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  2صفحه: 

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  لنگ  یِبا پا  ردی توبه سفر گ
  فرو افتد در چاه تنگ صبر 

  

   بنمانَد کس  جز من و ساق
  کند آن چنگ ترنگاترنگ  چون

  

  برون جست و رفت  د،ید نیعقل چو ا
  ست جنگ؟که کرده وانهیدلِ د با

  

  را بود  صدرِ خرابات کس
  از صدر و ز نام و ز ننگ  رهد کو

  

  دالرام ساخت  شهیهر که ز اند
  برساخت ز پشتِ نهنگ  کشت 

  

  جو زر است ی  شۀیوانکه در اند
  خِر پاالن بود و پالهنگ  او

  

  زود فرو جه ز خر  ،من ارِی
  درنگ یبفروش و بِرهان ب خر 

  

  و رو  ر ی گ  یدنبِ خر  ،ی کونِ خر 
  نَبود در مدنگ  ید یکه کل رو

  

  ح یمس یخران، ا شِی راز مو پ
  شنگ  ستان از کفِ ساق باده

  ساز  تارهای  و کمان چلّه آواز: رنگاترنگ
  کمند  افسار،: پالهنگ
  در  پسِ  چوبِ قفل، : مدنگ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  3صفحه: 

  :کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ١٣٣٢گنج حضور امروز را با غزل شماره  برنامۀ  پرسسالم و احوال  با

  لنگ  یِبا پا  ردی سفر گ توبه
  فرو اُفتد در چاه تنگ صبر 

  

   بنمانَد کس  من و ساق جز 
  کنَد آن چنگ ترنگاترنگ  چون

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  یی شناسا عن یخودش  اصل در معن  «توبه». کند صحبت م ذهنمن  «توبه و صبرِ»غزل از  نیامروز در ا موالنا

   ذهنبه من   کهی طور لحظه به  نیدر ا   زنده شدن به زندگ  جه یاز آن و انداختن آن و درنت  دن یو عقب کش  ذهنمن 

  . میبرنگرد رید

   عن ی. توبه  ست ذهنتوبه، توبۀ من   نیتوبه بند. ا  ذهنرا نگه دارد و داخل من   ذهنمن   تواند نفر م  ی   اما

هست که انسان    رید   ذهن  تِ یوضع   یبه    ذهن   تِیوضع  ی درواقع عبور کردن از    ذهنبرگشت، و برگشتِ من 

  ا ی از ذهن    آن بذارد، ول  ی جارا به   ریباور د  ی  ندازد،یباور را ب   یمثال    کهنیشده. مثل ا  تیهوبا آن هم 

  خارج نشود.   ذهنمن 

صورت    یکار  یکه اگر    دی بو  خواهد است و م  »ذهن«توبۀ من که    کند صحبت م  یااز توبه   جانیدر ا  پس

ب  ردیب چنگ؟ چنگِ    کدام   زده بشود.   زندگ  لۀ یوسبه   «آن چنگ»دوم مشخص است،    تی و آن کار اآلن در 

 ت یوضع   یبه    تیوضع  ی از    یار ی عبورِ هش  ،ذهنکه توبۀ من  طورن یمرکز عدم. و هم  ایشده  گشوده   یفضا 

  .ستین «صبر» هم  «صبرش»است،  ده یاست که با آن همان رید

مموقع   بعض  کند،  م  دایپ   مختلف  ی هاصبرش شل   عجله  صبرش  است    شود ها  تحمل  درواقع  و صبرش 

   زندگ   ای  نامد آن را حضور م   ذهنکه من   رید  تیوضع   یبه    تی وضع  یاز    دنیرس  یبرا  ادیبا دردِ ز  جور،ی

  هست.   که در آن زندگ داند م  ای نامد  م  یز یچ  ی ا ی نامد م

  »  ذهن«توبۀ من و   »ذهن«صبِر مندرواقع  ریدبه هم ذهن  یهات یما و گذر کردنِ ما از وضع  لیعدم تبد نیهم

خورده    ریفکر د  ی  لۀیوسبه   یفکر   یکه    دینیب . مردیگ هرلحظه صورت م  ذهن. توبۀ من دهد را نشان م 

  .  شود م  نیزیجا  ای شود م



ۀ  برنامه         Program #918                                            ۹۱۸مشار

  4صفحه: 

فرق دارد. پس دو تا مفهوم مهم    رون یب  رود آدم از ذهن م   سره یکه    دید  می که امروز خواه  یاتوبه با توبه   نیا

  ل یشده تا تبدگشوده  یگذشتِ زمان، منتها با فضا   عنیبازگشت است، صبر هم     معن  به ، توبه  «توبه و صبر»

  انجام بشود.

صبر را درواقع    نیخودش را از دست بدهد، بنابرا  خواهد بشود، نم  لیتبد  خواهدچون وجود دارد نم   ذهنمن 

  د ی نیب م  نیبنابرا  در ذهن بمانم.  ول بذرم،    رید  تِیبه وضع  تیوضع   ی بذرد، از    وقت  ی  کهنیبه تحمل به ا

   صبرِ اصل  د یگو م  ش ی. به جاذهنصبِر من   د،یآ نم   رونیب  ر یصبر د  عن ی  در چاه تنگ»   اُفتد «صبر فرو م که  

.  ردیگ صورت م  لیتبد  نیا   واشیواش ی   عنیلنگ،    ی با پا  ای   رود م  نیهم ازب   ذهنمن   و توبۀ مصنوع   دیآ م

  .میگرد برم واشیواش ی م،یگرد برنم  ها دگیهمان ای  ذهنما از من  که به آسان  دینیب م

بزند  مرکز عدم را که اصل ماست، زندگ نیو ا میلحظه فضا باز کن  نیاگر در اطراف اتفاق ا دیگو دوم م تیب و

   زندگ  یار ی من و هش  یار ی من و خداوند، هش  عنی  »«من و ساق از    ریغ  صورت نی، درا «چنگ» مثل ساز، مثل  

  .  مانَد نم یرید ز یاز وحدت، چ ریغ  م،یهست  یکه 

  
  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

  
  ها) (دایره همانیدگ  ١شل 

  
  (دایره عدم)  ٢شل 



ۀ  برنامه         Program #918                                            ۹۱۸مشار

  5صفحه: 

   بِنمانَد کس  من و ساق جز 
  کنَد آن چنگ ترنگاترنگ  چون

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ساز  ی: آوازِ چلّه کمان و تارهاترنگاترنگ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

شده و مرکز عدم است و  گشوده  یآواز سازِ درواقع فضا   عنی  جان یدر ا  «ترنگاترنگ»را، بله    «چنگ»شما آن    و

که ما    دهم را به شما نشان م   (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  شل    نیو ا  کنم را دوباره من تکرار م  ت یب  نیحاال ا

 ن یو قبل از ورود به ا  میشوجهان م   نیاست، وارد ا  که مرکزش عدم است و از جنس زندگ  یاری صورت هشبه

  و قدرت را از خود زندگ  تیو هدا  تیعقل و حس امن  تی چهار تا خاص  نیجهان ا  نیورد به ا  یدر ابتدا  ای جهان  

  .  میریگ م

ما مهم    یبقا یکه برا  مانی مهم برا یزها یچ ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  یِفکر یها صورت با  میوارد شد وقت

باورها، با    خانواده، مثل برخ  یمثل پول، مثل اعضا   دهد م  ادیهستند و پدر و مادرمان، خانواده و جامعه  

کردن    ق یتزر  ت یو حس هو   رونیمهم ب  یزها یچ   ی تجسم شل فکر   عنیشدن    دهی. همانمیشو م  دهیها همانآن

عدم    یجا . به شود ما عوض م  دید  نک ی ع  نیما، و بنابرا  دید  نک ی ع  شود ها مها که به موجِب آن، آنبه آن 

  ها)] (دایره همانیدگ   ١[شل جسم.   ی شود م  (دایره عدم اولیه)] ٠[شل 

  ها نک یع   نیا  ق ی. چون تندتند از طرمی نیب م  ها نک ی ع  نی ا  قی از طر  م، یزن را به چشممان م   مختلف  ی هانک یع  پس

که فکر    ذهننام من به   میکن درست م   ذهن  ریتصو  یهستند،    یماد  یهانک یدرواقع ع  هانک یع   نیا  م،ینیب م

مرکز ما، آن    ا یما    دِ ید  نکِی ع  شوند م   هان یو ا  میده حس وجود م  زها یچ   نیکه به ا  . از وقتمی آن هست  میکن م

اجسام   ن یو چون ا  م یریگ اجسام م  نیو از ا  م یریگ نم  و قدرت را از زندگ  تیو هدا  تی عقل و حس امن  ر یموقع د

عقل ما و حس    جهیهستند، درنت  ر ییتغ   ای رفتن هستند،    نیب  هستند و از   زشیآفل هستند، درحالِ فرور  شه یهم

  ترس است. ذهنمن  نیا یها تیاز خاص  یو  کند م ر ییو قدرت ما هم تغ تیهداو   تیامن

  ی  بیترت  ن یکه به ا  ذهنمن  نی. و ازدیر هستند، دائماً فرو م   زها یچ   نیعلت است که مرکز ما که ا  نیبه ا  ترس

تصورات    شود، عوض م  ه   است،یاصطالح پوجسم به  ی،  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  است    ذهن   ریتصو

موالنا مطرح    جان یاکه در    «توبه و صبر»مثل    اصل  میو از مفاه  صورت فکر است، از زندگ خودش را دارد که به 
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  6صفحه: 

  ی هاو در جهت   کند م   جادی درد ا  ذهنسازِ من   نیکه به صدا درآوردن ا  میشو که ما متوجه م   و تا زمان  کند م

  . میشو م  دیو ناام  میرس نم ما به زندگ م،یرو مختلف که م 

  م ی که تسل  کنند موضوع را مطرح م   نیا  انی اد  ایبشو،    میتسل  ا یکه ب  میریگ م  ادیمثل موالنا    از عارفان   باالخره

  (دایره عدم)]   ٢[شل  لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن    نیاتفاق ا  رشیدرواقع پذ  می. تسل یبشو  دیبا

(دایره عدم   ٠[شل  جهان بود.    ن یکه قبل از ورود به ا  کند م   ی همان مرکز  کند، که مرکز ما را دوباره عدم م 

  اولیه)]

،  (دایره عدم)]  ٢[شل  و شرط    دیلحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن بدون ق   نیاتفاق ا   رشیپذ  ای   میتسل  پس

   زندگ   ای عدم    نکِ ی ع  ق یاز طر  ارانهی بار هش  ن یاول  یبرا  شود م  مرکز ما عدم    . و وقتکند  دوباره مرکز ما را عدم م

  . میکن به خودمان و به جهان نگاه م

   ذهن که من   میشو و متوجه م   میست ین   ذهنو من   م یستیاجسام ن   نیکه ما از جنس ا  میشو بار متوجه م  ن یاول  یبرا

آ  یِزمان مجاز   عنی   کند، در زمان کار م لحظه    نیهم   که زندگ  میشو متوجه م  دفعه ی   ول  نده،یگذشته و 

  . میاآمده  رونیب ذهنن است که از م نیا اش معن  نی. استی ن ندهی است، در گذشته و آ

  ی دارد، و برا  انی جا جرکه فکرها در آن  میشو متوجه م  م، ینیب ذهنمان را م  ای  ذهنصورت حضورِ ناظر، من به  و

 ها)] (دایره همانیدگ   ١[شل    کند توبه م  ذهنمن   نیصورت حضور ناظر، که ابه   م،یشو متوجه م  دیبار شا  نیاول

آن آدم    رییاست، تغ  ریو آن آدم متغ   شده   دهیهمان  آدم  ی مثال با    کند و فکر م  شود مرتب دچار درد م   عنی

ببرد، مرکزش را مثال از او    ان یرا با او به پا  اش دگ یکه اگر همان   شود بار متوجه م   نی اول  ی. براترساند ما را م

  .  رود م ن یکند، آن درد از ب  خال

هردو مالِ ذهن است، در    ها نیا  رد، یکار صورت ب  نیا  کند کار و صبر م   نیاز ا  کند توبه م  متأسفانه وقت   ول

  ر یکِس د  یببرم، با    انیرا با او به پا   ام دگ یشخص بد بود، همان   نیتوبه که حاال ا  نی. پس امانَد ذهن هنوز م 

  . ردیگ بشوم، متأسفانه دوباره صورت م دهیهمان 

   عنی   آورم، را به مرکزم نم  کس  شوم، نم  دهیهمان  کسچ یکه من با ه  گفت م  ری د  کرد، اگر درست عمل م 

او     وقت  نم،یخودم را بب   ای  نم یا بب خدا ر  ا ی  نم یاو جهان را بب   ق یکه از طر  آورم،  را به مرکزم نم  کس   ذهن  ریتصو

. مثال  کند موضوع اشاره م  ن یشمس به ا  وان یو د  ی جا در مثنو  ن یموالنا چند  و کنم.   رییمن هم تغ  کند،  م  ر ییتغ

  : دیگو م
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  7صفحه: 

  گواه باش خواجه که ز توبه، توبه کردم  تو
  جام توبه، چو شراب عشق خوردم بشست

  ) ١۶١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

از توبه، توبه کردم،    دیگو م  پس توبه  «جام توبه»توبه. و    جورن یا  عن یخواجه تو شاهد باش که من  ، شرابِ 

فضا را باز کردم، از مرکزِ عدم   عن ی  (دایره عدم)]  ٢[شل  شست، چون من چار کردم؟ شراب عشق را خوردم  

  : ٢٣٨٧در غزل  دیگو م  طورن ی شراب خوردم. هم

  زهد برشسته، هم توبه توبه کرده  هم
  توبه یورا ی هست عاشقان را کار چون

  ) ٢٣٨٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

نمانند، مرکز را جسم    ذهنمن   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  است که در    نی، درواقع اتوبۀ عاشقان»  ی ورا  ی«کار 

درونِ ما بازتر بشود،    یفضا   نی. ا(دایره عدم)]  ٢[شل  لحظه باز کنند    نینگه ندارند و فضا را در اطراف اتفاق ا

  : میاول که خواند  تِ یب  وتاآن د  شود، زده م  زندگ  لۀیوسمرکزِ عدم به   ایفضا    نیبازتر بشود، بازتر بشود و هرچه ا

   س بنمانَد ک  من و ساق جز 
  کنَد آن چنگ ترنگاترنگ  چون

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

او را بشنوم، آهنگ او را بشنوم و    یزده بشود و من صدا  زندگ   لۀیوسآن سازِ عدم من، به   ای آن چنگ،    عنی

  ر ی اآلن گفت، غ   شود؟ چه م   صورتنیااو را بشنوم، در   آورد، وجود مکه او در من به   او را بشنوم و آرامش  غامیپ

  .  ماند نم یر یکسِ د  از من و ساق

. درست است؟ و  می با هم هست   من و ساق  (دایره عدم)]  ٢[شل    شود فضا گشوده م  وقت   شود معلوم م   پس

   دگی همان  چیه   (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    کهن یتا کجا؟ تا ا  میدار مرکز را عدم نگه م  م،یبا هم هست  من و ساق

است،    ذهنمن تحمل است، تحمل    میگو که م  ذهناز آن نوع توبه کردن و صبر کردنِ من   چیدر مرکز ما نمانَد، ه

  از آن نمانَد.   یآثار چیفشار است، ه ذهنتحمل من 

 ن یا  م،یتوبه نکن   ذهنصورت من ما به   عن ی  ذهنکه سفر کردن و توبۀ من  میشو اول متوجه م  تیب  نی از هم  ول

حاال    ،توبۀ واقع  نیا  قدرنیا  دی. پس ما بامیبرد  جیدنبال نتا  دیذهنمان نبا  لۀیوسو فوراً به  کشد کار طول م
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  8صفحه: 

ناظر    یِار ی صورت هشبه   م،ی کن فضا را باز م   (دایره عدم)]  ٢[شل    م؟یکن است که ما چار م  موقع  توبۀ واقع

  .  میکن ذهنمان را نگاه م

باور است،    م، یکن م   ییرا شناسا  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    دگ یوجود دارد و همان   دگیهمان  ی   مینیب م

واقع  نیا  میانداز م   . وقت میانداز شخص است، پول است، آن را م برا   توبۀ  (دایره    ٢[شل    کهن یا  یاست 

ها ن جسم یکه ما از جنس ا  میشو مو ما متوجه    دهد فضا در درونِ ما خودش را به ما نشان م  ای   یاریهش  عدم)]

  رد، یگ صورت م  ج یمنتها تدر  ها، ن یهمۀ ا  م، ی لحظه باش  نیدر ا  دیبا  م،یباش  دینبا  ندهی در گذشته و آ  م،یستین

  .  ردیگ فوراً صورت نم

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل 

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

  
  (مثلث همانش)  ۵شل 

  
  (مثلث واهمانش)  ۶شل 



ۀ  برنامه         Program #918                                            ۹۱۸مشار

  9صفحه: 

  رد یگ که چرا صورت نم دید می ما اآلن خواه بله، ممن است ول رد؟یلحظه هم صورت ب یممن است  ایآ

  ا ی به مرکِز عدم     مرکز جسم  لیتبد   عنی  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]   ٣[شل    لیتبد  یما برا   کهنیا  یبرا

  . میده ما آن کار را انجام نم   ول رد، یگسترده صورت ب ییفضاگشا یبا  تواند م  ها دگیهمان  زشیفرور

(مثلث تغییر    ۴[شل    میکن عدم م   که مرکز را وقت  دهم م  حیبه شما توض  آورم ها را من مشل   نیا  نیهم   یبرا

به جسم   لیمرکزِ عدم تبد   ول  شود، لحظه، مرکز عدم م   نیاتفاق ا  نیدر اطراف ا  یی با فضاگشا  با مرکز عدم)]

  . میگردما فوراً به ذهن برم  شود، م

به مرکزِ عدم و حواسمان به خودمان باشد که در اطراف اتفاقاتِ خوب و    میتعهد داشته باش   میتوانست و اگر م  

م ذهن  با  ایخوب    دیگو بد، که  هردو  نکن  میکن  ییفضاگشا  دیبد،  قضاوت  توبۀ    نیا  صورتنیادر  م،یو  سفرِ 

  . شد م ترع یسر ل یخ  ،ذهن  مصنوع 

شدن است، تأسف   مانیپش   ذهنواقع توبۀ من . در میشو م  مانی لنگ است، ما مرتب پش  شیمتأسفانه پا  ول

توبه که درواقع    و آن موضوع  می کن  ییشناسا  دی. باخورند درد نم به  هانیخوردن است، احساسِ گناه است، و ا

  م، یبشو دهیهمان  یز یکه با فکر هرچ میدان و ما م میندازیب دهد دارد به ما درد م

  تو را بال داد هر جهت از
   جهاتَتیبازکشد به ب تا

  ) ٣۶٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ت یشا  م، یبن   دیناله نبا  ن، یا  د یبا  م یرس به درد م  . وقت می رس به درد م  م،یرا برو  ده یهمان  یِ جهتِ فکر  هر

  برد، فکرمان م  م،یروم  دهیصورت همان که ما به   که در هرجهت   مییبله بو  م،یکه بدشانس  میی نگو  م،یبن  دینبا

  .  میبرس میتوان نم  م،یبرس جهت به زندگ  در آن  م یخواه که م 

که گله    . نه میندازی ب  م،یکن  یی آن موضوع را شناسا  م،یفضا را باز کن  دیکه با  افتد م  ادمانی در آن موقع    نیبنابرا

را    ذهنمن   یها ت یخاص  برخ   ای   م،یخودمان را مالمت کن  ا ی  م یمالمت کن   م،یبرد   و دنبال کس   م یکن   ت یو شا

پش م  ، مانیمثل  خود،  مالمت  و  احساس گناه  تأسف،  ا  المتاظهار  مثل  ب  کهنیخود  چقدر    ای  عقلمی من 

  .  ردیصورت ب  دیزدن، نبا رانیبه د ایبه خود زدن  رید ی هابرچسب

است که خودش را    نیا  طرح زندگ  کهنیا  یبرا  د،ید  می بال خواه  میبرو  که در هرجهت   میکن م  ییاآلن شناسا  ما

آگاه از   ،یابدلحظۀ  نیبه ا  مییایو ب میاو زنده بشو تیو ابد تینهایدر مرکز ما قرار بدهد و ما به ب پس از مدت
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  د ینیب که م   طورن یهم  نیبنابرا  پس  است.بوده    موقت  ذهن که من   میو بفهم   میکن   تا ابد زندگ   ،یلحظۀ ابد  نیا

مختصرِ    ح یهمۀ ما. پس از توض  یمستلزم زمان است برا  ر،ییتغ   ای   لیتبد  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل  

توبۀ   نیکه چرا ما ا  دیخواهم داد تا شما بدان  حیشما توض  یدوباره برا  طرح  یرا داخل    ات یها من ابشل  نیا

  . میدهم   ادامهرا و اقامت در ذهن را   ذهنرا و صبرِ من  ذهنمن 

و چراغ    ندینش که به دلتان م  ییهارا، آن   اتیاب  نیا  دی که بارها خدمتتان عرض کردم شما هم با  طورن ی و هم 

  تا در ذهن شما هم طرح مخصوص شما، خودش را به شما نشان بدهد.  دیو تکرار کن  دیاست، حفظ کن 

دوسه سال    یتکرار الزم است، مداومت برا   (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل    د ینیب طور که مهمان   پس

  م ی و تعهد داشته باش   م،یفوراً عدم بنمرکز ما جسم است    اگر   که  فتدی ب  ادمانیالزم است که ما مرتب هرلحظه  

  ،  خرد زندگ  شه یشده، همگشوده  ی مرکز عدم و فضا  نیبه مرکز عدم، از ا  م یبه مرکز عدم. اگر تعهد داشته باش

  خواهد آمد.    ،زندگ  ی و قدرت و شاد تیهدا ت،یحس امن

 ت یفضا باز کند تا مرکزش عدم بشود و از وضع  دیکه با  فتد یب  ادشیمتعهد به مرکز عدم باشد و مرتب    کس  اگر

صورت    لیتبد  نیا  صورتنیانخواهد، در   بختنخواهد، خوش   زندگ  رد،ینگ  تیلحظه چه خوب چه بد هو  نیا

[شل  آمد که حالش خراب شد، فضا را باز کند و مرکز را عدم بند  ادشی کهنیمحض ابه  عنی خواهد گرفت.

  .م)](مثلث تغییر با مرکز عد ۴

ها را چرا در  شل  نیا  دیای از شما ممن است ب  به ذهن بعض  (مثلث همانش)]  ۵[شل    میگذر که م  کهنیا  از

که در    ییها. آن دهم م   حیاول مسئلۀ انسان را توض   تی علت که اوال با ب  نیبه ا  دهم؟ م  حیاول برنامه من توض

مهم    ل یحل مسئله فهم مسئله خ  ی راکه ب  دانند اند ممسئله حل کرده  ر،ید   فن  یها رشته   ای   یزیف   ات،ی اضیر

  .دهد حل خودش را نشان مِ راه  میمثال هندسه را ما درست بفهم  ، اضیمسئلۀ ر کهن یمحض ااست. به

  ن یهم   یبرا.  میحل کن   دهیمسئله را نفهم  میخواه م   م،یمسئله را بفهم   میخواه ها اصال نماز ما انسان   یاعده  ی

  «فکر» صورتِ  که ذهنمان به   ییزهایبا چ  میشد  دهیما همان   میجهان شد  نیکه وارد ا  که از وقت   دهم م  حیاول توض

  . نکمانیها شده ع و آن  دهد نشان م

دارم،    یاچو مسئله که من هم   میو قبول کن   م،یکن   ییرا در خودمان شناسا  تیوضع  نیاست که اول ا  نیما ا  مسئلۀ

  از مسئله هست.   مرکزم است. دوم، باز هم قسمت  نکِیکه ع زهاست،یبرحسب چ دمید



ۀ  برنامه         Program #918                                            ۹۱۸مشار

  11صفحه: 

م  دنید  جورنیا اآلن نشان  را  آثارش  است؟  چه  درواقع  دهم آثارش  آثارش  است.   «مقاومت»و    «قضاوت». 

  ساده است.  لیهم خ دنش یفهم

مرکزمان است ما بر حسب آن و چون   می نیببرحسب آن م  میشد  دهیآمده مرکز ما با فکرش ما همان   یز یچ  ی

   که هرکس   یااز مسئله   قسمت  پس!  میهست   خود زندگ  م یبفهم  کهن یا  یجابه  ،م یخواه م  و از آن زندگ   مینیب م

ا وارد  م  نیکه  م   شود  جهان  چ   نیا  شود دچار  آن  از  همان   ییزهایاست که  زندگ   دهی که    خواهد، م  شده 

و قدرت است    تیو هدا  تی را که عقل و حس امن  الزم زندگ  ت یچهارتا خاص  جا نی. و در ا خواهد م   بختخوش 

  که در مرکزش است.  ی زی از آن چ خواهد،  از آن م 

  ده یکه من با آن همان  یز یچ  نیدر زمان، که ا  کند م  یری گساده است که ذهن اندازه    لیهم خ  دنیرا فهم   قضاوت 

  ادتر یاگر ز  شود؟ تر مکم   ای   شود؟ م   ادتری دارد ز  نیبدهد، ا  بختبدهد، خوش   شدم، قرار است به من زندگ

  بترسم!  دیبا شود متر خواهد شد! اگر کم  ادتریز ام خُوب پس زندگ  لیخ  شود، م

متوجه    جه یو درنت  کند نم  دای پ  زندگ   شود، مواجه م  و سرخوردگ  ید یشخص با ناام  شود هم م  ادتر یز  وقت   ول

  آمده؟!  شیپ که چه اشال دیآ م  شینکرد و سؤال پ دایپ  ها هم زندگشدن آن  ادیکه با ز شود م

 بختخوش   رانید  کهنیا  ا ی فرد بودن،  فقط منحصربه   ای   ، اصطالحاتش را اگر بدشانس  ایبه مالمت    کند م   شروع

ن  من  چ  ستم،یهستند  ا   ، ذهنمن   یها رف ح  ،ذهنمن   رید  یزهایو  در  موالنا  وقت   نیکه  شما  حاال     غزل، 

  . کند م  ریتعب  خر»   گاهمن ینش  ی«سروصدااصطالح به اصطالحش را، به 

  زند،  تو حرف م  قیخداوند از طر  ، کن م  فضا را خال ،کن است که شما مرکزت را عدم م   موقع  ی  دیگو م

  زها یاز چ   خواه و م    کنو خوب و بد م   یدار  ذهنهست من  موقع   ی .  یعقل خرد کل را دار  صورتنیدرا

  . یریب  زندگ

لحظه،    نیاتفاق ا  عن یمقاومت،    نیکه مرکز ما هست. پس بنابرا  یز یخواستن از آن چ یز یچ عنیمقاومت   خودِ

بازشده   ی را از آن فضا امهرچه باشد من زندگ  نیکه ا  میکه بو کنم . فضا را باز نمستین هیالسو من علَ یبرا

  .  خواهم م

من مهم است.   یبه آن برسم برا  خواهم که م   یز یمن مهم است، کم نشدنش مهم است، آن چ  یشدنش برا  ادیز

  اشتباه است.   ییشناسا نیو ا ر یتعب نیمن در آن است و ا چرا؟ زندگ 
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من شعر را    دیگو م  کس ی. دهم م  حیبدون شعر به شما توض طورن یاز مسئله را هم  قسمت یمن دارم  پس

  از مسئلۀ شماست.    قسمت نیخُوب بفرما ا  لیدوست ندارم. خ 

م  هرکس ا  دیآ که  امروز خواه   نیبه  م  «قضا»خواند در طرح،    میجهان،  را  نمذهندر من   اندازد آن   .  شود  

جسم بشود    دیجهان را بشناسد. با  نیا  تواند ت نمخالص اس  یاریندهد. چون آن موقع هش   لیتش  ذهنمن 

  است.  طرح زندگ  ن،یقضاست ا نیجسم را بشناسد. بنابرا

ا  درست ا  دیآ م  هرکس  م ییگو م  کهن یمثل  با  نیبه  بماند.    نُه   دیجهان  من    د یبو  یماه شم مادرش  آقا 

طرح شده. نُه ماه    یطورنیقضاست، ا   ست، طرح زندگ  ن یچه ندارد ا  عنیاصال؟!    نیچه ا  عنیبمانم!    خواهم نم

  .  درون آن بمان دیبا

بشود که ما   لیتش  دیهم با  ذهنمن   نَه،!  رونیب  میایب  خواهمام بسته شد، منطفه  کهن یآقا من هم   دیگو م

خدا را    د یما با  ست ین   کاف   شناخت جهان جسم   . ولمی بشناس  میباش   باق   دیجهانِ جسم را که در آن با  میبتوان

  .  می هم بشناس

که منظور   ی اریتکامل هش   یدرواقع دارد جلو   ردیرا ب   شناخت زندگ   یجلو   قرار باشد شناخت جهان جسم   اگر

  . ستین کار درست نیا دیدان و شما م   ردیگ جهان است، دارد م  نیآمدن ما به ا

است.     قضاست، طرح زندگ  م، ییگو م   م یکه اآلن دار  یز یچ   ن یدادن، هم  لیتش   ذهنوارد ذهن شدن، من   پس

  :  دیگو موالنا م نی هم یبرا

  قضا صدبار، قصدِ جان کند  گر 
  قضا جانت دهد، درمان کند  هم

  ) ١٢۵٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

را بذار    فضا را باز کن خودِ زندگ   ایبوده، شما ب   طرح زندگ  نیا  عنیرا.    تیب  ن یا  میخوان باز هم م   امروز

  .  ذهنمن  نیمرکزت، بذار جان بدهد و تو را درمان کند از ا

   ذهن من  ن یکه ا  کنند  مردم فکر م  کهن یا یبرا د، یآ م ش ی و صبر پ  و توبۀ مصنوع  دیآ م  شیکه پ   اشال حاال،

  ه یشب   دیگو که موالنا م  رد،یگ م   یذهنش را جد   یسروصدا  ای پس عقلش    کند، مقاومت م  کند، که قضاوت م 

  است! شرفتیپ تِینها نیا کند خر است، فکر م  گاهمن یگفتار نش
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او   ق یاز طر زندگ  کهن ینه ا   ول کند،  صحبت م یهم ادب  کم  ی کند م  ادی سوادش را ز خواند، کتاب م انسان

  .  کند صحبت م اش ذهنمن  کند، صحبت کند خودش صحبت م

  ی جا صحبت آن   هیشب   تاًیصحبتت نها  ،ی هم بشو  لسوفیف  ،ی دانشمند هم بشو  ،یهرحال هرچه بشو به   دیگو م

گفته موالنا، باز هم ما    همهن ی. امیشو ما که متوجه نم  کهن یا  ی. برا دیبو  شود م   مجبوررا بدان.    نیخر است، ا

  . می ریگ م  یخودمان را جد  م،ی ریگ م  یرا جد  مانی هاحرف 

ندارد،    تیوجود ندارد، اصال اهم  ذهنعنوان من به  یزی . چ میستین یاصال جد  ذهنعنوان من که ما به  م یفهم نم

  !میدار نگه  د یرا با ن یهم مییگو ما، م  میدان را نم   هان یندارد، ا پوسته است، عقلش ارزش نیا

  ، یساز زده بشود. کدام ساز زده بشود؟ ساز شل بعد  نیا  دیکه با  دیگودوم م  تیدر ب  نیهم  یپس برا  حاال،

  . (مثلث واهمانش)] ۶[شل 

   ذهن برود من   کند م   جابیا  قضا و طرح زندگ   جانیا  دیآ م  اصال بدون شعر، هرکس  د،یشما متوجه شد  پس

لحظه   نیاست که شما از اتفاق ا  ن یمقاومت ا  از معان    یقضاوت دارد و مقاومت دارد.    ذهندرست کند، من 

  .  د یهست تیهوآفل هم  زی. چرا؟ با چ دیخواه  م  زندگ

هستند. همۀ ابعادش دارند    آفل  سازد را م   ت یاصطالح وضعلحظه که به   ن یا  تیوضع  ی تمام اجزا  د یکن توجه م  و

  گذراست.   یزهایهمانش با چ  (مثلث همانش)] ۵[شل  مثلث  نییضلع پا نیبنابرا. کنند م  رییتغ

  می ستیاصال ما ن   ذهنمن   نی صحبت خالصه که نه، ا  نیبا هم  میشو ما متوجه م  وقت  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  

ا زندگ   هیشب  طرح زندگ  نیو  نُه ماه اول  سال در آن  هشت  نُه سال، هفت   نیهم   دیما موقت بوده، ما با  آن 

  شود  ما م  ید یشود، ناامفقط سبب شست ما م   ذهن. و استفاده از عقل من میبمان  ترش یب  دیو نبا  میماند م

  . ستیجزو قضا ن ست،ین و جزو طرح زندگ 

  زندگ  تیو ابد  تینهایانسان به ب  ، ذهنمن   مدت  یاست که پس از    نیدر انسان عبارت از ا  یار ی هش  تکامل

طلوع کند که در واقع    دیصورت خورشبشود و از درونش به   تینهای درون ب  یفضا   نیخداوند زنده بشود و ا  ای

را    ر ید  زیرا و هزارتا چ   سببیب  ی و قدرت و شاد  تیو هدا  ت یعشق و لطافت و خرد و حس امن  د،یخورش  نیا

  ما.   می آمد نیا یهم در جهان پخش بند. برا
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در اطراف    یی . فضاگشامیکن لحظه باز م  ن یفضا را در اطراف اتفاق ا  م ییآ پس م  م یدیرا فهم  نیحاال، اگر ا  و

خرد است. فضا را باز    یفضا مهم است که دارا  نی. استیاست که اتفاق مهم ن   نیا  اش لحظه معن  نیاتفاق ا

  ش یو سروصدا  زند م  دگعدم شما را زن  زشده و سا گشوده  یآن فضا   دیشو و شما م  شود مرکز عدم م  م، یکن م

را    «کس» کهن یا ی. چرا؟ براستین یر یکس د از شما و ساق ریکه غ دیشو متوجه م  دفعه ی. و شود بلند م

  است.درست کرده  ذهنمن 

براساس    ی   عنیاست    «کس»  ذهنمن  بعد  است.  د  رید  »ی ها«کس بودنش،    «کس»نفر  افراد  را   ریرا، 

م  براکند منعکس  ارتباط    کند ها شروع مبا آن  ذهنصورت من به   کند، منعکس م  ذهنمن   ی  هرکس   ی. 

  .  میرا الزم دار  نیجهان ما ا  نیبرقرار کردن. چرا؟ در ا

 ریدبا هم    به زندگ   اصطالح زندگصورت به و به   با مرکز عدم، با خرد زندگ  ی اری صورت هشما به   کهن یا  نه

  باشد.  یطور آن  دی. اصال بامیتوان م  م،ی ارتباط برقرار کن  میتوان نم

  نند، یب را هم م   شانافه یکنند. درضمن ق  دا یارتباط پ  دی عشق با  قیبا مادرش از طر  اش، بچهمادر با بچه   ی

  د؟ یکن  . توجه مستندین دهیهمان  ر یبا آن تصو . ولدهد هم نشان م  ی ریتصو ی ذهنشان 

مثل    م،یکرد  دایپ  که ما حالت   میشو متوجه م  شود،مرکز عدم م   م،یکن فضا را باز م   کهن یهم   ن،یبنابرا  پس

   که تا حاال من کرده بودم اشتباه بود. از خداوند عذرخواه   یکار   نیکه ا  ، از زندگ  میکن  م  عذرخواه   میدار  کهنیا

  انجام بشود. لیتبد نیقضا ا ق یطراو مرتب خواسته از   کهنیا ی مردم. چرا؟ برا ا، ی نه از خود دن میکن م

  م، ی مقاومت کن  دیبا  م،یهست  ذهنمن  کهن یا  ی. چرا؟ برامیرا نگه دار  ذهنمن   دیبا  میتا حاال چون فکر کرد  ما

لحظه که مرکزمان جسم    نیا   م،ینبوده، ما اشتباه کرد  یطور ن یا  میدی. اآلن که فهممی بخواه  از اتفاق زندگ  دیبا

  . می کن فضا را باز م شود، م

.  ی . از کجا؟ از زمان مجازیلحظۀ ابد  نیاست و برگشتن به ا  از زندگ   عذرخواه  نی درواقع ع  ییفضاگشا  نیا  و

  م ینیب م  م،ینیب را م  ها دگی همان  میاآلن. دار  مینیب درست م  می که چشم عدممان باز شد، ما دار  میشو و متوجه م 

  م، یقرمز چشممان داشت نکیما ع کهن یدرست مثل ا شود، مرکز آدم جسم م   جسم بوده. وقت  جاکه مرکز ما آن 

  قرمز چشمم داشتم.   ایسبز  نک ی بوده، من ع یطورنی . جهان امییبو م، یبزن رنگیب نکیع  ی  میآور درم
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درب  نکی ع  میتوان م  کهنیا  از را  نب  ز یچو همه   میاوری قرمز  قرمز  ع   مین یرا  پ  رنگیب  نکیو  شر   م،یکرد  دایرا 

را.    حاال صبر واقع  دیشوو متوجه م   مین یجسم نب   قیاز طر  م،ینزن  رنگ  نکیع  ری د  میکن م  ز ی. و پرهمیکن م

  ی ها قضا، نه من   کهن یا  ی. چرا؟ براردیگ صورت م   کانفو قضا و کن   خود زندگ  لۀیوسبه  لیتبد  نیکه ا  دیفهم م

را در    یزیلحظه چ  نیتناسب اتفاق او به   دیکن شما فضا باز م  آورند، وجود م اتفاقات را به  ران،ینه د  ،ذهن

  دارد.  اجی انداختنش به زمان احت  ول  د،یندازیب دی خواه را م نیو ا  دینیب مرکزتان م

«بشو و  :  دیگو م   خود زندگ   عن ی.  ردیگ دارد صورت م   ،شود» «بشو، م:  دیگو او م  کهن یا  یبرا  د،یصبر کن  دیبا

  ز ی. بعد دوباره پرهدیبشو  لیتبد   دیتوان نم  ذهنمن   لۀیوس. پس شما به ردیگ دارد صورت م  لیتبد  نیا  ، شود» م

  د یگو م  تیرا، ب  ذهنصبر من   ا یرفتن به ذهن، عجله کردن     عنیکردن    یصبری . بدیکن   یصبری ب  کهن یاز ا  دیکن م

  گرفتن.  شهیپ

توبه   دیگو م  تیب   یی فضا گشا  وقت  شود صفر م  ذهنمن  کهنیا  یبرا  روند،  م  ذهنو صبر من   ذهن من ٔ که 

  چرا؟   می. گفتمانَد نم »«کس و   دیکن م

  ماند  هم نم   صفر بشود، کس   ذهنمن   . وقتشود من در آن لحظه صفر م  ذهنصورت منکس به   کهنیا  یبرا

همه را   نم، یب م  . در آن لحظه من همه را زندگ کند درست م  ذهنرا من   ییرا، افراد را، جدا  ها . چون کس رید

  .نمیب از جنس خداوند م 

  

  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 

خداوند است، مرتب    ای قضا    یروی ن  دییکه بو  ییروین   یکه    میشو . و بعد متوجه م میهم متوجه شد  نیا  بله،

  ی جلو   ، که با مرکز جسم  میما بود   نیو ا  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  ما را آزاد کند    خواهد م

  با مرکز عدم.  میشو را هم متوجه م نی. امیکار خداوند را گرفته بود

م  ای م  د،یشنو نه، شما حاال  ذهنتان  ول  ذهنمن من   دییگو با  ا  دارم،  م  هان یُخوب،  اگر  رید  دیشنو را   .

  حل است. درست است؟ ِ از مسئله و راه  هم قسمت  نی. ادیریب ادی  د،ی ریب ادی د یخواه م

قضا و   لۀیوسبه  و جذبۀ زندگ   زندگ  تیعنا  ،شما از لطف زندگ   د،یداشته باش  دهی که اگر مرکز همان  دیدان م

  .دیشو لحظه، محروم مبهلحظه  ردیگ ما صورت م   یفکان رو کن 

  د یکن مرکز را عدم م  د،یشو م   میتسل  ای   دیکن م  ییلحظه فضاگشابهلحظه   دییآ م  د؟ی کن چار م   دییآ شما م   پس

او را    که و جذب او درحال   کم زندگ   ، زندگ  لطف  ، زندگ   تی، عنا(مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل  

  . درست است؟ کند به شما کم م  د، یپرست و جسم را نم دیپرست م

  که اگر مرکز جسم باشد، شما چون خودتان را به   دیدان م    حل است. ولِ از راه    . قسمتمیرا هم متوجه شد  نیا

  . دیشو م  دهیکش  ایسمت دنبه  است،ی مرکزتان جسم است، از جنس دن د،یکش م  ا یطرف دنزور و با زحمت به 

  تان ی اریشما چون هش   و ول  طرف خودش، به  کشد دارد م  یار ی عنوان هششما را به    هم، زندگ   ریاز طرف د  پس

  .دیشو م دهی کش ا یخودتان به دن ول دیکش درد م  است،ی سمت دنبه  لتانیم  است،ی سمت دنبه
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هم   نیا  شوم، م  دهیخدا کش  یسومرکزم عدم است، من به  دیبو  دیگو م  انسان مرکزش جسم باشد ول  کهنیا

تقلب  نیجزو هم  ا  یتوبۀ  م  است. کس  «نفاق»اسمش    نیاست که  زبان  مرکزش جسم است، به  من    دیگو که 

  . میدیرا هم فهم نی. ارود نم  روم، خدا م   یوسبه

افسانۀ   نی. ادیدان تان مٔ که همه   میده م   حیرا توض  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  شل    نیا  مییآ موقع م  آن  بعد

صورت فکر  اجسام را به   نی ا  میجهان و گفت   نیبه ا  دیای ب  که اگر کس  دیگو م   ذهناست. افسانۀ من   ذهنمن 

و قضاوت و مقاومت داشته باشد، اگر   رد یها بو قدرت را از آن   تیو هدا تیبذارد مرکزش و عقل و حس امن 

  آسان است.   ل یاست و امان درست کردنش خ فی که هنوز لط سالتا نُه، ده 

   یاست و خانواده و جامعه هم تحر  ذهنفقط من  کند فکر م   کند، درست م  ذهنمن  ریو رفت د  گذشت

   زندگ   زهایو از چ  ییایدرب  رانیبرتر از د  ،کن   سهیخودت را مقا  دیبا  ، هست  ذهنمن   نیکه بله، تو هم  کند م

به بزرگ کردن    افتد م   کشند، م  رونیب  زندگ   ها دگیاز همان   یها چجور آن   نیرا نگاه کن بب  رانی. دبخواه

  مختلف.   یزهایبا چ دنیهمان و  ذهنمن 

در ذهنش    عنی.  به موانع ذهن   کند م  لیرا تبد  زندگ   یرو ین  واشیواش ی  شود، تر مسخت  ها دگ یهمان  روزروزبه 

است که ما    ییهات یعبارت از وضع   زندگ  یها . مسئله سازد  نکند. بعد مسئله م  که زندگ   کند م  جادیموانع ا

حل کن   هان یا  می خواه نم و    هان یا.  میرا  حل کن  میتوان نم  ایهستند   م، ی اصال    یمثال  دار ما  غصه    میمرده 

   ی  ای   ر،یمرده تمام شده رفته د  یکه    میقبول کن  می توان . نممیکن مسئله است و رها هم نم  نیا  م،یخور م

   ی   ذهنمن   یِ سازسئله پس م  میفراموش کن   م یتوان فالن ظلم به من شده، تمام شده، ما گذشته را نم  ا یرفته،  

  است.  یکارِ عاد

   مدت  ی، پس از ذهن)](افسانه من  ٩[شل  کند به دشمن م لیمسائلش را تبد  مدت یپس از  طورن یهم و

  ی فضا   ن یکه خودش ساخته و ا   ذهن   ، ق ینه حق   دشمنانِ ذهنو     مسائل ذهن  ، با موانع ذهن  شود محاصره م

  . منتها:  دهد بال م  اوبه    بند، هرجهت   دایپ  زندگ  رود م   یماد   یهاذهن که پر از درد هم هست، چون در جهت 

  سرش   دیبال نآ واریبه د تا
  نشنَود پندِ دل آن گوشِ کرش 

  ) ٢٠۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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باز هم حرف عرفا را ما گوش    خورد، م  واری سرمان به د  وقت   ، ذهنعنوان من کِر ما به   عنیگوش کرش،    حت  

و اجسام    یفکر   ی هانگاه کن مردم چقدر از جهت   م،یبد رفت  م،یکه ما اشتباه کرد  می کن . باز هم فکر ممیده نم

  و غلط است.   م یکنم   سهیو مقا میکن را م   هالاستدال نیبخت هستند. هم چقدر خوش رند، یگ م  زندگ

هم    نیا  م،یکرد  ییهم شناسا  نیا  ن،ی. ما از اذهن)](افسانه من   ٩[شل  است    دهنفضا اسمش افسانۀ من   نیا

زندگ  در  اگر شما  است.  مسئله  ز  تان جزو  دار  ی اد یمقدارِ  درست کرد  د، یمسئله  را شما  عنوان  به   د، یمسائل 

، حل مسائل لنگ»   یبا پا  ردی«توبه سفر گکه    دیو بدان  دیحل کن  واشیواشیمسائلتان را    دیتوان . مذهنمن 

  . دیکن توجه م رد،یگ صورت م جیتدرهم به  گذشته

که شما   مسئله   نی. ایکتک زد  دانم نم  ،یظلم کرد  ،یکه فالن کار را نکرد  دیگو ام مدارم من، مثال بچه  مسئله

تمام شد    خواهم معذرت م  ریکه من، من گفتم د  ستین   یطورنی. اشودحل م  لنگ   یبا پا   د،یبه آن رو آورد

اوست، نه، با   ریپس تقص  کند، تمام نم  خواهم، نه تمام نشده. من به همسرم ده بار گفتم معذرت م  ر،یرفت د

  .  امدهیهم ن  روزه ی چون   رود، م لنگ  یپا

  ، یساز مسئله   ،ی به دردساز  میکن شروع م   کند،  ازدواج م  ذهنبا من   ذهنمن   می کن که ما ازدواج م  وقت   از

.  میکه با او دعوا کن  رمیگ نفر را م   ی   م،یریگ درواقع ما همسر نم   عنی  ،یساز قطب  ،یساز دشمن   ،یساز مانع 

که من جدا هستم،    میرا محم کن  مانذهنمن   وستۀاصطالح پبه  زهیبا ست  . میکن  زهی با او ست   م،یقطب درست کن

  که من جدا هستم.  دیبو خواهد  م ذهنمن جدا از تو هستم. من 

«هرکه را جامه زِ  .  یپوسته را بِدَر  ، ستیجدا ن   زده بشود تو بفهم   دیساز با نیکه ا د یگو دوم م ت یب نیهم  یبرا

  ن یا  م یامروز دار  ، کل   بِیاز ع  اش چاک بشود، او که جامه    که کس  د یگو م  د، یگو که موالنا م  چاک شد»  عشق

  .  شود م پاک  کل  بیرا، ع  تیب

دارد، مسئله    اشال  ی  کن نگاه م   است، از هرطرف  بیکلش ع  ذهناست. من   بیاصال کلش ع  ، کل  بیع

  . داند م  رانیدارد و همه را هم از د ی دارد، مانع دارد، دشمن دارد، درد دارد، گرفتار

  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    یشل بعد  نیاگر ما واقعاً طبق ا  کهن یا  یکرد،    م یامروز صحبت خواه  ما

  هستند.  ت یمسئولیوجود دارند که طلب ندارند و ب ییهاما حتماً آدم  در زندگ   م،یخودمان کار کرد ی ما رو
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کوشش    م، یکن که ما عمال اقدام م   ست ، خواستن، موقعو طلب  خواهم م   قتاًی من حق مییگو اول ما خودمان م  

    ها را من درست کردم.دشمن  نیموانع را، ا نی مسائل را، ا  نیکه ا میرو م  تیبار مسئول ریو ز میکن م

کارش و تعهدش به مرکز    زانیو طلب را هم م  ت یو مسئول  نرود و طلب نداشته باشد   تیار مسئولب  ریز کس  اگر

  :  می خوان م  شهیکه هم ت ی. برانید یکار نکردن رو  زانیخودش، م   یکار رو  زانیم دهد، عدم نشان م 

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخو و خال  شیخو

  ) ٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. پس متعهد به خودش است، متعهد به مرکز عدم است، متعهد  کند خودش کار م  یرو   کند، کار نم  رانید  ی رو

را   هانیحواسش به خودش است. ا  گذارد، پول م   گذارد، وقت م   کند، به درست کردن خودش است. کار م

  طلب.   ندیگو م

وجود خواهند داشت که    ییهاشما آدم  در زندگ   د،یو مسئول هست  دیدار  به خودتان طلب  دیاگر ثابت کرد  شما

  د، یشما مسئول هست  ند یگوسرِ شما، م   زندیر و مسائلشان را م  کنند  هم نم  تیطلب ندارند و حس مسئول  هانیا

  !  د؟ یکن . توجه مکنند شما را مالمت م 

من طلب دارم و مسئولم و    دییکه شما بو  ستین   کاف  عن ی.  دیشما اداره کن  ،با خرد زندگ  دیرا هم با  هانیا

  .  گذارند نم رانید د،یواقعاً هم کار کن 

پول    خواهد  نه م  رد،یب  ادی   خواهد گرفته، نه م   اد ی  یز ی و نه چ  کند سالش است، نه کار م   که س  کس   ی

   مستقل بشود، از نظرِ مال  ی از نظِر فکر   خواهد مستقل بشود. نه م  خواهد در چهار بعد نم  اورد،یخودش را درب

نظِر ف  از نظر ه   یزیمستقل بشود، از  ترس و   خشم و   یبرا  یکار   ی بشود که    تقلمس  جانی مستقل بشود، 

  مسئله   یاد یو مقدار ز  ردیگ را به عهده نم  را و آوردن خردِ زندگ  ییفضاگشا  تیمسئولبند.    اش منف  جاناتیه

با    د ییای از عهدۀ او برب  د یشما با  د، یشما مسئول هست   دیگو م   خته، یاصطالح ردارد و مسائلش هم به سِر شما به 

  . گذارند نم هانیوگرنه ا  ،ییبا فضاگشا ، خردِ زندگ

صحبت    مین یبا او بنش  دیبا  ست،یدارد، طلب ندارد و مسئول هم ن   ذهنما و من   زندگ   دیآ هم که م  هرکس  و

من هم    ی گذار نم  یسواِر پشتم بشو   اگر بخواه  ول  ،یخودت راه برو   یپا   ی کم کنم رو  توانم که من م  م، ی کن
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  ی خودت فکرها   ، مستقل باش  ،ی برو  اهخودت ر یپا   یرو کنم کم م  خواه راه بروم. پس من، اگر کم م 

  . خودت را خودت فکر کن

  د یخودت با  . دیریب  میتصم   دیشما خودتان با  دانم، من نم  میگو م  ندکن سؤال م  که مردم از من   دیدید  شما

  .  نه از من بپرس ،خالق باش   دیخودت با  ،فکر خودت را فکر کن 

[شل  شل    نیکرد، پس از ا  میشمس صحبت خواه   وانیو د  یمثنو   اتِیبا اب  ترشیاآلن هم ب  نیرا هم   هان یا  حاال

  .(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠

است.    انسان هست، شل مهم  یِوجود   قتی، حق(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شل    نیکنم که ا  عرض

حلش چه هست.  و آثارش چه هست و راه   ذهنکه من   دی فهم شما م  عن یباز هم از مسئله هست که    قسمت

درک عم  نیحلش اراه که ذهن نشان م  ییهات یکه وضع  د یداشته باش  قیاست که شما اوال ،در آن زندگ  دهد   

  . ستین

را به   ی . خودتان چجور دیخودتان هست  ، زندگ به خودتان    ی خودتان را چجور  د؟ یکن م   دایاصطالح پخودتان 

  نیا  تِ یموضوع که وضع  نیا  ق یدرکِ عم  عنی  ییفضاگشا  چه؟    عنی   یی. فضاگشاییبا فضاگشا  د؟یده نشان م 

من    ذهن  . خواهم  نم  من از آن زندگ  دهد، نم  به من زندگ   د،یگو بد ذهن من م   ای لحظه هرچه باشد، خوب  

من را    تواند کند. اتفاق نم    من را عصبان   تواند نم   ست،ی. چون نستین  در آن زندگ   دهد هرچه که نشان م

شده گشوده  ی که من هستم و اصل است، فضا یز یهست. آن چ   اصطالح موجودِ ذهنبه  یکند، اتفاق   عصبان

  هست.

که    مدت  یکه شر و صبر آمد، پس از    دیشو متوجه م   د،یکن مرکز را عدم م   د،یکن م   ییفضاگشا  نیبنابرا

  د ینیب م   د،یدار و مرکز را عدم نگه م   د یرو م  ش یاصطالح پاتفاق به   رشِیو پذ  ییلحظه را با فضاگشا  ن یاتفاِق ا

  باال.   دیآ دارد م سببی ب یِشادمرکِز عدم   نیکه از درونتان، از ا

ا  داد، باسبب را که ذهن نشان م   یِآن شاد   ی جا  سبب،ی ب  یِشاد   نیا خوشحال   د یسود کردم با  قدرن یامروز 

شما   رد،یگ را م  ییدو یجا   یی تای عنی. ردیگ آن را م  یبشوم، جا  نیغم  دیضرر کردم با قدرن یبشوم، امروز ا

   که اصلتان است زندگ   یری د  عتِیطب   یبا    ،یریجنسِ د  ی بله با    د،یکن نم  ذهن زندگ   با بد و خوبِ  رید

را در    ییفضاگشا  تی خاص  نیاصطالح ارا، به  شدنگشوده  نیرا، ا  نیبعدم   نیکه ما ا  دیگو که موالنا م  .دیکن م

  که  دیگو م  می. بارها گفت میمرکزتان گذاشت 
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مما بساط  حق گسترد بهِر ح  
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   کن  در درون توست! هرلحظه از آن استفاده م  م،یادر مرکزت گذاشته   دیگو کنم؟ م   دایرا من از کجا پ  انبساط

  ن ی پس ا  ؟ نیب را م   خأل  یعدم، چجور   دنید  ی سوت، برا  دنیشن   یبرا   زها،یچ   دنید  ی برا  زها، یچ  دنی شن  یبرا

  استفاده کن.  نیاز ا  م،یارا در مرکزت گذاشته 

  مدت  ی. و پس از دیآ م سببی ب یکه شاد مینیب م ، یی صورت فضاگشابه  میکنمرتب استفاده م  نیاز ا وقت

لحظه،    نیمسئلۀ الحظه،    نی چالش ا  ی. براکنم استفاده نم  شده گذشته و شرط   یاز فکرها  ریکه من د  مینیب م

  د ی فکر جد   ی  د،یآ م  شنهادیپ   ی  د،یآ حل م راه   ی   د،یآ خرد م   یآمده، از درون من    شیکه پ  یز یهرچ

  . ردیگ که در شما دارد صورت م ست زندگ  نندگی همان آفر نیا د،یآ م

انسان)]  ١٠[شل  هم    نیا  پس از موقع  یوجود  قتیحق  (حقیقت وجودی  باز     انسان است.  را  که شما فضا 

کار را    نیهم  دیشعرها را نخوان  نیا  دیتوان حالت در شما هست، اصال شما م   نیا  شود، مرکزتان عدم م  د،یکن م

فهم راه  دیدی شما مسئله را فهم   د،یبن ا  د،ی دیحلش را هم  به    م،یشو نم   جهرا متو  هیقض  سادگ  نیمنتها ما 

  . میکن م! عمل ن م یفهم م

من    ی ل  «ردوا لَعادوا کار توست»:  دیگو م   د،یگو از زبان خداوند م  ایشما،    اشال اصل  دیگو موالنا م  کهنیا

ها مرکز را  موقع   بعض   نمیب من تو را م   دیگو خداوند به ما م   ای   زندگ  عن ی،  «بر رحمت تنم» رحمتم پرست،  

هست، به تو    تمیعنا  کشم،م   کنم، کمم را م  دهم، را م  تمبه تو، رحم  تنم من فوراً رحمتم را م  ،کن عدم م

ا  یرو فوراً م  ول  کنم، کم م لَعادوا»اسمش    نیبه ذهن.  دچار علت و    یرو  به ذهن م  ست و وقت «ردوا 

  .شود م ی طور ن یکار را بنم، ا نیا دی گو ذهن م ،یشو معلول م 

هر    دینیب علت و معلول است. شما م   ی. ذهن فضامیفهم ذهن م  لۀیوساست که ما اول به   نیما ا  بزرگ   اشال

راه    د، یشو بلند م   وقت  د،ی بلند شَو  دی. اول بادیمن بلند َشوم بروم از خانه خر   دییگو  مثال م  د، یکن که م   ی کار

حرکت شما باعث    نیا  د،یکن  حرکت م  دیشو وارد م   دیکن م   زرا با   لیدرِ اتومب  لتان،یبه اتومب  د یرس م  دیافت م

  .  دیپول بده  دییایب  دیرا بخر  تانی زهایتو، چ  دیبرو  دیپارک کن  دیبا  دیدیفروشاه رس   د،یبه فروشاه برس  شود م
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 د یگرد ها برمعلت و معلول   نی. پس از همۀ ادیرا بن  ری کار د  ی   شود سبب م  د یکن که م  ی کار  ی   هان یا  خُوب

  . دیکار را بن  نیا دیتوانست ذهن، شما نم  یها نبودند در فضا . اگر علت و معلول دتانیخانه با خر

نظر، زنده شدن به خدا، اصال با علت و    یاری حضور، هش  یاریبه هش  ذهنانسان از من   لیتبد  دیتوجه کن  ول

نم  نم   کند، معلول کار  ا  دکن علت و معلول کار  با علت و    م یکه برو  میاشده  شرط   م، یعادت کرد  قدرن یو ما 

  کرد.  می هم امروز صحبت خواه نیبه اراجع   م،یزن که خودمان به خودمان لطمه م  میمعلول کار کن 

را    ت یدو ب  نی. امیکن   ییجودر وقت صرفه   کهنیا  یبرا  دهم، را امروز به شما نشان نم   ها ضلعشش   رید  آن

  اول و دوم است: تیب خوانم،  دوباره م 

  لنگ  یِبا پا  ردی سفر گ توبه
  فرو افتد در چاه تنگ صبر 

  
   بنمانَد کس  من و ساق جز 
  کند آن چنگ ترنگاترنگ  چون

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ساز  ی: آواز چلّه کمان و تارهاترنگاترنگ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  : خوانم را م تیب نیا و

  خرابات  ِری پ یجام، ا ی بده
  آفات   ِریالتَّأخفردا، که ف  مو

    )٣٣۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د یطرح بذار   ی در  دیتوان را م  ات ی اب نیکه شما ا خوانم م  تانیرا برا  ات یاول، اب ت ی بعد پس از ب به  جان یاز ا 

شان با هم روشن  همه   دفعه یها  چراغ   ن یکه ا  د ید  دیخواه  د،یرا حفظ کن  ات یاب  نیو ا   دیسرِهم بخوانو اگر پشت 

در    جان یا  دیایب  خواهم نفر م  ی اتاق بزرگ دارم،    ی   دییگو ، شما م هست   یهنرِ نورپرداز  نی. مثل اشوند م

   نور مطبوع    ی  می کن ها را روشن مکه همۀ چراغ   کند، وقت  م یمختلف چراغ بذارد و نورشان را تنظ  ی جاها

  است.  نیهم هم  نیباشد ا جا آن
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در شما    کنند م   جاد یکه ا  ی دیبا د  یامحرکه   ی روین  ی   ، کم  ی هر کدام    د یکنرا که حفظ م   ات ی اب  نیا  شما 

و    ها دگی همان  یاز رو   دیبپر  دفعه یشما    ات،یاب  نی. ممن است همه با هم اگر کم کنند ا کنند م  جادیا

  عوض بشود.   دتانیطرز د  تان، بشود. فرهنگ زندگ لیتبد تان ذهنو من  ذهنمن   طور کلبه

  است:  نیا تیب نیاول پس

  خرابات  ِری پ یجام، ا ی بده
  آفات   ِریالتَّأخفردا، که ف  مو

    )٣٣۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ست ینفع ما ن را ادامه دادن، به   ذهنکه در ذهن ماندن و من  میاده یلحظه، فهم نیکه در ا م ییگو م  نیبنابرا پس

  که  م یخوان را هم دائماً ما م  تیو آن ب

    کندم  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَنَد م مرگ  یزنده سو نفسِ
  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م، یاوجود آورده مسائل را و ضررها را ما به  نیو ا  میزن دائماً ضرر م  رانیبا ماندن در ذهن، به خودمان و به د  ما

شد. منتها متوقف    میجا متوقف خواهآن   رید  م،یو مرکز را عدم کن  می فضا را باز کن  . وقت میاداشته   ذهنچون من 

مسئله  فضا   همسائل گذشت  دیبا  ست،ی ن  کاف  یساز کردنِ  با  حل کنگشوده   یرا    چ ی ه   رید  ،ی    ی  میشده 

  . میهم درست نکن دیما نماند و مسئلۀ جد در زندگ  یامسئله 

جام بده، کدام جام؟    یشده به حضور مثل موالنا، به من  زنده   انسان  یا  ای  خرابات   ریپ  یخداوند، ا   یا  پس

  در درون من ارتعاش کند.   زندگ خوانم م  بده من بخوانم، وقت  تیب ی به من نگاه کن.  با چشم زندگ  عنی

 م ی نیبب   م یرا نگه دار  ذهنمن   ن یفردا، حاال بعداً. بذار حاال ا  دیگو که م  دهم گوش نم  ر ید  ذهنحرف من   به

  آفات هست. ر یضرر به شما خواهد زد که در تأخ شتریب د،ینگه دار شتری. هرچه ب شود چه م 

  مثَل است.  هاست،ان ی ز ریدر تأخ  عن ی آفات» رِیالتَّأخ  «ف

  ما، مثل موالنا.   یمعنو  ریمس  یخرابات: راهنما  ریپ
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    کندم  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَنَد م مرگ  یزنده سو نفسِ
  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م، ی هست   ما هم زندگ  م،یاست، ما هم امتدادش هست  . خداوند خودش زندگ م یخوان هر هفته م   باًیرا تقر  تیب  نیا

را از ما بند،   دگیهمان  ی   خواهد دائماً م  کند، م  رونیاست ب  ذهنرا که من   از زنده بودنِ خودش مردگ 

  ماست.  »«قسمتِ مردگچون آن قسمت، 

 م ییبو  میرا نگه دار  ذهنمن  نیبه خودش زنده کند، اگر ا  خواهد و ما را م   کند» م   رون یز زنده مرده ب  «چون

  .تند و حوشِ ضرر زدن، مرگ م نفس ما دائماً حول  نیا م،ی هست ذهنمن 

در حالت  دینیب م مانسان   د،یشد   لیخ  یها که  چه  توانند ها  بشند!  را  .   ذهنمن   کشد؟ م  کس  خودشان 

را بشد، چون عقل ندارد بفهمد که همان   تواند م  ذهنمن  ا  ادی ز  یزها یبا چ  دنیخودش  کردن،    جادیو درد 

  فهمد  . اصال نم ستین   کار درست  کردن، به دشمن کردن، مسئله کردن و درد    لیرا تبد  کردن، زندگ   جادیمسئله ا

  . دکن کار را م  نیا

چقدر   م، یکن م  یا منف  ی چه خبر است در ذهن ما! ما چه فکرها  م یفهم ما م   شود، حضورِ ناظر برقرار م   وقت

  اصال به  م، یکه عمل نکرد م یداد رانیها به خودمان و دچه قول   م،ی کن عمل نم میزن ما، چقدر حرف م   میمنافق 

  .شود مرکز عدم م ! وقت میفهم ما، تازه م   مییگو چقدر دروغ م  م،یستیفکرِ عملش هم ن

  �🔹🔹�بخش اول   ان يپا �🔹🔹�
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   ذهن که من   که کس  دهدم  حیکه موالنا درواقع توض   خوانم  دفتر اول را م  یِاز مثنو  تیقسمت چند ب  نیا  در

  عدل ندارد. عنیصبر ندارد، داد  ست،یندارد، کوه ن ییگشادارد کاه است، حلم، فضا 

 رند، یگ مورد خطر قرار م  شوند، مثال کم م  وزند، م  ها شدگتیهوکه درواقع از هم   جهان   نیا  یو اگر بادها 

  . روند ماز جا در  هان یاست، ا ادی ناموافق ز یبوزند که بادها

خواستن براساسِ    نه  ، ذهن. خواستن من خواهد م   شود، م   لیتش   ذهنمن   که وقت  دهد درضمن نشان م  و

  است، حرص.   دگ یاست. همان   زیبه آن چ  دنیرس  ینفس. حرص، کوشش برا  یِهوا  شود، م   دهیهوا نام  ،یار یهش

لذت   خواهد و م   رسد اش مبه خواسته    ذهنمن    است. وقت  زیو استفاده از آن چ   زی به آن چ  دنیشهوت در رس  

  است.   راناسمش شهوت  نیا کند، کار را م  نیا ذهنچون من  نیببرد از آن خواسته ا ضی ببرد و ف

ها  آن   کهن یصورت ابه  رد، یگ قرار م   رونیمختلف در ب   یزها یچ   ۀ مرتب مورد حمل ذهنمن    عنیطَمع   به معن  آز

طَمع.    عنیآز    د،یکن . توجه مشود صادر م   تیفیها ک از آن  دیایها بدارند. اگر آن   ها خوشبخت دارند. آن   زندگ

در مرکزش هست    دگ یآن همان   کهن یا  ی. چرا؟ برادهدم   ریبذرد. گ  زهایساده از چ  ذهنکه من   ستین  یطورنیا

  د ی نیب طور که م موالنا همان   تیسه ب  نیهست و در ا  ها زندگ که در آن   کند م  ییرا شناسا  ییزهایو مرتب چ 

  : دیگو ، مبخوانم تانیبرا

هن کلم و صبر و داد  م،یکوهم ز ح  
  تُندباد؟ د ی در ربا را ک کوه
  ) ٣٧٩۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  است  رود از جا خَس  یاز باد آنکه
  است  بادِ ناموافق، خود بس زآنکه

  ) ٣٧٩۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  خشم و بادِ شهوت، بادِ آز  بادِ
  او را که نبود اهل نماز  برد
  ) ٣٧٩۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

همخفّفِ کاهک :  
  : فضاگشحلم

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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عنینماز    اهل  کس  که به زندگ  وصل است. هرکس  ییگشافضا   قیاز طر   که فضا را باز کرده اآلن وصل به خداوند

  اهل نماز است، اهل حضور است. نیا کند، است و از خرد او استفاده م 

در ما     خواستن   یمرکزمان    دیآ م   ها دگ یو آن همان   شود م   لیتش   ذهنمن   که وقت  دینیب که، م   دیگو م

  نفس است.   ی هوا ایاست  ذهنمن   یهوا  نیا میکه گفت  شود، م جادیا

را    نیا  کند، فرق نم  شیذهن برا  دینیب . م ستینفس مربوط به ساختار ذهن است و مربوط به محتوا ن  یهوا

  خواهد،  را م   پول مختلف ندارد.    یزها ی به چ   پس خواستنش بستگ  خواهد،  آن را م   خواهد، ، آن را م  خواهد م

و    خواهد مقام را م  خواهد، هست را م  دهیها همان که با آن  ییهاآدم   خواهد، مسافرت را م  خواهد، باور را م

  .  خواهد درد را هم م  حت   خواهد، را م   زیهمه چ

  رد؟ یگ ما صورت م   ذهنمن  ۀلیوسخواستن به   ن یا  ای که آ  میمتوجه بشو  د یاست که ما با  یز یچ   یخواستن،    پس

هست، که امروز دوباره من    دهی نرسد، با آن همان  خواهد که م   ی زیبه چ   ذهنمن    نفس است. وقت  یهوا   نیا

  ن یاصطالح به قول موالنا خشم به   شود، م   مرادیب  رسد، نم  بشی به آن نص  اصطالح وقتخواهم گفت، به   تانیبرا

  .شود م

شتش است. پس  پ زندگ می. بدانمیفضا باز کن دیبا کهنی ا ی. برا میبشو نیخشم  دی نبا میشو م مرادی ب وقت ما

  که  دیگو م  نی هم یبرا

  خشم و بادِ شهوت، بادِ آز  بادِ
  او را که نبود اهل نماز  برد
  ) ٣٧٩۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

. و برد او را م   «بادِ خشم و بادِ شهوت، بادِ آز»  صورتن ینباشد، درا   گشا نباشد و وصل به زندگفضا   هرکس

آز»   د ی توان م  ا ی . و شما آشودبلند م   ها دگ یهمان   ی دادم از فضا  حیطور که اآلن توض همان ،  «بادِ شهوت، بادِ 

  هرلحظه.   کنم کوه هستم. چرا؟ من فضا را باز م ستم،یکه من کاه ن دییبو

هزار کالس هم درس    ذهنعدل خدا را دارد. من   کهنیا  ی فضا دادگر است برا  ن یصبر. و ا  ،ییگشافضا    عنی   حلم

. کرد ظلم نم  ذهن. اگر بلد بود که به خودش با من کند . آخرِ سر ظلم مردیب  ادیرا    ی دادگر  تواند بخواند نم

. آدم به خودش ظلم کند،  کند  و به همه ظلم م  کند . ظلم مکند دارد، دارد به خودش جفا م  ذهنمن   هرکس

  کند؟  نم رانیبه د
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  ست نام اواست، عشق شده یاکرانهیب لذّتِ
  است، ور نه جفا چرا بود؟ ت یخود شا  قاعده

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د ی جا باکس آن    ی  کننده، ت یشا  ی .  آورد را باال م   ذهنمن   تیاست. شا  تی مردم به شا   زندگ  اساس

لحظه   نیبه خودمان در ا  می کن م  می جفا دار  نیهم  ی. براتیباال آمده با شا  ذهنکند. پس من  تیباشد که شا

خوب    ؟ ستین   از جنس زندگ  دیگو م  وند. خوب خدام ی ستین   ما از جنس زندگ  میی گو به اَلَست، م  انتی با خ

  . میکن هم صحبت م اری به اخت. امروز راجع یدار  اری نباش. تو اخت 

   زندگ   یرو یحلم و ن   ۀلیوسبه  ایخواستن شما آ  نیکه ا  دی نی . ببدین یرا بب   ذهنن است که شما خواستن م  نیا  طرح

    خواهد؟ م تان ذهنمن   ای شود؟ اداره م شود؟ کنترل م 

و پر   میداشته باش   ذهندرست است ما من   نی. آخر اداند خودش م  اری خودش را اخت  یها ما خواسته   ذهنمن 

و    میعقل ما چقدر است. بعد آن موقع بخواه  دیگو امروز در غزل م  م؟یعقل هم نداشته باش  م،یاز درد باش

  من است، حق من است.  اریاخت  نیکه ا مییبو

هن كلم و صبر و داد  م،یکوهم ز ح  
  تُندباد؟ د ی در ربا را ک کوه
  ) ٣٧٩۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

ها  چرا که ما با آن   کند، کار م  زندگ   راتییتغ  نیا  ی. رودیآ وجود مبه  ها دگ یهمان   راتِییکه از تغ  ییتُندبادها

  .اندازد م  رِحوادث»ی«ت. قضا  میهست  دهیهمان 

  انداخت حوادث به تو هم  ِریکه ت  قضا
  ی از آن سپس سپر   تیعنا را کنَد به تو

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

قبل از آن که    . ولکند م  ی شما سپر  یاز آن به بعد برا  اله  ۀاراد  عنیقضا    د،یکنم  ییگشاکه فضا   زمان  از

  اندازد م  ریها تبه آن  ها،نیبه ا  میدیو چسب  میبند فضا را م 

،  «از آن سپس» و    دیآ م  تی عنا  اگر فضا را باز کن  ت»ی عنا  تو را کنَد به   انداخت، حوادث به تو هم  رِیکه ت  «قضا

  .شود سپر شما م کند، م  یسپر
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باد  پس از  از باد م  است»  رود از جا خَس  ی«آنکه  از کم شدن    ذهنهر من   ،ذهنهر من   عنی  رود، پرِ کاه 

   ه  هانیا  م،یشد  دهیها همانکه با آن   ییزهای، چاست»  «بادِ ناموافق، خود بس. و  شود ناراحت م  اش دگ یهمان 

را رها    هان یا  دیکه با  میفهم چرا ما نم   هاست،ن یا  دنبالِاآلن خواندم قضا    نیکه هم  میدان و ما م   کنند م   رییتغ

  مرکزمان؟  میاوری را ب  و زندگ می کن

  م یاور ی او را ب تینهای خداوند را و ب  سال ده  ، سال نه ،سالهشت  جهان که پس از هفت   نیبه ا میاما آمده  

  . می ستیرا. که متوجه ن  زهایبه مرکزمان، نه چ 

  مراد یب  جان نگاه کن وقت بچه  م ییگو م م،یبده   ادی  میتوان مان مکه به بچه   یز یچ  نیتربزرگ   دیکه شا  میگو م 

    د؟یکن شدن فضا باز کن، بخند. توجه م نیخشم   یجا شد، به  خواه  مرادیب ادی که ز ،یشد

و    واناتی است که مثل ح  یی رفتارها  هان یا   عنی .  میقاء کنرا ال  نیما با ارتعاش خودمان، رفتار خودمان، هم  و

فضا را باز کنند، بخندند، خوب    دهیرس  یضرر  یپدر و مادرمان اگر    م،یریگ م  ادیپرندگان ما از پدر و مادرمان  

بحث و جدل کنند و   باهم دعوا کنند، دوسه ماه ه ،سرشان، ناراحت بشوند ی. اگر بزنند تومیریگ م  ادیما هم 

  .  میریگ م  ادی را  نیکنند خوب ما هم هم  جادیا ناراحت

سوم    تی. در بمیتوان نه نم  م؟یریب  کند ما را دارد شار م  یها دگ یقضا را که همان  یجلو   میتوان ما م  مر

آز»:  دیگو م بادِ شهوت بادِ    ده یکه با آن همان  ی زیآن چ   م؟ یخواه را م   ز یچه چ  م،ی خواه . ما م«بادِ خشم و 

  .  میهست

بشوم،    مرادی. آن مرکزم است. به آن نرسم، بنمیب در آن است. برحسب آن م  زندگ  میی گو م  م؟ ی خواه م   چرا

م باز  م  خندم؟  م  کنم؟ فضا  م   کنم؟ شُر  ا  میگو م   کنم؟ توکل  من  نرس  نیصالح  شد  خوب    ا ی  دم؟یبود؟ 

 م  نیخشم دیشما جواب بده شوم؟  .  

  کنند.  رانبا آن شهوت  خواهند نرسند که م خواهند که م  ی زیبه آن چ  . وقتشوند م  نیمردم خشم  اکثر

برخوردار    رسد، م  زیبه هرچ  ذهنمن   عنی . شهوت  ستین  شهوت جنس    معنبه  جان یشهوت در ا  دیتوجه کن 

   ی گرفتن   مقام، حت یبه   دنیرس  م،یخر م  ذهنمن خانه، اگر با  ی  دنیاز جمله سس، غذا، خر  شود، م

  شهوت باشد.  تواند م  هانیکردن، ا لیتحص  مدرک، حت
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طمع    عنی، باِد آز  «بادِ خشم و بادِ شهوت، بادِ آز».  میریگ نم   یاجه ینت   چیاست که ما از آن اصال ه  نیهم   یبرا

  . میناراحت  ل یخ  امدهیما ن  رِیگ کهن یو از ا  میدارد، طمع دار زندگ   زیدارد، آن چ زندگ   زیچ  نیکه ا

اهل نماز نباشد، او را برد. درست است؟ پس ما از    عنیرا حس نکند،    سببیب  یوصل نباشد و شاد   هرکس 

محتواها، انتخاب کرده    یسر   ی   خواهد؟ را م  زیچما بخواهد و چه   ذهنکه اگر من   میگرفت   اد ی  ت یسه ب  نیا

  .  خواهد گذاشته مرکزش، م 

ا  دیموضوع را خوب درک کن  نی. اگر شما اکند خواستن، ما را کاه م  نیا اطراف    دیطرح و فضا باز کن   نیدر 

  . دیشو لحظه بالفاصله کوه م نیا تیوضع

ب  عنی  ییگشافضا   م   د یای حلم  م   د،یآ درونتان، صبر  م   د،یآ عدل  ببند.  دیشو کوه  را  فضا    ن یخشم  د، یاگر 

  : دییگو شما م ت،یب نی درست است؟ و ا د،یشو کاه م د،یشو م  چارهیب د،یشد مرادیب کهن یا یبرا د،یبشو

  اوست ادِیمن، بن و هست  کوهم
  شوم چون کاه، بادم بادِ اوست ور

  ) ٣٧٩٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

و   خواهد م    ه   ذهنمن   که میدیرا فهم   ت یاست، که اگر آن سه ب  ن یطرح ا  د، یتوجه کن   د،یکن فضا را باز م  پس

ها.  برسد   ذهنخودش شهوت است، من   یبرخوردار   نیو برخوردار بشود، ا  یزیبرسد به چ  خواهد شهوت دارد، م 

من خداوند    کوهم و هست   کنم، من فضا را باز م  دیگوم  نیو ا  شود شهوت حساب م   م،یرس م  ذهنما با من 

د بشوم حتماً درمقابل است و اگر سبم  یزد یا  م سب وقت شوم .   رد ماز آنر خو به من م   دیآ ر ییتغ   دیگو  

  .دهم مقاومت نشان نم  کنم، م  رییکن، فورًا تغ 

ا  د،ی آ ور باد م، از آن «ور شوم چون کاه، بادم بادِ اوست»     ریی شده، بالفاصله خودم را تغگشوده   یِفضا   نیاز 

طرح    ن ی. پس در ارید  کنم م  ر ییباشم که زود تغ   یطور نی. ُخوب اگر اکنم مقاومت نم  شوم، کاه م   دهم، م

  : تانیخواندم برا تی ب نی است، هم شدهشوده گ یِ فضا قیکوه بشوم، کوه هم از طر دیمن با می دیاآلن فهم

  چاک شد   شق را جامه ز ع   هرکه
  پاک شد   یبیز حرص و جمله ع او

  ) ٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ده یهمان  زیچ  است، چون با همه   بیاش عهمه   ذهنمن   عنی   ،»یبی «جمله ع  برد،کار م به   چه اصطالح   دینیبب

  ی هات یتمام خاص   کند، ها. عجله مبه آن   دنیرس  یبرا  کند، فکر م   کند، است. حرص هم دائماََ  کوشش م

 ذهنمن   کار مرا به ،حرص است. م  نیا  برد ما نم  دینیب م،ی آرام باش  م،ینی بنش  میتوان  ه  م  میدار که به    میدو

  بهتر نشده. ترش ی ها، حاال هرچه بو چون آن  میبرس  میهست دهیکه با آن همان ییزهای آن چ

 قی بشود و خداوند خودش را به او نشان بدهد و حسِ وحدت بند و از طر  دهیدر  ذهنمن   ۀجام  نیا  هرکس

  دیگو . چون م خوابد حرص م   صورتن یدرا  ند،یرا بب  رونیرا، خودش را، و ذهن را، ب  شده، زندگ گشوده   یِفضا 

دچار عامل    دن، یرس  زندگ  یبرا   کند م  بازنه، فضا را     زندگ  ی برا  ها، ول به آن   رسد برسم، م   هان یمن به ا

  . شود  نم علت و معلولِ ذهن

به علت و معلول ذهن    مهم است که شما وقت  قدرنیعلت و معلول ذهن که اآلن مثال هم زدم، ا  دنِیفهم  نیا

«قضا دست    نیا  طور، نیا  ستین  رسم، م   آن کار را بنم به زندگ  رسم، کار را بنم به خدا م   نیکه ا  دیافت م

بودن، پاک شد. پس    بیاش عهمه   عنی  »ی بی«او ز حرص و جمله ع شده است.  گشوده  یِدر فضا   فَکان»و کن 

  د یمان باندارد اصال، منتها جامه   حسن   چیاست، ه  بیاش ع است، همه   بیپر از ع   ذهنکه من   میفهم  اآلن ما م

  از عشق پاک بشود. 

  گه نگون  ره،ی گاه چ ،یجزو  عقل
کلّ  عقل، منیا  از رینُون   باْلم  
  ) ١١۴۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

رینُون: حوادث ناگوار  بالْم  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

که اسمش    میکن م   دایپ  عقل  م،ینیب م   ها دگیهمان  قیجهان از طر  نیبه ا  مییآ که ما م  دیگو طرح م  نیا  دینیب م

  د ی گو . مدهد به ما عقل م   زهاست، یچ  قینگاه از طر  زهاست، یاست، عقل چ  ذهناست، عقل من   یعقل جزو 

  چ ی اما ه  ،ی خور م  نیزم   ییآ ها با کله مموقع   بعض  ،ی شو م   روز یها پ موقع    بعض  ،یرو  عقل جلو م  نیاگر با ا

ممن است برود   کس   ی  عن ی.  افتد اتفاقات بد به تو م  شهیهم    عنی  ، یشو خالص نم   الْمنُون»  ب ی«رموقع از  

 د؟ یکن توجه م  رد،یگ وسط کار سرطان نم  شود، نم   ضیکه مر  ستین  نیا  اش معن  ول  ،اس یس  یمقامات باال 

  . میشده عوض کن گشوده   یِبا فضا ،با عقل کل دیرا با یعقل جزو 
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  او نعم اْلعوض دِ یما را د دِید
  او کل غَرض  دِیاندر د یابی

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

  یماری: بعلّت
معض: بهتر نوعوض  ن یالْع  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

. فقط عقل  میریگ و عقل او را م  میده را م   یعقل جزو   م،یده را م   ذهنمن   دِید  م، یکن ما فضا را باز م   عنی

باز کن  یز یچه چ  است که، عقل کلّ   کلّ را  را استفاده کن  یعقل فضا   ، است؟ فضا  از    منی ا  نیا  ، بازشده 

ناگوار   عنی  الْمنُون»  بی«راتفاقات بد است.   برند  ۀبرند  عنی  ،حوادث   ،ۀش    عنیش   اتفاق    یاحادثه که 

  هست.   در مرکزت ها دگیاست و همان یعقل جزو   یتو از رو  زندگ نیکه ا دیبه ما بو افتد م

مرکزمان را عدم    عن ی م یکن  ی خداوند همار   ای  که خودمان با زندگ  م؟ یرا زود درک کن   نیما ا  ستیبهتر ن  خُوب

  م ی شو م  مرادی ب  وقت  م،یبرو  کشد ما را م   وقت  م،یریاو قرار ب  ۀ جذب  ریز  م،یریخداوند قرار ب  ت یموردِ عنا  م،ی کن

   ی که    میتوکل دار  رسد، که عقل ما نم  مییگو م  میشوم  مرادی ب  هست، وقت  عقل کلّ  ی  نیپشِت ا  مییبو

 ب ی«ربشود، نه.    نیا  دیحتماً با  کهن یدر ا  م یرا بن  مان ی دوتا پا  کهن ی. نه اکند کار را م  ن یدارد ا  یترعقل بزرگ 

ها و  جنگ  درچق  د، یکار ببرد. شما نگاه کن حتمًا عقل خودش را به  خواهد م ذهنش. من  ۀبرند  عنی  الْمنُون»

را    ذهنمن   بدل  ت یثی که ح  ستی عقل جزو  نیباشد. ا  د یموضوع که حرف من با  نیسرِ ا  دیآ وجود م به   هازه یست

  .  سازد م

    دیحق، ناموس را صد من حد  کرده
  د ی بسته به بندِ ناپد بس یا

  ) ٣٢۴٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : آهن دیحد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

که چقدر ما سختمان است    د ی. شما نگاه کنرا، صد من آهن کرده  ذهنرا، من  یخداوند ناموسِ عقل جزو عنی

.  کنم خودم کار م  یِ رو  دهم، م  تیرضا  کنم، ندارد، رها م    نشد اشال  ن یو ا  م یکناشتباه م   م یدار  می که قبول کن

و   دیآ عقل خداوند باشد و آن موقع هست که حوادث ناگوار م  نیزیجا  دیما با  یعقل جزو  می کن فکر مما  

  است.   قبل یها ت یب ۀکنندل یتکم دینیب م
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از حرص    شود، ما از عشق دارد چاک م   ۀجام  واشیواشی   م،یشو پاک م  بودن»  بی «جمله عاز    م،یشو م  کوه

 ها  دگ یهمان  نیاگر ا  دیگو م  ی. عقل جزو شود ما توبه م  یهاتوبه   م،یداردست برم  ی از عقل جزو  م،یشو پاک م

عقل    ذهنعقل من   ،یکه عقل جزو   میفهم اآلن م   او م   رید  ستمیمن ن  نی ها نبآن   قی از طر  رید  ، ینداز ی را دور ب

شما    یروز ی. پ دیای ب  دیاو با  کند،  وجود دارد که تمام کائنات را اداره م   عقل کلّ  ی   د یکن . شما قبول مستین

عقل    نیبند که ا  دیبه شما ثابت نبا  د،یاده یرس   به مقامات  د،یاده یرس   ییزهایجهان به چ  نیدر ا  یبا عقل جزو

از حوادث    منی م اموقع ه  چی و ه  شود آخرسر سرنگون م   ول  شود م  رهیها چموقع   . بعض کند کار م   اقعاً و  ی جزو

  : تیب نیطرح و ا نیاست در ا  یخوب  ل یخ  حینصا هان ی. ُخوب استیناگوار ن 

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

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 ن ی. ااندازد ما م  یها  دگیحوادث به همان ریخداوند، ت ۀقضا، اراد  میشد  دهیکه همان   از وقت   میدان را م  نیا  ما

  نه مردم.  رد،یگ  خداوند موردِ اصابت قرار م  ۀلیوسما به  یها دگ یهمان 

ها . نه، آن دیشما باعث شد  دیگو م  کند، مردم را مالمت م  ای دارد، خودش را  یکه خام است و عقل جزو کس

.  یدار  یعقل جزو   ،کن  دای عقل پ  دیتو با  ،یز توست، عقل ندارمرک   نیو ا  هست  ده یباعث نشدند، چون همان

   خداوند بعض   دیگو . ممیخوان هم م   تش یاآلن ب  شود، م   روزیها پموقع    بعض  ول   شود، م  روزیها پموقع   بعض

  د یتا بدان  کند دوباره ناکام م  ، ذهنبا من   دیدست به عمل بزن  د،یتا دوباره آرزو کن   کند م  روزیها شما را پ موقع 

ا  یر ید  یرو ین   یکه   ول   نیپشت  ا  کار است،  دار  قدرن یما  نم  می انکار  با قضا و    یرید  یرو ین  می کن فکر 

  .کند ما را اداره م  فکان پشت اتفاقات است و زندگ کن 

وقت  پس از  ا  قضا  به  وارد شد  نیکه  توپمان  میکه بچه بود  حت  م،یجهان  با عروسشان    با  پسرها، دخترها 

. پس گم کردن عروس، گم شدن توپ هم  اندازد حوادث م   ریها هم از آن موقع دارد ت شدند، به آن   تیهوهم

فضا    دیبا  کند، و گمش م  آورد  م  دسته بدهد توپ را آدم ب  ادی خداوند بوده که از همان موقع به تو    یرهایجزِو ت

. از آن  دیکن فضا را باز م  د،یخند م  د،یکن شما فضا را باز م   اندازد، دث محوا  ر ی پس ت  د،یگو باز کند. و م

  د یخودتان دار  رید  دیفضا را باز کرد  . وقتشود خودش سپر شما م  تیبا عنا  د،ی کن که فضا را باز م   موقع

که   تیب نیطبق ا دیدان مطلب و شما م یهم  نیا کند، هم به شما کم م  و زندگ دیکن خودتان کار م   یرو

  :  دیگو م



ۀ  برنامه         Program #918                                            ۹۱۸مشار

  33صفحه: 

  بود؟ از اول چرا خون عشق،
  بود رون یآنکه ب زدیگر  تا
  ) ۴٧۵١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خودتان    د،یکن م  ییگشاحتماً فضا   د،ی. اگر شما عاشق هستدهد را مورِد اصابت قرار م  ها دگیعشق از اول همان 

 تان دگ یهمان   عن ی  د، یشوم   دار یب   دگیاز خوابِ همان  آورد، وجود م طرح قضا که اتفاق را به   ای قضا    ی با همار

دور، شما را    اندازد م   برد، از شما را م   قسمت   ی  کهن یا  یاست برا  خون.  دیانداز م  ارانه ی هش  د، یشناس را م 

   رون یکه بترسد، ب  اما کس   زد، یر را م   دگ یخونِ همان   نی ا  عن یاست،     را. عشق از اول خون  تان ذهننه البته، من 

 خواهد  بند، م   خواهد  م  رطورِ کامل نداند چه کااز جنس خدا نخواهد بشود، طلب نداشته باشد، به    عنیباشد،  

  بشود؟ لیتبد خواهد نم ایبشود  لیتبد

ا  دیشا  برسند. حت  شان ذهنمن   یهابدون دردِسر واقعًا به هدف   خواهند مردم م   یادیز  تعداد برنامه    نیبه 

هم    دانم برسد. م  شیهابه هدف   خواهد  م  مان  ذهنمن  م،یدار  ذهنمن   میدان آقا ما م  ندیگوش بدهند، بو

. خالصه دردمان کم  میدردِسر نکش  ادیزکه    میبن  یکار   ی  است، ول  رانبه هدفش شهوت   ذهنمن   دنیرس

  است.   رونیآدم ب  نیا م،یده را ادامه م ذهنمن  زندگ   نیما ا  بشود، ول

  نیبه ا ساعتم ی ن ی حاال   کند، موضوع نگاه م نیبه ا طوِر سطح که حواسش فقط جمع کردن است، به  کس

استفاده کند   )business( نسشیزیبرنامه در ب  نیاز ا خواهد دنبال کارش. م رود بعد هم م کند، برنامه گوش م 

  است.   رون یب نیکه، ا  ستین نیبرنامه ا نیمنظور ا کهن ینکند، ا مردم را عصبان  اورد،یپول درب  ترش یکه ب

بشود، با مردم دعوا نکند. دعوا نکند کار    اخالقخوش   تواند استفاده کرد، آدم م  شود برنامه م  ن یاز ا  خُوب

.  شود از جنس خداوند م  کند، است که فضا را باز م   کس   است. درون   رونیب  ول  رود،  م  شیبهتر پ  نسشیزیب

  تان  ذهنو من   شود نم  ختهی ر   دگیو خون همان  دیزیر را شما نم   دگیاست. اگر همان    عشق، خون  م یدیپس ما فهم

 تر نمکوچ ،شما کار نم  شود عنی.  دیکن  ی.  دیهنوز کاه هست  د،یاز جنس کوه نشد  شما را م   د،یای ب  یباد برد  .

  که  تیب نیو ا

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِگشتند از موال باخبر 
  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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لحظه هستند،    نیدر ا  کنند،  م  ییگشافضا   کنند، کار م  ارانه ی که طلب دارند، کوشش دارند، هش  ییهاآن   عاشقان،

  .شوند خوشحال م  شوند م  مرادیب وقت  هانیمتعهد به مرکز عدم هستند، ا

  یاست.    یمرادیب  نیا  رسد، به آن برسد نم  خواهد که ذهن م  یز ی. هرچمیکرد  فیشدن را قبال تعر  مرادیب

 مرادی جا، بآن   میرس وسط راه، چهار نم   شود خراب م   نی. مثال ماشمیرس نم   م،یساعت چهار باش   دیبا  ییجا

  ما ی. به هواپمیشو م   مرادی ب  د،یآ م   شی پ  اشال  ی .  میشو م  مرادی ب  ن، یماش  شود  . اصال پنچر ممیشو م

  ض ی مر  موقعی. بمیشو م  مرادی ب  شود، نم  دایپ  نگیپارک   م،یگرد دور م   مییآ . ممیشو م  مرادی ب  م،یرس نم

  ... . لی. خالصه خ میشو م مرادی ب م،یشو م

  ، یمرادی ب  . ولمیشو م  مرادی من منصرف شدم، ب  دیگو  چند روز مانده م  ی  م، یازدواج کن   با کس   م یخواه م

ا  کنندم  ییگشاکه عاشقند، فضا    طبق قانون قضاست. کسان    است که از جنس زندگ   نیو تمام منظورشان 

 ی خدا  ای  خودشان، زندگ   یمتوجه موال   ییهمان موقع متوجه، با فضاگشا  شوند، م  مرادیب  وقت   هانیبشوند، ا

  .شوند خودشان م 

است که    نیا  میبده  ادی  مانیهاما به خودمان و به بچه  میتوان که م   مهم  یزهایاز آن چ  یعرض کردم    حاال،

  م یی. بودیدل نشوآتش   د،ی و تلخ نشو  دیناله نکن  د،ینکن  تیشا  د،یکن  ییگشاشما فضا   د،یشو که م   مرادیب

  هم جزو طرح است.  نیخودت بشو، ا ی. فضا را باز کن و متوجه موال نینفع توست ابه

با او    یی با فضاگشا  ،ییفضاگشالحظه با    نیدر ا  خواهد  خداوند، از ما م  ، که زندگ  میارا خوانده   تیب  ن یما ا  و

  است. را هم در مرکز ما گذاشته  ییگشافضا   تیخاص نیو ا میبرخورد کن 

محق گسترد بهِر ما بِساط   ح  
  انبساط  ق یاز طر  دیی: بوکه

  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  مانندِ فرش و سفره    گستردن  زِ ی: هر چِبساط
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

خواند  هاتیب  نیا  دانم م در    هان یا  دیتوجه کن  م،یرا  هم  با  م   ی را شما  همدیخوان طرح  که   ییهات یب  نی. 

   وقت  خواهم؟  نم   ای   خواهم . مدیده کوهم؟ جواب م  ای من کاهم    میپرس جا ماز آن  کند شروع م  م،یخوان م

  اسمش همت است. نی. اخواهد من م  قیشده، از طرگشوده  یبا فضا زندگ خواهم، م
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 ام ذهنرا همراه من کن که من   یزد یخواست ا  عنی. همت  دیگو ، حافظ مقدس»  ری طا  یبدرقه راه کن ا  «همتم

  کند،  فرق نم  دیگو خداوند م  د؟یکن فضا را باز م  ایآ  د،یکه شد  مرادیخواستن را، درست است؟ و ب  ستیبلد ن

انبساط    قیخودتان را از طر  د،یبرخورد کن  ساطبا انب  دیبدهد. با من با   دهد خوب، ذهنتان هرچه نشان م  ایبد  

درون    یکه. از نظر فضا  میتر بشوبزرگ   میتوان نم   . ما که از نظر جسمدیشو تر مبزرگ   عنی  د،یکن   انیب  دیبا

  درست است؟  م،یتر بشوبزرگ  میتوان م

  : دیگو م کهن یا یچرا؟ برا و

  م یادادهشرحت  نهیدرونِ س که
  م یابِنهاده اتنهیاَندر س شرح

  ) ١٠۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شما    م، یخوان نم   ریاآلن د  ر،ید  م یرا خواند  هاه یما آ  ن یچقدر ا  رینام انشراح که دهست به   یاقرآن، سوره   در

  ! دیده را نشان م  هانیچقدر ا  دییگو م رید

را در مرکزت   ییگشافضا   تی . خاصمیاشنو و فضاگشا را گذاشته سوت   ن،یبعدم  ت یخاص  ن یا  نه،ی درون س  در

  اتنه ی را در س  شدنگشوده  زِیآن چ  ،م»یابِنهاده   اتنه ی«شرح اَندر س .  دیگو م   زندگ  د،یگو ام، خدا مگذاشته

  کن.  بازاستفاده نکن، فضا را  ذهنگذاشتم، از آن استفاده کن، از من 

جاست،  ترهاست، چرا؟ آن تر از بزرگ آسان    لیوسال، خ سنکم   ی هابچه   یبرا  ییگشاکه فضا   دید  دیشما خواه   و

 شود،  استعداد است در ما، منتها کور م   یراه رفتن است، حرف زدن است.    هیشب  ی زیچ  ییگشابِر است. فضا 

   ذهنچون من   رسند، شان نم به خواسته فقط بلدند منقبض بشوند. تا    ستند، یبلد ن  ذهن   ی هامن   کهن یا  یبرا

 م  نیدارند، خشم شوند.  

  ن ی ا  م،یشو م  ذهندچار من   میشو م دهیهمان  مییآ است ما م  نی. مسئله امیده م  حیمسئله را توض   میدار  اآلن

هست،   داخلش زندگ   کنداش نرسد که فکر م خواستن است، هوا دارد. اگر به خواسته   خواهد، م   ذهنمن 

 م   نیخشم ،دل مآتش   شود صالحش را نمشود . نم ددل نشوکه آتش   داند . از عقل خودش، عقل   ریغ  داند

  . کند او را هم اداره م کند،  هم هست که تمام کائنات را اداره م یرید

امراض مختلف م  ما نم  م،یشو دچار  هم درک  ا  میپرس نم  م،یریگ نم   ادی  م،یشو نم   هیتنب   م،ی کن باز    ن یچرا 

  کند؟  چرا بدنم درست کار نم شوم؟ م  ضی ! چرا من مرد؟یآ ها ممرض 
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م  ت یخاص  د،یمنبسط بشو  دیگو م   کهنیا  پس را  آن    نیا  م،یاگذاشته   اتنه ی در س  دیگو انبساط  از  است  طرح 

ا  دیکن استفاده کن. م از  استفاده  درونمان  ییگشافضا   تیخاص  نیشما؟  را م  در  عدم    ند، یب که عرض کردم 

  . شنود آن م  لۀ یوسگوش ما به   ند،یب  آن م لۀ یوسچشم ما هم به   نیا  م، ین یبب   میتوان ما م  ت، یخاص  نیهم   لۀیوسبه

را باز کن   م یتوان م  ارانهیهش   حاال، گفتم حرص است مثال، آز    ش یو ابزارها   ذهنماست. من   ابزار اصل   م، یآن 

نشدن است، رفتن به گذشته است، حس    ریاست، حس س   نه یاست، رنجش است، ک   است، شهوت است، خشم

است، پش چ  مانی تأسف  براساس  براساس    هگذشت   یزها یبر چ  یسازگذشته است، مسئله   یزها یاست  است، 

ترس است، حسادت    طور کلاست، به   ندهیاز آ  است، مقاومت است، نگران  یساز گذشته است، مانع  یزهایچ

  ن ی. عوضش از ادیاستفاده نکن  هانیهم است، رقابت است. شما از اسرپشت سۀیمقا د،یآ م  سهیاست که از مقا

  . دیاستفاده کن  تی خاص

. خُوب  میاما نخوانده  به ما نگفتند. نگفتند؟ موالنا نگفته؟ بله گفته، ول کهن یا یبرا م؟یاما استفاده نکرده  چرا

 یی گشافضا   ست،یمن دعوا ن  که ابزار اصل  دی. در طرحتان بذاردینیب م  ریاآلن که د  ن،یمه است اه  یاآلن جلو 

   . همان دیآ شده م گشوده   ی. خرد از آن فضا ستیخرد ن  نذهعقل من   است، ول   یمن خردورز  است. ابزار اصل

  . رمیب ادی خواهم  ام. اآلن منگرفته هم   ادیام، اند، که از آن استفاده نکرده من گذاشته   نۀی که س

.  د یگرفت  ادی   د،یدر اطراف ضرر! ضرر کرد  دیکن  ییگشافضا   دیتوان که م  دینیب م  دی کن  ییگشاچند بار فضا   شما

  اد ی را    ز یچ  ی  دهد، است. آدم نصف مالش را م   ادیز    لیاست، خ   ادی ز   لیگرفتن خ   ادی   نۀی ها هزموقع   بعض

  ! دیدیخر  متیق نیگران است؟ ُخوب شما به ا نیکه نه ا  دییگو . شما م ردیگ م

را از    مان  کل سالمت  ای و نصف بدنمان را    میشو م  ضی مر  م،یده را ادامه م   یبعد  یها هم ما  موقع   بعض

و در    میکن   قیموالنا و تحق  یها به حرف   میاست که ما گوش بده  نیا  ز یچ  نی. بهترمیکن  اشتباه م  م،یده دست م

براساس    دیکن مطرح م  دییآ را م   یزدیا  ییدانا  اکه شم   طور ن یهم  م،ی بده  ادی  ریدبه هم  م، یبرنامه مطرح کن   نیا

  . میریگ م  ادی ها و ما از آن  قاتتانیتحق

  د ی ذهن با  نیا  دیباال؟ توجه کن  دیآ م  یبازشده چه فکر  یفضا  نیاز ا  م،یکه اگر ما فضا را باز بن  مینی حاال بب  و

  شود،  منقبض م   شود نه، جمع م  ای   کند؟ شده فکر مگشوده   یذهن ساده است براساس فضا  نیفکر کند. ا

 د، یآ م   ی از عقل جزو  د،یآ م    ذهنمن   عقل که از    ی آن فکر  کند؟  فکر م  ذهنو عقل من   ها دگیبراساس همان

  :دیگو موالنا م  نی هم  ی . براخورد به درد نم 
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    ره دی آن باشد که بشا فکر، 
    شَه  دیآ شی آن باشد که پ راه،

  ) ٣٢٠٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن باشد که از خود شَه بود شاه
  ها و لشر شَه شود   به مخزن نه

  ) ٣٢٠٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. ست ین   ذهنمن   ی هاراه، راه   ست؟ یراه چ .  تانیبرا  کند که راه را باز م   دیآ م  ی فکر  د، یکن فضا را باز م    وقت

هم   یزنده بشوم و هر فکر   من به زندگ   عنی   د»یایب  شی «شاه پ.  دیای ب  شیآن است که شاه پ  ف،یراه، بنابه تعر

 ن یا  د،یرس جهان مثل موالنا م  نیا  یِبه شهان معنو   هچ  دیرس م   چه به زندگ  د،یریگ م   شیپ  و هر راه  دیکن م

  .شده آمدهگشوده  یاز فضا  کهنیا  یفکر خوب است، چرا؟ برا

 دانم  خاطر مخزن و لشر و نممثل موالنا به   ی شاه آن است که خودش شاه باشد. چه شاهان معنو  ست؟یک   شاه

 یی را همه شناسا  ها دگ یهمان    خداوند. شما وقت  ای   ،یشاه معنو   ؛جهانن یا  یهااند نه شاهقدرت، شاه نشده

  . یشاه، شاه معنو دیشو م  شود، باز م تینهای ب یو در درونتان فضا  دیانداز م  دیکن م

  ی طور ن یخداوند با من ا  دی گو م  د،یلحظه اگر فضا را باز کنبهلحظه  د،یآ شده مگشوده  یکه از فضا   یفکر  پس

تو    نۀی ام، در سگذاشته  نه یرا در س  ییگشافضا   تی . من خاصدیبسته برخورد نکن   یبا من با فضا   د،یبرخورد کن 

با آن نه، با آن  ماند،  جا م ، دوازده سال آنده  دیاو ب جا ن یا ی که تازه خودت درست کرد  ذهنانسان، نرو با من 

  ام، را کشته  نیا  من  که من گذاشتم. ییفضا

  است  دهیاول کامل و بز  کشتِ
ثان تخم است دهیفاسد و پوس  

  ) ١٠۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ١٠۵٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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که او که آخرسر آن   میدان ما م  . ستیپژمرده بشود مهم ن  ایبزرگ بشود، سبز بشود    ما ه  یها دگیهمان  نیا

در مرکز    شنو»«سوت و    ن»یب«عدمصورت  در مرکز ما گذاشته، به   ییگشاصورت فضا که او کشته بهکشته، آن 

  ما گذاشته. 

  م یاشرحت داده نهیکه درونِ س 
  م یابِنهاده اتنهیاندر س شرح

  ) ١٠۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شاه هم   آورد، م  ش یراه هم آن است که شاه را پ کند، که فکر راه را باز م  دیآ م  یشرح و انشراح فکر  نیاز ا و

  شده شاه است.گشوده  ی بله به فضا ست،یشاه ن  ها دگیاست که به همان کس

    ره دی آن باشد که بشا فکر، 
    شَه  دیآ شی آن باشد که پ راه،

  ) ٣٢٠٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن باشد که از خود شه بود شاه
  ها و لشر شَه شود به مخزن نه

  ) ٣٢٠٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

م  و همان  دیکن توجه  از  امروز  ما  م  ذهنمن   ها دگیهمان  می گفت  م،یشروع کرد   ها دگیکه  عقل  کند درست   .

جزو   ذهنمن  جزو   ی عقل  عقل  اموقع    بعض  یاست،  در  پ  نیها  ها سرنگون  موقع   بعض  شود، م  روز یجهان 

ما مصون    دیآو عقل کل م  شود م  فضا گشوده  . وقتستیاز حوادث ناگوار مصون ن   موقعچ یه  ول  شود، م

  .  میشو م

نبا  ست،ین  ار ی اخت  ذهنمن   ۀ که خواست  د یتوجه کن  اما را بن  ن یا  دیما  را    ها دگ یما همان   . در جوانمیاشتباه 

هوا    ،خواهد»  «م  ستمیس  نی و ا  ،یماد   نکیع   ی  م،ینیب م  دگیهمان   ی  ۀلیوس، هرلحظه بهمرکزمان  میگذار م

  . ستین اریخت ما ا   ذهنمن   اینفس ما  یهانفس دارد. خواسته  یِدارد، هوا

  م یگو من م   ن یهم  ی به شعر موالنا. برا  دیکن   ض ی را تفو  اریاخت   د،یدار  ذهنمن   د،ینفس دار   د ینیب شما م   وقت

قدرت    ،ی دار  اریکه اخت   کند غلبه م  تان ذهنمن   دیکن که فکر م   یی و جاها  د،یموالنا را حفظ کن  یشما شعرها 



ۀ  برنامه         Program #918                                            ۹۱۸مشار

  39صفحه: 

قدرت انتخاب   وانی است که ح  نیا  وانیبا ح   رقشف  فی انسان بنابه تعر  میشنو که ما م  همهن ی. ایانتخاب دار

  دارد قدرت انتخاب ندارد.   ذهنکه من  گشاست؛ انسانکه فضا  بله انسانندارد، انسان دارد. 

اصال قانون  گذارد، پا م ر یو قانون جبران را ز داند خودش را حق خودش م  یهاو خواسته  کند انتخاب م  وقت

فضا را باز کند،    تواند ساله مساله، پانزدهده    آدم جوان، حت  ی   ای . تازه دانشش را ندارد. آشناسد جبران را نم

به ما    م،یریگ م   ادی گرفته، ما انقباض را    ادی فضا را    اگر فضا را بسته، چرا که بستگ   اشد؟ بله، ولخردمند ب

با دردها  اریع تمام  عال   ذهنمن   ی  دیبا  ات ذهنمن   دهند، م  ادی چراکه من پدر و مادر    ش؛ی باشد، همراه 

  غلط است.   نینه ا م،ی را دار  نیهم

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

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

    نهاریز ،ینباشد حفظ و تقو چون
    اریاخت ندازیکن آلت، ب دور
  ) ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ن یندارم. ا  اری من اخت  دییبو  د،یدار  ذهنمن   دینیب اگر م  د،یهست  است. شما در هر سن   ار»ی«اخت   نیهم  «آلت»

دارد، قدرت انتخاب دارد، فرقش    ار ی درست است انسان اخت  نی. بله، ادیستیکه شما انسان ن  ستین   نیا  اش معن

  شده؟ گشوده   یبراساس حضور، فضا   ای   ؟ ذهنانتخاب براساسِ من   ؟ یچجور انتخاب  است، ول  نیا  وانی هم با ح

انتخاب   ذهن. اگر مندیدار  اری اخت  کند، انتخاب م  اگر زندگ  د،یدار  اری حضور است، واقعاً اخت   براساسِ  اگر

اخت زن ضرر م   رانیدفعه به خودت و دهر   ، کن م از  ما چقدر  انتخابمان استفاده کرد  ارمان ی.    م، یو قدرت 

مشورت    ندیگو . چرا م ارمانی ن اختکار برد؟ از به ما از کجا آمده  یدردها   نیا  !م؟یدیو ضرر د  میکرد  یلجباز 

موضوع    نیا  یوی که در امور دن  دیبپرس  یحداقل از    د،یکار نبر را به  تان ذهنعقل من  ندی گوم  کهن یا  یبرا  د؟ی کن

  کار نبر.  به  اریعنوان اخت را به ذهنمن  ۀرا بلد است. تو خواست 

  ن یموقعش او به   م،یکه حفظ بشو  م یخوان م  قدرن یموالنا را ا  اتیاب  م، یدار  ذهندر ابتدا که من   مییآ ما م  پس

به ما    تیرا که آن ب  یفکر  ای. آن عمل  میرا انتخاب کن  تیباشد که ما آن ب  چراغ  تیب  ن یا  م،یرا بخوان  تیب

  . می دار اریموقع اخت خُوب آن   م،یبشو ندگ و از جنس ز میابتدا. تا فضا را کامال باز بن  د،یگو م



ۀ  برنامه         Program #918                                            ۹۱۸مشار

  40صفحه: 

  ی زیچ   عنیحرص ندارد، باز هم    عنیکه مالِ خودش است، مالِ خودش    وستین  کس  یبرا  اری اخت  پس

 اش ی اریهش   گذارد نم  عنی مالِ خودش است،    نیبشود، ا  دهیتوجهش بلع  دفعه ی   فتدیکه چشمش ب  گذارد نم

  م؟ یشو م  ده یها همانما با آن   مینیب مختلف م   یهامختلف، آدم  یزها یچ   ای   م؟یما مالِ خودمان هست  ایبرود. آ

  د یای ب یز یمال خودش است که نگذارد چ  . کسدیستیمرکزتان؟ پس مالِ خودتان ن  دیآ م  رونیاز ب یز یچ  ایآ

  ا ی   از زندگ   ریغ  یز یشده است، که چگشوده   یفضا  ز،ی پره  ی. فضازیپره  یدر فضا  عنی  «اندر اتَّقوا»مرکزش.  

  .دهد جا راه نمخداوند به آن 

ن   یو در آن فضا   ، خودت را حفظ کن   توان اگر نم  دیگو م ا   ، ستیتقوا  از   ار ی ابزار اخت  ار،ی آلتِ اخت  نیمبادا 

  .ندازیرا بده دستِ موالنا، بزرگان، ب ارتیاخت  ،استفاده کن 

هوا   ذهنمن   یهاخواسته   میدیفهم   پس نبا  یکه  است،  ما  نباما    اری اخت   د ینفس  کن   د یباشد.  به    میاصرار 

  نفسمان.   یهاخواسته 

  م ی خواه م   شود، نه نم   میکن اصرار م  ما ه   د،یموضوع را رها کن   نیکه شما ا  ندیگو اوقات مردم به ما م   گاه

  . دیشعر موالنا را بخوان دییایخُوب، شما ب  دی نی. شما عقب بنش برم م  شی که من حرفم را پ مییبو

اند تا حاال توانسته   چه جانوران  دیجهان شما نگاه کن  نیانعطاف، در ا  عنیانبساط    ،ییگشاانبساط، فضا   دیگو م

  اند. رفته  نیکه نداشتند از ب ییهاکردند، آن  ی سازگار ط یکه انعطاف داشتند، با مح  ییهابمانند؟ آن  باق

هستند که به   اتیاب  هان ی. ُخوب امیکن با انبساط برخورد م   م،ی انبساط دار  م،یانعطاف دار  ما هم در زندگ   پس

رفتار براساس    ست،ین  اریکه خشم شما اخت   دیآ م  ادتانی   د،یاصرار کن   دیخواه . تا مدهند شما ابزار عمل م

  ار یاخت   دیریگ م  میتصم  دی و دار  دیهست   ی زیچ   ی و دنبال    دیآز دار  کهن یا  ست،ین   اریاخت   یورز نه یرنجش و ک 

  د؟ یکن . توجه م ستین

ادیدار  شهیرا هم  اری اخت  ن یکه شما ا  خوانم را هم م   ت یسه ب  نیا  حاال  انتخاب    د ییگو م  کهن ی. منتها  من االن 

من را روشن کند و فکر من    را بذارم کنار و شعر موالنا را بخوانم و آن چراغ زندگ  ام ذهنمن   اریاخت   کنم، م

  است.  ار ی را و عمل من را به من نشان بدهد، آن اخت

عامل هشدار،    ی عنوان  و به  دیست یمسِت غرور ن  د، یستی ن   تان ذهنو مستِ من   دیکن را انتخاب م  نیا  د یدار  شما 

  . میمواظبش باش  م،یخودمان را تماشا کن یتقلب  تِیثی آبرو و ح د یدائماً با
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آ  ،د» یناموسِ صد من حد«  نیا    بعض  شود م  شود؟ تر هم م کوچ   ا یواقعاً صد من است؟    ا ی صد من آهن، 

  .  خواهم را نم  ذهنمن  یمن اصال آبرو  میی گو ها صفر بشود؟ مموقع 

که دارد   دهیموجود خواب ی و   ذهنرا دستِ من  ار ی اخت  دیده شما نم  هست، وقت شه یدر انسان هم  اریاخت  پس

   ذهن من   نیمن توجه به ا  ریکه د  دییگو م   دیکن خودتان استفاده م  اریاز اخت   دیشما درواقع دار  ند،یب خواب م

  . کنم نم

خر است، خوب    گاهمن ینش  هی شب  شیهاحرف   نیا  دیگو که امروز موالنا م   ذهنمن  ی هابه گفته   دیتوجه نکن   اگر

اخت   دیدار ادیکن استفاده م  ارتانیاز  داده   را زندگ   ار ی اخت  نی.  و کسبه ما    د ی منتها با  رد،یب  تواند نم  است 

  که   دیگو م  ت،یسه ب نیمثل ا میدرست استفاده کن 

  کند  هاتیکو جنا ، همچو مست 
  او: معذور بودم من ز خَود  دیگو

  ) ۴١٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ۴١٠۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی نآمد به خود، توش خواند یخودیب
    یخود نشد، توش راند  ارتیاخت

  ) ۴١٠٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ران یبه د  د، یو به خودتان بد بن   د یبن  ت یو جنا  دیبمان  ها  دگیهمان    در مست  دیشما نبا    عنی   د؟یکن م  توجه 

  . رانیهم به د م یکن هم به خودمان بد م م،یدار ذهنمن   باشد وقت ادمانی. دیهم ستم بن 

  ن یرا کنترل کنم، و ا  دمیبودم نتوانستم ناموسِ صد من حد  من شرابِ غرور خورده   د،یکه ببخش  مییبو  میتوان نم

  .دی دار اری کار را کردم، نه! اخت

  میدان م  م،یمردم نباش   دییزدن مردم و تأدنبال دست   م،ی ر یمردم شراب نگ  دییکه از توجه و تأ  میاالن دار  اری اخت  ما

  ، ذهنغرور من   د یشما بذار  اگر.  میکن از آن استفاده م  م یدار  ار ی اخت  م، یاست. دنبالِ القاب نباش    خالتو   نیا
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  ارانه ی را هش  ارتانیاخت   دیپس شما دار  دم،ینفهم   دانستم، نم  دییشما را به خواب ببرد، بعد بو  هنذمن  عقلیب

  .  دیده از دست م

  دم، یرا کردم که مست بودم که نفهم   تیجنا  نیکه من شراب خوردم مست شدم، رفتم ا  دیبو  هرکس  نیبنابرا

  ی چرا خورد   ،یشراب مختار بود  نیدر خوردنِ ا ،یخودت داد را خودت از دستِ ارتیکه تو اخت  ندیگو به او م

  ؟ ی کرد مثال رانندگ 

 تواند لحظه م   نیدر ا  هرکس  عن ی.  یتو به خودت خواند   امد،ی خود به تو نشدن، مست شدن، خودبه   خودیب  نیا

نگذارد، شما    تواند بشود. م  مست او   ند،یبب  او   قیرا جذبِ وجودش بند، بذارد مرکزش از طر   دگیهمان  ی

  . دینگذار

.  میرا دار  اریاخت   نیپس ما ا  م،یخوان  م  مان ها را به زندگما آن   د،یآ خود نمخودبه  زهایبا چ  دگ یهمان  مست

  . مکن دارم، شعر موالنا را چراغ خودم م  ذهنکارم، من   یابتدا  ستم، یمن بلد ن  مییکه بو  م یرا هم دار  اری اخت  نیا

از دست    یکار  گذارم، پا م  رِ یحقَم است و قانون جبران را ز  خواهد هرچه م  ذهنمن   کنم را که فکر م  اری اخت  نیا

. من  خواهم اداره کنم، نه، من نم  توانم به من، من م  دیمقام را بده   نیبه من، ا  د یبده  میگو م  دیآ من برنم

تو خودش نرفت، تو    ارِ ی که اخت دیگو م به خواب بروم.  خواهم  پا بذارم، من نم  ریرا ز   قانون جبران   خواهم  نم

  کامال مشخص است.  کنم . فکر م یاز خودت راند

ا  اریاخت  ایمن چه هست؟ آ  ارِی مهم، اخت  اری نکتۀ بس  ی  پس است که من شعر موالنا را    نیلحظه ا  نیمن در 

 و   کنم را فعال م  امی عقل جزو  روم نه م   ا یدارم؟    ذهنچون من   کند م   نییعمل من را تع  و فکر و   خوانم م

  ش ی حرفم را هم پ  زنم،  و برحسِب آن حرف م  دانم خودم را حق خودم را م  ذهنمن   ی هاها و خواسته هوس

  خر است.  گاهمن ی نش یبله سروصدا ستین  یخردورز نیا دیگو موالنا م  که درحال برم؟ م

  جزوِ طرح امروز:  تیب نیا و

  نفع تو  شد خموش نا،یب شِیپ
  آمد خطابِ اَنْصتوا  نیا بهر 
  ) ٢٠٧٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د ی: خاموش باشاَنْصتوا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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م  م،ینیب م  نایب  اگر بشو  م،ینیب موالنا  بدهمیساکت  را    م،یبخوان  م،ی. گوش  درست  عمل  و    م ی ریب  ادی فکر 

  را ساکت کردن.   ذهنمن  عنیو خاموش بودن  ت،یب نیبه ا میده م  میدار ارانهی را هش  ارمانیاخت  که درحال

   ذهن  ی هامن   شی که پ  دیگو طور که در غزل هم هست مزنده باشد، همان    که به زندگ   مطمئن هستم کس  من

  . دیگو آخر م  تیرا بخور، ب   ساکت باش و شراب زندگ

  ح یمس یخران ا شِی پ مو راز
  شَنگ  ستان از کفِ ساق باده

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

را در    ها زندگ ها اثر بند و آن به انسان   اَت ارتعاش مست   نیمست شو، بذار ا  ریباده را از دست خداوند ب  تو

  خواهند شنود.   ذهنبا من  ،دلشان حس کنند وگرنه اگر حرف بزن

که    دی، خاموش باش «خطاب اَنْصتوا»و    عارف، بهتر است خاموش باش  یهاانسان  ش یموالنا، پ  شیپ  نا،یب  شیپ

  : میخوان که مرتب م  تی ب نیآمده. و ا نیهم  یبرا  م،یکن هر دفعه تکرار م

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

م  و من   دیدان شما  در  ول  دیخواه  مرادیب  ذهنکه  لحظه  دیشد  مرادی ب  وقت  شد،  بابهدرواقع  ما    د یلحظه 

دل آتش   که درحال  شده با خنده و با شوخگشوده  یفضا   نی. امیو در اطرافش فضا باز کن   می نیرا بب   مانی مرادیب

  شده است.گشوده ی فضا ن یهمبهشت است. بهشت  یدرواقع راهنما  م یشو منقبض نم م،یشو نم

  ی  م،یشو منقبض م  میشو تلخ م  کنند، تلخ بشوند، عرض کردم وقت   تیاند شاگرفته   ادیها  انسان  ترِشیب

ن  «کس»باال. تا    دیآم   «کس»  ی باال،    دیآ م  ذهن   ریصورت تصوبه  انسان . خداوند  ستینباشد، خشم هم 

 نم  نیخشم ،یخشم  شود انسان جانِیه   .است  

. خداوند نه  دیآ وجود مبدن در انسان به  یِانسان است که از اعماِل فکر رو  مالِ  جانات یتمام ه  دیکن م   توجه

  است.   یعار هان یما هم از ا . پس جنس اصلکندنه حسادت م  ترسد، نه م  شود، م  نی نه خشم رنجد، م
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ب  زمان   هر ما  م   »«کس  ی  م،یرنج  م  م،یشو م   نیخشم   م،یشو م  مرادیکه  ما  آن    دیآ در  ،  «کس» باال، 

  . ستیاز جنس خداوند ن ست،یسرشتِ ما نما است، خوش  ذهنمن 

  د، یبده  ادی  دی موضوع را به خودتان نتوان  نی. اگر ادیکن  ییتا شما فضاگشا  کند م  مرادی ما را ب  مرتب زندگ  پس

  بزرگ است.  هاموقع  کوچ است، بعض   های مرادیها بموقع  . بعضدیرس جا نم  چیه

م   ی مرادیب   هرکس   زندگ  در شروع   از کوچ بشود اگر  ما    های مرادی.  و  باال  آمده   کوچ از  شده  شروع 

 م، یشد  نیخشم  لیخ   یمرادی اآلن ب  م،یشد نیخشم  به ما م بزرگ شده مثال ن ی خوب ا  ، یسرطان دار   ندیگو  

  است.  بزرگ یمرادیب

ب  است   نیا  اش معن به  فضاگشا  یهای مرادیکه   ا  م،یمقاومت کرد  م،ینکرد  ییکوچ شده.    یطور نیاآلن 

منقبض    دیدیهر موقع د  دیریب   ادیو    دیکن  ییفضاگشا  دی. شما باستیبزرگ است، کوچ است، مهم ن  یمرادیب

  . دیکن م انتی به خودتان خ  دیکه دار  دیبدان د،یشو م

قاصد    ن یبهشت، و هرلحظه ا  میآ برو، من نم   دییگو آمده بود شما را به بهشت ببرد شما م  زیچ   نیکه ا  دیبدان

 د یآ مهمان م    ی  د،یآ م  از زندگ  غام یپ  یهرلحظه    دی گو امروز که م  میخوان  من فکر کنم م  . آن را هم دیآ م

  به شما. 

. درست دین یشما سرشتِ خوبتان را که جنسِ خداوند است بب   که   دیآ م  یمرادیب  قی اوقات از طر  ترِش یب  مهمان 

  د یگو هم که ذهن م  یشما در اطراف بامراد   ول   ،یاست نه از بامراد  یمرادیما از ب  راتییتغ  ترشیاست؟ پس ب

.  دی بودم، در اطراف آن هم فضا باز کن  و عاقل   یچقدر آدم فعال و جِد  نیبب  دم،یخودم رس   م،یدیرس  به»به«به

  وجود ندارد.  ییشما را رسانده، اصال شما رید ی د، یدیشما نرس

  : دیگو است، م  ثی حد  ی. میخوان  م میوقت است دار  لیرا خ  تیب نیا

  بِالْمارِه وحفَّتِ النَّار بِالشَّهواتِ.»  الْجنَّةُ«حفَّتِ 
  شده و دوزخ در شهوات.»  دهیپوش ندیناخوشا  ییزهایدر چ «بهشت

  ) ثی(حد
  

  .  شده و دوزخ در شهوات»  دهیچ یپ  ایشده،  دهیپوش ندیناخوشا  ییزهایدر چ «بهشت
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از    ذهنمن   و وقت  خواهدنفْس م   یهوا   یکه از رو   یز یبه آن چ  ذهنمن   دنِیرس  عن یباشد شهوات    ادمانی

طور  و استفاده کردنش آن   دنشیاست که به آن برسد. رس  یزیچ    یدائماً دنبال    کند، کار م   یعقل جزو   قیطر

  .«دوزخ در شهوات»  دیگو م جا نیا ن یهم یاست، برا رانشهوت  کند، م ذهنکه من 

با جنس مخالف    دیبا  عنی   رانو فکر کند که شهوت   کنم؟ م  رانمر من آخر شهوت   دیاست بو  ممن   ی

. خواستنش و کوشش  خواهد م   ذهن. من کنم است که من تکرار م   کند. نه، عرض کردم، مهم   رانبرود شهوت 

  است.  راناسمش شهوت  نیا ،بهره ببرد خواهدبه آن، از آن م  رسد م  حرص است. وقت  دن،یرس یبرا

   ران شهوت   نیا  دیو از آن استفاده کن   د یبرس  یز یبه چ  میهست  شده که از جنس زندگگشوده   یشما با فضا   اگر

  د ی کن . اگر با مرکز عدم استفاده مدیو استفاده کن  دیداشته باش  یبه هر مقدار   یز یاز هرچ  دیتوان . شما مستین

  .  ستین  رانشهوت  نیا

   ران شهوت   روند است که م  کسان   یکه خوب دوزخ برا  دیی ، شما نگو«دوزخ در شهوات» که    دیگو م  نیهم  یبرا

ا  ر،ید  کنند م  جنس ا  ندند؟ی چه ناخوشا  یبرا  ،ند»یناخوشا  یزها ی«چ .  ستین  یطورن ینه  را    ثیحد  نیدارم 

  ذهن ما.   یبرا کنم، م  معن

  آورند؟  وجود م ما به   یرا مردم و دشمنان ما برا  ندیناخوشا  یزها یچ  ای. آدیآ م  شی پ  ادیز  ندی ناخوشا  یزهایچ  و

  . دی ندار ای دیفَکان اعتقاد دارکن شما به عقل کل، به قضا و   ای . آورد وجود منه، قضا به 

ما هست، چرا؟   یپشتِ ما هست و کارها  زندگ   کهنیا  یبرا  د،یگوش بده  دیبرنامه نبا  نیکه اصال به ا  دیندار  اگر

  اآلن.   میکردمرکز را اشغال   نیما را درست کرده در ما به خودش زنده بشود و ما ا

  طان یش  دیگو است. م  ذهناشغال کرده، از جنس من   زهایمرکزش را با چ  است. هرکس  و ی فرعون است، د  اسمش

  هستند.  جنس  یهردو از  ذهنو من 

  اند تَن بوده یهردو  طان،یو ش نَْفس
  اند را بنموده شی صورت خو دو در

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

اند. ما در  جنس هستند منتها به دو صورت در آمده   ی هردو از    طانیما و ش  ذهننفس ما، من   د؟یکن م   توجه

  .  میدرد جهان هست  یرو ین  م،یجهان هست   دگ یهمان یرو ین م،یبزرگ هست ذهننوکرِ من  ذهنمن 
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. کند نم  ها زندگدر درخت   کند،  م  ها زندگدر انسان   کند م   ها زندگ جهان که در ذهن   دگیدرد و همان  یروین

  .زندگ  شفابخش یرویبا ن یجور   یحل بشود  دیبا نیا

  ی هادرد کم بشود. من   نیا  کنند دارند کوشش م  کنند،ارتعاش م    دارند به زندگ  زنده به زندگ  یهاانسان   هرچه

  .  کنند م  ادیدارند درد را ز ،یمرادیبه بنسبت دهند و واکنش نشان م شوند که منقبض م  ذهن

  ها تیب  نیشاءاله که اان  م،ی ما روشن کن  میخواه ها که اآلن مچراغ   نی. دوباره در ام ی مرتب درد را کم کن  دیبا  ما

  . خوانم م  تانیرا برا  تیب دو  نیکار بند. ا

  و صبر شُر یب که مانْد از کاهل  هر 
  جبر  یِپا ردی داند که گ  نیهم او

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  که جبر آورد، خود رنجور کرد   هر 
  در گور کرد اش،یهمان رنجور تا

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   : تنبلکاهل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ،  ذهنعقل من   ، کم شدنِ در ما»  «کنْد راه رفتن توبۀ مصنوع  میو امروز در غزل دار  »نرس ی«او    » «کاهل  میگفت

من  به  من   ،ذهنکوچ شدن  به  م    عنی دارد،    »  »Inertiaنرسی ا  هان یا  ،ذهنمردن  راه     ذهن من   رود، کند 

  .کند مقاومت م 

با    یصبریو ب  یشریو ب   کاهل  تیدو ب  نیوجود دارد، و در ا  ذهندر من    کاهل  م یفهم که پس ما م  دیگو م

  جبر رابطه دارد.  

فکر    ها لیعوض کند. خ   تواند را نم   تیبماند و وضع    تی وضع  یمجبور است در    کند انسان فکر م    عنی  جبر

  ط ی مح   کهنیا  یاست، برا  ی طورن یژِنشان ا  کهنیا  یعوض کنند، برا  توانند را نم  شان فعل   تیکه وضع  کنند م

  ر، ییتغ  ندیگو وجود دارد که م  شان در زندگ   واملع  هان یا  د؟یکن . توجه م گذارد نم  کند، نم   جابیا  شان زندگ

  کنند  فکر م  ست،یکه تعدادشان هم کم ن  ها، است که بعض  نیهم عبارت از ا   ذهنجبرِ من   پسمحال است.  

  را ادامه بدهند، کاهل باشند.   ذهنمن  دیبا
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  ی ا اصال چاره   ای   کند، نم   دای برود، راه را پ  رون یب   ذهناز من   تواند کند که نم  دایحس را پ  ن یکه ا  هرکس   ول

آدم   یمار یو ب  کند، م  ماریجبر آدم را ب  نیا ندازد، یب تواند را نم  شیرا ادامه بدهد، و دردها  ذهنمن  دیندارد با

  .کشَد را م

با مردن، مردن در قبرِ ذهن،    ی ماری و ب  ،ی ماریو جبر، جبرِ با ب  یصبری و ب  یشریبا ب  که کاهل  دینیب م  پس

  شما.   دیخوب بفهم  دیرا با  تیدو ب نی. اتیدو ب نیدارند در ا ارتباط معن  هانیا

قانون    د،یکن نم  ییگشافضا   دیاگر کاهل هست  ر؟ییمن کند هستم، در ذهن، در تغ  ا یآ  دیپرس از خودتان م  شما

. شر استفاده از  دیریرا اندازه ب تان شر و صبر واقع   زان یم  شما. دیتعهد به عدم ندار د، یده جبران انجام نم

  تِ یکه اآلن گفت، من به شما انشراح دادم، خاص  یزیچ   نیعنوان شر از ااست. شما به   ییگشاابزار فضا   نیا

عقل    د؟یشو کس م   د؟یده واکنش نشان م  د؟یشو منقبض م  ترش یب  شما   د؟یکندادم، استفاده م   ییگشافضا 

  .  دیاز انبساط و صبر دار  ،ییگشا از فضا   د؟یکن فضا استفاده م  نیو از ا  دیکن فضا را باز م  ای   د؟یکن م  دایپ  ی جزو

علت و معلول ذهن    یما. چراکه در ذهن ما دچار الوها   میکن   رییکه تند تغ  دهدذهن اجازه نم   دیدان م  چرا؟

باز هم    م یکن طور کامل هم باز م. فضا را اگر به میبپر  رونیب  میتوان ذهن نم    علت و معلول  ریو ما از تأث   م یهست

.  کند کرار م مرتب ت که موالنا ه دینیب برگشتن به ذهن را م  ن یا  و  به ذهن.  میگرد برم  م،یکن م   «ردوا لَعادوا»

  متعهد به مرکز عدم بشو.   م،یگو که م  به ذهن برنگرد. من، در آن شل دیگو م

شما باز    یبرا  ش یمرتب دارد معنا  که ه   دید  دیخواه   ، عنیرا    تیدو ب  د، یهزاربار بخوان  دیرا شما شا  تیب  نیا

  .  دیفهم م  دیجد  یزهایو چ  شود م

  و صبر شر یب که ماند از کاهل   هر 
  جبر  یپا ردی داند که گ  نیهم او

    )١٠۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  که جبر آورد، خود رنجور کرد   هر 
  در گور کرد اش،یهمان رنجور تا

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   : تنبلکاهل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  ر یی را تغ  تتانیوضع  دیتواناست پس شما م  رییدر حال تغ  زیچجهان همه  نیدر ا دینیب . م دیتن به جبر نده شما

فکر خوب است    گفت.  دیای باشد که فکر ب  دیشده باگشوده  یکار از فضا   نیمنتها ا  د،یکار کن  د ی. فقط بادیبده

  .  ذهننه از عقل من  م،یاستفاده کن از خردِ زندگ  میبتوان عنیکه، آن فکر خوب است که ما را به شاه برساند. 

  و صبر شر یب که ماند از کاهل   هر 
  جبر  یپا ردی داند که گ  نیهم او

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  .دیر یجبر را نگ ی وجه پاهيچ به

  که جبر آورد، خود رنجور کرد   هر 
  در گور کرد اش،یهمان رنجور تا

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

را ادامه بدهم،    ت یوضع  نیا  د یکنم، با  رییتغ  توانم ندارم، نم  یاکه چاره   دیدیجا رس ، اگر به آنکه جبر آورد»  «هر

.  خورد  درد نم به  ذهن. شر و صبر من دیشر و صبر ندار د،یکن است، فضا را باز نم  رهیچ   ذهنکه من  دیبدان

ادامه بدهم،    دیذهن را با  نیهستم، عالج ندارم، ا  چارهیب  مییبو  اگر.  دیآ شده مگشوده  یشر و صبر از فضا 

شما را خواهد کشت. هم جسماً هم قبل از     عنیبا مرگ رابطه دارد،    ی ماری ب  نی. و ادیکرد  ماریپس خودتان را ب

  . ذهنخاک در گورِ من   ریز میبرو کهنیا

  : دیگو که م خوانم م  تانیکه برا  تیدو ب نیهم بخوانم. در ا  تیدو ب نیا

کرد   صبر یجبرم، عشق را ب  لفظ  
  حبسِ جبر کرد  ست،یعاشق ن وآنکه

  ) ١۴۶٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست ی با حق است و جبر ن تیمع ن،یا
  ست یابر ن نیمه است، ا تَجلّ نیا

  ) ١۴۶۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  .دی . خدا با شماست هرکجا که باش: همراه بودن، همراهتیمع
   : تابش، روشن تجلّ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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داشته خودش   خودش را هنوز نگه   کهن یاصال جبر است. ا  ذهن. من ذهنمن   یِهاحرف   عن ی  «لفظ جبر»  د،یگو م

  .  می هست زندگ   یاریکرده، ما هش  لیرا به ما تحم

دارم، من که عاشقم از جنس    ذهنهنوز من   نمیب م  شنوم را م  ذهنمن   یِها من حرف   لفظ جبر وقت   دیگو م

  باشم در ذهن و اگر کس   خواهم  نم  رون،یبپرم ب  خواهم زود م   عنیاست.  هکرد   صبر یهستم، من را ب   زندگ

  خودش از جنس جبر است.    عنی ت؛محبوسِ جبر اس صورت ن یفضا را باز نکند، درا  عنی عاشق نباشد، 

با    همراه   ن یا  ،ی وجود دارد، نه تو وجود دار  ذهنکه توجه کن اصال نه من   دیگوموالنا م   تیدو ب  نیدر ا  حاال 

   زن  به چه حرف مخداوند در توست. شما راجع   بشود. تجل  در تو متجل  خواهد خداوند است و خداوند م 

  .  ست»ی با حق است و جبر ن  تیمع  ن،ی«ااصال؟! شما رها کن.  

وجود ندارد. قضا بوده ما   ی جبر، جبر  م ییگو جبر؟ با ذهنمان م مییگو جبر، چرا م  م ییگو م  کهن یا   حت دیگو م

  .  شود نُه ماه در شم مادرش بعد خودش متولد م  دیآ م  کس ی مثال  کهنیدر ذهن، مثل ا میافتاد میآمد

  د ی! باد؟یزا ! نم د؟یزا م  ن ینظر شما احامله است، به   ندارد مردم حرف بزنند، بحث کنند که آقا فالن  لزوم

ن  ایاصال    دیبزا به   نه!  دی بزا  ستیصبر بند حاال؟! حاال وقتش  ما به دیزا موقع م بابا  موقع طلوع . خداوند در 

  .  کند م

. حاال شما کند ند وجود دارد که دارد از مرکز شما طلوع م خداو  ی. همراه شما  دی ن یبب   یطور ن یشما ا  دیگو م

به    دیرا برد  نیشما ا  طلوع کند. ول  ن یاست که ا  نیاجبار ا  دیبا  نیا  دییبو  د، ییبو  د یخواه به لفظ جبر اگر م 

  . دیدی مرگ در ذهن را چسب  د،یدیذهن را چسب  که من مجبورم در ذهن بمانم! کاهل  ذهن

صورت  وجود ندارد، دارد از مرکز شما به  ییاست. و اصال شما تیمع  ن یکه خداوند با شماست ا ن، یبب  یطورنیا

که ما از جنس    باست،ی است، جبِر ز  نیریجبِر ش   نیا  مییگو  اوقات ما به ذهن م   . بعضکند طلوع م   دیخورش   ی

  .  میتطال هس می دیفهم میمس هست  میکرد تا حاال فکر م  م،یطال هست 

  ن، یاوست. هم  تینهایما ب  تیو نها  کند طلوع م   دیخورش  یصورت  که خداوند از مرکز ما به  مییگو ما م   و

  .  می رفت میمرد  کهنیبعد از ا کهنینه ا می جسم هست نیدر ا که درحال

  کند  دارد طلوع م   نی. اشودم  دهیاز پشت ابر، آن د  ی جوریواقع  در   نیا  م،ینیب هم که در ذهن م   ینور  نیا

  . مینیب منتها از پشت ابر م
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که از    رید  زیو هزارتا چ   دانم، مقاومت را صفر کن، عقلت را صفر کن بو نم  کهنی ا  عنی  ن؟یچه ا  عن ی  حاال،

  . ردیگ م اد یآدم  تیدو ب نیا

  قدر ن یه آن؟! چرا اب  دیآخر شما چار دار  کند، عقل کل، خداوند، در درون شما دارد طلوع م  ی فرض کن    شما 

  . دانم نم دییبو د،ی هرلحظه فضا را باز کن  د،یبشو می! تسلد؟یکن دخالت م

ها را که آن   دی! و بداندمیبه آن نرس  دم،ینرس  نیبه ا  دم،ی من به کامم نرس   دیمنقبض بشو  د،یتلخ بشو  کهنیا  نه

. م ینی که ما او را بب  کند م  مرادیخودش را به ما نشان بدهد. ب  یجور    یو    کند ادب کردن ما او دارد م  یهم برا

  . می رس نم ذهن  یها به مراد حت م،یرس که ما با عقلمان به مراد نم 

وجود دارد    یریعقل د  ی که    ستین  نینشان ا  نیا  میزن به خودمان لطمه م   ذهندر من   ما با هر اقدام   کهنیا

    م؟یکن ما از آن استفاده نم

   که زندگ   مییبو  رونیب  میذهن بپر  نیو از ا  میبشو  صبریب  دیما با  میشنو که اسم جبر را م   نیهم   نیبنابرا  پس

بساط دخالت و مقاومت و قضاوتِ خودم    نیاآلن من ا  ن یبند، هم  خواهد آفتاب طلوع م   یصورت  در ما به 

  کنار.  گذارم را م زهایچ  نیرا، و بحث و جدل و ا

طلوع    ی خداوند بلد است که از مرکز من چجور  د؟یآ در م  یچجور   دی خورش  نیا  نمیبب  کنم را صفر م   مقاومت

  : تو، تو موش» یکوشم پ «من هم که  دیگو م  نیهم  یکم نکنم. برا  ام ذهنبا من  ر یکند، من د

  است، خامش، کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش  یکوشم پ هم من

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

شر، صبر.  ز،یو، پره کند من از جنس او هستم او هم دارد کار م ستم،یمن ن مییگو . ممیکوش موقع ما نم آن

  . کنند به من کم م  هانی. ا ییگشافضا و  عذرخواه  کنم، بفهمم دارم دخالت م شود هر موقع مرکزم جسم م 

  �🔹🔹�بخش دوم  انيپا �🔹🔹�

   



ۀ  برنامه         Program #918                                            ۹۱۸مشار

  51صفحه: 

  م یریگ و در اجبار آن قرار م   میزن که ما حرف م  ذهنزدن من حرف  نیکه هم  میگرفت  جهینت ت یدو ب نیاز ا پس،

و متوجه    رونیب  میپر م   میکن صبر در ذهن نم   میرا گرفته، اگر عاشق باش  زندگ  یصورت ابر جلوبه   طورن یو هم

که    طورن ی. و هم میمزاحم باش  دیکند و ما نبا  طلوع  خواهد در درون ما م  دیصورت خورش به  که زندگ   میشو م

  هم هست که اشه ی. و آهمراه بودن، همراه  عنی ت یمع دیدان م

  ما کنْتُم... .»   نی... و هو معکم اَ«
  همراه شماست... .»   دی...و هر جا که باش«

  ) ۴  یۀ)، آ۵٧(  دیسورۀ حد م،ی(قرآن کر
او هست  دیکه باش  هرجا امتداد  : . تجلّدیستین  ذهنپس من   د،ی خداوند همراه شماست، خود شماست، شما 

  خودش.  تینهایشدن خداوند در ما به ب و زنده  ،تابش، روشن 

هم  مدت  م،ی نُه ماه در شم مادرمان بمان دیکه قضاست و جسماً ما با  زندگ که عرض کردم، طرح  طور ن یو هم  

امان    ، ذهنبدون افتادن به من   و کوتاه باشد.    د یمدت با  نیا  ول  م،ی و آن داخل بمان  م یدرست کن  ذهنمن   دیبا

   جسم   یار ی و هش  میجا باش آن   مدت  ی آن داخل مثل رحم مادر،    میبرو  دیجهان وجود ندارد. با  نیدر ا  زندگ

  .  جسم یار ی هست هش دید ینگاه هست.  جور ی که  می ریب ادیرا 

  ی ار ی از هش  دیما با  م،یگرفت  ادی جهان    نیجهان و ارتباط در ا  نیبقا در ا  یرا برا  جسم   یاریهش  کهنیاز ا  بعد

خودتان درست    یبرا  مهم است که شما طرح   تیسه ب  نیا  نیهم   یهم قضاست. برا  نیو ا  میخارج بشو جسم

  . دیعنوان چراغ بذارجا به هم در آن تیسه ب نیا د،ی کن

  همچون شَبت  ه، یقضا پوشد س گر 
  عاقبت   ردی قضا دستت ب هم

  ) ١٢۵٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ١٢۵٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  قضا صد بار اگر راهت زند  نیا
  بر فراِز چرخ، خَرگاهت زند  

  ) ١٢۶٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بزرگ، سراپرده  ۀمی: خخرگاه
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  م، یفضا را باز کن   دیما با  ول  ست، قضاست و طرح زندگ   نیا  م،یشو م   اهی س  ، ذهنبه من   میافت ما م  کهنیا  پس

  چراغ.  ی نی. امی کار کن مان ذهننه خودمان با من  م،یدست قضا بسپارکار را به  ارانهی دوباره هش

که   دیبدان  شود، مسئله م   شود و درد م   شود پر از چالش م  تان و زندگ  د یریگ فشار قرار م  ریهر موقع شما ز 

  د، یفضا را باز کن   دی. بادیکن و دوباره مسئله درست م  دی کن مسائلتان را حل م  دیخودتان دار  ذهنخودتان با من 

  فَکان.» «کن ست و «قضا»لتان دست یتبد نی. مخصوصاً  اتان به زندگ  دیایدوباره قضا ب 

شما را بزند    یها دگ یاز همان   یاد یتعداد ز  ، دگ یصدتا همان   ا یشما را    یها دگ یقضا صد بار همان   ن یاگر ا  دیگو م

را قضا به شما خواهد    تان که باالخره جان اصل   دیبدان  رد، یگ که دارد جان شما را از شما م  دیو شما فکر کن 

  درمان ماست.  نیو ا َفکان»«کن  بهلحظه و تن دادن ما  نیدر ا  اله م یتصم  عنی داد. قضا 

  ی ما جلو  م،یکن   ت یشا  م،ی و تلخ بشو  م یقضاوت کن  م،ی کن  یبازلج   م،یمت کنکه ما مقاو  ست یما از آن ن  درمان

  که    دیبار بخوان نیشما در روز چند خوانم، مرتب م  را که ه  تیب نی. امیریگ عشق را م 

  ست نام اواست، عشق شده یاکرانهیب لذّتِ
  است، ور نَه جفا چرا بود؟ ت یخود شا  قاعده

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

فضا    م،یمرکزمان را عدم کن   میخواه  نم  م،یده تن به الست و قضا نم  کهنیا  یبرا  رسد به ما م  یهست، بد  جفا

و دنبال    میمان  کار کند. در ذهن م  فَکان»«قضا و کن کار کند، تا    تا خرد زندگ  م،یبشو  هی از جنس اول  م،یرا باز کن 

  . میعلت و معلول هست

  جاها کار کند، ول  در بعض  با توجه به اوضاع و احوال فعل   رونیها ممن است در جهان بو معلول   علت

قضا اگر صدها   نی. پس بنابراذهن یهاما را درمان کند، علت   یدردها  تواند . نمکند ما کار نم لیدرمورد تبد

کند، اندازۀ    تینهایما را ب  م یما فضا را باز کن  خواهدکند، و آخرسر م   مرادیما را ب  عنیبار راه ما را بزند،  

  همه دست خداوند است.  هان یخودش کند. پس ا

  د ی. اگر شما بتوانخوانم و معلول م به علتهم امروز راجع  یر ید یهات یو ب خوانم را م  تیب نیا طورن یو هم 

زود به    د، یکن م  شرفتیپ  ل یکند، شما خ  لیکه علت و معلول را به شما تحم   دییای و به ذهن ن  دیفضا را باز کن 

  .دیشو حضور زنده م 
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مبپذ د ری او جان دهدت رو ز نََفخْت  
  نه موقوفِ علل  ست،ونیفَ  او کن کارِ

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  شود،  است، وارد چهار بعد شما م   دم او شفابخش   نیو ا  ، دم زندگ   د،یآ دم او م   دیکن که فضا را باز م   دیگو م

  .  کند م  لیشما را و تبد دهد م  رییشما و تغ  بعد جان ، جانیبعد ه ، بعد ذهن ،بعد جسم 

 کند کار م   َفکان»«قضا و کن . و دم او که با  کند را درمان م  ذهن   ی دردها  دهد،را به ما نشان م   ها دگ یهمان 

  . میشو ذهن، دچار علت و معلول م میی آ م وقت  د ینیب . شما مستین ذهن  یها موقوف علت 

فالن کالس، فالن کتاب را بخوانم، با    شِی بروم پ  ندیگو م  . حتکنند نم  شرفتیعلت است که پ  نیبه ا  مردم

را در درونشان، مرکزشان، حس کنند و از     فضا را باز کنند، زندگ  کهن یا  یجا . بهدهند م  صی ذهنشان تشخ 

  . شوند منقبض م  شان،ی مش را بدمد به تمام ذرات وجود د جا زندگآن

خودشان   ی جدل کنند، چجور  یبحث کنند، چجور   ی کدام کتاب را بخوانند، چجور  نندیبب   خواهند م  کنند فکر م  

  خودشان را نجات بدهند، دچار علت و معلول هستند.   یچجور شان ذهن  یرا با ذهن متقاعد کنند، با فکرها 

 تری که قو دیانداز کار مرا به  ذهن. شما من کند دارد کار م  ذهنمن  عن یذهن است،  یعلت و معلول ابزارها  

  م، یکه نَفَْخت را هم بارها خواند  ر یبپذ  «نََفْخت»  ۀ یبرو از آ  دیگو . مشود نم  یز یچون چهم   رد، یبم   ذهنبشود تا من 

  . تانیبرا اندمخو  لیرا خ  هاه ی آ نیا م،ی خوان نم رید

  ی ها ن یدو جور است. قر  نیقر  دی. توجه کن دیباش   نیخودمان شما مواظب قر  یو کار رو   ل یکار تبد  ن یدر ا  شهیهم   و

ها اگر طلب  آدم  نیما و با ما کنش متقابل دارند. ا  شی پ  ندیآ ما هستند م  که در زندگ  ییهاآدم   عن ی  ،یفرد

  دیبدان کنند، خودشان کار نم  یرو کنند، نم ییشافضاگ دهند، قانون جبران انجام نم ستند،یندارند، مسئول ن

  . رسانند  م  بیکه به شما آس

ا  می فرار کن   ا ی  م یجدا بشو  لمان ی فام  یاعضا   ا ی  م یاز دوستانمان جدا بشو  م یتوان نم  ما  ها  آدم   ن یمخصوصاً اگر 

  جمع.    یفرد،  ی کند، به دو صورت کار م  نیرا قر نیا د یبه ما باشند. فقط شما بدان ینزد

  .  گذارد شما اثر بد م  یزند، رو   شما و از مسائلش حرف م یپهلو  دیآ م کند اگر دائماً مسئله درست م فرد
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  ها نهیدر س هانهیاز س رودم
  ها نهیره پنهان، صالح و ک  از

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

نه. از ره پنهان، از ره    ،را شما. از ره پنهان، نه گفتگو، نه آشار، نه با الفاظ، نه با حرکات بدن  نیا  دیبدان

  .  نهی حضور و جنس حضور و ک  عن یصالح  نیارتعاش. بنابرا

رنجش    یجا خشم نشسته، به  یجابه   نهی آورده. ک   نهیک  جان یدر ا  یجارا به   ذهنبد من  یِهات ی تمام خاص  نهیک

به   یجا نشسته، به  به   یجا ترس نشسته،  تأسف نشسته،  به   نگران  یجااحساس گناه و احساس    ی جا نشسته، 

  هم هست.  هیهست بق هان یاز ا  ی عنیحسادت نشسته. 

نشسته، انعطاف   یخوب  یجا عشق نشسته، به   یجا حضور نشسته، به   ی جانشسته. به   زیچهمه   ی جاهم به   صالح

.  روند از راه پنهان م   ها، تی خاص  نیا  ها، ن یا  ینشسته، شر نشسته، صبر نشسته، صالح. هردو   رش ینشسته، پذ

  :  تیب نیا طورن یدرست است؟ و هم 

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

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

هستند  ریپذت یهستند که مسئول ییهاهست؟ آدم شما چه کس نیفرداً قر دینی. پس شما بب دزدد ما خو م مرکز

مالمت    نه، ه   ای  م؟یخودمان کار کن   یرو   دیبا  میریپذما، خوب و بدش را ما م   زندگ  تیمسئول  ندیگو م   عنی

    کنند؟ م

است   یطورن یسبب شده، آن سبب شده، پدر و مادر ما سبب شده، خانواده شده، جامعه خراب است، ا  نی«ا

  در جبر هستند.   م،یست یما مسئول ن ندیگو ها مآدم  نی. ااست» یطور آن

   . هرکس «هر که جبر آورد خود رنجور کرد».  ست ذهندر جبر من   کند را قبول نم   اش زندگ  تیمسئول   هرکس 

  «لفظ جبرم» در جبر است. گفت    اندازد،م  رانیکه خودش کرده، گردن د  شود ودش را متوجه نمخ   تیوضع

  بند.  ییاگشافوراً فض  د یبا ندیحالت را در خودش بب نیا عاشق بند. هرکس د یمن را با

مواظب من    ندیآ مردم م   ارم،یب  ستم،یمسئول ن   کنم، من کار نم   دیگو که م  نیقر  م یوگو کنما گفت   ستین  الزم

آمده    شیمن پ  همه درد هم که در زندگ  نیها مسئول من هستند و اکنم، آن   باشند، به من پول بدهند من زندگ



ۀ  برنامه         Program #918                                            ۹۱۸مشار

  55صفحه: 

خودم    اری نفسم را اخت  ی هاخواسته   دانم، م   است،  ادیز  ل یها هستند، منتها عقل من خو عقب اُفتادم مقصر آن 

  .  زنند فقط به شما لطمه م  هان یا رسد، نم  ییبه جا هان یت، ااس خودم، خرد زندگ ار ی . اختدانم م

  ستند یا خودشان م   یپا  یکم کنم که رو   ییهابه آدم  د یباشد که من با  نیا  ارتانیاخت  نیا  دیکردم شما شا  عرض

خودشان را خودشان درست    یو راه بروند و فکرها   ستندیبا  شانیپا  ی. که رو شوند سوار پشت من م  کهنینه ا

  .رندیعهده برا خودشان به  شان زندگ ت یکنند، خودشان خلق کنند، مسئول

اثرش از آن    نیقر  نیا  م یکنم  دیجمع که ما تقل عن ی  جمع نیقر  ن یهم هست که متأسفانه ا جمع نیقر  ی   اما

 که  درحال  ، داند» «جمع م  وجود دارد که  همان   شدۀشرط   ی الو   یدر ما    کهنیا   ی است. برا  ترش یهم ب  ی

  .»داند «جمع نم 

مثل    . آدممیبده  صیتشخ   میبتوان  دیو ما هم بزرگان را با  دانند فقط بزرگان م   کند،  اشتباه م  شهیهم  جمع

دارد، حاال به    مقام   کهنیخاطر ابزرگ شده باشد به  ذهن اگر من  ول  دانند، ما م   ریبزرگان د  داند، موالنا م

  .داند آن مقام را اشغال کرده نه! او نم  لیهر دل

  م ییگو دست جمع. ما م  دی را نده  ارتانیدست شماست که اخت   رید  نیا  گذارد، ما اثر م  یرو   جمع   نیقر  پس

   ی . و در ما  دانم پس من هم م  کنم ها فکر م من مثل آن    که جمع نداند؟ و وقت  شود مر م   داند جمع م

  .  ستین  یطور ن یا که ما فراهم است، درحال تیامن  میوجود دارد که اگر با جمع باش حس

  د یکه مثال دراثر تقل   دینیب هست. م  اجتماع   شناس روان  د،یدان را م   هان یهم شما ا   شناسروان   یهاش یآزما  در

  شوند  پرت م  آورند  هجوم م  یر یپس از د  ی   از پرتگاه  دفعه ی  هان یو ا  هاشی مثل گاوم  واناتی ح  بعض

  مردند، چرا؟    دینیب را م شانی صدتای س ،ست یدو دفعهی

هم   کهنیا  یبرا نم  دی تقل  ریداز  اشتباه  که جمع  فکر کردند  اکند کردند  البته، گاوم  نی.  نه  آدم که    ش ی همه 

  که پرتگاه است.   کنند من هم بپرم. نگاه نم رید دانند م  یز یچ  یحتماً  پرند، م

   اگر جمع   ، جمع   حت  ، یفرد  ی هان یدر قر  ، یفرد   نیقر  ، جمع   ن یها قرچراغ   ن یبا ا  دی هست   نی شما مواظب قر  پس

به طلب امروز  چه هست. ما راجع   داند و طلب را نم  ستین  ریپذت یکه مسئول  ی فرد  ای   گردد، دارد م  تیمسئولیب

  خواند.   میمطلب خواه
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  د ی با  کس  ی  یلحاظ ماد به   بشوم، حت  لیتبد  یلحاظ معنو به   خواهم که من م  دییبو   دین یشما بنش  عن ی  طلب

که بفهمد که   سدیکاغذ بنو  ی را مشخصاً رو ن یو ا خواهم چه م ام در زندگ خواهم، که من چه م  د یبو ندیبنش

  . خواهد چه م 

ا  خواهند  چه نم   دانند از مردم م  ی ادی ز  عدۀ است.     ذهندرواقع مقاومت من   ن یا  ست،ین   یهنر   نی و درواقع 

 دانم  فقط م  خواهم، آن را نم  خواهم، را نم  نی. ابرندبه کار م   خواهم چه م  یرا به جا   شان ذهنمقاومت من 

چه    دانم نم   ؟ خواه  نه! تو بو چه م  خواهم،  را نم   نی ا  خواهم، آن را نم  خواهم، آن را نم   خواهم،  را نم  نیا

  .  خواه چه م ییتو بو  دیبا م،یبو توانم بخواهم. من نم خوب است من  یز یچه چ دییشما بو خواهم، م

چه    داند است، چون م  که طلب ندارد آدم خطرناک  . کسدیآ م   شی و طلب پ  یریپذت یکه مسئول  جاستنیا

 ، ییفضاگشا  یجاکه اگر شما به   دیدان هم م  نیاشعار. و ا  نیطبق ا  دیباش  دینبا  یطور ن ی. شما اخواهد نم   یز یچ

شما را دور   لهیاز آن وس  ییتایو بحر   دیکنرا، از آن استفاده   را، ابزار ذهن  صورت ذهن یو  دیکن یفضابند 

  .اندازد م

  سازدش  لتیوسصورت م هرچه
  بحر دور اندازدش  لت،یوس زان

  ) ١١١٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

بحر    به خدا. ول   دنیرس   یبرا  م یساز م  لهیوس   ذهن   یابزارها   لۀیوسما مرتب به   ذهناست. در من   مهم  تیب

 زند  فکان، ما را م کن   لۀیوسنه به   م،یخواه  صورت م  لۀیوسبه   میوارد بشو  می خواه چون با صورت م  ،ییتای

به  م یساز م  لهی ما وس  ذهن  ی با ابزارها  هرچه صورت ذهن سازدش» لتی وس  «هرچه صورت مدور.   اندازد م

  . دهد نم راه  اندازد، م  رونیما را ب لهیخداوند از آن وس م،یخدا برس

   یکه    دیگفت که توجه کن   جا هماست. آن   میو مستق   علتی ب  زندگ   ا یکار خداوند    دیدان شما م   ت،یدو ب  نیا  و

الفاظ    ن یاز اوست، ا  دیآ که در ذهنت م  الفاظ   نیو ا  ذهننور من   نیا  د، یآ در مرکز شما دارد باال م  ید یخورش

  . رونیذهن ب یبپر از فضا یدهندۀ اوست. پس زود نشان

  میاست و مستق  علّتیمن ب  کارِ
  میسق  ینه علّت، ا رمی تقد هست
    ) ١۶٢۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  خود را بردانم به وقت  عادتِ
  بنشانم به وقت  ش،یغبار از پ نیا

    ) ١۶٢٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مار ی: ب میسق
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

هم هست،    میو مستق  دیحدس بزن  دیتوان شماست، شما با ذهنتان نم  ذهن  علتِیکار من ب  دیگو م   خداوند

   ست ی، تو که متوجه نفکان» «قضا و کن صورت به کنم من دارم اآلن کار م  ،واسطه ندارد. تو از جنس من هست

 ترش یمرکزمان را ب  م،یکنباز م   ترش یفضا ب  ما فضا را باز کن. هرچه    کنم،م  اثریرا ب  تیاصطالح کارهاتو را به 

  . کند ما کار م ی رو  میمستق  زندگ  رون،یب میپر م  ذهن یها از علت  م،یکن عدم م

  ی خودت، ا   نگاه کن، به طرح من نگاه کن، نه علت ذهن   فَکان»«قضا و کن من نگاه کن، به    ریبه تقد  دیگو م

  هستم.   ذهنصورت من اآلن به  کنم، ! من هستم که در تو کار مماریب

به   بده  صی تو تشخ   خواهم من م   ،یام ماندکه به تو داده   یاری با توجه به اخت  ذهندر من   تو موقع،  که من 

 شوم، م   لیتبد  عن ی  گردانم، به حضور برم  ذهن، با صبر و شر تو، عادتم را از من َفکان»«قضا و کن وقتش با  به

  .نه تو  شوم م  لیمن دارم تبد

خداوند، خودش را در شما   ، زندگ دیده نه شما اجازه م  شوم، م لیمن دارم تبد  م ییاست که ما بو  تَوهم  نیا

قضاوت را    د،یکن دخالت را کم م  د،یکناصال صفر م  ا ی  دیکن و شما فقط مزاحمت را کم م  کند م  لیدارد تبد

  .دانم م که من  دیشو صورت کس بلند نم به  د،یکن کم م 

  ش ی را پ  ذهن  یهاعلت   کنم، من درست م  َفکان و قضا»«کن به موقعش با    خود را بردانم به وقت»  «عادت

پس    شناس  وقت. وقتش را تو با ذهنت نمبه   نشانمرا و دردها را فروم   ها دگیغبار ذهن و همان   نی. ااورین

  عجله نکن. 

را بده  اریکن، اخت  زیپره «اتَّقوا!»به قول موالنا   وا!»«اَنصت ، زودباش! نگو، که زودباش  دییگو که شما م همهنیا

بهتر   د،یشو م  ترست یهرچقدر ن   دیدان چراغ را روشن کن. و شما م   ات، ذهنرا نده دست من   اریدست او، اخت 

  د، ینکن  زهیست  د،یمقاومت نکن   د،یقضاوت نکن   د،یناظر خودتان هست  ارانهی هش  هرچه.  دیشو کارگاه خداوند م

به    زیرا با پره  دگ یهمان  د،ی مرکز را عدم نگه دار  د،یشر بن  د،یصبر بن   د،یعجله نکن  د،یفقط فضا را باز کن 

  . دیخواهمعذرت ب  د، یده م ش ینما را وقت ذهنمن   یهات یخاص   دیکن ییو شناسا دی مرکزتان راه نده
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ما وقت  مثال  حسادت م م   م،ی کن حسادت م  می که دار  میبفهم   میتوان به    میپس ما خودمان را کاهش داد  م،یکن

  . می هم بن  نینفر  ی میخواه م  دیآ بدمان م می نیبم   م،ی کن حسادت م میجسم، اآلن مرکز ما جسم است دار

کردم،   لیکه خودم را به جسم تبد مییآ فوراً به خودمان م م،ی ما ندار ها،ن یدارد و ا  بزرگ ل یخانۀ خ  کس ی 

  ندهم، حسادت را.   شیرا نما ذهنمن   تیخاص نیاز خداوند معذرت بخواهم و فضا را باز کنم و ا دیمن اآلن با

کنم که    سهیمقا  رید  یاز آن من خودم را به جسم کاهش دادم مرکزم را جسم کردم، توانستم خودم را با    قبل

بغل   د،یاز آن شخص؟ نه. حاال آن شخص هم بلند بشو  ؟ از چه کس   خواهم، دچار حسادت شدم، من معذرت م

ا  د،یبشو  حالزور هم که شده خوش. ولو به دیواقعاً خوشحال بشو  د، ییبو  یتبر  د،ی کن النگ   نیتا    ن ی لنگان 

  . رونیاز شما باالخره برود ب هات ی خاص

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

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

است    زیپره  نینده. ا  شینما  ن،یرا صفر کن، بب  ذهنمن   یهات یدائما کوچ کن خودت را، خاص  ستیابله ن  اگر

ابراز نکن   م،یشو حسود م  که ما وقت  را    شی خشم را وسط کار جلو  میشو م  نی خشم  و وقت  میحسادت را 

و دوباره عذرخواه م ینی و بنش میریب میکن  .  

اآلن جسم    من قرار بود مرکزم تو باش   د یکه ببخش  میکن م    ما از خداوند عذرخواه   عنی  عذرخواه  دی کن  توجه 

آن رفتار    میکش خجالت نم   ریکه ما د  دهد م  ادی را به ما    یرفتار  یو عدم کردنِ مرکز    خواهم م   معذرت  شد.

  . میبن  یرا اآلن در مقابل 

  د» ی«ناموسِ صد من حددر مرکزِ ما    تیآن خاص  کهنیا  ی برا  م،یبه گناهمان اعتراف کن   حاًیصر  میتوان ما م   حت

که    عنیاز ما دست بزند،    ییو کارها  می را صفر کن  مانمصنوع   یآبرو   میتوان ها مموقع  لی. ما خ کند را صفر م

  . کند من  ذهنهم من  بش ند، یبخوابش هم نم   ذهناصال من

  ی است. چرا؟ برا  پهلوان  نیا  کنند، اعتراف م  ونیزیدر تلو  شانیهابیاز مردم به ع  لیاآلن خ  دینگاه کن  شما

است،   ستین   هست  نۀیقبال مهم بود، پس آ  ست،یمهم ن  رید  ست،یمهم ن  شانیمرکزشان عدم شده، برا  کهنیا

  است.  ست یکارگاه خداوند ن عنی
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  : اتی اب نیا طورن یهم  و

  که خاست  ییو نقص هرجا ستین
    هاستشهی جملۀ پ یخوب نۀیآ

    )٣٢٠۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

نقص را در    دی. شما بامیبه نقصِ خودمان اعتراف کن  ارانه ی ما هش  خواهد  است، م  لیخداوند هم که تبد  شۀیپ

  کمال است.  نیاست، ا  سالمت  نیا دییبو دییاینقص را باال ن نیو ا  دیاعتراف کن ارانهی و هش  دینی خودتان بب

  ده یبر  دیکندۀ درخت با  ی. رود جا مدکتر آن   شود، م ضی مر  کس   ییجا یکه مثال    دهد نشان م  اتیاب  نیا

خودش را به دکتر    مار یاست. ب  ورشه یبشود، کندۀ درخت نقص است، نجار پ  ز یبشود، صاف بشود تا م  بشود، اَره 

  . دهد نقص نشان م  یشده، دکتر تخصصش را رو داینقص پ کهن یا یبرا  رساند، م

  م، ی هست  ض ی . مردهد نشان م  م،یهست  ستیو ن  میناقص هست  مییگو ما م   که را درحال  اشی هم استاد  خداوند

  .کند خوب م 

  : طورن یهم  و

نع حق چون ن  کارگاهستیص  است  
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس

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

ستی خداوند ن یِدگار یآفر کارگاه    ،عنیاست  فضا را که باز م م   ستین   د،یکن خداوند م د،یشو کارگاه و   دیشو

  ستم ی. من هم بلد نذهنمن  نیگر دارد، ابه صنعت   اجی که من دارم احت   یز یچ  نیکه ا  د ییگو م   د یشما دار  ن،یا

ا  ، ذهنمن   نیعنوان هم به با  ذهنمن   نیپس  ا  یاد است   ی   دیرا  نظرِ من، مر  نی درست کند،    ض ی صفر شد از 

  هستم. 

  ترِ ش یکه ما ب د یتوجه کن  دی ندارد و با  کارگاه ارزش   نیا   رونِ یب  ، یکارگاه خداوند. ببند   شود م ، فضا را باز کن 

  کارگاه خداوند.  می شو م  م،یکن . فضا را باز م می کارگاه هست رونِیاوقات ب 

  م ی دار  . نشان داد که چه اشالدیآ سرِهم ممرتب پشت  هات یب  نیکه ا  د ینیب حاال م  ت،یدو ب   نیا  طور ن یهم   و

  باشد.  یچجور   دیما کار کند، کارگاه با یخداوند رو  کهن یا یو برا میدار یبد ی هات یما، چه خاص
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  :دیدان را هم م نیا و

  ست ی اله کاِر هر اوباش ن اُذْکرو
  ست یهر قّش ن یبر پا  ارجِع
  ) ٣٠٧٢ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  باش  لیمشو، هم پ سیِتو آ یل 
  باش   لیتبد یدر پ لیپ ورنه

  ) ٣٠٧٣ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ولرد، مفلس  کاره،ی: ب قَّش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

سمت من  هرلحظه به    دیگو خداوند م  کهن یو ا  ست ین  ذهنلحظه کارِ هر من بهلحظه  ، ییفضاگشا  عن یخدا    ذکرِ

  ن یا دیبا ی ار ی . پس هشدیگو که نم ذهنبه من  د یگو ما م ی ار ی برگرد، برگرد، برگرد، دارد به هش ، برگرد، ارجع

  م. یبفهم م،یاز جنس او بشو د ی، بابفهمد  ییرا با فضاگشا

ولرد، مفلس،   عن ی  دیدانطور که م و اوباش و قّش همان   ست،یهر قّش ن   یِهم بر پا   ارجع   نیا  دیگو م

  د ینبا  میبرنگشت  چیو ه  ستی چ   ارجع   میدان هنوز نم   م،ی کن نم  ییاگر ما فضاگشا  است، ول   ذهنمنظورش من 

  م ی نشد  لی. اگر هنوز پمیبشو   زندگ  م، یبشو  لیف   عن ی  م،یبشو  لیاز جنس پ  می فضا را باز کن  دیبا  م، یبشو  د یناام

  .  رید م یگفت همهنیا د، یگو م  ییباال تِیهم ب لیتبد م،یبشو لیتبد یدر پ دیبا

اگر ببندم کارگاه    شود، شده شروع مگشوده   یفضا   نیخداوند در درون من با ا   خداوند هستم. کارگاهِ کارگاه   من

کارگاه هستند،    رونِیندارد. مردم همه ب  ارزش   چیاست، ه  ارزشیکارگاه ب  رونِیب  دیگو م   د ی. توجه کنستمین

  اند.ها بسته کارگاه 

و   ن یبعد ا  م، ی نتوان  م،یبن  مان  ذهنخودمان با من  کهنیتو بن. نه ا  دانم، نم  توانم،  با اعتراف به نقص که نم 

  .می جفا کن ؟ روز انداخت نیچرا من را به ا میکن  زهیبا خدا ست  حت ای  میآن را مالمت کن 

جنسِ خودت کار کن. او    یاز جنس تو هستم، تو رو   میی گو م  می. ما دار میکن ما اقراِر الست م  ، ییفضاگشا  با

   دگیرا از همان یار یما هش  میتوان نم   دگی. با همانرونی ب ها دگ یاز همان  کشَد م  کند، خودش کار مجنس   ی رو

  . رونیب میبش
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 نیاکه   می بعد هم درنظر دار  م،یقوام ببخش  م،ی بلند کن  م، یاصطالح رشد بدهرا به   یز یچ    ی  می خواه م  هرلحظه

که دارد، بعداً انتظار داشته    با عوامل   دیرا دائماً بزرگش کن   ذهنمن   یشما    شود تر بشود. نمکوچ   رد،یبم

ا  دیباش ب  ردیبم   نیکه  از  و  ا  نیو کوچ بشود  د  نهما  نیبرود،  است  انجام    ر،ینفاق  را  درست عکسِ کار 

  . میدیهم فهم  نیا م،یده م

به    د،یمردم نبر  شیبه پ  د،ی او ببر  شیبه پ  دیرا با  ید یفقط ناام  د،یشد  دیاگر ناام  دیدان را هم م  نیخوب شما ا 

  . دییبه خودتان بو عنی د،یدر چاه بن  دیآهتان را با د،یو آن صحبت نکن نیبا ا د، ینبر ذهن یهامن  شیپ

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

    ) ٣٣٨۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

  ) ٣٣٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ا یمی: ک ری اکس
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ومعلول  َفکان به شما کم نکند، تا شما در علت ْ تا قضا و کن   د،ی. تا فضا را باز نکندواستی دردِ ب  ذهنمن 

  . دیدوا کن دیتوان را نم تانیشما دردها شود، او وارد نم تا دم د،یستیفَکان نْ و در قضا و کن  دیهست

ما،    یِ کاراز ندانم   های د یاز ناام  ل یدرواقع خ  شود م  دی انسان ناام  وقت د،یگو م  دی به خداوند پناه ببر  دیبا  شما

  .م یفضا باز کن دیبا میشو م مرادیب وقت  میدان مثال ما نم

 ی ر یعقل د   یکه شما    کند م   د یناام  . زندگ میشو م  دی ناام  م،یرس نم  مان ذهن   یها خواسته ها به  موقع   بعض

  . دیناله بن د،یبشو عصبان کهن ی. نه ادیکار ببررا به

 که ن یبا وجود ا   عنیبا شما باشد    د یکرد و رضا در هر حالت با  م یبه رضا صحبت خواهراجع   م یدیاگر رس   امروز 

  در ما باشد. تیرضا  دیبا م،یشو م مرادی ما ب  لحاظ ذهنبه

  : طورن یهم  و
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  همه جان کندن است  توبهیب عمر 
  از حق بودن است   بیحاضر، غا  مرِگ

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

را شما ممن   هات یب  نیخداوند همه جان کندن است. ا  ی سوبدون برگشتن به   ، کردن بدون ارجع  زندگ   عنی

شده را گشوده  یوصل نبودن، فضا   عن ی از حق بودن»  بی «غا. خوانم صورت چراغ با هم مفقط به د،یاست بدان

 دیدان وصل نباشد و شما م   اگر کس ن،یا عن ی «مرِگ نقد»واقعاً  عن یمرِگ حاضر است،   نیدر مرکز نداشتن، ا

  . دیاز خدا هست  ب یغا د،یاز حق هست بیغا د، یمنقبض هست د،یدل هستآتش   د،یهست  نیخشم   وقت

به حضور برنگردد،    ذهناز من  است، وگرنه جان کندن است. اگر کس  ستنیقابل ز  قی با برگشتِ حق  زندگ  پس

  .دهد را م  معن نیا ت یب نیرا داشته باشد، ا  ایدن کهن یولو ا کنَد، دارد جان م کند،  نم زندگ

«مرگِ   نیبنابرا کند، را، وصل بودن را حس نم  تیمع عن یاز خداست،  بیاز حق است، غا بیشخص غا نیا و

  . فهمد مرده، نم  ای  ردیملحظه دارد م  نیاست، ا نقد»

  خورد م  ال یرا خ الیخ  هر 
  چرد آن، فکرِ دگر را م  فکِر
    )٧٢٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

لحظه    نیآن ا  خورد، آن را م   دیآ فکر م  ی بعد    د،یآ  فکر م   ی  د،یآ م    الیخ    یکه    د ینیب که م  دیگو م

را م  دیآ م  ریفکر د  یاست     ی فکرها، فکرها   ضِی که تعو  دیآ نظر م . درواقع بهستیتوبه ن  نیا  خورد،  آن 

 ها ن یقبول کردن، ا  را  یفکر   ی و    ی فکر ی متنفر شدن از    ر،یبه فکر د  یفکر   ی رفتن از    ای شده    تیهوهم

  .ستیتوبه ن  هان یهمه توبه است، ا

 ها  بعض  حت   کنند، را عوض م  شانیباورها  کنند،  را عوض م  شانیفکرها  ها بعض   دی دان دادن، م  ت یوضع  رِییتغ

  . کنند توبه نم  کنند،  دارند توبه م   کهن یا  ال ی به خ  کنند،  را عوض م   هان یرا، همۀ ا  نشانیمذهبشان را، د  مینیب م

که فکرها در ذهن    دینیب لحظه مبهلحظه  کهنیرا رها کردن. ا  شدگت یهورا رها کردن، هم   یمرکز ماد  عنی  توبه

وجود دارد که ما   جنسِ ثابت   یاست که در ما    نیاز ا  و عوض شدنِ فکرها خودش ناش   شوند ما عوض م

.  میعوض بشو  میتوان م   م،یستیدهد که ما در جبر ن  بودن فکرها نشان م   آفل  م،ی نیبآفل بودِن فکرها را م   ایگذرِ  

  عوض بشود. تواند م  زیچهمه 
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  یکنار،    دیفکر را بذار  ی که شما    ستین   نیتوبه، توبه عبارت از ا  میقبل داشت  تی ب  نیدر ا  نیا  ن،یبنابرا  پس

  است.   یتوبۀ تقلب نیهم  نیا ست،ین  نیمرکزتان، ا دی آن را بذار   د،یبشو دهیبا آن همان  دیرا بچسب ریفکر د

ب  جا، ن یا  میهم که موالنا زده، بارها خواند  ل یتمث  ی  دیاما اجازه بده  حاال، آن   تیچند  البته    میجا بخواناز 

  را.  هانیا دیدان م

شهوِت تمام    دیگو نا مموال   هاست. ولزن   هی است که شب  یمرد    یکه نصوح    میخوان داستان نصوح ما م  در

چون شب دختر زن   هی دارد.  و  زنانه دالک شده  حمام  در  رفته  زن   یها هاست  و  م  یهامردم  را  و    دیشو مردم 

  .  ندیب را م شانز یچهمه 

هست،   اش ذهنمن   لۀیوساش چون به اما توبه  کند، است و توبه م  یکار بد  نیا  داند م  رونیب  دیآ م  وقت  و

  کند،  توبه م  دیآ دوباره م  رود، م  گردد دوباره برم  شند، اش را م. مرتب آزَش و حرصش توبه شود شسته م

  . رود م گردد دوباره برم 

  ت یهوما هم   م، یدار  شدگتیهوهم   لیکه ما خ    جنس  نۀی در زم   کهن یا  یبرا  زند، را م   عال   لیتمث   نیموالنا ا  خوب

ا  مییآ م  . البته وقت میبا سس هست  ا  م، یشو م  تیهوهم   واشیواشیجهان    نیبه   اد یرا به ما    نیجامعه هم 

  . دهد م

  ا، ی مثال در مقام دن  دیسس ببر  یبه جا  دیرا شما ببر  لیتمث  نیا  تواند کامال وارد است، م  لیتمث  نیا  نیبنابرا

آدم. در علم     مشخصات جسم  ای آدم    یی بایدر نشان دادن ز  دانم چه م   در سواد،   د، یدر دانش ببر  دیتوان م

  فش یشده همه تعر  دان اضی ر  ای  کنند را م  فشیعرشده، همه ت  لسوفیکرده، ف  شرفتینفر پ  ی   دینیب م  دفعهی

  . کنند م

زن جا   یجا دالک که مرد است و خودش را به   نیکه ا  دهد را نشان م   دگیهمان   ی موالنا دارد اشباع    نیبنابرا

است،    یکه کار بد   داند جوان، اما م  ر،ی. پشود و ارضاء م  ندیب موضوع را م  نیاصطالح ابه  یها زده، تمام جنبه 

  .  شند اش را مو توبه  کند توبه م

. پس  ستین   کار درست  نیا   ها را که شستهکه توبه   دانسته و م  شود انگشتر دختر پادشاه گم م  یروز ی  ول

راه، که پنهان    نیحرصِ عالقه به جنس مخالف از ا  نیبوده، کامال ا  ذهنتوبۀ من   نی اش تاحاال هم توبه   نیبنابرا

  .ردیب توانست  خودش را نم ینرفته بود، جلو  نیکرده بود، از ب
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لخت بشوند.    د یبرود، همه با  رون یب  تواند از حمام نم  کسچ یکه ه   دهند و دستور م   شود نم  دای خالصه پ  انگشتر

مرگش را   باًی تقر شود، مشخص م زیچهمه  رید ندازدینصوح که البته آن پوششش را ب  نیا ندیگو را م نیا وقت

  کنم  کار را نم   ن یا  ریمن د ،من را نجات بده  فعهد  نی اگر ا  ا یکه خدا دیگو چشمانش، م یجلو  ندیب م حتم

  . شود م هوشیو ب

دفعه نصوح   ن یا  نیبنابرا  شود، م  داینفر مانده بود که نصوح را بردند، انگشتر پ  ی   د،یآ به هوش م  و وقت 

  مربوط است به آن موضوع.  تیچند ب  نی. اگردد برنم  رید کند توبه م

او معذرت م  طورن ی و همه، هم  نصوح، دالک و    نید به اش کردن  موقع   یکه    خواهند دختر پادشاه، از 

کردم که    یبد  یکارها   لیکه نه من خ  دیگو م  شانیو ا  شان یشده به ا  احترام یاحترامش و ارزشش الزم بوده، ب

  . رود نم  رید کند، و بعدش هم که توبه م  دیدان شما نم

که نه    ندیب دالک مخصوص خودم بشو و نصوح م  ا یب  ی رو که حاال که حمام نم   فرستد م   غامیپادشاه پ  دختر 

شدم،    فی ضع  ای شدم    ریو پ  کند دستم درد م   رینه، من د  دیگو است. م  اگر بفهمند مرگش حتم  رید  دفعهنیا

  .  رید رود نم  آورد، کار را گذاشتم کنار بهانه م نیا

فضا     کند، وقت  یی را شناسا  دگیکه انسان همان   واقع  موالنا و توبۀ  یریگجه یمربوط است به نت   ت یچند ب  نیبنابرا

  کرد. توبۀ واقع دفعهن یا ،رید ن یبنابرا خت،یر دگ یهمان نی شد، تمام ا هوشیباز شد، ب

  که:  دیگو م

  گشت و، وجودِ او نماند   ته چون
  خواند  شیجانش را خدا در پ بازِ

  ) ٢٢٧۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مرادیاو ب شست آن کشت چون
  فتاد  ا یکنارِ رحمتِ در در
  ) ٢٢٧٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خواند»   شی«بازْ جانش، را خدا در پنماند.    اشذهنمن   عنی، وجود او نماند  گشت و، وجودِ او نماند»  ته   «چون

آن     عنی.  خواند»  ش یبازِ جانش را، خدا در پ«  ا ی  خواند»  شی «بازْ، جانش را خدا در پ:  مییبو  م یتوانست که م

  خودش خواند.  ش یرا تماماً به پ اشی ار یهش
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  مرادیاو ب شست آن کشت چون
  فتاد  ا یکنارِ رحمتِ در در
  ) ٢٢٧٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ا ی رحمت خداوند افتاد، در درکنار  نیشست، بنابرا مرادیب اش ذهنمن  کشت  آمده، وقت جانیا مرادیب د ینیبب

  طور کامل داد رفت.  را به  دگ یافتاد. پس همان 

  شد  هوشیچون ب وست یبه حق پ جان
رحمت آن زمان در جوش شد  موج  

  ) ٢٢٧٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از ننگِ تن  دیجانش واره  چونکه
  شتن ی اصل خو شِی شادان پ رفت

  ) ٢٢٧٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   وقت   ،دگ یهمان  نیاز ا  دیکامال بر  عنیباهوش شد.    شد، به زندگ   هوشیب  وقت  اش،واضح است معن  رید

  موقع موج رحمت در جوش شد.   شد و آن  هوشیب

  د یبا  دگیهمان  نیندارد، ا  ده یفا  میکن و توبه م  میرا نگه داشت  نیدر مرکز ماست و ا  دگ یهمان   نیکه ا  زمان  تا

  نصوح.   یگسترده بود برا ل یخ  د،ی نیبب  دگی همان  نی. عرض کردم افتدیب

 دید هرجورش را داشت م  ر ینصوح د  نیا  ند، ی را بب  یار ی بس  یها مرد ممن است بخواهد زن   ی   دین یبب   عنی

  ذهنکه داشت. پس جانش از  ننگ من   و حرص و شهوت    دگینسبت به همان   شد کامال اشباع م   عن یجا.  آن

  که خداوند بود.  شتنیاصل خو شی رفت پ د،یره

  کرد  میدوز ن یرحمت پوست  باز،
  کرد  میچو جان روز نیر یش توبۀ

  ) ٢٣٠٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  چه کردم، جمله ناکرده گرفت   هر 
  ناکرده آورده گرفت  طاعتِ

  ) ٢٣٠٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  سرو و سوسنم آزاد کرد  همچو
  و دولتم دلشاد کرد  بختهمچو

  ) ٢٣٠٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از گناه.  پوشاغماض و چشم به معن  نجایدر ا  ن،ی: وصله زدن بر پوستیدوز ن یپوست
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

دوباره رها کرد من را، آزاد کرد، به بال افتاده   یزدیرحمت ا  دیگو . مشود م  یطور نیا  د،یبن  توبۀ واقع  اگر

به جان    عنیجان بود    هیکه شب  یر ینه. توبۀ د  ذهنکرد، آن توبۀ من  امی را روز   نی ریدفعه توبۀ ش  ن یبودم. و ا

  گرفت.  دهها را ناکرهم زنده شدم و هرچه کرده بودم، آن 

که گناه کرده بود    همهنی. اشود اش بخشوده مگناهان گذشته   ر یکه واقعاً برگردد د  که هرکس  دیکن م  توجه

  بخت و   دیدان گرفت. مانند سرو و سوسن من را آزاد کرد و مثل بخت و دولت دلشاد کرد. م  دهیها را نادآن

باز شد و بختم باز    ام خدا زنده شدم، زبان زندگ  تینهایبه ب  عنیشده است. سرو  گشوده   یفضا  نیدولت هم

  رو آورد به من. بخت یشد، ن

من در نامۀ پاکان نوشت نام  
  بهشت  دمی بودم ببخش  دوزخ
  ) ٢٣١٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کردم، چون رسن شد آه من  آه
  رسن در چاه من  زانی آو گشت

  ) ٢٣١١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شدم  رونیرسن برفتم و ب  آن
  و زَفْت و فَربه و گلون شدم  شاد

  ) ٢٣١٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  طناب  سمان،ی: ررسن
  : بزرگ، ستبر زَفْت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ی کرد   هر موقع متالش  ،هر موقع توبۀ واقع   سد،ینوپاکان م   ستینام ما را در ل   م،یکن توبه م  وقت   نیبنابرا

  . بخشند و به ما بهشت را م م یکن م دای از جهنم ذهن نجات پ م،یرا و خودمان را رها کرد پارک ذهن  نیا
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من، مثل    یآه من، آرزومند   نیکردم. ا  کردم، آرزو کردم، طلب کردم، طلب واقع   ی آرزومند    عنی آه کردم    پس

است که  یمثل طناب  میکنفضا را باز م  است، وقت ییفضاگشا نیو شر و صبر هم یآرزومند نیطناب شد و ا

  .  رونیب کشد م ها دگ یو شما را از چاه همان میریگ م

شدم، بزرگ  تینهایشدم؟ هم شاد شدم، هم ب یچجور   ، ولشدم»  رونی«رسن را برفتم و ب  عنیآن طناب  و

  :اشه ی بق طورن یو هم  دیدان را م هانیا ریشدم و هم سالم شدم. البته د

  زَبون  بودمهم بن چاه  در
  کنون  گنجمهمه عالم نم  در

  ) ٢٣١٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خدا یها بر تو بادا ا نیآفر 
  مرا از غم جدا یکرد ناگهان

  ) ٢٣١۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زبان  ابدیمن   یسِر هر مو گر 
  ان یدر ب دیایتو ن یشرها

  ) ٢٣١۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

به ما کم    خواهد که هرلحظه او م  رونیب  مییآ م  . وقتمیهست  صورت پست زندانبه  ، دگیدر بن چاه همان  ما

  شود،  شما معالجه م  یدردها  ی زودبه   یکه چجور  دینی و بب   دی و اگر شما فضا را باز کن  میشو م تینهایکند، ب

کردن شما و با    و با ناکام   فکان با قضا و کن   دخداون  ی و چجور  دیشناس  را م  ها دگ یهمان   کند، م   دایشفا پ

  . نیآفر ایگفت خدا دیخواه کند،  شما به شما کم م ییفضاگشا

تو، چرا ما     هست  ییآقا چجور خدا  میی گو م  م، یکن م  ت یو شا  میکن ما گله م  کند، م  مرادی مثل حاال که ب  نه

و رضا دارد، کم    کند و فضا را باز م  کند که ناکام م    که خداوند به کس  میدان و ما نم  ؟روز انداخت   نیرا به ا

  فقط.   کند م

به   و توجه  خواهد و خواستۀ ذهنش را م  شود م  نیخشم  کند، ندارد، جفا م رضا کند که اعتراض م  کس به

. اگر هر سرِ  دیبر شما، مرا از غم جدا کرد  نیآفر  دیگو م  .کند به مرکزش، کم نم   اورد یرا ب  ندارد که زندگ  نیا

  . اورمیجا بشر شما را به  توانم کند، من نم دایمن زبان پ  یموها
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بود،    . توبۀ نصوح، توبۀ واقع دیدیها بخوانم. پس شما توبۀ نصوح را دبه سببهم راجع  تیچند ب دیبده  اجازه

  اول هست.  تیکه در ب کرد را م یاها همان توبهنصوح تا مدت  ول

  لنگ  یِبا پا  ردی سفر گ توبه
  فرو افتد در چاه تنگ صبر 
  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. اظهار تأسف  کرد نصوح درواقع توبه نم  دیدیطور که د. همان خورد درد نم  به   ذهنو توبۀ من   ذهنمن   صبرِ

 .ردیب  توانست نفسش را نم  یبود. جلو   دهی همان  کهنیا  یبرا  کرد کار را دوباره م  آن  ول  شد م   مانیپش  کرد، م

هم   نیا  کشد م   رهیش  یز یاز چ  ذهنمن   کهنیو ا  ستین   زندگ  دهد که ذهنم نشان م   یزیدرد که آن چ   نیا  حاال

  . می درکش کن دیبدهد، کم نخواهد کرد، درواقع مهم است، با تواند است و من را نجات نم رانشهوت 

  یی و برگشت به ذهن است. فضاگشا  ییدرواقع فضاگشا  م،ی ما در ذهن بمان  شودکه سبب م   ریمطلب د  ی

م  میکن م عدم  م  شود مرکز  توانا  ول  .می نیب درست  به   نیا  ییذهن  دارد که  الوهارا  به  ما  واکنش    ی خاطر 

  ن یبه ذهن که ا  یار ی شصورت هفضا را ببندد و ما را بشد دوباره به   نیما هست، ا   ذهنکه هنوز در من    واکنش

و    دی باش  اریهش   دیشما با  رید  .میکن  زندگ  یساز برحسب سبب و سبب  میو ما عادت کرد  میالوها را فعال بن 

فضا را باز    و ک  د؟یشما در سبب هست  که ک   دینیخودتان، بب  یرو   دیو تمرکز کن  دیاستفاده کن  تانار یاز اخت 

  . کند خداوند کار م کند، کار م زندگ عن ی کند؟ ساز دارد کار م سبب  دیکرد

 د، یهست   سببی و ذهن خاموش است، ب  دیفضا را باز کرد   . وقتکند کار م   ذهنمن  کند، ها کار م سبب   وقت

ا  کند دارد کار م    زندگ مرکز عدم است، صنع خداوند کار    که وقت   میی گو م  میامطلب را خوانده   نیو بارها 

  .  دیرس نم جاچ یه و او کم نکند شما به  کند . او دارد به شما کم مدیاشده  کارگاه زندگ. شما کند م

  ی ادهیها دچون سبب ز طفل  تو
  یيدهی سبب، از جهل بر چفس در

  ) ٣١۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   ها از مسبِب غافلسبب با
   لیها زان ماروپوش نیا یِسو

  ) ٣١۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   زنها رفت، بر سر مسبب چون
   کنو ربناها م  ربنا

  ) ٣١۵۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یادهی : چسبیيدهیچفس
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  »  کن «ربنا و ربناها م.  دهواکنش نشان م   عنی  »زن «بر سر م  روند، ها آفلند مکه سبب  ها رفت»سبب   «چون

ام  را به خواسته   جهت من   نیسبب، ا  نیراه، ا  نیا  کردم شدم. فکر م  مرادیمن ناکام شدم، ب  ای خدا  ا یخدا  عنی

  شدم.  دیناام  رسد، به تو م  روم م  هک  راه نیا کردم نرساند. تازه فکر م رساند، م

  کم بن. ای خدا ا یخدا  مییگو ما م  د،یآ م  شیصورت مسئله پبه  بزرگ یهاچالش   وقت و

م  ربسبب یِ: برو سود یگو  
  عجب!  یا ؟یکرد ادیز صنعم  چون

  ) ٣١۵۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  همه  نمیپس من تو را ب نی: زگفت
  سبب وآن دمدَمه  یِسو ننگرم

  ) ٣١۵٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : ردوا َلعادوا، کارِ توست دشیگو
  سست  ثاق،یتو اندر توبه و م  یا

  ) ٣١۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کردن، احسان   یعمل، کار، ن  دن، یآفر  نش،ی: آفر صنع
  ب ی: شهرت، آوازه، مر و فردمدَمه

  اند، بازگردند. شده  جهان برگردانده شوند، دوباره به آنچه که از آن نه نی لَعادوا: اگر آنان به ا ردوا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

فکان با  صفر صنع من با قضا و کن   ۀ یها، برو در ذهنت، چه عجب! از آن ثانسبب  ی برو سو  د یگو م  خداوند

  ! یخدمت به تو بوده است. چه عجب متوجه شد  گشوده در مرکز تو آمادۀ یفضا 

. فضا را باز  نمیب تو را م  ری د  نیکه بعد از ا  دیگو . انسان ممیابوده   توجهیکه چقدر ما ب  دهد نشان م  تیب  نیا

  فضا را ببندم.  نیاست که ا رممنیغ ریکردم د



ۀ  برنامه         Program #918                                            ۹۱۸مشار

  70صفحه: 

هرچقدر بخواهد حرف    خواهد م  .دهم گوش نم  رید  ذهنمن   یهابه حرف   ذهندمدمه و افسون من  یسو  من

  د؟ یکار را بن نی ا دیتوان بزند. واقعاً شما م

کرده است که    هیخر تشب  گاهمن ینش  یصدارا همان سرو    ذهنمن   یسبب و دمدمه و گفتارها  نیامروز گفتم ا  که

  . میبرو می فتیدنبالش راه ن  قدرن یا میبشو هی ذره تنب  ی ما 

برم  دیگو خداوند م  ول  به ذهنت  برنم  دیگو . م یگرد که تو  را  تو  دار   گردانم، من  از ایگرد برم  یتو    ن ی . 

  ها برنگرد. سبببرنگرد، به  ذهنکه من به تو دادم استفاده کن به من  یار ی اخت

شما     وقت  گفت، م   میکه مستق  دیبه من نگاه کن. و البته توجه کن   کنم، کار م  میمستق  کنم، کار م   سببیب  من

  هم غلط است.  نیشدن به خداوند ا وصل  میو مستق ییفضاگشا یجابه فالن شیکه من بروم پ  دییگو م

ب  نیا  به خداوند نه    دیوصل بشو  می و مستق  دیکن   یی شما در درون خودتان فضاگشا  میخوان موالنا م   ت یهمه 

  . رید ی لۀیوسبه

  ن یهم  ن یبرگشت تو، بب   عنی ها و توبه  به ذهن و سبب   یگرد  برگشتن به ذهن کار تو است. تو برم  دیگو م  خداوند

  ؟  تو مر قرار نبود تو از جنس من باش ثاقی توبه، و م

و با انبساط با     را باز کن  نی گذاشتم، ا  اتنه یدر س   ییگشاصورت شرح و فضا که به   ی ز یچ نیقرار نبود که ا  مر

  پس؟  کن چرا نم   ؟ من برخورد کن

  ی رو م  . هسست هست  ،  که از جنس من باش  که با من بست  یو قرارداد   ثاقیتو در برگشت از ذهن و م  پس

  م یدار. تازه  می ستیهم بلد ن   ییگشاما. ما اصال فضا  می. البته اگر فضا باز کنکن فضا باز م   ی گرد برم  ذهن، ه 

  . میریگ م ادی

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

  ) ٣١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  عهدِ بدت، بِدْهم عطا  ننگرم
  مرا خواندم چو م نیکرم، ا از

  ) ٣١۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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با ما است. فقط به    تشیعنا  کند، لطف م  کند، کم م  می که ما فضا را باز کن  لحظهکه خداوند هر   میدان م   ما

  . میکن که جفا م  م یما هست نی. اتند رحمت م 

. دائماً با بله گفتن به اتّفاق  میپس به الست وفا کن م،یکه به خودمان جفا نکن میریگ م ادی اتیاب نیپس ما از ا 

  . میکن  کاری را ب ذهنها و عقل من و دمدمه  میبذار  شیمعرض نما را به  مان زندگ تیلحظه، جنس  نیا

  م ی خوان و او را م   میکن فضا را باز م  و وقت  کند نگاه نم   میاانجام داده   ذهنصورت من عهد بد ما که به  به   خداوند

  . کند لحظه به ما کم م نیا ، ذهنشده نه با منگشوده   یبا فضا

را با خودتان در مورد طلب    فتانیتکل  دیطلب بخوانم. دوستان شما با  نیبه اهم راجع   تیچند ب  دیاجازه بده  اما

  نه؟  ای  د یخواه که م  دیمشخص کن 

 ل یکار شما است. تبد  نیترمهم  لیتبد  کهن یا  عنی. طلب  دیرس نم  ییجا  به   د،یبخواه  بندم ین  ای  دیشما نخواه  اگر

  کار شما است. نیترحضور مهم   یار ی به هش جسم   یار یهش

    د؟یواقعاً طلب دار  دینی بب دیشما با 

. اگر طلب داشته  دیخودتان معلوم بشود طلب دار  ی. حداقل برادیطلب دار  دیثابت کن  دیبا  عنی  دین یبب   حاال

  ی تماشا نظر گرفتن و     ِر یز  ی برا   دیگذار خودتان. وقت م  یمطالعۀ موالنا و کار رو   یبرا  دیگذار وقت م  دیباش

    د؟یکن فضا را باز م ای دیشو م  عصبان د،ی شو م مرادی ب د،یشو مثال ناکام م  وقت ای خودتان که آ

مسائلشان    آورند ندارند، م  ت یمن هستند که طلب ندارند و مسئول  در زندگ   ییهاآدم  ا یآ  کهن یبه ا  د یگذار م  وقت

ام و انباشته  را که من درست کرده  ییزهایو آن چ   رندیگ حال من را م رند،یگ سرِ من، وقت من را م  زندیر را م 

  ، یی با بدگو  بت،یبا غ   ، با اخبار منف  شان، منف  ی با گفتارها  برند م  نیحضور، آن را از ب  یاخرده   یام،  کرده 

. توجه  ندیگو مردم را م  ی هاب یهستند، دائماً ع  تیمسئولیهستند، ب  ب یخودشان پر از ع  که درحال  یی جوب یبا ع

  طلب.   د؟یکن م

 ن یا  یوقتتان را، پولتان را، تمرکزتان را رو   دی. اگر طلب داردیکه طلب دار  دیشما به خودتان ثابت کن  دیبا  پس

بار تا حاال    ن یچند خوانم و م  دیکن و کار م  د یکن م  شرفتیپ  د یکه دار دیکن و به خودتان ثابت م   د یگذار کار م

  : خوانم طرح امروز م نیا ی هاعنوان چراغ به  را ول هانیام اخوانده 



ۀ  برنامه         Program #918                                            ۹۱۸مشار

  72صفحه: 

  ست مبارک جنبش  ،یکار طلب  نیکا
  ست کش طلب در راه حق، مانع نیا

  ) ١۴۴٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  میکارها  کهنیا  ی داشتن، واقعاً خواستن. نه فقط خواستن برا  است. طلب   جنبش مبارک  ی   یکار طلب   عنی

  . اورمی پول درب  شتر یاخالق بشوم تا بتوانم ببذرد، خوش  رونیبهتر در ب

  ا ی   دیانداز م  د،یکن م  یینه؟ شناسا  ای  رونیب  دیده را از مرکزتان هل م  ها دگ یهمان  نیا  ایکه آ  دین یبب   دیبا  شما

  . دیکن   ییفضاگشا  دیحتمًا با  دی طلب داشته باش  کهنیا  ی. برا کشد را م   طلب در راه حق موانع ذهن  نینه؟ بنابرا

  :گفت

  ست ی اُذکرواله کار هر اوباش ن 
  ست ی هر قالش ن یبر پا  ارجع
  ) ٣٠٧٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . ییفضاگشا عنیذکر خدا  د؟یکن م ییفضاگشا د؟یرو او م یسوکه به  دی نیلحظه بببهلحظه دیبا شما

  مفتاح مطلوباتِ توست طلب، نیا
  توست اتِیسپاه و نصرِت را نیا

  ) ١۴۴٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ن ی شماست. ا  یهاخواسته   دی کل   ییطلب براساسِ فضاگشا  ، نفسان  یها طلب، واقعًا خواستن، نه خواهش   نیا

 اشی روز یکه طلب دارد، واقعاً پرچم پ  هرکس  عن یپرچم شماست،    یروز یطلب است که واقعاً سپاه شماست. پ 

دکتر بشوم، شب کار    دیمن با  دانم، من نم   دیگو م   ی جهان هم    ن یدر ا  د ینگاه کن  شما است.    ده یکوب  ن یرا زم

  .شود م  رود سر مآخر دکتر،   دیبا کنم م  یهر کار کنم، روز کار م  کنم، م

  اح یدر ص همچون خروس  طلب نیا
  صباح  دیآ نعره که: م  زندم

  ) ١۴۴۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : آوازِ بلند احیص
  : بامداد، صبح صباح

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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   یکه صبح نزد  زند لحظه مثل خروس بانگ م  نیطلب، در ا  نیا  دیگو بانگ. م  عن ی  احیصبح، ص   عن ی  صباح

طلب    د،یکن. اگر صبر و شر را تجربه مدیطلب دار  د، یکن م   ییاگر فضاگشا  عنیاست، صبح است، صبح،  

  طلب مهم است؟  دیگو چرا م   دی. توجه کندیدار

  شرفت یپ  خواهند پر از درد است، به زبان م  که مرکزشان  ها ل یام که خسال، من مالحظه کرده   ستیب  نیدر ا  من

دارد که    ذهنمن   نیا  تیخاص  ی.  خواهند نم  خواهند، دراصل چون مرکزشان پر از درد است، نم   کنند، ول

  .میدان به خداوند نم شدنزنده  ستۀیشا م،یدان م  ریما خودمان را حق   د،یآ درد م وقت

ندارد من    که اشال  دیکن  نیشما به خودتان تلق  کشد ها طول م. مدت می نک   زندگ  دردیب  میخواه  اصال نم  ما

  فتد یب  ینه، نکند اتفاق بد  مییگو . ممیشو نگران م  شود، کنم. تا حالمان خوب م  بدون درد و مسئله زندگ

خودش را به ما    شیهادردبا    ذهنمن   کهن یا  یبرا.  میکن   با مسئله و درد زندگ  دیاش باهمه   کهن یاآلن! مثل ا

  است. کرده  لیتحم

نم  یب  میکن فکر م   ما  مسئله اصال زندگ  شود  از طرف د به ما، چون    ریکرد!  در جامعه، در خانواده، فرداً 

 افتد  بد م   اتفاقات .  افتد اش اتفاقات بد مبد بوده، ثابت شده که همه   رون یو انعکاسش در ب  م یداشت   ذهنمن 

درد است. مرکز ما بهشت است، انعکاسش    رونی مرکز ما بد است. مرکز ما درد است، انعکاسش در ب  کهنیا  یبرا

  .  مینیب نم  یرید زیچ  چیفقط، ه  مینیب م رون یبهشت است. ما انعکاس مرکزمان را در ب  رونیدر ب

  که نیا  ی، برااست، درد است، مسائل مختلف هست   یاست، گرفتار   یابی کم  دانم است، نم  در جامعه قحط  اگر

  مرکزشان را درست کنند.  دیجمعاً مرکزشان خراب است، با

  ذهن من  عن یدرد، درد، درد؟  دیگو م  خواند؟ مرکز شما مثل خروس چه م د ینی. ببرید دیگو را م   نیهم  دارد

  خداوند؟  ای شده، گشوده  یفضا  ای  زند؟ م  ادیدارد فر

  طلب تو م ستتیآلت ن گرچه
  آلت حاجت، اندر راه رب  ستین

  ) ١۴۴۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  پسر یکار اطلب نیکه را ب هر 
  او انداز سر شِیاو شو، پ ارِی

  ) ١۴۴۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی جِوارِ طالبان، طالب شو  کز 
  ی ظاللِ غالبان، غالب شو وز

  ) ١۴۴٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

در راه طلب کردن خداوند، آلت الزم   دیگو . ممیآلتیو ب میکن ما، فضا را باز م   میکه در طلب ابزار ندار  دیگو م

  .  تجسم کن  دیرا با ذهنت نبا  یزیچ  ست،یعلت و معلول الزم ن ست،یالزم ن ابزار ذهن  ست،ین

که ما    میدان و ما م  اهدخوحواسش به خودش هست و خداوند هم م  کند، که طلب دارد، کار م  دیدید  هرکس

درست    ذهنمن   یجهان، خودش، اول    نیبه ا  دیآ که خداوند م  دیگو دارد م  زندگ  و قانون تکامل  میستین

 نیزنده شدن به ا  نیعشق است و ا  نیو ا  شود خودش در ما، در انسان زنده م  تینهایبه ب  کشد بعد م  کند، م

  است.  یلحظۀ ابد

  ۀ ی سا  ری. در زیشو طالب م  ،یهمراهش بشو، با او برو که اگر همراه طالبان برو   رود، راه م  نیدر ا  دین یرا ب  هرکه

  .  یشو هستند، تو هم غالب م  هاروز یغالبان هستند، پ هانیغالبان، و ا

   ول  کنند،  دائماً مالمت م   رند،یپذ را م  شان زندگ   تی نرو که نه طلب دارند، نه مسئول   ییهاتو همراه آدم   پس

  همراه نشو.  هانینرو، با ا ذهن یها. دنبال من دانند خودشان را عاقل م 

  ت، یمسئولی ب  یهانیقر  است.  نیقر  م،یمان  در ذهن م  همهن یکه ما ا  ییهااز علّت   یکه امروز عرض کردم،   

فعال  طلب،یب رو   عنیبدون کار،    ت، یبدون  لزوم   یبدون کار  همه   خود.  م  زیچندارد،  ا  دانم را    جور نیو 

  .گذارند ما اثر م  یرو  ن یصورتِ قرها به آدم ن یهاست. اآدم

  بجست  مانیسل یمور  ی گر 
  سست  اَندر جستن او سست منگر 

  ) ١۴۴٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی اشهی تو، ز مال و پ یدار چههر 
  ؟ یاشهیطلب بود اَول و اند نه

  ) ١۴۴٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

سست نگاه  در جستن او، شما سست   کند،  وجو مخدا را جست   عنی  مان، یسل   ، فیانسان ضع  ی   ،ی مور  ی  اگر

  ی . فضا را باز کند، ولو سواد ذهن  زیچ  ی وجو نه در ذهن، دنبال  . جست دیوجو بنکه جست  شرط . به دینکن
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وجو  را جست   مانی سل  مور است.    وچولو مور است ک   ی   ده، یندارد، عشق ند  یخانوادۀ خوبندارد،     ندارد، مقام

و مقام که اآلن    شهیکه از مال و پ  دیگو م   زند، و مثال م  دیسست نگاه نکنانسان هم خدا را. شما سست   کند، م

اول طلب    د،یما نگاه کن بله درست هم هست. ش  شه؟یاند  ی اول طلب بوده و    هانیا  کهن ینه ا  ،ی دست آوردبه

  . شهیبود و اند

. اصال تجسم  میآ که بتواند خدمت کند. من خودم از روستا م ، ییجا  یبه  ده یآمده رس کس  یاول که نبود.  

   ی که فرض کن موالنا را    یی روستا  یتجسم    ایمهندس بشود    ، برود مثال دانشده فن  دیای که ب  ییروستا  ی

  بود. شهیاند ی من اول  یبدهد، برا حی بفهمد، حاال توض ییزهایچ

 شود  را نم  نیا  است، ول  یخوب  زیچ  نیا  دمیمن با موالنا برخورد کردم، فهم  سالستیهمان اول، حدود ب 

م   لیخ   د،یفهم توجه  است،  م  شه یاند  ی  د؟یکن سخت  بفهم  نیا  میخواه بود که  من    م،ی را  بود،  هم  طلب 

بله.    م؟ یداشت   دنیور دوآن  ور،ن یو ا  جوشو و جنب   ییای پو  ا یکم کرد. آ   را بفهمم. باالخره زندگ  نیا  خواستم  م

  طلب بود.  بله. ول م؟ یزحمت داشت 

هم    فوراً   د؟ یکه طلب دار  دی خودتان مشخص کن  یشما برا  کهنی. امیکلمه طلب هست  نیا  دن یاآلن دنبال فهم  ما

است،     پول مهم   لیخ   پول،   نیآقا ا  ند یگو . مماند مثل پشتوانه م   نیا  د ینی بب  د یدارم، با  د یی. اگر بودییبله نگو

  ست؟ یاش چپشتوانه  ندیگو م

را    متش ی ق  دی حاضر د؟یکنصرف م   یانه یمورد؟ چه هز نیدر ا  ستیکار شما چ  ست؟یطلب شما چ  نیپشتوانۀ ا 

و    دیو تکرار کن  دیحفظ بشو  د،یرا بخوان  هات یب  نیهم  دیحاضر   د؟یها وقت بذارساعت  د؟یزحمت بش  د؟یبده

   ول   خواهم م  دییگو م   ای  د؟یحاضر  شود؟ م  ادهی شما پ  یرو  یو چجور   دیگو چه م  نیکه ا  دین یو بب  دیتأمل کن 

  . ستین یطور دنبال کارمان؟ نه آن  می برو میما بفهم  دیاش را به ما بوخالصه  دیای ب کس ی

   ول شود، بدون طلب، نم  دیکه شما بدان خوانم م نیهم   یو کار، قانون جبران. برا  خواهد طلب م ل،یتبد نیا

پشتوانه دارد واقعاً، چون قانون جبران پشتش است، آن موقع    که طلبتان  دیو ثابت کرد  دیکرد  دا یاگر شما طلب پ

شما     زندگ   ت،یبدون طلب و بدون مسئول  د، شما هستن  ن یشما هستند و قر   که در زندگ   کسان  د یمواظب باش 

  . دی حل کن تان ها را در زندگ چالش  نیا  با خرد زندگ  ،ییگشابا فضا  دیبا ریرا خراب نکنند. د

صورتِ  نباشد. چه به   شودهمه هست، نم   کن است، در زندگ که مزاحم است و خراب   یفرد   نیو قر  جمع  نیقر 

  د؟ یتماشا کن   ونیزیتلو  ،یانتخاب   لیکه مثال خ  جمع  نی از قر  د یکن م  ز یشما پره  ای. آ یصورتِ فردچه به   جمع 
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شما را شل بدهند و بشند جذب خودشان بنند؟    یها حالت   دینگذار  »social media«  ا یمد  الی سوش  نیبه ا  ای

  هستند.    عال  آموزش  یابزارها هان یا نترنت،یمثل تلرام، واتساپ، ا ییابزارها نیا

  ت ی تقو  یبرا  د؟ یکن هم استفاده م   رید  ی کارها  یبرا  ا ی  دیکن آموزش استفاده م   ی برا  صورتِ عال شما به   ایآ

در راه آموزش خودمان    دیما گذاشته، با  اریدر اخت   ابزارها که واقعاً زندگ  نیما از ا  د؟یکن هم استفاده م   ذهنمن 

  .  میکن م می که دار میو مردم استفاده کن 

و   د یکن م  ان یخودتان را ب  ،تلفن   یهاو در برنامه   د یکنم   قیشمس تحق  وانی و د  یدر موالنا، مثنو شما    کهنیا

  است. شرفتیآموزش و پ  یبرا یاستفاده از تکنولوژ  نیا د،یکن کم م 

  �🔹🔹�بخش سوم  انيپا �🔹🔹�

   



ۀ  برنامه         Program #918                                            ۹۱۸مشار

  77صفحه: 

در اصطالح    «حزم»و    خوانم م   «حزم»هم از    تیچند ب  م، یعنوان چراغ و راهنما خواندکه امروز به  اتیاب  نیب  در

خودش است،   یخود قرار دادن و همۀ تمرکز فرد رو  بودن و خود را تحت نظارتِ  مواظب  اریبس  عن ی  اتیاب  نیا

باال و   دیاین  اش ذهندخالت نکند، من   رانیو مواظب است که در کار د  کند صورتِ ناظر خودش را نگاه مبه

  او اثر مخَرب نگذارند.  یرو  ها،ن یبرش هستند قروکه دور  ییهامواظب است که آدم 

صبر و حزم    د یبدون صبر و حزم رها نشده و ما اگر دقت کن  کس  ، دگیهمان  نیز ادام، ا  نیکه از ا  دیگو علنًا م   و

که   دیگو . آشارا م گذارد ما اثر م  یرو  رانید  یها ی هست و تحر  رید  یها. ما حواسمان پرِت آدممیندار

  . دیکاه هست د،یبجه یاگر به هر باد

است که خودمان را در معرض    نیعبارت از ا  «حزم»ارتعاش است.    قیاطرافِ ما از طر  یها ن یقر  راتیتأث   «باد»

  مخرب.  ی های انرژ عنی م،یمخرب قرار نده  یبادها  نیا

  کس نَجست و حزم  صبر یب ن،ی کم نیز
  را خود، صبر آمد پا و دست  حزم

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

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

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

  جهد  یباشد کو به هر باد کاه
  نهد؟  مر باد را وزن ک  کوه
  ) ٢١۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   باشند و توجه  ذهندام من نیمردم اصرار دارند در ا  تیاکثر کهنیا یدام ذهن، چرا دام شده؟ برا نیاز ا پس،

  ندارند. ذهنمن  ای بودن ذهن  ندارند، به موقت  به تکامل زندگ 

  ی ها ب یکردن و برتر درآمدن و ع   سهیمثل مقا  دانند، م   زندگ  یارها یو مع   زندگ  یآن را، جا  یارها یرا و مع   ذهن

 کار   د»یحد  من «صد   تِ یثیانکار کردن و براساسِ ح   م،ی را ندار هاب یما آن ع  کهنیو وانمود کردنِ ا  دنید  رانید

  ش یرا از خودمان نما  هانیا  میگفت   م،یمواظب باش  دی. باد یشناس  که شما م  ییزهایکردن، همان چ  زه یکردن، ست 

  ما اثر نگذارند.  ی رو  دهند م ش یرا نما  هانیکه ا و کسان مینده
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ما   خوانند، ها ما را مغول   نیا ای . آمیخوان ، اآلن مخواند تو را» هم  «هر طرف غول   دیگو م یبعد تیب سه  در

  م؟ یرو مثل کاه م

  م؟ یده ما واکنش نشان م  ردیب رادیکند، ا ییجوبیاز ما انتقاد کند، ع  کس اگر

حزم.    ست، کردنِ به خود با نگاه زندگ  نگاه   هست، تأمل هست، ول  شیانددور   معندرست است که به  «حزم»

  حزم داشته باشد.  دیآدم با دیگو م

  ست آن رسول سوءالظَن گفته حزم
  فَضول  یا دانقدم را دام م  هر 

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

  ت ی . اصال سوءظن داشتن به خود، که من اآلن خاص«سوءظن داشتن به خود»  عنیآن رسول گفته حزم    دیگو م

  با مرکزِ عدم انسان هستم؟  یینه، با فضاگشا ای دهم؟ را نشان م   وید دهم، غول را نشان م

خودت    ذهنمن   ن،یچه هست؟ خودت را بب  وید  دیگو م  ،ی دیرا ند  وی د  دیگو م  ،ن»ی را خود را بب  وید  ی دیند  «گر

همه    نیا  ،ی نبود  وانهید  ،یتو اگر تو مجنون نبود   عنی  ،ن» ی در جب  یجنون نبود کبود  ی«ب.  وید  عنی  نیا  ن،یرا بب

  ، ی نظرهمه تنگ   نیهمه مسئله، ا  نیا  ، یگرفتار   مه ه  نیهمه درد، ا  نیشما نبود، ا  شان یبد در پ  ی هات یخصوص

  . یابیکم 

اشال    ی! چجور می دار  اشال  ی  م؟ یگرفتار  یابی است، ما در کم  تینهایاست، ب   خدا از جنس فراوان  چطور 

  من خودم هستم.   وی نکند د عنی، ست آن رسول» «حزم سوءالظن خوانده . م یحزم داشته باش  م؟ین یرا بب

اآلن دوباره    ن، یکه گفتم قر  طور ن یاطراف، هم  ی هاو حفظ خود از غول   ران یحزم، نگاه کردن به خود و د  پس

دوست دارد    ذهنکه من   ییزهای، از خوردِن چ دارکه حزم کن، تأمل کن، خودت را نگه   دیگو . مخوانم را م   نیقر

  است» یکردن زور و نورِ انب  «حزمو 

  ر ییاز تغ  د،یآ م  رونیکه از ب  ییکه فضا را باز کرده باشد به بادها  . کوه، کسرود م  یکاه است که به هر باد  نیا 

بشَند ما را به   خواهند  که م  کسان   د،یآ مردم م   یاز تحر  د،یآ م   ها دگ یهمان   ی از تحر  د،یآ م   ها دگ یهمان 

  .نهد نم  ذهن، وزن 

  . خوانم را فقط م  نیا دوباره
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  او یوگوو گفت  قولیب نی قَر  از
  او   یبدزدد دل نهان از خو خو

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

  ن ی: همنشنیقر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ر ید یباشد،  نیعلت مهم آن ممن است قر  ی د،ی کن و کار هم م  دیکن نم  شرفتیباشد اگر شما پ ادمانی

  خواهد،  تمرکز م  خواهد، کار هر روزه م  خواهد، مداومت م  خواهد، م  وستگ یقانون جبران. قانون جبران پ

  . خواهد حزم م   نیهم

  گذارد؟  من اثر م  یرو  یابرنامه چه    گذارد؟ اثر م  جمع   ای  یصورت فرد من به   زندگ  یرو   مواظبت که چه کس  و

و   منف  «مخرب»  میگو م  دی نیب م ، اثر منف  میگو نم   گذارد، من اثر مخرب م   ی که رو  نمیب ها را مکدام برنامه 

  .ستی ن ییدو نیا کنم، مثبت نم

 د یآ که از ذهن م   یای که، انرژ  یباد  نی. اکند م  لیسازنده است، ما را تبد  «دم او»  دیآ م  که از زندگ   برکت

  ب ی تخر  ذهنمن   ی که انرژ  دینیب . شما مکند م  بیاست، تخر  مخرب است. مخرب، نه مثبت است نه منف

  .کند م

  تو را خوانَدهم  غول طرفهر 
  ا یب نیه ؟برادر راه خواه  یکا

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

  ق یهمرهت باشم رف م،ینما ره
  ق یراه دق  نیقالووزم در ا من

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

  ره دانَد او  قالووزست و، ن  ن
  خو آن گرگ  یِ کم رو سو وسفا،ی

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

  :د ی باش زیمواظب دو چ   دیکنو کار م  دیشما طلب دار اگر

  شما را خراب نکنند.  زندگ  طلب،ی کارنکن و بو  تیمسئول ی ب ذهنصورِت من اطرافتان به یهاغول  کهنی) ا١ 
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  .م یمواظب باش   دیهمۀ ما با عن ی د،ی)خودتان غول نباش ٢ 

    » طرف غول «هر

قربه خویفرد  نیصورت  دوستانمان،  را  ،   جمعارتباط   لیوسا  و،یراد  ون،یزیتلو  :جمع   نیقر،  شانمان ی:  ما 

همراهت    شوم، م   قتیرف  دهم، . من راه را به تو نشان مایراه به تو نشان بدهم، ب  خواه  برادر م  یا  خوانَد، م

  حضور، من راهنما هستم.  یِ اریبه هش ذهنمن لیتبد  قیراه دق  نی. در اشوم م

تو    خواهد  خو، او مآن گرگ   یسوتو! نرو به   ی ا  عن ی!  وسفی   یا  شناسد، او نه قالووز است و نه راه را م  دیگو م

  .داند نم  زیچچ یرا بدَرد، ه 

  باز هم:  دیهم توجه کن  تی ب نیبه ا دوارمیدوباره ام و

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

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

  ران ید  یصورتِ غول روارتعاش. ما به  قینه، از طر  گذارند؟ ما اثر م  یزدن رو  حرف   قیها فقط از طرغول   ایآ

اثر    م،یگذار م  م،یکن نگاه م   میشو نه، از کنارشان هم رد م   م؟یزن ها حرف مبا آن  م،یگذار مخرب م   ریتأث

  . میگذار م

  ق یتشو مردم را به صبر و به زندگ د،یکن که برخورد م  ی صورتِ فرد به   جمعِ ارتباط  لیدر وسا دی نیبب  دیبا شما

  د؟ یخوان م  ذهنمن   یسوبه ترشی ها را بنه آن  ای د؟ یکن ارتعاش م پس به زندگ  د؟یکن م

  تو را بدیآن باشد که نفر   حزم،
  سرا نیا یِهاو نوش و دام  چرب

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

ها  آن    کن دام هستند و تو فکر م  که دارد، درحال   نی ریچرب و ش   دیآ نظر مکه به   ییزهایآن است که چ  حزم

  . بندیدارند، تو را نفر  زندگ

  در مورد دوباره طلب هست: تیب نیا و



ۀ  برنامه         Program #918                                            ۹۱۸مشار

  81صفحه: 

  طلب در تو گروگانِ خداست نیک 
  سزاست یهر طالب به مطلوب زآنکه

  ) ١٧٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. و هر  کند را م   طلب زندگ  کند،  ماست که درواقع طلبِ خدا را م  فرمی قسمتِ ب  ن یدر ما درواقع هم  طلب

منبسط    عن ی  دهد، شرح م    کرده و آن را ه   دایرا پ   شنو» «سوت و    ن»یب«عدمکرده، اگر آن    دا یاگر آن را پ  یطالب

ا  دیگو م  کند م زنده   نیمن  است،  خداوند  مطلوبش  ب  نشدهستم،  من  تینهایبه  اگر  است،    ذهناوست. 

  بخورد.  بیفر  خواهد است، مطلوبش غول است، م ذهنمطلوبش من 

من طلب دارم؟ اگر دارم، به چه    ایآ  دی. شما از خودتان بپرسمیرا هم خواند  «حزم»  م،یرا خواند  «طلب»  پس

  که در   طورن یهم   دهد، آدرس غلط به مردم م  هاابان یهستم؟ غول در ب  . حزم دارم؟ خودم غول دی سیبنو  ل؟یدل

  گذارند؟  چه اثر م  نیقر  قیمن از طر  یِرو  دمو مر  گذارم؟ مردم اثر م   یرو   نیقر  قیاز طر  ی . چجورمیدید  تیچند ب

  : خوانمم  تانیبرا عیرا سر  رباع نیا

  خوش است هر که او جان دارد   امروز
  خوبان دارد   ِریم  یِبر کفِ پا رو

  
  بلبل مست داغ هجران دارد  چون

  شب و روز در گلستان دارد  مسن
  )  ۵٣١شمس، رباع  وانید ،ی (مولو

خوبان  یکِف پا  یرا به رو  شی لحظه خوش است. و آن موقع او رو نیکرده، ا دایفضا را باز کرده، جان پ هرکس

روز،   و   شب   کند مثل بلبل مست، فرق نم  م،یدار  ییخداوند گذاشته. ما که داغ جدا  ا یموالنا گذاشته    ا یگذاشته  

  شده است.گشوده  یِفضا  درمسن ما  دهد، بد نشان م  ای دهد ذهن ما خوب نشان م 

کوشش   د یو دار دیابوده ییجدا   در  د ینشانِ الست دار د،ی به او زنده بشو دیکه با  دیشما نشانِ خداوند را دار پس

خوب است، بد است، فرق    دهد روز است، ذهن نشان م   ای. پس شب است  با زندگ  دیبخور  وندی پ  دیکن م

  . د یاست، هست  شده که در گلستان زندگگشوده   یِو در فضا د یکن شما، فضا را باز م یبرا کند نم

  : خوانم م تانیغزل کوتاه هم برا  ی اما
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  ستیزانکه وقتِ خواب ن فان،یحر  یا دی باش جمع
  ستیاز اصحاب ن کو بِخُسبد، واله فیحر   هر 

  
  راه بستان گم کنَد  نَد،یبستان را نب یِرو

  ست ی دوالب ن ۀویکه او گردان و ناالن ش  هر 
  

  بِجسته کام دل اندر جهانِ آب و گل  یا
  ست یآن جو، کاندر آن جو آب ن یِسو دوانم

  ) ٣٩٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  کردنِ زراعت از چاه آب کشَند.  یاریکه با آن جهت آب : چرخ چاه، چرخ دوالب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 می دیو فهم   میآن قائم بشو  یرو  م،یرا جمع کن   مانی ار یهش  ها، دگیدر همان  میاآلن پخش هست  عنی  د»یباش  «جمع

  تا ی  م،یجمع کن  میتوان ندارد. پس م  دهیفا  ها دگ یدر همان   عنوان زندگما به   مان،ی ار ی هش  یگذاره یکه سرما

  .میبشو

باش   یا جمع  م  د،یدوستان،  برادیگو موالنا  د  کهن یا  ی.  ن  ریاآلن  خواب  در   ست،ی وقت  شدن  پخش  وقت 

  است.وقتش گذشته  ،ی و داشتن عقل جزو ها دگ یبرحسبِ همان  دنیو د ها دگ یهمان 

.  ستیدوست خداوند ن   ست،یخداوند ن   ای از اصحاب عشق    برود، واله  ها دگیکه بخوابد، خواب همان  دوست   هر

هم ناالن مثل چرخ چاه. چرخ چاه    د،یدرحال کار باش  د، یباش  ا یپو  دی، هم با«گردان و ناالن»   دیگو که م  هرکس

که آب   کند آب، چرخ چاه ناله م  دنی کش  یبرا  کند م  ارانه ی نالۀ هش  انسان   ی  کهن یدرواقع مثل ا  کند، ناله م 

  .کشد م

را، خداوند    ییتای  یبستان را، فضا   یپس رو  د؟یکش م  رونیب  ها دگیرا از همان  یار ی شما هم هش  دیکن ناله م  ایآ

  د، یو ناله بن  دینرس  ذهنبه کام من  د،یبن  هودهیب  تیو شا  دیاما اگر مثل چرخ چاه ناالن نباش  د،ید  دیرا خواه 

  کننده، ت یشا  ذهنباال، من   دیآ م  ذهنمن  ی  کهنیا  ی براکرد.    دیگم خواهراه را    صورت ن یدرا  د،یبن  تیشا

  ، یی تای  یفضا  یرو   نیبنابرا  شود، گم م  شیدر دردها  فهمد، کننده، جفاکننده نم مالمت  رنده،یرادگیکننده، اناله 

  .ندیب خدا را نم   یرو
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  راه بستان گم کنَد  نَد،یبستان را نب یِرو
  ست ی دوالب ن ۀویکه او گردان و ناالن ش  هر 

  ) ٣٩٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که کام    کس  یکه ا  دیگوو م   رون؟یبشم ب  ها دگ یو آب را از چاه همان  کشم م  ارانه ی من درد هش  ایآ  دییبو

  ی به جو   ،دوان م  ها دگ یهمان  یسواسبت را به   ،کن وجو مجست   ها دگ یهمان   عنی دلت را در جهان آب و گل  

مردم، برتر آمدن از   مردم، توجه مردم، قدرشناس   د ییوجود ندارد. جلب تأ  ق یدر آن جو آب حق  ،دوان توهم م 

  .ستی ن زندگ   یجو هان یمردم، ا

ا  دهد م   ذهنکه من   قول  هر ا  دهد که ذهن ما نشان م  یز یهست، هرچ  زندگ  ای آب هست    جانیکه    ن یکه 

  . ست»ی«در آن جو آب ن که   دیا بدانهست، شم داخلش زندگ

  بِجسته کام دل اندر جهانِ آب و گل»  ی«ا

در   ،ی مجاز  یسو که اصال در آن فضا به آن   یدو م  یدار   عیسر  ،دوان ، اسبت را مآن جو»  یِسو   دوان «م

  است.  لحظه نیدر ا  . آب زندگستین  آب زندگ  ،ی مجاز  ندۀیدر آ ،ذهنمن 

  :دیگو قرآن است م ۀیهم آ نیا و

الَّذِينا...»  «وىشَي ِجدْهي لَم هاءذَا جا َّتح اءآنُ مالظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقرسك مالُهمعوا افَرك  
  كافران چون سرابى است در بيابان. تشنه، آبش پندارد و چون بِدان نزديك شود هيچ نيابد... .»  «اعمالِ

  ) ٣٩ ۀی)، آ٢۴سورۀ نور ( م،ی(قرآن کر
  

 د یآنظر مبه   روند، م   ابانی است که در ب  نیا  ذهن  یها. اعمال من ذهنی هامن   عن یواضح است. کافران    که

  که نه، انعکاس نور بوده.   نندیب م  روند، م روند،  م  هست، ه ای در ی

  م، یرو م  م،یرو م  ه  و وقت  میرو م  زندگ   یوجوجست  یموهوم برا  ندۀیآ  یِسوذهن، به  یمجاز  یهم در فضا  ما

هست که ما با همسر، بچه،    زندگ  نیدر ا  دیگو م  دهد، که ذهن نشان م  یز یکه سراب بوده و هرچ  مینیب م

  ن ی ا  مینیب م  میرس به آن م  وقت  خواهد، را م   هانیو ذهن ا  می هست  تیهوهم   وقت  ها، ن یمقام، علم، پول، همۀ ا

  د ی مرکز ما با  م،یبشو  دیلحظه ما از جنس او با  نیلحظه است و در ا  نیا  نبوده، سراب بوده. زندگ  زیچچ یداخل ه

  عدم بشود.
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  : تیب  نیا طورن یهم  و

  زند از جانِ کامل معجزات  بر 
  ات یجان طالب چون ح ِری ضم بر 

  ) ١٣٠٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

در     . ارتعاش زندگزندگ  کند؟ از جان موالنا چه ارتعاش م   کند؟  کامل چه ارتعاش م  ی هااز جان انسان   پس،

  را.  زندگ   کند؟ م  داریما چه را ب

ا  پس را به بزرگان نزد  جانیدر  که به    ییهاجان   عن یکامل    یها شدن با جان  نیو قر  م یکنم  یما خودمان 

  هم که ساده است.   نی. بله اکند م  دار یرا در درون ما ب   چراکه زندگ  کند، اند، معجزه م شده خدا زنده    تینهایب

  : تیب  نیا طورن یهم  و

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

  ) ۵۶٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د یما را ناکام خواهد کرد، از د ، زندگ میدان که ما م می کن م  انیب  میطرح امروز دار  ن یبار، جزو ا ن یچندم یبرا

بنا    تیشا  یما رو   اساس زندگ  است، ول  کار زندگ  هان یبار و ا  نیخواهد کرد، در روز چند  مرادی ب  ،ذهنمن 

بنشده موقع  هر  م  م، یشو م  مرادیاست.  باز  ناله    یصورتِ  به   م،ی کن فضا  شاآدم  و  بلند    کننده تیکننده 

  .میشو نم

است    نیو دوباره حزم ا میفضا باز کن  م، ینظر داشته باش   ر یخودمان را ز  تیاست که ما ناله و شا  نیحزم ا  پس

  گفت: میهم خواند تی ب ی. میبه او گوش نده  کند، م  تیشا کند، که ناله م که کس

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

  ) ۴۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

به    وقت  کنند م  تیشا  کنند، وجود دارند که ناله م  حزمیب  طلب،یب  ، ذهنمن   یها چپ و راست ما انسان   اگر

تقلما از آن   رسند،  نم  شان ذهنکام من  ها قرار  آن   ر ی تأثِ و تحت  می کوه هست   م،ی ستیو ما کاه ن   م یکن نم  دیها 

زندگ   میریگ نم به  نم  و  را دعوت  جفا  ب  هرکس.  میکن خودمان  مقابل    ت ی و قضا شا  زندگ   یمرادیکه در 
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را خودت از دست    ارتی که گفت اخت  میخواند  تیرا رها کرده. امروز دوباره ب  ارشیدر خواب است و اخت  کند، م

  .م یخوان  را م تیب نی. ایداد

  آسماِن دل برآ، ماها و شب را روز کن ز
  ستیکامشب شبِ مهتاب ن یرو شَب دینگو تا

  
  خبر بادا دلِ من از مان و کانِ او  یب

  ست ین مابیس دلم لرزان ز عشقش چون دلِ گر 
  ) ٣٩٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  وهی: جمابیس
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

و    دیگو باال، به انسان م   ایدرون ب   یماه از فضا  ای  دیکه فضا را باز کن، مثل خورش دیگو . موهیج   عن ی  ماب یس

را که مردم   ایدن نیاز درونمان و شب ا میمثل ماه طلوع کن دیرا روز کن. هرکدام از ما با  ایشب ذهن را، شب دن

با ذهن راه    ای  رود ذهن راه م  یکه در فضا   کس  یتا    میهستند، روشن کن  یو در تار  نندیب با ذهنشان م 

  .  ستین ییکه روشنا  دیجهان، نگو  نیدر ا رود م

ما را روشن    زندگ  ایاست. آ  ییموالنا روشنا  اتیاب  نی چرا؟ ا  ست،ین  ییروشنا  ری د  مییبو  میتوان اآلن نم   ما

   ذهن که من   د یدینفهم  ات یاب  ن یبا ا   عنیدرست است؟ شما    یز یغلط است، چه چ  یزی که چه چ  دیگو نم  کند؟ نم

    زند؟  م ن یمکه شما را ز برد کار مرا به  ییاست و چه ابزارها یچه ابزار 

من    خبر بادا دلِ  ی«ب  د،یگو را م  نی! هم ها دگ یسرِ همان   م؟یخشم بده  م،یبه خودمان استرس بده  دیما با  چرا

بماند، اگر دل     ذهندر من  عنیبماند،    خبری بشود، ب  خبری از مان و معدن خداوند ب   عنی ،  از مان و کانِ او»

  ... دینیب دائمًا م  وهی . جلرزد نم وهی ج  مثل عن ی لرزد، نم  مابیمن هرلحظه فضا را نگشوده و مثل س 

ببندد، باز    خواهد م  رونی ب  م،یکن د، دوباره باز مببند  خواهد م   رونیاگر ب  م،یکن ما مرتب فضا را باز م  پس

دل ما    نیو ا  میکن ما را ببندد، ما فضا را باز م   یبا ارتعاشش فضا   خواهد م  . اگر کسمیکوه هست  ،م یکن م

  بلند بشود. کنندهت یامن ش  ی صورت که جمع بشود و به  ستین ی طورنی. الرزد م

  : دیگو به غزل م  میدیرس
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   بنمانَد کس  من و ساق جز 
  کند آن چنگ ترنگاترنگ  چون

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ساز  ی: آواز چلّه کمان و تارهاترنگاترنگ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

است، جدا   دهیکه مرکز ما همان  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  حالت    ن یکه از ا  دیگو چه. م   عن ی  م یدیفهم  رید

 زند مرکز عدم ما را مثل ساز م   ، زندگ   و وقت  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    م ی کن و فضا را باز م  میشو م

فقط من و   ست، یجا نآن   کس  ر یکه د  شوم متوجه م  شنوم، آهنگش را من م  شود، ساز بلند م  نیا  ی و صدا

  .دمیبه وحدت رس م، یهست  خداوند

   بنمانَد کس  من و ساق جز 
  کند آن چنگ ترنگاترنگ  چون

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   ذهنمن   م،یرا بزن  مان ذهنمن   رید  دیساده است که ما نبا  ریبزند. د  تواند نم  ذهنکه مرکز عدم را من   میدان م

  نشده است. ساز کوک  یما هم 

  برون جست و رفت  د،ید نیچو ا  عقل
  ست جنگ؟که کرده وانهیدلِ د با

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

از ما و    ریو غ  زند ساز عدم ما را م  نیو خداوند ا  میکه فضا را باز کرد   شود ما متوجه م  ذهنعقل من   وقت

  . کندکار م  خرد زندگ  قیمرکز عدم، از طر  نینماند، خُوب ا یز یاز وحدت، چ ر یغ ، زندگ

 فهمد  . خُوب مندیرا بب   دیاست که خورش   درست مثل شمع  د،یرا د  خرد کل   وقت  د، ید   ما وقت   ذهنمن   عقل

  د،ید  نی«عقل چو ا.  رود م گذارد م جهیدرنت  م،یده م صی تشخ   یار ی عنوان هشما به  عن یاست،    عقلیب   لیخ

نظر ست. به ا   وانهی نظر او دکه اآلن باز شده، به  وانه یدل د  ن ی. با ایعقل جزو   ، ذهن، عقل منبرون جست و رفت» 

   ع یطب  دنیاست، رنج   عیاست، خشم طب   عیطب   دن،ینفس، حرص زدن، شهوت ورز   یخواستن، هوا  ،ذهنمن 

انتقام    عیطب   یورز نه ی است، ک  ع    عیطب   ییجواست،  ع   ع یطب  دنید  ب یاست،  طب   بیاست،  است،     عیگفتن 

 ع یکردن مردم طب نیخشم  عیمرکز ما از جنس درد است طب  کهنیدرد با توجه به ا جادیاست، ا  .است  



ۀ  برنامه         Program #918                                            ۹۱۸مشار

  87صفحه: 

چه    یبرا  وانهیما هم آقا با دل د  دیگو . خُوب مریاست د  وانهید  دیگو م  کند کارها را نم  نیکه ا  کس  ی  خُوب

  .دهد اصال به حرف ما گوش نم کهنیا م؟ یجنگ کن 

  هم جنگ کند.   تواند . نممیجنگ کن   دی! نبام؟یاستاده یچه ا  یبرا ذهنل من عنوان عقبه  جان یا ما

درد  به  رید یعقل جزو  نیکه ا دیآ نظرتان مبه  د،یایساز زده بشود و خرد کل ب نی و ا دیشما فضا را باز کن  اگر

  .  افتد م خورد، درد نم  به  یعقل جزو  نیکه ا دیکرد ییشناسا . وقت خورد نم

و ما به آن افتخار    دیآ حساب م   مسلط است که تنها عقل ما به  موقع  ذهن)](افسانه من   ٩[شل   یجزو   عقل

   زندگ   لهیوسساز به   نی، ا(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    شود فضا باز م  . وقتمیده ارزش م   م،یکن م

کار     زندگ  ی و قدرت و شاد  ت یو هدا  تیکه با عقل و حس امن   وانه یدِل د  ن یکه ا  شود متوجه م   شود، زده م 

که ما    ندیب م  م، یگذار ارزش نم  دهیپوس  یبه باورها   ری د  م،یشد  نندهیکه ما آفر  ندیب عقل ما م  وقت  کند، م

  گذارد  شد، م  کار ی همه شناخته شده و ب  شیابزارها  ر،ی خُوب د  م، یکوه هست   م یستیکاه ن   م، یده واکنش نشان نم 

  .  کنم نم زهیست ری د نیمن با ا دیگو . م رود م

نکن  ما  جنگ  نکن  م، ینکن   زه یست  م،یاگر  نکن  م، یمقاومت  د  م،یقضاوت  من   ریُخوب  عقل  درد    ذهنپس  به 

بشود.    وانهینداشته باش، تو فقط بذار دلت د  یتو کار   افتد، م  دیگو . موالنا م افتد شد، م  کاری که، ب  خورد  نم

  خوانم  را م تیسه ب نیا

  بشاد  ش یعشق کنارِ خو تا
  بر کناره  ختیگر  شهیاند

  

  مت یآن هز  دی صبر بد چون
  سوارهیبجست  ز ین او

  
  صبر و خرد بمانْد سودا شد
  حراره   کندو م  دیگر م

  ) ٢٣۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : فرار متیهز
  و عالقه نشان دادن   خواندن، گرم فی: سرود و تصن حراره

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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و عشق کنار خودش، آغوش خودش را باز    میشو ما از جنس خداوند م  شود درون گشوده م  یفضا   وقت  پس

  . دهد ارزشش را از دست م  کند، کار نم  رید  شدهتیهوهم   یهاشه ی. آن اندرود کنار م  ذهنمن   شۀیاند  کند، م

بد  و هز  دی«چون صبر  تقلب  نیا  ،ذهن در من   ریتأخ   وقت  ،مت»ی آن  را    . صبر وقتنیاست هم   یصبر  فرار  آن 

م   رود، م  جهد هم م  نیا  ند،یب م    ذهن به عقل من   ذهنمن   . چون درواقع درنگ و کاهلرود م  کند فرار 

  دارد.   بستگ د، یآ م  ها دگیکه از همان  ذهنمن  یها شهیاز اند ذهندارد. درواقع عقل من بستگ

ا  ماند م   رود، م  ذهنو عقل من   ذهندرنگ درواقع، صبر من  نیبنابرا ا  نیعشق، سودا، و    ی فضا   نیعشق، 

ب  کند، م   هیشده گرگشوده را  م  فی لط  کند، م   انی خودش  م   شود، دارد  را  ا  آوردعشق  جهان، سرود    نیبه 

  . حراره» کند و م دیگر«م  کند،  م ی شاد خواند، م

  .  رودم   ذهنکه صبر و خرد من  وقت  آورد، عشق را به جهان م انیو سرود و ب   گرم پس

  را بود  خرابات کس  صدرِ
  رهد از صدر و ز نام و ز ننگ  کو

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

به عمق    چه کس  ند؟ینشم   «صدرِ خرابات»در    . چه کسییتای  یفضا   خانه،ی، خرابات، مخرابات»   «صدر

  مقام را دارد؟    نیدر صدر، باالتر  ند،ینش خدا م   خانۀ یدر صدر مجلس م  چه کس   شود؟ خداوند زنده م   تینهایب

   ی که ذهن     ذهناز نام و ننگ، از ناموس من   طور ن یبرهد. و هم   دهد که ذهن نشان م  ی که از صدر   کس  آن

ننگش    ۀیما خورد، شست م  موقع  ی.  کند هست، به آن افتخار م  دهیکه با آن همان  آورددست مبه کام

نامش   خواهد نام بشود، مبه خواهد مشهور بشود، م خواهد . م کند م  که با نام و ننگ زندگ کس یاست. 

  . دهد م  تیبه آن اهم  د؟یکن گفته بشود، توجه م

  ده یره  دهد که ذهن نشان م  جهان ن ینام و ننگ جسته باشد، رسته باشد و از صدر ا  ییکه از دو  که کس  دیگو م

 شود عمق در او زنده م   نیترش یخداوند به ب  عنی  ند،ینش م  فروشان صدر مجلسِ م   رود م  صورتنیاباشد، در 

ما    دهد، ارزش نشان م  شدهت یهوصورت هم را که ذهن من به  یزیچ   که آن   میشوه خودش. پس ما متوجه م ب

بردار  دیبا دست  آن  بشو   دینبا  ما.  میاز  حرفمان  سرما  م،یسوار  را  در    میکن   یگذاره یوجودمان  حرفمان،  در 

آن    قتاًیکه احترام بذارند، حق  میخودمان را چنان نشان بده  دیبا  ند،ی گو چه م  کهن یاعمالمان، در شهرتمان، ا

  . میشد لیدشده است، چقدر تبگشوده یما ارزش دارد، آن فضا  ی که برا یز یو آن چ میکه هست  میباش دیبا
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است که    نیما ا  اصل  ی. آبرومیدهو به مردم نشان م  میکن که ما درست م  ستی ن  یز یما آن چ  اصل  یآبرو

کامال روشن است. شما    ری. دمیاخودمان براساس خودمان به خدا زنده شده   یاب یخودمان و ارز  شی چقدر پ

  نه؟  ای دیارسته  داد، م  انبه شما نش شدهتیهوصورت هم به  ذهنکه من  ییهااز آن ارزش  ایآ د ینیبب

ا  یصدر است برا  یز ی. چه چ]ذهن)(افسانه من   ٩[شل  نه    دیدر مرکز داشته باش  دگیهمان  اگر   ن یشما در 

  ده یبه شما چسب  یبد  زیبشناسند، مبادا چ  نامیمردم شما را به ن  کهنیمردم، احترام مردم، ا  تیجهان؟ اهم 

ا ا  مییگو م   م،یکش همه خودمان را م  نیبشود!  ما آن   ند یگو که درمورد ما م   یزیچ   نینه    ی طور دروغ است، 

ننگ هست  م،یستین و  نام  در  ننگ  میپس  نام و  م   عنی .  ما چه  م  ند؟ی گو مردم پشت سِر  بد    ا ی  ند یگو خوب 

  . میزنده بشو  که خودمان به زندگ ستین  نیجا. حواسمان به احواسمان رفته به آن ند؟ یگو م

که از صدر و نام    مینیب م  شود، ، مرکز عدم م(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    م یکن فضا را باز م  وقت  ول

انسان    «صدر خرابات»کجاست؟ در    «صدر خرابات» که    میکن م  ییشناسا  واشیواشی و    میره جهان م  ن یو ننگ ا

جواهرات را    ن یکه ا  د ینیبرا شناخته و م   «صدر خرابات» مثل موالنا. موالنا    رد، یگ م    را از زندگ  م   نیترشیب

عشق به او    تیعشق، خالق  یعشق، شاد   ِ هرلحظه م  عن یخدا.    خانۀیم  عن یآورده، خرابات    «صدر خرابات»از  

  . «صدر خرابات»داده بشود، در  

  دالرام ساخت  شهیکه ز اند  هر 
  برساخت ز پشتِ نهنگ  کشت 

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

طور که  همان  عنیکه از حضور، دلش را آرام ساخته باشد،  که هرکس دیآنظر ممثبت است. به تیب ت،یب نیا

دلش آزاد    ذهن   ی هاشهیاز اند  صورت ن یرسته باشد، درا   عالَم و نام و ننگ ذهن  ن یقبل گفت، از صدر ا  تیب

   یفضا باز کند، مهلت ندهد ذهنش  ئماًدا ایدر مرکزش نباشد  دگینکند، پس همان دهیفکر همان شد. هرکس

  دارد.   تیشده که مثل پشت نهنگ پهن و اهم  ی ا سوار کشت صورتنیامرکزش، در  اوردی را ب دگ یهمان 

  شه ینوح. اند  جا، پشت خداوند، کشت  نیترت یپرامن  عن یکه خطرناک باشد،    ستی ن  یطور نینهنگ ا  جانیا  در

   بعض  ای رها شده و دلش آرام شده   ذهنمن   ی هاشهیاز اند  کسهر   م ییباشد، بو  ذهن من   ی هاشهیاند  تواند م

  ی ای از در  شهیاند  دیدان است. م  ییتای  ی ای شه، دریاند شهیر اش،شه یبه ر  رود م   را موالنا وقت  شهیها اندموقع 

  ما.    یهاشه یاند شود، بلند م ییتای
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اند  «تو ندان  دیگو م اند  عن ی،  کجاست»   شهیبحر  در    نی. پس بنابرامیشناس ذهن ما نم   لۀیوسرا به  شهیبحر 

ذهن و از    میبر در ذهن، چون ما م  رود باال، م  دیآ م   است. وقت   است، زندگ   یار ی همان هش  شهیعمق، اند

  م، یبرد نم  دهی. اگر به ذهن همانشود م   کخطرنا  شهیاند  م، یکن مسئله درست م   م، ینیب م   ها دگیهمان  قیطر

  . شد خالق م  شهیاند

 شده آرام و گشوده   ی ار یهش  یرسته و دلش به فضا   دهی همان  یهاشه یکه از اند  که هرکس  دیگو م  نیبنابرا  پس

پشت نهنگ است. چون پشت نهنگ است و نهنگ بر    هی شده، شب  جهان سوار کشت  نیشخص در ا  نیشده، ا

  جا است. درست است؟  نیترن جا است، ام نیترآرام نیغالب باشد، پس بنابرا تواند م  ییای در واناتی همۀ ح

  ده یهمان  یهاشهیشخص هم که اند  نیاست. حاال، ا  ذهن که در افسانه من   ذهن)](افسانه من   ٩[شل    نیا  نه

دارد،    ذهندلش را آرام کند، پس من   دهیهمان  یهاشهی است. اگر فقط از اند  نهنگ خطرناک   یسوار    کند، م

(حقیقت وجودی  ١٠[شل اگر فضا را باز کرده     است و خطرناک است، ول   ذهناست که من   نهنگ  ی سوار  

  است.   سوار نهنگ زندگ  دهد،  م  تیاست که به او امن رها شده سوار نهنگ دهیهمان  یهاشه یو از اند انسان)]

  جو زر است ی  شۀیدر اند وانکه
  خِر پاالن بود و پالهنگ  او

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : افسار، کمند پالهنگ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

کوچ    دگ یهمان   ی   عنیجو کوچولو زر است،    یاندازۀ  به  ، دگ یهمان  ی  شۀی که در اند  آن کس   دیگو م

   ی افسار به آن بست. معموال پالهنگ    یگذاشت و    شیرو  دیاست که پاالن با  ی او خر   صورتنیااست، در 

  م، یریب  حاال پالهنگ را به آن معن  ند،و بش  یز یچ  ی افسار به خر که ببندند به    ا ی  بستنداست که م  یاتسمه 

  افسار، کمند.  

   است، ول  یاریهست، درست است که از جنس هش   دهی کوچ و بزرگ همان  یزها یکه با چ   هرکس  نیبنابرا  پس

گذاشت    شیپاالن رو  دیاست که با  یاو خر   نی. بنابراذهنکرده به من   ضی را از دست داده فعال، تفو  تشی آن خدائ

  .  دشیو با افسار کش

. افسار  میکن حمل م  میرا، مسائل را دار  ها دگ یجهان وصل است و ما بار همان   نیکه افسار ما به ا  دیکن م   توجه

ا . ما اگر فضاگشا  میکن م  ریی و اخبار، ما تغ  ها دگ یهمان   راتییکه با تغ   دینیب جهان وصله است، م   نیما به 
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است    دگیهمان  ی لحظه در فکر  بهکه دائماً، لحظه  کس   ول   م،یگذاشت اثر م  جهانن یاتفاقات ا  یرو  م،یبود

که افسار به   ستی او خَر   صورتن یکوچ و درا  دگ یهمان  ی  عنی  جو زر»  ی«،  ذهن)] (افسانه من   ٩[شل  

  .  کشند اند و دارند مگردنش بسته

و دائماً مواظب مرکز عدم    (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل    م یفضا را باز کن   دیکه ما با  دیبو  خواهد م   موالنا

  . میشو م  حیاز جنسِ مس ما آن موقع م،یاما عدم را گذاشته  «جو زر»  یِجابه  صورتن یکه درا میبا حزممان باش 

. حاال شود م   حیبه مس   لیتبد  دفعه ی  برد، را م   جهان ن یدرد ا  یو بارها   گذارندم   ش یکه پاالن رو  یخر   نیا

  که  دیگو م

  زود فرو جه ز خر  ،من ارِی
  درنگ یبفروش و بِرهان ب خر 

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. خرت را بفروش و  نییبپر پا  ذهنمن   یِاز رو   عنی  ن،یی خر بپر پا  یِاز رو  فوراً  ،خدا هست   اری  ، من هست  اری

  م، یاز جنسِ او هست   م، یخدا هست  ار ی ما    د؟ یکار را بن   ن یا  دیتوان خودت را آزاد کن، خوب شما م  بدون معطل 

  ی طور ما هم آن   کند م  رییهر جور تغ  ای دن  ا،ی کشند به دن اند، ماند، افسار گردنِ ما بسته ما گذاشته   یِپاالن رو 

  .  ایدنباِل دن میرو م  م،یکن م  رییتغ

، از جنسِ او (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شل    نی طبق ا  ، که هست  ، هست   زندگ   اریکه تو چون    دیگو م

مرکزت گذاشته   ییفضاگشا  نیا  ،هست در  اخترا  و  رو   یدار   اریاند  از  بپر  یِکه  من   نییپا  یخر  را،    ذهنو 

خودش را    تینهای عوض باست، به  یما را خداوند مشتر   یها دگی. تمام دردها و همانرا بفروش  ها دگ یهمان 

  .دهد م

بِرهان»  «خر و  بدون معطل  عن ی،  بفروش  آزاد کن  را  اخودت  تقلب  درنگ»ی «ب  نی.    ی درواقع عکس آن صبر 

  .  ستین  یتقلب ۀتوب رید نی ا دینیب است، م یتقلب ۀاول است، توب تیدر ب ذهنمن 

اند دارند گردنت افسار بسته  ،ی خداوند بر  یِسوبه  کهنیا  یِجا به   هست  خطرناک   یِ جا  ید یتو که فهم  دیگو م

 د،یبر بار م   دیکه اآلن دار  دیاده یگذشته باشد، فهم   بار بردن را هم شما اگر سن  نی. ایبر بار م   یو دار  کشند م

را   ها ن یا ۀو، هم شود و چه نم  شود را، چه م   ها دگ یرا، همان ها نگران د،یبر بار دردها را م د؟یبر م  یچه بار 

  . دیبر م  دیدار
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ما پاالن بذارند و    یکه رو   میست ین  یما خر   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  قبل    تیکه نه، طبق ب  دیگو م

  م ی خداوند هست  ارِ ی و بشند، بله ما  ندازند ی و دردها را بذارند و افسار گردنمان ب   جهانن یو ا ها دگ یبار همان

 ن یو ا  میاصطالح آزاد بشوبه  و بدون درنگ و معطل  می کل خر را بفروش  ن،ییپا  میخر بپر یاز رو  میدار  اری و اخت

  . قبل تیهم غزل، هم ب  ن،یبه ا خورد  هم م  تیدو ب

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

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

  زمان  ی در صد سال، خواه خواه
  امانت واگزار و وارهان  نیا

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

  : انجام دادن، اَدا کردن گزاردن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

در آن    کند،  که ذهنتان تجسم م  یی زهای چ  نیکه ا  د یکنم   ییشناسا  د،یریگ م  م یلحظه کار است، شما تصم   ی

  ندارند.   هان یدارند، ا  زندگ   زهایچ   نیا م،یکه ما دار ی دید نی. استین  زندگ

از    میخواه م  م،یکن کنترلشان ممرکزمان،    میآور دارند، م  ها زندگ آن   میی گو م  م،یشو م  دهیها همانبا آدم   ما

ها  از آن   م یتوان هم نم  و زندگ  شود م   ییجدا  شود،  م  تلخ کار سبب اوقات   ن یا  ول   م، یریب  بختها خوش آن

میریب  .  

  م ی که آمد م یخداگونه هست  ی اریهش  ی بد بود، ما  دید  نیکه نه، ا م ییگو ها را، مراه  ۀهم م یکه امتحان کرد حاال 

  نیو ا  م یآزاد بشو  م، یخر را هم بفروش  م،یندازیبار را ب   م یخواه اند، م اند، بار گذاشته پاالن گذاشته   یما    یرو

در صد سال انجام     خواه دراز نکن. م   قدرن یلحظه کار را ا   یو    میبدو  م، یندازی ب  دیبا  لحظه کار است.   ی

  م یواگزار دیامانت را با  نیکه ا   میدان منتها ما م م،یرا ما دار اری اخت  نیبه تو دارد، ا لحظه؟ بستگ  ی  ای  بده

  . میریرا ب  قعش م،یفضا را باز کن م،یرا بده  ذهنمن  دیبا عن ی م،یو خودمان را برهان

عشق    نیخدا اتحاد ما با اوست، ا  تینهایب  ن یکه ا  م،یر ی خدا را ب  تِینهای ب  م،یذهن را بده  تیمحدود  دیبا  ما

   ی در    د ییای لحظه، خوب شما ب   ی  خواهد  صد سال طول بشد، م  خواهد  حاال م  م، ی بن  د یکار را با  نیاست. ا

  . دیلحظه انجام بده
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  و رو  ر ی گ  یدنبِ خر  ،ی خر  کونِ
  نَبود در مدنگ  ید یکه کل رو

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : قفل، چوبِ پسِ در مدنگ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ن ی که به ما بفهماند که ا  کند  م  ه یخر تشب   گاهمن یرا به نش   ذهنها و گفتار من صحبت  تیب   نیکه در ا  دینیب م

  .  میاست و صد من آهن است، برحسبِ گفتارمان ما درواقع آبرو دار یما جد  یبرا قدرن یگفتار ما در ذهن که ا

  ن یو ا  یشو م  دهیهمان  تی هاحرف با    ،زن اگر حرف م    عنی،  و رو»  ری گ  یدنبِ خر   ، ی«کونِ خر اگر    دیگو م

بفروش،    ن،ییپا  ا یخر ب  ی از رو  نداز،ی جا گفت خر را ببرو. آن   ریدم خر را ب  صورتنی درا  کشند، ها تو را م حرف 

  خودت را وارهان.  

   خرد کل است و تا حاال درس نگرفت  ن یا کن و فکر م  ده م  تیاهم  ات ذهنمن  ی هانه، اگر به حرف  دیگو م

ا با  من   مصرفتی ب  یهاحرف   نیکه  از  دردها   ذهنکه  و  ب  یآمده  نم  هان یا  ،یشد   چارهی آن  اگر    ،  دان را 

  برو.  ر، یدم خر را ب صورتنیدرا

  ، ی طورن یبود ا دهیو دوتا زا بستند درها را م  میقد ، عنیبدان که در مدنگ، مدنگ چوب پس در است، قفل  و

  .  کرد در را قفل م انداختند  که در باز نشود، آن چوب را که م   انداختند چوب م   انداختند، دانه کلون م ی

حرف    که درحال   ذهنمن    عنیاست،    د یکل  حالن یدرع  نیدر قفل بشود، ا  اندازممن چوب م   ییبو  توان نم

خردمندانه    اریها بسحرف   نی ا  د،یآ م  دگ یاز همان   د،یآنفس م   یِها که از هوا حرف   نیکه ا  کند و فکر م  زند م

  است.  دیکل  کند فکر م رود، م  رد،یگ هست و دنبالش را م

باز    خود زندگ دیما قفل شده، با  . زندگم یخودمان را باز کن قفل زندگ  میتوان نم ذهنبا حرف زدن با من   ما

  کس َنجست، حزم را هم، صبر آمد پا و دست.»   و حزم  صبر یب  ن،یکم   نی«زآن گفت:    یو دردها   دگی کند. همان

  زند،  حراف، دائماً حرف م   ی زننده وجود دارد،  حرف   ی که    میشو دام متوجه م   نی به دام، حاال در ا  میافتاد  ما

  ماست.    ذهنمن  نیا ست،ین  زندگ نیدر ما، ا زنندهحرف  نیا م،یچه آرام حرف بزن م،ییرا ما بو هان یچه ا

نم به   ش یهاحرف  نم به   شی. فکرها دی رینگ  ی شما جد   خورد، درد  باز    دیری نگ  ی شما جد  خورد، درد  را  و فضا 

  حرف بزند.    خود زندگ د یبذار د،ی کن
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داشته   ذهناست من  موالنا به ما بفهماند که ما ممن کهن یا یبرا  ذهن)](افسانه من  ٩[شل    میدیما فهم  پس

  «اَنْصتُوا» به زبانمان و   م یکن م   ان یشده را بعوض   ی و ما آن فکرها  شوند لحظه فکرها عوض م بهو لحظه  میباش

  .  رونیب دیآ م  خر  گاهمن ی است که از نش ییصداها ه یها شبحرف  نی که ا میبدان م، یشناس  را نم

  ق ی دارد که از طر  ما هم بستگ  یصداها  نیدارد آن خر چه خورده، پس بنابرا  آن صداها هم بستگ  دیدان م

  کرده؟   آمده ما را عصبان کس  ایداده شده. آ ییبه ما چه غذا طیمح 

چقدر من شما را دوست    د،یچقدر استاد هست   د، یمهم هست  ل یمن گفت آقا شما خ  ش یآمد پ  یاآلن    نیهم

  خورده.  یخوب ی زهایچ  رون،یب دیآ م یخوب  یهاحرف  یخر   یجا دارم، آن موقع از آن 

انتقاد کرده باشند، ع  ول   ن یرا کرده باشند، کوچش کرده باشند، توه   بتش یرا گفته باشند، غ  شیهاب یاگر 

  . رونیب دیآ جا چه درمکه از آن   دین یبب دیکرده باشند، آن موقع با

  طرف آمده باشد.  از آن  شیهاصحبت کند، حرف  که فضا باز شده باشد و خرد زندگ ستین  یطورنیا

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

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

.  رونیب  دیآ خر م  یجااست که از آن  ییسروصدا  هیشب  دیگو موالنا م  ذهنمن   یهاحرف   م،یشو خاموش نم  وقت

خودم را هم    رم،ینگ  یجد   قدرن یمن ارزش ندارد، ا  ذهنمن   یها ما که حرف   یاست برا  آگاه  لیخ   نیخوب ا

  .  رمینگ یجد

باشد. حزم   خردانهیمن ب یهاباشه و واقعاً هم ممن است حرف  میگو م ، زن گفت آقا غلط حرف م کس اگر

  هم:   نی. اکنم کجا دارم اشتباه م نمیم به خودم نگاه کنم، بب داشته باشم، برگرد

  بوسه گه او   یلب که بود کوِن خر  آن
  حا؟ یآن لب، شِر بوس مس ابدی ک 

  ) ٩۶ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

   ذهن من جاناتِی از احمق و ابله، سخنان و ه هیخر: کنا  کونِ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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من   کس  عنی لبِ  دائماً  م  اش ذهنکه  مس  تواند نم  رید  نیا  بوسد، را  لبِ  ببوسد،    حای که  ما    عنیرا  اگر 

خدا زنده شده مثل موالنا،    ت ینهایکه به ب  ست که انسان حایمس  رید  مانذهنمن  یهابه صحبت   میمندعالقه

  .  میهم به خداوند گوش بده میتوان نم م،یدهبه او گوش ب میتوان نم عنی  م،یببوس  میتوان لبِ او را نم 

  من زبان:   ،تو از جنسِ گوش هست دیگو م کهنیا

  جنسِ تو او زبان، ن ،تو گوش چون
  را حق بفرمود: اَنْصتُوا  هاگوش
  ) ١۶٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

او زبان،    م،یگوش باش  شهیهم   د یما با  ،» «چون تو گوش.  ستیاز جنِس گوش ن  رید  زند،  دائماً حرف م  کس  اگر

  . شود م ییها طال حرف   نیا جهیدرنت  زند، ما حرف م   قیاز طر زندگ

  د یاو جنس زبان، خداوند از جنسِ زبان است، اصال ما نبا  م،یما از جنس گوش هست  کهنیا  یجنسِ ما برا   ن

خودمان    یهاو حرف   م یزنحرف م   وقفهیب  م، یزن . اما ما حرف مرید  شود م  ی طورن یا  م ی. حرف بزنمیحرف بزن

  .  میشو ناراحت م ردیب رادیهم ا اگر کس م،یریگ م  یرا هم جد

لبِ تو را    حایمس  عن ی  ،بچش  توان را نم  حایتو لبِ شِر بوسِ مس  صورتنیاست، درا  یطورنیاگر ا  دیگو م

  . زند تو حرف نم قیخداوند از طر بوسد، نم

  ح یمس یخران، ا شِی مو پ راز
  شنگ  ستان از کفِ ساق باده

  ) ١٣٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

حرف نزن، راز را مو، چون   ذهن  یها من   شیکه به خداوند زنده شده، تو پ  انسان  یا  ح،یمس  یکه ا   دیگو م

خداوند، شراب را    عنی،  شنگ»  «از کفِ ساقفقط    ایتو ب  ن،یندارد ا  دهیفا  شنوند، م   شان ها با گوش ذهنآن

و نیرا در جهان پخش کن و ا  یشاد  ر،یبتماس یبرا  ییدرواقع ال  .  

. شما  دهند ها گوش نمآن  د،یحرف بزن  دینبا   ذهن  ی هابه من   د،یازنده شده   د،یاشده  حیشما واقعًا مثل مس  اگر

پس چرا اغلب    دهد، را به ما م   حل زندگکه راه   دینیبم   د،یشناس و موالنا را م  دیکن  برنامه گوش م  نیکه به ا

  .  دیسؤال را بن  نیا کنند؟ مردم گوش نم
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 م یچسب در کار موالنا هست پس چرا ما نم   یحمت و قالووز   همهن یکه ا  دینیب و م  دیراز را شناخت   نیکه ا  شما

  م، یرا درست کن   مان  به ما، ما زندگ  د یرا بده  هان یکه ا  میالتماس کن   د یدرواقع باها؟ و  و آموزش   ات ی اب  نیبه ا

ذهنشان دائماً    کهن یا  یدارند، برا  ذهنمن   کهن یا  یبرا  روند؟  مردم چرا دنبالش نم  ولما خراب شده،     زندگ

 ن یممن است هم  کنند . فکر نمدانند م  خرد زندگ  یهاو حرف   رندیگ م   یرا جد  شانیها. حرف زند حرف م

  . کند را خراب م شان ها دارد زندگحرف 

تو فضا را باز کن، ارتعاش به    دیگو . ممیریگ ، شاد، مست، شراب را مشنگ»  «کفِ ساقما از    نیبنابرا  پس

  . فهمند نم  ذهن  یها ها را من حرف  نیچون ا اور،یبن. به زبان ن  بن، ارتعاش به زندگ زندگ   یشاد

  : تیب نیا و

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخو و خال  شیخو

  ) ٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : دانشمند، دانا حبر
  بلندمرتبه   ع،ی: رف سن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  جزوِ درس امروز موالنا هم باشد.  د،یدان را م اش تان معنهمه  رید که

اش درباره   لیتفصبه   خواستم که امروز من م   از نکات   یبخوانم.    «رضا» به  راجع   ت یچند ب  دیاجازه بده   اما

 مرادی بار ب  نیاست که شما را ناکام کند، در روز چند  نیا  طرح زندگ    . وقت«رضا»بود،    «رضا»صحبت کنم،  

. شما  دیباش   راض  دیتوانباشد، نم   اما اگر جسم در مرکزتان  د،یباش   و راض  دیفضا را باز کن  دیکند، شما با

  دنِ ینرس  شیهاعلت   ایهاشان  را دارند و بهانه   ت یرا دارند، نارضا  تیشا  یکه مردم الو  دیاافته یتجربه دربه

باشد و    ارشانیهاست که فراوان در اخت ساده بر آن   ی هااز راه   ها دگ یهمان   دنینرس  ای هاست  به آن   ها دگ یهمان 

  نکنند.  تیرعا  را هم  انقانون جبر

را در خودتان   یو خشنود   دی فضا را باز کن   دیشما با  یمرادی و ب  که در مواردِ ناکام  دیگو موالنا م   هرحالبه

  ل» ی«تبدشد، شما    دی شما موفق خواه  د،یبن  د یکار را بتوان  نی. اگر ادینی بب  د یو ناله را نبا  تی. پس شادینیبب

   ذهنمهم من   یالو   کهنیا   یچرا مهم است، برا  »«رضا شر و صبر و رضا با هم است. اما    عن یشد.    دی خواه
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باشد،    باشد. اگر ناراض  راض  که از زندگ  دیکن  دایرا اآلن پ  کس  دیتوان ندرت شما م است. به  »ت ی«نارضا

  . کند هم نم شرفتیندارد، پ «رضا»ندارد. پس  «رضا»

باشد،   اگر ناله کند، ناراض کند فکر م  ذهنهست. من  هیموضوع، درست معکوسِ قض  نیاست ا بی عج  لیخ

 ت یکه شا  از نظرِ خداوند هرکس   طور باشد، ول. در جهان ذهن ممن است آندهند به او م  یزیچ   یباالخره  

باالخره او    کند، خداوند رحم م   دییبو  دی. شما نباردیگ نم  یزیاز او چ   رد،یگ نم  ی ز یباشد، چ  کند و ناراض

است. حاال    سر یم  «رضا» با   ن یو ا  طلبد  شما را که جنس خودش است م   یار ی من ندارم، نه. خداوند هش  ندیب م

  : خوانم م  تانیبرا ت یچند ب

  سرستی م دمیدراز به  نیره چن نیا
  چو رهبر تو را رضاست ست،یروضه دور ن نیا

  ) ٢۵ عاتی شمس، ترج  وانید ،ی (مولو

،  است»   سر یم  دمیدراز به    نیره چن   نی«ا  ای ،  است»  سری م  دمیدراز به    ن یره چن  نی «اساده هستند،    اتیاب  نیا

  . چو رهبر تو را رضاست»  ست،یروضه دور ن  نی«ا

  ی فضا    عنیباغ    ن یاست و ا  ی مرادیلحظه در برابرِ ب  نی ما در ا  تِیکه رهبرِ ما رضاست، رضا  م یفهم ما م  پس

ن   ییتای ا  ، راه دراز»  نیره چن   نی«ا.  ستیدور    د ی به آن رس   شود دم م   ی به    د،یآ نظر مدراز به   قدرن یکه 

  . میاست که ما رضا ندار نیعلتش ا د،یگو م

  : تیدو ب نیهم

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

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

  زمان  ی در صد سال، خواه خواه
  امانت واگزار و وارهان  نیا

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

  : انجام دادن، ادا کردن گزاردن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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. تان به زندگ   دیاوریرا ب  «رضا»  د،یو خودتان را وارهان  دی امانت را وا گزار  نیزمان ا  نیتردر کوتاه   د یشما بخواه  اگر

  ق ی از طر  ت یو نارضا  اندمردم است. مردم غالباً ناراض  تینارضا  ت یاز عوامل نارضا  ی.  گذارد نم  ذهنمن 

  . کند م تی به ما سرا و ارتعاش» نی«قر

  بر آسمانِ رضاست  تیابِر عنا هزار
  ببارم، از آن ابر بر سرت بارم  اگر 

  ) ١٧٢٣شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

او،    تِیکرم او، عنا  د،ینباش  لحظه راض  نی، اگر شما در ا«آسمانِ رضاست» خداوند فقط در    تیعنا  یابرها   عنی

  ساده است.  هان یا د؛یلطفِ او بر سرِ شما نخواهد بار

  تو غم خوردنِ دل است یِ جان، اگر رضا یا
  تو  یِدل به غم سپارم بهِر رضا صد

  ) ٢٢٣۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که من    ی من است، تو اآلن ناکام کرد   ارانۀی تو غم خوردنِ هش  یجان، اگر رضا  ی: ام ییگو به خداوند م  م یدار  ما 

تماماً خودم را    عنی،  «صد دل به غم سپارم».  کنم کار را م  نیرا بشناسم، من ا  دگی بشم و همان  ارانهیدردِ هش

  رون یرضا ب  یمن باز هم از فضا  ، ناکامم بن  من،  شی پ  یاوریب  شیهم پ  دگ یصدتا همان  ای  سپارمبه غم م

  . روم نم

  دلِ تو در غم ماست  یِرضا چون
   ستیچه باشد؟ هزار با ی

  ) ٣١۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   دگ ی همان   ی  کهن یا  یخوردنِ من هست، برا  تو در غم   یرضا    باشم، ولداشته   ذهناگر قرار باشد که من من   پس

  ! تو هزارتا بفرست.ست؟یچ  ی  ،یر یب خواه را از من م 

  ! د؟ییبو یطورن یا دیتوان م  شما

از جنس او    م،یرا رها کن  دگ یاست که ما همان   نیدل خداوند در ا  ی، رضادلِ تو در غم ماست»  یِرضا   «چون

  . دییگو شما به خداوند م  اور؛ی هزارتا ب اور،ی همه را با هم ب ست؟ یچ  دگ یهمان   ی ست؟یغم چ ی. میبشو
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  ؟ یاو رضا کو چاره میکه تسل  جز 
  یاخوارهنِر خون ِریکفِ ش در

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

  خواهد  را م   ها دگ یخونِ همان  کهن یا  یخواره؟ براخواره، چرا خون نرِ خون   رِیش  ی مثل    زندگ   دیدان م  شما

  فَکان» «کن و    «قضا»و اآلن با    زدیرا بر  ها دگ یخونِ همان   خواهد  ما م   یو سلطه رو   نشی با تمام ب   زندگ  زد،یبر

و    می. تسلدیندار  یاچاره   د،یداشته باش   «رضا»و    دیبشو  میتسل و    دیفضا را باز کن  کهن یاز ا  ری. شما غ کند کار م

  همراه باشد؛ مشخص است.  دیبا «رضا» لحظه با  نیدر اطرافِ اتفاق ا ییفضاگشا

  :میشو ذهن گم م ابانِ یدر ب  نباشد، ما مثل قوم موس  «رضا» اگر

  ه یاندر حرِ ت قوم موس  همچو
  ه یسف  یچل سال ا ،ی بر جا ییمانده

  ) ١٧٨٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هر روز تا شب هروله  یرو م
  در اول مرحله   نیبم شیخو

  ) ١٧٨٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

رگرما، حرارت ح :  
  خرد ی: نادان، ب هیسف

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

رعن ی ح  فعنی هیگرما. س .نداشته باش «رضا»اگر  پس نادان،   :گفت  

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

  ) ۵۶٠ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

   یاست که    نیا  ییشناسا  «رضا» .  دیآ شده مگشوده   ی از فضا   «رضا»همراه دارد،     تی نارضا  شه یهم  ت»ی«شا

و اگر الزم    ینداز ی و ب  کن  ییرا شناسا   دگ یهمان   نیشما ا  خواهد وجود دارد که اآلن م  » َفکان«کن و    «قضا»

و چهل   میشو گم م  ابان ی ب  یگرما در     موس  وممثل ق   م،ی را نشناس  قتیحق  نی. اگر ما ایبخور  ارانهیاست غم هش 

  . میمان سال م 
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 ت یهومان هم و با ناله   میکنو ناله م   می کن م  تیشا  «رضا»و    ییفضاگشا  یِجابه  م،یشوم  مرادیلحظه ب  نیا  پس

  جا ن یآن هم   یذهن و دردها  ابانِیب  یِدر گرما   دیچهل سال با  آدم نالنده و مثل قوم موس  ی  میشو م   م،یشو م

  . میدورِ خودمان بچرخ 

  د ی نیب . شما ممیکه هست   میجا هست در همان   مینیب اما آخرِ روز م  م،یرو تند م، تند هر روز تا شب هروله»  یرو  «م

  تِ یسؤال را بن، رضا  نیکه لطفِ خداوند کجاست؟ کمِ او کجاست، ا  دییگو . مشود ما عوض نم  تِیکه وضع

    کنم؟من کجاست؟ چرا من ناله م 

است و آبِ    ارانهیتو هش  یهااگر ناله   ! مثل چرخ چاه بن، آب بش.»؟ کن «ناله مدر غزل بود، گفت:    امروز

است؟ غزل    ادتان ی   ،ست»هدهیب  ع ی«طعنه و تشن  نیاست. ا  هودهیوگرنه نالۀ شما ب  د،ی ناله بن   د،یکش را م   زندگ

در موالنا خواندم    دییشما بو  کنند،  . اگر مردم ناله مست»هده یب  ع ی«گر چپ و راست طعنه و تشن:  میرا خواند

و   دیآ نظرِ ذهنم بد م  اتفاق که به  نیلحظه با ا  نیدر ا  داشته باشم و توکل داشته باشم که زندگ   «رضا»من    دیبا

  به من بدهد.  خواهد م  غامیپ ی  دم،یبه کام هم نرس 

  ییایم یک  مبر یاز پ اموزیب
  یی رضا  دِههر چِت حق دهد، م که

  
  د ی لحظه درِ جنّت گشا همان

  ییدر ابتال  یشَو تو راض چو
  ) ٢۶٧۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  امتحان، بال  ش، ی: آزماابتال
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  دهد،  لحظه م  نیدر ا  َفکان»«کن و    «قضا». هرچه که حق، خداوند، با  ریب  ادیرا    ییای می ک   ی  غمبریاز پ  دیگو م

را باز کن، راض باز م   ن یا  عنیباش. همان لحظه،     فضا  بهشت     ی به    یبشو   اگر تو راض  شود، لحظه درِ 

  . امتحان

   کن م  و حس  کن . کوچ، بزرگ، فضا باز مکند م  مرادی شما را ب  لحظه زندگ بهلحظه  ست؟ یچ   «امتحان» 

   عن ی. اگر رضا نباشد  دهد به شما م  یر ید  یهوا  و   حال   ی   «رضا»بودن،    راض  نی. اصال اهست  که راض

  . دیکن نم ییفضاگشا
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خدا  ندهیزَفتَست و، گشا قفل  
  زن و اندر رضا  میدر تسل دست
  ) ٣٠٧٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : ستبر، بزرگ زَفت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 م یتسل   ؟یباز کند. چجور   تواند را فقط خداوند م   نیاست. ا  دهیچ یسفت است، بزرگ، پ  لیخ   ذهنمن   قفل  نیا

  بودن.  لحظه و راض نیا تِ یلحظه، وضع  نیدر اطرافِ اتفاقِ ا ییو رضا، فضاگشا

  اند.ساده و مهم  ل یخ  اتیاب نیا د ینیبب

  آفتاِب دولت بر آسمان برآمد  باز
  جانها از راه جان درآمد  یِآرزو  باز

  
  خُلد وا شد   یرضوان درها  یِاز رضا باز
  روح تا به گردن در حوضِ کوثر آمد   هر 

  
  درآمد کاو قبلۀ شهانست  آن شه باز

  برآمد کز ماه برتر آمد  آن مه  باز
  ) ٨۴١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : طلوع کرد برآمد
   : جاودانگخُلد

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

و آسمانِ    ییکه از فضاگشا  دینیب همه از رضاست. دوباره م   ها نی، اآفتابِ دولت بر آسمان برآمد»«باز    بله،

ها از  جان   ی . دوباره آرزوامدیکردن ن   ها از راه ماده و جمع جان   ی و آرزو  دیآ باال م بخت یدرون شما آفتابِ ن

  بهشت باز شد.  یدربان بهشت، درها  عن ی رضوان» ی «رضازنده شدن به جان، درآمد و از    ،ییراه فضاگشا

درش    کهن یا  یما قرار گرفت، برا  اریما درواقع در اخت   ماست. پس بهشتِ درون  درون  ی، رضا رضوان»  ی«رضا  و

   ت ی. نارضابندد ما درها را م  تی. نارضاکند ما باز م  ی بهشت دروِن ما را برا یما درها درون تِیباز شد. رضا

  . کند ها را برآورده نمجان   یِ آرزو   نیما، ا  ییگشاو عدم فضا   ا م  ت ی. نارضادیایباال ب  گذارد ما آفتابِ دولت را نم 
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  شهانست»  ۀدرآمد کاو قبل «باز آن شه حاال،

که او قبلۀ همۀ شاهان    دیآ مدارد در   شه  آن  خداوند!  شود، دارد در ما به خودش زنده م  است چه کس  واضح

  مثل موالنا.   شاهان؟ شاهان  کدام است.

جهان وجود    نیاو در ا  ییبا یبه ز  یز یچ  عنیاست،    باتریبرآمد که از ماه هم ز  ییبای، آن زبرآمد»   آن مه  «باز

  ندارد.

  فرمود او که اندر هر قضا  باز
  رضا  د،یمسلمان را رضا با مر 

  ) ١٣۶۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است    مسلمان کس  کند، ما درست م  ی که قضا برا  یمرادیحضرت رسول فرموده که در هر قضا، در هر ب عنی

  .دیگو ، دو بار م رضا»  دی«رضا باکه رضا داشته باشد، 

فضا را باز    افتد، نم  اشذهن و من   لشیلحظه که اتفاق مطابق م   نیاست که در ابتال، در ا  مسلمان کس  پس

  کند، فضا را نبندد. 

تَعال  «قال هال  «.واىاً سبر سلْتَمفَلْي الئب لع رصبلَم ي و بِقَضائ ضري لَم نم  
  .» دیجز من بجو ییخدا دیبا بد، ی من نشَ یمن، رضا ندهد و بر بال  یمتعال فرمود: «هرکه به قضا  یخدا
  ) ثی(حد

  

  .» دیجز من بجو  ییخدا  دیبا  بد،یمن نش  یمن رضا ندهد و بر بال  ی «هرکه به قضامتعال فرمود:    یخدا  طورن یهم

فضا را باز نکند و    کنم، م  مراد یلحظه که من او را ب  نی در ا  کس: هر دیفرما خداوند م  دیگو م  د؟یکن م  توجه

  ن یما هم   ی . خدارید  میخودش انتخاب کند. ما هم کرد   یاز من برا   ریغ  ییخدا  دینداشته باشد، با  تیرضا

  است.  ذهنمن 

  وز دل و جان صد رضا   ز،ی ت غیتو زدن ت از
  مر اگرم، ن  سخنم چون قضا، ن ی

  ) ١١٢۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  دار یذوالفقار، ثابتم و پا ِبش گر 
  بِمرم چون شرر  چو باد، ن زمیبر  ن

  ) ١١٢۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  کالم  ی  ستد،یا که بر سرِ گفتۀ خود م سخنم: کس  ی
  قاطعم ستم، یمر: سست و مردد ن  اگرم، ن   ن

  ر ی: مطلقاً شمشذوالفقار
  : خاموش شدن مردن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   عن ی  سخنم»   ی«را بِبرد.     دگ یهمان  یاگر    ام، راض  ار ی بس  اریبشد، من از دل و جان بس  زیت   غیت   زندگ  اگر

  مالِ ذهن است.   «مر»و   «اگر»، چون «مر»دارم، نه  «اگر». نه  جورم ی نی هم شود، سخنم عوض نم 

من ثابت    ، بن  مرادی مرا ب  ، ی را بِبر  ام دگ یهمان   بخواه  ر،یشمش  معن به  جا ن یذوالفقار در ا  ، بِش  ر یشمش  اگر

  رم، ی که تا بترسم بم  ستین  ی طور ن یو ا  رمیم نه هم مثل جرقه م  زم،یگر هستم مثل کوه. نه مثل باد م  داریو پا

  .ترسم نم

   . وقتمیده م  تیما رضا  رود،  ما م   دگیهمان  میدهما را نشانه گرفت، م   دگ یهمان  «قضا»با    اگر زندگ   پس

  . میشو م  لیو چقدر ما آسان تبد نیا رود که چقدر آسان م مینیب م  میده م  تیرضا

قاطعم.    ستم،یمر: سست و مردد ن  اگرم، ن  کالمم. ن  ی  ستد،یا که بر سرِ گفتۀ خود م   سخنم: کس  ی

  . جان ی. مردن: خاموش شدن در اریشمش عنیذوالفقار 

  ار یع یرضا دِه ا ،تان نم ور
  اریاختیخدا رنجت دهد ب گر 

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

  شماست  ِریدوست تطه یِبال  که
شماست  ِری تدب یِاو باال علم  
  ) ١٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نم ؟توان نم  ! دانا؟ رضا بده  وقتجوان   ی!  م  مرد.  رنجت  م   ک  دهد، خدا  رنجمان     ی  وقت  دهد؟ خدا 

اصال فکر    کهن یبدون ا  ار، یاخت یتو ب  م ییبو  میتوان مرد باش. و متو رضا بده، جوان  رد، یگ را نشانه م  دگ یهمان 

کنندۀ  ماست، پاک  رِ»ی«تطه،  دوست»  ی«بالدر مقابل    ضاو ر  ییگشافضا   کهنیا  یرضا بده. به ذهن نرو، برا  ، کن
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و علم خداوند    کند؛ م   زیو تم  دهد شو موما را شست   د،یآ شده آبِ حمت م گشوده  یماست. چرا؟ از فضا 

  ماست.   رِیتدب یباال

  ست؟ یرضا بانگِ سان چ ی کو نیکه در ا دان
  هر که مخَنَّث بود آنش بِرمانَد  تا

  ) ۶۵٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : ترسومخَنَّث
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

همه    ن یا  ست؟یچ   ی برا  ذهنبانگِ سان من   رضا»  ی«کو  نیرضاست. در ا  ی جهان کو  نیکه اصال ا  دیگو م  و

که عشق    داند است که نم کس   «ترسو»که ترسو باشد، او فرار کند.    هرکس  کهنیا یراه انداختن؟ برا  صداوسر

 ن یمن با ا  یفرار کند، وا   اگر کس   ول  رد،یما را نشانه ب  یها  دگیهمان  عنیبود. اصال عشق    از اول خون

بند، آن آدم    تیرضا شا  ی جا رار گرفت و به خداوند ق  رِیموردِ اصابت ت  رود، بودم، از مرکزم دارد م  دهیهمان 

  بشود. ل» ی«تبد تواند فرار بند، او نم دیاست، با «ترسو»

  بنده شد  یِحق، رضا یِقضا چون
مخواهنده شد ٔ او را بنده ح   
  ) ١٩٠۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 م ی ن یبب   میخواه . م می حم او را خواستار  نیماست، پس بنابرا  یلحظه رضا  نیخداوند در ا  میخداوند، تصم  یقضا 

  . میباش  و راض می در اطرافش فضا باز کن افتد، م  که چه اتفاق 

اتفاق   کند؟  درست م رونیما را در ب  بله. زندگ د؟یآ م  رون یب  ما خردِ زندگ تِیشده و رضاگشوده  ی از فضا ایآ

  کند؟  خراب م  ترش یما را ب  زندگ   ذهنعقل من   م،یکن  زهیست  م،یته باش بله. اگر رضا نداش   کند؟  را درست م

  بله.

  طلب در تو گروگانِ خداست  نیک 
  سزاست یهر طالب به مطلوب زآنکه

  ) ١٧٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی چه مطلوب  م،ی. اگر رضا ندار میخردِ کل هست   م،یکه دنبالِ خداوند هست  میدان م  م یاگر رضا داشته باش   خُوب

  بد. زندگ ب،یتخر م؟یخواه م
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  . مییبو یطور نیخوب است؛ ا  رضا دارد، طالبِ زندگ  خراب است. هرکس  رضا ندارد، طالِب زندگ هرکس

  ییایم یک  مبر یاز پ اموزیب
  یی رضا  دِههر چِت حق دهد، م که

  ) ٢۶٧۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د ی لحظه درِ جنّت گشا همان
  ییدر ابتال  یشو تو راض چو

  ) ٢۶٧۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  امتحان، بال  ش،یابتال: آزما 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  بِر تو   دیغم اگر آ  رسولِ
  ییهمچون آشنا ر ی گ  کنارش

  ) ٢۶٧۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د یکز بِر معشوق آ ییجفا
  یی مرحبا یکن به شاد  نثارش
  ) ٢۶٧۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  گرفتن: در آغوش گرفتن، بغل کردن  کنار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   یمثل    میریگ را در آغوش م  نیاست، ما ا  زیانگافتاد که غم  اتفاق  ی  عن یما آمد،    شیرسوِل غم اگر پ  پس

 م ییگو و فقط م  میکن ما فضا را باز م  د،یآ که از طرفِ خداوند م  یی. آن جفامیکش م   ارانهیدوست، و دردِ هش 

  باشد. دیبرقرار با شهیهم  ام تِی و رضا ییگشافضا  عنی ،یکرد  ی چه کار ن،یمرحبا، آفر

  جوان  یتَن ا نیمهمانخانه ا  هست
  دوان  دینو آ فِیض  صباح هر 

  ) ٣۶۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مانْد اندر گردنم  نیمو ک  نیه
  اکنون باز پرد در عدَم  هم که

  ) ٣۶۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  وش بیاز جهانِ غَ دیآ هرچه
  او را دار خَوش  ست، فیدلت ض در

  ) ٣۶۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مهمانفیض :  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

.  دیآ م  غامیپ  ی  د،یآ مهمان م  یلحظه صبح است، هرلحظه    نیخانه است. اتن ما مثل مهمان   نیجهان، ا  نیا

مهمان از طرفِ    نیکه ا  میدان م  م،یشد  مرادیهمراه است. اگر ب  یمرادیو ب  ها با ناکامموقع    بعض  هاغام یپ  نیا

.  رمیرا ب   غامیپ نیا د یآورده، من با  غامیپ  یمهمان   ن یاست و تو مقاومت نکن، فضا را نبند، بو که ا  زندگ

غامشیو پ ر یپس فضا را باز کن، احترام کن، در آغوش ب ریرا ب .  

   که نه، من ناراض  دییاگر بو  ول  د،یریمهمان را ب  غامیالزم است که شما پ  ییگشابودن و فضا   راض  پس

 پرد را به شما بدهد، و م  غامشیپ  تواند او نم  صورتنی اتفاق مانده در گردنِ من، درا  نیموضوع و ا  نیهستم و ا

  . رود م

فَکان، در مرکزِ تو  با قضا و کن   دیآ م    که از طرفِ زندگ  ی زیهرچ   د،یآ م  وش» بی«جهانِ غ که از    یز یهرچ  پس

  .  یری را ب غامشیپ خوش بدار تا بتوان تی مهمان است و او را با رضا

  �🔹🔹�بخش چهارم  ان يپا �🔹🔹�

  

  


