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  2صفحه: 

 ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  درواست ،یسریسران را ب گر 

 درواست  یرا سر   سرنگونان
 

 غم یِهاشرح آتش یِبرا از

 برجاست دل ا ی زبان ای
 

 زان رخ مهتابِ او شعاع ای

  غم با ماست ِیشبِ تار در
 

  همدم  یِبرا ر ید کس ای

  پاستیو ب  سر یاز آن رو ب هم
 

 ن یاز آن مه بر زم یاثر بود گر 

  از آسمان برخاست هاناله
 

 بر دهان  رتست یدستِ غ ورنه

  دهان غوغاست نیا یو چپ ب راست
 

 ی بر دل زد  یاز آن در پرتو گر 

  استیخود او در ای ا،یبه در ای
 

 خاک زد در چشم دل  رتیغ ورنه

  اهاستیدر یِ چشمه سو  چشمه
 

 دو عالم عشق را یِپروا ستین

  ز ا هر دو عالم الست ورنه
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  3صفحه: 

 ، آرزوست را خود خاک باش  عشق

 عاشق بر سِر جوزاست ورنه
 

 هر دو عالم در گداز  نیچو برف، ا تا

  آساست م یآتشِ عشق جح ز
 

 جمله را یعشق خورد  یِاژدها

 عصا در پنجۀ موساست گر 
 

 دو عالم را چنانک  یکرد  یالقمه

  تاستیجوع کلب نان  شِیپ
 

 ی آمد ز یتبر  نیالدّشمس شِیپ

 مستوفاست  هاشیتجلّ تا
 

  ستی: مخفّف و مبدَلِ دربادرواست

  خاک بودن: مجازاً تواضع، فروتن

  فل یصورت سوم از صورتها  ر،یجوزا: دو پ

 آسا: مانند دوزخ  میجح 

 .شود نم  ری هرچه خورد س ماریمفرط که ب جوع کلب: گرسنگ 

 : تمام، کامل مستوف
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  4صفحه: 

  .  کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٢٩١٩برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ   ،پرسسالم و احوال  با

   درواست ،یسریسران را ب گر 
  درواست  یرا سر   سرنگونان

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

دارند،    ذهنکه سرِ من   ییهاانسان    عنی «سران»    کرد، اقتضا م   عنیهست،    ست یدرواقع مخفف دربا  » «درواست

  . کنند شده عمل نم گشوده  ی لحظه از فضا نیا عنی رند،یپذ اصطالح سر دارند و سر خدا را نم به

باشند،    سری ب  کند که اوضاع اقتضا م  دندیرس م  جهینت  نیکه سر دارند، به ا  ییهااگر انسان   دیگو م   تیب  پس

   صورت «سرنگونان»، سرنگونان کسان  نیرا داشته باشند، در ا  ی سر خداوند  ای   سر زندگ  ا ی   سر اصل  عنی

اند، پس سرنگونان  باالخره سرنگون شده   اند،اند، فکر کرده عمل کرده   در زندگ    ذهنسر من   ا ی هستند که با سر  

  .اندکرده م  دایپ یسر

را قبول    شانی خودشان را دارند و سر خداوند  ای  ذهنکه سر من   ذهن   یهااست که اگر من  نیاش اساده   معن

    ای کند که اوضاع اقتضا م  دندیرس م  جهینت نیبه ا کردند که فکر م دندی رس م  ییندارند، اگر به جا

  فلج شده. شان اند و زندگ کرده  جادیدرد ا قدرن یا ای کند اقتضا م زندگ تکامل  قانون

    رند،یرا ب  یر یدور و سر د ندازندی سر را ب نیکه ا کند م  جابی اوضاع خراب ا نیا نیبنابرا 

 کردند، م   دایسر خردمند پ   کردند، م   دا یهمان اشخاص که سرنگون هستند سر پ  صورتن یبشوند درا  سری ب  عنی

  است.  ت یسادۀ ب معن  نیا

با    میاشده   دهیو همان  میاجهان شده  نیاست که ما که وارد ا  ن یا  نمییب م  تیب  نیکه در ا   یمطلب  نیبنابرا  پس

  ا ی   و عقل زندگ   میریگ آن عقل را م  نیبنابرا  م،یدار  خودمان عقل  یبرا  عن ی  م،یحتماً سر دار  جهان ن یا  یزهایچ

  . میپس ما سر دار م،یریپذ لحظه نم نیفکان را در اعقل قضا و کن  م،یریپذ خداوند را نم

  » «درواست   د ینیب که م  طورن یو هم  میحتماً سر دار  میاجهان شده   نیو وارد ا  میاخودمان کار نکرده  یاگر رو   و

معادل    سر»ی . «بمیبشو  سر»ی برود و «ب  م یبده  د یرا با   ذهنسر من   نیاست که ما ا  نیا  اش معن کند، م جابیا

  داشتن است، سر خرد کل را داشتن است   سر زندگ
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  5صفحه: 

 میاسرنگون شده   ای حتماً    م،ی سر دار  ای   میدار  ذهنکه اگر سر من   می کن را مستفاد م  معن   نیما از «سرنگونان» ا  و

  شد.   می خواه  یزودبه  ای

  ی ها و جنبه   دنیبست رسبه بن  از زندگ   در هر جهت  باًیتقر  عن ی  دید  میکه اآلن خواه   طورن یشدن هم  سرنگون

ما خالق    یفکرها   کهنیرابطۀ ما با خودمان، رابطۀ ما با خدا، و ا  ران،یما مانند روابط ما با د  مختلف زندگ 

  درد نداشته باشد و سازنده باشد.  د،یآ به عمل درم رونیدر ب  بشود و وقت

نخواهد     درست  جۀیبه نت   عن یرنگون خواهند شد. سرنگون  همه س  هان یا  م،یکن و عمل م  میکن ما فکر م  چون

مرتب اشتباه    صورت جمعو هم به   یصورت فرد ما هم به   دینیب م  کهن یما خراب خواهد شد کما ا  و زندگ   دیرس

را دنبال   از زندگ   یبعد   ای   از زندگ   یاجنبه  ی.  میکه ما سرنگون بشو  شود اشتباهات سبب م  نیا  و   .میکن م

روابط ما، مثل روابط در خانواده که به بحران    میگو م   و وقت  میبا شست مواجه شد  یزود به  م ینیب م  م،یکن م

  .کشد م

کار   طی رابطۀ ما در مح   ای  ر،یدها با هم ها، بچهپدر و مادر با هم، پدر و مادر با بچه  ای رابطۀ زن و مرد   دینیب م

  .رسد بست مبا همارانمان همه به بن  ان، سم یرجوع، با رئ با ارباب 

سر من    یدوجور سر است    دیدان که م  طور ن یهست. و هم   ر ید  یسرِ ما با سرها   ا ی  ذهنرابطه من   کهن یا  یبرا

  گویید، این شما نیستید، ی سر من دارم، ی سر جمع هم داریم که هر دو سرنگون است. شما م است، 

  

  (دایره عدم اولیه) ٠شل شماره 

  

  ها) (دایره همانیدگ  ١شل شماره 
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  6صفحه: 

  

  (دایره عدم)  ٢شل شماره 

جهان    نیابتدا که وارد ا م،یکن  سهیما مقا  (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره ها شل  نیگفتۀ موالنا، اگر با ا  طبق

او را    ت یحس امن  م، ی خدا را دار  عن ی  م، یرا دار  عقل زندگ   م،یدار  سر زندگ   کهنیا   یبرا   م،یسر ندار  م،یشو م

  . میقدرت او را دار م،یاو را دار تیهدا م،یدار

و   میکن خودمان تجسم م  یرا برا  جهان ن یمختلف مهم ا یزها یو با فکرمان چ   میشو جهان م   ن یوارد ا  کهن یهم

  مرکزمان.  میگذار  ها را مآن   عنی ها)](دایره همانیدگ  ١[شل شماره   م،یشو م  دهیها همانبا آن 

تزربه آن   تیمرکزمان؟ حس هو  میگذار م   یچجور  ما و بعد از آن    دید  نکیع  شوند ها م و آن   میکن م  قی ها 

برحسب    بیترت  ن ی. به امیدی چرخ قبال حول محور عدم م   م،یچرخ ها محول محور آن   م، ینیب ها م برحسب آن 

 دهد  ما م   به   عقل  یدرواقع    ها)](دایره همانیدگ   ١[شل شماره  دنیها گردحول محور آن   ای   دنید  زهایچ  نیا

  ها است. کردن آن ادی که درواقع عقل ز

ا  دیآ ما م  نظربه   ی از جمله مثال پول، باورها   د،یرس  میخواه   بختما به خوش   میکن   ادی را ز  زهایچ  ن یکه اگر 

ما    م،یکن دایها را پو عقل آن میرا اگر انباشته کن جهان نیمختلف ا یزها یخوب، و دوستان خوب، مخصوصاً چ

  شد.  میبخت خواهخوش 

به   کند م  جاب یکه سرمان ا  دانم من م نی. و ادانم است که من م  نیتفکر که سر داشتن است ا  جورن یا  جۀینت

  .دهد پندار کمال م  ی ما 

که قبال    کند جهان را اداره م   نیکه ما از عقل خداوند، عقل کل که ا  شود سبب م   زندگ  جورن یکه ا  دیدان م  و

 ن یو قدرت آن را که قدرت ا   زندگ  تیو هدا  زندگ   تی و حس امن   (دایره عدم اولیه)]   ٠[شل شماره   میداشت

  ها)](دایره همانیدگ  ١[شل شماره . میلحظه است از دست بده
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  7صفحه: 

در خرافات که با خرافات خودش فکر   ذهنمن   ی  جادیا  عن ی  . سرنگون میشو مواجه م  سرانجام با سرنگون و  

  خرافه.   شود آن م می نیب م یز یبرحسب چ  و وقت   کند، م  زندگ کند، م

و آن   دهد م  اطالعات یبه ما  دنید جورنیحاصل از ا  یخرافه، و دردها  شود م م، یبشو دهیهمان یهر باور با

  . ست یما خوب ن   یبرا  شدهدهیهمان  ی زهایباورها و چ   نیاست که سر داشتن برحسب ا   ن یا  یریگجه یاطالعات و نت 

ا  می ما دار  دیآ نظر ماست که به  نیا  اش معن  میشو خُرد م  میدیدرد د  ریو ز  میشد  جیگ   هرموقع   جه ینت  نیبه 

بشوم،   سر»ی«ب  دیکه با  فهمم موضوع را م  نیمن ا  ایبشود.    سر»یکه «ب  کند که حاال سر من اقتضا م  میرس م

  . رمیرا ب  سر خرد زندگ عنی

  ها)] (دایره همانیدگ   ١[شل شماره .  میاسرنگون شده   م،یارفته   شی که ما پ  تیوضع  نی ابعاد با ا  لیچه بسا در خ   و

شست   د،یاسر که جلو رفته   نیبا ا  ای که آ دین یبب  دیخودتان نگاه کن است که خواهش کنم شما به زندگ  ممن

  نه؟   ای دیاخورده

بند    رانید  یکه انسان تمرکز رو   کند م  جابیمطرح است. و سر داشتن ا  سرنگون  تیب  نیدر ا  نیبنابرا  پس

  ندارد.  یرادیا چینظر خودش ه چون به 

  ی هم رو   ران یباشد، د  رانید  یباشد و اگر تمرکز ما رو   ران ید  یکه تمرکز آدم رو  کند م   جابیا  ی هر سر  عنی

  ما را عوض کنند. خواهند م کنند،  ما تمرکز دارند، کار م

  مان  ذهنمتأسفانه با من   میخودمان را عوض کن   میاگر ما بخواه  طورن یو هم  کنند،جفا م   کنند،  م   ی معموال بد  و

  . میرا صحبت کن  زیچندتا چ  میخواه امروز ما م  دینیب پس م م،یخودمان را عوض کن  میکن م  سع

شد. دوم،    دیسرنگون خواه   د یجلو برو  ذهنمن   نیکه اگر با ا  دیمطمئن بشو  دیاست. شما با  » «سرنگون  ی

  . میرا عوض کن رانی و د میکار داشته باش  رانیکه ما با د  کند م  جابیسر ا

.  کنم خودم کار م  یندارم، فقط رو   یکار   رانیکه من با د  میکه به خودمان بفهمان  می خوان م  اتیباز هم اب  امروز

  است.  روش، روش موالنا، روش زندگ نیا
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  8صفحه: 

 کنیم این هست که ولو شما روی خودتان کارسومین مطلب که امروز م ران شما را رها   خواهیم بررسکنید دی

  د، یاطراف شما باشند و نگذارند شما به تکامل برس  ییهاجفا قرار خواهند داد که اگر آدم  مورد.  نخواهند کرد

  د؟ یچار کن  دیدور، آن موقع با دیندازی ب د،یرا بشناس ذهنمن   عنی  د،یخودتان را بشناس  عنی

  تان  ذهنکه من   ییهابا روش  دیخودتان را عوض کن   دیخواه  شما که اآلن م   ایاست که آ  نیا  ریمهم د  مطلب

  که ممن است اصال نشود.  م یبفهم میخواه باشد م  ی طورن یکرد؟ اگر ا د یعوض خواه کند م  جابیا

نم  عنی را بخوان  دیتوان شما  روش  دیموالنا  من  عقل   یها با  خودتان، عمل کن   عن یخودتان،     ذهنو  .  دیسر 

  .کنم عمل م یطور نیا  ول نمیب من خب آن را هم م  بله، ول دی گو را م نیموالنا ا دییگو م

خاطر  کار به  نیا  د،یکرد آن کار را م  دیکه نبا  دی سال طول بشد شما بفهم  سال، س  ست یاست ده سال، ب  ممن

  . د کن هم سرنگون م یدر کار معنو  سر است. شما را حت 

ا   یاگر    شما به  درجه   د،یکن برنامه گوش م  نیسال، دو سال است  زنده نشد  یابه    ن ی ا  عن ی  د،یبه حضور 

  .  دیکن درست کار نم  د،ی کن خودتان عمل م  ذهنمن یهادر شما صورت نگرفته، حتماً به روش  ییفضاگشا

  گفته:   نی هم یبرا

  آن را نکو باشد که او  اریاخت
خود باشد اندر اتّقوا   مال  

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

  : میخوان را م   نیجلسه ا هر

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقوچون 
  ار یاخت نداریکن آلت، ب دور
  ) ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د، ی بن  قیتوفی جهد ب  د یخواه اگر م  د،یکن  ر ییتغ   دی خواه اگر م   د یدر خودتان انجام بده  د یکه شما با  یر ییتغ   ی

  کار را بند.  نیا خواهدم  تان ذهنمن  د،یموفق نشو
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  9صفحه: 

   عنی  دیکش هم که زحمت م  نی. ایانه ی زم  چیدر ه  د،یهمان سرتان نخواهد گذاشت شما موفق بشو  تان،ذهنمن 

خود را کس را   قیتوفیاست. «جهد ب  قیتوفی خواهد بود. اسمش جهد ب  جهینتیب  میکش مان زحمت م ما همه 

  مباد» 

  بند.   قی جهد باتوف  دیزحمت بشد موفق نشود، با قدرن یکوشش کند، ا  کس ینکند  خدا

خودمان هست. اگر تمرکز   ی . تمرکز ما رومیشو که حتماً سرنگون م  میچهار مطلب را امروز در نظر دار نیا پس

  .  می کردند ما را، چار کن تیاگر نگذاشتند، اذ ران ید میکن خودمان هست مرتب کار م ی ما رو

  ی ها حتیموالنا و نص  ات یبا توجه به اب ا ی ی کار معنو  ایدر کار موالنا   روم م  شیمن با سرم پ ا یآ کهن یچهارم ا و

    روم؟ م  شیموالنا پ

مثل موالنا عمل    عارفان  م،ی رد بشو  میاگر بخواه   ها)](دایره همانیدگ  ١[شل شماره   سر داشتن  پس از مرحلۀ 

  (دایره عدم)] ٢[شل شماره . کنند م  شنهادیرا پ ییفضاگشا ای میتسل

سابقه   کند، حاال وضعم اقتضا م دیگوم نیاست که سرش او را سرنگون کرده، پس بنابرامتوجه شده  کس اگر

  . ستیشدن آسان ن  سریکه ب میدان بشوم. اما م سریکه من ب کند، اقتضا م  ام زندگ

حالت    یشدن    سریکند. پس ب  شدن به ما معرف  سریعنوان ب خودش را به   یهااز حالت  ی  تواند م  ذهنمن 

  . درست است؟ ستین ذهن

احترام به    عن یمتواضع شدن،     عنی شدن    سریب  د یگوم    ذهنمن    . ولمیباش  سریب  م یما در ذهن باش  میتوان نم

  .کشم من عقب م  شهیداشتن، کوچ داشتن، هم  فیضع  ذهنگذاشتن، بلند شدن، من  رانید

کوچ    کنم،  م  ریخودم را حق   شوم، هستم، بلند نم   و خجالت   کشم خجالت ماصطالح شرم دارم و  به  کهنیا

سر   هانیا  ست،یسر نداشتن ن  هانی. نه اریسر نداشتن است د  نیهم  هان یمن مخلص همه هستم، ا  کنم، م

  داشتن است.  

ما کوچ    د،یمردم، آقا خانم، شما سرور ما هست  ی . آهامیمتملّق دار  ی موذ  ار یاز ما سر بس   ها بعضموقع   بعض

  سر داشتن است. هانیا م، یست ین یز یکه اصال چ میکوچ هست  قدرن یما اصال ا م،یشما هست
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  م، یلحظه با تسل  نیکار در ا  نیرا داشتن، سر خرد کل را داشتن. ا  سر زندگ  عنیکه سر نداشتن    دیبدان  دیبا  شما

قبل از قضاوت بدون    ایو قضاوت    دوشرطیبدون ق  دهد لحظه که ذهن نشان م  نی اتفاق ا  رشیپذ  عن ی  میتسل

که چه    ستیقبل از قضاوت، مهم ن   دوشرطیبدون ق  دهد لحظه که ذهن نشان م  نی اتفاق ا  رشیپذ  دوشرط،یق

رار  موضوع درواقع هر هفته تک  نیلحظه است. ا  نیگشودن فضا اطراف اتفاق ا  رشیاسم د  ی  نیا  کههست.  

  که چقدر مهم است.    کنند توجه نم دیقسمت مردم شا نی. البته به اشود م

   یگوش کند به برنامه تا    مدت   دیکند و نتواند و ذهنش مزاحم بشود، فقط با  ییبخواهد فضاگشا   اگر کس  و

  دا یدست پ   مدت  ی استفاده کند، باالخره پس از    اتیاب  نیکند و عمل کند، از ا  مقدار که برحسب موالنا زندگ

   نشان    یما    در   شنو ماست. و سوت   نیبدمع  ت ی خاص  ن یا  میدر خودش که بارها گفت   یر یابزار د   یبه    کند م

چشم ما    عنیکاره است.  روح که آن همه  ،یار یهش  دیحاال اسمش را بذار   دییاز خداوند وجود دارد. شما بو

  . گفت:شنود آن م لۀیوسگوش ما به   ند،یب آن م لۀیوسبه

  و باد روپوش است و بس   استخوان
  کس  ستین زدانی ر ی دو عالم غ در

  ) ١٠٢٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

انسان به  هانیا  خورد  استخوان گوش را باد به آن م   نیا  نیبنابرا  پس    زندگ   یرو یآن ن  لۀیوسروپوش است، 

  دیخند و م   دیکن فضا را باز م افتد م   هر اتفاق دیدیکه اگر شما د مدت  ی از  پس و آن در ما هست. شنود م

با ذهن    و ه  دیتوان حاال نم   اگر  .دیکن استفاده م  ییشما از آن ابزار، ابزار فضاگشا  بلعد، و اتفاق شما را نم

صبر   د یبا  ست،ین  ییفضاگشا  نیا  د یکن  ییابا ذهن فضاگش  دیخواه  چه هست و م  یی فضاگشا  د، یکن تجسم م

  . دی کن

و در اطرافش فضا باز    میکن  تیاهمیرا ب  نیا  دهد لحظه را که ذهن نشان م  نیواقعًا اتفاق ا  میاگر بتوان  پس

  (دایره عدم اولیه)]   ٠[شل شماره است عدم بود؟    ادتانی. قبال  شود مرکز ما دوباره عدم م صورتن یدرا  م،ی کن

 ا ی  یی، اآلن در اثر فضاگشاها)](دایره همانیدگ   ١[شل شماره جسم    ی شد    دگی مرکز ما در اثر همان  میآمد

   . افتد اتفاق م  ن یا  ادی ز  ی خاطر دردهااز ما به    لیخ   ی . حاال برا(دایره عدم)]  ٢[شل شماره دوباره شد عدم    میتسل

   عن یفکان  لحظه و کن   نیدر ا  زندگ  م یو تصم  د ید  عنی با قضا، قضا    که زندگ   میعدم نگه دار  د یمرکز را با  نیا

خود    ، به مرکز ما و خود زندگ   دیای ب   و زندگ  می مرکز را عدم کن  کهن یاز ا  ریو ما غ   شود»  : «بشو و م دیگو او م 
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ا از  را  [شل شده  گشوده   ی فضابه حالت    ها)](دایره همانیدگ   ١[شل شماره   دگ یحالت همان   نیخداوند ما 

  .  می ندار یریعالج د چی، به حالت اولمان برگرداند، ه (دایره عدم)] ٢شماره 

مرکز ما عدم    و وقت  م یکن مرکزمان را عدم م  نی. پس بنابرامیکار را بن   نیا  م یتوانما نم   دهیذهن همان   لۀیوسبه

  ی ز یچچ یما که ه  میده انجام م  قدرنیکار را ا  نی. و امیسر خداوند را دار  م،یدار  یسریدر آن لحظه سر ب  شود، م

  .  میما انجام بده می خواه  م  هاست ک  یکل کار   نی. ا(دایره عدم اولیه)] ٠[شل شمارهدر مرکز ما نماند 

ر خودش را  س  عرض کردم هرکس  ست،یکار آسان ن  نیا  دیادهیامروز و قبال هم د  دی د  میکه خواه   لیبه دال  اما

قضاوت و مقاومت    ،یز یبا چ  م یبشو  دهیاگر همان  میدان را هم قبول ندارد، و بالفاصله م  ر ید  یدارد و سرها

   ذهنهستند و مقاومت و قضاوت درواقع من   اکه در مرکز ما هستند، همه آفل هستند، گذر  هانیو ا  دیآ م  شیپ

من   کهن یتصور ا  عن ی. پندار کمال  کند م  دایکه پندار کمال پ  سطح   یبه    رودم   ذهنمن   باالخره.  سازد را م

  سر است، خالصه.   لیسر من خ  نیسر دارم، ا دانم، عاقل هستم، من م  لی کامل هستم، من خ

گدا   ای انسان شاه باشد    کند فرق نم   چیه  کند، سرنگون کند و م  تواند را م  تصور باطل است و هرکس  نیا

انسان اگر سر   که  ما  می ش نکن  چیاصال ه  نی: «سرنگونان را»، در ادیگو م  نی هم  ی. براشود باشد، سرنگون م 

  .رسد نم  جهیبه نت  شود، فلج م شود، سرنگون م  یداشته باشد، در هر بعد ذهنمن 

  
  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل
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از    اوقات بعض   دوباره که گاه  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل شل را   نی مقدمه من ا  ن یپس از ا  اما

سمت چپ    دینیب م  دهم،فقط اولش را نشان م   دهم، نشان م  تانینقشۀ گنج است، برا  نیا  ند یگو دوستان م

انتخاب    ییتوانا  نیا  م،یکه اگر سر داشته باش  دیدان . البته ممیانتخاب دار  ییلحظه ما توانا  نیا  دیگو آن نقطه م

  است.از دستمان رفته 

که     بافت ذهن   یانتخابتان رفته به    یی توانا  د، ی«سر» دار  دینیب است که اگر شما م   ن یا  ف ینکتۀ ظر   ی  پس

سر   کند انتخاب م ذهنمن کند، بد انتخاب م  ذهنو من ست ذهنغزل. «سرِ» من  نیاسمش «سر» است، در ا

  .  فتدیب خواهد است که سر نم  ن یا میکن م  دایسر پ وقت  م یکن م دایکه ما پ را نگه دارد، اشال

  ست یحاضر ن  یسر  چیاست. ه  آبرو مصنوع  نیو ا  اش صد من آهن استاندازهآبرو    م،یسر آبرو دار  نیسرِ ا  ما

   اصطالح حرکاتچه به   شوند، کوچ م    ها وقتآدم   که بعض   د یکن بشود و کوچ بشود؛ شما نگاه م  سریب

  . دهند چقدر واکنش نشان م آورند، درم

هست که اگر باشد   ی طورنی دارند، ا  و سر بزرگ   مصنوع  یپندار کمال و آبرو   یدر توهماتشان    کهنیا  یبرا 

  تر آدم عاقل مثل من وجود دارد. هم کم 

  ی ! چرا؟ برادیکن انتخاب هم ندارم، توجه م  ییتوانا  باًی اگر سر دارم تقرکه    میدانرا ما م   فینکتۀ ظر  نیا  پس

مثال با مردم کار دارم، کار داشتن    کنم و مقاومت م  کنم م   یکه فضابند  ستی لحظه من انتخابم طور  نیا  کهنیا

سر دارم،   کهن یا یمردم کار دارم، مردم با من کار دارند، برا با  است چون سر دارم.    یمن و قضاوت من اتومات 

   بافت واکنش   ی چون ما    کنند، عنوان قطب استفاده ماز ما به   عنی مردم با ما کار دارند.    می که سر دار  تا زمان

  درد.  جادیا ی از ما استفاده کنند برا توانند . مردم ممیهست

  ییتوانا  د،ینیب طور که ماوقات، همان   ترش یز ما سوءاستفاده خواهند کرد، با   م،یاگر سر دار  ،های ذهنمن   تمام

نظر    یاریهش  شود، مرکزتان عدم م  د،یکن  ییواقعًا فضاگشا  دیو اگر شما موفق بشو  رودم   انتخاب از دست

  . دیریگ قرار م فکانقضا و کن و درمعرض  دیآ م

  زندگ   یدگاریآفر  ایصنع    کند، خداوند کار م  یدگاریآفر  ای صنع    جهیدرنتو    دیسپارخودتان را دست خدا م   عنی 

ببه  دیبا تبد  فتدیکار  ادیبشو  لیکه شما  بود، به   شهی صنع هم   نی.  ما خواهد  پبا  انسان خالق دست    دا یعنوان 

  کنم. رییمن تغ شود که نم ذهناز جبر من  میشو و خارج م  سببی ب یبه شاد میکن م
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دارم که در من هم    حس عموم  یمن    عن یجبر است. جبر    میکن ما تجربه م  ذهنکه در من   ییبالهااز    ی

ا  رییتغ  توانم است که نم  ق یعم اوضاع    مدت    یرها بشوم و اوضاع هم پس از    توانم اوضاع نم   نیبدهم، از 

  .ست سرنگون

. مثال  شود نم   خواهد که م  یز یچ  آن   کند، ر نمدرست کا  زیچچ یه  ای  کند کار نم  زیچچ یکه ه  کند انسان حس م  

  . شود نم  کنم م  یهرکار نمیب برقرار کنم، م رابطۀ عال ی با همسرم  خواهم عنوان مرد ممن به 

من    نیب م  کنم سخت کار م   رید  شود، دوستت دارم، نم  میگو م  روم م   شود، نم  خرم طال و جواهر م  روم م

. شود نم  نم یب م د، یقدرش را بدان دیشما با کنم،  م  )support( خانواده را ساپورت   ،آورم درم  پول  کنم،  کار م

نم  شود، نم  ررابطۀ درست برقرا  شود، نم  نمیب م  کنم م   یهرکار  سر   دیسر دارم، با  کهنیا  یبرا  شود؟ چرا 

  داشته باشم.  زندگ

.  زها یچ  ۀیاست، و بق   دردیموفق است و ب  یحال خوب است، ساختارها   اشجه ینت  می طرف بود که گفت   ی  ن یا  اما

.  رودم لحظه از دست نیا  عنیبه ذهن  میرو م م،یکن عنوان سر انتخاب ماست که ما به  نیهم ا ریراه د ی

  روم  بنم، پس م  توانم نم  ییمن فضاگشا  کهنیا  یبرا  ،رودم   لحظه که فرصت آزاد شدن است، از دست  نیا

  .  دهیهمان یبه ذهن و فکرها

   ذهندارد، من   انیگذرا در من جر   یزها یبرحسب چ   دنیمقاومت و قضاوت و د  کنم، م   دایپ  جسم   یار یهش

کار     ذهن  یهاو سبب   ها شدگ هستم و با شرط   یمجاز   دارم، در زمان   دارم، پندار کمال دارم، مرکز جسم

  . روم م ی فکر یهاجهت  و به  کنم م

موفق    جا ن یفکرتان نشان داده که بروم در ا   هرطرف  دینیب شما م  کند،  من را سرنگون م  ی فکر  یهاجهت   ن یهم

  ن ییهست، در پا  ذهنهست، من   ذهن   ریتصو  نیو مسبب هم  دیجا سرنگون شدبخت بشوم آنبشوم و خوش 

  مسبب خداست. 

پندار کمال شماست    ا ی  ذهنسازْ من سبب   د،یبند است. م   ساز خداست، زندگ سبب  د،یکن فضا را باز م   شما

  ها ت یبه پرستش حوادث، وضع  شود منجر م  نیکه ا  مینیب . اما م رودم   سرنگون  یسوکه سرنگون است، به 

پرستش    م،یذهن هست  یساز ما در سبب   نیبنابرا  پس  .کنند  م  ن ییرا تع   ی بعد  تیوضع  هات یمهم هستند، وضع

و درون    رونیب  بیتخر  ست،یابی که درد است، حس کم  ست سرنگون  اشجه یو نت  دیآ م  شیفکرها و حوادث پ

  . ذهناست، مسائل و عوارض من 
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  که،  دیگو م  د،یدقت بن م،یبخوان یز مثنو ا تیچند ب   به سرنگونراجع   دیاجازه بده اما

  بِدُو  مخلوق ستین تعلّقیب
  عمو  یا چونیتعلّق هست ب آن

  ) ٣۶٩۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  فصل و وصل نَبود در روان  زآنکه
  گمان  شد یفصل و وصل نَنْد ِریغ

  ) ٣۶٩۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ل یاز دل  بر  یفصل و وصل پ  ِریغ
  ل یبردن بِنَنْشاند غَل یپ یل 

  ) ٣۶٩٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شخص تشنه.  است و هم به معن  دیشد تشنگ  : هم به معن لیغَل

  گسستن  عن ی فصل

  وستن ی پ عنی وصل

  

وصل  نیمخلوقات به خداوند وصل هستند، اما ا دوست، همۀ یبرادر، ا  یعمو، ا یا دیگو م  د؟یگو چه م پس

  . کند و وصل» فکر م کرد، اما ذهن ما فقط برحسب «فصل شود نم  انی با ذهن ب عنیاست  چون»یبودن «ب

  جزو خداوند است.    ،یار ی روان، روح، هش  اما

در روح    ،یار ی . «زآنکه فصل و وصل نَبود در روان» در هشمیبر سر مدر ذهن به  فقط مدت   م،ی ما وصل  نیبنابرا

  با ذهن.   میکن  فی توص  میتوان چون خودش است. اما «خودش است» را نم ستیبشر، فصل و وصل ن 

دارد از     تجسم ذهن  ی   ،یی جدا   عنیدارد از «فصل»     تجسم ذهن  ی فکر    ،شی ندیبا فکر ب   اگر بخواه  اما 

  د؟ یکن باشم، وصل به خدا هستم، توجه م یجورن یکارها را بنم ا نیمثال اگر ا  دیگو «وصل». حاال م

هم بنم    رید  یکارها  نیا  عنیمثال اگر عبادت کنم، عبادتش هم مشخص است، پس وصل هستم. فصل هم   

  . میشیاندبا ذهن م . فصل و وصل را ما ستین یز یچو چهم فصل است، هم  ن یکه گناه است ا
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اصطالح منطق. اما  راهنما هست هم به  معن هم به    عنی   لیدل  ل»، یبر از دل  یفصل و وصل پ  رِی: «غ دیگو بعد م 

  درک کن، بفهم.   عنیبر»    ی. «پدهد موقع گشودن فضا خودش را به ما نشان م   شوا،ی پ  ل،یراهنما بهتر است، دل

البته.   ستین  دنیبردْن فهم  یپ  ،ی ببر  یموضوع را، پ  نی ا  و از درون حس کن  اگر فضا را باز کن  دیگو م   اما

از ذهن است. اگر ذهن است که تجسم فصل و وصل دارد و چار کنم به   ریکه غ برد کار مبه موالنا اصطالحات 

  را همه را دارد.  هان یحضور برسم و ا

کار را    نیا  کنم، کار را م  نیا  کنم کار را م   نیا  گذارد،شما م   یپا   شیپ  نذهکه من   بات ی ترت  نیبه ا  دینبا  شما

«سرنگون» شدن است. اگر    نیهم  نی. استین   یطورنی. ا دیبار آن نرو  ریز  وجهچ یهبه  رسم؛ و به حضور م  کنم م

  شد.  دیخواه »«سرنگون  د،یو راه آن را برو د یبه حرف ذهنتان گوش ده 

  شوا یهست، پ  شوا یپ  ی معنابه   لیدل  ل»، یشما از «دل  ردیگ از «فصل» و «وصل» که با ذهن صورت م   ریغ   دیگو م

به شما   دهد م یامزه   یشده اگر بشود گشوده  ی شده. فضاگشوده  ی فضا  ایمثل موالنا هست   آدم  ا یدر اصل 

  . ستیاصل شما چ  ست،یچ  زندگ   ست،یخدا چ  ست؟ یچ  وصل واقع  نیکه ا

که ما به خدا   م یدار   واقع  تشنگ   یدارد؛    دو معن   . تشنگنشاند را فرونم    بردن، تشنگ  یپ  نیا  د یگو م  اما 

 دانم را جمع کند و پز بدهد و نم   زهایبرود به جهان و چ  خواهد دارد که م  ذهنمن   تشنگ  ی  م،یزنده شو

  د؟ یکن م  وجه«من» درست کند و پندار کمال درست کند و « سر» درست کند. ت

  : حاال

  ز اصل   یار دور بر م  ،یاپیپ ،یپ
  وصل  یِآرد سو  تیرگِ مرد تا

  ) ٣۶٩٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  وصل».    یآرد سو  تیاگر، «تا رگ مرد عنیز اصل»، اَر  یَار دور  بر م یاپ ی پ یشد، «پ یطورنیا پس

  تعلّق را خرد چون ره برد؟ نیا
  خرد  نیفصلست و وصلست ا بستۀ

  ) ٣۶٩٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   کرد ما را مصطَف تیوص نیز
  در ذاِت خدا دییکم جو بحث

  ) ٣٧٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د؟ یکن م  توجه

کن،    ییکن، فضاگشا  ییفضاگشا   مرتب ه  عن یسر هم،    پشت   هان یببر، ا  یببر، پ  یپ  ه   عن ی  » یاپیبر پ  ی«پ

  .دیگو که ذهن م  یز یکن، نرو دنبال آن چ  ییفضاگشا

«تا رگ    ، یدور   ات از خودِ اصل  ، یاز خدا دور    عنی  یدور   شهیاز ر  ،ی اگر از اصل دور  بر» م  یدر پ  ی«پ  ،یپ 

  . وصل واقع  یکه حضور است تو را ببرد سو تتیانسان، تا رگ انسان  عنی جان یمرد ا  ،یرگ مرد   ت»یمرد

 تواند با ذهنش نم   ذهنرا من   نیا  رودم   خودش   یسوو خودش دارد به  او هست   نیتعلق که تو ع   جورن یا  دیگو م

  بفهمد.  تواند بفهمد. عقل ذهن نم

نم  نی«ا ره برد؟» چرا  را خرد چون  ا  کهنیا   ی برا  تواند؟  تعلق  برا  نیبستۀ فصل و وصل است    ن یهم   ی خرد، 

  . دیکرده که در ذات خدا بحث نکن تیه ما وصمنظورش حضرت رسول است ب حضرت مصطف 

عدم   د یبپرس  د یتوان شما نم  ست، یاست، عدم چکه خدا از چه درست شده   م یبپرس  میتوان ما نم  نیبنابرا  پس

ا  دیتوان . شما مدیحس کن  دیعدم را با  ست،یچ لحظه فضا باز   نیاطراف اتفاق ا  عنی  دیکن  لحظه آشت  نیبا 

  .  دی کن

ما   دیده  حیآقا توض  پرسندم   ها . بعض میبا ذهن تجسم کن  میتوان نم   لیدال  نیرا به هم  ییفضاگشاکردم    عرض

اشود  نم  توانم، نم  م،یکن   ییفضاگشا  یچجور  مثل  درست  چجور  دیپرس م  دیدار  کهنی.  بشوم،    یکه  اصلم 

  باز بشود.   دی! از درون بادانم با خدا رابطه برقرار کنم، نم  یچجور 

فقط   نیا کهن یا یبرا شود با ذهن اصال نم دیگو . م دیرا بخوان  اتی اب نیسؤال ا یجا به  د، یخوب گوش کن  د ینیبب

  ن ی ا  شود، م  یچجور   میدی رس  وقت   ست،یچ   دنیو راه رس  ستیکه خدا چ  کند فصل و وصل ذهن را تجسم م

  اگر دارد پس ذهن است. »ی «چجور
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  ز اصل   یار دور بر م  ،یاپیپ ،یپ
  وصل  یِآرد سو  تیرگِ مرد تا

  ) ٣۶٩٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

«بستۀ فصل است و وصل    کهنیا  ی«چون ره برد؟» برا  یعقل جزو   ،عقل، عقل ذهن  عن یتعلق را خرد»    نی«ا 

  .  ذهنعقل من  نیا عن یخرد»،  نیاست ا

اکرده   ت یبه ما وص  د یگو م   حضرت مصطف   ن یهم   یبرا از خدا سؤال    فرمودند م   شان یاست، مرتب  که شما 

  چون روح هم دنبالۀ آن است.  دیاز روح سؤال نکن د،ینکن

   عن ی  د»یی. «بحث کم جودوباره به فصل و و وصل ذهن  میافتاد  میو جواب بده  ستیچ  یاریهش   میاگر بپرس 

  خدا که ذات ما هم هست.  در ذاتِ د،یفقط فضا باز کن دیاصال بحث نکن

  ست در ذاتش تفکر کردن  آنکه
  ست یآن نظر در ذات ن قتی حق  در

  ) ٣٧٠١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  به راه  رایآن پندار او، ز  هست
  هزاران پرده آمد تا اله  صد

  ) ٣٧٠٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  موصول خُوست  ، ییدر پرده ی  هر 
وهم وست  نیاو آنست، کآن خود عه  

  ) ٣٧٠٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خداوند.   عن ی هو

 م یبتوان م،ی تجسم کن میکه با ذهنمان بتوان یز یاگر هرچ م،یما فکر کن میتوان که در ذاتِ آن م  یزیآن چ  دیگو م

که به فکر ما   یز یهرچ ست»،ینظر در ذات ن آن  قتی. «در حقمیست یما هم ن ست،یآن خدا ن می اش فکر کندرباره 

وجود ندارد پس در ذات ما هم وجود ندارد    یز یچون چهم   یی. در ذات خداستیبه خداوند ن  آن مربوط   دیآ م

  . میخودمان را بشناس  میتوان ذهنمان نم  قیپس ما از طر



ۀ  برنامه         Program #927                                                       ۹۲۷مشار

  18صفحه: 

راه    نیدر ا  کهن یا  یبه راه صد هزاران پرده آمد تا اله» برا  رایآن است «ز  تصورات واه  عنیآن پندار او»    «هست

  انسان در ذهنش وجود دارد.  یصد هزاران پرده برا

  .  دیریب ادی را  ییلحظه شما فضاگشا نیاست که در ا  نیتنها راهش ا نیبنابرا پس

اعتبار  ییفضاگشا ا  نیا  یبه  به است، راجع   ییگشابه فضاکه راجع   اتیاب  د،یرا بخوان  اتیاب  نیاست که شما 

ا  دهد که ذهن نشان م  یز یآن چ  دیگو است که م  میتسل  ی شده جدگشوده   یاست، فضا   لحظه شوخ  نیدر 

  است. 

اتفاق     تا قربان  م یدر مقابلش مقاومت نکن  دهد ذهنمان نشان م  افتد، که م  هر اتفاق  م یریب  اد ی  م یتوان م  ما 

  . میریب  ادیرا   نیا میتوان. م میتا از جنس جسم شو م،ی تا از جنس اتفاق شو م،یشو

در    دیخواه شما م   زند،م   حرف  ی  کس  ی  د؟یکن مقاومت م  یچجور  د،یکنمقاومت م   دیدار  دیدید  وقت

  یی اگر فضاگشا  ستیساده ن  ن یا  عنی.  کند م  جادیا  جانیشما ه   ی که برا  دیبزن  حرف  یآن    دییتأ  حت   ای ردِ آن  

در شما    ول  دییگو نباشد هم نم  ،عقل زندگ   با  دییگو الزم باشد م  یز یاگر چ  زند،آن حرف م   کهن یمثل ا  دی کن

  .دیآ نم شیانقباض پ

 ه یالسو شما عل   یاوضاع، برا  نیاز ا  دیخواه  م  یز یچ  . وقتدیکن مقاومت م   د یدار  عن ی  دیآ م  شی انقباض پ  وقت

  . دیشو «پرده» م   صورتنیدرا  د، یده م ر یاست، گ یشما جد  یموضوع، برا نیا ستین

  به راه   رایآن پندار او، ز  هست
  هزاران پرده آمد تا اله  صد

  ) ٣٧٠٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

انسان   ی  هر در  از  «موصول نسخه    پرده، «موصول خوست» بعض   یها  ». چه شما موصول خو جوست  ها 

شده را  وصل عن یموصول را دارد   ذهن   ی خو   عنی شده. موصول خو  وصل   عنیموصول جو، موصول   ای  دیبخوان

  دارد.  

خداوند   نیهمان ع   نیام، اکرده  ر یکه اآلن من در آن گ  یزیچ   نیاست که هم   نیدر پرده هست و وهمش هم ا  منتها

در    کنند، وجو مآن را جست   ایاند  آن را گرفته   یخو   ایکه در آن هستند و    یاپردهها  انسان   ن یاست. پس بنابرا

  خداوند است.    نیآن ع کنند اند، فکر م کرده   ریآن گ
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نم   خالصه م  تواند ذهن  توجه  بدهد.  نشان  شما  به  را  م  د یکن خداوند  ب  م یخواه  ما  «سر»  و    رونیب  م ییای از 

  است.   سرنگون انی جر م،یاخوانده   یکه تا حاال از مثنو اناتی جر نی. همۀ ا می«سرنگون» را بفهم 

را خودش    اش ذهندر وهم خودش است، من   ا یکه در پردۀ «موصول خوست» و در وهم خداوند است    کس

م  نیا  داند م دارد  م. بهشود آدم سرنگون  احترام    شود، دارد موفق م  دیآ نظر  او  به  مردم هم  ممن است 

  .کند نم ییفضاگشا  ست،یدر وهم است از جنس ذات ن  ولبذارند 

  وهم از او نیدفع کرد ا مبر یپ پس
  نباشد در غلط سوداپز او تا

  ) ٣٧٠۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اندر وهم او ترِک ادب  وآنکه
  داد رب  را سرنگون ادبیب

  ) ٣٧٠۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ریز یِبود کو سوآن  سرنگون
  ریپندارد او کو هست چ رود، م

  ) ٣٧٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کردن است. اساسیو ب واه  یو آرزوها االتی خ  : سوداپزنده، سودا پختن به معنسوداپز

  غالب، مسلط  ره،ی: چریچ

  

را    نیا  غمبریپ  دیگو م  نی. و پس بنابرارهیچ  عنی  ریچ در توهم غلط    هان یدفع کرده، که ا  از هر انسان «وهم» 

خودشان را    اتی خودشان را خداوندگونه و از جنس خدا ندانند. ذهن  اساسیب  یفکرها  عنینکنند.    یسوداپز

  خدا ندانند. 

ا  دینیب م   البته برا. مردم بتمیاده یرا نفهم   هان یکه ما  را    هامان   پرستند، را م  شان یباورها  کهن یا  یپرستند 

  از خداوند دارند، خالصه در ذهن هستند.  توهم ی  پرستند، م
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  ست یخدا از جنس چ  میپرس م  کهن یوهم، در وهم خداوند بودن، ا  نیکرد که ا  یادآوریکه    دیگو م  طورن یهم   و

خداوند سرنگون    شیباشد در پ  ادبی ب  خداوند است. و هرکس  شی ترک ادب پ  نی من هم از جنس او هستم، ا

  داد رب».   را سرنگون ادبی . «بشود م

لحظه شما مقاومت   نیگنج را نشان دادم، ا ۀ لحظه، آن نقش ن یدر ا د یمهم هستند. که شما بدان ار ی بس اتیاب نیا

ا   دیرو م  دیکن م ذهن،  فضا   یادبیب  نیدر  است.  خداوند  مقابل  م   د،ی کن م  ییگشادر  را  به    دیآور خداوند 

ادب است. عقل    نیکنار، ا  دیگذار را م   ذهنمن عقل    د، یکن را انتخاب م  ادب است. خرد زندگ   نیمرکزتان، ا

  د یگو را م   ادبیاست. ب  یادب ی ب  نیا  د،یکن وسط و عقل خداوند را رها م   دیآور را، سِر خودتان را م  ذهنمن 

  خداوند چار کرد؟ سرنگون کرد. 

  شرفتیسقوط، فکر کند که دارد پ  یسو   ،ی ریآن است که آدم برود سراز  دیگو م   ن سرنگو  ست؟یچ  سرنگون

  !  رودم   باال و تکامل یسوبه  کند اما در پنداِر خودش فکر م ، رودم   ر»یز  یآن بود کو سو ! «سرنگونکند م

و خودش    شود دارد ساخته م   اش ذهنسالش است، من   است، ده، دوازده   زندگ  یکه ابتدا    انسان  دینیب م    حت

  و سر دارد.  ، ذهنصورت من به  کند را دارد ارائه م

من    ستی«به تو مربوط ن  دهد مقاوم است و واکنش نشان م  اریساله که بسسر را در آدم چهارده، پانزده  شما

  هم ممن است باشد.  هست. در هشتادسال  هم سالخودم بلدم» سر است. همان سر در چهل 

از دست بدهد.    یمعنو   ی هابا روش   د یکه سن آدم باال برود سرش را از دست بدهد. سرش را با  ستین  ی طورنیا

مقاومت   باال، مثال هفتاد سال، هشتاد سال، شصت   سن  یهاانسان  همه نیاسخت است.    اریبس دارند  سال، 

ها نباشد  کار درست است، تا حرفِ آن   نیا  کنند  اند. فکر مخُب سرنگون شده  هانی درد هستند، ا  ر یو ز  کنند م

  .کند م  شرفتیبرود، فکر کند دارد پ یر یآن است که انسان سراز سرنگون ! شود نم

خودش را نشان    کند آن سر درست م  یبرا  شود م  ادیآمده باال و مرتب دانشش ز  لساکه از ده   انسان  پس

براساس آن سر درست کرده.    شود، م  تری قو   شود، تر ممثال بدنش بزرگ   ریطرف د  از.  کند م   سهیمقا  دهد، م

سر درست    تیخاطر جنس  یمرد است، برا   ایزن است    کهن یا  یسر درست کرده. برا  اشیی بایز  یبرا  دانم و چه م

هم سر درست کرده!    ها سرِ آن  کند،  م  کرده. مال کدام کشور است، مال کدام شهر است، در آن شهر کجا زندگ 

  .  شود دارد موفق م کند فکر م
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ما  کنند، توجه م دانم ما را چه م   گذارند، م  یترشیمردم به ما احترام ب  میکن م رفتش یپ م یمثال ما دار کهنیا

  م یرو م  میما دار  دیآ نظر مبه  شود م  ترش ی احترام و توجه مردم ب  هرچه  .میکن م  رفت ش یپ  میدار  میکن فکر م

  د؟ یکن . توجه ممیریگ که م  م،یریگ م یرا جد  هانیاگر ا ن؛ ییپا میرو م م یباال. ما دار

! میدان م   م ییگو است. ما م  رهیصد من آهن چ   مصنوع   ی کمال و آبرو   ما. پندارِ  یسلطه دارد رو  ذهنعقل من   و

  سر است.

 قدرنیکه ا  میاگوش نداده  شان یاست. البد ما به حرف اها البته دفع کردهوهم را از انسان  نیا  غمبریپ  دیگوم  پس

  .  میسر دار

  د یکن نگاه م   انسان  یدارد. اگر به    دارد، انسان سرِ جمع  یکه عرض کردم، انسان سرِ فرد  دیکن م  توجه

در    ملت  ی   ،جمع   یدارد. اگر    سرنگون است شخصاً، حتمًا سر دارد، و سرِ بزرگ  ل یخ  نیکه ا  دینیب م

  سر دارند.  تماًدارند، ح  یاد ی ز  لیهستند، اشاالت خ  چارهیهستند، ب یوضع خراب

و سرش به کار   ن ییسرش را انداخته پا کار دارد. اگر کس  رانیبا د ، چه جمع  یددارد، چه فر  سر کس گفتم،

به فکر و عملش   اوردی را ب  خرد زندگ  خواهد  خودش است، م  ییگشاخودش است، تکامل خودش است، فضا 

   ف یسر ضع  ایندارد    سر  ادیز   تمالآدم اح  نیندارد، ا  یکار   رانیاش به خودش است با دحواسش همه   زد،یبر

  دارد.

 تیمقاومت و اذ  م،یشو م  سری. هرچه ما بشوند هم مزاحمش نم  رید  یسرها    عنی هم    رانید  ادی احتمال ز  به

  .شود تر ممردم کم 

  د ی فرض کن   ،ی  دیدان م  رون؛ یب  م یبش  میخواه  شبه خودمان را م  ی از    که ما وقت  ستین  نیا  اش معن   نیا

  دارند.   ذهنهمه من  هیبق دهد، به حضور برسد به گنج حضور گوش م  خواهدخانواده م   یدر  جوان ی

مقاومت   کند، دعوا م  دهد، عنوان سر. واکنش نشان م به  دهد، را انجام م  ف یوظا  یجا  شخص در آن   نیا

  .بخشد جا قوام مرا آن  ذهنمن   ستمیخالصه س کند، م  جادیدرد ا کند، م

آقا    دیبوده بو  می ت  یعضو    کهن یدرست مثل ا  ر،ید  ستمیمن ن  دیبو  رون،یجا بشد بخودش را از آن  اگر

  ن یمواظب ا  دی. شخص باگذارند نم  کنند، م  تشیاذ  ستم؟»یچه ن   عن ی  ؟ی رو از امروز، «آقا کجا م  ستمیمن ن

  کرد.  میمورد هم صحبت خواه  نیبرنامه در ا نی موضوع باشد که امروز در ا
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  22صفحه: 

  .  می ادامه بده د، یبده اجازه

  ر ی چ   طور، ن یهم  کردن است.  اساسیو ب  واه   ی و آرزوها  االتیخ    معنسوداپزنده، سودا پختن به    عنی  سوداپز

  غالب، مسلط.  ره،یچ  عنی

  : یبعد  تیسه ب و

  ن یچن نیحدِّ مست باشد ا زآنکه
  ن ینداند آسمان را از زم کو
  ) ٣٧٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د ی هااش به فکر اندر روعجب در
  د یوز مهابت گم شو میعظ از

  ) ٣٧٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و سبلت گم کند  شی ز صنعش ر چون
  خود داند ز صانع تن زند  حد
  ) ٣٧٠٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بت یو شوه، عظمت، ه  : بزرگ مهابت

  دن یآفر نش،ی: آفرصنع

  لی: سب سبلت

  ننده ی: آفرصانع

  کردن  یزدن: خوددار  تن

  

مست آسمان را از    دیگو م  هاست،  دگ یمستِ همان  ذهنکه در من   کس   عنیمست چه هست؟ مست    حدوحدود

  . دهد نم صیتشخ  ن یزم

آسمان    نیا  کند؟ م  ییگشاکه فضا   داند . نمدیآ م  نیی پا  ای  رودم   که باال  داند دارد نم  ذهنکه من  کس  پس

  شود؟  بلند م ذهنصورت من به بندد نه، فضا را م  ایاست؟ 
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  د یگو حضور را دارد، م  شیها در تجسم   ذهنعنوان من به  شود هم که بلند م    . چون وقتداند دوتا را نم   نیا  فرق

. اندده یها در ذهنشان به حضور رس از آدم  لیحضور است. خ  د یگو را م  خاص ی هاحالت   یحضور است.  نیا

  .  ستندین ول دانند، م  یمعنو  یهاخودشان را انسان 

  ص ینظر تشخ   یِار یرا، از مرکز عدم و هش  جسم  یاریرا، هش   است که مرکزِ جسم  نیا  ذهنحدِ مسِت من   پس

  .دهد نم

هااش به فکر . «در عجب دی تأمل کن  خداوند و زندگ   یها  در شفت  عنیاَش»  ها «در عجب  دیگو موالنا م  حاال،

  .  د»یاندر رو

. و  افتد که م  بدن شما را، هر اتفاق   کند، اداره م   شما را زندگ  زِیچکه همه   دینیبم   دیبه خودتان نگاه کن   عنی

گم    ، ترس و بزرگ   عنیمهابت  بودنِ آن،    زیانگو شفت    می است. و از عظ  ی دگاریبراساس صنع است، آفر   نیا

  .  دیشو

خاموش    ر یشمع را د  نیاست، ا  د یشمع است و خداوند مثل خورش   یعقل شما    نی که مثال ا  دینیب م    وقت  عنی

فکرها چه هست؟!    نی! ازنم؟ ها چه هست من م حرف   نی. ارسد نم   ییجاکه آقا من اصال فکرم به  دییو بو  دی کن

  چه هست من دارم؟!  سر نیا

خداوند در کار   ی دگاریلحظه صنع و آفر نیکه ا شود او، صنع او، انسان متوجه م یدگار یاز آفر  که وقت دیگو م

  شما.  رییتغ  یبرا افتد کار مصنع او به د ینیب م د یکن فضا را باز م وقت است. و حت

و مردم و بزرگم و    دانم من م  کهن یا  عنیگم کردن    لیو سب  شی را گم کند، ر  لیو سب  شیر  نیز صنعش» ا  «چون

شده عقل ما گم بشود. آن موقع ما  گشوده   یفضا   نیصنع. در ا  نیبلدم و سر دارم، جارو کن برود. گم بشود در ا

  .  میبه صانع صحبت کنراجع  مییآ و نم میفهم  حدِ خودمان را م

اصال. چون    د،یکار را نکن   نیگفته که شما ا  غمبریاست. گفت پ  یطور ن یست، خداوند اا  یطوراست، آن   یطورنیا

  .  دیذهن را خاموش کن  دیتوان تا مبرد. دارد، م برم ذهنتان شما را  د،یکن بحث م وقت

. تن  نندهی : آفرصانع  .لی: سبسبلت.  دنیآفر  نش،یآفر  ،ی دگاری: آفرصنع.  بت یشوه، عظمت، ه  ، : بزرگمهابت

  کردن.  یزدن: خوددار 
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  م، یکن به اصل ما و خداوند صحبت کردن، بس م راجع   کند ذهنمان شروع م  وقت  میکن م  یما خوددار   عنی

  .دانم نم مییگو م  م،یشو خاموش م

  او ز جان  دینگو ال اُحصکه   جز 
  ان یشمار و حد برون است آن ب کز 

  ) ٣٧١٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

صبه شمار در نمال اُح : آورم  

  

صبه شمار نمال اُح : ثیحد نیمربوط هست به ا  طورن یهم  و  .آورم :  

  نَفْس  «.عل ت یاَنْت کما اَثْنَ  یثَناء علَ «الاُحص

تو گفتن، آنسان که خود    یفرمود: «من نتوانم ثنا   غمبریپ   ‐فرمود: «مرا ثنا بو»  غمبری خداوند به پ‐معراج    «شب

  .»» یاخود گفته  ی ثنا

  (حديث) 

  .می بستا دیتوانم تو را چنانکه با نم: یثَناء ما علَ  الاُحص 

  

  م»، یبستا  دیتو را چنانکه با  توانم . «نممیی بو  میتواننمخداوند را    یو ثنا   فیو توص  فیما تعر  نیبنابرا  پس

  . کنم م ی من از جنس ذهن هستم، پس خوددار کهنیا یبرا

  ف یاو ز جان»، توص  د ی. «نگوکنم به خداوند صحبت نم پس راجع   آورم، نمبه شمار در   عن ی»  ال اُحصکه    «جز

باز م  خداوند را که اصل  کنم نم را  به   نیا  کنم، من هم هست، فضا  او    یِ دگاریآفر  ۀلیوساتفاق در درون من 

  .  ستیدر حدِ ذهن ما ن  فشیو توص خداوند  یثنا  کهن یا ی. براکنم مرکزم را عدم م ترش ی، ب افتد م

   بزرگ  و حدس زدنِ  فیو توص  فیخداوند، تعر   یثنا   انِی پس ب  ان»،ی زجان، کز شمار و حد برون است آن ب  «او

  . درست است؟ ستیذهن ما ن ارِی در اخت  کند، صنع م یاو، او چجور 

ب  حاال، با عقل من   میدیرا فهم  نی. حداقل امیشو که ما سرنگون م  میاخوانده   تیما چند  اگر    م ی برو  ذهنکه 

  نه؟   ر،ید میدیلحظه. فهم نیاست، در ا یادبیب  نیشد و ا می سرنگون خواه
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د  ی   حاال، ا  م، یخوان م  ر یمطلب  به سرنگون  ن یدوباره  مربوط  چ   هم     فقط سرنگون   ر، ید  ی زهای است. و 

  .  میکن  بررس می خواه  سر، که م نیموضوع هست، در اطرافِ هم نیدر اطراف ا یمطالب ی. ستین

  اش خانهخلوت  دستیخورش  قرص
  اش؟ انهیحجاب آرد شِب ب  ک 

  ) ٣۶١٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد، بحران نماند  ز ی و پره علّت
  شد و، کفران نماند  مانیاو ا کفِر

  ) ٣۶١١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش یاَلف از استقامت شد به پ چون
  ش یاز اوصافِ خو چیندارد ه او

  ) ٣۶١٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ۀ خانخلوت   م،یشو نظر زنده م   یِار ی و به هش  میکن م  ییما فضاگشا   حالت برسد. وقت  نیبه ا  دیانسان با  پس

  .  دیقرصِ خورش شود ما، درون ما، م

  م، یاست، بارها گفت دیخورش   یشده گشوده یفضا  نیاز مرکزش طلوع کرده؛ ا دیکه خورش کس  ایآ

  ذره نهان  ی در  یآفتاب
  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان

  ) ۴۵٨٠ تیب ،دفتر ششم مولوی، مثنوی، (

فضاگشا  ی  پس اگر  است  پنهان  ما  درون  در  م  ن یا  میکن  ییآفتاب  ا  دیآ آفتاب  هرلحظه  و  آفتاب    نیباال. 

  من راهش را بلدم.  دیگو سر ما م کهنیا یآن را گرفته سرِ ماست. برا  یکه جلو  طلوع کند و کس  خواهد م

که من بلدم    مییگو نم   م،یرا واقعًا اجرا کن  نی»، اگر اال اُحص «جز که    ر،یبود د  جانی» را ما، اال اُحص«  نیا  اگر

  از درون من چونه طلوع کند.  دیخورش نیا
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  اش خانهخلوت  دستیخورش  قرص
  اش؟ انهیحجاب آرد شِب ب  ک 

  ) ٣۶١٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

من   ذهنچه من   ،ذهنمن   ی   عنی باشد،  نم   یباشد، که    رانید  ذهن خودش  است،  حجابِ    تواند شب 

  فضا باز شده.   نیا  کاف ۀاندازکه به  بشود. درست است؟ وقت  دشیخورش

فضا گشوده    عنیبه حضور زنده باشد،    قدرِ کافبه   عنی«مستوفا» بشود،    هرکس  دیگو آخر غزل هم م   تیب  در

  باال.  دیآ م د یصورت خورشبه  عن ی شود، م  یز یباشد، از جنسِ شمس تبر

  د یکن فضا باز م  یکه اُتومات   دینیب لحظه، م   نیدر ا  افتد که م  که هر اتفاق  دیدیرس   ییجااگر شما واقعاً به   و

  است.   اری مع نی. ادرخشد م  دیقرصِ خورش نیتان اخانه در خلوت  د،یخند و م

  . د یخودتان، به برنامه گوش بده  یرو  د ی. کار کندی رس  دیجا خواه شما به آن  و

  اش خانهخلوت  دستیخورش  قرص
  اش؟ انهیحجاب آرد شِب ب  ک 

  ) ٣۶١٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد، بحران نماند  ز ی و پره علّت
  شد و، کفران نماند  مانیاو ا کفِر

  ) ٣۶١١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی است که واقعًا حرص دارد. برا   کس  یبرا  زیکند. پره  ز یپره  ستیرفت و الزم ن  ذهنمرض. مرِض من   عنی  علت

خُب ما    شود، نم   یز یاز جنسِ چ  وجهچیهاست. خداوند به   نیدر ذاتِ ا  زیطلوع کرد پره  دیخورش   نیا  وقت  کهنیا

  . می هم او هست

شخص از جنس خداوند شده و خداوند    نیا  کهن یا  یندارد، برا  معن  رید  زیاصال صحبت پره  عن یشد»    زی«پره

  . شود نم یز یهم از جنس چ

کنار و سرمان دخالت نکند؛ سرمان   می و سرمان را بذار  میخودمان کار کن  یو رو می و صبر کن م یحوصله کن اگر

  مرض.   عنیعلّت است، علّت 
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  د ی آ که م  ن یا  ،رودم   نیا  ها،  شدگ که شرط    ومعلولِ ذهنعلت   ن یقوان   عنی   صورتِ اسباِب ذهنمرض به   نیا

  یِ ساز سبب   نی. اصال اشودم   نیسبب ا  نیا  شود، م  نیسبب ا  نیا  شود، م  نیسببِ ا  نیدنبالش، ا  دیآ م  ی  نیا

  ذهن درواقع نماد سرِ ماست. 

مرحله   ن یکار را بنم به ا  نیخُب ا  مییگو ذهنمان است؛ م   ی سازسبب   میشو ما به حضور زنده نم  کهن یا  علت

  . روم باالتر م ۀمرحل ی  کنم، کار را م نیبه خداوند است. خُب بعد هم ا تر یمرحله نزد  نیا رسم، م

ذهن    یساز باال. پس دنبال سبب   رودم   دارد  کند فکر م  ریز  رودم   دارد  نیکه چه گفت، گفت ا  دیدید  موالنا

  جهان خوب است.   نیا یرفتن برا

  ی   دیآقا من با  دیی گو. ماورمی دالر پول درب  ونیل یم  ی که من چقدر، مثال    دیکن  یساز ممن است سبب   شما

را   زیکار را بنم، فالن چ  نیکار را بنم، ا  نیکار را بنم، ا  نیا  اورم،یدست ببه  ه یسرما  دیمغازه باز کنم، با

  ن ی ا  دیشخص با  نیا  د، یکن کم استخدام م    ی  د، یکن م   ن ییرا تع   هابذارم، بعد تعداد جنس   جا نیبخرم، ا

  مشخصات را داشته باشد. 

. اما  یبه هدف ماد   دنیرس  یهم خوب است، برا  لیجهان خ   نیا  یاست برا  ومعلول ذهنعلت   نیقوان   هانیا

  .  دیبن یساز سبب دیتوان . نمخورد اصال به درد نم  ست،یکه هدف ن یبه منظور معنو  دنیرس یبرا

  ی ساز سبب   ذهن است، ول  یساز سبب   ن یهم  معن مرض است، هم به  معنعلّت هم به   د، یگو م  نیهم   یبرا

  ذهن همان مرِض ذهن است.

شد»،    مانی. «کفرش اریاست که بحران است د  ذهناوضاع من  ن یشد، بحران نماند» بحران هم  زیو پره  «علّت

  کفر است.   ذهنمن 

از خردِ کل    م یمرکزمان را عدم کن   م یتوان لحظه م  نیاست که در ا  ن یما ا   ناسپاس  ن یتر«کفران نماند»، بزرگ   و

  م، یکن است استفاده م   ذهنموقع از سرمان که مال من و آن   میکن فکان استفاده م از قضا و کن   م، یاستفاده کن 

  است.  است، ناسپاس ن یکفران است. مادِر کفران هم نیا

.  کند  وارد م  ز یچالف حروف الفبا. الف خودش را در همه   نیلخت است، الف هم   دینیب الف»، الف م   چون«

  . کند خودش را وارد م  یجور  ی  ،در حرف  ، یاجا، در هر کلمه صورت «آ»، «اَ» و همه که به   دینیب م
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  م ی از جنس خدا شد  عنیلخت،    میشو ما هم مثل «الف» م   راست بودن، ثابت بودن. وقت  عن ی  «استقامت» 

  . رید

مثل الف. و    م، یر رهبر، جلو م  میشو ما م  ،ی داریالف و از استقامت، از پا  میشو م  م،یلخت شد  ها دگیهمان  از

   همچون حالت  ی  لی. پس از تبدهاست دگی. اوصاف ما، اوصاف همانرید  میندار  زیچچ یاز اوصاِف خودمان ه 

  . دیآ م شیپ

  �🔹🔹�پایان بخش اول   �🔹🔹�
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  ش یخو  یِفرد از کسوۀ خوها گشت
  ش یخو یِافزابرهنه جان به جان شد

  ) ٣۶١٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شاه فرد  شِی برهنه رفت پ چون
  جامه کرد  از اوصافِ قُدس شاهش
  ) ٣۶١۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از اوصافِ شاه  دیپوش خلْعت
  جاه  وانِیاز چاه بر ا دیپر  بر 

  ) ٣۶١۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : جامه، لباس کسوه

  .بخشد  م  بزرگ به کس فاخر که شخص : لباسخلعت

  

 شود و جانِ ما لُخت م   به ما دست داده   دگ یخوها دراثر همان  نیخودمان. ا  یاز لباسِ خوها   میشو جدا م   پس

  است، مالِ خداست.   خودش که مالِ زندگ یِافزابه جان  شود و زنده م 

شده  پس برهنه  ما  الف   همان   میامثل پی  ها، دگیاز  و  فضاگشایی  با  طریق  این کار گفتیم  از  بردن  پی  درپی 

  به دخالتِ ذهن.   دهدموالنا هشدار م  اتیاب نیا ۀمرتب در هم  م ینیب م فضاگشایی که ما چه کس هستیم، 

و با آن    د،یبپوش  د،یداشته باش  تان یِ را در رو  ها دگ یهمان  یلباسِ خوها   نیا  دیتوان نم   ش» یخو  یِ خوها  «کسوۀ 

  . دیخودتان که خداست، زنده بشو یافزاآن موقع به جان  د،ی نیبب دید

آن    تا، ی   عنی«شاه فرد»    تا،یشاه    شِی پ  دیشده، لُخت، برهنه، بروگشوده   یصورِت فضا که چون به   دیگو م  بعد

  .  کند به ما لباس درست م »موقع شاه، خداوند، از «اوصافِ قُدس 

همان    د،یدان خلعت م  یاز اوصاف شاه، پس    دیپوش  خلعت   یجامه کرد» پس    از اوصافِ قُدس   «شاهش

  ن ی کرده بودند، کاِر مهم ما هم ا  کار مهم   ی  دادند،ها م از انسان    ضبوده که شاهان و بزرگان به بع    لباس

  .  م یآزاد شد مان ذهن یاست، از لباسِ خوها
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 یِ افزابه جان   میما دار  م،یکن م  ییلحظه فضاگشا  نیهر دفعه که ما در اطرافِ اتفاِق ا  عن یاست،     کار مهم  نیا

  . میشو خداوند است، زنده م  افزا نمادِخودمان، جان 

   و وقت   دیرا درآورد  ذهنآن لحظه لباسِ من   دیکن فضا را که باز م  عنی.  دیاو برو  شی برهنه پ  شهیهم  دیشما با  و

  .  دهد او لباس خودش را، جنس خودش را به شما م د، یکن آن کار را م

ا  باالخره  را ادامه بده  نیاگر شما  از چاه همان   پوشاند حضور را به شما م  لباسِ   د،یکار  به    دیرو م   ها دگ یو 

  خداوند است.  تینهای جاه» که ب وانِی«ا

  .بخشد م بزرگ به کس فاخر که شخص جامه. خلعت: لباس  عنی کسوه

  صاف گشت  یباشد چو درد نیچن نیا
  طشت   یِبن طشت آمد او باال از

  ) ٣۶١۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بن طشت از چه بود او دردناک؟ در
  خاک  یاجزا  زشِ ی آم شوم

  ) ٣۶١٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ناخوش پر و بالش بسته بود  ارِی
  او در اصل بس برجسته بود  ورنه

  ) ٣۶١٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و رسوب، مانند شراب و جز آن.  به درد ختهی آم عی: دردآلود، مادردناک

  

شده در شراب، در طشتِ شراب درواقع صاف بشود، از ته طشت، از ته   نینشته   زِی لرد، آن چ   که وقت  دیگو م

  طشت.   یباال دیآ ظرفِ شراب، م 

که در ته طشت    دیگو باال، حاال م  مییآم  ییگشابا فضا   واشیواش یکه    میما مثل لردِ شراب هست  ن،یبنابرا  پس

شوم    ها، دگیجهان، همان  نیا  یِ اجزا  زشیآم  کهن یا  یبرا  م؟یاشده  نینشچه ته   یبرا  م؟یاچه دردناک شده   یبرا

  است. 
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آم   دیدان شما م   حاال اتفاقات بد     عنیشوم است.    جهان   نیا  یزها یبا چ   دنیهمان   ای خاک    یاجزا  زشِی اآلن، 

  .  میریگ کننده نم زنده  یِانرژ  گونهچ یاز آن طرف ه م،یادر آن تَه مانده  میاما رفته  نیهم  ی خواهد افتاد. برا

خودمان است، که پر و بال    ذهنناخوش» هم من   ارِیناخوش پر و بالش بسته بود»، «  ارِی«  دیگو م   نیهم  یبرا

 م یخواه  اتی سر را، حاال اب  نیما ا  میااطرافمان که امروز گفته   ذهن  یهاهم من   م،یپرواز کن  میتوان ما را بسته، نم

  .  میاز دست بده میتوانم   یچجور  که مین یبب  دیبا م،ی ها را بخوانآن  میخواند، برو

  . می«بس برجسته» هست   نیبنابرا م،یدر اصل، ما از جنس خداوند هست شه،یاو در اصل»، در ر «ورنه 

  و رسوب، مانند شراب و جز آن.   به درد ختهیآم ع یدردآلود، ما عنی دردناک

  ختندیعتابِ اهبِطُوا انگ چون
  ختند یهاروتش نگون آو چوهم

  ) ٣۶١٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هاروت از مالکِ آسمان  بود
  شد معلَّق همچنان  یعتاب از

  ) ٣۶٢٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زآن شد، که از سر دور ماند   سرنگون
  راند  شیسر ساخت و تنها پرا  شیخو

  ) ٣۶٢١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

همان درواقع   عنی. «اهبُِطوا» دهد نشان م  تیسه ب نیکه در ا ییبال نی. همدیای بال سرِ ما ن نیکه ا دوارمیام من

  ه، یآ نیا

 اهبُِطوا منْها جميعا  «قُلْنَا
ۖ

اي تَبِع فَمن هدًى منّ ياتينَّكم فَاما ◌   يحزنُونَ»  هم و علَيهِم خَوف  فََ هدَ

: همه از بهشت فرو شويد؛ پس اگر از جانب من راهنمايى برايتان آمد، بر آنها كه از راهنمايى من پيروى  «گفتيم

 نخواهد بود و خود اندوهناک نم شوند.» كنند بيم  

  ) ٣٨ ۀی)، آ٢( سورۀ بقرۀ م،ی(قرآن کر
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  .  دییایمن شدن است، فرود ب  نیشرف، که ع اه یجا نیاز ا دیگوم  میشو م  دهیهمان  وقت که

  دیآ بوده، بعد م   یجهان، اول با او    نیشدنِ ما با خداوند، بهشت است. حاال انسان آمده به ا  ی  درواقع

  ن یو ا  شود دوباره از جنس او م  اندازد،  را م  ها ن یو ا  شناسد  را م  ها  دگیهمان  ارانهیبعد هش   شود،  م  دهیهمان 

سرش را   خواهد  چون انسان «سر» دارد، و نم  ست، یناست، آسان    کار سخت  ها،دگ یهمان  ارانه ی هش  ییشناسا

  . مصنوع ی، آبروهزار من هم آبرو دارد از دست بدهد. متأسفانه سرش 

ها كه  اهبطوا هست، «پس اگر از جانب من راهنمايى برايتان آمد، بر آن   ن ی: همه از بهشت فرو شويد» ا«گفتيم

  شوند.» کنند بيم نخواهد بود و خود اندوهناک نم  یرو ی«پ  ای كنند،  از راهنمايى من» پيروى م 

  ) ٣٨ ۀی)، آ٢سورۀ بقرۀ ( م،ی(قرآن کر

واردِ    . وقتمیبود  یما، با او    یبهشت بود برا  نی، ا(دایره عدم اولیه)]  ٠شماره [شل  بود    یطور ن یما، ا  پس

 ق یدر مرکزمان و از طر  میرا گذاشت  هانیو ا  میشد  دهی، همان ها)](دایره همانیدگ   ١[شل شماره  میجهان شد  نیا

  صورت «عتابِ اهبِطُوا» آمد.  نیدر ا  م،یدیخداوند را د هانیا

  ست، یبزرگ کند که او ن   دیانسانِ عاشق ما را با   ی   قتاًی که حق  دهد نشان م   نی«اهبُِطوا»، خُب پس ا  یِتند  عنی 

طورِ کامل  موقع به  چ یعشق بدهد. عرض کردم که ما ه  حالن یدرع   ،جهان ن یا  یزهایکند با چ   دهیکه ما را همان

  .  میرا در ذهن نپندار بختوش و خ   مینکن  مخودمان را گ  م،یوارد ذهن نشو  م،یجهان نشو نیوارد ا

  ت ی هواو را هم   حالن یدرع  دهد، اش عشق ممادر به بچه  . وقتدیاین  شی آمده، پ  ش ی که پ  ییپندارها  نیا  عنی

و    یشو هم م  دهیحاال همان  ول   ،خداوند هست   ،هست  که تو از جنس زندگ   دیگو آن عشق به او م  کند، م

  . کنها را هم تجربه م برحسب جسم  دنید ایرا هم  ت ّی جسم 

این «عتاب» از آن هست که ما    است.بوده   برود که اصال چه کس  ادشیانسان جسم بشود،    طورِکلبه   کهنیا  نه

  .میاکرده  جادیو درد ا میاشده  دهیاز حدِ توازون و تعادل، همان شی ب عنی، بیش از حد

فرود     عنی«عتابِ اهبِطُوا» آمد،    م،یدید  هان یدر مرکزمان، برحسب ا  می را گذاشت  هانی ا  م یآمد  وقت   ن، یبنابرا  پس

  درست است؟  ختند»،یچو هاروتش نگون آوشرف. پس، «هم  اهیاز آن جا دییایب

ب  نیا زندگ  دیگو م  تیسه  طرف  از  چون  انسان   ، که  ما  آمد،  اهبِطُوا»  سرنگون  «عتاِب  «هاروت   مثل را  ها 

گفتند که   هان یکه ا میااروت از فرشتگان آسمان بود، البته هاروت و ماروت را داستانش را خوانده.» ه ختندیآو
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  د، یگفت که شما اتصالتان را با من قطع نکن  شانیا  خداوند به  و.  میکن م   ییها را راهنماانسان   ن،یزم   میرو ما م 

  .  میجهان. گفتند نه، ما بلد  نیدر ا دیشو گم م د،یو اگر قطع کن   دیریگرا از من م  تان پاک  نیچون ا

جهان است،    نیاست. پس هاروت و ماروت در چاه بابِل، که درواقع اروز افتاده  نیبه ا  مانی ار ی هم عقل و هش  ما 

  هستند.  زانیذهن است، آو

  شد معلَّق همچنان».  یاز فرشتگان آسمان بود، «از عتاب عن یهاروت از مالکِ آسمان»  «بود

  دانم  دور ماند، گفت من م   از «سرِ» زندگ  کهن یا  ی زآن شد، که از سر دور ماند» چرا سرنگون شد؟ برا  «سرنگون 

  استفاده کند.    نکرد، از خرد زندگ  ییگشالحظه فضا  نیو در ا

  ساخت»، پس خودش را «سر» ساخت. گفت من «سِر» خودم را دارم.  را سر  شی«خو

نه؟ اگر صادق هست    ایدر مورد شما صادق هست    تیب   نیا  د ینی راند». خُب بب  شیرا سر ساخت و تنها پ  شی«خو

  شد.  د یخواه ای دیاسرنگون شده  صورتنیدرا

و موالنا را هم    رسانم را به حضور م و خودم خودم    روم م   شی و خودم پ  دانم که من خودم م  دیی گو م  شما 

  شد، درست است؟   دیپس شما سرنگون خواه  روم، و راه خودم را م خوانم م

  قدر نیا  دن،یکه دراثر همان  دیگو هم م   هیآ  نی. پس امیکه خواند  )٣٨)، آيۀ  ٢سورۀ بقره(  م،ی(قرآن کر هم    نیا  خب

را فرستادم،    . و اگر کسانرونیب  دیاز بهشت برو  دییاتصال قطع شد، بفرما  ریکه گفت که د  میشد  دهیما همان 

  ! رید میکن . نممیکن که نم  دیکن  یرو یها پآن  ییمثل موالنا، حتماً از راهنما ییهاآدم  ای  غمبرانیپ ای

 ست ما این است که شما موالنا را مکار  خودتان را به  دنی و روش به حضور رس  خوانیدعرض کردم، علت ش

  د؟ یخوان چرا موالنا را م  ریپس د کند، شما روش انتخاب م  یبرا تانذهندوباره من  عنی. دیبر م

  م یترس که ما هم م  دینیبشما م   بترسد و غم هم نخورد.  دینبا  صورتن یکند، درا  ی رو یپ  ییاز راهنما  کس  اگر

  .میبر م  شیو با عقل خودمان، خودمان را پ میا. سرنگون شدهمیپس ما سرنگون هست  م،یهم غمناک هست

 ش ی را سر ساخت و تنها پ  شی دور ماند، «خو  اشسِر اصل  ، زآن شد» که از سرِ خداوند، از سرِ زندگ «سرنگون

  راند».  
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  م ییگو . م میکن  ر ییتغ   میرا بخوان  تیب   م،یکن  ر ییتغ   می خواه درمورد همۀ ما صادق است. حاال اگر م  باً ی تقر  تیب  نیا

  مرا سرنگون خواهد کرد.    ذهنسرِ من  نیا دانممن م  رم،یگ م  را از زندگ  تمیهدا کنم،  من فضا را باز م

ا  اگر از خواندن   د ینی بب  دینگاه کن  تان زندگ  خچۀیبه تار  د،یست یسرنگون ن  دیکن شما باز هم فکر م   هانیپس 

و    خودتان تنها بدون کم زندگ ها،ت یها، در آن وضعدر آن  ایآ د؟یاچرا شده  د،یاکه سرنگون شده  یی جاهاآن

که    خاطر سرمان نبوده؟ آن کسانبه   م،یکه ما خورد  ضربات   امده؟ی منتان باال ن  د؟ی نرفت  شیپ  ییگشابدون فضا 

  . میخوان  را م تیخاطر سرشان نبوده؟ بپا له شدند، به  ریشدند، ز لیرفتند، ذل  نی شاه بودند، از ب خیدر تار

  ی مرکز را تا حدود  میتوانست ، ما م(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره شَرف    اهیجا ن یکه از ا  میدیهم د  نیا  پس

نبودند، به    ، که پدر و مادر ما چون عشق ها)](دایره همانیدگ   ١[شل شماره   م یو کامال نپوشان  میعدم نگه دار

  . به گذشته  میگرد برنم وجهچ یهما کم نکردند و البته ما به

از    . چون گذشته قسمتوجهچیه. به دیبه گذشته برنگرد  وجهچیهبه   د،یتوجه کن   دیکه شما لطف کن   یمطلب  ی

  سر است.  نیا

قدرتِ     یلحظه قدرتِ خداوند است، گذشته توهم است و    نیقدرت ا  دییو بو  دی شما به گذشته برنگرد  اگر

و   دهم گوش نم  میهااست، من به حرفِ تَوهم  زیچاز قدرت همه   شتریاست، قدرت خداوند ب  ذهنمن   پوشال

  بر»،  م  ،یاپی پ  ،یمرتب، گفت «پ  ه  د،یکن فضا را باز م   صورتنیام، دراکرده   تا حاال در توهم زندگ  دانم من م

  . کنمنم  نییاست. با ذهنم جنس او را تع  که او از چه جنس برم م یپ کنم، فضا را باز م 

  .زند م  ریمثال د ی اآلن

  د یسپد، خود را چو پر از آب د آن
  د یبر  ایاستغنا و از در کرد

  ) ٣۶٢٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  قطره نماند   ی جر، آبش  بر 
  رحمت کرد و او را باز خواند   بحر،

  ) ٣۶٢٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   خدمتیب علّتیب ، رحمت
   مبارک ساعت  ا،یاز در دیآ

  ) ٣۶٢۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

سبد    . ولشود و پر از آب م   ای در  ایآب    یدر جو   میگذار سبد را م  دیگو م  زند که م  ل یسبد. تمث  عن یسپد    آن

و ناز کردن به او   یازینیمال خودش است و حالت ب  کند فکر م  شود پر از آب م   سوراخ دارد و وقت  دیدان م

  . میهست یطورن ی. ما هم ادهد دست م

آن سبد    صورت قطره هم آب ندارد. ما اآلن به    ی  زد،یر سوراخ است، همه م چون سوراخ   د،یآ م  رونیب   وقت

  به ما دست داده.    یتقلب یحالت استغنا  یو   ایاز آب، از در م یآمد رونیب

و بحرِ رحمت دوباره    مییآما کوتاه م   خورد، سرِ ما به درد نم  نیا  م،ی هست  خال  مین یب مثل آن سبد اگر م  حاال،

  .خواند ما را م 

پس    م،یکن  اریسر را ب  نیلحظه ا  ی  م،یکن  ییفضاگشا. و اگر  خواند خداوند مرتب ما را م   عنیرحمت    بحر

 د، یانجام بده   یشما کار  کهن یبدون ا  »خدمت ی «ب  ، بدون علت ذهن  عن ی  » علتی«ب   از طرف زندگ  » «رحمت

است که شما فضا باز   یالحظه  لحظه، مبارک    ای . مبارک ساعت  »از خداوند، «مبارک ساعت   دیآ  ا» ی از در  دی«آ

  . دیکن م

  د یخواه  را نم  ذهناگر سر من   ول  د،یخواه  شما سر را نم  ریکه د  اول غزل،  تیب  د،یبرس  جهینت  نیشما به ا  اگر

  .  دیخواه  که واقعاً نم  دیعمال نشان بده   دیبا د،یاچون سرنگون شده 

نشان م   ی چجور  عمال م  ییگشاآدم؟ فضا   دهد ،وجدل نم بحث  کند ،مقاومت نم  کند  ،لحظه را    نیاتفاق ا  کند

  مبارک ساعت.  شود م  نیا رد،یگ م  یشده را جد گشوده ی فضا رد، یگ نم یجد

  : دیگو م بعد

  گرد  اباریاله، گردِ در اله
  زرد   اباریباشند اهل در گرچه

  ) ٣۶٢۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی شریلطفِ بخشا دی که آ تا
  ی زرد از گوهر   یِگردد رو سرخ
  ) ٣۶٢۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ا یساحل در  ا،ی : کنار دراباریدر

  

. اما ساحل  ایساحل در  عنی ابار ی برد. در ای در اطراف در د،یگو تو را به خدا، تو را به خدا، به انسان م  دیگو م

  .دیگرد مثل شماست، که اطراف عدم م  ایمثل موالناست  ییهاآدم  ایدر

که دور محوِر عدم    یاموالنا، ما باالخره شما هم به درجه   مییمثل موالنا، حاال بو  ییهاانسان   ست، زندگ   ایدر

  ما.    می. در ساحل هستدیشو حساب م   اباریدر دیگرد م

تا لطف خداوند    شود، م  ایبرد که در ساحل است، دارد در   برد، اطراف کس  ذهن  یهانرو اطراف من   دیگو م

  تا رنگ زرد تو سرخ بشود.  »،ی زرد از گوهر  یِ«سرخ گردد رو »ی شریلطفِ بخشا دی«تا که آ  د،یایب

دارد و سر دارد درست گوش   ذهنکه من   مطلب که کس  نیا  انیب  یدوباره برا  خوانم، م  تانیرا برا  تیسه ب  نیا

   ذهن و راه من   دیکن به گنج حضور گوش م   دیکن که به موالنا گوش م  دیهست   ییها. و اگر شما جزو آدم کند نم

  .  دیگوش کن هاتی ب  نیبه ا د،یرو خودتان را م

حاال    ول  م،یممن است نرس  میرو که جلو م  بیترت  نیاست که آوردم بخوانم. به ا  یادر آخرِ قصه   هاتیب  نیا

  . میخوان م

  هیصح را بود صد داعنا گرچه
  هیواع دیببا را اُذْن پند

  ) ١۵٣١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   دهپندش م فیبه صد تلط تو
  پهلو ته کندز پندت م او

  ) ١۵٣٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  و رد  ز یکسِ نامستمع ز است ی
  را عاجز کند   ندهیکسِ گو  صد
  ) ١۵٣٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : خواسته و آرزو هیداع

  شنوا   : گوشهیواع اُذْن

  

  . درست است؟ رندهیپذ عنی هیواع پس

را    هان یا  نیهم   یما بند. برا  یخوب برا  ی ممن است موالنا صد جور آرزو  ه»،یناصح را بود صد داع  «گرچه 

  .  ردیپند را بپذ نیکه ا  خواهد م رندهیگوش شنوا و پذ ینوشته، اما 

را   ات ی اب نیا وقت  ا یکه. آ دی شنو کند شما پند موالنا را نم  ییسرِ شما شما را راهنما  د،یشما سر داشته باش اگر

  کنید؟ شما رفتارتان را، گفتارتان را عوض م  دیخوان م

   شل   چیه  ریاصال د  ،ییهابه چه صورت   ،ییهاموالنا به چه زبان   دین ی. ببده تو به صد لطافت پند م  دیگو م

بار    ریاو ز  ول  »، ده پندش م  فیدوستانه، پدرانه. «تو به صد تلط   ف،ینگفته باشد، آن هم لط  شان یکه ا  ستین

  . رود پند نم

  ن ی . سر! سر اکند و رد م  کند م  زهیست  کند، مقاومت دارد و رد م  ذهنو رد»، من   زیکسِ نامستمع ز است  ی«

  دارد.   د یناموسِ صد من حد ای مصنوع  یآبرو کهن یا ی. براکند کار را م

که خم   ، ذهنمن   مصنوع  یآبرو   عنی. ناموس  دینکن  . ناموس را بد معن میبر کار ماوقات به   ناموس گاه  نیا

  .شود است خم نم نیسنگ شود نم  عن یهزار من وزن،  عنیصد من آهن وزن دارد،  دیگو . موالنا مشود نم

موالنا را.    یها ما حرف   میکن  رد م  یچجور   نیو رد دارد؛ بب  زهیندهد چون درونش ست   تیآدم ناشنوا اهم   ی

  مرا گوش بده.    یهاانتخابت را بذار کنار حرف  ،یاگر حرص دار  ،ی تو حفظ ندار ،یندار  زیگفت اگر تو پره

تکرار    ادیرا ز  اتی اب  نیکنار، ا  دیرا بذار  تانذهنمن   صی خ سرتان را و تش  نیا  مدت  ی شما    کنم م  شنهادیپ  من

ام،  درست است که موالنا را خوانده  امنکرده  شرفتیمن اگر پ  دییبو  دیبن  تأمل   ی   ای.  شود چه م  دین یبب  دی کن
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  ات ی اب. در  شوم سرنگون م  خورم،  بوده. خب معلوم است که شست م   ام ذهنام که راه منراه خودم را رفته 

  .  شود که انسان با «سر» برود، «سرنگون» م میگذشته ثابت کرد

  و رد  ز یکسِ نامستمع ز است ی
  را عاجز کند   ندهیکسِ گو  صد
  ) ١۵٣٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هم    ، ی. هم فرد میکن . چرا؟ گوش نم میرا، موالنا را، عطار را، همۀ بزرگان را عاجز کرد   حافظ را، فردوس  ما 

  .  جمع 

ک    ذار بب  نیآقا ا  میاگفته   میاآمده   در تاریخمانماچه م  هان یا  مینی بزرگان مهم هستند ب ما که راهمان    ند؟یگو

  ما؟ روز بد!   میاروز افتاده   نیفرداً و جمعاً چرا به ا دی. اآلن هم وقتش است اتفاقاً. شما سؤال کنمیاکرده  را گم 

نگاه كنيد ببينيد اوضاع اين جهان بايد اين   اصال رد زندگشيد عقب با خيريد، بباشد    یطورجهان را در نظر ب

 یی هاخرد زندگ را بذارد كنار؟ همه سر بهانه  ند؟یبب  ش یها دگیبا همان   هرکس  م؟یکه ما همه دشمن هم باش 

  نشود؟   ی بنند؟ خرد خداگونه از ما جار زهیبا هم ست 

کجا مثال به كمك    مین یبب  می آقا برو  ندی جمع بشوند بو  ن،یمردم زم  م،یرومثال جمعاً داريم م   کهن یاعوض    ما

ما    ر،یدهم  به  می کم کن  م، یها را کم کن مرض   م،یباال و دردها را کم کن  ندیایب  میها کم کناحتياج هست به آن

  است. حلجنگ تنها راه  دیآ نظر ما مبه  م،یدعوا دار ریدبا هم 

  و رد  ز یکسِ نامستمع ز است ی
  را عاجز کند   ندهیکسِ گو  صد
  ) ١۵٣٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است: نیهم مربوط به ا هیآ نیا

كرةً وتَعيها اذُنٌ واعيةٌ»  «لَنجعلَها   لَم تَذْ

  آن را فرا گيرد.»  دارنده اندرزِآن را مايه اندرزتان گردانيم و گوِش نگه  «تا

  ) ١٢ ۀی)، آ۶٩سورۀ حاقّه ( م،ی(قرآن کر
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اصطالح به  نیدارنده، هم است. گوش نگه هیآ نی. مربوط به اردیدارنده، اندرزِ آن را فرا گگوِش نگه  نیبنابرا پس

  «اذُنٌ واعيةٌ» است. 

  هم است:  هیآ نیا

كرةً  «لَنجعلَها   وتَعيها اذُنٌ واعيةٌ» لَم تَذْ

  دارنده اندرز آن را فرا گيرد.» آن را مايه اندرزتان گردانيم و گوش نگه  «تا

  ) ١٢ ۀی)، آ۶٩سورۀ حاقّه ( م،ی(قرآن کر

  :دی را بخوان ت یدو ب نیو شما ا 

  گفتن با جهولِ خوابناک پند
  خاک افگندن بود در شوره تخم

  ) ٢٢۶۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رفو  ردیحمق و جهل نپذ چاکِ
ش ا تخممت کم دِهپندگو  یح  

  ) ٢٢۶۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : نادان جهول

  دِهش: او را نده  كم

  : نادان حمق

  

 خاک»«چاک حمق و » دارد، «تخم افکندن بود در شوره «سر  که آن کس  عنیگفتن با جهول خوابناک»    «پند

  پندگو»  ی رفو»«تخم حمت کم دِهش ا  ردیجهل نپذ

که به    آلوده در کجا؟ در ذهن. کسآلوده، خواب کرده، با نادان خواب   جادیکه درد هم ا  ذهنگفتن با من   پند

است   نیگفتن با او چون «سر» دارد، مثل ا  نادان است، پند  نیبنابرا  ند،یب ها مآن  رفته، برحسب  دهیخواب همان

  . یکار  گندم را م عن ی. تخم کند نمخاک رشد تخم در شوره  ،یزیر زار م که تخم را در شوره 
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جهل   ذهنو دانستن برحسبِ من   دنیچون د  ،یکار و ندانم   نادانِ چاک    عنی «چاکِ حمق و جهل»    طور ن یهم   و

  د، یشما از خودتان بپرس   م؟ی هست  ریما پندپذ  ای. «اي پندگو» به او پند نده. آردیپذرفو نم   ایرفو    دیگو است. م

  .  دیجواب بده

  :  دیگو م بعد

  ترتر و خوش لهجهناصح ایانب ز
  بود؟ که گرِفت دمشان در حجر ک 

  ) ١۵٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کوه و سنگ در کار آمدند  زآنچه
  بدبخت را بشاده بند  نشدم

  ) ١۵٣۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : خوانم م  دوباره

  ترتر و خوش لهجهناصح ایانب ز
  بود؟ که گرِفت دمشان در حجر ک 

  ) ١۵٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بزرگ، همۀ    غمبرانیاست، حاال نه آن پ  غمبریاز نظر موالنا خودش هم واقعًا پ  غمبرانیپ  غمبران،یاز پ  دیگو م

تر»،  ها «ناصح از آن   د،یگوم    اصل  غمبرانیپ  ول  دیهست  آورغام ی شما هم پ  یاهستند، به درجه   آور غام یکه پ    کسان

  اند.، ساده هم حرف زده اندحرف زده  مه ییبایزاند و بهرا کرده هاحت ینص  نیبهتر  عنی

کوه و سنگ در کار آمدند. چون موالنا معتقد    موقع در سنگ اثر کرد. آن  شان بود؟» دمشان، دم زندگ  «ک 

بدبخت   ذهنمن   هم اثر کند. ول  ذهندر من   دیبا  االصول عل  کند، اثر م  زیچ  است که دم ايزدي ما در همه 

  بندش گشاده نشد. 

بند هستم که  من هم آن بدبختِ بسته  ای آ  میی گو م  م، یخوان ما م   زند، است که موالنا م   ییهاحرف   هان یا  خب

  کند،  ها در سنگ و کوه اثر محرف   نیا  شنوم موالنا را م   یها حاال حرف   ای آ  شود؟ بندم بسته شده، گشاده نم

 بدبخت هم اثر م نم ایکند؟ در من  ذهنمن  همن همان را   ای کند؟ خودم را م م رم، یگ روم .  



ۀ  برنامه         Program #927                                                       ۹۲۷مشار

  41صفحه: 

  ! می نی کنار؟ بب د یرا بذار  که شما سرتان کند اقتضا م ای اول غزل، آ تی به ب میگرد برم میدار پس

  آنچنان دلها که بدشان ما و من  
  شد: بل اَشَدُّ قَسوةً نعتشان

  ) ١۵٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ترند.» سخت زیاز سنگ ن  اند: حتشده ف یتوص نگونهیا می هستند در قرآن کر ن یکه گرفتار خودب  ییها«قلب 

  

   ی است،    ی که فرد  میمن دار   ی«ما» داشتند، همان اول عرض کردم. ما    که «من» داشتند و   ییهاانسان   عنی

. شما نگاه كنيد دیای وجود ببهمشترک،    یها. مثال ما ممن است براساس يك عاليق مشترک، همانيدگ میما دار 

هستند، ما دارند.   ده یهمان  نی که با ا  ییها. آدم تندمثال يك تيم فوتبال هست، تعداد زيادي آدم با اين همانيده هس

.  کنند مردم براساسِ همان مذهب، ما درست م  یاد یکه اسمش مذهب است، تعداد ز  هانیمختلفِ د  شُعبات

  م ی خواه و ما نم «ما» عامل است که ما باید جلوی تخریب آن را بیریم.کند.  بیرتخ تواند از من م ترش یما ب

  .  میبشو داری تا ما از خواب ب د،یایب شیپ ترع یما در سطح وس بیتخر

تر از سنگ هستند.  سخت  ها ها ما و من دارند، نَعت يعن صفتشان. صفتشان اين است كه اين انسان   دیگو م

  ترند.»از سنگ هم سخت   اند: حتشده  فی توص گونهن یا می هستند در قرآن کر ن یکه گرفتار خودب  ییها«قلب 

  د؟ یکن م  رییتر است؟ شما تغ دارم که از سنگ هم سخت   من دل  ایکه آ  دییبو  د، یاز خودتان بن   سؤال  ی   شما

از آن    یریتأث   چیآن روز ه   ی فردا   ول  د،یخوان  موالناست م  تِیب  ست یکه در آن دو  گنج حضور برنامۀ    ینه،    ای

  است: اشه ی هم آ نیاگذارد. . چرا؟ «سر» شما نم دیریپذ نم

ةً  «ثُموشَدُّ قَسا وا ةارجالْحك ِكَ فَهدِ ذَٰلعب نم مقُلُوب تنَّ ۚ◌ قَساو نمرتَفَجا يلَم ةارجالْح   ارنْها نْهنَّ ۚ◌ ماا   ونْهم  

  تَعملُونَ»   عما بِغَافل اله وما ۗ◌ اله  خَشْية من  يهبِطُ لَما  منْها وانَّ ۚ◌  الْماء منْه فَيْخرج يشَّقَّق لَما

تر از سنگ كه از سنگ گاه جويها روان شود، و  سخت  از آن دلهاى شما چون سنگ، سخت گرديد، حت  «پس

 افته شود آب از آن بيرون جهد، و گاه از ترس خدا از فراز به نشيب فرو غلتد، و خدا از آنچه مكنيد  چون ش

  غافل نيست.» 

  ) ٧۴ ۀی)، آ٢سورۀ بقره ( م،ی(قرآن کر
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  است.   ه یآ نیا مربوط به

«سر» داشتن آدم را «سرنگون»    میدیفهم  کهن یپس از ا  پردازم؟ به دو مطلب. پس از چه م  پردازم اآلن من م  خب

 کند. فکر مم دومدیقبول کرد  کنم .،   ر» خودتان به موالنا گوش مر» داريد، مطابق «سشرفت یپ  د،یکن«س  

  که خواندم.   تیچند ب  نی. همدیکن نم

را حبر و سن بند. اين سه بيت را من در    رانید  خواهد است، م   رانی«سر» دارد، تمرکزش روي د  هرکس

 يك تصوير به شما نشان مکه شما م  د،یری دهم، شما عکس ب ن  نیا  دیتوانهرموقع حواستاندی کار را ب .   رود م 

  سر كنم. سرم را بي نیام اگرفته   می. من تصمدکنکه من سر دارم، سرم اين كار را م   دییبو رید یبه 

  يريد چون اول نشان دادم شما «سرنگون» خواهيد شد. فرق نمد ی کند چند سال دارو اين تصميم را بايد ب  

  تر، بهتر البته.  شد. هرچه جوان دی سرنگون خواه دیهست شما. در هر سن

لحظه به    نیکه من از ا  میبرس  جهینت   نیتا با هم به ا  خوانم هم م   رید  ت یهستند. چند ب  هان یا  ت یآن سه ب  و

واقعاً    توانم چون سر دارم، حواسم خواهد رفت. من نم  دانم را م  نیا  تمرکز نخواهم کرد. ول  کسچ یه  یبعد، رو

  triggerرا    نیهم   ر، ید  ی  شی پ  رودم   حواسم  کهن یهم  ندخواهد ما  ادم ی   کنم. ول  ز یکار پره   ن یطور کامل از ابه

  خودم.   ِی روعالمت، که من برگردم به یعنوان ه که ب اوردیب ادمی  کنم، م

  است:  تیسه ب نیا و

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

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

  حبر: دانشمند، دانا  

  بلند مرتبه  ع،ی: رف سن

  

  ست اوخود را رها کرده مردۀ
  رفو دی را جو  انهیب مردۀ

  ) ١۵١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

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

  نرود.  رید یبه  حواسشاناله شاء حفظ باشند تا ان  دیرا همه با تیسه ب نیا

خودت بدخو و    ، درست کن  ، عوض کن  ،عاقل کن  ،و دانشمند کن  بزرگ کن  را بخواه  رانیتا تو د  دیگو م

  ر ید  یخودم را رها کنم، بروم مردۀ   ذهنمردۀ خودم را، من   خواهم بود. من نم   اش اول  نی. ای شو م   خال

  ن ی بنش  نیپس از ا  ،یاکردهنوحه    رانید  یچشمانِ من، تا حاال برا  یا  م،یگو به چشمانم م  طورن یهم  را رفو کنم.

  است. دارتره یکن. حالِ خودت از همه گر هیحال خودت گربه

را خوب    تیچند ب  نیشما ا  رید  ی هانه ی همراه با زم  خوانم، م  تان یدوباره از دفتر سوم برا  تیحاال چند ب   خب

ما و    ۀن باشد، همفقط حواستان به خودتا  د،یاست که شما دست از سِر مردم بردار  نیمقصود ا  و  دیگوش کن

روباه    هیهم شب  ذهنمن   زند، م   لیو موالنا تمث  واناتیح  نیباز است بحقه   لیروباه است. روباه خُب خ  لشیتمث

  است.

که درواقع در انسان    شیشار کنند روباه را، پا  خواهند م   شار کنند، وقت  خواهند ها را مکه روباه   دیگو م

 است.   اشی گرله یکه دمم رهاند، دمش نشانِ ح  ندیگو روباه م  از شار شدن، ول   رهاند معادلِ حضور است، م

سرمان    م،یکه خودمان کرد  مییگو م   م،ییآ م  رونیب  از سرنگون   ییهاموقع   ی  ، به سرنگون  میافت هم م   ما

لطف کرد ما را رهاند تا    زندگ  ست،ین  یطور نی. امیدام رها شد  نیاز ا  میکرده، ازبس که بلد  مان کرده، زرنگ

  به ما.  دیرا بو ن یا خواهد م  م،یریب ادی ما 

  رهانَد روبهان را در شار  پا
  آن ز دم دانند روباهان غرار  و

  ) ٢٢٢٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یبا دم خود بازند ک  هاعشق
  ن ی جان ما را در کم  رهاندم

  ) ٢٢٢٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  پا را نگه دار از کلوخ  روبها،
  شوخ؟چشم یچو نبود، دم چه سود ا پا

  ) ٢٢٢٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی خبر ی: گول خوردن، غفلت، ب غرار

  : گستاخ شوخچشم 

  

  مان ی و پا  میشو گرفتار م   م، یدار  ذهنانسان من   صورتِکه ما به   دیگو ماست. م   ذهنروباه من   م یدیفهم  پس

  .  میدانم اش و زرنگ  ذهن ما را، اما ما از من  رهاند م  حضورمان، زندگ  عنی

ما. بعد    است، خداوند است، نه زرنگ  است، زندگ  مان زندگ  مانی است، پا  مانیپا  ۀلیوسما به   ییرها  نیا  پس

موقع ما عشق  دممان،    م یکن م  ی بازآن  با  روباه  را    عن ی  مان، ذهنعقل من    عنی مثل  مرتب سرمان  سرمان. 

.  رون یآمدم ب  گرفتار شدم، با زرنگ   جان یعقل دارم که ا  قدرن یکه من ا  میده و به همه نشان م  میدوست دار

  .  میده به همه هم نشان م  م،یکن م ی بازعشق

   عن ی«روبها»،   دیگو و اآلن م رهاند  ما، ما را از شار شدن م  ما و زرنگ ذهنمن   نیدم ما و ا نیکه ا مییگو م

خودت    ی کن، برا  ییفضاگشا  عن یور،  و آن   ورن یرا، حضورت را از کلوخ نگه دار، نزن ا  تیپا  ، ذهنانسانِ من   یا

   لحظه خردِ زندگ   ن یادارد؟ اگر در    ی تو چه سود  ذهنمن    نگزر  ا ینگه دار. اگر حضور نباشد، پا نباشد، دم  

  : دیگو دارد؟ بعد خودش م دهیما چه فا و زرنگ   ذهننباشد، عقل من 

  ما کرام  یِو پا  میچو روباه ما
  ز صدگون انتقام   رهاندمانم

  ) ٢٢٣٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ما چون دم ماست  ِیبار ۀلیح
  با دم چپ و راست  میها باز  عشق

  ) ٢٢٣١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ز استدالل و مر میبجنبان دم
  و بر دی مانْد از ما ز رانی که ح تا

  ) ٢٢٣٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بزرگواران، بلند همتان  م،ی: جمع کرکرام

  

  ز استدالل و مر میبجنبان دم
  و بر دیاز ما) ز  مانْد رانی ح ایمانَد از ما ( رانی که ح تا

  ) ٢٢٣٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بزرگواران ما   ی بزرگ. ا  یِهاانسان   عن یبزرگواران، کرام    یا  می هرحال ما مثل روباه«مانْد» نوشته، به   جانیا

  . رهاند عقلمان م ینه، آن  مان ذهنعقل من  عنی  مانیو از صد جور انتقام و شار شدن، پا می مثل روباه

  ی باز و راست با آن عشق   ما مثل دم ماست و چپ   یِها دگی. عقل همانها دگ یفکر کردن برحسبِ همان   عنی   لهیح

دار  م، یکن م م  م،یکن م  تشیتقو  م،ی دوستش  نشان  همه  طر   میده به  از  مرتب  برحسبِ    قی و  فکر  و  استدالل 

امی جنبان را م  ذهن دم من   نیا  ها دگ یهمان  مر م  قدرن ی.  و  ا  میکن استدالل    افتند،  م  و آن به شفت  ن یکه 

  ن یبنابرا و است.  است، عجب آدم زرنگ عجبِ آدم عاقل ندیگو م

  م یخلقان شد رانیح  طالبِ
  م یزد تیطَمع اندر الوه دستِ

  ) ٢٢٣٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م یها شوبه افسون، مال دل تا
  م یما، کاندر گو مینیبنم نیا

  ) ٢٢٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  قَلتَبان  یا و در چه  یگو در
  ران یوادار از سبالِ د دست

  ) ٢٢٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ییصفت خدا ،یی: خداتیالُوه

  : گودال گو

  رت یغیب ت، یحمی: بقَلتَبان 

  ل ی: سبسبال

  

که به    مییبو م،یکن را حبر و سن ران ید میخواه  هر موقع ما م م،یخوب توجه کن ات ی اب نیبه ا کنم فکر م  من

  ، یی خدا  عنی  تیو الُوه   تی حمی ب  رت،یغی ب  ناموس،یب   عنیفالن فالن شده. قلتبان    یخودمان، تو خودت، ا 

  . لیگودال؛ سبال: سب عنیگو  ؛ییصفت خدا

  ران یحواسمان به د  م،یکن  رانیمردم را ح  میخواه ما م  . وقتمی کن  رانیمردم را ح  میخواه  ما م  نیبنابرا  پس

کنند، توجه به ما کنند؟ دست از    دییکه ما را تأ م،ینکن رانیمردم را ح م یما حاضر ا ی . آستیاست، به خودمان ن

مردم را    رانیح   م یخواه م. اگر  میخودمان کار کن   یِرو  می فضا را باز کن  دیکه ما با  دیو بدان  میسر مردم بردار

  .می زنده بشو مان ت یبه خدائ می توان نم م،یاوریدست بمردم را به   دِییتأ م،یاور یدست ببه

ها را  دل   میخواه . ما به دروغ و به افسون ممیشو م  ذهنبه مردم، از جنس من   میده حواسمان را م   وقت   ما

    م؟یاوریدست بمردم را به یِها دل  میخواه  چه م یبرا م؟ یها چار دار. ما اصال با دل میبه خودمان جذب کن 

. بعد  می خودمان هست  ذهنکه ما در گودالِ من   مینیب را نم  نیاما ا  م،ی درست کن  م،یبده   رییها را تغآن   میخواه م

حواست را به    ،ی خودت، خودت گرفتار  دردها هست  و در باتالقِ   ها دگیتو در چاه همان  رت،یغی ب  یا  دیگو م

  : دیگو م  اموالن م ییگو م  م،یریگ م  اد یخودت بده. خُب ما اآلن 

  قَلتَبان  یا و در چه  یگو در
  ران یوادار از سبالِ د دست

  ) ٢٢٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

به خودش    هرکس  عنیرا بش، به تو چه مربوط است؟ تو برو خودت را درست کن،    مردم دستت  لیسب  از

مردم به من    خواهم را هم نخواستم. نم  دشانیی در چاه و گودال هستم، مردم را رها کنم، تأ  دیگو . مدیگو م

آدم عاقل   ندیبو دانشمند هست  ، هست   تو عجب  اچقدر  نم   ن ی.  اخورد به درد من  را    نی.  زنده  من  به خدا 

  . دهد به من «سر» م  دارد، من را در ذهن نگه م  کند، نم
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چه    . امروز گفت سرنگون شود سبب بزرگ شدن سرتان م د، یریگ شما از مردم م  افسون  یکه به  ی دییتأ هر

را به خودم جلب م  که من دارم ه  دییگو است که شما م  نیا  هست؟ سرنگون روز  روزبه   کنم، توجه مردم 

. من دارم  شود م   ادتریز  کنند م   دییأت   شود، م  ادتریز  زنند  که به من دست م   کسان  شود، م  ترشیشاگردم ب

که شما    م، یاست، اآلن خواند  نیا  سرنگون  دیگو . منیی پا  یرو  م  یواضح هست. نه، تو دار   ر،یباال د  روم م

  .دی نیب م  ییرا سرباال ن ییسرپا

موقع بروم به    خوش و گلستان، آن   یِ جا   یبه    دمیبابا من اگر رس   م ییجالب است که بو   لیهم خ   تیب  سه   نیا

  ی آها  م ییبو م،ی موالنا و بزرگانمان را بخوان ات ی اب مییا ی ما ب  حداقل گلستان.  نیشما هم به ا د ییای ب میمردم بو

ما و    یمان روهمه   مییای. بمی توجه کن  هانیبا هم به ا  د،ی توجه کن   هانیبه من نه، به ا  د،یتوجه کن  هانیمردم به ا

  : دیگو م موالنا  . میمن خودمان کار کن   یفرداً رو

  و خَوش  بایز رس   به بستان چون
  و کش  ر یاز آن دامانِ خَلقان گ  بعد

  ) ٢٢٣۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حبسِ چار و پنج و َشش  میمق  یا
  را هم بش   رانید ،یینغزجا

  ) ٢٢٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کونِ خر فِیچو خَربنده حر  یا
  ما را ببر ، افتی گاه بوسه

  ) ٢٢٣٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   کچ : خادم االغ، خَر خَربنده

  

و خوش آن موقع به   بایز  بستان   یبه    دمیمن اگر رس  م،یگو انسان، حاال من به خودم م  یکه تو ا   دیگو م  پس

حبسِ    م یمن که خودم «مق  ستم،یاست. من بستان ن  نی بستان، بستان ا  نیشما هم به ا  د ییای که ب  میگو مردم م 

  در ذهن هستم.   تم؟چار و پنج و َشش» هستم؛ پنج حس، شش جهت و چهار بعد، کجا هس
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شرق، غرب، شمال،    ن،ییباال، پا   دیدان . شش جهت متینماد محدود  عن یحبسِ چار و پنج و شَش»،    می «مق

چهار بعدِ   دیدان و شما م  رهی و غ  دنیو شن   دنید  یها حس   عنیاست. پنج حس    تی جنوب، نماد جهانِ محدود

  . میتن دار م،یجان دار م،یدار جانیه م،یفکر دار

   درواقع زندگ  ،ابعاد جسم   نیما هستند. ا   ابعاد جسم  هان یما، ا  مثل خشم، جان ذهن   ییهاجان یتن، فکر، ه 

ما را    جسم   سازند، و ما را م   شوند چهارتا بعد هستند که به هم بافته م  هانیا  شود، باال جامد م   دیآ م   وقت

  اند. ساخته 

انسان  دینیب م دارد   هر  دارد، جسم  هفکر  ذهن   جانی،  جانِ  حتماً،  تن  دارد  دارد، جانِ  دارد، جانِ    هم  هم 

ا  نیما. ا  م یهم دار  جهان نیا جان حسِ    نیجان به ا  ی جان است. آن     یاز جانِ آن    ریما غ    جهانن یجانِ 

وجود دارد که    یر ید  یِاریهش   ی  ، جسم  یِاریهش  نیجان، آِب آب. ا  جانِ   میی گوم   ن یهم  ی. برادهد وجود م

  . آورد وجود م را به نیا

  د ی را با رانیچه د یبرا  ست،یهم ن  ینغز  یِشده و وضعش خراب است، جا  م یکه فقط در جسم مق  کس  خالصه

شد؟ ا ردیبِرا م هان یب میباالخره ما تصم  م، یخوان ر دار میری بو سر ما حواسش میچون س   ی ها به آدم رودم  

بار    ایکه مواظب خر است    آن کس  ،رود م   دنبال خر  که  که خرکچ   طورن ینرود. هم  رید  کند، قضاوت م  ر،ید

صدا وسر  نیصدا کردن، اوبه سر  کند شروع م  ماتحتِ خر. ماتحتِ خر وقت کند؟کجا نگاه م  برد زده به خر م

  .  کند م  هیتشب ذهندهانِ من  نیکردن ماتحِت خر را به ا

خر است،    ی جاآن   هیشب   شی هاحرف   ها، دگ یبرحسبِ همان   زند حرف م  کند،  م  که در ذهن زندگ   انسان  دیگو م

خب من به خودم    م،یتو را بشنو  یهاجا ما هم حرف آن   ی ببر   خواه خب ما را هم م   ، ده بوسه م  آن را   تو دائماً

 ی طور ن یهمسرم ا ندیگو م ر،ید یحواسمان نرود به جا  میریب ادی  میخواه م  .طورن یشما هم هم عن ی م،یآ م

خودت کار   یاست. خانم، آقا! فقط رو   یطور نیام ااست، گذشته   یطورآن   یاست، آن   ی طوراست، برادرم آن 

  اشعار گوش بده. نیکن، به ا

  : دیگو بعد م 

  دوست دست  ندادت بندگ  چون
  ست؟ از کجااَت خاسته شاه لیم

    )٢٢٣٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   : زه ندتیآنکه گو یِهوا در
   در گردنِ جانت زه  یابسته
  ) ٢٢۴٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را بِِهل  لتیدم ح نیا روبها،
  کن دل بر خداوندانِ دل  وقف
  ) ٢٢۴١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شاه بودن، شاه    ل یم  ن یا  م،یدار  ذهنمن   م،یبن  میتوان خدا را نم  بندگ   م، ی کن  ییگشافضا   میتوان ما نم   وقت

  ست.»  «از کجااَت خاسته   دیگو از کجا آمده؟ م ی معنو یِرهبر   نیبودن، ا یمعنو

  ند ی به تو بو  کهن یا  ی برا  »، : زهندتیآنکه گو  یِ. «در هوا نیآفر  عن ی  زِه   ، زِه   ن،ی آفر  ندیکه به تو بو  نیا  در

طناب طناب    نیو ا  یابه گردنت بسته  یطناب  ی  ایذهن   یآن موقع    ،ماشااله، عجب دانشمند هست   ن،یآفر

دار  دگ یهمان  م  یاست  «بسته یشو خفه  جانت    یا.  اصل»زه در گردنِ  م  ات . جان  جانِ    شود، دارد خفه 

فکر    عنیکردن،    لهیدم سر را ح  نیو دردها، ا  زهایبا چ  دهیانسان همان  یروباه، ا  یدر جوالن است، ا  اتذهنمن 

که صاحبِ دل هستند، صاحبِ    دل را بده به کسان  نیو دردها را بذار کنار، تو ا   ها دگ یکردن بر حسبِ همان 

درون گشوده شده    ی اگر فضا  د یشما هست   ای شده دارد، صاحب دل موالناست،  که دل گشوده  کس   ست؟یدل ک 

  است.

بردار تو خودت در چاه    رانیکه گفت دست از سر د  اتی اب  نیو ا  تینظرم آن سه ببه  م،یرا خواند  اتیاب  نیا  پس

  ست یجا و آن موقع الزم نبش آن ریآن موقع مردم را ب ید یبه «بستان خوش» رس وقت  ، گودال هست  ،هست

  .دهد آن ارتعاشت نشان م

   جنگ   یدر درون من    دیگو  م  تیچند ب  نیباز هم کم کند که در ا  دوارمیام  خوانم را هم م  ت یچند ب  نیا

بشوند من درست    ریجور د   ی  رانید  کهن یاگران هست، بهتر است به خودم توجه کنم و خودم را درست کنم.  

سر من، اگر   یبشود که ا  سریب  دیکه با  میی مان به سرمان بوهمه   د،ییشما به سرِتان بو  عنینخواهم شد،  

  شود.زندگ من بهتر نخواهد شد، زندگ من در درون من زندگ م عوض بشوند  رانید

دست از سر من بردار!    دییبو   دی صورت حضور ناظر به سرِتان نگاه کنکنم، به   من زندگ  یگذار  سِر من تو نم  یا

  .  نی را ببرا انجام نده، دستوراتش را انجام نده، فضا را باز کن و توهم  شیتو را، کارها خواهم نم
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  : دیگو م پس

  احوالم خالفِ همدگر هست
  با هم مخالف در اثر ی  هر 

  ) ۵١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زنم هر دم راه خود را م چونکه
  چون کنم؟  یدگر کس سازگار  با

  ) ۵٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یاحوالم بب یلشرها موج
  ن یدر جنگ و ک  یری با د ی  هر 

  ) ۵٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

جور  آن  دیآ م   دگیهمان  ی احوال دارم بعد    جوریکه اآلن    دینیب احواالت من خالف هم هستند، م  دیگو م

  با هم ضد هستند.   هان یدارم، ا یری احوال د ی نمیب م  یرید

  .  میبرس  یی تایبه    دیما با  ستند،ین  تا یما     درون  یتضادها   کنند، م  جادیما را ا  درون  ی ما تضادها  یها دگ یهمان 

پراه   ول  کند م  ضیانسان را مر  درون   یاند که تضادها شناسان شناخته روان  نیا اند، فکر نکرده   شنهادیحل 

مر    افتند نم   هان ینه ا  افتند، م   هان یتضاد درون من هست ا  همه ن یا  کهنیو آگاه شدن از ا  ذهنبا من   کنند م

مختلف    یها دگی. تضادها از همانفتندیتضادها ب  نیا  میواز جنس او بش  میفضا را باز کن   میخودمان کار کن  یما رو 

  .  ندیآ م

. اگر من هرلحظه کنم به ذهن، «سر» درست م  روم م  زنم؟ م   یچجور  زنم، هر لحظه من راه خودم را م  دیگو م

  توانم  سازگار باشم؟ من خودم را نم  ی چجور  رانیبا د  ستم،یخودم ن  اریاخت و خودم در    کنم «سر» درست م 

را    ران ید  یدرست کنم، چجور   توانم را نم  عقلمخوب کنم،    توانم اداره کنم، حالم را نم  توانم نگه دارم، نم

  درست کنم؟   خواهم م

در سلطۀ خودشان    هانیدارم! حال من را ا  دگیدر درون من، چقدر همان  دهی تعداد همان  ن،یلشرها را بب  نیا  شما

  ندارند.   اصال هماهنگ  هان یضد هم هستند، ا  ها دگی همان نیاند و اگرفته
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نشان   م یبشو دهیما همان شوند پدر و مادر ما که سبب م نیا میشو ما در خانواده بزرگ م  وقت  دینگاه کن شما

ا  میبشو   دهیبا چه همان  دهند م  ها ن یکه ا  میبشو  دهیهمان  ی جور  یآقا    ندیگو اند؟ مرا جور کرده   هانیواقعًا 

هست بعد آن    ی جور  ی  می دار  دگ یهمان   ی   م،یتهس  ده یهمان  ض ینقوضد   ی زهایهماهنگ باشند، نه! ما با چ

  .کند م  ضی ما را مر ستمیس نی. امی فهم است و ما نم نیضد ا ی

  :دیگو بعد موالنا م  

  جنِگ گران  نیدر خود چن نگرم
  ران؟ یبه جنگِ د چه مشغول  پس

  ) ۵۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . نی را در خودت بب م یجنگ عظ  نیا ؟ی دارچار  رانید با

  جنگ، حقّت واخَرد   نیمر ز ای
  رنگت برد   یجهان صلح  در

  ) ۵۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

تا    م یبشو  تای  دی. ما باخداوند، زندگ  دیگو م   ؟ییگشابا فضا   خرد ما را م  چه کس جنگ درون  نیمر از ا  ای

 کهنیدرست مثل ا  کنند، م  زه یبا هم ست   هان یوگرنه در درون ا  میرها بشو  ضی نقوضد  یها دگ یهمان   نیاز شر ا

 ا یرا    یباز اسباب   نیا  خواهم من م خواهم، را م  نیمن ا  ندیگو ها اآلن ممثال هزار تا بچه هست هرکدام از بچه

 ن یا یبرا  شوند، م روز یلحظه پ نیرا، هر کدام در ا  یباز نیا دیگو م   یسوار بشوم، آن  خواهم  را م ی باز نیا

هستند، من کدام را    ض یضدونق  هان یخوب ا  د،یآ م   ی آن    دهد هل م  د،یآ م   یکنار آن    دهد آن را هل م

  انتخاب کنم؟ 

  . میاز جنس او بشو میفضا را باز کن دیبا میبرو رنگ یبه جهان صلح و   کهنیا یبرا

  خلق با تو در جهان   ی جفا نیا
  گنج زر آمد نهان   ،بدان گر 
    )١۵٢١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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شما را    توانند  نم  اتیاب  نی. اگر امیبردار  ران یدست از سر د  د یهم به ما نشان دادند که ما با  هان یخب پس ا 

سطح بفهم که    ن یحداقل در ا  ول  یمن که عقل ندار   ذهنمن   ی سرِ من، ا  ی ا   دیبدهند که به سرِتان بفهمان   ر ییتغ

  گو کرد و قبوالند. وگفت  شود خودم کار کنم، با او م   یِبردارم، رو  د یبا ران یمن دست از سر د

  : دیگو م. دارنددست برنم  ران یحاال د  دست برداشت رانیکه تو از سر د دیگو اما موالنا م  

  خلق با تو در جهان  یِ جفا نیا
  گنج زر آمد نهان   ،بدان گر 
  ) ١۵٢١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و    که تو فضا باز کن   شودسبب م   کنند م   جاد یها اکه آن  ی خلق، گرفتار  یخلق، بد  یجفا  کهن یا  یبرا   چرا؟

خلق   یبه درد شما بخورد، چون هر دفعه که جفا   تواندخلق م   یجفا  . پس درست نگاه کنبه طرف زندگ  یبرو

   کن  زهیست  اگر بخواه  ، فضا را باز کن  یورمجب  ، شما را به زندگ  کند وصل م   کهنی ا  یگنج زر است، برا  دیآ م

  خلق.    یهم جفا  نیکارت خراب است. پس ا

  ن یقر  قیاز طر   کند که خلق در ما م  یکارخلق و خراب   یجفا  دیکه شما بدان  میخوان را هم م  اتی اب  نیا  حاال

  .  دیبد دور بشو  نیو از قر  دیخودتان را انتخاب کن  نیقر عاقالنه به کم زندگ  دیتوان است، شما م 

 د ی نداشته باش  ییگشاو قدرت فضا   دیبشو  نی قر  ذهناگر شما با من  دیبدان  کهنیا  ی برا  خوانم هم م   تیب  چند 

  کند،  «سر» ما را «سرنگون» م  م، یکرد  را امروز بررس  زی شما اثر مخرب خواهد گذاشت، پس چند تا چ  یِحتماً رو

نبا موالنا گوش بده  مان ذهنبا من   د یما  برو  ذهنمن   اهر  دینبا  م،ی به حرف  را  خوب گوش    د یبا  م،یخودمان 

  . د یده گفت درست گوش نم م، یدرست گوش بده م،یبده

  د، یباشد، شما جذب کن  یطور ما آن   ی برا  دینبا  ،ی کار است که گندم را در خاک شوره م   نیموالنا مثل ا  خواندن

من    کنم، کار را م   نیمن ا  دی بو  دیگو حاال موالنا هر چه م  دیبو  ذهنمن   دی. نگذاردینگذر  د،یبفهم  د،ی عمل کن

  . کنم کار خودم را م

باشد.    ن»یتان «قردر مرکِز توجه   دیحتمًا با  گذارد، شما اثر بد م  یبد رو  نیقر  دیگو موالنا م  ت یچند ب  نیدر ا 

  بود:   نیکه ا دیرا درست متوجه نشد قبل  تی ب نیبسا اگر شما اچه 
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  خلق با تو در جهان  ی جفا نیا
  گنج زر آمد نهان   بدان گر 
  ) ١۵٢١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که    ییهاآدم   دی خودتان کار کن  یِ رو  دی . عرض کردم شما اگر بخواهنیقر  بیتخر   عنیخلق    یِخلق»، جفا   یِ «جفا

  ی به حال خودتان بذارند شما قشنگ رو   طورن یهم  کنند؛ دارند شما را رها نم   ذهنشما هستند، من   دوروبر

و مادر شما، خواهر برادر شما، دوست    پدربسا  وجود ندارد. چه   یز یهمچون چ  د، یبه حضور برس  د یخودتان کار کن

حضور    یبا «سر» از فضا  جسم  یار ی هش  ای  ذهنکار انحراف است. من   نیا  .بن  دیکار را نبا   نیکه ا  ندی شما بو

  باشد.  ادمانی دیآ خوشش نم

 زند  مارِ بد، ما را م  کهن یا  یبد، از «مارِ بد» بدتر است. برا  نیبد»، قر  ارِیکه «  دیگوموالنا م   تیسه ب  نیدر ا  پس

  .  دارد نگه م  میدرد دا م،یدرد مق ی در  بدا بد ما را تا الَ ارِی  ول  شود، تمام م کشد و م

هر    کند، م    با شما زندگ  گذرد، شما م  ی که از پهلو  . هر انسان گذارد اثر م   نیقر  یرو   ن یبد، قر  نیبد، قر  اری

کار    نیا  کنم، کار را م  نیکه من ا  دییشما نگو  موقعچی شما اثر دارد. ه  یرو   دینیب که شما م  ون یزیبرنامۀ تلو

  من اثر ندارد، دارد.   یرو

  : دیگو م بعد

د  حقمه الصذاتِ پاکِ ال  
  بد  ارِیبود بِه مارِ بد از  که
  ) ٢۶٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  میستاند از سل بد جان  مارِ
  م ینارِ مق  یِبد آرد سو ارِی

  ) ٢۶٣۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  او یِوگوگفتو   قولیب نی قَر  از
  او  یِبدزدد دل نهان از خو خو

  ) ٢۶٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  از صفاِت خداوند از،ینی: بصمد

  ده ی: مار گزمیسل

  ن ی: همنش نیقَر

  

  ی از ینی ما از جنس ب  م، یهست  ازینیکه ما ب  کند هم م   ی او اشاره   خورد سوگند م  ازینی ب  یبه خدا  نیبنابرا  پس

و جانش    ده،یمارگز  عن ی  م»ی. «سلزند م  ش یماِر بد انسان را ن  کهنیا  یبد است. برا  ارِ ی که مارِ بد بهتر از    م، یهست

وگو، ما  و گفت   . هرلحظه بدون قول دارد در درد نگه م  ماًیبد ما را دا  ارِ ی اما    ، رودم   و  شود تمام م  ردیگ را م 

  م؟ یدیرا فهم نی . امیریگ او را م یپس خو م،یدزد بد را م  ارِی درد  یخو 

  : میخوان را هم م  نیا

  را هیاو افکند بر تو سا چونکه
  را هیاز تو ما هیمایآن ب دزدد

  ) ٢۶٣٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 اشه ی بد سا ارِیاگر  د، یکن خودتان کار م  یرو   دیاست و اآلن شما دار ذهنمن  بد که از جنس  نیبد، قر ارِی  وقت

.  دیرا از شما خواهد دزد  و زندگ  یشاد   ، زندگی . آن بدزدد را از شما م  زندگ  ه» یمایشما افکند، آن «ب  یرا رو 

  .میرا هم خواند  نیدرست است؟ ا

  ها سینهدر  هاسینهاز  رودم
  ها کینهپنهان، صالح و  ره از

  ) ١۴٢١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی مرکز انسان به    ی از راه پنهان از    ، ذهناصطالح من به  ی و دردها   زندگ  یخوب  ،«صالح»، خرد زندگ   عنی

  ی کار  یعمداً  میبخواه کهن یوگو، نه ااز ره پنهان»، نه گفت  هاسینه در  هاسینه از   رود . «مرودم  مرکز انسان

   از دل او اگر درد هست، اگر هم خرد زندگ   م،یکن م  با او زندگ   م،یشو رد م   ی  یاز پهلو   کهن یهم  م،یبن

  . میریگ خودمان را م  ن یقر ی. ما خودیآ هست، حضور هست به دل ما م
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  اندک آب را دزدد هوا اندک 
  دزدد هم احمق از شما  نیچن نید

  ) ٢۵٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی ار ی هش طورن یهم شود، م  دهیآب جلو آفتاب باشد دزد نیا واش،یواشی که  طورنی هم  ،ذهنمن   عنی «احمق»

  . درست است؟ دی. حاال خود داندزدد دارد از شما م  ذهنکه من  آدم یرا 

  کار  مردِ یاز حضرت ندا کا آمد
  دوار یبه ما ام به هر رنج  یا

  ) ١٨۶۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

سناست و، ام  ح خوش تو را  یدیظَن  
  به هر دم برتر آ   دیتو را گو که

  ) ١٨۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : آن که کارها را به نحو احسن انجام دهد،  مردِکار

  . مرد کار اله  ق،یاستاد، حاذق، ال ماهر،

  

بههمه    هانیا ا  تیب  مربوط  است،  خواندم،    ات یاب  نیاول  اآلن  بهکه  بدان  مربوط  بود، که  چه    دی«سر»  سر 

به    یانه ی که از س  ها،تیب  نی با ا  میدارد، درد دارد. و اآلن هم خواند   دارد. سر، جهل دارد، اَبله  ییهات ی خاص

  . میکه حرف بزنبدون آن  رودم  یانه یس

  ی . از کتاب بد دور دیکن م ی. از برنامۀ بد دور دیکن م ی بد دور  نیاز قر  د،یدان خودتان را م فی خب شما تکل 

مهماندیکن م از   .    دور مهمان دیکن م   یبد   . همه   یا غکه  م   ی زهایچ  کنند، م   بت یاش    ی زها یچ   ند، یگو بد 

  .کند حال شما را دارد خراب م  کنند م  قیتزر شمارا به  ها نگران ماًی که دا یاخبار  ند،یگو کننده منگران

  اندک آب را دزدد هوا اندک 
  دزدد هم احمق از شما  نیچن نید

  ) ٢۵٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  من».   مانیتو ا یرو یمن و ن یتو د دنید یخدا است، «ا  دارید دیدان م  ن»ی«د

. باورتان  شود م  دهیاز خداوند از ما دزد   آن آگاه  د،یشو دارد شما همدم م  ذهنکه من   با کس  واشیواشی

ها از جنس  وگرنه آن   دزدند،  را از فرزندانشان م  ی ندارید   یطور ن یدارند، هم   ذهنپدر و مادرها که من  شود، نم

  هستند، از جنس عشق هستند.    زندگ

باورپرست    د،یمثل ما بشو  دیبا  م ییگو م  مانیها. ما به بچهشوند م  ذهنها من آن  سالدوازده   ،سالده   در

  ی هاها زمان زمان   نیهستند، ا  مقدس  یهاها، زمان زمان   نیا  د،یپرست بشوزمان   د،یپرست بشوساختمان   د،یبشو

  هستند.  یبد

  شه یخدا هم  عنی  ست»ی«آفتاب معرفت را نَقل ن  تابد،م   شهیهم  دیخورش  نیجو زم  یبابا آن باال شما برو باال 

  توهم است. هان یما است، ا  یقراردادها هان ی. اکند ال روز فرق نمخدا اص  یبرا تابد، م

به هر دردی به ما امیدوار هست، در تو جنس هست از  انسان که    یکه ا   د،یآ از بارگاه خدا ندا م  نیبنابرا  پس

سر    نی«برتر آ» از ا  دیگو خداوند م  یدر ما و ندا  یار یهش  نی«حسن ظَن». هرلحظه ا  من، که آن هم امید دارد هم 

  سر را رها کن.   نیبرتر آ، ا

  م، یکن صحبت م   میبه کس دارراجع   د یکه بدان  خوانم م   تان یبرا  ع ی. سرمیرا قبال خواند  اتش ی اب  نیکه ع   اتیاب  و

  . میکن صحبت م  میبه سر دارراجع 

  بیطب نیا شینُکس، پ  نخواه گر 
  ب یَلب یزن زر و سر را ا نیزم بر 

  ) ٢٧٢٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی مار ی: عود کردن بنُکس

  : خردمند، عاقلبیلَب

  

«نُکس»    عنی  ب»ی«لَب ب  عنیخردمند،  نم  ، ی ماری برگشتِ  پ  ذهنمن   یمار ی ب  خواه  اگر    بیطب   شی برگردد، 

  صورت ن یبرگردد درا  هخوا  . اگر نمشود دارد کم م  یمار ی ب  نیا  د،یکن باز م  د، یکن خداوند شما فضا را باز م 

  بزن.   نیو سر، عقلت را به زم  د، و ارزش دار هست دهیکه با آن همان ی زی متعلقات، «زر» هرچ نیا
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که    هاستجا نی. خب اذهنمن   یماری ب  گردد، برم  یمار ی ب  ؟زن خردمند. نم  یبزن ا  نیرا به زم   ذهنمن  عقل

من   مییگو م  ذهنراه   نبا خ  د ییگو . شما که ممیروب  دیرا  فهم  ل یکه  من  ا  دم،ی خوب  ا  دگ یهمان   نیاز    ن یاز 

  . ینداز یب دی. همه را، همه را باتوانم را نم   های نیا  ول  شوم، جدا م دگ یهمان 

  : طورن یهم  و

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : صاحب ناز و کرشمه ذُودالل

  

به   ،رودم   راه خودش را  زند، حرف م   طورن یهم  ست؟ی گر کگر، عشوه عشوه   یصاحب ناز و کرشمه، ا  یا  عنی

» است، در جان انسان وجود ندارد، حاال شما  «سر  نیبدتر از «پندار کمال» که ا  که مرض  کند توجه نم  تیب  نیا

ه کن و عشوه بده و م یازینیحس ب بله! راست م دیگو ها! راست م  ییگو پس چه شد؟! میگو !  

موالنا    ی هااز ما حرف   لی. خ میریگ م  رادیبه موالنا ا  میکن . ما جرأت و جسارت م گذارد نم  دیحد  صد من   ناموس 

  پندار کمال. خاطر را قبول ندارد به 

  : تیب  نیا طورن یهم  و

  ن یست از امادر: تا جهان بوده گفت
  ن ی بدند اندر زم  انیکارافزا

  ) ۴٢٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ارجمند  یکن ا  شی تو کار خو نیه
  کنَند خود بر م   شِیر شان ی کا زود،

  ) ۴٢٩٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کردن دهیفا  یب شیبرکندن: تشو شیر
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که تو کار خودت را بن.   دی گو اش مباشد، به بچه ادتانیاگر  خوردند اسب که داشتند آب م مادِر آن کره  پس

  .  میاست که ما کار خودمان را بن  نیا هان یهمۀ ا

سوت    وقت  کهنیا  الیبه خ  زدند، بانان سوت ماسب  نی بعد ا  خوردند، ها آمده بودند آب ماست که اسب   ادتانی

  . خوردند آب م عتاًیها طب اسب ول  د،یآب بخورند، که شما آب بخور  دیبا هان یا زنند، م

  زد،  سوت م  نیآب بخورد ا  خواست  هرحال بچۀ اسب مطُرۀ اسب؛ به   م ییگو م   کرۀ اسب، که گاه   نیا  بعد

  . مادرش به او گفت تو کار خودت را بن، به سوت گوش نده. دیترس م

فضا    عن یچه؟    عنیمزاحمتان بشود، تو کار خودت را بن.    یسرتان باعث بشود، که    دیشما هم نگذار  پس

گیرند اشال ندارد، تو  شما را مfault(   (و فُل  زنند، ها سوت منداشته باش، اگر آن   یکار   رانیرا باز کن، با د

  .  کار خودت را بن

بزرگوار، تو کار خودت را   یارجمند» ا   یکن ا   شی تو کار خو  ن یکار خودت را بهتر بن. «ه  ، جواب بده  برنگرد

   ذهنمن   زند سوت م  . هرکسبرند خودشان را م  یها آبروآن   شوند، ها رسوا مکه آن  دید  خواه   یزودبن، به

  دارد.

  ی جفا   ،شما را عوض کند شما کار خودت را بن، فضا را باز کن. گفت اگر درست بفهم  کند م  تیاذ  اگر کس 

جفا نکند، ممن است نتوان فضا را باز  .  کن فضا را باز م  کند خلق معدن طال است، چون هر موقع او جفا م 

 .کن  

  �🔹🔹�پایان بخش دوم   �🔹🔹�
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قضاوت    . هرکسکند حتماً قضاوت م  زند سوت م  . هرکسمیکه سوت نزن   م یگرفت  اد ی  ت یدو ب  نیپس از ا  خُب

عالئم سر داشتن است.    طورن ی . و همستیخودش ن  یهاست، پس حواسش رومردم حواسش به آن  یرو   کند م

  .شود سر داشته باشد سرنگون م امروز که هرکس  میو گفت 

  ، یوصل بشو   خودت به زندگ  شۀیو از درون با ر  خودت کار کن  یرو  دیکه تو با  دیگو م  میکه در دست دار  غزل

تو    ، که اگر تو حواست به خودت نباشد، تو در ذهن باش   ست یمهم ن  ش یبرا  طور کل عشق به   ای وگرنه عاشقان  

  . توهم داشته باش

شما را    . کسمن را نجات بدهد  دیایب  است کس  یطورنیوضع من ا  میی گو وجود ندارد که ما م  یز یچ  نیچننیا

  . دیدهنده خودِ شما هست. تنها نجات دهد نجات نم

   حواست را به خودت بده، اگر کس  ،یشو سرنگون م    سر داشته باش   د یگو موالنا، که م  یپندها   ن یبه نظرم ا  و

اصطالح است و به  ییکار خودت و فضا را باز کن. کار ما فضاگشا  را بده به  مزاحم شما شد سوت زد حواست

  ذهن.   عقلیو رفتن به ب  نه واکنش به کس ، نَقب زدن به خرد زندگ

  : طورن یهم  و

  مباش  منینبود، ا بتیهمان ع گر 
  فاش ز یاز تو گردد ن بیآن ع بوک 

  ) ٣٠٣٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بسا، باشد که  ی: ابوک

  

.  میرا ندار  بیع  نیما ا  مییگو و ناموس صد من آهن، م  میپندار کمال دار  میی گوما م   کهن یو ا  ذهنسر من  با

در    بی ع  نیا  ی روز   یحتماً در تو هم هست خاطرجمع نباش. مطمئن باش که    نیب م  یریدر د  یبی اگر شما ع

  . خواهد شد. اگر فضا را باز کن   دهیتو هم د

  در ما هم هست.   ایکه در ما بوده،  م ینیب م میبود دهید  رانیکه در د یبی ع م یکنم  ییبسا که ما فضاگشاچه  

  :  طورن یهم  و
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  حم حق گسترد بهِر ما بِساط 
  انبساط ق یاز طر  دیی: بوکه

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

  مانندِ فرش و سفره  گستردن زِ ی: هر چ بِساط

  

به ما فرموده که شما   دیگو . خداوند ممیکن م  ییلحظه ما فضاگشا  ن ی. در امیخوان هر دفعه م   باًیرا تقر  تیب  نیا

ا م  نیدر  من صحبت  با  فقط  ه  د،یکن لحظه  نم  رید  کسچ یبا  طردیکن صحبت  از  من  با  هم   قی . صحبتتان 

  و انبساط است.    ییفضاگشا

که ذهن نشان   ی زی ندادن به آن چ ت یو اهم دهد که ذهن نشان م  یز یگشودن فضا در اطراف آن چ   عنی انبساط

  د؟ یکناز آن نخواستن. توجه م  یزیمقاومت نکردن، چ  دهد، م

  او بِبر تا کنَدَش به از شر شیبه پ زَهر 
  همه رضا   او بِنه تا کنَدَش شیبه پ قهر 

  ) ۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

خداوند بهتر از شر بند. قهر    شیرا ببر به پ  تیدردها  ،ذهنمشخص است. زهرِ من   اش معن   نیقبل، ا  تیب  از

دردت را و قهرت را    نیبم اش رضا بند.  که همه   ،ییاو، با چه؟ با فضاگشا  شی هم ببر دوباره پ  اتزه یو ست

   به خودمان، اگر کس   میده حواسمان را م  م،یدار از سرمان دست برم  وقت  ؟ . کشود به شر و رضا م   لیتبد

است، به    اد یز ل یزن خاش، سوت گفت که به بچه  و   .می کن بذارد، فضا را باز م   خواهد و نم  شود مزاحم ما م

  زن توجه نکن کار خودت را بن. حرف سوت 

  کز ترس و بند   یبدان فخر آور  تو
  گشت مردم روز چند  چاپلوست

  ) ٢٧۴٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کنند م یکه را مردم سجود  هر 
     آکنَنداَندر جانِ او م زهر 

  ) ٢٧۴۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو



ۀ  برنامه         Program #927                                                       ۹۲۷مشار

  61صفحه: 

  برگردد از او آن ساجدش  چونکه
  او کان زَهر بود و موبِدش  دانَد
  ) ٢٧۴۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   کس  شود،  سجده م شود، م م یتعظ  کند که به هرکس  است که انسان توجه  نیدوباره مربوط به ا ت یچند ب نیا

  . زندیر مرتب زهر در جان او م هان یمردم ببوسند، ا گذارد که دستش را م

  یی هاآدم  نیواقعاً هم ا  کنند، م  که چاپلوس   ییهاآدم   ی  ،ذهنبندِ من   ، ذهنما از ترس و سِر من  که درحالت 

  د ییگو که شما هرچه م ندیگو  م  کنند م  م یتعظ ی طورکه آن  . کسانکنند نم   کار درست  کنند م  بوسکه دست 

که آن زهر   میشو متوجه م  گردد که آن ساجد از ما برم و وقت .کنند دارند ما را مسموم م م،یما آن کار را بن 

  .  میاو درواقع رهبر ما او بوده ما رهبر او نبوده  ،بوده

چاپلوس اگر مقام ما رفت   یسر ی   میبذار  دیبا  م،یبشو دهید  میخواه و م   میو ترس دار  میسر دار  کهن یاز ا  ایآ

    م؟ یاوریفخر ب م؟یکنند، سجده کنند به ما و ما افتخار کن میباال تعظ

  که  وسط تیب نیبه ا حداقل

  کنند م یکه را مردم سجود  هر 
     آکنَنداَندر جانِ او م زهر 

  ) ٢٧۴۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 دارد زهر به جان من   کند، م   دییتأ  کند، توجه م  کهنیفکر کن بو ا   نیحاال بنش  کند، به شما توجه م  هرکس

  . زدیر لطف نم زد،یر م

در     به او نداشته باشم فضا را باز کنم، حت  اجی او بردارم، احت  ی که من اآلن حواسم را از رو  ست موقع   لطف

ا احترام م  آدم  نیاطرافِ  زندگ  گذارد، که ظاهراً به من  به    خته ی. آن موقع شر در جان من روصل بشوم 

  .شود م

مردم    رانیمردم؟ گفت ما طالب ح   شی پ  رودم   مردم، سجود مردم زهر است. ما چرا حواسمان   میتعظ  پس

ها هم به دروغ.  موقع    . بعضمیهست  نی! ما طالب اداند است چقدر م   چه آدم   نیها! بابا ا  ندی . مردم بومیهست

  .  ستیمان ن در چنتۀ  یز یچ
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  خوانم  را م   اتی . مرتب ابمی دست بردار  دیبا  کند، سرنگون مسر هم آدم را    کند کار که سر درست م  نیاز ا  ما

  .کند سر آدم را سرنگون م  کهنیبه اراجع 

سر داشتن سبب خواهد شد که من با سرها کار داشته    ای .  کنم م  دای من سر پ  ر،ید  یرا بدهم به    حواسم

  . باشم، من با سرها کار ندارم

بد  نیقر نیزهر است، ا نیها را بنم، اجلب توجه آن  خواهم  دارد من با او کار ندارم. من نم  ذهنکه من  کس

  . دییگو من نه. شما به خودتان م کنم است، فخر نم

  توانند  نم ذهن یهامن  صورتنیاتو، از درون راهت را نزند، در   ِ ذهننفس تو، من   که اگر دیگو اآلن موالنا م  و

  راه تو را بزنند. 

  ی نفس از اندرون راهت زد گرنه
  ؟ یبد ک  را بر تو دست  رهزنان

  ) ۴٠۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. واکنش نشان  میخودمان را کنترل کن  ذهنمن   میتوان خودمان باشد ما م  شیاگر ما حواسمان پ  دیتوجه کن   شما

مواظب باش    مییگو کند م   مشیتعظ   ی  دیآ خوشش م  میدیاگر د  ا یجم نخور، تکان نخور.    م ییگو م   میده م

  د؟ ی کن کار را. توجه م نینکن ا

  ش یشما تماشا  میداشته باش  ناظری ذهن ب  عنی  م،ی را به حال خودشان رها کن  اصطالح ذهنمن به  نیاگر ا  ول

  .کند که دوست دارد م ییکارها همان  رودم  زند از درونْ راه ما را م  نیخُب ا د،ینکن

واکنش نشان    دیگو نفستان از درون م   دیبن  ییفضاگشا  کهن یا  یجابه شما، شما به   دیگو زور م    یفرض کن    ای

بشوم. خُب از درون راهت را م  نیبدهم، خشم زند.  

حواسمان به آن    حواسمان به آن هست. ک  نزند؟ وقت تواند  م  از درون راهت را نزند، ک ذهناگر من  دیگو م

  . میندار یکار  رانیحواسمان به خودمان هست به د هست؟ وقت 

م   ذهن   ی هامن   رهزنان  را م  ندیآ هستند که  از  کنند،  احوال شما را خراب م  زنند،  راه شما  را  حضور    شما 

  .  زنند سوت م ورند،آ  درم
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  کنم،  دارم شما را تماشا م   کن خوب م  ل ی«خ  دیگو م  زند سوت م  رید  ی  دیکن کارتان را م  دینشست   شما

  ی طور ن ینکن ا  یطور «نه آن   ؟ یتو چار دار   ر، ید  کنم . آقا من دارم کارم را م»کن م یخوب کار   میگو من م 

  ؟ و کارت را بهتر انجام بده فضا باز کن خواه  م  ای ؟ی بشو خواه  م  بن». شما عصبان

هر حرف   اصال   م  رادیعنوان اکه مردم به ما به  بشود که من کارم را بهتر انجام بدهم. نم  دیسبب با  زنند م یگو  

من به    ند یگو م  هستند، اصال نه. هرچه مردم   ابله  ی هاآدم   کنند، قضاوت م  ستند، ی بلد ن  آورند، سردرنم  هانیا

  . گردم خودم برم 

  که امروز هم خواندم:  ییطال  تیدو ب نیا و

  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

  . دیکن ز یپره د،یکن شهی: تقوا پاتَّقُوا

  ه ی: برحذر باش؛ کلمۀ تنبنهاریز

  

م   تو ندار  نیب اگر  دار   توان نم  یواقعاً حفظ  را نگه  من   حت  یی توانا  ، یخودت  خودت بودن هم    ذهنناظرِ 

  صورت ن یدرا  ، یر یب  توان را نم   شی جلو  رودم   دارد  ن یا  کن خودت را تماشا م   کهن یبا وجود ا  نیب م   ، یندار

. مشورت  خورد به درد نم  ارم ی دارم، سر دارم اخت  ذهنن . بو من مندازی را ب  ار ی اخت  نیموالنا، ا  اتیبچسب به اب

  که زنده به حضور است.  آدم وارد، آدم ی کن با 

  
  نیده) (مثلث تغییر با مرکز هما 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 

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

  ن ی بدهم گرچه که ا  حیتوض  یقدر   ی.  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل اول دوباره    تیبه ب  میدیرس  خُب

  :دیگو  . مدیدان م  را حاتیتوض

   درواست ،یسریسران را ب گر 
  درواست  یرا سر   سرنگونان

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  م ی و تعهد داشته باش  (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل م یمرکز را عدم کن  دیبا میبشو سری ب کهنیا ی برا میگفت

  .  میشوم  سریب به مرکز ما، ما  دیآ عدم م  به مرکز عدم، و وقت

 سری که سرتان را ب  کند شخص شما اقتضا م  یکه واقعًا اآلن زمان برا  دیشما متوجه شد  اتیاب  همهن یپس از ا  و

  .د یریسرِ خرد کل را ب د،ی کن

. مرتب  نیدر ا  میمرکز عدم باشد و مداومت داشته باش  د یبا  ،یسریکند سر به ب  رییتغ   کهنیا  یکار، برا  نیا  یبرا

کار را    نیو دوسه سال ا  می. تکرار کن میبشو  سری سرمان آمد ب  م،یبشو  سری که باز هم سرمان آمد ب  م ینیب اگر م

  . میو صبر داشته باش میادامه بده

قضاوت    تیآمدند به مرکز ما دوتا خاص   زهایچ    که وقت  دهد نشان م   (مثلث همانش)]  ۵[شل شماره شل    نیا  و

اند، اند و گذرا بوده که به مرکز ما آمدند، همه آفل بوده  یی زهایچ   نیهمۀ ا  واست.  آمده  دیو مقاومت هم در ما پد

سر    دیکه نبا  میمرتب سرنگون شده تا ما بفهم   سر هم  میکرد  دایاصطالح ما سر پآمدند از آن موقع به  و وقت

  . م یداشته باش

درد    قدرن یا  ذهنو داشتن سر و داشتن من   یعواقبِ قضاوت و مقاومت و افتادن به زمانِ مجاز  ن یهم  حاال،

  .میبشو سریکه ب کند ما اقتضا م  ت یوضع  مینیب کرده که اآلن م  جادیکرده و مسئله ا جادیا
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که مرکز   (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره شل    ی  ن یبه ا  میرو م میبشو  سریب  کند  ما اقتضا م  ت یوضع  اگر

و قدرت ما    تیو هدا  تی. حس امنمیریگ م   از زندگ  کهنیا  یکه عقل ما بهتر شد، برا  مینیب م  میکن را عدم م

  .میری گ م  هم بهتر شد، از زندگ

عجله   م،یشتاب داشت   میصبر است، در حالت قبل ما صبر نداشت  یدر ما رو کرد،    رید  تیدوتا خاص  بعد

  . میداشت

حضور را    م،ی دار  جسم   یاری است، ما هش  ده یکه مرکز ما همان  (مثلث همانش)]  ۵[شل شماره شل    نیا  در

  . میبرو شیبه سو می خواه است و با عجله م حالت ذهن  ی میکن تجسم م

  م ی صبر کن  دی. و باستیچ  صبر واقع   م یفهم ما م  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره   شود مرکز ما عدم م   وقت

  فکان کارش را انجام بدهد.تا قضا و کن 

مرکز را عدم    میتوان لحظه ما م  نیدر ا  کهنیو سپاس است از ا  درواقع قدردان  جور یشُر، که    طورن یهم   و

  . می کن

حضور داشته باشد مرکزش را    یِ ار ی هش  تواند که م  در مقابل خداوند، وقت  شودم   دبای گفت انسان ب  امروز 

  . کند انسان را سرنگون م یادبیاست و ب یادبیب نی عدم بند هنوز مرکزش را جسم بند! جسم نگه دارد! ا

در ذاتِ عدم    زیالزم است. و پره  زیکار است، پره  یکه ابتدا  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره حالت    نیا  در

  . رودم   نیاز ب  زیپره  می نیبم   (مثلث همانش)]  ۵[شل شماره شل    نیبه ا  میرو و ما م   شود بسته م   است. وقت

درد   کند، م   جاد یما مسئله ا  ی و برا  کند م  خواهد که دلش م   یهم هر کار   نیا  میکرد   دایذهن بدون ناظر پ  ما 

  . خُب؟ کند م جادیا

.  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره   میبشو  سریب  دیکه با  میدیاآلن فهم   » درواست  ،ی سری«گر سران را ب  پس

  . می را داشته باش  سرِ زندگ میخواه . اآلن م میو سرنگون بود میمرکز را عدم کرد

او به    تیاست عنا  دهیمرکز ما همان   . منتها وقتمیلطف خداوند هست  ریما دائماً ز  م،یدان کار ما هم م  نیا  یبرا

  .  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل شماره رسد ما نم
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 ها،  دگ یبه همان   میدیخودش قائم بشود. و ما چون چسب  یجذب کند ببرد رو   خواهد او جنس خودش را م  دائماً

  م،یپرست ها که مجسم   یجابه   دیباکار ما    نیا  یبرا  .رسد به ما نم  تیجذبه و عنا  نیا  م،یدار  جسم   یار یهش

 ٨[شل شماره   میخداوند را بپرست   م،یمرکزمان را عدم کن   م،یپرست ها که م ها و مان زمان   م،یپرست باورها که م

با مرکز عدم)] عدم    میپرس ما عدم است، خداوند است، و نم   شِ یستا  م ینیب م  صورتن یدرا  .(مثلث ستایش 

  .میشو جذب م  واشیواش ی می نیب . و مم یکن فقط فضا باز م  ستیچ

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

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

(مثلث    ٨[شل شماره با عدم کردنِ مرکز    ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل شمارهتن  مرده   ن یا  وقت

خودم و   ی سوبه میآ م  کنم به من زنده شدن، من خودمم که دارم حرکت م  کند شروع م ستایش با مرکز عدم)] 

    د؟یکن . توجه م شوم خودم قائم م تینهای در تو به ب

  . ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره  ذهنبه افسانۀ من  میرس از آن م  پس

   درواست ،یسریسران را ب گر 
  درواست  یرا سر   سرنگونان

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

سرنگون    میمرتب دار  ذهنبه افسانۀ من   میرو م  سر داشتن است، که وقت  تِیدرواقع نها  ذهنافسانۀ من  پس

  است.  سرنگون است. عذاب آلوده بودن روابطمان با مردم، با هرکس غلط ما سرنگون دِی. اصال دمیشو م

  ی است. دردها   ذهنصورت جسم، جزو افسانۀ من تجسم خداوند به  ،یانه ی اصطالح توهم در هر زمبه   دنِید  عنی

  است.  ذهنافسانۀ من  ادیز

  م ی کن مرتب شروع م  م،یمقاومت و قضاوت کن  م،یرا در مرکزمان نگه دار  ها دگ یهمان   نیاز حد ا  شی اگر ما ب  پس

  دشمن دارد.  ،ی که هر سر د ینیب . مذهنمن و دش مسئلۀ ذهنبه   ،به مانع ذهن  زندگ  لیتبد

  د، ی بده صیتشخ  دیتوان سر را شما م راحتبه  د،یکن دای سر را پ ی  ر،ید یسر را، حاال نه خودتان  ی  شما

  همه سر دارند.   باًیتقر
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  خواهد  م  کند سر دارد صحبت م  ی  دینیب . م کندسر دارد صحبت م  ی  دینیبم   دیبرو  ییجا  یشما    ول

سر    نیاز من. درست است؟ ا  ر یغ  ند یگو ثابت کند همه غلط م  خواهد . مدانم که من از همۀ شما بهتر م   دیبو

  است.

  ی اد یتوهم دارد. مقدار ز  یاد ی. مقدار زکند م   ی سازافسانه   ی ادی مقدار ز  دید   سر را تماشا کن، خواه  نیا  حاال 

را هم به مردم    دنیو غلط د  ندیب غلط م  نیا  دین یبب  دیتوان شما م  راحترا قبول ندارد. و به  کسچ یدرد دارد. ه

  کند.  لیتحم  خواهد م

همه   رادیو ا بی. عکند دنبال همه قضاوت م نیکه ا دی د دی. شما خواهشخص سر دارد و با همه کار دارد  نیا و

  . یز یاز هر چ کند، انتقاد م رد، یگ م رادیو ا بی است، به همه ع  رادیاو  بی . خودش پر از عندیب را م

  اتش ی . ابمیما سرنگون هست  باًیمرحله تقر  نیاست. در ا سر است و سرنگون  تِیاست و نها  ذهنافسانۀ من   نیا

  .  تانیبرا م یهم خواند

که دشمن دارد. چه    دید  دی ، خواهذهن)]من (افسانه    ٩[شل شماره مشخصات    نی سر، با ا   ی  د ینگاه کن  شما 

  . چه در جمع   یدر سطح فرد

  کند.    زندگ تواند سرِ ما. سر ما دشمن دارد، بدون دشمن نم  شود م  د،ی شما سرها را جمع کن مملت  ی در

  ی است. برا  دشمن توهم   ن یکند. حتمًا دشمن دارد. ا   زندگ  تواند . اصال بدون دشمن نم ستین  دشمنیب  سر

شان دشمن دارند. دشمنانشان  در خانواده   مردم. چقدر مردم دشمن دارند؟  رید  می دشمن دار  همه نیما ا  ن یهم

  . . دشمنان توهمهان ینظرشان دشمن هستند ادر خانواده و دوستان هستند. به  شتریب

  ن یاقتضا کرد که ا  اگرشد.    دیسرنگون خواه  دیباشد، سر دار  ادمانی  د؟یحاال شما سر دار  نیحاال، شما بب   خُب

که انسان    دیریرا در نظر ب  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره شل    نیا  صورتن یدرا  دیسر را رها کن 

 سری گرفتم ب  میمن تصم   دییشما بو   ایکه    دیشروع کند، و بو  ییشروع کند، با فضاگشا  رشیلحظه را با پذ  نیا

  .  کنم و مرکز را عدم م کنم کامل شروع م رشیلحظه را با پذ  نیبشوم، چون بارها سرنگون شدم، پس ا

  سبب یب  یشاد   نیا  . وقتجوشد است در درون شما م  یاچشمه   سببی ب  یکه شاد  دید  دیخواه  از مدت  پس

  اج یاحت   رید  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   هان یچنقطه   نیا  عنی  رون یب  یزهای چ   یها شما به خوش   دیآ م

  .(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره  کند شما را دارد درست م زندگ جیتدر. به دیندار
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پذ  و همان  ، نندگی آفر  سبب،یب   یشاد   رش، یباالخره  آن  ها، دگیشناخت  پذانداختن  دوباره     عنی   رش،یها، 

  ها.  انداختن آن و  ها دگی و شناخت همان  ییفضاگشا

. جفا  میخودمان تمرکز دار  یما مرتب به رو  م،ی کنم  ییمرکز عدم است و فضاگشا  م،یرو هرچه جلوتر م   دینیب م

  . میکن مردم دوباره فضا باز م  کنند که م 

از خودمان   بیع  ی  دنیسبب د  شود، ما م   نندگیسبب آفر  شود، ما م   یمردم سبب خنده و شاد  یجفا  حت   و

  . شود م سری سرمان دارد ب واشیواشی. و هان یو همۀ ا شود، م

  
  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل شماره 

  
  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل شماره 

  
  ذهن) (شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣شل شماره

  
  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)  ١۴شل شماره 
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که مرکز ما جسم است ما ارزش   د ینیب ، م(مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل شماره شل    ن یا  طورن یهم  و

  . میهست  سیخس  م،یهست شیاندیابی و مخصوصاً کم   میآورد نییپا زهایخودمان را در سطح چ

را به خودمان    زندگ  طورنی بخت بشوند، موفق بشوند. پس هم خوشحال بشوند، خوش   رانیکه د  میست یحاضر ن  و

  .میدار اصطالح روا نمهم به

. ما ارزش خودمان را  شود وضع عوض م  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل شماره   شود  مرکز عدم م  وقت   ول

فکر و   م،یکن عمل م م،یکن که تعهد م م ینیب و آن موقع م میشو م  شیاند و فراوان  م یشناس م   صورت زندگبه

  . میکن اجرا م م یکن است. مخصوصاً تعهد م  یحرف و عملمان 

 ١۴[شل شماره و    ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل شمارهدو شل    ن یا  طورن یهم  و

انسان)]  حقیقت وجودی  با   زندگ  اساس هرکس   ، که شش ضلع (شش محور  است.  الست  باال  آن     هستند. 

که    کند دارد اقرار م  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل شماره مرکزش عدم است  

  . ستمیمن سر ندارم، من کس ن  دیگو فکان قرار داده و م است. خودش را در معرض قضا و کن  از جنس زندگ

  رونیرا در درون و ب  اش لحظه زندگ  نیا  من را عوض کند. و قلم زندگ  زندگ  اری من خودم را گذاشتم در اخت  و

  و از حوادث بد مصون است.   سدینو خوب م 

   و فراوان  تیانهیو به ب  شود است و فضاگشاست و ذهنش را خاموش کرده و باالخره فضا باز م   میتسل   دائماً

  . شود خدا زنده م

  ماند  ] مدگیکه مرکزش عدم [همان    یآن     ول  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل شماره

من از جنس جسم هستم، از   د یگو لحظه م  نیا  عن ی.  کند الست را انکار م  دارد، را نگه م   ذهنو افسانۀ من 

  .  ستمیجنس خداوند ن 

 سد،ینو را بد م رونشیدرون و ب . زندگ کند فکان مقاومت مچون خودش قضاوت دارد در مقابل قضا و کن  و

  .کند مرکزش را عدم نم   شود، نم میهرگز تسل افتد، حوادث بد اتفاق م

بشود.    سریب  د یکه سرش با  کند فکر نم  موقعچ یو ه  شود سرنگون م  مآال   شخص  نی چن   یکه    میدی امروز فهم  و

  . کند سر او را سرنگون م 
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  اول:  تی دوباره به ب میرس م  میهم که بذر نیا از

   درواست ،یسریسران را ب گر 
  درواست  یرا سر   سرنگونان

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : دیگو . مخوانم م تیب نی هم نییتَب  یهم برا رید  تیمن چند ب  جه یمهم است. درنت ار ی بس اریبس تیب نیا

  پرست غالم آن مسِ همت  من
  نآرد شست  ایمیک   ِریبه غ کو

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

  اشسته برآور در دعا  دستِ
  اشسته پرد فضل خدا  یسو

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

  چاه تنگ  نی ز دتیبا ییرها گر 
  درنگ یبرادر رو بر آذر ب یا

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

  ی سرها  ذهنعنوان سر من ما به  د ینیب . مپرستد . سر، سر را مشود که سر، سرنگون م د یگو قبل م ت یب خُب

  . بله؟ میپرست بزرگ را م 

ا  دیگو م را باز م  ذهنمن   جانیکه من غالم آن مس، مس در  امر قضا و کن   کند است، که فضا  فکان را و 

  .پرستد . همت را مردیپذ م

  ی فضا   ای می . و ک شود م  یبا خواست او   خواستمان  ،ییگشالحظه است که ما با فضا   نیدر ا  همت، ارادۀ اله

«سر» را    د یکه با  فهمد  هستم که باالخره اقتضا را م  ذهنن شده است، مرکز عدم. پس من غالم آن مگشوده

  پرستد  م  د،یآ جا همت خدا، خواست خدا م آن   ازشده را که  گشوده   یفضا  جهیکند و در نت  سری سر را ب  ندازد، یب

  .ذهننه به من  کند، م  میاست، فقط به آن تعظ ای می و آن ک 
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  جانات یو ه دهیهمان  یو فکرها  توانم که م  یرا ندار   ذهن«سر» نداري، ابزار من   عنیپس تو با دست شسته،  

دست شسته    عنی. «دست اشسته»  ذهنبراساسِ من   خودت عمل کن  ،ینداز یکار برا به   زهایچ   نیو خشم و ا

  . پرد م  ستگ که فضل خدا به ش نیا یبرا  دعا بیاور.شده در گشوده  یرا با فضا 

چاه تنگ    ن یتو بن. اگر از ا  دیگو م   کند، فضا را باز م   توانم،  من نم  دیگو لحظه صفر است. م  نیکه در ا  کس

را. فضا   هايترادیا بشناس دی. باارانه یبه درد هش یبرو دیبرادر با یا ،ی رها بشو دی «سر» با نیو از ا دگ یهمان 

  . کن   صبر ، را باز کن

کردن،    سریکه «سر» را از دست دادن و ب  میفهم پس م  لحظه.  نیدر ا  درنگیآتش، ب  عن یبرادر رو بر آذر»    ی«ا

  . ستین ردیگ ما آسان م  ذهنکه من  قدرنیا

  و مِر خود بِهِل  نیحق را ب  مِر
  ز مرش مِر ماران خجل  یا

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

  مِر رب  یِمرت شد فنا چونکه
  بوالعجب   نیکم ی ییبرگشا

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

  باشد بقا   نیآن کم نۀیکم که
  ابد اندر عروج و ارتقا  تا
  ) ۴٩٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : آتش  آذر

  : رها کن، ترک کن بِهِل

  بیو غر  بیعج  ز ی: هر چبوالعجب

  ن ی: کمتر  نهیکم 

  دن یباالتر رس  یۀبه پا ، : ترقارتقا
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  م، ینی فکان را ببقضا و کن   م، ینیصنع او را بب  د،یآ شده مگشوده   یکه از فضا   می نیخداوند را بب  ریخب ما اگر تدب

و    ها دگیما برحسب همان  شۀ یاند  عنیحق. «مرِ خود»    ری حق»، تدبِ . «مر میانداز را م   ذهنفکر من   ریما د

  .  ندازی خودت را ب ریو تدب  ذهنمن  ن، یبب هم را اش و شفت   نیصنع حق را بب ای . تو بذهنعقل من 

سر، سرنگون  آخر  کهن یا یبرا  خجل.  ،ذهن  یهامن  عنیهمۀ ماران  ریتدب ا یخداوند، مر  ر یکه از تدب دیگو م

  ، ی بوالعجب  ،ی زیانگشفت  یفضا    یصورت    ن یدر ا  م،یخداوند بن   ریتدب  ی شدند. اگر ما مر خودمان را فنا

  .شود گشوده م

   عنی آن،    نۀیشده، غرق بشود. که کمگشوده   یفضا   نیمن که در ذهن هست، درون ا  رِ یتدب  مییگو لحظه م   ن یدر ا 

از    میشو ما متوجه م  شود، مرکز ما عدم م  فوراً  عنی.  م یکنم  دایاست که ما به بقا دست پ  نیحداقل آن، ا

  .  میهست  ییرایجنس نام 

آن    م،یریم م  میما دار  دیآنظر م و به   روند م  نیاز ب  هان یو ا  م یهست  دهیآفل همان  یزها یکه مرتب با چ   نیا  و

.  می ستین   ریپذما فنا  م، یاز جنس بقا هست  م ینیب باشد، ما م. مرکز عدم بشود و ثبات داشته  رودم   ن یحالت از ب

  .میشو م ترق یعم  م،یشو م ترق یعم م،یشو م ترق یعم  تا ابد ما، ه  میشومتوجه م  ست،یاما فقط آن ن 

وجود ندارد، تا ابد در عروج و ارتقا    دن یوجود ندارد، رس  ی«صدر را بذار، صدِر توست راه»، صدر   دیگو م

  .  میهست

  . دنیباالتر رس ۀیبه پا ، . ارتقا: ترقنی: کمتر نهی. کم بیو غر بیعج  ز یرها کن. بوالعجب: هرچ عنی بِهل

  م، یانداز «سر» را م   م؟یکنچار م   میدار  . میشو بهتر م  م،یشو بهتر م  م،یشو که بهتر م   مینیب مرتب ما م  عنی 

  نهايت ندارد. ، سرِ زندگ نیو ا میانتخاب کن میخواه  را م  سرِ زندگ عنی. میشو م سریب

  صدق  یِبر پهلو گردشو، م یگو
  غَلْطان در خَم چوگانِ عشق  غَلْط

  ) ١۵۵٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مان  ذهن  ی هایی توانا  . دیآم   ها دگ یدور، عقلش را که از همان   میانداز را م ذهنمن  ی وپادست   نیو پس بنابرا

  م، یشو  دهید  میشو براساس سر و من که بلند م  توانم، من م  م،یکن م  دهیهمان  یجهان که با فکرها  نیرا، در ا

  .لطدبغ تواند م  نیگرد است، بنابرا یگو . ستین یآن گو 
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از    می. فضا را باز کن میبشو  ن ی...، ما راست راست  عنیصدق،    یبر پهلو  د،یکن  رییتغ  دیتوان م  راحتاگر شما به  

 می باش   نیشده راست گشوده   یهم با فضا   م، یلحظه هم راست حرف بزن  نیا  م،یراحت بشو  مان ذهنمن   یگرله یح

  . میبغلط ،ییتایو در خَم چوگان عشق، 

است که هرلحظه، ما    یطور نی ا  ، یسری. پس از «سر» به ب زندگ  یِسوبه   م یرو م  م یدار  م؟یکن م  میچار دار 

  ما را بشد غَلْط غَلْطان ببرد.  تا زندگ میبشو سریب

  دوست  دارِیرهش دور است تا د زآن
  آرزوست  شیسی سر، رئ دینجو کو

  ) ٣۵٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است ی: رسیرئ

  

  مهم است.   ل یخ تیب نیا

  دوست  دارِیزآن رهش دور است تا د
  آرزوست  شیسی سر، رئ دینجو کو

  ) ٣۵٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   ذهن. ما براساس من میخواه علت راهمان تا خداوند دور است که ما «سر» خداوند را نم   نیما به ا  نیپس بنابرا 

»  شما «سر   د؟یهست  یطور نیشما ا  دین یبب   د،یبن  یامالحظه   یرا در خودتان    نی. حاال امیبشو  سیرئ  میخواه م

و عقل    ذهنبا من   دیبن  استی ر  دیخواه  اگر م  د؟یبشو  سیرئ  تان ذهنبا من   دیخواه م   ای   دیخواه خداوند را م

  دور خواهد شد.  لیخداوند، خ  داری«سر» خواهد ماند و راهتان تا د  نیآن، حتماً ا

  نام  یجان، ز ن یرا تمام برکن ا  دل
   اسرار را تمام  بدان یبه  ی تا

  
  ؟ ناموسِ خلق خواه عاشق اله یا

  در عشق هست خام   و پادشاه  ناموس
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  د ی و چند با چونیب د، ی چو قند با عاشق
   است سام کان حضرت د،یبلند با جان

  ) ٢٩۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : بلندمرتبه سام

  

   . هرکس میبشو  نام ین   میخواه  . ما مکند را «سرنگون» م از «سرِ» ماست، که ما    قسمت   نام ی ن  دیدان م

دلت را برکن. پس نخواه    نام  یاز ن   دیگو است. م  ذهنسر و من    یبشود، حتماً براساس    نام ین   خواهد م

  . نام ی صورت نآن هم به  ،یبشو دهید

که  کس یشده است. اگشوده ی. اسرار در فضا اسرار را بدان ،کن ییگشافضا  توان موقع است که مخب، آن  

  ات  ذهنمن   خواه م   ؟خواه را م   ذهنمن   یآبرو   ؟خواه  را م  دیآ را که از خلق م  ییآبرو  ، هست  عاشق اله

  مردم؟  شیتر بشود پبزرگ

شاه    ،یشاه شو   بخواهو درضمن    را بخواه  ذهنمن   مصنوع   یآبرو  نیا  عنیناموسِ خلق را،    اگر بخواه

که مردم به آدم   ییناموس مردم، آبرو  ایاست.    در عشق خام  نیبدان که ا  ،ی به خدا زنده شو  عنی  یعرفان شو 

  م؟ یکن  دایپ رابه خدا   زنده شدن یما آبرو  ای خدا حفظ شود  شی ما پ  یآبرو  ای دهند م

عنوان بلند شدن به  ،ی بند. فضا میخواه است که ما م   درست   یآبرو   ی   ، به زندگ  زنده شدن   ،ییگشاپس فضا  

است.   طرف  یهم    نیا  م،یکردن که ما آن را جزو پندار کمالمان بن  دایشدن و اعتبار مردم را پ  دهیو د  تیمن

  .زندگ  ی سوبه رودم  یبه کس و «سر»، آن  رودم  نیا

  د یبا  تیفیک یباشد، ب  دیشده بدون چون و چند باگشوده  یبشود. با فضا  نیریش  دیشده باگشوده   یعاشق با فضا  

از جنس زندگ زندگ  شهی بلند باشد، ر  دیجانش با  باشد.   باشد،    ی بارگاه بلند   نیباشد و اداشته    در اعماق 

  : و. دیایدست ببه  ها دگیهمان براساسکه  ستی ن  ییایمقام، مقام دن نیمرتبه. ابلند  عن ی » است. «سام

  از علف ی فَربه شود، ل  جانور
  فَربه ز عزست و شرف  آدم
  ) ٢٩٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  فَربه شود، از راه گوش  آدم
  فَربه شود از حلق و نوش  جانور
  ) ٢٩١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 شود،  م   ی قو  دیگو و «سر» است. م    ذهنمن   ن یجانور نماد هم   کند؟  م   ه یاز کجا تغذ  م ینی باز هم «سر» ما بب

  از راه گوش.   شود قدرتمند م  شود، م  یقو  شود، چاق م  شده. آدمگشوده   یاز فضا  از علف. آدم  شود چاق م

که   گفت از موالنا م  می. امروز داشتشنود موالنا را م  غامیپ  شنود، را م   زندگ   غامی پ  کند، فضا را باز م  عنی 

  .  کنند م  زهیفقط ست  یاعده  ی

  پند گفتن با جهولِ خوابناک
  خاک تخم افگندن بود در شوره

  ) ٢٢۶۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و:  . حلق و نوش، خوردن.هاست دگی کردن هماناش به جمع حواسشان همه  کهن یا یچرا؟ برا  

  تو را بال داد هر جهت از
  جهاتَتیبازکشد به ب تا

  ) ٣۶٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  که برتر از جا و جهت است، عالَم اله  ی : موجودجهاتیب

  

ه   تیب  نیا است،  م  مهم  را  . میخوان مرتب  حتماً جهت فکرها  و    ده یهمان  ی فکرها  ،رودم   کس، «سر»،  را 

که ذهنمان نشان     جهت. اگر در  دهد درواقع «سرنگون» شدن «سر» را نشان م   تی ب   نی. اشود «سرنگون» م

  .  دهیهمان   یها؟ فکرها فکر   فکرها، کدام ِ جهت   عنی هست، در جهت  خوشبخت میبرو دهد م

  کن فضا را باز م   ای  ، یرو در جهت فکرها م   ییآ صورت «من» باال مبه   یبند فضا را م  ا ی  م،یتا جهت دار  دو

دوباره، دوباره از   کن م   دایشَرف پ   ،ی شو م  ندگاز جنس ز  کن . اگر فضا را باز م یشو م   از جنس زندگ 

  . میرا گفت  هانیکه ا کن م دایبه عشق دست پ ،ی شو وند مجنس خدا 
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.  کن م   دای پ  سر زندگ  عنی   ،ی شو م  سری . برودم   نی و «سر» از ب  رودم   ن یمن از ب  ، رودم   نیکس از ب  نیا 

  ی ها را در جهت   بختخوش   ذهنآن من   ، را بلند کن  ذهنمن   نیا  دیکه با  کن م  فکر  نه،  ای و    رودم   نیدرد از ب

در هزار جا    دیما با  ای . آیشو سرنگون م  در هر جهت   ،ی رو را م   دگ یهمان  یها. پس جهتداند م  دگ یهمان 

  به ما کم کند. تواند م تیب ن ینه هم  ای م؟ یرا نرو  یفکر ی هاتا جهت  میسرنگون بشو

  همه  دی آ بر من د یکآ زخم
  هنوز  یدار   من رنج تو م تا

  ) ۴١٣اشعار، غزل  وانی (عطار، د

  ن ینشان ا ران،یاز د یز یرنجش است. رنجش نماد توقع و خواستن چ ذهنسِر من عن یسر،  یهااز نشانه  ی

شخص    نیا  دییگو م   د یکنها را که با ذهنتان تجسم م و آدم   دیدان م  ذهن  یزها یرا در چ   است که شما زندگ 

بشود، نشود چه کار   یهوا امروز آفتاب میخواه م  ما د،ی دار زهایکه از چ ی انتظار ایرا به من بدهد،   زیچ نیا دیبا

را به آن وصل   بختخوش   کهن یا  یبرا  م،یانتظار دار  کهنیا  ی برا  م،یسر دار  کهن یا  ی. چرا؟ برامیرنج  م  م؟ یکن م

  . دیآ ما م  ت یزخم به من  د،یآ شده باشد، فضا را گشوده کرده باشد که به او زخم نمگشودهکه فضا     . کسمیکرد

  ی ها از جنبه   یکه توقع دارد. پس    کس   رنجد؟ م  چه کس   خورد، به عنوان من زخم م  شود بلند م  هرکس

را خودم انجام    م یهمۀ کارها  خواهم،  نم  زیچچ یه  کسچی من از ه   دییگو توقع از همه است. شما م  کردن  صفر سر،  

  تمام شد رفت.  آورم، خودم به دست م  خواهم . هرچه که م دهم م

  : تیچند ب  نی. بله و اسرنگون عنیسر، سر هم  عن ی من  ، یدار  تو من رنج  که م   زمان تا

  بجنبد دم بود. ذهنبا سر من  عن یبجنبد»،  سریاو ب «هرکه

  بجنبد، دم بود  سر یاو ب هرکه
    چون جنبِش کژدم بود جنبشش

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

  و شبور و زشت و زهرناک  کْژرو
  او خَستن اَجسام پاک  ۀشیپ

  ) ١۴٣١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  78صفحه: 

  بود نیبوب آن را که سرش ا سر 
  بود  نیمستمرش ا  یِو خو خُلق
  ) ١۴٣٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زدن است. شی مراد ن  نجایکردن، در ا : آزردن، زخمخَستَن

  

آدم دم است، جنبشش مانند جنبش    نیبجنبد، خرد کل بجنبد ا  بدون سرِ زندگ  عن یبجنبد،    سریکه ب  هرکس

  م ی زشت هست  م، یکور هست  ذهن ما در شب من    عنیکور است،  شب   ،رودم   کژ   رودم   یعقرب است، عقرب چجور 

 رودم    راست کس رود، راست نم  ذهنن سر م  عن ی  یسر   چ ی. همیکرد  جادیچون درد ا میدرد دار  م،یو زهر دار

پاک    یهاانسان   زخم کردن   ذهنعقرب من   عن یعقرب    ن یا  شۀ ی. پشود م  از جنس زندگ  کندباز م که فضا را  

مثل    اندده یرس   ای   کنند خودشان کار م   یبرسند، رو   خواهند م   به حضور هستند که    ییهااست، دشمن انسان 

روز    نیکه سر خودت شما را به ا  دیگو از درد دشمن موالنا هستند. چون موالنا م  ر پ  ذهن  یهاموالنا، تمام من 

  انداخته. 

  دم به دم  یهاغصه نیتست ا فعل
  اَْلَقلم ّ جفقد  بود معن نیا

  ) ٣١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یادبیب  دیآ گفت خداوند خوشش نم  سد،ینو ها را م آن  لحظه زندگ  نیرا قبول ندارند، که خداوند ا  اَلْقَلمّ جف 

  م، ی و عقرب بشو  میبدتر از جسم درد بذار  م،یجسم بذار  می است که آن را از مرکزمان بردار  نیا  یادبیشما را. ب

سِر سرت را بوب، واله به نفعت است. سرش    عن ی  بوب،عقرب را    نیسرِ ا  دیگو . ممیسر، دم بشو  یجا به

است که سرش    نیسرش ا  کهن یا  یسرِ سرت را هم بوب، برا  ،یبوب  دیکه سرِ عقرب را با  طورن یاست، هم  نیا

ما را سرنگون    زندگ  کهنیکه قبل از ا   دیکن . خب شما فکر نمشود ود، امروز هم گفت سرنگون مبش  دهیکوب

  بله؟   م،یفتیکند، ما خودمان به فکر خودمان ب

بزند.    شیها را ن است که آدم   نیانسان با سر و پر از درد ا  عن ی  ذهنعقرب من   نیمستمر ا  یخو   و   خلق   دیگو م

  ت یها را اذآن   خواهد که از جنس حضور هستند، م  ییها آن   عن یمخصوصاً اجسام پاک را،    زند م  شی همه را ن

  د یکن م  ییفضاگشا  د یروراه م   ای هست؟ آ  چهمستمر شما    یمستمرش است. خلق و خو   یخو   و   خلق   نیکند، ا
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  79صفحه: 

  دارکننده یب  اریبس  ات یاب  نیمثل عقرب؟ خب ا  دیزن م   شی شما هم ن   ای   آوریددرم را در مردم به ارتعاش    و زندگ

  است.

  صالح اوست آن سرکوفتن  خود
  تن  زآن شوم اش زهی ررهد جان تا

  ) ١۴٣٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خودش است،    نفعکند و سرش را بوبد به   دایرا پ  اشذهن به نفعش است، اگر انسان من    عقرب را بش  دیگو م

 ت ینهایما از جنس ب  شود،بزرگ م   رهد، تن شوم م  نیاز ا  اشزه یاش، جان رجان کوچولو   نیا  کهن یا  یچرا؟ برا

که پر از درد است،    ی سر  ، ذهندر من   م یکرد  دایسر پ  م یکه رفت   م ییبو  د یبا  با کمال شرمندگ   م یخداوند هست

  . میمثل عقرب شد

است که به حرف   شرط به   نی ا  دیگو خب موالنا امروز م  م، یهم بشو  میتوان و م   میاز جنس او بشو  م یتوانست م  ما 

الزم است    ای آ  م،یخاک بارنباشد که ما مرتب گندم را در شوره   ی طورن یمن را، ا  دی خسته نکن  د،یمن گوش بده

  ن یکه ا  می تا بفهم  م،ی کن  جادیا  یاد یز  یما مشالت و دردها    صورت جمعهم به   ،ی صورت فرد که واقعاً هم به 

کوچولو   ذهنمن   نیکه ما ا  کند م  جادیدرد ا  همهنیکوچولوست، ا  ذهنما، من   یجانِ کوچولو  عن یما،    زۀیجان ر

ترم، عاقلم از شما عاقل   لی مردم من خ  ی آها  م، یبزرگ نشان بده  م یخواه و عقل کوچولو را در پندار کمالمان م 

جهان    ن یتن، در ا  نیا  ی ما تو  میکن م   ی است در تن شوم، چرا تن ما شوم است، هرکار  زهیرجان   نیا  دیگو آخر م

  همراه است، سرنگون است.  با بدبخت

  و: رید  میبخواه  دیبا ر،یبشود و تن ما هم شوم نشود د تینهایب مانزۀیجان ر می خواه نم

  حق که بندگانِ جفتِ عون  گفت
  و هون  رانندآهسته م نیزم بر 

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

و     به آهستگ  ن یزم   ی اند، در رو حق قرار گرفته   ت یو عنا  یار ی که مشمول     فرموده است: بندگان  تعال  «حق 

  .» دارند گام برم ،)ییو فضا گشا م ی(تسل  ،فروتن

  



ۀ  برنامه         Program #927                                                       ۹۲۷مشار

  80صفحه: 

  چون رود در خارزار؟  پابرهنه
  زگار یبه وقفه و فکرت و پره جز 

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

از   ییهاگفته که آن  دیگو کردن، خداوند م که سر جا ندارد در راه درست زندگ  دهد نشان م ها ن یهمۀ ا د ینیبب

فرموده    تعالکه حق   دیگوو با نرمش راه بروند. م   ییبا فضاگشا   نیزم   یکه رو  شوند کم من برخوردار م 

و    میتسل  عنی  و فروتن  به آهستگ  نیزم  یرو  راند دحق قرار گرفته  تِیو عنا  یاریکه مشمول    است بندگان

  . میرا بارها خواند تیب نیا  دارند، گام برم   ییفضاگشا

  د، ی راه برو  دیشده بخواه  یگذار   نیم   نی اگر شما در زم  م؟یراه برو  دیبا  یدر خارزار چجور   م،یهست   پابرهنه  ما

نگاه    ستیا م  تأمل، ه   عن یوقفه    کند، کار را نم   نیکس ا  کند، کار را نم   نیخب سر ا  د،یدقت کن  ل یخ  دیبا

جا که  تا آن   کن م  زیپره  ، کن شده نگاه مگشوده   یبا فضا  کن م  ییچه؟ فضاگشا  عنی  کن تأمل م   ،کن م

  . زگار»ی. «جز به وقفه و فکرت و پرهکن فکر م  زندگ  ق یاز طر عن ی کن را م مقدور است و فکر زندگ 

  خور خاک خون م  انِیغافل م  یا نفسصاحب تو
  باشد  نیخورد آن انگب  یدل اگر زهرصاحب که

  ) ٢۶۴اشعار، غزل  وانی (عطار، د

  ی که با فضا   کس   درد بشد. اگر حت  دیخون بخورد، با  دیصاحب نفس است، کس است، سر دارد با  که هرکس

  شود، رخ بدهد، آن عسل م  یحادثۀ بد  عنیاست به او زهر برسد    از جنس زندگ  کند، م   شده زندگگشوده

  . میکن لیتبد  یریادگ یبه  م،یکن لیتبد نی ریرا به ش  یبد هر اتفاق ییبا فضاگشا  میتوان ما م  عنی

  به دل  دی آفتابِ مشتعل هر دم ندا آ از
  سر را بِهِل، تا باز شمعت سرزند  نیشمع ا تو

  ) ۵٣٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

خدا زنده شده چه از خداوند ندا به دل ما اگر    تینهایکه به ب   از موالنا، هر دو، چه از عارف   ، از زندگ   دائماً 

حظه ما در تو روشن بشود. پس هرل   شمع  ی لحظه بزن تا    نیسر را در ا  نیکه تو شمع ا  رسد، باشد م  رایپذ

به راجع   هان یا  طورن یشمع حضور روشن بشود. و هم  تا  م یزن را م   دگ یبرحسب همان   دنید  عن یرا    تمانیشمع من 

  برود.  میکه سر را بده م یخوان م  میشمع سر، دار د،ینیب سر است م



ۀ  برنامه         Program #927                                                       ۹۲۷مشار

  81صفحه: 

  سر بِنه  ششی پ ل،ی اسماع همچو
  جان بده  غشیت  شِی و خندان پ شاد

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

  بمانَد جانْت خندان تا اَبد  تا
  جانِ پاک احمد با اَحد  همچو
  ) ٢٢٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی خداوند، در ا  شیپ  م،یکن م  را قربان  مانذهنما من   عنیشد،    قربان  لیاسماع   ل، یمانند اسماع  دیگو م  پس

  ما.  سرش را اعمال کند در زندگ ذهنمن  میگذار و نم  می کن لحظه، که فضا را باز م

  ن یا  م،یفضا را باز کن  م،یلحظه ما قدرت انتخاب دار  نی گفتند نقشۀ گنج، در ا  ها نقشۀ، که بعض   میگفت   نیا  در

خرد   شیپ  ؟چه کس  شیپ  م،یکن  نلحظۀ بعد هم قربا  م، یکن  لحظۀ بعد هم قربان  م،یکن  را قربان   ذهنعقل من

ما به   عن یرا بِبرد    ذهنرا بِبرد. سرِ من  ذهنخداوند و شاد و خندان بذار سرِ من   شی باز شده، پ  یفضا  ، زندگ

  . میکن آن عمل نم

  تیب  نی. اصال اشیهای ساز به سبب   شده، شرط   یالوها   ش،یباورها  ،ذهنمن   یهابه حرف   میده نم  تیاهم  ما

ذهن توجه نکن تا جانت خندان تا ابد بماند. مانند جانِ پاک حضرت رسول با    یهای ساز شما به سبب   دیگو م

  خداوند. 

  اشْتهارِ خلق، بندِ محم است که
  کم است؟ از بندِ آهن ک نیره، ا در

  ) ١۵۴۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : مشهور بودن اشْتهار

  

«سر»    ما  هم    میدارکه  سرمان  بعض   ی و  و  است  شدن  مشهور  م  ها بعدش  سبب   کنند  فکر  مشهور شدن 

بند محم است و در راه    یمردم    نیمشهور شدن ب  د یگو . مشودم  شترینه سبب بندِ ب  شود، م  شانآزادی 

  .ستیاز بند آهن کمتر ن نیا یمعنو
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  82صفحه: 

   مصطف  شِیقربان کن به پ عقل، 
   ام کف که اله  اله گو یحسبِ

  ) ١۴٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ذهنمن  عقل  رد برگز  شیرا به پشده مگشوده  یکه از فضا  دهیخقربان کن. مصطف  دیآ  است که   دهینور برگز

عقل را    نیا  دیگو . مدیآ شده مگشوده   یفضا  نیاز ا  دهی عقل برگز  ده،یلقب حضرت رسول هم هست. نور برگز

  ها نیو ا  »ام کفاله گو که اله   ی«حسبِ  تاس  کاف  میشده رها کن و بو که خدا براگشوده   یدر مقابل عقل فضا 

  : دین یقرآن هستند بب یها ه یمربوط به آ

…»  «… دَهبافٍ عِب هال سلَيا  

  اش كاف نيست؟» آيا خدا براى نگهدارى بنده «

  ) ٣۶ ۀی)، آ٣٩(  سورۀ زمر م،ی(قرآن کر

…»  هال بِيسح قُل 
ۖ

◌ «…  

  بو: خدا براى من بس است.» «

  ) ٣٨ ۀی)، آ٣٩سورۀ زمر (  م،ی(قرآن کر

  نیدر ا  عن یمن بس است.    ی بو خدا برا   اله» َی «قُل حسبِ  ست؟ین   اش کافبنده   ی دارنگه   ی خدا برا  ا ی آ  دیگو م 

  ش یقربان کنم. به پ  خواهم. م خواهم . عقل سرم را نمد یکن توجه م .  خواهم من سرم را نم  دییگو لحظه شما م 

   من کاف  یاست. خدا برا   من کاف   یخدا برا  دیگو شده. چرا؟ مرتب مگشوده   یعقل فضا   نیا  ش یبه پ  ؟ چه کس 

  است. 

  : دیگو سورۀ زمر م ٣٨و   ٣۶ ات ی تا سؤال هست. آ دو

  ست؟» ین اش کافبنده  یدارنگه  یخدا برا  ای«آ

  که «من».  مییگو م  میشو اگر هست، پس چرا ما با عقلمان بلند م ست؟ینظر شما ن  به

اگر  نیهست. پس بنابرا ست؟ین  کاف  میبه آن زنده بشو  د یکه ما با دیآ شده م گشوده یخداوند که از فضا  عقل

  : دیکن را م  این کار  عن ی.  دیکن م  ییاست که شما فضاگشا  نیمعادل ا  نیمن بس است». ا  یهست «بو: خدا برا
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  83صفحه: 

   مصطف  شِیقربان کن به پ عقل، 
   ام کف اله گو که اله یحسبِ

  ) ١۴٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

     .دی . «سر» را رها کندیاست پس شما از عقل سرتان بذر  شما کاف یاست. اگر خداوند برا مهم تیب 

  هست  شیچون که بر سر مر تو را ده ر 
  کار بست  دیبا شیبر خو مرهمت

  ) ٣٠٣۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اوست یرا دارو  شیکردن ر بیع
  ارحموست  یِشسته گشت، جا چون

  ) ٣٠٣٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مباش  منینبود، ا بتیهمان ع گر 
  فاش  ز یاز تو گردد ن بیآن ع بوک 

  ) ٣٠٣٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . دیرحم کن  : فعل امر به معنارحمو

  تُرحموا»  «ارحموا

  تا بر شما رحم شود.»  د،یکن  «رحم

  ) ثی(حد

  

  تا بر شما رحم شود». درست است؟   دیاست «رحم کن ثیو حد دیرحم کن  فعل امر به معن ارحمو

همه  این نگذار، به سر خودت ببند. ما    رانیمرهم خودت را سرِ د  ،ی تا زخم داردر سرِ خودت ده  وقت  دیگو م

تا زخم داشته باشد    که در سرش ده تا، صد    کس  عیب داریم، مسئله داریم، چرا مسائل خودمان را حل نکنیم؟

  عقل خودش را درست کند.  عنی مالدبمالد. سِر خودش ب دیدوا را به سر خودش با نیو دوا هم دارد، ا
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  84صفحه: 

 کهن ی. هم زدیخ مجا بر تو است، دارو از آن  بیزخم تو ع  نیا  که بفهم  نی. ادیآم  ییگشادوا هم از فضا   نیا

بشوم، دارو فوراً    سر»ی«ب  خواهم  بزرگ من است، «سر» داشتن، م  بی«سر» ع  نیا من است،    بیع   نیا  مییبو

  . دیآ م

   عن یشدن.  چه؟ شسته   عن یدارم، انکسار    بیع   مییگو م  وقت   م،یانکسار دار  . وقتدیاطراف سر فضا باز کن  در

کارگاه    دیااآلن شده   د، یرحم هست  ی رحم هستم. نه تنها جا  ی . پس جاستمی«سر» ندارم، کس ن  شوم، بلند نم 

  . زندگ

  ست، یدر تو ن  ب یع  ن یا  ست،یتو ن  ب یع  ن یا  یو اگر تو فکر کرد   رید  میااست. بارها گفته    ستین   زندگ  کارگاه 

من «سر» ندارم واقعاً    دیگوکه م    فاش خواهد شد. هرکس  بیع   نیکه باالخره از تو هم ا  دید   مباش؛ خواه  منیا

  ی کنار، با هم رو   می توهمات را ما بذار  نی. اداشتم. از اول هم ندمیرس   به حضور کند. آقا من    نظردیتجد  دیبا

  . می خودمان کار کن

  دگر فرهنگ چیمردن ه ِریغ
  گرلهیح یا ، یبا خدا ردینگ در

  ) ٣٨٣٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  «سر» را از دست دادن.  عن یبرود. مردن   نیاز ب دی«سر» با  دیکن توجه

  دگر فرهنگ چیمردن ه ِریغ
  گرلهیح یا ، یبا خدا ردینگ در

  ) ٣٨٣٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بِه ز صد گون اجتهاد  تیعنا ی
  را خوف است از صد گون َفساد   جهد

  ) ٣٨٣٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  موقوفِ ممات هست    تیآن عنا و
  ره را ثقات   نیکردند ا تجربه

  ) ٣٨۴٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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   ذهنِ مردن به من  نجای : مرگ؛ در اممات

  اند.که به حضور زنده شده   باشند، جمع ثقَه؛ مراد کسان رانیکه در قول و فعل مورِد اعتمادِ د : کسانثقات

  

«سر» را    م،یریبم  دینسبت به «سر» با  م،یریبم  عن یبرود    می«سر» را بده  کهن یاز ا  ری که غ   میدیپس ما اآلن فهم  

مر    کند کم نم  کند، خدا به ما رحم نم  عنی  ردیگ نم  با خدا  یریفن د  چیه  ،یرید  ی تکن  چیه  میندازیب

  . میندازی«سر» را ب

«سر»،    عنیاز «سر» است. خشم    شایت کردن  دن، ی. نالمیکن موضوع صحبت م   نیبه اراجع   همهن یا  د یکن  توجه 

کار  «سر».    عنی. عالقه به قدرت و کنترل  ی«سر». هر درد  عنی«سر»، درد    عنی«سر»، حرص    عنی  دنیرنج 

  یی گوب یو ع   ییجوب ی«سر». ع   عن ی  دن یمردم را د  بِی«سر». ع  عن ی«سر»، انتقاد کردن     عنی  رانیبه د  داشتن

این  شدن، چرا من    مان ی، پشصحبت کردنبه گذشته  «سر». درِد تأسف داشتن، دردِ گناه داشتن، اصال راجع   عنی

  همه «سر» هستند.   هان ی«سر». ا  عنیرا کردم  کار

ر». «سر» را انداختن  «س  عنی  رید  ی«سر»، کار داشتن با    عنی«سر»، اضطراب داشتن    عنیبودن    ندهینگران آ

ا  عنی فقط  م  نیمردن.  باز  را  فضا  «ب  م،یکن لحظه که  را  من   عنی  میکن م  سر»ی «سر»  گوش    ذهنبه حرف 

توجه    ی  م؟یبنچار    ؟ییگو حاال چه م   کند، . خداوند ارتباط را برقرار مردیگ با خدا م  یتکن   نیا  میده نم

  .استاو بهتر از صد گونه کار با ذهن 

 ییگشااست که فضا   موقع  ت یعنا  ت،یبدون عنا  یکه جهد خود  ن یا  یخود کار کردن، چرا؟ برا  عنی  اجتهاد

باشد، نه. با   دهیاگر مرکزمان همان  م؟یریگ را م  تیما عنا  ایآ هست ول  شهیهم تی. عنا ارانهی هش تیهست. عنا

   عن ی  تیجهدِ بدون عنا  کهنیا  ی براکننده است  کم   ل یجالب است، خ  لیخ   تیاز عنا  یبرخوردار   ،یی فضاگشا

  له یوس  ای  دیگو را م   نیهم  کند را فاسد م  لهیهدف وس   ، ذهنکوشش با من   میدان . ما م ذهنکوشش با من 

«جهد را خوف است از    کند لحظه هدف را فاسد مبهباشد لحظه  ذهناگر با من   لهی. وسکند هدف را فاسد م

  باطل است. ذهنبا من  هر کوشش  عنی صد گون فساد» 

  بود قیتوفیچو ب  فرعون  جهد
  بود  قیآن تفت دوخت،چه او م  هر 

  ) ٨۴٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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من   عن ی   فرعون  جهدِ  م   قیتوفی ب  ذهنجهدِ  م  دوزد است. هر چه  بدون     ذهنبا من    . هر کوشششود پاره 

 اندده یرس  به حضورکه    ییهارا انسان   نیهم موقوف مردن است و ا  تیآن عنا  دیگو فاسد است. م   یی فضاگشا

  تجربه کردند.

ست ین ز ین تیعنا یمرگش، ب بل  
  ست یما  ییهان و هان جا ت،یعنایب

  ) ٣٨۴١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی هان و هان جا ت،یعنای. «ب دی کن افت یدر د یرا با تیعنا هست ول شه یهم تیدرست است که عنا تیعنا ول

به تو برسد،    کن توجه زندگ  یکار   ی.  ستینا  تیعنایب   از زندگ  یامرحله   چیدر ه  عن ی  ست؛ینا   عنی  ست» یما

  کشتن «سر» حداقل در آن لحظه.   عن ی ییاست. فضاگشا سریم  ییبا فضاگشا نی به تو برسد و ا لطف زندگ 

  .کند م  یکار «سر» خراب  میبه «سر» که بدانوارد است. راجع  جان یهم در ا  اتیاب نیا

  کشد م  رونی ز مرده زنده ب چون
  که مرده گشت، او دارد رشَد   هر 

  ) ۵۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی (مولوى، مثنو

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَنَد م مرگ  یِزنده سو نفسِ

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

  الصمد  اْلحشو تا مخِْرج مرده
  آورد   رونیمرده ب نی ز ییزنده

  ) ۵۵١ تیدفتر پنجم، ب ،ی (مولوى، مثنو

  راست رفتن  : به راه رشَد

  دیگرا : متَنَد م

ْخرِجماْلحآورندۀ زنده رونی: ب  
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از مردۀ من   نیبنابرا  پس ب  زندگ  ذهنخداوند  بنابراآورد م  رون یرا  ا  هرکس  نی.    ا ی  ذهنلحظه به من   نیدر 

   . وقت میریم . به «کس» ممیریم لحظه به «سر» م  نیرا دارد. پس در ا  زندگ  تیاو هدا  ردیم به آن منسبت

  .  میکن صورت حضور ناظر به آن نگاه مبه  شود بلند م

صورت  خودتان است به  یچقدر واقعاً مهم هستند. شما تمرکزتان رو   م یکه امروز گفت   ییزهایچ  نیاست ا  جا نیا

. چون ناظر آن  دیکن م  اثرشیلحظه بو هر   دیکن را تماشا م  تان ذهن. من دیکن حضور ناظر خودتان را تماشا م 

را   ذهنمن   مردگ میاست ما هم او هست  زندگ کند و خداوند چون از خودش که    جادیدرد ا  دیگذار . نمدیهست

  .کند م  یکار خراب  ماًینفس زنده دا نیبنابرا کند م رونیب

ما دائماً به ما   ذهنمن   اینفسِ ما    نیکه ا  میشو متوجه م  م،یناظرش باش  دیبا  مییگو نفس زنده باشد که م   اگر

ست که خداوند از خودش، ما خودش  ا    قانون زندگ  نیو ا   خورد  دردِ ما نم به   نیا  میچرا؟ تا ما بفهم   زند، ضرر م 

و    میبر ما از او م    وقت  کهنی با ا  فهماند؟ به ما م   ی چجورکند.    رونیرا هرلحظه ب   مردگ   نیا  خواهد  م   م، یهست

بدون ناظر دائمًا به ما    ذهننفسِ زنده، من   عنیدائمًا حوِل نابود کردنِ خودش است؛    نیا  م،ینفِس زنده هست

  ودتان که شما دائماً به خ  دی که شما متوجه بشو  نیمهم است ا  ل ی. خدیموضوع را بدان  نیا  دی. شما بازند ضرر م

  .دیاچرا؟ و زده  د،یزن ضرر م

.  کنند سرنگون نم  رانیما را د  رد،یگ خوِد ما صورت م   ۀلیوسضرر زدن و سرنگون شدن به   نی! ادیکن  توجه

  ست.ا  هم قانون زندگ نیو ا میکن خودمان، خودمان را سرنگون م

کس را نابود   نیسر را و ا نی و ا  کن رونیرا از مرکزت ب ها  دگیکه همان  بفهم دیانسان، زود با یکه تو ا   دیگو م

  بدون ناظر.  ذهنمن  ی شو م  ن،یا ،یشو که بزرگ م  جیتدربه  . اگر نکن کن

ن  حولِ محور ضرر زد   تَنَد، مرگ م  ینفس دائماً، نفِس زنده، سو   نیا  کند، شما را اداره م  رینفسِ تو خودش د 

  من باشم.  شی جابه دیدر تو باشد، با دینفس نبا نیکه ا یتو متوجه بشو  کهنیا ی . چرا؟ براتَنَد به تو م

در    دگیهمان  عنی  نفس مرکز،  م  که حالدر  باشم.  من  بم  دیگو مرکزت  شو»،  من  نسبت   ری«مرده  تا    ذهنبه 

 خْرِجم»اْلح  ،«دمعنیالص   کنندۀ زندگخارج ردۀ ما ب  نیرا از ا یازنده از،ینی باوردیب رونیم .  

ما تسل  پس اگر  به   م،یبشو  میخداوند  را  از من   عنوانما  اآورد م  رونیب  ذهنخودش  اگر هرلحظه  را   نی.  سر 

  .  میبشو سریهرلحظه ب م،یندازیب
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  ر یکه د  دیبخوان  قدرنیرا ا  هان یشما ا  دوارمیکه من ام  م یهم خواند  قدرن یمهم هستند، ا   لیخ  تیسه ب  نیا  رید

  :  دیگو قرآن است، م ۀ یآ یمربوط به  نیآشار بشود. و ا  معن

 اله فَالق اْلحبِ والنَّوٰى   انَّ«
ۖ

◌ ْخرِجي الْح نالْ م الْح نتِ مِيالْم خْرِجمتِ وِيم ◌ۚ مذَٰل هال  
ۖ

◌  َّنونَ»  فَافَكتُو  

آورد. اين  و مرده را از زنده بيرون م   آوردشافد، و زنده را از مرده بيرون م كه دانه و هسته را م   «خداست

 ونه از حق منحرفتان متا. پس، چكنند؟» است خداى ي  

  ) ٩۵ ۀی)، آ۶سورۀ انعام ( م،ی(قرآن کر

  گفته شده.  هیآ  نیدر هم  م،یگفت تیسه ب نی که اآلن در ا ییزهایچ  نیهم

  دوم.  تی به ب میدیرس

  غم یِهاشرح آتش یِبرا از
  برجاست دل ا ی زبان ای

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

هم باز    حیهم توض  عنیآتِش عشق باشد با توجه به شرح. شرح    تواند شرح آتشِ غم، آتِش غم م  یبرا  دیگو م

  . آورد دل، دل را به ارتعاش درم دهد، م  حیزبان، توض کهن یا یبرا دهد، را م کردن. هردو معن 

و گفت که    ، کن  دایتا سر درست پ  ینداز یرا ب  ذهنسرِ من   ،ی ندازیب  دیسر را با  نیاول به ما گفته که ا  تیب  در

  بشوند. سریاصطالح باسران باقتضا کند که به تیاگر وضع

ما به آن   م،ی نگاه کن  مانزندگ   خیاگر به تار  م،یاکه همۀ ما داشته   با سرگذشت  حات،یتوض  نیفکر کنم با ا  من

  برود.   میکه سر را بده میاده یاقتضا رس 

  ن یآتشِ عشق. پس بنابرا   ی  ، آتشِ غم ذهن  یداشته باشد:    تواند م که آتشِ غم دو معن  دیگو اآلن م  پس

درونش درد    کهن یا  یبرا  شود، اآلن باز نم  میدان دل م   ن یا  دل باز بشود، ول  نیا  کهن یا  ی. برااند ی   هردو معن

  م یما به آن آتشِ عشق بپرداز  کهن یا  یبرا  ایغم،    یهاآتش  نیباز بشود، ا  نیا  کهنیا  یهست. برا  دگ یهست، همان

  . آمد وجود مثابت، پابرجا به   عنی برجا  دل ایزبان   یبه خداوند زنده بشود،   خواهد که در ما هست و م

بشر   تیاگر ما اآلن وضع  عنی  شد، م   یطورنیا  شد، م  یطور نیاگر ا  دیگو م   هاتیتمام ب  ها،ن یا  د؟یکن م   توجه

ها و  باز شدن دل   یکه برا  م ینیب موقع مبشوند تا سرنگون نشوند، آن   سری که سرها ب کند اقتضا م  م،ینیب را م 
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به    عنیدارد، هم دلش ثابت است،    حیهم زبانِ توض  دیآ وجود م به   انسان  یآتشِ عشق،    دنیثمر رسواقعاً به 

  . دیای ب شیزنده است، اگر آن اقتضا پ  زندگ

  ح یزبان توض  که هم   دیآ وجود مبه   ییهاانسان   دیگو باز، منتها م  به دل  میبشو  لیحالت تبد  نیاز ا  دیما با  پس

  .  دیآ وجود مداشته باشند، هم دل ثابت، که اآلن دارد به 

   ستی شو، به خراباتِ ن اریمحوِ  رو
  ستجا دو مست باشد، ناچار عربده  هر 

  ) ۴۴۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که مست خودش است،  زندگ  یشده. اگر دوتا مست باشد، گشوده  یفضا  نیدر ا  م یبشو اری محو   دیما با پس

  م یکن   معن  میتوان را م  نیا  دی. اگر دو مست باشد، ناچار عربده هست. اول توجه کنذهنهم ما مست من   ی

دوتا مست هست که هردو    جا ن یا  قعدروا  م،یتوجه کن  مانی وجود   قتی به حق  م،یهست  که اگر ما از جنس زندگ

  .  میعنوان مست، مست ذهن هستاند، منتها فعال ما به زنده   به زندگ

  . میهست ذهنمست من  کهنیا ی هست برا  یعربدۀ بد ی اآلن

  شده.گشوده  یفضا  نیسر برود. در کجا؟ در ا  رد،یبم  ذهنمن   م،یفضا را باز کن   م،یبشو ار ی محو  د یما با پس

خداوند است که به خودش زنده است و مست است دائماً، ما    یدو مست وجود دارد،    فعل  تیدر وضع   اآلن

  .او  ی اریمنتها به هش م یمثل او مست باش دیهم با

قتعربدۀ ما ناجور است، و   فعال    دوتا مست واقعًا از جنس هم هست که عربده و نعرۀ عشق    جان یا  میبشو  اری محو

  : طورن یو هم شود . اآلن نعره و عربدۀ بد، ناهماهنگ از ما صادر م دیآ وجود مبه

  ریقدس در، بابِ صغ  موس ساخت
  ریفرود آرند سر قوم زَح تا

  ) ٢٩٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آنکه جباران بدند و سرفراز  ز
  از یاست و ن ر ی آن باِب صغ دوزخ
  ) ٢٩٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  و آزاردهنده  مار ی: مردم بریقوم زَح 

  : ستمر، ظالم جبار

  

ما است که پر از درد است.   ذهن من   ن یدر قدس درِ کوچ را ساخت. درِ کوچ هم  موس   دیگو م  نیبنابرا  پس

چه    ی در قدس ساخته بوده. چار؟ برا  است که موس   ی ریباب صغ   ه یشب   نیرا ساخته، ا   ذهنمن   ن یخداوند ا

  ساخته بود؟ 

اسب برود داخل، مجبور    با  خواهد شاه م   ر ید  ند،یایب   خواستند درِ کوتاه ساخته بود، شاهان که م    ی   موس

  جا رد بشود. بشود، خم هم بشود از آن  ادهی بود از اسب پ

با سرشان مثل آن شاه   ذهن  یها من   دیگو م جبار هستند، زورگو هستند، جبار هم  را    یها هستند،  خداوند 

  من.   ندیگو و م ذهنعنوان من باال آمدند به  نند، یب نم

  ی ری همان بابِ صغ  نیا  ، ذهنعنوان افسانۀ من است بهدوزخ درست کرده   ی خداوند در ذهن ما    نیبنابرا  پس

  . میناز بن  م،یباش ازینیب دیما نبا  م،یاو هست  ازمند یاست که ما ن نیا غامشیساخته بود و پ است که موس 

  از» یاست و ن ریآن باب صغ   «دوزخ

   عن ی. خَم بشود  نییپا  دیایمجبور است خَم بشود، از اسب ب  هست که  نینشان ا  سوزد در دوزخ خودش م  هرکس

  جاد یها سر دارند و قوم پر از درد و درد اوگرنه انسان   ،کند به کم زندگ   ازیسجده کند و فضا باز کند و حس ن 

  کننده هستند.  

  ت یاگر به ب  جان یهست. در ا  در کوچ موس  ایآن باب کوچ    هیماست که شب   ذهنمن   نیپس ا  د؟یکن م  توجه

   ی است. هردو    ذهنمن   ی هاآتش غم   ای آتشِ غم عشق است    نیکه آتِش غم هم   د ییگو شما م  ا ی  می توجه کن

  .  ندیگو را م یز یچ

که در تو هست    یز یچ نیا  ی ندازیو اگر سر را ب  نداز یتو سر را ب  ، که تو توجه کن به زندگ   د یگو غم ذهن م  آتش

ب  دیآ م  رونیب بنابراشود م  تینهای و  پابرجاست، به زبان هم م   دیآ وجود مبه   انسان   نی.  درست    تواند که 

  ارتعاش کند.  ندگبه ز تواند بدهد هم م حیتوض تواند بدهد، هم م حیتوض
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 ند؟ یآ وجود نمبه  ریثل موالنا چرا دم  ییها. انسان ندیآوجود نم به  ریها دانسان   که چرا بعض  دیبو  خواهد م 

. موالنا  مینیب نم   ذهنخودمان را با من  ما سرنگون  م،ی ندازیسر را ب  دیکه با  م یکنما عموماً فکر نم   کهن یا  یبرا

   که انداختن سر مقتض   میمان فکر کناگر همه   ندیآ وجود مبه   هانسان ا  ن یکه ا  دهد م   حیغزل دارد توض  نیدر ا

  است، الزم است. 

  �🔹🔹�پایان بخش سوم   �🔹🔹�
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  ش یما پ  یبرا   طور جمعبه  ای   یهر بشر  یبرا  ت یوضع  ی   دیبود که با  نیا  میکه خواند  غزل  تِ یب  نیاول  امروز

را رها    ذهنسر من   نیکه ا  ردیب  میتصم   جمع   ای  یطور فردفرد در درونش به   ایاقتضا کند،    تیکه وضع  دیایب

  شروع شد:  یطور ن یکند. و ا

   درواست ،یسریسران را ب گر 
  درواست  یرا سر   سرنگونان

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

در    کهن یداللت بر ا  م یخواند  ات ی. حاال ابشد الزم م   عنی    ستیدربا   عنی  می گفت  . درواستدرواست   ای   درباست  

  . دیری را ب  و سرِ زندگ  دیرا رها کن  ذهنکه سرِ من   دیایب شی لزوم پ ن یاقتضا و ا نیشما ا

  ن یاگر ا  د یگو که م  آورد م  ات یو در طول غزل موالنا اب   ذهنبدون سرِ من    عنیاست،    یسری معادلِ ب  زندگ   سرِ

   مختلف   یهادهیپد  ی   ات،یکشف  ی   رد،یبشود و سرِخدا را ب  سریب  دیکه با  دیایب  شیدرک در بشر پ  نیحس و ا

آوریم که شما بدانید که  ها م اما ابیات فرع هم ما از مثنوی و این.  دهد م  حیکه در طول غزل توض  دیآ م  شیپ

 کهچه چیزی چه را اقتضا م همین دو بیت میخواند  کند. مثال:  

  ریقدس در، بابِ صغ  موس ساخت
  ریفرود آرند سر قوم زَح تا

  ) ٢٩٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آنکه جباران بدند و سرفراز  ز
  از یاست و ن ر ی آن باِب صغ دوزخ
  ) ٢٩٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   ذهنعنوان افسانۀ من است که در ذهن ما به  ذهنمعادل جهنم من  نیساخته و ا ریدر قدس بابِ صغ  موس که

   ذهنکه افسانۀ من  دیآ م ش ی است و پر از درد است و پر از هپروت است، پر از توهم است پ که پر از سرنگون 

  نیبافت داللت بر ا  نیو ا  دهیپد  نیا  و.  کند م  جادیا  ذهنمن و دش  دردِ ذهن  ،مسئلۀ ذهن  ،دائمًا مانع ذهن 

و سرها    ذهن  یهامن   نیهم   مییو«جباران»، که ب  نیحضور و ا  یاری و هش  میخداوند هست  ازمندی است که ما ن

  هستند.  رید یار یهش  ی ازمندی که ن شوند بشوند متوجه نم دهیدرد بشند و کوب کهنیباشند، بدون ا
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بدون   شود چون از در کوتاه نم   د،یبشو  دیخَم با  عنیشما است    ر»یشما االن «باِب صغ   یپس درد شما و گرفتار 

  . کردنیی فضاگشا عن ی شدن،م یتسل  عنیکردن، سجده  عنیشدن شدن رد شد. خم خم 

که سر دارد     کس  عنیو سرفرازان. سرفراز،    دیااگر جزو جباران بوده  دیدار  اجی احت  ی رید  ی اریشما به هش  پس

  ده یهم د  ل یبشود و خ  دهید   خواهد من هستم و م   دیگو که م   هست. کس   و سرش هم بلند است. منتها منف

  .کرد   خواهدسر دارد که سرنگونش   نیبشود. البته ا دهیبشود و از همه بهتر د

هر    ی است که برا   از اتفاق  ی ر یشیپ  ی درواقع    ات یاب  ن یشد. خواندن ا  م یکه سرنگون خواه  میستیما متوجه ن  و

اتفاق    نیا  خواهد و چون به جمع ما م  فتدیجمع ما ب  فتد،یعالوه به جمع ما ببه  فتد،یکدام از ما ممن است ب

  .  میکم کن  ریدو به هم   میبهتر است که ما دست به دست هم بده فتدیبد ب

خودش   یِ که رو   نیخوب، قر  ن ی. قرمیتوان نم  ییاوقات تنها  گاه  ست، یاشالمان چ  میدان که ما اآلن م   گرچه

 ی ها برنامه  نیهم یاست. برا دیمف  ار ی بس کنند، خودشان کار م   یکه در گنج حضور رو  ی مثل افراد  کند، کار م 

  است. دی مف  اری گنج حضور بس تلفن

وارد    بیقردر ساحل است، عن   نیبرد که ا  گرد» تو را خدا، تو را خدا گرِد کس  اباری گفت «اله اله، گردِ در 

  مثل شما.   کنند، خودشان کار م ی مثل ما که رو یها آدم  عنیبشود.  ایدر

  :  دیگو م  یبعد ت یب خُب،

  زان رخ مهتابِ او شعاع ای
   غم با ماست ِیشبِ تار در

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  جاب یکه وضع ما ا میما حس کن   قتاًیاگر حق  دیگو است. ماول گفته  ت یاست که در ب جابیهمه دراثر آن ا هانیا

باز کن   کند م از دست بده  میفضا  را  تَه  نیا  میو سرمان  او    صورتنیدلمان باشد، درا  از     عنیاز رخ مهتاب 

  .  دبا ما بو غم ذهن ِی در شب تار شعاع  ی  ،خداوند و زندگ 

  ا یاز رخ مهتاب خداوند    شعاع  ی   میکن که فضا را باز م  نی. هم میکن فضا را باز م   م،ی اگر ما بلند نشو  چون

  ساده.  لیبله، خ   کند، به ما کم م ذهنمن ی شب تار نیدر ا زندگ
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سرش را از دست بدهد. سرش  ستیحاضر ن  ذهن، منذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره که  میکن توجه م ول 

  ی سرها   سیو رئ   ر ید  یبه سرش. مسابقه گذاشته با سرها  کند را دوست دارد و عاشق سرش است، افتخار م 

  :  کند کم م تی دو ب نیا و. دیکن یادآوریبه خودتان  دیها را شما باآن  که میخواند  اتی. اباست رید

  و ثَبات  نیدهندۀ قوت و تَم یا
  دِه نجات  ثبات یب نی را ز خلق
  ) ١١٩٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ستکه ثابت بودن یآن کار  اندر
  ستدِه نفس را، که منْثَن میقا

  ) ١١٩٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نْثَنسست م كار و درمانده: خميده، دوتا، در اينجا به معن  

  

گفت من استقرار   میکه امروز هم داشت  جا، یو استقرار در    نیتم   ،یی روح و قدرت فضاگشا  یدهندۀ غذا  پس،

  که در ذهن دارند نجات بده.    ثباتی ب  نیاز ا. مردم را  آمد  وجود ماقتضا در شما به   نیاگر ا  دادم، را به شما م 

بودن. انسان که از ذهن جدا   ذهن  رییدائمًا در حالِ تغ   گیرد، نهانسان با ثابت بودن، مستقر بودن صورت م   کارِ

اصطالح  به از استقرار ما    دیسرنگون نشود، با  رونی و کارِ ما اگر قرار باشد در ب  شود زنده م  به زندگ   شود، م

ما،    رد،یسرچشمه ب عن یفکِر ما، عمل  رد زندگخ  نَفس    جانینَفس ما را، در ا  ن یاستقرار. و ا  نیاز ا  زدیآن بر  به

  ت یدو ب  نیاست. ا  ده یخودش مستقر کن، که اآلن خم  شۀ یر  ی رو   عنیدِه»    م یما را «قا  ی ار ی هش  ن یهم   معنبه

  : طورن یهم والبته.  میارا بارها خوانده 

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

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

  ) ٧١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  ا ی  ،ذهن من نیاز ا کم کنند بِنند ما را  ریدهم به ات ی طرح اب نیبله در ا م،یخوان را ما با هم م  اتیاب نیا

  م، یرا رها کن  ذهنمن   دیبا  م، یاز ذهن خارج بشو  دیکه ما با  ،ذهنمن   اتیبا وجود تحر  میبرس   جابیا  نیما به ا

  .  میندازی سرمان را ب دیبا

و راه خودمان   مینه که بخوان  م،یده واقعًا دل ب  میخوان موالنا م  وقت  که انداخت درصورت  میسرمان را خواه  ما

  د ی و از جنسِ خورش ییما، اگر امان فضاگشا ی نبود در هرلحظه برا ن» یاگر «عشق شمس الد دیگو . م میرا برو

است    دیمثل خورش  نیا  میگفت   کند، از ما طلوع م  گزند  دیخورش  م،یکن بودن نبود، چون فضا را که باز م  زندگ

  ذهن. یسازاز دام ذهن و سبب  کرد نم دایو انسان فراغت پ

که ذهن    یی زهایچ   ن ی. که ام یبشناس   م، ی هست  ر یذهن که ما در آن اس  یساز سبب   نی مهم است که شما ا  قدرنیا

ا  یطورنیا   کند، م  فیسرهم ردپشت ا  یطورن یا  شود،م   یطور نیبنم،    رود م   ه  شود، م   یطورنیبنم، 

  ی فضا   نیاز ا  عنیاگر از تابش عشق او    آورد و بت شهوت هم دمار از روزگار ما درم   دیشما رها بشو  ن یجلو، از ا

  م یی در درون حاال بو کهن یاست که هم  نیا اش همه معن هان ی. اآمد ما نم یعشق برا یو گرما نور شدهگشوده

  ها دهیپد  نیا  خورد  «سر» به درد من نم نیته دلتان که ا  از  دیبرس  جه ینت  نیکنار، شما به ا  میفرد، جمع را بذار

  که فضا باز شد.  دینیب . فوراً م گرفت صورت م

شنو و سوت   نیبمان که فضاگشا و عدم مان ابزار خوب و ما از آن جنس خوب   شود فضا باز نم  کهنیا  علت

  برود.  میبده  د ی«سر» را با نیکه ا میااست که ما متقاعد نشده نیعلتش ا م،یکن هست استفاده نم

   همدم  یبرا ر ید کس ای
    پاستیو ب  سر یاز آن رو ب هم

  ) ٢٩١٩شمس، غزل  وان ی، د  ی(مولو

خداوند   یِاز آن رو   عنی«از آن رو»    م،یریما از او کم ب  ای در اطراف ما که به ما کم کند    ر ید  انسان   ی  ای

  . شد و همدم ما م شد م پایو ب سریب

    همدم  یبرا ر ید کس ای
    پاستیو ب  سر یاز آن رو ب هم

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  یی سبب شوفا  م، یرا از دست بده  و سر جمع  سر شخص  کهنیمتقاعد شدن ما به ا  نیکه چقدر ا  دینیب م  پس

شده.   پا»یو ب  سریکه از «آن رو ب  میکن م  دایپ  همدم  ی ما فوراً    عنی.  شود ها م گل حضور در انسان  ای حضور  

ذهن را از دست داده   یپاوسر  عنیپا شده  یو ب  سریب   با زندگ  ییتایحضور و حس    یار ی خاطر بروز هشبه

  است. 

  ها  دگیهمان   ق یکه از طر  حالت  ن یکه از ا  مییگو . م مییگو را م  نیهم   م یخب دار  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره

کند، برتر    سه یخودش را نشان دهد، مقا  د یایباال ب  خواهد هرلحظه م  نیکه ا  میقضاوت و مقاومت دار  م، ینیب م

  اصطالح از دست بدهد.«سر» را مجاب شود که به  نیا د، یای از آب درب

افتاده،    شان یکه برا   اند، اتفاقاتمواجه شده   اصطالحبه    که دوستان ما در زندگ   حاتیالبته گوش دادن به توض  

ارائه م  ییهاحل راه بِد من   کس  ی . ممن است  کند کم م  لیبه شما خ   کنند، که     ذهنکه هنوز عواقِب 

  است مجاب نشود و توجه نکند.  دهیداشتن را ند

ما،   ی. فکرها ذهنمن   لۀیسو است به  ریپذب یبدن ما آس   نیچون ا  میاست که ما زود متوجه شو  ن یکار ا  دیکل 

  م ی توان ما نم  ن،ییپا  دیآ ما م  یاریهش  عنیاست    ریپذب یما آس   یاریهش  زانیاست. م  ریپذب یما آس  تیخالق

  ی از رو   هانیهستند ا  پایو ب  سری آمده و ب  شیشما پ  ی برا  دوستان همدم  یاآلن که    پس.  میبده  صیتشخ 

  .  دیها استفاده کن آن  خداوند، از همدم 

  بندۀ آن عاشق کاو نر بود و صادق  من
  ابد ی از مه کله یز ی خو شب چست   کز 

  ) ۵٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

هستم که او واقعاً   هستم، انسان   من بندۀ آن عاشق  دیگو است. م   ت یب  نیهم   مربوط بههست که    اتی اب  هانیا

در شب ذهن    عن ی  زیخاست، شب  زیخشجاع است، نترس است و صادق است و ازبس که چست است و شب

  . گفت م تیکه ب یز یهمان چ عن ی ردیگ م  کاله یاز ماه  زد،یخ برم

  ن یاز آن مه بر زم یاثر بود گر 
   از آسمان برخاست هاناله

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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اگر به    انسان  ی  عن یبود،    یاثر   انسان  یدر    عنی   نیاز ماه خداوند اگر در زم   عنیغزل است.    رید  تیب

هر    عنی  »ها برخاست که در آسمان هست، «ناله   ییزهای حضور خداوند زنده بود، از آسمان، منظور از آسمان چ

به ناله    یز یبه خداوند زنده شود، هرچ  انسانشود،    دایحضور پ  از  یکه در کائنات هست اگر در انسان اثر  یز یچ

  .ردیپذ اثر م عنیناله مثبت است  نی. ازدیخ برم

دل انسان از سنگ    نیکه در اول برنامه خواندم گفت که ا  ییهاتیدر ب  کند؛ له مکه موالنا گ  دینیب البته م  و

.  فهمد را نم   جاب» ی«ا نیشده است. ا   دگیسفت شده، از جنس همان  کهن یا  ی بدتر است. و چرا بدتر است؟ برا

  . میگذار اثر مخرب م ریهمد یرو  ذهنعنوان من ما به 

  ه ی را مثال به صبر، به خدا توص  ریکه شما همد  دیگوم   دیخوان قرآن شما م   یهاهیآ  و حت   یمثنو   یها تیب  در

را در او به ارتعاش   زندگ  دی بشو  از جنس زندگ   دیشورد م  ی  یاز پهلو   وقت  کهن یا  عنی  دیکن  قیتشو  د،ی کن

  . کند م قی زنده شدن به خدا تشو  یسوهها را به صبر و بانسان  ارتعاشِ زندگ نیو ا دیاوریدرب

ناظر جنس منظور    کهنیرا...، ا  ریدو دل هم   میگذار اثر مخرب م  ریدم ه  یدر اول برنامه گفت که اگر ما رو  و

  م، یکن با هم مراوده م  میشو هم که رد م  یها از پهلوخالصه ما انسان   عن ی  میکن سنگ م  کند، م   نییرا تع

نرم کن  یها دل  کهنیا  یجا به را  م   ریدهم   یهادل  میهم  بهمیکن را سنگ  را   ریدهم   ذهنمن صورت  . چون 

  .  مینیب م

ا  م یرس سرعت به حضور نمکه چرا ما به   میگو م  دارم اثر بد   ریدهم   ی ما رو  کهنی ا  یوگو براگفت   همه نیبا 

زنده بود، فضا را    عنیبود   یانسان اثر  ی در    عنی  نینفر «از آن مه» در زم   یاگر در    دیگو م   . ولمیگذار م

  .  خاستفضا هست برم  نیکه در ا یز یرچ ها از هصورت ناله  نیگشوده بود، در ا اندازۀ کافبه

  م یمواظب هست  اریبس  کند، م  نییکه چون ناظر جنس منظور را تع   میفهم ما م   واشیواش یکه    مینیب ما م   البته

در    میکن هرچه فضا را بازتر م   م،یفضا را باز کن  م یها اثر مخرب نگذارآن   ی و رو  میاوریکه مردم را به واکنش درن 

از دست   دی. که «سر» را بانند ی را بب جاب» ی«ا  نیها اآن  ه ک  م یکن کم م م یدارند، دار ذهنها ولو من اطراف آدم 

    د؟یکن بدهند. توجه م 

  کند  فکر نم  شود، نم  قیکنند، «سر» آن تشو  ییبرود با پنجاه نفر در روز برخورد کند همه فضاگشا  کس  ی  اگر

  به همه خودش را نشان بدهد، ثابت کند، من از شما برتر هستم، من از شما بهتر هستم.  دیبا
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  مهم است:  تیب نیا

  همام  یا که شمع لی قُم اللَّ نیه
  ام یاندر شب بود اندر ق شمع

  ) ١۴۵۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  » و فروزان است. ستادهیشب ا یکه شمع در تار رایز ز،یهنگام برخبزرگمرد،شب یباش ا  بهوش«

ا. به کنند بزرگوار و شمع را در شب روشن م  ی ا   که تو شمع  ز یدر شب برخ   عنی مرد،  بزرگ   ی هوش باش 

  و فروزان است.  ستادهیشب ا یکه شمع در تار رایز  زیهنگام برخشب

  پس شدن.    م یقا   زندگ  یو رو  ییفضاگشا  عنیو برخاستن    زیر شب ذهن برخ من و شما د  ن یانسان، هم  یا   عنی

خودش کار    یرو   و گفتم مهم است که هرکس  کنند و شمع را در شب روشن م  تو بدان که شمع هست  دیگو م

  کند. 

است که، چطور درخت   نیهم از اشتباهات آن «سر» است و آن اشتباه ا  نی. امییایدرب میخواه  اشتباه م یاز  

 توانم خودش وصل شود؛ من نم  شۀ یخدا با ر  نیدر زم   د یبا  میمستقال مستق   خودش است، هرکس  شۀ یر  یکه رو 

انداختن   جابِیکار ا نیا ی. برا دیخودتان وصل کن دیوصل کنم شما با ییتای یخودتان در فضا   شۀیر به شما را

  شود.  جادیشما، در شما ا یبرا شدگمجاب  نیشما ا یبرا دیسر در شما... با

  شود.   جی را  نیتا ا می موالنا را پخش کن یهاموالنا را برنامه   یپندها نیمهم است که ما ا  چقدر

: «آقا وضعم  کنند ور صحبت مو آن   ورن یا  افتند، م  ری شان گدارند در ذهن   ریباب صغ  ها وقت انسان   باالخره

را    هات یب  نیخب ا  ست، یسرت! «سر» چ  نداز،ی سرت را ب  ،ی که اشال دار  دیها بوبه آن    یخراب است»،  

  . میکم کن  ریدبه هم  میتوان م  یطور نیبخواند. ا

  قرآن است:  ۀیآ  یاز  نیا و

قُم»  «.ًيقَل ا لاللَّي  

  را زنده بدار، مر اندك را.»  «شب

  ) ٢ ۀی)، آ٧٣مزمل(سورۀ  م،ی(قرآن کر
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مرتب فضا    مییگو همان است که م  نیباش ا  داریب  توان در ذهن هرچه م   عنیرا     را زنده بدار مر اندک   شب

  کن.  امی دوباره برگرد ق یارفته   دگیبه خواب همان ید یدر ذهن و د باز کن فضا باز کن فضا بازکن، اگر رفت 

  قرآن است.  ۀیبخواب. آ دا، فقط اندک شو به خ داریذهن را زنده بدار، ب شب

  کن، شَق حجرْ جانِ کوه  زورِ
  جانِ جان، در اْنشَق الْقَمر  زورِ

  ) ١۴٧٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  شَق حجر: شافتن سنگ  

نشَقافتن ماه  ار: شالْقَم  

  

ر  شَقجعن یح  نشَقافتن سنگ، اعن یالقمر  ش  .افتن ماهش  

ذهن   ن یکه به ا  جان م،یاگر فضا را باز کن  ول کند ما سنگ را پاره م  ذهنمن  مییبو  میتوان پس «جان ما» م 

جدا کردن    عن ی  ذهنمنشافتن    عنی. شافتن ماه  شافد است، م   ذهنمن  نی قمر را قمر هم  دهد جان م 

  دار شدن در شب است. یب نی هم  نیاال، اب  ییایب دیلحظه با نیا عن ی ندهی گذشته از آ

جان هست     ی  ی بند فضا را م   «جانِ جان» است وقت   کن فضا را باز م   «زور جانِ جان»، «جاِن جان» وقت

  ی خودش جان است برا   یجان برا  نیا  میکن فکر م   آورد، جان به وجود م   یجان را آن    نیا  میدان ما نم   ول

  .می کن از آن محافظت م نیهم

را   ندهیو گذشته و آ  درخشد ذهن اآلن م  نی. اکند م  می دون  کند، پس «جان جان» ماه شب چهارده را پاره م  

   به زندگ  میاکه زنده شده  می نیب باال، ما م  دیآ جا م از آن  کند را پاره م  نیا  دیآ . «جان جان» مآورد وجود م به

که به    یز یچ  نیلحظه که ا   ی  میشو ما متوجه م   کند، م   ارهرا پ  جان ذهن  کند، را پاره م   یزمان مجاز   عنی

  نده یبه آ  میرو م  میدار  میهست  یاگذشته   یکه ما    ستی به آن صورت ن  یز یتوهم است، چ  نیا  میآن مشغول هست

  . میخواه ما زور جانِ جان را م  پس. میستین ن یما ا ده،یو به ثمر نرس . گذشتۀ ناراضمیبرس جهیبه نت

  . میهستند که خواند تیب نیهمه مربوط به ا  اتیاب نیا
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  بر دهان  رتست یدستِ غ ورنه
   دهان غوغاست نیا یو چپ ب راست

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ان یآمده که گنج او را ب  نیا  یخداوند دهان مردم را گرفته. انسان برا  رتیقانون غ   عن یبر دهان    رتیغ  دستِ

 دی مرکز انسان با  ریعبارت دگو». به واَنصتُوا» «تا زبانتان من شوم در گفت   دی«خاموش باش  دیشما با   عنی  کند. 

  کند.   انی ما ب قیعدم باشد خداوند خودش را از طر 

  ان ی . خودتان را که بدیکن  ان ی من را ب  دیتوان شما نم  دیگو  م  رتیباشد دست غ  ذهنباشد چه؟ من   ذهنمن   اگر

  . ن یفقط دردسر دارد ا دیکن م

ور، همۀ  آن   ورن یا  عنیچپ    و  جا، راست بر ما، همه ونبود، دور   رتیدهانشان دست غ  یها جلو اگر انسان  دیگو م

  .  پرداختند م  زندگ  ی ها به غوغادهان 

  م، یکن مرکز را عدم م . وقتمیمرکز را عدم کن کند وقت  انیخودش را از ما ب تواندخداوند، فوراً م   ،زندگ پس

  نفع ماست.  ندارد، به یبا ما کار رتیقانون غ 

  ی . اگر از جنس من نشو کنم نم   انی تو ب  قیمن خودم را از طر  یاگر از جنس من نشو   د یگو خداوند م  رتِیغ  قانون

که با    ،ی . اگر از جنس من نشونی بب  توان من را نم  ی. اگر از جنس من نشویبشو   توان نم  ییتای  یوارد فضا 

  .  یریب غامیپ توان از من نم م،یشو از جنس او م  ییفضاگشا

 د یکه ما با  دهند همه نشان م  هان ی. امیندازیسرمان را ب  میاز جنس او بشو  میخواه راحت است. ما م   لیخ   خُب

  .  میندازیسرمان را ب

که به من زنده   کس  گذارممن. من نم   رتیبود بنا به غ  خواه   آدم سرنگون  دیگوم   د؟یگو چه م رتیغ  قانون

.  رید  ندیگو را م  زهایچ  نی ا  اتیاب  نی. اشود برود سرنگون م   داشته باشد. در هر جهت  درست  نشده، زندگ 

  ان». بر ده رتست ی«ورنه دستِ غ

عارف،    یکه برا  دیگو م  نیی. پازند نم  ذهنبر دهان عارف هم هست. عارف هم حرفش را به من  رتیدست غ  و

 کهن یا  ی. چرا؟ براستیمهم ن  شیبرا  آورد،  را باال م  ذهنمن   کند، خودش کار نم   ی رو  کند، نم    که سع  کس

  بشود.   لوص ن یخودش به زم  شۀیکه با ر امدهیوجود ن به  جابیا نیاو ا یبرا
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اگر    ای زنده کن!     من را به زندگ  ای موالنا ب  یدارم، آقا   ذهنخُب من من   م یگو وجود ندارد که من م  یز یچ  طورنیا

هم    خواه  م  دهم، هم من به آن موضوع نم  ت یمن را زنده کند، و اهم   دیای جهان ب  نیعارف هست در ا  کس

  .  شود نم یطورنی نکن. ا خواه  زنده کن، م

  م ی رو نم  مان ذهنبا من   می خوان موالنا را م   کهن یا  عنی  جاب ی. امیکار هست  نیما عاشقانه دنبال ا  عنی  جابیا

  .  میرا خواند هان یاآلن ا ن یدنبال عرفان. هم

را    زندگ   میتوان ما را گرفته که نم ی به ما، هم جلو زند عارف را گرفته که حرف نم  یهم جلو  رتیدست غ  پس

  .  ردیما را نگ  ی جلو  رتیکه قانون غ  میبن  دیبا یکار  ی. پس میرا بشنو  زندگ غامیپ ای  میکن  انیب

  اَنصتُوا دیشما خاموش باش پس
  گووتان من شوم در گفتزبان تا

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ها  آن  قیش کنند، خداوند از طرذهن را خامو  دیها باکنم. انسان  انی شما ب قیمن خودم را از طر د،یباش  خاموش

  ر ید یآن    قی آن حرف بزند، دوباره از طر  قیبشنود، دوباره از طر  رید  یها انسان  قیحرف بزند، خداوند از طر

  . شود مان حل م مسائل   ریم داشت، دیما مسائل نخواه ی طورن یهم برود کنار. ا ذهنبشنود. من 

  د ی شا  د، ی: «خاموش باش دیگو که م دی«اَنصتُوا» است. آن قسمت آخر را نگاه کن  هانیا  دیدان هم که م   ن یا  البته

  .» دیمشمول رحمت خدا شو

  قُرِى الْقُرآنُ فَاستَمعوا لَه وانْصتُوا لَعلَّم تُرحمونَ.»  «واذَا

  قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهيد و خاموش باشيد، شايد مشمول رحمت خدا شويد.»  «چون

  ) ٢٠۴ هی)، آ٧سوره اعراف( م،ی(قرآن کر

هست ما    رون یقرآن است که در ب  نیهم ا  برد، کار م به  عرض کردم خدمتتان، قرآن را موالنا در دو معن  بارها 

  قرآن دارد.   ی اشنه یدر س و هم هرکس  میخوان م

  خواند،  خداوند شما را م   وقت   دیگو . مکند م   هیاست انسان را به قرآن تشب  کتاب مهم   شانیا  یقرآن برا  چون

بهتر از خاموش    نیبنابرا  پس.  دیمشمول رحمت خداوند بشو  دیشا  د،یذهنتان را خاموش کن  د، یشما خاموش باش 

  . دیاده ی. شندیآ دارد م یمثنو  ی جابهدر جا   نی. استین ی رید زیذهن در جذب رحمت خدا چ  کردنِ
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  اَنصتُوا را گوش کن، خاموش باش   
  گوش باش  ،زبانِ حق نگشت چون

  ) ٣۴۵۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

گوش   «چون ن   تو  زبان،  تو»    او  گوش    عنیجنس  ما  است  زبان  جنس  از  همه میخداوند  ما  م.  .  میشنو اش 

  ها را حق بفرمود انصتُوا». «گوش 

  ت یب ِری ز قرآن بازخوان تفس تو
  تیاذْ رم تی: ما رمزدیا گفت
  ) ۶١۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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

خداوند از    عنی  ،یانداز نم  ری. تو تاندازد م  ریرا که خداوند ت  تیب  نیا  ریتفس  دیگو آن را. م  میاخوانده   بارها

آن  م،یبپران  ر یاگر ما ت  م؟یکن . توجه مفتدی سر ب  د یکار با  ن یا  ی برا  کند،  م  ان ی خودش را ب کند، ما فکر م  قیطر

. کمان مستقر است.  کند انداختن نم  ریدخالت در ت  کمان.  ستخدا  راندازشیو ت   می . ما کمان هست ستیاز ما ن 

   و دخالت در کار زندگ  میزن  که مرتب حرف م م یهست  . اما ما کمانکند اغتشاش نم جاد یکمان با حرف زدن ا

  .  میکن م

  :دیآ است که مرتب م هیهمان آ نیا

  » .  …ۚ◌ رميت اذْ رميت ولَٰن اله رم وما   «…

…»  و آنگاه كه تير م تو تير نم ،انداخت خدا بود كه تير م ،انداخت… .» انداخت  

  ) ١٧ هی)، آ٨سوره انفال ( م،ی(قرآن کر

 که ن یا  یکمان باشد. برا  دی خداست. انسان با  راندازشی ما کمان و ت  نیگرفته، هم   معن   نیرا به ا  هیآ  نیموالنا ا  و

و   اوردیدرب   یاگر بخواهد باز   کمان کمان.    یخاموش کند حرف نزند، درست مثل    دیکمان باشد ذهنش را با

  ی چجور   ر یبند مثل ما، معلوم است که ت  خواهد که دلش م   یهر کار   رید  دانم خم بشود و راست بشود و نم

  . و  شود انداخته م
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  و سِجل  ماءیا ِری نطق و غ ِریغ
  ز دل زدیهزاران ترجمان خ صد

  ) ١٢٠٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : اشاره كردن ايماء

  مطلق نوشته  : در اينجا به معن سِجل

  

   ل ی. عشق پس خشود صادر م   ان یجور از انسان بو اشاره و نوشتن، صد هزار    ما یاز ا  ریحرف زدن و غ   ن یاز ا  ریغ

  را دربردارد.   زهایچ

با صحبت کردن و   میو نخواه  م ی. ما سر نداشته باشمیکمان باش  نی ما هم  کند است که کم م  اتی اب  هانیا  و

خودش را    آن زندگ  میاست. اجازه بده  ذهنمن   انِی ب  ان،یب  ن یکه ا  م، ی کن  ان ی و اشاره و نوشتن خودمان را ب  ما یا

  دارد.  رتینخواهد کرد، چون غ ان یخودش را ب  که زندگ میدیکند. ما فهم انیب

  ی بر دل زد  یاز آن در پرتو گر 
   استیخود او در ای ا،یبه در ای

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ا، ی به در  ای  دیگو . بعد مزد بر دل انسان م   شعاع   ی   ،یپرتو   ی  ،همان زندگ   عنی اگر از آن در،    دیگو م

  . استیو همان در  است،یدل انسان در شود پس معلوم م

  م، یهست   ایکه ما در  میشودرست به ما بزند، ما متوجه م   ییپرتو از آن در با فضاگشا  ی  کهن یمحض ابه  دیگو م

  .  میست ین ذهنمن   نی. پس ما امیهست ایو خودِ آن در 

  ی بر دل زد  یاز آن در پرتوگر 
   استیخود او در ای ا،یبه در ای

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  .  میهست ایو خودِ آن در   میهست ایکه ما در میشو ما متوجه م زند، پرتو بر دل ما م نیا کهن یمحض ابه  عنی

  که:   دیگو مرتب م میکه خواند اتیاب نیا و
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  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  من باشد که رو آرد به من  جانِ

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

 م یتوان ما فوراً م   عن یبشود،    ایدر  تواند و فوراً م  استی که در  از زندگ   قسمت  عن یمهم است.    لی خ  هانیا

درد  به  شیهاسر ما و خواسته   نیکه ا  میمجاب بشو  که. درصورت میهست  تینهایو ب  م یکه ما خودش هست  میبفهم

  : دیگو م  نیبنابرا پس. خورد درد نمعقلش به  خورد، نم

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

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

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

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

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

  ) ٣٣٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

با  هاتیب  نیا بخوان  دیرا  امیمرتب  اگر  ا  یطور نی.  به  کهنیاست،  بهسر که  درد افتد نم  آساناصطالح  . پس 

  .  ارانهیدرد هش عن ی اضت»ی. «رارانه یهش

! عرض  افتد نم  ول   فتد، یب   دیبا  دیدار  دگ یهمان   ی   د،یدرد دار  ی   دیکن م   ییشما شناسا  کهن یا  عن ی  اضت یر

ما به جان    م، ی. اما اگر تنها هست کند کم م  کنند،  خودشان کار م   ی که رو  کسان   ابارها،یما با در  کردم همدم 

  .  میشو م  یرا مشتر   ارانهی درد هش

را    مان . جان اصلمیبر بار رفت، جان سالم به درم  ری به خدمت، ز  میما را سپرد   ذهنتن ما را، من   نیا  وقت

  . میبر م
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با    ار ی اختی اگر ب  د،یشو نم  ی را مشتر  ارانهیدرد هش  عن ی   اضت،ی خودتان ر  ار ی اگر شما به جان و با اخت  حاال،

را   نیو ا  د،یجدا بشو  دیبا  دیهست  ده یهمان  یزیچ  یکه با    دیمتوجه شد  دفعهی  عنی  د،یایب  خواست زندگ

  سر بِنه.  د،یایب شی تو پ ارِی اگر بدون اخت دیگو آورده، خدا آورده، م  زندگ

 دهیکه همان ی زی چ  نیناله کردن، چرا ا ، یگرفتار  ت، یبه شا کند سر شروع م ن ی! ای. وا مینه که نم  ی سر همان 

  !  شود؟ بودم دارد از من گرفته م 

اگر    صورتن یدرا  د، یکه سرتان را بنَه   د ی. اگر شما مجاب شدمیکن صحبتش را م  میبِنه»، همان سر، که دار   «سر

هم در راه خدا دادم، من    نی. خدا را شر ادیشرانه بده  دیشما با  دیای ب  شیپ  اضتی ر   یبدون انتخاب شما  

  بشوم.   روزیبشوم، پ ابی بشوم، کام  اریکام  خواهم م

 ی برا  ، ینکرد   اریتو اخت   ،یکه تو نکرد  دیگو آورد. م  شی پ  م، یکن را به ما داد شر م   اضتی ر  ن یچون خداوند ا  و

  شود،  بشو و م   شود، بشو و م  دیگو خداوند م   کهنیکار را کرد. ا  نیکار را کرد، قضا ا  نیانداختن سرت امرِ کن ا

  ت یب  نیآن موقع ا  ،کار را بدان  نیو قدِر ا  . اگر شر کنن کار را کرده، پس تو شر ک  نیا  نیا  شود، بشو و م

  .  میمهم است که ما ذوِق امر را بدان ل یهم خ

  ل ی اوا  د،یندازیب  دیسرتان را با  می امروز؟ گفت  میگفت  ییزها یما چه چ  دین یکه اآلن بب  دیآ م  شیپ  امر موقع   ذوقِ

  .  یخوش آمد   مییگو آمد، م شیپ اضتی ر م،یو قبول کرد  میدیواقعاً فهم وقت سخت است قبولش، ول

دوست   ن یبچه است، ا  نیهمسر است، ا  دانمنم  نیپول است، ا  نیا  ام،ده یهمان  زی چ   نیامروز با ا  نمیب م  من

  .  ندازمیرا ب ام دگیهمان ا یهستم،  دهیجدا بشوم، همان  د یاست، من با

نچسبم به آن، از   اورم،ی را از مرکزم درب نیا د؟ یکن نشوم، کنترل نکنم، توجه م  دهیهمانندارد جدا بشوم،  لزوم

 زِیبه چه چ به بهکه به   دمیاگر فضا را باز کردم و د  صورتن یدرارا از او نخواهم.    زیچهمه   نم،ی او جهان را نب  قیطر

است و بعد من مطابق امر عمل  یخوب  زیاست، بعد امرِ کن چه چ  یخوب  زیقضا، عقل خدا چه چ نیاست ا یخوب

  .  کنم م  دایدارد، من ذوق پ چه ذوق نیاست، ا کنم چه عال

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

  ) ٢۵١٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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که   دینیب م   د،یکن است که شما فضا باز م   امر موقع  . ذوقِ دیمزه کنمزه   دیتوان که ذوقِ امر را م  دینیبب   شما

  .  دیسر ندار د،یسر ندار د،یآ و کارها چه جور درم  شود، وارد م  خردِ زندگ

اش نمونه   نیا  ر،یخمر است د  یِدرواقع جوها   نیا  م،ی هست  م یما تسل   وقت  شود، که از ما رد م   اتی آبِ ح  نیا

زندگ  سبب،ی ب  یِشاد امن  ، خردِ  ا  هان یا  ،قدرِت زندگ   ت،یحسِ هدا  ت،یحسِ    ها نیچه هستند؟ صنع خدا، 

  ن یم ایاآلن گفت ر،ید زیو هزارتا چ شوند رد م  خمر هستند، وقت  یِجوها

  و سِجل  ماءیا ِری نطق و غ ِریغ
  ز دل زدیهزاران ترجمان خ صد

  ) ١٢٠٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

به فکر و عملمان،    زدیر م  شود،  خرد رد م  یِجو   شود، شراب از ما رد م   یِجو   وقتشرابند،    یِها جو ترجمان   نیا

  .  دیایبه قضا، سرمان باال ن  میتن بده رید دیآ ما خوشمان م

  نور  یِایآن در  ر ینباشد غ دل
  نظرگاه خدا، و آنگاه کور؟  دل

  ) ٢٢۶٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دل اندر صد هزاران خاص و عام  ،ن
  باشد، کدامست آن کدام؟  ی در

  ) ٢٢٧٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دل را بِِهل، دل را بجو  ۀز یر
  ازو  چون کوه  زهی شود آن ر تا

  ) ٢٢٧١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است که خدا    یی. دل جایار یهش   یِای نور، در  یِای باز بشود، بشود آن در  دیدرست است. دل، دلِ انسان با  کامال

ا   دگیدر آن همان  عنیکور باشد؟    تواند م   کند، نگاه م  شما    کند، خدا نگاه م  دیگو مرکِز ما م   نیباشد؟ از 

  .  یزد   دگی همان نکِیع
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در هرکس  دیگو م دل  عام، م  ست،ین   نه،  و  ن  حت   دیگو از صدهزاران خاص  خاصان هم  از     لی. خ ستیدر 

   ینه، «در    دیگو باشد، وجود دارد؟ م  دیکه با  آن دل  ای ها هستند که خُب مطالعه دارند در موالنا، آخاص 

  کن.  دایباشد، کدامست آن کدام؟»، آن را پ

است،    ذهندل را که من   ۀز ی. ما در خودمان آن ردل را بجو  نداز،ی است، ب  ذهندل را که همان من  ۀزیر  نیا  و

  .  خورد مثل کوه بشود. کوه مستقر است، تکان نم زهیر  نیتا ا میکن دایرا پ و دلِ اصل  م یندازیب دیبا

از    ای   دیکن و محاصره م   دیکن  فضا باز م  آسانکه به   دیدیشما د  افتد، م    کردم هر موقع شما، هر اتفاق  عرض 

که شما    دیبدان  د،یشو نم عصبان  خورد، هم نمبه  تانی شاد   نیو ا  دیکن را حل م  نیا  ای  دیشو آن رد م  یِپهلو

  : ییطال  تیچند ب نیکرد و ا د یخواه شرفتیراه شما پ  نیا درروز و روزبه  دیاسر را انداخته  د،یابه دل زنده شده 

  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

ریی جوقتی: جستجو کردن، حقیتَح  

  امت یبازگشت، ق  محل

ستَقَرگرفته، ساکن، قائم   ی: محل استقرار، جام  

  : فراموش کننده، غافل ذاهل

  ردست یو ز لی: ذلسخره
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پس    دهد، امان وجود دارد که قبله را خداوند در دلِ شما، به شما نشان م  نیا  د،ی کن م  ییشما فضاگشا  وقت

  ی ر ید  ۀقبل  ی  میقبله نماد است که ما بدان  نیا  م،یخوان که نماز م  رونیب  ۀقبل  ن یما همان قبله است. ا  دلِ

  . شود است، از دلِ ما باز م  اصل ۀوجود دارد که قبل 

  د، یکن  دایآن قبله را پ  د،یکن   ییفضاگشا  دیتوان کرده که م  انیشما ع   یکه دستِ حق، خداوند قبله را برا  وقت

جس براتپس  ذهن  در  م  دایپ  یوجو  باش  آگاه  است.  رد  قبله  ا  دیگو کردن  َتحرجست  نیاز     عن ی  یوجو، 

  ر یزنده شدن به او د  عنیمعاد    خداوند،زنده شدن به    عن یتو معاد،    یوجو، رو و سرت را برگردان که براجست

  آمده.   شی خودش پ  ۀشیدر شما به ر و استقرار، استقرارِ زندگ

معاد را انکار    توان مهم است؟ نم   لیمسلمانان معاد خ   نداران، ید  یزنده شدن به خداوند. چرا برا   عن ی  معاد 

معتقد باشد    اگر کس   شوم، م   ده یما، همان  ۀریهمان چهارتا دا  م،یآ ور م از آن   دیبو   اگر کس  کهن یا   عنی  ،  کن

که    دیبو  اگر کس   عنی  کند؛ دارد معاد را انکار م   نی رها شوم، به او زنده بشوم، ا  توانم نم  دگیکه از همان

  .  کند دارد معاد را انکار م نیخدا زنده بشود، ا تِی نهایبه ب تواند نم خاک رفتن، کس  رِیقبل از مردن و ز

ار  و استقر  میاآمده  نیهم  یامانِ زنده شدن به او که اصال برا   عنیاآلن معاد و مستقر، معاد    نینه، هم   دیگو م

  آمده.   دیپد ن یا شود، خودش در ما زنده م تینهای که آدم تکان نخورد با اتفاقات، خداوند به ب

  ، ی غافل شو   عن ی  ی ذاهل شو  ،یبازشده هست و استقرار هست، تو غافل بشو   یِقبله که فضا   نیلحظه از ا  ی

ذهن، سخر  یرو  م  صورتنیدرا قبل  ۀبه  م   ۀهر  مان   یشو . میشوباطل  زمان باورپرست،  پرست، پرست، 

  . و  کن م دایسر پ م، یامرکزت که ما گذاشته  یگذار  را م هانیپرست، اپرست، پول پرست، ساختمان آدم

  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

  دردان چقدر مهم هستند.  هم  د ینی بب که
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  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.  : کسزدِهییتم

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

ی: نبِر   

رگندمب :  

  کننده   یار ی ار،ی : نیمع

بد  نی: همنشنیالْقَر بِئس  

  

عنی  نیالْقَر  بِئس  یقرذهنبد که همان من   ن   شده است. اگر گشوده   یِفضا   ایحضور ناظر    نیا  زدهییاست و تم

  .ناسپاس عنیکند، اصال سر  دای ناسپاس بشود و فضا را ببندد و بلند بشود و سر پ کس

   از خردِ زندگ   تواند کند که م  شده استفاده نکند، فضا را باز نکند و ناسپاس لحظه از مرکزِ عدم  نیدر ا  کس  اگر

از او    شناس قبله   ییتوانا  نیکرده و ا  ناسپاس  صورتنی استفاده کند، آن موقع از عقل سرش استفاده کند، درا

  .  جهد م

  یِ فضا   نیهرچه که در ا  عنی  یگندم، ن   عن یبر ،    ین    عنی بِر،    خواه  انبارِ خدا «بِر و بر» م  نیاگر تو از ا  و

  .  رون یمحصولِ ب   عنیشده هست و بر گشوده

نیم  هم خوب باشد،    رونیانعکاسش در ب   ، شده داشته باشگشوده   یِ فضا  ، در درون شاد باش   خواه م  اگر

شده، از  گشوده  یِفضا  نیاز ا  عن ی  اور،ی  نیدردانت جدا نشو که در آن دم، در آن لحظه که از اهم تو از هم  لحظه

  .  ذهنمن   عنی نیهمراه، بِئس الْقَر نیبا بدتر یشو تو مبتال م ،یبر که در آن فضا هستند، م   ارانی خداوند و 

   : کس زدِهیی. تمزیی. خَطْرت: قوه تمیکننده. بر: گندم. بِر: ن   ی اری  ار، ی:  نیبد. مع  نینشهم   عن ی  ن یبِئس الْقَر  پس

  که دهنده قوت شناخت و معرفت است.

آمده.  جان یاز ا نیالْقَر بِئس  
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َّتا  «حي َنا قَالاءذَا جا «الْقَرِين سفَبِى نشْرِقَيدَ الْمعَنكَ بيبو نيب تلَي  

  گويد: اى كاش دورى من و تو دورى مشرق و مغرب بود. و تو چه همراه بدى بودى.» آنگاه كه نزد ما آيد، م   «تا

  ) ٣٨  ۀی)، آ۴٣سورۀ زخرف( م،ی(قرآن کر

   ذهنمن   نیبه ا  میکن رو م  ،  به زندگ  میشو زنده م  م،یکن که ما واقعاً فضا را باز م   است که موقع   نیا  اش معن  و

  شرق و غرب باشد.   ۀمن از تو فاصل  ۀکاش فاصل یا ، یبود  یعجب همراه بد  که خداحافظ شما، ول مییگو م

  زمان   یبدَست از جمع رفتن  ی
  بدان  وین نیباشد، ا طانیش مِر

  ) ٢١۶۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : وجب بدَست

  

  ی موالنا است،    تانی معنو  ارِیاگر    د،یدار  یمعنو   اریها،    ی گروه معنو  د،یهست   یگروه معنو    یشما با    اگر

. واقعاً  را خوب بدان  نیاست و ا  طانیمر ش  نیبدان که ا  ،ی وجب از او جدا بشو  ی وجب،    عنیوجب، بَدست  

  درست است.   نیهم ا

  از روزِ اََلست  دید یکه خواب  هر 
  باشد در ره طاعات، مست  مست

  ) ٢٣۴٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جوال  نیچون اشترِ مست ا کشدم
  مالل یگمان و، ب  یفُتور و، ب یب

  ) ٢٣۴٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خواب الست را   ند،ی که واقعًا بتواند الست را اقرار کند، اگر فضا را باز کند، خواب الست را بب  هرکس  دیگو م

  . دیآ م  شیپ ییکار با فضاگشا نیهستم، ا من از جنس زندگ ییالست را اقرار کردن که بو عنی دنید

  از روزِ اََلست  دید یکه خواب  هر 
  باشد در ره طاعات، مست  مست

  ) ٢٣۴٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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شده گشوده   یِکه از آن فضا  اوامر زندگ   ، ذوقِ امر، اطاعت کردن از زندگ  ن یهم  عنی . طاعات  شود مست م  فوراً

  جوال».   نیچون اشترِ مست ا کشد «م  کشد، م  وی بار را ن نیجوال را، ا نیو ا دیآ م

  چ ی ندارد، ه  ش   چیندارد، ه  مالل   چی، با شر. ه جلو، با صبر  رود م   و با مست   ییبا فضاگشا  نیبنابرا  پس

  ستم، ین  من از جنس زندگ   عنیالست، سر داشتن    یِکارفراموش  عن یسر داشتن    ن یراه. ا  نیندارد در ا  سست

  انکار الست.  عن ی ستم،یمن از جنسِ خدا ن 

  انکارِ اََلست.  عنی ستم،یمن از جنسِ خدا ن ستم،ین  من از جنِس زندگ عن یداشتن  سر

ا  دِیمتأسفانه. کل  میشو  ما متوجه م  ،سرنگون  ق یاول گفت که از طر  تیب  و   اد یاست که ما به جوانان    نیکار 

  زنده بشوند.    به زندگ ندازند،یموقع «سر» را از دست بدهند، سر را بقبل از سرنگون شدن، به  میبده

  یی هاآن  نظرِ من حت جوانان، به  کنند  موضوع. اگر توجه نم ن یبه ا کنند روزها جوانان توجه م   نیا بختانهخوش 

است و   ره یسرِشان چ  م، یستی ن   ما از جنس زندگ  ند یگو و م   کنند  سال دارند و انکار اَلَست م٣۵سال،  ٣٠که  

   زندگ   یچجور  هان یمادربزرگانشان، ا  مادرانشان،  ان،مثال پدرانشان، پدربزرگانش  نند یندارند، بب   می قدرت تسل

 ن یا گفت م  جان یاند؟ در اخانواده را درست اداره کرده  نیبختند؟ روابط خوب است؟ اواقعاً خوش  ایآ  کنند؟ م

  بله؟  دند؟یجوال را خوب کش

خودشان را    ندازند،ی اند؟ اگر نَه، «سر» را بباحضور جلو رفته   اند،ده یرا کش  جوالِ زندگ  نیاُشترِ مست ا  مثل

  ی ها موالنا درست است، حرف   یهاحرف   کهنیمثل ا  خورد، درد نمبه  کهن ی«سر» واقعًا مثل ا  نیمتقاعد کنند که ا

  چون سر دارند.  کنند، نم ول ها قب از آدم   لیموالنا درست است، منتها متأسفانه خ

  خاک زد در چشم دل  رتیغ ورنه
   اهاستیدر یِ چشمه سو  چشمه

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی چشمۀ من جار  ن یاگر مرکزت جسم باشد، ا  دیگو خداوند که م  رتیاگر غ  دیگو م  زند، را م   حرفِ قبل  ن یهم

  ی سو  شد م   ی ها جارها چشمه از مرکز انسان   زد، خاک در چشم دل انسان نم  رت،یاگر غ  دیگو م  شود، نم

  شد  م  یجار   و زندگ  یار ی ها چشمۀ هش از انسان    لیاز مرکزِ خ  پس  باشد.  رید  یهاانسان  تواند م   ای . دراهایدر

اگر دل درست م  زد خاک نم  رتیها، اگر غ انسان   یا یبه در را م  د،ید به چشم دل.  و    دید دل اگر خداوند 
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ما را    ی جلو  رت یقانونِ غ   صورتن یدرا  د،ید عدم م   قیاگر از طر  د،ید ها نم جسم   قی از طر  ای  دید ها را نمجسم 

  . گرفت نم

  د یهم اآلن شا  ت ی. حاال چند برتیغ  ن یشاءاله که جا افتاده اان   م،یاصحبت کرده   لیما خ   رتیغ  ن یا  درمورد

  هست،  جانیبخوانم، بله ا

  به تماشاگه راز  دیخواست که آ   مدع
  نامحرم زد نۀیآمد و بر س بیغ دست

  ) ١۵٢غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

  نۀ یآمد و بر س   ب یغ  رتِیاز حافظ هست. دستِ غ  نی«راز» را تماشا کند، ا  دیای. خواست بذهنمن    عنی  مدع

مرکز عدم شد و فضا    کهن ی. هم میما نامحرم   می هست  ذهنکه از جنس من    تا زمان  ، زد که تو نامحرم  ذهنمن 

  . مینیب «راز» را م م،یشو م   ما محرم زندگ می را باز کرد

  ان ی راز را ب  د،ییبا ذهن بو  د، ییشما بو  کهن ی. نَه الحظهن یدر ا  دیگو به ما م   است که زندگ  یز یآن چ  «راز»، 

  .  دیکن فضا را باز م  وقت  شودما. «راز»، در درونِ شما به گوش شما گفته م  یبرا دی کن

  به آن ندارد.  دسترس رت،یعلت غکننده، به ادعا  عنی »«مدع   ،ذهنمن   عنی »«مدع   اما

  است و غالب است آن کردگار  طالب
  بر آرد او دمار  هاز هست تا

  ) ٣٢١۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مرکز    عن ی  که خداوند طالب ما است،  د یخودتان بخوان  یدائماً برا   د،یریب  ادیاست که شما    مهم  اریبس  تِیب  نیا

  در مرکز ما باشد.   یزیچ  رت»یبا «قانون غ گذارد ما را الزم دارد، نم

که «سر»    ما متعلق به خداوند است و او دائماً غالب است. هم طالب است، هم غالب است و از کسان   مرکز

دمار از روزگارشان    کند،ها را دچار بال م آن   کشد، انتقام م  مییگو ها، حاال نم دارند، از آن  هست  عنیدارند  

  رست است؟ و . د آورد درم
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  جمله حاضرست   شِیپ مان،یسل آن
  بند و، ساحرست چشم رتیغ یل 

  ) ٣٧٨٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و، فضول  ز جهل و، خوابناک  تا
  ملول  یما و، ما از و شِیبه پ او

  ) ٣٧٨٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی: افسرده، اندوهملول

  

 رت یغ  م، ینیب م   ها دگ یهمان   ق یاز طر  ذهنهمه حاضر است، اما چون ما با من   شِ یآن خداوند پ  عن ی  مان، ی سل  آن

  .  نیبب  توان من را م  ،اگر از جنس من باش  دیگو م  د؟یگو چه م رت» یبند است. «غچشم 

 د ی. بابندند ها چشمت را مآن   شود، چشمت بسته م   ، باشداشته    دگی در مرکزت همان  از جنس من نباش  اگر

که ما از    ، نی من را بب  ،مرکز را عدم کن  ،ی از فکر خارج بشو  دی. بانی من را بب  توان  فکر نم  ،فکر کن   یبرو

در خوابِ ذهن    م،یزن حرف م    «فَضول»، ه  ،ییگوهوده ی ب  ،ییگواده یبودن و ز   دگیو خوابِ همان   ذهنجهل من 

  است.  ذهناز جهل من  م ییگو و هرچه م   میفهم توا» را نمما، «اَنْص   میزن حرف م

  و، فضول  ز جهل و، خوابناک  تا
  ملول  یما و، ما از و شِیبه پ او

  ) ٣٧٨٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی: افسرده، اندوهملول

  

  گذارد نم   رتیو آن موقع غ  دیدوست دار. شما جسم را  دیآ ما از او خوشمان نم   ما است ول  شیخداوند پ  عنی

هنوز «سر»    که  نَه؟  ای  دیندازیسر را ب  دیشو حاال شما حاضر م  بندد، ما را م  اوست که چشم   ن،یکه ا  مین یما بب 

چرا    میبفهم   م یتوان که نم  ییفضا   یبه    م یرو مرتب م   عنی سحر،     یبه    میفت یو م   شود ما م  یِبندسبب چشم 

زدن و  حرف   ها دگیدر خواب حرف زدن و در خواب همان  نی. ادیآ ما جور درنم  یکارها   ول  شود م  یطورنیا

  .گذارد نم ذهنمن  عقلیما و ب ییگوهوده یعمل کردن و ب 
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  شود؟  م   یدارد، سرنگون بشود چجور   تی که آدم در ذهن و با «سر» چه وضع  دیدانم   اتیاب  ن یاآلن شما با ا  ول

تو   دیگو . م شود اجرا م  رتی ما است، قانونِ غ  شِیپدائماً به   عن ی. او  دیدان را م  لشی دل  د،یااگر سرنگون شده

  .  م یکن اصال توجه نم  م،یزن حرف م   میدر خواب دار  اشمه به من و ما ه   مرکزت را بده  ،یبه من زنده بشو   دیبا

  ستو صادق بر عاشق  رتشیغ
  ستیو بر اُستور ن ویبر د رتشیغ

  ) ٣۶۴٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بارکش مانند اسب و االغ و استر  وانِی : ستور، حاُستور

  

صورت  که به  ییهاکه انسان   د ییبر عاشقان و صادقان است. شما ممن است بو  رتشیغ  دیگو م  د،یکن م   توجه

 ها، اول که انسان   خواهد  نَه، دلش م  دیگو ندارد؟ م  یها کار چرا با آن   ا یهستند و مثل چهارپا هستند، آ  وید

 سراغ عاشقان و صادقان.   رودم  

خداوند، به    ،فورًا توجه زندگ   د،یو صادق بشو  دیو عاشق بشو  دیخودتان کار کن   یشما رو   کهن یمحِض ابه   عنی

  . دیکن که کجا اشتباه م  دهد شما کار کند و مرتب به شما نشان م یرو  خواهد م  شود، شما جلب م

مورد    م،یریگ به انداختن سرمان، مورد توجه خداوند قرار م  میکن شروع م  کهن یهم  که،ن یبه ا میگرد برم  دوباره

او    ی مسئله برا  نیچرا ا  مییگو آمد، م   شی ما پ  ی برا  یامسئله    ی  م ینیب م  دفعه ی   م،یریگ قرار م  توجه زندگ

صادق    کهن یا  یبرا   د،ی خواه شما م   یبرا  د،یکن شما کار م  کهن یا  ی . برادییشما نزد  کهن یا  یبرا  د؟یآ نم   شیپ

نفر مثال   ی   رون،یبزند ب  خواهد م  ییجاها   ی آب از    ی   کهن ی. درست مثل ادیبه او زنده بشو  ی تا زود  د، یهست

  سوراخ بشود.  دیمانده هنوز، با لومتر ی ک  ی  یسانت مانده،  ده

را من بزنم و سوراخ    جانیمانده، ا   متر سانتده   قدرنیکه دارد، ا  جانیمن ا  دیگو خُب آب دارد م   لیخ   دیگو م

  ت، یب  نیا طورن ی. و هم رونیکنم و َفوران کنم به ب 

  روح  یعقل است بر خوب رتِیغ
  نُصوح  نیا لیو تمث   هاتیز تشب پر 

  ) ۶٨٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  روح راست  نی ک  ییپنهان نیچن با
  چراست؟ نی رش نی چننیا یبر و   عقل

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

  ها حت ی: نصنُصوح

شنده   ور،ی: غ نیررب رش  

  

که    است که انسان   نیا  رتیغ  ی از کاربردها  یروح است.    ییبایعقل کل، خداوند، بر ز   عنیعقل    رتِیغ  پس

  ن یا  کند،  نم  انی خودش را ب  ،ذهن   ی هابه من   دهد شده، واقعاً خودش را نشان نم  شده، از جنس زندگ  با یز

  است.  رتیغ  یهااز جنبه  یهم 

. خُب ریما را زنده کند د  دی ای که به عقل کل زنده هست، ب   کس   یکه چرا    دیگو ما م   ذهنبا عقل من   البته

 دا یانکسار پ  دیتو با  ،تو بخواه  دیبا  ،ی وصل بشو  خودت به زندگ  شۀیبا ر  دیتو با  ،ی زنده بشو  خواه  تو نم

  . شود نم  یطورن ینَه ا  دیگو . منیب تو که م  نمیب نم  نکه م   دیی گو خُب شما م  ،نی خودت را بب  بِیع  دیبا  ، کن

من را زنده کن،    ا یکه بدونِ قانون جبران تو ب  دیگو است که م  جانیاشال در ا  ر،یاست د  جان یدر ا  اشال

راه است،    ریدگرچه که از دلمان به هم   م،یکه جداجدا هست  میهست  . عرض کردم ما مثل درختانستین  یطورنیا

  .می وصل  جداجدا به زندگ ول

  د، یگو نصوح است. م هاتیمطالب پر از تشب  نیروح» و ا  ییبایعقل است بر ز رتی«غ

  ن؟ یبه ا  کند پنهان است پس خداوند چرا رش م  لی خ  دیگو راست»، روح ما م  روح   نیک   یی پنهان   نیچن  «با

  نند؟ یبب  ذهن یهامن  گذارد چرا نم 

  ست همه ِریآن باشد که او غ رتیغ
  ستو دمدَمه انیکه افزون از ب آن

  ) ١٧١٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  یزها ی و جنس چ  میاست. پس اگر ما از جنسِ او نباش  زی چاز همه   ریاو غ   دیآن است که شما بدان  رتیغ  دیگو م

  .  می نیاو را بب میتوان نم م، یباش رید
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و    انی شما روشن بشود و خداوند افزون از ب  یبرا  دیاگر بخوان  رت، یقانون غ  نیا  دیکه شا   خوانم را من م  هانیا

  دمدمۀ ذهن است. 

  دو عالم عشق را یِپروا ستین
   ز ا هر دو عالم الست ورنه

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

پروا  ا یعشق    نیبنابرا  پس را م  انسان  یعاشق،  ندارد.   ذهنمن   عنی در ذهنش،    ندیب را که دو عالم    دارد، 

  . رتیغ  نیهم خاطربه

  دو عالم عشق را یِپروا ستین
   ز ا هر دو عالم الست ورنه

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ن ی. اشد او هر دو عالم ال م  ی مهم بودند از ا    ذهن  یها من   شیکه به خدا زنده شده برا  اگر عاشق، کس  عنی

  ن ی عاشق ا  دیگو م   کنند؟ را عوض نم  ای دن  دفعه یمثل موالنا    ییهاچرا آدم  دییگو جواب آن سؤال است که م

دو عالم»،   یِپروا  ستی. «نستیمهم ن  ذهنمن  شیبرا  ولبه خداوند زنده هست    کهنیا  یبند برا  تواند کار را م

است.    هر دو ذهن  ،ی عالم معنو   ی  دهد، عالم ماده نشان م  ی. ذهن  دهد که ذهن نشان م  دوعالم، عالم

  . ستیعشق مهم ن ایعاشق  یتوهم برا  نیا دیگو م

که داخلش     چهارم  رۀیآن دا   عنیتمامًا به خدا زنده شدن،    عن یعاشق هست، ا     مصرع اول عشق به معن  در

   است که هرکس  نیا  اش ا معن  ن ی. استین   رید  ز یچچ یفقط فضاست، فقط خداوند است ه   ست،ین  ز یچچیه

  رت، یبنابر قانون غ  عاشق  کند.  کارخودش    ی که خودش رو   شرط خداوند زنده بشود، به  تینهایبه ب  تواند م

  . حاال: ستیمهم ن شیبرا عن یرا ندارد،  رید ذهنمن   ی یپروا

  چه جز عشقست، شد مأکولِ عشق   هر 
  نَولِ عشق  شِیدانه پ ی جهان  دو

  ) ٢٧٢۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
  : خورده شده مأکول

  : منقار نول
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.  ردیگ کار صورت م  نیکه در فرد ا  می البته توجه کن  خورد، از عشق است، عشق آن را م  ریکه غ   یز یهرچ  دیگو م

را  انسان   د،یارتعاش کن   به زندگ  دیتوان م  دیازنده شده    شما که به زندگ  ای مثل موالنا    ییهاکه آدم گرچه  ها 

خودشان کار    ی رو  دیفرداً با   ول  دیآ م  نظر طوالن به   کهها گرچه  انسان   د، یاوری درب   اصطالح به ارتعاش زندگبه

خودِ خودش کار کند، چقدر امروز صحبت    یرو   ابتدا هرکس  دیجدا هستند و با یهاها مثل درخت کنند. انسان 

  که شما حواستان به خودتان باشد.  میکرد

  عت ی. شما در طبدیندار  رانیبه د  یکار   د،یوصل بشو  دی با  ن یخودتان به زم  شۀیبا ر  دیت درخت هس  ی مثل    شما 

خوب رشد    قدرن یا  شود،بلند م   قدرنیدرخت باشد. آقا چرا آن ا  یدرخت حواسش به آن    نیکه ا  دینیب نم

 شرفت یتند پتند   قدرنیآخر چرا شما ا  میم. بویمثال ناسزا به او بو  ا یبه آن بزنم    یضرر   ی و من بروم    کند م

  . طورنیا ستیو ن  کن م

  چه جز عشقست، شد مأکولِ عشق   هر 
  نَولِ عشق  شِیدانه پ ی جهان  دو

  ) ٢٧٢۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یاآلن هم هم   کند، تمام در شما کار م  یرو یبا ن   نیا  دی اگر شما فضا را باز کن   نوک عشق، در فرد. ول  عنی  نول

  .دیگو را دارد م  نیاست و هم 

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

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

قبول ندارم.    دهد را که ذهن نشان م  آن جهان  ریدو جهان کرد، من د  بیتو مرا غر  زیانگشفت   ییبایز  دیگو م

تو زنده خواهم    ییتایمن به    عن ی  کند،  جدا م  عنیجدا نکند،    رانیمن را از د  یتو چجور   ییتایتو،    تیفرد

  شد.

  آرزوست  ،را خود خاک باش  عشق
   عاشق بر سِر جوزاست ورنه

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  رفت  نشان بدهد، م  ی خود  خواست اش متواضع و خاک است، صفر است. وگرنه اگر م عاشق همه   دیگو م

ا  میباالسِر جوزا. جوزا هم هفتۀ گذشت صحبت کرد    ی است، جوزا    جهان   نیاصطالح ا به   نیکه نشان قدرت 

  .کند ها پرت م انسان  یسورا به  رها یدارد و ت ردانیاست که ت  یریپ

   صحبت تأن   نیی. حاال پاکند کار را نم  ن یا  باالسر جوزا باشد، ول  توانست م   خواست، که اگر عاشق م  دیگو م

 ست ین  یطور ن یا  کند، فکان کار مجهان با قانون قضا و کن   نیکه ا  نیفکان هست، اهست، صحبت قضا و کن 

بدهد،    رییخودش جهان را تغ  ذهنبا من   شخود  لیو بخواهد به م  زدیرا به هم بر  ز یچهمه   دیایعاشق ب  یکه  

  . ستین ی طورنینه ا

  یطور نیا  کند،  عمل م  یطورآن   دیگو فکان است. او هرچه مهم مثل موالنا در سلطۀ قانون قضا و کن   عاشق

  . ستین یز یچ  طورن یبرسانم، نه ا به حضور دیحاال من عاشق آمدم، همه را با  دیکه بو ستین

  روز و شب   ایاز احوالِ دن خُفته
  رب  بِیقلم در پنجۀ تقل چون
  ) ٣٩٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  واژگونه کردن دن،ی: برگردانبیتقل

  

برگردان خداوند    قلم در دستِ  دیمن با  دیگو م   گذرد،چه م   ستیمهم ن   شیبرا  نیاست. بنابرا  یطورن یا  عاشق

نه   کند فکان کار م . پس عاشق با قضا و کن سدینو هرجور او م سد،ینو هستم او با من م قلم یهستم. من 

کار    نیا  ست،ین  یطور نه آن   کنم، عوض م  ناآل  نیرا عوض کنم، هم  ایدن   خواه م  دیگو من دارد م  ی  کهنیا

  .ست یعاشق ن رید دیرا بو ن یا کهن یاست و هم ذهنمن 

  هر دو عالم در گداز  نیچو برف، ا تا
   آساست م یآتشِ عشق جح ز

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. بله کند کار را نم   نیا  از آتش عشق مثل دوزخ ول   شد،  عالم مثل برف آب م  ن یا  خواست، اگر م  دیگو م

  . می غزل را تمام کن نیا میتوان م  می نیبب  دیاجازه بده
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  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  یِکاَصل او از کوهمآن جان   جز 

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

  ی از تو  ا ی خود در  ، خود زندگ  ، به زندگ   میکن ارتعاش م   م،یکن ما، ما فضا را باز م  م یشو زنده م  یچجور   د ینیبب

او هست  کند ما حرکت م  ا  یما با فضا   . و وقت رودم   خودش  یسوبه   میکه ما  به  زنده    نیگشوده شده  جان 

ما که از جنس    دیجان جد  م،یشو زنده م   که  طورن یجان هم  نی. امینیب را م   بخشش زندگ  نیما ا  م،یشو م

که نامحرم است،   ذهنو قدردان است، سپاسزار است، اما جان من  ندیب حضور است، خداوند و بخشش را م

  که اصل آن از آن کو است.  ندیب م  فقط آن جان  ند،یب خداوند را نم   یرو

فکان  اصال به برنامۀ قضا و کن   هان یکه ا  میدار  ییهابرنامه   ی  م،یزن م  اتیحدس   ی ما    با سرِ ذهن  نیبنابرا  پس

 فکانکه همه در معرض باد کن   میکن م   یکار  ی  م،یکم کن  ریدیبه    میاگر ما جمعًا هم بخواه  عنی.  خورد نم

محض  . به میکن کم م  ری جنس ارتعاش شدن به همد  زشدن و ا    و از جنس زندگ  یی باشند، ما با فضاگشا

  شود،  آن تماس قطع م  م،یبن   ریجور د  ی را با ذهنمان    یز یچ  ی  ای   میرا عوض کن  کس  ی  میبخواه  کهنیا

  . میدرست عمل کن  میتوان نم ریما د

  ن یق ی هست از رحمان   تأنّ که
  ن ی لع طانِیز ش  لتیتعج هست
  ) ٣۴٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را کردن  یکار  و آرام  : درنگ کردن؛ به آهستگتأنّ
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حتماً از خداوند است و   است. که تأن  زندگ  ر ییو تغ   و سپردن خودمان به قانون تکامل  ییفضاگشا  ن یهم  تأن

که من    ستین  یطورنیاست. پس ا  طانیاز ش   نیا  ،ذهنبا من   میرا عوض کن  یزیچ   یتند  ما که تند   لیتعج 

  .رسانم م به حضور همه را  دم،ی حاال که به حضور رس  میبو

ما    ،یحضور برساند زود   همه را بزند به  دیایاست، آن ب  فرض کن که زندگ   ندۀی نما  ریکه موالنا هم که د  حاال

  طانیاز ش ات ذهنو آن طرح من  لت»ی «هست تعج  ن»،ی ق یهست از رحمان  تأنّ «که  .ستین یطورنیبه...، نه ا

  مطمئن باش.  ن،یقی طانیاز ش ای نیلع

  من اله والْعجلَةُ من الشَّيطٰانِ»  «اَلتَّانّ 

  است.»  طانیاز خداوند و شتاب از ش «درنگ

  ) ثی(حد

  
  :ت یسه ب نیاست. و ا ثیحد

  گشت موجود از خدا  با تأنّ 
  ها و چرخ نیزم  نیروز ابه شش  تا

  ) ٣۵٠٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ون یفَنه قادر بود کو کن ور
  برون  یو چرخ آورد نیزم صد

  ) ٣۵٠١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را اندک اندک آن همام   آدم
  چهل سالش کند مردِ تمام  تا

    )٣۵٠٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دفعه  ینبوده که    ی طورنی وجود آمده، ابه   کائنات با تأن  نیا  دیگو . مکند کار م   انسان با تأن  ی خداوند رو  پس

و چرخ را    نی . زماوردیوجود بو چرخ به   نیفکان صد زم کن   یخداوند قادر بود که از رو   وگرنه  د، یای وجود ببه

  حضور برساند.   به  دفعه یها را توانست همۀ آدم م  عنی .دیو چرخ جد دیجد نیکه زم   دییبو دیتوان م
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. پس  کند خدا تا چهل سال مرِد تمام م  عن یرا خرده خرده، اندک اندک، آن بزرگوار    : آدمدیگو م  رشیبعد ز

   نفر فوراً ما را چون به زندگ   ی که    ستین  یطور نیا  م، یصبر داشته باش  دیبا  کند ما کار م  یرو   واشیواشی

  است و صبر است.  فکان و تأنزنده هست، زنده کند آن هم تابع قانون قضا و کن 

  نََفس  یقادر بود کاندر  گرچه
  پران کند پنجاه کس عدم  از

  ) ٣۵٠٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کار را؟ نه.  نیا کند برساند، هزاران انسان. م  به حضورلحظه هزاران باشنده را  یقادر است، که در  خداوند

  دل  یمفرشها  یدل، بر رو یِ که «ز آتشها گفتم
  شا»؟یما   ْفعلیدل تا بحِر   یِدر سودا غَلْتم

  ) ١٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  پهن کردن فرش  ی. جا گستردن زی: هرچ مفرش

   سطح  یرو ای خود   یبر رو ی زیچ  دنی: گرددنیغَلْت

  

 ن یهم   عن یمفرش دلش،    یشده بر روگشوده   یاز آتش فضا   عن یاز آتش دِلش،    هرکس   م؟یکن پس چه کار م  

  که خداوند هرچه بخواهد. ییای . تا کجا؟ تا درغلتد دلش م  یدر سودا یاریهش  یفرش فضا 

 ی طور ن یا م،ی. پس ما هم تابع آن هستکند که بخواهد همان کار را م  یخداوند هرکار  عن ی شا»،یما  فْعلی« نیا

وجود   یزیچون چ هم   م،یدیحضور رس  ولو به   م،یهزاران نفر بن  یرا رو  کار خاص  یباال و    مییای که ما ب  ستین

در درون فضا را باز    هرکس  پس  .میهست   شا»یما    فْعلی «منتها تابع    میرا بن   مانیسع   میتوان د. ما فقط م ندار

  م یرو م  می غلت . مغلتد آن م  یاز رو  ، عنیمفرش، مفرش فرش    یاز آتش عشق، از آتش دلش بر رو  کند، م

قرآن  ۀیهم آ نی. بله و ادیدان چه کار کند و شما نم داند او م شود، جلو و هرلحظه خدا هرچه بخواهد همان م

  است:

»  « شَاءا يم هال لفْعيو…  

»  كند.» … و هر چه خواهد همان م  

  ) ٢٧  ۀی)، آ١۴( میسورۀ ابراه م،ی(قرآن کر
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  .برد يفْعل ما يشَاء است که مرتب موالنا به کار م نیهر چه خواهد همان كند. هم و

  توست میتعل یاز پ تأنّ نیا
  سست یب دی طلب آهسته با که

  ) ٣۵٠۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رود م میکوچ که دا یجو
  شود نجس گردد، نه گنده م نه

  ) ٣۵٠٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ناگسسته  وقفه،ی: بسستیب

  

  د یبا  وستهیپهمو منتها به   دادن به ماست که طلب ما آهسته  ادی   ینه عجله، برا  متی مال  نیصبر، ا  نیو ا  تأن  نیا

  د؟ یکن باشد. توجه م 

جو    نیجو شما تماشاگر ا  نیا  ؛رودم   جو  نیو ا  میکن مرتب ما فضا باز م  ، رودم   می که دا  کوچ  ی جو  دیگو م

  . رتان ییدر تغ  دیو عجله ندار دیهست

روز روزه     س  د،یمن را به حضور برسان  دیروز با   که شما تا س  دینکن   ن ییتع   فی خدا تکل  ای   زندگ  ی پس شما برا 

با    یاعده   ی.  طورنیا  ستی به حضور برسم. ن  دی. باالخره باخوابم روز نم  س  خوانم، روز نماز م س  رم،یگ م

  زور به حضور برسند.  به  خواهند م  شانذهنمن 

  رود م میکوچ که دا یجو
  شود نجس گردد، نه گنده م نه

  ) ٣۵٠٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . ردیگشما صورت م  ر ییتغ جو از شما رد شود و با تأن دیفضا را باز نگه دار ه دیشما با 

  . وقفهیب عنی سستیب

  :و
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  بود قیتوفیچو ب  ، فرعون  جهد
  بود  قیآن تفت دوخت، او م هرچه

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

  : شافتن قیتَفت

  

هم    ت یب  نیاست. ا  تیبدون موفق  کند م   ی . و هرکارشود پاره م   دوزد هرچه م   ذهنرا. من   نیا  میخواند  امروز 

  دوزد  است هرچه م   تیبدون موفق   کوشش فرعون  . جهد فرعوندیندازی سر فرعون را ب  دیاست که شما با  ی شاهد

   ذهنجهد من   عنی فرعون جهد   .ریاست د سرنگون نی هم نی. اشود پاره م 

  و:

  د یتناقض اندر ،شَتّ میسع
  د یدرشب بر م  د،یدوزم  روز

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

و    د یدوز  . چنانکه مثال روز مدیاگون است، و شما در دام تناقض گرفتار آمده شما پراکنده و گونه   یها «تالش

  .» دیکن  شب همان را پاره م 

. چنانکه مثال روز  دیاگون است، و شما در دام تناقض گرفتار آمدهشما پراکنده و گونه   یهاکه تالش   دیگو م

  . دیکن و شب همان را پاره م دیدوز م

  . می بن میخواه کار را نم نیا م یکن ذهن پاره م میرو بعد م میدوزم  میکن ما فضا را باز م  پس

  :  و. : پراکندهشَتّ

  سعيم لَشَتَّ»  «انَّ

  گون است.» : همانا كوششهاى شما پراکنده و گونه «كه

  ) ۴ ۀی)، آ٩٢(  لیسورۀ ل م،ی(قرآن کر

  .»  شَتّ میقرآن است. «سع ۀیدوباره آ همنیا
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  جمله را یعشق خورد  یِاژدها
  عصا در پنجۀ موساست گر 

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ن یاست، ا  بازشده که موس   یدست فضا   دیعصا را بده  دی. اگر شما فضا را باز کنکند  کار م  نیما شخصاً ا  در

  . درست است؟ خورد شما را م   یها دگ یشما همان  یاژدها 

شده اژدهاست و هر  گشوده  یفضا  نیعشق ا  نیکه ا  دیگو  که م  خوانم م  تانیاز دفتر ششم برا  تیچند ب  نیا  و

  به آب جو.   دیزیر را م   هانیا ده یهمان یهاطبله   نیاز ا دیهرکدام از شما آگه باش  عنیکه  یعطار 

  خَلقان غرقِ عشق  کشت نیا بنگر 
  حلق عشق  ییگشت گو ییاژدها
  ) ۶٢٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دلربا دِیناپد ییاژدها
  همچون کوه را او کهربا   عقل
  ) ۶٢۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دلربا» «عقل همچون کوه را او کهربا»  دِیناپد یاژدها ای دلربا  دُیناپد ی«اژدها

است و اگر فضا را    ییتای  ی ما غرق فضا    ذهنمن   کشت  نیغرق عشق است. ا  نیمردم را بب  که کشت   دیگو م 

ا  م،یباز کن اژدهاگشوده   ی فضا  نی«حلق عشق»  اما  اژدهاست،  نم  یی شده مثل  .   نی بب   توان است که با ذهن 

  به خودش.  کشد همچون کوه را مثل کهربا مدلربا» و عقل  دیناپد یی«اژدها

هر عطّار کآگه شد از او   عقل  
  اندر آبِ جو  ختیرا ر هاطبله
  ) ۶٢۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تا ابد ییایجو برن  نیکز  رو
َلم نی   دْفواً اَحک ّقاً لَهح  
  ) ۶٢۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  : صندوقچه طبله

  

اگر عقل ما آگاه    م یفروشبه مردم م   میارا گذاشته   ها دگ یها همانو در طبله  میهرکدام از ما که عطار هست  عنی

  به آب جو.   زدیر م  گذارد را م  هان یاز او باشد، همۀ ا

عجله    د،یکن  تأنرد شود و    دیشما اگر بذار  شود دارد رد م  وقفهی ب  سست»،ی«ب  گفت که االن م   یجو  نی هم  و

  آمد.   نخواه رونیجو ب  نیبرو که از ا دیگو هست، م طانیکار خداست و عجله کار ش » که گفت «تأن  دینکن

  و بدان که:    ییاین رون یب ییای جو برن نیاست که از ا  نیکار ا  دیو کل 

لَمدٌ»  «وحا اُفوك لَه ني  

  نه هيچ كس همتاى اوست.»  «و

  ) ۴ ۀی)، آ١١٢سورۀ اخالص (  م،ی(قرآن کر

جهان همتا   نیدر ا  م،یما هم که از جنس او هستو  ستی خداوند ن  یهمتا  کسچیه  قتاًیکه حق   مینیب ما م  پس

  در آب.   میزیر را م هان یا کند که ما را از جنس جسم م ها دگ یهمان  نیها اطبله   نیا نیبنابرا م؛یندار

  دو عالم را چنانک  یکرد  یالقمه
   تاستیجوع کلب نان  شِیپ

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  که نیمثل ا  بلعد ما را چنان م  یها دگیاست همۀ همان  عصا در دست موس   عشق وقت  ی اژدها  نیا  دیگو م

  . بلعد کوچ و بزرگ را م ی زهایتمام چ مثال جاروبرق

  . ردیدر شما صورت ب با تأن دهیپد نیا میفضا را باز کن  دیبا دو عالم را چنانک» در ما،  یکرد  یا«لقمه 

  .رید خورد  م  خب یگرسنه نگه دار  ل یس را خ که وقت س گرسنگ  عنیجوع کلب  

که به «جوع کلب» دچار است   . کسشود نم  ر یس شود گرسنه م   است که انسان وقت  نوع مرض  یکلب  جوع

جارو    نیا  نیبنابرا  پس.  سانی  بلعد خورشت باشد همه را مکه نان باشد چلوکباب باشد چلو   ستیمهم ن  شیبرا

طور که جوع کلب  همان   ها دگ یهمان   نیب   گذارد فرق نم   عنیاست    فی پول است ح  نیا  دیگو اژدها نم  نیا  برق

  . ها دگیهمان نیب گذارد هم فرق نم  نیا گذارد، فرق نم خورد را م   زیچهمه 
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دست بِشم   توانم خب از پول م   ل یمن خ  میی گو م  م، یشناس  را م   دگیاست که همان  ن یاز اشاالت ما ا  ی

غذاها فرق    نیکه «جوع کلب» ب   دیگو دارد م  نی. اتوانمام نماز بچه   توانم نباشم، اما از همسرم نم  دهیهمان 

  هست.  سانی  عن ی  تاستیمعادل غذاست.   جان ینان در ا. گذارد نم

  ی آمد ز یتبر  نیالدّشمس شِیپ
  مستوفاست  هاشیتجلّ تا

  ) ٢٩١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

به طلوع کردن   کند فوراً شروع م   شود، م   کافقدرِبه   ای  شود خداوند در او کامل م  که تجل   هرکس  نیبنابرا  پس

خداوند در    ای   کند، که در مرکز انسان طلوع م  ستیاز جنس آفتاب  یز ی. شمس تبردیآ م  یزیشمس تبر  شِیو پ

  .شود انسان به خودش زنده م

اندازۀ به   عن یمستوفا، مستوفا    ، اندازۀ کافبه  رد، یگ ما که با عدم کردن مرکز صورت م  یی اگر فضاگشا  پس

 یی گشافضا  دیکن ییگشافضا  دیکن ییگشافضا  دیکن ییاگر فضاگشا عنیچه؟  عنیعکسش ناقص است،  ، کاف

  بشود.  کاف  دی. باشودعوض م  تانی ار ی شما هش دفعه یاندازۀ مستوفا بشود، حضور به  یاریهش  نیا د،ی کن

ا  میخواند  امروز تأن  نیکه  با  م  کار  باردیگ صورت  بن  دی. شما  را    دیدی. پس د دیحوصله  اول، «سر»  از  که 

د  یکار  میو گفت   میانداخت د  م،یندار  رانیبا  ا  رانیاگر  داشتند  کار  ما  م   نیبا  زر  گنج  مطابق    میدان را  و 

  . مان ذهننه با طرح من میرو م  جلوبا موالنا  ول م یخوان موالنا را م  م،یکن عمل نم مانذهنمن 

. و اگر  افتد نم  راحت«سر» به   میدان و ما م  می ندازیاست که «سر» را ب  نیو قصد ما ا  میکن خودمان کار م  یرو   تا

را به جان    اضت یر  میبن  میتوان م   ار ی ما نبود، اوال اخت  ار ی . اگر اختمیخر را به جان م   نیآمد، ا  شی پ  اضتیر

  بشود.  فی تا «سر» ضع میکش م  ارانهیو درد هش  می کن آورد شُر م  شیما پ یبرا  اگر نبود، زندگ م،یبخر

ما از مرکزمان    دفعه یبشود،  ادی حضور ز  یار یهش نیبشود و ا  فی بشود، ضع ف یبشود، ضع ف ی«سر» ضع   وقت

  . می کن طلوع م  م،یشو صورت آفتاب بلند م به

عصا را بدهد دستِ  فضا را باز کند    عنیخودش کار کند،    یآن شخص رو   که آفتاب خداوند درصورت  نیپس ا 

صورت  و او به  شود م   کاف  شود، خداوند از او مستوفا م  اتی و تجل  یار یهش  نیدروِن خودش، باالخره ا  یِموسا 

  .کند آفتاب طلوع م 
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بند،به  کهن یهم آفتاب طلوع  عرض کردم    نیهم  زیتبر  نی الد. شمس یزیتبر  نیالدشمس  شیپ  رودم   صورت 

  د یگو که موالنا م   طورنیبه درجۀ اعال ا  یز یو در شمس تبر  کند خداوند است که در مرکز انسان طلوع م  آفتابِ

  . میجنس هست  یمان از همه  م،ی طلوع کن ی زیصورت شمس تبرطلوع کرده بوده. و ما به 

از    دیبا  هرکسمنتها    م،یکن صورت آفتاب از درونمان طلوع م که به   میمان از جنس خدا هستما همه   درواقع

حاال که تو زنده   د ییکه شما بو  ستین  ی طورن ی. موالنا گفت که ادرون خودش طلوع کند زنده بشود به زندگ

و گفت   دیندازی سر را ب  نیکه ا   دی کن  مجاب شما خودتان را    دیمن را زنده کن. از اول هم شروع کرد با ای ب  ،یشد

  شد.  دیسرنگون خواه  د،یندازیاگر ن

  ن یبه ا  دیای ب  . اگر کس دیگو را م   سرنگون  . و اآلن معنندازی «سر» را ب  نیا  ی«سرنگون» نشو  کهن یا  خاطربه

آدم باالخره در آخر سرنگون شده،    نیبه خداوند زنده نشود برود، ا  ایخداوند    به تجل  ،یز یجهان و به شمس تبر

  موفق نشده. 

ما در جهات هم گفت    سرنگون  حت   در جهات، ول  می شو سرنگون م  میشو سرنگون م   گرچه که ما ه  پس

و فکر    دیبرو  نییپا  دی خواه شما م  عنی  م،یرو م  نییاست که گفت ما پا  ن یما ا  اصل   ندارد. سرنگون  ت یاهم

   ی   م،یبشو  خدا زنده   تینها یقرار بود به ب  ا بابا م  یا  مینیب م   میریم م   بعد آن موقع وقت   د، یرو باال م  دی کن

را    ت یب  نیا  کهن یغفلت است، ا  نیاست، ا   سرنگون  نی ا  م، یتر از سنگ درست کردمثل سنگ، سفت   ذهنمن 

  .میبلند بشو می آفتاب از مرکزمان نتوان  یمثل  م،یاجرا کن میاست ما نتوان تیب نیکه آخر

  


