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  2صفحه: 

  ) ٢۴۵٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی گرشهیمزن بر طرفِ کارگه ش سنگ
  ی جر مزن بر جِر خستۀ خسته زخم

  

  نیاست و غب غیدلِ من زن همه را، زانکه در بر 
یو جانِ دگر نهیتو و سنگِ تو بر س زخم  

  

  جفا را جِز من  رانِی رهان جمله اس باز
  ی در جِز بنده نظر  به جفا هم نکن  تا

  

  به وفا با تو خوشم، هم به جفا با تو خوشم هم
  یمبادم سفر تویبه جفا، ب به وفا، ن ن

  

   نَبود آمده در چشم کس  الت یخ چونکه
د ت چشموشته بی نگررهی و خ رهیبِز ک  

  

  ز زندانِ جهان با تو بدم من هم  شیپ
  ی گذر  ینبود چیدامهم ه نیبر  کاش

  

  نرومسفر م چیبفتم که: خوشم، ه چند
  ی تا به ثَر سفِر صعب نگر ره ز عل نیا

  

  مرم چیمرا، گفت: برو ه فتی تو بفْر  لطفِ
  ی باشد کرمم، بر تو نباشد خطر  بدرقه

  

  یپخته شو ،فُرجه کن  ،یبرو  یبیبه غر  چون
  ی پرهنر  ،یبه وطن باخبر  ییایب باز

  

  خبر را چه کنم؟  تویخبر، ب جانِ ی: اگفتم
  ی خبر یخبر خود که رود از تو؟ مر ب بهِر
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  و مست و خوشم خبر یز کفت باده کشم، ب چون
  ی و شورِ بشر   شر یب ،و خوفِ کس  خطر یب

  

  زنان به گوشم سخنان، چون سخن راه گفت
  ی سر رهیمرا شاه ز سر، کرد مرا خ برد

  

 ر و دغلآه ز م ،ه دراز است بلقص 

  گر ننماید کرمش این شبِ ما را سحری
  

  مغبون  ده، ید  ان ی: ز نیغب
  : مرده، ذبح شده کشته

  ران یننگرد، ح  ر ی د  ینظر دوزد و به جا  ییکه به نقطه  نگر: کس  رهیخ
  : از افالک تا خاک یتا به ثَر   عل  ز

  از غم و اندوه با گردش   ییکردن: تفرج کردن، رها فُرجه
  دادن  ب ی کردن، فر  هوشیسر بردن: ب  از

  

  
  (دایره عدم اولیه)  ٠شل

  
  ها) (دایره همانیدگ  ١شل

  
  (دایره عدم)  ٢شل
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  4صفحه: 

  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٢۴۵٨برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ  پرسسالم و احوال  با

  ی گرشهیمزن بر طرفِ کارگه ش سنگ
  ی جر خستۀ خستهمزن بر جرِ  زخم

  

  نیاست و غب غیدلِ من زن همه را، زانکه در بر 
یو جانِ دگر نهیتو و سنگِ تو بر س زخم  

  ) ٢۴۵٨شمس، غزل  وان ی(مولوی، د 

  مغبون  ده، ید  ان ی: ز نیغب
  

ها با  جهان، انسان   نیکه در ا  دیگو به خداوند، م   ،به زندگ  کند مغبون. پس موالنا رو م  ده،یدان یز عنی  نیغَب

 شه یش  ی   هیشب  دیایکه به مرکز انسان ب  دگ یاند و هر همان شده  ده یاند، همانکه در ذهنشان تجسم کرده  ییزهایچ

  است. 

انسان در    زها، یشدن با چ   دهیبا همان  نیپس بنابرا  شند،  م  است که اگر سنگ به آن بزن  نیا  تش ی خاص  شهیش

  . شود شننده م  را یبس ، دگ یو اطراف آن همان  ۀیناح 

به مرکزش و انباشته کند مرکزش را پر از    اورد یرا ب زهای بشود و مرتب چ   دهیهمان   یاد ی ز  ی زهایاگر انسان با چ  و

صفحه که    یرو   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل عکس    نیهم   دهند، ها نشان معکس  نیطور که اهمان   ،دگ یهمان 

م   د، ینیب م تجسم  انسان   کند انسان  را،  بچه   ر ید  ی هاپول  همسرش،  مثل  هرچ را،  و  ذهنش    ی زیاش  در  که 

  ن ی که ا  میدان است و ما م   شهیش   ی   دگیمرکزش و هر همان  گذارد دردها، م  طورنی مانند باورها و هم  گنجد م

  در مرکز ما دائماً باشند.   توانند نم ها دگ یهمان 

از جنس عدم    بوده،   درونمان خال   (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  م،یجهان ما مرکز عدم داشت  ن یاز ورود به ا  قبل

ز زنداِن جهان با تو بدم من    شی«پ  دیگو م   کند، که در غزل هم اشاره م   طورن ی. هممیاز جنس خدا بود  بودیم،

هم  ،«   پس م عنیکه تو،    دیگو    رو م به زندگ   میکن  مرکز کس یسورا به  تیهاسنگ خداوند،    ا ی     که کارخانۀ

  . ندازی درست کرده، ن یسازشهیش

شده    دهی است که آمده همان   مرکز انسان  »ی گرشه یکه «کارگه ش  میدیفهم   »ی گرشهیمزن بر طرف کارگه ش  «سنگ

  بشود.  دهیهمان   خواهد باز هم م  زها،یبا چ
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ش  ی ا  یسازشه یکارخانۀ  از  منظور  و  م  یاشه یش  عنی  شه،یش  نیاست،  ا  شند، که  که   یاشه یش  کهنینه 

نکن شند نم تجسم  از ش   زیچ   یرا،     یپالست   یهای بطر  ی   دی.  بس  شهیساخته شده  است،   فی ظر  اری که 

  .شند م

را. پس   جرزخم ی  نکن، جرِ زخم   زخم  عن ی«زخم مزن»، «سنگ مزن» و «زخم مزن»   دیگو دوباره م  و

  عن ی   دگیو هر همان   شودم   دهیهمان  زهای با چ  شود، جهان م  نیکه وارد ا  که هرکس  دهد اول نشان م   تیب  نیا

  از جنس او شدن. 

به    رود م   شود، مرکزش، از جنس او م   دیآ م  ی زی چ   ی   شود، م  یز یچ  ی انسان در مرکزش از جنس    وقت

  .  خواهد م رید یها را معموال از آدم  نیو ا خواهد و آن را م شیسو

به  آدم  دیآ نظرش مو  ا  رید  یهاکه اگر  اگر  او بدهند و  به  او به خوش   ادی مقدارش ز  نیآن را   بختبشود، 

   بختهست، خوش   که در مرکزش هست، زندگ   ها دگیهمان   نیو در ا  رسد م  به زندگ  رسد، م   یشاد   رسد، م

  هست.   زندگ  ت یفیهست و ک  زندگ یهاهست و برکت 

را گذاشت در    زهایچ  نیشد و ا  دهیاگر همان  که کس  میدان را هم م  نیا  طورن یو هم  خواهد ها را م آن  نیبنابرا

ا ا  طورنیمرکزش،  ها هم آن   نکش،ی ع  شوند ها مآن   دهد، نشان م   ها)](دایره همانیدگ  ١[شلشل    نیکه 

  . شود ها مو از جنس آن  گردد ها م وحوش آن که حول   شوند م  ییدرواقع محورها

بشوند و    دیبا  دهیکه همه همان  م، یشو م  ده یهمان  زهایبا چ  وقت   م یکن م  دایکه ما پ   تی خاص  ن یاول  د ینیب م  پس

اش چون همه   ،دگ یهمان   ۀی زنده بماند و در آن ناح  تواند درست نکند، نم  ذهندرست کنند، اگر آدم من  ذهنمن 

  » یگرشه یکه «کارگاه ش  دهی و، پس مرکز انسان همان   شود م   جادیرنجش ا  لیپتانس  ای قوه     یآن را،    خواهد م

  برنجد.  تواند است که دائماً م  دستگاه  عنیاست، 

  ی بشود و با دردها  دهیکوب  تواند م   شیهابشود، خشم   نیخشم  شود، هم م   نیخشم  رنجد، که آدم م  وقت

  بند.  نهی ک  جادیبشود، ا قاط  رید

جا پاک  ها را ما از آن آن  کهن یا  یبرا  رد،یگ را خداوند نشانه م  ها دگیهمان  نیاگر انسان نداند که ا  نیبنابرا  پس

  .  میکه چه بشود؟ دوباره مرکزمان را عدم کن می پاک کن م،ی کن
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که قبال داشته    ییزهایکزش را عدم کند و آن چ مر  تواندکه انسان م   دهد نشان م  (دایره عدم)]  ٢[شل شل    نیا

اصطالح هل بدهد را به   ها دگیشده بود، همان  دهیهرچه که با آن همان  ایاش  همسرش، بچه   ای   ای هم مثل مال دن

    د؟یکن داشته باشد. توجه م راها  هنوز آن  ول  رد،یها پس برا از آن  تیو حس هو   هیبراند به حاش ای

   از زندگ   دیتوان و قدرت را م  تیو هدا  تیکه اگر مرکز شما عدم بشود، عقل و حس امن  دهد شل نشان م   نیا

رد،یب  قبل   یزهایو آن چ  د،یریاز مرکز عدم ب  شما را نم  دید  یجلو  هانی. منتها ادیرا باز هم داشته باش رند یگ  .  

  د،یرنجش دار  لیپتانس  ایقوه    ی  صورتن یدراشما،    دی ن یها ببو برحسب آن   رندیشما را ب  دید  یاگر جلو   ول

  .میرنج  ما م  دینیب م کهن یکما ا

کارگاه    ی   شود، م  دهیو همان  شود جهان م   نیکه وارد ا  هرکس  کهن یاز ا  کند اول ما را آگاه م  تیب  نیپس ا 

  .شود م  و زخم  کند م  جادیا ، شنندگ عنی یگرشهی عرض کردم ش  ،ی گرشهیش

در   کسچ ی. مثال هشوند م رهیصورت درد در او ذخها به زخم   نیفراموش کند، ا تواند ها را نم زخم   نیا متأسفانه 

مان، از  از بچه   میرا ندادند به او، نرنجد. ما توقع دار  یز ی چ رانیکه اگر د  دیآ نظرش نمبه  ها  دگیهمان   یابتدا

را به ما    ییزهایچ  ی با ما سروکار دارند،  یجور   یکه  ر ید یهااز دوستمان، از آدم  رمان، یهمسرمان، از مد

  بدهند.

که    رسد و به فکرمان نم  می رنج  رفتار نکنند، ما م  یطوررفتار بنند و اگر آن   جور خاص   ی  ای اگر ندهند    و

  . میکن را ما رها نم  نیبه ما و ا چسبد م  شود، م جادیدرد ا  ی  عنی م،یشو م  زخم میرنج  م  و وقت  مینرنج 

م   کسان پ  ندیگو هستند  قرار بود سه  ش،یشصت سال پ  ش،یکه پنجاه سال  براپدرمان  و   ی چرخه  ما بخرد 

. هنوز به  دمیاز او رنج   کهنیا  یبرا  د،یآ بدم م  نم،یبب  روم . پدرم هم زنده است، من نمدمیمن رنج   ده،ینخر

  بوده.  دهیچرخه همانسه  ای با دوچرخه  کهن یا یبوده، برا هودهیرنجش ب  نیکه ا رسد فکرش نم 

زخم    میتوان ما م  م،یدار  خوردگ زخم   ،شنندگ   ییتوانا  ایقوه    ل،یپتانس  دنیکه ما دراثر همان   دینیب پس م 

  . می و جرخسته بشو میبرنج  م،ی کن  جادیدرد ا عنی م،یبخور

   عن ی.  اندازد سنگ م   اندازد، م   ریما ت  یها دگ یهمان   نیاست که مرتب به ا  نیا  که قاعدۀ زندگ  دیگو م  موالنا

  . ردیگرا نشانه م   هانیا  زندگ  م،یشو م  دهیما با هرچه که همان 
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  م، یخواه  م یز یچ ی که اگر مثال از همسرمان    م یفهم نم   م، یهست   ها دگ یها چون ما در خواب همان موقع    لیخ

فضا باز    دیشد قالووز بهشت»، من با  یمرادی«ب  میاست که گفت  یمرادیاصطالح ببه  ی   جانیا  دهد، به ما نم 

  .  میرنج  از همه م  م،یرنج  و مرتب م میرنج  م  م،یکن فضا باز نم  کنم در اطرافش، ول

ما را نشانه خواهد    یها دگی خداوند همان  ای   زندگ   داندکه م   کس  کهن یا  ن یب  گذاردموالنا فرق م   جان یدر ا  حاال،

  ارانه ی را هش   دگی آن همان  ده،یرنج   ای  رنجد دارد م   دید   برنجد، بله از فرصت استفاده کند و وقت   د یگرفت و نبا

  . ندازدیب

اآلن اشتباه کردم، اشتباهم را    دم،یرنج   دیرس ال عقلم نمکه من در گذشته مث  دیاگر مال گذشته هم بوده، بو  و

  من اشتباه کردم.   بخشم، م

آن را به من بده. آن   مییگو م کهن یا یبرا م؟ یماست. چرا توقع دار رِ یتقص م،یتوقع دار ای  میرنج  هرجا ما م پس

آن،   کهن یا  ی برا  رنجم؟ م   به من بده اگر نده   میگو هستم. چرا م  دهیاست که من با آن همان   یز یچ  ست؟ یچ

  .  کند من را اضافه م  زندگ

  م ی هست   دهیکه با آن همان   یزی توهم ذهن است که اگر ما از چ  ها نیاشتباه است، ا  هانی همۀ ا  دینیب که م   طورن یهم

  . شود نم  ادتری ما ز  نشود، زندگ ادتریز  نیاگر ا م،ی مان م  از زندگ م،یمحروم بشو

دارد    ذهنکه من   هست  کس  ؟ها هستاز کدام جور آدم   ؟ که تو از کدام جنس هست  دیگو اول به ما م  تیب  پس

را خودش    هان یخواهد گرفت، که ا  ای   ردیگ را نشانه م  ها دگ یهمان   اوال که زندگ   داند و در خواِب ذهن است و نم 

کند و    ادیز  دیرا با  ها دگ یکه همان  کند ذهن است و فکر م   اصال در خوابِ  کهنیا  ای  ،ی ریگقبل از نشانه   ندازدیب

  مرکزش.   اوردیب د یجد یها  دگیهمان عن یکند  ادیرا ز دگ یمرتب هم همان 

  کند،  و ناله م   خورد زخم م   است که ه   »یگرشه یدرواقع «کارگه ش  اش یدوتا آدم فرق دارند با هم.    نیا

م   . کسانکند م  تیشا ناله  است،    ادشان ی   شیهااست، رنجش  ادشانیگذشته    کنند، م  تیشا  کنند،  که 

زخم زدند،    ییهاآدم او  به  ندادند،    زها یآن چ   عنیکه  چ یاست،    ادشان ی را  آن   زها یا  از    لیاند. خ ها گرفته را 

که حاال من    د یگو . بعد ممی شو اصطالح مغبون مبه   ایبه زور،    ای   رند،یگ که از ما م  م یدار  ییزهایها ما چ موقع 

  انداخت. زد، سنگ خواه را خواه  هان یکه تو ا فهمم م

  ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  د ینیبکه م  طورن یدوم هم تیب در
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  8صفحه: 

 )  

  نیاست و غب غیدلِ من زن همه را، زانکه در بر 
یو جانِ دگر نهیتو و سنگِ تو بر س زخم  

  ) ٢۴۵٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

(  
«بر دل من زن همه را»، به دل من بزن، به   دیگو . مداند ها را م که قدِر سنگ   کندصحبت م  انسان  بهراجع 

    د؟یبزن دیتوان حرف را م نیمن بزن، شما ا یها دگ یهمان 

 ی بد  یجا   به   عن یاست    بزرگ  تیاست و واقعًا مغبون  فی سنگِ تو ح  نیا  کهن یا  یبرا  ن»یاست و غب   غیدر  «زآنکه

  ده یکه همان کس عنی ریغ  عن یدگر  »،ی . «دگر »یو جانِ دگر نهی«زخم تو و سنگ تو بر س ن،یا شود مصرف م 

  . داند تو را نم یهاشده، در خواب ذهن است و قدر سنگ 

   دگیهمان   یبه    ا ی  رند،یرا از شما ب  دگیاگر همان  د؟ی شد  دهیهمان  دیدان م  د؟یهست  حاال شما چجور آدم  خُب،

    د؟یچقدر توقع دار  د؟یکنم   تیشا د؟یرنج  م  د،ینرس

نشان    تواند که ذهن م  ییزها یو از چ    طور کلها به صحبت شده که شما انتظار و توقعاتتان را از انسان   بارها 

   ل یخ  ای  د؟یاصفر کرده   م،یگو نم   هات یحاال از وضع  ر،ید  یهاشما توقعاتتان را از انسان   ایآ  .دیبدهد صفر کن

  د؟ یخواه را م  زها یچ  لی ها خ ها هستند که از آن آدم

و اگر شما   دیرنج   دیمرتب خواه  عن ی  د،یهست  یساز شهی ها وجود دارند، شما کارگاه شآدم  نیو ا  دیخواهاگر م 

همۀ    عن ی.  د ینیبب   دیتوان خدا را نم  ی رو  عن یشد،    دیشما به حضور زنده نخواه  د،ی و رنجش را نگه دار  دیبرنج 

  به خدا زنده بشود.   تواند  درد باشد، نم زشدر مرک  اگر کس  کهنیا یاست. برا هودهیها هم بزحمت  نیا

 م ی خواه م   یزی چ  به مرکزِ ما، اگر ما از کس   دیایب  تواند مورد رنجش است و خشم است، فوراً م  نیدرد که در ا  و

  . دهد و او به ما نم   میهست دهیهمان  زیو با آن چ

از   دیتوان بخواهد. شما م   یز یکه از همه، چ   داند موجه م    ذهندارد و من    عی وس  فی انتظاراتِ ما ط   دی کن  توجه 

  من هم خبر نداشته باشم.    د،یرفتار کنم و از من برنج   جورِ خاص ی که من  دیبخواه ا ی دیبخواه  یزیمن چ 

م   ی  شما  کنترل  آن   دیبا  یطورن یا  دییگو م   د،یکن را  م  ی طوررفتار کند،  نکند  پس کارگاه  دیرنج  رفتار   .

  .  دیهست کندرست شهیش



ۀ  برنامه         Program #928                                            ۹۲۸مشار

  9صفحه: 

  صورت نیادر   د، یاگر برنج   د، یکارخانۀ رنجش هست   عنی   کندرست شه یها، کارگاه شاز آدم  د یشما توقع دار  اگر

  .  کند شما دارد صحبت مبه و موالنا راجع  شود فلج م  تان زندگ

ا  دیگو م بدان همۀ  ا  زهایچ  نیکه  داوطلبانه  است خودت  بهتر  خواهد شد،  پاک  مرکزت  بن  نیاز  را    ،  کار 

را بزن  تیرهایتمام ت دییگوبه خدا م کهن ی«بر دلِ من زن همه را» شما مثل ا دیگودوم م  تیکه در ب طورن یهم

  هستم.   دهیکه همان فهمم من م د،یآ دردم م ، زن تو م من، چون وقت یها دگ یبه همان 

را از مرکزتان پاک    ها دگیخداوند همان  دی خواه شما م  د،یخودتان بن  یبرا  فیتکل  نییتع   یشما اآلن    خُب

فوراً    دیدردت آمد با  وقت  ، یدردِ گذشته دار   جا ن یا  ،یدار    دگیهمان  جا ن یا  نیبه شما نشان بدهد که بب  ای کند  

  . یاز قضا، که بر دل من زد  ند،از خداو هست و تشر کن  دگ یهمان   ی جان یکه ا یآگاه بشو

ا  بعد تعداد ز  دینیب م  دیباش  یطور ن یآن موقع اگر شما  ناله م   ی ادیکه    ت ی شا  کنند، از مردم هستند دائماً 

بودم    تیهوآقا هم   ای . با آن خانم  دیخر  رید  یرا بخرم    نیا  خواستم را از دست دادم، م  نیچرا؟ ا  کنند، م

  .  دیبه من نرس خواستم، را م   قامم نی . ادیکرد، به من نرس  رید   یازدواج کنم،  خواستم م

مرکز شما،   دیآ م  رونیاز ب  یز یچ   کهن یرنجش است. هم  ل یو هرکدام قوه و پتانس  ذهنمن   خواهد م   زیچ  هزارجور

  . درست است؟ دیبرنج  دیتوان رنجش است، شما م   ییتوانا، قوۀ ی نیا

قبال مرکزِ ما    دیگو که غزل هم م   طورن یهم  م، ییایاست که ب  نیجهان ا  نیمنظور از آمدنِ ما به ا  میدان و ما م  

اولیه)]  ٠[شل  است   خال عدم  م(دایره   ، م  مییآ رنجش  همانیدگ   ١[شل  میساز کارخانۀ   ، ها)](دایره 

  ٢[شل   م،ی ناله کن  دیکه نبا  میدان و ما م   اندازد هم خدا سنگ م  اندازند، که هم مردم سنگ م  ،ی سازشهیش

ا  میبشو  وجهفوراً مت  (دایره عدم)]  ده یهمان  یز یکه با چه چ  دهد سنگِ قضاست و به من دارد نشان م  ن یکه 

، مرکزم  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل رم  دا   دهیکه مرکز همان  مدت کوتاه   یآمدم که پس از    ن یا  یهستم و برا

کار نخواهد    نیا  و  ، عدم کنم.(دایره عدم)]  ٢[شل کنم    خودم، کوششِ خودم دوباره خال  تِیبا فعال   ارانهی را هش

  ن ی از ب  ا یجا لق بشوند  اصطالح آن ها به من، آن   یها دگ یدراثر سنگ انداختن خداوند به همان  کهن یشد مر ا

  . دیآ بروند، و من دردم م 

آمد خواهم فهم  هرموقع ا  د یدردم  م  به  نیکه  دارم مرکزم را پاک  و من  من است   نفع ،ا  د یبا  کنم کار   نیدر 

  کنم.   تیناله و شا توانم م  ایکنم  یهمار  توانم م  ای کنم؛  ی همار
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ناله و شا  اگر نمدیکن نم  یبا خدا همار  صورتن یدرا  د،یکن م   تیشما   . را»،   میی گو زن همه  من  «بر دل 

 کهن یغافل از ا  ؟ی بال را سر من آورد  نیمن را؟ چرا ا  یکرد    ! چرا زخم؟یکه چرا جر مرا خسته کرد   دییگو م

  ۀ رنجِش تو بشود.  یما تواند م  هان یمرکزت و هرکدام از ا  گذاشت زیشما هزارتا چ 

م  بعدش شما  و خشم،  ب  دییگو رنجش  هرچقدر  ناله کنم.  خراب   ،کن   تیشا  ، ناله کن  ترش ی که  تر وضعت 

   خال رۀی، دوباره آن دا(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل   ها دگیبشود از همان  مرکز ما خال  میدان م  کهن ی. تا اشود م

  .  میجهان بود نیکه قبل از ورود به ا میبشو

  شه یبا تو باشم، هم   دیکه اآلن هم با  دیگو م  حاًیجهان من با تو بودم و غزل تلو  نیاز ورود به اکه قبل    دیگو م

درواقع    مرکِز خال  نیا  کهنیا  یبرا  کنم.  که من مرکزم را خال  خواه  و اآلن م  یاام، تو با من بوده با تو بوده

    د،ینیب که م طور ن یآخر هم   تیاآلن دچار مر و دغل هستم. و در ب   وحدت من با تو هست، ول

 )  

   آه ز مر و دغل ، دراز است بل قصه
  یشبِ ما را سحر نی کرمش ا  دیننما گر 

  ) ٢۴۵٨مولوی، دیوان شمس، غزل  (

(  
  .من دراز است   یساز شه یو کارخانۀ ش دگیقصۀ همان نیکه ا دیگو م

دچار قصۀ تلخ خودش است و فردًا هم ما مثال اگر اآلن پنجاه سالمان    ش یاز هزاران سال پ  تیکه بشر  دیدان م 

درست کرد قصه  سال  پنجاه  ا  م،یاست،  به   نیداستان.  داستان  درواقع،  ماست  رنجش  داستانِ    ثمر   داستاْن 

  پر از درد است.   قصه نیام و ااورده یدست نام، آن را بهرا از دست داده  نی ا مییگو که م  ست دگینرس

آمده مرکزم،   زهایکار افتاده، چمن که کارخانه به   یِساز شه یدرست شده؟ دراثر کارخانۀ ش   یدردها چجور   نیا

  اد ی در مرکز من ز  زها یهستم که اگر چ  نیها و من در توهم ارنجش   نیانباشته شده ا  طور ن یو هم   امده یمن رنج 

  . شود م  ادیز ام بشود، زندگ 

مرکز ما عدم   م، یدوباره به حضور زنده بشو  ،سالهشت  ،سالمثال در ده   کهن یا  یجا قصۀ ما دراز شده، به بعد  

  ذهن  زیچ    یقصه که    نیا  م یکن . فکر مم یکن م   بشود، پنجاه سال، شصت سال است ادامه دارد، با قصه زندگ
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و همراه    ستی مرادیب  ست، دگیثمر نرس  به   یدادها یسرهم است که روپشت   یدادهای قصه درواقع رو   عنیاست،  

  .ست مر و دغل بزرگ ی هم  نیو ا  »«قصه دراز است، بل دیگو با غم، م

کرمش»    دیکرم شما کم کند «گر ننما  دیتوهم و با  نیاز ا  ب،یفر  نیمر و دغل، از ا  نیآه بشر درآمده از ا  «آه»،

قصۀ    نیکه ما ا  می ما آشارا نفهم عنیرا سحر نکند،    دگ یشب همان   نیاگر به ما کم نکند و ا  کرم اله  عنی

  .میافسوس بخور  م، یدرد بش دی با  ه عن ی م،یآه بش ه دی موقع باآن  م،یست یغمناک ن

. فقط  کنم درست شده که من خدمتتان ارائه م   یامجموعه   ی  ،یگرشه یکارگاه ش   ن یا  یهات یخصوص خاص  در

ها  مر و دغل   نیکه ا  دینیمر و دغل، بب   دیگو م  تیب  نیا  وقت  عنی  خوانم، شما م  یبرا  وارست یل  طورن یهم

  د یاگر بدان  مهم است، ول  هان یا  دانستنمهم است و    هان یا  دنیگرچه که د  شود،ظاهر م   چه صورت  در ما به 

  . دیر یب دیتوان باشد، جلواَش را نم دهیمرکزتان همان  ول  دیشما داررا  هان یکه ا

سرنوشت را   نیا  زندگ  ایواقعًا خداوند    ای. آدیهست   یطورن یچرا ا  دیاست که شما بدان  نیا  یبرا  حاتیتمام توض 

  اشتباه ما بوده.  دیگو اشتباه ما بوده؟ موالنا م ای کند کرده و عمل م نیبش یما پ یبرا

  .ستیتوهم چ  نیا یهات ی و خاص م یکه در توهم هست میشو ما متوجه م  هان یا دنید از

  هستند:    هان یا یساز شه یکارخانۀ ش  نیتوهم، ا نیا یهات یخاص  

  گریهای کارگاه شیشهخاصیت

  ) من ذهن  یها(مر و دغل 

   عدم آگاه  ‐    من ذهن  و کاهل تنبل  ‐

  درست  یِبه دانشِ معنو  عدم دسترس  ‐   ها  دگیکشش و جاذبه همان ‐

  پندارِ کمال  ‐  درست  ییعدم فضاگشا ‐

   من ذهن دانم م ‐  عمل کردن با ذهن  ‐

  ادعا کردن  ‐  ی ار یبودنِ سطح هش نییپا ‐
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  باال بودنِ دردها  ‐

  از جمع  دیتقل ‐  خود  ذهن  یرها یباور کردِن تصو ‐

‐    ذهن من  جا  یتقلب  زِ یچ به  انسانها    یِ را  به  اصل 
  فروخته است

   من ذهن   نیحفظ قر ‐

  و ...  یو مذهب اس یس  یحفظ باورها ‐

   

  رانیداشتن انتظار و توقع از د  ‐ 

  رانیگذاشتن تمرکز بر د ‐ 

  ر یانسان د یرفتن حواس ما به  ‐ 

  . (کالغ عمرخواه)  میوقت و زمان دار لیحاال خ   نکهی کش دادن کار، با تصور ا ‐

  . می کامل شو ندهیدر آ دیبا می کن فکر م .دهد را به ما نشان م   ذهن داستاِن زندگ ‐

  . شتریخواستن هر چه ب ‐

  ندهی رفتن مرر به گذشته و آ ‐

  ها شدگ و شرط  نگه داشتن دانش من ذهن  ‐

  عدم صبر  ‐  ترس  ‐

  ی دیناام  ‐  حسرت به گذشته  ‐

  نداشتن حزم ‐  حسادت  ‐

  ز ینداشتن پره ‐  خشم  ‐

  ناظر خود نبودن  ‐  ی ابیحسِ کم  ‐

  درون یگوش ندادن به ندا  ‐   ارزشی حسِ ب ‐

  ران یمالمتِ خود و د ‐
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  هدر دادنِ وقت ‐

  امرِ مهم زنده شدن  ینگذاشتن تمرکز بر رو  ‐

  با امور کارافزا  یتلف کردن انرژ ‐

   عدم اعتماد به زندگ  ‐

  دور و دراز  ی آمال و آرزوها یحفظ و نگهدار  ‐

  ها  دگیحفظ همان  ‐

  کش ذهن خود با خط   یریگاندازه  ‐

  

که ذهنمان   یزیرا عرض کنم خدمتتان که هرچ   نیاست. ا  ریی در تغ  ذهنمن   یکه کند  ،ذهنِ من   و کاهل   تنبل ‐

است که ذهنتان    ن ینشانۀ ا  شود، هرلحظه فکرتان عوض م   د ینیب شما م  کهن یاست. ا  ر ییقابل تغ   دهد نشان م 

است و ما    ی جبر  میکن م   طور که ما زندگ و آن   ما  ذهنمن   نیکه ا  مییاست که ما اگر بو  ن یاست. ا  ر ییقابل تغ

  اشتباه است.   نیا م،ی از آن خالص بشو میتوان نم

 توانم  که من نم  ست ذهنمن  نرس یو ا  و کاهل  تنبل   نیهم   ،یساز شه یکارخانۀ ش  ای   ذهنمن   یها ت یاز خاص  ی

  برود.   شی کند پ ستیالزم ن رود، م  شیکند پ  ل یعوض بشوم و اگر بتوانم هم خ

  ها  دگی کشش و جاذبۀ همان‐

  . می کن م ییاوقات ما با ذهنمان فضاگشا ترش یدرست، ب  ییعدم فضاگشا ‐

   ذهنمن عمل کردن با ‐

مثل    جسم   یار ی که چشم هش  دیگو طور که در غزل هم هست مما همان   عن ی  ،ی ار ی بودِن سطح هش  نییپا‐

چه آمده،   یکه خواهد مرد، برا  فهمد نم   زیچچ یه   کند،بزِ کشته هست، مثل سر بز دارد نگاه م   ی  یهاچشم 

  در چه حال است. اش اآلن زندگ 



ۀ  برنامه         Program #928                                            ۹۲۸مشار

  14صفحه: 

  دارد.  یادی ز یدردها  یساز شه یکارخانۀ ش  نیا عن یباال بودن دردها، ‐

  صفحه هست:  نیدوم

آگاه ‐  عدم،  ن خ   ستیآگاه  اعالوه   زها،یچ  لیاز  خ   نییپا  یاریهش  کهنیبر  از  اطالع  ما  از مسائل    لیاست، 

خودشان را    ها ل یما. خ  می مسائل را دار  نیو ا  میاکه ما مسائل را درست کرده  میاطالع ندار  م،یندار  مان  زندگ

  .مسئله دارند  ل یخ که درحال کنند فرض م  مسئلهیب

  درست  یِ به دانشِ معنو عدم دسترس ‐

  است. ی گرشه یکارخانۀ ش یهات یخاص  هان یپندارِ کمال، ا‐

   ذهنِ من  دانم م‐

  ادعا کردن ‐

  خود  ذهن  یِرهایتصوباورکردنِ  ‐

  است.ها فروخته اصل به انسان  یِجارا به  یتقلب زِیچ  ذهنِ من ‐

را    یز ی. عرض کردم هرچستندین   رییقابل تغ  هان یا  میکن ما فکر م   کهن یو... ا  یو مذهب  اسی س  یحفظ باورها ‐

  است.  رییقابل تغ دهد، که ذهن نشان م 

  از جمع.  دیتقل‐

  می و ما دوست دار  دارندما را در ذهن نگه م   هانیقر  نیدارد که ا  ییهان یقر  ذهنمن   ، ذهنمن   ن یحفظ قر‐

  . میها را حفظ کن آن

اگر شما    عن یدادم خدمتتان که علت رنجش ماست    ح یاآلن توض  نیکه هم   ران،ی داشتن انتظار و توقع از د‐

  .  رود م نیاز مسائلتان از ب یاد یواقعاً مقدار ز د،یصفر کن رانیانتظار و توقعاتتان را از د دیبتوان

  ران ید یرو  ای  رانیگذاشتن تمرکز بر د‐

  و   ر،یانسانِ د یرفتن حواسِ ما به ‐
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  [کالغ عمرخواه].  میوقت و زمان دار  لیحاال خ  کهن یدادن کار، با تصورِ ا (کشش) کش  ‐ 

   ی ما     داستان زندگ   عنی .  میکامل شو ندهیدر آ  دیبا  م یکن . فکر مدهد را به ما نشان م ذهن داستاِن زندگ ‐

از انتظارات    یادی هم ناکامل است، چراکه مقدار ز  نیو ا  دادهاستیهم قرار گرفتن روسرو پشت  ست ذهن   زیچ

  است.نشده  لیتکم  رونیو توقعات ما از جهان ب

  ترش یخواستن هرچه ب‐

   ندهی رفتن مرر به گذشته و آ‐

  ها  شدگو شرط  ذهنِ داشتن من نگه ‐

  مثل:   جاناتیه و

  ترس ‐ 

  حسرت به گذشته ‐

  حسادت ‐

  خشم ‐

  ی ابی حسِ کم‐

    ارزشی حسِ ب‐

    رانیمالمِت خود و د‐

  و

   با سرعت   سالهیاگر قرار است    م،یست یما با قضا هماهنگ ن  یمعنو  شرفتیدر پ  حت   م،ی عدم صبر، صبر ندار‐

  ن یکه هرچه زودتر به حضور زنده بشوم، ا  مییگو ما م   کند، ها را باز مطور که گلهمان  کند،  م  ن ییکه قضا تع

  کارِ ذهن است. 

  ی دیناام ‐
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   شینداشتن حزم، دوراند‐

  ز ینداشتن پره‐

  .کند خودش کار م  یکه دارد برا میدار ناظریناظرِ خود نبودن، ما دائماً ذهن ب‐

  درون یِگوش ندادن به ندا‐

  و

  کشهدر دادنِ وقت، وقت ‐

و آوردن مرکز عدم    که زنده شدن به زندگ   کنند فکر نم   ها لیامرِ مهم زنده شدن، خ   ینگذاشتن تمرکز بر رو ‐

  است.  مهم  زیچ

ئله را که حل  مس   ی  م،یکن و مسئله حل م  م یکن م  جادیبا امور کارافزا، ما مرتب مسئله ا  ی تلف کردِن انرژ‐

  . میکن و مسئله درست م  میکن مسئله حل م ذهنبا من  کهن یا یبرا شود م جادیا  ریچهارتا مسئلۀ د  میکن م

به دست    م یرا بده  ارمانیاخت  م،یکه ما فضا را باز کن  ستین  یطور نینداشتن توکل، ا  عنی  عدم اعتماد به زندگ‐

   زندگ

  دور و دراز   یآمال و آرزوها  یدارحفظ و نگه ‐

ا  کهن یا  یجابه  و زندگ  م یلحظه باش  ن یدر  بب   تی ف یک   مان  و  و  باشد  ا  می نیداشته  شده چه  گشوده   یفضا  نیکه 

  .  میکن را دنبال م  ذهنمن  یمرتب آمال و آرزوها  خواهد،  م

  را از دست بدهند.   ها دگیهمان  ستندیمردم حاضر ن ها،  دگیحفظ همان‐

  کش ذهن.  خود، با خط  شرفتیپ ایخود،   یریگاندازه  ‐

  سبب لغزش بشود.   تواند م هان یاز ا یکه   دینیب است که م  یگرشهیکارخانۀ ش ی هات یخاص هانیا

  مان یجور موارد پا  نیدر نود درصدِ ا  م،یاشتباه بن  عنی  م،ی عمل کن  هانیکه به نود درصد ا  دیما فرض کن   اگر

  خراب خواهد شد.   مان بلغزد، معلوم است که زندگ 
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هنوز    میرا در مرکزمان نگه دار  ها دگ یهمان   که درصورت   ول  م،یشو م   رادها یا  ن یکردم گرچه که ما متوجه ا  عرض 

  داشت.   میآن مرض را خواه

ما م  مثال رانیخود با د  سۀیحسادت بد است و مقا میدان بد است، ول هست، ما جسم   دهیچون مرکز ما همان

است، با    ذهنرا، که اسمش من   باشندۀ جسم   نیخودمان دائماً ا  یابیارز  یبرا  م،یدار    جسم  یار ی و هش  میهست

  . میشو بهتر از ما باشد دچار حسادت م  کس م یکن سهی. اگر مقامیکن م  سهیمقا رانید

که   طورن ی. و هممیبشو داری خواب ب  نیو از ا  م،یببر نیرا از ب  ذهنمن   نیا می ندار یاما چاره   ریعبارت دبه  عنی

. دارد اشتباهات خودش را نگه م  ن یبا ا ذهنمن  ی. براستین تیدر الو ن یا ذهنمن ی بود، برا ستیل ن یجزو ا

  د؟ یکن توجه م

  د یبعدش نخواه د،یخوان موالنا را م یو شعرها  دیکن برنامه گوش م نیکه اگر به ا کنم  من از شما خواهش م  و

  .  دیعمل کن  تان ذهنمن   یهاکه با روش 

موقع    ول  د،ی شما هم بفهم  م،یکن  معن  م،یشما بخوان  ی برا   جان یموالنا را ما در ا  ی شعرها   نیقرار باشد ا  اگر

  . رید دیشو خُب موفق نم  کنند؟ عمل م  یکه حاال چجور  دیبپرس تان ذهنعمل از من 

و اگر    دیرا تکرار کن   ات یمخصوصاً اب  د، یبنده هم گوش بده  حاتیبه توض  د یرا تکرار کن  اتی اب  نیا  دییایب  شما 

  .  د یآن را قبول کن  کنند ذهن شما م شنهادِیاز پ ر یغ یری د زیچ  ات ی اب نیکه ا دیدید

است که ما    ها کافلغزش  نیاز ا  ی.  لغزد ما م   ذهنکه من   د ینیب م  کهن یا  یمهم است. برا  ل یمطلب خ  نیا

  . میکرده بود دی تأک ل یما خ راً ی. اخرانید یبود تمرکز رو  اش  ی. مثال میموفق نشو

   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

  

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

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

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

د  میما مردۀ خودمان را رها کرد  عنی برا میزنده کن  م،یدرست کن  میخواه را م   ران یمردۀ  آن موقع  بعد    ی . 

  !  م؟ی کن نم ه یبه حال خودمان گر م،یکن م  هیگر رانید

که مثل ما    رانیاست. آن موقع د  رانیتر از دخراب   ل یوضع ما خ  که درحال   میدرست کن  میخواه را م  رانید

  .  م ی. بهتر است خودمان را درست کنمیکن خراب م  میررا دا   ران یکه د  ست یبد بشوند ما حواسمان ن  خواهند  نم

.  م یکن م  میدار  یاهوده یما کار ب  د،یعمل کن   تان ذهنمن  ی هامطابق روش   د،یشعرها را بخوان  نیاگر ا  نیبنابرا  پس

  . کنندکار را م  نیدارند ا ها ل یو خ

کارگاه    یهات ی(خاص  بودند  هانیهم ا  شیهات یخاص  م،ی کن صحبتش را م  میکه اآلن دار  یگرشه یکارخانۀ مثال ش  و

  . کند مر و دغل رها م نیمر و دغَل است، لطف شماست که ما را از ا نی، که گفت ا) یگرشهیش

مر و دغل کارخانۀ    نیکه ما ا  ست شده، خرد زندگگشوده  یو کم گرفتن از فضا   ییفضاگشا  نیواقعاً هم ا  و

  . میشناس را م   یگرشهیش

به ما بدهند،    یز یچ  میتوقع داشته باش  دی. نباوجه چیهبه   ران،یاز د  می توقع داشته باش  دیکه نبا  م یفهم م  ما

  ل ی مطابق م  دیبا  ! «شما همسر من هستمیتوقع را دار  ن یبنند، ما ا  ما زندگ  لیما بنند، مطابق م  یبرا  یکار

  !» کن من زندگ

   حت   م،یکن   نییرا تع   شانیباورها  م،یکن   نییرفتارشان را تع   م،یها را کنترل کن مردم بذارند ما آن   میانتظار دار  ما

  !  میکن  نیی را تع نشانید

!  می کن م   خطرناک  ی کارها  م یبشو  ن ی. خشممیشو م  ن یخشم   میاگر برنج   م،یرنج  م   م یکن  نیینگذارند تع  اگر

  ذهن است.   همه غلط است و توهم هانیا

 رید. هزاران نفر از هم شود م   یچجور   جمع  زندگ  دی نی توهمات گرفتار باشند، که هستند، بب  نیهمه به ا  اگر

  ی خداوند فقط شاد  که . درحالکنند م   تیشا  نالند،م   شوند، م  نیخشم   رنجند، م  از هم   خواهند  م   یز یچ

  .استده ینعمت آفر ده،یآفر
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 ده یکه مرکزِ انسانِ همان   یگرشه یکارخانۀ ش  یسوکه سنگت را پرتاب نکن به  دیگو که موالنا م  ستین  هودهیب  پس

توهمات نجات    نیمن را از ا  خواه  . تو م خواه من را م  رِ یکه من آگاه هستم تو خ  ندازیاست. بر دل من ب

  نداز یرا ب  تیها. همۀ سنگ توان . و تو فقط متاس  مردگ  نیا  ، من را به خودت زنده کن  خواه تو م   ،بده

  به من. 

که شما    آورد م   شی پ  تیوضع   ی   هرکس  دیافت راه م  دیشو شما پا م  دیباش   یطورنیشما اگر ا  نیبنابرا  پس

  .  دیشو و از او حداقل در دلتان ممنون م دیکن شما فضا باز م د،یرنج  م

است پنهان     دگیاشال همان  ن یو ا  نم، یاشال را در خودم بب   نیآمد من ا  ش یاوضاع پ  ن یخدا را شر که ا  که

  ! نمیدرد را در خودم بب ایاست. شده

 د یآ باال م  . وقت دیآ باال م  ییجا  یاآلن همه پنهان هستند،    میاداشته   مان که ما در طول زندگ   ییهارنجش  نیا

اآلن، تشر کن از    نداز یخُب ببخش! ب  دم؛یکه من از معلم کالس سومم رنج   افتدم   ادتانی  د ینیب را م  نیشما ا

  . زندگ

  

  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل
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انتخاب)]  ١۵[شل شل    نیا  اما و توانایی  ا  می. گفتدهم را به شما نشان م  (این لحظه    یی لحظه توانا  نیدر 

  ش ی پ  مان  ذهنمن   جاب یکه به موجب تقاضا و ا  میریب  میتصم   میتوان م   م؛یانتخاب دار  یی . توانامیانتخاب دار

  .مینرو

  : دیآ سر هم م جا کارها پشتبه ذهن آن میافت م  به ذهن، وقت  میافت ما م د،یکن توجه

  ت یبه وضع  دمیکار را کردم رس  نیا  کار را بنم، وقت  نیکه بروم ا  کند م   جابیکه در آن هستم ا  تیوضع  نیا  اآلن

  شده است.   شده است هم شرط  نیبش یدر ذهن هم پ هان یبنم. ا ریکار د  ی که  کند م  جابیا دیجد

و خرد     زندگ  جابیکه تقاضا و ا  د ینیبب   دیکن ذهن، شما فضا را باز م   جابِ یا  یجا که به  م ییبو  م یخواه  م  ما 

  دینبا  ی سازسبب   لۀیوسانسان به  ببرد ما را. زندگ  شی پ  ی سازسبب   قیذهن ما از طر  کهن یکل چه هست. نه ا

  برود.   شیپ

  ن ی بعد از ا  کنند م  جابیاتفاقات ا  ن یو ا  افتد م   ما اتفاقات  ذهندر من   م یدار  ذهنمن   یاگر ما اآلن    عنی

ا ا  نیاتفاق من  ا  ر،یاتفاق د  یمنجر بشود به    نیرفتار را بنم و  ا  کندم   جابیآن هم  و    جابیا  اهن ی...، 

  . رونیب میبپر نیاز ا دیذهن است، ما با  یساز سبب

عمل    یطور نیانسان ا  ستیبه نفع من ن  نیعوض بشود. ا  تواند م  جابیا  ستمیس  نیکه ا   ،ییکجا؟ به فضاگشا  به

  د؟ ی کن در ذهن بماند. توجه م ست ی. انسان مجبور نکند نم

  .دی شده، که خرد کل است، فرق بذارگشوده یفضا  جابِیذهن و ا جابِیا نی شما ب پس

ما وارد آسانسور م  مثال دکمه را م  میشو آسانسور هفت طبقه دارد در هر طبقه م   نیا  م،یزن م  ستدیا تا    رود

برم  بعد  هفتم  شدگردد طبقۀ  آسانسور  سوار  خُب  برو  دیبا  می.  هفتم  طبقۀ  با  م،یتا  هم  طبقه  ولمیست یهر   .   

  . میسوار نشو میتوانست م

   . خب وقتشوند م  ها زخمآدم  م،یکن شروع م  . وقتمیشروع نکن  میتوان که م می کن جنگ را شروع م   ی ما

   یشده،    آدم زخم   نیا  مارستان، یب  میبر م    . خب وقتمارستانی ب  میببر  ست؟یما چ   ۀ فیوظ  شوند،  م   زخم

  دانم  نم  م،یپول بده  م،یم، به او کار بدهیکه ما احوالش را بپرس  کند م   جابیا  د،یشده، با  دهیقسمتش مثال بر

  . زهایچ  لیخ  دانم، نم م،یسر بزن می. درست است؟ بعد بروم ینگهش دار م، یمسن بده
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شما    م،یرو م   شیهاجاب ی بعد دنبال ا  م،یکن را شروع م  یکار ی  . وقتمیجنگ را شروع نکن  میتوانست م  ول

جبر است، من   نیکه ا  دهدو ذهن نشان م   افتد م   نهیاتفاق در هر زم  نیا  دی نیکه بب   دینگاه کن   تان به زندگ   دیبا

  . ستیجبر ن  ن یکار را بنم. نه! ا نیا دیبا

. در  دیباش  ست ین  ی ذهن و در فضا  رونِیب   دی. شما بادیذهن را بشناس   رونِیذهن و ب  یشما کار رو   نیبنابرا  پس

  د،یفضا را ببند  د، یکه اگر شما مقاومت کن   دهد نشان م   لحظه و توانایی انتخاب)] (این    ١۵[شل شل    نیا

   اتفاق ذهن  نیذهن که اآلن ا  جابِیبه ا  دیاُفت ذهن، م  یساز به سبب  دیاُفت م  ،جسم  یاریبه ذهن، به هش  دیبرو

   ما شرط   د،یگو اسزا م به ما ن   کس  ی جا مثال  من چار کنم. در آن   کند م  جابی ا  دهد، که به من نشان م

  . مییاو ناسزا بو ن یما هم ع میشد

رد    شیاز پهلو  م،یینگو  یزی چ  چ یکند که ما ه  جابیخردِ کل ممن است ا  مینیب م  م،یکن فضا را باز م   وقت  ول

م میبرو  م،یبشو  . وقت   دینیب  م  ییفضاگشا پهلو   ییفضاگشا  د، یکن م  ییزهایچ  یاز  رد    دهد، که ذهن نشان 

  . کند نم  زهیست  نبا آ  شود، رد م   شیاز پهلو ای کند ها را حل مآن  ای. شود م

از جنس    . وقتدیشو از جنس اتفاق م  د،یکن م   زهیست  . وقتدیشو شما، از جنس آن م   دیکن م  زهیست   وقت

  د یکن خواند. پس توجه م   میموضوع ما خواه   نیراجع به ا  یذهن. و مطالب  یساز در سبب  دیاُفت م   د،یشو اتفاق م

  . ندب رییبدهد، تغ  رییتغ تواند م  دهد، که ذهن نشان م یز یهر چ

با فضاگشا  ر ییتغ   یچجور  لحظه شما م  ییبند؟  تغ  دیتوان ما. هر  باش  رِییبه فکرِ  ا  د یذهن  اآلن نشان    نیکه 

  ن ی. اگر شما امیذهن برو  ۀ ندارد ما دنبال رشت  کند؟ لزوم  ر ییتغ  تواند صورت م  ن یبهتر   یچجور   نیا  دهد، م

  د یاوری ب  دیتوان وجود مبه  تان در زندگ   هم شرف و م ار ی بس  راتِییکه تغ  د ید  دیخواه  د، یموضوع را خوب بفهم 

ا  نیا  د، یببر  شیپ  دهد که ذهن نشان م   یطوررا آن   که زندگ  دیست یو شما محوم ن   ن ی ا  ای  ن، یاتفاق بعد از 

  اشتباه.  نیاشتباه بعد از ا

   از کس  یز ی. مخصوصاً اآلن هم که موالنا مطرح کرده شما چمیرفتار مردم بشو  ا یاتفاقات    ندارد ما قربان   لزوم

  د ی کن درست م  یگرشه یش  ۀهست، شما کارخان   که در آن زندگ   د یو فکر کن  دیبخواه  از کس   یز ی. اگر چدینخواه

  . دیکن م  دایرنجش پ  لیو پتانس
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  ی از پهلو   تواندبرنجد نم  آدم برنجد. وقت  شود رنجش سبب م  لی. پتانسکند م  ج یرنجش آدم را گ  لیپتانس

که    دییگو . نمدارد شما را با مردم مربوط نگه م  ،ییاش را نگه دارد. فضاگشارابطه  تواند رد بشود، نم  کس

  .  زنم با او حرف نم  ر یرا به من نداد، من د نیا

در    میدار   ما توقعات  د؟یکن . توجه مامده یبود فورًا جواب من را بدهد، دو روز است جواب نداده، من رنج   قرار

جواب ما را    دیفوراً با  م،یگذار  م  غامیپ  م،یزن ها تلفن مرفتار کنند. مثال ما به آن   ی طورنیا  دیذهن که مردم با

را که ذهن    ی زیکه آن چ   دی نی بب  د،یفضا باز کن  شهیشده. نه، هم   نیسه ساعت طول دادند، به ما توه ،  بدهند، دو 

  بدهم.   رییتغ توانم م  یاآلن من چجور  دهد نشان م

 شود  م در ذهن، آن را    کشد که ما را م  یاو رشته   یساز آن سبب   شود لحظه مبهداد. لحظه  رییتغ  شود م  شهیهم

اآلن    جان یموضوع و من از ا نیبه ا  د یبازشده. توجه کن  ی خردِ فضا قیشروع کرد، از طر  ریجور د ی قطع کرد،  

  .گذرم م

   که در ذهن زندگ   می ستیکه ما مجبور ن  کند موالنا مطرح م   خوانم، م  تانیکه برا  ییشعرها  نیقسمت از ا  نیدر ا  و

  دی. ما بامیما خالق هست  که ببرد درحال شیذهن، ما را پ م یو بذار  میکن  ذهن زندگ  ی سازو مطابق سبب  می کن

 دهد که ذهنمان نشان م   یز یدر اطراف آن چ  شدهگشوده  یاز فضا   تی. خالقمیخودمان را به کار ببر  تیخالق

  .  دیآ وجود مبه

است که جبِر ما، من خالصه    نیو آن ا  می کار را بن  نیما ا   دیحتماً با  عنی. جبر  کند «جبر» صحبت م  یاز    و

  بند.  تواند م  زندگ  م،یتوان . و ما نممی کن  مرکزمان را خال  دی. ما بامیبپر رونیاز ذهن ب  دیما با  کنم، م

از جنس جسم    می . آمدمیچون از جنس او هست  م،یاست که ما از جنس او بشو  نی جبر خداوند ا  نیپس بنابرا 

. کن  زندگ  یطور نیا  دیبا  دی گو م  ذهنکرده. من   لیبه ما تحم  ذهنوجود دارد که من   ریجبر د  ی . اما  میشد

  .  میقبول کرد م،یما هم چون آن داخل هست 

چ   یرنجش در ذهن برا  لیپتانس  نیا  مثال یتحم  زها، یخواستنذهنجبرِ من   ل   ن ی کرده ا  لیاست که به ما تحم  

.  دیرس نم    به زندگ  د،یانباشته نکن  جا ن یو ا  د یریرا از مردم نگ  دهیهمان   ی زهایچ  نیرا، قبوالنده که شما اگر ا  دهیعق

که ذهن به ما    میرا قبول کن  یز یچ  چیه  ستی. اصال الزم نمیکن   لرا قبو  نیما ا  ستی. الزم نمیارا قبول کرده   نیما ا

خودمان     زندگ  م یتوان . ما ممی. ما از جنس خودش هست میهست   دگار یما آفر  م، یچون ما جزوِ صانع هست  د،یگو م

  هر لحظه.  م،ینی افریرا ب
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  : دیگو موالنا م نیبنابرا

  کو؟ تیزار  ،ز جبرش آگه گر 
  کو؟ تی جبار رِ یزنج نشِیب

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

  کند؟ یچون شاد ر،ی در زنج بسته
ک کند؟  یحبس، آزاد  ِریاس  
  ) ۶٣١ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

او گفته به زور هم که شده   رون،یب  یبپر  دیکه با  اگر از جبر خداوند آگه  دیگو . مد یگو است؟ به ما م  درست

  ؟  کن چرا تواضع نم  ؟ کننم   یپس چرا زار  آگاه  نیبه ما. اگر از ا  اندازد . سنگ م رونیشما را ببرم ب  دیمن با

  ؟ کن یکار  توان و نم یشد ر یاس ها دگیهمان ر یدر زنج  هک  نیب عنوان من؟ چرا نمبه ی شو چرا دوباره بلند م

  :میدان او بسته تو را. و م

  تو را بال داد هر جهت از
   جهاتَتیبازکشد به ب تا

  ) ٣۶٨شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

آدم   نیبسته شده باشد، ا  ری که به زنج   که کس  دیگو . ممینیب بال م  م،یرو که م  که به هر جهت   مینیب نم  چرا

اگر    د؟یشما قانع هست  ذهنمن   یها  و خوش  های چرا به شاد  عنی  کند؟ م  یشاد  یشده باشد، چجور   ریاس

    کند؟ م  یحس آزاد  کند، م  یآزاد  دیآ شخص م نیا زندان باشد، حبس باشد در دست دشمن، ک   ریاس کس

که در ذهن است    «چشم، اطاعت». آخر کس   میی گو ما م  د،یگو او هرچه م  ،ذهنما اآلن در جبرِ من  کهن یا  عنی

  من آزادم، من شادم. درست است؟   دیگوبند؟ م  یآزاد یادعا  دیچرا با هاست، دگیهمان  ریو اس

  اند بسته تی که پا ن یبتو م ور
  اند تو سرهنگانِ شَه بنشسته بر 
  ) ۶٣٢ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  من با عاجزان  تو سرهنگ پس
  عاجز، آن  یِنَبود طبع و خو زآنکه

  ) ۶٣٣ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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  فر یحم ک   یلشر، پهلوان، مأمورِ اجرا شروی: پ سرهنگ
  زور و ضرب و امر و نه  از بار گرفتن هی : حالت و عمل سرهنگان، کنا سرهنگ

  

  شش یاند و مأموران شاه هم پرا بسته   شی شده، دست و پا  ر یاس   کس  ی که    دیگو . م زند م  لیتمث   د،یگو م

  د ی گو . مدیگو کند. حاال به ما م  ییبلند شود خودنما  رید  دیکه نبا  ن یتکان بخورد. پس ا  تواند اند، نمنشسته

م  که  پا  نیب تو  و  پ  تی دست  شده  نشسته   شِ یبسته  شاه  مأموران  و  شاخداوند  هم   دیاند،  شاه    ن یمأموران 

  . میما تکان بخور گذارند هستند که نم ها دگ یهمان 

   مهم  زیچ   ی.  دیادهیرنج   ا ی  دیرنج  حتماً م   د؟یو او ندهد و نرنج   دی بخواه  از کس  یز یچ  یشما شده که    ایآ

در    د، یندارد ناراحت بشو  که لزوم   دیگو . دارد م مییگو را م  هان یهم   م یدار  د؟یو ناراحت نشو  دیرا از دست بده 

  .  ستین زندگ  ن،یا

  ر ید  ی  دیو با  دیذهن هست  ریاس  د،یعاجز هست  دینیباگر شما م   کهن یا  ینکن با عاجزان، برا  ییتو خودنما  پس

 که ن یا  یعنوان «من». براخداوند به شما کم کند، پس بلند نشو، به  دیفضا را باز کن   عن یبه شما کم کند،  

  .ستین نیعاجز» ا یِ«طبع و خو 

 کند،  نم  خودفروش  کند، نم  یی عاجز که خودنما  د، یعاجز هست  دیکن که اگر شما واقعاً حس م  د یبو  خواهد م

  .  کنداز خودش ظلم نم  ترن ییپا به کسان  رید د، یگو زور نم

که    دینیب م  د؟ینیب شما خودتان را در بندِ و زنجيرِ خداوند م  سؤال، واقعاً شما عاجز هستيد؟ يعن   ی   حاال

  .دهد جواب نم  زندگ دیرو م  هر طرف د؟یتکان بخور دیتوان نم

  مو  ،نیبتو جبِر او نم چون
  کو؟  دینشانِ د ، نیب هم ور
  ) ۶٣۴ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  استَت بدآن  لیکه م یهر آن کار  در
  ان یع نیب  خود را هم  قدرتِ

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

  و خواست ستین لتیکه م یهر آن کار  در
  از خداست  نیک  ،یشد  یآن جبر اندر

  ) ۶٣۶ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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سلطۀ جبر    ریز  ،و در ذهن هست  یدار  ذهناگر تو من  د یگو هستند. م  مهم  لیخ  یهاتیب  هان یا  دیکن   توجه

   ن یب خداوند را م   عن یاگر اجبارِ شاه،    ،نیب. اگر مدانم و م   نمیب . نگو منیب پس تو جبر او را نم  ،ذهن هست

را    ن یمرکزت، اگر ا  یبذار  توان ها را نممرکزت، جسم   یار و من را بذ  ینداز یرا ب  ها دگ یهمان  نیا  دیکه با

  نشانش کدام است؟   نیب م

و خودش دارد توض   نشان  ی م دهد م  ح یبده   . هر آن کار  دیگو وقت  لیکه م   ی«در  در ذهن    استَت بدآن» 

و    میاشده   دهیها، چون همانآن   یِسوبه   میدار  لیو م   می خواه ها را ما م دارد و آن   ییهاخواسته ذهن    م، یهست

  .  م ینیب قدرت خودمان را در آن م

. اصال خود رنجيدن نشان اين است كه قدرت خودمان را در بهدست آوردنش میآوردست م را به   ها دگیهمان  ما 

را از مرکزمان   ها اصال ميل به پرهيز نداريم. ميل نداريم كه اين همانيدگ  م؟یندار لی م  ی. اما در چه کار مینیب م

  کار را بنم.   نیا دیکه من با میی گوموقع م  . بعد آن می کن رونیب

و    ستین  لتی که م  یجبر خداوند است. «در هر آن کار   نیا  مییگو م   م،یکن عمل م  مان ذهنبه دستور من   عنی

  م ییگو م  گرديم اشتباه برم   . ما به ستیما ن ذهنچرا؟ مطابق من م،یبن  میندار  لی که م  یخواست»، به آن کار

  د؟ یکن جبر خداوند است. توجه م   نیکه ا

لحظه و به حرف   نیدر ا دهد که ذهن ما نشان م  یز یچ  لحظه، آن  نیدر ا ذهنمن یِ اقتضا به میده تن درم ما

باشد،    یسازباشد، مانع   یساز قدرت باشد، مسئله   به  ل یحرص باشد، م  خواهد چه م  م،یکن ذهنمان گوش م 

  . مهم است. کند م  خداوند  مییگو م  م،یده را انجام م نیباشد، ا یباشد، دردساز  یسازدشمن 

  و خواست ستین لتیکه م یهر آن کار  در
  از خداست  نیک  ،یشد  یآن جبر اندر

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

 جاب یو به ا  میو فضا را باز نکن  میذهن را انجام بده  جابِیا  م،یرا اجرا کن  مان ذهندستورات من   میتوان نم  ما

و    اآلن ناله   د،یاکرده   جادیرنجش ا  یاد یاز خداست. شما اگر مقدار ز  نیا  م ییو بعد بو  میفکان گوش نده کن 

از    نیاز خداست؟ ا  نیخدا کرده؟ ا  د ییگو م  د، یکن م   زندگ   یطور ن یبه گذشته و ا  دی کن حسرت م  د، یکن م   ی زار

  شماست.  ذهنمن  یِ مقتضا نیا ست، یخدا ن



ۀ  برنامه         Program #928                                            ۹۲۸مشار

  26صفحه: 

. رید  دیاشده   یرا عوض کنم، پس جبر   نیا  توانم باشم، نم  یطورن یا  دیاز خداست، من با  دییشما بو  اگر

خداگونه    یِ خداگونه، جبر  یِ است. نه جبر  یعوض کنم، جبر   توانم را اآلن نم  تمیمن وضع   دیگو که م  هرکس

  .  عوض کن  توان را م یز یهرچ د،یگو م

  ،  درست کن  توان را م  نیکرده، ا  چارهیکه اآلن تو را ب  یدار  ت یتو فضا را باز کن، هر وضع   دیگو خدا م  جبر

  جبر است.   نی. اعوض کن

  ن یذهن رفتن و گرفتار شدن در ذهن، ا  یلحظه جبر خداست. اما دنبال اقتضا   نیدر اطرافِ اتفاق ا  یی فضاگشا

خدا خواسته. نه، خدا    م،یکن   زندگ  ی طورن یا  میاز خداست. ما مجبور  نیکه ا  میی گوما م    است ول   ذهنجبر من 

  .  نخواسته، تو خواست 

   ذهن  من ِ خاطر است، خودش خواسته. اگر جمع گرفتار هستند، به   یپر از گرفتار   کند، م   که بشر بد زندگ   هرجا 

  هستند.  ذهن  یهستند، جبر  یعوض کرد، جبر شود را نم   نیا ندیگو باالست، خدا نخواسته. اگر م

از بار    ه یحالت و عمل سرهنگان، کنا عن ی  ، . سرهنگ فریحم ک   ی ، مأمورِ اجرالشر، پهلوان  شرو ی: پسرهنگ

زور و ضرب و امر و نه گرفتن که م سرهنگگفت» :  .«نکن با عاجزان  

  را هم بخوانم:  نیا

  اند یجبر  ایدر کارِ دن ایانب
  اند یجبر  ٰىدر کارِ عْقب  کافران

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

  ار یاخت ٰىرا کار عْقب ایانب
  اریاخت ایرا کارِ دن جاهالن

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

  ش یجنسِ خو یِبه سو هر مرغ زآنکه
  ش یپ شی او در پس و جان، پ پردم

  ) ۶٣٩ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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جسم    ،یغمبر یپ  چیندارند. ه  یاعالقه   ای کار دن  به   عنی  اند»ی جبر   ای «در کار دن  غمبرانیپ  دیگو که م  دینیب م  پس

.  کنند  نم  ییفضاگشا موقعچ یکافران ه دیگو م اند»،ی جبر   ٰى. اما «کافران در کارِ عقْبدهد را به مرکزش راه نم 

  داشته باشم.    دیبا  جسم   یار ی مرکزم بايد جسم باشد، هش  دیگو . ماندی کار جبر  نیجسم در مرکزشان است، در ا

 یی گشاکار فضا   عنی  ٰى. کار عقْبکنند را م  » ٰى«کار عقب  ای حضور داشته باشم. پس انب   یاری هش  دیبا  ند یگو م  ا یانب

  .  رمانیبه آن تصو میدی. رسکنند  م  اریاخت  د،یگو شده مگشوده یکه فضا  ی زیچ و آن 

ا  ارشانی اخت  کنند، م   ییفضاگشا  ایانب ا  نیدر  فضاگشا  نیلحظه  من  فضا کنم م  یی است که  جاهالن    ی بند. 

  . استی کار دن ارشانیاخت دهد، که ذهن نشان م  یز یچ  به آن  روند م  کنند، م

مرغ  پس به   هر  م   ِی سوهم  خودش  م    . کس رود جنس  باز  را  فضا    یِسوبه   رود،  م  زندگ   یِ سوبه   کند که 

جان   م،یکن . پس فضا را باز مرود او م   یِسوبه  ش»یپش ی و جانش «پ  روداند مکه فضا را باز کرده  ییهاانسان

  .  رود خدا م   یِسوما به 

  ی سازدر سبب   افتد م  رود، ذهن م    ِی سوبه   ذهن. وقت    ِی سودنيا، به   یِسوبه   رود جان ما م   میبند را م  فضا 

جبر است،   میکن جا فکر م هستند و در آن  همه ذهن   هانیو ا  کند م   جابیرا ا  یری کار د   ی  یکار   یذهن،  

. ستیدرست ن  هانیاز ا  کدامچیبوده. ه  نیما ا  سرنوشتعوض کرد،    توان را نم   زیچچی . همیباش  یطور نیا  دیما با

  . کند م  لیاست که ذهن به ما تحم یجبر هانیا

انسان  شما  جنس  از  زندگ   دیباش   اگر  با   نیبش یپ  که  ر  د یکرده،  باز کنفضا  فضا   د،یا  خرد  شده گشوده   یبا 

و   دیناظر باش  رونیاز ب  ،ی سازدر سبب   دیافت م  د،یدر آن برو  دیاینظر بکه به   دهدرا که ذهن نشان م   یز یهرچ

  .دیزیهم بررا به   های سازآن سبب 

از زندگ  سبب ا  دی. بذارد یاوری ب   را  فكر     یايجاب كند،  شما    یکند، صنع ايجاب كند، آفريدگار   جاب یخرد 

کار    ریها د. آن دیها را رها کناند، آنشده   دهیجا چسرهم آنذهن را كه پشت  قديم  یجديد بياوريد، آن فكرها 

  . کنند نم

  �🔹🔹�پایان بخش اول  �🔹🔹�

   



ۀ  برنامه         Program #928                                            ۹۲۸مشار

  28صفحه: 

  آمدند  نیچون جنسِ سج  کافران
نجآمدند  نییآرا خوش ایدن س  

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

  بدند  نییچون جنسِ علّ  ایانب
  جان و دل شدند  نییعلّ یسو

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

  : زندان سجن
  رفتنیکامل پذ  تِی خوش و رضا  یرا با رو یز یآمدن: چ  ن ییآخوش 

  

زندانِ    نیاز جنس زندان هستند. ذهن زندان است. بنابرا  ذهن   ی هاهستند. من   ذهن  ی هااز کافران من   منظور

  جا بمانند.  در آن  دیهستند با یجبر   کنند را دوست دارند، و فکر م  ایدن

ا  ا، ی انب  اما   د، یهست  آور غام یاگر پ   یادرجه  . شما هم به آورد م   غامیاست که پ   هرکس  ا یانب   دیتوجه کن   جانیدر 

صنعش را،    تواند م   که زندگ  یطور به  کند و فضا را باز م   آورد م  رونیاجسام را از جنسش ب  نیا  اگر کس  عنی

  .  شود غام آوران می جزوِ پ  ندازدی کار باو به  قیرا از طر  شیدگاریآفر

  ن یی جنسِ علّاز «   ای. پس انبردیگ را دربر م  آورانغام ی. تمام پستندیبزرگ ن  غمبرانی لزومًا پ  ا،یانب   مییگو م   وقت

  شده بودند، از جنس خدا بودند. گشوده یبدند»، از جنس فضا 

. و قرار شده فضا  میشو از جنس او م میکن که فضا را باز م  یا. به درجه میکه ما از جنس خودش هست دیدان م

  نماند.  دگ یهمان چیکه در مرکز ما ه یطوربه  م،یکه تماماً از جنس او بشو م یرا باز کن

  بدند  نییچون جنسِ علّ  ایانب
  جان و دل شدند  نییعلّ یسو

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

کار    نیا  ی که برا  د، یخودتان بشو  یۀ و از جنس اول  دیفضا را باز کن   دیخواه لحظه، م   ن یدر ا  دیکن   نییشما تع  حاال،

  . دانيد خودتان م  د؟یکافر بمان  طورن ی و هم  دیبشو  ایدن  نیاز جنس زندان ا  د،یکن   یفضابند   دیخواه م   ای   د؟یآمد

  : دیرا توجه کن هاه یآ  نیا طورن یهم  و
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َّك»  «.ينِجس ارِ لَفالْفُج تَابنَّ كا  

  باشيد كه اعمالِ بدكاران متوب در سجين است.»  «آگاه

  ) ٧ ۀی )، آ٨٣(  نیسوره مطَفّف  م،ی(قرآن کر

  مال قرآن است.  ن»ی«سج نیا پس

َّك»  «.ينِّيلع ارِ لَفربا تَابنَّ كا  

  كه اعمال نيان در علّيين متوب است.»  «حقّا،

  ) ١٨ ۀی )، آ٨٣(  نیسوره مطَفّف  م،ی(قرآن کر

با همان   دگیکه همان  . کساندیگو را م   نیهم هم   نیا  پس م  ها دگ یدارند،  م  کنند، کار    کنند،  در ذهن کار 

  .  شودجا نوشته م در آن  دیآ م  دگیبدشان که از همان یکارها 

  ن یبه فکر و عملشان، بنابرا  زدیرم   خرد زندگ  کهنیا  یبرا  کنند، م  ی اعمال ن  کنند که فضا را باز م  ییهاآن  و

  .شود است، نوشته م  شده که از جنس زندگ گشوده  ی در فضا

کنند که    جابیا  هات یذهن، و وضع  یِساز در سبب   م یفتی ب  کهن یاحتمال ا  می ما اگر در ذهن باش  م ینیب حاال که م  و

 می برو  م،یاشتباه بشو  نیما ممن است دچار ا  ۀ. همستی ن  که مال زندگ   میدست بزن  رفتار خاص ایما به فکر  

عوامل   اشزه یکه انگ   میهست  عمل   زدن به   ستو ما در معرض د  میدار  ذهنمن   می قبال در ذهن هست  ای ذهن،  

  جبر ذهن.    ،دگ یهمان  جابیذهن، ا  جابیا مییگو را م  نی. ارید ز یاست. مثل خشم، حرص، ترس و هرچ ذهن

 ۀپندار کمال، کارخان   ن یدست هم   ارش ی ندارد. اخت  ار ی ذهن است، واقعاً اخت  جاب یکه در معرض ا   آدم  نی چن  ی

  است.   یگرشهیش

او ندهند م   دهیبا آن همان  خواهد، را م   یز یچ  یکه    کس به  اگر   مثال ارنجد است،    ر، یبرنجد د  دیبا  نی. 

آدم حفظ ندارد، خودش را   ن ی. پس ارنجد ندهند به او م   در مرکزش است و وقت  ز یچ نیندارد، چون ا  یاچاره 

  نگه دارد.  تواند نم

هم مهم است اگر   ل یخ  خواهم، م  یرا من از    زیچ  نیخُب ا  دیگو حاضر باشد که م  قدرنیواقعاً ا  کس  اگر

ا  رنجم، ندهد، حاال پدرم هست، مادرم هست، دوستم هست، به من ندهد من نم حفظ    نیواقعاً هم نرنجد، 

  اشد. حزم داشته ب  دیبا عدر آن موق رد،یب تواند خودش را نم   یاگر جلو  دارد، تقوا دارد. ول
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خودم هستم، رفتارم دست خودم    در معرض القائات ذهن   مینیب بزرگان گوش بده. خُب من م  ۀبه گفت  عنی  حزم

  ز ی اگر موالنا چ   د،یگو موالنا چه م   نمی موالنا را بخوانم بب  یشعرها   میگو است، م  ام ذهنمن   نیدست ا  ست،ین

  .نی مهم است ا ل یمن آن را گوش بدهم. خ دیگو م رید

اصالح بشوم، چون    توانم آخر؟! پس من نم  خوانم چرا موالنا م  ریگوش بدهم د  ام ذهندائما به حرف من   اگر

مسائلم را حل    کنم مسئله درست م  کنم، عمل م  امذهنمن   یهاو روش  ام ذهنمن   یها زه یمرتب مطابق انگ

  .شوم درست نم .شوم گرفتار م کنم م

  ی طور نیا  کهن یجز ا  میندار   راه  چیه  عن یکه واقعًا جبر است. جبر    دیآ به نظرمان م   مدت  ی پس از    نی هم  یبرا

  .  میموفق نشو م،ی . دائما درد بشم یکن زندگ

. اگر شما در معرض  دیکنار به حرف موالنا گوش بده  دیبذار   دیشما روش خودتان را با  کنم عرض م   نیهم  یبرا

  م، یکه قبال گفت   ییزهایچ  نیا  ۀمثل حرص و خشم و ترس و خواستن و رنجش و هم   و عوامل  د یهست  القائات ذهن

به حرف    دی. بادیریخودتان را ب  یجلو  دیتوان نم  د،یها هست، پس شما حفظ نداراز آن  یاپاره   ای در شما هست،  

  .  دیموالنا گوش بده

  نم یب م  دانم، چه م  نهی زم  ن یکه در ا  دیآ م  ادمیحفظ هستم    یادی ز  ی . من هم شعرهاکنم کار را م   نیهم هم  من

خوشم   دیآ . از حرف موالنا خوشم نمدیآ خوشم نم کهن یا یغلط است، برا  دهد که ذهنم نشان م یکه آن فکر 

  . شوم دچار دردسر م نمب ریاگر کار د دانم چون مکار را بنم.   آن  دیبا د، یاین

  است:  ار ی و مربوط به اخت د،یحفظ کن دیرا شما با  تیدو ب نیا نی هم یبرا

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

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

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  ار یاخت ندازیکن آلت، ب دور

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

  .دی کن ز یپره د، یکن  شه ی : تقوا پاتَُّقوا
  ه ی: برحذر باش؛ کلمۀ تنب نهاریز
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مثل   بزرگ  ی  یهادور و مرتب مطابق گفته   دیندازیرا ب  ارتانیاخت   دی هست  شما در معرض القائات ذهن  اگر

ا  هم به منظور زندگ  د،یندازیرا ب  تانیهم دردها  د،یبن  شرفتی. هم پدیموالنا عمل کن  به  جهان    ن یاز آمدن 

  .دیبرس

  است.    ذهناز جبرِ من   رونی اثر ندارد. ب  شیو القائات ذهن رو  کند م  ییگشاخوب است که فضا    کس  یبرا  ار ی اخت

من قدرت   میبو  توانم من نم  کند،  م یذهن است، ذهن هم هرلحظه من را تحر آدم در معرض القائات  وقت

  انتخاب دارم. 

  د ی . اگر نه، بادیدار  ار ی شما اخت  د، ینظر دار  یار ی اگر هش  ، یفضابند   ی جابه   د یکن م  ییگشالحظه فضا   نیشما ا  اگر

  . دیمواظب باش د،ی ها عمل کنمطابق آن  ترش یو ب  دیبخوان  و ه  ندیگو شعرها چه م نیکه خُب ا د ینیبب

. قدرت انتخابتان  دیلحظه قدرت انتخاب دار نی. اریرا د (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل شل  ن یهم

کنترل و    رِ یز  د،ینظر داشته باش  ی اری. هش دیفضا باز کن  دهد که ذهن نشان م  یزیدر اطراف چ   د، یکار ببررا به

  .  دیریفکان قرار بکن قضا و   ۀادار

  د، یخارج بشو  ذهنو از جبر من   دیکن  دایدست پ  سببیب ی . به شاد دیندازی کار بخودتان را به ی دگار یو آفر صنع

  . دیشو موفق م د،یکن م  دایموفق پ   یساختارها د،یکن م  دایحال خوب پ

برحسب    دن ی. مقاومت و قضاوت و ددیکن م   دا یپ   جسم  یار ی هش  ده، یبه ذهن همان   دیرو م   د یاگر فضا را ببند  اما 

گذشته و    یِزمان مجاز  ،پندار کمال، مرکز جسم   د،یکن م   جادیا  ذهنگذرا در شما خواهد بود، من   یزهایچ

  . دیرو جلو م  ذهن  یها ی سازو سبب  ها شدگ  . مطابق القائات شرط ندهیآ

. مسبب  دیکن چرا ناله م   دی فهم  نم  د،یکن ه م . بعد آن موقع نالدیشو م   مرادیکه ب  د،یرو م  ی فکر  یهاجهت 

   . و زندگدیاوریحساب ببه  د یتوان خودتان را نم  د،یاست. دچار جبرِ ذهن هست  ذهن  ریبله تصو  ست،یخداوند ن

  .  دیپرست را م  هات یآن موقع فکرها و حوادث و وضع  شود، م  نییها تع  ت یو وضع  ثحواد   ۀ لیوسشما و روشش به 

  ن یا  م،یو حوادث اثر بذار  هات یوضع  یرو   میتوان ما اآلن در جهان نم  ،میپرست را م  ثچقدر ما اآلن حواد   دینیبب

کار را کرده    نیا  ن،یبشود. ا  نیا  دادیرو  نیبشود، پس از ا  نیا  دادیرو  نیپس از ا  کند م  جابیحوادث است که ا

  . میکن کار را م نیآن کار را کرده پس ما هم ا ی . آن میکار را بن نیما هم ا
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   . شما در زندگ میاثر بذار  خرد زندگ   ۀلیوسبه   تیوضع  یرو   که  م یتا از صنع استفاده کن  میکن نم   ییگشافضا 

  . دیکار را بن نیا دیتوان م تان شخص

   دگیهمان  د ینبا  عنی.  میبخواه  ی زیاز خودش چ   ریاز خدا غ  د ینبا  ی گرشه یش  ۀ کارخان  نیکه ما در ا  د یتوجه کن  و

  .  میبخواه

  به غزل ما مربوط است: تیب نیا و

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظنلّ  ستو ک  کاستن  

  ) ٧٧٣ تیب ،دفتر پنجم  ،ی مثنو ،ی (مولو 

.  د یقانون جبران را مدنظر داشته باش نیهرلحظه ا دیکه شما هر روز و شا کنم م شنهادیآن من باز هم پ برعالوه

   ام؟ و چه حقبدهم؟ و چه داده  خواهم  در عوض چه م  خواهم  م  را از کس  زیچ  نی من ا خُب ل یکه خ د ییو بو

  .  دی کن لرا استدال نیا  طور ذهنرا بخواهم؟ حداقل به نیدارم که ا

.  زند  را م  دگ ی. خداوند هماننیخطرناک است اکه چقدر    دینیب . م دی نخواه  دگ یهمان  موقعچیاز خداوند هم ه   و

ا  دیگو کند او م   ادی ز  دیخواه را م  دگیشما از خداوند همان که تو آگاه    زنمرا م  نیرا، من دارم ا  نیکم کن 

  .  کم کن یبشو

ب   دیاز خداوند فقط خودش را بخواه   نیبنابرا  پس برا  دیایکه  با  ن یا  یبه مرکز شما.  از    ها دگیهمان  د یکار  را 

  .  دیمرکزتان پاک کن 

   دگ یاز او همان  م،یبساز  ذهن  یخدا  یدر ذهن    می. پس نرودیآ خداوند م  میبن  رونیرا از مرکزمان ب  اجسام

  .  میبخواه

  من کم کنم  ترازو کم کن از
  من روشنم   تو با من روشن تا

  ) ١٩٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

   از جنس زندگ  د،یکن که فضا را باز م   یابه درجه   د،یکن شما فضا را باز م   د ینیبم   میدیکه کش   در آن شل   و

  ترازو است.  نیا د،یشو م
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هش  کهن یا  عن ی  ترازو شما  فضا  د یدار  جسم   یار ی چقدر  چقدر  مگشوده   ی و  باز  را  فضا    ی فضا   د،یکن شده. 

  .  شود درواقع ترازو کم م د،یکن م مقاومت  دیبند. فضا را م دهد م  ادیخداوند ز  شود، م  ادیشده زگشوده

  شود،  کمم کم م   شود، بذارم، رحمتم کم م  ریتو تاث  یمن رو   ینگذار   یاگر فضا را ببند  عنی  ،ترازو کم کن   از

  . شود خردت کم م 

  ن ی. ادیچقدر فضابند هست   د، یگشا هستاست که چقدر شما فضا   نیباالنس و موازنۀ ا  نی. انجاستیترازو ا  پس

باشد، مثال در اطراف    ی طورن یا  دیگشا، که باگشا، فضا گشا، فضا مرتب، فضا   اگر.  ردیگ در درون شما صورت م

  .  د یکن م  ت ی. ترازو را رعادیکن م  ییگشافضا   ی زیهرچ   ۀاندازبه   دیشما بن   م یعظ  ییگشامهم و بزرگ فضا   ی زهایچ

  لو یک   یواقعاً    خواهد،  شر م  لو یک   ی  کس  یکه شما مثال اگر    ستین  نیترازو ا  تیب   نیدر ا  د؟یکن م  توجه

البته، جزو    دیگو را هم م  نی ا  د،یگو را نم   نی. خداوند ادی برو  دیوزن کن   ورن یا  دیشر هم بذار  ور،ن یا  دیرا بذار

کوچ  ولعمل است.    نیرا، ا  نیاز ا  چند درصد    د،یاست که شما در درون چقدر فضاگشا هست   نیدر اصل ا

  .  دیهست   جسم یار ی چند درصد هش  د،یحضور هست  یار یهش

. شود تر مو خراب  شود تر مکم  ات زندگ  ،من کم کنم». از ترازو کم کن  ، ترازو است، «از ترازو کم کن نیا پس

که در درونْ   د ینیب . پس مدهم م  یشاد  دهم،  م  دگزن  دهم،  من با تو روشنم، به تو خرد م ، کن  اد یترازو را ز

  ندارد.  ربط رونیرخ بدهد، به ب دهیپد نیا دیبا

  : دیرا توجه کن تیب  نیا طورن یهم  و

  خاتَم را ببرد  و،یز دستت د ور
  فوت شد، بختت بِمرد   پادشاه

  ) ٣۵٨١ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  عباد  ایحسرتا شد  ایاز آن  بعد
  التَّنادومی شما محتوم، تا  بر 

  ) ٣۵٨٢ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

وا   دیبا امتی رفت، آنگاه تا روزِ ق انی شما از م یِمعنو  پس از آنکه حومت و پادشاه ،ٰىبندگانِ هو  ی«ا

  .» دییحسرتا بو

  . ندی گو   ز یانگشتر را ن ن ی: انگشتر؛ نگخاتَم
ی می : التَّنادو  از اسام   ز یروزِ رستاخ  
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یمعنی  التَنادو  امتی روز ق .  

  است:  نیدوم ا تیب معن  و

وا حسرتا    دیبا  امت ی رفت، آنگاه تا روزِ ق  ان یشما از م   یِمعنو    پس از آنکه حومت و پادشاه  ،ٰى بندگانِ هو  ی«ا

  .» دییبو

شده گشوده   یفضا   نیحضور ماست، ا  یاریرا ببرد، خاتم هش  یانگشتر   عن یخاتَم را ببرد»    و،یز دستت د  «ور

  قدر ن یدراثر توقع و انتظار از جهان ا  م،یکرد  جادیو درد ا   جسم  یار ی هش  قدرن یاست. اگر ما ا  ذهنمن   ویاست. د

خاتم را از    میما دار  شود، م  ترش ی ب  دگیهمان  شود، م  ترش یکه درونمان پر از درد شد، هرچه درد ب   میدیرنج 

از جنس    م،یده از دست م  م یرا دار  مان . جنس اصل شود تر محضور کم   ی ار یهش  که ن یا  یبرا  م یده دست م

  .  میشو م وید

دست  شما را به  اریخودِ شما، اخت   یجا طور کامل نشست بهبه  ذهنمن   عن یخاتم را ببرد»    و،یز دستت د  «ور

اقتضا  دیشما رفت  عنیگرفت.   به  . پس  دیکن م   زندگ   دیذهن بدونِ ناظر دار  یذهن با    یِسازسبب   یذهن 

پادشاه وجود خودت    ،ستی پادشاه ن  رید  »فوت شد، بختَت بِمرد  است، «پادشاه  دهیدزد  ویشما را د  پادشاه

  اهد افتاد.  بد اتفاق خو ی زهایچ  عنیبختَت هم بِمرد  ، ستین

  ات یآ نیعباد» که البته مربوط به ا ا یحسرتا شد  ا یقرآن. « یۀبه دوتا آ کند کرد؟ اشاره م از آن چار خواه  بعد

  ). ٣٢ هی ، آ)۴٠(  غافر(سوره   ) و ۵۶ ه ی، آ)٣٩(سوره زمر ( است، 

  خاتَم را ببرد  و،یز دستت د ور
  فوت شد، بختت بِمرد   پادشاه

  ) ٣۵٨١ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  عباد  ایحسرتا شد  ایاز آن  بعد
  التَّنادومی شما محتوم، تا  بر 

  ) ٣۵٨٢ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

وا حسرتا    دیبا  امت ی رفت، آنگاه تا روزِ ق  ان یشما از م   یِمعنو    پس از آنکه حومت و پادشاه  ،ٰى بندگانِ هو  ی«ا

  .» دییبو
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حسرتا    ای دوتا مطلب هست. «  نیب  ن ی. در ایبشو   رید  یها دامن آدم بهو دست   ی حسرت بخور   ه  د یاز آن با  بعد

با  عن یعباد»    ایشد   دائمًا  م  دیانسان  من   دینیب حسرت بخورد که  دا  ذهندر  م   ماًیمردم  و  خورند حسرت   .

»ی معن ی  التَّناد» و   لحظه م  ن یلحظه است. ا  نیواقعاً ا  امت،یروز ق ذهنعنوانِ منما به  دینیب  عقلمان نم که    رسد

   ذهن  یهااز من   ذهنعنوان من من به   عن ی.  میخواه  کم م  ریداز هم   م،یریاز خدا کم ب  میفضا را باز کن 

  . کنند ها هم کم نمکه آن  خواهم کم م 

  ز ی چهمه   ریدبه غزل ما، که ما از هم   خورد ! که م دی بخواهکم  ریدحالتان که از هم به   یوا   دیگو قرآن م  ۀیآ

به خداوند    میکه ما فضا را در درون باز کن   مییگو ما را خوشبخت کند. نم   م یخواه . ما از همسرمان مم یخواه م

  ، ی بدهد. شاد  زیچهمسرمان به ما همه   مییگو است. م  تخوشبخ   نیاو، ا  تِیو ابد  تینهایبه ب  م،یزنده بشو

  کند.   هیرا ته  هان یعقل، همۀ ا ت، یآرامش، حس امن ، خوشبخت

. و دوتا  زیرستاخ  ای   امتیروز ق  از اسام   ی  التَّنادومی.  ندیگو م  زیانگشتر را ن  نیانگشتر، نگ   عنیخاتم    پس،

  هستند:  هانیا هیآ

  الساخرِين.» اله واْن كنْت لَمن فَرطْت ف جنْبِ تَقُول نَفْس يا حسرتَا علَ ما  «انْ

  كنندگان بودم.» كس نگويد: اى حسرتا بر من كه در كارِ خدا كوتاه كردم، و از مسخره  «تا

  ) ۵۶ هی)، آ٣٩سوره زمر (  م،ی(قرآن کر

ا  ندیگو همه نم   د» ینگو  صادق است. «تا کس  هاانسان   تی اکثر  باًیدر مورد تقر   هیآ  نیا   ی ا  عن یحسرتا    یکه 

  در  نکردم، انتظار از مردم داشتم، ییموقع فضاگشا چیحسرتا بر من که ه   ی. اخورم من حسرت م   عنیحسرت 

کوتاه خدا  من  لیتبد  عن یکردم    کار  او،  به  «مسخره  ذهننشدم  از  و  داشتم  نگه  بودم.  را  کنندگان» 

ادامه    را ادامه ندهند، ول  ذهنمن   ، آگاه بشوند به زندگ  دیکه با  دانند هستند که م   ندگان کسانکنمسخره

چرا    د،یبن  دیچار با  دیدان . شما اآلن مرا   را. علم را، آگاه  زیچهمه   کنند؟ را مسخره م  یز ی! چه چدهند م

  .  دیکنندگان هست مسخره نیپس جزو هم  د، یکن نم

  است:  نیهم ا دوم

  التَّنَادِ.» َقوم انّ اخَاف علَيم يوم «ويا

  قوم من، از آن روز كه يدير را به فرياد بخوانيد بر شما بيمناكم.»  «اى

  ) ٣٢ هی)، آ۴٠سوره غافر ( م،ی(قرآن کر
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ما هم   درست اآلن،  روز است  فر  م یخوان را م  ریدهمان  به  برس  ادِی که  را     عنی .  ذهنعنوان من به   می هم  خدا 

 رید. ما اصال به هم میبده  م یتوان هم نم  ریدکه به هم   م، یخواه  م  ریداز هم   م،یکن فضا را باز نم  م،ی خواه نم

  . میکن م  جادیدردسر ا ترش یب م، ی. اگر کم کن ذهنبا من  میکم کن میتوان نم

که    دینیب . مدیکن بدتر م  د،یکن او را منحرف م  د،یکنکم م   به کس  ذهنبا من    وقت  دیتجربه را دار  نیا  شما

   ذهن   ی هامن   ، ذهنکه با من   ی از آن روز  مناکم یمن ب  دیگو م   ن ی. امیکن م   تیترب  ی طور ن یما فرزندانمان را هم ا

خرد او را    د،یریاز او کم ب د،یبشو لیبه او تبد و فوراً  دیکن ییکه فضاگشا رود م  ادتانی عن ی د،یکن م تیترب

  . دیاوریجهان ب نیبه ا

  خواهند  م  شانی با عقل جزو  شان،ذهناند با منفضا را بسته   کنند، کار را م   نیدارند ا  ایمردم دن  همۀ   اآلن

ا  دینیب جهان را درست کنند. م من    دییبو  د،یکن  ت یرا رعا  نی. شما فرداً حداقل اشود م  جادیچقدر مسئله 

درست    نکنم، دشمن درست نکنم، دشمن ذهن  جادیا  دینکنم، مانع جد  جاد یا  دیجد  مسئلۀ   کنم شخصًا تعهد م

  نکنم. 

   ذهنمن   یمراجعه کنم به    ذهنعنوان من به  بندم . فضا را نمرمیگ کم م  از زندگ  کنم من فضا را باز م 

  ! دیمهم بودند. توجه کن ل یخ  تیمن را خراب کند. پس دوتا ب   زندگ دیای به من کم کن و او هم ب میبو رید

  خاتَم را ببرد  و،یز دستت د ور
  فوت شد، بختت بِمرد   پادشاه

  ) ٣۵٨١ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  عباد  ایحسرتا شد  ایاز آن  بعد
  التَّنادومی شما محتوم، تا  بر 

  ) ٣۵٨٢ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

وا   دیبا امتی رفت، آنگاه تا روزِ ق انی شما از م یِمعنو  پس از آنکه حومت و پادشاه ،ٰىبندگانِ هو  ی«ا

  .» دییحسرتا بو

  . ندی گو   ز یانگشتر را ن ن ی: انگشتر؛ نگخاتَم
ی می : التَّنادو  از اسام   ز یروزِ رستاخ  
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 تواند م   التَّناد»وم یلحظه به خداوند زنده بشود و آن «  نیکند و در ا  ییفضاگشا  دی که انسان بفهمد با  یروز  تا

  .م یو مطابق آن عمل کن   میکن یی و فضاگشا میلحظه باشد اگر درست بفهم  نیما ا یبرا

  تو ريوِ خويشتن را منْكرى  ور
  ؟ یجان بر   ک نه،یترازو و آ از
  ) ٣۵٨٣ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  رنگ ین  له،ی : مر و حوی ر
  

از    کند، است، آن را انکار م  ذهنخودش که مال من   درون   ۀ لیح  مر و   مهم است. اگر کس  ل یهم خ  تیب  نیا

م  اآلن   نی ترازو، هم اآلن  را  ترازو مگفتم ترازو   . م   دیگو تو  اگر  مرکزت کم کن   زندگ  ایخدا    زانیکه    ، را در 

  .  دهد را نشان م نیهم ا نهیآ  شود، کم م ات زندگ

نشان    نهی. اما اآلن آمیما هست  نهی . پس ترازو و آنهیآ  میشو پاک بشود، ما م   ها دگیکه همان  وقت  ،اصل  ۀ نیآ

 د یناظر به ذهنتان نگاه کن  یار ی صورت هشعقب به   دیبش  کهن یمحض ااست. به   یکه وضع شما چجور   دهد م

حضور   یار ی چه اندازه هش  د، یدار  جسم  یاریشبوده چار کرده، و چه اندازه ه  ناظریکه ذهنتان که ب دیفهم م

  . دیدار

   رون یب   زندگ  ول  م، یهم ندار  ذهنمن   م،یمر هم ندار  م، یست ین  یگرشه یش  ۀ که ما کارخان  میانکار کن  میتوان م  ما

در    نهیترازو و آ  نی. امیما چه هست  دهد  نشان مً دائما   نهی. پس ترازو و آدهد ما قشنگ نشان م  ما و حالِ درون

  ذهنمان، خودش را نشان بدهد.    دنِیو ترازو درآمدن و د  نهیآ  صورتبه   ییدراثر فضاگشا  تواند ما هست، فوراً م 

  د؟ یکن تو را نشان خواهد داد. توجه م  شهیهم  نیا  عنی   یدر ببربه  جان سالم  توان نم   نهیاز ترازو و آ  دیگو م

به  ترازو بوشما  رو  دییعنوان  هر  به  اگر شما  م   یدادیحالم چطور است؟  م  دیرس که  باز  را  رد    د یکن فضا  و 

اگر    افتند، در شما اتفاق م  دادهایرو  داد،یدر رو  دیرو نه شما م  افتند، در شما اتفاق م  دادهایو رو  دیشو م

که شما نود    دهد . ترازو نشان م دیخردمند هست   شهیهم  د،یشاد هست  شه یکه هم  دی د  دیخواه  د، یباش  ی طورنیا

  هم هست.  نهیحضور آ یِار ی. و آن هشدیدار جسم  یار ی اگر ده درصد هش دی حضور هست  یار یدرصد هش

و ترازو را    ن ینب  یز یچچیو دردها، که اصال ه  ها دگ یخاطر همانبه   را کدر کن  نهیآ   عنی  دیاما اگر هردو را ببند 

    ؟یبرجان م   یخراب، چجور   اترون یخراب، حال ب ات خب حال درون ، کم کن ل یهم خ
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ن گفت،  که اآل  ییرادهایو همان ا  دانم ام، گفتم مداشته   ذهنخودت، بو تا حاال من   وِ» ی اقرار کن به «ر  ا ی تو ب  پس

ترازو را هم    ، نیبدهد که مرتب خودت را بب   نهی به همه اقرار کن، فضا را باز کن، بذار خداوند به تو ترازو و آ

  . ن یبب را  رونتی و حالِ درون و ب وزن کن  عنی حس کن 

ها را هم  خوب است، آن   اتفاقاتِ  رون یانعکاسش در ب  شود،  م  ادتریحضورت ز  یاری که هش  جیتدرکه به   نیب م

  را درست کن.    ات زندگ واشیواشی  ن،یبب

  : خوانمدوباره م  تانیرا هم برا نیا و

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

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

  مر تو را  لمیمن کف  ، نخواه چون
نَّتأوٰىجخدا  دارِیو د  الْم  

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

 نَّتأوٰىجالْمي :   هشتگانه  یهااز بهشت  
  

من ضامن هستم    نخواه. اگر نخواه   دگیهمان   از کس   ، خواه فرموده که اگر از خداوند بهشت م   غمبریپ  پس

جهان قبل از مردن، به خدا زنده    ن یکه شما در ا  دهم قول م  عن یخودِ تو بنم،    بیخدا را نص   داریکه بهشت و د

لحظه   نیبهشتت هم  ،کن م   جهان هم در بهشت زندگ  ن یهم  عن ی.  کن م   و تمامًا هم در بهشت زندگ   یشو م

 ۀ کارخان  دیتو نبا  د یگو م  تی دو ب  نیکه ا  خوانَد  با غزلِ ما م  ن ی. انخواه   دگ یهمان   اگر از کس  شود شروع م

  .  باش یگرشهیش

که آن   دی. رفت دردیکه مارش را از او ب  گشت بودند و دنبال دزد م  دهیبود که مارش را دزد  یر یمارگ  ی  و

  زده.   شیدزد مرده، و متوجه شد که مار او را ن 

را از دست هم    ها دگ یهمان   ما  دینیب مار است. م   ی   ذهنهر من   ای   دگیکه هر همان  دیبو  خواهد م   موالنا

باشد، سبب هالِک انسان است منتها خداوند    دگ یهمان   یکه برا  ییمار است و هر دعا   ی  دگیهر همان  م،یقاپ م

  . دیگو م شنود،  را نم هانیا
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  شرگزار   زده،  شیرا ن  یمارش    دید  . وقتردیکند و مارش را ب  دایکه دزد را پ  کرد شخص دعا م  نیا  پس

  . ردیکند ب  دای شد که نتوانسته پ

  جانم ازو   خواستدعا م در
  مار بِستانَم ازو  ابم،یب کش

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

  حق را کان دعا مردود شد  ُشِر
  پِنداشتم، آن سود شد  انیز من
  ) ١٣٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  است و هالک  انیدعاها کان ز بس
  پاک  زدانِی  نَشنَودکرم م  وز

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

 که ن یرا به من بده، آن را به من بده، ا  نیاز خدا است؟ ا  ها  دگی گرفتن همان  ی شما واقعاً دائماً دعا برا  یدعا   حاال 

  د؟ ی هست دهی که با آن همان د یخواه م  یز یغلط است. واقعاً شما از خدا چ  لیخ

. خدا را شر که آن  رمیکنم، مارم را از او ب  دایدزد را پ  نیا  کردم دعا م   دیگو م  د، یتوجه کن   تیسه ب  نیبه ا 

آن سود شد. «بس دعاها»    دمید  پنداشتم، م   انی. من آن موقع زامدین  رمیگ   دگیآن همان  عن یدعا مردود شد؛  

  ن یو هالک ماست و خداوند از کرمش ا  انی ز  سبباز خداست    دگیما که خواستن همان  یاز دعاها    لیخ  عنی

  .  شنود دعاها را نم

  طور:  نیهم  و

   ستین یِاز هست، سو بازگرد
  ستیو ربان یرب  طالبِ

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

  مرم  یعدَم از و  نیدخل است ا یِجا
  و کم  شیوجودِ ب ن یخرج است ا یِجا

  ) ۶٨٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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حق، چون ن  کارگاه نعستیص  است  
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس

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

  : خداپرست، عارف ربان 
  : درآمد، سود دخل
  ی نابود   ،ست ی: ن عدَم
  زی : مر مرم

  دن ی آفر  نش، ی : آفر صنع
  

که    می هرلحظه از خودمان بپرس  دیبا  م، یخودمان را درست کن   میکن م   که ما سع   حالن یحاال درع   نیبنابرا  پس

  عنوان «من»؟  به  شوم من بلند م کنم؟ و حسِ وجود در ذهن م  من اآلن حسِ هست  ایآ

برگرد    ذهنصورت من وجود داشتن در ذهن و بلند شدن به  عنیکه هرلحظه از «هست»    کند م  هیتوص  موالنا

  کن.  ییمرکزت را عدم کن، فضاگشا عن ی »؛ست ی«ن  یسوبه

است   ن یا صی تشخ  ن یاست که بهتر ن یا میتصم  ن یلحظه بهتر ن یکه به شما نشان دادم، ا یاکه آن نقشه   دینیب م

و از    می و طالب خدا هست  می در اصل ما از جنس او هست  کهن یا  یرا عدم کنم. برا   کنم، مرکزم  یی که من فضاگشا

  .  میجنس خدا هست 

  ها نیمرکز عدم است که درآمدزا است. ما درآمد پول و ا نیا عنی«دخل» است؛  یمرکز عدم جا  نیکه ا دیگو م

  . میهن «خرج» کنو در ذ میریب  جان یاز ا دی. ما بامیی گوم  درآمد زندگ  م،یی گو را نم

را خرج کن. نگه    نیدارد، ا  وکم ش یکه ب  یوجود   نیو کم» ا  شیوجودِ ب  نیخرج است ا  یِ«جا   میریب   زندگ  از

  به آن نچسب خرج کن برود.  دیآدست مهرچه که به  اور یدست بنشو. فضا را باز کن، به  دهیندار، نچسب همان

«کارگاه صنع حق» باشد.    د یدل ما با  نیا  م، یرا درست کن   دهیمرکز همان  نیا  میکه اگر بخواه  میاده یاآلن ما فهم  و

کار کند،    تواند که خدا م   ییخداوند. پس جا عنی«حق»   ،یدگار یآفر عنی کار است، «صنع»    ی«کارگاه» که جا

  کار کند.   تواندلحظه اگر مرکزم جسم باشد، خدا نم  نیاست. ا »ست ی«ن

 شود خداوند. پس اگر مرکزم جسم باشد، م  ای  کارگاه زندگ شود م نیمرکزم عدم باشد، اکنم  ییفضاگشا اگر

  . است  ویاست پس کارگاه د ارزشی کارگاه خداوند ب رونیکارگاه. ب رونیب
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است،    وی است، د  طان یکارگاه ش  نیاست ا  ده یمرکزم همان دو تا کارگاه وجود دارد، وقت  م،یفهم ما اآلن م  پس

    کارگاه خداوند است. شود، مرکزم عدم م شوم م  می تسل کنم فضا را باز م . وقتل است پندار کما

. اگر  دیکن   ن ییباشد؟ تع   طانیباشد، ش   و یکارگاه د  ا یمرکزتان، درونتان، کارگاه خداوند باشد    د یخواه م   شما 

  یی پس فضاگشا  دیشو که اگر کارگاه خداوند نباشد شما درست نم دیدان کارگاه خداوند باشد و م  د یخواه م

  ن یدر ا  ات یلحظه و باز هم من اب  نیا  اقدر اطراف اتف  یی عبادت است. فضاگشا  نی بهتر  نیا  د،یصبر کن   د،ی کن

  اآلن.   خوانم م  تانیمورد برا

  . دنیآفر  نش،یآفر  عنی  صنع. زی: مرمرم. ست ی: نعدم : درآمد.دخلعارف، خداپرست.   عنی  ربان

  :دیدان م  میخواند ادی ز ریهم که د تیدو ب نیا و

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

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

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

  لشر   شروِیپ آهنگ، ش ی : پقَالووز
  

است و باخبر شدن    ییجا فضاگشابه شما، آن   دهد و نم از کس  دیانتظار دار  وقت د،یشما که عاشق هست   پس

باشد به شما    هاباشد، چه آدم   هات یچه وضع   د،ی خواه را که شما م  ییزهایکه چ  افتد از خدا و چقدر اتفاق م

  فرصت بوده. همهن یندهند. پس ا

  کند مراد ذهن شما را، خواستۀ ذهن شما را برآورده نم   نیا  ایدن  نیو ا  هات یو وضع  رانید  کهن یا  »ی مرادی«ب 

  بازشده   یآن فضا  دیبذار  د،یشدن، فضا را باز کن  یساز شه یو کارخانۀ ش   دنیرنج   یجا حاال به  د،یرنج  که شما م

  . ییتای یفضا  عن یکند به بهشت،  ییشما را راهنما

سرشت»  «خوش   . هر انسانسرشت هستتو هم خوش   م،ی خوان شما م  یرا بشنو که هر جلسه برا  ثیحد  نیا  و

و جهنم   مات ی که «بهشت در نامال  شنود  را درست نم  ثی حد  ن یاز جنس خداوند است، اما ا  کهن یا  یاست. برا

  سرشته شده.»  ندیآخوش   یزها یدر چ 
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  النَّار بِالشَّهواتِ.» بِالْمارِه وحفَّتِ  الْجنَّةُ«حفَّتِ 

  شده و دوزخ در شهوات.»  دهیپوش ندی ناخوشا ی زهایدر چ «بهشت

  ) ینبو  ثی(حد

در آن شهوت دارد.    دیآ خوشش م  ذهنکه من   زیهرچ  »، ذهنما ها! «من   میگو نم  ، ذهنکه من   یز یهرچ  عنی

  جهان.  نیدر ا جهنم  برد ما را م   نیدر آن شهوت هست، حرص هست و ا میهست دهیکه با آن همان یز یهرچ

است   های مرادی ب  نیهم جزو هم  زیو پرهتلخ است    اریبس  زیو پره  ز»،ینام «پرهاست به  اصطالح   ی  جانیا  در

  . شود موفق نم   یکار  چیدر ه  شود، نباشد اصال انسان موفق نم   زیاگر پره  دیآ نظر مواقعًا به   ول  ،ذهنمن   یبرا

ش  کهن یا  یجا به  پس کارخانۀ  پ  دیبشو  یگرشه یشما  رنجش  قوۀ  برنج   دیکن   دا یو  ب  د،یو  که  هرجا    مرادی شما 

باز کن   دیشو م را  نال  دن یرنج   ی جا به  دیفضا  خشم   تیشا  دن،یو  آن   نیکردن،  بذارشدن  را  کنار،    دی ها 

  .  دیکن  ییفضاگشا

و آن را   دیهست دهیکه با آن همان   دیرا بشناس زیو آن چ  دیرا بش اشارانه یلحظه را و درد هش نیاتفاق ا دیریبپذ

  . دیتلخ باشد تحمل کن  بیاید شیهم پ زی. اگر پرهد یندازی ب د،یکن  رونیاز مرکزتان ب ییو با شناسا ارانه یهش

است    ذهن  زی چ  ی  دادیرو  جابیذهن و ا  جابِیا  میاآلن گفت  نیکه، هم  دیگو . موالنا م دیتوجه کن   تیب  نیبه ا  اما

  ذهن است.  یسازسبب  نیکه ا کند م  جادیرا ا  که جبر ذهن

  : دیگو م موالنا

  قرآن هست در قطع سبب  جمله
ِزو، هالکِ بولهب  شی درو ع  

  ) ٢۵٢٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

زیشدن، ارجمند شدن، ارجمند  ز ی: عز ع  
  

برا  دیگو م قرآن  انسان   ن یا  ی همۀ  به  اآمده که  سبب   ادیرا    نیها  ذهنشان مشغول  در  نروند  که    ی ساز بدهد 

که    یز یچ  یاثر بذارند رو   و با خرد زندگ  بازشده  یدر فضا   رون یب  ندی ایسرهم بشوند. بله بپشت  دادها یرو

  .  میذهن هست یساز. ما در سبب میما عمل نکرد چی. هدهد ذهن نشان م 
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است که پدر آتش    . «بولهب» کسستیدر مرکزش ن   یز یاست که چ  کس   شیدرو  ش» ی«عزِ درو  عنی  نیا  عنی

هست و با    دهیهمان  دادهایکه رفته در ذهن و با رو   کس  دیگو پدر درد است. م  دگی است پدر درد است، همان

  خواهد کرد، بزرگ نخواهد شد.   جادیآدم درد ا  نیا رود ذهن م یساز سبب

جهان پس از   نیدر ا  میدر مرکز ما باشد، ما به آن حضور و زنده شدن به خدا، که ما آمد  یکردم اگر درد  عرض

منظور ما است به آن    نیو ا  میخدا قبل از مردن زنده بشو  تیو به ابد  تینهایبه ب  ذهندر من   زندگ  مدت  ی

را    نی. همکند م   جادیمرکز ما باشد حتماً درد ا  رد   دگیشد، اگر درد در مرکزمان باشد و اگر همان   مینائل نخواه

  . یسازشه یکارخانۀ ش  ر،یموالنا د  دیبو خواست م

درو  پس از    د،ی سرشت هستخوش   د، یهست   شیشما  ب  یساز سببو  ناظر  به   د،یپر م   رون یذهن  صورت حضور 

  . با خرد زندگ   د یگذار اثر م  هان یا  یو رو   د یرو ها نمو مطابق آن  د ینیب را در ذهن م  دادها یرو  جابِ یو ا  دادها یرو

  :دیگو م  تیب  نیا طورن یهم  و

    ستیخلق، جز اسباب ن  بندِچشم
  ستیهر که لرزد بر سبب، ز اصحاب ن 

  ) ٢٣١٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

که ما    کند م   جابیاتفاق ا  نیاتفاق افتاده ا  نیاست. جبر ذهن که ا  ذهن بسته   یسازعدم مردم را سبب   چشم

هست.    ی رید  ی هاچه راه   د ین یعقب خالقانه بب  دی. بشدیگو را ذهن م   نیا  د،یرا نرو  نیا  م، یکار را بن   نیا  میبرو

  ند؟ یگو بزرگان چه م م،یفضا باز کن میوانستنت  میدیاگر نفهم  د،یگو موالنا چه م  د،یگو چه م  زندگ

  ی الو  یسبب    ،. «هر که لرزد بر سبب» سبب ذهن ستیذهن ن  ی سازسبب   عنیخلق، جز اسباب»    بندِ«چشم 

ا  نیا  دیگو است، که م   ذهن را م  نیا  جا ن یکار را بن،  بلرزد و  دهد ذهن نشان م  کنند کار  . هرکس به آن 

خودش دست    یدگار یاستفاده نکند، به صنع خودش، با آفر   به آن بدهد و فضا را باز نکند از خرد زندگ  ت یاهم

  .ستی نزند، از اصحاب خداوند ن

  : تیدو ب نیا طورن یهم  و

  قرآن تا تمام  ز آغازِ  نیهمچن
  اسباب است و علت، والسالم  رفضِ

  ) ٢۵٢۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 



ۀ  برنامه         Program #928                                            ۹۲۸مشار

  44صفحه: 

  نه از عقل کارافزا بود  نیا کشفِ
  شود دایکن تا تو را پ  بندگ 

  ) ٢۵٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  : دور انداختن، طرد کردن، ترک کردنرفض
  . ر ی، گرفتار کننده، دست و پاگآور: مجازاً مشغله کارافزا

  

 د یدان آور، گرفتار کننده، و کارافزا را م دور انداختن، طرد کردن، ترک کردن. «کارافزا» مجازاً مشغله   عنی  «رفض»

  کارافزا است.   ذهنکارافزا، اصال من  میصحبت کرد همهن یچه. ا  عنی

کارافزا است، دعوا کارافزا است، قهر کارافزا است، رنجش کارافزا است. را، جنگ    اشیی کارافزا  دینیب م  شما

نم   کهنیا کن  میتوان ما  برقرار  درست  هم   یها حرف   می رابطۀ  به  را  به خودمان    میبفهمان  ریدخودمان  احترام 

  همه کارافزا است. هان یا میهم بذار رانیو به د میبذار

   مشل  ی.  میده تمام کرد ما پنج سال ادامه م  شود م  قهیرا مثال پنج دق  یر را، که کا  ییکارافزا  فِیط   نیشما ا  و

م عقل   نیا  م،یده ده سال کشش م   ، حل کرد با خرد زندگ  شود م  قهیحل کرد درعرض ده دق   شود را فوراً 

  کارافزاست. ذهنمن 

است، والسالم،   ذهن  یِهاذهن است و علت  یِساز از آغاز قرآن تا آخرش از کار انداختن سبب  طور ن یهم   دیگو م

فضا را باز     عنی کن»،    . «بندگستین  ریپذامان   ذهنعقل من   ۀلیوسموضوع به   نیعقل، کشِف ا  نیاما کشِف ا

  تو کشف بشود.   یبرا واشیواشی شو تا   میشو، تسل  واقع ۀ کن، بند

ذهن را    یِساز سبب   م، یو در آن اثر بذار  مینکن   ت یذهن تبع  جابِ یبه ذهن و از ا  م یما نرو  کهن یا  نیبنابرا  پس

مقاومتِ صفر،    عنیلحظه    ن یکردن در ا  . بندگمیکن  که بندگ  شود کشف م   ما موقع  یبرا  نیا  م،یادامه نده

  صفر. ذهنقضاوتِ صفر، من  عنی

کردن    . بندگ ستیبنده ن  نیا   ست،یمرکزش عدم ن  ست،ین   میلحظه و تسل   نیدر ا  دیآباال م   اش ذهنمن   کس  اگر

  چ یخداوند کار کرد در آن ه  کهن یکردن و مرکز را کارگاه خداوند کردن. بعد از ا و مرکز را عدم ییفضاگشا عنی

  وجود ندارد.  ذهنمن  ری ما، د  یِجابه  کند م  رجا کارفت، آن موقع خودش آن  دگ ینماند، درد و همان یز یچ
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ذهن باشد.    یِساز سبب   ریکه د   ستین  ی زیدر آن چ    عنی چه آمده، گفته «رفِض اسباب»،    یبرا  قرآن   د ینیب م  پس

اند، آشار  آمده  نیا  یبرا  هان یواقعاً د  م،یبن   دیکار را با  نیا  شود، خداوند م   شود، دفعه مسبب م  نیسبب ا

  . دیگو است م

  ز آغازِ قرآن تا تمام   نیهمچن
  اسباب است و علت، والسالم  رفضِ

  ) ٢۵٢۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

ها کن، سال   . بندگ بفهم   توان نم  ؟موضوع را بفهم   نیا  ذهنبا من   خواه  نزن، اما تو م  ریحرف د  ی   عنی

  ی چه هست؟ من چجور  یسازموضوع خودش را به شما نشان بدهد که اصال سبب   نیا واشیواش یکن تا  بندگ

  یی من چه بالها  یها شده؟ رنجش  نجشمن سبب ر  یِ هاخواستن   ی ذهن چه بوده؟ چجور  جابِیا  کردم؟ م   زندگ

  تو روشن بشود.  یمن، چقدر غصه خوردم من، تا همه برا دمیسرم آورده؟ چقدر نال 

که   یز یآن چ   ،زندگ   یاست برا  یشده جدگشوده   یِفضا   د،یلحظه توجه کن   نیکه در ا  میدان ما م  طورن یهم   و

است که ذهن نشان   یز یندارد، آن چ  تیکه اهم  یز یچ  زندگ   . شوخ زندگ  یاست برا  شوخ   دهد ذهن نشان م

برا  دهد، م چ  ذهنمن   یاما  م   یز یآن  نشان  فضا   یجد   اریبس  دهدکه ذهن  شده،  گشوده   یِاست، خداوند، 

  است، اصال وجود ندارد.   مسبب، شوخ 

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

  

  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  ۀجمل
  یی نکند هان و هان، جهل تو طنّاز تا

  ) ٣٠١٣شمس، غزل  وان ی(مولوی، د 

به خداوند زنده    میخواه است، ساعت، م  امتی لحظه روزِ ق  نی. ایدلبر   عن ی  یتو، طنّاز  ذهنمن   عن یتو    جهل

طربِ خودش را،    خواهد  م   و زندگ   ی ابد  ۀلحظ  نیبه ا  میی ای ب  م، یبپر  رون یب  ی از زمانِ مجاز  م یخواه . ما م میبشو

  . کند ذهن کار نم  ریاست. د شناختوان بذارد و آخرِ زمان ر ش یخودش را در ما به معرض نما  یِشاد
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شده جِدِّ جِد  گشوده  یِصورتِ فضا لحظه او به نیکرده و در ا یسازخداوند طرب  ار،ی  ،شناخت آخرِ زمانِ روان  در

لحظه    ن یکه ذهن در ا  ی زیاست؟ آن چ   یشما باز   یبرا  ا ی است. آ  ی باز   دهد که ذهن نشان م   ی زی است، اما آن چ

  است؟   یجد  ای است  یباز  دهد نشان م

است، اما فضا    شوخ  دهدلحظه نشان م  نیذهن در ا  یز یدر جبرِ ذهن. اگر هرچ  د یرو است شما م  یجد  اگر

   شده که خوِد زندگگشوده  یِآن فضا   صورت ن یاست، درا  یشده با خردش جد گشوده  یِآن فضا   د،یارا گشوده 

. توجه  کند را هم درست م   ذهنمن   کند، درست م  دهد را که ذهن نشان م  یزیاست، خداوند است، دارد آن چ

  شده.گشوده  یِفضا  نیا دهددردها را هم شفا م  د؟یکن م

  .  ذهناند به من مرده   یطورنیاند، ارفته  یطور نیحضور ا  یِار یبه هش ذهنعاشقان از من  ۀهم

ها را درست کرده. پس  شده آنگشوده  یِاند، فضا اند که فضا را باز کردهمرده   ی طورن یا  ذهنعاشقان به من   ۀهم

  بند.  لینکند که جبرش را به او تحم  ییدلربا اش ذهنعقل من  عنیتوجه کند که جهلش،  دیبا هرکس

اآلن ساخته بشود    ولو ذهن    طرح  ی   نیا  م یخواه هستند که م   اتی اب  هان یبخوانم که ا  تان یرا هم برا  هانیا

  ی. اگر  شود طرح در شما زنده م  نیهاست که او تکرارِ آن   اتیاب  نیشما. منتها عرض کردم با خواندِن ا  یبرا

  .  کند آن کار نم  دیو بشنو  دیبار فقط گوش بده 

 دی بش  د،یخواند  کهن یو پس از ا  د یبخوان  میکن تکرار م  اد ی را که ز  ات یمخصوصًا اب  ات،ی اب  نیبارها و بارها ا  شما

  د؟ ینیب م  یشما خودتان را چجور شود؟ ساخته م  یزی در درونتان، در ذهنتان، چ   دین یبب د،یتأمل کن یعقب 

    د؟ی هست در چه حال د؟ی خواه چه م   د؟یرو م  دیکجا دار 

هستم؟    زندگ   یِکجا   خواهم؟  هستم؟ چه م    من اآلن چه کس  د،یبن  تأمل  یرا    ها ن یو ا  دیرا رها کن   رانید

و دائماً هم حواستان به خودتان باشد، با    دیخودتان هم جواب بده د،یرا از خودتان بپرس   هان یا  د؟یکن توجه م

ظاهر     سادگبه   شیمعنا  ات ی اب  نی. ادمیرا قبال شن  نیا  من  د یی. نگودیکن  دایراهتان را پ  دیتوان م   ات یاب  ن یتکرارِ ا

  .  شود با تکرار ظاهر م  ،شود نم

ا  ونیزی تلو  نیسال است در هم  وچندستیمن ب  د،یبه حرفِ من گوش بده  کنم م  خواهش را تکرار    هانیدارم 

  اد یگفتند    یاعده   یکه موفق نشدند.    دمیهم د  یادیز   یِهاکه موفق شدند و آدم   دمید  یاد ی ز  یِها. آدم کنم م

  است.   شدن لیتبد ست،ین گرفتن   ادیکند،  دایادامه پ دیبا نیرفتند. ا  م،یگرفت
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و    علوم دانشاه  ۀن یها! در زم  !نهیزم   ن یچه؟ در ا  عنی گرفتن    ادی  دانم اصال، من نم  دهد نم  گرفتن معن  ادی

طول   نی. ادیبشو  لیحضور تبد  یِار ی به هش  ذهناز من   دی شما با  دارد، ول  گرفتن معن  ادی بله،    هان یها و اکتاب 

  . کند به شما کم م ات ی و تکرارِ اب کشد م

  ن یباد ب ،ید ی غبارِ نقش د چون
  ن یب جادیقُلْزم ا  ،یدی چو د کف

  ) ١۴۶٠ تیدفتر ششم، ب ، ی (مولوی، مثنو 

  به کار  دیکز تو نظر آ نیبب نیه
  پود و تار  و َلحم شَحم  تیباق

  ) ١۴۶١ تیدفتر ششم، ب ، ی (مولوی، مثنو 

ها نفزود تاب تو در شمع شَحم  
خمور را نامد کباب  لَحمتو م  

  ) ١۴۶٢ تیدفتر ششم، ب ، ی مثنو ،ی (مولو 

  ه ی: پ شَحم
  : گوشت لَحم

  

استفاده کند،    تواند نم  کسچ یگوشتِ تو ه   نیکه تو نگاه کن از ا  دیگو . موالنا مدیتوجه کن   کنم خواهش م  فقط

از آن شمع درست    شود نم  کهن یا  یاستفاده کند، برا  تواند نم   تو هم کس  هیکباب کند بخورد. از پ  تواند نم   کس

  . میسؤال را از خودمان بن نیاصال؟ ا یخور  کرد. پس تو به چه درد م 

باد.     ی  کند؟  را بلند م  ن یا  ی زی. چه چ شود در تو بلند م  نیو دردها غبار هستند، ا  ها دگیهمان  ن یا  دیگو م

که ذهن نشان    یز یدردها و فکرها و آن چ  نیا  عنی  د،ی نیب . شما کف م ست زندگ  یِرو ین  ست، باِد زندگ  نیا

  کجاست؟   ای کف است. در دهد، م

  ها نیفکرِ تو، گفت که فکر و دردت که ا  نیجسم تو، ا  ن یسطح را نگاه کن، ا  نیهست. حاال تو ا  ییای در  ی  پس

  ن ینظر است، نه ا یِار ی فقط نظر است و هش ن»،یبب  نی«ه  ، کن ودت هم که نگاه مکف است، غبار است و به خ

   عن یهم که «شحم و لحم» است،    اته یبق .  خورد آن به درد نم   دهد، که شما را جسم نشان م  جسم   یِار یهش

  است.  هیگوشت و پ
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عن یتو    شحم  یپ نم   ی سازتو به دردِ شمع   ه تو هم به دردِ کباب درست کردن نم   . گوشتِخورد پس به چه  خورد .

  که    دیگو م نیهم   یبرا ،یخور  تو؟ فقط به دردِ حضور م یخور  درد م

  جمله تن را در بصر  نیگداز ا در
  نظر رو، در نظر رو، در نظر در

    )١۴۶٣ تیدفتر ششم، ب ، ی مثنو ،ی (مولو

  ز راه  ندیبنظر دو گز هم ی
  شاه  یو رو دینظر دو کون د ی

  ) ١۴۶۴ تیدفتر ششم، ب ، ی (مولوی، مثنو 

  دهد،  که ذهنت نشان م  یز یرا، هرچ   تیرا، دردها  دهی همان  یِرا، فکرها  تیتنت را، فکرها  ۀهم  نیبنابرا  پس

است    ی دینظر همان د  یِار ی کن. هش  جادینظر را در خودت ا  یِاریعدم و هش   یینایدر ب  ،یینایرا بداز در ب  هانیا

  .  دیتجسم کن  دیتوان را با ذهن نم  نیو ا دیآ م شود مرکزِ ما عدم م که وقت

: «در نظر رو، در نظر  دیگوم   . اصال وقتلحظه فضا باز کن  نی. عمال در اطرافِ اتفاقِ ایبشو  میعمال تسل  دیبا

نظر دو متر    یو آن موقع    اور یرا ب یاریهش  یفضا باز کن، فضا باز کن، فضا باز کن، آن    عن یرو، در نظر»،  

  .  دینظر دو عالم را د  یرا، اما  از راه ندیب م

هم ذهنش    کس  . وقتدهد شده نشان مگشوده   ِی که فضا   عالم  ی  دهد، که ذهن نشان م  عالم  یعالم:    دو

  یِرو   ند،یب شاه را م  یِکه خداست، پس رو   ندیب شده را مگشوده   یِو ترازو، هم فضا   نهیعنوانِ آبه   ندیب را م

  نظر.   ی ند، یب  ذهن هم م  ند،یب خدا را م

  ی ز یخودش را، اآلن با چه چ  یِرو   یِجلو   نیاست، هم   ذهننظِر من   نیهم    عنی  ند،یب نظر هم دو متر م   ی

 دو متر است.   نیا  داد؟یکدام رو  یِسوبه   کند م  جابیا  داد یرو  نیا  رم؟یب  زندگ   یز یبشوم؟ از چه چ   دهیهمان 

  دادها ینظر رو   یدر ذهنش.    دادهاست یجبر است، محوم رو  داند اصال نم  ند، یبرا م   ذهننظر، جبرِ من   ی

  .  سازد م  یدیجهاِن جد  سازد، م  یدی جد  دادِیرو زد،یر هم م را به

  شمار یب دو فرق  نیا انِیم در
  جو، واله اَعلَم بِالسرار  سرمه

  ) ١۴۶۵ تیدفتر ششم، ب ، ی مثنو ،ی (مولو 
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باش. و خداوند    اله  تِیخواهانِ معرفت و هدا  عنیسرمه باش.    یای است. جو  اریدو چشم، تفاوت بس  نیا  انِی «م

  به اسرار نهان داناتر است.» 

 ن یسرمه باش. سرمه هم   یِا یاست، جو  اریبس  تفاوت   ، ذهنچشم حضور و چشم من   عنیدو چشم،    نیا  انیم

باش و     اله  تِ یخواهانِ معرفت و هدا   عنی  کند،  م  نا ی چشم آدم را ب  کند،  که مرکز را عدم م  ستیی فضاگشا

  داناتر است.خداوند به اسرارِ نهان 

  ی. شما  شود خوانده م   اتیاب  نیکه مرتب ا  مییکارگاه خداوند را بو  میخواه حاال دوباره م  ت،یسه ب  نیا  بعد

کارگاه    ا یلحظه کارگاه خداوند است    نیمرکزِ من هم   نی که ا  دیسؤال کن   دیاگر دوست دار  د،ی بن  یسؤال خوب

  است؟   یگرشهیش

چه  ور، از چه کسو آن  ورنیا دیکن شما نگاه م  . هدیجواب بده  شنود، که نم خودتان، کس یمنصفانه برا و

سه    نینه، با ا  ای  م؟یداد  حی که توض  دیکن م  جادیرا ا  هات یو آن خاص   د؟یرنج  بخواهم و اگر هم ندهد م  یز یچ

  مطابقت دارد.  تیب

   ستی شرح بحِر ن یدیچون شن 
   ستیبحر ا نیتا بر ا م،یدا کوش

  ) ١۴۶۶ تیدفتر ششم، ب ، ی مثنو ،ی (مولو 

  ست ست یاصل کارگاه آن ن چونکه
  ست است و ته نشانیخال و ب که
  ) ١۴۶٧ تیدفتر ششم، ب ، ی مثنو ،ی (مولو 

   معنهست، هم به   حیتوض معنشرح هم به  »،ستی«شرح بحرِ ن  ،ی د یرا شن  » ستیکه اگر «شرح بحرِ ن  دیگو م

را باز م  ن  ، کنباز کردن. اگر فضا  باز کرد ی دی را شن  حش یتوض  ا ی   نیب را م  » ست ی«بحِر  اگر  چه    یدید  ، ی. 

مرکزِ ما    عن یاست،   ستین  ن یکارگاه خداوند ا لاص کهن یا ی . براست یبحر ا نیهست، پس کوشش کن دائماً در ا

  دائماً عدم باشد.   دیبا

  ی زی چ  د،یحضور دار  یِار یخال، هش  یِار ی هش  عنیاگر مرکزِ شما عدم است،    ست»، است و ته  نشان یخال و ب  «که

  د، یکن الو کار م   یاست برحسبِ    یز ی. اگر چکند پس آن خداوند هست، آن دارد کار م  ست،یدر مرکزتان ن

  . دهد م  حینه. و توض د،یدار جسم   یِار یهش
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  اظهارِ کار  یاستادان پ جمله
  انکسار  یِو جا  ندیجو ستین
  ) ١۴۶٨ تیدفتر ششم، ب ، ی مثنو ،ی (مولو 

   مجازاً خضوع و فروتن ؛ شدن، شستگ: شسته انکسار
  

  عن یهست،   ستیکه ن گردند م یی مهارت خودشان را نشان بدهند، دنبال جا کهنی ا ی همۀ استادان برا دیگو م

را خوب کند تا مهارتش    ضی تا مر   گردد م  ضی دکتر دنبال مر  ی وجود دارد که بتوانند آن را رفع کنند. مثال    یبیع

  را نشان بدهد. 

. پس  سازد م   زیم  ی  کند، اره م  کند، است، آن را رنده م  شلی که ب  گردد م  یچوب  ینجار دنبال    ی 

  . کنند را درست م  شستگ یاستادان جا 

  استادِ استادان صمد  الجرم 
  و ال بود  ستی ن کارگاهش

  ) ١۴۶٩ تیدفتر ششم، ب ، ی مثنو ،ی (مولو 

  ترست افزون  ستین نیکجا ا  هر 
  حق و کارگاهش آن سر است   کارِ
  ) ١۴٧٠ تیدفتر ششم، ب ، ی مثنو ،ی (مولو 

  طَبق نییچون هست باال ستین
  سبق  شانی همه بردند درو بر 

  ) ١۴٧١ تیدفتر ششم، ب ، ی مثنو ،ی (مولو 

  از ینی : بصمد
  

انسان با  ناچاربه ن  دیاستاد استادان، خداوند، کارگاهش که مرکز  در مرکز شما    عنیو «ال»ست.    ست یباشد، 

  جا کار کند.  آن  دیایباشد تا خداوند ب دینبا ز یچچیه

مقاومت    د،یکن م   ی. هرموقع فضابند کند خداوند کار م  شود، مرکزتان عدم م   د،یکن م  ییهرموقع فضاگشا  پس

کارگاه    د، یتوقع دار  د، یرنج  م   د،یآ م   ی رید  جان یه   د،یشو م   ن یخشم  د، یکن م  تی شا  د، یکن ناله م   د، یکن م

  .  کنددارد کار م  وی است، د یساز شه یاست، کارگاه ش  طانیش



ۀ  برنامه         Program #928                                            ۹۲۸مشار

  51صفحه: 

طبقه است،    ن یباالتر   ستی. ن کند جا بهتر کار متر است، خداوند آن افزون   »ست یکه «ن  در هر دل  عنیکجا    هر

صورت  به   هرکس  را دارد.  نشیب  نیترکم   کهنیا  یارزش را دارد، برا  نیتردارد، کم   که هست  . هرکس نه هست

  د یگو م  کند، و تواضع م  ندینش م  . هرکسدی. توجه کن کند  در جهان، فقط مسئله درست م  شود بلند م  ذهنمن 

  طبقه است.    نیدر باالتر نیا  صورتنیدرا کند، استفاده م یزد یو از دانش ا دانم نم

است. پس   ش یاست، درو  که مرکزش خال هر انسان ست،ین  خاص  زیچ  شیواقعًا درو  شانیحاال درو شان،یدرو

 تربیش است، هرچه    تر است، خال  تر خال   که مرکزش   هرکس  عن ی.  رندیگ م  شیها پبه همۀ انسان   شانیدرو

  .و ارجمندتر  ترزیعز تربیش  تر، خال

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل

  
  (مثلث همانش)  ۵شل

  
  (مثلث واهمانش)  ۶شل
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  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل

  
  مرکز عدم) (مثلث ستایش با  ٨شل

  
  ذهن) (افسانه من  ٩شل

  
  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل

  
  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل

  
  (مثلث بلوغ معنوی) ١٢شل
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  ذهن) (شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣شل

  
  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان) ١۴شل

  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]   ٣[شل ها  شل   نیرا من با ا  ت یاآلن دو ب.  دیدیرا شن حاتیتوض   نیشما ا  خب،

کارگاه خداوند    د،یبشو  کارگاه زندگ  دیکه اگر بخواه  دیمتوجه شد  ری. و اآلن ددهم به شما نشان م  عیسر

عهد داشته  و ت  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل   دیمرکز را عدم کن  دیبا  د،ینشو  ی گرشه یو کارگاه ش  د،یبشو

  .ردی صورت ب لیو تبد  رییتغ نیعدم تا ا کزمر  نیبه ا دیباش

  د ی تکرار کن  د،یبه مرکز عدم، مداومت داشته باش  دیفوراً برگرد  ست،یمرکزتان عدم ن  د ینیب هرلحظه که م  نیبنابرا

  ۴[شلعدم    ی اریبه هش   ، جسم   یار ی و هش  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل   ذهناز من   لیتبد  نیتا ا

  (مثلث همانش)]   ۵[شلشل    ن یا  طورن ی . و همردیحضور در شما صورت ب  ی، فضا (مثلث تغییر با مرکز عدم)]

  :تیدو ب نیا زهایبا چ میشو م دهی همان که وقت  دهد نشان م

  ی گرشهیمزن بر طرفِ کارگه ش سنگ
  ی جر مزن بر جِر خستۀ خسته زخم

  

  نیاست و غب غیمن زن همه را، زانکه در دلِ بر 
یو جانِ دگر نهیتو و سنگِ تو بر س زخم  

  ) ٢۴۵٨شمس، غزل  وان ی(مولوی، د 

لحظه،    نیکار داشتن با اتفاق ا   عنی مقاومت    . میکن و قضاوت م   م یکن مرکز ما، ما مقاومت م  ندیآ م  زهایچ  وقت

  ی ز یآن چ  کهن یا  عنیخواستن. و قضاوت کردن    از آن زندگ  نیو بنابرا  دهد که ذهن نشان م  یز یکار داشتن با چ
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  شود  م   ادتریحدس بزنم که دارد ز  توانم م  عن یا بد،  یذهن خوب است    یمطابق الوها   دهد، را که ذهن نشان م 

  بد است.  نیا شودتر م. اگر کم شود تر مکم  ای

   عنی.  شود م  ام جسم   یاری صورت فکر در مرکزمان که سبب هشبه    رونیب  ی زهایچ  نیگذاشتن ا   عنیهمانش    و

 دیآ م   ها دگ یهمان  نیو قدرت ما از ا  ت یو هدا  تیعقل و حس امن  جه ینتو در   شودم   ها دگ یبرحسب همان  دنید

  . ندهی گذشته و آ یبه زمان مجاز  میافت و ما م

محتوا، آن    خواهد؟ چه م  خواهد، هم م  یگرشهیدرست شد. کارگه ش  یگرشهیکارگه ش  جان یا  ن،یپس بنابرا 

نزن!    نیخدا؟ به ا  یا   زنها، حاال، سنگ م که سنگ   د یگو را و قضاوت و مقاومت دارد و موالنا م  ها دگ یهمان 

  به من بزن!  

  (مثلث واهمانش)]   ۶[شل  یشل بعد  نیدر مرکزش بذارد ا  دیرا نبا  هانیواقعاً متوجه بشود که ا  اگر کس  و

مبه فضا دیآ وجود  م  کند، م  ییگشا.  عدم  را  مرکزش مکند مرکزش   . مرکزش کارگاه    شود خداوند،  کارگاه 

  ی زها ی اجازه ندادن چ  عنی  ز یاست. پره  زیپره  نیا  ر،یبه مرکزش د  دیایب  د یجد  ز یچ  گذارد نم   ،ست ین  ی گرشهیش

  . دیایبه مرکز ما ب  ،رونیب

مربوط به    هان یا  کهن یا  یبرا  شناسد، اصال نم  ذهنکه من    تیما به دو تا خاص   شود، مرکز ما عدم م   وقت   و

مهم است.    ل یهم خ  زیپره  ن یطور که عرض کردم اصبر و شر. صبر و شر و همان   د،یآ م   شیهست، پ  زندگ

زندگ م    پس  ما شروع  و عمل واهمانش صورت م  کند در مرکز  ما    کهن یا  عنی. عمل واهمانش  ردیگ به کار 

  قوۀ رنجش است. دگ یهر همان  میکه گفت   (مثلث همانش)] ۵[شل را   دگیهمان م یکن م ییشناسا

از جنس جسم شدن   دگ یکردن است و از جنس آن شدن است. هر همان اد یخواستن است و ز  ی دگ یهمان هر

و مرکزمان را کارگاه   (مثلث واهمانش)] ۶[شل  میگذار عدم م ییآن ما با فضاگشا  یجابه نیاست. پس بنابرا

  . میکن خداوند م 

  ی  نیاست. اما ا  طانیاست، ش  ویکارگاه د  ای   یگرشهی بود، کارگاه ش   دهیکه مرکز ما همان   شل قبل  م یگفت 

و هش است  خداوند  به   یاریکارگاه  معدم  نگاه  ذهن  به  ناظر  م  دگ یهمان   کند،  صورت حضور  و    شناسد را 

ااندازد م را به دل من بزن، من قدر  که همۀ سنگ   دیگو  شخص م  نی.  را م   ی هاسنگ ها  . و  ایخدا  دانم تو 

   غَبن بزرگ   نیخواهد شد و ا  فیح   تیهاسنگ   نیا  د،یآ مو دادش در   غیکه ج   به مرکز کس  اگر بزن  نیبنابرا

  است.  است، اتالف بزرگ 
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  ت یکه عنا  م ینیب کارگاه خداوند شد، م  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل ما  پس اگر مرکز    طورن یو هم 

  ل ی دائماً برقرار است، تبد م،یپرست اآلن جسم نم ر یدر مرکزمان، د می او را گذاشت که خداوند و جذبۀ او، درحال

  .  ردیگ صورت م عیسر  لیخ

  خواهد  دائماً برقرار است. دائماً، فقط م  یزدیو لطف ا  می کن مرکز را عدم م  م،یما عمل کن  تیدو ب  نیاگر به ا  عنی

  .رونیبشد ب خواهد  م  دگ یما را بشد، چون جنس خودش را از همان  خواهد به ما کم کند. م 

.  میکن مخالفت م  م، یده ما اجازه نم  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  م یدار  دهیکه مرکز همان   وقت

و اتفاقات     زندگ تیدراثر عنا یزود و به   (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل ما    رونیب  م ییآ درد م  ریپس از ز

  . میشو م  لیما تبد میپرست او را م  که خوب و جذبۀ او درحال

نگه   یگرشه یرا کارگاه ش   مرکزش  ذهن)](افسانه من   ٩[شل واقعاً به حرف موالنا گوش ندهد،    اگر کس   اما

  . شود در مرکزش انباشته م  یاد یز  یهادرد  شود،جر م و خسته  شود م  جرش زخم  واشیواش یدارد، 

   را ثابت و دائم   هان یا  خواهد گذرا، گذرا هستند و م  یزها یچ  نیکه ا  شود گذرا. متوجه نم   یزها یبا چ  همانش 

و قضاوت و مقاومتش برقرار    شود شخص متوجه نم   نی . اکنند م   ر ییغ ت  رونیدر ب  زهایچ میدان نگه دارد و ما م

  است.

 ی اد یمقدار ز  ندیفرا  نی. در اکند م لیرا به مانع و مسئله و دشمن تبد  زندگ   واشیواشی دارد.    جسم  یار یهش

هم   شهیهست و ش   شه یش  ی    دگی هر همان  دهد، م  حیاول موالنا توض   ت یکه در ب  طورن ی. هم شود م جادیدرد ا

  .شند م

درد در    یادی که مقدار ز  دینیب شستن و م   شهیش  ن یهم  عن ی. پس رنجش  میرنج  ما م  شند م  شهیش   کهن یهم

  انباشته خواهد شد.  جانیا

   ی هپروت است،    ی که    کشد م   ذهنو انباشته شدن دردها انسان را به افسانۀ من   ی اری آمدن هش  ن ییپا  و

  . رود و انسان به مرز جنون م  نییپا دیآ م  یار یکم. هش اریبس نش یبا قدرت ب  دگ یجهنم پر از درد و همان 

در   شان نیبت یو واقع   شاننیبقت یهم نشوند، واقعاً حق   وانهی. اگر دشوند م  وانهیروش واقعاً د  نیاز ا  ها ل یخ 

  .  نندیب را درست نم  ی زیچچ یکه ه دیآ م  نییپا قدرنیا رونیب
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ل   نیا  درمقابلاگر کس   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ش  دوم را خواند، گفت که، «بر    تیب  ن یواقعاً از ته دلش ا

مورد اصابت سنگ   اش دگی که همان   طورن ی«بر دلِ من زن همه را»، هم  دیبو  دلِ من زن همه را»، اگر کس

   دگیبه کدام همان  ط مربو ست؟یچ نیفوراً حواسش هست که ا  د، یآ باال م  ی درد  ی   عن ی  رد، یگ خداوند قرار م

  است؟

ا  ا  نیاآلن  به او کم    فضا باز کرده و خرد زندگ  کهن یا  یبرا  اندازد، را م  نیکدام درد است آمد باال؟ فوراً 

لحظه و هرلحظه را با    نیو ا  کند شروع م  رشیلحظه را با پذ  نیار است و اشر و صبرش برقر  نی. بنابراکند م

  . کند و رضا شروع م رشیپذ

به   دیآ م  جوشد از مرکزش م  سببیب  یشاد   واشیواشی باز م  یکه فضا  جیتدرباال و  به    شود، درون  دست 

عمل    دشیجد  یفکرها   نیو به ا   ندیآ شده مباز   یاز آن فضا   ش یفکرها  رید  شود . متوجه م زند م   نندگیآفر

(افسانه    ٩[شل شخص    نی . ادادهاستیکه در جبر رو   ذهنمثل قبل در افسانۀ من   نه ُنواَش.    یفکرها   کند، م

  ن یا  ست،ین  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    ی  نی . ادادهاستیدر جبر رو  ذهن در افسانۀ من   ذهن)]من 

  .اندازد کار م را به   تشیشده خالقگشوده  یاز فضا  ی

  جان یکه در ا  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل   دهم دوتا مثلث را نشان م   نیا  م، یهم که بذر  ن یاز ا  بله،

و ارزش    میهست  شیاندیابی بله کم  میتنها ما قوۀ توقع و رنجش داردر مرکزمان هست، نه  ها دگیهمان  وقت

  .کنند م  نیی ارزش ما را تع زهایچ کهی طور به  م،یآور م نیی پا زهایخودمان را تا حد چ

 من کم   ،کن   که «از ترازو کم   میباالست. امروز هم خواند  مان جسم  یار ی هم خورده، ما هشترازو به   جان یدر ا  و

. خودمان را  میشناس  دمان را نمارزش خو  نیباالست. پس بنابرا  جسم   یاریحضور کم و هش  یار ی کنم» و هش

  ثبات یو ب  م یشن م  م،یکن تعهد م  م، یت هس  مزاج و حرف و عملمان مطابقت ندارد، دمدم  میدان م   ارزشیب

  . میهست

حضور    یار ی هش  زانی. م میشو م  شیاند فراوان  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل   شود، مرکز عدم م  درمقابل وقت 

. قول  میشناس و ارزش خودمان را م   می. از جنس او هست میکه ما امتداد خدا هست   میشو باال و متوجه م   رود م

  . میکن نم  سهیها مقاو ارزشمان را با جسم  میکن عمل م م،یکن تعهد م  م،یده م
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به  ذاتاً امتداد خداوند شناساباارزش بودن خودمان را   م، یزن حرف غلط نم  م،یشو . خم نممیکن م  ییعنوان 

  م ییای ها ما بخاطر جسم و به  نیی ها ما را بشند پاکه فرض کن جسم   میست ین  دهیهمان   ر ی. اآلن دمیی گو دروغ نم

  . می شناس م  ریاصل را د م،ی نااصل باش  م،یباش نیدروغ

. واقعاً  ذهن)]من (شش محور اساس زندگ با افسانه    ١٣[شل  د یشناس را هم شما م   ضلعدوتا شش   نیا  اما

از   یاست.    وید  میکارگاه گفت   نیهست، درواقع ا  دهیما، مرکز ما همان   میدار  یگرشهی کارگه ش   که وقت  دینیب م

  . می ستیاز جنس خداوند ن م،یاز جنس جسم هست م ییگو ما م  عنیانکار اَلست است.  شیهات ی خاص

که مرکز ما عدم    (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل   یبعد  در شش ضلع   که درحال

   و وقت   می که ما از جنس خداوند هست  میکن ما، اقرار م   م یکن م  ییفضاگشا  شود، است، هرموقع مرکز ما عدم م

  . میکن فکان» توجه مبه «قضا و کن  ارانه، ی هش میشو از جنس خدا م م،یشو از جنس عدم م

فکان» او  «قضا و کن   نیکارگاه خداوند، بنابرا  شود مرکز ما م  می. گفتدست زندگ  میسپار را م  خودمان  عنی

  . کند کار م 

که ما    کند ذهن کار م  یساز سبب   یو اقتضا   جابیبله ا  کند، فکان» کار نمکه «قضا و کن  دینیب م  یآن    در

  .میارا داده  حشیو توض  ستین تی جا خّق. در آن شهیهم برد م  راههیرا به ب

 القلم که قلم زندگ  جف   لحظه زندگ  ن یاست، ا   ما را م  رون یدرون و ب ل یخ   سد، ینو  بد م چون درون  سدینو .

  ما هم پر از درد است.   رونی. درون ما خراب است، پر از درد است. بشود منعکس م رونیدر ب شه یما هم

مرکز عدم     وقت  که حال. در شناسد را نم   یی و فضاگشا م یاصال تسل  شخص   ن یو چن افتد اتفاقات بد م  جه یدرنت

که ما را فلج    افتد و اتفاقات بد نم  باستی. درون ما زباستی ز  رونیانعکاسش در ب  شود است، فضا که باز م

  کند. 

 کرد،  ر م کا  ذهنعنوان من ذهن ما به   شود مرکز عدم م  . وقتمیزندست م  ییو فضاگشا  میما به تسل  هرلحظه

  . میشو خداوند زنده م  و فراوان تینهایبه ب  م،یکار را بن نیاگر ا جیتدر. به شود ساکت م رید

   خودش که دائماً منف  ذهن  یهاو حرف   شود و ذهنش خاموش نم  دهد را ادامه م  ت یمحدود  نینه، هم  ی  آن

تکرار م دردساز است،  ب   موقع چ یو ه  شود است و  نم   تینهایبه  زنده  اشود خداوند    بزرگ   بدبخت   ی  ن ی. 

  است.
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مهم    اری اول بس تی. دو بخوانم اول م تیدو ب  نیبه هم راجع   تیاول. اما چند ب تیبه همان دو ب میدیرس  دوباره

  : دیگو . مخوانم شما دوباره م  یبودند برا

  ی گرشهیمزن بر طرفِ کارگه ش سنگ
  ی جر خستهمزن بر جِر خستۀ  زخم

  

  نیاست و غب غیدلِ من زن همه را، زانکه در بر 
یو جانِ دگر نهیتو و سنگِ تو بر س زخم  

  ) ٢۴۵٨شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

  : دیگو . مخوانم م تان یرا برا تیب نیا پس

  کنم شانتیبر من، پر  عاشق 
  کنم رانتیعمارت کن که و  کم

  ) ١۶۶۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  کنم  م  شانت ی. پرکنم م  شانتی. پرتو عاشق من هست  دیگو . خداوند به انسان م تو عاشق من هست  دیگو م

  . زمیر م مهرا به  نیمن ا ،ی که درست کرد   و پارک ذهن  ها دگ یهمان نیبه ا حاال که خوشحال   عنی

شخص    نیگذاشتم، ا  جا نی هم ا   دگیهمان  ن یگذاشتم، ا  جا ن یرا ذهناً ا  نیآباد نکن که من ا  ذهنبا من   قدرنیا

  ی که آباد   یز ی. آن چکنم م  ران یآباد نکن. همه را من و  ی طور ن ی. اکنم گذاشتم، دارم همه را کنترل م  جانیهم ا

  . دیگو . خداوند مکنم است، آن را من م

  ت ی ب  نیبه ما کم کند. اما ا  دیو خداوند با  میانشسته  ییتایبحر    انی که واقعاً در م  می فهم اوقات ما م  گاه  و

  . شود م  معن  هم مثبت و هم منف  تیب  نیا  عنی.  میابسته   که معموال به سبوها هم دل   میکن  هم معن  یطورنیرا ا

  ام بحر اگر بنشسته انِیدرم
  امدر آبِ سبو هم بسته طَمع

  ) ١٩۵٣ تیب ،دفتر سوم  ،ی مثنو ،ی (مولو 

که    مینبند  رید  یطمع در سبوها  م،یدار  ذهنمن   م،ی. اگر ذهن دار میانشسته  ییتا ی  یا ی در  انی ما در م  پس

  .  میبحر استفاده کن  نیدارند. ما از هم  ذهنمن 



ۀ  برنامه         Program #928                                            ۹۲۸مشار

  59صفحه: 

  م، یریگ کم م   و از زندگ   میااست، اگر فضا را گشوده   شعر از داستان دقوق  نیا  م،یااگر فضا را گشوده   ول

  م ی توان م   م،یبهره ببر  میتوان م  کنند، م  ییکه واقعاً فضاگشا   کسان  ایمثل موالنا    ییهااز انسان   میتوان هنوز م

  .  میسود ببر

.  م یریکم ب   ر ید  یهااز انسان  میفضا را ببند  میتوان . نممیکن  ییاول فضاگشا  دی با  م،یااگر فضا را بسته   ول

  از عطار است:  د یرا توجه کن تیدو ب نیا

  هنوز  یدار  رفت و تو من   عمر 
  هنوز   ی دار  منیبر ناا راه

  

  همه  دی آ بر من د یکآ زخم
  هنوز  یدار   من رنج تو م تا

  ) ۴١٣غزل   ات،ی غزل وانی (عطار، د

من   دیگو م ما  هنوز  سال گذشت،  هفتاد  سال،  شصت  رفت،  کسمیدار  ذهنعمر  اگر   .   ذهنمن    ،دارد

  نیهنوز» ا  ی دار  من ی. «راه بر نااردیگ م  ها دگ یهمان   نی را از ا  تیحس امن   کهنیا  یاست. برا  منی ناا  صورتنیدرا

  ببرد.  یموضوعات پ نی به ا سالدر ده  ،سالواقعاً در هفت، هشت تواند که انسان م دهد هنوز نشان م

 رون، یکه توقع دارد از جهان ب شود زده م  به کس شود، که به انسان زده م  همه»، زخم  د یآ بر من  دیکآ «زخم

   زخم خورد. پس کس   عنی  رنجد م  . وقترنجد م   دهد، نم  خواهد، م  یزیچ   «من» دارد. اگر از کس  نیبنابرا

  . خورد من نداشته باشد و فضا را باز کند، زخم به او نم

. اگر  دیاست که شما اصال نرنج   نیزنده شدن ا  ی هااز نشانه   ی.  میدار  ذهنهنوز من   عنی  میرنج  ما م  اگر

  ها، ت یتان، از پدر و مادرتان، از دوستتان، از وضعاز همسرتان، از بچه  د؟ یرنج  م  . از ک دیاشال دار  دیرنج  م

از    کند،  صحبت م  ونیزیکه در تلو   از کس  روند،  م  هرا   ابانیکه در خ   از ارباب رجوع، از مردم   تان، یاز شر

  . زیچاز همه ، ونیزیتلو یهابرنامه 

گوش نده،    د؟یآ شده انتظار ندارد. خوشت نمگشوده   ی . فضا دیانتظار دار  کهنیا  ی . برا دیبرنج   دیتوان م  شما

  خورد،  به تو م   فرستد،  م  ی ز یچ  ی   کس   ی   . وقتکن مقاومت م   عنی  رنج  م   وقت   ؟ رنج  م  ریببند. چرا د

  از آن جنس در تو هست. 
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شد   جاد یدر تو ا یز یچ  یبه تو. اگر  خورد  نم  ،ی کردم   ییفضاگشا ا یشده، گشوده شده بود گشوده  یفضا  اگر

  .  »ی دار من ،رنج  «تا تو م دیگو و م ست؟یچ نی کن بب دای در تو هست. برو پ  زیاز آن چ  ، یدراثر حرف 

 ت ینهای هرچه زودتر به ب  دیعنوان انسان با جهان به  نیبه ا  می. اصال ما آمدیبه خدا زنده نشد   عنی   »ی دار  «من 

  منظور ماست. نیا م،یخدا زنده بشو  عنی  زندگ تیو ابد

عبادت   هان یا مییبو میکارها بن یسر  ی ا ی میبرو می ریهم، بعد بم یرا رو   زهایچ  میانباشته کن  جان یا م یامدین

زنده شدن به خداست،  است. عبادت  ا  ،ییتایها همه در جهت    چ یراه است، وگرنه ه   نیوحدت مجدد، در 

  . قیتوفی ندارد، جهد ب یادهیفا

من   ی اشاالت  نم   ی سازشه یش  ۀ کارخان  م یکه گفت   ذهناز  م  داند است،  چرا  را  همکند کارها  اآلن    ن ی. 

  . . در غزل هم هستمیرا خواند  شیهاتیب

به چه درد    کند که م  ییکارها  نیآمده؟ ا  چ  ی. براندیب نم  چ یمثل چشم بز کشته است نگاهش، ه   دیگو م

اگر فا  ایدارد    دهیفا  خورد؟ م ا  ده یندارد؟  ا  اشدهی فا  نیدارد و  ا  اشده یفا  نیاست، پس چرا    ن یاست؟ واقعاً 

چه    کند؟م یچه اندازه من را به خدا نزد شود، عبادت محسوب م کنم، که من م یکار نیا است؟ اشدهیفا

  ها ن یا  شوم؟ پس چرا نم  کند؟  م   یچجور  کنداگر م  کنم؟  چرا م  کند اگر نم   کند؟ اندازه من را از جنس او م

  است.  االت مهمؤس

  هم از حافظ است:  نیا و

  دن یکه شهرۀ شهرم به عشق ورز منم
    دنیبه بد د امالودهین دهیکه د منم

  

  می و خوش باش میو مالمت کش میکن  وفا
  دن ی رنج  ستیما کافر  قتِی در طر  که

  ) ٣٩٣غزل  ات،یغزل  وانی(حافظ، د 

عشق بورزد. عشق    تواند جهان مثل ما نم نیدر ا  یموجود چی. همیعالم هست ۀعنوان انسان شهرۀ همما به   پس

که    یر ید  زیها و به هرچ او را اعمال کردن به انسان   ییبایاز جنس خدا شدن و خرد و عشق و ز  عن یهم    دنیورز

  جهان است.  نیدر ا
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به    میورز عشق م   است. مثال وقت  دنیعشق ورز  ،کنندۀ زندگبخش و زنده وحدت   یرو یپخشِ برکت و ن  عنی

   موقع ما به زندگ   نی. در امیآور را در درون او به ارتعاش درم   و زندگ   مینیب م   او را از جنس زندگ  ریانسان د

  . میکن ارتعاش م

را به    ذهنمن   . هرکس ورزد لحظه مرتعش است، دارد عشق م   نیدر ا  زندۀ زندگ   به زندگ   ایبه وحدت    هرکس

  ن ی لحظه، از جنس خداست. منتها در ا  ن یدر ا  ورزد عشق م   است. هرکس  وی از جنس د  نیا  آورد،  ارتعاش درم

  تن است.

   دگیهمان   قیدر مرکزم ندارم. فقط از طر  دگیمن همان  عن یچه؟    عنی.  امالوده ین  دنیمن چشمم را به بد د   دیگو م

  . نمیب نم  دگیهمان قی است. من اآلن از طر دنیداست که بد دنید

فضا را     عنی   م»ی . «وفا کنمی جفا نکن  عنی  م»ی. «وفا کنم یشک  م  ارانه ی درد هش  م،یکش و درد م  میکن ما وفا م   و

ما    ذهنمن   قی. مالمت از طر میکش مالمت م  ارانه،یلحظه، ولو درد هش  نیدر ا  میبشو  از جنس زندگ   م،یباز کن

  . دیآ م  رید ذهن یهاو من 

است.    چجور باشندگ  نیکه ا  کنند مالمت م  اند را که از جنس زندگ  است، کسان  ذهنکه از جنس من   هرکس

م  یورزعشق   ذهن  یهامن  مالمت  براکنند را  د  کهن یا  ی.  پ  ویکار  مبرند م  شیرا   . جهان غصه    خواهند در 

  . اورندی وجود ببه

  ناراست هستند.    کهنیا  یبرا  دیآ بدشان م  م،یبن   . صحبت راستدیآ بدشان م  میصحبت آرامش و صلح بن  اگر

  می و خوش باش میو مالمت کش میکن  وفا
  دن ی رنج  ستیما کافر  قتِی در طر  که

  ) ٣٩٣غزل  ات،یغزل  وانی(حافظ، د 

که    کس  رنجد؟ م   است. چه کس  یکافر  دنیرنج   کند، م   شنهادیموالنا پ  کند، م  شنهادیکه حافظ پ  راه  در

   دگیهمان  یز یرا. با چ  دگی را انتظار دارد؟ همان   زیباز کرده. توقع دارد، انتظار دارد. چه چ  یگرشه یش  ۀکارخان

اگر آن در مرکز من    کهنیا  یاست، چرا؟ برا  یکافر   .رنجم من م  را به من بده، اگر نده   نیتو ا  دیگو دارد، م

   . هرکسدمیرنج  نم   ،یداد ن جبران نم مطابق قانو  خواستم اگر هم م   خواستم،نبود، من آن را اوال از تو نم 

  مرکزش جسم است.  کهن یا یکافر است، واقعًا کافر است، برا م ییبو میخواه رنجش دارد، حاال م ۀقو
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عن یکافر    اصال    عن یچه؟ کافر  کس   کافر است. ول  نیا  ست،یکه مرکزش جسم است. مرکزش خدا ن    م که    دینیب

  است.  دگ یجسم است، همان   ما مرکزمان  ۀهم

  �🔹🔹�پایان بخش دوم  �🔹🔹�
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که به عشق   انسان آگاه   ی   ای  میده را در مرکزمان قرار م   ها دگ یهمان   وقت   د،ی که مالحظه فرمود  طورهمان 

در   دگ یو همان   ستیموضوع که همانش چ   نیاز ا  کنندپدر و مادرمان باشند، ما را آگاه م   مییاست، بوزنده

  باشد.  تواند نم  مرکز ما طوالن 

به ما    زندگ  هان یکه ا  میریب  ادی و    میرا در مرکزمان انباشته کن   ها دگ یو ما همان  ردی اتفاق صورت نگ   نیاگر ا  ای

 زند  م   ریرا با ت  ها دگ یهمان   نیخداوند ا  ای  زندگ   م،ینکن  زیو پره   میرا ادامه بده  جسم   یاریخواهند داد و هش

ها ما و از آن   میدیرا محم چسب  هانیا  کهنیا  یاز دست ما گرفته بشود، برا  هانی که ا  کند م  یکار   ی  عنی

را م   زندگ   یهاتی را که وضع   ها دگ یهمان   نی ا  و حت  میخواه  م  زندگ نام پارک به  پارک   یدر    سازند ما 

  و دارم، همسرم    ادی ز   دگیدار هستم و همانزن خانه   ی. و اگر مثال من  می کن را کنترل م  هان یو ا  م یدیچ  ذهن

  .  کنم  را کنترل م  هانیقرار دادم و ا  خاص  یهات یوضع   یخودم و دوستانم را در    یها لیو فام   لمیو فام  میهابچه

خدا را گرفته. ما    یجا  کنترل و پارک ذهن   ستمیس  نیا  کهن یا  یبرا  ست،یمورد عالقۀ خداوند ن  تیوضع  نیا

  .  میکار را بن نیا م یامدین

  ا ی  ندیب مورد کنترل خودش را در خطر م   یهات یعوامل مورد کنترل خودش را، وضع  وقت  آدم  نیچن   ی  و

  است.  ع یطب اریبس ها دگیهمان نیو زده شدنِ ا رنجد و م  شود تلخ م  اری بس روند، م  نیها از بآن

  ی زیانگتلخ هستند و داستان غم   اریبس  دانند، را نم   یو معنو  مردم که دانش عرفان  ترش ی است که ب  نیهم   یبرا

درست    هان یهستند، چرا؟ ا  هانیهستند، پر از رنجش و درد و ترس و ا  یهم مذهب لی که خ  ییهادارند، ولو آن 

اند و آن کنترل در مرکزشان  داشته   جسم نگه   رامرکزشان   ول   دهند، را انجام م  است که در ظاهر اعمال خاص

  خواهد زد.  ر یما را با ت  یها دگ یو همان  ستیخداوند ن ست،ین مورد عالقۀ زندگ   تی وضع  نیچن یهست. 

  شه یکه ش  د یهست  یگرشه یکارخانۀ ش   ی شما    دیکن   نییشما تع  کهن یاول برنامه، موالنا به ما هشدار داد به ا  در

   شد و خسته و زخم  دیو شما ناراحت خواه  شند شما را م  یها شه یو ش  کند و خداوند سنگ پرت م  دیساز م

را    تیهاسنگ   نیا  ایکه خدا  دییکه بو  دیهستمتوجه    قدرن ینه، ا  ای  م،یاشد، که ما شده   دیجر خواه و خسته 

اآلن که گفت اگر عاشق    میخواند  تی ب  ی و آشفته کن. و در    زیهم بررا به   پارک من   ن یهمه را بر دل من بزن که ا

  . زمیر هم مپارکت را به  عنی  کنم، م  شانتیپر  من هست

و    قانون ذهن   ی که با    اش ذهن  یها ت یآن وضع  کند،  م   ی که عاشق خداوند است و همچو اقرار  کسهر   پس

  بدهد.  تیرضا دیبشود، با ختهیهم ربه  دیبا خت،یهم خواهد ر ذهن درست شده، آن به  یساز سبب  قی از طر
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  ی ادی که مقدار ز   که انسان  م ی. و بارها گفتکند م   جادیا  ارانه ی درد هش  ها ت یوضع  نیا   ِزش یر  هماوقات به   گاه

پندار    کند، گذاشته و کنترل م   یی را در جا  یز یدرست کرده و هرچ   در مرکزش جمع کرده و پارک ذهن   دگ یهمان 

  کمال دارد. 

و    دانند م  کنند هستند که فکر م  مقام  یمنتها در    دانند که واقعاً نم   ییهاپندار کمال را در آدم  نیا  شما

  ران یواقعاً لطمه به خودش و به د  رد، یگ م    می هر تصم  کس    ی.  دینیب کنند م  لیرا تحم   شانده یعق   خواهند  م

  . ستیخداوند ن  ییدانا ییدانا نیاست، ا ذهنمن  نیپندارِ کمال است، ا نی. اداندخودش را دانا م   ول زند، م

ندارد. اگر دارد، پندار کمال   ای در شما وجود دارد   تیهمچو وضع ی که   دینی بب دیبه خودتان نگاه کن  دیبا شما

  . افتد به وحشت م اریدارد بس ی بیع ی کهن یا دنیاز د

که    ندی و ظلم خودش را بب  دیای ب  شیپ  تی . اگر وضعکند عدل م  کند فکر م   کند،کمال که دائماً ظلم م   پندار

اند، تو نشسته   یرا بستند و سرهنگانِ شه برا  تیکه دست و پا  نیب م   گفت وقت  م یداشت   یامروز هم در مثنو

  نکن.  یینکن، دانا  یینکن، پررو  سرهنگ رید

اگر جبر را    دیگو بند. م  دی با  یعاجز  رید  نیا  کند، م جادیاشال ا  جنبد هر طرف م  شود که متوجه م   کس

  من!   دیکه هرلحظه بلند بشود بو ستیعاجز آن ن یوخو که خلق  ریکو؟ د اتی کو پس؟ زار اتی عاجز  نیب م

اصطالح خردمند. تمام  است، خودش را فرض کرده به  که آدم احمق   کند فکر نم  شی هاپندار کمال در توهم   ول

  را دارند. ت یخاص  نیا ذهن  یهامن 

  م، یدان اگر هم ثابت بشود که ما نم  م،یدان که ما نم   میکن اوال قبول نم  م،یکن م  دایما پندار کمال در ذهن پ  چون

  . میکن انکار م میرو بارش نم ریما ز

   عنیچه؟   عنی. کن را، ترازو را چار م  وتی ر انکار کن توان م رد،یگ ترازو را نم یگفت انکار تو جلو امروز

  . یشو اگر لطف من به تو نرسد بدبخت م

است پندار کمال    نییاگر لطافت من، لطف من و خرد من به تو نرسد چون ترازو پا دیگو م    زندگ د،یگو م   خدا

  ؟  کن تو باالست، چار م
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  د یای ب  ی  ستیدر درون ماست، الزم ن  نهیترازو و آ  نیا   عنیتو.    ییآ برم  یچجور   نهیاز عهدۀ ترازو و آ  گفت

  .نیا گذاشته شده   جان یا د،یآ را، نه خدا نم نی ا دیایخدا حاال کو ب مییبو

  . هرکس رسد نم  دانم»، عنوانِ «من مبه   شود بلند م  . هرکس رسد تر مکم   خرد زندگ   دانم، م  دیگو م  کسهر

  .رسد م  یزدیا ییاو به دانا رد، یگ ور مو از آن  داندنم  قتاًیحق دانم، نم  دیگو م

است، اگر توقع از جهان    وی است، مرکز ما کارگاه د  ویکه کارگاه د   یگرشه یکارگاه ش   ا یما    میدیپس فهم   حاال،

  .  میو قوۀ رنجش دار میدار  رید یها و انسان  رونیب

به ما نشان داده بشود، ما    ها  دگیاز همان   یکه    میحال هستما خوش   صورتنیکارگاه خداوند است، درا  اگر

م ندار  م،یکن تشر  کمال  پندار  ما    مییبو  م یچون  به  بترسند  همه  اصال    یبی ع   یکه  ما  بدهند،  نشان  را 

  . میکن خودمان را م  بیع ی وجوجست

  شوند،  رها م   ما از طرف خداوند ه   ی ها دگیهمان  یسوبه  رها یت  نیا  ر ید  میدان حاال م  م،ی هر جور هست  هرحالبه

   ی نه،    سالدوازده   سالتا ده   سال، شش باال. حاال در پنج  رود مخصوصًا که سنمان م   شوند رها م  ه

 واشیواش ی  م، یده ادامه م   ذهنخرده که ما به من   یدر ما هست.     ها هنوز زندگچون در آن سن  م،یدار  فرصت

  . میمهم هستند بارها خواند ت یچند ب نی. پس اشود راه بسته م  ر،ید شود بسته م

  است  شَه ِریرا مشْن که آن ت ر یت
  است  ز شَصتِ آگه  ،یپرتاو ستین

  ) ١٣٠۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  . ست» آگه ست، «شَه   مییبو می توانست م ای

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

  ) ١٣٠۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

ن ت خشمن، تو مشرا  ر یخود بش  
را   ر یخشمت خون شمارد ش چشم  

  ) ١٣٠٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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  ه یهمسا  ی که    ستین   ریت  ن یرا نشن، ا  ر یت  نیشما، ا   دگیبه همان  شود که از طرف خداوند پرت م  ی ریت  پس

  لۀ یوسبه   کهن یاز طرف خداوند آمده است، ولو ا  نیا  دیگو رها کرده باشد، م   کس خاص   ی   ای باشد    رها کرده 

  است.  ده یبه شما رس  شخص ی

است. بوده   رید   یآن را او نکرده، او فقط سبب بوده، مسبب    ده، یشما رس   به   شخص  لۀ یوسبه   یضرر   ی

  رسد؟  چرا مضرر به من  نیا دییبو دیشما با

  خداست».   راندازشی«ما کمان و ت  اندازم، م ر یمن ت دیانداز نم  ریخداوند گفته شما ت  و

   که ما در زندگ  یکار   نیاول  عنی.  ردیگ م   شیپ  یو از جنس خدا شدن، بر هر کار  ییفضاگشا  عن یحق    کار

  .می به او زنده بشو دیبا میکن م

  د یگو بشود، م  نیخشم  خواهد خورده و م  اش دگ یبه همان  ریت  خشم خودت را بشن. اآلن کس  دیگوم  پس

نم نیمن خشم فضا باز م شوم ،نم کنم ،فضا باز م رنجم ،را نم   ریت کنم نمش.  

 خشم که  ِ چشم  نیا  کهن یا  یبرا  رنجم، نم   کنم، نم   تیشا  کنم، ناله نم  کنم، انکار نم  عن ی  شنم» را نم  ری«ت

رفت، حاال آن هم    نیگذاشته بودم ا  یخوب  زیچ   ی   جان یا  خت،یهم رپارکم به   دیگو است که م  ذهنمن  چشم 

  . رود هم دارد م  یآن  رود، دارد م لق شده

هم به   جا ی  زد،یر هم ماش به، همه شده  تیهوکه هم   زها یچ  نیترها انسان با عمده موقع   که بعض  دیکن م   توجه

ازدیر م   ت یو شا  کند ناله م  ای  خته،یهم رکه چرا به  فهمدباال م   دیآ م  چیدوباره از ه   ا ی شخص    نی. خُب 

  . رود م  نیو از ب رنجد م  کند، م

بد    زیرا چ  عال  زیاست. چ  یبد   زیچ  کند . فکر م شمارد است، خون م  یرا که مقو   ریش   نیخشمت»، ا  «چشم

  . آورد موالنا م شهیهم  دیدان را که م   ت»یاْذ رم  ت ی«ما رم   نیو ا کند م تلق

  رميت اذْ رميت ولَٰن اله رم.»  ما«

  بله خدا پرتاب کرد.»  ،یتو پرتاب نکرد  ،یپرتاب کرد  ریکه ت هنگام «و

  ) ١٧ هی)، آ٨سوره انفال ( م،ی(قرآن کر
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  ی هر فکر   افتد، م  . هر اتفاقمیانداز ما نم   اندازد،م   ریت  هرلحظه زندگ   م،یمهم است که ما بدان  لیخ  نیا

  . شود انجام م زندگ   ۀلیوسبه م، یکن م

  . خوانم م  تانیهم برا تیسه ب نیا

  در جهان  یشاد گرد یاز و هرچه
  آن زمان   شیندیفراقِ او ب از

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

  شاد، بس کس شاد شد  گشت زآنچه
  جست و همچون باد شد  یاز و آخر 
  ) ٣۶٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  منه  یتو هم بجهد، تو دل بر و  از
  تو بِجِه  یاز آن کو بجهد، از و شیپ

  ) ٣۶٩٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

 د یآنظر مکه به   دیآ که خوشمان م  یز ی. هرچدیهمه حفظ هست  ریرا د  نیکه ا  دهم مختصر م  حیفقط توض  و

  .  دیای ب مینگذار م،یکن  زیپره میبه مرکز ما، اوال اگر بتوان دیآ دارد م

  م، یریذره ب  ی.  میباز نگه دار  یطور ن یدستمان را هم   م،ینبند  یطور نیبه آن، دستمان را ا  میدیآمد و چسب  اگر

  چون ممن است برود. 

  . میریخواهد رفت. محم نگ  نیا میکن  یادآور یبه خودمان  م،یریمحم ب  میخواه  که م موقع ای

  در جهان  یشاد گرد یاز و هرچه
  آن زمان   شیندیفراقِ او ب از

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

  م، یشاد کن   می خواه که ما م  ی زیچ   ن یاز ا  کهن یا  ی. برارمیخواهد رفت، من محم نگ  نیموقع بو که ا  همان 

  رفته، هرچه بوده.   نیکه ا  دندیها دشاد شدند و آن ها لیبه مرکزمان، خ  میاوری و ب میشاد بشو

خودشان بروند    هانیا  کهنیاست، قبل از ا  نیا  دی. کلدیاز ما خواهد جه  هان یکه ا  دیگو آخر م  تیب  نیموالنا در ا  و

  . دیرا از مرکزتان دور کن  ها دگ یهمان نی شما ا ر، یخداوند بزند با ت کهن یو به زور بروند، قبل از ا
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را بزند، بهتر    نیخدا ا  کهنیقبل از ا  د یکن  نیدردِسر است. به خودتان تلق   یۀ ما  نیا  د،یاهد ی چسب  یز یبه چ  دیدید

  شخص تمام کنم. اگر شخص است با عشق با او برخورد بنم.  ن یبا ا ای  زیچ نی است که من همانشم را با ا

ق»  اصالبعنی«کار حق بر کارها دارد س   ت یب نیتر از امهم   .که اآلن خواندم واقعاً وجود ندارد  

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

  ) ١٣٠۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

به   دگ یهمان   عنی چه؟    عنیکار حق    ،عنی.  ردیگ م   ش یپ  عنی  «سبق» بردارم،  مرکزم  از  را    زندگ   شی جارا 

ا چ  نیبذارم.  همه  زندگ   زیبر  با  در  ا  دیما  منتها  باشد.  ن   نیمقدم  مقدم  همانستیکار  مردم  اند،  شده   دهی. 

  .دهند را ادامه م ها دگ یهمان 

  ی زها یچ  هان یچون ا  کند، ذهن کار م   یسازبا سبب   ها دگیذهن. همان  یسازاند به چه؟ به سبب افتاده   جهیدرنت

  . کنند کم م ای  ادی را ز رونیب یزهایچ  نیا دادهایو رو دهد را ذهن ما نشان م  رونیب یزهایهستند. چ  رونیب

 ی سازو به سبب   م یذهن خارج بشو  یساز است که ما از سبب   نیذهن. کار حق ا  یساز به سبب   م یافت ما م  نیبنابرا

  «سبق» دارد.  رد،یگ م  شیبه همه پ نی. امی اوریب  یرو زندگ  ا یخداوند 

  ت یاکثر  دییگو م  دیرو . مدی کن گوش م   هان ی. چون شما به امیتوجه کن  دیبا  میگو که م  جاهاستن یا  د،یکن  توجه

  . دیگوموالنا درست م  میدان آقا ما چه م  ند یگو . مکنند توجه نم زهایچ نیمردم اصال به ا

را که جمع   . وضع جهانستیهم درست ن  شان . زندگدانند مردم نم  تیاکثر  د؟ی خوان  چه پس م  یبرا  خب

  . کنند اداره م  ذهنمن   معمول یها جهان را آدم نیاست. ا داریناپا اریبسار ی. بسدینیب درست کرده، شما م

را درست    جا ن یا  ن،یاست. از ا  ذهندارد، آواز من   ی آواز   ی   . هرکسشود . جور نمتوانند . نمشوند م  خسته 

  . ردیعمال صورت ب دیبا لی تبد نی. «کارِ حق بر کارها دارد سبق»، اشود . نم شود خراب م  شیجاآن   ،کن م

. میدر جهان ما پخش کن  دیدانش موالنا را با   ن یاست که ا  ن یو آن ا  د یانجام بده  د یکار سازنده را با   ی  شما 

  که «کاِر حق بر کارها دارد سبق».  دانند  مردم جهان نم ترشیب
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را    هان یاکرده،    هیتوص   نیکه هر د  ییزهایچ  دانم و نم   یمثال مراسم مذهب  کنند بعد آن موقع کارِ حق را فکر م 

  اورند یوجود برا به  نید  ضیفرا  نی ها مثال همبنند، مسلمان   ح یمس  یکارها   دیبا  ها  ح ی. مسدیانجام بده  دیبا

  .هان یکنند و ا نیو تمر

من    د،یبران  د،یبذار  رونیرا از مرکزتان ب  دهیهمان   یزهایاست که گفته چ   نیکه. کار حق ا  ستین  هان یحق ا  کار

کار را بند و با    نیا  خواهد  خودش م   موقع وقت  است و آن   نیمرکز شما باشم. کار حق ا  د ی. من بادیرا بذار

  .میشو ما ناراحت م   زند، ما را م دگ یهمان  ر،یت

  م، یکن  رونیرا ب  هانیا  میبزند و اوقاتمان تلخ بشود، تا وقت دار  ریبا ت  کهن ی. پس قبل از امیشو ناراحت نم   نه

  . میکن ییشناسا م،یندازیب

را   یازدواج کند،    خواهدمثال م  ساله زن دم بختِ س ای مرد   یمثال   م،ینیب م  یخوب  زیچ    یو اآلن هم که   

  به مرکزش.   آورد  م د،یآ خوشش م  شود، م  دهیفورًا همان  ند،یب م

یۀ ما  یبچسب  کهنیا  یرا باز نگه دار! نچسب! برا  تیهانچسب! انگشت  ،ی اگر هم آورد  !اوری کن ن  زیپره  اوال  

  نشده نقشه نکش!   ز یچچیدردسر است. کنترل نکن! مالِ خودت نکن! نقشه نکش! ه

عشق    ن یکار را، ا  نی. نکن اکن . در توهم، ضرر مدیرا چ   اش زندگ   ینشده، آجرها   ز یچچیه    نیب م  د، یگو م  ه

  داند،  نم  زیچچ یهم ه  کسچ یه  دن، یصورت چسب   کزمان، آن هم به آن به مر  رونیاز ب  یز یچ  ی . آوردن  ستین

  ست؟ ین  پارکِ ذهن ست؟یهپروت ن ست؟یتوهم ن نیآخر ا

  ش یندیخوشت آمد، «از فراقِ او ب  خانم  ،ییآقا  یخوشت آمد، از    یزیدر جهان»، از چ   یشاد گرد   یاز و   «هرچه

  َنچسبم.   ل یخانم ممن است جدا بشوم. نَچسبم، خ  نی آقا ممن است جدا بشوم. از ا  نیآن زمان»، بو من از ا

  آن باشد که چون دعوت کنند  حزم
  اند : مست و خواهانِ منیینگو تو

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

چار    میدان و نم  میتوان است که اگر گفت نم  نیاز مواردش ا   یمهم است.    ار یبس  م یچه هست؟ که گفت  «حزم»

ما را، اظهار عالقه    کنند است که اگر مردم دعوت م  ن یا  اش ی  دیگو . ممیشعر موالنا را بخوان  میبرو  م،ی کن

  که عاشق ما هستند.  مییما نگو  کنند، م
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مردم    دی نیرنجش است. شما بب   یۀما  زیو آن چ   خواهند از شما م  یز یچ  ی  دی. شادیگو را م   نیکمال ا  پندار

  رنجند؟  از شما م ییهاتحتِ چه بهانه 

نم  فرستند، در واتساپ م  غامیپ  ی  فرستند، م   لیمی ا  یبه من    مردم چرا    ندیگو . م رنجند م  نم،یب من 

.  رنجد  بله م  رنجد؟ او م   ایآ  . ولنمی بب  توانم را که نم  غامیپانصد تا پ  ی. روز نمیخُب من وقت ندارم بب  ده؟یند

  توقع دارد. کهن یا یبرا رنجد؟ چرا م 

  ی طور آن   ستم یعمل کنم. من قادر ن   جور خاص  یمن    خواهد دارد. م   ذهنمن   کهن یا  یتوقع دارد؟ برا  چرا

آه عاشق من هستند. چه    دیگو  با پندار کمال، م  ذهنبه من  کند اظهار عالقه م  ی . تا  زنم عمل کنم. مثال م 

  هستم من.  یا داشتن آدم دوست

  اند».: مست و خواهانِ من یی«تو نگو  د؟یکن فکر م یطور ن یا چرا

  جفا را جِز من  رانِی رهان جمله اس باز
  ی در جِز بنده نظر  به جفا هم نکن  تا

  ) ٢۴۵٨شمس، غزل  وان ی(مولوی، د 

  د یگو است که نم  . کسرید  کند است که اآلن وفا نم   جفا» کس  رانیکه «اس   دیگو سوم است، دارد م   تیب  نیا

  .دیآ دادشان درم و غ یبخورد، ج  اش دگ یبه همان  ریهستم، از جنس جسم است و اگر ت از جنس زندگ

از من. من    ریبده، غ   نشانی «باز رهان»، تس  شان از درد فعل  عن یها را «باز رهان»،  ها نزن. آن به آن   دیگو م

  ن ی ما ا  ی برا  تیب   چه هست؟ معن  تی ب  باشد. معن  دیدر مرکز من نبا  هانیا  دانم که آگاه هستم به تو. من که م

  جفا باشد.  ر یاس  دینبا کسچ یاست که ه

. میاآماده ما    د،یایب  نداز یرا ب  تیرهایت   ایخدا  د،ینباشند که بو  یطور ن یها اانسان   ۀ «جزِ من»؟ هم  دیگو م   چرا

ها را رها  آن   کنند، داد م  و  غ یکه ج   ییهاآن   دیگو ام. ممن آماده   چار کن، ول  کنم، نم  فیتکل  نییمن به تو تع 

  هم به من نظر کن.  ابه جف  حت کنم، داد نم و غ یکن. من که ج

  ر یخداوند است. چرا؟ ت  ی اجف  رِ یدنبال ت  ارانهیاست که هش    اش به کسخداوند واقعًا نظر مثبتش و سازنده عنی

. از جنس او  میست یاز جنس او ن   کهن یا  ی برا  خورد؟  به ما م  ر ی. چرا تدهد ما را نشان م   ی خداوند، جفا   یجفا 

  . خورد نه، نم خورد؟ م  ریهم ت میبشو
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هم    دیگو . مشود سپِر ما م  م،یکه فضا را باز کن  نی. همشود که بعد از آن سپرِ ما م  ر،ید  میرا خواند  شعرش

بده، او متوجه    نیاو را رها کن. به او تس  کند، داد م  و  غ یکه ج   به جفا به من نگاه کن، هم به وفا، آن کس 

  که  میزنده بشو به زندگ  دیبا  یجور  ی ما  ۀ. هم میبزنحرف را   نیهم دیما با ۀهم  عن ی. تا متوجه بشود، ستین

او هم متوجه بشود با ارتعاش زندگ   ریجفاست و ز  ریکه اس  کس  آن را    ها دگیهمان  نیا  دیکه با  درد است، 

  بذارند که خداوند بزند و اگر دچار جفا شد، او وفا کند.

  جا ن یا  دگ یهمان   ی   ای  یدرد  یاست که    نیخاطر ابه  کند،  م  لطفبه ما کم   دیآ نظر مبه   کهن یخداوند، ا  یجفا 

  ست.اخداوند را گرفته ی ، جاهست

دارد. اآلن که فضا را باز کرده و مرکزش   ذهن، من ذهن)](افسانه من   ٩[شلشل    نیجفاست ا  ریاس  نیا  پس

را   ت یبه من، همۀ جفاها کن که «به جفا هم که نظر م  دیگو م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شلرا عدم کرده  

  الم متوجه اش   نیمن اشال دارم، بنابرا  اگر جفا بن  ، ی موقع ندار   چیتو جفا ه   دانم بفرست به من، چون من م 

  مربوط است.  هاتی ب نیا طورن ی. و همشوم» م

  که رزقش کم شود آن صوف شاد
  شود میش در گردد و او شَبه آن
  ) ١٨۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  خاص هر که آگاه شد  یِجِرا زآن
  شد  گاهیقرب و اجر  یسزا او

  ) ١٨۶١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  و براق  اهیسنگ س   شَبق، نوع ا ی: شَبه شَبه
ا ی : درمی  

  ی : نفقه، مواجب، مستمر جِرا
   اله شاهی پ نجای : در اگاهی اجر 

  

   زندگ  ی، هر موقع جفا شاد بشود شود، کم م اش دگیرزِق همان  که وقت  انسان ،خوشا به حال آن صوف  عنی

 کهن یا  یجا هست، شاد بشود، براآن  دانست که نم   خورد م   دگ یهمان   ی به    ریشاد بشود. هر موقع ت  ندیب را م 

  . شود متوجه م

فضا باز بشود، او    نیا   عنی بشود.    ای به در حضور بشود و او در  لیتبد  اش ذهنمن   ارزشِ یسنگ ب  نیا  نیبنابرا

روز بش  ایدر از آن  م   خاص که وقت  یِود. و  زندگ  شود فضا گشوده  او    هرکس   د،یآ م  از طرف  آگاه بشود، 
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  ا یاست،    گاهی اجر  نیبه ا  یابیستۀ دست یقرب خداوند است و شا  ستۀیقرب خداوند است. فقط او شا  ستۀیشا

  د؟ یکن است، توجه م گاهی خودش هم اجر 

  ن یکم بشود و او شاد بشود، هم  اش دگیهمان  یِکه روز    شدن به خداوند است؟ کس   ینزد  ستۀیشا  چه کس  پس

خودش است، برود    ری. اگر خداوند به او جفا کرد، بفهمد که تقصگفت را م   نیهم هم  قبل  تیقبل است. ب  تیب

  کند.  دایرا پ رش یتقص

  روح چون نُقصان شود  یِجِرا زآن
  آن لرزان شود  از نُقصانِ جانَش

  ) ١٨۶٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  رفته است  ییبداند که خطا پس
  زارِ رضا آشفته استسمن که

  ) ١٨۶٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  ان یز  ، کاست ، : کمنُقصان
  .دی آنجا که سمن رو اسمن، یانبوه از درخِت   ی و جا اسمنی: باغ  زارسمن

  

که. همۀ    کند گشوده که شروع نم  یاز فضا   کسچ یه  شود، اش با جفا شروع م ... . همه   دیکن فضا را باز م   وقت

درست    ذهنمردم من   ،یاروزگار وجود دارد، در هر جامعه  نیکه در ا  مخصوصاً در جوامع  م،یدار  ذهنما من 

که به     نشو؟ کو پدر و مادر عشق  دهیهمان   قدرن یبدهد که ا  اد ی شان  بچهکه به    . کو پدر و مادر عشقکنند م

بفهماند    است، دوساله است، به او با ارتعاش به عشق و به زندگ   ساله یفرزندش    عشق ارتعاش کند و وقت

بشو،    ده یهمان  یااندازه هرحال بهبه   زها ی چ  نیبا ا  ول  ، ست ین   دگیاز جنس همان  ، هست  که تو از جنس زندگ

  . میخت یهم ررا به  هم طرح دارد. ما طرح زندگ  نیا یبرا که الزم است؟ زندگ یااندازهبه

. البته ما  می در آن دخالت کن  میتوان چون نم   با،یهم ز   ل یخ  دارد، ما را در شم مادرمان نه ماه نگه م   زندگ

  م، یبترسان  م،یخانم حامله را به او درد بده  میتوان . مم ی دخالت کن  میتوان در آن هم م  م،یدخالت کن  میتوان م

ا  ریبچه د  آنجا بترسد، وحشت داشته باشد،  آن   میندازیجنگ راه ب خانم    نیآن بچه نخواهد بود که. دائماً 

 کنند،  م   اش شاد است، همسرش مواظبش است، همه به او مهربانهمه  برد، سر محامله در صلح و آرامش به 

  با هم فرق دارند.  طی دوتا مح  نیچون حامله است. ا ندگذار احترام م 
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. خداوند  م یکن که کامال دخالت م  ی  ن ی. در امیدخالت کن  میتوان نم  لی. خوشبختانه خ م یکن آن دخالت م  در

  ی رید  ی جا   یاآلن فرستادم در    ی اریصورت هش جا درست کردم در شم مادرتان، به «من تو را آن   دیگو م

آن به ذهن.  هنام  هم  م  جا  نشان  را  همان  دهم خودم  تو،  م  را    دگیبه  م  دهم، نشان  نشان  را    دهم،  خودم 

  ، ی درد، شاد  ، یدرد دارد، من درد ندارم. درد، شاد    دگ یهمان  یشو تو متوجه م   دهم، را نشان م  دگ یهمان 

  .» من هستم، تو از جنس من هست  فهم درد، باالخره م

  .دهد م  حیتوض یطورن یکه موالنا هم ستی ز یچ  ندی فرآ  نیکارش را انجام بدهد که. ا میگذار خب ما نم 

انسان از نقصانش لرزان    شود، کم م  وقت   رد،یگ که شخص م   و عشق زندگ   و خرد زندگ  یشاد  یِمستمر  نیا  از

  شه یکه هم  د ینیب اه م  رسد، م   ی روز   گاز زند   شود م  ییجا ی   د،یکن  ییگشافضا   دی کن  ییگشا. شما فضا شود م

  ! دی شاد هست

فرق دارد. فوراً    دیریگ و توجه م  دییمقام و از احترام مردم و تأ  دانم که از پول و نم   ییزهایبا آن چ  یشاد  نیا 

است.    یاست پالست  مصنوع  یطور ن ی هم  یاست، آن    لیاص  نیدر درون انسان که ا  شود فرقش آشار م 

چه؟! چقدر من بهتر از    عنی !  دیهست   بایزچقدر    د، یچقدر دانشمند هست  د،یآقا مردم، چقدر شما باسواد هست

ندارد، بعد هم به مردم    کسچ یکه من انداختم ه   ییطال  نیا  یهستم، وا  تر از فالنمردم هستم، چقدر خوشل

  حال شدم! خوش   لیخ  ن،یاست ا یزیعجب چ  ندینشان بدهم بو

آن    جه ی. درنتدیآ نظر مبه  مصرف ی ب  زیچ    لیو خ    ینظر پالستبه  شوند،  پژمرده م  ها ن یا  د،یآ م  یآن شاد    وقت

  ند، یگو مردم چه م  میدهنم  تیاصال اهم چیهچ ی. هشود جان ما لرزان م   شود، کم م وقت م،یرا بشناس  یشاد

  . میبه کار خودمان مشغول هست 

 دیآ م   دگیهمان  ی  ،ی درد  یمر    ستین  یز یاست. خطا هم چخطا کرده   یشو آن کم بشود متوجه م  پس

  چه؟  عن ی«کارِ حق بر کارها دارد سبق».  گفت که اآلن م رد،یگ را م   زندگ  یمرکز ما جا 

آورده دوباره    دگیهمان  ی کرده،    ییخطا   یند که  . پس بدارونیو دوباره بران ب  د یآمد متوجه باش  وقت  عنی

مرکزش که   آشفته شده   زاراسمن یبه  وقترضا  ن  دیمربوط هست  است. شما  آن  ا  دیازنده   رو،یبه    ی فضا   نیبه 

است که هرلحظه در معرض رنجش    یگرشه یرضا دشمن آن ش  نی. و ادیهست   شده، دائماً شاد و راضگشوده

  . دی اشال ما چه هست، اشال را رفع کن دین ی. شما بب ریماست د یدوا  نی. خب اها دگ یخاطر همان است به



ۀ  برنامه         Program #928                                            ۹۲۸مشار

  74صفحه: 

  خلق با تو در جهان  یِ جفا نیا
  گنج زر آمد نهان   ،بدان گر 

  ) ١۵٢١ تیدفتر پنجم، ب ،ی (مولوی، مثنو 

 دزدد،  از ما م یزیچ  ای. ینداد دیگو م دهد پس نم م،یده پول م یمثال به  کنند، مردم که به ما جفا م  نیا

  م یفهم ما م   کهن یا  یو چرا گنج زر است؟ برا  کند ما م  یها  دگیبه همان  دی. اگر درست دقت کنرید  یهر جفا  ای

  . میدار دگیجا همانآن

فرق نم  مآال فرق م  ایکه،    میما چقدر پول داشته باش  کند دگیما که از همان  کند؟  نم زندگ   می خواه  م، یریب  

بسا ماست. چه   دگیخلق، جفا به همان   ی. پس جفا دیآما از آن نم   چون زندگ   م؟یچقدر پول دار  کند چه فرق م

  ن ی . و امیهست  دهی همان  یزینشان بدهد که با چه چ   خواهد به ما م   قیطر  نیدستِ قضا در کار است و قضا از ا

  :تیب

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

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل  وان ی(مولوی، د 

به کس   عنیقضا    پس او،  خواست  او،  ارادۀ  و  همان   خداوند  مرکزش  همان   دهیکه  ا  ها دگ یهست،   ن یهست، 

م   ر یت  ها، ن یچنقطه ا  افتد م   اتفاقات   عنی.  اندازدحوادث  م  زهایچ  نیکه  خطر  بعض افتد به   .   اموقع   ن یها 

خلق    ی جفا  ن یا  ییگو . تو مبرد م  دیآ دزد م  ،ی کرد  میقا   ییجا ی  ،ی دار   ییطال  ی خلق است.    یاتفاقات جفا 

  بدهد.  ادیبه تو   خواهد م  یز یچ  یحادثه انداخته،  ر یدر اصل توجه کن قضاست، ت است، ول

که    ردیب  ادی  یز یچ  یهم    دیحال بشود، شاخوش   دی آدم را بدزدند، پول آدم را بدزدند با  یطال   میگو نم  من

حادثه    ی  یجلو  ،کن م  ی ها است که هر کار موقع   بعض   جا نگذارد که بدزدند، ولرا همه   شیپولش را، طال

  . دیبه ما بو خواهد م  یز یچ   ی. یر یب توان را نم

ها  آدم  لۀیوسمنتها حوادث به   اندازد، حوادث را به ما م  ریپس قضا ت  انداخت»، حوادث به تو هم  رِی«قضا که ت 

  رون یبو    ها دگ یو شناخت همان  ییگشابه فضا   م یکه شروع کرد   . و از وقتافتد اتفاق م   رونیب  ی هات یوضع   ای

 توانند  جفا کنند به ما، حوادث نم   توانند مردم نم  ری. دکند م   ی از آن به بعد با لطِف خودش سپر  ها، ن یکردن ا

  به ما لطمه بزنند. 
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  جفا را، هم جفا جف اْلَقلَم  بل
  وفا را هم وفا جف اْلَقلَم  وآن

  ) ٣١۵٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

م   پس جفا  کند  جفا  الْقَلَم  ندیبانسان   فج زندگ  عن ی.  م   قلم  شما  سدینو اآلن  مرکزت     دگیهمان   ی.  در 

  م، یکن . ترازو هم در درون ماست. ترازو را کم م کند ها، ترازو م  کند . خداوند نمکند خداوند جفا م   ،ی گذار م

  رود  م  نیرضا از ب  ،یو ناله و دردساز   تیبه شا  میکنم شروع    م،یکن م   دهی. مرکزمان را همانرسد کم م  زندگ

  :و آن هم گفته 

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

  ) ١٧٢٣شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

مرکز ما عدم   م،یکن م  ییفضاگشا  م،ی. اگر وفا دارمی نیباز خداوند جفا م   جهیدرنت  ییبه نارضا  میکن شروع م   ما

القلم به ما، و جف   کند لطف م   شود م  خداوند هم از جنس زندگ   م،یشو م   لحظه از جنس زندگ   ن یاست، در ا

  . هاستث یحد ن یدرواقع خالصۀ ا

فالقٍ.»  «ج بِما اَنْت الْقَلَم  

 یشد قلم به آنچه سزاوار بود «خش «.  

  ) ثی(حد

فج»  وبِما ه الْقَلَم «.کائن  

 شد قلم به آنچه بودن «خش  «.است  

  ) ثی(حد

  

عنیشد قلم،    خش  قلم خداوند اآلن م لحظه م  نیهم  سد،ینو عنیما را،    رونیدرون و ب  سدینو    حال ما را قلم

  ی ااندازهبه    م؟یاسته ی. چقدر شامیهست  اشسته یکه ما شا  یزیچ  به آن   شود؟ خش م  ی. چجورسدینو خداوند م

دخالت    نیکمتر  تانذهنبا من   د،یکن م  ییشما فضاگشا  ادی به اندازۀ ز  هرلحظه  . میکن وفا م  م،ی کن که فضا بازم

  تان  ذهنلحظه اگر مقاومت شما صفر است، قضاوتتان صفر است، من   نی. در ادیهست  نیترسته یشا  د،یکن را م

تر کم   دیزیر هم مبه   اترازو ر  د،یشو که بلند م   یا. به اندازه سدینو م  عال  ار ی بس  د،یهست   نیترسته یصفر است، شا

  . و: شود نوشته م
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  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
  ِزاَمِر کن  دتی او کش ،ینکرد تو
  ) ٣٣٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  سخت   دن،یکش  ارانه یدرد هش  عنی  اضتی. رزند م  ریرا با ت  هان یا  در مرکز ما هستند، زندگ   ها دگیهمان  خب

  ی مثال    سخت است. وقت   زی است، پره  اضت یجور ر  ی هم    ز ی. پرهدگیاز دست دادن همان  خاطر به   دن یکش

ا  ت یوضع بتوان  کند م   جابیدر ذهن  ما  جهات   میکه  کن  میحرکت کن  در  ارضا  را، شخص    مان ذهنمن   می که 

   سخت  نیکار را بنم. اگر ا  نیا  دیشعر من نبا  نیطبق ا  دیگو م  خواند، شعر موالنا را م   کهن یا  ی برا  رود، نم

با جان و دل مشتر  دنیکش ته دل،  از  کنترل خودش    ریز  رد،یگرا به خدمت م   ذهنبشود، من   یرا به جان 

  . برد در م جان سالم به   ند،کار را ب نیاگر ا آورد، درم

را    ها دگیهمان  نیتا ا  م،یشب  ما سخت  فتدیب  اتفاق  کهن یآگاهانه قبل از ا  عنی  م،ی ما آگاهانه بن  دیرا با  نیا

او    عن ی  م یکار بش. به میبه حرفش گوش نده  م، یکار بشخودمان را به   ذهنمن   عنیو تن خودمان را   میندازیب

تو نه.    ی ساز. سبب کنم م  ن یینه، من تع  نیبب  مییبوبه او    رود،  م  شیذهن و جبر آن پ  یساز که طبق سبب 

   دگ یهمان  یاز رو  نیکار را بنم و ا  نیا  دمیرس   جانیکار را بنم، ا  نیمن ا  کند م  جابیا  دادیرو  نیا  دیگو م  کهنیا

است، نه. من   دگیهمان جابیو ا ها دگیهمان یارضا  د،یآ حرص من م  د،یآ من م یها شهوت  یو ارضا دیآ م

  . میدائمًا انجام بده ارانهی هش دیرا با  نیحضور. ا یار ی عنوان هشبه  کنم م  نییتع

بِنه»،    صورتنیاو انتخاب خداوند آمد، در   اری ما، با اخت  اری بدون اخت  اضتیر   ن یا  میاگر انجام نداد  ول «سر 

  اب، ی آدم کام  یا  ،بده  خواه که م   یزیبده. پول، هرچ   یز یچ  ینکن، نرنج، شرانه دِه،    تیشو، شا  میتسل

  . یموفق بشو  د یبا شه یآدم موفق که هم یا
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شرانه بدهد   دگیو جدا شدن از همان  زیپره  ی برا  دنیکش  ارانهیهش   و سخت  ارانه یدرد هش  نیبا ا  تواند م   انسان

امرِ    قی کرد؟ از طر  یاو کرد. چجور   ،یرا به تو داد برو شر کن. تو نکرد   اضتیو موفق بشود. چون خداوند آن ر

  کن، از «باش». 

  بشو، انجام بده. و:   میباش. پس تسل یطورنیتو، ا ی برا کنم آلن انتخاب مفکان گفت که من او کن   قضا

  به وفا با تو خوشم، هم به جفا با تو خوشم هم
  یمبادم سفر تویبه جفا، ب به وفا، ن ن

  ) ٢۴۵٨شمس، غزل  وان ی(مولوی، د 

   . هم به جفا. هم موقع مییگو به خداوند م   میدار  م؟ییگو  م  به چه کس   م یمن هم به وفا با تو خوشم، دار  پس

جنس تو  هم    . وقتشوم کنم و شاد م  یی فضاگشا  کنم م  دا یرا پ  نیو من توان ا  دهکه خودت را به من نشان م 

. هم آن موقع  کن و تو لطف م رمیگ تو را م شآرام رم،یگ تو را م  یشاد  شناسم،خودم را م  تیجنس  شوم، م

  . کن که جفا م موقعخوشم هم 

. رید  قبل  تیب  کشم، م  اضتی ر  شناسم، در مرکزم دارم، آن را م  دگ یهمان  یکه    فهمم آن موقع من م   چرا؟

به جفا»،    به وفا، ن   چون از امر کن آمده، از قضا آمده. «هم به وفا با تو خوشم، هم به جفا با تو خوشم». «ن

  سفر کنم.   خواهم دانم، بدون تو نم من نم  ،دان که تو بهتر م  چه جفا کن   چه وفا کن  عنی

. کنم م   ییرا خودم انداختم، فضاگشا  دگیچه همان  شود از من گرفته م   دگ یهمان   یسفر ما، چه اآلن    پس

ندارد،   امان  او  بدون  با  شه یهم    عنیسفر ما  ا  دیاو  باشد.  ما  م   ن یها همشل   ن یبا  افسانۀ  ندده را نشان   .

(حقیقت وجودی    ١٠[شل انسان    ی وجود   قتیو حق   دهد ما را نشان م   ی جفا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل   ذهنمن 

  ٩[شل چه من اشتباهاً جفا کنم   کند، فرق نم  میی گو. اآلن م دهد ما نشان م ی که مرکز عدم است وفا انسان)]

در هردو    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل   چه من وفا کنم و تو وفا بن   ، تو جفا بن  ذهن)](افسانه من 

کنم،   سفر م   ذهنبا من   عنیبدون تو سفر کنم. بدون تو سفر کنم،    خواهم حالت من با تو همراه خواهم شد و نم

  .خورد  درد نمسفر من به  نیا

  بر قهر و بر لطفش به جِد  عاشقم
  هر دو ضد  نیمن عاشق ا بوالعجب،

  ) ١۵٧٠ تیدفتر اول، ب ،ی (مولوی، مثنو 
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من عاشق دوتا    ، یبی عج   زیهستم. چه چ    من عاشق زندگ  کند،  من فرق نم  یچه قهر کند، چه لطف کند، برا   پس

که از جنس    فهمم و م   رمیگ و آرامش و خرد او را م   یشاد  کنم،  من او را تجربه م   کند لطف م   ضد هستم. وقت 

   اصل  تیجنس   کنم، فضا را باز م  م،یآ خودم م  همن ب  کند، جفا م  کند، به ذهن، او قهر م  روم م  او هستم. وقت

  . کند م  داری. پس عاشق قهر و لطف او هستم، هردو من را بکنم م  دایخودم را پ

ر و صبر عاشقُتواَم در ش نعص  
عاشق  مصنوع ک باشم چو گبر؟  

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

خدا با فَر بود  عاشق نعص  
او کافر بود  عاشق مصنوع  

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

،به زندگ  میما دار  عاشق   مبه خدا م  میی گو آفر  م،ییگو او موقع  یدگاریتو هستم، آفر  یدگاریعاشق    صورت

  ی کردم، کار   ییمرکز من عدم است، فضاگشا  . مرکز من کارگاه اوست وقتکه مرکز من کارگاه اوست  ردیگ م

ما را    تواند ما. که اوست که فقط م   میدار  کلاست. تو  یی کار من فضاگشا  کند، وفا م   ا ی  کند ندارم که او جفا م

  خواهم  فر نمکه من س  گفت را م  نیهم هم    قبل  تی. بمی بن   میتوان نم  یکار   چ یه  ذهنعوض کند، ما با عقل من 

  .(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل بنم 

  به وفا با تو خوشم، هم به جفا با تو خوشم هم
  یمبادم سفر تویبه جفا، ب به وفا، ن ن

  ) ٢۴۵٨شمس، غزل  وان ی(مولوی، د 

تا به تو برسم دوباره    کنممن از تو جدا شدم، سفر م   د یگو سفر را که از تو جدا شدم، درواقع غزل م  نیمن ا 

  ن یسفر کنم، درست است؟ پس بنابرا  توانم سفر کنم و نم   خواهم  . من بدون تو نمدیگو را م   نیغزل ا  ارانه،یهش

  ؟  نیآفر در مرکز من م  ی تو چجور  نمی بب  خواهم  متو هستم، من    ی دگاریعاشق قهر و لطف هستم و من عاشق آفر

   عن یاتفاق بد افتاده، شر    عن ی. در شر و صبر، شر و صبر، صبر  فتدیچه اتفاق خوب ب  فتد،یچه اتفاق بد ب

نخواهم شد. اگر بشوم من کافرم، من او   دهد که ذهن نشان م  یز یچ  اتفاق خوب افتاده. من عاشق مصنوع، آن 

  را پوشاندم. 
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با ماست،     با ما باشد، خرد زندگ  ی زدیاست. اگر فر ا  ی زد یاست، برکت ا  یزدیفر ا  یخدا دارا   یدگار یآفر  عاشق

  ن ی هم   یاصال برا  م،یخواهد بود. ما عاشق صنع خدا هست  بایخواهد شد، ز  دردیما ب  نشیعشق با ماست، آفر

صنع   نیبشود، ا  دیلحظه در ما تول  نیا  دیفکر با  ند،یآفرلحظه را م   نیما فکر مربوط به ا  قی. خداوند از طرمیآمد

  است.

. امروز  رونیب  م یبپر  دیبا  ده،ی ها پوسموقع   بعض  ده،یپوس  م ییگو گذشته، حاال نم  یفکرها  یساز از سبب   میگفت   ما

سال    هاون ی لی. انسان م ندازدیب  رونیذهن ب   یسازآمده که ما را از سبب   نیا  یو قرآن برا  نیگفت تمام د  م،یگفت

نم     ی   عنی  ذهنش بوده و هست اآلن هم  یسازهزاران سال در سبب   مییچند هزار، حاال بو  دانم حاال من 

همه از   هان ی. اشود م  ریفکر د   ی. آن هم سبب  شود م  ریفکر د   یدر ذهنش سبب    یی الو   ی  ، یفکر

  . دیآ ذهنش م 

  کند،  نگاه م  دهی و پوس میفکر قدو به آن  شود فکر م نندۀیکنار، حاال آفر دهد صنع هست، آن را هل م وقت

  ی فکرها   میکن اند. ما فکر م در جبر تو بمانم. فکرها ما را به جبر کشانده   ستمیکه من محوم ن  برد کار نم به

  نه.   م، یو تکرار کن  میکن نیتمر دیگذشته را حتماً با

فَ  «عاشق با  او، فکرها صنع خدا  او» مصنوع   مصنوع وها ساخته   یر بود، عاشقال   ی شدۀ گذشته هم هست. 

  هم هست.  ساختهشیپ

  ها را گذاشته در مرکزش «کافر بود». شده، آن  ها شرط هست، با آن  ساختهش ی پ یعاشق الوها هرکس

  از نعمت و بال.  هیکنا جان یو صبر در ا شُر

وه، برکت زندگفرجالل و ش : ی. فر  کلمۀ خاص بفهم نیهم دیاست که شما با وه و  دیبا فرواقعاً آن ش فر .

.  م یشده ما جنس او هستگشوده  یفضا   نیخداوند است که با ماست. اگر هست، در ا  ۀیسا  ست،ی زدیجاللِ ا

  .کند م  دایاز جنس خداوند بشود، فر پ هرکس

   نَبود آمده در چشم کس  الت یخ چونکه
د ت چشموشته بی نگررهی و خ رهیبِز ک  

  ) ٢۴۵٨شمس، غزل  وان ی، د(مولوی  

  : مرده، ذبح شده کشته
  ران یننگرد؛ ح  ر ید  ی نظر دوزد و به جا یی که به نقطه  : کسنگر ره یخ
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که چشم عدم ما باز نباشد، چشم ما   ی طور شده در مرکز ما نباشد به گشوده  ی صورت فضاخداوند به  الِ ی خ  وقت

  گذاشتند،  م   شانیهاها در دکان قصاب   نیمثل چشم بزِ کشته هست که سرها را ا  ندیب م  هاگد یهمان  قی که از طر

  .کند که سر بز را گذاشتند، دارد نگاه م   دینیب شما م

دارد، چشمش مثل چشم آن    ذهند، من دار  جسم  یاری که هش  . انسانندیب که نم  ی ز یچ  کند؟ چه نگاه م  یبرا

که امتداد    ندیب نم   ست؟که چه کس  ندیب . نمندیب نم  یز یچچ ی. هکند نگاه م  هودهیب  ول  کندبز است. نگاه م

  ی اریو هش  ها دگ یبرحسب همان   دنیکه د  ندیب به او زنده بشود. نم  دیبا  ارانهیکه هش  ندیب خداوند است. نم 

  چقدر مضر است.   جسم

.  کند  م  جادیدرد ا  کند، م  جادیکه مانع و مسئله ا  ندیب . نمزند خودش لطمه م   به  اش ذهنکه من   ندیب نم

م  ندیب نم پخش  را  نم کند درد   . دشمن   ندیب من   کند  م  ی ساز که  در  احت    ذهنو  دشمن  توجه    اج یبه  دارد. 

  !  د؟یکن م

  ر ی شده و در ز  ر یذهن اس  یساز که در سبب   ندیب که پارک ساخته است. نم   ندیب . نمکند که کنترل م  ندیب نم

و واقعاً   زنند که به او لطمه م  ییباورها  نیباورها را به اجرا بذارد. ا  نی. مجبور است اکند م   جبر ذهن زندگ

  .  ندیب را نم قیتوفیاست. جهدِ ب هودهیکار ب ی

  بود قیتوفیچو ب  ، فرعون  جهد
  بود  قیآن تفت دوخت، او م هرچه

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

  : شافتن قیتَفت
  

که  م؟ینیب ما م ای. آندیب را نم نیاست. ا قیتوفیب جهدِ فرعون ،ذهن. جهدِ من شد شافته م  عنیبود  قیتفت

    شود؟ پاره م  نیا م،ی کن م یهر کار 

  م ی نیب ما م  م؟یبر م  نیاز ب  م،یشو بعد منقبض م   میدوز م  ، به زندگ   میشو م  اری هش   که وقت  م ینیب ما م  ایآ

  م؟ یکن م لیتبد  به دشمن ذهنبا من  مدت  ی را پس از  ها آن موقع دوست  م،یکن م  دوست جادیا

  ب ی که خودمان پر از ع  در حال م،ییگو را م  رانید بی و ع  مینیب را م رانید بیع  میکه ما دار  ایآ  مینیب م  ما

  . میهست
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 م یرو که خودش مرده است. ما م   بند، در حال خواهد م  » را «حبر و سن رانیکه د فهمد بز کشته نم  چشم

است.   رهینه. ت  دیگو م  ند؟یب را م  نی. امی خودمان کار کن  یرو  میتوان که م   در حال  م،یرا درست کن  رانید

که چقدر    مینیب م  پس  است.  امدهی او در مرکز ما ن  دمخداوند و چشم ع   الی خ  کهنی ا  یاست. چرا؟ برا  نگرره یخ

  . ذهن)](افسانه من  ٩[شلشدن  ل یشدن و تبد زنده  ۀ یقض نیمهم است ا

   نَبود آمده در چشم کس  الت یخ چونکه
د ت چشموشته بی نگررهی و خ رهیبِز ک  

  ) ٢۴۵٨شمس، غزل  وان ی(مولوی، د 

ننگرد،    رید  یجا نظر دوزد و به  یاکه به نقطه  : کسنگر رهیشده. خمرده، ذبح   عنیکشته    دیدیکه د  طورهمان 

  .  فهمد نم ی زیچچ یبه جهان ه  کند . نگاه م ریدادم د حیرا اآلن توض نگرره یخ  عنی. رانیح

  م؟یاچه آمده   یبرا (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل مرد؟   می خواه  یروز   یکه مثال ما  میشو ما متوجه م  ایآ

که داشته، از آن    ییزهایو آن چ  ماند؟ هرچه که داشتند م  رندیم م   وقت  رند؟یم دارند م  رانید  ایآ  مینیب ما م

    گذارند؟ هم به او نم  احترام چیه  کنند، سرش دعوا م یاعده  ی  ماند، م

زِ کشته» م  «چشمب که حت  ندیب   ی  کس   را انباشته کرده، نمرده، اوالدش سر مال دعوا م  زهایچ که به    کنند

. با پدر و مادرشان قهر  کنند با هم قهر م  ؟ی چرا به من کم داد  ؟ی به آن چرا آن را داد  ؟ یرا داد   نیچرا ا  نیا

    نند؟یب را م هانی. ااندازند . دعوا راه م کنند م

  ست یامعاْنش ن  یول  ،ینظر دار تو
  ست یا افسرده است و کرده چشمۀ

  ) ٢١٨٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  نگارندۀ فکر دیگو  هم نیز
  بنده امعانِ نظر یبن ا که

  ) ٢١٨١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  که آهن کوب سرد   خواهدنم  آن
  پوالد بر داود گرد  یا یل 

  ) ٢١٨٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  نظر  دِ ی: د امعان
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نظر ذهن  دیگو م اما  دارد،  انسان نظر  امعان     که  ندارد.  اما دقت  نظر. پس    عن ینظر،    دِید  عن یدارد،  دقِت 

است که راکد شده و    یامثل چشمه  دیگوافسرده است. م  دقت ندارد. چشمۀ  ند،ی ب نم  نظر دارد ول  ذهنمن 

  .  می هست یطور ن یما ا ذهن. در من ستین  یجار  رود، کرده، نم ستیا

 ها  دگ یهمان   قیبنده دقت کن! از طر  یکه ا  دیگو که خداوند که نگارندۀ فکر است به ما م  دیگو م  نی هم  یبرا

  من نگاه کن!   لۀیوسنگاه نکن! با من نگاه کن! به

. ما در  ردیگ نم  شل  چیه   شود، که خم نم  دیدان م  دنی. آهن سرد کوبیآهن سرد بوب  خواهد تو نم   دیگو م

که به    هست   یتو پوالد   دیگو . ممیکوب آهن سرد م  م،یعوض بشو   م یخواه با قواعدش م  ، ذهنبا من   ،ذهنمن 

  نکن!   هودهیکار ب  عنی اوند، خد  عن ی کرد . داود آهن و فوالد را خَم منظر کن دیداود با

به   دیآ م  ییاو با فضاگشا  ال ی موقع خ. پس هر خداوند نظر کن عنیکنندۀ پوالد  به خم   دیکه با  هست  یپوالد  تو

  . میشو م نگررهیمثل چشم بز کشته، ت  شود . هرموقع بسته ممیکن م دایمرکز ما، ما «امعان نظر» پ

  » . فُطُورٍ من  تَرٰى هل الْبصر  فَارجِع  ۖ◌  تَفَاۇتٍ  من الرحمٰن خَلْق  ف تَرٰى ما ۖ◌ خَلَق سبع سماواتٍ طباقًا   «الَّذِي

بين. پس بار دير  نظم نم خلل و بى   كه هفت آسمان طبقه طبقه را بيافريد. در آفرينش خداى رحمان هيچ  «آن

 م اف؟» نظر كن، آيا در آسمان شبين  

  ) ٣ هی)، آ۶٧سوره مل (  م،ی(قرآن کر

  هست در ماست.   یرادیندارد. هر ا یرادیجمله هست که خداوند ا ن یمربوط به هم نیاست. هم  نیهم نیا

ثُم»  بنْقَلي نتَيرك رصالْب جِعار «.يرسح وها وىخَاس رصكَ الْبلَيا  

  دير نيز چشم باز كن و بنگر. نگاه تو خسته و درمانده به نزد تو باز خواهد گشت.»  «بار

  ) ۴ هی)، آ۶٧سوره مل (  م،ی(قرآن کر

  چشم عدم نگاه کردن . قیاز طر  عنی . درست نگاه کردن می درست نگاه کن د یما با پس

  مرو، جانبِ بازارِ جهان  رهیخ  ا،یم رهیخ
  ی آن نَبر  ، نده نیا ،ٰىو شَر  عی بِ نیدر زانکه

  ) ٢۴۵۵شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

  و فروش، معامله  دی : خر ٰىو شَر  عیبِ
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عدم    ، ینگرهوده ی صورت چشم بز کشته، بکردن به   دقت نظر و نگاه    عنینداشتن امعان نظر    یهااز جنبه   ی

  نرو «جانب بازار جهان».  هودهی ب ا،ی ن هودهی ب عن یمرو»   رهیخ  ا،ی م  رهیقانون جبران است. «خ یاجرا

  خواهند  را نم  تشان ی . مردم منّنیهم  ،ی ریب  توان حضور را نم   ، را نده  ذهنمن   نی و فروش اگر ا  دیخر  نیا  در

همان  نم  دگ یبدهند.  نم  خواهند را  نم  اندازۀ کافبه  خواهند بدهند.  بشند.  را    هاتیب  نیا  خواهند زحمت 

  بشند.   گفت سخت زطور که امروهمان  خواهند  کنند. نم بخوانند و خودشناس

 ی برا   ذهنداشتن من   رشِیرا دارم. اصال پذ  رادیا  نیرفتن هم هست که من ابار    ریپندار کمال، ز   ی برا  اضتیر

  ، یدار   ذهنکه من    انسان  ی که تو ا   کند م   جابیقانون جبران ا  سخت است، ول  اریبس  اضتی ر  یپندار کمال  

را   نیا  ، نیبب   دیکه حتماً با  نیب در خودت م   شالو اگر ا  تکرار کن   ، را بخوان  اتی اب  نیا  ،یپندار کمال دار 

  . رفع کن

  ا ی . آیرا بخر یزیاز موالنا چ  یبازار هم هست. شما آمد  نیا ، ستین یمشتر  دیگو بازار آمدن که موالنا م جانب

  ؟ عوض شدن را بده نۀ یهز یحاضر 

دارد،    قانون بِشد،    زحمتِ کاف   خواهد نم  نندگان ی از شما ب  . برخکار کن  دیبا  کهن یا  یجبران دو جنبه 

 اش ذهنروش من   خواهدکم گرفته، نم دستِ   اریرا بس  ل یتبد  نیادامه بدهد، ا  خواهد تکرار کند، نم  خواهد نم

  . استرا بذارد کنار، روش موالنا را دنبال کند، قانون جبران 

   خواه  اگر نم  ،یبِخر   خواه . اگر مریتو روش خودت را بذار کنار، روش موالنا را ب  دیگو جبران م  قانون

  !  ؟یچرا بازار آمد  ریکه د ،یبخر

 ن یدر ا  نمیب من م  ،یقانون جبران ماد   د،یکن  تیرا رعا  یام قانون جبران مادهم خدمت شما عرض کرده  بارها

  دیبا  کند برنامه نگاه م  نی که به ا  که هرکس  دیگو م  ی تماشاگر شده. قانون جبران ماد   دۀیبه پد  لیبرنامه تبد

  .شودبرنامه کم کند و متعهد ب نیبه ا  پول عن ی  به لحاظ مال

  شوند  م  ادی تماشاگران ز  که وقت   دیگو م  کند، م  انی تماشاگر را ب  دۀیکه پد   اجتماع   قانون روانشناس  ول 

  . دانند اصطالح خودشان را مسئول نمهم به کدامچی و ه  شود م ع یتوز ت یمسئول

شما م  مثال یدر    دینیب   د م  یجاشلوغ که مردم ر ،ی  شوند  ته کرده دارد م  ی نفر خدانکرده افتاده س رد یم  

 دیگو م   شود رد م  هرکس  شود، م   عیتوز  تیمسئول  کهن یا  یبرا  کند، توجه نم   کسچ یبه کم دارد؛ ه   اج یو احت 
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که به حضور    کس  ی  ایبشود و    جا اگر رداز آن   یتر دک  ی که    دی توجه کن  ول  کند، باالخره کم م  رید  ی

  . رود نه، او به کمش م ا ی جا هستند آن  رید یها ندارد که کس یزنده باشد، کار

او بو  کس  ی  ندیب خودش م   فۀ یوظ  دکتر   ه یبق  که آقا چه شد، من به تو کم کنم. ول   دیافتاد، برود به 

  آدم است. همهن یا ر،ید کند کم م  یخب  ند، یگو م

    یکه باالخره    دییتماشاگران که بو  دۀیپد  د،یتابع قانون تماشاگران نکن  یخودتان را در قانونِ جبرانِ ماد   شما 

و چقدر مهم است، شما قانون   دهم م  حیمن دارم توض  تی خاطر بموضوع به   نی. حاال اکند برنامه کم م   نیبه ا

  .  دیکن  تیرعا دی را با ی و ماد  یجبران معنو

آدم هست    همهن یا  کند، م  تیرعا   یکه باالخره    دیگو م  تان ذهنمن   د،یگوش بده  تان ذهنبه حرف من   اگر

  کنم.  من چرا خودم را قاط   مارستانیب برد جا مرا که افتاده آن ماری آن ب ی

  م یگو قانون جبران، من م  یشما در اجرا  عنی.  زند به او سر م  رود انسان مسئول م   ی  ول  د؟یکن توجه م 

بشود و    تیرعا  د یها بادارد. در تمام جنبه   شما به قانون جبران بستگ   چون زندگ  د،یقانون تماشاگر نرو  ریز

قانون جبران    اتفاقاً  م،یکن م  یکند ما هم کار خوب م  یکار خوب  ی.  میکن ما هم دعوت م  کند ما را دعوت م  ی

  . دی کن م  ییشما فضاگشا کند، م  یکار بد  یاگر  دیگو م

به    دیرو م  دیشما جفا کن   د،یاو عمل کن  ن یمردم قانون جبران است. اگر ع  یدر اطراف جفا   ییفضاگشا  خود 

  ذهن قانون جبران خودش را دارد.  رونیکه ذهن قانون جبران خودش را دارد، ب  دیذهن. توجه کن 

به   نم عنوما  انسان چون  پ   میذهن توجه کن   ی سازبه سبب   میخواه ان  باش  رویو  ب  میپر م   میآن  ذهن    رون یاز 

  صورت ن یدرا دینکن ییگشافضا  رون،یاز ذهن ب دینپر دی . شما اگر قانون جبران را انجام ندهمیکن م  ییفضاگشا

  .دیشو م  چارهیب د،یشو اتفاق م قربان د،یشو ذهن م   قربان د،یشو ذهن م  یفدا

را    ها ت یوضع  ن یعقلتان نرسد که ا  دیواکنش نشان بده  د،یبشو   قربان  د،یبشو  شما قربان  فتد،یاگر اتفاقات ب 

  قانون جبران است.  رون،یاز ذهن ب  دن یپس پر د،یشوموفق نم   د،ی حل کن  یچجور 

قانون جبران    د ییگو فضا باز کن من به تو کم کنم وضعيتت حل بشود، شما م  رون،یتو بپر ب   دیگو م   خداوند

  .شود ات هم حل نم پس مسئله  دهم را انجام نم 
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من   قانون م  دیگو م   ذهنجبران  ناله  شا  نیا  کنم، م  ت یشا  کنم، من  و  ذهن  ت یناله  خداوند  باالخره     را 

قانون جبران    د؟یکن توجه م   د،یارا انجام نداده  شما قانون جبران واقع.  شنود به داد من، نه نم  دیآ م  شنود م

  . دی شما اضافه کن دهدهرچه کاهش م  میگو ! من م دیبه حداقل، شما نده دهد کاهش م  ذهنرا من  یماد 

ممنون، خوشحال    ل یآقا خ  د،یهم اضافه کن  یزیچ   ی  د،یبده  مبلغ  یکرده قرار است    یکار  ی  کس  ی

  حال. هربعداً. به  دهد تر انجام مآن کار را درست  د،یآ م ترش یب شود، م

  مرو، جانبِ بازارِ جهان  رهیخ  ا،یم رهیخ
  ی آن نَبر  ، نده نیا ،ٰىو شَر  عی بِ نیدر زانکه

  ) ٢۴۵۵شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

  جهان.  نیکاِر ماست در ا  دیکل

  ز زندانِ جهان با تو بدم من هم  شیپ
  ی گذر  ینبود چیدامهم ه نیبر  کاش

  ) ٢۴۵٨شمس، غزل  وان ی(مولوی، د 

از    ش ی. پمیاز زندان جهان، ما با او بود  شیپس پ   کند، م  ان یرا ب  قت یحق   یکه هرکدام    دینیب م  هاتیب  نیا

  .م یبا خداوند بود ها، دگ یبه زندان همان  میفت یب م،یبشو دهیهمان مییای ور باز آن  کهنیا

   ز زندانِ جهان با تو بدم من هم شیپ 
  ی گذر  ینبود چیدامهم ه نیبر  کاش

  ) ٢۴۵٨شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

به    دهی همان  وقت  نیبنابرا  پس افتادم  به    یشدم،  م   یزندان،  ا  یا  دیگو دامه.  به  دامه گذر    نیکاش 

   ی ، قرار نبود بماند، پس انسان  که انسان واردِ داماه شده و در داماه مانده   دهد نشان م  عنی  کردم، نم

  . میبمان  ترش یداماه ب نیما که در ا میکرد اشتباهات را نم  نیکاش ا یکرده. ا  اشتباه 

ان را  رحم دومم  نیکه ا  می. ما بودنیدر ا  میااز حد مانده   ش یرحم است، ما ب  ی  جا ن یا  ست،یدامه ن   جانیا 

  . میها ادامه دادآن  یجهان زندان باشد، ما به همانش و نگهدار ن یاصال قرار نبود ا م، یبه زندان کرد لیتبد
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ذهن زندان است، قبال با    کند، زندان درست م  دنی. همانمیاز زندان جهان با او بود  ش یاوال پ  م یفهم م  پس

راهمان    جا ن یکاش ا  یا   کند و ماندن در ذهن، انسان آرزو م   همانش  نیشدن ا  طوالن  دنِیو با د  می خداوند بود

  . افتاد نم

آخرِ عمر    یهامخصوصاً در سن   م؟یچه بود ما افتاد  جان یا  م،یزن حرف را م  نیا  شترمانیما االن گرچه که ب  ول

 دانم  نم   اور،ی پول درب  فت،ی به زحمت ب  همه بدو  نیچه، ا  عنیچه بود اصال،    نیآقا ا  دیگو مثال که قبل از مرگ م

  بود.  اش سخت همه   نینبود، ا شد، زندگ چه کارها را بِن، که چه بشود، که االن اصال  نیا

  ن یبا، از ا  میبن  دیتوجه با  ول  کردم کاش گذر نم  یا  گفت و م  دیگو را م  نیا  ذهنگرچه که انسان من   ول

  بدون تو سفر کنم، پس بدون تو سفر کردم.  خواهم من نمکه گفت  میر یب ادیرا   نیشعرها ا

 دهد  نشان م  تیب  نیا  دهد؛را به ما نشان م   اشتباه   ی   تی هر ب  عن یتو، من اشتباه فکر کردم،    یموردِ جفا   در

  ماست.  علت ناآگاه به نیشده. ا جهان الزم نبود زندان بشود، ول  نیکه ا

  آمدم،  کاش نم   ی ا  دیگو و انسان م  دهی از حد طول کش  ش یب  ها،  دگیپس زندان همان  ذهن)](افسانه من   ٩[شل

سفر الزم بوده، شما    نیکه نه، ا  کند م   یادآور یرفته و موالنا دارد    ادشی آمده، آن منظور    ی منظور  ی   یبرا  ول

  خودش زنده بشود.  تی ابد و تینهایمثل انسان به ب یاباشنده  ی در  خواسته و خداوند م ،ی آمد م دیبا

  بد درآمده.  یبوده چون تو اشتباه کرد  یاتفاق خوب نیا

  است کو اندر قفس زندان مرغ
  است رستن از نادان  دینجوم
  ) ١۵۴١ تیدفتر اول، ب ،ی (مولوی، مثنو 

  م یو آزاد بشو  م یآگاه بشو  اصطالحزندان به   نیاز ا  میخواه اگر نم   ها، دگیبه زندان همان  میافتاد  می ما آمد  پس

ذهن   نیدر ا  میاکه آمده   کند ما هست که فکر م  ذهنما هم از عقل من   ما هست و نادان  خاطر نادانبه  نیا

  . میبمان

  د ی با  ها دگ یکه از زندان همان   هست    تو مرغ  ، زندان بمان   نیدر ا  ی امدیکه نه، تو ن   دیگو موالنا به ما م  االن

  به تو کم کند.  تواند او م لۀ یوسبه  لیو سفر کردن و تبد ییفضاگشاو فقط  بجه

  : تیب  نیا طورن یهم  و
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  ان یجهان زندان و ما زندان نیا
  کن زندان و خود را وارهان  حفره

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

  د یذهن مثل زندان هست ما با  ق یاست از طر  جهان نیا  یزها یجهان که همانش با چ  نیبا ذهن در ا  دنیهمان   پس

  زندان.   نیاز ا می زندان را و خودمان را آزاد کن میحفره کن   م،ینَقب بزن

شخص    یز یچداشته، چه زندان نگه   نیذهن ما را در ا  یساز سبب   ا یکه آ  م ین یبب  دیما با  م،یازندان مانده   نیدر ا  ما 

  رون؟ یب دیپر االن؟ چرا نم داشتهزندان نگه  ن یشما را در ا

  هستند.  ها دگیهمان شیآجرها م،ی را بن شیآجرها  د یبا دیگو دارد م پس

  است:  ثیهم حد نیا بله

  سجن الْمومن و جنَّةُ الْافرِ.»  ای«اَلدُّن

  زندان مومن و بهشت كافر است.»   «دنيا،

  ) ثی(حد

  �🔹🔹�پایان بخش سوم  �🔹🔹�
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  نرومسفر م چیکه: خوشم، ه بفتم چند
  ی تا به ثَر سفِر صعب نگر ره ز عل نیا

  )٢۴۵٨شمس، غزل  وانید ،یمولو( 

به    خواهد بودم که از اصل جدا نشده بودم، که من دلم نم  یایاریبودم، هش   زندگ   شی پ   که چقدر من گفتم وقت   دی گوم

  .  »ی تا به «ثَر »  مرتبه بروم. پس، از «عل ن یترنییمرتبه به پا  نیاز باالتر  د یمشل را نگاه کن که با  سفرِ نیسفر بروم و ا  نیا

 یاریهش   ن ییمراتب پا  عن یهم    ی. و ثَربا زندگ   ارانهیمقام وحدتِ ناهش   عن ی  جانیباال. در ا  عن ی  خاک. عل   ن،یزم   عن ی  یثَر

  .  دی بو خواهد را م  نیو اآلن هم هم  ن،یتر نییپا  میشناس را م  ذهن که فعال ما من

ها  موقع  بعض   م، یاخداوند جدا شده  ای از زندگ   یبه قبل از تولد ما که چجورراجع  کنداوقات صحبت م   موالنا گاه   البته

  . ستین  ح یقابل توض  عنی  ستین  ت یفی که تعلق ما به خداوند با ک ند یفرما هم بعد از مرگ. و بعد از آن هم خودشان م

   ح یتوض    یفقط صرفاً    کند، بعد از مرگ م  ای  کند جهان م  نیبه قبل از ورود ما به ا که موالنا راجع  یی هاپس صحبت 

  میگفت شانیما به ا  م یخدا بود  شِ یپ  مطالب که وقت جورنیباشد وگرنه فهم ا  یکردنِ رفتارِ ما که چجورمشخص ی است برا

از آن    خواهد دارد و نم   کاهل  یاریهش   کهنیفهم ا  یشاعرانه است برا  یبایز   انِیب   ی   نی سفر، ا  ن یبه ا  روم که من نم

  را دارد. که دارد جدا بشود و اآلن هم در ذهن همان کاهل  تیوضع

  دی آم    از زندگ  شودجدا م  یار یدادند به ما، که هش  حیخودشان توض  ریاتفاق که اآلن د  نی که ا دیبو خواهدم   حالهربه

که    کند مرتبه سقوط م  ن یترنیی در انسان به ذهن، که در ذهن به پا  اُفتدو م  گذراند را م  وانیجماد و نبات و ح  تِیو وضع

مخصوصاً در قسمت آخر    اشتباه  یبشود.    یطورنیکه قرار نبود ا  م، یرا ما بفهم ن یاست ا هاما انسان  ترِشی ب   وضع فعل

  که اقامت ما در ذهن است صورت گرفته است. 

تنها    م، یشد جدا م   وقت   میما با خدا صحبت کرد  قتاً یکه حق   د یاصطالح، فرض کن و به  طور عملبه  کس   که نیا   حالهربه

  تی و جنس میااقرار را کرده نی و ا  میکه ما از جنس او هست م،ی اوریب ادیبه   میتوان م  میگرفت ادیاست و   ادمانیکه اآلن  یزیچ

  .رودنم   نیاز ب  شود،م ن  لیزا  ست،ین  او در ما مردن 

خداوند    ایامتداد خدا    ت، یدر ما خدائ  ریعبارت ددرواقع تعهد و اقرار الست است. به  نی ا   م،یپس، ما از جنس او هست  

  شِیچقدر من گفتم که اآلن پ دی گو حال مهر. بهمیا. گرچه که ما او را فعال فراموش کردهمیو هستو ما ا شناسدخودش را م

مرتبه است و   ن یتر نییمرتبه به پا ن یسفر مشل را نگاه کن که از باالتر ن یسفر بروم و ا خواهمنم  من  تو حالم خوب است. 

ا   دن یهمان   ن یخاک است. ا  ن یمرتبه است، ا  ن یترنییپا  ذهن)] افسانه من(  ٩[شل  نیا عنوان  ما به  کهنیبا ذهن است و 

  .  ستیمورد بحث ن  ن یا م، یاو زنده بشو ت ینهایبه ب  م یخواهکه م   میدانستنم  ای م یدانستم  یاریهش
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حرکتِ    نیو در ا   کندکند حرکت م  ل یکه فعال هست، خ   از آن حالت  یاریاست که هش  نیکه مورد بحث است ا   ی زیچ  آن

م   یاریهش ما  ذهن  ح  کهدرحال  میدخالت کن  میتواندر  و  جماد  و  نبات  حالت  از  گذر کردن  دخالت  وانیدر  انسان     به 

  . مینداشت 

به شعور و   اصطالحآن به  مقداری،  حقیقت وجودی انسان)](   ١٠[شلخداوند    ت ینهایموضوع زنده شدن به ب   نیاآلن ا  

  اریاخت ای  م،یکه از جنس او باش م یکن اریاخت  م یتوان لحظه م  ن یدر ا  ایآ  م یکندارد که چقدر جهد م   درک و اقدام ما بستگ 

   حال، ولهربه  برم،را معموال به کار نم    سی کلمات انگل  نی. من ا میاصطالح منکر او باشبه  م، یکن   denyکه او را    میکن م

  . شهیمن همراه تو است هم  تیخداوند به من گفته که نگران نباش برو و کرم من و حما ای  زندگ  دیگو م

  :خوانمم  تان یرا برا  تی چند ب  نیا 

  نبود ایو تا پو  رایتا گ طفل
  جز گردن بابا نبود مرکبش

  )٩٢٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  گشت و دست و پا نمود   فضول  چون
  عنا افتاد و در کور و کبود در

  )٩٢۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  از دست و پا  شیخلق پ یجانها
  از وفا اندر صفا  دندیپر م
  )  ٩٢۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  ی قو رنده، ی: گ رایگ
  نده یرونده، پو : راه ایپو

   : مخفّفِ عناء، رنج، سختعنا
  از آن   ناش یها   بیو آس   من ذهن دِیو کبود: د  کور

  

 یهم    ن یا  مثال  جا است که موالنا مذهن و من  میجهان بشو   نیوارد ا  کهنیکه قبل از ا  دیگو  یو دست و پا  م یدرست کن  

است که    ن یو مثالش ا   م یبود  ی اریخلوصِ هش  نیا    پاک  ا یو در صفا    م یکه ما از جنس او هست   م یوفا داشت  م،یکن  دا یذهن پ

  وقت   . ولشودم   شینشده سوارِ گردن باباهنوز بزرگ    رد،یب   تواند نم  وراه برود    تواندکه هنوز نم   طفل    ی  دی گوم

راه برود،    کند هم او را رها م ش یبراساس خودش، خب بابا  دن ی به حرف زدن و جنب کند و شروع م  کند م   دا یدست و پا پ

  .  شودکبود م  شیجاو آن جانیو ا اُفتدبه درد م  ن،یزم  اُفتدم  جهیدر نت 
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   زخم  زندور مو آن  ورنیکور است و هم خودش را به ا  ند،ی ب دارد و هم نم  ذهن است که من  و کبود همان حالت  کور

  .  کندم   دایتوقع رنجش پ  داده شده دراثر ح یاش امروز توضنمونه  ی . مثال شودم

حد در    از  شیعلت است که ب ن یبه ا ن یاست. و ا   ذهنما هستند. کور بودنِ ما هم به علِت من  یدردها  نیهم   هایکبود پس

  . م یکننم  یهمار  عن ی. میکنم  ییو خودنما میاذهن ما مانده

  از وقت  م،یکرداو استفاده م ت یری و مد از خرد زندگ  میبا تسل  دیبا  میگرچه در ذهن هست  د،یما با شهیکه هم  دیآ م  نظربه

  .  میاکرده دخالت در کار زندگ  جوریما درواقع   م،یا به عهده گرفته  ذهنخودمان را با من تیر یکه مد 

  . دندیرقصم  کردند، م یکنند از وفا در صفا، باز دا یدست و پا پ کهنیها قبل از اآدم یهاجان پس

  شدند  یبه امر اهبِطُوا بند چون
  شدند یخشم و حرص و خرسند حبس

  )٩٢۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  رخواهیو ش میحضرت الیع ما
  لْله   الی: اَْلخَلق عگفت

  )٩٢٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  او از آسمان باران دهد  آنکه
  تواند کو ز رحمت نان دهد  هم

  )٩٢٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  د یهبوط کن  د،یی: فرود آاهبِطُوا
خانوار الیع :  

  

  . د»یی«گفت فرود آ   عن ی میا «اهبِطوا» را هم خوانده و

  حرف  ن یو از عشق دور شدند. هم   شدند م   دهی همان  د یدرجه نبا   ن یشدند. به ا  دهی ها آمدند در ذهن همانانسان  ن یبنابرا   پس 

شده   یقو  ل یخ  اشذهن شده است و من  دهیحد همان  از  شی از عشق، ب   یما که انسان به علت دور  میزناست که مرتب م

  است.   

آ    عنی«اهبِطوا»    فرمان م   دیی فرود  و خوشحال   زندان   جهیو درنت   د یااز جنس جسم شده  د یگوچرا؟   شان خشم و حرص 

  شدند. 
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  مید یکه امروز هم د  طورنیهم  ن یاست. پس بنابرا   ذهنمن  یهاتیاز خاص  هادگ یبراساسِ همان  یو خشم و حرص و خرسند 

  میهست  رخواهی و هم ش م یستیما بلد ن  میر یاز او ب دیرا با  ریو ش میما جزو خانوارِ خداوند هست   اند. ول ذهنشان شده زندان 

  خداوند هستند.   ال یع ای. و خودش گفته که تمام مخلوقات جزو خانوار میدرواقع کودک هم

  م یفضا را باز کن  دیبا   عن یروح بدهد.    یاز رحمت خودش به ما نان بدهد، غذا  تواندم  دهدکه از آسمان باران م هرکس  و

  . دیایما ب   یاز آسمانِ درون غذا

. که البته در  میاست که در آن افتاد یالهیهمان مر و ح نیا  م،یبرو   ن ذهمن یبا دست و پا م، یکار را نکن نیاگر ما ا  حاال،

سر توست  من پشتِ  تیکرم من و حما  کهنیا  ی که به ما گفته که اصال نترس برو، برا  دی گوغزل م ن یموالنا در ا ر ید ات یاب 

  . کندنم  دی را تهد  وت  یخطر چی و همراه توست، ه

م   نیا  پس نم  دهدنشان  ما  نم   مییایب   میخواستکه گرچه که  اآلن هم  ا  میخواهو  ب   نیاز     زندگ   ول  م،یبرو  رونی حالت 

  . میست یاز آن آگاه ن  یاریعنوان هشدارد که ما به یمقصود

جهان قبل    ن یکه انسان آمده در ا   ند یگومثل موالنا که به ما م   ی ادهیبه حضور رس  یهاانسان  یهابا خواندن گزارش  اآلن

به ب  ا   تی و ابد  ت ینهایاز مردن  من    د یگوکه م   دانسته،نم   یاریمقصود را هش   نیا   بوده.  نی خداوند زنده بشود. مقصود 

ش  خواهمنم و  نم  طانیبروم.  همان   طانی ش  دانسته،هم  جنس  از  طبق    کهنیا  یبرا  ست،دگیهم  که،  بفهمد  نتوانسته 

  .شوددر انسان خداوند به خودش زنده م  ، ن ید یهانوشته

  د یچه با   ی چه؟ برا  ی برا  دیبه خودش زنده بشود. البته شما ممن است بپرس  یبوده که در هر موجود  نیمقصود او ا   پس

  . میدانخودش در انسان زنده بشود؟ واقعاً ما نم تینهایکه خداوند به ب   دی ایب   شی مشالت پ  همهنیا

به زحمت افتاده،    یاریحال انسان به زحمت افتاده، درواقع هشهربه  دیگو وجود دارد، موالنا م   جهان سخت  نیدر ا   همهنیا

و دنبال   گردد م  ده یکه دنبال فا  ذهن من  یاست   ممن کند تا خداوند به خودش در انسان زنده بشود.  دا یکه راهش را پ

  کند سوال باز هم غلط است. و موالنا اشاره م   ن یچه هست اصال؟! که چه بشود مثال؟! اصال ا  یبرا  د یگوم گردد،م هیتوج

  .  میسؤال را ما نپرس  ن یکه ا

  :میاست که قبال هم خواند یاهیهمان آ نی. ا دییایفرود ب عن یاهبُِطوا  هرحالبه

اي تَبِع  فَمن هدًى منّ  ياتينَّكم  فَاما  ۖ◌ اهبُِطوا منْها جميعا  «قُلْنَا     » .يحزنُونَ هم  و علَيهِم خَوف فََ هدَ

  م یمرا پيروى كنند، نه ب   تی آنها كه هدا   د،یشما رس  یاز من به سو   ت یپس اگر هدا   د؛یی: «همه از بهشت فرود آ «گفتيم
  .»» دارند و نه اندوه

  )٣٨ ه ی)، آ ٢(سوره بقره  م، یقرآن کر(
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  است. »ی تا ثَر  «عل  نیهم  د،ییایب نیی پا د یو جدا بشو د یمن برو  شی از پ   عنی  د»ییفرود آ «بهشت

  .» دارند و نه اندوه  میمرا پيروى كنند، نه ب  ت یها كه هداآن د،یشما رس یاز من به سو  ت یاگر هدا  «پس 

 طورنیا غمبران، یمثل موالناست و پ   ییهااز انسان ی رویپ اریترس داشتن و «نه اندوه»، واقعاً مع  عنیداشتن»،  می«نه ب  نیا

  . دیگو م  هیآ ن یکه ا

از حد بوده و از آن    شیما عرض کردم، ب  شدنِ  دهیهمان   ن ی. امیشد  ده یاست که ما همان  نیخاطر ا به  د ییفرمان فرود آ  پس

  اآلن.  میمشل هست  نیرفته، و ما دچار ا رونیب  موازنۀ زندگ 

  :دیگوم  یبعد ت یب 

  مرم چیمرا، گفت: برو ه فتی تو بفْر  لطفِ
  ی باشد کرمم، بر تو نباشد خطر  بدرقه

  )٢۴۵٨شمس، غزل  وانید ،یمولو( 

  سفر مشل است.   نیا می کناز آن سفر است ما فکر م   سفر مشل است. و اآلن هم قسمت  ن یا روممن گفتم نم  خُب

   ذهن باورکردن   ی برا  د؟یبشو  ل یحضور تبد   یاریبه هش    ذهنمن  جسم   یاریکه از هش  د ینی بواقعاً شما در خودتان م   ایآ

  . ست»یکارها دشوار ن  مانی«با کر د یگو گرچه که موالنا م د، یآ نم

داده، گفته که برو و رم نکن. عقب    بیرا فر   انسان   یاریلطف خداوند هش   عنیداد.    بیلطف تو مرا فر  دی گوم   هرحالبه

  من همراه تو است.   ت یکرم من، بخشش من و حما ن یا کهنیا ی نکش. برا

  نخواهد آمد.    شیپ ی تو خطر  یهمراه انسان است، برا خدا،  عن یمن،  یدارمن و نگه  تیحاال که کرم و حما نیبنابرا   پس

  ایبشد    تواندما را نم  زیچچی که ه   میهست   . ما از جنس ستین  یخطر  چی جهان ه  نیما در ا  ی است که برا  نیا   اشمعن

  است.  فتهی لطفش، لطافتش، عشقش، ما را فر نی. پس بنابرا میبسوزاند، چون از جنس خودش هست 

  نیو ما ا   بدی باز هم لطف او ممن است بفر  میکه اگر فضا را باز کن  دهدباز هم نشان م   ر ید  یهاتیو ب  تیب  نیا  حاال،

مسافرت را    م،یکن در ذهن خدا را تجسم م   م،ین یبم    ذهن  یالوها  دی. اآلن ما با د میرا کنار بذار  ذهن من  نگاه جسم

  .  می روم  راه ذهن  م،یکندر ذهن تجسم م 

را    شیکردم و شعرها  دیتأک   لیکه من خ   رون،ی ب   دییایذهن ب   یسازسبب  نیداد که شما از ا  ادیموالنا امروز هم به ما    که

  . دیشما توجه کرده باش دوارمیخواندم، ام 
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.  به ما کم کند  خواهداو با ماست و هرلحظه م  شهیکه هم  میدانو ما هم م  بدی فرلطف او ما را م  ییگشاهم با فضا  باز

  . رسدکرم و کمش به داد ما م   میکن   ییو اگر فضاگشا

.  رسدما م  یهادگ یبه همان  شهیکه وجود دارد هم  ی. و خطرست یما ن یبرا ی خطر چیمسافرت، ه  نیدر ا  ل، یتبد  نیدر ا و

  . میستین  مانیهادگ ی. ما همان ستی ما هم ما ن یهادگ یهمان

  جانات یه   نیتر . از عمدهمیبترس  دی که ما نبا  میخوب بدان   لیخ  طورنیو هم   میلطف او را بخور   بیفر   دیاآلن هم با  ن یبنابرا  پس

  است.  لیعامل بازدارندۀ تبد   ی ذهن ترس است و ترس 

جالب نباشد. از طرف دير هم در ذهن ما   ادیما که حضور است ممن است ز  یبعد  تیکه وضع میبشو لیتبد  م یترسم  ما

  اتمانیذهن  است. ول  اتیو همان ذهن  می دیو چسب   م ینی ب که ما م  میکه دار  یزی. توکل به آن چمیو توکل ندار  میندار   مانیا

  . میست یما ن 

  ی خطر  چ یکه ه   م یری ب  ادی  میتوان نظر من م به   . ولمیشوو مست م  م یروبه هوش او م   دوباره  م یفضا را باز کن  هرحال به

  . کندنم   دیما را تهد 

ما است وجود دارد.   که حالت خاک  ذهن)]افسانه من(  ٩[شل  حالتِ ما  نیدر ا  ریی و حس عدم تغ  و کاهل  یدکن   نیا  خُب،

  تیکرم و حما  و .  حقیقت وجودی انسان)](  ١٠[شل میر یگ او قرار م  اریو در اخت  م یشودوباره مست م   م یکن م  ییگشافضا 

  . کندنم  د یما را تهد یخطر  چی عنوان امتداد خدا هست به ما کم کند. بههو دائماً با ماست و آماد رسداو به ما م 

ه نیتوست ا فعلم یِهاغُصمبهدد  
  قَدْ جف الَْقلَم  بود معن نیا

  )٣١٨٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

فالقٍ.»  «ج ِبما أنْت الْقَلَم  

  .» یشد قلم به آنچه سزاوار بود «خشك

  ) ثیحد(

  

کار توست، که    نیا   دیگو پس کار که هست؟ موالنا م  ست یکار خدا ن  یدرپ یپ   یهاقصه  نیکه ا دیشما ممن است بپرس  پس

  نی. ا شودبهتر م   اتزندگ   و انباشته کن    و مرکزت قرار بده   را در ذهنت تجسم کن   زهایچ   ترشیدادند هرچه ب  ادیبه ما  

  غلط است.  
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  ماندگی . و همانمیشد   دهیفعل ماست که ما همان  ن یدم ما به علت ابهغصۀ خودش را دارد. غصۀ دم  دگ یهر همان   ن یبنابرا

  .  م یاست، سفت گرفت د یهم شد

مشتت را نبند.    یچسبم  زن را که چنگ م   یزیبدهد که هر چ   ادیبه ما    تواند م   م یداشته باش  کردم، اگر مادر عشق   عرض

  بده که ادیشعر را   نیو ا

  در جهان  یشاد گرد یاز و هرچه
  آن زمان   شیندیفراقِ او ب از
  )٣۶٩٧ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

خودش    غصۀ  میکه بچسب  یزی جهان که به هر چ  نیا  یزهایبه چ  میسبب خواهد شد که ما محم چنگ نزن   تیب  ی   نیهم

  را خواهد داشت. 

لحظه. پس    نیاست، در ا  نیا   میکه سزاوار هست  یزیبه آن چ  شودخش م   است. قلم زندگ  نیقَد جف الْقَلَم» ا  «معن   و

  رون یشما در درون و ب   که زندگ  د یموافقت کن  ییو کرمش با ماست. شما با فضاگشا  شودما نوشته م  لحظه زندگ   نیا

  درست نوشته بشود. 

اآلن هم    م،یاخوانده   اتیبه درون ما و به چهار بعد ما، خُب اب  کند م  دایپ  ان یجر  ییکرمش با ماست، با فضاگشا  کهنیا  و

  .  میخوان م

  م، یری قرار نگ ذهن جبر من ریو ز  میو کاهل نشو میکند نشو ذهن مهم است که اگر ما در من اریبس  یبعد  تیو دو ب تیب نیا

  کارش را بند. تواند خداوند م 

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

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

  )۴۶٧٩ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

به    شودمرده، زنده م    دگی«تن مرده» که دراثر همان   ن یا  م،یکنم   ییفضاگشاما    مهم هستند. وقت   اریبس  ت یچند ب   نیا

  خداوند.  
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 یسوبه  رودم   کند،جانِ خداوند است، خود خداوند است که از ما حرکت م  ن یتن مرده، ا   ن یبه من زنده شود» ا   «چون

فکان  خودش با قضا و کن  ت یاو با مش  می ارگذنم   ها، زی به چ  می دی علت همانش چسبخودش. پس در ما خودش است. ما به

  بشود.    قائمخودش  ت ینهایخودش و در ما به ب  یِسوبرود به

ما اصال    ند، ی گوکه م   م یاو را بخور  ب یما فر  م ینی ب م  م،یمست او بشو  م،یاو را بخور   ب یگفت که فر  م،یکن   ییاگر فضاگشا  ول

  است.   بی فر ن یکل ا کهحالبدهد، در  بیما را فر   تواندنم  کس چی ه م یکنفکر م  م،یروم  ش یکه با ذهن پ یطورآن

با   میتوان و نم دیآ فکان مکنار و روش او را که از قضا و کن  میرا بذار ذهن من یهاروش  ن یا عن ی  م،یخدا را بخور بیفر

تا من    شودم   یچجور  نم ی بده بب  حی توض  دیگو سخت است، چون ذهن م  اریذهن بس   یهم برا  ن ی. ا میر یب   م یذهن بفهم

  آمادۀ قبول بشوم.  

  م،یشوموقع ما محتَشم م   نیا   بشود، در  تایخودش برود    یسوحرکت کند به   کند، در او خود زندگ  ییاگر انسان فضاگشا  و

ا  واشیواشی.  میشوم   مرتبهعال  م،یشوبزرگ م   م،یشوما مهم م  ا  ،ٰىثَر  ن یاز    میرو باال، م  مییآ م   حالت خاک  نیاز 

  .  ارانهیهش  ،دوباره عل

  ، جان زندگ  د، یآوجود مدر ما به   از جان ذهن  ر یکه غ   یدی جان جد  عن ی  بخشم، که من م   که جان   دیگوم  نیهم   یبرا

  .  ندیب، بخشش خداوند را م شده گشوده یِصورت فضابه  میاو هست  میکن ما حس م  دهد، خودش را به ما نشان م   زندگ

  م، یفضا را باز کن   . وقتمینی بب  م یخواهما، چون با ذهن م   می نی بب  م یتواننم    کرمم، کرمش با ماست، ول  گفتکه م   جاآن

  .  مین یبم  ناًیبخشش خداوند را ع   مدت  ی پس از 

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

  )۴۶٨٠ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

همان    ند؟ی بب  تواند. کدام جان مندیبب   تواندخداوند را نم   ی رو  ،ذهن جان من  عن ی«جان نامحرم»    د،یگو م  نیهم   یبرا

  ی اریصورت هشبه  رومنم  من  گفتور آمد، م آن جان را که از آن  عن یخداوند است.    یجان که اصل ماست و اصلش از کو

  ذهن.   هو اآلن هم افتاد مودهیتکامل را پ  نیو ا

تا او در    دهدکه ذهن نشان م  ی زیاز آن چ  ر یغ  م یبن ییکارها م یبه زبان ساده که ما بتوان  دهدها را موالنا نشان مراه نیا

  :  دی گوم  ما حرکت کند و در ما قائم بشود به خودش. و از جانب زندگ 
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  دوست را نیوار اْ دمم، قصاب در
  هلَد آن مغِز نغزش، پوست را تا

  )۴۶٨١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

در    دمم را م   یزدیمن هم مثل قصاب دم ا  دی گوتا پوستش را بند، م  دمدگوسفند م   یکه قصاب از آن پا طورنیهم   عنی

ا   ،انسان ذهن  نَغزش که خود خداوند است،  بدهد و آن را    ص یرا تشخ   ذهنپوست من  نیتا مغزش که من هستم، مغزِ 

  .  ندازدی ب 

عوض    خواستهکاهل بوده، نم   ی ادر هر مرتبه  ی اریکه هش  می دانرا هم م  نی. و ا می کن  تیرعا  د یاست که ما با   فرمول  نیا

  د یآ نظر م است. ذهن کاهل است و به  طورنیکرده، اآلن در ذهن هم هم  تیاصل مانْد را رعا  عن یرا،    نرسیا   نیبشود. و ا

کرم او و بارش رحمت او مثل    ن یکه ا  میدان حالت رها بشود. و ما م   ن یاز ا  تواند نم کندهست که فکر م   ی جبر   ی ری که ز

  .  کنداست که ما را زنده م  باران

  که من  منیباش و فارِغ و ا شاد
  کنم با تو که باران، با چمن  آن

  )١٧٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  تو غم مخَور   خورمغم تو م من
  ترم از صد پدر تو من مشفق بر 

  )١٧٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  : راحت و آسوده فارِغ
  

و کرم و رحمت او با    تیحما  ن یهم   کهنیا   یبرا  م،یبن  تی جمع، احساس امنو آسوده و خاطر  میشاد باش  دیما با  ن یبنابرا  و

صورت    یی بارش رحمت خداوند با فضاگشا  ن یببارد. ا  میبذار  دیمنتها با   کند،که باران با چمن م  کند ما همان کار را م 

  .  ردیگ م

.  یخوررا م  ها دگ یهمان  غم  ؟یخور. منتها تو چه غم م یخورغم م   ، در ذهن هست   رسد، که تو عقلت نم   دیگو به ما م  و

زنده بشوم؟ تو فقط فضا را باز کن، من    به زندگ  یسؤال را نکن من چجور  نیتو ا  تو غم مخور. حت   خورم،من غم تو را م 

  .  کنم کار تو را م 

  است، خامش، کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش   یپ کوشمهم من

  )۴١١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(
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  همه نیترم. پدر که اخودت غم مخور. من از صدتا پدر به تو مهربان  یتو برا  کنم، من به تو کم م  خورم،غم تو را م  من

  .  دیگورا از زبان خداوند به ما م  نیتر از پدر تو هستم. ا مهربان  لیاش و مهربان هم هست، من خ بچه  یمسئول است برا

از جنس او    م،یشونم   و از جنس زندگ  م یکن لحظه جفا م  ن یدر ا   کهنیا  خاطر! بهم؟یری گچطور ما مورد جفا قرار م   پس 

  . می کن اَلست را انکار م م، یشونم

ظه  لحبهلحظه  ارانه یدوباره هش  م، یمرکزمان را عدم بن  ییبا فضاگشا  د یاآلن با   م، یکنم ما از جنس او هست   یادآوریدوباره    پس 

است    یگرشهیدرواقع ضد آن کارگاه ش  نی. و اکندشدن است، مرکزِ ما را کارگاه خداوند م   ست ین  نی. و امیاز جنس او بشو

  .رنجددراثر توقعات م  مرتب کرده که  جادی که انسان در ذهنش ا

  یپخته شو ،فُرجه کن  ،یبرو  یبیبه غر  چون
  ی پرهنر  ،یبه وطن باخبر  ییایب باز

  )٢۴۵٨شمس، غزل  وانید ،یمولو( 

که نه،   یطورنیا  قتاًی گو شده که حقوگو شده، حاال گفتوگفت  ن یکه ا  دی گوم  انسان  یاریموالنا از زبان خداوند به هش  پس

جهان،   نیبه ا   یبرو  عن ی ،یبرو  یبی به غر   خداوند به ما گفته که وقت  دی گو. م میکه ما بفهم د یگوم   بایبه زبان شاعرانه ز 

  است.   یبی جهانْ غر نیا  دهد،را نشان م  هانج ن یذهن، ا ،یهن بشووارد ذ

خارج     دگیو از همان   ی بشو  می تسل  ارانه یبعد هش ،یبشو دهیو همان    فتیبه جهان، به ذهن ب  ی است. اگر برو  یی تایما   شهر

تا خارج   میشووارد ذهن م   وقت   کهنی. مثل ایشوو آزاد شدن، پخته م  دنی همان  نیدر ا  ،یندازیرا ب  دگی همان  ،یبشو

  ما.    میبده  ح یتوض  م یتوانافتد، نم م  . چه اتفاقمیپز ما م جانیا  م،یبشو

فرجه    »، فُرجه کن   ، یبرو  ی بی. «چون به غر پزدما را م   زندگ   عنی  پزد، م   کند، ورود به ذهن و خروج، ما را پخته م   ول

عالَم المان را هم    ،ن ی ب عالَم مان را م  عن ی  »، «فرجه کن  تماشا کردن و تفرج کردن، فرصت کردن. حت   عن یکردن  

  . نی ب م

  . کندتو را پخته م  رون، ی و از جنس ذهن شدن و از جنس ذهن درآمدن به ب  دگ یهمان دنید

خداست،   ش یپ   عن یاست،    ییتای یدوباره به وطن که فضا  دی است که ما با   ن یا   میفهمم   تی ب  ن یکه از ا   ی رید  ز یچ   ی   و

  به وطن».   ییای باز ب  ،یپخته شو ، فُرجه کن  ،یبرو ی بی. «چون به غر میبرگرد 
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  »، یپرهنر  ، یدفعه «باخبر  نیخدا. ا   ش یپ  م یرو م  م، ییآ م   رونی ب   ارانهیهش  یی ذهن، از ذهن با شناسا  میرو انسان م  عنوان به

.  میشوحضور م  یهالتیو پر از فض  میپخته شد   وقت   ، از اسرار زندگ  م یکنم   دای هم خبر پ   رون،یب   مییآ ذهن م  میرو پس م

  ما به جهان پخش کند.    ق یاسرارش را از طر تواند م  زندگ  عن یبه اسرار خداست،   یدار یپرهنر و باخبر درواقع ب  نیا

  . میخوان را م  هاتیب   نیا  پس

   تا پخته شود خام  د،یسفر با اریبس
   تا درنکشد جام ، نشود صاف  صوف

  )۵٩٧اشعار، غزل  وانید ،یسعد(

با  یاز سعد  نیا تا از خام  دیاست. پس انسان  ا   به پختگ  سفر کند  در  البته قبال    یجهان برا  نیبرسد. سفر کردن  ما، 

به ذهن انسان    ده یپر   وانیشده، از ح  وانیوارد جماد شده، نبات شده، بعد ح   یاریاز ما هش   می صورت گرفته که گفت  یی سفرها

  صاف   صوف  د یگو . مشودپخته م  شود،آزاد م   شود،م   دهیهمان   شود،آزاد م   شود،م   دهیو در ذهن انسان مرتب همان 

  .  ردیجام نگ  اگر از دست زندگ شود،نم

  :  طورنیهم و

  رود در گوش من  ک تیمع آن
  نگردم گرِد دورانِ زَمن  تا

  )۴١٧٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  فهم راز؟  تی کنم من از مع ک 
  دراز  یکه از بعدِ سفرها  جز 

  )۴١٧٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  : زمان، روزگار زَمن
  

هم   ن یبنابرا   پس  با فضاگشا  نیدر  م  ییذهن  هم  در غزل  کردن،  نم   د یگوسفر  تو  بدوِن  من  پس    خواهمکه  کنم،  سفر 

اگر   ول  م،یشوما هم پخته م   رد یگصورت م هالیو تبد رییتغ نیاو با ماست، ا  م،یفضا را باز کن  م، یهست میتسل کهدرحال

  او با ما نباشد، نه.  

در    که نیمر ا   م،یبفهم  میتوانرا نم   تیمع  نیکه ما ا   د یگوو م   شهی خدا با ما که خدا با ماست هم  همراه   عن ی  ت» ی«مع

  که خدا با اوست.    دیفهمنم  ارانهیطورِ هشدر انسان به  کرد، تکامل را نم   نیا  یاریاگر هش   نی . پس بنابرا میزمان مسافرت کن
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انسان است.    نشی. اولمیدان چه؟ نم   یبشود، برا  داریبه خودش ب  یزیهرچ است که در    نیا   که منظورِ زندگ   دیآ م   نظربه

بزرگ    امتِیاسمش ق  نیصورتِ خدا بشناسد اخودش را به  یاهر باشنده  عن یبشود،    داریبه خودش ب  یادر هر باشنده  کهنیا

به ب   است، ول مالِ شماست که اآلن    نیکوچ است، ا  امتِیق   نیخودش زنده بشود، ا  تِینهایاگر در شما اآلن خداوند 

  .    ردیصورت ب   تواندم

  ن یکه ا  د یگو در غزل هم م  دی دقت کن  ن یکرده باشم. ا   یدراز یِسفرها  که نیبفهمم، مر ا  توانمرا نم   ت یمن رازِ مع دی گوم

  »،: «قصه دراز است بل دیگوخر م آ  تِ یشده. در ب    طوالن  لی در ذهن خ   انسان  یِاریدراز بوده. سفرِ انسان، هش    لیسفر خ 

  . ذهن ر دراز است د  لیانسان خ ۀقص

لحظه ما فضا باز    نیکه ا   تیاز امانِ مع  کهنیا  ی برا  ده؟یطول کش  قدرنینه، چرا ا   ده؟یکشطول م   د یبا   قدر نیواقعاً ا  ایآ

ها  که مدت  میکنما فهم راز م  تی. پس از مع میکننم   م،یآن حرکت کن  ییآن و راهنما  یِرببا ما باشد، با راه  زندگ  م،یکن 

  .  میذهن همراه ما باشد و ما سفر کن  نیاو در ا

  جانیکه، ا  د یدانهم م  تی. معدیرا بفهم   تیدر درون، رازِ مع   دی و با او سفر کن  د یشخصاً چند سال فضا را باز کن  دیشا  شما
  .خداوند با شماست د یهرجا باشکه، خُب  دیگوقرآن است م یۀآ  ول ست، ین

   :و

  حب الْوطَن باشد درست   نیهمچن
  خواجه نخست  یوطن بشناس، ا تو

  )٢٢٣٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،یمولو(

که ما وطن را    درست است، به شرط نیاست، ا  مان یدوست داشتن وطن از ا م ییگو«حب الْوطَن» که م  ثِی حد نیا  دی گوم

او،    شِ یغزل پ  ت یب  ن یطبق ا   می و دوباره برگرد   رون ی ب   م ییایب  د ی. از ذهن باستیوطن ذهن ن  میدان . ما اآلن م میدرست بشناس

  است.  تیمع  دنِیفهم   و کرم زندگ  تیو استفاده از حما  ییفضاگشا  ول   ست،ین   تی مع  ازِر  دنِی . ذهن فهمستیاو ن  شِی ذهن پ 

   بافتِ ذهن   یی نه راهنما  م، یاو استفاده کن  یی با ما بوده و هست و قرار است که ما از او، از راهنما  شهیخدا هم   کهنیا   دنِیفهم

  ییما اآلن شناسا   است درست است، ول  مانیالْوطَن» از ا   . پس «حبمیبشو  دهییذهن ما زا  ن یاز ا  دیکه موقت بوده. با

  وطن است، ول   رید   میهرجا برو   م،یوطن است. اگر از ذهن خارج شد  ییتای  یِفضا  بله  ست،یکه ذهن وطن ن  م یکنم

  .   ستیذهن وطن ن 

بطَن«حيمانِ.»  الْواال نم  

  است.»  مانیاز ا   دوست«وطن
  ) ثیحد(
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  . کنداشاره م ن یا به

  ست ی مادم حب اْلوطَن بذر  از
  ست ین ی سو نیوطن آن سوست، جان ا که

  )٢٢١١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،یمولو(

را اعمال    نیکرده، ما ا  جادیا  یاد یز  یِدردها  نیوطن ما ذهن است، ا  م،یادر ذهن ما اقامت کرده  مییگوم   کهنیا   نیبنابرا   پس

را   جانیماست، ما ا  وطن  جانی ا   مییگو. اآلن م میرا دوست دار  جانیوطن ماست، ما ا  نیا  میی گوبه ذهن. پس نم   میکن نم

  .  میدوست دار

  ، ذهن یِجا عادت کرده. ما به خوآن کهنیا ی برا  رون،یاز ذهنش حرکت کند برود ب کس،چیه  باًی تقر  ست،یحاضر ن کسچیه

دردها    نی. نه ا هستند   عیدردها طب  نیذهن وطن ماست، ا  می کن . فکر م میا در ذهن عادت کرده   به زندگ  ،ذهن   یِبه باورها

  . ستندین   عیطب هانیاز ا کدامچیه  ،هاهستند، نه توقعات، نه رنجش  عیطب

. «بذر  میبه شما نشان داد   ست یل  ی است، در    یگرشهیش  ۀداشتن کارخان  میرا، که گفت   یماریب  نیاصطالح عالئم ا به  امروز

  ست،یوطن ذهن ن   کهنیا  یوطن من است، برا  جانیمتوقف نشو، در ذهن متوقف نشو، نگو که ا  ست،ینا    عنی  ست»،یما

  ذهن است.   یِسوآن

  همم  نیو م،یِفَسخ عزا نیاندر
  تماشا بود در ره هر قدم  در

  )۴٣٨۴ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  افت یآمد، گنج را او باز  خانه
  افت یساز  ییاز لطفِ خدا  کارش

  )۴٣٨۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو(

جا از دسِت  مصر. در آن  رودو م  ندی ب خواب م   ها، نیهست در مصر و ا  که گنج   کنداست که بغداد بوده و فکر م    کس   نیا

هست که ما گنج را    نیشده بود. نمادِ ا   ادیز  یداروغه که دزد است. آن موقع دزد  کند چون فکر م  خورد،داروغه کتک م 

  . میگرد در ذهن دنبالش م م یروو م میکن خودمان رها م  ۀدر خان

ها را  آن  م،یکن   دایگنج را پ  می رو به هرجا که م  م،یزنکه دست م  یزی به هرچ  عن ی  کند،ما را فسخ م   یِهاعزم  هرحالبه

به ما    شود،است، آن فسخ م    زندگ  جانیگنج است، ا  جانی که ا   م یروجهان ما به هرجا م   نیدر ا   دی نی ب . مکندم   اثر یب 

  .  دهدنم   زندگ
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نشد، از همسرم خواستم نداد،    جا رفتم زندگنشد، آن   رفتم زندگ  جانیما هم که خُب ا  میکن تماشا م   میدار   نیبنابرا  پس

  از هرچه خواستم نداد.  ، ییبای ام خواستم نداد، از مقامم خواستم نداد، دانش و زاز پولم خواستم نداد، از خانه

را  یِهاعزم من را فسخ کرده و خواسته  پس بنابرا اثر  بی  من  به فضا  میگرد برم   نیکرده،  جا هم  . در آنییتای  یِدوباره 

خودش بود. پس    ۀجا خانآن  جا؟نیا  یاتو چرا آمده  در فالن آدرس گنج هست،  دمید  یداروغه به او گفت که من هم خواب 

تا   کند، فسخ م   زهایرا در چ  زندگ   ایگنج را   افتن یگنج است و خداوند عزم    ست،ا  ییتای  یِخودش که فضا  ۀخانانسان در  

  .  میبفهم

همه نشان    هانیا   ده، ینرس  جهی نتشما به  یِهاخواسته  د، یباش  کرده   حاال هرچند سال شما زندگ  مان، هم در طولِ زندگ   ما

هم    ن یاوست. ا  شِی که پ    اصل  ۀبه خان  د یهست، نبوده پس برگرد   زندگ  د یکردکه شما فکر م   ییزهای که در آن چ  دهد م

  .  دیآ دست مذهن هست به یِ سازسبب یِکه از رو ذهن من  یِهاعزم ۀهم دنِ لحظه و فسخ کر ن یدر ا ییاز فضاگشا میگفت 

از خودمان که از مرکزِ    رونی ب   م یروگنج هست. پس ما هم م   اش جا، در خانهکه بله همان  د یشخص آمد به بغداد و د   آن

  میبرگرد   د یماست، با  اصل   ۀخان  ن یکه نه، گنج در هم   میفهمباالخره م   م،یافت به درد م   م،یخورعدم است، در ذهن کتک م

  . مینخور  ادیبهتر است که کتک ز  تهااست. من یی تای یِکه فضا  اصل ۀبه خان

  سرش    دیبال نا وارِیبه د تا
  پندِ دل، آن گوشِ کرش  نشنود

  )٢٠۶٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

بخورد.     لیخ  وار یکه سرمان به د  م ینگذار  واش ی   لیدو بار که خورد، خ  ،  ی  ر ید  د یبا  ول  خورد،بال سرمان م  وارِید  به

در   ی برو  ل یکه خ  گذاردو نم   کند که خداوند عزم شما را فسخ م  د ینی بدارد. شما اگر م  ف یط   یآن هم   م یفسخ عزا نیا

  :مییگوم  م، یخوانهم که م  ت یهمان ب نی. ا ستین   ها راه زندگکه آن راه ندرک ک ،رس و به درد م ییهاجهت

  تو را بال داد از هر جهت) ای  در هر جهت (
  جهاتَتیبازکشد به ب تا
  )٣۶٨شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  حدِ خاک تا بشر چند هزار منِزَلست  از
  به شهر بردمت، بر سرِ ره نَمانَمت شهر 

  )٣٢٢شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  : نگذارم تو را نَمانَمت
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دارد، اگر    یادیز  یِهالمنز  ن یکه ا  م ینی ب م   م، یری حضور درنظر ب  یِاریبه هش    ذهنخودمان را از من  لی تبد   اگر حت   ن یبنابرا

  .  کندم لیبازشده در درونش تبد   ت ینهایب   یِبا فضا ق یو ما را به انسانِ حق  برد پله ما را ممرتبه، پلهبهمرتبه میاجازه بده

  خبر را چه کنم؟  تویجاِن خبر، ب ی: اگفتم
  ی خبر یخبر خود که رود از تو؟ مر ب بهِر

  )٢۴۵٨شمس، غزل  وانید ،یمولو( 

  که جانِ خبر خداوند است، اصلش آن است.  دهد موالنا نشان م جانیا

بدون تو من،    ، که تو جانِ خبر هست   شناسم است. به او گفتم که من م    خبر، خبر ذهن   ن یا  م، یکه در ذهن ما دار  یخبر  نیا

  . سازداست که ذهن م  یی خبرها هانی بنم، ا   خواهمخبر را چار م

 ،دانش ذهن   ،ذهن   یخبرها  نی ا   یکه برا میبود  خبری. پس ما ب »یخبری«مر ب  شود،از تو جدا م  چه کس   خبر ذهن   یبرا

  . میجدا شد از خبرِ اصل ، اطالعات ذهن

جهان. اصل دانش، «او»    نیدر ا  سازدذهن م   نیکه هم   ییخبرها   ای  م یارو آورده  به دانش ذهن   ترشیما ب  دی نگاه کن  اآلن

  م یکنو فکر م   دادهایبه روراجع  مین یبرا م   ییاست و خبرها  رون ی و حواسمان به ب   میکن م  واقعاً در ذهن که زندگ   ایاست. آ

  ست؟ یغلط ن ن یا سازنند، را م   هست که زندگ رون یب  یهامآد سازند، را م  زندگ  دادهایرو

  فتد، یب   یمن گشوده شود. اتفاقات خوب   یجهان، درست به رو  ن یکه ا   رمیدانش ب   رم،یو خبر ب از ت  دی من با  عن یخبر»    «جانِ

  من سازنده باشم.

و  ردیگ را م خبر ذهن  است. چه کس دانشِ ذهن  نی. اخوردکه بدون «او»، دانش ما به درد نم  میفهمم  تیب نیاز ا  پس

  ذهن   یکه مشغول ذهنش است و خبرها  است، کس    چه کس  خبر یب   خبر؛ یآدم ب   ی   رد؟ی گلحظه از تو دانش نم  ن یدر ا

  . داندرا خبر م 

. ما  کنداصالح م   میر یگ که از او م  ییرا خبرها   ذهن   یخبرها  مییگو کرد. ما م میتوجه نخواه   ذهن  یما اآلن به خبرها  پس

  . اگر کس میر یاز او علم ب   م،یر یکه از او خبر ب   میکه فضا را باز نکن   م یو مغرور به ذهن باش  خبریب   قدر نیا  م یخواهنم

  ن یهم ی است و مخرِب است. برا خبریآدم ب  نیا  رم،ی گخبر نم  ریاز او د  کنم،نم ییگشاکه من فضا  دیباشد، بو  خبریب 

  . میشونم  ل یاست که ما تبد

  است.  خبری. و درواقع ب خواهمرا م  خبر ذهن   نیمن هم   دیگوم   دارد،  ذهن شخص که من  ن ی اذهن)]  افسانه من(  ٩[شل 
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تا به درد بخورد.    د یایمرکز عدم ب  نیاز ا   د یخبر با  داند، شخص که فضا را باز کرده م   نیا   حقیقت وجودی انسان)](  ١٠[شل

  باشد.   نندگ ی تا صنع در آن باشد، آفر 

  غزل:  تیبه فهم ب  کنددرواقع کم م  هاتیب   نیا و

  روز و شب   ایاز احوالِ دن خُفته
  رب  بِیقلم در پنجۀ تقل چون

  )٣٩٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  در رقَم    ندیاو پنجه نب آنکه
  پندارد به جنبش از قَلَم   فعل،

  )٣٩۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

  واژگونه کردن  دن، ی : برگردانبی تقل
  

است و فضا را    دهیخواب  ایهرلحظه از خبرِ دن  خوابد،م ایشود از احوال دن  لیتبد   خواهدکه مثل شما م   عارف کس  ی پس

  ن یا  ا یکه آ  ند ی درون را باز کرده است، بب  یاست و فضا  ده یذهن خواب   یساز. از سببدی آطرف چه م   از آن  ند ی بب  کند باز م 

  که فکر کند.  ردی گمثل قلم، در دست م  راشدۀ ما شده، ذهن سادهگشوده  یفضا

  م یمانند قلم در پنجۀ گردش خداوند هست   م؛ یکندخالت نم   م،یبن  د یکه با  یی در فکرها  مانبا دانش ذهن  چی ما اآلن ه  پس 

النا خودش  را مو  هانیا  کند را نداند فکر م  نیا   مثال موالنا واقعاً قلم در دست رب است. هرکس   ند، ی که پنجه را نب  و هرکس 

  .  سدینوم

  در رقَم    ندیاو پنجه نب آنکه
  پندارد به جنبش از قَلَم   فعل،

  )٣٩۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو(

آدم خودش حرف    ن یکه ا  کندفکر م  زند،آدم حرف م   نیا  ق یاز طر   ست که فضا را نگشوده باشد، نداند که زندگ  هرکس 

  .  پنداردرا معتبر م پس خبر ذهن   زند،م

و خداوند را    دیایباال ب   ذهننه من  د،یباش   در دست زندگ  یابزار    ی  دیتوان شده مگشوده  یشما با فضا  د ینی حال ببهربه 

  . دیر یصورت ابزار، شما در دستتان ب به
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  و مست و خوشم خبر یز کفت باده کشم، ب چون
  ی و شورِ بشر   شر یب ،و خوفِ کس  خطر یب

  )٢۴۵٨شمس، غزل  وانید ،یمولو(

با   یزدی که دم ا  میکه بارها گفت   رم،ی شراب ب  رم،ی گفتم که من از کف تو اگر باده بشم، از دست تو باده ب  نیبنابرا  پس

و مست و خوشم»    خبریجهان، «چون ز کفت باده کشم، ب   نی نه از ا  میر یگ از او ما شراب م  د، یآلحظه م  نیا  ییفضاگشا

  شاد هستم.   نیبنابرا  ستم، مست تو ه  خبرم،یب   رونیاز خبر ب رید

  رم، ی باده ب  رونی اگر از کفت باده نکشم از ب   حالت ول  نیدر ا  ترسمنم  من هم از کس  کند،نم   دیمن را تهد   یخطر  چیه  و

  ذهن عنوان منو خطر من را به  ستم،یخوش هم ن  ستم،یهستم، مست ن  اریهستم، هش   رونیمن دچار خبر ب  صورتنیدرا

  من را گرفته است.  یشور بشروو شَر ترسمکند، مم  دیرا تهد  می هادگ یچون همان کندم  د یتهد

هست، چون فضا   رون ی ب    ذهن  یهاخودم و من   ذهناصطالح اخالل منبه   عن ی  یشده، نه شروشور بشرگشوده  یبا فضا  پس 

  ترسمو نه م   ستیدر مرکزم ن  دگ یهمان   نیکند، بنابرا   دیتهد  تواند فضا را م  نیا   یزیعدم است، نه چ  شده، مرکزم  گشوده

است که فضا را باز کنم از    نی. پس چاره ا شوددارد کم م  نی ا   ای  دزدندم  ار  ن یا   م یکه بو  ست یدر مرکزم ن   ز یچچی چون ه

 رمیکفِ او باده ب .  

  ر ید   ذهن   یهاچون دچار شروشور و فتنۀ خودش و من  فهمدنم   ذهنرا البته من  زهایچ  ن یا ذهن)]  افسانه من(  ٩[شل

  است.

  ز یچاآلن همه  م،یکن   دایراهمان را پ  میبتوان   د ینظرم ما باشعرها به  ن یاز ا  ریحالت، د   نیا   حقیقت وجودی انسان)](  ١٠[شل

  .  رونی نه از ب   د،یهست   دهیکه با آن همان   یزینه از چ د، یکش لحظه از کف او باده م  ن یشما، که در ا دی دانرا م

  یو خطر  دهیهمان  یزهایچ  ینه شاد برا   د،یهست  شاد واقع  دی مستِ خدا هست  د،یری گطرف م خبر از آن  دیهست   ایاز دن   خبریب 

  ٩[شلشما.    د یستیچون کس ن   د یبترس   د ینبا   و از کس   کندنم   د یشما را تهد   ی خطر  چی ه  دی. شما بدان کندنم   د یشما را تهد 

  .  دیترس م  رید  یهااز کس د، یفرد هست  د،یکس هست   حالت وقت نیا ذهن)] افسانه من(

  . دیو تجربه کن د ینورافکن خودتان قرار ده  ری تجربه شود. شما واقعًا خودتان را ز  دیسفرها با ن یو ا هادهیپد ن یا البته

  زنان به گوشم سخنان، چون سخن راه گفت
  ی سر رهیمرا شاه ز سر، کرد مرا خ برد

  )٢۴۵٨شمس، غزل  وانید ،یمولو(
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من   ن یپس بنابرا  دهندم  بیزنان آدم را فر زنان». راهگفت مانند سخن «راه به گوشم سخنان   دیگوخداوند م  ن یبنابرا  پس

آن «سر» رفت.    رید  م،یا یکه بتوانم فکر کنم و ن  یآن سر  عن یکرد مرا. «برد مرا شاه ز سر»    هوش یاو را خوردم و ب   بیفر

  آن «سر» برود.  د یاآلن هم با

  نهادم.  ایرو به دن دم، ینفهم  ریاز آن طرف روان شدم د  وقت »، یسر رهی«کرد مرا خ »، یسررهی مرا خ «کرد

اگر انسان، مستِ خدا است،    سررهی خ  نیباشد. پس بنابرا  منف  تواندم    مثبت باشد، گاه  تواندم باز گاه   سر» رهی«خ نیا

مر    جادیا   دی گوم  یبعد  تیب  نیهم   نیا   سر، رهیاست خ    ذهنمثبت است، سازنده است. اگر مسِت من  نیاست، ا   سررهیخ

  . کندو دغل م 

هست که    ی سفر  ن یمقدار آن را گفت؛ گفت که برو ا   ی به گوش ما گفته است که     به گوشم سخنان»، چه سخنان  «گفت 

  برد.   خواه  یبه اَسرار ما ِپ ارانهیبود و هش  فضل خواه یبود، دارا  من تو باهنر خواه ش یپ   ییآ م  بعد وقت 

و   تینهایبه ب   وقت م، یشوپخته م   رونی ب   م ییآ ذهن و م میرو م   وقت  ول م ییآ او م  ش یاز پ وقت  م یستیما به خود آگاه ن 

  نه؛ یترازو و آ   میشو . منهیبه خودمان که اسمش را موالنا گذاشت ترازو و آ   م یهست  اریهش   ری اآلن د   م،یشواو زنده م   ت یابد

  جهان.  نیهم به او، هم به ا   م،یهست اریهم به خودمان هش

  :پس

  زنان به گوشم سخنان، چون سخن راه گفت
  ی سر رهیمرا شاه ز سر، کرد مرا خ برد

  )٢۴۵٨شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  بخوانم:  تانی را هم برا ت یب   نیا و

   درواست ،یسریسران را ب گر 
  درواست  یرا سر   سرنگونان

  )٢٩١٩شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  . میرا ما هفتۀ گذشته خواند  نیا

  خواهمکردم و سرنگون شدم. اگر م   دا یجهان شوم «سر» نداشتم، آمدم سر پ  نیوارد ا  کهنیکه قبل از ا   دمیاآلن فهم  من

  رون؟یآمدم ب یچجور دم؛یآمدم فهم رونی ذهن ب  یچون از اقتضا دمیآن را فهم یدهم، و اآلن اقتضا انیرا پا  سرنگون  نیا

آن    خوردبه درد نم کند کار م  یسازها و سبباثر اسبابکه بر   ذهنر منس  ن یکه ا  دمیشدم، فهم  م یکردم، تسل  ییفضاگشا

  است.   ذهنسر من
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اگر    ستن، یکردن، با   اقتضا  نیها که سر دارند اقتضا کند، ا کنم. اگر سراِن انسان  دا یبشوم و سرِ او را پ   سریب   دی پس من با 

باانسان ا  ی سرِ خوب   د یها  که در ذهن    یی هاانسان  صورتنیسرِ مجدد خداوند است، خرد است. درا   ن یداشته باشند که 

  . م یکردن را اآلن دار  دایسر پ یو ما اقتضا کنندم  دا یسرنگون هستند، سر پ 

طور که قبال  دوباره همان  دیما با  خورد،درد نمبه  ذهن که سر من  میفهمبه ما زده م   ذهنکه من  خاطر صدمات به  حداقل

  . میبن   دایرا پ سر خرد زندگ ایسر خداوند   ارانهیاآلن هش  م،یسر خداوند را داشت 

  آن هاروت و ماروت از بلند  باز
  آمدند  ر یتن بودند زآن ز جنسِ

  )٢۶٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،یمولو(

و    یاریو عقل است، هش  یاریکه دو فرشته بودند، درواقع معادل هش   که هاروت و ماروت  دهد نشان م  تیب  نیهم ا   باز

  اند. مانده ر یاند، در زچون از جنس تن شده هانیو عقل. ا  یاریصورت دو فرشته درآورده بود، هشعقل را به

هستند    دهیدوتا تا در خاک هستند، همان   ن یسه هست. ا  ی   یو خرد دو رو  یاریهش   ن یاند، در جهان ااز جنس تن شده 

ها گفت که شما  خداوند به آن  ن یزم  آمدند م    وقت  ن،یبلند شوند. هاروت و ماروت دو فرشته بودند، آمدند زم  توانندنم

  گفتند نه. د،ی با من باش  دیبا  د،یری گتان را از من م را، عقل تانپاک

باال. رفتند    مییآم   م یکنها را درست م آدم  م یروباال، گفتند نه ما م   د ییایب   دی انتونم  دی اگر از من جدا بشو  ن یزم  دیبرو   گفت

و عقل، از    یاریصورت هش به  بی بر ع  م یها شدند. ما هم چون نظر کردها از جنس آنآدم  ی هابینظر کردند به ع   و وقت

  ییفضاگشا  د یبا  م ییگو مرتب م   کار ه  نیا   ی. برامیبشو  از جنس سر زندگ  دیم و با یماند  نیو در زم   م یجنس خاک شد

  او که همراه ماست به ما کم بند.  م،یکن 

   آه ز مر و دغل ، دراز است بل قصه
  یشبِ ما را سحر نی کرمش ا  دیننما گر 

  )٢۴۵٨شمس، غزل  وانید ،یمولو( 

  ایقصه    ی فقط    ت یبشر  ده،ی طول کش    لیدراز است، خ   لیخ   تی دراز است. قصۀ انسان و انسان   لیبله قصۀ ما خ   دی گوم

است، جنگ است، کشتار است و موالنا آه    دگ یهم پر از داستان درد است؛ به ثمر نرس   خشی درست کرده، تار  خی تار   ی

  .  میکه ما در آن افتاد  مر و دغل  نیاز ا  کشدم

  بی دچار فر دفعهیو خداوند در ما به خودش زنده بشود،   جا نیا م ییایبوده، قرار بوده ما ب  یخوب  ت ین   لیکه خ د یگوم  و

  دراز شده.  لیقصه خ ن یا کشد . آه م میشد  هادگ یو مر همان
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شب دراز هم در مورد فردفرد ما هست، هفتاد   نیاست که کرمش، شب دراز انسان را سحر کند. ا   نیفقط تنها چارۀ ما ا   و

اش  بشر در قصه  عن ی ت یسال هم که بشر همه نی. و ام یبه او زنده بشو  میتوان نم  م،یکنهشتاد سال، نود سال عمر م  سال،

  ذهن مر و دغل است. ن یهنوز متوجه نشده که ا  طور جمعبوده، به

وجود ندارد،   یاقصه، اصال قصه  نیبه ما نشان بدهد که ا  خواهدتوهم را م   نیا  ند،یبکه واقعاً م  صورت انسان به  موالنا

براکندم   ترشطوالن    ه  و جمع  یصورت فرداست که انسان به   قصۀ توهم  ی قصه    نیا   قیدر ذهن از طر   کهنیا   ی. 

برسد، م  خواهد م  یسازسبب با  هم تجسم ذهن   ت یبرسد. تازه آن رضا  ت یبه رضا  خواهد به ثمر  را   دیاست، نه، همه 

  دور.  ندازدی ب 

که قسمت اول    مین یبرا م    ذهنمر و دغل من  نیدرواقع ا  ییحاال ما با فضاگشا  »،آه ز مر و دغل  ، دراز است بل  «قصه

  . وارستی ل میبرنامه همه را ذکر کرد 

با ما است استفاده    شه یکه از کرمش که هم  م یاگرفته  ادیبا ماست گفت برو نترس، کرمم با توست. و ما اآلن    شهیکرمش هم   و

  سحر بند.  تیصورت انسان هم به یصورت فرد شب دراز ما را هم به نی. تا ا میری کم ب  م،یکن 

ها طلوع  صورت آفتاب از مرکز همۀ انسانخداوند به   عنیاز مرکز ما طلوع کند.    د یآفتاب با  کند، آفتاب طلوع م   عن ی سحر

برارا گرفته؟ انسان  شی جلو  بند. چه کس   خواهدبند، م  دی با  عن یخواهد کرد،   دچار مر و دغل    کهنی ا  یها. چرا؟ 

  اند. شده ذهن من

شد  موقع جدا  او  از  آمد  لیخ   م،یکه  بود  م،یخوشحال  ولمیمست   .   یمست  دفعه    ب از  برا  ن یما  دچار    کهنیا   یرفت 

  . میبشو  داری ب   دیتوهم با  نیاز ا  م،یرآمد د  ذهن یهادر فرم  خودمان و خدا و زندگ یجووجست

است،    نی. مر و دغل هم همیو فرد  صورت جمعاست، به  ذهنافسانۀ من  نیقصۀ دراز هم  ذهن)]افسانه من(  ٩[شل

  کرده.  معرف مانیبرا   یگرشهیصورت کارگاه شمر و دغل اول غزل به  نیهم

شب ما را در قصه     عنیشب ما را    خواهد کرمش با ماست و م    . ولرنجدم   رد، ی ب  تواندو نم   خواهد گفت چون م  که

  . میتوهم ذهن دست بردار  نیکه از ا مین یبم  موقع م؛ی نی سحر بند، ما خداوند را بب

  آمد کندنِ خشتِ َلِزب  سجده
  که واسجدْ واقْتَِرب  یقرب موجبِ

  )١٢٠٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  شود.»   چسبنده همانند سجده آوردن است و سجود، موجب قرب بنده به حق م یسنگ ها نیا «کندن 

  : چسبنده لَِزب
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   یو اگر    م یکن را م   ذهن چسبندۀ من   عنیو خشت لزب    می شوم   م یتسل  م یکنم   ییفضاگشا  عن ی  م، یکن سجده م   سپ

  . فتدیب  ذهن ممن است کل من م، یسجدۀ بزرگ بن 

َّك»   «.اقْتَرِبدْ وجاسو هعتُط  

  هرگز از او پيروى من و سجده كن و به خدا نزدي شو.»   «نه،

  )١٩ ۀی)، آ ٩۶(سوره علق  م، یقرآن کر(

  

  شدن به خدا.  ینزد ی برا  میبر کار ماست که ما به  فرمول ن ی«واسجدْ واقْتَرِب» هست. ا  نیهم  نیا

لحظه    نیدر ا  میدراثر سجده و تسل  ، ذهنکه چسبنده است، چه کل من  دگ یهمان  یخشتِ لَزِب» چه  آمد کندنِ    «سجده

  .  شودسبب قُرب م   رد، یگ صورت م ییفضاگشا ای

م  یما    عن ی  قرب اقرار  خداوند  با  را  آ میکن بودنمان  م  ۀی . که  نزددیگو قرآن  او  به  و  از     ی: «سجده کن  هرگز  و  شو 

من و سجده کن، فضا را باز    یرویپ  طان یاز ش    عنیمن    یرو یپ   ذهنمن   عنینکن». «نه، هرگز از او»    یروی پ   اتذهن من

  بشو.   یکن و به او نزد 

  :تیب ن یو ا 

  در دنبالِ خر؟  میدرافتاد چه
  تَر      یِو از گل ها  یگلستان گو از

  ) ٢۵۵١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

و   م یشده حرف بزنگشوده  یفضا نیبهتر است از ا   م؟یاافتاده   ذهن و دنبال من میده را ادامه م ذهن من  قصۀ نیچرا ا   عنی

از    ن یپس بنابرا  م؛یکن  ییفضاگشا  یچجور  م،ی شده حرف بزنگشوده  یاز فضا  »، ی. «از گلستان گودهدکه م   یتَر  یهاگل

  . درست است؟ دهدکه او م  یتر یهاو گل میکنصحبت م  ییضاگشااز ف م، یکنصحبت نم  ریمر و دغل او د 

  جواد یندارد ا انیسخن پا نیا
  کن، واله اَعلَم بِالرشاد  ختم

  )٣٧٨۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،یمولو(

مردمان، داناتر   تِ یرا تمام کن که خداوند به رشد و هدا  هاحرف  ن یندارد. پس ا   ان یسخنان پا  ن یبخشندۀ جوانمرد ا   ی«ا

  است.» 
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شده خداوند به ارشاد  گشوده   یکه از درون، از فضا  میو فضا را باز کن   میکن  جوانمرد، بس  یندارد ا  انیها پاصحبت  ن یا  پس

  ما داناتر است.   تیما و هدا 

  . مییایب   رونی ذهن ب  یسازادامۀ سببو  ها تیوضع یو اقتضا جابی از ا  دوارمیام  ت یب   نیپس با ا  

را مشور». فضا را    وان یباش و د مانی«با سل  د یگوخودش م   م،ی راه ذهن را برو  نیاست، اگر ا  سپس راه طوالن   ن یز  دی گوم

و     دگ یدر درونت. بذار با او باش، بذار او همان  اوریرا به حرکت درن   وهایرا نشوران، د   هاویباش و د  مانیباز کن، با سل

  شما را حل کند.  یدردها

 �🔹🔹�بخش چهارم   انيپا  �🔹🔹�
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