکن قضاوت م  د؟یکن م (مثلث    ۶[شل  شل    نینه طبق ا  ای   د؟یشو جهان م  نیشاِر 

  د؟ یشو م  در باطن و شارچ دیکن مرکز را عدم م د، یکن شما فضا باز م واهمانش)]

من    ستۀیاصال شا  ستیدر مقام من ن  کهنیو حسِ ا  از زندگ  حالتِ عذرخواه  یکه    دیشو متوجه م   دفعه ی  و

ها ها بشوم، شارِ آن آن   کنم، قربان  سهیمقا  زها یهستم، خدا هستم، با چ    که خودم را که از جنسِ زندگ  ستین

چ  منبشوم.   شارِ  هستم،  خدا  جنسِ  مشوم  نم  زهایاز  شما   . عن ی  دیی گوک .    مد؟ییگو  عدم. ک مرکِز     با 

  تِ یخاص  نیا  کهن یکه از ا  دیشو متوجه م  و.  دیخودتان کرده باش  یموضوع را خودتان برا  نیدرکِ ا  وقت  د؟ییگو م

شما    یاو و قدرتِ او برا  تِی خدا و هدا  نتِی عقل خدا و حسِ ام   عنی و استفاده از عقل کل،    و عدم   یی فضاگشا

مریی کار  نیا یاست، شما برا س ر دار تیحالتِ رضاعن ی. دیو ش قدرش را م دیمرتب دار دیدان .  

تو،    دائماً در فکرِ تو بوده، در غزل است، ول  که زندگ   دیگو . که م دیگو را در غزل م   حالتِ قدرشناس   نیا  و

  گفت؟  ی. بله؟ چجور یگزار نبود تو سپاس
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  باد  نیصد دستان به کارِ توست ا به
  ی حق گزار یِخو ستیرا خود ن تو

  )٢۶۶۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ی گزارحق   ،ی شرگزار  یِما و کارِ ما را درست کند. ما خو   به مرکزِ  اوردی خودش را ب  خواهد م    زندگ  ر،یصد تدب  به

که چشم عدممان باز بشود،    میبه مرکزمان، ندار  می اوری عدم را ب  م،یاوریرا ب ما هست زندگ  یامان برا  نیکه ا

  . دیاوری را ب ز یپره د،یاور یرا ب  برص تان،  به زندگ دیاوریب د یما. خُوب اگر ندار میندار

  ن یکه ا  دین یعنوان ناظر بب به  دیلحظه، با  نیا  دیآ م  شی شما پ  یسؤال برا  نیو مرتب ا  استی گو  لیخ  تیب  نیا

  ت، یکه هدا  مینیب ور مهستم، چرا؟ مرکزم را عدم کردم، از آن   شارچ  د؟یهست   شارچ  ای  دیشو لحظه شار م

هستم.   ز یپره  صبر هستم، شارچ  شارچ  شُر هستم،   شارچ  طورن ی. و همدیآقدرت م   نت،ی عقل، حِس ام

  : میبخوان اتیاب نیرا با ا تیب نیا طورن یهم  و. دهم کارها را دارم انجام م نیچون ا

  ؟یبه باطن در چه کار  نجا،یتن ا به
  ؟ یتو شار ای ،کن م  یشار

  )٢۶۶۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  

  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل 

  

  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل 
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  ذهن) (افسانه من  ٩شل 

  

  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل 

(مثلث    ٨[شل  و جذبۀ خداوند را با عدم کردِن مرکز    تیعنا  دییآ م  دیباش   که اگر شما شارچ  میگفت  بارها

  چه.    عنی شارچ  دیدان م  ری. اآلن ددیکن شار م ستایش با مرکز عدم)]

که    ست . و شار کسکند خداوند با عدم کردنِ مرکز استفاده م   تِ یلحظه از عنا  نی ست که در اا   کس   شارچ

نم  با مرکز همانیدگ   ٧[شل    کند استفاده    رون یجهانِ ب  لۀیوسکه مرکزش به  گذارد و م  ها)](مثلث ستایش 

در    نیکه ا  د یبو  خواهد و موالنا م  شود شار م   جهانن یا  یزها یعنوان امتداد خدا با چ به   عن یشار بشود.  

  .  میموضوع را بفهم  نیکه ا میخرد دار قدرن یما ا  م،یکار را بن  نیا دینبا ن،یا ست،یما ن  ستگیاصطالح شابه

با  م، ی بشو  شارچ   کهنیا   یبرا   میریگ م   م یتصم  پس باشد    دیمرکزمان  با مرکز    ٨[شل  عدم  (مثلث ستایش 

  . میخداوند استفاده بن   تیو هرلحظه از جذبه و عنا  عدم)]

به باطن در چه    نجا،ی«به تن ااست.    ذهن، شل افسانۀ منذهن)](افسانه من   ٩[شل  شل    نیا  طورن یهم

جهان    نیدر ا  ترش یکه ب  کند جهان است، باطنش هم مرتب کم م  نیتَنش در ا  ذهنافسانۀ من   نیا  ؟» ی کار

  دادهای. از رودادهاستیجهان است، رو  نیا  یزهایچ   قربان  نیمقاومت و قضاوتش برقرار است، بنابرا  عنیباشد.  

   . شود و دائمًا شار م کند م  لیرا به مانع و مسئله و دشمن تبد و مرتب زندگ خواهد  م  زندگ

آدم   تواند نم  ن،ییپا دیآ م  ی اریبشود واقعًا هش  رتشیب  یحد   یشدَّتش از  ذهنکه اگر من دیدان شما م  حاال،

  برگردد. 
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زندگ   یاد یز  تعداد هپروت  در  مردم  فکرهاکنند م   از  واقع  وجه چیهبه   دشانید  شان، ی.  .  ست ین  هیشب   تیبه 

است. پر از درد هستند.    پش  نیهم   تِیکه درواقع نها  دهند از خودشان نشان م   و حاالت   زنند م   ییهاحرف 

  کند،  م  ریاست. خودش خودش را تحق  مصرفیکه آدم ب  کند به آدم القا م  واشیواشیو    کند م  جیآدم را گ  درد

چه    یبرا  دیگو . مکند تر شُر مرا نداشته باشد، کم   زندگ   اقتِیل  ترش یهرچه ب  وندارم.     زندگ  اقتِی که من ل

. جسمش از جسم  ندیب خداوند هم جسم م  ند،یب را جسم م خودشنداده که.   یز یکنم؟! خداوند به من چ شُر

هپروت است.    هانی ا  خواهد، م  یز یخداوند چ ب  کهن یا  یجا به همه  را  از    اوردیخداوند  مرکزش،  جسم    ی به 

شما    ر ید  دیاگر خوب توجه کن   نشان شار شدن است.   هان یهمه غلط است، ا  هان ی. اخواهد کم م   رونیب

  کرد.   دیکار را نخواه  نیا

و شر و صبر    م یکن م  ییو فضاگشا  شود مرکز عدم م   وقت   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  در مقابل آن    اما

جست،    دیتله خواه  نیاز ا  گاه،ن یکم  نیاز ا  ز،یبا صبر و حزم و پره  د،یافتاده بود  ری که گ  دیدان و شما م   دیآ م

  .  دیکن با شُر شروع م  د،یکن شروع م ییلحظه را با فضاگشا نیدائماً ا

به «   ،دیده سؤال را جواب هم م  نیو ا  کند اش را از درونِ شما باز م چشمه   سببی ب  یِشاد  مدت  یاز    پس

جهان    نیتَنَت مثل همۀ مردم در ا  جوشد؟  باز شده؟ م  زندگ   یِچشمۀ شاد   ای باطنت آ  در   ؟» ی باطن در چه کار

  یکارها   جاست،نیتنت ا  کند؟ م  دِمثلیمثل همه. تول  رود؟ م  ییدستشو  دانمنم  کند؟  گردش م  خورد؟ غذا م

  کند؟  . اما باطنت چه کار مکند م  جهان نیا

لحظه   نیرا ا  تیفکرها  ؟تو خالق هست  ای باز شده؟ آ  یباز شده؟ چشمۀ شاد  سببیب  یِار ی در باطنت چشمۀ هش 

  ؟ کن از صنع خدا استفاده م کند؟ م  دیلحظه تول نیفَکان در ارا قضا و کن   تیفکرها ؟کن م  دیتول

ما شارِ جهانِ     وقت  عنی.  دیآ م  رونیب  از شارچ   د،یآ م   رون یاز جهانِ ب  شیفکرها  شود،  که شار م  کس

  . کند م نیی حالِ ما را هم تع کند، م  نییما را تع یفکرها  رونیجهانِ ب م، یشو م رونیب

. در باطن در چه کار هستم؟  میسؤال جواب بده  نیبه ا  دیواقعاً با  ؟یدر باطن در چه کار   پرسد م   نیهم   یبرا

  کنم؟  م  گعرضهیحسِ ب  کنم؟ حِس نقص م  کنم؟ حسادت م  کشم؟ درد م

هستند،    ای در تصرفِ دن  کهنیا  ی . براکنند حس حقارت م  ،  اقتیلی ارند، حس بد  ز یچها هستند همه از انسان    لیخ

  ها  بعض ندارد.    اری که آدم اخت  دهد استنباطات را به ما م  نیبودن، ا  ا یدر تصرف دن  وندارند.    قدرت  دانند م

بخورند،   سالم   یغذا  یرا بدهند حداقل    پولشان  دیآ م  فشانیح   عنیخرج کردنش را ندارند.    اریپول دارند اخت 
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ها که دارند. از پولشان بمانند، پولشان را خرج کنند، آن   یهتل خوب  ی  روند بروند، مسافرت م   مسافرت  ی

 حساب را نم   نیا  کنند.   استفاده کنند به فقرا کم که فردا م   کنند م  رندیم م  نیا  روند رید  ماندموقع چ ی. ه  

 ینفع خودم و به مردم، حداقل به  استفاده کنم. به  خواهم  م  یکه در آوردم چجور  پول  نیاز ا  کند فکر نم

  د؟ یکن توجه م   ،کم کنم  امی معنو  شرفتیبه خودم کم کنم، به پ  ن؟یا  خورد کم کنم. به چه درد م  یاعده

  .  کند را نم هانیا

  :دهم است، دوباره نشان م  نیاول ا تیاول، ب تیب نیکه پس از ا  دی. اجازه بدهمیشو هم رد م نیاز ا پس

  ؟یبه باطن در چه کار  نجا،یتن ا به
  ؟ یتو شار ای ،کن م  یشار

  )٢۶۶۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  که،  دیگو . مخوانم م تانی. براشافد م ترش یموضوع را ب نیا یدر مثنو  موالنا

  دان  عالم آکل و مأکول جمله
  را مقِبل و مقبول دان    انیباق

  )٣٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جهان و ساکنانش منتشر   نیا
  جهان و سالانش مستمر وان

  )٣١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جهان و عاشقانش منقطع  نیا
  آن عالَم مخَلَّد مجتمع  اهل

  )٣٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خورنده: آکل 
  شده : خوردهمأکول
  گسسته، متفرق ده،ی : برمنقطع
  : جاودان.  مخَلَّد

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    

هم   هان یا م،ین یبب میتوان که همۀ عالم که به ذهن م دیگو م .شود شروع م  ٣٠ تیاز دفتر سوم است، از ب تیب

  شده.خورده   عنیخورنده، مأکول   عنی. آکل شوند هم خورده م  خورند م
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  : مینی کلماتِ مشل را بب نیا معن میبخواه اگر

مَخلَّد.    ، شیجاودان، جاودانه، هم   عنی مَخلَّد . گسسته ده، یبر  عنی منقطع . شده: خوردهمأکول. : خورندهآکل

   عن یدوباره    منقطع  .میدار  هات یپراکنده، در ب  عنیدوباره    منتشر  طورِ جاودانه.به  عن یهم بشود،    دیق  تواند و م

  شده.قطع  رید ی هاقطع از هم، هم از خدا قطع هم از انسان 

را    یز یچ  یکه شما    بخورد. وقت  تواند هم م  م،ی نیببه ذهنمان م   عنیما،    مینیب که در عالم م  یزیهرچ  پس

  ی بهتر  زیچ   ی که    دینیبفردا م . و  دیخور آن را م  دیمرکزتان، شما دار  دیگذار مال من و م  دییگو م  دیدار برم

  . خورد را م  نیا دیآ آن را گرفت، آن م  یشد جا دایپ

را شار کند، گربه هم    کرم  ی کرده    نیکم  مرغ  یکه    دیگو موالناست، م  لیکه، تمث   دیگو م میدار  نییپا  و

ما،   میخور هم م د، یریما که درنظر ب  از زندگ  یاکرده که آن مرغ را شار کند. پس در هر جنبه  ن یور کماز آن 

  .میشو هم خورده م 

  د یی گو م  دیهست   ده یبا آن همان  د،یده م   لیشرکت تش    ی  د، یده م  لی" تشBusiness"  نس یزیب   ی  دییآ م   شما 

نظر شما  خوب است. به  لی که خ   دیگو م  دیآ م   یریشرکت د  ی. بعد  هان یبه و ابه   شود،  بهتر نم  ن یاز ا  رید

  د یی گو . شما مدهم دالر به تو م  ونی لیمکه ده   دیگو آن شخص م  ارزد، دالر م  ونی لیم ی مثال    نیکه ا  دیآ م

آن را   دیآ م   ی. آن  خورد آن هم او را م  خَرد م  دیآ م   رید  ی. همان شرکت را  خورد بخر، او شما را م

  . خورد م

  ی وجود دارد، فکر بعد  یفکر  ی که در ذهن ما اآلن    د ینیب . مخورند و م  شوندجهان خورده م   نیدر ا  همه 

جهان پر از خورنده    نیا  پس  .خورد آن را م   دیآ هم م  ی فکر بعد  ول   ند،ینش م  شی به جا  خورد، آن را م  دیآ م

  تواند  که فقط انسان هست که در باطنش، در مرکزش م  دیگو  م  تیب  نیموالنا با ا  شونده است. ولو خورده 

  بشود، جاودانه بشود.  باق

اصطالح فضا را باز  طور کامل بهبه  م، یرا از مرکزمان دور کرد ها  دگیهمان  م، یشد دهی همان میما آمد  کهنیاز ا پس

که انسان است، هم مقبل است   یاباشنده   ، آدم  نیچن   یجاودانه. و    ، باق  میشوما م   م،یاو زنده شدبه    میکرد

  بخت است.هم مقبول خداوند است، هم خوش 

  . با نگاه غلط.  میکرد لیتبد را به بدبخت بختخوش   نیا م،یبخت هستکه ما چقدر خوش  دیکن توجه
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  . و مقبول دان»  را مقبِل انی «باق

  ی ز یبا هرچ  د،یشما تجسم کن  یز یشونده هستند. هرچخورنده و خورده   دهد، که ذهن نشان م  ییزهایچ  همۀ

تن ما را   نیشما را خواهند خورد. باالخره آخرِسر مرگ ا  د،یجسم درست کن  یو براساسِ آن    دیبشو  دهیهمان 

  . مرگ جسم  خورد، هم م

که   ییهاآن  ان»ی «باقکه  دیگو م  ر،ید دیگو را م   نیبخورد؟ نه! دارد هم تواند روح ما را هم م مرگ جسم  ایآ

لحظۀ    نیبه ا  ندیآ م  هانیا  ماند؛ نم   دگیهمان  چیه  کنند، را از مرکزشان دور م  هادگ یو همان  کنند فضا را باز م

ا  ،یابد ابد  نیدر  م   یلحظۀ  اول  شود م  شوند، ساکن  اولهیهمان کشت  به کشت  به   هی. گفت  نه  توجه کن، 

  آفل.  ی زهایبا چ میشد دهیکه ما همان ه، یثانو یهاکشت 

  م، یشد  دهیدرواقع، همان   روندهن یآفل و از ب  ی زهایما چون ابتدا با چ  ست،یمشل ن  اد یهم ز  ن یکه فهم ا  دینیب م

 ن ی آفل   ای گذرا    ی زهایاست و براساسِ چ  رییالِ تغدر ح   می که ما دار   جسم  ن یکه ا  ستیمشل ن  ل یخ  نیدرکِ ا

  . میشبا نیا  میتوان ما نم  ست، یما ن شیجسم جسم هم نیاست، ا

با آرامش، ما دائماً    خوابدم   خورد را م  شیرا نگاه کن، غذا  ری.. ش.رفته  وانیهم بدتر است، ح   وانی که از ح  نیا

  ..  .چه گفته و و اضطراب و چه کس  شانیدر پر

  : میشو مردم م  ی هاکه چقدر ما شارِ گفته   دینگاه کن شما

  ند، یبو  خواهند  ! هرچه م بابا .  میشد  شارکار را کرده؟ عجب بابا!    ن یا.  میشد  شار را گفته؟!    نیمن ا  سرپشتِ

  بنند.   خواهند م  یهرکار 

موضوع. زنبور؟! من زنبور    نیاز ا  دم یرنج   توانم من نم   ؛ کن گفته که پدر من گفته تو مثل زنبور کار م   خانم  ی

!  باباهست.    ادمیهم به من گفته بوده سوس، هنوز     بچ.  میگو را م    چه کس  فهمد  اآلن م  خودش.  ستمین

تو؟! با حرف   یشو شار م  قدرن یا  بابا!  ی اافتاده.    ادمیکه زنبور گفته آن سوس    اآلنکرده.    پدرت شوخ 

  !  کند م  پدرت که پر از مهر است؟ شوخ

آمد  باق باقمی بشو   باق  م یبشو.  ن «مقبل»   انی .  خداوند هستند. پس من   بخت ی،  مقبول     ذهن  یها و مقبولِ 

  دهد،  که ذهن نشان م   جهان، همان جهان  نیابند.     حرکت  دیبمانند؛ انسان با  ذهناگر من   ستند، یخداوند ن

  هستند.  ذهن یها من  نیساکنانش هم 
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ها هم  اند، آن وصل    جهان هستند ول  ن ینباتات، جمادات، درست است که ساکنان ا  وانات،یح   د؟ یکن م   توجه 

  .میاجهان شده  نیشار ا  م،یاکه شار شده  م،یدان را خودمان م  ذهنها من باطن دارند. فقط ما انسان 

خداوند هم    رود، درم   شار اگر بتواند از دستِ شارچ  باالخره  !یابابا بفهم که تو شار شده   دیگو م   موالنا

  بن. تو اقدام درست  ای ب کنم، فَکان گفته من تو را رها مْ که راه گذاشته با قضا و کن 

جهان و ساکنانش    نی«ا.  جاودانه هست   ، هست  باقعنصر   یتو    دیگو . مرید  دهد را م  معن  نیا  اتیاب  نیا

دارند    ذهنکه من   کسان  کند؟ اشاره م  به چه کسان  کنند؟ م   جهان زندگ   نیدر ا   کسان  چه، پراکنده!  منتشر»

  . می باش دیبا باق یساکن فضا  م،یباش  دیجهان نبا  نی! ما ساکن ادیجهان هستند. توجه کن نیو ساکن ا

  د یشد   که شارچ  ییهاآن   «سالانش» و    ییتای  ی فضا    عنی  «وان جهان»پراکنده،    جهان و ساکنانش»   نی«ا

  م، یغزل هم دار  در.  دی. مرکزتان عدم شد ساکن شددیساکن هست   عنی.  دی«مستمر»  د،یرو به آن سمت م   رید

  تو. بله؟   صورت چقدر ثابت به  دیگو م

تو     صورت اصل  دیگو . مندیب م  ها را زندگ. موالنا آدم صورتِ تو»  دینما «چه ساکن م  د؟یگو غزل چه م   در

   وقت   »ی قراری«درونِ پرده تو بس ب  صورتِ تو»  دینماساکن م   «چهتو.    ی چقدر سون دارد، چقدر آرامش دار

  !ستی تو ن ستۀیکه اصال شا ییقراری ب نی! ا؟ی شو م قراریدرون پردۀ ذهن چقدر ب یرو م

منقطع»  نی«ا ا   نیا  جهان و عاشقانش     جهان، قبال گفت ساکنانش، عاشقانش چه کسان  نیجهان و عاشقان 

را شار    هان یا  کنند هستند در مرکزشان، فکر م  شانیها  دگیدارند، عاشق همان  ذهنکه من   ییهاهستند؟ آن 

گرفتهکرده  و  ا  یاشار کرده   آخراند.  اند  چرا  دار   قدرن یپس  منقطع»  نی«ا  !؟ی درد  عاشقانش  و     عن ی   جهان 

  هم از خداوند.   م،یهم از هم جدا هست  م،ی دار ذهنها که من ما انسان  و از هم.  شده از زندگ قطع

ک ی  م وقت  م؟ یشو مان و زندگهمه  می از جنس او بشو می فضا را باز کن   ایرا در درون هم می نیهم بب  باطن .  

  جهان و عاشقانش منقطع  نیا
  آن عالم مخَلَّد مجتمع  اهل

  )٣٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  گسسته، متفرق ده،ی : برمنقطع
  : جاودان.  مخَلَّد

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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موالنا    میشو و اآلن ما متوجه م  شوند؛ آن عالم م  شوند، م   یی تای  ی اهل فضا   کنند، که فضا را باز م   کسان

ا  دیگو اول م  تیدر ب   د ی توان شما م  ات ی اب  نیبا ا  حاال  ؟ی در چه کار  ؟ در باطن کجا هست  جاست،نیجسمت 

«اهل آن عالم    د؟ یعالم هست  نیاهل ا  ا ی   د؟یاهل آن عالم هست  شما  . دیرا و جوابش را بده  تیآن ب  د یکن   معن

   عن ی  «مجتمع».  نندیبب   تایطور جاودانه  را به   ریموالنا و حافظ همد  دی. فقط نباتای جاودانه    طورِبه   عنی  مَخلَّد»

ما    میشو جمع م  که جمع شده، که وقت    کس  ینه.    ها دگیتفرقه، پراکنده در همان  یجا جمع به   تا،ی  ،ی

  . میشو م تینهایب

 یی تایچون خودشان از جنس    نند،یب مجتمع م  رو   ریدهم   هان یبزرگان، ا  ۀ یبق  ، حافظ، موالنا و فردوس  پس

.  م یباش   یطور ن یا  دینه! ما هم با  نند؟یبب   یطور ن یرا ا  ریهمد  هانیموالنا و حافظ و ا  د یواقعًا با  حاال،هستند.  

را   ری. ما همدمیتوان به تن هم نم حت   عنیجهان.  نیدر ا  میبمان باق میتوان اصال نم مینباش یطور ن یما ا اگر

  برد. می خواه  نیها از ببودن تفاوت  یدراثِر جد 

  ! میدان م  ن یها را در باورها به خودمان توهتفاوت انسان   م، یدار   ذهنمن   م یجهان هست  نیها که ساکن اانسان   ما

است به    ن یماست! توه  دشمن  .کند م یطوررا آن   شیرا دارد، آن باورها را دارد، کارها  نیآن شخص آن د  بابا

ب نم  نیدی ما!  ما  هرکس  نیدیب   کند م  که در ذهن زندگ   هرکس  بماند!   نیدیب  میگذار است!  به    است.  که 

  م، یداشته باش  نیکه د  میرا هم دار  اقتشی . لرید  م یکن کوششمان را م  میاست. ما دار  نیدی ب  دهیوحدت نرس 

  .  مین یخداوند را بب م یبرو ،واقع نید

بدهد.   نیکه در مرکز تو باشد به تو د  خواسته م  شهیتو، او هم   ناسپاس  دیگو . مرید  دیگو را م  نی هم  غزل

    .نی نب ریخودت را حق 

هرجا    » جا که هست حاضر است آن   فت ی«حر.  میگو ها! در غزل هست، از خودم نم  هست   جان یا  ن»ینب   ری«حق 

 د یاگر پرده را بردارد، اکر بو  ،د» یگر بو  نی«ولخداوند است دوستت است.    فتیبا تو است. حر   فتیحر  هست

. موالنا ی دار اقتی ندارم. نه ل اقتیل ییگو م  عنی یدار  شرم !ینه شرم دار  ؟یرو م  م،یبشو یبا هم  ای ب ا،یب

  را.   اقتی همه دارند ل دیگو م

  

  �🔹🔹�بخش اول  انیپا �🔹🔹�
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ا  خُوب، ب  نیاز  م  ت یسه  رد  سؤال کن   میشو که  خودتان  از  م   دیشما  خورنده  را  خودتان  شما   ا ی  دیدان که 

. پس شما از جنس  دیشونده، شما در ذهن هستها خورده موقع   ها خورنده، بعضموقع  شونده؟ اگر بعض خورده

  .  دیستیمقبِل و مقبول ن

هست و    ده یمرکزتان همان  د، یجهان هست   ن یو از جنس ا  د یجهان هست  نیو ساکن ا  دیجهان هست   ن یاهل ا  شما 

  د، یشونده هستخورنده و خورده   عن ی  د،یدار  ذهناگر من  و.  دیو آن حالت سون را ندار  دیشما پراکنده هست

و آن حالِت دائمًا مَخلَّد و    د یو خداوند منقطع هست  ری د  ی هاو از انسان   د یجهان هست  نیعاشق ا  صورتنیدرا

  . میبسنج  اتی اب نیکه خودمان را با ا میخوان را م  هان یا هرحالبه  .دیست ین  تایجاودانه صورت به

  آنست کو خود را دهد  میکر  پس
  که ماند تا ابد   وانیح آب

  )٣٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

لحظه فضا را باز    نیبدهد؟ در ا  یبدهد. چجور   ات ی است که به خودش آب ح  کس  میانسان بخشنده و کر  پس

  به خودش آب بدهد.   دیکه بخشنده است، اول با . هرکسردیآب نگ  دهد که ذهنش نشان م  ییزهایکند و از چ

بدهد به خودش؟    ی زی، چه چ آنست کو خود را دهد»  می «پس کر .  کند م  فی تعر  یطور ن یرا موالنا ا   بخشندگ  پس

. درست دیبده  دیتوان نم   یر یبه کس د  د،یده نم   اتیبه خودش بدهد، اگر شما به خودتان آب ح   دیاول با

شروع    بودن ما از موقع   مؤثر  بِبرد.  دپشتش سوار کن   خواهد را م  ریاست که پا ندارد و کسان د  انسان  یمثل  

هم از   . شارچمیبشو  لیتبدشدن    اول غزل، که از حالت شار شدن به شارچ  تِیب  نیکه، طبق ا  شود م

  ، وانی ، که او خود را بدهد، چه بدهد؟ آب حآنست کو»   م ی«پس کر  د،یگو را م  نی. دارد هم کند ور شار م آن

  تا ابد بماند.   اتیآب ح  نیکه ا اتی آب ح

    میالصالحات آمد کر  اتیباق
    میاز صد آفت و اَخطار و ب رسته

  )٣۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : جمع خطراَخطار 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

«رسته از  حضور است.    انباشتگ  نیهم  الصالحات»  اتی «باق   شود پس معلوم م  ،م»ی الصالحات آمد کر  اتی «باق

  . اَخطار جمع خطر است. م»یصد آفت و اَخطار و ب
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  ا ی   دیکه شما بخشنده هست   دین یبب   دیچ کن  دییاول شما بفرما  م،یکرد  فیانسان بخشنده؛ بخشنده را تعر  پس

  نه؟ 

متعهد    ییگشاو به فضا   دیبه مرکز عدم متعهد هست  عنیلحظه و هر لحظه،    نیا  دیده م   اتی به خودتان آب ح  اگر

  ات ی «باقاز جنس    نیبنابرا  د،یو شما بخشنده هست  دیده م  اتی به خودتان آب ح  دیلحظه داربهلحظه  دیهست

  . دیهست الصالحات» 

 دانم نم   م، یمسجد بساز  ی   م،یپل بساز   یمثال    ی  مییایکه ما ب  ستین   نیواقعاً ا  الصالحات»   اتی «باق  پس

  است. نه.  الصالحات»  اتی«باق  نیکه ا  مییبو میدبستان بساز ی

  .  دیرا از جنس خدا بن  درونتان د، یاست که شما فضا را باز کن نی اول ا الصالحات» ات ی «باق

از هزاران آفت     عنی  ،م» ی«رسته از صد آفت و اَخطار و ب  انسان  نیچن   ی و    ، م»ی الصالحات آمد کر  ات ی «باق

  . رساند به مرکز ما به ما آفت م  دیآ که م یز یبه ما بزنند. هرچ توانند ها مکه جسم  رونیب

  ا ی مختلف را دعوت کند به خودش    یهاروب یمختلف، م  یهاروس یو  ه  بدن  ی  کهن یدرست مثل ا  دنیهمان 

  مرکز ما آفت است.   د یآ که م دگیکنند به او، آفت است. هر همان قیحاال تزر

صد    ،ی زیبا چ   دنیبه مرکز ما، همان  یز یآمدن چ  ست؟یما چ   جسم ما، روح ما، زندگ  نیآفت ا  مین یبب   میخواه م

  ر و صدها خطر و ترس. آفت و، اَخطار جمع خطر است، و خط

  هست خودش.   ایدارد    الصالحات»  اتی«باق  ییگشابا فضا   دهد م  اتی که به خودش آب ح  کس  عن ی  م،یکر  فقط

    ستین شیکس ب  یاند، هزاران گر 
    ستین شیعدداند االتِیخ چون

  )٣۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

جمع    جا ی. شما اگر هزاران نفر از جنس حافظ، موالنا و بزرگان را  ست»ین  شیکس ب  یاند،  «گر هزاران   و

  ها  دگیهمان  عنی عالَم هستند،    نیعالَم هستند، عاشق ا  نیکه اهل ا  . اما کسانستندی ن  شترینفر ب  ی  هان یا  د،ی کن

نه، جدا هستند.    هانیا  دهد؛ که ذهنش نشان م   یز یبا چه؟ با چ  دگیهمان   د،یرا در مرکزشان دارند، توجه کن

  هستند.   ش»ی«عدداَند  االتیخ  هانیا
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   ی  کهن یو ا  ییبرحسب جدا  عن ی  شی. عدداَنددیگو جالب است که موالنا م   لیهم خ  شیاصطالح عدداَند  نیا

  هرکس.  میجهان هست   نیمان اهمه   عن یبودن تفاوت.    یجد   عن یتفاوت.    عنی.  میشی اند او، م    یمن،     یتو،  

  .ندیب م  ها را از جنس زندگ باطنش باز شده باشد آدم 

برا  نیا  و را  ا  ی موضوع  در  نزن  عن یجهان،    نیبقا  بش  ریدهم   می ما  ده  م،یرا  انجام  است که  «گر  .  میالزم 

  ارد یل یهشت م  نیا  م،یکنحاال فرض م   کند، م   زندگ   ن یزم  یانسان اآلن در رو   اردی لی، اگر هشت م اند»هزاران

ما به   میتوان م  یطورنی. امی بمان  باقما    میتوان م  یطور ن ی. استین   شیب  یار یهش  ی.  ستین   شیکس ب  ی

  .ستی ن شیعدداَند شدهت یهوهم  الی خ  عن ی ذهن. و مثل من می برس الصالحات» ات ی «باق

  ذهن من   دیبا د  کهن یا  یبرا  می نیب جا. اگر پنج نفر مهست آن   زندگ  ی پنج نفر هستند،    م،یشو جا وارد م   ی   ما

  جاد یدر ما. ا  کنند واکنش م  جادیها اهستند؟ تفاوت   ی ها چقدر جد ما تفاوت   یکه برا  دیکن م   توجه.  مینیب م

  شار شدن.   عن یواکنش 

من با    دییبو  دی. شما بادی شار بشو  رد،یگ م  یو جد  دهد ها که ذهن نشان متفاوت   ۀلیوسبه   دیشما نبا  پس

    د؟یکن ندارم. توجه م  فرق  چیه رید یها انسان

 ش یعدداَند  الی خ  دی. ما نبامی و از جنس او بشو  میکم کن  ریدبه هم   دی. و در باطن ما بامیهست   یباطن ما    در

. سورۀ  رید  دینیب آمده که موالنا آورده و م  جانیاز ا  الصالحات»   اتی«باق قرآن است،    ۀیهم که آ  نیا.  میباش

  . ٧۶  یۀآ میمر

  لْباقيات الصالحات خَير عنْدَ رِبكَ ثَوابا وخَير مردا.» وا ۗ◌ اله الَّذِين اهتَدَوا هدًى   «ويزِيدُ 
ماندگار (اعمال صالح) نزد پروردگارت از    یها  یو ن  د، یافزا م  تشان یخدا بر هدا  اند، افته ی   تیآنان که هدا  «و

  است.»  وترین  جهت پاداش بهتر و از لحاظ بازده
  ) ٧۶ ۀی)، آ١٩( م یسورۀ مر م،ی(قرآن کر

  م یاست که امروز دار  یز یخدا همان چ  تیهدا  نیو ا  ،د»یافزا م  تشانی خدا بر هدا  اند، افته ی   تیآنان که هدا  «و

  را.   هان یا م یها برداشتقرآن ۀترجمه از ترجم  نیا البته. ماندگار (اعمال صالح)» یها  ی«و ن .  میکن صحبت م

را    الصالحات»  اتی«باق خواستم    فقط  است.»  وترین  پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ بازده   «نزد

هم    یبهتر   جور ی  اتیاب  ن یبا ا  دینگاه کن  دی. شادیترجمه را حاال شما فعال داشته باش  نی. حاال ادینی بب  جانیا

  . دی ترجمه کن
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    یو مأکول را حلق است و نا آکل
    یو مغلوب را عقل است و را غالب

  )٣۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دارد.    ی . و غالب و مغلوب هم عقل و رارید  خورد  دارد که م  یحلق دارد و نا   که هر آکل و مأکول   دیگو م

از جنس ذهن باشد. اگر از    دیها حتماً بادر مورد انسان   شود، و خورده م   خورد  که در انسان م  یز یهرچ  عنی

  م یرسان  ها را به حضور مما انسان  م، یجنس حضور باش   از   .خورد خوردش. او هم نم  شود جنس حضور باشد نم

  .شود نماضافه  یز یچ  شود، به ما اضافه م میخور که مثل بدن غذا م ستین  یطورنیا

  ی ز ی چ  ول  برد، ما را م  یِدردها   خورد، ما را م  یِ. ظاهراً دردهاکند فَکانش ما را آزاد مْ با قضا و کن   خداوند

دارد.   یرید  یِحلق و نا   ی  ، حضور، مرکز عدم، زنده شدن به زندگ  نیا  نیبنابرا  پس.  شود به او اضافه نم

دارد و با آن عقلش   عقل   ی  شود،  مغلوب م  غالب و   ا ی دارد    یکه حلق و نا   یز یجهان هرچ  ن یحال در اهربه   ول

  .  خورد و م کند شار م

ا بحث   نیا  ۀ هم  ۀج ینت   و باق  نیها  به  توجه  با  غ   ات ی است که،  و  و    ره، یالصالحات  خورنده  جنس  از  ما  که 

جنس    نیشما ا  د،یبخور  دیخواه م  ای  دیشو خورده م  دیکن شما حس م   اگر  د؟ یکن . توجه ممی ستیشونده ن خورده

  ل یتا تبد  دیده م   ات ی به خودتان آِب ح  ییگشابا فضا   د،ی . و اگر بخشنده باشدیبده  رییهرچه زودتر تغ  دیرا با

 دیفرصت بده  دیو گفت با  د یمتعهد به مرکز عدم بشو  دیکه شما با   میداد  حیرا توض  لی اول برنامه هم تبد  و.  دیبشو

  بشود. لیکه پش به مش تبد

درست    ذهنکه ما اول که من   میدیجزو طرحتان بشود. ما تا حاال فهم  خوانم، باز هم م  تانیمهم برا تیچند ب  و

م  میکن م خورده  م  م،یشو هم  با  م، یخور هم  ا  د یما  درب  نیاز  ما    حالت خورندگ   ن یا  و.  م ییای حالت  ما، که 

مرد   یعنوان  . شما بهمیکنتصرفش م   م،یخور بدنش را نم  را، حاال کس   کس  ی بخورم    خواهم م   مییگو م

  د ی خواه  ازدواج واقعاً از نظر شما خوردن است، م  نیا  ول  د،یکه با او مثال ازدواج کن  دینظر دار  خانم   یبه  

  .  دیتصرفش کن 

جزو خودش بند،   اوردیبخورد و ب خواهد صورت ذهن تجسم کرده مرا به   یزیچ  ی  ذهنمن   یبالعکس،  ای

از جنس    د،یحالت که شما از جنس حضور بشو  نیفرق دارد که، با ا  نیببرد در خودش، هضمش کند. ا  لیتحل

  .  دینی حضور را در او بب  نیو هم  دیصورت حضور بلند بشوبه ، ییگشابا فضا  د یبشو زندگ
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جنس خداوند    نیخداوند عاشق آن جنس خداوند بشود، آن جنس خداوند هم عاشق اجنس    نیحضور و ا  نیا

ا م  یبراعشق.    شود م  نیبشود،  عزم  ذهنمان  با  ما  م  م،یکن خوردن،  در ماجرام یکن قصد     بعض  زندگ  ی. 

ندارد که    لزوم  ول  م،یبرس  مانی هابه هدف   میهدف بذار  میتوان ما م  د،یتوجه کن  ، عنی  .دیآ ها جور درم موقع 

  . میبشو تیهوبا هدفمان هم 

  و قصدها در ماجرا  ها عزم
  تو را  دیآراست م   گاه گاه

  )۴۴۶٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کند تیبه طَمع آن دلت ن تا
  را بشند  تتین ر ید بارِ
  )۴۴۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  داشت مرادتیب  به کلّ ور
    ؟کاشت  اَمل ک  د،ی نوم یشد دل

  )۴۴۶۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  حرص، آز  ،خواهادهی: زطَمع
  : آرزو  اَمل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

م به   ما عزم  ذهن  م  م،یکن صورتِ  چ   یزیچ   یانجام    یبرا  میکن قصد  تصرف  موفق  موقع  بعض   ،ی زیو  ها 

  .  میکه ما موفق بشو گذاردم   زندگ  ای . خداوند میشو م

  ها ن یتا خودش را نشان بدهد. ا شند، ما را م تّ ین دیآ دفعه قضا م ن یا ول  کند، م  تیبه طمع آن ن  ذهنمن 

  دم، یرس  نیبه ا  دم،یرس  نیبه ا   دم،یرس   ن یکه به ا  دییبو  د ییای چه است و ن   که طرح زندگ  د یشما بدان  خوانم را م 

  شدم. د یناام دمیکه رس  جانیا

هرچه زودتر    میاکه ما آمده   درحال   د؛یکن نم   داریرا ب  یآن بعد معنو  د،یرو جلو نم  ییگشاشما با فضا   کهنیا  یبرا

  . میبشو لیو به او تبد میرا، آن فضا را در درونمان باز کن  یآن بعد معنو 

ن  ادمانی  نیا  شهیهم    یها برسد به  پول  نیا  م،یبرو  می ریبعد بم  م،ی جمع کن  م،یاوریپول درب   میامدیباشد، ما 

قدر  ام، تو آندرآورده  قدرنی که من ا میو به مردم پز بده  میرا داشته باش هانیا میهم که نمرد . و تا زمانیاعده
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  م، یامدین   نیا  یبرا  م؛یباش  اسیاز شماست، در ق   باالتر  تم یتر از من است، من شخص ات کم . تو عرضه یدرآورد 

   بعض   کند، کارها را م  نیا  ذهنکه من   صیوبص ی ح  نیدر ماجرا، در ا  ان،یدر جر  ولاست.    سطح   زیچ  ی  نیا

خودش را نشان    خواهد م  زندگ   شود، موفق نم  . وقتشود  ها هم موفق نمموقع   . بعض شود ها موفق مموقع 

  بدهد به شما، من هستم. 

کند.   دیکه او ما را ناام  میکار . آرزو ممیکار و آرزو نم  میشو م  دی امکند ما را، ما نا  مرادیب  شهیاگر هم  دیگو م

هم    تی بود، و آن ب  دیناموفق خواه   د،یبار  دهیهمان   یاگر آرزو  دیدان که م   د،یدانرا م   زهایچ  نیحاال که شما ا

  د، یها اگر بروهست که در جهت  ادتان ی  شهیهم

  تو را بال داد هر جهت از
   جهاتَتیبازکشد به ب تا

  )٣۶٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  د ی ما را ناام   کلّاگر به   زندگ  دیگو . مدیبود  سوی. از اول بدیبشو  سویب  د،یبشو  جهات یب  ترع یهرچه سر  شما

خانم. ُخوب    ایآقا    شود نم  گفت م  دیخواست  شما م  ذهنرا که با من   یز یهرچ  آمد کند، فرض کن خداوند م

  رسد،  م  شیهاها به هدف موقع   چون بعض  ذهنمن   ول  .میکرد نم   یکار  چیه  م،یشد م   دیما ناام  واشیواشی

  .  کند م  دشیدفعه ناام نی کند. ا تیباز هم ن کند طمع م  رسد، م ها دگ یبه همان 

دارد شما را    در کار است. زندگ  که دست زندگ  دیبدان  د،یرس به هدف نم  د،یشو  م  دیناام   شما وقت   پس

مشغول است،    ییجا  یرفته    او   کند؛ که خداوند دارد ما را تماشا م  میکن فکر نم    ذهن. با من کند تماشا م

  .  ستین یطور ن ی. نه، ام یکن م خواهد  دلمان م یما را هم فراموش کرده، ما هر کار  ند،یب اصال ما را هم نم

  : دی از طرح امروزتان بدان عنوان قسمت به و

    شیخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
    شیخو یِگشتند از موال باخبر 
  )۴۴۶۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

به   دیبا  دیشو م  مرادی ب  وقت  صورت ن یدرا  د، یبشو   و شارچ  دیشار نشو  دی خواه م  د،یشما عاشق هست   اگر

    د؟یکن . توجه مدی بشو عصبان   د،یکن  تیشا د، یناله کن کهنینه ا. دیفتیخدا ب  ادیبه  د،یفتیب زندگ ادی

  : میخوان که، اآلن م  دیگو م د،یآ معروف م   تیدنبالش همان ب و
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  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت ْ خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  لشر    شروِیپ آهنگ، شی: پقالووز
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ده یهمان   ی به مرادها  خواهد م  ذهن. چرا؟ من دیکن   دایراهتان را پ  د یتوان نم  د،یرا ندان  ات یاب  ن یشما کاربرد ا  اگر

  که:   دیگو است، م ادتانی  تیآن ب  شهیشما هم و. کند  م ت یشا شود، م  دیناام رنجد، برسد. اگر نرسد م

  نام اوست  است، عشق شده یاکرانهیب لذّتِ
  است، ور نه جفا چرا بود؟ ت یخود شا  قاعده

  )۵۶٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

بنا شده   نیها بر اانسان  به ما داده که اسمش عشق است. اما اساسِ زندگ  کرانهیلذت ب ییگشابا فضا  خداوند

  بشود.   کند، عصبان تیدر روز، شا شد، حت  مرادی که هر موقع ب

اول   د؛یریب ادی را  نیا دیاست، شما با طرح است، طرح زندگ نیا م؛یکن درست م   ذهنمن   ی مییآ ما م پس

  است.   دهی دارد که با آن همان ییهاخواسته   ذهنمن  م،یکن درست م ذهنمن 

یهست با    دهیهمان  یهر مرد   مثال  زن  که م کند ازدواج کند.    دایپ  دی. باده یبا او ازدواج کند هنوز ند  خواهد

  .  طورن ی! زن هم همشود زن است که او را خوشبخت خواهد کرد، اگر نباشد نم نیعاشق ا

خوب،    ۀاست. خان  دهیدارد که با آن همان   ییزهایچ  رید  یسر ی .  فتدیعقب ب  خواهد نم   اناتیجر  نیدر ا  و

  : پسهنوز.  دهیاست، خانه را نخر دهیبا آن همان ده،یاست. نخر دهیبا آن همان خوب، هنوز ندارد، ول  یهابچه

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت ْ خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کند،  م  دواریسرشت بودن ما، ما را ام ْ خوش   نی. امیسرشت هست ْما خوش   ۀ. همسرشت»ْ «خوش به    دیکن  توجه

آن هستم، آن   کنم که من اآلن فکر م  یجنسِ تقلب  نیاکه جنسِ من خوب است.    کند م  دواریرا ام   ید یهر ناام

  جنس در مرکز من است و اصرار دارد که من از جنس او باشم.   نیاما ا ستم،یمن ن
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زندگ   پس  طرح  م  نیا ا  آورد است که  را  م  ذهنمن   جان یما    ی سر ی دنبال    رود م   ذهنمن   م،یکن درست 

خدا    ادی واکنش نشان بدهد. بله به    د ینبا  شود، م  مرادیب  شود،  م  د یناام   . وقتشود م  دیو ناام   ها دگ یهمان 

و من    کند صورت جسم، از درون من خردمند است و من را اداره مهست نه به  یاباشنده  یکه،    دیبو.  فتدیب

   من، طرز زندگ   د یطرز د  نی و ا  کنم ومت مو من دارم مقا  کشد بند و دائماً م  یبشد با خودش    خواهد را م 

  . موقت بوده  نیا خواهد، من را او نم

به   ذهنفرهنگ من   نیبنابرا  پس وقت  گذارم م  کلّرا  نم  شوم م  مرادیب  کنار،  وقتشوم ناراحت   .  مراد یب  

چند  شوم م روز  ب  نیدر  م   ییآن کارها  شوم، م  مرادیبار  نم  یطور آن   خواستم که  بدهم    من   .شود انجام 

ببرم،    خواستم  م به     یسود  باالخره،  بآمد،  ضرر کردم،  من  زد  گول  را  من  عصبان  مرادیاصطالح     شدم. 

    یکه    میگو م  نم،یب قضا را، خداوند را در کار م   دستبدشانسم.    میگو نم  ام،عرضهی ب  میگو نم  شوم، نم

خودم را    ذهن  یزها یچ  نی با ا  هودهیمن را بشد ببرد، من ب  خواهد من از وجود او آگاه بشوم و م  خواهد م

است که به او زنده بشوم. توجه   نیمن ا که، مراد اصل ستین نیکه ا یمرادیمراد و ب نیام، اصال امشغول کرده 

    د؟یکن م

بهشت»  یمرادی«ب  قالووِز  بشد  فضا   یراهنما   دیبا  یمرادی،  به  باشد  ب  عنیشده.  گشوده  یما    ، ی مرادیهر 

و به او زنده    دیکه فضا را باز کن   شود سبب م   د،یموضوع آگاه هست  نی. شما را که از اکند م  را عصبان   ذهنمن 

  که:  ست معروف ثیحد نیا. دیبشو

  ِبالشَّهواتِ.» الْجنَّةُ بِالْمارِه وحفَّتِ النَّار  «حفَّتِ
  شده و دوزخ در شهوات.»  دهیپوش  ندیناخوشا ییزهایبهشت در چ «

  )  ثی(حد

  زها یشده، به آن چ   دهیهمان   زهای که با چ  انسان   ی. شهوت، عبارت از آن است که  «شهوت»   به معن   دیکن  دقت

  د یشار او شد  که حال در   د،ی شار کرد  دیکن فکر م  د،یشد  دهیهمان  تان ذهنبا من   یز یبرسد. هر موقع شما با چ 

م او  به  و شما نگاه کن  نیا  د،یرسو  ا  دیاسمش شهوت است.  آن   دیبرس  تانیهادگ یبه همان  گرکه  با  ها که 

  دوزخ است. نیا د،یهست  دهیهمان 

  دن ینرس ند، یآناخوش  ی زهای چ  ، ذهنمن  ی . برادنیبه خواسته نرس ست؟یچ  ندیآناخوش ی زهایآن موقع، چ بعد

فضا    شوم، م   زیچ   نیکه من اگر فضا را باز نکنم شار ا  دییشما حواستان جمع باشد، بو  اگر.  زهاستیبه آن چ

  .  دیشو وارد بهشت م  جهیدرنت  د،ی شو شار نم دیکن را باز م
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 د یبه جهنم برو  دیخواه . اگر مدیبه بهشت برو  دیخواه اگر م   د،یبار شما عمل کن   نی در روز چند  دیکار را با  نیا

با آن   دیکن   رانو شهوت   ، یمرادی در مقابل ب  دیواکنش نشان بده  د یجهان است، مقاومت کن  نیکه هردو در ا

  به سس ربط ندارد.  معان   نیاصال در ا ران. شهوت دیهست  دهیکه با آن همان  یز یچ

  د یرس م  ای مالِ دن  ی . اگر به  دیهست  دهیکه با آن همان   ی ز یو استفاده از چ   دن یمنتَفع شدن، رس  عن ی   رانشهوت 

  ی به فضا  اگر.  نیعشق است ا  ست،ین  راناسمش شهوت   نیا  د،یستین  دهیکه با آن همان   دیرس م  به کس  ای

  .  دیو از آن استفاده کن د یداشته باش دیتوان را م   جهانن یا یزهای چ  د،ی شده زنده هستگشوده

  . دیتأمل کن شیرو د،یرا جزوِ طرحتان بن یبعد  یهات یرا هم و ب  تیدو ب نیا طورن یهم  و

  اش آن صادقان  شدند اشسته پس
  کو خود آن شستِ عاشقان؟  یل 

  )۴۴۶٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کنند،  ؛ عاشقان که اصال فضا را باز ماندهنوز عاشق نشده   روند،  م که راه راست   ییهاکه صادقان، آن   دیگو م

  . کنند اصال فکر هم نم روند م

  م، ی دیرس  یمرادیواقعًا به ب  میخواه  اآلن م  م،یما در جرگۀ صادقان باش  دیکه صادق هستند... شا  ییهاآن   اما

  .میشو ارادۀ خداوند م شستۀ  عنی. میکن را م مان ی است و حداکثر سع نیا مان ت ی. نمیفضا را باز کن 

  ت ی شا  کنم فضا را باز م   دم،ی به آن برسم نرس  خواستم خُوب، م  لیخ   دیگو که صادق است م  آن کس  حاال،

  .  کنم هم نم

، عاشقان  کو خود آن شسِت عاشقان؟»   ی«لبشود.     از جنس زندگ  اندازۀ کافهنوز فضا را باز نشده به  ول

کال سته هستند.  اصالش  

  اش از اضطرار اشسته عاقالن،
  ار یاشسته با صد اخت عاشقان،

  )۴۴٧٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

عاقل است، هنوز با    ول  د،یگو که دروغ نم  می. حاال، ما عاقل صادق هم داراش از اضطرار»اشسته   «عاقالن،

  .  شوند شسته م یناچار  ی. از رو کند ذهن کار م
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  . ولدیگرد مو بر دیکن . قبول مخواسته خدا نم  ر،ید میدی که خُوب نرس دییگو م  د،یدان را م  زهایچ نیا اآلن

  . به دسِت زندگ دهند را همه م اراتشان ی دارند، اخت اری عاشقان صد اخت نیا

  . اری شسته هستند با صد اخت. عاشقان،  ستندیناراحت ن  کنند، اقدام کنند، نم   توانند صد جور هنوز م  عنی

   ل ی خ  برگردند.  د یتا بفهمند که از اضطرار با  کند،  خرد م  رساند،  به مراد نم  کند، را خداوند شسته م   عاقالن

و واقعاً استاد    دی اگر شما عاشق هست  . ولمیشو را، باالخره شسته م  ها دگیبه همان   دنیرس  میکن از ما رها نم

  . دیرو م  دیکش راهتان را م  د،یدیکه به مراد نرس  نی م ه ،ییگشادر فضا  دیهست

  : طورن یهم  و

  اند یبندگانِ بند  عاقالنش،
  اند یو قند  یشر عاشقانش،

  )۴۴٧١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

تىهاً مهارِ عاقالن   ایارک  
تىعًا بهار ب ایادالنیطَو    
  )۴۴٧٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بهارِ عاشقان است.»   د،یی ایب ی رضا و خرسند یِافسارِ عاقالن است، اما از رو د،یی ایب   ل یمیکراهت و ب  یِرو «از

با بند ببرد، مجبورشان کند، با درد به    دیاست که عاقالن را خداوند با  نیا  اش معن  خوانم،هم م  تیدو ب  نیا

شده،  گشوده   یفضا   نیو از ا  کنند، فضا را باز م  نند،ک  فضا را باز م  کنند، جا برسند. عاشقان فضا را باز مآن

  خوشحال هستند.   اًدائم  نیبنابرا د،یآ و آرامش و خرد م  یو شاد   نیریش

  . خواستند م  یزیچ  ی  زی. عاقالنش هنوز از آن چ خواستند  نم بختخوش   ز،یکه از آن چ  دانند م عاشقان 

  م،یصبر کن  دی. بامیشو م  ل یصادق بودن، به عاشق بودن تبد  از عاقل بودن و حت  ،یی با فضاگشا  واشیواشی   ما

ا رو   دیگو م  کهن یا  د؟یکن پش، مش بشود. توجه م   نیتا  ب  یِ«از  و  اد»ییایب  ل یمیکراهت    ت ی ب  نی. حاال، 

درونت    جان یا  ستادم یباز بشود. من اآلن ا  دیکه درون تو با  دیگو لحظه م  نیاست که خداوند در ا  نیا  اش معن

    کنم، به زور باز م ای را باز کنم. 

با اطاعت    کن  ییگشابا اطاعت. اگر فضا   ایبه زور،    ای  ، هر انسان   ،ی بشو  لیآسمان بزرگ تبد  یبه    دیتو با  عنی

  به بهشت. یرو م  یبهار توست، دار  نیبهار عاشقان است، ا نیا صورتنیدرا ،ییایب
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آسمانِ    نیتا ا  د،یو فضا را باز کن   دی شما از قضا اطاعت کن  ،یمرادیدر مقابل ب  کهن یکه فقط دانستن ا  دینیب م

 دیا. شما مقاومت کرده دیبه زور شسته بشو  د یبا  د، یدرون شما خودش را به شما نشان بدهد. اگر مقاومت کن

  . دیاده یو آثارش را د

کار را   نیو رغبت ا لیبا م اگر . یاندازۀ من بشوبه باز کن دیاست فضا را با نیا لحظه فرمان زندگ نیدر ا پس

  د یصورت خورشبه   شود، گل سرخ تو باز م  نیا  دیآ بهارت م  ،هست   دلیب  عاشق هست  صورتنیدرا  ،بن

  .  یشو بلند م

   خواه   بینصی از لذت عشق ب  ، ناله کن   یفضا را ببند   ، و فضا را باز نکن  های مرادیدر مقابل ب  مقاومت کن  اگر

  باز کنم.   با تلخ   خواهم  من نم  د یی. شما بومیباز کن  با تلخ   میخواه  نم  ما.  باز کن   دیبا  بود. آن موقع با تلخ 

 ا  «ثُملَه خَانٌ فَقَالد هو اءمالس َلٰى اتَواس «.ينعنَا طَائتَيا قَالَتَا اهرك وا اعا طَويتضِ اىرْلو  
بياييد.» گفتند:    «سپس ناخواه  يا  «خواه  زمين گفت:  و  آسمان  به  پس  بود.  دودى  آن  و  پرداخت  آسمان  به 

  «فرمانبردار آمديم.»» 
  ) ١١  ۀی)، آ۴١سوره فصلت ( م،ی(قرآن کر

  .  اوردی درب خواهد م آسمان  ی خداوند   ،ذهندود من   نیاز ا عنی به آسمان پرداخت و آن دودى بود» «سپس

اگر اجازه    دیگو خداوند به شما م   عن ی  د، یکن   ی شما با من همار   د، یگفت اگر اجازه بده  م، یهم خواند  ت یب  در

   آسمان   ی  ذهندودِ من   نیمن از ا  د،ین یبا ذهنتان نب    د، یقضاوت را صفر کن   دی مقاومت را صفر کن  د،یبده

  . آورم م  رونیبه زور ب د،یاگر مقاومت بن ول آورم، م رونیب

  به ما، و آسمان.    ذهنمن  نیدود، به هم   نیبه هم   عنی   به آسمان و زمين گفت: «خواه يا ناخواه بياييد.»»  «پس

  ی همار   ذهنکند. من   یهمار  نتی گشوده بشود و زم آسمانت  دیگو ما م   به  ؟ی شو گشوده م  دیگو آسمان م

  .  دی بن دیکار را با نیناخواه ا ایکند آسمان درونت گشوده بشود. خواه 

و فضا    کنم را قبول م   یمرادی بله، من ب  د ییگو . شما هم مم»یبردار آمد«فرمان عاشق گفتند که ما    یها انسان

آن خرد    گذارم و م  کنم عمل م  کنم با آن خرد فکر م  آورم، را درم  شده خرد توگشوده  یفضا   نیرا باز کنم، از ا

  .  ستمیغافل ن نیلحظه هم از ا یزد، و یبه فکر من بر زد،یبه عمل من بر زد، یمن بر  به زندگ

  ابزار،  یعنوان  به  میخواند  شهیهم م،ی را دار تیب  نیا طورن یهم  و
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  تو را بال داد هر جهت از
   جهاتَتیبه ب بازکشد تا

  )٣۶٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   جا و جهت است، عاَلم الهکه برتر از  ی : موجودجهاتیب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

جا  آن   یابی من بروم به سمت همسر  میی گو ما؛ م  یجهان بود فکرها   نیکه مربوط به ا  میرفت   یفکر  یِبه هر سو  ما

  . امده یرا به آن برسم؛ با آن همان   مقام یبروم  شوم،بخت مخوش  یابیفرزند شوم،بخت مخوش 

وگرنه سو    ده، یهمان   یِسو    عن یندارد. جهت، سو، که در غزل هم هست،    اشال   چیه   نباش   دهیکردم همان   عرض 

  ست، یجهت ن  ریما د  یمختلف که برا  یهاو در جهت   میلحظه نگه دار  نیرا در ا  ییسویب  میتوان . ما م ستین

  .  دیبشو دهیندارد که با آن همان لزوم  دیریگ م  ادیحرفه را   ی. شما میندازیکار برا فکرمان را به  خردمان

دائماً   ذهن. من میناز کن   عنی  م،یناله کن   میندازیسروصدا راه ب  میدوست دار  میشو که م  مرادی ما ب  د،یتوجه کن  و

قهر کند. قهر    تواند انسان نم  امده،یر کردن به انسان نقه  دی. قهرِ ما ناز است. توجه کنکند قهر م  کند، ناز م 

  .  دیکن شما، با خداوند قهر م دیکن که م 

.  میخواند  یامروز در مثنو دهد،را از دست م اش فقط مجاز است که فضا را باز کند، وگرنه مقام انسان انسان

  ات ی بودن، آب ح  میباشد و نشانۀ کر  میکر  دیبدهد. انسان با  اتیفضا را باز کند، به خودش آب ح   دیانسان با

لحظه،    نیمقاومت کند در ا  دیآ نم   فضاگشا  .ردیگ صورت م  ییبا فضاگشا  نیدادن به خود است در وهلۀ اول، ا

  . دیکار ببرموقعش به و به   دیاست که شما حفظ کن  اساس تیب نیقهر کند. و ا

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

  )۵۴۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )۵۴۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  لحظه.   نیبه خداوند در ا ازین  عنی از»ی «ن! ازین  ،از»ی آن راه ن آبادستمن ی«ا

  .  یمرادی ب ،ید ی، با کدام ره؟ با ره ناامو، با آن ره بساز»   رینازش گ «تَرکِ
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  که ن ینه ا  «با آن ره بساز» نکن.    ر یندارم، تفس  اقت ینکن که من ل  ذهن   ر ی. تفسیبساز   د یبا  یشو که م   مرادیب

  صبر کن، فضا را باز کن صبر کن.  عنی کن و ناراحت بشو.  ریتفس

من   د یخداوند نبا  عن یناز کردن است.  نیا د، یده واکنش نشان م  د،یکن قهر م  دیشو م  مرادی کردن، شما ب ناز 

  . دهد خودش را نشان م  یمرادی او با ب میگفت  که حالت در  کرد، م  مرادیب جانیرا ا

شار بشود، فکر کند دارد شار   کند، تصرف کند، شار کند، ه تصرف کند، تصرف    خواهد مرتب م  ذهنمن 

  ۀ هم  اینتواند شار کند،    ریبشود، د  مرادیکه ب  ییروش غلط را ادامه بدهد؟ جا  ن یا  خواهد م  تا ک   کند، م

  . زدیفروبر جا ی شیشارها

را   ها دگ یتمام همان  زند،یرهم فروم  هیبق کشند، را م شان زندگ پوشال یهااز ستون  یهستند که  ییهاآدم

  شد؟  یطور ن یبفهمد چرا ا دیقهر کند، ناز کند، با دیموقع هم نبا . آن دهند از دست م

  که ن یا  یبرا  د،یبخور  دیرا نبا  نیا  ذهنعنوان من شما به  است، ول  ترن یریاز شر هم ش  ذهنمن   یکردن برا   ناز

  ت یشما امن   است، به زندگ  آبادمن یا  یمرادیو ب  ید یدر اطرافِ ناام  ییفضاگشا  عنی  از،یصد خطر دارد و راه ن

بذارد    دیناز کردن را با  شود، م  مرادیب  وقت  و هرکس  آورد قدرت م  آورد، م  تیهدا  آورد، خرد م  آورد، م

  کنار و با صبر و حزم با آن راه بسازد، والسالم.  

   ذهنمن   شود، صفر م  ذهنقضاوت من   ای هرموقع مقاومت    شود، صفر م  ذهنمن و   سازد با آن راه م  وقت  و

. اگر  دیشو م  ستین  عنی  شود،  صفر م  ذهنلحاظ  ذهن، من به  دیشو . هرموقع شما خاموش مشود صفر م

 اش یدارد،    عالئم   نیو ا  ، ذهنمن   نوانعکه من نباشم به   می درک را داشته باش  ن یما ا  ۀهم  عنیشما واقعاً،  

ا  واقع  دانم « «نماست،    دانم» «نم نه  به    ول  دانم» «نم  ییظاهر بوبه   کهنیها!     ذهن عنوان من در مرکزتان 

  . دیدان را م زیچهمه  دییبو

ه  م   رادیا  نیبه ا تو نم  دیریگ فهم ،   او هم نم ،هم نم   نیا   فهمد ،داند  است که من م  نی حل همراه و    م،یگو

 شود مرکز عدم م   د، یکن م  ییگشااست که فضا    آن موقع  دیدان نم  قتاًیشما است، نه آن نه! حق   دۀ یآن باور همان

  کارگاه خداوند است.    نیبهتر  نیا د،یشو م ستین که وقت  دانند و همه م
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  اظهارِ کار  یاستادان پ جمله
  انکسار  یِو جا  ندیجو ستین

  )١۴۶٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  استادِ استادان، صمد   الجرم 
  و ال بود  ستی ن کارگاهش

  )١۴۶٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ترست افزون ستین نیا هرکجا
  حق و کارگاهش آن سر است   کارِ

  )١۴٧٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

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

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

.  د یجواب بده  ستم؟ین   ایمن کارگاه خداوند هستم    ا یآ  دیاز خودتان بپرس   دیشما با  م،یابار خوانده  ن یرا چند  هانیا

  ت ی ذهنتان از حرف زدن و شا  د،یکن لحظه مقاومت نم  ن یو درمقابل اتفاقِ ا  د یهست  میلحظه تسل   ن یاگر در ا

که   ییزهایچ   ل یو خ  دیکن م  ییگشاو اطرافش فضا   دیخواه نم   یز یلحظه چ  نیو از اتفاقِ ا  ستاده،یکردن بازا

  . دیشما کارگاه خداوند هست ات،یاب  نیکردن و خواندن ا با حفظ   د یکن م تیامروز گفتم، رعا

صاحب    و زندگ  یار یعنوان هششما است، شما به   یاری صاحبش باشد که صاحبش هش  ارِیاگر در اخت   ذهنمن 

 شدم، که من تا حاال شار م  دیدیاول را فهم   تیب  نیصاحبِ شما. اگر شما ا   ذهننه من   د،یهست   تانذهنمن 

شما    کنم،  را فلج م  ذهنمن  کنم،  مرکز را عدم م  دانم، نم  نیباشم، پس بنابرا   شارچ  خواهم به بعد م  نیاز ا

  . دیکارگاه خداوند هست 

  ادتر ی ز  کنم، فضا را باز م  ستم،یبلد ن  دانم، بودن، نم  ست ین  نیا  ، در هرکسترست»افزون   ست ین  نیا  «هرکجا

  : دیبخوان  اتیاب نیرا با ا تیدو ب نیا طورن یهم و  . «کارِ حق و کارگاهش آن سر است»است، کاِر خداوند 

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

  )٣٠١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  جملۀ
  یی نکند هان و هان، جهل تو طنّاز تا

  )٣٠١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   طورِ کل انسان به   یبرا  نیکوتاه است، بنابرا   لیخ    شناختزمان روان   کند،  به انسان نگاه م  خداوند وقت   یبرا

روان  پااستده یرس  ان یپا  به   شناختزمان  روان  ان ی.  انسان جسم مجاز   شناخت زمانِ  باشد،   نداشته   یرا که، 

  است.  «آخر زمان»  شاسم ن ینداشته باشد، پش نباشد، مش باشد، ا ذهنمن 

  د یآ انسان م  مرگ یلحظه، و ب  ن یلحظه، و جاودانه بودن در ا  نیا  قیکه، زمان حق  شناختآخرِ زمان روان   در

انسان شروع   یِانسان، شاد  یِساز طَرب  ست،یشونده نخورنده و خورده  عن ی ست،ین  «آکل و مأکول»  م،یکه گفت 

  . شود م

است،   یساز بند. اصل ما طَرب  یسازطرب  رونیاز ذهن بپرد ب دیاقامت در ذهن، با پس از مدت هرکس عنی

ندارد، اصال ننِگ انسان است که، آن هم    یارابطه   چیه   ذهن  یِها است، اصل انسان. اصل انسان با غم   ی شاد

  که غصه بخورد.   ات،ی همه اب نیبا ا ،مطّلع باشد از طرح زندگ تواند م قدرن یانسان امروزه که ا

که    دید  دیخواه   دینگاه کن  د،یخور غصه م  هستند. شما وقت   ها دگ یو همان   هات یها مربوط به وضعغصه   شهیهم

  ذهنمن   یِ آبرو  د یشما با  ،ذهن من    مصنوع  ی آبرو  ، د»ی «صد من حدشما را ناراحت کرده و     دگیهمان   یفکر  

  . دیرا ببر

بذار  خصوص  ی زهایدارد مردم چ   اشال  چه را بدانند؟  ا  تان یآبرو  د یشما  از    زها یچ  قدرنیبرود، چرا ما  را 

   ذهنکه مال من   مصنوع  یآبرو  نیا  . ول میدار  د»ی«صد من حد  بدل  یِآبرو  کهنیا  یبرا   م؟یکن پنهان م   ریدهم

که، ما    دهد خودش را نشان م   ما موقع  اصل  ی آبرو  .شود  هم صفر م  شیصفر بشود، آبرو  ذهناست، اگر من 

  .  م یکه از جنسِ خدا بشو  شود آبرو م   ما موقع   ی. چون آبرورانید  یخودمان هم برا  یهم برا  م،یساز باشطَرب 

  .  دیجواب بده  ؟»یبه باطن در چه کار  جانی«به تن ا گذرد؟ در غزل گفت در باطنت چه م میداشت

لحظه   نیا  تِیوضع  نی جِد، همدر باطن شما جِدِّ   ایاست؟    شده و زندگگشوده   یدر باطن شما جِدِّ جِد، فضا   ایآ

  .  میدیرا بارها د ات ی اب نیما ا  دیینگو د،یجواب بده  د،یاز خودتان سؤال کن  دی. بادیاست؟ جواب بده 

  نه؟!  ای ؟ ذهن  یزمان مجاز ده،یشما زمان به آخَر رس ی برا ای ، آدر آخر زمان»  ار ی«
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در باطن شما    ای آ  کنند؟ شما را شار م  هات یوضع  ای  د؟ یدر طَرب هست  شه یهم  د؟یکن م  یساز شما طَرب   ایآ

همان  آن   ده یاجسام شما  جِدّ هست که  را  جِدّ گشوده   ی فضا  ای   د؟ی ریگ م  یها  را  آن  شما  دارد،  وجود    ی شده 

  د؟ یریگ م

  ۀخداوند هم   دیگو م   اند؟ی جدّ   هان یا  دییگو م   ای   اند؟ی باز   هان یا  دییگو و م  دینیب را ظاهر م   هات یوضع  ایآ

تو دل تو را   ذهنجهل من   نی ، مواظب باش ا«هان و هان»کشته. مبادا،    یطورنیا  ذهن عاشقان را نسبت به من

  کنم. که دارم شار م ییو بو  یبرده باشد، تو شار بشو 

  : دیگورا هم بخوانم، م  تیدو ب نیا

  اندر شارِ کرم بود   مرغک 
  او را در ربود   افتیفرصت  گربه

  )٧١٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خبریو مأکول بود و ب آکل
  دگر   یادیشارِ خود ز ص در

  )٧٢٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ا  در ا  رد،یکرم را ب  یکرده بود    نیمرغَک کم   ی  م،ی هست  یطور ن یذهن ما  بود که مرغ را    ستادهیگربه هم 

رد،یب  عن یگربه او را گرفت،    ره،یتا مرغ بپره و کرم را ب  ار شد. پس بنابراشونده مرغ خورنده و خورده   نیش 

  شار بشود. ریاد دی ص ۀلیوسکه، ممن است به  دانست خبر نداشت و نم   بود، ول

پس بهتر است    منتظر است او را شار کند.  ی رید  اد یص   یممن است    کند فکر نم  کند،  آدم شار م  وقت

  . شدن به زندگ لیو تبد ییگشابا فضا  میای ب رونیب شوندگ و خورده که، از جنسِ خورندگ 

شد که اگر    دیمتوجه خواه   د،یباشکرده    تیرعا  میکه خواند   اتی اب  نیهم، اگر شما ا  ت یدو ب  نیا  طورن یهم   و

  ا یکه خدا  دییگو . شما م دی که عاشق صنع خداوند هست   دید  دیباشد، خواه  یلحظه جِدّ  نیشده در اگشوده   یفضا 

  ام کنار.  را گذاشته  ام ذهنچون من عقل من  ه،خردت را به من بد  ن،ی افریفضا را باز کردم، شما فکر من را ب

ر و صبر عاشقتواَم در ش نعص  
عاشق   صنوع کم   بر؟باشم چو گ  

  )١٣۶٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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خدا با فَر بود  عاشق نعص  
او کافَر بود  عاشق مصنوع  

  )١٣۶١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دن ی آفر نش، ی : آفرصنع 
  از نعمت و بالست.  ه ی کنا  نجایو صبر: در ا شُر
  : کافرگبر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ند، یافری او ب  خواهم او هستم، م   عاشق صنع  کنم، لحظه من فضا را باز م   نیکه، در ا  دیاز خودتان بپرس  دیبا  شما

  است و در ذهنم دارم؟   ساختهشی نه، عاشق فکر خودم هستم که از قبل پ ای با خرد کل؟ 

لحظه  نی. اپوشاند خدا را م  کهنیا ی کافَر، چرا؟ برا  جان یدر ا عنیکافر است، گبر   «عاشق  مصنوع او»  دیگو م

حرف    «صنع او»  ای   د؟یشوو شما شار م   زند شما حرف م  ذهنمن   پوشاند، شما خدا را م  ۀد یهمان  یفکرها 

بد   ای دهد که ذهن خوب نشان م کند فرق نم کند؟ م  ادو از پش، آز در شما، و شما را از شارشدگ زند م

  .  دهد نشان م

بد،   ایخوب  دهد، ذهن من هرچه نشان م دهد، خوب و بد که ذهن نشان م  یهاتی وضع  عنی، و صبر» «شر

  او هستم.  «عاشق صنع»من 

او باشد، عاشق    «مصنوع»عاشق    است. هرکس   «با فَر»لحظه    نیخدا باشد در ا  «صنع»عاشق    هرکس  دیگو م

  :تی ب نیا طورن یاست. و هم «کافر»خودش باشد   یفکرها 

  ی شار چیشه باش و مجو ه یِاشار
  تو را بازِ اَجل بازستاند  کاشارِ

  )۶۵٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

که هرچه که   میو بدان  میدنبال شار نگرد  مان ذهنو با من   م یهرچه زودتر شارِ شاه بشو  د یباشد ما با  ادمانی

اجل برسد، تمام شارها را    م،یریبم  هک ن یباالخره مرگ از ما خواهد گرفت. پس بهتر است قبل از ا  میشار کرد

  . میرا رها کن  ها دگیهمان  عنی م، یرها کن 

م  ا  میدان و  مردن،   موقع ذهن  نیکه  شارها  شودم   متالش  بافتِ  فروم  یپس  همه  را  زدیر ما  شارها   .

  .  رید مانَد م  جان یا می هرچه که دار کهن یکماا  م، یبا خودمان ببر میتوان نم
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  د؟ یرو م  دیدار  دیبود  دهیهنوز با شارها همان  ای   د؟یرو م   د یدار  د یشما به حضور زنده شد  ایموقع مردن آ  پس

بشوم،    خواهم که من شار شاه م   د ییهست شما بو  ت یدر خودتان. پس تا موقع  د یبسنج   دیگو را م  نیدارد ا

  . گردمجهان دنبال شار نم  نیو در ا  خداوند، زندگ عن یشاه 

ما با    ند،یب باشوه م  لیذهنمان خ   و   دیآنظر مبه   بای ز  لیخ   کهنیکه، ولو ا  اتیاب   نیاز ا  میریگ م  جهینت  پس

فرار    شود، م  دهیهمان   با کس  ای  یز یذهنتان دارد شما را با چ  دیدی. دمیشو نم  دهی همان  زیچچ یو با ه   کسچیه

  است.  طاق»ی«فرارِ الهمان   نیو ا د،ی کن

 ن یبنابرا  د،یطاقتش را ندار  د،یتحملَش کن   دیتوان به مرکزتان نم   دیای ب  یز یاگر چ  عنی   آسان ِبِجه»  طاق یفرارِ ال  «در

  فرار کن.  زیاز آن چ  د،یایب کهن یقبل از ا

  : دیگو غزل م دوم تیب

  ساعت به ساعت  نهیاو در آ کز 
  ی نقش و نگار  عجب تابدهم

  )٢۶۶۶شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

در مرکز ما باشند،    ها  دگیباشد، همان    ذهناست. دل ما اگر من   نه یی شده است. دلِ ما آگشوده   یفضا   نه،ییآ

فضا    که دل انسان درصورت نۀ ییدر آ  «که از او» ای  هستند. از او   ها دگیما را زنگار گرفته، زنگار همان  نۀ یی آ  ی رو

لحظه  باز کند،  او   لحظهبهحظهل   عنی  ساعت»به«ساعت لحظه،  بهرا  طرف  عج   ی  از  نگار  و    ، » ی بی«نقش 

  . تابد م  یزیانگشفت

شده گشوده   یفضا باز بشود، فضا  درون ما، عرض کردم وقت  نۀیی آ  نیشما، که ا  نۀییدر آ  ای است: آ  نیسؤال ا  حاال،

است. او صالح ما    کنندهییاست، شناسا  دهندهص یاست، تشخ   ز یاست، ترازو هم هست، خردمند است، مم  نه ییآ

  .داند م  ذهنرا بهتر از من 

را باز کن   اگر آ  نۀی س  میفضا  ظاهر    یبیعج   ،ی زیانگلحظه در آن نقش و نگاِر شفتبهو لحظه  شود م   نهیی ما 

 شود بلند م   ذهنلحظه من بهدر مرکز شما لحظه  ا یاست آ  نی. حاال سؤال اتابد»   «هم  شود، م    متجل شود، م

را    نیا  ذهنمن   د،یای ب  زیانگنقش و نگار شفت   نیا  اگر  .دیآ ور مکه از آن   ی زیانگنقش و نگار شفت   ی  ای

  ذهنمن   صی است، قضاوت است، تشخ   ذهناش من از آن. اگر همه  د یآگاه نباش  د یتوان و شما نم  شناسد نم
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باورها  د  دهیهمان   یاست،  ست   ی هاتفاوت   دنیهست،  است،  مردم  با  است،   تانزه یخودتان  مقاومتتان  است، 

  د یندار نه ییآ  زاست، هنو تانیدردها

بدهد شما شار   ص یو شناسنده که بتواند تشخ   دهندهزی تم  نیا  د،یفضا را باز نکن  عن ی  دینداشته باش   نهییآ  اگر

من    دییبو  دییای باال ب  ذهنصورت من به  دیتوان ! شما نمد؟یکن . توجه م دیآ وجود نمبه  ، شارچ  ای  دیهست

  . کند م  به من وح نهییآ  نیمن را خداوند در ا یها هستم، حرف  نهیی همان آ

دفعه از درون    ن یا  اُفتد، نم  رونیمنتها از ب  اُفتد آن م  ی رو   یزیچ   ی که    دیدیدارد که د  حالت   ی   نهییآ  نیا

و   دیهست  نهییو شما آن آ شود، ظاهر م  زهایچ پشت ه نیاز ا میداشته باش یانه ییآ  ی دیباال. فرض کن دیآ م

  ی و باورها   ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ها دگ یهمان   نیا  شود ظاهر م  م ینیب و م  می که ما بلد هست  ییزهایآن چ

  ما.   میندار نه ییاگر آن باشد که آ ست،یها نآن  یها و دردهامربوط به آن 

   تیهدا  ی  د،یآ که از خرد کل م  عقل  ،ی سببیب  ی، شاد(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    ت یاگر حس امن  اما

و ما اصال   دیآ که از درون ما م   قدرت  ی  ، دگیهمان  ی   یسوبه   کند م  تیاست نه ما را هدا  تیکه واقعاً هدا

  ما.    می کن کار م همهن یکه ا دیآ قدرت از کجا م نیا م یفهم نم

شما اصال    ایلحظه. آبهلحظه  دیآ مرکز ما م   نۀ ییاز آ  د،یآ ما م   نۀیس   نۀیی از آ  ها تیاصطالح عناصر، خاص به  نیا

  شود؟  م   دهید  تانیفقط دردها  ای  شود؟ م   دهید  نهییدر آن آ  تانی و دردها  ذهناز نقش من   ریغ   نقش  د؟یدار  نهییآ

  .دینشد لیپس تبد د،یبن  یکار   ی دیبا شود، م  دهید نهییدر آ دگیاگر فقط درد و همان

در ما    صی و تشخ   زییتم  نی، اگر ابشوم   «شار»  خواهم نم   ریباشم، د  »«شارچ   خواهم من م   کهنیا  زِییتم 

درست بوده    صی تشخ   نی، اگر ازمان کار است»    ی«گفت:    میهم خواند  تیب  نیباشد ا  ادتان ی   د،یایوجود ببه

شما     عنی  .شود م  لیآدم تبد  شدچون درک اگر با  رد،ی صورت ب   ر ییتغ   نیباشد، درک درست بوده باشد و ا

  د، یدیرس شما. اگر م  دیادهی گرفت، هنوز نرس  زندگ  شود نم  ها دگ یکه از همان   دی برس  جهینت  نیبه ا  دیتوان م

که ذهنتان نشان     از کسان  د،ینخواه  بختخوش   د،ینخواه  شما زندگ  دگ یهمان  چ ی. اگر از ه دیشد م  لیتبد

انتظار دارد    ییزهای چ   د، ی نخواه  بختخوش   د،ی خواه ن  ها زندگ دارند، اگر از آن    زندگ  ها نیا  دهد م که ذهن 

  . ردیگ فوراً صورت م لیآن تبد ر،ید دیخواه م  پس از زندگ د،ینخواه

لحظه صورت  بهلحظه  دیگوم  تیب  ن یکه در ا  طورن یآدم، هم  یِخو  شود م  رونینخواستن از جهان ب   زندگ  نیا

  . دینه؟ جواب بده ایمن فضاگشا هستم. هست در شما  لحظه مرکز من عدم است و بهلحظه عن ی. ردیگ م
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شما اثر    یاگر حرف مردم رو  کند، باال و شما را ناراحت م  دیآ م  ها دگیو همانباال    دیآ اگر فقط دردها م   ول 

درست شدم، تمام    دیی! نگودیتوجه کن  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  در مرکزتان    دیدار  دگ یشما همان  گذارد، م

   ذهنمن   ست،یشما آشنا ن  ی که برا  ی زیو چ   زیانگشفت  عن ینگار عجب، عجب  شده، و عرض کردم اگر نقش و  

  . شناسد نم

. شما  ندیب م  ریآن نقش و نگار عجب را که اصل شماست بشناسد، پس دارد با ذهن باز هم تصو  ذهنبا من  اگر

  .  دینی نب ری. تصودیبپر نی ربیاز تصو دیبا

و  مییایما ب  اصالهرچه که مردم م  مییب که مردم م   یهر کار   و   ندیگو ،ذارد، واکنش    دیما نبا  یرو  کننداثر ب

در مرکز شما    «نقش و نگارِ عجب»  نیکه ا  دیفکر کن  دی فضا باز کنم. شما نبا  خواهم نشان بدهم، م  خواهم نم

نقش و    د، یرنج  . اگر مدیرنج  مثل همسرتان م  دتانبه خو   ینفر آدم نزد  ی اما شما از حرف    دیآ وجود م به

  . دیآ به باال نم بینگار عج 

ا  شده باور شرط    ی  ، دگیهمان  ی رفتار شرط   شده رفتار شرط    ی  ن،یهست  واکنش    شده هست. شما  و 

نه. درست   دهم، و من هم انجام م  خواهد را م   کار نیکه خداوند ا  د یخودتان را به حسابِ خداوند نگذار  ذهنمن 

   با مرکز عدم. (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  شده است گشوده   یفضا نه،یی است؟ آ

از خودمان سؤال کرد  تیب  پس زندگ   «مرکز عدم» اگر با    هستم؟»    شارچ  ا ی«من شار هستم    م یاول     دارم 

لحظه، از بهلحظه   کنم، م   یشاد   کنم، م   تیحس امن   کنم، خرد م  کنم،  هستم، شارِ عشق م  شارچ   کنم م

سؤال بود   نی. اشوم پس دارم شار م  کنم، شار م   رونیاگر از جهان ب  .کنم را شار نم  ی زیچ   رون یجهان ب

  .  دی جواب بده دیبا

  د ی جوابش را شما با کند؟ نم  ای ترازو هم هست،  نه ییباشد گفتم آ ادمانی کند،  من در مرکزم کار م  نۀییآ  نیا ایآ

را خداوند دعوت نکرده،    نیا  ،ی خودت دعوت کرد  دیگو موالنا م  د،یشُد  رونیب  یزهایاگر شما مستِ چ   و.  دیبده

ا  درست .  دیدار  اری لحظه شما اخت  نیا  عنی و    کند مست م   خورد م  مشروب الل  دارد که برم   کس  نیمثل 

  مست بودم.    ست،یمن ن  ریکه تقص   دیگو . مکند تصادف م  کند، م  رانندگ رود م

  ها  دگینفوذ همان  ریو در ز  خورند م  دگ یشراب همان   ، جهان ن یا  یزهایبا چ  شوند م  دهیهم که همان  ییهاآدم

واکنش نشان    م،یرنج  م   م،یشو م   . عصبان ستیدست خودمان ن   م،یهست   هانیما هم مست ا ندیگو هستند، م

  نه، دست خودتان است.  دیگو . موالنا م ستیدست خودمان ن  برد، شب خوابمان نم  م،یشو نگران م  م،یده م
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  کند  هاتیکو جنا ، مست همچو
  او: معذور بودم من ز خَود  دیگو

  )۴١٠۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زشتکار  یسبب ا نیل   دشیگو
    اریتو بد در رفتن آن اخت از

  )۴١٠۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی نامد به خود، توش خواند یخودیب
  ی خود نشد، توش راند  ارتیاخت

  )۴١٠٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که خُوب   دیگو م  کند قدغن است، تصادف م   جان یکه در ا  کند، م رانندگ  خوردم    که مشروب الل  کس  آن

 ی اخانه یم  یدر    رفت   امد،ی ن  یخودیب  مست  نیا  دیگوبه او؟ م   دیگو . چه مکند قبول نم  مست بودم. نه، قاض

که به من شراب بده، او هم داده،     گفت  خانهیم  احببه آن ص  ، خودت رفت   ی جا، با پاآن    رفت  . تو یشراب خورد

به شراب    میاوری. حاال ب داشت  یقصد   نیخود نرفت، تو در ابه، خود خود نشد»  ارتی «اخت  ، ید یکه خر  یپول داد

  ها،  دگ یهمان 

معذورم من،    دییبو  دیخواه نه؟ شما م   ای   دیکن  رونی را از مرکزتان ب   ها دگ یکه همان   دیدار  ار ی شما اخت  وبخُ

م  اآلن خشم  ریتقص  د،یببخش  خواهم، عذر  پول همان   شوم م  نیخودم هست،  با  پولم کم    وقت  ام،ده یُخوب 

  که، دستِ پول است!   ست یخودم ن دستِ شوم، م  نیخشم شود م

تا  دستِ مرا  مردم  است،  پول  از  شراب  تقب  کنند،  نم   د ییخوردنِ  م  ه   کنند، م  ح یعوضش  من    کنند، انتقاد 

از    اریاخت   نیکار، از دست رفتن ازشت   ی که ا  دیگو آدم خردمند م   ی   ول  ست، یدسِت خودم ن  شوم، ناراحت م

  است. تو بوده 

 ار ی لحظه اخت  نیعدم؟ بله، شما در ا  ایتان  مرکزِ   دیبذار  دگ یکه همان  دیو قدرِت انتخاب دار  اری شما اخت  ایآ

  ن ی شدن، مست شدن، شار شدن، در ا  خودی. و بدیبند که فضا را م  د،یفضا را ببند  ای  دیفضا را باز کن   دیدار

  غزل، دست شماست.  

  که  درحال  ی! شار کردتو دنبالش رفت  ،» ینآمد به خود، توش خواند   یخود ی«ب  د،یکه شار بشو  دیخواه م   شما

  که!   امده یخود نبهکه خود   نکی به چشمت، ع یبد را تو زد  نکِیع  ،یشد شار م
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برحسب    م،یزن به چِشممان م  نیاو را بعد از ا  نکیو ع  می شو م  رید  ی  ذهنعاشق من  مان ذهنما با من   کهنیا

زور که  را به   نک ی ع  م، یما خودمان کرد  گذارد، م  ر یما تأث  ی رو  کند که او م   یو هر کار   میکن آن شخص فکر م 

  . اورمی ن توانستم ام، ممن خودم آورده  امده،ی زور مرکز ما ناند، آن شخص هم به چِشممان نزده

و ترازو،   نهیو از دست دادن آ زیچ   نیبه انسبت شدن    هوشیو ب  ی و گرفتار  مست  عنی،  نآمد به خود»  یخود ی«ب 

    م؟ ینخوان  مان ِ را به زندگ  هان یا  میتوان ما م  ای ها! آ  ،ی آورد  ات ، تو به زندگنشده  جهتی کار، ب  نیا  نشده   یخودیب

و در    م یاوریب  اد ی لحظه به    نیرا ا  مان  من ذهن   لۀ یوسوجود آمده بهمسائل به   میتوان دستِ شماست، ما م  بله،

وجود  بعداً هم مسئله به  کنم، ام حلش مکرده   جادیمسائل را من خودم ا  نیا  میگو م   ، ی ی  می طول زمان حل کن

  .  میاورین

وجود  به  مسئله   م،یها نروطرفِ آن  م،یبده  ما، ما جاخال  در زندگ  اورندیوجود بمسئله به  کنند م  سع  مردم

  رود،  خود نمبهآدم خود   ارِیو اخت   کنند م  مردم با مسئله زندگ  کهنیولو ا  د،یایما بمسئله به    میآوردند، ما نگذار 

  .  رود م  میده را از دست م  ارِمانیما اخت 

را   تیو ترازو  نه یآ  کهن یا  م،ی داشته باش  دیترازو با  م،یداشته باش  د یبا  نهیبود آ  قبل  ت یچه بود؟ ب   قبل  تیب  پس

ده سالَش است،    پس اگر کس  ،یدار  را نگه   نیکه ا  داشت   اری اخت  ،یتو خودت از دست داد  ،یاز دست داد

  ی شده و ترازو گشوده   یفضا   نۀیندهد، آ  تواند م   دهد،را م   اری اخت  نیسالَش است، ا  ستیدوازده ساَلش است، ب

  هست:  یبعد  تی. بمیدر همراهمان داشته باش شه یهم دیشده را ما باگشوده یفضا 

  بازِ سلطان است هر نقش  مثالِ
  ی شار دیجواست او و م  شار

  ) ٢۶۶۶شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

آ  نۀیس  دیگو م ا  نهیمن  ! ُخوب  شود ظاهر م  یزیانگشفت   ،ینقشِ عجب  یشده،  گشوده  نۀیس  نیاست، در 

  شار است.   نیا ست، ینقش از جنس ذهن ن نیواضح است که ا

ما    کرد، پادشاه شار م   یبرا   رفت داشتند، م   «باز»  می که پادشاهان، قد  دیدان م  «بازِ سلطان» ،  سلطان»   «بازِ

بازِ سلطان  بازِ خداوند هست   میهم  برم  م،یدرواقع،  او  از ساعِد  آن   م،یزی خ هرلحظه  از  ما   م اصل  نیا  د،یآ ور 

 ذهنمن  عنی  ست،ین  نقش، خودش را نشان م   طورن یهم   نهیصورت آنقشش در مرکز ما، به  نیخداوند با ا دهد .  
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  د یها حاال شاپادشاه   میکه، قد  رود که نم  «باز» ،  «باز»  شه،یکه هم   حال ن ینقش، شارِ خداوند است، درع   نیا  ول

  هم داشتند.  برود شار کند، طبل  فرستادند را م «باز»  ر،یداشتند د «باز» جاها داشته باشند،   هم بعض

  آورد  م  کرد شار م  رفت دنبال کارش؟ نه م   رفت م  گرفت شار م   رفت م   کردپرواز م   یطور ن ی ، هم«باز» و   

    ست؟یهست که صاحب ما ک ادمانی ما  ایآ  ست، یبود که صاحبش ک  ادشی «باز»پادشاه، پس  یبرا

اش نقشِ نه، نقش همه   ایاست؟    بینقشِ عج   نیو ا  می زیخ و هرلحظه از مرکزمان برم   می هست  «بازِ سلطان»  ما

که البته فضا    دیاگر شار خداوند بود  د؟یشما شار خداوند هست   ا ی.آدیو جواب بده   دی است؟ سؤال کن  ذهنمن 

  . دیشد م  میتسل د،یکرد باز م 

  جور نیبرخورد با ا  نیشار است، در اول  شارِ خداوند است و هرلحظه شار، دنبالِ  نیکه ا  د ینیب و شما م 

  ی ب یعج   یها نقش  نیفضا را، ا  دیاگر شما باز کن   شود، ما شار م  ذهنمن   نیا  ،ییفرهنگِ موالنا  جورن یو ا  زندگ

چون از طرف خداوند    دهد، شما را شفا م  یدردها   خورد، شما را م    ذهناز مرکز شما باال، اول من   دیآ که م

  . دیآ م

برقرار باشد،    نه یو ترازو و آ  د یرا نگه ندار   دگیهمان  ی هازنگ   د، یرا نگه ندار   ی و کدِر  دی بن  نه یرا آ  نهیشما آ  اگر

  ار ی که ما اخت  دینیب ، پس ممن روشنم»  من کم کنم، تا تو با من روشن   «از ترازو کم کن  د، یاز ترازو کم نکن 

  را.  اریاخت  ریخواندم د  م،یدار

از ببهخودش نشد که، خود   تو   اریاخت   گفت از دست داد   نیخود  تو    م، یدار  ار ی اخت  میی گو پس ما م  ، ینرفت، 

  »  «ترازو کم کن م،یکن ترازو را کم نم  م،یو ترازو بن  نهیرا آ ماننه یو س   میکن  ییگشااست که فضا   نیما ا اری اخت

  . نده صی من تشخ  لۀ یوساگر به عن یچه؟   عنی

از   م، یکن فضا را باز م   ترشی هرچه ب  کند،  لحظه استفاده م  ن یخدا در ا  ی دارد که از ترازو  اریانسان اخت   پس

  .  کند او هم کم م م، یکن کم م وقت  ول کند،  کم نم دهد، م ترشیاو ب م یکن او استفاده م یترازو

هم خدا، او     یمنم،    ی   ،شیاندیی جدا  ،شیاندو عدد  ییصورتِ جدابه  م یهمه ناله نکن  نیما است ا  دستِ

  د یبشو  نهیاست، شما آ  نهیبه شما، آ  دهد ترازو م  کند،شده کار م گشوده   ی. نه، خدا از درون با فضا کند رحم نم

   شما، زندگ   شود بعد شما، م  کند، شما را شار م  هنذاول من   د،یآ ور م که از آن  نقش  نیکه ا  دید  دی و خواه

  مثل موالنا.   ،ی ورنیبه ا دیزیر م د یکن م یور هرلحظه شارِ اون شود، صورت شما از مرکزِ شما بلند م به
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باز سلطان    کهن یا  یما از موالنا؟ برا  میاگرفته   ادی   زیجهان، چقدر چ   ن یبه ا  زدیر م  کند را شار م   زندگ  خردِ

 م ی و خداوند بشو  م یبشو  شارِ زندگ  کهن یا  یبرا  ر، ید  دی گو را موالنا خودش تجربه کرده به ما م  هان یبوده، ا

اصطالح قالووز بهشت  به  نی هم   ن یصبرِ حزم است، ا  نی هم  نیا   عنی  م،یداروصل بودن را نگه   ن یا  شهیهم   دیبا

  است. 

وضع خراب    عن یآمد    شیچون حالت صبر پ  میا ببندفضا ر  مییآ نم  م،یبر کار مصبر و شر صنع خداوند را به  در

شار    د یشما با  رود، م   نیاز ب  نهی آ  رود، م  نیترازو از ب  بندم، خراب است من فضا را م   دهد شد، ذهن نشان م 

  . د یو دنبال شار برد دیباش

برا  نیاول  فضا   یشار  با  ا  تان ذهنِ من   یشارها  ،ییگشاشما  از  را  خودتان  شار    ها دگیهمان  نیاست که 

  ی چجور  من راست  دییشما اآلن نگو  کند، فَکان م قضا و کن   کند، او م  دیکن شما نم   رون،یب  دیکش م   دیکن م

  «بشو و شار    ،شود» «بشو و م  دیگو کند، او م که او م  دید  دیخواه   دیکار را بنم، شما فضا را باز کن   نیا

  .  شود» م

من خودم از درون تو    اگر فضا را باز کن  دیگو م   د،یشما توجه کن   میگو را مرتب م  تیب  نیدوباره من ا  امروز

خودم در   تیو ابد  تینهایمن به ب  شوم، من در تو به خودم زنده م  عن یبه سمت خودم،    میآ م   کنم حرکت م

  تو فقط بذار.   شوم، تو زنده م 

(حقیقت وجودی    ١٠[شل  حالت    نیا  ست، ی، مثال بازِ سلطان نذهن)](افسانه من   ٩[شل  حالت    نیا  پس

بازِ سلطان است چون از    هیشب   نیا  میکن هرلحظه هم باز م   م،یمرکز را عدم کرد  م،ی که فضا را باز کرد  انسان)]

«من از آن  قول حافظ طرف مرکز عدم است، وصل به خداوند است، شار اوست، دائماً شار او است، به    ی

  م، یما آزاد  م یبه بنِد خداوند افتاد  میفضا را باز کرد  م،یکه مرکز را عدم کرد   ، از وقتتواَم آزادم»  ندروز که در ب

هم شار خداوند است، هم هم شار    نیپس ا  م،یجهان بود  نیو شار ا  ها دگ یدر بندِ همان   م،یقبال که آزاد نبود

فضا    نیبعد ا  دهد، م  فادردها را ش  کند، را درست م  ذهن، اول من (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    دیجو م

  .زدیر جهان م  نیهم به ا  خورد هم خودش م آورد م  کند ور شار مشد از آن  عیوس  وقت

  باز هم آمده:   تیدوب نیا و
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  زمان کار است بزار و بتاز  ی
  کوته را من بر خود دراز   کارِ

  )١٨١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زمان  ی در صد سال، خواه خواه
  امانت واگزار و وارهان  نیا

  )١٨٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  .  لحظه است اگر درست کار کن ی

  �🔹🔹�بخش دوم  انیپا �🔹🔹�
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شود، نقشِ  خوانم که گفت که نقش که در آینۀ دل ما ظاهر م به همان بیت که در غزل خواندیم م ی بیت راجع 

ست،  خداوند است و ما باید به آن توجه کنیم و وصل به زندگ   است، درواقع اصل ماست، تجل  انگیزی شفت

گردد و دائماً دنبال شار است. سوی او برم رود به گردد، از او مسوی او برم مثل بازِ سلطان است، همیشه به

 داریم، همیشه کار همانیدگ ارش در ابتدا که ما همانیدگگفتیم ش م هاست، کم ها حل  کند این همانیدگ

است. وقت دیر هیچ همانیدگ نماند شارش    وری بشوند، دردهای ما شفا پیدا کنند. بعداً هم شارش از آن

 گوید:  از طرف غیب است، مثل موالنا. بعد، در اجرای این موضوع، شما در نظر داشته باشید که م  

  رو  چونکه قبض آیدت ای راه
  دل مشو  آن صالح توست آتش

  ) ٣٧٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  قبض: گرفتگ، دلتنگ و رنج  
  دل: دلسوخته، ناراحت و پریشان حال  آتش

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 ار گرفتن از همانیدگخُوب، در این ماجرای ش فضا را باز م کنیم، مرتب این فضا که نگاه  ها و دردها، وقت

 کند به ذهن ما، از ذهن ما هشیاری ما آزاد مم  منتها این فرایند با قبض همراه  رود به شود، م .سوی زندگ

گوید گیرد. م شود، دلتان م دفعه حالتان گرفته م مرادی با قبض است، یعن ی ها این بیهست. خیل موقع 

 دلتان م را  گرفتگرفتن هم برای این است که فضا باز کنید، تا آن دل   گیرد باید فضا باز کنید، این دل وقت گ

گرفتگ کاری نداشته باشید، تهدید نکنید که فالن باعث شد، شما فضا باز کنید  او حل کند. شما با موضوع دل

 ند از همانیدگب ارش را زندگهای شما.  تا بتواند در مراحل اولیه، ش  

 ای در مرکزماناگر ما هیچ همانیدگ  هم نم ؟!  نداشتیم، اگر درد کهنه نداشتیم، قبضچونکه  آمد، چه قبض»

طور کامل نرسیدیم به  رو هست، قبض مال ماست که هنوز به ، منتها این قبض مال راهرو» قبض آیدت ای راه 

  دل نشوید، نروید به ذهن.جا. این صالح ماست. پس دلتان گرفت، این صالح شماست، عصبان نشوید، آتشآن

پس قبض، بیشتر مردم را م است، تلفن  «دلم گرفته کردن:    کند به نالیدن، به همه تعریف برد به ذهن، شروع م

خاطر ی  طوری نیست، فضا باز کنید. این قبض به ، اینزدم دلم باز بشود، بیا ی فیلم ببینیم دلمان باز بشود»

است. قبض  وجود نیاورده است، قبض را بیرون بهفته وسیلۀ او یعن خداوند صورت گرکاری آمده و قبض هم به 

 ذارید آن قبض را  آمده که چیزی از شما کم بشود، فضا را باز کنید آن هم با ذهن نمنید، بتوانید پیدا ب

 ُخوب:  درست کند. خیل  
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نماید صورتِ تو چه ساکن م  
  قراری درونِ پرده تو بس بی
  ) ٢۶۶۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

بیند. ول وقت درون  بیند، مثل موالنا که ما را ساکن م ها را ساکن م ن که به زندگ زنده شده انسان ی انسا

  گوید:  قراری ذهن را داریم. مثل این بیت، بیت قبل، مذهن هستیم، ما اضطراب و بی  پردۀ

  رو  چونکه قبض آیدت ای راه
  دل مشو  آن صالح توست آتش

  ) ٣٧٣۴سوم، بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر

دل شوند آتش کار نبرد، یاد نگرفته باشد، که بیشتر مردم وقت دچار قبض م اگر کس این بیت را درست به

 شوند. شاید شما سابقه م دلتان م اش را در خودتان ببینید، شما وقت زند. گیرد هزار جور فکر به سرتان م

دارم، من ی اشال دارم. شما هیچ اشال ندارید. شما  ممن است ی بوید من لیاقت زندگ خوب را ن

لحظه  بهدل شدید، شما فضا را باز کنید که آن نقش که گفت از دل شما لحظه ی تعداد دردهای کهنه دارید، آتش 

 ها را درست کند. آید و مثل بازِ سلطان است، به او وصل است، ایناز طرف خداوند م  

گ، به چشم خداوند، به چشم موالنا، اصل ما چقدر ساکن است. شما به ی درخت  پس بعد از این با چشم زند

کنیم، اگر درست  که به سون خداوند زنده است. ما فضا را باز م نگاه کنید، درخت چقدر ساکن است، برای این

 م باز کرده باشیم ساکنیم. وقت رویم درون پردۀ ذهن و زندگ آن ای اینشود به چیزهمان مربوط م ،ها جهان

 ها ما بیتناسب تغییر آن   کنند، خُوب بههم دائماً تغییر مشویم. پس شما به این سؤال جواب بدهید  قرار م

قرارید، در ذهنتان هستید  کنید. اگر ساکن نیستید، بی. پس اگر ساکنید فضا باز مقرارید یا ساکنید؟» «شما بی

 ن ها و تغییرات آ و برحسب همانیدگ م خوبی نیست، بی ها زندگ قرارید. کنید و این زندگ  

شما این شناسایی را باید در خودتان بنید، این لحظه ساکنم؟ خداوند از جنس سون است، اگر ساکن باشید  

 ذهنتان ساکت   زند. شما خواهید دید که هرچه ذهنتان حرف نمشود، چجوری ساکت تر م شود؟ برای  تر م

دهد. این خو و  شود که زندگ واقعاً در چیزهایی نیست که ذهنم نشان م روز درکتان بیشتر م بهز که شما رواین

 گیریم.این فرهنگ را ما یاد م  

 باز م از ی طرف فضای گشوده وقت فضا  زندگ م کنید،  به شما   دهد، حس سبب م دهد، شادی بی شده 

 دهد، خودبه امنیت م ن شوید که ایخود متوجه م نم آید و شما ساکن ها از چیزهای بیرون شوید و باقَرارتر  تر م
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 عده م ای که از این چیزهای تغییر شوید. ی ها را هم تماشا  قرارند. آن ها بیبینید اینپذیر و آفل زیاد دارند، م

 م ون شما، حس کنید شما. شما متوجه مروز بیشتر بهامنیت شما، روز  شوید قرار شما، س  ها  شود، مال آن م

کنند و این شارهایی که کردند شوند، به خیال خودشان شار م ها هنوز دارند شار م شود. چون آن تر م کم 

 کنند، آن دارند تغییر م کنند. ها را بیچاره م  

از دستم رفته.  بیند، که  ها را م برد. در خواب، کابوس تغییرات این یواش سن آدم باال برود خوابش هم نم یواش

 اصل ما چقدر ساکن است! نماید صورتِ تو»«چه ساکن م با چشم زندگ ،  

  آن ی شعری هم خواندیم گفت که:  

  ی قوت و تَمین و ثَبات ای دهنده
  ثبات ده نجات خلق را زین بی

  ) ١١٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

کنند، قرار دارند،  کنند، عمل م ها فکر م را گذاشتند مرکزشان، برحسب آن   هاذهن، همانیدگ   خلق درون پردۀ 

شود، ول این حال خوب اصال دوام ندارد. پس سؤال بنید از خودتان،  شوند حالشان خوب م ها وقت زیاد م آن

 جواب بدهید، ساکنم؟ صورت اصل پردۀ  قرارم؟ پس درون پبینم؟ پس فضاگشا هستم. نه، بی ام را م رده یعن

 ذهن با همانیدگم کنم.  ها زندگ  

، پس شما قضاوت و  قراریدکنید، بیها زندگ م است؟ اگر با همانیدگ   ذهن)](افسانه من   ٩[شل  این شل  

 را تبدیل به مانع و مسئله و درد و دشمن م ها روی شما اثر  کنید، هنوز وضعیت مقاومت دارید، پس شما زندگ

قرار خواهید  خواهید، شما بی ها زندگ م اند و از آن ها جدی که وضعیت   اند. تا زمان ها جدی دارند، وضعیت 

بینید، مردم ، خودتان خودتان را ساکن م (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠  [شلآیید  نظر مول اگر ساکن به   بود.

 قراری مردم از روی تقلید روی شما اثر ندارد، پس شما ساکن شدید. بینند و بیهم شما را ساکن م  

  موالنا پیشنهاد م ون را در خودتان ببینید و شما مکند که اصل شما ساکن است، این س  دانید که تا زمان

زند، شما روی سون را نخواهید دید. باید از این ساکن یعن  ها حرف م تان برحسب همانیدگ ذهن من   که

کنیم. شما  بازشده بتوانید در عمل استفاده کنید. بارها گفتیم که هر لحظه ما از این سون استفاده م   فضای 

 ون است مهشنوید، حرف همین اآلن فاصلۀ بین فکرهای من را که س ها را این  شنوید. حرف ای من هم م

شنود. سوت را هم که بین جمالت هست، همین صورت ساکن  وسیلۀ آن سون م گوش ما، گوش حس ما به
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 شنود. اگر آن در ما به ما م نم ر ارتباط برقرار کنیم، برای این توانیم حرف بزنیم، با هم کار نیفتد، ما اصالکه دی

دهد؟  دیر ارتباط حرف برقرار کنیم. آن را چه چیزی انجام م که ما بتوانیم با هم فواصل سون الزم است  

از آن استفاده نکنیم؟ چرا در صبر و شر، در خوبی و بدی وضعیت  ها،  صورت ساکن ما. پس چرا آگاهانه 

 همیشه از آن فضا که باز م ویید  شود استفاده نکنیم؟ صورت ساکن ما گشوده هم مابزار من در  شود. شما ب

 دهد، من از آن استفاده  این لحظه این است. چه وضعیت خوب باشد چه بد باشد، ذهن من خوب و بد نشان م

 کنم.م  

که این فضاگشایی صنع او را، آفریدگاری او را، که چه فکری زندگ  ، برای این «عاشق صنع توام در شر و صبر»

  کند به شما.  کند، وح م آورد، القا م د، به یاد شما م بیافریند در این لحظه و چه عمل را شما بنی

  لباست بر لبِ جوی و تو غَرقه 
  ازین غَرقه، عجب سر چون برآری؟

  ) ٢۶۶۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  شده، مغروق  غَرقه (در مصراع اول): غرق
غَرقه (در مصراع دوم): غرق شدن، غرقگ  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 تو این است. درست است که ما آمدیم همانیده  ببینید موالنا در این بیت دارد به ما م گوید که وضعیت واقع

توانیم لباس همانیدگ  ما م  آمدند مرکز ما، ول با ی بینش بالفاصله  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  ها  شدیم و این

شویم به حضور ناظر. وقت حضور ناظر  موقع تبدیل م م، آن را دربیاوریم، مرکزمان را عدم کنیم، فضا را باز کنی

  شدگ را درآوردیم گذاشتیم لب جو، در این صورت لخت وارد جو شدیم. هویتشدیم، این لباس هم 

کند، سؤال تعجب م   شدگ عجب»«از این غرقه، از این غرق یعن غرقۀ آب.    «لباست بر لِب جوی و تو غَرقه»

 غرق شدن، در این جوی حضور، شما بتوانید سر بیرون بیاوری.  کند که شما فکر نم ،کنید که از این غرقگ

 در ذهن به ما نشان م که همانیدگ ما را، نه وضعیت موالنا با این بیت وضعیت اصل دهد که گفتیم از  یعن

یم که هرچه را شار  کنیم، بعد فهمیداست. ما ه شار کردیم، گفتیم شار م همان بیت اول غلط نشان داده

  است، عجیب است! نه؟ کردیم او ما را شار کرده 

 و اآلن هم ما فکر م پوشیدیم ما که این لباس همانیدگ لباس کنیم که ی  هاست و این چسبیده به ما، اصال

 ار کنیم این را ما دربیاوریم! مهستید که لباس چ ته بر لب  هایش را درآورده گذاشگوید نه، در اصل مثل آدم
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آید، از صورت  کند، لخت. یعن با ی فضاگشایی، لباس همانیدگ از تنت درم تن م جو، در جو دارد آب 

 گفت صورت اصل ،قرار است.  ات ساکن است، در پرده بیاصل  

 گوید که آن پرده و آن لباس بیاما اآلن در این بیت م از تنت دربیاوری فوراً،  قراری را شما م توان  با ی

لحظه زندگ ندارد،    فضاگشایی، با ی پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط، با این درک عمیق که اتفاق این

تواند مرکز  دهد مربوط به این جهان است، زندگ ندارد، این نم م با این درک عمیق که هرچه که ذهن نشان  

وشیدم عینک دید من هم هست، این دید درست است،  من باشد. اگر مرکز من باشد، این را پوشیدم من، اگر پ 

  دید زندگ است.

  ی نفر لباسش را دربیاورد، هیچ کس اگر نباشد مثال شما همیشه فکر کنید که چقدر آسان است ی یعن

 بیابان هیچ کس نیست نم ما را ببیند، ُخوب، لباسش را درم ترسیم ی رود در آب. و شما هم آورد لخت م

های ذهن شما را  بیند چون من اس همانیدگ را دربیاورید لخت بروید در آب زندگ، کس شما را نم اگر لب

 بینند. نم  

یعن لباست را دربیاور برو در جو، غرق شو در این فضا و اگر غرق شدی، ی    «لباست بر لبِ جوی و تو غَرقه»

 ر نمآیی بیرون، چون مبار واقعاً غرق شدی، از این جو دی  که آب زندگ بروی در آب  فهم ست این. وقت

 م که فرق بین آب بودن، آب را لمس کردن و بیرون بدون آب چیست، پس بیرون نم جو  فهم روی و اصال

 گذارد. نم  

  ماهیان را بحر نگذارد برون 
  خاکیان را بحر نگذارد درون 

  ) ٣٠٧١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اندازد، اما خاکیان را، آن ماهیان را دریا بیرون نم نیستند، در بیرون  هایی که لباسشان را درنم آورند، ماه

 م زندگگذارد. کنند بحر، درون نم  

این لحظه کردید،    وقت شما ی بار لباستان  اتفاق  واقعاً پذیرش  بار   ی یعن را درآوردید، وارد آب شدید، 

ذهن صفر شد و مزۀ زندگ را چشیدید تمام شد  تسلیم شدید یا ی بار چنان فضاگشایی کردید عمیق که من 

  رفت.  
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نا این معن را، در این بیت توان بیرون بیایی. و موال شدگ دیر نم ، از این غرق «لباست بر لِب جوی و تو غَرقه»

 درنم باشند  مردم  اگر  ُخوب،  ماست،  تن  بر  لباس  نم که  لخت  دیر،  همه  آوریم  مردم  ُخوب،  چرا؟  شویم. 

 چیزمان را م ن حدید هم همین است، ما مگوییم که  بینند، ما پنهان کردیم آن چیزها را. این صد م  

  کرده حق، ناموس را صد من حدید  
  به بندِ ناپدید  ای بس بسته

  ) ٣٢۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  حدید: آهن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

من  این  که  بویید  بنید  خودتان  از   سؤال  ی م شما  من  دارد؟  آبرو  و  دارد  ناموس  من   ذهن  مثال ترسم 

 فضاگشایی کنم؟ م نم؟ مترسم تغییر ب ویم که من تغییر کردم؟ مت نکنم،  ترسم که غیبترسم به مردم ب

انتقاد نکنم؟ همراه مردم من  اینبدگویی نکنم،  ایجاد درد و ضرر زدن و  ها؟ ناموس دارم؟  ذهن نشوم برای 

 را صد من آهن کرده است و این آهن به پای ما بسته شده است.  گوید که خداوند ناموس من م ذهن  

آبروی من  ببینید که  نگاه کنید  بیت شما  این  بنابراین در  لباس ذهن  پس  را نگرفته که  های  شما جلوی شما 

 را دربیاورید؟ مردم چه م همانیدگ ر همانیده نیستید، ایراد مچیزها دی گیرند؟  گویند اگر بفهمند شما با خیل

 شما را نادان خطاب مهم لخت م ندارد. آن شخص الکنند؟ اش شود م بینند،  رود در آب، مردم بدنش را م

  ها را نگاه کنید. و این بیت تمثیل است دیر. 

  بنگر این کشت خَلقان غرقِ عشق  
  اژدهایی گشت گویی حلق عشق 

  ) ۶٢٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  اژدهایی ناپدیدِ دلربا 
  عقل همچون کوه را او کهربا  

  ) ۶٢۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

شده هستند. ما ها غرق عشق هستند و غرق فضای گشوده ذهن است. همۀ انسان من هایکشت   «کشت خلقان» 

زیر نفوذ قانون تکامل زندگ هستیم، یعن باید هشیارانه فقط لباس همانیدگ را ما دربیاوریم بیندازیم دور و  

 زندگ  ند برای ما. مخواهد این کار را ب  
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شده مثل اژدها جا این فضای گشوده ا فضا را باز کنید، از این یعن اگر شم   «اژدهایی گشت گویی حلق عشق»

 عمل م کند که همانیدگ های شما را م د و مشد شما را به خورک ها بیرون. منتها  صورت هشیاری از همانیدگ

 هم دل این اژدها هم ناپدید است، با ذهنت نم ،ببین توان دزدد رباست، هم زیبا و دلبر است، دل آدم را م

 م ر نمرا بچشیم، شادی  برد. برای همین گفت اگر وارد جو شدی دی لحظه اگر ما لذت زندگ بیایی. ی توان

  کنیم. جا را رها نم سبب را بچشیم، حس امنیت واقع را بچشیم و بقیۀ چیزها را، ما دیر آن بی

تواند در مقابل آن مقاومت کند. بیت کامال، بیت  تواند، دردهای ما نم عقل نم   «عقل همچون کوه را او کهربا»و  

آید و این نقش هم انگیزی در مرکز شما م غزل کامال به این چیزها مربوط است. گفت ی نقش عجیبی، شفت 

 ار مار است، هم شار خداوند است دائماً، دائماً تسلیم است، دائماً وصل است  شبهکند. ش وسیلۀ او  یعن

 فکر م کند. منکند، عمل م نم تواند روی آن نفوذ کند. ذهن  

 ال ما این است که این لباس را درنمشلحظه، گرچه که در پرده بیا قرار هستیم. پس بنابراین این آوریم ی

فضای گشوده  این  دل نقش،  ناپدیدِ  اژدهای  مثل  م شده  عمل  مثل کوه  ربا  عقل که  و  نم کند  در  است  تواند 

  تواند مقاومت کند. و ذهن نم مقابلش، عقل من 

  عقل هر عطّار کآگه شد از او 
  ها را ریخت اندر آبِ جو طَبله

  ) ۶٢۵(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  َطبله: صندوقچه

  رو کزین جو برنیایی تا ابد
  َلم ین حّقاً لَه کْفواً اَحد 

  ) ۶٢۶بیت (مولوی، مثنوی، دفتر ششم، 

های همانیدگ را.  فروشد، طبله جا م ها را گذاشته آن یعن عقل هر انسان که همانیدگ دارد، عطار است، طبله

ریزد در آب  ها را م پوشد، یعن فوراً همۀ طبله آورد دیر نم اگر ی دفعه رفت در آب و لباس همانیدگ را در 

 ها را. جو ببرد، همۀ همانیدگ  

که متوجه خواه شد  توان بربیایی دیر و چرا؟ برای اینگوید که اگر وارد شدی در آب، از این جو نم  موالنا م

طور که مثل خدا در این جهان نیست، ما هم جنس او هستیم نظیر ما در  که مثل تو در این جهان نیست، همان 

  این جهان نیست. 
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ها را پر از  کنیم؟ چرا این طبله این چیزها چرا مقایسه م اگر نظیر ما در این جهان نیست پس ما خودمان را با  

ایم؟ کاف است ی لحظه به او زنده بشویم بفهمیم که نظیر ما در این جهان  همانیدگ در مرکزمان نگه داشته 

 ها نظیر ما نیستند. نیست. اگر نظیر ما در این جهان نیست، پس بنابراین همانیدگ  

شوم و ه  ها همه شعار است که تسلیم م ایم. اینایم، ی بار هم نشدهنشده  پس ما هیچ موقع تبدیل به او

 وارد این جو بشود مثل موالنا، حافظ این   «رو کزین جو برنیایی تا ابد» کنم و...  فضاگشایی م اگر کس آیند ها نم

  اند که طبق این آیه: ها فهمیده بیرون و این 

  » «ولَم ين لَه كفُوا احدٌ. 
  «و نه هيچ كس همتاى اوست.» 

  ) ۴)، آیۀ ١١٢(قرآن کریم، سورۀ اخالص ( 

چیزی و هیچ کس هم در این جهان همتای من نیست. البته کس که  اگر هیچ کس همتای خداوند نیست، هیچ 

 من م ؟ گفت همۀ انسان گوییم یعنچه کس ،وگرنه انسان کس نیست اصال ،انسان بیش ذهن نیستند    ترها ی

  آن هم هشیاری است. 

 شود. آیا درکش سخت است؟ نه، فقط به خُوب ما این را باید درک کنیم. اگر این را درک کنیم، دنیا درست م

 را م حقیقت  این  آیا در سطح خودمان  نشده.  داده  آموزش  خانواده ما  در سطح  بله.  پیاده کنیم؟  مان  توانیم 

 یواتوانیم پیاده کنیم؟ بله. یواشم کنیم؟ بله.توانیم پیاده  ش در سطح جامعه خودمان م  

 م تأیید  را  موضوع  این  بیت  هزاران  بیتچرا؟  این   وقت م کند.  شایع  م ها  مردم  دهان  به  ه  شود،  افتد، 

 م خوانند، این خوانند م ها به هم قوت م رسیده از طریق قرین م به هرکس تا حاال هرکس خواسته  دهند. یعن

  دردمند کند و از جنس ذهن بند.  او را

 این ابیات را م پس از این وقت به هم م توصیه  رسند، آن خوانند مردم، وقت ها را به صبر و به خداوند و زندگ

 م کنند، راهنمایی م کنند. کنند، تشویق م  

که از پهلوی شما م هرکس گذرد، ی در شما  دفعه م ارتعاش به بینید ی آید. این ارتعاش به شما وجود م

 بخواهم. چه م گوید؟ من نباید از ذهنم زندگ  

این چیزی که من را اآلن ناراحت کرده ی چیز ذهن است. این شخص به من ی چیزی گفت، درست است که  

 م آزاد بود این شخص، این ارتعاش به زندگ کرد. این خیل ارتعاش ی کرد.چیزی نگفت ول  
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  گوید که حاال، ها را. م ندیم این خوا

 حریفت حاضر است آنجا که هست  
  ولین گر بوید، شرم داری 

  ) ٢۶۶۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

جا با توست. دوستت، آن خاصیت که، آن جنس که عاشق  حریفت یعن جنس تو که خداوند است اول، همه 

ت در هر وضعیت که هست با توست، اصال خود  توست، از جنس توست، تو هم از جنس او هست، هرجا که هس

  توست.

 کردی، چرا؟ برای ایناما چون تو با ذهن م و خودت را تحقیر کردی و کوچ که کاهش دادی به جسم.  بین

گوید حریف تو، دوستاگر اآلن م وید حجاب را برمدراصل، ب دارم،  دار تو، عاشق تو، تو هم که عاشق او هست

  با من ی بشو، تو شرم داری. 

 من چاره قیرم، بیگویی من لیاقت ندارم، من حتو م م. یعنرا نگه ام، من کوچ ذهن  بنابه  داری. من م ذهن

 ما خودمان را کاهش دادهتعریف، کوچ درواقع از بیکنندۀ خودش است. وقت ،بافت ذهن نهایت  ایم به ی

  فهمیم دیر.ایم به جسم. این را م خودمان را کاهش داده 

بی اآلن م   نهایت بودیم، کاهش دادیم بهاول  این جسم دوباره بیجسم،  از  نهایت بشویم. حاال وقت  خواهیم 

 خواهیم بی م فکر م دائماً  از جنس کوچ  نهایت بشویم به ی چیزی که کوچ است،  کند کوچ است، 

 گوییم بزرگ است، م تر بشو، شرم دارد! خجالت م گوید نیستم! من که بزرگ نیستم. کشد! م  

گوید هستم.  کوچ نیست! م   «من»دت نیست! این ذهن نیست! این چیز کوچ نیست، این  بابا تو نیست! خو

ذهن باید غلبه بنید. برای این کار باید فضا را باز کنید با دید زندگ  خوب حاال شما به این شب، به این دید من 

  ببینید. 

 ها از جنس او هستند. ما  فت همۀ انسانگپس فهمیدیم این را که حریف ما از جنس خداوند است. بیت قبل م

 به م را  یعن خداوند توانیم خودمان  او هستیم،  از جنس  ببینیم. جفت ما  دیر  انسان   در ی  زندگ صورت 

بینیم خودمان  بینیم. چون کوچ م بینیم، کوچ را م ها را م بینیم چون تفاوت نم  هستیم، به هم کم کنیم.

ران را هم کوچرا، دی   م را منعکس م را تعریف  اید تا حاال منکنیم. شما دیده کنیم. کوچ بتواند ی ذهن

  کند، به آسمان ببرد؟ نه، ندیدید.
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ایرادی ممن   دائمًا ی خوبیذهن خوب حیف که این گیرد. خیل ها، ول  ر، یعنایراد دارد دی جایت خیل

نهایت من ال با این کوچ اگر خداوند بوید اآلن به بیکوچ هست، یعن من کوچ هستم، شرم دارم. حا

 زنده بشو، ما چه م ر! لیاقت ندارم.گوییم؟ مگوییم نه دی  

 به خودتان فکر م خوب شما وقت کنید، تأمل م کنید، خودتان را بزرگ م بینید برحسب  بینید؟ اگر بزرگ م

 همانیدگ ها بزرگ م ام، این مقام را دارم پس بزرگم،  قدر درس خواندهپول دارم، این   قدرگویید من این بینید، م

  بینید؟ شده بزرگ م یا نه برحسب فضای گشوده 

 حریفت حاضر است آنجا که هست  
  ولین گر بوید، شرم داری 

  ) ٢۶۶۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنید؟  کشید؟ حس کوچ م م که اگر حجاب را بردارد شما شرم دارید. آیا شما شرم دارید؟ خجالت یعن این

 گویید نه. بزرگم، آماده م را در عمل با فضاگشایی نشان م دهید.ام به او زنده بشوم. و این آمادگ  

پس اگر شرم داری فضا را م فضا را م بندی. هرکس گوید من از جنس خدا نیستم، لیاقت  بندد شرم دارد م

 اوست. او جنس خودش را امتداد داده در تو، اآلن ی. برای اینگوید دار خدا را ندارم. اآلن موالنا م ،که تو نیست

 جنس خودش را م م ،خواهد زنده بشود. کشد روی جنس خودش که تو باش  

ذهن تو غلط است. خوب شما حاال از خودتان سؤال کنید بویید که من این غلط بودن دید  پس این دید من 

بینیم و این کوچ دیدن من در تمام  رت حضور ناظر؟ که من خودم را کوچ م صوبینم به ام را م ذهنمن 

  دهد.ام خودش را نشان م های زندگ جنبه 

 این کوچ خود در جهان بیرون هم نم حقیربین ،جنوب  بین گذارد ما پیشرفت کنیم. شما در جاهایی که معموال

 فقیرنشین وشهر نامیده م شود، در آن جاهای خیل ها  کند، حقیر دیدن است که انسان اقعًا فقر نیست که اذیت م

 کنند. روی هم تحمیل م  

 م شما هرجا زندگ آنگوید،  کنید، ببینید موالنا چه م» «شما خانۀ، بچهجا که هست ،  که خانۀ ی ای هست

 م زندگ آدم کند که واقعًا محتاج است. به هرجا که دلت بخواهد م برس توان کند. و راه، خودش را باز م  
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دهد، این پدر من است، این مادر من است، این خانۀ  چیزی که نشان م   خاطر القائات ذهن، آن شما نباید به 

 ندارد، گلیم هم نداریم، محتاج هستیم، من کجا م هیچ جا. توانم برسم؟ هیچماست، اصال  

 پس م بینید که کوچ منف ،بین  ،هیچ باف کاری نم نم، نمتوانم ب موقع    بارد و آن توانم، از زمین و آسمان م

توانیم به توانیم پیشرفت کنیم که، نم کنند، بابا این چیزها به ما نیامده که، ما نم جا زندگ مآن مردم که آن 

  آن برسیم. 

 چرا نم به قانون جبران دارد. امروزه م ها  ب گرفت دو دالر سه دالر، بهترین کتاب شود کتا توانیم برسیم؟ بستگ

 نید، در هر زمینه را مای پیش بروید. هر حرفه توانید بخوانید، خودتان را باسواد ب یرید شما. ای متوانید یاد ب  

جاست. شما لیاقت زنده شدن خواه و دراصل خداوند، آن هرچه که م   جا که هست»«حریفت حاضر است آن 

  دهد. ذهن نشان م که از جنس او هست، نه جنس که من برای این به خدا را داری، 

ذهن هستیم و حت این هم عرض کنم خدمت  من   لیاقتبین بی پس ما دچار کوچ   ذهن)](افسانه من   ٩[شل  

لیاقت را به شما تحمیل کند. شما نباید  تواند بیذهن م شما، که شما تحصیالت باالیی هم داشته باشید، من 

  زیر بار بروید. 

پیشرفت شما  اگر  ذهن  در   حت م ببینید  باید  ببینید، که  را  خودتان   قبل به  های  و  بشوید  تشویق  توانید 

توانم، ام، من م جهان دست پیدا کنید. از طرف دیر هم فضا باز کنید، بویید نه من باعرضه های اینیت موفق

  لیاقت نیستم، من لیاقت زنده شدن به زندگ را دارم، شرم ندارم. من بی

به شما.    گویدکه فضا را باز کنید مرکز را عدم کنید، آن فضا خودش م همین   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  

 مبادا فضا را ببندید. فضا را ببندیم، ما گرفتار م شویم.شویم. گرفتار بد دیدن م  

  دید ما را دید او نعم اْلعوض
  یابی اندر دید او کل غَرض 

  ) ٩٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

. فقط در دید او کل غرض  ذهن را بدهیم با فضاگشایی دید او را بیریم و این بهترین عوض است یعن دید من 

 را پیدا م راد را در همین فضای گشوده کنیم. در این غزل هم مگوید، کل غرض را شما و کل مکنید.  شده پیدا م

 م گیرید، نه از این جهان. گوید مراد را شما از او م  
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  های دفتر ششم است:ها، بیت همین بیت 

  وقتِ آن آمد که من عریان شوم  
  سراسر جان شوم نقش بذارم، 

  ) ۶١٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  ای عدوِ شرم و اندیشه بیآ 
  ی شرم و حیا که دریدم پرده

  ) ۶١۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

این لحظه شما در هر موقع هستید، موقعیت هستید، وقت آن است که شما عریان بشوید، یعن لباس ذهن و  

گوید  و م   های همانیدگ را بذارید و تماماً به او زنده بشوید و جان بشوید.نقشهمانیدگ را دربیاورید و این  

توانم و لیاقت ندارم، بیا!  ام و نمعرضه گوید که من بیای م که ای دشمن شرم و اندیشه، ای دشمن آن اندیشه 

  ت، مرکز عدم است.  شده است، همین خداوند است، زندگ اسو دشمن شرم و اندیشۀ منف همین فضای گشوده 

یعن    «دریدم»لیاقت و سزاوار شادی نبودن دریده شد.  و هشیار شدن که حس بی   ی شرم و حیا»«که دریدم پرده

گوید  بیند و م ذهن خودش را حقیر م هشیارانه آگاهم. شما اگر هشیارانه آگاه به این موضوع باشید که من 

ن موضوع آگاه باشیم، از طرف دیر هم بویید که نه، من از جنس  سزاوار نیستم، لیاقتش را ندارم، اگر از ای

 که مرکز دردتان درد ایجاد    کنم و هر دفعهخداوند هستم، نظیر من در این جهان نیست، من خودم را مقایسه نم

 کند، فضا را در اطراف آن باز کنید. امروز گفت آتش م م آتش دل نشو، اگر قبض ،نشوی    دلآید فضا را باز کن

  جا شرم و حیا منف است.  کشیدن را دریدی. در این لیاقت و خجالتدرواقع پردۀ بی

مصنوع هم دارد.    ذهن برای حفظ آبروی مصنوع صدمن آهن شرم و حیای ، من  شرم و حیا» ٔ «که دریدم پرده 

 پنهان م کند کارهایش را، ی   ر نمایش مجور دی دهد، ی   ر خودش را نمایش مجور دی دهد.  دهد، نشان م

طوری هستیم، چون  خواهیم آشار بشود که ما اینماست که نم   ها از آبروریزی آبروی مصنوع تر ترس بیش

 کردیم. این  خودمان را ی ر معرفهم جور دی  گوید: حدیث است م  

  «اَْلحیاء يمنَع االيمان.» 
  «شرم، بازدارندۀ ایمان است.» 

  (حدیث)  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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رود، بازدارندۀ ایمان است، حدیث است.  که آبروی مصنوع من م لیاقت و دید غلط و این شرم همین حس بی 

اینتمام حدیث  را ما این از دهان حضرت رسول درآمده، از حرف هیچ  خوانیمجا ما م هایی که  جا  کس دیر 

 گوییم. پس آن چیزهایی که موالنا به آن نم   اشاره م است که م گوید فرمایش حضرت  کند یا حدیث حقیق

  طور این بیت: رسول است یا آیۀ قرآن است، این دوتاست. این دوتا هم برای مسلمانان باید مهم باشد و همین 

  اشق دلبِر مرا شرم و حیا چرا بود؟ع
  که جمال این بود، رسم وفا چرا بود؟چون

  ) ۵۶٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها اصول  گوید اینذهن م کند، من ذهن به ما تحمیل م که شستن رسم وفا که من این بیت مهم است برای این

ها اصول و  ها را عمل نکنیم، حاال این ها را عمل کنیم، اگر این ها همانیده هستیم، باید این است که ما با آن 

گوید عاشق دلبر من،  جا نیاوردیم؛ غلط است. م قواعد ساختۀ خودش است، رسم وفاداری به خداوند را به

  آید. های همانیده م عاشق خداوند باید از جنس او بشود، شرم و حیا ندارد، شرم و حیا از اندیشه 

های  نهایت زیباست، دیر وفا کردن یعن از جنس او شدن را بیندازی در کانال وقت که جمال او این است، بی

وفا به خداوند هست یعن  باش پس وفادار به خداوند هست، اگر نداشته باش بی داشته باوری، که این باور را 

  الست را رعایت نکردی. الست مربوط به باورهاست؟ باورها که مصنوع است.  

. هرکس باورها را گذاشته در مرکزش کافر است و  «کافر بود»ها مصنوع است  گفت عاشق مصنوع او که باور 

و حیای مص  این غزل م شرم  و در  دارد   آبروی مصنوع ای است، عشق  کرانه«لذّتِ بیگوید که:  نوع دارد، 

  ست نام او» شده

باز م همین  را  او م که فضا  از جنس   کن او م از جنس  باز م شوی،  باز م شوی، فضا  لذت  شود،  به  شود 

کند که  ذهن شایت م موقع من   ن رس، اسمش عشق است. عشق یعن زنده شدن به خداوند و آکرانه م بی

 کنیم. چرا رسم وفا را رعایت نم  

ذهن بشر، عمل کنیم و معتقد  های ساختۀ دست بشر، ذهن بشر، من سری راه و رسم حسب ی یعن ما باید بر 

که غلط است،  جا بیاوریم، اگر به خودش تبدیل بشویم دیر رسم الست نیست. اینباشیم تا رسم الست را به

  جای این درست است؟ ک
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ها باشیم، آن موقع شرم داشته باشیم که تمامًا به او زنده بشویم،  ما با مصنوع خداوند کار کنیم، زیر نفوذ آن  

 نهایت و ابدیت او زنده بشویم.که مقصود ما از آمدن به این جهان این بوده که به بیدرحال  

  غیر از تو ندارم، پس باورها   گوید دیدن تو دید من است، روی تو هم ایمان منم و دین است، پس من ایمان

 که  توانند دین من باشند. ادیان هم همین آیه نم ر، این شما نگاه کنید که این حدیث و آن آیۀ قبلهاست دی

کند؟  خواندیم ما را کجا هدایت م  

  «اَْلحیاء يمنَع االيمان.» 
  «شرم، بازدارندۀ ایمان است.» 

  (حدیث)  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  که شرم نداشته باش، چه چیزی شرم م ر یعنآورد؟ خودش اآلن گفت، اندیشه. همانیدن با این دین است دی

موقع پردۀ شرم و حیا را مقدس   جای خداوند نقش را گرفتن و آن کردن در ذهن به  اندیشه با فکر، نقش درست 

 ذادانستن که من این باورها را زیر پا نماین توانم ب رم و قانون الست یعن  که به این باورها عمل کنم، هرکس

  گوید. که دین غیر از این را م چون چیزی است؟ این هم به این باورها معتقد نباشد دین ندارد، هم 

  کس همتای او نیست» «و نه هیچ گفت که  جا همین اآلن داشتیم، م مر همین 

  «ولَم ین لَه کُفوًا أحدٌ.» 
  کس همتای اوست»  «و نه هیچ 

  ) ۴)،  آیۀ ١١٢(قرآن کریم، سورۀ اخالص ( 

توان بیایی بیرون دیر. نه که  دفعه یتا شدی با او ی شدی، نم ، یعن ی «رو کزین جو برنیایی تا ابد»و  

 بیایی، برای ایننباید بیایی، نم توان که مثل تو در این جهان    شوی در درونت و در اصلت، در ذاتتکه متوجه م

 نیست. امروز در ابیات مثنوی هم خواندیم، گفت: هرچیزی که به ذهنتان م  آید، آکل و مأکول است، فقط ی

 ما از ذهن خارج م جنس که وقت ذات، ی طوری است، این  شویم، برای تنها انسان این شویم به او زنده م

 اسمش عشق است، نه م و ما قبل از مردن باید به این برسیم. شودخورد نه خورده م .  

ذهن بمیرید، این هم حدیث  به منراست بمیرید باید بمیرید، یعن نسبت که راست برای چه گفتند قبل از این 

گوید؟  ذهن را م است. پس برای چه گفته هرکس که خودش را شناخت، خدا را شناخته است، کدام خدا؟ من 

 هست، از  اش را. پس هنه خودِ اصل فضاگشایی کند، در مرکزش این تمییز را داشته باشد که چه کس رکس

جنس چه هست و بفهمد که نظیر او در جهان نیست، پس خودش را با چیزها نباید مقایسه کند، بنابراین چیزها 
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است.    را نباید بیاورد مرکزش، این آدم خودش را شناخته پس خدا را هم شناخته. چون خدا هم از همان جنس 

  این را هم که خواندیم و این بیت:

  عاشق مست از کجا؟ شَرم و شست از کجا؟ 
  شَنگ و وقیح بودیی، گر گروِ اَلَستییی

  ) ٢۴٨۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  شَنگ: شوخ و شاد، شنگول 
  حیا شرم، بیوقیح: بی

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 شدتوجه م که فضا را باز کرده، با خدا ی داشتن و  نهایت شده این از کجا؟ و من ه و بی کنید؟ انسان ذهن

گوید من لیاقت ندارم، شما این  که شست خوردن از کجا؟ که م ذهن را داشتن و این شرم داشتن و حیای من 

  دوتا را با هم مقایسه کنید، عاشق که مست به زندگ است، از کجا؟  

خورد و شرم دارد که بوید من لیاقت  ئماً شست م ذهن است و داذهن و درگرِو من عاشق که مست به من 

قیح بودیی»گوید:  دارم به خداوند زنده بشوم، این از کجا؟ برای همین مشنگ، شاد، شنگول.  «شَنگ و و ،

ذهن بودی اگر تو از من   رمحیای خوب، وقیح. شاد و وقیح و بدون شحیا بودی، بی یعن پر از شادی بودی و بی 

  جنس الست بودی و ما باید در گرو الست باشیم. 

گفت که دائماً وصل به شاه  که باز شاه م کس نباید بوید که من از جنس زندگ نیستم. گرو الست، همین هیچ

ما از جنس او  لحظه ما این شناسایی را باید داشته باشیم که بهاست، دیر شبیه باز شاه هستیم ما. یعن لحظه

  ای مرکز ما نباید جسم باشد که آن عینک دید ما باشد و ما بوییم جسم هستیم.  هستیم. پس در هیچ لحظه 

بینیم، خودمان  کنیم و دیران را هم جسم م موقع خودمان را با اجسام مقایسه م  اگر بوییم جسم هستیم آن 

کند، مقایسه سبب  نیم. برای همین است که مقایسه ما را رها نم ک کنیم و با مقایسه کار م ها مقایسه م را با این

 ای مثل این حسادت نیست.گوید درواقع هیچ گردنه حسادت است، برای همین است که م  

که دائماً در مقایسه هستیم، چرا  توانیم بذریم، چرا؟ برای این هایی است که ما نم این حسادت ی از آن گردنه

 که که خودمان را تقلیل دادیم به جسم. چرا خودمان را تقلیل دادیم به جسم؟ برای این رای این کنیم بمقایسه م

 در گرو الست نیستیم، شناسایی نم چقدر چیز م کنیم که ما از جنس او هستیم، ول ن  گوید که  خوانیم می لَم»

  که از جنس خدا هست . بن. برای این توان، شما خودت را با چیزی مقایسه نم حقّاً لَه کْفواً اَحد»
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انباشتگ حضور،    الصالحات»ُ «باقیات گفت    ،ناز جنس خدا ب را    الصالحات» ُ «باقیات این است که خودت 

 ها را جمع کردم، ذهنت ببیند.  گوید من این کار را کردم، ثواب کردم این ثواب توست. نه آن چیزی که ذهنت م

  طور این بیت: الصالحات نیست که. و همین ُ اگر ذهنت چیزی را ببیند که آن باقیات 

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

    )٨۴٠سوم، بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر

  تَفتیق: شافتن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 بینیم که با من ما م ذهن مان هرچقدر کوشش م کنیم، کار م کنیم، فکر م دوزیم کنیم، توفیق ندارد. هرچه م  

کنیم، با زندگ  دوزیم. فضا را باز م ذهن نم شود. پس حریف ما حاضر است، ما با من ذهن شافته م با من 

 م:دوزیم که توفیق داشته باشد. و این بیت را داشتیم قبال  

  من پیشِ تواَم حاضر، گرچه پِس دیواری
تمن خویشِ توام، گرچه با جور تو جفتَس  

  ) ٢۵٨٢  (مولوی، دیوان شمس، غزل

 م خداوند  زبان  م از   زندگ به گوید،  همیشه  من  هستم،  تو  پیش  همیشه  من  جنس  گوید  و  سون  صورت 

درصد تو خال است، من هستم. در سطح ی    ٩٩/٩٩بین با تو هستم. اصل تو من هستم،  شنو و عدم سوت 

درست شده. این نیست،    کن این هست که این از جسمذهن درست کردی، تو فکر م ذهن درست کردی، من 

امروز م «من پیشِ تواَم حاضر»من هستم.   گوید تو این لباس را  ، گرچه پس پردۀ ذهن هست و عجیب است 

 دربیاوریم از زبان خدا    توان تو هستم.  من فامیل  تو هستم.  بذاری وارد آب بشوی، همیشه. من خویش 

 تو با چه رفیق شدی، جفت شدی؟ با سم .تم، با ظلم. گوید زندگ  

 با ظلم همراه است. شما نگاه کنید که بدترین دشمن ما، ما خودمان هستیم  پس معلوم م شود جهدِ فرعون

جا به دیران زند و از آن کند به خودش لطمه مکند، هر عمل م ذهن هر فکری م من   ذهن داریم.چون من 

 زند.لطمه م  
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 گوید؟ خداوند  چرا درک نکنیم بیت چه م یرم. فضا را  هرلحظه حاضر است. خُوب من مب خواهم از او کم

 باز م کنم. در پشت پردۀ ذهن، پسِ دیوار نم روم. فضا را باز م کنم. آتشکنم، صبر م شوم. چقدر چیز  دل نم

  گفته امروز موالنا. 

کردید ما زن و    شما جواب بدهید. خویش شما چیست؟ خویش شما آیا همسرتان است که روی کاغذ امضا 

صورت  تان، با همسرتان به تان را با بچۀ تان است که نسبت جسم با شما دارد؟ آیا شما خویش شوهریم؟ بچۀ 

 م بینید؟ زندگ  

 است، نه خویش آمده بیرون، این نسبتشان است،  آن خویش م یاز ش کس امضا سبب شده یا ی ای که ی

 بچه خویش   گوییم ما مادر و بچه. مادر وم   هم عشق بدهند. با عشق    توانند به هستند براساس عشق که م

 بشوند.  م هرحال، بهو در هر   «من خویش توام»توانند ی است که وصل م ها را. ما  کند آدم حال آن زندگ

 همراه بشویم، دوست بشویم.نم ران دائماً جفت بشویم یعنخواهیم با ظلم به خود و با ظلم دی  

  زنید؟ ما از خودتان سؤال کنید آیا با ستم به خود دوست هستید؟ دائماً به خودتان ضرر م ش 

 گوید:  چرا موالنا م «؟ ما با انکار الست که ما از جنس خداوند نیستیم چون اگر بودیم به  «با جور تو جفتست

 اتفاق این لحظه م گفتیم بله و از اتفاق چیزی نم یم. خواست خواستیم و از او م  

گوید خُوب من از جنس زندگ هستم، دیر برای جنس زندگ بودن و از شادی  کس از جنس اَلست باشد م هر

  زندگ برخوردار شدن الزم نیست که هم زندگ را از ی دیر بخواهم.

گویم؟ در اطرافش فضا  ، به اتفاق در این لحظه بله م باید این سؤال را بند که واقعاً در گرو الستم؟ اگر الستم

 باز م کنم؟ یا از اتفاق چیزی م خواهم و در مقابلش مقاومت م خواهم، اتفاق را  کنم؟ اگر از اتفاق چیزی م

 من نشان م دهد، پس من در گرو الست نیستم، من کارم خراب است، باید خودم را تغییر بدهم. پس  هم ذهن

زنم به کنم به خودم و دیران، ضرر م کنم، ستم م گرو الست نیستم، در گرو و جور هستم، ظلم م  من اگر در

  کاره هستم؛ پس باید روی خودم کار کنم خودم را تغییر بدهم. خودم و دیران، آگاه هستم که این

  به هر شیوه که گردد شاخ رقصان 
  نباشد غایب از بادِ بهاری 

  ) ٢۶۶۶(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 
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 مثال م زند. شما درخت را دیدید. درخت به هرشیوه که م رقصد، حرکت م کند، رشد م شود، باال کند، خم م

 همیشه آغوشش باز است به اثر باد بهاری. م از باد بهاری ناآگاه نیست یعن رود ول  

چو چیزی  دهم. هم آورم، میوه نم شوم، شوفه نم که من سبز نم   اید باد بهاری بیاید، درخت بویدشما دیده

  اید.درخت خودش را از باد بهاری محروم کند و سبز نشود در بهار، ندیده اید شما؟دیده

  هستیم. شما در هر م کاری هستید، در هرگوید ما شاخ درخت زندگ م کنید؟ به  جایی هستید چجوری زندگ

 قصید، به هر شیوه که جسمتان در جریان است. رهر شیوه که م  

 گرفتارید، سخت کار م کنید، مریضید، سالمید، هرکنید، شب و روز کار م   رقصد؟  جور. شاختان چجوری م

  شده غافل نباشید. آید با فضای گشوده ور م مهم نیست. مهم این است که از بادی که از آن 

 بینید که موالنا مرتب طبیعت را مثا م به هر شیوه که گردد شاخْ رقصان» زند. ل م»  توانستیم بخوانیم م  شاخ»

  وجه دارد.  «به هر شیوه که گردد شاخ رقصان»، رقصان» 

 درخت دائماً سبز م شود. پس حاال شما در هر مرحله شاخ از درخت زندگ هستید شما شاخ زندگ ای از 

  آید. ایی باد زندگ م لحظه با فضاگشهستید. باید سبز بشوید. چون هر

  بپذیر  او جان دهدت، رو ز نََفخْتِ دم
نون است نه موقوفِ علَل کارِ او کفَی  

  ) ١٣۴۴(مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

پس انسان ممن است بچه باشد، جوان باشد، پیر باشد، متأهل باشد، مریض باشد، سالم باشد، کارش سخت  

  رقصد. جور م  اشد، در حال درس خواندن است، هرجور ب باشد، بیار باشد همه 

دانید کنید و م خواهد نشان دهد. شما فضا را باز م جور م   ذهن هر   «عاشق صنع توام»گفت در شر و صبر من  

 شما لحظه باد بهاری در طبیعت فقط بهار م بهآید ول توانید فضا را باز کنید در اطراف  لحظه امروز گفت م

  لحظه و از باد بهاری برخوردار بشوید. اتفاق این 

  م روز و شب  تجربۀ  زمین که هستید  روی  در  باشید. شما   فصل خاص ی منتظر  ندارد   شب کنید لزوم .

 م شود، روز م شود، برای این شود. شب م زمین  که روی زمین هستید زمین م چرخد. اگر بروید باالی جو



ۀ  برنامه             Program #917                                              ۹۱۷مشار

  74صفحه: 

خرده چرخد، آن جو نچرخد، فضای اطرافش نچرخد، بروید ی که زمین م طوری خیل از زمین دور بشوید به 

 درخشد. شب و روز ندارد. برای شما هم شب و روز ندارد. باال، خواهید دید که خورشید همیشه م  

 شما نم ویید این زمان، دعا کردن خوب است، آن زمان، بد است. این زمان مستجاب مشود، آن توانید ب ی  

 شود، نه. نم  

کنیم،  دانیم که وقت مقاومت م آید. فقط ما م کنید باد بهاری م لحظه عید شماست. فضا را باز م بهلحظه 

 قضاوت م کنیم، ی  گیریم. چیزی در مرکزمان هست باد بهاری را جلویش را م  

کن، من رحمتم را  قع فضا را باز م مو  کنم. هر کار تو نگاه نم   یعن من به   «رحمتم پر است بر رحمت تنم»  

 آمده است. حاال آمدی فضاگشایی  م ندارد بوید دیروز فضاگشایی نکردی خیل بدم  فرستم. خداوند کینه 

 م ؟ خوشم نمکن آید، نه. این لحظه فضا را باز م تند، تمام شد. کنم، رحمت او پر است بر رحمت م  

ای از زندگ هستید نباید غایب  گردد، در هر مرحله وش جسم شما اآلن م پس به هر شیوه، به هر تدبیر، به هر ر

  ها توجه کنید. موقع به علت  فکان غافل بشوید و آن از باد بهاری بشوید که از کار قضا و کن 

  ها، کند نه با علت فکان کار م یعن او با قضا و کن   فیون است»«دم او جان دهدت رو ز نفخت بپذیر، کار او کن 

  .(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل نه با موقوف علل. این شل 

  گوید که قدر بخوانید که واقعاً در جان شما کار کند. م خوانم، امیدوارم شما حفظ کنید. اینها را م این بیت

  شاد باش و فارغ و آمن که من 
  آن کنم با تو که باران، با چمن 

  ) ١٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

تو م خَور من غمخورم تو غم م  
  ترم از صد پدر بر تو من مشفق

  ) ١٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مخور، توجه م َخور یعنم ذار باد بهاری بیاید و این باد  کنید؟ مگوید فضا را باز کن. این لحظه بهار توست. ب

 ار مبهاری با تو چ ند.ک کند؟ همان کاری که باران با چمن م  
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  کن، چرا؟ برای  از زبان خداوند م ت زندگگوید تو فضا را باز کن، شاد باش و فارغ و ایمن، خاطرجمع. در امنی

کند و شما آن کاری را که باران با چمن  کنم که باران با چمن م کنم یعن تو را زنده م که با تو آن کار را م این

 حرف نزنید شما. کند باید در جانتان حس کنید و با ذهن  م  

ویید که آقای باران یا خانم باران شما مممنون، لطف  شما شده باران بیاید بروید بیرون بایستید ب بارید خیل

ها را سبز کنید! دیر به حرف ما گوش بدهید.  دفعه این چمن ها را سبز کنید؟ یادتان نرود ی کنید این چمن 

 من صالح م کنم،دانم شما این یا دعا م  ه شما این چمنخواهم که ان از خدا مها را سبز کنید. شاءال  

 گوید ای نادان! سبز کردن چمن در ذات من است، کار من است. پس شما الزم نیست دعا کنید. خدایا  باران م

 شما به باران م چه؟ یعن مرا خوب کن، این یعن گویید چمن را سبز کن. شما دعا نکنید، فضا را باز  زندگ

  نید. شما از این و آن نخواهید که دعا بنند. فضا را باز کنید. بذارید باد بهاری بیاید. ک

ها در جریان است باید از  شما شاخ زندگ هستید. به هر شیوه، به هر صورت که در زندگ شما اآلن وضعیت  

 گوید این باد بهاری برخوردار بشوید و خداوند م و مطمئن باش که من از   خور»خورم، تو غم م«من غم تو را م

از    ترذهن ما به ما مهربان کنیم منما فکر م   دانیم که.دانیم؟ نمترم. این موضوع را ما م صد پدر بر تو مهربان 

زننده ذهن ضرر اندیش است. منذهن محدود که این اصال قانون زندگ نیست. منخداوند است. غافل از این

  است.

او به ما گفته هر جهت بروید بال خواهید دید علتش این است که من باید مرکز شما باشم. مرکز شما باشم شما  

 این    اید.کار آمده   د شما با من عشق است. شما برای این نهایتم، من ابدیتم. اتحاشوید. من بیبه من زنده م

ها را امانت عشق مال شماست. زودی این امانت را وا گزار، از زیر بار درنرو، جاهل نباش، ستمار نباش. این 

 م ذار من بیایم مرکزت. شما مگوید. دعا نکن. فضا را باز کن. به جای دعا ب من زندگ ات را درست  خواه

  کن؟ آن موقع مقاومت م  کنم،

  مجه تو سو به سو ای شاخ، ازین باد 
کزین باد است یاری؟ نم دان  

  ) ٢۶۶۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 از این بادی که از آنم ،هست از زندگ شاخ گوید ای انسان، ای شاخ، ی نپر.  ور م آید، به سوهای جسم

های مادی همانیده.  گذاری نکن در جهت ، سرمایه نکن، سرمایه تو باد زندگ را، آب زندگ را، خرد زندگ را
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یعن سوی فکری،  بهسو تو سوبه سو،  لحظه ی فکری م   . سو»«مِجه  این  که  ببینید  واقعًا  آن  ما  با  کنیم که 

 فکر همانیدۀ  همانیده هستیم. از این فکر همانیده م این فکر همانیده را ی فکر همانیده، یعن پریم به ی

 ر مدی آید م خورد سر جایش م ر مدی را ی نشیند. آن ی ر مدی را ی خورد.  خورد، آن ی  

گوییم من را  های ما را برو. م خواهند همدیر را بخورند و بویند ما مهم هستیم و بیا سو ها م که این برای این

نم سرمایه  مر  سوها.  در  شاخ،  ای  نکن  یار گذاری  از  دان که  نیست که  بادی  از  تو  یاری  باد،  این  از  تو  ی 

 همانیدگها و از این جهان م م کند. آید. آن تو را خش  

خواهید؟ یاری را از چیزهایی ها م ها کم نخواه. خـوب، سؤال کنید از خودتان. شما یاری را از سو تو از این باد 

 که ذهنتان نشان م از آن   کنید منبع یاری هست،دهد و فکر م خواهید؟ حتمًا از آن ها م خواهید! وگرنه  ها م

 یاری م از خود زندگ خواستید، و اگر قطعًا م منبع  دانستید شما از بیرون نم یرید، تنها یتوانید یاری ب

 بود.م ماند، آن هم خود زندگ  

  ها. پس: روی به ذهن، به سو چون  فضا را ببندی، م  گشایی است.پس یاری خواستن از زندگ، مستلزم فضا  

  حم حق گسترد بهِر ما بساط 
  که بویید از طریق انبساط

  ) ٢۶٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  کار م هرلحظه با انبساط درون کنیم، که یاری از او بخواهیم. و یاری از چیزی که ذهنمان نشان م  دهد، اصال

 نم گویخواهیم. بله؟ آیۀ قرآن هم م د که فقط از تو یاری م خواهم، فقط تو را م کنم. پس پرستم، یا عبادت م

  در مرکز من غیر از تو چیز دیری نیست. 

بندی  گیرید؟ یا با فضا گشایی از دم او م حاال سؤال، واقعاً در مرکز شما چیز دیری نیست؟ شما یاری را با فضا  

خواهید به نتیجه  کنندۀ آن، درد آن، م و گرفتن باد مسموم سوی ی چیزی و آمدن او به مرکزتان  و رفتن به 

ها؟ آید، از طریق همانیدگ کند؟ بادی که از طرف جهان مکدام باد شما را یاری م   برسید، به زندگ برسید؟ 

 م گشایی؟آید، از طریق فضا بادی که از طرف زندگ  

 ل  خواهد این حالت باشد  نمافسانه من   ٩[ش) [(ک   ذهن ها و  ه مرکز ما همانیده باشد و باد مسموم همانیدگ

گذاریم باد از طرف  پریم و م سو هم نم بهکنیم و سو اید. ما فضا را باز مها بیاید. شما دیر تجربه کرده درد

  .(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل    زندگ بیاید
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  به صد دستان به کارِ توست این باد 
  تو را خود نیست خوِی حق گزاری 

  ) ٢۶۶۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 م شما را این باد حل کند. فضا گوید به صد تدبیر م الت زندگخواهد مش آید به صد  گشایی کن، دم او م

 خواهد کارتان را درست کند. درست کردن کار ما هم مستلزم شناسایی  صورت، به صد تدبیر، به صد روش، م

ها و گرفتن شادی زندگ، خرد زندگ، ریختن  ها از مرکزمان، انداختن آن ها و راندن آن ها و انداختن آن گ همانید

  شویم. مراد م شود و ناراحت نشدن، وقت که بیدل نشدن، مخصوصًا موقع که فضا بسته م ها و آتش آن به فکر

 م  کم شما  به  خواندیم  امروز  چیزهایی که  این  کههمۀ  طریق که    کند  هزاران  با   زندگ بدهید  اجازه  شما 

 مشناسد که به ذهن ما نمکند. م تو را خود نیست  گزاری نداری.  گوید تو خوی سپاس آید، به شما کم»

  . گزاری»خوی حق 

و شادی زندگ و طرب    ده. این دانش را نداری که اآلن خرد زندگ شناس نیست. قانون جبران را انجام نمقدر  

نه به   دادی. دار م گزار بودی، حق را به حق کن! اگر حق تواند به من کم کند، نم ندگ، خالقیت زندگ، م ز

  کند.لحظه، زندگ ما را خراب م بهذهن که لحظه من 

را   خواهد عقل ما بشود، این شناس است، که این لحظه عقل کل، عقل خدا م گزاری است، حق آخر این سپاس  

گزاری از خداوند است؟  ذهن خودمان را، عقل خودمان بنیم؟ این سپاسله کنیم، بیندازیم دور، عقل من   زیر پا

  شما جواب بدهید. 

  شما از خودتان م پرسید من م دانم دم او مثل باران من را سبز م م او که خردمند است  کند، نمگذارم د

 بیاید کار من را درست کند، آن موقع مقاومت م کنم، واکنش نشان م دهم، خوی منف دارم، ناسپاس بین

 ایت دارم، خشمم را من ارزش مدانم، رنجش دارم، خوی ناله و ش هایم  دانم، نگهداری درد هایم را ارزش م

 را من شیوه م دانم! این درست است؟  دانم، تجربۀ دردها را شیوه م  

 م باز کند. چشمزندگ را  به جهان نگاه م خواهد چشم عدم ما  ما  از طریق  ما،  مرکز  به  بذارد  را  کند،  ش 

 گوییم نکن! ما خودمان چشم همانیده داریم! این درست است؟ این سپاس م گوید نه.  گزاری است؟ و موالنا م

 شناس هستم؟ دهم؟ من حق پس شما از خودتان بپرسید آیا من قانون جبران را انجام م  



ۀ  برنامه             Program #917                                              ۹۱۷مشار

  78صفحه: 

قانون جبران   ها همه قانون جبران است. گذاری، اینشناس، قدر دانستن، ارزشق گزاری، حیادمان باشد سپاس 

 معقل خداوند م ذاری مرکزت، عقل من گوید وقتیری، بآید، آن را باید ب ات را بیندازی دور.  ذهن  

 م نمانجام  اگر  پس  حق ده؟   بله  ده  .نیست من   ٩[شل  گزار  ع   ذهن)](افسانه   معموال را  ما  چیزها  قل 

 گذاریم در مرکزمان و با فکرم هزار سال  کنیم، ولو متعلق به سه های همانیده و منجمد شده و پوسیده کار م

  گزار نیستیم. که سپاس پیش باشد. حاضر نیستیم مرکزمان را عدم کنیم و از صنع او استفاده کنیم، برای این

 دانیم. اگر قدر آید. ما قدر دم او را باید بدوباره این بیت مدهیم دم او وارد وجود ما  شناس باشیم، اجازه م

 کند. بشود. چهار بعد وجود ما را آباد م  

  بپذیر  او جان دهدت، رو ز نََفخْتِ دم
نون است نه موقوفِ علَل کارِ او کفَی  

  ) ١٣۴۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ستمان است. باید ابزار دست شما هم باشد. آیا دم او وارد  که ابزار دکنم برای این این ابیات را من تکرار م

 وجود شما مشود اآلن؟ اگر بله م گویید، باید فضاگشا باشید. آیا شما م ار مکنید با ذهنتان، یا  دانید چ

  شود؟ گوید بشو و م که او م  فکان»ْ «کن خودتان را سپردید به قانون  

 کار م کنید یا علت شما با علل ذهن ها را نم ها! قانون علت و معلول در    گویم دانید؟ در مورد تبدیل دارم م

 را ما م دانیم که  م   توانیم پل بسازیم. ما مثال ما م   شناسیم که در علم وارد است. این جهان، ی تعدادی 

 ذاریم واقعاً تاب مخُوب، این ستون را با این اندازه ب دارد. علمآورد، پل را نگه م دانیم. این قانون  ش را م

 علت و معلول است. نم آییم ی ذاریم پل فروبریزد. ما مچهارم آن را ب ذاریم، فرومریزد. دانیم ب  

دهایتان از  توانید تبدیل بشوید، این کار را بنید، در که شما م جهان است. اما ایناین قانون علت و معلول این 

 د، من رود، این قرص را بخوریبین م ذهن  ضعیف م گوید که شود، همچین چیزی وجود ندارد. برای همین م  

  ها به پیشِ او نهیدناامیدی
  دوا بیرون جهید تا ز دردِ بی

  ) ٣٣٨٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  این آیه را هم قبال خواندیم:  
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 وحر نم يهف نَفَخْتو تُهيوذَا سفَا» «.اجِدِينس وا لَهفَقَع  
  «چون آفرينشش را به پايان بردم و از روح خود در آن دميدم، در برابرِ او به سجده بيفتيد.» 

  ) ٢٩)، آیۀ ١۵(قرآن کریم، سورۀ حجر (

  خواندم:پس از وقت که آفرینش انسان به پایان رسیده، دم او هست باید راه را به دم او باز کنیم. و این شعر را 

  ست نام اوای است، عشق شدهکرانهلذّتِ بی
  قاعده خود شایت است، ور نه جفا چرا بود؟

  ) ۵۶٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنیم. اصال اساس زندگ مردم به شایت است. چرا؟ مان شایت م ٔ یادمان باشد، شایت ناسپاس است. همه 

دهند. خداوند هم  کنیم شایت کنیم، باالخره ی چیزی م ست. فکر م ذهن این را جا انداخته اکه من برای این

  ی است دیر.طور این

وگرنه اصال این    دائماً باید بنالیم، شایت کنیم، عصبان باشیم، طلبار باشیم، بله ی چیزی به ما بدهد. 

ناله کنیم تا بیاید به ما برسد! نیست    کند! ما بایدرود که به ما توجه نم کند م هم ول م  کارها را نکنیم، او 

است. قاعدۀ    «الست» گشایی است و اقرار  کران کردن خود است، ننالیدن است، فضا ی. قاعدۀ اصل، بی طور این

  از اتفاق است که زندگ اآلن درست کرده و مقاومت نکردن در مقابل آن است.  اصل، زندگ نخواستن

  آن درِ اول که خوردی استخوان 
  سخت گیر و حق گزار، آن را ممان 

  ) ٣١۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  جا را ترک نکنآن را ممان: آن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ذهن شبیه س است، همان در اول را  گوید، من شدیم م ذهن  درِ اول که ما استخوان خوردیم، گرچه اآلن من 

گزار آن در باشیم و درهای دیر نرویم. یعن درهای ذهن  که درِ الست است باید نگه داریم، سخت بیریم و حق 

  را نزنیم. 

  ناسپاس و فراموش تو
  نوش تویاد نآورد آن عسل

  ) ٣١٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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نوش تو را به یاد  کار است. بنابراین ناسپاس و فراموش تو، عسلسپاس است، بنابراین فراموش ذهن نامن 

  نیاورد. 

     يان بخش سوم  پا    
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  به این بود که کنیم و ی از ابیات آن راجع داریم صحبت م  ٢۶۶۶غزل  طور که مالحظه فرمودید در موردِهمان 

  به صد دستان به کارِ توست این باد 
  تو را خود نیست خوِی حق گزاری 

  ) ٢۶۶۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مش درصورتخداوند با د ،زندگ یعن د های ما مانع نشود، به صد شیوه، به صکه فضا را باز کنیم و همانیدگ

 ماست و موالنا گوش تدبیر که ما نم شناسیم، در کار درست کردنِ زندگ و  زد م کند که ما قانون قدرشناس

شناسید  گزاری از زندگ را م و روش سپاس   «شما واقعًا راه دانیم و در جواب این سؤال که  گزاری را نم سپاس 

 برای همین موالدهید»و انجام م باید تأمل کنید. یعن ، کند. و به ما گفت که  نا این مطالب را به ما یادآوری م

باشد از بادِ بهاری که این لحظه م که ما باشیم، در هر وضعیت درخِت زندگ وزد، نباید غافل باشد، که شاخ

  که اصال با این لحظه کاری نداریم، مشغول وضعیتِ این لحظه هستیم. ما غافلیم، برای این 

  شود. گذاری نکنید که تلف م ها سرمایه باد را، نیروی زندگ را، در جهت  بعد گفت که شما این

  دوباره یادآوری کرد که 

  از هر جهت تو را بال داد
  جهاتَت تا بازکشد به بی

  ) ٣۶٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  جهات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالَم اله بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

دانیم. دائماً در مرکز ما جسم است، همانیدگ هست  فرم بودن را نمجهات بودن، بی ول ما ارزش و فایدۀ بی  

  کنیم. ها شر م و اگر هم شر کنیم برای آن 

آید که ما از بزرگان یاد بیریم که چه  شدنِ مرکِز عدم است و آن درصورت پیش م   شرِ اصل برای گشوده 

  کنیم. گزار باشیم، از آن استفاده م چیزی را هم که سپاس گزارِ آن باشیم و هر و ما باید سپاس   چیزی ارزش دارد

 را که این لحظه در ما دمیده م ایزدی را، نیروی زندگ ما دم شود، نم کنیم. بینیم چون با ذهن نگاه م  

گوید: و این بیت هم خواندیم که م  



ۀ  برنامه             Program #917                                              ۹۱۷مشار

  82صفحه: 

  ناسپاس و فراموش تو
  نوش توآن عسلیاد نآورد 

  ) ٣١٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهن  کار است. این دو خاصیتِ من ذهن هم ناسپاس است و هم فراموش، یعن من «ناسپاس و فراموش تو»

  بسیار بسیار مضر است. 

کند به شود و شروع م ی چیزی را ندانست و از دست داد، پشیمان م   ذهن ناسپاس است و وقت قدرِمن 

که سرکش داند، برای اینکشیدن که چرا قدِر این چیز را ندانستم، ول آن چیز اگر برگردد باز هم قدرش را نم درد

که با  ن تواند بفهمد که چه چیزی به نفعش است، چه چیزی مفید است، برای ایموقع نمو حرون است، هیچ 

  گوید با چشم عدم نگاه کنید. کند. چارۀ این کار همین ابیات است که م ذهن نگاه م چشم من 

شاءاله هم به تفصیل خواهیم خواند. موالنا  خوانیم و ان ماه ما م ذهن را در داستان سه کاری من فراموش 

خواِب ذهن، توبه کند یا تصمیم بیرد ی کاری را  هوش یا  کند که هرکس که در حالِ درد و بیزد م گوش

که درِد آن چیز از بین برود، از آن گرفتاری نجات پیدا محض ایننکند، آن موضوع را فراموش خواهند کرد. به 

 رود. کند، قولش هم، تعهدش هم از بین م  

کاریم؟ اگر که نیستیم، شما  وش پس ناسپاس و فراموش را در خودمان بازبین کنیم که آیا ما ناسپاسیم و فرام

فراموش نیستید و  ناسپاس  متقاعد کنید که شما  و خودتان را  برای خودتان  بیاورید  و  باید دلیل  نیستید  کار 

  بنابراین این بیت که 

  ناسپاس و فراموش تو
  نوش تویاد نآورد آن عسل

  ) ٣١٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

نوش در زمانِ اََلست اتفاق افتاده که  . اولین عسل ما بارها در زندگ اتفاق افتاده نوشخیل معن دارد و عسل

اثِر همانیدن با چیزها،  ما شناسایی کردیم ما از جنس خداوند هستیم و عسل را نوشیدیم در آن موقع، ول در 

  طور که اََلست یادمان رفته. جا یادمان رفته، همان این

 که زمان   کندو دوباره یادآوری م را حس م هایی هست که ما حضور را و زندگ دوباره برم گردیم به  کنیم، ول

گردیم و آن چیزهایی که در حالتِ حضور  است، که ما مرتب به ذهن برم   «ردوا لَعادوا» ذهن، این همان اصطالح  
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نیدگ را رها کنیم و باالخره ی  شویم که ی همااثرِ درد و فشارِ درد ما مجبور م ترِ اوقات در دیدیم و بیش 

  رود. نوش یادمان م گردیم، آن راهنمایی، آن عسل ای از آزادی را بچشیم، ول فوراً چون به ذهن برم مزه

  طور این بیت: و همین 

  ز ناسپاس ما بسته است روزن دل 
  خدای گفت که انسان لربِه َلنود

  ) ٩١۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ماست که روزنِ دل ما بسته شدهخا گوید به م ماست، قدرناشناس ناسپاس که  . واقعاً این درست است، چراطر

 ما همین لحظه اختیار داریم که خردِ کل را که تمام این کائنات را اداره م نم نیم، ولکنیم  کند، مال خودمان ب

  کنیم. مان استفاده م ذهن و از عقل محدودِ من 

  سانَ لربِه لَُنود.» «انَّ انْ
  «همانا آدم نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است.» 

  ) ۶)، آیه ١٠٠(قرآن کریم، سورۀ عادیات ( 

«همانا آدم نسبت به پروردگارش بسیار  گوید: م  ۶دانید، سورۀ عادیات، آیۀ  طور که م آیۀ قرآن هست، همان 

  ناسپاس است.» 

 این آیه تأمل م کنید و از خودتان بپرسید که آیا  شما اگر بخواهید به خودتان خدمت کنید، روی این بیت و حت

نظرِ خودتان، گزارید به اید که باید خودتان را عوض کنید، اگر سپاس گزارم؟ و اگر ناسپاس من ناسپاسم یا سپاس 

  سطح ذهن دارید. گزارید؟ حداقل دالیل در گوید سپاس تان م ذهنمن 

 گزارید؟ آیا به کنید سپاس چرا فکر م عدم به مرکزتان یا تعهد به عدم کار م کنید،  طوِر فعاالنه در جهتِ گذاشتن

  بینید؟ کنید و با مرکز عدم م ترِ اوقات با فضاگشایی شروع م صبر دارید، شر دارید، این لحظه را بیش 

  گزارید و مشموِل این آیه نیستید؟ کنید شما سپاس به چه علت شما فکر م  

 به این دارد که ما  گوید که روزن دل، این توجه کنید، م که فضا گشوده بشود و نور بیاید داخل، این بستگ

سپاس سپاس  اگر  کردم  عرض  و  نیستیم.  که  باشیم  را  گزار  چیزی   ی ارزش  لحظه،  این  در  بودیم،  گزار 

 نیرویی.  گزاری دانستیم...، سپاس م یا ی کس چیزی یا ی شناخت ارزشِ ی یعن  
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 ما ماو جان م مدانیم که د او مثل باران است، ما را سبز م مطور که باِد بهاری و باران کند، هماندهد. د

کنیم  م گذاری  کنیم. این نیرو را سرمایه کند، خواندیم شعرش را، ول از این نیرو استفاده نم ها را سبز م سبزه

  در جهتِ مسئله درست کردن، مانع درست کردن، درد درست کردن، در جهات رفتن.

  ذهن استفاده کردن. یعن از عقل من  «در جهات رفتن»

 که در جهات م من هرکس رود و از عقل استفاده م حقیقتاً اعتقاد ندارد که خدایی وجود دارد  ذهن کند، یعن

ذهن خودش را  کند، وگرنه عقل من کار م   َفکان»«کن و    «قضا»به عقل ماست یا  اصطالح مسلّط  و عقل او به 

  کرد. تری که در اختیارش است، استفاده م برد و از عقل بزرگکار نم به

 این چند بیت هم برایتان م گوید که خوانم، م  

  شاه را دل، درد کرد از فکِر او 
  ناسپاس عطایِ بِِر او

  ) ۴٧٧٢وی، دفتر ششم، بیت (مولوی، مثن 

ر ای خَسِ واهب گفت: آخاَد  
  این سزاِی دادِ من بود؟ ای عجب

  ) ۴٧٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  من چه کردم با تو زین گنج نفیس؟ 
  تو چه کردی با من از خویِ خسیس؟ 

  ) ۴٧٧۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ب: نافرهیخته، گستاخ واهاَد  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 نافرهیخته و گستاخ. واه ب یعناَد   این زبانِ درواقع موالناست که از جانِب خداوند م گوید که  گوید. پس م

  .درد آمده  دِل شاه از فکرهای ما و از طرزِ برخوردِ ما با عطای او یا خردِ او به 

  شاه را دل، درد کرد از فکِر او 
  ناسپاس عطایِ بِِر او

  ) ۴٧٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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ذهن، از فکری به فکری پریدن،  های من پس، از عطای بِر خداوند و ندیدنِ ما آن عطا را و چسبیدن به حرف 

 ، یعن ای برِگاَدب»«آخر ای َخسِ واه گوید:  م   طوری و باالخره به ما این  درد آمده  دلِ شاه، یعن خداوند، به 

ادبی، این سزای داِد من است؟ این  ذهن که ادب نداری، نافرهیخته هست، بیمصرف، یعن من کاه، ای چیزِ بی

  انگیز نیست؟  سزای بخششِ من است؟ این برای تو تعجب 

 نفیس»ازین  «من چه کردم با تو»گوید:  و خداوند م ؟ «گنج  

 خواهم در تو به خودم زنده بشوم. من خردِ کل را  من م ذارم. من شادی بیمسبب را در  خواهم در اختیار تو ب

 هم اختیار تو م ذارم، آن موقع تو در غمهویت خواهم ب شدگ سوزی، همۀ حواست جمع کردن و چسبیدن  ها م

 اها آفل هاست که اینبه این همانیدگ حضورِ نفیس؟!    مانند؟!ند و در این جهان م من چه کردم با تو زین گنج

  چه که داخل گنج حضور هست.هر

صورتِ کارگاه روی تو کار کنم  سبب. من صنع خودم را در اختیار تو گذاشتم. خواستم بهعرض کردم شادی بی 

 خورشید طلوع کند. و تو را به خودم زنده کنم. من م خواستم از درونت ی  

نظری و ذهن، خویِ تنگ یِ من کند به خواشاره م   «خویِ خسیس»و    «تو چه کردی با من از خویِ خسیس؟» 

  . «خویِ خسیس»یابی؛ نظرانه، ذهنیِت کمفکرهای تنگ 

 م را به خودمان. واقعاً منبینید که ما روا نم خویِ خسیس دارد. شما اگر درست به خودتان  داریم زندگ ذهن

داریم نوعانمان روا نم به هم بخت، فراوان خدا را عنوانِ انسان شادی، خوشآور است که ما به توجه کنید، شرم 

 داریم. این شرمو به خودمان هم روا نم خودمان استفاده نم آور است که ما از این فراوان گذاریم  کنیم و نم

 ران هم برخوردار بشوند. ما ضرر مخوشدی ،زندگ زنیم. روا نداشتن  ران ناشبه خودمان و دی فراوان ،بخت

   است. ذهناز خویِ خسیسِ من 

  کردی با من از خویِ خسیس؟»  «تو چه 

  «من چه کردم با تو زین گنج نفیس؟» 

کند از این گوید دلم درد م درد آمده، م   زندگ به  گوید. خوب، جواب شما چیست؟ها را از زبان ِخداوند م این

ها باید ما را  ب، این پیغام رفتار تو. امروز هم گفت من با هزار شیوه خواستم به تو کم کنم، تو نگذاشت. خُو

خواهیم بفهمیم  اندازۀ خس پایین آوردیم؟ باالخره ما م ادب هستیم؟ چرا خودمان را به بیدار کند که چرا ما بی
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 که ما داریم تخریب م وییم این کنیم و در این تخریب کردن تبعیض هم قائل نمجایِ دنیا را تخریب   شویم که ب

 جایِ دن  کنیم، آن نمرویم تخریب، همه یا را م جا را تخریب م کنیم. م خودمان  سازیم تخریب م کنیم. زندگ

 هم مرتب م کنیم.  سازیم و خراب م  

 م قدرِ من را نم گوید که این سزای عدلِ من نیست، این سزای بخششِ من نیست، یعن.دان  بینید که  پس م

توانیم ناظر بر میزِ خداوند نیست، باید ترک کنیم. ما هشیارانه م آذهن مورِد توجۀ لطف قدرنشناس ما در من 

بیاییم  دهد، جلویش در خرج م   ذهن ما عدم رواداشت را دارد به نظری ذهنمان باشیم و هرجا دیدیم این من تنگ 

  و فضا را باز کنیم و روا بداریم و اجازه بدهیم که کارِ مردم راه بیفتد. 

 گوید که م  

  ماه نَهادم در کنار من تو را 
  که غروبش نیست تا روزِ شمار 

  ) ۴٧٧۵(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  در جزایِ آن عطایِ نوِر پاک 
  تو زدی در دیدۀ من خار و خاک؟ 

  ) ۴٧٧۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  من تو را بر چرخ گشته نَردبان  
  تو شده در حربِ من تیر و کمان 

  ) ۴٧٧٧دفتر ششم، بیت (مولوی، مثنوی، 

  جا کنایه از ایمان و اعماِل صالحه است. ماه: در این
  حرب: جنگ، پیار 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

فراوان که در گذشته کردیم، مثل خورشیدی است که از درون    هایعرض کردم زندگ طبق غزل امروز و صحبت 

  کند. دارد طلوع م  خبر؟» «در باطنت چه ما، از باطن ما که امروز گفت: 

 م به من زنده م ،خورشیدی را در کنار تو گذاشتم. اگر فضا را باز کن را، ی ماه شوی که این گوید من ی

کند، یعن همیشه با تو است. من به تو این را دادم. این نورِ پاک بود،  نم ماه یا خورشید تا روزِ قیامت غروب  

که شر کن، درعوضِ آن تو مرکزت را همانیده کردی، که همانیدگ شبیه خاک است  جای این نورِ خالص بود. به 
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 او است  چشم   «عدم»که همانیدگ مثل خاک است، زدیم به چشم خداوند، چون  که به چشم من زدی. برای این

  در مرکزِ ما.  

ذهن، اما  ما قرار بوده و هست که چشم عدم خودمان را باز کنیم، با چشم او به جهان نگاه کنیم، نه با چشم من 

 همانیدگ خودمان کردیم و برنداشتیم، نفهمیدیم که این وقت صورت  اینها عینک است، در ها را عینِک دائم

  تیم. های او را با این خاک بسچشم 

هرلحظه با هزار جور شیوه و تدبیر م را م آوریم  خواهد این چشم خودش را در مرکز ما باز کند، ما همانیدگ

 م بندیم. زنیم به چشمش و م  

 گوید این سپاس م کند، شما هم جواب بدهید. گزاری است؟ سؤال م  

، من گفتم مرکز را عدم کن،  «من تو را بر چرخ گشته نَردبان»  من گفتم فضا را باز کن و با نردبانِ من بیا باال.

شم بیاورم باال. نردبان را نماما به فضاگشایی کن، من تو را ب ،البته با ذهن ببین که از نردبان  جای این توان

  من استفاده کن، ی آسمان بزرگ را در مرکزت باز کن، شروع کردی با من جنگ.

وجود آوردم، تو  به  «فکرِ خودم»و  «قضا»که هر اتفاق را برحسبِ ر جنگ با من، برای این تو تیر و کمان شدی د 

مراد کردم، تو منف شدی و مقاومت و قضاوت  در برابرش مقاومت کردی، فضا باز نکردی. من آمدم تو را بی 

  کردی، شروع کردی به نالیدن.

ذهن درواقع تیر و کمان برداشتن  هراتِ هیجان من یادمان باشد، خشمین شدن، نالیدن، ترسیدن و تمام تظا

 ما نم و با خدا جنگیدن است. وقت فکر را م گذاریم، ما داریم با او  گذاریم او را به مرکزمان و هرلحظه ی

 م نیرویی م ر. یوسیلۀ  خواهد بیاید مرکز ما را اشغال کند، هزار جور هم به ما پیغام داده. بهجنگیم دی

،  «طَهِرا بیت بیانِ پاک است» گوید که شما  وسیلۀ عرفا مثل موالنا پیغام داده، م های دین پیغام داده، بهکتاب 

 اش دل ما  گوید گفتم به حضرت ابراهیم خانۀ من را تمیز کنید. حضرت ابراهیم، ابراهیم، ما هستیم، خانه م

 کنیم،است. گفته خانۀ من را هر روز جارو کنید، ما نم   کنیم.  کثیف هم م  

«طلسمش خاک  گوید این گنج نور است، طلسمش خاک است.  ، م «گنج نور است، اَر طلسمش خاک است»

توانیم طلسم را بشنیم و این ستیزۀ خودمان را ببینیم که ما  بین تو. ما م وسیلۀ همانیدگ م ، یعن به است»

  م زندگ ما را درست کند. ایم و نگذاشتاز اولِ زندگ با خداوند جنگیده
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عرض کردم، نالیدن، خشمین شدن، رنجیدن، مقاومت کردن، ترسیدن، بستن فضا، حرص ورزیدن و زندگ را  

که شما  شوند، برای اینها جنگ حساب م اند؟ اینها همه چه در چیزهای بیرون دانستن، دنبالش رفتن، این 

 نیستم.» گویید:  م وییم من از    «اَلَست» که  جور اقدام ما برای این   هر   «نه، من از جنس زندگرا انکار کنیم، ب

مرکزمان عدم نشود و جسم بشود، درواقع ستیزه حساب م جنس تو نیستم، یعن م خواهد ما را  شود. ی

 خواهیم خراب کنیم.  درست کند، ما م  

 این چجور سپاس م را، یگوید   ماه  ی آمدم  تو داری؟! من  است  را کنارت گذاشتم که    گزاری  خورشید 

چیز داخلش دارد. عقل دارد، شادی دارد، حسِ امنیت دارد، هدایت دارد، قدرت دارد، صنع دارد، بله؟  همه 

شوی، بنابراین محافظتِ  های بیرون در امان م چیز دارد، پرهیز دارد. اگر آن را بذاری، از آفت رضا دارد، همه 

جای کند. تو ناسپاس بودی، به ن کردم. ماه که از فضاگشایی از مرکز ما طلوع م جا تأمین کردم و تضمیتو را آن 

  آن خاک زدی به چشم من. 

 جا درواقع همین خودمان هستیم که  جا کنایه از ایمان و اعمالِ صالحه است. ماه در این گوید ماه در این البته م

یمان یعن همان وحدت. وقت فضا باز بشود، شما  جا، در آن معنا، اکنیم. در این صورتِ خورشید طلوع م به

نم به خودتان  باال،  بیایید  ماه  کنیدصورِت  انکار  چیز    ،توانید   ی این  داشتیم، گفت  غزل  در  هم  امروز 

توانید بویید  توانید نفهمید، نم انگیزی است که تا حاال ندیدید. یعن اگر شما به زندگ زنده بشوید، نم شفت

 بینم، ن نم اش را، صنعش را و بقیۀ خاصیتفهمم و شادی م کنم.هایش را حس نم  

  ازو یابی به آخر هر مرادی 
  همو مست دهد، هم هوشیاری 

  ) ٢۶۶۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

یا   هااش این است که از همانیدگ . معن «ازو یابی به آخر هر مرادی»یعن از زندگ هر مرادی را خواه گرفت.  

گذاری کردیم، ما مراد نخواهیم گرفت، چه از این جهانِ بیرون که مرتب نیروی زندگ را در آن جهات سرمایه 

رسیم،  جهان م جهان. پس بدون فضاگشایی و زنده شدن به او، ما نه به مراد اینجهان، چه مراد آن مراد این

  جهان. نه به مراد آن 

 شما مفضا را م بندیم، از جنسِ من دانید وقتم خواسته شویم، به ذهن سویِ ی م هدف ای، ی  رویم، ی

 م  شغل م  مقام  ی  ،مثال م رویم   مدرک  ی هرچه،  یا  لحظهرویم  فکرش،  بهرویم،  بسته،  فضایِ  لحظه 

عملش، هدف ما را فاسد م وسیله»کند، یعن»  د. پس مرادی که بدون حضور، بدون مرکزِ  کنهدف را فاسد م
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گوید ، م «ازو یابی به آخر هر مرادی»عدم به آن برسیم، آن به ما آن زندگ و شادی و آن لذت را نخواهد داد،  

 تو باید به او باشد. فضا را باز م که مست مست م شویم و هشیارِی ما هم باید هشیاری  کنیم، به نیروی زندگ

  هشیاریِ جسم. حضور باشد، نه 

 مگوید اگر م مست بشوی، او تو را مست م خواهکند. اگر م هوشیار بشوی، او تو را هوشیار م کند.  خواه

 مرکزِ ما عدم است فضا گشوده شده، هشیاری ما که در بیرون به ما م وقت گوید کدام جهت برو، کدام  یعن

  مقایسه نیست. ذهن قابل قل من آوریم با عدست م کار را بن، آن عقل که به 

 که متداول است و   دهد که به آن و همۀ این ابیات نشان م صورت   من ما فضا را م به بندیم و با عقل سویِ  ذهن

کند. و مست حرص و  بخت نم دهد، ما را خوش کدام به ما مراد نم ها هیچ رویم، این مان م های ذهن خواسته 

جهان که ما داریم، مست قدرت، مست پول، مست مقام، مست تعظیم و تکریم  زهای اینشهوتِ رسیدن به چی

  آید. نیست؛ مست است که از جهان م  «مست»مردم، تحسین مردم هیچ  

 گوید باید مست به او بشوی، که اسمش را گذاشت  م «هشیاری ، هوشیار هم به او بشوی که این اسمش «مست  

جهان برس، این خوب است، این درواقع اثری خلق  حضور اگر به مرادهای این  هشیاریست او و  است، حاال با م

 که درد ندارد، وگرنه اگر با من م بهکن دست هم بیاوری، درد خواهد داشت و این  سویِ هرچه بروی، به ذهن

 را ما در زندگکارهای خیر که م مان تجربه کردیم، حت بینیم ما انجام م کنیم به مردم، آن  دهیم، خوبی م

  هشیاری ها بد بودند. خوبی را ما با  توانیم بوییم که من خوبی کردم، این دانند، نم اصطالح قدرش را نممردم به

 کنیم. حضور نم  

ی هست شما خوبی م موقع چیز مادی م ی ،کن و دلِ تو دلِ آن را هم لمس م ارتعاش به  ده کند، یعن

زندگ   کنید؛ این خوبی اثر دارد. م  

ی چیزی را م هم هست فقط ی با من اندازی به موقع سویِ کس ذهن این را بردار با توجه گویی که  ات م» 

 که زیاد دارم، من این را هم م که من دارم، پول به آن مقام  نمیرید، کم حاال فعال دهم شما از گرسنگ

 کنم به شما.» م  

ای ندارد،  ذهن هیچ فایده که به زبان هم گفته بشود، یعن خوبی و خدمت از مقام باالیِ من ولو این جور کماین

 پذیرند.مردم نم  
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 برای این «ازو یابی»گوید:  دارد همین را م ، کنیم، باالخره نتیجه بدهد به ما، مردم پذیرند. که ما خدمت م  

 بوده.  من» «بیکه  برای این  است فوت شده، ما دنبالشیم!ها سال  پذیریم؟چرا ما خدمتِ موالنا را م  

 بعد نم خودش را هم کشته، در خدمتدانم چرا، اآلن دلیلش را م کس هست   دانیم، ی موقع کردن، ی

این را کشتند، چرا  بله،  توانیم بوییم آن مردم همهطوری است؟ نمحت مردم زدند او  ناسپاس بودند.  اش 

ذهن داریم،  ها را گفته، خیل از ما که من های ذهن این ناسپاسند، ول موالنا هم در همین من های ذهن  من 

 باز هم قدرِ موالنا را م گذاریم و قدرشناس هستیم. دانیم، احترام م  

حاظ لعنواِن خدمت، این به کنیم به کند ما از خودمان بپرسیم آن خدمات که ما ارائه م هرحال بیت اشاره م به

یا    طوری است؟!دهم، این دانید، من دارم به شما یاد م ذهن است، چون من آن باال هستم، شما چیزی نم من 

 پایین هستیم و صفر هستیم و قضاوت نم نه، ما هم در سطح کنیم و توضیح م گوییم  دهیم و نم دانید»«شما نم  ،

دهد ، نشان م «همو مست دهد، هم هوشیاری» جور خدمت  گذرد اصال. این جور فکری از ذهن ما نم یعن این 

 شود و به که خدمِت شما پذیرفته م درد م خورد، عمل م شود به آن. بله از دل برم نشیند:آید، بر دل م  

  ازو یابی به آخر هر مرادی 
  همو مست دهد، هم هوشیاری 

  ) ٢۶۶۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  سؤال کنید که آیا مست من از جهان است یا از زندگ است؟ 

 زنم من، مست به پولم هستم، به مقامم هستم، جسمم هستم، به  اگر از جهان است چه درصدی را تخمین م

  ها مستم یا از زندگ مستم؟ ام، از این ام هستم، هرچه که با آن همانیده به قدرتِ بدن ام هستم، زیبایی 

  بپرسید.  حضور است؟  هشیاریجسم است یا   هشیاریام هشیاری  ست جوابِ این سؤال.خیل مهم ا

بله، خوب دیر این واضح است که هرکس که همانیدگ در مرکزش دارد، مراد را    ذهن)] (افسانه من   ٩[شل   

 از آن همانیدگ ها م هدف بهرسد و لحظهخواهد، نم ایش را فاسد ههایش و خواسته لحظه هم فکر و عملش

 م هم م رسد هیچ نتیجه کند،  وقت گیرد، اثر سازندهای نم و هشیاری ای در زندگ اش را از  اش ندارد و مست

گیرد و  اش را از زندگ م ول این ی مست و هشیاری   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  گیرد،  ها م جسم 

های خوب به فکر و عملش  زد به فکر و عملش و همۀ آن خاصیت ریکه خردِ زندگ م مرادش هم با توجه به این 
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 درد خواهد شد و به هایش بیهایش خواهد رسید، خواسته ریزد، این آدم موفق خواهد شد، هم به خواسته م

  دیران هم خواهد توانست که کم کند. 

  ست نََفخْت فیه من روح رسیده
  غم بیش و غم کم را رها کن 

  ) ١٩٠۵وان شمس، غزل  (مولوی، دی

  نَفَخْت فیه من روح: از روح خود در او دمیدم. اشاره به آفرینشِ آدم است. 

ایزدی  «نَفَْخت فيه»این    مد لحظه  همین  از  این جهان، دارد دمیده م است که  به  آمدیم  ما  با  ای که  شود که 

و بیش را که ذهن ایجاد    گوید این دم ایزدی سازنده است و شما باید غم کمجلویش را گرفتیم. م   مقاومتمان

 م م گوید:  کند، ه شود» «کم دارد م  ، و خوش   شود» «زیاد دارد م حال م شود شود برای زیادی و ناراحت م

 را م کم برای کم  کم شدن و  ش را رها کردهو بی  گوید رها کن. خوب سؤال کنید که من غم ام یا هنوز در غم

  زیاد شدن هستم؟ 

  این همین آیه است که همین اآلن نشان دادم: 

 «.اجِدِينس وا لَهفَقَع وحر نم يهف نَفَخْتو تُهيوذَا سفَا»  
  يد.» «چون آفرينشش را به پايان بردم و از روح خود در آن دميدم، در برابرِ او به سجده بيفت

  ) ٢٩)، آیۀ ١۵(قرآن کریم، سورۀ حجر (

جا دم  شده که از آن ذهن باید کوتاه بیاید در مقابل فضای گشوده ذهن داریم، ول من یعن درست است که من 

 آید. ایزدی م  

  بپرس او کیست؟ شمس الدّین تبریز
  به جز در عشق او تا سر نخاری 

  ) ٢۶۶۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  زنهار تا: 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 م گوید: سؤال کن که او کیست؟ م است، آفتابی است که از مرکز شما بلند م گوید او همین شمس  شود. یعن

، یا خورشیدی  «ماه»منظور از تمام این خلقت، این شمس تبریزی بوده که شمس تبریزی ماه است، اآلن گفت  

 انسان طلوع م کند. است که از باطن  
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خورد،  میرد، غذا م گردد به خاک م جاست، برم «چه خبر در باطنت؟ جسم تو که اینرسیده بود که  بیت اول پ

 غذا را هضم م ها را همه توضیح داده.و این   کند، در باطنت چه خبر؟»کند، تولیدِمثل م  

 بپرس او کیست؟»گوید: م»  که اآلن داشت صحبت م یری. کرد که مگوید از او ب  

طرفِ خداوند  درواقع طلوع خداوند در مرکزِ ما شمس تبریزی است. شمس تبریز نمادِ آن است، یعن شمس که از 

کند، انسان است و این خورشیدْ  صورتِ خورشید طلوع م آید. تنها جسم که خداوند به وجود م در جسم به 

بپرس کیست؟ این شمس است که از تبریز    گویدعیارِ انسان با زندگ است. م عشق است، وحدِت مجدِد تمام 

 خیزد.برم   شمس تبریزی را م گذارد این  و شمس تبریزی هم چون از جنسِ حضور بوده، یار موالنا بوده، اسم

 کند.خورشیدی که طلوع م  

 لحظه به  ات را صرفِگوید که مواظب باش، همۀ وقتت را و انرژی م ی حت ،ناندازۀ سر خاریدن هم آن ب

  جایی دیر نگذاری. وقتت را به 

 پس م گوید که اگر شمس تبریزی، این خورشیدِ خداوند، از درون شما، باطن شما طلوع نکند،  بینیم موالنا م

ریدن هم تو وقتت را جای  اندازۀ سر خا گوید بهزن. و م زن، فقط ضرر م حرف که م   کن، هرکاری که م   هر

مصرف  تواند از تو استفاده کند، وگرنه بیموقع هست که خداوند م   دیر نگذار تا این آفتاب طلوع کند و آن 

 در این جهان. م مان  

پرسند که او  بینید اکثریتِ مردم خبر از این چیزها ندارند و نم طور که م و همین   ذهن)] (افسانه من   ٩[شل  

  ا بپرسید آن خاصیت که آن جنس که همۀ این خصوصیات در آن هست، این کیست؟ کیست، شم 

است   انسان  مرکزِ  در  زنده شدن خداوند  همان  انسان)]  ١٠[شل  این  وجودی  با    (حقیقت  با فضاگشایی،  و 

گ را از  که ما زند حال در   فَکان»«کن و    «قضا»یواش با  فضاگشایی، با فضاگشایی و تعهد به مرکزِ عدم، یواش 

علتِ کار نکردن، گوید که بهکند، البته موالنا مرتب م کنیم، از مرکزِ ما طلوع موجو نم اجسام همانیده جست 

سپاس   ،زندگ با  نکردن  بیهماری  و  گفت،  امروز  نبودن  خاصیت گزار  بقیۀ  و  خودمان   دانستن های  لیاقت 

شویم. ، نائل نم «ی لحظه کار است»،  ی زمان کار است»«ذهن، ما به این امرِ مهم که  ذهن و دیدِ من من 

  میرند. ذهن م ها هم با من ترِ انسان بیش
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  را به   «نفاق» و جلسات گذشته اصطالح ر  کار مچیز دی برد که مرکِز انسان از جنسِِ  جسم است، زبانش ی

 گوید. مرکزِ انسان به م سویِ دردها کشیده م گوید من  شود، زبانش م نفاق»سویِ خدا بروم و این  خواهم به م» 

گذارد  که از جنسِ درد است، زندگ را نم حال که بله، مرکزِ من هم از جنسِ خداوند است، در و فرض کردن این

  ها زنده بشود. در انسان 

  �🔹🔹�يان بخش چهارم پا �🔹🔹�

  

  


