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  2صفحه: 

  ) ١٩٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  جان؟  یتو، ا ای میشادتر  ما
  دلِ کان؟  ای میتر صاف ما

  
  دلیجمله ب میعشق خود در
  ران یمست و ح میخود یِرو  در

  
  اله؟یپ ای میتر مست ما

  دل و جان؟  ای میپاکتر  ما
  

  و در رخ عشق  دیما نگر  در
  آن؟  ای میخواجه، عجبتر  ما

  
  م ییعشق است و کفر ما مانیا

  مان یکفر نگه کن و در ا در
  

  آوازبا کفر شد هم مانیا
  پرده زنند الحان  ی از

  
  سخن را  نیچو نداند ا دانا

  سخن به نادان؟  نیرسد ا  ک  پس
  

  آواز  : جمع لحن به معنالحان
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  3صفحه: 

  جان؟  یتو، ا ای میما شادتر 
  دلِ کان؟  ای میتر صاف ما

  ) ١٩٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

اکند سؤال م  ی پس موالنا   از ما در  منظور  تبد   فعل  یما   نیهم  ت یب  نی.     عنی  م،ینشد  لیماست که هنوز 

   ذهنکه درواقع گرچه که اآلن ما من   کند اشاره م  حاًیبه خداوند، و تلو  به زندگ  کند جان اشاره م   یو ا  ذهنمن 

  . میدر اصل ما آن جان هست ول م، یهست

مرکز معدن، اصل    عنیدل معدن، کان؟ دل معدن    ای  میترپاک   م،یترصاف   م،یتردوباره ما ناب   کند بعد سؤال م   و

  است. نیخداوند که اصل ماست. پس سؤال ا یمعدن، هستۀ مرکز 

و زندگ   مشغول خوش  ذهنمن  از همان  بختگرفتن و خوش    گرفتن  م  هاست دگیگرفتن  که حالش    دیدان و 

  است.  رییدرحال افول و تغ شهیهم

  ن یدر ا  ای تن    نیدر ا  خواهد که م   م یحال خداوند که ما آن هست  ای ما بهتر است    ذهنحال من   نیا  کند م   سؤال

  ما به خودش زنده بشود؟ 

پاک و ناب و صاف    لیخدر مرکز ماست،    ها دگ یو همان   زهایبا چ   می هست  دهیهمان   که درحال  میکن ما فکر م  و

  ما؟ جوابش واضح است.  حالِ فعل  ایتر است خداوند صاف  ا ی دل معدن  دیگو . ممیهست

  
  (دایره عدم اولیه) ٠شل شماره 

  
  ها) (دایره همانیدگ  ١شل شماره 
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  4صفحه: 

  
  (دایره عدم)  ٢شل شماره 

  . (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره  د یتوجه کن اَشال نیما. به ا میکن اَشال توجه م  نیبه ا مخصوصاً وقت

مرکز ما عدم است، پس    میما از جنس تو هست   میروز الست گفت  م،یجهان ما از جنس او هست   نیقبل از ورود به ا 

جهان که    نیدراثر ورود به ا  ول  میاو تجربه کرده  میشناس حالت را ما م  نیو ا  می ناب هست   یاری از جنس هش

[شل    میکن درست م  یدیمرکز جد   و  میده فکرهاست آن حالت مرکز عدم را از دست م  یذهن و فضا   یفضا 

  .ها)] (دایره همانیدگ  ١شماره 

وجود به   م،یکن که با ذهنمان تجسم م  ییزهایشدن با چ   تیهوهم   ا ی  دنیهمان   ایدراثر همانش    دیمرکز جد  نیا

جسم    ی   مییآ دارد، ما م  نش یصنع دارد، آفر  ییامتداد خدا که توانا  ا ی  یار یعنوان هشبه  ن ی. پس بنابرادیآ م

  . ذهننام من خودمان به  میکن خلق م  یدیجد

تو    یبقا  یبرا  هان یا  دیگوخانواده به ما م   ای مهم را که جامعه    یزها یکه چ   دیآ وجود مبه  بیترت  نیآن به ا  و

ها  و آن   میکن م   ق یتزر  تیحس هو  مان  نندگی آفر  ییو توانا  تیف یها با همان ک و به آن   میکن مهم هستند، تجسم م 

  . میکن م  نکیرا ع

ا  میتوان م  نیبنابرا   م، ی بمان  یاریلُخت هش  طورن یو هم   میو اگر جسم را نشناس  میجهان بشناس   نیجسم را در 

  . اولیه)](دایره عدم  ٠[شل شماره  می بمان  جهان باق   نیدر ا میتوان نم

درست    یاخانه   ی   م،یکندرست م   یاپوسته   ی   م،یشو جهان م  نیما وارد ا  ایامتداد خدا    ،یار ی هش  نیبنابرا

  .ها)](دایره همانیدگ  ١[شل شماره آن داخل   میرو نام ذهن، مبه  میکن م

مثل پول، مثل همسر، مثل بچه، مثل باورها از هر نوع، مثل درد به جهان    دگ یهمان   یهانک یجا ما با ع آن  در

  شود،  درست م «من»  ی شود،  درست م ادیمختلف که با سرعت ز  یزها یو دراثر عبور از فکر چ  میکن نگاه م 
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(دایره   ١[شل شماره است     ذهن. آن اسمش من کند م  رییکه مرتب تغ   شود درست م  ای پو  ذهن  ریتصو  ی

 ها)]همانیدگ.  

ذهنحالِ ما حال آن من   معموال  است و موالنا م و  خواهدذهنمن   نیکه ا  دیب  نظر مگرچه که به م ی ما هست   دیآ  

  .  میست یما ن م یحالش را بهتر کن  میخواه و مرتب م   میو حالش را هم قبول دار

  دهد اصل ما دوباره خودش را به ما نشان م  د؟یآ وجود م به   با اصل ما، اصل ما ک   کند م  سه یمقا  ی  نیبنابرا

م   ایو   را کشف  آن  اطراف وضع  صورت  در  می کن ما  در  اگر  م   نیا  یهات یکه  نشان  ذهنمان   دهد،  لحظه که 

  (دایره عدم)] ٢[شل شماره . میدست بزن میبه نام تسل  یبه کار  ای می کن  ییفضاگشا

ما    ت یوضع  ن یا  می کن موافقت م  کهن ینه ا  م، یریپذ کامال م  دهد، لحظه را که ذهن نشان م  نیکه اتفاق ا   وقت

  . مانند هم نم م یما بخواه  مانند، ثابت نم ها ت یثابت بماند، چون وضع 

  آن شادتر   م،یدیکه هنوز ند  یدیکه دراثر عدم کردن مرکز، جانِ جد  آن جان   دیگوم   کند؟ م  سؤال  ی حاال    و

  واضح است.  ها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره   ؟ذهنمن   نیهم  ایاست 

  ا ی   میشو و ما از جنس خداوند م   (دایره عدم)]  ٢[شل شماره   شود و مرکز ما عدم م  شود فضا باز م  وقت 

است، ذات خداوند    تیاست، اصل آرامش است، اصل امن  یآن اصل شاد  م،یکن را کشف م  مانه ی جنس اول

  در آن است.  زیچست، همه ا

و    شود فضا باز م  واشیواشیکه    (دایره عدم)]  ٢[شل شماره حالت ما    نیا  عن یآن شادتر است،    نیبنابرا  پس

است، خود خداوند است و    آن شادتر است و آن خود زندگ  م،یشو م  تینهایو ب  می شوشده مگشوده   یما فضا 

  .کند م  یر یاآلن سؤال د

  م، یکه صاف شد  میکن که فکر م  میکن م  ییما کارها  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل شماره   ذهنمن   نیدر ا  چون

  . می صاف بشو میتوان ما نم  م،ی هست دهیهمان  زهایبا چ که حالدر  ول

پاک شما    ذهنمن   نیا  ، کن آدم صاف و پاک تجسم م   ی گرچه که تو خودت را با ذهنت    دیگو م   نیبنابرا

حالت    مییدرواقع بو  ها)](دایره همانیدگ  ١[شل شماره   نیدلِ خداوند؟ پس ا  ایتر است  تر است، پاکصاف 

فضا گسترش    نیباالخره ا،  (دایره عدم)]  ٢[شل شماره   میکن بعد فضا باز م   م،یشوجهان م   نیوارد ا  ماست وقت 

  . کند م دایپ
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حالت    ن یباز بشود و ما به ا  دیبا  ن یبازشده دل معدن است، دل خداوند است و ا  ی فضا  نیکه ا  دیبو  خواهد  م 

  . (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره  میی ایدرب

  ن ی ا  ای ما شادتر است    ها)](دایره همانیدگ   ١[شل شماره   ذهنمن   نینظر شما ابه  کند، از شما سؤال م   حاال

  جان ماست؟   ایکه جان خداوند است،  (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره حالت  

  ست؟ یدر مرکزمان ن  دگ یهمان  چ یکه ه  وقت   ا ی  م یتر هستصاف   م،یتر هستپاک   م، یپاک هست   ذهنعنوان من به   ما

هم شادتر    م، یدر مرکزمان نباشد و ما از جنس او بشو  دگ یواضح است جواب سؤال. واضح است که اگر همان 

  .  میتر هستهم صاف  م، یهست

که احوالم خوب    در ذهن ماندن و تجسم خوش  عنی  م،یبشو  لیتبد  دیکه ما با  دهد نشان م  بررس  نیهم  پس

  اول.  تیدر ب میدی را فهم   نیا ست،ین  کار درست نیا م،یریب  زندگ  میما بخواه ها دگ یاست و از همان 

که    دیکن که شما فکر م   دیگو  م  پرسد، و در اواخر غزل م   برد م  ش یسؤال و جواب را پ  نیموالنا ا  ی طورن یهم

  .   مییعشق است و کفر ما مانْیا دیگو م کند؟  سؤال را م  نیما؟ باز هم هم ایتر است عشق عجب

  م، ی هست  ندار ی د  لی خ  میکن فکر م   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل شماره   م،یهست  دهی حالت ما که همان  ن یا  عنی

ا ا  م،ی پرست هستزمان   م،ی پرست هستمان   م، ی دردپرست هست  م،یباورپرست هست  جانیدرواقع در  را    هانیما 

ا  دیگو م   م،یدان م  مانیا  ی زیچچ یوحدت با خداوند است که در مرکزت ه  نیهم  مانیا  ست،ین  مانیا  هانینه 

  (دایره عدم)] ٢[شل شماره . ستین

 ی ز یبه آن چ  عن ی  مان» ی«در کفر نگه کن و در اکه    دیگوماست. و بعد م   ذهنعشق است و کفر حالت من   مانیا

باورها و   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل شماره   ذهنتو به آن نگاه کن، چون در من   دان که کفر م  با  که آدم 

  .  کند نگاه نم آناصال به  داند، هست، عدم را کفر م دهیهمان رونیب  یزهایچ

آن است   مانیآن کفر است، در اصل ا  یکردکه تا حاال فکر    یز یآن چ  دیگو دستمان، م   دهد را م  دیکل  جاآن  در

نم  است و حالت فعل  مانیا  یکرد که فکر م  یز یو آن چ ا  نیا  ،کن تو که رها  از  دست   دیبا  نیکفر است. 

  است.   واقع  مانیو آن ا ی که تا حاال نکرد به کفر نگاه کن جه یدرنت ،یبردار
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آواز است،  با آن هم  ق یحق  مانیا داند، که کفر م یز یآن چ عن ی آواز»با کفر شد هم  مانی«ا  دیگو م طور ن یهم  و

موضوع مهم    ن ی. و دارد اشاره به ارندیگ آهنگشان را م  رند،یگ لحنشان را م   زنند،  از پردۀ عدم حرف م  هانیا

  کفر است.   شانیعدم برا  کهن یا یبرا کنند نم (دایره عدم)] ٢[شل شماره ها مرکزشان را عدم که آدم  کند م

که روز    تان به حالت قبل  دی خواه و نم   دیکن شما از عدم فرار م   کهن یعلت ا  دیمهم است. شا ل یموضوع خ  نیا

از جنس خداوند شدن واقعًا کفر است، چون آن   عن یوفا به اََلست    دیکن فکر م   کهنی ا  ی برا  د،یاَلَست بود برگرد

را    هان یما ا  کنار، ول   دیبذار  د یرا با  پرستبت   ، ستپر آدم   ، پرستمان   ، پرستزمان   ، باورپرست  دیموقع با

دوتا    هان یداشتن، ا  مانیرا داشتن و ا   ذهنکه من   میدار را نگه م   ذهنمن   ن یهم  ی برا  م،یدان م   مان ی و ا  نید

  با هم هستند.   ر یمغا  زیچ

  

  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل

  ح یکه قبال توض  کنم جلب م   انتخاب)](این لحظه و توانایی    ١۵[شل شل    نیمقدمه توجه شما را به ا  نیپس از ا

  هست.  انتخاب» ییلحظه توانا نی«ا  دیگو نقطه است، م ی  نیام. در قسمِت چپِ اداده

که گفته به   م،یقبال هم خواند دهم نشان م نییکه پا تی ب نیلحظه، که طبق ا نیانتخاب انسان دارد در ا ییتوانا

  ما: 
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  قدَم را؟   عدم را؟ چه نشان نه چونه بد چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  (مقابل حدوث)   میقد ، نگیری: دقدَم
  

  م ی دارلحظه برم  نیقدم را که در ا  نیاست که اول  نیو آن ا  شود ما هم مربوط م  و به غزل و موضوع اصل

  و انقباض.    ینه با فضابند میبردار ییبا فضاگشا (این لحظه و توانایی انتخاب)] ١۵[شل

  م یریگ عهده مخودمان را به   یاریهش  تی فیک   تِیلحظه، ما مسئول  نیشروع کردن در ا  یی با فضاگشا  بیترت  نیبه ا  و

  .می کن از خودمان سلب نم  ای م یگذار نم  رانیعهدۀ دو به

است   ن یلحظه هست که آن هم وابسته به ا  نیدر ا  اَشی اریهش   نییتع  ت یانسان، مسئول  ت یمسئول  ترینبزرگ   پس

  . دیکن و مقاومت م دیبند فضا م ای شما  دیکن لحظه فضا باز م  نیلحظه در اطراف اتفاق ا نیکه در ا

را    هان یا ،ذهنبه من  دیرو، م (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل قسمت باال هست  د،یکن مقاومت م  اگر

و دداده  حیقبال توض داد. من  حیتوض  ادیز  ریام    د، یکن م  دایپ  جسم  یاریهش  د،یکن درست م  ذهننخواهم 

  . دیکن باالخره پندار کمال درست م د، یارد  مرکز جسم د،یرو م  ندهی گذشته و آ  یباالخره در زمان مجاز

و انتظار    میکامل هست   ذهنمن  یکه ما    م یکن که فکر م  ست، ذهنماست، من  کمال همان شل جسم  پندار

  . شود ما م فکر و عمل  زۀی. و پندار کمال انگمیدار رانی کامل بودن از خودمان و د

است و اتفاقات    ذهن  ریمسبب تصو  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل  دهد شل نشان م  ن یکه ا  طورن یهم

که فکرها و حوادث و اتفاقات را    جانیبه ا  میرس و باالخره م  میخواه م   ما از اتفاقات زندگ  شوند، م  یجد

 م یرس . مشود آن مرکز ما م  میکه مقاومت کن  یزیهرچ  . در مقابلشوند ها مرکز ما مآن  کهن یا  یبرا  میپرستش کن

  . ذهنعوارض من   ریو درون و سا  رونیب  بیو تخر  شیاندی ابیآلن دارند، درد و کم مردم اتر  بیش   که   به همان حالت 

 ران، یدست د  دهم نم  رم،یگ عهده مخودم را به   یار ی هش  تیمن مسئول  دییگو لحظه اگر شما م  نیدر ا  پس

  ی ار ی هش  تیمن مسئول   دییگو  . مدییگو را نم  نیشدم و رفتم به انقباض. ا   حرف زد من عصبان  که فالن  میگو نم

  دارم.   ودملحظه به دستِ خبهلحظه، لحظه  نیخودم را در ا ی اریهش  تیفیک  ای
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  : دیکن م ییفضاگشا تیب نیطبق ا نیبنابرا پس

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  (مقابل حدوث)   میقد ، نگیری: دقدَم
  

  ی هستم. برا   من از جنس زندگ  دییبو  دیخواه م   د،یاقرار به اَلَست کن  دیخواه است که شما م  نیا  اش معن

  داشته باشد؟   چونگ  تواند چونه عدم م کند،  سؤال را م ن یکه، ا  دیگو م  نیهم

غزل گفته که دلِ کان که شما    دیتوجه کن  د،یخودتان و خداوند بشو  از جنس اصل  دیلحظه اگر بخواه  نیدر ا  عنی

  م ی شماست، پس دار  ذهنحالتِ من  نیدل معدن، دل خداوند، و آن حالتِ شما شادتر از ا  د،یآن بشو  دیبا  دیهست

  . میشو م لیتبد

انتخاب)]  ١۵[شل  لیتبد  یبرا توانایی  و  لحظه  با  نی ا  (این  را  ن  دیلحظه  ب در  اول  دیری ظر  زندگ  ن یکه     قدم 

مرکزتان   شود،  نظر م یِار ی هش ، جسم   یِار ی از هش تانی ار ی. هشدیدار برم  ییبا فضاگشا د، یدار خودتان را برم

  ی تمام فکر و عملتان از آن فضا   عن ی.  فَکانن با توکل به دست قضا و ک  دیسپارو خودتان را م   شود عدم م

  .دیآ شده مگشوده

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  (مقابل حدوث)   میقد ، نگیری: دقدَم
  

ندارد، من    آن چونگ   نیلحظه من از جنس عدم هستم، بنابرا  نیکه در ا  دیکنعمل م  تیب  نیبه ا  نیپس بنابرا

  .  قدَم را؟» «چه نشان نه خداوند را نشان نکنم.   دیبا
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است.    مان خداوند، جنس او که جنس اصل  عنی  میاکه ما از اول بوده  یاریاصطالح، آن هشبه   میقد  عنی  قدَم

  کار را نکن.   نیا  ، نیب جسم م  ، نیب صورت نشان م بهخودت را    ،ی گذار با مقاومت به خودت نشان م   دیگو م

(این لحظه و توانایی   ١۵[شلشل    نیکه ا  میتجربه کن  دیبا  نشانیصورت بلحظه ما خودمان را به  نیپس ا 

  . دهد نشان م  انتخاب)]

کارگاه    دیشو م  شود، صفر م  ذهنلحظه و من  نیدر اطراف اتفاق ا  دیکن که فضا را باز م  بالفاصله وقت  پس

 ی از شاد   سببیب  یشاد  نی. ادیآ م  سببیب  یشاد   کند، شما کار م  یخداوند رو  یِدگار یآفر  ایخداوند. و صنع  

  ی ها خوش   نیاست بله اصل آن است. اصال ا  ر تنها بهتمراتب بهتر است، نه به  کند م   د یباسبب که ذهن تول

ها زودگذر هستند. آن   م،یشو خوشحال م   دفعه یما    یماد   یهات یموفق  ایشدن پولمان    ادی خاطر زباسبب که به

ا  و حالت    نیا  م، یکه اآلن نشان داد   حالت  ن ی. و هم شود حالمان خوب م  م،یشو از جبر خارج م   ب یترت  ن یبه 

و قدرت را از او  ت یهداو  تی نمانَد و عقل و حس امن  زیچ چ ی، که در مرکز ما ه(دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره 

م ش یپ م،یریب دیآ  .  

تبد  میدان م   م،یانشده  لیما اآلن اگر هم تبد  پس اگر  ما هم    م یجان خداوند خواه  م، یبشو  لیکه  شد که جان 

  ها)] (دایره همانیدگ   ١[شل شماره ما    حالتِ فعل   نی. و امیدل معدن خداوند هست  م،یهست. ما دلِ معدن هست

  .  میداشته باش  ذهنکه من  ستیقابل قبول ن 

  ١۵[شل   م یو فضا را باز کن  م یریدست برا به   مانی ار ی هش   تیف یک   ت یکه مسئول  م یگرفت  م یلحظه تصم  نیدر ا  پس

  .(این لحظه و توانایی انتخاب)]

تا    دهم که اآلن نشان م  اتیاب  نیکه من انتظار دارم که ا  م،یتا مطلب تا حاال به شما گفتکار سه   نیا  یبرا  اما

  .  دیو درست بفهم دیکه حفظ بشو دیبخوان قدرنیا د یاله شما بردارشاءدوباره به غزل، ان  میبرس

ب  د،یکن  توجه تا    دیساز که در ذهنتان م   طرح   ی در    دی تکرار کن  د یرا شما با  هاتی. بمیاکم نخوانده  ت یما 

هستم    ی عنوان حضور ناظر، که من چه موجودبه  دیاز خودتان بن  تجسم  ی  دیشما با  عنی.  دیریاثر بپذ  دیبتوان

  هستم؟ حالم چطور است؟   دارم؟ در چه وضع   اآلن؟ چه اشال

. اگر  دیرا در آن طرح خودتان بذار  هات یب  نیا  م، یهست  طور ن یکه من ا  دیزیر اصطالح مکه به   طرح  نیدر ا  و

  .  دیرا بخوان  اتیو اب دی ریب کنم، که من اآلن ارائه م طرح ن یهم د،ی طرح ندار
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اول،    تیرا به شما نشان دادم با ب  رهیچهار تا دا  نیاول را خواندم، ا  تیشروع شد، ب  جان یکه طرح از ا  دینیب م

  را نشان دادم:  تیب نیا  لیتبد ی . برامیبشو لیکه حتمًا ما تبد کند م  جابیکه ا

  قدَم را؟   چه چونه بد عدم را؟ چه نشان نه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  (مقابل حدوث)   میقد ، نگیری: دقدَم
  

 نیاول  نیا  کهن یا  یبرا. اما   بن  توان نم  ریکار د  چیه ،ی . اگر غلط برداریدرست بردار  دیقدم را با  نیکه اول

را با فضاگشا نم  دیدیباشد، د  ادتانیهم    اتیاب  یسر ی  شهیهم  ،یبردار   ییقدم  منقبض    دیبردار  دیتوان که 

. کنند  شما باز م   یها فضا را براو آن   دیبخوان  دیتوان فوراً م  دی حفظ باش  اگر  حتماً.  دیها را بخوانآن   د،یشو م

 کهن یهم   دیاگر تکرار کن   و  د؟ یکن . توجه م کنند و واکنش شما را خاموش م  و عصبان  آن حالت بد و ناراحت

  . شود حالتتان عوض م  دیافت م  ادشانیبه 

که    د یگو غزل هست، موالنا م   یکه از    تیچند ب  نیجزو طرح است. در ا  دهم نشان م  تان یکه برا  ت یچند ب  نیا

  .  دیخودتان باز کن  یبند را از پا ن یخودتان ا دیشما با

ما بسته شده    یبر پا  نی سنگ  زیچ   ی   ای  کندۀ آهن  ی   م،یباز هست   ایعقاب    یاست که ما    نیتجسمش ا  و

   پرستتیهواست، هم   است، باورپرست   ذهنمن   ن یهم ن یو ا  کند م    نیآن سنگ   می پرواز کن   می خواه است که م

شخص شما مال    عنی  د،ی شما خودتان باز کن  دیبند آهن را با  نیکه ا  دیگو است که در مرکز ما است. اما م 

  باز کند.  تواند نم  یر یکس د د،یباز کن  دیخودتان را شما با

  بسته، تَن تو چو کنده برپا یچو بازِ پا  تو
  یی که گره ز پا گشا  دیبا  شیبه چنگِ خو تو

  
  د یخالص، چو به آتش اندر آ  خوش است زَرِ چه

  یی کند درونِ آتش هنر و گهرنما چو
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  آذر  یِها برادر، تو ز شعله یا ز،ی مر 
  ؟ ییامتحان را چه شود اگر درآ  یِبرا ز

  ) ٢٨۴٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ت ی کندۀ آهن بر پا   یتو، مانند    تو، تَن   ذهناگر من   ،ی پر دار  ، بسته هست  ی اصطالح پاپس تو مثل عقاِب به 

  .  باز کن  تیگره را از پا نیا د یبسته شده است، تو با دست خودت، چنگ خودت، با

  ندارد:  که عدم چونگ   دییبو دیبا د،ینیبلحظه م  نیکار در ا نیا یبرا
  

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یرا که تو بس نکو نهاد  قَدَم  نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

بشوم از    لحظه عصبان  نیکه اگر ا  رمیپذ خودم را م   تی و من مسئول  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل

  . رفتیرا من خواهم پذ نیام لحظۀ بعد ادر رفته به امی اریهش  تِیفی ک  تِیبار مسئول رِیز

نخواهم شد، نگران نخواهم شد،    ناراحت نخواهم شد، عصبان  دهد که ذهنم نشان م  یزیچ   یبرا  وجهچیه  به

. دیگو را م   نیا  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شلشل    نیا  ر،ید  دیگو را م  نیا  هان ی. ادینخواهم ترس

  . ییفضاگشا یبرا دیاستفاده کن  د،ی ، شما دار انتخاب»  یی«توانا

لحظه آن    نیکه ا  دییبو  د،ییهرلحظه بو  عنی  شهیهم  د،یبا  شهیشما. هم   دیحفظ باش  دیشعر را با  نیا  شهیهم  و

  ندارد.    که من هستم چونگ یز یچ

ک ونگچ   دارد؟ وقت   ذهندر ذهن باشم. من  ونگچ   ذهندارد. چون از من   م حالت چطور است؟   میپرس

  د یچطور هست   دیدان م   چطور است. وقت  داند ضرر کردم امروز. پس م  کهن یا  یچرا؟ برا  ستیخوب ن  دیگو م

  .  دیبن دی کار را نبا نیبا مقاومت. ا د،یرا نشان کرد  تانی جنس خداوند ا یقدَم را  نیپس بنابرا

که من هستم که از جنس باز هست،     مرغ  یبه پا    ذهنبه نام من   یبند    یکه    می فهم هم م  ت یچند ب  نیدر ا  پس

.  تمی با دست خودم باز کنم، با قبول مسئول  دیمن بسته شده است، من با یبه پا   ذهنمن    عنیاست.  شده   بسته

نم  نَه مرمیمو من زر خالص هستم، من از جنس خداوند هستم،  به اصطالح درد    دن،ینَه درد کش  رمیم . و 

  . گذارد من اثر م  یرو  دن،یکش ارانه یهش
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بنابرا  را باز م   روم من م  نیپس  و چون   ارانهیو درد هش   ییدرون آتِش شناسا  روم درون آتش. م   کنم فضا 

هرلحظه    عن ی  کنم م  یی. گهرنماکنم م  »یی «هنر و گهرنماچون از جنس او هستم،    نمیب هم نم  بیو آس   رمیم نم

  .دهم و حضور خودم را نشان م  یاریگهر هش

.  ز یآتش نگر  عنیآذر    یهاها، تو از شعلههمۀ انسان   یا   عنیخواهر من،    یبرادر من، ا  یکه ا  دیگو و اآلن م

هم به عشق   دهد، را به تو نشان م  ها دگیو همان   ذهنکه من  ییآتش درواقع از مرکز عدم، از فضاگشا  یهاشعله 

  .  ارانهیدرد هش  حالنی هم درع ، کن م دایدست پ

فرار نکن بذار آتش عشق،   تیو دردها  ها دگیخودت و اعتراف به همان   ییشناسا  یهاشعله از    نیبنابرا  پس

  . موضوع را امتحان کن  ن یو ا کن  ییبار فضاگشا ی  شود که چه م دیگو تو را درمان کند. م  یها دگ یهمان 

  خدا تو را نَسوزد، رخ تو چو زَر فُروزَد به
  یی آشنا میتو، ز قد یازاده ل یخل که

  ) ٢٨۴٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که تو    دیگو مرکزمان، م  میاوری و عدم را ب  میکه فضا را باز کن   میترس که م  به ما  دهد قول م   خورد، اآلن قسم م

  را خواهد سوزاند.   تیها دگیتو کار کند، فقط همان  یبشو اآلن، بذار رو یبا او 

لذت نبرم    ها دگیاگر از همان  مییگو م  ناکردهی خدا  ای  می کن   ییشناسا  ای  میندازیرا ب   دگ یهمان   دیآ م   مانف ی ح  ما

م    موقع  ی م  رود، سرم کاله  ا  دیگو م   شود؟  چه  نترس،  نخواهد سوزاند همان  نیکه  را  را خواهد    دگیتو 

  . کند سوزاند، و رخ تو را مثل طال روشن م 

ما   تابد فَکان که مْ حضور و قَضا و کن   یِار یهش  نیا  و  ها ناخالص  یسر یبا    میهست  منتها قاط  میطال هست  ما

  .  کند را خالص م

که از خدا    از موقع  عنی  می گلستان شد. و از قد  شیدر آتش رفت و آتش برا  دیدان م  لی. خلمیازاده ل یما خل  و

  م یما آشنا هست    عنی.  میآشنا هست  ها دگیو همان  ها ناهماهنگ  یی شناسا  طور ن یآتِش عشق، هم   ن یبا ا  م یجدا شد

  بسوزند.   دیبا نیکه آفل   کند . و اشاره هم ملیخل  میمثل ابراه م، یکه از جنس خودمان بشو
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گفت    د،یرا در مرکزش د  ذهن من   ن یهم  عنی  د،ید  یاستاره   لیخل   میکه ابراه  میاخوانده  شهیرا هم هم  هانیا  و

چون    دی. بعد دمیپرست م  نی هم   یما است برا  ی خدا  نیا   میگفت   م یدیرا د  ذهنمن است، مثل ما که من   یخدا  نیا

  .  رمرا دوست ندا  نیگفت من آفل  کند، و افول م  کند م  رییتغ نیا

گذرا هستند،    یزها یمن چ  یها دگ یهمان  نیرا دارم، ا  صی تشخ   ن یمن هم ا  ام،زاده لیمن خل   د ییگو شما هم م  پس

  کنم،  مرکزم را عدم م  رونی به ب  رانم م   دهم از مرکزم هل م  نیندارم، بنابرا  دوسترا دوست ندارم.    هان یمن ا

  لحظه من هستم.   نیمسئول خودم در ا کهنیا تِیبا قبول مسئول ،ییبا فضاگشا

به    دیگو م  میدار  ذهنمن    قت به ما گفت که تو خودت را کنار نکش. چون و   قبل  ت ی سه ب  ن یهم در هم  موالنا

که هست! پدرم،    میدان ما را آزاد کند، ما چه م  دیآ کرده او هم م  دهیما را آمده همان  کس  ی  ستیمن مربوط ن 

معنو   یمادرم، موالنا،   را    دیای ب  یباالخره    ،یاستاد    د یبا  . هرکسستین  یز یچ  نیهمچن   نهکند!    آزادما 

  ! د؟یکن خودش، خودش را آزاد کند. توجه م

آهن   لویده ک   نیا  دیتو را باز کند بو  یپا  یهاگره  نیا  دی آ نم  کس  ،»ییکه گره ز پا گشا  دیبا  شی «تو به چنِگ خو

  .  ستین ی ز یچ  نیتو بسته شده است حاال پرواز کن! همچن یبه پا

  اده یپ  د، یرا نخوان  هان یتا شما ا  ول   م،یخوان موالنا را م   ی شعرها   م،یکن برنامه را پخش م  ن یاست که ما ا  درست

رو  دینکن تمرکزتان  عمل،  نکن  ی در  نباشد، کار  نببه   د،یخودتان  را  خودتان  ناظر  مسئول  دینی صورت    ت ی و 

  .شود نم  د،یریعهده نگلحظه به نیرا در ا تانی ار یهش

نزند من    شانیخُب ا  شوم، م  خُب من عصبان  زند نامربوط م  یهاکه همسر من حرف   دییبو  دیتوان نم  شما

  هستم!   ی طور ن ینشوم، من ا عصبان

جبر  دییگو م  دیدار   شما نم   یمن  اگر کس  رییتغ  توانم هستم، من  من عصبان  زند،م   حرف  کنم.     هردفعه 

  است.   یی نشوم. و از جبر خارج شدن با فضاگشا   هستم، قدرت انتخاب ندارم که عصبان  یمن جبر    عنی  شوم، م

در    دیخودتان است، فضا باز کن   تیمسئول   د،ی با دست خودتان، خودتان را باز کن  دی که شما با  میدی ما فهم  پس

  کرد.   دی کار را خواه نیلحظه. حتماً ا نیا

شما    ها دگ یهمان   ختنیبا ر  دیدان . و شما مزندیبر  ها دگیه همانک  دیترس نم  د،یشو شده م گشوده   ی وارد فضا  و

  شعرها. درست است؟   نی. طبق اشود بله رختان باز م  د،یرو نم  نی مرد، از ب دینخواه
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  .  دیبماند و شما هم تکرار کن ادتانیتا شما  کنم را تکرار م  میکه بارها خواند اتی اب نیمن ا  طورن یهم  و

  ی زیلحظه. آن چ  نیخداوند است، در ا  شوخ  دهد که ذهنتان نشان م  یزیآن چ  دیبدان  دیکار شما با  نیا  یبرا

   شناخت که آخرِ زمانِ روان   دیکن ثابت م  ییلحظه شما با فضاگشا  نیشده است. و اگشوده   یاست فضا  یکه جد 

  است.

  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 ،ی (مولو

که ذهنم نشان    یزی آن چ  کنم، لحظه فضا را باز م  نیاست، ا  نیا  اش معن  م،یرا بارها خواند  تیدو ب  نیپس، ا

  رم یب  یاگر جد  رم،یگ نم  یخداوند است، جد  ی قول شما، بازاست، جوک است به   شوخ   ست،ین   یجد  دهد م

  .شوم م  عصبان

  .  دیقول را به خودتان بده نینخواهم شد. ا من عصبان  دهدکه ذهنم نشان م  یز یچ یبرا

طَرب    ،هر انسان  یکرده برا  ی ساز شده طَرب گشوده   یاست و خداوند با فضا   شناختلحظه آخرِ زمانِ روان   نیا  و

  اولِ غزل دارد.   تیکه ب یجا است. همان طربآن

کار    دیری ب  یاست و آن را جد   شوخ  نیکه ا  دینفهم   دهد  لحظه نشان م  نیکه ذهنتان در ا  ی زیشما آن چ   تا

  ر ییتغ   دهد که ذهن نشان م  ی زیکه آن چ   دیکن توجه م    . ولدیکن چون اطرافش فضا باز نم  شود،  درست نم

  .کند م

  ی زها یما را در ذهن با چ   آورد خداوند م ای   کامل است؟ زندگ  یطرح خداوند کامل است. چجور  نیبنابرا  پس

با    ،دگ یگره است، درست است؟ و هر همان   یانقباض است،    ی   دگیاوال هر همان   کند، م   دهیهمان   جهان نیا

  است.  زشیدرحال فرور  م،یشو م  دهیهرچه ما همان
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  فهمد  خُب م   زد، یر فروم  نی ا  دیدر مرکزش برخورد کرد د   گره   یبه     بشر وقت  نیاست که ا   نیخداوند ا  انتظار 

انقباض است، هر    ی آن    شود م  دهیهمان   رید  ز یچ  ی. بعد با  دهد م   ص یمرکزش باشد، تشخ   تواند نم  نیا

  . درست است؟  آورد درد م  انقباض

  یی زهایچ  نیکه ا  شود متوجه م   هر انسان  د یاگر دقت کن  که نیا  ی طرحش درست است، چرا درست است؟ برا  پس

  دا یمرکزِ من است. خُب اگر نگاه کند پ  ر ید  زیچ    یمرکِز من باشند، پس    توانند نم  هان یکه درحالِ گذر است، ا

 ت یب  ن ی. ارمیگ م   در حالِ گذر را من شوخ  ی زی. پس هرچ ستیخودش است، خودش در حالِ گذر ن  نیا  .کند م

  . دیگو را م نیهم هم 

خداوند     شوخ  ن،یاست ا   که آقا شوخ   د،یبشو  عصبان  دیخواه شما م   د،یاخبر آمده است شما ضرر کرده   اآلن

  ا ی   کنمم  دادیداد و ب  کنم، مقاومت م   رم،یگ م   یرا جد  نیمن ا  ندی بب  خواهد است، امتحان خداوند است، م

  .  کنم فضا باز م

  ی طور نیا   ذهنبه من عاشقان را خداوند نسبت  ۀهم   دیگو . م دیکن است، شما فضا باز م   شوخ  دیی گو م  چون 

هم  من   ۀکشته،  باش  مواظب  را.  ا  ذهنعاشقان  جد  نیتو  را    رد، ینگ  یرا جد  شوخ   عن ی   رد،ینگ  یموضوع 

  .  دیرا بدان ن یشما ا رد،یگ م  یرا جد   ما شوخ ذهنمن 

  . می کن است، فضا را باز م شوخ  دهد لحظه نشان م  نیدر ا هرچه که ذهنمان  میگرفت  ادی پس

شده گشوده   ی فضا  نیاست، ا  یشده جد گشوده   ی فضا  نیاست، ا   شوخ  ن ی. اگر امیشناس را هم م   یبعد   تیاما ب 

   عن یدل و جان خداوند است    نیا  دیگو را م   نیاست، که هم   یزی اتحاد من و خداوند است، که اسمش شمس تبر

  طلوع کند.  خواهدکه از مرکز من م  یآفتاب نیا

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

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

  ) ٧١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  ت یمن مسئول  یی فضا باز بشود در اطرافش. با فضاگشا  جهینتدر   رم، یگ نم  ی است، من جد   لحظه شوخ  ن یاتفاق ا

با    کهن ی. و اکنم و اَلَست بشوم، اَلَست را هم انکار نم  لحظه از جنسِ زندگ   نیکه ا  رم،یگ عهده م بهخودم را هم  

  . کنم من خودم فضا باز م د، یایب ری د ی میگو نم کنم، چنگ خودم اآلن گره را از پا باز م 

اتحاد من و خداست که عشق    بازشده  یاست، اما فضا   یبازشده جد  یاست، فضا   لحظه شوخ  نیاتفاق ا  پس

  ذهن.  یساز از دام و سبب  ز؟ یفراغت ماست از چه چ نی است و ا سریما م  یاست که هر لحظه برا نیالدشمس 

 ن یا  شود، م   یطور نیکار را بنم ا  ن یبه آن، ا  لیتبد  نیا   عنی ذهن دام است، تَله است و پر از سبب است،    پس

از ذهن خارج    میتوان نم  شود، م  یطور نیکار را بنم ا  نیذهن است و ا  هانی. اشود م  یطورن یکار را بنم ا

  .میبشو

  ذهن. چون اگر من میو از شَرش راحت بشو میرا بشناس   ذهناست که ما من   نیما ا تیمأمور نیاول   دیتوجه کن  

هشتاد،    ن یجهان که در ا  نی آمدن خودمان به ا  کرد و به مقصود اصل  میخواه   یکار در مرکز ما بماند، ما خراب 

  .  مرد می خواه  کرد با من ذهن میعمل نخواه م،یعمل کن  دینود سال با

مرکز    تواند نم  نیبدهد که ا  صی تشخ   دیانسان با  زد،یرچون فروم   است که، که وقت   عرض کردم طرح   ذهنمن 

  من باشد، مرکز من خود خداوند است. 

  د یرا برانم، توجه کن  هانی. اگر ارانم از مرکزم م  ام،زادهل یمن خل کند،  م ر ییو تغ  زدیر را که فروم  ی زی هرچ پس

کار   ن ی. اکنند م  جادیهستند که سبب را ا  ها دگ ی، درواقع همان درست شده   ها دگی همان   نیکه سبب و دام از ا

  .  شود ن کار را نکنم کم نمیا شود، م ادی ز دگ یهمان نیمثال ا کنم،  را م

ا  دیگو م دارد، دمار از    زها یکه شهوت به چ    ذهننباشد، بتِ من   نیالدعشق شمس   ،کار را نکن   نیاگر شما 

هم به   عنی  ،اشییتابش شناسا  ش،یتابش عشقش، تابش گرما  م،یکن فضا را باز م  و وقت  آورد روزگار ما درم 

  .ها دگ یاز درد و همان  کند م  رهاهم ما را  م،یکه بشناس دهد قدرت عقل م دهد، م  ییما شناسا

ا  پس م   نیاتفاق  نشان  ذهن  فضا   شوخ   دهد لحظه که  شمس   یاست،  عشق  که   نیالدبازشده  فضا  است، 

   عن ی  ن،یالدشمس   دیگو م  کهن یا  ی. برامیکن صورت آفتاب از مرکزمان طلوع مما به  شود بازتر م   واشیواشی

  .  میکنم  دایپ نید میشو به او زنده م تر بیش  هرچه ن، یآفتاب د
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طور که در  همان   مان ی، پس ا)١٧٨۶شمس، غزل    وانید  ،ی (مولو  من»  مان ی تو ا  یرو  یمن و   نیتو د  دن ید  ی«ا

  . ستین باورپرست  د،یگو غزل م

ظهور   نیا  ن،یالدعشق تنها راه است. و عشق شمس   ۀاز بتِ شهوت و حس و تجرب  ییکه رها  میدیرا هم فهم   نیا

  . ستین ذهن  یها آفتاب از مرکز ما با طرح 

  باشد:   ادتانی  شهیهم هم تیدو ب نیا

د؟  ایدلبِر مرا شرم و ح عاشقوچرا ب  
  بود، رسم وفا چرا بود؟  نیچونکه جمال ا 

  
  ست نام او است، عشق شده یاکرانهیلذِّت ب 
  است، ور نه جفا چرا بود؟   تی قاعده خود شا 

  ) ۵۶٠شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

که اگر   دیگو . مدیآ م   ذهنبه خدا زنده بشوم از من   توانم و خجالت و حسِ حقارت، که من نم   ای و ح  شرم

جنس خود ما، خود او    م، یشناس  جنس خودمان را م  عن ی چه؟     عنی  می اگر عاشق خدا هست  م،یعاشق خدا هست

  او برود. سوی به  او است، ودکه جنس خودمان که خ میخب بذار  میریرا به عهده ب  نیا تیاست، مسئول

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

  ) ۴۶٧٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. تو، خود من   عنی  میآ خودم م  یسوتن مرده به من زنده بشود، من خودم هستم که دارم به   نیا  یبذار  اگر

  .  دیگو خداوند م   د،یگو م   را؟ زندگ  نیا دیگو م . چه کسدیگو دارد م  یطورنیا

ب  ن یا  خالصه، طرح    عنی وفا    دی گو م  ت یدو  به  بودن،  خداوند  جنس  شما    عن یندارد،    اج یاحت    ذهن   یها از 

  ی ز یچون چداشته باشد. هم  مان ی را، باورها را قبول داشته باشد تا ا زها یچ  نیا دیکه انسان با د ییبو دیتوان نم

کفر    نیخداوند رفتن، ا  یسوبه   ذهن  یها رح از جنِس او بشود، مرکزش را عدم کند و با ط  دیانسان با  ست،ین

  .  ستیاست، رسم وفا ن
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   ذهناست، اسمش عشق است، منتها چون در من   کرانهیلذت ب  یبا خداوند    شدن  یشده،  گشوده   یفضا  نیا

  .  دین یبب   دیرا با  ذهنو خواستن من   تی. شما شادیآ م  ذهناز خواستن من   تیو شا  میدار  ت یما عادت به شا

  ی سو. دارد به سدر م  بهتر، پس به کمال انسانتر  بیش  هرچه  کند فکر م   د،یآ از پندارِ کمال م   ذهنمن   خواستن 

آدم فضا را  که  این  . پندار کمال رفتن و از جنس جسم شدن، به جهنم ذهن رفتن، فرق داردرود پندار کمال م

  بشود. لیباز کند به خداوند تبد

هم    نشیی تع  تیو مسئول  میرو ور م آن   ا ی  میرو م   ورنیکه ا  میکن   نیی تع  دیلحظه با  نیو در ا   میبدان  دیدوتا را با  نیا

  .  کنند م  دور و بر من، من را عصبان یها که آدم  دیی بو دیتوان با شماست. نم 

به    اج یاحت   د،یشما از جنسِ خداوند بشو  کهنیا  ی برا  عن یکه وفا رسم ندارد،    میگرفت  جهینت   تیدو ب   ن یاز ا  پس

  د یدی. اگر ددیندار   کار را بن  ن یا  د یکه با  دهد که ذهن نشان م  یز یآن چ  ، مراسم  ، باور خاص  ، طرح خاص

نم  د،یدار آن سو  به  زندان  د،یرو شما  ب  اشم   د،یشد  شما در ذهن  را   د،یرو نم  کرانگیبه  شما لذت عشق 

  . دیبشو در ذهن زندانتر بیش دیرو م  دیدار د،یفهم نم

از مرحله    د، یدینرس   خواست ذهنتان مکه    ی زیچ   کهنیا   یبرا   دیکن ناله م   د، یکن م  ت یشا  د یدار  د یدیاگر د  و

  .ستیراهتان درست ن  د،ی ستیجا ن شما، اصال در آن د یپرت هست

ا  پس بده  ح یتصح    یلحظه    ن یدر  باز کن  د، یانجام  را  بو  د یفضا  هش  د ییو    ت ی فیخودم، ک   یار ی که مسئول 

به من فُحش بدهد، خُب بدهد، من   تواند م  . کسستندین  رانیلحظه خودم هستم، د  نیخودم در ا  یار یهش

  ست؟ مرکزم را جسم کنم. درست ا کهن یخواهم کرد از ا ز یو من پره شوم منقبض نم

ادیحفظ کن  دیرا که خواندم با  هات یب  نی هم  پس باشد. توجه    دیکه حفظ بشو  دیبخوان  قدرن ی.  که در نظرتان 

  .  دیو جلو برو  دیسیشما بنو میگو که من م طورن ی. هم رید میرو جلو م  میدار  د،یسیبنو ی  ی د؟یکن م

  

  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل
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  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل

  

  (مثلث همانش) ۵شل شماره 

  

  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره 

  اول:   ت یبا ب  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل   است مثلث تعهد و هماهنگ نیا خُب

  جان؟  یتو، ا ای میشادتر  ما
  دلِ کان؟  ای میتر صاف ما

  ) ١٩٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و اآلن هم در آن طرح نشان   میمرکزمان را عدم بن  دیچهار سال، پنج سال باسه دیشا  ، که مدت م یدیاآلن فهم و

مرکز عدم   دیکن ! فضا را باز مدیفضا را باز کن  د،یقدرت انتخاب دار  د،یکن لحظه شما انتخاب م  نیدادم که ا

  .شود م
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بازِ   عن یجان شما  یِکه به پا ییلویده ک  ۀوزن نیا هبا دست خودتان، گر دیعهدۀ شماست و داربه  تیمسئول نیا 

  .  دیکن بسته شده، با دست خودتان باز م م،یبپر د یخداوند با  یسوشما که به 

مرکزتان دوباره  رفت    دیدیاگر د  د،یکن تکرار م  بارنیرا چند  ن یبه مرکز عدم هر روز ا  دیشو متعهد م   نیبنابرا

(مثلث تغییر با    ۴[شل  دی کن عدم م  ییگشا، دوباره با فضا (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شلجسم شد  

  ثلث تغییر با مرکز همانیده)] (م  ٣[شل   ها  دگیهمان  نیتا ا   کشد طول م   د، یکن ، پنج، شش سال کار م مرکز عدم)]

  . زدیبشود و بر ییهمه شناسا

با    که وقت  دهد مثلث نشان م  نی، مثلثِ درواقع همانش است. ا(مثلث همانش)]  ۵[شل شماره مثلث    نیا

وجود  قضاوت و مقاومت در ما به   تی دادم، دوتا خاص  حیکه اآلن توض   م،یشو م   دهیگذرا ما همان   عن یآفل    ی زهایچ

حالِ    ن یاش است و ا که حاِل ذهن   کند م   دا ی. قضاوت و مقاومت در موردِ حالمان هم هست، انسان حال پدیآ م

  است.  رییمرکزش در حال تغ  کهن یا یاست، برا ریی مرتب در حالِ تغ اش ذهن

که حاال    دهد نشان م   (مثلث همانش)]  ۵[شل شماره شل    نیو خردمندانه به ا  ق ینگاه دق  ی  کنم م  عرض

   و من حالِ ثابت  ریزدفروم و مرکزِ من دائماً   ترسم در مرکز من هستند و من م زندهی آفل و فرور یزها ی چ  نیکه ا

  طرح خدا باشد.  تواند نم  نیدر مرکز من باشند، ا  توانند نم هان یندارم، پس ا

  ی عنوان امتدادِ خودش، براخداوند، من را آورده به  ،که خُب زندگ   د ییگو شما م  ریهم ساده است د   لیخ

  ، ی ورز نه ی که انواعش را دارم من مثل ک   دنیدرد کش  یآورده است؟ برا  دنیعذاب کش  یترساندن آورده است؟ برا

انتقام نگران  ،یی جورنجش،  آ  حسادت،  احساسِ گنا  نده،یاز  س  جیگ   ه،اضطراب،  حرص،    ریبودن،  نشدن، 

من را آورده    هان یا  یبرا  کنم، کوچ م   کنم، م  لیکه خودم را ذل  یپدر یخواستن پ  ، پرستقدرت   ،رستپمقام 

  است؟

است، چطور    رییرا، حاِل من درحالِ تغ  ت یچون وضع هم  کند م   جابیآفل در مرکز، ا  یزهایچ   نیگذاشتن ا  خُب

م   رییتغ  همهن یالست، بعد آن موقع خداوند ثابت است، من ا  من از جنسِ خداوند هستم، طبق ن یپس ا  کنم؟ 

  اشال هست.  ییجا  ی و  ستیدرست ن

  انسان در مرکزتان   یدر مرکزتان باشند. ممن است    د ینبا  رید  هانیاست که ا  نی بله هست و آن، ا  اشال،

. ممن است پول باشد، ممن است مقام باشد، ممن است دانشتان باشد،  دیباش  باشد، شما به او معتاد شده 
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است جواهراتتان باشد، علمتان    نخوشلتان باشد، ممن است بدِن خوشلتان باشد، مم یِممن است مو 

  باشد.

از جنس خودت باشد.    عنیاز جنس او باشد،  عدم باشد،    دیدر مرکز شما باشند. مرکز شما با  توانند نم   هانیا

تر مرکز ما اآلن صاف   دیگوم   ؟م» یتر«ما صاف   پرسد م  ن ی هم  یو خالص، برا  یار یعنوان عدم و هشاگر خودت به 

  .ست دگیمرکز ما باشد؟ خُب جوابش واضح است مرکز من پر از همان  دیمرکز خدا که با ایاست 

ا  پس از  عبارت  قضاوت  و  ماس  نیمقاومت  مقاومت  ا  یبرا  د، یگو ت که  اتفاق  وضع  نیمن    ت یلحظه که 

. مقاومت  خواهم م   است، چون من از آن زندگ  یجد   ست،ین  شوخ   کند، م  نییو حالِ من را تع  هاست دگ یهمان 

  .دهد  که ذهنم نشان م یز یاز چ خواهم م  من زندگ  عنی

آن   دانستم ناراحتم. اگر م قدر ن یمن ا نیهم  ی. براستی ن است، شوخ یجد  دهدکه ذهنم نشان م  یز یچ پس

است، به من که از جنس    شوخ   ت یوضع  نیا  کردم است و واقعاً درک م  شوخ   دهد که ذهنم نشان م  یز یچ

 نیبشوم، ا  از جنس زندگ  عنیهرجور بشود، بشود. من از آن جنس بشوم    خواهدندارد. م   خداوند هستم ربط

  نشدم.  . ولکند م  دایخودش را پ  یهم جا

کند، رسم وفا را    نییرسم وفا را تع  دیالوها نبا  نیا  م،ی اآلن گفت   نیکه هم   ییمن طبق الوها  عنیقضاوت هم   

  بد است.  ایکه خوب است  کند م  نییتع

  ا ی خوب است  فعل تیوضع نیهستم، طبق آن باورها ا ده یها همانمن که با آن ۀشد شرط  یفکر  یالوها طبق

  د یکن ! فکر نم ؟شد زندگ  نی. آخر اشوم اگر بد است ناراحت م   شوم، بد است؟ اگر خوب است خوشحال م 

  ن ی ا  ، ریزدفروم مرکز من دائماً    نیا  د ییبو  د ینی با خودتان بنش  د، یذره توجه کن   ی است؟ شما    ی بد  ز یچ  ی  نیا

  اشال ندارد؟! 

قرآن را    یها ه یموالنا و آ  یها گفته   نیرا دوست ندارم و ا  نیت من آفلگف   لیخل  ند،یگو که م   ییزهایچ  نیا  پس

کنم،    د یتقل  ه یاز بق  دیمن با  ای مرکز من باشند؟ آ  دیبا  ها ن یا  ای در مورد مرکز انسان. آ  ندیگو چه م   ها نیا  نم یبب

نه، من خودم    ا یکنم؟    دیها تقلاز آن   د یخواهند، من هم با م  زنند،  نگه دارم؟ مردم حرص م  یطور نیمرکزم را ا

   اآلن معن   تیب   نیشما. و ا  دیبرو  دیراه را با  نینکنم که ا  دیتقل   رانیخودم کار کنم و از د  یرو   توانم م  ییتنهابه

  .دهد م
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  جان؟  یتو، ا ای میشادتر  ما
  دلِ کان؟  ای میتر صاف ما

  ) ١٩٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ند، هست  رییهست، همه هم در حالِ تغ  ده یاوضاع که مرکزم همان  نیمن با ا   عنی،  جان؟»  ی تو، ا  ای   میشادتر  «ما

  حال خداوند؟   ایاحوال بد هستم، حالِ من بهتر است  دی هرلحظه من در معرضِ تهد

که  دلِ خداوند؟    ایو صاف و ناب است    زهیپاک  نیدرد در مرکزم دارم، ا  همهنیمن ا  کهنیدارد؟! ا  دنیپرس  نیا

  : تیب نیباشد. خُب واضح است! و ا دیباشم، که دلِ من هم با دیمن با

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

  ) ٢٢۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

چرا حال ما خراب است؟ حال ما م دیشما بپرس   اصال چرا خراب است؟ خمار است؟ خمار کس  دیدان    است که

م   م   ازهی. خمار است، خم دهیکم رس ،کس   یحال ندارد. در حالِ عاد   کشد  پنج گ شراب م  الس یکه مثال  ،خورد  

  خوار باشد. مخصوصًا اگر شراب   رسد، نم اشیی بدهند، به جا السیگ  میبه او ن کند، مست م

مقاومت،    همهنیبد، ا  دِید  نیا  ،دگ یهمان  همهن ی. حاال امیر یکننده بشرابِ نابِ زنده   ، پر از زندگ  دیهم با  ما

. حال  میما خمار شد  جهیدرنت   د،یآ م   نشت   ی  د،یآ نم   ی زیچچ یهست. ه   بزرگ  ق یعا   ی  ما و زندگ   نیب

  .  میندار

همه    یا گرفتگحال    ی  دی شما نگاه کن   ر، یغم، اصال غم، خمار است د  خمار، خمارِ  ن یا  د،یگو دارد م  چرا؟ 

از    د،یکه از دست داد  یز یچ ی  کهنیا  یتکان بخورم، چرا؟ برا   توانم دارند، آقا حوصله ندارم، حال ندارم، نم

  بوده است.  ی ماد زِیچ  ز،ی و آن چ  دیگرفت م  آن مست 

   مهم  تیب دیاند. توجه کن ها رفته آن  م، یگرفت م   ها مستکه از آن  ییزهایاست که چ  ن یا یحالِ خراب ما برا نیا

از کس  د ینیب است. م است، گفت فکر    کننده مسموم   که شراب مصنوع   دیریگ شراب م   ی زیاز چ   ا ی  که اگر 

  تو!  یخور  نه زهِر مار م  ؟یخور  غذا م یکرد

  .  »یخور  ر مار و کاهش جان م «زهنه!   ؟ی خور م  عال یکه تو غذا  یپندار



ۀ  برنامه             Program #925                                              ۹۲۵مشار

  24صفحه: 

است،  و مرتب حالمان گرفته   م یریگ شراب م  ده یما از مرکزِ همان  (مثلث همانش)]   ۵[شل شمارهحالت    ن یدر ا  پس

  .شوند مفقود م هان یا کهنیا ی چرا؟ برا

  هان یپس ا  روند، که م   هان یکه ا  دییبو  د،ی بن  یخردورز   یخودتان    شی است که شما پ  نیبر ا  لیدل   نیهم

  . پس طرح زندگ کند حال من را خراب م   کند، م  رییجا بذارم، تغرا آن   زیمرکز ما باشند، چون هرچ   توانند نم

  . ارمآفل را در مرکزم نگذ یزها یبوده که من متوجه بشوم که چ  نیا

  رون یرا از مرکزت ب  ها نیاست. ا  آفل  دهد، که ذهنت نشان م   ی زیهرچ   ر، ینگذار د  ، ید یرا فهم  نیپس اگر ا  خُب

  ا ی   ی شد   تو شرط   کهن یا  یبرا  کشد، دارد شما را به خودش م  دهد را که ذهنت نشان م   یز یچ  ی   ید یکن. د

  د یمن با  د،یایآفل است، ب  نیچون ا  شوم، نم  دهیتو بو من کش  شوند، م  دهیهمه کش  کهن یا  یبرا  یعالقه دار

  اگر رفت خمارش من را خواهد کشت. درست است؟  ا یکنم،  رونیرا از مرکزم ب نیعذاب بشم ا

حالمان    ذهنجا که حاال که ما با من به آن   میرس ما م  د، یدان م  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره شل    نیا  اما

.  میانجام ده  عمل واهمانش   عنی   م،یرا از مرکزمان بران  زهایچ   ن یا  مییایب  ن یپس بنابرا  م، یخمار دار  ست، یخوب ن 

. درست است؟ که با  کل  طور هاصال انداختن آن ب  ایو راندن آن از مرکز و    دگ یهمان  ییشناسا  عنیواهمانش  

  . دهد لحظه، خودش را به ما نشان م نیدر اطراف اتفاق ا ییگشافضا 

  م، یریگ عهده مه خودمان را ب  یِار ی هش  تیف یک   تیمسئول  میکه گفت  م،یکن  ییگشامرکز عدم بشود، فضا   کهن یهم 

  ی ر یحالتِ د   یکه ما    میشو صبر و شر در ما خودش را نشان داد به ما. متوجه م  تی که دوتا خاص  مینیب م

  ها ن یو قدرت، ا  تیو هدا  تی عقل و حس امن  یها تیخاص  نیو ا  می نیب اآلن درست م  م،یدید قبال نم  م،یکرد  دایپ

  شدند. تی فیبا ک  هان یشدند، ا لیاص

شناسنده    ی حضور ناظر است و    ی است و     زندگ  که چشم واقع  دیچشم جد  نیا  ی که ما برا  میشو متوجه م  و

  .  میقدرش را بدان  م،یشر کن دیاست در ما که دوباره آمد به مرکز ما، با

تا   میدرد دارد حفظ کن کهنی حالت مرکز عدم را ولو ا نیا  عنی م،یبن دیدوباره که صبر با میشو پس متوجه م و

ذهن که عجله  طوری نیست که مثل من این .  میکن م  یی. پس صبر را هم شناساردیصورت ب   رییو تغ  لیتبد  نیا

 مطوری نیست،خواهم به حضور برسم، آن دارد، زود باش، زود باش، من م  فهم  گل باز م که مثال ن یا  شود 

   عیآن آهنگِ طب   واشیواشی دارد     که زندگ  باز کن با سرعت   دیگو به آن م   زندگ  عن ی  شود،  باز م  ن»«کبا امرِ  

  . تباز شدنِ گل، درمورد شما هم صادق اس
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   حالتِ ذهن   ی ست، یحالتِ من حضور ن نیا د یکه فکر کن د یبا ذهنتان هم عجله ندار نیبنابرا د،یصبر کن  دیبا

  .ستین  یزیچو چ هم  د،یپر کن  دیفاصله را با نیا دینام حضور، تند بابه  دیتجسم کن رید

ا  د یاست که شما مواظب هست   نیاز اعبارت    ز»ی«پره  ،ز»ی «پرهکه    دیشو متوجه م  و   ن یمرکزتان جسم نشود. 

که آن    جهان با توازن  نیا  یها از نعمت   دیتوان است. اگر مرکزتان جسم نشود عدم باشد، شما م  ز»ی«پره اسمش  

  . دیاستفاده کن  کند م  جادیمرکز عدم ا

   کن   رونیرا از مرکزت ب  یزیچ   یاست که    نیعبارت از ا  ز»ی«پرهجاها    . بعضستین   تیمحروم  معن به   ز»ی«پره

  درد دارد.  نیخُب ا  ،یاشما به آن معتاد شده  عنی  جا، جا خوش کرده،که آن 

  م، یکن م   رونیرا از مرکزمان ب  یز یچ  می ما دار  م،یکن خودمان را. محروم نم  میکن محروم م  می ما دار  دیآم  نظربه

  . شود ناراحت م  ذهنمن  که ن یا یبرا دن،یکش  سخت شود، م  دهینام  اضتی ر نیخواند، ا می شعرش دارد، خواه

این موضوع که چیِز جدید نیاید به مرکزم، خب اآلن  و همین  به پرهیز، صبر، شر  ابیات راجع طور مواظبت از 

  است: نیعبارت از ا تیب نیو اول دیرا حفظ کن   هان یا خواهم خواند، امیدوارم که شما

  بِه  ز ی پره ،نباشد قوت چون
  آسان ِبجِه  طاقیفرارِ ال  در

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

  قابل تحمل، سخت ر ی: غطاقی ال
  

  ن یعنوان انسان اما به   د؟ یکن را ندارد که مرکزش را جسم کند، توجه م  نیا  ییکه انسان قوت و توانا  دیگو م

مرکزمان    شود،  هم حالمان خراب م  شود،  هم فکرمان خراب م  شود،  هم جسممان خراب م  میرا ندار   ییتوانا

  .  بِه» زیپره ،«چون نباشد قوت : دیگو م نی هم  یندارد، برا  اشال مدّتِ کوتاه یجسم باشد، برا

جسم باشد    تواند اآلن که مرکزمان نم   م یدیفهم  ها را نداریم ما مرکزمان جسم باشد. بنابرایناب و توان و این 

صدبار    آسان ِبِجه. نگذار  نی است. خُب از ا  طاق»ی«فرارِ ال  اسمش    م،یکه طاقتش را ندار  ی ز یاز چ   میفرار کن  دیبا

  . دمیفهم  حاالگفت  ،ی زیسرت به سنگ بخورد، بعد برخ  ،یکتک بخور 
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  سرش    دیبال نا وارِیبه د تا
  پندِ دل، آن گوشِ کرش  نشنود

  ) ٢٠۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شود،  م  ضیجسم باشد. انسان مر  تواند بخورد تا گوشِ کرِ ما بشنود که مرکزِ انسان نم   واریسر ما به د  دیبا  چقدر

  ن، ییپا  دیآ م  اشی اریهش  شود،  گم م   ش یدر دردها  شود، در فکرها گم م  شود،هوشش کم م   شود، م  وانهید

  ندارند.  تیکه اصال اصل کند م  ییهاکه وجود ندارند، فکر ندیب م ییزهایچ  شود، دچار توهم م

   زندگ   بختو آن که اصال امان ندارد، بعد آن موقع خوش   نیاز همسرش، از ا  به خواستن زندگ  کند شروع م 

از حد   شیب کهنیا یاست؟ براوجود آمده توهم است. چرا به نیکه امان ندارد، ا خواهد م ذهن یزهایرا از چ

    م؟ی. چرا نگه داشتمیما اجسام را در مرکزمان نگه داشت

  ی که فضا   شود م  دهیهمان   کند، مرکزش را جسم م  کهنیکه انسان ضمن ا   دانستند پدر و مادرمان نم  کهن یا  یبرا

 ادش ینرود، اَلست    ادشی  ارتعاش به عشق هم بند که عشق  عین حالدر    دیاجسام را بشناسد با  یای جسم را، دن

پس    د، یجد ِی زیطبق ف کند، م   ن ییرا نکردند، چون ناظر جنسِ منظور را تع   نیا  است.  نرود که از جنِس زندگ 

و مسابقه    جسم هست  ، کرده که تو مجسمه هست ن ییعنوانِ مجسمه و جسم تعاش را به مادر جنِس بچه نیبنابرا

  کند.   سهیمقا  رانیخودش را با د  تواند کن، تا آدم خودش را کاهش ندهد به جسم که نم   سهیبده، خودت را مقا

که    یز ی. پس در فرار از چخودت را بهتر نشان بده  د یدروغ هم باشد باکن، برتر بشو، بهتر بشو، به    سهیمقا

که اآلن مرکزتان    یزیبا چ  د؟» یجه «آسان م . حاال شما از خودتان بپرسد  میِبجه  د یآسان با  میطاقتش را ندار

  . ترش ی بلند شو، آسان، بدونِ دردِ ب کند، م تیاست، اذ

از خودتان    خوانم، را م   تی ب  نیا  ست،ین   تیمحروم  ز»ی «پرهاست،    ز»ی«پرهکه مربوط به    تیب   نیا  طورن یهم   و

  ن ی ا  رد،یجلو خودش را ب   کس  عنی  »ی «حفظ و تقوخود.   یِنگهدار  عنی  «حفظ»دارم؟    «حفظ»من    ایآ  دیبپرس

  توجهش را نگذارد برود. 

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

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



ۀ  برنامه             Program #925                                              ۹۲۵مشار

  27صفحه: 

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  ار یاخت ندازیکن آلت، ب دور
  ) ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . دیکن ز یپره د،یکن شهی: تقوا پاتَّقُوا
  ه یتنب ۀ: برحذر باش؛ کلمنهاریز

  

گفت   درست ما  اآلن گفت  ادتان ی   ،ار»ی «اخت  میاست که  اگر  دی کن  ییلحظه فضاگشا  نیا  دیدار  اریاخت   میاست؟   .

حفظ    تواند شده خودش را م گشوده  یفضا   نیچون ا  د،ی هم دار  «حفظ»  د،یدار  ار»ی«اخت واقعاً   د،یکن ییفضاگشا

ول دراثرِ حرصِ همان  ذهنمن   کند  به  و جذب شدنِ آن  ها دگ یکه  زندگ  رونیبها   و خواستن  کار    زهایاز چ

  ندارد.   «حفظ»او   کند، م

دارم؟ م   «حفظ»من    دی شما از خودتان بپرس  اصال حفظ» هم دارم. اگر    اری خودم را نگه دارم؟ پس اخت  توانم»  

شعرها،    نیبه ا  سپارم فعال من خودم را م  میشعرِ موالنا را بخوانم، حفظ کنم، بو  میایندارم، ب  اری ندارم، اخت 

ن  کنند؟ م   نییمن را چونه تع  یِرفتار  یالو   هان یا  نمیبب نم  ستم،یبلد  نگه دارم. شما    توانم چون خودم را 

  . دیریخودتان را ب می خودتان تصم

خودشان کار    ی بردارند، فقط رو  رانیحفظ باشند که هر روز بخوانند، که دست از سرِ د  دیهمه با  ت،یسه ب  و

  د یدور مرور کن   یهر روز    د، یحفظ باش   د یام شما بارا که تا حاال خوانده  هات یب  نی ا  ۀ هم  عن ی  ت، یکنند، سه ب 

بزرگان نشان    دهد، که موالنا نشان م   یخوب  یهااه به ر  می تا ما عادت کن  د،یاکرده  دایکه راهتان را پ  دینیب م

  .دهند م

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

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

  : دانشمند، دانا حبر
  بلند مرتبه  ع،ی: رف سن
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خودم کار    یفقط رو   کنم،کار نم   رانید  یرو  ریکار کنم، من د  رانید  یرو  شوم م  خال  من وقت   میگو م

دانشمند کنم نه    خواهم را م  بزرگوار، نه کس  »«سندانشمند ،    عنی  «حبر»  ،» «حبر و سنرا    رانی. دکنم م

  : تیب نیا طورن یخودم کار کنم و هم  یبزرگ کنم، رو 

  ست اوخود را رها کرده ۀمرد
  رفو دی را جو  انهیب ۀمرد
  ) ١۵١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کنم،  خودم کار م  ی کنم، من رو  را رفو  رانید   ذهنبروم من  کنم خودم را رها نم   ذهنخودم را، من   ۀمرد  من

د من   دیکند، بو  حتیرا نص  کس  کند م   لیم  تان ذهنمن   نیا  دیدیهرموقع  بو  چه کار کن، چه کار نکن، 

  را درست کنم، و  رانی د ۀخودم را زنده کنم تا بخواهم مرد  ۀخودم کار کنم، بهتر است مرد ی رو  خواهم م

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

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

کن.    ه یبه حالِ خودت گر  نی بنش  ن یبعد از ا  ، یکرد   هیگر ، یکرد   یگرنوحه   ران ید  یتا حاال برا   ا،یچشم من، ب یا

  .  دییگو شما به خودتان م  عنیکن، دلت بسوزد به خودت، خودت را درست کن،  حتیآه بش، نص

  د یی بو  د،ینکن   » «حبر و سنرا    رانید  د،یبردار  رانیدست از سرِ د  د،یهر روز بخوان  د،یرا حفظ کن  تیسه ب  نیا

  درست است؟  کنم، خودم کار م  یمن رو 

  «مرکزِ عدم» م،یداشت  «واهمانش»  م، یداشت   ز» ی«پره م،ی داشت   «صبر»   م، یداشت   «شُر»شل   ن یکه در ا  دیاده ید  و

  ی لحظه اگر شما رو   نیا  عنیمرکزِ عدم، عمل واهمانش،    ز،یصبر، شر، پره  د،یرا شما الزم دار  هان یا  م،یداشت

 یلحظه    نیدر اطرافِ اتفاِق ا  ییفضاگشا  دیکن ملحظه فضا را باز    نیشما ا  د،یکن کار م   دیخودتان دار  ۀمرد

 د، یام. اآلن ببخشتو شده   ِیام شربلند شده   ذهنصورتِ من از خداوند هم هست که من تا حاال به    عذرخواه

  .  کنم م ییفضاگشا نیهم  یکار را، برا  نیا کنم نم  ر، ید خواهم عذر م 
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به    دیکن  یادآور یو هر روز   دیحفظ کن   د،یرا بخوان  هانیخواند و شما ا  میخواه  «صبر»و   «شر»به  راجع   اتی اب  ما

بب م  دینی خودتان،  م  دیکن که اصال شر  بپرسم شما چونه شر  از شما    ح یتوض  دیتوان م  د؟یکن شما؟ من 

  :  دیگو من شر است، مثال موالنا م  ارِک  نیکار، ا  نیکه ا  دیبده حیتوض دیتوان به خودتان م  د؟یبده

  چ یآن باشد که ه  شُِر ،ید یره چون
  چیپ چیپ یآن دانه ندار  یِسو

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

  دهیچ ی: خَم در خَم و سخت پچیپ چیپ
  

باز کرد  اگر را  ا  ید یلحظه ره  ی  دیشما فضا  ا  یادانه  نیاز  از  مرکزتان هست،  در  شرش    ، ذهنمن   نیکه 

  ن یشما ا  ،چ» یپ  چیپ  ی آن دانه ندار  یِ«سو   ،ز»ی«پره  عنی   ر،ید  دینخور  چیپچ یپ  نیبر اواست که دور   نیا  ست؟ یچ

    د؟یکن کار را م

ا  دیدانست م  شما  در  خداوند  اجنبه   یلحظه    نیشرِ  ا  نیاش  دورِ    ر؟ ید  دینگرد  دگیهمان  نیاست که 

  .دیدان خوب اآلن م  د؟یدانست نم

  �🔹🔹�پایان بخش اول   �🔹🔹�
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های  های شُر این است که اگر ی دفعه از این همانیدگ رهیدیم، دیر دور و بر همانیدگ پس ی از جنبه 

  دیر نپیچیم. و این بیت: 

  و دور  چیچاپیپ  ستیحرف  نیاز بعد
  را مشور  وانیباش و د  مانیسل با

  ) ١۵٣٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مان ی . سلدیباش مانیبا سل رید د،یکه در آن شل که مرکز عدم است و شما درحال شُر و صبر هست دینیب م

باال،    دی اوری ها را نآن    عنی  د، یرا مشوران    دگیهمان  ی وهایو د  دیعدم نگه دار  د،یرمزِ خداست. و مرکز را عدم کن

  شما انجام دهد.  یخداوند کارش را رو   ای  مانی که سل بذارید

و با    دیو درد را بشوران    دگیهمان   یوها یبه ذهن و د  دی نرو  رید  د،یتجربه کرد  د،یشما مرکزِ عدم را شناخت   اگر

  ن یدر ا  ،نیفتید دورها    نیا  درها را زدن، نه!  به حرف زدن، حرف آن   دیشروع کن   دی ها دست و پنجه نرم کنآن

هم  دیفت ین  ها چیچاپیپ سل   شه یو  عدم  دیاشب   مانیبا  مرکزِ  با  را  اتصالتان  دار  عن ی.  نگه  د  دیخداوند    ی وها یو 

.  دینکن    یرا تحر  ذهنمن   چی. ه دینکن  ی تحر  د،یرا مشوران  رانیخودتان و د  ذهنمن   یوها ی د  ای  دگ یهمان 

  .  چیچاپیدر پ دیافت م

   واشی  م،یبه واکنش واندار م،ی نکن یرا تحر ذهنمن  چیه رون،یب میاست که صبح برو نیهنرِ ما ا ترینبزرگ

عهده  را به  مانی ار ی هش  تِیلحظه مسئولبهباشد. لحظه   ادمانی  م، یباش   مانی با سل  شهی هم  م،یرد شو  شانیاز پهلو

  .م ی و با خداوند هست میریگ م

  ادداشت ی را    اتیاب  نیاست که ا  نی. عرض کردم انتظار اخوانم م  تان یبه رضا، و شُر، و صبر براراجع   تیو چند ب 

  . دیکه حفظ بشو  دیبخوان قدرنیشما ا د،ی کن

  بر آسمان رضاست  تیابر عنا هزار
  ببارم، از آن ابر بر سرت بارم  اگر 

  ) ١٧٢٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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مرکز را عدم    د،یفضا باز کن   در اطرافش  دیکه شما با  دیدان است، پس بنابراين م  لحظه شوخ  نیاتفاقِ ا  اگر

  ی از ابر کرمش برا    زندگ  دی بذار  د،ینکن  یخودتان را تحر  ذهنمن   وِیبا مقاومت د  د،یباش  مانی با سل  د،ی کن

  بند.  تیشما عنا

من به تو کم کنم، فقط از    رحمت ببارم، اگر بخواهم به تو کم کنم و تو هم بخواه  وت  اگر بر سر  دیگو م

که ذهنت    ی زیلحظه، آن چ   نی. عمال اتفاق اباش  لحظه راض  نیا  دیتو با   عنیکم کنم.    توانم آسمان رضا م

  شده باشد.گشوده یفضا  یتو، جد  یباشد برا شوخ  دهد، نشان م

خدا  ندهیو، گشا  زَفتَست قفل  
  زن و اندر رضا  میدر تسل دست
  ) ٣٠٧٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ار یبس   ذهنقفل من   نیکه ا  د یی. بودیرا هر روز بخوان  نی ا  د،یشما در طرحتان بذار  ول  میارا خوانده   هات یب  نیا

مرکز    م، یلحظه در تسلبهلحظه   عنی را عدم کنم    مرکزم  دی باز کند، من با  تواند و بزرگ است، فقط خدا م   دهیچ یپ

  . نیباشم، هم   و راض م یتسل ، و راض می تسل  عنی  کن هرلحظه که فضا باز م م،یتسل  عنیعدم 

  ت ی ناله کنم، شا  دیمن با  دیگو م   ذهن. من شود م  تردهیچ یقفل پ  نیا  د،یناله کن  د،ی کن  تیشا  د یشما بخواه  تا

  کم خداوند  تر، و راض  ترم یاست. هر چقدر تسل   ذهنمن   دِید  ن ی. نه! ادیایجوش بکنم تا خداوند رحمش به

  .  شود تر باز مقفلت آسان  نیو اتر بیش

  ار یع یرضا دِه ا تان نم ور
  اریاختیخدا رنجت دهد ب گر 

    )١٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شماست  ِریدوست تطه یِبال  که
شماست  ِری تدب یِاو باال علم  
  ) ١٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که ی  شما همین   عنی.  میبش  ارانهیهش  اضتی که ما ر  کند م  شنهادیپ  دیدان موالنا م  ،توان که اگر نم  دیگو م

از مرکزت. همانیدگ بران ،ل بدهکار کردن روی آن و این را بیندازی، ه درد دارد.  نیا دیدی، شروع کن  
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  این کار را نمم نب توان؟گوید، ریاضت هشیارانه نمشب ار ی اختی رضا بده که اگر ب  صورت ن یدرا  توان  

 ده یهمان   عنیبه او، در مرکزت بود،    یود که معتاد ب  کس  ی که با    نیب م  دفعه ی به تو بدهد،    یخداوند درد 

دارد    یزیچ   یتو    ارِی بدون اخت  عنی  درد آمد.  نیا  اری اخت ی. رضا بده، بروم م  دیگو م   رود، او دارد م  ،یبود

پاک کننده است.   داند او که ذهن بال م  یشده و رضا دادن به بالگشوده   یفضا   نیا  کهن یا  یرضا بده. برا  رود م

  شماست.   ذهنمن  ریباالتر از تدب  شدهگشودهی را بدان حتمًا علم او در فضا  ن یشماست. و ا ریتطه

 م ی را دار  یز یچ  ی  ایاست.  ی مرادیب ن یاوقات همتر بیش . و شود م  نییذهن تع  ۀل یوسبال معموال به  دیدان م و

به دست   میتوان نم م،یاوریدست ب  به  میخواست  را که م   یز یچ  ی  ای  میهست  دهیکه با آن همان  میده از دست م

  : کهدر خاطرمان باشد   دیبا شهیرا هم  تیدو ب نی. و امیاور یب

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

  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

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

  لشر شروِیپ آهنگ،ش ی: پقَالووز
   

 کند  و فضا را باز م   رسد آن نم  بود، به   دهیهمان   یزیلحظه با چ  نیکه در ا  نیاز ا  اشی مرادیخردمند از ب  انسان

  از خداوند.   شود باخبر م دهد، رضا م  شود، م میتسل

تو   گشایی اطراف آن و رضایت دادن به آن و تسلیم شدن راهنمای بهشت است،مرادی و فضا پس بنابراین بی

  را بشنو.   الْجنَّة»«حفَّتِ  ثیحد نیا ایب

  است:  نیشده و جهنم در شهوات. بله هم  دهیچ یپ ها که بهشت در سخت  دیگوم   د؟یگو چه م   الْجنَّة»«حفَّتِ 

  النَّار بِالشَّهواتِ.» بِالْمارِه وحفَّتِ  الْجنَّةُ«حفَّتِ 
  شده و دوزخ در شهوات.»  دهیپوش ندی ناخوشا ی زهایدر چ «بهشت

  ) ینبو  ثی(حد
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. توجه دیآ خوشش م   ذهنکه من  ییزهایو دوزخ در چ  دی آ ذهن خوشش نم  عن ی  ند،یناخوشا  ی زهایدر چ  بهشت

  آسان. و:  لیخ   د؟یکن م

  ییایم یک   مبر یاز پ اموزیب
  یی رضا دِههرچِت حق دهد، م که

  
  د ی لحظه درِ جنَّت گشا همان

  ییدر ابتال  یشو تو راض چو
  ) ٢۶٧۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : هر چه تو را هرچِت
  : امتحان کردن، آزمودن ابتال

  

   تو فضا را باز کن راض  دهد، لحظه خداوند به تو م   ن یکه در ا  یزیهرچ   اموز،یب  ا ی می ک   ی   غمبریاز پ  دیگو م

  چرا؟   شود، درِ بهشت باز م  ی شو م  راض ، کنباش، فضا را باز کن. همان لحظه که در را، فضا را باز م 

به معن  یدر    یشو م   راض   کهنیا  یبرا هم  در    ابتال  بال،  م  ی زیچ   ی امتحان هست هم   د یگو که ذهنت 

. ام من راض  دییگو شما م  خواهم،  نم  دیگو م  ات ذهنمن   خواهم، بد است، نم  ،یز یچون چاست هم   رممنیغ

لحظه از خداوند است   نیزورِ شما زورِ ا کهن یا ی. برارسد او زورش به شما نم  ول د، یریگ م  چند بار کشت  ی

  د؟ یکن  . توجه مدیآ م  دگ یاست، از همان  پوشال زِیچ  یاو 

  د یگو شما م  ذهناست، من   لحظه شوخ   نیاتفاق ا  د،یلحظه هست   نیباال، ناظِر اتفاق ا  دیبر را م  تانی ار یهش  پس

ا  دیگو م  ذهنهم که من   که نه! هرچقدر  ردیگ م  می تصم  د،یکن  است، شما نگاه م  یجد    شوخ  نیبد است، 

  دانم. هست که من نم ی هست، خرد  عقل ی نی . در امی است. پس من راض

ا  ادتانی  تیب  ن یا  شهیهم هم   نیباشد،  باال .  دمی اآلن خوان   نیکه  او  هرلحظه   شماست»  ریتدب  ی«علم  او،  علم 

ه تندتند  ماست.    ریتدب  یماست. علم خداوند باال   ریتدب   یشده باالگشوده   یفضا   ن یعلم خداوند در ا  مییگو م

 م الی او تطهیر ماست. من راضگوییم یادمان نرود. ب مرادی قالووز بهشت  دانم بیام، من توکل دارم، من م

ها آورده، آن   تیمحروم   ذهن   یمرادها  دن،یبه مراد نرس  ،ی مرادیمثل موالنا از ب   عاشقان  دانم من م   است،

  فضا باز کردند.   ت،یظاهراً محروم  ت،یم اطراف محرو
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عنیدرضمن  هرچِت :امتحان کردن، آزمودن. ابتال به معن هر چه تو را. ابتال  .بال هم هست، به بال دچار شدن  

  که جنّت از اله  غمبریپ گفت
  مخواه  یزیز کس چ ،خواه هم  گر 

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

  مر تو را  لمیمن کف  ، نخواه چون
نَّتأوٰى و د جخدا  دارِیالَم  

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

نَّتج أوٰى: يالَم   هشتگانه  یهااز بهشت  
   

  دهد، که ذهنت نشان م  از کس   صورتن یدرا  د؟یخواه فرموده که شما از خداوند بهشت را م  غمبریپ  دیگو م

مان از  همه رنجش دراثر توقعات ما از همسرمان، از بچه بینید که این م نخواه!    دهد، که ذهنت نشان م  یز یچ

  آید.وجود م دوستمان به 

با همه    سازم، بهشت م  یدار   ییبو  ، را جمع کن زهایکه چ   ستین  نیبهشت ا  ؟خواه که بهشت را م  دیگو م

فرمود، من    غمبریپ  دیگو من ضامن. م  . اگر نخواهنخواه  یز یچ  است که از کس  نی. بهشت ای بشو  دهیهمان 

و واقعاً    د، ین یاز مردن، هم خدا را بب   عدلحظه، نه ب  ن یاآلن به بهشت بفرستم، هم  نیهستم که تو را هم   ن یضامن ا

  هم درست است. 

. بعد آن  کند ها فروکش م خواستن   نیا  ای خواهش،    نی ا  م،یخواه نم   مانذهنرا با من   ذهن   یزها یما چ  وقت 

  م ی فهم  و ما م  شوند، م  . پس اتفاقات شوخ مینخواه  زندگ  میکن عادت م   واشیواش ی  ریموقع از اتفاقات د

 داریشده بهشت است و دگشوده  یفضا  نیا  م،یکن در اطرافش فضا باز م  دهد که ذهن نشان م  یز یکه، هرچ

  خدا. 

  :  میخوان ز صبر م ا تیچند ب  حاال

  سرکلَه  ابدیب مانیاز ا صبر 
حیا ث َٰف ربَله  مانَیالص  

  ) ۶٠٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  نداد مانی: خداش اغمبریپ گفت
  نباشد در نهاد  یکه را صبر   هر 

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

  : تاج سر، کاله سرکله
  

  ايماَن لَه.» ال صبر لَه، ال  «من
  نباشد.»  مانیرا ا یرا صبر نباشد، و   «هرکه

  ) ثی(حد
   

دهد پس بنابراین آن چیزی که حسِ ارزش م تاج سر، کاله.    عن ی. سرکله  ردیگ تاج م  مانیصبر از ا  دیگو م  پس

 گوید.به صبر، ایمان است م  

  سرکلَه  ابدیب مانیاز ا صبر 
حیا ث َٰف ربَله  مانَیالص  

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

گوید پیغمبر فرمود که خدا به آن کس که  . و بیت بعدی م هم ندارد  مانی که صبر نداشته باشد، ا  هرکس   عنی

  صبر نداده، ایمان هم نداده است.

  نداد مانی: خداش اغمبریپ گفت
  نباشد در نهاد  یکه را صبر   هر 

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

ر،یواضح است د  کامال  شما متوجه م اگر فضا را باز نمدیشو . صبر نم  د یکن ن   دیکنیِ َفکان رو که خداوند با ک  

باش  نداشته  انتظار  پ  دیکارگاه خودش که دلِ شماست کار کند، شما    ن یا  طور ن ی کند و هم  دایوضعتان بهبود 

  :  ثیحد

  ، ال ايماَن لَه.» ال صبر لَه «من
  نباشد.»  مانیرا ا یرا صبر نباشد، و   «هرکه

  ) ثی(حد
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  است.   معروف ثِیحد

  توست  حاتِیکردن، جانِ تسب صبر 
  درست  حیکن، کآنست تسب صبر 

  ) ٣١۴۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ندارد آن درج  حیتسب چیه
  کن، اَلْصبر مفتاح الَْفرج  صبر 
  ) ٣١۴۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : درجه درج
ربج: صبر کل  اَلْصالْفَر فتاحاست.  یرستگار دی م  

  

صبر کردن، صبر، جان و مرکزِ عباداتِ توست،    دیگو . مد ی در طرحتان بذار  د،یدانرا شما م   هانیا  کنم م   عرض

مقام صبر را ندارد،     عبادت  چی. هستیصبر با ارزش ن  ۀاندازبه   عبادت  چ یاست. ه   عبادِت درست   ن یصبر کن، ا

  است.   یرستگار دِی صبر کن و صبر کل  نیبنابرا

   سؤال کردن، جوابِ ذهن   دی . توجه کن می خواه جواب م  م،یکن سؤال م  م،یما صبر ندار  ذهنکه در من   دینیب م

  .  دیشو خارج م ذهناز من  د، یرس که شما به حضور م ستین  ذهن یهاگرفتن، صبر نکردن است. با دانستن 

  د، ی. سؤال نکن کند به شما کم نم  ذهن   یهاو پاسخ   . سؤاالتِ ذهن دیدان با ذهن م  د،یدان هرچه که م   شما

خواندم    تیتا بتا حاال امروز کرده. سه   ییتا راهنما  نیچند  د، یخودتان کار کن   یرو   د، یصبر کن   د، یفضا را باز کن 

  د، یصبر کن  د،یفضا را باز کن  د،یریعهده برا به تانی ار ی هش تِیلحظه مسئول نیا د،ی کار نداشته باش که با کس 

  . میکنبه صبر صحبت م راجع  میدار

ربج: صبر کل  اَلْصالْفَر فتاحعنی است. درج هم  یرستگار دی م  معن به   .درجه  

  ست دم ویلقمان: صبر هم ن گفت
  ست پناه و دافع هرجا غم که

  ) ١٨۵٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  فالن  یکرد ا  نیرا با حق قر  صبر 
  والْعصر را آگه بخوان  آخِر
  ) ١٨۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و ین  عن ی  دم»  و ی«ناست.    یخوب  نیقر  یاست،    یخوب   زِیگفته که صبر چ   ایکه لقمان فرموده    دیگو م  پس

 ۀ کنندهم پناه است و هم دفع  نیکه ا  د،یخودتان بن  نینشهم  دیاست. پس صبر را شما با  نینشهم   ویصحبت، ن

  ها است. غم

شما    نیاآلن قر  دیایخداوند ب  یچجور  ن یبب  خواه  م  عن یکرده،    نیصبر را خداوند با خودش قر  دیگو موالنا م  و

از    ری. دگذارد اثر م   نیقر  یرو   ن،یاست؟ قر  یهم چجور   ن یکه اثرِ قر  دیدان م   د،ی او بشو  نینشبشود، شما هم 

  م.  یرا بخوان   نیقر یشعرها  شود نم  مانی رو رید م یبس گفت

شما    ی رو  د،یایشما ب   اطرافِ   ذهن. اگر من کند م  ن ییرا تع  ن یجنِس قر نی. قرکند م ن ییناظر جنسِ منظور را تع 

  دزدد  م  تی. دِل ما خاصدیگذار اثر م   د، یرس م   به هرکس  دیرو راه م   وقت  د،ی. اگر شما حضور دارگذارد اثر م

  مهم است.  اریبس ن یقر ن،یاز قر

  ن ی که در قرآن خداوند صبر را با خودش قر  دیگو خداوند. م  ،است؟ خودِ زندگ   چه کس  ن یقر  نیبهتر  دیگو م

تو باشم؟ صبر داشته باش    شِی پ شهیمن هم  ؟ همراه من باش ؟ یبشو  نیبا من قر خواه  م  دیگو م  عنیه، کرد

 ن یا  دهم، را به شما نشان م  «آخرِ والعصر»را آگاهانه بخوان، درست بخوان.    «آخرِ والْعصر»  دیگوم  نیا  یو برا

  است:

  «والْعصرِ» 
  به عصر.»   «سوگند

  ) ١)، آيۀ ١٠٣سورۀ العصر ((قرآن كريم، 

  انْسانَ لَف ُخسرٍ»  «انَّ
  است.»  یانکاریآدم در ز  «كه

  ) ٢)، آيۀ ١٠٣(قرآن كريم، سورۀ العصر (

رِ.»  «ابا بِالصواصتَوو قا بِالْحواصتَواتِ وحاللُوا الصمعنُوا وآم الَّذِين  
  كردند و يدير را به حق و صبر سفارش كردند.»  یكارهاى ن  آنها كه ايمان آوردند و  «مر

  ) ٣)، آيۀ ١٠٣(قرآن كريم، سورۀ العصر (
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رِ»  اصالصالْعم   «و دارد. م  هیتا آسه  دیدان عنیلحظه، سوگند به عصر، عصر    نیسوگند به ا  دیگو  عن یلحظه،    نیا   

را درست انتخاب    اتی ار یهش  تِیفیلحظه مهم است که ک   نیلحظه، ا  نیلحظه، زنده شو به ا  نیتوجه کن به ا

  است.  اشه یآ  نیدوم ن یاست، ا یکاران ی در ز ذهندر من  که بدان آدم ، کن

  ران یاست به خودش و د  دهیمرکزش همان   . هرکسرانیهم به خودش و به د  زند، دائمًا ضرر م   هر انسان  پس

شده گشوده  یاند، از فضا کرده ییفضاگشا عنیاند آورده  مانیاند، اآورده مانیکه ا ییهامر انسان  زند، ضرر م

شده به فکر و  گشوده   یِاز فضا   که خردِ زندگ   ستا  یکار  ،یکردند. کارِ ن   ی ن  یو کارها   کنند  فکر و عمل م

را هم به خداوند و هم به صبر سفارش    ر یدیما    م، یکن  م  ییفضاگشا   وقت  . و جالب است کهزدیر عمل ما م

  . میکن م

ا  و شما    ا یآ  د،ینیب م   جاست نی و در هم  د یآخر را شما آگاهانه بخوان  یۀ آ  ن یهم  دیگو م  نیچقدر جالب است 

یعن از پیِش هرکس رد    د؟یسفارش کن   د،یکن   ن یبه خداوند و به صبر تلق  عن یمردم را به حق    دیراه برو  دیتوان م

 شوید او به یادِ خداوند بیفتد و صبر. م  

  د،ی هست   یکار ان یدر ز  دیرو نم  یطور ن یاگر ا  ر؟ید  دیرو م   دیاست پس شما با حضور دار  یطورنیاگر ا  خُب

 ذهنچون من   دیدار ذهن. هر من   لش م   ن یهم  یاست، برا   ی کاران ی در زهم او ن یلحظه و ارزشِ ا  ن یکه به ا  دیگو  

  لحظه توجه کن.  

لحظه با خودمان    نیا  یِار ی هش   تِیفیک   تِیبه خودمان که مسئول  یادآوریلحظه؟ با    ن یبه ا  میکن توجه م   یچجور 

لحظه   ن یا  شهیاست. هم ما     لحظه، اولِ زندگ  نیا  میدان و م  میدار برم  ییقدم را با فضاگشا  ن یاست. پس اول

را    نیقدم هست، ا  نیا  شهیقدم است. هم  نیقدم و آخر  ن یاول  م،یدار که اآلن برم  قدم  نیاست و ا  زندگ  یِابتدا

  .  میدار لحظه درست برم نیما با سوگند به ا

زد به خودت    ضرر خواه   ، در زمان باش  ،نگاه کن که اگر توجه نکن   طورن یلحظه توجه کن و هم  نیبه ا  دیگو م

  مان یو ا  کنند که عمل صالح م  ییهااز آن   ریهستند غ  یکاران ی . همه در زمیدان ما م  ریرا د  نیو ا  رانیو د

  .ستین مانیا باورپرست  نیآورد، بنابرا  مینخواه مانی ا م،ین یاو را نب  یاند تا ما رو آورده 

  د یحق آفر  ایمی هزاران ک  صد
  د ی همچو صبر آدم ند ییایمیک 

  ) ١٨۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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مثل    هانیاز ا  کدامچ یه  ول  کنند، م  لیو تبد  گذارند آدم اثر م  یرو   هانیکه ا  دهیآفر  یاد یز  یاها یم یک   خداوند

َفکان  نفوذِ کن  رِیز  ،ناظر باش  ، بش  ارانهی دردِ هش  ،بن   ییفضاگشا  عن یارزشِ صبر را ندارند،    ستند،یصبر ن

  تا شما را عوض کند.   باش

  خود یهامقصودِ گردش اینداند آس هرگز 
  کسب و کارِ نانبا  ایقوت ماست او،   کاستونِ

  

  زند م  چرخ ز یاو ن کند،گردان م  شیآب
  ز جا   جنبدآب را بسته کند، او هم نم  حق

  ) ٢١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : نانوا نانبا
  

و    یفکر  ستمیس  عنی  چرخد، ما م   ابِیآس   ییدر اثِر فضاگشا  د،یآ ور م از آن  یکه آب  میهست  یابی آس  یمثل    ما

  . میهست  ابیآس   یما  اُفتد، کار م جهان به   نیو عمل ما در ا  جانیه

به کار، با    م یکن شروع م  شود آب قطع شد، تکان نخور، اما آب که قطع م  یدیکه اگر د  دیگو دوم م   تِ یدر ب 

 ذهنمن،عن ی  مان   ذهنمن  ندازی را به کار ن ذهن. من    م  جادیدرد ا  ایدرواقع م  جادیمسئله ا  ای  کند مانع.   ای  کند  

فضا را باز کرده   که درصورت  میکه ما باش ابیآس نیا ول اُفتد کار مما به   ابِی آس م،یکن فضا را باز م  وقت پس

واقعاً    ایبه نانبا    میکن به خداوند خدمت م  میدار  ای آ  چرخد؟ چه م   یبرا  میدان و مرکز عدم باشد واقعاً نم  میباش

  است.   شیسر جا زیچهمه  کهن یا یبرا م،یهم ندار یکار  م؟یکن م  هیخودمان را ته  ی قُوت خودمان را غذا میدار

را باز کرد  اگر  ر ید  زد،یر به فکر و عملتان م  خردِ زندگ   د،یآ م  اتیآبِ ح   د،یآ م  آِب زندگ   د،یشما فضا 

ن با  د یمنقبض شد  که ن یهم   ول  د، یست ینگران  قطع شد  همد یستیبا  دیآب    ،ی دی رنج   ، یشد   نیکه خشم   ن ی. 

«حق آب را بسته  آب قطع شد. آب قطع بشود،    رید  ییبو  ، ستیبا  دیآمد، شما با  منف   جاناتِیه  ،ی دیترس

  بشود.  یشما جار  ییتا آب دوباره با فضاگشا د،یجنب  ، شما هم از جا نم ز جا»  جنبد کند، او هم نم

  ره ترک کن طاق و طُرنب  نیاندر
  قالووزت نجنبد، تو مجنب تا

  ) ١۴٢٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  سر بجنبد، دم بود یکه او ب  هر 
  چون جنبش کژدم بود  جنبشش

  ) ١۴٣٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی و طُرنب: شوه و جالل ظاهر طاق 
  راهنما   شاهنگ،ی: پقَالۇوز

  

او    کنم، من فضا را باز م  دیی گو کژدم. شما م  میشواگر آب قطع شد، ما م  میریگم  ادی  تیدو ب  نیما از ا  پس

  د یباشم، حواسم با  دیمن هم نبا  ست، ی. او ن ذهنمن   شود م  نیمن هستم، ا  ست،ی هست، من هم هستم. او ن

هستم، من   ی طورن یمن ا  ،یجالل و شوه ظاهر  عن ی  «طاق و طُرنب»  دیگو راه م  نی در ا  د؟یکن باشد، توجه م 

  . شاهنگیپ  عنیقَالۇوز  ،ی شوه و جاللِ ظاهر عنینه! طاق و طُرنب  شوم، من بلند م دانم، م

از   دیجهان، اول با  نیبه ا  مییآ اصال، ما م   در راه زندگ  عن یشدن،    لیو تبد  ی و سلوِک معنو  ریراه س  نیا  در

 ذهنمن  عنی به حضور،    میبشو  لیتبد   شدن دوباره در خدمتِ زندگ   لیراه. بعد از تبد  نیا   مدر ور از آن   م، ییآ

و    زندگ   ارِی در اخت  شهی. اصال هممیاو هست  ارِی در اخت   شهی. هممیزیر جهان م  نیبه ا  میآور خرد و عشق را م 

  ما را اداره کند.   و زندگ دیبه ما زور بو د ینبا ذهنبه نام من  یزیچ  م، یخداوند هست 

به    ذهن  جاناتِیه   وقت  شود؟ قطع م   . آب کستدیبا  د یشما هم با  ابِیآس   شود،کردم گفت آب قطع م   عرض

  شود،  آب قطع م  میکن ادیاگر مقاومت ز  کند، مقاومت آب را کم م  د،یکن مقاومت م  وقت دهد، شما دست م

  . دیآ ور مکه از آن  یآب

.  دیستیدردتان باال آمد، با  د، یناراحت شد  د،یکن حسادت م  د،یدیرنج   د،یشد  نیآب قطع شد، خشم   دیدید

  ست، یاو ن  که او هم هست. وقت  دیشما آن موقع هست  می. گفت ستیخداوند ن   د،یحالت شما هست  نیچون در ا

  .  ذهنمن  دیشو م دیاگر باش د،ی باش دیشما هم نبا

  م، یهست  یطور نیمردم همه خودشان را، ما ا  بدوِن خداوند قدِغن است، ول  یو طُرنب، جالل و شوه ظاهر   طاق

همه طاق و    هانیا  دانم، بهتر از شما م  من  .میدان را م  زیچهمه   م،یدان م  یطورنیا  م،یکارها را انجام داد  نیا

  کن.  دایپ یقالووز  یرا بذار کنار،  هان یطُرنب است. ا
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موالنا باشد. اگر   تواند است، تو هم نجنب. قالووز م  دهی خداوند است. تا او نجنب  قالووز اگر فضا را باز کن

  نجنب، نجنب! مشورت کن.  یو حفظ ندار   یموالنا را نخواند ی هاتیب

  ست یسر ن  داند، مثل موالنا بجنبد اگر نم  آدم   ییبدون راهنما  ایبدون حضور بجنبد    ،بدون سرِ زندگ   هرکس

  : تیچند ب  نی. و ازند م  شیاست؟ جنبشش مثل جنبِش کژدم است، ندم است. جنبشش چه 

  عاَلم چو چاه  نیو، ا حسن وسفی
  رسن صبرست بر امِر اله  نیو

  ) ١٢٧۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  به صبر. د یتوجه کن صبرست،

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

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

  ختند یرسن آو  نیله، ک   حمد
  ختند یو رحمت را بهم آم  فضل
  ) ١٢٧٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هستند، در    وسفیها  . همۀ انسانست دگیعالَم چاه همان  نیمان و اهمه   میهست  ییبای ز  وسفیما    م؟یهست  ک   ما

صبر است بر    د،یگو باال چه است؟ صبر است م  مییآم   م یریگ که م  یطناب   عنیهستند. و رسن    دگیچاه همان

  هست.   یامر کن، باش، چجور  اوند،که امر خد ن یبب  صبر کن دیبا  عنی امر اله، بر امر خداوند. 

  زان یانسان، رسن آو  یا   وسفا،یکه    دیگو . و اآلن مافتد کار مفکان به کن   میکن که فضا را باز م  میکن م  توجه

و صبر غافل    ییفضاگشا  نیلحظه فضا را باز کن و از ا   نی و ا  ریاست، دو دستت را محم ب  زانیاست، طناب آو

سالتان است، هنوز    ستیشده است. اگر شما ب  ریشده است. د  رید  کهن یا  یرسن است، برا  نیهم  نیمشو که ا

  ن ی . اگر اختندیطناب را آو  نیخدا را شر ا  دیگو . مسالصت شده است، چه برسد به ش  رید  دیدر ذهن هست

  م؟ ییایباال ب میتوانست م  یچجور   دگیطناب نبود ما از چاه همان
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ما   ی کرده است، دارد رو  و هم بخششش را با هم قاط  دیآ فکان م خداوند هم دانشش را که از کن   دیگو م  و

  د، یمقاومت نکن  دی کرده، شما فضا را باز کن  زانیاست. طناب را آو  خته یهم آم . فضل و رحمت را به کند خرج م

  همان عقل کژدم است. ذهنکه گفت عقل من   دیرینگ تان ذهنعقل من 

طاق و طُرنبم را، جالل    نیا  که کژدم درحال  یعنوان  که من به دییبو  دیکه به خودتان نگاه کن  ستیبا م   شما

هستم، من پرقدرت هستم، چقدر ظلم کردم جفا کردم،   یکه من قو  دمیکش را به رخ مردم م  امی شوه ظاهرو  

  .  اسمرا من بشن هان یبشوم چه کارها کردم، ا دهید کهن یا یچقدر برا 

ام، با سر داشته نه! طاق و طرنب    ایام؟  زده   شیجنبش من تا حاال جنبش عقرب بوده، همه را ن   فهمم من م  ایآ

شما اعتراف    شود م  ام؟دهی جنب   میو دردها  امذهنبا عقل من   ام،ده یو مرکز عدم نجنب  ییگشافضا   ق یخداوند از طر

  د؟ ی کن

با   عنیام،  عالَم مانده   دگیخداوند هستم و در چاه همان  ییباینماد ز  عنیهستم    ییبایز  وسفیمن    که حالدر  

طناب    نیکرده و ا  فکان و قضا و رحمتش را، لطفش را قاط شدم و خداوند دانشِ کن  دهیهمان  جهان ن یا  یزهایچ

طناب را    ن یفضا را باز کنم، ا  ندازم،ین   رانیرا گردن د امی اریهش   تِیلحظه مسئول  ن یرا انداخته است، اگر در ا

خداوند ما را م  رمیب م  کشاند باال رها م  آورد درجه که صبر م بهدرجه . و  کند و آزاد م   کنم قرار شد که  شوم .

  . چمینپ  رید ، دگیدورِ همان 

  : تی سه ب نیا طورن یهم

  و شر ر یدوست را در خ میگو شر 
  هست اندر قضا از بد بتَر زآنکه
  ) ٢٣۵٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  قسام اوست، کفر آمد گله  چونکه
  الصلَه مْفتاحصبر  د،ی با صبر 
  ) ٢٣۵٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حق جمله عدواند، اوست دوست  ر یغ
  نکوست؟  عدو از دوست شَوت ک  با

  ) ٢٣۵٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  کننده. : قسمت قسام
 فْتاحلهمها ش یبخشا دی: کلالص  

  زه ی: پاداش؛ انعام؛ جاصله
  کردن، گله کردن تی: شاشَوت

  

به حرف ذهنم    م،یگو من شر م  دهد خوب نشان م  ا یرا که ذهن بد    یز یچ  عنی و شر    ریاست. در خ   واضح

و در قضا از بد، بدتر هم    شوم اگر به حرف ذهن گوش بدهم دچار قضا م  دانم م  کهنیا  ی برا  دهم، گوش نم 

  وجود دارد. 

  ر، ید  افتم که من م  ستحالت   نیبدتر  نیکه ا  میفکر کن   دینبا  میخودمان را درک نکن  اگر ما حالت فعل   عنی

  . هم وجود دارد اگر مقاومت کن نیبدتر از ا

ما   که کفر است، درحال کند. و گله میاوست، پس شما فضا را باز کن بذار او تقس  کنندهم یکه تقس اگر نفهم و

ا  میکن گله م  شهیهم   ت یشا  دیگله نکن  دیریب  ادی  دیتوان . شما م یبه من، چرا آن را نداد  یرا نداد  نیچرا 

  .اندازد ما را عقب نم  ت، یمثل گله و شا یز یچچ یه د؟ینکن

.  می ریپاداش است. صبر سبب خواهد شد که ما پاداشمان را ب  دیصبر است که کل  د، ی. شما صبر کند»یبا  «صبر

که ذهنمان نشان    یزیشده است، هرچ گشوده   یاز خداوند که مرکز عدم است و فضا   ریکه غ  میدان را هم م  نیو ا

. میمتوجه شد ری. دمیکن  تی با دشمنمان از دوستمان شا  دیما نبا  و .ستیدشمن ماست، دوست ما ن  دهد م

  پس

مفْتاح : قسمت قسام و شَوت: شاها ش یبخشا  دیکل   عن یالصله  کننده.  انعام.  پاداش؛  صله:  کردن، گله    ت ی. 

  کردن. 

  نیدهد دوغم، نخواهم اَنگب تا
  ن یدارد قر  هر نعمت غم  زآنکه
  ) ٢٣۶٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دهد؟ چرا عسل نم دهد،که خداوند اآلن دارد به من دوغ م  دیگو صحبت، اآلن ذهنت م  نیپس از ا رید پس

  ا ی  دیگو م   ذهنمن   د،یگوکه ذهن م   یز یبه آن گوش نده. گفت آن چ  دیگو عسل. ذهنت هرچه م   عنی  نیانگب

  شده دوست است.گشوده  یدشمن است. فضا  نیا دهد، نشان م
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تو برو دنبال    کنم من نم  دیی بو  ، کن نم  ت یشا  ی ستادیچرا ا  دهد، خداوند به تو دوغ م  دیگو اگر ذهنت م 

است که    دهیکه با آن همان  داند که ذهن نعمت م  هر نعمت   کهن یا  یگوش بدهم. برا  توانم کارت، به حرف تو نم 

  دارد. نعمت است، حتماً غم

چ  شود نم با  هرچ  میبشو  دهی همان   یز یما  باشد.  نداشته  م  یز یغم  نشان  که ذهن  ما   دهد را  و  است  نعمت 

بهتر است که    نی. پس بنابرامیرا بدان  نیحتماً درد خواهد داشت، ا  م،یشو م   دهیمرکزمان با آن همان  میگذار م

  .می اصال نگذار ای میر ها را به مرکزمان بذاآدم  ای  زهایتر چجا که مقدور است کم تا آن 

از   دیتوان کرد، نم  دی آمد مرکز شما، شما درد را تجربه خواه  یزیچ  ای  اگر شخص د،یدان بعد، شما م حاال به از

  . دیگو م تیب  د،یتوجه کن د،یدربرو رشیز

  طاحون   نینوبت، مبر گندم از ینَبود شب گرت
  ی او جار یِکه نَبود جو  نیب ایآس  اریبس که

  ) ٢۵٠٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ا ی : آسطاحون
  

  ی اب ینبر، ممن است به آس   ابی آس  نیگندم را از ا  د،یاگر امشب نوبتت نرس  دیگو مربوط به صبر است. م  دوباره

  . میکن کار را م  نیو ما ا ست،ین  یجار  شیکه جو یبر م

بب   دی گوش کن  کنم خواهش م   د،یکن به موالنا گوش م  شما  . شما  دیکار کن   ی چجور  دیگو  که م  دین یبه موالنا 

 د، یشو . شما موفق نم شودنم  ن یا د، یکار کن  تان ذهنمن  ی هابعد مطابق روش  د، یبه موالنا گوش کن  دیتوان نم

  . کند موالنا کار نم دییگو م

  م، یکه مر ما نفهم هست  دیگو  . ذهن شما مدیرا تکرار کن   ات ی اب  نیا  کنم م   شنهادیپ  کنم  خدمت شما عرض م  من

  د، یبن  د؟یکار کن  یطورنیا  دیخواه . مکند روش شماست، کار نم   نیبس است. ا  میدور خواند  یرا    هانیا

  .کند کار نم  ول

ذره     ی  جا ن یذره از ا  ی  ختهی. شما جسته و گردیخدمت شما برنامه را تا آخرسر گوش بده  کنم عرض م   من

آن  ا  ی جا  از  از  م  جان یذره  آن  نیا  د،یکن گوش  را  بعد   د،یکن م  گوش   یطور برنامه  را اصال گوش    یبرنامه 
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نم   د ییگو . بعد مدیآ هم مسراست که پشت   ییهاطرح   هان یا  د، یکن نم با روش کند کار  نه! شما  نفْسِ    ی ها. 

  .یبر کار م خودت را به ی الوها  ،کن خودت کار م

  ی خدمت شما قانون جبران ماد   کنم . من عرض مخودت کار کن  ذهنمطابق من   ، نا بخوانشما موال  شود نم

هزار نفر گوش    کند م  نه، من زرنگم، چه فرق  دیکن. شما فکر م ی متعهد بشو  تا بتوان   دیرا حتمًا انجام بده

   لیخ   دیگو م  ،ی آور حساب نمبه را    دتخو  میگو دارد. م  من گوش بدهم ندهم چه فرق  ، یمن هم    کنند م

  . دیاوری. خب ن اورمی خب ن

است. شما اگر آن    ریی ذره تغ   ی   تی . هر بدیبده  ر ییتغ  د یهست که شما با  هات یب  ن یروش در ا  رِ ییجور تغ   هزار

   کار نخواهد کرد. بعد هم خواه  ،ی کار ببررا به   اتقبل   یبه خودت و آن الوها   اعمال نکن  ، را نده  رییتغ

  کم نکرد.  کند،  گفت که من گوش کردم موالنا کار نم

 ی ام، روکه خدمتتان بوده   سال   دو یو    ستیب  ،و چند سال  ستیمن به شما عرض بنم که در طول ب  نه،

را درست   ام زندگ   ستم،دان بود گفتند آقا من اگر م  نیشرطش ا  نیاند. اولکرده   رییتغ  ها لیکار کرده، خ   ها لیخ

  ی بذار به حرف شهباز   ات،یاب  نیدسِت ا  به   ا،بذار خودم را بسپارم به دست موالن   دانم، کرده بودم، پس نم

 ر ید  تیشما ب  دمیرا د  تی ب  نیا  میرا حفظ کنم تکرار کنم، تکرار کنم، نگو  اتیاب  نیمن ا  کند م  شنهادیکه پ

  شما.  دییباشم. آن را بو دهی که تازه باشد من ند دیندار

. نظر شماست، درواقع نظر  دیخواند دوباره  د،یخوانده بود شیغزل را پنج سال پ   نی شما ا  دیگو م    ی  دفعهی

  د ی نیب م   د یخوان ساعت هم بعد هم که م  مین   دیخوان  اآلن م  اتی اب  نیکه ا دیدانستشماست، وگرنه م   ذهنمن 

  د، یخوان تو. شما پنجاه بار م  ید یفهم  رید  زیچ   یرا درآورد،    یرید  زیچ   ی  دهد، م  یرید  معن   یکه  

ندبوده    یزیچ   ی   جان یا  که  د ینیب بار م   نیم یپنجاه و   ه   دم،یمن    پوشاند،  م   ه  پوشاند، م  چرا؟ ذهن 

  د یبخوان  ادی ز  ای  دیرا حفظ کن   اتیاب  نی. و شما اشوند زنده م  هان یا  ،خوان م   ادیز  . وقت کند حواستان را پرت م

  که به نفع من باشد.  شود نم ادتریدر من ز یز یچ  ی ایکه   شود نم ادیکه پول من ز

گرفتم.    ادی   یزیشما چ   ۀسال از شما و تجرب  ودوستیباالخره هرچه هم که من کودن باشم، درعرض ب  وقت   ول

که قانون جبران را انجام دادند،   ییهاکردند. آن   رییها تغها بردند. آنمهم را، آن   اتیکه تکرار کردند اب  ییهاآن

  کردند، بردند.    رییتغ
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است    مضر است، زرنگ   اریاربسیو بس  میده که ما از دست نم  یی الوها  ن یاز ا   یکردند،     که زرنگ  ییهاآن

  است.  یخوب ز یچ  لیخ  ، اسمش زرنگ مییگو که معموال م 

زرنگ    ای  گفت دروغ م  کس  ی مثال    میارتباطات، قد  ن یا  شرفتی. االن اگر با پستین  یخوب  زیاصال چ  زرنگ 

   ی   ایکند    انتیبخواهد خ  د، یهم هست، اگر دروغ بو  دیکه در معرض د  کس  ی. االن  دیفهم  نم  بود، کس

و قضا در    یتکنولوژ   کهنیا   یدند. چرا؟ برایبفهمد، همه فهم   ای دن  ورنینفر ا  ی.  فهمند بند، همه م  یکار بد

  . رید می کارها را نکن نیکه ما ا رود م  جهت 

. اَمر  زند . ضرر نمکند نم انت ی. خ ر یکه د دیگو که عدم را در مرکزش بذارد، دروغ نم  کس م،یرا بذار عدم

  باش.   دیگوکه م   کند م تیرا رعا «کن»

  ،  ذوق داشته باش   عن ی. ذوقِ اَمر، ذوِق امر  میرا دار   تشینام ذوقِ امر، امروز هم اتفاقًا ب  به   میدار  یز یچ   ی   ما

  . ذوق داشته باش نیبه ا ،آن را عمل کن  د،یگو خداوند چه م  ، زندگ   نی بب فضا را باز کن 

  بر راه عام؟  هنگامه نه چند
  کام  چیه امدیبر ن ، خَست گام

  ) ٣٢٠۵ تیدفتر پنجم، ب یمثنو ،ی (مولو

  کردن   : آزردن، زخمخَستن
  

   خودمان زخم   یو هم پاها   ، یدر راه مردم عاد   میاکرده  ی سازصحنه   م،یاراه انداخته   اهویاست، چقدر ما ه   واضح

  . رید زدم که داشتم م  ییهاحرف   نی. همامدیبرن ییآرزو چیاما ه ران، یشد، هم د

  کس نَجست ،صبر و حزم یب نی کم نیز
  را خود، صبر آمد پا و دست  حزم

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

  و ابزار لهی از وس هیو دست: کنا پا
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ا  عنیگاه،  پنهان   نیا  از نگاه کردن با    جور یکه    شی دوراند  عنیبدون صبر و تأمل،    کسچ یه  ذهنمن   نی از 

بزرگان است.    ایموالناست    اتی کردن، فکر کردن برحسبِ ابحزم، عمل   د،یدار  ذهناگر هنوز من   ای  ست،یزندگ

  حزم است.  نیا

مهم است، اگر    قدرنیاست. خودِ حزم که او حزم نجسته   صبری ب  کس  ،ذهنمن   نیاز ا  گاه،ن یکم   نیاز ا  دیگو م

  ن یا  خوانم، را م   هان یا  ستمی آقا بلد ن   میی گو م  م، یحزم دار  ر ید  میخوان موالنا را م   اتی اگر اب  م،یکن   دایراه را پ

شعر موالنا    ، حزم داشته باش  شود حزم، صبر است. نم   یِپاودست   د یگو م  . میصبر هم بن  دیبا   حزم است، ول

  نکردم؟ نه.  رییچرا تغ   میخوان را که م   هان یآقا ا  ییبو ،را بخوان

  شُِر نعم  ایصبر   ایدو ره آمد در روِش،  نیا
  دو راه را نی مر  دنیتو نَتان د یِشمع رو یب

  ) ٢١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

صبر   ا یشر.   یصبر است،  یجهان، دو راه است،   ن یما در ا ای روش کار خداوند  د، یگو دو راه است م پس

  م یتوان دو راه را نم  نیخداوند، ا عنیتو،    یِ و نور رو  ییبدون فضاگشا  دیگو هر دو با هم. م  ا یشر،    ای   میکن م

و شر را با نورِ    تا صبر  دی را بلد هست  ییفضاگشا  د،یمرکز را عدم کن   د،یکن  ییفضاگشا  دی. پس شما بامی نیبب

    . دینی خداوند بب

  شیپ ییهای که چه گرفتار   دید میاالن خواه  د،یشناس . و اگر صبر و شر را نم شناسد صبر و شُر نم  ذهنمن 

  .دیآ م

  نعمت، خوشتر از نعمت بود  شرِ
رُک  بارهش  نعمت رود؟  یسو  
  ) ٢٨٩۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

،رُنعمت و، نعمت چو پوست  جانِ  ش  
  دوست  یِشُر آرد تو را تا کو زآنکه

  ) ٢٨٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و عاشق شُر است. کند شر م اری که بس شُرباره: کس  
  



ۀ  برنامه             Program #925                                              ۹۲۵مشار

  48صفحه: 

فقط شُر    م،ینیب محتوا را نم   نیشر که مربوط به ساختار است، بهتر از محتواست که نعمت است. ما ا  دیگو م

 که ن یا  یبرا  کند،خاطر نعمت شر نماش شر است. شرباره بهحرفه   عن یشرباره، شرباره    دیو ما با  میکن م

  .شود چشم عدمش دارد باز م  شود، از جنس خداوند دارد م

خداوند و    یهانعمت   دنِی. دکنم به ما، من شر م  یرا داد   نیحاال که ا  مییبو  دی . نبامیشُرباره بشو  دیاب  ما

«ُشر، جاِن نعمت و، نعمت چو    د، یگو م  نیهم   یاست. برا   ذهن  زِیچ    یها  خاطرِ آن به   ا یها  شر کردن بر آن 

  . مینیب ذهن م ا. ما نعمت را بدهد ذهن نشان م   عنی  «چو پوست». پوست»

خاطرِ  که شرباره نباشد، به   کس  ی   عنیاصطالح.  به   گرمعنوان دست به   نعمت، شر خوب است ول  یبرا

  خاطرِ نباشد، به ادشی چیه  نیشُر نکند، که ا میشو از جنِس او م میما دار کهنیخاطرِ اعدم شر نکند، به دِید

  حالش.  به ینعمت هم شر نکند، وا 

 . آن میآقا ما از نعمت هم خسته شد  م یکه، مثل اهل صبا، که گفت  میرسان  جا مکار را به آن  ذهنما در من   و

داد. شر بدونِ توجه به نعمت ما را    میاز دست خواه   م یرا که دار یزیکارمان زار است. حتماً آن چ   ریموقع د

  . دارد جا نگه مو در آن  رساند دوست م یِبه کو  رساند به خدا م 

  و عاشق شر است.  کند شر م  ار ی که بس . شرباره کسمیکن به شر و صبر و رضا صحبت مراجع  میدار

  ی را به جان شو مشتر   اضتیر پس
  ی تن به خدمت، جان بر یسپرد  چون

  ) ٣٣٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اریاختیب  دتیآ اضتیر ور
  ار یکام یبنه، شرانه دِه، ا سر 

  ) ٣٣٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شر کن  اضت،یحقت داد آن ر چون
  کن  زامِر دتی او کش ،ینکرد تو

  ) ٣٣٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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فهم   دیگو م   د؟یکن م   توجه االن  ما  ا   رید  میاده یکه  حت  نیبا  با  یهابا صحبت  همه صحبت،    د یامروز، که 

  حال ن ی درع  خواهد،  صبر م   خواهد، م  ارانهیکار سخت است و درد هش  نی. امیرا از مرکزمان بران  ها دگ یهمان 

  .خواهد رضا م  خواهد، شُر م

  ات  خودت و انتخاب خودت، جانِ ذهن  اری شو! با اخت ی خودت مشتر  ارِی را تو خودت با اخت  اضتیکه ر دیگو م

  .  یدر ببررا بده برود تا جان سالم به  ها دگیمانرا بده برود. ه

  فَکان» «قضا و کن   یبذار  ، است که شما فضا را باز کن  نیخدمت هم ا  ،» یتن به خدمت، جان بر  یسپرد   «چون

  ت یپاها  ، که گفت تو مثل باز هست  ، یببر   یر یدرگ  نیکار کند، تو جانت را از ا  تیها دگ یو همان   تیدردها  یِ رو

  کار کن.  تیها دگیهمان یکنده. با دستِ خودت، با انتخاب خودت فضا را باز کن، رو  یبسته شده است به 

را    ی ز یچ  ی که    میشو متوجه م   دفعه یآمد،    ار ی اختیسخت است، ب   ، یکار را نکرد   نیکه اگر ا  دیگو م  حاال،

سر    ،ار» یاخت یب  دتیآ  اضتی «ور ر  ر،یاست د  ار ی اختیب  نیا  م،یدوستش دار   لیکه خ  میده از دست م  میدار

  . روزی انسانِ پ ی انسانِ موفق، ا یا  ار،ی کام ی هم بِده! ا یز یچ  ی بِنه! سر نکش! شُرانه ده! خدا را شر کن! و 

شر    اضت،ی«چون حقت داد آن ررا خداوند به تو داد، شُر کن!    ارانهی درد هش  را و سخت  اضتی ر  نیکه ا  وقت 

نکرد   کن»  نکرد  ، یتو  بن  ر، ید  م یما  ما  بود  هممیبده  ص یتشخ   م، یقرار  م  ۀ.    م یبده  ص ی تشخ   میتوان ما 

  پرست دگ یغُصه هست. همان   یۀما  هان یهرکدام از ا  میبدان  ودور.    م یندازی ب  ی یما چه هستند،    یها دگ یهمان 

  ی خداوند   تِیما بر جنس  یخداوند   تِیکه درواقع جنس  ر،یانسانِ د   یفرق دارد. عشق به    خداپرست   ایبا عشق  

  فرق دارد.  ذهنبا ارتباط دو تا من  کنند، ارتباط برقرار م  ریدبا هم هان یو ا  ورزد، تو عشق م 

   کس   یرفت،    یز یچ  یتو که االن    ارانۀی دردِ هشتو و    دنیکش  سخت  ای تو    اضتِیر  نیا  عن ی  ،یتو نکرد   دیگو م

  ر یاداره، گفتند آقا د   امروز رفت  ،داشت   مقام    یرا از دستت گرفتند،    ی زیچ   ی رفت،     کس  ی فُوت کرد،  

  حق داد به تو.   ،یتو نکرد  ؟ بن دیچار با  د،یبرو دییبفرما ، ستین

با آن همان  اضت»یحقت داد آن ر  «چون اراجع   میدار  ،ی بود  دهیکه    ده یها همانبا آن   مییگو م  ییزهایچ  نیبه 

  ده یآقا ما همان   ندیگو هستند، م  دهیهمان   ها لی. البته خ  ست ین  دهیبا آن هم همان   ،ی دار  مقام  ینه شما    م،یهست

تمام خاص  بعض   عنی.  میستین ما  م  یها و درد  دگیهمان  یها ت یاز  را  م  میکش آن    معرضِ به  م،یکنو تجربه 

  چه؟   عن ی م؟یهست  دهیگفته ما همان . چه کسمیست ین دهی آقا ما همان مییگو م  م،یگذار م  شینما
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ر  «چون آن  داد  نکرد شر کن»  اضت،ی حقت  تو  و    عن ی،  زامر کن»   دت ی«او کشخودت،    ار ی به اخت  ی،  «قضا 

نکن!    ت یشد؟ ناله نکن!شا  یطور نیکن! نگو آقا چرا ا  شُر   ده،ی. حاال کشدیکش  جان یتو را به ا   اله  فَکانِ» کن 

را   نیرا نکن! ُشر کن! خُب ا کارن یا  ،ییناسزاگو  ،ییوفای ناله، ب  ت،یبه شا  کندشروع م   ذهنمن  دیکن  توجه

  بود:  نی. و امیخواند

  خَمر  یبود کز عکسِ آن جوها ای
  گردم، بو برم از ذوقِ اَمر مست

  ) ٢۵١٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

برم از ذوقِ   ییبو یمست بشوم و   ییدراثرِ فضاگشا گذرد که از من م اتی آب ح نی که از انعکاس ا شود م  ایآ

  د،یگو که م  دینیب ذوقش را درک کنم. م   نیا  کنم،  لحظه من اَمرِ او را اطاعت م  نی واقعاً در ا  کهن ی. ااَمرِ اله

  است.  »«کن باز هم ذوقِ اَمرِ  ذوقِ اَمر. ذوِق امر،

م   عن ی  اَمر باز  را  خداوند. شما فضا  ب   ذهنمن   ، کن اَمرِ  متوجه م  ، کن م  کار ی را  از    ی شو بعد  استفاده  که 

چقدر    نیکار، نه عقل تو، ا  یِرو   د یای ب  او حرف بزند، او عمل کند، خرد زندگ   عنی و صنع خداوند    ی دگاریآفر

  ذوق دارد.  

   عنیبو برم    د؟یو از ذوق اَمر بو برد  د؟ی. خُب شما مست شد«مست گردم، بو برم از ذوقِ اَمر»  د،یگو را م  نیهم

  با چِشمت.  نی که بب ستیاست. زُمخت ن فیظر  زیچ  ل یخ نیا

بدون    م،یکن  دیتقل  دیبا  رانیکه از د  دیبا رضا، بدون استفاده از تقل   ،یی با فضاگشا  ، زندگ  یهر لحظه با شاد

و چه     کند که چار کن  نیی تع   شدگ شرط   یالوها   که نیکند فکر و عمل شما را، بدون ا  نییجمع تع   کهنیا

  بله.  م،ی با ذوق از امر اطاعت کن ، بن یفکر

  کنَد»  ن یکو از حسد ب کس  «هر

باال، طاق و طُرنب    دیایب  ذهنمغرور بشود، با من   عنی   کنَد»  نی «بموقع    آن   شودم   م،یبخوان  «کنَد»را اگر    نیا

عشق    ییایمنظور بو  جا نینداشته باشد. ا  ییای حس بو  ریرا بِنَد، د  اش نی ب  عنی  م یبخوان  «کنَد»نشان بدهد.  

  حس کند واقعاً ذوق امر را.    عنی اَمر»«بو برد از ذوقِ  دیگو بود، م   جان یکه ا ییبو نیاست، هم 
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  کنَد  نیکو از حسد ب کس  هر 
  کند  نیبیو ب  گوشیرا ب شیخو

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

  برد  ییآن باشد که او، بو نیب
  برد ییاو را جانِب کو ،یبو

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

  بود  نیبیب ست،ی ن شیکه بو  هر 
  بود  نیاست کآن د ییآن بو ،یبو

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

انسان خودش را کاهش   د،یآ م  ذهناز من  دیدان که حسد داشته باشد، حسد هم م که هر انسان   دینیب م پس

  شود  سبب حسد م  ذهنبا من  ذهنمن   سۀی. مقاکند م  سه یدارد، خودش را مقا  جسم  یاریبه جسم، هش   دهد م

  و حسد در دل انسان هست. 

بِند،    اش نیکه از حسد ب  هر کس  دیگو م عشق را و خداوند را از دست بدهد، نتواند    ییایحس بو  عنیرا 

  . فهمد عشق را م  ینه بو شنود، . نه م کند م  نیبیو ب  گوشی صورت خودش را ب نیخداوند را بو کند، در ا

شده آن هست  گشوده  ی ما، فضا   درون   نیبِبرد، پس ب  یی آن است که او بو  ن یب  دیگو م  کند، م  فی خودش تعر  و

که بو نداشته باشد، بو   خداوند ببرد. هر کس یبو او را جانب کو نیعشق را ببرد، ذوق امر را ببرد، و ا یکه بو

  .دعدم ندار   نیب  عنی ندارد،  ن ی صورت ب نیرا نفهمد، در ا

. دهد عشق خبر م   دهد، شدن ما با خداوند خبر م  ی دوباره از    جانیدر ا  نیبود. د  نیکه د  ستیی بو  ،یبو

   ن ی است کآن د  یی«آن بوبا وحدت، با مرکز عدم.    ،خداوند نه با چشم معمول  دنی. دمن»  نیتو د  دن ید  ی«ا

  .  دیآ از خداوند م عن ی بود»

. ستین   نیا  م،یرا بپرست  یمراسم مذهب ای  م، ی را بپرست  یمذهب  یکه حتمًا باورها   ستی ن  نیا  بود»    نی«داز   منظور

  خداوند را بشنود.  یبو  عن ی بود» نی است کآن د ییآن بو ،ی «بو
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  برد و شُِر آن نکرد  ییبو چونکه
  خَورد  اشنی نعمت آمد و ب کفِر

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

  را بنده باش  کن مر شاکران  شُر 
  باش  ندهیمرده شو، پا  شانیا شِیپ

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

  مساز  هیما  زن از ره ر،ی وز چون
  از نماز   اوریرا تو بر م خلق
  ) ۴۴۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

در   کند، کفران نعمت م  کند، کفر نعمت م کند، بو ببرد و شر آن را نکند دارد کفر م  انسان  ی  وقت  دیگو م

  . خَورد» اش نی«کفر نعمت آمد و ب. شود عدمش خورده م ن یصورت ب نیا

متأسفانه     ذهندر من   اگر حواسمان باشد بله، ول  م؟ی شر داشته باش   م؟ ی کفران نعمت نکن  میتوان ما م   ا یآ  و

  . می ما قدرناشناس

  د یحاضر  د؟یدان قدرش را م   د؟یواقعاً شاکر هست  د؟یادهی عشق را شن  یتا حاال بو  د؟یاکرده   ییشما فضاگشا  ایآ

  د ی حاضر  د؟یوقتتان را بذار  د؟یقانون جبران را انجام ده   دیحاضر د؟یکن  شرفتیپتر  بیش   د،یپولتان را خرج کن

  د؟ یخدمت کن

آن نکرد»   ییبو  «چونکه بار به وحدت    یعشق را ببرد و بفهمد، فضا باز بشود،    ی بو   ، هر کسبرد و شُرِ 

  . خورد را آن کفران م اش ن یو ب کند قدر آن را نداند کفران نعمت م  برسد، ول

  اد ی ر مانند موالنا هستند که دارند به ما ش  ییهاکه شر کن و بندۀ شاکران باش. شاکران انسان دیگو م اآلن

و    ندهی پا  به زندگ   لیتبد  نیها بش. بنابراآن   شیرا پ  ات ذهنمن   عنیمرده شو،    شان،یا  ش ی. برو پدهند م

  جاودانه بشو. 

موالناست، شما    نیهم  اش ی.  میریگ م  ادی شر را از شاکران    م،یریب  ادیمهم است که ما شر را    قدرنیا  پس

  . دیکن کفران نعمت نم د،یریگ م  ادی شر را  د،یاگر موالنا را درست بخوان
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  ،  قدر نعمت فراوان  م،یها را هم بدانقدر نعمت   که حت  می ریگ م  ادیما    م،یصحبت کن  میطور جامع اگر بخواهبه  و

  . دوران زندگ ، سالمت ،خوب، همسر خوب، بچۀ خوب، جوان لیخوب، فام   ریمد ت،ینعمت، امن فراوان

را بدانند،     موقع زندگکوچ دارند احتماال، قدر آن   ی هابار بچه   ی   گذرند، م  سال بار از مرز س  ی   هاانسان

م   ی جوان  آدم  م  شود،  بار  را  لحظاتش  قدر  باشد  شاکر  واقعاً  همفهمد اگر  نباشد  شاکر  اگر    ی طورن ی. 

  . ردیم دارد م شده، ریپ که  ندیبم  دفعه ی فهمد،  نم چ یه گذرد، سرهم لحظات م پشت

  ۀ ی است که از زدن راه مردم، منحرف کردن مردم، ما  ری وز  ی جا داستان  . آن مساز»  هی ما  زناز ره   ر، یوز  «چون

به    م،یکن م   ها را عصبانآن  م،یرو مردم م  ش یاگر پ  م؟یکن م  زنره    ذهنعنوان من ما به  ای . آسازد م    زندگ

  . می زن هستره پس م،یآور ها را باال مآن  ذهنمن  م،یدار واکنش وام 

  ن ی صورت قربه   ایعبادت. آ  عنیحضور، نماز    عنی. نماز  اوری ن  رونیکه خَلق را از نماز ب  کند م   هیدارد توص  و

شدن است.   تایشدن با خداوند است،    نیما قر  یحالت عاد  االصول ما؟ عل  میآور م  رونیمردم را از نماز ب

را به دعوا و بحث و جدل و رنجش    ر ی. ما همدمیآور م  رون یرا از نماز ب  ریکه ما در جهان مرتب همد  دینیب م

ها را  شر وجود آن   م، یکنشر وجود خودمان را نم   کهن یا  یبرا  م، یزن مردم را م  ی . راه معنومیکش م  هان یو ا

  . میکن هم نم

نه ما ست  نی زم  نیا  م، یاز جنس حضور بود  مان اگر ما همۀ   د ینگاه کن  شما  بود.  نه جنگ    م، ی داشت  زه یبهشت 

  . میست ی. شاکر نآمد  بال سرمان م همهنینه ا شد، م  نه قحط م،یکرد م

در اثر   ای   م؟یدان را م  قدر پاک  م؟یدان قدر آب را م   م؟یدان سالم را م   یقدر هوا  م؟یدان را م   نی قدر زم  ایآ 

    م؟یکن را ناپاک م  زیهمه چ رون،یدر ب کند م دایدرونمان که انعکاس پ ناپاک 

  ری وز گشته آن کافر  نید ناصح
  ریس نه،یاو از مر در لوز کرده

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

  ختن یاز باطل را به حق درآم   هیکردن» کنا  نهیدر لوز  ری«س  رِی. و تعبپزند باقلواست که با مغز گردو م  : نوع نهیلوز
  پوشاندن است. بایرا جامۀ ز و زشت 
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آن هم براساس   کند،  م  نید  حتیاست، فقط نص   نیاست، ناصح د  ذهنکافر هر من   ریکافر، وز  ر یآن وز  دیگو م

  است.  پرستو مراسم پرستو مان  باورپرست

آن کافر   نید  «ناصح لوز  ر»یوز  گشته  در  لوز  عنی   نهی لوز  نه،ی و  در  باقلوا.  فرض کن  حاال   مثال   ر یس   نهیباقلوا 

درونش    مالند،م   ن یریش  مالند، م  یشر   یها را دورش را  که، کپسول   دیادهیها را دقرص   نی. شما اگذارند نم

  درونش زهر است.  ول نیاست ا نیریچه ش   نیب م چش م  تلخ است، وقت  لیخ

ها را راه  آن   رون،یدست زد از درونمان آمد ب  ی  کهنی باشد. هم   ریظاهر ما باقلوا باشد، درون ما س   شود نم

ا آن   هانیبزند، درد بدهد، منحرف کند از راه. بله،  نتوانست همه از  را  جا  به   میجا آمد که ما شرِ چشم عدم 

  ر یی صورت عدم تغ به   ذهنباشد، در جبر من   که اگر انسان شر و صبر نداشته  تیدو ب  نیا  طورن ی. و هممیاور یب

  .  مانَد م باق

  و صبر ُشر یب  مانْد از کاهل  هرکه
  جبر  یِپا ردی داند که گ  نیهم او

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

  جبر آورد، خود رنجور کرد  کههر 
  در گور کرد اش،یهمان رنجور تا

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

ب  نیا  میخواند  بارها بپرس  تیدو  از خودتان  هست   د،یرا.  حالت  د؟یدر جبر  م  دیهست  در  فکر    ر یی تغ   دیکن که 

ا  د؟یکن نم ا  یطور ن یاگر  اگر  تنبل  یو کند  و کاهل  نرسیاست،  م  ذهنمن   و  تغ  دیگو که    کنم،  نم  رییمن 

  . دیهست شما شر و صبر ندار رهیکنم، به شما چ ر ییتغ توانم نم

که به شما قبوالنده که شما    ذهناست از من   . جبر آن حالت شود انسان دچار جبر م  یصبریو ب  یشریاثر ب  در

  . دیکن   رییتغ  دیتوان نم  د،یکن نم رییتغ

از    ند،یای ب  رونیب  توانند حالت فقر نم  نیکه مثال از ا  کنند ما هم هست. مردم فکر م  رونیب  یهادر حالت   جبر

 توانند  نم  بتی از غ  ند،یایب  رونیب  توانند نم   یی جوب یاز ع  ند،یای ب  رونیب  توانند نم  ری حالت ضرر زدن به همد  نیا

  . ندی ایب رونیب توانند نم میزن ضرر م ریکه به همد نیاز ا ند،ی ایب رونیب
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درست کنند. همۀ    توانند خودشان را نم  ای درست کنند    توانند نم   ریخودشان را د  خانوادۀ  کنند فکر م  ها لیخ

  .  میعلت که شر و صبر ندار ن یجبر است، به ا هانیا

  و صبر»  شُری ب ماند از کاهل  «هرکه

   حالت  ما را دچار  یشریب ،یصبری . بمیو صبر کن  میفضا را باز کن  دیدر ما وجود دارد، ما با  ر ییامان تغ  پس

مضر وجود ندارد.   یها و امان خارج شدن از حالت میحالت را جلو ببر   نیا میما مجبور میکن که فکر م  کند م

  ما را در گور ذهن به خاک خواهد سپرد.    ،یمار ی ب نیهم   میفتیاگر به جبر ب

  دِه وصلم از اوکه من مژده گفتهم صبر 
  که من صاحب انبارم از او  گفتهم  شُر 

  ) ٢١۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

من انبار    دیگو م  د؟یگو . شر چه مدهم که من مژدۀ وصل خداوند را به تو م  دیگو صبر م   د؟ یگو چه م  صبر

  انبار کوثرش را.  ،انبار خرد، انبار فراوان  گذارم، تو م ار ی خداوند را در اخت

  

  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل شماره

  

  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل شماره 

  اول دوباره،  تی به ب میدیرس
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  جان؟  یتو، ا ای میشادتر  ما
  دلِ کان؟  ای میتر صاف ما

  ) ١٩٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

[شل    کند ما کار م  یِرو  تیجذبه و عنا  یرو یلطف پروردگار است و دوتا ن  ریز  شه یکه انسان هم   دینیب م  و

(مثلث ستایش    ٨[شل شماره مرکزمان اگر عدم باشد    االصول ، علها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شماره

ر بند و ما  ما اث  یخداوند رو تیاو سبب خواهد شد که عنا شیمرکزمان، ستا میو ما او را بذار با مرکز عدم)]

  . میبشو دهیکش رونیب ذهناز من  عن یخداوند،   یسوبه  میبشو دهیکش

صورت    ییبایز  همه به   هانی سمتِ خودش بشد و لطف دارد، اما را به   خواهد خداوند دائما م  ا ی   زندگ  پس

  ٧[شل شماره   دهد شل نشان م   نیا  م،یجهان خودمان را نکش  یِسوبه   ها دگ یهمان  دِیاگر ما دراثر د  رد،یگ م

 م   تیب  نی، اها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ کم دگی حالت ما که همان  نیکه ا  کند  جهان    یِسوو به   میدار

  . (مثلث ستایش با مرکز عدم)] ٨[شل شماره   ستیکه عدم مرکزمان هست، ن شادتر از موقع م،یشو م  دهیکش

  ر یاز طرف د  م،یدارنگه   میکه مجبور   دیآ نظرمان م را که به   مان حالت فعل  نیامروز که ا  میاده یتا حاال فهم   عنی

حالت را   نیبهتر  مییگو . ممی چون پندارِ کمال دار  شود، بهتر نم  نیاز ا  میکن فکر م  م،ینگه دار  میخواه هم م

ا  می فهم ها مصحبت  نیعقل را من دارم، اآلن با ا  نیو بهتر  کنم را من م  زندگ  نیمن دارم، بهتر  نیکه اگر 

  : خوانم م  تانیرا برا تیسه ب  نیا ما بهتر است. یاز مرکزمان برود آن برا ها دگ یهمان 

  تاش خواجه یا یخود جذب است، ل  اصل،
  کن، موقوفِ آن جذبه مباش   کار

  ) ١۴٧٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بود  یکار چون ناز  تَرکِ زانکه
  بود؟  یدر خوردِ جانباز ک ناز

  ) ١۴٧٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  غالم  ینه رد ا ش،یقبول اند نه
  مدام  نی برا م  را و نه امر 
  ) ١۴٧٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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(مثلث ستایش   ٨[شل شماره  دهد شل نشان م نیکه ا طورن یکه هم  د یگو ذوقِ امر. پس م می امروز داشت که

که او شما را بِشَد   دیاور یوجود ببه   طیشرا  ی است که شما    نیاصل ا  عن ی، اصل جذب است،  با مرکز عدم)]

  . دیکه شما از مرکز عدم فکر و عمل کن کشَد م  ببرد و او شما را موقع

  ت یوضع    یمان  که همه   ری د  یها انسان   ای انسان    ی همراه، ا  ی ا  اصل جذب است، جذبه هست ول   دیگو پس م 

(مثلث    ٧[شل شماره  مانم م  یطورن یکه من هم   مییبو  دینبا  م،ی جذبه نباش  نیو موقوِف ا  میبن   دیکار با  م،یدار

 با مرکز همانیدگ م   ها)]ستایش  را جذب  ما  او  باتسین  یطور ن یا  کند،باالخره  ما  ا  دی.  در    ظه لح   نیفعاالنه 

  م، یریقدم اول را که تنها قدم است به عهده ب  ایخودمان را،    یار ی هش  تیف یک  ایآزاد شدنِ خودمان را،    تیمسئول

  .(مثلث ستایش با مرکز عدم)] ٨[شل شماره  میفضا را باز کن  عنی

  ی است و کار رو ییگشاواقع عمدتاً فضا کار که در  که ترکِ دیگو و دارد م میکن کار م م،یکن مرکز را عدم م پس

  ه یزانکه تَرکِ کار شب  م،یندار  یکار   رانیبا د  م،یدار مهم دست بر  رانید  یاز کار رو   میخود است که امروز گفت

که     هرکس   عنی   ست،ین   یدر خوردِ جانباز  ی ازینیکردن. حس ب  یاز ینی حس ب  عنی ناز کردن است، ناز کردن  

نبا  جانِ ذهن  نیا  کند فکر م و نبا  دیرا     را حفظ کند، اگر کس   حالت ذهن  خواهد کار کند پس م  دیببازد 

  کم کند.  تواند را حفظ کند خداوند به او نم ذهنِ بخواهد من 

کار    دیبا  د، یکه خودتان را در معرضِ جذبۀ خداوند قرار بده   دی بن  دیتوان م   ات یاب  نیبا ا  یاد یز  یشما کارها  

  ی از ینی ب  هیشب  عنیبود    ی، چون نازبود»  ی«زانکه تَرکِ کار چون ناز ،  «کار کن، موقوفِ آن جذبه مباش».  دی کن

  د؟ یاز خداوند هست  از ینی است؟ شما ب یطورنیاز خداوند. ا  یازینیاست، ب

  ن ی خوب است، من ا  دییگوم   جانِ ذهن  نیا  ،یبباز   خواه را نم  تو جانِ ذهن   کهنیا  عن یاز خداوند    یازینیب  و

  کنم.  یجانباز  خواهم دارم ، م نگه  خواهم  را نم تیوضع  نیا دییبو دینگه دارم، شما با خواهم را م تیوضع

رد، اصال   ای. نگو اآلن مورد قبول خداوند هستم  با ذهنت، نه رد  شیفضا را باز کن، نه قبول اند  نیپس بنابرا 

، او شما را  مدام»  نیب را م  «امر را و نهشده،    گشوده  ی. در فضا دان نم  زیچچیه  کهنیرا، مثل ارها کن آن  

هست    ادتانیهمان ذوقِ امر است.    نیبن، به او گوش بده، ا  ا کار ر  نیکار را نکن، ا  ن ینرو، ا  جان یا  د،یگو م

اَمِر کن»  دَتیاو کش  ،ی«تو نکرد که    گفت م اَمر است. شما    نیهم  ن،یذوِق امر، خُب هم  می، بعدش هم گفت ز 

  . دیگوش بده
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ش   مرغد ز عرجذبه ناگهان پ  
  صبح، شمع آنگه بش   یدی بد چون

  ) ١۴٨٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  چون شد گذاره، نوِر اوست  چشمها
  پوست نیاو در ع ندیبم  مغزها
  ) ١۴٨١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بقا  دِیاندر ذَره خورش ندیب
  اندر قطره، کل بحر را ندیب

  ) ١۴٨٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  پرندگان  انۀی : آشعش
  : آنچه از حدّ در گذرد، گذرنده. گذاره

   

. مرغ جذبه  میپر ما هم م  پرد، مرغ م کند، خداوند ما را جذب م  عنی م،یمرغ جذبه هست یار ی عنوانِ هشبه  ما

  ی چجور   پرم، م  ک  دییبو  د ینبا  د،ی کار کن  دی. شما با ذهن نبامیپر ذهن م  انۀی آش  عن یما، ناگهان از عش    عنی

  .کند کار نم  هانیا پرم؟ م

را    ت ی. همان اول بت یفیو ک    و چون  یند خودت در ذهن، چ  یابیدر ارز  فتی نَ  ریاست، گفت که گ  نیهم   یبرا 

چند و چونَت را اندازه    ،ی عدم نشان ندارد، خداوند نشان ندارد، تو هم نشان ندار  نیگفت ا  تان،یام براخوانده 

درصد من را مشخص    ام،دهی به حضور رس   چقدر. آقا من  پرسند  م  ها ل یخ  ست،یبا ذهن، خب اآلن وضعم چ  رینگ

  ام. کرده شرفتیچقدر پ نم یبب  خواهم م  د،ی کن

تو    عن ی  ر،ید  نیا  عنیجوانمرد، غالم    یپسر، ا   ی، اغالم»   ی نه رد ا  ش،ی«نه قبول اندکه    دیگو چه م   یبرا  و

و نه  ،هست   غالم زندگ را  مدام، مدام    نیب را م   امر  گشوده شده،    یلحظه، در فضا بهلحظه   عنیهرلحظه، 

  ذهن.  انۀی از آش یدیپر یدید دفعه ی ناگهان،  دفعه،ی

حتماً،    فهم آمد، تو م  یرید  یار ی هش   یاگر    د،یآ دارد باال م  دت ی خورش  ن یا  عنی صبح شد،    ی دید  یدیپر  اگر

  . نیبا ذهن نب ریشمع ذهن را بش، د
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حضور، دل معدِن خداوند است، دلِ    یِاریکه حالت هش   هاستدنبالِ همان صحبت   ز،یشر، رضا، پره  صبر،

.  مییگو را م  زها یچ  ن یا میدار ست، ین ن یهم بهتر از ا اشی شاد  ست، یما بهتر از آن ن    ذهنمن  ن یخداوند است، ا

  که آفتاِب حضور،  ی دیصبح را د وقت

  ذره نهان  ی در  یآفتاب
  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان

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

عقل    د،ینینب   جسم   یار یبا هش  رید  د، یکن طلوع م  دی ذرۀ شما، ذهن شما درش را باز کرد شما دار  یدید  اگر

   ذهنصبح، شمع من   یدیچون بد  د،ینی مرکز شما برحسبِ آن بب  د یایب  ی ز یچ  ی   دی. نگذاردیکار نبررا به   ذهنمن 

  را بش. 

 ران، یرا نفوذ داد و در د  اشیی چشم عدم روشنا  وقت   عنیها  چشم   نی، اچون شد گذاره، نورِ اوست»   ها«چشم  

را در    هستند، زندگ   زندگ ستند،ین  ذهنها من که آدم یمتوجه شد   دفعه ی   ،یدی را د زندگ  رید  یهادر آدم 

،  ها چون شد گذاره» «چشم .  کند که نور او در تو دارد کار م  بِدان  ،ید ید  صورت زندگها را به انسان   ایها  انسان

«مغز  موقع  است، آن   زندگ  ایکه خداوند است    دیرا د  یر ید  زیو چ  ذهنبانفوذ، نفوذ کرد از من   عنیگذاره  

   مغزش زندگ   دارد، ول   ذهنجسم دارد، فکر دارد، درد دارد، من   نیب آدم م  ی  عن ی،  پوست»  نیدر ع  نیب م

  است.

  ست، ین   ذهنفقط من   ن یا  ست،یانسان ذره ن  نیا  د یگوم   کند  نگاه م  به هر انسان    عنیآن شخص در ذره    پس

  در او طلوع کند.  تواند بقا م  دیخورش عن یبقاست.  دیخورش

  ذره نهان  ی در  یآفتاب
  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان

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

در     عنیباال. در قطره،    مییآ صورت آفتاب م جا به دهانش را باز کند ما از آن   ذهنمن  عن یآن ذره    کهن یا  یبرا 

  را.  ای هم همۀ درآن  م،ینیب را م   ایدر  ی انسان،  ی
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انسان هر  ا  پس  منتها  است،  هم   نیدرواقع کل  در  من   نیکل  ا  ذهنجزء  خواندن  با  است.    ات ی اب  نیگرفتار 

چون خودمان    مین یبب   را از جنس زندگ  رانید  کهن یبقا، اول در خودمان طلوع کند بعد هم  دِیآن خورش  م یخواه م

 دفعه  یها هم ها هم مرغ جذبه هستند، آن آن  هک  م،یکن ها کم م که به آن  مینیب م م،یدید را از جنس زندگ

  . ندکن خودشان باز م   یکنده را از پا  ی بندها نیکه ا  دینیب م

  ران یخودم کار کنم و دست از سر د  یرو   د یمن با  ندیگو م   کنند،  م  تیحِس مسئول  ند، یای ها به خود باگر انسان 

م نگاه کن  رانی د  خواهند نم   دارند، بر  به   دیرا عوض کنند. شما  فرد ما  م  و جمع  یصورت   می خواه  چقدر 

  آخر به تو چه؟ خودت را درست کن! م؟یرا عوض کن  رانید

که   میاآمده   نیهم  یاصال برا  م؟ی به حضور برسان  میبرسان  نیبه د  میمر کم کار است خودمان را درست کن  

  . میرا به حضور برسان رانید کهن یکه خدا هم کم کند، نه ا می خودمان خودمان را به حضور برسان

بقا    دیبه خورش  با ذهنمان. اگر کس  میخواه نه که ما م  کند، م   خود عملخودبه   نیجا ابه آن  میدیرس   وقت 

شخص آمد    ن ی! انمیب م  ری د  زیچ  ی . من دارم  به زندگنسبت   دیآ همه قلقلشان م  ی رو باشد، راه م  دهیرس

  ش ی گفت، گفت اگر بو  قبل  یهات ی. که در برددر من ارتعاش ک   زندگ  کهنیا  یشدم! برا  حالبه رفت من حال

و شُر،    ید یرا شن   شیکه بو  شُر کن  اًیثان   ،ی دانه نگرد  دگیهمان  نیاست که اوال دور ا  نیشُرش ا  ید یرا شن

  . کندمتر بیش  آن بو را

  �🔹🔹�پایان بخش دوم  �🔹🔹�

   



ۀ  برنامه             Program #925                                              ۹۲۵مشار

  61صفحه: 

لحظه و برداشتن قدم    نیدر ا  مانی اریهش  تیف یک   تِیو قبول مسئول  ییکارِ فضاگشا  نیکه اگر ا  میمتوجه شد  پس

و مرکز عدم، باالخره ما    زیلحظه و شر و صبر و پره  نیبودن در ا   نشانی لحظه، ب  نی لحظه و نشان نکردن ا  نیا

  . دیپر میخواه  ان ی عنوان مرغ جذبه از آشبه

عقل    ای   آن خرد قبل  م،یرا تجربه کرد  یدیاز درون ما درآمد و خرد جد  زندگ  دیصبح شد خورش  میدیاگر د  و

 شوند  مرحله دچار ش م   ن یدر ا  ها لی. خمیباش   ذهنو ش من   دیمخصوصاً مواظب تقل   میرا رها کن   ذهنمن 

  فرد دارد.  ی واقعاً اثر مخرب رو نیعنوان قرچون جمع به 

رها بشود، احتمال دارد که مرغ    گذارد فرد م   یکه رو   نی عنوان قرنفوذِ جمع به   نیمانع ا  ا ی  رِ یبتواند از گ   کس  اگر

ها انسان موقع    لیخ    است. ول  اد یز  لی خ  ،ییتای  ی فضا   ی سوبه   ، زندگ  ی سوذهن بپرد به  ان یاش از آش جذبه 

مردم    همه ن یتوجه کند که اگر ا  دیبا  کار. ول  ن یبه ا  کنند نم  لیمردم م همهن یا  دیگو م   چراکه  .اُفتد به ش م

درست کنند. در آن موقع اگر آن شخص ش   یخوب زندگ توانند م ذهنکه با من  کنند فکر م  کنند،  نم  لیم

  . رنددا جسم   یاریهش دی و د ذهنکه اصرار به من  آن کسان  نگاه کند به  کند م

در    داند را که انسان کفر م  یزیکه آن چ   دیگو است که م  نیا  میخوان  م  میکه دار  مهم غزل   یها غام یاز پ  ی

نشسته    نیرالمؤمنیام   یجا به  سیابل  دیگو . و هزاران سال هست که م آن است   مانی مرکز عدم، ا  عنی  ،ذهنمن 

جمع    و.  ستیاز جنس خداوند شدن ن  نیاست، ا  تیسیابل  نیکه ا  میشو و متوجه نم   میکن م   شیو ما به او ستا

 مان  که در کار مسائل جمع   دینیب مسائل جمع را حل کند. م   تواند نم  نذهقبول کند که با عقل من  دیهم با

  .  میحل کن میتوان ما نم  م،یاما مانده 

با هم    دهیو سر موضوعات همان  شود با آن دوست م  نی و ا  م یکن م  د یرا تهد  ریدو هم  میکن م  ارکشی فقط    ما

  . میاوریدست ببهرا   ها دگیهمان میتا بتوان میشو م  قیرف

. و امروز هم مطلب  کند ما را رها نم  و چه جمع  یصورت فردچه به   ها دگ یدست آوردن همان که به   میدان م  ول

  مورد.  نیخواهند در ا می خواه

  است و غالب است آن کردگار  طالب
  بر آرد او دمار  هاز هست تا

  ) ٣٢١۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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که او ما را    میکن نم   تیرا رعا  ییزهایما را جذب کند، منتها ما چ  خواهد  اصل جذب است، دائمًا م  میگفت   کهنیا

  ی کار ی . گفت کار کن موقوف جذبه نباش. بمیکن   تیرعا  دیرا که با  ییزهایآن چ  می جذب کند، امروز نشان داد

  د ی ما با  ست، ین  ی بازجان   طی و ناز کردن شرا ازی ناست. عدم    ازیگذاشتن عدم ن   شیبه معرض نما  ا یحس    درواقع

  . میرا بباز مان  جان ذهن

ها از آن   کنند، که در ذهن حس وجود م  کسان  عن ی  ها،  خداوند طالب ماست و غالب هم هست و از هست   پس

ار رنج  ها را دچ آن   عنیبرخواهد آورد،    دمار از روزگارشان   مییگو انتقام خواهد گرفت م  میی گواصطالح نمبه

  خواهد کرد، درد خواهد کرد.

  م ی توان  دردش نم  ریما را دچار درد خواهد کرد، ما از ز  ، دگیداشتن برحسب همان  هست   عنیدر ذهن،    هست  هر

  . میفرار کن 

  
  ذهن)] (افسانه من  ٩[شل شماره 

  
  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره 

  
  معنوی)] (مثلث عدم بلوغ  ١١[شل شماره 
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  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل شماره 

  
  ذهن)] (شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل شماره

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

  .ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره  دینیب را اآلن م   ذهنمن  افسانه

  جان؟  یتو، ا ای میشادتر  ما
  دلِ کان؟  ای میتر صاف ما

  ) ١٩٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

به زمان، زمان گذشته و  فتدی کند ب دایپ جسم یار یبند و هش دگیمرکزش را پر از همان که اگر کس دیدان م

 ن یا  صورتنیادر مرکزش باشند، در   ها دگیو قضاوت و مقاومت داشته باشد، همان   ،یزمان مجاز   عن ی  نده،یآ

کنم؟!    زندگ   توانم کنم، نم    زندگ  د یباکه چرا من ن   ذهن  یساز به مانع    مدت  یپس از    کند شخص شروع م

  .  کند م  یسازو مسئله   یسازدر جبر مانع  افتد م کهن یمثل ا
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  ی جد  هات یچون وضع  آورد، وجود م به  ییهات یکه انسان مثال وضع  دینیب . مییکارافزا  عنیکردن    یساز مسئله 

  ن یا  دیمسئله و با  گذارد که اسمش را م  آورد وجود مبه  ییهات یوضع   ستند،ین   شوخ  هات یوضع   ش،یهستند برا

  او شروع بشود.   مسائل حل بشوند تا زندگ

و    شود م  ییبه کارافزامنجر  یی. کارافزاشود م  ریتا مسئله دشدن پنج   دهییسبب زا  مسئله ذهن  یحل    ول

  دارد.   یاد ی دشمنان ز  ، ذهن من ٔ در هپروت ذهن، افسانه   ذهن. من ذهن   ی سازبه دشمن   کند شخص شروع م  نیا

اصطالح به   یدارا  شهیهم  کنند، م   جهنم زندگ  نیمردم در همتر  بیش  جهنم شده که  نیکه وارد ا  هرکس  پس

  هستند.  یساز و دشمن  یسازمسئله   ،یساز حالشان گرفته است و دائماً مشغول مانع  شهیخمارِ غم هستند، هم 

  ح ی خروار توض   یحل بهتر از  مثقال راه   ی   ندیگو انتقاد، م   ،ییگوب یع   ، نیبب یو ع  یر یرادگیکه ا  دینگاه کن   شما 

توض  ا  حیمسئله هست، و  دار  همهن یمسائل، که  دار  همهن یا  م،ی مسئله  ا  م یمشل  و    میدار  یگرفتار   ه همنیو 

  نمونۀ کامل پندار کمال هست.  نیاست. ا ذهنکارِ من  نیا م، یکن اضافه م  مانی های روز هم به گرفتاربهروز 

ا  میگفت را بد بردار  ن یاگر  ا  عن ی  ی لحظه قدم  افسانۀ من   ، یر یب  ی لحظه را جد  ن یاتفاق  از  سر    ذهنآخرسر 

  . ستین زندگ   نیکه ا یآور  درم

  قت یکه حق  یریشل د  ی به    میرس لحظه، م  نیدر ا  م یاگر قدم را درست بردار  ذهن من ٔ افسانه  نیمقابل ا  در

  دارد،  قدمش را برم   ییلحظه با فضاگشا  ن یکه ا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره انسان هست    یوجود 

  م ی شادتر  «ما  دیگو م  تیکه ب  نیکه هم   سببیب  یچشمۀ شاد  مدت  یلحظه. پس از    نیاتفاق ا  رشیپذ  د،ینیب م

  . جان؟»  یتو، ا ای

نگاه کن  شما  ا  د یاآلن  وجودی    ١٠[شل شماره و    ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره دو شل    نیبه  (حقیقت 

از   تواند نم   رید  واشیواشی شادتر است؟ که    ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره   ذهنافسانۀ من   نی، اانسان)]

  .  ردیب خوش شیها دگ یهمان  نیا

وجود داشته باشند     مدت   ی. اگر  روند م  نیخودشان هم از ب  شان خوش   رود م  ن یاوال آفلند از ب  هانیا  چون 

  .  شوند اشباع م دهند نم رید میریب  ها خوشناز آ  میما بخواه ، در زندگ 
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  م، یبه مردم نشان بده یچند روز ی. می ریب مدت مثال ده سال خوشمان بههتاز  ل یمثال از اتومب میتوان نم  ما

سر   مان حوصله   ریبعد د  ها، ن یو ا  باستیچقدر هم ز  میدی مدل خر  نیآخر   لیکه اتومب   میخودمان هم خوشحال

  . میشو خسته م  رود م

 داند  نم  شود م  ر یآدم س  ریبشود دتر  بیش   یحد  ی از پولمان. پول از    طورن یاز جواهراتمان، هم  طورن یهم

  .شود تمام م اش خوش نی. و بنابراآورد م  یریس دهد که ذهن نشان م  یز یچار کند. و هرچ

[شل  حالت ما    ن یا  ایشادتر است    ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره حالت ما    نیکه ا  پرسد اآلن موالنا م   کهنیا

که درواقع مرکز معدن خداست، جان خداست؟ خُب جوابش واضح است ما   (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شماره 

  . میباش (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره  ی طورنیا دیبا

چرا    کنند؟ خودشان کار نم  یاست چرا عموم مردم رو   یطورن یاز خودتان، اگر ا  دی بن  سوال  ی شما حاال    و

  کم است؟   ریبزرگانِ د ای موالنا  ی چرا اآلن مشتر کنند؟  خودشان را عوض نم 

است    نیجوابش ا  ی  بله؟  م؟ یو عمل کن  میرا بخوان  نیا  میجا بوده ما برنداشتمدت آن   همهن یمثال موالنا ا  چرا

  کرد.  یخوب  دگواقعاً زن شود م یجهان آسان است و بدون دانش معنو  نیدر ا زندگ  م یکن که ما فکر م

داشته    کنند، خانوادۀ گرم  تیترب  یخوب  ی هابرسند، عشق شوفا بشود، بچه  هم  به  توانند زن و مرد م   ی  عنی

خودشان تمرکز کنند، فضا    ی . مر هردو نفر روستین ی ز ی. واقعاً در عمل همچون چستین  یز یباشند، همچو چ

  کنند.   دایپ به عشق دسترس ایرا باز کنند، در درون به خدا 

  است، گشودن فضاست.    رونیدست آوردن دانش و عمل کردن در بخود و به  یکار مستلزم کار رو   ن یا  ست،ین  مفت

  د یکه بخواه  دیبشو نیقر . شما با هرکس دیخوش باش   با کس دیتوان نم دیرینگ سببی ب یشما از درون شاد تا

او شاد به   تواند نم  د،یریب  بختخوش   دیریب  ی از  من   تان ذهنمن   لۀیوسبدهد. چون   د ی خواه او م  ذهناز 

عمل  نیا  د،یریب  بختخوش  برادیشو م   دینااُم   د،یشو م  سرخورده  نیبنابرا.  ستین   کار  است که   نیهم  ی. 

  شه یهم کنند، م  زندگ دنیرس   و زندگ  بختکردن و به خوش  کردن و بهتر زندگ ادیز  دِیکه با اُم  ذهن یهامن 

. قانون جبران  میآور نم   یبه بزرگانمان رو  کهنیا  ی. برامیبر سر مبه   یدیاآلن در جهان با ناام   ما  .رندیم م  دینااُم

  .میده را انجام نم 
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دست به  دیرا از بزرگان با  ی دانش معنو   نی، واقعاً ابند  یخوب  وارد شده، بخواهد زندگ  جهان اگر کس  نیا  در

بخت باشد، خوش   تواند م  جهان   نیا  ی زهایاز چ   دنیکش   رهیبا انباشتن و ش  کندفکر م   داند، . اگر نماوردیب

  . کند اشتباه م

  ست یکه قانون جبران الزم ن  کنند فکر م   روند،  . اگر راه اشتباه هم نمروند راه اشتباه را م  نیمردم همتر  بیش   و

من   ی برا دیگو . پندارِکمال مآورند وجود مپندارِکمال به  ی خودشان کار کنند، چون   یرو   دیانجام بدهند، نبا

  واقعاً.  داند نم  ول دانم، ن جهان مطلب م یکردن در ا زندگ یبرا  بس است. به اندازۀ کاف

  : (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل شماره شل نی. امیبذر

  جان؟  یتو، ا ای میشادتر  ما
  دلِ کان؟  ای میتر صاف ما

  ) ١٩٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. پس میفهم  و م  میکن م   دایعنوان انسان ارزش خودمان را پمرکز عدم هست، ما به  وقت  دینیب که م   طورن یهم

   مرکزِ عدم، پختگ   ن یاز محصوالت ا   ی.  بلوغ معنوی)](مثلث    ١٢[شل شماره   می شناس ارزش خودمان را م

  شه یاست. مرکز عدم هم   شیاند فراوان  شیهااز نشانه    یو    دهد را به ما م  ی و خردمند   پختگ  جیتدربه  است.

م ا  دهد نشان  فراوان  نیکه  براساس  ه  جهان  است.  بنا شده  ن  یز یچچیخدا   دنید  که در حال  ستیمحدود 

  .کشد م  تیما را به محدود  (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل شماره  ها دگیهمانبرحسب 

من خوب    ت یکه نه! وضع  دیبو  ندیب م  دگیکه با مرکز همان  که کس  ستین  دیبع  نی. بنابرادیدان را م  هانیا

  بشوم. لی ندارد من تبد  است، لزوم

با    ١٣[شل شماره دهم م  ح یرا دوباره به شما توض  شش ضلع  نیا  طورن یهم  و  زندگ  اساس (شش محور 

 اش   یاست و    دگیدر درونش مرکزش همان   اش ی  د،ینیب که م  طورن یهم   شش ضلع  نی. اذهن)]افسانه من 

  .(شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل شماره هست مرکز عدم هست و خال

و   میلحظه برخورد بن   نیبا اتفاق ا  رشیبا پذ  عن یلحظه عدم بشود،    نیاگر مرکز ما در ا  دینیب که م   طورن یهم   و

عشق وجود دارد،    میباشد و واقعاً بدان  یشده جد گشوده  یباشد و فضا  شوخ   دهد که ذهن نشان م  یز یآن چ



ۀ  برنامه             Program #925                                              ۹۲۵مشار

  67صفحه: 

که    ستیطرز فکر ما ن   عنی  د، یآ نم  وجودبه جامد    ی زهای و چ  ذهن  یعشق تنها پناهاه ماست و عشق از الوها 

  .  میکن لحظه ما اَلَست را تجربه مبهلحظه  صورتنیشده است، دراگشوده   یبله فضا آورد، وجود م عشق را به 

  صورت نی. دراشود مرکزمان عدم م  کهنیا  ی. برامیشو م  زندگ  ما هرلحظه عمال از جنس  عنیالست    تجربۀ

ما    یرو  تیوضع   نیبهتر  افتد، ما م  یاتفاقات برا  نیو بهتر  شود» «بشو و م   دیگواو م   عنی  فَکان»«قضا و کن 

  . باستیعدم، ز رکزم نیانعکاس ا رونی. چون مرکز ما عدم است در بشود گشوده م

  م ی و مرتب در تسل  میمان . از حوادث بد ما مصون مسدینو خوب م   ل یما را خ  رونیدرون و ب   قلم زندگ  نیبنابرا

  .میشو خداوند و لطف خداوند زنده م   تینهایبه ب یزود و به  شود . ذهن ما خاموش ممیهست  ییو فضاگشا

مرکز ما عدم بشود به مدت   . وقت میرس مخدا    خداوند و فراوان  داشت ما به گرام  کهن یا  عنیکرمنا و کوثر    و

  . میشد تینهایو ما ب دی مرغ جذبه از عش پر ن یکه هم مینیب م دفعه ی  ،طوالن 

  ی را برا   را و فراوان  زندگ   ن یا  مینیب . م میشو م   شیاند و فراوان  نیب فراوانتر  بیش  م، ی کن باز متر  بیش   هرچه 

  .میشو واقعاً ما خوشحال م  شوند، موفق م رانی. دمیدار همه ما روا م 

، ما هرلحظه الست را  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل شماره  در حالت قبل  که درحال

آب    میگذار نم   م، یمقاومت دار  میاز جنس جسم هست   . وقت میاز جنس جسم هست  م ییگو چون م   میکن انکار م 

  ما.  یکار کند رو  طرح قضا   میگذار از ما رد بشود و نم دیایب  زندگ

ما    یِو عقل من جزو   م یکنفتق م   و   کارها را رتق   ما مثال،    ستیتو بلد ن   م ییگو ما به خداوند م  کهن یمثل ا  درست

به او زنده  د یکه با میزن جهان م نیاز آمدن به ا مان آن مقصود اصل ریاست و ز ما کاف ی ما برا یعقل جزو  ای

  دنبال کار خودش.  ودبر ذهنمن  نیو ا می به حضور زنده بشو م،یبشو

. هرچه مرکز ما انباشته باشد و جسم  میرا بشناس   تیباشد که ما جسم  د یچند سال با  یبرا  ذهنمن   نیا  دیدان م

روابط ما بدتر   شود، روز حال ما بدتر مروزبه .  سدینوما را بد م   رونیدرون و ب  که قلم زندگ   مینیب باشد، م 

زشت است، محصوالت زشت است و بد است،    یساختارها   اریبس  رون یما در ب  . انعکاس مرکز جسم شود م

  خطرناک است. 

ضررها    عن یکوچ گرفته،    ی زهایالمنون از چ  ب ی. رمیزن و خودمان لطمه م   رانی است که ما به د  نیهم   یبرا

  است.    عیطب  نی و ا میکن م  رانیخودمان و د  یکه ما رو  ییهابیو تخر
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ساکت     عنی  «اَنْصتوا».  میندار  ییو فضاگشا  می. خبر از تسل میکن کار را م   نیمرکز ما انباشته است، ما ا  وقت

ما را    و زندگ  دیآ سرهم مپشت  دهیهمان   یفکرها  کند، دائماً ذهنمان کار م   نیو بنابرا  میشناس  را نم  دیباش

هم    تیو در محدود  می مان محدود م   طورن ی . هممیرس خداوند نم   تینهایموقع به ب  چیه   .کند واقعاً خراب م

  . میرو م  میریم م

  :خوانم اول را دوباره م تیب نیا

  جان؟  یتو، ا ای میشادتر  ما
  دلِ کان؟  ای میتر صاف ما

  ) ١٩٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که جان خداوند جان ما هم هست. ما    میست یشادتر از جان خداوند ن  ذهنعنوان من که ما به   میدیاآلن فهم  رید

  در ذهن.   م یناپاک هست اریبله بس می ستیتر از دل خداوند نصاف 

  دلیجمله ب میعشق خود در
  ران یمست و ح میخود یِرو  در

  ) ١٩٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

اصطالح خودمان به   ذهنبه من  یورز که ما در عشق   دیگو م   د،یریب  ذهنمن را من   ای خود    نیاگر هم  خوب

  . میخودمان هست  ذهنعاشق من عنی. میهست دلیب

  ران یخودمان مست و ح ذهنمن   یدر رو   ،ران»یمست و ح  م یخود یِ«در رو . میندار دلِ درست    عنی عمال    دلیب

  د ی. ما بامیعاشق باش   م،یباش  دلی ب  دیبا  صورت زندگکه ما به   دیگو م  طور ضمنبه   تیب  حالن ی. درعمیهست

. خداوند عشق به خودش  کند تجربه م راعشق به خودش    ،. در ما زندگ میخودمان باش عاشق   صورت زندگبه

  است. اش ح یتلو یمعنا  نی. اکند را در ما تجربه م

خودمان است و به پندارِکمال    ذهنمن   ها، دگیبه همان   ی ورزما فعال عشق  فعل   تیکه وضع  دیگو دارد م   ظاهرش

    . میهست و عاشق  میکه عجب ما خردمند هست  میهست رانی و ح   میخودمان عاشق هست

  مان ده یخودِ همان  ن یهم  ی. در رو ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   میدان حالت خودمان را عشق م  نیا  پس

(حقیقت وجودی    ١٠[شل شماره  میباش   یطور نیا  دیبا دیگو م   طور ضمن به  که درحال  م،ی هست  ران یمست و ح
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به   انسان)] زندگکه فضا گشوده شده،  باش   دیبا   صورت مرکز عدم و خود    ران ی. مست و حمیعاشق خودمان 

  . می خودمان هم باش

   و راض  م یخودمان را فعال قبول دار  تیوضع   نیو ا  ذهن)](افسانه من   ٩ل شماره [ش  م یهست  کاره ن یهنوز ما ا  ول

  . میهست

  : خوانم متر بیش نییتب یرا برا  اتیاب نیا

  کاو مغلوِب نفس، او نفس شد   عقل
  ماتِ زُحل شد، نحس شد  ،یمشتر

    ) ١۵۴٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نظر نیبردان ا  َنحس نیدر هم
  که کرد نحست در نگر کس  در

    ) ١۵۵٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جر و مد  نی نظر که بنگرد ا آن
  نَْقب زد  یسعد یِسو ز نحس  او

  ) ١۵۵١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د ی و مغلوب د  میبشو  دهی. اگر همانمی هست   خود زندگ  م،یهست   ما عقل زندگ   ،یار ی که عقل هش  دیگو م  پس

  .  ذهنمن میشو م  م،یبشو ذهنمن 

اش اتفاقات  است، اگر خودش را بشناسد، همه   حضور ما، اصل ما که زندگ  نیا  عنیکه سعد اکبر است    یمشتر

  . شود بشود که زحل است و نحس اکبر است، نحس م ذهن. سعد اکبر است. اگر مات من افتد خوب م 

  د ی. شما بامیشو . مغلوب نفس ممیشو در نَْفس، نحس م  میبرو  م، یدرست است که ما از جنس خدا هست  عنی

ا  دینیبب اندازه فضاگشا  نیدر  آدیکن م  ییلحظه چه  اندازۀ کاف  ا ی.  من   دیکن م  یی فضاگشا  به     ذهن که عقل 

  بشود؟  شده بشود، خرد زندگ گشوده  یفضا  نیمغلوب ا

صورت  به  عن ی.  هست  یچجور   نیفضا را باز کن، نظرت را برگردان و بب  نحس  نینگران نباش. در ا  دیگو م  اآلن

که کرد نحست   «در کساست.    زندگ   کند کار م  نیا  یکه رو   حضور ناظر به ذهنت نگاه کن و بدان که آن کس
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صورت  جا به چه خبر است. آن   جاکه آن  دید خواه   ،نگاه کن ات ذهنصورت حضور ناظر به من اگر به  در نگر»

  . دینیب م ها دگ یجا برحسب همان . آن نیب م ییدو

. چون به  میهست  «او»ماست، چون    اریدر اخت   شهینظر هم   ی اریهش  نیچون ا  ، نگاه کن  توان اآلن هم م  ن یهم

  جا.  مانده آن   کاری ب م،یکن  استفاده نم م،یبر کار نم 

است،     چه کس  ندیب آن نظر که م  د یگو . ممینیب صورت حضور ناظر ذهنمان را م به   م یکن م  ییفضاگشا  وقت

که خودش حادث    ذهنمن   نیاست، دست ا  همه کارها دست زندگ  نیا  مییگو م  م،یشو حضور ناظر م  وقت

  . خودش نقش است.ستیاست، ن

  رش یشده، عقلش و تدبجسم ساخته   ی است. چطور ممن است    شدهجسم ساخته   یما و عقلش    ذهنمن 

از جنس او    میتوان لحظه م  نیو در ا  میخداوند باشد که پشت ماست و ما از جنس او هست   ای   از زندگ تر  بیش

  .میبشو

  مینیب م   دفعه یرفتن.    نیی باال پا  نیاصطالح. اجزرومد به   ن یا  عنیجر و مد    جر و مد»   نینظر که بنگرد ا  «آن

.  شود حالم بد م  شود،  . حالم خوب مشود حالم بد م  شود،  حالم خوب م  ه   شوم؟ م  یطور ن یآقا چرا من ا

چه خبر   شود متوجه م   ند، یحالت را بب   نینظر ا  یار یشبا ه    انسان  ی   ،یمن. اگر نظر  روم م  نییباال پا  ه

  است.

.  ریجا دآن   روم . من نمی به سعد  زند نَقْب م  از آن نحس  نیبنابرا.  ستمیآن تو. من آن ن  روم من نم   دیگو م

  ر یی من تغ   کند،  م  ر ییدائمًا تغ  ز، یچ  به چه دل بستم، ه   نی من را بب  ن،یمسخره است ا  ن،یاست ا   شوخ  نیا

  . ستمباشم. من از جنس خداوند ه دیمن ثابت با که . درحالکنم م

  اله؟یپ ای میتر مست ما
  دل و جان؟  ای میپاکتر  ما

  ) ١٩٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

تر حالت ما مست   نیا  د؟یآ ور مکه از آن   یا م  ای  میترمست   ذهنعنوان من . ما بهمیبر م   ش یمعنا را پ  ن یهم

صورت  ما به   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره حالت ما؟    نیا  ای  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره است؟

  عدم؟ مرکز عدم؟  یار ی صورت هشبه  ای میترمست  ذهنمن 
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  ب ی ما را ترغ   هانی. پس اخب واضح است دل و جان زندگ  ؟دل و جان زندگ   ای  می پاکتر  ذهنصورت من ما به  

  : یبعد تیو ب  میما نگه دار میتوان حالت را نم  نی. امیبشو لی تبد دیما با کهنیبه ا کند م

  و در رخ عشق  دینگر در ما 
  آن؟  ای میخواجه، عجبتر  ما

  ) ١٩٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

(افسانه    ٩[شل شماره   دیحالت را تجربه کن   نیهم ا  عن ی.  دیو به رخ عشق هم نگاه کن   دیبه ما نگاه کن  دیگو م

(حقیقت    ١٠[شل شماره   دی از جنس عشق هم بشو  دییای و ب  دیبشو   ذهناز جنس من    عنی  دیدر ما نگر  ذهن)]من 

  ما؟   میهست  زتریانگ. در کدام حالت شفتدیمرکز را عدم کن   عنی   وجودی انسان)]

(حقیقت    ١٠[شل شماره   م؟یزتریانگشفت   م،یتربگشوده عج   یخانم، در حالت مرکز عدم و فضا   یآقا، ا   یا 

جوابش مشخص است. در    ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ده؟یدر در حالت مرکز همان  ای   وجودی انسان)]

  : خوانم را م  تیب نیاست. امرکز ما عدم است و فضا کامال باز شده  م، یکه ما از جنس عشق هست  حالت 

  دگر، جز صورت  ِزی از رخ عشق بجو چ
  یدرد شَو آن است که با عشق تو هم  کار

  ) ٢٨۶۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

«از رخ  .  میجستجو کن  دیبا  دهد که ذهن نشان م   یز یاز آن چ  ریشده از رخ عشق، غ گشوده   یفضا   ن یما از ا  پس

آن است که تو با    . کار اصلدهد که ذهن نشان م   یزیفرم، آن چ   عنیصورت    دگر جز صورت»  زیعشق بجو چ

با    ، یبا عشق همدرد بشو   ، فضا را باز کن  نیا  یبه ذهن. برگرد  ی لحظه نرو  نیدر ا  عنی  .یدرد بشوعشق هم 

وجو  لحظه از رخ عشق باز هم صورت را جست   نی. خب شما در اذهننه با مشالت من   ،ی درد بشوهم    زندگ

  دوباره.  یشو وارد ذهن م  صورتن یکه درا  د؟یکن م

و در رخ   دی«در ما نگر دیگو م  م،یخوان که اآلن در غزل م  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره  اتیاب نیا 

 د ی. در هر دو نگاه کندی عشق هم تجربه کن دیفضا را باز کن  د،یارا تجربه کرده   ذهنشما من کند، سوال م عشق»

گرفتن    و زندگ  ذهنمن  کهنیاست؟ ا  ترز یانگاست و شفت  ترب یاست و عج   باتریز  ی. کدام  یار ی عنوان هشبه

پر از عقل، پر    ت،یپر از عشق، پر از امن  ینو پر از شادبهنو   یاست. آن    کننده ها که خسته شدن با جسم   نیو قر

  پر از قدرت هست. ت،یاز هدا
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  یاعده  یاست که    نیمهم هستند و مربوط به ا  اتیاب  نیدفتر سوم بخوانم. ا  یاز مثنو  تیچند ب  دیبده  اجازه

 نیاند و ارا تجربه کرده   ذهن، مردم من و در رخ عشق»   د ی«در ما نگر   دیگو . درست است که منندیب واقعاً نم

  درد هست؟  همهن یچرا ا کنند  اش سوال مو همه  دانند م  ییتجربه را نها

است،   ییعامل درد است، دردزا   ی   . هر انساندیدرد شد  جاد یمنبع ا  یشما    کهنی ا  یدرد هست، برا   همهنیا 

  و :  م یکارافزا هست م،یکن تر مما کار را مشل  ذهنکه در من   دینیب است. م ییکارافزا

  ست؟یبانگ چ نیعجب ا  ی: اانیگو خلق
  ست صحرا از درخت و بر تُه چونکه

  ) ٢٠٣٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  انییاز دم سودا میگشت جیگ
  شما باغ است و خوان  ِیبه نزد که

  ) ٢٠٣٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست ی باغ ن نجایا م،یمال م  چشم
  ست مشل ره  ای ست،ابانیب ای

  ) ٢٠۴٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نم  ذهنکه من   ییهاآن   ند، یگو م   ی عاد  مردم و  را موالنا    لش یدل   یخودشان کار کنند.    ی رو  خواهند دارند 

  کرد.   شود خوب م   جهان باغ هست، زندگ نیدر ا کنند باور ندارند، فکر نم دیگوم . دیگو م

باغ هست    جانیا  ندیگو م  هان ی؟ چون ا  دیگو چه م  ست؟یبانگ موالنا و بزرگان چ  ن ی، اعجب»  یا  انی گو  «خلق

چون    ست، ین  یاوه ی درخت و م  چیصحراست و ه  جان یا  هست و، ول   بختهست و خوش   ی هست و شاد  و خوش

  .شود م دهید  یطور ن یا ذهنبا چشم من 

  ج یگ ره،یمثل موالنا و حافظ و غ  وانگان ی د  ند؟یگو چه م وانگانی د  نی. اان»ییاز دم سودا  می گشت  ج ی«گ  دیگو م 

باغ؟  شما باغ هست و خوان هست و نعمت هست و، کو     ینزد  ند یگو م  ها نیهستند. ا  یی سودا  هان یا  م،یشد

  است.   ابانیب جا ن یا ست،یباغ ن  جان یاچشممان را، کو باغ؟   میکن م زی تم  میدار ه م، یمال چشم م 
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  ن یا  نند؟یب م  یطور نیحافظ و موالنا هم ا ای. آذهنبا چشم من   شود، م  دهید  یطور ن یهم   دهی بله با چشم همان

  . ست»رهمشل   ایاست،  ابانیب ای « م؟ یرو که با ذهن م  دهند راه را نشان م

   ل یما؟ تا قبر ما که خ  میریم م   مشل است، ک    لیخ  نیبابا ا  دیگو م   رسد، م   سال که به چهل    هر انسان 

  جهان؟ نیاز ا میرد بشو یراه مشل است، ما چجور ایاست   ابانی ب ای جان یا م؟یدرد بش دیچقدر با  م،یراه دار

  م؟ یریتا بم میکن زندگ دیچند سال با

   پر از نعمت است، پر از فراوان   جان یباغ است، ا  جانیا  ند یگو م  ند؟یگو است. بزرگان چه م  حرف من ذهن   نیا

. تو مثل  هست  شیاندی ابیکم تو.    را نگه داشت  ذهنو من  تیمحدود  دید  نیحضور داشته باش. ا  دیاست. تو د

  .  زن م  شی هم ن خودت ، زنم   شی. همه را نعقرب هست 

از ا  دی. ما بام یما متوجه نشد  از چند سال بمانند. تر  بیش   در مرکز ما  ها دگیهمان  نینبود ا  قرار   ن یاآلن واقعاً 

  . میریموالنا درس ب  اتیاب

  گفت و گو  نیدراز ا ن یعجب چند یا
  ور خود هست، کو؟  هوده؟یبود ب چون

  ) ٢٠۴١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  عجب   یا شانی چو ا میگوهم من
  چرا زد صنع رب؟ یمهر نیچن نیا

  ) ٢٠۴٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گو» و گفت   نیدراز ا  نیعجب چند  ی«ا چه گفته؟    یه! براهمه شعر گفته   نیعجب موالنا ا  یا   ندیگو مردم م  نیا

است، پس چرا    هودهیب  نیکه اگر ا  دیگو طرف م   یاز    گو! ول وگفت   نیاست ا  ادی چقدر دراز است، چقدر ز

  اند؟  گفته  اد یز قدرنیا

  هوده، ی. ور بود بستندین  وانهید  کهن یمثل ا  ول  ها،نیا  اندوانه ی د  میکن اند؟ ما فکر محرف زده  همهن یبزرگان ا  چرا

ب«چون   ب  ور خود هست؟»  هوده؟یبود  نم  ست ین   هودهیاگر  باغ  که  ما  همه   م، ین یب پس کو؟  زشت ما که    اش 

  . مینیب م
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مثل    . میگو را م   نی من هم هم  دیگو موالنا م   م،یگو . من همدیگو را م  نیکه عارف است، او هم هم   آن کس 

  ی اما چاره   عن یزده؟    هانی خداوند بر چشم ا  یدگاریرا صنع خداوند، آفر  یچون مهر عجب! چرا هم   یا  شان،یا

  . میکن  رونیرا از مرکزمان ب  ها دگی همان نیا میندار

   زندگ   میدار روا نم م، ینظر هستتنگ  م،ینیب درد م م،ی کن م  جادیما هستند، ما درد ا نکیع  هان یکه ا تا زمان  

. مقصود انسان از آمدن به  میاانسان گرفته  یرا برا  مقصود زندگ یما جلو  کهن یا ی. برارانیرا به خودمان و د

  جهان عشق بوده.   نیا

  ر ید  یاریهش   ی  آورد، مدر   جسم  یار ی با خداوند که انسان را از هش  ارانهیشدن مجدد هش  ی  عنی  عشق

هم    . بعد آن موقع زندگندیب م  ر ینظر است که آن موقع آدم، جور د ی اریاسمش هش  نیکه ا دهد به انسان م 

  . زدیر را م  اشفراوان

یرنونبم  ن یاز ب  الم خود گرفته، تا    بیکوچولو و تخر  یزهایاست. از چ  یاصطالح جالب  المنونبیر  نی. ا رود

خودش   یدارد، برا  جسم   یار یمرکزش جسم است و هش  هست که انسان وقت  و جمع   یبزرگ فرد   یهابت یمص 

اآلن از اداره    ذهن. اصال عقل منمیآور وجود مبه  میکه ما دار  دینیب م  . هم جمع  یهم فرد   آورد، م  وجود به

   ذهنبا من   اند، معمول  ی هاجهان را درست کنند، آدم   نی که ا  می هست   که ما متک  ایمانده. رهبران دنجهان باز   نیا

    د؟یکن توجه م دارند. ی . عقل جزوکنند کار م 

جمعاً    دی. ما بادیایصنع رب ب  د،یای. بدیآ ور م فضا را باز کند کم از آن   دیبا  تواند، نم  ماند، آدم در آن م   و

  که ن یا  یجا . ما به میرو م   . اصال ما راه را عوض می. به هم کم کن می را بشناس  نیمنظور انسان که عشق است، ا

  .  میزن را م  ریدراه هم م،یکم کن ریدبه هم

  اد ی معلوماتشان هم ز  کنند،  رشد م   وقت  ذهنمن   یهاانسان   د ی. شما نگاه کنمیریگ م  رادیا  م،ییگو هم بد م   از

  راد یهم ندارند. فقط ا  حلراه  چ ی. هکنند م  دایپ یرادیا   ی ی زیهستند. از هرچ  یریگراد یکارخانۀ ا ی  شود، م

  .  آورندنم  وجودبه . باغ هم نندی باغ بب توانند نم هان ی. ارندیگ م

  عجب   یا شانی چو ا میگوهم من
  چرا زد صنع رب؟  یمهر نیچن نیا

  ) ٢٠۴٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  ها محمد در عجب تنازع نیز
  مانده بولهب   ز یتعجب ن در

  ) ٢٠۴٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ژرف  ست عجب تا آن عجب فرق نیز
  چه خواهد کرد سلطانِ شرف؟  تا

  ) ٢٠۴۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بولهب هم در عجب است. رسول    طورنیحضرت رسول در عجب است. هم  دیگو ها، مجنگ   نیها، ااختالف   نیا

  . دیشما، در عجب  ، موالنا، هر عارف  عنی ،یاانسان عارف زنده  ی نماد 

  شود  و زنده م  رسد به حضور م   که هرکس  دیگو م   یقسمت از مثنو   نیدر ا  ها،تی ب  نیکه قبل از ا  د یعجب  در

  بدانند.  خواهند نم دانند که نم  قوم . ولدانستند قوم من هم م نیکاش ا یکه ا دیگو به خداوند م 

  محمد در عجب   هاتنازع نیز
  مانده بولهب   ز یتعجب ن در

  ) ٢٠۴٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ست ژرف» «زین عجب تا آن عجب فرق این تعجب م یعن ، هم  کند، جاهل، من کند، عارف تعجب م ذهن

 رف، چه طرح   مین یوجود دارد. تا بب  یاد یعجب تا آن عجب فاصلۀ ز  نیا  کند.تعجب مکه خداوند، سلطان ش   

  :ت یدو ب نیو ا ختهیر مانیبرا

  مِر رب  یِمرت شد فنا چونکه
  بوالْعجب   نیکم ی ییبرگشا

  ) ۴٩۶ تیب دفتر پنجم، ، ی مثنو ،ی (مولو

  باشد بقا   نیآن کم نۀیکم که
  ابد اندر عروج و ارتقا   تا
  ) ۴٩٧ تیب دفتر پنجم، ، ی مثنو ،ی (مولو
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فضا    ستم، یمن بلد ن  دییلحظه بو  ن یا  دیشما فضا را باز کن   عنیخداوند بشود،    ریتدب  یما، فنا    ذهنمر من   اگر

م  باز  منکنم را  مر  پس  تدب  ذهن.  که  هم   ذهنمن   ریما  مر    شهیما  بوده،  برحسب    عنیمر  فکرکردن 

که   جانیهر ه ای  رهیمثل خشم و ترس و غ   جاناتیه زۀی براساس انگ ها دگیهمان دیکه با د  هرکس ها، دگ یهمان 

م  نشان  م   جان یه  دهد، ذهن  فکر  است،  ذهن  م   کند، مال  خشم  که کس  کند، عمل   م  نیمثال عمل    شود

  اسمش مر است.  کند،  مر م کند، م

  ر یل کارش، ما تدب. اگر مر ما برود دنبادیآ شده مگشوده  ی فضا  ن یخداوند فرق دارد که از ا  ر یمر با تدب  نیا

ی   صورتن یدرا  م،یریخداوند را ب  باز م  یی فضا  ،ی  شود  ن یکم  بوالْعجب باز م ،م   ییفضاگشا  شود م یکن  

تا ابد ما    عنی.  میتا ابد ما در عروج و ارتقا هست   طورنی عمر جاودانه، و هم   عن یبقا. بقا    شود آن م  نیکه کمتر

  . میرس به خداوند نم موقعچ یه  ول میشو داناتر م م،ی شو داناتر م شود، م ترق یعم شود، م ترق یعم مانشۀ یر

  م ییعشق است و کفر ما مانیا
  مان یکفر نگه کن و در ا در

  ) ١٩٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د یگو اآلن م  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره شل    نی است، ا  ادتانی .  میعشق است ما کفر هست  مانیا  دیگو م

است،   ذهنکه در من   کس  ول   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره است  نیا  مانیا  عن یعشق است،    مانیا

  که مرکز عدم کفر است.  کند فکر م

  م ییعشق است و کفر ما مانیا
  مان یکفر نگه کن و در ا در

  ) ١٩٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که مرکز عدم کفر است،    کن و فکر م  نیب م  ها دگ یبرحسب همان   ،در ذهن هست   که کس   یا  دیگو به ما م  حاال

  ١٠[شل شمارهاست  مان یکه آن ا  نی مرکز عدم نگاه کن و بب  عن یکفر است    کن که فکر م  ی زیتوجه کن، به آن چ 

  د؟ یکن . توجه م (حقیقت وجودی انسان)]

  ی برا   داند را کفر م  ییعادت کرده است مرکزش جسم باشد، مرکز عدم و فضاگشا  ذهنمن   م، یدار  ذهنمن   ما

مآن   رود نم  نیهم باورها  ی.  ترسد جا،  نم  شیلحظه  رها  نم  شیهالحظه عادت   ی   کند، را  رها   کند،  را 
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چسب   دیگو م استین   مانیا  یاده یآن که  است    نی.  شماره حالت  من   ٩[شل    سب برح  دنید  ذهن)](افسانه 

  . می هست ی طورنیدر ذهن ا ، ها، دردپرستها، مان برحسب زمان  دنیبرحسب باورها، د دنید ها، دگ یهمان 

است که    نیعشق است. عشق هم عبارت از ا  مانیا  ست،ین  مانیا  هان یا  دیگو است، م  مانیا  هان یا  میکن فکر م 

حالت ما اسمش کفر است و آن   نیو ا  ی بشو   یبا او در مرکزت    رونیاز مرکزت بروند ب  هان یا  ، ییایدرب   نیاز ا

  ی زی آن چ  عن ی،  «در کفر نگه کن». مصرع دوم  نمرکز عدم به آن نگاه ک   عنیکفر است    کن که تو فکر م  یز یچ

  است. درست است؟  مانیکفر است، به آن نگاه کن، آن خود ا کن که تو فکر م 

  : خوانم را م تیدو ب نیا

  اند تنهم یمرغ آب  ،خاک  مرغ
  اند ضدّانند، آب و روغن یل 

  ) ٣۴٨٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اند مر اصل خود را بنده ی  هر 
  اند کن، به هم ماننده اطیاحت

  ) ٣۴٨٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هر دو از نظر    هان یا  دیگو . مییای اردک در  ، یمثل مرغاب  ی. مرغ آبکند است که تخم م  مرغ معمول   ، خاک  مرغ

  هستند، هر دو جسم دارند.   یجثه و ظاهر 

    یاست اما درونشان ضد است،   یبه خدا زنده هست، هر دو ظاهرشان  کهدارد، کس ذهنمن  که کس  عنی

. شوند نم   با هم قاط  هانی ، مثل آب و روغن هستند، ااست   جسم  یار ی از جنس هش  یاز جنس حضور است،  

که از جنس    آن کس  هاست، دگ یهمان   ۀدارد، بند  ذهنمن   کهاند، آن کسهرکدام اصل خودشان را بنده  هانیا

  حضور است، بندۀ امر است. 

   مرغ خانه است و در خش   که   یدنبال آن نرو   ،بده  صی تشخ   دیبا  ول  ماند، کن، ظاهرشان به هم م  اطیاحت   تو

.  ستین  از جنس زندگ   ست،ین   مال زندگ  ست،ین  ییتای  یمال فضا   عنی  ستین   ییایمرغ در  کند، م  زندگ

  . م یباشد، مرکز ما هرچه باشد ما از آن جنس هست  ادمانی
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  درس نکرد  فهیرا بوحن  عشق
  ستین تیرا درو رِوا  شافع

  ) ۴٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

عشق   تواند نم  باورپرست  نی است، ا  که باورپرست  هست  یمذهب  ی مواظب باش، اگر شما در    دیگو م   موالنا

فقط باورها را درس    هانیا  د یگو با او ندارد. م  ییهم آشنا  درس نداده و شافع   فهیعشق را بوحن   نیباشد، بنابرا

که در    طور ن یهم   اورد،ی وجود بتواند عشق را به  نم    فکر جامد پرست  دهند،  جامد را درس م  ی. فکرها دهند م

وفا به الست الو ندارد،   م،ی مهم است که ما بدان  لیموضوع خ  نیگفت که وفا الو ندارد. ا  م، یآن غزل خواند

  ی طور نیا  د یبشود نبا   س زندگاز جن   عنیبه الست اقرار کند،    خواهد  که م  گفت که کس  م یدر آن غزل خواند

  است، وفا به الست است.  وفا به زندگ نیباورها را مرکزش بذارد، ا نیا اگرتجسم کند که 

طور  دوباره از جنس او شدن. ما به  عنیدوباره از جنس او شدن. عشق، وحدت  عنیباشد وفا به الست  ادمانی

  دهند،  را در ماتب درس نم  هان ی. اما امیرا فراموش کرد  مان اصل  ت یجنس  م،یگم شد  مان ی موقت در فکرها

  : تیسه ب نیو ا دهند را فقط عارفان درس م هانیا

  عشق  یِمرد عاشق، بو  دیگو هرچه
  عشق  یِدر کو  جهددهانَش م  از

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

  همه  دیفقه، فقر آ  دیبو گر 
  دمدَمه از آن خوش  دیفقر آ یِبو

  ) ٢٨٨١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ید یِکفر، دارد بو دی بو ور
  ن یق یشش گردد  د،یبه ش گو ور

  ) ٢٨٨٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

آن    د، یهرچه بو  نیشده، ا    یبا خداوند    ییتای  یکه ذهن را ترک کرده و در فضا   ی مرد عاشق، مرد  دیگو م

  .دی گو خداوند م  د،یگو فضا م
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  یِ در کو   جهد «از دهانَش م هست.     عشق قاط  یعشق و بو   نۀ ی به زم  هان یبه زبان ا  دیگو هرچه که م   نیبنابرا 

اصطالح آن شخص حرف را که از جنس به   ست،یاصال حرفش مهم ن  د،یآ عشق از دهانش م   ی، پس بوعشق»

، همه اگر از فکر صحبت همه»   دیفقه، فقر آ  دی«گر بواست، سوار کرده بر عشق.    شی فکر است کلمه هست، گو

  نداشتن.   یی الو  چینداشتن، ه   زیچ  چیه   عن یفقر    د،یآاز آن م   ی ازینی است، فقر و ب  ی جامد  زی چ  یکند، فکر  

  یِ «بو  دهد، فقر م یها بو باز هم آن  م،یمعتقد باش دیبا هان یکه به ا د یبو د،یبو ی جامد   یزهایاگر چ  دیگو م

از    د،یهم بو  ز یکفرآم  یزهایبه ظاهر چ   اگر حت  ،ن»ید یِکفر، دارد بو  دی«ور بو،  از آن خوش دمدَمه»   دیفقر آ

دو    نیا  طور ن یهم   .دهد م  ن یقی  یشش بو   د، یش بو  هب  . اگر حتدیآ خداوند م  یبو   د،یآ م  ن ید  یآن بو

  :تیب

  باش مست صور، کم  یِهاقدح نیز
  تراش و بت پرست بت ینگرد تا

  ) ٣٧٠٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست یاصور بذر، مه یها قدح از
  ست یاز جام ن یل   در جام است، باده

  ) ٣٧٠٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  توقّف من ست،ی: ماستیامه 
  

اصال مست نباش. کم باش    ها، دگ یگرفتن، مثال از پول، از همان   شراب   زهایاز چ  عن یصورت    یها شراب   نیا  از

  . یپرست نشوتراش و بتنشو تا تو بت دیآ م  دگیکه از همان یمست: مست نباش. مست شراب

از همان  ییهااز شراب   دیانسان با  را    ،کشد م  رهیبذرد، آدم را گذاشته در مرکزش ش  دیآ م  دگیکه  پولش 

  ها هستند. صورت  یهاقدح  هان یگذاشته، ا

از جام  یل «باده در جام است،   ایست یعن نایست، یعن برو، جلو برو.، مه ایست»های صور بذر، مه «از قدح 

  قالب ما    شود، م  ختهیر  قالببه    شود، م  ختهیبه تن ما ر  شود، م   ختهیباده ممن است که به جام ما ر  ،ست»ین

  .دیآ ور ماز آن  ست،ین قالباز  ست،یاما از جام ن میدار
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  دور  رات،یهمه اوهام و تصو از
  نورِ نورِ نورِ نورِ نور نورِ

  ) ٢١۴۶ تیدفتر ششم، ب ، ی مثنو ،ی (مولو

نماند در مرکزمان. دائمًا نور    ریتصو  چیه  م،یدور بشو  دی با  ها دگیبرحسب همان   دنید  عن یها  از همۀ توهم   عنی

  که نور خداوند است. میاصل نور بشو ، منتها نه نور جسم  م،یلحظه نور بشوبهلحظه م،یبشو

  آوازبا کفر شد هم مانیا
  پرده زنند الحان  ی از

  ) ١٩٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  آواز  : جمع لحن به معنالحان

  

آواز است. متأسفانه  کفر است، هم  میکن که ما فکر م یز یبا آن چ  واقع  مانی ا مان،ی که ا دیگو م  د،یکن م  توجه

اند اند و آمده که از ذهن خارج شده  حساب کرده و کسان   نیدر ذهن مانده و ذهنش را د طوالن  یهاانسان سال 

  ر یغهاند ببه حرفشان باور نکرده   ایاند  ها را کشته آن  اندتهگرف  ای  د،یخارج بشو  دیذهن با  نیاند که از اداده  حیتوض

پ  یمحدود  یها از آدم بر  و  اما موالنا به ما    ای بودند    غمبرانیکه دور  مثال عارفان بودند، خودِ عارفان بودند. 

  مان یو آن را ا  یدیپرست ها را مصورت   ،دانست م  مانی را ا  ات ذهن. من داشت   ذهنکه تو تا حاال من   دیگو م

  .دانست م

مرکز    عن ی  ییگو که تو کفر م  یزیچ  با آن   واقع   مانیتوجه کن، ا  . ولمیخداپرست   میکن  فکر م  م،یپرستصورت   ما

  آواز است. با کفر هم  مانیآواز است. پس اعدم هم

م  ها لیخ آن کفر  نباش  نیا  ندیگوم  کهنیا  یبرا  ند یگو به  باورپرست   مثال ما  ماست که  عرف  از    م، یخارج 

مختلف    یهاوجه   ای مالِ ماست    نیا  م؛یمان نزاع دار  ن یسرِ ا  م،یپرست مان را م   نی. ما امیپرست نباش مان 

پرست  بت  هانیا  عنیشماست    یاز خدا   ترما به  یشماست، خدا  یماست، آن خدا  یخدا  نیا  دیگو خداوند، م 

  هستند. 

  آوازبا کفر شد هم مانیا
  پرده زنند الحان  ی از

  ) ١٩٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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از    هان یآواز است. اشده، هم گشوده  ی فضا   عن یکفر    دی گو م  ذهناست که من   یز یهمان چ  واقع   مانیا  پس

م را  دارند آهنگشان  عدم  انوازند پردۀ  [شل  است  مانیا  نیع  شناسد را که کفر م   یز یچ  ذهن من  نی. پس 

  .ذهن)](افسانه من  ٩شماره 

انسان)]  ١٠[شل شماره همان مرکز عدم است    مانیا  میدان حاال ما م  شده گشوده  ی ، فضا (حقیقت وجودی 

با مرکز عدم که    واقع   مانیاز پردۀ ا  مییای ب  میموضوع باش  نیمتوجه ا  دیکفر است و ما با  ذهناست که از نظر من

  . میریکفر است آهنگمان را ب  دیگو م ذهنمن 

  غلط کردند راه نیعالَم ز جمله
  عدم ترسند و، آن آمد پناه  کز 

  ) ٨٢٢ تیدفتر ششم، ب ،ی (مولوى، مثنو

  یِ پا    ِر یو مرکز عدم که ز  ییگشااند که از فضا علت راهشان را گم کرده  نیها به ا. همۀ انساندیگو را م  ن یهم

که عدم پناه ماست. مرکز عدم پناه ماست که ما را مجدداً از     در حالت  .ترسند م  شود، م   خال  شانذهنمن 

  . میترس . پس ما از مرکز عدم نمکند خداوند م ا یالست  عنی هیجنس اول

  سخن را  نیچو نداند ا دانا
  سخن به نادان؟  نیرسد ا  ک  پس

  ) ١٩٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ا  ی اریکه از جنس هش    دانا، خردمند آن کس  د یگو آخر است. م  تیب  نیا سخن را    نینظر است، مثل موالنا 

  چرا؟  داند، نم

کدام    داند نم  ول  نوازدو مثل چنگ م   کند چار م   فهمد آدم نم   شود به خداوند زنده م   وقت   کهنیا  یبرا

  ی چه ساز   میدان نم   با ذهنمان  م،ی خداوند باش  یهاساز در دست  ی ما مثل    شود. مزند .او م زند آهنگ را م

  .زند . او ساز ما را ممیزن م

  سخن را بفهمد؟  نینادان از کجا ا نیبنابرا دیبو  که چه سخن داند سخن را نم  نیخردمند ا  پس وقت 

سخن را نتواند    نیعاقل است، ا   ینادان است    ی  م ییگو ما نم  د، یگو قول موالنا دارد م نادان حاال به   دیشا

  بفهمد.  خواهدبا ذهن م  کهن یا یبفهمد برا
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و متوجه    میمر فضا را باز کن   میدرک کن   میتوان غزل، نم   نیداد در ا  حیکه توض   نیموضوع را هم  نیبا ذهن ا  پس

که    در آهنگ   می دخالت کن  دی نبا  زند او ما را م  لحظه وقت  نیو ا   زندگ  یهادر دست   می هست  یکه ما ساز   میبشو

  است. ر یفکان مغابا قضا و کن  نی. ازند او م

آهنگ را خراب    م،یکن کار را خراب م  م یما دار ، در آهنِگ زندگ  میکن دخالت م   ارمانی که با ذهن هش  هرچقدر 

  .  میکن . آهنگِ عشق را خراب م میکن م

   ذهن. من شود سخن را متوجه نم  نی. اذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره است    ذهن نادان است، من   نیا  پس

   مان یایب  ن یا  گذارد م   مان ی به آن و اسمش را ا  دهیرا که چسب  ی زی چ  نیقبول ندارد که ا  ا یکه    شود متوجه نم 

او از    ول   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره شده است  باز   ی و خدا فضا   مانیاست و ا  ییخدایاست، ب

م  مرکز و    ییفضاگشا  نیا م  ن یا  ترسد، عدم  کفر  هداند را  فهم   موقعچ ی.  کفر    نیا  کهن یا  یبرا  د،ینخواهد  را 

  واقعاً کفر باشد. داند م  مانی که ا ی ز یچ ممن است که آن  نیکه ا برد . ظن هم نمداند م

  ستیچنگم، از زمزمۀ خود خبرم ن چون
  و اسرار ندانم میگو هم  اسرار

  

  ترازو و گزم من که به بازار  مانندِ
  سازم و بازار ندانم  هم  بازار

  

  خود و مضطَر یاصبع عشقم چو قلم ب در
  من و طومار ندانم سمی نو طومار

  ) ١۴٨٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : واحد طول، زرع گز
  : انگشتاصبع

  

فکرِ مرا، تمام ذراتِ وجود مرا دارد    ن یخداوند ا  عنیخودم خبر ندارم   ساز هستم، چنگ، که از آهنگِ  ی   مثل

  . من فضا را باز کردم مرکزم عدم است. زند م

 کهنیا  یبرا  دیدان . من مثل ترازو و متر هستم که مدانم با ذهنم نم   عنی  دانم اسرار را نم  ول  میگو م  اسرار

  . ردیمتر باشد که آدم بتواند اندازه بترازو باشد و  د یبازار وجود داشته باشد با
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اما بازار را    کند نظر مثل ترازو و گز است. بازار را درست م   یِ اریهش  میکه اسمش را گذاشت  یار یهش  نیا  پس

  .داند نم

ب  اری قلم که از خودش اخت  یانگشتان عشق هستم مانند    نیدر ب  من ب  خود یندارد  را    نیا  اریاختیو  اشعار 

  . سمینوچه م  دانم نم  ول سمینو م

ا  ان یخودش را ب  تواند هم آدم م  یطور ن یکه ا  د ینیب م  پس خبر    اش ذهنلحظه با من بهلحظه   کهنیکند بدون 

  . میپندار کمال باش  ای  ذهنکه در دستِ من  میست ین  ما قلم  عنی سدینو داشته باشد که چه م 

  ن یا  ی. برا میبدان  دیبا ذهنمان نبا  میقلم در دست انگشتانِ عشق باش   کهن یا  ی. برام یدر دست خداوند هست   قلم

  باشد.  یشده جدّ گشوده یباشد و فضا  شوخ  دیلحظه با نیاتفاق ا صورتنیدرا م یبدان دیکه با ذهنمان نبا

    لبِ دمساز خود گر جفتم با
  گفتم  هامن گفتن  ن همچو
  ) ٢٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ما را بزند. تواند او م می بالفاصله چون از جنس او هست میدمساز ما لبِ خداوند است. اگر فضا را باز کن  لبِ

  . میگو را م  ها و گفتن  شوممن زده م  ، با لِب دمساز خودم جفت بشوم مانند ن اگر

  که:   دیگو . مخوانم م  تانیاست که برا یمثنو ی  یقسمت بعد 

  » مع اَهل التَصوفِ جلسی مع اله فَلْ جلسیآن که من َاراد اَنْ  سرِ «در

  .» ندیکه با اهل تصوف نش دیبا ند، یخواهد با خدا نش  «هرکه
  ) ١۵٢٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  . ندیموالنا بنش عن یعرفان  ای که با اهل تصوف  دیبا ند،ی خواهد با خدا نش هرکه

  هست. ١۵٢٩ تی. دفتر اول، بندیکه با اهل تصوف نش  دیبا ند،ی هرکه خواهد با خدا نش پس

ا  د یآ م   رسول  ی  جانیا  در را    لیتمث  نیو ا  دیآ البته عمر م  شیکه پ  شود شروع م   جان یاز رم و داستان از 

  . زند موالنا م
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مثل موالنا   م ینینش عارف م   ی  ش یپ  ذهن وقت   از جهانِ   م یهست  غام یپ  یکه دارا   ذهنمن   ی عنوان  ما به  

  .میشو م  لیو تبد میریپذ  اثر م  نیقر قی واقعاً از طر

  . دیگو را م  نیا تریت نی. ادیموالنا بشو نیقر دیبا د یدار ذهنپس شما اگر من  

  جا ن یبا اهل تصوف در ا دی با ندیخداوند بشود، با او بنش   بشود، از جنسِ لیتبد عنی  ندی خواهد با خدا نش  کههر

  مثل موالناست.  ییهاتصوف منظور انسان 

خودش را بدهد دست او    اری او را بخواند، کتاب او را بخواند و اگر حفظ ندارد اخت  یهات یب  عن ی  ندی نش  ند،ینش 

  . نیا عنیعمل کند، بفهمد، تکرار کند. 

  : میخوان م پس

  دو جام ی نیخود بشد زرسول از  آن
  ام یماندش نه پ ادیرسالت  ن

  ) ١۵٢٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  اندر قدرتِ اَله شد  واله
  و شاه شد  دی رس  نجایرسول ا آن

  ) ١۵٣٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بحر گشت  ا،یچون آمد به در ل،یس
  چون آمد به مزرع، كشت گشت  دانه

  ) ١۵٣١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : حيران، سرگشته. واله
  

پ  آن شخص   پس رفت،    شیکه  نامرئ  ، ی عارف   جام طر  دو  از  رس  ق یکه  او  به  از    صورت ن یدرا  د یارتعاش 

که   جام  دو یآمد با  رونیب ایرفت  نیاز ب اش ذهنمن عنی «آن رسول از خود بشد»آمد.  رونیب اشذهنمن 

خودمان، مقصود خودمان که با    یهاحرف آن    ری. دمیشو م  خودیما، از خود ب  میریگ مثل موالنا م   از عارف 

  .  رود م  ادمانی از  م یذهن درست کرده بود
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آن    کهنیا  یقدرت خداوند شد، برا   فتۀیش  نیبنابرا  «واله اندر قدرت اله شد.»  ،ام»ی ماندش نه پ  ادیرسالت    «ن

به او، آن ارتعاش    میشو م   ینزد  کهن یمحض اخداست به  تینهایکه عارف است و واقعًا زنده به ب  شخص کس

  . کند ما اثر م  یرو

  د ی برو  دیاگر شما دوباره برنگرد  مییآ م  رونیب  ذهنکه ما از من   م ینیب م  م یخوان موالنا را م  اتیاآلن هم که اب 

  . دیدور آن دانه نگرد چیپچ یپ ریت که داس نی جا، امروز گفت شرش اآن

  . می ریب میتوان . نمرید رود م  نیعشق از ب  ی. بوبرد عدم شما را م  نیب نیکفرانش ا  دیاگر شر نکن گفت

 دی گو م  زند، م  لیو تمث  شود از جنس خدا م  رسد به عارف م   ذهنپس من   و شاه شد»  دیرس   جا ن یرسول ا  «آن

  ی کار  و دانه را هم که مثال بادام را م   شود م  ای و در  رود را از دست م  جزئ   لیس  ر ید  ای آمد به در   وقت  لیس

  ست یبادام کجاست؟ بادام ن   دیگو م   شود درخت م  زند م   نه جوا  کهن ی. اگر بعد از ارود م  نیاز ب  تشیبادام   ن یزم

  بادام رفت.  رید

    چون آمد به مزرع، کشت گشت» «دانه

از دست م  اش دانگ    وقت  دانه را از دست    ذهنمن   دانگ  ن یا  دی. ما هم باشود به درخت م  ل یتبد  دهد را 

  .میبده

  ما.   می ندار  یریراه د  چیه  میاز جنس خدا بشو  می خواه با موالنا اگر م   میهمدم بشو  دیکه ما با  دیبو  خواهد م 

  نان با جانور  افتیتعلّق  چون
  مرده زنده گشت و باخبر نانِ

  ) ١۵٣٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  نار شد  یِچون فدا زم،ی و ه موم
  او انوار شد  ظُلْمان ذاتِ

  ) ١۵٣٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  دگان ی سرمه، چونکه شد در د سنگِ
  دبان یشد آنجا د ،یینایب گشت
  ) ١۵٣۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  . ابدی  شیافزا  اشیی نای ب  یرویکنند و آنرا به چشم کشند و چشم، ن   ه یاست که از سنگ براقِ اَثْمه ته  ی: گرد سرمه
  

  حضورِ ناظر.  یمثل   نایب ی  عنی یینای. گشت بمیهم بخوان یینایگشت ب میی بو میتوانست م  البته

که انسان مثال فرض کن    وقت   خورد، را م  ییغذا  یجانور    وقت   شود، م  یغذا با جانور    که وقت  دیگو م

به   لیتبد  رید  .شود به موجود زنده م  لیو تبد  دهد را از دست م  تشییآن غذا غذا  خورد، غذا م  خورد، نان م

  . شود که م یزیبه هرچ  لیتبد شود، به گوشت م لیتبد شود، م  یانرژ

  م یبشو لیتبد میتوان م  ذهنعنوان من که مرده بود، جسم بود، زنده شد و باخبر شد، پس ما هم به   آن نان پس

  . زند را م هال یتمث  نیبه نور و دارد هم

 یی هم به روشنا  لیتبد  سوزد و م  ردیگ هم که آتش م   زمیه   شود، به نور م  لیتبد  سوزد مثل موم شمع م  موم، 

بسوزد و    ذهنمن   دیاست اگر شما بذار  ذهنصورِت من که در ما به   یز یپس آن چ  .شود و هم گرما م   شود م

  .شود آزاد م اشی آن نور و انرژ صورتن یدر ا ارانه،ی شما هش دی کار را بن نیعمداً ا ای

  به نور   لیتبد  نیبنابرا  رود،م   نی و موم از ب  زم یکدر است، ه  ظلمان  آتش شد، ذاتِ   یچون فدا   زمی موم و ه 

  ن ی ا  م،یمثل موالنا قرار بده  عارف  ی اگر خودمان را در معرضِ    م؟یبشو  میتوان به نور م  لیهم تبد  ما   .شوند م

خودِ خداوند    د،یاگر شما مرکز را عدم کن   میی گو دفعه هم مو هر   دهد ما آن نور را پس م   ذهنمن   نیما، ا  یکدر 

  .کند ل به آتشِ عشق م ی ما را تبد زمی. موم و ه کندکار را م  ن یبا جذبۀ خودش ا

 ن یکه ا دیبو  خواهد م  نیپس بنابرا  کند، م   ادی بوده که نورِ چشم را ز  نیسرمه، اعتقاد بر ا  سنگِ   طور ن یو هم  

 دن ید  ما چشم  عن ی  کند حضورِ ناظر م   یبه چشمان    لی را تبد  مان ذهنمن   یهاسرمه هست، چشم  مثل سنگِ 

  یِ حضور ناظر است، رو   دبانید  نیکه ا  میشو م  دبانیبه د  لیو تبد  میده را از دست م  ها دگ یهمان   برحسبِ

  پس گرفت.  ها، دگ یهمان   ن ینور را از کجا گرفت؟ از هم نیحاآل ا  ستاده،یخودش ا

است که    نیا  د،یکن م  لشیکه تمث   زیموم، حاال هر چ  ها، زم یه  نینور از ا  نیکه شرط گرفتن ا  دیبو  خواهد م

  د، یکن گوش م  خوانم شعرها را که م   نی. ادیاکه شما اآلن قرار داده   د، یعارف قرار بده  ی خودتان را در معرضِ  

  شما اثر خواهد گذاشت.  یِرو   دیاگر تکرار کن
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  خُُنک آن مرد کز خود رسته شد  یا
  شد ندهیوجودِ زندۀ پا در
  ) ١۵٣۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن زنده که با مرده نشست  یِوا
  بجست  یاز و  گشت و زندگ مرده

  ) ١۵٣۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   خت یدر قرآنِ حق بر  چونکه
  خت یآم ایروانِ انب با

  ) ١۵٣٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

خُنک آن    ی«ا رها شد.    شی ذهنکه از من   حالِ انسان انسان، خوشا به   عنی مرد    جا نی که در ا   حالِ انسانبه   خوشا

رسته شد.» کز خود  پا  نیبنابرا  مرد  زندۀ  وجودِ  تبد  شد.»  ندهی«در  شد  رسته  به    لیاز خودش  ذاتِ     یشد 

صورت حضورِ ناظر  آمد به  رونیب  ذهنکه از من   سانحالِ انهست، جاودانه هست.خوشا به  ندهیخود که پابهقائم 

  شد. خدا زنده  تینهایبه ب

بِجست. روشن    یاز و  مرده گشت و زندگ  نیدر اثر نفوذ قر  نیمرده نشست، بنابرا  ذهنآن زنده که با من   یوا 

  .ریاست د

م حاال یاست.    زیکه موالنا، منظور از قرآن دوتا چ   دیگو  رونیب  نیقرآنِ هم    ،یاست    .هم قرآن درون است

  ،  درست بخوان  دیگو اگر قرآن را م  ،» ختی«چونکه در قرآنِ حق برموالنا،    کند جنبه اشاره م  نیمعموال به دو ا

را،     رونیقرآن ب را باز کن   قرآن   زندگ   اجازه بده  ای را، آن کتاب  در    د، یدرونت را درست بخواند، شما فضا 

  است.  یار ی هش یروان است،  ی نیخواهد گشت؛ پس ا  ی غمبرانیشما روانتان با روانِ پ صورت نیا

  ن ینه، ا  ایتو    یقرآن درونت را، فضا را بخواند برا  که تو فضا را باز کن، بذار زندگ  کند م   هی پس موالنا توص 

  طور که موالنا خوانده. آن قرآن را بخوان، 

  ایانب یِها قرآن، حال  هست
  ایبحِر پاکِ کبر  انِیماه

  ) ١۵٣٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ریپذْ قرآن  یاو، نه بخوان ور
  ریگ  ده یرا د ایو اول  ایانب
  ) ١۵٣٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  قَصص  چو بر خوان ،ییرای پذ ور
در قََفس  دی جانت تنگ آ  مرغ  

  ) ١۵۴٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی بحر پاک خداوند   انی ماه  هان یکه کتاب هست و ا  رون یقرآن ب  نیاست، هم   غمبرانیقرآن شرح حالِ پ  دیگو م

  هستند. ییتای یای هستند، در

بزرگ، منتها اگر    یها کتاب به بزرگان،    د یکن  یخودتان را نزد  دیچه بود؟ گفت شما با  ترشی که، ت  دیگو م 

و دِل     کن  ر یتفس   بخواه  ، مقاومت کن   ، نباش  ریقرآن پذ   را ول   هر کتاب بزرگ  ای قرآن را    ا یموالنا را    دیبخوان

   باز هم مقاومت خواه   ها باش در حضور آن   ،اشب  دهیرا هم د  ا یو اول  ای فرض کن که انب  صورتن یدر ا  ،نده

  کرد. 

   چه بخواه   ، موالنا را بخوان  ات یاب  ن یها را و اقصه   نی اگر ا  ، باش   رایپذ  لحظه فضا را باز کن   نیاگر در ا  اما

در    ، شمس را بخوان  وانید   ای   را بخوان  یمثنو   نیهم  ا ی   بزرگان را بخوان  یها کتاب   ،قرآن را بخوان  یهاقصه 

که مرغ    دید  خواه  صورتنیدر ا  ست،ین  رایپذ  داند م  که آن کس  دانم، م  یینگو  ، باش  رایاگر پذ  صورتنیا

ماندن    یجا  جانیکه ا  شود متوجه م  عنی   کند، م  ذهن احساسِ تنگ  قفسِ  نیتو در ا  یاریهش   عنیجان تو  

  : تیچند ب نیو ا ستین

  است کو اندر قفس زندان مرغ،
  است رستن، از نادان  دینجوم

  ) ١۵۴١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  اند ها رستهکز قفس ییهاروح
  اندستهیرهبِر شا یِایانب
  ) ١۵۴٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ن یز د دیبرون، آوازشان آ  از
  نیا نست،یره رستن، تو را ا که

  ) ١۵۴٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

که  است، پس انسان  اشآزاد بشود حتماً از نادان  خواهد است و نم قفس زندان ی که در  مرغ  دیگو م پس

است، جهلش    اش حتماً از نادان  کند جو نمورا جست    ذهناست و راه رستن و رها شدن از من   در ذهن زندان 

  .دیدان کامال درست است م نیاست و ا

  ها شدند. انسان  ستۀیرهبِر شا ای شدند  ای ها انباند، آن ذهن رسته  یهاکه از قفس  ییهاو روح  های اری هش اما

 ز  دی«از برون آوازشان آ  خوانند، م  نیشده از دگشوده  ی از فضا   که درحال   ند،یگوآشارا به ما م   عنیبرون    از

به ما که، ره رستن،    دهندآشارا با حرف م   دهند، را به ما م  غامیپ  نیجا اهستند از آن   یبا خدا    عنی  ن»ید

هما واقعاً خواندن موالناست و تکرار آن   مورد نی. در انیاست ا ن یانسان ا یبرا ییرها ر ستنر ههاست.ر  

  قفس نیتنگ نی ز میرست  نیبه د ما
  قفس   نیچارۀ ا ست یره ن  نیکه ا جز 

  ) ١۵۴۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  زار زار   ،یرا رنجور ساز شیخو
  کنند از اشتهار رون یتو را ب تا

  ) ١۵۴۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  اشتهارِ خلق، بندِ محم است که
  کم است؟ از بندِ آهن ک نیره، ا در

  ) ١۵۴۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : شهرت و آوازه اشْتهار
  

با    عن ی  م یقفِس تنگِ ذهن رها شد  ن یاز ا  قیطر   ن یکه ما با ا  ند یگو به ما م  اندده یکه از ذهن ره  اشخاص  نیا  و

  ن یاز ا میکه بتوان ستین راه   چیراه ه نیاز ا ریغ ست،ی ن راه  نیاز ا ریشدن با بزرگان و غ  نیشدن و قر ینزد

  ! کنمواظب باش اشتباه ن   دیگو.بعد م میقفسِ تنگ رها بشو
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که    که به شهرت برس   کن م   چارهیب  ،کن بدبخت م  ، کن م  ضیخودت را مر   زار زار»   ،ی را رنجور ساز  شی«خو

است    عجب آدم  ند، یدستشان بو  یِ تا مردم تو را بلند کنند، رو  کن را انباشته م   زها ی. مرتب چیجسته بشو بر

بشونیا مشهور  شهرت   ،ی !  اشتهار،  باش،  با  ،یطلبمواظب  به   المقامات  بشناسند،  را  شما  مردم  خاطر که 

  ی خلق و جد   نیمشهور شدن ب  عنیکه مواظب باش اشتهار خلق    کند، نم  رونیشما را از قفس ب  ها دگ یهمان 

  . ستیآهن نتر از بند  کم  نیراه آزاد شدن ا نیگرفتن آن بند محم است و در ا

  ؟  یاو رضا کو چاره میکه تسل  جز 
    یاخوارهخوننِر  رِیدر کفِ ش 

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

به من احترام    د،ینی مردم من را بب  ینشان دادن خود، بلند شدن، آها   قیکه از طر  میدان  شد ما م   طور ن یکه ا  حاال 

ا  میتوان دارم، ما نم  یاد یز  هستم، من قدرتِ  یمن استاد هستم، من قو  د،یبذار ذهن    از قفسِ  زهایچ  نیبا 

  خواهد  که خداوند م  میخداوند هست  عنینر    ریش   فو رضا هست. ما در ک   می. فقط تسلمیآزاد بشو  ای   میراحت بشو

  :میدان را هم م  نی. و ازدیو خونش را بر ردیرا ب ها دگ یهمان 

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

  ) ٣٢۴٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
  : آهن دیحد

  

  ده ید  خواهند ها که مها را صد من آهن کرده، چه بسا آدمانسان   بدل  ت یثی ح  عنیها،  ناموس انسان   خداوند

  : طورن یاند و همبسته شده  شود نم دهیکه د ی بند د،یبه بند ناپد نیبشوند، بنابرا

  نید یِبسا کّفار را سودا یا
  ن یاو ناموس و کبر و آن و ا بندِ

  ) ٣٢۴۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  از آهن بتَر یپنهان، ل  بندِ
  آهن را بِدَرانَد تبر  بندِ

  ) ٣٢۴٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  آهن را توان کردن جدا  بندِ
  را نداند کس دوا  یبیغ بند
  ) ٣٢۴٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  از خداوند.  ریغ

ناموسِ صد من آهن است که  ن یاما بندشان هم  رون،یب  ندی ایدوست دارند واقعاً از ذهن ب   ذهن  یها بسا من   یا

  . زیو آن چ  زیچ نیپندارِ کمالشان است و کبرشان و ا  ِت ی ثیناموس و آبرو و ح 

بند    بِبرد ول  تواند است، چرا که بندِ آهن را تَبر م   بند پنهان از بند آهن بدتر  نیپنهان است، منتها ا  بندشان

است، بندِ    یبی بند غ  نیببرند اما ا  توانستند ها مبِبرد اگر بند آهن بود انسان   تواندآهن را درست است که تَبر م 

  .داند را نم  شیدوا کس  اونداز خد ریاست غ  ی بیبند غ ،دگ یهمان 

  �🔹🔹�پایان بخش سوم  �🔹🔹�
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آن   ذهن  یِهااز من   لیکه خ  میگفت  تیب  سه  نیا  در دارند و    نید  یسودا   گذارد، ها را کفار مکه موالنا اسم 

ها  آن   بدل  تِیثی اما ح  کنند، هوس م   کنند، م   لیم   اُفتد، م  ادشانیها  موقع   به وحدت برسند، بعض  خواهند م

  شود  نم  دهیبند د  ن یو ا  گذارد نم  زیچآن    ای  ز یچ  نیبا ا  حالت،   با آن   ایحالت    ن یبا ا   شدگت یهوها و هم و کبر آن 

  و از آهن، بندِ آهن بدتر است. 

دوا بند.    تواند نم   یریکسِ داز خدا    ریغرا به   یبیبندِ غ  نیا   ول  برد، م   چ یق  برد، بندِ آهن را تَبر م  چراکه 

  د یکه بو دهد پندارِ کمالش به او اجازه نم   به او کم بند ول   و فضا را باز کند و زندگ  دانم نم  دیبو  دیبا

 اش ذهنمن   رِ یتدب  یجا به   زندگ رِیو فضا را باز کند و از تدب  دانم نم  دیبو   لحاظ ذهنو صفر بشود به   دانم نم

  استفاده بند.  

و نشان    ها دگ یکردن همان مشهور شدن براساِس جمع    ق یاز طر  یاعده   یکه    میگرفت  ادی   یدر قسمتِ قبل مثنو   و

   دگیهمان   ترش ی از همه ب  ای  ا،ی دن  نیبشود در ا  ادی اگر قدرتشان ز  کنند آزاد بشوند. فکر م   خواهند دادن به مردم م

 ن یآهن است و اناموس صد من    نیبندِ هم  هیبند شب   نی کار غلط است و ا  نی. گفت اشوند داشته باشند آزاد م 

  است: نهی در همان زم تیبسه 

  نام  یجان، ز ن یرا تمام برکن ا  دل
   اسرار را تمام  بدان یبه  ی تا

  
  ؟ ناموسِ خلق خواه عاشق اله یا

  در عشق هست خام   و پادشاه  ناموس
  

  د ی و چند با چونیب د، ی چو قند با عاشق
   است سام کان حضرت د،یبلند با جان

  ) ٢٩۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : بلندمرتبه سام
  

مردم به    نیو ب  یمشهور بشو  خواهد نم  ، نام یکن از ن  تماماً مرکزت را خال  دیگو مرتبه. م بلند   عنی  »«سام

  ن یکارها دست بردار. پس ب  نیاست. از ا  یکار آدم درست   ست، ین  نیکه بهتر از ا  ند ی . نگویمشهور بشو  ین
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ن الزم  ن  ستیمردم  بشو  م،یبشو  نام ی که  را    م،یمشهور  اسرار  بخواهبدان  یبه ی تا  اگر   .   بشو   ی مشهور 

  .  بدان توان نم

  دهند  که مردم به آدم م  تیث یح  آورد، دست مبه   دهندرا که مردم به آدم م   ت یث یانسان ح  یطلبدر اثر شهرت   و

ب   توانند م  راحت به ب  ای و    رندیپس  از  اصل  ن یدر خطر  ناموسِ  است.  ما    نیا  اصل   یآبرو  ، رفتن  است که 

  . میبه خدا زنده بشو می کن  ییفضاگشا

اگر بخواه  دیگو م را بخواه  پادشاه  ،ناموس خلق را بخواه  که  به خداوند،    یزنده بشو  عن ی  ، خداوند 

شاهان    ، هم شاه باش  ،داشته باش  که هم ناموس بتوان  اگر بخواه  » در عشق هست خام    «ناموس و پادشاه

  در ذات شاد است.   شدهشوده گ یفضا  کهنیا یباشد برا یشاد  دیاش بااست، عاشق همه  خام ن یا ،باش

  چون یهرچقدر ب  تر یتر به او نزد. هرچقدر ساکت تریاست ما هرچقدر شادتر به او نزد  یاش شاد جنبه    ی  خدا

چون و   نیبنابرا  م،ی کن  فیحالمان را توص  م،یکن   فیخودمان را توص  میتوان . هرچقدر م تریو چندتر، به او نزد

  .می ستیاز جنس او ن  میچند دار

است     است، آن مقام   جهان، که آن بارگاه  نیا  یِ زهای به چ   شود خم نم  موقعچ یجان بلند ه  ،د» یبلند با   «جان 

است    ت یثی است که، ح  بلندمرتبه براساسِ ناموساز مقام    ریغ   بلندمرتبه براساسِ زندگ مقام    نیبلندمرتبه. ا

  . دهند جهان به انسان م  نیکه مردم در ا

  ن یالمعنعم ایکرد  تو تان هم
  ن ی برا هست نیبمعدوم دۀید

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

  د یکو از عدم آمد پد ییدهید
  د ی را همه معدوم د  هست ذاتِ

  ) ٨٢۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
عمع نری: نی المو ین او  

  نابود  و ست ین شده،ست ی: نمعدوم
  

خداوند. دوتا اصطالح هست:   عن ی  اوری  نیبهتر  اور،ی  نی بهتر  یا  ،کم کن   توانکه فقط تو م   مییگو اآلن م  و

 عمع«نن»یالقر«بئس   ،ن» یالم .  
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کم،    نی بهتر  اور، ی  ن یبهتر  ن،یالمعاست. نعم   ذهنمن  نیهمراه، که هم   ن یبدتر  ن،ی قر  ن یبدتر   عنی   ن،یالقربئس

  .نیالقَرَ بِئس میبند م  ن،یالمعنعم  می کن خداوند است. فضا را باز م 

 توان فقط تو م   ، کن و به من کم م  کنم تو را کشف م  ییگشاکه دراثر فضا   اوری   نیبهتر  یا  ن،یپس، بنابرا 

چشم   نیو ارزش ندارد. ا ندیب م  دگیرا که فقط همان نیبچیچشم ه نیو ا بند بِرهان نیو از ا بده رییما را تغ

  را،   نیبت یوضع ذهنمن 

   است که از جنس زندگ   واقع   هست   جا ن یدر ا  ن»یب«هست.  عوض بن  توان را، فقط تو م   نیب شدگت یهوهم

  است.

است    ءالش  معن به   جانیعدم، در ا  ،د» یکو از عدم آمد پد  یاده ی«داست.     عدم منف  جان یجاها، ا  لیخ   برعکس

خداوند    عن یرا،    ذات هست  د،یآ م  دیپد  د،یآ دست مبه  ها دگ یهمان   نکی ع  قیکه از طر  . چشم دگی همان  عنی

  که،  میدان را هم م نیو ا شدهست ی. معدوم، نوین  اورِی  عنی ن،یالمعکه گفتم نعم  طورن ی. هم ندیب را، معدوم م 

  زمان   یبدَست از جمع رفتن  ی
  بدان  وین نیباشد، ا طانیش مِر

  ) ٢١۶۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  وجب : بدَست

  

است.    طانیمرِ ش  نیشدن، ا  از آن دور   د،یدار  یدور شدن، اگر گروه معنو  یوجب از دوستانِ معنو   ی  عنی

خودشان کار    یهستند، رو   ی دوستان معنو  هان یا  قتاًیکرده و حق  دایپ  ی و دوستاِن معنو  کند  که کار م  هرکس

  طان یش   لۀیح  نیوجب، ا   ی اندازۀ  لحظه، به   ی وجب،     ی زمان،     ی   اگر از آن گروه جدا بشود، حت  کنند، م

  است. 

  کند  انسان کار م  ی جهان، همراه با درد، رو  دگ یهمان   یِرو ین  مییحاال بو  طان، یکه ش  میخوب است بدان   لیخ

که گفتم    طانینفوذِ ش  رِیز  ذهنخداوند. ما در من   یسوکه انسان از او جدا بشود و برود به   گذارد نم   راحت به

  .  می جهان است، هست  نیا دگیهمان یروین

   جنس. هر جنس جسم درمعرض کشش جسم است. آن هم جسم هم   م،یشو جسم م    وقت  م،ی هست ده یهمان چون 

  .  دیشو م  رونیجذبِ ب د، یدار دگین جسم است و همانشما در مرکزتا . وقتکند جنسِ خودش را جذب م
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را  نی. اد ی. از آن جنس هستدیشو تان درد است، جذب درد م اگر مرکز  د،یشو م رونیب دگ یهمان  یفضا جذبِ

  .  میمنحرف بشو ی از راه معنو بی ترت نیامان دارد که ما به ا نیبنابرا م،یبدان

  به کارش ادامه بدهد. گاه  گذارد نم  طانیش  راحت   نیبه ا  کند، خودش کار م  یکه رو   کس  رید  عبارتبه

   ل یبه دال  ایو    کند خودش به او حمله م  ذهنمن   شود، اطرافش به او حمله م  ذهن  ی هامن   لۀیوساوقات به 

  . یمعنو  گروه، گروه  از شود جدا م 

  زمان   یبدَست از جمع رفتن  ی
  بدان  وین نیباشد، ا طانیش مِر

  ) ٢١۶۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آمده:    جان یدر ا نیا ن»یالْقَر«بِئس اصطالح  طور ن یو هم  

  بِر و بر  انبار خواه  نیاز گر 
  ساعت هم ز همدردان مبر مین

  ) ٢۶٣٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یمع  نیز یدر آن دم که بِبر  که
  ن یالْقَر تو با بِئس یگرد مبتال

  ) ٢۶٣١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ی: نبِر   
رگندمب :  
    کنندهی ار ی ار،ی : نیمع

بد  نی: همنشنیالْقَر بِئس  
  

  ی . بِر: نخواه م   یگندم و ن  عنی ، «بِر و بر، « خواه از انبار خداوند محصول م اگر

رعبکننده، ی ار ی  ار،ی : نی: گندم، م  

عنی نیالْقَربِئس بد  نیهمنش  
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   عن ی ساعت» می«نلحظه،  م ین ،خواه  محصولِ خوب م ،خواه تو عشق م  «انبار»  نیکه اگر از ا دیگو پس م 

  ی شو مبتال م  ، یبر دردان ماز هم   عن ی  یبر م  اوری  نی در آن لحظه که از ا  کهدردانت مبر.  لحظه هم از هم   مین

  . رید  ذهن یهامن ا ی یشو خودت م   ذهنخودت گرفتار من  ذهنبا من 

که دوستانمان وسط   دینیب اوقات م   نه. گاه  ا ی  میبه راهمان ادامه بده  میتوان ما م  ایکه آ  مین یاست که بب  مهم

 د یبا  شوند، دور م   مدت  ی شوند.     که سهل است، ده متر دور م  وجب  ی.  شوند م   ن»یالْقَرَ «بِئس راه دچار  

  مواظب باشند. 

اگر شما مرتب گنج حضور    بدان»   وی ن  نیباشد ا  طانیمر ش  زمان یبَدست از جمع رفتن    ی«مهم است    لیخ

«مر    د،یگذار و کنار م   ستیچ   نیا  دیگو به شما م  کس  ی  ، لیبه دال  دیگذار کنار م  دفعه یو    دیاگوش کرده

مانع در سر راه    نیکه ا  داند بفهم. چون م   رسترا د  نی بدان. ا  وین   نیا  دیگو م  بدان»  وین   نیباشد ا  طانیش

  ما وجود دارد. 

  د یشما پخش کنم؟ با یدارم برا نگه  توانم برنامه را ادامه بدهم تا به هزار برسانم؟ م نیا توانم من خودم م ایآ

و    دیکم بن   اوریو    اریعنوان  به   دیمواظب باش  دی. شما هم بامیای ها بربمواظب باشم که از عهدۀ چالش    لیخ

به    دیاست که از راه منحرف بشوم. پس هرروز با  ممن  رم،یقرار ب  طانیش  نات یدر معرض تلق  کهن یمحض ابه

  . طورن یرا ادامه بدهم، شما هم هم کارنیا د یراه هستم با نیبنم که من در ا نی خودم تلق

  طناب اندر گلو و تاج دار  بس
  تاجدار»  نکیکه: «ا انبوه  یو بر 

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

یدار، ال یِ دار: سِر دار، باال تاجدار  ق  
  

«بس طناب اندر گلو و    ستندین  کارهن یا  عنیدار    یِهستند که بروند باال  نیهستند که واقعاً مستحق ا  ها لیخ

دار  تاج   ای است پادشاه ما    نیاند که ادورش جمع شده   یاعده   یدار، اما    یمانده بروند باال  ذره ی   عنی  دار»تاج 

!  ستینه ن  ای   قتاًیاست حق  یعارف معنو   نیا  ای. آدیاشده  مع ج  کسکه دوروبرِ چه   دیشما مواظب باش  دیبا  عنیما  

از    ی. درس بعددیعارف برو  ی  شی پ  دیبا  دیدار  ذهنگفت شما اگر من   داد که موالنا م  باشد درس   ادمانی

  شروع شد.   جانیا
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  ی   دگیاست که هر همان  ن یمهم است و آن ا  اریبسار ی که بس  میکن اشاره م   یمطلب  یقسمت به    نیدر ا  اما

  هم ن یبسط است ا   ی  یی. هرفضاگشادیآ جا شاخ و برگ درماست که از آن   شهیر  ی انقباض است. انقباض  

  . دیآ شاخ و برگ درم  همنیاست. بن است. از ا شهیر ی

ا  در اش را چاره   دیبا  ، یاشده  تیهوهم   عنی  یاشده   ای   یشو که اگر منقبض م  دیگوقسمت موالنا م   نیآخر 

  ن یا  ،ی دیبسط د  ،یکرد  دای اگر بسط پ  . ولدییوبرگ خواهد روهست، از آن شاخ   شه یر  نیا  کهنیا  یبرا.  بن

  . بده اصحاببه  ،به همه بده دیآ م اشوه یم  . وقتآب بده دیبسطَتت را با

تا از جنس خداوند   دیبسط آب ده  نی. و به ادیمنبسط شو  دیبا  ماًیشما دا  دیگو که موالنا م  دیشما اآلن بدان  و

   ی مثل    رونیشما در ب  دیاگر به دردش توجه نکن   آورد انقباض ابتدا درد م   نیا  دی شو . هرچه منقبض مدیشو

جا  از آن   د؟یآ از کجا م   نی. و اشود و ضرر زدنش شروع م  بشیو تخر  شود مشخص م  شیخارها  ماند، خار م

  . میشو م  انیوفایگذرا و ب ی زهایچ  یفدا م، یباشندۀ باوفا هست ی که ما که 

  :  کند شروع م یطور نیا نیبنابرا پس

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

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

  ی بر هاییوفا یز سهو و، ب من
  ؟ یگمانِ بد بر   ،ییمن آ یِسو

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

  گمانِ بد بر آنجا بر، که تو نیا
  همچون خود، دو تُو شِیدر پ یشوم

  ) ٣۴٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  ُتو: دوتا  دو

  

که   نده  ص ی چطور ممن است تشخ   ،از جنس خداوند هست   ، تو که از جنس وفا هست  دیگو م   کند م   سؤال

  .  یبشو وفای ب عن یگذرا  یرها یچ  یفدا
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  د ی ریگ م  شوخ   دهد، لحظه را که ذهنتان نشان م  نیاتفاق ا  د،یکن لحظه فضا را باز م   نیمطلب شما در ا  همان

  مهم است.  نیا د،ی ریگ م یرا جد  نیا هم زندگ  دیشده که هم شما هستگشوده  ی. فضادیریگ نم یجد

  یی . گمان خوب فکر خوب از فضاگشاکند فکر م  ذهنمن   عنی  ها دگیفکر کردن برحسب همان  عنیبد    گمان

 ی بر  ییوفای من از اشتباه و ب  د یشده فکر کنگشوده   ی فضا  عن ی  د یمن اگر برحسب من فکر کن  دیگو . مدیآ م

موقع  آن   ییایمن ب  یسو خواهم ییآ م من   یموقع سو. بعد آن دیگو خداوند را م   د،یگو را م  کسهستم. چه 

خداوند    دیآ که سرمان م  ییبالها  نیا  مییگو ! م میکن که م  م،یفکر بد بن  ما به زندگ   شود . مییآ با گمان بد م 

  ! میآور ما م  آورد خداوند نم  آورد، م

همۀ    رنگ،ینور ب  لۀیوسبه  میهست   رنگینور ب  یکه مثال ما    رسد انسان تو عقلت م  یا  ایکه آ  پرسد م  پس

  ی ر یکه فناپذ  میهست  یری. ما از جنس فناناپذستی ریواقع فناناپذمعادلِ در   رنگی. نور بشوند م  دهیها درنگ 

و چطور    مینیب را م  نیکه آفل  میاز جنس او هست  عنی  می آفل هست  ریغ  م،ی هست  رگذرای. ما از جنس غمینیب را م

  .  میکن و گمان بد م میشو  ها مو از جنس آن  میده را در مرکزمان راه م نیآفل

  م یکن و فکر نم   میرو هم نم  ا ی دن  یسوو به   م یکن . فکر بد هم نممیشو نم   انیوفایب  یپس فدا  دهد هشدارم   دارد

م اشتباه  ب کند خدا  خدا  دار  وفاست، ی.  وفا  تغمیما  هرلحظه  ما  است  ممن  چطور  مرکزمان   میکن م   ر یی! 

 زندگ  میما باوفا هست ،ریزدفروم وفاستی ب  !  

  ، یدار   ذهنتو من   عن ی.  کن م   میاو تعظ   شیببر که پ  یز یآن چ   ای ببر    آن کس  شیگمان بدت را پ  نیتو ا  دیگو م

  آن.  شی من، ببر پ شیپ  اوری را ن  هان یشما ا ، ذهن ریتصو ی آدم، به  ی به پول، به  کند م  میتعظ  اتذهنمن 

  و، همراهانِ زَفْت  اری گرفت بس
  که: رفت  ییتو را پرسم که کو؟ گو گر 

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

  ن یرفت بر چرخ بر  تین ارِی
  ن یفسقت رفت در قعِر زم اری

  ) ٣۴٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  آنچنان  انه یدر م یبماند تو
  از کاروان   چون آتش مدد،یب

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

  و بزرگ.   به ظاهر مهم  نجای: در ازَفْت
  فساد  ، آلودگ  ،: ناپاک فسق

  

  ها نیکه ا  ییگو مهم بودند، اگر از تو بپرسم کجا هستند م  لیخ   هانیکه ا  داشت  یادی که دوستان ز  دیگو م

  رفتند.   نیرفتند مردند، ازب

  ر ی داشت رفت ز  ذهنکه من   آن کس   ن، یخدا، چرخ برسوی  به   رفت   کرد م  ییکه فضاگشا   داشت   ین   اری   ی 

که از کاروان مانده    ! مانند آتش؟ بن  خواه چار م   ، یاوسط مانده   نیاز جنس جسم شد. تو هم ا  عنی  ن یزم

خاموش    ساعتم یآتش بعد از ن  نیا  ر،ید  ندارفته   هانی آتش درست کرده بوده ا  جا،ن یکاروان ا  دیاست. فرض کن 

  .  گذارند نم زمیآن ه یرو  ریکه دچون   قهیبعد از پنج دق ای شود م

ممد از ذهن    د؟یآ ! مدد از کجا م هست  مددی ب  د،یانجام ده  دیخواه موالنا چار م   پرسد از ما م   عنی   شما

  . دیآ ور م . از آن دیآ شده مگشوده  ی. مدد از فضادیآ نم

نشو    ار ی  وفاها ی با ب  نیمنزه باشد. پس بنابرا  ر یاز باال و ز  ییکه از دو  ری را ب  تو برو دامن کس  کند م   ه یتوص  پس

  نشو.   ار یهست، با او هم  ییوفای هم که مرکزش از جنس ب با انسان

  ر؟ یکه را ب  دامن

ری دل  ارِی یا ر،یاو گ دامن  
  ری منزه باشد از باال و ز کو
  ) ٣۴۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گردون بر شود  یِسو س یچو ع ن
  اندر رود نیچو قارون در زم  ن

  ) ٣۴۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  مان یتو باشد در مان و، ب با
  از سرا و، از دکان  بمان  چون
  ) ٣۴۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هم    یاست، آن    ذهن  یباال   نیرفت باال، منتها ا  نیکند که ابه ذهن نرو، با ذهن هم فکر نکن که فکر    دیگو م

  نه.  ن؛یزم   رِیمثل قارون رفت ز

  .  خود زندگ  عنی مان»ی «با تو باشد در مان و، ببا تو باشد.  مانیباشد که در مان و ب کس

چه    م،یاچه زنده   نیو اآلن که ا  رون،یب  میدیپر  رون،یب  مییآ از ذهن م  رید  میکن فضا باز م  که وقت   دیکن م  توجه

  ها،  دگیاز آن همان   عنیو از سرا و دکان،    میچه در جسم بمان   م، یریجسم بم   ن یبا ما خواهد بود. چه به ا  نیا  م، یمرد

  .  رونیب میبپر

. پس  ستین   عارف زنده شده به زندگ   ی   ای و    کس جز زندگ   ن یبا تو باشد. ا  شهی که هم   ریرا ب   کس  دامن

  ی فضا   نیما، ا  م یکن فضا را باز م   وقتکه با تو باشد و در مان و المان به تو کم کند.    ر یرا ب   دامن کس

  با ما خواهد بود.    شه یهم میریچه به تن بم  م،ی است، خداوند است که چه زنده باش  شده زندگگشوده

فروش   نیعالوۀ اتن به  نیا   عنیسرا و دکان  .  سرا و دکانت را از دست بده  عنی  از سرا و، از دکان»  بمان   «چون

  در آن.    م یکه ما راه انداخت ید یو خر

   وقت   رون،یب  میپر هم نمرده م  ی  شود، تمام م   م،یریم م   یجور است،    ماندن دو  نیاز ا  ؛بمان  نیاز ا  اگر

  .  میاو هست، ما هم هست  وقت  میشو آن موقع متوجه م  م،یبا او هست  شهیکه هم  میشو متوجه م  رونیب میپر م

به    میگرد برم  ر،ید  میستی ما هم ن  ریخش شد د  می دید   با ما هست، وقت  ییجا   یذهن، تا    م ییآ م  وقت

  .  ییتای یفضا 

  :کند  کم م هات یب نیهم  و

  رفتن است نه باال، نه پست قرب،
  رستن است   حق از حبسِ هست قربِ

  ) ۴۵١۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو



ۀ  برنامه             Program #925                                              ۹۲۵مشار

  101صفحه: 

از ذهن    دیبله با  م،یبرو  نیی پا  ای   میکه در ذهن باال برو  ست ین  یطورن یبه خداوند، ا   ینزد  عن ی  «قرب»  نیبنابرا

  . رونیب می بپر ذهن  . از حبسِ هسترونیب میبپر

  ، درست است؟  رستن است»  «قرِب حق از حبسِ هستاصال.  دنیپر رونیب  ذهناز حبس من  عن ی قرب

  :و

  هر دو بهم، ز من شنو  دَت،ی و نور با هیسا
  درختِ اتَُّقوا  شِیبِنه و دراز شو پ  سر 

  ) ٢١۵۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . دیکن  شهیتقوا پ د،یبترس  د،یکن زی: پرهاتَّقُوا
  

که پندار کمال ما    طورن ی. هممیبن   حضور عال  یتجسم    د یو نور با هم است. ما در ذهنمان نبا  هیسا  شهیهم

ها ما را در ذهن  آن   فیو تعر  هان یی. پندار کمال با تجسم حضور و باال و پاماند ذهن م  و زندان  کندتجسم م

  .  دارد نگه م

  د یآ م  کند، بودن و شدن دائماً حرکت م  نی . انسان بون ریب   دیای جا، هم ببرود آن   د یکه انسان هم با  دیگو م   و

  .  دیای به مرکزش ن یز یچچی که ه  کند م  زی. فقط پره کند کار را م نیطور که موالنا اجا، همان آن  گردد ذهن برم

و او از ما استفاده    می از جنس او هست  شه ی. ما همشود م  ر یجور د  ی نباشد اصال اوضاع    یز یدر مرکز ما چ  وقت

  م یبشو دهیکه همانقبل از آن ول م،یشو جا خارج م ذهن از آن مییآ ها مموقع  خودش، بعض انیب یبرا کند م

  جا. آن  میگرد برم ،ی ز یبا چ

  ها صفا برآرد از کدورت او
  وفا  ردیتو را گ  یِجفاها مر 

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

  فرستد گوشمال   ،یجفا آر چون
  کمال  یِسو  یز نقصان وا رو تا

  ) ٣۴٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  در روش  یترک کرد یتو ورد  چون
  از رنج و تبش دیآ تو قَبض  بر 

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

  ها  دگیآن موقع از همان  ،یخارج بشو   دیبا  ،ی شو و از ذهن خارج م  دیآ او م  دیکن فضا را باز م  که وقت   دیگو م

  . کشد م  رونیتو را، ب عن یرا،  یناب عنیها صفا را، و کدورت 

در   ای  م؟یترخالص  م؟یترناب  م؟یترپاک  ذهنما در من  گفت،  که، غزل م  دیشما توجه کن گفت م  تیکه ب نیهم

  معدن، مرکز خدا؟    عنیمرکزِ کان؟ 

  . میترخالص   میخدا هست  شیپ است که وقت  معلوم

ب  نیبنابرا بپرد  ما  ب  صاف  ها دگی از همان   واشیواش ی  رونیاگر وجود  را  جفاها  آورد م   رون یما  وفا    ی و  را  ما 

  .  شود م دهییما وفا زا ی. از جفاها ردیگ م

چون مرکز ما هرچه باشد ما آن  د،یجسم باشد، بو  مرکزش   کس  ی لحظه    نیا  عنی عکسِ وفا. جفا     عنی  جفا 

  وفا ندارد، عکسِ وفا است.  نیبنابرا کند،  من جسمم، اَلَست را انکار م  دیگو م  ر،ید میهست

  یار ی هش  ت یفیو ک   ییفضاگشا  تیهرلحظه مسئول   عنی  د یریدامن او را ب  د،یریاگر شما دامن او را ب  دیگو م

قسمت مربوط به    نیا  دیتوجه کن  ،ی . اگر هرلحظه منبسط بشویم را درست بردارو قد  یریعهده بخودت را به

که اگر تو وِردت   دیگو شروع کرده، م  داآلن هم دار  نیهم  د،یگو انبساط و انقباض است که گفتم، آخرش م  نیهم

  ن یکه اگر تو ا  دیگو م  د،یکن م  ییو واقعًا فضاگشا  دیخوان ممن است شما شعر موالنا م   ،یرا فراموش کرد 

 ه ی گوشمال است، تنب  ن یو ا  دیآ م   گرفتگ   ی   د،یآ قبض م  لیدر روِش تبد  ،ی را فراموش کرد  ییگشاحالت فضا 

  تو است.  

ما، ما را    دگیهمان  یهااز قسمت  زندگ   م،یما فضا را باز کرد  م،یبشو  دینبا  انیفایب   یفدا  میدیما فهم   وقت  پس

  .  رونیب کشد م

 پرد م  دگیکه از همان  خالص  یار ی . هر هشکند به وفا م   لیما را تبد  ی. جفاها میشد  دهیکه قبال همان   ستین  مهم

  چون از جنس آن است، چون ذات قائم به خود است، پس وفاست. از جنس خداوند است.    رون،یب
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گوشمال    نی. افرستد ، گوشمال ممرکزت  یاور ی را ب  دگ یهمان   ی   عنی  ،یاور یدفعه جفا ب  نیاگر تو ا  دیگو م

  مرکز عدم.   عن یبه کمال  یکه مرکزت جسم شد، برو  ب،یع  نینقصان، از ا نیتوست که از ا ه یتنب

در روش    ل،یدر روش تبد  ،  را فراموش کن  ییفضاگشا   عنی  ،و ِوردت را فراموش کن   ، کار را نکن   ن یاگر تو ا  ول

تَبِش.    د،یآ م   گرفتگدل   د،یآ قبض م  صورتن یدرا  ،طور کل به   ات زندگ . متوجه  دیآ درد م   عنیاز درد و 

  که گرفت دلت.  یشو م

  :  دیگو قرآن است، م ه یهم که آ نی که، بله ا دیگو حاال، م  خُب

   هِماتِىيس هال دِّلبكَ يولَٰئا فَاحالص ًمع لمعو نآمو تَاب نم نَاتٍ «اسانَ ۗ◌ حكو ها» غَ اليمحا رفُور  
كند و  بدل م   ها آن كسان كه توبه كنند و ايمان آورند و كارهاى شايسته كنند. خدا گناهانشان را به ني  «مر 

  خدا آمرزنده و مهربان است.» 
  ) ٧٠  ۀی)، آ٢۵سورۀ فرقان ( م،ی(قرآن کر

  وفا»   ردیتو را گ   یِ«مر جفاها   ا یو    فرستد گوشمال»   ،ی«چون جفا آر با    هیآ  نیا  عنی است،    یدوتا مطلب    نیا

  است.  ه یآ  نیمربوط به ا االصول عل

  جفا را، هم جفا جف اْلَقلَم  بل
  وفا را هم وفا جف اْلَقلَم  وآن
  ) ٣١۵٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

لحظه   ن یدر ا  عنی  میجفا کن   م،ینشان بده  ییوفایلحظه ب  ن یدر ا   عنی  م،ی. اگر ما جفا کنمیدان را هم م   نیا

داشته   جسم  یار یهش م،ی اََلست را انکار کن م،ی ستیما از جنس تو ن مییباشد و بو  دگیهمان یعمال مرکزمان 

  . سدینو او جفا م صورتنیادر  م،یباش

باز کن  م،یوفا بن  اگر را  از جنس تو هست  مییو بو  میفضا  م  م،یما  وفا  بنابراکند او هم  زندگ   نی.  وفا    قلم 

  . سدینو م

فعنیالْقَلَم    ج  ین  رونیلحظه اگر مرکزمان عدم باشد، انعکاسش در ب  نیا  ین  رونمانیاست. هم درون، هم ب   

  است. 

  . درست است؟  مینیب وفا م  میوفا کن م،ینیب جفا م   میجفا بن پس
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  ست، یچ دی دان الْقَلَم هم شما م جف  و

فالقٍ.»  «ج بِما اَنْت الْقَلَم  
 یشد قلم به آنچه سزاوار بود «خش «.  

  ) ثی(حد

  هستند.   ثیحد  هانیا و

فج»  «.کائن وبِما ه الْقَلَم  
 شد قلم به آنچه بودن «خش  «.است  

  ) ثی(حد

. سدینو لحظه م   نیما را هم    زندگ  قلم زندگ   میشوباعث م . ما  میسینو ما م  عنی  سد،ینو اآلن م  زندگ   قلم

  م، یباش   با مرکزِ جسم   ذهنکه خوب نوشته بشود. اگر از جنِس من   دی سزاوار هست  د،یباش   اگر از جنسِ زندگ

  .  سادگ نیبه هم شود،  بد نوشته م م،یستین سته یشا م، یست یسزاوار ن

م  پس م  نیا  دییآ شما  اول  دیی گو لحظه،  که  را  اول   قدم بق  ن یمن   زندگ  یۀقدم ا  ام درست    نیهست،  لحظه 

دلمان    م،ی. پس اگر ما منقبض شدمیکن به انقباض صحبت مراجع   میدار  ن،یهم  نیا  .شوم منقبض نم  دارم، برم

  . فرستد گوشمال م رد،یگ م

  که  دیگو م

  : من عنیادب کردن بود،   آن
  عهدِ کهن از آن   لیتحو چیه

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

  شود  یریقبض، زنج نیاز آن ک  شیپ
  شود  یر یپاگ ست، ی ر یگ که دل نیا

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

  معقولت شود محسوس و فاش  رنج
  اشارت را به الش  نیا یر ینگ تا

  ) ٣۵٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ز ی چ  ی   یاور ی و ب  یز یچ   یبا    یبشو   دهیتو اگر همان   دیگو م   د؟یگو چه م  دیکن . توجه مچیبه ه    عنی  الش

عهِد الست   عنیاز عهدِ کهن،    کن م   لیو تحو  یشو جفا است، از جنسِ جسم م  نی را در مرکزت، اوال ا  رونیب

  من از جنسِ تو هستم.   یاکه گفته 

از جنسِ   میدان ما م   عنی.  میکه از جنسِ تو هست   میمهم است که ما به خداوند اعتراف کرد  ل یالست خ  یۀقض  نیا

اصلمان را پوشانده،   یِاست رو   دگیهمان  ن یکه هم  قشرِ سطح    ی  کهنیا  ی برا  م؟یدان . حاال چرا نممیاو هست

  بد به چشممان هست. نکیع

   گرفتگ  ی   ش،ی تشو  ی  ، نگران  یو    دیآ وجود ممرکزتان بهدر    انقباض    ی  د،یبشو   دهیکه اگر همان  دیگو م

  توجه  .: من» عنی«آن ادب کردن بود، . میده نم تیکار را نکن. البته ما اهم نینکن ا عنی د،یآ در مرکزت م 

  ، زندگ   ابانِی لحظه، رفتن به ب نیاز حد دور شدن از ا شی توجه نکردنِ ما، ب ، به رنج معقول، اخطارِ زندگ دی کن

  د یدیطور که دهمان   فرستد، خداوند گوشمال م  عنی،  : من» عنی«آن ادب کردن بود،    . دیرا توجه کن   هانیا

  گوشمال فرستاد. بله؟ 

  فرستد گوشمال   ،یجفا آر چون
  کمال  یِسو  یز نقصان وا رو تا

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

  ی را فراموش کرد  ییخوب، فضاگشا  یِ. دعایرا فراموش کرد  تیدعا  عنی،  در روِش»   یترک کرد  یوِرد تو    «چون

  چ یه  عنی  » لیتحو  چی«ه ،  : من» عنیادب کردن بود،    «آن.  از رنج و تَبِش»  دیآ  «بر تو قَبض   ل، یدر روشِ تبد

  ی جا دار آن  هستم، اآلن هم بو، گذاشت زندگ   من از جنسِ ، که عهد الست بود گفت «از آن عهِد کهن»  یر ییتغ

  .  ستمیکه من از جنسِ تو ن  ییگو م

توسعه    نیفقط دلت گرفته اآلن، بعد ا  عن ی  ،یر یگدل  کهنیبشود. ا  ریزنج   ، گرفتگ  نی، اقبض»  نیاز آن ک   شی«پ

 المنون ب یبشود، ر  ضیبدنت مر  دانم خراب بشود، نم  روابطت  سد،یالْقَلَم بنوجف   رونیبشود در ب  ریکند پاگ  دایپ

  .  دیایب

معقول مهم است. م   نی، امعقولت»  «رنج گوشمال  نیکه ا  دیگو  بود که م   یز یچ   ن یکه فرستاد ا توانست    تحمل

معقول    . اول اشاراتِزند هست با لد محم م  موقع  یآقا، خانم، نکن.    یا  دی گو م  ی  کهن ی. مثل اکن

  هست. 
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 زِی چ   یبه    لیکه تبد  نیب م  دفعه ی، رنج قابل تحمل، اخطارِ درست  معقولت شود محسوس و فاش»  «رنج

  .  بده  تیبه الش. اهم چ،یبه ه اشارات را» نیا یر ی«تا نگما.   مسئله شد در زندگ ی بزرگ شد، 

  مهم است:  ول ستین  جان یوسط، از ا نیا م یخوان  هم م تیسه ب نیا و

  خاص هر که آگاه شد  یِجِرا زآن
  شد  گاهیقرب و اجر  یسزا او

  ) ١٨۶١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  روح چون نُقصان شود  یجِرا زآن
  از نُقصان آن لرزان شود  جانش

  ) ١٨۶٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رفته است  ییبداند که خطا پس
  رضا آشفته است  زارِسمن که

  ) ١٨۶٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی : نفقه، مواجب، مستمر جِرا
   اله شاهیپ نجای: در اگاهی اجر

  ان یز  ،کاست  ،: کم نُقصان
  . دیآنجا که سمن رو  اسمن،یانبوه از درخت   یو جا اسمنی: باغ زارسمن 

  

نکند، به حال خودش    را حبر و سن  رانیواقعاً حواسش به خودش باشد، د  که اگر کس  دیگو م  د،یکن  توجه

چه است و بداند که     به زندگ  ییوفای ب  ، کند، بخواهد خودش را عوض کند و بداند هم که جفا به زندگ  هیگر

لحظه    نیا  گو بداند که قلم زند   الْقَلَم»«هم جفاها را جفا جف جفا است،    نیا  شود م  دهیهمان  ی زیبا چ   وقت

  به انتخاب ما دارد.    بستگ  نیو ا سدینو دارد م

   ی  ، مدت  ی   یبرا  میکنم   ییما فضاگشا  . وقت میذهن را ساکت کن  م،یکن  ییاست که فضاگشا  نیما ا  انتخاب

  .  دیآ م سببی ب یِ. فرض کن شاددیآ م  یشاد  د،یآ ور غذا م. از آن هیسهم  عن ی. جرا دیآ خاص م  یِجِرا

  . از آن جِرا.  دیآ دارد م  زندگ  سببِیب یِحالش خوب است، شاد   کس ی
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  . کاست ، : کمنُقصان. اله  شاهیپ جان ی: در اگاهی اجر. یمواجب، مستمر  عن ی جِرا

  . دیجا که سمن روآن   اسمن،یانبوه از درخت   یو جا اسمنی: باغ زارسمن 

  شود؟  آگاه م  آگاه باشد، چه کس  خرد، هرکس  سبب،ی ب  یِحاال، شاد  دهد، به ما م  که زندگ   ییغذا  نیا  خالصه

  . شود او م گاهشی به خداوند و پ  ینزد عنی قرب،  ۀ ستیبشود. او شا فضا را باز کند، از جنِس زندگ

. اما شما  د یآ جا مروح ما از آن   یِغذا  عنی  د،یآ جا ماز آن   یکه اجر  ییجا  عنی  ،یی تای  یِفضا  عن ی  گاهی اجر

  که آن غذا کم شد.    دینیب م  د،یآموزش دور بشو نیمرکزتان و از ا  دیاوری ب یزیچ  ی

ا  ،باش   ده یعشق را شن  یِ بو  ،آن غذا را شناخته باش   اگر   سبب ی و آرامِش ب  سببیب  یِ شاد  نیواقعاً هر روز 

اتفاق    یکه    دیشو شد، متوجه م  جانتان از کم شدنِ آن لرزان   دینیب م   دفعهیقطع بشود،    نیاگر ا  د،یآ م

  . دیادانست که خطا کرده  دیافتاد، پس خواه

  است.   یبر ییوفای خطا کرده؟ شما. چون خداوند از سهو و ب  کس چه

  ی صورت انداخته برا  نیکه خداوند ما را به ا  می بن  متوجه زندگ   د یرا نبا  یر یتقص  چ یما ه  م،ییبو  ی طورنیا

  . م یبن دایآن اشال را پ دیبا  م، یما دار  اشال ی. رسد و به ما نم ستیبلد ن کهنیا

م  ییوفایب  از آمدِن    ییوفای. بشود شروع  از  م  یماد   زِیچ  یهم  ما شروع  مرکزِ  م شود به  اآلن    دیگو . که 

خوب عادت کرده، اگر    یِجِرا   نیکه به ا  هرحال کس به  ول.  میکن ما توجه نم   فرستد،  گوشمال م   واشیواشی

  است.رضا، رضا، آشفته شده  زارِاسمن ی نیا کهی طور او صورت داده، به  ییکه خطا فهمد قطع بشود م

  قسمت:  نیا دنباله

  شد  ریقبض ها دل معاص  در
  شد  ر ی ها بعد از اَجل زنج قبض
  ) ١٨۶۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

طنُع  ننا عض هراَع نِرنا مذِک  
   بِاْلعم یضنْکاً و َنجز شَةًیع

  ) ١٨۶۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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ا  «هرکس ن  ادِیاز    ای دن  نیدر  ما  برتابد،  رخ  م   تنگ  در عوض، زندگان  زیما  او  جزا   یو کور   میده به  او    یرا 

    .» میساز م

  ها گناه  به معن ت،ی: جمع معص معاص
  

  .  ردیگ دلِ آدم م  عنی. شوند م ر یها دلمربوط به آن   یِهاقبض  ها،  دگیدر همان  عنی که در گناهان،  دیگو م

  ها ن یچه بعد از اجل مردن به جسم، ا  رد، ی. اگر انسان چه در ذهن بم مانند ها فقط در حد قبض نمقبض   نیا  اما

  . میبر نیاز ب  میبشناس دیرا ما با  ها دگیهمان نیها و اقبض  نیهرچه زودتر ا عنی. شوند م  ریزنج 

فضا را    عنی  ما رخ برتابد» ادِیاز    ای دن  نی«هرکس در اکه:    دیگو . م کند قرآن اشاره م  ۀیدوباره به آ  جانیدر ا  و

  .  دهد را م معن  نی ا یکه داده است. شعر عرب ، م»یده به او م  تنگ  در عوض زندگان زی«ما نباز نکند،  

که ه بوید خدا، خدا، خدا! نه، فضاگشایی نکند. اگر کس  نه این ،  ما رخ برتابد   ادِ یاز    ای دن  نیکه در ا  هرکس

  م یساز او م   یرا جزا  یدرست است؟ و کور   م،یکن کند، ما هم عرصه را بر او تنگ م   ی، فضابند فضاگشایی نکند 

شده است    ریرشد کرده است، زنج   م، یدل ما گرفته است، توجه نکرد  ر،یبال سر ما آمده د  نی هم  دین یو شما بب 

پس کور    نند،یب م   ها دگیبا همان   ت،یبشر  تیاکثر  عنی مان،  چون همه   می عدم ما کور هست  دیبه دنسبت   نو اآل

  هستند. 

تنگ    ت،یبشر  طورکلچه جمعًا به   ، ما را چه فرداً، چه خانوادگ  ما کرده، زندگان  ی را جزا  یخداوند کور   پس

  یی فضاگشا  اندازۀ کاف به  ا ی از مردم دن  چدامیه   عنی  میااو رو برتافته   ادی از    کهنی ا  یبرا  دیگو کرده، چرا؟ م 

داوند است که در  خ  ریجهان وجود دارد و آن تدب  نیدر ا  ی ر ید  ریتدب   ی که    م یکن اصال ما فکر نم   عنی   کنند نم

  . میریگ موضوع را درنظر نم  ن یما ا  د،یآ کار ما مما به  لی شده و تبدگشوده  یاثر فضا 

  : دیگو م  ١٢۴ ۀیقرآن است، سورۀ طه، آ ۀیآ نیا

نمو»  «.معا ةاميالْق موي هشُرنَحا ونْكيشَةً ضعم نَّ لَهرِي فَاذِك نع ضرعا  
  هر كس كه از ياد من اعراض كند، زندگيش تنگ شود و در روزِ قيامت نابينا محشورش سازيم.»  «و

  ) ١٢۴ ۀی)، آ٢٠سوره طۀ( م،ی(قرآن کر

  دن یرنج   ای ما    زندگ  د ینیبم   م، یکن نم   ییچون فضاگشا  میکن م   می که ما دار  هر كس كه از ياد من اعراض كند»  «و

  است.  ذهنمن   جاناتیه  عن یترساندن است  ایترس است  ایخشم است  ایاست 
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   پس هرکس   کند؛ با مقاومت و قضاوت کار م    ذهنمن   م،یدار  ذهنچون من   میکن ما با انقباض کار م  طورکل به

  ن یمرکزش جسم است، وفا ندارد، جفا دارد، بنابرا  که مقاومت و قضاوت دارد حتمًا مرکزش جسم است، هرکس

 ن یهم   عنی  ستم، یمن از جنس خداوند ن  دیگو دارد م   عن ی الست را انکار کند    هرکس  کند، انکار م   اَلَست را

  ی سو که به   دارد، لحظه قدم را چنان برم   نیا   هرکس  دیگو م   عن ی  «و هر كس كه از ياد من اعراض كند» سطر اول  

و در روزِ    شود تنگ م  اش زندگ   کند،  اعراض م خداوند    ادی پس از    رود،  انبساط نم  یسوبه   رود،  انقباض م

  . شود محشور م  نایاست، ناب حظهل نیقيامت که ا

 ی طور ن یهرلحظه ا م،یشو مان کور به چشم عدم بلند ماست، همه  امتیلحظه که ق  نیما اآلن در ا  عنی محشور

و    د یکن قدم، فضا را باز م  ن یکه با درست برداشتن اول  د ییاست، شما به من بو  امت ی لحظه ق  نی. اشود م

  د؟ یکن را هم تنگ م تانزندگ و   دیشو م  ورمحش نا یو ناب دیکن الست را انکار م  ا ی د،یکن الست را اقرار م

انبساط؟ اآلن    شۀیر  ایاست،    ذهنانقباض من   شۀیر  م،ی کن انقباض عمل م   شۀیر  نی که از ا  میرس م  واشیواشی

  : دیرا بو  نیهم خواهد م

  برد چون ماِل کسان را م دزد
  خَلَد دلش را م  و دلتنگ قبض

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

  : آزرده کردن، مجروح شدندنیخَل
  

  ست؟ یقبض چ نی: عجب ادی گوهم او
  ست یآن مظلوم کز شرت گر  قبضِ

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

  کم کند  قبض، التفات نی بد چون
  اصرار، آتشش را دم کند بادِ

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

. ما  دیآ وجود م قبض به   یدر دلش    برد، م   دزدد م  وقت   برد، م  دزدد م  برد، ها را مدزد مال آدم   دیگو م  و 

  ی جا به رنجش، به   میکن م  ل یتبد  م،یدزد را از خداوند م  هستند، ما هم زندگ  لیهمه تمث   هان یا  دیهم، توجه کن 
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ا  زندگ  کهنیا    وقت   م،یرنج  م  م،یخواه م   از کس  یز یچ   یما مثال    م،یکن   لحظه، پر، تماماً زندگ  نیرا در 

  . ردیگ و دلمان م دیآ وجود مانقباض به  افتد، به تله م   زندگ  م،یرنج  م

از زندگ  پس ا  دیگو م  بمان، ی در ج  میو گذاشت   میدیرا دزد   خداوند زندگ   هم آن دزد هم ما که  قبض    نیکه 

  ست» ی«قبضِ آن مظلوم کز شرت گر: دهد جواب م ست؟ یچ اش معن گرفتگ دل  نیواقعاً ا ست؟ یچ

در    میما افتاد  م،یشاد باش  م، یکن  پر زندگ  طور کامل و لحظه به  نیرا ما در ا  زندگ  خواهد خداوند هم م   واقعاً

   دارد، هرکس   نیباورها را داشته باشد، د  ن یا  هرکس  ،یوفادار   یخودمان الوها   یبرا   ده،یهمان   یباورها   ِچشیپ

باشد، کافر    ریجور د  دارد، هرکس  نید  نیکند، ا  برپا  ی طورن یمراسم را ا  نیا  نداشته باشد، کافر است، هرکس

  .ستح سط  یزهایهمه چ هانیاست... ا

  .  ستیخداوند قابل قبول ن  یبرا هان یقبض، ا عنی و

  کم کند  قبض، التفات نی بد چون
  اصرار، آتشش را دم کند بادِ

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

تر بیش   آتش درد  نیا  صورتنیا  و اصرار در قبض بند، در   م یکن توجه نکند که ما نم  ها گرفتگدل   نیبه ا  اگر

  .شود م

  ن ی قدر ا  م،یشو م  یو با خداوند    میدار  بسط وقت   ای آ  میکه بدان  می خوان هم م  نیکه...، خب ا  دیگو اآلن م  و

  م؟ یشو م  ادبیب م،ی خواه را م ها دگ یدر ذهن همان میرو م ا ی میدان را م

  د ی رساز آسمان در م دهیما
  د ی خر یو ب فروختیو ب صداعیب

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

  چند کس   قوم موس  انِیم در
  و عدس؟!  ر یگفتند: کو س ادبیب

  ) ٨١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  شد نان و خوان از آسمان  منقطع
  و داسمان  ل یرنج زَرع و ب ماند

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

  : طعام، سفرۀ پر از نعمتدهیما
  : دردسر، زحمت و مشقّتصداع

  دن ی: فروختن و خردیو خر فروخت
  

   کس کهن یبدون ا رنج،یاست، ب دهیرس روح م  ی است، غذا دهیرس از آسمان م  دهیما  زمان موس دیگو م پس

  همه نیا  نیگفتند که پس ب  ادبیها، چند انسان بما انسان   عن ی  قوم موس   نیبفروشد، اما ب  ایبخرد و    یز یچ

ا. و به ست دگ یهمان   نیو عدس هم   ریو عدس کو؟ س   ر یغذا س شدند و    دهیو عدس همان   ری با س   کهن یمحض 

ماند،    ذهنمن   لۀیوسکردن غذا به  دایرنج پ  نیگذاشتند در مرکزشان، نان و خوان از آسمان قطع شد، بنابرا

  . و داسمان» لی«ماند رنج زرع و ب

هنوز به    کند اگر فضا را هم باز م   ول  کند که فضا را باز نم  ست کس  ادبیب  م،یبشو   میخواه  نم  ادبیب  پس

شده گشوده   یکه از فضا   گذارد را م  زندگ  ریلحظه تدب  نیکه ا  ستکس  ادبیب  ست، دگ یهمان  یزهایفکر همان چ

  است. اشهمانیدگ  ی و نگران فکرها دیآ م

  .میرا بخوان اشه یبق د یاجازه بده حاال

   عنیکوچولو قبض است، اول دردها محسوس و معقول است    یقبض است، دردها  دگ یکه همان   میدیما فهم   پس

درد معقول و قابل    یابتدا    م،یشد  دهیهمان  زهای جهان، با چ  نیبه ا  میااست که اگر ما آمده   نیطرح خداوند ا

  شود،  م  یر یبه پاگ  لیتبد   گرفتگدل   ، یر یگدل   صورتنیا  در   م،ینکن  اگر به آن توجه   شود، تحمل عارض م 

پ  شود، منعکس م  رونیدر ب  های گرفتار  برخورد    د،یآ م  شیپ  های نظرو تنگ   هات یمحدو  د،یآم   شیمسائل 

 به خراب  میکن خودمان هم شروع م ر،یدبه کار هم  یکار به خراب  میکن ما شروع م  شود، مردم با ما عوض م

  .کار افتادن در ما به کند شروع م ،یساز و دشمن یساز و مانع یساز مسئله  عنی کردن کار خودمان 

  دل، قبضِ عوان شد الجرم  قبضِ
  زد علَم  ،محسوس آن معان گشت

  ) ٣۵٨ تیب دفتر سوم،  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  شود. ورتر م شعله  دنیآتش بر اثر دم دن،یکردن: دم دم
  حم  ی: پاسبان و مأمور اجرا عوان

  : جلوه کرد، آشار شد. نجای علَم: نشانه زد، در ا زد
  

  خیست و چارمزندان شده  هاغصه
  خ یشاخ ب دیاست و بِرو خیب غصه

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

  پنهان بود، هم شد آشار  خیب
  شمار  خ یو بسط اندرون، ب قبض

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

  . خیچهار م  عنی خ ینشانه زد، چارم   عنیحم. زَد علم   ی. عوان: پاسبان و مأمور اجراشهیر  عنی خیب

قبض   م،یشد  دهیکه همان  میمتوجه نشو   م،یما اگر اصرار کن  گرفتگدل   عن یشد، قبضِ دل    بیترت  نیبه ا  پس

    شود.درنتیجه این تبدیل به قبض پاسبان م م،ینداد تیاهم  آمد ول  شی آمد و درد پ شیپ

مهم    دیگو م  رد،یگ دلش م  برد، که دزد مال مردم را م   دیگو . مزند مثال دزد را م   نیهم   کند م  یدزد  که کس

 برد م  رد،یگ باالخره پاسبان او را م  کند، دوباره اصرار م   کند، است، دوباره اصرار م  گرفتگ دل   ی  ستین

آن که در   ،الجرم، پس محسوس شد آن معان   شدقبض دل، قبض پاسبان شد، مأمور دولت    نیزندان. بنابرا

  .  رونی شد در ب مرکزت بود آشار

بقبض   نیا  عنی در  انعکاسش  م  رونیها  نشان  را  زندگ  یکار صورت خراب به  دهد خودش  با    ، در  ما  رابطۀ 

  .شود دوستانمان، با تَنمان با فکرمان همه خراب م  ،خویشاوندانمان مان، با همسرمان، با بچۀ

انقباضات، زندان ما    نیمربوط به ا  یهاپس غصه   ،خ»ی ست و چارم ها زندان شده «غصه  د،یگو را م   نیهم  اآلن

ها زندان  «غصه به تختۀ ذهن    شدهده یکوب  میمان تخته، م   یرو   دندی کوب  خیکه بدنش را با م   و ما مثل کس  شوند م

  شاخ و برگ خواهد داشت.   شهیهم  خیاست و ب  شهیغصه ر عن ی است» خی«غصه ب  ،خ» یست و چارمشده

به ارتعاش    کند است، اول شروع م   شهیر  یدر مرکزتان     دگی شد، همان  یطور نیمرکز ما حاال ا  نیا  دیگو م  عنی

ما    زندگ  رونیانعکاسش در ب  عن ی  رونیشاخ و برگش در ب  واشیواش یتوجه کرد، کرد. نکرد،    بد، اگر کس
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«قبض و بسط اندرون،  د. اآلن آشار ش ود،پنهان ب شهیر   عنی خیب دیگو م  نیهم  ی. برادهد خودش را نشان م

  است. شه یهم قبض، هم بسط هر دو ر عنی، شمار» خ یب

بسط؟ اگر مرتب    ای در مرکزتان، قبض    دیبذار  شهیعنوان آن دانه و ربه   د یخواه که کدام را م  د ینی شما بب  اآلن

. اگر مرتب واکنش نشان  د یگذار لحظه شما بسط را م  نیدر اطراف اتفاق ا  د یکنفضا باز م   د،یشو منبسط م 

  که بشوید که در مثال قبل هم گفت کس   دهید  کهن یا  یبرا  دییآ و باال م   دیکن مقاومت م  د،یشو جمع م   د،یده م

 هستید؟ م ان ندارد. شما در چه وضعخواهد از طریق اشتهار و معروف شدن آزاد بشود از ذهن که ام  

بسط؟ به    ای چه هست، قبض است    شهیدر مرکزتان ر  دی نی ، شما ببشمار»   خ ی«قبض و بسط اندرون، ب  دیگو م

  که:  دیگو . حاال م دیخودتان کار نکرد ی قبض است، اگر رو ادی احتمال ز

  بد بود، زودش بزن  خیب چونکه
  در چمن  ی خار ْزشت  دینَرو تا

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

  چارۀ آن قبض کن   ،یدید قبض
  ز بن  دی روسرها جمله م  زآنکه
  ) ٣۶٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بسط خود را آب دِه  ،ی دید بسط
  با اصحاب دِه  وه،یم دی برآ  چون

  ) ٣۶٣ تی، بسومدفتر  ،ی مثنو ،ی (مولو

  خ یب اد،یبن  شه،ی: ربن
  

. شاخ و برگش را بزن،  »« زودش بزن  دیقبض است، شما با  عنیبد است    شهیر   عنی  خیاگر ب  د،یکن م   توجه

ا   عنیخش بشود،    شهیتوجه کن که آن ر آمده است،    رونیبوده است اآلن شاخ و برگش ب   خ یقبض ب  نیاگر 

  کنم،  م   ریکار بد د  ی  جا ن یدانم، در ا جا او را مسئول م آن   کنم،  جا آن را مالمت مدارم، آن   ییادعا  ی   جانیا

  ی دعواها   ن یاند، اآمده   شهیاز آن ر   هان یا  یی بو  ، کن   چ یق   ی یرا    هان یا  د یبا  درست عمل کن   اگر بخواه

  ببینم که چار باید بنم.  کنم، فضا بازم شوم،ساکت م  م،یآ اند، من کوتاه مآمده جا من با مردم از آن 
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  بد بود، زودش بزن  خیب چونکه
  در چمن  ی خار ْزشت  دینَرو تا

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

شما اآلن به خودتان   د،یآ درم  شهیر  نیصورت خار از ابه   ای  شود صورت گل حضور شوفا مبه   ایانسان    پس

از ما    کدامچیچون ه   ده،یچه بوده است؟ شاخ و برگ تن  خیب  نیکه چه درآمده است از شما؟ ا  دین یبب  دینگاه کن 

از جنس خدا    د،ی که خب شما از جنس عشق هست ندیکه پدر و مادرمان به ما بو  می نبود  خانوادۀ عشق  یدر  

  ،  و الست را انکار نکن   یبشو دهیمواظب باش، همان که شما از جنس الست هست  اندبه کدام بچه گفته  دیهست

  م ی بده   ادی مان  معقول باشد، بعد به بچۀ    دگیهمان  نیکه ا  م یمواظب باش   م،یمهر بده  م، ی نگاه کن  م،یهعشق بد

  را مواظب باش!  نیا ،یدیبد د اشارتع  ی که اگر در مرکزت 

  ن ی هم  ست،ین   هم از کس  یاگله   چیه   ایم، اآلن ی خار شدیم،روی هم گذاشته   الیه دردها رابهنه بابا! ما الیه 

  است.  یطورنیاست که هست، وضع جهان ا

  ، یدی«قبض د  دیگو جاست. دارد مها هفتصد سال است، آن نوشته   نیا  م،یابه حرف بزرگان گوش نکرده  ما

اش چاره   ،ی دلت گرفت منقبض شد یدیاگر د ، یشنو را م   نیا که کس یانسان، ا  ی ا  عنی، چارۀ آن قبض کن»

 شه یر  عنیبن    نیها، از افکر  ا،ها، سره جا، شاخه قبض بماند آن  نیاست. اگر ا  ییاش فضاگشارا بن، چاره

  . ز بن» دیرو «زآنکه سرها جمله م. کند رشد م 

کردن مرکز  با عدم   شه یسط همدادن به ببسط خود را آب ده، آب   ،کن   ییفضاگشا  ی اگر موفق شد  ، یدید  بسط

  .  دیآ وجود مبه

هست مرکز ما عدم است و درون ما   موقع   ی م،یدهم  زندگ   میدر مرکز ما باشد، ما به آن دار یز یهرچ عنی

. کند دارد به ما کم م   د،یآ ور م از آن   چون مرکز ما عدم است. زندگ  میده شده ما به بسطمان آب م   گشوده

   ی.  دیآب بده  دیبه قبض نبا  د،یبن  د ینبا  اکار ر  نی. ا دیکن تر مبزرگ   د یهست، شما قبض را داراگر قبض  

  . دیکن م ترد یروز شدبهرا روز   دگیآن همان د،یدار  دگیهمان ی  د،یمسئله دار

ه  .  دیده ! به قبض آب م د؟یکن م  د ی. چه کار داررمیم نباشد من م  دگیهمان  نی که ا  دیکن فکر م   روز بهروز 

 معتاد م دهیم. پس: شویم به این چیز به آن چیز، به قبض آب م  
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  چارۀ آن قبض کن   ،یدید قبض
  ز بن  دی روسرها جمله م  زآنکه
  ) ٣۶٢ تی، بسومدفتر  ،ی مثنو ،ی (مولو

که فرو    دیآ از قبض خار م  د، یآ م وهی از بسط م  شه یهم ،وه» ی م دی«چون برآ ،  بسط خود را آب دِه»  ، ید ید  «بسط

  .کند مردم، لباس مردم را پاره م  یبه پا  رود م

  ز یچهمه   م،ی کن م  بیجهان را تخر  نیا  م،یزن ضرر م   رانیو به د  میزن به خودمان ضرر م  همهن یما ا  کهنیا  لیدل 

   دگ یاول همان   د،یآ م   دگ یاز همان  میما قبض است. قبض هم گفت   است؛ در مرکز همۀ  نیهم  میکن را خراب م 

  م یشو م  دهیبا درد هم همان شود، به درد م لیتبد ز یبا چ دگیچون همان  زها،ی است با چ

  صورت ن یبسط است. اگر بسط است، درا  ای   شه،یعنوان بن، رقبض است به   ایکه در مرکز انسان    میدان نم  ول

  :نی. پس بنابرادیآ اگر قبض است خار م  د،یآ م  وهیم

  چارۀ آن قبض کن   ،یدید قبض
  ز بن  دی روسرها جمله م  زآنکه
  ) ٣۶٢ تی، بسومدفتر  ،ی مثنو ،ی (مولو

به همه    بده به دوستانت، دور و برت  دیآ م   وهیکه حتماً م   وه»یم  دی«چون برآ ،  بسط خود را آب دِه»  ،یدید  «بسط

  به اصحاب. 


