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  2صفحه: 

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  باده که اندر خمارِ خمارم  اریب
  گرفتارم  نیگرفت مرا، زان چن خدا

  
  است دی که رشِ خورش یجام شراب اریب

  زارم یعشق ب رِیجانِ عشق که از غ به
  

  است فیآنکه اگر جان بخوانمش ح اریب
  سر دارم  یِسبب که ز جان دردها بدان

  
  دهان نامش  نیآنکه نگنجد در اریب

  گفتارم  یِها ازو شّقه شافدم  که
  

  گولم و نادان  ست،یآنکه چو او ن اریب
  ملِ گربزان و طرارم  میبا و چو

  
   کز سرم شود خال  آنکه دم اریب

  ز کّفارم  اییشوم، گو رهیو ت اهیس
  

  ار یو م اریب نی آنکه رهاند از اریب
  زود و مو دفع کز کجا آرم  اریب

  
  ها را و بازرهان سقفِ آسمان اریب

  ارم یدراز ز دود و فغان بس شبِ
  

  آنکه پسِ مرِگ من هم از خاکم اریب
  شر و گفت درآرد مثالِ نجارم  به
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  3صفحه: 

  
  مثالِ قدح  اَمم  نیکه ام  م اریب
  هرچه در شمم رفت، پاک بسپارم  که

  
  قومم  گفت پسِ مرگ کاش  نجار

  ز ذوقِ اسرارم  ی بدند دهید گشاده
  

  ی استخوان و به خونم نظر نکردند  به
  اگر به تن خوارم  زم، ی روح شاه عز  به

  
  من نجار  امدهینردبان که تراش چه
  رفتارم  دیبام هفتم گردون رس به

  
  ری وار شدم من، خرم بماند به ز حیمس
  به گوشِ خروارم   در غم خرم و ن نه

  
   تو آب و گل نیز آدم مب وار سیبل
  که در پسِ گل صد هزار گلزارم  نیبب

  
  ی زیلحم شمِس تبر  ن یکرد از طلوع

  وحل برون آرم  ن یآفتابم و سر ز که
  

  بار  ر ید میمشو، چو وحل دررو غلط
  پوش در عارم  یرو  نیبرقرارم و ز که

  
  کوران  یِبه کور  میهر صبوح درآ  به

  کور، طلوع و غروب نگذارم  یِبرا
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  4صفحه: 

  کامل  ر یپ   فروش،: مخمار

  : پاره، تکهشقّه

  و مار، دزد گرلهی: افراد ح گربز

   اهی: ظلمت و س کفر

  : واپس زدن، بهانه آوردن دفع

  را که خداوند به مردم آن شهر مبعوث کرده بود و   امبران یچون پ  ست، یزم   ه ینجار است که در انطاک  ب ی: مراد حب نجار

  دانستند : کاش مردم م گفتقرار داد، مردم هالکش کردند. چون به بهشت رفت، م د ییمورد تأ   کردند،مردم انکارشان م 

  و بعد) ١٣ ۀی)، آ ٣۶( سی. (سورۀ آوردندم  مان یابه من عطا کرد و  یی هاکه خداوند چه نعمت

  : گلوحل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  5صفحه: 

  . کنمشمس موالنا شروع م وانیاز د ١٧٣٧برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شماره   ،پرس با سالم و احوال

  باده که اندر خمارِ خمارم  اریب
  گرفتارم  نیگرفت مرا، زان چن خدا

  
  است دی که رشِ خورش یجام شراب اریب

  زارم یعشق ب رِیجانِ عشق که از غ به
  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  کامل  ر یپ   فروش،: مخمار

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  جهان نی ا ٔباده  خواهدکه م   یا، معلوم است بادهباده»  اری«ب   اور، یشراب ب   د یگوم   کند عبارت شروع م   ن یموالنا با ا  پس 

  . میحال بشوخوش رمانیمقاممان، پولمان، مشخصات د یادآوریاز   ایباشد   یکه مثال شراب انگور ست ین  یشراب  ست، ین

   یاست که    فروش هستم. خُمار حالتکه من در خُمار شراب  دیگوبالفاصله در قسمت دوم مصراع اول م   کهنیا   یبرا

مثال ته استکان   دفعهیشراب بخورد تا مست بشود،  دی با وان یتا ل. مثال اگر سهخوردشراب نم   اندازۀ کافخوار بهشراب

  .شودمست نم  د یو شا د یطور که باآن د،شوم  گرفتهو حالش   دهندشراب م خُردهیبه او  

  ساق  کهنیا  یدر مورد بشر صادق است برا  دهد،هست به او شراب نم   هرکس  حالتِ خمار بودن که درواقع ساق  نیو ا 

  .  میخور نم  د،یایور بشرابِ خداگونه که از آن است و ما به اندازۀ کاف  بشر خداوند است، زندگ

که    یورهم شراب آن   ی  کند،ما را خوش م  خُردهی که    م یشناسما م   ورنیکه ا  یشراب    یدو جور شراب است،    پس 

  . م یریگ ور م لحظه، ما از آن نیدر اطراف اتفاق ا  دی دان را م  ییفضاگشا  شما معن

را    اوقات مست ترِ شیمست کند که بما را  م یخواهم  م،یخواهشراب م دهدلحظه که ذهن نشان م نیاز اتفاق ا   ی  پس

  م یبخواه  دهد و ما از آن اتفاق که ذهن نشان م   فتد یاتفاق هم ب   ن یاگر بهتر  و  . ستیکننده ن و مست  پراکند از سرمان م 

جهاننی شراب ا  کهنیا  ینخواهد بود برا ی زیباز هم چ  م،یر یشراب ب   .است  

مثل خشم، مثل    ذهنمن  یو تمام دردها  ،قدرت یب   ،تنبل  ، حوصلیب   ،حالیحالت ب   نیما هم  یحالت خمار  نیبنابرا  و

نشدن ما، حالت    ریحرص ما و حالت س  نده،یآ   مثل حس خبط از گذشته، احساس گناه، ترس و نگران   نه، یرنجش، مثل ک 

  اش خُمار است.  همه هانیا  م،یکنما که دائماً با خودمان حمل م  ت ینارضا
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درمان کند. منتها ما    دیخداوند با   عنی  فروش،م  عن ی  «خَمار»  دیگو است که موالنا م  درمانیدرواقع ب   دردِ  نیهم  خُمار

  چراکار امان ندارد.    ن یا  دی گو که اآلن م  میعنوان شراب، درمان کن به  م یری گجهان م   نیکه از ا  یزیبا چ   م یکنکوشش م 

  تواند بنده نم   ن یکرده، بنابرا  جادی دردسرها را خداوند ا  ن یا  عن ی  دا گرفت مرا»«خخدا گرفته ما را.    کهنیا   یامان ندارد؟ برا

  برطرف کند. 

علت است که قرار بود هرچه زودتر مرکز ما عدم    ن یما، به ا  یمسائل را درست کرده برا  نی خدا ا   ا یخدا گرفته ما را    حاال  

که    میقول داد   به زندگ  م،یو به خداوند قول داد  میجهان شد  نیوارد ا  م،یهست   فرمیب   یاریبشود دوباره، ما از جنس هش 

  الست است.  مانیپ نی هم  نیمن از جنس تو هستم، ا 

  م، یهست   که ما از جنس زندگ  رودم   ادمانیعدم، و    یجابه  می کنمرکزمان را جسم م   م،یشوجهان م   نیوارد ا   کهنیهم  ول

  .  میاز جنس او هست 

صبر کند که ما از   تواندنم   ری د   ل ی. چون خداوند خاندازدجسم کردنِ مرکز و از جنس جسم شدن، ما را به دردسر م   و

  .  مینکن  دایرا پ هیهمان جنس اول  عن یو مرکزمان عدم نشود،   میبذر  سالده، دوازده 

مرکزش جسم   که نیا  یکرده برا  جادی خودش ا یکه هر شخص خودش برا  یگرفتار ن یاصال در مورد ا گرفتارم»  نی«زان چن  و

 د ی که گرفتار هست  دی نی بب  د، یندازیخودتان ب   به زندگ   نگاه  ی فقط    م، یبده  ح یما توض   ستی الزم ن  ، جمع  ی گرفتار  ا یاست  

من گرفتارم   مییگو م وقت  م،ی بر کار م و اصطالح گرفتارم را ما به  دیگرفتار هست  د،یو چه ندار  د یچه دار  کندنم فرق  نه؟  ای

  حل کنم.  دیمسئله دارم با یادیمقدار ز   عنی

شده، که اسمش خمار است،    جادی ا د یگوموالنا م  ل یدل ن یبه ا  هانیدارم، ا  یادارم، مسائل رابطه  است مسائل مال ممن

  .  دهدکه ذهن ما نشان م  کرده، نه آن کس  جادیا  رده، زندگ ک جادیخداوند ا 

به   روند م    عنیکرده،    جادی کرده، ژنش ا  جادیکه مسائلش را خانواده ا   کنند فکر م  دانند، موضوع را نم   ن یچون ا   هالیخ

 ی بد است، اقتصاد   اس یبد است، تازه اوضاع س  یبد است، اوضاع اقتصاد  اس یاست، جامعه بد است، اوضاع س   جبر، ارث 

  د یبن   تأمل  ی اصال ندارد. شما    حی به توض   ما اآلن، لزوم  جمع  یگرفتار.  است  یگرفتار  نی جزو هم  ها،نیبد است و همۀ ا

  .  میکه ما جمعاً گرفتار  دید  دیخواه دیبه اوضاع جهان نگاه کن 

.  شودجهان م  نیوارد ا  ییبا فضاگشا  یوربادۀ آن  دیدان است و شما م  یورمنظورش بادۀ آن  ار»ی«باده ب که    دیگوم   موالنا

ما مهم نباشد که چه هست، فقط فضا را باز    ی و برا  مینخواه   ما زندگ  دهدلحظه که ذهن نشان م   ن یاز اتفاق ا  کهنیهم

  کند که کم م   کس   ن ی. و به اولشودجهان م   ن یا وارد    یورما، بادۀ آن  یی اگشافضا، شدت فض   به تناسب بزرگ  م، یکن 

  بله.    کند؟به جمع هم کم م ای. آ دی شخص شما هست
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ا  و ما تسل  نیچارۀ ما چه هست؟ چارۀ ما  معن   میکن   ییفضاگشا  م،یبشو  میاست که  بفهم  تیب   ن یا   و  زندگ   میرا    و در 

  .  میاعمال کن مان و جمع مانشخص

آن منابع اگر عوض بشوند،    نی بنابرا   امده،ین   دهد مسائل من از آن منابع که ذهنم نشان م  کند،م   رییکه تغ  نش یب  نیاول

  مسائل من حل نخواهد شد اگر من مرکزم را عوض نکنم.  

  د؟ یکندرد. توجه م   ،یمسئله، مانع، دشمن، گرفتار  دکنندۀی ساز، تولمسئله   ی  شودانسان م   شود، مرکز جسم م  وقت

  . میموضوع را خوب بفهم نیاصطالح ا ا بهم  خواهدم

  است.  دیو رش خورش رتیمورد غ عن یبه آن حسادت کند.    دیکه خورش  اوریب   یجام شراب   یکه   د یگوبعد م  ت یب  در

  د یدارد، آن بو  اجیو نور آن احت   یما به انرژ  یماد  که زندگ   دیکه خورش  اوردیجهان ب   نیبه ا   یشراب   تواند انسان م  پس

  . م یزنم  خی نباشد ما   دیچون اگر خورش دهم، م   ها و به همۀ موجودات زندگکه من به انسان

من فقط جسمشان را    کند، آن شراب موجودات را به خدا زنده م  آورد،جهان م   ن یبه ا یانسان چه شراب   ن ینگاه کن بب  ول

  .اورمیب   یچو شراب هم  توانستم کاش من هم م  ی ا  دیگوم  کند،حسادت م  دیکه خورش  اوریرا ب   ی . پس جام شراب کنمزنده م 

  زارم» یعشق ب  ری «به جان عشق که از غکنم،    هیتک   «جان عشق» به    د یکه فقط با  فهممرا م   ن یا  فهمم؟من چه م   ن یبنابرا

  دهد، که ذهنم نشان م  یزیکنم در اطراف آن چ ییمن فضاگشا کهنیبه ا شود؟م یمرکز من باشد. چجور دیعشق با   عنی

شده، نه به  گشوده  یبه فضا  کنمم   د یلحظه من تأک   نیاگر در ا   نباشد،من مهم    یبرا  دهدکه ذهنم نشان م   ی زیو آن چ

  .  برمکار مو به کنمم  اتفاق، من دارم مصراع دومم را معن 

ها موقع  تر شی مسئله چه هست. قسم ب   ن یدر ا  دم یمن فهم   عنی  قسم به جان عشق، قسم به جان عشق   عنی  جان عشق»   «به 

  . فهممکه مهم است را من م  یز ی آن چ عن یفقط،  ست یقسم ن

جهان و به    ن یصورت جسم اآلن خودم را به ابه  خواهم من نم   که نیا    عنی  م یبشو  زار یعشق ب  ر یاز غ   ،زارم» یعشق ب  ری غ  «از

که     که تنها قدم میو بارها گفت  کنمم   لحظه خال  نیرا از جسم در ا  مرکزم  جسم باشد.  دیمرکزم نبا عن یخداوند ارائه کنم،  

  . میبندفضا را م ا ی میکن فضا را باز م  ایلحظه   ن یلحظه است. ا نیما، ا  میدار

خوب و بد    نیبه قضاوتِ آن، که ا   میروبالفاصله م   کهنیا  یبرا   م، یبندفضا را م  میخواهم    لحظه زندگ  نیاز اتفاق ا   اگر

به   کنمشده توجه مگشوده  یاگر به فضا   آورم،عشق را م ریغ  صورتنیدرا  رومبه ذهن. اگر به ذهن م   رودم   ن یاست و ا

  . کنمعشق توجه م 
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باده    توانند ها م همۀ انسان  ا یها. آباده؟ به انسان، به کدام انسان؟ به همۀ انسان  اریب  دیگوم   ، به چه کس باده»  اری«ب  و

  نکنند.    نخواهند، در ذهنشان زندگ  از ذهنشان زندگ  رندیب  ادی. اگر  ییبله، با فضاگشا  اورند؟یب 

  یچهار شل، من   ن یبا هم  اول را تیب  نی. و ا دمیکنم، من فهم در ذهنم زندگ  رید خواهمکه من نم   دیگودوم م ت یب 

  .  دهم م  حیتوض  ر یبار د

  

  (دایره عدم اولیه)  ٠شل

  

  ها) (دایره همانیدگ ١شل

  

  (دایره عدم) ٢شل

، درواقع تازه ما به خداوند قول  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شلمرکزمان عدم است    کهدرحال  م یشوجهان م   نیما وارد ا   پس

  بار تکرار کنم.    نیچند  د یرا هم عرض کنم خدمتتان، شا ن یکه من از جنس تو هستم، پس مرکزم عدم است و ا میداد

من خداوند هستم، چون ما امتداد او    عنیمن او هستم    دییگوم  د،یکن م  نیرا به خودتان تلق  نیا  عن یکه    دییفرمام  شما

      .رید  دیگو را م  نی. غزل ا کنمم  یگرفتار جادیمن هستم، ا   آن موقع من هستم. وقت  ست،یاو ن  . وقتمیهست

خودم    یبرا یگرفتار  دزدند، را م   امهستم و دزدها از من زندگ   اهیمن نادان هستم، عقل ندارم، س   ، ست یتو ن  وقت   دی گوم

  .  دی گواول هم م  تی ب   کهنیهم  کنم،م  جادیا



ۀ  برنامه         Program # 924                                                 ۹۲۴مشار

  9صفحه: 

چه     عنی.  تو هست  ست، یاو ن   دی کننم   یی فضاگشا  من هستم. پس وقت   ست یاو ن  من او هستم، وقت   د ییگوشما م   پس 

  م؟یاو هست    . کمیاو هست   میتا ما بفهم   کند؟ م  بی . چرا تخربیتخر   کند؟چار م    ذهن. منهست   ذهنمن   عن ی  ؟ هست

  مرکزمان عدم است.    . وقت میکن م  ییفضاگشا وقت

حالت چون    ن یا   د،یگوحالت را نم   ن یو ا  (دایره عدم اولیه)]   ٠[شلمرکزمان عدم است    م،یجهان شد  ن یپس تازه وارد ا

ارودم   ادمانی وارد  چرا؟  م   نی .  برا  جهان  نی ا   یزهایچ   م،یشوجهان  که  است،    یبقا  یرا  الزم  (دایره    ١[شلما 

مثل بعض اورها،خانواده، مثل ب  یمثل پول، مثل اعضا  ها)]همانیدگ  را ما با فکرمان تجسم م  هانیاَعمال ما، ابه   م،یکن

  دمانی پس د  م،ینی ب را م  ایها دنآن  نک ی مرکز ما و از پشت ع  شوندبالفاصله م  هانیا  م،ی کن م   قیتزر  تی حس هو  هانیا

  .  ستیمرکزمان عدم ن ر یچون د شود،عوض م 

و قدرت را از خداوند م  تی و هدا  تیعقل و حس امن   قبالل  میگرفتست ی«نچون خداوند از جنس    (دایره عدم اولیه)]  ٠[ش «  

  است از نظر ما.   «عدم» است، 

(دایره    ١[شلحالت   ن یو مرکزمان عوض شد ا  م ین یبرا فرم م   ز ی چهمه  م، یتا حس دارو پنج م یفکر دار   م،یما ذهن دار  چون

ما بشود و عقل زندگ  د ید  نکِ ی صورت فکر عکه آمده به مرکز ما به  ییزهایچ   نی، که از ا ها)]همانیدگتمانی را و حس امن  مان  

  .  کند م یگرفتار جادیکار ا  نیموقت باشد، ا   تواندم  ن یا م، یری ها بآن زرا و قدرتمان را ا تمانیو حس هدا 

به ا  اگر زندگ   ن یانسان   ِسب   رید   صورتنیادامه بدهد، درا  دگ یهمان   هیالبههیاز بس ال  مرکزش م از آن عدم که    د، یآ

و ما شروع    د یآ خداوند، نم  ، زندگ    م   جه یو درنت  شودم  دهیآن پوش  آمد، م  و م   (دایره عدم اولیه)]   ٠[شل  آمد م   زندگ

   به ما زندگ  زهای. چ زهایخواستن از چ   و زندگ  زهای چ  نیو انباشتن ا  دن یو درست ند  یسازو درد  یسازبه مسئله  م یکنم

  . شوداجرا م  قانون زندگ  نیهم ی. برا میشوو گرفتار م  دهندنم

  ریچه، د  عن ی  یکه گرفتار  م یدان که همۀ ما م   کنم و فکر م   شود، انسان گرفتار مگرفتارم»  ن یگرفت مرا، زان چن  «خدا

  . میبده   حی ما توض ستیالزم ن

خدا با شما دشمن است؟   ایکه خدا شما را گرفته، آ  دی بدان  ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  دینی ب شل را م  نیحاال که شما ا  و

  یزیو از آن چ   د یشما مرکز را عدم کن   ارانه یدوباره هش  خواهد. م (دایره عدم)]  ٢[شل  دیایب  شیحالت پ  ن یا   خواهدنه. م 

مرکزتان و دوباره مرکزتان عدم بشود که    د یایمرکز شما نشود و خداوند ب  زی آن چ  ای  دینخواه  زندگ   دهدکه ذهن نشان م

  به نفعتان است.  ن یا د، یکن کار را م ن یو با خواست خودتان ا ارانهیشما هش

درک را   نیما اآلن ا  نی. پس بنابرا میشوم   الْمنون»بی«رما دچار    شود،م   دتر ی شد  ای  کندم  دایادامه پ  یگرفتار  دینکن   اگر

که ذهنمان   یزی هرچ  ایپولمان    زان یم   ای  هاتیوضع  ایلحظه    نی ا  اتفاق  عن ی  دهدکه ذهن ما نشان م   یزی که از آن چ  میدار
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م  ا   دهدنشان  همانیدگ  ١[شلشل    نیدر  زندگ  ها)](دایره  هو  م،یخواهنم   ما  خوشبخت   م،یخواه نم  تی ما     ما 

  .  میخواهنم

مسئله را   ن یا  تواندفقط او م   که نیا ی از خداوند. چرا؟ برا ای  (دایره عدم)]  ٢[شلمرکز عدم    نیاز ا  م؟یخواهاز چه م  پس 

  است.سرمان آمده ییکه چه بال   میحل کند و ما متوجه بشو

کردم،  من که آه و فغان   طوالن  ار یکه شب بس د یگو در غزل هم م کهنیکما ا  طوالن اریبس انیمتاسفانه بشر در طول سال و

  است.  از مرکز جسم اَشیمتوجه نشده که آه و فغان و گرفتار

بق   وقت را  را م  ۀیما موالنا  برا  یکه گرفتار  میشومتوجه م  م، یاگر بخوان  م،یخوان بزرگان  از خودمان است،    کهنیا  یما 

عدم، که    یاریبا هش  ج یتدر که به  م یدهکار را ما ادامه م   نیا   قدر نیپس ا  م،ی مرکز خودمان را جسم نگه دار  م یانتخاب کرد

حالت عمل  شود م  یرید  یاریهش    یبه    ل یتبد   جسم  یاریهش به   که  ما  درواقع  نگاه  آن،  را  ذهنمان  ناظر،  صورت 

  . م یکنم

  کنمم یکارهستم و من خراب  «من»  ست،ین  «او»   . وقت کنداوست در من نگاه م  د ییاوست، شما بو ای  مییگوم  کهنیا و

کار    نیا د یبا  دیداناآلن م  ری . البته شماها دردیگ به مرکزتان با انتخاب شما صورت م «او»و آوردن  د،یایدوباره ب «او» تا 

  . کردم  دا یادامه پ یگرفتار  نیا  دی دانستاگر نم  د، یرا بن 

صورت  که به  جیتدر حل بشود. به  واشیواشیما    یتا گرفتار  میمرکزمان را عدم نگه دار  میکن م  ما سع  ت،یب  نیبا ا   پس

درد دارند    جادیتوأم با دردمان را که قوۀ ا  ایرا    مانمنف  یرا، فکرها  مان یهادگ یهمان  م،یکنحضور ناظر به ذهنمان نگاه م 

  . مین یبرا م

 کارنیو ا   میکن مقاومت م  م،یکندعوا م   میدار   کهنیمثل ا  االصولفکرها عل   ن یکه ا  م یکن م   که مثال چقدر فکر منف   م ینی ب م

درواقع مقاومت    م،یکنبرخورد م  ییها تیبا وضع  م، یرد بشو   به راحت   هاتیاز کنار وضع   می توان. ما نم ستین  ییفضاگشا

بد است.    ا یکه خوب است    مین ی بب  م یکن را قضاوت م  تیبالفاصله وضع  م، یخواهم  ی زیچ  هاتیع از وض  که نیا   یبرا  م، یکنم

  . میدارکار دست برم   نیقضاوت است و باالخره از ا نیهم  ت یخوب و بد کردِن وضع نیا

  م یشومتوجه م  دفعهی .  میکن قضاوت هم نم   نیبنابرا   م،یکنمقاومت نم   عن ی  م یخواهنم  ی زی چ  لحظهنیا  تیاز وضع   عنی

  میکن را هم توجه م  ن ی. و ا میترس ما م  ن یبنابرا آفلند.   هانیو ا  کنند م   ریی که در مرکز ما هستند، مرتب تغ  یی زهایکه آن چ 

  ها)](دایره همانیدگ  ١[شلاست که    ن یترس است. علتش ا  کند که ما را کنترل م   جانی ه  نی تر و مهم  جان یه   نی ترکه عمده

  . کنندم   رییاست که دارند تغ یی زهایمرکز ما پر از چ 
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از    (دایره عدم اولیه)]  ٠[شلرا    تیما قبال حس امن  کهکند، درحال  تیحس امن  تواندنم  زد،یرمرکز انسان فروم   وقت

از زندگ   تی دوباره حس امن  ،ییبا فضاگشا  (دایره عدم)]  ٢[شل  م یری گم   م ی. اآلن تصممیگرفت خداوند م خداوند    ای  را 

م   نی. ا دیر یب کار به شما کمطور که در غزل مهمان  ه،ک  کندبه   د،یتکان نخور د،یداشته باش  شهیر  د،یبرقرار باش  دی گو

  . دیشما هم بترس  ترسند،م  رانیکه د  دی نگاه نکن  رانید

مرکز را ثابت نگه   دی. پس شما باکندنم  ریی چرا که مرکزتان تغ  د،یثابت هست  د،ی مرکز عدم هست، شما برقرار هست  وقت

. اگر دیبن  یکار  ی مثال    دیستی با  دیتوانمحم است آن موقع م  تانی پا  ریز  کهنی. درست مثل ادیکار کن  دیکه بتوان   دیدار

  . دیرا درست انجام بده  یکار  دیتوان شما نم  استمسلَم   زد،ی ردارد فروم  تانی پا  ریز

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل

  
  (مثلث همانش)  ۵شل

  
  (مثلث واهمانش)  ۶شل

در اطراف    ییفضاگشا  ایکردنِ مرکز را،    کارِ عدم  نیما ا  کهنیبه ا  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل  میرساول م   تیبا ب 

.  میو در طول روز بارها و بارها تکرار کن  میادامه بده   د یمرتّب با  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شللحظه را    نیاتفاق ا 
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در اَلَست    که نیا   ی نباشم. برا  «او»   خواهم هستم، نم  «او» که من   ان یب  ن یا   طورنیمرکز عدم و هم   ه ب   م یتعهد داشته باش  عنی

  هستم.  «تو»که من   میما قول داد

  ن ینخواستن، شما ا    زندگ  ا یلحظه    نینخواستن از اتفاق ا  یز یلحظه و چ   نیدر اطراف اتفاق ا   ییبا فضاگشا  ن یبنابرا   پس 

(مثلث تغییر با مرکز    ٣[شلمرکز ما جسم است    که نیا   یمعموال، برا  رود م  ادمانیتعهد    نیو ا   د یکنتعهد را دوباره عمل م 

  .  رودم  ادمانی  نکمان،ی بشود ع د یآجسم که م   ی دفعهی،  همانیده)] 

ما    م، یشوما گرفتار م   شود،که مرکز ما جسم م  ن یکه هم  می نی ب م کهنیا  ی برا م، یکنم   یادآوری ارانهیما به خودمان هش   و

که    ها)](دایره همانیدگ  ١[شلقبل    یهاشل  نیرا هم عرض بنم، در ا   نیو ا  شودما حالمان خراب م   م،یشومنقبض م 

  کند،چاه دارد م   ی نفر    ی   کهنیمثل ا   درستچاه است.     ی مثل افتادن به    دگ یهر همان   دن، یبه همان   میما شروع کرد 

در    سالستیکه در ب   ندی ب م  دفعهیداشته باشد،    دگ یهمان  یادی. اگر تعداد ز شودچاه کنده م  تر شی ب   ،دگ یبا هر همان 

 ی تَه است.  ق یچاه عم  

چاه؟   ندی گو. چرا م دگ یاند چاه همانگفته  نیهم  یجهان. برا نیبه ا کشدو انسان را م   کندمرکز را جسم م  دگیهر همان  و

فقط    دیگوباال که البته موالنا م   اوردیشما را ب   ی  دیباال و با  ییایب   توان خودت نم   ریتَه چاه، د  فت ی اگر ب   کهنیا  یبرا

  زنده هست مثل موالنا.   که به زندگ   انسان  ایباال و  اوردیب  اشما ر تواندم   زندگ

به    ییبا فضاگشا  ایموالنا    یحاال با خواندن شعرها  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شلکردن مرکز  عدم  نیپس بنابرا   و

  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]   ۴شل[   دیکن م  ییاز چه هست؟ و هردفعه که فضاگشا  تانیگرفتار  دین یکه بب   کندشما کم م 

را    د یآم  ورنیو از ا  دیآ ور مکه از آن  یشراب   نیفرق ب  ریبه شما و د زدیر م زندگ   ابکه شر دین یبم  دیکن مرکز را عدم م 

پول درآوردم،  چقدر حالم خوب است و    قدرنیکه امروز من مثال ا   دیکن مثال تجسم م  د ینی ب چراکه م  د،یدهم   ص ی تشخ

  .  کندکار م  یسازو ذهن با سبب آوردهوجود هست که ذهن به  نیعلت احالِ خوب به نیکه ا   دیشومتوجه م 

ما شرط مثال در ذهن  ا  میشد است. آدم   کنندهحالخوش نی ا فتد،ی اتفاق ب  نیا  فتد،یاتفاق ب نیا فتد،ی اتفاق ب  نیکه اگر مثال

م زاده  مادر  از   مثال،م حالخوش  نی ا  شود است،  ز  کنندهنیغم  ردیم کننده  درآورده  پول  امروز  از    تر شی ب   اد،یاست. 

  است.   کنندهنیغم نی است، امروز ضرر کرده، ا هکنندخوشحال  لیخ  نیانتظارش، ا 

ه   یهایسازسبب  ن یا   نیبنابرا   بد بشود. متوجه ما حالمان خوب بش  شودسبب م    ذهن،  بشود، خوب بشود،  بد  ود، 

ها آن  کهنیو ا   د یکن آن را نگاه م  د یو شما دار  افتد،است، آن در ذهن اتفاق م    جسم  ز یچ   ی ذهن    یِسازکه سبب  د یشوم

ه م   ن ییباال، پا،ی ها در  من اثر ندارد. آن یور  انمیسودم، ز  ن یا  روند  رید  ستمیساتفاق م  «من»در خارج از    ،ی ،افتند  

  ندارد.  ها بستگ من به آن  زندگ
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خاطر  به  هااست که بعض  ذهن  یهایهمه گرفتار  ها،یگرفتار  نیا  شودو متوجه م  شودرا هم آدم متوجه م   زهایچ  نیا

من    د،یایب   ش یپ   ز یچ  ن یبشود، ا  یطورنیکه اگر ا   م یگرفت  ادی ما مثال    که نیا   عن ی  شدگ ذهن است. شرط  یهاشدگ شرط

  .  میدهرفتار را انجام م  نی . ا میآگاه باش کهنیشده. ما بدون ا  ی اتومات مادر   هانیبشوم و ا  نیغم  ایحال بشوم خوش

  عالمت   ی. ما مثال  دیبشو  نیخشم د یخواه م  د،یشوم  نیغم دهد، به شما م   عالمت   ی   کس   ی  د ین یبمثال م شما

  عنیعالمت    ن یکه ا  میاشده   چون شرط   م یشوحال مخوش  دفعهیکه من شما را دوست دارم،    دهدبا دستش نشان م 

  بد آمدن.    عن یدوست داشتن و آن عالمت  

  را شرط  هانیبخندم. ا   د یمن با  د، یآ خوشم م  ند یگو م  بشوم، و وقت  عصبان   دیمن هم با   د،یآبدم م   ند یگو م  وقت  و

. ممن  میادامه بده  دیکار را با  نی. و ارونی ب   میذهن بپر  یسازاز سبب طور کلّ به رون،ی ب  می بپر  دیهم ما با   نیما. از ا میشد

  . می سال ادامه بده پنج ل،سال، چهار سااست دو سال، سه 

ادامه    قدرنیندارد ا   اند، لزوم بوده   پدر و مادرش عشق  کهنیخاطر ا کم باشد، به  اش دگ یغلظت همان  ایشدت     کس    ی  اگر

و تعصب    دادند م   تیاهم   ل یخ  زهایبزرگ شده که به چ  یابزرگ شده، در خانواده  یادر جامعه  ،ییاگر در جا  بدهد، ول

  دیرا با   نیبود، ا   سی خس  دیشد، با  ده یهمان  دی با پول با  کهنی ا  شده، و او شرط   دادندم  تیاهم   ل یداشتند و به پول مثال خ

کار    ترشی ب   لیخ   دیاو با  ر،ی د  یزهای چ  ل یانباشت، و خ  دی خرج کرد، خرج کردنش خطرناک است، با  د ینگه داشت، نبا

  کند. 

داشته باشد، رنجش    نهی از جنس درد بشود و ک  ایبشود، از جنس باور بشود    ده یمرکزش، آدم با باورها همان  ندیایباورها ب  ای

بودن    ن یخشمهستند.    یطورنیکل خانواده اصأل ا  کهنیا  یباشد برا   ده یچسب   هانیو به ا  داشته باشد، خشم داشته باشد

اند.  گرفته  ها است که بعض  ییها تیخاص  ها نی. ادهدنشان م   یانسان را قو  کهنیا   ی خانواده برا  ن یاست در ا    ارزش   ی

  کار کنند.   ترشیب د یاست، با یطورنیاگر ا 

پر از اجسام فکرمرکز ما به  که وقت   م یشوآن موقع متوجه م   بعد   ن ی، اوال ا(مثلث همانش)]  ۵[شل  شودم   ی اصطالح 

  .  م یشوم دهی همان  هانیگذرا هستند، ما با ا   عن یآفل هستند   ،یاجسام فکر

و    ست دگی اسمش همان  ن ی، اها در مرکز و گذاشتن آن  جهاننیا   یزهای کردن به چ  ق یتزر  تی درواقع حس هو  عن ی  همانش

اسمش مقاومت است.  و اصأل هم بلد   ن یا م، یخواه م   زندگ ها نیو از ا  م یا شده دهیهمان  یر ید ی زهایکه ما با چ  م ینی ب م

  ا ی   دگی همان  نیاز ا    ی  تیلحظه که وضع  ن یکه اآلن اتفاق ا   م یکنو مرتب قضاوت م   م ینخواه   زندگ  ها نیکه از ا  م یستین

  .  میدهمقاومت نشان م  م،یشوشدت ناراحت م بد هست به  بد است. وقت  ایخوب است  دهد،را نشان م هانیچندتا از ا
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به   دگی همان یاز فکر   دن یکه پر میشوو متوجه م   میشودرواقع، ما آگاه م  ستیخود گرفتار  نیهم، که ا   یگرفتار  نیا  از

ا کنددرست م   ذهن   ر یتصو    ی  ر، ید   دگ یفکر همان     زندگ  یاست که در زمان مجاز  ذهن همان من  ذهن   ریتصو  نی. 

  .  ندهی گذشته و آ کند، م

است    یهم زمان مجاز  که آن  نده،یدر آ  رودداستان دارد م  ن یکه ا  میهست  یزیانگ داستان غم  یکه    میشوما متوجه م  و

  ی لحظه وجود دارد و حاال چجور  ن یداستان اصال وجود ندارد، فقط ا  ن یاآلن، که ا  م یشوهم آگاه م  نیثمر برسد و ما از ا به

  . میکنموضوع، ما فضا باز م   نیاصال در اطراف کل ا  م؟ی آورم  یباده را چجور  ،»باده اری«ببا همان   م؟یشومتوجه م 

  ی درپ یپ   ،ییو فضاگشا شودرکز عدم م م  ، وقت(مثلث واهمانش)] ۶[شل کند مرکز را عدم م  ییو عرض کردم فضاگشا 

م  ا   عن ی  رد،ی گصورت  اتفاق  از  د   نیشما  قبل  د ینی ب م   د، یخواهنم    زندگ  ر یلحظه  م    که عکس عمل  که    شودانجام 

امتداد    ای  د،ی کنکه ذهنتان را نگاه م   د یناظر هست   یاریهش  نی که شما هم   دیکن شما با تأمل درک م   عن یواهمانش است.  

  .   دی هست   تانذهن مرکز جسم است، من  وقت  عن ی  دیست ین  «او»   . وقت دیهست   «او»  ای  دیخدا هست 

و    میمرتب به مرکز عدم برو  میکن برنامه گوش م  ن یبه ا  در ابتدا وقت  که نیو ا   آوردمرکز را از عدم درم  بودنذهنمن  ن یا  و

مرکز را عدم نگه    ها، نیا  دن یبا فهم  م یتوان، کامال متداول است. ما نم (مثلث همانش)]   ۵[شل  دهیبه مرکز همان   م یبرگرد 

  . م یبن  نیتمر   دی با میدار

  م یرا خواند  تی ب   نیمثال ا   د؟یگو چه م  ت یب   نیکه ا   دی نی بب  دی با  د، یخوان را م   ت یب   یبارها خدمتتان عرض کردم، شما    و

 دیبا  لحظه که بخورم؟ چه کس   نیا   آورمبه من، من باده م   د؟ یگوم    کس   کدام باده؟ به چه  ، خُب باده»  اری«ب:  دی گوم

  . کنمنه، دارم مقاومت م  کنم؟. م ییفضاگشابنم؟  د یمن. چار با اورد؟یباده ب 

  رسد به من نم زندگ   را معتقدم که چون م   نی، واقعًا ا«من در خُمارِ خَمارم» دی گوموالنا م  ای. آ میبه خودمان نگاه کن  پس

  ستم یس   ن یا  ر یاست، تقص   نیا  ری است، تقص  ن یا  ر ی است، تقص  ن یا   ری که تقص  م یگودر ذهنم هستم، م   ا یحالم خراب است؟  

  ام. را بهانه کرده زهایچ جورنیو ا  اسیو س  یاست، اوضاع اقتصاد

روشن    تان مختلف زندگ   یهاخودتان، قسمت  ی برا  ییهااصطالح، طرحمدل به  ی   جاد یپس از خواندن اشعار موالنا و ا  و

   رون ی ب   یزهایاز چ  حت   ستم،ی من شاد ن  رسد، نم  که به من م   کنمواقعاً قبول م  فهمم،را م   باده»  اری«ب. و پس  شودم

  نکند خدا من را گرفته!   ستم، ین  راض  ول  رمیب   م توانم هم وضعم خوب است، م 

رحمت است. نکند    شهیکه خداوند هم  مییگو خدا من را گرفته، واقعاً گرفته؟ حاال چرا خدا گرفته؟ که م  دیگوموالنا م   کهنیا

نبا واقعاً  با  د یمن  جسم کنم؟  را  نبا  ییفضاگشا  د یمرکزم  جسم  را  مرکزم  اگر  خُب  چار  دی کنم،  بنم؟    دی با  بنم، 

    .»ییگشافضا«
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    د؟ی کنشما؟ درک م  دیدهانجام م م، یدی را شن هانیهزار بار ا رید  دییشما نگو دهم؟چه؟ انجام م عن ی ییفضاگشا

را   یزیکه شما آن چ  دهد را بفهمد، اصال اَمان نم رید  زیچ ی  عیبپرد سر   د،یرا فهم یزیچ  ی  خواهدذهن م  دی کن توجه

ما.    م یعجله ندار  چ یه.  دیعجله نکن   د، یشما تأمل کن   کنم من عرض م  نیهم  یبرا  ن،یچه اصال ا    عنی   دین یبب   ،یدیکه فهم

شخصِ شما   نیکه خدا شما را گرفته؟ هم  دیشما واقعاً معتقد  ن؟یامن واقعاً معتقدم به    ایکه خدا من را گرفته. آ   دی گوم

  است.   فالن  ریتقص   دانماست، من م نی ا ری نه، تقص  دیگوذهنتان م  اینه؟   ایرا، 

بد خودش را گردن    یهاتینرود، دائماً وضع  ت یبار مسئول  ر یز   کهنیا   یبرا  ذهناست، من  یسازذهن چون در سبب  بله

  قبول کند که    د یکند، با  ییفضاگشا دی قبول کند با تی چون مسئول اندازد،م  رانید

ه نیتوست ا فعلم یِهاغُصمبهدد  
  اْلَقلَم قَْد جف بود معن نیا

  )٣١٨٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یلو(مو

  کار نیا   شان یکه ا  م ییبو  م یتوانماست، حاال ما نم   ر یتقص   سدی نواگر بد م   سد، ینولحظه م  ن یما را در ا   خداوند زندگ   عنی

  میآمد   م،یکه از جنسِ تو هست  میبه او قول داد  «اَلَست»  نیمرکز ما جسم است، ما هم  کهنیا  یماست، برا  ریتقص   کند،را م

هستم،    «تو» ما را گرفته، گفته من،   خاطر نیاما جسم است، به  مرکز چرا؟    م، یستیاز جنسِ تو ن  م ییگو م م،یزد  رش ی ز  جا،نیا

  . اجازه بده من فکر کنم.  هست «من»تو، 

  .  کندما فکر م  قی که او از طر م یهست ستم یس ی ما  عن ی،  خداست» راندازشی کمان و ت  «ما

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

  )١٣٠۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  فهمم  فکر کن، ول  اتذهنمنتو با    چند سال  ،یچند روز  یتو فکر خواهم کرد.    قیگفت من از طر  فرستاد،ما را م   او

  خودت فکر نکن! بذار من فکر کنم!   ،یدردسر دار یدیفهم  ، وقتگرفتارم»  نی«چن:  نیهم  ن،یکه دردِسر دارد ا

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

  )٣۶٩٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

او   گذارم من نم د، ییگو را شما م «نکن»شما حرف بزنم.   قی من از طر  د، یرا خاموش کن  تانذهن من. شما  دی گوجمع م به

  . کنم هم از آن است، پس تأمل م  امیگرفتار زنم، . خُب اگر خودم حرف مزنمحرف بزند، خودم حرف م 
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  دنیفهم  م، ید یفهم  دییبو  کهنینه ا  د، یعمال عدم کن   د ی، که شما با(مثلث واهمانش)]  ۶[شل  شودمرکزم عدم م    وقت 

  .  دینی ب ضررش را م  د،یکن تأمل نم  د،ی کنارزش ندارد، چون عمل نم  چی ارزش ندارد، ه یزی پش

  ی ساعت رو   ی  د ی. شما شافتد یدرست در ما جا ب  میکن چون تأمل نم  م،یعکسش را عمل کن  م، یموالنا بخوان   م یتوانم   ما

  .  (مثلث واهمانش)] ۶[شل  کنمم  ها بررس شل ن یبا ا  دهم،من طولش م نی هم  یبرا  د،یمراقبه کن ت یب   نیا

  د یندارد. اگر شما بتوان   دهیفا  دی اگر نده   د،یانجام بده   د ی. بادی دهشما عمل واهمانش که عکسِ همانش است انجام م   پس

  جاناتمیه  ن یمنقبض شدم و نگرانم و ا  یطورنیو ا  کنم لحظه که من دارم مقاومت م  ن یکه اتفاق ا  د یخودتان را متقاعد کن

  .نیی پا  آوردمن را م  یاریمن هم، هش  جانات یاز آن برخواسته، ه 

است. ما    ار یاست. خداوند هش  اریهش    . زندگ میهست    به زندگ  ار ی. هشمیهست   اریعنوان مرکز عدم هش باشد، ما به  ادمانی

شد   م،یستین منقبض  م  موازاتبه.  میچرا؟  متوجه  او،  به  ن  میشوزنده شدن  ما  فقط،  اوست  بهمیستیکه  چون  موازات  . 

  . میما او هست  م،یشو ما متوجه م شود،تر م هرچه کوچ شود،تر م کوچ شود،تر مکوچ  ذهن من ،ییفضاگشا

ا   میهست   «ما»او    بدون اگر    دی. شما فکر نکن  صورت جمعچه به  ،یصورت فردخطرناک است. چه به  «ما»  نیو     یکه 

:  دیگوم   ن یهم  یداشته باشد. برا   ذهناگر من  شود،. نم شودبذارند، اوضاع درست م   ر ید    یرا بردارند،     شخص

  . ندیگو هم م رانید  د،یگو نه، حافظ هم م د؟ی گو، فقط موالنا مباده» اری«ب

ا   مین یبم   م،یکنمرکز را عدم م    وقت   پس . حاال عاقل چه  آمدم   هادگیعقل ما درست شد. قبال عقل ما از همان   نیکه 

.  شودم   ن ییتع   زندگ   ۀلیوسنه عقل شما به  د، ین یبکند. شما اآلن م   ادیروز پولش را ز عاقل آن است که روزبه  ست؟ کس

. قبال  د یستین  قراریب   ر،ید  دیست یکه نگران ن   دین یبم   . دیکنم   ت ی. حس امنشودم   هارائ  زندگ  ۀلیوسشما به  ۀحل مسئلراه

پشت    ها نیاست، ا  ام پارت  نیاست، ا   لمیفام  ن یدوستم است، ا  ن یا  دانم، نم  د،یرابطه داشت  د، یپول داشت   که نیبا وجود ا

  .  دی من هستند، باز هم نگران بود 

همه دانشمند    ن ی. قبال ادی کنهم م  تی حس امن  د،ی را ندار  کسچیاصال ه  کنند،نم   ها به شما کم از آن  کدامچینه، ه   اآلن

شما را    درون  ینماقطب  ن یچون ا  د،یشوهم م   ت یهدا  د،ین یب. اآلن م دیشدنم  تیهمه کتاب، هدا   نیبر شما بود، ا دورو 

  د یآ. از کجا م دیخسته نشو  د،یممن است هجده ساعت، شما کار کن  یروز  د، یقدرتمند هست   د، ین یبم   اآلن .  کندم   تیهدا

  . دیکار کن   دیتوانست نم  رفت، تان سر محوصله د،ی زدنفس م نفس  د،یکردساعت کار م  ی قبال  ن؟یا

  اش هیآقا بق   د یگوم   د، یتأمل کن  م ییگو که م د یمثل قبل عجله ندار  د، یکن م د یکه صبر دار دی شومتوجه م   واش یواشی  پس 

  . ری را بو، وقت ما را نگ
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. شما هم  ریمان دخانه  م یوکن، بر   معن  دفعهیغزل را    ؟ ده آقا چرا چقدر طولش م  ندی گوم   نندگان، یاز شما ب   برخ

  و شُر را.   دی نی صبر را در خودتان بب دی . باکند راحت بشو. نه، کار نم

و حس    چشم عدمتان باز بشود و از خرد زندگ  د،یفضا را باز کن  ذهن پس از من  د یتوان که اآلن که شما م   د یبدان  د یبا شما

و اگر درست    نیاز ا   دیاستفاده کن  دیدارد و با  تیشر دارد، رضا  نیا  د، یاستفاده کن  و قدرتِ زندگ   تیو هدا  زندگ   تِی امن

  . شودم  تریکار قو نی روز اروزبه د ینی ب م  د، یعمل کن

  د ی. ما بامیناتوان هست   اریبس  زی . ما در پرهزیو پره  ردیگ صورت نم   یکارچیو شر، صبر و شر، بدون صبر و شر، ه  صبر 

پره  به  زیدر  نم  میکم کن  ریدهم  کردن  ما جسم است، من  وقت  م، یعاجز هست  م، یکن  زی پره   میتوان واقعاً.    ذهن مرکز 

  غلط است.   نیو ا (مثلث همانش)]  ۵[شلممن استفاده کند، حداکثرآمده تا  شی که پ  یی هااز فرصت خواهدم

.  شودجسم نم  ری. مرکزتان د(مثلث واهمانش)]  ۶[شل  دیا یبه مرکزتان ب   یجسم فکر  چیه  ر ید  دی گذارشما نم   عن ی  زیپره 

که اگر درست تا   م ینی ب . و م م یشوخالص م  دند، یکش جسم ما را م   رونیب یزهای که چ  از آن حالِت طمع و حرص ن یبنابرا

علت    ن یکه ما به ا   نیا   ۀمالحظ   ن یچنو عدم کردن مرکز و هم  ییگشافضا   عنیکه باده آوردن    م یدیفهم  م، ی آمده باش  ش یحاال پ

  . رسدور نم از آن » «م   کهنیا یبرا م، یگرفتار

  
  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧شل

  
  (مثلث ستایش با مرکز عدم) ٨شل

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

 م»«   چه وقت موقت   رسد؟  م   ییمرکز ما عدم هست و فضاگشا وقت میکن .  مرکز ما عدم م،م   شود م  مییآ که    م ینی ب

اش رحمت  اگر همه  دیی گوو شما م  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧[شلاش رحمت است  موالنا گفته، خداوند همه

  . دیدر جسم بودن داشت  اصرار  که نیا ی برا ست؟ی من چ یهایگرفتار ن یاست، ا

به     عن یخودش،    شی جذبتان کند ِببرد پ   خواهددارد به شما و م   تی لحظه عنا  ن یکه خداوند، ا  د یشوشما متوجه م   پس

  د یخواستم   د، ی دانستو خودتان را جسم م   د ین یبجسم م   دِ یخودش زنده کند و چون جسم بود مرکزتان و با د  ت ینهایب 

  .  زندگ ۀلیوسبه شودم  دهی جهان. عدم کش مجس ۀلیوسبه شودم   دهیبه جهان. جسم کش   دی برو

فضا باز   شهی. هم دیکن نم  شی جسم و باور را ستا.  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل  دیکن مرکز را عدم م   نیبنابرا  پس

فضادی کنم از جنس  ما  بارها عرض کردم،  ممیهست   ییگشا.   .هست  مییگو خداوند  از جنسِ  او خاصمیما  اوست،    تش ی. 

  است.  ییگشافضا تشیخاص ست؟یچ

ام، با من، با آن  گذاشته  اتنهیو بسط را در س   انشراح  ییتوانا   عنی  ،م» یابنهاده  اتنهی«شرح اندر س:  دیگوهم م   خودش

  . دیصحبت کن. حم حق گفته که با من با انبساط صحبت کن 

مسترد بهِر ما بِساط  ححق گ  
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  )٢۶٧٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

او به ما برسد.    ۀاو، رحمت او و جذب   تیتا عنا   م یکنمرکز را عدم م   ن ی. پس بنابرامیخوان م  بارنیهردفعه چند  ریرا د  نیا

  ماست.   ر یخداوند است؟ نه، تقص  ر ی به شما نرسد، تقص  تیعنا نیو ا  میاگر مرکز را جسم بن  ول

  ایذهن، جامعه، پدر و مادر    م یرفت   کهنیاست که پس از ا   نیکار را. هنرِ ما ا  ن ی. نکن ارید  د یگواآلن موالنا آشارا م   خب

کامل    زندگ   خواه بهتر بشود، اگر م اتتا زندگ ،را انباشته کن   هانیا  ، مرکزت را جسم کن  دی داد که با  ادیبه ما  هرکس 

  ، جمع کن   ، را جمع کن   هانیا   ، بخواه  زندگ   که از آن  داشته باش  زی مرکزت، هزارتا چ  یرا بذار   زی هزارتا چ  د یبا  ،بن 

  از جمله همسرت.   ،بخواه  زندگ دی هم با هانیا ۀاز هم ، بختخوش شودم  ت،یموفق شودم  ، زندگ شودهمه م
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  مییگو. م دهدنم   م،یخواهم  زندگ   م،یخواهم   بخت و از او خوش  میکن م   دای است که ما همسر پ   موقع  سرخوردگ  نیاول

  . دهدهمسر من نم  دهند، م  ها زندگ مردم به آن یبدبخت شدم. همسرها  م،یاوردیآهان، شانس ن

  زیچ  ی اصال خالف قانون خداوند است.  ن ی. امیر یب   زندگ  م یتواندر مرکزمان نم   جسم چ ی ماجراها که از ه  نی از ا غافل

  د یکنرا قبول م   نیشما ا  ایبشوم.    دیمن با  جا، مرکزتآن  یروکه م  به ما گفته که پس از مدت کوتاه  زندگ   م،یرا ما بفهم

  به شما بفهماند.   یگرفتار د،ی گرفتار بشو دی با  د ی. اگر قبول نکندیکننم  ای

را     . شما که مرکز جسمدیامتحان بنم، حداقل امتحان بن  د ییگو م  د،یدانخودتان نم  د،یموالنا را قبول داشته باش  اگر

  :دیگو را که م تیب ن ی. اما ادیامتحان بن  مدت   یمرکز عدم را هم    د،ی امتحان کرد همهنیا

  باده که اندر خمارِ خمارم  اریب
  گرفتارم  نیگرفت مرا، زان چن خدا

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

همۀ ما    باًی تقر  ، ذهنمن  گرفتن خداوند است و همۀ ما در افسانۀ  ن ی، همذهن)](افسانه من  ٩[شل   ذهنافسانۀ من  نیا

  گرفتار است. قدرنیجهان ا  نیا ن یهم ی متأسفانه. برا م، یکنم   زندگ

  کهنیا  ی برا  م؟یکن نم   . چرا زندگمی کننم   کنند، چون خودمان هم زندگ   زندگ  ران ید  میدار نم  روا  ذهنعنوان منبه  ما

  را؟ خودمان.  چه کس   . زندگم یخواهرا از اجسام م  زندگ

زندگ  ای  زندگ به ما گفته است تو خودت  پرس  ، هست  خداوند  از جنِس خداوند    ؟تو از جنسِ من هست   دهیچون از ما 

  . «بله»:  میا ما گفته ؟ هست

  د یرا با  ن یغلط است، ا   نیا   م،یر یب  دهد که ذهنمان نشان م   یی زهای را از چ   زندگ   میبخواه  کهنی. امیهست    ما زندگ   پس 

بب میبشنو  م، یبفهم  حداقلما.    م یبفهم   م؟ی" کنmeditate"  ت یت یبه قول شما مد   م؟ یتأمل کن  م؟ یعمل کن  میتوان م  مین ی. و 

  م؟یمراقبه کن 

بپرد،    ریبه جسم د   از جسم  شی بپرد و فکرها  ر یبه جسم د  لحظه از جسم بهمرکزش جسم باشد، لحظه  اگر کس   پس

  ن یکه ا  دی د  میخواه  واش یواشی  رد،یب  زندگ   دهدکه ذهنش نشان م   یزی کند از آن چ  قضاوت کند، مقاومت کند، سع

  . کندبه مانع م ل یرا تبد شخص زندگ 

  نیا   دیکنم، با  زندگ   توانمعلت، من نم  نیا   علت، به  نیا  علت، به  نیا  که به  م،یدار   ما چقدر موانع ذهن  دی شما نگاه کن 

  شروع بشود. تا زندگ اورمیدست برا به زهایچ
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دارم، ممن است شرط   ل یاز دال  عبارت   درواقع موانع ذهن  ول   است که من در ذهنم  باشم،  ذهن    یِسازسبب  شده 

   است وقت   دارخنده  . ستین  جوری    ر یبا ذهن د  ذهن   چ یدرآورده است. همن  ز یچ   ی و    شودشخص درست م  لۀیوسبه

  ل یدل  نیا   یآخر چجور  دیی گوشما م   شود،م نیا   لی هم دل  نی بعد ا شود،م نیا   لی دل  نیکه ا  کند فکر م    کس ی   م ینی ب م

  ی رید  ز یچ   ی   ل یرا دل  یزیچ    ی  دفعهی نام اعوجاج ذهن ما،  دارد به   تی ذهن اعوجاج دارد، خاص  چون !  شود؟م  نیا

  درآورده است.من  ز یچ   ی.  شودآن م   ل یدل  نیا   داندفقط م  داند، آخر ربطشان به هم چه است؟ نم  هانیآقا ا   . ول ردیگ م

  دایپ یی بایاست، معادل ز   ذهنکه مال من  کنم،عرض م ریدو واژه که االن د  نیا  یکردم برا بارها هم عرض کردم، سع و

  . «مفت حرف زدن»هم   یاست،  »ی بند«خال ن یهم  اشی کرد.   دایپ شودنم  دم یکنم، د

  ایو    د یفهمرا م   اش تا واژه را معن دو  نیکه شما ا   یطورنیا  م ییگوهرچه هم م   ستم، یبلد ن  ییبا یز   یهامن واژه  فارس  در

  ب یاد   کس   یهستند، ممن است که    ی ادب   یزهایچ  هانی ا   »ییگو«گزافه  ،»ییگوهودهی«بمثل    یریما، واژۀ د  م یفهمم

  را بفهمد.   معان  ن یباشد هم

  ذهن و مفت حرف زدن، که درواقع هردو متعلق به پندارِ کمال است. افسانۀ من  ذهن من  یِ بندخال  ن یطور عام ا به  ول

  ودش ساخته است. خ ی. برانیا  عن یکه ما، آدم کامل   سازدم  ذهن  رِ یتصو   ی  عنی.  کندپندارِ کمال درست م 

  موقع چی . که هرسمم   نیبه ا  رومکار را بنم، م  نیکار را بنم، ا   نیکار را بنم، ا   نیمعلول ساخته که ا  و  هم علت  بعد

  .  کندم یسازمسئله ،کندم  یسازاست. پس مانع شخص  زِی هم چ  هانی. ارسدنم

به  ییها تیوضع   زندگ  مسائل را  ارائه م هستند که خودشان  به ما  م  کنند، صورت مسئله  اگر حل   هانیا   میکن ما فکر 

  .  میکن  زندگ میتوان برداشته نشوند، ما نم  انینشوند، از م 

  ذهن در ذاتِ من ذهن و دشمن داشتن من ذهنمن یِسازکند. دشمن زندگ  تواندبدون دشمن نم  ذهنمن چی باالخره ه و

  هستند.    ها فرضدشمن ن یدشمن دارد، اما ا ی   ذهن است. هر من

  ن یا  ،یسازو دشمن  یسازمسئله  ،یسازمانع  ایآفل، قضاوت و مقاومت، مانع     ذهن)] (افسانه من  ٩[شلکه    دین یبم  پس

را    » یبند«خالو    حرف زدن» «مفت    نیآن هم   به  د، ین یرا در خودتان بب   هانیاز ا    ی. و اگر شما  کنندتا با هم کار مشش

  . دیهم اضافه کن 

  نه حرف من پشتوانه دارد؟ ای  زنم؟م  ادیحرف مفت ز  بندم؟آدم سؤال کند که واقعًا من خال ست ین  بد

  یِوجود  قتِی . حقدهدنشان م  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شلشل    ن یشده است که اگشوده  یحرف، فضا  پشتوانۀ 

انسان فکر    قیخداوند از طر  نی و هم  شودمرکزش عدم م   شهی که هم  ،ییبا فضاگشا  آورددست مانسان، که دوباره آدم به
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ت  کند،م و  و آن اصطالح    زنممن حرف م   طورنیو هم   خداست»  راندازشی «ما کمان  بزن  کار برده به  «اَنصتُوا»تو حرف 

  بشود،

  جنس تو    او زبان، ن تو گوش چون
  را حق بفرمود اَنصتُوا   هاگوش

  ) ١۶٢٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  نیاو حرف بزند. شما ا  د یاجازه بده  د ی. خُب شما بادی گواو چه م  م ین یبب   م یگوش بده  د یاش با ما همه  م،یما گوش   عنی

ببرو به  دی حفظ باش  د یهست همه را با  «اَنصتُوا» که در آن    یاشعار گوش    شهیانسان هم  او زبان»   تو گوش  «چون  . دیکار 

  . دیگواو چه م  مین یبب   دیبا جانیا  میما االن نشست   عنیگوش بشود.   دیاست. هرچه زودتر با

  ییکه فضاگشا  اصل  تِی. خاصیگرد! شما پس دنبال جسم م؟ییگوم  یرا دار  سکچه  کدام    دییممن است بو  شما

  . کنرا استفاده نم  ارانهیبه او شدن است هش  لیاست و تبد 

و به عمل   شوددرک م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شلحالت    ن یکه در ا  دی نی ب م  باده که اندر خمارِ خمارم»  اری«ب  پس

  ز ی عرض کردم پره د، یکنم  ز یپره   د، یکن صبر و شر م د، ی کنمرکز را عدم م  د، ی کنهردفعه که فضا را باز م  شما. دی آمدر

خالصه،    م،یکم کن   ریدبه هم  دیو با   م،یکن  زی پره  دیبا  م،ی کن   زیپره   خواهددلمان نم  م،ی کن   زیپره   دیسخت است، ما با 

از اعماق وجود ما مرکزِ    سببیب   یشاد  مدت    یاز    پس   .میکن شروع م   رشیذ . با پ میر یپذ م   رش ی لحظه را با پذ  نیاتفاقِ ا 

  ق یاز طر  کنداو فکر م   نیهم   عنیخداوند    یِدگاری. آفرمیکنم   دایبه صنع خداوند دست پ  مدت  ی باال و پس از    د یآعدم م 

  . میکنما، ما فکر نم 

هست؟     ک  واقعاً من او هستم، اگر او هست. او  دیی گوم   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شلحالت    ن یدر ا  ن یبنابرا   پس 

.  دیآ او م د، یخواه نم  یزیلحظه، از اتفاق چ ن یدر اطرافِ اتفاق ا دیکن که فضا را باز م وقتاست. فضا گشوده شده وقت

(افسانه   ٩[شلشل قبل    دی شو. و م «شما»  دیشوم  رود،او م   د،یبند فضا را م  . وقتدیشما او هست  د،یآاو م  وقت

  به شما دارد.    بستگ  د یکنشما عمل م  ک  ری . حاال دمیرا بدان  نی. ا میکن م یکارخراب م یکه دار ذهن)] من

 دی از درونتان تول  د یلحظه را االن با  ن یفکر مربوط به اتفاق ا   عنی.  دیلحظه دست بزن   ن یدر ا  یدگار یبه صنع، به آفر   دیبا  شما

کار    ن یا   م،یاگر اجازه نده  میچون ما ارادۀ آزاد دار   د، ی اجازه بده  دی با   بند. ول  د ی با   زندگ  د، یبن   د ی. شما هم نبادیکن 

  .شودعمل نم 

  �🔹🔹�پایان بخش اول  �🔹🔹�
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  اول غزل که گفت: ت یگو دربارۀ ب وگفت ن یپس از ا

  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل

  باده که اندر خمارِ خمارم  اریب
  گرفتارم  نیگرفت مرا، زان چن خدا

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

علتِ گرفتار  ایآ م  تانیشما  واقعاً  آمد  دیدانرا  ذهن  از  اب   رون؟ی ب   دیاآلن؟  از  استفاده  با  خواند   ات یامروز   قبال   ای  میکه 

که خودتان    ات یاب  ا ی  ات یاب   ن یو براساسِ ا  دی و شما به آن طرح توجه کن  کنم، دوباره من به شما ارائه م    طرح  ی   م، ینخواند 

.  دهداز شما را نشان م   قسمت   ی  ای  دهد،که آن طرح شما را نشان م   د، یدرست کن   ودتانخ  یبرا   طرح  ی   د، یدان م

  .  کندموالنا کار نم  عن ی  کند،برنامه کار نم   نیا  د،ین ی خودتان را بب دیاگر شما نتوان 

برگشِت    د، ین یرا بب   تانی کارها  د،ین یرفتارتان را بب   د، ینی را بب  تانی فکرها  د، ی نی ذهنتان را بب  د، یکن  ییفضاگشا  د یکار با  نیا  ی برا

نفع  به  هانیا  ا یآ  د؟ی کناعمال را م   ن یا  د، یکن فکرها را م   نی شما ا   وقت   دی آم   رون یاز ب  یز یچکه چه  د،ی نی را بب  تانیکارها

   است؟ضرر شمشماست؟ به

که دائماً ما را    دیآ م  یترمنبع بزرگ  یشما از   یگرفتار نی ا  ایاست. آ  که خدا ما را گرفته  دیگو موالنا به ما دارد م  امروز

آن درست    دیسازکه شما م   یساز و سبب  علت و معلول  نیو قوان  دهدکه ذهن شما نشان م   ییزهای آن چ  ای  کند؟تماشا م

ها درست هستند و  آن  د،ینی ب را که نم   ییهاآن علت  د،ینی ب را که نم   یزی . آن چستیآن درست ن  دیگو م  موالنااست؟  

توجه    کنم خواهش م  کنم، ارائه م  جانیمن ا   ای  سازندکه دوستانمان م  ییها به طرح  ن یحاال ا  د،ی نی ها را ببکه آنآن  یبرا

  .  دیکن 

ا  دیگو م  کس  یکه    دهدنشان م   تیسه ب   نیا است که من    نی. علتش ا دانمرا م  یگرفتار  نیرا و ا   شین  ن یمن سببِ 

  را من شستم.   ن یاَلَست، از جنسِ او باشم، ا  عنیکه به او خورده بودم،  ی احترام سوگند

  را شین نیسبب ا دانم: م گفت
  را  شیمن گناه خو شناسمم

  )١۶٨٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  او مانِیشستم حرمتِ اَ من
  دادِستانِ اوبرد  نمیمی پس

  )١۶٨٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
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  شستم عهد و، دانستم بدست  من
  جرأت به دست  آن شوم دی رس  تا

  )١۶٨٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  سوگند  ن، یم ی: جمع مانِیاَ

دست راست نیمی :  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

مجبورم تکرار کنم.    است ول  یابزار هستند. تکرار  اتیاب  نی را هم عرض بنم، ا   نیرا من خواندم قبال، ا   اتیاب  ن یا  البته

  چ یپ   ی    . وقتدیکن را باز م  چی پ   ، گوشتچی . با آن پ دیدار   گوشت چیپ  ی   د یمثال فرض کن   د،ی تان چند تا ابزار دارشما خانه

  . د یکنباز م   ای د یکنرا محم م  هاچیپ د، یدار برم را گوشت چیآن پ دی روهست، م 

  ریاستفاده کردم. د  روزی هست که د  گوشت چیهمان پ ، گوشتچیپ  نیکه ا  د ییگونم  د، یرا بردار تانگوشتچیپ   د یروم   وقت

  د یبا   فقط است.    ن یهم هم  جانی . ادیکنبخرم. نه، از همان استفاده م   د یجد  گوشت چیپ   یبروم    د یاستفاده کنم. با  توانمنم

است که ما    نیما ا   ۀ درواقع تعهد ما، هم  ، زندگ  ا یکرده با خدا    ی تعهد   ی شخص    ن ی. حاال ادی ابزارها را داشته باش  نیا

  از جنس او خواهم بود.  م یاگفته

قدرتش    ترِشیب   عنیاست،    لیاست. دست راستش را برده، تمثبرده  دست راستش را زندگ   جهی او تعهد را شسته، درنت  ول

  ماست.   یبه غزل، گرفتار  میگرد را برده، که برم 

از قدرت ما را برده. چون    یاد یمقدار ز  ، چه جمع  ،چه شخص  م، یدار  مانکه ما اآلن در زندگ  یگرفتار  د،ی نگاه کن  شما

  .  می. هم جمعاً، هم فرداً، گرفتارم یعمل ندار ۀ نیاست، واقعاً ما زم یطورنیاوضاع ا

. شما  شناسم، من گناه خودم را مرا» شین  نیسبب ا  دانم«من م شخص گفته که  نیا د؟یدان را م شین  ن یشما سبب ا ایآ

  .  دیجواب بده  د؟ی شناسگناه خودتان را م 

دست راستم را    ،نم»یم ی«   پس  قول داده بودم از جنس او بشوم، شستم.  من احترام قَسم او را شستم. به زندگ  د،ی گوم

هشت سال،  هفت  م یر یب ،   کوتاه   مدت    یپس از    ن، یزم   ید یرس   د یگوم   د؟ یگوبرد، قانون عدل او. قانون خداوند چه م 

  من حرف بزنم، من فکر کنم، من در مرکزت باشم.   یبذار  دیبا

دست راستمان. مر    عنی  ن»ی می«   برد؟ما را نم   ن»یم ی«مرکزمان جسم است، خُب    طورنی هم  تا هفتادسال  م ییآ م  ما

  آره شستم.   دانستم، نه، من م  مییگو تو؟ م  دان مر قانون را نم   ؟دانبه تو نگفتم؟ مر نم  دی گوم

.  دیتوانغلط است، نم   ن یا  دی بشو    لحظه اگر عصبان  ن یا  د یدانشما م  م،یشن ، ما م شستم عهد و، دانستم بدست»  «من

  . کند. مرکز ما را جسم م کندچون خشم ما را منقبض م م،یبشو  ن یاز نظر خداوند خشم میما اصال حق ندار
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بدست»  «من ما حق ندارشستم عهد و دانستم  ب  یزی چ  یبا حرص    می،  را جسم کن  میاوریرا  و   م،یمرکزمان، مرکزمان 

  ،یورزنهیانتظار داشتن، ک   دن،یشدن، رنج  نیخشم  دن، یترس  دیدان شما نم    عنی.  میکن باز هم م  بد است، ول  نیا   میدان م

است؟ ما را از جنس خداوند     عهدشن   ها نیا  د ی دان. شما نم میدان کدام از ما نم   چ یه   د،یدان بد است؟ شما نم   هانیا

  . کنداست که ما را از جنس او م  رشی و پذ ییگشا. فقط فضاکنداز جنس جسم م  ها، نیا کند نم

  شستم عهد و، دانستم بدست  من
  جرأت به دست  آن شوم دی رس  تا

  )١۶٨٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  مییگوم   م یشولحظه بلند م  ن یا   عن ی م،یگستاخ هست  م،یکناست که ما جرأت م   یجالب  ۀجرأت هم کلم  ن یجرأت ما، ا   نیا

درحال تو    دیگوم   زندگ   کهمن،  هم    ،هست   «من»نه،  با  «تو»من  بزنم.    دیهستم، من  باشحرف    د ی«پس شما خاموش 

  «تا زبانتان من شوم در گفت و گو.» .  رین دیهم   عنی  «اَنصتوا»، اصال فرمان اَنْصتوا» 

اتفاق بد مافتداتفاق بد م  عنیشوم است. شوم است. شوم    نیا  و   نی. و اافتد. مرکزتان جسم است، شوم است. حتماً 

    «من.»  مییگواسمش را، م مییبو  زندگ  م، ییحاال خداوند بو  ،یِجلو د،یشوشما بلند م  عن یت.  جرأت اس

  .  دیحفظ باش دیرا شما با  ات یاب  نیا  خوانم،را م  اتیاب  نیا  کنم،دارد. حاال عرض م  شوم  جرأت  هر

عنی مانیاَ  : دست راست.نیمی   .سوگند  

  رواست که او دانست، او فرمان وآن
  کجاست؟  دنیچی خدا ساماِن پ با

  )١۶٩٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  یتحر   رانید  کهنیعنوان من جرأت است، و بلند نشود، ولو ارا واقعاً، که بلند شدن به  ن یبداند ا  دوباره، اگر کس   و

گشا باشد، و جنس  و فضا  ، بن   یطورنیو ا   یبشو  نیخشم  د یبا  جانیکه ا  د یگوذهن م  یسازسبب  که نیولو ا  کنند، م

  شود با خداوند نم  داندرا به کار ببرد، اگر بداند، نه بفهمد، بداند، و عمل کند، و او باشد، او فرمانرواست. و م  ش یخداوند

  گرفت.   کشت 

جمعاً  ما   م؟یری ب  با خداوند کشت  میتوانجمعًا مما   عن ی. ریما از آن است د یگرفت؟ پس گرفتار شودم  دییگوم شما

حل   م یتوان. نممیخودمان را حل کن  جهان ن یبا عقل خودمان که هشتاد درصدش تقلب و دروغ است، مسائل ا م یخواهم

مسائل را حل    شودترفندها نم   نیکه با ا   جهان   نیاصطالح قدرتمند ا به  یهاآدم  ی برا  شود،موضوع روشن نم  ن یا .  میکن 

  .  خوردآب م ر ید یکرد. مسائل از جا
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که   تیوضع  ن یو اآلن با ا  میکنمسئله حل م   م،یکنوجود آمدن بشر، ما مسئله درست ماصطالح بهاز بدوِ به  دی نگاه کن  شما

به  شودور مو آن  ورنیا   عیاطالعات سر   قدرنیا شده، هم    عیسر   قدرنیونقل، ا حمل   )Transportation(اصطالح  و انتقال 

  ذهن من یترفندها  نیواقعًا با ا  میتوانما م   ایآ   رود؟م  ییهم انتقال اطالعات، جهان به چه سو  ،یحمل و نقل هم تکنولوژ

درست    شی عدم کند، زندگ  دی نه. آن که او دانست که مرکزش با  شود،روز بزرگتر ممسئله روزبه  م؟یمسائلمان را حل کن 

  بشود، او فرمانرواست. 

  ست آن شده ل یخُمارِ غم، دل  نیا
  ست بده اتبِدان مفقود، مست که

  )٢٢۵٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

دچار    د ینی ب ابزار است، دائما با شماست. شما م  هانیا   د،یکن حفظ م  د،ی کنم   ادداشتیشما    کنم را عرض م  ات یاب   نیا

  ، ن یببرحسب آن نم  ، ییآکنار و از مرکزت درم   دهدر مرکزت بوده، هل م  یزی چ  یکه   وقت ؟ ک  د،یشوخُمار غم م 

معتاد.    یهابله، مثل آدم   مدت  هینه؟   ای  یشوم نیغم  دیگو. میاکه خُمار شده  ن یبم  ، کش را نم   رهی آن ش  هیازش د

شما    ، یشد  ت یهوکه هم یزیچ  ی   با   . یکه گم شده، به آن مست بود یزی بر آن است که آن چ لیخمار غم دل   ن یا  د، ی گوم

  . یپس مست او بود ،ید یکش م  رهی چرا؟ از آن ش ،یاگم کرده یزی چ ی . یشورا از مرکزت بردارند، ناراحت م  نیا

خراب    مانزندگ   م،یرا نگه دار   هانیا   شد. ول  میخمار خواه   مدت   ی را از مرکزمان بردارند،    زهایچ   نیا   م،یدان ما م   پس

م  ا  کند م  جابیا   زندگ    قانون تکامل  میدان خواهد شد. ما  پاک کن   هادگی همان  ن یکه ما  از مرکزمان  ا میرا  و  هم    نی. 

  :دانم م

ه نیتوست ا فعلم یِهاغُصمبهدد  
  اْلَقلَم قَْد جف بود معن نیا
  )٣١٨٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

ماست. فعل ماست، فکر ماست، بلند شدن ماست، که خداوند در    ر یخدا گرفته ما را، تقص   دم یاول، که فهم  ت یاز آن ب   پس

  .  میخوردم ما غصه م بهدمکه   سدینو م  یطورنیما را ا  رونِ ی درون و ب   لحظه زندگ  نیا

پرست بر رحمت تَنَم.»  کهنیبا ا  خواند نم  نیا  د،یرحمتتان پر است، پس چطور شد به ما که رس   د ییگوشما م  «رحمتم 

  . یرحمتت خش شد؟ نه، تو خودت خشاند

  نیسببِ ا   م، ینی که شما بب  میاشروع کرده  جانیروشن کنند شما را. از ا  د یبا  هاتیب  ن یا  م، ییآ م   د ینی بب    ی ی  یطورنیهم

  .  دی گرفتار هست  د،ی داناگر نم  د، یفرمانروا هست   د،یدانو اگر م  د یبده   حیبه خودتان توض   د؟ی دان را م   یگرفتار  ن یو ا  ش»ی«ن 
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داشتم مفقود   یزیچ  ی  کهنی به فکر ا   د؟یاُفت به فکر چه م د یآم  «خُمارِ غم»   و وقت  د یبدان  دی با ات یاب  نیبا ا   د،ی بدان د یبا

  جهان بوده، خداوند نبوده.  ن یبه ا  مربوط ز یو چ امدین  خواستم،را م  ی زیچ  ی  ایشد 

از آن ش   د یاوریکه ب  د یبود  جهاننیا   زِی چ   یاگر دنبال    حاال   ر یتقص   ر، ید  د ینبود   پس دنبال زندگ   د، یبش   ره یمرکزتان 

  میگوم   ن یهم  ی . برادیبده   ادیرا به خودتان    نیپس ا  د،ینخواه زندگ   رون ی ب  یزهایاز چ   دینگرفت  ادیخودتان است که شما  

  . دیعجله نکن

  ن ینخواهم؟ ا    دارد، از آن زندگ   زندگ   ن یا  دهد است و ذهنم نشان م   رون ی که در ب   ی زیام از هرچداده  ادیمن به خودم    ایآ

  ها.ام؟ از جمله آدمگرفته ادی  زهایام؟ در مورد همۀ چ گرفته ادیرا 

  ده یبا او همان   عنی  د، یبخواه  زندگ   ی ریانسان د    یبه مرکز ما. اگر شما از  ند ی ایموجود هستند که ب   ن یترخطرناک  هاآدم

  است.   کار سخت   ل یکار را، خ نیا  دی نشو د، یبشو

  ا ی  شومم   دهی. من دارم همانخبل یخ  د،یآآقا خوشم م  ای خانم    نیمن از ا   دیی گواول، م   د یرسم    یبه    کهنیهم  شما

که فکرتان   د ینی ب م   د،یآ م   شیکه پ  حالت   یو    او  دنینشدم. اگر پس از د  دیی بو  د،یبشو  دهی شما همان  شودنم  شوم؟نم

  .  داندتازه او هم نم  د، یشد دهی همان چرخد،دنبال محورِ او م

  ی اش کشبغل خانه  دی رواش کجاست؟ مخانه  د یروم   د،ی ر یگ فردا سراغش را مشما فردا، پس  دی نی ب م  دنی از همان  پس

  هانیآشنا باشد، خالصه ا  کس   ی   د، یگرد دنبال تلفنش م   ست؟یچ  هانیا   داند، او اصال نم   د، ی نی بب  رون یب  دیا یکه ب   دیده م

   ست؟ی پس چ ست، ین  دگ ینشان همان 

ها  چون آدم  ز،ی چ  نیتر نشدن با اشخاص، خطرناک  دهیهمان   عن ی  زیچه پس؟ پره   عن ی  زی ما، پره  میمواظب باش  دیبا  لیخ

نه، من اصال    د یگوبعد آن شخص هم م   د، یده سال به خودتان م    یشش ماه،    یخودی. شما زجرِ ب ستندیما ن   ار یدر اخت

  . دیآ همسر دارم، من اصال از تو خوشم نم

در مورد   دی دانستسال شما نم   ی  دوم،هستم، دنبال شما م  ت یهوسال است با شما هم  ی خانم من    ایسال،     ین  م  آقا

  . نیا  عن یدردسر  د؟یکنتوجه م ، یکرد خُب! تو د ینکن   دیخواستشما فکر کردم. خُب شما م 

  دیا به گرفتن شما، چرا؟ شما آن را گذاشته  کندبه مرکزتان، خدا شروع م   دیآوررا م   یزی چ  ی   اینفر را     یهرموقع    و

  . دیخب اآلن دانست   د؟یدانست خداوند. نم یجابه

  جسم   یشماست که   صی تشخ جۀیفکر شماست، نت  جۀیاَعمال شماست، نت  جۀیشما فعل شماست، نت  یهاتمام غصه  پس

  را: تیب ن یا دی دان . و شما اآلن م د یگذاررا نم  مرکزتان و زندگ  د یگذاررا م
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  است و غالب است آن کردگار  طالب
  بر آرد او دمار  هاز هست تا

  )٣٢١۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  وان، یرا، از جماد به نبات، نبات به ح   ام تو. اوف! از کجا آوردهامدهی آفر  خواهم،من تو را م   د یگوطالب ما است، م   خداوند

من    در تو به خودم زنده بشوم. هم طالب هستم، هم غالب هستم، زورت به  خواهم،را م  ام، اآلن من توآورده  وانیاز ح

  .اوریرا باال ن   ذهن. منرسدنم

، بلند  «من»  ،» «هست صورت  که مرکزشان جسم است به  خداوند تا کسان    عنی،  است و غالب است آن کردگار»  «طالب

  . بر آرد او دمار» ها«تا ز هست اورم،یپدرشان را درب   شوند،م

  د؟ ین یبچرا نم   د؟ ین یبنم   د؟ی نی ب مردم، من را م   ی . آدیبشو  ده یتا د  د یاست، بلند نشو  یطور پس اگر آن  د؟ یدیفهم  خب

نم  ا   د ینی ب مر  ب   نیمن  سوادم  هستم.  شما  از  بهتر  دارم؟  را  خوشل  تر شیمشخصات  ب است،  هستم،  هستم،    ناتری تر 

  . » «هست !  د؟ین یبهستم، چطور نم   دانشمندتر

  دی کنم   ری کرد. هر موقع احساس تحق  سهیمقا  شودعدم را نم  د،یکنم   سهیمقا  دیرا دار   هست  د،یکن م   سهیموقع شما مقا  هر

  و پندار کمال.  د یدار  ذهنمن  عن ی  . هست دیهست  دار هست  د،یکن احساس برتر بودن م ای

کامال واضح    آورد،داشته باشد، دمار از روزگارش برم    که هست   از هرکس   غالب است» «طالب است و  خداوند چون    و

عنوان ناظر به خودتان نگاه به  عن یدارم؟ ندارم، چرا ندارم؟    یدارم، در چه موارد  . هست د یاست. خب حاال شما تأمل کن

  . دینگذر   د،یکن 

قانون است.    ی  نیندارد. ا   ارزش  دنش یفهم  ن ی، ا گار»«طالب است و غالب است آن کرد   ؟ی دیخب چه فهم  ر، ید  دمیفهم

غالب   که خداوند طالب شماست و  دیدانستتا حاال نم   دیشا  کند؟ را روشن م  یزیچه چ  کند؟شما اعمال م  یرو  یچجور

  بر شماست. 

  :ت یب   نیا و

  انداخت حوادث به تو هم  ِریکه ت  قضا
  ی از آن سپس سپر  ت یرا کند به عنا تو

  )٣٠۵۶شمس، غزل  وانید ،یمولو(

م  اوالکه اگر هست   دی دان  ذهنباشد، من  مرکز شما جسم  د، یداشته باش  با    د،یداشته باش با ارادۀ    عن ی  «قضا»خداوند 

  دییگونه؟ شما م   ای  د یشو. شما ناراحت مردی گرا از شما م   ها نیا   عن ی  زند م   ر یشما را با ت   یهادگ یهمان   ن یخودش، ا
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  میدست آوردرا به هزار زور به  هانید؟ای ری گرا هم م   هانیبه ما، حاال ا  دی توجه کن  د،ین لطف ک  د،یقرار بود شما مرحمت کن 

  ما، چرا؟ 

  ها نیکه ا  افتد م    اتفاقات  عن یحوادث را، حوادث    رِ یدر مرکزتان. پس قضا ت  دیخداوند گذاشت   یجاها را بهآن  که نیا   یبرا

  . روداز دستتان م

هرچه زودتر آگاه    ای  م یداشته باش   دگی. اگر همان میفهمقانون را م  نیپس اول ا   انداخت»حوادث به تو هم   ر یکه ت  «قضا

  در مرکزمان   ن یا  م ینه اصرار دار  ای  دهد،فرصت م    مدت  ی بزند    ری با ت  کهنیقبل از ا   رون،ی از مرکزمان ب   میرا بران   ن یا  م یبشو

  . زندم  ر یبا ت  بماند، زندگ 

  ت،یبه عنا  د،ی نخواه  مرکزتان بشود زندگ  خواست که م  زیو از آن چ د یفضا را باز کن د،ی اگر شما خودتان فضا باز کن حاال

  د؟ی عمل کن  دیخواه. مرسدحوادث نم  ر یت  چی به شما ه  رید  عنی  شود،به لطف از آن سپس سپرِ شما م

  ن یحادثه اتفاق افتاده، ا   ن یکند، که ا  دار یب   د یشما را با  دهد،مراقبه الزم است. حوادث که رخ م   ی دوباره    جانیا  پس 

  مرادیب   شوم،تلخ نم کنم،مقاومت نم  کنمدارم؟ من فضا را باز م ییهادگ یچه همان ریرا از من گرفت. من د  دگ یهمان

  .  میدخوان  یمرادیبه ب شدم. چقدر راجع

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ
  )۴۴۶٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

که     عدم بشود. جسم خارج  د ی که مرکزت با  یبشو  دار یتا تو ب   خورند را م   ها دگ یکه حوادث، همان   تا بفهم  ی شد  مراد یب 

  در مرکزت باشد.   تواندنم  دهد، ذهنت نشان م 

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِخبر گشتند از موال با

  )۴۴۶۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

بودند،    دهی که با آن همان  دندی شدند، به هدف نرس   مرادیب   هرکدام از شما، وقت  ایمثل موالنا    انددهیرس  جهیکه به نت کسان

تأمل کردهنشسته بهاند  ا  یجااند.  هان!  باز کردند. گفت  را  فضا  شدن،  ا  یمرادیب   ن یتلخ  خداوند    نیبه  است که  علت 

  زندگ   د، یفهم  دی خواه  شما  .گشتمم   نیبودم، حول محور ا   نی گذاشته بودم دنبالِ ا  اجسم ر نیمرکزم، من ا د یایب  خواهد م

هستم.    دهیهمان   یزیبشناسم با چه چ  ین چجورکه م  دینگران نباش  د، یاشده  دهیهمان   یزیبه شما خواهد فهماند که با چه چ

  شما.  دی دار اشال ی جا  آن د، یآو درد م شودم جادیمسئله ا   کهنیخواهد شد. هم  جادیها مسئله ادر اطراف آن
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درد   نیدرواقع ا   میدار  ی. هر دردمیکنم   ل یکه انسان درد بشد. ما درد را خودمان به خودمان تحم  دهیافر یرا خداوند ن  درد

  مطلب.    یهم  ن ی، اشده جادی ا مانذهنمن  لۀیوسبه  عنیخودمان، جهل خودمان  یِکارندانم لۀیوسبه

طرح است،    ی   ن یا  دی نی ب م  د یخودتان بخوان   یبعداً برا  د، ی. اگر دقت کنمیرو با طرح جلو م  طورنیهم   کنمرا عرض م   نیا

  .  میشوروشن م  میرو جلو م طورنیهم

  

  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل

که آن نقطۀ    کنم م  یادآوریو اآلن    (این لحظه و توانایی انتخاب)]   ١۵[شلشل را من به شما نشان بدهم    ن یا  طور نیهم  و

  نیظه، در اطراف الح   ن یدر ا  د یانتخاب کن   د یتوانم   ا ی  د، یانتخاب دار   یی لحظه است. شما توانا  ن یسمت راستِ وسط، ا 

  که بشود مرکزتان.   د یبخواه  لحظه زندگ  نیاز اتفاق ا د،ینکن  ییشافضاگ د یتوانم   ای د یکن ییلحظه فضاگشا

   ابتدا سخت است، ول  ییدست شماست. فضاگشا  د،یکنشما کدام را انتخاب م   که  مین یانتخاب با ما است. بب   نیا  پس

است   واقعاً خطرناک دهد،که ذهنتان نشان م یزیاز چ کهنی به ا  دی عادت کن و فتدیجا ب مدت ی پس از   دیکن   نیتمر وقت

شما فقط در    افتد، علت م   نیاتفاقات به ا و    د،یبخواه  یزیچ  ای  دی بخواه  تیهو   د،ی بخواه  بخت خوش  د، یبخواه    که زندگ 

را که    ییکوچولو  یزهایچ   ی زور ما چقدر است،    داند م  عنی کند، با کم شروع م   . اولش زندگدیکن  ییاطرافش فضاگشا

  . کندتر مبزرگ  واشیواشی. م یکن باز م م، یکنفضا را باز م 
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موجود   ی  میکن . ما فکر مکندما دارد کار م  یو دانا که خود خرد کل است، رو نای ب  یروی ن  یکه واقعاً  م یکنفکر نم  ما

شد   م،یهست   یصاحبیب  ه   نیا  ابانیب  نیهم  میوِل  خداوند  چیجهان،  زندگ  ینه  نه  قانون  ی ااست  نه  ما    است  نه  است 

  پاسخ دارد. م یکنکه م  یلحظه هر کار ن ی. نه، ام یمندقانون

نه،   ا ی. دیو قضاوت دار  د یحتماً مقاومت دار د، یخواه م   لحظه زندگ ن یشما از اتفاق ا ایروشن،    لیطور اَخَص، خ به حاال،

  است.  شده زندگ گشوده  یفضا نی. ا به زندگ  د یروقدم اول م  د،یکنفضا را باز م 

   وانگیپندار کمال که توهم است، کمالش د ی به تکامل    رودم د یبندفضا را م   . وقترودتکامل م  یسوهردو به  د ین یبب 

  » ی بند«خالو    «حرف مفت زدن»بردم،    کارهم که به  دوتا اصطالح   نی . استین  نیب واقع  وجهچیه آدم به  ر ید   عن یاست،  

  است.  کمال پندار    ذهنمال من زها،یچ جورنیو ا

  داشتندمردم اسلحه برم   موقع  یجا آمده که  از آن  نیو ا  ست یهم ن   یکلمۀ بد  یبندکه خال  گفتندم  دوست  ی   البته

  یبندخال ن یو ا  بردند پر است، حساب م  ن یمردم بفهمند ا  که نیا ی بوده، فقط برا  فشنگ نداشته خال ن یمثال تفنگ، و ا 

  جا آمده. از آن

ن    که دانشمند هستند، ول  د یآنظر م به  دهند، به مردم نشان م  یی زهای چ   یهم    هالیخ  و هرحال شما  . بهستندیواقعاً 

  .دهمنم  حی توض  نیاز ا شتریب ری من د د، یدان را م  ها نیا  معن

  ١۵[شل  میهست   نییپا   نیهم  شود،مرکز عدم م   ،ییگشابه فضا مییآ ما، م  میکن فضا را باز م  که وقت دیفقط توجه کن   اما

حساب آوردِن  به  نیفکان است. و ا قضا و کن  ریو کار ز   ییگشاو فضا  شودنظر م  یاری، هش(این لحظه و توانایی انتخاب)]

  «او»   و وقت   م یهست   «او» که امروز من گفتم، گفتم که ما    غامیپ   ن یا  د ید یشن   د یا شاشم   عنی عنوان امتداد خدا،  خوِد ما به

  پندار کمال.  ، ذهن ، من(این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شلباال  شودم  ستیاو ن  خودمان. وقت  میشوم  ست ین

از دست   یعنوان امتداد خدا، مرکز عدم که کاربهکه   میآورحساب م و خودمان را به شودهست فضا گشوده م  «او»   وقت 

برم واقعاً  مدیآ ما  ما  اآلن  خال  میفهم. که  ما  نه،  پشتوانۀ  گشوده   یفضا  ای  زندگ   م،یبندنم  که  ماست،  پشتوانۀ  شده 

  .م ی ماست، ما خردمند یهاحرف

کار بستن  بله خودم هستم. به  ست یمن ن   رون یدرون و ب  زندگ  ر یمس   کنندۀ نییتع  ذهن حساب آوردن خودم که منبه  پس 

  .  ذهن از من  یی رها  یبا حداکثر توان، برا  م یبرکار م را به  رونمانی و امانات درون و ب   م یکنم  دا یهمۀ امانات که ما قدرت پ 

و ما به صنع دست    کندمعمل    کند ما فکر م  قیاز طر   زندگ  عن ی  کند، فکان کار ماز آن هم طبق قانون قضا و کن  پس

  .  میشوم  نندهی آفر م، یزنم
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  یهایاز گرفتار  شود،حالمان خوب م   م، یشوخارج م    ذهنو از جبر من  م یکن م   دا یدست پ  سببیب   یبه شاد  یزودبه

  . مین یآفر م  دردیموفق و ب  ی. ساختارهامییآ م  رونی خداوند ب 

  جادیمقاومت ا    ی  ایآ  د یدهکه شما انجام م   که عمل   د ینی بب   ستیخوب   اریمع  نی. ا رونیمقاومت در ب  جادی بدون ا  عمل

  نه.    د،یآ م  گشوده  یبله. اگر از فضا د،یآ م  ذهن از من اگر  شود؟م

که حرف     ذهنبا من   . ولکنندکه اطراف شما هستند به شما کم م   شده تمام کسان گشوده  یکه با فضا  دی د  دیخواه

  کننده در مقابل شما هست. مقاومت  یهایروین  د، یزنم

  نظر و مرکز عدم.    یِاریصنع و هش یآوردهادست ر یو سا حس فراوان طورنیو هم (این لحظه و توانایی انتخاب)] ١۵[شل

قدر باز  نیاست که فضا را ا نی ما ا  تکامل. تکامل واقع یسوبه رودم  نییقسمت پا نیا دی باال هم باز هم ...، توجه کن  آن

به    رود ذهن، ذهن م  م یروم م یشومنقبض م  وقت    ول  است.   تکامل واقع  ن ی. ا میخداوند زنده بشو   ت ینهایکه به ب  میکن 

  . دی پندار کمال، و ناموس صد من حد  تکامل مصنوع 

  ول   راست،ی م  باالخره هر انسان   ر، یانسان هستند د   ی  هانیکه ا  د یرا تصور کن  اشخاص  د، یاسم ببر   که نیشما بدون ا 

ا را  م  نیخودشان  باال  نم  د یشا  دانند، قدر  هستند،  قدرت  صاحب  مرد.  دانند هم    یآبرو  عن یناموسشان    و  خواهند 

 ی که عار  شاندهیپوس  ی. فقط باورهاکنندرا قبول نم  یزی چ  وجه چیه صد من آهن است، به  شان،بدل  ت یث یح   شان،ذهن من

دارد؟   دهیباورها چه فا  ن یآخر ا  پرسندنم   چی اعمال کنند. ه  خواهندآن را م  ست، یهم ن   کس چینفع ه است و به  از صنع

  است.  جهینتیب 

  تکامل، منتها تکامل بد.    یسوبه  م یرو ما باز هم م  (این لحظه و توانایی انتخاب)]   ١۵[شلدر آن قسمت باال    ن یبنابرا   پس 

گذرا، باالخره    یزهایبرحسب چ  دن یمقاومت، قضاوت و د  ، جسم  یاریهش   ده،یهمان  یرهاذهن و فک  دیشما نگاه کن   که

  ن یترنظر ما کاملدرآوردۀ خودم که آن بهو پرداختۀ من  ساخته   ذهن  ر یتصو    ی    عن یپندار کمال،    یسوبه  م یروم   ، ذهن من

  . میهم قبول ندار ران یاست، د

  مرادی. از ب میشوم   مراد یو ب   م یروم   یفکر  یها. و مرتب به جهتشوندم   جادیدر ذهن ا   ذهن   یهاو سبب  هاشدگ شرط

و دچار   م، یبشو  متوجه زندگ   کندم   مراد یما را ب    ی  مییکه بو  م یشوم   مرادیب   م، یکنو حساب نم   میشوشدن تلخ م 

  هستند.   ذهن جبر من ن یدر ا هالیآمد. خ رون یب هاتیوضع نیا زا شودکه اصال نم   میشوم   جبر ذهن

. و اگر شما  دیامان ندارد، در جبر ذهن هست   د، یقدرتش را ندار   د، یبده   ر ییرا تغ  تتان یوضع  شود نم  د یکنشما فکر م   اگر

  . دی نی جامعۀ زورگو بب ی را در اقشار مختلف در  ییزورگو ن ی. شما ادی خودتان آدم زورگو هست د،یدر جبر ذهن هست
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جا رد  از آن  ندی آها مآدم  وقت  کار خودش زورگوست. درست است که دربان است، ول  طۀی دربان در ح   یمثال    دین یبب 

است،    ذهنجبر است، من  ریاگر در ز  مغازۀ خواربار فروش  یصاحب    ی .  کندها رفتار مبا آن  یچجور  دین یبشوند بب 

  .  کندبا مردم رفتار م   یچجور دین یبب 

جبر ذهن هستند، خودشان زورگو هستند. و خودشان    ر ی که ز  ییهاکه همه، همۀ آن  د ید  د یباال، خواه  د یبرو   د یری ب  طورنیهم

از دستشان    یکار  چی . هدانندکاره مبنند، اما خودشان را همه  توانندم  یکار  کنند فکر نم   آورند،حساب نم را هم به

  .یی زورگو  نیاز هم ری غ  دیآ برنم

پندار    نیهم   ، ذهن  ری مسبب، تصو  دهد،نشان م  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل  ری که تصو   طورنیهم  ن یبنابرا پس

  مسبب خداوند است.    نیی کمالشان است. در پا 

ا  لیخ  نیا پندار کمالم است؟    یمسبب برا  د،یلحظه تأمل کن   نیمهم است که شما در  است؟ کدام    مسبب زندگ   ایمن 

  . دی. چرا؟ عجله داردیرسنم  جاچی ه د؟ یده. نم دیبده   صی تشخ  د یاست؟ با

  د،یتأمل کن  دین یخدمتتان بنش   کنم که من عرض م  ن ی است. هم  ر یبه فکر د   ی از فکر  دن یپر    ذهن من  یِجبر  یزهایاز چ    ی

  د؟ی دیهم رس  یی. به جارید  مید یفهم م؟یآقا مر ما نفهم هست ندیگوممن است برنجند، م  یاعده  ی

  سهیمقا   ی ها  کرده با آن  ره یکه در ذهنش دارد قبال ذخ   ییزهای با چ  برد م  شنودم  یزی چ   ی   کند، کار م   یطورنیا  ذهن

  خورددائماً م  ، یبعد  ، یبعد  ، یبعد  ،یبعد  ،یبعد  رودم   کندم   افتیاز آن در   معن   ی   کند، م   ل یو تحل  هیتجز   کند، م

  . خوردمفهوم م   ن،یا

مفهوم   ر، ید   ن یهم  ؟یزود بو کار دارم، چار دار  م ییگوم  م یما عجله دار  ن یهم  ی . براشودنم  ر یس   خوردهم م  هرچه

  .شودم   عصبان ند ی بو واش ی  . تندتند بو! وقتمیخورم  میدار

! خب  ریتمام بشود برود د  ریکنم، د  معن   قهیده دق  نیممن است فکر کنند که من غزل را هم  نندگان ی از ب   ل یخ   عنی

  است.   ذهناز جبر من ن ی. امیعوض بشو م یخودمان کار کن ی که رو میکن ما؟! گوش م میکن چه گوش م  یپس برا

من را گرفته و   کس  ی  کهنی. که مثل ا دیبده   صی مهم است تشخ لینه؟ خ  ای دی هست تانذهن من  تیجبار ریز  دینی بب شما

  نیا  خواهمخود من هستم. من نم  ن یو ا گذارد، باشم نم  یطور نیو من اگر نخواهم ا  ،باش  یطورنیا  د یبا  د یگوبه زور م 

  باشم، من از جنس خداوند هستم.  

  دهندۀصی تشخ  یِاریهش   نیا  که نیا  یبله، برا  دیتأمل کن   اگر  د؟یبده  صی تشخ   دیتوانم   دیهست   تیجبار   ریز  کهدرحال  ایآ

  . میهرحال بذربا ما هست. به شه یهم ز یمم
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پرستش مرکز عدم، در قسمت باال پرستش فکرها را    یجاکه ما به  (این لحظه و توانایی انتخاب)]   ١۵[شل  د یکن م  توجه

  مین یبم    ه  م،یما اخبار دوست دار  نیهم   یهستند. برا  پرستتیپرست هستند، وضع. مردم حادثهمیو حوادث را دار  میدار

  شود؟چه شد؟ چه م

نه حوادث شما  دیحوادث را درست کن   دی. شما با میکن ما حوادث را درست م کنند،که ما را درست م ستندیحوادث ن   نیا

  د یریگکار را کرد آن کار را کرد. از حوادث شما درواقع الهام م  نیا   دیبا  شودعوض م   تانیفکرها  دیشنورا. تا حوادث را م

  .ذهن عوارض من  ریو درون و سا  رون یب  ب یتخر  ، یاب یدرد، کم  اشجهیاست. نت    ذهنمنمال    ن یغلط است ا  نی. ا نه از زندگ 

  :  د یگوموالنا م  نیکه ا  د یشوشما متوجه م  ن یاز ا پس

  سازدش  لتیوسصورت م هرچه
  بحر، دور اندازدش  لتیوس زان
  )١١١٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  غلط است.    نیا  شوم،کار را بنم به خدا زنده م نیاگر ا م ییگوکه م میدار در ذهنمان اگر ما علت   عنی

  هانیبه خدا هستند، زنده شدن به خدا هستند، ا  وستنیپ  ۀلیوس  هانیا  م ییگو م  اند،که ذهن   میدار   ییهادر ذهنمان سبب  ما

  . اند ذهن هانیچون ا  ستند،ین کدامچی وحدت هستند. ه ۀلیوس

سبب    م،یکن م  تراشدر ذهنمان علت   ذهنعنوان منما به  عن ی  سازد،م  لهیهرچه که صورت وس  د،ی گوم  نیهم   یبرا

  ی برا  اندازدما را از آن سبب دور م  ،یی تایخداوند، آن بحر، بحرِ    شوم،کار را بنم به خدا زنده م  نیکه ا  میکن درست م

  یی ایب    از جنس من باش  د یبا   د یگو. م رونی ب   اندازد ها را م . خداوند جسممیشوم   سم به ذهن، ج  م یرو با آن سبب م  کهنیا

  . مید یرا هم فهم نیداخل. ا

  :ت یب   نیا و

نع حق چون ن  کارگاهستیص  است  
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس
  )۶٩٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  یدگاری: آفر صنع

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

که من گناه خودم را    میخواند  ییهاتیب   طورنیخدا گرفت ما را. حاال هم  م ییگو که م ییجااز آن م؟یاز کجا شروع کرد  حاال،

    کنند؟روشن م  ها تیب ن یا م ینی بب دانم، را م  یگرفتار نیمن علت ا  شناسم، م
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شما فضا را   وقت عن یاست.    ستین  ،یدگاریآفر  عنی، صنع  «صنع» که کارگاه خداوند،    مینی بم   م،یدیرا فهم هانیکه ا حاال

اگر خداوند    م یدان کارگاه خداوند. و ما م   د یشوشده است، م گشوده  یفضا  نیا   ست، یجسم ن   ن یا   ریمرکزتان د  دی کنباز م 

  . دیمان م   ذهنجبرِ من ری ز د، یعوض بشو د یتوانشما کار نکند، شما نم یرو

  د یی گومن، و م   د ییگوم   دیشوبلند م  د، یکن حس وجود م  د، یدار   لحظه هست   ن یذهن. اگر شما در ا  عن ی  کارگه»  «برونِ

  .   چیندارد. ه   ارزش د،یکارگاه هست رونِیب   د،یآم   ذهن که فکرتان از من د یکنفکر م  ن،یا

  . رودنم  شیکار پ مینشو  م،یبشو  دیبا  م، یشوشده ما کارگاه خداوند م گشوده یِبا فضا  پس

  :دیحفظ باش دیرا شما با ت یدو ب  نیا

  اند تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

  )۴٠۵٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  بدند  ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون
  هاش دو صورت شدند حمت بهر 

  )۴٠۵۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

را درست     ذهنذهن، من  میبرو  م یکنانتخاب م   م،یقدرتِ انتخاب دار  میلحظه گفت   نیدر ا   عن ی  م،یشوما منقبض م   وقت

  است.  طانیاست، از جنس ش  ی  طان»ی«شبا  ن یاست، ا «نفس»که   میکن 

هم درواقع نماِد    طانی است. و ش  طانیش   ۀندیما، نما   ذهننفسِ ما، من  ن ی، پس ااند» تن بوده  یهر دو    طان،ی و ش  «نفس

  .  ندی بصورتِ صورت م را به زهایاست که چ جهان  نیتمام کشش ا 

  طان،ینام شاست به  یاموجود زنده  ی  د،ی جهان را با هم جمع کن  نیا  یو دردها  هاشدگتی هوهم  ۀمجموع  دییبو  شما

 ی خوان رستم، است که، هفت ادتان یشاهنامه را  یهااست که مثل پهلوان  ییفضا  ی فضاست.   ی نه مثل انسان،  ول

   عنیهم    ران یت. ا شما هس   عنی هست،    رانیسر پهلوانان ا   یابر رو  نیا   د، یسف   وِیدرست کرد، د   ویدرست کرد، د   طانی ش  ی ابر

  .ییا ی. در آن معنا، نه جغرافکل درواقع کائنات، زندگ 

ها آن  یو درد را رو   دگی ابرِ همان  نیا   وید  ا ی  طانی ها پهلوانان خدا هستند و ش ها هستند. انسانانسان  نیزم   یدر رو  پس

آن ابر    ۀلیوسبه  خواهد برود به ذهن، م   کندلحظه انتخاب م   نیدر ا    . هرکسمیشوآن جذب م   ۀلیوسبه  م یو ما دار  ده یکش

هر    طان،ی «نفس و ش  د،ی گوم  ن یهم  ی . برادیفضا را باز کن   دی با  د ینشو  دهیکش   کهنیا  ی برا  بشود. آن ابرِ درد است.  دهیکش

  هم نفسِ ماست.    درون ، رونیاست ب یطورآن، آن «در دو صورت»  اند»تن بوده  یدو 
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   شده، که از جنس زندگگشوده   یفضا  ن یا   دیکن فضا را باز م   شده، وقت گشوده  یِفضا   عنی، فرشته  «فرشته و عقل»  اما

  است.   یهم    نیخداوند، ا  عنیاست و عقل کل، 

،  انتخاب)](این لحظه و توانایی  ١۵[شل ر یاالن نشان دادم د نیاست، هم  ادتانی  در آن شل قبل م،یدو حالت دار پس

شما فکر    قی. او از طر دیشواز جنس خداوند م   د،یشوم   «فرشته»از جنس    د، ی کنفضا را باز م   د یکن شما انتخاب م  وقت

  . دیشوم   «نْفس»از جنسِ   اال،ب   دی روم  دی کنمقاومت م   . وقتکندم

شدۀ ما  گشوده یمتفاوت است. و حضور ما، فضا  شانیهستند فقط صورت ظاهر  یهردو  طان» ی «نفس و ش  ن یبنابرا   پس 

  اند. کرده دای اند، دو نمود پ خداوند دو صورت شده یهاخاطرِ حمتهستند، به   یو عقل کل هم 

  طان ی که از جنسِ ش  دی نی لحظه بب  ن ی. که در ادی که حفظ باش  دیبخوان  قدرنیا   د،یعنوان ابزار شما حفظ کن را به  تیدو ب  نیا

بدان که    د، یاز جنس نفس هست   خُب.  دیبده   ص یاز جنس خداوند؟ خودتان تشخ   ا یز جنس فرشته و عقل کل؟  ا  ا ی  د؟ یهست

الزم است که ما جِنسمان    . ولستیبه دعا ن    لزوم  کند،خدا شما را حفظ م   د، یاز جنس فرشته هست   رد، یگ خداوند تو را م

  . رانیشخص شما، نه د کند؟م  ن ییتع  . جنس را چه کس م یکن نییرا تع

ب  دیتوان نم  شما تحر  د،یری بهانه  دارند  حرف  کنند م   ی خُب  را،  عصبان   زنندم   ییهامن  قدرِت  شومم   من  پس   .

برا  «صبر»و    »یی«فضاگشا از جنس    د، یداربرم   ییرا با فضاگشا  تانلحظه قدم اول زندگ   نیاند؟ شما در اچه گفته  ی را 

  جلو.  دیرو م یطور نیهم د، یشواز جنس خداوند م  ،دی شوم  «فرشته و عقل»

  .  میارا خوانده ت یب   نیا و

  م یاشرحت داده نهیدرونِ س که
  م یابِنهاده اتنهیاَندر س شرح

  )١٠۶٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

و موالنا مربوط    دیگو را خداوند م  نی. ا میارا گذاشته  ییگشافضا  ت یشما، در مرکزِ شما، ما خاص  » ۀنی «درون س  دی گوم

در شما هست و شما از آن استفاده   ییگشافضا  ت یتا حاال. پس خاص  میا بار خوانده  ن یاز قرآن که چند  یاهیرا به آ   نیا  کند م

  ! دیکن نم

  میتوانستآن نبود ما نم  رد،یگپنج حسِ ما از آن کم م   نی. ا میبشنو  م، ینی ما بب  شودسبب م   ییگشافضا  ت یخاص  نیهم

جمله شروع    نیا  شود،جمله تمام م  نیاست، و ا  که خال  میده م   صی کلمات را تشخ   نیب   ۀما فاصل  کهنی. ا مینی بب  م،یبشنو

را    مایما در آسمان هواپ  کهنی ا   .شنودهمان جنس، همان جنسِ فضاگشا م  م، یشنورا ما م   ن یاش سوت است و انشده
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  ۀ لیوسرا هم به ما ی. هواپ ند یبما م   ییگشافضا ت یفضاگشا، خاص نیرا هم هم  خال م، ین یبرا هم م  آسمان خال م، ینی ب م

  .  ندیبما م   آن، چشم

  . دور نَرو، از آن استفاده کن. می اگذاشته ات نهیرا در س  ییو فضاگشا «شرح»  ت یخاص دی گوم

  شود؟چه م   نم ی تا کتاب بخوانم بعداً ببدو، سه  ی بروم    دی من با  د ییوندارد ب   فضا باز کنند. لزوم  توانند همه م  پس 

  .   باز کن  توان ذهن را، فضا را م  نه ، خودت و آن جنس را استفاده کن  یرو اآلن اگر تمرکز کن  نیهم

  را،  ت یهم که ب  نیا

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِگشتند از موال خبر با

  )۴۴۶۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

.  میفتیب  زندگ   ادیبه    م،یفت ی خدا ب   ادیبه    میشوم   مراد»ی«ب که    نیهم  م،یهست  دهیچون ما همان  میروکه جلو م  یطورنیهم

  وجود آورد، من متوجه او بشوم.  را او به »یمرادی«ب  ن یکه ا

را    نیهم   ن ی. گرچه دد یری ب ن ید   ای د،یری ب یرا اصال مذهب  هانیندارد شما ا    است لزوم   مطالب کامال علم  ن یا  د یکن   توجه

به  ول.  دی گوم بزرگان  یعنوان دانشِ معنوشما  بپذ    که  ما عاشقان    ۀشما. هم  عن ی  «عاشقان» .  دیر یمثل موالنا گفتند، 

چون    ، ذهناحتماال من  م؟ یجنس چه هست. اآلن از   زندگ  م؟یهست    . از جنس چه کسزندگ   م؟یهست   . عاشق چه کس میهست

  .  کندم  مراد» ی«ب قضا ما را  م؟ یکنعوض م  یبله. چجور  م؟یجِنسمان را عوض کن  میخواه است. م  ده یمرکزِ ما همان

  م ین یبم   م،ی کشهم زحمت م   ل یخ  م، یروم   م، یرو . مم یریب    از آن زندگ   م یرومرکزمان، م   میگذاشت   یزی چ   یما    چون

  سر رفت.   مانۀکرد ما را، حوصل   ری را آورد و آن هم س یورنیا ۀباد اورد،یرا ن  یورآن ۀنداد. آن باد  که زندگ 

  ر یآن د  ، کن استفاده م    مدت   ی مواد مخدر،    ، یزیچ   ی به    یشومعتاد م    یکه مثال شما    ماند مواد م    ی   مثل 

موادِ مختلف    نیهم  ی برا  .یری ب  یتریقَو  زی چ  ی   یرا بدهد، مجبور  هوشیرا بدهد، آن ب   ت یبه شما آن رضا  تواندنم

کار نخواهد    مدت   یپس از    رید  که آن مواد قبل  دانندمختلف. چرا؟ م  یهامتیبا درجات مختلف و با ق  شودساخته م

  کرد.  

فضا را باز    د، ی تلخ نشو دی شد  مراد یب    که وقت  دیبنام   د یتوان خودتان را عاشق م   شما موقع ایهستند،     عاشقان کسان  پس 

  یمرادیاز ب   عاشقان.  دیشوم    و نداد، االن متوجه زندگ  دی خواستم    زندگ   ی زیچ   یکه اشتباهاً از    د یمتوجه بشو  دیکن 

  است، قفل بزرگ است.   «قفل زَفت»  یما   یگرفتار نیا  دیدان . و شما م دیدان م  ر ید شوند،متوجه خداوندِ خودشان م
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خدا  ندهیزَفتَست و، گشا قفل  
  زن و اندر رضا  میدر تسل دست

  )٣٠٧٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  دییایب  د، یشد   مراد» ی«ب اتفاق افتاد و شما    قبل   ت یاگر ب    عنی  «اندر رضا»بزن،    ییدر فضاگشا  عن ی  زن»  م یدر تسل  «دست

آدم با آن آدم،    نی با ا  ز، ی با آن چ  ز ی چ  ن یبا ا  شوم م  دهیدارم همان   ام زندگ  ی من که از ابتدا  قفل  ن یکه ا   د ییبو   ت، یب  ن یبه ا 

.  کندمن، خداوند باز م   ییرا فقط با فضاگشا  ن یاست و ا  است، بزرگ  قفل محم   ین قفل،  یا  دمی هم زجر کش  همهنیو ا

باشم   بشوم و رضا داشته باشم و راض  میتسل  عنی  دهد،که ذهنم نشان م  یزیاآلن فضا باز کنم در اطراف آن چ   دی با  من

. هر  ستیچ  اش جهینت   دیدان است و شما م   دن یتلخ بودن است، نال  رمینباشم، انتخاب د  اتفاق افتاد. اگر راض   ن یکه ا

  . کندم  ذهن شما را از جنس من شدن هر تلخ ،یاناله

از جنس    خواهممن نم   دیی گوم   شما   .طانی ش  د، ییشما به گوش خودتان بو  م،یاآلن خواند   نی هم   ست؟یاز جنس چ   ذهن من

. کس  کندباز م   ،یمرادیبه ب   د یهست   شما راض  کهخداوند درحال  ، ییفضاگشا  قیقفل شما را از طر   نیبشوم، پس ا   طانیش

  باز کند.   تواندنم  یرید

  است:   دی که کل  تیدو ب ن یو ا 

  یی در آخر زمان کرد طَرب ساز اری
یی او جِدِّ جِد، ظاهِر او باز باطن  

  
  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  جملۀ

  یی نکند هان و هان، جهل تو طنّاز تا
  )٣٠١٣شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  د یبشر نبا  عن یوجود آمده،  بهبشر  یبرا آخرِ زمانِ روانشناخت  عنیکه اآلن آخرزمان است    دی شما بدان  کنمم  یادآوری  فقط

  مرکزش جسم است.   وقت  رود؟م  ندهی گذشته و آ  بند. ک  زندگ  ندهیدر گذشته و آ 

کنند، چون    ییفضاگشا دی. همۀ اَبناء بشر با ندیبب  د یمرکز عدم با  قیاز طر  ند، ی را بب ایدن دگی همان  قیاز طر د ینبا یبشر چ یه

برسد    ان یبه پا  زمان روانشناخت   خواهدکرده، خداوند م   یسازاست. خداوند طرب   آخرزمان است، آخرِ زمانِ روانشناخت

  نیاز ا  واقع  طرب  را شروع کند.  را کنار بذارد و طرب واقع  ذهن من  رون،یب  دیایب   ندهیدر مورد بشر، بشر از گذشته و آ

او م   . وقت دیآ شده م گشوده  ی فضا ا   ستزندگ   لیاص  یِ. طرب، شادشوددوباره، طرب شروع م   م یشواز جنس    نیو 

است، باطن    یاست، جد  تیجسم است و وضع   نیشده که باطن ماست و باطن خداوند است، ظاهر ما همگشوده   یفضا

  است.   یجد
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باگشوده   یفضا  نیا  شما را  اتفاق م دیری ب  یجد  دیشده  به آن اهم  افتد. ظاهر هرچه  است و    یباز  دیده نم   تیو شما 

علم    نیعاشقان بودند، خداوند با ا  هانیبزرگانِ ما که ا  ۀیهستند. و تمام عاشقان را مثل حافظ و موالنا و بق   یاتفاقات باز

  علم کشته.  نیها را با اآن ذهن من  عن یکشته،  

اتفاق    یو از جنس خداوند شدن جد  شدهگشوده  یکه فضا  آگاه   نیبا هم  ز،ییتم  نیکدام علم؟ با هم  با است و هرچه 

  د، یکن عمل نم  ای  رسدشما م  یزمان به آخر برا  د،یکن را عمل م  ن یا  ایاست. شما    شوخ  دهدو ذهن نشان م   افتد م

  ندارد.   دهیفا زهایچ  ۀی. بقرسدنم

شده گشوده  یفضا  ست،ین  یاست، جد   لحظه شوخ  نیدر ا  دهد که ذهن نشان م   یزیکه آن چ  آگاه   نیدانش، با ا   نیا  با

  ی شما، جهل شما، طناز   ذهن. مبادا منکندو به خودش زنده م   کشد م   ذهنعنوان منشما را به  ار، یاست، خداوند،    یجد

  . دی بند و شما به حرفش گوش بده ی بند، دلبر

  ن یا  ق یرا بذار مرکزت، از طر  نیهست، ا    زندگ   ن یدر ا  دهم،را به تو نشان م  ز یچ   نیکه آقا! ا  د یشما بو  ذهن من  مبادا

! فرصت داشت از دست  اآلن، چه خوب شد گفت   ن یبرد، شما هم باورتان بشود، چشم! هم   ن ینگاه کن و حول محور ا

  به شما دارد.   ! بستگرفتم

  د یشما، همه را با  ی برا  خوانمرا که امروز م  اتیاب  ن یعرض کردم ا  د، یرا که قرار است حفظ کن   تی دو ب   ن یا  طور نیهم  و

  . دیشوحفظ م  د، ی. هزار بار، دو هزار بار بخواندیابزارها را دم دست داشته باش نیواقعاً ا دی خواهاگر م  د،یحفظ کن

  تی قابل  ن ی. همه ادیو حفظ نشو  د یتکرار کن   د،یشما بخوان  دشونم   شوم،بار خواندن من حفظ نم  ست یکه با ب  دیی گوم   اگر 

  :  دیگورا دارند و م 

  در روز و شب ما را  ی بد  نیالدنه عشق شمس اگر 
  ز دام و از سبب ما را؟!  یکجا بود  ها فراغت

  
  دمار از ما ز تابِ خود  ،یشهوت برآورد  بت
  تاب و تب، ما را  یاز تابش عشقش، نبود اگر 

  )٧١شمس، غزل  وانید ،یمولو(

به خداوند که    ییامان فضاگشا   عنی  باست، یز   لیخ برا  نیشدن با اوست هم   یو زنده شدن  است.    سر یاو م   ی اآلن 

  ایخوب است    ت یوضع  عن ی.  دهدروز نشان م   ای  دهد ذهن شب نشان م  کهنینظر از ااست، صرف  سریما م  یهرلحظه برا

  . کندطلوع م  رکزتانآفتاب شماست که از م نیالدّلحظه عشق شمس ن یبد است. ا
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ذهن    یسازبه دام و سبب، سبب میتوجه کن م،یصورت وحدت طلوع نکن مرکزمان، به  نیصورت آفتاب از ااگر ما به  دی گوم

! شودم   یطورنیکار را بنم ا  ن یا  ذهن.   یسازبه سبب  م یافتبه ذهن، م  م یروم   م، یکنما مقاومت م   در دام ذهن. وقت 

کند از    دا یفراغت پ  توانست م   دام است. انسان ک   ن یجلو و ا  میرو م  یطورنی! بعد همشودم   یطورکار را بنم آن  نیا

  . ذهن  یهادام ذهن و سبب  عنیدام و سبب؟  

.  شدم    ذهن من  کرد،وجو مجست  رونی را در ب   صورت زندگ   نیذهن بود، در ا   یسازدر دام ذهن بود و دچار سبب  اگر

ما    ،ذهن من  عن یها را داشت. شهوت  شهوت آن  جانیبعدًا ا  د،ی دم   رون یدر ب  ییزها یچ  ای  یزیرا در چ    زندگ  ذهن من

  .  میشوخوشحال م  واقعاًو  میکش م  رهیش  یزیچ  ی از  ذهن عنوان منبه

  رِ یش م، یکش که م  ی ریش م، یکشکه م  ی ایانرژ نیتوهم است، هم ا   زی توهم است، هم آن چ  ذهنکه هم من د یدان شما م  و

  م یکشاو م   رِ یو از ش   م یهست  طانی بندۀ ش   ذهن عنوان منما به   عن ی.  طانی ش  ر ی ش  د یگواست به قول خودش، موالنا م   طان یش

  . میخورو م  میچش و م

  دمار از ما ز تابِ خود»  ،یشهوت برآورد «بت 

  م،یصورت آفتاب از مرکزمان که ما و خداوند است طلوع کن و به  میکن   ییعالج ماست، چارۀ ماست که فضاگشا  نیا   عنی

  م.صورت درآمد  نیخداوند ما را گرفته، به ا   دیگوم  وقت  م،ی شواآلن متوجه م  م،یوگرنه اگر در ذهن بمان   م،یکن   دایفراغت پ

دوم    تیب  شودم  یاوری. واقعاً باده را از جهان ب باده»  اری«ب و شراب. امروز گفت باده،    رهیحسِ گرفتن ش  عنی  شهوت»  «بت

  م، یشوصورت او بلند م به  م،یکنفضا را باز م   . اما وقتآورددمار از روزگار ما درم   م،یجهان باش  نیو ما دنبال بادۀ ا

ن. هم تابش  تابدم و مستدارد، هم گرما دارد، هم مست  وردارد، هم  با     زندگ   کنندگکننده است. پس شما تابش  را 

  . دیر یب ییفضاگشا

که موالنا   د،یشما حفظ کن  دوارمیتا غزل است، من امرا که از سه   ت ی تا دوب سه  نی. ا خوانمم تانیرا برا   تیدو ب   نیدوباره ا  و

که ما در ذهن درست    رسم و رسوم  نیو از جنس عدم است، ا   باستیز   قدرنیاست و ا  تینها یخداوند ب   که وقت  دی گوم

از جنس خداوند بودن را ما به   عن یجفا به خداوند است،   میاست، آن کار را بن  خداوند وفا به  میکار را بن  نیکه ا  م یکرد

  بدهد. ص ی تشخ  دی ذهن با ،ذهن  یهابه فرمول  م،یفرمول درآورد

رسم    عن یکه رسم وفا به خداوند    دیی که خب به ما بو  میپرسما به خداوند است، بعد از آن م  لیانع تبد م  ذهنمن  خود

  به توهم.   م یافتم  م، یرودنبالش م  شود،و ما باورمان م  دی گوالست چه هست. آن هم م 

د؟  ایدلبِر مرا شرم و ح عاشقوچرا ب  
  وفا چرا بود؟ بود، رسم نیچونکه جمال ا 
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  ست نام او است، عشق شده یاکرانهیلذِّت ب 
  است، ور نه جفا چرا بود؟    تی قاعده خود شا 

  )۵۶٠شمس، غزل  وانید ،یلو(مو

  یکنار و بعد    میو مرکز عدم را بذار   ییکه فضاگشا  ستیمرکز عدم. وفا آن ن   ییفضاگشا   عنیوفا و جفا هست. وفا    نیا

  همان الست است.  ن یوفا به خداوند است، ا نیفکر را بنم، ا ن یکار را بنم، ا ن یکه ا  م ییبو  میاوریفرمول درب

  و آخرزمان بودن که آخرِ زمانِ روانشناخت  در روز و شب ما را»   ی بد  ن یالد «اگرنه عشق شمس قبل   یهاتیدنبال همان ب  و

  ی  ن، یالد عشق شمس  طورنیاست، و هم   یجد و ظاهر، باز  شده جدِّگشوده  یباطن ما، فضا  نیماست، ا   یسازو طرب

کار را بنم وفا به    ن یکه ا  دیفرمول ندارد که به ذهن بو  ن یا  د یگوم مدن،از مرکز باال آ  دیصورت خورشبودن با خداوند به

  .  میرا بو ن یخداوند است، ا

عمل معقول و مطابق خرد    د،ی آ که از آن فضا برم   ندارد. اما عمل   راه ارزش  ن یاصال در ا  ها نیگفتن و عمل کردن و ا   نیا

  .  ستین ذهن شما من  یفکرها  زۀی انگ  ریبه عملمان و فکرمان. د  زدی رم    عمل آن است که خرد زندگ  نیاست. بهتر    زندگ

ما؟!    می. کدام کار را کردیچون آن کار را کرد  د،یآقا شما، خانم شما کافر هست  م ییگوجهان م  نیدر ا  میکن چقدر ظلم م  ما

صورت  به  دیآ ساخته و پرداختۀ ذهن ماست، هرچه هم م   هانیما. ا  میرسم ندار  م،یشما؟! ما رسم وفا ندار  دیی گوچه م

 ن یا   دی بشو    یو با او    د یو فضا را باز کن   دیبفهم را   ن یاگر شما ا  دی گوآن هم. بعد م   لحظه   نی در ا  د،یایجا باز آن  د یفکر، با

  عشق است.  

در آن فرمول    میبر است و اسمش عشق است اما چون ما م   کرانهیلذتِ ب   ن یا   د،ی صورت آفتاب از مرکزتان طلوع کنبه  اگر

  ن یا   م ییگو. ممیکنم   تیما شا  جه یذهن، درنت  یِ سازبه سبب  م یفتاُ. ما ممیکنم   تیشا  دی آو با آن فرمول جور درنم 

  است! یی چه خدا نینشد. ا  شد،م  یطورنیا  دیکار را کردم با 

آن هم    د، ییگوآن است که شما م   «قضا»   د، یکن م نییتع فیتکل  «قضا» یبرا  د، یکن م نییتع  ف یخداوند تکل  ی شما برا  پس

نه شما دنبال    د یایدنبال شما ب   د یو قضا با  ست یکه عقل ن   یعقل جزو  ن یدردها و در ا   ن یو با ا  هایگرفتار  ن یو با ا   الت ی با تخ

  . دیقضا برو

است و    ت یکه براساسِ مقاومت است شا  شیاز کارها  ی    ذهنو من  ستین   تیشا  یما رو  اساسِ زندگ   نیبنابرا   پس

  ت یبا ابزار شا   ذهن. منکندم   ت یشا  ی زیچ   ی دارد، از    تی شا  ذهن هر من  د یاگر دقت کن  شما  ضدِ رضا است.   تیشا

  نیمن پس از ا  دی ری ب  میاصال امروز تصم  د،یبرو   تیبارِ مسؤل  ریو ز   دیزنده باشد. اگر شما مالمت نکن  تواندو مالمت م

. ابتدا که اصال  شودشما فلج م    ذهنمن  ن یاصال ا  رد،خواهم ک   تیرا نه مالمت خواهم کرد، نه سرزنش و نه شا  کسچیه

  . میادوتا ابزار مهم را از آن گرفته کهنیو مثل ا  شودم  قراریب 
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  ن یا  ن، یا   ستی. آخر چ دی آبا خانواده، باران م   رون یمثال ب  می بود قرار بود برو   لیکنم، امروز تعط  تیشا  ستم یمن مجاز ن 

  از هواست. تیاست، شا ت یشا نیهم شد هوا؟! ا 

   هرکس  کند،مالمت م   کندم  تیشا  کند،مالمت م   کندم  تیمرتب شا  د،ی که اگر ناظرِ ذهنتان باش  دید  دیو شما خواه 

  کندمالمت م   ،یتو کرد  کند کار را نم   ن یآدم کودن هم ا   ی  برد، اسم م    ی.  کندم   تیاز خودش شا  کند نم  دا یرا هم پ 

  . میهست   از دست خودمان شاک میکن نم  دایپ را  خودش. کس  یاز کارها کند،م  تیشا

جفا، جفا عکسِ   یادیمقدارِ ز  دی ن یببعد آن موقع م   گذارم، و مالمت را کنار م  تیشا  ران،یپس من نه از خودم، نه از د  

چه؟    عن ی  «الست»   د، یکن را انکار م   «الست» .  ستمین    من از جنسِ زندگ  دیی گولحظه م   نی شما در ا    عنیوفا است، جفا  

  کهنیا  یچرا؟ برا  د،ییالست است. اگر نگو   نیمن از جنسِ خداوند هستم، ا   دیید، بویلحظه شما فضا را باز کن  نیدر ا   عنی

تمام    د،یشوم   نیمثال خشم   د، یبر کار مرا به  ذهنمن  یِاز کارها   یو    دیکن مالمت م   د،ی شد  مرادیب   د،ی کنم  تیشا

بشود، حق    ن یندارد بترسد، حق ندارد خشم  حق انسان     عنی جفاست،    یهستند، ابزارها   ذهنمن  یابزارها   منف   جانات یه

برا برنجد،  م   یندارد  برا  می رنج چه   شود؟ بدهد، اگر ندهد چه م   یزیچ   ی به ما     کس  ی   می انتظار دار  که نیا   یما؟ 

  . میشوم  مراد یب 

ما  بهشت»  شد قالووز  یمرادی«ب   خُب باش  میر یگم  ادی،  نداشته    د،یمالمت نکن   د،ی نکن  تی. حاال شما اگر شامیانتظار 

  .دی ارا فلج کرده ذهن من یهشتاد درصد ابزارها دی باور کن  د،یانتظار را هم، توقع را هم صفر کن 

  ن یاگر ا  م، یگورا نم   کس   بی و ع   کنم نم  ییانتقاد و بدگو  وجهچیبه ه  کنم، من انتقاد نم   دیی بو  دی مقدار هم دقت کن   ی 

که با   د ید دی خواه د،ی شما انجام بده د یرا اگر بخواه هانیهرکدام از ا شد ول فیضع  نیکه باز هم ا د ینی ب م  د،یرا هم بن

  . دی صبر کن  د،یفضا را باز کن  دی با د، یشوم  روروب تانذهنمن د یمقاومت شد 

  رانید  یاست و واقعًا مخرب است و آن هم تمرکز رو   ذهنعادت بد خودمان که مال من  نی که از شرِ ا  خوانم م تی ب   تاسه

  . دی کن نیبار به خودتان تلق   نیرا شما هر روز چند  ت یسه ب  نی. ا میاست، رها بشو 

    را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخو و خال  شیخو
  )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  دانشمند، دانا، : حبر

  بلندمرتبه   ع،ی: رف سن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  امذهنبرسانم، حتماً با من  ها را به بزرگ بدهم و آن  ادی  رانیبه د   یزی چ  ی را دانا بنم،    رانیمن اگر بخواهم د   عنی

را    رید   ی  امذهن من  لۀیوسبشوم، بخواهم به  ذهن به من  ل یخواهم شد، من اگر تبد  » «بدخو و خالو    کنمدارم کار م 

را عوض کند و حضور    ر ید   ذهنمن  تواند عوض کند، حضور م  تواند را نم  ر ید   ذهن من  ،ذهن که من  د یدانعوض کنم، م

  .داردرا ندارد، فقط حضور، شمع حضورش را روشن نگه م  رید   ذهنهم قصد عوض کردن من

شخص، به آن شخص، به آن شخص.    نیبه ا  دیگوناسزا نم   چ یداشته، ه  موالنا شمع حضور را روشن نگه  دیشما نگاه کن 

  د،یرو راه م  د، یدارشده نگه م گشوده   یِدارد، شما شمع حضورتان با فضا  فقط فضا را باز کرده، شمع حضور را روشن نگه

اول    ت یاست که ب    همان م   زدیخگشوده شده برم   یِفضا  نی که از ا  ی انندهک تشعشع زنده  ن یکه، ا   برکت   نیا   دی د  دیخواه

بذار    د؟یکن کار را م  ن یآهان شما چرا ا  د،یو نگاه کن   دی. اما اگر شما شراب را قطع کن گذاردم  ری تأث  رانید  یگفته و رو

  کند. دارد صحبت م  تانذهنمن را گوش کن، من  حتیمن تو را درست کنم، گوش کن، نص 

شراب قطع    ن یا  د، یشُد    ذهنهمان موقع که من  ایعوض نشد،    ن یکه ا  د ید   دی کردن، خواه  » بر و سن «ح   مدت   ی پس از   

  د؟ یکنتوجه م  ،یشوخش م  یشد، خودت دار

  که آبت را به الغ   عنی اَنْصتوا
  تلف کم کن، که لب خش است باغ نیه

  )٣١٩٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

را تلف نکن، باغ خودت    د یآور م که از آن  یشراب   نیرا، ا  تی آبِ زندگ  هودهیب  کهنیا  عن ی  د ی خاموش باش  «اَنْصتوا»   فرمانِ

دهیخش  .  

زندگ  کنندگانحتی نص  دینی ب م نه  نه معنو  یماد   خودشان خش هستند،  ول  یدارند،    رادی ا  کنند،م   حتی نص  دارند، 

  د؟ یکندرست کنند. توجه م  خواهندرا م  ی  رند،یگ م

  :تیدو ب  نیا  نیا  طورنیهم و

  ست او خود را رها کرده مردۀ
  رفو دی را جو  انهیب مردۀ

  )١۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  حتیرا نص    یکه الزم است من    دید ی. هر موقع ددینداشته باش  یکار  تا با کس   دیرا بخوان   هاتیب  ن یشما ا  قدرنیا   نیا

  خودتان. یبرا  د یرا بخوان هاتیب ن یکنم، ا

  رفو بند.  خواهدرا م  رید   یخودش را رها کرده و مردۀ  ذهن من   عنیکه شخص مرده،   دی گوم
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  هردو درست است.  ند، ی گوها رفو م فارس ند،یگوم  است، رفو فارس ی رفو عرب  

  م، یزنده کن   میتوانرا که نم   ران»ی«مردۀ د  مییا یب   م،یکنرا رها نم  نیخودمان است، ا  ذهنکه من  «مردۀ خودمان»ما    پس

ه   برچسب م م  «رفو»  م،یزنمیکن .  

  :ت یب   نیا و

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت
  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

کن، نگاه کن    هیبه حال خودت گر  نیاآلن بنش  نیهم  ،یکرد هی گر  ران ید  یبرا  شهیچشم من، هم ی ا دییبه خودتان بو شما

نگاه    ، درد هست   ر ینگاه کن که ز   ،هست   طانی نفوذِ ش  ری نگاه کن که ز  ،ینگاه کن که نفس دار  ،یامرده  در من ذهن   یچجور

 ینت دارذه  تِی جبار  ری کرده، ز  ری ذهن تو را اس    یسازو سبب  هاشدگرط ش  ، یصنع ندار  ،یندار  یدگاریکن که تو آفر

  کن.   هیبه حال خودت گر  نیبنش   ، کنم   زندگ

ام شما را درست کنم،  جا من ننشسته  نیا  م؟یچار دار  رانیبا د   م،یخودمان بن   یبرا  یکار  مینی بنش  دی هرکدام از ما با  پس

 ی ما برنامۀ روزها  کهنیا   م،یجمعاً به هم کم کن  دیام، که ما باکه هزار بار هم گفته میگوم  خوانم، را م   هاتیب  نینشستم ا 

   ی  ست ین  یطورنیا   ست، ینفر ن    ی کار    ن یا  م، یکار کن   م یتواناتفاق م ما به  د، یبده   غامیپ   دیی ایب شما    م ییگو م  میجمعه دار

ها  آن  قیاز طر  کنند، زندگ  ییگشافضا  دیگوش کنند، بروند رستگار بشوند. نه، همه با   هیبق   د یبو ییزهای چ  ی   ندی نفر بنش

  یِهاآدم  لۀیوسبه  زندگ   انیب   قیو از طر  میمختلف ما نگاه کن   یایاز زوا  ند،ی را بو  انیآن ب  ند یایکنند، ب  انیخودشان را ب 

به کم   جمعکار را کرد، دسته نیا  شوداتفاق مبه ،میکم کن  دی. ما به هم بامیمختلف کم کن  یهامختلف، ما به آدم

  . تواندنفر نم  ی کار را کرد،   نیا شودهم م 

  جهان را عوض کند.  تواندنفر م  یدرست است، غلط است که   د یگواست که اگر ذهن م   طرح باز هم طرح غلط  نیا

  شتریخودمان ب  م ینی ب م   م،یکنفضا را باز م   م، یکن م   هیبه حال خودمان گر  مین ینش . پس اول ممیبهتر از موالنا که ندار  رید

و فضا را باز    م یکن به خودمان کم م    که وقت   م ینی ب م  م، یکنخودمان به خودمان کم م   م، یاز همه مستحق کم هست 

  ییدانا  ان یخوب را، ب   یزکات رو  م، یاشده  رو، ما خوبرو»خوب  یخوب ا  یِرو  زکاتِ«دِه  آمد    ادمانی  ت یب   نیا   م یکنم

  . میده از خودمان، انجام م   زندگ
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به مردم،    کندکند، همان کم م   انیخودش را از ما ب  تواندم   زندگ   م،یکن خودمان را باز م   وقت   زندگ   ییدانا  نیهم 

  م، یدارشمع حضور را روشن نگه م   م یتوانتا آنجا که م   م یخودمان هست  یِفقط رو  م، یکنخودمان کار م   یما رو  شهیهم   ول

  . میبن   میتوان نم  یما کار دهد،خداوند خودش انجام م  عن ی  فَکان»«قضا و کنرا   اشهیبق   م،یندار  یزی با چ یکار  رید

  

  

  �🔹🔹�پایان بخش دوم  �🔹🔹�
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. و  اوردیجهان ب   نیرا به ا    کنندۀ زندگمسئول است شراب زنده   . پس هرکساوریامروز موالنا در ابتدا به ما گفت که باده ب 

با فضاگشا  ن یا  میگفت  هم  ردیگ صورت م  ییکار  و سبب  طورنیو  را خداوند گرفته  انسان     جهاننیا  یهابه ما گفت که 

و گفت انسان گرفتار است و    م یمرکز را عدم بن  م، یباز کن  دیکه فضا را با   م یدی فهم  ییرها  ی. برا کندنگرفته، و او هم رها م 

  است.   یورهم آن اشیگرفتار

که    م یخواند  ات یحل کند و به دنبالش ما اب  تواند نم  اشذهنهست انسان با من  دهیچ یاست و پ   قفل بزرگ   نیگفت ا   و

ما را رها   یو خداوند چجور  می شوگرفتار م  یکه چجور  دینی درست بشود که شما درست بب  طرح   ی   اتیاب  نیمطابق ا 

  طرح را.  نیهم  میده ها هستند. پس ادامه م و آن نقاط لغزش کدام کند م

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

  )٣٣٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

آفل هستند    یزهایچ  انیوفایبه مرکزمان. ب میآورد دهدرا که ذهن نشان م   انیوفایکه ب   می شواز ما اآلن متوجه م   هرکدام

  تی. پس وضع شودعوض م   لحظه ه   ن یا  ت یکه وضع  د ینی ب لحظه هم از جنس آن است. م  ن یا  ت یگذرا هستند که وضع

ها  آن  یفدا  د یای. اگر بدیا یبه مرکز ما ب   تواند نم  وفاستیب   دهدرا هم که ذهنمان نشان م  یز ی . و هرچدیایبه مرکز ما ب  د ینبا

  .  م یاُفتاتفاق م  م،یشوها مآن  قربان م، یشوم

گمانِ بد    ن ی. و ام یاُفتنه ما اتفاق م   اُفتد، ما که اتفاقات در ما م   م یشده هست گشوده   یکه فضا  میامروز دوباره خواند   و

  .  بردسو م است که ما را بدان ذهن من  قیفکر کردن از طر  عن یاست، 

   و از اتفاقات زندگ   م یمقاومت کن   م، ی که فضا را ببند  م یلحظه مختار هست  نیما در ا   م یگفت  می هم که نشان داد   آن طرح   در

  م،یجدا بشو  انیوفایخدا و از ب   تینهایبه زنده شدن به ب   میکن   دایتکامل پ  میفضا را باز کن  م،یبشو   انیوفایب   یفدا  میبخواه

جسم است، هر    عنیاست   ذهنمرکزمان من  کهکه درحال  میدان را هم م   نیا  وکرد.    نخواهندبه ما وفا    انیوفایکه ب   میبدان 

  .دهدنم  جهی ما نت  میکن م یکار

  بود قیتوفیچو ب  ، فرعون  جهدِ
  بود  قیآن تفت دوخت، او م هرچه
  )٨۴٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  : شافتن قیتَفت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

است که    است. فرعون انسان    ی  طانی نفس ما با ش  ،ذهنمن  میاست که امروز گفت   ذهنمن  نیفرعون هم  ،فرعون  جهد

  ت یموفق  کند م   است. هر فکر و عمل  ق یتوفیکند و ب   ل یتحم  ران یبه د   خواهدرا م   اش ذهن من  یو باورها  شودبلند م 
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  دوزدم  ذهن شافتن. هرچه من  عنی قی. تفت شودپاره م  کند،خلق م  کند،فکر م هرچه دوزد، هرچه م  و . ستیدر آن ن 

  . دینخواهد رس  جهیبه نت   عنیاست  قیتفت 

  میو عمل کرد   میهرچه که فکر کرد   که نیا   یبرا  م، یاجهان گرفتار شده  نیکه چرا در ا   دهدنشان م  ت یب   نیکه ا   د ینی ب م

  بود.  ذهن نداد چون از من جهینت 

شما فکر و    قیاز طر  زندگ   دیبذار  د یفضا را باز کن  د،یفکر و عمل نکن   ذهن که با من  کندم   داریشما را ب   اتیاب  نیا  خب

  . دهدم  جهی نت ر، ید ستین  قی. آن موقع تفت زدی عمل بند و خردش هم درونش بر

بار    ی   د یدان را م   هانیذهن. ا  یسازسبب  ای  علت و معلول ذهن   یی به شناسا  یموالنا در مثنو  کند م  یدی تأک  طورنیهم

  . خوانمفقط م 

  م؟یبر اسباب از چه دوخت چشم
  م یچشمان، کرشم آموختز خوش گر 

  )٢۵١۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  دگر یبر اسباب، اسباب هست
  سبب منگر، در آن افگن نظر در

  )٢۵١۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  در قطع اسباب آمدند  ایانب
  زدند  وانیبر ک  شیخو  معجزاتِ

  )٢۵١٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  حضرت حق تعال جالل  : مخفّف کرشمه، ناز و غمزه و اشاره به چشم و ابرو، تجلکرشم

  مرتبه آسمان رساندند.  ن یترزدند: به عال وان یک  بر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    

  م؟ یاز چه دوخت ذهن  یهاسبب عن یچشم بر اسباب   دی گوم

  شود فوراً وصل م   ن یاست، ا   دگ یهمان  ی مربوط به    د یکنم   ی فکر   ی. شما  کندکار م  یساز ذهن با سبب  د یدقت کن  اگر

و ما   شودم  ریفکر د  یسبب  یفکر ی  کهنی. درست مثل ا شوداست، بعد آن وصل م   دگ یکه همان ریفکر د ی به 

  اسباب است.  هانی . اسم ا م یکنعمل م   هانیو برحسبِ ا میری گم   یرا جد هانیا

را به اسباب    دی گوم مثل    چشمان از خوش  اگر  م؟ی خداوند، از چه دوخت  یسازذهن نه سبب  یسازسبب  عن یچشممان 

  که به حضور زنده شدند مثل موالنا.   یی هاانسان  عنیچشمان  . خوشمیکرشم آموخت  م، یآموخت دنی موالنا درست د
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  حضرت حق تعال جالل  : مخفّفِ کرشمه، ناز و غمزه و اشاره به چشم و ابرو، تجلکرشم

   ی    هر اسباب ذهن  یبرا  دی کنتوجه م   م؟یهست   یسازهنوز در سبب  یچجور  م،یدیاگر اشارات موالنا را ما فهم  دی گوم

  .رودم  ریسبب د  یسوبه  یوجود دارد. هر سبب ی ریاسباب د

،  «در سبب منگر»  دیگو. م می کن  معن   میتوان هم م   یطورنی ا  آورد، وجود مساز بهکه سبب  دیگو را م  یهر سبب  ای  حاال،

  فقط در قطع اسباب آمدند.  غمبرانیپ دی گو کن. و مسازنده نگاه  به آن سبب  رون،یاصال از ذهن بپر ب

کار، واقعاً   نیبابت، در ا   ن یگرفتار کند. و در ا  یسازذهن شما را در سبب  دینگذار   رون،ی ب   دییایگفتند از ذهن ب   غمبران یپ 

  خوب کار کردند. 

  :دیگوم  جانیکار را انجام دادند. در ا نیا  دیگوصورت م نی مرتبۀ آسمان رساندند. بهتر  نی تر به عال  عنیزدند:   وانیک  بر

  قرآن هست در قطع سبب  جمله
ِزو، هالکِ بولهب  شی درو ع  
  )٢۵٢٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

و به قضا   رون یب  د یایذهن ب  یساز انسان از سبب   عن یذهن را منقطع کند.    یسازآمده که سبب  ن یا  ی برا  د یگوقرآن م   همۀ

  .  ونددیفَکان بپ کنو 

مسبب خداوند    د، یکن لحظه فضا را باز م   نی. شما در ادیگورا م  نیکه به شما نشان دادم، واقعاً آن طرح ا   آن طرح  اگر

  ای  شودم   ی طورنیکار را بنم ا  نیذهن، ا   یسازدچار سبب  دی اُفتبه ذهن، م   د یروفَکان است، بعد م  ْاست، قضا و کن

قرآن آمده    دیگو. م دی جلو و شما در آن غرق هست  رودم  یطورنیهم   شود،م وصل  ریبه فکر د  یفکر  یخودکار    طوربه

  . اوردیب  رونیب  یسازفقط شما را از آن سبب

که از جنس عدم است   بازشده  یفضا  فضا را باز کنم. فضا را باز کن د یگوکه م   کس  ش، یدرو   بزرگ    عنی ش» ی«عزِ درو و

  است. شیندارد، پس آدم درو   یزیچ

طور به  است. هر موقع جسم است بولهب است، نادان است همراه با درد. بولهب حت شیمرکز آدم عدم است درو هرموقع

  آتش.  عن یپدر درد. لَهب   عن ی دی کن   معن د یکلمه هم اگر بخواه

ها را  ذهن هستند آن تینادان که در سبب یهاآمده که آدم نیا  یقرآن برا ، اگر قرآن را بخوان دی گودرست م  ن،یبنابرا پس

که او چقدر بزرگ   دهد نشان م  کنداست و فضا را باز م   شی درو   . و هرکسدیکار را نکن  نی که ا  دیها بوبسوزاند، به آن

  . رودم   است و راه درست
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     ستیخلق، جز اسباب ن  بندِچشم
  ستیکه لرزد بر سبب، ز اصحاب ن  هر 

  )٢٣١٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

ذهن و در ذهن بودن و    یسازذهن است. و سبب  یسازکه چشم مردم را بسته سبب  ی زیچ  بندِ خلق، آنچشم  دیگوم  پس

  که آدم غلط فکر کند و در جبر ذهن بماند.  شودسبب م  دنیپر   ریسبب به سبب د   یاز 

را م   روندسرهم م فکرها پشت  دین یبم   وقت  و چشم عدمتان بسته    د یذهن هست  یسازکه در سبب  د یبدان  برند و شما 

  در آن موقع البته. د، ینخواهد رس جهی به نت  عن یخواهد شد   قیاست. احتماال فکر و عملتان تفت

شما    م، یلرز ما به سبب م   . هر که به سبب بلرزد، ولستیذهن ن   یسازسبب   عنی  ، ست»ی نخلق، جز اسباب    بندِ «چشم

 ن یکه ا  یکرد  یطورچرا آن کار را آن  ؟یانجام داد  یطورنیرا ا  نیدارد؛ چرا ا  سبب ذهن  ی ما    یهاتمام خشم  دی نگاه کن

شده گشوده  یکه. اگر شما از جنس فضا  شودنم   است. خداوند که عصبان   سبب ذهن   هانیاقدر صدمه به ما بخورد؟  

  .یسازنه سبب  میهست  ییکه. پس ما از جنس فضاگشا شودنم   عدم که عصبان  دیباش

  زها،ی چ  جورنیبشود، برنجد و از ا  نینشان بدهد به سبب، مثال بترسد، خشم  جانیه  عنیهر که به سبب بلرزد،    دی گوم

  . ستیخداوند ناز اصحاب 

  که    میدان هم م  نیا و

  میعلّت است و مستق  یمن ب  کارِ
  میسق  ینه علّت، ا رمی تقد هست

  )١۶٢۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  خود را بردانم به وقت  عادتِ
  بنشانم به وقت  ش،یغبار از پ نیا

  )١۶٢٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  مار ی: ب میسق

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

شما کار    یرو  زندگ   میمستق  د، یکناست. شما فضا را باز م  میاست و مستق   کار خداوند بدون علت ذهن   م،یکن نم  عجله

نه    دیآ م   شیشده پگشوده   یفضا   نیشما برحسبِ ا   زندگ  عن ی  ریدارد. تقد   یریفکان تقد شما با قضا و کن  یو برا  کندم

  .  ذهن یهاعلت
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فکان ضرر  قضا و کن دی. هرچه ببندکندفکان کم م قضا و کن کند،به شما کم م ری تقد  دیباز کن ترشیفضا را ب  هرچه

  .  دیکوشش کن  گرفتن خرد از زندگ  ی از حداکثر توانتان برا د یشما با  عنی. خوردم

  به  م،یکنم   ییفضاگشا  . پس ماکنم موقع عوض م به  کنممن عادت خودم را که در تو کار م   دی گوم   زندگ   د،یگو م  و

  . نشاندوقت م را به یسازغبارِ سبب ن یو ا م یعجله ندار کند، به حضور م  ل یما را تبد  ذهن موقعش او من

. از بس که ما فکر  میاست که ما اآلن آمادۀ زنده شدن به او هست   ن یها سر اصحبت  طورنی که تمام غزل و هم  د یکن   توجه

  دنیپر  پس   .میذهن هست   یغبارها  جادکنندۀ یخودمان ا   عنی .  میگذار نم   م، یکنم   جادیغبار ا  م،یکنم   جادیدرد ا   م،یکنم

ما    پوشاند آن را م   م یرا که ما آن هست  اصل   ی. غبار فکر آن فضاکندم   جاد یغبار فکر ا  ر یسبب د   ی سبب به    ی از  

  .  میرو دنبال فکرها م رودم  ادمانی ییفضاگشا

  که  مین یبم  م یکن ت یرا رعا زها یچ  نیاگر ما ا  یطورنیهم و

  نَهد از المان  ی قدم بر و حق،
  او ساکن شود از کن فَكان  آنگه
  )١٣٨١ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

از چه؟ از   شود،و درد است ساکن م   دگی مرکز ما که از جنس همان  ن یبه مرکز ما و ا  گذاردموقع خداوند قدمش را م  آن

  فکان.از کن شود،بشو و م  دیگو او م کهنیا

قفل زَفت شما   یطورنی. و ا شودشروع م شود،فکان، بشو م به مرکزتان و کن د یآور خداوند را م یی شما با فضاگشا پس

برقرار م   شودشما ساکت م  یو دردها  شودباز م    د،یشواکن م س  شودمرکزتان عدم م    عنوان، وقتبه  دیشوو شما 

  . دیشو برقرار م

  هم بخوانم:   ت یسه ب  نیا

  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  من باشد که رو آرد به من  جانِ
  )۴۶٧٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  جان محتشم   نیکنم او را از من
  بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان

  )۴۶٧٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  دوست  یِرو  ندینامحرم نب جانِ
  اوست  یِهمآن جان کاَصل او از کو  جز 

  )۴۶٨٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
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او    و وقت   میما او هست   میکه گفت    که خود خداوند و زندگ  دی د  د یخواه  د، یفضا را باز نگه داشت  د،یمرکزتان را عدم کرد  اگر

ما او   عن یطرف خودش.  به آمدن به کنداو شروع م  م،یزنبه خودمان لطمه م  میشو ما خودمان م  روداو م  میپوشانرا م

  . هادگ یدر همان  م یکرد یگذارهیرا سرما او»  یِ«او  م،یهست

  کند، به زنده شدن، خود خداوند در ما حرکت م   کند شروع م   ذهن تن، تن مردۀ من  ن یو ا   میکن فضا را باز م  کهنیا   محضبه

ما بزرگ    «جان»  ن یکه از ا  دیآ وجود مبه  جان   ی   ندی فرآ  نی خودش که در ما به خودش زنده شود، و از ا   یسوبه  رودم

  . دهدخودش را نشان م  شدهشوده گ یصورت عدم و فضا. که بهمیشوم

م  زندگ   جان  دیگو و  ا  بخشدم   که  به  ما  فضاگشا  بیترت   نیبه  به  ییبا  خودش  رفتن  ا  یسوو  نه    «جان»  نیخودش، 

  ماست.  ۀ یجان از جنس عدم است، از جنس اول نی. اندیببخشش او را م  ،ذهن من

فقط   ند،یبخداوند را نم   عنی  دوست» یِ«رو  ذهنجان من عن ی  «جانِ نامحرم».  ندی ب خداوند را نم یرو ذهن جان من اما

  .  میصورت آن آمد که به  هیاوست. آن جان اول یکه اصلش از کو  ندی ب م  «جان»آن 

خودش،    یسودر شما جنس خداوند برود به  کهنیو اجازه دادن ا  ییکار، با فضاگشا  نیشده در ذهن و شما با ا  ری آن اس  ول

بعد    د، یو درک کن   د یخوب تأمل کن  د،یشما. اول مراقبه کن   لۀیوسانجام بشود به  د یکارها با  ن یا.  دیکن به خودتان کم م

  . دیعمل کن

  :طورنیهم و

  د یده هیمرا هد  میگونم من
  دیشو هی هد  قیگفتم ال بله

  ) ۵٧۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،یمولو(

من از مردۀ شما زنده شوم، بروم    دی بذار  دیبه من. فضا را باز کن  دینده   یزی. چد ینده  هیکه به من هد  دیگو به ما م  خداوند

  .  دیکار را نکن  ن یا د، یرا قبرستان کرد  ذهن در مردن، من دی خودم. شما اصرار کرد  یسوبه

  ن یقدر از آفل  نیا  د، یقدر قضاوت نکن   نیا   د،یقدر مقاومت نکن   نیبه خودم در شما زنده بشوم. ا  خواهمهرلحظه م   من

  .دی از من بخواه د، ینخواه  زندگ

  ببرم.    هیهد خواهمخداوند م  ی من برا  مییکه بو   میکن قدر عبادت نم نیا  رید شود؟چه م  م یرا درک کن هانیما ا  اگر

  هم دل روشن ماست.   نهی . آبردم  نهی که خداوند است، آ  وسفیبه    م،یکه ما هست  وسفیما حضور ماست. آن مهمانِ  ۀیهد

  .  میشوم  ه»یهد قی «ال ییبله هرلحظه با فضاگشا  د»یده هیمرا هد   میگونم   «من
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  :دیخوان را م ت یب   نیا و

  بدو  نایخدا، ب  ِری از غ کورم
  باشد بو   نیعشق ا یِمقتضا 

  )٢٣۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  مقتضا: الزمه، اقتضا شده  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 نم، یبنم  دگ یهمان   نم، ی ب کورم، اصال نم  رید  ز یاز مرکز عدم و خداوند، به چ  ر یکه من غ   دیی گوم   ییبا فضاگشا  هرلحظه 

لحظه   نیا  شهیلحظه، که هم  نی است. که در ا  ن یالزمۀ عشق ا  کند،م  «اقتضا» را   ن یا  «عشق»  و. نم یباو را م  ییبا فضاگشا

  که فضا را باز کنم، ازجنس عدم بشوم.   نمی ب او را م  . موقعنمیهست، من فقط او را بب 

  :میارا هم تجربه کرده نیا و

  تو را بال داد  هر جهت از
  جهاتتیباز کشد به ب تا

  ) ٣۶٨شمس، غزل شمارۀ  وانید ،یمولو(

  دیکن   دای مثال همسر پ   دیبودند، به ما گفتند برو  یفکر  یهاکه جهت  م،یرفت   از هر جهت  م،ی درست کرد   ذهن من  میآمد  ما

خودتان را    د یبرو  د، یکن م   دای پ  زندگ   د یری مدرک ب  دیبرو   د، یکن م  دایپ   زندگ  دی کن  دای پول پ   د یبرو  د، یکن م  دایپ   زندگ

  ی بندخال  د،یمفت حرف بزن   د،یپندار کمال درست کن  ی  د،ی را به رخ مردم بش  دتانخو  د،ی کن م  دایپ   زندگ   دیخوشل کن

  . دیکنم  دا یپ   زندگ  دیخودتان را بزرگ نشان بده  د،ی بن

آقا جهت    م؟ یکدام جهت برو  م یباالخره چار کن  می به بال ختم شد! باالخره گفت  ها نیهمۀ ا  م ید ید  م، یکارها را کرد   ن یا  همۀ

  . میکن لحظه فضا را باز م  نیبوده است. در ا   جهتیب 

  است: نیعالج ا  طور،نیهم

مسترد  حبهِر ما بِساط حق گ  
  انبساط  ق یاز طر  دیی: بوکه
  )٢۶٧٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  مانند فرش و سفره   گستردن  ز ی: هر چِبساط

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ییبا فضاگشا  «انبساط»با    ،یز یجهان، با هرچ   نیو با خداوند و با ا   میفضا را باز کن   دیبا   م،یبرو   دینبا  « جهت»  میدیفهم  حاال

  قدغن هست.  ذهن استفاده از من ، ذهنبا من برخورد  نه.  ذهنبا من م، یبرخورد کن
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  :  ت یسه ب  نیا و

   نید یِبسا کّفار را سودا یا
  ن یاو ناموس و کبر و آن و ا بندِ
  )٣٢۴۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  از آهن بتَر یپنهان، ل  بندِ
  آهن را بِدَرانَد تبر  بندِ

  )٣٢۴٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  آهن را توان کردن جدا  بندِ
  را نداند کس دوا  یبیغ بند

  )٣٢۴٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

به! چه خوب است! فضا را باز    ، ن»ید  ی«سودابه چه؟ به    شوندمند م عالقه  شنوند، ها را م حرف  ن یکه ا   بسا کسان   یا

. ناموس  شوندخم نم   گذارد،است نم   «صد من آهن»که    هانیا  بدل   تیث یها، حآن  «ناموس»کنم به وحدت برسم، اما  

به    ایبخوانند    رند یرا ب  یبروند گوش بدهند، کتاب مثنو  ینفر معلم مثنو   ی به    گذاردمتعهد شوند، نم  گذاردنم   هانیا

  . دانم آقا کسرِشَأِن من است، من م ندی گووش بدهند، م برنامه گ  نیا

شده بذارند  گشوده   یدر مرکزشان فضا   ذهنمن  یجابه خواهنددارند، م    ذهنهستند که من   ، کفّار کسانبسا کفّار»  ی«ا

  که نیا   یهم بدتر است، برا  پنهان از بند آهن  بندِ   نی. بندشان پنهان است اما اگذاردنم   بدل  ت یثی ح  گذارد،اما ناموس نم

را    »ی بی«بند غ اما    د، یبر  شودرا م    رونی، بند ب«بند آهن را توان کردن جدا»  د،یبر  شودم  رو تَب   را با انبردست   بند آهن 

  . داندنم  «دوا»  کس

با  م،ید یفهم  پس را  ا  یبیبند غ   م،یباز کن   دیفضا  را،  ما  ناموسِ  نم   کهنیرا،  دار  م، یشوما خم  ذهن   ر یز  م، یتعصب    جبر 

. پندار کمال ما را  رمیب  ادی توانممن هم م   دانم،نم  مییبو  میست یحاضر ن  ول م یدرد بش  میتوان م   میکن   زندگ م یتوانم

  .رمی ب ادیکه من بخواهم   ستین   یزیچ ر ی. ددانمرا م  زی چکه من همه  مییگوکه م  یی جارسانده به آن

  .  دیر یم م  یبا گرفتار طورنیهم  رد،یگ خدا شما را م  موقعآن

  :تیسه ب  نیا  طورنیهم و

  بسا سرمستِ نار و نارجو  یا
  را نورِ مطلق داند او  شتنیخو
  )١٣۶۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(
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  جذبِ حق  ایمر بندۀ خدا،  جز 
  رهش آرد، بردانَد ورق  با
  )١٣۶٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  ه ینارِ  الِیبداند کآن خ تا
  ه یا عارِ ستین قتی طر  در

  )١٣۶٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  ن ی: آتش هینارِ

   : قرضهیعارِ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

وجو درد را جست  روند هرجا م  کنند،هستند و درد پخش م   «نار»که سرمست درد هستند،    ذهن من  یهابسا انسان  یا

اند،  تماماً به خدا زنده شده  عن یهستند    مطلق»  «نور  هانیدر پندار کمالشان ا  کننداز جنس درد هستند. اما فکر م  کنند،م

آلودگبه  گونهچی ه  ،خلط  گونه چیه ه    اصطالح  چن    دگ یهمان  اشهمه  ندارند.  دگ یهمان  چ یندارند،    یی هاآدم  نیهستند. 

  ها نیخداوند ا   ییبا فضاگشا  ای بندۀ خدا مثل موالنا،    ی فقط   دیگو م ،ن»ی«بند او ناموس و کبر و آن و ا   ناموس هم دارند، 

  کند.  «جذب»  د یرا با

شخص بداند که ناموس    نیرا برگرداند تا ا  «ورقش»و    اوردیبه راهش ب   عن ی  جذب حق، با رهش آرد»   ایمر بندۀ خدا  «جز

که در مرکزش است     ذهنبافت من  ن یا   عنیکه پر از آتش است، پر از درد است،    ال» ی«خ که آن    کند،دارد و درد پخش م

است،  بوده هیبه خدا و زنده شدن به او فقط عار دن یرس  قیدر طر کند،پندار کمالش که دردمند است و درد پخش م  نیو ا

    را انداخت.  نیا شودبوده، چند روزه بوده، م   قرض

  یشعر گوش بدهم! فضا باز کنم! رو  م یایدرجۀ باال حاال ب  نی در ا   ریمن د  دانم، که من م  رد یناموس جلواَش را ب   د ینبا  

  خودم کار کنم! من که عالمۀ دهر هستم.   

  :طورنیهم و

  دور  رات،یهمه اوهام و تصو از
  نورِ نورِ نورنورِ نوِر  نورِ

  )٢١۴۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

«نوِر  .  میشونور خالص م  م،یشو که در مرکز ماست دور م  ذهن   ریاز هر تصو   ،از هر وهم   م،یکنهرلحظه ما فضا را باز م  و

خدا کار    یسوبرگشتن به  و ذکر خدا و  ییکه فضاگشا  میدان را هم م   نیا   و نور مطلق، مرکز عدم.     عن ی  نورِ نورِ نورِ نورِ نور» 

  .  ستین  «قَالش» و  «اوباش»هر  
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  :دیگوم هستند.  مهم  یهاتیب م، یکنرا حفظ م  اتیاب نیهمۀ ا عن ی م، ی کنرا هم حفظ م  تیدوب نیا

  ست ی اله کار هر اوباش ن اُذْکروا
  ست یهر قَّش ن یبر پا  ارجِع

  )٣٠٧٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  باش  لیمشو، هم پ سیِتو آ یل 
  باش  لیتبد یدر پ ،لینه پ ور
  )٣٠٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  ولرد، مفلس  اره،ی: ب قَالش

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  . ستین   کار هرکس  دیگو لحظه، م ن یاز جنس او شدن در ا عن ی ، ییفضاگشا عن یخدا  ذکر

  ولرد، مفلس. کاره،یب   عن ی  قالش

خداوند    یسوکند به  تیلحظه رعا  ن ینفر در ا  ی را    » «ارجِع  کهنیاست و ا   ذهن من  یدو تا اصطالح برا  «اوباش»و    «قالش»

  که درواقع ناظر و  شدهگشوده   یبا فضا  دی. ما باکندلحظه خداوند ما را دارد صدا م  نیا   عن ی  »  «ارجِع  دیدانبرگردد، م

به هستند،  منظور  منطبق  باز کن بهقائم  یِاریشه  ی هم  را  فضا  شما  اگر  است، که گفت  به  دیذات  هش من   ی اریصورت 

رفتن    » «ارجِع  ن یا  د یگوخودم، شما نگران نباش. م   یسوبه  میآ از مرکز شما م  کنم ذات، من خداوند حرکت م بهقائم

  .ستی ن  «قالش» کار هر   ،» و مرض  «راض صورت خداوند به یسوبه

و    دیکن م  یی. اگر شما فضاگشامیایکه من هم ب   م،یذکر خدا را بن   دییا یکه شما همه ب   مییگونم   م،یکننم   دی ما تقل  پس

 نیدر ا  یریس دکدام از شما با ک  چیه   دوارمیو من ام   دیکنشما براساس انتخاب خودتان م   د،یگرد خداوند برم   یسوبه

  نکند.  خواهدخواهد بند، م ولو همسرتان. م د ینشو  ی کار اصال شر

  د یتو ناام  د یگوم   . ول دی کنم  عیخودتان، شما آسمان خودتان را وس  د یآسمان هست   یخواند شما  م یدر غزل خواه امروز

کن،    تیرا رعا  » «ارجِعبو    «اُذکرو اله»نشو. مرتب    دیناام  ینشد   لیلحظه فضا را باز کن، اگر تبد  نیباش، ا  مباش، زندگ 

  م یده قرار م    زندگ  اریبعداً خودمان را در اخت  م، یشوم  لیتبد  م، یشوم   ل یتبد  م، یشوم   لیبد ما اول ت  عن یبه او بشو    لیتبد 

  است.  سر یشما م  یبرا اتیاب نیاآلن با ا  ن یهم ل یتبد  نیو ا

به درجه  و م   میرس م  یاباالخره ما  به  یسازسبب  میفهمکه  است  رفوزه  رد است،  ما   درد نمذهندیساز«سبب.  خور  

  دارد. تیاو اهم  یی سلطان و دانا یسازلحظه سبب ن یدارد. در ا تیشده اهمگشوده  یبا فضا  سلطان» یی«دانا و   سلطان»
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  ن یآن سلطان ب ییداناو  یسازسبب تو
  ن یممن نَبود در کفِ او امان ب آنچه

  )٢٠٠٢شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  ل یتبد   ت ینهایب   یبه فضا   ذهناز من  عن یشدن    ل یتبد  یباش. خب برا  ل یتبد   ی نشو، در پ   دی که تو ناام  د یگوقبل م   ت یب  در

که با    یزیکار ببرد و آن چ به َفکان» «قضا و کنخودش را با    ییکند و دانا یسازکه خداوند سبب  اجازه بده د یشدن، تو با

  که در دست او، کف او، ممن است، بسپار به او.  نبدا ست،یممن ن  کن ذهنت تجسم م

  تیچند ب ن یکه بارها ا  م،یحرف را بزن نیممن است ا   م،یاشتباه کرد م ید یما، فهم  مید یرس جا نیاگر ا میدان هم ما م  ن یا و

خداوند    عن یسلطان    یی دانا  کنم، نم  یسازچشم سبب  د ییگو. شما م میرا خواند   ت یب   ن یا   عن یماست،    یسازدنبالۀ سبب

  :هک د ییگو م  دییآ. بعد م نمیبرا م

  همه  نمیپس من تو را ب نی: زگفت
  سبب و آن دمدَمه  یِسو ننگرم

  )٣١۵٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  : ردوا َلعادوا، کارِ توست دشیگو
  سست  ثاق،یتو اندر توبه و م  یا

  )٣١۵٨ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  ب ی: شهرت، آوازه، مر و فردمدَمه

  اند، باز گردند. شده از آن نه  کهجهان برگردانده شوند، دوبار به آنچه  نی لَعادوا: اگر آنان به ا ردوا

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ییدانا  ن یپس از ا  ر یچشم، من د  م،ییگواآلن با ذهن م   یطورنیکند. ما هم   نیبه خودش تلق   دی را با  تی دو ب   نیا   هرکس 

ذهن    یهاحرف  عن یدمدمه و افسون ذهن    یبه فکرم، و سو  آورمرا م  خرد زندگ  کنم،م  ییگشافضا  نم،یبخداوند را م 

  ذهنم.  یهاحرف هب  دهم و گوش نم  رومذهن نم  یسازو سبب

ما     شدگ شرط  ی   زند حرف م    کس   ی.  می چون در ذهن هست  م، یکن لحظۀ بعد باز هم گوش م  م، ییگورا م   ن یما ا  همۀ

  .  ریذهن. تمام شد رفت د  برد را م

چند بار    ،یدیمن را د   ییاست که دوباره من بردم تو را، دانا  نی. کار تو ا ««ردوا لَعادو، کاِر توست»  دی گود م خداون  ول

ا  یگردباز هم به ذهن برم    عنی  لَعادو»  «ردواذهن!    ییآباز هم م  ،یامتحان کرد   ثاقی است. و در توبه و م  نیو کار تو 

  .  کنممن دائماً رحمت م  کنم، غلط تو گوش نم  یکارها ن یرا بدان، درست است؟ من به ا  نیا  . ول سست هست  اریبس
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  م،یکرد   م یبن  د ینبا  م ییگوکارها را که م  نیو همۀ ا   م یفضا را بست  م، یهزار بار هم ما اشتباه کرد مین یهم مهم است که بب   نیا

  .  میبرگرد  م یتوانم

  من آن ننگرم، رحمت کنم  یل 
  پرست، بر رحمت تنم رحمتم

  )٣١۵٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  عهدِ بدت، بِدْهم عطا  ننگرم
  مرا خواندم چو م نیکرم، ا از

  )٣١۶٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

لحظه رحمت    نیرحمتش پر است، ا   م،یکار غلط هم که کرد  شده، هزارتاگشوده   یبا فضا  م،ی لحظه او را بخوان  نیاگر ا   پس

  . میشونم  دی ناام  م،یشونم   سیِ . و آمیبشو  لیما تبد   کند. کم م کندکم م  کند، م

  :دیگو . غزل شماره صدوهشت است. م مانبخوانم قبل از غزل اصل  تانیغزل برا  نیاز ا  ت یچند ب  دی اجازه بده 

  نجا یا ستیب  یدی برج دل رس به
  نجا یا ستیب ی دی آن مه را بد چو

  

   رختِ خود را هر نواح   نیا بس
  نجا یا ستی ب یدی کش نادان ز

  

  آن مه  یو از خوب یعمر بشد
  نجا یا ستیب ی دیشن هر نوع به

  )١٠٨شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  توقّف کن   ست،ی: با ستیب 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  توقف کن.   ست، ی. ِباست یِبا  عن ی ست یب 

خودمان است،   ری ، تقصبه ذهن. ذهن گرچه که ما را گرفتار کرده  مید یپر وانیاز ح  میما آمد د یگو م د؟ی گوموالنا چه م پس

بالها را سرمان آورده،    ن یا   ذهنوجود دارد و من  ذهن و من  زها،یبا چ   م یشد  دهیکه ما همان   حالنیبرج دل است، درع  جانیا

شا  ول حاال  ش  کس  دیتا  به  بونبوده  موالنا   دیما  داشته   ییکه  وجود  منراجع  دیگوم   یطورنیا  هم  به  راجع  ، ذهنبه 

  .ییفضاگشا
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.  میشوخداوند زنده م   است که ما به دل اصل  ییفضا  عن یما، برج دل است.    حالت فعل  نی ذهن، هم  نیکه ا  دیگو به ما م 

  .  جانیا  ستی. فقط با میادهیدل است، ما به آن رس یفضا نیکه آن ماه که خداوند است، برج که ا   دی گوم

که به شما   فضا را باز کن. همان طرح  ایب  جانیفکر به آن فکر، ا  نیذهن از ا  یسازبه سبب  یبرو  کهنیا  یجابه  ستیبا

  نرو به ذهن.  ست،یبا  رید جانیا ، یدی دادم. خداوند را د ح یتوض

ذهن برج    یفضا  ن یکه هم   میفهماست. ما م  تی نظرم پنج ب که درواقع، سه و دو، به  خوانم م   تانی را برا  ت یچندتا ب  ن یا  پس 

  ! میپندار برس   ی به کمالِ   میرو دنبال فکرها و انقباض و پندار کمال. م میرو دل است. اشتباهاً ما م

غلط است. بله   ن یرا داشته باشد! ا  مشخصات ذهن   نیا  د یشخص اگر بخواهد به کمال برسد با  ی که خُب    میپرس م 

  . می شوبه ذهن، فقط گسترده م می رونم  ر ید م یستیبا جانیاگر ا 

به ذهن    نرو  جا،نیا  ست یبا  ید یخداوند را د  ینرو. نرو به ذهن. اگر فضا را باز کرد  رید  جانیا   ستیبا  عن ی  جا،نیا  ست یب 

  .  بن ش یجستجو رید

  اش زندگ    عنی  اش هیتمام سرما   عن یرا تجربه کرده، رخت خودش را، رخت و پخت    نی ا  اش در زندگ   هرکس   ، لیخ   دی گوم

  ن یا  «بس فکر به آن فکر.   نی به ا م یرفت  ه . یمختلف فکر  به نواح  ، به نواح  مید یرا، کش   مانیاریرا، هش  مان را،  زندگ 

  .  ر یلحظه، ساکن شو، نرو د نیو در ا  جانی. در اجانیا ست ی. بایدیکش  نادان  ی از رو » رختِ خود را هر نواح

ا  ن یاگر در ا  پس   دا یبه گسترش. چرا گسترش پ  کند ما شروع م   ییگشافضا  ت یخاص  ن یا  م، یساکن بشو  جانیلحظه، در 

فکر سبب آن    نیذهن، ا  یسازفکر، سبب  ه   به فکرها.  میروم  م،یکن استفاده نم  تیخاص  نیما از ا   کهنیا  ی برا  کند؟نم

  .  دهدنشان م   یساززنده شد؟ و آن سبب  شودبه خداوند م   یچجور  مییگوفکر م   یِسازسبب  قی. و بعد از طر شودفکر م 

  امروز به ما گفت: و

  سازدش  لتیوسصورت م هرچه
  بحر، دور اندازدش  لتیوس زان
  )١١١٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

بحرِ    له،یبرحسب آن وس  ،یشوچون جسم م  لهیاز آن وس  رساند، کار ما را به خدا م   نیکه ا  یبساز  ذهن  لۀیهرچه وس 

  . اندازدم  رون یشما را ب ییتای

  ی ما. آ  م ییگو آن ماه م  یدائماً از خوب   آن مه»   یو از خوب   ی«بشد عمر .  میاخداوند را کرده   ذهن  ف یتوص  اندازۀ کافبه  ما

  نکن.   فی نگو، توص  ر ی. دیاست! اآلن وقتش است به او زنده بشو یطوراست، آن یطورنیخداوند ا 
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  . کندروشن م  خوانم،م  تان یرا برا  تی دو ب  نیا و

  ستمیکودک ن ست، ین یسود چیه
  ستم یب رانیح میبه زر و س تا

  )٨۵۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  زبون   یا سجده، نَره یآرین تا
  تو مسجد را به کون  ییمایبپ گر 

  )٨۵٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

ا   ستم، یندارد، من بچه ن   یسود  چی ه  د، یگوم  یطورنیکه، خداوند ا  دیگوم    عنی که با ذهنتان ارائه   ییزهایچ  نی که به 

  . شومنم   رانی ح هانینماز خواندم و روزه گرفتم و عبادت کردم، به ا  دانم و نم  م یزر و س د،ی کنم

باز نکن   ،سجده نکن   تا اتا فضا را  ا  ی.  را با ماتحتت     شد. حت   گرفتار، رها نخواه   ی زبون، ا  یپست،  اگر تو مسجد 

ذهنمان    لۀیوسکه ما هزارتا کار خوب به  دهدنشان م   نیا  عن ی  ؛ بن  یهر کار  ،یطورنیا  ،یطورنیا   یبرو  اصطالح هبه

  !  میکنچار کن، نم  دیاو بو م یکن زفضا را با دیرا که با  یکار  ی  م،یکنم

ا   دهد، اما هزارتا کار ثواب، که ذهن ما نشان م   می دهحرف خداوند گوش نم   به کار را بنم چقدر خوب است؛    نیکه 

  .  ذهن همه با من هانی. ا میکن عبادت م م، یکن م   به فقرا کم م،یده م  خرج  م،یکن احسان م

من از    ،یآوروجود ماتفاقات را به  نیفکان که تو اکه تو با قضا و کن  مینی بب  م یکه اآلن فضا را باز کن  میکن سجده نم   ول

به    ،یمسجد راه برو  یهم با ماتحتت رو  هالومتریتو اگر ک   عن یذهن.    یسازبه سبب  میرو. م رمی نگ  اتفاقات زندگ  نیا

  قضا و کن فکان من کار بند.   یبذار  عن ی. یاوریمر سجده ب   ،رس نم ییجا

  :خوانمم  تانی را هم برا ت یچند ب  نیا

  ن یباد ب ،ید ی غبارِ نقش د چون
  ن یب جادیقُلْزم ا  ،یدی چو د کف
   )١۴۶٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  به کار  دیکز تو نظر آ نیبب نیه
  پود و تار  و َلحم شَحم  تیباق

  )١۴۶١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یلو(مو

ها نفزود تاب تو در شمع شَحم  
خمور را نامد کباب  لَحمتو م  

  )١۴۶٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
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  ه ی: پ شَحم 

  : گوشتلَحم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

فکان گرفتن، تا او ما را  است. و در معرض قضا و کن  م یتسل   ا یسجده    ا ی  یی گشافضا  نیهم   می بن م یتوانکه ما م   یکار تنها

  برهاند.  

  آورد،وجود م را به  نیا  یدقت کن. بو که باد  د،یآ فکرها باال م    نی بم    وقت  ، ن یبرا م    ذهن   ریغبار تصو   وقت   دی گوم

  .  دیآ ور م باد از آن ن یا د؟ی آباد از کجا م   نیا

. باد از نیباد را بب   م،یشوم مرادیب   رسد،نم  جهینت ها بهعمل نیا کند،و ما را وادار به عمل م دی آفکرها باال م  نیا وقت

  است.   زندگ یروی . باد ندیآور م آن

.  بشو  ای. متوجه درآوردوجود مکف را به  نیا   ییایدر   یفکرهاست و دردهاست، تا بدان که    نیکف هم   ؟یدیرا د   کف

  .  دیآ کار م از تو به ،جسم  یارینظر، نه هش یِاریهش  عن یخوب نگاه کن. فقط نظر،  

اصطالح به  ن یما ا   یبدن ما و فکرها  ن یا   عن یو گوشت است و پود و تار.    ه یاصطالح پ به   عن یشحم و لحم است.    اتهیبق 

  قابل استفاده است.   ری ما، غ هیپ  ن عیشحم ما،  نی ماست. اما ا  و تار و پود ماست. تار و پود جسم هیگوشت و پ

  یدرد  چ ی. پس اصال انسان به ه خوردانسان شمع بسازد. گوشت انسان هم به درد کباب کردن نم   هیاز پ  تواندنم    کس

  و آن کس   م یکنندارد. ما گوشت گوسفند را کباب م   یااستفاده   چیه   جسم  لحاظبهمر به حضور زنده بشود.    خورد،نم

 که م    م،خورد  کباب را با م  مم نیهم   ی . براخوردخمور را نامد کباب» : دیگوگوشت انسان را    خوار شراب.  «لحم تو م

  نه گوشتش.   ردخوبه درد م  اشهیبسازد. پس نه پ  تواندانسان شمع نم  هیکن هم از پدرستکباب کند و شمع تواند نم

  :دیگوم  ن یهم ی برا و

  جمله تن را در بصر  نیگداز ا در
  نظر رو، در نظر رو، در نظر در

  )١۴۶٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یلو(مو

  ز راه  ندیبنظر دو گز هم ی
  شاه  یو رو دینظر دو کون د ی

  )١۴۶۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

عدم   یینا یب شیجاو تار و پود و فکرها و دردها را، همه را بسوزان، به هیپ دانم،گوشت و چه م ،ذهن من  نیهمۀ ا دی گوم

فقط    د ید   یدور.    نداز یرا ب  جسم   یاریهش  کن.  داینظر پ  یار یکن. هش   داینظر پ  یاریکن. هش  دا ینظر پ   یاریکن و هش   دا یپ 

  است.   جسم یاریهش نی از راه را، و ا ند ی ب دو متر را م
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است،    ییتایجهان     یدو جهان وجود دارد.    ،ی  ندی ب . مندی ب عدم است، هر دو جهان را م  قینظر که از طر   ی اما   

  . ندیبخداوند را م  یرو عن ی.  ندی ب شاه را م یرو ند،یبرا م  ییتایجهان   هست. وقت  هم جهان جسم  ی

شاءاله که  است. ان  کنندهداری ب  اتیاب  نیدور. ا   ندازیرا ب  جسم. آن نظر  جانیا  ست یگفت با د؟ی را دار    یشما کدام    خب،

  شما.  دیخوان م

  شمار یب دو فرق  نیا انِیم در
  جو، واله اَعلَم بِالسرار  سرمه

   )١۴۶۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

باش. و خداوند به اسرار    اله  تیو هدا   معرفتخواهان    عنی سرمه باش.    یایاست. جو  اریدو چشم، تفاوت بس   ن یا  انی«م 

  نهان داناتر است.» 

آن که دو  نیا  انیم   پس را م  دو چشم،  را م  ند،یبکون  م   یو رو  ندی ب دو جهان  را  آن کس   ندیبخداوند  با    و  فقط  که 

  .  جسم  یاریو با هش ند یبرا م ش یوجب جلو ی   ش،یفکرها

باش و خداوند به اسرار    اله  تی خواهان معرفت و هدا  عنی سرمه باش.    یایاست. جو  اریدو چشم، تفاوت بس   نیا  انی«م 

  نهان داناتر است.» 

  . و:ستیخداوند ن ای قت یدانا به اَسرار حق  جسم یاریهش 

  ظاهر آمد چون غبار   یِو گو گفت
  دار خاموش خُو کن هوش  مدّت

  )۵٧٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

غبار را ما    ن یاست. که اگر ا  ن یا   م ییگوغبار است، غبار که م   ن یا  رد، یگ صورت م   ذهن ظاهر ما که با من  یگووگفت  پس 

  اندازۀ خداست.  بشود، وسعتش به  عیو آن اگر وس دهد ما خودش را نشان م ییفضاگشا  تیآن خاص  م، یبخوابان  میبتوان 

  ییزهای . غبار ذهن با ساکت شدن، حرف نزدن، اظهارنظر نکردن، همۀ آن چمیبنشان  دیغبار ذهن را با  جمع شده در ما،  اآلن

  د،یزن که با ذهنتان حرف م   آورد؟شما را به حرف درم   چه جهات  ،یی هاکه چه کانال  د یدادم. شما نگاه کن   ح یکه امروز توض 

  . گفترا م  ن یهم هم عادت کن، حواست باشد، قبل خاموش خو کن!» «مدت  د، یکن  ل یها را تعط آن د، یخاموش باش

فرق  ن یا  انِ یم  «در م سرمه جو»  شمار،یب    دو  م آدم  دی دان، سرمه  پرنور  را  بودند چشم  اکندها معتقد  در    جا نی. سرمه 

سرمه است که چشم را پرنور    ن یهم  ییپس فضاگشا  شود،چشم عدم ما باز م   م،یکن است. فضا را که باز م  ییفضاگشا

  . کندم
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  یاری. هرموقع هشمی که چشم عدم است، استفاده کن مانکه ما از چشم اصل شودشرِ ما و صبر ما، سبب م  طورنیو هم 

فکر کنم،    خواهمچه هست من اآلن م   ،یاریچه هش  نی، ا «در نظر رو، در نظر رو، در نظر»  دییآمد، به خودتان بو  جسم

  خشمم، ترسم.   زۀینگ براساس ا 

د  م،یکن نم   دیتقل  و با  دییگوم   د،ی شوم  نیخشم  دید یشما  ب  یبشوم، خب جلو  نیخشم  دیکه من  را    د،یریخودتان 

ها را  حرف  ن یاست به من ا  نی که نگاه کن، او خشم  مییبو  دی نبا  م، یری خشممان را ب  یجلو  د یاست. ما با  ز ی اسمش پره

  له کند.   شیپا  ر یز  تواندمن را م کند حاال فکر م  زند،م

شما هرلحظه    د،ی رفتار مردم را تکرار کن  ستی. شما الزم نکنمرفتار او را تکرار م  کنم،م  دیدارم تقل  عن ی  کند»م  «فکر

  تر کند.  که چشم عدم من را پرنور گردم،من دنبال سرمه م   دییگوم

مردم هم، هر کار بد مردم هم فضا باز    انت یخشم مردم هم، تقلب مردم هم، دروغ مردم هم، خ  ن یپس من در اطراف ا  و

  :طورنیخداوند به اسرار داناتر است. بله هم کهنیا ی . براکنمنم   دیها تقل و از آن کنمم

  او دنِیآن حسن را کز د نیبب
  نجا یا ستی ب یدی و نابد دیبد

  
  رست ی تو که آن پستانِ ش نۀیس به
  نجا یا ستیب ید یچش رشیاز ش که

  )١٠٨شمس، غزل  وانید ،یمولو(

، فضا را باز  آن حسن را» نی«بب.  نیمعشوق را بب ییبای آن ز ای که تو ب د یگو. م جانیا  ستیبا  عنیگفتم  جا»نیا  ستی«ب  پس

  رسم وفا ندارد.   ر،یرسم ندارد د ییبای آن ز دنیکه گفت د ن یرا بب ییبای کن آن ز

حاال    ،»ی دیو نابد   دیاو، بد   دنی آن حسن را کز د  نی«ببحسن خدا.    عن یبه آن حسن،    میزنده بشو  میفضا را باز کن   دیبا  ما

   ول   ذهنمن  عنوان به  ند یآ باال م  ه   دند، یپد  لحاظ جسم. مردم فقط بهیدی و هم ناپد  ید ی. هم پدعنی  ی دیو ناپد  دی پد

  ندارند.  ی دیناپد ای  یدینابد 

دار  ما دار  م، یدوتا قسمت  بد    ی.  میدوتا فضا  ناپد     یاست،    دمانیقسمت  اتفاقاً هست   دمانیقسمت  ما،   یداراست، 

  به چشم.  شودنم  دهیاست که د  دمانیوجودداشتن ما، در قسمت ناپد 

 نیا   د،ی صورت پدنه به  یتو وجود دار د،یه براساس آن قسمت ناپد کن ک  دا یرا پ   دیآن قسمت ناپد   ن،یآن حسن را بب   دی گوم

  اآلن است.  ن یهم  جا،نیهم ست، یجا باکن آن دایرا پ دی قسمت ناپد ،جا»نیا  ستی«ب ما غبار است.  دِی پد



ۀ  برنامه         Program # 924                                                 ۹۲۴مشار

  62صفحه: 

 نۀی، پستان س شدهگشوده   یفضا  نیو هم    مم   ری از آن ش  ، عن یدارد، مال خودت     پستان  ی تو    نۀی س  ن یکه ا  دی گوم

  .  ییماست، با فضاگشا  نۀی خداوند در س ر یپستان ش  عن یاست.  ری تو که آن پستان ش  نۀیخودمان است. به س 

در عمل   م،یدیچش   ی. همه گفتم چجوراند دهیهمه چش   ،یدیچش  یکرد  ییفضاگشا  ،یدیچش  ؟یادهیتا حاال چش  ری آن ش  از

پس    ستین   د یما اگر قسمت ناپد  در.  شودم   د یقسمت ناپد  دنیگفتم سبب د  ییفضاگشا  تی آن خاص  ر،ی . آن شمیادهیچش

آن    م؟ یکه ما حرف بزن  شودسبب م   ی پس آن جنس چجور  م؟ یشنوم   ی سوت را چجور  م؟ ینی ب م   یفضا را چجور  نیا

  میست یا نم   کهنیا   یبرا  .گذاردگرد و خاک فکر نم   کهنیا  یبه آن، برا  میستیاآلن زنده ن  م،ین یبماست که ما نم   دی قسمت ناپد

جذبش را   تیما، خاص   دِ یقسمت پد نیو ا  دی ایب   رون یاز ما ب دی صورت خورشبه  واش یواشیکند و  دا یوسعت پ ن یکه ا جانیا

  از دست بدهد.  

که مردم    هادگی، براساس همان بشوم  دهیما، من د  مییگو ما. م  م یدهم   تی اهم   لیخ  دمان،یقسمت پد   نیبه ا  کهنیا   یبرا

خاطر  بشوم، به  دهی د  دیخاطر مقامم با بشوم، به  دهید  د یبا  لمیخاطر ه بشوم. به  دهید  د یخاطر دانشم بامن به  شناسند،م

تمام شد    ریبفهمند من قدرتمندم، خب د  دیبشوم، مردم با  دهید  د یخاطر نفوذم بابشوم، به  دهید  دی با  امدوستانم و پارت 

حاال پستان    ، یرا گم کرد  است، آن  ن یب توست و عدم  نۀیدر س  ییصورت فضاگشاکه به  پستان   آن   . دیبدبخت شد   رفت،

  بم  . را گرفت طانیش

  رست ی تو که آن پستانِ ش نۀیس به
  نجا یا ستیب ید یچش رشیاز ش که

  )١٠٨شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  :دی گوم  خوانمم  تان یرا برا  ت یسه ب  نیا و

  یاپرده میاَلفاظ ح بشنو
  یاهمآنجا نه که باده خَورده سر 

  )٣۴٢۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  چون ضال شد   یاخانهی از م مست
  اطفال شد  چۀیو باز تَسخُر 

  )٣۴٢٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

   سو آن سو هر ره  نیا فُتدم
   هر اَبله خنددشگل و، م  در

  )٣۴٢٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

کس  نجای : گمراه، در اضال   .که راه منزلش را گم کرده باشد  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  یهاحرف  دی گواست، م   یاپرده میهمان ح   یی سنا  م یح  راه منزلش را گم کرده باشد.  کهکس   جانیگمراه در ا    عنی  ضال

ذار که آن جا را بشنو، همان یاپرده میحیاجا شراب خورده سرت را ب  .  

  رونی جا ب سرت را بذار آن  ،جا» نیا   ستی«بشده،  گشوده   یفضا   نیدر ا  جا،نیلحظه در هم  نیا  م؟یاکجا شراب خورده  ما

شراب    خانهم   رود. م خوردکه شراب م   زندرا م    کس   ی   ل یتمث  شود؟چه م   یاگر به ذهن برو  ،یبرو  رون ینرو. اگر ب

  . افتندم  شیکودکان هم در پِ  خورد،تلو متلو  برود، ه   کوچهاگر بخواهد  ند، یجا بنش همان  دیبا  خورد،م

موقع مورد    ذهن، آن  م یبرو  می فضا را ببند   ن یشده، اگشوده  یفضا  نیما از ا    عن یضال بشود،    خانهی مست اگر از م  دی گوم

  .» و آن سو هر ره  سونیا  فُتد«م   م،یشواطفال م   ذهن یهامن چۀ،ی مسخرۀ باز  عن یتَسخُر 

هم به ما    ذهن و هر ابله من  می کن به گل، اشتباه م  میافتو م یفکر  یسو  نیبه ا   ،یفکر  یسو  ن یبه ا  م یافتآن موقع م   بعد

 میگذارو سرمان را م  میستیام   جانیشده، اگشوده   یفضا  نی در ا  م،یرا کجا خورد  درست است؟ پس م  نی. اخنددم

  :خوانمم  تانی هم برا تیب نی ذهن. و ا یهاذهن و جهت یهادر کوچه م یرونم  م،یستیام  جانی. هم میخوابجا مهمان

  دل، پشتم شست  یِتناقضها  کز 
  دست  مالم ا یسرم جانا ب بر 

  )۵۶٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

با    هادگی همان  ن یا  م، یدرست کن    دگی به ذهن، همان م یبعد آن موقع برو  م، یفضا را ببند  م،یرا ببند  دیقسمت ناپد   ن یما ا اگر

  ضدِّ همند. هانیبا هم هماهنگ باشند، ا  هانیبشود که ا دهی همان  د یبا یی هازیکه با چه چ فهمدنم  ذهن هم متناقضند. من

به  ای   ذهن من  ی   دینگاه کن  شما انسان  منهر    ر ید  زیچ   ی  جانیا   د،یگوم   یزیچ  ی   جانیا  د،ینی ب م   ذهنصورت 

  د،ی گوم   یزی چ   ی جانی. بعد اخواندنه م   کند، که؟ سفسطه م   خواند دوتا که با هم نم   نی که آقا ا   ند ی . به او بودی گوم

  نکش ی لحظه ع نیا کهنیا ی. چرا؟ برادیآ م  هادگیدلش است که از همان یهاتناقض هانیا  کند،عمل م  جانیعکسش را ا

تو    ندیگوهم به او م   بعد.  خواننددوتا با هم نم   نیاست، ا   ر ید   دگیهمان    ی  نکش یاست، لحظۀ بعد ع    دگیهمان    ی

  م ییگو به خدا، م  میبر پناه م  م، یدان ما م   هستم، ول  نیزم  یانسان رو   ن یگفت نه آقا، من راستگوتر  ، دروغگو هست  ، منافق

  شدم.   دهی که من آمدم، همان

خب ما که پدر و    شود،ده سالش م  ما نبوده. انسان وقت   ری مختلف تقص   یزهایشدن ما هم با چ  دهیهمان   د،یتوجه کن   بعد

تا م  م ینداشت   مادر عشق ب   توانستندکه،  از خدا ترساندند، از  را ترساندند،  ترساندند، از     دند، از بدبختترسان   پولیما 

ما    . در هر جهت میشد  دهیهمان  یدار  نگه  ،یری ب  دیرا با  نی که گفتند که ا   یزی با هرچ  ماترساندند.     از قحط   ،چارگ یب 

  ی. چرا؟ برامیشوبدبخت م   م،یاگر رها کن   م یکنفکر م   کهنی ا   یما، برا  م یکنرا رها نم   هادگی چرا همان  م،یهست  سیخس



ۀ  برنامه         Program # 924                                                 ۹۲۴مشار

  64صفحه: 

  ابانیخ یروها، م  یشوم چارهیها، ب یشوها، بدبخت م   . مواظب باشینگه دار  دیپول را با نیدادند ا  ادیبه ما  کهنیا

    چشم.  ادگرفتم،یرا   ن یها، آه ا  یشوها، محتاج م  یخواب م

تا د   د،یبخشنده باش  ند،یگو م  ر یاز طرف د  بعد ا  س یخس   گفت به من م   روز یخب    یی گودار، اآلن م   را نگه  نیباش و 

باش بخشنده  گفته  نم   د یببخش   د، یخداوند  م   م، یدار  تناقض .  میتوانما  آدم  براشندپشت  خداوندا،    د یگوم   ن یهم   ی. 

با    کند؟م   ییدلجو  یکن. چجور  ییدستت را به سرم بمال، از من دلجو  ایدلم، ب   یهاتناقض  نیبدبخت شدم از دست ا 

  ! نرو! جانیا  ستیبا  یده، فضا را باز کردشگشوده  یفضا

  .ردی گکه خداوند آدم را م  میبخوانم تا بفهم ع یشما سر ی قسمت را هم برا نیا  دیو اجازه بده  

  او را.»  ب، یبه گناه و جواب گفتن شع ردی گمرا نم   تعال یکردنِ آن شخص که: خدا  یعو «

که در غزل بود    رد،یگخداوند من را نم  کنم، م    که من هر گناه  د یگوم   بیبه شع  د یآ م   شخص   ی   ب،ی زمان شع  در

براساس   ایلحظه،    ن یدر ا  میکنکه م   یهر کار  م،یاست که بدان   دیمف   اریبس  اشیادآوریبار    ی   م،یاول. حاال قبال خواند  ت یب 

فکر و عمل    مانذهننه اگر با مناگر  کند،به ما کم م  فَکان»و کن  «قضاصورت  و مرکز عدم است، در آن  ییفضاگشا

  :دی گو. م تیبا چند ب   میرا ما بفهم نیا شود،تر م کارمان خراب  رد، یگ خداوند ما را م  م،یکنم

  ب یدر عهدِ شُع گفتم  ی آن
  بیع ستدهید  خدا از من بس  که

  )٣٣۶۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  .  بیو ع بیشع ای

  ها از من گناه و جرم دید چند
  مرا ردی گ نم زدانیکرم  وز

  )٣٣۶۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  بیگفت در گوِش شُع تعال  حق
  بیاز راه غ  حیجوابِ او فَص در

  )٣٣۶۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  چند کردم من گناه   بفت که
  کرم نگرفت در جرمم اله  وز
  )٣٣۶٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
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  ه یسف  یو مقلوب، ا ییگوم عکس
  هیرها کرده ره و، برفته ت یا

  )٣٣۶٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  خَبریو، تو ب رمی چندت گ  چند
  پا تا به سر ی اسالسل مانده در

  )٣٣۶٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  : نادان هیسف

  ابانی: ب هیت

  جمع سلسله رها،ی: زنج سالسل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

است، من    دهید  ب یع  لیکه خداوند از من خ  گفت داستان است، م   ریاست د  ل یبوده، تمث  غمبریکه پ  بیدر عهد شع  ی

  .  ردی گنم   کنم،م   . هر گناهردیگکه من را نم  یلطف دارد به من، مخصوصاً به من   گناه کردم، ول  لیخ

در ما است.    بیشع  م،یکن  ییاگر ما فضاگشا   عنی. بیگفت و از راه غ  بیبه گوش شع  واشیو    دی خداوند شن  ن یبنابرا پس

  به ذهن.  برد. ما را م گذاردما اثر مخرب م   یواقعاً رو  م،یکنم   ذهن که برحسب من  یکه هر کار میشومتوجه م  دفعهی

که من گناه کردم و خداوند از کرم   یی گوم   شخص بو که ه   ن یاگفت که برو به  ب یشع  عنی  غمبر یخداوند به گوش پ پس 

نادان، چطور من    یا  ه» یسف   ی و مقلوب، ا  یی گو«عکس م   ،ییگو من را، به او بو که تو درست عکسش را م  رد یگ نم

  ذهن.  ابانیرا رها کرده، رفته به ب م و مرکز عد ییراه فضاگشا کهکس  ی و ا رم؟یگ نم

  . خَبر»یو، تو ب  رمیچندت گ  «چند ر؟ ید رمت یب  ریچقدر د ابان،یب  عن ی ه یت 

خراب است،    اتیروابطتت خراب است، قسمت ماد  ،بن   توان فکر درست نم   ،هست   ضی روز بد انداختمت، مر  ن یا  به

  رم؟ی ب ر یچقدر د ست، یحالت خوب ن

که گرفت؟   ندیبو ریکه د ردیب  دیکل بشر را خداوند چقدر با  کنم؟. من از شما سؤال مخَبر»یو، تو ب   رمیچندت گ   «چند

  گرفت خداوند. آه گرفت، واقعاً گرفت.   مییتا بو رند؟یبشود همه بم  جنگ اتم  دیبا

  م،یآباد را خراب کن   یهاستمی س   م،یخراب کن  م، یندازیرا بمب ب  بای ز  یهامان  رد، یآدم بم  م، یجنگ کن   د یما چقدر با  رید

واقعاً    رد،یگ کند. آقا خداوند ما را نم   نینش ، همه را خانه  ردیهمه را ب   د،یایب  مرض  رد؟ی چقدر ب  ری. د مینداز یراه ب   قحط 

  . »یادر سالسل مانده خَبر،یو تو ب  رمیچندت گ   «چند: دیگواز کرم، چقدر بخشنده است واقعاً. خداوند هم م 

  .   یامانده رهای در زنج رها، یزنج   عن ی سالسل
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  د،یکنکه م ییام. تمام کارهاشما را، همه را بسته یوپادست ریبسته شده. من د دگ یهمان یرهای در زنج تیبشر سرتاسر

را خراب   نیزم  ما . دیکن نم  بی تخر  د، یکن که شما م د، ییبو یرفتار ی است. شما   ب یهمه تخر  د، یگوکل بشر را دارد م 

را آلوده   هاانوسیاق  م؟ یرا خراب نکرد  ن یجوِ زم  م؟ی را خراب نکرد  نیزم   ی رو  م؟ید یرا نکش   ن یرزم ی ز  یهاآب  م؟یکن نم

  ر ید  م؟یاحوالمان را خراب نکرد  م؟ینکرد  ضی بدنمان را مر   م؟یرا خراب نکرد  مانیهوا  م؟یرا خراب نکرد  مانیغذا  م؟ی نکرد

 ر؟ ید  ردیچقدر ب  

  :دیگوم  اآلن

  اهیس ِید ی تُو بر تُوت ا زنگِ
  درونت را تباه یمایس کرد

  )٣٣٧٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  دلت زنگار بر زنگارها  بر 
  شد، تا کور شد ز اسرارها  جمع

  )٣٣٧١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  ینُو ِیزند آن دود بر د  گر 
  ی ار باشد جو دیاثر بنما آن

  )٣٣٧٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  شود  دایبه ضد پ یز ی هر چ زآنکه
  رسوا شود  هیآن س  یدیسپ بر 

  )٣٣٧٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  دود  ِریپس تاث ،یشد د هیس چون
  زود زود؟  ندیکه ب  یبر و نیاز ا بعد

  )٣٣٧۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  بود  آهنگر که او زنگ مردِ
  بود  رنگروش همرا با  دود

  )٣٣٧۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  پوست  اهی: سزنگ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  ی کو کند آهنگر  روم مردِ
  ی اَبلَق گردد از دودآور شیرو
  )٣٣٧۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  گناه رِ یبداند زود تاث پس
  اله  ی: اد یبنالد زود گو تا

  )٣٣٧٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  کند   شهیکند اصرار و بد پ چون
  کند  شهیاندر چشم اند  خاک

  )٣٣٧٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  د یو سپ اهیدورنگ، س  زی : هر چاَبلَق

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  جادیدرد ا   م، یشوم   ده ی. همانمیکنم   جاد یدرد ا  م، یشوم   ده یکه ما همان   د یگوم   ن یپس بنابرا   د؟ یگوچه م   م ینی بب  حاال

  یاریو هش    ذهنبراساس من  مانیتمام کارها  جهی . درنتمیما حرف بزند. به صنع توجه ندار  ق یاو از طر  م یگذار. نمم یکنم

  . ستا «زنگ تو بر تو» ن یاست و ا جسم

  ی چجور ریشده. د  اهیو درون ما س اهیس  ی د میما نشسته که شد  یرو اه یس ن یا قدرنی. بعد ایبعد هیزنگ، ال  هیال  ی

بر دل ما زنگار بر زنگار نشسته.  رد؟یب  

  ر یاست. ما د کور شده  فَکان»«کناز اسرار و نفوذ    کهنیزنگ نشسته تا ا  یزنگ رو  است ول  نهی زنگ بر زنگ، مثل آ  

  . میکن نم  ییفضاگشا کهنیا  یبرا م، یستیخداوند ن  » یفَکان و قضا«کندرمعرض 

  . شودفوراً اثر دود مشخص م د،ینو بذار  ید  ی نو بزند، شما   یاگر دود بر د  دی گوم

که   . اما وقتشدم   دهید  هااه یس  گذاشتند،اجاق م  یبار که رو  نیاول   آوردند،را م   میقد   مس    ید   است، وقت  ادمی  من

  . دیگومشخص نبود. دارد آن را م  اه یس ر یبعد از آن د  شد،م اهیس  ید یجاپانزده مرتبه، همهده ی   گذاشتم

  د یو شا  شودحالش بد م   کنند،م   اش دهیهمان    سالش است، وقت   جهان دو سالش هست، سه  ن یبه ا  د یآانسان م  وقت

م  سهدو  یهابچه نم  رنجند، م  کنند،ساله گله  م میفهمما  پدرشان،  مادرشان،  از   .به  ندی گو را  زندگ ما  چرا    صورت 

 د؟ ین یبصورت مجسمه م چرا من را به  د؟یگذارمن اثر بد م  یناظر، رو   ورتصهستم. چرا به من از جنس زندگ   د؟ی نی ب نم

  . میرنج که ما از پدر و مادرمان م  شود،جا شروع مها از آناز رنجش بعض  دی . شادی خب زبان ندارد بو ول
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  شود  دایبه ضد پ یز ی هر چ زآنکه
  رسوا شود  هیآن س  یدیسپ بر 

  )٣٣٧٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  م، یکن و فضا باز م  م یاگر بن   م،یکنو اتفاقًا بعداً هم که ما فضا باز م   شودم  دهید   اه یس  نی اول  ، ینو را بذار   ید   دی گوم

  زارِ رضا آشفته است. سمن ا یزارِ  که چمن  م یشوبه مرکزمان، متوجه م دی آ جسم م   ی  کهنیمحض ا به

باز کن   شما مدت   اگر زار رضا آشفته  سمن  ا،یکه    د ی شومتوجه م  امد،ین   «رضا»که    جای  د،یجلو برو  «رضا»با    د،یفضا 

  . دیاکرده  که گناه   دیفهمشده، پس م 

  شتر یب   رید  ذرهی حاال    رید  کنند، درد حمل م  قدرنیکه. مردم ا  شودنم   ده یدود د  ری تأث  ر ید  شود، م  اهیس   ید   وقت

  بشوند.   نیهم خشم ذرهیاصال.   شودمثال؟ مشخص نم شودبرنجند، چه م 

خشم ندارد،    کهکس   ول  شود،مثقال هم امروز اضافه بشود، مشخص نم  ی حاال    کند،خروار خشم حمل م   ی   که کس ی

  لش خراب شده است.که حا فهمدبشود م   نی لحظه خشم ی

. اما  شوددارد، دود مشخص نم   رنگ هم  ش یباشد، دود با رو  پوستاهی، اگر آهنگر سبود»   «مرد آهنگر که او زنگ   دی گوم

  . شودم اهیو س دیسپ  ش یرو  آهنگر باشد، ه  دپوست،ی سف ، اگر مرد روم 

است که     اهل زنگبار کس   عنی   ، زنگ  جانیدر ا   پوست اهینظر دارد. س  یاریاست، هش   «حاضر» است که     کس   دپوستیسف

  است و درد دارد.  دهیهمان

آ   نیبنابرا   پس از جنس  باشد،  باز کرده  را  انسان فضا  تأث  نه یاگر  باشد،  را فوراً م   ری شده  بنابرافهمدگناه  و    نالد م   ن ی. 

«چون کند    ها، دگ یو عمل و فکر براساس همان    ذهن اصرار کند به من   اگر کس   ول  خداوند، کمم کن!»   ی «ا:  دی گوم

پندار کمال، خاک در چشم    یسوبرود جلو و برود به  یسازو سبب  ذهن ، فضا باز نکند، براساس منکند»  شهیاصرار و بد پ

  .کندم  شهیاند  کند،مرکزِ عدم م 

  د ی آم   وقت   شهی. اند شوداز آن فضا بلند م  شهیکه اند  دیوجه کناست، مرکز عدم است. ت   زندگ  معن به  جانیدر ا   شهیاند

  .  شودخراب م دگ یهمان یسوبه  رودم  وقت  رود،باال م 

منتها آن فکر    د یآ جا مما از آن  ی. فکرهاشودبلند م   ییتای  یاز فضا  شهی، اندکجاست»  شهیبهر اند   «تو ندان   دی گوم

  پاک است.   شهیبحر اند  نیبنابرا   .شودآلوده م  شود،م   هادگ ی برحسب همان  دنیو د  هادگیهمان وارد    . وقتستیآلوده ن

  :می باشد. اتفاقاً امروز غزل دار  عشق  شۀی اند تواندم  شهیپاک باشد. اند  تواند خودش هم م شهیاند
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  خوشتر  دمیسخن عشق ند یصدا از
  گنبد دوار بماند   نیکه در ا یادگاری

  ) ١٧٨غزل شمارۀ  ات،یحافظ، غزل  وانی(د

.  میکه در غزل دار   ماندجهان م   نیدر ا   شود،منعکس م  رون،ی عشق آمده ب   یکه از فضا  یاشهیاند  ، عشق  شۀیاند   پس

  حال اگر اصرار کند:هربه

  شود نیر یدگر، ش شدینند توبه
  شود نیدیدلش آن جرم، تا ب بر 

  )٣٣٧٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  رفت ازو  ارب یو   مانیپش آن
  زنگِ پنج تُو نهییبر آ شست

  )٣٣٨٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  ها خوردن گرفت را زنگ  آهنش
  را زنگ، کم کردن گرفت   گوهرش

  )٣٣٨١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  : مخفف نشست شست

  ت ینهایتُو: پنج ال، ب  پنج 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

واقعًا اصرار ما به گناه و فکر و عمل برحسب    م،یکنرا، پندار کمال را برود و اصرار کند که ما م    ذهنراه من  کهکس  ی

ا  هادگ یهمان را  چرا موالنا  ما  نخواند   ن یاز کجاست؟  کرد   م؟ی مدت  اصرار  من  میچرا  با  رفتار  اصرار    ؟ذهن به  چرا  اآلن 

  به ما کم کند.    تواندروشن شده است که موالنا م  نو اآل شود اآلن که پخش م م؟ یکنم

  شیپ  دنیهمان عنیکنار و آن گناه   گذاردرا برود، توبه را م   دگ یراه همان  که، کس شود»  نیر یدگر، ش   شدی«توبه نند  دی گوم

  . دهدرا از دست م  نشی تا اصال د  رودم

  نیباشد د  ادمانی،  شود» نیدی«ب .  شود. کامال قطع مندیخدا را بب  تواند اصال نم  ر یاست که د ن یا   معنبه جا نیدر ا نید

فضا را باز نکرده و به او زنده    کهکس  عنی،  من»  مانیتو ا  یرو  یمن، و  نیتو د  دنید  ی«ااو، از نظر موالنا.    دن ید  ، عنی

  اوست.   شۀیما اند  شۀی ما است. اند   مانیاو ا یهم ندارد. رو مان یا ندارد. نینشده، د 
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توهم است. اصال     ذهنمن  میشو است که ما متوجه م  موقع  نی. ا ستین   یری. کس د میلحظه او هست و ما هم او هست  نیا

  م یشوم   ر، ید  ست یاو ن  صورتنیدرا  م، یکنجرم ما اصرار م  ن یبه ا  عنی  شود،م   ب یاو غا   وقت   وجود ندارد. ول   ذهن من

  .رودرب گفتن از ما م   ایرب   ایو    مانیو پش   میشوم   نیدیتا ما ب   شودم نیر یش  ام یبرا  دنیگناه و همان   صورتنیا. درام

عدم.   نۀیکه ترازو هم هست. آ   یانهی ما کور شد. آ  نۀی آ  نیهزار تو. ا  عن ی، تو»زنگ پنج  نهی«بر آنشست. نشست    عن ی  شست

  . کردندرا از آهن درست م  نهی آ میقد

  ها خوردن گرفت را زنگ  آهنش
  را زنگ، کم کردن گرفت   گوهرش

  )٣٣٨١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  :زندخودش مثال م  و

  بر دیکاغذِ اسپ س ینو چون
  در نظر دی نبشته خوانده آ آن
  )٣٣٨٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  بر سرِ بنْوشته خط س ینو چون
  خواندنش، گردد غلط  د،ینا فهم
  )٣٣٨٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  اوفتاد  اهیبر س  اهی س کان
  نداد ییدو خط شد کور و، معن هر 

  )٣٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  بر سرش   سی باره نوسوم ور
  چو جاِن کافرش  یکرد  هیس پس
  )٣٣٨۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  گر؟ چه چاره جز پناه چاره پس
  نظر رشیمس و، اکس یدیناام
  )٣٣٨۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  دیاو نه  شِیبه پ  هایدیناام
  د یجه رونی ب دوایز دردِ ب تا
  )٣٣٨٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
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  ا یمی: ک ری اکس

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  شود،خوانده م   س یبار بنو  ی است که    ی کاغذ  هیما شب   ما، آن دلِ اصل  ت یوضع  د یگو. م زندخودش مثال م  دین یبم  پس

اصال خوانده    ر ید  ، س یبار بنو  سه  ول   دهد،نم   معن   افتد، م    اهیبر س    اهیو س  شودخواندنش مشل م   ،س یدو بار بنو

    ؟سیچه بنو  عنی   ،س یو بارها اگر بنو شودنم

  توانرفت، دوباره م   یپاک کرد ، پاک کن   ، س ی. اگر بنومیبشو دهی به مرکزمان، با آن همان م یاوریب  یزی چ  یاگر ما    عنی

  نشو.  ده یمرکزت، رها کن برود، همان   یآورکه با فکرت م  ی زیاست که هرچ ن یا اش . معن س یبنو

  د یاست، با  رید  یهاشدن و نوشتن در مرکز، انسان  دهیهمان  یموجود برا  نیتر اول برنامه هم عرض کردم، خطرناک  امروز

  مواظب بود.   لیخ

ما به خدا    ی دوهر  عن یعشق    کند، نفر ارتباط برقرار م   ی    با زندگ   ، صورتِ زندگبه   عنی . عشق  ستین   دن یهمان  عشق،

  .زند حرف م  ر یدو آن زنده شدن به خدا، با هم میشوزنده م 

جز چارۀ   میندار  یاچاره  دیگوو دردها نشسته و اآلن هم م   هادگ یهمان   شیرو   کهنیا  یبراجانِ ما کافر شده،    هرحالبه

  به ما کم کن.    مییبو م، یفضا را باز کن  د یمان باهمۀ عن ی،  گر» «پس چه چاره، جز پناه چاره خداوند.  

را نم  مییکه چقدر زَنگ نشسته، نگو  کندنم  فرق استثنا  رد، یگ ما  ناام   ییمن  و  نااممینشو  دیهستم  مس است و    ،یدی. 

  م یبررا م   هایدیناام   فتد،ی به آن ب   تابشِ زندگ  میگذارم  م،ی کن را باز م   فضا  هم، نظر است.  رشی کنندۀ مس هم، اکسطال

  کم کند.   تواندنم  رون ی. بدواستیدرد ب  ،دگ یهمان  ، دوا»ی«درد ب  دیگوم  م،یخداوند و دقًت کن  شِ یپ 

ا   دی گوو اآلن م   ستدگ یاز همان   ن یاول گفته که ا  تی ب   هاست،دگ یاگر دردتان که حتماً از همان  شما را،    ی دیناام   ن یکه 

  نجات، نشد.  ی برا می به ذهن، در جهات مختلف رفت م یما آمد  کهنیا  عن ی ی دیناام

ناام  ده،یرس  سالبه چهل  ذهن با من  کههرکس   باًی تقر  درست کند.    تواندرا نم   اشکه زندگ  دانددارد، م   ی دیحالتِ 

  بنم.   توانمنم  یچار کنم؟ کار دی گوم

ها هم بزرگ شدند، دردسر شدند  بچه  نیا   نم،یبام را هم مجسمه م خراب است، همسرم را دوست ندارم، بچه  امرابطه

ندارم،    یاچاره  چی از دستشان فرار کنم، ه  دیدردسر هستند، باهمسرم    یهالیهم دردسر هستند، فام  هالیما. فام  یبرا

  را پوشانده. اش نهیآ  یِرو هادگ یهمان  کهنیا ی شدم. چرا؟ برا د یناام

  تواند دوا کند، دکتر هم نم  تواندنم   ذهن دوا ندارد، من  رونی که از ب   یتا درد  ،د»یاو نه  شیرا به پ  هایدی«ناام:  دیگوم  اما

  .  ییبا فضاگشا د، یجه رونیدوا بدهد، ب 
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  بفت  یها با و نکته نیا بیشُع چون
  دم جان در دلِ او گل شفت  زآن

  )٣٣٨٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  آسمان   وح دیاو بشن جانِ
  : اگر برفت ما را، کو نشان؟ گفت
  )٣٣٨٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  او  دیگومن م رب دفع  ای: گفت
  او  دیجوگرفتن را نشان م آن
  )٣٣٩٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  گفتن: جواب رد دادن  دفع

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  :دیگو م  پس

  رازهاش  می : ستّارم، نگوگفت
  ابتالش  ی رمز از برا  ی جز 

  )٣٣٩١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  ورا  رمیگنشانِ آنکه م  ی
  طاعت دارد از صوم و دعا  آنکه

  )٣٣٩٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  آن  ِرینماز و از زَکات و غ وز
  ذَره ندارد ذوقِ جان  ی یل 

  )٣٣٩٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  پوشاننده اری: بس ستار

  امتحان ش،یآزما  ، : سختابتال

  : روزه صوم
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ام گرفته رم،ی گخداوند به شما گفت که من تو را م  د،ی آمد به آن شخص گفت، اآلن هم فضا را باز کرد بیشُع ن یبنابرا  پس

  واقعاً گرفته شما را.  د یو شما متوجه شُد
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خداوند    گر»«چارهچه خوب گفت!    خب،لیخ   برم،او م   شی به پ   هایدی که ناام  د،یهم خواند  ت یدو ب   نیشما درضمن ا  و

  . برماو م   ش یرا به پ   ام یدیاآلن. ناام  ر ید   «گرفته» دانم م   کنم،نظر است، فضا را باز م  رشیشدم، اکس   د یاست، من ناام 

  یکه با فضا  عن ی  ب،یها را به او گفت و از دم او، از دم شُعنکته  نیا   ب یکه شُع  دی گوآمد، م  ش یپ   اشال  ی   جانیا  اما

درست    بیکه شع   د یفهم  د،یآسمان را شن   جانِ او وح   نیدر مرکز او شفته شد، بنابرا  گل   ی   د، کرگشوده صحبت م

  . دی گوم

وجو جست «نشان»  د یخواهذهن، م دیفوراً رفت  موالنا درست است، ول یهاحرف ن یا د یدیفهم  د،یهم فضا را باز کرد  شما

  بود.   ن یا ی برا ، جا»نیا  ستی«ب  نی. پس هم ری شخص گفت که اگر ما را گرفته، نشانش کو؟ نشد د  آن .دیکن 

رب! دفع   ایکه دوباره    دیگوم   بیدار! و شعگرفته، فضا را باز کن، باز نگه  یدیفهم  ،یدیآسمان را شن   وح   ،یدید  وقت

را فاش    ش یرازها   م، یگورا نم   ش یهابیکه ع   د یگو م  د، یگونشان است. و اآلن نشان م   دنبالِ   کند، قبول نم   د، ی گومن را م

  چون من ستارم. کنم، نم

  .کهنیمثل ا  دهدجالب است که خداوند به ما فرصت م  ها تیب   نیچقدر ا  دین یبب 

  . م ییگواست به او بو که، و ما به خودمان م  ن یرمز و آن ا یاز   ر یغ  کنم،را فاش نم ش یرازها من

  عنی  میخوان م  «وِرا»حاال    نی او را، پس بنابرا   شودم   م،یرا. اگر ۇرا بخوان  یو  عن ی  «وِرا»،  ورا»   رمیگ نشانِ آنکه م   ی «

دارد    کند، م   ینماز و هرکاراز روزه و دعا و    کند، عبادت م  اصطالح ه به  کهنیا  رم، یگرا م  شانیمن ا  کهنیرا، نشانِ ا   یو

ندارد،    «ذوقِ جان»  نیا   کند،م   اَشبا من ذهن   کندم  یشخص هرکار  نیا   عنی،  آن»  رِ ی«وز نماز و از زَکات و غ:  دی گوم

فضا را    رد،ی از من ب  د ی. چرا؟ ذوق را باردیگ از آن نم   ذوق  چیاش. ه خُش است همه  دهد،انجام م   فیتکل  کهنیمثل ا 

  وجود ندارد.  در ذهن هم ذوق کند،با ذهنش کار م   نیا  کند،باز نم 

  رند،ی گدارند، از آن ذوق م   اشیکاِر معنو  ی برا   هر روش  ایعبادت،    ن یکار و از ا   نیاز ا   کنند، کار م   یاعده   یکه    د یادهید

است،    ندیخوشا  لیمن خ  یبرا  ول   ست،یواقعاً حاال اسمش لذت ن  کنمکار را م  نیا  کار را دارم. وقت  نیمن خودم ذوقِ ا

  . رید شودنم  یزی بهتر چ  نیاز ا   عنی

  . دهدم  حیهست و خودش توض   ذهن با من  که ذوق ندارد، وقت  دیگو م  نیبنابرا   پس

   طاعات و افعاِل سن  کندم
   ذره ندارد چاشن ی یل 

  )٣٣٩۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
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   نَغز ن  نَغزست و، معن طاعتش
   مغز ن یو، در و اریبس  جوزها

  )٣٣٩۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  تا دهد طاعات، بر د،یبا ذوق
  تا دهد دانه، َشجر د،ی با مغز 

  )٣٣٩۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  ع ی: بلند، رفسن

  ف یلط و،ی: خوب، ن نَغز

  گردو: جوز

  وه ی: بار درخت، مبر

  : درخت شَجر
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  مزه ندارد.    کدامچیه  هانیا  ول کند، بلند مرتبه م یو کارها کندم ادیشخص عبادت ز ن یکه ا  دی گوم

است،    مزهیروابط ب   ست؟مزهیب   ایاصال مزه دارد    تانمزه دارد؟ زندگ  تانزندگ  یکارها  ایآ  دیشما از خودتان سؤال کن  حاال

فالن،    دانمنم ،اوضاع، گران   یاز اوضاع، بد   م، یکنم    ذهنمن یهاصحبت  م،ینی نشجا مآن  یطورنیهم ،مهمان   م یروم

  است.   مزهیب   هانیهمۀ ا

  خواند، نماز م   کند، م  مهم  یکارها، عبادتش خالصه نغز است، بله، کارها  دیگو م  » نَغز ن  نَغزست و، معن   «طاعتش 

مغز ندارد، چون    شیهاگردو  نیدارد و ا  ادیز   گردو  .ستینغز ن  اشندارد، معن   اما معن   کند،م نید  یو کارها  ردیگروزه م

  است.  دهیهست. با عبادتش هم همان دهی همان ش یتمام گردوها

  .ستیدگاریو آفر  است، ذوق لیآخرِ مستط یاز اجزا  ی  م،یکشکه م    ذوق در آن شل ،د» یبا  «ذوق

از کجا م   تا دهد طاعات بر»  دی با  «ذوق را باز م  وقت  د؟ی آذوق  به عمل ما، به فکرِ ما و    زدی رم    آن م  میکن که فضا 

از آن   د،یپوک را ِبار یگردو  ی شما  د،ی آوجود نممغز نداشته باشد، درخت به یادانه ی . و تا دهدم  وهیما م یکارها

  مغز داشته باشد.   دی احتماً ب  د،ی آوجود نم گردو به

  گردد نهال؟ ک مغز یب دانۀ
  ال ینباشد جز خ جانیب صورتِ

  )٣٣٩٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
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 ست، یشده زنده ن گشوده   یبه فضا  ، هم که به جانِ زندگ  و صورت  شوددرختِ بادام نم  شود،نهال نم  مغزیبادام ب   نیبنابرا

  است، عکس است.  ری تصو ش یکه مزه ندارد، کارها ذهن هست. من ذهن هست، من   ذهن  ری هست، تصو  الیفقط خ

  د؟ یشد   ر یس   د،یکن  ل یها م عکس  ن یاز ا  د ییبفرما  دیی بو  د،ی ها را نشان بده عکس  د یتوان م   د، یبخور  د یخواهغذا م   شما

  .اوریخود غذا را ب د،یها را نشان دادعکس  دییگوم شما

خدا را    دن یرا دارد، تصور عبادت را دارد، تصور د   ذهن تصور زندگ   ست، ین    که زندگ  است، تصور زندگ  نیهم هم   نیا

  :دیدان دارد، خودش کو؟ و شما م 

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

  )١٠۵٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  بر کشتِ نخست  دینو کار کشتِ
  است و آن اول درست  دوم فان نیا

  )١٠۵٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  است  دهیاول کامل و بز  کشتِ
ثان تخم است دهیفاسد و پوس  
  )١٠۵٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

هم    یی تای  یصورتِ خودش کاشته، در فضاخداوند خودش را در ما کاشته، ما را به  اول، روز اَلست  ر، ید  د یدان م  شما

. با  دنیاز آن رها بشود، همان   تواند هست، آدم م  یمختصر  ز یچ    ی  نیا   د یگوآمده، م   شی ها که ذهن پ وسط  ن یا کاشته.  

  ها. کردن  دقت نیبا هم  ها،غامیپ ن یها، با هموگوگفت نیهم

در ذهن، در ذهن    وان، یجماد، نبات، ح  میاگر ما خداوند خودش را کاشته، ما آمد    عنی  اه» یصد گ  دزی ور بر  د یبرو  «گر 

خش    میکارم  شوند،خش م  م یکارم    ه   هانیهست. ا   ه یثانو  یهااهیگ   نیا   م، یکارم    دگی همان   و ه   م یشد   دهیهمان

  .شوندخش م  می کارم  شوند،م

نو، کاشته بر آن    ه، یثانو  د، یانسان کشت جد  و  را بذار کنار.  هانیرشد کند، ا  دیآن را که خداوند کشته با  آخرِسر  دی گوم

  است و خداوند خودش است در ما.  «اَلَست» کشتِ نخست که  

اآلن    م، یهست  «تو»ما   میاست، آن اول درست است و کشت اول که او کاشته، که ما در اَلَست گفت   فان  هادگ یدوم همان   نیا 

بشو  م، یشونم م   م، یاگر  آن    یپس گردو  شوم،نم  مییگوم   و وقت   میکنرشد  بزپوک هستم،  و  اول کامل    دهی«کشت 

  او کاشته.  کهنیا ی برا  هست»
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پوس  ها نیچون ا  خورنددرد نم به  هانیا   م، یهست، ما کاشت    دگ یکه همان   هایبعد که با    یزی هستند. هرچ  ده» ی«فاسد و 

  رشد کند.  هیآن اول میبذار د یبا  م،یشوکامل است و ما اآلن متوجه م هیهست و اول  ده یپوس ها نیا م یکارذهنمان م 

  �🔹🔹�پایان بخش سوم  �🔹🔹�
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  :میشروع کرد تیب نی که غزل را با ا  اورمیب ادتان ی به

  باده که اندر خمارِ خمارم  اریب
  گرفتارم  نیگرفت مرا، زان چن خدا

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

از آن را هم    ییو روش رها  می د یقضا د  ای  زندگ   لۀیوسبه   ذهنگرفتار شدنِ خودمان را در من   چونگ  یادیز   اتیاب   ط  و

است که   نیآن ا  جیاز نتا   یو    م یاوریباده ب   دیاول، با  تِیب   نی در هم  کندم  نیما دارد در واقع تلق  . و موالنا به همۀمیدید

در   معلول  علت و  ای  یسازبرقرار کردن قواعدِ سبب  کردن و به ذهن سپردن و حت  معن  و . دانستن  ستین   کاف  دنیفهم

دانستن    .کنددانستن آن الزم است و ذهن کم م   لو  ست،ین  خالص شدن کاف  ی در ذهن برا  یگرفتار  ح یذهن و توض 

ا به  کندکم م    ذهن بزن  کهنیشرط  ب   م،یو گفتارِ بزرگان را درست درک کن   م یدست به عمل  باده میاوریبه عمل  . پس، 

  .  دنینه فهم د،یآم یی باده با فضاگشا  میگفت  اور،یب 

  یبرا  م یکنم    ها را هم معنکه آن  م یارا هم آورده  ی رید  اتیغزل اب   ات یاب   ن یغزل را و ب   اتیاب  م یکن   بررس  د یو اجازه بده 

  . میبهتر بفهم  کهنیا

  قرارمی: چو چرخ گردان، واَله که بگفتم
  یی ما  قرارِیب ن ،یقرار ی: ار چه بگفت

  )٢٩۶۵شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  یزهای به چ  دنیرس   قرارِیب   میکن هستم و ما فکر م   قراریب   چرخم،خداوند گفتم که دائماً دور خودم م  ایمن به معشوق     عنی

  دی با  ؟ما هست   قراریکه ب   دانتو م  ول  ،هست   قراریمعشوق، خداوند به من گفت درست است که ب   . ولمیهست   رون ی ب 

  ماند؟    خواه قراریب   ،یگردم  رون ی ب   زی چ ی   ،یگردم  هادگ یهمان رِکه دو  و تا زمان ،یبه من زنده بشو

  ز تو  خواهدکاله م ملول  از
  جو و کاله یآن کس مشتر  ستین

  )٨٣۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  و باز داد  د یرا صد بار د کاله
  باد مودیاو؟ پ مودیپ ک جامه

  )٨٣۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  : کاال، متاع کاله

  دن یلباس خر  به معن  جانی: در ا مودنیپ  جامه

  ی کار هودهی است از ب ی ری: تعب مودنیپ باد
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  ایآ   د؟یخوان موالنا م  دی ندار  یر یتان سر رفته و برنامۀ د چون حوصلۀ  ای دیخواه حضور را م ی کاال  د یاز خودتان بپرس  شما

  .یخُمار یاست برا یر یاسم د  ملول  ،حوصلیاز ب  د یگوم  د؟یواقعاً متعهد هست 

 یطورنیهم   د؟ یو ملول هست  د ی بپر  رونیب    ذهن از من  د یست یو حاضر ن   د یروم   ر یفکرِ د   به  یاز فکر  ، ذهن شما در من  ایآ

  جا. آن یستادیفضا باز شد نا  ، یرا تجربه کرد ن یبارها ا  دیگوم  کهنیا  یبرا د؟ی خواهحضور را م یذهناً کاال

پس شما    د، یده پس م  د، ین یبخوب م  راهن یجور پصد  د، یبخر  راهن یپ   ی   د یرو، شما م و باز داد»  د یرا صد بار د   کاله«

بنابرا دیبخر   دی خواهنم را نخر   نی.  را خر  دیجامه  باد  م دیاو،  باآلخره شما  زنده    دیخواهم   د؟ یبخر  د یخواه. خب  او  به 

  . دیو جواب ده  د یاز خودتان بپرس گذارد؟نم  رونیب   یهادگی شوق و جذب همان  ای  د؟یبشو

  ی خور که تو نان م  یتو پندار ای
  ی خور مار و کاهشِ جان م  زَهِر
  )٣۴۵٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  . میخورم   ی خوب   ز یکه چ  م یکنفکر م   مانذهن. در پندارمان، تفکرات منگذردخوش م    لیبه ما خ   م یکنفکر م    ذهنمن  در

  م، یر یگ م رون یکه ذهناً ما از جهان ب ی زینه. آن چ م؟یبده  رانیهم به د م،یاست، که هم خودمان بخور  ی خوب   ز یدرد چ  ایآ

  . دهدزهرِ مار است و جانِ ما را کاهش م  م، یخورم

طور حضورِ ناظر به  با مراقبه و نگاه کردن به  دی. شما با کندم   دایجانِ حضورِ ما، جان خداگونۀ ما کاهش پ  نیا  روزبهروز

  تان روز زندگنه، روزبه  ای  دیشوفضاگشاتر م   د، یشوتر م بزرگ  د، ی شوم  تر ادیز   لحاظ زندگ به  د یکه دار  د یخودتان، بدان 

  .  دیو جواب بده دیبپرس   دی است که از خودتان با سؤاالت  هانیا  کند؟م  دای کاهش پ   تانو مزۀ زندگ 

  فکر کن  باق  م،یقدر گفت نیا
  اگر جامد بود، رو ذکر کن  فکر 

  )١۴٧۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  آرد فکر را در اهتزاز   ذکر 
  افسرده ساز  ن یا دِیرا خورش ذکر 

  )١۴٧۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یلو(مو

  خود یدر جا یزیو تکان خوردنِ چ دن ی: جنب اهتزاز

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

خواند    م یخواه  تانیبرا   میدیجالب هستند، اگر رس  اریهم بس  اتشیاب  ۀیاست که بق   یاز مثنو  از قسمت   تیدو ب  نیخب، ا  و

  . میکنرا بسنده م   ت یدو ب  ن یهم م یدیامروز، نرس 
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را تکرار کن،    ات یاب   نیبرو ا   د،یدار   ذهن. اگر فکر جامد است، چون مندیرا خودتان فکر کن  اش هیامروز، بق  میگفت   قدرنیا 

  ذکر کن. 

.  کندرا در شما زنده م  یاریهش  د، یبخوان   ادیز د، ی را حفظ کن ها نی، سه بار خواهش کردم ا که امروز من دو  اتیاب نیذکرِ ا  

  ست ین   ی طور  ن یاست. ا  شدهتی هوهم  شۀ یدر ذهن، اند   شودآلوده م   رود م   یگفتم دوجور است،    شهیفکر، اند   د یتوجه کن

  است.  شهیفکر و اند  نیکه هنوز پاک است و از آن فضا برخاسته، ا   یاشهیندا   بد باشد، ول  یاشهید که هر ان

  را تکرار  اتیاب  ن یافسرده است. ا   جسم   یاریافسرده است، هش   ذهنمن  ن یا  افسرده ساز»   نی ا   دِی«ذکر را خورشکه    دی گوم

بهتر    نشتیو ب  شودفضا بازتر م  ن یخُرده ا  ی    کنو تأمل م   کنرا تکرار م   تیدفعه که ب   که هر  دید   کن خواه  کن، تکرار

  ذهن من  نی، تکرار کن تا اافسرده ساز»  نیا   دِی«ذکر را خورش. پس  شودکه بتواند به عمل منجر بشود، بهتر م  فهم  شود،م

  . ندی راه را بب   ند،یبنم  ی زیچچی افسرده که ه

  کنند  ادتی ،یفراموش خود چون 
  آنگه آزادت کنند ،گشت  بنده

  )٣٠٧۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ادتیکه زنده هستند،    ییها. انسانکندم   ادتیکه موالنا    د ی د  خواه  ، فضا را باز کن  ،را فراموش کن   اتذهنمن  اگر

را فراموش    ذهن من  ، ها زنده هستند، اگر خودت را فراموش کن که آن  یشوم   ده یکش    جذب به کسان  ق یاز طر  کنند، م

  . کندبنده م  کند،که مرکز ما را عدم م ییگشاو فضا  میفضا را باز کن  مر   میفراموش کن  میتوان را نم  ذهن . منکن 

   شدن، آن م   یشروع کند به جار  و زندگ   م ی. اگر بنده بشومی وگرنه فرعون هست  م یموقع مرکزمان عدم است، بنده هست هر

  د یاست که با   همه مربوط به آن م  هانیاست. ا   شدن آن م   یمستلزم جار   ذهنما از من  ی. پس آزادمیشوآزاد م   دی ایب 

  بشود. یجار

  است دی که رشِ خورش یجام شراب اریب
  زارم یعشق ب رِیجانِ عشق که از غ به

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

.  رودم   نیاز ب  زندگ   م،یزن م   خ یو نورش را به ما ندهد، ما    ش یاگر گرما  د یکه خورش  دانستندم   میکه گفتم از قد   طورنیهم

  اج یشراب احت   نیو تمام کائنات به ا  کندکه واقعاً هم انسان را زنده م   اور،یب  ییگشاآن جام شراب را با فضا   نیپس بنابرا 

  ن یما به ا  ییکه با فضاگشا  یبه شراب  کندحسادت م  زند،م   خیکنندۀ همه عالم است، اگر نباشد  که زنده  دیخورش  دارد.

  د یما با عن یهستم.   زاریمن ب  شدن با زندگ تایاز حالت  ری عدم، غ رِی که از غ خورد. به جاِن عشق قسم ممیآورجهان م

  . م یباش زاری ب 



ۀ  برنامه         Program # 924                                                 ۹۲۴مشار

  80صفحه: 

ب که     از حالت  ا یآ  خب ندارد،  با خداوند  ا  د؟یهست   زاری اتحاد  به فضاگشا  ن یو  با   ییلحظه و هرلحظه حواستان    دیاست؟ 

  باشد. بله واضح هست. طورنیا

که جسم را   میبود  زاری در واقع اگر ب  م، یست ین  زار ی، ما ب]) ذهن(افسانه من  ٩[شلکه مرکز ما جسم است   در حالت خب،

  زار یعشق ب رِی از غ قتاًی ، حق]انسان)  یوجود قتی (حق ١٠[شل  میکن م  ییگشافضا وقت   . ولمیگذاشت مرکزمان نم

  .  میهست

  ستبوده یکه  ییمن و جان تو، گو جانِ
  زارمی تو ب ِریجان، کز غ ی نی بد سوگند

  )١۴۵٨شمس، غزل  وانید ،یمولو(

 ترشی جان ب   یو    د؟یکن است؟ حسِ وحدت نم    یخداوند    جاِن ما و جانِ  د،یکنفضا را باز م   که وقت  دیاحس کرده  شما

  است. ییتایهمان   نیوجود ندارد، و ا  ترشیب یاریهش  ی وجود ندارد، 

جان وجود دارد و آن جانِ من و تو است، در من هم جان توست. پس من اآلن اگر جان من و     ی کهنیبه ا خوردم   سوگند

او وجود ندارد، من    او وجود دارد، من هم وجود دارم. وقت  من وجود دارم، او وجود دارد، پس وقت  میگو است، نم  یاو  

است من     ذهنمن  ن یکه هم  تو»   رِ ی«کز غ   دیگو م  نیهم  یتوهم است. برا  ذهن من  نیهستم پس وجود ندارم، ا  ذهن من

  .زارمی ب 

  است فیآنکه اگر جان بخوانمش ح اریب
  سر دارم  یِدردهاسبب که ز جان  بدان

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

آن    ، ییبا فضاگشا  دیگو م  ؟یاور یب   دی چه با  کندم   ف ی. بعد توص اوریشراب ب  ،ار»ی«ب   د یگوم   ت یهر ب  مین یبم  نیبنابرا   پس

پر    م، یکه ما با ذهن با آن آشنا هست جان   کهنیا   یگذاشت؛ برا  «جان» اسمش را   شودنم    که حت  د یآ جهان م  نیبه ا   برکت

جان   نیهم مثل هم    که زندگ  می کن و فکر م  م یرا دوست دار   مانما جان ذهن  م، یدار   شاز دردسر است که ما با ذهن دوست

  ن یرا ما از ا  سر»   ی«دردها  کهنیا  ی برا  یااشتباه کرده  یبذار  «جان»نه! اگر اسمش را    دیگو.م میماست که ما دوستش دار 

  .  میان دارج

   یبه مرکز من به    یامدیاست. چون ن  امدهین  است که جان اصل  علتنیامن به  یدردها  نیکه ا  د یگوم  حاًیدارد تلو  و

  تیاست. همان ب   » ی«خمار  یدردها همان دردها  ن یاست، امن درست کرده  یبرا  یادیز  یکه دردها  دمی چسب  جان مصنوع 

  . خدا گرفت مرا»«اول است که گفت: 
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را    مان ما جان ذهن   د ینی ب . مم یریم م   ش یکه ما برا   ستیجان ن   نیا   هیشب   م،یاوریجهان ب   ن یبه ا  د یکه با  یزی چ  ن یپس ا 

  . میدوست دار ل یخ م،یدوست دار یچجور

  د،یآ م   یشراب   ی  شود،مرکز ما عدم م  میکن فضا را باز م   کرد. پس وقت  سهیمقا  شودنم  ن ی. با ا ستین   یطورنیا  دی گوم

  گذاشت. شودهم نم  «جان»که اسمش را    د،ی آم  ات یآب ح د،یآ م  یزدیدم ا  د،یآم   جان ی

  دهان نامش  نیآنکه نگنجد در اریب
  گفتارم  یها ازو شّقه شافدم  که

    )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  کند.   ان یآن را ب  تواندحرف زدن ما نم  ایذهن ما   ا یکه دهان   اوریآن را ب  دی گوم

  دهان نامش»  نیآنکه نگنجد در اری«ب

بشناسم،    توانمبا ذهن نم   عنی،  دهان نامش»  نیآنکه نگنجد در ا   اری«ب .  شوددر ذهن جا نم  شناسد،ذهن آن را نم   پس

نقاش را    ،نقاش   مییبو  کهنی درست مثل ا  زد، یخگفتار من از آن برم   یهاها، تکهپاره  عن ی  ها» «شقّه  کهنیا   یچرا؟ برا

  .  اوریباال چونه برگردد آن را بشناسد، آن را ب   دیآ جا مکه از آن یفکر ن ی. اشناسدنم

 م، یکن و آلوده م  م یری گبه ذهن و دنبالش را م   م یبرو ما فکرها را م   دیآ طرف م که از آن  یاز فکر   ری غ  شودمعلوم م  پس

  . میمنبع فکر شو  میبرو   دیبا

،  «اَلَست»   مانیبا آن پ  م، یاگر درست بفهم  م یکه گفت   . همانییتای   عنی   زندگ   عنی  دهان نامش»   ن یآنکه نگنجد در ا  اری«ب

. ما  میست یما هم ن   ستی او ن  وقت  م،یغلط هست. او هست ما هم هست   میما هم هست   مییگوما م   کهنیدرواقع او هست. ا

. اگر او  میباشد، ما هم باش  دی او با  م ییاست که بو  ن یا   دیدارد، پس کل  ردسر د  همهنیکه ا  میهست    ذهنمنتها من  م یهست

  . م یمسئله درست کن همهنیکه ا  م ینباشد، ما چرا باش

که من    دیایب   ادمانیقطع شد،    م،ینی ب م  ستیاو ن   مینی ب م   که او هست؛ وقت  میباش  مواقع  کهنیجز ا   میندار  یاچاره  پس

   ذهن که از من  ییباشد تمام فکرها و کارها  یطورنیندارد. اگر ا  دهیندارد. فکر کردن و عمل کردن فا  دهی. فارید  ستم یهم ن 

  است.   دهیفایهمه باطل است، ب  هانیا رد،ی گسرچشمه م  رد،یگ نشأت م 

  ارانهیشما هش  وقت   ست،یشده نگشوده  یفضا  ستین    فکر ما زندگ  پشتوانۀ   است که عرض کردم خدمتتان وقت  نیهم   یبرا

را    هانی! ما ایچجور  دینپرس  شما .  میکنم   جادیندارد که، مسئله ا   دهیفکرها فا  رون،یب   دیآوررا از آن فضا نم   تانیفکرها

    م؟یدار و چه اشال می کن م  زندگ  یو چجور میاچه آمده یکه برا  میبدان   میخوان م
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  همهنیا   د، یپرسدارم، شما از خودتان م   الت ی هم تحص  همهنیکه ا   امچرا من از اول زندگ   م، یبن  م یتوانهم م   سؤال   ی

توانا هستم نتوانسته که نان    کنم فکر م  واش یواشیاست و  شده  شتر یروز مسائلم ب ام مسائلم را حل کنم، روزبههم واقعاً 

  . جان» شاه «کو  خورمم  «زهر مار»   خورم،نم

  یبفهمد آن را، برا  تواندکه ذهن نم  دانمکنم، م  فیکنم و تعر  فیبمانم و توص  خواهماگر در ذهن م  م،یمتوجه شد  پس

  . زدیخذهن از آن برم  یهاتکه  کهنیا

  گولم و نادان  ست،یآنکه چو او ن اریب
  ملِ گربزان و طرارم  میبا و چو

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  و مار، دزد  گرلهی: افراد ح گربز

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

کردم، آن     درک کردم، معن   یی که نفهم، نگو کند م دیگفت، فقط دارد تأک   شودگرچه که با ذهن نم  ،ار»ی«بآن باده را    پس

 م» « نباشد، من نادان م  ،یاوریو اگر آن را ن یاوریب  دیرا با،ذهن دچار من کهنیا  یبرا شوم   م  »ی «عقل جزووشوم.  

  و دزدان هستم.   ذهن  یهامن  گران،لهیح ری هستم ام »ی «وبا   وقت

  دزد.  عن ی. طرار هم  گرلهیح  عنی  گربز

است و دزد    گرله یخودم که ح  ذهن من  ایهستند    رونیکه در ب   گرلهیح  ذهن   یهااز عهدۀ من  توانممن نم   دی ایتا او ن  پس

  .  میایبرب   توانم. نم میایمن است برب   زندگ

  . گولم و نادان» ست، یآنکه چو او ن  اری«ب

من، جز     ذهن من  ایمن     وجود ذهن  ن یا  پس   ]) ذهن (افسانۀ من  ٩[شلحالت    ن یا   عن ی  ستیاو ن   وقت   مید یاآلن فهم  پس

  چون من آن موقع نادان هستم.  کند نم یر یجز ضرر زدن کار د بیتخر 

  یی دانا  یجاهست به  دهیهمان  یاو را که فکرها  بتی نه غ  ایشما    د یقبول دار  ای. آگولم و نادان»  ست، یآنکه چو او ن   اری«ب

بهدیاگرفته پندار کمال دار  د یاگرفته  ییدانا  یجا. اگر  باشد نم دیدرستش کن   د یو  او  اگر   .نب  د ینفهم  شود شما    دی نی شما 

  . دیشوم  خال ق کهنیا  یبرا د یحسش نکن

دزد،    ن یتراست؟ بزرگ  «طرار»  دزدد؟شما را م   زندگ  یسازو مسئله  خشم و ترس و نگران   قیمرتب از طر   تان من ذهن   ایآ

  . کندم یسازدشمن کند، م  یسازمانع کند، م یسازخودمان است که مسئله  ذهن من
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  زندگ   و  مین یبب   را از جنس زندگ   رید. اگر ما هممین یبم   ها را زندگچون همۀ انسان  میشده ما دشمن ندارگشوده   یفضا  با

ما تعادل     زندگ  که نیا  ی برا م،یشونه! دچار مشل نم   م؟یشوما حرف بزند، فکر کند و عمل کند دچار مشل م  قیاز طر 

که   ی زیآن چ  ، عقل  ر یغ  زی ما چ م، یکنما از حقمان و از قانون جبران تجاوز نم   م،یشناس. ما قانون جبران را مکندم  دا یپ 

حدود  و  از حد    ذهن من  م،یداشته باش   ذهناگر من   که، ول  میست ین   یی ما  کهنیا  ی برا  مییگونم  د یایجور درب   به خرد زندگ 

  . کندعدول م

مرا     هست. زندگ   ام حواسم به زندگ  د یآاو م   اما وقت   ستمی و دزدان ن   ذهن   یهامن   عنی  گرانلهیح   ری ام  ذهن با من  پس

. دانا  دیایب  «او»اگر    عن ی  دییگو کنند شما م  من را عصبان   توانندنم  رانیاست که د  نی هم  یبدزدد برا  تواندنم  کس

  . د یهست

  ا یندارم    هانیو ا  جایخشم ترس و رنجش و توقع ب   ه یشب  جاناتی دانا هستم؟ ه   روزمرۀ زندگ  یمن در کارها  ا یآ  د یکن   سؤال

    ست؟ین  ایآن با شما هست   دین یو بب  دی و جواب بده  دی دارم؟ سؤال کن

  :ت یب   نیا و

  که او از دل خبر دارد  ن یبنش نزد کس دال
  تر دارد یهارو که او گل  آن درخت  ِریز به

  )۵۶٣شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  ن یاول  یبرا  میکن م  دایپ   است که ما دسترس  سریفقط با مرکز عدم م  یی. دانادیاست که شما واقعاً دانا باش  سریم  موقع  نیا

   که از دل واقع  دی دهم   صی آن موقع، تشخ  دیرو م  . پس شما نزد کس شودم   عقل ما عقل درست   عنی  ، بار به خرد زندگ

  و تازه دارد. تر یهاگل  اهست که مثل موالن  خبر دارد و درخت

  آن را نکو باشد که او   اریاخت
ِتَُّقوا   مالخود باشد امدر ا  

  )۶۴٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

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

  )۶۵٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

.  مینده    ذهنخودمان را دست من  ار یو اخت  م یباش  ز یپره   یدر فضا  د یموقع با  واقعاً آن  ست یبا ما ن  یزدیا   ییدانا  مین ی ب م  اگر

بند، البته    تواندنم   ز یکه پره  کس   ست،یخودش ن  «مال»خودش باشد، اگر آدم    «مال»که    وستین  کس   یبرا  اریاخت

«ن  «مال   نیبه ذکر ا  میبهتر است که فکرمان را بسپار   کشد ما را م   رون یب  یهادگ یان که هم  م ینی ب اگر م   ست یخودش 

  . اتیاب 
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 م،یانتخاب دار  ییلحظه توانا  نی در ا   میمواظب باش که همان انتخاب را که گفت   یخود و تقو یدارقدرت نگه  نباشد»  «چون

، که  ] )ذهن (افسانۀ من  ٩[شل   میحالت هست   نیا    انتخاب وقت  یی . تواناستیانتخاب ن   ییتوانا ذهن انتخاب با من  ییتوانا

را که ابزار    هانیا  م یبخوان  قدرنیکه ا  میگو م  نیهم   یموالنا باشد، برا  ات یاب   لۀیوسبه  د یهست، درواقع با  دهی مرکز ما همان

  مان باشد.  در دسترس

  تیب  م، ینگه دار  م یتوانو خودمان را نم   م یتقوا خارج بشو  یو ممن است از فضا  کشد ما را م   ی زیچ   ی که   م ین یبم    وقت

باشد بخوان  را م   یجلو  م یخوانرا م   ت یب   ن یا   . وقت میآماده  ا میری ب  میتوان خودمان  که    که کس  دهدم  معن   نی. پس 

دوباره    م، یشعر را بخوان   م، یندار   هست، همچو توان  ده یمرکزمان همان   ما وقت  تر شیکه ب  ردی خودش را ب  یجلو  تواند نم

حالمان هم خوب    م،یری ب  رید   م یتوانخودمان را م   یکه جلو  د یایوجود ب در ما به  یاریهش   ی  م، یدوباره بخوان  م،یبخوان 

  که حاِل ما بد باشد.   ستین  یطورنیا  شود،م

  د ی که تو را باال کش ییندا هر 
  د ی که از باال رس دانندا م  آن
  )١٩۵٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  که تو را حرص آورد  ییندا هر 
  دان که او مردم درد  گرگ  بانگِ

  )١٩۵٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

و ما آن    دیآ از طرفِ خداوند م   ایکه مرکزش عدم است    دیآانسان دانا م    یما را، از طرفِ    کشد که باال م   یی هر ندا  پس

  دهیمرکز ما که همان    ول  کشد،که ما را باال م  م یشنورا م   یینداها   م،یفضا را باز کن  ا یدست موالنا    م یرا بده   اریموقع اگر اخت 

که ما را دچار   ییو هر ندا   میشو. دچار حرص م میکن م دیتقل  م، یشنورا م  رونی ب  یگفت، نداها  ن»«گولم و ناداهست، که 

بانگِ   نیا   صورتنیادر  لرزد،ما م   یدست و پا  مینی ب و م  می بخواه  از آن زندگ   یزیچ  ی   یِسوبه  میحرص کند که برو

 یو فضاها  ذهن  یهامن  نیب  یندا  ای  یاست. پس ما صدا  ذهن . بانگِ گرگ است، بانگِ مندرداست که مردم را م  گرگ

  . میکنشده را ترک نم گشوده یگروه فضاها نیموقع ا  چی ه م، یداشته باش یی. اگر دانامیفهمشده را مگشوده

   کز سرم شود خال  آنکه دم اریب
  ز کّفارم  اییشوم، گو رهیو ت اهیس

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

   اهی: ظلمت و س کفر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

مردم    تر شیسرِ ب  م ینی ب بشود و متأسفانه م   خال   زندگ   م   نی است که سرش از ا    کافر کس   ا یکفر    دیگو موالنا م  د ینی بب  پس 

  است.  خال م  نیجهان از ا
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  رهی و ت اهیمن س  د،ی ایشده نباشد، از او نگشوده  یفضا ارِیمن در اخت یاگر فکرها عنی ،»کز سرم شود خال آنکه دم  اری«ب

  . کنماو فکر م ابِیدر غ ذهن من لۀیوس. چرا؟ بهشومم

به  اگر نباشد  فضااو  چجورگشوده  یصورت  م  یشده،  بهامذهن من  لۀیوسبه  کنم؟فکر  دچار  م .    شوم،اصطالح گناه 

و    میامروز خواند   م یشوخداوند م   دچار گرفتگ   م، یبشو  دگی که اگر دچار همان  م یدیو د  شومم    دگ یاصطالحاً، دچار همان

  کافر.  ندیگورا م  نیما و ا  نۀی آ  یرو ندی نشمها  نگز نیهم م، یشوم  رهی . تمیشوم  ره یت

ما    د،ی ای. او ب میفکر کن   د یبشود. بدون حضور او نبا  از آن م    خال  دیپس سرِ ما نبا  ،»کز سرم شود خال  آنکه دم   اری«ب

نکن   ذهن من  لۀیوسبه صنع    م، یفکر  پ   یدگاریآفر  ایبه  م میکنم   دا یدست   .فضا  یهافکر  مین یب آن  از  شده گشوده  یما 

  .  پردصورت خالق م به

  چی . ه: دم دی گوکه م   دین یباست. م    است، سرمان از او خال   ذهنحالت که افسانۀ من  ن یا   ذهن)](افسانه من  ٩[شل

  صورت نیاست، درا  شدهکه مرکز ما عدم است و فضا گشوده  دیآ م   او موقع   م باشد، ول دیاو نبا  از م  سرِ ما خال  دم

  . میست یهم ن  رهی و ت اهیو س  میست یهست که ما کافر ن

  :میرا قبال داشت ت یب   نیا و

  د ینبا یلحظه از او دور  ی
  د یفزا هایخراب  یآن دور  کز 

  )۶٨٢شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  د یخراب باشد. با  قدرنیحالِ ما ا   م، یکه تمام عمر از او دور بود  ست ین  ز یانگ از او دور بود. و شفت  دیلحظه هم نبا    ی

  خراب باشد. 

لحظه    یها  موقع  . بعضستی خداوند در مرکِز ما ن   ای  باشد که زندگ  دیلحظه هم نبا  ی   ، حت لحظه»   ی«  دیگوم   موالنا

جهان  نیو در ا  رانید  ما در زندگ  در زندگ یباشد، خراب  یباشد. اگر دور خداوند در مرکز ما بوده ارانهیهم نبوده که هش

  . افتیادامه خواهد 

  اند:مهم اتیاب ن یا خب،
  د» ینبا  یلحظه از او دور  ی«

  نه؟  ایمردم جهان از او دورند    تیاکثر  ایآ

که به ذهن    ی خودمان و مذهب   کردن آن در زندگ   یجهان و جار  ن یبه ا  »  «مو آوردنِ    ییفضاگشا  م، یتسل   ن یفرق ب   دی با  ما

  . میهست، فرق بذار 
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من  کهنیا  م  ذهنآدم  جور کار  هزار  و  د  کنددارد  در  حاال  است،  عبادت  اسمش  دسته  یهانیکه  شما  مختلف،  دسته 

  کنند؟ مرکزشان را عدم هم م  هانیواقعاً ا ایآ  ،زنندم ییهاحرف نند،ینش و م روندم  سا یکه کل  دین یبرا م انیح یمس

ا   » یی «م  نیا  واقعاً در  اآن  لۀیوسبه  کند غزل صحبت م   نیکه اآلن موالنا  نظر  را در   نی هر د  ای  شود؟جهان م   ن یها وارد 

م  تشانی اکثر  د، یر یب ی به    روند  انجا با هم عبادت مآن  یی هام ،هم م  ییفضاگشا  ا یآ  کنندفقط م  ای  کنند؟ ذهنًا    روند

  شان.خانه گردندبرم  کنند،م  حرکات  ی عمال هم   کنند،را تکرار م  ییها زیچ  ی

حرف بزند،    دیاو با  دیگوموالنا م  کهعنوانِ من، درحالداشتن و بلند شدن به  ذهن را ذهناً گفتن و من  زهایچ  نیواقعاً ا  ایآ

  ،یشوآزاد نم   م،یکه قبال شعرش را خواند   زبون»  ی«ا  د،یتا سجده نکن  د، یسجده کن   دیدر مرکز شما باشد؛ شما با  دیاو با

  .  ن یاو را بب  یرو دیبا

  . ینگرد هادگیهمان  ن یدور ا ر ید ، یدیاو را د یاست که رو ن یشر ا گفت

  :  اش یهم  نیا

  د» ینبا  یلحظه از او دور  ی«

اشالم از خودم    کنم،نم  کنم؟را من عمل م   ت یب   ن یا  ایکه آ  د یشما از خودتان سؤال کن  م،یندار  یکار  ران یما با د   حاال

  . یکرد دایاشالت را پ ر یاست. حاال د

  ار یو م اریب نی آنکه رهاند از اریب
  زود و مو دفع کز کجا آرم  اریب

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  زدن، بهانه آوردن  : واپسدفع

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ار» یو م  اری«ب  ریجهان، د  نیاست از ما به ا  یدائماً جار  »«م   نیاگر فضا گشوده بشود، ا  د، یایب  » «مکه اگر آن    دینی ب م

  نیا   یِ و چند   چون  د؟ یایچار کنم که ب  اورم؟یاز کجا ب  ند یگوم   ی اعده   ی   ، ار»یو م   اری«ب  م ییگوماِل ذهن است. اآلن م

  رود به ذهن دوباره. م اورم؟یاست؟ چقدر ب یچجور

  نیاگر ا   یزدیو رحمتِ ا   یزدیلطفِ ا   نیا   عنی  ، ار»یو م  اری«ب   م یکه ما را از ذهن آزاد کند که من نگو یزیچ   آن  اوریب  دی گوم

که    دی گونم  ر ی، د بشود  یجار   جهان. وقت   ن یاست به ا  یاز ما جار  ات یاست، آبِ ح   یفضا باز بشود، مثل رودخانه جار

   اورم؟یچه ب ی برا  ر،ید  شودرد م تیخب، آب از جلو  اور،یآب ب  دییگو. شما م اوریب 
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از   در برخ  نم یبمن م  د؟ یدائماً شاد هست د، یاو فضا را گشوده د یامقاومت را صفر کرده  نیا   که وقت د یکن شما حس م  ایآ

  اآلن.   رید میندار   ار»یو ن  اری«ب  ری . د دیشاد هست  شهیشماها هم

من که    د،یایچار کنم که ب   اورم،ی. دفع من که من ندارم، از کجا ب دیایکن خودش ب  یی. چرا؟ فضاگشااوریزود ب   دی گوم

فضا باز کنند. مر شما آسمان را    توانند ها م . تمام انسانی تو بلد  دی گوم   تی ب   نیا   عن ی  ، ییایب  ی. بلداورمیب   ستمیبلد ن

  کنمسوت م  د، یشنو م   زنم من حرف م   که نی! ا د؟یکتاب بخوان   د یآسمان با  دنِ ید  ی برا  د،ی ن یبرا هم م   ما یواپ ه  د،ینی ب م

نه،    د؟یسوت دار  دیکه بفهم   د یکتاب بخوان  د یسوت است، با  شی جانیکه ا  دیفهمم  د،یشنو سوت را هم م   د،یشنو م

، مو  «مو دفع»،  زود»  اری«ب کن از آن،    هاستفاد  د یگودر شما هست. م   ص ی تشخ  تِیخاص  ن ی. ادیبخوان   خواهدکتاب نم 

  . ستمیبلد ن

  ادیبه من    د یبا   ی  اورم؟یاز کجا ب  اورم؟یب  ی. چجورگردنددنبالِ بهانه م   کنندم    زندگ   ذهنجبرِ من  رِی که ز  ییهاآن

  بدهد.  

.  ستمیدرون باز بشود. سؤال نکن، نگو بلد ن   یخودت کار کن، بذار فضا  یگوش کن، صبر کن، متعهد شو رو  مدت  ی

  .  میهمۀ ما بلد   خواهد،بلد بودن نم   نیا

از کجا    اورم،یچقدر ب   ند ی گودارند، م  جسم  یاریچون هش   نند،ی ب که برحسبِ ذهن م   ییهاآن  ذهن)](افسانه من  ٩[شل

  بشود.   ی. نه، فضا را باز کن، بذار جارپرسندرا م هانی. ا اورمیب   ک  اورم،یب 

  پسر یجبه بشاف ا ،خواه  روح
  زود سر یاز آن صْفوت برآر  تا

  )٣۶٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  ش ی آسا ،: آسودگروح

  بر تن کنند، خرقه  رید یهاجامه یگشاد و بلند که رو  ۀ: جامجبه

  و خلوص  زگی : پاکصفوت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  تیحس امن   د،یایب   آسودگ  د،یا یطرف برکت ب از آن   خواهم  ، خواهم   » «م  جانیحاال ا   ، آسودگ   معن روح به  د، یگوم 

که خالص    یی تای  یو خلوص، تا از آن فضا   زگی پاک  عن ی، صفْوت  «صفْوت»پسر، تا از آن   یذهن را ِبدَر ا   «جبۀ»  نیا   د،ی ایب 

  .  یاوریب رون یزود سر ب توخالص است،   یاریاست، هش

  .یبلند بشو ، جا طلوع کن تا از آن  زود سر» یاز آن صفْوت برآر «تا



ۀ  برنامه         Program # 924                                                 ۹۲۴مشار

  88صفحه: 

باز م   ی با ذهن    ، ذهن صورتِ منبه   ی:  میشوجور بلند م  دو  ما را  که   شودفضا باز کردن سبب م  نیا   م،یکنفضا 

  تینهایب   شۀیخود با ر به  ذاتِ قائم    یکه رو  د ید  م یخواه  موقع   ی  م،ی. اگر فضا را باز کنمیبلند شو  یاریصورتِ هش به

  همان خلوص است.  نیا  ،است «صفْوت» همان  نی. ا میاستادهیا

  زود سر»  یاز آن صفْوت برآر «تا

  گذارد را بشاف، آن نم   ذهنلباسِ من  نیرا، ا  «جبه»  نیا  اورم؟یاز کجا ب  ستم،یبلد ن  گفتقبل که م   تیب  نیبنابرا  پس

  .  دی ایب 

  ها را و باز رهان سقفِ آسمان اریب
  ارم یدراز ز دود و فغان بس شبِ

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

فا   و معن   اتیاب  ن یا   دنِی. پس عرض کردم فهماریب  د یگو م  دی نی بب  ار، یب  با   دهیکردن و زود گذشتن  را   م   د یندارد. شما 

  صبر کن.   ، پس در ذهن هست ؟یاوریب  توان جهان. نم ن یبه ا  دی زی بر د، یاوریب 

ها چون هر ها در درون انسانهاست. سقفِ آسمانها در درون انسان، آسمانها را»و باز رهان سقفِ آسمان  اری«ب : دی گوم

  منتها فشرده شده.   ت،ینهایآسمان است با سقف ب   یعالَم است،    ی   انسان

درون انسان   عنیها،  و سقفِ آسمان  اریتو شراب را باز ب  دی گوم بازرهان. ما آمد  ن یها که کوچ شده اسقفِ  با    م یرا 

  کن.   تینهایها را دوباره ب را، سقف آسمان نیا  م،یکوچ شد   دگ یهمان

  اور،یب  بشود. اول م  تینهایآسمان ب   ن یباز کند، ا  دی خودش آسمان درونش را با  یبا کار رو  ارانه،یدر درون هش   انسان  هر

  ، کم کن   توان هم م  رید  یِهابه آسمان  شود،م   تینهایکه آسمانِ خودت ب  حالنیکن و درع  ت ینهایآسمان خودت را ب 

آسمان است،    ی است.    دیخورش   یآسمان است،    ی   که هر انسان  د یکن   فرض   د، یر یشما انسان نگ   ر،ید  یهاانسان   عنی

  .  درخشدم  د یخورش ی

هم در شب دراز بوده،   ت یو انسان  مودهیشب دراز پ  اش شخص   در زندگ    ، بله، هر انسان «شبِ دراز»فعال شب است،    منتها 

  است.    دگی سال است انسان در شبِ دراز همان هاونیلیم

است،    ن ییشما اگر سقف آسمانتان پا   ول  د یکم کن   د یشما هم با   کند،نه؟ موالنا کم م  ا یکم کند،    ن یبه ا  د یبا    ی

شما   دِیآسمان شروع شد به بزرگ شدن، خورش وقت  د،یاول به خودتان، به آسمانتان کم کن  دی. بادیکم کن  دی تواننم

  .  دیکن کم م  د، یاه بخو  کهنیاز درون طلوع کرد، آن موقع بدون ا
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  ن یشب دراز بوده، ممن است هفتاد سالمان است، هنوز ما ا ن یما ا شخص    و در زندگ  ارم»یدراز ز دود و فغان بس   «شبِ

کردن، فغان    لیرا به درد تبد   زندگ   عن یاش دود و ناله بوده. دود  شبِ دراز همه  نیدر ا  جه یدرنت  م، یآسمان را باز نکرد

  ناله کردن.    عنی

هم کم کنم   رید  یهاکنم و به انسان  ت ینهایهست که سقفِ خودم را ب   نیمن ا  ۀفیوظ  د یی. بودیکار را بن   نیشما ا  خُب

و آسمان دارد   دارمو شمع حضور را روشن نگه م  کنمبه خودم کم م   که اگر به خودم کم کنم، درحال  دانمو من م

  نیرا به ا    شدنِ آسمان برکتِ زندگ   تر عیوس  ن یچون ا  کنم،هم دارم کم م   رانیبه د  شود،م  تر عیو وس   شودم   ادتر یز

  من حرف بزنم.   ستیالزم ن  آورد،جهان م

بشد، به من    ران ید  یِکند، به رو  سه یخودش را مقا  خود ندارد، من ندارد که مرتب   رید  شود،زنده م   آدم به زندگ  وقت

  من از شما برترم.   د، ینگاه کن 

هر    م،یباز کن  م یخواهرا م  ذهن   ی هاآسمانش فشرده شده، پس آسمانِ من  ذهن)] (افسانه من  ٩[شل  ذهن من  ن یا  خُب

ارتعاشِ   به  ی دفعه که با  باز    ای  افتد و م   شودم  ییشما شناسا  یهادگ ی از همان   یحضورزنده،  انسانِ  خودتان فضا 

  .  شودم  تر عیآسمان شما وس کند، خودش را آزاد م یاریهش  افتد، م   دگی همان  ی  دی کنم

  زی خزان و باد خوف حق گر  در
  زی را بر  نی پار یهاقیشقا آن

  )۴۴۶١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  هاست اشوفهمنع نو  قیشقا نیا
  آن نماست  یِ درخِت دل برا که
  )۴۴۶٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  : فرار کن زی گر 
  نه ی: پارسال، پار نیپار
  : رشد و نمونَما

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  : پارسال، نَما: رشد و نمو. پس:نیفرار کن، پار  عنی  زی گر

  زی خزان و باد خوف حق گر  در
  زی را بر  نی پار یهاقیشقا آن

  )۴۴۶١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
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را    هانیا   خواهدم   زندگ   عنی خزان و بادِ خوف،    نیو ا  که کاشت  ییهادگ یهمان   نیپارسال، هم    عنی  ن» یپار  یهاقی«شقا

  یخش بند برا  م یبذار  دگ یصورتِ همان به  م یکه ما کاشت  ییهاقیرا خش کند، شقا  هانیخش کند و اگر خواست ا 

اصطالح درختِ دلِ ما، همان  به  فتند، ی ن  هانیاست، تا ا    شوفا شدن زندگ  انع م  م یکه ما تازه کاشت  ییهاقیشقا  نیا   کهنیا

  باال نخواهد آمد.    زگ ی، پاک «صفوت»

ا   فتندیب   هانی خش بشوند ا  دیبذار   ها،دگ ی به همان  آوردرا م  زشیی پا  که زندگ   میری گم   جهی نت  پس حضورِ شما   نیتا 

  د، یترسم   یو شما هم تاحدود  د یخش  ن یا  د ینی ب و م   دهدبا قضا نشان م   را که زندگ   دگ یشروع کند به رشد. هر همان

  .  فتدیب  دیبذار  د، یاصال نترس

  نیدارد ا زندگ  شود؟من دارد خش م   دگیهمان  ن یکه چرا ا   میشوناراحت م  م، یهست  سهی ها ما چون در مقاموقع  بعض

چند    نیو ا  کندباال، رشد م   دی آهست، دارد م  دهی که کامل و برگز  طرف همان از آن  شود،خش م  نی ا  . وقت کندکار را م

  .  خوانمم  تانی جالب است برا ت یب 

  آن باشد که مالِ او گداخت  لیسا
  باخت  شیآن باشد که جسم خو قانع

  )١۴٧٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  بر مدار  تیز درد اکنون شا پس
  راهوار یاسب ست ین یِسو کوست

  )١۴٧۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  آن باشد که مالِ او گداخت  لیسا
  باخت  شیآن باشد که جسم خو قانع

  )١۴٧٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

و    ل»ی«ساکه    د یبو خواهد. مگدازدرا م    ذهناست، من  ذهن من  ن یکننده، مالِ ما همسؤال  عن ی  ل یاست، سا  کس   ر یفق

باز هم جسم خودش را م  هم کس   «قانع» هر دو مهمند.    «قانع» را دارد    ش یهادگیکه همان   . پس هرکس بازداست که 

  شی هادگ یکه همان  خواهداست، منتها از خدا م  است، خواهنده  ل»ی«ساآدم هم    نیخش بشود، ا  گذاردم  ایو    بازدم

  .  بازدرا م  اشذهنمن  کلطورِ را بدازد و قانع هست به حضور، قانع هست به قضا و به

.  میصحبت کرد   تیبه شاراجع   کاف  ۀانداز، امروز بهبر مدار»  تی«پس ز درد اکنون شا  د یگوکار درد دارد؟ م  نیا  حاال

شما    ر یرا د  نیهم کارگاه خدا است، ا    ستیو ن   » ست ی«ن   یِسواست به  »ی«اسبِ راهوار  ی   ارانه یدرد هش  ن یا  که نیا  ی برا

از جنِس    م،یفضا را باز کن  دیمرتب ما با  عن ی  ،» ست یبر گر تو ابله ن  ست ی«ن است،    » متیقی«ب  ست ین  رونِی. گفت بدیدان م
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   دگ یهمان  مییگو . ممیباش  «قانع»و    ل»ی«سا  میاست که درک کن  نیما، مهم ا  میدار  دگ یچقدر همان  ستیمهم ن   م،یبشو  ستین

  . میرا خواند ت یدو ب  ن یابشم و  ارانهیمن را بداز و جسم من باخته بشود و من حاضرم دردِ هش 

  فکر کن  باق  م،یقدر گفت نیا
  اگر جامد بود، رو ذکر کن  فکر 
  )١۴٧۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  آرد فکر را در اهتزاز  ذکر 
  افسرده ساز  ن یا دِیرا خورش ذکر 
  )١۴٧۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  خود یدر جا یزیو تکان خوردنِ چ دن ی: جنب اهتزاز

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  .دیتکرار کن  د یکه گفتم با  میرا خواند  ت یدو ب  نیا

  فعال.   دی ری را شما در نظر ب تیدو ب نیحاال ا میگفت  قدرنیخود. ا یدر جا یزیتکان خوردنِ چ  دن،ی اهتزاز: جنب 

  آن باشد که مالِ او گداخت  لیسا
  باخت  شیآن باشد که جسم خو قانع

  )١۴٧٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  بر مدار  تیز درد اکنون شا پس
  راهوار یاسب ست ین یِسو کوست

  )١۴٧۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  تینه و از درد هم شا  ای  دیو قانع هست   ری که فق  دی نی است و شما بب  چه کس   «قانع»است،    چه کس   ل»ی«ساکه    گفت

 ۀلیوس. بهدیایفکرها به جنبش درب  ن یرا تکرار کن تا ا   هاتیب  ن یو اگر فکرت جامد است، ا    تأمل کن  د یخودت با  د، یکن نم

  افسرده است.   ن یراه ا ۀ کنندو ذکر روشن اتیاب  نیا  ارتکرار، تکر نیهم  عن یذکر، ذکر  ۀلیوسچه؟ به

  کندروشن م  واشیواشی  اتی اب  ن یتکرار ا  ول   م،یرا نفهم  زهای چ  نیا   ممن است حت   کهنی ا   کما  م، ینی ب نم    ذهندر من  ما

پ   کند،که چراغ را در ذهن شما و در مرکز شما روشن م  اتیاب  نیتکرارِ ا  ۀاندازبه  یزیچ چیما را، ه شما   فتِشریدر کارِ 

  .  ستی مؤثرتر ن

اند  آمده  ییهاموقع  ی که    امدهید   یاریبس  یهاام و آدمسال که در خدمتتان بوده  همهنیپس از ا  د،ی آم   یطورنیمن ا   نظرِبه

  ن یاز جمله خود من، از تکرار ا   م، ی کنمالحظه م    وقت  اند،دهیرس  جه یاند به نتکرده  شرفت یهم پ  یاعده  ی شدند و    د یناام
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را   اتیبودند که اب ییهاها آدمکار را کردند. آن  نیها هم او من مطمئنم آن دمید ری خ لی، خیمثنو اتیمخصوصاً اب  اتیاب 

  .  دیرا خوب بفهم ت یدو ب  نی ا کنمم  شنهادیپ  جهی گرفتند، درنت  جهینت   خواندند،و حفظ بودند، م  کردندتکرار م 

  ی که    دینی ب م  دفعهی  د،یکن را پنجاه بار تکرار م   ت یب  ی   ول  ندی ب نم  ذهن من  نی، اافسرده ساز»  نیا   دِیخورشرا    «ذکر

  یزی چ  ی نماند که چه شد    حت   ادتانی  لیممن است اوا  دم؟یفهم  یزی روشن شد، چه چ  چراغ   ی انگار،    یدیفهم  یزیچ

. در  کند فرار نم  ریکه آمد د  یزیآن چ  دینی ب م   د،ی کنتکرار م  ریبار که د  اهآمد. دوباره پنج  یزیچ   یانگار،    دمیفهم

  .  دیکن نم  شرفتیمعنا اگر نشان داده نشود شما پ ن ی. اشودبه شما نشان داده م یی معنا  یدرونتان  

  د یشما جواب بدهد، شما سؤال بن  یکربه سؤاالت ف  رد،یدست شما را ب  دانمنفر دعا کند، نم  ی که    ستین  یطورنیا

  اصال.  ستین  یطورنیا  م،یبرس   جهینت من جواب بدهم تا به

ما!    میکن نم  یکارچی ه  ز، یچچی ه   عن ی  د یفقط بفهم  د،یرا بفهم   اشیادب   شما معن   خوانم م  جانیرا ا  هاتیب  ن یاگر من ا   عنی

  .  میکنفقط وقت تلف م 

  :و   ! م؟یبو  ی چجور  ن یاز ا  تر شی ب  ر، ید   م یگرفت. من بو  دی خواه  جهی نت  د یاوریب  «افسرده»  ن یرا به کم ا  «ذکر» شما   ول

  تاش خواجه یا یخود جذب است ل  اصل،
  کن، موقوفِ آن جذبه مباش   کار
  )١۴٧٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  بود  یتَرکِ کار چون ناز  زانک
  بود؟  یدر خوردِ جانباز ک  ناز
  )١۴٧٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  غالم  ینه رد ا ش،یقبول اند نه
  مدام  نی برا م  را و نه امر 

  )١۴٧٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  ن یا  کند،خداوند شما را جذب م  دیکن شما فضا را باز م  عن یچه؟    عن ی. اصل جذب است  «اصل جذب است»  دی گوم

تاش،  خواجه م، یخدا دار یکه من و تو   کس یدوست من، ا یامان ندارد. اما! ا دیجذب نشو ایاصل است. جذب نکند  

  . میکار کن  دیکار کن. همۀ ما با

و درک کردن و عمل کردن،    دنیتکرار و مراقبه و فهم  ن یذکر کن، تکرار کن. اما تو ا  دیگوم   آورد؟م   ات یاز چه اب  بعد

و ننش   خالصه سع را بن  را  که حاال من نشسته  نیخودت  برا  «جذب»ام که خداوند من    عن ی  «ترکِ کار»  کهنیا  یکند. 

  .  میرا انجام بده  ن قانون جبرا  د یبا  م،یبن   دی . کار بایازین یب 
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  د ی تر آ«ناز کردن خوشبه خداوند است.   یازینیب   ن ی، ع«زانکه تَرکِ کار»دارند.   «ترکِ کار»مردم  م،یما اشال دار  جانیا  و

  .  دی آ ندارم، آدم خوشش م اجیمن احت دیی شما بو عن ی از شر» 

سزاوار    ناز  !رید  ندیگوراست م   د،ی خانم شما که، شما استاد هست  د،یندار   اجیاحت  ریآقا شما که د   ندی گوهم م   یاعده   ی

  .  ستین یجانباز

قبول است آن رد است؛ نه. تو فقط فضا باز کن. فضا را باز کن و درواقع    نی ا  دیگو . منه رد»  ش ی«نه قبول اند با ذهنتان    شما

  انجام نده. کندم   نه  همان را انجام بده. وقت  کندهرچه که او امر م   عنی را»   «امر را و نه

.  میبن   دیکار را با   نیا   م،یبن  دیکار را نبا   ن یکه ا  م یشومتوجه م  م یکنفضا باز م    . وقتدی آم  شیهردو پ  ییفضاگشا  در

  .  کنداو دارد جذب م دیکار را بن  نیکه اگر ا   دیگو و برو. جلو برو. و دارد م نیرا بب هانیا. میدهم  ص ی قشنگ تشخ

  :ر ید  دیگو اآلن دارد م نیهم و

ش   مرغد ز عرجذبه ناگهان پ  
  صبح، شمع آنگه بش   یدی بد چون

  )١۴٨٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  چون شد گذاره، نوِر اوست  چشمها
  پوست نیاو در ع ندیبم  مغزها
  )١۴٨١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  بقا  دِیاندر ذَره خورش ندیب
  اندر قطره، کل بحر را ندیب
  )١۴٨٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  پرندگان  انۀی: آشعش

  حدّ در گذرد، گذرنده. : آنچه از گذاره

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

پرد ز عش».  دیشد   «جذب»  د ین یبم   دفعهی  پس، ناگهان  از حدّ درگذرد،    انهیآش   عن یعش    «مرغ جذبه  و گذاره آنچه 

  . «مرغ جذبه ناگهان پرد ز عش».  دی که جذب شد د ینی ب م دفعهی  و  گذرنده.

  د یفضا باز کرد  د یفضا باز کرد   د ید یاگر شما د   عن ی  د، ی صبح را د  بش. هرکس   ریرا د   ذهنشمع من  یجذب شد  یدید   ول

اگر شما به    د،ی خودتان بن  دی کارها را با  د، یکنچار نم   د یکنچار م   رید  دی دانشده، خودتان مگشوده  یفضا  ن یو در ا

  . دیرسنم  د ینکن  رکا د،یخودتان تمرکز نکن یدرجه رو نیا
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  از شما ظهور کرد،  یزیباال، شمس تبر   دیآ فضا باز شد و آفتاب شما دارد م  د ید یاگر د صبح»  ی دیبد «چون

  ذره نهان  ی در  یآفتاب
  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان

  )۴۵٨٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  را آن موقع بش.    ذهنشمع من د،یکن صورت آفتاب طلوع مشما دهان باز کرد و شما به ذرۀ نیکه ا  د یدید

  د یآن موقع بدان   د، ین یبرا م   و زندگ   د ینی ب را نم   سطح   یهاتفاوت  ر یها د شما در انسان  عن ی  شوند،ها نافذ مچشم  وقت

  نظر است.  یِاریهش  ،یاریهش ن یکه ا

  اوست چون شد گذاره، نوِر  چشمها
  پوست نیاو در ع ندیبم  مغزها

  )١۴٨١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  نیکه ا  دینی ب م دفعهی  کنندکه با ذهن عمل م ییهاها. آدمها، ذهن آدمآدم عن یخداست، پوست  ایاست  زندگ  «مغز»

  . پوست»  ن یاو در ع ندیب«مغزها م . ستیاست، آگاه ن  اصلش زندگ  ول  کندبا ذهن عمل م 

خدا در او پنهان است و قرار است    ت ینهایآفتاب ب   انسان ذره است ول  ند یبم   ند، ی بم   «ذره»   یرا در    بقا»  دِ ی«خورش  پس

  طلوع کند.   دیکن طلوع کند. شما کم م

بقا از ذرۀ    دِ ی. با زدن و کتک زدن و محوم کردن و مالمت کردن، خورشمیکم کن   ریدبه هم  د یجاست که ما با  نیا  و

  .  کندانسان طلوع نم

خدا    تینهایبه ب   خواهدم   هر انسان   دین یب. م دی نی ب خدا را م  عنی  ایدر  د،ینی ب را م  ایقطره است در  ی در انسان که    و

  .  رونی ب   دیا یب   خواهدم  ایدر  ی قطره  ی از  دین یبزنده بشود. درست م 

  آنکه پسِ مرِگ من هم از خاکم اریب
  شر و گفت درآرد مثالِ نجارم  به

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

.  اوردیخودشان ب  انیپس از مرگ من هم از خاکم مردم را به شُر و ب  که حت  اور،یآن برکت را ب اور،یآن باده را ب  د،ی گوم

  انیو ب  م؛یر یگ نم  ادیشر را    م یکه به او زنده بشود، ما تا به او زنده نشو   کندشر م   کس  و، هم شر کنند؛  هاکه آدم

  . مانند نجار. زندگ
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غزل    نی. قبال من ا دیدانقرآن است م  ۀیمربوط به آ   نی. نجار، البته اکند. موالنا صحبت نجار ممیداد  حیرا قبال توض   نجار

  طور خالصه.به  را توضيح دادم ول هاهینجار و آ  جانیبود، در ا  ۶٣١نظرم برنامۀ بار خواندم، به  یرا 

 ن یموالنا ا  ل یتمث قرآن آمده که نجار بوده، ول ر یها، و حاال در تفاسآمد از دوردست یمرد دی گونجار، م  دی گوهم نم قرآن

  است نجار.  

  ال یکه نردبان خ   د یگوم   م، یدرست کن   ال یذهن نردبان خ  میبرو    ی  م،یبن  م یتوان م   یچرا؟ دوجور نجار  م، ینجار هست   ما

  . میدرست کن یرینردبان د  ی  م یفضا را باز کن کهنیا   ی. رسدبه عرش نم

گوش    هانیبه حرف ا  دیی ایب  خواهند نم  یزی پيغمبران از شما چ  ن یمردم ا  ی ا  د،یگو به مردم م  دی آآن نجار که م   اتفاقاً

ها آمد، و حاال نجار هم نجارِ بت  دستاز دور  یاست. مرد  نیاسی  ۀ. مربوط به سورکشندم  رندی گرا م   شانیالبته ا  د،یبده 

  بوده. 

بنده    ی   دفعهی   م، ینجار بت هست  م، یتراشداستان ماست. ما هم اول بت  هیشب    لیداستان نجار خ  نیکه ا   دین ی اگر بب  و

  .  میسازنردبان عرش م  م یکن و ما شروع م  کند ما را عوض م ر یمثل موالنا مس ییخدا

  خواهم داد.   حی توض تان یرا آوردم برا  شیهاهیآ  مید یام. اگر رسچه نردبان ساخته ر ید د یگوهم م  نییپا و

  یطوربسازم. به  یکند که نردبان خوب   لیتبد   نجار بت بودن، به نجار واقع  ای  ، پرست  که من را از بت  اوریرا ب   » «م آن    ،ول

  خودشان برساند.    خداگونگ  انیها را به شُر و بکه پس از مرگِ من هم انسان

از دوردست    یمرد  دیگواست که م   ٢١و    ٢٠است. همان    نی اسیسورۀ    ٢٧و    ٢۶  ۀیفکر کنم آ   م یبخوان  م یاگر هم نتوانست  و

  آمد.   یمرد  دیگو م  ول دی گوجا نجار نم صه آنآمد، خال

طور مفصل به ما  آمده و موالنا هم در دفتر سوم به  نیاسیکه در آن داستان سورۀ    طورنیاو را. و هم  کشند م رند ی گم   حاال،

در     ها هم گفتند شوم . آندیگفتند شما شوم هست   غمبرانیپ  ای  آورانامیمردم به پ  د، یداد، گفتند که شما شوم هست   ح یتوض

  یرید  زی و ما فقط کارمان ابالغ است چ  دییرا به مردم بو  ها نیا   دیما گفتند فقط برو  ه. ب م یست یمرکز شما است ما شوم ن

  .  میخوانم   مید یاگر رس م، یدار هرحال،به  .دیخود دان  ریحاال د ست، ین

  کهنیمثال دوست خدا باشد، نجار تراشندۀ نردبان باشد. شما هم  بی حب  تواندنجار است، م   بیکه اسمش حب  لیتمث  نیا  اما

م باز  انسان)]  ١٠[شل  دیکن فضا  وجودی  م  (حقیقت  خدا  است.  دیشودوست  نردبان حضور  تراشندۀ  نجار هم که  و   .

  . م یکن ذهن کار نم  ی با نردبان قالب   باال.  میروم با نردبان خوب    میکن فضا را باز م یطورنیهم

  :تیب   نیا
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  ره یمِهل از بهرِ ذخ دت،ی آن را که رس بخور
  د یدگر آ یچو بخورد ،روان  یِتو بر جو که

  )٧۶٢شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  : گذاشتن، ترک کردن دنیهل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  میخورد  وقت   میروان هست   یما در جو کهنیا   ینکن. برا  رهیرا بخور، ذخ  ن یاآلن، ا  رسد که م یزیآن چ    عنی  ر، ید  د یدان م

  .ی اب یبه کم   میافت م  می کن رهیکه ذخ  نی. همدیآ م  رید  ی  د،یآم  ر ید  ی  د،یآم  ر ید  ی

پرندگان    خوانند،ها م که سبز است، بلبل  شودرد م   د یآآب م    یاز    ن،یغرب است، در فلسط  اتیهست در ادب  اچهیدر  دو

  یآب را. بعد اطراف آن خش است برا  داردآن نگه م   ، یبه آن    رودم   . وقت شودرد م  دیآ چون آب م  خوانند،م

  است. نم شده اچۀیدر کهنیا

  م یکه در غزل هم دار  دهد،و پس م  ردی گم   که . هرکس کندرشد نم  ز یچچی از او ه  دارد،نگه م   رد، یگ م  کههرکس   پس

  .دهمرا پس م  نیا  یزی بر » «م که من مثل قَدحم هرچه   دی گوم

  سرمست رو  ،یسرمست شو، هر جا رو  نیدل از ا یا
  دهد  ریرا مست کن، تا او تو را د رانید تو

  )۵٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

را    » «م سرمست رو. شما فضا را باز کن    یروسرمست شو، هرجا م   »  «م  ن یدل از ا  ی. ار یهم که مشخص است د   نیا

او    ، هم نده  رانیبه د  ،یمست نشو  ،یبه تو بدهد. اگر نخور  رید  یبخور، سرمست برو، تو همه را سرمست کن تا او  

  . دهدرا نم ر یبه تو قدح د

  بسط خود را آب دِه  ،ی دید بسط
  با اصحاب دِه  وه،یم دی برآ  چون
  )٣۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  وهیم   بسط را باز هم ادامه بده. با آن شراب استفاده کن و دوباره منبسط شو. وقت   نیآن شراب آمد، ا  ،ی منبسط شد  اگر

  هستند.   هم بده. همه اصحاب زندگ  ر ید یهاتاشان، به انسانبه خواجه شودحاصل م  وهیانبساط م  ن یاز ا دیآ م

  رو خوب یخوب، ا یزکاتِ رو  دِه
جانِ شرحه شرحه، بازگو  شرح  

  )١٧٩۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(
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خوب،    یرو  کهنیخوب را بدهد. و هم   یبدهد، زکات رو  قانون جبران را انجام  د یبا  شود،م   وهیم  یکه واقعاً دارا  هرکس 

زنده شدن به    نیشمع را خاموش کن. واقعاً شر ا  ن یخداوند گفت اگر صبح شد ا  دهد،ما خودش را به ما نشان م  یبایز

ا    زندگ ا   نیاول  ا   رید   میدیما فهم  دیکن   ششمع ذهن را خامو  نیاست که  با ذهن    ریپس د  م، یندار  اجی احت   نیبه عقل 

  . مین ینب 

شمع حضور را زنده    نی. هممی کن  لیتحم   خودمان را  کهنیبدون ا  م،یکن   انیخودمان را ب  م،یآن موقع زکاتش را هم بده   بعد

  میبشو   جسم  یاریکه اگر از جنس هش   میدان . م مینشو  جسم  یاریاز جنس هش   م،ینزن   بیآس  م،یضرر نزن   رید   م،ینگه دار

  . تگذاش میها اثر بد خواهآدم یرو ن یقر ق یاز طر

  مثالِ قدح  اَمم  نیکه ام  م اریب
  هرچه در شمم رفت، پاک بسپارم  که

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  تی شا  ندی. نه بنش اوردیجهان ب   نیرا به ا  یآن سر  است م  اشفهی وظ  هرکس   ،م   اوریب   د یگوکه مرتب م   د ینی ب م   پس

  بدهد.   اوردیور ببدهد، از آن اوردین  یزی جهان چ نیکند، غصه بدهد به مردم، درد بدهد، از ا 

که اول   میهست  نیلحاظ ام  نی. ما از ازدیر م رونیتمامش را ب  زند، یر را م  که در قدح م  طورنی. هم میهست  م   نیما ام   پس

  .  میدهآن را پس م  م،یرا که برداشت ی زیآن چ

  م   بعداً از زندگ   د،یپس بده   د ی. شما بامیپس بده  د یآن را با  دگ یصورت همان به  ختندیرا که در ما ر  یاریآن هش   ابتدا 

  . میداررا نگه نم  یزیچ  م،یدهم  رانیهم به د  م،یخورمثل قدح، هم خودمان م   م،یر یگ م

،  که»   م  اری«ب .  ستیبودن ن  نی شدن، ام   دهیچون همان   م،ینشو  دهیهمان   زی چچیبا ه   میمواظب باش  دیبه بعد با   وقت   ی  از

  .  میبودن را بلد   نیرا تو بده همۀ ما ام م

  ریدبه هم  د یباشد که بتواند به او کم کند و ما با  یام   د ی فقط با  دارد، را نگه نم  یزیاست، چ   نیبالقوه ام   انسان   هر

  جهان. ن یبه ا  م  ن یبا آوردن هم  ؟ی. چجورمیکم کن 

  میرا گرفت   یاریهمه هش  ریاست د  یاریکه گرفتند؛ هش   زیها آن چدر عالم، انسان  م یکن  یرا جار   م  نیکه اگر ا   د ید  میخواه

  هم که  نی. اکننداز مرکزشان طلوع م  د،یصورت خورش به دهند پس م  . وقت دهندپس م  م،ینگه داشت 

ولیسراف ر  از یشو اندر امت  
  ساز دمندۀ روح و مست و مست در

  )۶٣٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(
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شراب را   نیکه ا    وقت   میهست   لی . پس همۀ ما مثل اسرافشوندهمۀ مردگان زنده م  زند م   پوریبشو که ش   ل یمثل اسراف برو

  .می هست   لیما برتر از اسراف  عن ی. شوند ها زنده مانسان می آورم

  » «م ما هم    شوند، مردگان بلند م   زندم   پوری ش  ل یکه اسراف  طورنیاست. هم  ییما، درواقع در فضاگشا  لیاسراف  سور

  .  شونداز قبرشان بلند م  ذهن جهان، مردگان من نیبه ا   میز یر را م جهانآن

  . میو خودمان هم مست هست  میکن مست م م،یدمما روح م   عن ی دمندۀ روح»  «در

  قومم  گفت پسِ مرگ کاش  نجار
  ذوقِ اسرارم ز  ی بدند دهید گشاده
  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

و از   دند،یدکاش که قوم من با چشم گشاده م یکه ا  گفتشد، م  یتراش بود بعداً نجار خوب که بت ،نجار، نجار واقع آن

  . دندی دبا چشم عدم م  کردند،فضا را باز م  عن ی.  دندیدذوق اسرارم م 

  است،   حی هم توض ن یبله ا  م؛ین یبکه اآلن م طورنیقومم، هم کاش  نی، ا قومم» گفت پسِ مرگ کاش «نجار

قوم   نیکاش ا   یا  دیگوم   بیصل  یهم هست، باال  حی آمده، حرف مس  دیدان مختلف م   یهاصورتبه  قومم»  «کاش  نیا

  . دانستندمن م 

را م   نی ا  کند، که حضور را تجربه م   رسد م  یاکه به درجه   هرکس   و متوجه   نند ی ب که با ذهن م   یی هاکه آن  کند آرزو 

  بدانند!   خواهند وارد بهشت بشوند. که نم  توانند که اآلن م   دانستندهم م  هانیکاش ا   یا ستند،ین

  ن یکه تو نفر  ندی گو. به او مزند حرف را م   ن یا  بیصل  یدر باال  حی آرزو را دارد، از جمله مس  نیحضور زنده ا انسان به  هر

  .شومکنم از جنس جسم م   نینفر  کهنیا یبرا کنم،نم  نیمن نفر   دیگو کن، م

  است. آورده شده جانیهم ا   حیتوض  ن ی. خالصه اتیناله و شا طورنی هم کند،ما را از جنس جسم م   نینفر 

را که خداوند به مردم آن شهر مبعوث کرده بود و    امبرانیچون پ   ست،یزم   هینجار است که در انطاک   بِی: مراد حب «نجار

  دانستند «کاش مردم م :  گفتقرار داد، مردم هالکش کردند. چون به بهشت رفت، م  د ییمورد تأ   کردند،مردم انکارشان م 

  »  .»آوردندم  مان یا وبه من عطا کرد  یی هاکه خداوند چه نعمت

  و بعد از آن)  ١٣ ۀی)، آ ٣۶(سی(سورۀ 

  .» میاشما فرستاده شده یسوکه ما به  داند«گفتند پروردگار ما مآن:   شانزده ۀیکه عرض کردم آ  طورنیهم

  .» ستین  چ یآشارا ه  رسان امی«و بر عهدۀ ما جز پ آن:  هفده
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  د یکرد و شما از ما شنجۀ سخت خواه  م یسنگسارتان خواه  د یاگر بس نکن   م،یا مردم گفتند ما شما را به فال بد گرفته  «و

  .» دید

  از شماست.»    از مرکز شماست؛ شوم  گفتند: شوم غمبران ی«پ ها هم گفتند،  آن بعد

  ی دوان آمد) و گفت ااز دوردست شهر دوان  ایدوان آمد، ( از دوردست دوان  ی «مرد:  دیگوم   ست،یبود، ب   جانیا  خالصه،

  .» دیکن ی رویرسوالن پ  ن یقوم من از ا

  .»  دیکن یروی پ   اند،افتهیتیهدا  و خود مردم  طلبند نم یمزد چ یکه از شما ه   کسان «از

  نپرستم؟»   د،یشوو به نزد او بازگردانده م دهی را که من را آفر ییچرا خدا : «دی گوم  دواَشوستیب  ۀیبعد آ خالصه،

  دانستند» کاش قوم من م  یگفت ا  ،ی«گفته شد به بهشت درآ: دیگوم  م، ییا یآن که اگر ب   و شش ست یب   ۀیو مخصوصاً آ  

  درآورد.»  شدگانو در زمرۀ گرام   دی امرزیپروردگار من مرا ب   «که

  . سیسورۀ  وهفتستیو ب  وششستیب یهاهیآ

اب ال مسنَّکم یولَ لَنَرجمنَّکم تَنْتَهوا  لَم لَئن ۖ◌ ِبم   رنَای انَّا تََط «قَاُلوا   .» می منَّا عذَ

و    م، یکن قطعاً شما را سنگسار م  د،یست یاگر [از دعوت خود] بازنا  م،یاو فالِ بد گرفته  : «همانا ما شما را به شوم«گفتند

  .»» دیبه شما خواهد رس  ما شنجۀ دردناک  یاز سو

  )١٨ ۀی )، آ ٣۶(  سیسورۀ  م، یکر قرآن(

  هجده بود.  ۀیآ  نیا  پس

  قومم  گفت پسِ مرگ کاش  نجار
  ز ذوقِ اسرارم  ی بدند دهید گشاده
  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  نم یبکه من م  با همان ذوق  دند،ی دبا مرکز عدم م   دند،ی دشده مگشوده   یفضا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شلبا    عنی

  .  دندید ها هم مآن

  :تانی برا   خوانمرا م  ت یچند ب  نیا

  ها دهیکرده قهِر حق بر د ختم
  سها  ندیماه را، ب ندینب که

  )٢٠١٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
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    نَ دیو خورش ندیرا ب ییذره
   نَ دیاز لطف و کرم نوم یل 

  )٢٠١٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  ها وهیم نیو نوایها ب کاروان
  خدا؟ یچه سحرست ا  زد،یرم پخته

  )٢٠١۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یلو(مو

  نور در دبِ اصغرکم یا: ستاره سها

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  نند ی ب را نم   ها خداوند قهرش را گذاشته، ختم کرده، که ماه، زندگانسان  دۀیبر د   عنیهم با کل غزل سازگار است.    نیا  پس

  د یاما از لطف و کرم خداوند هم ناام نند،یبرا نم  دیخورش نندی ب دارند. ذره را م  جسم یاری. هش نندی ب را م دگ یاما همان

  .  ستندین

مثل مثال آموزش موالنا، و چه سحر    زد،ی رپخته م   زندگ  یهاوهیم   نیاند و ا شده  نوایب  ،انسان  یهاکاروان  عن ی  ها،کاروان

  :و. دیرا بو ن یا خواهدم   !زند؟یررا نم شان ی! چرا دردهادهند؟را گوش نم ها نیاست که مردم ا

  خلق  دندیچهم دهیپوس بِیس
  حلق خش غمایافتاده به  درهم

  )٢٠١۵ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  هر برگ و شوفۀ آن غُصون  گفته
  علَمون ی قَوم  تیاَلیدم به  دم
  )٢٠١۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  » دانستند.»   کاش قوم من م ی«اگفت:   تأسف، دم به دم م  یبرگ و شوفۀ آن شاخه ها از رو «هر 

قوم   کاشی«اهم هست، که    حیحرفِ مس   نوعبه  نیاست. عرض کردم ا مختلف آمده  یدر جاها  علَمون» ی  قَوم   تیالَی«   نیا

  . .»دانستندمن م 

  یهابیاصطالح س اما رفتند به  خورند را نم  ی و پرمغز  ینَغز  ن یبه ا  یِهادانش  ن یمردم ا  خلق»  دند یچ هم  دهیپوس  بِ ی«س

  . خورندمحصول ذهن است را م  نیکه هم دهیپوس

  .  دانستندکاش مردم م  یدانستند، ا  کاش قوم من م   یا:  ندیگو دم مبهتأسف، دم  یها از روهر برگ و شوفۀ آن شاخه  و
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ها؟ و آن  آموزش  ن یبه ا  کنندکه چرا مردم توجه نم   د یی گوم   د یجمله شما، داراز  شودزنده م    که به زندگ   کس هر  پس 

درد    م،یاخبار بد را حمل کن   م،یکن   ت یشا  م،یکن   بتی غ  م،یری ب  بیع   میما دوست دار   مثال .  خورندم   دهی پوس  بیموقع س

  .م یخورم  دهیپوس  بی . سمیبده 

  . و:دانستندکه مردم بهتر م  کند است، به حضور زنده است، آرزو م  شرفتهیکه پ   انسان هر

  آسمان   دیبشن ر ی ال ض نعرۀ
  آن صوَلجان  ی شد پ ییگو چرخ،

  )۴١٢٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  ریض ستیفرعون ما را ن ضربتِ
  ری حق غالب بود بر قهِر غ لطفِ

  )۴١٢١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  : معرب چوگان صولَجان

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  میی گوو م   میکن ما فضا را باز م  . وقت م یکنما را بشنود، که ما ضرر نم   رِ» ی «نعرۀ الض  د یخداوند با  د،ی آسمان با  نیبنابرا   پس

  .  شودزده م چوگانِ زندگ  لۀیوسما به  دگ یهمان  نیا  میکن ما ضرر نم 

  گذارداالن، که نم   دهد من، به من م  ذهن که فرعون من، من  یدرد  نیو ا  م یکشرا م  ارانهیدرد هش   نیکه ا  مییگو ما م  و

«قهِر  و لطفِ خداوند بر   شومبه خداوند زنده م  کنم فضا را باز م   که من االن  نیا  ی. براستی من ضرر ن   ی برا ن یمن بروم، ا

  .  چربدم  ر»یغ

  :دیگو را م ت یب   نیا و

  مضل  یسرِ ما را ا بدان گر 
  کوردل  یز رنج ا مانیرهانم

  )۴١٢٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  اَرغَنون  نیک  نی سو بب نیز  ایب نیه
  علَمون ی  قَوم  تیَل ای زندم
  )۴١٢٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

د   یهم    نیا از    یریمثالِ  م   ی«ا   عنی  علَمون» ی   قَوم   تی لَ  ای« است  من  قوم  د   ی ا  ،دانستند» کاش  مردم   ر یکاش 

  . خورندم  دهیپوس  بیها سآن هم بدانند ول  رانیدوست دارد که د شوددانش زنده م  ن یبه ا  . هرکس دانستندم
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  د، یگوم   مضل»   ی سرِ ما را ا  «گر بدان خداوند است متأسفانه.     گرفتگ  ن یهم  ن یا   است؟»  یچه سحر   ن ی«ا موالنا گفت که    و

   خواه  م،ی کنم   دای دست پ   یبه چه راز   ، یبه چه سر  رش ی شده و پذگشوده  یفضا  نیکه ما با ا    اگر بدان  دیگو به فرعون م

  . رهان که ما را از درد م   دید

که از    . هرکسنیحضور از ذهن، بب  یسو سو،نیا  ای. تو ب کندم  دی فرعون ما را تهد م،یره م  هادگیاز همان  میواقعًا ما دار 

که     و هرکس  م یما وارد بهشت شد  جانیکه در ا   ند یبشده، مگشوده   یفضا  یسو، سو  نیا  دی ایاست اگر ب    ذهنجنس من

  . دانستندهم م هیق کاش ب  یا  دی گوم  شود،وارد بهشت م 

  خَمر  یبود کز عکسِ آن جوها ای
  گردم، بو برم از ذوقِ اَمر مست

  )٢۵١٩ تیب دفتر چهارم، ،یمثنو ،یمولو(

آن جوها  تا انعکاس  م   یشراب  یاز  رد  از من  م   شود،که  م  یاآن  بشوم  د، یایب  م ییگو که  فضا  مست  بفهمم که در   یو 

  شده و از امر، از امرِ خداوند اطاعت کردن چقدر ذوق دارد.گشوده

  ی استخوان و به خونم نظر نکردند  به
  اگر به تن خوارم  زم، ی روح شاه عز  به

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  دانستند م  دند،ی داو را استخوان و خون نم    عنی  کردند، که مردم به فرمش و به استخوانش نظر نم   کندنجار آرزو م   نیهم

  ن یرا چند  ن یا  زم» ی«به روح شاه عز که    دند یفهمدارند. و م   جسم  یِاریها هش خب آن  از جنس حضور است، ول  ن یکه ا 

  . زم»ی «به روح شاه عز  مییحاال بو ای زم»ی «به روح شاه عز ای  زم»ی«به روح شاه عزخواند؛  شودجور م

«اگر به تن    شومخداوند، از جنس او م   عن ی  ز» ی «شاه عز  شوممن م  شود،م   ع یروحم وس  کنم، فضا را باز م    وقت    عنی

نه به تن، و او را   دند، یدبا ذوقشان م  دند، یدروحشان م لۀی وسبه کردند که فضا را باز م  کند نجار آرزو م  عن ی. خوارم»

  :دیگوحضورزنده دارد. و بعد م انسان به ی است که  ییوهاآرز نی. خوب ا دندید نم  «تن»

  من نجار  امدهینردبان که تراش چه
  رفتارم  دیبام هفتم گردون رس به

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

   جسم  چ یکه ه   یطور، به«هفتم آسمان»  ، ن»ی«هفتم زم  ینردبان بروم باال نیکه توانستم با ا  امدهیتراش   من چه نردبان پس

  او اثر ندارد.  یکه آدم بتواند با ذهن تصور کند، رو
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جا  ما اثر ندارد و آن  یو کششِ آن رو  نیزم   ن، یجو زم  یباال  میاست که ما برو   نیا   هیباال که، درست شب  میرفت   قدرنیاگر ا  

وگرنه   شدم  جادیبود که شب و روز ا ن یزم یحرکت در رو و دراثر تابد م  شهیهم دیخورش م ینی بب ن یجو زم یباال  م،ین یبنش 

  . تابدم  شهیهم دیخورش

  میترسکار نم   ن یو از ا  نینجار که ما را ببرد هفتم زم   بِیحب   نی به صورت هم   م یسازم  نردبان   ییما با فضاگشا  ن یپس بنابرا 

. موالنا هم نردبان را خودش  انددهینردبان را خودشان تراش  اند،دهیها به آن درجه رساز انسان  لیکه خ   م یشوو متوجه م 

  . دیتراش شما خودتان م ات،یاب ن یبا استفاده از ا هم نردبان خودتان را  ده،ی تراش

.  ییبا فضاگشا دیتراشنردبان را خودتان م   ن یروز هم اروزبه  ام، دهیتراش  که عجب نردبان   دیی گوعنوان نجار م شما به  پس

  از فرعون.  دیترس هم نم چ یه

  . دهمم  حی است، فقط توضشده  جا معناست که آن ۶١١مال برنامۀ  ت یدو ب  نیا

  د یالمعارِج، بر رو یاز ذِ د یحاصل کن  نردبان
جرَل تَعا وحالریال هالم یِو  ونعماَج  

  ) ۴ ۀی)، آ ٧٠معارج (سورۀ  م،ی(قرآن کر  .»روندهمه به جانب او فرا م ل،یو جبرئ  «فرشتگان

  ال؟ ی تراشد نردبان چرخ نجار خ ک 
  راجِعون   نَایکل اَل دِ یمعراجش  ساخت

  )٩٣ ۀی)، آ ٢١( ایسورۀ انب  م، ی(قرآن کر  .»گردندبه نزد ما باز م  «همه

  )١٩۴٨شمس، غزل  وانید ،یمولو(

   تعال یالمعارِج: صاحب مراتب باال، خدا یذِ

  باال رفتن : عروج،  معراج

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

است،    الیکه خ   ذهن ها. پس ما با منصاحبِ نردبان   عن ی  المعارِج»  ی «ذِ.  دیر یاز خدا ب   دی که شما نردبان را با  د یگوم   و

  . مینردبان بساز م یتواننم

 ک»  ار خ  ،ال؟»یتراشد نردبانِ چرخ نجارِ خعنی  الینج  ذهنمن   نردبان   نمخدا   تینهایبسازد که با آن بتواند به ب   تواند

  زنده بشود. 

  میفهمما م تیدو ب   نی. از اسازدخداوند م  عن ی گردند»م«به نزد ما برکه همه   قانون  نیهم  سازد؟م   را چه کس   نردبان

  بسازد.  تواندنردبان نم   ذهن و من ییبا فضاگشا می ر یاز خدا ب  دی که نردبان را با
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  ن یما از ا   گردند» «همه به جانب او برم   نیپس بنابرا   ، گردند»م «همه به جانب او بر  دیگواول هم م  تِیو مصرع دوم ب 

  کند نردبان ساخت خداوند کم م   شودنم  ذهن با من  میبدان   کهنیمحضِ ا . بهمیما هست   نشیبهتر   م،یقانون استفاده کن

  .م یما نردبان بساز  ییبا فضاگشا

  : عروج، باال رفتنمعراج. تعال یالمعارِج: صاحب مراتب باال، خدا یذِ

  ری وار شدم من، خرم بماند به ز حیمس
  به گوشِ خروارم   در غم خرم و ن نه

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

ا   یادآوری ب   نیکنم که  ا   شیب  ر یاالن ددادم،    ح یتوض  ل یهست که خ  ادمیجا  است. من آن  ۶١١مال برنامۀ    تی دو    نیاز 

ذهن و گردش در ذهن   یِسازشما با سبب  نیبسازد. پس بنابرا   تواندنردبان نم   ال» ی«نجار خ فقط گفتم که    دهم، نم   ح یتوض

برا  دیبه خدا برس   دی توانو کار با ذهن نم   شتریب  حی اگر توض  ها،هیشعرها و آ  نیبه ا  دیبساز  دیبتوان   «نردبان»  کهنیا   یو 

  . ۶١١در برنامۀ  د یمراجعه کن   ،د یخواهم

  را گذاشت.   اشذهنمن  عنی   ن،یرفت و خَرش را گذاشت زم   حیکه مس   طورنیبرود باال، هم   د ی با  حی مانند مس  دیگوم   انسان

  ری وار شدم من، خرم بماند به ز حیمس
  به گوشِ خروارم   در غم خرم و ن نه

   )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  گونه. خر د،ی ری مانند خَر ب «خروار»صد من و هم   د، یر یب  «خروار» د یتوانرا هم م  «خروار» 

. نه در غم  رومم   ن،یزم  گذارمرا م   امذهن و من  هادگ یهمان  یاز رو  شومرفتم، بلند م   حی من مانند مس   دیگوخالصه م  

به  امذهن خرم هستم، که من نه م  هادگ یثَمرنرسچه شد؟ آن  از جهان    عنیگوش خرگونۀ من کار کند    گذارمچه شد؟ 

  بشنود. 

با گوش عدم    نیبشنود، پس بنابرا   گذارممانندِ خرِ من. گوشِ مانندِ خرِ من نم   عن ی،  «وار»  «خر»   د ییرا بو  «خروار»  اگر

  .  شنومم

  هادگ یهمان  منتظرِ انباشتگ   د ییبو  خروار»«منتظر بودن. پس من منتظر، اگر    عن ی  «به گوش بودن»   گاه  د ییاگر بو   حاال

   معن را به  «خروار» اگر    رم،یب   هستم که از آن زندگ  هادگیهستم نه منتظر انباشتن همان  ام ذهن. نه در غم منستمین

  صد من.  م،یر یب  «خروار» 

  :میرا هم خواند  نیا
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  زود فرو جه ز خر  ،من ارِی 
  درنگ یبفروش و بِرهان ب خر 

  )١٣٣٢شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  خودت را رها کن.  درنگیخر را بفروش و ب  ن،ییخر بپر پا یاز رو  خدا هست ارِی  اگر

   تو آب و گل نیوار ز آدم مب سیبل
  که در پسِ گل صد هزار گلزارم  نیبب

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  ن یجسم نب   ن، یرا فرم نب  رانی تو خودت را و د  د،یآب و گَلش را د   د، یاز آدم فقط فرمش را د  سیکه ابل   سیمانند ابل   دی گوم

  . میزار هستما صد هزار گل  ذهن من عن یآب و گل   ن یو متوجه شو که در پسِ ا

   ذهنکه من  میدان هم م   نی. اد یاز آدم فقط جسمش را د   سیابل  د یدانکه م  طورنیهم   د،ی توجه کن  دی زار باشما به آن گل  خُب

  د یبدان  د، ینی نب   ذهن . پس شما با منندی ب خودش هم جسم م  ند،ی ب ها را جسم م انسان  ذهناند. منجنس یاز   س یو ابل

  ست یب   یدی«به برج دل رس . گفت:  میاآلن هم هست   نیهم   م،یما گلستان هست  شدهه گشود  یبا فضا   ذهن که در پسِ من

  .  میگردم  در ذهنمان، دنبالِ بهشتِ ذهن  میروما م  م یستیامنتها نم   ،جا»نیا

  :خوانمرا م  تیدو تا ب نیا دوباره

  اند تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

  )۴٠۵٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  بدند  ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون
  هاش دو صورت شدند حمت بهر 

  )۴٠۵۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

م   پس م   طان یش   دی دانشما  را جسم  انسانندی ب انسان  اگر شما  بب  رید  یها.  تفاوت  د ینی را جسم  مثل    ، سطح   یهابا 

از آدم فقط آب و گل   وارسیابل  وار،سیبل  ،دی نی نب سیگفت مثل ابل  جانی. ا مین یبب   سیمثل ابل  میخواه. نم د ینی ب م  طانیش

  .  مین یبزار را نم به ذهن و گل  میافت ما آن موقع م مین ی. اگر بب دی نی ظاهر را نب و صورتِ

هست که آن اصلش است و از جنِس    جسمنَه  ی هست،    ییفضا  ی   یظاهر  یجسم و فکرها  نیکه در پسِ ا   می نی ب م  ما

.  شومو خداوند به او گفت که در انسان من به خودم زنده م  دی را ند  یاریدر آدم آن هش  سی ابل   کهیطورخداوند است، به

  کنم.  م یتعظ  توانم هم نم  شانیو به ا  نم یبنم شانی من شما را در ا  د یگفت ببخش
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  ی زیلحم شمِس تبر  ن یکرد از طلوع
  وحل برون آرم  ن یآفتابم و سر ز که

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  : گلوحل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  گوشت.  معنلجن، لَحم به  معنباشد، به  َلجم» نی«از ها ممن است  نسخه  بعض

ا   پس از  از مرکزِ شما از اصحبت  نیباالخره پس  ا  ایگوشت    نیها  عنواِن  شما به  عن ی  یزی شمس تبر  ،ذهن لجن من  نیاز 

  نیبا ا   ، ییبا فضاگشا  ؟یزی. با چه چآب و گل  نیکه من آفتابم، باالخره طلوع کردم از ا   دییگوو م   د ییآم   رون یب  دیخورش

ا   طورنیدانشِ، هم  باز کن   ماهم گفت، ش  جانیکه  را  فضا  زندگ انسان  د،یاگر  از جنسِ  را  را در     خداگونگ  د،ینی ب م   ها 

ها همان مثل  انسان  دنِی. جسم ددی نی ب ها را جسم مآن  د،ی نی بب   ذهن با من  دی وگرنه اگر فضا را ببند  د،ینی ب ها م انسان

  است.  دن ید  سیابل

  طلوع کردنِ شما از مرکزتان:  نیبه ا  خوردم  تی سه ب  نی و ا یزیصورتِ شمس تبر از مرکزتان به دیشما طلوع کرد  پس

  یافتنه  ،تیاْذ رم تیرم ما
  ی اهزاران خرمن اندر حْفنه صد
  )۴۵٧٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  ذره نهان  ی در  یآفتاب
  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان

  )۴۵٨٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

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

  )۴۵٨١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  آن  رِی از گندم و جو و نظ  : مشت حفْنه

  نگاه ی: نهانگاه، کم نیکم

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  رميت اذْ رميت ولَٰن اله رم.»  «ما

  مشرکان) پراند.»  ی(به سو ری خدا بود که ت ن یبله ا  یپراند  ریآنگاه که ت  ی نپراند  ری تو ت امبر، یپ ی«ا

  )١٧)، آيۀ ٨كريم، سورۀ انفال ( قرآن(
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شما    کهنیا  ن یکار را، هم  نیباال و ا  دییآذره م   ن یاز داخل ا  د یصورتِ خورشاست شما به  ذهن گاه لجن که منپنهان  نیا  از

  .  کندم  سریم اندازد،و خداوند م یاندازنم  ر یت

گونۀ ما  پارک  ستمیس  ن یدر ا   کند م   جادی فتنه، آشوب ا  اندازد،م  ر یما ت   ق یخداوند از طر  م،یکندفعه که فضا را باز م   هر

عنوانِ  به  میتوان م  شهیرا هم   یا فتنه  ،یافتنه  دی گوم   ن یهم  ی. برا زدیر را به هم م   هانیما ا   یِساز سبب  ستم یو س  م یادهی که چ

  در موالنا. م یکن کننده معن مفتون ن یچن زننده و همآشوب، آشوب

. پس فتنه بر پا  ندازدی را او ب   ر یت   م، یکن فضا را باز م   شهی، ما همخداست»   راندازش ی«ما کمان و ت که    » ت یاْذ رم   ت یرم   «ما

بوده،     ذهنمن  ی که    میهست  ذرۀ کوچ که ما انسان  نیکه در ا  میشودر مرکزِ ما و متوجه م  کندآشوب بر پا م   کند،م

ذهن    نیدر ا   زندگ   ایحضور    ا یجواهر    ایمشت است و صد هزاران خروار گندم    ی   ن یاست، ا  نیخرمن ما ا  میکرد فکر م 

  . م یشد تینهایو ب رون یب م یدیپر   دیصورتِ خورشذهن به گاهنیه از کمبوده ک

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

  )۴۵٨٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  تن گشته وِثاقِ جان، بس است یا
  نشست؟   تانَد بحر در مش چند
  )۴۵٨٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  : اتاق وِثاق

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  .  را در خودش نگه دارد تینهایب  تواند اتاق نم نی که ا  میفهمم  ریرا هم د نیا

و خداوند شما را گرفته و خودش هم    دیارا گرفته   شرابِ زندگ  یجلو  دگ یکه دراثرِ همان   دی امروز گفت شما توجه کن  پس

  شماست.  نسبتاً منظم علت و معلولِ ذهن   ستمی. مشل شما با آشوب انداختن به سکندمشل شما را حل م

  ن یرا نگه ندار، ا  ن یا  ر یدر تو وجود دارد، تو د  ت ینهایب   دِ یحاال که خورش   ذهن من  یکه ا  م ییگو م  تانذهن و اآلن به من 

  قدرنی، ا هستم  «من»برود، که   دیخورش نی، بذار ا بشود، تو مقاومت نکن در تو زندان  نیاز ا شیب ستیسزاوار ن دیخورش

  را نگه ندار.   «من»

  ؟ندیمش بنش    ی در    ایدر  دی نگه ندار، چقدر با  ن یاز ا  ش یمن را ب   تینهایاتاق، جانِ ب    عنی، وثاق  تن گشته وِثاقِ جان»   ی«ا
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  بار  ر ید میوحل دررومشو، چو  غلط
  در عارم  پوشیرو  نیبرقرارم و ز که

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

فضا   م،یست یبا  د یبا جانی. ا میا دهیباشد گفت که ما آن ماه را د ادتان یوحل،  ن یبه ا م یاگر دوباره برو م،یاشتباه نکن دی گوم

  .  میدوباره، اشتباه نکن  میاگر به گل برو  م، یمواظب باش دی گو. م را گفته هانیطلوع کند، ا دیخورش ن یا م،یرا باز کن

به   . وقتمینی ب اشتباه م   میروفقط به ذهن م   ت،ینهایب   شۀیبا ر  میبرقرار باش م،یساکن باش میتوان لحظه م   نیما در ا  همۀ

  کشم،ام، خجالت م من از آن روپوش شرمنده  مییبو   دی ذهن آمد، با  جانات یه   م،ین یبذهن م  ق یاز طر  مید ید  م، یذهن رفت

  .  در عارم» پوشیرو نی «از ا.  دیهست که شما باعثِ شرمندگ  م ییگوم  عوارضِ ذهن  . به تماممینه به آن افتخار بن 

  و  .انسان)] یوجود قتی (حق ١٠[شلو   )]ذهن (افسانه من ٩شل[   دی دانم   ریرا هم د  نیا 

  و شام  یکه در رستا بود روز   هر 
  عقل او نَبود تمام به ماه  تا

  )۵١٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  : روستارستا

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

.  میکن موارد واقعاً از موالنا استفاده م  جورنیممن است عقلمان درست کار نکند. در ا   م،یبود   ذهندر من   مدت  م یدان م   ما

  عن ی ست، یماه عقل او تمام ن  ی باشد، تا    و شام  یدر روستا روز  هرکس  د یگوذهن. م   عن یکه روستا   د یگوم  ت یب  نیا

  ذهن قرار گرفته.  رِیتحت تأث 

قولِ معروف  به  کم   ی غلط است،    هانیمن قبول ندارم، ا   دییگوم   دیخوان اآلن موالنا را م  د،یسال در ذهن بود   شما س  اگر

  . نمیبذهن بودم، حتماً غلط م  یدر روستا  که من مدت  دیی و بو دیی ایکوتاه ب

  کوران  یِبه کور  میهر صبوح درآ  به
  کور، طلوع و غروب نگذارم  یِبرا

  )١٧٣٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  کسان  یِبه کور  کنمطلوع م   از هر صبح، از هر انسان   دیمثل خورش  دیگواند. م صبحها همه در  صبح. انسان  عن ی  صبوح

  .  ذهن  یهامن  عنیکوران   جانیدر ا  نند، یبکه نم 

ن  کنندفکر م   ذهن  یهااست که من  درست از هر    دیگوم  زندگ   کند،ها طلوع نم از مرکز آن  یدیو خورش  ستند یصبح 

  .  گذارمکور، طلوع و غروب نم  ی کور بشود و برا  شانذهنتا من  کنمطلوع م   ذهن ولو من ، صبوح، از درونِ هر انسان 
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  نیزم   یکه رو   طور که گفتم کسهستند، طلوع و غروب دارند. همان  ییکه در دو   کسان  کهنیمربوط است به ا  لیتمث   نیا

  د یا یب   وقت   تابد،م   شهیهم  دیکه خورش  ند یبم   ن یجو زم  یبرود باال   را دارد، وقت   دیباشد، تجربۀ غروب و طلوع خورش

  که طلوع و غروب دارد.  ندیبم  ن ییپا

مرد     طلوع است، وقت  ن یمتولد شد، خب ا    ی  م یکنمثال فکر م   م، ینی ب طلوع و غروب م   میچرخ هم در ذهنمان چون م   ما

آن شخص    است، وقت   نیزم  یکه رو   . مثل آن شخصمینی ب که با ذهن م  م ینی ب م  یطورنیعلت ا  نیغروبش است. به ا 

  . تابدم  شهیهم  دیخورش ند یببچرخد او نچرخد م  نیزم ن،یجو زم  یبرود باال

صورتِ  اگر به    د یگو در ذهنمان. م  م یادچار طلوع و غروب شده   مدت  م،یتاب م   شهی که هم  م یهست  ی دیما هم خورش  پس 

طلوع خواهم کرد تا مردم بفهمند    از درونِ هر کس  دیگوم   را، زندگ   نیا   دیگوم    که زندگ  م،یآفتاب از مرکزمان طلوع کن

 شه یکه هم   د یایباال ب  د یخورش  وقت   د یگو. م ندیطلوع و غروب بب   ر یکه د   مانَدم ن  ی کور  چ یو ه  نند یبغلط م    ذهن که با من

  ر؟ ید  یچه غروب  ،زنده هست، چه طلوع امتیتا ق تابد، م

  شراب هست.  نیا  رید شهی هم  ر یبتابم، د د یمن مثل خورش  عنیمرا رها کن.   ،ار»یم  ار،ی«بکه از  گفتجا هم م آن در
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