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 ) ١٨٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گفتم دوش عشق را: ای تو قرین و یارِ من 
 هیچ مباش ی نََفس غایب از این کنارِ من 

 
 نورِ دو دیدۀ من، دور مشو ز چشم من 
 شعلۀ سینۀ من، کم من از شرارِ من 

 
 یارِ من و حریفِ من، خوبِ من و لطیفِ من 

 ظریفِ من، باغ من و بهارِ من چستِ من و 
 

 ای تن من خرابِ تو، دیدۀ من سحابِ تو
 قرارِ من ذرۀ آفتابِ تو، این دلِ بی

 
 لب بشا و مشلم حل کن و شاد کن دلم

 کآخر تا کجا رسد پنج و شِش قماِر من 
 

 تا که چه زاید این شبِ حامله از برایِ من 
 و مستخمارِ من؟بیتا به کجا کشد ب 

 
 تا چه عمل کند عجب ُشِر من و سپاس من 

 تا چه اثر کند عجب ناله و زینهارِ من 
 

 گفت: خُنُک تو را که تو در غم ما شدی دوتو
 کار تو راست در جهان ای بزیده کاِر من 

  
و پستِ من، عاشق و م پرستِ من مستِ من 

 برخورد او ز دستِ من، هر که کشید بارِ من 
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 رو، که تو راست کر و فر، مجلسِ عیش نه ز سر
 زانکه نظر دهد نظر، عاقبت انتظارِ من 

 
 گفتم: وانما که چون زنده کن تو مرده را؟

 زنده کن این تن مرا از پی اعتباِر من 
 

 تر از تنم مجو، زنده کنش به نوِر هومرده
 تا همه جان شود تنم، این تن جانسپاِر من 

 
 ای اعتبارها ارها دیدهگفت: ز من نه ب

 بر تو یقین نشد عجب قدرت و کار و بارِ من؟ 
 

 سیر کجا شود دل گفتم: دید دل، ول 
 از لُطَف و عجایبت، ای شه و شهریارِ من؟

 
 ایعشق کشید در زمان گوشِ مرا به گوشه

 خواند فسون، فسونِ او دام دِل شاِر من 
 

 او چه شد؟ دم مزن و مو چه شد  جان ز فسونِ
 ور بِچخ، تو نیست محرم و رازدارِ من

 اعتبار: عبرت گرفتن، اطمینان و اعتماد کردن 
 لُطَف: نرم، احسان 

 چخیدن: حرف زدن، کوشیدن، دشمن کردن
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  4صفحه: 

  کنم. نا شروع م از دیوان شمس موال ١٨٢٩پرس برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل ٔ با سالم و احوال 

  گفتم دوش عشق را: ای تو قرین و یارِ من 
  هیچ مباش ی نَفَس غایب از این کنارِ من  

  
 نورِ دو دیدۀ من، دور مشو ز چشم من 
  شعلۀ سینۀ من، کم من از شرارِ من 

  ) ١٨٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پس م دوش، دیشب که درواقع ی ،هر انسان لحظه پیش است، «عشق را»، به عشق گفتم. گوید که من یعن  

 اش این نیست که ما به «به عشق گفتم» معن که حرف م انسان با زبان ذهن یا به زبان زنیم، با کس  عنوان ی

  کنیم. ای است که در درون م دیر حرف زدیم که آن هم ی موجودیت دارد، نه، بله این تجربه

را   این درک  این م یعن انسان در درون،  کند که ی همچو حقیقت وجود دارد و آن چه حقیقت است؟ که 

  ذهن که بعد از ورود به این جهان من درست کردم، این قرین و یار من نیست.  من 

 که ما از کنارش رد م کس همدم، همراه. قرین یعن قرین یعنکنیم یا بده بستان داریم.  شویم یا با او صحبت م

 تواند اقرین م کتاب باشد.  نسان باشد، م باشد، ی برنامۀ تلویزیون تواند ی  

ست یا خداست، درواقع در درون ما تجربه ذهن و وحدت مجدد با زندگ پس عشق که درواقع خروج ما از من 

 م ما به گوش خودمان م شود. یعن نیست و این کار صورت م که ما در اطراف اتفاق گوییم، کس گیرد وقت

  کنیم. ن لحظه فضاگشایی م ای

شده یا در حالت تسلیم، پذیرش کامل اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن، ی  در این فضای گشوده 

 در مرکز ما ایجاد م شود، مثل اینهمچو درک گوییم و این درک را،  که ما به گوش خودمان این سخنان را م

را م حقیقت  ویابی  من  قرین  به کم   کنیم که  من، چیزی  یار  من،  بلند م نام من کنندۀ  نیست که   شود ذهن

 است. گوید: «من» یا انسان م ه خود زندگر نیستند، بلهای دی  

زنم. نباید تجسم کنیم  ها را م عالوه خود زندگ هم من خودم هستم. پس من به گوش خودم دارم این حرف به 

 ر حرف مبا کس دی کس ر درون است، این کشف و بیداری در ما به زند. د که ی آید که ما در اصل  وجود م

  ذهن.  وحدت مجدد با خود زندگ هستیم، یعن خود زندگ هستیم، نه این من 
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 و همدم و یار من، کم ن است  کنندۀ من همین اوست، نه آن چیزی که ذهن من به من نشان مدهد، مم

گوید که «هیچ مباش». این کلمات همه بار  ذهن خودم باشد. بعد م من دوستان من باشند یا همسرم باشد یا  

  .اصال دارند، مثل دوش، مثل عشق، مثل قرین، یار، هیچ. هیچ یعن  

نَفَس»، «ی نََفس» معن دارد، ی نفس یعن ی لحظه. حت ی لحظه هم به  وجه از من  هیچ«مباش ی

گویم غایب نباش یعن من غایب نیستم و «از کنارِ  ار دارد. وقت م «غایب» نباش. خود کلمۀ «غایب» باز هم ب

  من» یعن از پهلوی من. 

خواهد  ذهن نیستم که م ام که من این منام که من با تمام جان و دل متوجه شده پس من این درک را کرده 

 ری مکند.  هرلحظه حرف بزند و دیده بشود و این حرف زدن من را از جنس دی  

گویم که تو قرین و یار من هست، من این تصمیم را  شوم که اگر به زندگ و یا به خدا م عالوه من متوجه م و به 

  ام که خودم بخواهم واقعاً که قرینم او بشود. ام و این انتخاب را کردهگرفته

م که زندگ یا خدا قرین ذهن را علَم کنم، زنده کنم، به نمایش بذارم و نخواهکه هرلحظه بلند بشوم مننه این

  من باشد و یار من باشد، بعد این حرف را بزنم. 

  پس بیت اول نشان م دهد که ما م است و من م لحظه دانیم که تنها قرین و یار ما فقط خود زندگ خواهم ی

  هم غایب نشوم، بنابراین من غایب نخواهم شد، من حاضرم. 

اید این لحظه فضاگشایی کنم یا در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنم.  که حاضر بشوم در این لحظه ببرای این

که عشق یا خدا غایب نشود، من باید غایب  شده درواقع حضور من پیش زندگ است. برای این آن فضای گشوده 

  نشوم. 

نم که نباید  جا غیرفعال هیچ کاری نکنم و فکر کطوری نیست که بنشینم این پس من هم باید کارهایی بنم، این 

  عشق غایب بشود از پهلوی من یا از مرکز من. چرا؟ 

 اضافه م نه دوباره  به کند که  به تنها  و  تو  نور  تو من چشم حس وسیلۀ  بله چشم عدم هم  ام م وسیلۀ  بیند، 

  بیند. وسیلۀ تو م به

د از جمله چشمان من و این نشان  کنوسیلۀ تو کار م «نورِ دو دیدۀ من، دور مشو ز چشم من»، تمام بدن من به

 م مرکز من نباشد و چشم عدمم باز نباشد، من چیزی نم بینم. دهد که اگر دیدۀ عدم من، چشم عدم من، یا عدم    
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معن «نورِ دو دیدۀ من، دور مشو ز چشم من»، «شعلۀ سینۀ من»، یعن گرمای زندگ من هست. شعله، هم به 

  عن روشنایی است. پس از شرار یعن از آتش من کم من. مگرمای عشق است هم به 

زنم، فرض کن که نور دو دیدۀ من خرد من باشد، خرد کل باشد که زندگ  را من م   خیل خب، اگر این حرف 

 من را اداره م ها را از من دور  گویم اینکند، شعلۀ سینۀ من هم حرارت و گرمای عشق باشد. دارم به خداوند م

  خواهم.  ، پس من هم واقعاً م نکن

ذهن بعض  خواهد یا من ها را نم شود و این ذهن بلند م خواهد. یا من ذهن نم ذهن داشته باشم، مناگر من

  ها را بخواهم.  ها باید تعطیل بشود من اینموقع 

از جنس او بشوم، پس من    که زندگ قرین من بشود، خداوند قرین من بشود، من اآلن بایدپس بنابراین برای این 

  باید ی کاری بنم.  

  

  (دایره عدم اولیه)  ٠شل

  

  ها) (دایره همانیدگ  ١شل

  

  (دایره عدم)  ٢شل
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  7صفحه: 

دانید باید در اطراف اتفاق این لحظه فضاگشایی کنم. اجازه بدهید این  که از جنس او بشوم شما م خُب برای این 

  را به شما نشان بدهم. اولیه)](دایره عدم   ٠[شل ها شل

و عقل و حس امنیت و هدایت و    (دایره عدم اولیه)]  ٠[شلپس قبل از ورود به این جهان مرکز ما عدم است  

 گیریم و بیت دوم که  قدرت را از این م  

  نورِ دو دیدۀ من، دور مشو ز چشم من 
  شعلۀ سینۀ من، کم من از شرارِ من 

  ) ١٨٢٩شمس، غزل  (مولوی، دیوان 

 تواند نشان بدهد. عقل، هدایت، قدرت، حس امنیت و گرمای عشق، حرارت عشق. حرارت  همین چهارتا را م

کند،  زنیم و بدنمان کار نم طور که اگر آفتاب نباشد ما یخ م عشق برای ما مثل حرارت آفتاب است. همین 

هم نباشد، گرمای عشق هم نباشد، ما نم نیم در این جهان َنشْو و نما کنیم.  تواحرارت زندگ  

 لشویم وارد این جهان م١[ش  ذهن ما چیزهای مهم را که پدر و مادرمان، جامعه به ما  ها)](دایره همانیدگ ،

 ها مهم هستند، با آن دهد که این یاد م شود.ها همانیده م  

ها حس هویت  کند، به آن را تجسم م  ها)](دایره همانیدگ   ١[شلهمانیدن یعن این تصاویر ذهن این چیزها  

 کند و آن تزریق م ها م لکنیم. مرکز ما از عدم  شوند مرکز ما پس ما مرکز جدیدی پیدا مدایره عدم   ٠[ش)

اصطالح فکری، یعن اجسام که از فکر شود اجسام به ، م ها)](دایره همانیدگ   ١[شل شود  خارج م   اولیه)]

  اند.ساخته شده 

اند، منتها جسم ظریف هستند. دردها جسم هستند،  ثال باورها، باورها جسم هستند که از فکر ساخته شدهم

  دردها از جنس عدم نیستند، فقط عدم از جنس زندگ است، خداست و اصل ما آن است. 

 کنیم، به آن پس بنابراین این چیزهای فکری که ما تجسم مکنیم، مرکز م ها حس هویت تزریق م شوند، ما ا م

گردیم، عقل و حس امنیت و  بینیم، حول محور این فکرها م ها م بینیم یا برحسب محور آن ها م برحسب آن 

  شود.  ها گرفته م هدایت و قدرت ما از این

 م مرکز ما جسم م بینید که وقت شود ما از جنس جسم م صورت اینشویم، در شویم و چون از جنس جسم م

گوییم که این جسم که  گوییم: «ای تو قرین و یارِ من»، داریم م که ما م جنس زندگ نیستیم. پس ایندیر از  

کند، این یار من نیست.  شناخت است یا گذشته و آینده زندگ م ذهن و در زمان روان عنوان من اآلن من دارم به 
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 م کنم. دارم این را اقاین قرین من نیست که من با او زندگ کنم «گفتم دوش عشق را: ای تو قرین و یارِ  رار م

 خُب این عشق نیست اگر مرکز ما جسم باشد، ما  من»، پس من م .دانم که قرین و یار من ای عشق، تو هست

گویند  و موالنا یا بقیۀ عرفا به ما م   ها)](دایره همانیدگ   ١[شلحرارت عشق را نداریم و خرد زندگ را نداریم 

  ا باید بیایید تسلیم بشوید.که شم

 دهد و این کار مساوی است با همین فضاگشایی در اطراف  تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است که ذهن نشان م

 فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه  دهد. دراین اتفاق این لحظه که ذهن نشان م ل صورت این کار یعن٢[ش 

کند یعن خداوند را یا زندگ را  عنوان زندگ، مرکز را دوباره عدم م خاصیت ماست به   ترینکه مهم   (دایره عدم)]

 آورد.  م  

 مرکز عدم م هم وقت شود ما ی پیدا م ن است هم چو درکبزنیم. اآلن معلوم  کنیم در درون، مم چو حرف

 همین لحظه که گذشت و من مرکزم عدم بم چه. «دوش» یعن ود این درک را کردم که قرین  شود «دوش» یعن

دیدم. اآلن و از طریق چیزها م   ها)](دایره همانیدگ   ١[شلذهن داشتم  و یار من تو هست، نه این حالت که من 

 از طریق تو م از طریق تو م من از جنس تو هستم  بینم و وقت ل بینم و تو در مرکز من هست(دایره عدم)]  ٢[ش .  

گوید باید فضاگشایی بند در اطراف اتفاق این  تن این بیت اول است، کس که این را م پس فضاگشایی شرط گف

لحظه که مرکزش عدم بشود، از جنس زندگ بشود و بوید که حاال که من از جنس زندگ شدم، پس قرین خدا  

 م شود.شوم یا خدا قرین من م  

 دانیم از جنس او هستیم، پس این کار الزم است.و ما م   که خداوند قرین ما بشود دانید. پس برای اینشما م

دربیاییم، جنسمان    ها)](دایره همانیدگ   ١[شل ما باید ی کاری بنیم که قرین او بشویم، پس باید از جسمیت  

  (دایره عدم)] ٢[شل را عوض کنیم. 

 بلد باشد در اطراف  اَش همین فضاگشایی است. فضاگشایی را اگر کجنس را عوض کردن الزم است. ی س

 م شود برای ایناتفاق این لحظه، فوراً از جنس زندگ شود.  که مرکزش عدم م  

های  وگوی ذهن است و تقریباً در هر غزل، در بیت ول موالنا بارها گفته بهترین راه سوت است و کم کردن گفت

 ذهن و ما دیدهآخر توصیه م وت و خاموشتُوا» در  ایم که موالکند به سآیۀ قرآن که «اَنْص نا با استفاده از ی

که های مختلف که ذهن را ساکت کنید. برای این صورت مرتب به ما توصیه کرده به ،  آن است یعن ساکت باشید

  ترین راهش این است که ذهن را ساکت کنیم. از جنس خدا بشویم، آسان 
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ست خاموش، که گفت نیز هست  
 ن باش از پیتُواش اَْلاَنْص  

  ) ١٩٣۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید خاموش باش  کند. م اصطالح خاموش همراه است، یعن خاموش را یادآوری م ها ابیات است که با به این

 ذهن را خاموش کن که حرف زدن با ذهن، هست یعن این داری است. «هست ل بودن    حالت   داری» یعن١[ش 

  .  ها)]یدگ (دایره همان

 همانیدگ طریق  آن از  به  ذهن که  اجسام  یا  تزریق کرده ها  هویت  ببینیم. ها  را  خدا  ببینیم،  را   زندگ  ایم، 

  بینیم. درست است؟ بینیم چون خودمان را هم جسم م صورت خدا را جسم مدراین

پریم به ی فکر همانیدۀ دیر و  ذهن است، یعن ما از ی فکر همانیده م   وگویپس این حالت همراه با گفت

 ر داریم مگوید مثال:ً  شعرهای دی  

  چون تو گوش، او زبان، ن جنس تو
  ها را حق بفرمود اَنْصتُوا گوش

  ) ١۶٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

، (دایره عدم)] ٢[شلرا باز کنیم، خاموش بشویم ایم. ما باید فضا  جنس ما اآلن جسم است، پس ما زبان شده

درست است؟ «چون تو گوش، او زبان» یعن ما باید از جنس گوش باشیم، بشنویم و او حرف بزند. پس خداوند  

  فرموده که «اَنْصُتوا» یعن ساکت باشید.  

  اَنْصتُوا را گوش کن، خاموش باش 
  چون زبانِ حق نگشت، گوش باش 

  ) ٣۴۵۶، دفتر دوم، بیت (مولوی، مثنوی 

 پس م خداوند  بینید که این عبارت را که م نید تا زبان حق بشوید یعنتُوا را گوش بگوید خاموش باشید، اَنْص

  از طریق ما حرف بزند.  

 زیاد که مرکز عدم م  از فضاگشایی زندگ مپس  تیراندازش  شود،  و  کمان  «ما  از طریق ما فکر کند.  تواند 

  ن ما باید فضا را باز کنیم خداوند از طریق ما فکر کند. تیر انداختن یعن فکر کردن.  خداست»، یع
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  پس شما خاموش باشید اَنْصتُوا 
  وگو تا زبانتان من شوم در گفت

    ) ٣۶٩٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 یا خدا گفته م تُوا، تا زاین از زبان زندگجای من بانتان من شوم. به شود. شما ذهن را خاموش کنید، اَنْص  ذهن

که از  دهد که ما باید از جنس او بشویم، برای این ، این پس نشان م (دایره عدم)]  ٢[شل شما، من صحبت کنم  

  جنس او بشویم باید ساکت بشویم. 

  اَنْصتُوا بپذیر، تا بر جان تو 
  آید از جانان، جزای اَنْصتُوا 

  ) ٢٧٢۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

پس این را بشنو، بپذیر تا بر مرکز ما، جان ما، پاداش ساکت بودن یعن خودش بیاید به مرکز ما، عدم بیاید به  

  گوید که خواهند ساکت بشوند م طور تحقیرآمیز برای کسان که نم مرکز ما و بعد به 

  این سان کرند ز امِر اَنْصتُوا
  بدرِ تو از سَفه وع وع کنان بر 

  ) ١۴۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

دارد    ذهن من  حالت که  انسان در   ل یعن١[ش   همانیدگ این ها)](دایره  را  ،  اَنْصُتوا  این  است که  قدر سفیه 

 نم عوعو م و حماقت مثل س شنود که با ذهنش حرف نزند، از سفیه تواند کند بر بدر تو. این «بدر تو» م

  درخشد.  ن مثل موالنا باشد، بدر یعن ماه شب چهارده، یا خداوند که مثل خورشید م بدر انسا

  پیش بینا، شد خموش نفع تو 
  بهِر این آمد خطابِ اَنْصتُوا 

    )٢٠٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

که  ت، چرا؟ برای این نفع ماس  رسیده هم هست. پس خاموش ما به   کمال   بینا خودِ خداوند است اول و انسانِ به 

 م بزند  زندگ از طریق ما حرف  شود از  گوییم که چجوری م اش داریم م . همه (دایره عدم)]  ٢[شل خواهد 

  جنس زندگ شد.  
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 گوید: «گفتم دوش عشق را، ای تو قرین و یارِ من»، اگر عشق یا وحدت ما اگر جدی هستیم در این بیت که م

رین و یار ماست این را معتقدیم، باید ساکت باشیم. بینا خودِ خداوند است؛ پس  با او، از جنس خداوند شدن، ق

  پیش او ما نباید حرف بزنیم. 

 پس اآلن م گوید که اگر شما حرف نزنید من حرف م ر نمطور:  زنم و همین زنم. اگر شما حرف بزنید من دی  

  اَنْصتُوا یعن که آبت را به الغ 
ن که لباست باغهین تَلَف کم ک خش  

  ) ٣١٩٩(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  جا به معن بیهوده است. الغ: هزل، شوخ، در این
  

 ر ممن دانید ساکت باش، برای این پس دی در مرکز شماست، از طریق جسم که وقت ذهن از جنس  ها م بین

گیریم  ذهن داشته باشیم، قرین و از کسان که کم م اجسام است. ما اگر من   جسم هست؛ بنابراین قرینت 

توانند  های ذهن به ما نم دانیم من های ذهن دیر خواهد بود. ما م ها اجسام خواهد بود، مخصوصاً من این

  کم کنند، درست است؟ 

 پس ما فضاگشایی م لداریم  کنیم، مرکز را عدم نگه مهمین عدم)](دایره    ٢[ش ، رویم جلو، تا هیچ  طوری م

دهد که  نشان م   (دایره عدم)]  ٢[شل . این شل قبل  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شلهمانیدگ در مرکز ما نمانَد  

 این شما م دارید، ول با آن همانیده هستید نگه  این چیزهایی که  این ها را م توانید  ها را  رانید به حاشیه و 

 حس هویت در آن  توانید نگهم دارید ول کنید؟ بنابراین ما برحسب آن ها نیست، توجه م شویم.  ها بلند نم  

 ما م این باورها ما را جسم نکنند، همانیده نشویم با باورها. م دانیم هر باوری  توانیم باور داشته باشیم، ول

 که با آن همانیده م شود. شویم تبدیل به خرافات م  

 کنیم. مرکز ما باید عدم بشود، از اول عدم بوده، دوباره باید  توانیما نم م از طریق باور جهان را ببینیم یا زندگ

تواند باشد ول فضا باز بشود به  ها هویت نیست، م عدم بشود. ول وقت که این چیزها را ما داریم، ول در آن

   در مرکز ما نمانَد، درست است؟  و هیچ همانیدگ (دایره عدم اولیه)] ٠[شل نهایت اندازۀ بی

توانیم واقعاً از جنس زندگ بشویم؟ چون اگر نتوانیم از جنس  که آیا ما م به اینامروز ابیات خواهیم خواند راجع 

  زندگ بشویم، او قرین ما نخواهد شد.  
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هم بذاریم بنشینیم به  توانیم دست روی دستِ ها هستند؟ یعن ما نم ما باید کارهایی بنیم و آن کارها کدام

این  این من امید  برد، ی جایی به حضور زنده بشویم و به خدا زنده  طور که زندگ را پیش مذهن همین که 

  شود.  چو چیزی نم بشویم و هم 

  

  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل

به این موضوع ابیات خواهیم  باید ببینیم که چه کارهایی را بنیم و چه کارهایی را نباید بنیم. و امروز راجع 

 لدهم خواند. اول این نقشه را به شما نشان م(این لحظه و توانایی انتخاب)] ١۵[ش .  

  یا فضابندی کنید. سمت    دهد که در این لحظه شما قدرت انتخاب دارید فضاگشایی کنید این نقشه نشان م

 راست آن نقطۀ وسط نشان م نید و فضابندی نکنید.  دهد در این لحظه فضاگشایی متوانید ب  

 نید ماز جنس اصلتان اگر فضابندی ب ،از جنس خداوند نخواهید شد، از جنس زندگ روید به ذهن، دیر 

پیدا خواهید کرد، در زمان مجازی زندگ خواهید    ذهننخواهید شد و درنتیجه پندار کمال پیدا خواهید کرد، من 

  کرد و بقیۀ آثار آن.  

 اگر فضاگشایی کنید، به هشیاری نظر دست پیدا م ن ولکنید و زیر نفوذ قضا و ک گیرید، مرکز شما  فکان قرار م

 و همین م دیو م طور دیده شود کارگاه خداوند.  پای ایم که آن باالیی کارگاه  مرکز ما.  باز  شود  را  فضا  ین که 

 م شود کارگاه خداوند.کنیم م  
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  ایم که،  برای این کار این شعر را ما داشته 

  چه چونه بد عدم را؟ چه نشان نه قدَم را؟ 
  نگر اولین قَدَم را که تو بس نکو نهادی

  ) ٢٨۴٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  (مقابل حدوث) قدَم: دیرینگ، قدیم  
  

گذاریم، چون داریم، این هست که ما جسم را در مرکزمان نم دم که اآلن هست در این لحظه برمپس اولین ق

 ذاریم معنجسم را در مرکزمان ب کنیم.  اش این است که عدم را نشان م  

دهیم. یا خداوند  کنیم و جواب م کنیم که اصل ما از چه جنس است؟ و فکر م که این سؤال را م درست مثل این 

 است؟ این سؤال را نم است؟ عشق از چه جنس شود کرد. از چه جنس  

 م ندارد و شما نم ونگذارید مرکزتان گوید که عدم چنشان را که از جنس فکر است، ب فکر  توانید ی ،

  ١۵[شل بنید این خداوند است. و خوب نگاه کن که اولین قدم را با فضاگشایی برداری یعن طبق این نقشه  

  دارید. برم  گشاییتان است، با فضا ، شما در این لحظه که اولین قدم بقیۀ زندگ (این لحظه و توانایی انتخاب)]

 کند و عدم  فضاگشایی مرکز شما را دوباره عدم م آن را به مرکزتان  را نم توانید بفهمید چیست. فقط باید عمال

صورت  اینبیاورید. پس مرتب این نقشه را ببینید و اولین قدم را نیو بردارید. اگر اولین قدم را نیو برداشتید در 

ستید در  یا خداوند قرین شما شد، اگر جدی ه  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شلخواهید دید که قرین خداوند شدید  

  این بیت.

  ر این بیت، نه؟ برای شما هم درست است. «ای تو قرین و یار من» یعنگفتم دوش عشق را» درست است دی»

 لحظه هم نباید غایب از کنار من بشود.  شما دارید م یا خداوند فقط قرین و یار من است و ی گویید که زندگ  

(این لحظه    ١۵[شلکه شما غایب نباشید  ایب باشید. برای این اگر قرار باشد که او غایب نباشد، شما نباید غ 

باید در این لحظه اولین قدم را درست بردارید. درست برداشتن قدم یعن در این لحظه   و توانایی انتخاب)]

  فضاگشایی، لحظۀ بعد هم فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه.

  داری. نهادی» یعن اولین قدم را درست برم   را که تو بس نکو   و این بیت هیچ موقع یادتان نرود «نگر اولین قدم

 گوید که این بیت م  
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  ن، تو گویی هم به گوشِ خویشتن 
  نَ من و ن غیِر من، ای هم تو من 

  ) ١٢٩٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 م بیت اول را معن فضاگشایی کردم یا تسلیم  کند که گفت من به عشق گفتم که تو قرین و یار من حتمًا ی ،

  شدم در این لحظه.

 پس موالنا م گوید نه، تو فقط به گوش خودت م گویی. انسان به گوش خودش م گوید، م گویم،  گوید نه من م

 نه غیر من م اصل همۀ انسان که من و تو یعگوید. درحال نَه ن» ها ی چیز» است نم  گویم «چیز» است. یعن

 است که به لفظ درنم در درون این را  آید. فقط باید فضا همین عدم است یا خداوند است یا زندگ گشایی کن

  .تجربه کن  

 فقط مؤثر است که شما فض زنیم. عدم از جنس حرف نیست، این حرف ما داریم حرف م گشایی کنید،  ا ها موقع

  خورد. درد نم ها اصال بهگشایی نکنید این حرف اگر فضا 

 باید فضا برای چه حرف م تجربه زنیم؟! پس هرکس ند. آن تجربه این است که گشایی کند، در درون یای ب

 خودش به گوش خودش م ی گوید. یعن چیزی  دفعه م چیزی فهمید، ی شد به او، ی الهام را  بیند ی

  درک کرد.  

ی بلند م دفعه که من هرلحظه مثال من است و اصل  خواهم دیده بشوم، این غلط است، این من شوم، م ذهن

شود از جنس که جنسم عوض م زنم مثل این شده است که ساکت است. من وقت حرف م من این فضای گشوده 

 شوم.جسم م  

 حرف نم وقت شوم چقدر خوب اسزنم، ساکت م م آرامش آید. این را باید در  ت، چقدر آسوده هستم، ی

 درون تجربه کرد نم در درون به گوش خودش م گوید.شود گفت. پس هرکس  

  بیت: طور این سه و همین 

  زنان دم مزن تا بشنوی از دم
  آنچه نامد در زبان و در بیان 

  ) ١٣٠۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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  تا بشنوی زآن آفتاب  دم مزن
  و در خطاب  در کتاب آنچه نامد 

  ) ١٣٠۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  دم مزن تا دم زند بهر تو روح 
  آشنا بذار در کشت نوح 

  ) ١٣٠٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  آشنا: شنا 
  

گوید که خالصه وقت ما از جنس  مزن» یعن حرف نزن، ذهن را به صدا درنیاور و در بیت آخر غزل هم م   «دم

 او م شویم، عشق را تجربه م سروصدا در  کنیم، به ما م ،اگر حرف بزن یعن «تو نیست ،خگوید که «ور بِچ

 جنست عوض م ،ذهنت ایجاد کن شوی جسم. «محرم و رازدار  شود، م از جنس من درم یعن ،آیی من» نیست

  بیرون.

 م مزن تا  پس بنابراین ذهن را ساکت کن تا آن خداوندی که از درون تو دارد دم مزند، دمش را بشنوی. «د

زنیم در ذهن، آن چیزی که  زند ول ما حرف خودمان را م زند، دائماً حرف م زنان» او دائماً دم م بشنوی از دم 

  آید.یان نم در زبان و ب

«دم مزن تا بشنوی زآن آفتاب» آفتاب نماد زندگ یا خداست. «آنچه نامد در کتاب و در خطاب» پس بنابراین 

  ها نیامده، از درون بشنوی. چیزی که در کتاب و صحبت  تو حرف نزن آن 

کند به صحبت. و شروع م «دم مزن تا دم زند بهر تو روح» بنابراین آن روح بزرگ، خداوند، اگر تو دم نزن، ا

 ذار؛ مشنا کردن را ب نوح آشنا یعن پس در کشت  خواهد به داستان نوح اشاره کند که پسر نوح سوار کشت

 تایی است که در درونت باز مهمین فضای ی شود و به نشد و کشت شوی. پس آشنا  عنوان هشیاری سوار م

  ذهن را بذار کنار.  گوی من و دگ کردن و گفتذهن را، زنوسیلۀ من کردن یا شنا کردن به 

توان حل کن. وقت کشت نوح هست شنا کردن را بذار  وگوی ذهن یعن شنا کردن، نم مسائلت را با این گفت 

  کنار، سوار کشت بشو، یعن با ذهنت مسائلت را حل نکن.

  گوید:  طور این بیت را نگاه کنید از حافظ که مآشنا یعن شنا. و همین 
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از او غایب مشو حافظ حضوری گر هم خواه  
  متَ ما تَلق من تَهوی دع الدُّنْیا و اَهملْها

  )١(حافظ، ديوان غزليات، غزل 

داری  رسیدی به کس که او را دوست م   «اگر خواهانِ حضور در پیشاه معشوق، هرگز از او غایب مشو و هرگاه

  ، دنیا را رها کن و از آن درگذر.» (معشوق)

هرگز از او غافل مشو. پس بیت اول م ،اه معشوقاگر خواهان حضور در پیش گوید که خدایا، ای عشق  یعن

 ای انساناز پهلوی من نرو، غایب مشو. پس من نباید غایب بشوم، «حضوری گر هم یعن «خواه   اگر م  خواه

  در حضور خداوند باش یا حاضر باش در این لحظه پس بنابراین از او غایب مشو. 

  البته حافظ به خودش م گوید، ما هم به خودمان م که او را دوست م داری»  گوییم. «و هرگاه رسیدی به کس

  ندگ یا خداوند است. ایم به کس که او را دوست داریم که این خود زیعن معشوق، ما اآلن رسیده 

دهد، فضاگشایی کنیم و او را تجربه کنیم،  توانیم در اطراف آن چیزی که ذهن نشان م ایم؟ ما م چجوری رسیده 

 دنیا را رها کن و از آن درگذر.» به او رسیدیم. پس آن چیزی را که ذهن نشان م» دهد یعن  

یار کن هویت ذهن را، آن چیزی که ذهنت نشان ایم دیر. فضاگشایی کن، قرین او بشو. پس ببله؟ رسیده 

 م دهد. دوباره به خداوند رسیدی، آن چیزی که ذهنت نشان م شد دهد و در آن حس هویت هست و شما را مک

 یا در مرکزت هست از طریق او م ما نم ار کن. ولآن را فروگذار، بی بین سازی  رویم به سببکنیم! ما م

  ذهن.

کند در مقابلش و وضعیت این  ست، چون مقاومت م نش رفته، وضعیت این لحظه برایش جدیهرکس در ذه

 لحظه ایجاب م کند. کند برود به فکر بعدی، برود به فکر بعدی، این آدم دنیا را رها نم  

ها را  ن، اینها بگوید هویتت را از اینات را بینداز خیابان، نه! م که تمام وسایل زندگ دنیا را رها کن نه این 

زدیم دیر. ول ی پیغام مهم این بیت این است که ما ها نبین، همین حرف که م از مرکزت بران. از طریق آن 

 لحظه از کنار من نرو، ما باید کوشش کنیم غایب نشویم از  اگر به خداوند م ی ،گوییم که تو قرین ما هست

  او.

لحظه قدم اول را درست برداریم، یعن فضاگشایی کنیم. ذهن هرچه نشان  اگر غایب نباید بشویم از او، باید این   

 دهد، بدهد، بد، خوب. من باید فضاگشایی کنم تا از او غایب نشوم. یادمان باشد.م  
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 این سه بیت را برایتان م گوید: خوانم، م  

  بیار آن که قرین را سویِ قرین کشَدا
  فرشته را ز فَلَ جانبِ زمین کشَدا 

  
  بِجِه بِجِه ز جهان همچو آهوان از شیر

  گرفتمش همه کان است، کان به کین کشَدا 
  

 شش تو خارِ جفاها، از آن که خارکِب  
  به سبزه و گل و ریحان و یاسمین کشَدا

  ) ٢٢٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

کشد، ما از جنس خداوند  سوی آن «قرین» مما باید بیاوریم، «بیار» آن چیزی را، آن عامل را که «قرین» را به 

سوی قرین بشد، پس در این لحظه من باید از جنس زندگ بشوم، باید  هستیم. ی چیزی بیاور که قرین را به 

  دهد فضاگشایی کنم.  که ذهنم نشان م  اقرار اََلست بنم، باید بله بویم به اتفاق این لحظه هرچه

 خداوند است، فضای گشوده دوباره این بیت را امروز خواهیم خواند که م شده گوید که اتفاق این لحظه شوخ

آورد،  کند، ی پیغام م کشد. فرشته دو کار م موقع فرشته را از آسمان جانب زمین م   جدی است. بعد آن 

 تواند نماد هرچیفرشته م زنده م ما به خداوند و به زندگ شویم، واقعاً به  زی در این کائنات باشد که وقت

 ایم، همۀ موجودات عالَم برای شناسایی خود به ما احتیاج دارند. شویم که برای همین آمده عشق زنده م  

ما به بی    وقت یعن ابدیت خداوند زنده م انرژی، ی برکت، هنهایت و   از ما ی رچه که اسمش را  شویم، 

 م گذارید، پخش م ی» پخش مفَر» است که  شود، ی «شود که همۀ موجودات به آن احتیاج دارند، همان «فَر

توانیم جدل و کتک نم   وگو و بحث و های ذهن بیرون را هم ما با گفتدهد، پس من های ذهن را تغییر م من 

  گذارد.  و این «فَر» از ما ساطع بشود، این است که اثر م عوض کنیم، کاف است فضا در ما گشوده بشود 

 م از آسمان، از زندگ بشوم،    تواند آنپس فرشته از جانب فل موقع به ما پیغام بیاورد. اگر من از جنس زندگ

 رد اگر  چیز به من احتیاج داآورد. فرشته احتیاج هم به من دارد تا بتواند خودش را بشناسد همه فرشته پیغام م

  از جنس او بشوم تماماً.  



ۀ  برنامه         Program #929                                                ۹۲۹مشار

  18صفحه: 

 برای همین م ار مز جهان همچو آهوان از شیر» اگر آهو حملۀ شیر را ببیند چ بِِجه کند؟ سه،  گوید: «بِِجه

 متر م همین چهار  باال. ما هم  روی همانیدگ پرد  از  باید  این  طور  برای  و من بجهیم   ما  که همانیدگ ذهن به 

  کند.که بوییم شیر همانیدگ جهان به ما حمله م کند. مثل اینم   صورت هشیاری حملهبه

  بجه از دستش و م دهد و با آن همانیده  گوید فرض کنیم که همه معدن است، آن چیزی که ذهنت نشان م

کینه و رنجش و    کن طالست، تو را آخرِسر به مصیبت و همه معدن است ول همین معدن که فکر م شدی این

  کشد. کشاند، به درد م ها م این

 م هم معدن، هم که آن، هردو معن کان» یعن»درد هشیارانه  دهد که به کین م کشد و تو باید فضا را باز کن

  افتد.  راحت نم  که این همانیدگ بهرا بش. «بش تو خار جفاها» برای این 

 یرم در این جهان پخش کنم،    سوی او خواهم قرین خداوند بشوم تا به اآلن اگر من مکشیده بشوم، پیغام از او ب

 لحظه اگر از من دور بشود من بیچاره م شوم و از  خودم را عوض کنم و بفهمم که واقعاً یار و قرینم اوست، ی

 او نباید غایب بشوم، ی موقع دفعه م یا پرهیز بعض ها واقعاً درد دارد.  بینم که از دست دادن این همانیدگ  

 ش تو خار جفاها» برای این به ما مدرد هشیارانه گوید: «ب ،جفاکش یعن آخرسر تو را به  که خارکش کش

 ها در درون و بیرونت خودش را به شما  برد. «به سبزه و گل و ریحان و یاسمین کشدا» تمام زیبایی گلستان م

 دهد. نشان م  

سوی کاری بنیم در این لحظه این قرین به   است، باید یپس ما از جنس زندگ هستیم، خداوند هم خود زندگ 

آن قرین کشیده بشود. او ما را بشد ما قرین کوچ هستیم ول باید ثابت کنیم که واقعاً از جنس او هستیم و  

  قرین او هستیم.  

 و بیت اول م گوید که حقیقتاً ما م فضاگشایی م فوراً    فهمیم که ما قرین او هستیم.دانیم با ی فهمیم که  م

فقط باید از او بخواهیم. فضا را باز    خواهیم نباید بخواهیم.مان، از دوستمان کم م ما از همسرمان، از بچه 

 الزم نیست ما بخواهیم. کنیم او م دهد. اصال  

 گوید که: برای همین م  

  از خدا غیر خدا را خواستن 
افزون کاستن ظَن لست و، ک  

    )٧٧٣دفتر پنجم، بیت  (مولوی، مثنوی،
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تر بهتر است،  چیز را خراب کردن. اگر از خدا غیر از خودش را بخواهیم این درواقع فکِر هرچه بیش یعن همه 

  برد. «کل کاستن» یعن تمام زندگ را خراب کردن. چیز را از بین م زیادتر کردن است و درواقع همه 

 خُب چند بیت م گوید: خوانم، م  

  لقای هر کس، چیزی خَوری از 
  وز قرانِ هر قَرین، چیزی بری 

  ) ١٠٩١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  چون ستاره با ستاره شد قرین 
  الیق هر دو اثر زاید یقین 

  ) ١٠٩٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  و قرین و همراه شدن.   روی هم قرار گرفتن، همین قرانیعن از دیدارِ، قران یعن روبه

 پس م چیزی م دیدار، از دیدار هرکس ران یا از لقا، لقا یعناز ق خوریم. مهم هستند این ابیات تا ما  گوید 

را که ما م بدانیم که هرکس بلند شویم با غرور فراوان و  عنوان من گذارد. نباید به بینیم، روی ما اثر م ذهن

  تواند روی من اثر بذارد، نه! نم کس  تکبر که بوییم که هیچ

بری. حاال این چیز  وز قران هر قرین» هر قرین که بیاید پهلوی تو، چیزی م « «از لقای هرکس، چیزی خوری»،   

این شخص حاضر باشد دراین  قرانش تو  واقعاً ممن است خوب باشد، ممن است بد باشد. اگر  صورت از 

 فضاگشا م دزدد.شوی دل تو چیز خوبی م  

من   انسان  بد باشد،  کتاب  باشد  بد   تلویزیون برنامۀ   باشد ی بد  هم چیزی  اگر  باز  باشد،  درد  از  پر   ذهن

 خورد، آن چیز چیز بدی است.م  

ها چه  صورت الیق هردو، از ترکیب این «چون ستاره با ستاره شد قرین» یعن انسان با انسان قرین شد، دراین 

 من   آید، آن اثر درستدرم با من خواهد شد، نتیجه درست خواهد شد. مثال ذهن ایجاد درد م کند. ذهن  

این  اگر  انسان که به حضور زنده است  ها قرین شوند، چیز زیبایی زاییده انسان که به حضور زنده است، با 

 مشود. پس م خانواده هستیم که درست کار نم وا هست در آن،  کند این خانواده، دع بینید که اگر ما ی

صورت قرین خداوند که از جنس  همه بحث و جدل هست، بهتر است که ما روی خودمان کار کنیم. دائماً به این

ذهن باشیم از درون آن دائماً درد بیرون خواهد  دیر برخورد کنیم، قران کنیم، اگر دوتا من زندگ شده با هم 

  به اثرات قرین هستند.   ها مربوط آمد. این بیت 
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 حاال بیت اول م خواهم با خداوند قرین بشوم. خب واضح است باید از جنس او بشوی که تا قرین  گوید که من م

 بشوی، وگرنه نم در اطراف آن چیزی که این لحظه نشان م باید فضاگشایی کن .دهد و این لحظه هم  توان

 توجه م .کنید؟ باید کار کن  

کن حواست به جلو است ول این  ندگ شبیه رانندگ است، وقت رانندگ م زندگ مربوط به این لحظه است. ز

 چشمت هست که م هم که اآلن نشان دادم  پهلوها هم ی لجنگل است، دریاست، چه است. آن ش ،بین

 همین را نشان م لگویم  دهد، اآلن بیاورم دوباره این را م(دایره عدم)]  ٢[ش ل نشان مشما  دهد که  ، این ش

 م رانندگ پس بنابراین فضاگشایی    شود.کنید حواستان به جاده است که این جاده چجوری روی شما گشوده م

 م کنید، همین کنید، فضاگشایی م روید جلو. این راه مستقیم است این درواقع همان صراط مستقیم  طوری م

به از فضاگشایی  با مرکز عدم است که  خداوند  آن کس که  بهشود لحظهگشوده م جلوی شما    وسیلۀ  لحظه. 

 م رانندگ بیند که درواقع مرکزش روشن است. کند این دوتا پهلویش را م  

شما هم مرکزتان روشن است، این چیزهایی را که هم دارید، متعلق به شماست م نظری دارید ول بینید ی

 کند، راننده نمرکزتان روشن است. راننده هم جلو را نگاه م تواند جلو را نگاه نکند و برگردد عقب را نگاه  م

ور  اصطالح جایی که دو دقیقه پیش گذشت، چجوری است یا مثال حواسش را بدهد به آن کند و ببیند که آن به 

 شود جلواش. پیچ ببینم چجوری است. حواسش باید جلو باشد ببیند که این جاده چجوری گشوده م  

ه حواسمان با فضاگشایی جلومان است که زندگ، خداوند، چه فکری از ما صادر  ما هم در این لحظه مثل رانند

 م را باز م نیم؟ نه  کند؟ «ما کمان و تیر اندازش خداست». چه راهباید اآلن این لحظه ب کند؟ چه عمل

  وار. درست است؟ که حاشیه را بیاوریم به وسط. ی راننده اگر بخواهد حاشیه را بذارد وسط باید بزند به دیاین

 گوید: م  

  هر زمین کآن قرین شد با زُحل  
  شوره گشت و کشت را نبود محل 

  ) ١١٠٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ذهن بسیار بزرگ و پردرد که  هر انسان که انسان مثل زمین است، با «زُحل» یعن نحس اکبر یعن ی من 

م   همانیده قرین بشود که  بچه شده  م یمان همینهابینید  من طوری  مادر  و  پدر  با  قرین آیند  درد  از  پر   ذهن

 شوند.م   که مرتب در آن چیزی کشته م که باید چیزی کشته بشود، هر انسان «شته شود  «هر زمیندر ذهنش ک

 همانیدۀ پر، نحس اکبر، انسان من شود، قرین بشود با زُحل م صورت «شوره گشت و کشت را  درد، دراین ذهن
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خواه گندم  که زمین شوره شده پر از نم است تو م که مثل این نبود محل» دیر خراب شد. درست مثل این 

  باری. 

 م هایمان را درمعرض «زحل» قرار ندهیم احتمال دارد که ما اگر مادر هستیم،  کنیم که بچهپس ما داریم سع

ه هستیم با چیزها و پر از درد هستیم ما همان «زحل» هستیم. نحس اکبر، نحس اکبر یعن  پدر هستیم، همانید

  اش اتفاقات بد خواهد افتاد. همه 

 این را هم مرا نگه دارد، همانیدگ همانیدگ دانیم اگر کس   کند، درد هم به آن  در طول زمان درد ایجاد م

 اتفاقات بد برایش خواهد افتاد. اگر م خواهد  اضافه شود با درد هم همانیده شود، این نحس اکبر است یعن

صورت باید مرتب فضاگشایی کند از جنس زندگ بشود دوباره مرکزش عدم  سعد شود، سعد اکبر شود، دراین

  خوب خواهد افتاد. بشود، آن موقع اتفاقات 

کند که  کند، شایت م اش ناله م افتد؟ همه ذهن دارد و درد دارد م همه اتفاقات بد به کس که من چرا این

 م که مرکزش از جنس جسم است و بدترین جسم درد است. خب نحس است،  افتد چرا؟ برای این نیفتد ول

 هرکاری م خراب خواهد شد، درست نخوانحس یعن هد شد و راجع کن خوانیم.  به این موضوع اآلن شعر م

  چند بیت بخوانم:  ٨٨٨اجازه بدهید از غزل شمارۀ  

  پنبه برون کن ز گوش عقل و بصر را مپوش
  رود پوش سوی بصر مکان صنم حلّه

  
  نای و دف و چنگ را از پی گوش زنند 

  رود نگر منقشِ جهان جانبِ نقش
  

  قدیم آن نظری جو که آن هست ز نورِ  
رود کاین نظِر ناریت همچو شرر م  

  ) ٨٨٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  نگر: ظاهربین، کس که به نقش و نگار نظر دارد. نقش 
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را    کن یعن گوش حس را از گوشِ عدمت بیرون کن. گوشِ عدمت را، چشم عدمت  پنبه را از گوشَت بیرونپ

روشن نگه دار یعن فضاگشایی کن. «پنبه برون کن ز گوش عدم» و عقل و بصر زندگ را مپوش. خرد زندگ و  

  دید زندگ را نپوش، چرا؟ 

حلّه  م   »پوش«کان صنم  یعن حریرپوش، سوی بصر  زیباروی، «حلّه»  آن  خداوند،   به یعن بینایی  رود.  سوی 

 رود. به م م ند. چه رود که درست ببیسوی کس   درست م کس که فضا را باز م کند و از طریق  بیند؟ کس

 بیند.  هشیاری نظر م  

 م پیغامش را «نای و دف و چنگ را» برای گوش عدم م پخش گوید زندگ زند. در این جهان اگر موسیق

 م را برای گوش شنوا پخش م کنند، موسیق کنند. کنند، برای گوش کر که پخش نم  

زند دیر، «نای و دف و چنگ را از پی گوش زنند» اگر کس گوش نداشته باشد، گوشش کر  یل م پس تمث

 پخش م باشد، برای چه ما موسیق  نشستند موسیق اتاق کنیم برای او؟ فرض کن چهار نفر کر هستند در ی

  شنوند که. ها نم را هم بلند کردیم، خب آن 

 را پخش م زندگ ؟ برای انسان   کند.خداوند موسیقبرای چه کس توانند  هایی که مرکزشان عدم است و م

شود،  فکان»، پخش م پیغام زندگ و موسیق زندگ یعن آهنگ که باید با آن زندگ کرد، آهنگ «قضا و کن 

  گوش بدهند، دل بدهند.  

بنیم یعن گوش عدممان    دهد که اگر گفتیم «ای عشق تو قرین و یار من هست»، ی کاریها همه نشان م این

های  های جهان، فرم های جهان، صورت باید مرکزمان عدم بشود. نقش جهان یعن نقش   این کاررا باز کنیم. برای  

  رود. نگر م سوی نقش هایی که از جنس فکر هستند به جهان، پیغام 

دار های من ین آن الوها و پیغام بیند، بنابرابیند فکرها را م های ذهن را م ذهن دارد، خب صورت کس که من 

 گیرد. «نقشِ جهان جانِب نقشرا م نگر م رود»، حاال شما آیا فضا باز م گوش م زندگ کنید؟  کنید؟ به موسیق  

 را م پیغام زندگ بندید و نقش گیرید؟ یا نه! فضا را م را  هایتان پیغامگیرید؟ گوش های فکری را م های بیرون

 مربوط به این جهان است و آن پیغام شنود که  م شنوید که به ها را ماصطالح هست م لقلدهد. داریِ شما را ق

ی  ر موهای همانیده دارید. این خورد برایجوری به شما بکه شما ال  

 حاال م گوید «آن نظری جو»، آن نظر را بجو که از مرکز عدم م بینید آآید، از نور قدیم است. پس م  ،ن نور ازل

  آن هشیاری ازل، هشیاری خود زندگ، برای ما فراهم است، با فضاگشایی.
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در    «آن نظری جو که آن هست ز نورِ قدیم»، آن بینایی، آن هشیاری را برای خودت انتخاب کن با فضاگشایی

  ذهن. هشیاری جسم نه، هشیاری نظر و نور قدیم. دوم مناین لحظه که از آن نور ازل است. نه این نور دستِ 

به این  برای یعن دردی،  ناری،   ،آتش نظر  این  به سوی آتش م که  ما  سوی درد مرود،  ناری  این بینش  رود. 

ماً بینش و نظرِ ناری دارد. هشیاری ناری دارد. هشیاری  ذهن دائدهد که من رود. پس این نشان م سوی درد م به

  کند. ذهن دائماً درد ایجاد م ناری دارد یعن هشیاری دردی دارد. این هشیاری من 

خورد.  درد است، این به دردِ ما م شده همراه با نور قدیم که نظر است، اسمش نظر است این بیفضای گشوده 

  رود.سوی بینایی عدم م پوش» بهخواهیم قرین عشق بشویم، «آن صنم حلّه اگر م حاال، پس بنابراین فهمیدیم که  

    نگر» یعن ظاهربین، کس که به نقش و نگار نظر دارد، یعن هشیاری جسم دارد.«نقش 

  جنس رود سویِ جنس، بس بود این امتحان 
شه سوِی شه مرود رود، خر سوِی خر م  

  
  جانبِ بستان برند هر چه نهالِ تَرست، 

چو هیزم شود، زیِر تبر م رود خش  
  

  آبِ معان بخور، هر دم چون شاخ تر
ر معشق، جوِی ش ر که در باغرودش  

  ) ٨٨٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 روید سوی خداوند. اگر  خب، «جنس رود سوی جنس»، اگر شما فضا را باز کنید، از جنس خداوند بشوید، م

سوی جهان. اگر جسم بشوید خش  روید به د، گفتیم قدم اول مهم است، از جنس جسم بشوید، م فضا را ببندی

 شوید به م تبر م سوی عشق  روید، به سوی خداوند م شوید، به کنید لطیف م روید، اگر فضا را باز م سوی 

 روید. م  

  دارد مرکزتان  «جنس رود سوی جنس» شما این لحظه تعیین کنید از جنس چه هستید؟ زندگ یا جسم؟ بستگ

 دارید، مقاومت دارید، قضاوت  چیست؟ نم دانید؟ اگر میل به درد دارید، میل به گیر دادن چیزهای بیرون

  روید. سوی درد م دارید، جنستان جسم است، به
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 ر باید امتحان کنیم؟ جنس به مگوید چقدر دی سوی جنس خودش م که فضا را باز م از جنس    کندرود. هرکس

ذهن،  شود یعن من بندد از جنس خر م رود. هرکس که فضا را م سوی شاه م شاه است یعن خداوند است، به

شود نهال تر، تازه، مثل ی درخت  رود. اگر فضا را باز کند م سوی این دنیا م رود، بههای ذهن م سوی من به

  که تازه است، «جانب بستان برند».

رویم جا بارند. ما م برند آن برند، م سوی گلستان م اگر ما فضا را باز کنیم تر بشویم، ما را به   پس بنابراین

شنند  زنند م برند م سوی فضای یتایی. اگر فضا را ببندیم، درد ایجاد کنیم، خش بشویم، خب با تبر م به

 یا م خورد.  سوزانند. به درد نم  

 ببه ما م خور». آبی را بخور که از طریق فضاگشایی از آن گوید «آب معان آید، نه از طریق فضابندی از  ور م

 بیرون م آید درد است.  آید. آن چیزی که از بیرون م  

 که فضابندی م صورت من کنند بهکسان بلند م ذهن شوند، م گویند حرف من بشود،  خواهند دیده بشوند، م

 گم هستند، بمقاومت مکنند، دکنند، این ا باورها همانیده هستند، باورهایشان را عوض نم ها چوب خش 

  هستند، خواهند سوخت.  

 دارند مسوزند، هم از جنس درد هستند هم درد ایجاد م م کس «کنند. «آب معان کند  خورد که فضا را باز م

 شود. و دم ایزدی وارد م  

  دم او جان دهدَت رو ز نََفخْت بپذیر
  است، نه موقوفِ علل  ارِ او کن فَیونک 

  ) ١٣۴۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

ی که فضا را باز م سازی ذهن و رفتن از فکری  و معلول ذهن یا سبب   کند موقوفِ قانوِن علتچنین شخص

از کن دم گوید تو باید فضا بفکان» است. طبق این بیت دیر، م به فکر دیر نیست. بله زیر نظر «قضا و کن 

 او بیاید، او به تو جان م م «بپذیر. «نَفَخت «وجود آوردم و از دم خودم  گوید انسان را بهدهد، برو از آیۀ «نَفَخت

  دمیدم. 

 دائمًا هم مباید دم او را ما به خودمان راه بدهیم. پس باید مقاومتمان صفر باشد. «آب  دمددمد، هرلحظه م .

  معان بخور» هرلحظه، هر دم، مثل شاخ تر. شاخ تر به آب احتیاج دارد، هیزم خش نه.  
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 فضا را باز م ر که وقتخدا را ش باغ وحدت،  کنیم، باغ عشق خودمان به ما نشان م دهد. پس باغ عشق یعن

  ت واقع اصل خود، از جنس اصل خود شدن، مرکز را عدم کردن، باغ عشق. شناخ

 ر مدر باغ عشق، جوی ش سبب  رود، جوی شادی بیرود، جوی عشق م رود»، جوی شیرین م «شر که 

 وم نیستیم در ذهنمان باشیم.  مرود. پس باغ عشق برای ما میسر است، فراهم است. ما مح  

م تا آن بیت اول برای شما جا بیفتد که ما باید کاری بنیم که از جنس زندگ بشویم تا  خوانیها را م همۀ این 

  قرین ما زندگ بشود در درون. تا او ما را بِشد، او روی ما اثر بذارد و مرکز ما بشود درواقع کارگاه خداوند. 

  بس کن از این امر و نه، بین که تو نفسِ حرون 
ویی: مرو، لنگ بچونْش برود تَر م  
  ) ٨٨٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  حرون: سرکش، نافرمان
  

 کردن و زور کردن بپرهیزیم. برای این بیت م که اگر به من اینگوید که ما باید از امرونه و امرونه زور کن ذهن  

 ویی این کار را نکن، این «لنگ» بدتر آن کار را مو ب نب شدت م بخشد. کند. یعن  

 ماق ممهم است که ما با چ وییم این کار را نکن، این کار را  خواهیم من خیلرا مغلوب کنیم و ب های ذهن

 ن، نمنیم؟ باید عشق بدهیم.  بار باید بتوانیم. چ  

خواهید به فرزندتان بویید این کار را نکن، باید در ی  ی چیزی بد است، شما م  باید شناسایی بدهیم. اگر

اش این است که من تو را دوست دارم. من  زمینه زمینۀ عشق او را متقاعد کنید که این کار مضر است و پیش

موقع   شد، آن   عاشق تو هستم. مهم نیست اصال شما هرچه بشود من تو را دوست دارم ول این وقت فضا باز

 شما حرفت را م از فضاگشایی شما و ارتباط شما فورًا پیغام م و این حرف زدن حت رود و پیغام وصل  زن

 شود.م  

یعن شما باید ی کاری بنید که از جنس زندگ بشوید، آن شخص هم از جنس زندگ بشود، تا این پیغام  

زور ی   خواهم به ذهن زُمخت! من م مخت! او هم از جنس من ام، زُذهن ردوبدل بشود. وگرنه من از جنس من 

  چیزی را به او بفهمانم اصال امان ندارد. 

 ببین، درک کن که نفس سرکش، حرون هرچه به او م بین» یعن ،گوید نگو، این لَنگ  «بس کن از این امر و نه

 این افلیج که نم تواند راه برود، بدتر مکند، دهرود آن کار را م  کند. درست است؟ برابر م  
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 سازنده داریم م باید بشویم. باید اَلَست را در این لحظه  خُب ما درست است که خیل گوییم از جنس زندگ

 نم شنویم.  اقرار کنیم، هشیاری نظر داشته باشیم، فضا را باز کنیم ول  

 هم دارد که برایتان م نشویم،  خوانم که ابرای همین موالنا ابیات میدوارم خوب درک کنیم که اگر ما قرین زندگ

 م ذارد، چه اتفاقشَد و روی ما اثر بافتد؟  فضا را باز نکنیم که او ما را ب  

 گوید: پس م  

  بر کنارِ بام ای مسِت مدام 
  پست بنشین یا فرودآ، والسالم 

  ) ٢١۴۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  مران هر زمان که شدی تو کا
  آن دم خوش را کنارِ بام دان 

  ) ٢١۴٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  مدام: شراب 
  تر بنشین.پست بنشین: آسوده بنشین، در اینجا یعن عقب 

  

ذهن درست بنشین. پس انسان اول من  ترجا یعن عقب مدام یعن شراب. پست بنشین: آسوده بنشین در این

 کند، من م شروع م ذهن از آن همانیدگ موقع کند به کامران شدن، یعن ها انسان  ها استفاده کردن، بعض

 واقعاً به اوج برخورداری از همانیدگ رسد. ها م  

  خورد.  شود، درواقع دارد شست م کند خیل دارد موفق م که فکر م  موقعدر آن 

 م گوید که ای مسِت شرابِ غرور که از ذهن م آید. آید که از بیرون م  

 بام بلند که آدم م ،مواظب باش در کنار بام هست ش عقب این کارها را نکن. عقب  افتد سرنگون مشود، ب

  افت .ر جلو نرو، داری م تر! دیکشیدن یعن برو عقب 

آید من را  کنم که از ذهنم م کنم این عمل که من م مان باید به خودمان بوییم واقعاً این فکری که من م همه 

 اوقات فکر م تا لبۀ بام برده. گاه کنیم، که اآلن شعرش را هم م شویم، درواقع خوانیم که ما موفق داریم م

 رویم داریم پایین م شویم.  سرنگون م  
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کن و از بام بیا پایین. «والسالم» دیر حرف   تر این کار را بن، کم کن، کم کن، کم «پست بنشین» برو عقب. کم 

  دیر نزن.

به! این را رسیدم، این را  بهگویی به شوی، م شوی کامران م ذهن موفق م وسیلۀ اقالم من و هرلحظه که تو به 

  خواهند دیده بشوند. آیند باال م خواه دیده بشوی، مخصوصاً آن کسان که م م رسیدم و از این طریق  

این  ما  م چرا  حرف  نم قدر  رعایت  را  اَنصتوا  چرا  را خواندم،  «اَنصتوا»  م زنیم؟  بشویم! کنیم؟  دیده  خواهیم 

 ر، نکن. موییم ما هستیم و بهتر از شما هستیم. خُب نکن این کار را دیخواهیم ب  

 که شدی تو کامران» هرلحظه که برحسبِ همانیدگ هر زمان» عد، بدان که  ها تو داری موفق مشوی در چند ب

 به داری م ،خوش را» اگر خوشت آمده و جشن گرفت مآن د» .شدم من! بدان که داری  بهافت به! عجب آدم

 البته قبول این چیزها برای من م .بسیار سخت است، برافت ذهن گوید: ای همین موالنا م  

  تا به دیوارِ بال ناید سرش  
  نشنود پندِ دل، آن گوشِ کرش 

  ) ٢٠۶٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

فرستید  هایی که شما به ما م کنیم از طریق پیغام دیر هم کم م خوانیم، داریم به هم ها را م ول خُب این بیت 

طور کل سرنگون  له به هم کم کنیم که از این بام بلند بیاییم پایین نیفتیم به دهید، بهای تلفن م یا در برنامه 

  چیزمان از بین برود.بشویم و همه 

 که انسان در توهمش پیروز نشود، مسلط نشود و این تمایل که من باورهای  خوانم برای اینباز هم چند بیت م

گوید که پس تو  داوند از طریق من فکر کند، که گفتیم م همانیده را مرکزم قرار بدهم و فضا را باز نکنم تا خ

  خاموش باش من از طریق تو صحبت کنم. 

  پس شما خاموش باشید اَنصتُوا
  گووتان من شوم در گفتتا زبان

  ) ٣۶٩٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

اگر ما خاموش باشیم و    شود.مان رعایت کنیم، فوراً روابطمان درست م این بیت مهم است. ببینید اگر همه 

  شود.چیزمان درست م فضا را باز کنیم، زندگ از طریق ما حرف بزند و زندگ از طریق ما گوش بدهد، همه 
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 م را که براثر فکرهای همانیدهو مهکند، دفع کرده، پرهیز    گوید از انسان، پیغمبر این و آدم بیاید باال و زندگ

  داده.

  پس پیمبر دفع کرد این وهم از او
  تا نباشد در غلط سوداپز او

  ) ٣٧٠۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  وآنکه اندر وهم او ترِک ادب 
  ادب را سرنگون داد رببی

  ) ٣٧٠۵(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  و سوِی زیرسرنگون آن بود ک 
رود، پندارد او کو هست چیرم  

  ) ٣٧٠۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  سوداپز: سوداپزنده، سودا پختن به معن خیاالت و آرزوهای واه و بی اساس کردن است.  
  چیر: چیره، غالب، مسلط 

  

 ماتمان  پس بنابراین مکردن برحسبِ فکرهای همانیده برحذر داشته تا در توه م و زندگگوید پیغمبر ما را از توه

  ما «سوداپز» نباشیم. 

اساس کردن است، کسان که در  معن خیاالت و آروزهای واه و بیسوداپز یعن سوداپزنده، سودا پختن به 

 م به نظرشان  کنند، بههپروتشان زندگ خاطر این همانیدگ ران  ها و باال بودنِ این همانیدگها در قیاس با دی

  بلند هستند، در جایاه بلندی هستند.  

 است، فکر م ماه توهران برترند و مسلّط هستند،  این جایران گوش بدهند، از دیکنند باید حرف بزنند دی

  دانید کنار بام هستند دیر.اقع م ها دروغالب هستند، حرف حرفِ ایشان باید باشد؛ این 

 در کنار بام هستند، پس بنابراین این بیت دوم م  کس گوید که این در وهم بودن و نظر را کنار گذاشتن، یعن

فضاگشایی نکند هشیاری نظر را نیاورد، فضابندی کند و بلند بشود از توهماتش، فکرهای همانیده استفاده  

  شود.ادب باشد درمقابل خداوند سرنگون م خداوند است و هرکس بی کند، این ترکِ ادب درمقابل 

گوید که آن است  هستند، برای همین سرنگون هستند و سرنگون را م   ادب ها بیتر انساناگر دقت کنید بیش 

  رود.  پایین برود فکر کند باال دارد م  که انسان
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ها و مغرور  ها و شوفا شدن در آن ر گسترش همانیدگ اش را تمرکزش را توجهش را بذارد دانسان تمام انرژی 

شود، اما دارد ذهن و فکر کند که دارد موفق م عنوان منها، بلند شدن به بودن و متکبر بودن برحسبِ آن

 شود.سرنگون م  

روند.  م سوی موفقیت  کنند دارند بهروند فکر م سوی ورشستگ م ها دارند به ها مثال بعض شرکتخیل موقع 

 سال متوجه م طور هستند. ها هم همین شوند که شرکتشان را باید ببندند. انسان پس از ی  

بینند که کار  کنند خیل قوی هستند ول فکرهایشان توهم است. م بینید که از نظر فکری فکر م ها م انسان

 نم روابطشان را با آن فکرها تنظیم م کنند روابطشان پر کند. وقت شود.  از درد م  

ای بسیار  شان مسئله دارند، ول در ی کار بیزنس یا حرفه ها با همسرشان مسئله دارند، با بچه خیل از آدم 

  موفق هستند. درست است؟ 

 آن موفقیت شروع م حت مدت که فکرشان  پس از ی در هر جهت جسم سرنگون شدن یعن .کند به سرنگون

 کنند آخرِسر به بنرا روانه م بست م م ستگها. درست است؟ رسد، مخصوصًا روابط انسان رسد، به ورش  

 که جنسیتمان، جنسیت مرد و  نه این   کنیم، ما قرینمان را از طریق تغییر جنسیتمان، پس ما مرکزمان را عدم م

 است؟ از جنس جسم است یا از جنس عدم است؟ درست  زن را نم مرکز ما از چه جنس گوییم. جنسیت یعن

  کنیم تا قرین زندگ بشویم.  

  طور این بیت: همین 

  سرنگون زآن شد، که از سر دور ماند 
  خویش را سر ساخت و تنها پیش راند 

  ) ٣۶٢١پنجم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 

هرکس که مرکزش را جسم کند و از سرِ زندگ از سِر خداوند از طریق قرین او شدن دور بماند و خودش برای  

  ذهن سر درست کند و تنها پیش برود، حتماً سرنگون خواهد شد.  خودش در من 

ذهن و «تنها پیش راند»  «سرنگون زان شد» که از سر زندگ سر خداوند دور ماند، خودش سر درست کرد با من 

  یعن زندگ را پیش برد.

  �🔹🔹�پایان بخش اول  �🔹🔹�



ۀ  برنامه         Program #929                                                ۹۲۹مشار

  30صفحه: 

 را نشان م دهد که موالنا آن را بیپس این بیت هم درواقع حالت ادبی مرِ من نامد و مگوید که با س  ذهن

ادبی است هم ناشری است و جزای آن سرنگون انسان است. ، در این لحظه فضاگشایی نکردن، هم بی رفتن

  صورت جمع.  صورتِ خانوادگ، چه به صورتِ فردی چه به چه به 

 شما م را که آیا ما راه درست م رویم یا نه؟ و این  توانید ارزیابی کنید هم خودتان را هم همۀ مجموعۀ انسان

  عرض کردم خیل مهم است.  سه بیت

ادب را سرنگون داد رب». در وهم انسان یعن زندگ کردن با  «وآنکه اندر وهم او ترِک ادب»، دقت کنید. «بی

 تَرکِ ادب نسبت من ،به خداوند وجود دارد.  ذهن  

وند و زندگ یا عدم را همانیدگ با باورها تَرکِ ادب است. رعایتِ ادب این است که فضا را باز کنیم و خودِ خدا

بیاوریم به مرکزمان. هرکس باور را آورده ولو باور مذهبی باشد یا دین باشد هرچیزی باشد یا ی عمل باشد  

به که  باشد   جسم یا ی باشد،  هرچیزی  باشد،  مقدس  یا  باشد   دین  این  که عمل است،  مقدس  مردم  نظر 

  ب را ما درست بفهمیم و عمل کنیم.ادبی است و سرنگون خواهد شد. باید این مطالبی

 دانیم که، و ما م  

  توفیق بودجهدِ فرعون، چو بی
دوخت، آن تفتیق بود هرچه او م  

  ) ٨۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  تَفتیق: شافتن 
  

عمل کردن و فکر کردن برحسب من «جهدِ فرعون این بی» یعن ،ذهن انسان موفق نم شود.  توفیق است؛ یعن

 دوزد این پاره خواهد شد. هرچیزی که م  

 پس شما یا فضا را باز م خداوند م کنید قرین شوید، از جنس او م زند، تیر  شوید و او از طریق شما حرف م

 م و شما ساکت م یااندازد  تمام کوشش   شوید،  پاره  های شما بینه، فرعون هستید که  توفیق خواهد بود، 

  خواهد شد. درست است؟ این بیت هم باز هم به همان معن است. 

  سعیم شَتّ، تناقض اندرید 
روز مرید دوزید، شب بر مد  

  ) ٢۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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دوزید و  اید. چنانکه مثال روز م است، و شما در دام تناقض گرفتار آمده   گونهای شما پراکنده و گونه «تالش

 کنید. شب همان را پاره م  

  شَتّ: پراکنده 

  گوید: . م و «سعیم شَتّ» آیه قرآن است. شَتّ یعن پراکنده 

» «.َّلَشَت ميعنَّ سا  

  است.»  گون«كه: همانا كوششهاى شما پراکنده و گونه 

  ) ۴، آیۀ ) ٩٢(قرآن کریم، سورۀ لیل ( 

  

انسان   سع کردن  بنابراین  به پس  بیها  درواقع  ذهن  در  متناقض  و  پراکنده  ندارد.  صورت  فایده  است،  اثر 

دوزید و شب  که مثال روز م اید. چنان گون است و شما در دام تناقض گرفتار آمده های شما پراکنده و گونهتالش

  کنید. ان را پاره م هم

 این است که شما بدانید نم مقدار پیشرفت کند  روز دوختن و شب پاره کردن یعن شود آدم فضا را باز کند ی

  ها بیایند فضا را ببندد و همه را خراب کند.  بعد قرین

ای شما را  ی عده   کهفضا را باز کند، روز است بدوزد، فضا را ببندد همه زیر پا له بشود برود. چرا؟ برای این

  ذهن. کشند به من صورت قرین بد م به

گویید من مسئول کیفیت هشیاری خودم، خودم هستم، ولو  عهده بیرد. شما م البته شما باید مسئولیتتان را به

  گویند. گویند، دنبالم هرچه م دهند، هرچه م گویند، فحش م که پانصد نفر شب و روز به من ناسزا م این

هایی که ناسزا  که آنام را از جنس نظر یا حضور نگه دارم. من مسئول هستم نه این اید کیفیت هشیاری من ب

 گویند. آن م ویند، من باید تمرکزم روی خودم باشد و فضا ها هرچه مگشایی کنم.  گویند ب  

باید روز باشد، اگر م پس همه  نَدَرم، توجه م اش  این بیت درواقع بدوزم شب  کند که چرا ما  یان م کنید؟ 

 کنیم، خوب تأمل کنید.  پیشرفت نم  

ایم و نشان خواهم داد که  وار هم برای شما نوشتهخواهیم صحبت کنیم که درواقع لیستجا ما دوباره م و این 

 چطور ما چیزی را که م ریم. دوزیم مد  

گردیم. برای  ه ما حولِ محورهای شَر م ک کنیم؟ جواب بدهید. برای این کشیم خراب م همه زحمت م چرا ما این

  کنند.  ها شَر هستند و بدی درست م گردیم که اینجهان م وحوش محورهای این رویم حول ذهن م که ما من این
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به من ضرر م محور شَر یعن و خراب زند و من را در من زند، به همه ضرر م ذهن دارد، این  کاری و درد نگه م

  خوانم: ها این است که ما تمرکزمان روی دیران باشد. دوباره این سه بیت را م . ی از آن محورِ شر است

 نر و سبمر غیر را ح تا کن  
م خویش را بدخُو و خال کن  

  ) ٣١٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  حبر: دانشمند، دانا 
  سن: رفیع، بلند مرتبه 

  
  ست اوخود را رها کرده مردۀ

  مردۀ بیانه را جوید رفو
  ) ١۵١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  گری دیده آ، بر دیران، نوحه
بنشین و، بر خود م ری مدّتگ  

  ) ۴٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

کشند روی  را م اگر این سه بیت را شما حفظ نیستید، حفظ کنید و هر روز بخوانید، چون دیران تمرکز ما  

 چیزی م خودشان. ی گویند، و ما هم پر از شرط در ذهنمان هستیم. م رویم به ذهن و از قرین خداوند  شدگ

 آییم.  بیرون م  

خاطر  تان را از جنس نظر در این لحظه نگه دارید، مرکزتان را عدم نگه دارید به اگر شما نتوانید کیفیت هشیاری 

خواهید او را درست کنید. کارش خراب است نصیحت کنید یا او دارد شما ی یا م   که حواستان رفته رویاین

 صورت شما واقعًا پیشرفت نخواهید کرد.  کند، دراین را نصیحت م  

 نم ران را حبر و سنپس ما دی دانشمند و بلندمرتبه نم یعن نیم، خودمان را  کنیم. حبر و سنکنیم. اگر ب

های ذهن یعن  کنیم که برویم بپردازیم به من ذهن خودمان را رها نم کرد. ما مردۀ من بدخو و خال خواهیم  

کن، بنشین ی مدت هم  گوییم ای چشم من، تو دائمًا برای دیران گریه مهای دیران و به خودمان م مرده

ن محورِ شَر است و  به حال خودت گریه کن، خودت را درست کن. پس این محورِ شر است. تمرکز روی دیرا

توانیم  خوانم. این محورها محورهایی هستند که اگر چندتایش را با هم م وار برایتان م محورهای شَر را لیست 

 ما ی محور کنیم، ول ی  اش:جورهایی جدا کردیم که روشن بشود. پس اول  
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  یرد. تواند جلویِ پیشرفت ما را بهاست که م قرین: قرین ی از لغزشاه  ‐١

  خوانید؟ چه برنامه شما مواظب قرین باشید. ببینید که این لحظه قرینتان کیست؟ چه کتابی م بینید؟  ای را م

  های دردمند دوست هستید؟  و آیا با آدم 

  تمرکز بر روی دیران: اگر حواست برود به دیران، دیر بدبخت شدی. ‐٢

  اند.طوری نوشته جا این این 

  چیزهای این دنیایی؛ از خدا غیِر خدا را خواستن نیز محورِ شر است. مراد خواستن از   ‐٣

  دنیایی، یادتان باشد: سوم است این، مراد خواستن از چیزهای این 

  از خدا غیِر خدا را خواستن
افزون کاستن ظن ّلست و ک  

  ) ٧٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  خدا را خواستن نیز محورِ شَر است. از خدا غیرِ خدا را خواستن محورِ شَر است!   پس از خدا غیرِ 

۴‐   نی ران را متقاعد ماگر دی :که آن نام طوری که آنکن واردِ محورِ شر شده ها فکر م یعن ،ای.  کنند نیست

 ران برای ما مهم شود. شود که نظراتِپندارِ کمال سبب مدی  

کند در ذهنش کامل است، عقلش کامل است.  کنند، یعن هرکس فکر م ذهن همه پندار کمال درست م در من 

 بنابراین مند که یدرمورد آن   افتد به این راه که مردم را متقاعد ب ها فکر کنند. برای این کار  جورِ خاص

 کشد.زحمت م  

ها فکر کنند که  نام خودش صرف کند که آن روی دیران باشد و انرژی زیادی برای نی  تنها باید حواسش نه 

 این شخص عاقل است، نی نام است، احسان م کند، کارهای خوب م کند، دروغ نم کند، از  گوید، خیانت نم

  بنید. ها محورِ شَر است. شما نباید این کار را کند، همۀ این اصطالح دوری م کارهای بد به 

  افتیم. آوریم، به دام قضاوت و تقلید م ارزش: وقت خودمان را به حساب نم حسِ بی ‐۵

که ارزش خودتان را بدانید که امتداد خداوند هستید، از جنس زندگ هستید، پس ذاتاً باارزش  شما برای این

  حساب بیاورید.  هستید، دائماً خودتان را به 

  توانیم راه حل را پیدا کنیم.  تند فکر کردن م کنیم که با تند م سازِی ذهن: ما فکر سبب  ‐۶
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  گری هستیم. ساز است، کارگه شیشه ما سبب  وقت که مرکزِ 

فکان و کند که در معرض قضا و کن افتد، یعن این لحظه فضا را باز نم سازی ذهن م پس هرکس که در سبب 

کند، کارگاه ایزدی، بله  ندگ باشد، یعن مرکزش را کارگاه نمنیروی شفابخش و زنده کردن یا درست کردِن ز

  سازی. از طریق سبب 

شده که سازی ایجاب وضعیت ذهن است در ذهن اآلن. این لحظه شما فضا را باز کنید، این فضای گشودهسبب

عیت ذهن  سازی ذهن، وضکند، فضا را ببندید و بیفتید به سبب فکان هست، ی چیزی ایجاب م قضا و کن 

 نید. ایجاب مکاری را ب کند شما ی  

ایم و این از بچ های اتوماتی که ما گرفته هاست. یادگیری شدگ های ذهن ایجابشان براساس شرطوضعیت 

  کنند. ها دیر کار نم ما شروع شده تا حاال آمده. شما آن رفتارها و باورهای پوسیده را باید بذارید کنار، آن

سازی ذهن بیفتد. قدر ساده است که آدم در سبب ساز هست، محور شر است. این ازی ذهن، مشلسپس سبب 

 دنبال ایجابِ آن چیزی که ذهن نشان م یعن به من دهد برود. وضعیت چه چیزی ایجاب م کس کند؟ ی

  اند؟ خب باید انتقام بیرم. خیانت کرده، خب به من چه یاد داده 

دانم، از آن فضا حل؟ من نم   حل دیری ممن است بیاید، ممن است بویید چه راه   فضا را باز کن، راه

 از ایجاب باید بیاید. توجه م کار بدی کرده، من هم باید  کنید؟ خیل ی کس است، ی هایِ ذهن محور شر

  سازی ذهن.  آید سبب جا م انتقام بیرم. خود انتقام محور شر است، چرا؟ از همین 

کنند و عجله دارند به حضور برسند، محور شر است،  ای در ذهن سؤال مسؤال کردن و عجله: ی عده  ‐٧

 نم از من سؤال م کس دانند که محور شر است. مثال ند، من باید جواب بدهم، اگر  کند، فکر مکند سؤال ب

 دانم. نتوانم جواب بدهم پس من را گیر انداخته، جوابش را نم  

 داندنم   که این جواب به دردش نم د. سؤال انسان را در ذهن نگه مدارد، شنیدن جواب باز هم در ذهن  خور

 دارد، کار شما پریدن از ذهن بیرون است.  نگه م  

که برو درونِ ایجاب ذهن. در این کار که  گفت: بِجه بِِجه، بِجِه ِبِجه، یعن بپر بپر از ذهن مثل آهو از شیر. نه این 

ن به زندگ است و پریدن از ذهن بیرون، سؤال کردن و عجله کردن هر دو کار ذهن است، محور شر  زنده شد

  است. 

  پشیمان و مالمت [البته پشیمان الوی تخریب است که جزء محورِ زماِن روانشناخت است.]  ‐٨
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 یرید فراموش کنید.اگر شما اشتباه میاد گرفتن، باید یاد ب یعن مالمت کردن باز هم محور    کنید، پشیمان

  تخریب و شر است. نه خودتان را مالمت کنید نه دیران را.  

دهید، گشایی: محور شر است، همان اول گفتیم. اگر شما این لحظه واکنش نشان م فضابندی و عدم فضا   ‐٩

 کارتان درست نخواهد شد و خراب هم خواهد شد.  جای فضا بندید بهفضا را م گشایی، اصال  

همانیده   ‐١٠ م فکرهای   را خش ما  این  ای که  م   ١٠کنند:  عرض  را که  است،  محورها  این  از   خیل کنم، 

 هستند، م گرفت، حاال جدا کردیم، شما بهتر متوجه بشوید.  محورهای فرع محور بزرگ اصل شود ی  

ه همانیدگ خیل زیاد است و  ها بهمانیده شدن و جایزین همانیدگ: اشتهای انسان  میل به همانیدگ و  ‐١١

آید، بفهمند که دیر نباید همانیده بشوند با  رود و دردشان م که وقت ی همانیدگ از دستشان م جای این به

 ر، مچیز دی یا ی انسان نیم. این غلط است، این محور  یزین این برا بیاوریم جای همانیدگ گویند ی

همانیدگ زینمحور شر است.  شر است. جای ها و میل به همانیدگ  

خرافات و باورهای غلط: یعن باورهای همانیده، هر باور همانیده یعن خرافه، محور شر است. اگر براساس    ‐ ١٢

وجود خواهد آمد. محور شر گفتیم یعن ضرر زدن به خود، ضرر زدن  ها شما عمل کنید و فکر کنید بدی به آن

  کنید.  ه معنوی، این پیشرفت نم به دیران و فلج شدن در را 

١٣‐  م نفرین: نفرین نکنید، ناله نکنید. نفرین محور شر است، هر نفرین گردد. کنید به خودتان برم  

ترین محورهای شر یعن ضرر زدن به خود و به  عدم رعایت قانون جبران: محور شر است. ی از مهم   ‐١۴ 

  لحاظ معنوی و مادی، عدم رعایت قانون جبران است.  به  طور کل و فلج شدندیران و به جامعه به 

افتخار م ذهن زرنگ است، به زرنگ من  مقایسه م اش  تر بهتر است. کند و شعارش هرچه بیش کند، چرا؟ 

 داند که خودش دروغین است و راهنم زرنگ انتخاب کرده.  بنابراین از  های دروغین  اش هم دروغین است، 

  خورد.  بر بزند و قانون جبران را رعایت نکند، زمین م خواهد میان زرنگ م  های دروغین و راه

ترین مقدار را خواهند چیزی بدهند یا کم گیرند در ازایش نم ها این است که ی چیزی را م تر آدمشست بیش 

 م فوزه ماین شونددهند، ر قانون جبران یعن .  به شما ی یا هر سیستم که شما بنشینید تأمل کنید هرکس

 ش همان کاری مدرعوض  یعن یا معنوی دارد شما جبران بنید.  دارد  دارد، ارزش مادی  ارزش  قدر  کند که 

گیرید و  تید که م که شما انسان هس خاطر اینو اگر ندهید به   موقع.  شوید آن تر، شما موفق م بدهید یا بیش 

 شما و من تر بدهید من دهید یا زرنگ هستید و هرچه کم پس نم ذهن شما را تأیید م کنند و برتر از  های ذهن

 صورت غلط بودن این راه را بدانید. آیید، دراین آب درم  
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 شما را دعوت م جایی به شم کند به خانه هرکس در ی اش، شما هم باید دعوت کنید. هرکس م کند ا کم

داریم  رویم مغازه ی چیزی برم طور که ما م مشلتان حل بشود، شما هم باید به ایشان کم کنید. همین 

  پوَلش را باید بدهیم این قانون جبران است.  

برای قبول شدن ی امتحان و گرفتن مدرک، یاد گرفتن مهارت باید زحمت بشید. برای زنده شدن به حضور 

ی، درد هشیارانه بشید ها را بشناسید یهن را بشناسید، کال بدهید برود. ابتدا باید همانیدگ ذباید من 

  اگر الزم باشد با شناسایی و بیندازید، این قانون جبران است. 

 ر است، ایجاب مر قانون جبران است، قانون جبران که همین شُکند که اگر اآلن با فضا ش  گشایی خرد زندگ

گوید اآلن بیا از خرد من استفاده کن خودت را قرین من  ی ما فراهم است، از آن استفاده کنیم. اگر خداوند م برا

ده،  کنید دست خداوند را، شما قانون جبران را انجام نم شوید و رد م ذهن بلند م عنوان من کن، شما به 

 زیر پا م کنید؟  گذاری. توجه م  

که مثال ی چیزی ثابت هستیم ی  دان که «ما کمان و تیراندازش خداست»، ما مثل این ادبی را م اگر معن بی 

ذهن، شما دارید  عنوان من کن بهجای او خودت فکر م کند، اگر بهنام زندگ از طریق ما فکر م نیروی برتری به 

   کنید؟  االصول عدم رعایت قانون جبران است. توجه مکنید. بی ادبی علادبی مبی

توجه کنید قانون جبران را که در این برنامه صحبت م چیز  کنیم، معن اش این نیست که شما حتمًا باید ی

 نید.  مادی بدهید، این قانون جبران باشد. برای گنج حضور را گوش مکنید باید جبران مادی ب  

 نید، اگر نکنید چون یآن کار را هم باید ب  فکر م ک جورِ خاص م نید، مثالران مر، این  گویید دیکنند دی

 همه آدم م نم؟ حاال چه فرق مر، من چرا بنفر اضافه گوش بدهد؟  کنند دی کند ی  

کنند تا قانون جبران را انجام ندهند، چه مادی، چه معنوی، درواقع زرنگ ذهن  ها که افراد م تمام این استدالل 

  است و زمین خواهند خورد؛ یعن کنید قانون جبران را بفهمید و قدمپیشرفت نم قدم قانون  بهکنند. شما سع

  جبران را رعایت کنید.  

کنید؟ از  اند باال. توجه م اند، از آن پله رفتهاند قانون جبران را رعایت کردهتمام کسان که پیشرفت باالیی کرده

 از بزرگجمله خود من. م به من کرده، اآلن درواقع  رین لطفتدانید من از روستا آمدم. ی هایی که زندگ

  خوانم اآلن. این شُر دارد.  ها را دارم م موقعیت و امان خدمت کردن به شماست که همین 

ها  ها را خواندم. خواندن و فهمیدن این ها زحمت کشیدم این البته من هم قانون جبران را انجام دادم، روزها، شب 

  کنید؟ یل طوالن است، دیوان شمس خیل طوالن است. توجه م مثال، موالنا، مثنوی خ
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 نکشد نم اگر زحمت ی یرد. بنابراین نمان  تواند یاد بان را از خداوند بخواهد که به من این امتواند این ام

 چیزی بدانید که خدمت کنید، اگر ندانید چجوری م توانید خدمت را بده من خدمت کنم. پس شما باید ی  

  کنید؟ 

 م وقت  هرچیزی  یاد گرفتن  و  م دانستن  زحمت  م خواهد،  توجه  م خواهد،  تمرکز  تکرار  خواهد،  خواهد، 

 م خواهد. بعض ها فقط م فرد باشد، چه جمع.  خواهند. زمین م خورند. چه بخواهد ی  

  قدم رعایت کنید و  بهمن پیشنهادم این است که شما قانون جبران را خوب بفهمید و قدم 

کند ام ایجاد م ذهن عدم تمییزِ نیازِ واقع و نیازِ ذهن: شما باید بدانید این نیاز، نیاز واقع من است یا من   ‐١۵

  کند دیران موفق نشوند.  رزو م کند، آذهن ما چون مقایسه م شناخت؟ مثال من عنوان نیاز روان به

 چیزی است که ما واقعاً الزم داریم؟ اگر نباشد نم ران، یآیا آرزوی ما برای عدم موفقیت دی  توانیم زندگ

شناخت  کند که نیازهای روان آید. توهمات ما ایجاد نیازهای غیرواقع م وجود م کنیم؟ نه، این از توهم ما به 

  است. 

شناخت است، نیاز واقع نیست. نیاز واقع  خواهیم انتقام بیریم، این نیاز روان بخشیم، م ما گذشته را نم 

 چه م خواهم؟ اینمربوط به این لحظه است که این لحظه من برای زندگران زمین بخورند  که نفرین مکنم دی

  این نیاز واقع من است؟ نه. 

١۶‐   من م دانم م» :من ذهن «دانمبهکه هر من   ذهن ذهن خاطر «م دانم» زمین م  خورد، محور شر بزرگ

 خیل مثال را ادامه نم است.  برنامه  تبدیل  دانند. م کنند م که فکر م دهند، برای این ها همین  دانمشان هم 

 ی اصطالح معلومات است.سری به نیست، فقط انباشتگ  

 این است، آدم باید از من گویند من م از ابیات موالنا را هم  ذذهن خارج شود، به حضور زنده بشود، خیل هن

 حفظ هستم. نه، این م م دانم نیست. هرکس گوید م م را گرفته. دانم یعن زندگ دانم  

  این لحظه فضا را باز م م» کند، ی ری مدانم» دی آید که «م دانم» خودتان  دانم» خداوند است. شما «م

  ادبی است، محور شر است.  گذارید، این درست نیست، این بی دانم» زندگ یا خداوند م «م را درمقابل 

 این م اوقات   گاه دانم من درمقابل م این اشتباه دانم بقیه، هزار نفر م این اشتباه است، خانم  آقا  گویند 

 است، ما م من گوییم نه اشتباه نیست، این «م دانم است، توجه م «نید؟  ک ذهن  
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١٧‐   فکر م :سرنگون کنیم که داریم درست مدراصل داریم خراب م کنیم. همین اآلن از موالنا  کنیم، ول

کنید یا دارید  روید، دارید درست م دانم خودتان جلو م ذهن و م برایتان شعر خواندم. ببینید آیا واقعاً با من 

 کنید؟  خراب م  

شناخت. اگر در گذشته و آینده  به گذشته و آینده: یعن رفتن به زمان روان   غفلت از حفظ هشیاری و رفتن  ‐١٨

 گردید. هستید حوِل محور شر م  

١٩‐   محور شر است، م دانید. منمقایسه و حسادت: ی خودش را کاهش م دهد به جسم، برای شناختن  ذهن

 م مقایسه  دیران  با  را  و م ارزش خود خودش  به حسادت.کند  بزرگ   اُفتد  از   ی و حسادت  ترین مقایسه 

  محورهای شر است.  

 تبدیل کرده اگر خودتان را مقایسه م اید خودتان را به جسم، پس هشیاری  اید به جسم، تبدیل کرده کنید یعن

ذهن را دارید، همۀ محورهای شر را هم دارید و حسادت نتیجۀ این مقایسه جسم دارید، تمام مشخصات ی من 

  است. 

٢٠‐   ونه کار مکند: هیچ موقع ما نپرسیم که اصل من، خود من و  با ذهن تالش کردن و فهمیدن که خدا چ

  خداوند از جنس چیست؟ این سؤال را نپرسید، برای جواب به این سؤال فضا را باز کنید.  

ست. خوب توجه  این سؤال جواب ندارد، فهمیدن خداوند با ذهن محور شر است. شاید مادر بقیۀ محورهای شر ا

جا متوقف بشوید، این سؤال لَق  کنید، وقت آمدید به جایی که سؤال کنید خداوند از چه جنس است؟ همان 

  است. 

 غلط است، برای این   دهیدهر جوابی م کند. اگر به سؤال جواب بدهید درواقع که ذهن برحسب جسم فکر م

  خداوند و خودتان را به جسم تبدیل خواهید کرد و جسم خواهید ماند. 

هایمان شاید دچار باشیم،  کاری کند: پس عدم پرهیز که خیل تواند خراب تر م عدم پرهیز خیل راحت  ‐٢١ 

  پرهیز کردن، محور شر است.  خیل سخت است واقعاً 

  طور  و همین  

  تأخیر  ‐٢٢

  کارافزایی  ‐٢٣

  مقایسه: چه حسِ تحقیر باشد چه تکبر  ‐٢۴
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  طور و همین 

شناخت: مثال ناراحت شدن برای چیزی که چندین سالِ پیش اتفاق افتاده است و یا نیازِ ما  نیازهای روان   ‐٢۵

  ان. برای شست خوردنِ کس برای باال آمدنِ خودم

  هایشان در گذشته هم در محورهای دیر ذکر شده. ها بعض . اینشناخت را بشناسیم پس نیازهای روان  

ناز کردن و عدم اضطرار: ناز کردن یعن من احتیاج به زندگ ندارم، احتیاج به کم خداوند ندارم و واقعاً    ‐٢۶

 نم  زندگ درمقابل   ناتوان و  بلند م حسِ عجز   یعن زندگ وم م شکنم؛  با من گویم که من  را  ذهن خودم  ام 

 توانم اداره کنم. م  

  این هم توضیح قشنگ است:

  محورِ شرِ اصل این است که خدا را به جسم درآوریم. ‐٢٧

  ها همانیده هستیم، در شر هستیم. ها: وقت با نقش نقش  ‐٢٨

است و زندگ ما را نیز خراب  ت که رها شده ذهن دادن: ذهن بدونِ ناظر، خری اساختیار را دستِ من   ‐  ٢٩

  است.کرده 

٣٠‐  .ل و اطمینان به زندگتوک عدم  

٣١‐  .نسیان و فراموش  

خواه بن. این ی  ذهن دادن، یعن ی ذهن بدون ناظر را رها کردن که برو هر کاری م اختیار را دست من 

کنید که ممن است  ر ادارۀ شما هست؟ دائماً تماشا م ذهن شما زیمحور شر است. شما ببینید که آیا این من 

  خطا بند؟  

همین  خیل   ٣٠طور ٔ  و  است که  نم این  کنترلِ من ها  و  باز کنند  را  فضا  م توانند  بنند.  رها  را   ترسند  ذهن

 زندگ چیز  کنیم همه   گویند ما این کنترل را رهاشان خراب بشود. درواقع توکل ندارند، اطمینان به خدا ندارند. م

 شود. خراب م  

جا که مقدور  کار است و تا آن ذهن، فراموش ذهن، فراموش است. من های مخرب من ی از خاصیت   ٣١و  

چه چیزهایی زندگ به ما یاد داده از چه خطرهایی    یاد بیاورد که   است ما هم باید فضا را باز کنیم، این فضا به 

همه به تو خدمت  گوید که من این ما صحبت خواهیم کرد که در غزل هم هست م   ما را رهانیده و در بقیۀ برنامه

  کردم. 
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 م زندگ گوید، اینیعن رست کردم  همه زندگم مادرت تو را دش رست کردم، تو را آفریدم در مثالات را د

ر افتادی نجاتت دادم.  ذهن درست کردم و در خیل جاها که به خطآوردم بیرون، توانایی فکر کردن دادم، من 

 ؟ چطور تو آن چطور تو به من اطمینان نمها را فراموش کردی؟  کن  

 و ما اشتباه م کنیم، م هیم از اشتباهمان، فکر ماست که ما  کنیم من ر زرنگمان این کار را کرد و زندگ ذهن

 ما از موالنا یاد گرفتیم. دهد، این را نجات م ها را قبال  

خوانیم و آن این است که شما بدانید دهید این دو بیت هم بخوانم که دو بیتِ مهم است که دائماً م و اجازه ب 

کند از این  الدین» یعن این آفتابی که طلوع م ذهن داریم، ول با فضاگشایی، «عشق شمس درست است که من 

  فضاگشایی در ما، این امیدِ ماست.  

 گوید که م  

  ن بدی در روز و شب ما را الدیاگر نه عشق شمس
  ها کجا بودی ز دام و از سبب ما را؟! فراغت

  
  بت شهوت برآوردی، دمار از ما ز تابِ خود 

  اگر از تابش عشقش، نبودی تاب و تب، ما را 
  ) ٧١(مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنیم و این آفتاب درواقع ما و خدا  صورت آفتابی از مرکزمان طلوع م و تسلیم، ما به   پس بنابراین با فضاگشایی

 م کند و اگر این فضاگشایی و طلوع این آفتاب نبود و  هستیم، این را باید ما دریابیم. هرلحظه این به ما کم

ماندیم.  های ذهن است، م سازیِ ذهن که درواقع ایجاِب وضعیت تجل خرد زندگ نبود، ما در دام ذهن و سبب

  سازی هم عامل دام است، یعن عامل نگهداری ماست. پس ذهن دام است، سبب 

 ضرورت» ما  شما آن بیت دفتر ششم هم یادتان باشد که م فتضرورت» تویی، «م فتگوید که گفت که «م

 چیزی را ایجاب م بدانید که در ایجابِ  هستیم. هرموقع ذهن ی ذهن هستید، پس بنابراین در ذهن کند، اوال

  . هستید 

 م ایجاب  ذهنتان  و حسِ کینه  اگر  هستید  رنجیده  عصبان هستید،  فشار گذاشته، شما  تحتِ  را  و شما  کند 

 کنید، انتقام م جویی م نید، آن واقعاً ضروری است؟  کنید، در درد هستید، بدانید که آن کاری که مخواهید ب

  دارد. «دام و سبب» است. این شما را در ذهن نگه م   این ایجابِ ذهن درواقع
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 فضاگشایی، شما را م ن یفَکان رساند به ایجابِ «قضا و ک ی .« این الزم نیست!  دفعه متوجه م شوید اصال

 نم و برایش ایناین کاری که من مخواهم ب نم کنم، الزم نیست، ضروری نیست. پس من از  قدر ناراحتم، اصال

  سازیِ ذهن جستم.  و سبب و سبب دام 

کند برد به فکر این وضعیت، این وضعیت ایجاب م سازی که این وضعیت ما را م توجه کنید ایجابِ ذهن، سبب

 م برویم به این وضعیت، در جهان مادی به ما کم ما م کند. وقت  رویم در دندۀ اُتوماتی)Automatic(    و

 کنیم ما را  ذهنمان را رها م از شرط اداره کند، خیل ندارد ما دوباره درباره شدگ اش فکر ها هست که لزوم

  .کنیم 

  شرط م ،شدگ دانید که ذهن فضای شرط را اگر به شده است. شرط بخواهیم توضیح بدهیم؛  شدگ سادگ

 ذهن یاد م گیرد کارها را به یعن انجام بدهد درحال طوِر اُتوماتی ر برود.  توکه شما مانید تمرکزتان جای دی

  کند. جویی م فهاین خاصیتِ ذهن، خیل زمان صر

 ما یاد م ذهن را هم مثال پیچ را یاد گرفتید چجوری با اتومبیل بپیچید، دوم شما ی بشود، وقت گیرد شرط

م را شرط پیچاندید، سوم گیرید. شوید چجوری بپیچید، یاد م  

وم ندارد سرِ پیچ بنشینید فکر کنید پنج دقیقه حاال از آن پیچ پیچیدم حاال این ی را  بنابراین شما دیر لز

 این کار را برای شما انجام م ،یادگیری اُتوماتی چجوری بپیچم؟ نه! ذهن از طریق  ی راحت. مثل دهد، خیل

 ماند. کامپیوتر م  

های ذهن شما را اداره کند، وقت  بدهید که ایجاب  ول این کامپیوتر اگر به حال خودش رها بشود و شما اجازه

 رسد به دردها و ایجاب م از شرط خیل های درد و گذشته و آینده، ما در توهم هستیم در ذهن، یعن های  شدگ

  ما در ذهن توهم است.  

 رنجیده هستیم، ایجابِ ذهن م کس ین هستیم، ما از یما خشم یرم، بروم بدی  گوید من از او انتقام مثالب

 کنم یادم نرود، یادم م بقاست. آورد. فکر م عامل کند اگر یادم بیاورد این ی  

 م دارد به من کمبمانم. فکر م کند ذهن که من باق من م فضای  کند اگر این کار را نکنم مثال میرم ول

  . کنداصطالح، خنث م کند به شده، این ایجابِ ذهن را کنسل م گشوده

گویید لزوم ندارد دیر، درست  اندازید دور اصال. به ذهنتان م شده، کل این را م عنوان فضای گشوده شما به 

  طوری فکر نکن. گویید دیر این اندازید دور م کشید م که ی چیزی را از کامپیوتر م مثل این 
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سازی از آن باید بپریم بیرون، برای  ن و سببکنم. گرفتاریِ ما این دام ذهبه «دام و سبب» صحبت م دارم راجع 

 گوید که در آن همین م م همانیدگ ت شهوت» هست، شهوت یعنور.  ور، آن برد ما را اینجا «ب  

 زیاد شدنِترِ موقع . بیش ها استو ایجابِ فضای ذهن هم از روی ایجابِ همانیدگ درد است، زیاد شدن    ها حت

 اآلن الزم نیست، من م وجود دارد که اصال همانیدگ است. ی همانیدگ توانم شناسایی کنم. ی  

گیرد. شناسایی مساویِ آزادی است، نه شناسایی برحسب دام شده صورت م وسیلۀ فضای گشودهشناسایی به 

  شده مساویِ آزادی است. و سبب، شناسایی براساس فضای گشوده

بریم. برای این کار باید همۀ حواسمان روی  شدگ را م شرطLink (  (که با درد هشیارانه ما این اتصال یا لینک  

  خودمان باشد. 

و تَب» نداشتیم. یعن اگر   آورد، اگر از «تابش عشقش» «تاب برم  پس بنابراین «بت شهوت» دمار از روزگار ما

که به ما عقل م رمای عشق نبود، ما در دام ذهن و سبب دهد و گتابش زندگشدیم. سازی ذهن تا اَبد اسیر م  

الدین هست این دو بیت مهم است سع کنید متوجه بشوید و هم دام هست، هم سبب هست، هم آفتاِب شمس 

 که ما در مرکزمان طلوع م در آن هست.  کنیم، هم شهوت همانیدگ هاست و هم درواقع خرد و عشق زندگ

  توانید به خودتان یادآوری کنید. ا هرروز م ها راین

  و این بیت: 

  از خدا غیِر خدا را خواستن
افزون کاستن   ست و ، ظن ّلک  

  ) ٧٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم ، بیت 

 است، همین اآلن گفتیم. ما را در ذهن نگه م دارد.که محور شر  

  بس دعاها کان زیان است و هالک 
  نَشنَود یزدانِ پاک موز کرم 

  ) ١۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 همانیده، درواقع سبب زیان و هالک ماست، نکنید. بهتر است فضاگشایی  هر دعایی که م کنیم در ذهن، با ذهن

م.  که با آن همانیده هستی کنیم، دعا نکنیم. به خدا نگوییم خدایا، این را به من بده، آن را به من بده درحال

  فضا را باز کنیم بذاریم از عشق و خرد زندگ استفاده کنیم. 
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نام ن ای جان، ز نیرکدل را تمام ب  
 اسرار را تمام بدان به ی تا ی  

  
  ای عاشق اله ناموِس خلق خواه؟ 

در عشق هست خام ناموس و پادشاه  
  

  چون و چند باید عاشق چو قند باید، بی
  حضرت است سام جان بلند باید، کان 

  ) ٢٩۵۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  سام: بلندمرتبه 
  

 است. دلمان را تمام م محور شر «نام پس «نی نیم از نیک   نم .نام نام بشویم بین مردم. شما خواهیم نی

 به مرکزتان م گویید با عقل خودتان، پیشِ مردم نم نام بشوید. خواهد نی  

بدل که من   کس که عاشق یعن حیثیتِ  «ناموسِ خلق»  است،  از مردم م خداوند   ذهن نم را  خواهد. گیرد 

یعن من  نی ناموس خلق،  بین مردم  من بلند بشود   به بیذهن نهایت نام بشود و پادشاه عشق، کس که 

  ها در تعارض هستند. خداوند زنده بشود این

نهایت و ابدیت زندگ توجه دارد به  بیعشق کس است که به    «ناموس و پادشاه در عشق هست خام»، پس

 آن زنده م را م عشق  شود. حاال ناموس و پادشاه را پادشاه اگر پادشاه یریم ولتوانیم ماِل این جهان ب

 نم یریم، ناموس و پادشاهخواند. ب  

رود. آبرویی که مردم به آدم بدهند،  ویم م شند، آبرذهن، بخواه ناموس را نگه داری، حیثیتم مناموسِ من  

  . گوید که عاشق مانندِ «قند» است خورد، برای همین م درد م خورد. آبرویی که زندگ به آدم بدهد به درد نم به

کشِ ذهن بذارد، اندازه بیرد  گوید در ذهنش خط چون و چند است نم چون و چند» است، کس که بی و «بی 

  چون و چند» است. گویند، «بیبارۀ من چه مببیند مردم در

. جانش بلند است، یعن جانش خَم  شده، مرکز عدم. جانش بلند است چون و چند»، یعن فضای گشوده «بی

 نم خورد شود یا ریشۀ عمیق دارد. تکان نم بارگاه است که آن ی بلندمرتبه    ، ریشۀ عمیق با جانِ بلند هردو ی

  .است
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 را باز م ذهن و کیفیت  شود، این آدم در چون و چندِ من کند و مثل ی خورشید بلند م پس کس که فضا 

 نی اش، ایننامبینیم که این از آن محورِ  که چقدر من مشهور شدم مردم چقدر من را قبول دارند، نیست. م

 ران متمرکز روی دی آیدشر.  

یادمان باشد غزل همان اول گفته که چیزی از کس نخواهیم، چرا؟ گفته که    ستن از دیران.و عوض چیزی خوا

 پس من هم یاری را از تو م ،این من فهمیدم قرین و یار من تو هست .ها را همه  خواهم، هم همدمم تو هست

 م توانیم بفهمیم یا نه؟  خوانیم، ببینیم که این مطلب را م  

د دنیا و ما شوهر نََفس نو م  
  خبر از نو شدن اندر بقا بی

  ) ١١۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

این لحظه همه  اگر در این شود، حت بدن ما از نو ساخته  چیز از نو ساخته م لحظه باشید، خواهید دید که 

 بهشود. پس بنابراین ما لحظهم من   شویم. باید با این نویی باشیم در این لحظه،لحظه نو م نه به کهنگ  ذهن

  اش پوسیده است.  ذهن داشته باشد، در کهنگ گذشته باشد، آن آدم زندگ تن بدهیم. اگر کس من 

شود دنیا و ما هر نََفس نو م  
  خبر از نو شدن اندر بقا بی

  ) ١١۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 لحظه در اطرافِ اتفاق بهکنم لحظهپس من فضا را باز م   این لحظه، هم خودم نو م اش را شوم، هم جهان تازگ

 دهد.به من نشان م  

 خوانم:  و این دو بیت را برای قرین م  

  ست جانمتا با تو قرین شد
  هر جا که روم، به گلستانم

  
  تا صورتِ تو قرین دل شد 
  بر خاک نیم، بر آسمانم

  ) ١۵۶۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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روم در گلستانم. شما این کار را بنید، جانتان  کنم، با خداوند قرین شدم، هرجا م از م از زمان که من فضا ب 

 نید، ببینید چه مب شود. جانتان قرین من را قرین زندگ شده این بالها سرتان آمده است، برای ی ذهن    مدت

رهیزید. آن محورهاِی شر را خوب  امتحان کنید. فضا را باز کنید، از آن محورهایِ شری که اآلن خواندیم، بپ

 دیدید حولِ آن محورها م گردید، برگردید. بخوانید، وقت  

صورت شده. فضا در درون من  صورت است، قرین دل شده، یعن دل من بیتا صورتِ زندگ، صورتِ زندگ بی 

ش تو هستم، از جنسِ  باز شده یا مرکزم عدم شده دیر در ذهن نیستم، در زمین نیستم، در آسمان هستم، پی

  زندگ هستم. از جنسِ جسم نیستم، از جنسِ آسمان یا زندگ هستم.  

  چون به آخر، فرد خواهم ماندن 
  خُو نباید کرد با هر مرد و زن 

  ) ۴۴٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 باز هم م وییم که قرین مرد و زن شدن در این جهان و چیزی از مردم خواستن شما را عقب ماندازد. خواهیم ب

 آخرِسر ما فرد خواهیم شد و این نشان م بشویم.  دهد که ما م ی توانیم فضا را باز کنیم، اآلن با زندگ  

 رد، تنها خواهیم ماند،  باالخره مفرد  گوید ما خواهیم م بهتر است که هرچه زودتر به خداوند زنده بشویم، یعن

   بشویم.

 ران ما به فرد بودن معناش این نیست که با دی ران بهاصطالح حشرونشر نمکنیم. با دی  به زندگ صورتِ زندگ

 با من صورِت من کنیم. نه به برخورد م اولین کار ما، وظیفۀ ما این است که فضا را بذهن .از کنیم، به او ذهن

  زنده بشویم، هرچه زودتر بهتر. 

  ک پرد مرغ مر با جنسِ خود 
  صحبتِ ناجنس، گور است و َلحد 

  ) ٢١٠٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  لَحد: قبر 
  

 با جنس خودش م است دوباره به جنسیت. هر مرغ که از جنسِ من این هم بیت است بپرد. هر انسان ا  ذهن

کند. اگر  رود هشیاری نظر را پیدا م پرد. هر انسان که از جنسِ زندگ شده، هشیاری نظر دارد، م ذهن م من 
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ذهن هستید. اگر توهمتان حضور وجود  آید، پس شما من های ذهن خوشتان م شما مرغ هستید که از من 

 گویید نه من حاضرم، از جنسِ خداوند هستم، نه غلط استدارد، م  .  

  ک پرد مرغ مر با جنسِ خَود  
  صحبتِ ناجنس، گور است و َلحد 

  ) ٢١٠٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خود. انسان نم از دوستانتان هستید. و خَود یعن تواند صحبِت ناجنس را تحمل کند، پس شما ی  

  جمله قرآن هست در قطع سبب 
  عزِ درویش و، هالکِ بولهب 

  ) ٢۵٢٠دفتر سوم، بیت (مولوی، مثنوی، 

  عز: عزیز شدن، ارجمند شدن، ارجمندی
  

 خوانم دوباره این را م است، فقط این  ، بدانید که موالنا معتقد است همۀ قرآن که م کتاب آسمان گوید ی

جایش  سازیِ ذهن را قطع کند. یعن انسان از ایجابِ ی وضعیتِ ذهن برحذر دارد خودش را. به است که سبب 

  فکان را بیرد، جلو برود.فضا را باز کند و ایجابِ قضا و کن 

ند شدن یا ارجمندیِ درویش، «درویش» کس است که مرکزش عدم است. و هالک  پس بنابراین درواقع ارجم 

کردنِ کس است که مرکزش جسم است. «بولهب» یعن پدرِ درد، کس است که در مرکزش جسم دارد. دردها را  

 ایجاد م که همانیده با ذهن هستند.  چه کسان کنند؟ کسان  

  همچنین ز آغاز قرآن تا تمام 
  است و علّت، والسالم رفضِ اسباب 

  ) ٢۵٢۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  کشِف این نه از عقل کارافزا بود 
  بندگ کن تا تو را پیدا شود

  ) ٢۵٢۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  رفض: دور انداختن، طرد کردن، ترک کردن
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 طور از اول تا آخرِگوید دوباره همین م   قرآن که موالنا آشنا است با آن، م ند.  گوید که مخواهد ترکِ اسباب ب

  ،باز هم همان چیزی که گفتم. انسان ذهن را رها کند، بیاید بیرون. دنبالِ ایجابِ ذهن، دنبالِ ایجابِ همانیدگ

 م که چیزهایی که در ذهن زندگ ذهن اقالم ل درد، شما اگر  کنند و محصولِ ذهن هستند، مثدنبالِ ایجاِب 

 خشمتان ایجاب م نید، یفکری ب کند ی   قرآن م کاری انجام بدهید، شما مطابق کنید. باید  گوید عمل نم

  فکان را بنید.  شده یا قضا و کنفضاگشایی کنید، ایجابِ فضایِ گشوده 

 م با منگوید این را نم توان چون من ذهن .یا عقل من ات بفهم کا ذهن ذهن  چه؟ یعن رافزاست. کارافزا یعن

 مانع درست م کند، مسئله درست م کند، دشمن درست م کند.  کند و درد درست م  

 بندگ بندگ کن.  باز کن،  را  فضا  لحظه  تو  فضاگشایی   یعن بندگبهکردن  این   لحظه.  نه  ی کردن  سری که 

 ها مقدس هستند.  کنیم این باور باورهایِ همانیده را اجرا کردن، که فکر م  

 مرکِز ما که باید عدم  هیچ باوری نم تواند مقدس باشد. فقط جایِ باور، جایی را که باور اشغال کرده، یعن

  باشد آن مقدس است. مرکز ما عدم باشد، خداوند در مرکزِ ماست آن مقدس است.  

 است، مقدس نیست. پس بندگ چیِز جسم فضاگشایی کرد  باور که ی شدن در این    ن و تسلیم کردن یعن

 کن تا اینلحظه، م گوید بندگ  کارافزا نم با عقل ،موضوع را بفهم  .این را بفهم توان  

  پس ز درد اکنون شایت برمدار 
  کوست سویِ نیست اسبی راهوار

  ) ١۴٧۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ایت کنیم،پس نتیجه مگیریم که از دردِ هشیارانه نباید ش   سازیِ ذهن بیرون بپریم،  خواهیم از سببچرا؟ ما م

  صورتِ معن ادبی این شعرها را بفهم.  کار تمام ابیات که خواندم الزم است. شما واقعاً نباید به  برای این

نباید آن دو بیت اول غزل را خواندم بویید خیل خُب فهمیدیم آقا دیر، انسان باید قرین خدا بشود. برای   

هایِ ذهن بروید.  سازی که قرین خدا بشود باید از جنس او بشود. و حولِ محورهای شر بردید، دنبالِ سببنای

 کنید.درنتیجه سقوط کنید، فکر کنید که دارید پیشرفت م  

سال است به موالنا گوش    که من ده خورد، چرا؟ برای این درد نم   سال بویید که آقا این موالنا به   بعد از ده 

ات خواندی. شما باید  ذهن که درست نخواندی. با من کنم و پیشرفت نکردم، چرا پیشرفت نکردی؟ برای این م

 جا توجه کنید.  خوانم اینبه ابیاتِ متفرقه که من م  
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از بینندگان    شماری ام؟ برای من کار کرده، برای تعدادِ بیام، چجوری نتیجه گرفته از این ابیات من نتیجه گرفته

کار دیر بند، چار    تند بخواند بعد برود ی کس که عجله دارد، تند   اند کار کرده. برای آن هم که دل داده 

کند، این تقصیرِ موالنا نیست،  کشد. آن آدم پیشرفت نم اش مذهن بند؟ بقیۀ کارها، حوِل محورِ شر بردد، من 

  تقصیرِ ماست. 

 ایت نکن، برای این گوید از دردِ هشی پس ماز ایجابِ ذهن بپری بیرون، این درد دارد.  ارانه ش که اگر بخواه

  خواهم بروم ضرر بزنم. ضرری به من زده، م  که ی کس ی من اآلن خشمین هستم، برای این 

 من ایجاب م این را ذهن کند. فضا را باز م کنم م جور درنم آید.  بینم که این با خردِ زندگ من باید ی    راه

 شرط این ذهن ری پیدا کنم ولدی شده که م ول نم ،نکند من را.  گوید باید بلند بشوی بروی این کار را ب  

کن،  کن، فقط فضا را باز م گویی نه. مقاومت هم نم کش، م کش، دردِ هشیارانه م جاست که جفا م این

 صبر م ر مش ،کن صبر م .کن،برای این  کن نم شود.  که تا صبر نکن  

کند، تو را هم باز کند، به تو هم  ها را باز م طور که گل فکان» همانشده با «قضا» و «کن  گشوده ِ این فضا، فضای 

  کم کند.  

ایم،  ها ما کارِ خودمان را خراب کرده شما باید وقت بدهید به زندگ، به خداوند تا کارِ شما را درست کند. سال 

 دیو بوده درحال ایم. که کارگاه  

 شر در مرکز همانیده دارد کار م اقالم ها  کند. شما این برنامه را از اول گوش بدهید، خواهید دید که انسان تمام

 چجوری زندگ کنند، انسان شان را خراب م م ها چجوری کم ران هم زندگشان را خراب کنند. کنند که دی  

فهمند که پدر هایی که جوان هستند م شما اگر موالنا را درست گوش بدهید، خُب دیر از وقت ما گذشته، آن 

جاست  کنند. این همان کنند بهترین خدمت را م کنند و فکر م هایشان را خراب م و مادرها چجوری زندگ بچه

 که ما فکر م کنیم ما داریم م یین.  رویم پارویم باال، داریم م  

رویم  هایی ما داریم م کار بیندازید با تأمل، با حزم، در چه زمینه هایی شما فکر کنید، فکرتان را بهدر چه زمینه 

 فکر م پایین، ول رویم باال؟ کنیم داریم م  

ام ام با همسرم در حال پیشرفت است؟ با بچهبرای خودتان فکر کنید برای شخص خودتان. بویید آقا رابطه 

حال پیشرفت است؟ آیا در مواظبت کردن از فکرهایم و بدنم من در حال پیشرفتم؟ جواب بدهید. چرا نیستید؟    در

  گوید: ایم برای اصالح خودمان، برای چه موالنا م ندرت از خردِ زندگ استفاده کردهدلیلش را پیدا کنید. ما به 
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  توفیق بودجهدِ فرعون، چو بی
ق بود دوخت، آن تفتیهرچه او م  

  ) ٨۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

من  جهدِ   یعن  فرعون م جهدِ  پاره  دائمًا   ،ذهن م چه  برای  ندارد.  نتیجه  تناقض  شود،   ،ّشَت «سعیم  گوید 

 اندرید»؟ م گوید روز م دوزید و شب م م رید. برای چه ما هد دریم؟  دوزیم، م  

 درست م کنیم، درستکنیم، پاره م   م کنیم، پاره م دست  ماند. چه چیزی بهکنیم. آخرسر آن پاره دست ما م

  ام؟ کار کرده   ذهن ام؟ نکند با من دست نیاورده ام؟ چرا به دست آورده ایم؟ شما بویید پنجاه سال من چه به آورده 

  پس ز درد اکنون شایت برمدار 
  کوست سویِ نیست اسبی راهوار

  ) ١۴٧۴م، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر شش

 دوباره این ابیات را م ،مرکز را عدم کن ،کن این فضا را باید خال ام.خوانم که بارها خوانده نیست یعن  

  چونکه اصل کارگاه آن نیست است
  نشان است و ته استکه خأل و بی

  ) ١۴۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

مرکز باید عدم بشود. «هست» نباید باشد که هرلحظه ما بلند  که اصل کارگاه خداوند «نیست» است،  برای این

 بشویم. شما باید فضا را باز کنید. باز کردن فضا خودش دردِ هشیارانه م موقع   خواهد خیل توانیم  ها. ما نم

نشان است و ته اصطالح اصرار و این راندن و جذب ذهن را بیریم، خیل سخت است. «که خأل و بیجلویِ به

  ست» و ا

  جمله استادان پی اظهارِ کار 
  نیست جویند و جایِ انکسار 

  ) ١۴۶٨(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  الجرم استادِ استادان صمد 
  کارگاهش نیست و ال بود 

  ) ١۴۶٩(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 ر مدی وآیند برای اظهارِ استادی دانید همۀ استادان م ستگشان جایِ ش   کنند که درست  بدی را پیدا م

در    کنند، درست است؟ بنابراین استادِ استادان خداوند یعن صمد، کارگاهش مرکزِ انسان است که خال است. 

  کند. جا جسم وجود ندارد، یعن این لحظه فضاگشایی م آن

  تر است هر کجا این نیست افزون
  کارِ حق و کارگاهش آن سر است 

  ) ١۴٧٠مثنوی، دفتر ششم، بیت (مولوی، 

  طَبق ْ نیست چون هست باالیین
  بر همه بردند درویشان سبق 

  ) ١۴٧١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

جا بهتر کار  شده زیادتر است، خداوند در آن پس بنابراین هر کجا در هر دل، در هر مرکزی این فضای گشوده 

 فضا م بنابراین  پس  بوکند.  نیست  و  در گشایی  درویشان که  طبقه،  باالترین  چون  بودن،  هست  عکس  دن، 

  ها بر همه پیش گرفتند. چیز ندارند، یعن جسم ندارند، این مرکزشان هیچ 

همانیده نشده، با ی    هرکس که در مرکزش ی چیز فکری را نگذاشته، ی باور را نگذاشته، با ی جسم

  ندگ به همه پیش گرفته. و انسان همانیده نشده، آن شخص درویش است و در ز

  کارگاه صنع حق چون نیست است 
  قیمت است پس برونِ کارگه بی

  ) ۶٩٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شدۀ مرکزِ انسان هست که در آن موقع مرکز عدم شده. اگر مرکز را جسم کارگاه آفریدگارِی خداوند فضای گشوده 

 م که  ارکند  هیچ  بیرون کارگاه،  این شود  دیدیم که  قبل  ما هفتۀ  و  ندارد   است، کارگاه  زش دیو  کارگاه  جا 

  گری است. شیشه

 که همانیده م کسان شیشه هست که م ی شوند، هر همانیدگ توقع است که فورًا م ند، یند. و  شش

     رین خداوند بشویم.خواهیم قکنیم. امروز موالنا گفته که ما م به قرین دوباره صحبت م طور داریم راجع همین 
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ذهن هستید؟ و شما  تمام این ابیات را خواندم که شما بدانید شما قرین واقعاً خداوند هستید، یا نه، قرین من  

 به شما جاری است. اگر قرینتان من م باشد، از  دانید اگر قرینتان خداوند باشد، از خداوند مرتب نی ذهن

  ذهن بدی جاری است.  من 

  وگویِ اوقول و گفتیاز قَرین ب
  خو بدزدد دل نهان از خویِ او 

  ) ٢۶٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 است. هر روز باید بخوانیم که این قرین، آن قرین، آن قرین به من چه م دهد؟  بیت مهم  

  ساعت گرگ در آید در بشر
  رخ همچون قمرساعت یوسف

  ) ١۴٢٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ها ها در سینهرود از سینهم  
  ها از ره پنهان، صالح و کینه

  ) ١۴٢١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 فضا را م در ما به وقت «بندیم، «گرگ وجود م آید، ما م رخ» جلوه  کنیم، «یوسف شویم گرگ. فضا را باز م

 رخ روبه یوسف رخ با  کند. پس اگر هر دومان فضا را باز کنیم، یوسف م رو م خداوند م شود. یعن تواند تجل

 برخوردار م شویم.کند در مرکز شما و ما از این زیبایی، از این خرد، از این فَر  

دیر، هم زیبایی خداوند، خرد خداوند، نی خداوند، فرِ خداوند، صالح،  ها به هم پس از سینه، از مرکز انسان  

 همدم  شما ببینید که قرینتان کیست و گفتم بیت اول گفته ما باید قرین خداوند باشیم.   روند.و هم دردهای او م 

  و قرین ما اوست. 

  ست َ این هم از تاثیِر آن بیماری
فتان ساریست زهِر او در جمله ج  

  ) ٢۶٨٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

فت به معنج فتان: جمعزوج، قرین، همنشین   ج  
  کننده ساری: سرایت 
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 بیماری است که عالئمش درواقع تشعشع  دانید بیماری من شما م است، ی که درواقع بیماری همانیدگ ذهن

 درد است و این بیماری فوراً سرایت م ریزد. کند و زهرش را به قرین م  

که با  د است، درد از او به شما سرایت خواهد کرد، بدون این یعن شما اگر جفت ی انسان بشوید که پر از در 

  طور: او حرف بزنید. و همین 

  غیِر نطق و غیِر ایماء و سِجل 
  صد هزاران ترجمان خیزد ز دل

  ) ١٢٠٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  ايماء: اشاره كردن 
  سجِل: در اينجا به معن مطلق نوشته 
  

ر دل دارید شما که واقعاً باز شده، در این لحظه غیر از نوشتن و غیر از اشاره و غیر از حرف  پس بنابراین اگ

های دیر. پس ببینید که قرینتان طور از دل شود و همین جا صادر م زدن، صدهزار فرِ ایزدی، برکت ایزدی از این 

  چه کس است و چه چیزی است؟ 

ها زیر پا  کنید، قرین بسا شما روی خودتان کار م   کام ماست. چه عرض کردم قرین درواقع علت موفقیت یا نا 

 له م که باید کار کنیم، باید در های بد دوری کنیم، برای اینتوانیم از قرین کنند. باید هشیار باشیم و ما نم

  جامعه باشیم، باید در خانواده باشیم. 

 عضا دارد، هیچ تان ده نفر اکنید، خانواده اگر شما روی خودتان کار م هایی هستند  ها قرین کنند، این کدام کار نم

که از مرکزشان درد صادر م شود. شود، تخریب صادر م  

ها از موالنا یاد بیرند که باید فضا را باز کنند، این تشعشعات ایزدی از مرکزشان صادر بشود، ما  اما اگر انسان 

 ر باشیم. مصورت قرین یار همتوانیم به مدی وند باشیم. توانیم این لحظه از جنس خدا ا م  

گوید که اگر کس را دیدی که از این فراوان زندگ و  شود، مرسد که وقت صحبت قرین م جا م و حت به آن 

تو هستند. دوباره یادآوری    آشامها خون نصیب است، حت اگر پدر و مادرت هم باشد، این شده بیفضای گشوده 

 کنم:م  

لب هر که را دیدی ز کوثر خش  
دار همچون مرگ و تبدشمنش م  

  ) ١٢٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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     گر چه بابای تو است و مام تو
  آشام تو کو حقیقت هست خون

  ) ١٢٣٨(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ر  از خلیلیحق بیاموز این س  
  که شد او بیزار اول از پدر 

  ) ١٢٣٩(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 را که م خداوند، کوثر خداوند در مرکزش نیست دراین هرکس فضاگشا نیست، فراوان صورت این دشمن  بین

آشام و مادر نیستند. خون   ها پدرتوست. مثل مرگ و تب از او بریز، حت اگر پدر و مادرت باشد که درواقع این

  طور این سه بیت: و همین تو هستند و این خاصیت را از ابراهیم خلیل بیاموز که اول از پدرش بیزار شد. 

  هر ول را نوح و کشتیبان شناس 
  صحبتِ این خلق را طوفان شناس 

  ) ٢٢٢۵(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  کم گریز از شیر و اژدرهایِ نر
  خویشان کن حذَر   ز آشنایان و ز

  ) ٢٢٢۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

روزگارت م برند در تالق  
  چرند ات میادهاشان غایبی

  ) ٢٢٢٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوید  توانند زیر پا له کنند. م ها م توانید حفظ کنید و مواظب هشیاری خودتان باشید که قرین ها را شما م این

  ،مثل موالنا را و عارف را تو فکر کن که اینکه هر ول های  ها نوح و کشتیبان هستند. اما انسان هر انسان

  ها طوفان هستند.  ذهن دارند، اینمعمول که من 

کند.  آید. درواقع در درون ما از طریق قرین، کشت نوح را ایجاد م آید، خوبی م گشا صالح م پس از انسان فضا 

ما هستیم گفتیم، هم زندگ    شده همواقع این فضای گشوده شده در درون ماست که در ده کشت نوح فضای گشو

  هست. 
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». پس از طریق قرین، این ارتعاشات و این القائات که  ذهن دارند، «طوفان شناسنشین مردم را که من اما هم 

 مقکه هر انسانِ من شود. مثل این طوفان است، در مرکز ما ایجاد م ی ذهن م کند.دار به این باد کم  

  این م ه از آشنایان، دوستان و خویشاوندان خودت حذر کن، چرا؟ وقتها  گوید از شیر و اژدهای نر نگریز بل

 با من را مالقات م ،کنذهن شان آن ساعات را خراب م کنند، تخریب م کنند. کنند، مرکز تو را تخریب م  

 بعدش هم که جدا مکردند و در زمان روان آیی خانه، چون تو را از جنس من شوی م انداخته ذهن اند، شناخت

کردید، یا خشمین شدی،  هایی که نباید ماند به واکنش کن. چون شما را وادار کرده ها فکر م هنوز دربارۀ آن 

 طول م کشد که این اثر رایا رنجیده شدی. خالصه مدت   .شما زایل کن  

ذهن داشته باشند اثر گذارند. اگر منها روی ما اثر م ها همه بر اثر قرین است. داللت بر این است که انساناین

 م بشویم. در همان اول گفته گذارند. اما منظور ما این است که فضا منف ایم که ای گشایی کنیم از جنس زندگ

 .عشق که تو قرین و یار من هست  

    بندِ خلق، جز اسباب نیستشمچ
  هر که لرزد بر سبب، ز اصحاب نیست 

  ) ٢٣١٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

یعن همین سبب  آن  اسباب   شدن که ی و مشغول فکرهای ذهن به ذهن  رفتن  ایجاب ذهن،  سازی ذهن، 

 م ری را تحریدی کند. تا م ر، همین کند به  آییم به این فکر، این ما را هدایت مطور چشم عدم ما  فکر دی

 حواسش به سبب   شود.بسته م یعن بلرزد،  سازی ذهن باشد، جزو اصحاب خداوند  پس هرکس به «سبب» 

  نیست، از جنس خدا نیست. و

  در حقیقت هر عدو داروی توست
  کیمیا و نافع و دِلجویِ توست

  ) ٩۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  گریزی در خَال که ازو اندر 
  استعانت جویی از لطفِ خدا 

  ) ٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  گاه خَال: خلوت، خلوت 
 عانَت: یاری خواستن، یاری، کمستا  
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ببینید موالنا این قرین هم م گوید که هر دشمن تو داروی توست، چرا؟ برای این گوید. م خواهد به شما  که م

گشایی زند و شما فضا کند، به شما ضرر م پس دشمن که جفا م   گشایی کن. ما مجبوری فضا ضرر بزند و ش

 کنید و قضا و کن م فکان را به یاری م طلبید و قرین خداوند م م کند، پس کیمیاست.  شوید، دارد به شما کم  

 صورت کیمیا ببین. به تو در گوید این دشمن را شما فضا را باز کن، به م رساند، دلجوی توست، اگر  واقع نفع م

  بین این فرصت را.  سازی ذهن باش، نم گشایی کن. اگر در سببفضا 

خواهد آبروی شما را ببرد، به شما ضرر بزند، جلوی  صورت کس که م صورت دشمن، بهها را بهخداوند فرصت 

 لَم مشما ع خواهد ببیند شما فضا کند. م کنید؟ شماگشایی م  لرزید؟بر اسباب م  

 اسباب م» م کس چه؟ ی لرزید» یعن خواهد به شما بدی کند، غیبت شما را م برد، کند، آبروی شما را م

 ضرر م زند. خب اگر شما بر اسباب بلرزید، م خب ذهن من ایجاب م کند که من هم همین  گویید که خیل

  کار را بنم. 

صورت کیمیا، چرا؟ شما را دارد  صورت دارو ببینید که این را زندگ فرستاده به ول اگر شما این دشمن را به

 تبدیل م کند، مجبور م کند فضا را باز کنید. پس دارد نفع م را به شما نشان م دهد که از  رساند و دل اصل

  کنید؟  خواه، توجه م دا کم م شده، در خأل و از لطف خگریزی در فضای گشودهم  دست او

 م که من پس دارد به شما کم کند. اما دوستان شما را تقویت م ها دشمنند، بله؟  کنند، این ذهن  

 هستند ول ظاهرشان ی   های بسیار مهم و اجازه بدهید این چند بیت هم بخوانم و در این چند بیت که بیت 

   کند. کنید و به شما کم م عن را پیدا م ذره مشل است، شما اگر توجه کنید م

 ند قرین موالنا بشود، هر دو  مگوید که واقعاً چه انسان فضا را باز کند و قرین خداوند بشود، چه فضا را باز ب

 م کم کند و م زند.گوید حضرت رسول فرموده که اصحاب من نجوم هستند، دارد تمثیل م  

  خداوند م ها نجم هستند، اند، اینهایی که به حضور رسیدهمن خورشید باشم یا ماه باشم، انسان گوید اگر  یعن

اگر   او وجود دارد، باید بذارید بدرخشد.  از جنس  ستاره هستند. یعن شما ی ستاره هستید، در مرکزتان 

 نید این نجم پنهان مغبار فکر. شود زیر گردو فکرهای همانیده ب  

کند. مثال  کند، هیجان ایجاد م غبار فکر و درد است. فکر همانیده درد ایجاد م گردو غبار فکر همیشه  گردو  

 فکر همانیده م شما ی ین مکنید خشم شما جزو اصحاب نیستید. جزو اصحاب    شود.شوید، نجمتان پنهان م
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بینید که  تأمل کنید م کند مثل همین بیت. پس ی خرده خواباند، فضا را باز م غبار را مکس است که گردو 

 که به شما لطمه م زند، به من هرکس ذهن زند.تان م  

 ین مکه چیزی به من شویم؟ برای اینما چرا خشماین کار را کرده آیا به مان برخوردهذهن دشمن خب ی .

 چیزی به شما برم شما متوجه شدید که ی خورد. ما خدمت کرده یا واقعاً ضرر زده؟ خدمت کرده. اوال  

 م پیدا  اآلن  م بعد  برطرف  باشد  ایرادی  اگر  چیست؟  آن  شده که  فضاگشایی  طریق  از  نباشد  کنید  کنید، 

  ه. درست است؟ فضاگشایی شما را به زندگ نزدی کرد

  یار را با یار چون بنشسته شد 
  صد هزاران لوح سر دانسته شد 

  ) ٢۶۴١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  لوح محفوظیست پیشان یار 
  رازِ کونَینَش نماید آشار 

  ) ٢۶۴٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  هادیِ راه است یار اندر قُدوم 
  مصطف زین گفت: َاصحابی نُجوم 

  ) ٢۶۴٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  قُدوم: وارد شدن، در آمدن به جایی، امامت و پیشوایی در امر ارشاد و سلوک 
  نجوم: جمع َنجم؛ ستارگان 

  

یعن مصطف فرموده که اصحاب من نجوم هستند یعن ستارگان درخشان هستند. پس ما که اطراف خداوند  

  م. بیش از این گردوخاک نکنیم،  جمع شدیم باید ستاره باشی 

 م م گوید پس یار با یار وقت که فضا باز کرده م که فضا را باز کرده با کس نشیند، صد هزاران  نشیند، کس

 ر دانسته مس شما با فضاگشایی پیغام م شود. وقت دهید، م به یاران خودتان م کنید که در  دانید چه خدمت

  گنج حضور هستند؟  

دهد که از جنس زندگ هستند.  ها نشان م کند. به آن ها بیدار مکه آن پیغام هزاران سر را در درون آن برای این

 م یاری واقعاً فضاگشایی م یار درواقع لوح محفوظ است. وقت کند، خوبیگوید پیشان آورد. ها را از درون ما م  
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 فضابندی م کس را دروقت ما به  کند آن خاصیت گرگ وجود م  گرگ آورد. همین امروز خواندیم گفت ساعت

رخ را بیدار  هایی که جزو اصحاب هستند، یعن نجم خداوند هستند در ما یوسف رخ. خب انسانساعت یوسف 

 نجم ما را، ستارۀ ما را. م کنند؛ یعن  

گوید «هادی راه» است. برای همین م پس بنابراین در هدایت ما در «قُدوم» این یاری که به حضور زنده شده  

  حضرت مصطف گفته که اصحاب من نجوم هستند. 

 گوید: بعد م  

  نجم، اندر ری و دریا رهنماست 
  چشم، اندر نَجم نه، کو مقتَداست 

  ) ٢۶۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

دار جفت چشم را با روی او م  
  گرد منگیزان ز راه بحث و گفت 

  ) ٢۶۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  زآنکه گردد نَجم پنهان، زآن غبار 
  چشم بهتر از زبانِ با عثار 

  ) ٢۶۴۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  نَجم: ستاره 
  مقتَدا: پیشوا، رهبر 

  گرد منگیزان: گرد و خاک برپا من 
  عثار: لغزش 

  

دیر اگر واقعًا مثل ستارۀ موالنا که    فضاگشایی کنیم. یا ستارۀ ی خب دیر نجم هم ستارۀ ما اگر بتوانیم  

 هم در ذهن هم در فضای گشودهم هم در دریا رهنماست. یعن درخشد، هم در خش گذارد. شده اثر م  

اش باید چشممان روی نجم خودمان باشد. اگر روی نجم خودمان باشد یعن عدم است مرکزمان که این  ما همه 

  کند. یا روی نجم ی، موالنا. را هدایت م ما  

وگو که  بینید که بحث و گفت وگو ایجاد نکن. م چشمت را از روی آن برندار و گردوخاک از راه بحث و گفت

  پوشاند. کند و اصل ما را م های ذهن گردوخاک م همه متداول است بین مناین
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 گوید «زآنکه گردد نَجم پنهان» برای این خودش م شود از غبار فکر کردن همانیده و دردهای  که ستاره پنهان م

وگوی پر از لغزش  آن. غبار یعن این دیر. «زآنکه گردد نَجم پنهان، زان غبار». چشم، دید عدم بهتر از این گفت

  وگویی نیست که دچار لغزش نشود.است. اصال هیچ گفت 

 بیت آخر غزل همین را م امروز هم خواندیم. گفت: گوید اگر گوید. م .ر از جنس من نیستحرف زدی دی  

ست خاموش، که گفت نیز هست  
  باش از پی اَنْصتُواش اَْلن 

  ) ١٩٣۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 که زبانش م الل. کس ن یعنْگیرد. حرف نزن! اَل  

  طور: و همین 

  خلوت از اغیار باید، نه ز یار 
  دی آمد نه بهار  پوستین بهِر

  ) ٢۵(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  عقل با عقل دگر دوتا شود
  نور، افزون گشت و ره، پیدا شود 

  ) ٢۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  نفس با نفسِ دگر خندان شود 
  ظلمت افزون گشت، ره، پنهان شود

  ) ٢٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

م از غیرها. نه از کس که به زندگ زنده هست. پوستین برای زمستان است نه ما باید دوری کنیم به خلوت بروی

  بهار. پس پوشاندن ما، این حجاب کردن از غیر است. کس است که از جنس خداوند نیست.

 را دارد جفت بشود، نور زیاد م که خرد زندگ را دارد اگر با کس که خرد زندگ که منکس شود. کس  ذهن

  شود.شود و راه پنهان م ذهن دیر همراه بشود، ظلمت افزون م با ی من دارد اگر 
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  یار، چشم توست، ای مردِ شار 
  از خس و خاشاک او را پاک دار 

  ) ٢٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  هین به جاروبِ زبان، گردی من 
  آوردی من چشم را از خَس، ره

  ) ٢٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ار هستیم. باید چشممان را پاک نگه پس بنابراین مگوید که یار در این مورد موالنا چشم ماست اگر ما مرد ش 

  وگو گردوخاک نکنیم و خَس را هدیه به چشممان ندهیم. وخاشاک. به جاروی زبان یعن با گفت داریم از َخس 

  اجازه بدهید این بیت را هم بخوانم برایتان: 

د بونَب تَر از ناشناختآفت  
  تو بِر یار و، ندان عشق باخت 

  ) ٣٧٨١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گوید هیچ آفت بدتر از عدم  شناسد. بنابراین قابلیت شناخت خداوند را ندارد. م ذهن درواقع جسم را م من 

یار را، معشوق را یا خداوند شود و  ذهن برای شناخت خدا نیست. بلد نیست فضا را باز کند. بلند م توانایی من 

 بیند. را از جنس جسم م  

شویم. برای  توانیم با فضاگشایی قرین او بشویم نم شنو که م بین و سوت صورت ی هشیاری عدم ما اآلن به 

من این بیکه  پذیرش  نیست.  بلد  فضاگشایی   همه ذهن نیست.  بلد  این  قیدوشرط  و  دارد  مشروط  پذیرش  اش 

  رواقع پذیرش نیست. ی جور توافق است یا عدم توافق است. پذیرش مشروط هم د 

 عشق توافقش هم از مقاومت م رِ خداوند هستیم، ولب ِر یار» هستیم یعنبازی  بازی بلد نیستیم. عشق آید. ما «ب

  کنیم از جنس او بشویم. که فضا را باز نم بلد نیستم برای این 

 دانید. تاج سلیمدرمورد سلیمان هم که م ان کج م شود و چندبار تاج را درست م شود  کند تاج باز هم کج م

و آخِرسر سلیمان متوجه م باز م را به آن سرد  شود که در مرکزش ی همانیدگ دارد و فضا را  کند دلش 

 مکند. بعد آن موقع تاج شاه شود. اش درست م  
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 مان کج شده. علتش این است که در مرکز ما  ما هم تاج شاه وجود دارد و شهوت آن سبب م شود همانیدگ

  که تاج پادشاه ما کج بشود.

  ها را بخوانم برایتان. خیل ساده هست. اجازه بدهید این 

  همچنین تاج سلیمان میل کرد 
  روزِ روشن را بر او چون َلیل کرد 

  ) ١٩٠١(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

او مثل شب کرد. همین  بر  را  تاج سلیمان کج شد و روز روشن  شده  طور که روز روشن که فضای گشوده پس 

  هست، زنده شدن به زندگ هست، شب شده شب ذهن شده.

  گفت: تاجا کژ مشو بر فرقِ من  
  آفتابا کم مشو از شرقِ من  

  ) ١٩٠٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

صورت خورشید از مرکزمان  به تاجش گفت من شاه هستم. همۀ ما شاه هستیم. به یا «گم مشو از شرق من» پس  

 سر من.  طلوع کنیم، شاه عشق هستیم. پس بنابراین به تاج م گوید «کژ مشو» بر سر من. فرق من یعن  

 و معلوم م تاج کج م ما به شود که وقت شود پادشاه   افتد، من خطر م یا دیو حاکم م شود. بذهن گوید  عد م

  آفتابا نورت را کم نکن یا آفتابا از چشم من دور نشو. 

کرد او به دست آن تاج را راست م  
باز کژ م شد برو تاج ای فَت  

  ) ١٩٠٣(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  لَیل: شب 
  فت: جوانمرد، جوان 

  

 پس بنابراین با دستش به زور این تاج را درست م در توهم تاج را درست م کرد. باز هم متوجه  کرد. یعن

 شد که نه تاج درست نشد. هنوز شاه نشده. م  

  هشت بارش راست کرد و گشت کژ
  تاجا چیست آخر؟ کژ مغَژ گفت :

  ) ١٩٠۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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  راست، من  گفت : اگر صد ره کن تو
  کژ روم، چون کژ روی ای مؤتَمن 

  ) ١٩٠۵(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  پس سلیمان اَندرونه راست کرد 
  دل بر آن شهوت که بودش، کرد سرد 

  ) ١٩٠۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  مؤتَمن : امین، کس که مورد اعتماد باشد  
  

کنیم  بینید در توهم ما تاج خودمان را درست م طور که م بار همین «هشت» درواقع نشان کثرت است. چندین 

 و به تاج م تاج م گوییم کج نشو. ول من کج م شوم، اگر تو کژ روی. گوید که اگر هزاربار هم من را راست کن  

، از طریق آن فکر کن، از طریق آن عمل کن،  کژ روی یعن ی جسم را در مرکزت بذاری، از طریق آن ببین

  توان شاه بشوی. صورت من کژ خواهم شد. تو نم از طریق آن احساس کن. دراین

پس سلیمان فهمید مرکزش را درست کرد. «دل بر آن شهوت که بودش، کرد سرد» و متوجه شد که با چیزی در  

  مرکزش همانیده شده و دلش را بر آن سرد کرد. 

  آن تاجش همآن دم راست شد  بعد از
خواست شدآنچنانکه تاج را م  

  ) ١٩٠٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 همین که ما دلمان را سرد کنیم به همانیدگ ها را از  هایمان و این بآلفاصله تاجش همان دم راست شد. یعن

 مانمرکز برانیم، تاج شاه   عشق است، بر سرمان صاف م شود و ما تاج را آن که تاج شاه خواهیم  طور که م

 م همۀ زندگ شود. یعن مان درست م شود. هم درونمان هم بیرونمان. ما فرماندۀ زندگ شویم. نه نوکر  مان م

  ذهن خودمان. جیره و مواجب دیو یا من بی

  اجازه بدهید این بیت هم بخوانم:

  ها را به هوش ای اَحول این گوش دار،
  دارویِ دیده بش از راه گوش 

  ) ٣١۵(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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  اَحول: دوبین 

شود  ذهن گفته م لفظ دیری است که بر من   ذهن هست و دوبین هست، ای اَحول. اَحولپس ای کس که در من 

  کند. بد و خوب. بیند. مثل سرد و گرم، خوش و ناخوش و ذهن با دویی کار م چیز را با دویی م که همه 

شود مثل همان راننده  آییم، درواقع زندگ عرض کردم در این لحظه جلوی ما باز م جا بیرون م ول وقت از آن 

  آید. جا م کند و خوبی و بدی از آن ست که هدایت م و این خود زندگ ا

 نه براساس قراردادها و شرط های من شدگ که قضاوت م ذهن گوید این چیز بد است، این چیز خوب  کند م

  است.

سازی ذهن است و  ذهن باز هم جزو سبب های من معموال زیاد شدن خوب است کم شدن بد است و این دویی

 ذهنشرط بشر  شدگ ند، شاید در زندگب زنده ماندن کم ن است در جهان مادی برای بقا یعناست. مم

  مفید بوده. 

  نفع بشریت نیست. چه فردی چه جمع. ذهن و دور انداختن خرد زندگ دیر به ول اآلن زندگ کردن با من 

  �🔹🔹�پایان بخش دوم  �🔹🔹�
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 چه   م،یدار  که چه اشال  م یو بدان  میرا شخم بزن  مانذهنمن   نیکه کم کند به ما ا  میخوان  م  ات یاب  میدار  خُب

  .دارد مشدن باز  زندگ   نیما را از قر یز یچ

. خودمان  مینگاه کن  مان ذهنبه من    زندگ  یرو یصورت نمختلف به   ی ایتا از زوا  میرا بخوان  ات ی اب  نیا  میمجبور  ما

  کنند.  دایاشتباه ما را پ  توانند نم رانی. دمیدار که چه اشتباه  م ین یبب میبه خودمان نگاه کن

نگاه    مان ذهنبه من   م،یفضا را باز کن  م،ینورافکن خودمان قرار بده   ریکه خودمان را ز  میدار  فهیخودمان وظ   و

مان را مسئول خود   م،یدرد خودمان را بدان  ا ی   دگیهمان  رادیا  م، یشده را بدانگشوده   یو فضا    ذهنو فرق من   می کن

  در درست کردن خودمان.  میبدان

.  میدار  یاخرافه   شدگ و شرط   میاشده   دهیها با خرافات همانما انسان   ترش ی . متأسفانه بمیدار  شده ذهن شرط   ما

  . ریخرافۀ د  ایتوهم  ی برد ما را م ، ذهن تی وضع  یخرافه،   ی عنی

الزم بوده    هان یکه ا  دی. بداندیفکر نکن   ی طوراست، آن   اد یز   لیخ   ات یاب  نیکه تعداد ا  د یکن و اگر شما فکر م 

کجا    دیباشد دست شما که بدان  ییابزارها  هان یکه ا  میکن  ذکر م  جا ن یرا ا   حداقل   یاست. ما هم  موالنا گفته 

ضررتان است؟ شما به ضررتان کار  به    یز یچ  چه   ؟ به نفعتان است واقعاً  ی ز یبلغزد، چه چ  تان ی ممن است پا

نفعتان دار  دیدار  دیبعد فکر کن  دینکن از چند  د،ی کن کار م  دیبه  بب   نیبعد  از هر لحاظ شست    دی ن یسال  که 

  .دیاسرنگون شده  دیاخورده

مان  همۀ .  میوضع هست   یمان در  . همۀ میکم کن  ریدبه هم   م یمان مشارکت کنهمۀ   د یکار با  ن یدر ا  ن، یا  و

صورت  به   دیو با  میدار  شده مان ذهن شرط . همۀ میهست   ذهن  یهات یوضع   جابیا  عن یذهن    یساز دچار سبب 

خودمان و درست  ی و زحمت را رو  میبده امانج  میو قانون جبران را گفت  میکم کن  ریدنجم به هم  ،زندگ   اری

  راه است. نیترآسان  نید، ادار  یترکار راه آسان  ن یکه ا میو ندان   میکردن خودمان بش

اب  موالنا از  با مختصر کوشش آدم    نیترو آسان   نیبهتر  مان او و روشن کردن زندگ  اتیو استفاده  راه است. 

  ها را تکرار نکند رفع کند. کند و آن  دایاشاالت خودش را پ تواند م

  الزم است.   نیاست ول ادیز  فهمم من هم م  ت،یب همهن یا دیرا بدهم که شما اعتراض نکن  حیتوض نیا خواستم

  امدهی بز   به صحرا خلوت من
  امدهیرا من دزدِ جامه د خلق
  ) ۴۵٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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هستند،   یار ی دارند دزد هش   ذهنما الزم است. خلق که من   یبرا  دنیگز  شده، خلوت گشوده   ی فضا  یصحرا  در

  .دزدند ما را م   یار یهش

  ان یطوط شِیمشو چون قند پ نیه
  ان یاز ز منیشو، شو ا یزَهر بله

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

  ند یمند بشوند، بومردم به ما عالقه   م،یبشو  دهید  نیریو ش  میبشو  دهید  میخواه  چقدر ما م  ذهندر من   دینیب م

  .دیگو . موالنا درست عکسش را م است زبانن یریش چه 

ها نباش که مثل قند تو را  آن   ندیآهستند. خوش   ذهن  ی ها من   ان یطوط   ان»،ی طوط  شِ یمشو چون قند پ  ن ی«ه

   ول   د،یای بدشان ب  میگو ها از شما، حاال نمشو» بله زهر شو بذار آن   ی«بله زهر  ند،ی ایبخورند دنبال تو ب

  . ها در امان باشآن   انیدور بشوند تا از ز

بشوند، مشهور بشوند، مردم دست    نام ی ن  کنند م   که آقا همه دارند سع   دیآ م  ی رعادینظر غمطالب به   نیا

  .شوند موفق نم مردم  د؟ییگو استاد بشوند شما چه م خواهند م  ند،یآ بزنند، دنبالشان م

  م، یا. همۀ ما افتادهافت مواظب باش م  ، ذهنمن   ی هامست شراب غرور، شراب   ی ا  هست  در کنار بام   گفت

فضا باز    دیبرود عقب، با  دی در کنار بام است. با  تیسرنگون بشود. بشر  تی. ممن است بشرمیاسرنگون شده 

.  صورت جمعهم به   ، یصورت فردهم به   ، میراحترام بذا  هم  به   دیاحترام بذارد. ما با  رد، یکند، صبر کند، بپذ

را خراب    رانید  بنند. زندگ    هم زندگ  ران یکه د  میکنند، روا بدار   زندگ   رانید  می بذار  میکن    زندگ  دیما با

  م یشو . ما فرداً بلند نمدیگو را موالنا م  اتشیدارد، جرئ   اتیجزئ   هانی. اشود ما درست م  زندگ  میفکر کن   مینکن

  هستند.   ذهن ی هامن  انی طوط  م؛یهست نیمردم، بهتر  یآ  میقند هست مییبو

نم  ذهن   یهامن   دیای قند ب  ذهن  ی ها نظر منبه  کس  اگر به حضور برسد،    تواند شخص نم  نی. اکنند ولش 

  بودن.  نیدروغ  عنیشدن   ذهن ی هامن  یِ را حفظ کند. قند اشی قند دیخداوند بشود، دائماً با نیقر تواند نم

رفته باشد.    شی رفته باشد، در درد پ  ش یکه در توهم پ  است؟ کس   ذهنمن    ی  ندیآمورد عالقه و خوش    کس  چه

است باطنش   نی ریکرده باشند. ظاهرش ش  نیری است که بذارند در کپسول، اطرافش را ش  یدرواقع مثل زهر 

  : نیا طورن یزهر است. و هم
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  دام شو پنهان کن، به کلّ دانه
  بام شو اهی پنهان کن، گ  غنچه
  ) ١٨٣۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

دام حضورت بشو، نگه دار آشار نکن.    عنیدام بشو    کلدانۀ حضور را پنهان کن، به   نیکه ا  دیبو  خواهد م

  نگو.  نکن، به کس یینکن، راهنما  همه را حبر و سن یکرد  شرفتیخُرده پ ی

. از فرِ شما و از پخش  دیکن  هیتوص  ای  دیکن فیتعر گنج حضور را به کس ستیکردم شما الزم ن شنهادیبارها پ من

   فقط، ول  دیکن  معرف   دی. ممن است بتوانپرسند م  دی خوش بده  ی. اگر بوشوند متوجه م   شما مردم   یانرژ

  وجدل نه. متقاعد کردن مردم، بحث

بام هستم که به درد    اهیهستم در حال باز شدن به گل سرخ، بو من گ  یامن غنچه   میی. نگومیهست   غنچه  اولش

ا  ندیباش از نظر مردم، بو  مصرفی ب  عنی بام شو»    اهی . «گخورم نم    ذهن  ی ها. من خورد به درد نم  نیآقا 

  بام است.  اهی مثل گ نیا خورد درد ما نم به  نیا ندیبو

که آقا   م ییبو میاگر بخواه میخفه بشو  میتوان م  . ما در غنچکنند شما را باز م د ی بدانند شما غنچه هست اگر

  من بلدم و، 

پنهان کن، دانۀ حضور را پنهان کن، غنچه را پنهان کن،    د،یآشار نکن  دیشو درصد به حضور زنده م  شما ده  

  : طورن ی. و هم ذهن ی هامن   یبشو برا مصرفیب

  مردمان، خانه من  نی زم در
  من  انهی خود کن، کاِر ب  کارِ

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

  تو تن خاک انه؟ی ب ستیک 
  تو  اوست غمناک  یبرا  کز 

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

در    م،یذهن، ما مشترک هست   نیخانه من. در ا  جاها ساختند. در آنآن   کهنیا  یمردم است برا  نی ما زم  ذهن

  .  طورن یهم هم ذهنمن 



ۀ  برنامه         Program #929                                                ۹۲۹مشار

  66صفحه: 

من»    انهی. «کار بکند خداست و کار خودش را م  نیفضا را باز کرده به خدا زنده شده خُب او در زم   هرکس

  را من.   رید ذهن ی هامن  ا ی ذهنکار من  عنی

خانه     ی  رود دارد م   ن ینفر زم  ی   دییگو م   کهن یمثل ا  درست   م،یخانه درست کن  م،یکن    زندگ  د یدر ذهن نبا  ما 

آقا ممیساز م هم  بعد   . م  دیآ زم  د یگو ما هم شر  ، من خانه ساخت   ن یدر  است.  من  مال  .  م یهست  ی خانه 

  . میکن م  تیتقورا  ریدهم  ذهن. ما من میهست  یهمۀ ما شر  ذهندر من  جهیدرنت

جلو، بذار    یتو برو  ی. بذار راه باز بشود براماند م  کردن مثل آن رانندگ   ییفضاگشا  عنیخود کردن    کارِ

  ا ی خودت    ذهنرا بن، کار من   شده و خود اصلگشوده  ی کار فضا    عنی راه را باز کند. «کارِ خود کن»     زندگ

تو،    ذهنمن   نیا  ست؟ یک   انهیب   د،یگو م است. خودش    رانیشما تحت نفوذ د  ذهن را نکن چون من   رانید

  تو.  تن خاک

اش را دور، غصه   میندازیب  دیکه ما با  یز ی. درست همان چمیخور اش غصه مهمه    ذهنمن   یموقع ما برا  آن   و

به من چه نشدم، راجع  نام ی ن کنند، نم  فیبزرگ نشد، مردم تعر اندازۀ کافبه نیکوچ شد، ا  نی. امیخور م

  . ستیبزرگ ن کاف اندازۀبه ام ذهنمن  ست،ین اندازۀ کافناموسم به  کنند، فکر م

   اصال خود اصل  شود، اش که غمناک نم خود خداگونه   اش، خود اصل  یتو»، آدم برا   اوست غمناک  ی برا  «کز 

  .  شناسد نم  ما که غم 

  : دیرا توجه کن   تیسه ب نیا و

  کند  بستانیکه س  سبحان پاک
  غَمام حرفشان پنهان کنند  در

  ) ٨۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی غَمام بانگ و حرف و گفت و گو نیز
  ی بو ِریغ دینآ  بیکز س ،ییپرده

  ) ٨۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بو را به هوش  نیافزون کش تو ا ،یبار
  اصلت برد برفته گوش  یِسو تا

  ) ٨۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ب ی زار، باغ س  بی : سبستانیس  
  حجاب و پوشش   عنی  نجا یابر است؛ در ا   : لفظاً به معنغَمام

  

ما آماده است اما در ابرِ    یاست. برادرست کرده   ییتای یاست، فضا درست کرده   بستانی خداوندِ پاک، س عنی

  است.حرف پنهان شده 

تندتند در ذهن    ن یو ا ذهن ت یوضع  ن یبه ا  رود  م   ذهن  ت یوضع  ن یذهن ا  یساز ذهن در سبب  جاب یا  کهن یهم 

که    دیده م  صیتشخ   کهنیآدم ساکت باشد، ا  کهن یراه از جنس خدا شدن، ا  نیبهتر  م یکه گفت  ردیگ ما صورت م 

  ندارد.  دهیفا نیا د،یپر و م رود فکرتان م  عن ی رید تیوضع  یبه  دی رو م  زندگ تیوضع  یاز 

مسئلۀ ما را حل    ها،نیدر ذهن که همراه درد است ا  رید  تیوضع   ی به    تیتندتند فکر کردن از وضع  نیا 

  است.ذهن پنهان شده  یفکرها  عنیابرِ حرف  ریما ز  بستانِیابرِ حرف است. اصل ما و س  نی. اکند نم

  بی زار، باغ س ب ی: سبستانیس

  حجاب و پوشش  معنبه  جانیابر است؛ در ا  : لفظاً به معنغَمام

  یی بو  ی حضور فقط     عنی   بیساخته که از س  یاپرده   ی  »، ییپرده  ی غَمام بانگ و حرف و گفت و گو  نی«ز

  . دیبش ییبو ی  دیفضا را باز کن  دی. شما اآلن بادیآ م

  حضور.  بیس  یبو د،یآ م  شیبو را، بو نی بش ا ترش ی فضا را باز کن ب عن یافزون کش»  ،ی«بار 

  . ذهنشده نه با من گشوده  یبا فضا  عنیبو را به هوش» به هوش  نیافزون کش تو ا ،ی«بار 

که    نیب . مدیآ عشق م یبو  د،یآ م  زندگ یبو  کن بو، فضا را باز م نیاصلت برد برفته گوش» هم  یِ سو «تا

  ن ی. انعکاس اشود به فکر و عملت، کار درست م زدیر م  خرد زندگ  د،یآ فکر خالق م کن فضا را باز م وقت

مانع،   میتوان ما م  که   میشو بار ما متوجه م   نیاول  یبدون درد است. برا  باست،یز  رون یشده در بگشوده  ی فضا 

که منجر    میبن   عمل  م،یبن  یفکر  میتوان که ما م   میشو بار متوجه م  نیاول  ی. برام یمسئله، دشمن درست نکن

  به درد نشود. 

  ی و حس گناه از گذشته و وا   ییجومثل خشم و ترس و رنجش و توقع و انتقام  ذهن  یبدون دردها   میتوان م   ما

  رون یپرده ب  نیاگر از ا  م،یکن زندگ  میتوان م ندهیکار را کردم، مالمت ذهن و اضطراب ذهن و ترس از آ  نیچرا ا

  بو ما را بِشد ببرد.   میفضا را باز کن نیمر ا  میتوانما نم  » یوگو«بانگ و حرف و گفت   پردۀ نیاز ا و .میبجه

  : دیگو و دارد م  خالصه،
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  از زُکام   ز یدار و بپرهنگه بو
  بپوش از باد و بوِد سردِ عام  تن

  ) ٨٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مشامت را ز اثر  دینداینَ تا
  از زمستان سردتر هواشان یا

  ) ٨٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حجاب دل است.  مجازاً به معن جان یدر ا  وار؛یکاهل گرفتن بام و د  به معن  دنیی: اندوده نکند. از مصدر اندادیندا ی نَ
  

عشق    یحضور، بو   یبو   ب،ی س  یفضا را باز کن بذار بو    عنیدار»  . «بو نگه میکن صحبت م  نیبه قرراجع   میدار

کام  زیدار و از زُکام بپره. بو نگه دیایب در    ذهنمن   ی ماری شدن، تمام عالئم ب  ض یو مر   ذهنرفتن به من   عنی. زُ

کام م   . فهمد است که بو را نم ضی مر دیدان ما باشد. زُ

شما اثر بذارد.   ذهنمن   نیا  یرو   ذهندرد من   یهای انرژ   نینگذار ا  عنی بپوش از باد و بودِ سرِد عام»،    «تن

  .  دیایعشق ب یدار. بذار بوشما اثر بذارد. هرجور شده فضا را باز کن بو را نگه  ینگذار رو

ا  نی اول  دینبا  وجه چیهکه شما به   دهد نشان م  اتی اب  ۀهم . شما  دیغلط بردار  د،یدارلحظه برم   نیقدم را که 

  م یگو اند، حاال من خودم نمکرده   شرفت یکه واقعاً پ   را مثل من و دوستان  هات یب  نی شد مر ا  دینخواه متقاعد  

مختلف به    یای . به دفعات خواندن، از زوادیانکردند، شما به دفعات بخو  شرفتیکه پ   ییهاکردم، آن  شرفتیپ

  د،یفضا را باز کن  ارانهیولو با درد هش  د،یدارکه شما بو را نگه   کند خود نگاه کردن، شما را شخصاً متقاعد م 

  . دیرضا داشته باش   د،یشر کن  د،ی کن  زیپره د، یصبر کن 

سبب بشود که    شوند، م   یمرادی مردم که سبب ب ی. مبادا جفاهادیدفع کن  ییمردم را با فضاگشا  یجفاها  شما

  ی ها من   عن یمردم    یهوا  کهنی ا  یبرا  ندازد،یرا از اثر ن  اتییای بو  ۀزُکام مشامت را، قو  نیبه ذهن. تا ا  دیشما برو

  پر از درد هستند.  عن یاز زمستان هم سردتر است،  ذهن

  : میباشد، هر روز بخوان ادمانی شهیهم ت،یب  نیا طورن یهم  و

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

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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. ست یذهن ن  ی سازسبب   ست،یذهن و اسباب و ذهن ن   جاب یو ا  ما موقوف علل ذهن   ر ییو تغ   کار زندگ  پس

  یی که دم او با فضاگشا  شود؟ درست م  ی. کارتان چجور شود به آن فکر کارتان درست نم  دیفکر برو  نیشما از ا

تا    شود بشو، م   شود، بشو، م  شود، با مرکز عدم، بشو، م   دیشده او بوگشوده   یدر فضا   م یو اجازه بده  دیایب

  . دیبشو لیشما تبد

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

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

  ن یشراب. ا  یجوها  عن یخَمر»    ی «جوها  نی. ادیآ صورت آب روان مبه  دیآ دم او م  د، یکن   ییشما فضاگشا  اگر

دم او. از انعکاس    م ییگو م ست؟ یچ میدان نه شراب است نه آب است. ما نم  قتاًیحق د،یآ ور مکه از آن   یشراب

  .  مینگه دار دی فضا را گشوده با نیا م،یارنگه د دیبو را با نیکه ا میاو در ما، ما متوجه بشو ریو تأث

  د یبا دیفضا را بست دیدی. اگر شما دبندم . فضا را نمییبا فضاگشا  دارم قدم را درست برم نیلحظه من اول نیا

  . دیکن  جادیضرر ا رانید یخودتان هم برا یهم برا د،یحول محور شَر برد  دیرو م  دیچون دار دیبرگرد

  ست یجاذب بیعجا  تیجنس زآنکه
  ست یجنس است هرجا طالب جاذبش
  ) ٢۶٧١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

به خودمان القا    می. دوباره دارکند است، پس جنس، جنس را جذب م   ی بیجاذبِ عج    ی  دیگو م   ت» ی«جنس

قدم را درست    نیکنم، اول   ییفضاگشا  دیبشوم، با  خدا بشوم، کارگاه زندگ  نیکه اگر من بخواهم قر  میکن م

از جنس جسم بشوم، فکر بشوم    توانم . نم شوم وم جذب مبردارم و از جنس او بشوم. فقط اگر از جنس او بش

  .  کند دارد من را جذب م  و فکر کنم زندگ

  د؟ یعوض کن  ی. چجور دیجنستان را عوض کن  دیبا  دیشدن با خدا هست  نی«طالب» هست، اگر شما طالبِ قر  هرجا

  .  دیکن  لیبودن تبد فیشده و لطگشوده ی از جسم بودن به فضا

  خُوست موصول ، ییپردهدر  ی  هر 
یاو آنست، کآن خود ع وهموست  نه  

  ) ٣٧٠٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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ذهن است،   یخو   شهیخو هم   نیا   عنی .  میدار   موصول  یذهن خو   ۀام. هرکدام از ما در پردرا قبال خوانده   تیب  نیا

از جنس خدا هستند. «وهم او آنست» که    کنند در توهم فکر م  یاعده   ی .  ردیگتَوهم است. پرده خو م   یخو 

  خداوند است.    نیآن ع

   ول   ، به زندگ  دیااحتماال که وصل شده  دیدار  ذهن  لی درمورد شما صادق است؟ شما دال  تیب  نیا  دین یبب   شما

  . دیخداوند هستم. نگاه کن  نی وهم است. وهمتان: من ع

  آن باشد که خود را بنگرم  چاره
  خَرم؟   او خندد مرا: من ک  ورنه

  ) ٧٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است و محب للْجمال  لیجم او
  زال؟  ِریپ  ندیجوانِ نو گز   ک 

  ) ٧٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بدان  نیرا کند جذب ا یخوب خوب
  بخوان  یبر و نیبیللطَّ باتیطَ

  ) ٨٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بای : ز لیجم
  فرتوت   ِریمو، پ د یسف   ِریزال: پ ِریپ

  

کردم و از جنس خداوند    ییلحظه فضاگشا  نیدر ا  نمیاست که به خودم نگاه کنم. بب  نیچاره ا  ست؟یچاره چ   پس

   ذهنمن   تیوضع  نیکه من ا  دیگو م   خندد، م  کند، نه؟ ورنه خداوند خنده م  اینه؟ مرکزم عدم شد    ایام  شده

نم را که مرکزت جسم است  براخرم تو  ز  باستیزخداوند    عنیاو    کهنیا  ی.  دارد. خودش    ییبای و  را دوست 

  ما را دوست دارد.   م،ی کن جسم را از مرکزمان خارج م  عنی میشو که ما از جنس او م  و وقت  باست یز

  رزن ی پ  ی  ساله جوان فرض کن س  ی   دیگو م  زند، م   لیتمث  ی دارد،  مرکزش را جسم نگه    اگر کس  اما

صدساله را ک دوست دارد؟ دوست ندارد. «ک  ذهنزال من  رِیزال؟» پ  رِیپ ندیجوانِ نو گز  .هزارساله است  

اگر مرکز شما    باستیو خداوند ز  کند را جذب م   بای ز  با،یخوب، ز  دیگو بدان»، م  نیرا کند جذب ا  یخوب  «خوب

را که «زنان پاک به مردان پاک    هیآ  نیا  نی. پس بنابرابرد م  کند شما را جذب م   د، یهست  بای عدم بشود شما ز

  را بخوان.   رسند» م
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   دگ ی. ذهن ما پر از همان رسد حضور م   یاریکه ذهن پاک به هش  دیگو . بله مستیصحبت زن و مرد ن  جانیا  در

. اگر کند م   هیحضور را به مرد و ذهن را به زن تشب  یاری هست در موالنا که هش  لیتمث   نیها اموقع  است. بعض

  . رسد مرد پاک م بهاست که  زن پاک ی باشد مثل  دگ یذهن پاک باشد، پاک از همان

  است:  نیطور خالصه آن قسمتش ابه  ول دیارا هم قبال خوانده  اشه یآ و

  الْجمال» يحب  لیاله جم «انَّ

  .» دارد را دوست م   ییبای ز باست،ی خداوند، ز  «همانا

  ) ثی(حد

  : طورن یاست. و هم  ثیحد  نیا البته

» «... بِينِلطَّيل اتبِالطَّيو...  

  مردان پاک…»   یزنان پاک برا  «…و

  ) ٢۶ ۀی، آ)٢۴سورۀ نور ( م،ی(قرآن کر

   عنی

  حضور است.»   یار یبه هش  اری هش یهاانسان  یبرا دگی خالق و پاک از همان «ذهن

که فضا را کامال باز کرده و در مرکزش    آلوده است. ذهن پاک مربوط است به کس  ی هاذهن آلوده مال آدم   پس

پاک باشد و شما    ل یخ  دیبا   ردیگ کار م جا بهرا در آن   تش ینمانده. ذهن پاک که خداوند صنع و خالق  دگ یهمان 

  . دیاو هست  تِینهایهم ب

  دگ یموقع ذهنتان، همسرتان پاک است وگرنه اگر همان   آن   ، دگ یاو، پاک از همان  ت ینهای صورت بشما به   پس

  خورد،  درد نم است که به   جسم   ی اریهش   یمردان ناپاک». ذهن آلوده برا  ی«زنان ناپاک برا  صورت ن یباشد درا

  : تیسه ب نیا طور ن یندارد. و هم  یاجهی نت چیکردن ه جادیجز درد ا

  بسا سرمستِ نار و نارجو  یا
  را نورِ مطلق داند او  شتنیخو

  ) ١٣۶۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جذبِ حق  ایمر بندۀ خدا،  جز 
  رهش آرد، بردانَد ورق  با

  ) ١٣۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ه ینارِ  الِیبداند کآن خ تا
  ه یا عارِ ستین قتی طر  در
  ) ١٣۶٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نی: آتش هی نارِ
   : قرضهیعار

  

و دردجو    دیشما سرمست درد هست  ا ی. آنتانیو به قر  دی شما به خودتان نگاه کن  خوانم، را م  تی سه ب  نیا  خب

م  ول  د؟ یهست هست   د یکن فکر  مطلق  خ  د؟ینور  آ  ادیز  لی احتمالش  و   نتانیقر   ایاست.  است  درد  سرمست 

  درد است.   یوجو ستدر ج گردد، دنبال درد م   ذهنچون من   گردد؟ کن است؟ دنبال درد مدردپخش

  م ی دی. اگر دمیکن م  رانید  یدرد برا   جادیدائماً ا  میگرد از ما که حول محور شرِ خودمان م  که بعض  دینیب م

در    میشما نشان داد  ی که امروز برا  ی شر  ی تمام آن محورها .  میحسود م،یزیر هم م آرام است فوراً به    زندگ  ی

ب  دیبشناس   د ی. شما باکنند با هم همزمان کار م  شی . چندتاکند کار م  ذهنمن  محور شَرتان را    ها،ت یبا آن 

  . دیدور آن چرخ نزن  دیبشناس

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تند م مرگ  یزنده سو نفس
  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب یمثنو ،ی (مولو

  قبال.  می را گفت  شی. محورهاتند م  انی حوش مرگ و ضرر و زو زنده دائماً حول  نفس

. و  میشو ما موفق نم   صورتنیاست، درا یطورن یما ا  نیقر ا ی میکن و درد پخش م   میاگر ما پر از درد هست پس

  ا ی مثل موالنا به ما کم کند که بندۀ خداست.    آدم   دی شا  م، یدان خودمان را نور مطلق م  م یهست   ی طورنیاگر ا

  خدا بشوم.   نیقر  خواهم من م   دیگو م د،یگو  اول م تیکه ب ن،یقر قیجذب حق از طر  ای بندۀ خدا، 

را    ذهنتان   د یشما با  م،یخواند  ت یب  همه نی. اکند خدا نم  نیکردن، انسان را قر   گفتن و معن  یطور ن یهم   میگفت

  .دیخدا بشو  نیتا قر دیها گردش نکنحول آن   د،یشَر را بشناس   یمحورها   دیبا د،یشخم بزن

  اورد ی ب دیای جذِب حق ب ییفضاگشا قیاز طر ای مثل موالنا،  ییمر بندۀ خدا دیگو رهش آرد برداند ورق» م  «با

بوده،   کن موقت بوده، قرضو دردپخش  جادکنیادرد الِیخ نیشخص ا نیبه راه، ورقش را برگرداند، که بداند ا

  دور.  ندازدیب دیرا با نیا

  : خوانم را م  تیسه ب نیا طورن یهم  و
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  جذب کرد  یز یچ  ز ی جهان هر چ در
  و سرد، سرد  دی را کش  گرم گرم،

  ) ٨١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

سمباطل، باطالن را م ق شندک  
  سرخَوشند هم   انیاز باق انیباق

  ) ٨٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اند را جاذب انیمر نار  انینار
  اند را طالب انیمر نور انینور

  ) ٨٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

را    یز یچ  ی. پس شما هم مرکزتان دائماً  کند را جذب م  یز یچ  ی  یزیجهان هرچ   نیدر ا  دیدانم  رید  اآلن

. کشد را م   ی. اگر سرد است پر از درد است، سرد کشد را م   است، گرم   دردیاگر گرم است ب  کند، جذب م 

مرکزتان    د،یشو م  دهیباطالن کش  یسوه ب  د،یکش باطل است، باطالن را م  عنیاست    دگ یاگر پر از درد و همان 

  .دیشو م  دهیاست به آن سو کش از هر جنس

مثال مرکزش باطل است پر از    د؛یگو م  ر ید  زیچ  یاست، در ذهنش    یز یچ  یاست که مرکزش    کس  منافق 

من اصال    کنم،  نه، من از جنس خدا هستم، من اصال کار بد نم  دیگو است، پر از درد است به زبان م  دگ یهمان 

  بشوم. دهی د خواهم من نم  م،یگو من اصال دروغ نم  کنم، ظلم نم

  م، یزن هم ضرر م   م، یگرداست و پر از درد است، ما همه حولِ محور «شر» م   دهیکه مرکزمان همان   تا زمان   ،نه

. «قسم باطل،  میشو م  رانیمانع د  م،یکن را پر از خار م  رانید  یهم راه معنو  م،یزن هم به خودمان ضرر م

ها جاودانه هستند، آن  هستند از جنس زندگ  و باق  اندکه فضا را گشوده    کسان   ان»ی «باق کشند»، باطالن را م 

  . کنند خودشان جذب م   یسورا به  انی هم باق

که از جنس    کسان   انی. نورکنند  را جذب م   انی که از جنس درد هستند، نار  را جاذبند» کسان  انی مر نار  انی«نار 

  ها هستند. طالب آن   کنند، حضور هستند جذب م  یار یرا که از جنس هش  حضور هستند، آن کسان  یار یهش

  . دیدان را م تیاآلن شما قانون جذبِ جنس پس

  .ردیگ چرا دل ما م  ت،ی سه ب نیکه اآلن با ا دیدان م  خوانم م  تیاآلن سه ب و
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  درخشد،  که در روز که آفتاب م   دیگو موالنا م  زند باز نشود، خواهد گرفت و مثال م   دل ما به نور زندگ  تا

ا نم  تانیهاچشم   ی طور ن یشما  دار  دیتوان را  نگه  نمدی بسته  نگه   تان یهاچشم   ساعتم ین  د یتوان . شما  را بسته 

  .  د یرا باز کن  تانیها چشم  د یخواه پس م رد،یگ دلتان م کهن یا یبرا دیدار

  د یاند. ما باگرفته   ها دگیچشم باز، دلتان باز هم گرفت چشم دلتان گرفته، چشم دل ما را همان  دیگواگر م  پس

  .میرا از مرکزمان بران ها دگ یهمان   عن ی م یچشم دلمان را باز کن

   :پس

  تو را تاسه گرفت  ،چون بست  چشم
  شفت؟  چشم از نوِر روزن ک نورِ

  ) ٨۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تو جذبِ نورِ چشم بود  تاسۀ
  به نورِ روز زود  ونددیبپ تا

  ) ٨۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مر تو را ردیباز اَر تاسه گ چشم،
  بر گشا  ،که چشم دل ببست دان

  ) ٨۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گرفتن: دل گرفتن  تاسه 
  

بدون   تواند انسان نم  نی. پس بنابراردیگ دلت م ،یارا بسته  ات حس  عنی . چشم معمولدیگو را م ن یهم پس

  .  ردیگ چشمش را بسته نگه دارد، دلش م د، ینور خورش

نور    خواهد نور چشم را جذب کند، م   خواست خاطر جذب نور چشم بود، مما به    گرفتگکه دل   میدیفهم  پس

  وندد یرا جذب کند، بپ   دینور خورش  خواست  دلمان گرفت، م  می ما که بست  رونیرا جذب کند. پس چشم ب  دیخورش

  به نور روز. 

  م یکه چشم دلمان بسته است، آن را برو  میبدان دیدلمان گرفت با یاگر چشمانم باز است، روز در حالت عاد  اما

  او کار کند.  میو بذار  میبشو زندگ  نیاگر قر شود باز م  یی. چشم دلمان با فضاگشامیباز کن 

  : خوانم م تان یخوب را هم برا تِ یچند ب  نیا طورن یهم
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  زیدر سخن آمد که خ یآفتاب
  زیبرآمد روز، برجه، کم ست که

  ) ٢٧١٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : آفتابا کو گواه؟ ییبو تو
  خواه  دهیکور از حق د ی: ادتیگو

  ) ٢٧٢٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  چراغ  دیروشن، هر که او جو  روزِ
  دارد بالغ  شی جستن، کور نیع

  ) ٢٧٢١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  داللت کامل دن، ی: رسانبالغ
  

  از جنس من هست  دیاست بوبا ما حرف بزند، کم کند به ما، آمده   خواهد م   ماند، مثل آفتاب م    زندگ  خب

  . میچشم عدم ندار  م،یبشنو می. گوش ندارمینیب م  جسم   یار یما در ذهن با هش بلند شو، ول

نکن. تو به    زهیبلند شو، در ذهنت ست  ،یزنده بشو  توان به من م   عنیکه روز آمده    دیگو خداوند به ما م  پس

  .  خواه م  ذهن ل یدل ست،یچ  لت یخدا، آفتابا، دل  یکه ا ییگو خداوند م 

روز روشن،    کهن یا  یخواه»، برا  دهیکور از حق د  یا  دتی نخواه «گو  ذهن   لیکه چشم عدمت را باز کن، دل  دیگو م

  روز است.  ،ی به خداوند زنده بشو توان که م فهم م  فضا را باز کن دفعه یتو اآلن 

، چراغ کو،  در روز روشن فانوس کو   دیگو م  کهن یدر روز روشن دنبال چراغ بردد، فانوس بردد، هم  هرکس 

  . ستیچراغ چ  ، نیب آفتاب را نم یآقا تو کور دیگو م

  کور، با ذهنت حرف نزن فضا را باز کن.  یا دیگو م  میاستدالل کن  می خواه مثل موالنا ما که م  عارف

  :کند م  هیموالنا توص  و

  ی ابرده  گمان ،نیبنم ور
  ی است و، تو اندر پردهصباح که

  ) ٢٧٢٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  گفت، فاش  نیخود را من ز  یکور
  انتظارِ فضل باش و، در  خامش

  ) ٢٧٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  روز گفتن: روز کو؟   انِیم در
  روزجو یرسوا کردنست ا شیخو

  ) ٢٧٢۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

صبر کند، فضا را باز کند.   دیبا   فهمد، موالنا را نم   ی هاحرف   ن یا  ند،یب هست که در ذهنش است، نم   انسان  اگر

فقط حدس    ، نیب ذهنت م  قیچون از طر  » نیب سؤال نکند، بحث نکند، جدل نکند، مقاومت نکند. «ور نم

با سؤال    دی. نبانمیب اما چون در پردۀ ذهن هستم من نم  د،یگو موالنا راست م  کهنیکه صبح است، مثل ا  یازده

  خودم را فاش کنم.   ی رگو و بحث و جدل و مخالفت کو و و گفت

است که کور هستم    نیا  اش باشم، معن   داشته   یهرچقدر هم که سواد کتاب  کنم، با موالنا مخالفت م  وقت  من

مخصوصاً با بزرگان بحث و جدل کردن. خاموش باش، فضا را باز کن، در   برم، خودم را م  یو دارم آبرو  رید

  انتظار کم خدا باش. 

  دانش و بخشش خدا باش.  عن ی فضل

و ما چه   ندیب موالنا چه م می نیروز کو، بب  د یبو درخشد در وسط روز، ظهر، ساعت دوازده که آفتاب م هرکس

  . رونیتو هم بپر ب  پرد، م  ری. گفت مثل آهو که از شرونیب ی بپر توان روز است، تو م دیگو او م  م؟ینیب م

 دانم من م  دیگو م   ر،یهمان است د  نیو ا  کند روز کو، دارد خودش را رسوا م  د یدر وسط روز بو  هرکس 

   ی و    می فضا را باز کن  دی. باخورد ما به درد نم   ِ شدگ ما و شرط   یکتاب  یها دانستن  نیا.  داند نم  که حالدر

  . آورد هست که آن به ما رو م یزدیا ییدانا

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل



ۀ  برنامه         Program #929                                                ۹۲۹مشار

  77صفحه: 

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل

  
  (مثلث همانش)  ۵شل 

  
  (مثلث واهمانش)  ۶شل 

  
  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل 

  
  عدم) (مثلث ستایش با مرکز  ٨شل 
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  ذهن) (افسانه من  ٩شل 

  
  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل 

  
  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل 

  
  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل 

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

ها شل   نیگرچه ا  دیآ م  فمی، من ح (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل ها  شل  نیبه ا  می دیرس  دیبده  اجازه

باشد    د یکه مف  دوارمیاول غزل، ام  تیبا ب  مینخوان  عیرا سر  هان یا  یاصورت مراقبه ما به  تی ب  نیبا ا  د،یدان را م 

  . میبذر میرا بخوان هان یا عیو سر

  من   ارِیو  نی تو قر  یدوش عشق را: ا گفتم
  کنار من   نیاز ا بینََفس غا ی مباش  چیه

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ن، یحالت وحدت با او گفتم که تنها قر  ی به خداوند، به   عنیبه عشق  شیلحظۀ پ  شب،ید عنیدوش  نیا پس

 م یداد  حیکه توض  ،ی از کنار من بشو  بیلحظه، تو غا  ی   خواهم و من نم   کنندۀ من تو هستکم   همدم من و 

  . شود گو در درون من تجربه موگفت  نی بشوم و ا بیغا دیکه من نبا

گرچه   شود، او م من موقع اریو  نی، و قر(مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل مرکز من عدم باشد  که صورت در

عدم کردن مرکز    نیکه ا  میری گ م  جهیاو بنم با مرکز عدم، پس نت  نیعمال اگر من خودم را قر  م،یگو که به لفظ م 

و مداومت    شود ما جسم م  رکزتکرار بشود اگر م  در روز ه  دیبا  نیالزم است. ا  ار یو تعهد به آن بس  ییبا فضاگشا

  ی اعده    یمهم است.    اریقدم بس  ن یبرداشتن اول   عنیبه مرکز عدم    د ینیب ما م  تعهدداشته باشد چند سال. پس  

(مثلث    ۴[شل   کنند مرکزشان را عدم م  ای  کنند مرکزشان را عدم م  مدت  ی.  خورند  راه شست م  نیاز ا

  کنند  بعد پاره م  کنند  مرکزشان را جسم م  دوزند،  خوب م  دوزند،  که م  میامروز خواند  تغییر با مرکز عدم)]

  . (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل

که   یز یمرکزشان جسم باشد، هرچ  شهی. و اگر همدیدر و شب م  دیدوز که روز م   گفت، را م   نیهم   شَتّ   میسع

  ی متعهد بشو   دیبا  نکن   جهد فرعون  کهنیا  یاست. پس برا  جهد فرعون  نیچون ا  شود، دوباره پاره م  دوزند م

  . میریب اواز  یار یو  م یاو بشو نیقر میخواه . م (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل به مرکز عدم 
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  ت ی در ما دوتا خاص  (مثلث همانش)]  ۵[شل    میگذاراجسام را در مرکزمان م   که وقت  مینیب باز هم ما م   پس

که    یزی از آن چ  خواستنی زی(چ ، مقاومت  (خوب و بد کردن)قضاوت  .  دهد قضاوت و مقاومت خودش را بروز م

در    ای ذهن    جابیا  در  دیافت شما م   دیبخواه   یزیچ   دهد، ن مکه ذهن نشا  یز ی. اگر از آن چ)دهد ذهن نشان م

  ذهن.  یساز سبب

   ذهن من   م، یکن درست م   ذهنبه مرکز ما، ما من   دیآ آفل، گذرا م  ی زهایچ   م، یشوجهان م   نیاول که وارد ا  پس

 ی زها یمقاومت، قضاوت و همانش با چ   عنیمحور شر است.   هان یکه هرسۀ ا د ینیب مقاومت و قضاوت دارد. م 

  . ذهنبه من  اندازند محور شر هستند، که ما را م  ایمرکزِ  هانیآفل ا

درواقع وارد    میکن   در ذهن ما زندگ   ادی از چندسال طول بشد. اگر ز  ترش یب  دیموقت است، نبا  زیچ  ی  ذهنمن 

. گفت که  میصحبت کرد  همهن یاز توهمات، که ا  میکن م  جابیا  ییها شدگ و در ذهن شرط   میشو جهان توهم م

 یادبیدر مرکز، همان ب  ها دگیهمان  نیداشتن ا  نگه  ادی ز  عن یدر مقابل خداوند است.    یادبیب  هان یاز ا  برخ

  ما خواهد شد.   است که سبب سرنگون

که نماد    کند م    زندگ   شناختروان   یکه در زمان مجاز   میآن هست   میکن ما فکر م   شود،  م  جادیا   ذهنمن  ی

در ذهنش    رود است که دارد م  دهی داستان به ثمر نرس  ی بودن است. درواقع انسان    ندهیدر گذشته و آ  نیآن هم 

  توهم است.   دنشیبه ثمر برسد، هم ثمرش توهم است هم به ثمر رس 

ا  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل    اش اصل  ثمر در    م یکن  ییفضاگشا  د یما با  دیگو که م  شود شل معلوم م  نیاز 

ا اتفاق  از سبب  نیاطراف  ب  یساز لحظه، پس  و   میفت یب  م،یبپر  رونیذهن  اعمال قضا  درواقع  با  عدم  مرکز  به 

  به ما.   خرد زندگ  عن یفکان کن 

را از خود زندگ  تیو هدا  تی مرکز ما عدم بشود، عقل و حس امن   کهنیا  محض به . میریگ خدا م   ا ی   و قدرت 

  م یفهم م  قدرنیاست که ما ا  نیوجود آمده. شر درواقع دراصل اطور خودکار صبر و شر بهکه در ما به  مینیب م

  .  می استفاده کن  از عقل زندگ ذهنعقل من  یجا که به 

در مرکز ما عوض    زهایچ  ای  م یبشو  لیزمان بذرد تا تبد  دیفکان هست که ما باانونِ کنهم درکِ درواقع ق   صبر

خداوند دلش    خواهد، درواقع عدم دلش نم  خواهد،است از عدم که دلش نم   تی خاص  یهم    زیبشوند. پره

  بشود.  ده یهمان  زهایبا چ  خواهد نم

شدن با خداوند    ار ی و    نیقر  یبرا  زیالزم است. پره  است که گرچه که سخت است ول   مهم  ز یچ  ی  زیپره  پس

  ما سخت است. یگرچه که برا میکن  ز یپره دیحتماً با میبه عشق برس م یالزم است، اگر بخواه
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  ٨[شل   میهست که اگر ما مرکز را عدم کن  رید  دۀیپد  یاما    ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل   

  ب یما غا  عنیبشود؛ پس    ب یلحظه او غا   ی  میو نگذار  میاو بشو  اریو    نیو قر  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]

لطفش به ماست، توجهش به   شهیخداوند که هم تیعنا صورتنیاکه در  مینیب م م،یاز او، فضا را باز کن مینشو

  را خواندم.  اتشی . امروز تمام اببرد م  کند جذب م ت،ی جنس  قیاز طر میدید مروزاماست، جنس خودش را که  

، باورها را (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل    دیکن  شیعدم را ستا  عنیدرست باشد    شتانیاگر ستا  پس

ها را  زمان   دانم و نم  د ینکن  شی ها را ستامان   ، ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧[شل    دی نکن  شیستا

  لتان یه   د،ینکن  شی را ستا  تانیی بایز د،ینکن  شیاموال خودتان را ستا  د، ینکن   شیها را ستا آدم   د، ینکن   ش یستا

که فوراً خداوند   مینیب ، م (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل   د یبن شیرا ستا دپس خداون  دینکن  ش یرا ستا

  . شود م  میخودش قا  تینهایو در شما به ب  برد م   کشد، م  دیخودش شما چون از جنس او هست  و جذبۀ  تیبا عنا

  . دیکن از مرکزتان طلوع م  دیصورت خورشبه  ای دیشو قائم م  تتانینهایذات ب یرو   شما

  رون یدر ذهنش باشد و از ذهنش ب  اگر کس  می . گفتذهن)](افسانه من   ٩[شل  است    ذهنافسانۀ من   همنیا 

  . یدر زمان مجاز  افتد داشته باشد، م  دهیو مرکز همان دیاین

  ن یاز اتفاق ا عنی دارد با مقاومت برم دارد،  برم یقدم اول را با فضابند دارد، مکه قدم اول را بر واشیواشی 

   بشود و مسائل زندگ  به موانع زندگ  لیدر ذهنش تبد   که زندگ  شود کار سبب م  نی. اخواهد م  یز یلحظه چ

  موانع و مسائل همه از جنس ذهن هستند.  هانیبشود که ا

کند.    بذارند او زندگ  خواهند دشمنش هستند و نم   ها  لیکه خ   کند فکر م  کند، م   جادیا  دشمنان ذهن   بعد

را شروع    برداشته بشوند تا او بتواند زندگ   ان یاز م دشمنان    نیمسائل و ا  نیموانع و ا  ن یا  دیبا  دیآ نظرش مبه

  کند. 

ها موانع و مسائل و دشمن   نیا  سازد، و دشمن م  سازد مسئله م   سازد، طرف مانع م   یموقع، چون از    چ یکه ه 

 ت یب  نیا  عنی.  شود خداوند نم  اریو    نیموقع هم قر  چی به عشق برسد و ه  تواند موقع نم  چیو ه  شوند تمام نم 

  .دی گو هم فقط در توهمش م دی اگر بو د، یبو تواند را نم

با فضاگشا  اما انسان)]  ١٠[شل    ییاگر مرکزش را عدم کند  ا  د ینیب، م (حقیقت وجودی  با    نیکه  را  لحظه 

  ،  من هست  اری و    ن یکه تو قر  دیگو به خداوند م   ا ی  دیگو لحظه به عشق م  نیا  کهنیا   ی. براکند شروع م  رشیپذ

  . کند و رضا شروع م رش یلحظه را با پذ نیخداوند شده، پس ا اریو  نیعمال قر
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   عن یاست،    سببیب  ی. خداوند از جنس شاددیآ م  سببی ب  یبشود، شاد  تیجا تثبعدم آن  نیا  واشیواشی

ما شاد هست  یساز بدون سبب م میذهن،  اآلن   . فهم  عنی  سببی ب  یشاد  ا شاد   جانیچه که من    ی نوشتم. 

  شما نشود.  ذهن سببِ خوشحال یسازسبب  عنی سببیب

. بله  ستیآن ن   دهد، م  خوش   ای  دهد م   یاست، به من شاد   یز یآمت یموفق  تیوضع ت،یوضع  ن یکه ا دیینگو

  . میهست  یاصال ذاتاً ما موجودات شاد 

و صنع خداوند در مرکز ما شروع به   نندگی که آفر مینیب  م  سبب،یب یِاز شاد  یبرخوردار مدت یبعد پس از  

  . شود م  دیدر ما تول م،یخواه لحظه م نیمان در أ حل مسئله   یکه ما برا ییکه تمام فکرها مینیب . مکند کار م 

با خداوند    کهن یاست که انسان درواقع در مرکزش مثل ا  نیهم از هم  دهیپد  نی«گفتم دوش عشق را» ا  درواقع

  شوند  ذهنش نوشته م  ی رو  زهایچ  نیفقط ا  کند، صورت جسم به جسم صحبت نم. و با خداوند بهکند صحبت م

ا  دهدها از درون به آدم دست مدرک   نیا  ها،نش یب  نیها و احالت   نیا  ای انسان به گوش خودش    کهن یمثل 

  .ستینجسم در مرکزش  رید کهن یا ی. برادهد را م زندگ  ییدانا

معنوی)]  ١١[شل   بلوغ  عدم  ا  (مثلث  م  نیاما  هم  را  وقت   دینیب شل  همان  که  انسان  مرکز  باشد،    ده یدر 

دارد چون    یو عدم بلوغ معنو  کند م  سهیخودش را مقا  کند،  م   لیخودش را به جسم تبد  شود، م  شیاندی ابیکم 

 بشود شده  گشوده   یاز جنس فضا   دی. باریندارد د  ی از جنس جسم است. آدم اگر جنس جسم باشد بلوغ معنو

  .  (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل  بشود، از جنس خدا بشود  ت یکه از جنس معنو

  د، یرس به وحدت مجدد م  دیدار  شود، م  زندگ  ارتانی و    نیشما قر  کهن یمن، هم  اریو    نیقر  دیگو م  کهن یهم

و خودتان را با    دیفهم  ارزش خودتان را م  د،یدان . قدر خودتان را مدیشد  شیاندکه آن موقع فراوان   دینیب م

  ی هات یو با مرکز عدم تمام آن خصوص  رود م  نیحسادت از ب  رود،  م  نیاز ب  سهی . مقادیکن نم  سهیمقا  کس

  . ودر م نیکه مخرب بودند از ب ذهنمن 

زندگ با افسانه من   ١٣[شل    شش محور اساس)[(ا  ذهن مرکز عدم    است. وقت   ضلعهم همان شش   ن یو 

و مرکز شما کارگاه    دیکن اقرار الست م  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]   ١۴[شل باشد،  

  ها  دگیکه از همان  یعقل جزو  یهااز دخالت   ری. شما دکند  در مرکز شما کار م  فکانو قضا و کن   شود خداوند م

  . دیآمد رونی، ب ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل  آمد م
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(شش محور اساس زندگ با حقیقت   ١۴[شل  با مرکز عدم    ، وحدت شما با زندگ  واضح است که وقت   جانیا  در

و   افتد اتفاقات بد به شما نم رونیدر ب وجهچیشما خداوند است و به ه اریو  نیقر  کند، ار مک  وجودی انسان)]

  . کند م  »یشده «سپر گشوده یفضا  نیا

  انداخت  حوادث به تو هم  ر یکه ت  قضا
  ی از آن سپس سپر   تیرا کند به عنا تو

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  اندازد  م ر یو قضا مرتب ت  ذهن)] (شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣[شل   می ندار ی حالت سپر ن یا در

.  م یندار  فکان توجه به قضا و کن   نی. بنابرام یرا از مرکز ما بردارد و ما خودمان قضاوت دار  ها دگیهمان  نیتا ا

  .کند رو به آن رو م  نیما را از ا بد است که زندگ  اریاتفاقات بس المنون،ب یر  افتد، اتفاقات بد م

  م یاست، تسل  دهیشخص که مرکزش همان نی. و ازندیرم  دفعه ی  ها دگی از همان یاد یتعداد ز  عنی المنونب یر 

 نیبنابرا  ست،یاول برنامه بلد ن  میاَنْصتُوا را که گفت   نی. دائماً ذهنش پرحرف است، استیرا بلد ن  ییو فضاگشا

  . ماند م خدا به دور   تیو ابد تینهایاز ب

، مرتب  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل  که مرکزش را عدم کرده    کس  برعکس

 یی و فضاگشا  میهرلحظه به تسل  عن یو دائماً    شود منعکس م  رون یشدۀ مرکزش در بگشوده   یمرکز عدم و فضا 

  .شود خدا زنده م تیو ابد تی نهایذهنش خاموش است و باالخره به ب زند، دست م

  اول:  تی به ب میدیرس

  من   ارِیو  نی تو قر  یدوش عشق را: ا گفتم
  کنارِ من  نیاز ا بینَفَس غا ی مباش  چیه

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

    :می دوم را هم که گفت تی. بمیباش ده یاول را ما فهم تیب میدواریام رید

  دور مشو ز چشم من  ، من دۀیدو د نورِ
  کم من از شرارِ من  ،من نۀیس شعلۀ

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : دیگو سوم موالنا م ت یسر ب میرو م و
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  من  فِ یمن، خوبِ من و لط فِیمن و حر  ارِی
  من، باغ من و بهارِ من   فِیمن و ظر  چستِ

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

(حقیقت   ١٠[شل    م،یکن ما برود و فضا را باز م  یلحظه از پهلو  ی   میخواه نم   ،می شوم  او   نیما قر  وقت  پس

  ما آن است.    یبایما و همدم ما آن است و ز  اریکه  میشو متوجه م  م،یکن مرکز را عدم م  وجودی انسان)]

[شل    آمدند، نظر ما خوب م قبال به   دادند ما نشان م  خودشان را به   دگیصورت همانکه به    رونیب  یها ز یچ  نیا

است چون ما    فی هم لط  باست،یاست. هم ز  فیخداوند لط  ای   زندگ  نیو ا  ندیآ زشت م  ذهن)](افسانه من   ٩

  .میشد  ف یما هم لط  م،یشد با یز

متوجه    دفعه ی   م،یمرکز را عدم کرد  م، ی. فضا را باز کردمینیب آن جنس را م  م،یشو که م   ی زیجنس هرچ   از

همدم    نیما اوست و ا  فی ما اوست، لط  یبا یخداوند است، همدم ما او است، ز  ما در زندگ   اریکه تنها    میشد

  چست است. 

[شل  .  کرد نم   ر ییحرکتش کند بود، تغ   ، ذهنمن   نیاست. در برعکس که کاهل بود ا  ا یپو  ار ی بس  عن یاست    چست

ا  ذهن)](افسانه من   ٩ ما هم    است،یپو  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  چست است،    حالت زندگ   ن یدر 

  توجه دارد.  اتی است به جزئ فی. ظر م یچست

را    اتیخداوند و ما در آن حالت جزئ   ی  نیما توجه نداشت. ا زندگ اتیبود به جزئ  دهیکه مرکز همان   ی  نیا

  باغ من و بهار من، آن است.  طور ن یو هم  میکن را درست م اتی و جزئ مینیب م

  رونِ یدر ب  شود م   دیتول  رونیباز شده واقعاً بهار است و هرچه که در ب  یکه فضا  می نیب فضا باز بشود، م  وقت

  . باستیواقعًا ز  میساز هرچه که م رون،یب جسم  یختارهاسا  مان،ی ما، بدنمان، فکرها

  ی فکرها   ،ی بدن ما سالم است. از نظر فکر  . از نظر جسم شود ما. چهار بعد ما شوفا م   زندگ  شود م  شوفا

را    ییبایز  م،ی. عشق را دار م ی را ندار  جسم  جاناتیخشم و ترس و ه  ریما د  جانات،یما خالق است. از نظر ه

  . ستین یها که زُمخت بودند اثرن یمثل رنجش و خشم و ا  ریبد د جاناتیو از آن ه  میشد فی لط م،یدار

که    میخواند  یی. شعرهادانم را بهار نم   ها دگ یهمان   ییشوفا  ریاآلن من د  چیبهار و باغ من او است. ه  پس

  . کرد را ثابت م  نیهم

  : دیگو بعد م
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  من سحابِ تو دۀیتن من خرابِ تو، د یا
  من  قرارِیدلِ ب  نیآفتابِ تو، ا ذرۀ

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

.  مییگو م   به زندگ   میتن من خرابِ تو»، دار  یخراب بشود در راه تو «ا  دیمن خرابِ تو است. با  ذهنمن   نیا  عنی

ذهنم شخم زده بشود، آن    خواهم  . مزدیهم برمن به  بشود، پارک ذهن   من متالش  ذهنمن   نیا  خواهم من م

  . زدیهم بربه ها دگ یهمان 

و خردِ    یینایب  تو باشم، محل تجل  محل تجل  خواهممن م   عنیتن من خراِب تو» و چشم من اَبر توست    ی«ا

  ن ی ا کنم، ول  هی گر خواهمکه من م   دیگو جهان برسانم. درست دارد م نیخرد تو را به ا خواهم  تو باشم. من م

  .کردم م  ها دگیهمان یکه برا ستین معمول  ۀ یگر ه،یگر

  ان ی ب  هیگر  ه،یگر  نیهم همراه باشد. پس ا  هی. البته ممن است با گرست زندگ  اقی پر از شوق و اشت  انِیب  نیا

 دمی دل مشتاق من اآلن که فهم  ن یا  عنیمن»،    قرارِیدلِ ب  نی«ذرۀ آفتاب تو، ا  دیگو م  ن یهم  ی. براست زندگ

از من    تیهاآفتاب از    یآفتاب تو هستم من.    رۀ. ذکند مشتاق توست، دارد مثل آفتاب از درون من طلوع م

  .کند طلوع م 

  ن ی، اقرار استکند و بی طلوع م به آفتاب شد که دارد    لیما ابر شد. درون ما تبد  دۀیتن ما خراب شد، د  پس

  به او زنده بشود.  خواهد مثبت است، م قراریب

  : می تا درست بفهم خوانم م  رید ی از جاها ت یب چند

  ست ی خانه است و چاره ن ِریز گنج
    ستی و ما شی خانه مند یخراب از

  ) ٢۵۴١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نقدِ گنج ی هزاران خانه از  که
  و رنج فیتکلیعمارت کرد، ب  توان

  ) ٢۵۴٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

گنج عشق و خرد    کهن یا  یبرا   رشیخراب بشود، چرا؟ ز دیتن من با  نیگفت ا  گفت؟ تن خراِب ما چه م   نیا  پس

  . دیخراب کن  دیخانه را با نیخانه است» و ا  ریاست. «گنج ز
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لحظه هر دیآ ور م که از آن  نقدِ گنج  نیخراب کند، که از ا  زندگ م،یکن فضا را باز م  م،یخراب کن میتوان نم  ما

  .  ذهن  یالو  یبشود.  دیالو تول  ی تواند م

فضا را باز    دیاست. ما باالوها از آسمان افتاده  نیا  م یکن هزارساله، فکر م دو، سه   یبه الوها   میدیچسب   ما

  . میبساز ری د ی م،یها را هم خراب کنآن .  میبساز یفکر دیجد ینقدِ گنج الوها  نیاز ا م،ی کن

  شود  رانیخانه خود و نیا عاقبت
  شود  انیعر   نیق ی  رشیاز ز گنج
  ) ٢۵۴٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آنِ تو نباشد، زآنکه روح  یل 
  کردنَستَش آن فُتوح  رانی و مزدِ
  ) ٢۵۴۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش یسال، گشا  در حال باطن  شی : گشا فُتوح
  

  مرکزمان.   شیگشا م،یخواه که ما م ی زیهمان چ  عنی  ش،یگشا ایسال  ،در حالِ باطن شیگشا عنی فتوح

  ند یگو و لحظۀ مردن م   زدیر هم مبه   ذهنمن   می ریم م   . وقت شود م   رانیخانه و  نیا  م یریم که م   وقت  باالخره

را زنده    ذهنکند، آدم من    او تجل  قیاز طر  خواسته  است، مبا او بوده   شه یکه خداوند هم  شود انسان متوجه م

ا  است، نفسش را فقط نگه نگه داشته  ذهن    نیا  م،یریم شود»، باالخره م  رانیخانه خود و  نیداشته. «عاقبت 

  شود».  انی عر نیقی رشی«گنج از ز شود  م  متالش

 کهن یا  ی . براستیموقع، موقع مردن مال ما ن  آن   ر یجا بوده، اما دگنج آن   مینیب م   یار یعنوان هشموقع ما به   آن

  است.  ذهنمن   نیکردن ا ران یو  ارانهی خدا، گنج حضور، مزد هش تیو ابد نهایتزنده شدن به بی نیفتوح، ا نیا

صورت حضور ناظر به ذهنتان نگاه  به   د،ینورافکن بذار  د،ی چراغ بذار  ریخودتان را ز  ارانهیهش   دیشما با  پس

کارها    ل یخ  د،یکن  ز یکه پره  دیشو را متقاعد م  زها یچ    ل یکه خ  د ید  دی . خواهاتیاب  نیبا هم   د یشخم بزن  د، ی کن

را بن  لیخ   د،یرا نکن    ل ی. خدیکن م  زیپره  د،یرو م   ارانهیدرد هش  ریز  د،ینکن  دیگو م  ذهنکه من   دیکارها 

  .  دیدان خودتان م د، یفضا را باز بن ر یکارها، آن د
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داستان است که   ی از   جالب است. قسمت  ل یداستان خ ن ی. اخوانم م  تانیبرا عیرا سر   داستان  ی جان یا در

   ی . باالخره  بِبرد  مهمان   ی   کسکه هر   ندیگو حضرت رسول و دوستانش، م   یواقع مهمان آمده بود برا در

  پرست. شم  نیا خورد م داشتند، اش و هرچه که شام خانه  برد م  شود، مهمان حضرت رسول م یپرخور 

برود توالت،   خواهد  م  رد یگاصطالح تنگش م به   نیشب ا  ول   خوابد، در رختخواب حضرت رسول م   رود م  بعد

  . خوابد ندارد، م یاچاره  ریکه در بسته است و د ندیب م

که رختخواب حضرت    ندیب م   شود . صبح پا مکند م  هی است و خودش را تخل  یاخرابه   یکه در    ندیب م   خواب

  .  کند بعد فرار م کنند، در را باز م کهن یرسول را خراب کرده و هم

گردنبند،    عن ی  لیاصطالح، هبوده به  لشیداشته که ه  یگردنبند  یکه    ندیب م  رود، م  و بعد وقت  کند م  فرار

  رفته، خانۀ رسول مانده.   ادشی  نیا ده،یپرست جا که آن را مداشته در آن  بت

کثافت کرده با    نیکه ا  یکه حضرت رسول دارد رختخواب  ندیب را بردارد، بت را بردارد، م  لشیه  گردد، برم

قسمت مربوط به   نیو ا  کنددگرگونش م   نیهم کم کند. هم   کسچ یه  گذارد و نم  دیشو خودش م   یهادست

  آن است.

و   میاده یپرخور، در خانۀ خدا که دل ما است، خواب  ذهنصورت من است که ما به  ن یا  لیاست، تمث  نیا  لیتمث

  جا را چون در بسته است.آن م یپر از درد کرد عن ی م،یجا تَنگمان گرفته، کثافت کردآن

ا  میشو لحظه، متوجه م  ی   میکن م   ییفضاگشا  کهن یهم   بعد ما را    ی کثافات و دردها  نی که خداوند خودش 

  م ی توانست که ما نم  شد م ادی از حد ز شیدردها ب نیدر مرکزمان، ا میکرد جادیهمه که درد ا نیوگرنه ا دیشو م

  .  میتحمل کن

  ، ی پرخور  قیب از طراست که ما مرت  نیکل قصه مربوط به ا  عنیمربوط است،    نیقسمتش به ا  نیقصه ا  نیا  عنی

ها آن  دنیو انباشتن و پرست  میکن م  نیزیفورًا جا رودم   دگیهمان ی  شدن، حت  تیهواز جهان خوردن و هم 

  .دیشو م  کند، م  ستخداوند در م،یکن م  فیکردن، مرتب دل خودمان را کث  جادیو درد ا

ا  زم،یر که من دارم کثافت م  مین یبب  می بن   ییلحظه فضاگشا  ی  وانه یبا دستش، د  دیشو را م  هان یخداوند 

  د، یشو خودش م   یهاشخص که رسول خودش با دست  نیا  دید  آدم شده، و وقت  نیکه ا  طورن ی. هممیشو م

اگر فضاگشا  ادشی  اش ذهنمن    عنیرفت    ادشی   بتش  رفت.  ادش یبتش   که    دین یبب   دیکن   یی رفت. پس شما 

بوده،    زانیکه گردنتان آو  تانذهنبتِ من    عنی  لیه   د،یشو را خداوند م  تان یدردها  د،یکرد  جادیدرد ا  همهنیا
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  شود  م  ع یساده است که سر  قدرن ی. اتانیبرا  خوانم  را م  ات ی اب  نیکه ا  دیشو م  ی طورن یا  دفعه ی  رود،  م  ادتانی

  گرفت.   جهیخواند و از آن نت

و مردم    دهیکوب ور مو آن   ورنیاز شور و سرش را ا  شود م   وانه ید  ر ید  نیا  دیگو است. م  یطور ن یداستان ا  که

  ده ید  یبی و غر  بیعج   زیچ   ی شدم، چرا؟    وانهید  ریاز من، من د  دیدور شو  گفت م  رند،یب  خواستند هم م

  بود.

دارد.    ییمقام باال  ل یکه خب خ  دیشو م   کس   ی کثافت کرده و    کرده، کثافت م  دیرا که نبا   یی جا   یبود    دهید

آقا من چه   دیگو م  د،یشوخودش کثافات ما را م   یهابا دست  مینیب مقام جهان، خداوند، م  نیترما هم بزرگ 

خجالت و شرم  نی. آخر خجالت بشم. اکند م  زیآن هم دارد تم  زم،یر کثافت م  جانیلحظه اهستم که هر  کس

  .کند م  وانهی شخص را د نیا

    دیرفت و، شد پد  ادیاز  لشیه
  د یرا در بانیگر  ،ی شُور اندرو
  ) ١٢٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  او دو دست را بر رو و سر   زدیم
  و در واریبر د وفتیرا م کلّه

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

  و سرش  نیکه خون ز ب  آنچنان
  روان و رحم کرد آن مهترش  شد

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

بتش، پس     عنی   لی. هدی اوری ب  شی را با خودتان و خداوند پ  لیشما تمث  ول   رود، با داستان جلو م   دینیب م

  د، یشو کثافات را م   نیکه خداوند ا  دین یبب  د،یکن  ییبار فضاگشا   ی  عنیرفت    ادشیاز     ذهن. من اشذهنمن 

  . دیدر را م  بانتان ی که گر دیآ وجود م شما به  در یشور  یو  رود م  ادتانیشما   ِ ذهنمن   عنیبت شما  رید

و دو دستش را   دن یلباس ذهن را در  عن ی  دنیرا در  ذهناز من   ی مقدار   ی   عنی باز هم    دن،یدر  بانیگر  نیا

اصطالح خون روان شد و آن  و سرش به  نی از ب  کهی طور و در به  واری بر د  کوفت اش را مبر رو و سر و کله   زد م

  درمورد ما هم خداوند به ما رحم خواهد کرد.  عنی مهتر، آن بزرگوار رحم کرد 
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  رسول به آن رحم کرد.  عن ی م، یرو م شی پ میداستان که دار درمورد

  زد، خلق جمع آمد بر او   هانعره
  احذَروا  هاالنّاسی: اَ انیگو گبر 

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

  سر عقلیب یاو بر سر که ا  زدم
  بر نوریب یکه ا نهیاو بر س زدم

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

  ن یکل زم یاو کا  کردم  سجده
  ن یجزوِ مه نیاز تو ا  شرمسارست

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

  د یکن ز یپره  د،یحذر کن : احَذروا 
  ر یخوار و حق   : نیمه

  

  .  دیحذر کن  عن ی. احذَروا ری خوار و حق  عنی نیمه

حرف بزند و    تواند از ما م  چون فضا را باز کرده بود، زندگ   زد . نعره م زد عشق م  رینعرۀ د  زد، نعره م   پس

  .دیاز من دور بشو گفت م رندیکه جلواَش را ب شدند هرکس هم از مردم دورش جمع م 

بدون نور عشق   نۀیس  یا  اشنه یبه س  دیکوب من و م   عقلی کلۀ ب  یبر سرش که ا  زد م   ها دو دست دست  پس

رسول،   دیگو او به م   کرد سجده م  ای  کرد و سجده م  م یبن   یچون کار هم   یمن! پس ما هم ممن است  

ا   گفت م زم  یکه  زم ن»ی«کل  زنده    ی ا   عنی  نی. کل  خدا  به  تماماً  زم   ، یاشده که    ر، ید  کارند  م  نیدر 

ا تو  از  مه   ن ی«شرمسارست  ا  کشد جا م کار ما به آن   عنی.  ن»یجزو  اگر  لحظه   نیا  م، یرا درست بخوان  نیکه 

مال توست، نه    نیخدا که ما همۀ زم  یا  ن،یکل زم   یکه ا  میی گو م  م،یکن م  ییفضاگشا  م،یکن م  ییفضاگشا

 ن، یکل زم  م ییبو میتوان موالنا م  ایشده گشوده  یفضا  نی ا عن ی م یکار که م ییجا نی . زم نیکرۀ زم  ن یها ا ن یزم

  مورد حضرت رسول هست. نیدر ا

  ن یکل زم یاو کا  کردم  سجده
  ن یجزوِ مه نیاز تو ا  شرمسارست

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



ۀ  برنامه         Program #929                                                ۹۲۹مشار

  90صفحه: 

  هرلحظه به خانۀ تو، از تو شرمسار است.   زند جزو پست که دارد کثافت م ن،یمه

بلدم کارم را.    ریمن خودم د  د،یاز من، مزاحم نشو  دیدور شو  د،ینشو  ی که به من نزد  گفت به مردم هم م  پس

  ی با من کار   د،یحذر کن  د،یاحذَروا، دور شو   دیگو به مردم م  صورت ن یدرست کرده باشد، درا  یی فضاگشا  هرکس

  . دینداشته باش

  یی خاضع امِر و  ،که کلّ تو
  ی که جزوم، ظالم و زشت و غَو من

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

  ز حق   خوار و لرزان که کلّ تو
  و در سبق  که جزوم در خالف من

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

  رو بر آسمان   کردزمان م   هر 
  قبلۀ جهان   نیا یِ ندارم رو که

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

  : گمراه یغَو
  از حد گذشتن  به معن جانیگرفتن، در ا  ش یسبق: در پ  در

  

  ی هال یکه تمث   دینیب . موالنا م یاز امر و  کن م   ی رویپ  و   و خاضع هست  فروتن   قدرن یا  ، تو که کل هست   دیگو م

لحظه  بهلحظه   ،و به حضور زنده هست  تو که رسول هست   دیگو شخص م  نیداستان ا  نی. در ازند مختلف م 

ظالم و زشت و گمراه هستم، هرلحظه بلند    عآن موق  ستم،یبلد ن  یز یچ  چیمن که جزوم ه  ، هست  یتابع امر و

  «من».  میگو م شوم م

هرلحظه    م، یست یبلد ن  زیچچی فکان» کار کنَد، ما که هکن  اش فضا را باز کرده «قضا و موالنا همه   دینگاه کن   شما 

  حرف نزند، من حرف بزنم.  کسچ یمن بلدم، ه  دانم، من م  مییگو م  م،یشو بلند م

  د ی که نبا  یلرز لحظه مبهو لحظه  درمقابل خداوند پست  ، ز حق»، تو که کل هست  خوار و لرزان  که کلّ   «تو

 کنم  فکان عمل م کن   برعکِس قضا و   دانم، نم   ز یچچی. من که جزوم، هستین   المی خ  ن ی اشتباه کنم، من که اصال ع

  . کنم «من»، قبول هم نم  م یگو با خداوند؛ م دهم ممسابقه  عن ی رم،یگ م  شیو پ

  د؟ یهست  یشما چجور  دین یاست. بب دارکنندهیخب ب  هانیا
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  ی طور ن یبه تو نگاه کنم، من ا  توانم من اصال نم   ایبر آسمان که خدا  میکن رو م  عنیبر آسمان    کرد رو م  هرلحظه

  هم سابق است. تیمطالب درمورد بشر نیام. اکرده زندگ

من    دی«اَنْصتوا»، شما خاموش باش  دیگو . او م دیشما حرف نزن  م،یریگ م  شیهرلحظه ما به خدا پ  عن یسبق    در

  من حرف بزنم، من بلدم.   دیشما حرف نزن مییگو حرف بزنم، ما م

  د یو طپ  دیبلرز رون،ی ز حد ب چون
  د یخود کش در کنارِ  اشمصطف
  ) ١٣٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بنواختش  کرد و بس ساکنش
  بشاد و داد اشناختش اشدهید

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

  خندد چمن؟  ابر، ک  دینگر  تا
  جوشَد لَبن؟  طفل، ک دینگر  تا

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

  ر ی: ش لَبن
  

  م، یفضا باز کن   دیبا  م،یشخم بزن  دیخدمتتان ما با  کنمشد، که عرض م   رونیاز حد ب  دنشیطپ   و   دنیکه لرز  وقت

  . ستیما چ یار ی هش ت یفیک  کهن یاز ا میو بلرز میلحظه فضا باز کن بهلحظه م،ی کن  زیپره میتوان اگر م

  عن ی  د،یگو بند» موالنا م   شی خ ی. «شد خر نفس تو بر مزند را به حال خودش، جوالن م   ذهنمن   میارها کرده  ما

  بند! خواهد م ی . ما نه، ول کن برود بچرد، هرکارخشیتو ببند به م ذهنرفت خرِ من 

    دیو طپ دی بلرز رونی ز حد ب چون
  د یدر کنار خود کش اشمصطف
  ) ١٣٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

گفت   ییجوحضرت رسول شروع کرد به دل   عنی  حضرت مصطف  دیگو م  دیو طپ   د یلرز  ل یخ  داستان وقت  در

فکان و فضل  کن قضا و   کند، م   ییجوخداوند دل   م،یو بطپ  میبلرز  اندازۀ کافما هم اگر به  عن یندارد.    اشال

  .  کند او به ما کم م
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تابع امر    که گفت تو که کل  کند درمورد ما صدق م   اتیاب  نیتمام ا.  می ستیهم متواضع ن  اندازۀ کافما به   پس

  ام با خداوند. من که جزوم مسابقه گذاشته  ،یای و

  بنواختش  کرد و بس ساکنش
  بشاد و داد اشناختش اشدهید

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

را باز کرد و به او شناخت داد. درمورد ما    شیهاآورد او را نوازش داد و چشم   حضرت مصطف   دیگو م  پس

خودش را در مرکز    عنی  کند، ما، ما را ساکن م  دنیو طپ   دنیشود لرز  رونیاز حد ب  فتد، یاتفاق ب  نیخداوند اگر ا

شناخت    یی توانا  دهد، م  زیی به ما قوت تم  کند، و چشم دلمان را باز م   دهد ما را نوازش م  کند،  م  تیما تثب 

  .  میبرس ات ی به جزئ م،یرا بشناس ها دگ یهمان میکه بتوان دهد م

ا  بعد اگر نگر  دیگو م  جانیدر  نم  د،یکه ابر  ن  عن ی  خندد  چمن که  نم  د، یای اگر باران  اگر باران  خندد  چمن   .

  . جوشد مادر نم ر یش دیو تا طفل نگر شود ما درست نم  چمن زندگ   د،یای ن فضل زندگ  ، زندگ

ی طفل روزه همق یطر  داند  
  ق یشف  ۀیتا رسد دا میبر  که

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

  ان یدا ۀیکه دا داننم تو
  ان؟یاو را ر یش هیگر یدهد ب کم

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

  گوش دار  راً، یکث بوایفَلْ گفت
  کردگار   فضل ِری ش زدیبر  تا

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

بلد    هی بلد است گر  روزه ی طفل    دیگو . مکندم   یر یگجه ینت  د ینیب م  رید است  هفتاد سالمان  ما  اما  کند، 

  فضلت را برسان.  ایخدا  مییبو م،یو خاضع باش می و فضا را باز کن  میکن ه ی گر م،یمتواضع باش  میستین

  بود؟  کاف م،یدیرا فهم  اشیادب  فقط معن ای میشو   زندگ  نیقر میتوان ما م ایکه آ مینی بب می خوان را م هانیا
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  ان یدا  ۀ یواقعًا دا  دان تو نم  دیگو دهد اما به ما م  ری به او ش   دیایب  اشه یتا دا  کند م  ه یگر  روزه  ی طفل    پس

کردن ما هم به    ه ی. و گردهد نم  ریاصال ش  عن ی. «کم دهد»  دهد نم  ریبدون طلب ش   ه، یگر  خداوند بدون   عنی

همان  شیپ شناخت  در  ما  بودن  فعال  درواقع  به    ز، یپره  ، ییفضاگشا  ها، دگی خداوند  او  آوردن  شر،  صبر، 

  مرکزمان. 

   عن ی  ست،ین  ها دگ یهمان   ی برا  ذهناصطالح زِر زِر من به   ۀیگر  نی. ادیکن   هی گر  ادیگفته ز  را»یکث   بوایفَلْ  «گفت

  اد یفضل کردگار»، تو گوش کن، او گفته ز  ریش  زد ی. «گوش دار تا بردیبشو  فی به من، لط  دن یرس  یبرا  دی کن  هیگر

  . دیکن هیگر

  قَليً ولْيبوا كثيرا جزاء بِما كانُوا يسبونَ»  «فَلْيضحوا

  بخندند و فراوان بريند.»  اند بايد كه اندكسزاى اعمال كه انجام داده «به

  ) ٨٢ ۀی، آ)٩سورۀ توبه ( م،ی(قرآن کر

همان   عنیاعمال    یسزا. بهمیشو  فی و لط  م یفضا را باز کن  دیبا  م،یکم بخند  ل یخ  دی اآلن با  ذهنما در من  عنی

  .میاکه با ذهنمان انجام داده ییهاعمل 

  ابرست و سوزِ آفتاب  ۀیگر 
  دو رشته تاب  نیهم ا،یدن اُستُن
  ) ١٣٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سوزِ مهر و اشِ ابر  ینبود گر 
  جسم و عرض زَفْت و ستبر؟  یشد ک 

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

  هر چار فصل؟  ن یمعمور ا  یبد ک 
  اصل  هیگر  نیتَف و ا نیا ینبود گر 

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

  ستون :  اُستُن
  دو امر توسل جو.  نیبه ا   عنی  دن،ی: فعل امر از مصدر تابتاب
  : حرارت، گرما تَف
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اگر آب نداشته    جان یواقعًا در ا  عنی.  کند آفتاب آباد م  یجهان را باران و سوز آفتاب، گرما   نیکه ا  دیگو م

. شود سبز نم   ز یچچ ی. آب هم نباشد همیزن م خیما   ست،ین  ی زیچچ یه   م،ینداشته باش  دیخورش   ی و گرما میباش

 ی دوتاست گرما   ن یدوتا رشته را بچسب. در ما هم هم  نی ا  دیگو ابر و سوز آفتاب است، م  ن یهم  ای پس ستون دن

  . یزد یعشق و فضل ا

  سوزِ مهر و اشِ ابر  ینبود گر 
  جسم و عرض زَفْت و ستبر؟  یشد ک 

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

آفتاب و باران نبود، جسم و عرض ستبر   یگرما   رون،یاگر سوز مهر و اش ابر نبود، سوز آفتاب در ب  دیگو م

  اصطالح باران نبود. اگر گرما و ابر، به  شد، چهار فصل هم آباد نم و  کرد جسم ما رشد نم  عنی شد نم

مثل باران    یزد یعشق و فضل ا ی گرما  ،ی زدیلطف ا میو بذار م یفضا را باز کن دیکه ما هم با ردیگ م  جه ینت اآلن

  . دیایما ب یبرا

  ابر جهان  ۀیمهر و گر  سوز
  دهان دارد جهان را خوش هم چون

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

  عقل را در سوز دار آفتاب
  افروز دار را چون ابِر اش چشم

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

باران    . وقت دارد درحال خنده نگه م  عنی  دارد، دهان نگه مجهان را خوش   نیآفتاب و باران، ا  یگرما   دیگو م

   زندگ  میخواه  اگر ما م  نیهست. پس بنابرا  جا سبزه و گل و آبادانکه همه   دینیبابر هست، م   یو گرما  دیآ م

عشق و خرد با    دیبا  عنی  م،یوز نگه داردر س  دیآفتاب عقل را با  صورتن یما درست شود درا  رونیدرون ما و ب

  هم کار کنند. 

  عقل را در سوز دار آفتاب
  افروز دار را چون ابِر اش چشم

  ) ١۴٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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را    شی هم گرما  دیبا  ، خداوند، عقل کل، زندگ  عنیعقل    جان یدر ا  ، آفتاب عقل، خرد زندگ  دیبا  نیبنابرا  پس

   فضلش را به ما بدهد تا زندگ  یزدیور دم ااز آن   می فضا را باز کن  دیرا بدهد و با  شی گرما  د یبه ما بدهد، عشق با

  ما درست شود. 

  �🔹🔹�بخش سوم  انپای �🔹🔹�
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تجربۀ   نیدر درون ا انسان  یکه  دهد م  حیکه در ابتدا موالنا توض  میبرنامه را شروع کرد ١٨٢٩ شمارۀغزل  با

در او وجود دارد که آن خود که اصلش   ی ریخودِ د ی  ،ذهنمن   نیاز ا ریکه غ کند را م  یو نادر  زیانگشفت

  غام ی از او پ  است و در تماس است و وقت   جنسهم خداوند    ا ی  که اسمش را بذار زندگ   م یعظ   یرو یهست با ن

  درست است.  غامیپ نیا رد،یگ م

چشم به جهان    ن یاست و ا  ییدر جدا  ن یکه ا   ذهندارد به نام من   ی خود   ی که    شود متوجه م  ر یطرف د  از

  ها نیدرست کرده، گذاشته مرکزش. ا  ییهانقش   شیفکرها  لۀیوسو به   کند حس و فکرها کار م  پنج   ن یدارد و با ا

  است.   سازمشل دیجور د   نیو ا ندیب آنها م قیهستند. از طر نک ی در واقع ع

ام که فقط تو  گرفته  میبعد من تصم  به نیکه از ا  دیگوو خودش به گوش خودش م  کند تجربه را در درون م  نیا

به    می دیرا کنار بزنم و رس  ذهن من   نیرا زنده کنم و ا  ام را، و خود اصل  زندگ  عنیانتخاب کنم،    همدم  یرا برا

  :دیگو که م  تیب نیا

  بشا و مشلم حل کن و شاد کن دلم لب
  تا کجا رسد پنج و شِش قماِر من  کآخر 

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  .  شنود و خودش هم از خودش م   دیگو به گوش خودش م   می . گفتکند گو م وگفت   روی در درون، هنوز با آن ن  پس

در درون به خداوند    م یکنما فضا را باز م   کهن یمثل ا   عن یرا باز کن، صحبت کن،    تیهاکه تو لب   دیگو م  پس

ساکت بشوم و مشل من را   دیبا  دمیساکت شدم، فهم   ر یاست که من د  نیا  اش تو حرف بزن، معن  مییگو م

ل من  مش  نیافتادم. ا  ریآن گ  یز ساواقع در دامش و در سبب است که در   ذهنمن  نیحل کن. مشل من هم

  که   فهمد و م شوم من ساکت م نیو بنابرا حرف بزن دی. تو باکند است، من را رها نم

  اَنصتُوا دیشما خاموش باش پس
  گووتان من شوم در گفتزبان تا

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

به   شود م   متوجه  ما ساکت باش اگر  را بذار زندگ  روین   نیا  م یلحاظ ذهن  از طر  ا ی   که اسمش  ما    قیخداوند 

  . زند و حرف م  کند م ان یخودش را ب
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  ی با فضا   مییگو به او م  میحرف بزند. ما هم اآلن دار   د یآگاه شده که او با  ییبه آن درجه دراثر فضاگشا  پس

بذارم   را ام ذهنل من عق  ریکه من د ی طورمن، به  قی کن از طر ان یشده، با ذهن ساکت، تو خودت را بگشوده

لم حل بشود.  رمیکنار، عقل تو را بتا مش  

مسائلتان حل نخواهد شد. پس    ذهنمن   یوگوکه با گفت   دیری را در درون ب  میتصم   نیاست که شما ا  نیمهم ا 

  مشل شما را حل کند، دلتان را شاد کند.  زندگ   د،یساکت بشو دیبا

حسم    که اگر با پنج  امهد یمن فهم  ،ذهنلحاظ من دارد به  دو تا معن   تا کجا رسد پنج و شِش قمارِ من»،  «کآخر  و

  .  دینخواهم رس  ییام، کار کنم به جاکه تا حاال کار کرده طورن ی جهتم هم و شش 

«قماِر من»، که هرلحظه فضا را    نیگوش ندهم، ا  ام ذهناگر توکل کنم به تو، فضا را باز کنم و به حرف من   ول

  د یکن واقعاً قمار کردن، چون واقعاً هم قمار است، شما فضا را باز م   عنیشش»    «پنج و  ریحاال د  کنم، باز م 

  باشد.  تواند لحاظ ذهن نمبه  د،یکن م  کاری را ب ذهنعقل من 

اب  یطوربه در  زنده    ی که چجور  بده  حیبه من توض  شود م  پرسد شخص دوباره م   نیا  ن ییپا  ات ی که  را  من 

و مردن    یسپار را به جان   اقمی. من فقط اشتپرسم را نم  نینه، من ا  دهد بعد خودش به خودش جواب م   ؟کن م

  .زنده کن  خواه  من را م  یبفهمم تو چجور خواهم  . من نمدهم نشان م ذهنبه من 

  د یگو رفته. م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  حالت    نیبه ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  حالت    نیاز ا  پس

با عقلم کار نخواهم کرد و من مرتب    ریتو به من بو چار کنم. من د  کنم، فضا را باز م  شوم من ساکت م 

  . دیرس   هد «قمارِ من» به کجا خوا  نیآخرِ ا  نمی تو کار کن. بب  کنم،  باز م  کنم، باز م  کنم، باز م   کنم،  فضا را باز م

   

. داند خب شخص ابتدا نم   است، ول  و زنده شدن به زندگ   ذهناز من   یی قمار، رها  نیآخرِ ا  میدان ما اآلن م 

و   دی کن ییکه اگر فضاگشا د یست یمطمئن ن د،یهست ذهنسلطۀ کنترل من  ریاز شما هم که هنوز در ز بعض دیشا

   در آخرِ غزل زندگ   کهن ی. کما ادینه؟ ش دار  ای  ت به نفع شما هس  نیا  ا یآ  د، یرا از دست بده  ذهنکنترل من   نیا

وجود آوردم، تو به   در زندگ   راتییبه تو، تغهمه من خدمت کردم    نیا  ؟ی واقعاً ش دار  پرسد خدا از ما م  ای

  .  دهم که من هستم کارها را انجام م نگرفت ادیهنوز باورت نشده، 

  :خوانم  م ی از مثنو ت یب چند
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  او را من زبان و چشم تو  گفته
  حواس و من رضا و خشم تو من

  ) ١٩٣٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

ویکه ب ر  ع یمیو ب  س ر یییتو بص  
  یی سر توصاحب  یِچه جا ،ییتو سر 

  ) ١٩٣٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  من کانَ له از وَله  یشد  چون
  تو را باشم که کان اله َله  من

  ) ١٩٣٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  رت ی: ح ولَه
  

را رها کن. تو پنج    ذهن. تو زبان و چشم من شوم خداوند به ما گفته که من زبان و چشم تو م  نیبنابرا  پس

  ی تو برو  ستی. الزم نشومخدا رضا و خشم تو م  عنیاست، من،  رونیب یکارها  یحست را هم رها کن، آن برا 

  .  شوم رضا و خشم تو م نتو فضا را باز کن، م ،ی بشو ن یخشم ای  کن  تیو اظهار رضا ییبه دو

نه    رند،یگ را از دستت م  تیهاهمۀ داشته   ،ی نشو  نیتو فکر نکن که اگر با ذهن خشم  ستیاز آن جنس ن  خشم

را    نی. انیب و با چشم من م  ی شنو  با گوش من م  کهن یا  یکن برا   برو زندگ  عنی. برو،  کنم من درستش م

نه، سر    ،ی من را، سر را دار  ی که تو دار  یکرد . و در ذهن فکر مدیگو خدا م  د،یگو م   ندگ ز  د؟ یگو م  کسچه 

  .  خودِ تو هست

. از جنس  می ما هست  رازِ زندگ  م،یکه سر ما هست  میشو متوجه م  میشو زنده م  ما به زندگ  وقت  نیبنابرا  پس

را    یزیکه من چ   ستین  یطور نی. استیسر ن  ریآن د  د یایبه ذهن ب  د،یایکه به زبان ب  ی. سر میخداوند ما هست

  د، یآ صاحب م   . وقتمیستی صاحبِ سر ن  نیبنابرا  م، یسته   نه، خودِ ما سر  د،یدان سر است و شما نم  نیا  دانم، م

  .دیآ م  انیبه م  من ذهن   عنی

تو خواهم    یمن هم برا  ،من باش  یاگر برا  ، خدا باش  ی که اگر تو برا  دیگو م   طورن یو هم  م یخودِ سر هست  ما

عقل خودت را    دیمن حرف بزنم، تو نبا  ،حرف بزن  دی تو نبا  ،باش   دیمن با  یکه برا  ید یشد. حاال که تو فهم

  .  رتیح  عن ی هو ولَ  میشد یحاال پس ما  ندازم،ی ب دیمن با  ،ینداز ی کار ببه
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  : نیخالصه ا و

  کاَن له کانَ اله لَه»، «من  

  اوست.»  یبرا زیخدا باشد، خدا ن  یکه برا «هر

  ) ثی(حد

اشاره    ثیحد  نیاوست.» به ا  یبرا  زیخدا باشد، خدا ن  ی: «هر که برا دیگو را م  نی «من کانَ له از وله» ا  نیا

  .کرد م

  دنبالۀ آن مطلب است: نیخب ا و

  منم  تو را، گاه  میگو ییتو گه
  آفتابِ روشنم م،یچه گو  هر 

  ) ١٩۴٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   کجا تابم ز مشاتِ دم  هر 
   شد آنجا مشالتِ عالم حل

  ) ١٩۴١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  را کآفتابش برنداشت  ظلمت
  دم ما، گردد آن ظلمت چو چاشت  از

  ) ١٩۴٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  چراغدان :  مشات
مروز ی: هنگام روز و ن چاشت  

  

خودم    میآ . گاه مشوم در تو، تو م  روم م   هم خودم هستم، ه  تو هستم، گاه  میگو که گه م   دیگو م  پس

من مشالت تو را حل    ،یری کم نگ   ذهنتو اگر از من    عنیمثل آفتاب روشن هستم.    میو هرچه که بو  شوم م

  »،  بتابم، «هر کجا تابم ز مشاتِ دم  مآد  ی   قیاز طر  عنیبتابم،    چراغدان   ی و هر جا هم که از    کنم م

  ظهر.   ای هنگام روز  عن یچراغدان. چاشت هم  عن یمشات 

بم زِ چراغدان، ما . هر کجا تا اشخالصه  شود، او بتابم مشالتش حل م قیاجازه بدهد من از طر اگر کس پس

  ور شدن.  به شعله کند چراغ حضور ما شروع م   نیا میاگر فضا را باز کن  م،ی مثل چراغدان هست
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مشالت   کهن ی. پس علت اشود عالم حل م  نیمشالت ا  ا یمن بتابم، مشالِت عالَم آن شخص     اجازه بده  اگر

را که «آفتابِ     یکند و آن تار  انی ما خودش را ب  قیند از طرخداو  میگذار است که ما نم   نیا  شود ما حل نم 

«از دم ما، گردد آن ظلمت چو    رنداشت،ماست، ب  یپنج تا حس و فکرها  رون»یو منظور از «آفتاب ب  رون»،یب

  . شود . مثل روز روشن م شود کنم، مثل روز م  ان یمن دم بزنم خودم را ب  دیچاشت»، اگر اجازه بده

گوش و چشم آدم باشد و از    تواند خداوند م  ای   که زندگ  کند بشر فکر نم  کهنیا  ی مهم هستند برا   هاتیب  نیا

  عالم حل بشود.   نیکند، بتابد و مشالت ا  ان یچراغدان ما خودش را ب

  ون ریتا حس و فکرش حل کند. چون آفتاب ب   پنج   لۀیوسبه   خواهد م  دیگو آخر م  تِی طور که برا همان   مشالتش

  .کند ما را فعال م   یتا حس و فکرها فقط پنج 

  ختگیرهمبه   ن یرا، آن اغتشاش را، ا   یاست که آن تار  نیا  اش را کآفتابش برنداشت»، معن  «ظلمت   دیگو م

  ان ینتوانسته بردارد، اگر اجازه بدهند من خودم را ب  ذهنبشر با من   یتا حس و فکرها  عالَم، پنج   نیرا که در ا

  .شود کنم، مشل حل م 

تا حسش، نخواهد توانست مشلش را    پنج  اش،ده یهمان   یکه بشر با فکرها  کندم   ییموالنا دارد راهنما  پس

  زبانان،  فارس ا ی انی رانیا یعالَم، نه فقط برا یموالنا برا   یهاو درس   اتیاب ن یا انِیامروز واقعاً ب  نیحل کند. هم 

  الزم است.  اری بس اریبس

  ن ی و قوان  استی س لۀیوسبه  م،یرا بش ریدهم  مینزن کهنیا یبرا  ،صورت جمعکه مشالت ما به  میبدان دیبا ما

   جمع   یِاریهش کهنیبه ا می تن بده میجمعاً مجبور  ما قرارمدارها، حل نخواهد شد.  جورنیا دانم نم  ، المللنیب

   ی نظر فکر کنند.    یار یهش  قیاز طر  دیها بااز آدم  یادی. تعداد زمیحضور برو  یاریبه هش  دی. ما بامیرا عوض کن

  . مینیب ها را دشمن خودمان نمما انسان  دیفکر کنند که در آن د ریجور د

نتوانسته حل   یبشر یتا حس و فکرها  را که پنج  یاآن مسئله  ، یآن تار عن یرا کآفتابش برنداشت»   «ظلمت 

  .دیگو را از زبان خداوند م  نی. اکنم کنم، من حل م  انیها بانسان  ق یکند، اگر اجازه بدهند من خودم را از طر

  : میرا هم که خواند نیا

  کانَ له کانَ اله لَه»  «من

  اوست.»  یبرا زیخدا باشد، خدا ن  یکه برا «هر

  ) ثی(حد
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  من  یِ شبِ حامله از برا  نیا دیکه چه زا تا
  من؟ خمارِیب به کجا کشد بو مست تا

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

لبش را باز نکند، فرداً و جمعاً مشل     که تا زندگ  میدیگفت لبت را باز کن، مشل من را حل کن. ما فهم   پس

  ما حل نخواهد شد. 

جا شب است، از  شبِ حامله، که انسان در ذهنش حامله هست و در آن   نیکه ا  نمیکه من بب  دیگو دوباره م   اآلن

    د؟ییمن انسان چه خواهد زا  یبرا

   عنیخمار ندارد    نیا  شوم، تو مست م   از م   کنم، من، که هرلحظه فضا را باز م  خمارِیب  که مست  بو  من  به

  خمار دارد.    ذهنشراب من  رون،یب یهاشراب  سردرد ندارد، اما مست 

   مست  کهن یپس از ا  شوند،  مست م   یکه به شراب انگور  ییهاکه معموال به انسان   ،  حالی سردرد، ب   عنی  خمار

اندازۀ شراب به   وقت  ایخمار است.    نیا  د،یآ م  شیپ  حوصلی و ب  و ناراحت  نی حالِت سردرد و سنگ  ی  رود م

  شود. کامال مست بشود، خمار م  تواند طرف نم رسد، نم   کاف

خمار دارد.    شهیهم   ها،  دگی همان   تکبر، مست  غرور، مست    . مستمیهم ما درواقع خمار هست   ذهندر حالت من  

  ا ی   مهربان هست  ،هست  یخوب  چه آدم   کنند م   فیاز ما تعر  توق  کند، ما را خوشحال م   دییمثال تأ  م،یتوان ما نم 

بو، باز    م ییگو . مدهد است بعدًا خمارش دست م  بحالمان خو   قهیده دق  ی  ،دانشمند هست   ای   ،هست   یقو

  ندارد.   یادهیفا هم  هافی تعر ،م یشو ما اشباع م مدت   یپس از  . ولدیکن  فی بو، باز هم از من تعرهم 

. دیآ ور م از آن    م  م، یکنکه فضا را باز م   ست موقع   خماری ب  است. مست   ذهنباخمار مالِ من    مست  هرحالبه

آخرش به    خماری ب  مست  نی ا  اًیثان   م،یداشته باش  خماریب  اوال مست  میبپرس   دیما با   عن یکه به من بو،    دیگو م

  د؟ یکجا خواهد کش

  یی فضاگشا  م،یکن م  ییفضاگشا  م،یکن م  ییفضاگشا  به زنده شدن به او. ه   دیخواهد کش  د؟یکجا خواهد کش  به

است.    ح یحامله به مس  ست، دگ یکه شب ذهن است و همان  شب هم   نیاست. و ا  خماریب   مست  نیا  م، یکن م

  م یزنده خواه  تیاست و به ابد  تینهایب  ماکه اندازۀ    دییزا   میخواه   ذهنمن  نیاز ا  تیی خدا  یعنوان  ما به   عنی

  شد. 
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را ادامه    خماریب  شِب حامله است. اگر مست  نیآخِر ا  ن یشد. ا  میخداوند زنده خواه   تِینهایلحظه به ب  نیا  در

  . درست است؟ میبده

  مست   م،یریگ م  رونیهم شراب از ب جان یدر ا م،یدار ذهنکه من  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  حالت  نیدر ا پس

، شبِ حامله باالخره ما را  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل   میکن م   ییهرلحظه فضاگشا  . وقت میباخمار دار

.  دیرا بو نیا خواهد . مدیی خواهد زا  کند، موجب آن خداوند در مرکز ما طلوع مکه به یدیخورش  یعنوان به

  . داند منتها حاال انسان نم

  . کند م  انیغزل ب  نیرا در ا  دهیپد  نیا  . چهار دفعه عجب را، شفتبرد کار مبه  یعجب  یهم دوباره    جانیدر ا  و

  چه عمل کند عجب ُشِر من و سپاس من  تا
  من   نهارِیزچه اثر کند عجب ناله و  تا

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

تو هم    دیگو م   ،خودش با زندگ   تجربۀ درون  یصورت  به   ؟. به چه صورتدهد موالنا دارد راه را نشان م  پس

  . بن یاچو تجربه هم  دیبا

 گذارم  م  ارانهیرا هش ام ذهنلحظه، که عقل من نیسپاس من در ا و شر من نیا عن یچه عمل کند عجب»  «تا

شُِر من   ،ی زیانگشفت   ،یب یتا چه عمل عج   ست،ی زیانگ شفت  دۀیپد   ی   نیا  رم،یگ کنار و خرد کل تو را م 

  وجود خواهد آورد.  به

ناله و پناه آوردن من به تو،   نیوجود خواهد آمد از اباز هم به یز یانگچه اثر شفت   عن یاثر کند عجب» چه    «تا

  . ستندین ی کلمات قو  هان یتواضع، ا ، . فروتنم ییگو م  صطالح حاال فروتناامان خواستن من از تو، به 

قضاوت    زدم، حرف م   شدم که بلند م  و از آن حالت  کنم اظهار عجز م   و  کنم ناله م  من مرتب به درگاه تو   عنی

پس پناه آوردم به تو.    ، به من کم کن  دیکه تو با  دانم ام، مدرآمده   ریاز آن د  کردم، مقاومت م  کردم، م

  اَمان خواستن و پناه آوردن.   عنی نهاریز

و ناله و عجزِ ما چه اثر    م،ی ندار  ذهنسپاس که ما در من   . شر ودهد که فرمول را دارد نشان م  دینیبم  پس

ما هم که    ی، براذهن)] (افسانه من  ٩[شل    ذهنمن   یعجب است برا   نیا  خب  .آورد وجود م به   یزیانگشفت

 نیا  یاش گداما همه   دارد، دست از سر ما برنم   ذهنمن   نیکه باالخره ا  مییگو اش م. ما همه میدیتا حاال ند

  در ذهن.  میافتاد ریبود، ما گ  میجهان خواه
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و   دیگو م  ول  ا  طورنی سپاس هم  شر و سپاسِ شما، و شر  (حقیقت    ١٠[شل    دهدشل نشان م   ن یکه 

  . ستیقابل تصور ن ذهنمن  یخواهد داشت که برا  یبیعج  جۀیاصطالح نت، شر و صبر، به وجودی انسان)] 

  د، یرضا هم بذار  د،یهم بذار  زیهمراه شر، صبر، پره  دهد، شل نشان م  نیکه ا  طور ن یسپاس هم  شر و   پس

  هستند.  هانیمنظور از شر ا  د،یرا هم بذار  ییفضاگشا

شر   . وقتستیاگر صبر نداشته باشد شر هم ن  عنینباشد.    اتی خصوص  نیا  ۀیشر کند تا بق  تواند نم  آدم

  هستند.  هم  هانیصبر، ا ز،یرضا، پره رش،یاست که پذ نیمنظور ا  د،یگو م

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

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

  ده یچ ی: خَم در خَم و سخت پچیپ  چیپ
  

ا  ،ید یکه اگر ره  دیگو م  رید  ی موالنا در جا  نیبنابرا  پس دوِر آن دانۀ همان  نیشرش    ر ید  دگیاست که 

  است. و یخوب  اری بس تی. بینگرد

  و، اضطرار   خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر
  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   چارگی : درمانده شدن، ب اضطرار
  

بودن،    میاصطالح صفر بودن، بلند نشدن و تسلاز تواضع، خضوع، به   ریدر بارگاه خداوند غ  دیگو م   ت یب  عنی

در     عنی در حضرتِ خدا    ن،یندارم، و عمل کردن به ا  یااز پناه آوردن به تو چاره   ریو اظهار عجز، که من غ  بندگ

  .دیدان را م   تیب نیبارگاه خدا، اعتبار ندارد. که البته ا

  من.   نهاریشرِ من و ناله و ز نیدارد ا یبی اثر و عاقبتِ عج  ی که   دیگو غزل. م  تیمربوط است به ب ل یخ و

  بندِ محم استاشْتهارِ خلق،  که
  کم است؟ از بندِ آهن ک نیره، ا در

  ) ١۵۴۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : مشهور بودن اشْتهار
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 ی طلبشهرت  نیچون ا ، ینشو ذهنمن   یطلبشهرت  رِی. مواظب باش در ذهنت اسکند م  ییموالنا راهنما  دوباره

. درست مثل ستیتر نبند از بندِ آهن کم   ن یاست که ا  و بند محم  ریگ   ی   نیا  خواهد، که از مردم م  ،ذهنمن 

مشهور     عنی. اشتهار خلق،  یتکان بخور   توان نم  توکه     خ یم  یبندِ آهن به    یاند با  را بسته   تیپاها  کهنیا

  بودن. 

  را هم بخوانم: تیسه ب  نیا دیبده اجازه

  کز ترس و بند   یبدآن فخر آور  تو
  گشت مردم، روزِ چند  چاپلوست

  ) ٢٧۴٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کنند م یرا مردم سجود  هرکه
  آکنند اندر جانِ او م زهر 

  ) ٢٧۴۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  برگردد از او آن ساجدش  چونکه
  او کان زَهر بود و موبِدش  دانَد
  ) ٢٧۴۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ز یانگشفت  دۀی. ما آن اثر و پدهان یکه چقدر ضرر دارند ا  م،یکن و بلند نشدن صحبت م  یبه ناله و زار راجع   م یدار

  .دید م ینخواه  ،خودمان هست به زندگ   لیرا که تبد

اند چند  شده چاپلوست   ،کن   ها را زندانتو آن   کهنیا  دراثر ترس و  یاعده    یکه    فروش فخر م  اگر تو   دیگو م

  . زندیر زهر را در جان او م کنند، مردم سجده م  را بدان به هرکس نیروز، ا

به    زدیر را م  نیا  شود که م  یسرنگ دستش هست با زهر، نزد  کهن یبه ما، درست مثل ا  کند م  میتعظ  هرکس

  به جاِن ما.  عن یبدنِ ما،  یبدن ما، منتها به آن 

برگردد، که    وقت برمکه ساجد  بده   رید  عن ی  گردد، ساجد  از دست  را  مقاممان  ما  نکند،  ما    م،یسجده  از 

   عن یکه آن زهر بود، آن سجده نبود، زهر بود و درواقع موبِد ما    دید  م ینترسند، سجده نکنند، آن موقع خواه

  . میریجداکننده ب  معن به  جانیاز خداوند، از مردم. موبِد در ا  ، ما بود، از زندگ   جداکنندۀ

  



ۀ  برنامه         Program #929                                                ۹۲۹مشار

  105صفحه: 

  خُنُک آن را که ذَلَّت نَْفسه  یا
  شد چون که او  آن کز سرکش یِوا

  ) ٢٧۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

حالل گشته و درونش نکو شده    که نفسش رام و خوار شده و کسبش : خوشا به حال کسینبو  ثیبه حد «اشاره

  است.»  و گزندِ خود از مردم دور کرده دهیو برونش شوهمند گرد

  کرده باشد.   لیکه نفسش را ذل حال کس به  خوشا

کسبش حالل گشته و درونش نکو شده و برونش شوهمند    که نفسش رام و خوار شده و   حال کس  به   «خوشا

  است.»ه و گزندِ خود از مردم دور کرد دهیگرد

   حال کس به   ی است. واکه نفسش را پست کرده  حال کسخوشا به    عنیاست. «ذَلَّت نَفْسه»،    ث یاشاره به حد  نیا

  است. مانند کوه شده  و حرون  که از سرکش

  تکبر، زهر قاتل دان که هست  نیا
  مست  ج،یپرزَهر شد آن گ  م از

  ) ٢٧۴٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : کشنده زهر 
  

و خوشحال بود، بدان که زهِر قاتل   کردند به او سجده م   تکبر آن شخص که از ترس و چاپلوس ن یکه ا  دیگو م

  پرزهر مست بوده.   بوده، زهر کشنده بوده و آن فرد از م

  که:  میدیهرحال ما فهمبه پس

  کنند م یرا مردم سجود  هرکه
  آکنند اندر جانِ او م زهر 

  ) ٢٧۴۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  :  دیگو م  رید یجا 

  نیانگب نیمن تو را ا میگو چند
    نیگز  یقَّتال است، از آن دور زهِر

  به موالنا) (منسوب 
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است، از آن دور باش،  زهرِ کشنده  کنند م  ذهنخلق که با من   می و تعظ  تملق و چاپلوس  نیکه ا  م یبو  دیبا  چقدر 

  خالصه.  ست،یعسل ن نیا

  : میدان را هم ما م نیا و

  داد او، حسن خود را در مزاد هرکه
  او رو نَهاد  یِبد، سو  یِقَضا صد

  ) ١٨٣۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  و به معرِض فروش گذاشتن. ده ی: مزامزاد
  

  ر ی او ت یسوبد به یو صد قضا گذارد معرض فروش مدر دهد، او را نشان م یکه خوب دگ یهمان یکه  هرکس

   دگیهمان  یلحاظ  که ما به   دهد نشان م   نی. پس اکند بد را به خودش باز م  یراه قضا را، قضا   عن ی  اندازد، م

. «هرکه  مینشو  دهیبرحسب آن د  ای موجب آن    و به   میمعرض فروش و نشان دادن به مردم نگذارخودمان را در 

  او رو نَهاد».  یِبد، سو  یِدرمعرض فروش گذاشتن، «صد قَضا  ده،یمزا  عن یحسن خود را در مزاد»، مزاد   داد او،

که راه قضا را به   ستی. حواسمان نمیگذار است که ما مرتب حسن خودمان را درمعرض فروش م  مهم   تیب

برحسب    م، یکن   دا یپ  د یما با  م یباش   دهیهمان   که ممن است با آن   ی زیهرچ   هان یا  یجا به   م، یکن خودمان باز م   ی رو

  . میآن بلند نشو

  : دهد به او جواب م حاال زندگ و

  دوتو ی: خُنُک تو را که تو در غم ما شد گفت
  کاِر من  دهی بز  یتو راست در جهان ا کار

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  که زندگ   دیتجربه کن  دیتوان را م  هان یهمۀ ا  د،یبن  ییاآلن هم شما فضاگشا  د،یگو در درون به او م   زندگ  پس

  حالتان!   خوشا به  د، یبه شما هم بو

اصالح دوال،  به   عنی. «دوتو»   ستیدر غم جهان «دوتو» ن    عنیدوتو»،    ی : خُنُک تو را که تو در غم ما شد«گفت

  دوتو/کار تو راست در جهان»   یه تو در غم ما شدکننده. «گفت: خُُنک تو را ک سجده  کننده،م یتعظ

  . دیآهم کار از دست تو برم  فقط
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  ها  دگیکار همان   ،یارا کنار گذاشته   ذهنکار من    عنی  ، یاکه کار من را انتخاب کرده   کس   ی کارِ من» ا  دهیبز  ی «ا 

کنار، اآلن    میذهن را گذاشت   یساز ذهن است. ما کار سبب   ی سازهمان سبب   ها دگی . کار همان یارا کنار گذاشته 

  . هرکسدیگو حالمان! موالنا م  . پس خوشا به میکرد انتخابکار خدا را  م،یکار او را انتخاب کرد ییبا فضاگشا

  را کرده.    این کار

خداوند    تیو ابد  تینهایکه در راه منظوِر زنده شدن به ب  حال انسان   خوشا به  عنی«گفت: خُنُک تو را»    پس

  .شود م  می تسل عنی کند،  م  ییهرلحظه فضاگشا

کنار و در اطرافش    ی گذار آن را م  کند،  م تهیکه ذهن شما د  ی زیچ   لحظه آن   نیا   عنیدوتو»    ی غم ما شد «در

  کردن.   ییفضاگشا عن ی. «دوتو شدن» کن فضا باز م

. خب شما کار او را یتو کار خواهم کرد. چرا؟ تو کار من را انتخاب کرد قیکرد چون من از طر را تو خواه  کار

کار او را انتخاب    ذهنمن   ریاست. د  ذهنمن   نیهم  یکار او را انتخاب نکرده برا  من ذهن  ،یانتخاب کرد 

  ی است وگرنه فضا   ذهنانتخاب کرده، من   ار  ها دگ یچون کار خودش و همان   ذهن. منستین  ذهننکند که من 

  شده است با مرکز عدم.گشوده

  : دیگو  از حافظ م تیدو ب نیا و

 ان، ا حاصلکون و م ست یهمه ن  نیکارگه  
  ست یهمه ن نیآر که اسبابِ جهان، ا شیپ باده

  
  به کنار  دیخونِ دل آ یدولت آن است که ب 

  ست یهمه ن نیو عمل، باغ جنان، ا با سع  ورنه
  ) ٧۴غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

دراثر فکر و    آورد  وجود مندارد. هرچه که ذهن به   تیاهم   همهن یا  گردد حاصل کارگه کون و مان که م  پس

  یی را بنوش، فضاگشا  زندگ  م   عنیآر»    شیندارد. «باده پ  تیاصال اهم  هان یو مذاکرات ما و همۀ ا  دنیگرد

  ت یکه اهم   یز یکه آن چ  دینی ب ندارد، پس م  تیماه   همهن یا  د،یآ دست مذهن به  لۀیوسکن. اسباب جهان که به 

  . داند شده است و آن را دولت م گشوده   یبله فضا ست،یو اسباب جهان ن یسازحافظ هم سبب  یدارد برا

و خونِ    دیآ دست م که بدون خونِ دل به   و تنها دولت  د یایدست بدل به   دولت آن است که بدون خونِ   دیگو م

به کنار»    دیخونِ دل آ  یشدن به خداوند است. «دولت آن است که ب  لیتبد  ن یهم  ست،یدر آن ن   ذهندل من 
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اصال   ،ی بهشت بساز  ،یبساز   لستانگ  ی   ،ذهنخونِ دل من   ،ذهنو عمل من   تو با سع   وگرنه اگر بخواه

  . یبساز  توان را نکن، چون نم  اراین ک ندارد.  تیاهم

  بود   قیتوف ی چو ب  فرعون  جهد
  بود  قی آن تَفت  دوختاو م هرچه

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

  ی زی چ  یوجود آوردن  در به   است که اگر خرد زندگ   نیا  اش . معن میکه ما زحمت نکش   ستین  نیا  اش معن   نیا

  نخواهد داشت.  یر ید زیجز درد چ  نیبار نرفته باشد ا

  : تیب نیا و

  من جعل اَْلـهموم هماً   خود
  لفظ رسول خوانده استم   از

  ) ١۵۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  :بیترت  نیهست که به ا ثی حد ی

نادِ    «معالْم مدًا هاحا ومه وممالْه لعج  هالِ البي ا لَمالِ الدُّنْيوحا ف وممالْه بِه تبتَشَع نمو اهنْيد مه هال فَاهك

  ف اىِ اودِيته هلَكَ.» 

او    یِو یدن   یهاواحد زنده شدن به خداست]، خداوند غم   واحد محدود کند [و غم  را به غم   شیهاکس غم   «هر

م  از  کسبرد م  انیرا  اگر  و   .   مختلف  یغمها   ] باشد  همان   عنیداشته  غصۀ     دگی هزارتا  و  باشد  داشته 

اعتنا  شیها دگ یهمان  او  به  خداوند  بخورد]،  کدام  دارد نم   ییرا  در    ن یکدام  لۀ یوسبه   عنی[  نی سرزم   ن یکه 

  گردد.» ] هالک دگ یهمان 

  ) ثی(حد

  :دی گو را که م ثیحد نیا پس

   ی مسئله دارم،     یدانه درد دارم،     یکه اآلن خواندم، که من فقط    نی هم  عنیمن جعل اَلْـهموم هماً»    «خود

از من گرفته    دگ یهمان  یباشد فقط، همۀ دردها   نیمنظور دارم آن هم زنده شدن به اوست. اگر منظور من ا

  . شود م

  :  تیب  نیا طورن یهم  و
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  د یبرگز  نی: رو، هر که غم دگفت
  د ی بر  یها خدا از و غم باق
     )٣١٣٧ تیبدفتر چهارم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

مربوط م  تیب  به به ب  دیگو . مشود ما  اگر غم زنده شدن    ی ها خدا را داشته باشد فقط و غم   تینهای انسان 

غزل    تیکند، که در ب  ییفضاگشا  ی طور جداگر به  نخواهد داشت. ول   غم  ریرا بذارد کنار، د  ها دگ یهمان 

  .  شود م دهیاز او بر ها دگی مانه  یها باشد که به او زنده بشود، همۀ غم  ن یهست و همۀ حواسش به ا

ما درواقع مسخرۀ    م،یکن جداً و با تعهد کار نم  لیدر زنده شدن به او و تبد  م،یغم دار  همهن یما ا  کهنیعلت ا  پس

 م یتسل  ای   میکن فضا را باز نم   قتاًی. حق میپروران زنده شدن به او را م  ی . ما در ذهنمان فکرهامیهست   ذهنمن 

لحظه    نی. آن است که در ام یمسئله را حل کن    ی  دیفقط با  ما که    میانگرفته   میتصم   یطور جد به    عنی  م،یشو نم

  . میاست که به او زنده بشو نیو تمام حواسمان به ا میفضا را باز کن 

  : تیدو ب نیا و

  ید ی که سبسار چو ب  یاز آن بار ندار  تو
  کارههمه  که شدست  یاز آن کار ندار  تو

  
  ده یحجاج برفته حرم و کعبه بد همه

  شستست مهارهکه   دهیشتر هم نخر  تو
  ) ٢٣٧٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی برا   م یثمر ندار  م،یندار  وهیم   م، یما بار ندار  م،یااست که قبال خوانده   غزل  ن یکه، البته ا  دیگو م  نیبنابرا  پس

گفت که برو کار مال توست چون فقط    عنی  م»ی . «از آن کار ندارمیست یما وصل ن  د،یمثل ب  میهست  ذهنمن   کهنیا

    .یغم من را دار 

   ذهنمن  شود پس کار م   شود، خداوند انجام نم   لۀیوسکار به  کهن یکه علت ا  میبخوان  مختلف  اتی اب  میخواه م

  ما و آن بار ندارد.  

بب   خواهم م   من را  اشتباهاتمان  د  مینیب م   م یخوان م  دفعه ی.  نمیفقط  آن   ی طورنی ا  ریبله  نه    ی طور شد، 

نه بار    م،ی نه کار دار  عن ی  »ی . «تو از آن کار ندار ستیگذشتن عمل ن  شی خواندن و از رو  میبدان  د یبا  شود، نم

هرلحظه به   م،یدار دگ یهزارتا همان  عنی میهست  کاره. همه میکاره هست همه  کهنیا ی. براوهی م  معن بار به  م،یدار
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ها  و برحسب آن   میکن   ادتریرا ز  مان ی ها دگیهمان   میخواه ما م    عنی   ستی. آن کار نمیها مشغول از آن    یکار  

  .  میوبار ندارکار   نیبنابرا م،یدان ما م  مییبو م،ی کن انیاصطالح ببه  میخواه را م  دمانیو عقا می نیبب

کردند    ییکه رفتند مثل موالنا رفتند و فضاگشا  ییهاآن  ران،ید  عن ی  اند،ده یاند و به کعبه رسحجاج رفته   همۀ

  مهار شسته است.   کهنیا  ی! برامیادهیشتر هم نخر و به خدا زنده شدند، ما حت 

است.   ییحضور است، همان فضاگشا  نیشده، هم گشوده  یبه کعبه، کعبۀ فضا  میبرو  میشو که ما سوار م   شتر

  ی اریهش  یرو  دیبا  یار یهش  کهن یا  یبرا  ،ی سوار بشو  ،ن یر را بب که شت  ینکرد  ییبار هم فضاگشا   یتو    دیگو م

  کعبه است.  ، ییتای ی. فضا ییتای  یسوار بشود برود به فضا 

  م، ینکرد  ییبار هم فضاگشا   یما    عنی  م،یدیشتر هم نخر  که شستست مهاره».ما حت   دهیشتر هم نخر  «تو

  .  دیرا بو نیا خواهد . ممیاش در ذهن بودهمه 

  : و

  و ناداشت بدَم کار درآورد مرا کاهل
  او همچو شر َخورد مرا  شۀی اند طوط

  
  ازل، پرورِش جان و جهان  دِی خورش تابشِ

  صفتِ گل به شر پخت و بپرورد مرا بر 
  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  اعتقاد ی ب  شرم،ی صفت خوب ندارد، ب چ یآنکه ه ز، یچ همه   ی: ب ناداشت
  درآوردن: به کار گماشتن، صاحب کار و بار کردن.  کار
  به شر: گلشر، گلقند  گل

کار  به  م، یدرد دار ی که  می بدان د، یو گفت ناله بن  م یکن یی . اگر فضاگشامیکند هست  م، یذهن کاهل و ناداشت  در

  !د؟ یکن م ییکه واقعاً، عمال فضاگشا دی نی. شما بب مییآ م

ا  یی کار اول فضاگشا  د؟یفتیکار ب  به   که   ، ی گرشه یکارگاه ش  نیا  دیکارگاه است. ما با   ن یاست و آوردِن او به 

   کارگاه خداوند باق  نیباشد که ا  مان و هرلحظه سع  می را کارگاه خداوند بن   جانی. امیکن  لیرا تعط  و یکارگاه د

و پراکندنِ عشق و خرد در     زندگ  انِیبه ب  میکن شروع م   لیتبد  رِ. بعد از کالیبه کاِر تبد  م،یفت یکار ببماند که به 

  ن ی من را خورد و ا  ذهنشده منگشوده   یِفضا   او مثل شر من را خورد. طوط  ۀشیاند  جهان. پس طوط  نیا

  هم بود.   ندیخوشا
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ن و قسمتِ  روح م  عنیجان و جهان،    ۀدهندکردم، تابشِ خداوند، پرورش   ییفضاگشا  ازل» وقت  دِیخورش   «تابشِ

  طور ن ی کرد و هم لیشدم، تبد نیر یشر من را پرورش داد، شمن مانند گل  یزیف

  گفت حق   تیاْذ رم تیرم ما
  حق بر کارها دارد سبق   کارِ
  ) ١٣٠۶ تیبدفتر دوم،   ،ی مثنو ،ی (مولو

او   راندازشیت   م،یما کمان هست  ا یکه    دهد موالنا نشان م   یجور    یهم    م، یخوان را م   هی آ  نیهر دفعه هم ا  ما 

او، از من   لیکار تبد  ایاست   تر از  واجب   دیگو که م  ردیگ م    شیپ  زیچشدن به حضور به همه   لیتبد  ذهنبه 

  .  ردیگ م  شیزنده شدن به خدا به همه پ   زیچهمه 

  ر ی ما ت قیاو از طر م،یشو کمان م م،یکن فکر نم  مان ذهنما با من  عنی اندازد، م ری او ت م،یانداز نم ریما ت پس

  م یزیهم بررا به    ذهنمن   دیبا  م،ییای حالت درب  نیبه ا  کهنی ا  یو برا  کند کار ذهن ما دخالت نم   نیا  ی. برااندازد م

  ی برا  ز یچاز همه    شدن به زندگ  ل یتبد   عنیحق بر کارها دارد سبق»،    ارِ دارد، «ک   ت یاولو  زی چکار بر همه   نیو ا

  دارد.   تیاولو ترش ی ما ب

  » رميت اذْ رميت ولَٰن اله رم «ما

  بله خدا پرتاب کرد.»  ،یتو پرتاب نکرد  ،یپرتاب کرد  ریکه ت هنگام «و

  ) ١٧ یۀ، آ) ٨انفال ( ۀسور م،ی(قرآن کر

  . میکن  یادآور ی ست،یکار چ  مینی بب طور ن یو هم  ردیگ خودش را م   جیموالنا، نتا خواند را م  هیآ نیا مرتب

ست   یآن کارست ا  کارشتاقِ مم  
  آن کار، ار رسد مرگت، خوش است کاندر

  ) ۴۶٠٨ تیبدفتر سوم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  جوان  یا مانینشانِ صدقِ ا شد
  خوش تو را مرگ اندر آن   دیآ آنکه

  ) ۴۶٠٩ تیبدفتر سوم،  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یجان چن یتو ا  مانِینَشُد ا گر 
  ن یکامل، رو بِجو اکمالِ د ستین

  ) ۴۶١٠ تیبدفتر سوم،  ،ی مثنو ،ی (مولو
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مشتاقِ مستِ    عن ی  م، یما که اصال مشتاقِ مست هست  ت، یکار است؟ که در آن فعال  یز یچه چ  میدان ما م  پس

است که ما   نینشان ا نیما ا یباشد برا ندیخوشا  ذهنو اگر مردن به من  ذهنبه من نسبت  میریبم م،ی خدا هست

  .  میدار مانیا

کارش من   هرکس در  م   ذهنکه  پرورش  ا  نیا  دهد، را  ا  مانیآدم  ول  مانی ندارد، صدقِ    قتاً یاگر حق  ندارد، 

  ند یمردن خوشا  نیو ا  ردیم م   ذهنبه من نسبت   کند، م   ییاست که عاشق مستِ خداست، فضاگشا  طورن یهم

  است.  مانشی نشاِن صدقِ ا نیاست، ا

  ن»، یکامل، رو بِجو اکمالِ د  ست یدر کارت. «ن  کن   دِنظریتجد  یبرو   دیپس تو با  ست،ین  نی چن  ن یا  دیگو م  اگر

ا ن  مانیپس  کامل  بعضستیتو  اگر   .   مموقع بشو  میخواه ها   مننسبت   میکوچ ها موقع   بعض   ، ذهنبه 

تر را کامل   نمانید  میبرو  دی . بامین ندار یما د  صورتنی درا  م،یبشو  دهید  م یخواه اوقات م  ترش یب  م، ی خواه نم

  .  دیگو را م نیدارد ا م،ی کن

  من  پرستِو پستِ من، عاشق و م  من  مستِ
  بارِ من  دیاو ز دستِ من، هر که کش برخورد

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ،ده و کار را در جهان تو انجام م   یحاِل تو که در غم ما دوتو شد  گفت چه؟ به ما گفت که خوشا به  زندگ  پس

  . پس انسان دراصل کار او را انتخاب کرده. ید یکه کارِ من را گز کس یا

من و تو  شِیپ صفر باش دی با ذهنبه مننسبت  عنیانسان و پستِ من،  یا که تو مستِ من هست دیگو م اآلن

از   شود برخوردار م را بدان کس ن یو ا ی جهان را دوست ندار  نیا . دراصل م پرست من را م  و م  عاشق من

  بارِ من».  دیکه کش   «هردستِ من، از فضل من که بار من را بشد، بار من را بشد، 

  ن یدر اطراِف اتفاق ا ییفضاگشا ذهن است، یِساز است، خارج شدن از سبب ارانهیصورتِ بار او درد هش  نیاول

ذهن    جابِیو درکِ ا  دنید  رون، ی ب  میذهن بپر  یِسازنخواستن از اتفاق است که ما از سبب  یز یلحظه است، چ

که مسِت خدا هستم و    دیبپرس  دتانفکان» است. شما از خو«قضا» و «کن   جابِیذهن مقابل ا  جابِیاست که ا

  کنم؟  من هم هستم و فضا باز نم  میگو م شوم، اآلن بلند م  ایپست او؟ 

   ذهنمن   یِشدن و تمام دردها  نیاز نظر خداوند خشم   ست،یپست او ن  دهد، نشان م  منف   جانیه  ی  هرکس

  ا ی آ  دیبا ذهنت. سؤال بن   ی بشو  ن یخشم  توان تو نم   عن یمن هستم،    تیقدغن است. گفت برو خشم و رضا
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بارِ جفا، اآلن   کشم؟ را م   شمن؟ بار   خورم م   یز یاز دست او واقعاً چ  ایخداوند هستم؟ آ  پرست عاشق و م

  . فضا را باز کن دیکه اگر به تو جفا داد با دیگو م  م،یخوان م

و عدم کردن    ییمستلزم فضاگشا  ن یپس ا  ست،ین   هاین کار  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ذهنمن   نیا  میدان ما م  و

جهان    نی. پستِ ام یستیجهان ن  ن یما مستِ ا  میشو است که ما متوجه م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  مرکز  

نگاه کن میستین ا  لی خ   دی. شما  منت  ما  م  نیاز  را  ا  م،یکش جهان   ها  دگ یهمان   یبرا  م،یجهان هست  نیپستِ 

جهان    ن یا  جهان بودن. م  نیعاشق ا   عنی  دگی همان. اصالمیجهان هست   نیعاشق ا  م،ی کن را کوچ م  ودمانخ

  م، یخور م   وهی جهان م  نی. ما از دستِ امیامروز داشت   نام  ی از ما، ن  فیتوجه، تعر   د، ییتأ  مثل م  م،یپرست را م 

 می نیب و م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    ییاما با فضاگشا  م،یکش جهان را م   نی و بارِ مشقات ا  میخور بر م

  .  کند م  انیکامال ب  تی سه ب نیا د،یآ م ارانه یصورتِ درد هشکه اول بارِ او به 

  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
  زامر ِکن  دتی او کش ،ینکرد تو

  ) ٣٣٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   عن ی  م، یهست   یبه جان مشتر   م،یکش را م   رون یاز ذهن به ب  دن یپر  یبرا   ارانهیدرِد هش  ا ی  دن یکش   ما سخت  پس

با بامی انتخاب کن  د یخودمان  ما  نگاه کن  دی.  ذهنمان  به  ناظر، همانبه   می مرتب  بب   دگیصورِت حضورِ    م، ینی را 

  سخت است.   نیا م،یبش رونیخودمان را از آن ب  م،یرا از مرکزمان بران ها دگ یهمان 

با  نیا  یبرا بسپار  دیکار  به خدمت  را  بر  ی. «چون سپردمیتن  به خدمت، جان  ا  عن ی  »،یتن    ن یا  کهنیمثل 

را به    ذهنمن   نیزور هم که شده اما به   ، وحش  وانِی پاره بند مثل ح  خواهد  گرفته ما را، م  ا یدن  ن یو ا  ذهنمن 

  .  کنم حرف نزن، من دارم تماشا م  مییگو م  م،یدار کار وام 
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  ار ی که من بتوانم جان سالم به در ببرم، اما اگر بدون اخت ی جدا بشو  دگ یهمان نیو از ا را بش  سخت نیا دیبا

   یکه  نیب آمد، امروز تصادفاً م  زندگ  ۀلیوسبه  ارانهی درد هش عن ی دن،یکش و سخت اضتی تو، انتخاب تو، ر

  تو.   یبرا ماند م  نیکه ا یکرد  فکر.  رود دارد م ی بود دهیکه با او همان  انسان  ی ا ی کس

عنوانِ شرانه که من  م بده بهه  یز یچ  یفکر نکن، شرانه ده، شر کن و    ذهنتو سرت را بنه، با من   خُب

را به تو داد، پس تو شر کن. تو با عقل خودت انتخاب    اضتی ر  نیخداوند ا  ، یچرا؟ تو نکرد  شوم، دارم موفق م 

  شو.   یرا مشتر  ارانهیو جان درد هش  دلتو، پس شر کن با  یبله او از امر کن انتخاب کرد برا ،ینکرد

از مرکزت    ،ی جدا بشو  دیبا  ی زیچ    یوقتش است از    ید یانتخاب کرد، اآلن د  زندگ  ای خودت انتخاب کن،    ای

  دردش را بش، بران و جان سالم به در ببر.  ،بران

  نه ز سر شیکه تو راست کر و فر، مجلسِ ع رو،
  نظر دهد نظر، عاقبت انتظارِ من  زانکه

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که برو جالل و شوه مال تو است. «مجلسِ   دیگو است به ما، عشق است. م  از زبان خداوند است، زندگ  نیا

با سرت مجلس    عن ینه ز سر»    شی . «مجلسِ عدیآ درم  معن   ی هر دو به    می«ز سر» اگر بخوان  اینه ز سر»    شیع

  درست نکن.   ات ذهندرست نکن، در سرت درست نکن، با من  شیع

را با سرت    شیکه مال تو است. مجلس ع  دیگو که تو راست کر و فر»، کر و فر، شوه و جالل من خداوند م  «رو،

کن،    یی با سرِ من، فضاگشا   عنی نه ز سر»،    شی«مجلسِ ع  می آن موقع بخوان  دیبا  می درست نکن. اگر سر بخوان

را که با سرت    شی. آن مجلسِ عندازیب   عنیز سر»    است. «نه  معن   یرا برپا کن. هر دو به    شیجا مجلس ع آن

و عشرت کن و    شیجا ع فضا را باز کن، آن  عن یدور. «نه ز سر»    ندازیرا ب  نیا  ها، دگ یبا همان   ،ی درست کرد

  .  دیگو را م لشیخودش دل

عنوانِ  . انتظار من هم به کند نظر است که انتظارِ من را برآورده م   یِاریهش  نیا  کهنیا  ینظر دهد نظر»، برا  «زانکه

  ت یو ابد  تینهای و به ب  دور، فضا را باز کن  ینداز یرا ب  ذهنمن   نیاست که شما ا  ن یخداوند از شما ا  ای   زندگ

  ت یدو ب نیا طورن یتا حاال، هم  میارا برآورده نکرده  نی ما ا هانتظار من از شماست که البت نیا ،یمن زنده بشو 

ر و صبر عاشقتواَم در ش نعص  
عاشق  مصنوع ک بر؟باشم چو گ  
  ) ١٣۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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خدا با فَر بود  عاشق نعص  
او کافر بود  عاشق مصنوع  

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

  دن ی آفر  نش، ی : آفر صنع
  از نعمت و بالست.  ه یکنا   نجایو صبر: در ا  شُر 
  : کافر گبر 

  

.  کنم من فضا را باز م  د،یآ خوشش نم  د،یآ خوشش م   ذهنچه وضع بد باشد چه خوب، شر و صبر، من   پس

. اگر باشم، پس کافرم.  ستمی است، ن  ساختهش یمصنوع که فکر از پ خداوند هستم. من عاشق  یِدگار یعاشق آفر

  ی دگار یعاشق آفر  دارد، درست برم  اقدم اول ر  کند،لحظه فضا را باز م   نیکه در ا  «عاشق صنع خدا»، کس

  دارد.   یزدیآدم فرِ ا  نیخداوند است، ا

پ  هرکس از  الوها  ساختهشی که عاشق فکر  ، عاشق مصنوع اوست، پس کافر هست  دهیهمان   ذهن  یهست، 

لحظه   نیدر ا  است که در مرکزش گذاشته او کافر است. هرکس  م یقد  ۀدیپوس  یعاشق فکرها   است. هرکس

  د ین یبافر است. شما بب   صورتن یادر  ندیافریلحظه ب  نیکه خداوند فکر او را در ا  گذارد م  عن یاو    یِدگار یعاشق آفر

  . اتیاب  نیبا ا دیکافر  ای  دیبافر هست

  : تیب  نیا طورن یهم  و

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

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

عدم بشود.    قی، بصر از طر به بصر بشود  لیبذار تبد  رون،یرا بش ب  یار ی را گدازان کن و از آن هش  ذهنمن   همۀ

  ندارد.  دهیفا  جسم   یاری نظر، نظر، نظر. هش یاری برو در هش نیبنابرا

  تو مرده را؟ : وانما که چون زنده کنگفتم
  اعتباِر من  یتن مرا از پ نیکن ا زنده

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

زنده    ی ما را چجور  ای خدا  میپرس اش م. همه میکن که ما م  دهد اشتباه را به ما نشان م    ی  ت یب  نیدر ا  موالنا

  . میبدان میتوان نم م،یدان نم ؟ده انجام م یکارها را چجور  ؟کن م



ۀ  برنامه         Program #929                                                ۹۲۹مشار

  116صفحه: 

من را زنده کن،    ذهنمن   عن یتن من را    نیو ا  ؟ کن زنده م  ی من گفتم نشان بده که تو مرده را چجور  دیگو م

  نه.   ن؟ یکنم. درست است ا ادی علمم را ز ، کن کار م ی تو چجور نمی بب خواهمم  رم، یب ادی من  کهنیا یبرا

از چه    یسؤال کرد  ،یسؤال را کرد   نیا  دفعه یاگر شما    دیگو م   کند، اصالح م  یبعد  اتیاب  در که خداوند 

خداوند را به   جسم   یار یذهن، با هش  ی برو  د یبا  جواب بده   سؤال را نکن، چون بخواه  نیاست؟ ا   جنس

  . کن  لیجسم تبد

.   اگر جواب بده ذهن یزها یچ شود آن موقع م  هم نگو من که هستم؟ من که هستم، اگر جواب بده خودت

ا  ،نده از درون چه م  نیبب   بمان  یطورن یهم  من که هستم؟ جواب نده  بپرس  کهن یمر  آن    د؟یآ جواب 

  .شود م

که اسم دارد، پدر    ستمین  . پس من آن کس دیکن   ییمن که هستم؟ فضاگشا  د، ی کن  یی من که هستم؟ فضاگشا  و

  . ستمیها نشغل دارد. من آن  دانم دارد، مادر دارد، نم

صبر کنم، فضا    دیپس با  توانم، که هستم؟ خُب من از جنس خداوند هستم، خُب خداوند را که با ذهنم نم   من

هستم. من او هستم، او هم من است. درست     بشود من چه کس  صورت من بلند شود، معلومرا باز کنم، تا او به

  است؟

  م،یکن   یی. فقط فضاگشاکن ما را زنده م   یچجور   میکرد که ما از خدا نپرس  یادآور ی اشتباه را موالنا    نیا  خُب

  : دیگو م  تیب نیدر ا کهنی کما ا م،یکن یسپار فقط جان 

  از تنم مجو، زنده کنش به نوِر هو تر مرده
  تن جانسپاِر من  نیهمه جان شود تنم، ا تا

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

هست که در جهان    یز یتر در جهان وجود ندارد. هرچمن مرده   ذهنکه از من   امدهی را هم فهم  نیمن ا  دیگو م

را زنده کن به نور خودت تا تمام تن من،    نیا  ای. پس تو بدمیرا فهم  نیتر است، پس من اهست از من زنده 

را پ  ها دگ یشده در همان   یگذاره یسرما  من که زندگ  ذهنمن  ا  سهمه  کار جز    نیبدهد، رها کند. و من در 

   ذهن تر از منکه مرده   میفهم را م  نیما ا  پس  .پرسم نم  ر ید  عنی  ستم،یبلد ن  یز یچ  چیه  یسپار اصطالح جان به

. دهند را پس م   دهیهمان   آن زندگ  ش یو همۀ اجزا  شودبه نور خداوند زنده م   نی. استیدر جهان ن  یرید  ز یما چ

  به او.  میو زنده بشو ذهننسبت به من  می ریبم دیدائماً با م،یسپار» باش «جان  دیبا  م، یرا بلد ز یچ  یفقط ما 



ۀ  برنامه         Program #929                                                ۹۲۹مشار

  117صفحه: 

 تیب  نیقبل. بله؟ و ا  تیمثل ب  میپرس نم  م،یکن م  ییلحظه فضاگشابه. لحظهمیکن  ییفضاگشا  دیبا  نیبنابرا  پس

  : میخوان را بارها م

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه

  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 
  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  (مقابل حدوث)   می قد  ، نگی ر ی: د قدَم
  

مردۀ ما را    ذهنمن   نیا  خواهد م  یهم که چجور   میپرس نم  ست،یخداوند از جنس چ  میپرس که نم  طورن یهم

  را.  ی سپارچه را؟ جان  میبه خودش بند. فقط بلد لیتبد

  تن جانسپار من»  نیهمه جان شود تنم، ا «تا

سپار  است، جان   دگیاست و مرکز ما همان  ذهناگر مرکز ما عدم باشد. تا تن ما من   شود سپار م ما جان   تن

که در     دارد که جان  لیتن ما تما  م ینیب م  م،یکن   ییفضاگشا  قتاً یاگر حق  م،یکن م  یی فضاگشا  کهن ی. هم ستین

  خودش گرفته بسپارد. 

اصل ما    آن آب  رون،یب  زدیر همۀ آب م  دیده شما فشار م   ده،یکه آب را در خودش کش  یابر  نیمثل ا  درست

  :میدان را م  تیب نیا طورن ی. و هممیشو است که ما به آن زنده م

  دگر فرهنگ چیمردن ه ِریغ
  گرلهیح یا ، یبا خدا ردینگ در

  ) ٣٨٣٨ تیدفتر ششم، ب ،ی (مولوى، مثنو

درضمن    م،ینگه دار  میخواه را م   ذهناست ما من   بی. عج ردیگ با خدا نم  یریتدب  چ یه  ذهناز مردن به من   ریغ

  !  میاوریهم ب  مانیا م،یبه او بشو لیتبد م،یبه وحدت مجدد هم برس م، یخدا بشو نیقر م یخواه م

سه    ن ی. اخورد خدا م  ا ی  درد زندگ به    ذهنمن   ی سپار مردن به او، جان   ،ذهنکوچ شدن نسبت به من   فقط

  مهم است:  تیب

چشم  رمرد بر نقشِ محس اَْفس  
  و او مستََقر  ن یبممر م تُش

  ) ٨١٨ تیدفتر ششم، ب ،ی (مولوى، مثنو
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  اَحول است دِیاوصافِ د  ییدو نیا
  اول آخر، آخر اول است ورنه

  ) ٨١٩ تیدفتر ششم، ب ،ی (مولوى، مثنو

  ز بعث  ن؟یِز چِه معلوم گردد ا  ه
  را جو، کم کن اندر بعث بحث  بعث

  ) ٨٢٠ تیدفتر ششم، ب ،ی (مولوى، مثنو

  محل عبور  ، یممر: گذرگاه، مجر  
تََقرسقرار گرفتن، استوار، برقرارم محل :  
  ن ی: لوچ، دوباَحول

  

  ت ی وضع   رود م   ت یوضع  نی. اذهن   ی هات یوضع  افتد، که اتفاق م  ی زیحس، منجمد شده به آن چ   ، ذهنمن   چشم

  .  شود در ذهن ما عوض م  هاتیوضع نیلحظه ابهلحظهکه  دینیب . مدیآ م  یبعد

حس است باز هم، افسرده    ن یعالوۀ فکر، کل اپنج حس به    عنی  دیگو ما، حس ما، حس که م   ذهنمن   چشم

  لحظه.  نیا عنیگذرگاه،   عنیشده، منجمد شده بر نقش گذرگاه. ممر 

   ن یب . م نیب تو او را، ممر م  عن ی. «تُش»،  می دار  ذهنچون من   م ینیب را م  تیلحظه نقشِ وضع  نیدر ا  د ینیبب

ه  م زها یچ ،گذرند ه  م ،م  گذرند  ،م گذرند  ،م گذرند ،که م ییزهایما هم با آن چ   گذرند م  گذرد میگذر .  

لحظه خداوند مستقر است، ما خدا    نیکه او مستقر است. ا  در حالت   گذرد که م   ن یب تو م  »؛ نیب ممر م   «تُش

ذهن    ییخاطر دوبه  نیو ا  می نی را بب  زندگ  ای  ر ید  مینیخدا را بب   دی. ما بامینیب گذرا را م  یزهایچ  م،ینیب را نم

  است.

 ن یا  دیگو . م میخواه  م  گذرا زندگ   یهانقش   نیو از ا  م ینیب گذرا را م  یهانقش   م،ی کن ذهن نگاه م  دیبا د  چون

  م یچه بشود؟ اول که وارد شد  شود سبب م  نیاست و ا   ن یاَحول است، دوب  دید  مینیب که ما م  یطور نیا  ، نیدوب

  ی ها نقش   ن،یطبق ا  ند؟یب . اَحول چه م میشد  احول  نیدچار ا  میکرد  دایاآلن فُرم پ  م،یبود  فُرمی جهان ما ب  نیبه ا

  .ندیب گذرا را م 

 ت یوضع   نی. اآلن اتیوضع  نی برود به ا  کند م   جاب یا  تی وضع  ن یا  م،یذهن هست  ی سازگفتم در سبب   د ینیب م  ما 

برود    شده شرط   قی ازطر  کند م   جاب یا  تی وضع  ن ی. اگذرد م  ن یاآلن ا  ت،یوضع  نیکرد رفت به ا  جابیبود، چون ا

  .  گذرد م  ی نیاآلن ا ت،یوضع نیبه ا
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لحظه ثابت و مستقر   نیا  که . درحالمینیبلحظه م  نیاز ا   گذرند گذرا را که دارند م  یهات یوضع  نیما ا  پس

  .  مینیب لحظه ثابت و مستقر است، ما نم نیاست. خداوند در ا

  م، ی جهان شد  نیکه وارد ا می هست  ی اریاست، وگرنه ما همان هش  ییدو د ید دن،ید یجور ن یا د یگو م ن یهم یبرا

است.    یکه اول و آخر    مین یما بب  گذارد نم   دید  جورنی. ا می هست   اآلن هم از جنس زندگ  م،یبود  از جنس زندگ

  . میاآلن هم از جنس خدا هست م،یخدا بود  نسکه اول از ج مین یبب  م،یخارج بشو  ارانهیاز ذهن هش  د یما با

هرچه   عن یو زنده شدن به او.    زیرستاخ  عن یبعث،  از بعث.    شود؟ از که معلوم م  نیشو ا  داریب  ه  دیگو م 

فقط    ند،یباست که بد م  ستم یس  یکه ذهن    میشومتوجه م   م،یشو تر مما به او زنده  شود، تر مفضا گشاده 

  . ندیب را م  هات یوضع جابیفقط ا ند،یب نقش م

. و  میخواه  م  زیعلت است که ما از جهان چ   نیبه ا  نیا  خواهد، م  زیچ  هات یعلت است که از وضع  نیبه ا  نیا

بشود. فضا را باز کن زنده شو به او.    امتتیزنده شو به او بذار ق عنی بعث را جو،    دیگو ها م صحبت   نیهمۀ ا

  ، ذهننسبت به من   ریبشو، بم   لیکن، تبد  عملبحث نکن،    امتی ق  عن یزنده شدن به او    عن یتو راجع به بعث  

  . ذهنکوچ شو به من 

ا  دیکن م   توجه م   ذهنمن   یابزارها   عنی  هان یهمۀ  مثال شما  کردن.  کند    ن ی خشم  دیریب  میتصم   دیتوان را 

انتقاد   دن،ید  ب یکردن، ع  تی شا  دن،یشدن، نال   نیخشم  دن، یرنج   لیاز قب  ذهنمن  جانیه   چیدچار ه  د،ینشو

. دینرو  هانیتأسف کردن، احساس گناه کردن و به ا  دانم کردن، نم   مان یکردن، در گذشته بودن، احساس پش

  اَحول است.   دیهمه چه؟ اوصاف د هانی مضطرب شدن، ا  دن،یترس

اش به زنده شدن به خداوند همه را ندارد. ما راجع   هاصفت  نیکدام از ا  چیکه به خداوند زنده شده باشد، ه  کس

  ی بعث را جو، زنده شدن به او را بجو. اصال در بعث، بحث نکن که آدم به خداوند چجور   دیگو . م میزن حرف م 

  .  دیشو به خداوند زنده م یجور که چ  دیکه شما نپرس زنند ها را م. همۀ حرف شود زنده م

از سر ما برن  ول   د ییبفرما  م؟یکن م  ییفضاگشا  یچجور   دییشما بفرما  کند،  سؤال م  ه  دارد، مذهن دست 

. بحث نکن، سؤال نکن.  میدان ! نمیچجور   ؟ یچجور   م؟ یشو م  ل یتبد  یچجور   م؟یشو به او زنده م  یچجور 

  : دیگو قرآن م ۀیآ

وه»  «…رخاو لوا  

  اول و آخر...»  «اوست

  ) ٣  ۀی، آ)۵٧(  دیسورۀ حد م،ی(قرآن کر
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  . میاَحول دار  دیاوصاف د  کهنیا  ی برا  م، یکرد  ری وسط در ذهن ما گ  ن یاول ما او است و آخر ما هم او است. ا  عنی

ردن است شرطل مروِز بعث، او  
  بعث از مرده زنده کردن است  زآنکه

  ) ٨٢١ تیدفتر ششم، ب ،ی (مولوى، مثنو

است که   نیبعث ا کهن یا یبرا د، یریبم  دیلحظه با نیدر ا  دیای ب شی شما پ ی برا امتیق  ز،یروز رستاخ کهن یا یبرا 

  را زنده کنم به حضور.  ذهنمن 

  اعتبارها  یادهی: ز من نه بارها دگفت
  نشد عجب قدرت و کار و بارِ من؟  ن یق یتو  بر 

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  اد ی من به تو    ؟ یاده یکه بارها از من کار و بار د  ستین  طورن یا  ای خداوند به من گفت، عشق به من گفت آ  دیگو م

درست    ذهنآوردم به ذهن، من  وانیکردم، از ح  وانیدادم. من تو را اول جماد کردم، بعد نبات کردم، از نبات ح

  کردم. 

را من    ذهنمن   ،ی جا آمددادم، من تن تو را در شم مادرت درست کردم، آن ییرها  ات ذهناز دست من  بارها 

نشد عجب»!    نیق ی! «بر تو  ؟یاعتماد به من ندار    عنیتو    کنم،  تو را رها م  ذهندارم از من   ت،یدرست کردم برا

  .دیگو ما م  به من! خداوند به یندار نانیطماست که تو هنوز ا  زیانگ. عجب، شفت جاستن یها ااز عجب  ی

چرا    ؟ی دیبه «هست»؟ قدرت و کار و بار من را هنوز ند  آورم را م   ست»یمن کارگاه دارم؟ من «ن  دان نم  تو

 د یگو . م فهمد نم   ذهنمن   ن یا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ر، ید  فهمد نم   نی. خُب امیباور ندار  ول  میدیواله د

  . (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل   کن تا بفهم  ییفضاگشا

  ر ینظیبازارِ گرم ب  نیدر نیه
  ری بفروش و ملِ نقد گ ها کهنه

  ) ٨٨۵ تیدفتر ششم، ب ،ی (مولوى، مثنو

  ره زند  یب یو ر  تو را ش ور
  را کن سنَد  ایانب تاجرانِ
  ) ٨٨۶ تیدفتر ششم، ب ،ی (مولوى، مثنو
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  که افزود آن شهنشه بختشان  بس
  رختشان  دن یکه کش  نتاندم

  ) ٨٨٧ تیدفتر ششم، ب ،ی (مولوى، مثنو

راه شما    بی. و اگر هنوز ش و رریبفروش، مل نقد خداوند را ب  را   ذهنمن   نیا  رینظی بازار گرم ب  ن یدر ا  پس

  . نیها را ببکن، آن  هی ها تکبدان، به آن  گاهه ی را تک  غمبرانیپ دیگو م  صورتن یدرا زند، را م

که    ییهاآن   ؟ کن بختشان را افزود، «بس که افزود آن شهنشه بختشان»، باور نم  دیگو از بس که، م  خداوند

آن شهنشه بختشان    قدرنی. ا نیها را ببآوردند، آن   غامیکه پ  عارفان، همۀ کسان  غمبران،ی ور، پآوردند از آن   غامیپ

  رختشان.»  دنی که کش نتاند  و بختشان را بشد. «م رو حضو  های خوب نیا تواند کوه هم نم را افزود که حت

 تواند را کوه هم نم  شان بخترا، رخت خوش   شان یرختِ حضورتان را، رخت بختشان را، رخت آزاد  نیا   عنی

  ها.داد به آن  تی نهایب عن ی قدر،نیبشد. ا

   کجا شود دل ر یس  دل، ول دی: دگفتم
  من؟ ارِیشه و شهر  یا بت، یُلطَف و عجا از

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   عنی.  مییکه چه بو  دهدم   ادی. موالنا به ما  میریب  ادی  میخواه  نم  مییگو م   م،یحرفمان را عوض کرد  رید  حاال 

  .  میدرآمد هان یو ا  هست و تو چه کس  کن زنده م   یجو که مرا چجورواز آن پرس 

از تو. از لطف و احسان و    شوم نم  ریس  نمیب اآلن که فضا را باز کردم، م  کار و بار تو را. ول  دهیدل من د  گفتم

  شد. یر یمطلب د نی. خُب اشوم نم  ریمن س  ، یآور  وجود مکه در من به  تیها شفت

به حضور.    کن زنده م  ذهنتو من را از من   یبداند که چجور   خواست قبال دل من م  ذهن)](افسانه من   ٩[شل   

ا از  انسان)]  ١٠[شل  .  گذشتم   نیاآلن  وجودی  م  (حقیقت  فقط  من  شفت  خواهم  اآلن  و  احسان    ت یها از 

  تو هستم.  بیعجا نی تو هستم، ا یها شفت نی. فقط تماشاگر ااورمیسردرب

از    میکن جو نم واصل خودمان را هم جست   ، هست  تو از چه جنس  ای خدا  میپرس که ما نم  میدیما اآلن فهم   پس

  . مین یبب یسپارو به جان   ییاو را با فضاگشا یها و شفت   بیعجا می خواه و فقط م  م،یهست چه جنس

  یادر زمان گوشِ مرا به گوشه دیکش عشق
  فسون، فسونِ او دام دِل شاِر من  خواند

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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جدا کرد،    ذهن  ی هامن  تیوحدت با او من را از مردم جدا کرد، من را از پاراز ا یلحظه بود که عشق  ن یدر ا پس

از    ییفضاگشا  وقت   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  کردم،    ییفضاگشا  من   . وقتیامن را به گوشه   دیکش

من    وشدر خلوت خداوند رفتم. و شروع کرد به گ  عنی گذشت متوجه شدم که با عشق تنها شدم.    یحد   ی

  . ستیفسون هم از جنس ذهن ن نیفسون خواندن. ا

  افسون او شدم. درست است؟   عنیفسون، فسونِ او دام دلِ شارِ من» من عاشق فسون او شدم،  «خواند

  : خوانم را م  ت یچند ب نیا

  را، عشق است و بس  دی ارزد ص آنکه
  گنجد اندر دام کس؟  او ک یل 

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

  یاو شو دیو ص  ییمر آ تو
  ی به دام او رو ،یبذار دام
  ) ۴١٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  به گوشم پست پست  د یگوم  عشق
  است یادیتر از صبودن خوش دیص

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

  پست: آهسته آهسته  پست
  

و آن عشق است فقط. اما عشق به دام    م،یشارش کن  می است که برو دیقابل ص زیچ  ی جهان فقط   نیدر ا پس

وحدت با او    م،یکن خداوند را شار م   میدار  کهنیدرواقع مثل ا  م،یکن را شار نم  زهایما چ  عنی.  افتد نم   کس

  . میکن را شار م 

  ی برو   دینه! تو با  ،خداوند را شار کن   بخواه  ات ذهنمواظب باش، با من   افتد نم  که او به دام کس  دیگو م 

  . یشده بروگشوده  یبه دام فضا  ،ی را بذار  ذهندام من نیا »،ی او شو دیو ص یی . «تو مر آیشار او بشو

بشو، فضا را باز    دیبشو، فضا را باز کن ص  دیمثل افسون، ص  د،یگو تند متند   د،یگو م  واشیبه گوشم    عشق

زنده بشو به آن. بذار بعثت بشود، «بحث کم جو»، سؤال نکن، فضا    ، ذهنبه من نسبت   ر یکن جان بسپار، بم
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  م، یرا از دست داد  مان ذهنمن   یاد یت صی است»، ما خاص  یادیتر از صبودن خوش   دیرا باز کن زنده بشو. «ص

  . میشو و به او زنده م م یسپار فقط جان م

  را و غره شو  ش یمن کن خو گولِ
  را رها کن، ذَره شو یآفتاب

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

  باش  خانهیدرم ساکن شو و ب بر 
  من، پروانه باش  شمع یدعو

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

  زندگ   چاشن نیبب تا
   نهان در بندگ ،نیب سلطنت

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

  : ابله، نادان گول
  

  ی با فضا   میگو نادانِ من شو. هرچه من م  نیدور، بنابرا  ندازی را ب  ات ذهنابله و نادان. پس تو عقل من   عن ی  گول

  شده قبول کن.  گشوده

و مثل    دانم را رها کن. من م  دانم آن م  دانم، من م  گفت  م ،یشد ، ذره شو. تاحاال بلند م تو آفتاب نباش  و

  .اندی طور ن یا ذهن  یهااز من  لیخ  درخشم،  آفتاب م 

د   عنیذره بشو، ذره بشو    ای ب  حاال   بلند نشو، مقاومت نکن، قضاوت نکن، صفر باش. فضا  دهیاصال   ی نشو، 

  .  میشده هستگشوده   یفضا نیصورت ذره همذره است که، ما به  نیشده درضمن اگشوده

خانۀ ذهن را ترک    عنیباش»  خانهیلحظه. «ب نیفضا را باز کن در اطراف اتفاق ا عن ی«بر درم ساکن شو»  پس

من،    و در بندگ   را بچش   مع نباش، مثل پروانه دور من برد تا مزۀ زندگش   عنیمن»    شمع   یکن. «دعو

  .  نیسلطنت را بب   ،فضا را باز کن  ای  یبشو میهرلحظه تسل  عن یمن   بندگ

سلطنت عشق    نیبب  ییکن با فضاگشا   بندگ  ای آن سلطنت نبود. تو ب  ،ی سلطنت کرد  ذهنتا حاال که با من   پس

  است.  یچجور 
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  فسونِ او چه شد؟ دم مزن و مو چه شد ز   جان
  محرم و رازدارِ من ست یتو ن ،بِچخ ور

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  کردن    دشمن  دن،ی: حرف زدن، کوش دنیچخ
  

شروع کند به افسون خواندن به    یاگوشه   یبشد به    رد،یمن اجازه دادم، گذاشتم عشق گوش مرا ب  دیگو م

گوش   ام ذهنکردم و به حرف من   ییلحظه من فضاگشابهلحظه  عن یها را خواند،  افسون   کهن یگوش من. پس از ا

  ن ی لحظه ساکن شد در ا  نی . آمد به اوستیپ  تیشد، به ابد  تینهای ندادم، باالخره جان من چه شد؟ جان من ب

  . تینهایلحظه، با عمق ب

از آن حالت خارج    ییایبه حرف درب  کهن یهم  کهن یا  یاما تو نگو چه شد. «دم مزن و مو چه شد» براشد    خُب،

  .  یشو م

اگر   مثل موالنا چرا. ول م؟ی کن  ان یرا ب زندگ   غامی پ دیما نبا ای ممن است سؤال کنند آ  ها بعض دیتوجه کن  شما 

  باال.   دییآم بافد خودش را م   ذهنمن ، ذهندر من  یدوباره برقرار بشو ، حرف بزن بخواه

دوباره    رود م   گردد،و اآلن دارد برم  زند است، م   زندگ  انی است، ب  زندگ  یهاحرف   هان یکه، ا  دینیب م  موالنا

  .  انیب یبرا کند که حضور بود. اآلن آمده از ذهنش استفاده م   به آن حالت قبل

از آن حالت حضور خارج   ،ی اور ی حالت حضور را به حرف درب که اگر تو بخواه کند م  حتیدارد به ما نص پس

  «محرم و رازدان من»   رید ست یتو ن ،سر و صدا بن ، اگر حرف بزن عن ی  »شد. «ور بِچخ   خواه

  ی . اگر سر و صدامیگو مو راز را من به گوش تو    هست  یبا من    ،شده محرم من هستگشوده   یبا فضا   اآلن

عنوان حضور از  را به   تمان ی . پس ما جنسیشو من و از جنس من خارج م  ی از رازدار  رید  ، ذهن را بلند کن

  .  میده دست م

به ذهن    میدر ما هست، که برو  ها دگ یهنوز همان  م،یکه ما عالقه دار   د یتوجه کن  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  

  .دانم م  مییگو م  م،یبشو انیصورت من ب هست که به  التی. هنوز در ما تمامیکن  انیخودمان را ب

  کند  م   انی ذهن ب  لۀیوسبه  که که نه، تو فضا را نبند. درحالت  دیگو دارد م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  

  گردد  دوباره برم  افتد، وصال دارد به خطر م  نیا  ریکه د   ندیب م  موالنا خودش را، هنوز وصل است. وقت

  جا.  آن  رود م
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  125صفحه: 

  : تانیرا هم بخوانم برا ن یا دیاجازه بده و

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

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

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

  ) ٣۶٩٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   کرد ما را مصطَف تیوص نیز
  در ذاِت خدا دییکم جو بحث

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

لحظه. بهشده، لحظهگشوده  ی ببر به او با فضا   یکن پِ  ییفضاگشا  ،ی دار  ذهنمن   عن ی  ،یاگر از اصل دور  پس

  ات ی ار ی رگ هش  نیبه او بشو، تا ا  لیکن، او را حس کن، تبد  ییسرهم فضاگشاپشت  بِبر ه  یپ  عنی  »یاپیپ  ی«پِ

  وصل.   یسوخداوند، به   یسوبه برد است، تو را م تینه، رگ انسان  ذهناست، رگ من  تیکه رگ انسان

بستۀ فصل و وصل است.    ات ذهنعقل من   کهنیا  یببرد. برا  یپِ  تواند نم  ذهنو عقل من  ذهنحالت را من   نیا

  خرد».  نی. «بستۀ فصلست و وصلست اکند تجسم م فصل و وصل را ذهن 

. ذات خدا را  دیبحث نکن  د،یکرده که شما در ذات خدا اصال حرف نزن  تی حضرت رسول وص  دیگو م   نیهم  یبرا

  . دیاوری به حرف درن

  �🔹🔹�بخش چهارم   انپای �🔹🔹�

 


