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  2صفحه: 

 ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،(مولوی 

 دانا را  انِیکن آن جنّ شهیش ِریاس

 صهبا را  انِیخونِ دل آن خون ز یبر 
 

 کاله هزار خسرو را  اندربوده

 چهرۀ ما را  ده ی لعل ببخش  یِقبا
 

 گاه جلوه چو طاووس عقلها برده  به

 چون دلِ عّشاق پرِ رعنا را  گشاده
 

 فلِ سبز رنگ لعل شود عکسشان  ز

 کن که چونه کنند دلها را؟  اسیق
 

 جرعه  یبه رقص و طرب به  درآورند

 بمانده برجا را   فِیضع ِری پ هزار
 

 اند خّق اتِیکه آبِ ح  ر یپ  یِجا چه

 را ایغمزه جمله اش ی جان دهند به  که
 

 ست؟دهیکس د چیچست ه نیچن  شرفروشِ

 شرخا را کند طوط شناسسخن
 

 فی و شر  میکر  و زه  ف یو ظر  فیلط  زه

 باال را  قیطر   دیببا قی رف نیچن
 

 زدند همه عاشقانِ طالب را  صال

 تماشا را  یپ دانیبه م دیشو روان
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 زند ی قارون به ما فرو ر نۀیخز  اگر 

 مغِز ما نتوانند برد سودا را  ز
 

 یی که جانِ جانها باق ساق  اریب

 حمرا را بر سِر سودا شراِب  ز یبر 
 

 ی دلدار  چیز ه  ردیکه پند نگ دل 

 را  رایآن شرابِ گ  گمار دم  برو
 

 ستشراب که عشقش به دستِ خود پخته  زه

 را  ایدر چیست هگهر که نبوده  زه
 

 اگر رسد جامش  خی دسِت زُهره به مر ز

 جرعه خشم و صفرا را   یکند به   رها
 

 م یو شراب و همه فنا گشت یامانده تو

 را؟  مایتو س کنچه نهان م شتنیخو ز
 

 الالست حاضر و ناظر رتِیغ یول 

 الال را  یِبرا عاشق کشت هزار
 

 الال  به هر دم  دیال ال گو  نف  به

 ا را اریتو گردنِ ال را، ب بزن
 

  داناز آنکه م ،به الال جام بده

 هزار دانا را  دی علم و عقل ربا که
 

 او بنگر یِبه غمزۀ شوخت به سو ای و

 را  ایاَح ثان ستاتیغمزۀ تو ح که
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 آب ده تو غبارِ غم و کدورت را  به

 خواب درکن آن جنگ را و غوغا را به
 

 م یچیعشق فرستاد تا درو پ یخدا

 را  ملَ تعال  چشیپ قیال  ستین که
 

 غزل در دهان و ناگفته  مین بماند

 ام سر و پا را که گم کرده غیدر ول 
 

 ی زیبتاب بر افالک شمسِ تبر  برآ، 

 برج جوزا را  یارایمغِز نغز ب به
 

 است.  یزده و پر  و یمنسوب به جن، د به معن  و جنّ ، : جمع جنّانینّ ج

 سرخ   صهبا: م

  حق تعال  یِباال: راه و منازل سلوک به سو  قی طر 

 حمرا: سرخ

 یی هوش و توانا  رندۀی: مؤثّر، گ رایگ

 سعد اکبر است. ی زهره سعد اصغر و مشتر   انی: نزد احام دیناه  ا یزهره 

 و ظلم است.  ی ز ی بهرام: منحوس و دال بر جنگ و خصومت و خونر  ای خی مر 

 کودک  یالال: لـله، مرب

 با ی شوخ: ز

 ختنیآو  دن،یر آغوش کش : دچيدنیپ

 ر یبرج جوزا: ستارۀ دو پ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٢١٢برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شماره   ،پرسبا سالم و احوال 

  دانا را  انِیکن آن جنّ شهیش ِریاس
  صهبا را  انِیخونِ دل آن خون ز یبر 

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  

به    عن یخدا که درواقع خودش است،    ای   خدا به زندگ   ا ی   و امتداد زندگ  فرمی ب  یار ی صورت هشانسان به   پس

انسان به خدا    م،یصحبت کن  یی. اگر به زبان دوکند زمزمه م یطورن یگوش خودش، انسان به گوش خودش، ا

  . دیگو م  یطورنیا

قاتالن    ن یشراب. ا   عنیقاتل، «صهبا»    عن ی   خون  ان»، یکن و آن «خون   شه یش  ر یدانا» را اس  ان ی که آن «جنّ  دیگو م

ها  مصراع   یو هردو  زیخونشان را بر   ریشراب را ب در لغت به م «ّکه «جن تواند مثبت باشد به این معن  معن

  . به جن استزده، جنّ یعن منسوب دیوزده، جن 

  ن ی وجود دارد و ا  یار ی که دو جور هش  دیدان و شما م  برند، کار م به   یار ی هش  یجا است که عرفا به  اصطالح   جن

  .دهم ها به شما نشان مشل نیرا من اآلن با ا  یار ی دو جور هش

لحظه در شما خودش را به شما    نیدر اطراف اتفاق ا  ییلحظه با فضاگشا  نیحضور هست که در ا  یار ی هش  ی

 نیبعدم  تیما که همان خاص   خداگونگ  عنیجا هست، ، از اول آن (این لحظه و توانایی انتخاب)] ١۵شل [ دهد نشان م

  در ما هست.  م یشنو ماست، که ما آن هستسوت  ای

  ا ی می کن دایپ  به آن دسترس م یتوان لحظه م  نیدر اطراف اتفاق ا ییاست که در ما هست، با فضاگشا یابزار نیا

  . دیهست اآلن نگاه کن به دو معن هست. منتها جنّ یاسمش پر نی. امی نیبب

 نیدر مقابل اتفاق ا  میمقاومت کن  عن ی  م،یبشو  ذهنو از جنس من  میکن   یو فضابند  میبه سمت باال برو  اگر

  .شود م  دهینام  وید  نیهست و ا جسم   یار یکه اسمش هش میشو م  خاص  یاریهش  یلحظه از جنس 

فضا را    کهن یمحض ابه   است، ول  وی دارد از جنس د   جسم  ی اریکه هش   هرکس  ن»ی را خود را بب   و ید  ی دیند  «گر

  . شود م  یاز جنس پر شود با مرکز عدم م  هیاول یار ی و از جنس هش کند باز م 
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  ، جنّ  معن به   ان»ی پس «جنّ  م،یکه اول خواند  اتیاب  نیموالنا در ا   نینوع جن است. بنابرا  یهم درواقع    یپر

  . جان یحضور هستند در ا  یار ی که از جنس جن هستند، از جنس هش ییهاانسان عنیهست.  جمع جنّ 

شما قانون   م،یشو م  ویو از جنس د  میبند فضا را م   وقت   د،یدان هست. شما م  کن» به دو معن   شهیش  ری«اس

  بشود.  فیضع وی و د دییایاش بربکه از عهده  تا زمان د،یکرد شهیرا به ش وتانیو د  دینوشت اساس

که فضا را باز کرده و    کس   عن یدانا»     که مصرع اول و مصراع دوم هردو مثبت است، «جنّ  مییبو  میتوان م اما

هستند که    ییهاانسان   هانی. ااوری را تحت کنترل و ادارۀ خودت درب  هان یکه ا  دیگو. م یزدیا  ییدانا شده به دانا

  اند.شده خدا زنده تیو ابد تینهایبه ب

کن.    شهیرا هم در ش   هانیاز جنس ذهن است ا  اشییدانا  ، جنّ  نیرا هم بدهد که اگر ا  معن  نیا  تواند م  البته

  مصرع اول.   نیهم  دهد دستورالعمل را م نیاست به ما ا  مهم  تیاول ب تیب نیپس ا

.  م یبن  شه یبه ش  د یرا با  ییدانا  ن یا  م،ی«من» دار  میکن حس م  عن یاست    ذهن  ییاز جنس دانا  مان ییدانا  اگر

  . میکنترلش کن دیرا، با  یار ی هش نیجن را، ا نیا

کارها را    نیبو من ا  س،یبنو  کن، قانون اساس  شهیرا در ش  وتید  عن ی  ذهنکن در مورد من  شهیش  ریاس  پس

نکن،    ییجوب ینکن آن کارها را. مثال ع   نیرا بب   تیهاقانون   د یایب  ادت ی   کن آن کارها را م   نخواهم کرد، وقت

زمان رفت، برگرد به این لحظه و دیدی داری دربارۀ دیران  به    ی دینرو، د  نده ینکن، به گذشته نرو، به آ  بت یغ

 صحبت مموالنا که م  یآن شعرها  کن دیگو :  

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

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

 ن یخودت باشد، ا  ی حرف نزن، فکر نکن و تمام حواست رو   رانیبه دراجع   س، یبنو  را در قانون اساس   هانیا

  یی که دانا  د،یکرد  دایپ  یزدیا   ییدانا  د،یخدا زنده شد  تینهایاگر به ب  . ولدیدار  ذهناست که شما من   موقع

  . رید یرو   یخرد   ا ی ییسه است، دانا ی رو  ی عشق  عن یدرواقع عشق است،  سۀ ی رو  ی یزدیا

است    میدار  یاسه   ی انسان  است،    یکه  خرد    یطرفش عشق  خرد.     عن ی  ،یزد یا  ییدانا  عنیطرفش 

شده گشوده   یاز فضا   خرد  .دیآ دست مخود به   شدن به خداوند و جنس اصل  لیو تبد  ییکه از فضاگشا  یاییدانا
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  ر ی است، اس  ذهنما. پس اگر من  اتی که خرد عظمت دارد در عرفان و ادب  همهنیوجود ندارد، ا  رونیدر ب  د،یآ م

 اور ی را تحت ادارۀ خودت درب  نیاست، ا یزدیا ییدانا از جنس دانا جنّ  نیاگر ا ول  شهیبن، بن در ش شهیش

  خداوند.  یا

است،    ز»ی«قاتل کتاب» است، «قاتل فالن چ  م ییگو م  می صهبا» که ما در اصطالح دار  انی «خون  دوم  طورن یو هم  

  از آن.  خورد م  ل یخ  عنی

  یی تای  یاز فضا   کشند، ور خروارخروار شراب مهستند که واقعاً از آن   که قاتل شراب هستند کسان  کسان  پس

است،    که عشق است، صفاست، پاک   هان یدل اخون    دیگو  شراب هستند. م  انی خون  هان یاز طرف خداوند. پس ا

  ها را به عالم پخش کن. خون دل این برکت است، 

  شان ییدانا  اور،ی خودت درب  اری را تحت اخت  هانیاند، اکه به تو زنده شده  ییهاآدم  نیا   ، کل هست  یتو که دانا   پس

از مرکزشان   خورند، شراب م ادی که ز ییهاقاتالن شراب، آن  نیاز مرکز ا طور ن یها کار کنند و هم را. و بذار آن 

  . زیبر هان به انسا ز،یخون دلشان را که عشق است به جهان بر

  ا ی که    یای انرژ   ا یکه    یشراب  میدان . ما مکند را زنده م   زیچشراب همه   ن یکه ا  دیگو در طول غزل م   کهن یا  کما

  .گذارد اثر م  رونیدر ب ای اش ای تمام اجسام  یرو  شود ور ساطع م شده به حضکه از مرکز انسان زنده  ارتعاش

  شود  م  ون یفَْ کن   کهن ینه ا   عنیبزرگ    امتیبزرگ است. ق   امت ی که اسمش ق  م یروآن سمت م   یسومآال ما به   و

  .ست چه کس  فهمد م  ارانهیو هش  شود به خدا زنده م  زیچ همه  عنی. ردیم م  زیچهمه 

  ن یاست هم  اش اول  م یکنها که ما فکر م از آن   یبه خودش زنده بشود.    خواهد م  زیچخداوند در همه   عنی

  جلواش را گرفته.   ذهنانسان است که انسان هم فعال با من 

  می دانا هست   و جنّ  می قاتل شراب هست  نیکه ما بالقوه هم   م یموضوع را بشنو  ن یما ا  خواهد موالنا م  جا ن یا  در

  . درست است؟ یورنی نه ا یورو هم شراب آن  یزدیمثبت ا ییمنتها هم دانا
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  (دایره عدم اولیه)  ٠شل شماره

  
  ها)(دایره همانیدگ  ١شل شماره

  
  (دایره عدم) ٢شل شماره

  ٠شل شماره [ است، فرم ندارد    یزد یا  یار ی جهان از جنس هش  ن یکه انسان قبل از ورود به ا  دهم م  حیتوض  پس

  ست، ین   جسم   یار ی هم مرکز عدم که هش  نیدانا» است، ا  مرکزش عدم است. پس درواقع «جنّ  (دایره عدم اولیه)]

  است.  جنّ   نیهم

  ، ی زیچ    یاست،    آدم   ی است،    وانی ح  ی که    دییکه شما بو  ستین  یز یمنسوب به جن، جن چ  عن ی   جنّ

  است. ی اریجن همان هش 

  (دایره عدم اولیه)]   ٠شل شماره [  شود، م   ی جن، پر  نیا  م یکنفضا را باز م    عرض کردم، وقت  م، یدوجور جن دار  منتها 

  ؟» یی نما چرا رو نم  ییکجا  ی پر  ی «تو ا  خوانند  آواز هم م  م،ییگو م  ه  کهن ی. اوید  شود جن م  م،یاگر فضا را ببند

ما    نیدم چشمه آب ندارد» هم یبعد د  دم، ی«دوان دوان رفتم سر چشمه رس  د یگواست که شاعر م   یشعر   ی

  هستم. 

  ده یچشمه خش مینیب م   م،ی خواه آب م   م،یخواه م   یورکه شراب آن   مییگو و م   میدیلحظه رس   نیچشمۀ ا  سرِ

  . شود نم دهید میاصلمان را به خودمان نشان بده دیبا م،یهم که درواقع خود ما هست یو پر
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ما    کهن یا  ی برا  دهد؟ رخش را به ما نشان نم  یچرا پر  ؟» یی نما که رخ نم  ییکجا  ی پر  یکه «تو ا   مییگو م  پس

شل نشان    نیکه در ا  طورن یلحظه، اگر هم  نیبه اتفاق ا  میکن مقاومت م  م،یپرم   ریبه فکر د  یفکر  یاز  

  را.  نیا دیبدان انتخاب)](این لحظه و توانایی  ١۵شل [ دادم به شما که مهم است  

  م ی توان م  م، یبشو  ی از جنس پر  م، یکن   ییفضاگشا  میتوان ما، م  میانتخاب دار  ییلحظه توانا  نیسمت چپ نوشته ا 

  انتخاب دست ماست، درست است؟  م،یبشو وی از جنس د می مقاومت کن  م،یکن یفضابند 

شل  [   م،یشو وارد ذهن م   و وقت  (دایره عدم اولیه)]  ٠شماره شل  [ جهان    نیبه ا  مییآ م  یار ی صورت هشبه  می ما گفت  پس

که    ییزهایچ  نیکه ا  دهندم   ادیو به ما    دهند م  ادیمهم را پدر و مادر ما به ما    یزها یچ  ها)](دایره همانیدگ   ١شماره 

  تو مهم هستند.   یبقا یبرا تجسم کن تی در ذهنت با فکرها توان م

  که نیا  عن ی  دنیهمان   ها)](دایره همانیدگ  ١شل شماره [ .  میشوم   دهیهمان   هان یحضور با ا  ایعدم    یاریصورت هش ما به   و

   ذهن   ها، ن یا  یحالت فکر   م،یدار  ی دگاریآفر  م،یصنع دار  یی عنوان امتداد خدا چون توانابه   میرا دار  ن یا  ییما توانا

  م یکن م  ق یتزر  ت یها حس هوبه آن   ادرمان، پدر و م   مثل پول، مثل فرم پدر و مادرمان، صورت   میریگ را م   هانیا

  مرکز ما.   شوند ها مو آن 

(دایره عدم    ٠شل شماره [ به چشمش زده    رنگی ب  نکیاول ع  شود، جهان م  نیوارد ا  انسان وقت  کهن یمثل ا  درست

شل  [.  شوند عوض م  هانک ی ع  نیو بعد هرلحظه ا  زند مختلف به چشمش م  یهابه رنگ   ییهانک ی ، بعد عاولیه)]

  ها)] (دایره همانیدگ  ١شماره 

آن رنگ را به    نکیع  م،یبشو  تیهوهستند که با هرچه هم    رنگ  یهانک یمثل ع   شدهت یهوهم   یفکرها   پس

هستند،    یفکر   نیدرواقع هم   هارنگ   نیو ا  می نیب را برحسب آن، با رنگ آن م  ا یو دن  میزن چشم عدم خودمان م 

  چشم عدممان، چشم مرکزمان.  مان، رونیچشم ب کهنینه ا

ا  م،ینیب  م   هان یو ما برحسب ا  رندیگ قرار م   هان یمرکز ما ا  در که اگر    ها)](دایره همانیدگ   ١شل شماره[ شخص    ن یو 

  جهان.  نیبماند در ا باق تواند جسم را نشناسد، نم ایدرست نکند و جهان فرم  ذهنمن 

   ی و هرلحظه با    م یزن به چشممان م  زها،ی با فکر چ  دن یرا با هزارجور همان  نک ی ما هزارجور ع  نیبنابرا  پس

  ذهنمن  ای   من توهم یکه    آورد وجود م به   »«من   ی   رنگ یهاشه یش  نیبرحسب ا  دنیو د  مینیب م   نک یع

  است.
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  (دایره عدم اولیه)]   ٠شل شماره [ و آن مرکز عدم را    دیآ وجود مبه   ریبه فکر د  یاز فکر   دنی است که از پر  ی من فکر  که

  . میکن م   دایپ  جسم  یار یهش  م،ی کن م  دایپ  اآلن مرکز جسم  ر،ید  شود . آن فراموش ممیکه قبال داشت  بندد م

به نام   دیآ وجود مبه   یجسم فکر  ی  ،صورت ذهن    ی  ،فرم ذهن  ی  دهیهمان   یفکرها   رییدر اثر تغ  کهنیا

  م، ی شناس م  م،ینیب بار آن را ما م  نیاول   یچون برا  میآن هست  م یکن ما فکر م  ها)](دایره همانیدگ   ١شل شماره [  ،ذهنمن 

  دیآ نم ادمانیعدم که 

و    ،ریزدفروم و    کند م  رییکه دائماً تغ  دیستیشده از فکر نجسم ساخته   نیکه شما ا  ندیگو عرفا به ما م   حاال

  نیگذرا هستند، بنابرا  ای  نی ما هستند از جنس آفل   دیجد یهانک یکه ع   ییزهایتمام آن چ  دینیب که م  طورن یهم

  .میترس و ما م  ریی به تغ کنند  شروع م هانیا

ما همان عدم     مرکز اصل  ست،یما ن  صلمرکز ا  زندهیمرکز فرور  نیا  نیبنابرا  ،ریزدفروم مرکز ما دائماً    کهن یا  مثل

که دائماً    زهایچ   نیا  شهی. اگر قرار باشد هممیکن  دایپ  دوباره به آن دسترس   دیبا  یجور یاست که قبال بوده و  

  ده یدردها هم همان   نیکرد، با ا  میخواه   جاد یا  یاد یز  یدردها   ا و آفل هستند در مرکز ما بمانند م  زندیر فرو م 

  شد.  می خواه

لحظه است که   نیاتفاق ا  رشیپذ  می. تسلدیبشو  میتسل  دییایکه شما ب  ندیگو مثل موالنا به ما م   ییهاآدم  پس

دهد زندگ نخواهید، پس  اتفاق این لحظه که ذهنتان نشان مکه از   ندیگو و به ما م  دهد ذهن ما اآلن نشان م 

  .  دیبشو می تسل بیایید

در    ییفضاگشا  ایلحظه    نی اتفاق ا  رشیپذ  عن ی  میتسل  (دایره عدم)]  ٢شل شماره [ .  کند دوباره مرکز ما را عدم م  میتسل

ا اتفاق  ق  نیاطراف  بدون  م  دوشرطیلحظه  عدم  دوباره  را  ما  مرکز  عدمکند که  همان   .  ا و  بود  اول   نیکه 

  .  شود مرکز ما عدم م ه،یبه حاش راند م ا ی دهد را هل م  ها دگ یهمان 

ا  بالفاصله ب  نیاگر  امن   مینیب ما م  فتد،یاتفاق    ر یقدرتمان عوض شد، د  تمان،یهدا  تمان،یکه عقلمان، حس 

  ن ی مثل موالنا ا  یاعده  ی  خی. و در طول تارمیریگ نم  ها)](دایره همانیدگ   ١شل شماره [  ذهن   یهافرم  نیرا از ا  هانیا

  (دایره عدم)]  ٢شل شماره [ در مرکزشان نمانده  دگ یهمان  چیکار را کردند و ه

 ٠شل شماره [  خال  رۀیبه دا  میبشو  لیدر مرکز ما نماند و تبد   دگیهمان   چیکه ه   میکار را ادامه بده  نیا  د یما هم با  و

  .ارانهی که مرکز ما دوباره عدم است منتها هش (دایره عدم اولیه)]
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  م، یریگ را از خدا م  تمانیکه ما عقلمان عقل کل است، حس امن  (دایره عدم اولیه)]  ٠شل شماره [   رکز خال م  تیوضع  نیا

و خرد   کند عمل م کند، ما فکر م  قیو اوست که از طر  میخداست و قدرت خدا را دار ای  دست زندگ تمانیهدا

  مثل موالنا.  مدهوجود آ ها به از آدم  لیعرض کردم در خ  زد،یر هرلحظه به فکر و عمل ما م  زندگ

لحظه ساکن هستند، از    نیدر ا   هانیاند، ازنده شده   زندگ  تیو ابد  تینهای به ب  هان یکه ا  مییگو م  نیهم   یبرا 

  دهند  واکنش نشان نم  رون یبه اتفاقات ب  نیاست و بنابرا  تینهایو عمقشان هم ب  خورند لحظه تکان نم  نیا

  ثل ما. م

  .  دیگو را دارد م  هان یهم

که    ییهادانا هستند. البته آن   انی جنّ  (دایره عدم اولیه)]  ٠شل شماره[   هان یدانا را» ا  ان یکن آن جنّ   شهیش  ری: «اس دیگو م

امن  ها)](دایره همانیدگ   ١شل شماره[اند  کرده   ریدر ذهن گ    زها یرا از چ   و قدرتشان  تی و هدا  تیو عقلشان را، حس 

  هستند.   وزدهید هستند منتها جنّ  هم جنّ  هانیکه در مرکزشان است ا رندیگ م

نم   وی د  درواقع ما  و  ا  م یدانستهستند،  برا  یو یحالت د  نیکه  د  ی ما که هرلحظه درد    جاد یا  ران یخودمان و 

  موقت است. نیا م،یکن در کارمان م ی کارخراب  م، یکن م

در    ییمرتب با فضاگشا  دیخودتان کار کن  یرو   دیشما با  د یدیموقت بوده، حاال که فهم  نیا  دیگو موالنا م   حاال 

  (دایره عدم)] ٢شل شماره [ . دیلحظه مرکزتان را عدم کن نیاطراف اتفاق ا

شما    ی اریهش   ییجا ی  تر بشود،تر بشود، وسیع تر بشود، وسیع اگر این فضای درون ما ه زیادتر بشود، وسیع 

  (دایره عدم اولیه)]   ٠شل شماره [   دیخدا شما زنده نشد  تیو ابد  تینهای درست است که کامال به ب   عنی  .شود م   لیتبد

که مقاومت    ذهنابزار من   یدر ما دوتا ابزار است    ،یی ابزار فضاگشا  نیباز شده و شما از ا  اندازۀ کافبه   ول

ماست که    ذات اصل   نآ   ی  برد، کار م را به   ذهنعقل من  دهد،  واکنش نشان م  رود م  ز،یچبه همه   کند م

  و فضاگشاست و جنس ما آن است.  نیبعدم

وجود آمده باشد شما  تحول در شما دراثر طول زمان به  نیشده باشد و ا  ادیدرون ز  یفضا   اندازۀ کافبه  اگر

  .کند م  یابیخوب ارز  ایکه ذهن بد  ستیمهم ن د،یکن م  ییفضاگشا دیرو که هرجا م دیشو متوجه م

مردم    یاثرش را رو   و ارتعاش زندگ   شده خرد زندگ گشوده یفضا   نیاز ا  د،یکن م  یی فضاگشا  هر اتفاق  اطراف 

  .  گذاردهمه م  یاثرش را رو  دیگو غزل م نیموالنا در ا  گذارد، م
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لحظه بهلحظه  د یکن شده و شما حرکت م فضا گشوده  نی ا د، یخودتان کار کرد ی رو اندازۀ کاف اگر شما به   حت و

ها را به  . آدم دیآور نم  ها را به واکنش آدم   کهنیا  یبه جهان برا  دیکن خدمت م  دیشما دار  د،یکن م  یی فضاگشا

. درست است؟  شناسند مرا    و زندگ   کنند ارتعاش م    ها از ارتعاش مرکز شما به زندگ . آدم دیکن نم  لیتبد  وید

  . مییگو را م هان یهم میدار

  ستند، ین   ذهنمن   ا ی  و یدانا چه هستند. از جنس د  ان ی جنّ  م یدیدانا را» فهم  ان یکن آن جنّ   شه یش  ر ی«اس  دیگو م  پس

را به عالم    نیکه در مرکزشان است ا  یز یآن چ  عن یخون دلشان را    ن یشده هستند. و اگشوده   یاز جنس فضا 

  خواست موالنا است.  نیکن، ا یجار  ،زیبر

لحظه ما    نیدادم گفتم در ا حیکه قبال توض  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵شل [دادم    حیتوض  تان یشل را هم برا  نیا  و

دار  ییتوانا مقاومت کن   اگر  ،میانتخاب  کار به را    ذهنمن   د،یکن  دایپ   جسم  یار ی هش  د،یقضاوت کن  د،یشما 

  شود،  م   دیتول  ذهنمن   د،ی کن م   دایپ  جسم  یار یکه هش  دینیب م   دیرا نگه دار  ذهن من   دیو بخواه  دیندازیب

است   ندهی و آ  شتهگذ  عنیاست    یمجاز  دیکه در آن هست   مرکزتان جسم است، زمان   شود، م دیپندار کمال تول

  . دیکن کار م  ذهن  ی هاو با سبب 

 ن ی که ا  م ییگو م  میگذار هدف م  ی مثال    کهنیو درست مثل ا  م یما در ذهن هست  کهن یا  عن ی  ، ذهن  یها سبب

  است.   ذهن   ی هاسبب   هانی ا  شود، م  ی مرحله نزد  ی کار را هم بنم    نیا  شود، م    ینزد  پله   ی کار را بنم  

  ق ی. زنده شدن به خدا از طردیتان برسخواسته به آن    دیبن   د یچار با  دیدان شما ذهناً م  عن یذهن،    یِساز سبب

  َفکان هست.  ْ قَضا و کن  ق یکه زنده شدن به خدا از طر  دید می. خواه ستیذهن ن  یساز ذهن و سبب 

  د ی گفت قَضا و او بو میخداوند با، اآلن خواه  ، ، زندگ(دایره عدم)]  ٢شل شماره [  م یمرکز را عدَم نگه دار د یما با  عنی

ا  می و ما بتوان   شود» «بشُو و م   م یواقعاً مجبور هست   جور دید که مثل ی جبر استایناز    ها، دگ یهمان   نیاز 

  . میاز آن خالص بشو م،یکن  زندگ   یطورنیا

با  جاستن یا  در باش  دیکه شما  معتقد  اولش  ا  دیحاال  نم   کارن یاگر هم  ا  د،یکن را  به   نیکه  ذهن و    لۀیوسکار 

کرد و   میامروز هم صحبت خواه  م،یصحبت کرد  لیمورد ما خ  نی. در اردیصورت ب  تواند ذهن نم  یِساز سبب

راجع  جلسه  هر  شرط شدهسبب  لۀیوسبه   جادشده یا  یبه گرفتاراگر  ما  ذهن که  سازی کنیم،  ایم سبب سازیِ 

  واقعًا روا است.  صحبت کنیم
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بعض   مثال فکر م  ها  ی که اگر بروند به    کنند   ی   دست به  یی جا  انم    بزنند به حضور م  ،ی ساز سبب   رسند 

  .  میرس ما به حضور م   عنی!  شود مان سبب زنده شدن به خداوند م  ن یدست زدن به ا  کنند ذهن است. فکر م

یو    میکن  ارتیجا ز و قبر موالنا را آن   هیبه قون  میاگر ما از تهران برو  مثال  یجا  آن   م،یفاتحه بخوان  م، یکن  هیگر  

  مینیب م  میگرد برم  میکن را م کار ن یجا اآن   میرو م  م،یندار  یاغصه  چیه  ریپس د رساند  ما را به حضور م  نیا

سازی کنیم، صحبت  ایم سببسازیِ ذهن که ما شرط شده سبب َفکانکن نشد! چرا؟ شما از قضا و    یز یچچیه

  . کنیم

  یساز سبب  ،رس وِرد را بخوان به حضور م نیدعا را بخوان، ا نیرا بخوان، ا هیمثال آ نیا ای شما ب دیگو م ی

  ا ی خدا    د ییشما بو  شناسد، را که ذهن ما نم  یریعامل د  ی  م یفضا را باز کن  د یبا  میدان ذهن است. ما م

  .  مان به زندگ می اوری آن را ب ، زندگ

دست ما    نی. امیفهم شما اآلن، اصال ما نم   دییگو م  دی که چه دار  د ییکه بو  ستین و فقط ذهن  یتئور  زِیچ  نیا

پل    د،یمدرسه بساز  دیبرو  ر،یاَعمال خ   اَعمال، حت  جور فکر کردن، بعض   ی  لۀیوسبه  دیتوان شما نم   ست،ین

  .رسانند شما را به حضور نم هان یا د،یاحسان کن د،یبساز

 ن یبه ااآلن راجع   نی. پس حاال همکند کار را م  نیا  تانذهن من   ند،ک  موضوعات سوءاستفاده م   نیاز ا  ذهنمن 

  .(این لحظه و توانایی انتخاب)] ١۵شل [ موالنا   ریبا اشعار د میکن موضوع ما صحبت م

 د، یشو م مرادی و ب  یفکر  یها به جهت  دیافت که م  دیرا برو  ذهنبدهم که اگر شما، اگر آن راه من  حیتوض  فقط

  هست.   ذهن یهازه یو مسبب اعمالتان انگ  یمراد یاز ب دیشو ناراحت م

باورها را پرستش    م،یکنپرستش م   میها را داررا، مان   زهایکه ما حوادث را، اخبار را، چ  دینیب م   دفعهی

 ن یراه درست که در ا  است. ول  دگ یکه پر از درد است، پر از همان  ذهنبه افسانۀ من   رود م  ر یمس  نیا  م، یکن م

  لحظه.  ن ی هم میبشو یما از جنس پر  کهکه بهتر است   دیگو م د،یگو اول م تیغزل هم در ب

  ی ار ی نظر، هش  یاری. هششود مرکز ما عدم م  مینیب که م  ،یی فضاگشا  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵شل [   نییپا  مییآ م

م  عوض  کنشود ما  و  قضا  رو ْ .  م   یفَکان  کار  م  کند، ما  را  صنع    میسپار خودمان  قضا.  خداوند،    ا ی دست 

  شده.گشوده  یما با فضا  یرو  کند خداوند کار م ی دگاریآفر
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که من هستم،    یطورنیا  ستیکه الزم ن   م ییگو که ما م  عنیخارج شدن از جبر است.    د،یآ م  سببی ب  یشاد 

مرکز    یایمزا  ۀیو بق  رونیمقاومت در ب  جادیعمل بدونِ ا  درد،ی موفق و ب  یباشم. و حالِ خوب، ساختارها   شهیهم

همه ضرر است. پس    ]انتخاب)  ییتوانا  لحظه و   ن ی(ا١۵شل  [  ییاست. باال   ر یو همه خ  شودمنعکس م   رونیعدم که در ب

  :میارا قبال خوانده تیب ن یو ا کنم صحبت نم نیاز ا ترش یکه ب دیدانرا م   نیشما ا میدار ریدو مس

  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

  

  ن ی خودتان، ا ی رو د یو تمرکز کن د یدر ذهنتان بساز  طرح  ی د یکه شما بتوان خوانم  م  تانیبرا  اتیدوباره اب من

  کند،  م  رییهستم که دائماً دارد تغ ذهنمن   نیا ایهستم؟ آ  هستم؟ در چه وضع که من چه کس  دیسؤال را بن

  ن ی هستم؟ از جنس ا  یریاز جنس د   شدهگشوده   ی فضا   ابا مرکز عدم، ب  دیگو نَه موالنا م  ا ی  ترساند؟  من را م 

  از آن ابزار استفاده کنم؟  توانم شنو. مسوت  ن،یبعدم  یِار یهش

  شه یبترسم، هم   کمرکز فروریزنده و ترسنده همیشه داشته باشم، همیشه  ی است از نظر خودم، که من     منطق  ایآ

  ن ی ا  یقبل از مردن، برا  میبه او زنده بشو   است که  نیمقصود از آمدن ما ا  دیگو موالنا م  کهنیا  ایناراحت بشوم  

  .  میآمد

  ت یب  نیو در ا  شود؟  م  ادتری ز  م یدردها  شود،  م  تری قو  ام ذهنروز من روزبه   ا ی   شوم؟ من دارم به او زنده م  ایآ

خودمان را   ا یخدا را   میتوان ندارد و ما نم  » «چونگ می که ما هست ی زیعدم، آن چ  ا ی که خداوند  پرسد موالنا م

  . می «نشان» کن

  م یگو م   نیهم   یبرا  م،یزنده بشو  دیغلط است. ما فقط به خودمان با  میکن که از خودمان م   ذهن  فیهر تعر  پس

  هستم.   نیکه من ا   دیینگو جواب ذهن   د، یهستم؟» خُب جواب نده   : «من چه کس دییشما بو

که   شود گشوده م   ییفضا  ایآ   دین یهستم» بب   «من چه کس  دیحاال تأمل کن  د،یصبر کن   نیا  یچند روز رو   ی   شما

  .  دیاز جنس او هست  د،ی از جنس عدم هست د،یشده هستگشوده  یفضا  نیبه شما نشان بدهد واقعاً شما هم 
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او    وقت جنس  هست   عن یاز  نم  د، یخداوند  ا  د ییبو  د یتوان شما  شما  است!؟  چونه  خداوند  را    ن یکه  سؤال 

  ظاهرش درست است.  سؤال غلط است ول نیا ست؟ی که خداوند چونه است و از جنس چ دی بپرس دیتوان نم

. دانم من نم  م؟یرها بشو ها شدگت یهوچونه از دستِ هم  م،یدیآقا ما فهم  دیپرس شما مرتّب که از من م  حت

  . کندشما کار م  یرو   فَکانکن ضا و قَ  دیکن شما فضا را باز م

  . دیکن فی خودتان را با «نشان» تعر  دیتوان شما نم تی ب نیبا ا دیدان منتها اآلن م 

همه    هان یاست، ا  ن یبوده، اسمم ا  ن یبله من معلّم هستم، من شغلم مهندس است، پدرم ا  د ییبو  دیتوان نم   شما 

شما    ذهن. آن هم دست مندیباز کن   دینشان ندارد شما آن اصل را با  است. اصلتان  ذهنمن   مشخصاتِ ذهن 

  .ستین

  د ی با  ذهنمن  نی. ادیزنده بشو  دیتوان بلند بشود، به آن نم  تواند آن نم  شود، بلند م  ذهنمن   نیکه ا   زمان  تا

 کوچ یتر بشود،  تر بشود و آن باز تر بشود، کوچ   ی   ییجا  یکل    م ش  کندعوض م  یار یو ه ،شما    شود

  . دیفهم  دی خواه

کنم؟!   یی فضاگشا  ی من چجور  د یبپرس  دیتوان . مثال شما نمکند به ما کم م  هاتی ب  نیا   ول  د،یصبر کن  دیبا

  کنم!   یی با ذهنم فضاگشا خواهمکه من م   دییگو م  دیشما دار

 ن یکه ا  دیکن بعد سؤال م   ، ذهنمن   عنی  دیآ وجود م است. ذهن با مقاومت به  یفضابند   ف، ی بنابه تعر  ذهن

  .برد کند؟ چاقو که دستۀ خودش را نم ییفضاگشا یمن در ذهنم چجور  ذهنمن 

ک را؟  شیدستۀ خو غ،یتراشد ت  
  را  شیر نیسپار ا به جراح  رو،

  ) ٣٢٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

ا  تیب  ن یهم  نداز،ی کار بها را شما به آدم  نیا   دیگو است، دارد م   ن یهم هم  جانی، ازخم   عنی  شیر را    نیاول 

اند مثل موالنا،  شراب را خروارخروار خورده  هان یقاتالِن شراب را که ا ن یخون دلِ ا ا یخدا دیگو . م رید دیگو م

  زنده بشود.   ایرا زنده کن و بذار دن  هانیا

. شما تا حاال شده که با  شود با منطق هم درست نم  شود، او درست نم  ییو زورگو  ذهنچوب و چماقِ من   با

  د؟ یخودتان را عوض کن  د یتوانست د؟یو عوض کن   دیرا قانع کن  منطق و بحث کردن، جدل کردن، کس
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شما م   مثال ی که    دیدان  ن   دیکار بد را نباول  دیب   م ی !  دیکن  مثال ضراریمن س   دی نبا  کار م  شم، نباد یب  

    د؟یکن چرا نم د، یکن نم ول دیدان را م هان یا ۀبروم ورزش کنم، هم دیکنم، با  تنبل  دیمشروب بخورم، نبا

به    شما را با عشق و با ارتعاش خرد و زندگ   کس  ی. اگر  دیازور و با منطق خودتان را قانع کردهبه  کهنیا  یبرا

  .  دیگو که غزل م  طورنی هم  دیافتاد راه م  د،یشد بلند م کرد، م  قیکار تشو نیا

 ها  دگیهمان  یکنم؟ چجور  ییگشافضا   یچجور  دیبده  حی من از جنس چه هستم؟ توض  ای خداوند    د یشما نپرس  پس

هاست مذاهب درمورد  کنم؟ سال  فیتعر یندارد، خدا را چجور دهیکنم؟ فا فی تعر یخودم را چجور   ندازم؟یرا ب

  اند:را نخوانده تیب نیا کهن یا یهستند، برا  در توهم  کهن یا یبرا  جنگند، م ریدخدا با هم   فیتعر

  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
  

غلط    نیا  د،یو جواب بده  ست؟ یخداوند از جنِس چ  دی شما بپرس  کهنیا  پسنشان کرد.    شود خداوند را نم  که

جوابش را بلد هستیم ول واقعًا جوابش را بلد نیستیم ما. ذهن   میکن است و ما فکر م  بنده یسؤال فر  ظاهراست.  

 ر فضا را باز کن  ،تواندنمم  یطور ن یشعرها را موالنا ا نیاست که ا نیهم یبرا میبه آن زنده بشو میم دیگو  .  

فقط ما    د یفضا را باز کن  عن ی  د یخوب بذار   لیخ   دیدار اآلن که قدم برم   عن یقَدَم را»؛    نی : «نگر اولدیگو م

  .  م یخودمان را بشناس  ا یو    می که او را بشناس  م یو بخواه  می منقبض بشو  میتوان فقط! نم  م، یاز جنس او بشو  میتوان م

را بشناس  میخواه ما م   درواقع را بشناس  میخواه  م  میخدا را بشناس  م،یخودمان  را    ول  میخودمان  خودمان 

م  ذهن  با  اشتباهاً  ظاهرمی شناس دائماً،  مشخصات  با  اسممان،    م،یکن م  فیتعر  مانی .  شغلمان،  برحسِب 

    ست؟یچ تمیبچه دارم؟ اهل کجا هستم؟ مل  چندتا  ست؟یهمسرم ک  کنم؟  م  پدرمان، کجا زندگ 

  .  ریزدفروم موقع مردن همه  کهنیا کما  میست یما ن هان یااست.  یظاهر   سطح  یزهایهمه چ  هانیا

وجود  . ما به ستیکه حادث ن  میهست   م یقد  زِیچ   ن یهم  م،یهست  ییگشافضا   ت یخاص  ن یهم  م، یعدم هست   نیهم   ما 

  .  زدیر موقع مردن فروم هان یکه در ما حادث است و عرض است ا یزی وجود آمده. هرچبه بدن ما  نیا میاامده ین
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.  ردیم اصل ما نم  ول  زندیر همه فرو م   هان یما، ا  ی ما، دردها  جاناتیاش، هما، همه   ی بدن ما، مثل فکرها  مثل

  . میرا بشناسخودمان   دیبا ارانه یجهان قبل از مردن، هش نیکه ما در ا دیگو م  نی هم یبرا

است؟ اسمم    یچجور   امافهی که بشناسم که من خُب وزنم چقدر است؟ ق  ستین  نیهم عرض کردم ا  خودشناس

درواقع شناخِت خدا در خود است    نیهم    خودشناس  ست،ین  خودشناس   هان یزنم؟ ا  ای از جنس مردم    ست؟ یچ

  .  میکار را بن نی ا میتوان و ما با ذهنمان نم 

 ی چجور  کنند؟ م  ییگشافضا  یکه چجور  دیی که بفرما د ییبه من بو دیکه شما زنگ نزن کنم صحبت م همهنیا

نمتوانم نم  ! ،نم   دانم ا  واش،یواشی.  دانم من  م  اتیاب  ن یبا صبر که شما  رو  دیخوان را  تمرکز    یو  خودتان 

  .  دیکن م

  م، یکن صحبت م   رانیبه دراجع   میشروع کرد  میست یاصال متوجه ن  میدار  مخربِ سطح   ار ی بس  یهات یخاص  ما

خودمان   و سطح   یدائماً از مشخصاتِ ظاهر  م،یاه خودمان را رها کرد  م،یکن خوب صحبت م  م،یکن بد صحبت م

  د ی گو م  نیهم  یبرا  م،یاههستم، اصل خودمان را رها کرد  یطور هستم، من آن   یطور ن یا  من.  میکن صحبت م

  قدم را درست بردار.  نیخوب نگاه کن، اول

ارتباط    جادیو ا  اتیاب  نیبا ا  دیشما هم بتوان   دوارمیام  کنم،  من، تکرار م  خوانم را که مرتب م  اتیاب  نیا  اما

راست    دییگو م  رید  شود تماستان با جهان قطع م  وقت   عنی.  دیخودتان بساز  یبرا   طرح درون  ی  نشان،یب

با    دیگو م    شما چه کس  د؟ ینیب چه م   دیکن به خودتان نگاه م   د، یکن ندارم، واقعاً عمل م  ی کار  ران یدمن 

  واقعاً؟   دیهست

 د، یآ م   ادمی   تیچندتا ب  ی.  ستمین  امی مشخصات ظاهر   نیخُب من ا  دییکه بو  دیداشته باش   طرح   ی  حداقل

من را از جهان، جلوِ    کند راحت م  کند، را باز م   م یذره فضا   ی  کند،  مرا به خودم زنده م  کهن یمثل ا  ها تیب  نیا

 کنند،  که من را از اصلم جدا م  ردیگ را م   رونیب  ی هاتی پاراز  رد،یگ را م   رونیب  اصطالح ارتعاشات منفبه  نیا

    گذارد؟ من اثر بد م   یرو  یز یچه چ

  شِ یچرا من پ  ؟ رونیب  ی با دردها  کنند دارم که ارتعاش م  ییبد دارم؟ چه دردها  ۀد یهمان  یمن چه الوها   پس

گوید که ما قدرتِ انتخاب  موالنا م  خودتان است.  یدائماً نورافکن رو  عن ی  شوم؟ ناراحت م  روم مردم م  بعض

 حالدرعین داریم ول   قدرتِ گوید که در من م انتخاب نداریم. این بیت را نگاه کنید:  ذهن  
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  آن کنم  ایکنم   نیفردا ا کهنیا
  صنَم یا ارستیاخت لیدل  نیا

  ) ٣٠٢۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : بت، دلبر و معشوق صنَم

  

کار را بنم، آن کار را بنم، پس تو    نیا  دیگو م  کهنیانسان، ا  یا  بارو،یز  یدوست من، ا  یدلبر من، ا  یا  عنی

  .  یقدرتِ انتخاب دار 

  یی لحظه اگر فضاگشا  نی. پس در ایقدرت انتخاب ندار    ذهنکه در من   دیگو دستِ ما م   دهد م   اطی بعد، احت  ول

پندارِ   ا یطلب کمال  ذهنمن   ی دستِ  افتد م  اری اخت می اگر فضا را ببند م، یانتخاِب خودمان را دار ییتوانا می کن

  را دارد.   خودشمخربِ    یِهات یپنداِر کمال، که خاص م ییکمال، بو

  ار ی بس دیبا دیکن م  یاگر فضابند د،یدار اری اخت دیکن م یی اگر فضاگشا د،یدار اری شما درست است که اخت عنی

  را.  رانیهم خودتان را هم د د یکن م بیتخر دیدار ارتانی چون با اخت  د،یمواظب باش

است منتها    اریمربوط به اخت   ن یکه باز هم ا  د یگو م  ی طورنیا  گردد بعد برم   م یدار  ار یما اخت   د یگو موالنا م  پس

. اگر با  ستیتو ن   ذهندستِ خداوند است و من   ار ی اخت  شه یهم  کهن یتوجه کن به ا  ول   ، یدار   ار ی که اخت   دیگو م

  : دیگو م  .کن اشتباه م  ، کن انتخاب م اتذهنمن 

  ز ماست  آن ن  ر،یت میبپران گر 
  خداست راندازشیکمان و ت ما

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

  است یجبار  معن نینه جبر، ا نیا
  است یزار  یِبرا ،یجبار ذکِر

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

  خداوند  تی: مقام جباریجبار 
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 نیاش اساده   ما، پس معن  ذهنکه حرف حرفِ اوست نه من   معن نیخدا «جبار» است به ا د یتوجه کن  دیگو م

  یی بو  عن ی  ؛ کن  ی دائماً زار  ، فضا را باز کن  دیاست که تو با  نیا  اش او «جبار» است معن  میی بو  کهن یاست و ا

  خداست.    راندازیو ت میکمان هست شهیهم  ما. ستیاز ما ن ریآن ت  ر»،یت م ی«بپران می کن و اگر ما فکر م  دانم نم

ما    ذهنمن   م،یدار  ذهنمنفعال ما    اوست ول راندازیت  م،یقانون، ما کمان هست نیاست ا  ی طورن یا شهیهم  پس

من خودم    شناسم،  من هستم، خدا را هم نم   اصل  راندازِیت  ستم، یم، من کمان نراندازیمن هم ت  د یگو باال م  دیآ م

    هستم. راندازیت

   ذهن عنوان من به میشو بلند م . و وقتمیمواظب باش  دیبا ،ذهنعنوان من ما به  میشو که بلند م  تا زمان پس

ه ما  ب  )  )feedbackدبیف  ا ی  یخور اصطالح پسبه   ی  د یدرد با  جادِیو ا  بیتخر  نیو ا  میکن م   بیما تخر شهیهم

  .  میکن م  میبدهد که ما اشتباه دار

  که،   دیگو موالنا م نی هم یبرا

  اضطرار  لیما شد دل  یِزار
  ار یاخت لی ما شد، دل  خجلتِ

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

  خداوند  تی: مقام جباریجبار 

  ست؟ ی شرم چ نیا  ار،یاخت ینبود گر 
  ست؟ یو خجلت و آزرم چ غیدر نیو

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

  معروف:  تِیب آن سه  طورن یهم

     هنر، آمد هالکت خام را پس
  دام را ندیدانه، نب یپ  کز 
  ) ۶۴٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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

  .دی کن  شهیتقوا پ د،ی: بترساتَّقُوا
  ه ی : بر حذر باش، کلمه تنبنهاریز

  

   ذهن من    که وقت  د یاگر شما تصور کن  ول  خوانند ضد هستند و با هم نم  ریدبا هم   اتی اب  نیا  دیآ نظر مبه   د ینیبب

  . میدار اری پس اخت ی طورن یندارم و هم اری دارم، واقعاً اخت

  آن کنم   ایکنم   نیفردا ا کهنیا
  صنَم  یاست ا اریاخت لیدل  نیا

  ) ٣٠٢۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .  میدار ار ی اخت پس

.  رانداز یاو ت  م،یکمان باش  دیصفر باشد، دائماً ما با  ذهنکه من   موقع  م،یدار  اری درست است اخت  میبدان  دیبا  اما

  م ییگو صفر باشد، م  مانذهن مقاومتمان صفر باشد، من   دیکمان شدن با  یبرا  م،ی شو کمان نم  مییایاگر باال ب

خداوند، خداوند «جبار» است ما    در مقابل  می زورگو باش  میتوان نم  ذهنعنوانِ من که ما به   میدان م   م،یدان نم

  . میبشو میتسل دیبا

اصل خودمان    دیبا  م،یی ایاز توهم درب   دیبا   عنی  میبشو  م یتسل  د یبا  عن یکه توهم است،    ذهنعنوان من هم به   ما

  کنار.    میگذار را م  یی. پس ما زورگومیکه زورگو باش   نه  میکن   یزار   دیما با  عنی  یجبار   مییگو م  کهنیا  و.  میبشو

  اضطرار  لیما شد دل  یِزار
  ار یاخت لی ما شد، دل  خجلتِ

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

  ست؟ ی شرم چ نیا  ار،یاخت ینبود گر 
  ست؟ یو خجلت و آزرم چ غیدر نیو

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

  : میدانرا م  نی. و امیکه حالت اضطرار دار میفهم است که ما م  نیا اش ما معن یِ زار پس
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  و اضطرار   خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر
  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

من   ای خدا کهن یو ا میتسل ، از فروتن  ریغ ، عنی میتسل ، مقاومتِ صفر، بندگ ، از فروتن ریدائماً. غ دییگو م  شما

  جا ن یاعتبار ندارد. البته آن شعر ا  ی رید  ز یدر بارگاه خداوند چ   عن یحضرت،    نیدر ا  د،یآ برنم  یاز دستم کار 

  .ستین

است که ما    نیا  لیدل  ستم،ی بلد ن  میی گو م  م، یکن و فضا را باز م   می کن م  یزار  ما شد» وقت  یِ«زار   دیگو م  پس

  .  میداشت  اری است که اخت  نیا اش معن  میکش که خجالت م نی. هم میاضطرار دار  م،یتوان واقعاً نم

 ار ی اخت  ای   میآن کار را نکن   میتوانست  است که م  نیا  اشمعن  م،یخواه بعد معذرت م   میکن م یکار   یما   وقت

  قدرت انتخاب.  عنی ار ی. اخت میداشته باش یرید

م   بعد اخت  پرسد، خودش  چ  نی«ا  میندار  اری اگر  انسان   ست؟»ی شرم  مچرا  ا  کشند؟ ها خجالت  افسوس   نیو 

  از بابت چه هست؟   شرمندگ نیو ا  دن یخوردن و خجالت کش

  اما، درست است؟  م،یدار اریما اخت  پس

     هنر، آمد هالکت خام را پس
  دام را ندیدانه، نب یپ  کز 
  ) ۶۴٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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

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

  . دی کن شهیتقوا پ د، ی: بترساتَّقُوا
  هی : بر حذر باش، کلمه تنبنهاریز

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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مهم    ل یدست بزرگان. خ  را بده  ارتی و اخت  ینداز یرا ب  اری بهتر است اخت  یدار  ذهن اگر من   د،یگو م   دوباره

  . تیسه ب نیاست ا

خوب بلد است   خوب بلد است عمل کند دکتر است، کس  مثال کس  م،یگرفت  ادیکه ما خوب    یز یچ  ی  عنی  هنر

   عنیهنر است. هنر    نیخوب بلد است درس بدهد، ا  کند، کس  یخوب بلد است معمار   کند، کس   مهندس 

  .  میریگ م اد یکه ما  یز یآن چ لت،یفض

خام.    یهاها؟ آدم . کدام آدمشود ها مسبب هالکت آدم   ردیگ قرار م  رانید  دییکه هنر چون مورد تأ  دیگو م

  دارد.   ذهنمن   عنی  کند، فضا را باز نم  کند، است که مقاومت م  خام کس

تجربه کردبار   شما آدم   د،یاهها  وقت قدرِت  نخام هستند، فضا   ها  م  ستند،یگشا  مرگشان  .  شود  آخرِسر سببِ 

  .  نندیب دام را نم  روند، دنبال دانه م کهنیا ی. براریهنر است د یقدرت هم 

هنر را    نیو ا  م یگشا باشفضا   میکه ما بتوان  خورد به درد ما م  موقع  م،یریگ م  ادیکه خوب    یز یهنر، هرچ  پس

  . م یبراساس هنر ما من درست نکن   عنی  م،یاورینظر نبه

لحظه نگهبان خودش باشد و    نیخوب است که مال خودش باشد. در ا  کس  یبرا  اری اخت  دیگو م  نیهم  یبرا

  خودش را بتواند نگه دارد.  عن یحفظ و تقوا داشته باشد، 

  او خوب است.  یبرا اری مرکزش. اخت دیای ب رونیاز ب یزی چ  ی  ایببلعد  رونیدر ب یز یچ  یاش را توجه  نگذارد

  م ییگو از آن استفاده کن، و ما هم در آن شل م  یدار  اری خوب است، تو اخت  اریهمه گفت اخت  نیکه ا  دیگو م

بلدم،    یینگو  ،اضطرار، فروتن   م،یهمه حرف زد  نیا  ؟کن  فضا را باز کن، فضا را باز نم  ؟ی دار  اریکه خُب اخت 

  . گذارد شما با تأمل اثر م یکلمات رو  نیاز ا امکه هرکد  دید د یخواه د،یهمه را اگر شما درست دقت کن هانیا

اگر من م  دییگو شما م   پس و پره   توانم که  دارم، حفظ دارم  درا  زیخودم را نگه  باز    صورت ن یدارم،  فضا را 

  داشته باشم. قدرت انتخاب داشته باشم.    اریاخت  توانم پس م کنم، عمل م با خرد زندگ  کنم، م

دور. برو    ندازیانتخاب را ب   عن ی«دور کن آلت»    صورتنیهستم، سست هستم، درا  فی را ندارم، ضع  هانیا  اگر

  . درست است؟  ار» ی اخت ندازی«ب  د،یگو چه م   نیشعر موالنا را بخوان، بب 
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  میی گو جا که م. طرح از کجا شروع شد؟ از آن میکن م  را با هم بررس   طرح   ی  میاآلن دار  م؟یکن چار م  میدار

ا البته اخت  اری اخت  چه کس  مینیب . اآلن ممیارد  اریاخت   م،یلحظه قدم را درست بردار  نیکه  قدرت    ار،ی دارد؟ 

    بله؟ کند، جدا م   وانیمهم است، انسان را از ح   لیانتخاب، خ

   ل ی. خ اگر خام باش   شود، سبب هالکتِ تو م  ، گرفت  اد ی جهان    نیدر ا  ،ی که بلد  ز یهرچ  عن یهنر    دیگو م  ول

  است.   حرف بزرگ

  زنند،  حواسش باشد که دست م   دیبا  زند، خوب ساز م   ی  م؛یریب  ادی را خوب    یزی چ  ی  میکن م   سع   همهنیا

  .  شود م دهی دارد د جا،نیا شود دست سم است. دارد مطرح م نیا

  ن ی خامان دنبال ا  که است. درحال  مردم، بدبخت  ۀلیوسبه  میشو م  دییاست. اگر تأ  ی گرفتار   میشو م   دهید  هرجا

جا  هم آن   یاست مطلب! آن    یچجور  دینیبب  میمن بو  دیبشوند؛ آقا بذار  دهید   شتریب  ندخواه  . مروند م

  . دیخاموش باش  دینشسته خاموش است. شما با

  زها یبا چ  یکرد تیهوکه تو خودت را هم  دیگو موالنا م  خوانم  م  تانیکه برا تیسه ب  نیدر ا د،یحاال، توجه کن و

که   ییهاب یتخر نیا ، یآور که م  ییهابهانه  نیکه ا  کنتوجه نم   ول  کن م ت یها جنا. مثل مست یو مست شد

است خودش نرفته،    اری اخت  نیدست خودت بوده! ا  دست خودم نبود، واقعاً  ستیمن ن  ر یتقص  میی گو م  ، کن م

  رفت.   یتو فرستاد

سرِهم خواندن  پشت ا یکه با هم خواندن  د ینی بب د، یطرح مرتب بخوان  نیکه شما در ا  آورم  م جا ن یرا ا هات یب نیا

از دست من   به زندگ  میزنده بشو  دفعه یممن است که    کند؟ را زنده م   ی زیچ   در شما چه   هانیا    ذهنو 

  . میخالص بشو

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

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

  زشتکار  یسبب ا نیل   دشیگو
  ار یتو بد در رفتن آن اخت از

  ) ۴١٠۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی نآمد به خود، توش خواند یخودیب
  ی خود نشد، توش راند  ارتیاخت

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

تو   د،یآمد توجهت را دزد  یز یچ  ی چه شد؟    ارتی ندارم، اخت  اری من اخت  دیگو که م  کس  یا   د؟یکن م   توجه

  .  کند م ت یکه جنا رفت! مانند مست گذاشت

کار من    خواهم، عذر م  مییگو . بعد م ها دگیهمان  م؟یما. مستِ چه هست   ذهنمست است؟ من   هی شب   کس  چه

  ها. موجه بوده، متوجه نبودم مثل مست

آقا دست خودم نبود   دیببخش  دیگو م  د،کن م    زخم  کشد، را م    ی  کند،  تصادف م  شود، م    عصبان  مست

او م  یخردمند  ،یریکس د  ای  قاض  مست بودم. ول ا  یکه «ا   دیگو به  ا  یزشتکار»،  از    اریاخت   کهنیابله، 

تو آن را    امد،ی تو ن  یسوخودش به  یبا پا   یخردیب  ،هوش یب  ،یخودیب  نیخودت است. ا  رِیدستت رفته تقص

  .  یدیمرکزت برحسب آن د  گذاشت یرا آورد  یز یچ  ی  ؟یجلب کرد یچجور  .یجلب کرد 

را خودت    نیا  ،کن م   یفضابند  کن بعد مقاومت م   ، کن  ییگشافضا   توان لحظه م  نیکه در ا  یار یاخت   نیا  و

  . یبا لد راند یخودش نرفت، تو هل داد ارتیبرود. اخت ارت یاخت  یگذار م

من    مییکه بو  م،ی. هرکدام از ما مسئول هستمیرا نگه دار  ارمانی که اخت  میدار  فهیپس هرکدام از ما وظ   خُب

  .  رمیگ عهده ملحظه به نیرا در ا امی ار ی هش ت یمسئول

را از    ارمیتوجه من را بدزدند، اخت   نیا  خواهند و م  گذرند چشمم م   یمن از جلو  ذهن من   یبرا  یجالب یزهایچ

را نم   نیو من ا رندیدستم بدارم.  »ی «حفظ و تقو کهن یا یبرود برا گذارم  

  قدرت محافظت خود. عن یحفظ   »،ی «چون نباشد حفظ و تقو میاآلن خواند نیهم که

  �🔹🔹�بخش اول   انیپا �🔹🔹�
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  : تیب نیا و

  تو جهدِ یب یامست  ی دیرس  گر 
  جان، عهدِ تو  ساق یکرد حفظ

  ) ۴١٠٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  عن یجان    صورت ساق نیدر ا د، یرس از خداوند به تو م  یی با فضاگشا یا مست  اَت،  ذهنبدون کوششِ من  اگر

  . کرد خداوند، عهدِ اَلست تو را حفظ م  ای زندگ   نیهم

   ذهنمن  جادِیو ا  ی. فضابند رسد راه م نیاز ا  مست   م،ی کن مرکز را عدم م م،یکن فضا را باز م  میدیما فهم  پس

نشان خواهد    یبعد   یهاتی که ب  طورن ی. هممیبشو  زهایمسِت چ   م،یو انتخاب، سبب خواهد شد که ما مست بشو

  .  مینگه دار م،یهست  عهدِ اَلست را که ما از جنِس زندگ می داد و نتوان

را ثابت  نیا ییگشابا فضا  دی اآلن هم با نی . هممیما از جنِس تو هست میگفت   ! عهدِ اَلست، ما به زندگدیکن توجه

  هستم.  هستم، من از جنس زندگ  من از جنسِ زندگ  مییگو  لحظه ما مبه. لحظه می کن

  : تیچند ب نیا و

  اندر جهان   هر شهوت  نیهمچن
  مال و، خواه جاه و، خواه نان  خواه
  ) ٢٢۵٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  کند  تو را مست نهایز  ی  هر 
  زند آن، خُمارت م  یابین چون

  ) ٢٢۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

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

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

  خواهد  مال باشد، م  خواهد  مرکزت، م   یبذار   یبشو  ده یکه همان  ی زیبدان که با هرچ   طور ن یکه هم   دیگو م  پس

باشد، هرکدام    تیو بقا  هیتغذ  یباشد، نان باشد، برا  اصطالح خوردنبه   زِیچ   یباشد، خواه    جهان ن یجاه، مقام ا

  . کند م  جادیحرص ا  کند، م  جادیو شهوت ا دهد م  به تو مست  هانیاز ا
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و اگر آن را  میشو از جنسِ او م م،یکن   ادتریز داشت که آن را میمرکِز ما، ما حرص خواه دیایکه ب یز یچهر  عنی

  .میر یگ شراب م  میچون از آن دار میشو خُمار م م ینکن دایپ

عدم،    م، یآن خدا را بذار   ی جا . اگر به میریگ مرکزِمان، ما از آن شراب م  دیای ب  یزی چ    ی  کهن یهم  د،یکن  توجه

  .  میریگ از آن شراب م 

نه، غصه دارم، غم   دیگو غم دارد، شما بپرس حالت خوب است؟ م  غم که هر انسان خُمارِ  نیکه ا دیگو م پس

  دارد.   ذهندر مرکزش دارد و من  دگ یدارم، چرا؟ همان 

شده، حال ندارم، حوصله ندارم،    غصه، حالم گرفته   ،غم دارد. اسمش را گذاشته «خُمارِ غم»، پژمرگ  ذهنمن   هر

  است؟   یز یچ بر چه  لیخُمارِ غم است. دل نیگرفتارم، ا

.  گرفت . پس تو از آن شراب مستین   که از دستت رفته هنوز در مرکزت است، ول  یز ی چ  نیاست که ا  نیبر ا  لیدل

  . ر یساده است د هان یگرفتن قدغن است، خُب ا هانیکه شراب از ا مییبو م یخواه م

  ن ی. و اگر با ایندار   اری دستِ او، پس تو اخت  رود  م  ار ی اخت   رد، یگ از ما م   ار ی مرکزِ شما، اخت  د یایب  ی زیهرچ   پس

  :  دیگو دارد م  نیکرد. بنابرا خواه  بیتخر رانیخودت و د  در زندگ ، فکر کن ای عمل کن  بخواه ار ی اخت

  ری م  نیبه اندازۀ ضرورت، ز جز 
  رینگردد غالب و، بر تو ام تا
  ) ٢٢۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  تو که من صاحبدلم  ید یکش سر 
  ندارم، واصلم یریغ حاجت

  ) ٢٢۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

ضرورت از آن   اندازهفقط به  دیگو ندارم. پس م  به کس اجی که من احت ند یگو را م ن یا ذهن یهامن   ۀهم باًیتقر

ریب.  

  را که،  نیا میاقبال هم خوانده  و

  ییضرورت هم تو  : مفتگفت
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  ی مجرم شَو ،یگر خور  ضرورتیب
  ) ۵٣٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

ها سر  ها، همان صحبت پند   نیا  ۀ نشود. اما تو از هم  ریبه تو غالب و ام   ن یتا ا  ر یاز ضرورت از آن نگ  ترش یب  پس

   به موالنا ندارم، من خودم وصل به زندگ   اجی دل هستم، دلم روشن است و احت که من خودم صاحب،  کش م

  . ی دار ذهنکه من   هستم. در حالت

  دوباره:  تیچند ب نیا و

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

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

  جان محتشم   نیکنم او را از من
  بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان
  ) ۴۶٧٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

و اگر   د، یاز موالنا استفاده کن  د یبا  ک   د،ی ندار  ک   د،یدار  اریاخت   ک   ر،ید  د یشما متوجه شد  دم یرا خوان  هانیا 

اآلن    دیدان م  د،یو مرکز را عدم کرد  دیشما فضا را باز کرد. و اگر  ردیگ به مرکز ما شهوتِ آن ما را م  دیایب  یز یچ

  خودش پس در ما هم خودش است.  یِ سوبه رود است دارد م  داوند،خودِ خ  ، زندگ ن ی. ادیشد به زندگ  لیتبد

نم  اگر از خودتان   چو سؤالهم   ؟ییگشابا فضا   دست آن   دیرا بده  اریاخت   دیخواه  در ما خودش است، شما 

  است.  کنندهت یهدا اری اربسی بس اتیاب نی. ادیبن

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

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

  جان محتشم   نیکنم او را از من
  بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان
  ) ۴۶٧٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  ی سو خداوند است که به   دن،یبه جنب  کند شروع م  زندگ  کنم، م  ییگشافضا   . وقتدیاوری طرح امروز شما ب  در

  . درست است؟  ذهنعنوان من کنم به  اری. پس من خودم را برود خداوند م 

که اگر در انسان من به خودم زنده بشوم، من او را بزرگ   دیگو خودش. و م  یسوبه   رود خداوند است م جان

 د، یآ وجود مدر انسان به  ییگشافضا   قیکه از طر  و آن جان  کنم من او را محتشم م  بخشم، م   بزرگ  ،کنم م

اصال    ند،یب بخشش خداوند را نم   ذهن. من ستکور ا  ذهنمن   ند، یب نم  ذهن. من ندیب بخشش خداوند را م

  .دیآ اصال از انکار خداوند م   ذهن. من ندیب خداوند را نم

  ن ی انکار خداوند است، نه ا  نیمن خدا را قبول ندارم. ا  مییبو  د یانکار خداوند ما با  یبرا  کنند فکر م   ها لیخ

  انکار خداوند است.   ذهنعنوان من. بلند شدن به ستین

تو    ،یشو که تو بزرگ م  دهم به تو م  من جان  ،مرکزت را عدم کن  ، کنکه اگر فضا را باز    دیگو م   نیهم  یبرا

م  سن  ،یشو مهم  م   ،ی شو م  تو  جان  یشو بلندمرتبه  م  و  من  م   بخشم، که  را  من  را  ندیب بخشش  من   .

  . اما: شناسد م

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

  ) ۴۶٨٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  دوست را  نی وار اْ دمم قصاب در
  هلَد آن مغِز نغزش، پوست را تا

  ) ۴۶٨١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

. فقط آن جان  دیخداوند را نخواهد د  یرو   د،یآ که از انقباض ما در ما باال م   ذهنمن   عن یجانِ نامحرم،    پس

  خداوند است.   یِو اصلش از کو  شود در ما زنده م ییگشا فضا  قیکه از طر ندیب م

و در    دمم در تو م   ،وار» اگر فضا را باز کن از زبان خداوند، من مثل «قصاب   ،که از زبان زندگ  دیگو اآلن م  و

من بدمم،    و خردمند توست و اگر اجازه بده  نیریوجود دارد که «مغزِ نغزِ» توست، مغزِ ش  یاستعداد  یتو  

  .  کند را رها م ذهن پوست من  نیبه انسان، مغزِ نغزِ تو ا دیگو م خداوند 

 م، ی فکان قرار بدهخودمان را در معرض بادِ کن   م،یکن  ییگشافضا   م،یکن  ییگشافضا   م،یکن  ییگشاما اگر فضا   عنی

پولش    نیها؟ احرف   نیچه ا  عنی اصال؟    دیگو ما چه م  ذهنمن   نیا  میشو که ما متوجه م  رسد م   موقع   ی
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  ن یمن را گفته، ا  بیع  نیحرف زده که زده، ا  اال سرِ من حرف زده، ح  تر است، آن پشتِ مهم   نیاست، ا  ترشیب

رنگش    ی  نیآن مذهب را دارد، ا   یباورها را دارد، آن    نیا  ی  نیا  کند، نم   یآن    کند، م  دییمن را تأ

  . ستندیمهم ن  مهم کرده، اختالفات سطح   ذهنرا من هان ی. استندیکه اصال مهم ن  هان یاست. ا یطورنیا

جزو طرح امروز است،   هانیا   ت،یچند ب   نیرا. و ا  ذهنمن   عنیهلَد آن مغزِ نغزش، پوست را» پوست را    «تا

  .  دیاشعارش را بخوان ۀهم  د،یو توجه کن دیریطرح را بپذ  نیشما ا دوارمیام

طرح   دینیب م دفعه یهم. سرپشت دیو تکرار کن  دیاشعار را بخوان نیکه ا شود در شما زنده م طرح موقع  نیا

  : دیگو . مد ینیب اگر اآلن نم د،یدیهم د

  باش و فارغ و آمن که من  شاد
  کنم با تو که باران، با چمن  آن
  ) ١٧٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  مخَور تو غم   خورمغم تو م من
  ترم از صد پدر تو من مشفق بر 
  ) ١٧٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  : راحت و آسوده ارِغف
  : رستگار، محفوظ و در امان، سالم آمن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

که تو شاد باش، فضا را باز کن شاد    دیگو به کار. به ما م  کند خداوند در ما شروع م   م، یکن م  ییگشافضا   وقت

 دهم تو انجام م   یِرا رو   یشده من کار گشوده   یمرکز عدم و فضا   نیداشته باش، در ا  تیباش، آسوده باش، امن 

تو خودت    خورم، من هستم که غم تو را م  و   تو را.  کنمم زنده    ،کنم سبز م   عن ی  دهد که باران با چمن انجام م

نه    ،یندار   اج یرا احت   یریآدم د   رونیتو در ب  عن یتر هستم.  تو، از صد پدر مهربان   ی غم مخور. و من از تو برا

ترم از صد  . «بر تو من مشفق یفقط من را الزم دار  ،یرا الزم ندار   کسچ یپدر، نه مادر، نه بچه، نه دوست، ه

  پدر». 

  است، خامش، کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش   یپ شمکوهم من
  ) ۴١١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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زندگ  صبح  آفتاب  بس   که  تو طلوع کند،  به   ینزد  اریاز درون  من    شرط است.  با  تو  و     نکوش  اَت ذهنکه 

  شده.گشوده یتو کار کند، با مرکز عدم فضا  یخداوند برا یبذار

  راز را با کس مو  نیو هان ا  هان
  از تو، شَه کند بس جستجو  گرچه

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

  رازِ تو چون دل شود  گورخانۀ
  مرادت زودتر حاصل شود  آن
  ) ١٧۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ی . آها دییبو که شما به کس  ستین ی زیتَحول چ  نیو ا ،ییگشارازِ مرکز عدم، فضا   نیکه ا میی گو م نی هم یبرا

  شما باشد.   ش ی پ دیبا نی! اکنم خودم کار م  ی! چقدر خوب رو دمیمن به حضور رس دیی ایمردم ب

تو در دلِ تو، به خاک سپرده مدییبو  یز یچ  دیاز شما سؤال کند، نبا  هرکس   ی تو برا   تی. وضعشود . و رازِ 

  . خواه کم م نه از کس  ، خواه نظر م نه از کس ،ییگو م خودت محترم است، نه به کس

«گورخانۀ راز تو چون دل شود» درون تو    ی دار  خودت نگه   یتو پنهان بماند، برا   درون   تِ یاگر وضع  دیگو م

تحولشود م   یی فضاگشا چه   .   مآن تجربه   ردیگ جا صورت  ا   شخص  ز یچ   ی  د، یکن م  یاچه   ن ید  ن یاست. 

  خودت.  یتوست، نگه دار برا

که همۀ    میندار  شتریمراد ب  یمرادت،    ،بن  ذهن  یجو وجست   ، سؤال کن  یباشد، بلند نشو  یطورنیاگر ا  و

را دارند، براانسان ب  م،یاآمده   نیهم  یها آن مراد  به  ابد  تینهایزنده شدن     یشر  نی. همه در ازندگ  تِیو 

  ماست.   مرادِ درون نیا م، یهست

  است.   یکار  ی  هرکس رونیب مرادِ

االن ممن است شما پول    ت، ی خالق  ی برا  ا ی  د یکن م  ری کار د   یپول درآوردن، شما    ی برا  کنم م یکار    ی  من

   یرا در    تان خرد زندگ  خالقیتتان را، صنعتان را،  .  دی کار کن  دیبا  پول ول  یبرا  دیکار کن   دینخواه  دیداشته باش

  . ستا  رونیمرادِ ب نی. پس ادیندازی به کار ب دیبا یریمس
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کار را    نی. ما امیبرس  تیبه موفق  میکه همۀ ما مشترک هست   در مرادِ درون  م،یبه هم کم کن  دیما با  نیهم  یبرا

هم   م،یکن نم به  دائمًا  تفاوت   م،یریگ م  رادیا  ری دما  امیجنگ  م   سطح   یهاسرِ  از  و شما میبذر  نی. خب   .

  . دیصبر کن  دیبا دیدان م

  د یمر  یگردد ا  مش که پش  تا
  د یدر آن روضه چر  دیبا هاسال

  ) ٢۴٧٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   دگ یرا که از همان  شیو دردها  ذهنمن   نیکه ا  د ینیب م  وانات، ی فضلۀ ح   عنی«پش»، پش    نیا  کهن یا  یبرا

  ی ! ا دیمر  یعشق بدهد، ا  ی«پش»، «مش» بشود و بو  نیتا ا  دیگو . مکند م  ه ی حاصل شده به پش تشب

  . بن دیصبر با  عنی یبِچر باغاز آن روضه، از آن  فضا را باز کن   دیها باسالِ راه حق! سال 

 ها ن یا  یاز رو   عی. من سرد یبن  دیکه صبر با  دهد را نم  معن   نیفقط ا  تیب  کنم، خواهش م  دیرا بخوان  تیب

  . میاچون قبال خوانده  گذرم م

م   مثال آ  دیگو .شن که همان  دیشما قبول دار  ای پدیهست  دهیاال   ذهنو من  ن ی ا  د،یدرد دار  یادی مقدار ز  د،یدار  

  به مش بشود.   لیتبد دیبا نیفَضله است، ا  عنیدر مرکزِ ما پش است 

سؤال    د،یریب  رادیا  یبه    ای   ذهنعنوان من به  دیکه شما بلند بشو  شود نم  لیبا سؤال کردن، تبد  لیتبد  نیا

    داند؟ آن را م  داند، را م نیا  نمیبب د،یکن چیپسؤال  د،ی کن

  ن ی«هان و هان ا  د، یکار ندار   کسچ یاست که شما با ه  ن یا   شعر قبل  از معان  ی.  دیندار  کسچ یهم با ه  ی کار

به حضور   یشهباز  راست د،یرا بپرس   سؤال نیا دییآ نم  دیکن شما االن به من گوش م  عنیراز را با کس مو»، 

به خدا    ی. اگر شهباز کندم   جادیشما دارد مانع ا  نمانع! ذه  عنی  نیزنده شده است؟ به خدا زنده شده است؟ ا

  !  دیکار دارمانع! شما با من چه  عن ی. اوردیب  لیخدا، خب نشان بدهد دال  تِینهایزنده شده است به ب

من را    ایخودش را با من    کند  م  سهیو مقا  کند به من فکر مراجع   یجور  یو    کند به من فکر مراجع   کس  هر

  . رود را م  ذهندارد راه من  دهد، قرار م  اری مع

   به کس   ی. کاردیخودتان، خودتان را عوض کن  د،یشعرها را بخوان  نی. ادی خودتان تمرکز کن  یرو   دیفقط با  شما

  موالنا.  ای ن . مخصوصاً مدیندار
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  یبوده، آدم خوب  ی جوربوده آن  یجور ن یا  ندیگو گفته است؟ م   یرا از کجا آورده است؟ چجور   هان یواقعاً ا  موالنا

  .میدار  غمبرانی نه به پ م،یدار اءینه به اول م،ینه به موالنا دار یبوده، ما کار  یبوده، آدم بد

  د، یگو را م  نیا  ی  نیا  کهنیچه نوشته است است؟ ا  نمیبب   خوانم کتاب را م   نیاند. خب اکتاب گذاشته   غمبرانیپ

  . ذهنمن   یِکارخراب   عنی نی. انیغلط است ا د، یگو را م  اشی مشخصات ظاهر د،یگو آن را م  یآن 

  ی چه گفته است و چطور نمی را گفته است، بب هات یب نیا  شناسم، نم آقا موالنا، اصال من موالنا را دییگو م شما 

  خردمند باش! زرنگ باش! نگذار وقت تلف بشود!   گذارد؟ من اثر م  یرو

است. بارها    خالاست، تو   هودهیوجدل، که واقعاً بدوروبر آدم با سؤال، با بحث  ند یآ م  ذهنمن   یاعده  ی

  را.   زیهمه چ کند  خراب م  م،ی را گفت نیا دفعهآن   ،یبند  را، حرفِ مفت است. با خال نیا میاگفته 

من خودم؟ نه!    کند؟ پش را چه مش م    تا پش مش بشود ول  میصبر کن   دیبا   م ییگو حاال م  مییآ م  پس

  : دیگو دارد م

مبپذ د دَت روز نََفخْتهری او جان د  
  است، نه موقوفِ علل  ونیاو کن فَ کارِ

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

«نََفْخت» را   ۀی. تو برو آدیآم   یزد یدم ا  ،لحظه فضا را باز کن   نیا  عن یاست،    ییبهاگران   ت یواقعاً ب  تیب  نیا

  د، یکن فضا را باز م  دیداناست که شما م   نیمهم ا  ست،یمهم ن  نخوان  ای  «نََفْخت» را بخوان  ۀیبخوان. حاال آ

 د یگو شما م   ذهنشده به من گشوده  یِ او با فضا  عن یاست    ونیفَو کار او کن   دیآکنندۀ خداوند م االن دم زنده  

   نه موقوِف علل ذهن  شودبشو و م   دیگو او م  عن ی  ونیفَکن   کند،  آن اعمال م  یکه رو  یای متحول شو! با انرژ 

  شما. 

برسم به    نجایبذرم تا ا  دیمراحل با  نیمن از ا  ییبو  نیچ هم بِسررا پشتِ   زهایچ  شما نرو به ذهن ه   عنی 

  . کنند اشتباه را م نیاصال، و مردم ا ستین ی طورحضور، آن 

بله «دم»    د ینی چ که شما پشت سر هم م  ست ین   و اتفاقات  ستین   در اثر علل ذهن   شود،  پش مش م  پس

  و اسمش قضاست.   دیکنکه شما فکر م   ذهن یهاو نه علت کند م  لیاست که شما را تبد فَکاناوست و کن 
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  همچون شَبت  ه، یقضا پوشد س گر 
  عاقبت  ردی قضا دستت ب هم

  ) ١٢۵٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  قضا صد بار، قصدِ جان کند  گر 
  قضا جانت دهد، درمان کند  هم
  ) ١٢۵٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  قضا صد بار اگر راهت زند  نیا
  فرازِ چرخ، خرگاهت زند  بر 

  ) ١٢۶٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  بزرگ  مۀی: خ خرگاه

  کند؟  شما کار م  یرو   . قضا کآورد قضا ما را درم   نی انداخته است، هم   ذهنکه قضا ما را به من  دیگوم  پس

فضا باز    وقت   د،یهست  ستیکه ن  وقت  دیشو م  . کارگاه هستدیشو م  زندگ  د،یشو  م  کارگاه هست   که وقت

  . » ستیبر گر تو اَبله ن  ستی. «ن دیکن م

   ستیچه باشد ن هست  نۀیآ
   ستیبر گر تو اَبله ن ستین
  ) ٣٢٠١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

حق ن  «کارگاه «نعست یص    ،عنیاست  یدر اثر بودنِ    دیاگر هست بشو  د،یبشو  ستین  دیفضا باز کن  دیشما با  

  . دییآ از کارگاه حق درم د،یشودر مرکزِ شما، هست م  یز یچ

  .دهد شما انجام م یقضا عمل معکوس رو  نیبنابرا پس

آزاد    رد، یگ قضا دست ما را م  نیکرده؟ آخرِسر ا  دهیهمچون شبت» قضا آورده ما را همان  هیقضا پوشد س   «گر

  فَکان.و با کن  ییبا فضاگشا ؟ی چجور   ،ذهناز من  کند م

من دارم جانم را از دست    که نیمثل ا  دییگو ما را بند، شما م   هزاران بار قصِد جاِن ذهن  عنیقضا صد بار    اگر

را   دگیهمان   ی  ،یشو تر مکوچ   ذهنبه من نسبت  ،ده را از دست م  ات . بله، جانت را جان ذهندهم م
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تو کار کند، «هم قضا جانت دهد درمان کند»    یفضا را باز کن بذار قضا رو   شهی و آخرِسر هم  رود م  ده م

  . کند فَکان ما را زنده مآخرِسر قضا با کن 

   ی به ما     بند، ه  دهیما را همان   رونیب   دیایب   ه  ،ییتا ی  ی ببرد به فضا   قضا صد بار راه ما را بزند، ه  نیا 

اگر شما واقعًا دل    کند که م  یبش، هرکار   ارانهی کن و درد هوش  ییکه حاال فضاگشا  دیرا نشان بدهد بو  یز یچ

  خرگاهت زند»   رخ. «بر فرازِ چکند م  تینهایشما را ب  نیآخرِسر ا د،یبده

  است؟  . درستتینهایاندازۀ ببه  میکن باز م   آسمان  یو  مییآ م  رونیب  ذهنمن  نیاز ا ریما د  عنی

  : تیب  نیا طورن یهم  و

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

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  :دیشو م  تیب  نیباال، مشمولِ ا دییآ نم ذهنصورت من و به ییبه فضاگشا دیکن که شروع م یاز روز  شما

  انداخت حوادث به تو هم  ِریقضا که ت
  یاز آن سپس سپر   تیرا کند به عنا تو

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

خردِ کل، هرچه    ،اله   میقضا، تصم  م،یشو م   دهیکه همان   یاز روز  م،یشو م   دهیهمان  مییآ م   وقت  میدان م  ما

   حوادث   عنیچه؟    عن ی  اندازد، حوادث م   رِیبه ما ت   م،ی کن م   زندگ   ن یکه ما تحِت آن قوان  د یگذار اسمش را م

خداوند را در مرکز ما گرفته    یلطمه بخورد چون جا  زی به آن چ   م،یرا از دست بده  زیکه ما آن چ  دیآ م  شیپ

  تو.  یسپر بالها شود از آن سپس م دیکن ییاگر فضاگشا انداخت» حوادث به تو هم   رِیاست. «قضا که ت

  ی زیچ    یکه    شود و حس م  رسد م  موقع   رون یب  ی. بالرسد نم  رونیب  یبال   کندم   یی فضاگشا  که به کس  عنی

  ز، ینه آن چ   میشده هستگشوده  یلحظه و ما آن فضا   نیدر اطرافِ آن در ا   میکن م  ییدر مرکز ماست. اگر فضاگشا 

  . خورد به ما م آن  بیآس م،یشو از جنس او م  م، یشوم  زیآن چ  میاگر مقاومت کن 

مرکزِ ما عدم است.  کهنیا ی برا کند قصدِ ما را نم یاحادثه چی. هکند قضا ما را حفظ م رید میفضا باز کن اگر

  است.  مهم  تیب کند، قصدش را نم  رونیمرکزش عدم باشد حادثۀ ب اگر کس



ۀ          Program #926                                                 ۹۲۶برنامه مشار

  35صفحه: 

  م یسق ینه علّت، ا  رمیتقد هست         علّت است و مستقیمکارِ من بی                             [

  )١۶٢۶ ت یدفتر دوم، ب   ،ی مثنو ، ی(مولو

  

  بنشانم به وقت  ش،ی غبار از پ نیا              خود را بردانم به وقت ادتِ ع

  ]                                                       )١۶٢٧ ت یدفتر دوم، ب   ،ی مثنو ، ی(مولو

  ست یواسطه ن  لۀ یوساست، به   می ما است و مستق  ذهن   علتِی که کارِ خداوند ب  کند م   د ییتأ  ت یدو ب  ن یدوباره ا  و

  به حضور.  ذهن از من  گرداند عادتِ خودش را برم م،یکن  ییفضاگشا م،یموقع اگر صبر کنو به

مستق  علّتی من ب  کارِ« (  رمی«هست تقد  م»،یاست و  ا علتِ ذهن  عنینه علّت،  )، ماریب  یا  عن ی(  م»یسق  ی) 

غبار را،   نیا د،یآ که باال م   ییها و دردهافکرها و غصه   نیا عنیغبار»،  نی«ا،  «عادتِ خود را بردانم به وقت»

  .ریاست دموقع، صبر کن. ساده به  عنیبنشانم به وقت»،   ش،ی«از پ

  نداز ی را ب  ذهن یها فکان است، علت قضا و کن  قی است، از طر م یاست و مستق علتیکار من ب  دیگو م  خداوند

  ی من از فضا   ری. تقدمیشو که ما عوض نم  ستین  نیاو هم ا  ریتقدمن توجه کن.    ریدور. و فضا را باز کن به تقد 

توجه کند و    که به علت ذهن  هرکس  .ماری ب  یتو، ا  نه از علت ذهن  دیآ جا م من از آن  میشده، تصمگشوده

  است.   ماری آدم ب نیا ،ذهن  یهاخاطر علت ها برود و غصه بخورد به برحسب آن 

موقع عوض  و من تو هستم، من در تو عادت خودم را به   تو من هست  عن یصبر کن عادت خودم را،    دیگو م

  تو فقط فضا را باز کن. کنم، م

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

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

  که گفت خواندم:  طورنی همصبر کن.  دارم، تو برم ش یآن را از پ یهاو غصه  دهی همان  یغبار فکرها نیا پس

   ستیچه باشد؟ ن هست  نۀیآ
   ستیبر، گر تو ابله ن ستین
  ) ٣٢٠١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(
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که مرکزتان را کارگاه خداوند    دیکن انتخاب را م  نیا  د،ی ریگ م  میاست تصم  دهیاآلن که مرکزتان همان   نیهم  شما

  . دیبن

   زندگ  خواه  شما اگر م  ن یاست. پس بنابرا  ستیکه وجود دارد، ن  یز یآن چ  عنی   هست   ،هست   نۀیآ  دیگو م

  .  ست یببر اگر ابله ن ست یکن ن ییگشاچه خبر است، تو اآلن فضا   نیبب  کن دای پ نهیتو آ عنیتو باشد،  نۀیآ

بشو، بذار    ستینشو، ن  دهید  شو. اگر عاقل هست  دهی بلند بشو بو من هستم و د که با هست   ،ابله هست  اگر

  مرکزت کار کند. و  یخداوند رو

  است  ستیصنع حق چون ن  رگاهکا
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس
  ) ۶٩٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

 دهد  که ذهنت نشان م   یزی به آن چ  ،کن فضا را باز م   وقت  عنیاست،    ستیخداوند چون ن  یدگاریآفر  کارگاه

  رون یکارگاه صنع خداوند. ب  یشو م  صورتن یدرا  ،ی صورت او بلند بشوبه   ی تا از جنس او بشو  کن مقاومت نم

  کارگاه هستند.   رونیداخل ذهن است ارزش ندارد، و مردم ب نیکارگاه که هم 

در مرکزت،    یاگر غصه دار   ستم؟ین  ای خداوند هستم    یدگار یسوال را بن از خودت، من کارگاه آفر  نیاآلن ا  شما

  است. خودی زحماتت هم ب نی. و استین ،یدار   دگیاگر همان 

  بشو. و  ینشو، جنس پر  ویکن، جنس د ییگشافضا   میگفت میشروع کرد ییجا از

  صنع توام در شُر و صبر عاشق
مصنوع، ک عاشق   باشم چو گبر؟  

  ) ١٣۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  صنع خدا با فَر بود  عاشق
د  عاشقواو کافر ب مصنوع  

  ) ١٣۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  از نعمت و بالست.  ه یکنا   نجایو صبر: در ا  ر شُ
  : کافر گبر 

  نش ی : آفر صنع
  مخلوق  ده، ی : آفر مصنوع
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ا  نیا  پس چه    فتد یاتفاق بد ب   خواهدتو هستم، صنع تو هستم، چه م   یدگار یخداوند، من عاشق آفر  ی لحظه، 

  اگر باشم من کافرم.  ستم،ین دهد، که ذهنم نشان م یزیچ  نی. من عاشق مصنوع، افتدیخوب ب

شوه    ست،ی زدیبرکت ا  ست،ی زدیفرِ ا  یلحظه دارا  نیدر ا  ییخدا، با فضاگشا  یدگار یعاشق صنع خدا، آفر  پس

  .  ستیزدیا

ا  پس اگشوده   ی فضا  نیدر   ِفر که شما هست  یزدیشده  دارد  عاشق مصنوعدیوجود  اما  را گذاشته    .  او  که  او 

  . ...مرکزش

پس   می اگر هست  دهد شده را که ذهن ما نشان مساخته   زیمرکزمان. عاشق چ   میگذار م  میباش  زیعاشق هرچ  ما

  .  میاز او خبر ندار م،ی پوشان خداوند را م  عنی م،یکافر

  را هم:  تی ب نیخواندم ا  طور،ن یهم  و

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

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

 کهن یخاطر ابه   دیکند منقبض بشود. شما اگر منقبض شد  یلحظه اصال فضابند  نی انسان حق ندارد در ا  عنی

  :  میکه امروز خواند د،یاز خداوند معذرت بخواه  ، دگیهمان یگفت، برخورد کرد به  یز یچ  کس

  و اضطرار   خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر

  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   زندگ   ی ام الحظه من منقبض شده  نیکه در ا  دییبو  د،یها استفاده کناز آن   م،یهم خواند  رید  ی زهایچ   لیخ   و

  کار اصل  ییگشاتا فضا   کنم، فضا را باز م   کنم، فضا را باز م   کنم، فضا را باز م  خواهم، خداوند معذرت م  یا

  شما باشد. 

. و مردم با انقباض، خودشان را  شود با انقباض نم   د،ی صحبت کن  د یدستور داده با من فقط با انبساط با  خداوند

  .  کنند محروم م یزد یاز رحمت ا
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خداوند مثل    کنند . فکر م کنند  محروم م   یزدیلحظه خودشان را از رحمت ا  نیبا عدم رضا در ا  ذهن  یهامن 

به خدا من دارم   د،یبابا رحم کن   میی گو ها مبه آن   میرورحم ندارند، م   ذهن  یهااست. چون من  ذهن   یهامن 

   ی   شود، رد م  تیاز رو  کند لد م  دیآ . او هم مزیبه من ناچ   د،یشما بزرگ هست  د،یشما رحم کن  رمیم م

  . دهد به تو م یز یچ

تر کم   میآور را باال م  ذهنو من   میکن م  یبدهد. هرچه ما ناله و زار   یکه به ناله و زار   ستین  یطور نیا  خداوند

  .  میریگ م

. و رضا داشته باش و نگو آخر  دیدر اطرافش فضا باز کن  خراب است، ول  اریگرچه بس  د، یدار   تی هر وضع  شما 

  است؟!   چه وضع نیاست که من حاال رضا داشته باشم؟! ا یز یچه چ نیا

    د؟یکن گرفت، توجه م تر خواه کم  را. هرچه در آن دنده باش نیا نگو

خب بابا    لیما؛ خ  ی جلو ندازندی ب یز یچ  ی تا  نندیبب لی ما را ذل  خواهند م  کنند م  سه یچون مقا  ذهن یهامن 

در     ستین   زیچچ یو ه  نوکر من که هست  ییگو و م  عاجز هست  قدرن یرا بردار، حاال که ا  نیا  یر ینم   کهنیا  یبرا

  !دهم به تو م یز یچ   یمقابل من، حاال من 

را    تان سالمت    حت  رد، یگ آن هم که داده آن هم م  د، یبن  ت یشا  د ی. اگر شما ناله بنستین  ی طورن یا  خداوند

  . ردیگ م

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

  ) ١٧٢٣شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

از «من» دوست ندارد. تمام    د، یآ از «من» م  ها نیچون ا  میکن   ت یشا  م یخداوند دوست ندارد ما ناله کن  عنی

  عنوان کارگاه خداوند. شما کار کند به یمرکز که او رو  یاور ی او را ب کن  است که مرکز را خال نیها اصحبت

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

  
  (مثلث همانش) ۵شل شماره 

  
  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره 

  
  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل شماره

  
  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل شماره 

(مثلث تغییر با مرکز    ٣شل [ ها  شل  نیا  عیاول سر   ت یدادن، با ب  حیطرح را توض  ، مقدمات  یهاصحبت   نیپس از ا  خُب

  .دهم م  حیرا توض  همانیده)]
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متعهد    (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴شل [ بود که شما به مرکز عدم    نیها سر اصحبت  نیتمام ا   دینیب که م   طورن یهم

با  عنی.  دیبشو درحال  دیکن   ن یبازب  دیهرلحظه  را،  رو   که خودتان  فقط  ب   یتمرکزتان  است،  که   د ینیخودتان 

  د؟ یکن با انبساط برخورد م د؟یکن م ییگشافضا 

  : تی ب نیلحظه هم ا نیا عنی

  انبساط   قی از طر دییبو که     حق گسترد بهر ما بساط  حم                             [

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

ا  قابل  ا  نیا  کهن یاجراست. مثل    ن ی . و امیده امتحان م  می دار  م،یاستاده یلحظه و هرلحظه در مقابل خداوند 

    ؟ انبساط داشته باش  توان م  ؟ کن ییگشافضا  توان است: م نیامتحان ا

ها و مدت   (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴شل [  دیاست که مرکزتان را عدم نگه دار  نیتمام حواستان به ا  نیپس بنابرا  و

  : میرا که خواند تیآن ب عنی. دیکار را بن  نیا دیبا

  د یمر  یمش گردد ا که پش  تا
  د یدر آن روضه چر  دیبا هاسال

  ) ٢۴٧٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  انجام بشود.  رییتغ نیتا ا  ی روضه بچر نیدر ا (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴شل [  یمرکز را عدم نگه دار  دیبا هاسال 

  نه؟  ا یبه مرکز عدم من متعهد هستم  ای که آ  دی. از خودتان بپرسخواهد و تکرار م  خواهد مداومت م نیا پس

 ی ار ی صورت هشکه انسان اگر به   دهد نشان م   در واقع مثلث همانش است  (مثلث همانش)]  ۵شل شماره [ شل    نیا

بشود،    دهیو مهم هستند همان  دهد است که ذهنمان نشان م   ییزهای که چ  هان یچنقطه  ن یجهان و با ا  نیبه ا  دیایب

مرکزش    و.  رود م  نیعدم از ب  یار ی هش  شود، عوض م  اشی ار ی هش  کند م  دایپ  جسم   یار ی هش  صورتنیدرا

  ی ار یهش   ی. پس  یزمان مجاز  عنیزمان    کند، م  در زمان زندگ  ذهنمن .  کند م  دایپ  ذهنمن   شود م   دهیهمان 

  .  ستیاصل ما ن  یمجاز  ذهنمن  نی . اکند م  دایپ یمجاز  ذهنمن  ی  کند، م  دایپ یمجاز 

 ۶شل شماره [لحظه و مرکز را عدم   نیدر اطراف اتفاق ا می کن فضا باز م ارانهی که ما دوباره هش ست ما موقع  اصل

  .  می کن م (مثلث واهمانش)]
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   ی   طورن ی صبر و شر خودش را به ما نشان داد. و هم  تیدوتا خاص  مینیب م   میکن کار را م   نیا  کهن یا  محضبه

  . کند  طور خودکار عمل معدم باشد، به   . اگر مرکز زیدر ما وجود دارد به نام پره  مهم  اریبس  ار ی بس  تی خاص

  عدم بماند. و  شهیو مرکزم هم  دیایبه مرکزم ن رونیاز ب یزیمن دائماً مواظبم که چ   عنی زیپره

  (مثلث واهمانش)] ۶شل شماره [

  دانا را  انِیکن آن جنّ شهیش ِریاس
  صهبا را  انِیخونِ دل آن خون ز یبر 

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

فضا را باز   نیکه ا میرا دار ن یا یی ما توانا  عن ی. میصهبا هست  و خون  میدانا هست  که بالقوه همۀ ما جِنّ  دینیب م

  .  می را مال خودمان بن  زندگ یی. و دانامیریب  از زندگ یادی و شراب ز م یمرکز را عدم کن می کن

  گرفتن.  بیشراب از جهان غ  یاد یمقدار ز  عنیصهبا   خون   افتن،یدست   زندگ ییبه دانا عنیدانا   جنّ پس

  م یشو متوجه م  واشیواشی.  میشو م  تر یما به اصلمان نزد  شود، تر مو فضا گسترده   ماند مرکز عدم م  هرچه

  رون یبه ب    مرکز عدم ارتعاش زندگ  ن یحواس ما باز هم به خودمان است، از ا  م، یحرف بزن  می خواه تر مکه کم 

  .  رود م

با مرکز همانیدگ   ٧شل شماره[  نیا هم مثلث جذبه هست، نشان    (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨شل شماره [و    ها)](مثلث ستایش 

 ما است و ما از جنس عدم هستيم. از  دائمًا عنايت زندگ يا خداوند بر سرِمرکز، عدم هست    که وقت  دهد م

شل  [ جذب کند، بِبرد. اگر مرکز ما عدم باشد  ها دگ یهمان   نیخواهد ما را از او زندگ دائماً م   میهست   جنس زندگ 

(مثلث ستایش با   ٧شل شماره[باشد  دگ ی. اگر عدم نباشد، همان ردیگ ن عمل صورت میا  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨شماره 

 م   ایسمتِ دنبه  میخودمان را دار  ادی، ما به زور و با تحمل درد زها)]مرکز همانیدگ و م  میکششراب    ای از دن  میخواه

میریب .  

  دار یما را ب  تواند م  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨شل شماره [  ،ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل شماره[دو تا مثلث   نیهم

که مرکز ما عدم    ن یو او من را جذب کند. هم   رمیقرار ب  زندگ  ت یمورد عنا  خواهم من م   دییگو م   شما  کند.

جنس خودش را   ی زیهرچ   کند، جنس را جذب م جنس، هم هم   دیدان ، م(مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨شل شماره [  باشد

  . کند سمت خودش جذب مخداوند دارد جنس خودش را به   م،ی نک  . پس اگر مرکز را عدم مکند جذب م
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   عن یخودم.    ی سوبه   میآ من خودم دارم م  شود، به من زنده م   تن» وقت«مرده   نیکه اگوید  م   م یهم خواند  امروز 

خودش، كه ما    برود به سمتِ  میگذار شده و ما او را نم   زندان  از او   در ما خود خداوند در ذهن درواقع قسمت 

  خودش هستيم. 

  
  ذهن) (افسانه من  ٩شل شماره 

  
  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل شماره 

  
  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل شماره 

  
  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل شماره 

  
  ذهن) (شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣شل شماره
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  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)  ١۴شل شماره 

را مرکزش بذارد    ن یآفل  دیا ی ب   که اگر کس  دهد . نشان ماست  ذهن)](افسانه من  ٩شل شماره [  ذهنهم افسانه من   اين

درست کند، قضاوت و مقاومت داشته باشد،    ذهنمن  رد، یو قدرت ب  تیهدا  ت،ی ها عقل، حس امن و از آن 

  .  کند نم زندگ رید مدت  ی برنامه را ادامه بدهد، پس از  نیا مدت

   ذهنافسانۀ من   نی. اکندو دشمن م   کند مسئله م  کند، به مانع م  لیتبد  رد،یگکه از خداوند م   یا زندگ  هر

و    پرستند  خودشان را م  یها  دگیهمان  نی. و اکنند م   جهنم ذهن، زندگ   ه یافسانۀ شب  ن یدر ا  ها ل یاست که خ

هم    شان زندگ  طور همين اين باورها بايد اداره بشود.    ِ برحسب   ا یباورها هستند، دن   نیبهتر   هان یا  کنند فکر م 

  خورند، ناراحتند.  دائماً غصه م  شود چون نم  باورها، ول نیبرحسبِ ا

است، درون    و یهمان د  نی را، ا  و ید  نیا  دیبا  میرا ما دار  ذهن)](افسانه من  ٩شل شماره [حالت    نیدرواقع اگر ا  هانیا

  . میکار بن واشیواش ی ش یرو شود، چه م  مین ینوشتن تا بب  با قانون اساس  م یبن شهیش

فضا را    م،یکه مرکز را عدم کن  دهد نشان م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل شماره [انسان است    یوجود   قتیهم حق   نیا

و    میکن شروع م  رشیلحظه را با رضا و با پذ  نیکه ا  میشو  متوجه م  د،یایب  زیو پره  دیایصبر و شر ب  م، یباز کن 

  از درون ما آمد.  سببی ب یکه شاد می نیب م ییفضاگشا مدت  ی بند، پس از  دایحالت ادامه پ نیاگر ا

که شما در درون    رسد م  ییجا   ی .  میندار  ذهن)](افسانه من   ٩شل شماره [  ها دگیهمان  یشاد   نیبه ا  ر ید  اجیما احت  

شماره[ شد    دیمتوجه خواه  انسان)]  ١٠شل  وجودی  ا  (حقیقت  و   قدرنیکه  مرکزتان  درون  شاد   از  وجودتان  اعماق    ی از 

  .  دیر یب خوش د،ی ریب یشاد دهد که ذهنتان نشان م  یز یکه از چ دیندار اج یکه احت  دیآ م سببیب

م  و ز  د یکن تعجب  پولشان   مثال مردم  مال  زی چ  ی  ا ی  شود م   اد یکه  به   خرند،  م  باارزش   زياد،    مثال قيمت 

 شوند مخوشحال م بدهند، شما تعجب م   خواهند برا دیکن به همه نشان  آن شاد   کهن یا  ی. چرا؟  از    یشما 

 د یآ م  ذهن)](افسانه من  ٩شل شماره [  ذهنو از من   خورند زودگذر هستند و به درد نم  های شاد   نی. ادیکن استفاده نم

  . دیآم  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شل شماره [ شما از عدم  یشاد  ول
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لحظه فکر الزم    نیدر ا  ریکار افتاد و شما د و صنع خداوند در شما به   نندگیکه آفر  دینیب م  مدت  یاز    پس

شل   نیا  دی. شما بادیآ حل مشده راهگشوده   یاز فضا   دیکن . فضا را باز م دیکن م  دیتان را تولحل مسئلۀ   یبرا

  .دیش برویو پ  دیریدر نظر ب (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شل شماره [ را 

است که،    لیس   نی. و انندگیآفر  سبب،ی ب  یشاد   رش،یصبر و شر، رضا و پذ  ز،ی. پره دیمرکز را عدم کن   مرتب

خدا،    تیو ابد  تینهایو انسان به ب  روند م  رونیاز مرکز او ب   ها دگیو باالخره همان  افتد است که انسان م   ی دور

  .شود زنده م  یلحظۀ ابد نیبه ا عنی

 که ن ی، مربوط هستند به ابلوغ معنوی)](مثلث    ١٢شل شماره [،  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١شل شماره [ دو شل    نیا  طورن یهم

است،    دهیمرکزش همان   کس کهکه    میرا بو  نیدو شل ا  نینه؟ و فقط از ا  ای  داند انسان ارزش خودش را م

را نم وقت  شیاندی ابیو کم   داند ارزش خودش  اندازۀ ک    است.  به  بلوغ    ١٢شل شماره [  عدم بشود  افمرکز  (مثلث 

  .دیشو خوشحال م  رانید تیاز موفق ران،ید که، از خوشحال  دیشو ، شما متوجه ممعنوی)]

تعهد   جادیاست. ا ی. فکر، حرف و عملتان دیاشناخته   عنوان امتداد زندگصورت ارزش خودتان را به نیا در

ها  خاطرِ اين همانيدگ که به ستین  یطورنیخودتان. و ا یمخصوصًا برا  د،یآور جا متعهدها را به   نیو ا  دیکن م

  . دیپا بذار ریتعهدتان را و قولتان را ز

 شیاندی ابی است که در مرکزتان هستند و کم  ییزهایچ  نی نکرده به ارزش هم  دایارزش شما کاهش پ  نیبنابرا  پس

  .  دیموفق بشود، ناراحت بشو  اگر کس ا ی دیکه حسادت کن  ستین ی طورن ی. ادیستین

م   ییها هم شش ضلع   هانیا توضيح   معموال افسانه    ١٣شل شماره[ به شما    میده است که  با   زندگ  اساس (شش محور 

  .(شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴شل شماره [،  ذهن)]من

  ها نشان م اين شش ضلعکه اگر کس  دهد   مرکزش عدم باشد، الست را اقرار م عن ی.  کند  م من از    دیگو

  . کند فکان واقعاً به نفع او کار مهستم و قضا و کن  زندگ  جنس 

را خوب    رونشیدرون و ب  لحظه، زندگ   نیدر ا  و قلم زندگ   افتد پس از مرکز عدم، اتفاقات بد نم   موقعچ یو ه 

. کار او زند دست م  ییو فضاگشا  میاست. هرلحظه به تسل  بایز شهیهم  رونی. انعکاسِ مرکز عدم در بسدینو م

ذهنش را    تواند خود م  اریشود، به اخت انقباض قدغن است. و ذهنش ساکت م  نیا  یانبساط است، برا   میگفت

  منا و كوثر است.  ّ خدا زنده خواهد شد که آن همان کر   خدا و فراوان تیو ابد تینهای ساکت کند. باالخره به ب
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  زها یباشد و از چ   رونی، حواسش به بذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣شل شماره[باشد    دهیاگر مرکزش همان  و

من از جنس جسم هستم و از جنس    دیگو م   عنی.  کند صورت الست را انکار م  نی در ا  رد،یب  بخواهد زندگ

  . شود م تمامبه ضررش  دهد فکان گوش نم. به حرف قضا و کن ستم یخدا ن

م   زندگ همان  سد،ینو بد  مركزِ  ب  دهیانعکاس  دردها در  م  ل یخ  رونیو  خراب  روابطش  آدم  است.   شود،  بد 

انقباض برخورد    قی. از طرکند نم   یی و فضاگشا  م یو تسل  افتد . حوادث بد اتفاق مرونیموفق بشود در ب  تواند نم

و باالخره    شود ذهنش پركار م .  کند محروم م  لهو انسان را از رحمت ا  آورد  را باال م  ذهنانقباض من   کند، م

  .شود خداوند زنده نم  و فراوان تیو به ابد تینهایبه ب

  :دیگو اول که م  تی به ب میدیرس

  دانا را  انِیکن آن جنّ شهیش ِریاس
  صهبا را  انِیخونِ دل آن خون ز یبر 

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  یاز مثنو   ت یب  نیا  ن ییدر تب   ییهات ی همه صحبت روشن شده باشد. اما باز هم ب  نی پس از ا  ت یب  نیا   معن  دیبا

  که: دیگو . م خوانم م  تانیبرا

د نام از نفوس  وی پنهان گشتن  
  آن سوراخ رفتن، شد خُنُوس  واندر

  ) ۴٠۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  پنهان گشتن  ار یخُُنوس: آشار شدن و سپس بس  

  

  ن یا  دینیبکه م   آورد  را در دفتر سوم م  ت یب  نیپنهان شدن. موالنا ا  ار ی آشار شدن و سپس بس  عن ی  خُنُوس 

  هم درد.  ی. دیآ م  دگ یاست، از همان  دگی همان  نیهم   یدرد، مخصوصًا ديو دو جور است،  وید

  ماند،  م  غیتجوجه  نیگفت مثل ا  رون،یب دیآ دردمان م یفضا  نیا ول  مینیب را نم  مانیاوقات ما دردها گاه

بینید حالم گرفته شد اآلن، ی  شما م .  شود بود؟ چه شد؟ پنهان م   ک   می نیتا بب   ردیگ ما را م  یگاز   ی  دیآ م

را    تانی درد آمد باال و فکرها  یهمان فضا   ) سیاه اآلن رویم آمد، چه شد؟ من که حالم خوب بود!moodمود ( 

  فت. کار گربه
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  جاد یو درد ا  دیبد کن   یکار گرفته که شما فکرهارا به  تان ی روز فکرها  دو  یساعت، دو ساعت،    یمثال    دیشا

به مالمت کردن اطرافمان.   می کن بود؟ ما شروع م   کرد و رفت پنهان شد. چه بود؟ کجا رفت؟ ک   جادیدرد ا  د،ی کن

  .دیآ م  رونیاز درون تو ب  نینه، ا دیگو م

د نام از نفوس  وی پنهان گشتن  
  آن سوراخ رفتن، شد خُنُوس  واندر

  ) ۴٠۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  . میها را خواند. قبال اين شود پنهان م رود م  زند ضربه م رون، یب دیآ م  عنیخنّاس است.   ذهنمن  وید نیا

  ند یو ننش زدیبر  ند،یخواب مرا ب چون
  در شخص دگر خوابم  دی من برود، آ از

  ) ١۴۴۴شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

آدم هستند.   یها  همۀ انسان   کهنیهستند. مثل ا  ی ار یها از جنس هشاست. همۀ انسان   یار ی از جنس هش  انسان

. «چون خواب مرا  زدیگر ها ماز آن   ذهنها هستند که خواب من لحاظ حضور. بعض هم به   ، ذهنلحاظ من هم به

  .زد یگر خواب م کند، م  فیغزل تعر نیکه در ا شخص نی از ا ند»ی و ننش  زدیبر ند،یب

در    رود  م  رود، نم   ن یخواب از ب  نیا   شب. ول  خواب معمول   ن یخوابِ رفتن در ذهن، خواب ذهن، نه ا   عنی

  . برد را به خواب م رید  ی ر،ید ی

  م یکن نفر را حس نم   یچرا    مینفر هست  یها چون  که ما انسان   میریگ م  جهینت  تیب  ن یچقدر مهم است، از ا  پس

  .  می هست ییدچار توهم جدا کهن یا یما؟ برا

  ی به جا   م،یهست   تیهوو هم  میسروکار دار  سطح   ی هاوحدت. اما چون ما با تفاوت   یاند براآمده   انی اد  تمام

  خواهند  م   ند،یگو م  زیچ   ی   انیهمۀ اد  اند،ده یبا هم جنگ  انیها اداند. سال شده  بخشییجدا  ،بخشوحدت 

خداوند است. چطور شده که ما با هم داريم    نس انسان از ج  ند یگو شان هم مها را به وحدت برسانند. همۀ انسان

  !  م؟یجنگ  م

از    میتوان  نمً ها، اصال انسانما    میاوسته یهم پ  به  قدرنیما ا  عنی.  رود م  یریبه د   یخواب از    نیا  کهنیا  یبرا

. درست است که میمنظور دار  ی مان هم  . همۀ میکم کن  ری. پس صالحمان است که به همدمیهم جدا بشو
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نجار است،     یدار است، آن  مغازه   یمهندس است،    یدکتر است،     یهمۀ ما جداست،    رون یمنظور ب

  .  میهست زیچنه  ی ای  م،ی هست زیچ  ی در درون همه   هستند ول  رونیب یمنظورها  هانیا

  را منکر شود  ویمر د ،فلسف 
  بود یویهمان دم سخرۀ د در
  ) ٣٢٨٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ن یرا، خود را بب وید ید یند گر 
  ن یدر جب یجنون نَبود کبود یب

  ) ٣٢٨۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  است  چانیرا در دل ش و پ  کههر 
  است پنهان  جهان، او فلسف در

  ) ٣٢٨۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

ردست یو مقهور و ز  لی: ذل خرهس  

   شانی: پنیجب 

  د ی: اعتراض، ش و تردچانیپ

  

منقبض    هرکس   میاست، که امروز گفت  ویکه خودش د  ذهن است، من   ویکه خودش د   . فلسفذهنمن   عنی  فلسف

  .  ستین  یاست، از جنس پر ویپرست است، از جنسِ دپرست است، ذهن باورپرست است، مان  شود، م

   او را. فلسف   کند م  وید  ،یفضابند   کند، م  لیتبد  یانسان را به پر  ییزشت است. فضاگشا  وی د  باست،یز  یپر

  است.   وید د،یآ نم  رونیدر ذهن، از ذهن ب کند اش استدالل م که همه 

کو؟    وید  دیگو م  کند، وجدل مدارد بحث  ها دگ یهمان   ق یدارد و از طر  ذهنمن   ،ذهن که در من   کس  دیگو م

  خودش است.   وِید ۀخودش است، در سلط  وِید ۀموقع سخر  ! همان ستین وید

   ل ی. تمثشود کبود نم  اششان یانسان که پ  ، وانگیجنون، د. بدون  نیخودت را بب   ، یدیرا ند  ویکه د  دیگو م

  .  شود مغشوش نم  قدرنیا رونش یدرونش خراب نباشد ب است که اگر کس
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مال  چطور وضع  هم  ما  حت  مان هست که  ما  است،  خراب  روابطمان  هم  است،  دوست   خراب    مان، یهابا 

است، پس از باطنمان خبر    ی طورن یظاهرِ ماست، ظاهرِ ما ا  ن ی. امیبا خودمان در جنگ  م،یدر جنگ   مانیهال یفام

منعکس    رونی در ب  رونمانکبود است، ظاهرِ ما خراب است، پس درون ما خراب است، چون د    شانی. پدهد م

  . شود م

  م یبه خداوند، اگر ش نداشت  ذهندر من   میمان ش داردارد، ش، ما همه   چانی در مرکزش ش و پ  هرکس

  درواقع.   ست فلسف ست، پنهان  فلسف ی شخص در جهان  نیا دیگو . ممیشد ده م به او زن

است، مستهان است.    لیو ذل  کند م  یروی منطق ذهنش را پ  زشت. فلسف  عنیمستهان،    منطق  فلسف  اصطالح

  بود.   بای ز ل ی. آن داستان هم خمیاخوانده   ریداستانِ د یدر 

پنهان بشوند،  نیزم رِیها در زکه اگر آب  خواند را م هیآ نیا خواند،قرآن م کس  ی  دیگو بود که م یطورنیا

  خواند  پنهان شده، او داشت م  دگ یهمان  نیزم  رِیدر ز  ات یح   یِ هامثل اآلن. آب   آورد؟ م ها را چه کسآب   نیا

    آورد؟ م  کس را چه  نیکه ا  خواند خوان مکه، قرآن 

! میآور م  رونیرا ب  نیا  ذهنمن   یِبا ابزارها   ،ذهنبا من   عنیگفت با کلنگ،    شد،مستهان رد م   منطق   فلسف

  . می کن ما فضا را باز نم  آورد،نم  رونیرا خداوند ب  نیا عنی

عمل،    ن یهم  عن یچه؟    عنیکور شد،    ش یهابه او زد و چشم   مشت   یرمردیش  ی  دیدر خواب د  د،یخواب  شب

  .کند عدم ما را کور م  یِها بودن، چشم  پنهان  فلسف

فقط    م،یکن را انکار م   ییاگر ما فضاگشا  عن یچه؟    عنیرا باز کن.    تیهاچشم   توان بعد به او گفت که حاال م  و

 زند  م   که زندگ   عدم ما کور خواهد شد، با مشتِ چشم  م، یکن استدالل م   سطح   یهادر ذهنمان براساس تفاوت 

  به ما.  

عدممان کور    یِها . ما چشم د یای قرار است ب  کهن یها! نه ا کار، بال سرمان آمده  نیا  م؟یکار را بن نیما ا  م یحاضر

  . ل یس ایمشت  ا یتپانچه  نیشده دراثرِ هم 

  گاه اعتقاد و گاه دی نمام
  اه یس شیرگِ فَلْسف کند رو آن
  ) ٣٢٨۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(
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  مؤمنان، کآن در شماست  یا اَْلحذَر
  منتهاستیشما بس عالَم ب  در
  ) ٣٢٨٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

   : فَلسف لسففَ

  

با    ش،یکه با باورها  هم کس  پنهان  هستند، فلسف  پنهان  فلسف  یکه    ذهنها در من که انسان   دیگو م  پس

هم  آن  تیهودانشش،  هاست  را  م  آورد م  ها  بحث  خواهد باال  بند،  ممعتبر  است.    ذهنمن   کند، وجدل 

  را حفظ کند.  اشذهنمن   خواهد م

 منطق   از نظِر زندگ   است. ول  خودش منطق  یکرده. برا  جادیخودش ا  یبرا  منطق  یِباور  ستمیس  ی  هرکس 

است.    یطور ن یا  م ییبو  میخواه است، و م  ما منطق  یدر ذهنمان، برا   میوجور کردکه ما جفت   ی. اما جور ستین

فکان را  قضا و کن  شود، شده بلند مگشوده  یِ ارا که اآلن از فض   کنار و طرح زندگ م یآن را بذار   میست یحاضر ن

  .  میقبول کن

مثل    د،ییگو راست م  د یگوها م قع مو   گاه»، بعضاعتقاد و گاه   د ینما معتقدم و «م  ندیگو م  ها ه انسان   نیبنابرا

رگِ فلسفش   ول  کند، موالنا هم گوش م  حت  زند، م  دست به عمل هم   اعتقاد، حت  د،ییگو راست م  کهنیا

  است.  ذهنمن   یِها است، استدالل  هنذمن  دنِیجنب   نی. رگِ فلسفش هم دنیبه جنب کند شروع م 

  م، یرا دار ن یما در درون ا ۀدر شماست. هم  ستم یس  نیا و، ید ن یا ز، یچ  ن یمؤمنان ا  یا  دی که مواظب باش  دیگو م

  هم وجود دارد.   منتها یاما در ما عالَم ب

  :میدان م  ت،یب  نیا طورن یهم  و

  زند  ییبهرِ دفع شر را شرعْ
  حجت کند  ۀشیرا در ش وید

  ) ١٢١١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

 ن یکه شما با هم  دیگو . پس مدیدرست کرد   اساسِ قانون   دیاز شما آمد  لیخ   م،یرا خواند تیب  نیا  موقع  ی

  ن یا  دیی. بودیسیکاغذ بنو  ی و مقررات رو   نی قوان  یسر ی موالنا،    اتیخودتان، با خواندنِ اب  یبرا  یی فضاگشا

  عدول نخواهم کرد.   نیمن است و من از ا  اساسِ قانون 
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  دهم آن را ادامه نم  ینخواهم گرفت، من حواسم رفت به    ب ینخواهم کرد، من ع بتیکردم، مثال من غ  عرض

جالب بود    ار ی را، بس  شان اساس   اند قانون نوشته   ها که بعض  د، یس یکاغذ بنو  یرا رو   هان یبه خودم. ا  گردم برم

  .اندده ید جهیاند و نتو عمل کرده 

  م یی بو  م،یاستدالل کن   میتوان ما م   م،یدار  ذهنما من    وقت   حت  عنی  د،یحجت کن  ۀ شیرا در ش  وتانید  دیبا  شما

.  م یرو ما خواست آن کار را بند، دنبالش نم  ذهنمن   کرد. وقت  میکار را نخواه   نیکار به ضرِر ماست، ما ا  نیا

.  کنم برنامه را گوش نم  نیا   روم، نم  جان یا  کنم، را نم  رکا   نی. اخورم اگر بخورم کم م  خورم، غذا را نم  نیا

  ند یآ فالن آدم، فالن آدم که م  ای ها  آدم   جورنی. اشوم م  عصبان  روم جاها م  جورنی ا  نمیب م   من  د؟یکن توجه م

کارها را نخواهم    نیکه من ا  د ییبو  د،یکن  دایپ  دیتوان را م  هان ی. خُب اشوم من، من بعدش دچار درد م   شیپ

  کرد.  

  از غزل:  م یدیدوم رس تیب

  کاله هزار خسرو را  اندربوده
  ما را  ۀچهر  ده ی لعل ببخش  یِقبا

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

گفت دشمن   آدم نیچن  ی . خدا زنده شده تیو ابد تی نهایکه، به ب کند صحبت م به انسانموالنا راجع  پس

عنیشراب است.    شراب است، قاتل  م   ادیشراب ز و دانا  خوردن ی اش همرا هم فراوان دارد. نمونه   یزدیا  یی  

  موالناست. 

،  و قدرتشان   هستند با پادشاه   دهیهمان  اریپادشاهان را که بس  اند کاله پادشاهان را بردارند، يعنتوانسته   هانیا

   دگ یها دست از قدرت و همان اصطالح زنده کنند، که آن با ارتعاششان به   شان،ی ها را نه با استدالل، با انرژآن

  بردارند.  با پادشاه 

است، ک   اند«ربوده  شاهنامه   مثال منظورش  اگر  را»،  خسرو  هزار   یهست،    خسرویکاله   ا  ت یب از    شان یهم 

  هست:  جان یدر ا م،یخوان م

  یزدیفَرِه امن بسلد  ز
  ی و نابخرد یبه کّژ میآ گر 

  ) ابیبا افراس خسرویشاهنامه، جنگِ بزرگ ک  ، فردوس(
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که من    یکار   نیکه ا  کند دارد فکر م  ت،یو موفق  رهیو غ  ابی با افراس  شیهاو پس از جنگ   خسرویداستانِ ک   در

  چه؟ موفق هم شدم!   عنیکردم  ام در زندگ 

بوده   ذهنمن   با بسموفق  و  م  ار ی،  مشود سرخورده   . ا  دیگو اگر  ا  یطور ن یکه   ِفَر خواهد    یزدیبروم،  من  از 

  گسست.

  .  دیبخوان دیبرو دیجالب است، اگر بخواه  اریبس تیب نیرا آوردم، اطراف ا تی ب نیفقط ا من

کار    یو نابخرد  یکژ  »،یو نابخرد  ی از من جدا خواهد شد. چون «به کژ  یزدیادامه بدهم و فرِ ا  یطور نیا  اگر

  دست بشد.  که از پادشاه  ردیگ م  میباالخره تصم  خسرویک دیدان است، بپردازم؛ پس م ذهنمن 

م   کنند، م   حتینص  اریبس  البته هم جن   کنند فکر  دباز  م  وزدهیزده شده،  را صدا  زال  و  رستم    کنند،  شده، 

پس    رود، م  شود تا از پهلوانانش جدا م. او با پنجستی کارگر ن  هاحت ینص  نیهرحال ابه  ول  کنند، م  حتشینص

  .شود م دیرفتم. ناپد  ر یمن د که دیگو آلود به پهلوانان ممه   یِ. باالخره در فضا جشن  یاز 

دست از    ت، یهمه عظمت و قدرت و مؤفقبا وجودِ آن   کند، م   یپرهان است که پن  ی داستان سمبل  نیا  دیشا

  . دارد برم پادشاه

  د ی شا  باشد، ول  شاه معمول   نیهم  تواند اند کاله هزار خسرو را»، خسرو م که «ربوده   دیگو موالنا م  وقت  پس

  دارد، اگر دارد.  خسرویهم نظر به ک 

و درواقع طاق و طُرنبِ، جالل و شوه     دگیها کاله همانانسان   ن یا  عنیما را»،    ۀچهر  دهیلعل ببخش  یِ «قبا  بعد

  . دزدند م شان یهستند، از ا تیهوها هم پادشاهان را که با آن  نیا جهان نیا

وقت  دیگو م ا  که  را  خ  کنند، م  یطورنیپادشاهان  قدرتش  با  پادشاه  خ   دهیهمان   ل یچون  و    ی برا  لیاست 

  البته.  م یقدرت است. پادشاهان قد یدارا  کنند، عمل م  دیگو شغل است، که هرچه م نیبهتر ذهنمن 

مر  دیگو م پس صورِت  م  ضی که  هم  را  «قبا   توانند ما  ببخش  یِسرخ کنند،  چهرۀ    دهیلعل  به  را».  ما  چهرۀ 

  است؟  را بدهند. درست  رنگ زندگ توانند دارند، م  ذهنکه من  معمول یها انسان

  ت ی ریاول گفت خداوندا مد  ت یزنده شده و در ب   که کامال به زندگ   م یکن صحبت م  راجع به انسان  میدار  پس

کاله   نیخُسروان از ا  دیگوو شرابشان را به جهان پخش کن. و اگر بند م  ریبه عهده ب  ییرا از نظر دانا  هانیا
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ان  روند م  خسرویمثل ک   دارند، دست برم  یتاج خسرو   ای ارتعاشش به زندگ  معمول  یهاسانو  زنده    هم از 

  .شوند م

  : تیب نیا طورن یهم

لم مهوار زود برهم زن تو اَد  
  همچو او ملِ خُلود یابیب تا
  ) ٧٢۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : جاودانه لودخُ

  

بود از آن    دهیهرچه که در ذهنش همان   عنیو،    گذارد را م  پادشاه   ، است که پادشاه  ی ریمثال د  یهم    نیا

  :ریمثال د ی  طورن یمثل اَدهم. هم  ند،یگز را برم  و ملِ جاودانگ دارد دست برم

ِلی غَب یا سیجسمت را چو بلق  م  
  ینَب مانِیکن بهِر سل ترک 

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

  مغز : کودن، سب یبغَ

  

را ترک   تیها دگ یذهن و همان  یفضا  نیعمل کن، ا  سیمثل بلق  دیگو مغز، مسب   یا   س،یمثل بلق  نیبنابرا  پس

را    و زندگ  می رها بن  میدار  یا دگ یلحظه ما هر همان   ن یدر ا  عنیرا بچسب.    ینب  مان یو سل   سی کن مانند بلق

  قبل است:  تیهم مربوط به ب نی. بله امیارا قبال خوانده  اتیاب نی. امیو مرکز را عدم نگه دار میبچسب

»ّنا   «.ينالَمالْع ِبر هانَ لملَيس عم تلَمساو نَفْس تظَلَم  

  شدم.» ام و اينك با سليمان در برابرِ پروردگارِ جهانيان تسليمبر خويشتن ستم كرده  «من

  ) ۴۴ ۀ ی)، آ ٢٧سورۀ نمل ( م، ی (قرآن کر 

  ل یانسان، تمث   یا   عنی  »،یغَب   یا   سیقبل است، «ملِ جسمت را چو بلق  تیب  نیاست که مربوط به هم   یاهیآ

 ش یآن را ترک کن، برو پ  نی آن را و سرزم  و پادشاه  دهد که ذهنت نشان م  انسان مل  یانسان هست، ا 

  . ینَب مانِیسل
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را    اش را و پادشاه  نیسرزم  نی، اذهن)](افسانه من   ٩شل شماره [   ها دگیهمان  یفضا   نیا  نیهم  م،یداشت  تیدر ب  پس

. هر  دی ریرا ب جهینت   دیبا  ن یا  ن،یخداوند. از ا  ش ی، برو پ(حقیقت وجودی انسان)] ١٠شل شماره [ رها کن، فضا را باز کن  

   با زندگ   کند برخورد نم   ییگشالحظه با فضا   ن یدر ا  . هر کس کند کار را نکند دارد به خودش ستم م  نیا  کس

  . کند به خودش ستم م هیآ  نیطبق ا  کند، و مقاومت م

»ّنا   «.ينالَمالْع ِبر هانَ لملَيس عم تلَمساو نَفْس تظَلَم  

  ام و اينك با سليمان در برابرِ پروردگارِ جهانيان تسليم شدم.»كرده بر خويشتن ستم  «من

  ) ۴۴ ۀ ی)، آ ٢٧سورۀ نمل ( م، ی (قرآن کر 

  . خوانمم   تانیرا برا تیچند ب نیا و

  ان یرا چون کرد دسِت حق ع قبله
  مردود دان  نی بعد از یَتحر پس،

  ) ٢۶٢۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  رو و سر یبردان از تَحر  نیه
  آمد معاد و مستََقر  دیپد که

  ) ٢۶٢٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ی قبله گر ذاهل شو نی زمان ز ی
  ی هر قبلۀ باطل شو سخرۀ

  ) ٢۶٢٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : جستجو یحرتَ

ستََقرگرفته، ساکن، قائم  ی : محل استقرار، جام  

  : فراموش کننده، غافل ذاهل

  مزدی مورد مسخره، کار ب ل، ی: ذل سخره

  

مرکز ماست    نه آن کعبه را. قبلۀ اصل   م،یکن م  دایرا پ  قبلۀ اصل  م،یکن  ییگشااگر ما فضا   د،ی لحظه، توجه کن  نیا

  که عدم در آن باشد، خداوند است، خب آن نماد است. 
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ا  دیگو م اگر  آشار، پس    ییگشافضا   یی توانا  نیکه  خداوند  را چون کرد دستِ  قبله  داده،  ما  به  را خداوند 

   عن یوجو، رو و سرت را برگردان،  جست  عن ی  یانسان از تَحر  یمردود است. حاال ا   نی وجو در ذهن بعد از اجست

زنده    عن یلحظه معاد،    نیدر ا   کهن یا  یبرا  د، نگر  تمام کن، در ذهنت دنبال زندگ  ریوجو از ذهن را دجست

  ی معاد. برا  شود خداوند م   تینهایزنده شدن به خداوند، زنده شدن به ب  عنیشدن به خداوند، در ضمن معاد 

  اگر معاد را انکار کند، کافر است.  نیبه لحاظ د است که هر کس نیهم

  ۀ یکه آ  میده ماست که ما فرصتش را از دست م  متا یلحظه ق   نیچون ا  م، یکن اگر، درواقع ما انکارِ معاد م 

قبله    کهن یا  یبرا  م،یامان به خودمان ستم کردهام». ما همه ستم کرده   شتنی«من بر خو  گفت، را م  نیقرآن هم هم 

 م  هقبل  یوجو کرده، ما هنوز در ذهن جست   انیرا دست خداوند ع خداوند م  یوجو جست   م،یکن ا  میکن  ن ی و 

و   ای پو  ذهنمن  نیا  کهنیا  یجا و به  میزنده بشو  ییگشااو با فضا   تینهایبه ب  میتوان ماست م  امتیلحظه که ق

  . می کن دایما به مستقر دست پ زش،یدر اثر فرور ترسانَد گذرا که هر لحظه ما را م

در جهان چه    کند فرق نم  عن ی  م،یثابت است، ما هم ثابت هست  مستقر است، زندگ   شهیخداوند هم  عن ی  مستقر

   زندگ  زد،یر لحظه خرد م نیاز ما به اتفاق در ا عنی رند،یپذ ما ارتعاش م   قی. البته اتفاقات از طرفتدیب اتفاق

  . میاگر مستقر باش  زد،یر حل م راه  زد،یر م

 ی رو  ستادن،یا  زندگ  یپا   یموقع زنده شدن، رو   م، یستی ن ن و اگر اآل  م یمستقر باش  می توان لحظه م  نیدر ا  خالصه

.  میوجو کندر ذهن جست   می رو چرا؟ م  م،یدهرا از دست م  نیلحظه هست و هر لحظه ا  نیدر ا  ستادنیذاتمان ا

. یشو م    صورت مسخرۀ هر قبلۀ باطل ذهن  نیادر    یغافل بشو  عنی  ،ی قبله ذاهل بشو  نیلحظه از ا   ی  دیگو م

  درست است؟ 

رعنی یتَح   وجو جست  

ستَقَرگرفته، ساکن، قائم   ی: محل استقرار، جام  

  غافل عنی ذاهل

  مورد مسخره ل، یذل عنی سخره

لحظه معاد من است، من    ن یا  د ییکه شما بو  د،یرا هر روز تکرار کن  هان یهستند که شما ا   مهم  ات ی اب   لیخ

که در    یزی چ  کنم، فضا را باز م  کنم، . با انبساط با خداوند برخورد مستمیمستقر بشوم، اآلن مستقر ن  خواهم م
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م اتفاق  ا  نیا  افتد ذهن  و  ن  نیگذراست  زندگ  ارد،ند  تیاهم  ست، یمستقر  آن  از  ا  خواهم نم  من  با    ن یو 

  .دهد دست خداوند قبله را به ما نشان م  ییگشافضا 

  د ی با  م،یشده غافل بشوقبلۀ گشوده  نیو از ا  میلحظه فضا را ببند  یاست و اگر    شدهگشوده   یفضا   نیهم   قبله

  . و، خوانند به قبلۀ باطل نماز م  ذهن. مردم با من می آفل بشو یمسخرۀ معبودها 

  را ناسپاس  زدِهیی تم یشو چون
  شناس از تو خَطرتِ قبله بِجهد

  ) ٢۶٢٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  بِر و بر  انبار خواه  نیاز گر 
  هم ز همدردان مبر ساعتمین
  ) ٢۶٣٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ن یمع  نیز یدر آن دم که بِبر  که
     نیتو با بِئس الْقَر  ی گرد مبتل

  ) ٢۶٣١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  که دهنده قوه شناخت و معرفت است   : کسزدِهییمت

  شه یآنچه که بر دل گذرد، اند  ز،یی: قوه تم خَطْرت

ی: نبِر    

رگندم ب :  

  کننده   یار ی ار، ی: نیمع

 بد  نی: همنش نیالَْقر  بِئس  

  

 ، ی ناسپاس بشو  دیآ به دست تو م   شدهگشوده   ی را که با فضا  کنندهیی را، شناسا  زدهندهییاگر تو تم  دیگو ! مبهبه

لحظه فضا باز    ن یکه هر لحظه و ا  میدانست اگر م   م،یدان که ما نم  ، قدرش را ندان  ،ی فضا را ببند  یی ایب   عنی

  .میکرد م

  زده ییحواستان به خودتان است؟ تم  د؟یشنو را فقط م  ها ن یا  ای  دیکن م  ییگشاواقعاً فضا   دیاز خودتان بپرس   شما

  .دی به خودتان جواب بده  دیخودتان بپرس  یبرا د،یجواب بده د؟یگزار هستسپاسرا 
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ناسپاس  زدِهییتم  یشو   «چون ناسپاس»، اگر  شناس آن  چون قبله   جهد،  م   شناس قبله   ت یاز تو خاص  کن  را 

و    ین   عنی  ، خواه . حاال از انبار خداوند شما اگر بِر و بر م رید  شود شده است، فضا بسته مگشوده   یفضا 

که فضا دارد   تی هر خاص ، زندگ ییبای ز و شده، برکت و عشق زندگگشوده  یهم فضا  عن ی ،خواه  محصول م

که در    دوستان  ای مثل موالنا    درداناز هم   دیلحظه هم با  مین   حت  ، خواه م  رونیو محصول ب  خواه آن را م 

  .دینبر دیاکرده  دایگنج حضور پ

لحظه    ی  کهن یا  یخودمان بِبرد، برا  یکار کردن رو   نیاز ا  ق،ی تحق  نیمطالعه، از ا  نی ما را از ا  وی د  دیبذار  دینبا

   ذهنمن   نیا  با  میشو مبتال م  م،یشده هست بِبرگشوده  یکم که فضا   نیاز ا  اور،ی   نیدر آن لحظه که از ا  ای

  . نیقر نیبدتر عنی نیالْقَر. بِئسنیالْقَرَ بِئس  عن یحاصل شده از انقباض، 

  شده.گشوده   یخداوند، فضا    عنی  زدِهییکه قوۀ شناخت و معرفت، دهندۀ قوۀ شناخت و معرفت. تم   : کسزدِهییتم

  بد.  نیهمنش  عنی نیالْقَر بِئس .اوری و  اری: نیمع محصول. عن ی: گندم بر. ی: نبِر . زییقوۀ تم   عنی  خَطْرت

  : تیب نی. و امیدیفهم

اْلغَوث هم بود   ی جنسِ پرعبدُ
  ی پر نُه سال در پنهان ،یپر  چون

  ) ٢٩٧۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

الْغوث هم به  اول است. کس تیمال ب  د،یآ اول م تیاز ب هانیا    عن ی یجنسِ پرشده بود. هم یجنس پرنام عبدُ

  .میشو م  وی از جنس د میبند فضا را م م، یشو م یاز جنس پر م،یکن فضا را باز م 

الْغوث فضا را باز    گفت،  نم  کسچی به ه  کرد فضا را باز م   عنی  کرد، م  یپربود، نُه سال پنهان   ی از جنس پر  عبدُ

ها شد، از  از جنس آن   جهیدرنت  گفت، نم  کسچ یدر درون داشت به ه  یاهر تجربه  گفت،  نم   کسچیبه ه  کرد م

آشار،    م،یشو م  وی از جنس د  وقت  م،یکن م  یپرپنهان   م، یشو م  یاز جنس پر   وقت  ، یپرشد. پنهان   جنسِ زندگ 

   . دیمردم من را نگاه کن ی آها

  �🔹🔹�پایان بخش دوم  �🔹🔹�



ۀ          Program #926                                                 ۹۲۶برنامه مشار

  57صفحه: 

  م، ی برابرِ آن مقاومت نکن و در دهد، لحظه که ذهنمان نشان م  نیاطرافِ اتفاق ادر   م یکن ییما اگر فضاگشا پس

  .  میکن م  »یپر«پنهان  ییدرواقع با فضاگشا م،ینخواه و از آن زندگ 

پرها  عنی پنهان  م  مانیدر  باز  م  میکن را  هشبه  میپر و  رو  یاریعنوان  «هم   ها، دگی همان   یِاز  پرو    » یجنسِ 

  .میشو کارگاه خداوند هم م میشو م ی جنسِ پر هم   وقت. میشو م

  چنان  انَشیپر  جنسهم برد
  روح را زخم سنان  دیربا که

  ) ٢٩٨٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

و    وید  نیبنابرا  م،یشو م  وید   یبا فضابند   م،یشو م  یما پر  ییبا فضاگشا  میگفت   م،یشو م   انیجنسِ پرهم   وقت

  .  یبا فضابند  ییکه عرض کردم، با فضاگشا طورن ی. همندیآ م دیوجود ندارند، در ما پد رون یدر ب یپر

بب  نیا  شما پر  د؟یهست   یپر   ای  دیهست  وی د  دینی لحظه  پر  دیهست  یاگر  را هم   د،یبمان   باق  یو  جنسانتان شما 

  .کشند م

روح    پرد، طور که روح م . هماندیپر انسان از «زخم سنان» م   که روح  دندیاو را چنان کش  انی پر  جنسپس هم  

  است.   لیفقط تمث نیرفت. ا دیپر ها دگ یاو هم از همان

  یی هامثال   هان ی. ا»یپر«پنهان   نیبا ا  شود خود برداشته مخودبه   ها دگیهمان   یما از رو   یار یهش  کهن یمثل ا  عنی

  . ردیگ صورت م  یچجور لیتبد دۀیپد نیا دی بفهم دیتوان است که شما م 

  وجوه کردگار  ماهمی: سگفت
  زار بود غَمازِ باران، سبزه که

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

از    جهت وجودِ چمنزار حاک   نیاست، به هم  انی فرمود که باطن اشخاص از ظاهر رخسارشان نما  تعال  حق«

  نازل شده است.»  که باران  نستیا

  آشارکننده.   به معن نجای در ا  ن،یچسخن   اری: بسمازغَ
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ما    رونِی. پس اگر بشودمنعکس م   رونیکه در دروِن ما، مرکزِ ما، هرچه باشد در ب  دهدنشان م  تیب  نیا  و

  است که درونِ ما خراب است.  نیا اش خراب است معن

   ل یخ  رونشانیکه ب  نندیبم   ییجا   یدر    گروه  ی  ، جمع  ی  عنی  رد،یگ در جمع صورت م  دهیپد  نیا  اگر

ظاهرشان، نشان   ر،ید زهایچ  لیخ دانم خراب است، روابطشان خراب است، نم شان  خراب است، وضع مال

  . جانیآشارکننده در ا  عنی. «غَماز» آوردقرآن م  ۀیرا از آ نیکه مرکزشان خراب است. و ا دهد م

  ۀ ی سورۀ فتح هست آ  ی.  کند موضوع را در قرآن مشخص م  نیهست که ا  ه یچندتا آ  ا ی  ، یها ه یآ  طورن یهم   و

  :دیگو م  هی، که در آن وسط آ٢٩

»ماهيمودِ  …سجثَِر السا نم هِموهۇج ف ◌ۚ «…  

  آنهاست…»   اى است كه بر چهرۀاثر سجده  «…نشانشان

  ) ٢٩ ۀی )، آ۴٨سورۀ فتح ( م، ی (قرآن کر 

زندگ   کند م   سجدۀ واقع  اگر کس  عنی با  انبساط  در بدنش، در    اش، در ظاهرِ زندگ  کند، برخورد م  و با 

خراب    تواند نم   رونش یب  زدی ر به فکر و عملش م   اگر خردِ زندگ  عن یاست.    دایپ  نی ا  اش روابطش، در امور مال

  . کند استفاده م هاه یآ نیباشد. موالنا از ا

  االن: میدید جان یهم است، «…سيماهم ۇجوههِم» ا جانیا

  کردگار گفت.  دیگو م  قرآن است وقت ۀیآ عن یوجوه کردگار»  ماهمی : س«گفت

ب  نیا اگر شما  فرد  رونتانیمطلب مهم است، که  را درست کنباط  دی با  هم جمع   ی خراب است، هم    د، ی نتان 

 تِیب  نی. طبق او درد است والسالم  دگ یخراب است در مرکزتان همان   رونتانی. اگر بد یمرکزتان را درست کن

  قرآن.   ۀ یموالنا و آ

  ر ی . از کجا؟ از تفسد یکن  دای پ  دیتوان که شما خودتان م  کند م   ان یمطلب را ب  ن یهست که هم  ر ید  ۀ یآ  چندتا

  . زمان  میبه قلم استاد کر یمثنو

  گاه جلوه چو طاووس عقلها برده  به
  چون دلِ عّشاق پرِ رعنا را  گشاده

    )٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
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را خودمان    شیفقط جلو  م،ی جنس هست  ن یکه بالقوه همۀ ما از ا  م، یکن صحبت م   میها، که اآلن دارانسان   نیا   عنی

  . برند م  عنی برند، ها را مانسان  ی هاجلوه مانند طاووس عقل   موقع  م،یگرفت

دلشان، ماننِد طاووس    ان یخودشان، جلوۀ خودشان، ظهور خودشان، ب  ان ی ب  عن یبه موقع «جلوه»،    عن یگاه»    «به

  . کنند م  لیرا زا ذهنمن  یها هم عقل هانیا برد، که عقل را م  باستیچقدر ز

به انبساط،    کنند شروع م  ها ن یا  وقت  عن ی.  کنند را باز م   شانیبایدلِ عشّاق»، مانند دلِ عشّاق پرِ زچون    «گشاده

ها را  ها را و عشق آن آن  ییو دانا   اور،ی ادارۀ خودت درب  رِ یاشخاص را ز  نیا  ایاول که گفت خدا  تِیکه در ب  نیهم

  کن.   یجار   ها را به جهانها را، خوِن دل آن آن  و ارتعاِش زندگ 

دلِ    م،یکار را بن   ن یا  میفضا را باز کن  دینسبت باکه همۀ ما هم به  رد،یکار صورت ب  نیاگر ا  دیگو اآلن م  و

  .  میکن عاشقان را باز م 

  با یاند. پس پر زجهان نگه داشته   به  زور خودشان را وابسته   عاشق هستند، به   هاکه تمام انسان   میدان ما م  و

. «گشاده چون دلِ عشّاق پرِ رعنا  رندیگ بالِ عشقشان م   رِیها را زتمام انسان   کنندرا باز م   بایپر ز  دارند، وقت

  را». 

ها  آدم   دیدار  د،ی کن  ییفضاگشا  د،یکن  ییاگر فضاگشا  د،ی دلِ عشّاق هم، که شما هم جزء عشّاق هست   نیبنابرا  پس

  . میکار را بن نیا دی. بادیگو را م  نی. ادیریگ بالِ عشقتان م  ریرا ز

ا  ایآ مثبت است، در دفتر پنجم طاووس را    جان یشما «به گاه جلوه»، موقع جلوه، مانند «طاووس»، طاووس 

مثبت است، «به گاه جلوه چو طاووس عقلها برده»   نجایبود، ا گرفته  ذهن)](افسانه من  ٩شل شماره [   ذهنمن  تی خاص

فضاگشا  ایآ با  شماره [  ییشما  انسان)]  ١٠شل  وجودی  شماره[   ذهنمن   ی هاعقل  (حقیقت  من   ٩شل  تبد  ذهن)](افسانه    لیرا 

  د؟ یکن م

دارند،    یاحوال بد  کنند مقاومت م  کهنیا  به  ها با توجه که انسان   دیکن مانند «دلِ عشّاق» پر عشق را باز م  و

  نه؟   ای  دیر یبال ب ر یها را زشما آن 

ل شماره [حالت   نیا   . دیآور بالِ عشقتان م ر یز د،یکن فضا را باز م د، یکن . مرکز را عدم م (حقیقت وجودی انسان)] ١٠ش
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  عکسشان فلِ سبز رنگ لعل شود  ز
  کن که چونه کنند دلها را؟  اسیق

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

جهان،   نیبه ا  کنند که ساطع م  یانعکاسشان، از انعکاِس نور   عن یها، «عکسشان»   آن ِاز انعکاس دل   دیگو م

  . شودزنده م  عن ی رد، یگ م  فضا هست رنگ زندگ نیآسمان هست، در ا نیهرچه که در ا

هم    نییکه در پا  طورن یکه هم  کند کم م   شود،زنده م  انسان به زندگ  موالنا معتقد است که وقت  قتاًیحق

به  ح  رِید  آورده،  چه  اجسام،  چه  چ   وان،ی موجودات،   مآال چون  بشناسند.  را  خودشان  نبات،   د یبا  هاز یچه 

  خودشان، خودشان را بشناسند. 

زنده بشوند،    رد، یب   که در فضا هست، رنگِ عشق و زندگ  هرچه  عن یعکسشان فلِ سبز رنگ لعل شود»    «ز

  .  شوند تر مزنده

   دگ یهمان   نیا   عنیاست زنده بشود به خداوند.    گفته، انسان آماده   ن یطبق هم   قتاًیدلِ ما، که در دلِ ما حق  حاال،

  خوب است.   آگاه  یشُل است و جدا شدن مستلزم فقط  قدرن یا زهایبا چ

به بچه   دینیب م  کهن یا  کما نوجوانان  ا  راحتها و   دهیهمان  داًیترها چون شد. بزرگرونیب  پرند پوسته م   نیاز 

  کنند  م   ر ییتغ  رید  جهیدرست گوش بدهند به موالنا، درنت   توانند و نم  دانند عاقل م   لیهستند و خودشان را خ 

  . دهند چون دل نم  کنند، نم  رییتغ ای

مرکز ما دائماً   نیکه ا  میشو که ما مرتب متوجه م   دگیهمان   نیکه ا  شوند متوجه م  دهند که دل م   ییهاآن   ول

فورًا خودش را به ما    نشی ب  نیا  م،یباش   یطورنیا  میتوان و ما نم  م،یترس و ما م  زدیر آفل فروم   یزهایدراَثر چ

  .  دهد نشان م

  ترسم  من م  زدیر دارد که دائمًا فروم  یتم که مرکز هس   ذهنمن   نیواقعاً من ا  مییگو حضور ناظر م   ی  عنوانبه

    شوم؟ نگران م

 ن یو مسابقه گذاشتن، ا هازیخواستن از چ  حرص و زندگ   نیا ،گرفتگ حال  ،یخوابیاضطراب، ب ،نگران نیا ایآ

   کنم؟  م  شیاست که اگر من بشناسم رها ی رید زیچ  ی  تیخاص  ایمن است؟  ذات تِیخاص قتاًی حسادت، حق

  ها را؟  آدم  یکن که چونه کنند دلها  اسی ق دیگو م  نیهم  ی. براکند رها م   شناسد م و
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    گذارد؟ م  یانسان چه اثر یرو  گذارد،اثر را م  ن یجماد ا یِ رو  وقت

  د ینور و تابش قرار بده  نیو شما خودتان را در معرض ا  کند نور را ساطع م   نی. موالنا، هممیآدم را دار  نیما ا  و

  فوراً.  شود دلتان روشن م 

سفت است، نه!    میکن از آن فکر م   میترس اصطالح مبه  قدرن یکه ما ا  ذهن)](افسانه من  ٩شل شماره [  ذهنمن   نیا  پس

  ن ی عشق است، خداوند است، به جنس خودش است. هم   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل شماره [ به    لیها متمادل انسان 

  . میزن . ما پر م کند او جذب م میکه فضا را باز کن 

  جرعه  یبه رقص و طرب به  درآورند
  بمانده برجا را   فِیضع ِری پ هزار
  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  . دیزنده شد  که به زندگ  نندگانی شما ب یابه درجه  حت   ایعاشقان،  ای ها انسان نیا پس

 خواهم  شدم، م  دیشده، که حوصله ندارم، خسته شدم، ناام   ریگن یزم   ذهنمن   معن به  جان یشده در ا  ریگن یزم   رِیپ

  خودم را بشم.

  ، حال ندارد. جا مانده به  ستین ای است و پو فی مسن که ضع   ر،یپ ذهنمن 

  د؟ ییآ موالنا به رقص و طرب نم  اتیشما با خواندن اب د،ینیب شما م  و

را درست    تیب   یاست    جرعه»، کاف   ی هم موالنا «درآورند به رقص و طرب به    اش یها  انسان   ن یا  عنی 

  د، یشد  ریگن یزم  د،یهست  دی منااُ   لیخ   دیهست   ریپ  لیخ  کهنیولو ا  د،یریو شراب آن را ب  دیو تکرار کن   دیبخوان

به    کند شما را از جا م   د،یکن  کرده، بد فکر م  ف ی، ضعکرده   چارهیواقعاً ب  ذهنشما را در افسانۀ من   ذهنمن 

  .  آورد رقص درم 

 دانم ما از جنس حرف زدن و نم  م،یاز جنس خداوند هست   م،ی ما ذاتاً از جنس عشق هست  میاآلن خواند  کهنیا  یبرا

فکر بهتر از آن فکر    نیو ا  یجامِد فکر   یها و الوهاطرح  دانم چه م  ،کن  ندگز  دیبا   یطور نیاستدالل و درد و ا

. م یاست که ما ساخت   ییالوها  هانیکند. ا  ریکه فکر ما را اس  شود . نممیآور وجود مرا ما به   فکر  .میستیاست ن

  .  دیگو را م نیکه اتفاقاً کل غزل ا
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سلطه    سازد که خودش م  ستم یزنده بشود و نگذارد س  فضا را باز کند به زندگ  دیکه انسان با  دیگو غزل م   کل

  .  دیگو آخر م ت یکند به خودش، در ب دایپ

بده به   ییبایو خردمندت جلوه بده، ز  نتیریش  زبا مغ  ا،ی ب  رونیصورت آفتاب بشما فضا را باز کن به  دیگو م

  به ما.  اندازد م ری که دائماً ت د،ینیب است که اآلن شما م ذهنمن  ستمیس  نیبرج جوزا. برج جوزا هم

ا  می دیهرحال ما فهمبه  پس ااست، مدت   ریپ  ذهن)](افسانه من   ٩شل شماره [   ذهنمن  نیاگر  و    نیها در  ذهن بوده 

شده  گشوده  ار یبس  یبا فضا   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل شماره [که از مرکز عدم    یجرعه از شراب  ی،  شده   ریگن یزم

  .  آورد او را به حرکت درم دیایب

  امروز:  میرا خواند تیب نیا و

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

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

  جان محتشم   نیکنم او را از من
  بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان
  ) ۴۶٧٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

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

  ) ۴۶٨٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  :  دیگو که م (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شل شماره [ د یاگر توجه کن  نی. پس بنابراریرا د ت یچند ب نیا دیدید

  جرعه  یبه رقص و طرب به  درآورند
  بمانده برجا را   فِیضع ِری پ هزار
  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

آن جنس خداگونۀ    مینیب م  کند ارتعاش م  نفر زنده به حضور به زندگ  ی  کهنیمحض ا به  شود؟ م   یچجور 

  هم خداوند.  میو هم ما هست  کندتن مرده حرکت م  نیما، از ا
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  . ستیاز استدالل ن   نیاز جرعه است، ا نیخداوند. ا یسوبه  میرو م  میکن صورت خداوند حرکت مبه  ما

اصال   شود، نم  ، یبه خدا زنده بشو دیها: «تو باکه فقط استدالل  مییبو  یماه هم به   ی م ینی اگر ما بنش عنی

  شود،  زنده نم   نیها، ممن است بشمت»، ا  زنمت م  ی اگر زنده نشو  م،یکرد، بترسان   زندگ   شود نم  یطورنیا

  . دیگو طور که غزل مهمان  خواهد شراب عشق م  نیا

  است یآن خود و ،یبدو زنده شد  چون
  است؟ محض است آن، شرکت ک  وحدتِ
  ) ٢٧۶٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

خودش، آن موقع او در ما به    یسوبه  رود م  کند صورت ما حرکت م خداوند، به   ،زندگ   کن فضا را باز م وقت

اوست، «آن    رید  یبه او زنده شد  وقت   دیگو م  نیهم  ی. برامیشو و ما هم به او زنده م  شود خودش زنده م

  آن خداوند است.  عنیاست»،  یخود و 

   خودِ زندگ   ، گفت که دراثر ارتعاش زندگ  ) ۴۶٨٠تا    ۴۶٧٨  ت یدفتر سوم، ب  ، یمثنو   ، یمولو (   ت یسه ب  نیا  پس

  دهد،  خودش را به ما نشان م   دیآ م   دیپد  ب یترت  نیکه به ا   خودش. و جان  ی سوبه  رود م   کند در ما حرکت م 

  .بندد فضا را نم عن یگزار است، و سپاس   ندیب را م  یبخشش خداوند

من خودم    مییگو . ممیستیگزار نسپاس   ول  میریگ ها را از خداوند ملطف ما همۀ    ذهن که در من   دیکن م   توجه

  .  می کار هم هستکردم، طلب 

و فقط آن    ندیب شده او را م گشوده   ی جان فضا   ول  ند، یب خداوند را نم یرو  ذهنمن  عن یگفت جانِ نامحرم    و

  وحدتِ محض است.   نیا م،یما به او زنده شد ارانهیاست. اآلن هش یجان که اصلش از آن کو 

زنده    ذهنصورت من . اگر شما اآلن بهستیقرار دادن به خدا ن  ی شر  رید  نیاو ا  یسو به   میبرو  میحرکت کن  پس

  .  دیشو خدا م یشر  دیدار دیبلند شو د،یبشو

وجود    زیچچ یوجود ندارد، در ه   عن یاو است. در ما    زیچدر طرح خداوند اصال من وجود ندارد، همه   کهنیا  یبرا

شرکت    نیعنوان من ابه  میشو ما که بلند م   م،یکجا ما خطا رفت  دین یبب  دی خواه ندارد، حاال در انسان اگر شما م

  هستم.  یبا تو شر هممن  مییگو قرار دادن به خدا، م  یشر عن یاست. شرکت 
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 د یبخواب  دیبرو  دیآ ها هم شما حاال خوابتان مموقع   لیخ   م،یکن خدا من و تو با هم جهان را اداره م  یا  مییگو م

  چار کنم!  دانم من خودم م 

  قرار دادن است به خدا.    یشر نیشرکت است، ا نیا شود نم یطورنیا

کند برود به خودش و ما   محض آن است که من صفر بشود و خداوند در ما دراثر ارتعاشِ عارفان حرکت وحدت

  وحدتِ محض است.  نیا  ست،یشرکت ن نیاو در ما به خودش زنده بشود، ا ای میذات خودمان قائم بشو  یرو

  اند خالق اتِیکه آبِ ح  ر یپ  یِجا چه
  را ایغمزه جمله اش ی جان دهند به  که

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

ها  شده و سال   ریگن یاست و زم   ریکه پ  . گفت انسان کنند چه است؟ معلوم است که انسان را زنده م   ریپ  دیگو م

  د، یرا بخوان  اتشی اب  نیهم  عن یمرتعش بشود،    انسان زنده به حضور مثل موالنا به زندگ  ی، اگر  داشته   ذهنمن 

  .دیشو به خداوند زنده م  دیشو به او زنده م 

هستند    ات ی خالق هستند. هم آب ح اتِی ها آبِ حانسان  نی. اشود که البته که زنده م  ر یپ  ر،یپ  ی چه جا دیگو م

  .دهند غمزه جان م  ی عالم با  اءی کننده هستند. و انسان که سهل است، به تمام اشهم صنع دارند خلق 

آن   کند، و به گل تماشا م   شود رد م   گل  یاز پهلو   عارف  یکه مثال اگر    ستیما البته قابل قبول ن  یبرا  نیا 

مقاومت کنند   یاعده   یگل. حاال ممن است    یرو  گذارد اثر م   شود، واقعاً زنده م  رد،یگ م  گل از او زندگ

  .هان یکند و ا لیو تحل هیتجز خواهد  با ذهنش م کهن یا ی! برا ؟ی چه، چجور  عن یآقا 

در    د؟ یش ندار  رید  که نی در ا  د،یشو مرتعش م    و به زندگ  د یخوان شما مثال شعر موالنا را م   کهن یدر ا  ول

شما اثر    ی شما رد بشود به شما نگاه کند، شما واقعًا ارتعاشش رو  یعارفِ زنده به خداوند از پهلو    ی  کهنیا

  .  دیش نداشته باش  د؟یش دار نی. در اگذارد م

  . می. پس متوجه شدمیبه شعرش دار ول  م،ی به آن عارف ندار حاال دسترس   ما

  ست؟دهیکس د چیچست ه نیچن  شرفروشِ
  شرخا را کند طوط شناسسخن
  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
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   زرنگ  نیکه به ا  ده یتا حاال د  کس  ردیگ نم  زیچچیو ه  کند که زنده م  کس  فروش، شرفروش، زندگ  دیگو م

  باشد؟  چاب  نیباشد؟ به ا

شما    ی در عرض چند روز دردها  د ینیب م گذارد شما اثر م  یبا مرکز عدم فوراً رو   زندگ   د یکن فضا را باز م  شما 

  . میدینه ند د؟یدیرا د  تا حاال کس و تردست  چاب نی. به اکند م  دایشفا پ

صورت کس در جهان وجود ندارد. درست است  به  کهنی ا  یبرا  ست؟»،دهیکس د  چی چست ه  نیچن  «شرفروشِ

ول است،  آدم  ظاهرش  هم  موالنا  ب  که  است که  باطنش  ا  تینهایآن  و  است.  مهم  شرفروشِ    هانیاست 

  هستند.  العملعیسر

  ول   زند، که حرف خوب م  شرخا انسان است، مخصوصاً انسان   شرخا را»، طوط   کند طوط   شناس«سخن

  جاست».  نیجان من، خطا ا  یا. «سخن شناس نه مثل طوط  فهمد، را نم اش معن

  سخن اهل دل مو که خطاست یبشنو چو
  جاست   نیجان من، خطا ا  یاشناس نه سخن

  ) ٢٢غزل  ات، یغزل  وانیحافظ، د(

شناس  سخن که     . انسانکند شناس م ها را سخنآن   فهمند  حرفشان را نم  معن   ول  زنند،  که حرف م  ییهاانسان

  .  آورد شده مگشوده  یاز فضا  آورد، م ییتا ی یباشد سخن را از فضا

  د یگو سخن را م   هستند و شرخا هم هستند، ول  ها طوط آن   زند، حرف م   نشا ذهنکه ذهن دارند من   ییهاآن

را    هر حرف  زنند حرف م  را که ه  هاانسان   عنیرا    ها شده، طوطگشوده   یفضا   ن یکه ا  دیگو . مشناسند نم

  .  زنند نم رید

ما را    م،یخور م   دگیشر همان  م، ی خور شر م  م یدار  م یکن و فکر م   میزن حرف م   ها دگیهمان  قیما از طر  اگر

که    م،یبزن  دیرا با  دیآ م   که از دهان زندگ  سخن   ای  ییتای  یکه سخن فضا   میشو . متوجه مکند شناس م سخن

  او از جنس زبان.   میست. ما از جنس گوش ه میکنم   تیاَنْصتوا را رعا دییگو م

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

  ) ١۶٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(
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سخن    نیا  م یفهم م   م یذهن تا او حرف بزند. آن موقع اگر فضا را باز کن  بهنسبت   م یساکت هست  م، یگوش هست  ما 

شناس  بهتر است که سخن    ول  خورم،  م  ی شر  یو    زنم دارم حرف م   ام دگیگرچه که از همان  دیآ از ذهن من م

  را بخورم.  سببی ب یرا بخورم، شاد طرفقندِ آن  ایبشوم شر 

از آن    نیر یش  ی  کهنیا  یو ظاهراً خوشحال هستند. برا  زنند حرف م شانیها دگی مردم چقدر از همان  دینیب م

  به دلخوش هستند. . به آن به ند یگوم بهبه  ی . مردم رندیگ م

  ن یا  عن ی  د؟یشناس هست سخن  د؟یریگ شرفروش چست و چاب شما شر م   نیکه از ا  دیاز خودتان بپرس  حاال

از خودتان    د یدار  د،یآ م   ذهن از من   د یفضا را بست  ای  دیآ  شده مگشوده   ی که سخنتان از فضا  دیلحظه متوجه هست 

  د؟ ییگو م

(حقیقت    ١٠شل شماره [  نی. اردی گ م  ها  دگیشر را از همان   ول  زند حرف م  ذهن)](افسانه من  ٩شل شماره [    ذهنمن   نیا

حرفش    رید  دیایکه از عدم ن  شناس است. سخنسخن  زند، شده حرف مگشوده   یمرکز عدم و فضا   وجودی انسان)]

  .کشد . زحمت نمزند را نم

  فی و شر  میکر  و زه  ف یو ظر  فیلط  زه
  باال را  قیطر   دیببا قی رف نیچن

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

ا  دیگو م  دین یبب  پس لطبهزنده انساِن    نیکه  ن  ف ی حضور  زمخت  مستیاست.  برخورد  لطافت  با   . با  کند  .

ها انسان   یازهاین   اتی به جزئ  کهن یا  یاست. برا   فیاست، ظر   فیشده لطگشوده   ی. فضا کند برخورد م   یی فضاگشا

  .شود توجه دارد. متوجه م

انسان را    یها. ضعف شناسد انسان را م    زندگ  یهای کار زه یموالنا چقدر جامع است. چقدر ر  دی نگاه کن  شما 

  .  شناسد م

است، بخشنده    می. کردیگو ما را به ما م  یرادها یا  اتِیکه موالنا جزئ  دید  دیخواه   دی و دل بده  د یاگر بخوان  شما

ه پره  فی. شرخواهد نم   ز یچچ یاست،  بزرگ  زکار یاست،  است.  بزرگ  م   اش است،  حفظ  را   کند، را  خودش 

  . کند خودش را له نم ها دگ یخاطر حرص همان . به کند کوچ نم
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  ی  م،یخواه م   ق یچقدر خوب. ما همچون رف   عنی  به. زه بهبه   ف»ی و شر  میکر   و زه   فیو ظر  فیلط   «زه

  خدا. یسورفتن به باال، به  یبرا م یخواه م  یر یهمچون پ

چار    میو دلمان را باز کن   میکم کن  رانیواقعاً به د  میخواه  که اگر ما م  دهدهم م   حیموالنا توض  درضمن

  . میبن دیبا

  فی و شر  میکر  و زه  ف یو ظر  فیلط  زه
  باال را  قیطر   دیببا قی رف نیچن

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  ست، ین  یطور نیما ا  یما، راهنما  قیرف  میدی. اگر دمیکن  دایپ   قیرف  نیهم چن  م،یباش  ی طورن یا  میتوان ما م  هم

  . میکن م دایپ  رید یراهنما   ی میرو م

 ی طور ن ی. هم ستین  فی ظر  ست،ین  ف یرا ندارد. لط  هاتی خاص  نیا  ذهنمن   د ینیبم   ذهن)](افسانه من   ٩شل شماره [

  ی ز یاست. چ  سیعمل کند. خس   اتی و بدون توجه به جزئ  ییلویو ک   یخروار  خواهد . م کند خودش را مطرح م

  هم ندارد.  زیو پره  خواهد م  یز یبدهد چ

است، هم    میاست، هم کر  فی است، هم ظر  فیهم لط  نیا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل شماره[ دارد    ی  نیا  زیپره

  باشد. تواند رفتن به باال نم یما برا قیرف  ستیکه مرکزش عدم ن است. پس کس فیشر

  عاشق خود پنج نشان دارد بد که بود   هر 
  و تُرش  کار یدل و سست قدم، کاهل و ب سخت

  ) ١٢١٩شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  : تنبل، سست اهلک

  

  تا نشان بد دارد.  داشته باشد پنج  ذهنمن   عنیعاشق خودش باشد،  که هرکس  دیگو م موالنا

لط  دلش پس  است،  قدمشستین  فیسخت  همان  .  دارد،  حرص  پس  است،  همان  دگ یسست    ها  دگیدارد. 

"    "Inertiaنرسی. سست است، کاهل است، اشند ها مهم هستند. تعهدش را مکه تعهد بدهد. آن  گذارند نم

  دارد و تن به جبر داده. 
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  و صبر شر یب که ماند از کاهل   هر 
  جبر  یِپا ردی داند که گ  نیهم او

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

ا  رییتغ  خواهد . نم ندیب جبر را م  یاست، پا   کاهل کار    کهنیا  ی است برا  اری . بستیهم ن  میآدم کر  نیکند. 

  .زد یبه آن بر  و عشق زندگ آن است که خرد زندگ  واقع

آن سخن خوب    میاندازم  ری. اگر ما تدیآ جا م خداست»، اتفاقاً سخن خوب هم از آن  راندازشیکمان و ت  «ما

  .دیآ از «منم» م  کهنیا  یاثر ندارد برا زنم که من م   حرف  نیکه ا میفهم م  میشناس باش. اگر سخنشود نم

  لیاست. خ   ییاست فقط، بله کارافزا  یار یب  نیا  م،یزن حرف م  ینظرموقع از خشم، از حسادت، از تنگ   هر

 م، یکن نم  تی. قانون جبران را رعامی کن از ما کار اصال نم  کار. بعض  میگذار اسمش را م  میکن م  ییاز ما کارافزا

  .  میانتظار دار

  ار ی بس جهانن یا یها خوش میدان . ما م ستیدر آن ن   زندگ  ی بداخالق، عبوس. شاد عنی دیدان هم که م  تُرش

تُرش است و فعل خودش است   شهیهم   ذهنزودگذر هستند. پس من   ذهنمن  یها زودگذر هستند. پس خوش 

  همه. 

  دم به دم  یهاغُصه نیتوست ا فعل
  قَد جف الَْقلَم  بود معن نیا
  ) ٣١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  زدند همه عاشقانِ طالب را  صال
  تماشا را  یپ دانیبه م دیشو روان

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

ا  هان یا  دیگو م زدند.  انسان انسان   نی صدا  منتها چه    ییهاها،  مثل موالنا. عموم را صدا زدند. دعوت کردند. 

  . میست یاما طالب ن م، یچون از جنس خدا هست م، یمان عاشق هسترا؟ عاشقان طالب را. ما بالقوه همه   کسان

را به من بدهند من از    ا یکه تمام دن  دیگو . مدیگو خودش م  نییاست که پا  کننده کسطالب». و طلب   «عاشقانِ

  آمدم.  نی هم ی. اصال برادارم عشق دست برنم نیا
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مقصود   نیخداوند زنده بشود و ا تیو ابد تینهایقبل از مردن به ب دیکه با دهیکه منظور آمدنش را فهم هرکس

 م یدان و م   میبرو  میو از خودمان بذار  می را جمع کن  زهایچ   نیکه ا  میامدیجهان و ن  نیآمدن به ا  یهمۀ ماست برا

  .  هانیا  خورند دردمان نممردن به   ز. پس، پس ا میبا خودمان ببر  میتوان را نم هان یهم که ا

ا  هرکس  پس از خودتان    نیکه  را درست درک کرده، ذاتاً که عاشق است. پس طالب متعهد هم هست. شما 

  فهمم؟  م  یچجور  ست؟یمن طالب متعهد هستم؟ اگر هستم شاهدم چ  دیبپرس

را    اتیتمام اب دارم؟ برم ادداشتی دهم؟ من است، من از اول تا آخرش گوش م  یبرنامه، برنامۀ معنو  نیا اگر

    دهم؟ گوش م خوانم، برنامه م نیبدون تعهد به ا ختهیگروجسته  ا ی خوانم م

عاشقان متحول    کهن یا  یتماشا. برا  د ییای شده است. بگشوده  یفضا   نیا  دان ی. مدانیبه م   د ییای که گفتند ب  دیگو م

خواهند    لیتبد  نیقیال. باالخره به حق شوند م  لیتبد  نیقیالن یدارند به ع   نیقیالقول معروف از علماز، به   شوند م

  شتر یب   دانیم  یشده که  گشوده  دانیم  نیمان در اهمه   میکن فضا را باز م  وقت  دی ن یبب   دیتماشا کن  دییایب  شد.

  است.  دانیم  ی ست،ین شدۀ ما اختصاصگشوده  یفضا  نیا ست،ین

  ی برا  ردیگ کار م ها را به آن  یو چجور  کند م  لیها را تبدانسان   یکه واقعاً خداوند چجور  دینی بب  دانیم  نیا  در

 تواند  نم  ذهنمن   تماشا؟ ول  دیبرو  دیخواه  تماشا. شما نم  دییای. برید  زِیچو همه   رید  یهازنده کردن انسان

  تماشا کند. 

فضا را باز   دیتماشا با یدوست»، برا یرو  ندی . «جان نامحرم نبفهمدبخشش را م نیجان که من بخشم ا گفت

  عاشقان.  لۀیوسبه شود م  جادیدارد ا جهان چه تحول  نیکه در ا  دینی چشم عدمتان باز بشود تا بب  د،ی کن

شل  [  م یفضا را باز کن  م، یمتعهد باش  م،یاگر طالب باش   ذهن)](افسانه من  ٩شل شماره [ حالت    نیما از ا  کهن یامان ا  پس

عاشق طالب    م،یکار ببندموالنا را به  یهایی راهنما  نیهم   م،یخودمان کار کن   یو رو  انسان)]  (حقیقت وجودی   ١٠شماره 

باز کن  م،یبشو کنند ما   خودشان کار م   یاز عاشقان دارند رو   ل یکه خ  دید  میخواه   دانیدر آن م   م،یفضا را 

  کرد.  میاهشد و جهان را عوض خو میها همراه خواهبا آن  د،ید میخودمان را خواه  یهاجنس هم

  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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امان   عن یمرکزت مال من است، و غالب است.    دیگومهم است. خداوند طالب ماست. م   لی هم خ  تیب  نیا

  . میببر شیبه خداوند و کارمان را پ مان ذهنبا من  میندارد ما غلبه کن 

بال   عن ی.  آورد باال دمار از روزگار ما م  دیایصورت من بلحظه خداوند و اگر به  نیاست و غالب است در ا  طالب

ا  تواند مرکز ما فقط م   ،زندگ  رتیغ   رت،یغ  نی. از نظر قوانآورد سرمان م اتفاقاً در  غزل هم    نیعدم باشد. 

  هست.

  زند ی قارون به ما فرو ر نۀیخز  اگر 
  مغِز ما نتوانند برد سودا را  ز

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

هست به    ای دن  نیهرچه از ا  ا یدن  ی ها به ما بدهند، تمام امانات، بزرگ  دیگو عالم را م  یهااگر تمام پول   عنی

  . میکن عشق را از سرمان باز نم نیما بدهند، ما ا

ر  نۀی خز  «اگر به ما فرو  آدم م  نیا  ز یچمثبت است، همه    عنیقارون    نۀ یخز  زند»یقارون  آن    تواند عالم که  با 

   نشیهمچو ب  د؟یدار  یشما هم همچو تعهد  ای. آدارمبشود، اگر به ما بدهند من از عشق دست برنم  دهیهمان 

  . دیداشته باش دیبا د؟یدار

   جهاننیا   عنیقارون    نۀیاز خز   که قسمت  ها دگ یهمان   ذهن)]انه من(افس  ٩شل شماره [ها،  و جسم   د ینداشته باش  اگر

که عشق    دیگو عشق است، عشق را از سر شما بدزدد، بپوشاند، م  معن سودا به   جان یعشق را، در ا  نیاست، ا

مقام    نیکه ا  حاال  خواهم. را م  زهایچ  نیمن ا  ست،یوحدت مهم ن  ست،یزنده شدن به خداوند مهم ن  ست،یمهم ن

. تعهد  ستین  یطور ن یا  دیگو ، م(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل شماره[  خواهم عشق را نم   نی ا  ریرا دادند به من، من د

  است. نیاز ا تری قو   لیمن به عشق و به مرکز عدم خ

  زند ی قارون به ما فرو ر نۀیخز  اگر 
  مغِز ما نتوانند برد سودا را  ز

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  د؟ یهست  یطور ن یباشد. درست است؟ شما ا یطور ن یا دیانسان با 

  : رید تیب ی



ۀ          Program #926                                                 ۹۲۶برنامه مشار

  71صفحه: 

  د یچیگرم درپ تیسرد وجود اگرچه
  ستره کنَش به بهانه، بهانه را چه شده به

  ) ۴٩٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

همان  گرچه در  ما  پآن   یو دردها   ها  دگیکه  پ  م،یادهیچ یها سخت  همان   عنی  م،یاده یچ یگرم  و   ها دگ یمشغول 

برود. «به ره کنَش به    میندازیرا با استدالل، به بهانه، راه ب    ذهنمن   ن یا  میتوان اما ما م  م، یها هست آن   یدردها 

از جنس استدالل است، از جنس   ذهنمن   نیدست از سرِ من بردار، برو، ساکت باش. چون ا  مییبهانه»، بو

فکرِ بهتر فکرِ بدتر را    ی.  د یهاتان را قانع کنفکر   دیتوان حرف است، از جنس فکر است. شما با فکرهاتان، م

  . خورد م

کار،   نیکه ا  دیبدون حضور، خودتان را متقاعد کن  ، حتهم فکر است   هان یموالنا که ا  اتیبا اب  دیتوان م  شما

  . رمیسخت درگ  کهن یرِ من بد است، ولو اکا  نیکار، ا نیا

معتاد به   ای  ریانسان د  یمعتاد به    ای اوقات به مواد مخدر    معتاد، حاال معتاد گاه  یها که آدم  دینیب م  بارها

 که ن یا  ی برا  کشند، دست م  ادشانیو از اعت   کنند  م  برنامه گوش  نیمعتاد به مقام، معتاد به پول، به ا  زها، یچ

  . ستین هان یدر ا که زندگ  کنند ذهنشان را متقاعد م

  کوش و مست شیدر ع دستتنگ هنگام
  قارون کنَد گدا را  هست  یایمی ک  نیکا

  )۵غزل  ات، یغزل  وانیحافظ، د(

و    ییگشاو در فضا   یو در شاد    و در زندگ  م یفضا را باز کن   د یبا  دستقارون مثبت است. موقع تنگ   جان یا  در

مند  ثروت   کند، آن گدا را قارون م  ی شده و شادگشوده   یفضا   نی. اینه ناله و عزا و گرفتار  میبوش  عشق و مست

  .کند م  یمندِ معنو ثروت  یبه  لیرا تبد ذهنمن   عنی مثبت هستند. گدا  جان یدو در ا. گدا و قارون هر کند م

  یی که جانِ جانها باق ساق  اریب
  سودا شرابِ حمرا را  بر سِر ز یبر 

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
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  ز ی چ   منظور به همه   ن یاست، ا  و همه دارند و زنده شدن به زندگ   م یکه ما دار  ی آن منظور  می دیحاال که ما فهم  و

زنده شدن به    ایعشق    ایسودا    نیرا به ما بدهند ما دست از ا  یز یچ  تقدّم دارد و هر  دهد، که ذهنمان نشان م 

  . میدار وحدت برنم ای  زندگ

   ساق   اری. «بم یکن م  دایبه آن دست پ  ییخداوند است که با فضاگشا  »باق  «ساق  ،  باق  ساق   یا   مییگو م  حاال

من که   جانِ ذهن نیپس ا  »،یی «که جانِ جانها رم،یور بفضا را باز کنم، شراب را از آن  خواهم م  عنی »،باق

  . یکارِ اصل  تو هست شدهگشوده  یبا فضا  دمیاآلن فهم خواست، را م ازه یچ نیا

را باز م  »،یی که جان جانها  باق   ساق  اری«ب  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل شماره [   ی ا  میگو به خداوند م  کنم فضا 

زنده هستم، از جنس تو هستم، به من شراب    شهیزنده، که من هم هم   شهیهم  ،شیهم    ساق  یا  ، باق   ساق

  . خواهم شراب نم   ذهن)](افسانه من  ٩شل شماره [  ها دگ یهمان  نیاز ا ریبده، د

(حقیقت وجودی    ١٠شل شماره [   شد، من از تو گرفته م  که جانِ ذهن  دانم من م  »ییکه جانِ جانها  باق   ساق  اری«ب

   منف  جان یبر سِر سودا شرابِ حمرا را»، سودا در ا  زیزنده بشوم. «بر  ام به جان اصل  خواهم  من حاال م  انسان)]

شراب قرمز  سودابر سر  زیبر ؛ذهنمن  عن ی ،دگ یهمان   یهاجان یه  معنبه عنی ذهن)](افسانه من  ٩شل شماره [است 

  را.  

   جهان  نیآفل ا  یزهایرا به چ  نیو ا  میریگ عشق را م  م،یریگ را م   که اوال ما ساق  د یگو م  دهد، حل م ِ پس راه

  ن ی ا  معن عشق است، هم به    معناست، هم به    حالتِ سودا را دارد. سودا به دو معن  ن یاآلن ا   ول  م، یفروش نم

 نیسودا تا ا  نیسرِ ا  زیجهان را دارد. شراب قرمز را بر  ی جهان دارد، سودا   بهکه رو    ذهندردناک من   تیوضع

  . دیآ نم رونیاست. عالجش از ب باق شرابِ قرمزِ ساق  نیرا رها کند. عالجش هم ها دگ یهمان 

  : تیب نیا و

  هم زَنَد ما راجان؟ تا به  ساق کجاست
  و فردا را یاز دلِ ما فکِر د بروبد
  ) ٢٣٣شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  روز ی: دید
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به ما    ،دهد شده خودش را به ما نشان مگشوده  یجان از درون با فضا   جان کجاست؟ ساق    ساق  نیبنابرا  پس

  ی و از دل ما در زمان مجاز   م،یدیکه چ  زدیپارک ما را به هم بر  نیا  زد،یذهن ما را به هم بر  نیتا ا  دهد شراب م

  و فردا را بروبد، جارو کند.  روزیفکر د

  : تیب  نیا طورن یهم  و

یلب یلب م، سودا یارم  یِکرتُست اندر س  
  ا یمانند چرخ آس زنمم  آبِ تو چرخ  ز

  ) ٢١شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  . کنمامِر تو را اطاعت م  کنم،  : قبول می بل

  و هوس  ی هو ال، ی: خسودا

  

یلب  عنی  امر تو را اطاعت م عن ی.  کنم  امر تو را اطاعت م ،قبول م  کنم  ،م   میتسل  کنم خداوند. و    یا  شوم

  . ابی مانند چرخ آس چرخماز آب تو م  کنم، عشق تو را در سرم دارم و فضا را باز م 

  اد ی را هم موالنا به ما    یلب  معن  ؟یلب،    یلب   دییگو م  ییگشاهرلحظه با فضا   د؟یهست  یطور ن یشما ا  واقعاً

  . کنم امر تو را اطاعت م کنم، هست قبول م اش که معن نیا ست،ی ن  فقط لفظ ی. لبدهد م

   . وقتمیشو م   یکمان خوب  شود، مقاومت ما صفر م   خداست»، وقت  راندازشیکه «ما کمان و ت  میاده یفهم  امروز

  . میکن کار را خراب م  م، یکن که مقاومت م یابه درجه  م،یکن مقاومت م 

  جان، چو واکشد پا را زِ جان  جانِ
  تن، بدان  جانیچنان گردد که ب جان

  ) ٣٢٧۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

که اآلن   جان   نیاست، هم   که جانِ ذهن   م یدار   جان  ی . جان جان،  ستیچ  میدان«جاِن جان» م   نیبنابرا  پس

  م یتوان است که ما م  آن جان جان   شوند جارو م   ها دگی همان   شده وقت گشوده   ی فضا   نی. امیبا آن سر و کار دار

  م، یریم ما م   کشد، پا را از جان وام   وقت   ن جاِن جا  نی. پس بنابرامیجان که خداوند است زنده بشو  به جان 

  تن، بدان.»  جان ی «جان چنان گردد که ب

در خودمان مالحظه    م؛یدیچسب  جان سطح   نیبه ا  می. ما جان جان را رها کردمیبه جان جان زنده بشو  دیبا  دائماً
  .م یکن م
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  ی دلدار  چیز ه  ردیکه پند نگ دل 
  را  رایآن شرابِ گ  گمار دم  برو

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
  یی هوش و توانا  رندۀی: مؤثّر، گ رایگ

  
عارف که به   نیکه از ا یاش دارد از ارتعاش و شرابکه همه  د ینیب جلو، م م یرو در غزل م دینیب که م  طورن یهم

ها را  انسان  ایما درست کن    یبرا  انسان   ی  ا،ی. از اول گفته خداکند م   هیتوص  کند خدا زنده شده، ارتعاش م

.  م یهخوا را م   نیما ا  ، ظهور برسان  را به   هانیاست، ا  یزدیا  ییدرست کن که ذاتشان عشق است و دانا  یطور نیا

  د ی با  یادهیپد  نیچن   ی. در مرکز ما  میده قرار م   یاتجل  نیچن   یکدام از ما هم خودمان را در معرضِ  پس هر

دست    دهد، که ذهن نشان م  سطح   ی هاو از تفاوت   م یکننده بشوهم زنده   میکه ما هم زنده بشو  د یایب  شیپ

  باشد.  دیبا میگفت کل  کند، گوش م کدام انسان کهن یارتعاش را در جهان بدون توجه به ا نیو ا میبردار

گوش بدهند، همه    دیها گوش بدهند؟ نه، همه باآدم  جورن یا  دیبا  م ییگو . مم یکن برنامه را پخش م  نیا  اآلن

   ی   ای جهان، ب  نیدر ا  دوست  چ یاز ه  ردیگ که سفت است و پند نم  دل  دیگو ندارد. م   ت یگوش بدهند، محدود

  .» یدلدار چیز ه ردی که پند نگ  را به او اعمال کن، «دل رایلحظه آن شرابِ گ 

انسان   ی هادل   د ینگاه کن  شما  نم سفت و سخت  پند  برارندیگها  م   ن یا  ی.  را عاقل  فکر  دانند که خودشان   .

  عوض بشوند!  ستیعوض بشوند؛ اصال الزم ن  نندتوا م  کنند فکر نم رند،یب  ادی توانند م  یز یچ  کنند نم

  ی دلدار  چیز ه  ردیکه پند نگ دل 
  را  رایآن شرابِ گ  گمار دم  برو

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

 ن یبه او بده. پس ما الزم است که ا  دیگو کن، استدالل کن، درس بده، آن شراب را م  حتیبه او نص  ایب  دیگو نم

  کننده را اعمال کن. مست   عنی رنده،یمؤثر، گ عن ی رایگ  را،یشرابِ گ

درونمان را بدون استدالل و بحث کردن با    یهم فضا   میکن پخش م  میریگ پس ما، هم از موالنا شراب را م  

به او زنده    مرکز ما وقت   .رونیب  میفرست ارتعاش را م   ن یاز مرکزمان ا  میکن زور کردن، فضا را باز م   ای  رانید

را    ذهنمن   ذهن. پس من ذهن)] (افسانه من  ٩شل شماره [   فرستد م   رونیکننده را به برا، مست  رایشرابِ گ  شود، م

نم   ر ییتغ  تواند نم هم  پند  و  شماره [  رد،یگ بدهد  انسان)]  ١٠شل  وجودی  ول(حقیقت   .   وقت   فضا و  عدم  مرکز    ی از 

  .ردیپذ م ریتأث د،یآ شده شراب م گشوده
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  : میرا داشت  تیب نیا و

  من، کاو تار و پودِ صورت است  بایجز ز شهیاند
  اَحسن شده  احسن تَنَد، هر صورت ٔ شهیاند ز

  ) ٢٢٨١شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

   ی  لیقوه و پتانس   نیاز ا  می کن اول فضا را باز م   با، یز  ۀش یاز اند  شود م   بایز  رونیکه در ب  یز یهر چ  میدان ما م   و

 درد ی ساختار ب ی د،یآ مبه عمل در است، بعد وقت  شهی اندِ صورت اول به  بایز ۀشیاند نی. ادیآ م  بایز ۀشیاند

ز ب  بایو  م به   رون یدر  بد    شۀیاند  ی فضابند  د،یآم   بایز  شۀ یاند  ییاز فضاگشا  شه؛یاند  ،یی فضاگشا  دیآوجود 

  . دیآ م

  تار و پود صورت است.  شهیکن. که اند شهیشده اندگشوده   یاش از فضاهمه   عنیمن»  بایجز ز شهی«اند

صورت بد   دیآ م  ذهنبد که از من   شۀیاست، اما از اند  شهیصورت انددر انسان اول به   دیآ وجود مکه به  فرم

  .دیآ جود م وبه  بای صورت ز بای ز  شۀیاز اند د،یآ وجود مبه

از   هاشهیاند نیکه ا دیاست بدان ادیز  لیمسئله، خ  کننده،تیبد و زشت و اذ یزهای شما چ رونیب در زندگ اگر

  انعکاس مرکز خودمان است.  رونیمسائل ما در ب تمام عنیخودتان است.   ریتقص ،ده یپر رونیب تانذهنمن 

  ستشراب که عشقش به دستِ خود پخته  زه
  را  ایدر چیست هگهر که نبوده  زه

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

 یجا عشق به   جان ی. عشق آن شراب را با دست خودش به عمل آورده است. در ادیگو! منیاست ا  یشراب  عجب

  است.  خداوند نشسته 

 د،یآ شده مگشوده   یفضا   ن یکه از ا  یشراب  نیبه ا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل شماره [  می کن فضا را باز م  وقت  پس

  . شود نم   دایپ  رون یب  یا یدر  چیاست که در ه  یگهر  نیرا عشق پخته، خداوند پخته، به عمل آورده است. و ا  نیا

   مثل موالنا که نمونۀ انسان  . از انسان دیچار کن   دیدان شما م   ری. اآلن دمیخواه م   یما همچون شراب  خُب

را به جهان    عشق  ن یچن  د،یدرون را باز کن  ی فضا  دیری شما کم ب  شود، غزل شرح داده م  ن یاست که در ا

  را.   رانید  هم زندگ  د،یخودتان را درست کن  هم زندگ د، یبفرست
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  .شود نم  دایپ رونی ب یا یدر در یگهر  نی پخته، خداوند پخته، و چن  شراب را خودِ زندگ نیکه ا دیبدان و

  اگر رسد جامش  خی دسِت زُهره به مر ز
  جرعه خشم و صفرا را   یکند به   رها

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  هم هست:   جان یا دیکه شا طورن یزهره، هم دیدان م و

  سعدِ اکبر است.    یزهره سعِد اصغر و مشتر ان ی: نزد احام دیناه ای زهره

  و ظلم است.  یزیو دال بر جنگ و خصومت و خونر  بهرام: منحوس ای خیمر

عاشق است، و هم سعِد اصغر    کند،  است که تازه فضا باز م  است، هم نماد انسان   ی شاد  یزهره هم خدا   پس
  است. 

هم   با هرکس افتد اتفاقات خوب به ما م عن ی. میسعد هست ول میست یهرکدام از ما که هنوز مثل موالنا ن عنی

  . افتد ها م آن  یاتفاقات خوب برا میبشو نیقر

  د یدید  جان یکه در ا  طورن ی. و هم ذهن)](افسانه من   ٩شل شماره [   نیا   عنیدارد.    ذهناست که من   نماد انسان   خیمر

  .  دشمن  ، چه جمع  یهست، چه فرد زهینحس است و دائمًا در ست عن یمنحوس است، 

و ظلم.    یز یبهرام است، و خونر  ای است    خیدر مر  ، مانع، مسئله، درد و دشمن:  مییگو که م   ت یتا کم آن سه   عنی

  . ذهنمن   عنی خی . پس مرذهنمن   عنیپس، 

  خ، ی. از دست زهره انسانِ فضاگشا به مرکند م   ییکه فضاگشا  . کس(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل شماره [ ما    عن ی  زهره

صورت  از دست شما به  نی، اگر جرعه برسد، جام خداوند برسد؛ پس بنابراذهن)](افسانه من   ٩شل شماره [   ذهنمن   عنی

  جام برسد.   ،ذهن  یها من  ها،خ یبه مر دیزهره با

  جان یخشم از جنس ه  ذهن)](افسانه من   ٩شل شماره [ دینیجرعه خشم و صفرا را»، خشم و صفرا، بب  یکند به    «رها

ما را نشان   یو دردها  دگ ی. خشم و صفرا همان حالت هماندگ یاست، همان نماد درد هست، صفرا هم همان 

  ما. که دائماً اوقاتمان تلخ است.  اوقات تلخ  عن ی دهد، م

 شراب را خودِ زندگ   نیاگر جام برسد، که گفت ا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل شماره [ از دست انسانِ فضاگشا    پس

  را رها خواهد کرد.   اوقات تلخ  ذهندست من، به پخته
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  : خوانم را م تیسه ب نیا

  کو مغلوبِ نفس، او نفس شد   عقل
  مات زُحل شد، نَحس 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 یسو ز نَحس  او

  ) ١۵۵١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

س  نی بزرگتر  :یشتر ممنظومه شمس  اره ی و زُحل قرار دارد. سعد اکبر، سعد آسمان  خ ی مر  نیکه ب  

  نَحس اکبر  وان، ی : ک زُحل

رد: کنا جاز حاالت خوش هی و م و ناخوش است که بر آدم   دست م   .دهد  

  : خجسته، مبارک، مقابل نَحس سعد

  ن یزم  ر یدر ز  ی سوراخ و راه بار :نَْقب

  

واقعاً، در اصل عقل    میکه عاقل  یار ی صورت هشمغلوب نفس بشود ما به   م،یکه در ابتدا ما هست   ،عقل زندگ  اگر

  .  رود م ادش ی . فعال عقل شود بشود نفس م دگیهمان  عنیاگر مغلوب نفس  م، یدار ییخدا

  .شود که نحس است، نحس م وان،ی که سعِد اکبر است ماتِ زهل بشود، ک  یمشتر   زند، مثال م و

سعدِ اکبر هستند، با ما    هان یا  عن یهستند    ی مشتر  هان یا  رسند، ور مما که از آن   یهاهست که بچه   ی چجور 

  . میکن ها را نحس مآن  ن یقر قیما از طر کهنیا ی ! برا شوند؟ با پدر و مادرشان، نحس م شوند، م نیقر

نظر    نحس  ن یدر هم  ول   م،ی نحسِ اکبر شد  م یجهان سعِد اکبر بود  ن یبه ا  م یدرست است که ما آمد  دیگو م  حاال،

   عن ی.  میگردان نظر را برم  می کن فضا را باز م  مینفس بشو  میبه جهان نگاه کن   کهنیا  ی جابه   عنی.  میگردان را برم

  . میکن م یی . فضاگشامیشو نظر م  یار ی هش جسم   یار ی هش یجا 
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م  کس  ی  میشو م   متوجه را دارد نحس  زندگ  کند، ما  ا  و آن خود  آن توجه    نیاست. علتش  است که به 

  .  میکن توجه م زهایچ  نیبه ا میکن نم

ذهن را    نیجزر و مدِ ا عنیصورت حضور ناظر «جر و مد» لحظه به   ن یکه نظرش را عوض کند در ا  کس دیگو م

 ن یا  ند، ی جر و مد را بب  شود،  ناراحت م  دهد از دست م  شود خوشحال م   دیآ م   رشیگ  یز یکه چ  ند یبب   ند، یبب

  کند،  و او جدا از ذهن است که دارد تماشا م کند کارها را م نیکه ذهن است که ا ند یموضوع را بب  نیآدم اگر ا

ب  ن یا  قتاًیاگر حق از نحس  صورتنیدرا  فتد،یجا    م ی توان م   . پس ما گرفتار نحسزند «نَقْب» م  یبه سعد  او 

  .  م ینباش

  م، یاز جنس خدا بود  کهنیا  یابر  م،یکه درست است که ما عقل کل بود  دینیب شما م  تیسه ب  نیاآلن با ا  اما

صورت مجسمه  به  کردند که نگاه م  ن یصورت قرو پدر و مادرمان، جامعه هم ما را به   میشد  ده یهمان  میچون آمد

ها هم نحس بودند ما هم  چون آن  م،ینحس بشو  م،ینفس بشو  ها دگیهمان  قی کردند که از طر  قیتشو  اند،دهید

  . دیگو آخر م ت یاش را در بچاره داريم، چاره  . ولمینحس شد

  جر و مد  نی نظر که بنگرد ا آن
  نَْقب زد  یسعد یسو ز نَحس  او

  ) ١۵۵١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : دین یبب دیتوان را هم شما م  هان یا البته

  . یو زُحل قرار دارد. سعِد اکبر است؛ مشتر خیمر  نیکه ب منظومه شمس ارهیس  نیبزرگتر : یمشتر

  نَحِس اکبر است.  وان، ی: ک زُحل

رد: کنا جاز حاالت خوش هیو م  و ناخوش است که بر آدم دست م  .عنی دهد ذهن.  راتیی تغ  

  .  نیزم   ریدر ز یسوراخ و راه بار : نَقْب  : خجسته.سعد

است   . کافمیشده که سعد است نَقْب بزنگشوده   یکه نحس است، به فضا   ،ذهنامان دارد که ما از من  عنی
  . می کن  ییفضاگشا

  به حال  حال  گردانَدَتهم زآن
  در انتقال  داکنانی به ضد پ ضد

  ) ١۵۵٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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تا   کند، بد م  میبند فضا را م   م،یکن ما فضا را باز م  عن ی  کند، خداوند ما را، حالمان را خوب م   نیبنابرا  پس

  .  میدوتا را بفهم نیتفاوت ا

به    یاز فضابند   ،یبه سعد  از نحس  شوم ما منتقل م  ب یترت  نی. و به اکنند م  دایضد را به ضد  پ   کهنیا  یبرا

  حضور.   یذهن به فضا یاز فضا ،یی فضاگشا

  م یو شراب و همه فنا گشت یامانده تو
  را؟  مایتو س کنچه نهان م شتنیخو ز

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  .میاو شراب، همۀ ما فنا شده که نگاه کن، فقط تو هست دیگو به خداوند م کند رو م اآلن

  ات یاب  نیها اگر با اانسان   عنیاست.    قوه و سطح کم   اری به ذهن بس  دنیچسب  قتاًیکه حق  دهد نشان م  تیب  نیا  و

  .رونیب پرند بشوند واقعاً از ذهن م داریموالنا ب

  وجود ندارد.   ییو شراب. ما جهان و در رابطۀ ما با تو فقط تو هست  نی! در اای خدا دیگو م

نو.  نوبه  شود ساخته م   ده،ی و به فکر همان   ده،یفکر همان  یبه    ده،یفکر همان  یاز    دنیاز پر  ذهنمن   عنی  ما،

  .  رود م  نینپرد ذهن از ب دهیبه فکر همان ده ی فکر همان نیاز ا اگر کس

  ی ز یدر انسان چ  دیگو م  کند نگاه م   خُب وقت  ! ول دانند؟ موضوع را نم   نیها اکه چطور انسان   دیگو موالنا م   و

  اب! از خداوند و شر ر یوجود ندارد غ

به تو زنده    م یآماده بود  م،ی. از بدو تولد فنا بود میاو شراب همۀ ما فنا شده   که فقط تو هست  دیگو م   نیهم   یبرا

  . میبشو

  را؟»    مای تو س کن چه نهان م  شتنی«ز خو ؟ کن چرا تو صورتت را پنهان م میخدا! از خودت که ما باش  یا و

 اش ذهنخاطر من به   آوردوجود م به   یکار خراب   همهنیانسان ا  دهد که نشان م   ستتی. بنیا  ستی جالب  تیب

  نشود.  جادیا تواند م  ذهناصال من  دارد،دست برنم  اش ذهنو از من 

مان خنده اگر ما    فتد، یاعتبار دارد، اگر از اعتبار ب  ذهنما من  ی. برا اورندیوجود ب«من» به  کنند  کوشش م  هاآدم

ذهنبه من ردیب  ،رانذهناگر به من  ماخودمان و دي خودمان به شوخ ذهننه مسخره، من  میبخند ن ی از ب  
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. ما  ستیدر آن ن  ! زندگ چ یه  یچه؟ برا  یزدن آن هم برا  از ضرر   ریغ  ،ی کاراز خراب   ریچون واقعاً غ   رود م

تأمل    رد   دیگو م  د؟یآ م  رمان یآخرش چه گ   دییا بفرماشم   میکن که م  ییبا هم دعواها  م،یکن که م  ییهاجنگ 

  کند. تی«اَنصتُوا» را رعا  وجود ندارد، اگر کس ذهنمن  نی ا قیمراقبۀ عم   و حت  قیعم

  همه نیکه ا  ها دگ یبه همان   ، ذهنو عالقۀ ما به من  ذهن)](افسانه من  ٩شل شماره [ُشل است    لی خ  ذهنمن  نیا  پس

.  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل شماره [  شود م  اعتباریو ب  شودو سست م  شود فوراً ُشل م  میاست اگر آگاه بشو  دیشد

ما به    . زندگ کند فرق نم   لیو نداشتن آن خ  داشتن.  م یریب  زندگ   میتوان نم   زهای که ما از چ   میشو متوجه م

را کوچ کن تا به او زنده    ن یرا کوچ کن، ا  ن یا  دیگو مرتب م .  میستیما ن  ذهنمن  نی. استیوابسته ن  هانیا

  هست. رید  یجا  ی  است. گل واقع  یگل پالست  هیاست. شب  مصنوع  زندگ ی نی. ادیبشو

   حاضر است آنجا که هست  فتیحر 
  ی شرم دار د،یگر بو  نیول 
  ) ٢۶۶۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

و    میبشود و ما رو به جهان دار   یبا ما است. حاضر است که با ما    میدوست ما خداوند، هرجا که هست   عنی

.  ست یحاال وقتش ن  میی گو. م میکش خجالت م   عنی  می کن ما حس شرم م  م،یبشو   یبا هم    ای که ب  دیاگر بو

  تو را ندارم. اقت یل رم،یمن که حق

. تازه  می هست   ذهنمن   ن یما ا  م ییگو م  میخودش بشود در ما. ما آمد  خواهد  م. او  می که ما خودِ او هست   داند نم 

 م یی گو مثال م  کند م  یابیخودش را ارز  شیهااست.چون براساس داشته   هم که معلوم است خجالت  ذهنمن  نیا

 ی اقال آدم حساب  میخانه بخر  یبذار    د،یبشو  قیرف  دی خواه با ما م   دیشما آمد  می ندار  حاال که ما پول  ایخدا

  .اآلن چه موقعش است؟ من شرم دارم واله. میبشو  قیبعد با شما رف میبشو

  . کندو شرمنده م  ریکه ما را حق  یتصورات ذهن است و هر تصور  هان ی. استین  یطورنیا 

  گردان کن آخر آن شرابِ صاف را ایساق
  الف را   نیهست و عدم را بردران ا کنمحو

  ) ١٣۵شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

 ن یبه من بده. محو کن ا  ییخداوند آن شرابِ صاف را با فضاگشا  ی گردان کن آخر آن شراِب صاف را» ا  ای «ساق

  ن ی را محو کن. ا  نیدر ذهن است ا  یدار است و هست  ءاست، الش   زیرا که ناچ   ذهنمن   نیهست و عدم را. ا
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هم به   نیمن ا  فهمم . چطور من نم تاس  نیدروغ   زیچ  ی   نی. استمین  نیدروغ است، من ا  نیدروغ را بردارن. ا

  دروغ را بردران.   نیالف و ا  نیتو هستم. ا  من  .ستمین  نیاست. من ا  ذهن   ریکه تصو  ستمیچند تا فکر ن  وستگ یپ

  و باد روپوش است و بس  استخوان
  کس  ستین زدانی ِری دو عالم غ در

  ) ١٠٢٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

م  نیا  دیگواز داستان دفتر ششم است. م  نیا  و ما  مبه   شنود گوش  استخوان است.  باد و  بله   دیگو خاطر 

در تو    نیبشنو و عدم سوت   تِیاگر خاص   نی.  اکند کار م  یزد یا  یرویتوجه کن که با ن  استخوان و باد هست ول

  باز هم؟  دیشن استخوان باد م نیدر تو نبود ا آن زندگ ، نبود، آن خداگونگ

 ند یب چشم ما م   نیا  میی گوما که م   نیبعدم   تِیخاص  نیما، ذاتِ ما، ا    اصل  تی خاص  نی خاطر همبه   نیبنابرا  پس

گوش   ند،ی چشم بب  نیا  کنداست که کم م   یار یبله آن هش  ستیچشم ن  ستمیس  دانم و نم  هیپ  نیخاطر ابه

  د، یگو را م  نیهم هم  تی. در بستین  یر یز دیخدا چ  ری که مواظب باش در دو عالم غ  دیگو م  نی هم  یبشنود. برا

  . ستین یر ید زیو شراب. چ  فقط تو هست  دیگو م

ا  بعد ا  دیتوان الف را بردران. شما م   نیهم گفت  بِدَر  نیخودتان  ا  دیدرک کن  دیتوان شما م  د؟یالف را   ن یکه 

  م یتوان ما م  م،یاست که ما آن هست  یار ی خاطر آن هشبه  کند تن ما هم که کار م  نی استخوان و باد و هرچه که ا

  .  میآن بشو  دیو با میآن بشو  میتوان . ممیبه آن زنده بشو

  الست حاضر و ناظرال  رتِی غ نیول 
  ال را ال یِبرا عاشق کشت هزار

  ) ٢١٢شمارۀ شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  کودک ی: لَه، مرب الال

  

(این لحظه    ١۵شل [شل    نیبه ا  دیو اگر توجه کن  دهد را م  ذهنمن   اوقات معن  شتریکودک و ب  یلَه، مرب  عنی  الال

  جاد یاست؛ ا  ذهنمن   جادیاست و انقباض است و ا  یمان فضابندلحظه انتخاب   نیما در ا  وقت   و توانایی انتخاب)]

را «ال»    زندگ  ذهنمن  نیباال ا  مییآ م  ذهنصورت من ما به  وقت» کردن خداوند همراه است.  و «ال   ذهنمن 

  .کند انکار م  کند م
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  م یاست که فضا را باز کن  نی ا  جورش ی   م،یو خداوند را «ال» کن   ذهنمن   میبرو  کهنی ا   ی  میدوجور «ال» دار  پس

  . میرا «ال» کن  ذهنمن   م،ی از جنس خداوند باش

ال»  شده باشد، انسان «ال   ییال» اگر فضاگشا. «ال دهد م   معن  ال» دو «ال   د ینیب انکار کردن و پس م  عن یکردن  «ال»  

  . افتد کم اتفاق م لیال» خ «ال  ن یا است ول که از جنس زندگ شود م ییالال  یکند، 

  کند،  در ذهن و مقاومت م  رود است که م  یاریال» هشاوقات «ال   شتریال» زشت است. ب«ال   نیاوقات ا  شتریب

  .کند را انکار م   شل و خداوند و زندگ نیطبق ا  کند درست م ذهنمن 

  کار غلط است.  ن ی. اوجود ذهن» کردن خداوند و بله گفتن به «ال   عنیباال، باال آمدن  دیآ م لحظههر

.  از جنس من باش   د یقانون من است. تو با  نیلحظه ا  نی در ا  دیگو است که خداوند م  نیال» عبارت از ا«ال   رتِ یغ

را    کارنیا  اگر  .کن را «ال» م   ذهنمن   نیهم   عنیرا    ءلحظه الشمن باشم. پس هر  دیمرکزت با  کارنیا  یبرا

  رت یغ   ی که: «ول  دیگو . مدیگو را م  نیهم هم   تیو ب  ی رو م  نی شد، از ب  محو خواه  صورت ن یدر ا  ، نکن

  الست حاضر و ناظر». ال

درست     نگهبان  ی در ذهن،    میکن ما انکار م   وقت   کهنی... درست مثل ارتِیغ   عن یال» عرض کردم  «ال   رتِ یغ

  است.   ستاده یجا او دائماً آن   م یبشو  ییتای  ی وارد فضا   م یتوان نم  یار ی عنوان هشکه به   دیگو به ما م   م یکن م

  شِ ی پ ،یی تای ی به فضا دییبفرما ند یگو . مشود در باز م م،یکن را «ال» م   ذهنمن  م، یکن که فضا را باز م  وقت

  خداوند. 

. چرا خودت را به ما  میاز تو و شراب و ما هم که خودت هست  رینمانده غ  یزیقبل گفت که چ  تیکه در ب  دیگو م

  م ی کن نم   تیرا رعا  رتیکه ما قانون غ  نیا  یبرا  دهد؛دارد جواب م   م؟ی ستیچرا ما آگاه از تو ن   ؟ده نشان نم 

  د؟ یگو چه م  یبعد ت ی. بدیگو م  یبعد  تیکه ب

در ذهن    خداوند است ول  ا ی   میهم ما هست  نی، اذهن)](افسانه من  ٩شل شماره [  ذهنافسانۀ من   نیا  میدیما فهم  پس

  .  گذارد پا م ر یرا ز رتیقانون غ نینه! نه! نه! نه! ا دیگو به خداوند م 

مثبت    جان ی...، حاال عدم در ا  به آن  ایبه آن عدم    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل شماره [   کند فضا را باز م  ی  نیا

«ال» و    گذارد اوقات اسمش را م  عدم. گاه   دیگو م  ذهناوقات به من   مرکز عدم شد. گاه   مییگو است ما م

  د؟ یکن قانون خبردار نم  نیقانون. چرا ما را از ا نیخاطر ارفتند به  نی عاشقان از ب نیکه ا دیگو م
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  تو.  مییایما ب گذارد ال» نم «ال   نیهمه عاشق کشته بشود. ا نیا خواهد . آخر چطور دلت ممیعاشق آماده هست ما

را بردار،    رتیقانون غ  نی. امی ستین  ذهنکه من   میفهم . اصال ما ممیاده یُشل به ذهن چسب  لیخ  میدان م   ما

  ن یکه در ذهن، درواقع ا  یاکه تو متوجه   دیبه ما بو  خواهدلحن م  نیبن و موالنا با ا  لطف  یکن به ما  شُل

(افسانه    ٩شل شماره [  میاکرده   یز یچ یرا    نیاست و ما ا  زیچ چیه   عن یاسمش «ال» است    ذهنمن   نی«ال» درضمن ا

  که.    دینیب دارد م مختلف . پس «ال» معانذهن)]من

  را بخوانم:  تی دو ب نیحاال ا ی بعد تیب در

  بنهاد حق  نیترازو بهرِ ا نیا
  رود انصاف ما را در سبق  تا

  ) ١٨٩٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  من کم کنم ، ترازو کم کن از
  من روشنم  ، تو با من روشن تا
  ) ١٩٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

قسازل  ی روی: نب،  تا ی  ی فضا انات، درس  یفضا  ،ییی همه ام .روزه، مسابقه  

  

(حقیقت وجودی    ١٠شل شماره [باز   یترازو موازنۀ فضا  ست؟یکه ترازو هست اآلن. ترازو چ  دیگو م  تیب  نیدر ا  دینیبب

نفع   ترازو به   صورتنیعدم است، در ا  مرکزتان  دیکنشما فضا را باز م   شتریاست. هر چه ب  ذهنو من   انسان)]

پس ترازو وجود دارد، درست   دیآ نم   یز یچچ یاصال ه  یاگر کامال ببند   ،یبند نفع شماست. هرچه م   خداوند، به 

  است؟

لحظه، ترازو    نیا  مییبو  میتوان . سبق م دیآ م   د،یکنم  ییگشافضا   ست؟یلحظه ترازو وجود دارد. ترازو چ   نیا

  را خداوند نهاده. 

  رود انصاف ما را در سبق  تا                            بنهاد حق نیترازو بهرِ ا نیا                         [

  ]                                              )١٨٩٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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   زندگ   م،یبند فضا را م   می کن از ترازو کم م   کهن یا  ی. چرا؟ براشود اجرا م  ییلحظه قانونِ عدالت خداهر    عنی

  آن هم روشن است.  م،یشو و با او روشن م  میکن فضا را باز م  م،یکنترازو را باز م  شود، تر مکم 

  ١۵شل [   شل ن یکه اگر طبق ا م یفهم و اآلن ما م دیآم   زندگ ترش یب م، یکن باز م  ترش ی چه بدستِ ماست، هر  

  صورت نیادر   م،یو منقبض بشو میکن  یلحظه فضابند  نیدادم، اگر در ا  که به شما نشان  (این لحظه و توانایی انتخاب)]

  . میاهم زده ترازو را به ضرر خودمان به 

  م، یتعهد به عدم داشت  م،یمرتب فضا را باز کرد  م،یکرد  زیپره  م،یشر کرد  م،یصبر کرد  م،یکرد  ییگشافضا   اگر

باز    ترش ی. هرچه بدهد م  ترش یاو ب  م،یکن باز م  ترشی هرچه ب   م،یریگ کار منفع خودمان بهبه    میترازو را دار

.  کنم  را «ال» م  ن یدارم ا  ستم،ین  ذهنمن   ن موجود توهم یکه من ا  مییگو به خداوند م   ، به زندگ  میدار  میکن م

  . دیگو را م نیهم  یبعد  تیاست. ب ذهن«ال» کردنِ من ییگشاهر فضا 

  را هم بخوانم:  نیا

  کندنِ خشتِ َلِزب آمد   سجده
  که واسجدْ واقْتَِرب  یقرب موجبِ

  ) ١٢٠٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  شود.»  چسبنده همانند سجده آوردن است و سجود، موجب قرب بنده به حق م   یهاسنگ  نی«کندن ا 

  : چسبنده لَزِب

سجده است و   ییگشافضا  ؛دگ یهر همان  و هر چسبندگ   ذهنمن  طور کل و به  ذهنخشت چسبندۀ من  نیا پس

سببِ قُرب   ییگشا. هر فضا دارد برم ها دگیآجر را از همان ی ییگشاهر فضا  ، میسجده است. هر تسل میتسل

و به    که سجده کن   دیگو قرآن م  ۀی. به هرحال آتَرِب»: «واسجدْ واقْدیگو قرآن که م   هیآ  نی. با توجه به اشود م

  بشو. «واسجْد واقْتَرِب  .«یاو نزد

.»، درست  شود چسبنده همانند سجده آوردن است و سجود، موجب قرب بنده به حق م  یها سنگ   نی«کندن ا 

  است؟  

  د، یکن را «ال» م   ذهنمن   دی دار  د، یکن فضا را باز م   د،یشو م  میشما تسل    . وقتکنند با هم کار م  هان یهمۀ ا  و

  خداوند را.  د یکن م دییو تأ ستمین نیمن ا دییگو م
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  . دیکن خداوند را «ال» م  دیدار ،ذهنعنوانِ من به دیشو و بلند م  دیکن و سجده نم دیشو منقبض م  وقت

  :می هم بخوان میتوان م  م،یبخوان یطورن یا میتوان الال» م به هر دم  دیال، ال گو نف «به

  الال   به هر دم  د،یالال گو ، به نف  
  ا را اریتو گردنِ ال را، ب بزن
  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

نف   میاگر بخوان  م،ی بخوان  میتوان دو جور م  هر نف  د؛یال، ال گو  به  ال گو  به  ا  دیال،  است که شما    نیدرستش 

  ز ی چ ی است،    ء الش   عنیرا که الست،   ذهنمن   نیگفتن ا«که من با انکار کردن، «ال  د ییبو  دیکن   ییگشافضا 

  . کنم است، «ال» م یخودیب

و خداوند را «ال» و    یی تای  ی فضا    مثبت است اما اگر کس  ی «الال»، الال نیالال». ا  به هر دم   دیال، ال گو   نف  «به

  باال.  ندیآ م صورتن یبداند، و همه به ا ءالش

  ، هست   ءالش   ، تو «ال» هست  ، ستین  یز یکه تو چ  دیگو باال، دارد به خداوند م  آورد را م   ذهنکه من   هرکس

  غلط است.  ل یخ نیکاره هستم، و امن خودم همه 

  ن یباال. و ا  اورد ی و خودش را ب  د یداشته باشد «ال» به خداوند بو   ذهنمن    است که کس  نیا  ترش یهرحال ب  به

  ا را».  اریرا، «ب  ذهنبِزن تو گردن ال را». بِزن گردنِ من تو « دیگو زشت است. حاال م »ی «الال

عنی  ا   ه، بالاله   نیهماست که، راه درستش    نیاش اکه آدم به خداوند زنده بشود. خالصه   ییبه آن فضا  اریاالال

  ن ی است و ما ا  ءالش  نی«ال»، و ا  مییبو  ذهنو به من   م یکن  ییگشافضا   م،یبشو  میلحظه ما تسل  نیاست که ا  نیا

وجود  به   دگیبه همان  دگین وجود ندارد اصال. با رفتن از همان یکه ا  دیشو و موالنا گفت با تأمل متوجه م  میستین

  . یبه خداوند زنده بشو  عنی ،ی و به «ا» زنده بشو گردنش را بِزن د یتو با د،یآ م

  : تیب نیا و

  رفتن است نه باال، نه پست قرب،
  رستن است   حق از حبسِ هست قربِ
  ) ۴۵١۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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باال  یشدن،    ینزد  عنی خداوند  با  پست  ییشدن  ن  و  قربِ ستیذهن  ا  .  هم  نیحق  «واسجدْ    نیاست که 

  «اقْتَِربعن یو  یسجده کن به او نزد    ،یبشو   بسِ من   دیبشو با او. باذهناز ح  بِره  .ی با خداوند از    شدن

  نشده است. یهنوز با خداوند   است،  ذهنهنوز در حبسِ من  رستن است، اگر کس ذهنحبسِ من 

   ستیچه باشد؟ ن هست  نۀیآ
   ستیبر، گر تو ابله ن ستین
  ) ٣٢٠١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

است که    ستین   نیا  دهد، شما را به شما نشان م  هست  ست،ین   نیبشو و ا  ست یلحظه فضا را باز کن، ن  ن یا  عنی

  . کند شما را درست م زیچشما، وجود شما، تَن شما، همه  هست

نع حق چون ن  کارگاهستیص  است  
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس
  ) ۶٩٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

که    نیمردم، چون مردم هم   ی عاد  در زندگ   خورد هم مبه   هان یکارگاه را، ترازو همۀ ا  ن یهمۀ ا  د یکن م  توجه 

خداوند    میما دار  خورد، هم مباال، ترازو به ضرر ما به   دیآ م  ذهنمن   شوند، م  نیخشم  دهند، واکنش نشان م

  که ن یا  یبرا  م، ی ستی. کارگاه صنع حق ن های همۀ خرابار    عن ی  م؛ یکن م  د ییخودمان را تأ   ذهنمن   م، یکن را انکار م 

دارد کارگاه   ذهنمن   کهاست، هر کس  مت یقیکه ب  می کارگاه هست  رونیدر ب   م،یهست   . هستمی ستین   ،ستین

  از کارگاه است.   رونیب ست،یخداوند ن

  . میبار خواند نیرا هم بخوانم. چون چند ت یچند ب نیا

  اظهار کار  یاستادان پ جمله
  انکسار  یِ جا  ندویجو ستین
    )١۴۶٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  استادِ استادان صمد  الجرم 
  و ال بود  ستی ن کارگاهش

    )١۴۶٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  تر است افزون  ستین نیکجا ا  هر 
  حق و کارگاهش آن سر است   کار
  ) ١۴٧٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

ساراستگنکسته شدن، شش : جازاً  ؛خضوع و فروتن  م   

  از صفاتِ خداوند نده، ی و پا ازینی : بصمد

  

  ی که آن را برطرف کنند. جا  کنند م  دایپ  ب یع   یرا نشان بدهند،    شانیکارها  کهن یا  یهمۀ استادان برا  پس

باشد، فضا را باز کند، تا استاد استادان صمد    ستیانکسار باشد، ن  یجا  دی. پس انسان باخواهند را م  شستگ

  و «ال» است کارش را بند.  ست یخداوند، که کارگاهش ن

  ء  الش  ذهنمن   نیا  دییگوم   دیکن فضا را باز م  د،یکن را «ال» م  ذهنمن   دیو «ال»، شما دار  ستین   جانیا  در

و خودم را   کنم قبول م عنی کنم م د ییوند را تأخدا ییگشاشده وجود دارد، من با فضا گشوده   یفضا نیاست، ا

   ستین   نیا  ، در درون هرکس  ، ستین   نیبه خدا. هر کجا ا  کنم م . اقرار  کنم را انکار م  امذهنمن   کنم،  کارگاه م

  کار کند.  تواند جا بهتر ماست خداوند در آن  ترشیب

  : تیب  نیا طورن یهم  و

م تا کم شود خوف و رجا   ایدِه گزافه ساق  
  را ما از کجا او از کجا؟   شهی بزن اند گردن

  ) ٣٣شمس، غزل شماره  وانید ،ی مولو(

اول هم بود    تیکه همان که ب  مییگو م  میدار  نیاز خداوند و بنابرا  میریگ م   از ساق  ادیز  م  ییگشابا فضا   پس

  ،  ساق  یبه ما بده ا  از حد م  شیب  مییگو م  میهم دار. ما  خورند م  م   لیخ   عنی .  اند قاتالن م  هانیگفت: ا

  .کند م  زندگ دیبا ترس و ام  ذهنمن  . دیمبرود، ترس و ا نیاز ب ذهنمن   یخوف و رجا نیتا ا

را    ن یدارد ا  انی است که جر  دهیهمان   شهیاست، اند  شهی اند   ی  ذهناصال کل من   ای را،    ده یهمان  ی هاشه یاند  تو

.  میتو بشو تینهای ب م،یزنده بشو د یبه تو با م،یما از جنس تو هست  عن ی«ما از کجا او از کجا»؟   گردنش را بزن.

جنس ما    م،یشو نم   قاط    ذهنکه، «ما از کجا او از کجا»؟. ما اصال با من   میدان است. ما م  توهم  زیچ   یاو  

  بده که؛ به «الال» جام دیگو م  د ینی. خوب اآلن بب ستیآن ن
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   داناز آنکه م ،به الال جام بده
  هزار دانا را  دی علم و عقل ربا که
  ) ٢١٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی مولو(

  د ی گو م  آورد، را باال م   ذهنو من   کند که در ذهنش خداوند را انکار م   انسان   عنیبد است.    ی«الال»، الال   نیا

  . دزدد م  از دانشمند ذهن دزدد که علم و عقل را از دانا م  دان که م  بده از آن جام جام  یالال  نیبه ا

 شود م   مودهیعارفان پ  لۀیوسکه به  جام ای  ییگشابا فضا   شراب زندگ  ، ها را جام زندگمعلوم شد انسان   پس

  .  ذهن یهانه زور و نه استدالل و نه منطق و نه بحث من کند زنده م

بده     جام ی  کند و خداوند را انکار م   کند م دیی«الال» که اآلن خودش را تأ  ن یبه هم  ذهن)](افسانه من   ٩شماره شل [

فضا را باز کند و از    عنی  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل شماره [   د یایدر ب  صورتن یبه ا  عنی که علم و عقلش را بدزدد  

ذهن ییو دانا رد یتو شراب ب برود.  نیاز ب اش  

  �🔹🔹�پایان بخش سوم   �🔹🔹�
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ا  میو خواند  کند که موالنا صحبتِ ال کردن م  میخواند  م یکه در دست دار  غزل  در   یی لحظه ما توانا  نیکه در 

امیانتخاب دار به   ییتوانا  نی.  اوقات موالنا     گاه  ایاست    ء»را که «الش  یز یکه آن چ  میبر کار م انتخاب را 

  . م یآن را ال کن ییشابا فضاگ ،ذهنندارد به نام من   ارزش   عنی ال است،  دیگو م

  ء» «الش  ن یو الکردنِ ا ییفضاگشا شود، با پندارِ کمالش صد من آهن ناموس دارد و خَم نم ذهنمن  ن یا وقت 

به خودمان    دیبا  اتیخودمان است با همان اب  یحواس ما رو   وقت .  شود ممن م  ر یها غموقع   مشل و بعض

  همه توهم هستند، ارزش ندارند.   هان یصد من آهن، ا  یپندارِ کمال و آبرو   ذهنکه من   میو متوجه بشو  میکم کن 

ا  نیبنابرا  انکار،    عن یبا ابزار ال  و    میکن اقرار به الست م   م،یکنم   اقرار به زندگ   ییگشالحظه با فضا   نیدر 

صورت انقباض و  و به  م یاگر ال نکن و . میکن ال م  م یستیما آن ن  میاکرده  ییرا که شناسا توهم  زیچ  نیرا، ا ءالش

ب  ذهنمن  م  مییای باال  دار  میشو متوجه  ما  م  میکه  انکار  را  ذهن میکن خدا  در  و  معتقد،    ذهنمن   ی مان  . 

را   یاستاد  ای مثال برچسبِ معلم ای میکن آن افتخار م  یو برا م،یاساخته  زهایچ  جورنیو ا نداریکننده، دعبادت 

  . میکن با خودمان حمل م  میدار

  یی جامضر است. تا آن   اریما بس   یتقلب  ذهنمن   نیها از اآن   دییکه با ما ارتباط دارند، و تأ  کسان  ن،یاثراتِ قر 

  ده، ید  هیما ته  یبرا  ذهنکه من  ییهای زیو آبرور   رهای. و تحقمیو توجه باش  دییدنبال تأ  دیکه مقدور است ما نبا

  ل یما که م   ذهنمن   کاهل  تِ یو خاص  نیما، قر  مصنوع   یپندارِ کمالِ ما، آبرو   پس  .میشو کوچ م   میکن فکر م

  . میمواظب باش دیبا ما مضر است  یبه جبر و ادامۀ وضع موجود، برا کند م

  زشت باشد.  تواندالال م  کهن یو ا میخوان م به عبادت واقعراجع  تی چند ب 

  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(

جددرجه ر :  

 ربج: صبر کل  اَلْصالَْفر فتاحاست.  یرستگار  دیم  

  



ۀ          Program #926                                                 ۹۲۶برنامه مشار

  90صفحه: 

  آورد  که او م   یو در مقابل پندار کمالمان و فشار  میفضا را باز کن  دیصبر کردن جانِ عبادات ما است. با  پس،

  .  می و آن کار را نکن می بشود، صبر کن دهید خواهد کوچ بشود، م  خواهد که نم

  ن ی مرتبه، صبر کن که ا عنیمرتبه را ندارد. درج  نیا عبادت  چیکن که آن است عبادت درست و ه صبر  دیگو م

  :و  است. یرستگار  دِیصبر کل 

  چون پوِل صراط آن سو، بهشت  صبر 
  زشت  یِ الال یبا هر خوب،   هست

  ) ٣١۴٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ست ی وصل ن  ،یز ی گر ز الال م تا
  ست ی الال را ز شاهد، فَصل ن زانکه

  ) ٣١۴٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : پل ولپ

  مرد  ی : لـله، غالم و بنده، مربالال

  : جدا کردن فَصل

  

است    نیما. علتش ا  جهنم ذهن  نیبهشت و ا  نیاست ب  پل نازک  یصبر مثل پل صراط است. پل صراط    پس،

پل   کهن ی. درست مثل امیاُفت م   میکن   ییفضاگشا  میخواه است که تا ما م   نیا  اشپل نازکِ صراط، معن   نیکه ا

  .  ذهنمن   عن یبه جهنم، جهنم    میاُفت م   خورد م  هممان به  تعادل   م،ینخ راه برو  یرو  مییآ است که تا ما م  نازک

.  می صبر کن  میتوان نم  شده ولگشوده   یِ به بهشت فضا م یبرو  ذهناز جهنم من   میخواه م میکن فضا را باز م   ما

. اما  ییتایشده، بهشت  گشوده  یبه بهشتِ فضا  دیروپل است و شما از جهنم ذهن م   نیصبر مانند ا  دیگو م

  ما است، با ما است.  ذهن که همان من  استزشت   یالال  ی است،  با یمان زکه ما اصل با،یبا هر ز شهیهم

 د یبا  شیهمراه است. پس برا  یبارویلَـله است که با ز  نی . الال همدیبا الال دعوا کن   دی توان شما نم  دیگو حاال م  و

  الال است.   نیکرده، ا ر یما که ما را تسخ   تِیو جنگ و شا حالت اوقات تلخ  ن یا یبرا  عنی . دیفضا باز کن

  ت ی وضع  میفضا باز کن   دیبا  م،یزیبر  د یداخل. ما از آن نبا  میبرو  گذارد ال نگهبان درِ خدا هم هست، نم ال  ول

  . ردیما را دربرب فعل
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  ی الال نیا د،یآ وجود م من، الال به  مییگو م میشو که ما بلند م نیما است. هم ذهنمن  نیزشت هم  یپس الال 

  ی بارو یز  نی خداوند، هم  کند، ارتعاش م   زندگ   خدا برود و امروز هم گفته وقت  ی سوبه  د یزشت. و اصل ما که با

و    فعل   تیبا دربرگرفتن وضع   نیا  م،یبشو  تایتا    دخداون  یسوبه   میرو م  میکن حرکت م  م،یکه ما هم آن هست 

  . دیآ وجود مبا الال به  آشت

هم خداوند است.    ،ی بارویز   م، یشاهد هم ما هست   ده، یالال به شاهد چسب   کهن یا  ی. برامیفرار کن   م یتوان الال نم  از

 ور ن یاز ا  خودش برود، ول  یسوزنده بشود به   خواهدخداوند م   رکرده،یامتداد خداوند در ذهن گ   نیپس بنابرا

 شود  باال منَش را نشان بدهد و آن م   د یایبشود ب  دهید خواهد و م   ندیب از ما که در ذهن است بد م  آن قسمت 

  . میکن م جاد یآن را ا ی اریعنوان هش لحظه بهنگهبانِ در. و آن هم دائماً با ما است، چون ما هر 

  م یندازیب  می خواه را که م  ی زی. هرچ شود م  تری آن قو   م یچون با آن دعوا بن  میفضا باز کن  م،یریبپذ  دیبا  پس

  . میاول، اطرافش فضا باز کن مینبا آن صلح ک  دیبا

لحظه به. ذات ما لحظهستی که با ذات ما همراه است و ذاتِ ما از جنس الال ن  است توهم  ی پس الال موجود 

  .  شود نم زهیمنتها دوستانه، باست کندو آن را ال م  دهد م  صیتشخ 

  : خوانم م  تانیرا برا  تیسه ب نیا و

  برد  شیو پ خیاَنَااْلحق گفت ش چون
  جمله کوران را فشرد  یگلو پس

  ) ٢٠٩۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  بنده ال شد، از وجود  یاَنا چون
  جحود  یا شیندی چه مانَد؟ تو ب پس

  ) ٢٠٩۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  است بشا، درنگر تو را چشم گر 
  دگر؟  مانَدال آخر چه م  بعدِ

  ) ٢٠٩٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

انکار کننده  اری: بس حودج  
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از    م،یکن م  ییفضاگشا  من حق هستم، وقت  مییگو ما م  من حق هستم، ک  دییگوشما م   ای  خ،یش  وقت  دیگو م

  .میریپذ را م ذهنو من  میشو جنس خداوند م

عمر  همه   یکردن برا   موافقت و زندگ   معن  رفتنیاست که در ذهن وجود دارد. پذ  یز یهرچ   رفتنیپذ  یی فضاگشا

  م، ی مقاومت نکن  م،یوجود دارد با آن دعوا نکن  نیکه ا  می ریرا که ما بپذ  ناهماهنگ   ز یهرچ   عنی  رفتنی. پذستین

  . شود از ما جدا م نیا

آب و روغن را   کهنیو روغن کردن است. مثل ا  مثل آب   رفتن یدرست مثل آب و روغن. مقاومت کردن، نپذ  عنی

   با هم قاط   میده چون تکان م   ول  شود از هم جدا م  هان یا  م یاگر تکان نده  م،یده تکان م   م،یکن م   قاط 

  .شوند هم نم نیع هان یا ول شوند م

  م، یاگر ساکت باش  . ول شود نم   قاط   جسم  ی ار یحضور با هش  ی اریهش  شود، نم   قاط  ها  دگی ما با همان  ذات

  ا ی برود    ا ی  فتدیب  دیذهن با نیکه ا  میو بدان میکن   شیذهن را، فقط تماشا  نیا  میتکان نده  م، یکن   ت یاَنْصتوا را رعا

  . افتند م فتند،یما شناخته بشوند و ب یها دگ یهمان 

  د، یبر م  شیمن حق هستم، من خدا هستم، از جنس او هستم، پ  دییگو م  د، یکن م  ییفضاگشا  پس شما وقت 

  . گذارد شما اثر نم یرو  رید ذهنمن  چی شما و ه ذهنمن   عنی. دیفشار همۀ کوران را م  یگلو

  ن یمن ا  دییبو  دیرا ال کن   ذهنمن   ییشما با فضاگشا  عن یبنده «ال» بشود،    ذهنمن   عنیبنده»    ی«اَنا  وقت

   عن یجهود! جهود    ی تأمل کن! ا  ش، یندی تو ب  ماند؟ آخرِسر چه م  د،یکار را بن  نیتند اتند   از وجود، ه   ستمین

  کار را بن!   نیا دفعه یمنکر!   یانکارکننده، ا  اریبس

همان ال   نی. امیانجام بده  دی را با  ذهنو انکار من   ییرا. فضاگشا  ذهنانکار من   نی ا  م یکن ما امتحان نم  عنی

  کردن است. 

که    دیگو خداوند م   رتی. قانون غم یکن خداوند را اجرا م رتیقانون غ  ،ذهنو انکار کردن من   ییبا فضاگشا  ما

  مرکزت باشد.   تواند نم دهد که ذهنت نشان م یری د زیاز من چ  ریلحظه غ نیا

  ست» ین   یرید  زیو شراب، چ  که تو هست  دانم گفت در غزل «من م   د؛یاگر اجرا نکن  د،یاجرا بن  دیرا با  نیا  شما

  من خودت هستم.   عن ی ده و شراب، پس چرا خودت را به ما نشان نم  خدا فقط تو هست یا  عنی
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  حات یهم توض  هانیدادم. ا  حیکه من هم توض   کند م   انی به ما ب  رهیو قانونش را دارد با «ال» و «الال» و غ  رتیغ  بعد

  است.   اضاف

ا  م،ی همۀ ما چشم عدم دار  ،یکه دار   یدار  دو چشم  اگر  دگ یهمان   یهاکه اآلن پرده   چشم! آن چشم   نینه 

  اند. را گرفته   شیجلو

مختلف را به چشممان    یهارنگ   ی هانک یعدم است، بعد ع   نکِ ی آن ع  می دار  رنگی ب  نکی ع   یکه ما    گفتم

رنگ است   ی   م،یهست   دهیکه ما با آن همان   یزی هرچ  فکرهستند.    دهیهمان   یها همان فکرها رنگ   ن یو ا  میزد

  ده یفکر همان یاز  نیبنابرا م،یکن را عوض م هانک یع نیمرتب ا  و ما ه شود که به چشم عدم ما گذاشته م

جهان،    نیجهان، از جنس ا  ن یآلوده به ا  عنی  رنگ   ، رنگ  زیچ   ی   جهی. درنت میرو م  ی رید  دۀی به فکر همان

  . میآور وجود مبه  ذهننام من به

  فقط.   ماند «ا»، خداوند م   ماند؟  را، چه م   ذهنباز کن نگاه کن. اگر «ال» بند من   یدو چشم عدم دار  دیگو م

  ست کو چون بر فروختآن شعله  عشق،
  جمله سوخت    ،جز معشوقِ باق هرچه
  ) ۵٨٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  حق براند   ِری ال در قتل غ غیت
  زآن پس که بعدِ ال چه ماند؟  درنگر 

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

  جمله رفت   ا اله، باق  ماند
  سوز زفت عشق شرکت یباش ا شاد

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

  رومند یفربه، ن : درشت، فتزَ

  

.  سوزاند  را م  ز یچروشن بشود، همه   اگر در انسان   ستی اشعله   دیگو که درواقع وحدت با خداوند است، م  عشق

  .  سوزاند از خداوند همه را م  ریغ  » . «هرچه جز معشوِق باقسوزاند را م  ها دگ یتمام همان 

  «بِرانْد».   دهد، که ذهن ما نشان م ستی ز یحق هرچ  ریحق»، غ رِیانکار، «ال»، در «قتل غ غیت پس
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و در   دهد را که ذهنتان نشان م یز یهرچ  د،یکن م  ییحواستان به خودتان است و فضاگشا  ارانه ی شما هش  عنی

  . دیکن را انکار م  نیآن من وجود دارد ا

 ست، ین  ز یچچ یرا که ه  یز یچ  د یکن ال»ست. ال م  غی همان «ت  ن یا  تانیاری و نگه داشتن در هش  ارانه ی هش  انکارش 

  حق است.  ریغ  ،ذهنمن   عنی

ما با    عن یتمرکز ما و توجه ما را جذب کند،    تواند و م  دهد که ذهنمان نشان م  یزی حق هرچ   ریباشد، غ  ادمانی

  ماست.  دِی د نکِیع  میهست دهیآن همان

بعد از ال     عنیبعد، «که بعدِ ال»  از آن به    عنی» خوب نگاه کن، «زان پس»  حق براند، درنگر  رِی ال در قتل غ  غی«ت

  کردِن او «چه مانْد؟»  

  .ماند نم یر ید زیچ  ماند فقط خدا م عنیا اله»،  «ماند

جمله    نه! «باق  شناسد؟. خدا را ذهن م ماند خدا م  ماند؟ را از مرکز شما بردارند چه م  ها دگ یاگر  همان  

  رفتند.  داد مان نشان م که ذهن ییزهایت» تمام آن چ رف

. با  د یافتی شما به عشق دست    کهن یا  یسوز زَفت» براعشق شرکت  ی. «شاد باش ا دیشاد بشو  دیتوان شما م  حاال

  . دیخدا زنده شد تینهای به ب د،یشد یخداوند 

  ع یسر  ل یکه خ  ییها. آن دیخودتان تمرکز کن  یرو   دیبا  دی . شما اگر دوست داربرد کار م  هاده یپد  نیا  دیکن  توجه

دارد   یترراه ساده   ی  دنیمثال به حضور رس  کنند فورًا برسند، فکر م  ایرا بقاپند بروند و    یز یچ  ی   خواهند م

    ندارد.

آمده است، پس ما    وجوددرد وجود داشت، به  ها دگیاوال، براساس همان   میاشده  ده یهمان  زیچ  یبا هزارو  ما

دارند در اطراف ما هستند و ما را از    ذهنکه من   ییهانی قر  ریطرف د  از.  میو درد در مرکزمان دار  دگ یهمان 

ا  ر یازطرف د  .دهند سوق م   ذهنمن   ی سوما را به  ماً ی دا  کند» م  نیی «ناظر جنس منظور را تع  قیطر   ن یذاتِ 

بودن    یحالت جبر   ریطرف د  ازحالت را حفظ کند.    نی ا  خواهد " دارد م   "Inertiaنرس یکاهل است، ا  ذهنمن 

  .  میستین ریرپذییبه ما دست داده که ما تغ
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دارد، که ما بسنده کرد  نانه ی اصطالح غمبه    زندگ  ن یبودن به هم   راض  ر یطرف د  از ا  م یدر ما وجود    ن ی به 

    .میکن حت م خودمان را را  تیبا شا میکن م  تیخراب؛ شا  تیوضع

. ما  شوند نم   لیدل  هان یا  د؟یکن هستند. توجه م  طورنی همه ا  مییگو م  میکن نگاه م   ریدبه هم   ر یاز طرف د 

  . میخودمان کار کن یرو  دیبا

  خوب: اریبس تِیدوتا ب  نیو ا 

  کن بر دام مزد  میرا تسل شیخو
  بدُزد  یز یزِ خود چ یاز خود ب وانگه
  ) ١۵٠٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  مند به مردِ زخم ونیدهند اَف م
  کنند  رونیاز تنش ب انیکه پ تا

  ) ١۵٠٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  اک ی : تر ونیفا

  و مجروح شده.  که تنش زخم  : کسمندزخم 

  

شده است که ما  گشوده   یفضا  نیمزد هم  ی. فضامیکنمزد م   یفضا   نیا  میتسل  ییما خودمان را با فضاگشا  پس

  . می کن خودمان را در ذهن انکار م یِدار هست

 مان  به منظور اصل  واشیواشی  میدار  عنیکار مزد دارد. «مزد»    نیفقط ا  کهن یا  یچرا دام مزد است؟ برا   نیا 

  شدن با خداوند است. یکه  م،یشو م ینزد

   ؛یمزد افتاد  یدر فضا  ،یکرد میتسل  وقتکن بر دام مزد» آن موقع  میرا تسل  شی«خو

  ی است، فضا   یمزدیب  یفضا   ستیمزد ن  یکه ذهن باشد، فضا  زهیست  یانکار خدا، فضا  یباشد فضا   ادمانی

  است.    مزدیاست، زحمت ب  مزدی کارِ ب   ی.  یار یب  مییگو اصطالح کار کردن و مزد نگرفتن است، اصطالحاً م به

  بدزد.  یز یاز خودت چ  ذهنکن»، آن موقع بدون اطالع من  می«تسل پس
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  ان یپ  شود م  هوشیب  شده، وقت  زخم  ریت  قیکه از طر  به مرد زخم   دهند م   ونیاَف  زند، مثال م   د،یگوم  پس

  دردش را.  فهمد چون نم  کنند م  رونیرا از تنش ب

را از    ها دگی از همان  یو    دیکن م  هوشی آن را ب  تان ذهنتاباندن نورِ حضور به من   ،ییشما با فضاگشا  پس

  از آن رفته.    قسمت ی که  شود متوجه نم شود که م  داری. بعد بکند اعتراض نم د،یدار درونش برم 

  ال و االه را نخوان تا
  راه را نیمنهج ا یابیدرن

  ) ١٢۴١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

جمنهار و روشن   : راهآش  

  

  ز؟ یآن اتفاق نخواهد افتاد، چه چ کار را نکن  نیکه «تا»، تا ا دیگو  که موالنا م  دینیب م پس

  ستم ین   ذهنمن   ن یکه من ا   نکن  ییو شناسا  را انکار نکن   ذهنمن   طوِر کل به   ، را ال نکن  ها دگیهمان  ی ی  تا

.  را اقرار کن  ی  ن یهم ا  را انکار کن   نیا  د یهم با  عنیال کردن و به االه زنده شدن،    ی یبا    واشیواش یو  

  .  آن را انکار کن ذهنمن  ییهم با شناسا خدا را بشناس  هم فضا را باز کن

   عنی.  دیفهم  ه کار را تو نخوا  نیکار، روشن ا  نیا  ۀراه ساد  ، برس   جهیتا به نت  یجلو نبر  ی طورن یرا اگر هم  نیا

  ی چجور   کند، فضا باز م   یچجور   شود، آدم به خداوند زنده م   یچجور   کنند، م   زندگ  یکه چجور   دیفهم   نخواه

مرتب فضا را باز کند،    فتند،یبشود، اتفاقات ب  ییفقط فضاگشا  تواند انسان م  ی چجور  د، یآ م  سببیب  ی شاد

  بخت باشد، شاد باشد. خوش   ند،ینب  بیجهان آس  نیفضا را باز کند، جلو برود و در ا

  . یشو نم  دارنید ، ی شو مسلمان نم  ،یبه االه زنده نشو ال و االه را»، تا ال، ال، ال نکن  نخوان «تا

  : تیب نیا و

  باال  دهیالال، با ال پر  انِیلول  یا
  یفارغ ز چون و چند   وال،یه نی ز وارسته

  ) ٢٩۴٨شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  سرمست، با نشاط   به معن   : جمع لولانیولل
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باال ال کردنِ من    انیبارویالال همان ز  انِ یلول را، از    ها دگیاند همانال کرده   عنیباال،    اندده یپر  ذهنهستند که 

  ن یا  ینشسته بودم، رو   جانیتا ا  رید  دیگو که م   درست مثل مرغ  اند،دهیآن پر  یاند از روکرده که ال    یز یهرچ

 ن یا  اند و بهرسته   ذهنمن   یوال یه  نیرا ترک کردم. پس، از ا  اخه ش   نیا  دم،یبودم، شاخه، اآلن پر  هرچه نشسته 

  اند. هم رسته   »یاز «چون و چند  بیترت

   که خداوند به چه بزرگ   ییبو  توان است، نم  اتیجهان است، ماِل ماد  نیمالِ ا  » یگفتم «چون و چند   چون

خداوند را    عنی قدم را؟»،    «چه نشان نَه   دیگو معروف که م   تِ یدارد. همان ب   تیفی است و چه ک   یاست، چجور 

  نشان نکن، با نشان نشناس، پس خودت را هم با نشان نشناس.  

  ی مشخصات ظاهر   نیکه فارغ از ا  دیدید  انسان   ی  د،ید ید  خال  ی فضا  ی  دیشما به خودتان نگاه کردموقع    هر

چه   ام،یی بوده، کجا  کس  پدر و مادرم چه   دانم نم  ست،یمدرکم چ  ست،یچ  التمیتحص  ست،یاست: من مقامم چ

احتماال    ، ید یدر خودت د  رید  زِ یچ  ی   ،گذشت   هانیدارم، اگر از ا  ییدارم، چه باورها  نی دارم، چه د  ت یتابع

هم    ذهنمن   یوال یه  نیپس از ا  د،یا. و اگر از او گذشتهدیاو نشان کردنِ خداوند گذشته   »یو چند   شما از «چون

  . دیاده یره

  او بنگر یِبه غمزۀ شوخَت به سو ای و
  را  ایاَح ثان ستاتیغمزۀ تو ح که

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  با ی : زوخش

  

 م یرو م  میشو ما هست: منقبض م یجور وجود داشتن برا دو  می . گفتمیکن صحبت م میزشت دار یِالال بهراجع 

دارد به    رتیو خداوند غ  می وارد بشو  گذارد الال نگهباِن دِر خداست، نم   نیکه ا  میساز  زشت م  یالال   یذهن  

  حوادثِ ناگوار.    عنی م؛یشو م  المنونب یو ما دچارِ ر  کار را بن  نیا دیموضوع که تو نبا نیا

است که درواقع مرکزمان عدم   باشندگ   ی هم    نیا  م،یو از جنس حضور بشو  میکن   ییفضاگشا  ر یطرفِ د  از

  درست است.   نیا م؛یشو است و از جنسِ خدا م

تو    کند که انکار م  کس  یِسوالال بنگر، به   نیا  یِسوخودت به  خودت، اشاراتِ عشق  یبا یتو با غمزۀ ز  دیگو م

  . می قانع کن میتوان نم  هیتنب  ایرا، چون ما آن شخص را با استدالل و کتک 
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  ی غزل هست،    نیانسان کامل که صحبتش در ا  نیآلودِ خداوند و اپس اشاراتِ غمزه   ست»، ات یغمزۀ تو ح   «که

  است. هیتولدِ ثانو یکه   آورد وجود مدر ما به  یرید شِیزا

غمزۀ خداوند، از انکار به اقرار    ،ییفضاگشا  قیو انکار نکند، از طر  رونیب  دیایکه کال ب  ذهناز شم من   انسان

وجود  جهان و به  نیو دچار شدن به اتفاقاتِ بدِ ا  زندگ  یپدری اثرِ انکارِ پصبر الزم است و اگر در   می و گفت  رسد م

  کند،  به ما کم م   غمزۀ ساق  م،یازشت شده   ی الال   ی   م،یاشده   تار آوردن پردۀ پندار و مسائل آن ما سخت گرف

  نه بحث کردن، نه جدل کردن. 

  م ی خودمان نگاه کن   یِسواو، به  یبا یبا غمزۀ شوخ او، ز  میاو بنگر». اگر بخواه  یِبه غمزۀ شوخت به سو  ای  «و

  . رود م  زندگ  یِسوو به  کند م  دایکه انسان پ ه،ی است، ثانو  زندگ  یکه غمزۀ تو  م،یا را باز کنفض  دیبا

  آب دِه تو غبارِ غم و کدورت را  به
  خواب درکن آن جنگ را و غوغا را به

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

که آن شخص را زنده    میخواه ما، هم ما از خداوند م  ی دستورالعمل است برا  یهم    ها،ن یکه ا  دینیب م  پس

جهان بمار    نیکارِ ا به  ایصهبا را تو ب انِ یخون   نیدانا و ا انِ ی جنّ ن یکه ا  دیگو اول شروع شده، م  ت یکند که از ب

  کنندگان بدهند. شراب را به انکار  نیهم  هان یکه ا

در هر انسان هست، جمع    طورِ کل غم و کدورت به   نیرت را». اتو «به آب دِه تو غبارِ غم و کدو   دیگو اآلن هم م  و

  ی اسمش را گذاشته غبار، غبارِ غم و کدورتِ بشر   دینیبغبار، م   نیبه کمِ هم ا  دیجهان است. ما با  نیدر ا  کن

  . دیآ ور مآن  ز که ا ی. به کدام آب؟ آبمیبه آب بده  ای می را بْنشان

 د یرا بِشو  شیهای آب گرفتار   نیفضا را باز کند تا ا  رد،یگ از جمع کم م   که حالدرطورِ جدا،  فرداً، به  هرکس

  همان غبار غم و کدورت هستند.   های ببرد. گرفتار 

است،   شیاست. غوغا سروصدا  ذهنمن  تِیخواب درکن آن جنگ را و غوغا را»، جنگ و غوغا همان وضع  «به

 مان  ذهنما به من   ییفصاگشا  قی که از طر  یبا شراب  خواب درکن.  را به  نیاست. ا  اشزه یجنگ هم مقاومت و ست 

مقاومت کردن که    ریو از طرفِ د  هانیراه انداختن و خود نشان دادن و ا  اهویغوغا کردن و ه  نیا  م،یده م

  . رود به خواب م  رود،  م  ادشیکند،  تری قو اورد،ی وجود بخودش را به 



ۀ          Program #926                                                 ۹۲۶برنامه مشار

  99صفحه: 

جنگ و غوغا را    دیبا  د،یآنم   رونیاز ب  د،یآ آب هم از درون شما م  د،یبده  دیرا به آب با  پس شما غبارِ غمتان 

  . دیبه خواب کن 

  هست.  جانیهم ا اشه یحاال آ ه» یاصطالح «نَفَْخت ف نیا

یف نََفخْتوح   هر نم ست دهیرس  
کم را رها کن  شیب غم و غم  
  ) ١٩٠۵شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  : از روح خود در او دميدم. اشاره به آفرينش آدم است. من روح  ه یف  َفخْتنَ

  

  . میاگر مقاومت نکن  شود م  دهیبه ما دم  ی زدیکنندۀ الحظه دم زنده  ن یکه ا دیجالب است. شما بدان تیب نیا

   انداخته، ول ذهنمن  یوجود آمده، گرچه که قضا او را در تنگنا به عنوانِ انسان به ی اباشنده  یتکامل،  دراثرِ

  .  شود وارد وجودش م یزدیدم ا  ییاثرِ فضاگشالحظه در نیا

یف نََفخْتوح   هر نم ست دهیرس  
کم را رها کن  شیب غم و غم  
  ) ١٩٠۵شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

   وقت  شود، حالت خوب م  ،دگ یهمان   شود م   ادتریز  که وقت   نیحضورِ ناظر به ذهن نگاه کن بب  صورتِبه   شما

  ن یحالت را رها کن، با ا نی . اکش رفته، تو غم م دست از  یفرصت خوب ی دیآ نظر مبه  شود کم م دگ یهمان 

  ببرد؛ درست است؟  دیرا هم بشو ات قبل یِهاغم  نیباش و بذار ا شود که از تو رد م  یشراب

  م یچیعشق فرستاد تا درو پ یخدا
  را  ملَ تعال  چِشیپ قیال  ستین که

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

که   دهد نشان م نی. استی در خداوند ن چشیپ قیکه ملَ ال م،یچ یخداوند عشق را فرستاده ما در عشق بپ پس

انسان خداوند به خودش مچدیپ نم   ی زی چ  چیو به ه  کند را خلق م  ز یچخداوند همه  . خداوند به چدیپ . در 

است، که موالنا گفت اسمش    یار ی شنوع ه  یاست،    ی اریما هم از جنس هش  ذهن. منچدیپ ما نم   ذهنمن 

  جن است.  



ۀ          Program #926                                                 ۹۲۶برنامه مشار

  100صفحه: 

 ی اریهش   دی. جن شما فرض کن شده کار برده م اصطالحات به   ن یخُب ا  میجن، قد  دیگو  م  دیشما تعجب نکن   حاال 

  .  شودنم  دهیکه د ستی ار ی است، هش یاری نوع هش یاست، 

شما    شوند؟ م  دهید  ایآ  هستند، ول  یاری شما هش  یظاهراً. مثال دردها  شود نم  دهیکه د  ستی اریهش  ذهنمن 

م از کس  د ییبو  د یتوان اآلن  رنجش   مثال   پ  نیا  د یدار ا  دییبو  دی کن  دا یکجاست  آقا  نه،    ن یکه  برداشتم؟  را 

  .  میداد حیتوض  یاول  اتیدر اب میباال. که گفت  دیآ ها مموقع   . بعضدی کن دایپ دیتوان . نمدیدان نم

آن متوجه بشود    یدرست کند، بعد در اَثنا   ذهنوجود آورده که اول من فرصت را به  نیانسان خداوند ا  یبرا  پس

 ها ن ی قر  ای   شود، چه م  نم یبب  ندی دست هم نگذارد بنش  یعمل کند. دست رو   فوراً   دیبا   ول  ست،یاو ن  ذهنکه من 

  بد نگذارند.   ریتأث شیرو

  ندازد، ی ب  چانیرِگ فلسفش مرتب بجنبد، او را به ش و پ  میطور که خواندهمان   گاه، ولکند گاه   یمثال اعتقاد   ای

  درست است؟   دیگو که موالنا م یز یچ  نیواقعاً ا ایآ  دیافت از شما در ذهن به ش م  لی. خ ندازدیبه ش ب

هست به ما    ای . و امروز گفت که گنج قارون و هرچه که در دندیکرد و کار م  دیتعهد داشت  د،یش نداشت  اگر

به    جانِ باق   یها، ا جان جانِ    ی. بعد هم گفت که امیدار دست از آن برنم  م،یگذارعشق را فرونم   نیبدهند ما ا

  من شراب بده. 

  ، زنده شدِن ثان  ،که زنده شدن به عشق، زنده شدن به زندگ  دیشما در درونتان متوجه بشو  وقت  نیبنابرا  پس

 می کن م   ییفضاگشا  ، وقتشراب   نیدراثرِ گرفتن ا  ذهناز من   دنییزا  م،یاآلن خواند  نی بود هم  هات یدر ب   حت

  .  میانیزا خودمان را از ذهن م   میدار ارانهیدرواقع هش میکش م  ارانهی دردِ هش

   ذهن که از ما که من   دهیرس  دنمانییوقت زا  عنیاست،    مانیدردِ زا  هان یما هست، ا  دردها هم که در زندگ  نیا  و

  .میده نم  ت یما اهم  حضورِ ما متولد بشود، ول م، یهست

  : دیگو مهم است م تیب نیا

  م یچیعشق فرستاد تا درو پ یخدا
  را  ملَ تعال  چِشیپ قیال  ستین که

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
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  ماند،  از جنسِ خودش م شهیهم  گردد،  فقط دورِ خودش م چد،یپ نم  ز یچچ یخدا را. خداوند در ه   عنیرا   تعال

  . م یپس ما جنسِ خودش هست 

  .   میکن جادیدرد ا همهنیو ا  می درست کن ذهنو از آن من  ها دگ یبه همان  میاو را آلوده کن  که جنسِ ستین سزاوار

که    م یباش  عقلی و ب  سطح   قدرن یو ا  کند که تمام کائنات را اداره م  میکه ما از جنسِ خردِ کل باش   ست ین  سزاوار

  ی اری هش  ی که ما از    مینده  صی و تشخ   میکم کن   ریدبه هم   کهن یا  یجا به   م،یندازی جهان جنگ راه ب  نیدر ا

  . میچ یخدا عشق فرستاده ما در او پ کهن یا یرا. بمیبا هم ندار تفاوت چیمان، ههمه  می جنس هست  ی م، یهست

  ، ی جماد یِار ی هش ،درخت   یِاریهش  ،یرید یِار یاز جمله ملَ، ملَ، جن، هر هش یر ید زیچچیاز ما ه  ریغ و

  ی . برا چدیها به خودش بپکه خدا خودش را در آن   ستندین  قیها الاز آن   کدامچیهستند، ه  یاریها هم هش آن

    ؟ کنرا پنهان م   خودتچرا   ستیعالم ن   نیدر ا یر ید زِیاز تو و شراب چ  ریگفته غ  نیهم

شل  [ شخص    ن ینه. ا  دیاگر نخوان  د،یتأمل بن  ش یو رو  دیاثر بذارد، نه؟ البته اگر بخوان  د یبا  هات یب  ن یا  خُب

  و به انکار مشغول است،  کند انکار م داًی که شد ذهن)](افسانه من  ٩شماره 

  م یچیعشق فرستاد تا درو پ یخدا
  را  ملَ تعال  چِشیپ قیال  ستین که

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

شماره [شخص    نیا  ول  فهمد، نم   را انسان)]  ١٠شل  وجودی  اشت   (حقیقت  روزبه   ییفضاگشا  اق یکه  و  روز،  دارد 

  ن ی در ا   ست، یکه به کارش مشغول ن  ستین  نیا  اش است، معن  نیکار است، حواسش به ا  نیلحظه در ابهلحظه

  . میشو هم ما موفق م یجهانِ ماددر  زدیر به فکر و عمل ما م  حالت خردِ زندگ

  غزل در دهان و ناگفته  مین بماند
  ام سر و پا را که گم کرده غیدر ول 

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

غزل ماند در   میکنند. چار کنم؟ ن   ان یب  ستندیقادر ن   ری کلمات د  کهن یا  یکه نصفِ غزل ماند، برا  دیگو م  پس

چه گفتم سِر غزل کجا بود ته آن کجا هست کجا    دانم نم  عنیام.  دهان و ناگفته، افسوس که سر و پا را گم کرده 

  ی برا   امی سازو جمله   امییگوذهنم را، سخن    عنی.  امردهگم ک   که خودم را در زندگ  نمیب م   تمام کنم، ول  دیبا

  قسمت.   نیدر ا  کند، کار نم ریعشق د
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  ماقبل آخر است.   تِیاصطالح ببه   نیاست، خُب به نظرم ا  تیو سه ب  ستیغزل ب  نیآخرِ غزل است. ا  دیگو م  دارد

  ی کلمات تا حدود  ری. دمی تجربه کن دیمان باهمه  ،غزل را تو با زنده شدن به زندگ یۀاست که بق نیا اش معن

برساند. قدرتِ کلمات محدود    یبعد   تِیشما را به ب  دیارتعاش با   ن یو ا  انیب  نیکردند. اآلن ا  انی قدرت داشتند، ب

  . را تجربه کن و زندگ  یبه او زنده بشو  ،فضا را باز کن  دیاست، با

فضا    کرد. وقت   انی ب  شودرا با سخن م   زیچادعا کند که همه   ذهن)](افسانه من   ٩شل شماره [ که ذهن    ستین  یطورنیا

خودش را    زندگ  م،یکرد  تجل  ریجور د  ی که    میشو، متوجه م (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل شماره [  میکن را باز م

  .  کند م  انی ب ریجورِ د ی

  قبل.  تیب ترِش یب دنیفهم  یبرا خوانم را م تی چند ب نیا بعد

  حق بود معبودِ کل   قت،یحق  پس
  سبل  رانِیذوق است س  یپ  کز 

  ) ٣٧۵۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  اند دم کرده یرو سو  بعض  یل 
  اند سر اصل است، سر گم کرده گرچه
  ) ٣٧۵۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ضاالنِ گم  نیا شِیآن سر، پ یل 
  از راه دم  یدادِ سر  دهدم

  ) ٣٧۵٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

سل: پ  رانِ یبهاراه  مودنِ یس  

  

است، در همه هم او است، همه    یحق بود معبودِ کل»، و    قتیخداست «حق  قتیحق  م،یدیکه فهم   دیگوم  پس

  هم از جنسِ او هستند.  

ذوق    یمختلف وجود دارد، برا  یهاوجود دارد، راه   انیمذاهب، اد  همهنیراه وجود دارد، ا  همهنیا  کهنیا  ول

  هم خوب است.  نیا دارد، اذوِق راه خودش ر است. هرکس
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  ها.  : راه سبل

سل: پ رانِیبها.  راه   مودنِی س  

براراه   مودنِیپ پ  یها  «کز  است،  س  یذوق  بعض  رانِیذوق است     عن یاند.  دم کرده   یِرو سو  ها سبل»، منتها 

از راه دم، از    ، زندگ  عن یسر    ن یاند. اما ا. گرچه سر اصل است سر را گم کرده ذهناند، عقل من کرده   ذهنمن 

  .  کند را برآورده م شانیهاراه همان ذهن خواسته 

  ش ی است که کار را پ  ذهنکه من   دیفکر کن   د ی. شما نباذهناز راه من   رود م   شیکارها پ  دینیب اوقات م  گاه

راه دم کارها را جور م برد م    یما جلو برود ما به هدفمان نزد  بله زندگ  کند،. همان سر است منتها از 

  . میبشو

از طر   گاه ا   قیاوقات  م  نیدرد  را  دم. پس    کند، کار   راه دار  یاز  با فضا   میسر  به خداست،    یِ که مربوط 

  است.  ذهنکه عقل من  میدم دار یشده، گشوده

  ز دم نیآن داد، ا ابدیز سر م  آن
ر ید قوم   رکردند گم  پا و س  

  ) ٣٧۵٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

    افتندیگم شد جمله، جمله  چونکه
  کل بشتافتند  یآمد، سو کم  از
  ) ٣٧۵٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

هم هست که پا و   قوم  ی اما  ر،ید ی هابا راه  ای هی از راه دم، با تنب  ی ،ییبا فضاگشا کند م  دایاز سر پ ی

 ن یا  به   زیچندارند. چون همه   ذهن   یار ی هش  ل یخ  ،اند به زندگ اند و واقعًا خودشان را سپرده سر را گم کرده 

  شدند. دهطور کامل زنبه  افتند،ی گم شد، همۀ خدا را  بیترت

  م، یر او و پا و سر نشناس د  می خودمان را گم کن   دیبا  ییجا یهرحال  به   م،یکه ما ذوق راه خودمان را دار  دینیب م

از آن    ای  دهند،را از دست م  تشانی اهم  ها دگیهمان  م،ی کن را گم م  زیچدر او، همه   میخودمان را گم کرد  وقت

را پ  ز،یچهمه   ودگم بش  وقت   شود، م  دهیکش  رونیب  زندگ  ها دگ یهمان  تر و درواقع هرچه گم   میکنم   دایهمه 

«از کم   ،ذهنکوچ شدن من   ، ذهنکم شدن من   عنی«کم آمد»  م،ییآ ما، ما کم م یها دگیهمان  نیا  شود م
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کم   ورن یهرچه از ا  م؛یشو کم م  م،یشو کم م   م،یشو مرتب ما کم م  ه  دینیب کل بشتافتند» پس م  یآمد سو 

  . میرو کل م ی سو بیترتنیابه  م،یشو م ادتری ور زاز آن  م،یشو م

  ز گفت و گو   که بمان  بنوش م چندان
  ست؟دهی عشق م نیو نه ا نه عاشق آخر 

  ) ۴۴۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  م ی که همۀ ما عاشق  ستین  یطور ن یا  ، فتیگو بواز گفت   ریکه د  م،یاول هم داشت  تیبخور که ب  ادی ز  قدر م آن   عنی

  هست؟  خانه یعشق م نیو ا

  ی زیبتاب بر افالک شمسِ تبر  برآ، 
  برج جوزا را  یارایمغِز نغز ب به

  ) ٢١٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

به   اندازد م  ریآن برج جوزا در نظرش است که دارد ت  ست،یراندازیت   ی  هیشب  دیدان طور که م جوزا» همان   «برج

به افتادن «برج جوزا» به تابستان و دراز شدن روزها    و با توجه  م یخوان شعر هم از حافظ م  یها و اآلن  انسان

آفتاب در    دیدان م  طورن یباشد و هم  جسم   یار ی هش  اوج  تواند م   نیکه ا  دیبو  خواهد ها، م و کوتاه شدن شب 

خ  نیا طوالن  دیشد  لی زمان  شوفا  تابد م  و  نمادش  به  زندگ  ستمیس  ییو  هم  فردانسان  هم    یصورت  و 

  فضا بسته شده است. که در ذهن است، درحال  صورت جمعبه

  ی همه شعرها  ن یکه پس از ا  د ینیب است. م  هیشب   تیب   نیبه ا   لیخ  ، طور جمعما در جهان به  فعل   تیوضع

پس    م»یچ یر او پعشق فرستاد ما د  یآخر، «خدا   تیکه در سه ب  دیگو خوب، م  یهاتی غزل، ب  نیخوب گفتن در ا

از مرکزت    دیکه حاال تو به صورت خورش  دیگو م  تیب  نی و در ا  چدیبه خودش بپ  خواهد خداوند خداوند در ما م 

باال و    د یایب  د یبا  دشان یها خورشبازشدۀ انسان   یاز درون فضا   عن ی  » یز ی«برآ بتاب بر افالک شمس تبر  ای باال ب

درست کرده و   یجهان، گرچه تکنولوژ   نیکه ذهن ساخته در ا  ستم یکه ذهن ساخته، تا س  ستمیبتابد به س

  پوست است. نیا عن یرا درست کرده است، آن را روشن کند با «مغز نغز»،  زها یچ   لیخ

چرا    شرفتیهمه پ  نیبا ا  ول  میاکرده   شرفتیپ  یو تکنولوژ  و صنعت  به لحاظ علم  ل یاست که ما اآلن خ   درست

  م؟ یچرا فردًا و جمعاً آرامش ندار م؟یکن منابعمان را تلف م نقدریچرا ا م؟ یکن با هم جنگ م نقدریا
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خ   اآلن مثل هواپ  لیوسا  همهن یا  م؛یکن  راحت زندگ  دیبا   لیکه    ، ی الترون  لیوسا  ن یهم  ره،یو غ   ما ی انتقال 

را    یخوب  ز یچ  ی   میتوان م  م،یریتماس ب  ر یتصوبا    زانمانیبا دوستمان، با عز  میتوان  م   راحتارتباطات ما به 

  پس؟   میتوان ! چرا نم میکن خوب زندگ  ل یخ دی همه بشنوند، با میپخش کن

که در    میکن نم   یتفکر   چیه  بلعد؟ که از جنس ذهن است و ما را دارد م  می هست  ستم یس   یسلطۀ    ر یز  نکند

  شده باشد. گشوده  یفضا  قیاز طر  آن خرد زندگ

آسمان است،    یفل است،    ی   ها، هر انسانانسان   ی هابتاب بر فل   ا،ی«برآ» باال ب  دیگو م  نیهم   یبرا

طلوع کند،    خواهد هرلحظه م  کند، که از مرکز انسان طلوع م   ی دیخورش   عن ی  یزی ! شمس تبر»ی ز ی«شمس تبر

  . نذهمن   دییرا گرفته، با انکار، با ال کردن خداوند، با تأ شیانسان جلو

پس اقرار به   د،یآ باال م  ذهنصورت من بشود، به  دهید  خواهد در جهان چقدر انسان هست که م   دینگاه کن   شما

عمل کند،  او  قیازطر تواند خرد کل نم جه یرا و درنت  زندگ ای خداوند را،   کند به من و انکار م کند،  م ذهنمن 

  نه!  دیگوخوب است؟ نه! دارد م  نیا

 ست  ذهنمن   یگو وگو»، گفت ووگو»، «گفت ز گفت   که بمان   «چندان بنوش م   م،یاکه اآلن خوانده  اتیاب  نیا  همۀ

خودمان را در   م یکن ما از سر و دم، چرا گم نم  از «دم»، تا ک یاعده   ی کنند، از «سر» عمل م یاعده  ی که 

  م؟ یخداوند و توکل داشته باش

   خودشان را داشته باشند با هم دعوا هم نکنند، ول   یها ذوق راه   توانند ها م حق معبود کل، آدم  قتیحق  پس

  م، یشعر موالنا را بخوان  میتوان ذوقش را داشته باشند، ما م  توانند م   ست،سطح   ذهن   زیچ    یذوق راه، راه  

   س یهم انگل  ییایآمر  ی بخواند،    ن یهم چ    نیچ   یبخواند، ذوق کند و    هم شعر ژاپن  ژاپن ی  م،یذوق کن

خودشان را در خداوند گم   خودشان را ذوق کنند ول   اتی خودشان را بخوانند، ادب  یشان شعرها بخواند، همۀ 

  !  دیکن کنند، توجه م

  م ی«ن  کهن یو ا  م یخردمند باش  کهن یشرط ابه   کند،  کل دور نم  قتیمختلف ما را از حق   ی هاسبل» ذوق راه   «ذوق

اش در درون زنده بشود، همه   دیبا  اشهیبق  د،یبو  دیبا   را زندگ  اشهیبق  کهنیا  یغزل مانده در دهان ناگفته» برا

  . میتوان گو نمو با گفت

  را گم کن.   تیسر و پا ، خودت را گم کن در زندگ  غزل ماند که منتظر نباش  مین دیگو م  عنی 
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  :دیگو م  ت،یاز حافظ دو سه ب خوانم که اآلن م طورن یهم  ول  ، هست گاه ری«جوزا» ستارۀ دو پ و

  برابرم  لیسحر نهاد حما جوزا
  خورم غالم شاهم و سوگند م عنی

  
  که از مددِ بختِ کارساز   ایب ساق
  سرم ی که خواستم ز خدا شد م کام 

  
  شاه  یِرو  یِبده که باز به شاد جام

  در سرم  ستیجوان یِسر، هوا رانهیپ
  ) ٣٢٩غزل  ات، یغزل  وانیحافظ، د(

  . بستند را به آن م ر یشمش  م یکه در قد  ن یچرم ی کمربند ر؛یشمش  : دوالِ لیماح

  

  خواهد  م   ردانشیاست دست کرده به ت  یرانداز یت  ی  دیآ نظر مبه  فلصورتِ   نیکه در ا  یراندازیت  نیهم   جوزا

است که مرتب    ی ما طور  زندگ   ستمیس  دینیب اآلن م   عن ی  کند پرتاب کند که اآلن دارد م  ریانسان ت  یسوبه

  .دیآ مسئله م  د،یآ بال به ما م  یرها یت

  «سحر».   دیگو حافظ م  جا نی در ا  ندازد، ین  ر یبه ما ت  ن یرا بذارد زم  ردانش یت   فل  راندازیت  ن یا  میخواه  پس ما م 

   

اسم   کهنیولو ا  ست عرفان  هانیا  شاه گفته، ول  یندانند، فکر کنند برا  شعرها را عرفان   نیست اممن   ها بعض

  دیآنظر مکه به  ردگذا هم در آن م  ییزهایچ  ی  ول  دیگو  م  ها حافظ شعر عرفان موقع  بعض  د،یایشاه در آن ب

  .  خواند ما م  یِکامال با غزلِ امروز   هاتیب  نیا دینی بب دینگاه کن  ول دی گو م ر یکس د یدارد به 

  پس   .آورد را به رقص درم   ریگن یزم   رانِیپ  ،ییگو که تو م   یاجرعه   نیخب ا  میسر» دارد، در غزل داشت  رانه ی«پ

  یی . «جوزا سحر» اگر ما فضاگشامیکن   ییما فضاگشا  که لحظه هست درصورت  نیاست، ا   ک  دیدان «سحر» م 

کل هم جوزاست    ذهنجوزاست، من   نیما هم   ذهنما، من  ذهنمن   عنیو    ن یزم  گذارد را م  لش یحما  م،ی کن
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غالم    مییگو م   میدار  م،یبشو  م یو تسل  میرا خاموش کن   مان ذهن«غالم شاهم»، اگر ما من   عن ی.  تیبشر  یبرا

  . خورم خداوندم و به عهدِ الست وفادارم، سوگند م

که باز    ستیی فضا  نیغزل ما شد که از «مدِد بخِت کارساز»، «بختِ کارساز» ا  نیهم   هیبده، شب   م  ساق  حاال

بده»،    شد». «جام   سرمیآن بود که به تو زنده بشوم، «از خدا م   خواستم که م  »خداوند است. «کام   شود، م

  . میشاه بنوش   یِرو یشاد  م؟ یکه چار کن 

  خودمان.  یِبه شاد عن یما هم هست،  یشاه رو  یرو  شاه»، ول  یِرو  یِبده که باز به شاد  «جام 

شراب را بخورد،    نیکند و ا  ییهم فضاگشا  یر یانسان اگر در دوران پ  در سرم» پس  ست جوان  یِ سر، هوا  رانهی«پ

  .کند م  دایرا پ زندگ آن جوان شود، . نه که جسمًا جوان مشود جوان م

  . بستند را به آن م ریشمش میکه در قد ن یچرم یکمربند ر؛یشمش : دوالِ لیحما

  باشد. ادمانی  تیب نیا طورن یهم

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

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

که    . اتفاقاتشود انداخته م  ریما ت   یسوبه  م،یدار  دگی همان  م،یدار  ذهنخالصه، اگر ما من   م،یدان ما م   عنی

و    ییبه فضاگشا  میشروع کرد  و از وقت  اندازد م   ریبه ما ت  ستمیس  ی  کهنیما، مثل ا  یبرا  اُفتدبد م  اُفتد، م

  .کند م  یسپر انداختن،  ریت یجا قضا به نیخودمان، ا  یکار رو

  د، یگو بعد م تِیسه ب و

  مزن به وصفِ زاللِ خضر که من  راهم
  کِش حوِض کوثرم جام شاه جرعه از

  
  فضل  ِری اگر به عرش رسانم سر  شاها

  درم  نیا نیجِنابم و مس نیا مملوِک
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  نوشِ بزم تو بودم هزار سال جرعه من
  تَرکِ آبَخورد کنَد طبع خوگرم؟  ک 

  ) ٣٢٩غزل  ات، یغزل  وانیحافظ، د(

تختِ پادشاهر یر س :   

  : بنده، غالم، برده مملوک

  : درگاه جناب 

  

  و نُه. ستیو ب صدیغزل شمارۀ س  ات،ی غزل وانِی. حافظ، ددی نیب از حافظ است، م هانیا

راه من را با    دیگو مواظب باشد که به «وصف»، راهش زده نشود. م   دی: انسان بادیگو حافظ م  نیبنابرا  پس

  رون یکه از ب  یشراب  د،یآ که به «وصف» درم  یز یآن چ  عن یکننده،  شرابِ زالِل سبزِ زنده  ایآِب زالل    فِیتوص

من را مزن.   است، راه  

باشد، از «جام شاه»،    کامال عرفان  تواند م  هان یکه صحبتِ کوثر است، ا  دینیب م   عن یاز «جام شاه»    کهن یا  یبرا

. و بعد  خواهم را نم  جهان نیمن شرابِ ا  نیکشِ حوضِ کوثرم». پس بنابرا«جرعه   رم،یگ که از خدا م   جام   عنی

  من به ذهن نخواهم رفت، تو را انکار کنم.   وجهچ یهکه به مییگو م  میهم دار

تو   نیدرم»، مس  نیا  ن ی فضل» هرچقدر هم دانشم باال برود، من «مس  رِیاگر به عرش رسانم سر  «شاها  دِر 

جنابم» من مالِ تو هستم، دِل من مالِ توست، من    نی . «مملوکِ امیآ صورتِ من باال نم موقع به   چ یهستم. ه

  درم».  نیا نی جِنابم و مس  نی«مملوکِ ا  روم، دم هم از مرتبۀ صفر باالتر نمخو

که    ییاز جا  توانم . من چطور مخورم از تو جدا شدم، شراِب تو را م  که هزار سال از وقت   عن یمن هزار سال    و

جهان شراب بخورم اآلن؟!  از    میای آن را رها کنم ب  خورم، از تو جدا شدم از آن شراب م  که هزار سال از وقت 

  ام.جا خو کرده به آن  خورد، آب م  وانیح  ای  خوردم  ب که انسان آ ییتَرکِ آبَخورد کنَد»، «آبَخورد» جا «ک 

   : تختِ پادشاهریسر

  : بنده، غالم، برده مملوک

  : درگاه جناب 
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  کند،  بعد سؤال م و

  دل از تو و بردارم از تو مهر برکنَم گر 
  مهر بر که افکنم؟ آن دل کجا برم؟  آن

  ) ٣٢٩غزل  ات، یغزل  وانیحافظ، د(

و شوقمان    میدلمان را از خداوند برکن   عنی   م،یو از عدم برکن  می است. اگر ما مرکزمان را جسم کن  یخوب  سؤالِ

بردار تو  از  را  ا  نیا  م،یرا، عشقمان  و  رو  نیعشق  را  بذار  یمهر  تغ   اجسام  یرو   م؟یچه  دارند  دائماً    ر یی که 

. «آن مهر بر که افکنم؟ آن دل  کند ! دارد سؤال ممان؟مرکز   میها را بذارها؟! آن آدم  فرم ذهن ی! رو کنند؟ م

  ن ی ! خُب ان؟یآفل  یسو   نی ! همبرد؟ نبرد، خداوند نبرد، کجا م   زندگ  ی سوکجا برم؟» اگر انسان دلش را به

  است، جوابش معلوم است.  دارکنندهیب هاتیب

  ت، یب نیا و

  فل، باده بده تا سرمست ِریت امخورده
  در بندِ کمرتَرکِش جوزا فکنم  عقده

  ) ٣۴٨غزل  ات، یغزل  وانیحافظ، د(

ِرهقدهعگ :  

  .بستندکمر م  ی که بر رو  ردانیت  ل، ی: حما کمرتَرکش

  

. میااست که دراثِر جسم کردنِ مرکزمان خورده   یریفل» همان ت  رِی. «تمیافل» را خورده   رِیما «ت  دیگو م  پس

را به صبر،    ریدهم   دیما با  عن ی.  ییبا فضاگشا  م، یریگ ور ماست که از آن   ی اما باده  ی تو «باده بده»، تنها دوا

  ا کم کند. به همۀ م د یایور بتا باده از آن  میکن  قیتشو ییبه فضاگشا

پ  هرکس باز م   کند م  دایدست  را  بق  کند، به آن شراب و فضا  و    رود م  . هرکسکند  کم م  هیبه  به ذهن 

  م، یاخورده   ریفل»، ما ت   رِیام ت . «خورده زند و به خودش ضرر م  هی به بق  کند، بشود، من درست م  دهید  خواهد م

  «جوزا» را.  ن یهم ردانِی«باده بده» تا «سرمست» بشوم، بروم گره بزنم، درِ ت 

. ما دائماً  اندازد م   ریت  تی«جوزا» وجود دارد که به بشر  ی در عالم،    ذهنمن   ستمی که اآلن با س  دینیب م  پس

م  رود، بال م  ن یا  م،یخور م   ریت بال  م  ی جور یرا    ین یا  د،یآ آن  را     ی  د،یآ م   یآن   م، ی کن رفع  جنگ 
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  110صفحه: 

   در زندگ   د،یآ وجود مدوتا مسئله به  م،ی کن را حل م  همسئل   ی. در خانواده  شودشروع م   یآن   می خوابان م

  . چرا؟ می ها را حل کنآن  دیباال با پرد تا مسه  م،یکن مسئله را حل م ی  مان شخص

را    ستمیس  نیاست که ذهن درست کرده. پس اول ا  ستمیس  ی  کهنیا  یجسم در مرکِز ماست، برا  کهنیا  یبرا

  د یما، با  ما، خانوادگ  شخص  زندگ   ی ما درست بشود، برا  یشده براگشوده   یفضا   قیکه از طر  میزیر هم مما به 

  . انخودم  ی. اول گره «در بند کمرترکشِ جوزا»میخودمان کار کن   یرو

  گره است.  د،یدان م عقده

  . بستند کمر م یکه بر رو   ردانیت ل، ی: حماکمرتَرکش

امروز را   اتِیاب  نیهم  م،یبده  حیتوض  ایدن  یرا که از بزرگانمان مانده برا  اتیاب  نیاآلن وقتش است که ما ا  پس

را عوض کنند و بدانند که    دشانیرا عوض کنند، د  شانیباورها  ندیایب  یاعده ی  د یشا  م،یبده   حیتوض  ایبه دن

را    ذهنمن   سطح   ستمیس  نیا  میتوان م  ، ندگحضور هست که با مغزِ نغزِ ز  یار ی موالنا با هش   تیب  نیطبق ا

  .  می بده شیآرا  م،یدرست کن 

با باورها درست    دنیبا همان  م،یاما درست کرده   دهیکه با فکر همان   ستمیس  نیا  لۀیوسبه   میبشو  دهیاگر بلع  وگرنه

  م ی کن . ما فکر ممیافراموش کرده ست یکه  مانو مغزِ اصل میاگرفته  یرا جد سطح  یها که تفاوت  م،یاکرده 

  ما.   بشود در زندگ ضعو  د یبا نی! امیو با هم دشمن  میمتفاوت   لیاز هم خ

  �🔹🔹�پایان بخش چهارم  �🔹🔹�

  


