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  2صفحه: 

 )٢٢٧٩شمس، غزل  وانید مولوی،(

 در حلقه ناگاه آمده  ن؟یا ستیک  ن یا ن،یا ستیک  نیا

 اله آمده شِیاز پ ن،یا ستنور اللّه نیا
 

 بخت و دولت را نگر نی لطف و رحمت را نگر، و نیا

 چون ماه آمده  یِچارۀ بداختران با رو در
 

 را نگر، خوش طالِب مجنون شده  بایز لیل 

 در جذبِ هر کاه آمده  نی ب روح یِکهربا  وان
 

 او یِاو، وز حسن و از خوها  یِلذّتِ بوها  از

 ها به درگاه آمدهاو جان یِقُل تَعالوها  وز
 

 علَمنقش سازد بر عدم از چاکر و صاحب صد

 و دلخواه آمده  بایخوشش ز االتِیدل خ در
 

 کند  ها قتی حق   یرا آن صمد، روز  هالییتخ

 اشالِ گمراه آمده ، دررسد در زندگ  تا
 

 جهان، در دلوِ قرآن رو، برآ نیچاه شورِ ا از

 دلوِ در چاه آمده  نیآخر بهرِ توست ا وسف،ی یا
 

 شده  گفتِ زبان، من از تو مستغن یباشد ا ک 

 شاه آمده ۀیآفتابِ معرفت در سا با
 

 فارغ کن از علم و عمل  از اجل شیرب، مرا پ ای

 در جمله افواه آمده ز علم منطق خاصه
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  3صفحه: 

 د ییا یقُل تَعالَو: بو باال ب 

 است.  یی ایدن نیاست که صاحبِ مقام ا  علَم: مراد کس صاحب

 ازین ی: ب مستغن 

 هاافواه: دهان 

    

»قُل ...ملَيع مبر مرا حم تْلا االَوتَع « 

 » که بر شما خوانم آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است…  دییمن آ  یبو: به سو  امبریپ یا«

 )١۵١ ه ی)، آ۶سوره انعام( م، یکر نقرآ(

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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  4صفحه: 

  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٢٢٧٩برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ  پرسبا سالم و احوال 

  در حلقه ناگاه آمده  ن؟یا ستیک  ن یا ن،یا ستیک  نیا
  اله آمده شِیاز پ ن،یا ستنور اللّه نیا

  
  بخت و دولت را نگر نی لطف و رحمت را نگر، و نیا

  چون ماه آمده  یِچارۀ بداختران با رو در
    )٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

که   دیگو. مپرسد دوبار هم م  دی تأک یو برا م،یبپرس دی هر کدام از ما از خودمان با ای پرسد موالنا از ما م  پس

    ست؟یک  نی موجب آن خداوند در ما به خودش زنده شده، اکه به  یار ی هش نیگنج حضور، ا نیا

بشر مدت    کهن یپس از ا  شود کند. پس معلوم م   فشیکه ذهن بتواند تعر  ستیکس ن  نیاست که ا  ن یا  قتیحق

از جمله موالنا    ن،یزم  یاز افراد رو   یباالخره تعداد   ده،یکرده و عواقبش را هم د   زندگ   جسم  یار ی با هش  طوالن 

  ست؟ یک  نیا  پرسد، م  نیهم یزنده شده، برا  یرید یار ی هش یبه 

از    نیدارد، ا  دیجد  یخوها  ن یاست، ا  یدیجد  دید  نیاست، ا  ید یجد  یار یهش  نیا  ست،یآن من سابق من ن  ن،یا

  است.  تیمنبع خالق  نیا ست،ین سه یاز جنس مقا ست،ین یابیجنس کم 

«در  که    م یفهم را هم ما م  نی. ادهد در انسان رخ م   جسم  ی ار ی هش  پس از مدت   ی ای اریهش  نیچن   ی  پس

  .دهد خودش را نشان م هرکس  در زندگ شود، م  هرکس  وارد زندگ  عنی  حلقه ناگاه آمده»

باشندگان    یسر ی   در زندگ  دفعه یکه    یاده یپد  نی چن   ی  ا ی  یار ی هش  ن یچن   یهم هست،    سؤال کل  عالوهبه

بذاته زنده هست،    رد، یگ که قائم به ذات است و از جهان کم نم  ی اریهش   ی   م،ی نام  ها را انسان مکه ما آن 

  . دهد نشان م  تیرا به بشر  شخود ست،یجهان ن نیآن در ا هی مستقل است، شب  ست،ین  متک یز یبه چ

  ن یا   عنی.  دیرا بپرس  نیا  د،یبپرس  دیخواه  سؤال اگر م  ن، یا  عن یشما    ن؟» یا  ستی ک   نیا  ن، یا  ستیک   نی«ا  پس

آدم است؟ از جنس انسان    نیا  ست؟یک   نیا  کند، صورت آفتاب از درون من طلوع م به  ییکه با فضاگشا  زندگ

  است؟  
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  5صفحه: 

نور   نیا  ن»یا  ست «نور اللّه   نیا  ست،یجهان ن  نیاز جنس ا  ست،ین  از جنس نور جسم  نی. ادیگو م   خودش

  خداوند آمده.  شی ور است و از پمربوط به آن 

 ی اریهش   ی ناگهان    ، طور جمع ها، به انسان   طور کل و به   هر شخص   که در زندگ  دهد نشان م   تیب  نیا  پس

  و نشان داده.  دهد خودش را به او نشان م

. مجبور  میتن دربده    جسم  یاریکه به تبعات و عواقب هش   میستیجنس هستند، و ما محوم ن  نیاز ا  بزرگان

  . ستین  یاری تنها هش نیا ها دگیهمان قی از طر مینیب که ما جهان را م طورن یا ای میکن  زندگ   ذهنبا من  میستین

غزل که امروز    اتیاز اب  ی به شما دارد اتفاقاً. چون    بستگ   د؟یآ وجود م به  دهیپد  ن یشخص شما ا   در زندگ  ایآ

هستند مثل    دهیها با آن همانجهان که در آن انسان   نیکه ا  دیگو است که م   نیخواند، ا  می است خواه  مهم  تیب

از جنس درد است و    عنی آبش هم شور است،    ای  اشی اریو هش   ماند  مثل چاه م  دگیپس همان  ماند، چاه م

  آب شور است. نیا ،ذهنمن  ی و توجه و دردها  دییاست، مثل تأ دگیحصوالت همانم

مثل موالنا هستند. ما    بزرگان  نیدلو هم   نیشده و ا  زانیدلو آو  دیگو م   م،ی چاه هست نیدر ا  وسفیعنوان  ما به  

  . میهست وسفیهم 

  زان یتو آو  یبرا  کند برنامه گوش م   نیکه به ا   هرکس  یا  عنی  وسف،ی   یموالنا، ا  نیدلو، مثال هم  ن یکه ا  دیگو م  و

باال،    ییایب  دگ یاز چاه همان   عمل کن، حواست به خودت باشد تا بتوان  ر،یب  ادی را خوب بخوان،    نیشده، ا

  کرد امروز.  می موضوع ما صحبت خواه  نیا یرو

درد است، درد    اشجه یو عواقب آن که درد است، نت  جسم   یاریبه هش  میکه حاال ما عادت کرد  دیگو م  بعد

  . لطف و رحمت را نگر» نی«ا دیگو شده، حاال م یعاد زیچ  ی  دنیکش

 د؟ یااست، زنده شده   فرمیب  یار ی هش  ست، ین  دگ یبرحسب همان   دنیحضور که د  یار یهش   نیگاه به اشما گه   ایآ

  ن ی ا  ند،یب نظر م  دیحضور، با د  دیو از د  دهیجا رسکه به آن  انسان  ی را از    فشیحداقل توص  د،یااگر نشده  ای

  .  میشنو ها را مصحبت

حضور زنده    نیاست که به ا  ن یاست. بخت ا  نیو نگاه کن که بخت ا  نیرا بب  یزدیلطف و رحمت ا  نیا  دیگو م

  . در حلقه ناگاه آمده» ن؟یا ستیک  نیا ن،یا ستیک  نی«ا. که باال گفت یشو
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  6صفحه: 

  ی طور ن یهم   د، یکن لحظه فضا باز م   نیاتفاق ا  خودتان، در اطراف   یرو   د یکن شما تمرکز م  حلقه ناگاه آمده»   «در

را به شما نشان م   ،زنده شده به زندگ  د،یکس که خود شما هست   نیا  دفعه یجلو،    دیرو م  دهد، خودش 

  د،یشو م   لیشما تبد  دفعه ی    عنی  آمده،»«در حلقه ناگاه    د، یدارکه با ذهن انتظارش را     ناگهان، نه موقع

  .  ک دیدان نم

 کند لطف به ما نگاه م  یاز رو  زندگ ای بعد آن موقع تمام آن مدت، خداوند  کند، شما کار م  ی او دارد رو پس

در جهت زنده شدن ما    آورد وجود مکه به    را بدهد، کم کند، اتفاقات  دانشش  خواهد ببخشد، م   خواهد  و م

  . کند به ما کم م یاهر جنبه  از «رحمت را نگر،» کند، به او است، پس هم لطف دارد، هم کم م 

  ر یتقص   ز یچبه من ظلم شده، همه   که خُب  مییگو م  ذهنطور که ما در من آن   ست،یدشمن ما ن  زندگ  نیبنابرا  پس

که بخت عبارت از   دیگو کم کند و م  خواهد لحظه او لطف دارد و م بهلحظه ست،ین  یطورن یخدا بوده، نه، ا

  کند.  ف یتعر تواند ذهن نم  ست،یکه کس ن  دیاست که شما به آن کس زنده شو نیا

  ی رو  ییبایبه ز زندگ عنیاست، بخت   نیه بخت اک  رونیدر ب فتدیب بایز فتد،یاتفاقات خوب ب دیخواهاگر م و

  . دیاز آن استفاده کن د یباشد و شما بتوان دردی باشد، ب  ین شما گشوده بشود، هر اتفاق 

که لطف و رحمت و بخت   دی نیب . پس منیرا بب  بختخوش  نیا  ،بخت ین  نیهست، ا  بخت ی ن  معندولت به 

  . ذهنحضور است، نه من   نیو دولت در ا

م   و بداختران»  دیگو اتفاقًا  چاره  م  «در  من   کس  شود معلوم  با  هم  کندم    زندگ  ذهنکه  است،    ن ی بداختر 

  است، لعنت است.  دولتی است، ب بدشانس  عنیاختر بد است،  ذهنمن 

  ی ها زه یانگ  کند،  عمل م  کند، فکر م  کند،  نگاه م  اشذهنبه من    عنی است،    ذهنمن   نیکه طالعش به ا  هرکس

 د، یآ از ترسش م  د، یآ م  اش از نگران   د،یآ از خشمش م   د،یآ مثال از حسادتش م  د، یآ م  ش یعملش از دردها

  . ستیدر او ن   و لطف و رحمت دولتبخت و  چیآدم بداختر است، ه نی ا د،یآ از احساس گناهش م

  ن ی ا  کند، حتماً طلوع م   د،ی اگر شما اجازه بده  کند، که از مرکز شما طلوع م  ی دیخورش   ن ینگاه کن، ا  دیگو م

 ن یظهور ا  ن،یاختر را ا  نیو ا  ردیگ م  نیشما را ا  ذهنمن  یکار خراب   یجلو   عنی  کند، اختر بِد شما را چاره م 

  .افت ی ستاره ادامه خواهد  عن یاختر  نیا ی کاروگرنه خراب  کند، شده درمان م گشوده یفضا  نیحضور از ا

  



ۀ  برنامه             Program #923                                              ۹۲۳مشار

  7صفحه: 

  

  (دایره عدم اولیه)  ٠شل

  

  ها) (دایره همانیدگ  ١شل

  

  (دایره عدم)  ٢شل

م   طورن یو هم  ا  تی ب  د، ینیب که  با  ما  اگر  را  اولیه)]   ٠[شل   م یکن  ها بررس شل  نیاول  ابتدا ما    (دایره عدم 

  ت یعقل و حس امن تی چهارتا خاص نیمرکز ما عدم است و ا  م،یشو جهان م نیوارد ا فرمی ب یاریصورت هش به

  . میریگو قدرت را از او م  تیو هدا

به فکر کردن و پدر و مادرمان به    میکن شروع م  م،یده که ادامه م  طورن یهم  ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  بعد

نظرمان مهم  به  اتمانیادامۀ ح  یمهم را که برا  یزهایمهم است. چ یز یفکر کردن چه چ قیکه از طر ندیگو ما م 

  ها را. آن  یمرکزمان، منتها شل فکر   میگذار است، م
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  8صفحه: 

   ی از فکر    دن یپر  قیو پس از آن ما از طر  (دایره عدم)]  ٢[شل   شود جسم م   نکیبه ع   لیعدم تبد  نکیع  پس

  ت یاست و عقل و حس امن   ذهنکه اسمش من   میکن درست م  ذهن   ریتصو  ی  رید   دگ یهمان  یبه    دگ یهمان 

  .  تاختر بد اس نیکه ا دیگو و م میریگ م  زهایو قدرت را اآلن از چ تیو هدا

  ی بذار   ترساند، و شما را م  کند م   رییتغ   ه  است، یرا که پو  ذهن  ریتصو  ن یچن  ی است که شما    ن یبد ا  اختر

  ها ن یا  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل   م،یشو جهان م  نیوارد ا  که وقت   میما مجبور  مرکز عدم، ول  یجامرکزت به

از طر  میرا بذار و  برا   جسم  یار یو هش   مینی بب  هانیا  قیمرکزمان  را  اجسام  .  میخودمان بشناس  یبقا  یرا و 

  ها)](دایره همانیدگ  ١[شل

کرد، هم خودمان را،   میخواه بیتخر ها)](دایره همانیدگ  ١[شل م،ی ادامه بده به زندگ بیترت نیاگر به ا حاال

ا  رانیهم د ا  نیرا، هم  را، کما   بیروابط را تخر  کند، م  بی دارد جهان را تخر  ذهنمن  دینیب م  کهن یجهان 

  .  کند م

  م، یاگر در اطرافش فضا باز کن   شود، م  لحظه به ما معرف  ن یا  تیلحظه، وضع  نیاتفاق ا  لۀیوسه که ب  ذهنمن   اما

لحظه است قبل از قضاوت و بدون    نیاتفاق ا  رشیپذ  م،یتسل   (دایره عدم)] ٢[شل م، یبزن  م یدست به تسل   عنی

  .کند که مرکز ما را دوباره عدم م  دوشرطیق

شد، اآلن اگر    ها)](دایره همانیدگ   ١[شلبود، از جنس جسم    (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل ما قبال عدم    مرکز

 دهد،  لحظه است که ذهن نشان م   نیدر اطراف اتفاق ا  ییبا کار سازندۀ خودمان که فضاگشا  ارانهیدانسته و هش

  . کند جا طلوع ماز آن  ماه   ی واشیواش یو  شود عدم م  ارانهیدوباره مرکز ما هش  (دایره عدم)] ٢[شل

شما   دفعه ی  د، یندار  یهم کار   ران یبا د  دیکن خودتان کار م   یماه طلوع کند که شما رو   نیبعد اگر ناگهان ا 

  . نمیب م   فراوان   دیاز کجا آمد؟ من با د  دید  نیهست اآلن آمد؟ تا حاال نبود، ا   چه کس  نیا  دیپرس سؤال را م  نیا

  ی ار ی هش  ست،یجهان ن   نیاز ا   یاری هش  نیمن ظاهر شد. ا  در حلقۀ زندگ  ن؟»یا  ست یک   نیا  ن،یا  ستیک   نی«ا

  خداوند آمده.     شیاز پ  نیپس بنابرا ست،ین  جسم

م  ما آن   میشو متوجه  داده  که  قول  ما  به  موالنا  ا   ن ید  یهاکتاب   ایکه  دادند،  ماه  نیقول    ا ی که    ست همان 

  خداوند است. تیو ابد تینهایزنده شدن ما به ب ای کند که در درون ما طلوع م  ستی حضور 
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  9صفحه: 

را ا  نیا  ما   ن یدر اطراف اتفاق ا  ییخودمان است و به فضاگشا  یتمرکزمان رو    عنی  م، یده ادامه م  قدرن یکار 

  ٠[شلان مرکز عدم  به هم  میبشو  لیدر مرکز ما نماند، دوباره تبد  دگ یهمان  چیتا ه  (دایره عدم)]  ٢[شللحظه  

    ن؟»یا ستین ک یا  ن،یا ستیک  نی«اکه    دیگوکه اآلن م  (دایره عدم اولیه)]

  ن یچن   یاست که از ما    نیا  انسان کامل که طرح زندگ   یبه    میشو م  لینماند، ما تبد  دگیهمان  چیه  اگر

و    ندیب م  جسم  یار یهش  ق ی که از طر  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  زهایبا چ  دهیبسازد، نه انسان همان  انسان

  درد است.  جاد یو ا رانیخودش با د  سۀیو مقا هاستنیدست آوردنِ ا دائماً حرص به 

و    میرا نگه دار  جسم  یاریهش   نیو اگر ما چن  کند مخرب است، کار نم  یار یهش  نی که ا  میشو اآلن متوجه م  و

  کرد.   میما هم خودمان را و هم جهان را خراب خواه  ، ن؟» یا ستیک  نیا ن،یا ستی ک  نی«ا نیبه ا مینشو لیتبد

 ٢[شل و عدم کردن مرکز    ییفضاگشا  مدت  یموقت باشد و پس از    جسم   یار یهش  نیقرار بوده که ا  چراکه

  ی ار ی به همان هش  میشو م  ل یو دوباره تبد  می را و از مرکزمان دور کن  ها دگ یهمان  نیا  میکن   یی شناسا  (دایره عدم)]

که در انسان خودش را نشان    ستنورِ اَللّه  پس  نی. ا(دایره عدم اولیه)]   ٠[شل  ارانه یهش  دفعهنیمرکز عدم ا

  مرکز عدم است.  قیاز طر دنیزنده شدن خداوند در ما به خودش است و د ای دهد م

  ح ی توض  ن یا  ول ، ذهنو    عی صورت سربه    عنیبدهم    حیطور خالصه غزل را توض من به   جا ن یدر ا  دیاجازه بده  اما

   ی   نیا  ست،ین   حضور کاف  یار ی به هش  جسم  یار یهش  لیتبد  یبرا  میفهم را م   اتیاب  که درواقع ما معن   ذهن

  است.   فهم ذهن

از غزل،    تی هر ب   عنی  ت،یها و پس از ببا شل   دهم م  حیتوض  ی  یرا    هات یمن ب  دینیب که م  طور ن یهم  بعداً

  . خوانم شمس را م وانیها دموقع  برخ ا ی یمثنو   اتیاب یاد یتعداد ز

  ییبا فضاگشا جسم یار ی هش نیدارم و ا جسم  یاریمن هش  کهن یا دنیفهم کهنیا  یبرا کنم؟ کار را م نیا چرا

  .  گذارد ما نم  ذهن. من ستین کاف شود، م  لیحضور تبد  یار یبه هش

کاهل   نیا  اصال   ذهنمن  که شما خوب م  ذهنکه من   دیشناس  نرس یا  ن یا  یبرا  ر، ییدارد، کاهل است در تغ 

  ضرر کند.  ترسد است که م

شده،    زانیآو  یجهان، دلْو  نیدر ا  دگ یچاه همان    عنی  ، تو ته چاه هست   وسف،ی  یکه ا  دیگو غزل که م  تیب  آن

  ، یاپله  چیه یمتر  چاه مثال چهل پنجاه ی سطل، فرض کن که آدم افتاده در  عنی. دلو  یسوار دلو بشو دیتو با
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آدم داخل دلو برود و    ندازند،یدلو ب  یبا    ینابط  یاست که    نیباال. تنها راهش ا  دیای ب  ستیهم ن  یز یچچیه

  .بشد آدم را باال  ی

سوار دلو موالنا    دیمثال ما با  میدان و م  میهست   وسفیوارد است، منتها درست است که ما    اری بس  لیتمث  نیا

کار را بنم،    ن یکه اگر من ا  م یباور ندار  م، ی ضرر کن  میترس م  کهنیا  ی برا  م؟ یشو چرا نم  م،یشو نم    ول  میبشو

  ر یبشود. مخصوصاً ما مورد نفوذ، ز  بمی تر نصکم   نجها  نیا  ذیلذا  نیچون ممن است که از ا  رودسرم کاله نم

  میترس ما م   برند، لذت م  برند، م   ضی جهان ف  نیاز ا  ی جور  ی  ذهن  یها همۀ من   مینیب م   م،ی هست  دینفوذ تقل

  .   میعقب بمان 

  م، یرا حفظ کن  اتش یاب  م، یخوب گوش بده  دیبا  م یاگر وارد دلو موالنا بشو  م،یشو وارد دلو موالنا نم  نیبنابرا  پس

که    میشو ما مطمئن م  میخوان را م  اتیاب  نیا  در ما روشن بشود و وقت  تیکه مثل چراغ ب  میتکرار کن  قدرنیا

جا  را بذارد داخل دلو، وارد دلو بشود و در آن   شیپا  رهباالخ  دیکه ته چاه است با  آن شخص   عن یاست.    نیراه ا

  بشد باال.  یتا  ندیبنش

حواسمان به خودمان باشد،    م،یرا بخوان  شیمورد، هر روز شعرها  نیمثال به موالنا، در ا  میمتعهد بشو  دیهم با  ما

  . کنند دارند ما را جذب م ها دگ یهمان  نیتا ما را بشد باال، چون ا م یمتعهد باش م،یتکرار کن

 نی که مرکز زم   دیدان رفته آن باال. م  کس   یکه    دیکه فرض کن   دیگو که از دفتر ششم خواهم خواند م  اتیاب  در

رفته باال   قدرن یا   ی. فرض کن  میجاذبه دار  ی رو یپس ن  کند،  وارد م  به هر انسان   ای   یز یجاذبه به هرچ  ی روین

دلو بشو    نیسوار ا  دیگو نفر م   یرا انداخته به    ی رازطناب د  ی   ستاده،یجا ااست و آن   نیکه خارج از جو زم 

  است.   ی زیهمچو چ  ی وجود ندارد.  ها دگ یهمان   عنی  نیجاذبۀ زم جا نیباال، که ا میایبمن شما را بشم 

 کهن یا  ی را نگذارد، معطل کند، چرا؟ برا  یرا بذارد آن    شی پا  ی   ایسوار دلو نشود، ش کند،     یاگر    اما

  او ته چاه خواهد ماند.  ضرر کند، خُب  ترسد م ست، یمطمئن ن

ب  نی هم  یبرا نم   نندگانیاوقات ب  ترش یاست که  اب  شوندمتعهد  در    نندی را، بنش  اتیبه موالنا که تکرار کنند 

  بسنده کنند.   خواهند م  دنیعمل کنند، در حد فهم   سندیعمل کنند، بنو سند یدلوش و عمل کنند، بنو
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هست   ی موتور  ی غزل، مثل   یهات یما، ب م یخوان م  هات یب نیکه ب اتی اب نیاست که هرکدام از ا نیحرفم ا  من

بشود شما    معن   تیب  یکه    ستین   کاف  مییگو م   نیهم   ی به باال، برا  دهد و شما را هل م  شود که روشن م

  .   دمیفهم  دییبو

به    دیبعد برو  دینغزل را بدا  مفهوم کل   یاست که شما    نیا  یبه غزل اآلن برامن راجع  حیتوض  نیا  نیبنابرا

سوار    دیشد با  زانیدلو آو  که وقت   دیگو م  نیا  ر،ید  می دیفهم   د یمهم است. شما بسنده نکن  اتیجزئ   ات،ی جزئ

  . ستین  مطمئناصل در  کهن یا یبرا  یسوار نشو ول دمیفهم ریمن اآلن د  ،یبشو

تا موالنا شما را بشد باال.   د یدلو بشو  نیکه سوار ا  کنم موالنا دارم شما را متقاعد م   ات یمن با تکرار اب  درواقع

  .  دیکن که ضرر نم   دیکه شما مطمئن باش میگو نم  یطور آن   دیشا کهنیا یکم موفق شدم برا ل یتا به حال خ

ذهنمن  ی هات یاز خاص   دیو تقل  ش  را م   اتیاب  نیاست. درست است که شما ا  و م  دیشنوول  د،یدان    از جمع

  ست یدرست ن هان یکه نکند واقعاً ا د یش هم دار د، یکه ممن است ضرر کن دی. ترس هم داردیکن هم م دیتقل

شما جاها را    مختلف زندگ  شود، در نواح تکرار م   وقت   اتیاب  . ولشوم کار را بنم بدبخت م  نیاگر من ا

  . کند روشن م 

پس از   کنم، م  بیدارم تخر  جا ن یا کنم، اآلن دارم ضرر م  کنم، ضرر نم  جانیا کنم،  ضرر نم جان یآها ا  دییگو م

  من بِنم خودم را رها کنم.   جانیا

  . نندک  روشن م اتیاب نی مختلف شما را ا یهاطور جامع، قسمت به دیشو که روشن م هی است قض یطورنیا

با  میریگ م  جهینت  پس برنامه گوش کن   دیکه شما   لکن  هات یب  د،یبه ک تکرار  نکن  د،ی را  .  دن یبه فهم  د یبسنده 

  . رید میدیفهم  م، یستی هم آقا ما نفهم که ن دیینگو

  ند یگو چون در ذهن هستند م   یاعده   ی  ول  ست،ین  کاف   دنیفهم  ول  م،یست یاز ما نفهم ن  کدامچیه  دانم م  بله

  است.  کاف دنیفهم

  در حلقه ناگاه آمده  ن؟یا ستیک  ن یا ن،یا ستیک  نیا
  اله آمده شِیاز پ ن،یا  سـتنور اللّه نیا 

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
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 کهن یو عدم کردن مرکز و ا  اد یز  ییپس از فضاگشا  موقع  ی خودمان است،    یتمرکز رو    وقت  رید  میشد  متوجه 

. دهد نشان م   ید یجد  یار ی هش  ی  دهد، خودش را به ما نشان م ینور  یباالخره    کند ما کار م  یرو زندگ

  .ستین  هانج نیمربوط به ا  نیاز کجا آمد، ا نیکه ا دیشو شما آن موقع متوجه م 

   زندگ   یشاد  ، زندگ   ییبایز  ، که خرد زندگ  دینیب ، م لطف و رحمت را نگر»  نی«اکه  دیشو متوجه م  دفعه ی 

جهان   نیجهان که هم  نیا  افتد، ! چرا؟ اتفاقات خوب مدیآ ور م! از آن تانی وجود   یشد به تمام اجزا   یجار

بوده،   نیدولت ا کنم؟ م بخت یو ن ختبها هستند، چرا من احساس خوش آدم نی ها هم که همآدم نیاست، ا

  رحمت خداست.  نیا

تابش نور   نیو ا ییفضاگشا نیبود. ا ام ذهنهمراه بودم که آن من اختر شوم ،یاختر بد یمن تا حاال با  پس

  .  درخشم و اآلن مثل ماه م اَم ذهنچاره کرد من را، و رها شدم از من  دیوز  یزدیدم ا ، زندگ

و نورش    درخشد موالنا م  نیاز ا  ماه   ی  واشیواشیکه    مینیب م   م،یمتعهد بشو  م،ی بخوان  قیاگر موالنا را دق  ای

  .دهد م ر ییطور جامع دارد ما را تغبه

  را نگر، خوش طالِب مجنون شده  بایز لیل 
  در جذبِ هر کاه آمده    نی روح ب یِکهربا  وان

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

دنبال     لیل  ، لیخداوند ل   می خداوند آمده دنبال ما، ما مجنون هست    عنیآمده دنبال مجنون،    ل یاآلن ل  دیگو م

  ماست. 

ارا نگر»  بایز  لی«ل   ا ی کننده  در ما به خودش زنده بشود و آن جذب   خواهد طالب ما شده، م   ییبایز  نی، به 

حس وجود    کنم،  فضا را باز م  شوم، سب م   من را، روح من را وقت  یاریهش  خواهد م   ن،یروح را بب یکهربا 

  روم  دارم م  شود،  مقاومتم صفر م  کنم،  که فضا را باز م  هردفعه  .کند دارد جذب خودش م  کنم، در ذهن نم 

  . ذهناز اختر شوم من  کنم،  از اختر دارم م عن یبه آن طرف، 

  او یِاو، وز حسن و از خوها  یِلذّت بوها  از
  ها به درگاه آمدهاو جان یِتَعاٰلوها قُل  وز

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
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  ت، یخرد، خالق  ،یخوش عشق، شاد   یبو  کنم، فضا را باز م   کهن ی. همدهد خوش م  یاو بو   کند؟ چار م   او

با    که بتوان   ستین  جسم   زی چ    یبو،    دیگو بو که م  نی ا  عنی.  کنم قدرت را من حس م  ت، یهدا  ت،یحس امن

  ! حسش کن ، فضا را باز کن د ی. بانی ذهنت بب

است    او را که فراوان  یرا حس کنم و خو   یی بای ز  نیبوها را حس کنم و ا  نیا  توانم صورت انسان ممن به  دیگو م 

  که نیو ا  شود خوب او که در من دارد زنده م  ی و خوها  ییبایاز ز  او»  ی«از لذت بوها مخصوصاً، حس کنم.  

  باال.  ایب دیگو او م  نمیب م

من، به من    شیباال پ  ایرا رها کن، ب  جسم  یار یمن. منتها او باال است. هش  شیپ  ای ، باو»  یِ«وز قُل تَعالوها  

به درگاه خداوند برود.   تواند کار را بند، م  نیاگر ا و هر انسان روم که دارم به درگاه او م نم یب . من موندیبپ

  شده.گشوده  ی فضا نیدرگاه خداوند کجاست؟ هم 

  علَمنقش سازد بر عدم از چاکر و صاحب صد
  و دلخواه آمده  بایخوشش ز االتِیدل خ در

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

کارخانه،    شود . مکند او دارد کار م  شود، مرکز عدم م   م، یکن . فضا را که باز م کند عدم کار م  یاو رو   دیدان م

   لیکه صاحب علَم است، خ   نه. آن کس  دیگو م  کند؟خصوص کار م به  یها آدم  یفقط رو   ایکارگاه خداوند. آ

  جهان، پادشاه است.  نیمهم است در ا

همه کار    یاست. پس خداوند رو  آدم معمول  ی، چاکر است، دربان است، کارگر است،  که گداست  آن کس 

در مرکز ما    کند، فضا را باز م   چار کند. اما وقت   اتیاب  نیفضا را باز کند، بداند طبق ا  کهنیشرط ا. بهکند م

  دردآور است؟  ای  باست،یخوش او ز االت ی خ

  ن یعلَم، اباشد، چه چاکر، چه صاحب   هرکس  و دلخواه آمده»  بایخوشش ز  االتِی«در دل خ   باست،ی ز  شه یهم 

  .  باستیز  د،یآ دلخواه او است. خوشش م  ، ییبایز نیا ، یار یهش

  م یتسل   م،یکن فضا را که باز م  بد است، مخرب است. ول    ذهنمن   االت یخ   د، یگوهم م   نییکه پا  االت، یخ   پس

  :د یگو و اآلن م پسندد م  هر انسان.  باستی ز هر کس  یخوشش برا االت ی خ  م،یشو م
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  کند  ها قتی حق   یرا آن صمد، روز  هالییتخ
  اشالِ گمراه آمده ، دررسد در زندگ  تا

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

   عنی . آن صمد،  میدار  شدهتیهوهم   االتیخ   م، یدار  ذهنمن   االتی . ابتدا ما خذهنمن   االت یخ    عنی   هالییتخ 

   عن یدار ما،  من   االت یخ   نی . امی هست  از ینی تا نشان بدهد ما هم ب  برد کار مصمد را به  نیو ا  از ینی آن خداوند ب

ما    یازمندیاز ن   ،جهان نیا  ی زهایخواستن چ  یبرا  م،یپر م  ریبه فکر د  یما، که مرتب از فکر  ذهنمن   یفکرها 

  جهان است.  نیبه ا

  است.  ازینیشده، از جهان باندازۀ گشودهشده، به گشوده  ی فضا نیا لحظات م، یپس اگر ما فضا را باز کن  

  ی روز   ی  م، یجلو برو  یطور ن یخداوند، اگر هم  از،ینیرا آن ب   ده یهمان  االت یخ   عن ی،  را آن صمد»  هال یی«تخ 

هر موقع شما دراثر    ر،ید  عبارتبه  .کند را آزاد م  یار ی هش  نیا  ذهن. هرچه که من کند م   قتیبه حق  لیتبد

 رون یب کشد خداوند م د،یکش شما نم رون،یب دیکش را م یار ی هش ، دگیهمان  یاز  ،یدرد  ی از  ،ییگشافضا 

  . دیشو  به خداوند م لیتبد د،یشو م  قتیبه حق لیتبد د، یکن م  یازینیجا حس بو در آن 

شل گمراه است.   نیاست، جسم است، شل است، ا  ذهنکار صورت نگرفته و انسان من  نیکه ا  تا زمان ول

که اآلن جسم   شدهت یهوهم  االتیخ  نیکه ا  میمان را عدم نگه دارو مرکز   میفضا را باز کن  قدرنیا  دیما با  عنی

  . قتی شدن به حق لیتبد قیاز طر   گمراه است، برسد به زندگ

و    یار یهش  نیا  دیگو . م دیگو است؟ نه م  دنیهمراه با درد است، آب آشام   سمج   ی اریجهان که هش  نیا  اما

  .ستین  غذا خوردن نیا

  جهان، در دلوِ قرآن رو، برآ نیچاه شورِ ا از
  دلوِ در چاه آمده  نیآخر بهرِ توست ا وسف،ی یا

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

آلوده    عن یآلوده و شور، شور    جسم  یار ی از هش  م،یشو م  دهیهمان  م،یشو جهان م  ن یما وارد ا  که وقت  دیگو م

 افتد  ما م یاتفاقات بد برا عنیاختر بد است،  ذهنمن نیو ا میهست  ذهندر من  . وقت میکن م هیبه درد، تغذ

  بد است.  آبآب شور است، آب تلخ است،  نیا م،یکش و دائماً درد م



ۀ  برنامه             Program #923                                              ۹۲۳مشار

  15صفحه: 

و هم   رد یگ شده را قرآن مگشوده  یفضا  نیقرآن هست، هم موالنا ا معن ن هم به که در دلو قرآن رو. قرآ   دیگو م

مهم ما، مثل    یهاکتاب   ۀیشمس، خود قرآن، بق   وانید  ، یمثنو   نیزنده شده. هم   را که تماماً به زندگ  هر انسان

  شاهنامه، مثل حافظ، مثل عطار. 

  وسف، ی  ی تو، ا  ی . براکند شده؟ دارد سؤال م  زان یچه آو  ی است. براشده   زانیاست که آو  ی همه درواقع دلو  هانیا

    یفرستاده؟   فرستاده. موالنا را چه کس  یتوست.   ی دلو برا نی. سرانجام بفهم اهست   دگی که در چاه همان

  فرستاده. 

زندگ  ریب    .ی فرستاده  لوشده. م  زانیکه از آن آسمان آو   ستی دشم باال.    نیوارد ا  دیگوی «ا بشو، من ب  

شما استفاده    د، یشما سوار شو  م،یشو ما سوار نم  ول  دلوِ در چاه آمده»  نی«ارا بفهم،    نیا  آخر بهر توست»  وسفی

  . دی کن

   که ک  دیگو تا بشد شما را ببرد باال. و اآلن م   د،ی را تکرار کن  اتیاب  د،یمتعهد بشو  د،یسوار دلو موالنا بشو 

  ! میگو م دیآ که به زبانم م   ر یبه فکر د یاز فکر  دنیپر ی زبان؟ اگفتِ   یا شود م

  شده  گفتِ زبان، من از تو مستغن یباشد ا ک 
  شاه آمده ۀیآفتابِ معرفت در سا با

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

 ن یمربوط به ا  د یگو که ذهن من م  ییزهایچ   ن یکه ا  م یبفهم  م، یباز کن   م، یباز کن   م، یما فضا را باز کن   شود م  ک

. از  شود درست م  ام زندگ  رم،یرا ب  نی. از او اشوددرست م   ام بنم، زندگ  یطور ن یکار را ا  نیجهان که ا

  جذب کنم.   تیحس موفق  دیام بااز بچه  رم،یب بختخوش   دیهمسرم با

  د ی که من مهم هستم، من با  ندیبو دیبا رم،یاز مردم ب دیرا با حس قدرشناس  رم،یتوجه ب رم،یب دییتأ دیبا

  بشوم؟  مستغن  هانیمن از ا شود م  . ک رید دیگورا زبان م   هانیبشوم، ا دهید

  ی اریهش  م،یکن فضا را باز م  وقت   عنیباال از مرکز من.    دیایشده ب  ییآفتاب معرفت در اثر فضاگشا  ن یکه ا  وقت

   است و هرکس   مصرفیواقعًا ب  زند که ذهن ما م  ییهاحرف  نیکه ا  مینیب ما م   جیتدربه   شود، م ادتریحضور ز

  جهان را درست کرد.  شود است و با آن فکرها نم مصرفی ب زند، هم م
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  م ی فکر کن  م،یبخواه  یز یو چ  میبپر  ریبه فکر د  یاز فکر  فکرِ خطا نتوان کرد»  نینکته بد  نی«حل احافظ،    قولبه

  با عشق درست بشود.   دیجهان با نی. ایزی همچو چ   ستی. نمیکن مشل عشق را حل م م یکه دار

شاه    ۀیباال ما در سا  دیآ آفتاب معرفت م  باال. وقت  دی ایها فضا را باز کنند و آفتاب معرفت بهمۀ انسان   عنی

  : دیگو . و بعد ممیشوخداوند م  ۀی سا عن ی. مییآ م

  از اجل فارغ کن از علم و عمل  شیرب، مرا پ ای
  در جمله افواه آمده ز علم منطق خاصه

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  ته یبه ما د  ذهنمن   د ینیب رها کن. م  ذهنمن را از علم و عمل من   رم، یمن بم   کهن یقبل از ا  ای خدا  دیگو م

مخصوصاً آن    د،یآ به زبان م   نیو ا  م؟یاوریدست برا به  یزیچه چ   م،یبن   و چه عمل  میبن   یکه چه فکر  کند م

   معمول   زیچ   ی  نیها، آمده، ادهان   عنیمردم، جمله افواه، افواه    عمومکه در دهان عموم مردم است.    علم

  .  ا زهیدست آوردن آن چ به، به  میداد وندیرا ما پ و زندگ اورمیدست بآن را به اورم،یدست برا به  نیاست. ا

خواهم خواند از    تان یبرا  اتیو بعد از آن اب  میداشته باش    کل  دید   یطور خالصه گفتم که  من غزل را به   خب

  .  د یرس م یو موالنا بعد به غزل خواه یمثنو  رید ی جاها

  
  (این لحظه و توانایی انتخاب  ١۵شل
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اجازه بده را    نیا  دیاما  توانا  نی(ا  ١۵[شل شل  و  از شما    حیخالصه توض  ل یخ  انتخاب)]  ییلحظه  و  بدهم 

لحظه   نیدر ا  د، یریدست ببه  د یخواه اگر م   د؟ یریدست بسرنوشت خودتان را به  د یخواه شما م   ایآ  پرسم م

  . دیبردار ییبا فضاگشا دیقدم اول را با

دارد.    انتخاب را هر انسان  ییلحظه و توانا  نیا  د،ینیبطور که در سمت چپ م که، همان   دهدشل نشان م  نیا

  ی ار ی . هشدهی همان  یبه ذهن و فکرها   رود  آن باال. م  رود برود، م  شیپ   جسم  یار ی کند با هش  یاگر فضابند 

  .کند م  دایپ  جسم

  کند،  درست م    ذهن. من گذارد گذرا را در مرکزش م   ی زهایو چ  جسم  یار ی به مقاومت و قضاوت و هش  افتد م 

   تصور ذهن  ی  عن ی. پندار کمال کند م دا یپندار کمال پ روم، از چپ  به راست م دینیب م  که باال یطور همان 

و زمان    به مرکز جسم  افتد خواهم شد و م   تبخ کامل، من خوش  ذهن  ریبرسم، به تصو  جانیکه من اگر به ا

  به ذهن.  رود و م یمجاز 

که از جامعه    ذهن  یها شدگ و شرط   شود؟ ذهن، که چار کنم و چه م  یهابه علت و معلول   افتد موقع م  آن

  شود  م مرادی کند و ب دایپ  کند، زندگ دایپ بختخوش   کهنیا ی برا رود م یفکر  یها به جهت  طور ن یگرفته. هم 

  حالت دچار جبر ذهن است.    نیکه در ا  دینیب و م

است.    ذهن   ر یتصو  ا یپندار کمال     ی. قدرت ندارد و مسبب  اوردی حساب ببهخودش را    تواند که نم  دیآ م  نظربه

  پندار کمال ما است.    یبا فضابند  ،ییاست، با فضاگشا  مسبب خود زندگ   شهیهم   میدان ! ما م ستیمسبب خدا ن

پرستش   و کند م  نییما را تع زندگ  رون،یب عنیهست   رانیحوادث و د لۀیوسبه  زندگ  ریروش و مس نییتع و

   ذهن من ِ عوارض   ریو درون و سا  رونیب  بِیو تخر  یابیدرد و مخصوصاً کم  اشجه یها که نتفکرها و حوادث و مان 

  انتخابمان درست باشد.  دیبا می لحظه گفت  نیاست. اما در ا

. اگر غلط  میدار که اآلن برم   ست قدم است، آن قدم    ی   زندگ  م یباشد، پس گفت  یی اگر با فضاگشا  انتخاب 

   جسم  ی هانک یرا که ع  هانک یپندار کمال ما ع   ریبه ذهن، د  میرو م  م،یبردار   جسم   یار ی و با هش  میبردار

  نیو ا  میشو م  مرادیمرتب ب  م،یر یجهان کام ب  نیاز ا  دیکه با  دیآ م  نظربه.  م ینیب و ما غلط م  زند هستند م 

مرکزمان.    میاوری و او را ب  می آغاز کن  ییلحظه را با فضاگشا  نیکه ما ا  کند م   مرادیکه خداوند ما را ب  مینیب هم م 

  .  میکن م  داینظر پ یار ی مرکزمان، هش  دیایمرکز عدم بشود، خداوند ب م یکن ییاگر فضاگشا
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حساب    در ما کار کند و به   ،شود»  «بشو و م:  دیگو که او م  فَکان»«قضا و کن که قانون    شود سبب م  ییفضاگشا

م خودم  خودم که  ب  توانم آوردنِ  دست  در  را  خودم  من   به  رم،یسرنوشت  خودم که  آوردن    ذهنحساب 

  بله خودم هستم.   ستیمن ن  رونیدرون و ب زندگ  ریمس  کنندۀن ییتع

و ما     ذهناز من   ییرها  یبا حداکثر توان برا  رون یبستن همۀ امانات و جِدّ و جهد خودم در درون و ب  کار به

  . دیآ م  سببیب یو شاد  کند خداوند کار م  یدگاریآفر  ایصنع  م،یکن فضا را باز م   کار وقت نیکه در ا مینیب م

که فقط    دینیب با دردها، م   میکن  زندگ  یطور ن یا  میپندار کمال، که ما مجبور  ای  ذهنخارج شدن از جبِر من   و

  . ییگشابا فضا  میلحظه قدم اول را درست برداشت نیدر ا

و    میخودمان داشته باش  یاگر تمرکز رو   است؟ نه، ول   یالحظه کار ساده   نیدر اطراف اتفاق ا  ییفضاگشا  نیا

هم    ییهستم و فضاگشا  ییمن از جنس فضاگشا   ،ییاست، کارم فضاگشا  ییکار که من فقط کارم فضاگشا  نیا

  ما هم هست.   اصل  تیخداوند است و خاص اصل  تیدرواقع خاص

 ی ما، و فضابند   میکارگاه خداوند هست  عنی  کند، خداوند در ما دارد کار م  که نیمثل ا  می کن م  ییما فضاگشا  وقت

د نت   ذهناست، کارِ من   وی کار  و  از صنع    نیا  جۀ یاست  باالخره پس  کار   ی دگاریآفر  ای کار  و  و    خداوند  «قضا 

  .  دردیموفق و ب  یحالِ خوب، ساختارها شود ، م فَکان» کن 

و   ن؟»یا  ستیک   نیا  ن؟یا  ستیک   نی«ا  د، یکن م   ییفضاگشا  کرد وقت   د یسؤال را خواه  ن یا  مدت   یپس از    شما 

 درد، یموفق و ب  یحالِ خوب ساختارها   رون، یدر درون و در ب  شود که وضعتان دارد عوض م  دیشو متوجه م

  نظر و مرکز عدم.  یاریهش  وصنع  ی آوردهادست ریو سا فراوان رون،یمقاومت در ب  جادیعمل بدون ا

  چندبار امروز من تکرار کردم:  میرا داشت  تیب نیا

  جهان، در دلوِ قرآن رو، برآ نیچاه شورِ ا از
  دلوِ در چاه آمده  نیآخر بهرِ توست ا وسف،ی یا

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

   بزرگ  ی  دفعه یامانات که    نیکه، ا  دیگو را حتماً، درنظر خودش هم هست که م  نیما ا  خواهد م  موالنا

وجود  او به   ق یاز طر  زندگ    عن یوجود آورده،  شمس را به   وان ید  ای   یمثل مثنو  یوجود آمده، اثرمثل موالنا به 

  است. جهان، انداخته شده  نیا  دگیاست که در چاه همان  یدلو  ی آورده، 



ۀ  برنامه             Program #923                                              ۹۲۳مشار

  19صفحه: 

لحظه، متوجه    ن یدر اطراف اتفاق ا  م یکه فضا را باز کن  مین یب م   موقع  م ین یدلو را بب  نی ا  د یبا  م، یهست   وسف یما    و 

   عن ی  م،یجهان شده، اگر سوارش بشو  نیخداوند وارد ا  ق یها واقعاً دلو هستند که از طر از انسان   که بعض  میبشو

 واشیواش ی  شود از ما کنده م  یبداختر   نی. امیشوم  لی تبد  م،یشو روز ما بهتر مروزبه  مات،یتعل  نیبه ا  میبچسب

  اوقات.   شتریب

شما    خوانم که م   ت یچند ب  ن ی. واقعًا اخوانم م  تانیاز دفتر ششم برا  تیکه عرض کردم، چند ب   طور ن یهم   اما

  م یکن م دایپ یمرکز  ی میشو م دهی ما همان کهن یندارد، چون هم بیع حاال تکرار مثال هست ول د،یتجسم کن

  جاذبه دارد، از جنس جسم است.    یروین نیکه ا

  ی رو یکه جِرم دارد ن  یز یجاذبه دارد، هرچ  یرو یجاذبه دارد، ماه ن   یرو ین   نیجاذبه دارد، مثال زم   یروین   جسم  هر

  ی به ذهن، برا  میرواست که ما مرتب م  نیهم  یسمت خودش، برا  به  کشد ما را م  نیجاذبه دارد؛ پس بنابرا

  اند. کرده  هیرا به چاه تشب نیاست که عارفان ا نیهم

، بشود، در سن پنج   دهیهمان   زیبا صدتا چ   دیای ب   اگر کس  عن ی  م، یافت است که ما به چاه م  نیا  ه یشب   درست

چاه    نیو ا  چاه  یاست که افتاده در    نیا  هیشده، مرکزش جسم شده و شب  دهیهمان  زیبا صدتا چ  سالشش

  دارد؟    تی. چرا؟ چاه چه خاص ست دگ یهمان 

باشد، که آدم    هانیو ا  رهیدستگ  دانمپله و نم  کهنیباال مر ا  ییایب  توان نم   است که اگر تَهش باش  نیا  چاه

باال.   دیایب ردیب  

بب   ن یهم هم  ره یدستگ  نیا اگر  روز است نشسته آن   کس   یمثال،     نیموالناست، که  جا،  افتاده در چاه، دو 

  ده ید برود باال، تا حاال نم  تواند هست، م   رهیجاها دستگ   که بعض  شود متوجه م  دفعه یچار کند.    داند نم

  از بس هول شده بوده. 

در دردها    م،یرا تجربه کرد  ش یدردها  م،یرا تجربه کرد  ها دگیو همان  میجهان شد  نی ما وارد ا  کهن یپس از ا  اآلن

  جا، ن یهست ا  رهیدستگ   مینیب م   شود، چشم عدممان باز م   ییگشااآلن با فضا   دفعه ی  م، یگم شد  مانیو فکرها

  م، یشده باش  جیگ  م،یکه گم شده باش  ستیهم ن  طورنیا  .میکن   دایو راهمان را پ  میبخوان  میتوان موالنا هست. ما م

 ه یشب   نیا  ر،یچاه است و از طرف د  ی   هیشب  سال،ششدر پنج   دهیمرکز همان   نیبنابرا  پس.  می نفهم  یز یچچیه

باشد،    موش  ی حاال    ،ی و آن موقع    رد یقرار ب  نی باشد، تحتِ جاذبۀ ثقل زم   ن یزم   ی است که آدم رو  نیا

  . نی جو زم   یانسان را ببرد باال
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  ی هستند رو   نییکه پا  یاعده  یبعد به    ستدیجا باصفر است و  آن  نیجاذبۀ زم   یرو ین  ریکه د  ییجا  ی  برود

  ها ن یباال و ا  اورمیمن شما را بشانم ب  دیبشو  نیسوار ا  دیبو  ندازد،ی هستند، دلو ب  نیجاذبۀ زم   و تحتِ  نیزم

را    نیبروند، ا  دیقابل سونت نخواهد بود، با  رید  نیزم   نیا  مدت  یکه مثال پس از    دانند سوار نشوند، و م

  بدانند.

تحت   ریکه آن باال رفته، د   آن کس  همان حالت است، ول  ست،ین  زندگ  یجا   ست،یسونت ن  یچون ذهن جا  

  : زند حرف را م ن ی. دارد همستین  هادگ یهمان  ای  نینفوذ جاذبۀ زم

  شش و از پنج عارف، گشت فرد  از
  نرد پنج  شش نی ست زگشته محتَِرز

  ) ۴۵۶٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  او از پنج حس و شش جهت  رست
  آن همه کرد آگهت یِورا از

  ) ۴۵۶٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  دار: خويشتن محتَرِز
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

شمال،    عن یجهت    شش    عنی. پس از شش و از پنج،  کنندهی دور  دار،شتن یخو  عنیو محتَرز    د یگو را م  ن یهم

پنج حس و  ۀلیوسحس، ما به  و پنج  یجهان ماد  عنیو شش جهت  یطورن یراست، چپ، ا ن،ییجنوب، باال، پا

  . کند و کار م شود م لیتش مان ذهنمن   مانیفکرها

دور    ها دگیهمان  ی و از باز   دیحس جدا بشو  و پنج   جهت  شش   نیاز ا  د یبا  د یشما که عارف هست  نیبنابرا  پس

  .  دیخودتان را نگه دار  د،یمحترز بشو د،یبشو

  ر، یجذبش کند د  تواند نم  دگ یهمان   چیه  نیجو زم   یکه رفته باال    کس  عنیاست.    یطورن یعارف ا  دیگو م

  د ی با  میی گو است که م  نیهم  یبرا  شود، به او وارد نم  کشش  چیه  کهنیا  یجذبش کند. برا  تواند نم   یدرد  چیه

  ی واضح است و از باال   جهت»  حس و شش   «رست او از پنج و    م یکار کند تا ما آزاد بشو  زندگ   م، ی فضا را باز کن

  . کند آن دارد شما را آگاه م

  .  ستیما ن یدردها  نیحرص و ا نیو ا ها دگیهمان  ن ینفوذ ا ریموالنا ز پس
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  ق یاست. اآلن شما از طر  نی ا  دنیدرست د  نند، یب م   یطور ن یاست، ا  ی طورن یکه ا  دیگو دارد به ما م   جا آن   از

  . پس: دینیبغلط م  دینیب م ها دگ یهمان 

  اشاراتش اشاراتِ ازل  شد
  اوهام طُراً و اعتَزل جاوزَ

  ) ۴۵۶٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

اوهام فراتر رفته و    ۀطیانسانِ کامل کّ از ح   باطن  قتِی حق  رایاو همچون اشاراتِ حضرت حق است. ز  «اشاراتِ

  از آن كناره گرفته است.» 

 قتِ یحق  رای«اشاراِت او همچون اشاراتِ حضرت حق است. زاشارات خداست.  ش،ی هااشاراتش، حرف  د،یگو م

  اوهام فراتر رفته و از آن كناره گرفته است.»  ۀطی کامل کّ از ح انسانِ باطن 

  .  دیبشو یطورنیا  دیرها شده، شما با  ذهنمن  یفکرها  عنیجمعاً از اوهام   عن ی اوهام طُراً» «جاوزَ 

و    میشو آزاد م  دهیهمان  یفکرها   عنیاز اوهام ذهن    میشو  م  از جنِس زندگ  م یکنفضا باز م   که ن یموازات ا  به

اشارات ما،    کهنیا  یبرا  پس.  میده نم   تیاهم   م،یکنعزلش م   م،یکن م   ارشیهرچه که ذهن حرف بزند ما ب

  .  میرها بشو ذهناوهام من  نیاز ا م، یفضا را باز کن  د یخداوند باشد با یما، فکرها   یما، فکرها  یها حرف 

  شش گوشه گر نبود برون  چه نیز
  را از درون؟   وسف یبر آرد  چون

  ) ۴۵٧٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ستُن یچرخ ب  یباال  یوارد
ه چاره جسمن او چون دلو در چک  

  ) ۴۵٧١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  چنگال در دلوش زده   وسفانی
  شده  یاز چاه و شه مصر رسته

  ) ۴۵٧٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  .شواستیو پ شاهنگ یپ معن به نجا یوارد: وارد شونده، در ا 
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  22صفحه: 

  : مخفّفِ ستون ستُن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ها  که انسان   عارف کس  نیا  دیگو شش جهت. م   میجهان است، گفت  ن یا  یها دگ یچاه همان  نیگوشه همشش   چاه

  تواند  باشد نم  ها دگ یهمان   نی نفوذ هم  رینباشد، او هم ز  رون یانداخته، اگر ب  که دلو  آن کس   کند،  م  تیرا حما

    رون؟یب آورد را از چاه م   وسفی ی ی چاه نباشد چجور  یاگر باال کس  یبه ما کم کند. 

باشد مثل    ذهنمن  جاناتِینفوذِ ه  ریز  دیاو نبا د،یانتخاب کن دیخواه  م ییکه شما اگر راهنما دیگوم تیب نیا

  نباشد.  زها یچ  جورنیو ا  یر یرادگیو ا ییو بدگو بتی به غ ازی و ترس و احساس گناه و ن  حرص و مثل نگران

  .رونی از چاه بشد ب تواند آن شخص شما را نم دیدیاگر د ، ذهن من  یها ت یخصوص  عنی 

است    شرویکه پ  کس  عنی  دیدان وارد م   ستُن»  یچرخ ب  یباال   ی«وارد   رون،یما را از چاه بشد ب  تواند م  موالنا

  است.   وسفیمربوط به داستان  اتیاب نیو ا

مثل    ییهاآدم   اورد ی آب ب  رود که م   کس  وسف یدنبالِ آب است. پس در داستان    اورد،ی که رفت آب ب   کس  آن

را   لیرا انداخت به چاه، موالنا دارد تمث  دلْوشباال آورد.  یبارویجوان ز  ی دفعه ی از چاه  رفتموالنا هستند.  

جهان   نیرا که تازه به ا  کس  وسف،یمردم هستند،    ۀکه هم  وسف یرا، برادران    وسفی داستان    لیتمث   د،یگو م

  .  دگ یدر چاه همان  اندازند م  ده،یرس

بچه  د،ینی بب  د،ینگاه کن  شما ا  دیبشو   دهیهمان  م ییگو م  م؟یده م  ادیچه    مانیهاما به  را    هان یا  زها،یچ   نیبا 

  یی بدگو  د،یحسادت کن   د،ی شاگرد اول بشو  د،یمسابقه بده د،یکن   سهیمقا  رانیمرکزتان خودتان را با د  دیبذار

  .می بشو دهیتا خودمان بهتر د میکن م  دایپ ب یمثال ع م،ییگو را م   رانید بیع م، یکن م

به   اندازند را م  وسفیهستند.    وسفیمردم، درواقع برادران    ۀاست که هم  وسفیبرادران    یهات یخاص   هانیا

آن   و  م  شرو یپ  ا ی  «وارد» چاه  است،  دنبال آب  بِشد،    دیآ که  م  وسف ی آب  را  دلْوش    وسف یحاال    اندازد،  را 

  .شود بختانه سوار دْلو م خوش 

سوار دلوِ موالنا    د،یباش  وسفیبشود، مثل  چشم عدمتان باز    د،یفضا را گشوده باش  د،یباش   وسفیشما هم    اگر

 دی با  ن یزم  لیباشد. در تمث  ها دگیچرخ همان  ی باال  دیبا  نی است. ا  شرویاست که پ  ، آن کس«وارد». پس  دیشو م

  رفته باشد باال.  
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جسم او دلو است و در    دیگو و م  ها دگ ینفوذ همان   رِینتواند او را ِبشد، که او مردم را بِشد باال از ز  نیزم  رید

  چاره کند.   ایدن  نیچاه ا

  کتاب دلو است.   نیو کتابش را، ا میاآلن موالنا را دار ما

   دگیرا بشد باال؟ اصل ما را. ما در چاه همان  زیسوار دلو شو، بِشم باال. چه چ  دیگو م  ستادهیآن باال ا  کس  ی

  د ی ، شما از خودتان بپرسچنگال در دلوش زده»  وسفانی«.  زنند چنگال در دلوش م  وسفان یفقط    دیگو . م میهست

  نه؟  ا ی دیهست  وسفیکه 

  ی زهایاز حرصِ چ د، یسوار بشو دیترس م  د، ی. نگران هست دیش دار د، یاشال دار   ی د،یشو سوار دلو نم  اگر

  ی اعده  ی . دیتکرار کن  د،ی را بخوان  اتی اب نیا کنم،  عرض م ن یهم ی. برا دیضرر کن   دیترس . م دیبمان جهان نیا

بخورند   ترکم   جهان بمانند.  نی که از ا  فتدیب  اتفاق  یکه ممن است    کنند فکر م  کنند، را تکرار نم  اتی اب  حت

  . رود تر سس کنند، خُب سرشان کاله متر بردند، کممثال، کم 

  چنگال در دلوش زده   وسفانی
  شده  یاز چاه و شه مصر رسته
  ) ۴۵٧٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ستاده یاز چاه باال، باال، باال، باال تا سِر چاه. موالنا آن سر چاه ا  دیایواقعاً سوار دلو بشود و ب  تواند م   کس  چه

  د؟یشو شما سوار م  مینی ما را باال، بب کشد م

قرآن هستد   یهاه یاز آ هانیکه ا دیدان البته م. شواستیو پ آهنگش یپ معنبه  جانی واردشونده، در ا عنی وارد

  مخفف ستون هست.   عن ی. ستُن میاقبال خوانده م،یخوان نم ریکه د

  جو از چه آب ر ید ی دلوها
  جواو فارغ ز آب اصحاب دلوِ

  ) ۴۵٧٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  غواصِ آب از بهر قُوت  دلوها
  جانِ حوت  اتِیاو قوت و ح دلو

  ) ۴۵٧۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  24صفحه: 

  دلوها وابستۀ چرخ بلند
عبصیدلِو او در ازورمند  ن  

  ) ۴۵٧۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   : ماهحوت
عبصاله  یۀو جمال هیاز صفت جالل  هی: دو انگشت، کنانیا  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

. پس آن  شود دفتر ششم شروع م   ۴۵٧٣  تیاز ب  تیاز دفتر ششم هستند. مثال چند ب  هان یکه گفتم ا  طورهمان 

  ی چه؟ دلوها   رید  ی. اما دلوها دیدلو انداخته، سوار بشو  ستاده،یآن موالنا رفته آن باال ا  آهنگ،ش ی «وارد»، آن پ

  .خواهد را م   جهانن یا آبجهان،   نیهستند، از چاه ا شدهت یهوکه هم   معمول  یهاآدم

   ذهنمن   تیو برتر درآمدن و هزارتا خاص   ذهنمن   ی هات یو توجه و موفق  دییمثل تأ  ی دلو او فارغ از غذاها  اما

  ، جهانن یآبِ ا  عن یآب    جا ن ی، ا«دلو او فارغ ز آب» .  خواهند نم   دهد، نشان م   ذهنرا که من   ییهااست. نعمت 

  که سوار دلو بشود.   گردد م  . دنبال کسگردد ن م. اما «اصحاب جو» است، دنباِل انساجسم   یار یهش

،  «وارد». اما دلو آن  ذهنمن   یغذا، غذا   یغواصِ آب هستند برا  معمول  ی، دلوهاغواصِ آب از بهر قُوت»   «دلوها 

و ح  آهنگ،شیپ غذا  ماه ست ماه  اتِ ی موالنا،   .  ا اصل ماست، روح    یار ی همان هش  جانیدر  است.  حضور 

  دو انگشت. عن ین ی. اصبع ماه   عنی، حوت جانِ حوت» اتِی «دلو او قوت و حماست.  

«دلوها جهان، چرخ ذهن.    نی جهان هستند، چرخ ا  نیا  ۀهستند، وابست  دهیکه همان   معمول   یهاآدم   یدلوها  پس

  نه!  دهد؟که ذهن نشان م  ییهات یاتفاقات است؟ وضع ۀ، دلوِ او هم وابستچرخ بلند»  ۀوابست

شما   دست پرقدرتِ خداوند. پس وقت عنی، زورمند زورمند»  نی«دلو او در اصبعانگشتانِ خداست.  نیاو ب دلوِ

انگشتان    نیب  دیگذار درواقع دلتان را م  د،یکن را تکرار م  اتیاب  نیو ا  دیشو و متعهد م  دیشو سوار دلوِ موالنا م

  خداوند.  

  ن یا  وسفی  یکه ا  دیگو که م  میده م  تیهمان ب  حیرا در توض  هانی. استین  ریجورِ د  د،یبن  دیکار را با  نیا

را    دلو فردوس   د؟یشناس دلوها را شما م   نیاصال ا  ایآ  دیتوست. شما از خودتان بپرس   یدلوِ در چاه آمده برا

م  د؟یشناس م را  حافظ  سعد  د؟یشناس دلو  م  یدلو  م  د؟یشناس را  را  عطار  را    د؟یشناس دلو  دلو  کدام 

  د؟ یشناس م
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که موالنا   دیدانست . شما ممیدان را ما دلو نم  هانی. اصال امیشناس  نه. نم  م؟ی شناس ما دلو قرآن را م  قتاًیحق   ای

  م، یاها که در فکرمان گم شده انسان که ما    دهیرا خداوند آفر  نیشده، ا  زانیآو  ریاست که از جهان د  یدلو  ی

  صورت.  نیبِشد ما را بِبرد باال؟ نه به ا نیو ا میسوار بشو

  ؟ چه و؟ حبل چه و؟ چرخ چ دلوِ
  َاچ یاست ا ی مثالِ بس رک  نیا

  ) ۴۵٧۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  شست؟  یب  کجا آرم مثال  از
  ست و نه آمده دی آن؟ نه آ  کفو

  ) ۴۵٧٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   ی هزاران مرد پنهان در  صد
   درج ناوک ر یکمان و ت  صد

  ) ۴۵٧٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  طناب   سمان،ی: رحبل
  برادر ی به معنا ترک  : لفظاَچ

  رید زی در چ یز ی: گنجاندن چ درج
  کوچ  ریت  : نوعناوک 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ن ی ا  ست؟ یچ  سمانیر  ست؟یحبل چ   ست؟ ی: دلو چدیگو . مردیگ م  رادیخودش به خودش و مثال زدنش ا  حاال 

برادر است. درج،    معن به  لفظ ترک   ، . اَچسمانیر  عنیزشت است و ناقص است. حبل    اریکه من زدم بس  مثال 

  کوچ.  ۀزین ای کوچ  رِ یت . ناوک، نوع رید زِیدر چ ی زیگنجاندن چ 

مثالِ کامل را از   دیگو ناقص است. م زنم که من م ییهامثال  نیا دیگو . مردیگ م رادیخودش به خودش ا پس

  شود،  کفو و مانند خداوند که در انسان زنده م  کهن یا ی. برادیرینگ رادیکه کار بند و شما ا  مثال اورم؟ ی کجا ب

پس    م،یکن صحبت م  جسم  یار ی . ما اآلن با هشکهدر جهان جسم که وجود ندارد    شود، م   دهیفقط در او د

  . میزن م  جسم   یهامثال 
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  خواهد  صفر است و م  ن یزم  ۀ جاذب  ن،یو کشش زم  ن یجوِ زم  ی رفته باال   کس   ی   عنیهم که زدم من،    مثال   همان 

   ی  سوار دلو بشوند، آن هم خُب ناقص است. ول  دی باال، با  برهاند و بِشد  نیزم   ۀجاذب  یرو یها را از نآدم

  . فهماند را به آدم م یز یچ

م  و ا   د یگو اآلن خودش  مرد است در    نیکه  ا   یانسان کامل، صدهزار  مرد در  انسان.     ی   عنی   جان یمرد. 

کوچ،    ریت   ی، در  کوچ   ۀزین   یدر    ریو صد کمان و ت  شود فضا باز م  انسان، وقت  یصدهزاران انسان در  

  دارد.  یاربرو کمان ک  ر یصد ت ۀاندازالغر، مثل موالنا به  ف،ی انسان نح   ی عنی

م    عنیصدتا،    ۀاندازبه ا  د، یگو صدهزاران حاال  متفکر،  دانشمند،  دارد. پس   ییگشافضا   ن یصدهزاران  ارزش 

که صدهزار انسان هست.   میی گو . ما نمکند م  فی تعر جان یکه ا میکه همان انسان بشو میرو م  یر یدر مس میدار

از آن صدهزار انسان   ترشیهمان ب  د،ییای صورت آفتاب باال بنماند، به   دگ یهمان   چی ه د،یفضا را باز کن   نیشما ا

  . دیهست

  یافتنه  ،تیاْذ رم تیرم ما
  ی اهزاران خرمن اندر حْفنه صد

  ) ۴۵٧٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ذره نهان  ی در  یآفتاب
  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان

  ) ۴۵٨٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ن یذره گردد افالک و زم ذره
  نی چون جست از کم  د،یآن خورش شِیپ

  ) ۴۵٨١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  آن  ریاز گندم و جو و نظ : مشت حفْنه
  نگاه ی : نهانگاه، کمنیکم 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ی فضا   نیاز ا  اندازد، نم   ری ت   ذهنو من   می کن م  ییگشاما فضا   کهن یکه ا  د یگو . مدی را شما خوب بلد اتیاب  نیا

  ماست، هر دو.   ۀکنندمفتون   ایآشوبِ ماست  نیا اندازد، م ر یشده خداوند تگشوده
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  ن یکه بارها ا  ،» ت یاْذ رم  تی «ما رم  نیا  عنیکردن انسان است.    مفتون  معن آشوب است، هم به  معنهم به   فتنه

  . میداشته باش  جانیاست. اگر ا نیا اش . معناندازد م  ریخداوند ت  ، یانداز نم ری تو ت م،یداد حیرا ما توض هیآ

  رميت اذْ رميت ولَٰن اله رم»  «ما

  مشرکان) پراند»  ی سو(به  ریخدا بود که ت ن یبله ا یپراند ریآنگاه که ت   ینپراند ریتو ت امبر،ی پ ی«ا
  ) ١٧ ۀی)، آ٨سورۀ انفال ( م،یکر قرآن(

فضا را    د یفکر کند. با  د ینبا  اشذهنمعنا گرفته. انسان با من   نیرا در ا  ن یموالنا ا  اش است، ولترجمه   نیا  حاال 

ما فکر    قیاز طر  زندگ   م،یحالت که فضا را باز کن  نیشده خداوند فکر کند و اگشوده  یفضا  نیا  قیباز کند، از طر 

هم به  کند،  جا مرا جابه   زهایچ  زد،یر هم مما را به  ذهن ارکِآن پ عن یدر احوالِ ما،  اندازد کند، هم آشوب م

  . زدیرهم مموالنا مالِ ما را به  اتیطور که اآلن ابهمان  زد،یر م

   انسان   جهیو درنت  زند شُخم م  زد،یر هم مرا به  نیا  م،یکه در ذهن درست کرد  و معلول  از آن قواعد علت   ما

است،   جسم کوچ  یکه در انسان که    میدان مشت خرمن. ما م   ی که صدهزاران خرمن در    کند درست م

آن   به   ستین   شیفکرهافقط  انسان  قوبله  قو  ۀاصطالح  دارد.  با  یدگار یآفر   ۀصنع  باز کند،    دیدارد.  را  فضا 

  کند، بسنده نکند.   دیکند، عمل تول دی کند، خرد تول دیبشود و صدهزار خرمن فکر تول  دگاریآفر

پنهان است.    ها دگیهمان  ایذرۀ جسم    نیکه در ا  ستیآفتاب  یانسان    عنی  هست  یکه آفتاب  دیگو م  نیهم  یبرا

ا  رون،یب  دیایب  ها دگیاز داخل همان  کهن یهم را باز م  ن یناگهان  ما مثل آفتاب از درونمان    کند، ذره دهانش 

  . ردیگ همۀ کائنات را دربرم جه یاست، درنت تینهایاش بآفتاب اندازه  نیا می . اگر طلوع کن میکن طلوع م 

  م ینیب که اآلن با ذهنمان م ی زی. هرچ شود م  ده یصورت ذره دبه   نیها و زم فل   ن»ی گردد افالک و زم  ذره  «ذره

چون    دیآن خورش   شی«پ  میدر ذهن جا گرفت   میما اآلن رفت   شود، در ما جا م  زیچهمه   عنی  شود؛ همه در او جا م

  .  ن»یجست از کم 

خورش  پس کم   دیاگر  از  بده  ها دگیهمان  گاهن یانسان  اجازه  اگر  ا  میبپرد،  و  فضاگشا  نی بپرد  با  عمل    ییهم 

  فۀ یوظ  رید نی. افتدیاتفاق ب نیشده، سوار شو تا ا زانیآو  یدلو  یجا که از آن  م؟ی از کجا شروع کرد شود، م

خودم    یار ی هش تیمسئول دارم، برم ییفضاگشاقدم اول را من اآلن با  دییشماست که بو تیشماست و مسئول

لحظه است درست    ن یخودم را که ا  قدم زندگ   نیمن مسئولم اول  اندازم، نم  رانی گردن د  رم،یگ عهده مرا به 

  .دیدار برم  ییو با فضاگشا دیدار بردارم. و درست برم 
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  م ی اصطالح بد است، ما مجبوربه  اریاتفاقات از نگاه ذهن بس  . گاهخواهد خود م  یآسان است؟ نه! تمرکز رو   نیا

  م، ی دعوا کن  م،یمقاومت کن   م،یبذار  شی معرض نماذهن را به  شدۀ شرط   یآن رفتارها   میبرو  میکن  یمثال فضابند 

  . میدار ما قدم را بد برم  صورتن یدرا ول م، یکن  زهیست

اذْ   ت ی«ما رم  م،یده به فکر و عملمان از دست م  زدیبر  را که خرد زندگ   یرا و خردورز   یفرصت آزاد   عنی

مر تی «  را از دست م صنع خداوند را از دست م  م، یده خرد زندگ ختنیر م،یده   به فکر و عملمان را از دست

    .میده م

  . می) را هم که گفت ١٧  هی، آ) ٨(سورۀ انفال( نیا

  : دیگو م و

  چه درخورِد تن است؟   جان نیچن نیا
  جان هر دو دست نیتن از ا  یبشو ا نیه

  ) ۴۵٨٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  تن گشته وِثاقِ جان، بس است یا
  نشست؟   تانَد بحر در مش چند

  ) ۴۵٨٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  اندر بشر لی هزاران جبرئ یا
  نهان در جوفِ خر حانِیمس یا

  ) ۴۵٨۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : اتاق، خرگاه وِثاق
  ی ز ی هر چ : شم و داخلجوف

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  م، یشو و آفتاب م   میشو م  تینهایب  م یآزاد بشو  ها دگی همان  نیکه اگر از ا  میهست   روح   م،یهست   ما که جان   پس

   جان  نیچن  ی.  می را بفهم نیا  میبفهم   میخواه  . حاال ممیبفهم   ذهنعنوان من که به  مییگو به خودمان م   میدار

  ارشیما! چون اخت   لۀیوسبشود؟ به  زندان  ذهنمن   وناست در  ستهیطلوع کند، چرا شا  تواند م   دیکه مثل خورش 

  دست ماست. 
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  د یی گو که شما م  کند م   نییتع   نیا  ؟ی فضابند   ای   دیدارقدم برم   یی لحظه شما با فضاگشا  ن یاآلن گفتم که ا  ن یهم

   از مرکزم طلوع کنم؟ بستگ  دیصورت خورشبه   ایباشد    هنوز زندان   ذهنمن   نیدر ا  تمینهای جان ب  نیا  خواهم م

  . دیقدم را دار نیا برداشتن  اری و شما اخت میدار قدم برم یلحظه چجور  نیدارد که ا

ا  اآلن بب  دیگوم    ذهنجان من   نیبه  ا  ن یکه  از  را  ا  نیدستت  ِبشو،  عنوان  . ما هم بهستیدر حّد تو ن  ن یجان 

ما    طلوع کند زندگ   میطلوع کند. اگر نگذار  خواهد است در ما، م  خداوند  نیکه ا  میبفهم   میخواه  م  ذهنمن 

  . میرو م  نیو از ب میشو خراب خواهد شد و بله دچار امراض م

است، بس است   دیکه اتاق جان، اتاق روح، اتاق خورش   ذهن یا تن گشته وِثاقِ جان» ی«ا: دیگو م  نیهم یبرا

نرو!    هست   دهیکه با آن همان  رونیب  یزها یدنبال چ  همهن یقضاوت نکن! ا  همهنیمقاومت نکن! ا  همهنی! ارید

نکن! دعوا    سهیرا مقا  ات ذهن. من ذهنمن   نیا  هن  هست  تینهایجان ب  نینخواه! بفهم! که تو ا  ها زندگ از آن 

  جا بشود؟!   یچجور در مش  است،ی در نیبحر است، ا نینکن! و ا تلخ ! اوقات ندازیراه ن

  یدرون    شهیدرون ش  میارا ما کرده  نیبه خودش زنده بشود. ا  خواهد است م  تینهای در ما خداوند که ب  عنی

  . مینیب بال م  میرو هم م . هر جهتنیبرو دنبال ا ن،یبرو دنبال ا ن،یحاال برو دنبال ا  مییگو کوچ، م   زیچ

  تو را بال داد هر جهت از
   جهاتَتیبازکشَد به ب تا
  ) ٣۶٨شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  یی که ما با فضاگشا  ندیبب  خواهد م   ما. هرلحظه زندگ   میکن که چار م  کند هرلحظه هم دارد ما را نگاه م  و

  مصرف ی خردِ ب  نیو ا  میشو نه، سوار دلو نم  ای   م؟یو اعتماد به خرد خداوند دار  میکن و توکل م   میدارقدم برم

    م؟ یریگ است، آن را م یعقل جزو مییبو  ست،یخودمان که خرد ن 

:  دیگو که در غزل م  ندیبحضور م   یاریهش  نیرا، هم   لیرا، جبرئ   حیکه مس  دینیب بعد موالنا مبه   جانیاز ا  و

  اند.که به خداوند زنده شده  ییهاانسان  عن ی حان»ی«مس. حانیمس ا ی حیمس  ن؟»یا ست یک  نیا ن؟یا تیکس نی«ا

  اندر بشر لی هزاران جبرئ یا
  نهان در جوفِ خر حانِیمس یا

  ) ۴۵٨۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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نهان هست    یآفتاب  یاند. در هر بشر  جا پنهان شدهاند آنرفته   حانیاست، مس   ذهن در قالب خر که من   عنی

.  یز یو داخل هرچ  شم   عنی  دیدان جوف هم که م   طور،نی ارزش دارد و هم   لیجبرئ  ونیلیم   یاندازۀ هزار،  که به 

  . ذهندر شم من  عنی خر» «جوفِما پنهان شده در  حیکه مس گفت م  تیب نیپس در ا

  حضور است.  نیهم  ل» ی«جبرئ، «کعبه» مثل کعبه.  زند م ریچندتا مثال د  طورن یهم  و

  س یهزاران کعبه پنهان در کن یا
  سیو بِل تی اندازِ عفر غلط یا
  ) ۴۵٨۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  در مان  المان  گاهسجده
  دکان  رانیرا ز تو و   سانیبل مر 
  ) ۴۵٨۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  کنم؟ نیط نیچرا من خدمتِ ا که
  کنم؟  نیرا من لقب چون د صورت

  ) ۴۵٨٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  خانهبت  عنی نجای : در اسی کن
  :به اشتباه آورنده اندازغلط 
  و ی: دتیعفر

  : گلنیط
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

همه نماد حضور است، منظورش    هان یا  ل»ی«جبرئ  ، »گاه المان«سجده،  «کعبه» که گفتم    طورن یهم   نیبنابرا  پس

  نماد ذهن است.  «خر»  اینمادِ،  زهایچ  نیا س»ی«بِل  ،ت»ی «عفرو   س»ی«کن. است نیا

  ت یرا که خاص    هر انسان  ایرا     سیو ابل  و یحالت هر د  نیهزارتا کعبه پنهان شده که ا   ذهنمن   ن یکه در ا  دیگو م

که از جنس چه    میستیمتوجه ن  می نیب م  جسم   یار یما دائماً با هش  عنیدارد به غلط انداخته.    س یو ابل  یوید

  .  می دار و چه عظمت میهست
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  ن؟ یچه کس است ا  نیچه کس است؟ ا  نیا  گفت که م  د،یانسان با   عنیاست.    » گاه المان«سجده انسان    و

به او سجده    دیخداست در مان. پس همه با  نیدرواقع ا  شود، به خداوند زنده م   کند که فضا را باز م   وقت

  .سی نکرده؟ ابل   کنند، چه کس

و    شود به او زنده م  کند،که در غزل هست که انسان فضا را باز م   ست حالت   نیانسان ا   ایمنظور از آدم    سپ

هستند،    طان یش  ندۀ یکه درواقع نما  ذهن   ی هامن   هست، ول  زیچگاه همه المان است در مان و سجده  نیا

  است!  سیابل دیِد هان یبرحسب دردها، ا  دنید ها، دگیبرحسب همان  دن ید ،جسم   یاری هش عنی

که    دینیب . شما در خودتان ممینیب ما در خودمان هم نم  ند،یب است که خداوند را در انسان نم  طانیش  دید

  د؟ یو قائم به ذات خودتان بشو  د؟یبه او زنده بشو  رونیب  دیذهن برو  نیاز ا  دیکه با  دیخدا هست  تینهای شما ب

    د؟یستین ذهنمن   نیشما ا

 ل یدکانشان را تعط  ذهن  یهاکه من   زند مثل موالنا م   ییهاخدا زنده شده، حرف   تینهایکه به ب  انسان  پس

  ست،  ذهنمن   یها براساس حرف   هاست، دگ یها براساس همان دکانشان را. چون دکان آن   کند م   رانیو  کنند، م

ابل پرستش  است،  مان  د  سیپرستش  که گفت   ،ذهنمن   ای  سیابل  نیبنابرا  پس  است.   ویاست،    ن ی ا  میبارها 

   جسم  یاری که از جنس هش  ذهنمن  نیاست، حضور ما از جنس خداست که ا  طانیما از جنس ش  ذهنمن 

  کنم؟   می خدمت کنم؟ چرا تعظ نیمن چرا به ا دیگو م  ند،یب جسم م  نیاست، انسان را فقط ا

طلوع    گذارد نم  کس  . چه د ین یآن افتاب را بب  د،ینیخدا را بب  تینهای ب  د،ین یرا نب   ذهن شما در خودتان من   پس

به    ن یبه مسئله، درد، مانع، دشمن، و گذاشتن آفل  زندگ  لیبا مقاومت و قضاوت و تبد  ؟ی کند؟ شما، چجور

  مرکز. 

م  دیگو م  طانیش ما هم  آدم را، که  را جسم ممن    میی گو من  برانمیب خورم    ی ازهای ن  یارضا   یبرا   نیهم  ی. 

م  قدرنیا  ام جسم مکشم زحمت   . شبانه   ترسم برود.  سرم کاله  بشود،  ارضا  اهم کم  در  فکر هستم،    نیروز 

  . میمان هستهمه 

  ت ی نهایاست که ما به خدا و به ب  نیا  اصل  نید  دیگو . منمیب من صورت م   کنم»   نی را من لقب چون د  «صورت 

  ن ید  کار را بن  نیا  ،کار را بن  نیکه ا  مییگو قواعد، م  م،یاکه ما درست کرده   ییزهایچ  نی. امیاو زنده بشو

  .کافر هست  ،یندار  نید  کن زندگ   یجور ن یا ، کار را بن  نیا ، کار را بن نی. ایدار
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جستن  ست،ین  هانیا ا  بله  تمام  ب  دهد که ذهن نشان م  هاستن یاز  به  زنده شدن  اوست، موالنا    تینهایو 

طلوع آفتاب    یجلو  کار را گرفته. چه کس  نیا  یخجالت بشد جلو   دیاست. انسان با  دیخورش  نیا  دیگو م

است. تمام    که در مرکزمان  ی زیهرچ   م؟ یپرست را ما م   یز ی. چه چزهایخودش را گرفته؟ خودش! با پرستش چ 

  در مرکزمان است. ها دگ یهمان 

  .  سیابل  عنیهم  س ی : گل، بِلنی. طوی: دتیآورنده، عفراشتباه خانه، غلط انداز. به بت جان یدر ا سی کن

  : دیگو م بعد

  بمال  ویصورت، چشم را ن ستین
  شَعشَعۀ نوِر جالل  نیبب تا

  ) ۴۵٨٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

. د یچشم عدمتان بردار  یرا از جلو   ها دگیهمان  عن ی بمال»  و ی«چشم را ن .  ستیانسان صورت ن نیکه ا دیگو م

   دگ یهمان  درست. وقت   میمال لحظه، چشم را م  نیدر ا  م یشو کامل م  میتسل  م،یکنکامل م   ییفضاگشا  کهن یهم

از جنس تشعشع و تابش نور خداوند    ست،ین  سمکه موالنا ج  دینیب م  دفعهی  دیچشم عدم کنار زد  یرا از جلو 

از    یصورت آفتاببه  زندگ  م یاست که ما اجازه بده  نیا  ی برا  اتیاب  نی. تمام امیرا دار  تیخاص  نیاست. همۀ ما ا

  درون ما طلوع کند. 

  �🔹🔹�بخش اول   ان يپا �🔹🔹�
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  م ی ریحافظ، و از حافظ کم ب  ی بایز  یها از غزل   ی به    م یبن   مرور کوتاه   ی  دیقسمت اجازه بده   نیدر ا

  . مانبهتر درک کردنِ غزِل اصل یبرا

  آخر شد   اریهجران و شبِ فُرقَتِ   روزِ
  فال و گذشت اختر و کار آخر شد نیا زدم

  
  فرمودهمه ناز و تَنَعم که خزان م آن

  در قدم بادِ بهار آخر شد  عاقبت
  

  کلَه گوشۀ گل که به اقباِل  زدیا شُِر
  و شوکتِ خار آخر شد  یبادِ د نخوتِ

  ) ١۶۶غزل  ات، یغزل  وانیظ، دحاف(

  ی : دورهجران
  یی: جدافُرقَت

   : افاده، فخرفروشناز
   : خوشذرانتَنَعم

  : تکبر نَخوت
   ماه، باد سرِد زمستان  ی: باد دیدِ باد

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
از خداوند است،    یاست، دور   یکه روزِ هجران است، روزِ دور  ذهنمن حالتِ ما در    نیکه ا  دیگو حافظ م   پس

  است. دهیرس  انیاست، به پا یی معشوق است، و شبِ جدا

.  دی نیب چشمش است، شب م ی جلو   دگیاآلن روز است، چون همان  ، ذهنکه من   میشو غزل متوجه م  ن یبا ا  ما 

   دگیهمان  کهن یا  یاست، چرا؟ برا   یکه هم روزِ دور   دیگو  م نیهم   ی . براییبه جدا افتد شب، م  رود م   و وقت 

  است.  ییدر چشممان است و شبِ جدا

که بد    که آن کس   م یو اختر گذشت، در غزل داشت  فال»  ن ی«زدم اماست.    ییفضاگشا  ن یهم  دیفال زدن شا  و

  است.  ذهنمن  نیانسان هم  یاختر است. و اخترِ بد برا

   از زندگ  دیدار  د،یکن فضا را باز م  است. شما وقت   ییفال زدن درواقع فضاگشا   م،ی زن فال م   وقت   نیبنابرا  پس

  .شود م  یچجور   دیگو م  فَکان»«قضا و کن او دارد به شما با   شود؟ م  یکه چجور دیپرس م
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«کار آخر که در مرکزِ ماست    هاست دگ یهمان   نی. اختر همگذرد فال زدن اختر م   نی و با ا  دیفال را زد  نیا  پس

  و شد.  میشد زنده م  دیخداوند با  تِینهایما به ب شد، م  دیکه با یآن کار  عن ی شد»

  ان ی به پا  ن یا  م،یکن تجربه م   ذهنکه در من،    خداوند، زندگ  ییو شبِ جدا  ،ی امان دارد که روِز دور  نیا  پس

  . رسد جا نم که به آن  هرکس  ای را گرفته باز هم؟ شما،  شیجلو  برسد. چه کس

که    دارد فالِ خوب زدن برنم  ای  ییبا فضاگشا  عن ی  دارد،بد برم  ستقدم زندگ  نی قدم را که اول  نیا  ؟یچجور 

  با ماست اتفاقات بد خواهد افتاد.  ذهناخترِ شوم من  نیکه ا بذرد. تا زمان  ذهناخترِ شوم من 

  فرمودکه خزان م  همه ناز و تَنَعم آن
  در قدم بادِ بهار آخر شد  عاقبت

  ) ١۶۶غزل  ات، یغزل  وانید حافظ،(

  م، یکن عمل م   ذهنمن   یهات یخاص   یۀباال، و با حرص و خشم، و بق  مییآ م  میشو م  ده یما همان  وقت   د،ی نیبب   شما

 شود،  که خار است، باز م  ذهن گل من قول معروف  هرچه به  ول  م،یشو شفته م   ذهنبه من  کهن یظاهرًا مثل ا

  . عنیروشن بشود، باز بشود، گل بند   ها دگیهمان ۀانسان به هم  ، سال مثال فرض کن در س

تأییدش دارد، موفق است، همه    دارد، مدرک گرفته، خانه دارد، همسر دارد، بچه  الت یجوان است، تحص   مثال  

  . ردیگ م  تیهو هانیا ۀ به! و از همبه ند، یگو همه م رد،یگ توجه م  کنند، م

ر ّ . ناز دارد، تکب کند م  ی ازینی خزان سلطه دارد در ما، و حسِ ب  ن یباطنًا خزان است. ا  بهار است، ول  ظاهراً 

  از خداوند هم هست.   ی ازینیتکبر ب دارد،

که خزانِ ما   دیگو باد زمستان. درواقع م ماه،ی بادِ د عن ی یر. بادِ د ُّتکب  عن ی. َنخوت گذرانخوش  عن یتنَعم  و

که در باطن    فهمد حالت بوده، م   نیکه در ا   هرکس  ول  کند، م    گذراناست، حسِ خوش   ذهنظاهراً بهار من 

  دارد.   یدرد  ی

پندار کمال که خزاِن ماست درواقع، که    ۀو سلط  ذهنو تکبر من  گذرانو خوش   یاز ینی حس ب  نیکه ا  دیگو م

  ی هات یباد بهار آمد و خاص  ییگشابهار است، خزان است. باالخره دراثر فضا   ذهندر من   کنند فکر م   ها بعض

  .  د یرس ان یبه پا ذهنمن 
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بهار است، باالخره دراثر آمدن    م یکن که خزان است، که ما هم فکر م   ذهنو تکبر ما در من   ی ازینیحِس ب  پس

  . دیخواهد رس  انی ما به پا ییگشابا فضا  ب،ی باد از طرف غ   عنی باد بهار 

تر گشوده  که هرچه فضا میشو متوجه م دهد، و گل حضور ما کالهش را نشان م می کن م ییگشافضا  کهن یهم  و

که تکبر بادِ     تکبر باد زمستان  نیا  شود،  گل سرخ حضور ما دارد باز م  ای باال    دیآ م  دیخورش   نیو ا  شود م

پندارِ کمال و    ۀکه جالل و شوه دارد، سلط  دیآ م  نظرصورت خار درآمده و به به  ذهنمن   کهن یدردهاست و ا

  د؟ یرس   انیبه پا  یچجور   د،یرس  انیبه پا  نیاست که هست، ا  نیهم   ،ی عوض بشو  توان جبر به ما که نم   لیتحم

  کاله گل سرخ.  ۀگوش  دنِیو د ،ییگشابا فضا 

   آمد و زمستان آمد، و باالخره بهار آمد. ول  ز ییساده است، پا   لیاست که، خ  نیا  لش یبهار است، تمث   لشیتمث

را م ما متوجه م دیگو دارد ما  تَنعم خزان من   ز ییچه خبر است. پا  زییپاکه در    میشو . و  است که     ذهنناز و 

  .  کند م لیرا تحم   شیدردها

م  حاال  س   دیدان شما  س    اگر  است  م   وپنج سالتان  فکر  است،  موفق   دیکن سالتان  واقعاً  آرزوها   د، یکه    ی به 

  .  دی ستی. متوجه ن دیباش دیکه در اوج درد با  دیبدان د،یاده یرس ذهنمن 

  ل یکار خ نیا م،یکن  اسیبه من، ق دینگاه کن  دانم، م زی چجهان همه  نیموفق شدم در ا ،نیاییم فخر بفروشیمما 

  ا یو اختر را    وزد، م  دیکنم   ییگشافضا   کهن ی. باد بهار هم ردیگ باد بهار را م  یکار جلو  نیخطرناک است. ا

  . کند قول غزل معالجه مرا به   یبداختر

از ما درد ساطع بشود و به    کهن ی. استی. درد دادن افتخار ندیندان  بزرگ  د،یرا شوکت ندان  ییافزادرد شما    و

بده   رانید بن   میدرد  افتخار  ب  م، ی را خراب کن  یی جا  ی   میو  در    م یریانتقام  باال،  در سطوح  تا، مخصوصاً 

باد دردها    عنی  ،نسان تکبر باد زمستانمتداول است. که ا  یمتداول است. در هر فرد  اریبسار ی مقامات باال، بس

  .ستیافتخار کند، که خار است، گل ن نیرا داشته باشد، و به ا

  ی بله در فضا  م، یشناس را م   نیاآلن ا  کنیم.  آید باال، به آن اصال افتخار نم مان م ذهن یعن خالصه ما من 

  .  میکن ما به او افتخار م کند، ما طلوع م  شده، گل حضور ما و آفتاب اقبالِگشوده

مثنو   اتی اب  د،یبده  اجازه برا   تانیبرا  یاز  بفهم   هات یب  نیا  کهنی ا  یبخوانم.  امیرا هم درست  را عرض    هان ی. 

  .  کند شما را م د، یکن است که روشن م  یو تکرارشان مثل واقعاً موتور هانی خواندن ا ها،ن یکه ا کنم، م
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  : دیگو م  د،یتوجه کن  ات یاب نیگفت که، روز هجران، به ا حافظ

  چراغ  دیروشن، هر که او جو  روزِ
  دارد بالغ  ش یجستن کور نیع
  ) ٢٧٢١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  یابرده گمان نیبنم ور
  ی است و تو اندر پردهصباح که
  ) ٢٧٢٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  گفت، فاش  نیخود را من ز  یِکور
  و، در انتظارِ فضل باش  خامش

  ) ٢٧٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : داللت بالغ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

جا هم  . آن می نیب م  ها  دگیاز پشت همان   کهن یا  یبرا   م؟ی نیب اآلن روزِ روشن است، چرا ما شب م   دیگو م  موالنا

همۀ ما    عنیروز است،    نیب  روز است، تو نم   دیگو او هم م  دیبو  خواهد م  عنی  «روز هجران»:  گفت حافظ م

  م، ینی عشق را بب  ریدما کار کند، عشق کار کند، در هم   قیو خداوند از طر  می نیبا چشم عدم بب  میتوان اآلن م

  . می نیرا مجسمه نب  ریدهم   م،ین یرا مجسمه نب   مانیهابچه  م،ینی را بب  زندگ مانی هادر بچه م،ینی را بب  زندگ

   ذهن ها حرف بزند. من آن   ذهنبا من   مان ذهنهمه منعکس کند. من   یبرا   ذهن   ریتصو   ی  مان  ذهنمن   م ینگذار

  . چه جمع  یچه فرد   ندازدیدعوا راه ب ، ها براساسِ اختالفاتِ سطح آن  ذهنما با من 

را در دست ب  نیا  روز است، هرکس  که درحال  عنی  روشن»  «روز    عن یجستن،    چراغْ   نیهم  رد، ی چراغ ذهن 

  . ندیب ذهن م قی از طر عن یاست،  اَشی بر کور ل یدل دن،ید ها دگ یدنبال ذهن رفتن و برحسِب همان 

 ی احدس زده   ،یاگمان برده  ول   ،نیب م  ها دگ یهمان   قی از طر  کهن یا  یچرا؟ برا  ،نی ب اگر نم  دیگو ما م  به  اآلن

  .  رینگ رادی سؤال نکن، ا ه،  در پرده هست تو  ح است، ولکه صب
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ا   ذهن  یوگوگفت   نیا  از من  آن   یطور ن یا  نم،یب م   ی طورن یکه  چون  بحث  ست،ین  یطور است،  نکن،  وجدل 

  . که تو کور هست دهد جدل نشان موبحث

   ناش   ی فقط با فکرها  . می، مرتب اصرار دارند که ما کوراندخُرده علم خوانده   یکه    ییهاانسان   ن یا  مخصوصاً

.  کنند استدالل م  زنند،  ها حرف مکه مردم گفتند با آن   ییزهایاز ذهن، سرچشمه گرفته از ذهن، از کتاب، آن چ

  کن در انتظار فضل خداوند باش.  موش، خاموش باش، ذهن را خاگفت فاش»  نیخود را من ز یِ«کور 

  روز گفتن: روز کو؟   انِیم در
  روزجو یرسوا کردن است ا شیخو

  ) ٢٧٢۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  جذوبِ رحمت است  و خاموش صبر 
  نشان جستن، نشاِن علّت است نیو

  ) ٢٧٢۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  تا بر جانِ تو  ر،یبپذ اَنصتُوا
  اَنْصتُوا  ی از جانان، جزا دیآ
  ) ٢٧٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  جذب کننده   اری: بسجذوب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   کس  ی   درخشد، وسط روز، ظهر، آفتاب م   دیگو . مدی ن یبب   نهی زم  نیدر ا  ول  د،یادهیرا قبال د  ات یاب  نیا  دانم م

  . کند بپرسد روز کو؟ خودش را دارد رسوا م

با مرکز    ند،یبب  اندتو انسان برحسبِ خداوند م  ند،یبب  تواند انسان، خداوند م  قیکه از طر  ندیب موالنا که م  شیپ

خودش را،    برد در شب مو    ندیب م   دگیهمان  قیاز طر  ول  ند،یبب   دینبا  دگ یهمان   ق یاز طر   ند،یبب  تواند عدم م

دارد    اندازد، جنگ هم راه م  کند، وجدل م بحث  کند، جواب م   و   ل و تازه سؤا دیایب   اریکه فُرقَتِ    شود سبب م 

  .گردد م  . دارد دنبال روز ذهن کند خودش را رسوا م 

خاموش باش و صبر کن. خاموش باش، ذهنت را خاموش کن، حرف نزن، فضا را باز کن، فضا را    ایبتو    حاال 

که فضا را    و هرکس  کند سخت رحمِت خداوند را جذب م  اَت، کن، چون صبر و خاموش   باز کن، مرکز را عدم
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است،   اش ضی انِ مرنش  د،ی وجو کند و بوخدا باشد و از مرکزش نشانِ خدا را جست   یببندد، دنبال نشان برا

  دچار شده.  ذهنبه درد من 

لطِف پروردگار   ا یتا بله مورد رحمتِ  د یخاموش باش دیگو م که  ریرا بپذ «اَنْصتُوا» ، فرمان  بیا خاموش باش  تو

تا از زندگ  د،یریقرار ب ،   تُوا»جانان، پاداشاَنْص»  یری را ب .  

  : طورن یهم  و

  روزِ روشن کو؟:  ییو گو یفروبند  دهیدو د تو
  من، تو در بشا  نکیبر چشمت که ا دیخورش زَنَد

  ) ۵۴شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  «روز کو؟» :ندیگو م بندند، درواقع چشم عدمشان را م ها، دگ یهمان نکیاز پشت ع دنیو د یبا فضابند  مردم

فکر به آن فکر نَپر   نیاز ا را بزن کنار، تو ساکت باش، ه   ها دگی. تو همان «من»که   دیگو م زند، م  دیو خورش

  را نگو.    هانیو ا

همان  نیا به  مربوط  م  ها دگی فکرها  فکر  تو  که  به   هان یا  کن هستند  برا  م   یاور یدست  من  به    ا ی  رس به 

 قیاز طر  دنی. با دمیو من هستم، بذار ما متحد بشو  خودت  . زندگرس م  به زندگ  ،رس م  بختخوش 

  همه نیا  ستیالزم ن   اورم،یدر مرکز تو ب  راخودم    خواهمتو هستم، م   ن یاز من جدا نشو. من ع  قدرنیا  ها دگ یهمان 

  . درد بش

  : طورن یو هم  دهد با دردها خودش را به ما نشان م  زند، خودش را به ما، درِ ما را م  یجور    یباالخره    دیخورش

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار، صدرِ توست راه  صدر

  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  م یی بو  م،یجا متوقف بشوکه ما آن  ستین  ییجا  چ یاَش راه است، هو زنده شدن به خداوند همه   ییفضاگشا  نیا  و

  و  دیدان را هم م  نیا ام،ده یمن رس 
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  از شر دی تر آکردن خوش ناز
  که دارد صد خطر ش،ی کم خا ،یل 

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

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

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

  که حافظ گفت:  یازینیاحساس ب عن ی د،یرا هم که حفظ تیدو ب نیا

را  ران ید دیبا م،یدیرس میفکر کرد م،یکرد یازینیهر موقع ما حسِ ب ،فرمود»  همه ناز و تَنَعم که خزان م نیا«

من خوش بذرد، البته اگر هنوز مرکز   به ما دست داد، چقدر به   گذرانو خوش   تی و حس موفق  م یدرست کن 

رو   وزد، هستم. باد سرد از من م  ز ییدر پا  قعاًمن وا صورتنیدرا  کنم، عمل م   جسم  یار ی دارم، به هش   جسم

  . میبدان دیبا روم، دارم م  ی و گرفتار یبه سرد

  د،یآ نظر ماز شر است، به   ترن یریش  دانم، م   و حس کبر که من  دیآ م   شیآدم پ   که در زندگ  یاز ینی ب  حس

  م یی گو م  م،یکن که هرلحظه فضا را باز م   ازی نزن. راه ن  عن یسخنان را نَجو،    نیکن که صدتا خطر دارد، ا  یدور   ول

  .شود آباد م   زندگ  تیهدا  و   قدرت زندگ   و   و خرد زندگ  تیامن  باما    درواقع زندگ   نیا  م،ی دار  ازی ما به خداوند ن

  که نیاولو    م ی. فضا را باز کنمیو صبر با آن راه بساز  ییو با فضاگشا   میرا کنار بذار  یاز ینی حس ب  دیما با  پس

  : تیب نیا طورن یو هم میبردار ییقدم را با فضاگشا نی لحظه ا نیسختمان است، ا

  ران ی کنَد باغ مرا و  باد زمستان اگر 
  انصاف بِستانَد  یمن ز د  ارِیشهر  بهارِ

  ) ۵٩٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

 م، یاکرده  جادیدرد ا کل م،یاو زمستان شده  میاشده زییما ناآگاهانه وارد پا  دیدان موالنا و اآلن شما م  ۵٩٢ غزل

که درد دارد، ما به   هرکس   عن ی  م؛یکن دردها سبب شده که باد سرد از ما بوزد و ما باد سرد را جذب م  نیا

هم به    م،یخور هم خودمان م   م،یکن هم درد ساطع م   ن. خودمامیچون خودمان درد دار  م، یکن خودمان جذب م

  کار عالج دارد.  نیا ول  م،یده م رانید
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  ار ی بهارِ شهر  صورتن یجلو، درا  میبرو  م،یریبپذ  م،یریبپذ  طورن یو هم   میریلحظه را بپذ  نیلحظه، اتفاِق ا  نیا  اگر

است که    نی. انصاف استاند انصاف را م   ذهنمرکز من، از زمستان من   دیآ خودِ اوست م  ،ییمن که با فضاگشا

  .میبشو  داریب م،ینباش ها دگ ینبرحسبِ دردها و هما دنی. ما دچار دم یما واقعاً درد نکش

من باشد    اریمرکز من و در اخت   دیایبخواهد ب  کند، که کائنات را اداره م  یلحظه خرد  نیکه ا  ستیانصاف ن  نیا

  . میعمل کن ذهنمن  عقلی و ما با ب

  است: نی غزل حافظ ا یبعد تیب سه

صبح د معتکفِ پردۀ غ دیامب یکه ب  
  که کاِر شبِ تار آخر شد  یبرون آ گو

  
  شیاز دلِ خو مینور به آفاق ده نیاز بعد
  و غُبار آخر شد  میدی رس   دیبه خورش که

  
  دراز و غم دل  یِها شب شان یپر  آن

  نگار آخر شد  یِسوی گ  ۀیدر سا همه
  ) ١۶۶غزل  ات، یغزل  وانید حافظ،(

  . نینشاقامت کند؛ گوشه   رید ۀگوش ایعبادت در مسجد  یکه برا  : کسمعتَکف
  : عالم غيب بیغ پردۀ
  سراسرِ کائنات  عنی نجای : جمع افق، در اآفاق
  : معشوق، محبوب نگار

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

.  ب یعالم غ  عن ی  ب ی. پردۀ غنینشاقامت کند، گوشه   ر یگوشۀ د  ای عبادت در مسجد    ی که برا  : کسمعتَکف

  . یداریصبح ب عن ی د»ی«صبح امسراسرِ کائنات. نگار: معشوق است.   به معن  جان یآفاق: جمع افق، در ا

  است، خامش، کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش  یپ کوشمهم من
  ) ۴١١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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به ما، برود    زند وجود آمده و ضرر مبه   ها دگ یاختر بد که براساس همان  نیاست که ا  نیانسان ا  دیتنها ام   عنی

  است.نشسته  بیماست، اما در پردۀ غ د یصبح ام نیا د، یای ب کنار و دولت زندگ

قدم را درست    نیاگر ا  م،یدار قدم را درست برم  نیا  ای هر قدم را    م،یکن م  ییگشافضا   میشد  داریکه ما ب  اآلن

  ! ای ب دیصبح ام  یا  رسد، م  انی که کاِر شبِ تار من دارد به پا میی بو میتوان م صورت ن یدرا م،یدار برم

  ن یدر ا  قدم زندگ   نیو برداشتن اول  یینشسته و ما با فضاگشا  بیدر پردۀ غ  ست،ی دست ما ن  دی صبح ام  پس

  م، یکن فضا را باز م  میرو . پس هرچه جلوتر مرسد م  انیکه شب دارد به پا  میی گوم   میدار  ییلحظه با فضاگشا

  و صبح خواهد شد.  رسد م ان یشب دارد به پا

ها  از انسان   ی شماریش عدم بشود. و اگر تعداد باست که انسان به او زنده بشود مرکز  د یبشر، صبح ام  دی ام  تنها 

اختالفات    نی خاطر همبه  م، یکش را م  ریدهم   میزن وگرنه ما م  کند م  داینجات پ  نی زم  نیبشوند، ا  یطورنیا

  است.ما مهم شده  یکه برا سطح 

آن   تو ا  یطور باورت  رنگت  نم   ی طورنیاست،  من  را  اختالفات سطح همه   ن یهم  پسندم، است، کارت     اش 

  .ست ذهن

و آفتاب از درون من طلوع کند، پس از آن    دیای ب  دیبرسد و صبح ام  انی به پا  شب ذهن  عنیکاِر شِب تار    وقت

که ما با    ، عنیمان  همه   ،ش»یاز دلِ خو  مینور به آفاق ده   نی«بعد از  دهم، به همۀ کائنات نور م  کنم؟ چار م

  .  د یبه خورش  م یدیرس   م، یرفت  م یرفت  م یباال، رفت  رود  م  ور مثل ذره که از ستون ن   ییو جهد خودمان، با فضاگشا  جدِّ

ا  میروشن کرد  اتیاب  نی با هم  م؟یباال رفت   یچجور  را،  ا  دینیب م  م،ی تکرار کرد  قدرنیخودمان   ن یکه با تکرار 

  . نییطرف پابه  رودنم  د،ی طرف خورشبه  د،یباال به خورش رود دارد م ه  یستون نور نیذره  در ا ات،یاب

غبار درد به    ها، دگیذهن، غبار همان  و غُبارِ»  میدیرس  دی که به خورش  ش،یاز دلِ خو  می نور به آفاق ده  نیاز  «بعد

  . دراز و غم دل» یِهاشب   شانی«آن پرو  د، یرس  انیپا

   شانیغم دل است، در پر  شان یهزار سال است در پر  نی چند  تیباشد. بشر  تیبه بشرراجع   تواند م  ها ت یب  نیا  و

  .ست ذهنمن   شانیجنگ است، اختالف است، در پر
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  ی سو یگ  ۀیسا  ریز  میمعشوق، رفت   یسویگ   ۀی. همه در سامیاغم دل خورده   م،یاما هفتاد سال در شب بوده  برخ

دلو  میگرد معشوق. باز هم برم   انیشب به پا  نیا  دیگو شما؟ م  دیشو ، حاال دلْوِ حافظ است، سوار مبه آن 

درد دارد. ما به     عنیاست، سرما دارد،    زمستان شب    نی. اافتد شب اختر بد است، اتفاقات بد م   ن ی. ارسد م

  غلط است.   نیا م،یده که درد م م یکنو افتخار م  میده همه درد م 

اش گل رِز شما، سرخ شما گوشه  ن یو ا  دیای ب بی باد غ د،یای باد بهار ب د یرا باز کن . اگر فضا دیآ بهار م دیگو م  و

. و  دیکن   ییگشافضا    عنی  د یمعشوق برو  ۀی سا  ر یاگر ز  دهد، و م   شود تمام م  ز یچرا به شما نشان بدهد، همه 

  : تیب نیا طورن یهم

  ی شوم انیوفایب یِفدا چون
  ؟یرو گمانِ بد، بدان سو م از

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

 د، یبشو  شیو فدا  دیمرکزتان قرار بده  دینبا  دهد، را که ذهن نشان م  یزیهرچ   عنی  ان،یوفایکه ب  دیدان م   شما

   ت یزمستان. هر وضع   یسومرگ، به   یسوبه  برد . دارد مبرد که او م  دیبرو  آن سمت  یفدا  د،یبشو  دیآن د  یفدا

  .دیشو م اش و قربان   دیکن م اومت مق ای  دیکن شما در اطرافش فضا باز م ای  د،یآ م  شیکه پ

.  افتد که تمام اتفاقات در آن م  میهست   ییما، از جنس فضا  میستیاز جنس اتفاق ن  د، یشو اتفاق نم  قربان  شما

  ها ت ی. تمام وضعدیفتیو اتفاق ب  دیدر ذهن باش   دی. شما نبادیافت نه که شما اتفاق م   افتند، اتفاقات در شما م

گذرا و    یهات یوضع   نیبه ا  م یعالقه دار  ل یما خ   که ثابت بماند، ول  ستین   تیوضع  چیآفل و گذرا هستند، ه

  . میشو م شانیفدا

  : تیب نی. و است ذهنمن   یبد، فکرها گمان

  که چه در خواب شُدست  نیبر لبِ جو ب  ییتشنه
  که چه پرتاب شُدست    ن یسِر گنج، گدا ب بر 

  ) ۴١۵شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  ن یآشفته، خشم  قرار،ی: بپرتاب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    
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بر لبِ جو  یی«تشنه  م،یکنخواب ذهن، آب را تجسم م   عنیو در خواب  میدیکه لبِ جو خواب میهست  یاتشنه  ما

  . که چه در خواب شُدست» نیب

آب را    شود پانم  ده،یمثل آن تشنه، تشنه است، لب جو خواب  جاست،ن یآب ا  میبشو  داری از خواب ذهن ب  اگر

  .  خورد که آب م  ندیب  بخورد، در خواب آب را م 

   منتها عصبان  م،یدی. ما همه سِر گنج حضور خوابمیخور م  الی خ  یها آب  م، یکن م  هم در خواب ذهن زندگ  ما

  ی هاسرِ گنج   کهن یا  یشده گنج از ما پنهان بشود، براشدن، آشفته شدن، سبب    . آن پرتاب شدن و عصبانمیهست

  :تیب نی ا طورن ی . و هممی هست نینه گنج حضور خشم، رونیب

  نالۀ مستان  رایبلبل دستان از یا بنال
  صخره و خارا اثر دارد اثر دارد انیم

  ) ۵۶٣شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

بلبل   عنوانبه تبدگشوده  ی آواز بخواند، اگر به فضا  تواند که هزار جور م   بلبل دستان،  برا  لیشده    ی بشود، 

  که مثل خارا است، اثر دارد اثر دارد.  ذهنمن  نیشده، حتماً در ا گشوده  ینالۀ انسان مست با فضا  کهنیا

دخالت    ول   م،یکه عوض بشو  میخواه  و م  میو تواضع دار  میکن مرکز را عدم م  م،یکن مرتب ما فضا را باز م   پس

  ی خودمان هم رو   ی ما با مرکز عدم، حتمًا اثر دارد اثر دارد، هم رو  دن یکه نال  میدان . ممیکن نم   در کار زندگ 

  : تیسه ب ن ی. و اطورن یخودمان هم هم  یرو م،یگذارمرکز ما عدم است، در جهان اثر سازنده م   وقت .رانید

  هنوز  امیا یِز بدعهد ستی ن باورم
  آخر شد   اریغصه که در دولِت  قصۀ

  
  باد  قدحت پر م  یلطف نمود ایساق
  خُمار آخر شد  شِیتو تشو ِریبه تدب که

  
  حافظ را  کس  اوردیشمار ار چه ن در
رُو شمار آخر شد حدّیکان محنتِ ب  ش  

  ) ١۶۶غزل  ات، یغزل  وانید حافظ،(
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  روزگار  ییوفای : بامیا یبدعهد
  اقبال  : بخت ودولت

  شیاند: چاره ریتدب
   آشفتگ ، شانی: پرشیتشو
  اوردن ی: به حساب ناوردنیشمار ن  در

  شمار ی ب ان،یپای ب اندازه،یو شمار: ب حدّیب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    

.  آشفتگ ، شانی: پرشی. تشوشیاند: چاره ریبخت و اقبال. تدب عنیروزگار. دولت   ییوفایب عن ی امیا یبدعهد

  . شماریب ان، یپایب اندازه،ی ب عنیو شمار   حدّی . باوردنیحساب ن به  عنی اوردنیدرشمار ن 

  م ی کن  م  ییفضاگشا  که وقت  میفکر بن   دی. نبامیاو روزگار عادت کرده  اقالم ذهن  یِما در ذهن به بدعهد  پس

  خداوند هم بدعهد است.  

قدم را درست    نیاول  نیلحظه، هم   نیو در ا  میتو هستکه ما از جنس    «عهدِ اَلَست»به    م،یاگر به عهدمان وفا کن   ما

  قول خودش وفا خواهد کرد، ما را از قصۀ غُصه رها خواهد کرد. هم به زندگ م،یبردار

زندگ  قصۀ اگر من ستذهنهر من   غُصه، داستان  داستان   عن ی  د،یداستان غصه هم دار  د،یدار  ذهن. شما 

  شما، داستان غصه است.  زندگ

ها که آدم   دینیب م  د،یرو که م ییهابا جمع  ا یهست  که مهمان مجالس  نیدر ا د،یقضاوت کن  کهن یبدون ا شما 

  .  کنند م  فیآموزش، دائمًا از داستان غصۀ خودشان تعر  نیکه خبر ندارند از ا ییهاآن  کنند،  که صحبت م

کرد. پدر و مادرم   یطور آن امه یهمسا دانم کرد، نم یطورام آنکرد، بچه  یطور نیبالها سرم آمده، همسرم ا نیا

  است، چرا؟   «قصۀ غُصه»کردند.   یطورنیا

که انسان را متوجه    کند، م  مرادیجهان آدم را ب  نی. ادیبه مراد رس   شود جهان نم  نی در ا  میدان ما م   کهنیا  یبرا

  .  یریب  زندگ  زیکه از آن چ برس  زیچ  نینه به ا ،ی خدا زنده بشو  تینهایبه ب یبند، که تو آمد  مراد اصل

مان، از پولمان، مقاممان،  از همسرمان، بچه  ،جهان   نیا   یزهایدنبال مراد گرفتن از چ  میرفت   قدرن یموقع ما ا  آن   و

نداده. م  کدامچ یکه ه   مانسوادمان، بدنمان، خوشل     شرط   میبدعهد هستند. عادت کرد  مییگوبه ما مراد 

  . نه! »ی«بدعهد به  میشد

  . رسد م انیما به پا  «قصۀ غصۀ»و   کند که خدا به عهدش وفا کند و م شود باورم نم  دیگو م 
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  م یرفت م  ندهیکه به آ مینبود یا. گذشته ندهیبه آ میرفت که م  مینبود «قصه» نیکه ما ا میشو متوجه م یروز  ی

  . میشو . همان موقع تمام ممیتا به ثمر برس 

و   م؟یاده ی. چرا به مراد نرسمیدار «قصۀ غُصه» و ما   میست یمان نکه ما قصۀ غُصه  میکن  را م  ییشناسا نیما ا پس

  .  میقرار نبود به مراد برس

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت ْ خوش یشنو ا اْلجنَّهِ حفَّت

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

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِگشتند از موال خبر با
  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  درست کردند.   «قصۀ غصه» جهیشدند، تلخ شدند، درنت  مرادی ب وقت ذهن ی هامن  بله، ول  عاشقان 

داستان هم    نیصحبت نخواهم کرد. ا  ریمن از داستانم د  دییبو  د، یمواظب باش  د،یشما داستان غُصه دار  اگر

  به ثمر برسد.   تواند نم

خوش   ل یخ دیبه آنها با  ایجبران کنند  ای  رند یانتقام ب ا ی  یجور  ی  ندهی در آ  دیتوهم هستند که با  نیدر ا  مردم

. بعد شما فضا  لحظه   نیبه آخر برسد هم  دیبا  نیهمه توهم است. ا  هان یبشود، ا  ها بذرد، جبران آن بدگذران

  . دیکن زندگ دیجد ی اریاز نو با هش  د،یرا باز کن

. اتفاقاً قدح خداوند انسان است  باد.»  «قَدَحت پر م.  ید یبه دادمان رس  یلطف نمود  ا،ی خدا  ا،ی ساق  دیگو م

خودت    ، عرضه کن   به جهان    توان م  ، ده جام شراب را م  ن یا  تو من، جام شراب تو هستم.    عن یقدح تو،    ا یخدا

  تمام شد.   یخُمار  شِیتشو نیآمد که ا  شیتو پ ریتدب ، یی . که با فضاگشاهم بخور 

اب  شر  م،یرا در مرکزمان گذاشت  ها  دگیکه همان  جیتدرجهان به  ن یبه ا  م یآمد  . چرا؟ وقتمیدار  ی خمار  شیتشو  ما 

چون ما از   رسد، به ما م اتیآب ح  ، از شراب زندگ که نَشت  میرو م  ش یجا پآن  تا کم شد.  یزد یخرد ا  ،یزدیا

    م؟ی دار «قصۀ غصه». چرا میدار «قصۀ غصه»ما  کهنیا  ی. برا میخواه جهان آب م 
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ما را تلخ    یمرادیب  م،یشد  مرادیب  میدیها نرس به آن  م، ی خواست م   ییزهایچ  رانی در مسابقه با د  کهنیا  یبرا

   و  چون مرادها همه زندگ  میااز دست داده   یز یچ  یو به ما ظلم شده،    میاده یما به مراد نرس  میکن کرد. فکر م 

  .میانکرده داشتند، ما اصال زندگ 

  ، ی خمار  نیمراد نداشتند. خالصه ا  زهایآن چ  ،یاست. خود تو مراد بود در زندگ ، آقا، خانم، مراد در زندگ نه

  . میو ما هم خمار هست خورد  کم شراب م  رسد، که شراب نم  ستکه خمار کس دیدان م  یخمار 

«روز    دیگو که م   ،ی خاطر دورماست، به   یخمار  «قصۀ غصه»هرکدام در    میکن که حمل م  درد ثابت  نیا  عنی

  . میما در خمار هست  ار،ی ییخاطر روز هجران و شب جدابه  آخر شد» ار یهجران و شب فُرقت 

که فضا    انسان  عنی  اورد،یحساب نحافظ را به   کس  ،جسم   ی اریو هش   ییایدن  نیلحاظ ادرست است که به   حاال

   نباشد ول  یاقتصاد  ای  اسیمثل س  ییایدن  نیا  دانم از نظر چه م  انسان مهم  یممن است    کند را باز م

  .  میدنبال همان هست مو ما ه  دهیبه آخر رس اش ذهنو شمار من  حدی ب یمسلماً آن دردها 

درست است که حافظ ممن    شوم؟ م  دهیمن د  م،ییگو . ما مدییای حساب بکه به   دیباش   نیدنبال ا  دینبا  شما

  عاشقان. لۀیوسبه  شود، م دهی نشود، که البته د دهیاست د

آزاد شده. ما   ذهنمن   یحافظ از دردها  ول داده، به او نم ت یاهم  دیبوده، شاه بوده، شا ریوز که کس ی خب

  . میآزاد بشو ذهنمن  یاز دردها میخواه  هم م

  .رسد م  انی ما به پا «قصۀ غصۀ» ،م یاگر فضا را باز کن  کند به قول خودش عمل م  که زندگ میدان ما م پس

ما پر شراب    شه یهم  خواهد. م میشراب خدا هست   السی. ما گمیکن م  دایاوست که ما نجات پ  ری تدب  ۀیفقط در سا 

  خودمان است.   ریرا گرفته، تقص  کار ن یا یاز جهان جلو  خواه و زندگ  ایاصرارِ رفتن ما به دن  ای  لیو م میباش

که    ستیهست و ما اصال مهم ن  مانع  یهم    نیلحاظ مردم، ابه   م،ییایحساب ببه  میخواه و چون هرلحظه م  

  ان یبه پا  ذهنو شمار من   حد ی ب  یدردها   نیتا ا  م یکن، ما فضا را باز م نه   ای  م ییآبه حساب م   م، یشو م  دهید

  برسد.

  :خوانم م  یرا از مثنو  تیب نیا
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  چ یشُِر آن باشد که ه ،ید یره چون
  چیپ چیپ یآن دانه ندار  یِسو

  ) ٢٨٨٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

حول    م،یچ ینپ   رید  شدگتیهوو هم   ذهنکه آن دانه، من   ست؟یشرش چ  م،یبن  د یشر با  میشو رها م  وقت 

  . میآن محور نگرد

  . واضح است. چ ینپ رید  دگیهمان  نیاست که دور ا ن یاز ا و شر از خداوند، عبارت   قدردان دن،یره پس

  میی بو  ییقَدَم، با فضاگشا  نیلحظه با برداشتن اول  نیاست که در ا   نیا  . شر اصلکن شر نم  ،چ یاگر بپ 

  . کنم خودم استفاده نم  ذهنو از عقل من  کنم من از خرد تو استفاده م  ایخدا

  .  میدان م را عال  خودمان  ی. فکرهامیهست  دهیهم باشد، که ما با آن همان  یباور  تواند م دانه

  را.  دست آوردن»«به نه  می ری ب ادیرا   اوردنیدست نبه دیرا. ما با «دانستن» نه   ،ندانستن را می ریب ادی د یبا ما

دست  به  اورم،یدست براه که به  نیما در ا  قدرنی. ااورندیدست نبه  یز یچ  چیمردم تنبل شوند، ه  میگو نم  من

  کار غلط است.  نیا دانم،را من م  نیبهتر  میبه مردم نشان بده میخواه  م دانم، ، حتمًا مو بدانم بدانم  اورمیب

از عقل    د یکرد واقعاً و ره  شود م   ییکه فضاگشا  میدانبا پندار کمال غلط است. اگر ما م   ذهنمن  نیا  پرستش

  ی کار خراب   م،یچ یپ حول محور که م  میدان . و ما م میچ ینپ   ریاست که حول آن محور د  نیشُرش ا  ،ذهنمن 

  . میکن م

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تند م مرگ  یِزنده سو نَفسِ

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

که حول محور    مییگو و م  می کن . پس ما شر مکند م  رون یرا از آن ب  است، مردگ  خودش که زندگ  خداوند

  .دی نخواهم چرخ  رید ذهنمن 

لحظه شُر هم هست. هرکس    نیدر ا  ییشده. پس فضاگشاگشوده   یلحظه با فضا  نیمن عدم هست، در ا  مرکز

  .ستیشر ن نیاستفاده کنم. ا خواهم که من از عقل خدا نم دیگو  دارد م کند، م  یفضابند 
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  ،  ذهنا نخواستن است. خواستن من معادل ب  دن،یبخش  نیکه ا  دیگو موالنا م   خوانم، م   یکه از مثنو  ت یب  چند

  را در ما گرفته است.   کرم زندگ یجلو 

و    ردیگ . اما سخا را معادلِ نخواستن، م دیسخا داشته باش   دیبشود، با  ان ی از شما ب  خرد زندگ   دیخواه  م  شما 

  را.  «خواستن» نه   م یریب ادی نخواستن را  دی که ما با گفتم م  نی هم یبرا

  است.  دیساده و مف  اری بس خوانم را م  ت یب چند

  ببند و کفِ پرزر برگشا  لب
خلذار، پ بخا  شی تن بآور س  

      ) ١٢٧١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ها، سخاست ها و لذتشهوت ترِک
  که در شهوت فرو شد، برنخاست   هر 

  ) ١٢٧٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  است از سروِ بهشت  سخا، شاخ  نیا 
  بِهِشت   شاخ نیاو کز کف چن یوا

  ) ١٢٧٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  جود   ،ی: کرم، بخشش و جوانمردسخا
  : رها کردن، فروگذاشتن هشتَن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

که خاموش باش،    دیگو فروگذار کردن. سخا: کرم، بخشش. هشتن: رها کردن، فرو گذاشتن. م  عن ی  هشتن

را کنار بذار و    ذهنسخاوت خودت را باز کن! و بخل من  عن یدست، دستِ پرزَر را     عنیو کف    «لب ببند»

 ِ ترک   م،ی ما نخواه  دگ یهمان   ق یاز طر  کهنیخودش سخاست. ا  ، ذهننخواستن من   دی گو آور. بعد م  شیسخا را پ

  .  دگی به همان دنیو لذت بردن از رس دگ یخواستن برحسب همان   عنیها، شهوت شهوت 

. فضا را  ستیشهوت ن  نیا  م،یبرس  ی زیچ    یشده به  گشوده  یدوتا با هم فرق دارد، ما با فضا   نیا  دیکن   توجه 

شهوت است و لذت    نیبرسد و از آن بخواهد لذت ببرد، ا  ی زیچ   ی   ذهن  رِیبخواهد به تصو  ذهنمن   م،یببند

  است.   لذت، منف جان یاست. در ا
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در شهوتِ   سخاست و هرکس  ، ذهننخواستن برحسب من   نیپس بنابرا  سخاست»ها  ها و لذت شهوت   «ترک 

  بلند شود.  تواند نم فتد، ی ب ذهنمن  یها خواستن 

حالِ    به  ی شاخه را ول نکن. وا  نیاست، ا  از سروِ بهشت   شاخ   یسخا،    عنینخواستن،    نیا  دیگو هم م  بعد

  شاخۀ سخا را رها کند.   نیکه ا کس

که آخر    م،یستیاصال نخواستن را ما بلد ن  م،یبخواه  میگرفت  ادی. از بس  مینخواه  م،یر یب  ادی  دیما باکه    دینیب م

  ن ی ا  م، یاستدالل کن   ی. نه، اول  مینخواه   دگیبرحسب همان  م، یهم نکن   استدالل   خواهم؟ را م  ن یچه ا  ی من برا

  خورد،  نم  یدرد  چ یبه ه  مینیب بعد م   خورد؟ به چه دردم م  خورد؟ دردم ماصال به  خواهم را که من م   یز یچ

به    خواهد م   خواهد، م  امذهن چون من   خواهم؟ چه م  یزحمت هم دارد، پس برا  اشی درد هم دارد، نگهدار

ذره خودش را باال ببرد، پندار     یندارند،    رانیاست، د  رانیتر از دموفق   دیبو  خواهد نشان بدهد، م   رانید

  .  ردیگ سخا را م  یخواستن جلو نیا بخواهم. ول کند کمالم مجبور م

اخت  دیبو  خواهد م در  دربست  انسان  طر  ارِ ی که  از  پخش کند  جهان  به  را  شرابش  است که  ما.    قیخداوند 

فضا را     . وقتذهنرحسب من خواستن ب  رد،یگ کار را م  نیا  یو خواستن جلو  شود کار م   نینخواستن، سبب ا

خواستن،    نیخواستن فرق دارد. ا  آنخواستن با    نیکه ا  دیآ شده مگشوده  یِهم از فضا  خواستن   ی   کن باز م

  خردمند است. ست، خواستن زندگ 

  ترک هوا نیست اا اْلۇثق عروةُ
  شاخ جان را بر سما     نیا برکشَد

  ) ١٢٧۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ش یک خوب یبرد شاخ سخا ا  تا
  ش یتو را باالکشان تا اصل خو مر 

  ) ١٢٧۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  عالم چو چاه نیو ا حسن وسفی
  رسن صبرست بر امر اله  نیو
  ) ١٢٧۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  محم و استوار   ۀریالْۇثق: دستگ عروةُ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ی طور ن یهم هست در ضمن، ا  ثی حد  یقرآن است و    ۀیمحم و استوار، البته آ  رۀیدستگ   عن ی  الْۇثق  ُ عروة

  هست: 

از آن    یافروهشته است. هر کس شاخه   ایاز درختانِ بهشت است که شاخسارانِ آن در دن  درخت  ، «بخشندگ

  ا ی از درختانِ دوزخ است که شاخسارانِ آن در دن    درخت   ، چشمآن شاخه او را به بهشت راه برد. و تنگ   رد،یگ

  .» بردآن شاخه، او را به دوزخ راه  رد،یاز آن گ  یافروهشته. هر کس شاخه 

   ی سخاوت، سخا،     عنیاست.  فروهشته   ا یاز درختانِ بهشت است که شاخسارانِ آن در دن    درخت  ، بخشندگ

  شده، مثل آن طناب، مثل آن دلو.  زانیجهان آو  نیاست که در ا از درختان بهشت شاخ 

برد. و تنگ   رد،یاز آن گ   یاشاخه   هرکس از درختانِ دوزخ است که     درخت  ، چشمآن شاخه او را بهشت راه 

  . برد آن شاخه، او را به جهنم م   رد،یاز آن گ یافروهشته. هرکس شاخه  ایشاخسارانِ آن در دن 

  حضور یِ ار یشده با هشگشوده  یِفضا   نیاست و بهشت هم  ذهنافسانۀ من   نیکه جهنم هم  دیشما فرض کن  حاال

ترکِ خواستن    نیا  دیگو محم. و م  رۀیشده است، دستگ گشوده  ی فضا  نی هم  عبارتبه   » «عروةالۇثقهست.  

باشد،    ذهنمحم، نخواستن من   رۀیتگو دس  «سخا»که    زندمحم است. اصال آدم حدس نم  رۀیدستگ   ،ذهنمن 

  . می خواه از بس که ما م

شاخ، جان را به    ن یمحم است که ا  رۀیدستگ   ها،  دگی خواستن برحسب همان   عنی   نفسان  یتَرک هواها   پس

م م   یسوبه   عنی  برد، آسمان  مبرد خدا   .ا  دیگو ب  نیکه  دستگ   ریرا  ب  رۀیمحم،  را    ی «ا تا،    ریمحم 

به    «باالکشان» تا تو را    ریرا ب  «شاخ سخا»  نیا  ، خدا هست  ، هست  یار ی که از جنس هش  کس   یا   ،ش»یک خوب 

عالَم مثل   ن یو ا  م یهست   ییبای ز  وسفِ ی و ما    م یهست  ذهنمن   م،یستیاصل خودت ببرد. اآلن ما اصل خودمان ن

  است.   «چاه»

تو   ی دلو برا وسف ی  یا  دیگو که در غزل م می هست وسف ی چاه است و ما   ، دگیمثل چاه همان  دگی عالم همان پس

 م یتا چاه. چاه دار  میچاه دار  دیبه چاه، البته توجه کن  می برو  میتوست. ما مجبور بود  یشده، چاه هم برا   زانیآو

  متر.  چهل   میمتر، چاه دار ی
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و به مسابقه   کند نم  دهیهمان   زیاو را با هزار چ  ند،یبب  اش را زندگاشد، بچهاز جنس عشق ب  یمادر   ی  اگر

که بچۀ خودش    دیگو و آن را نم   نیبدِ ا  فت،یجلوتر ب  برو از فالن  دیگو نم  قدرن یا  د،یگو نم   ن یآفر  کند، وادار نم 

  ند، یب م   زندگ   ند،یب با عشق م  ای  ندیب را عشق م   او.  دهد نم   ادیاش  بد را به بچه   یهات یخاص   نیرا باال ببرد و ا

  «صبر» طناب،    ن یرسن ا  نی مثل چاه است و ا  دگ یهمان   عالم   نیو ا هست  ییبای ز  وسفِی.  ندیب آتشفشان معنا م 

  . «امرِ اله»است به  «دلو»که موالنا هم  م یاست و حاال در غزل خواند

» َلا ههجو ملسي نمو ... «َالْۇثْق ةوركَ بِالْعستَمفَقَدِ اس نسحم وهو هال  

  استوار چنگ زده است.»  رۀیآرد به خدا و نکوکار باشد، به دستگ ی که رو  «…هر
  ) ٢٢  ۀی)، آ٣١سورۀ لقمان ( م،یکر قرآن(

  ذهناز من   دیکن توجه م   اورد،ی ب  یبه خداوند رو   محم. هرکس  رۀیآمده، دستگ   جا نیاز ا  »الوثق«عروة   البته

   عنی   یکه مثال نکوکار  دیکن فکر م  د یشا  د ینی را بب  هیآ  ن یشما ا  کند، م   را دارد معن   هیآ  نیجداشده. موالنا هم

  احسان کند، پولش را در راه خدا خرج کند.   دیآدم با

نظر برحسب ذهن نخواهد، به   هرکس  عن ی  آرد به خدا و نکوکار باشد.»   ی «هر که رو نه، نخواستن است.    دیگو م

  ن یبه ا  شود م  یجار   اتی جا، آبِ حکه از آن   میشو م   کانال  یما اصال    م،ی خواه با ذهن نم  که وقت   دیآ م

  محم است.   رۀی ، هم دستگ«سخاست» هم   استننخو  نیو ا میاآن را گرفته  یِ. فقط با خواستن است جلو ایدن

  : دهد م ادامه

  آمد رسن، در زَن دو دست  وسفا،ی
  ست شده هیرسن غافل مشو، ب از

  ) ١٢٧٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ختند یرسن آو  نیله، ک   حمد
  ختند یو رحمت را بهم آم  فضل

  ) ١٢٧٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  د یعالَم جانِ جد نیبب تا
ارا ناپد عاَلمد یبس آش  

  ) ١٢٧٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  م ی رسن آمد که گفت رسن صبر است و حاال گفت   م، یته چاه هست  م، یهست   وسف ی ما    د، یگو به ما م  د، یگو م  پس

  ر ید   لیاز صبر و سوار شدن به دلو غافل مشو، خ   ر،یدو دستت را محم ب  م، یریموالنا را هم در نظر ب  «دلوِ» 

  است.شده

.  دهند موالنا گوش م ات یاب نیسالشان است به ا که ده   حال کسان . خوشا به میدیاز ما به سن هفتاد رس بعض

رحمت، هم   ،یهم بخششِ خداوند   نیدلو را، و بنابرا  نی صبر را، ا  عنیکردند    زانیطناب را آو   نیخدا را شر ا

  ما را ببرد.  تواند است که م ی دلو ن یهم شو صبر و خامو  یی. پس فضاگشاختندی را با هم آم ینِش خداوند دا

  د، یفضا را باز کن   دیبا  دییآن قرآن را بو  دیغزل بود که تو قرآن درونت را بخوان. قرآن درون تو، اگر بخواه  در

 توان وگرنه م   ،نخوان  سطح   دیگو چه م  که بفهم  بخوان   یطور   د یبا  د،ییرا بو   قرآنِ واقع   نیا  دیاگر بخواه

  .  ن یو عالَمش را بب  دیجانِ جد ییگشاچه بشود؟ تا با فضا  ، موالنا را بخوان

 نیرا خواهد ساخت، نه ا  یر یعالَم د  ی  ،ی ریجهان د  یشده، زنده شدن به خداوند  گشوده   یِفضا   عنی

از    یگرفتار   همهن ی. امیاعتماد ندار  ریدبه هم   کدامچیه  م،یاو تا دندان مسلح شده   م یترس که ما از هم م  عالَم 

  است.  یاعتماد یب

به او اعتماد کرد. تا عرصه بر او تنگ نشود، زور نباشد،    شود به زور هم نم   است، حت  اعتماد رقابلی غ  ذهنمن  

خ خ کند  م  انتی نترسد،  به خودش  درواقع  ما کهکند م  انتی.  م  .  را  را درست   نیا  م، یبند فضا  قدم  لحظه 

ن  م،یکننم  ییگشافضا   م،یدار برنم استفاده  نم  م،یکن ماز خردِ خداوند  را  به خودمان    میدان قدر خودمان  و 

  م؟ یکن نم رانیبه د م،یکن م  انتی خ

آشار    میدیکه امروز د  . عالممیمنعکس کن   رونیعالمش را هم در ب  م،ینیرا بب  دیفضا باز بشود ما جان جد   تا

و اگر   ، نیب . موالنا امروز گفت روز است، تو شب ممینیب م  ها دگیهمان  قیاست، چرا؟ از طر دیاست، اما ناپد

خودت را نبر، سؤال و جواب نکن، خاموش    ی بروآ  ، که روز است، صبح است و تو در پرده هست  یاگمان برده

  و  خودت کار کن.  یباش، صبر کن، رو 

  چون هستان شده   ست،ی جهانِ ن نیا
  جهانِ هست، بس پنهان شده   وآن
  ) ١٢٨٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  کند م  یبر باد است، باز خاک
  کند م یساز پرده ،ییکژنما

  ) ١٢٨١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  است و پوست کاریبر کار است، ب نکهیا
  پنهان است، مغز و اصل اوست  وآنکه
  ) ١٢٨٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

م   ، ذهنخواستن برحسب من   ، ذهنمن   جهانِ  نشان  را  ترکِ سخا، خودش  ا  دهد، جهانِ هوا،  دنبال    ن ی همه 

  ار یبس  دهد خودش را به آدم نشان م   ییگشاکه با فضا   «هست» است. و آن جهانِ    ست»ی«نجهانِ    نیهستند، ا

  ده ید  خواهند همه م  کنند،  م  زه یتس   کنند، . همه مقاومت مکند فضا باز نم  کسچی ه  کهن یا  ی پنهان شده، برا

و شوکت     بزرگ  یدارا   کنند،  بشوند، خودشان را نشان بدهند. همه در زمستان هستند، خار هستند، درد پخش م

  هستند، احترام دارند. 

   کس   ی.  کند» م   ی«خاک بر باد است، باز   پرد، م   است که با باد زندگ  خاک   پرد، که م  دهیهمان  ی فکرها  نیا

  ها  دگی همان ق یاز طر م یخواه ما م   م،یکن ما فضا باز نم  کهن یا یچرا؟ برا  کند،  آن پشت نشسته، پرده درست م

  . می نیبب

.  می کن  جادیو گرد و غبار ا  می و درد بن  ده یهمان  یبه فکرها   لیرا تبد  زندگ   یرو ین  ، بادِ زندگ  م یما دوست دار 

   ذهنمن   ،ذهنعقل من   کند است که دارد کار م  نی. اسازد ما م  یِپرده جلو   دهدکه کژ نشان م   موقع کس  آن

  و پوست است.  کاریب

  پنهان شده، مغز و اصل اوست.   میاچون ما فضا را بسته  ول دهد خودش را نشان م ییگشاکه با فضا و آن  

پوست    خورد، درد نم  است؟ به  کاریکه بآن   ای  دیاز مغز و اصل استفاده کن  ییگشابا فضا   دیخواه شما م   حاال

  است؟

  . ستیکار ن  نیو ا  میکن با پوست عمل م  م،ی اگر عمل کن  ها دگیدردها و همان   زۀیبا انگ  ، ذهنمن   یهاخواستن   با

  مغز و اصل آن است.                       شود، مرکز ما عدم م  م،یکن عمل م  ییگشافضا با  
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  در دستِ باد   همچون آلت  خاک
  نژادو عال  را دان عال باد

  ) ١٢٨٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

خاک چشم را به خاک اُفتد نظر  
  دگر بود، نوع  چشم نیبادب

  ) ١٢٨۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

در   یاسباب ،آلت  هان یما، ا  یدردها  م،یهست دهیو با آن همان مینیب هرچه که با ذهن م  ها، دگ یخاک، همان  پس

و    ییگشابا فضا   م؟ یاز آن استفاده کن  ی بدان. باد را چجور   نژاد و عال   هستند. تو باد را عال   دست بادِ زندگ 

  گرفتن نخواستن، با سخا.   ادیگرفتن ندانستن، با  ادیبا  دانم، من نم  کهن یصبر و ا

  ا یبه خاک    شهیهم  ند،یبم   ها دگیکه از پشت همان   چشم   عن ی  ، سخا نخواستن است. اما چشم خاک  گفت

  است.  جسم  یاریچون هش   افتد ها مو جسم  دگ یهمان 

کس   ن،یبباد  زندگ  یرو یکه بتواند ن   ریچشم عدم داشته باشد، آن چشم د  د یبا  ند، ی را ببچشم    ن یاست. شما ا  ی

جا که مقدور  تا آن   د،یکار نبررا به    جسم  یار یهش   عنیرا.    نه چشم خاک  د، یکار ببرو به   دیکن  دایپ  دیرا با  نیبباد

  ت: یب نی. و ادیبشو نیو بادب دیاست مرکز را عدم کن 

  خلق با تو در جهان  یِ جفا نیا
  زر آمد نهان  گنج،  بدان گر 

  ) ١۵٢١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو( 

که ما   دهد به ما نشان م  یمرادی هر ب   ول  م، یکن م   تی شا  کنند  م  مرادیخلق که ما را ب  ی از جفا  شه یهم   ما 

که در آن رشته، در آن جهت    دیآ م   یمرادی خلق از ب  ی. هر جفا دیکن اگر حس جفا م  م،یکرد اشتباه م   جان یدر ا

  .میدی جفا د  م،یخواست ما مراد م 

را اگر   ات علت ناراحت  ،یشو  گنج زر است، چرا؟ تو ناراحت م  خلق را اگر درست درک کن   یجفا   دیگو م

  ر یتقص  شهی. هم ید یکه جفا د   خواست آن را م  ، هست  دهیهمان   یز یچ  ی که با     فهم م  ، فضا را باز کن  ، بپرس

  است.  یزی چ  ی ست، یمرکزمان عدم ن کهن یا یخودمان است، برا
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  ی مهم هستند. ما اگر هوا   ار ی است، بس  ذهنسخا داشته باش، سخا، نخواستن من   گفت که خواندم م   اتیاب  نیا

  . میداشته باش  میتوانسخا نم  م،ینفس داشته باش 

  کننده هست. کم  رایکه ساده، بس خوانم م  ١۵٧۴دوباره از غزل شمارۀ  ت یب چند

  م یو، نه زر، نه مال خواه میس ن
  میلطفِ تو پر و بال خواه از

  
  میو، نه حم خواه  حاکم ن

  میحم تو احتمال خواه بر 
  

  عمرِ ما باش  ز،یعمِر عز  یا
  م یهفته، نَه مه، نَه سال خواه ن

  ) ١۵٧۴شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  دهد،  ذهن نشان م  دانم،و زَر و مال م   میرا که س   یزی. هرچ خواهم نم  یا دگ یهمان   چ یه  عن ی  و، نه زَر»   میس   «ن

  . خواهم نم

لحظه من    نیاست دوباره. در ا  ییگشاکار مستلزم فضا  نیو ا  خواهم از لطف خداوند پر و بال م  خواهم؟ م   چه

  : دیگو م کهن یا دی. شما توجه کنخواهم شده را مگشوده یفضا  نیا

محق گسترد بهِر ما بِساط  ح  
  انبساط    قیازطر  دیی: بوکه

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

   عنی  د،یآ م   ش یچه پ. هر می گشا هستموجود فضا   ی . ما  می هست  ییگشافضا   م، یستی ن   ذهنما جنساً من   درواقع

  .  د یریگ پر و بال م  جهیدرنت  د،یکن اتفاق، شما فضا را در اطراف آن باز م  صورتِبه  دهد هرچه را که ذهن نشان م 

  عن ی.  ستیکه احتمالِ حم تو چ   نمیام بببدهم، بله من نشسته   خواهم بشوم، نه حم م  خواهم حاکم م   نه

ا  افتد هرچه که اتفاق م  عنی  کنم، م  ییگشافضا    ن یخردِ تو از ا  نمیتا بب  رمیپذ لحظه م  نیبنا به حم تو در 

  . دی گو شده چه مگشوده یفضا 
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لحظه زنده بشوم،    نیبه ا  خواهم عمر من باش، من م  ا یلحظه، تو ب   نیا  ی ا  ز،یعز   زندگ  یا   ،ز» یعمرِ عز  ی«ا

   چند است، چند ماه از عمرم باق   بدانم سنَم  خواهم. نم ستمیهفته و ماه و سال ن  شناختدنبال زمان روان 

شده، مرکز  گشوده   یاست. با فضا   شناختروان زمان   هان یمانده، چند سال گذشته، نه، ا  مانده، چند سال باق

به هفته و ماه و    در ذهن توجه   شوم، من است، عمر جاودانۀ من است زنده م  زیلحظه که عمر عز  نیعدم به ا

  سال ندارم. 

  �🔹🔹�بخش دوم  انیپا �🔹🔹�
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  ؟یادر صرفه چون افتاده یاگر تو مقامرزاده
  رسوا بود خاصه که با خوبِ خُتَن  یگرصرفه

  ) ١٧٩۵شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

م  پس قمارباز هست   دیگو ما  در کم  ی. چجورمیفرزند خداوند هست   عنی  م،ی اَنداز هستتاس   م،یفرزند    ی ابی تو 

  . یبباز دیرا با تیها دگیهمان عن ی ،یبباز  دیتو با ؟یاافتاده 

  اد یندانستن را    م،یریب  ادینداشتن را    دیما با  م،ی بباز  دی با  گفتم که امروز م  ها دگی در باختن همان  یریگسخت

به زندگ میاعتماد کن  د یاست. ما با ن یهم م،یریب  برود.   میبده  میگرفت را که  یز یچ ن یو ا  

  یی رسوا  نیخداوند، ا  تینهایشدن به بزنده    عنی  «خوِب خُتَن»درمورد آن    ینظربودن و تنگ   س یکه خس  دیگو م

  است.

  م، یبباز  میرا که گرفت   یز یچکه آن   میترس م  وسف،یعنوان  به   میدرون دلْو برو  میستیحاضر ن  میگو م   کهن یما ا  پس

  .  میفت یبه ضرر ب

موتورها روشن    نیمختلف ا  یهانه ی در زم  دیها، شانگاه به آن   ی فقط    اد،یبه تعداد ز  ات یاب  نیخواندن ا  اتفاقاً

  «خوبِ خُتَن» که ممن است آن    دینترس  و   دیفت ین  ینظرو تنگ   یگرصرفه  بشوند و شما را بلند کنند و شما به 

.  دیقمار کن   د یچون قمارباززاده هست   د،یضرر نکن  د، یبنبه مرکزتان ضرر    د یاوریخداوند را ب  ، ختن   ی بارویز   عنی

  و

  بدر  یو، از پ  میابدر نه ما
  میرا چو قدِ هالل خواه خود

  
  التیبهِر مطالعۀ خ از

  میخواه الیرا به کم از خ خود
  

  م یدلوِ مسافران چاه چون
  م یخصال خواهخوش  وسفی کان

  ) ١۵٧۴شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
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  : ماه کاملبدر
  : سطلدلو

  رت یوس ی: ن خصالخوش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

آن   ن،یمن را بب یجا   نیبه! ابهبه   دیگو حالت م نیدر ا  . اگر کس می ستیماه شب چهارده ن   ذهنعنوان من به   ما

  !  نیمن بب یجا 

کار را. ما ماه    ن یا  کنم نم  دهم، م   ش یرا دارم نما  میها دگیهستم همان  دهی ! من هماننیمن را نب   یکجا  چ یه  نه،

  .  میستیشب چهارده ن

تو را    الیخ   کهنیا  ینازک، الغر. برا  م،یکن خودمان را مثل هالل م   ذهنقد من   نیماه شب چهارده او، ا  یبرا

  .  میکن را، فضا را باز م ذهن من  الینه خ  م یمطالعه کن

  م، یکن را. کوچ م   مان ذهن من   میکن کوچ م   عنی  م، یکن م  ال یتر از خ خودمان را کم  الت»ی «مطالعۀ خ  یبرا

  ق ی تو را که از طر  االتی خ  می تا بتوان  میکن کم م   م، یکن را کوچ م  مان ذهنمن   یجا که مقدور است فکرهاتا آن 

  . م یندارد ببند لزوم می . ما اآلن بست مینیب ما م  شود، نم دیتول شود باز م عنی  شود، م  دیتول ییفضاگشا

  ی ابتدا  ای .  میآور در م  میرا از چاه دار  ی  م،یدیرس  ییجا اگر به  می. ما مسافر چاه هستمیما مسافر چاه هست   اما

  باال.  مییآ از چاه م ای به ته چاه  میرو کار م 

که کرد    یکار  نیحاال اول  وسف،ی.  میعادت باش خوش  وسفی  دیمسافر چاه بودن با  ی. برا م یمسافر چاه هست   پس

  . دیار دلو شد. شما هم سوار دلو موالنا بشوتَه چاه سو

   ذهن من   االتی آن آمده به مرکز شما و خ  االتی خ  د،یکه به بدر خداوند زنده شد  دی کناگر فکر م  نیبنابرا  پس

لزوماً ما    ول   رون،یب  د یآورها را م تَه چاه و آدم   دیرو شما م  د یدور پس شا  د یانداخت  د، یکرد  ارزشی خودتان را ب

  ها را. آدم  میکن مجبور نم 

  ن یا  میما که تَه چاه هست  ترش ی. اآلن کار بمینکن  ترق یچاه را عم  م،ینکن  ترق یچاه را عم   نیکه ا  میفقط اآلن مواظب 

باال آمده   اندازۀ کافاگر به و   باال. مییای عنوان مسافِر چاه بو به  مینکن ترق ی و چاه را عم میاست که سوار دلو بشو

ب  میباش باش  رون یو  زندگ  هاگد یهمان  ریکه د  یطور به   م،ی آمده  بِشند،  را  ما  به    نتوانند  را  شراب خودش 
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که از    میباش  نی. نگران ادینگران آن نباش   م، یخور خودمان هم م م،یده و ما هم به جهان م  زدیر ما م  السیگ

  باال.  م ییای چاه ب

  مینقِش خود زُدا نهیآ چون
  میعکسِ چنان جمال خواه چون

  
  چشم نظر کند به جز تو  چون
  میرا ز تو گوشمال خواه  جان

  
  ؟ ز قال چند الف خاموش 

  م؟یحال آمد چه قال خواه چون
  ) ١۵٧۴شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

اگر بخواهم که جمال تو در من   کنم را پاک م دگ یزنگ خودم را، نقش همان   نه،یکه مانند آ دیگو موالنا م  پس

  است. گرفته  ها دگ یرا زنگ همان  اَمنه یآ  یهستم و ترازو، اآلن رو نهی. من آفتدیب

  ده یها همان با آن   دم،ید را م رونی ب  یهامن، که تا حاال عکس  نۀی در آ  ییای تو ب  نم،ی جمال تو را بب  خواهم  م  اگر

  پاک کنم.  دیرا با هان یا شوم، م

را به مرکزم    یر ید  زیچ  عن یتو، چشم من نظر کند،    راز یغجزِ تو بهاگر به   ن چشم نظر کند به جز تو»«چو  اما

  . م»ی«جان را ز تو گوشمال خواهکرد   خواه  هیحتماً تو من را تنب   اورمیب

  ی هازنگ   هرکس  نیبنابرا  ،م» یی«زُدا  دیگو نم  م»ینقش خود زُدا  نهی«چون آ  دیگو م  دی کن اول نگاه م   تیدر ب  ول 

نقش خود    نهی«چون آ  دیگو مسئولش خودش است. نم  ،یی پاک کند با فضاگشا  د یخودش را، خودش با  نۀیآ

  .» مییزدا

  د، یایام ببچه   د،یای. همسرم بکنم نم   شیِمن هم زُدا  د،ییآ چون شما نم   م،ییبزدا  دیی ایآقا، همه ب  دیگو م  چون

  نۀ یآ  یها زنگ   دیبا  شما   .شود نم  یطور نی. امیخودمان را پاک کن   نه یآ  ی هازنگ   نی ا  می همه جمع بشو  ها، ل یفام

پاک کن را  چ  دیخودتان  به  اگر چشمتان  ب  ر یغ  رید  زیو  تنب  دیبدان  فتد،یاز عدم  ا  دیخواه   هی که   نیشد. پس 

  . میحرف نزن  ریذهنمان را و د  میافتاده، خاموش کن   رید   زیاست که دائما چشم ما به چ  نیخاطر اما به  یها ه یتنب
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  ؟»  «خاموش ز قال چند الف 

فضا را    کار؟ وقت چه   میخواه ذهن را م  یهاحرف   ریحال خوب آمد، د   با گفتارت؟ وقت   کن چقدر ادعا م 

  .ریحال خوب آمد، قال را تمام کن، حرف نزن د  دیباز کرد

  : تیب نیا و

  ست؟یچرا غماز ن ات، دان نهیآ
      ستیزنگار از رخَش ممتاز ن زآنکه
  ) ٣۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  شه یهست. اگر شما هم   شی رو   دگیهمان  ی هازنگ   کهن یا  یبرا  دهد؟  ما خداوند را نشان نم  نۀ یچرا آ  دیدان م

شما هست. پاک    نۀی آ  یرو  ها دگیزنگ همان  ای زنگار و    صورتن یدرا  د،یدار  جسم  یار ی هش  د،ینیب جسم م

  .کند پاک م  ییفضاگشا د،ی کن

   لیهرهیچو آهن گرچه ت پس
   قل یکن، ص  قل یکن، ص قلیص
  ) ٢۴۶٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  صور گردد، پر  نهییدلت آ تا
  بر میس  ح یهر سو مل اندرو

  ) ٢۴٧٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  مانند نقره دارد.  دیسف  که تن : کسبرم یس
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 کردند، صاف م   میکه آهن را قد  دیدان است. م   رهیت  لمان یمثل آهن، ه  می هست  ده یاست که ما همان   درست

  . ساختند را از آهن م  نهیی آ می. قدشد م  نهییآ

تا    میکن   ییفضاگشا  م،یکن  ییفضاگشا  م، یکن   یی فضاگشا  د یبا  م،یو درد هست  دگ یکه ما پر از همان   آهن گرچه   مثل

  . یبیبشود، پر از صور غ  نهییببرد. تا چه بشود؟ تا دل ما آ دیرا بشو  هادگ یبدهد، همان قلیص  زندگ
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  گردد، پر صور  نهییدلت آ تا
  بر میس  ح یهر سو مل اندرو

  ) ٢۴٧٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  مان ی هاجنس در هم   د،یگوبوده، چه م   که موالنا چه کس   میشو متوجه م  م، یکن   نهیی دلمان را آ  اتفاقاً وقت   ما 

  . اُفتد م نه یی. در آن آد یگو چه م  عتیطب   م،ی نیرا بب چه  واناتیدر ح م؟ی نیبب دیچه با   ر،ید یها انسان  عنی

به چه درد    نیا  م،ینیب . هرچه را که ممینیب را م  دگی هست، فقط منافع همان  نهییآ  یرو  دگیهمان  که زمان  تا

  ماست.   ذهنکردنِ من  ادیاستفاده رساندن و ز جور یو آن درد،   خورد؟ م

 م،یااضافه کردن به خودمان خراب کرده   یرا برا  زیچ. همهمیارا هم خراب کرده   عتی است که ما طب  نیهم  یبرا

  .  میکن  زندگ  نی زم یرو  میتوان خراب بشوند، اصال نم   هانیکه اگر ا ییزهایبه جان چ  میاآلن افتاد

پز دادن،   یهم برااضافه کردن، آن   یبرا  مان فقط دنبال منافع شخص  م،یکن علم و مطالعه و با حضور کار نم   با

  مرد.  می که بعد از چند سال خواه میدان م

. اگر  میخبری ب  زندگ  یاز شاد  اُفتد، نم   تیحس هدا  اُفتد، خرد نم   اُفتد، نم   یبیغ  ی در دلمان صورها  جهیدرنت 

  . مینیب م  صورت زندگها را هم بهانسان  م،ی نیب م در هر سو بانم م،یبشو نهییآ

  را بخوانم: ت یچند ب  نیا دیبده اجازه

  چون بنشسته شد  اریرا با  اری
  هزاران لوح سر دانسته شد  صد

  ) ٢۶۴١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

شانی پ ستی محفوظ لوح ار ی  
  آشار  د ینما نَشیکونَ رازِ

  ) ٢۶۴٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  اندر قُدوم  اریراه است   یِهاد
  نُجوم  یگفت: اَصحاب  نیز مصطف

  ) ٢۶۴٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  در امر ارشاد و سلوک   ییشوایامامت و پ ،یی : وارد شدن، در آمدن به جاقُدوم
  : جمع نَجم؛ ستارگان نجوم

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  . میکم کن  ریدو واقعًا به هم  میبشو  زندگ   نۀیاز جنس آ  م،یاست که ما فضا را باز کن   نینجات ما دست ا  واقعاً

  . شود صد هزاران سر دانسته م  ند، ی شده، بنش  زنده   که به زندگ  یرید  اریزنده شده با     که به زندگ  یار ی   وقت

  ها نیا  کنند، خودشان کار م  یرو   هان یکه ا  میباش  در گروه  م،ی کن  شرفتیپ  میخواه مهم است که ما اگر م   چقدر

  .شوند که ش دارند و وارد دلو نم   ستندین وسفی هان یاند، انشسته  «دلو»در 

  هستند؟  ما چه کسان ارانی ار،ی  ار،یکه  دیگو م پس

   چون زندگ   نم،یب چون عشق را در او م  ،ار»ی   شانی«پ  دیگو . م کنند خودشان کار م  یکه رو   ییهاانسان   همۀ

  ن یا  م،ینی را بب  زندگ   ریدکه هم   ن یقر  قیاز طر  همراه بشوم  یاریزنده بشوم و با    . اگر به زندگ نمیب را در او م 

  است.   د یمف  لیکار خ 

م  دیگو م آشار  را  جهان  دو  واقعًا  بهزنده  ارِ»ی «و    کند راز  هم   راه»  ی«هاد حضور  به  ما  کم    ریدماست، 

  یار ی   لحاظ زندگبه  ریدگفته اصحاب من ستارگان درخشان هستند که به هم  مصطف   ن یهم  یبرا  م، یکن م

بادهند م هم  ما  انسان   دی.  ب  رید  یهااز   زندگبه   م،ی ریکم چ   میمشورت کن   م یتوان م   لحاظ    ی زها یدر 

  ست، یهم ن   رونیپندار کمال حاضر به مشورت در جهان ب  ی عنوان  به   ذهنمن   ول   طور،ن ی هم هم  ییایدننیا

و واقعًا هم    دانم که نم   مییندانستن را، بو   میبده  ادیبه خودمان    دیکه با  میگو م  ن یهم   ی. برادانم م  دیگو م

  .  میدان نم

  رهنماست  ایو در  یاندر ر َنجم،
  اندر نَجم نه، کو مقتَداست  چشم،

  ) ٢۶۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  جفت  داراو م ی را با رو چشم
  ز راه بحث و گفت  زان یمنگ گرد

  ) ٢۶۴۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  گردد نَجم پنهان، زآن غبار  زآنکه
  بهتر از زبانِ با عثار  چشم

  ) ٢۶۴۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : ستاره نَجم
  رهبر  شوا،ی: پمقتَدا

  : گرد و خاک برپا من زانیمنگ  گرد
  : لغزش عثار

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   انسان  عنیشده،  زنده  که به زندگ یاستاره عنی. نَجم کند م ییراهنما ا» ی «دردر ذهن و  «نَجم» نیبنابرا پس

که او   میبه او بدوز  دیچشممان را با  نی. بنابرادیشما که به حضور زنده هست  ایاست، موالنا،    که به حضور زنده 

  راهنماست و 

  . لغزش عن ی عثار . : گرد و خاک برپا منزانیمنگ  گرد. : ستارهنجم. رهبر  شوا،یپ عنی مقتَدا

  «نَجم» باز هم    د، یدر حضور هست   ای   د یاگر شما در ذهن هست  رهنماست»  ا یو در   ی «نَجم، اندر ر  نیبنابرا  پس

دلو هستند، رو   ایکه به حضور زنده هستند،    یی هاهمراه شدن با انسان   ن،یقر  قیاز طر  کند،  کم م   ی سوار 

  است.   دیمف ار ی بس کنند، خودشان کار م

برنامه که    نیکنم که ا  دیو باز هم تأک  میشما را دار  یهاغام ی پ  یهاما برنامه   برنامه   نیاست که در ا  نیهم  یبرا

  دهد،  م  غامی و پ خواند  شعرها را م نیکه سوار دلو است و متعهد به موالناست و ا  نَجم، کس  یعنوان شما به 

  است.  دارکننده یب اریبس

هستند، خب    یمردم عاد   هان ینه ما، ا  ندیگو م   ها . بعضدیگوش کن  هاغامیپ  نیشما به ا  کنم م   شنهادیهم پ  باز

ما    انددهیبه باال هم رس  بساچه   باال.  روندند دارند ماهستند که سوار دلو شده  وسفینَجم هستند،    یمردم عاد

ها  و آن  میآور حساب نمبه  م،یآور ها را نم قول حافظ در شمار، آن به  م،یکن نگاه م مان دگ یچون با چشم همان 

  .ندیآ حساب م به

  جفت  داراو م ی را با رو چشم
  ز راه بحث و گفت  زان یمنگ گرد

  ) ٢۶۴۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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وگو،  ها نگاه کن، گوش بده درست و از راه سؤال و بحث و گفت به آن   ر،یفضا را باز کن و بپذ  نیبنابرا  پس

  گردوخاک بلند نکن. 

  گردد نَجم پنهان، زآن غبار  زآنکه
  بهتر از زبانِ با عثار  چشم

  ) ٢۶۴۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

با   میکه ستاره، قد  دیگو دارد م  دیدان . مشودستاره گم م  شود، گردوخاک بلند م   کهنیمحض ابه  کهنیا  یبرا

  . کردند به ستاره نگاه م  در خش،  با کشت کردند نگاه م  به ستاره  ای. در دررفتند ها مستاره 

که    ر ید  یهاهم انسان   باز  ، در حضور هست  یاگر فضا را باز کرد   ، . اگر در ذهن هستزند م   لیرا تمث   نیا  دارد

از آن    توان نم  رید  ، کنجدل م  ،کنبحث م  کهنیمحض ااما به  کنند، به حضور زنده هستند به تو کم م

  . توان نم ،. اگر ش کن شخص استفاده کن 

زبانِ پر  نیچشم بهتر از ا نی ا ،با چشم عدم نگاه کن ،و اگر فضا را باز کن  گردد نَجم پنهان، زآن غبار» «زآنکه

  .شود گم م شیدر فکرها کند، گو م واز لغزش است که آدم گفت 

  نُجوم  یکه: اَصحاب غمبریپ گفت
  را رجوم طانیرا شمع و، ش  روانره

  ) ٣۶۵۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  باران کردن : سنگ رجوم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

اند و از چاه خارج  در دلو نشسته  هان یستارگان درخشان هستند چرا كه ا  ن یفرموده که اصحاِب من هم  غمبر یپ

  ن ی ا  ها، ن یا  روند، که واقعاً در راه زنده شدن به خدا م  کسان  نیدرحال خارج شدن هستند، و بنابرا  ا یاند،  شده

  .  نندیب ها رجوم مدارند، آن  ذهنکه من  ییهاآن  ول  نند،یب اصحاب را، شمع م 

م در  هاآن فکر  ا  کنند واقع  آن   یای نور  یها گلوله   نیکه  از  م که  توه  هانیا  شود، ها پخش    ن ی سنگند، حس 

مثل     ذهنی هامن   ی برا  شی هاموالنا، حرف   مییکه نجم است، به حضور زنده هست، بو  . پس انسان کنند م
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زنده بشوند، نجم     راه را بروند به زندگ  نیا  خواهند که واقعاً م   کسان   یباران کردن است، عذاب دارد. برا سنگ 

  است، راهنماست. 

  است: ثیحد نیبه ا اشاشاره 

  كالنُّجوم فَبِاَيِهِم اقْتَدَيتُم اهتَدَيتُم»  «اَصحابى

  .» افتی دیهستند كه به دنبالِ هركدامشان برويد راه راست را خواه  من مانندِ اختران  «اصحابِ
  ) ثیحد(

جهان،    نیوجود دارد. در ا  ذهنو من   یجهان، فضابند  نی در ا  میاست که ما متوجه بشو  نیا  یها براصحبت  نیا

خودتان    تیمسئول  د،یکن م  شرفتیپ  دیراه دار  نیوجود دارد. شما که در ا  و زنده شدن به زندگ  ییفضاگشا

  راهنماست.   نیموالنا بهتر نی هم کنم م  شنهادی. من پ دیخودتان را خودتان انتخاب کن  یاست که راهنما

  اآلن:  خوانم م  تانیهست برا هم از دقوق  نیا

  ن یصدرِ مه یکه ا  گفت  حضرتش 
  ن؟یاست و، چه استسقاست اچه عشق نیا

  ) ١٩۵٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  دگر؟  ییجوچه م   یمن دار مهر 
  بشر؟ ییخدا با توست، چون جو چون

  ) ١٩۵١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  نیتر: بزرگ، بزرگ نیمه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

زنده بودند، در دلو    بوده که به زندگ  ییهاکه فضاگشا بوده، باز هم دنبال آدم   حالنی بوده که درع  انسان  دقوق

 ن یاست ا  نی مه  ن،یتربزرگ، بزرگ   عن ی  نیانسان بلندمرتبه، مه   یکه ا  گفت نشسته بودند و خداوند به او م

چه    نیا  ؟ی است تو دار  چه تشنگ  نیا  ،من وصل هست  بهو    یباز کرد   اندازۀ کافکه فضا را به   کس  یالبته، ا 

خدا با توست، چرا تو از    وقت  ؟یگرد م   دنبال چه   رید  ، یمن خدا را دار   ، یمهر من را دار   است؟ وقت  عشق

  ؟ یر یب خواه  بشرها کم م
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  م، یکن ما فضا را باز م  کهنی که ضمن ا   عنی  تیدو ب  نی هم هستند. ا  ی رید  اتیفکر کردم اب  ت،یدو ب  نیا  حاال 

  د یبا  م،یبرخوردار بشو  دیاند هم بازنده   که به زندگ  ییها ما از کم انسان   م،یریگاز خداوند کمِ دست اول م 

  . میبرخوردار بشو

شما    دهند،  م  غامیپ  کنند،خودشان کار م   یکه جداً رو   ییهادوستانمان، آن   است که وقت   نیمن ا  شنهاد یپ  پس

که اصال همان شما را    دیداشته باش   حال   ی  د، یبشنو  ی جور ی  د یبشنو   غامیپ   یممن است    د، یتوجه کن 

  ن ی من بروم خودم بخوانم، ا  داند، چه م   نیا  داند، که نم   نیا  ن،یا  دییبو  دیدر ذهن نرو  موقعچ یمتحول کند، ه 

  ذهن است.   یهاقضاوت  هان یا ست،یبلد ن

  ن یا  ی چه خواندم؟ برا  یکه اآلن خواندم، برا  اتیاب  نی. امیمختلف ما نگاه کن  یبه جاها   میگو م   نیهم   یبرا

  ن ی قر  قی است، از طر  د یما مف  شرفتیپ  ی برا  کند، خودش کار م   یکه رو   کس   عنی  نجوم»  ی«اَصحابخواندم که  

همان   یرو دارد.  درست  اثر  رو   طور که کسما  نم  یکه  همان   کند خودش کار  طر  دهیو  از    ن، یقر  قیهست، 

  . گذاردما اثر بد م   یمصاحبتش رو 

هست    کس   یکه    دیگوم   زند، که موالنا مثال م  دینیب م  د،یکن است که شما نگاه م  ن یهم هم  تیدو ب  نیا

  ی به بشرها   یاز ی ندارد. چه ن  یازی ن  چیاصال ه  نیکه ا  دیآ نظر مل است و به فضا را باز کرده، به خداوند وص

  دارد؟ نه.   یرید

  د، ی. باز هم بخواندیشما موالنا را رها نکن   کند، م  انیخودش را ب  زندگ  دینیب م  دیاهم کرده  ییفضاگشا  حت   شما

من که    کند،  اشتباه آدم م  د ینی . ببخوانم علت م  نیمملش است، به ا  نیا  کند، که آن کم م   د ید  دی خواه

  نگذار کنار.   ،فضاگشا هستم، موالنا را بذار کنار  اندازۀ کافبه

که  گروه خودم را بذارم کنار، آن دوستان ای است که اشتباه نکند، چون اشتباه بند،  نیهم  یبرا تیدو ب نیا

  ن یا یوجب از جمع جمع بشو   ی دیگو را بذارم کنار. م   هان یا م،یمردم هست سیدر سرو  کنم،  کار م شان یبا ا

  ن ی . ایشو م  هیتنب   ،ی بذار  رید  ز یچ  یگفت که اگر چشمت را رو  کهنیا  و  بدان.  و ین   نیاست، ا  طانیمر ش

  بخوانم:  تانیرا برا تیدو ب

رکل را گفت: ما زاغَ  عقلصالْب  
م ییجزو  عقلهر سو نظر  کند  

  ) ١٣٠٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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ان   عقلمازاغ است نورِ خاص  
زاغ اُستادِ گورِ مردگان   عقل  

  ) ١٣١٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   عن یکه از جنس عقل کل است گفته که چشمت نلغزد. چشمت نلغزد    شدهگشوده  یخداوند به عقل فضا   پس

  . دیکن لحظه باز م  نیا د،یکن لحظه باز م  نیا  د،یکن لحظۀ بعد هم باز م  د،یکن فضا را باز م  عنیچه؟ 

   رسو دست  دیکن   دایپ   دسترس  دیاگر بتوان   کند،  کار را م  نیبه مرکزت، و عقل کل ا  دیا ی ن  ی زیچ    عنینلغزد    چشمت 

 ی ، اصال عقل جزوهر سو نظر»   کند م  یی«عقل جزو  کندنظر م   یز یبه هرچ  یاما عقل جزو   ست،ییهم با فضاگشا

  . دیآ موجود به  یز یهرچ قیاز طر  دنیبا د ،ی ز یبا نظر کردن به هرچ

ان» «عقلعنیخاص عقل مازاغ دارند،   یهاآدم  مازاغ است نورِ خاص نم  زیچچ یه قیاز طر درست مثل  . نندیب

  .کند ها را جذب نم آن  یز یچچ یرفتند، ه نیجوِ زم   یباال میکه گفت  کهنیا

. اما درمقابل عقل مازاغ،  دیشما عقل مازاغ دار  رود،  نم  یز یاش به چکه عقل شما، توجه   دیدیهرموقع د  پس

  برد،  ما را به گورستان م  جهیو درنت  ها دگیبه همان   کند است، که توجه م  ذهنکه عقل من   میعقل زاغ هم دار

  .کشد ما را م 

اغ الْبصر»  نیا دیدان که م  طورن یهم  و   از قرآن است: «ما زَ

اغَ الْبصر وما طَغَ.»  «ما   زَ

  خطا نكرد و از حد درنگذشت.»   «چشم
  ) ١٧ ۀی)، آ۵٣سورۀ نجم( م،یکر قرآن(

   وقت  د یچشم ما هم با  نینکرد و بنابرا  ان ی چشم حضرت رسول خطا نکرد و طغ  عنی چشم او خطا نکرد.    البته

  است.   دی کل نیجلو، ا م یبرو میتوجه نکن  یرید زیچچ یبه ه  م،یکرد  ییفضاگشا

مرکزت، به    یآور  عدم را م  عنی  یی. فضاگشاییقدم اول با فضاگشا  ،یی لحظه فضاگشا  نیچه هست؟ ا  دیکل

  شود  م  ، یز یبه چ  که اگر توجه کن   دیگو اآلن م   و   .یشو م  هی تنب  ، اگر توجه کن  می. گفت کن توجه نم  یز یچ

توجه    عنی  ،اگر مازاغ باش   . ولبرد به جبر م  برد، م  ذهنبه گور من   برد، شما را به گورستان م   ،ی عقل جزو

  . یشو خداوند زنده م  تینهایبه ب ، یشو آدم خاص م یرو  م ، نکن
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  که او دنبالۀ زاغان پرد  جان
  گورستان برد  یاو را سو زاغ،

  ) ١٣١١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  نفسِ چو زاغ   یمدو اندر پ نیه
  باغ   یِبه گورستان برد، نه سو کو
  ) ١٣١٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

ما    برد . زاغ کجا مرود دنبالۀ زاغان م  رود، و جلو م   ندیب م  ها دگ یهمان   قیکه از طر  واضح است. جان  رید

و   میدو دنبال نفسِ مانند زاغ ندو. و ما دنبال نفسِ مانند زاغ م   دیگو . حاال به ما م ذهنرا؟ به گورستان من 

  .برد باغ نم یسوو به برد م ن زاغ ما را به گورستا  میبدان دیو با  میستیمازاغ ن

نشسته از آن باال نگاه    ی  د، یجهان را اگر درست کن  نیا  عن ی.  کنند م   رستان ذهن زندگمردم در گو  ترشیب  و

از کنار مردگان    روند،  گورستان راه م  نیکه در ا  یاز معدود  ریغکه همه در ذهنشان مردند، به   ندیب م  کند، م

  و:  باغ.» یِبه گورستان برد، نه سو  «کوتجسم موالناست  نیاند در ذهن. امرده  هی بق گذرند، م

  ال و االاله را نخوان تا
  راه را نیمنهج ا یابیدرن

  ) ١٢۴١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : راه آشار و روشن منهج
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 ن یا  ستم،یرا ن  نیمن ا  ییبو  ،را انکار کن   ها دگ یهمان   دیبا  ی  ی  عنیکنم.    یادآور یرا خواستم    تیب  نیا

پول از مرکزت    ستم،یمثال پولم ن  نیمن ا  ،خوان م   «ال»  ی. تا  دهد را نشان م   هان ی. ذهن استمین   نیا  ستم،ین

  ی شو شش سال طول بشد، دوباره زنده مممن است پنج  ،کن م. دوباره ال  «ا اله»به    ی شو و زنده م  رود م

   موضوع را درنخواه   نیراه سادۀ ا  نیبنابرا  ،ی شو مسلمان نم  موقعچ یه  ج،یتدررا به   هانیا   نخوان  تا  .«ا اله»به  

  را.  راه سادۀ زنده شدن به زندگ  عن ی. افتی

با    دگ یبا همسر، همان  دگی با پول، همان   دگیمثل همان  د،یست یها نرا که شما آن  ییزهایقرار باشد که آن چ  اگر

راه آشار و روشن   نی. بنابرایشو زنده نم  »ا اله «به   ، نکن «ال» را    هان یبدنمان، ا یبا اعضا   دگیمقام، همان 

  کرد. نخواه دای موضوع را پ نیا
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  : طورن یهم  و

  باال  دهیالال با ال پر  انیلول  یا
  ی فارغ ز چون و چند  والیه نی ز وارسته

  ) ٢٩۴٨شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  دهد،  که ذهنشان نشان م  اند، هرچه کرده   «ال»که    انی بای ز  ان،ی بارویز  عنی  انی هستند که، لول  کسان  الال»  انی «لول

. تو اندده ی، باال پر«ال»با    نیاند، ال ال ال ال. بنابراکرده «ال»هستند، همه را    دهیهمان   عن ی  ،هست  نیتو ا  دیگو م

  رون، یب  رود  پول از مرکزت م  ،کرده باش   ییو درست شناسا  باش   کردهاگر فضا باز    ستم،یمن پولم ن   ییگو م

  باال.  یپر م نیبنابرا

را.    تان یرا و اجزا  تان ذهنمن   که انکار کن   شود ها سبب مو تکرار آن   اتیاب  نیعرض کردم، خواندن ا  اتفاقاً

  . آورد وجود مرا به   یکه چون و چند ستذهنمن   نیو ا ره م  ذهنمن عن ی وال،ی ه نیاز ا نیبنابرا

ه   ونههمانچقدرم و چ بد است، چرا  ز  ها دگ یام؟ حالم چطور است؟ حالم  نکردم؟ چندم؟ چقدرم؟    اد ی را 

اآلن محاسبه م   میها دگ یهمان    عنیچقدرم   ارزش آدم  ارزد م  ون یل یمثال صدم  فالن  کنم چقدر است.  واقعًا   .

  دالر است؟  ونی لیصدم

خارزد م  ونی لیم  ستیدو   ی  آن حالش  پس  است، چون  ل ی.  برا  اش خوب  است   اش ی چند  کهن یا  یخوب 

از چون و چند  دیاست؟ نه! تو با  طورن یباالست. واقعاً ا ا  د؟یآ م   شی پ   . و آن کی بشو  ی فارغ    ی وال یه   نیاز 

  . بره ذهنمن 

  : خوانم م  تانیرا هم برا ت یچند ب نیا

  ی اریحماِل شهر  ،یاریاسپانِ اخت 
  اسبانِ کند و کودن  نیکشَند و سرگ   پاالن

  
  معن  یِایل است منطق، بر آسل  چو

  لِ مقَنـَّن ز آب گردد، نَز ل   طاحون
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  برادر گندم ز دلو بِجهد   یل ا ل زان
  درافتد، گردد خوش و مطَحن  ایآس در

  ) ١۵٧۴شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

دستگاه  ل :ل م اب ی گندم به آس ۀ که گندم را از محفظ زدیر.  
  اب ی : آسطاحون

  : به قانون درآمده مقَنـَّن
  شده، آرد شده ابی : آسمَطحن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

: به قانون  . مقَنَّنابی آس  عن ی. طاحون  زدیر م  ابیکه گندم را از محفظۀ گندم به آس  ل دستگاهل   نیا  و

  شده، آرد شده.  اب ی آس عن یدرآمده. مَطحن 

   اسبان   هانیا  اند،ده یکردن باال پر  «ال»اند، با  را انکار کرده   ها دگیاند و همانکه فضا را باز کرده   که کسان   دیگو م

  . کندکار م  شانیخداوند رو  شود، هستند که خداوند سوار م 

عهده را به   یار ی هش ت یاند، مسئوللحظه قدم را برداشته   نیخودشان در ا  اریت که با اخ کسان ،» یار یاسپان اخت  «

اند،  شده   یو چند  را، فارغ از چون   شان ذهناند منکرده  «ال»  نیبنابرا  اند،نداخته ین  رانیاند، گردن دگرفته

  . شود سوارشان م کند، ها کار مآن   یخداوند رو

کش مدفوع   هان یا  کنند،  کار م  ذهنهستند، با عقل من   «کند و کودن»  یهادارند و اسب   ذهنکه من   کسان   اما

  م؟ ی باش می خواه . خُب کدام اسب مکنند را حمل م ها دگی دردها و همان  عنی هستند، 

آرد    معن  ابی در آس  دیما با  یها  دگیهمان  نی. خالصه ا معن  ابیل است، آسحرف زدن مانند ل  نیا  دیگو م

است   ل همان دستگاه. ل دیبش  رون یب  هانیا  ییبا شناسا  ها دگیرا از همان  یار ی هش  دیشما با  عنیبشود،  

  . کنند م آرد  چرخند  ها مو سنگ  ابیبه وسط آس زدیر که گندم را م

وارد بشود،     ، آبِ زندگآب واردِ  م، یفضا را باز کن   دی. پس ما باگردد از آب م   اب،ی طاحون، آس نیا  د یگو م اما

  آوردند  آب را م  د،یدان است که م  میقد  یهااب یآس  اشه ی. تشب چرخد با آب م   ابی آس  نیما، بنابرا  ابیآس  نیا

  خورد  ها م آب به پره  ساختند، م  ریمتر در آن ز  چهلاصطالح، با سبه   قیعم  اریبسار یبس  یجو  ی   ار،یش  یاز  

هم ثابت بود و گندم     سنگ ی   د،ی چرخ که م   یابیبه سنگ آس  کردند منتقل م  سم یمان  ی و با    چرخاند م

  ماست.   یها دگ ی. گندم همان شد سنگ، گندم آرد م نیو از چرخش ا ختیر م
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  ی ها دگ یشما، همان  یها درشت   نیبردد و ا  ابیآس  نیبشود تا ا  یجار  دیبا  ییبا فضاگشا  که آب زندگ  دیگو م

با منطق، با حرف زدن، سؤال کردن، بحث کردن،    نیصورت آرد آزاد بشود. بنابرابه   یار ی شما آرد بشود و هش

  . دینکن کاری را ب ابی آس گردد، م دیآ ور م که از آن  یبا آب گردد، نم ابیآس

  ی ل ا   «زان ل آرد بشود.    دیبا   دگیهمان  نیا  مییاست که بو  نیا  یبرا   ذهن  یها یی شناسا  ن یکه ا  دیگو م

  اب یبه داخل آس   زدیر را م   دهیل است که گندم همانزبان ما و فکر ما مثل آن ل   نی، ابرادر گندم ز دلو ِبجهد»

  آرد بشود؟   دی با  دگیچه همان   میفقط بدان  الحاظ مهم است که م نیبه ا ذهن ییشناسا جهیو درنت 

  ده یبا همسرتان همان  د، یهست  ده یمثال با پول همان  دیدان م   د، یشناس را اآلن با ذهنتان م   تان یها دگی همان  شما 

را بچرخاند    ابی آس  د،یایب  «آب»  دیفضا را باز کن   دی. باچرخد نم   ذهن  ییشناسا  نیشما با ا  ابی آس  ول   د،یهست

  آرد بشود.   زندگ یی با شناسا دگیهمان نیتا ا

  : تیدو ب نیا طورن یهم  و

  برداند به هر سو آن لام  زان
  ز فارِس، اسبِ خام ابدیخبر  تا

  ) ۴۴۵٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  است یوپیز آن ن رکساریز اسبِ
  است  یکه فارِس بر و  داندهم  کو

  ) ۴۴۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : افسار لام
  : سوارکار فارس

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

تا    چرخاند  م  افسار اسب را ه   عن یرا،    «لام»اصطالح  به   ن یهم  ی سوار برا  ن یا  دیگو را. م   «اسب»   زند م  مثال

  نشسته.   شیرو بفهمد که کس ریاسب، در ز نیا

 جاد یا  به جفتک انداختن و ناراحت  کند شروع م  نیا  شوند،  بار سوار م  نیاول  یاست برا  «خام»  وقت  اسب

  . آورد دردش م نیو ا کشدآن سوار لام را م  و، ول یخود یب ی هاکردن و حرکت 
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  م، یبرو نوریا میخواه مرتب، م افسار را ه  نیخداوند ا  میدار من ذهن   . ابتدا وقتم یاسب هست نیهم مثل ا ما

اسب است که    نیسوار ا  کس   ی  میکن   دایمثل آن اسب، تا ما خبر پ  کند م  جادیا  و ناراحت   کشد م  م،یور بروآن

  بشود، اسب دانا، هوشمند.  رکسار»ی«اسِب زبشود، 

نشسته است.    شیکه سوار رو  داند م  کهن یا  ی برا  رود؟نرم راه م   رود؟  است؟ چرا قشنگ راه م  »ی وپی«ن چرا

سوار خداوند    نیهست، ا  یکه سوار   داند است، م  ریپذکه فضاگشا است، نرم است، انعطاف   هرکس  نیبنابرا

  است. 

اسب  دیبو  خواهد م مثل  ما  وقت  م یهست  یکه  ا  میی بو  م، یشو م  مرادی ب  وقت   م، یشو م  دیناام   که    ن یکه 

من    کند، کار را م  نیکه دارد ا  جانیهست ا  یسوار   یو    کشددارد م  کس  یافسار را    نیا  عنی   ،یمرادیب

  درست راه بروم.  دیبا

 اوقات  هستم، گاه   یی. من چون روستارود نرم راه م  رود، راه م   یشده چجور   تی که ترب  یاسب  دیاده ید  شما

که   ن ینشده بود مثل ماش ت یو آن که ترب رفتشده بود نرم راه م تیکه ترب یاسب نی. امیشد اسب هم سوار م

  .  افتد انداز مفنر ندارد و خراب شده و دستشاه 

رانندۀ ما    شه یسوار، سوار خداوند، هم  نی. امیده تکان م  ه   م،یرو نداز راه ماکه با دست  م یهست  یمثل اسب  ما

ور آن   د،یرو م  ورن یا  ه  د،ییگو ناسزا م   ه  رود؟ راه م  یچجور  دینی صورت اسب، خداوند است. شما بببه

  مثل همان اسب.  د،یروم  ورن یا دییآ دوباره م دیشو م  دیناام  ورن یاز ا د،یرو م

بعد   کشد، بخورد، بعد م   ونجهیجا  زار است برود آنچپ برود، چون چمن   خواهد م  دفعهیراه برود    دیبا  اسب

که    فهمد باالخره اسب م   آورد، دردش م   کشد، . لام را مرود . آقا راه راست را برو! نم رود م  ورن یدوباره ا

  . میبفهم  میدرد بش دیباقدر درست راه برود. ما هم آن دیبا

  که نیکه مثل ا  دیبفهم  دیاول و درد اول، با  دنِیدر همان لام کش  دیشما که عاقل هست  ،رکسار» ی«اسبِ ز  ول

ا   تیاو هدا  دیبذار  د،یراه برو  ییبا فضاگشا  د،یرو درست راه نم  است که بذارد سوار    نیکند. اسب خوب 

  صاف برو.  نَه برو،  یطور برو، آن  یطورنی. اکشد موقع نرم مکند آن  تشیهدا

  : طورن یهم
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  تو، از دلوِ حرص و غَفلت انْیلِ بل  وز
  ن یمب ره  عنی ،دراُفت  ایآس در

  
  جان، اما ز گفت و گو ن شومگرم م  من
  همچو معدن  ز یتبر  ن،یزر  نیشمسِ د از

  ) ١۵٧۴شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

بمار شده نیآش :  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ما اگر مشغول    خت،یر م  ابی آن دستگاه بود که گندم را در آس  ل»«ل   میکه گفت  ان،یشروع کند به ب  اگر

  .  «دلوِ حرص و غَفلت»به   میافت و م میشو گم م  مان یدر فکرها میبشو ان»ی«ب

«دلوِ  وارد    م،ی در آن وارد نشو  وسفی صورت  اگر به  اند، ولکه ما درست است که دلو را بزرگان فرستاده   دینیب م

در  ادیز  یهادن ی. و اگر، باالخره آخرِسر در اثر درد کشدنیبه درد کش می کن و شروع م میشو م  حرص و غَفلت»

  .  میافت م  ابیآس

  ا ی بشود.    یطور ن یا  می خواه نم   م، یشو خُرد م  ذهنمن   ابیدر آس   م،یکش چرا درد م   می بفهم  کهن یقبل از ا  ول

نرم، درشت  م   مان واقعاً  ا  میکش نَه، درد م   ای   میکن م  ییفضاگشا  که درحال  شودآرد  خُرد    نیو  دردها ما را 

  . میکه بارها گفت  هست و اگر دردها ما را خُرد کنند، آن راه مشل کنند م

جا  و آن   کند که از مرکز من طلوع م  یوگو، بله از آن آفتاباما نه از گفت   شوم» «من گرم م  دیگو م  نیهم  یبرا

جا  معدن است و از آن   زیتبر  ییتای  یاست، فضا   چو معدن»هم   ز ی«تبرشده  گشوده   ی فضا   نیمعدن است. پس ا

  . میآ صورت آفتاب باال م من به 

  

  ز همانیده) (مثلث تغییر با مرک  ٣شل



ۀ  برنامه             Program #923                                              ۹۲۳مشار

  74صفحه: 

  

  (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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  ذهن) (افسانه من  ٩شل

  
  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل

انشاءاله که    (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل اول دوباره    تیبه ب  میدیرس  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل

  بوده باشد. گفت: د یمف  اتیاب نیا

  در حلقه ناگاه آمده  ن؟یا ستیک  ن یا ن،یا ستیک  نیا
  اله آمده شِیاز پ ن،یا ستنور اللّه نیا

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی مولو(

  م، ی کن  «تکرار» م،یکار را ادامه بده  نیو ا  میکن   «عدم»مرکز را    دیبا  ل،یو تبد  رییتغ  یکه برا   میدیفهم  ریاآلن د  و

که    دیخودش را به ما نشان بدهد و شما بدان  دیخورش  نیما ا  تا ناگهان در زندگ  م یبه مرکز عدم باش   «متعهد» 

.  امده ی ن   جهان جسم  نیاله آمده و از ا  شیآمده، از پ  ریدر درون شما از جهان د  کند که طلوع م   د یخورش  نیا

  ،  (مثلث همانش)] ۵[شلشل   نیبا ا تیب  نیا طورن یو هم 

  در حلقه ناگاه آمده  ن؟یا ستیک  ن یا ن،یا ستیک  نیا
  اله آمده شِیاز پ ن،یا ستنور اللّه نیا

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی مولو(

وقت   دیدان م م   که  از طر  دیآاجسام  ما  ما،  م آن  قیمرکز  م  ذهنمن   م،ینیب ها   ت یدوتا خاص  م،یکن درست 

درست   ذهن   ریتصو  یآفل در مرکز ماست.    یزهایکه چ  دهد نشان م  نی. اشودم   جادیمقاومت و قضاوت ا

  .کند م  زندگ یمجاز و در زمان  ندهیدر گذشته و آ ذهنمن  نیهست، ا  ذهناسمش من  میکن م
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اگر مقاومت    د؟یلحظه مقاومت دار  نیدر مقابل اتفاق ا  ای که آ  دینی بب  ات،ی اب  همهنینگاه به خودتان پس از ا   ی

آفل در مرکزتان    زیچ  یکه    دیموقع بدان. در آن دیحتماً قضاوت هم دار  د، یخواه از اتفاق م   ی زیچ   عن ی  دیدار

  .بیترت  نینخواهد آمد به ا  د،یای ذهن، در مرکزتان ب  رد   ذهنمن   نیاز ا  ریغ  که کس  دهیپد  نیا  ،ن»ی«ااست. پس  

  ر ید  زیچ  یآفل به فکر    زی چ  یلحظه از فکر  بهآفل در مرکزتان است و لحظه  یزهایچ  دیدیاگر د  نیبنابرا  پس

 این لحظهدر اطراف اتفاق    دی، فضا را باز کن (مثلث واهمانش)]  ۶[شلشل  نیبه ا  دییایب  صورتنیدر ا  دیرو م

  ، ز» ی«پرهحال   نیو در ع  دی را شما تجربه کرد »«شُر و  «صبر»   تیکه مرکزتان عدم شد و دو خاص  خواهید دیدو 

  . دیایبه مرکزتان ب دیجد دگ یهمان   دیست یحاضر ن  ریکه شما د

هست، امروز    دهیمرکز ما همان  که وقت  میشو متوجه م  طور ن یو هم  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل

 ن ی بنابرا  میپرست اجسام را م  عنی   م،یپرست را م  ها دگی همان  خدا، لطف خدا و جذبۀ او. وقت   تیعنا  میداشت

  .  شود ما نم ب ینص  ول هست،اش هم لحظه هست و جذبه ن یدر ا یزد یا تیدرست است که عنا

زمان   دهیپد  ن» ی«اباز هم    نیبنابرا ا  م یفکر نکن   م،یپرستجسم   که رخ نخواهد داد. تا    م ی شعر را خواه  ن یکه ما 

 ٨[شل که    دیآ م  موقع  «در حلقه». ناگهان  در حلقه ناگاه آمده»  ن؟ یا  ستیک   نی ا  ن،یا  ستیک   نی«اخواند:  

مرکز عدم)] با  بن   (مثلث ستایش  را عدم  را    م، یما مرکز    م، ید بذارو جذبۀ خداون  تیعنا  درمعرضِخودمان 

  .  میپرست او را م عنیعدم  که درحال

را در مرکزش    ها دگیهمان   اگر کس   میکه گفت   ست، ذهنهم افسانۀ من   ذهن)](افسانه من   ٩[شل   ن یا  طورن یهم

   باشد، باالخره زندگ  در مرکزش ها دگیدرست کند و هرلحظه مقاومت و قضاوت کند و همان  ذهنبذارد و من 

اش خداوند نخواهد  تنها در حلقه جلو برود، نه   راگ  بیترت  ن ی. و به اکند به مانع و مسئله و دشمن م  لیرا تبد

  فرو خواهد رفت.  ترش ی ب ذهنروز در جهنّم افسانۀ من آمد، بله روزبه 

که مرکزش را عدم    انسان است. کس  ی وجود  قت یهم حق  ن یا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل   طورن یهم   و

خواهد    د،یای به مرکزش ب  دگیکه همان  ی از ا  کند م   زیو پره  کند مرتب صبر و شر م   کند، و فضا را باز م   کند م

   ذهنکه من   سببیب  یِاز جمله شاد  دگبرکات زن  واشیواش یو    کند شروع م  رشیرا با پذ  این لحظهکه    دید

  .شود کند، در او ظاهر م دایپ تواند بر آن نم علّت
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و جنس ما از آن است.    دیآ آدم م  یندارد، از اعماق وجود   علت ذهن  چ یاست و ه  سببی ب  زندگ   یِ شاد  نیا

و   کند و تمام افکار خودش را خودش خلق م   زند م   نندگ ی دست به صنع و آفر  مدت ی پس از    نیپس بنابرا

  برداشته.  ییرا با فضاگشا  لقدم او این لحظهدر   عنی درست صرف کرده  شهیرا هم   این لحظهشخص،  نیا

  خواهد  که م   ی زیکن. هرچ   «ال» دائماً    اور،ی را ن  ی زیچ   ر ید  ی گفت که مرکز را عدم کرد  میداشت    اتی امروز اب  و

  مرکزت.   دیای و نگذار ب ستمیکن، بو من تو ن «ال»مرکزت   دیایب

  اول:  تیاول است دوباره. ب تیهم ب نیا

  در حلقه ناگاه آمده  ن؟یا ستیک  ن یا ن،یا ستیک  نیا
  اله آمده شِیاز پ ن،یا ستنور اللّه نیا

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  ی که    دینیب م  شود، تجربه م  یرید  دۀیپد  یو عدم کردن مرکز و ادامه،    ییناگهان دراثر فضاگشا   وقت 

 ن ی آمده، ممن است ا  دیجد  یار ی هش   یآن موقع    ست،یاز جنس جسم ن  ن یآمد به مرکزتان که ا  یر یکس د

  :  دیرا بخوان تیب

  الیخ  ایدو چشم که خوابست  نیماَلم ا م
  منم نیدوست کا یعجب ا کنمنم  باور

  
   برون رفته از من یمنم ول   ،یآر

  تَنَم م  یماه نو ز بدرِ تو بار چون
  ) ١٧٠٨شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

   ن یخودب ت،ی: انانمن
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    

را م  نیا  مرتب زندگ   زندگ    . وقت نمیب نکند اشتباه م   مالم  چشمم  ما و  به    زندگ   ی هات یو وضع  آمد مرکز 

را گفت، گفت    چهارتا  نیکه ا  گفت بله م  د،یآ بخت و اقبال م   گفت ما گشوده شد که در غزل م  یِجلو   به   ییبایز

سابق است؟ اسم    «من»که اآلن هستم آن    »«من   نیا  ا ی آ  میکن لطف و رحمت و بخت و دولت آمدند، تعجب م 

  . دییگو خودتان را م
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 رید  ،» برون رفته از من   ی منم ول   ،ی«آر آن فرد است،    فرد آن فرد است؟ بله از نظر جسم   نیا  دییگو م 

ماه .  ستین  ذهنمن  بار  «مانند  تو  بدرِ  ز  من  ،تَنَم» م   ی نو   قبالو  ادی داشتم،    تیب بودم    دانم،  م  میگرفته 

لحاظ  ام بهنازک مانده   طورن یهم   نمیب بدر تو را م  اآلن مثل ماه نو وقت  ول  دانم، من م  میبه همه بو  خواستم م

ندارم، من همان آدم هستم فقط    تیمن ندارد، پس من   ی رو  یاثر   ریاست، د  الی ذهن من مثل خ  نمیب ذهن. م

  است.رفته  ذهنمن 

هست   آدم  همان  هم  آدم   دینیب م  دفعه ی  ول  د،یشما  زندگرفتار  شده،  عوض  شما  با  شده،    باتری ز  تان ها 

اتان با بچه رابطه انعکاس     ل یخ لیخ   رون یشده در بگشوده   یفضا   ن یتان، همسرتان، دوستانتان عوض شده، 

  همه رفته، بله!  ها، آن دردبهتر شده تان بهتر شده، وضع روح تانی شده، وضع ماد  باتریز

  .  کند مرکز عدم به کم خداوند آدم را عوض م  ول  کند، آدم باور نم   منم»  نیدوست کا  یعجب ا  کنم «باور نم 

  است، خامش، کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش  یپ کوشمهم من
  ) ۴١١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

که     کسهر   دیاز حافظ. صبح ام  دی صبح ام  میاست. امروز داشت  ینزد  که صبح هرکس  کنم م  یادآور ی  دوباره

ذهن نکوشد   لۀ یوسکه به   شرط است به  ی نزد ل یزنده بشود، خ  که به زندگ م یکه اآلن گفت د یایحالت ب  نیبه ا

  بتَنَد.  ی و بار

  . خواهم م  میگرفت  ادی تا حاال  دانم، م  میگرفت  ادی. تا حاال  مینخواه  میریگ م ادی  م،ی ندان میریگ م  ادی گفتم

آقا    میگو م  دانم، م   . وقتکنم حداقل با ذهن استدالل م  خواهم، که چه  م  کنم م  اطیاحت   خواهم، م   وقت 

  که چه بشود؟  دانم؟ چرا ثابت کنم که م  دانم؟ م  میگوم   را دارم به چه کس دانم م

  امد ین اریکه عمرم بشد و   دیاوم مبر 
  دیهمه در سحر آ نه گه،یو ب یو  دیآ گهبه

  
  که ناگه گاهیمراقب شو و آگه، گه و ب تو

  د یشه ما در بصر آ یزیکحل عز مثَل
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  ا یچشم چو در نیشود ا د،یچشم درآ نیدر ا چو
  د ی او همه آبش گهر آ نگرد ایبه در چو

  ) ٧۶٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

حلز کنوعیزیع :  چشم   تیتقو یسرمه برا  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

همه آخر شده،    هان یا  اریداستان غم و روز هجران و شب فُرقتِ    نی. حافظ هم گفت امی بشو  دیناام  دیما نبا  پس

  . میده را از دست نم دمانیکدام ام چیپس ه

  م ی کن   نیبشیپ  میتوان ما با ذهنمان نم  عنی  گاه،یو ب  دیآ موقع م  . او بهامد»ی ن  اریکه عمرم بشد و    دی«مبر اوم 

  .دیآ نم د،یایب دیاآلن با میکن که ما فکر م یدر سحر شهی . هم رید دیایب د یکه اآلن با

انگار    یجور ی  د ینیب  م   دفعه ی  دیرو . راه م دی تجربۀ حضور کرد  دینیب م  دیکن م   د یخر  دفعه ی  شما  شد، 

آن    ی ر یحس د   یکه    د ینیبم   د، یزن عوض شد. دندانتان را مسواک م   تانی ار یهش نه  به شما دست داد. 

به حضور    دیمن با  کنم، اآلن ده سال است دارم کار م  د،یای ب  دیبا  ریاآلن د  کنکه با ذهنت تجسم م    موقع

  زنده بشوم، نه! 

  ی ز ی«مثَل کحل عز، که ناگه»  گاهی«گه و بفضا را باز کن و آگاه باش، آماده باش.   عنی  مراقب شو و آگه»«تو   

   . اما وقت کند چشم عدم شما را باز م  دفعه ی است،    ی که سرمۀ مرغوب  یز یمانند سرمۀ عز  ،د»یشه ما در بصر آ

  ند، یب نم  ت یبا چشم محدود  رید  شود، م   ای ما مثل در   ِچشم   نیباز بشود، ا  چشم عدمتان  دیای که در چشم ب

  . خواهد خودش نم  یو خودش، برا شیهادوست  یبرا دارد روا نم ند،یب نم  ینظرتنگ 

  ا ی ها هم درکه انسان   ندیبم   کند ها نگاه مبا همان چشم عدم به انسان  وقت  کند،نگاه م   ایبه در  وقت  نیبنابرا

  .شوند ها زنده م که انسان  ندیب م دفعه ی . ریهستند د

  ن یا  ی برا  ت یچند ب  نی. امی خودمان کار کن  ی که رو  میدار  ت ی. ما مسئولمیستین  ییهاآدم   ن یچن   یما منتظر    البته

خودش را    دفعه ی. در مورد جمع ما هم  «در حلقه ناگاه آمده»  گفت . م دیآ ناگهان م  نیکه ا  گفت بود که م

  است.نشان داده

وجود    یر ید  یار ی هش  ی  ست،یفقط ن  جسم   یار یکه به حضور زنده شده، متوجه شده که هش   انسان  نیاول

  یبوده و در همان زمان    نی در چ   که کس   دهد نشان م   خیحاال تار  بوده، ول  چه کس  ستیدارد واقعاً معلوم ن 
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  م ی ابراه  مییگو اوقات م  گاه   مش،زرتشت بوده اس  میی گو اوقات م   بوده که گاه  انهی خاورم  ن یهم  در حوال

  ن یاول   یکه برا  مثل آن گل  ست،ین  جسم   یاریهش  نیبوده اول متوجه شده که فقط ا  کس   یحال  هربوده. به

  باز شده.  نیزم یبار در رو 

زار بوده و علف بوده.  سبزه   ن یاش از انبوده، همه    گل  چی ه   مدت    یپس از    دیدانوجود آمد م به   ن یکه زم  اول

  ی علف سبز است. برا  نیهم  دنِیوجود آمده، بله ناگهان. گل به حضور رسگل به   ی  دفعه یبار    نیاول  یبرا

  شده. اد یدادش زباز شده، پس از آن تع  نیزم یگل سرخ حضور در رو  ی بار  نیاول

گل باز شده،    نیگل باز شده، سوم  ن یدوم  دهیها طول کشمدت   دیگل باز شده خُب شا   یبار که    ن یاول  البته

  ماشاءاله. م یگل ندار  آمده، ما اآلن نگران دیپد نیزم یگل، باالخره انفجار گل رو  نیچهارم 

در    میکن اآلن م   نیکه هم  یکار   نیرخ بدهد و ا  نیزم   یحضور در رو   که انفجار گل  م یکن م  سع  میاآلن دار  ول

ا  دیگو همان راه است. موالنا م  م   یار یکار که پخش هش  نیکه با   است، ما کمانسان   میکن ها که گل  به 

  اند جذب خواهند شد.که آماده  ییهاحضورشان باز بشود و آن 

  ، هزاران شُرکه رو بنمود ناگاهان  بخت عجب
  خوبِ بواْلعجب، ما را  اوصافِْ فیمعشوقِ لط ز

  ) ٧١شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

وجود آمد چون  که ناگهان به   دینیب م  د،یآ وجود مدر شما به   یحضور   یار ی هش  ی  ،  بخت  ی  دفعه ی  ناگهان،

  . دیکن بخت رو نمود ناگهان و شما هزاران شر م  نیا د،یبا ذهنتان هم انتظارش را نداشت د،یکار کرد

خوبِ    اوصافِف یو آن معشوقِ لط  دیکرد  فی خودتان را لط  د،یکرد  ییوجود آمد؟ از بس که فضاگشااز کجا به   نیا

  به مرکزتان.  دیرا آورد زیانگشفت

    دی دار که فضل حق به ناگاه آ هش
  د یبر دلِ آگاه آ دیآ ناگاه

  

  کن  خود ز خود خال وجودِ خرگاه
  د یشد شاه به خرگاه آ خال  چون
  ) ٨۵۵ شمس، رباع  وانید ،ی مولو(
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سؤال    دینبا  د،یآ نم   مان ذهنمن   یها نیبش یمطابق پ  د، یآ به ناگاه م  یزدیحواست جمع باشد که فضل ا  پس

  کار کنم؟  د یچند سال با ؟ ک می کن

،  دار»  «هش .  رسم من نم   دی چرا زودتر به حضور رس   فالن  دییبو  دینکن   سهیخودتان را مقا  د،ی فضا را باز کن  شما

   و وقت  دیآ باش، فضا را باز کن که فضل حق، دانش حق، بخت حق، ناگهان م  ار ی حواست جمع باشد، هش

   عن یخرگاه وجود، خرگاه    ن ی. تو مرتب اشناسد م  دیآ م  که حاضر است، وقت   دل  د،یآ بر دل آگاه م   دیآ م

ا ا   خال  ها دگیشده را مرتب از همانگشوده   ی مرکزِ خودتان را، فضا  ن یچادر بزرگ،     باشد. ه   نیکن، کارت 

  . دیآ خداوند م د،یآ شد، شاه م  خال   و واقعاً انکار کن. وقت ستم،یآن ن ستم، ین نیانکار کن، ال کن، ا

  رسد   تیناگهان آن عنا  مر 
  من غالم چنان ناگهان   یا که

  
  جذبِ حق بِه ز صد کوشش است ی که

  نشان؟ یچه باشد بِر ب هانشان
  ) ٢٠٨٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

را با    مانی، کارها«مر ناگهان»  د،یآ با مرکز عدم م  کارن یبرسد، ا  یزد یآن توجه ا  دیکه ناگهان با  میدان م   ما

و من غالم آن لحظه هستم که ناگهان   دیآ که او ناگهان م   د،یایب  یزد یا  تِیمر عنا  م،یحل کن   میتوان نم  ذهنمن 

شده بهتر از صد جِد و ج ِهد  گشوده   یمرکز عدم و فضا   با  جذبِ حق»  ی«که  .  ستمیبا ذهنم منتظر ن  د،یآ م

بشود،   ی طورن یکه ا  کنم را م  کارنیکه نشان داشته باشد و براساس علّت باشد، من ا  است و کوشش  ذهنمن 

  دارد؟  را بِند، چه ارزش   کارن یا دیبا نشانیب که درحال

  ندارد.  ارزش  چیومعلول است هاساسِ علّت دار که برنشان  یهاکوشش  پس

  : طورن یهم

  عمل الثَّقَلَين ِ.»  یمن جذَباِت اْلحق تُواز  «جذْبةٌ

  .» کند م  یو آخرت برابر ا یحق با عمل دن ی هااز جذبه  یی«جذبه 
  ) ینصرآباد  ابوالقاسم(
  

هست.  یابوالقاسم نصرآباد ندهیگو اسم  
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  : تیچند ب نیا و

  تاش خواجه یا یخود جذب است، ل  اصل،
  کن، موقوفِ آن جذبه مباش   کار
  ) ١۴٧٧تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  بود  یتَرکِ کار چون ناز  زآنکه
  بود؟  یدر خوردِ جانباز ک ناز

  ) ١۴٧٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  غالم  ینه رد ا ش،یقبول اند نه
  مدام  نی برا م  را و نه امر 

  ) ١۴٧٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

منتظر    یاگوشه   ی   مینیبنش  دی. نبامیکار کن  دیهمراه، ما با  ی. ا ییاصل جذبۀ خداوند است با فضاگشا  پس،

کوشش     ول  ست یاو ما را جذب کند، درست است که دسِت ما ن  کهن یا  یبرا   عنیکه او ما را جذب کند،    میباش

همه الزم    هان یکردن، ا  زیو ال کردن، و پره  ییگشاو فضا   ییشناسا  قتیکار در حق تَرک    کهن یا  یما الزم است، برا 

  ناز کردن، تکبر.  ،یاز ینیب   عنیکارها،  نیاست. تَرک ا

داشته باشم    اجیمن اگر احت  کهن یا  عنی  ،ی ازینیکردن و حسِ ب  اما ناز   دهد، م   معن  یاز ینیب  ترش ی، بکردن  ناز

را مرتب    مان  جاِن ذهن  دیما با   عنی  ست،ین   یبازبه خداوند درخوردِ جان   اج ی احتی. حسِ بمیبن   یکار   ی  دیبا

.  م یباش  ی و جِد  می فعال باش  د یبا  اریلحظه بس  نیفضا در ا  کردن . حداقل ما در بازمیو فضا را باز کن  م یکن   ییشناسا

  . ستیبه نفع ما ن  نیکه ا میبدان م،یمنقبض شد  م،ی فضا را بست وقت

   عنی،  غالم»  ینه رد ا  ش،ی «نه قبول اند.  میشو م  هی که تنب  میدان ما، م  نکیآمد در مرکز ما و شد ع  یز یچ  اگر

چه هست،    اش که او امر و نه   نیو فضا را باز کن بب   شود،  رد م  نیا  شود قبول م  نیرا نکن که ا  نیا  شۀیاند

  اطاعت کن.  د،یآ شده مگشوده یفضا   نیاکه از  یلحظه فضا را باز کن و از اوامر بهمدام. لحظه

  : تیچند ب نیا و
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ش   مرغد ز عرجذبه ناگهان پ  
  صبح، شمع آنگه بش   یدی بد چون
  ) ١۴٨٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  چون شد گذاره، نورِ اوست  هاچشم
  پوست نیاو در ع ندیبم  هامغز 

  ) ١۴٨١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  بقا  دِیاندر ذَره، خورش ندیب
  اندر قطره، کل بحر را ندیب

  ) ١۴٨٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  پرندگان  انۀی : آشعش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  همه مربوط به ناگهان است.  هانیا بله،

  پرندگان.  انۀی آش  عنیعش  انه،یآش  عن ی، عش جذبه ناگهان پرد ز عش» «مرغ 

وجود  در شما به   ل یتبد  ی که    یو اگر حس کرد   دی. مرغ جذبه پردیاجذب شده   دیشو متوجه م   دفعه یشما   

نفوذ شد    یدارا   وقت  شود، نفوذ م   یچشم ما دارا  به آن، وقت  یندار   اجی احت  ر،ی آمد، شمع ذهن را بش د

.  دینیب را نم   و تفاوت سطح   دینیب را م   ندگو آن ز  د،ی کن ها نفوذ م که در انسان   دی نیب . مدیشو شما متوجه م 

  . دیکن است و شما گذشت م ذهنمن  یکارها از رو نیکه ا د یفهم م کنند،  م  ییمردم کارها

  اد یگذشتِ ما ز  وقت   م،یکن ها را حس م و آدم   زهایو اسانس چ  زهایدر چ  میرو م   با نفوذ. وقت  عن ی  «گذاره» 

آن نور   ریو د  م،یریگ نم   یرا جد   سطح   یهاها، تفاوت در اطراف رفتار آدم   میکنم   ییگشافضا   وقت   شود، م

  است.

نفر   ی ها گرچه که ، در پوستپوست»  ن یاو در ع ندیب «مغزها م ، نور خداوند است، گذاره» چون شد   ها«چشم 

. مثل موالنا، ندیب بقا را م  دی خورش  . او در هر ذَره، در هر انسانندیب را در او م  مغز و زندگ  دارد، ول  ذهنمن 

خداوند    تینهایقُوه را دارد که به ب  نیا  هر انسان  عنی.  ندیب را م   ای است، همۀ در  ذهندر هر قطره، که انسان من 

  زنده بشود، بله. 
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  :  هیآ نیا و

»ينقَك الْييتاي َّتكَ حبدْ رباعو «.  

  (مرگ) تو را دررسد.»   نیق یپروردگارت را پرستش کن، تا  «و
  ) ٩٩ ۀی)، آ١۵(  سورۀ حجر م،یکر قرآن(

  جا ن یگفت حواست جمع باشد، ا  میرا خواند  اتیاب  م،یو کار کن  میفضا را باز کن  دیبا  قدرن یا  عنیمرگ،    عنی  نیقی

  باش، به هوش باش، فضا را باز کن، مراقب باش. 

ال کن، انکار کن، ال، ال، بو مرتب. همۀ    ، هست  دهیهمان  یز یمرکزت، نگذار. اگر با چ  دیآ م   یز یچ  یدید  اگر

  برسد.   ات ذهننگه دار و فضا را باز کن تا مرگ من  مرکزت را عدم دیگو . ممیرا خواند هانیا

  ن ی. امروز گفت من به ارسد نم   ن یقیکوچ نشود،   ای رد ینم  ذهناست. اگر من   نی قیمعادل با   ، ذهنمن   مرگ 

خودش را    ند،ی بدر خداوند را بب  . هرکسنمیب بدر تو را م   کهنیا  یام، برارا هالل نگه داشته   امذهنمن   لیدل

  نشود.  دهید خواهد م  فاقاًبشود، ات دهید خواهد . نمدانم من م دیبو کند مطرح نم 

  .استدهیرا د «بدر»نشود، آن آدم البد  دهید کند م  که سع  هرکس

  است   اله را، اللّه د یکه د  هر 
  است آن  بحر را، آن ماه  د یکه د  هر 

  ) ٣١٣٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   عنی  د،یآن بحر را د  آن است، از جنس خداست. هرکس  شده، اللّه گشوده  یبا فضا   دیکه خداوند را د  هرکس

و قال و حرف زدن و بحث کردن، آدم بحر    لیآن است وگرنه با ق  ماه   د،یرا د  تینهایب  شدۀگشودهی فضا 

  .شود نم

   ستیب ییبه هر صورت که آ تو
   ستیواله آن تو ن ن،یمنم ا که،

  ) ٨٠۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  م، یست ین  صورت  چی. ما هست ین  نیواله تو ا  دیگو هستم، م  نیکه من ا  یر یبه خودت ب  هر شل  ذهنبا من   تو

آن را    م،یآن ما هست   م،یکن طلوع م  دیصورت خورشبه  م،یشو م   لیاو تبد  تینهایو به ب  میکن ما فضا را باز م

  . شناسد هم ذهن نم 
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  ی جورنیبشود، ما ا  دهیکه او د  میکن و ما مطرح م   د،یهست  نیکه شما ا  دهد را که ذهن به شما م  هر صورت  پس

  . مینده شی . بهتر است که اصال آن را نمامیستیما آن ن  م، یهست

  بخت و دولت را نگر نی لطف و رحمت را نگر، و نیا
  چون ماه آمده  یِچارۀ بداختران با رو در

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

 دیگو و انسان م  شود عوض م  یاریهش  ردیگ صورت م  یادهی. گفت که در انسان پدمیرا داشت  تیب  نیا  خُب،

  . ستیجهان ن  نیمالِ ا ن یا ن؟»یاست ا اللّه  نی«ااز کجا آمده،  نیا ن؟»یا ستی ک  نیا ن؟ یا ستیک  ن ی«اکه 

  میتوان شده هم م گشوده   یلطف و رحمت را، با فضا   نیاست. ا   که چه لطف و رحمت   شود موقع متوجه مبعد آن   

برکت    نیرا، ا  خوشبخت  نی ا  ن،یبب  افتد اش اتفاقات خوب م بخت را که همه   نیا  ، بخت ین   نیو ا  میتجربه کن

  . نیرا بب

اختران  چارۀ بد   نیباال از مرکز ما، و ا  دیآ م   دیصورت خورششده، بعد بهگشوده   یصورت فضاابتدا به  ن،یا  پس

  مثل ماه است.   کند طلوع م  و وقت کنند، م  زندگ  ذهناست که با اخترِ من  است. چارۀ کسان 

  .کند نم  قهیمضا یز یچ  ا ی نورش را از کس ماه، 

 ند، یب بخت و دولت را نم   ند،یب را نم  یزد یکه لطف و رحمِت ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شلاست     ذهنمن   ن یا  بله،

  ١٠[شل ماه از مرکز ما طلوع کرد    ایآفتاب    نیا  در مرکز ما باشد، و اما وقت  ذهناست که من  یاختربد  نیو ا

ماه که زنده شدن ما به    نیر ا و تابش نو   کند نم   قهیمضا  کس  چ ی، ماه نورش را از ه(حقیقت وجودی انسان)]

  و بداختران است.   یاختر خداوند است، چارۀ بد 

طور که در  نیاست که هم   نی شان ااند، چارۀ شده   زندان یاختر و بد    ذهندر چنگالِ من   کنند که حس م    کسان

  عوض بشود.    شانی اری دلو موالنا بشوند و متعهد بشوند تا هش  واردِ یغزل هم هست، زود 

  

  �🔹🔹�بخش سوم  انیپا �🔹🔹�
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  را نگر، خوش طالِب مجنون شده  بایز لیل 
  در جذبِ هر کاه آمده  نی ب روح یِکهربا  وان

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

جو  وو رغبت و جست   لیکه چقدر با م  کند م  لیبه ل  هی که تشب  نیرا بب   با ی که شما خداوند ز  دیگو موالنا م   پس

 ق یماست و تمام لطفش را و خردش را از طر  ی جوو خداوند در جست   عنیاست.  طالب مجنون شده  با ی طرز ز  و به 

  .برد کار مما به 

بذارد    خواهد که نم  هدد نشان م  بندد، را م  یفکر  ی هاو راه گرفتن مراد از جهت   کند م  مرادیما را ب  کهنیا

ها  ها، روح انسان انسان   یار یکنندۀ هشکه آن جذب   نی. و خوب ببمی بخواه  ها زندگها و از جهتبه جهت   میما برو

  . کند کوچ شده را دارد جذب م  اش نذهمن   عنی، را که کاه شده  آسان هرکس لیدارد خ 

  ی جو ودر جست   ماست درواقع خود زندگ   یوجو در جست  که خود زندگ   میشوما متوجه م   تیب  نیاز ا  پس

  شود  کوچ م   لیمن ما خ  یی . هر موقع با فضاگشاستی در کار ن  من   نی. بنابرامیخودش است و ما خودش هست

ا  کند خوش ما را جذب مآن دارد خوش   د،یآ و به حساب نم تجربه    ن ی. امیتجربه خوشحال هست  نیو ما از 

  است.  ندیخوشا

دنبال شماست، دنبال خودش هست و هرموقع    که خودِ زندگ   دینیب تجربه را در خودتان م   نیشما ا  ای آ  حاال،

شما را دارد    شود شما صفر م  تیو من شما، حس هو  شود ذهن خاموش م   دیکن م  ییگشاو فضا   دیشو سب م 

  کند؟  جذب م

سب بشوم. پس    دیمن را جذب کند من با  خواهم که اگر من م  دهد به ما م  یادیز   ل یدانش خ  اتیاب  نیا  خب

نه    نیا من   ٩[شل حالت  هم   ن یا  ذهن)](افسانه  نه    ها شدگتیهوحالت که  است  من  (افسانه    ٩[شل مرکز 

من است   یوجو دائماً در جست  بایز  لیل (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  کنم فضا را باز م . وقتذهن)]من 

  کنم،  جو مومن او را جست   متأسفانه وقت   جو کنم. ول واو را جست   دیکه من با  و طالب من است در حالت 

  : خوانم م  تانیرا برا تی ب نیکار درواقع کارِ من را خراب کرده. ا نیو ا کنمجو م وصورت جسم جست به

  ماست  ِی: آن اله تو لب گفت
  ماست  ِیو درد و سوزت پ ازین وآن

  ) ١٩۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  از ی ما و حس ن  میده راه انجام م  ن یکه در ا لیهرگونه جدوجهد اص م،یده که ما نشان م یا هرگونه مشتاق پس

  د ی، ما نباماست»   ِی «گفت: آن اله تو لب.  کند کار را م   نیدرواقع قبول اوست، اوست که دارد ا  نیا  م،یکن م

  م، یده راه انجام م  نیدر ا  ییکه با فضاگشا  لینه؟ هر کوشش اص  ای  کند که ما را قبول م  م یباش  نیبه فکر ا

  و قبول او است.  دهد درواقع اوست که دارد انجام م

شدن به او است، هر زنده    م ییگو ما که م   منظور اصل  ،اصل  مراد   عنیدرد    حس   نیو ا  یازمندین  حس   نیا  و

قدم اول را    میکه گفت   میبن  ییفضاگشا  د یموضوع را که با  نیا  میکن و واقعًا درک م   م یرو سمت م  ن یا  موقع به

  قدم اول است.   شهیهم م،یدار لحظه برم ن یدر ا ییبا فضاگشا

قاصد او است.   عنیاو است،    یپ  نیو ا  داردعلت است که او برم  نیبه ا  م،یدارقدم اول را درست برم  اگر

  . درست است؟ میتواننم  م،یاو را به صورت ذهن بشنو غامیپ می خواه اگر ما م

او مشغولِ کار است.    د، یکن م  از ی شما حس ن   است. وقت  ن ی ، هم«خوش طالب مجنون شده»   دیگو م  جان یا  در

  او مشغول کار است.  دیشو و کارگاه خداوند م د یکن شما فضا را باز م وقت

  است و غالب است آن کردگار  طالب
  برآرد او دمار  هاز هست تا

  ) ٣٢١۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

ما فکر    ذهنبا من   که . درحالمیمغلوب هست   شهیهم طالب ماست، دنبال ماست هم غالب است، ما هم  پس

  غالب است. . خداوند هم طالب ماست هم میکه غالب هست میکرد م

است،    ن یهم  تیب   نیسادۀ ا   . معندهد ما را جذب کند به ما درد م   م یو نگذار  م ییای باال ب  ذهنصورت من به  اگر

د  هست  هرکس و جلو   دهیداشته باشد، بخواهد  را ب  یبشود  او  درد    ردی جذب  و بخواهد غالب بشود دچار 

او طالب است و غالب    میدانست ما نم   ؛ما را  ی از دردها  یاد یقسمت ز  کند م  ه یتوج  تیب  ن یا  دی. و شاشود م

  .آورد دمار از روزگار ما درم  میداشته باش  است و اگر هست

  ترساندت که م  نیکرم دان ا از
  بنشاندت منیبه مل ا تا

  ) ١٢۶١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(
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ما خواستن اوست.    یهای مرادیب  نیا  حت   م،یکن نم  تی حس امن  م،یترس که م   ذهنما در من   یهاترس  نیا  پس

  ن یما را به سرزم خواهد . مدیترس می خواه م،ی نیب م ها دگ یهمان  قیکه از طر تا زمان میتا بفهم ترسانَد ما را م

  شده است.گشوده ی فضا  من ی ا نیببرد. سرزم منیا

ترس که    میشودچار درد م   م،یشو گرفتار م  م،یشو م  هیتنب  م،یبلند بشو  می خواه هر موقع م  پس از    یو 

که دشمن   ستین  نیو منظور از ترساندن ا  ترسانَد م  است، پس اوست که  ذهنغالب من   اریبس  اریبس  یدردها 

ا  د یبو  خواهد  ما است، م   ،  برس   خواه م  من یها به اآن   قیطردر مرکزت و از     را که گذاشت  زهایچ  نیکه 

  مرکز تو مال من است.   خواهم، نخواهد رساند. من تو را م منیتو را به ا هانیا

  به پر و بالِ روحان  دل، به پنهان  یا بپر 
  ی پرهات نگشود نیشه، چن  یطالب نبود گرت

  

  احسان سابِق 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(

  م، یکن ال م  که درحال  ،پنهان  به  دهد، که ذهن نشان م  ییابزارها  ،ذهنمن   ینه با ابزارها   م،یبپر  دیما با  پس

. و  ندی بب  تواند و ذهن نم  دیآ شده مگشوده   یکه از فضا   به پر و بال«   دل، به پنهان   ی«بپر ا .  میکن   یرو   پنهان 

دارد، ما    رت یحالت ح   ی  ذهناز من   ییرابطۀ رها  نی ا  م،یشو ما رها م   است که وقت   ز یانگهم شفت   نیا

  . میو قضاوت نکن می تماشاگر باش  دیفقط با م،یبفهم  میتوان نم

  ی لحظه با فضابند   نی. ما با انتخاب خودمان در اکرد باز نم  قدرن یما را ا  ی هاشاه، خداوند طالبِ ما نبود بال   اگر

. و در احسان، در  میبند خودمان را خودمان م  یهااست، بال   ییکه فضاگشا  مان و عدم استفاده از ابزار اصل

  اش هم صادق است.به وعده  شهیهمو   ردیگ م  شیهم قدمت دارد، سابق است و هم پ یخوب

با صنعش    خواست  اش هم درست است. اگر خالق نبود، اگر نم. وعده ستیا ن م   ی پس احسانش مربوط به کارها 

 ن یو از اهل ا  کند م  جهان زندگ   نیکه واقعاً در ا  کند که حس م  . هرکس ربود کار را بند، ما را از خلق نم  نیا

است،   یار ی است، چون از جنس هش بیغر هانج نیجهان آبِ شور دارد و در ا نیا ییجورها یو  ستیجهان ن 

  است.  دهیخداوند از مردم بر  عن یاو را شاه  نیپس بنابرا
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که برو با   گفت م کرد، کار را بند، تو را از خلق جدا نم نیکار را بند، بلد نبود ا  نیا خواست اگر نم دیگو م

  همراه بشو.  ذهن  یهامن 

  نه آن فهم و فن است  کت  د،ینگو ور
  آن ذوقِ تو پرسش کردن است  یل 

  ) ١٧٧١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

که به زبانِ ذهن باشد، حالت چطور است، به   دیگو نم  ی. اگر جور شهیهم  پرسدخداوند حال ما را م   نیبنابرا

و   دیآ ذوق ما که از موالنا خوشمان م   نیاما ا  م،یفهم چون ما فقط زبان ذهن را م   زند، حرف نم  زبان فارس 

  م، یکن از دردها خودمان را خالص م  م،یریگ م  ن آسا  م،یکن م   یی فضاگشا  م، یکن و ذوق م  می خوان را م  اتشیاب

  پرسش کردن خداوند است.  نیهم  ی و خردورز نشی آفر یذوق ما برا نیا

  در چوگاِن حم من ی دوو م  من یِگو
  دوانَمتگر چه که م   دوم،تو هم  یپ در

  ) ٣٢٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

که من با چوگانم تو را    دیگو م   ها، ولموقع   بعض  کند و با درد همراه م   دوانَداست که خداوند ما را م  درست

در تو به خودم زنده    خواهم منظور آگاهانه است، م  نی دارم. ا  یمنظور  ی . اما   من هست  یو تو گو  زنم م

ا  نیبنابرا  پس  .زند را م   ا با چوگان قضا م  م، یتوپ گرد خداوند هست   ن یبشوم. پس ما هم  لحظه    نیاتفاق در 

  آورد  وجود مواقع او بهدر  افتد م  یاتفاقات چجور  نی. همستی. اتفاقات دست ما نم یفضا باز کن   دیما با  افتد، م

  . میفهم  ما نم  م،یچار کن  م،یکند کدام سمت برو  ییوگانش ما را راهنماتا با چ  م یکن ییفضاگشا دیو ما با

. پس  کنم م  یی. من حواسم به تو هست، راهنمادوم دنبالت من هم م  ول  دوانم، که گرچه که تو را م   دیگو م

و   م یخودمان مقاومت نکن  و با دانشِ ذهن   میبه قضا و فضا را باز کن   می تن بده  شهی چقدر مهم است که ما هم

  . میصبر بن

  تو   یهاییجوو چاره هالهیح
  تو یپا نیما بود و گشاد ا  جذب

  ) ١٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  غام یپ  د،یکن برنامه گوش م  نیبه ا  د، یخوان  موالنا م  د،یکن شما کوشش م  م،یکنم   ییجوکه چاره   همهنیا  پس

  است.  در واقع جذب زندگ نیا د،یهست ریدنبال تدب د،یکن تأمل م  د،یخوان کتاب م  د،یده م

و با    ذهنکه با باال آمدن من   ی. هر جهدمیکن م  . جهد فرعونمیکن م  قیتوفیها ما جهد بموقع   لیخ   منتها

  .  شود است و پاره م جهد فرعون   هان یا م،یکن م  ذهن  با هست  دانم، م

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

  ) ٨۴٠ تیدفترسوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

و    میشو همراه باشد، جذب او م   ییگشاکه من در آن هست. اگر با فضا   رسد نم  جهیعلت به نت  نیفقط به ا 

که   نیاش جذب او است. اشده، همه گشوده   یما در فضا   یهایی جوو چاره   هاله ی. پس حشود ما گشوده م  یپا

که   دینیب م ما.  یبوده و باز کردن پا اوخودش جذب  م،یاده یرا فهم ییگشاو فضا  م یکن ییگشافضا  میتوان ما م 

بسته    مانیپا  م، یارائه کن   و به زندگ   میبه جامعه ارائه کن   یخوب  ذهنمن   ی   میخواه م  م،یرو هرچه به ذهن م

  . میشو و جذب او م شود ما باز م  ی پا م،یکن تر م. هرچه کوچ شود م

  ستو صادق بر عاشق  رتشیغ
  ستیو بر اُستور ن ویبر د رتشیغ

  ) ٣۶۴٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  بارکش مانند اسب و االغ و استر  وانِی : ستور، حاُستور
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

دارد. هر   رت یتر شده، خداوند به او غ کوچ   اش ذهنکرده، من  ییگشافضا   یاد یکه مقدار ز   که انسان  دیگو م

   انحراف   یهااگر که راه   ندیبب   یشتریها درد بموقع   ممن است بعض  دهد، را نشان م  و صادق  که عاشق  کس

  . رود م

بارکش،    وانی ح  عن یپر از درد و بر اُستور، اُستور    ذهنمن   ویبر د  رتشیغ  دارد به او، عالقه دارد.   رتیغ  نیبنابرا

 د یی. شما ممن است بوستیخداوند بر او ن  رتیغ  کشد، و درد را م   دگ یکه بار همان   انسان   عنی سب و االغ.  ا

. به  دیکن راه کار م نیدر ا د،یکن م سع  دیکه شما دار نیا یراب د؟یآبالها سرم م نیندارد و ا نیبا ا یچرا کار 
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ممن است بخورد تا به شما نشان    یاضربه   ی  د،یذره منحرف بشو  ی  د،یدیهمه زحمت کش  نیا  که،ن یمحض ا

  دارد.  رتیبدهد که خداوند نسبت به شما غ 

  او یِاو، وز حسن و از خوها  یِلذّتِ بوها  از
  ها به درگاه آمدهاو جان یِقُل تَعاَلوها  وز

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

   فراوان  یو مخصوصاً خو   می را حس کن   ییبایو ز  میعشق را بفهم  یبو   میتوان م  ییگشاکه ما با فضا   دینیب م  پس

  ی را برا   تی. موفق میدار همه روا م  ی را برا  یو در واقع شاد   م یکن که ما فضا را باز م  م یرا در خودمان حس کن 

  م یما فضا را باز کرد  کهن یکه هم  دیگوم  . شود خداوند است که در ما باز م  فراوان  یخو   نی. امیدار همه روا م

 د یگو که م   میشو و متوجه م    حس فراوان ،ییبای. حس زمیکن حس خرد را حس م  ،ی او، حس شاد  یبا ی ز  یبو

  باال.   ای که ب

قبل مربوط    ات یباال، باز هم به اب  د ییای بو ب  د یگو که م  نیو حاال ا  «قل تعالوا»   د،ییایبو باال ب  غامیپ  نیا  مرتب

 د یگو م  کهن یاز ا  م یکن و مقاومت م  م یکه در ذهن بمان  م یکن اصرار م   ما وقت  باشد.  ممن است با سخت   است.

  . البا دییایب دیبلند شو ها دگ یهمان  نیا یاز رو 

ها از آدم   لی. خ یبرو  توانهم نم   نییحالت نَمان. تو پا  نیباال، در ا  ایب  دیگو م  ستادهینفر باال ا  ی  کهنیمثل ا 

علت است   نیذهن به ا  ی ذهن. تمام دردها  یها ناآگاه بشوند از شنجه  خواهند  که در حالت ذهن م  دینیب م

  . میدار ذهنکه ما من 

مواد مخدر    ای   خورند، م  مثال مشروب الل  روند خالص بشوند، م  ذهنمن   یاز دردها   کهنیا  یبرا  ها بعض   ول

 . ردیگ قل تعالوا را نم  یجا   هان یا  زها، یچ  ل یبه خ  ای  نترنتیبه ا  شوند معتاد م   کنند،  م   رید  ی کارها  ای  کشند م

. تنها  دیرا رد کرد  را و درخت   وانیحد ح   ری. شما ددیبرو  دیتوان نم   نییباال. شما پا  دییایب  دیکه شما با  دیگو م

  .میاچون ما اقامت در ذهن را تجربه کرده   باال.   دییای ب  دی. پس باد یبمان  دیتوان است. در ذهن هم که نم  نیراهتان ا

برود به درگاه    مان،ی ار یتا جانمان، هش  میکن از همان اقالم ما استفاده م   م،یکنم  ییگشافضا   وقت  نیبنابرا

از قل     یهم    ن یبه آن سو. و ا  رود م  واشیواش یما    یار یشده است که هش گشوده یفضا   نیخداوند. درگاه هم 

  ها است: تعالوا 
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قُل»  «...ملَيع مبر مرا حم تْلا االَوتَع  

  که بر شما خوانم آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است…»»   دییمن آ یبو: «به سو  امبری پ ی«ا
  ) ١۵١ ۀی)، آ۶سورۀ انعام ( م،یکر قرآن(

چه را که پروردگارت بر شما حرام کرده  «که بر شما خوانم آن   دییای باال ب  ای  ،د»ییمن آ  ی«به سوبو:    مبریپ  یا 

تعالَوا که بعض  نیا  است.» ا  میی گو ها مموقع   قل  تعالوا،  آ   لیدر خ  نیقُل  جا،    ن یقرآن آمده، چند  یها ه یاز 

  است.  نی هم اشی

بدهم   غامیشده من به شما پ گشوده   یفضا   نیذره کوچ بشود، در ا  ی   ذهنو من  دیکه فضا را باز کن   دیگو م

مرکزتان و از آن    دیبذار  دیتوان را نم   یز یچ  چیاست که ه   نیشما حرام است. منظورش ا  یبرا  ی زیکه چه چ 

  شما.   ی همه حرام است برا هانی. اد یرا بخور رون یب یغذا  قیطر

. دیفهم  میخوش را نخواه   یهابو   نیا  ،ذهن)](افسانه من   ٩[شل   می در ذهن بمان  می اگر اصرار کن  نیبنابرا  پس

  ن ی ا  ، ذهندر من   م یچون ما زکام گرفت  ول  دیآ م   شهیخوش هم   یبوها   نیا  دیگوهست که م   ات یاب  ی در مثنو

   انبساط و فراوان   یو خو   ییبا یز  نی، ا(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل   میفضا را باز کن   دی. بامیفهم بوها را نم

  .  می خداوند را بفهم

  رو ز کوثر سرخ یدیکه را د  هر 
  خو  ر یمحمدخوست با او گ  او

  ) ١٢٣۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

دارد، پس  یمحمد ی خوست، خوخداوند اثر دارد، بدان که او محمد   که از فراوان ید یرا د که هر کس  دیگو م

  .شیاند فراوان یخو   عنی . منظور از  محمدخو، ریب است با او خو  شیاندفراوان

  ی فضا   نیدر ا  د؟ینیب را فراوان م  زیهمه چ  عنی   د؟یهست  شیاند که شما فراوان  دی سؤال را از خودتان بن  نیا

   اال زندگ احتم  د،ینظر هستاگر تنگ  د؟ینظر هستنه، تنگ  ای د؟یدار را به همه کس روا م  زیشده، همه چ گشوده

  ! دیدار را به خودتان هم روا نم  را و خوش   یرا و شاد 

او    ی. خوها (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل او    یگفت از خوها   جا ن ینباشد که در ا  شیاند فراوان  کس  اگر

  ن یدر ا  د ینیب . ممین یرا در خودمان بب   فراوان  نیا  م،یکن اگر درست کار م   د یاست. حتماً با  کوثر است، فراوان
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   کس    موقع   ی  م،ییگو است که از موالنا م   ارزشمطالب را، که مطالب با نیکه ا  م یکن نم  قهیمضا چیبرنامه ه 

  ! نه.میر یرا ب ها بعض یجلو   ای  م،یی به دوستانمان بو میرا نگه دار  نیبشنود، ا دینبا

تا مردم   دیاطالعات را پخش کن نیجا که مقدور است اکه شما تا آن  کند م جابیخداوند ا شیاند فراوان یخو 

  از آن استفاده کنند.  

   عن یغلبه دارد،    اشی ریگکه خداوند رحمتش، لطفش، بر سخت  دیگو است که م  نی هم   ی هم برا  تیچند ب  ن یهم

  م، یستیکه، که ما بلد ن میفکر کن  دیما نبا عنی. بخشد او م  م، یکن که ما م ی هر کار نیاست. پس بنابرا ترشیب

مال    ست،یفکر اصال درست ن  نی. امیاکرده   ذشتهغلط در گ  یکارها   ایاصال!    میبن  دینبا  م،ی کن غلط م  یکارها 

  هست. پس:  ذهنمن 

مسترد بهِر ما بِساط  ححق گ  
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

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

  حذر یبر زبانْتان ب  دیآ هرچه
  با پدر   انه یطفالنِ  همچو

  ) ٢۶٧١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  است  قیها چه گر ناالدم نیا زانکه
  من بر غضب، هم سابق است  رحمتِ

  ) ٢۶٧٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

قدم    نی. واضح است که ما در هم دیکه مقدور است، درست رفتار کن   جا و تا آن   د یشما فضا را باز کن  دیگو م  پس

خوب است.     لیخ   م،یکن  ییگشاده درصد هم فضا   نی. ما هممی کن  ییگشافضا   میتوان ما درست نم   ،ییگشافضا 

  . میکن اضافه م بعد ه

هم لوس است، با پدرتان، من، که   خُرده یکه  دانه یطفل   ی مثل   دیکه شما فضا را باز کن  دیگو م نیبنابرا

 دیدان خُب شما م   ول  ستی شما و رفتار شما کامل ن   یها. گرچه که دم دییبو  خواهد خدا هستم، هرچه دلتان م

  . کنم رحمت م  شهی. همرمیگ سخت نم  چیه من  عن ی تر است.و غضبم، غالب  امی ریگرحمت من بر سخت
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  ملَ  یسبق ا نیاظهارِ ا یپ از
  اشال و ش ۀیتو بنهم داع در
  ) ٢۶٧٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  بر تو من    رمیو نگ ییبو تا
  دم زدن  اردیحلْمم ن منْکِر

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

  پدر صد مادر اندر حلم ما  صد
  درافتد در فَنا   دینََفس زا هر 

  ) ٢۶٧۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  کفِ بحِر حلم ماست   شانیا حلم
  بجاست  ایدر  ول د،یرود، آ کف
  ) ٢۶٧۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  چ ی خداوند ه   عنیمن، غضب من نسبت به رحمتم،   یری گگرفتن سخت    شیپ  نیاظهار ا  ی که برا دیگو م خالصه

  . میکن خودمان است. خودمان، خودمان را محروم م  ی گر ما همه از ناش  یهای گرفتار  نیموقع غضب ندارد. ا

کم کند.    خواهد است که او دائماً درِ رحمتش باز است، م  نیمربوط به ا  میکه امروز خواند  اتیاب  نیا  تمام

دنبال مجنون شده    لیبا ماست. دنبال ماست. معشوق دنبال عاشق است. بله، ل  تشی جذب کند. عنا  خواهد م

  را گفته.   زهایچ  نیو همۀ ا

  ی ر یگگرفتن سخت  شیپ  نیاظهار ا  ی . براایباال ن  «من» صورت  بن، منتها به   ، بن   یکه هر کار   دیگو اآلن هم م  

  ی ار ی از خودش، هر هش  ریغ   یزیدر واقع هرچ اصطالح رحمتش بر غضبش، در ملَ،  و غضبش بر رحمتش، به

  ی که تو ادعا   ،ه یاست. داع  نیمنظور از ملَ هم   دیشا  ،  ذهنمن   یار ی هست، هش  انسان  یاریهش   جان یکه در ا

  ی ادعا   نیاز او اسمش ملَ باشد. من در تو ا  ر یاز حضور، غ  ریصورت غ به   یار یهش   عنی   ،اشال و ش کن 

  . یر یاشال ب، اشال داشته باش  رم،یپذ به من، من م تو ش کن عنی . اشال و ش را گذاشتم

من به    و   یی. تا بورمیگبر تو نم    را من گذاشتم. ول  ن یا  دیگو ! م میکن چقدر ما خداوند را مالمت م  دینیب م

تو،    یمن در اطراف کارها   ییگشافضا    عنی است. حلم    تینهای نکنم و حلم من ب  یر یگسخت   عنی .  رمیتو نگ
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از آن است.    ادتر یز  ل یجهان نمونه هست، خ  نیا  در با حلم پدر و مادر که    سهیاست و حلم من قابل مقا  تینهایب

 ییگشاحلم پدر و مادرها، کِف حلم من است، فضا   میگو. کف پدر و مادرها، م ای ها کف است. کف مثل کف درآن

که    میباشداشته   ییگشاو فضا   میباشگذشت داشته   دیچقدر با   . میکه ما از جنس او هست  دیمن است. نگاه کن 

  ! حلم.   میندار

  پدر صد مادر اندر حلم ما  صد
  درافتد در فَنا   دینََفس زا هر 

  ) ٢۶٧۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

«حلم  پدر و مادر حلم دارد، مخصوصاً مادر،    عنی.  ستیبا حلم من ن  سه یحلم پدر و مادر اصال قابل مقا  عنی

  عظمت، کف حلم خداوند است. نی. حلم مادر به اکفِ بحرِ حلم ماست»  شانیا

  ی هاهستند. کف   آفل هستند، فان   هان ی. اروند م  ندیآ  ها مکف   نیا  عن ی،  بجاست»   ایدر   ول  د،یرود، آ  «کف

ول مادرها در واقع آلوده به ذهن هستند    د ی از من تول  یجور  یها هم  حلم آن   عن یجا است.  به  ای در  پدر و 

  : تیب نیا طورن یدارد. و هم حالت جسم   ول شود م

  است از جذبِ حق  تیتَعالوا آ قُل
  م یروم  به جذبۀ حق تعال  ما

  ) ١۶٧۴شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

جذبۀ او    ی سوما دائمًا به   نی از جذب حق است، جذب خداوند است. بنابرا   نشان  نی باال ا  د ییای که ب  دیگو م  پس

  هم هست.  مهم   تی. بمیرو م

  م یکه ما اجازه بده است که خداوند از هر فرصت باال، نشان دییایب دیگو که م «ُقل تَعالوا» ۀیآ نیا نیبنابرا پس

  .  کند ما را به خودش جذب م  اورد،ی وجود ببه

  ار ی هش  خُرده ی. اگر  میکن م   جذبه را دائماً خنث  نیکه ا  میکن ! اشتباه رفتار م میکن  ما چقدر اشتباه م  د ینیبب

کار    نیما البته ا  ذهننظر منرفت، که به  میاو خواه   یسوبا مرکز عدم، ما به   میو فضا را گشوده نگه دار  میباش

  است.  رممنیغ
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  تَعالَوا قُل تَعالَوا گفت رب  قُل
  از ادب دهیستوراِن رم یا

  ) ٢٠١١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  د یدان . ستور ممیکن رفتار م  م،یکه از ادب محروم هست   واناتیباال. اما ما مثل ح  دییایباال، ب  دییای گفته ب  خداوند

  .  م یدیاما ما رم  د،یستیجا بازناآن   د، ییایمن، جلو ب  شیپ   دییایباال. ب  دییایباال، ب  دییای او گفته ب  عن یچهارپا.    عنی

  لۀ یوس. ما به می و ادعا بن  م یحرف بزن  ذهنعنوان من به  میی ایو ن   م یکه ما فضا را باز کن  کند حم م  جان یدر ا  ادب

  درمقابل چه؟ درمقابل خداوند.  است.  یادبیب نی ا م،یکن و فضا را باز نم میکن م  یهر رفتار مانذهنمن 

  د ی که تو را باال کش ییندا هر 
  د ی که از باال رس دانندا م  آن
  ) ١٩۵٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  که تو را حرص آورد  ییندا هر 
  دان که او مردم درد  گرگ  بانگ

  ) ١٩۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ا ی ب  دیگو که مرتب م  ییندا  نیا  م،یاگر فضا را باز کن    ول  م،یکن توجه م  ذهنحرص با من  یما به نداها   خُب،

  .  میرو به آن سمت م میکه دار م،یشو متوجه م  رتی . جذب شدن را با کمال حمیشنو باال را م 

که مرتب    دید  میعوض بشود، خواه  خرده ی و جنس ما    میمرکز را عدم نگه دار  م،ی کن   ییفضاگشا  ما مدت  اگر

  ا ی  سون یا  ای ب  دیگو م   کند، و دارد ما را صدا م   رسد از آن طرف م  رسد، که از باال م   م یکن را حس م  یینداها

  ما را.   کند جذب م

  ی سوکه برو به   دیگو که م  می شنو را م  وید  م،یشنو را م  ذهنمن   یباال، ندا   میی ایب  ذهن صورت من به   وقت  منتها

  . یو مردم را بِدَر   یکه گرگ بشو یاها را بذار به مرکزت، تا درجه و آن   رونیب  یهاز یچ

  که تو را حرص آورد  ییندا هر 
  دان که او مردم درد  گرگ  بانگ

  ) ١٩۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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ندا  میشو بلند م  ما وقت   نیبنابرا  پس را م  میشوحرص، گرگ م  یبا  م انسان   م،یدر که مردم  را    م، یدر ها 

  به ذهن.  میکش ها را مانسان

  ،  زندگ  یسوبه   کنم م  قیمردم را تشو  ا ی. آرونیاز خانه بروم ب  خواهم که من امروز م  دییبو  یطور نیا  دیبا  شما

ر  که بروند باال. اگ   دهم به مردم م  یی ندا  کنم، م   قیسو تشونه؟ اگر به آن   ای صبر    ی سوبه   ، ییفضاگشا  یسوبه

  . نی قر قی از طر کنم نه، من دارم مردم را از جنس خودم م

 م، یساز گرگ م   ریداز هم   ذهن! ما درواقع با اثر من میگذار هم اثر مخرب م  یرو   نی قر  ق یچقدر ما از طر  د ینیبب

برنامه    نیدر ا  همهنیکه ا  ت یو از جذبه و از عنا  یزدیشد؟ و خودمان را از لطف ا  یطور ن یچرا ا  مییگو بعد م

  . و  میکن در ما به خودش زنده بشود، محروم م خواهدجذب کند، م  خواهد گفته شده که او دنبال ماست، م

  شدند  یبه امر اهبِطُوا بند چون
  شدند  یخشم و حرص و خرسند حبس

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

  رخواهیو ش میحضرت الیع ما
  لْلٰه   الیاَْلخَلق ع: گفت

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

  او از آسمان باران دهد  آنکه
  تواند کو ز رحمت نان دهد  هم
  ) ٩٢٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

شد به مرکز    لی، پس آن مرکز عدم تبداز آن بهشت»  دیی ای «فرود بگفت:    زها،یبا چ  میشد  تیهوما هم   کهن یهم

  .  دییایفرود ب د، ییایب نییپا  عنی «امر اهبِطُوا». دهیهمان 

   عن یما حبس حرص و، حرص    د،ییای علت گفت فرود ب  نیبه ا  م،یدید م  ها دگ یهمان   قیهمان موقع که از طر  پس

  رسم،  نم    به زندگ  اورمیدست ن اگر به   اورم،یدست ببه  توانم به مرکزم و چون نم   اورمی را ب  یز یچ  ی  کهنیا

تول و خوش  خشم  شد.  دیخشم  مبه  وقت   ، و حرص  م  آورم، دست    ن ی خشم  توانم، نم  وقت  شوم، خرسند 

  .کشد حرص من را دائمًا م   نیا ول شوم، م
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من هستند،    الی . چون گفته مخلوقات، عمی خواه م  ریو از او ش  میما جزو خانوار خداوند  دیگو م  م،یتوجه کن   ول

  دهد،  که از آسمان باران م  ها جزو خانوادۀ خداوند است. کس تمام انسان    عنیجزو خانوار من هستند،     عنی

  د؟ یکن بدهد. توجه م تواند حتمًا از رحمت نان هم م 

اما    م،یشد  ی عوض شده، دچار خشم و حرص و خرسند  ماند یو د  م یشد  دهیو همان  میما فرود آمد  نیبنابرا  پس

روح به ما بدهد.    یبه ما کم کند و غذا  خواهد لحظه او مبهکه لحظه   میدان و م  دیای ب  دیکه صبح ام   می دواریام

  .  دیتا از کم او برخوردار بشو دیجلو برو یی لحظه با فضاگشابهشما، لحظه د یدار ید یام ن یاگر چن

پ  نیا  حاال ا  د، یآ م  شیسؤال  آ   نیپس از  ا  ایهمه صحبت،  از خودتان م  نیدر  ا  د،یپرس لحظه شما  از    ن ی من 

نه؟ اگر    ای برخوردار هستم    د، یگذار سرهم م را هم که پشتِ  زها یچ  ۀی و بق  یقدرت، لطف، جذبۀ خداوند   ت، یحما

    ست؟یاشالم چ ستم،ین

داشت   امروز غزل  ا  میدر  خراب   نیگفت  است،اختر  خاصذهنمن   نیا  کار  من    یاستاره   نیا  ی هات ی. گفت  که 

  به خودمان.  میوقت بده دیعجله بود. عجله. با اش ی ست؟یچ پرستم م

صبر   دیبا  نی. بنابرادیآ م   که او ک   دیدان . شما نمدیآ شما نم  ذهنمن   نیبشیمطابق پ  د،یآ که ناگه م  گفت

  ما را. کند است که فلج م ییالو ی ذهن. عجلۀ من دی و عجله نکن دی کن

  علَمنقش سازد بر عدم از چاکر و صاحب صد
  و دلخواه آمده  بایخوشش ز االتِیدل خ در

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

مرکز عدم بشود.   دیما کار کند، با  یبتواند رو   کهنیا  ی. براکند کار م   ستیکارگاه ن  یرو  که زندگ  دینیب م  پس

تغ ا  دهد م   راتییصدجور  و  عدم  مرکز  ا  بستگ   نیبه  مقام  م   یی ایدن   نیبه  ندارد.  باشد،    خواهد فرد  چاکر 

  .دیآ است. ما خوشمان م  ند یخوشش، خوشا  االتیهرکه باشد، در مرکز ما خ  باشد، ول یآدم مقتدر خواهد م

  ٩[شل است    ذهنمن   االتیخ   االت،یخ   نیا  کند، اراحت مهست که ما را ن  االتی اگر در مرکز ما خ  نیبنابرا  پس

بخش و لذت   ندیخوش او در مرکز ما حتماً خوشا  االت ی خ   م، ی. اگر فضا را واقعًا باز کرده باش ذهن)](افسانه من 

  : خوانم م  تانیرا برا  تیچند ب نیاست. و ا
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  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(

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

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

    م؟یشو کارگاه خداوند م که ما ک  ن،یا هیشب  یهات یب ای  دیرا حفظ باش  تیسه ب نیشما ا دوارمیام

را    شستگ    ی  کنند، م  دایرا پ  یخراب  ز یچ  یکار خودشان را نشان بدهند،    کهنی ا  یهمۀ استادان برا  دیگو م

  .  کنند م دایپ

  م یبن  ی ازینیاگر حس ب  م،یباش   ازینی ب  دیاست، ما هم با  ازینیخداوند که ب  عنیاستاد استادان، صمد    نیبنابرا

ما هم    ت یخداوند است، خاص  تیهست که خاص  با معن   ل یهم خ  «صمد»کلمۀ    نیا  م، یببر  رونیرا از ب  ازمانیو ن

کارگاه او. کارگاهش    میشومتوقف بشود، ما م   ذهنو خواستن من   میاز جهان بشو  ازینیب  کهن یا  محضبههست.  

  ما کار کند.   ی رو  تواند خداوند م  شود،صفر م  مان ذهنهرموقع ما من   عنیاست،  و ال» ست ی«ن

  کند  فضا را کامل باز م . هرکسذهنمن   دیگو نم «صد نقش سازد بر عدم»که  گفت بود. م ن یجا هم همآن  در

  بهتر کارگاه خداوند است.  شود، ال م شود، م ستیو ن شود و ذهنش خاموش م

هرچه    م؟یبند م یکارگاه را، چجور  نیا  میما کار نکند و اگر ببند اگر او در کارگاه درون  میدان را هم م  نیا  و

  ی ها و کارگاه   شود، آن کارگاه بسته م  م،یباش  «من»  نیتربزرگ   می خواه و م  «من»  مییگو م  میشو که بلند م 

  شما.   دینیب م  ادی ز ل یبسته خ
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ماست. ما مسئول باز    ریتقص  نیخداوند راه ندارد کار کند و ا  عنیبسته هستند،    یها کارگاه   ذهن  یهامن   تمام

  . مینگه داشتن کارگاه خودمان هست

   صورتیمحض آردت ب  رتِیح
   آلتیآلت از ب  صدگون زاده

  ) ٣٧١۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   ها بافَد همدست ،ز دست یب
   جان سازد مصور آدم جانِ

  ) ٣٧١۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  کاندر دل از هجر و وصال   آنچنان
    الیگوناگون خ دهی باف شودم
  ) ٣٧١۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

خاموش بشود و از   ذهن. اگر من فرمی ب  عنی  صورتی. بمیبشو  صورتی است که ما ب  موقع  محض»  رتی«ح 

  .  میشو م صورت ی ب م،ینساز ذهننپرد و ما من  ر یبه فکر د یفکر

خاموش کن  مان ذهنمن   میتوان نم  زوربه با می را  فقط  تلق  ای   میکن   ییفضاگشا  دی.  خودمان  به    م، ی کن  نیدائماً 

  .  میخواه نم دگ یهمان ی. ما غذامیخواه غذا نم  رونیز بکه ا  میبفهمان 

و نمرونیب  یها ز یاز چ  میمحروم بشو  می خواه نم از غذا   . دوست  دانم   ب  ییزهایو چ  م، یالزم دار  رونیکه در 

توجه    میخواه  نم  م،یریب  د ییتأ  می خواه نم  مثال.  میریب  میخواه  ها غذا نماز آن  ول  م،یبشو  می خواه محروم نم

نم م،یریب  ذهنبا من  میخواه ی دنبال  مان ذهن  ریتصو بخش است. که لذت  م یباش  

  است.  رتیاست، فقط در ح یچجور   کار زندگ  نیا داند است که آدم نم عبارت از حالت محض» رت ی«ح  پس

  ! شود انجام م  ی چجور  رات ییتغ  ن یکه ا  میدان نم   م، یشوو ما تماشاگر م   آورد م   محض»   رت ی«ح   ، صورتیب  پس

  م، ی نی بب  میبدون دستِ ذهن، که ما بتوان  نیمرکز عدم. بنابرا  نیهم  عنی  آلتی ب  ،»آلتیصدگون آلت از ب  «زاده

  .کند . جاِن جان، آدم را مصور م بافد ها م دست
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  سازد،  ما را در رحم مادرمان جسم ما را م   یچجور   زندگ  ای جانِ جان    دیگو که م  دی نیب م  کند،  مصور م  دوجور

خودش    یکه رو  عنوانِ زندگاز ذهن و ما را به   آورد درم  عنیکه،    سازد اصل ما را م  ذهنهم از من   طورن یهم

  .کند قائم است، درست م

مادر م   طورنی هم   د یگو م  د؟ یکن م   توجه   مرا در ش ما  اگ  سازد،  که جسم  در شم مادر  اعتراض  چون  ما  ر 

هم اگر    طورن ی. هم میشد خُب بافته نم  ، یبساز    ستیچرا بلد ن  عن ی  ا، یچه طرز ساختن است خدا  نیا  میکرد م

نکن مقاومت  نکن   م،یاآلن  نکن   م، یاظهارِنظر  ذهنمان  با  را    ی ار ی بذارد، هش  مان  ذهنمن   م، یتالش  را    ای ما  ما 

  ی در مرکزِ ما از دور  د یگوکه م  طور ن ی هم کند، گنج حضور را او درست م   عن یقائم به ذات،  یِ ار ی صورتِ هشبه

  بافته بشود.   تواند اصل ما هم م شود، که فکرها بافته م طورن ی. همشود و وصال، فکرها بافته م 

ما را در شم   که خداوند جسم  طورن یهم  د،یکن ییو فضاگشا  دیاگر مقاومت و قضاوت نکن مدت  ی شما  عنی

  .کند طلوع م   دیمثل خورش میکه گفت  رون،یب آورد م سازد،  هم اصل ما را م  ذهندر شم من  سازد، مادر م

  : دیگو هم م نیا

است   صورتیب  نیق ی مطلق،   فاعل  
  اندر دسِت او، چون آلت است  صورت

  ) ٣٧۴٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  کتم عدم  از  صورت یآن ب گهگه
  از کرم   د یصور را رو نما مر 

  ) ٣٧۴٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   از او هر صورت  ردی مدد گ  تا
   کمال و از جمال و قدرت از

  ) ٣٧۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

جهان    نیکه در ا  ی زیهرچ   م،یاست و صورت که ما باش   صورتیاست، ب  فرمیب  نیق یخداوند    عنیمطلق    فاعل

  ؟ یی با فضاگشا  م یاو قرار نده  ار ی است، ما چرا جسممان را در اخت  ی طورهست، در دسِت او آلت است. اگر آن 
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خودش    یی . موقع فضاگشادهد گاه عدم خودش را به ما نشان م خداوند، از پنهان   عن ی   صورت،ی ب  نیا  گاه گاه

  . دهد . از لطف، نه به ذهن ما، به حالتِ عدم ما خودش را نشان ماز کرم  دهد را به ما نشان م

از    د ی«مر صور را رو نماتا خودش را به ما نشان بدهد.    م، یفضا را باز کن   ن یا  میتوان گه هرچقدر مما گه   پس

کند؟ کمال    دایپ  ی زیو چه چ   ، » از او هر صورت  ردی «تا مدد گ  م،یریاز او کم ب  میکه ما باش  ، تا هر صورتکرم»

  و جمال و قدرت.  

  چو پنهان کرد رو   صورتیب باز
  از بهِر کد در رنگ و بو  آمدند

  ) ٣٧۴۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  کمال  ر،ی د از صورت صورت
  ضالل   نیباشد آن ع د، یبجو گر 
  ) ٣٧۴۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  گهریب یا کنچه عرضه م  پس
  دگر؟  خود به محتاج اجیاحت

  ) ٣٧۴٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  یی گدا ،وزگ ی : درکد
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  د، یکن  یخداوند، خودش را به شما نشان بدهد. فضابند  ،زندگ   د،یکن   یی شما فضاگشا  د،یگو دارد م   دینیب م

  ش ی رو  وقت   صورت،یرنگ و بو. دوباره خداوند، ب  جهانِ  نیاز ا  ن،یدر ا  ییبه گدا  د ییایب  دیبا  شود، او پنهان م 

از    م یو آمد  م یاگر صورت شد  م،یدیرا فهم  نیکه ا  االدر جهاِن رنگ و بو. ح   ییبه گدا  مییآ را پنهان بند، ما م 

است،   گمراه نیع نیا ر،یاز صورت د میخواست  یابیکمال  ای درواقع پرورشِ روح انسان  ای کمال  ریصورتِ د

  ضالل است.

  .ییگدا ،وزگ ی در عن ی کد

انسانِ د  پس از   ی ز یچ  رید  ذهناز من   م،یشد   ذهنمن   م،ی. ما اگر صورت شدم یکن  ییگدا  میتوان نم  ریما 

  .  می هست رید  یاز  زندگ ییما دائماً دنبالِ گدا کهن یا یمهم است برا  تیب نی. امیریب میتوان نم
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  کمال  ر،ی د از صورت صورت
  ضالل   نیباشد آن ع د، یبجو گر 
  ) ٣٧۴۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

به کمال    میخواه  م  م، یپرس راه را م   ر ید  ذهنمن   یاز    م،یهست  ذهنو من   میحالت که صورت  نیا  د یکن  توجه

کم    میتوان م  ریدهم فضاگشا است ما به هم   رید  کس   ی   م،یاگر فضاگشا هست   غلط است، ول  ن یا  م،یبرس

  دوتا با هم فرق دارد. نیا م،ی کن

  ؟  کن عرضه م ر یمحتاج د ی خودت را به  ازِی تو ن یچطور   ،ذهنمن   یکه ا دیگو به ما م پس

   انسان یاز  توانم که من نم  ندیگو م اتیاب نیمثال ا د،یرا بخوان اتیاب نیاگر شما ا کنم عرض م  نیهم یبرا

ها  توقعاتم را از انسان   ری. پس د رمیکم ب  کند، صورتِ صورت عمل مجهان و به   نیدارد در ا  ذهنکه من 

است که خودم از جنسِ صورت    موقع   نیا  رم، یب  ممثل موالنا ک   انسان   یاز    توانم م   کهن ی. اکنم صفر م

  .  کنم فضا را باز م ستم،ین

  کند  ها قتی حق   یرا آن صمد، روز  هالییتخ
  اَشالِ گمراه آمده ، دررسد در زندگ  تا

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

لحظه و مرکز را  بهلحظه  میخداوند، باالخره اگر ما فضا را باز کن   عنی  ازینیرا، آن ب  الی که صاحبان خ  دیگو م

  االتِ یبه خ   ذهنمن . اآلن که در  کند به خودش م  لیتبد  کند، عدم کار م  یکه گفت رو  میدید  م،یعدم نگه دار

با صبر    یروز   م،یقدم را درست بردار  نیا  م،یبرو  درستاگر راه را    م،یوگوها مشغول ها و گفت و تجسم   ذهنمن 

  م، یاز جنسِ جسم هست  م،یهست  الیخ   م،یدی نرس  که به زندگ  و تا زمان  میرس م  و به زندگ  میشوبه او م  لیتبد

. پس  نندیب م  ها دگ یبا همان نند،یب م  ذهنها گمراهند. چرا؟ با من صورت  نیو ا می صورت هست م،یشل هست

  م، یما گمراه   م،یپر م   دهیبه آن فکرِ همان   ده یفکرِ همان  نیاز ا  م،یکن م  بافال ی که خ   تا زمان  م یدیفهم  ن ما اآل

  . میکن  دایراه را پ میتوان نم

  م، یرا دار  ذهن)](افسانه من   ٩[شل حالت    نیا  کهنیولو ا.  میوارد دلو بشو  دیبا  د،یگو فکر کنم م  یبعد  تیب

 دانم و من م  کند م  به زندگ  لیتبد  ییبا فضاگشا  ازینیما را آن ب   االتِی خ  نیکه ا  می فهم . اآلن م میدار  ذهنمن 

  ن یا  در  میاست که گفت  نیهم   یمواظِب خودم باشم. برا  دیبادر مرکزِ من هستند، من    ها دگیهمان  نیکه اگر ا
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  م، یندار  ار ی . اختمیانتخاب کن  ی ریگم یتصم   ی موالنا را برا  ی و دائماً الوها   م یکن  زیمرحله بهتر است که ما واقعاً پره

  مثل موالنا.  به دسِت انسان م یرا بده ار ی اخت

  : تیچند ب نیا و

  آتش است  لی دخان او را دل  گر 
  ما را در آن آتش خوش است  دخانیب

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

  است.  بیترت نیبه ا م،ی هست  تیهواگر هم  صورتِ علمما ولو به   االتِیخ  م،یصحبت کرد هالییتخ  بهراجع 

  دود.   عنی  دخان

  آتش است  لی دخان او را دل  گر 
  ما را در آن آتش خوش است  دخانیب

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

  آتش که از قرب و وال  نیا خاصه
  آمد به ما   تر یدخان نزد از
  ) ۵٧٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  بود رفتن ز جان  یکار هیس پس
  دخان  یجان سو التییتَخ بهر 

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

  : دود دخان
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  گفتارِ ذهن.  عن یدود، دود هم  عنی  دخان

آدم   همهن یکه خُب ا  میی گو. م میکن م   و خداشناس  میکن ذهن، فکر م   میموقع هست ما رفت   ی  دیکن م   توجه

دود   دییگو است. شما م   «دخان»  نیاستدالل است، ا  نی وجود دارد، ا  ییخلق شده، کائنات خلق شده، پس خدا

  را گذاشته کنار و به او زنده شده.   ناستدالل و بحِث ذه  یروشن است، اما  آتش  جان یپس ا نمیب را م



ۀ  برنامه             Program #923                                              ۹۲۳مشار

  105صفحه: 

 ،  و عشق و دوست  یآتش که از شدتِ نزد  نیدرست است. مخصوصًا ا  نیا  م،یشو ما به او زنده م  ییفضاگشا  در

خوش    االتشی مجنون است، خ  دنبالِ  ل یخداوند دنبالِ ماست، ل  میچراکه خداوند خودش را دوست دارد. گفت 

ماندن و در ذهن حرف زدن و استدالل کردن و بحث کردن به او    یِجا به   میکن است. پس ما اآلن فضا را باز م 

  .  میشو زنده م

  یها  ها ندارد. استدالل استدالل  نیاز ا  و محبت و دوست    یآتشِ عشق، نزد  ای   شدن با زندگ  یآتشِ    نیا

   عن یاست. آن آتش    رونیاست. تمام فکرها جسم است، از ما ب  رونیب  زیچ    یاست به ما، ذهن     رونیب  زِ یچ

  ی کار ه ی است. س  یکاره یس  نیاثباِت خدا، ا  یبرا  استداللِ ذهن  یِسورفتن به  نیپس بنابرا  است،خداوند خودِ م 

  یِ جا به   ل،یدل  نیه خدا هست به اک    ذهن  ی هاعنوانِ بشر به خودمان با استدالل ظلم. ما به  زه،یجفا، ست  عنی

    دخان.» یجان سو  التیی«بهر َتخ   م،یظلم کرد  م،یبه او زنده بشو کهنیا

زنده بشو  االتِیکه به خ   میما نخواه   اگر باز م  وقت   م، یخداوند  را    االتِ یشده خ گشوده   یِفضا   ن یا  م،یکن فضا 

عنوانِ  به میبه ذهن، بلند بشو میبرو م،یبه مرکز ما، ما به او زنده بشو دیایکه او ب نی ا یِجاخداوند است، اگر به

  به خود است.  یکار ستم  نیخدا هست، ا کنم من ثابت م  ل،یدل نیبه ا ل،یدل نیبه ا مییمن، بو

  و شر ر ی هر خ رسدمسبِب م  از
  پدر  یا طیاَسباب و وسا ستین

  ) ١۵۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  منعقد بر شاهراه   ال یخ جز 
  بماند دورِ غفلت چند گاه  تا

  ) ١۵۵۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

کار    نیچون ا  میکن به ذهن، در ذهن استدالل م  میروما که م   نی. بنابرارسد از خداوند م  یو شر  ریهر خ  پس

در ذهن    میکن که تصور م   یطور آن ذهن،    یِساز اسباب و سبب  یغلط است. ما از رو   نیشد، ا  یطور نیرا کردم، ا

  د، یهست   شما هرکس   پدر.»  یا   طی ست اَسباب و وسای«ن:  دیگو م  نیهم   یاصال. برا  ستین   یطور آن   م،یکن و فکر م

  . دینیو او را بب  دیفضا را باز کن د، یهر جور هست د،یاهر کار کرده 

که دورِ    شود ما را گرفته، سبب م   یجلو   نیو ا  زندگ  راهمنعقد است در شاه   الِی خ  ی  ذهنمن  نیا  دیگو م  و

وجود  راه عبورِ من، به در شاه  ،یِاست، که جلو   یاغده  ی من    ذهنمن   دییبمانَد، پس شما بو  ترش یغفلت ب
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  یِ و سبه  روم م  شوم، راه مرا رها کنم، واردِ شاه  نیا من. کنم کار م نیو رفتم با ا ن یآمده و من توجه کردم به ا

ا  می بدان  دیبه او. فقط با  شوم زنده م   ، زندگ ا  د یبا  ذهنمن   ن یکه  هست و چار کرده و    یچجور   کهن یبرود، 

  همه مالِ ذهن است.  هان یمن چه بوده و ا ۀگذشت

  ن ی بشوم، ا  یطورنیبشوم و ا  یطورنیشده و آن باعث شده من ا  طورنیام او گذشته   یسازاز سبب   دیگو م  پس

خودت    رتِیکن و با ح   ییرا رها کن. فضاگشا  هانیبه حضور برسم و ا  دیبشوم، شا  یطور ن یکارها را بنم، ا

  . یشو م لی تبد یکه چجور  دید  خواه

  : تیب نیا و

  جهان، در دلوِ قرآن رو، برآ نیچاه شورِ ا از
  دلوِ در چاه آمده  نیآخر بهرِ توست ا وسف،ی یا

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

دادم. تو وارد دلوِ قرآن بشو،    حیآبِ شور است، قبال توض  یها  همراه با درد   دگ یجهان همان   نیکه ا  دیگو م  پس

  ن یهم  ن یا میشده، بارها گفتگشوده  یِقرآِن شما باشد. فضا  تواند خودِ قرآن باشد، م  تواند . حاال قرآن مایباال ب

 ا ی  یمثل مثنو   یهر کتاِب معنو   ای موالنا    یاست برا  باارزش  ابکت  کهن یا  ی؟ براقرآن  دیگو قرآن است. چرا م

  شمس دلو است.   وانید

مهاجرت    یجهان چجور   نی که از ا  دهد م  ادی به ما    میخوان ما م  ور آمده، وقت که از آن   یاهر نوشته   ، انسان  هر

که    میوارد بشو  میتوان است که م  یهمان دلو   نیا  م،یزنده هست   که به آن جهان درحال   م یمان کننقل   م،ی کن

  ی دلو برا   نیکه ا   بفهم  خواه را م  نیسرانجام ا  م،یهست  وسف یما    دیگو دادم قبال. و م   حیتوض  اندازۀ کاف به

شمس   وانیدرست کند، د ی درست کرده به ما، مثنو یطور ن یخداوند مثال موالنا را ا  عنیجهان آمده،  نیتو به ا

  دلو.  نیداخل ا می نیبنش م، ی هست دگ یکه ته چاه همان   وسفی یمن و شما  یبوده که برا یدلو  نیدرست کند، ا

جا که مقدور است درست  کردن، تا آن   اعمال   دن،یکردن، نوشتن، فهم  گوش کردن، درک   ن یهم  عن ی  نشستن

. رحمتِ من  فهمم من م  ،بچۀ لوسِ من هست    ین. گفت که شما نگران نباش، شما  درست عمل کرد  دن،یفهم

عمل    خواه م  یهر جور   ن،بن، فقط فضا را باز کن. فقط انبساط ب   خواه م  یبر غضبم سابق است، هر کار

  .دهد اجازۀ انقباض به ما نم زندگ   عنیکن، منقبض نشو! 
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  :خوانم م  تانیرا برا اتیاب نیا و

  قَلتَبان  یا و در چه  یگو در
  ران یوادار از سبالِ د دست

  ) ٢٢٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  و خَوش  بایز رس   به بستان چون
  و کش  ر یاز آن دامانِ خَلقان گ  بعد
  ) ٢٢٣۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  رت یغیب ت، یحمی: بقَلتَبان 
  ل ی: سبسبال
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 ن یزننده، ااخترِ مضر، ضرر   نی ا  یها ت یاز خاص  یکه    دیگو در گودال و چاه هستند. م   دهیهمان   یهاانسان   همۀ

  . می کن تیها را هداآن  میخواه  م  م،یدار برنم رانید  لیهست که ما دست از سب

در    میو داشت   یفضا را باز کرد  عنیو خوب است،    بایز  ، ید یرس  بستان  ،ی دیرس  به گلستان  وقت  دیگو م  موالنا

باال  یگفت    ات،یاب آن  زم  یرفته   ِانداخته،    نیجو م  یدلو  ن  کشد را  از  زم   یرویباال که    عن ی  نیجاذبۀ 

  ی باال   را بشد بِبرد   ی  خواهد است، م  نیزم   یبرود آن باال بتواند بشد. هنوز رو   د یرها بشود. با  ها دگ یهمان 

دنبالِ    ا،ی بو ب  ری، پس از آن دامانِ مردم را بو خَوش»  بایز   رس  «چون به بستان که.    شود نم  نیا  ن،یجوِ زم 

  . ایمن ب

  : تیچند ب نیا و

  کردم، چون رسن شد آه من  آه
  رسن در چاه من  زانی آو گشت

  ) ٢٣١١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  شدم  رونیرسن برفتم و ب  آن
  و زَفْت و فَربِه و گلون شدم  شاد
  ) ٢٣١٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  طناب   سمان،ی: ررسن
  : بزرگ، ستبر زَفْت
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کاش، من   یاز ته دل که ا  میکش م   یآه آرزومند   ی  م،ی کن . هرلحظه ما درواقع فضا را باز مدیدان را م   هانیا

  م یتوان خودمان نم  م، یکه عاجز هست  میفهم  و م  م یکنم   زیپره  ها،  دگیهمان  یِسوبه   میرو را جذب کند و نم

  م، یکارگاه او بشو  میخواه شدن که م   ستیاز ن  ریغ  ،افتادگاز    ریحاال غ  ای  و اعتذار»  «جز خضوع و بندگ.  میبرو

  .  میندار یر یراه د چیه

آرزومند   م،یکن آه م   وقت ا  میآرزو بن   کهن یطناب. هم  شود م  یآرزومند   ن یا  م، یکن م  یواقعاً    ن ی بهتر  ن یکه 

به خانه    هیزنده شدن به خداوند شب   یِ آرزو  نیکه ا  ستین   یطور ن ی. ازیچدارد بر همه   ت یاولو  نیمن است، ا  یآرزو 

  . ستین  ذهن زِیچ نی ا ست،ین یطور ن یا ست،ا دنیبه فالن مقام رس ایدار شدن است پول  ای است  دنیخر

که من    دیممن است، بو  کس  ی.  مینیب را م   وسفی فورًا ما طناب    نیباشد، پس بنابرا  دیبا  یریآه د  نیا

  . کن با چشم عدم نگاه نم کهن یا یدلو؟ خب، برا  نیکجاست ا نم،یب دلو را نم  نیا

  : دیگو م

  کردم، چون رسن شد آه من  آه
  رسن در چاه من  زانی آو گشت

  ) ٢٣١١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  شدم  رون ی رسن (آن طناب را) برفتم و ب آن
  شاد و زَفْت و فَربِه و گلون شدم  

  ) ٢٣١٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : خوانم را هم م  رباع نیا

  تا روز  یشب چو ستاره گر نَخُسپ ی
  افروز مه جان نیچن  نیا درتابد

  

  تو مخُسپ  وان،یآبِ ح ستی یتار در
  پوز  یدر آب انداز یکه شب دیشا

  ) ٩٧٣ شمس، رباع  وانید ،ی مولو(
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  جان. ۀکنندکننده و روشن  آورنده، تازه : نشاط  افروزجان 
  شدن  رابی: دور و بر دهان، دهان، پوز در آب انداختن: آب خوردن، س پوز
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اند. اگر جنس   یها از که همۀ انسان  د یکن را نخوابد، توجه م  ای شِب دن اگر انسان م، یمثل ستاره ما نخواب اگر

افروز لحظه قدم را درست برداشتن و نخوابد، در خوابِ ذهن نرود، آن ماه جان   نیشروع کند به از ا    انسان  ی

ممن است که پوزمان و    ن یا  م،ی . باالخره اگر نخوابوانی ابن ذهن است آبِ ح  ی در تار  میدان بتابد، و ما م 

  . میندازیب اتی دهانمان را در آبِ ح

ح   پس تار  ات ی آِب ح  وان،یآبِ  با  ن یهم   یدر  ما  باز کن  دیذهن است،  را  مرکزِ عدم،    م ینخواب  م،ی فضا  و آن 

  . میآب بخور نیاز ا میخداوند، مثل ماه بتابد تا ما بتوان

  : تیسه ب نیا طورن یهم  و

  ره ترک کن طاق و طُرنب  نیاندر
  قالووزت نجنبد، تو مجنب تا

  ) ١۴٢٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  بجنبد، دم بود  سر یکه او ب  هر 
  چون جنبِش کژدم بود   جنبشش

  ) ١۴٣٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  و زشت و زهرناک  و شبور کژرو
  او خَستَن اَجسام پاک  شۀیپ

  ) ١۴٣١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

ا  ر،ید  دیدان م ، قالووزِ ما  «من»  مییباال بو  مییآ . نممیکن را رها م  ی جالل و شوه ظاهر   نیراه ما ا  نیدر 

امی شد   عدم ما با کارگاه زندگ  با مرکزِ  که شده باشد، درحالگشوده   یفضا   تواند، م راه جذب شدن    نی. در 

را رها کن و حواست را بده به موالنا و تا او     ذهنمن   یِطاق و طُرنب، جالل و شوه ظاهر   نیتو ا  زندگ  یسوبه

  را بخوان، کار کن.   تشی تو نجنب، ب دهینجنب
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  بجنبد، دم است. هرکس  قالووزیب  رد، یب  غام ی پ  تواندنم   دهیجا نرس اگر هنوز به آن   ای   بدونِ سرِ زندگ   هرکس

ا  عن یبجنبد، دم است و جنبشش مانند جنبِش کژدم است،    بدونِ سرِ زندگ  بدونِ    . هرکس کند م  جادی درد 

 یِ اقتضا   ست، یخودش ن   ر ی. کژدم تقصکند م  جادیا  درد   رود،  راه م  ی بدوِن آه، بدونِ آرزومند   ، واقع   یی فضاگشا

  بزند. شیاست ن نیا عتش یطب 

رو  کژدم شب   دیگو م  نیهم  یاست. برا  و دردده  ییجنسشان دردزا   ندارند، ول  ی منظور  ذهنمن   یها انسان

  کند. بزند، زخم شی پاک را ن ی ها است که جان  نیاو ا شۀی و زشت و زهرناک است و پ

  : تیسه ب نیا طورن یهم  و

  سفر نیا ر یپیکه ب  ن، یرا بز  ر یپ
  پرآفت و خوف و خطربس  هست

  ) ٢٩۴٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ی اکه بارها تو رفته  آن ره 
  یااندر آن آشفته قالووز،یب
  ) ٢٩۴۴ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی مولو( 

  چ یتو ه دستیرا که ند  ره پس
  چیمرو تنها، ز رهبر سر مپ نیه

  ) ٢٩۴۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

پر از آفت و ترس و خطر   ییتای ی فضا یِسوبه  ذهنسفر از من نیما موالناست، ا رِ یپ م، یداشته باش  ریپ دیبا ما

  .میاو شست خورده  میاشده  مانیبدونِ قالووزِ خوب و پش میاراه را رفته   نیاست و بارها ما ا

  . میخوب نرو  قالووزِ یِراه را، بدونِ رهبر  نیا میانرفته  م،یارا که نرفته  راه

ا  دیگو م   نیهم   یبرا برا  ن یکه  ا  زانیتو آو  یدلو  اخت  یها کتاب   نیشده، سوار شو.  ما    ارِی بزرگان در  ماست، 

  .  مانَد مثل کژدم م کند دارد کار م  که بدون خرد زندگ ذهنمن  دیگو . م میرو م  مان ذهن. با من میخوان نم

است.   ریدکردن هم   زخم   شانشه یها پآدم  نیترینزد  م،یده درد م  ریدکه ما چقدر به هم  دینگاه کن   شما

  ی . هر کار کنند را آزرده م   ریدهم    ندارند، ول  یر یتقص  هان یکه ا  د ینی . ببدیریها را در نظر بشما زن و شوهر 
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را   تیسه ب  نیا  کهنیا  یو اختالف هست. برا  دعواهمه    نیاست که ا  نیهم  ی. براشود  نکنند، نم  کنند هم م

  : خوانند نم

  ره ترک کن طاق و طُرنب  نیاندر
  قالووزت نجنبد، تو مجنب تا

  ) ١۴٢٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

را بجنباند. دم رفتاِر ما    دم  دیبجنبد دم است. سر با  بدوِن خردِ زندگ  ندارند، خودشان قالووزند. هرکس  قالووز

جنبشمان مثل   ییسر با ما نباشد با فضاگشا  نیاست. اگر ا  است، بدنِ ماست. سرِ ما، سر زندگ  رونیدر ب

زشت است،   م، ینیب . ما هم در شبِ ذهن نم ندیب شب نم  رود، جنبشِ کژدم است، دائماً کژ است. کژدم کژ م

  بد است و زهرناک است.  کند م یهر کار 

  .» چی«ز رهبر سر مپ م،یرو و ما تنها م مرو تنها»  نی«ه  ،چ» یتو ه دست یرا که ند ره  «پس

گفتم    د،یتکرار کن  د، یحفظ کن   د، یموالنا را بخوان  یبرنامه شعرها   ن ی. شما با امیخور شست م  م، یبرو  د ینبا  تنها 

باشد که شما را بِند. شما را روشن کند که من نگران نباشم،    یموتور   ی  تواندبا هم م   تیسه ب  ای  تیهر ب

  ن ی از دست بدهم، نکند ا  یز یممن است چ   روم، نم   ماست که نکند من راه درست   خاطرِ نگرانذهن به   کاهل 

  که روشن کند شما را.  میخوان م  اتی اب همهنیا نی هم یراه درست نباشد، برا

  : خوانم م  تانیرا برا تی چند ب نی، اجهان»  ن یا«از چاه شور  گفت م  طورن یهم

  کآبِ شور باشد مسنش  مرغ،
  آبِ روشنش؟  یِچه داند جا او
  ) ٢٧٢۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  که اندر چشمۀ شور است جات  یا
  و فُرات؟  حونیشطّ و ج چه دان تو

  ) ٢٧٢۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  رِباط   فان  نیتو نارسته از یا
  محو و سر و انبساط؟  چه دان تو

  ) ٢٧٢۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(
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  : رودخانه شط
  است. فان  یا ی: خانه، مراد دن ِرباط

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

جا بوده،  کرده و مسنش آن   ه یو دردها تغذ  ها دگ یکه دائماً از همان   یای اریکه، هش    انسان   عنیکه دائماً،    مرغ

به ما،    ستین   نیتوه   نیکه از اول درد خورده. ا   کس  شناسد، را نم  نیر یآبِ ش  شناسد،  روشن و صاف را نم   آبِ

  ی من؟ برا   دِیاز د  ر یهم وجود دارد غ  ی رید  دِ ید  ارد، هم وجود د  یبهتر    کردن ماست که نکند زندگ  بله روشن 

   همراه با دردها زندگ  شدهت یهوداخل ذهن هم  که کس ی، ا که اندر چشمۀ شور است جات»  ی«ا  دیگو م  ن یهم

  . کن درد پخش م ،ی خور دائماً درد م ،ی خور و از آن آب م کن م

ها و از آن   خورد م  فردوس  خورد، که موالنا م   نیریش  یها تو آب   عنی،  و فُرات؟»  حونیشطّ و ج  چه دان  «تو

  تا حاال.   یدینچش  ؟دان چه م  شود، م  یجار

ا  تو از  م  ،ی دینره   فان  یِسراکاروان   نیکه  کجا  از  ا  بفهم   توان خب  انبساط،    مییگو م  همه نیکه  انبساط، 

  م یی گو م  م ی. ما دارذهننسبت به من   یمحو بشو   توان نم  ، فهم را نم  مست   ، فهم تو، محو را نم  فهم نم

  . میمواظب باش  دیبا م یشو. حاال اگر ما مرغ آبِ شور هست مست شو و منبسط  ، ذهنمحو شو نسبت به من 

  کو ناخورده است آبِ زالل  مرغ
  آبِ شور دارد پر و بال  اندر

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

  ند یگو م  د،ی ها نشان بدهرا به آن  هات یب  نی. شما اخورند آِب زاللِ موالنا را نم  یاعده  ی اگر    دیتعجب نکن  شما

آب خورده، از دردها    ها شدگت یهوکه دائماً از هم   تا حاال آبِ زالل نخورده. کس  کهن یا  ی! براست؟یچ  هانیا

با ناله    ت، ی و با مظلوم  و با دردکش  یی خودش را نشان داده، با دردزا  عنی جا پر و بال زده،  آب خورده و در آن 

  کرده، او آبِ زاللِ نخورده که!  کردن زندگ  تیکردن، شا

  کجا باشند جوقِ مرغ کور   هر 
  شور  البِیس  یا ندیتو جمع آ بر 

  ) ٨١٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  ها از شوراب ،یکور   دیفزا تا
   عم دی آبِ شور افزا زانکه

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

زآن سبب اَعم ایدن اهل اند دل  
  اند  شورابۀ آب و گل شارِبِ

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

ریواضح است د  کامالهش ورِ چه کس  یِهای ار ی. هر کجا گروهکور باشند، د   جمع م وِر کس  شوند؟د البِ یس  که  

  درد است. البِ یحضور ندارد؛ او خودش س   سواد دارد، ول که کس  ی عن یشور است، 

که او هم کور   شوند جمع م   ی رهبر   ی دورِ  نند،یب و درد م  دگ یهمان  قی گروه مرغانِ کور که از طر نیبنابرا پس

 د، یآ و دردها م  ها دگ یکه از همان   یآب  عن یآبِ شور    کهن یا  یها، برااضافه بشود از شوراب   شانی است تا کور 

  . کند انسان را کور م

سبب   نیبه ا  اند،تیهوهم  ا یکه با دن  ییهاآن   ا،یاهل دن  نی. بنابراکند چشم عدمش را کور م  عنی  کند م  کور

  . خورند را م  ها دگ یدائماً شورابۀ همان  کهن یا یاند، براکوردل 

  در جهان  خر کور م  ده،م شوره
  در نهان  وانی آبِ ح یندار  چون

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

  اد یو  حالت بقا خواه نیچن با
  تو شاد  ییروهی در س زنگ  چوهم
  ) ٨١٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  زآن آسوده است زنگ  ، اهیس در
  بوده است ز زاد و اصل، زنگ کو

  ) ٨١٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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. ما  ستیکار درست ن   نیکه ا  میدان ما م  در جهان.»   خر «کور م  ده، آِب شور م   عن ی  ، ده» «شوره م  دیگو م

  یطرفِ ما، برا   ندیآ م  نند،یب م  دگیهمان  قیکه کورند، از طر  ییهاو آن   م یکن و دردها را پخش م  دهیهمان   یانرژ

  م، یکن و کور جمع م   میده خودمان شوره م   که حالدر  ماا  م،یرا ندار  اتی آبِ ح  م، یرا ندار  وانیآبِ ح   کهنیا

   زنگ ، . و مانندِ زنگنیا شود . نه، نممیمثل حافظ بشو  میخواه  . ممیبمان ادهایو در  می به بقا برس م یخواه م

زنگ   عنی  ذهننمادِ من   اه یو س  اه،یبار، س اهل  س ا  ییرواه ی است، در  در همان  جادِیو  در    زندگ   ا ی  دن یدرد، 

  . میما شاد هست ها دگ یهمان 

 ی علت آسوده هست، برا  نیاست، به ا   اهی دارد و س  دگی همان  که آن کس  عنیبار  زنگ اهل    اهی در س  دیگو م

ها از اول در ذهن  است. پس اگر انسانکرده   است، در ذهن زندگکرده   زندگ  جانیاز اصل، از ابتدا در ا  کهنیا

  . شناسند نمرا  ن یریاند، اآلن آِب شاند، با درد آشنا شدهکرده زندگ

  رو بود شاهد و خوش یروز آنکه
  جو بود تدارک  گردد،هیس گر 

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

نده چو مانَد در زم مرغن ی پر  
  ن یاندر غصه و درد و حن باشد

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

خوش م   نی خانه بر زم  مرغ رود  
  دود و شاد و شاطر م نیچدانه

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

  ی : ناله و زارنی حن
  : چاالک شاطر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

.  گردد بشود، دنبالِ چاره م  اه یرو بوده، اگر سبوده و خوش   بایز  یروز   که. آن کسریهم کامال واضح است د  نیا

افتاده، حتمًا در غصه هست و درد است،   نیزم   یکرده و رو  دایپ  اشال ی اآلن  ده،یپر که تا حاال م  مرغ  ی

  رود،  م  حالبا خوش   نیزم  یبپرد، رو   خواهد کند. چون نم که تخم م  مرغ  نیبپرد، اما مرغ خانه، هم  خواهد م

  و شاد و خندان است.  ندی چ اش را مدانه
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  بود  پروازیاو از اصل ب زآنکه
  دگر پرنده و پرواز بود وآن

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

  چ یبود، ه   «پرواز»  آن که از اصل مثل مرغ خانگ   شده، ناراحت است، ول  پروازی که اآلن ب  اول  کهن یا  یبرا

  بوده.  «پرنده»که ناراحت است، از اول   یآن  ندارد، ول یاغصه 

کرده و عادت کرده. حاال    جا زندگ از اول آن   کهن یا  یبرا  خورد،  علت در درد افتاده و تکان نم  نیانسان به ا  پس

من اهل پرواز    دییگو نه، شما م   ایرفته    ادمانیمثل مرغ خانه پرواز    ای آ  ست؟یشما چ  تِیاست که وضع  نیسؤال ا

  خوش باشم.  ی پروازیو بخورم و با ب نمیصورتِ دانه بچ را به  شدگتیهوهم  خواهم هستم و نم

  مرغ کور  ندی چون نب  نیر یش آبِ
  آب شور؟  ۀنگردد گرد چشم چون

  ) ٢۵٢٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

دنباِل چشمۀ آِب شور م نیکند، بنابرا دایرا نتواند پ نیریکور اگر آبِ ش  مرغ گردد.  

  شده  گفتِ زبان، من از تو مستغن یباشد ا ک 
  شاه آمده ۀیآفتابِ معرفت در سا با

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  از ینی : بمستغن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

که ذهن ما حرف بزند و ما به    مینداشته باش   ازی ن  م؟یبشو  گفتِ زبان مستغن  نیما از ا  یروز  یکه    شود م  ایآ

ما    د، یآ که آفتابِ معرفت از درونِ ما باال م  ن ی. همدیای آفتابِ معرفت از درونِ ما باال ب   نیو ا  می بده  تیآن اهم 

  خداوند.  ۀیشاه، سا ۀیسا میشو م

  هم که مشخص است. نیا (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل و   ذهن)](افسانه من  ٩[شل

است که واقعاً به حضور    خدا، همان انسان   ۀی سا  زدان،ی  ۀیسا  دیگو موالنا م  وقت  زدان، ی  ۀی سا  میدان ما م  و

  خداست، مثل موالنا.  ۀیسا نیجهان هم   نیما هم در ا ۀیخدا زنده شده و دا  تِینهایبه ب ،ە دیرس
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  اش هیچو باشد دا زدانی ۀیسا
  اش هیو سا  الیاز خ وارهانَد

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

  بود بندۀ خدا زدانی ۀیسا
  عالم و زندۀ خدا  نیا مرده

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

گمان یزوتر ب  ر یاو گ دامن  
  در دامن آخرزمان  ره  تا

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

م  پس بشو  ۀیسا  میخواه  ما  ب  خدا کس  ۀی. سامیخدا  به  دا  تِینهایاست که  و  زنده شده  و  انسان  ۀیخدا  ها 

  .کند ما را آزاد م  ذهنمن   ۀیو سا الی ما بشود از خ ۀیها آن شخص است و اگر آن شخص دا انسان  کنندۀتیترب

  دهد،  نشان م  ذهنکه من   یز یاست که نسبت به عالَم مرده، آن چ  ییخدابنده  زدانی   ۀیسا  دینیب که م  طورن یهم

  ،  شناخت آخرِ زمان روان   ،زمان ی تا در دامن ب  م یریدامن او را ب  د یاو زنده شده. ما با  تِینهایب  ا یمرده و به خدا  

  . میبغلت

کینقشِ اول  ف ّلالظ   استیمدَّ
  خداست  دِینوِر خورش  لی دل  کو
  ) ۴٢۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

الظّل «چونه سا  ف یک   هیاز آ  «منظور خدا مظهِر کامل خداوند است. و آن    که ول  نستیا  را گسترد»  اشه یمدَّ

  خداوند است.»   یمردم به سو   یاو راهنما  عن یخداوند است.  بر نورِ لی خدا دل  آن ول  عنی ه،یسا

  او هستند.  ۀیاند، ساکه به خداوند زنده شده  ییهااست که انسان  نیا لیدل هیآ نیا دیگو م

الظّل، «چونه سا فی ک یۀاز آ «منظور خداوند است و آن    خدا مظهِر کامل است که ول  نی، ارا گسترد» اشه یمدَّ

  خداوند است.»  یِسو مردم به  یاو راهنما   عن یبر نورِ خداوند است  لی خدا دل  آن ول  عنی ه،یسا
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    لیدل  نیا یمرو ب  یواد نیاندر
  ل یگو چون خَل نیاُحب االفل ال

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

  اب یرا ب ی آفتاب ه یز سا رو
بتاب   یز یشه شمسِ تبر دامن  

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

خداست، تو نرو و هرلحظه بو   ۀینما، که به خداوند زنده شده و ساراه  نیا  ل،یدل  نیجهان بدونِ ا  نیدر ا  پس

  را دوست ندارم.  هان یا م،ینیب ها مآن  قی گذرا را که در دلم هست و از طر  یزهایچ  ن،یآفل نیمن ا

غروب    من است. وقت   یخدا  نیبود، گفت ا   ذهنستاره من   نیکه ا  دید  یاستاره   ل یخل  دیدان که م  طورن یهم

  د یی گو شما م کند،  م  رییو تغ دیآ که به مرکزِ ما م یز یهرچ  عنیکنندگان را دوست ندارم. کرد، گفت من غروب 

  .میما مثل او بشو ست؛یخدا ن نیا

  تِ ینهای که به ب  ی زیدامن شمس تبر  عنی  ؟چ    عنیکن.    دایپ  یآفتاب  ی برو    ذهنمن   ۀیاز سا  ه، یاز سا  دیگو م

ریخدا زنده شده بود را ب .  

  از اجل فارغ کن از علم و عمل  شیرب، مرا پ ای
  در جمله افواه آمده ز علم منطق خاصه

  ) ٢٢٧٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  ها : دهان افواه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  یِ نهاد ش ی جهان بروم، من را از علم و عمل پ  نیاز ا  رم،یبم  راستراست   رم،یمن بم  کهن یقبل از ا  ا، ی خدا  عنی

  رها کن.  ذهنمن 

  ی ز یآن چ   عن ی   . منطقدیگو که زبان م  ، مخصوصًا از علم از اجل فارغ کن از علم و عمل»   ش یرب، مرا پ  ا ی«

ها  در جمله دهان   کنند؛ به آن صحبت مکه مخصوصاً هم که همۀ مردم راجع   دیآ به ذهن م  د،یآ که به زبان م

  آمده. 
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به عمل ما و علم ما    و در آن خردِ زندگ دهد نشان م   ذهنکه من  که از علم و عمل   میکن م  سع میما دار پس

  .می کن یدور زد،یر و فکرِ ما نم

حتماً به تو زنده    رم، یمن بم   کهن یقبل از ا  ا، ی است که خدا  ن یمان هم و ما هم خواسته   خواهد م   کند،  دعا م  موالنا

ا پ  نیبشوم،   از علم و عمل را  باز بشود، من  و    ذهن)] (افسانه من   ٩[شلرها کن.     ذهنمن   یِ نهادش یفضا 

  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل

  بخوانم:  تانیهم برا تیب نیا

  دلم گرفت  و قال مدرسه حال لیق از
  کنم  خدمت معشوق و م  ز یچند ن ی

  ) ٣۵١غزل  ات، یغزل  وانید حافظ،(

من حالم    د،یآ از ذهن م  هانیو ا  شود و دانشاه گفته م  شود و قالِ ذهن که در مدرسه گفته م  لیاز ق  پس

   نه علم ذهن   پرستم، را م    قیو معشوقِ حق   رمیگ ور مرا از آن   » «م و    کنم  هم فضا باز م  مدت   یشد.  گرفته

  را.

آن   بد است، ول  د،یآ شده مگشوده   ی جهان از فضا   نیکه در ا   ییهاکه علم، واقعاً علم  دهد البته نشان نم  نیا

که بد است.    دیگو مرکزمان دارد آن را م  میگذار و م  میشو م   دهیو با آن همان  میخوان که ما در کتاب م  یز یچ

  .دیآ از ذهن م ترش یها بو علم آدم  هست  ذهنکه در من  علم منطق   ذهن)](افسانه من  ٩[شل

  نخواهم عشوۀ هجران شنود من
  چند خواهم آزمود؟  آزمودم،

  ) ۶٠٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ستوانگیشورش و د ِریغ هرچه
  ست انگیو ب   یره دور نیاندر

  ) ۶٠٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  را  ر یآن زنج میبِنه بر پا نیه
  را  ر یسلسلۀ تدب دم یدر که

  ) ۶١٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  ده یرا و فکرِ همان  ذهنام، چقدر من علم من . من آزموده خورم را که در هجران هست نم  ذهنمن   بِیمن فر  پس

ا  وانگیو شورش و د  ییفضاگشا  نیاز ا  ریکنم. غ  شیآزما  دیرا با از    انگیو ب  راه دور شدن از زندگ  نیدر 

بِنه، من را ببند به    میشده را، بر پاگشوده   ی فضا  رِیخداوند را، زنج   رِ یآن زنج   ا یو اصل هم هست. حاال تو ب   زندگ

ا  خواهم طرف، م  آن تدب  ورنیاز  عرض کردم   کهن ی هم  عنی.  امده یرا در  ذهنمن  رِیجدا بشوم که من سلسلۀ 

از فضا   به علم   مییآ م  می شو ذهن، منبسط م  رِیبه تدب  میرو م   میشو منقبض م   ا یشده  گشوده   یکه خداوند 

  . دهد شده به ما مگشوده یکه خداوند از فضا  یخرد
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