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  2صفحه: 

  ) ۴٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  

 و ناداشت بدَم کار درآورد مرا کاهل

  او همچو شر َخورد مرا  شۀی اند طوط
 

 ازل، پرورِش جان و جهان  دِی خورش تابشِ

  پخت و بپرورد مرا بر صفتِ گل به شر 
 

 میتو ن  یِچرخ فل، مردِ جفا ی: اگفتم

 مرد مرا  نیسره ا یمر ا افتی: زبون گفت
 

 شه شطرنج فل، مات مرا، برد تو را یا

 نرد مرا  نیمل آن تخت تو را، تختۀ ا یا
 

 بحر چنانک یام اتو، گشته و مستسق  تشنه

 ار بخورم باشد در خَورد مرا طیمح بحِر
 

سندو جهان  بِیتو مرا، کرد غر  بِیغر  ح 

 تو چون نکند از همان فرد مرا؟  یِفرد
 

 گزان رزان، دست یِهنگام خزان، سو رفتم

 هجِر تو شد هر ورقِ زرد مرا   گِرنوحه
 

 عشّاق کند آن رخ چون روز تو را  فتنۀ

 گرد مرا دِل شب  نیآفاق کند ا شهرۀ
 

 کنانم ز هوا   چو شّقۀ علَمت رقص راست

 منْورد مرا مرا بازگشا خوش خوش و  بالِ
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  3صفحه: 

 زند   دیخورش یدم سرد زند، از پ صبح

 نََفسِ سرد مرا نیتُوست ا دِیخورش یپ از
 

 از تن تو، درد کند  دیچو بر  یز جزو  جزو

 من از کل ببرد، چون نَبود درد مرا؟  جزوِ
 

 آزرده کند  گنهیآنم که مرا، ب بندۀ

 مرا ازردیدارد از آن مه که ب صفت چون
 

 قسم قضا و قدر است  را هوس  کس  هر 

آورد مرا ره  هیآورد قضا هد یو  عشق 
 

 مران، در ره جان گرد من  شیسخن ب اسبِ

 چه که خود سرمۀ جان آمد آن گرد مرا  گر 
 

 اعتقاد یب شرم،یصفت خوب ندارد، ب چی آنکه ه  ز،ی چ همه  یناداشت: ب

 بار کردن.کار درآوردن: به کار گماشتن، صاحب کار و 

 گل به شر: گلشر، گلقند 

 ی سره: پاک، ن

 : سخت تشنهمستسق

 انوس ی بزرگ، اق یای : درطی بحرِ مح

 فتنه: مفتون، عاشق، آشوب

 داری گرد: عسس، گزمه، شب بشب

 که بر علم بندند.  یاشقّه: پارچه 

 کردن  ط دن،ی چ ی : پدن ینَورد

 ری هر کس: آدم حق

 ره آورد: سوغات

 زحمت جادیکردن: خاک بلند کردن، ا گرد

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  4صفحه: 

  

  

  (دایره عدم اولیه)  ٠شل

  

  ها) (دایره همانیدگ  ١شل

  

  (دایره عدم)  ٢شل

  کاهل و ناداشت بدَم کار درآورد مرا 
  او همچو شر َخورد مرا  شۀی اند طوط

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

در     عنی .  میدار   زها یبا چ   دنی جهان و پس از همان  ن یکه ما پس از ورود به ا  دهد م  حی را توض    تی موالنا وضع  پس

  . دیدان را م  «کاهل و ناداشت». میدار ذهنکه من  حالت 

  چ ی که هآن   ز،یچهمه یب  «ناداشت»ندارد.    یزیکه چ   مفلس، کس  عنی  «ناداشت»سست و تنبل و    عنی   «کاهل» 

  کار دادن.    به کار گماشتن، به کس عنی «کار درآوردن». اعتقادیب شرم،ی صفتِ خوب ندارد، ب
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  5صفحه: 

با    شود م  دهیو همان  شودجهان م   نیوارد ا  که انسان وقت   دیگو چهارم اول غزل به ما م   یقسمت    نیهم   و

   ها)](دایره همانیدگ  ١[شل.  د ینیب شل م نیکه در ا طورن یهم  ، جهانن یا یزهایچ

حالت سست است و    نیحالت را عوض کند، در عوض کردن ا  نیا  خواهد دارد، نم   نرس یا  عنیکاهل است،    هم

  انسان ندارد.   یبرا یاسازنده  جۀینت  ها دگیبرحسب همان  دنید قیفکر کردن و کار کردن از طر 

که انسان پس از ورود    میدان مرا عوض کرد و ما م  تیوضع  نیپس بنابرا  و ناداشت بدَم کار درآورد مرا»  «کاهل

  ها)] (دایره همانیدگ  ١[شل زها،یچ  یبا مفهوم فکر  شود م ده یجهان همان نیبه ا

  ق ی از طر  زهایحس وجود دادن به چ  ای  تیهو  قیتزر  عنی  دنیپدر و مادرش و همان  ریهمسرش، نظ   ریپول، نظ  رینظ

  مرکز انسان.  شود م  عنی کند، انسان م دید نکیها را عآن  زهایها و حس وجود دادن به چآن  یتجسم فکر

با    دنیوارد شدم در اثر همان  و وقت  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شلجهان مرکزم عدم بود    نیقبل از ورود به ا  پس

   ی  ریدها به هم از فکر آن   دنیخودم در اثر پر  یبرا  ها)] (دایره همانیدگ   ١[شلمهم    ی زهایچ  یشل فکر

کرده،    کرده، هر عمل  یهر فکر  ذهنمن   نیهست و ا  ذهن من   نیهم   ذهن  ریتصو  نیشد که ا  جادیا  ذهن  ریتصو

  درد بوده.   اشجه ینت

نگاه کند   اش از زندگ یادر هر برهه دهد، و ادامه م کند را شروع م اش زندگ  ذهنبا من  اگر کس نیبنابرا و

   جهان ن یا  یزها یاز نظر داشتن چ   ،لحاظ زندگ ندارد، مفلس است، البته به   یزیچ   عن یاست.    «کاهل و ناداشت»

  ممن است داشته باشد.  

دست هم به  م،یهست  دهیها همانکه با آن  ییزهایچ  نیاگر ما ا   کهنیا  عنی  «کاهل و ناداشت بدم»  نیبنابرا  پس

  . د یرس  مینخواه  زندگ  تیفیو به ک  بختبه خوش  وجه چیهبه  م،ی و انباشته بن میاور یب

ما و عمل ما    یتنها فکرهانه  م،ی نیب م  ها دگ یکه برحسب همان   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل حالت    نیدر ا  پس

   ذهنمن   با  جیتدرشما مشخص شده که انسان به  یبرا  ریموضوع د  نیبله مضر هم هست. ا  ست،یسازنده ن

  است.  «کاهل و ناداشت»پس   ران،یکردن و ضرر زدن به خودش و د جادیبه درد ا کند شروع م 

فضا باز کردم  داد که ذهنم نشان م  در اطراف اتفاقات وقت  (دایره عدم)] ٢[شل حالت  نیا  عنی  درآورد» «کار

  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل جهان عدم بود،   نیرا دوباره عدم کردم، که قبل از ورود به ا  و مرکزم
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  6صفحه: 

آمد در مرکزم،     ، پس زندگ(دایره عدم)]   ٢[شل مرکزم را دوباره عدم کردم    ییدر اثر فضاگشا  ارانهیهش  وقت

به کار سازنده    عن یکرد،    می هخوا  فی کار را امروز دوباره تعر  «کار درآورد»دوباره به کار سازنده مشغول شدم،  

  کرد.   دایپ تیفیک  ام بود، زندگ بخشجه ینت رونیها در بفکرها و عملم و انعکاس آن  کهی طور مشغول شدم به 

خورد.   «شر»من را مثل  ذهنمن  نیآن است، ا شۀ»یاند  «طوطشده گشوده  یفضا  نیکه ا ییدر اثر فضاگشا و

  «همچو شر خورد مرا» 

که    طور ن یبخش هم باشد، هم لذت   تواند که م  ذهنکه تنها راه خالص شدن از من   دهد مصراع دوم نشان م   و

و از آن    دهد لحظه که ذهن نشان م   نیدر اطراف اتفاق ا  میاست که حتماً ما فضا باز کن   نیا  د، یگو در غزل م

  داد.  م یخواه حیوضرا دوباره ت  هان ی. امینخواه  یز یچ دهد که ذهنمان نشان م  یز یچ

آمدم و شروع کردم به کار سازنده. هرچه    رونی ب  و مفلس   مرکزم را عدم نگه داشتم که من از تنبل  قدرنیا  پس

 کشم  م  دگ یو من خودم را از همان   شودم  شناخته   ها دگیهمان  (دایره عدم)]  ٢[شل  شود فضا بازتر م   نیا

م  رون،یب دردها  فضا  نرویب  کشم از  همگشوده   ی و  من   است  او»   شۀیاند  «طوط   نی شده  را     ذهنکه  من 

  .خورد من را م یها دگ یهمان 

فضا نسبت   شوم، تر ممن کوچ   ذهنبه من که نسبت  نمیب م  جیتدربه  و بزرگ گشوده  یبه  و   شوم تر مشده 

  (دایره عدم اولیه)] ٠[شل او زنده بشوم.  تیو ابد تینهایتا به ب روم جلو م  طورن یهم

کار فقط با    نیو ا  میاو زنده بشو  تیو ابد  ت ینهایبه ب  دیکه با   دهد منظور آمدن انسان را هم نشان م  تیب  نیا 

فکر    قیاز طر   تواند نم  کسچ یو ه  ردیگ کاذب ما صورت م  تیهو  نیهم  ،ذهنعدم کردن مرکز و خورده شدن من 

ا  نذهمن  نیا  ریها از گبرحسب آن  دنی د  ای  ها دگیو عمل به همان ا  نیو  را هم دارد   نیحالت خالص بشود. 

  اوست.   شۀیاند . فقط طوط دیگو م

شده اگر ما مراقب و ناظر  گشوده   یفضا   ،مند است. پس طوط عالقه   نیریبه ش  دیدان که م   طورن یهم  طوط

  ج یتدرچون به  ما را کوچ کند.  ذهنمن   تواند م  ی زودبه  ، در کار زندگ   میو دخالت نکن   م یمقاومت نکن  م، یباش

م باز  فضا  عدم)]  ٢[شل   شود که  چ  (دایره  آن  همان  ییزهایما  از  شناسا  رید  میخواست  م  ها دگی که    یی با 

برامی خواه نم جار   زندگ  یشاد  کهن یا  ی.  ما  زندگ  شود، م   یدر  جار  آرامش  ما  چهارتا    شود، م  یدر  آن 

  ادتری به ز  کنند ها در ما شروع م ن یو قدرت، ا  تیو هدا  تیکه در مرکز گذاشته شده، عقل و حس امن    تی خاص

  .  شود م لیاآلن اص کاذب بود ول میگرفت م  زهای. قبال که از چلیلحاظ اصشدن، منتها به 



ۀ  برنامه         Program #922                                              ۹۲۲مشار

  7صفحه: 

   ول  م، یکن م  معن  تیببهتی بدهم و بعد ب حیطور خالصه توضغزل را به  خواهم اول م تیب حیپس از توض  خُب،

را   تیب دی. باکند کم کم م ل یاگر هم کم کند، خ ی طور ادببه  اتیاب معان  دنی فهم خدمتتان عرض کنم که 

به خودمان نگاه    م یرا بخوان  ت یب  عن یکاربردش در ما چه هست،    ت یب  نیکه ا  م ینیبب   م یو مراقبه کن  میتکرار کن 

  ی ها را، عادت   مانیرادهایا  ا، ر  مانیها دگ یهمان  میکن  یی. بله شناسا میبه خودمان نگاه کن  میدوباره بخوان  م،ی کن

شما   شود م  «کاهل و ناداشت»انسان  دیگو موالنا م  وقت  میزن ضرر م یکه به خودمان چجور  مین یبدمان را بب 

  که من هم کاهل و ناداشت هستم؟    دیاز خودتان بپرس

  چ یو ه  شوم رد م   شیاز رو  خوانم م  ایخودم سرعتِ عمل دارم؟    رِییو تغ   لیدر تبد  ای آ  خوانم را م  هاتیب  نیا

  ات ی اب  ها،ت یبعد از ب  ا ی  هات یب  نیو ب  میخوان م  یبه یرا که    هات یمعموال ب  شود؟ نم  جادیدر من ا  یر ییتغ

است که مثل    یابزار   هیشب  د،یریگ دست م  که شما به   ست ا  اهرم  هیشب  یمثنو  اتیاب  نیا  م،یخوان را م   یمثنو

و دراثر تکرار هست که    کند را لَق م   ها دگ یو تکرار آن، آن همان   د یبن  یی از جا  د یرا با  دگ یسنگ همان  ی

  هست. یآزاد   یمساو ییو شناسا ردیگ صورت م ییشناسا

   را به زبان فارس  تیب نیا  که شما فقط معن می خوان را نم  اتیاب نیاست. پس ا دهی فایب باًیتقر  ذهن ییشناسا

برا ب  یساده  م  د،یکن   انیخودتان  آ  م ینی بب  میخواه  بله  م  یمثل    ایکه  همان  تواند اهرم  که    دگیسنگ  را 

    م؟ی اوریو باالخره درب م یلقش کن ،ذهنبه بدنۀ من  دهیچسب

   ذهن. درحالت من شود روزن باز م  افتد، م  نور زندگ   افتد، م  شود و لق م  شودم   ییکه شناسا  دگی همان  هر

. فقط از  رسد به ما نم  نور زندگ  عنیروزن بسته شده    پرد، م   رید  دگ یبه همان   دگیهمان   یکه انسان از  

  . زند که به ما ضرر م  میاده یرا که د  دنیدجور و آن  دگ یهمان یهانک یع م، ی نیب م هانک یع  نیا قیطر

  .  میدیاول را فهم  تی. پس بم یضرر نزن  رانیبه خودمان و د  مانیفکرها  رییبا تغ  میرا نگه دار  ذهنمن   میتوان نم  ما

  و ناداشت بدَم کار درآورد مرا کاهل
  او همچو شر َخورد مرا  شۀی اند طوط

  
  ازل، پرورش جان و جهان  دِی خورش تابشِ

  صفتِ گل به شر پخت و بپرورد مرا بر 
  )  ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  8صفحه: 

  .اعتقادیب شرم،یصفت خوب ندارد، ب چی که ه آن  ز،ی همه چ ی: بناداشت
  درآوردن: به کار گماشتن، صاحبِ کار و بار کردن. کار
  به شر: گلشر، گلقند  گل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

عسل درست    ایاست که از گل سرخ و شر    شربت  یشر  گل   ای گل با شر، و گل با شر    عن ی  شر» به    «گل

  حضور ماست.  نی داشته و معادل هم  ییدارو  تیو خاص کنند اآلن هم درست م دیشا م،یقد کردند م

  ن ی خدا، ازل، بتابد و بهتر  دِی شده خورشگشوده   یو از فضا   م یفضا را باز کن  دیکه با  د یگو م  ت یب  ن یموالنا در ا 

  کند،  شر ما را هم بالغ مشده است و مثل درست کردنِ گلگشوده   یفضا  نیدهندۀ ما و پزندۀ ما، همپرورش 

  . دهد پخت، و پرورش م پزد، م

  افتی   میجهان پرورش خواه   نیا  لۀیوسبه   ذهنآن فضا ما را پرورش ندهد، ما در من   م،یتا فضا را باز نکن   پس

   بررس  یغزل را ما    تیکه کل  دهم م  حی. مختصر توضکند م  لیبه جسم تبد  میدان جهان ما را م  نیو پرورش ا

  .  می کرده باش

  میتو ن  یِچرخ فل، مردِ جفا ی: اگفتم
  مرد مرا  نیسره ا یمر ا افتی: زبون گفت

  
  فل، مات مرا، برد تو را شه شطرنج یا
  نرد مرا  نیمل آن تخت تو را، تختۀ ا یا

  
  بحر چنانک یام اتو، گشته و مستسق  تشنه

  ار بخورم باشد در خَورد مرا طیمح بحِر
  )  ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  
  ی : پاک، نسره

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

  د،یآ برم   ذهنمن   که از کاهل   طورن یبنم هم   توانم کار را نم  نیکه از ذهنم خطور کرد که من ا  دیگو درواقع م   و

  خداست،  ست، معادل همان زندگ  جانی. چرخ فل در امیآ کار برنم نیاز عهدۀ ا
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  رون یب  ذهناز من   توانم تحمل کنم، نم  توانم درد را نم   نیجفا را و ا  نیفکر از ذهن من گذشت که من ا  نیپس ا 

کم گرفته من  دستِ  ل یتو خ ذهنمن  نیسره، ا یخالص، ا  یار یهش یخالص، ا  یبه من گفت ا بپرم. بعد زندگ

  ؟ نیب ناتوان م قدرن یچرا من را ا ذهنمن   دیبا د ا یرا، 

تو فضا را باز کن، من    ، خالص که از جنس من  ی. ا نیب  م   ذهن   دیبه من گفت که تو با د  زندگ  ایخداوند    عنی

  .  کن  لیتبد دیتو که نبا کنم، م  لیتو را تبد

.  خالص هست  یِاری تو را، و تو هش  کنم م  لیمن دارم تبد  ؟ کن حساب م   ی طورنیمن ا  یگفت چرا رو   زندگ   پس

با   عنینرد است  و مثل تخته من با ت  ی. باز کنم نم   یگفتم که من با تو شطرنج باز  دم،یمن چه گفتم؟ من فهم 

  .  کنم ذهنم فکر نم

  شه شطرنج فل، مات مرا، برد تو را یا
  نرد مرا  نیمل آن تخت تو را، تختۀ ا یا

  )  ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

با ذهن،    یآور  وجود م، هرچه که به«مـات مـرا، بـرد تـو را»   زندگ  یخدا، ا  یا   عنی   شــه شـطـرنـج فـلـ»  ی«ا

  کنم،  مقاومت نم  عن ی  کنم، نم  زهیبا تو ست  دیآ م   دگی که از همان  می . با فکرهاکنم من اصال فکر نکرده قبول م 

  .  شاه تو هست

، تو  مل آن تخت تو را»  ی«ا من فقط تخته هستم.    ،یزی ر نرد است. تاس را تو متخته   ه یمن شب  یمل، باز   یا

فضا باز    دیبا  من  بپردازم.  یهست به چالش آزاد   ده یبا فکرم که اآلن همان   د یتوجه شدم نباآن باال، پس م   نشست

  ن ی ا  زد،یر نرد است، تاس را او م جهان مثل تخته   نیمن در ا   ی باز  زد،یر کنم و مقاومت نکنم، تاس را او م 

تو    تاس  هستم.  یباز   نۀی زم   ایشده  گشوده   یفضا   نی که من هم   میگو من م   دیآ م  شیپ  ت یلحظه هر وضع را 

  . کنم اطرافش فضا باز م عنی کنم م  یمن باز  د،یآ هرچه که م   ،یزیر م

   کس  تو شدم، مستسق  تشنه و مستسق  د،ید  نیشده، با اگشوده   یفضا  نیبا ا  قدرن یبه او گفتم که من ا  بعد

  .شود نم  ریو س  خورد است که آب م

تا آب    می تر کنفضا را گشوده   م یخواه م  ترش یهرچه ب   م، یشو نم   ریاز آب او س   م،ی کن فضا باز م   ما وقت  عنی

  را تماماً بخورم.    ط»ی«بحر مح  خواهم چنان شدم که من م  تو» «تشنه و مستسقگفتم  د،یایب ترشیب
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  گفتند  ها ماحاطه شده و آن   ییایدر  ی   لۀیوسبه   نیمعتقد بودند که زم   رانیکه ارسطو و د  طورن ی هم  طیمح   بحرِ

  ط» ی«بحر مح 

در آغوش    نیا  ول   م،یو درون آن هست  میدار  ذهنکه ما گرچه که من   دیبو  خواهد موالنا عمداً م  جانیا  در

اآلن هم   بشود. ول تینهایب  تواند م  میشده، اگر فضا را باز کن گشوده یفضا  ، ییتای یفضا   عنی خداوند است 

  .  میدر آغوش او هست 

  ار بخورم، باشد در خَورد مرا»   طی«بحر مح تو را بِبلعم،    تِینهای ب  خواهم م  کنم فضا را باز م  کهن یمن هم  پس

خواهم خورد تا    ، بده  یاری هش  ، تشنۀ تو هستم که هرچقدر آب بده  قدرنیدر ُخورد مرا، سزاوارم، من ا  عنی

  شوم.  اندازۀ تو نم به  موقعچی، البته ه اندازۀ تو بشومبه

  ادم ی که به    م ینیب پس م  م،ی اش در راه هست وجود ندارد، همه   یکه صدر   آورد  م  ادمانیرا    تیهمان ب  تیب  نیا

نم ا  توانم، آمد که  ا  یاریهش  یبه من گفت که  ا  یخالص،  را خ  ات،ذهنمرد، من   نیاز جنسِ من،     ل یمن 

کن، تاس هم    ینَرد باز نکن، با من تخته  یمن حساب نکن، با من شطرنج باز  یرو  یر طون یکم گرفته، اِ دست

هرچه آمد تو فضا را باز کن و من متوجه شدم، من انسان، که من چنان تشنۀ او هستم که تمام    .زمیر من م

  نشوم و متوجه شدم  ر یموقع س  چیبنوشم و ه خواهم کنندۀ من را که در آغوشش هستم ماحاطه  یا یدر

سندو جهان  بِیتو مرا، کرد غر  بِیغر  ح  
  تو چون نکند از همان فرد مرا؟  یِفرد

  
  گزان رزان، دست یِهنگام خزان، سو رفتم

  هجِر تو شد هر ورقِ زرد مرا   گِرنوحه
  

  عشّاق کند آن رخ چون روز تو را  فتنۀ
  گرد مرا دِل شب  نیآفاق کند ا شهرۀ

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  : مفتون، عاشق، آشوبفتنه
  داری : عسس، گزمه، شب بگردشب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  ن ی فضا را باز کردم ا  کهن یجهان مانند ندارد و هم  نیاست، در ا  بیغر   همتاست،یتو ب  ییبایمتوجه شدم که ز  من

  یی بایهمۀ ز  دمیفهم   دم،یند  ریرا در جهان، د  ییبایآن ز  رِینظ  عن یشدم،    بیرا حس کردم، از دو جهان غر  ییبایز

  را رها نکردم.  ییبای از توست و آن ز

نخواهد    ییدو  ریگرفت، د  من که مانده، تو آن هم از من خواه   ذهنمن   خُرده ی  ن یکه ا  کنم اآلن من فکر م  و

من    ، هست  تا یتو    م؟یستین   ی. مر من و تو  کند بند؟ حتماً م  تایمن را    تواند تو چطور نم  ییتایماند.  

  هستم.  تا یهم 

خودم قائم بشوم و   ی تو هم من را فرد خواهد کرد که من رو ییتایتو من را از جهان کنْد، پس  ییبایپس اگر ز 

  : ریتو زنده بشوم. حاال د تینهایبه ب

  گزان  رزان، دست یِهنگام خزان، سو رفتم
  د هر ورقِ زرد مرا هجِر تو ش  گر نوحه

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

به آن دست    «خزان»که براساس آفل بودن،    یا دگ یکه من متوجه شدم که هر همان  نیب به بعد م   جان یاز ا  و

  .  روم گلستان م یسومن دارم به  افتد، برود، م دگی که آن همان گذارم و م رمیگ فضا را م نیو من ا دهد م

  . طورن یهم هم  جان یا رد،یگ کار م گلستان به  جاها به معن   بعض  جان یدر ا رزان،  درخت مو. عن ی رز، 

  ن ی من و ا  یمن رفتم به گلستان، بهار شد برا  ها، دگی خزانِ همان  ام، ذهنخزانِ من   عن یموقع خزان،    دیگو م

  ها، یی و خودنما  ها دگ یبه همان نسبت  ومش که چطور من پژمرده م   دمیرا گز  رتمیانگشت ح   عنیآور بود  تعجب

  . دمیگز دستم را م رتیاز ح  نیمن و ا یبرا شود باز م ی بهار ی طرف،   یاما از  زها،یچ  نیکبر و غرور و ا

و از درونِ    شوم من به تو دارم زنده م  شود، که زرد م  دگ یمن متوجه شدم که هر برگ زرد، هر همان  گزان،دست

  که من از آن دورم.    کندناله م  نیا شود، پژمرده م  شود، که زرد م   دگ یهر همان

شده، بهارِ من شروع شد و من  گشوده   یفضا  نیآزاد شد و در ا  ها دگ یاز همان   ی یمن،    یاریتمام هش  عنی

  مفتونِ تو شدم. 
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  ن ی رفته بودم در شب، پس هم . من  یتو بود  ، روز هست  شه ی، تو همعشّاق کند آن رخ چون روز تو را»  «فتنۀ 

 کهن یطورِ پنهان، بدون اموقع من متوجه شدم که من به  شده من را مفتونِ خودش کرد. بعد، آن گشوده   یفضا 

  .شوم م  لیمتوجه بشوم دارم تبد

ا  ارانهیهش   فهمم . من نمکند م  یروگردِ من پنهان شب  دلِ متوجه    . ولردیگ صورت م  یچجور   لیتبد  نیکه 

  ، ییو خودنما  ذهنمن   لۀیوسبه  رید  شوم، م  لیمن تبد  که نیا  عن ی. شُهرۀ آفاق،  شوم م که دارم شُهرۀ آفاق مشد

  .  شوم مشهورِ جهان نم

ا  کنم نم   سع من  مردم نشان بدهم که  بب  هان یبه  دارم  علمم،  هستم به   یپس من آدم مشهور  د،ینیرا  خاطر 

که از جنس تو    زهایکه همۀ چ  نمیب به تو م   لیشده و تبدگشوده  یفضا   نیخاطرِ ابله به  ام، خاطر انباشتگ به

  در کائنات مشهور شدم چون به تو زنده شدم.   عنی ،. شُهرۀ کائنات شدمکنند م ییهستند دارند من را شناسا

و با حالتِ    برد ما را به گلستان م  ها دگیبه همانخزان ما نسبت  رود، دارد جلو م   یغزل چجور   دینیب م  پس

  . رونیب دیآ م کشد درد هم م  که درحال  یار ی هش ، دگیکه از هر همان  میشو فقط ناظر بودن، متوجه م

در کائنات مشهور    واشیواشیهستم و دارم    اریهش  ر،ید   نمیب و من مفتونِ آن جمال هستم، مثل روز است، م 

  .وزم تو راست م  یبا هوا  ری. اما اآلن دشوم م

  کنانم ز هوا   چو شّقۀ علَمت رقص راست
  مرا بازگشا خوش خوش و منْورد مرا  بالِ

  
  زند   دیخورش یدم سرد زند، از پ صبح

  نََفسِ سرد مرا نیتُوست ا دِیخورش یپ از
  

  از تن تو، درد کند  دیچو بر  یز جزو  جزو
  درد مرا؟ من از کل ببرد، چون نَبود  جزوِ

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  که بر علم بندند.  یا: پارچه شقّه
  کردن  ط دن،ی چ ی : پدن ینَورد

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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ا  عنیکه    دهد کار است که موالنا به ما نشان م همه راه   هانیا   م ینس  که شده درحالگشوده  یفضا   نیمن در 

  ی روز یمن علَم تو هستم، پرچم پ  که پارچۀ علَم، درحال  نی هم  عن یشقّه    د،یآ کنندۀ تو م زنده   د،یآ تو م  یفزاجان 

  . وزم منتها راست م شومم  لیدارم به تو تبد واشیواشیکائنات،  نیتو هستم در ا

   م ینس   قی. از طرستیآن راست ن  وزم، نم  د،یآ جا مکه آن  یباد  د،یآ جا م که از آن   یای و انرژ  ام ذهنبا من   من

 شود  من را باز کن، معلوم م   یها دوباره بال   ا یصادق هستم. تو ب   عن ی  وزم،  و راست م  وزم م  دیآ که از تو م 

بال باز    نیدر ا  عن یخوش.  بالِ من را دوباره باز کن خوش   وده،ما باز ب  یهاجهان، بال   نیکه قبل از ورود به ا

  .میبشو ییاوجود ندارد، اگر ما داوطلبِ فضاگش یکردن اصال درد 

نَپ  نی. ادنیچ یپ  عنی  دنینَورد  منْورد، نگذار من بروم ذهن دوباره استدالل کنم    عنی.  چیپارچۀ علم را به هم 

راه ذهن را بروم، من که    اورم، ی ب  لیدر ذهن، معطل بشوم، دل  چمیذهن باشم، بپ  یساز در سبب   ی طورن یهم

    راست شدم.

راست بشود، صداقت داشته باشد و واقعاً فضا را باز کند، ناظر باشد، مزاحمت   که هرکس   دهد نشان م  نیا

  خوش است.  خوش  لش ینکند، تبد جادیخودش ا  یبرا اشذهنمن  لۀیوسبه

که    ذهنمن هم در من   یدردها  نیا  شود، که صبح قبل از طلوع آفتاب، هوا سرد م  طورن یکه هم  دیگو اآلن م  و

  در من طلوع کند.  خواهد است که آفتاِب تو م علت نیسرد است، به ا

  زند»  د یخورش  یدم سرد زند، از پ «صبح

  طلوع کند.    خواهد م  دیاست که بعد از آن خورش نیخاطر ابه شود که سرد م  صبح

  نَفَسِ سرد مرا»  نیُتوست ا دیخورش  یپ «از

  خواهد  تو م   دِ یاست که خورش  نیدردها نشانۀ ا  نیدرست کردم، ا  ذهنمن در من   خُرده یکه    ییدردها  نیا  پس

  طلوع کند. 

  ،  دردها مثل رنجش، مثل حسادت، مثل نگران  نیا  فتد،یکه نَ  ستین  ض یمر  یما    یدردها   می فهم ما م  پس

  م، یکن را ما که حس م   هانی که درد هستند، خشم، ترس، ا ها نیمالمت، همۀ ا ، مانیحسِ گناه، حسِ خبط، پش

  دم سرد ماست.   هانیا
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طلوع کند. درست    میبذار  د یاز درونِ ما طلوع کند، پس با  خواهد  خداوند م  دِ یاست که خورش  نیا  اش معن   نیا

  .دیآ بشود، درد م دهی از بدنِ ما بر یجزو  یکه اگر  دیگو است؟ بعد هم م

  از تن تو، درد کند  دیچو بر  یز جزو  جزو
  من از کل ببرد، چون نَبود درد مرا؟  جزوِ

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  ، ی حاال که تو جزوِ خداوند بود   د،یآ دردش م   شود، کنده م  شود، زخم م  ییجا  یکه    یانسان مالحظه کرد  یا

تو   یدردها  نیا دیگو م  ؟در ذهن، چطور ممن است درد نداشته باش  یشد دهیکه از او بر هست ی ار ی هش ی

  دِ ینکن، فضا را باز کن، بذار خورش  قاومتبرود، تو م  نیاز ب  ییجدا  نیا  خواه است. م   ییخاطر جداهم به

  ل یا تبدتابش َازَل تو ر  نیا  لحظه،ن یدر اطراف اتفاق ا  کن م   ییفضاگشا  کهن یتو طلوع کند. هم   قیخداوند از طر 

   .کند م

  ن یا ،ییمن، درد جدا  یپس دردها «چون نَبود درد مرا»  ،ذهنما در من  میاشدهدهیکه بر  «جزو من از کل بِبرد»  

ا  دیدان را م   او   دیبذار  د یبرود اگر شما فضا را باز کن   نیاز ب  تواند . فوراً مستین   شیهم   ییدرد جدا  ن یو 

  کند. از دل شما طلوع کند و حتماً م دی صورت خورشبه

.  کند  آفتاب طلوع م نخواه ای بخواه مدت یرا گفته، گفته که صبح که سرد است بعد از   لشیچرا؟ قبال دل

  ی سرما   کند، از دل تو طلوع م  آفتاب زندگ  ات، ذهنبا من  . پس اگر تو هم دخالت نکنرود صبح م   یآن سرما 

  .  شود م لیدردها زا

  که،  دیگو م بعد

  آزرده کند  گنهیآنم که مرا، ب بندۀ
  مرا ازردیدارد از آن مه که ب صفت چون

  
  قسم قضا و قدر است  را هوس  کس  هر 

آورد مرا ره  هیآورد قضا هد یو  عشق  
  

  مران، در ره جان گرد من  شیسخن ب اسبِ
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  چه که خود سرمۀ جان آمد آن گرد مرا  گر 
  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  
  ری کس: آدم حق هر
  : سوغاتآوردره

  زحمت جادیکردن: خاک بلند کردن، ا گرد

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

.  شوم اش ماز او، بنده   کنم بند، من تشر م  مرادیب    عنیکه مرا آزُرده بند    هرکس   ،یاهر واقعه   دیگو م

  غام ی پ  ی   خواست من تا آُزرده بشوم، م  ی شخص کرد برا  ن یکه ا  ی کار  نیا  ای اتفاق،    ن یاو، ا  کهن یا  یچرا؟ برا

  به من بدهد.  

آزرده کند چون آزرده نکند، ناکام نکند،    خواهد خداوند، که من را م  عن ی  او بوده، آن ماه   یقضا   نیبنابرا  پس

  خواستم  م  یز یچ  یمن    جان یا  نمیبشوم بب  مرادیب  دیخواهنده دارم. با  ذهنکه من  فهمم  نکنه که من نم   مرادیب

  .دمیرنج 

عنوان  بهاگر    خواهم؟ م  دگ یعنوان همان به  ای  خواهمم   عنوان زندگواقعًا به   خواهد؟ م  را چه کس  نیا  خُب

تشر    دادیرو  نیشخص از ا  نیاز ا  دی. من بادهد با آزردن دارد به من نشان م  که زندگ   خواهم م   دگ یهمان 

 نیا  کند دارد م   رید  یرا    نیدارد. ا  آن زندگ  واز آن قضا    صفت  نیکه ا  میو بو  دیگو را دارد م   نیکنم. ا

  .  واقعه واقعاً عامل است نی ا ایشخص فقط عامل است 

   «هر کسجا باشد.  آن   یکِس کوچ است. قضا قسمت کرده چند روز  یباشد    «من»در     که هرکس  دیگو م  و

 ی برا   ای قسمت قضا و قدر است. آ  خواهد،  را م   زها یچ   نی که ا  ذهنمن   نی. پس اقسم قضا و قدر است»   را هوس

  است؟ نه.    شیهم

مراد   تواند جهان به نم   نی. استیمراد ما ن  نیکه ا  میشدن ما بفهم  مرادی ب  قیبوده که از طر  مدت کوتاه  یبرا

  که در برنامۀ قبل بود.  طور ن یهم  م یریب میتوان جهان نم نیبدهد، مراد از ا

تا بفهمد که   شود م مرادیب  رد، یمراد ب  تواند جهان نم  ن یاز ا  است. کس یمرادیجهان، جهانِ ب   نیگفت که ا 

که آگاه است قضا عشق    کس  یکه برا  دیگو. مدیآ دست مو زنده شدن به او به  ییگشا فضا   نیا  قیمرادش از طر

  .  میبمان ل یجا ما خکه آن  ست یقرار ن ول ست گرچه که طرح زندگ  ذهنمن  نیکه ا میدان آورده. ما م هیرا هد
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  ذهنکه من   ستین  تیشخص و شخص  نیا  ست،ین  «کس»  نیا  فهمد انسان، که اآلن م   یبرا  دیگو م   نی هم  یبرا

آورده؟ عشقش را، وحدت    هیرا هد  ی ز یچ  آورده، چ   هی را هد  نی. قضا استیک  داند م   کند است، فضا را باز م

  نران. رید ن یاز ا ش یشد تو اسب سخن را، حرف زدن را، ب طورنیحاال که ا  دیگو با او را. بعد م

که درست است    میکن چشمان ما را باز کرده. توجه م   آگاه   نیا  ییجا  یکار کند، گرچه که تا    بذار زندگ  و

  م، یآرام باش  د یاست با  یچجور   م یدیفهم  وقت    ول  د یفهم و شما با ذهن م  میده م  ح یرا توض  هان یکه اآلن ما ا

  ما کار کند.   ی رو  زندگ می اوت بذارو بدون قض  میصورت حضور ناظر به خودمان نگاه کنبه

سوت   ترش ی ب دیبعد شما بابه  ییجا یبه ذهن از  کشد حرف، حرف، حرف. دوباره ما را م  م،یحرف نزن فقط

  .  میبن دیما با ت یکه عرض کردم پس از هر ب طورن ی . همدیو به خودتون نگاه کن دیتأمل کن د،ی کن

اآلن بدیرا شما بدان  تی مختصر غزل بود. خواستم کل  حیتوض  نیا ول  میخواه   تیببهتی.  آن    پرداخت  از  قبل 

  بدهم.  حیطرح را که هفتۀ گذشته خدمتتان ارائه کردم دوباره توض  ن یا خواستم م

است که    ات ی بدهم دانستن کل  خواهم که اآلن م   ح یتوض  نیهم   ای  دهم اول م   ت یاول برنامه که با ب  حات یتوض  و

  ند، یب که کاهل است و بد م   ذهنمن   یو چجور  میقرار است چه بشو  و  میاافتاده   تی و به چه وضع   میاما چه بوده 

  .  اندازد به اشتباه م ندیبم   ها دگیهمان  قیچون از طر

قدم    نی اول  شهیلحظه هم   نیا   م، یدار قدم برم   یما    شهی ماست که هم   قدم زندگ  نی لحظه که گفت، اول   نیما ا  و

  وجود ندارد.   قدم دوم  چیو ه  میدار را برم

مختصر    (این لحظه و توانایی انتخاب)]   ١۵[شل طرح را    نیا  د یاجازه بده  م؟یدار قدم اول را درست برم  نیا  ایآ

  که در اطراف اتفاق   میانتخاب دار  ییلحظه هست و ما توانا  نیسمت راستِ وسط ا  رۀیآن دا  م، یبدهم. گفت   حیتوض

  .دیآ م  شی مقاومت پ قیهم از طر  یو فضابند میکن  یفضابند  ای  م،یکن  ییفضاگشا دهد که ذهن اآلن نشان م 

ا  یز یچ  عنی  مقاومت اتفاق  از  معتقد  نیخواستن  شما  اگر  وضع  دیلحظه.  واقعاً  زندگ  هات یکه  اتفاقات،     و 

  . دیرو باال را م ری درونشان دارند مس

   ذهنمن   ی. پس  میکن م  دایپ  جسم  یار ی و هش  دهیهمان   یو فکرها   برد ما را به ذهن م  دینیب باال م  ریمس

  .  میزن دست به مقاومت م  جهیدارد، درنت   جسم  یار ی که هش می کن درست م
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ا  عنی  مقاومت اتفاق  از  زندگ   نی ما  ا  م یکنبد و خوب م    عنی . قضاوت  میخواه م   لحظه  زندگ   نیکه     به ما 

    کند؟ کم م  ای کند م ادی را ز  دگیخوب است، همان نیا شده،ادگرفته یو  شدهشرط  ی مطابق الوها دهد م

کار منجربه    نیهست، ا  ندهیگذشته و آ  یدارد، در زمان مجاز   مرکز جسم  ذهن. من دیآ وجود م به  ذهنمن   بعد

  .شود م  «پندار کمال»

صورت ناظر در مجالس که  را، فقط به   «پندار کمال»  دیشناس  اگر نم  د،یشناس نظرم مرا شما به   کمال»  «پندار

  راد ینه ا  زنند،  حرف م  یچجور   زنند حرف م   که مردم وقت  د ینیب م  د، یکن نگاه م  ونیزیبه تلو  ای  دیشو حاضر م

دیفقط ناظر باش  د، یو انتقاد کن  دیریب .  

 زند،  که دارد حرف م   که هرکس  د ید  دی. خواهدیکن  ییآن حالت را در خودتان هم شناسا   دیبتوان  کهنیا  یبرا

من  به    ذهنعموماً که  مبه  رد،یگ م  رادیا  یز یچ  یدارند  م  دیآ نظر  دارد  م  د،ی گو که  بهتر    دانم، «من  من 

  .»دانم م

  نش یمطابق ب نمیب که م یز یچ نیو ا دانم «من مکه  دی بو خواهد م کند، انتقاد م  رد،یگ م رادیکه ا هرکس و

  «پندار کمال»   ی  کرده درست م  ذهنمن   که شخص وقت  دید  د یخواه  د، یدیرا د  نیو اگر شما ا  .»ستیمن ن

ا    جسم   یبرسد، به مرادها    جهانن یا  یها مکه حتماً به کا  کند مجبورش م  «پندار کمال»  نیدرست کرده که 

  بند.   نیبرسد که آن پندار را تأم

که    دید  میخواه  نییدر پا  سرنوشت ماست، ول   ۀکنندنیی پندار در رفتن به ذهن درواقع فرماندۀ ماست، تع   نیا

  خداوند است، زنده شدن به اوست.    تینهایسرنوشت ما ب ۀکنندن ییتع

به فکر و عمل    زدیر و خردش را م   کند م  ن ییع او دارد فکر و عمل ما را ت  شود تر مکه فضا گشوده   لحظهبهلحظه

و به احتمال    داند و قبول ندارد که نم  داند م  ها دگیشخص برحسب همان   «پندار کمال»که در    ما، در حالت 

  . داند که از همه بهتر م  هستخودش قانع  ی فکرها نیرا قبول ندارد و با هم   رانید ادیز

است که در ذهن    ییهاهمان علت و معلول   ذهن  یهاکه سبب   ،ذهن  یهاسبب و    ها شدگ به شرط   افتد م  و

  یی هاارضاء بشود در جهت    عنی  کند.  دایمراد بطلبد، مراد پ   ،ی فکر   یها به جهت   رود . بعد مشود انسان برقرار م

  . رود م  در هر جهت  شود، م مرادی هست و ب دهیها همان با آن  برد، که فکرش م
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  تو را بال داد هر جهت از
   جهاتَتیبازکشَد به ب تا

  ) ٣۶٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

جبر ذهن    م، یاول دار  تیکه ب  کاهل   ن یبه هم  اُفتد درست کرده و باالخره م  ذهناست که من   شخص  رِیمس  نیا

که اصال    کند فکر م  شود، است، خودش عاجز م  پنداِر کمالش  ریدر ز  شهیخودش. چون هم  اوردنی حساب نو به

  . ستیما ن  اری در اخت ریبه فکر د یفکر  یاز  دنیپر دینیب چرا که م ست یدر کنترل خودش ن

ا  دیآ م  نظربه ز  یخودمختار    ی  ذهن من   نیکه  به   رِی دارد  به   دیآ نظر مپندارِ کمال. و  عنوان شخص،  که ما 

ولبه  ول  میکن   ییخودنما  میخواه م   م،یکن درست است که خودمان را مطرح م  که ن یا  صورت پندار کمال، 

  .ستیباشد، ن مانسرنوشت خودمان به دست خود م،یرا واقعاً عوض کن یز یچ  ی میبخواه

  م، یشو م  . عصبانمیتواننم   م ینیب م  م،ی نشو  میاگر بخواه  م، یشو م  ما عصبان  کند، م   یکار   ی   کس  مینیب م 

جبرِ ذهن    نیو ا  خواهم که باز هم م  نمیب نخواهم، بعد م   میی گو را م  زها یچ    بعض  ای   میرنج  م  م،یشو ناراحت م 

  . میکن  زندگ   یطورنیا م یمجبور دیآ نظر ماست. به

است که ما، پندار کمال ساخته. و    ذهن  رِیما، تصو  دینظر ما، با د به   ست یحالت مسبب، خداوند ن  ن یو در ا 

  هست و پرستش فکرها و حوادث هست.  رانیحوادث و د  لۀیوسبه  زندگ ریروش و مس   نییتع  طورن یهم

و درون و عوارض   رونیب  بیتخر  عن ی  ب،یهست و تخر  یابی که درد هست و کم  ذهنمن   یو تمام دستاوردها 

  روند،  راه را م   ن یکه ا   کسان  میدان م  م،یکن م  دیتقل  رید. ما از هم روند راه را م   نی همه ا  ست، یراه ن  نیا  ر،ید

  دارند.   ذهنمن 

. ما  دیدان م  ریشما د  م،ی ما شعر خواند  نیبه قرکه راجع   همهن یو حتماً ا  گذارندهم اثر م   یرو   ذهن   یهامن 

روانسان م  یها  اثر  بخواه  م،یگذار هم  نخواه  م،یچه  طر  میچه  من نیقر  قیاز  اثر    رید  ذهنمن   یرو   ذهن . 

  .  گذارد درد اثر م  یفضا نیحرف بزند، ا کهن یبدون ا گذارد، م

است و   نیاثرات قر  نیهم   ل،ی از موانع عدم تبد  یخوب است و    تانن یکه قر  دیمطمئن باش  د یشما با  نیبنابرا

شما را از جنس    خواهد شماست، م  یِپهلو    وقت عنی. کند م نییکه ناظر، جنسِ منظور را تع   میدر علم هم دار

  خودش بند. 
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   . بستگ دیاز جنس خودتان بن  دیخواه او را م   د،یناظر هست  د،یشو م  نیقر  یبا    دیدار  ذهنشما اگر من  

 ن یقر  د،یشو نم   لیتبد  دیرا که شا  نیا  دیبدان  دی. شما بامی گذار هم اثر م  یاست و ما رو   تری قو   دارد که چه کس

  .دیبشو لیشما را، تبد گذارد نم

دفعه   ن یا م،یدار قدم را برم  ن یاول شه یهم میدار قدم را برم نی لحظه ما اول  ن یدر ا م یکه گفت ر ید ریمس  ی  اما

  . میمرکزمان را عدم کن   م،یکن  ییو فضاگشا مینخواه زندگ  دهد، که ذهن نشان م   یزیاز آن چ  میتوان م

 نم یب و م   م یکن م  دا ینظر پ  ی اریهش   ، جسم  ی اری هش  یِجا به   شود، ما عوض م   ی اری هش  م، یهست   ن ییدر پا  اآلن

چرا؟ مرکزم عدم    د،یآ از دستمان برم  یکار   دیآ نظر مبه   آورم،  خودم را به حساب م  شود فضا باز م  که وقت

  آمده به مرکزم. شده و زندگ 

که نه،   دمید هستم م   یاکاره  ی کنم که من    به خودم ثابت  خواستم م  یبه حساب آوردن خود، قبال هر کار 

  ا ی که در مثال درمقابل همسرش مقاومت نکند،    ردیگ م  می. هزاران بار آدم تصم دهم واقعاً من واکنش نشان م

 نرنجد، ول   اینشود    نیخشم  کار را م  نیا ،نم  کند ،م  نظربه  تواند ی  نیکار را ندارد، ا  نی که قدرت ا  دیآ    جبر

 د یهست   یاکاره  ی  کهنیکه آمد به مرکز شما، مثل ا  که زندگ   دینیب م  د،یکن م  یی فضاگشا  وقت   ول  است.

«کاهل و ناداشت بدَم کار  من را.    دیکه به کار کش  دیگو م   نیهم   ی. برادیآاز دستتان برم  یشما، واقعاً کار 

  درآورد، پس مرکز ما عدم شد.   یطورن ی، ادرآورد مرا» 

سرنوشت من دست  عن ی ست،یمن ن  رونیدرون و ب زندگ  ریمس  ۀکنندن ییتع  ذهنآوردن خودم که من حساببه

   ذهناز من   ییرها  یبا حداکثر توان، برا  رونیکار بستن همۀ امانات درون و بخودم است، بله خودم هستم. به

  َفکان.» ن «قضا و کو کاربرد   ییو با فضاگشا

از    م یکه ما دار  م ینیب و م  دیآ م   سببی ب  یو شاد   دیآخداوند م   ی دگاریآفر  ا یمرکز عدم است، صنع     وقت   عنی 

واقعاً جبر مرگ است که من   ییمثل جان هست، آن جبر باال یجبر   یکه  می. و بارها خواندمیشو جبر خارج م

  بروم.   ن یبنم، از ب زندگ یطور نیمجبورم ا

  وغ ی  ر یکه از ز  کنم م   دایرا دارم پ  نیشدن فضا، من قدرت ابا گشوده   مینیب جبر مثل جان هست که ما م    ی  ول

  رون، یدر ب  دردی موفق و ب  ی حال خوب، ساختارها  دیآ که م  سببی ب  ی شاد  طورن یرها بشوم. و هم  ذهنمن 

  نظر و مرکز عدم.  یِار یصنع و هش یاوردها دست  ریمخصوصاً و سا  فراوان رون،یمقاومت در ب  جادیعمل بدون ا
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  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل

  
  (مثلث همانش)  ۵شل

  
  (مثلث واهمانش)  ۶شل

  
  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل

  
  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل
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  خدمتتان   کنم ها که عرض مشل   نیاول با ا  ت یبروم سر ب  د، ینظرِ من مف به   صحبت کلّ   نیپس از ا  د یبده  اجازه

مرکز من جسم است، من کاهل و مفلس    که وقت  می، پس متوجه شد(مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل

  ۴[شل   دمنم و متعهد بشوم به مرکز عمرکزم را عدم ب  دیبا  رییو تغ  لیتبد  ی. و برا ندارم از زندگ  یز یهستم، چ

  .  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]

  ی کار   ی زد،     حرف   ی  کس   ی رفت    ادم یکه    ن یجا که مقدور است مرکزم را عدم نگه دارم. همتا آن   عنی

واکنش نشان دادم، مرکزم جسم شد مرکز همانیده)]  ٣[شل کرد،  با  تغییر  با  دیآ م  ادمی،  (مثلث  اآلن    د یکه 

  . تمیوضع نی کنم در اطراف ا  ییفضاگشا

گفت که تاس را تو   می. در غزل داشتدیکن م  یی و شما فضاگشا  ستیهرچه هست دست ما ن  تیلحظه وضع  نیا 

از خودش فکر ندارد، تاس    یهستم. تختۀ باز  یمن فقط تخته هستم، تختۀ باز   ،در تخت تو نشست   ،یزیر م

  .دهد را نشان م نیلحظه تاس ا ن یا ر،یاست دآمده  قدرنیا

و مرکز را    دیکن م   ییشما فضاگشا  اندازد، است. پس او تاس م  یی هم فضاگشا  تانی باز   دیکن م   یپس شما باز  

م عدم)]  ۴[شل  دیکن عدم  مرکز  با  تغییر  دار  ، (مثلث  د  د،یمداومت  برم  دیدیاگر  دوباره  تکرار    دیگرد نشد، 

  . ردی صورت ب  لیتا تبد دیکن م

  ی زیچ  چه   دینی بب  د،یناظر خودتان باش  دیخودتان با  عنی   د،یکار را بن   نیا  موضوع مهم است که شما مدت   نیا

ب از کار  را  م  ادمانی.  برد  م   رونیشما  به کار  ما  است  مرکزمان عدم  موقع  هر  مف  م، یافت باشد    ل ی تبد  د یکاِر 

  . ددر مرکز ما نمان دگیمانه چیتا ه هاست دگیهمان ییشناسا

گذرا را گذاشتم مرکزم و    یزها یاست که من چ   نی، معادل ا(مثلث همانش)]  ۵[شل  «کاهل و ناداشت بدم»اما   

حالت    نیهستم، در ا  دهیها همانو من با آن   دهد رخ م   یدرپی در من پ  دگ یهمان  ی. فکرهانمیب ها مآن   ق یاز طر

  کند،  م   ادی را ز  دگیبد هست؟ خوب آن است که همان  ا یلحظه خوب هست    نیا  تیوضع   انسان قضاوت دارد که 

.  دهند نشان م  ها دگ یلحظه که همان   نیا  ت یخواستن از وضع  ی زیچ    عنی. مقاومت  کند بد آن است که کم م 

  شود  م  دهیآفل همان   ی زهای که انسان با چ  شود آغاز م  جا از آن   د،یآ وجود م به   کاهل و ناداشت  نیا  نیبنابرا  پس

  . کندم   دایو قضاوت و مقاومت پ

 دیبر م   یپِ  دینیب اگر م   د؟ی نیب که عالئم قضاوت و مقاومت را در خودتان م   د ینیبب   دیبه خودتان نگاه کن   شما 

(مثلث    ۶[شل چون با    ول   د،یکن کار م  عن ی.  دیکنو کار نم   دیهست   «کاهل و ناداشت» که    ت یب  نیمطابق ا
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خواهد    جادیو آخرِسر درد ا دیزن ضرر م  ران یبه خودتان و د  شود، کار حساب نم   ست یمرکز عدم ن  واهمانش)]

  شد.

  م، یبزن  یکرده، حاال مثال ماد   فرض کن که انسان آمده چهل سال زندگ  عن ی.  کند اشاره به درد م  «ناداشت»  نیا

   آدم   نیچن  یهم بدهار است.    یاد یندارد، مقدار ز  پول   چیرد، بله محتاج هست، ه ندا  یاه ی سرما  چیتنها هنه

  . ناداشت است واقعاً از نظر مال

و حس    میستیبخت نتنها خوش که نه   مینیب م  سالدر چهل  م،ییآ باال م   ذهنبا من  وقت  یهم از نظر معنو   ما

حسادت    م،یدار  نهیک   م،ی. مثال رنجش دارمیهم درد دار  ی ادی ندارد، مقدار ز  تیفیک   مان زندگ  م،یکن نم  یآزاد

 ی زی! چ رید  می . خُب ما ناداشتمی را نداشت  هان یجهان ا  ن ی. موقع ورود به امیاضطراب دار  م، یترس دار  م، یدار

  .  می ندازیب دیدردها را با نیا  عنی. میهم بدهار یزیچ   ی ، چ یکه ه می که ندار  یز ی! چرید میندار

  میکن خداوند باشد، فضا را باز م   دیدر مرکز ما هستند و مرکز ما با  نیآفل  میکرد  ییشناسا   کهن یهم  نیبنابرا  پس

شد.    دا یشر و صبر پ  تیکه در ما دوتا خاص  م ینیب . بالفاصله مشود لحظه، مرکز عدم م   نیدر اطراف اتفاق ا

  شود،  بشو و م دیگو خداوند م   عن ی فَکان» «کن با  دیبا  لیتبد نیانسان اعتقاد دارد که ا کهن یا  عنی صبرِ واقع 

ر حالت رضا  ردیصورت بُو قدرشناس  تیو ش  م  ییرا من شناسا دیجد  دید  نیا  کهن یاز ا که خوب است    کنم

  به مرکز.  یز یاز آوردنِ چ زیو پره دانم و من قدرش را م

   دگیهمان  ی  (مثلث همانش)]  ۵[شل شدم و فضا را بستم،    نی هست که اگر مثال من خشم  نیشامل ا  زیپره

کنم و برگردم مرکزم را عدم     عذرخواه  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل بالفاصله    کنم، مقاومت م  دمیآمد به مرکزم د

.  ستین   جسم  ی اری شه  ست،ین   قبل  یار ی من نظر است، هش  یِ ار ی که هش  می نیب مرکزم عدم است م   کنم. وقت 

  که ذهنم خاموش است.  شوم موقع متوجه م در آن 

اآلن هم نشان دادم،    ن یهم  م، یگرفت   اد یهم که ما    یزی اما آن چ  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل

   از ما بعض   لی. خ پرستد را م   رونیب  یزها یچ  شیفکرها  قیاز طر  پرستد، را م   شیفکرها  ذهنانسان در من 

است.   رکه کف  نیلحاظ دبه  در مرکز ما هستند. باورپرست  هانیچون ا  م،یپرست باورها را م  ها را، بعضمان 

  از خداوند کفر است.   ریکه غ  یز یپرستش هرچ 
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  م ی خداوند را بپرست   ای  عدم بشود، زندگ  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل  دیکه مرکزمان با  میفهم  ما م  پس

  کند،  که به ما م   خداوند با توجه   عنی   زندگ  ی روین  شود، مرکز ما عدم م که وقت   میشو متوجه م  دفعه یو  

  .کشدخودش م   یسوما را دارد به 

خودش قائم بشود و هرچه    ت ینهای که او ما را جذب کند و بشد در ما به ب  میکار را ادامه بده  نیا  دیبا  قدرنیا  و

 میکرد  دایپ  یترلیاصو قدرتِ   تیو هدا  تی که عقل و حس امن  مینیب م   م،یپرست و ما او را م  شود مرکز عدم م

  . کند م  که ما را راض

  

  ذهن) (افسانه من  ٩شل

  

  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل

  یی بایزبه     ذهنافسانۀ من   ن یا  «کاهل و ناداشت بدَم»  ست، ذهنهم افسانۀ من   نیا  ذهن)] (افسانه من   ٩[شل

  د ینیب . م ست ذهنندارد، در افسانۀ من   زیچچ یه   شود، و مفلس م   شود کاهل م  که انسان وقت   دهد نشان م 

و قضاوت و    کند م   زندگ  یدارد در زمان مجاز   جسم  ی اریرا گذاشته مرکزش هش   ها دگ یکه همان    که کس

  .کند م  لیرا به مانع و مسئله و درد و دشمن تبد  زندگ  یرو یمقاومت دارد، مرتب ن

ا  د ینیب م  پس مقاومت،  منجر مسه   ن یآفل، قضاوت،  مانع   شوند تا  و    ی ساز و دشمن   ی سازمسئله   ، یساز به 

مانع   دینیب م با  مسئله   یساز که  مرزها   ،یساز و دشمن   یسازو  به  .  رود م   مفلس  رود، م  ناداشت  یانسان 

  «کاهل و ناداشت بدم، کار درآورد مرا» 

با عقلش، با آن فکرش، با    کند م  ذهنکه من   ی ما هست. کار  ذهنمن   شۀیاند  ست،یاو هم ن  شۀ یاند  طوط  و

  ندارد.  زیچچ یاست، مفلس است، ه «ناداشت»ه هست ک  نیهم ی. براآوردوجود م عملش، فقط درد به 
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و صبر و    ،ییفضاگشا ای میبا تسل شود مرکز ما عدم م  وقت  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل که  می نیب م ول

  ن یهم نندگ یآفر نی. ادیآ م   نندگیو آفر سببی ب یشاد  رش، یو پذ  روند م رون یاز مرکز ما ب نیآفل  د،یآ شر م

  م ی کن م  ییچون فضاگشا  م،ی رو جلو م  رشیلحظه را ما با پذ  نیو ا  میکرد صحبت م  میاوست که اآلن داشتصنع  

  .میریپذ لحظه را م نیو اتفاق ا میکن انتخابمان استفاده م ییاز توانا

(افسانه    ٩[شل . در  دیآ م  زندگ   سببی ب  یشاد  مدت  یو پس از    کند لحظه مرکز را عدم م   نیاتفاق ا  رشیپذ

 ن یکه ا  میشاد بشو  دیبا  در ذهنمان به چه علت  میدان که ما م  می باسبب دار  یما شاد   ذهنافسانۀ من   ذهن)]من 

ما را خوشحال   کند، م  وشحالرا خ ذهنفقط من  م،یدان است م رمقیذهن است که ب یها خوش ن یهم یشاد

  . کند نم

از طرف    دیآ اش در درون ماست، از اعماق ما م که چشمه   سببی ب  یشاد   (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل   اما

که با مرکز    می نیب شدن، م  یآب جار  نیا  کند شروع م   است. وقت  سببی ب  یاصل ما شاد  عنی.  دیآ م  زندگ

  در شر و صبر.  میاست و ما عاشق صنعش هست  صنع ن یهم نی . امیشو م نندهیعدم ما آفر

  باشم چو گبر؟»  «عاشق مصنوع ک.  میخواه  ذهن هرچه نشان بدهد ما صنع او را م عنی

عاشق نعر و صبر صتواَم در ش  
عاشق  مصنوع ک بر؟باشم چو گ  
  ) ١٣۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  �🔹🔹�بخش اول   انيپا�🔹🔹�
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  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل

  

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل

  

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

  

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

  ر ییو تغ   لیدر تبد  ا یکه آ  دین ی بب  د یصورت حضوِر ناظر به خودتان نگاه کنکه به   دیآ م  ش یشما پ  ی فرصت برا  نیا 

واقعًا خودتان   ای  دهد؟ و عاجز بودن به شما دست م  ذهن" و حفظ جبرِ من   "Inertiaنرس یحسِ ا  د؟یکاهل هست 

  ستم؟ ی ن «ناداشت» که نه، من  دییگو م  د،یآور را به حساب م

  ده ی ها همانو با آن   دیاست که دار  ییزهایشما فقط چ  ل یو دال  دیآ از پندار کمال م  ستمین  «ناداشت»  ن یحاال ا

    د؟یآ شده مگشوده   یشما از فضا واقعاً زندگ  کهن یا ای د؟ یهست

نداشته باشد،    که علت ذهن  ی شاد  د،یشر دار  د،یصبر دار  ای آ  دینیکه شما مثال بب   کنند ها کم مشل  نیا  و

را   تانی شاد  نیشما واقعاً ا  ای ضرر کردم، آ کهنیا یکه اآلن وضع بد است برا دهدکه ذهن نشان م  د؟یشما دار 

  آرامش در شما هست؟  نیدر شما هست؟ ا یدشا نیا د، یسود کن  ای دیشما ضرر کن  ای د؟یده از دست م

خودتان را در    دیکن گم نم  د ین یو اگر ضرر بب  .دیآ که از مرکز عدم م  ت ی. حس امن ریاست د  نیهم  تیامن   حس

  ن یکه از ا  ی رید  ی روین  ی هنوز برقرار است و    د، یآو از مرکز عدم م   دیآ م  ضرر و عقلتان که از طرف زندگ

بد است هنوز    تیو وضع  دی اضرر کرده   که درحال  طورنی هم  و.  کند م  تیشما را هدا  دیآ شده مگشوده   یفضا 

  دیآ م  توانم حسِ نم  نی. و هر موقع اتوان که نم  دیگو و نم   کند ضرر شما را شُل نم  نیو ا  دیقدرت عمل دار

  . دیستیبرخوردار ن است که شما مرکزتان جسم است، از قدرت زندگ نینشانِ ا نیا
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است   دهیانسان مرکزش همان  وقت  دهد که نشان م  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شلشل    نیا  مخصوصاً

  .  ستیکرده و بالغ ن  یها ارزش خودش را با جسم 

آ  عنیپختن    «پخت و بپرورد مرا»که    گفت که م   م یداشت  طور کلغزل به   ا یدوم    تیب  در   ا ی به بلوغ رساندن. 

  م ی بذار  دیرا با هان یو ما ا آفلند  هان یکه ا  می ما اثر نکند بفهم  ی که سود و ضرر رو  م یما بالغ هست   کاف  ۀاندازبه

  ندارند؟   اصال زندگ  هان یا م،یبرو

ا   ارانهی هش  هرکس ا  است، زندگ  دگیو همان  دهدکه ذهنم نشان م   یز یچ  نیبداند که  و کم    ادیز  نیندارد، 

بخواهد استدالل کند، در    کهن یحس واقعاً در او برقرار شده باشد، نه ا  نیو ا  کند من نم   به زندگ  شدنش فرق

  آدم بالغ است.   نیوجود آمده باشد، ااو به

ترازو  پس دارد،  به    زندگ  ی ترازو  شی ترازو  م   کاف  ۀانداز است،  و  باز شده  به   ندیب فضا  اکه  ناظر    ن یصورت 

کم بشوند، من  و    ادیممن است ز  هان یندارند ا  زندگ   ها نیا  دهد است و ذهنش نشان م  رونیکه در ب  ییزهایچ

  . شوم کم نمو   ادی ز  ها،ن یکم شدن او    ادیبا ز

. پس ارزش خودش را  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شلدارد    فراوان  تیواقعًا بالغ است و ذهن   آدم  نیچن  ی

  م ی که ما گفت   وفادار است. مخصوصاً آن تعهد ازل  به تعهدش  کند،  . پس تعهد مداند م   عنوان امتداد زندگ به

  ها به مرکزش. با نگذاشتن جسم ،یی با فضاگشا کند لحظه حفظ م  نیآن را در ا م،ی از جنس خدا هست

مرکزش اشغال است،    د ینیب که م  طورن یکه هم  ی  نی. اکند نم  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل   ی  نیا  و

  ی ز یچ  دارد، اگر به کس  یابیحس کم   ست،یاست، بالغ ن  «کاهل و ناداشت»رفته.  گ  یخودش را با اجسام  

  . شهیهم کند، م  سهیخودش را مقا  شود، برسد، ناراحت م

   ما به زندگ  عن ی  واشیواشی  ، . فراواندینه فراوان هست  د، یپس نه بالغ هست   د،یکنم   سهیشما خودتان را مقا  اگر

  باز شده.  کاف ۀاندازدرون به  ی و فضا  میشو زنده م میدار

و    ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل  هاضلعشش   نیبه ا  می رس م  م،یگذر که م   نیا  از

  .  دهم م  حیطور خالصه خدمتتان من توضکه به  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل
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  28صفحه: 

درست    ذهنمن   مییآ م   وقت  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل  دینیب که م   طورن یهم

.  میکن و اَلست را انکار م   م یو کند هست   م یمفلس هست  م، یما کاهل و ناداشت هست   ذهنمن   ۀدر افسان  م، یکن م

  . میستین  از جنس زندگ م،یما از جنس جسم هست  مییگو م  عنی

  ١۴[شل هست    شود» «بشو و م   دیگو و او م   کند قضاوت م   زندگ  ا یلحظه خداوند    نیکه ا  م یبدان  کهنیا  ی برا  و

  مرکز عدم باشد.    دیکار با نیا ی، و برا(شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] 

و   میما خودمان قضاوت دار  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شلمرکز ما جسم است    اگر

  . دانم م  مییگو و م می هست ذهنمن  م، ینفوذ پندار کمال هست  ریز

   ی از تاس    م،یما، و مقاومت دار  م ینرد را ندارتخته   ۀحالتِ تاس و تخت  رید  م،یکن و قضاوت م  میدان م  وقت

  م، ی فقط تخته باش  دیو ما با  اندازد که تاس را خداوند م میست یمتوجه ن  شود انداخته م  . وقتمیخواه م   یز یچ

  . میکن نم  یشطرنج باز  م،یفضا را باز کن 

هرلحظه تو    عنی ، «مات مرا، برد تو را»جهان من مات هستم.   شه شطرنج» ی«ا که   دیگو در غزل م نیهم یبرا

(شش    ١٣[شل حالت    نیکه ا  دینیب . م کنم من هم فضا باز م  ،یانداز تاس را تو م   عن ی  یبر . تو میبر م

  . ست ین  یطورآن  ذهن)]محور اساس زندگ با افسانه من 

.  افتد ما اثر ندارد، اتفاقات بد م  یفَکان هم رو کن  م،یستیا و درمقابل قضا م   میاز جنس جسم هست  مییگو م   ما

زشت منعکس    ل یواقعاً ضرر است. خ  شود، منعکس م  رونیو هرلحظه که مرکز ما، که پر از درد است، در ب 

  . شود م

و    م یکن ذهن را خاموش م  م،یریب  ادی باالخره اگر    کند، م  ییو فضاگشا  میاتفاقاِت بد ما را مجبور به تسل  و

  . شود ما از آن لحظه شروع م شرفتِیپ

 نی اول  میتوان لحظه م  نیما ا  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل حالت    نیدر ا  ول

  باشد، مرکز ما عدم باشد.   ییگشاقدم، فضا 

. از آن  ست چون مرکز ما زندگ   م،یهست  از جنس زندگ میکن است که ما اعتراف م  نیا اش مرکزِ عدم معن   خودِ

 سدینو م   کند،  م  م یما را ترس   رونیدرون و ب   که زندگ  مین یب و م  میریگ قرار م   فَکان» «قضا و کن   اریبه بعد در اخت 

  .  میکار افتادبه  م،یآمد رون یب از کاهل و ناداشت  ری. ما دسدینو و خوب م
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ذهن ما خاموش است.    م،ی و فضاگشا هست   م یهرلحظه تسل  افتد، اتفاقات بد نم   سد،ینو خوب م    قلم زندگ  و

  . میرس او م  او و فراوان داشتِ گرام عن یخداوند،   تینهایبه ب واشیواشی

  دوم: تیبه ب میبرو م،ی کرد اول را بررس  تیب خُب

  ازل، پرورِش جان و جهان  دِی خورش تابشِ
  پخت و بپرورد مرا صفتِ گل به شر  بر 

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  گلشر، گلقَند به شر:  گل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

  د یقبل بود. ما با  تیدر ب  کند، م   «کاهل و ناداشت»را که ما را    زهایبا چ  دنیحالتِ همان   میکرد  ییما شناسا  پس

  .  میفتیکار ببه

  ی ز ی لحظه چ  نیو از اتفاقِ ا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شلکردم    ییگشافضا   که وقت  دیگو دوم م   تیدر ب  و

ا  ذهنبه من   دیشده نور تابگشوده   یفضا   نینخواستم، مرکزم عدم شد، از ا ا  نیمن. و    ی فضا   نیتابش که از 

  دهنده است.پرورش   ن یبهتر تابد، شده مگشوده

. کند م  یهم جهان با او همار   دهد، ما را پرورش م  است که هم زندگ   نیا  اشمعن   جان و جهان»  «پرورشِ

فضا را باز    کهن یا  یبرا  م، یست ین  دهد که ذهن نشان م  ی ز یآن چ  ر ید  م یشده که ما هستده گشو  ی فضا  نیو در ا

  داشته.  ییاثر دارو میشر قدن گل ی. و اشود که دارد پرورده م  میشو شر مگل  هی ما شب  م،یکرد

. موالنا داروست  شود دارد. دارو م   ییاثر دارو  شود گشاست و به او زنده مکه فضا   انسان  دیبو  خواهد م  و

  . میکن م یی را شناسا  تمانی وضع م،یکن م  ییرا شناسا مان ی دردها م، یخوان م  که وقت   دینیب م

  شود،  تر مفضا گشوده   نی . هرچه امیشو بالغ م   مینور، هم دار  نیبا تابش ا  م یکنم   دایهم پرورش پ  م یدار  پس

   زندگ   د یشده خورشگشوده  ی فضا  ن یمرکز ما، و از ا  دیآ م  ذهنندرت من به  رید  شود، تر مکوچ   ذهنمن 

  . تابد م

تر کوچ  شود، تر مکوچ    ذهنمن  نیکه ا مینیب م واشیواش ی م، یجلو برو  میکن ییگشافضا  یطور ن یاگر هم  و

  .  می کن م دایو پرورش پ  می شو شر. بالغ مگل  میشوو ما م  ماند از آن نم  یز یو چ شود تر مکوچ  شود، م
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  ذهن)] (افسانه من   ٩[شل  شود مرکز جسم م  باالست که وقت  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  نیا  عکسِ

از جنس خودش بند. ما   خواهد ما را م دهد، ما را پرورش م  جهان وقت  نی. ادهد جهان ما را پرورش م  نیا

صورت  مادر به   ییشناسا  عن ی  ، عشق  ییشناسا  میدانم   ما.  میبشو  لیتبد  دی. پس هرچه زودتر ما بامیست یجسم ن

 را در مرکز بچه، که هنوز کور نشده، گم   مرکز عدم را، ارتعاش زندگ   نیدرواقع ا  ،صورت زندگبچه را به  ، زندگ

  : دیگو که م بی ترت نی. و به اآورد جا، به ارتعاش درمو گور نشده آن 

  ند، یاش را بببچه  ،صورت زندگ به  عن ی  ،صورتِ عشق، اگر مادر بهازل، پرورشِ جان و جهان»  دِیخورش   «تابشِ

   زندگ   تواند م   سالکه بچه در هفت، هشت  مینیب باشد، م   یخوب  ن یقر  ی  کند، م   نییناظر جنسِ منظور را تع

  . کشد طول نم   ادی. پرورشش زبرسد شر بشود و به پختگگل  ی را بشناسد و زود  دگیرا بشناسد، همان

  ،  به سن مثال س  جهان پرورش بدهد، پرورش بدهد، پرورش بدهد، وقت  نیا  میگذار م  میکن که م   اشتباه  ما

موقع احتماال    آنشده؟!    یطور ن یدکتر، چرا ا  میشده، ببر  روان  ضیمر  ریشخص د  ن یکه ا  مینیب م  رسد چهل م

  .  میاوریروب  ازل» دِی«تابشِ خورشکه به  کند درد ما را وادار م 

  ن یکه ما به ا  دینیب و با مقاومت؛ م   با تنبل  آورد  مهم رو   کاهل است، وقت  ذهنکه من  دیگو اول م  تِ یب البته

  .رشیو پذ ییبه فضاگشا میده درنم  خاطر پندارِ کمالمان تنبه  آسان

احتمال را    نیا   عنی.  دانممن م   دیگو هم دارد م  مرض  ی  اد،یبا دردِ ز  رسد م  سالانسان به چهل   وقت

  همان پندارِ کمال است.   نی. اکند و رد م  داند بهتر م رید که ممن است کس دهد نم  ای داند نم

مرض در نفسِ    ن ی«ومرض را نداشته باشد،    ن یکه ا  ستی ن   ذهنمن   چ یو ه  ذهنماست در من   ۀ کمال فرماند  پندارِ

ممن   کس  ی م،یدان که نم می احتمال را قبول کن نیما ا گذارد خطرناک است و نم  اری . بسهر مخلوق هست»

بدهند، خودمان به خودمان    ادی   توانند که نم  رانید  م،ی بده  اد یبه خودمان    د یما با  عنی  است بهتر از ما بداند.

   ی  م،ی ریب  ادی  م،یریب  ادی   میخواه م  . ه میده م  ادی . معموال ما به خودمان دانستن را  میبده  ادیندانستن را  

  را.   ذهنعکسش را، عکس من  م،یبده ادی خودمان  ندانستن را به  د یبا ییجا

  میتو ن  یِچرخ فل، مردِ جفا ی: اگفتم
  مرد مرا  نیسره ا یمر ا افتی: زبون گفت

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی : پاک، نسره



ۀ  برنامه         Program #922                                              ۹۲۲مشار

  31صفحه: 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

در ا  چرخ خودِ زندگ  ن یهم  جا ن یفل  ی   میراه را شروع کرد  ن یاست. من مطمئنم که هرکدام از ما که ا  یی جا  

 توانم سخت است، من نم  شود،  نم   کهنیکه، واقعًا مثل ا  میخودمان به گوش خودمان گفت   ایبه نظرمان آمده که،  

  ن یا  توانم کنم، من نم  ییشناسا   توانم را من نم  ها دگیدارد، دست بردارم، همان   ها دگیکه همان  لذت  نیاز ا

  ام، کنار بذارم. انباشته کرده همهن یدردها را که ا

م  ذهنمن  نظرش  به  دارد.  رنجش  دوستش  خواهرش،  برادرش،  از  را  رنجش   ن یا  دیآ از پدرش، مادرش،  ها 

  . ندیب م  ذهنمن  دِی . چرا؟ با دندازدیب تواند نم

   را و زندگ  ید ینااُم   یصدا  نی. بنابراتواند که نم  ندیبم   کند، م  سع  ذهنچون با من   ندازد، یب  کند هم م  سع

نم  یصورتِ جبر ا به ر  ذهنکردن در من  ا  کار را کرد، سع  نیا  شود که  را به گوش ما    هانیهم کردم نشد، 

  .  دیگو م

را     ذهنمن   ن یا  بتی فضا را گشودم و ه   به نظرم آمد وقت  دیگو م   ،م» ی تو ن  یِچرخ فل، مردِ جفا   ی: ا «گفتم

  . توانم گفتم که من نم  ها،نیا دم، یدردها را د دم،ید

من از     عنی  ؟کن تصورات را م   نیچرا ا  ؟ کن حساب م  یطور ن یمن ا  یبه گوش من گفت، گفت چرا رو    زندگ

هستم،    چارهیمن ب  کند فکر م  افته؟یمن را زبون    ذهنمن   نیمر ا  م؟یای ب  توانم نم   ذهنمن   عنیمرد،    نیا  ۀعهد

  . بلعم را من م  ذهنتا من هستم، هزاران  نیمن مثل ا

من    ،اآلن هم از جنس من   نیهم   ، انسان که از جنسِ من  یا  عنیسره    ی، اسره»  یمر ا  افتی: زبون  «گفت

خالص  ترینزد هم  تو  خالصم  من  هستم.  تو  خودِ  من  هستم.  تو  به  برحسب   از رگ گردن  موقتاً  تو  منتها   .

  ۀ من از عهد   کند  گرفته، فکر م  کممن را دست    ذهنمن   نیخالص، ا  یِ ار ی هش  ی خالص، ا  ی. ا نیب م   ها دگ یهمان 

  .  می ایبرب توانم آن نم

  ، »ی «پنهان رو   دیگو م  دهد، که غزل نشان م   طورن یهم  د،یکه اگر شما فضا را باز کن   دهدنشان م  تیب  نیا

  .  ردیگ صورت م لیتبد نیفَکان اْ با قضا و کن  می ما بفهم کهن یبدون ا »ی «شب رو 

را باز کن   شما  صورت   یچجور   لیتبد  نیا  نم یبب   اورمیکاغذ ب   یکه خُب من رو  مییاول بو  خواهد نم  د،یفضا 

  .  نیا شود نم نم؛یکنم بب دایفرمولش را پ رد؟یگ م
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به ما دست خواهد داد.   عجز و ناتوان  جورنیا  م،یکن  شی اندو چاره   میو فکر کن   مینگاه کن  ذهنکه با من   هرچقدر

  د یما ناام   میکن عمل م   ذهن. و در ابتدا چون با من می بشو  دیناام  دیکه ما نبا  دهد به ما نشان م  تیب  نیو ا

  شد.   می خواه

  که:  دیگو قرآن هم هست، م یۀآ ی مربوط به   ،م» یتو ن  یِچرخ فل، مردِ جفا  ی: ا «گفتم

نَاهدَيهةُ. «وقَبا الْعاكَ مردا امةَ. وقَبالْع ماقْتَح ََف .ندَيالنَّج  «.ةقَبفَكُّ ر  

دو راه پيش پايش ننهاديم؟ و او در آن گذرگاه سخت قدم ننهاد. و تو چه دان كه گذرگاه سخت چيست؟    «و

  آزاد كردن بنده است.» 

  ) ١٣تا  ١٠ اتی، آ)٩٠بلد ( ۀسور م،ی(قرآن کر

  

  ی  م؟ یانسان ننهاد  یِپا  شِی ، و دو راه پ١٣تا    ١٠  اتیبلد است آ   ۀمربوط به سور  راه پيش پايش ننهاديم؟»  «دو

«و تو چه دان كه  فضا را باز نکرد    عن ی  «و او در آن گذرگاه سخت قدم ننهاد» رفتن به ذهن،     ی  ،یی فضاگشا

چيست؟» سخت  من   عنی   گذرگاه  چ   دان نم  ذهنبا  سخت  فضاگشاستیگذرگاه  سخت،  که   ،یی. گذرگاه 

  است. بله؟   ذهن از من  یار ی آزاد کردن هش  عنی «آزاد كردن بنده است.»  ترسد، از آن م ذهنمن 

  .  میداد حیدو راه هست. اتفاقاً دو راه را هم با آن نقشه ما توض  پس

   ول  خواهد،  نم   ی زیلحظه چ   ن یلحظه و از اتفاق ا  نیر اطراف اتفاق اد  کند م   ییگشافضا   ا یلحظه انسان    ن یا  در

  مراد بخواهد. ها دگیکه بخواهد و از همان کند چون پنداِر کمال دارد، پندار کمال مجبورش م

 م یا. و گفته میکن م   یو فضابند  میکن دوباره ما ناله م   کند، ما را تلخ م  یمرادیب  کند م  مرادیما را ب  میگفت   البته

  کردم.   ییشدم و شناسا مرادی و رضا بشود و شُر بشود، که ب ییگشاسبب فضا  دیبا یمرادی که ب

او هستم.  ۀمن غالم او هستم، بند  آزارد، م  دهد، که من را آزار م آن کس  د، یگو موضوع. م نیغزل هست ا در

آزرده شدن    قیکه از طر   ازارد،ی ب  خواهد خداوند دارد، که حتماً من را م   عن یدارد،    از آن کس    صفت   یچرا؟ او  

  بفهمم.  

  ن یو قر  ست،یدر آن ن  که اصال ش  میمراد بخواه  ها دگیاز همان  دیکه با  می مطمئن  قدرن یعنوان پندارِ کمال ابه   ما

م   ی رو اثر  مثال  گذارد ما  ما  همه   میگرفت   اد ی.  خ   م، یبخور  دیبا  ز یچحتماً  با از  ببر  دیوردن    د ی با  ل یخ  م،یلذت 
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. یز یهمچون چ  ستی! ن میرا نشان بده  مان  زن  ای را    مانی رد که م  میسس داشته باش   ترش یهرچه ب  د ی! بامیبخور

  .  دهد را ذهن نشان م نیا

  د یکه مردم با انگشت نشان بدهند! از نظر مقام با  م یداشته باش  قدرنیا  د یاز نظر ثروت ما با  ؛دگیهرجور همان  و

  .  زندگ ۀلیوسالبته به  م،یشو . خُب ما ناکام ممیخواه  هرجور شده! کام م م،ی باال، از همه بهتر باش میبزن

سرور ما فرمانده ما آن است،    م،یکار را بن  نیکه پندار کمال مجبور کرده ما ا  م،یشو ناکام م   وقت   میگفت   حاال،

پندارِ کمال و کام گرفتن و    ستمیس   نیا  قتاًیکه حق   میشومتوجه م   م،یشو ناکام م   او آن باال نشسته، ما حاال وقت

  .  تهمه ذهن است، اصال تصورات باطل ذهن اس هانیا

  م، یخواه  که کام م  یزیآن چشد. و از    میشد و آزاد نخواه  می نخواه  ریباز هم ما س  م،یریهرچقدر هم کام ب  و

  خواهد  م   یز یهرچ  دهد، به ما آن لذت را نم  رید  شود اشباع م  ییجا   ی  نیذهناً، ا  م یریب  می اگر هم بتوان

  باشد.

ندارد به ما...    دهیفا  ر ید  ن،یی پا  دیآ پول م  یینها  تیآن مطلوب  ر ید  میدارتر بشوپول   یحد    یاز    د ینگاه کن  شما 

را تحمل    زندگ  رید  توانند نم  کهنیا  ی! برا شوند؟معتاد م   روند دارند م  زیچکه همه  چه آن کسان  ی. برا

  کنند.  

. خُب درها بسته  شود تمام درها بسته م   واشیواش یاز آوردن ما، زنده کردن به خودش بود.     مراد زندگ  چون 

  دست آوردم.  را که به   زیچام اصال؟ همه زندهچه   یبابا من برا شود م

  ذهن)] (افسانه من   ٩[شل  ذهنکه، در من   کنم عرض م  م» یتو ن   یِچرخ فل، مردِ جفا   ی «گفتم: ا.  هرحالبه

  . میبرو  میتوان نم ییسرباال م،یبرو یریسراز میما دوست دار

من دوباره خودم به گوش خودم گفتم    عنیبه گوش من گفت،    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل   نیکه ا  گفت

فضا  از  ف  ادمان ی  ،ییگشاپس  داستان  سوم،  دفتر  شعر  آن  خواند  لیباشد  گوهم    م،یرا  به گوشِ    یی«تو  هم 

به گوش من گفت، من     . پس من به گوش خودم، زندگشه یهم  ،ییگو تو خودت به گوش خودت م  ، شتن»یخو

ا  یینه، با فضاگشا  که  را کردم   ییشناسا  نیدم، من ایفهم   ن ی هم   م،یآ درم  شیهامرد و حرف   نیمن از عهدۀ 

  : دیگو . بعد مگذارند من اثر م ذهنمن   یهم رو  هان یچون قر  ها،ن ی خودم، و قر ذهنمن 

  شه شطرنج فل، مات مرا، برد تو را یا
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  نرد مرا  نیا ۀمل آن تخت تو را، تخت یا
  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  م یآچه؟ با فکرم هرلحظه نم  عن یمن مات هستم،    کنم، نم  یبازشاه، من با تو شطرنج  یکه ا  دیگوم  پس

  ن یکنم. ا  ی باز  ریجور د   ی   دیوجود آورده، من بارا به   ت یوضع  ن یکه خداوند کرده و ا  ی باز  نیقضاوت کنم که ا

فکر    ها دگیدارم برحسب همان  کنم، م   لهیح   دارم  روم، رم را م دارم راه پندا  ،ییگشافضا   یجا کنم به   یاگر باز

  بجنگم.  توانم  جور درنخواهد آمد، من با خداوند نم  ن،ی. اکنم م

چون من با    ، برنده تو هست  ، کن م یاست، چون تو هرچه که جور باز   لیشطرنج تعط  یکه باز   م یگو من م  پس

  .کنم نم  یفکرم باز 

من    م، یرا با تو روشن کرد  فمان ی ، از اول ما تکل«مات مرا، برد تو را»خداوند،    یا   عنی  فل»  شه شطرنج  ی«ا

  از تو ببرم.  خواهم نم

 ی نرد، دارم باز عنوان تختۀ تخته من به   دیآ هرچه که م  ی زیر تاس را تو م  ول  م،یکن م ینرد بازتخته   میدار   اما

  شده. گشوده  یفضا  عنینرد تختۀ تخته . کنم فضا را باز م  عنی کنم، م

تو با    جهیدرنت   کنم، من فضا را باز م   دیآ هرچه م  ز،یبر   خواه شده هستم تو هرچه م گشوده   یفضا  نیا  من

  .(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شلحالت  نیا عن یدرست است؟  ، کن م  یخودت باز

تاس تو    زندهیر عنی  «آن تخت تو را»شاه،    عن ی، مل  مل»  ی«ا، شه شطرنج فل، مات مرا، برد تو را»  ی«ا

  . نرد مرا» نیا ۀ«تخت  ،هست

  بحر چنانک یام اتو، گشته و مستسق  تشنه
  ار بخورم باشد درخَورد مرا  طیمح بحِر

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : سخت تشنهمستسق
  انوس ی بزرگ، اق یای : درطی مح بحرِ
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  ر ی که انسان هرچقدر آب بخورد س  ست استسقا مرض  دیدان تو هستم، م چنان تشنه و مستسق   دیگو من م پس

از    واشیواش یهستم در آغوش تو،    ذهنمن اآلن من   ،ییتای  ی ای در  ی ا  ،ی که مرا احاطه کرد  ای در  ی ا  شود، نم

  بخورم.  خواهم را م ا یدر نیتمام ا رون، یب میآ م  جانیا

.  می کن نم  یباز  ریکه، شطرنج د  دهم اجازه م  ریمن د  یدر من به خودت زنده بشو   هرچقدر که تو بخواه  عنی 

مقاومت از خودم  ا  خواهم  نم  یز یندارم، چ   من  م   نیاز  فقط نگاه    ،چ یه  چیه  چ یمن هم ه  د،یزیر تاس. شما 

  .کن م  لیتبد یتو دار  کنم، م

 نیعمق تو زنده خواهم شد و ا  نیترشیجا که مقدور است، من به برا خواهم خورد. تا آن   ای تمام در  نیبنابرا  و

  ندارد.   انی عمق پا

حالت    نیاست، ا  دهیکه مرکز همان  ستیحالت ن  نی. امیشو را متوجه م   ذهن)](افسانه من   ٩[شل   هانیا  رید

تشنۀ    اری بس  ای که تشنۀ    میشو ما متوجه م  بازشده، مرکز عدم،  یبا فضا   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شلاست  

  شد.  میاو زنده خواه  تینهایو به ب  رونیب مییآ م واشیواش یو درواقع از داخل ذهن  میآب هست  نیا

سندو جهان  بِیتو مرا، کرد غر  بِیغر  ح  
  تو چون نکند از همان فرد مرا؟  یِفرد

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. ذهن دو جهان نشان  دهد دو جهان کرده که ذهن نشان م  بیتو، من را غر  مانندیب  ییبایز  دیگو م  نیبنابرا  پس

 شوم شده متوجه م گشوده  یفضا  نیغلط است. در ا دهد آن جهان. هرچه نشان م   یجهان   نیا ی دهد، م

  . هست بای ز اریکه من از جنس تو هستم و تو بس

  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل   دینیب که م   طورن یهست. هم  حسن معادل تمام مشخصات معشوق هم  حاال،

  عشق او.   ر،ید زیو هزارتا چ  ی قدرت، شاد ت،یعقل، هدا  ت، یمثل حس امن  جانیدر ا

ا  ریتو باعث شد که من د  مانندیب  حسن  ام نگاه نکنم، عالقه   ذهن)](افسانه من   ٩[شل   ها دگی همان  نیبه 

.  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل بشوم    تایدر مرکزم نماند و من    دگ یهمان  چیه  رید  خواهم رفت. و اآلن م

  نخواهد کرد؟ حتماً خواهد کرد.  تا یتو من را  ییتای ایآ
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صورت  به  کسکه من از همه   کند م  جاب یتو ا  ییتایتو،    یِ. پس فردکنم در مرکزم حس نم  ت یهو  چیه  رید  من

  جدا بشوم، فقط به تو زنده بشوم.  دگ یهمان 

 د؟ یکن او را شما حس م  مانندی حسن ب  ای آ  رد؟ یگ در شما دارد صورت م  راتییو تغ  ندهایفرآ   ن یا  دین یبب   خُب

واقعاً   د،یشو به مرکز شما و از جنس جسم م  دیآ م یزی چ  و وقت د؟یهست بیجهان غر  نیکه در ا دیکن حس م 

  است؟   یرعادینظر شما غ به نیا

نظر به   د،یشما که عدم شد   است، ول  یرعاد یاز جنسِ عدم شدن غ  ذهن)](افسانه من   ٩[شل   ذهنمن  نظربه

هش  دیآ م ادعاها  جسم   یاریکه  قضاوتش،    شیو  مقاومتش،  کمالش،  پندار  پندارش،  پردۀ  دانستنش،  و 

که فضا را باز    کس  یبرا  ست،ین  معمول  است، زندگ   ی رعاد ی غ  زیچ   ی کبر و غرورش    زها،یاز چ  خواه  زندگ

  .استده یو حسن معشوق را د (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل کرده 

 گونه چ یو ه  دید  میرا در همه خواه  زندگ  یکرد و آن    م یخواه  ییتایما حس    جیتدرکه به   دهدنشان م  نیا  و

  در مرکز ما نخواهد ماند.  یرید تیهو

  گزان رزان، دست یِهنگام خزان، سو رفتم
  هجِر تو شد هر ورقِ زرد مرا   گِرنوحه

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  مطلقاً گلستان  نجایدرخت انگور، ا عن ی: رز رزان 
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که   شود انسان متوجه م  شود، که پژمرده م  ذهنمن  نی کل ا شود، پژمرده م   دگیهمان   ی که حت  موقع  پس

دگی از همان ردیکام نتوانست ب ،نظرش مبه  ها که خزان دارد م دیآ شود  .  

سبب خواهد شد که فضا را   یی شناسا  ن یجداست، هم ها دگیرا بند که بهار ما از بهار همان  یی شناسا  نیا  اگر

بزد، تعجب کند که چطور من بهار    رتیدست ح   دفعه ی تان برود و  گلس  ی سوبه  ییتای  یفضا   نیباز کند، در ا

بودن و خود نشان دادن    ذهن بودن و من   سمج  قیاز طر  خواستم؟  م  ها دگیهمان  قیخودم را از طر   یی را و شوفا

  .شوم م مرادیکه ناکام و ب دمید به بهار برسم؟ و مرتب م خواستم کردن م  سه یو مقا
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که   م یدید  میشو شوفا م  میکرد که ما فکر م  یدر هر جهت فکر   ، در هر جهت   یمراد یحس ب  عن یخزان    نیا

ما گلستان را   ها دگیهمان نیکه با پژمردن ا میشو متوجه م می را کرد ییشناسا نیحس و ا نیاگر ا ول م،ینشد

  . م ی چون دست برداشت م،یدید

متوجه بشو  یی جا  ی باالخره ما  از طر  م یهست  به جا  م یشوفا نخواه   ذهنو من   ها دگ یهمان   قیکه    یی شد، 

  باغ.  یسوبه  رود را، پس م  دیآن د کند رها م  رید د،ی رس  جانیبه ا . اگر کس دیرس  مینخواه

که چقدر با    کندگلستان. و انسان تعجب م  مطلق  به معن  جان یدر ا  درخت انگور، مو، ول  عنیکردم رز    عرض

آدم    ها دگیهمان  قیکه از طر  داده م  صیتشخ   دیبوده، فقط با  جان یا  شهیگلستان هم  نیو ا  کرده اشتباه م  دیآن د

  بهار درست کند.  تواند نم

هر برِگ   کهنیا  یی بود که با شناسا  ب یترت  نیرا پس داد. به ا  اشی ار ی هش  دفعه یهر ورِق پژمرده    نیبنابرا  پس

  من به تو زنده شدم.   ها، دگیرا پس داد به من، همان اش پژمرده زندگ 

لحظه   نیقدم اول را در ا  نی هم   م،یکن  ییگشااست که ما فضا   نیمستلزم ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  هان یا  همۀ

  قدم است.  ی شهیقدم اول، هم  مییگو که مرتب م  کنم . قدم اول را عرض ممیدرست بردار

  ن ی مرکز ما جسم بشود. قر  ن،یکه دراثر قر  میهست  نیما در معرض ا  شهی. هم میباش  نیمواظب قر  دیبا  شهیهم

  .  میکن ییگشالحظه فضا بهما مرتب لحظه  گذارد است که نم  نیماست. قر  اشال در زندگ نیترمهم 

. ما باالخره  میرابطه بنقطع  مان یهال یمثال با فام   میتوان . ما هم نمکند م  انسان باشد با ما زندگ   تواند م  نیقر

  .  میدوست دار م،ی دار لیفام م،ی برادر خواهر دار م،یبچه دار م،یهمسر دار

بهار    یوجوتدست از جس  هان یخزان را بهار کنند. ا  خواهند  همه به زور م   هانیدارند، ا   ذهنهمه من   هانیا

کنند، ما را   ممن است ما را عصبان  ورزند، کار حرص م  نیو در ا  دارند برنم  ها دگیبه همان  ییدراثر شوفا

  . میاز جمع را دار دیمخصوصاً تقل  د، یتقل  ۀقو ما. میدست بزن دی در کنند، ما به تقلاز راه به 

شما اثر    ی رو نیکه قر  ردیخود، در مراقبه، مورد استفاده قرار ب  ی واقعاً در خلوت، در تأمل رو  دیبا  هاتیب  نیا

  .  می باز هم کم گفت جان یا مییما بو نیبه قرنگذارد. هرچقدر راجع 
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م   شود،  نم  عنی که  م  رون یب  میرو ما  م   م،یکن کار  مراوده  باالخره  همارانمان  دار  م،یکنبا  بِستان    م، یبِده 

م  ونی زیتلو  م،یکن م   دیخر   م، یکن م   رانندگ  ن  م،ی کن تماشا  م  دفعه ی   ستیحواسمان     یکه    میشو متوجه 

  .  مینیب م  ها دگیهمان  نکیع  قیساعت، دو ساعت است از طر

  خواندم.   یز یچ  یکتاب خواندم،  ی برنامه تماشا کردم،  ی کهن یا ی. برانیقر  جا؟نیما را ا دیکش  کس چه

  عشّاق کند آن رخ چون روز تو را  فتنۀ
  گرد مرا دِل شب  نیآفاق کند ا شهرۀ

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : مفتون، عاشق، آشوبفتنه
  داری : عسس، گزمه، شب بگردشب
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من که   بی ترت  نیو به ا  کندمثل روزِ تو، من را مفتون م   ی رخ رو  ن یا  کنم، م   ییفضاگشا  که وقت   د یگو م  پس

  کنم،  م  یروپنهان  کنم، م  یروکه من شب  ردیگ در من صورت م  لیماند، تبد فضا گشوده نیمفتون تو شدم، ا

  . شود ذهنم متوجه نم

خواهند کرد. همه    ییشناسا  عنوان زندگ همه من را به    عن یتمام کائنات خواهم شد.    ۀمن شهر  مدت  یاز    پس

را هم    معن   نیممن است ا  آفاق»  ۀ«شهراست. درضمن  خداوند زنده شده  تینهایهستند که به ب  محتاج انسان 

  ممن است من رسوا بشوم.    ذهن یهامن  انیدر م  لیبدهد که موقع تبد

انتقادشان،    گذارند، ثر م من ا  یرو   نیقر  ق یاز طر  هان یا  ای . آکنم دارم م   ی رعادیکار غ   یاست بفهمند من    ممن 

ا  ییشناسا  عنوان زندگبه تو زنده شدم، به  باالخره من وقت  مالمتشان؟ نه. ول هم که    نیخواهم شد. خُب 

.  دیشو چون روز او م  یِرو   ۀ. فتن دیگذر م  دیمراحل دار  نی شما از ا   عنی،  ذهن)](افسانه من   ٩[شل   می متوجه شد

  : تیب نیا و

  کنانم ز هوا   علَمت رقصچو شّقۀ  راست
  مرا بازگشا خوش خوش و منْورد مرا  بالِ

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  که بر علم بندند.  یا: پارچه شقّه
  کردن  ط دن،ی چ ی : پدن ینَورد
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 ی را با فضا  راست  نی. و اوزم شده مگشوده  یفضا  نیاز ا  وزم، هستم که با باد صدق م  یاپارچه   یمن    دیگو م

  که چه شده و چه نشده؟   روم . پس من به ذهن و گذشته نم رقصم تو م   ی. با هوادارم م  نگه   شهیشده همگشوده

کن، بال من را باز کن، من صادق هستم. و    لیتبد  دیگو م  عنیکردن است.     و ط  دنیچ یپ  به معن   دنینَورد

.  میبشو  لیکه تبد  میاز ته دلمان بخواه  م،یصداقت داشته باش  م،یش ما. راست با  میچقدر مهم است که راست باش

شده گشوده  یاست بنم و دائمًا با فضا منو ضرر م کند  راه کار نم نیو ا شود و در دلمان ش نباشد که نم

  . میاو حرکت کن  ی با هوا

است    یور . حرکت کنم، حرکت من از باد آن زدیبه فکر و عملم بر  فکر کنم، عمل کنم و خرد زندگ  عن یبرقصم  

  . کند کار باز م نی. فقط بال ما را ادیآ شده مگشوده   یکه از فضا

ندارد من    که لزوم  فهممم   صورتن یخوش بالم باز بشود پرواز کنم، درا، اگر بخواهم که خوش خوش» «خوش   و

  د یکه با  دانم من برنجم؟ من فقط م  روزید  ش،یده سال پ  ش،ی سال پ  باعث شده س  یز یکه چه چ  میبروم بو

  . ندازمیرا ب  دگیهمان نیا ندازم،ی دردم را ب نیکنم ا ییشناسا

کار    هان یا  شد، چه م  شدم نم   دهی به من زجر داده، اگر همان  نیکرده، و چقدر ا  دهی من را همان   چه کس  کهنیا

.  دیندازی ب  دیجا هست بادردتان آن  دینیب . شما مستیدرد درست ن   ای   دگیاست. رفتن به منبع همان   ذهنمن 

  .  دیندازیب د، یکرد ییشناسا نیهم

 دیدان . شقّه م ماند بال تو بسته م   دیگو . مکند پرداختن را قدغن م   اتی کردن، به جزئ   کردن و بررس  و ط  رفتن

  ات ی اب  نیتمام ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل   که  دینیب مکردن.    ط  دن،یچ ی: پدنیبندند. نَوردکه بر علم    یاپارچه 

باشد،    ن یراست  دهیبا مرکز همان   تواند نم  کسچ یه   عنی.  شود کارها عمل نم   نیا  دهیکه با مرکِز همان  دهد نشان م 

  .شود م  دهیچ یبرقصد، باَلش باز بشود، بالش پ زندگ  ی با هوا

ا  نم یکنم بب  بررس   خواهم به ذهن. نم   من را نَبر   دیگو م  پس کرده؟ و     حالت من چه بوده؟ چه کس  نیعلت 

  شوم؟  م لیهم بفهمم، چونه تبد چونگ  خواهم نم

  زند   دیخورش یدم سرد زند، از پ صبح
  نََفسِ سرد مرا نیتُوست ا دِیخورش یپ از

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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را فقط    نیهوا ا  خنک   عنیاست.    دیخاطرِ باال آمدن خورش هوا به  خنک  نیا  دیگو م  شود، هوا خُنک م   صبح

است که    نیا  اش ذهن هستم، معن  که حال موقع، در   ن یسرد بودنِ حال بنده در ا  نی. پس بنابرادهد نشان م

  طلوع کند.    خواهد تو، در مرکزِ من م دِیخورش

«نفَسِ  . درد  میکن م   جادیدرد ا  م،یشو م   دهیهمان   که وقت   میدان . ما م سرد مرا»  نََفسِ  ن یتُوست ا  دِ یخورش  یپ  «از

.  شود ما نم  و ناله و عجز و ناتوان  تیما باعث شا  ی است. پس دردها   یاست، دم سرد است، سرد  سرد»

  ما طلوع کند.   مرکزِ  رد خواهد خداوند م دیاست که خورش  نیبر ا لیما دل یدردها 

ناک باشد شما  ، هرچقدر هم درد ذهن)](افسانه من   ٩[شلباشد و سرد باشد    دهیچ ی شما هرچقدر هم پ  ذهنمن 

در    زندگ  دِیخورش   دیو بذار  دیدر مرکز شما است. فقط فضا را باز کن   دیعالئم طلوع خورش   نیا  د،ینگران نباش 

    مرکز شما طلوع کند.

  از تن تو، درد کند  دیچو بر  یز جزو  جزو
  من از کل ببرد، چون نَبود درد مرا؟  جزوِ

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

م  پس بر  قسمت   ی  د ینیب شما  ما  بدن  م  شود، م   ده یاز  مادی درد   . به   دیگو جزوِ کل هستم،  من  عنوان  که 

 ند یب م  ها دگیهمان قی اشتباهاً از طر یاریهش نیشده. و ا دهیافتاده، بر ر یاالن در ذهن گ یاری هش نیا .یار یهش

  جاد یو درد ا  رود بهتر هست، راه را اشتباه م  ترش ی. در هرچه بردیجهان کام ب  نیو از ا  ندی جسم بب  خواهد و م

  .  کند م

که از او جدا    فهمم خداوند در مرکزم است و االن هم م دیطلوع خورش  ۀدردِ من نشان  نیا  میدیحاال که فهم  پس

  جاد یو درد ا  شدم م  کامیو ب  رمیها کام باز جهت   خواستم و م   رفتم را که تا حاال م   ریمس   ن یشدم، پس من ا

و    یماد یها بشوم، نه بروم در جهت  یبرگردم با او  د یکه من با فهمم م .شوم م  داریخواب ب نیاز ا کردم، م

راد نخواهد داش  نی. ارمیکام براد من ابه من مو به    تینهایجهان، هرچه زودتر به ب  نیاست که در ا  نیت. م

  من از او است. ییاز جدا او زنده بشوم. پس درد من ناش  تیابد

  آزرده کند  گنهیآنم که مرا، ب بندۀ
  مرا ازردیدارد از آن مه که ب صفت چون

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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من    ذهنکه من   ی طورکند، به   مرادی هستم که من را ناکام کند، ب  ی دادیرو  ای هستم     کس  ۀمن بند  دیگو م  پس

  .  استخواسته  م  ی زیمن چ   ذهنجا من آن شوم هرجا آزرده م  فهمم م ی اریعنوان هش برنجد. من به

از خداوند دارد. او   صفت  ی   نیا  کند، م   مرادیکه من را ب  تیوضع  نیشخص، ا  ن یحادثه، ا  نیا  نیبنابرا  پس

  . شود سببِ رنجش من م آزارد، او را دارد که دارد من را م یِو بو فرستاده، رنگ 

و    د یباش   راض  د، یگزار باش سپاس   دیبرگرد  دیشما با  کند، شما را آزرده م    تیهر وضع  ای   هرکس  نیبنابرا  پس

  . دی کن  ییرا شناسا ذهنمن  خواستِ  ی آمد تا شما  شیپ  ی مرادیب نیکه ا دیشر کن 

   ذهن من   دیدان . اما شما ممیشو به او زنده م  یکه ما به زود   دید  میسرِ هم باشد، خواه پشت  هایی اگر شناسا  و

  .  میکه تلخ نشو میریگ  م اد ی می. پس ما دارذهن)](افسانه من  ٩[شل  شودتلخ م  شود، م مرادی ب وقت

.  مینخواه  م،یچه بوده؟ و آن را ناکار کن  جان یا  مینیرا بب  ذهنمن   خواستِ  میکن  ییآمده، ما شناسا  یمرادیب  نیا

  .میشو به او زنده م  میخوش دارکه خوش  مینیب عوضش م 

  قسم قضا و قدر است  را هوس  کس  هر 
آورد مرا ره  هیآورد قضا هد یو  عشق  

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ری آدم حقکس:  هر
  آورد: سوغات ره

➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  

. ما  کند را قضا درست م   نی و ا  شود کِس کوچ م   عنی.  شود م «کس»  شود، وارد ذهن م  انسان وقت  پس

 ٩[شل   جا ن یما را ا  اندازد. درست است که قضا م ذهنمن    عنی  م، ی کس بمان  عنی   ریدرحدِ آدم حق  می خواه نم

  موقت است.   میدان م  نیا  ، ولذهن)]من (افسانه 

   آورده که پس از مدت   عنیعشق او را آورده.    ر، یمس  نیبه ما آورده در ا   هیکه چه هد  م ینی بب  م یقضا، اگر بخواه  اما

ما دارد، خداوند دارد با خواستش    یبرا  فَکان»«قضا و کن که    یاهی. پس هدمیجهان به او زنده بشو  نیکوتاه در ا

که او هم هست که در    میاست، عشق وحدت با اوست، که او گفت  یعشق و   ن یهم  ،شود»  «بشو و مو  ب   و با

  .کند به خودش زنده م  پزد، و به او م دهد شده ما را پرورش مگشوده یفضا 

  .کند به خودش زنده م  واشیواش ی عنی پزد م
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  مران، در ره جان گرد من  شیسخن ب اسب
  چه که خود سرمۀ جان آمد آن گرد مرا  گر 

  ) ۴٣شمش، غزل   وانید ،ی (مولو

از مرکز ما طلوع    خواهد م  دیصورت خورشاو به  کهنیو ا  می سخن گفتن را فعال متوقف کن  دیگو م  نیبنابرا  پس

  یوگو دربارۀ آن تا  گفتگردِ    نیگرچه که ا  م،یندازیو غبار ذهن عقب ن  گرد  جادیرا با حرف زدن و ا  کارنیکند، ا

  . کند اصطالح چشم جان ما را باز مبه  ییجا

حرف    نیا  م،ی کن م   و شناسائ)]  ذهن(افسانه من   ٩[شل  میزن در ابتدا درست است که با ذهن حرف م   عنی

  بند.  دایادامه پ  لیخ  رید دیزدن نبا

ا  دیبا  شما تأمل    ه   م،یبخوان   م،یبخوان  م،ی بخوان  ه  م، یتأمل کن   دیبا  م،یخوان را که م   هاتی ب  نیعرض کردم 

  از خودمان.  م یکن م ییچه شناسا  م،ی عنوان ناظر به خودمان نگاه کنکه به  مین یبب  م،ی کن

  خواند.   میغزل خواه اتیاب شتر یب دنیرا در مورد فهم  اتیبعد اببه  جانیا از

  و ناداشت بدَم، کار درآورد مرا کاهل
  او همچو شر َخورد مرا  شۀی اند طوط

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : دیگو م  د،یگو به کار چه م که موالنا راجع  می نیبب

ست ا  کارست    یآن کارشتاقِ مم  
  آن کار، ار رسد مرگت، خوش است کاندر

  ) ۴۶٠٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جوان  یا مانینشانِ صدقِ ا شد
  خوش تو را مرگ اندر آن   دیآ آنکه

  ) ۴۶٠٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

گفت، من    میکه در غزل داشت   و مشتاق و مست هست  یکه فضا را باز کرد   کس  ی کار؟ ا   مییگو چه را م  پس

  .تو زنده شوم تینهای به ب عنیرا بخورم.   ای تمام در خواهممفتون تو هستم که م  قدرنیا
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  . «کاندر آن کار َار رسد مرگت خوش است»  رد،یبم   ذهنبه من نسبت   ،«تو» جا  هست که در آن   ی کار، کار  دیگو م

  ،  کرده باش  ییگشاکه اگر فضا   دهد کار تو نشان م   درست  عن ی  دهد، تو را نشان م  مانی صدق ا  نیکه ا  دیگو م

  نباشد:  یطورنی. پس اگر ادیآ خوشت م  ذهنکه از مردن به من دید  خواه

  ن یجان چن یتو ا  مانینشد ا گر 
    نیکامل، رو بِجو اکمالِ د ستین

  ) ۴۶١٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دوست ْ که اندر کارِ تو شد مرگ   هر 
  دوست، اوست کراهت یدل تو، ب بر 

  ) ۴۶١١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

م  نیبنابرا  پس ما  به من   می نیب اگر  از مردن  نم  ذهنکه  ما درست فضاگشا  د،یآ خوشمان  .  میکن نم  ییپس 

  تا او ما را پرورش دهد.  میکن م  ییفضاگشا میاو ما را پرورش بدهد. گفت  میگذار نم

زندگ   انسان  هر در  به   که  قرما  من   ن، یصورت  م  ذهنمرگ  باعث  را  شد    شود،  ما  تو  اندر کار  که  «هر 

شما م  کهی طور، بهدوست» مرگ ذهنمردن به من  دینیب کار   نیهم خوب است، که موالنا ا اریبس ست،یزشت ن

  دوست ما او هست. کند، را م

  موالنا.   باست؟ی ز ذهنجهان به شما نشان داده که مردن به من  ن یدر ا کس چه

خودش را نشان بدهد، جمع بند، پز بدهد،    دیکه آدم با  ندیگو شما م  ی هانیدوست شما موالناست. اگر قر  پس

باشد، مجلس م باالتر  همه  از  اول باشد،  او  رود شاگرد  انگشت نشان دهند،  با  نمرگ   همه  او  ستیدوست   .

  . ستیاو دوست شما ن د،یتر بشوگنده  ، ذهنبه منشما نسبت  خواهد م

تر ما بزرگ   ذهنمن   شودکه سبب م   ؟ اتفاقًا دشمن ما اوست. هرکس هست   دوستمان چه کس  میفهم  ما م  پس

  فکر چه هست؟  مین ی . ممن است در لباس دوست باشد. و ببکند م  دارد دشمن ن، یقر قیبشود از طر 

    ره   دیآن باشد که بشا  فکر 
   شه  دیآ شی آن باشد که پ راه

  ) ٣٢٠٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  آن باشد که از خود شه بود  شاه
  ها و لشر شه شود به مخزن نه

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

  ی و فکر من از فضا   کنم من فضا را باز م   . راه باز کند. وقتدیایشده بگشوده   یاست که از فضا   ن یسازنده ا  فکر

پندار کمال مجبور م  دیآ شده مگشوده از پندار کمال،  ا   جهت   یبروم در    کند نه  درست    نیمراد بخواهم. 

  من. یبرا کند . راه باز نم ستین  فکر درست  نیاست؟ نه! ا

. ما که از رفتن به  دیشما به خداوند زنده بشو  عنی  دیای ب  شی. شاه پدیایب  ش یشاه پ  واشیواش ی است که    آن   راه

نم جهت  پندار کمال شدن که  عملۀ  و  برس  میتوان ها  از طر   . هرکسمیبه شاه  شاه    ، ذهنباد کردن من   قی که 

  . ستیشاه ن نیا شود، م

که   دهد را نشان م   شاه   ی   ذهنداده. پس من   حیامروز موالنا به ما توض  حت  ن،یاآلن تا ا  ر،ید  میاده یفهم

  . زند لطمه را او م نیشتریو ب کند م  یجهان خرابار  نیپندار کمال است که در ا  نیا

  د ی شاه بذاته با م،یکه زنده شدن به خداوند است و ما اگر شاه بشو دهد را نشان م   یر یشاه د  ی یی فضاگشا

هم در   زیچ. همه میت هس  زیچ. در کنترل همه میما ذاتاً شاه هست  م،یبه خداوند زنده بشو  وقت   عنیشاه باشد.  

  ماست.   ار ی اخت

  ماست.   اری در اخت خورد،  م  درد زندگکه به ییزهایتمام آن چ  ، عشق زندگ ، خرد زندگ  ،زندگ   یشاد

  د ی که شما شاه هست دی. شما از خودتان سؤال کن میشاه هست  ها دگ یواسطۀ همان. نه بهمیخودمان شاه هست  پس

  .  دیشده. اصال شما ذاتاً شاه هستگشوده  ینه، براساس فضا  ای ؟ ذهن  دیو د ها دگ یبراساس همان

صنع    یدارا   ،یشاد   یدارا  ت،یهدا  یآرامش، دارا   یخرد، دارا  یقدرت عمل، دارا   یقدرت، دارا  یدارا  عن ی  شاه

 ترش یدر ما ب  هان یهرچه از ا  د،یآ از شاه م  هانیرضا، شر، صبر. ا  رش،یپذ  دن،ی قدرت آفر  ،ی دگاریآفر  عنی

  . شودم  ت یتثب مان شاه شود، م

اول چه بود؟ گفت ناداشت. ناداشت بود. ناداشت در جبر است، در جبرِ    تیب  م،یباش   ذهنکه در من   میگفت  و

  ت ی هدا م،یقدرت ندار م،یآرامش ندار م،یندار یکه شاد  ناداشت  ریز م،یکن م  ما در ذهن زندگ  عنیاست.  ته

  .  میهم ندار عالج م،یمجبور ول  م،یخرد ندار   م،یندار
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قدرت  در عوض کن   می نیب نم    خودمان  را  خودمان  م می که   . به  م یخواه را  بخودمان    م ینیب م  م،یاوریحساب 

کردن من،    کنند، با عصبان   نییسرنوشت من را تع  توانند م  رانی. دمیشو م   عصبان  لیدلیکه بچرا   م،یتوان نم

  . دیستیشاه ن دیترس . اگر شما م ترسد با ترساندن من. شاه که نم

  ست جبر را که بس ته نیکن ا ترک 
    ستیسرِ سرِ جبر چ بدان تا

  ) ٣١٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جبِر جمع منبالن   نیکن ا ترک 
  از آن جبِر چو جان  یابیخبر  تا

  ) ٣١٨٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   کن و، کن عاشق  معشوق  ترک 
   ق ی گمان برده که خوب و فا یا

  ) ٣١٨٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خودم   توانم کنم و نم    زندگ  یطورن یجبر را که مجبورم ا  ن ی. امیهست  روزیو پ  با ی ز  میکن ما فکر م   ذهندر من   که 

  ی ر یاز جهات کام ب  ی برو  د یبا  دیگو سلطۀ پندار کمالم هم هستم، به من م   ر یز  کهن یا  ی برا  اورمی حساب برا به 

تو    ، کن  تیخودت را تثب   دیبا  ، کن  ییجوب یع   دیبا  ،کن  قادانت  دی. بابه تصور من برس  دیبشوم. با  تا من راض

  . ستین ارانهیهم واقعاً هش  نیو ا ریب ی رادیا ی  ید یهرجا که رس

.  میکن  جادیا  د یما. مثال درد با  م یالعالج هست  دیآ نظر م. به ستین  ارانهیما، هش  میکن م   ذهنکه در من   یی کارها

  . میرینپذ م،ی کن زهیلحظه ست نیبا اتفاق ا دی. حتماً بامیدعوا کن یبا  بار ی چند روز  دیحتمًا با

.  م ی. مجبورمیکن  یسازمسئله   دی. حتماً بادیآ م   شیپ  لحظه چه مسائل  نیاتفاق ا  رشیکه با عدم پذ  دینگاه کن  شما

لحظه که    ن یا  کهن یا  یاست. برا   ته  ن یکرده، ا  لیجبر را که پندار کمال به تو تحم  نی. استیمجبور ن  دیگو م

  فضا را باز کن،  ایذهن. تو ب یسوبه  یرو م  ،یدار  قدم است، بد برم نیاول

  .» ست یسرِ جبر چ سر  ِبدان «تا

 که ن یا  ی. برایکه تو عاجز شد  دهد . آن جبر نشان مدی است که فضا باز کن  نیدارد، سرش ا  یسر   ی جبر    آن

  را.   ذهنبه مرکزت، نه من  یاور ی خداوند را ب   دیبا توانا باش 
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چه؟ جبر چو جان،     عنی  «جبرِ چو جان»که    ذهن را ترک کن تا بفهم   یجمع تنبالن را ترک کن. فضا   ن یا  دیگو م

  .  یبشو لیبه او تبد یتو مجبور  عنی

مراد    هاست دگیکه مربوط به همان  ی فکر  یهااز جهت   کند که پندار کمال ما را مجبور م  دینیب شما م   وقت

ب  میبخواه م  م،یشو م   مرادیب  وقت   م،یشو م  مرادی و  ا  میشو تلخ  شرط   نیو  هم  شدن  است،     شدگ تلخ 

   چارگیب  م،ی اظهار عجز نکن  میتوان نم ،  م ین نک  تیشا  میتوان نم  م،ی ناله نکن  میتوان نم  م،یخ نشوتل  میتوان نم

مهم است که شما درست    ل یاول بود خ  تیب   چهارمیجبرِ منبالن. آن کاهل و ناداشت که   دیگو م   نی. امینکن

  جبرِ جمع منبالن است.   نیهم  نیا د،یبفهم

  ر یباشد با ذهن، و ز  طرز زندگ  یانسان مجبور به    عنی.  ریاست د  یتنبل، هردو    عنیمنبل، منبل    کاهل،

   تلخ   نیکند و تلخ بشود. خُب ا  ت یبخواهد او ندهد و شا   ها زندگبرود از جهت   د یسلطۀ پندار کمال حتماً با

  .  کندرا هم تلخ بند، خانواده را تلخ  ز یچپخش کند همه  دیرا با

  م ی واقعاً مجبور  ا ی! آمیکن مان را تلخ مچطور ما خانوادۀ   زهایچ   ن یسر ا  تلخ که ما با دعوا، با اوقات   د یکن  نگاه

که به حساب    گذارد نم  م،ی آور خودمان را به حساب نم   کهن یا  یبرا  م یمجبور  دیآ نظر مبه   م؟یکار را بن  نیا

  پندارِ کمال خودمان.  گذارد؟  نم چه کس .میاور یب

باشد. تو    یار ی مر از جنس هش  گذارد، اثر م  ذهنمن   یِرو  نی . هر قرکنند م  یپندارِ کمال ما را تحر   هانیقر

هستم،    روز یو کامل و پ  بایکن. تو به پندارِ کمالت نرو بو که من ز   نگو من معشوق هستم، فضا را باز کن عاشق 

  نگاه نکن.  تیها دگ یبه همان 

گمان    یا  دیگو م  نیهم  یبرا  د؟یکن توجه م  م،یرا دار  یز یچ  ی  کهنیفقط به صرف ا  م،ینام را کام م   ناکام  ما

  . هست روزیو کامل و پ بایکه ز یادر پندارِ کمالت فکر کرده  عنیبرده. گمان از جنس پندار است. 

بخش است. عرض کردم هر  نجات   هان ی. ادیبله شما هم تکرار بن   کنم تکرار م  ام هخوانده را    هات یب  نیا  و

  . دیکن باآلخره م  ش یاز جا دیکن لَق م دیرا دار  سنگ  ی دیاهرم دار یبا  کهنیمثل ا  دیکن دفعه که تکرار م 

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

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

  : تنبلکاهل
  مار ی : برنجور

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    

 ن یو صبر ماند. فقط ا شُریب   از کاهل  ، هرکس«کاهل و ناداشت بدم»،  و صبر»  ُشری ب که مانْد از کاهل   «هر

  .  جبر» یِپا  ردیداند که گ  نی«او هم را بلد است: 

خودتان    دیتوان شما م  ای  د؟ی کن  زندگ   یطورن یا  دیمجبور  دیکنم! واقعًا از خودتان بپرس   زندگ   یطور نیا  مجبورم

  د؟ یریخودتان را خودتان به دست ب  و سرنوشت زندگ دیاوری حساب برا به

خردش را    دهد، عقل م   . وقت دهد مرکزتان به شما عقل م   دیآ خداوند م   ،ییگشاکه با فضا   دیگرفت  ادی   شما

  . میریب میتوان آن موقع، قدرت را از او م میست یناتوان ن ریما د دهد، م

مجبورم، در غزل هم بود، گفت به    دیبو  . هرکسدیدار برم  یقدم را چجور   نیلحظه اول  نیدارد که ا  بستگ

.  میبشو  ضی مر  م،یاوریکه جبر ب  کند . پندارِ کمال ما را مجبور مستمیکار ن  نیفل من مردِ اچرخ   یخاطرم آمد ا

  کرد.  ماری ، ب«هرکه جبر آورد، خود رنجور کرد»

هم هست.    یمسر   یماریمتأسفانه ب  م،ی کم کن  ریدبه هم  دی. هرچه زودتر ما باکند آدم را نابود م  یمار یب  نیا

  .  رود م  رینفر د ینفر به   یاز  ن یقر قیاز طر میحرف بزن کهن یبدون ا ی ماریب

را به    رید  ذهنمن   چیه   ذهنمن   چی. هگذارند هم اثر بد م  یرو   کنند که با هم مراوده م  ذهن   یِها من   عنی

نم   ی ار یهش نم   کند، دعوت  دعوت  خدا  م  کند، به  دعوت  مرکز جسم  کند،  به کفر     ی به مسابقه، تحر  ، به 

  .زند زخم زبان م   دهد، درد م کند، م

چجور  دینگاه کن   شما ما  غ  لۀیوسبه   یکه  آغاز کنندۀ  زمیهست   بتی پندارِ کمال  را  خودتان  شما  نورافکن    ری. 

  بت یغ   میممن است مستق   د؟ یکن که شما چار م   دین یبب   دیخوب نگاه کن  به مجلس  دیرو شما م  د،یبذار

بد    به بد گفتن، و وقت کند که شروع م دیدان چه خبر؟ شما م   از فالن دییبو ییآقا  ، خانم  ی به   ول د ینکن
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به    کشند ما را هم م  کنند م   بتی که خُب مردم غ  دییگو  به مشارکت. بعد م  دیکن شما هم شروع م  دیگو م

  .  بتیغ

.  دیریگ کام م  بتیاز غ  کهنیا  ی. پندارِ کمال شما را مجبور کرده، برادیخبر ندار   د،ی را شما شروع کرد بتیغ  نه،

  باال. شما آن کام را نخواه.  رود پنداِر کمالت م نیا ران، یبا بد گفتن در مورد د کهنیا یبرا

کرد، او    ض یکه او من را مر   ندیگو نفهمد، بعد م   رید  یرا بدهد به    روسشیاست که آدم برود و  ی ماریب  نیا

  شروع کرد.  

  .  کنند م  رانید میی گوبعد م  می اش ما هستهمه شروع کننده   م،یکن م  بتی غ م،یی گو بد م م،یکن انتقاد م ما

  ما خداوند است.  یکه مشتر  میدان ما م و

  ی اشتر ماست اله یمشتر
  برتر آ   نیه   یغم هر مشتر  از

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

ما خداوند است و ما در فکر    ی. مشتربرد م   ردیگکه گفت فضا را باز کن، تابش او غم شما را م  دیدان م   شما

  . میکه خودمان را بفروش میگرد م  یوگرنه دنبال مشتر م،یستیمردم ن عن ی معمول یها ی مشتر

  : تیب  نیا طورن یهم  و

آنکه ما را م  ارِیو  میشیخو دشمن شدک  
  کشد م  ایو ما را موج در مییایدر غرقِ

  
  میدهم نی ر یخندان و خوش ما جانِ ش نیچن زان

  کشد مل ما را به شهد و قند و حلوا م  کان
  ) ٧٢٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. د یخودتان باش  ذهنکه دشمن من   دیکرد  دایرا پ  آگاه  نی. و شما ادیآ م  ایموج در  دیکن فضا را باز م  شما

کرده من را، ضرر    چارهیپندارِ کماِل من بدبخت کرده من را، ب  نیکه ا  دیشو متوجه م   دیکن که فضا را باز م  نیهم

  به من، عاجز کرده من را.   زند م
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 ز یبد پره  یارها از ک   خواهم خودم را نجات بدهم. م  توانم نم  کنم او دارم م  لۀیوس چون به  کنم م   یکار   هر

  کنم  اآلن اعالم م  و  جبر، به جبرِ منبالن، من را کاهل کرده.  یکنم. من را انداخته به    زیمن پره  گذارد کنم، نم 

  .  شوم او م اریجا که مقدور است خداوند و تا آن   اریخودم هستم و  ذهنشده، دشمن من گشوده   یبا فضا

  ن ی. غرق اکشد او با تشعشعاتش من را م  دانم فقط ناظر هستم و م  بندم، فضا را نم  کنم، دخالت نم  ؟ یچجور 

در  ایدر ا  ییایشده، درگشوده   یای هستم،  از جنس  احاطه کرده.  را  من  فضا   شوم م  ای در  نیکه  و    یبا  گشوده 

  . ندگموج تابش ز  ،ییموج شناسا ،ی اریموج هش  د،یآ موج م نیا گذارم م

  مان  دگ یهمان   شود،  و مرکز ما عدم م  م یکن فضا را باز م  وقت   م؟ یده را م   نمان یریکه چرا ما جان ش  دیگو م   و

پندار    د،یاجرا کن  دیبا  ها دگیبهتر را در تمام همان  ترشی هرچه ب  دیکرده بود که شما با  لیکه تحم   یرا و آن جبر 

از فالن کس، فالن کس، فالن کس جلو     خواه نمکه، مر     رس به من نم  دیگو م  ر، ید  دیگو را م   نیکمال ا

  نه.  ؛ کار را بن نیا دی! با؟بزن

علت در حال خنده و    نیرا به ا  ذهنمن   نیریجان ش  نیا  م» یده م  نیریخندان و خوش ما جاِن ش  نیچن   «زان

اَزَل،    دی از تابش خورش  تاباند، نورش را م  آن پادشاه، آن خداوند، ما را وقت  کهنیا  یبرا  رود،  م  میده خوش م

  ل یتبد  نیو ا  شود آزاد م   یار ی هش  یاد یمقدار ز  می ریمو م   میو ناظر هست   م یکن مقاومت نم   که وقت  م ینیب ما م

  بخش است.لذت   لیخ

شهد و قند و حلواست،    نیبه او، و ا  میشو ور زنده مآن از    میریم م  کهنیمحضِ ا. بهکشد عسل و قند و حلوا م  به

  است.   سببی ب یشاد

،  «راست چو شقّۀ علَمت»که    گفت همان است که م  نیا   د،یخودتان باش  ذهنکه اگر دشمن من  دینگاه کن  شما

  ی برا  عن یشما، دل تو، مرگ آرزو کند،    یقبل هم گفت که دوست تو آن است که برا  ت ی. چند بمیاگر راست باش 

  .  نه مرگ جسم ذهنبه من تو. سبب مرگ تو بشود، نسبت  ذهنمن 

دارند ما را متقاعد    ها،تیب  نیمثل هم  تابند م  اند، وقتزنده شده  که به زندگ  ییهاانسان   عنیموالنا هم،    پس

  .  میری بم مانذهنبه من نسبت احتکه ما به ر  کنند م

غلط    دهد که نشان م  یزیندارد، آن چ   زندگ   ذهنمن   نیامروز چقدر ما را متقاعد کرده موالنا که بابا ا  نیهم

ها و مرتب  . کام خواستن از جهت ستیاو کار کردن درست ن   ی  کمال و بندۀ او شدن و براِ است. رفتن دنبال پندار 
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به شما دارد، فضا را باز کن،   غامی پ  ی  ن یست. ایناله کردن، درست ن  دیشدن، اگر شُد  کامیسرخورده شدن، ب

  نترس.  نداز، ی بشناس و ب

به آن    دیبود  ده یرا که چسب  ذهنمن   نیر یشما جان ش  م» یده م  ن یریخندان و خوش ما جانِ ش  نی«زان چن   پس

که    دینیب م  ،ذهنبه من  د یریم خُرده هم که م   ی وقت د،یکن م ییگشافضا  وقت کهن یا یبرا رود،  م دیده م

  .دیشهد و قند و حلوا را تجربه کرد

  �🔹🔹�بخش دوم  انیپا�🔹🔹�
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  ی شوم انیوفایب یِفدا چون
  ؟یرو گمانِ بد، بِدان سو م از

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

ا  م،یشو دچار جبر م  م،یشو م   «کاهل و ناداشت»  ما   م، یخواب در گور م   م،ی ریمواقعاً م   ذهنجبرِ من   نیدر 

که وفا ندارند، از   میدر مرکزمان گذاشت ییزهایچ  م،یدیچسب   ییزهای. ما به چ میشوآفل م  یزهایچ  یدرواقع فدا

  .  ترسانند م کنند،  م از جنس جسم کنند  م وفایو ما را هم مرتب ب روند م نیب

  ی و فدا   می کن نم  دایچطور خودمان را پ  م،یهست  از جنس زندگ  م،یوفا هست که ما که با   می از خودمان بپرس  ما

  . میرو جهان م   یسوعدم، و به  یجا مرکزمان به   میگذارم   م،یکن م   دمانید  نکیها را عو آن   م؟یشو م   انیوفایب

  ش یفکر، شاه را پ  نیفکر، فکِر بد است. ا  نیا  د، یخواه م    زندگ  ان یوفای و از ب  د یکن شما اگر فضا را باز نم   پس

پندار کمال،    یسوبه   عن ی  «بدان سو».  میرو م  میو جهنم دار   ذهندرد و باالخره هپروت من   یسوبه   آورد،  نم

  : میدان را هم م نی. و امیرو خود م اوردنِی حساب نبه  ،جبر، ناتوان

  بود قیتوفیب  چو ، فرعون  جهدِ
  بود  قیآن تفت دوخت، او م هرچه

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

  : شافتن قی تَفت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   ذهنعمل من   چیو ه  ذهنفکرِ من   چیه  عنیاست    تیبدوِن موفق   ق،یعنوانِ فرعون، بدونِ توفبه   ذهنمن   جهدِ

هرچه    بود.»  قیتوفی ب  «جهد فرعون  دیگو . م رسد نم   به خوشبخت  رسد،  نم  یبه شاد  رسد،  نم  تیبه موفق 

  . شود پاره م کند، عمل م   کند،  هرچه فکر م دوزد، م

بدَم»که    دیگو که چرا موالنا م   دینیب شما م   حاال بب  م،یزحمت بش  همهن یا  دی، چرا با«ناداشت    م ینی آخرسر 

حسِ    میجدا هست   م، یدوست دار  جهانن یرا در ا  نه کس  کند،  به ما وفا م   نه کس  م،ی . نه دوست دارمیندار   چ یه

  م ی شد  ان»ی وفایب  ی«فدا  کهنیا  یاست؟ برا  حالت  چه  ن یا  م،یتنها هست   م،یدرد دار  ی اد یمقدار ز  م،یکن م  ییجدا

  .رید
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  د ی بشو  دیخواه م   ان»یوفایب   ی«فدا  ای  دیدار برم  ییقدم را با فضاگشا  نیا  ای   د،یریب  میتصم   دیلحظه با  نیا  شما

اش آدم، خداوند پاره   دوزدشافتن، هرچه م   عنی  قیپاره بشود، تفت  دیدوز که هرچه م   د،یبن   » «جهد فرعونو  

  . دیای در مرکز ما ب دیاو بدوزد، او با دیکند، چرا؟ با

  گفته: شُِر ما را برد غول  قوم
  از شُر وز نعمت ملول  میشد ما

  ) ٢۶٧۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

انسان  یطورن یا  ایآ ما  م است؟  ش  مییگو ها  برده،  غول  را  ما  د   طانیکه شُرِ  ندار  ویبرده،  ما شر  .  میبرده، 

صبر مال    شر کند؟ غول برده. شر و  ذهنمن   دیدی بهتر. شما تا حاال د  ترشیشر ندارد، هرچه ب  ذهنمن 

  است.   ییفضاگشا

را آدم داشته   یخوب  زِیچ   ی عقل است که آدم    نیسررفته. آخر امان  حوصله   م،ینعمت ملول شد  از شر و   ما

ول قدردان  باشد   نتواند بشناسد؟ ما در جبرِ عدم ندانَد؟ نشناسد  را  قدردانمی هست   قدرش  مستلزم     ! چون 

  است، مستلزم قانون جبران است.  ییشناسا

پا    رِیزحمات را ز  نیا  توانم ن نمدرست بشود، م  شدهده یزحمت کش  همهن یهست که ا  ی زیچ    ی  دیی گو م  شما 

   آسان  نیابه    شده،دهیزحمت کش  شیرو  همهنیا  کهکس  ی.  میدان م  یطورنیها را هم اما قدرِ آدم   بذارم.

  . میقدرش را بدان دیبا م،یبن دینبا شیرها

  ن یا ریدبه کمِ هم  م،یهم جمع شد  دورِ م یاآلن ما آمد م؟یدانست  یما قدِر موالنا را چجور د،یشما نگاه کن آخر

. میاندانسته   م،یکرد مدت پس از موالنا پخش م  همهنیا  میدانست . آخر قدرش را م م یکن پخش م  می را دار  اتیاب

  .بودهپس شرِ ما را غول برده  

تکرار    د،یتکرار کن   د،یکه تکرار کن   دیشو و موالنا را متوجه م  اتیاب  نیاآلن؟ شما ارزش ا  میکن واقعاً شر م  ایآ

به خودتان جواب    دیسؤال کن   د؟یدان قدرش را نم  ای  د؟ی تا خودتان را درست کن  دی و به خودتان نگاه کن   دی کن

  .دیبده

وقت بذارد،    کهنیخاطر اپول بده، به  م ییحاال بو  کهنی خاطر انه به  کند، نم    برنامه را قدرشناس  ن یکه ا   کس

از    داند، . چرا؟ قدرش را نم گذارد ها آزاد بشود. وقت نمها و ناله ها و غصه ار کند و از جبرِ غم خودش ک   ی رو

  نعمت ملول است، شُر ندارد.
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مستلزم چه    قدرشناس   فهمم، اگر م   فهمم؟ من قدرِ موالنا را م   دیی. بودیصادقانه جواب بده  دیسؤال بن   ی

  عن یشر    میفهم م  مییآحاال بعداً م   دیگو م  گذارد،هم نم   ذهنمن    بنم؟ کاهل  د یاست که من با  ییکارها

  . اندازد عقب م  ه  م،ی فهم چه، قدرش را م

  مهم است.   تیب نی . اذهنمن  نیا میدان م  ما

  بود قیتوفیچو ب  ، فرعون  جهدِ
  بود  قیآن تفت دوخت، م او هرچه

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

   چ یکندن، که سنمان پنجاه، شصت شده ه ها جان پس از مدت   عنی  م،یدیاست که ما به ناداشت رس  نیهم   یبرا

    م؟یجمعًا ما چه دار  دیبشر چه دارد؟ شما نگاه کن م؟یچه دار  م،یندار

بشود، جنگ    اتم  زیبمب، چ. ممن است  کنند م  دیرا تهد  ریدما، همه هم   می.اآلن در معرضِ جنگ هستشما

  ما؟    مییگو اصال چه م شود، آن م شود، م  نیا شود، م بندانخیبشود  بشود، جنگ اتم اتم

حرف ارزش ندارد، کار که    نیا  د،یزن که حرف م   ذهنما گفته، آقا با من   یکه موالنا برا  اطالعات  همهنیا  با

ما    عقلیب  ای   م؟ی جنگ کن  میواقعاً ما مجبور هست   ایآ  م؟یخوان  . چرا نمشود است، شافته م   قیتفت  نیا  دیکن م

  داشت جنگ نکرد؟   ذهنمن شود م  ایآ شود؟  سبب م

واقعاً مجبور   ول  م،یجنگ بن  میمجبور هست  م،یجنگ نکن  میتوان خانواده، ما نم  نۀی در زم  حت   دینیب م   شما

است، هرچه    قیتوفیفرعون است جهدَش ب  ذهنمن   نی ا  ،» «جهد فرعون  کند ما را مجبور م   ذهنمن   م،یستین

  . شافد م  زندگ عنی شود شافته م دوزَد، م

  ی جلو   میتوان و فالن، ما نم  شناسجامعه   و   شناسفلسفه و کتاب و روان  همهنیدرست است که با ا   نیا  آخر

ن   نیا  بزرگ را؟  یهاجنگ   م،یریجنگ را بعن ی . قوم  دیجوابش را هم بده   دیسؤال را ب  ها،  تمام انسان   ت،یانسان

  غول برده.  م،یگفتند ُشر ندار 

و اگر    دیبه خودتان جواب بده   د،یغول برده؟ سؤال کن   ای   دیشما شر را دار  م،ی جمع را رها کن   طور کلبه   حاال

اصالح خودتان    رِیخودتان را فعاالنه درگ  دیاست که شما واقعاً با  نیعالئمش چه هست؟ عالئمش ا  دیکن شر م

  . دیبن



ۀ  برنامه         Program #922                                              ۹۲۲مشار

  54صفحه: 

شما اگر   کنم، و هر دفعه تکرار م   دیرا تکرار کن  اتیاب  نی ا  میگو . شما که من مدیبرنامه را تمامًا گوش بده  نیا

  ؟ دیآ من م رِیگ  یز یچ  یباال؟  رود مقام من م شود؟ م  ادتری پولِ من ز دیتکرار کن

. جبرِ  دیتوان نم  دیاگر شر نداشته باش    ول  کنم،  هست که خدمت شما عرض م  یطور نیا  دانم را من م هانیا 

همۀ    گذارد بله درست است، بعد پندارِ کمالتان نم   دییگو چند لحظه م  ی.  گذاردو پنداِر کمالتان نم   ذهنمن 

جلوتان و اعمال   دیخودتان بذار  به  گذارد نم   د،یبن  همر  . تکرادی تکرار بن  گذارد نم  د،یبرنامه را گوش بده

  به خودتان.  دی کن

  یی شهیبرادر تو همآن اند یا
  یی شهیتو استخوان و ر مابق

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

جا هم از آن  شهیکه اند  شده هستگشوده   یفضا  نیاش اشده هست، همهگشوده   یفضا   معن به    شهیاند  جانیا  در

هم جزو استخوان و    دهیهمان   یفکرها   استخوان و پوست است، حت   اشه یبق  ده،ی همان  یهاشهینه اند  د،یآ م

  است.  شهیر

از جنس او    م،یشو شده مگشوده  یاش فضا ، ما همه «پخت و بِپرورد مرا»  گفت که م  پزد او ما را م   وقت  پس

  .میشو م

  پرورِش جان و جهان ازل،  دِی خورش تابشِ
  صفتِ گل به شر پخت و بپرورد مرا بر 

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی فضا   نیاز ا  تابد خداوند م  عن یاَزَل    دِیخورش  م،یکن فضا را که باز م  میدوم که گفت  تیغزل بود، ب  اتیاز اب  ی

«بر    ز،یچجان و جهان خودش هست همه   مییبو  حت  ای  کند م   یهمار   و جان، او و جهان، با او   شدهگشوده

 ن یهم پخت، بالغ کرد و هم من را پرورش داد. پرورش، ا  ،شرگل  عنیمانندِ گل با شر    صفتِ گل به شر»

  مهم است.    لیمهم است، پرورش خ   لیپرورش خ 

 کنم  مجسمه به او نگاه م   ی صورت  به  دهم؟  دارم پرورش م  ی ام را چجوربچه  نی بپرسد من ا  د یبا  یمادر   هر

ور  تازه از آن   ن یآتشفشاِن معناست، ا  نیدوماهه، ا  ساله، ی  کوچولو،   نیا  ، صورت زندگ صورت عشق، به به   ای

  .  ستیمجسمه ن  نی بلد است، ا نیکردن را ا بلد است، زندگ  نیا ده،یرس
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  .  رسد جسم کوچولوست عقلش نم   یهم    نیا  نم یب را جسم م  ز یچهمه   کهن یا  یبرا  نم، یب با ذهنم مجسمه م   من

  . میفکر کن  دیبا یطورن یا رسد، من عقلم نم  رسد عقلش م نیا

  :  دیگو م و

  نورِ نظر ،گلشر، قوتِ دل  که گشت اکنون
  از کجا؟  نیبر دل گذر، آن از کجا؟ ا گل برآ  از

  ) ١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که گلشر بشود، فضا را    . هرکس و نور نظر هست  دل هست  ی غذا  ،ی شد  «گلشر»و    ی که فضا را گشود  حاال 

  دل است و نور نظر دارد.  یآدم غذا  نیا ع،یوس  اسی باز کرده باشد به مق

  .  دیبشو تینهایبه دل، ب دیبرو دییایب رونیب دیبا  ذهناز گل، از من  رید دی فضا را باز کرد و شما وقت  

بودن و    ذهنسلطۀ من   ریها و زو کام خواستن از جهت    دگ یو ضرر و همان   یکارو پر از خراب   یجبر  ذهنمن   آن

از    نیا  کند، عمل م   کند،شما فکر م   قیخداوند مرکز شماست و اوست که از طر   جا ن یکارگر او بودن کجا؟ ا

  کجا؟ 

  . ذهنبه من  دیجا، نرو آن  رید دینرو دیگلشر شد دیفضا را گشود پس

  : دیگو م نیبنابرا پس

  کش نگر هزاران جانِ تلخ صد
  گل، آغشته اندر گلْشر همچو
  ) ٢٣٧۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی سرخ و مواد قند  مرکب از گل ن ی ری : شگلْشر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ها  که چه تعداد انسان   دینی شما بب   . ولمیکش م   ارانهی. ابتدا سخت است، درد هش کشنده تلخ   عن ی  کشتلخ 

.  نندگانیاز شما ب   لیشدند. مثل موالنا. مثل شما، خ  «گلشر»را تحمل کردند و آغشته در   ارانهی ابتدا درد هش

  بر شما.  ن یآفر دیده که م  ییهاغام یپ
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م   د،یدیکش  تلخ   ابتدا متوجه  و حلوا م   میشد بعد  را به شهد و قند  ما   آن مل»«شدی.  ک که فضا    خرده

 و چه   خواهد ما از چه کام م   ذهنمن   نیا  می نیکه بب  میگرد م  دنبال هر فرصت  م،یو دشمن خود شد  میگشاد

. به  یکرد یبه خوب کار ماشاءاله، به  ن،یآفر آقا مییگو م کند که آزرده م  به آن کس کند، او را آزرده م کس

  . شوم است. من دارم گلشر کامل مچه بوده بم یکه ع  یمن نشان داد 

  : فردوس  تیدو ب نیا و

  اند برآورده تیرا از دو گ  تو
  اند بپرورده  انجیم  نیچند به

  
  شمار  نی فطرت پس  نینخست

  مدار    یرا به باز شتنیخو ییتو
  مردم)  نشیشاهنامه، آغاز کتاب، گفتار اندر آفر ، (فردوس

دوتا را با هم    ن یجهان، هم از آن جهان. ا  ن یاند. گفت پرورش جان و جهان، هم از اآورده   ت یما را از دو گ   پس

  است.   یار ی مراحل تکامل هش نی هم انج ی م ، » انج یم  نی«به چنداند و کرده  قاط 

ما را، او    گذراند و در ذهن هم از مراحل مختلف م   وانیجماد و نبات و ح  میاکه از او جدا شده   از موقع  ما 

  .پرورد م

حساب  که اآلن ما خودمان را به   م،ییآ حساب مکه به   ،ی ، درجه  «شمار»  نیفطرت و بهتر  ن یاول  م،یدان ما هم م  و

  . م یهست  نیما بهتر م، یآور نم

درد  به   خورد،  درد عالم مبه  خورد،  درد مکه به   فطرت  ی   مییبو  دیکه با  «شمار»  نیترفطرت و کامل   نینخست

  مشغول نشو.   ذهنمن  یهای به باز  نی انسان. پس بنابرا یا ییتو  م،ی ما هست  خورد م کائنات 

  طبع   یبر خود کارها کز رو ریآسان گ  گفت
  کوش سختجهان بر مردمانِ  گرددم سخت

  ) ٢٨۶غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

  م ی ریگ از حافظ است. پس ما آسان م  همن ی. اکوش»جهان بر مردمان سخت  گردد «سخت م  ا ی  رد»یگ م  «سخت

  جهان را.    نیا یکارها  ،ییبا فضاگشا
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است که آن   یطور ن یطبع جهان ا  می اگر فضا را ببند کهنی ا یبرا ، ییبا فضاگشا میریگ آسان م  اُفتد م  اتفاق هر

  . ردیگ هم به ما سخت م

جهان    عتیطب   میکن  زهیو ست  میریسخت ب  می. اگر بخواهمی کن م  ییما فضاگشا  تی در هر وضع   ،هر آزردگ   در

  . میاگر فضا را باز نکن کند نم  ی. جهان با ما همار ردیگ هم سخت م هست که آن  یطورنیا

  د ی ن یب . مدیامتحان کن   کند، م  یبا شما همار   یز یدر جهان هرچ  د،یباز کن   تینهایاگر فضا را ب  دینگاه کن  شما

 دانم نم   شود، با شما مهربان م  رانندۀ تاکس  شود،فروشنده با شما مهربان م   دی هست   ییشما فضاگشا  وقت

  .دیآ همۀ کارها جور درم ز،یچهمه 

. شما  دیگذار اثر م نیقر قی که...، چرا؟ از طر د ینیب م دفعه ی د یکن مقاومت م د،ی ریگ که شما سخت م ن یهم

  هستم.    ریگچون من سخت  ریسخت ب دییگو به جهان م دیدار

و کام ما را    شوند و نرم م   کنند مردم فرار م  م یکن  یری گسخت   میکن فکر م   م؟یکن چقدر ما اشتباه م  دینیب م

  . طورنیا ستی از ما. ن ترسند م  آورند، م

  روند  هرچه باالتر م واشیواش ی ذهنی ها است که من  ن یهم  ی . براکند م جادیمقاومت ا ردیگ سخت م  هرکس

ا باالخره خرد    ستین  یاریتمام ع  ذهنآدم من   چیه  گردد، مقاومت برم  ییجا   ی.  کنند م   جادیمقاومت  که 

  نشود، امان ندارد.  

که جهان در     مقاومت  شود م   ییجا   یدر اطرافش.    کند م   جادیمقاومت ا  رود، جلو م  ذهنبا من   کهنیا  یبرا

 شود  تر م باالخره قدرت ما کم   میرو او هست. چون هرچه ما جلوتر م   تیاز ظرف   ترش یب   لیخ   کند  برابر او م

  .میشو م ترف یضع

. پس  میشو . خرد م میتحمل کن  ی ری شده در زمان پ  جادیما ا  ی مقاومت جهان را که دراثر کارها  م یتوان نم  ما

  است. ییفضاگشا قیفقط از طر یر یگ. آسان میریآسان ب میبهتر است مقاومت نکن 

  به راست میفرمود: گر گو مصطف
آن دشمن که در جانِ شماست  شرح  

  ) ١٩١١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  پردالن هم بردرد  یها زَهره
  خَورد  یرود ره، نه غم کار نه

  ) ١٩١٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   عن یدر مرکز شماست،    که آن چه دشمن  میحضرت رسول فرمود اگر بخواهم واقعاً آشار بو  نیبنابرا  پس

  درهم بشنند.  توانند ها هم مآدم نیترپرجراَت   . حتترکد ما، زَهرۀ شما م  ذهنمن   نیهم

را درمقابل ما    یزیچ   جیتدربه   میرو م  شیپ  ییبا فضاگشا  است. هر وقت  طورن یپرورش خداوند هم هم   عنی

  .  مییآ اش برمکه ما از عهده  گذارد م

  ما بذارد.   یرا جلو  لویصد ک دفعه ی  میبردار میتوان م  لویک  ی که ما اآلن  ستین  یطورنیا

  .  «پخت و بپرورد مرا»غزل داشت گفت  تِیاست ب ادتانی ر،ی است د نیدادن هم پرورش

  .میری که سخت نگ  م، یریب  میبتوان اد یاز موالنا  می ما هم دقت کن دیپرورش دادن را شا نیا

با  شما طر دیکن   نیتحس  دیمرتب  از  بهتر  آدم  نیتحس  قی.  بو  رندیگ م  ادیها  ن  ،ییتا  بلد  چقدر   ستیآقا   !

  را؟  زهایچ  نیا ندیگو چند دفعه به آدم م ؟ی ! آخر چرا استعداد نداریاستعدادیب

 رند؛ یگ م  ادی ها  آدم   ن،یبا تحس  واشیواش یکه    دینیب م  دیکن . شما فضا را باز م ستین  یطور ن یا  د؟یکن م  توجه 

  که بهتر شد.   دینیب و م  دهند، م انجام  یطورنیکار را ا ن یکرد، بذار نشان بدهم ا شود بهتر هم م  ن،یآفر

 دیتوان نم   دیدار  یا ذهنکه چه من  دیبرود. شما اگر بدان  تواند راه نم   پردالن هم بردرد»«نه رود ره،»  یها«زَهره 

برو بب دیراه  م  دی نی.  را که  دار  ج یتدر  میی گو م  ن یهم  یبرا  واش،یواش ی   میخوان موالنا  شما  درست    دیاست، 

  . دیشو م

بخواند    دیرا که با  ییهاکتاب   ندیایساله بخواهد دکتر بشود، بعد ب، هشت باشد مثال هفت  جوان  یکن    فرض

تَرک هزَهر خُب   ،بخوان دیرا با  هان یکه پر از کتاب است ا ونی چندتا کام  نیآقا ا ندی بذارند، بو ون یداخل کام 

  .شود دکتر م دیآ م  خواند را م هاتاب ک  نیسال ابهسال  واشیواشی  . ولتواند ! نمشود م

غم کار   «نه نه  ره،  م خَورد»  ی رود   . د»   میتوانستد، کار.  میبخوان  «َخوررد»   ی «بردجور    هیقاف   کهن یا  یبرا  خَور

  . آورد کار درم به جیتدرشما را هم به  آورد مرا»«کار در   دیگو م  میبفهم کهن یا یبرا  پس. دیایدرب
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پختن    نی. ادیعجله نکن  دیکن خودتان کار م   یکه رو   رییو تغ  لیتبد  نی. شما در امیخوانبه عجله مامروز راجع   و

  است.  فَکان»ْ کن «قضا و با  زندگ

زمان خودش     یدارد،    آهنگ  ی دارد،    تم ی ر  یپرورش    نیا  شود» «بشو و م  دیگو  او م  دیگو که م  فَکانکن 

.  شود . نمذهنبا من   دیشما دارد. شما زور نزن  یهانیبه قر  حت   شما دارد. بستگ  ذهنمن  به   را دارد، بستگ 

  . دیعجله نکن د،یریسخت نگ د،یزور نزن د، یسؤال نکن 

  مانَد، نه روش  لهینه ح اندرو
    من پرورش  تانکنم ناگفته پس

  ) ١٩١۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 د یبترس   دیشما نبا  را ول  نیا  مییگو م  میدار  در درون ماست، البته ه  که چه دشمن  میاگر ما بدان  نیبنابرا  پس

  ش. وِنه ر مانَد نه فکر م د،یکن دشمن درون اگر فضا را باز م نیاز ا

من    کند، روشن تو مثل روز تو، من را مفتون م  یکه رو  دیگو در غزل هست، م   م،ی بترس   دینبا  لیتبد  نیاز ا  ما

است،    ییرواست، پنهان   ییرومن شب   لیعاشق تو بشوم و هرلحظه از جنس تو بشوم، اما کار تبد  دیفقط با

  ندارد من بفهمم.  لزوم

  طور ن یهم هم  . زندگدهم رشتان م پرو  افتد، م  چه اتفاق  میبه شما بو  کهنیکه من بدون ا  دیگو م  نیبنابرا

  حضرت رسول است با مردم.   قبل نیهم یهای وگو دنبالۀ گفت  هانیاست. ا

تبد  دینیب م  د،یخودتان کار کن  یرو   د،ی عجله نکن  د،ی. شما بخوان کند م  لیتبد  طورن یموالنا هم هم  و  ل یکه 

  . ودیاشده

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار، صدرِ توست راه  صدر
  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یراه است، از ا  تینهای. بدیشو متوقف نم  ییجا  یادامه دارد، شما     پرورش و پختن ه  ن یکه ا  میدان ما م  و

و صدر    دمیکه من رس  دییکه بو  ستین  ییتا ابد ادامه دارد و جا  د،یدار برم  ییلحظه که شما قدم را با فضاگشا

  مجلس است، صدر ما راه است.
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  : میرا داشت  تیب نیا

  میتو ن  یِچرخ فل، مردِ جفا ی: اگفتم
  مرد مرا  نیسره ا یمر ا افتی: زبون گفت

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

بعض  میدیفهم  تیب  نیا  از م موقع   که   خودمون ش به  ما  من  م،یکن ها  جبر  ناتوان   ذهندچار     ذهنمن   و 

  و باالسرمان پندار کمال هست.  ترساند و امتداد خدا م  یار ی عنوان هشما را به  ذهنمن   عنی. میشو م

خالص که    ی اریهش   یخالص! ا   ی که ا  د یگو . او هم، خداوند مستمیجفا ن  نیمن مرد ا  مییگو به خداوند م   ما

فعال سره بودن، خالص بودنت را از    ،نیب ها مآن   نکیع  قیو از طر   زهایبه چ  یکرد  دهیزور خودت را همانبه

    ؟ کن من حساب م یرو ی طور ن یچرا ا  ،یدست داد

زبون    اری من را بس  ات ذهننگاه نکن که من   ات ذهن. تو با منکنم م  لیمن حساب باز کن، من تو را تبد  یرو

ناتوان هستم. ما فکر م  دایپ نم  م یکن کرده، فکر کرده من  ناتوان است،  اعتقاد تواند که خداوند   هم    ی. اصال

  به خداوند. ذهنبا من  میندار

اثرات   . وقت کند خداوند چونه به ما کم م   میفهم تازه م  م،یبن یی فضاگشا مدت  میکن   باز م فضا را وقت

را و  گشوده   یفضا  نم  ریکه د  مینیب م  م،ین یبب  رونیانعکاسش را در بشده  نم  م،یکن مقاومت    م، یریگ سخت 

  . میکن م  دایراه خودمان را پ  شوند، آسان م رونی در ب زهای چ  م،یریگ آسان م 

    م؟ یبذار شیمعرض نماتوان خودمان را قدرت خودمان را به میتوان م ییصورت فضاگشابه  ای که آ می نیبب  اما

  و روزِ عاشورا  ر یگ م  شَشَه
  به کربال بودن نتان تو
  ) ٢١٠٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  فطر د ی : شش روز اول بعد از عشَشَه

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 اش معن  کهن یبدون ا  کند، م   سطح   یفقط کارها   رد،ی گ را م  ذهنراه من   که اگر کس  دیگو م  ٢١٠٢غزل    از

و فقط مراسم عاشورا برگزار    رندیگ روزه م   ها فطر را هم بعض  دیشش روز اول بعد از ع  عن یرا بفهمد. شَشَه  

  بشوند.  دیشه ذهنبه من نسبت توانند نم ول  کنند، م
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تو    ،بن  توان را که در کربال و روز عاشورا کردند، تو نم   کار آن کسان  ،باش  توان تو در کربال نم   دیگو م

ب   سطح   یکارها   ن یهم روزه  بمان،  بن! گرسنه  را  مراسم  ریخودت  ا   و  کن،  سطح   نیبرپا  و    مراسم 

  .ست توخال

پندار    ی هااز کام   تواند که نم  . خُب کسییای از عهدۀ پندار کمال برب   و بتوان  است که فضا را باز کن   نیا  اصل

به عجز خودش،    کند اعتراف م  شود، ناراحت م   شود، م  مرادیب  شود، م  کامیب  که وقت  کمال بذرد، کس

  خودش را. آورد حساب نم به

  و الف  قیاز حق خواهم و توف قوت
  کوه قاف  نیبه سوزن بر کنَم ا تا

  ) ١٣٨٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

از خداوند.    یی با فضاگشا  خواهم؟ م  روین   خواهم، قوت م  . من از چه کسمیگذشته هم داشت  را هفتۀ  تیب  نیا

  خواهم داد.  قیتوف  ستم،یشده فرعون نگشوده  یبا فضا  ریو د

  ن یخاطر ابه  قمیبله توف  داند، که خودش را خدا م   ستمیبنم مثل فرعون ن  تیموفق  یاگر ادعا  نیبنابرا  پس

 شود پس معلوم م   کنم، م  ی یرا    ها ندگیبا سوزن حضور کوه هما  واشیواشیعدم شده و    است که مرکزم

  و   صبر هم داشته باشم. دیبا

  ن یآن سلطان ب ییو دانا یسازسبب تو
  ن یممن نَبود در کفِ او امان ب آنچه

  ) ٢٠٠٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

دار  بهراجع  م   م یچه  من راجع   م؟ یکنصحبت  عقل  با  ما  او.  پختن  و  او  پرورش    رمان، ی حق  نمان،یبکم   ذهنبه 

  کرد؟  میخواه   رییتغ  یچجور   مییگو نم م،یکن قضاوت نم

آن را که ممن    شود، ما فراهم م  یبرا  ییکه در موقع فضاگشا  نیخداوند را بب   »ییو دانا  یساز «تو سبب   دیگو م

  . نیشده ممن ببگشوده   یامان داشته باشد، در کفِ او با فضا کن که تو فکر نم ست،ین

او   »ییو دانا  یساز«سبب   ن،ی او را بب  »یی و دانا  ی«سبب ساز ذهن دست نزن! فضا را باز کن    یساز به سبب  پس

سبب  وقت   ست،ین  ذهن  زیچ دانا  یساز به  معتقد   ییو  واقعاً  م   ذهنمن   ییدانا  عنی  ،یاو  انکار    ،  کن را 

  . کنرا انکار م   ذهن یساز سبب
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  یی ما به دانا   ذهنمن   ییدانا  حیترج  ای و انتخاب    ستذهن   یساز ما افتادن به سبب   ت یعدم موفق  لیاز دال  ی

  د ی نبا  شود، کار م   نیجاها ترس باعث ا  ل یخ  دی. شامیدار قدم اول را درست برنم  نیهم  یخداوند است. برا

  ن» یآنچه ممن نبود در کف او امان ب ن، ی«آن سلطان ب  نیخداوند را بب  »ییو دانا  یساز«تو سبب . م یبترس

  ، آمد مترسان: دل، مترسان دل»  «مترسان

  منزل  نیا  یِهایدل، مترسان دل، ز سخت مترسان
  راند یبتا هرگز نَم وانیآبِ چشمۀ ح که

  ) ۵٩٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که    ست، ذهنتوهمات من    منزل که گذشتن از بعض   نی ا  یها از سخت   ،کن فضا را باز م  مترس! وقت   قدرنیا

  . کندبخت مما را خوش  دگیکام همان نیا

.  ل یتبد  نیا  یها  نکن، از سخت  دگیاز جنس همان  عنیمرکزت را از جنس ترس نکن.    دل، مترسان دل»  «مترسان

  د، یآ شده آب مگشوده   یفضا  نیاز ا  ات،یآب چشمۀ ح   وان»یآبِ چشمۀ ح «که    میرو مرحله جلو م بهپس مرحله 

  . کندتو را زنده م  کشد، انسان! هرگز تو را نم ی. ادیآ م  یاریهش  د،یآ کننده مزنده  یانرژ

ماه  م ینیب  م   در داستان سه ماه   و عاقل بود که    یبودند،    تا ماه عاقل که بامشعله بود، رفت. سه    که 

  هم مشورت نکرد، رفت.  رانیمشعلۀ خرد را همان اول روشن کرد و با د

  گرفت  ایره در ، آن ماه رفت
ور و پهنۀ پهنا گرفت  راهد  
  ) ٢٢٣٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و عاقبت  دی د اریبس هارنج
  ت یامن و عاف یِآخر سو  رفت

  ) ٢٢٣٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هم مشورت نکند   رید ذهن  یهابا من  رد، یو عدم کردن مرکز، مشعل خرد را ب ییبا فضاگشا تواند م  هرکس

  برسد. تینهای کند برود جلو تا به ب ییفضاگشا یطور ن ی. هم ردیب شیرا پ  ای و راه در

خودش   ن،یچالش هست. اصال مواظبت کردن خود و محافظت خود از قر  کشد، م  ارانهیدرد هش  ند، یب رنج م  بله

  . نندیب را م هان ی قر یهای ریگسخت  نند،یب  مالمت م  ها بعض اوقاتچالش است، رنج است. گاه 
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  ران ید  ی . پس بدون توجه به رفتارهاسالمت   ،ت»ی«و عاف  ت یحس امن  »یِ و عاقبت، رفت سو  دید  اریبس  ها«رنج 

  .  ای در یسوبه  میرو م م،یکن فضا را باز م هان یو قر

تمام آب را بخورم   خواهمتشنه هستم که م   ، مستَسق  قدرن یمن ا  ، کن گفت که تو فضا را باز م  م یغزل داشت  در

  . کنم نگاه نم ها دگیبه همان کنم، نگاه نم جهان ن یا یزها یبه چ  عن یو گفت مفتون تو هستم. 

  شهِر خوش، با شاهدان در کشمش  گردِ گردم
  تو الاُقْسم نهان، تا حبذا هذا البلَد خوانم

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  خوشا ،زه  و،ی : چه ن حبذا

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  .  وستی: چه ن  حبذا

  گرِد شهِر خوش، با شاهدان در کشمش  گردم
  البلَدتو الاُقْسم نهان، تا حبذا هذا  خوانم

  ) ۵٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : دهم هست، نشان م هیبه آ مربوط   نیکه ا دیدان م

  اقْسم بِهٰذَا الْبلَدِ. وانْت حل بِهٰذَا الْبلَدِ.»  «ال

  .» یاشهر سنا گرفته  نیبه اين شهر. و تو در ا «قسم

  ) ٢و  ١ اتی)، آ٩٠(قرآن كريم، سورۀ بلد (

  

  .اندده یسنا گز ییتای ها در شهرِ است. انسان  ییتای یمنظور از شهر، فضا جا ن یبلد است. در ا سورۀ  از

  یی فضاگشا  ه  نرو!  ذهنبه ذهن نرو، به من  عنیشهر برد.    نیگردِ ا  ،ییکه تو با فضاگشا  دیگو م  تیب  پس

برنامه    نیدر ا  د،یبِستان دارخودتان که در گنج حضور بِده   جنسانکه شما با هم   طور ن یکن و با شاهدان، هم

در کشمش    ،یی اند با فضاگشاشده   بای که ز  کسان  ان،یبارویز  عن یبا شاهدان    د،ی شنو م  غامیپ  دیده م  غامیپ

هست    نیا  اش شهر، معن  نی شهر. قسم به ا  نیبو قسم به ا  عنی  هان»«الاُقْسم نطور نهان در درون  تو به   د،یهست
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  یی تایمان در شهر  همۀ   دم،یشهر سنا گز  نیو من در ا  کنم م ییدارم شناسا  کنم، م ییکه من دارم فضاگشا

  . میهست

ا  دیگو م  نیبنابرا  پس ا  ییفضاگشا  عنی  تو الاُْقسم نهان»  خوان «م  نی که   د یشهر را پنهان با  نیکن. قسم به 

شهر! تا   نیبه به ابهتا کجا؟ تا به  ، ییذکِر آن با فضاگشا عن یو در درون خواندن  بخوان د یدر درون با ،بخوان

  شهر.  نیبه ا برس

دارم    دم، یرس  اندازۀ کاف به! به شهر بهبه«به :  ییشهر تا بو  نیقسم بخور به ا  قدرن یکن، ا  یی فضاگشا  قدرنیا

  .» شوم زنده م

.  م یداد  حیجا توضبود، همه را آن   ه یآ  تاست یسوره را که ب  نیما کل ا  ٨٨٩بلد هم فکر کنم در برنامۀ    سورۀ  نیا

  بود.  ٨٨٩مند هستند، بله برنامۀ  که عالقه   کسان

به عجب به«به :  ییتا بو  ستییفضاگشا  ست،ییکه معادل فضاگشا  ن یدر ا  کنداشاره م   هیموالنا به دوتا آ  و

که تو که حسن    دیگو در غزل هست که م  طورن ی. و همم یبشو  ییتایمتوجه شهر    ارانهی هش  !»جانیاست ا  یشهر

تو را    ییتایو حتماً    ی دو جهان درواقع جدا کرد  از  داد که ذهن نشان م  ییهایی بایمن را از ز  ، داشت   مثالیب

  خواهد کرد.  تایهم من را 

ها  از همۀ انسان   دگ یطور همان به  دن،یطور چسبو به  طور ذهن که به  دیتا شما متوجه بشو  دیگو را م  نیهم  دارد

ها،  با انسان   دنیهمان  ۀیقض  نی. اباش  دهیو با او همان  باش   دهی که شما به او چسب  ستین   انسان  چی. هیرها شد 

  .ستین ریپذان یپا

از استاندارد و نُرم جامعه که درواقع پندار    خواهند که نم  دمیسال من د  ستیدر طول ب  یتعداد   ی  متأسفانه

دخترخانم جوان با مفهوم شوهر،    ی مثال    م ییهستند! چه بو  دهیهمان   قدرن ی. ارونیب  ند یای ب  کند م  ل یکمال تحم

  . برد همانش آدم را به هپروت م نیو ا کنند نم  رهارا   دنیبعداً با بچه. همان ا یگرفتن چه آقا با مفهوم زن 

  کنند  فکر م   ترسند، همانش جدا بشوند. م   نیاز ا  دیکه با  کنند  . اصال فکر نمخوانند را نم  «الاُقْسم»نهان،    عنی

ما   که . درحالشوند م   چارهی ب  شوند، بدبخت م  اورندیدست ناگر به  آورند، دست نماگر جدا بشوند اصال به

  . میبده  تیخودمان اهم  یهابه خواب  م،ی ن یبب ذهن خواب  در هپروت  م،یداخل ذهن بمان  م یامدین
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پندار کمال، اصال دروغ    ا ی  ذهنمن   نفوذ فرمانده   ریبه آن معتقدند ز  ها لیما که خ   یها خواب   م یرا هم بو  نیا

شده باشد و از    فضا گشوده   یاد یاثر داشته باشد که آدم فضا را باز کند، مقدار ز  تواند م   است. خواب موقع

  فضا باز کند.  تواند گم شده، نم  شیها دگ یباشد. وگرنه در هپروت ذهن که آدم در همان نس زندگ ج

کزشان  اگر از مر   ترسند م  اورند،ی ب  رون یرا از مرکزشان ب  هان یا  خواهند نم  یاعده  ی هست که    زها یچ    بعض

ولَع دنبال آن م  دی این  رشانیگ   اورند،یب  رونیب با    دینشو  دهی! شما اگر هماننیا  شود نم  گردند، و با کنترل و 

  . دیآ م شیتر پراحت  د،یانتخاب کن دی خواه که م  خانم  د،یریب دیخواه که م  زن ا یمفهوم شوهر 

  خواهد  او م  م،یاکه خوانده   نی قوان  ن یاو طبق ا  دیبشو  دهیآقا همان  ی دخترخانم جوان اگر با    ی عنوان  به   شما 

  د، یخودتان کار کن   ی. اول رو دی! با عشق برخورد کن دینشو  دهی همان  ماند فرار کند، با شما نم  خواهد دربرود، م 

که    با کسان  ،باش   «با شاهدان در کشمش».  تو الاُقْسم نهان، تا حبذا هذا البلَد»  خوان «م  د،یفضا را باز کن

  اند به حضور. زنده

را    نیا  د یکه حتماً با  کند م  لیکه جامعه تحم   مفهوم ذهن  یحول محور    دی. نرودیبرد  یی تایشهر    نیا  دور

  .دی فکر نکن  یطور . آن ییآ حساب نموگرنه به   داشته باش

  و مترس  رانعشق و درو کوکبه م  نیگز  عشق
  حق، مصحف کژ خوان و مترس  تِیدلِ تو آ یا

  ) ١٢٠۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ا  م،ی کن صحبت م  میدار  پرورش و پختگ  نیبه همراجع   ما   ی ار یشده و هشگشوده  یفضا  نیکه فقط تشعشع 

م  ست اَزَل ا  تیترب  نیا  تواند که  تمام  بند.  م  هاتی ب  نیرا  با  دهد نشان  شما  معرض   دیکه  در  را  خودتان 

کننده  دم مسموم   نینه ا  د،یبده   قرار  ییبا فضاگشا  دیآور م که از آن   م یشده و نسگشوده  یفضا   نیتشعشعات ا

  .دیآ که از جهان م

دلِ تو، مرکزِ تو نشان خداست،    یو در آن اسب بدوان، نترس! ا   ن یرا بز  ییفضاگشا  عن ی،  عشق»  نیگز  «عشق

قرآن درونت    نیکن، ا  ان یخودت را ب  عن ی.  «مصحف کژ خوان و مترس»قرآن را کج بخوان و مترس    دیگو تو م 

  کن.  انیرا ب
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کار من کامل    دیکه حتماً با  میرو دنبال کمال نم  موقعچی. ه میکن رفتار م  م،یترس نم  م،یکن فضا را باز م   ما

   درست عمل کند، اشال  تواند آدم نم  لیسانت هم شده باز کن. اوا  یمال ذهن است. شما فضا را    نیباشد، ا

  : طورن یهم  و کارکردن است. هناست، نه رفتن و با ذ میو تسل ییبه فضاگشا لیم  ندارد! ول

  ادبیشل و بو لوک و خفته  لنگ
  طلب و او را م  ژ یغاو م یِسو

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

  و زبون یعاجز ،: آنکه به زانو و دست راه رود از شدت ضعف و سست لوک 
  ده ی خم  ده،ی : خوابخفته

  زانو نشسته راه رفتن  یچهار دست و پا مانند کودکان راه رفتن، به رو دن،ی : خزدن یژی غ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  .پزد او ما را م کهنیا یبرا

 . ده یخم  ا ی  ده ی: خوابخفته  .و زبون   یعاجز   ، که به زانو و دست راه رود و از شدت ضعف و سستلوک: آن   و

  . دنیخز عن ی دنیژیغ

کامل    ییرفتار و فکر کامل و فضاگشا  ی سوندارد، به   اشال  توان او برو! کامل هم نم   ی سوهرجور شده به    عنی

آن    ذهن  ادبی. بمینباش  ذهن   ادبیب  م، یباش   ادبیندارد ب  اشال   ادب»یشل و ب«لنگ و لوک و خفته  نرو!  

و   خز او م  یسو. بهامده یحضور رسمن به   نه  دیگو که سرکش است، فرعون است. پر از درد است، م   ست کس

  . طلب او را م 

  عجله بند:  د یانسان نبا کهن یبه ا میرس م  جانیا در

  را بفت   مبریپ یار ی  ی آن
  با غَبن جفت  ها عی منَم در ب که

  ) ٣۴٩۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خَرد  ایهر کس کو فروشد،   مِر
  برد سحرست و، ز راهم م  همچو
  ) ٣۴٩۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : معامله عی ب
  فروش و  د یدر خر ان ی: زغَبن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  :نیبنابرا پس

  از غرار  که ترس عی: در بگفت
  اریکن سه روز خود را اخت شرط 

  ) ٣۴٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یق ی هست از رحمان   تأنّ که
  ن ی لع طانِیز ش  لتیتعج هست
  ) ٣۴٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خوردن بی : فرغرار
  را کردن  یکار و آرام : درنگ کردن؛ به آهستگتأنّ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  . میکار ببررا به   طانیو عجلۀ ش لیتعج  دینبا لیو تبد یی عمل فضاگشا نیکه ما در ا  دیگو م ت یچند ب نیا پس

 )  

  را بفت   مبریپ یار ی  ی آن
  با غَبن جفت  ها عی منَم در ب که

  ) ٣۴٩۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خَرد  ایهر کس کو فروشد،   مِر
  برد سحرست و، ز راهم م  همچو
  ) ٣۴٩۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

(  

  
  ا ی  فروشد که م  و فکرِ هرکس  شوم ها مغبون م و فروش  دیبه او گفت که من در خر  غمبریپ  ارانیاز    ی  پس

  . عرفان یبه فضا  اوردی را ب نیا خواهد . و موالنا م برد درممثل سحر است، من را از راه به  خرد م

 )  

  از غرار  که ترس عی: در بگفت
  اریکن سه روز خود را اخت شرط 
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  ) ٣۴٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یق ی هست از رحمان   تأنّ که
  ن ی لع طانِیز ش  لتیتعج هست
  ) ٣۴٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

(  

  
  . ترس که از مغبون شدن م یادر معامله  از غرار»  که ترس  عی«گفت: در بفرمود:   غمبریپ دیگو م پس

  خوردن.   بیفر عنیغرار  و

  را کردن.   یکار  و آرام آهستگ کردن؛ به : درنگ تأن

  م ی خواه  . ما مشهیهم   میشو است که ما مغبون م  و فروش  دیهم خر  نیو ا  از غرار»  که ترس  عی: در ب«گفت

  . میریشده را بگشوده یو فضا  می را بده دگ یهمان  ی ای  م،یرا بده ذهنمن 

سه روز مهلت بخواه، تا سه روز    ،ترس خوردن م   بیشدن، فر  که از مغبون   یاکه در هر معامله  دیگو م  پس

و تأمل و    ییگشاکه فضا   ن»یق یهست از رحمان    «که تأنّ  می کن م  کار هم ما تأنّ   ن ی. پس در افکر کن   بتوان

  .  نیلع طانِیش ازکردن  و شتاب و سؤال  لیصبر حتمًا از خداوند است، و تعج 

که شما   دیو بخواه  دی و سؤال کن  دیعجله کن  کهن ی. همدی صبر کن  دیبا  لیتبد  نیاست که شما در ا  نیا  اش معن

  : دیگو م  ثیبه ذهن. حد دیرو م  د،یو زور بزن   دیچه زودتر برسهر

ّالشيطان.»  «التأن نه والعجلة مال نم  

  است.»  طانیاز خداوند و شتاب از ش «درنگ

  ) ثی(حد

  

  : دیگو م ت، یچند ب نیو ا 
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  گشت موجود از خدا  با تأنّ
  ها و چرخ نیزم نیروز ابه شش تا

  ) ٣۵٠٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ون یفَنه قادر بود کو کن ور
  برون  یو چرخ آورد نیزم صد

  ) ٣۵٠١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را اندک اندک آن همام   آدم
  چهل سالش کند مردِ تمام  تا

  ) ٣۵٠٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  لیتمث   نیخداوند تمام کائنات را در شش روز خلق کرده، ا  دیگو . م کند دعوت م    باز هم به صبر و تأن  پس

روز، روز چه هست    : تا ششمیکنها بحث نماند، حاال ما با آن نوشته   نید  یهاکه البته کتاب   لیاست البته. تمث 

  . هانیو ا

.  ست یدستِ شما ن  د،یصبر کن   دی. باردیگ فَکان صورت مما در زمانِ کن   ِ لیتبد  نیکه ا  دیبو  خواهد م  حالهربه

  . کنم نم یبا تو شطرنج باز  نیگفت من تختۀ نرد هستم بنابرا م یامروز در غزل داشت

. شما  یبِبر    خواه و هرچه زودتر م  یبر کار م است که فکرت را به   نیا  کردنی باز شطرنج   ات ی از خصوص  ی 

هر  دییبو  دیتوان نم من  م که  زودتر  د  خواهم چه  از  برسم،  با  ران یبه حضور  ا  دیزودتر  برسم.   ن یبه حضور 

  سؤاالت مالِ ذهن است.  

.  اوردیب  رونیب  ستیو چرخ را از ن  نی زم  صد  شود، بشو و م  دیکه بو  ون»یفَ«کن خداوند قادر بود که با    دیگو م

  .کند انسانِ تمام م  سالآن بزرگوار تا چهل  واش یواشی را هم   آدم نیکه پس بنابرا  دیبو خواهد م

ها  موالنا چهل سال را قبول دارد، گرچه که اگر مادران به بچه   ها، ن یقر  یِاثرگذار   انِ ی جر  نیدر ا  نیپس بنابرا 

  هم به حضور برسند.   سالهم به حضور برسند، در ده  سالهفتدر شش  انند تو ها معشق بدهند بچه

م  انسان  تمام بشود. مردِ تمام    سالدر چهل  تواند پس     دگیهمان   چیکامال به خدا زنده بشود، ه  عن یمرد 

   ل یدر مرکز ما نبود، خ  قابل توجه  دگیهمان  کهی طوربه  رسانْد به حضور م   سالنماند. ما را هم اگر در چهل 

  . میخوشحال بود
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پرورش    پزد، م  زندگ  د؛یخودتان کار کن  یرو  د،یو صبر کن  دیبه حرف موالنا گوش بده  د،یکه جوان هست  شما

  .کند م لی به انسان کامل تبد واشیواشی و  دیرا شما بفهم  هانیندارد با ذهن ا . لزومدهد م

  نََفس  یقادر بود کاندر  گرچه
  عدم پران کند پنجاه کس  از

  ) ٣۵٠٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دعا  یقادر بود کو از  سیع
  برجهانَد مرده را  توقّفیب

  ) ٣۵٠۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

س یع خالق  بنتواند که او  
  مردم آرد تُو به تُو؟ توقّفیب

  ) ٣۵٠۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یا ای را فوراً به حضور زنده کند. آ که خداوند قادر است که هر انسان دیگو باز هم. م دیگو را م  نیهم هم نیا

  ها همۀ انسان   ایانسان را    ی اد یقادر بود تعداد ز  دیگو. پس م کند َفکان کار منه! با سرعت کن  کند؟ کار را م

  را از عدم به خودش زنده کند. 

با   م، ینساز ی قو ذهنکه من  م یکن ییشناسا م، ی بده صی تشخ  دیها با. ما انسان میساز م  ذهنمن   مییآ اول م ما

اثر نگذار   ی رو  نیقر  قیاز طر  م،یکن  جادیا  درد کم  م،یکن   یهمار   ریدهم   اد ی از موالنا    زیتا چ. هزارانمیهم 

  . میکار ببررا به  هانیا می توان م  ارانهی ما، هش میگرفت

عنوان  . بهتواند حتماً م  تواند؟ چطور نم  سیها را زنده کند، خالق عدعا انسان   یقادر بود که با    سیع  دیگو م 

  ن ی . اکند کار را نم  نیا  مردم را زنده بند، ول  تواند خالق او م  کرد، مرده را زنده م  سیاگر ع  دیگو م   لیتمث

  . دیریگ م ادیو شما از موالنا  م یبن دیکه چار با میه بد صیتشخ  ارانهی تا ما هش کند را نم کار

او برو و، و    یسوبه  شل»  «لنگ و لوک و خفته که امروز گفت    ییفضاگشا  د،یریگ م  ادی را که    زهایچ  نیا  حاال

کار را انجام بدهم    ن یکامل ا  د یو حتماً با  ستم یقرآن خودت را کژ بخوان و نترس و، از عمل نترس و، که من بلد ن 

  یی فضاگشا  کهنیشرط ااگر عجله نکند به تو کم خواهد کرد به  زندگ   خودتان کار کردن.  یو. شروع کن به رو

  . میخودمان کار کن یحواسمان به خودمان باشد و رو   دیبا ول م،یوبش میتسل میتوان روز بهتر م به. ما روز کن
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  توست میتعل یاز پ تأنّ نیا
  سست یب دی طلب آهسته با که

  ) ٣۵٠۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رود م میکوچ که دا یجو
  شود نجس گردد نه گنده م نه

  ) ٣۵٠٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ناگسسته وقفه،ی: بسستی ب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 باز نگه   ، فضا را باز کن  عن یعجله نکردن.    نیا  ، تأن  ن یکه ا  دیگو : م دهد فرمول را به ما م  ن یموالنا ا  پس

  آهسته بشود منتها ممتد. آهسته  دیماست که طلب با  میتعل  یاست، برا تأن نی. ا باز هم فضا را باز کن ، یدار

با  ما  عدم کن  د یمرتب  را    وقفه، یب  ، بدون گسستگ    عنی  سست»ی«بمرتب،    م، یکن   یی فضاگشا  م، ی مرکزمان 

با عدم کردن مرکز، کار    وقفهی صبر، طلب ب  ، تأن  نیتأمل، ا  نینداشتن، ا  بودن، عجله   آرام  نیناگسسته. پس ا

  ماست. 

وارد چهار بعدتان   اتیخداوند، آب ح   یدائماً جو   چون فضا را باز کن  شود، دائمًا رد م  ییجو   وقت  دیگو م

  .  جسم  یاریخواهد داد، نه هش  ریی جو شما را تغ  نیا شود، م

  ی فضابند  کهن یمحض ابه  . ولشود نه گنده م  شود، نه نجس م رود» م م ی«که دا  کوچ  یجو   عن ی » ی«جو

  .شود هم گنده م شود هم نجس م  شود جو قطع م  نیا م،یبا ذهنمان کار کن می و بخواه می کن

استفاده    یبی غ  یاز جو   کهنی بدون ا  ، اند با روش ذهن، با عجله، بدون تأنکه فضا را بسته   که کسان  دینیب م

. آن طرفش  انددهیاند، هم گنداند که هم نجس شده کرده  جادیدرد ا  قدرنیاند؛ ااستفاده کرده  ییایکنند، از عقل دن

  . دینی را هم بب

  : طورن یهم  و

  صف از حرص و شتاب   جوق و، صف جوق
  آب   یِسو زانی زآتش، گر  محتَِرز
  ) ۴٣٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ز آتش برآوردند سر الجرم،
    خبر یب یا اعتباراَعتبار

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

  گول  جانِیگ  یآتش ا زدم  بانگ
  قبول  یآتش، منم چشمه اَمن من

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

  جوق: دسته دسته  جوق
  کننده  زی : دورى كننده، پره محَتِرز

  ری عبرت ب ر،ی : عبرت باعتباراَعتبار
  : ابله، نادان گول

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

دسته   دیگو م  پس انسان بهکه  من دسته  در  هش  ذهنها  درد  آتش  از  و  دارند  شتاب  و  د  ارانهی حرص    دن یو 

  . نندیب ذهن م  هستند و آب را در رفتن به زانیها گرو آزاد شدن از آن ها دگ یهمان 

فضا را باز کنند و آن    ند یای به کام برسند، آب آن است. اما اگر ب  ها  دگی همان  قیبروند از طر  د یبا  کنند م   فکر

  . ستیخوب ن نیآن را نکنند، ا د، یگو که ذهن م یز یچ

که ذهن    روند آب م   ی سوبه    که وقت  دیگو موالنا م   است، ول   «آتش»   ییاست، فضاگشا  «آب» به ذهن    رفتن

  آتش بوده.   فهمند م شود م  جادیبالفاصله درد ا دهد، آب نشان م

ا  در هست،    کهن یمثل  آن کس  یآب هست    اشیدوتا  م  آتش.  وارد  آتش  از  از گلستان سر    شود، که 

  بله؟  ، ذهنو جهنم من  شود قدم نرفته دچار درد م  ی  شود، م یکه وارد درِ آب و آب. آن کس   آورد درم

  ز آتش برآوردند سر الجرم،
    خبر یب یا اعتباراَعتبار

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

ب  عنی  اعتباراَعتبار ب   ر،یعبرت  نادان.  عنی. گول هم  ریعبرت     عنی  جوق جوق   .کنندهی : دورمحتَرِز  ابله، 

  دسته.دسته 

  . آورند . بعد، از درد و آتش سر درمشوند م  یها وارد درِ آبانسان  شتریب کهن یا یبرا  م،ی کن  دیتقل  دیما نبا پس
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  د، ینیب م   دگیکه با چشم همان  انسان  ی! ا انج یگ  ی: ازند  م  ادی دارد فر  میآتش، اگر ما با ذهن نگاه نکن   دیگو م

  . ستیدرد ن  ست،یآتش ن ست،ین واقعاً آن سخت  دهد که ذهن نشان م  آن سخت عنی! ستمیمن آتش ن 

ذهن! من چشمۀ قبول   لۀیوسبه  شوم م  دهی، بابا من آتش دآتش»  اَم گول، من ن  جانِیگ   یآتش ا  زد م  «بانگ

  است. قبول» ی«چشمه  ارانه ی. درد هشجان یا دییای هستم، ب

  . میشو متوقف نم ییجا ی  م،یکن عجله نم م،یکن م تأن م،یکن تأمل م طورن یهم  و

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

  ) ٣٢۵٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ترک کرد  د یکه ببا رِباط بس
  روز مرد  یبه مسن دررسد  تا

  ) ٣٢۶٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  سرا: خانه، سرا، منزل، کاروان رِباط
  گشوده شده تِینهایب یفضا ،ییتای ی: بساط، سفره، خوان، فضاسماط

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ی بدون عجله، بدون سؤال و با تمرکز رو   ،نو با تأ  ییگشاهستم که با فضا   انسان. من غالم انسان  عنیمرد  

  به شهر.   دمیمن رس دیگو نم ییسراکاروان  چیدر ه  ، یامرحله  چی و در ه  رود خودش جلو م

  چ یصدرِ ما راه است، مقصد ما راه است، ما ه   م،یگذر . پس مراحل مختلف را مییتای  یفضا  عنی  سماط

  انسان به مقصد برسد.  یروز  یرد کرد تا  دیرا با  یاد یز  د،یرا با مراحل مختلف  دیگو . م میندار  یمقصد 

  و شتاب   لیاست تَعج طانیش مِر
  رحمان است صبر و احتساب  لطفِ

  ) ٢۵٧٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی حسابر به معن  نجای: حساب کردن، در ااحتساب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

است، مر    طانیمر ش  نی ا  م،یبرس  ی زود  م یخواه م   م،یتحمل ندار   م، ی کن عجله م م،یکن ما سؤال م   وقت  پس

  جنس هستند.   یهردو از  طانی و ش  ذهنمن  نیکه ا میااست. بارها هم خوانده ذهنمن 
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  اند تن بوده یهر دو  طانیو ش نَْفس
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

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

ا  ایخرد کل است    ندۀیاست، حضور نما  طانیش  ندۀی در ما نما  ذهنمن  جنس    یهم از    هانیخداوند است. 

  ل یجا تعج . در آن یشو م  طانیاز جنس ش   یبند فضا را م  ،یشو از جنس خدا م   ،کن هستند. فضا را باز م 

  م، یکن که ما در ذهن تجسم م  ستین   یز ی. حضور آن چ عجله کن   ، به حضور برس  دی نبا  ذهنبا چشم من   ، کن م

  است. ی اصطالح خردورزاما لطف خداوند صبر و به 

  : تیب نیا طورن ی. و همیتأمل و خردورز عن یحساب کردن،   نعی احتساب  

  مش ینخواهم داد، خود نَنما گر 
  مش یکردم بسته دل، بشا چونْش

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

ا  دادم تو را به حضور برسانم، اصال به تو نشان نم   خواستم اگر نم  دیگو . م دیگو زبان خداوند م   از در    نیو 

  . میبه آن برس  میتوان حتماً ما م  گذرد،  که از فکر ما م یز یهم هست. هرچ اتیمورد ماد

که ما    خواهد به ما نشان داده، حتماً م   شده را و زنده شدن به خداوند را، زندگ گشوده  یحضور را و فضا   اگر

  ی با ابزارها  م،یکن سؤال م  م،یعجله دار  م،یکن عمل م  ذهنبا من   میرس نم  کهنی تها علّت امن  م،یبه آن برس

  . کنند را معطل م  او م گذارند ذهن ما اثر م یهم رو هان ی و قر میرو ذهن م

انسان را بسته دل    دیگو «چونْش کردم بسته دل»، م  دهم، به او نشان نم  عنی  مش»ینخواهم داد، خود ننما  «گر

  ست.قضا  نیخواند، ا  میکه، اآلن خواه میدان کردم، حتماً خواهم گشود و ما م

  کنند  ادتی ،یفراموش خود  چون
  آنگه آزادت کنند ،گشت  بنده
  ) ٣٠٧۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. اگر بنده کند م   ادیموالنا هم تو را    کند، م  ادیخداوند تو را    ،فضا را باز کن   ،را فراموش کن  ات ذهنمن  اگر

  . کنند موقع تو را آزاد م شده، آن گشوده یبا فضا  ، هست  با زندگ یمواز که درحال ،یبشو
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  . میکن عمل م  ذهنبا من م،یشده هنوز بنده نشدگشوده یبا فضا  کهنیا یبرا  کنند، اگر ما را آزاد نم پس

  : میرا داشت  تیب نیا و

  فل، مات مرا، برد تو را شه شطرنج یا
  نرد مرا  نیمل آن تخت تو را، تختۀ ا یا

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . دیای بشود، بعد درک شود، بعد به عمل درب ده یشاءاله فهمکه ان  میتکرار کرد یطور ن یرا هم هانیا

باز  شاه ،  زندگ  ا یخداوند    پس او شطرنج  با  واردِ شطرنج   میدید  کهن یهم  م، یکن نم   ی شطرنج فل است، ما 

.  میباز بالفاصله م  م،یکن م  یبا خداوند شطرنج، باز   میدار   عن ی  م،یکن مقاومت م   می ذهن دار  می رفت  عنی  م،یشُد

 د یآ هرچه م   د،یشما تاس را بنداز  م،یکن م  یباز  نَرده حاال تخت  ل،یشطرنج تعط  « مات مرا، برد تو را.»:  مییگو م

  .نمیب کن. من فقط تاس را م  یخودت باز  کنم صورتِ تخته هستم، خواهش م من به 

لحظه هرچه هست، شما در اطرافش فضا   نیو اتفاقِ ا اندازد تختِ خداوند است که نشسته و تاس را م  نیا پس

  . دیکن باز م 

  : اتیاب نیا و

  شش نمد   ِری بالش ها و ز رِیز
  پنهان، تا ز زخم شَه رهد  خفت
  ) ٣۵١٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن؟یا  ستیچ ؟یچه کرد   ه  شَه: ه گفت
  ن ی شاه گز  ی: شَه شَه، شَه شَه اگفت

  ) ٣۵١۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  لحاف   ِریتوان حق گفت جز ز ک 
  سجاف آورِ آتشخشم یتو ا با

  ) ٣۵١۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نی از آدم خشم هیسجاف: کناآتش 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  رِ یو شاه هم ز  برد دلقک م  ول کند م  ی است که دلقک با شاه شطرنج، باز   مربوط به داستان  نیا  د ینی بب  پس،

  .ردیگ کتک م 

 اَش ذهنچرا؟ با عقل من   خورد، کند بِبرد، کتک م   یکه با خداوند شطرنج، باز  که هرکس  دیگو م  تیسه ب  نیا

 لی. ذلمیا. ما برده ریحق با ماست د  مییگو که م   میبا خداوند برد  هم ما در شطرنج ذهن   نی هم  ی. برابرد م

  ، ی شده، ظلم شده به من، تو کرد  عیحق من ضا  ،یرا نداد  دگ یفالن همان   ،ینداد  ،یکرد   چارهی ما را ب  یکرد

  . مینیب م  می ذهن دار دِیبا د کهنیا ی ها، براحرف  نیاز ا

  ی وضع بد لیخ   نی. ایو طلبار   یبرد  ،ی مات شدن، طلبار هم شد یِجابه   د،یکن م یشطرنج باز   دیدار  شما

 برد  که دلقک م ن یاست. در آن داستان هم کتک رِیکرده، برده و اآلن هم ز یکه با خدا شطرنج باز کساست. 

  د ی اگر کرد  د،یکن  یشطرنج باز  دیکه شما با خداوند نبا  دهد نشان م  نیو ا  زند شاه کتکش م  دهد، م   شی و ک

ما از    میتوان ترش را دارد. نماو بزرگ   م، ین بِ  یاله ی. چون ما هر حرسد من مات هستم، فکرم نم   د ییبو  دیبا

  . تنها.  میخداوند بِبر

. میاده ینرس  ییبه جا  م،یاکرده  جادیخودمان ا  یهمه زحمت برا   ن ینظر خودمان، ابه  میاکه برده  م،یما اگر بِبر   چرا؟

کارها را درست    م یخواه است که با فکرمان م  نیما، از ا  جمع  ما و در زندگ  شخص  همه درد در زندگ   نیا

کارها را درست    دیآ از زنده شدن به او م  د، یآ م  شدهوده گش  یاو از فضا   که از طرفِ   ی خرد  که حالتدر   م، ی کن

  .  کند م

تر کم   زند شده که کتک که م  میقا  هیالبالش و نَمد شش   رِیشخص از شاه برده، منتها رفته ز  ن یا  جان یدر ا  و

  ر یخداوند، از ز  ی هاکتک   رِیما ز   عن ی، بردم.  که بردم  دی گو م  کند،  نمد باز هم توبه نم  رِ یاز ز   بزند، ول  بیآس

را م    ه  ها دگ یهمان    یببازم، اصال شطرنج باز   خواهم  بابا من باختم، م  میی رفته، بو  ادمان ی  م، یخور کتک 

  .  زیتاس هم تو بر م،ی کن ی نرد باز. تخته کنم نم

  م، ی کن ی که با خداوند شطرنج باز  میشو گستاخ م  میذهن، دار م یرفت  م یدی. اگر دمیکن نم یشطرنج با او باز  پس

  من در شطرنج بردم.   عنی  ،هر مقاومت   عن ی ست؟یچ  نیا مییگو م

  ی دارد. که از خداوند اگر بِبر  کتک  ی  . هر مقاومتمیکرد که مقاومت نم   میرفتیپذ  ما هم اگر م  کهنیا  یبرا

  . یهم فَرد  ،. هم جمع میخور م  میکه ما دار یخور  کتک م 
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  تو مات و من ز زخم شاه مات  یا
  رخت هات  ِری شَه شَه به ز زنمم

  ) ٣۵١۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رِ ی به ز  م،یاز زخم او مات شد  م،یما خداوند را مات کرد  عنیمن هم از زخم تو مات،    ، تو مات هست  دیگو م

  مات.  ،ش یواقع ک در  عنیشَه . شَه میزنشَه م شَه  ما ه ها دگ یهمان 

با او    د یدار  د،یکرد. اگر شما در ذهن باش  مینخواه   یباز   که ما شطرنج با زندگ  میری گ م   جهینت   تی ب  نیاز ا  پس

  .  دیکن م ی نَرد بازتخته  دیدار د،یکن  ییگشا. اگر فضا دیکن م  یشطرنج باز

و   میتختۀ نَرد هست   م، ینَرد هست  م،یتختۀ شطرنج هست ما    زد،یر نَرد است، تاس هم او م ما با خداوند تخته  یباز

  . شود م  ختهیکه تاس چه ر میندار اعتراض چیه

به بد و    م، یکن آرزده ِبند، ما فضا را باز م   خواهد ذهن ما را م  کهن یلحظه هرچه هست ولو ا  نیاتفاق ا  عنی

به من ظلم    کهنیا  یام، براا از خداوند بردهکه من شطرنج ر  مییگو هم نم  وجهچیو به ه   میکن خوبش نگاه نم

. عدل از آن  میده نم   ص یعدل را ما تشخ   شد، م  ی طورن یا  دیعدل با  شُد، م  ی طورن یا  دینظرِ من باشده، به 

  . دیآ شده مگشوده یفضا 

  ، یی با فضاگشا  رد یلحظه را نپذ  نیقضاوت کند و اتفاق ا  مقاومت کند، هرکس  ناله کند، هرکس   هرکس  هرحالبه

  .  تو مات ، خواهد گفت خداوندا، تو مات  ریکتک خواهد خورد و از آن ز طورن یهم

مات کرد و    شود بشود، بفهمد که شاه را نم  ادی ز  قدرنی ها اکتک   نیا  یروز یکتک را خواهد خورد، تا    نیهم

  ود. تختۀ نَرد بش دیکرد، با یشطرنج باز  دیاصال با شاه نبا

  �🔹🔹�بخش سوم ان یپا�🔹🔹�
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  خواهد  و در شطرنج م  کند م  یکه انسان به اشتباه، از نظر موالنا البته، با خداوند شطرنج باز   میگفت م  میداشت

  بازد،  مرتب م  را از دست ندهد و ببرد، ول  شیهاو مواظب است که مهره  شودم   یببرد. شطرنج با فکر باز

  .برد که م   کند فکر م  ول

که    به شاه و وقت  داد م  شی ک   عنی  برد، از شاه م  دلقک  ی   میگفت م   م،یخواند  یکه از مثنو   یاو در آن قصه  

 شد پنهان م   رفت دلقک به شاه، م  نیا  داد م  ش یک   وقت   نیاز شاه. بنابرا  خورد  کتک م  برد، نظر خودش مبه

  .  دکه ظاهرًا کتک اثر نکن میضخ  ی هاز یلحاف و تش و چ  ریز

خداوند   عن یاست. موالنا گفت که شما به زعم خودتان در شطرنج با شاه جهان    بیترت  ن یما هم به هم  ت یوضع  و

  د یباشد و اگر شما خدا بود  طورن یا  دیلحظه نبا  ن یا  تیزنده است، وضع نظر خودتان خداوند با چرا که به   د،یبر م

  .  دیکرد م  یریکار د ی

ا  دیکن است که شما هرموقع مقاومت م   طورن یا  قت یدراصل و حق  ول اتفاِق    د، یکن لحظه و قضاوت م  نیبه 

  .د یباز درواقع م ول دیبر شطرنج را م د،یبر و م   دیریگم  رادیا دینظر خودتان داربه

پ  با خداوند تخته   شنهاد یو موالنا  باز کرد که ما  را    ،یی. گفت سلطان تومیکنم   ینرد  در تخت نشسته، تاس 

  افتد،  م    چه اتفاق  دانم لحظه نم  نی. پس ارمیپذ شده هستم و م گشوده   ی فضا  عنینرد،    ۀو من صفح  یزیر م

  که:  دیگو م  یبعد  اتی. ابرمیپذ من م  افتد م  هر اتفاق

  داد  غامیهر که را فتح و ظَفَر پ 
  مراد یشد مراد و ب یاو  شِیپ

  ) ۴٠۵٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ار یشد وصل   یو ندانِیکه پا  هر 
  چه ترسد از شست و کارزار؟  او

  ) ۴٠۶٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گشتش که خواهد کرد مات  نی ق ی چون
  هستش تُرهات   لیاسپ و پ فوتِ

  ) ۴٠۶١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ییکامروا ،یروزی ظَفَر: پ 
  لی ضامن، کف: ندان یپا
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  ت ی اهمی و ب ارزشی ب  به معن  نجایارزش، جمع تُرهه؛ در ا یو ب اوهی: سخناِن تُرهات

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  . ارزش ی و ب اوهی سخنانِ  عنی. تُرهات  لیضامن، کف عنی ندان ی . پایروز یپ  عنی و ظَفَر  

 ند یرا تجربه کند. بب   یروزیپ   عن یفتح و ظفر،    نی طور عکند و به  ییلحظه فضاگشا  نیدر اطراف اتفاق ا  کس  اگر

مال ذهن    مرادیمراد و ب  کهن یا  یاست، برا    یشدن    مرادیو ب  دن یاو به مراد رس  شیپ  شود،  م  روزیدارد پ

  است.

. شود فضا را باز کند، به او وصل م  عنیو وصلش باشد،    یروز یپ  لیفضا را باز کند و خداوند کف   اگر کس  و

ا  ی روزیپ در  را خداوند  آن جهان،    نی او  در  و  به   عنی جهان  ب  یی لحاظ فضاگشاهم  در  انعکاسش  هم    رون یو 

او از شست   نیتضم  ،یصورت ماد به ب  ترسد نم   عنیترسد،   نم  دهد که ذهن نشان م  ییهاکند،   مرادی که 

  بشود. 

را هم،    . و منظور و مراد اصلدی حتماً به مقصد نخواهد رس  شود م  مرادیب  وقت  کند که فکر م   ترسد م  کس

شده که گشوده   یِدر فضا  کهن یا  یبرد، برا  میکه خواه   می بن  نیق ی  وقت  نیپس بنابرا  .دهد پندار کمال نشان م

شد.    میخواه   روزیکه پ  میدان م  زد،یر مان مبه فکر و عمل   و هر لحظه خرد زندگ   میهست   ما از جنس زندگ 

  .  ستیرا از دست بدهد مهم ن   شیهامهره  نیبنابرا

.  یاماناتِ ماد   عن ی.  کند م  یکه با آن شطرنج باز   ییها مهره   عن ی  ل، یاسب و پ  عنیاز دست برود،    ل یو پ  اسب

  مهم نخواهد بود.   شیاز دست بدهد، برا اورد،یدست نبه دهد را که ذهن نشان م  ی زیاگر آن چ  نیپس بنابرا

  تو را شهیتو را دانش و اند شهیو پ دستگه
    تاتار مرا یتو را آهو شهیتو را ب ر یش

  ) ٣٩شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

از ذهن در    رونیب  دیدر ذهن باشد، با  دیو نبا  کند که عقل ذهن کار نم   شود متوجه م   انسان وقت  نیبنابرا  پس

  . رود م  دهد را م  هانیشده باشد، همۀ اگشوده یفضا 

  ا ی دن  نیا  ۀ شیو ب  دهد را که ذهن نشان م هان یبودن را، ا  ر یساخته و ش  شیاز پ  یفکر  ستم یو س  شهیو اند  دانش

  مهم است.  شیبا خداوند هست که برا اتحادش نیهم عن یتاتار  یکنار، فقط آهو گذارد را م  هانیو ا
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زندگ   نیدر ا  کهن یا  جهینت  ا  لحظه اتصال شما به  دست به   ای  دیده را ازدست م  یز یچ  ی  کهنیمهم است. 

  ی اریتاتار، آن هش  یاست که آن آهو نیا مهم. ستیشما مهم ن یبرا  کند را م های حسابر   نیو ذهن ا دیآور م

  است. سریاست، اآلن م ییگشالحظه در اثر فضا  نیدر ا با زندگ  شدن یناب، آن عشق که 

  مات شو  ، یاشه آمده یِپهلو
  ماتِ من  ،ماتِ من  ، من ماتِ
  ) ٢١١١شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

. ذهن  میمقاومت و قضاوت نکن   عن ی  م،ی. مات بشومی مات بشو  دیخداوند، با  یشاه، پهلو  یپهلو  میاآمده   ما

  .  هستم، مات زندگ  هستم، مات زندگ که من مات زندگ مییگو . مرتب ممیندازی دار را به کار نمن 

  یمقاومت.    ای  هز یست   قیلحظه است. نه از طر  نیدر اطراف اتفاق ا  ییمان به فضاگشالحظه تمام حواس   نیا  در

  .  مییما بوآن را   کند، ارائه م  ذهنرا که من  یفکر

  نجاتش مات هست و هست در ماتش نجات  در
  شه آن نظر بر مات باد یا مینظر مات زان

  ) ٧٣۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

  ن یشاه. پس بنابرا  یا   میعلت ما مات هست  نیدادنِ او مات هست و در مات شدنش نجات. به ادر نجات   عنی

  به ما باشد.   تتیات، عنا آن نظر خوبت، توجه 

و    هان ی. اشود برنامه ارائه م  نیطرح جامع که در ا  نیدر ا  ول   تانیام برارا احتماال قبال هم خوانده   ات یاب  نیا

  است.   دیمف  ار ی بس اری تکرار کردنش، بس

موقع  اثربخش باشد، مر بارها تکرار بشود و    تواند نم  اتیاب  نیا   معان  کنم که دانستن ذهن   یادآوری   دوباره

   و عمل   دیبه وضع خودتان نگاه کن  نک،یع  ی عنوان  به  تیشما با ب  عنیشما،    تی تکرار منطبق بشود با وضع 

  .دی بن یکار  ی د،یانجام بده

  سخت  بندِنیمعکوس است و فَرز لَعبِ
  کم کن کارِ اقبال است و بخت  لهیح

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

  وارونه یمعکوس: باز لَعبِ
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

شطرنج با   یِباز   عنیاست.    ی ادهی چ یپ  زیچ    یشطرنج    ی باز  نیمعکوس است، وارونه است و ا  ی باز  نیا  پس

  .  مینکن  یخداوند. ما بهتر است شطرنج باز

و قضاوت    مقاومت  ا  حالن یکردن و در عکردن  با  و  باز  ن یفکر کردن  با خداوند شطرنج  خوب    کردن، ی فکر 

  ی از جنس فضا   م یکن م  ییاست که ما فضاگشا   . کاِر ما کارِ اقبال و بخت است. و اقبال و بخت موقعستین

  .  شود و مرکزِ ما عدم م میشو شده مگشوده

  ن یدر ا  کنند،  م  یباز   ی طورن یا  کنند، فکر م  ی طورنی که ا  میکن که ذهناً ما تجسم م   ییزهایآن چ   نیبنابرا  پس

  . خورد نم  دهیچ یشطرنج پ نیبه درد ا د،یآ هم از ذهن م  هانیکار را کرد و ا  نیا دیموارد با

.  میبشو  میتوان نم  روزیما پ  نی. بنابراخواهد را م  دهی. شطرنج فکرِ همان می کن  یبا خداوند شطرنج باز  میتوان ما نم  

به ما دست    ییکه از فضاگشا  به اقبال. به بخت  میاوریو رو ب   میفکر کن   ذهنبا من   عنی.  میبن  له یح دیپس نبا

  .دهد م

  و مِر خود بِهِل  نیحق را ب  مِر
  ز مرش مِر ماران َخجِل  یا

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

  : رها کنبِهِل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

با خداوند.    دینکن  ی است که شما شطرنج باز  نیبر ا  لی همه دل  هان ی. ان یحق را بب  ریتدب  دیگو م   نیبنابرا  پس

   .ستیما ن ذهنمن   یو فکرها ریموقع مطابق با تدب چ یحق، ه ری . تدبنی حق را بب ر یشما تدب

  م ی کن ادی ها را زآن  میخواه فقط م  م،یکن فکر م  ها دگیبرحسب همان عن ی م،یکن مر م که ما وقت  دیکن  توجه

  .  ستیمطابق با قضا ن  یلحاظ معنو به  ها دگیکردن همان  ادیو ز

زندگ  میکن  عبور م  ذهناز من  اله   ریما با تدب  عنی  فَکان» «قضا و کن با    زندگ  ی نه با فکرها   میرس م   به 

که در زمان    ستین  دهیهمان   زِیچ   یو حضور هم    هاست دگ یهمان  کردناد یدارِ خودمان که دائمًا به فکر زمن 

  .  دیایدست ببه
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 نی. بنابراخورد کار نم   نیدرد ابه   ها دگی و همان  ذهنفکر کردن ما برحسب من  عنی  خورد، درد نممر ما به   پس

درمقابل    کهن یخودت را کنار بذار و ماران دائماً شرمنده هستند از ا  ذهن  ریتدب  ن،یمر حق را ب  دیگو م

  . ستندیخداوند با ریتدب

  اُوُلوابصار  دیفَاعتَبِروا بشنو  یِندا
  د؟ ییخاچه م نیسِر آست ت،یکودک  نه

  
  اعتبار چه باشد به جز ز جو جستن؟ خود

  د یی آن طرف، چو برنا دی ز جو بجه هال،
  ) ٩۴۵شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

  دی ری : عبرت بفَاعَتِبروا
  ن ی بمردمانِ روشن رت،ی : صاحباِن بصاُولُوابصار

  را با دندان نرم کردن   یزی چ دن،ی: جودن یی خا

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ... وربه آن  میفکر بپر یجو نیاز ا میتوان ما م  ۀجوان. هم   عنی برنا

  .  دن یجو  به معن   دنییو خا  نیبروشن مردمانِ    رت،یصاحبانِ بص  عنی. اُولُواالبصار  دی ریعبرت ب  عنیفَاعتَبِروا    و

  جا نیدر ا  م،یستی. ما کودک ندیهست  رت یاگر صاحب بص  دیرا بشنو  ر یعبارت عبرت ب  ن یا  دیگو م  نیبنابرا  پس

من  معادلِ  بنابرا   ذهنکودک  پس  آست  ن یاست،  نم   نمان ی سر  من  عن ی  م یجو را  نم   ذهنبا   ریتدب  م، یکن فکر 

  . میکن نم

به هم، من    چیاصطالح من را نپکه به   دیگو و ذهن، در غزل هست، م  دگیهمان  یهاپرداختن به فکر   دیگو م 

ذهن و    یکه اصال از جو   ست؟یچ   یر یادگی  ست؟یاعتبار چ  دیگو راست بِوزم مثل پرچم تو و رها بشوم، و م 

هال،    دیگو ذهن. م  یساز ذهن، سبب   معلولبه علت و    فت ین  ، استدالل نکن   ، ی. نپردازمیبپر  دهی همان  یفکرها 

  . دیبپر  دیتوان همه م د، یتان جوان هستهمه  د،یذهن بپر یجو نیو از ا د یآگاه باش

  االبصارِ.»  اُول  ای... فَاعتَبِروا «

  .» دیری عبرت ب رت،یاهل بص ی... پس ا«

  ) ٢ ۀی)، آ۵٩سورۀ حشر ( م،ی(قرآن کر
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 رت یاگر ما اهل بص   رندیب  ادی   یچجور   رتیقرآن است. خُب اهل بص  ۀیآ  .»دیریعبرت ب  رت،یاهل بص   یا  «پس

.  دینشو  شود، و چه شده و چه نشده و چه سبب چه م   ذهن   ی هااستدالل   نیا  ریکه شما درگ  دیگو م   م؟یهست

  . ستیمن ن  یکارِ بخت و اقبال در فکرها نی و ا ن،یا یکامال از رو دیبپر

فضا    نیو ا  شود م  ترف یضع   ذهن. هرچه من می کن  دایبه بخت و اقبال دست پ  میتوان نم  ما با فکر کردن ذهن 

با ما همراه    ، خرد زندگ   ،یزد یا  تیاست که عنا  نیباال. بخت و اقبال ا  رود بخت و اقبال ما م  شود، تر مگشوده

  م ی توان نم  . دگی نه از جنس همان  م،یشده باشگشوده   ی الحظه ما از جنس فض   نیبه فکر و عمل ما و ا  زد یباشد، بر

  رت یهم جالب است که ما اگر اهل بص   ن یو ا  می ریب  ادی می جۇ هست نیکه در ا  م ییجا ما بوو آن   م یوارد جۇ بشو

  . میکن عمل نم  ول میریگ م  ادی از ما  ل یخ . می ریب ادی  دیبا میهست

اتصالِ    نیمهم ا  . ستیشما مهم ن  یبرا  دیدینرس  ای  دیدیکه اگر به کام رس   دیگو م  م،یکه امروز خواند  ییزهایچ 

ا  است، ول  ییگشاشما به آن است، مهم فضا    رون یکه از مرکزتان ب  یز یچ   یبا    دیهست   دهیهمان   قدرن یاگر 

  .دیموفق بشو دیتوان شما نم  رود، نم

   شطرنج تا تو فکر کن ستین
  مهره چو نرد!  ز یتوکل بر  با

  ) ٩۶٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

مانند نَرد، کامال مشخص است    زیبا توکل مهره بر  م،یبن  دهیفکر همان   مینیکه بنش  ستیما شطرنج ن  زندگ  پس

  : میدان هم م نی. احاتیتوض همهن یپس از ا رید

  اظهارِ کار  یاستادان پ جمله
    انکسار  یِو جا  ندیجو ستین

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

  استادِ استادان صمد  الجرم 
  و ال بود  ستی ن کارگاهش

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

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

  ) ١۴٧٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   مجازاً خضوع و فروتن  ؛شدن، شستگ: شسته انکسار
  از صفاتِ خداوند نده،یو پا ازی نی: بصمد 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

بامراد و    ،ی نشد  ا ی  یشد   ابیکام   تو   دیگو لحظه ذهنم م  نیا  کهن یبدون توجه به ا  ،ییگشابا فضا   دیما با  خالصه

  ست یشطرنج ن  ن یا  میدیکه اآلن د  طور ن یو هم   م یکن نم  یشطرنج هم باز   م،یکن اصال به آن توجه نم  ،ی شد  مرادیب

  با توکل.  میزیرنرد است، مهره م بله تخته

  ی فکر  زیچ  ی  نیشده حتماً کارِ خوب خواهد شد و اگشوده  یفضا  نیخداوند با ماست در ا  کهن یا  عنیتوکل   

  .ستین

پندار کمال   نیرا که اآلن مسلط است و ا  امده یهمان  یفکرهامن   دییگو توکل است که شما م  نی هم  ییگشافضا 

ما هم هست، دائماً    سییکار وجود دارد که رخراب   یکه در ما    میاده یما اآلن فهم  کنار.   گذارم م  کند، م  لیتحم

  پندار کمال ماست.   نیا دهد، فرمان م

  ده یها همانو با آن   دهد که ذهنمان نشان م  ییازه یاز چ  می و مراد بخواه  میریما را کام ب  کند مجبور م  دائماً

  .  خورد به او برم  شود، ناراحت م  اریاگر به مراد نرسد بس  عن یناموس دارد،    دیکار صد من حد  نیا  یو برا  میهست

ماست،    بدل  تِیث یصد من ناموسِ ما که ح   حت   می نظر کناز حرف او صرف   میتوان حرف او باشد و ما هم نم  دیبا

  . م یفهم را م نیبا خداوند، ما ا کند م  یهم مطابق فکر او عمل کنند. او شطرنج باز رانید کند مجبور م 

   شطرنج تا تو فکر کن ستین
  مهره چو نرد!  ز یتوکل بر  با

  ) ٩۶٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   عنیدرستش کنند و استاد استادان، صمد، که   خواهند م ی خراب  یکارشان،  یهمۀ استادان برا میدان ما م و

با ناموس صد من آهن و پندار کمال    ذهنعنوان من شما اگر به   عنیاست.    «ال»و    ست یخداوند، کارگاهش ن

  . دیستیکارگاه خداوند ن ریباال، شما د دییایب

که زنده شدن به    میبرس  به مراد اصل  میتوان نم   م،یبه او زنده بشو  میتوان نم   م،یاگر ما کارگاه خداوند نباش  

دست نخواهد آمد. گفت از تابش  به  که امروز صحبتش کرد و پختگ   پرورش  م،ی اوست. اگر کارگاه خداوند نباش

  .م یشو اوست که ما پرورده م
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با عشق نگاه م  ی مادر  نیا  به کودکش  آن    کند،  هم که  در  وقتدرواقع     زندگ   یپا   یرو    موقع وصل است. 

  است.  که ذهنش خاموش شده و واقعاً از جنس زندگ  دیموقع خواهد ددر آن   دهد، عشق م  ای ستدیا م

ن  پس به  استادان، خداوند، صمد، کارگاهش   د یبا  «ال»و    ست»ی«ن انسان     عن یست.  «ال»و    ست یناچار استاد 

ا   عنیانکار کند.    دیرا با  اشی مجاز   هست   عنیباشد.   ا  ییلحظه فضاگشا  نیدر  در    ، ستین   نیکند. هر کجا 

جا بهتر،  تر است، آن کوچ   ذهنمن   کند، مرکز را عدم م   ترش یکه ب   تر است، هرکسافزون   ، ستین   نیا  هرکس

شما کار کند، کارگاهش   یرو   زندگ د یاگر نگذار دیدان دل آن شخص بهتر کارگاه خداوند است. پس شما م  ای

  . دیرس نم جا چ یبه ه د،ینرو

من وجود دارم،    دییگو . مد ی ستیکارگاهش ن   ریشما د  د،یو از خداوند ببر  دیکن   یشطرنج باز  دیاگر شما بخواه 

  .  ستمی وجود دارم، هستم، پس کارگاه ن ستمین «ال». من که کنم م  یشطرنج باز  میآ باال م

  : تیب نیا و

  را ماتَست تیکاو شَه فَرخست رخ چه
  ستیتو ن یِلقایآنکس، که بلقا بود خوش چه

  ) ۴٨١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

مقاومت و قضاوتمان صفر است، چه مبارک    م،یکن م  ییلحظه فضاگشا  ن یا  عنی  م،یکه مات شاه هست  وقت

ا رخ کار!    نیاست  فَرخَست  شَه  «چه  ماتَست»  تیکاو  چه    ، کس  یِار ی هش  یرو   ،کس  ی   تیوضع  عنی  را 

است،    مایسافتد. چه خوش  م   یاتفاقات خوب  کهن یا  یحالت چقدر مبارک است، چرا؟ برا  نیقدم است امبارک 

  هرلحظه مرکزش عدم است.   عنی ند،یب هرلحظه تو را م عنی ست،یتو ن دارِیکه بدونِ د آن کس باست ی چه ز

  : تیب نیا و

  که بِباخت آنچه بودش  ی آن قمارباز خُُنک
  ریا هوسِ قمار د چشیه  بِنَماند
  ) ١٠٨۵شمس، غزل  وانید ،ی (مولو 

قمارباز،    به  خوشا ا  انسان  عن یحال  م   دگ یهمان   یلحظه    نیکه  ا  بازد را  تنها هوسش     یاست که    نیو 

   ی  هی ما شب  ها، دگ یلحاظ، از نظر باخت همان   ن یاز ا  ن یرا هم ببازد. درست است؟ پس بنابرا  رید  دگ یهمان 

  .دیبر شما نم م،یقمارباز هست
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. توجه  میبِبر  کهن ینه ا  م،یکه نبر  میریگ م  ادی . ما  میکه ندان  میریگ م   ادی امروز هم موالنا به ما گفت که ما    م،یگفت 

برنده بشوند.    خواهند در جهان ذهن همه م   معکوس است. یباز  عن یهمه لعبِ معکوس است    هانیکه ا  دی کن

  .داندم  شانیبه، ابهبه  ندیگو م  داند، م  برنده هست، او مورد توجه است. هرکس هرکس

  ز ی چهمه   مانی و با فکرها  میدان ما م   وقت  . کند م  دایدست پ  یزد یا  ییبه دانا  داند،که نم   کس   یباز   نیدر ا  ول 

  د یکه امروز اگر توجه کرده باش   میکن م  یمحدود با او شطرنج باز   با دانشِ ذهن  میدار  م،یکن م   نیبش یرا پ

با تو، مات    کنم نم   ی شطرنج باز  گفت بود که م   تیب  ی  ت،یاست. پس با آن بکرده   ی روشنگر  لیموالنا خ 

  . می نرد هم هستم را کامال ما باز کردهستم و تختۀ  

  ز آب  زدیبنگر  مستسق چیه
  دو صد بارش کند مات و خراب  گر 

  ) ٣٨٨۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نم   یاتشنه   چیه  نیبنابرا  پس بازدیگر از آب  بار هم شست بخورد، تشنه  اگر هزاران  آب بخورد. توجه    دی. 

باز هم   م،یهزاران بار هم شست بخور. اگر  میبخور  ییگشافضا   قیرا از طر   اتی آِب ح  دیکه ما هم با  دیکن م

که تشنه    جهان کس   نیدر ا  هرحالبه که.    ردیم که آب نخورد که م  است کس  نی ا  لشیتمث   م،یآب بخور  دیبا

آن    ه یآب هم شب  نی! امیریم نباشد آب. خُب آب نباشد م   خُب لیخ  م،ینکرد  دایکه حاال آب پ  دیگو هست، نم

  است.

  اندر برد و مات  میچو شطرنج ما
  صفاتخوش یو ماتِ ما ز توست ا برد

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

ما نه     عنی  «برد و ماِت ما ز توست»در برد و مات، و درواقع بردِ ما، ماتِ ما است.    م یما مثل شطرنج   دیگو م

م  میبر م امیباز نه  ا خوش   ی . پس  برد  یصفات،  از توست.    خداوند،  مات ما  نم  عنیو  با   میبر با فکرمان 

  . کارها را بن  تو   میگذار م  م،یکن فورًا فضا را باز م  م،ی کن م  یشطرنج باز  میدی. اگر هم دمیباز فکرمان هم نم

  بحر چنانک یام اتو، گشته و مستسق  تشنه
  ار بخورم باشد در خَورد مرا طیمح بحِر

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  د ی ای راه باز بشود و روزن باز بشود نور ب  دیبا  م،یهست  که ما تشنۀ آب زندگ   میدیام. اآلن فهمتشنه  نیبنابرا  پس

آب به من نرسد، من    نیاگر ا  دانم است. و چنان من تشنۀ تو هستم که م    یهمه    د،یایراه باز بشود آب ب   ای

  .  رمیم م

ا  پس ول  نیمن طلب  دارم  را  با  دانم م   آب  ابد  تا  ب  نیا  دیکه  اگر  و  را بخورم     عنیآب بخورم    تینهایآب 

  . میدان مان را اآلن م زنده شدنمان و اندازه  ییما توانا پس تو در من زنده بشود، سزاوار هستم. تِینهایب

باز است و  شطرنج   ل یه ذهن ما خک   م یدیبه خداوند. اگر د  میسپار که م  م ییگو و ماتمان را به ذهنمان م  برد

و تا    میو ما تشنه هست   شانی عهدۀ ا  به   میکه ما برد و مات را گذاشت   میی گو ما را بشد به شطرنج، م  خواهد م

  شد.  میتر خواه به حضور بزرگ خورد و نسبت   میجا که مقدور است ما آب خواه آن

  : میخوان م  تشنگ نیبه اراجع  تیچند ب و

  آبم کشَد  م،ی : من مستَسقگفت
  که هم آبم کشد  دانمم  گرچه

  ) ٣٨٨۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

آب از    ترش یهرچه ب  نیا  . ول میریگ ور م و آب از آن   م یشو تر متشنه   ه  میکن فضا باز م  که وقت  میدان م   ما

  و خواهد مرد.  شودتر مکوچ  ذهنمن  د،یآ ور مآن

به    لیناموس صد من آهن، پردۀ پندار، پندار کمال و م  ،ذهنمن   میتوان ما نم  م،ی بفهم   دیموضوع را ما با  نیا

  . میریو نَم  میدار همه را نگه  هان یا ، یبازشطرنج

خواهد    ذهنمن   عنوانآب، شما را به   نیو ا  دیآ آب م   ترش ی هرچه ب  د، یکن که م  ییفضاگشا  دیدان شما م   پس

 شت. پس اگر کوچدیبترس دیبه مردن، نبا  د یشروع کن دیتر بشوک .  

  آبم کشد» می : من مستسق«گفت

  و توجه و قدرشناس  د ییمانند تأ   جهاننیا  ی هاما تشنۀ آب   دی . توجه کنشوم م  دهی آب کش  یسوام، به تشنه   من

 دن یو د  دهد نشان م   ذهنکه من   ییزهایچ  ،ییجوانتقام   ایما.    میست ین  زهایچ  نیشدن، ا  دهیحساب آمدن، د  و به

  .دیآ خوشش م داند، آب م  ذهنرا من  هان یا ران،یلذت بردن از شست د ران،یشست د



ۀ  برنامه         Program #922                                              ۹۲۲مشار

  88صفحه: 

ها اگر هم حسش  صحبت  نیحاال با ا   میدان م   ما، ول  یبرا  ستیها آب نآن   دیآ خوشش م  ذهنکه من   ییزهایچ

آن    میدان م  ول  دیآ ور م که از آن  میما تشنۀ آن آب هست   کشد، حداقل که آن آب دارد ما را م   میدان م   میکن نم

  . ذهنبه من آب ما را خواهد کشت نسبت

  : تیب نیا و

سندو جهان  بِیتو مرا، کرد غر  بِیغر  ح  
  تو چون نکند از همان فرد مرا؟  یِفرد

    )۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  م، یشو از جنس او م   میکنفضا را باز م   . وقتدمیرا من د  شود نم  دایها پتو که در جسم   مثالیب  ییبایز  دیگو م

  . میکن و خرد و عشق را و لطافت را حس م  ییبایز

و    میکه ما خودمان را نشان بده  میبود  ازمندیو ن  شدم   دهید  بایجهان که با ذهن ز  نیکه ا  میشو متوجه م   پس

صورت عاشق  که به   میشوذره فضا گشوده بشود، ما متوجه م    ی و    خورد درد ما نماصال به  م،ییای حساب ب  به

  . می بیجهان غر  نیدر ا

خواهد کرد. اگر قرار باشد من    تایتو، من را هم    ییتایتو،    تِیفرد  میدان که باالخره ما م  دیبو  خواهد م  و

  شد.   میخواه   تایکشته بشود، ما  ذهناگر من  که هم آبم کشد»  دانم «گرچه م  تیب نیطبق ا رمیبم

  : خوانم را م  تیب نیا

  به آخر، فرد خواهم ماندن   چون
  کرد با هر مرد و زن   دینبا خو

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

ذاتمان    یرو   م،یاو زنده بشو  تینهایبه ب  م،یفقط به او زنده بشو  م،یزنده بشو  ییتایبه    دیسرانجام ما با  چون

 چ ی با ه  تیهوهم  نیپس بنابرا  ،ذهنبه مننسبت   میریبم  دیجهان قبل از مردن، قبل از مردن با  نیدر ا  میستیبا

  . با هر مرد و زن رمیگ خو نم  شوم، مرد و زن نم 

  .ریاست د واضح
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  گزان رزان، دست یِهنگام خزان، سو رفتم
  هجِر تو شد، هر ورقِ زرد مرا  گِرنوحه

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

را    واقع   زیی که، که البته پا  میکن را مرتب ما حس م  یز ییرا در خودم، پا  ی زییرا، پا  حس کردم خزان   وقت  پس

   سالست یب  آن جوان  واشیواشی   ریکه د  شود وپنج، پنجاه متوجه م به چهل، چهل   رسد سنش م  آدم وقت

  است. افتاده  اتفاق ی ست،ین

که در    ییکارها  لیرا ندارد، خ ذهن  ییرایرا ندارد، آن گ   که در خزان است، مثال آن قدرت بدن  شود م متوجه

. حاال چه آن، چه پژمرده شدنِ  کند م  حس    ی  هرحالبند، به   تواند نم   ریبند د  توانست م  سالستیب

  در ما.  دهد نسبه خزان را نشان مبه ها دگ یهمان بعض

هست ما    یمطلب  ی   جانیکه در ا  میشو ما متوجه م  شود، و پژمرده م   رسد نم  جهی که به نت  دگ یهر همان   ول 

و از   دی. آفل بوده، پژمرد و خزانش رسدگیهمان  نیبه ا  دادم م   تیاهم   د یاست که من نبا  نیو آن ا  میبفهم   دیبا

  .افتد م  ادی اتفاقات ز نیا

همان   از ما  اول  همان   میشوم   دهیهمان  م  ها دگ یو  م  روند، م   ادمانی  شوند پژمرده  وقت   میشو متوجه     که 

م   دگ یهمان  آگاهانه  درم  رود، م   میگذار را  از گلستان سر  م  می آور ما  تعجب  حاال    میکن و  تا  چطور من  که 

  بشود.   ردهپژم ذهناصال کل من  ایپژمرده بشود  دگیهمان نیکه ا دمینفهم

  رم، یکام ب  خواستم م  هانی و من از ا  روند م  نیدارند از ب  هان یکه ا  ندیرا بب  ها دگیهمان  لیخ   ییجا  ی  آدم

  من پردۀ پندار و پندار کمال داشتم.  هان یبشوم، برحسب ا دهید ستم خوا م  هانیبرحسب ا

بودم، پنجاه    سی. من را از کارم اخراج کردند، من رئ ردی م من دارد م  تِیث یناموس داشتم، ح   هانیبراساس ا  من

  ندارم من که!   ر یبه من، آن کار را د  کند سالم نم  رید   ، کس. بازنشسته شدم اصالکردند نظر من کار م  رینفر ز

بودند و فوراً از گلستان    ارزشی ها آفل بودند بکه واقعاً آن   مینیب م   م،یکن خزان را ما حس م  یجور   ی  خالصه

  . ییتای یفضا  نیا عنیگلستان با ما بوده از اول  نیکه ا میگز پس، و دستمان را م م یآورمسر در 

  : طورن یهم  و
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  بهاران مضمرست اندر خزان  آن
  از آن   ز یبهارست آن خزان، مر  در

  ) ٢٢۶۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : پنهان مضمر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

خزان را    نیمنتها ا  م،یبهار هست  نیما دائماً در ا  عنی  نی. پس بنابراست ذهنآن بهار حضور در خزان من   پس

  . میبهار کن ه م یخواه م

  ییشناسا  ست،ین   ها دگیهمان   ییبهار ما در شوفا  می بفهم   کهن یهم  .ستین  ها دگیهمان   ییما در شوفا  بهار

خودش را به ما نشان    ست شدن با زندگ  یشده است و  گشوده   یفضا   نیکه هم  بهار اصل  دفعه یبشود،  

  .دهد م

  که ن یهم  میدان . م میزیگر ما دچار خزان بشوند و نم  یها دگ یهمان  میگذار م  م،یزیگر ما از خزان نم  نیبنابرا  پس

  .شود بهار ما شروع م  شوند ما پژمرده م یها دگ یهمان 

  : تیچند ب نیا و

  بسا سرمستِ نار و نارجو  یا
  را نورِ مطلق داند او   شتنیخو

  ) ١٣۶۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جذبِ حق  ایمر بندۀ خدا،  جز 
  بردانَد ورق  رهش آرد،  با

  ) ١٣۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ه ینارِ  الِیبداند کآن خ تا
  ه یا عارِ ستین قتی طر  در
  ) ١٣۶٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی : آتشهینار
  : قرض هیعار

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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م  موقع    ی   عنی متوجه  بود  میشو ما  غرور  مست  واقعًا  ما  بود  م یکه  درد  جنس  از  بود  م یو  دردجو   م، یو 

  . میدانست و در پندار کمالمان خودمان را نور مطلق م میکن بوددردپخش

و    ست یواقعاً نور مطلق ن  تی وضع  ن یجذب خداوند، اگر به ما نشان داد که ا  ا یمثل موالنا    یی خدا  بنده    ی  حاال 

بوده و    ه»ی«عار  هانیکه پژمرده شده ا  ییزهایچ   نیکه ا  میآورد ما را و ورق ما را برگرداند، ما متوجه شد  به ره

  .میکرد م جاد یبشود، مرتب درد ا هانی ا ارِبه می خواست م  هانیبه ا م یبود دهیبوده. چسب  ه»ی «نار

 شود اصال پژمرده م   کهن یبودند. هم  هیبودند، امانت بودند، عار  موقت  هان یو ا  میفرمان پندار کمال بود  ریما ز  و

  ن ی هست در ما و حضور، جنس ما که از جنس خداوند است ا  که دائم  یز ی. آن چریهست د  هی عار  میفهم ما م 

  . میکن دایآن را پ  دیکه، ما با شود پژمرده نم

هست، درد    هیهست و نار  هی عار  نیکه ا  دهد نشان م  با آن، به ما  میهست   دهیکه همان  هر ورق   پژمردگ  نیبنابرا

  جهت ی و ب  ن یدور فضا را باز کن، بذار آن بهار را بب  ندازی را ب  نیکه خُب ا  دیگو به ما م  قتیو طر   کند م  جادیا

  ا ی دردمند    نیاصطالح هم با صد من تعصِب به  که حالندان در  «نور مطلق» هم برحسب پندار کمالت خودت را  

  . یکرد م  جادیدرد ا ،یبود «نارجو»   ن،یناموس سنگ 

که    میدیما واقعاً عذاب کش   ان یوفایسر ب  ن،یکه چقدر سرِ ا  می مان دهان مبهما انگشت  موقع    ی  د ینگاه کن  شما

  ر یرا د  ها نی. شما امیدیچقدر درد کش  میاز دست داد   از دست بدهد و وقت  مینگذار  م، یاور یدست ببه   ترشیب

  .دیدان خوب م 

  چو با برگ است روز و شب از آن  تن
و خزان  زستیر جان در برگ  شاخ  

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

است که    نیا  اَش معن   ذهنرونق من   م،یکوش م  ذهنما در رونق دادن به من   عنیتن رونق داشته باشد    اگر

  عکس هم هستند.   هان یو خزان است و ا زیرشاخه و درخت جان ما در برگ  عن ی شاخ حضور ما، جان ما 

  شرفت یقسمت واقعاً پ  نیکه در چند  د ینیب م   سن   یدر    در رونق است. کس   شود، دارد شوفا م   ذهنمن   اگر

 ها نیدار شده اکرده، بچه  دایپ  یهمسر   ده،یخر  یادست آورده، خانه به   دست آورده، پولبه  دانش  یکرده،  

رونق   اش ذهنبا برگ هست. من   دیآ م نظرشبه  ده، یرس  ییجا   ی که به   دیآ نظر مهستند و به    دگیهمه همان

  . به پژمردگ کند شروع م یزودبه  دارد ول
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درخت جانمان در   ای جانمان    ه برگ است ک   نیا  اَش معن  میکوش م  میدار  ذهناگر در رونق دادن به من  حالهربه

  ها ن یا  تان؟  ذهندر رونق من   ا یو رونق جانتان    ییدر فضاگشا  د؟یکوش م  یخزان است. شما در رونق کدام  

  عکس هم هستند.  

  احسان سابق است آن شه، به وعده صادق است آن شه در
  ی نه خالق است آن شه، تو را از خلق نربود اگر 

  ) ٢۵٢۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

اش هم صادق به وعده  رد،یگ م  شیاست، از همه پ مانندیاست، ب رینظی خداوند در احسان سابق است، ب پس

با    دگیکه شما همان  دینیب . پس اگر مربود ما را به خودش زنده کند، ما را از خلق نم  خواست اگر نم  واست 

را ربوده و    نیا  اش معن  شود، تر م کوچ    ذهنو من   دیده از دست م   د یها را دارآدم است که خداوند شما 

ده داده که من به شما کم خودش زنده بشود. به ما وع   ۀجا آوردنِ وعددر شما با احسانِ خودش و به   خواهد م

  . دیگو را م نیا شوم، و در شما به خودم زنده م کنم م

  آن مرغ است، خاموشت کند   رتیح
  و پر جوشت کند  یسرد برنهد
  ) ٣٢۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گذاردرا م ی : سرِ دیسرد برنهد 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ن یا  رم، یگ با ذهن اندازه نم  پزم، م  یچجور   شوم،  م  ل یتبد  ی چجور  فهمم  من نم  میی گو که م  رت یحالتِ ح  و

 دانم که من نم   میو قبول کرد  می. اگر فضا را گشودکند ذهن را خاموش م  کند، خاموش م  دیگو است. م   رتیح

. سرِ پزد او دارد شما را م  نیپس بنابرا  ن،یدر ا  دیواقعاً هم صادق بود  کند،م  لیمن را تبد  زندگ   یکه چجور 

  ق ی هم از طر  ران یحواستان به خودتان است و د  که درحال  د،یرا گذاشته، شما هم که از مردم ربوده شد  ید

  .پزد و دارد م جوشاند پس او دارد شما را م  گذارند، شما اثر بد نم  یرو  نیقر

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  توست راه را بذار، صدرِ  صدر
  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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. ما  مقام چیدر ه م،یشوجا ما متوقف نم  چیدر ه کهنیا یمهم است، برا تیب نیرا. ا نیا میبار هم خواند ی

بو  میبذار  دینبا ما  به  بلد  ندیمردم  شما  بشو  دیاستاد،  متوقف  ما  امیو  برا  نی.  هنوز    انسان  یخطر  که 

و    ستیدر کار ن  دن یرس  چیو ه   دهیکه رس  وداستنباط داده بش  نیتمام نشده وجود دارد که به او ا  اش نذھمن 

  . میرو راه است. دائماً راه م   نیصدرِ ما هم 

  عّشاق کند، آن رخ چون روز تو را  فتنۀ
  گرد مرادلِ شب نیآفاق کند، ا شهرۀ

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و    شوند روز م  نیرخ او مثل روز است و عاشقان مفتونِ ا  م،یکن فضا را باز م  که وقت  میشو ما متوجه م  پس

از حرکت دلشان و   عنی شود، گرد مو دلشان شب  شود خاموش م  شان ذهنمن  شوند، روز م  نیچون مفتونِ ا

با ذهن دارند     عنیبخواهند خبردار بشوند،    رخبردار بشوند. اگ  خواهند دلشان خودشان خبر ندارند، نم   لیتبد

مفتون هست،    معنفتنه هم به   نی. پس بنابراکنند دارند دخالت م  کنند، م  ی دارند شطرنج باز  کنند، کار م 

به  هم  به    معنعاشق هست،  است  حالِ جوش  در  دائماً  دلِ عشاق  اآشوب هست.  را    کهن یخاطرِ  خداوند  روزِ 

  . نندیب م

  که دائماً روز است: دیگو که موالنا م میخوان م ییهات ی باآلن  درضمن

  چراغ  دیروشن، هر که او جو  روزِ
  دارد بالغ  شی جستن، کور نیع

  ) ٢٧٢١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی ابرده  گمان ،نیبنم ور
  ی است و، تو اندر پردهصباح که

  ) ٢٧٢٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گفت، فاش  نیخود را من ز  یکور
  و، در انتظارِ فضل باش  خامش

  ) ٢٧٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : داللت بالغ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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و فکر    مینیب م    دگیهمان  قی . چون از طرستیشب ن  ش،یروز است برا  ند،ینب   ها دگی همان  ق یاز طر  اگر کس   عنی

  . شود روز شب م م،ی کن م ی بازو شطرنج  میکن م

  یِ ار ی از جنِس هش  میتوان م  عن ی  م، ین یبب   زندگ  قیاز طر   ایو با مرکِز عدم    میفضا را باز کن  میتوان ما م    عنی   روز

  .مینظر بشو یِاری هش م،ی حضور بشو

   ی و مثل    شود خودش قائم م  یِدر ما رو  زندگ  عنی در ما،    کند طلوع م   دیهست مثل خورش  یاریهش  ی

  به شب.  میافت ذهن، م  میبرو میهست اآلن، چون ما اصرار دار نیو ا دهد را نشان م  زیچو ترازو همه  نهیآ

  که  دیگو موالنا م نی هم یبرا

  چراغ  دیروشن، هر که او جو  روزِ
  دارد بالغ  شی جستن، کور نیع

  ) ٢٧٢١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی ابرده  گمان ،نیبنم ور
  ی است و، تو اندر پردهصباح که

  ) ٢٧٢٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گفت، فاش  نیخود را من ز  یکور
  و، در انتظارِ فضل باش  خامش

  ) ٢٧٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : داللت بالغ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

برا  عنیاآلن روزِ روشن است،    نیبنابرا  پس نم   سر یها مانسان   ۀهم  یحضور    م، یکوشش کن   خواهد است. ما 

  . می چراغ ذهن را روشن کن نیا دیروز است، نبا که . فقط درحالمیبه حضور برس م،یکتاب بخوان

ا  عرض در  شرط   نیکردم  ما  طر  میبرو  میشد  لحظه  از  ذهن  برگردمین یبب  ها دگ یهمان   قیدر  اگر  طر  می.    ق ی از 

که   یزیچ   نیکه روز است و ا  دید  م یخواه  م،یعدم را مرتب نگه دار  و مرکزِ  ییفضاگشا  نیو ا  مین یبب  ییفضاگشا

  کند،  روشن م   نیا  شود، م  ترع یو وس  کند دا میبسط پ  و وقت   کند م  دایدارد بسط پ  ن یا  ،یار ی هش  مییگو به آن م

  است.   زنده شدن به زندگ  نیا م،ینیب را م   زیچما همه 
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  ی وجو تو اگر در روزِ روشن جست   دیگو م   ن یهم  ی برا  ست،یهم مشل ن  ادی ز  لیو تبد   زنده شدن به زندگ  پس

روز را   کن وجو مو با ذهنت جست  یاگر چراغ ذهن را روشن کرد    روز را، ول   نیب م  ، باشچراغ ذهن نداشته 

عدمت    یهاچشم   عنی  ، نیب نم  ،ی کور  وکه ت  دهد وجو نشان مجست   نیهم  صورتن یروز است، درا  که درحال

   ذهن  یوگوبا گفت   صورتن یدرا  ، ذهن  ۀکه صبح است و تو در پرد  یافقط حدس زده   ، نیب است و اگر نمبسته

  ن یخود را من ز  یِ«کور خودت را نبر،    یِآبرو   دیگو م   د،یزن حرف را م   نیچرا ا  نم، ی ب که روز کو؟ من روز را نم

  گفت، فاش.» 

من کور هستم، بهتر    دیگودارد م   ند،یرا بب  زیچهمه   خواهد با ذهنش م  کند، م  یمندکه حسِ دانش   هرکس  پس

، خاموش باش، ذهنت را خاموش کن و در انتظار فضل  گفت، فاش» نیخود را من ز یِ«کور است حرف نزند.  

  خداوند باش، فقط فضا را باز کن. 

  و

  روز گفتن: روز کو؟   انِیم در
  روزجو یرسوا کردنست ا شیخو

  ) ٢٧٢۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جذوبِ رحمت است  و خاموش صبر 
  نشان جستن نشانِ علّت است نیو

  ) ٢٧٢۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تا بر جانِ تو  ر،یبپذ اَنصتُوا
  اَنصتُوا   یاز جانان جزا دیآ

  ) ٢٧٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جذب کننده   اری : بسجذوب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 ن یا  فهمند مردم م   کند، که روز کو، خودش را رسوا م  دی بو  دیایب  تابد، روِز روشن، ظهر که آفتاب م   کس  ی

که خداوند آشار است،    دیگو . م کند ما را موالنا روشن م   تِ ی. وضعمیخاموش باش   نیچشم ندارد. پس بنابرا

ا م  نیدر  همه  ذهن    نند،یبب  توانند  لحظه  چراغ  روشن کردند،  را  چراغ ذهن  برحسبِ    دن ید  عنیمنتها چون 
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 ن یرا بذارند کنار. ا دید نیبه او زنده بشوند و ا دی. بانندیب دارند، دائماً جسم م جسم  یِار ی هش ها، دگ یهمان 

  .  کند خاموش کردنِ ذهن، صبر کردن، درست م  ،کار را صبر و خاموش 

دار، جسم،  صورتِ نشان که انسان خداوند را به  وقت   ول  کند،  جذب م  داً یاوند را شدرحمتِ خد  و خاموش  صبر

ذهن را خاموش کن،    ای پس تو ب  م،یدار   جسم  یِ ار یاست که ما هش   دگینشانِ مرضِ همان  نیا  کند،  وجو مجست

تو به او زنده    عنی  د،یایپاداِش اَنْصتُوا ب  ،ی شوم  اشجه متو   ییفضاگشا  قیتا بر جانِ تو، که از طر  ریاَنْصتُوا را بپذ

  . یبشو

  ا یرا،    نیا  شود کار را، با حرف زدن نم  نیا  میدرک کن   م یتوان فضا گسترده نشود، ما نم   نیو ا میما زنده نشو  تا

  تجربه کرد.  شود نم دنیفهم

رمحاست بس  ابیآن آه، کم  م  
  کن چون عسس  یرو رو و، پنهان شب

  ) ٢٢٣٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کردن: اعتقاد خود را پنهان کردن  یروپنهان 
  . کند و از منازل و اماکن مراقبت م گرددها مها در محلّهکه شب : داروغه، شبرد، کسعسس
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واقعاً، عمال فضا باز    ی  کهن یدارند، ا  جسم   یِار یهش  نند،یب م   دگی همان  نکِیچون مردم با ع  نیبنابرا  پس

ا   ی آرزومند  نیو ا  شود و دارد زنده م   کند م کم     لیمحرمش خ  کند، را دارد عمل م  یآرزومند   نیرا دارد و 

هم    ات ذهننگو، من   به کس  عن یمانند داروغه،    کن»  ی رو«پنهان   نیبنابرا  د، ییبو  به کس  دیاست. شما نبا

باش،  را داشته   ی آرزومند  نی. اکنم م   شرفتیدارم پ   رسم، نگو من دارم به حضور م    خاموش باش. به کس   ند،ینب

  .ردی صورت ب لیتبد نیبذار ا

  کنانم ز هوا   چو شّقۀ علَمت رقص راست
  مرا بازگشا خوش خوش و منْورد مرا  بالِ

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

اصطالح پرچم به  نیپرچم ا  ۀمثل پرچم، علَم، به پارچ   نی ا  میو بذار  میباش   نیاست که راست  نیشرطش ا  میگفت

  . دیای به حرکت درب د،یآ م ییکه از فضاگشا ما با بادِ زندگ
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 ی ها را باز کن اخوش، بدونِ درد بال و خوش  واشیواشیشدم، بسته شده.  دهیکه همان  باِل من از وقت  دیگو م

  نگذار من بروم به ذهنم.   چان،یها را نپ بال  نیخدا و ا

بال من را چه    میی بو  م،یفتیو معلول ب  به ذهن و به علت   م یکه اگر برو  م یفهم م   م،یفهم  م  قدرن یا  ر ید  وقت

 حت یبوده به من نص  چه کس ۀفیروز انداخته، وظ   نیمن را به ا  به من درد داده، چه کس  بسته، چه کس  کس

 د یو اآلن شما با  میطلب دار  م،ی م، صداقت داریهست  نی . پس راستمیکن کند، ما راه را گم م  ییراهنما  ای کند  

. کند و حرکت م   وزد م  ییعلَم دارد از بادِ فضاگشا  ۀشما، پارچ  ۀ پارچ  نیو ا  دیکه شما پرچم خداوند هست  د ینیبب

نه از    د،یآ ور ماز آن   د،یآم   ییشما، همه از فضاگشا  شما، حالِ   تِی حرکِت شما، فکرِ شما، عمل شما، وضع

گفت از جو بپر، شما هم دقت    عنی،  «منْورد مرا» ذهن،    میذهن، چون اگر برو  میروو ما نم   ایدن  نیاز ا  نه  ور،نیا

بب  دیپرداز نم  دیکن م ا  ییچه دردها  نمیکه  از کجا گرفتم، تقص  نیدارم،  ا  چه کس  ریدردها را من    ن ی بوده، 

  است.  دنینورد

  ن یدنبال ا  د،یندازی را ب  تانی دردها  ۀ هم  دیتوان . اگر مدی جو بپر  نیا  یاز رو   دفعه یبهتر است    د، یندار  یکار   شما 

  نکرده.  درست کرده، چه کس که چه کس  دینگرد

  علَم ِریش  ول  ران،یهمه ش ما
  به دم از باد باشد دم  شانحمله

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

  باد  داستیو، ناپ دای پ شانحمله
  از ما کم مباد  داست،یناپ آنکه

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

  : پرچمعلَم
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اش، و حمله   وزد پرچم هست، م   یکه رو   یر یپارچه هست، ش  یِ که رو  ی ریش   م،یعلَم باش  رِ یمثل ش  دیما با  پس

  . داستیبادِ ناپ دهد،که پرچم ما را حرکت م  یحرکتش با باد است، منتها باد

با    شود نم   دهیو د  داستی که ناپ  آن   دیگو . مداستیبه رقص درآورندۀ ما ناپ   یرویاما آن ن  میکن حرکت م  ما

  . دیدان م ر یرا د هانیچشم، آن از ما کم نشود؛ ا
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  : میرا داشت  تیب نیا و

  زند   دیخورش یدم سرد زند، از پ صبح
  نََفسِ سرد مرا نیتُوست ا دِیخورش یپ از

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د یاست که خورش  نیخاطرِ اهوا به   یسرما  نیهوا، ا  شود قبل از طلوع آفتاب، سرد م  عن یدم سرِد صبح    دیگو م

   زندگ   دیاست که خورش   نی خاطرِ اوجود آمده به به   ذهنکه در من   ییدردها  نیطلوع کند. در ما هم ا  خواهد م

دردها،    نیا  دیگو . برعکسِ تصوِر ذهن م ستندیمهم ن  الدردها اص  نیا  نیطلوع کند، پس بنابرا  خواهد در دلِ ما م 

  رد، یرا از من ب  هان یا  دیایب  دیبا  ی  کند، ه م معالج   دیآ م  ها را چه کسترس  نیها و اخشم   نیها، ارنجش  نیا

  .چ یبخورم، ه یی بخوانم، چه دوا یچه کتاب

دردها مهم    نیاز دلِ تو طلوع کند و ا  خواهد م زندگ  دِی خورش  است که تو بفهم  نی ا  یدم سرد برا  نیا  دیگو م

طلوع کند. شطرنج    د یخورش  یبذار  کند،  دارد طلوع م  دیخورش  نیکه ا  است که بدان  نی. فقط مهم استین

   کناست و درد پخش   ییسردت را که دردزا  م . مسائل را با فکرت حل نکن و درینکن، با فکرت اندازه نگ  ی باز

  د یدردها نشانۀ طلوع خورش  نیکن، ذهن را خاموش کن، بدان که ا  واششیاصال، ترکش کن،    رینگ  یاست، جد 

  . دیها مالمت کن آن  یخودتان را برا  ایرا   کس  دیندارند و شما نبا ارزش چیخود ه  یِبه خود  است، والسالم.

  است و رنج تو چو کان  گنج  ی غم
  در کودکان؟  ن یا ردیدرگ  ک یل 

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

است،    ما هم معدن است، معدنِ زندگ  ارانۀ ی گنج است. غم ما گنج است و رنج هش  ی غم ما    نیهم  دیگو م

 ن ی . اابندی موضوع را درنم نیا کنند،  فکر م ها دگ یهمان   قیساله که از طرشصت پنجاه یهاآدم   عنیها بچه ول

نشانۀ   نیا  ست،ین  رادیا  هان یو حسادت و همۀ ا  ترسخشم و    نیکه ا دیکن شما قبول م  ایباالست. آ  همان معن 

   دگ یو همان   دیرا درست کرد هان یو ا دیگرفت   ی را جد هان یاست که ا  ن یو آن ا  د یکنم    اشتباه   یاست که    نیا

ا  دیدر مرکزتان هست. فقط بفهم ا  هان یکه    د، یکن   یی. فضاگشاکند طلوع م  دیهست که خورش   نی آمده نشانۀ 

   عنی.  دیبه خداوند زنده بشو  شود ها آزاد م ن که از آ  یای ار ی هش  نیآزاد بشود تا شما با هم   هان یا  یژانر  دیبذار

خداوند از دلِ    د یو خورش  رونیب  دیآ دردها م   نیاز ا  دیدردها، شما مقاومت نکن   نی رفته درونِ ا  یار ی هش  ن یهم

  .  کند شما طلوع م
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  و سرد  ی برادر موضع تار یا
  و درد  کردن بر غم و سست صبر 

  ) ٢٢۶٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است  و جام مست وانیح  چشمۀ
  است ها همه در پست   یبلند  کآن

  ) ٢٢۶٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و   «غم و سست   ،یی ها و فضاگشاحالت   نیآن و صبر کردن بر هم  یذهن و دردها   یسرما   نیبرادر، هم   یا  بله،

  است.  اتی چشمۀ آبِ ح  نیا مان،یتار تِیوضع  نیو صبر کردن بر هم یی، پس فضاگشادرد»

همه    ،و زنده شدن به زندگ  های آن بلند   ،فضا را باز کن   ،یریرا بپذ  نیاست که ا  نیقدم ا  نی اول  ،جور هست   هر

  است.  ذهنمن  در پست

  از تن تو، درد کند  دیچو بر  یز جزو  جزو
  من از کل ببرد، چون نَبود درد مرا؟  جزوِ

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

از    م،یهست   یاری. ما که هشردیگ که درد م  دینیب بشود، م  دهیاز دستِ شما با چاقو بر  قسمت  یکه    میگفت

  . رود نم نیدرد از ب  نیا میوندی و تا نپ میباشدرد داشته  د یخب با  م،یاز او جدا شد م،یجنسِ خداوند هست

  شد  اریاز کل قطع شد، ب جزو
  از تن قطع شد، مردار شد  عضو

  ) ١٩٣۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  به کل باِر دِگر ونددینپ تا
  باشد، نبودش از جان خبر مرده

  ) ١٩٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بودم، مفلس بودم،    کار یب  گفت  م  م ی. امروز داشت میشد  کار یاز خداوند، ب  میقطع شد  ، ذهنعنوانِ جزو، من به  ما 

. عضو هم از تن قطع بشود، مردار  میبپرداز  میتوان فضا گشوده نشود، ما به کارِ سازنده نم  نیا  تا  به کار گماشت. 

  . میمردار شد م،یمرد ذهندر من  م،یعنوانِ جزو که از کل قطع شدما به   عنی رد،یم م  شود، م
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  م یو از جان خبر نخواه میادرآمد که درآمده م یصورتِ مرده خواهبه  م، یوندی به خداوند دوباره نپ یی با فضاگشا تا

و   م یباش  لیو تبد  ییکه چقدر مهم است که ما هرچه زودتر به فکِر فضاگشا  دهدنشان م   هات یب  نیداشت. ا

  . میهست  خودمانخودمان   ل یمسئولِ تبد م،یخودمان هست  یِار ی خودمان مسئولِ هش

  با درد و نَکال  ستیتو مرگ  بعدِ
اْلوِصال  یبعد خاصه   که بود بعدَ
  ) ٢٨٩۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  فر ی : عقوبت، ک نَکال

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ی ار ی مرِگ هش  ، عنی  مرگ است، منتها مرِگ ذهن  از زندگ  ییجدا  ای  با زندگ   ییتو، جدا  یِ. دور ی دور  عنی  بعد

. با درد همراه  جدا شده از زندگ   کهن یا  یمرگ است، برا   ذهنافسانۀ من   نیدر ذهن. درست است؟ پس بنابرا

  که بعد از وصال باشد.  یای . مخصوصاً دورنیدارد ا یعواقب م،یزن دائمًا ما ضرر م  عن ی فر، یاست و با ک 

آفل که    یزها یبا چ  دنیکه همان   دهد نشان م   هات یب  نیو ا  میشدن با او را تجربه کرد   ی   زندگ  نیبارها در ا  ما 

سفت ما به    ل یاست که خ  طرح   یاست،    شدنطرح خالص   ی  دهد، و به ما درد م  شود مرتب پژمرده م

فرض    ای  م، یبشو  ل یبه انسان تبد  وانی ح  زا  دفعه ی که ما    ستین  ی طورنی. امینشد  نیبا آن عج   م،یدیآن نچسب

  بشود. لیتبد وانیکن نبات به ح 

  آفل   زِ یچ ی . ما  ستین   کارِ درست  ن یکه ا  شود خُرده تأمل کامال درک م   یآفل، با   یزها یبا چ    دگیهمان  نیا

  یی شناسا  ن یاست، با ا  سری من م   یلحظه وصال برا  نیدر ا  که درحال  م، یرا از دست داد   دائم  زِ یچ  ی  م، یرا گرفت 

آفل را  زِیچ ریاست. من د  کار عبث نیا خورم، و من غصه م  شود در مرکزمان که مرتب پژمرده م آفل نیکه ا

از تو بشوم، دچارِ درد و غم و عقوبت و    ی موقع دچارِ دور  که پژمرده بشود، درد بشم. آن   گذارم به مرکزم نم 

  ن ی با هم  م،یما آگاه   عنی  ست، یمشل ن  اد یز  نیا  دنِیبشوم که به خودم ضرر بزنم، ضدِّ خودم باشم. فهم   فر یک

  را.   نیا میکن م  فیتوص  میذهن اآلن دار

  سخت است و مشل است.  لیکه انسان خواهد شد. آن خ  داند نم  وانی به انسان، ح وانی ح  لیحالِت تبد در

  .کند که دارد کار م  دینی بب د،یاست که شما تجربه کن کاف م،یده م  حیرا توض  هان یاآلن ا ما
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زو  عقله نگون  ره،ی گاه چ ،یجگ  
کلّ  عقل، منیا  از ریاْلمنون  ب  
  ) ١١۴۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ریالْمنون: حوادثِ ناگوار  ب  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

. پس  خورد م   ن یها زمموقع   بعض   شود،  م  روز یها پموقع   بعض  ی واضح است که عقل جزو  لی هم خ  ن یا  خُب

که    عقل  م،یکن فضا را باز م  است که وقت  از حوادِث ناگوار حفظ بند. عقل کلّ  تواند خودش را نم  نیبنابرا

از    یاز دور  ،که از بعدِ زندگ  یعقل ما را از حوادثِ ناگوار   نیا  کند،ما را هم اداره م  کند کائنات را اداره م

را که عقل    یعقل جزو   د،یهم قابل تجربه است. شما فضا را باز کن   نی. اکند م   یر یجلوگ  افتد اتفاق م   زندگ

بذار  ذهنمن  خواه   دیاست،  ا  دید  دیکنار،  د  نیکه  غ  ریعقل  حوادثِ  دچاِر  را  ولکند نم  رمترقبهیشما   .   

  .میشو که دچاِر درد م  مینیب ذهن، م میرو م کهن یهم

  آزرده کند  گنهیآنم که مرا، ب بندۀ
  مرا ازردیدارد از آن مه که ب صفت چون

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  کنم،  من آزرده بند، من از آن تشر م   ذهنکند و من   مرادی که من را ب   هر اتفاق ، تیهر وضع   ای   هرکس  پس

خداوند آن اتفاق را    کهنیا  ی دارد از خداوند، برا  صفت  ای نشان    کهن یا  یاش هستم. براو بنده   کنم استقبال م 

دارم، چه   ییها دگی دارم. چه همان که چه اشتباهات  دهد مآزردن به من نشان   قیاز طر  ماً یوجود آورده که دابه

  . ندازمیکنم و ب ییشناسا دیرا با یز یچ

  : م یخوان را که هر هفته م تیب نیا و

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

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

  لشر شروِی پ آهنگ،شی : پقَالووز

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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فقط با درکِ    ،ی به خداوند زنده بشو  توان اآلن هم م   ، ناب هست   یِار ی و هش  سرشتْ که خوش   انسان  یا   عنی

  یی شما را به بهشت راهنما  ن یبشود، ا  رفتهیپذ  که تو، درصورت   ِی مرادی ب  ،ن یبب   هادگ یهمان   قیاز طر  دینبا  کهنیا

و    میشده بشوگشوده   یتا وارد بهشتِ فضا   میکن م  ییاگشاو فض   میریپذ ذهن را ما م  یِمرادی. پس هر بکند م

  .م یشو م ییتای یفضا  ای ما واردِ وصال  یمرادی اوقات از راه ب ترِش یکه ب میدان ما م

  النَّار بِالشَّهواتِ.» ِ بِالمارِه وحفَّت  الْجنَّةُِ حفَّت «

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

  ) ینبو  ثی(حد
  را. تی ب نیا میهفته خواند هر

  ره ترک کن طاق و طُرنب  نیاندر
  قالوزت نجنبد تو مجنب  تا

  ) ١۴٢٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سر بجنبد دم بود یکه او ب  هر 
  چون جنبش کژدم بود  جنبشش

  ) ١۴٣٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و شبور و زشت و زهرناک  کژرو
  او خَستن اَجسام پاک  شۀیپ

  ) ١۴٣١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یو طُرنب: شوه و جاللِ ظاهر طاق
  راهنما  شاهنگ،ی : پقَالۇوز
  زدن است. شی مراد ن نجایکردن، در ا : آزردن، زخمخَسَتن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  آزردن.  عن یَخستن  شاهنگ، یقالووز: پ ، ذهنمن  یشوه و جاللِ ظاهر  عنیطاق و طُرنْب  بله،

قالووز    ی را بذار کنار و    ها ن یشدن و ا  ده یدادن و دو خود نشان  ییتو جالل و شوه، خودنما  لیراه تبد  نیا  در

موالنا    دایپ مثل  آن گشوده  یفضا   ای کن  از  تا  نشده  الهام  هرکس  دیای جا  و  نجنب.  فضا    تو  سرِ  بدونِ   ی که 

و جنبشش مانند   مانَد است، مثل دم م  یعقل جزو   صورتن یشده بجنبد در اگشوده  یِشده، خرِد فضا گشوده

  جنبِش کژدم است. 
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خوب.    ندیب نم   رود، کژ م  ذهن. من رود کژ م  کهنیا  ی خطرناک است. چرا؟ برا  جنبد  م   عقرب، وقت  دم،کژ

کارِ بد    شه ی. زشت است. همزند نم  ک  زند، به خودش ضرر م   . ک ستیچ یحضور ی ب  ست،یحضور چ   داند نم

   ذهن من   شۀ یو پ  اششه یزهرناک است و پ  م، س   کند، و دردناک است، دائماً درد حمل م  کند کارِ مضر م   کند، م

انسان    زخم است.  یهاکردنِ  ا  ذهنمن   پاک  دردهايش،  م   نیبا  دشمن   م،یفهم را  است،  موالنا   دشمن

  به حضور برسند.  خواهند که م ییهاانسان

حضور  به    ایکه مثل موالناست    از کس  دیآ خوشمان نم   مینیب ما اگر م  کهنیا  یاطالعات مهم است، برا  نیا 

در ما    کور و زشت و زهرناک»«کژرو و شب حالتِ    نیکه ا  میبدان  دیما با  کند، دارد تالش م  شود، دارد زنده م

  ها ن یمطابق ا  خوانم، را م  هان ی، من فقط اخیل خبکه    مییو بو  م یانتخاب کن  ی قالووز  ی   دیهست. پس ما با

  . جنبم ذهنم نم  دِیبراساسِ د  جنبم، من نم  دیاین   الهام  یجا  به موالنا و تا از آن   سپارم . خودم را مکنم عمل م 

  :خوانم م  عیرا هم سر هاتیب نیا

  کمان  دای و ناپ نیپران ب ر،یت
  و، پنهان، جان جان دایپ هاجان

  ) ١٣٠۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است  شَه ِریت نیرا مشْن که ا ر یت
  است  ز شَصتِ آگه  ،یپرتاو ستین

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

  گفت حق   تیاْذ رم تیرم ما
  حق بر کارها دارد سبق   کارِ
  ) ١٣٠۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ن ت خشمن، تو مشرا  ر یخود بش  
را   ر یخشمت خون شمارد ش چشم  

  ) ١٣٠٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شاه بر شِیو، پ   ر یدِه بر ت بوسه
  آلود از خونِ تو تَرخونْ ِریت

  ) ١٣٠٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  عاجز و بسته و زبون  دایپ آنچه
  چنان تند و حرون  دا،ی ناپ وآنچه
  ) ١٣٠٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : توسن، سرکش، چموش حرون 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ت  دیشخص با  نیا   کند، حرکت م   یکه با عقل جزو   که کس   دیگو م  پس طرفِ    قضا باشد که از   یرها یمنتظرِ 

  پنهان است.   راندازنده،یجانِ جان، ت   ول خورد،  م  ذهن یهاجان  خورد، ها م و به جان  دیآ خداوند م 

  رِ ی ت  ایاست     شاه  رِیت  نیرا من بشنم که ا  ریبشوم، ت   عصبان  دیخورد، نبا  ریمن ت  شدگتیهواگر به هم  پس

  انداخته شده. انداخته و از شصتِ آگه شاه  یاست،   شه

  : دیگو را که م هیآ نیا و

    .»کنم تو فکر م قیمن از طر  ، کن تو فکر نم ،ی انداز نم ر یت «تو

به   لیو تبد  ییفضاگشا  عنی حق    کارِ  .شود انداخته م   رها یت   نیا  م،یکن و فکر م   مییآ که ما باال م   تا زمان  پس

  . ردیگم   شیپ یاو شدن بر هر کار 

بشن  دیبا  پس را  خودمان   وقت  میخشم   م  مرادیب وقت   م، یشو   همان  ریت خشم   خورد  م   مان  دگیبه    ن ی گم و 

  د یبا  خورد، م  مان دگ یبه همان   ریلحظه که ت   نی. هم می بشن   دیرا نبا  ری و ت  میخشممان را بشن  دیبا  م،یشو م

را رها    دگ یهمان   نیخورده و من ا  دگ یهمان   نین به ایکه ا   م ییشاه. بو  شِیرا پ  ریت  نیا  م یو ببر  میفضا را باز کن 

را    یمقو  یِغذا   نیرا، ا  یمقو  رِیش   نیچشم خشم ا  است، ول  کنندهت یتقو  ییفضاگشا  نیاست، ا  ریش  نی. اکنم م

  .  شمارد خون م

  .میشو نم  نیگخشم   م،یکن سجده م م،یکن م  میو تعظ میبر شاه م  شِی پ م،یبوس را م ریما ت  پس

   که وقت   گفت که يا موالنا م  گفتم خورد، امروز م   ریت  تان دگیهمان  د،یشد  مرادی است که اگر شما ب  نیا  اش معن

که ما    ییزهای. به آن چمانَد نم  ادی رونقش ز  ذهنمن    ول   شود، جانتان کوچ م  کند، م   دایرونق پ  ذهنمن 

با من   خورد م  ریت  م،یشو ها بلند م برحسبِ آن    م یی گو و م   میشو م  نیگباز هم خشم  م،یاگر فکر کن   نذهو 

کند. پس همان لحظه فضا را باز    دار یآمده که ما را ب  نیاست. ا  یمقو   رِیش  نیا  که حالمضر است، در   کارنیا
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ا  م ییگو و سپاس م  میکن و سجده م   میکن م ا  م یشد  داری خورده که ما ب  مان دگ یهمان   یبه    ریت  ن یکه    ن یبه 

  . دگ یهمان 

ها عاجز و بسته و زبون هستند. ما  ما، اين  دگی ما، بدنِ ما، همان  ذهنمن   عنیاست،    دایکه پ  یز یآن چ  دیگو م

   عنی  ،دا»یچه ناپ«آن .  میعاجز و زبون هست  اریها بسحفظ آن  ها، دگ یکردنِ همان  ادیو ز  ذهنعنواِن فکرِ من به

  تند و سرکش است.  قدرن یخودِ خداوند ا

  قسم قضا و قدر است  را هوس  کس  هر 
آورد مرا ره  هیآورد قضا هد یو  عشق  

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  «کس»  نیوگرنه تا آخِر عمرمان هم  م،یبمان  دینبا  کس  نیو ما در ا  کند قضا اول ما را کس م  میدان ما م  پس

  .میشو م  ،ذهنکسِ کوچ، من   ی م،یشو م

  ه ی ما و هد  ی دارد برا  یدایکه قضا هد  میدان هست و ما م   ییکرده و اآلن در مرحلۀ رها  «کس»آورده ما را    قضا

  شدن با خداوند است.  ی

  : میکن فقط تکرار م  بار ی م،یارا ما خوانده   هانیا و

  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 
  قضا جانت دهد، درمان کند  هم

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

  قضا صد بار اگر راهت زند  نیا
  فرازِ چرخ، خرگاهت زند  بر 

  ) ١٢۶٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بزرگ مۀی : خخرگاه

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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با    م ینکن  ی با ذهن شطرنج باز  م، یاست، بعد اگر مقاومت نکن   طرحش   ن یبه ذهن، ا  آورد قضا اول ما را م   پس

  درست است، عاقبت.  آورد، خداوند، ما را از ذهن درم

را    دگ یکه همان   دیگو دارد م   رد، یرا از ما ب  ها دگ یهمان   دیای را بند، صد بار ب  مان  صد بار قصدِ جانِ ذهن  اگر

  . کند ما را درمان م رش،ی همان قضا با اتفاقاتش، با تدب م،یکرد ییشناسا م،یبه مرکزت نگذار، اگر متوجه شد

واقع اتفاقِ قبل از  ما در   یدردها   ن یعنواِن من، اباال نياييم به  م،یقضاوت نکن  م،یهم گفت اگر مقاومت نکن  امروز 

  خداوند در دلِ ما است.   دِیطلوع خورش 

  خواهم  که من م   دیگو بزند، ناکام کند، دارد م  ذهنمن   قضا اگر صد بار راه ما را در  نیا  دیگو را دارد م   نیهم

را به ب  م یکنم. آخرسر اگر مقاومت نكنيم و خودمان را بسپار  تینهایتو را ب   ل ی خودش تبد  تِینهایبه او، ما 

  خواهد کرد. 

  : گفت م  میهم داشت نیا

  قَضا انداخت ما را در عذاب  گر 
ک   ستَطاب؟م رود آن خو و طبع  

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

  شوم؟  گدا گشتم، گدارو ک گر 
  لباسم کهنه گردد، من نُواَم ور

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

در مرکِز ما باشد   تواند نم  نیموقت است و آفل    ذهنما که من   یی. عدم شناساذهنقضا ما را انداخته در من  پس

 م ی درست است که در عذاب افتاد میدان ما م   و اشتباه جمع، ما را در ذهن متوقف کرده، ول  ها ن یقر نیچن و هم 

  است، از ما نرفته.    که از جنسِ زندگ ، عال  عنی مستطاب   ،ما آن طبع مستَطاب و عال  ،و جمع   یطورِ فردبه

را دارم، هنوز جنسِ     زندگ  ی اما گدارو نشدم، هنوز رو  آورد،  م   ادمان یاولِ غزل را به    تِیب  «گدا» گدا شدم،    اگر

است که    نیا  اش خودم ُنواَم. معن  دم،ی و درد پوش  دگی را دارم. اگر لباسم کهنه شده، چون لباسِ همان    زندگ

  است.  ما که از جنسِ زندگ  نخورده؛ به من اصل ابه م یضرر چیکه در ذهن سرِ ما آمده، ه ییندهایفرآ  نیا
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  مران، در ره جان گرد من  شیسخن ب اسبِ
  چه که خود سرمۀ جان آمد آن گرد مرا  گر 

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ن ی. گرد و خاک هم میکن به ذهن، گرد و خاک بلند نم  م یرو نم  ادی ز  ر ید  م،یکن ما اسبِ سخن را متوقف م  پس

 نیا  کند، به موضوع که موالنا صحبت م صحبت کردن راجع   اندازهو درد است، اما به   دهیهمان   یفکرها  جادِیا

  .  کند باز م ااست که چشم عدم ما ر یاهست، مثل سرمه  دارکنندهیب اریبس

  ظاهر آمد چون غبار   یو گو گفت
  دار خاموش خو کن هوش  مدت

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

.  م یو هوش بدار  نیبه ا  می خو کن  م، یذهنمان را خاموش کن   د یبا  مانَد،  در ذهن مثل غبار م   سطح   یِ گووگفت   پس

  .  میگو نکنوفقط گفت م، یبن  نگاه یخودمان   یرو م،یتأمل کن دیبا

  اندر ابِر حرف  د،یخورش ییتو یزیتبر  شمس
  برآمد آفتابت، محو شد گفتارها  چون

  ) ١٣٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

باال،    دیآ م  یچجور  میباال که گفت  دیآ از درونِ ما م  دیصورتِ خورش شمسِ خداوند، خداوند به  نیکه ا  جیتدربه

که، فالن کس    دهد به حرفِ ذهن گوش نم   رید  باال کس  د یایب   دیخورش نیما محو خواهد شد. ا  ی گفتارها  نیا

پندارِ    وغی  رِی. ما از زمیاینظر بتا بزرگ به   کنم انتقاد م  کنم، م  بتی من خودم غ  ایسرت  آن حرف را زده پشتِ 

  . مییآ م  رونیکمال ب

  اندر قُدوم  اریراه است   یِهاد
  نُجوم  یگفت: اَصحاب  نیز مصطف
  ) ٢۶۴٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رهنماست  ایو در  یاندر ر َنجم،
  اندر نَجم نه، کو مقتَداست  چشم،
  ) ٢۶۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در امرِ ارشاد و سلوک  ییشوای امامت و پ ،یی: وارد شدن، در آمدن به جاقُدوم
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  : ستاره نَجم
  رهبر  شوا،ی : پمقَتدا
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  .شوایدر امرِ ارشاد و سلوک، نجم: ستاره، مقتدا: پ ییشوایپ ، ییوارد شدن، در آمدن به جا عن یقُدوم  و

حضرتِ رسول فرموده که اصحابِ من ستارگانِ رهنما    دی گو م  لیدل  نیماست و به هم   یراهنما   اری  نیبنابرا  پس

و    کنند  م  قیکه تحق  ییهاآن   دهند،  م  غامیهمه دارند پ  دینیب در گنج حضور هم که م   ریعبارِت دهستند. به 

هم اثر   یو رو  شودمحقق پخش م  یهااز انسان   مرتب  یزد یا  ییدانا  عن ی  کنند، کم م  ریدواقعًا به هم   هانیا

  . گذارد م

ر  نیبنابرا  پس در  حضور  در  یستارۀ  با  ایو  را  چشممان  ما  و  ا  دیرهنماست    ی فضا   نیا  عنیستاره    نیبه 

  . کند م  ییو راهنما برد م  شی هست که ما را پ  نیکه ا میشده بذارگشوده

  �🔹🔹�بخش چهارم ان یپا�🔹🔹�


