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  2صفحه: 

  )١۵٠٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 زندان خلق را آزاد کردم  ز

 عاشقان را شاد کردم  روانِ
 

 دمیاژدها را بردر  دهانِ

 عشق را آباد کردم  قیطر 
 

 دمیبرتن من جهان  یآب ز

 آنگه آب را پرباد کردم  پس
 

 نقشها بر آب کان را ببستم

  بر عاج و نه بر شمشاد کردم  نه
 

 دراند نقش خود جان م  یشاد ز

 کردم  عادیمن نقشِ خودش م که
 

 دم ی را برکش  وسفانی چاه ز

 کردم  ادی شان یا عقوبِیاز  که
 

 گرفتم نانیری خسرو زلفِ ش چو

 فرهاد کردم   ی قصدِ  اگر 
 

 کردم  بیکه من ترت  باغ  زه

 کردم  ادیکه من بن یشهر  زه
  

 میداند که تا من شاه او جهان

  دادِ مل و داد کردم بدادم
 
 

 از جهانم  رونی داند که ب جهان

 بهِر استشهاد کردم  تصور
 

 استادان که من شهمات کردم  چه

 شاگردان که من استاد کردم  چه
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 بر ما  دندیکه غر رانی ش بسا

 روبه عاجز و منقاد کردم  چو
 

 عشق است  کن، آنکه او از صلبِ خَمش

 من ارشاد کردم  نکهیا بسستَش
 

 آن را که طوفانِ بال برد  یول 

 کردم  ادیشد، گرچه من فر  فرو
 

 از قعِر طوفانش برآرم  مر 

 کردم  جادیرا ا  ستین چنانکه
 

 غ یبزد ت ،ی ز ی شمسِ تبر  برآمد

 او پوالد کردم  غیاز ت زبان
 

 گاه: وعده عادیم

 استشهاد: شاهد آوردن 

 بردار فرمان  ع،ی منقاد: مط

 پشت  یصلب: استخوانها

 

 » انْسانُ مم خُلق  فَلْينُْظرِ «

 ،» استآدم بنگرد كه از چه چيز آفريده شده پس «

 ) ۵یۀ )، آ٨۶سورۀ طارق ( م، یکر قرآن(
 

»قخُل قافد اءم نم « 

 » است،آبى جهنده آفريده شده از«

 ) ۶یۀ )، آ٨۶طارق ( سورۀ م، یکر قرآن(
 

»جخْربِ  يائالتَّرلْبِ والص نيب نم « 

 » آيد.از ميان پشت و سينه بيرون م كه«

  ) ٧یۀ )، آ٨۶سورۀ طارق ( م، یکر قرآن(
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  (دایره عدم)  ٢شل   ها) (دایره همانیدگ  ١شل   (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

 

  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ١۵٠٢برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ  پرسسالم و احوال  با

  زندان خلق را آزاد کردم  ز
  عاشقان را شاد کردم  روانِ

  

  دمیاژدها را بردر  دهانِ
  عشق را آباد کردم  قیطر 

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

مورد انسان و آزاد شدن او صحبت   ن یشدنِ خلق، در ا  اول صحبت زندان و زندان   ت یب  نیموالنا در هم   پس

  .  کند م

هستند    عاشقان. عاشقان کسان  گذارد ها را م ها که اسم آناز انسان   یاعده   یشاد کردن روانِ    طورن یهم   و

  .وندش و از جنس عشق م   کنندمرکزشان را عدم م   کنند، لحظه فضا را باز م نیکه در ا

  عنی  کنند؛ م  ذهن  یساز جا سببدر ذهن و آن   روند و م  بندند که فضا را م  ،ذهنعاقالن، عاقالن من   برعکس

را اداره    شان زندگ   خواهند م   بیترت  نیو به ا  کنند فکر م  ذهن   یهاو معلول علت    ،ذهن   یهابرحسب سبب 

  ببرند.  ش یکنند و پ

درست است که بعد از    کهنی ا   یخداوند انجام داده،    ا ی   عاشقان را شاد کردم» پس دوتا کار را زندگ  «روان 

  روان عاشقان را شاد کرده.    طورن یما را آزاد کرده و هم  م، یشو م ها دگ یجهان وارد زندان همان  نیورود به ا

جهان که ما از    نیکه پس از ورود به ا  میشو شاد کردن و آزاد کردن، انجام شده. پس اوال متوجه م   نیا  پس

امتداد خدا   اولیه)]   ٠شل  [  م یهست  زندگ   ای جنس  جا  نام ذهن و در آن به   میشو م   یی، وارد فضا(دایره عدم 

  . ها)](دایره همانیدگ  ١شل  [ میشو م  دهیهمان 



ۀ  برنامه             Program #934                                              ۹۳۴مشار

  5صفحه: 

. با کند ها را مرکز ما ماست، آن   ذهن  یزهایدادن به چ  تیعمل همانش که درواقع حس هو  ای  دنیهمان   نیا

  . شود ما م د ید نکی و ع شود آن مرکز ما م میبشو دهیهمان  یز یهرچ

اآلن    م،یدید م  رنگی ب  یاریبا هش   م،یدید م   ی زدیا  یار ی با هش  م،یزده بود  رنگیب   نکیاول ما ع   کهن یمثل ا 

 ی زها یچ   ی فکرها  هان یمتفاوت و ا  یهابا رنگ   رنگ   ی هانک ی و ع  میزن م   رنگ   نکی ع  ی  م یجهان شد  نیوارد ا

  هستند.  ممه هانی ا ندیگو متفاوت است که ظاهراً پدر و مادرمان به ما م

ادامه    جهان به زندگ   نیکه ما در ا  شود ما مهم است، سبب م  یدر بقا  عنیما مهم باشد    یکه برا  یز یهرچ 

  هم است، افراد خانواده مهم است. پول م ندیگو که پدر و مادرمان م مانند پول،   میبده

باورها    کهن یا  یاز جمله باورها مهم هستند. برا  ر، ید  یزها یچ  ل یعلم مهم است، کار مهم است و خ  طور ن یهم   و

  . دیکن دایپ د، یشو بزرگ م که شما راه را وقت  شوند سبب م

ع  هانی ا  ول  م،یدار  اجتماع   م،یدار  شخص  م،یدار  اس یس  م،یدار  یمذهب  یباورها  پس و    نکی همه  هستند 

  هستند.  یماد  یهانک یع

، چون خالق  (دایره عدم اولیه)]  ٠شل  [جهان شد    نی که وارد ا  نکی بدونِ ع  رنگ،یب  یار یکه هش  میدید  پس

  خلق کند.  زی چهمه  تواند است از جنس خداست، م

  ی زهایچ  میبعد آمد ، یار یعنوان هشخودمان به   میما ساخت نی اول جسم ما را ساخت در شم مادرمان، هم آمد

 ها)](دایره همانیدگ   ١شل  [.  میداد  تینام فکر کردن و به آن حس هوبه   ییتوانا  یبا    میرا تجسم کرد  جهان نیا

وقت نبوده که  حواسمان  آن  منتها  هوبه  آن   میدهم   تیها حس  مو  مرکزمان  را  آن   میگذار ها  برحسب  ها و 

  ها.زندانِ آن  میرو م  میدار م، ینیب م

ها را آزاد  ها فرورفته بودند من آن که هنگام همانش، انسان   به زندان  عنی«ز زندان خلق را آزاد کردم»    پس

  رد؟ یگ چجور صورت م یآزاد   نیکردم و حاال ا

  ندهیدر آ  خواهد را به ما م   همانش که ظاهراً زندگ  نیکه ا  می که ما اعتراف کن  وقت  شود شروع م  یآزاد   نیاوال ا 

هست،    یهست، شاد   در آن زندگ  میکن را که ما تجسم م   ییزهایاست و زندان است. و آن چ   بدهد، موهوم 

  است.  موهوم هانیا م،یاده یمان ها ه است و با آن  جهاننیا ی زهایهست که درواقع چ بختخوش 
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خودمان    اصل  ت یاگر جنس  میتوان لحظه هست که م  نی است و ما اصال در ا   درواقع در ذات زندگ  بختخوش 

است،   یالحظه   براساس زندگ  تیاست و حس هو  یالحظه  بخت. پس خوش میشو بخت مخوش   م،ی را حس کن

  است.  یالحظه  تیموفق

وارد فکرتان بشود و    و خرد زندگ  دیلحظه باز کن  نیاتفاق افضا را در اطراف    دیلحظه اگر شما بتوان  نیا  عنی

  است. یالحظه  زیچوجود ندارد، همه  ندهی در آ تینام موفقبه  یزی. چ دیشو موفق م دیعملتان بشود، شما دار 

  ن یا  کهنیا  ی. برادهد به ما نشان م  ندهیرا در آ  زهایچ  ها، دگیبرحسب همان  دنیزندان و د   نیبودن در ا  ول

است،     بافت ذهن  ی که    دیآ وجود م به   ریبه فکر د  ی از فکر  ی اری حرکت هش  ا ی که دراثر حرکتِ ما    یز یچ

  . هستهم  یاست و در زمان مجاز یاست، مجاز   است، موهوم » ذهناسمش «من 

  امدهی ن ندهی لحظه وجود دارد. هنوز که آ ن یوجود ندارد اآلن. فقط ا  ندهیگذشته و آ دی اگر درست دقت کن  درواقع

و افتادن به    ها دگ یبرحسب همان  دنید  لحظه هست ول  نیکه وجود دارد، ا  یز یو گذشته هم گذشته و آن چ

  ، ذهنمن   نیدارد ا  خاص   ی ها ت یخاص  ی و    ردیگ لحظه است» از ما م  نیا  شهیدرک را که «هم  نیا  ذهنمن 

  . خواهدم  زندگ  دهد نشان م که ذهنش یزیاز آن چ  کهنیا یبرا

   ذهنو در زندان من   میبشو  دهیهمان   میی ای در سرنوشت ما ننوشته که ما ب   زندگ  ایکه خداوند    دیگو موالنا م   و

  . مییای ن رونیجا بو آن   میفتیب

از زندان ذهن    دیگو  است، دارد م   که خودش هم از جنس زندگ   شعر را نوشته از طرف زندگ  نیا  نیبنابرا 

ها که پس از ورود به  روان انسان ای روان عاشقان  و کردم. دیگو م  کنم، آزاد م دیگو ها را آزاد کردم. نم انسان

  عمل انجام شده. نیا عنی ن،یاست ا را شاد کردم، قطع  هان یشده بود، من ا نیجهان غم  نیا

  د، یآزاد بشو  د یخواه نم  د،ی ستیشما اگر آزاد ن   کهن یا  یبرا  ستم؟یخب، پس چرا من آزاد ن   لی که خ  دییگو شما م  

و   یخردمند  گونهچ یاست، ه  موهوم   ها دگیزندان است، فکر کردن برحسب همان  نیا  دیدان نم  کهنیا  یبرا

  .میدان را ما نم  هان ی. استین  مه ساز و زندگ ست،یدر آن ن زندگ  گونهچی. ه ستیدر آن ن عشق

ا  میشد  دهی ها همانکه با آن   ییزهایچ  آن   میکن ذهن ما فکر م  در برا به  هانیاگر  بخت  ما خوش   میاوریدست 

به ما ضرر بزند، مَخرب است، با    دیبا  که طبق طرح زندگ   میآور وجود مبه  یز یچ  یما    که درحال   م،یشو م

  نظر ادارۀ خرد کل بشود.  ریز  دیبا شهیهم  ول م یریابزار بقاست که نَم  ی. م ی کن  ما زندگ میتوان نم نیا
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از    میشو م  داریب  میغلط است. اآلن دار  نیو ا  میاقرار داده   ذهنمن   یِادارۀ عقل جزو   ریرا ز  مان  ما تمام زندگ 

  . نیا

لحظه    نیکه ما در ا  عدم)]  (دایره  ٢شل  [  دهد نشان م   ی شل بعد  کهن یا  یآزاد کردم؟ برا  دیگو چرا م  پس

  .  می ریآن را ما بپذ دهد، را که ذهن نشان م ی زیآن چ   م،یاگر به حرف موالنا گوش بده میتوان م

  ی ز یاست که از آن چ  نیا  اش . معن میکه خوب و بد است و مقاومت در برابرش نکن  می قضاوت نکن  عنی  میریبپذ

در اطراف    ییفضا  یکه    شود سبب م  دهد که ذهن نشان م   یز یو مقاومت نکردن در ذهن به آن چ  مینخواه

  جا بوده، گشوده بشود.آن  شهیآن که هم

  شه یهست، هم   شه یخداوند در ما هست، هم  ای جنس خداگونۀ ما    دییو بو  ییفضاگشا  تیخاص  نیا  دیکن   توجه 

  . میکن استفاده م م یبدان کهنیهم از آن بدون ا

خال  یما فضاها   م،یهست   ن»یبما «عدم  مثال  را م خب ما ممی نیب . چشم حس  نیکه ا  میدان   ها را  ما فقط جسم

است هم    خال  یاطراف کالغ را که فضا  م،ینیب کالغ را م  م،یکن پس آن خال را مثال آسمان را نگاه م   ند،یب م

  .  ندیب ما م  نیبعدم  تیآن اطراف کالغ را آن خاص م، ینیب م

سوت است، بعدش   جانیاآلن ساز را زد، ا زند که ساز م  اآلن مثال کس مییگو م م، یشنو مثال سوت را م ما

  دوباره ساز زدن.  کند هم شروع م

از آن  ارانهیهش دیبا شنو» در شما هست. فقطو «سوت  ن»یب«عدم  نیپس ا د؟یشنو م  یسوت را چجور خب

جهان    نیو مربوط به ا  دهد که ذهنم نشان م  یزیکه آن چ  دیریب  ادی خوب    دیاستفادۀ آن با  یو برا  دی استفاده کن

اطرافش فضا باز    دیگو ذهنم چه م  کهنیانظر از  ندارد. من صرف  زندگ  نیا  ست،یاست و مربوط به آن جهان ن 

  . کنم مقاومت نم  ر یعبارت دبه  کنم، م

فرق دارد،    نیا  ی نخواستن با اثراتِ ماد   زندگ  د؟یکن. توجه م خواهم نم   از آن زندگ   عن ی  کنم نم  مقاومت

    د؟یکن. توجه م میبخواه زندگ  میتوان از پول نم ول خورد، پول به دردِ ما م  د؟یکن توجه م

  یفضا   ، ذهن  رِیغ  زیاست. آن چ  ذهن  رِیکار غ  اش یکار ذهن است،    اش یما.    می نکن   دوتا را با هم قاط  نیا

  شده است. گشوده
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ها رفتند در زندان ذهن برحسب  انسان   عن یچه؟    عن یآزاد کردم و روان عاشقان را شاد کردم،    دیگو م   کهنیا  پس

  اند. شده  دهی آفل همان  یزهایا چ چرا؟ ب  ترسند، و م   کنند قضاوت م  کنند، مقاومت م  کنند، فکر م  ها دگ یهمان 

، مرکز ما شروع  ها)](دایره همانیدگ   ١شل  [  ر ییبه تغ  کنند  شروع م   زهایچ  نیهم   ر،ییبه تغ  کنند شروع م   هانیا

. پس ترس و مقاومت و قضاوت همراه  دنیبه ترس   کند شروع م   زد یکه مرکزش فروبر   . هرکسختنیبه فرور  کند م

  .  میهست نیا میکن عنوان خودمان. ما فکر مبه  میکن م جاد یکه در تصورمان ما ا یزی چ  نیا ایاست  ذهنمن  نیا

به ارتباط    کند ها شروع م آن  ذهنما با من   ذهن. منمیکنتجسم م  رانید  یهم برا  ذهنمن  یآن    براساس

  .  ستیدرست ن نیو فکرها. ا ها دگ یهمان   نی برقرار کردن برحسب هم

  (دایره عدم)]   ٢شل  [خودمان که درون ما هست    نیبعدم   تیخاص   ای  ی است که ما از آن فضا  نیا  درستش

  .  میاستفاده کن  م،ینی بب میتوان و با ذهنمان نم دهد خودش را به ما نشان نم

را که   یز یآن چ  عنی  میفضا باز کن  دیما با  د،یگو لحظه ذهن ما چه م   نیدر ا  کهنینظر از اکار صرف   نیا  یبرا

  چرا؟ م، یکن  اثریماست، ب ذهنو عقل من  دیگو ذهنمان م 

مثال پولدار بشوم،   توانم اگر عمل کنم م  مثالجهان است    نیکه مربوط به ا  دیگو م  ییزهایچ  ی  نیکه ا  مییگو م 

بسته    نیاست که اگر برحسب آن فقط فکر کنم، ا  شدهگشوده  یفضا   نیا  . زندگ رساند نم    من را به زندگ  ول

(دایره    ٢شل  [اژدها،    گذارد و عقلش را م   ذهنمن  نیاسم ا   نی. پس بنابراشوم من از آن آگاه نم  عنی  شود، م

  عدم)]

باشد،   ادتان ی بزرگ است که آن شعر  یاژدها   ی. میدو جور اژدها دار دم»، ی: «دهانِ اژدها را بردردیگو م پس

  اند».  تن بوده یهردو  طانینفس و ش «

. بلعد را م  اژدها است. چرا؟ دائماً زندگ  نیا  م،یکه اآلن درست کرد  نی ماست هم  ذهن من   یاژدها است،    دوتا

به مانع و    لیرا تبد  دائماً زندگ  م،یشو م  اطالعیما از آن ب  شود، نم  در ما زندگ  زندگ  شرفته،یدر مراحل پ

  .  میکناصطالح مسئله و دشمن م به

برحسب   ای  میاگرفته   ادیما در ذهن    کهنیو ا  درد ذهن  ، ذهن من دش  ، . مانع ذهناند همه موجوداتِ ذهن  هانیا

   زندگ  دهد که ذهنمان نشان م  ییزهایاز آن چ   میتوانکه ما م   میااستنباط کرده   یطور نیا  م،یاذهن فکر کرده 

غلط است.   نیا م،یریب  
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  یکه    دیشما فرض کن  عنی بزرگ جهان.    ذهنمن   ی خودم است،    ذهنمن   ی   م،یدو جور اژدها دار  پس

نم  د یدید  سیمغناط   یمثل فضا   ، بزرگ  یفضا  ا   سیمغناط  نیا  میگو شما،  و    یفضا   نیاست،  همانش است 

  .  کند م  ها زندگجهان را گرفته و در ذهن   نیدرد است که ا یفضا 

نگه دارد    ذهنها را در من ها را بخورد و انسانآدم   چار کند؟ زندگ  خواهد بزرگ است که دائماً م   یاژدها  نیا

جسم    ذهنمن   کهنیا  یجاذبه، برا  یرو ین   لۀیوسبه  شوند م   دهیکش  شوند، م   ذهنها که از جنس من و انسان 

  قانون جاذبه است.  ریاست و ز

 کند،  م  جادیا  روین  عنیاست،    لیپتانس  ی  یزیدر ف  میی گو ما م  ،یفضا   یاست، مثل    لیپتانس  ی  مثل

پتانس ن  لیهرجا  همان  کهن ی. پس همشود م  جادی ا  رویباشد  م  م،یشو م  دهیما    ده یکش  م،یشو از جنس جسم 

  همانشِ جهان.  یدرد و فضا  یفضا نیبه ا میشو م

«دهان    حت  دیگو کوچ و بزرگ را، هردو را بِدَرد و م  ذهنمن   است که دهانِ  نیمقصودِ خداوند ا  دیگو م  پس

دهان    م یخواه ما م   م، یزن ها را م مثل موالنا که عارف هستند، ما هم حرفِ آن   ییها. آدم دم»یاژدها را بردر

  . می بزرگ را بدر ی کوچ و اژدها یاژدها 

اژدها  نم   یدهان  را  خ   نیا   کهن یا  یبرا  میبدر  میتوانبزرگ  به  عیوس  لیفضا  و  انساناست  درواقع  اندازۀ  ها 

لحظه در   نیدر ا  مقصود زندگ  ول  کند، م   ها زندگجهان در ذهن  نیدرد در ا  همهنیدارد. ا  ییاژدها  تی خاص

  عشق است.  ق یاژدها، دهان اژدهاست و آباد کردنِ طر دنِیدر

 م، ییای خداوند ب  ینظام آباد  رِی ز  م،ییایب  رونیب  ذهنمن   بِی نظام تخر  ریاست که ما از ز  نیعشق ا  قی کردن طر  آباد

  ما را هم اداره کند.   زندگ کند، کائنات را اداره م  کند، که جهان را اداره م یلحظه همان خرد نیدر ا عنی

که اصال    چرخد خودمان م  ذهنمن   تیریو مد  ما براساس کاردان  زندگ  م،یدرست کرد  ذهنکه من   وقت  از

بو و  ب  ییرنگ  هرچه  شعارش  فقط  ندارد،  خردِ کل  آن  به  تر،ش یاز  و  است  مبهتر  ا  دیآ نظرش  اگر   ن یکه 

در    ؟ . کرسد م  نروند، باالخره به زندگ  نی باز    هانیباشد که ا  نیکند و جمع کند و نگرانِ ا  ادی را ز  ها دگ یهمان 

بدرد، شما هم اگر    خواهدخداوند بدَرد، موالنا م   خواهد اژدها را م  نیا  است.   یدر زمانِ مجاز  شهیهم   نده،یآ

با    ذهنمن   نیا  دیدان و شما م د،یعشق و خردِ کل را آبادان کن  قیو طر   دیبدر  دیخواه م  د،یاز جنس عشق باش

  .کند  م جاد یا بیما تخر دائماً در زندگ اش،ی عقل جزو 
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  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَند م مرگ  یِزنده سو نفسِ

  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

. در طولِ غزل، موالنا اشتباهات  آورد وجود م ما به   در زندگ   بیکند، تخر  ت ینفس که زنده است، فعال  دائماً

را   یاعده  ی  ول  کردم م  اد یکه من هرلحظه داشتم فر  کند و مخصوصًا اشاره م   دی گو م  ذهنانسان را در من 

فضا را باز کن، من به    زند، م   ادی هرلحظه فر  زندگ   عنی   اورم،ی «طوفانِ بال» برد و مر از «قعر طوفان» بروم درب

  .  روم را م  ذهنتو کم کنم. من راه من 

  آن را که طوفانِ بال برد  یول 
  کردم  ادیشد، گرچه من فر  فرو

  

  از قعِر طوفانش برآرم  مر 
  کردم  جادیرا ا  ستین چنانکه

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

 نیباال بشم. ا توانم برده، م اش ذهنوجود آوردم، او را هم از «قعرِ طوفان» که من را به  ست»یکه «ن  طورن یهم

    ؟ی . چجوردیگوخداوند م   د،یگو م  را زندگ 

  ی ز ینام شمس تبراز مرکزِ ما به  یدی خورش ی ما،  میفضا را باز کن نیاگر ا عنی غ»ی بِزد ت ،ی زیشمسِ تبر «برآمد

  ن ی فوالد  ریشمش   یآن    لۀیوسطلوع کرد و شما فکرتان را و زبانتان را به    عنیزدن    غی. تزند م   غ یت  د،یآ باال م 

طلوع نکند، آفتابِ    یزیآن شمس تبر  کهن ینه ا  شود، واقع م  ثرآن موقع هست که فکر و حرفتان مؤ  عنی  د،یکن م

  ش یرا پ   تان زندگ  د،یمسائلتان را حل کن دیو بتوان  دیحرف بزن  ذهناز مرکز شما طلوع نکند، شما با من    زندگ

  .  دیببر

  غ یبِزد ت ،ی ز ی شمسِ تبر  برآمد
  او پوالد کردم  غیاز ت زبان

  ) ١۵٠٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  ما برش ندارد.  یکه فکرها  د ینیب برنده کردم، م عنیاو پوالد کردم، پوالد کردم  غیفکرم را از ت  عنی

شهر    ی  خواسته درست کرد. م  شهِر آرمان  یو عقلش،    اشذهنکه انسان آمد با من   دیگو طولِ غزل م   در

  موفق نشد. درست کند، ول  آرمان
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  کردم  بیکه من ترت  باغ  زه
  کردم  ادیکه من بن یشهر  زه

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  به خارستان شد.   لیساختند، تبد  ذهن. باغ را با من ساختم باغ را من م  کردند، فضا را باز م  گذاشتند، م  دیبا

نتوانسته    یمتبِ فکر   چی خرابه درآمد. تا حاال ه  یذهنشان ساختند، آخرِ سر    لۀ یوسفاضله را به   نۀ ی مد  آن

در   بیکند که جنگ در آن نباشد، تخر  شنهادیها پانسان   ی برا  روش زندگ   ی   ،سبِ زندگ   ی موفق بشود،  

که    م،یمتب را برو  نیبوده که ا  دهیمان ه   یبراساسِ فکرها  هان یدر آن نباشد، چرا؟ همۀ ا  ییآن نباشد، جدا

  . میشو جامد است، و خوشبخت م  یِمتبِ فکر 

  ل یتبد  جهیخدا را بذارند مرکزشان، باورها را گذاشتند. درنت   کهن یا  یجاکار را کردند، به   نیو مذاهب هم هم  

  را خراب کردند.    جامد شدند و زندگ زیچ  یبه 

.  میختیانگ  م، یکرد  یرا تحر  ییجدا  م،یوحدت آمد  یراما، ب   میهمان آمد  یوحدت که اصال برا  ی جابه  نیبنابرا

در داخل   ممن است که  به   ن ید  یچطور  بمذاهب مختلف  ا  دیای وجود  در    هان یو  از هم جدا باشند؟! پس 

  جامد هست.  یمرکزشان باورها 

با خردش و با عشقش او   د،ی فضا را باز کن   نیا  دیشما با ، خداوند، زندگ عنیکردم»،    بیکه من ترت   باغ   «زه

  باغ شما را بسازد. 

  د، یو آخر سر گفت  دیو درست کرد  د یبه گفتکه شما با منتان به    خارستان   که من آباد کردم»، زه  ی شهر    «زه

  نشد، خراب شد، فقط جنگ شد.  چ یه دیدید

  یی اژدها جدا  دم»،ی. «دهان اژدها را بردرمیکن درست م   بیتخر  م،یکن فقط جنگ درست م  ،ییبراساس جدا  ما

  است.  ذهنعقل من  نیا کند، م قیرا تشو ییجدا  کند، م  یرا تحر

ها از  همۀ انسان   دند یها فضا را باز کردند، دجا انسان را که در آن   قی طر   ی   عنیعشق را آباد کردم»،    قی «طر

ها کم  کم کردن. آن را من درست کردم، آن موقع من به آن   ریدجنس هستند، شروع کردند به هم  ی

  . دیگو م  ندگ را از زبان ز نیشان از من کم خواستند. اهمۀ  کهن یا یکردم، برا
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  کند  بعد فضا باز م  ها)](دایره همانیدگ   ١شل  [زندان    ی به    رود انسان ابتدا م  میدیفهم   تیدو ب  نیما از ا  پس

ا  اطرافِ از اتفاق و آن چ  (دایره عدم)]  ٢شل  [  دهد لحظه که ذهنش نشان م   نیاتفاق  که ذهن نشان    یزی و 

  .دهد نم  ریگ  کند، مقاومت نم نیبنابرا خواهد، نم  زندگ دهد م

آن شما را    دهد، که ذهنتان نشان م  دیشما مقاومت کن  یزی. در برابر هرچشود م  دهیمقاومت بند، بلع  وقت

 تواند  م   م، یدیاست، که البته ما ند  ی اژدها موجود   کهنی ا  یاژدها؟ اژدها، برا   دیگو اژدهاست. چرا م  بلعد، م

  را ببلعد.   زیچهمه 

  ه ی ها عشق را به اژدها تشب موقع  بعض   خوانم،  م   تانیامروز برا   حت  بلعد، که م  دیریدر نظر ب  یموجود   ی  شما 

  مثبت است.   یمعنا  رید یاست، جا  منف  یمعنادر  جان ی. در اکند م

. آخرسر ما  دینرس  جه یهرچه گفت به نت  کهن یا  ی برا  دم،ی کوچ را در   ذهنبزرگ و من   ذهنمن   یاژدها   دهانِ

  ن یهرلحظه دهاِن ا  کهن یا  یبرا   م،یرس نم   جا چ یما ه  دهی همان  ی و فکرها  ذهنمن   قی که از طر   میبفهم   م یخواه م

  او صحبت کند.   خواهد م  م،یما صحبت کن خواهد او نم عنی بدرد،  خواهد  را خداوند م

  ی کار   ذهنعشق، ما در من   قیو با طر   درد بلدم، دهانمان را م  کنم، تو صحبت نکن، من م   ا یخدا  مییگو م  ما

  .  میندار

م  م یدیفهم  پس باز  فضا  م  م،یکن خُب  عدم  را  م  نیا  م،یکن مرکز  ادامه  را  (دایره    ١شل  [تا    م،یده کار 

 از زندان ب  ها)]همانیدگ و روانمان شاد بشود. م   مییای ب  رونیکامال عن یکه روانمان از اول شاد بوده،    میفهم  

  جهان، روانمان رواِن خدا بوده، شاد بوده.  نیبه ا میآمد وقت

را    هان یا  م،یکه اآلن دچارش هست  ییهاغم   نی. امیاست. ما ذاتًا شاد  ذات  یِخداگونۀ ما، شاد  یهااز جنس   ی

کن درستکوچ و بزرگِ غم   یدهان اژدها   خواهد م   و هرلحظه زندگ   مانذهنبا من   م یما خودمان درست کرد

  . می ستین  م،یهست  دهااژ  نیا م یکن . ما فکر ممیگذار را بدرد، فلج کند، و ما نم

ذاتِ ما    (دایره عدم اولیه)]  ٠شل  [جهان    ن ی. پس قبل از ورود به امینی بب  می خواه نم   ها دگ یهمان  قیاز طر  ما

ا  م،یبود شاد بود  یشاد با    ادمانیآمد.    دگ یهمان   یهاغم   م،یشد  دهیهمان   میجهان شد  نیوارد  هم باشد که 

  خودش را به ما خواهد داد.   مرکزمان، دردِ میو بذار میبشو دهیهمان  یز یهرچ
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 شود با هم جمع م   دیآ ها مغم   نیو ا  م یهزارتا منبع غم دار  م،یهست   دهیهمان   ز یکه اگر با هزارتا چ  میدان ما م  و

  بال.  لیطوفانِ بال، س  دیگو که موالنا م

شد و    یزهر و بال جار   یِجو   یشد و از هرکدام    دهیهمان  زیبا هزارتا چ   عن یآن را که طوفان بال برد»،    ی «ول

  کردم».   ادی «گرچه من فر ن ییرا برداشت برد «فرو شد» رفت پا نی. الیشد س نیا

عطار،    ،ی سعد  ، مثل موالنا، حافظ، فردوس  یاده یحضور رس  به   یهامردم که بابا انسان  شنوند اآلن هم نم   نیهم

دارد م  نیا  د، یرا رها کن   ذهنمن   ن یا  ندیگو همه م  هانیا را  نم خورد اژدهاست، شما  ما گوش   . ما    م،یده

  است؟ . درست دان تو نم  م،ی سرکش هست دانم، م م،یبلد مییگو م

  : دیگو . متانیبه اژدها و زندان بخوانم براراجع   اتی اب دیو اجازه بده  میبذر تیدو ب نیاز ا خب

  ان یجهان زندان و ما زندان نیا
  کن زندان و خود را وارهان  حفره
  ) ٩٨٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

م   رید  اآلن ا  دیدان شما  ا  نیچرا  است.  زندان  به   نی جهان  آجهان  است.  زندان  ذهن  در  همانش  ما    ایخاطر 

حضور است، فضا را باز كن با    «حفره کن». كلنگ هم كلنگِ  م،یِبن  دیبله، با  م؟ییای ب  رونیاز زندان ب  میتوان م

  است:  ث یهم حد نیعقل حضور بِن زندان را بيا بيرون، «خود را وارهان». و ا

  سجن الْمومن و جنَّةُ الْافرِ.»  ای«اَلدُّن
  زندان مومن و بهشت كافر است.»   «دنيا،

  ) ثی(حد
حضرت رسول فرموده، ذهن   عن یبداند،    خواهد م   دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر هست. اگر کس  دیگو م

است که با    هم کافر کس  شان یاز نظر ا  شود زنداِن انسان است، اما بهشتِ کافر است. پس معلوم م  دهیهمان 

که جامد شده کافر    شده. هرکس  امدج   ند،یب جامد م   یاست، از جمله باورها، و برحسب باورها   دهیهمان  زهایچ

  است.

سنگ    یرو  نیا  عنیآب بستم، «نه بر شمشاد کردم»، «نه بر عاج» کردم.    یها را رو نقش   نیمن ا  دیگو غزل م  در

  ق یو دارد تشو  شود ما هم عوض م   ی. اگر اوضاع عوض بشود، فکرها شود عوض م   م یزن که م   کنده نشده، حرف

  خلق بشود.  دیحل جدباال، راه  د یایاز درون شما ب دیفضا را باز کن، بذار فکر جد نیا کند م
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فکر   د،یایحل بشده راه گشوده  یفضا   ن یاست که بذار از ا  ن یبه ما، ا  دیگو م  نید  دییکه بفرما  یز یچ  آن   عنی

  سنگ کنده نشده.   یعاج و شمشاد، رو   یقبال، رو شده  دیکه تول ییفکرها نیرا، ا  هانی. ادیایب دیجد

مرکزمان عدم شد، فضا    وقت   م،یما از جنس خدا هست  کهن یا  ی خّق باشد، چرا؟ برا  د یهر لحظه انسان با  پس

  م ی. ما او هست کند خود خداست دارد طلوع م  کند، که از درون ما طلوع م  یزیشمس تبر  نیشد، درواقع ا  گشوده

  خّق است.   شهیکه او هم

آگاه    ی لحظۀ ابد  نیبه ا  م،یشو زنده م   تیو به ابد  میشو م   تینهای ب  م،یشو ذاتمان قائم م  یما رو   وقت  عنی

.  میبن  دیبا  دیفکر جد  ی در آن حالت ما هر لحظه    کند، . او دائماً خلق م میتماماً از جنس او هست  م،یشو م

  .  کند م  دیجد فکرهر لحظه  کند، حل نم فکر خاص  یخرد کل، جهان را با 

را    هان یشده، ما ا  چهارتا کلمه گفته    ی  کهن یاز آن فضا، نه ا  میکن   دی تول  د یفکر جد  ی   دیهم هر لحظه با  ما 

سه   نی. و اشود عوض م   زی چ. نه، همه شود شده عوض نم   یکار بر عاج و شمشاد کنده   هان یا  م،یدیچسب   میگرفت

  :  دیگو م  دینی را بب تیب

  عجب که جان به زندان اندر است نیا
  زندانش به دست  مفتاح  وآنگه

  ) ٢٠٣۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  آن جوان  نیتا سر، غرقِ سرگ  یپا
  روان  یِبر دامنش جو زندم
  ) ٢٠٣۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  قرار یپهلو به پهلو ب ماًیدا
  دار آراماه و پشت یِپهلو

  ) ٢٠٣۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  بان ی پشت ، : حامدارپشت 

  

هم    دیآن موقع کل   هاست، دگیاست که جان ما، روان ما در زندان همان  بیعج   ل یخ  نیا  دیگو م  د،یکن  توجه

اصل    د،یگذار هرچه اسمش را م  ،ی زیشمس تبر  ،ی اری هش  دیکن که فضا را باز م   ن یهم   دیدست ما است. کل

  .دهد م شان شنو خودش را به شما نسوت  ن،یب. عدمدهد شما، خودش را به شما نشان م
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  ی بر دامنش جو   زند آن جوان، «م  عن یاش. غرق کثافت انسان،  همه    عنیتا سر»    ی . «پادیکل   عنی  «مفتاح»

آن است،    یو دردها  هاست دگیما را که همان   کثافات  د یآ م  روان زندگ   یجو   م،یاگر فضا را باز کن  عنیروان».  

  . میمقاومت دار  م،یخواه  م  زندگ دهد که ذهن نشان م ی زیچرا؟ از آن چ  م،یبند . اما مبرد م دیشو م

بر    زند . «مهر انسان  عنی مدفوع، کثافت، درد. «آن جوان»   عنی  نیآن جوان»، سرگ  نیتا سر، غرقِ سرگ   ی«پا

به    قرار»،یپهلو به پهلو ب  ماًی. «دادهد شو نموخودش را شست  شود، روان تا کمر رد م   یجو  عن یدامنش»،  

  ندارم!  رچار کنم، قرا  یوا ی ا چد،یپآن پهلو م  چد،یپ پهلو م نیا

به او    تواند خداوند دائماً با او است. اگر فضا را باز کند، م   عنیدار»  «آراماه و پشت   که ! درحال ؟حال چه  در

  خواهد،  م  زندگ   زهایاز چ   خواهد، م  از ذهنش زندگ   کهن یا  یپهلو؟ برا   به  است پهلو  قراری کند. چرا ب  هیتک

و    خواهد  آرامش از ذهنش م  کهن یا  ی آرامش ندارد، برا   عنی  قرار»ی بپهلو  به  پهلو    ماًی. «داکنند م   ر ییتغ   زهایچ

  . ترسانند م  کنند،م  رییدائماً تغ ذهن یزهایچ

که    کس   عنیدار»  دار. «پشت شده، آسمان درون، پشتگشوده   یخداوند، فضا   عنی آراماه»، آراماه    یِ«پهلو 

  ر یی تغ   هانیو ا  میاشده  دهیها هماناست که ما با آن   ییزها یچ  نیپشت ما هم  میکن. ما فکر م ستادهیپشت تو ا

  پشت ما هستند.   هان یا کنند، م

از   ای کردند  انتیخ  هانیا مینیب پشتم است، بعد م رید  یهامن پشتم است، انسان   لیمن پشتم است، فام پول

نم   ما جدا شدند، کم ،که ما م   ییزهایآن چ  کنند نم   م یخواه ،ه آن   دهندها را مبل م  دزدند ،خب    برند

  .م یشو م قراری معلوم است ب

.  میکن شده است از آن استفاده نم گشوده   یفضا   نیاست و آراماه ا  لحظه خداوند، زندگ  نیما در ا  دارپشت

  : دیرا بشنو تیسه ب نی. و ادهد که موالنا به شما م  اطالعات نیبا ا دیاستفاده کن دیشما با ریاآلن د

  هجران شنود نخواهم عشوۀ من
  چند خواهم آزمود؟  آزمودم

  ) ۶٠٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ستوانگیشورش و د ر یغ هرچه
  ست انگیو ب   یره دور نیاندر
  ) ۶٠٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  را    ر یزنج ن یا میبِنه بر پا نیه
  را  ر یسلسلۀ تدب دم یدر که

  ) ۶١٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  م ی کن جسم است ما فکر م   ذهناست. من   ییو جدا  دگیکه براساس همان  ذهنمن   بیفر   عنیهجران»    عشوۀ«

در    دیهمه افسانه است، ما با  هان یا  ت،یبرا  رمیم . عاشقت هستم، م میبشو  ی  با کس   میتوان نم  م،یآن هست

  .  میگشوده باش  افضا ر دیبا  م،یو خودمان از جنس او بشو می نیرا بب   ها زندگانسان

همان   اگر ا  م، یهست  ها دگ یاز جنس  فر  نیدر  لحظه  م   ذهنمن   ییجدا  بیصورت هر  فکر    عن ی.  میخور را  ما 

  د یخواه  شما؟ چقدر م  دیگرفت  ادی. «آزمودم»، واقعاً  می براساس باورها مخصوصاً جدا هست   رانیاز د  میکن م

  توهم است؟   ییجدا  بیفر ،یی عشوۀ جدا نیا م یکه بفهم  دیای سرمان ب د یچقدر بال با د؟یکن  شیآزما

را رها کنم    ذهنعقل من   خواهم  . من م دیای وجود بدر من به  وانگ یفضا را باز کنم و شورش و د  خواهم من م   و

  ذهنشدن که به عقل من انه ویو شورش و د ییاز فضاگشا ریتکان بخورم. غ  گذارد گرفته نم  پیبرود، من را ک 

  از خود است.   انگیخداست و ب ز ا یاست، دور  ییاست، جدا ی دور یراه هر فکر نیگوش ندهم، در ا

»  alienationاز خود، «  انگیرا کشف کرده، مر مخصوصاً در غرب ب   انگ یو ب   یدور   نیچند مدت است ا  بشر

  کنند.   دایحل پنتوانستند راه   است ول  انهیکه انسان از خودش ب  دندی». فهم alienation«  گفتند  اسمش است. م

و زنده شدن به او   ییاست، فضاگشا   شورش درون   قیفقط از طر  نیکه ا  دندیفهم م   خواندند، موالنا را م  اگر

و از   انگ یاز خود ب ای را،   انگ یخودش ب  نیا ها، دگی براساس همان  استدالل کن   است. وگرنه اگر تو بخواه

  . میهست چه کس میدان اصال نم  ن،ما از خودما عن ی ،ییجدا ، انگی و از خدا ب  انگیب رانید

  م ی بِنه بر پا  نی«ه  دیگو م  ن یهم  ی. برامیو دور هست  می هست  انهیاز اصلمان و از خداوند ب  میدار  ذهنمن   وقت

سلسلۀ    دمیشده را، مرکز عدم را. «که در گشوده   یفضا   ری عشق را، زنج   ریرا؟ زنج   ریرا» کدام زنج   ریزنج   نیا

    د؟یگوش نده تان ذهنمن  یها رف به ح دیحاضر  د؟یدیرا، واقعاً شما اآلن در  ذهنمن  ر»یتدب

  : تیسه ب نیا و

  خسان  دِیخود مذار از د دِید
  کرکسان  نیبه مردارت کشَند ا که
  ) ٣۴٨٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  ؟ که چ  یچون نرگس فروبند  چشم
  ؟ َاچ یعصااَم کش که کورم ا نیه

  ) ٣۴٩٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  در سفر ،یدیعصاکش که گز وآن
  باشد از تو کورتر نیبب خود

  ) ٣۴٩١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : برادر اَچ

  

م    بله. وقت  م؟یدار   دیبرادر. ما د  عنی  اَچ باز  را  ا  م یکنفضا  اتفاق  اطراف  د  نیدر  پ  زندگ  دِیلحظه،    دا یرا 

  . میبه آن دار دسترس شهیهم  م،یاز جنس او هست  م،یکن م  دایخدا را پ دید م، یکن م

که ذهنتان    یز یدر اطراف آن چ  ییفضاگشا  د،یبشو  میتسل  ا ی  دیکن   ییفضاگشا  دیلحظه شما انتخاب کن   نیدر ا  اگر

عدم مقاومت در    د،ی خواه نم  یز یچون از آن چ  دهدکه ذهنتان نشان م   یز یکردن آن چ  اریب  دهد، نشان م

  . دهد خودمان را م  دیحرف است که به ما د ی همه  هانیبرابر آن، ا

.  ر ید  ذهن   ی هامن    عنیخسان»    دِیخود مذار از د  دِیاست از درونمان. «د   زندگ  ای خداوند    دیخود ما، د  دید

  ی ها من   دیخود مذار از د  د ی. دکن خسان را انتخاب م  دِیاست، د   که ذهن  ی ریگ را م  ران ید  دیکه د  ن یهم

  اند. کرکس   هانیا کهن یا یبرا کشند، م  ی خورشما را به مرده  ذهن  یهامن  نیکه ا ر، ید ذهن

  ست یکه منظورت چ   ،ی بند م  شود نرگست که با مرکز عدم باز م   ی بایدارد. چشم ز  یخور عادت به مرده  کرکس

  بش!  ر یمن را ب  یبرادر عصا  یرا بش، چشم ندارم، ا   میکارها؟ که چه بشود؟! که کورم؟ عصا ن یکه از ا

  یی هااز آدم  میکن انتخاب م   . بعد آن موقع ما عصاکشدندیکش م   گرفتند ها مکورها را بچه  یعصا   میقد  دیدان م

که از تو   کس  یمن کورم، ا  دیگو م کند م  دیتقل بزرگ عصاکش ما هستند. هرکس یهادارند. من  ذهنکه من 

  را بش.  میعصا ای ب کنم م دیتقل

  یبعد آن موقع از    ، ذهنخداوند از من  یسوبه   یبرو   یسفر   خواه  در سفر» شما م  ،ی دیعصاکش که گز  «وآن

   خواه  خداوند است م  تیو ابد  تینهایکه زنده شدن به ب  منظور اصل  جهان به   ن یدر ا  یآمد   ؟ کن م  دیتقل

  ؟ کن  م د یتقل واز ا کشد؟ تو را م یکه خودش کور است عصا  کس ی آن موقع  ،برس
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تو را    نیا  دید  صبر کن آخرسر خواه  »ن یدر سفر»، «خود بب   ،ید ی«وآن عصاکش که گز  ؟کن شرم نم  دیگو م

است.    ترش یب  ل یها خکه عقلشان از آن   کنند را م   کسان  د یتقل  ها ل یاز تو هم کورتر است. خ  برد، به جهنم م

  اند.نرگسشان را بسته  مچش کهن یا یبرا د،یاز خودشان بپرس کنند؟  کار را م  ن یچرا ا

  اله زن کورانه بِحبل دست،
  متَن  زدانی  بر امر و نه جز 

  ) ٣۴٩٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  اله؟ رها کردن هوا حبل ستیچ
  مر عاد را  یهوا شد صرصر  نیک 

  ) ٣۴٩٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خلق در زندان نشسته، از هواست  
  را پرها ببسته، از هواست  مرغ

  ) ٣۴٩۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  د، یبخوان  دیبرو  د یتوان شما م  چون وقت ندارم، ول   آورم نم  ترش یب  ت یرا من چند ب  یمثنو   ی هاقسمت   ن یا  واقعاً

  هست.  ر یآدرسشان آن ز

   ذهنلحظه به حرف من   نی خدا بزن. و در ا  سمان یفضا را باز کن و دستت را کورانه به ر  ؟ی شد   دهیهمان  ؟ی کور

شدۀ درون  گشوده   یاز فضا   زدان ی  متن»، امر و نه  زدانی  گوش نده، «جز بر امر و نه   ر ید  ذهن  یها من   ای

  سمان یاله؟»، رُ حبل  ستی «چ  دهد، جواب م  کند . خودش سؤال مدیآ نم   ها دگیما، از همان  ذهن. از مندیآ م

  .  رها کن  دگ یرا براساس همان خودت    ذهنمن   یهاخواسته   ا ینفس    یها خواسته   ا ینفس    یهوا   ن یا  ست؟یخدا چ

همُ حبل   ستی«چ  هوا»،  کردن  رها  همان   یهوا   نیاله؟  براساس  را»،    ی«صرصر  ها، دگ یخواستن  عاد  مر  شد 

ما براساس    یهاخواسته   عنیچه؟     عنی .  نیزم  دیکوب م  داشت آمد و قوم عاد را برم  یباد تند   عنی  ،یصرصر

منبع باد مخالف است،    ی   دگ یهر همان   میشده، و ما گفت  ادیز  قدرن یشده، حرص ما ا  ادیز  قدرنیا  ها دگ یهمان 

غزل    ن یکه در ا  شود م  طوفان   ی  گذارند درواقع از خودشان سهم م   دگ یهزارتا همان   است، وقت   بیباد تخر

  آن را که طوفان بال برد».  ی «ول  د،یگو هم م
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   طوفان در زندگ   نیا  برد؟درست کرده، شما را دارد م   تانیها دگیکه همان  واقعًا طوفان  دی از خودتان بپرس  شما

پنج و چهل   است. در حوال  نیاند، همشناسان هم شناخته که روان   سالان یبحران م  نی. اشود برپا م  هرکس

سال  دگ یآدم که از همان زندگ ها  م  ،متوجه م خواست زندگ  هان یکه ا شود دادند.ن  

  م، یثروت هم جمع کرد  م،یکرد  دایکار خوب هم پ  م،یدیخانه هم خر  م،یکرد  دایبچه هم پ  م،یکرد  دایهمسر هم پ  ما

! باز  چ یه  م،یکرد  دایعلم هم پ  م،یمشهور هم شد  م،یکرد  دایدوست هم پ  م،یهم رفت   مهمان  م،یمسافرت هم رفت

  . میهست. پر از غم میکن م باز هم حس بدبخت م،یهم بدبخت

که،    ستین   رونیاست، طوفان نوح هم درواقع واقعاً طوفان ب  نینوح هم هم   که کشت  د،یآ موقع م آن    بحران

پسر نوح سوار    دیدان سوار شو، که م  ای ب  دیگو است، م   ییتای  ی نوح هم فضا   است که آن کشت   طوفان درون

  .  دیسوار شو دیدار تیئولشما شخصاً مس  ول شوند ما سوار نم  یهاآدم نیتر ینزد  عنینشد، 

.  دیبن  یکار   دیاگر نخواه  د، یرا ادامه بده  ذهنشما طوفان برپا خواهد شد اگر عقل من  در زندگ  نیبنابرا  پس

  ی خاطر حرصشان است، هواهابه   ، اند زندان، زندان معمولمردم رفته    عنی«خلق در زندان نشسته، از هواست»،  

  ی بخورند، شار شده از هواست، برا  خواهند  اند، م غ را پرها ببسته»، پر مرغ را بستهاست. «مر   شان نفسان

  شارش کرده.  ادیرا داشته، ص  یادانه  یآمده حرص  کهنیا

   مادرمان وقت   پدر و   گفتند به ما م   ا ی  میتوانست ما م   عن یدر دام، دانه را بخورد    آمد رفته بود صحرا و نم   اگر

خودت هم از جنس    م، یده خب ما عشق به تو م    شد، ول   خواه  دهی چهار، پنج سالمان بود، نگاه کن تو همان

  ده ی ذره همان  ی. ستیمهم ن هان یو ا دنیهمان ول یشو م  دهی. تو همانیدیتازه از طرف خدا رس ،عشق هست

آن    عنی  کردند، جنس تو خداست و خودشان هم ارتعاش مبه عشق زنده بشو، جنس تو عشق است،    بشو ول

بشود، اجسام   د یهم با  دهیدرضمن همان  کند ارتعاش م   که بچه بفهمد به زندگ  داشتند  ارتعاش را دائماً نگه م

  .شد هم از زندان سهل م ییرها شد، سهل م لی خ  دگیرا بشناسد. همان  جساما  یای را بشناسد، دن

 ادی. به ما  شد به حرص نم   لیها تبدخواسته   م،یخواستن هم نداشت  همهن یا  م،یکردخدا را هم ول نم   سمانیر  ما

جهان،    نیبقا در ا  ی برا  هانیهان، ا  ست ین  زندگ   هانی در ا  دهد که ذهنت نشان م   ییزهایچ  نیکه ا  دادند م

  .دیآ درنم  ها زندگاز آن الزم است ول هان یا ،داشته باش  سرپناه ی  ،یر ی نم از گرسنگ کهنیا یبرا

از درون    دیخورش   دیاآلن با  ن ی. همکه به آن زنده هست  همان  کند،  همان است که اآلن دارد ارتعاش م   زندگ 

جهان است. تو    نیآمدن به ا  حضور. اصل حضور است، اصل زنده شدن به مقصود اصل   دیتو طلوع کند، خورش 
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آخرسر فلج   ،فت یو در زندانش ب  یبساز ذهنمن  ییایب که ن ینه ا ،ی خداوند زنده بشو تیو ابد تینهایبه ب دیبا

ب را به   هان ی. چون همۀ ایهم دچار بحران بشو   وپنج سالچهل   در،  یبشو باز هم ناخوشبخت    یاوریدست 

  درست است؟   ،هست

اطراف هم   هان یا  خب دراثر  ن یدر  و  خواستن  و  از    زندان  نشسته  زندان  در  افتادن، «خلق  زندان  به  خواستن 

 داشت، اگر حرص نم   یخب    دهد، م  رون یب  معن  ی  دهد م   درست است که، دوتا معن  عنیهواست»،  

  .ت یبه معنو د یزندان هم نبود، اما شما ببر کرد، نم یدزد

   ها زندگ دارند که از آن  رون یب یها خواسته  کهنیا یبرا ندیایب  رونیب توانند اند، نمدر زندان ذهن نشسته  مردم

را ز  بهتر، زندگ   ترشیهرچه ب  ندیگو . مخواهند م ا  دیما با  کند، م  ادتری ما  ب  نیاز  . گفت  میبشو  داریخواب 

  .  نیمواظب باش با چشم خودت بب

  قرآن است:  ۀیهم آ نیا

  وا…» بِحبل اله جميعا و تَفَرقُ «واعتَصموا
  همان دست در ريسمان خدا زنيد و پراكنده مشويد… .»  «و

  ) ١٠٣ ۀی)، آ٣سورۀ آل عمران ( م،ی(قرآن کر
  
  حتماً.    دیاده یرا شن  نینظرم اکه اغلب شما به   د»،یو پراکنده مشو  دیخدا بزن  سمانی«و همان دست در ر  دیگو م

  ی بله فضا   ست،ین  رونیدر ب  خاص   سمانیر  ی خدا    سمان یر  د، یخدا و پراکنده نشو  سمان یبه ر  دیبزن  دست

دست را    نیا  کهن یبزند. دست هم بزند، نه ا  دیدست به آن نور با  شود،  شده است که در درون همه باز مگشوده

نگه    شه یهم  دیخدا را با. شما اتصال به  داردنگه    دیآن مرکز را  عدم دائماً نگه دارد، آن اتصال را با  عنیبزند  

  : دیدار

  وقت آمد نماز و، رهنمون   پنج
  صالة، دائمون       را ف  عاشقان

  ) ٢۶۶٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

عاشقان دائماً وصل    عن ی  خوانند، نماز نم  ترش یپنج وقت ب   معمول یها هستند، اما آدم  در نماز دائم   عاشقان 

  به خداوند هستند. 
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  زار را اندر قفس، زان سبزه  مرغ
  ست، نه صبر و قرار خورش مانده نه

  ) ٣٩۵۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کند م  رونیز هر سوراخ ب سر 
  بند از پا برکنَد  نیبود ک  تا

  ) ٣٩۵۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بود  رونیب نیدل و جانش چن چون
  چون بود؟  ،ییقفس را در گشا آن

  ) ٣٩۵۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

هست که   یار ی هش  ی.  یار ی دو جور انسان، دو جور هش  دهد، دو جور مرغ موالنا به ما نشان م  دیکن م   توجه

  مرغ است.   نیاول نیا رون،یبرود ب خواهد  در زندان است، در قفس است، م د یاآلن فهم

 رون یکه اگر ب ترسد . مترسد و م شود را متوجه نم زهای چ  نیشده، ا دهیمرغ است که همان  ی یبعد تیب سه

و    ترسند، و آزاد شدن م   ها دگیبه هماناز مردن نسبت   یاعده    یها مرگ هستند.  ها بخورند، گربه برود گربه

  . ترسد نم اول نیا

  زار را اندر قفس، زان سبزه  مرغ
  ست، نه صبر و قرار ماندهخورش  نه

  ) ٣٩۵۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

زار  و سبزه   خوانند  هستند م  ییهاو بلبل  پرند م   رون یکه پرندگان در ب  د ینیب اند در قفس و مرا  گذاشته   مرغ   ی

عطار    رون،ی حافظ ب  رون،یموالنا ب  اآلن و   دیها بپرد. شما هم در قفس ذهن هستبرود با آن   خواهد م  نیهست و ا

  زار، در بهشت. در سبزه خوانَد دارد م رون،یب

ست، نه صبر و قرار»، نه  «نه خورش مانده  دیگو آن مرغ م   ی نه برا  صورتن یدر ا  د، ی شما درست درک کن  اگر

  برود.  خواهد رفت، م ادشیخوردن   دیگو خورد. م ب خواهد صبر بند، نه م  تواند م

و گل هست  پرند مرغان م  ۀیبق ندیب در قفس هست، م ییجا  ی میببر د،یرا تجسم کن  شما همچو مرغ واقعاً

 د یگو داشته باشد م  هم در قفس تنها مانده. خب اگر عقل درست  نیا  کنند،  م  یو باز   خوانند  و شاخ هست و م
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ا از  نمآن   حت  رونیبروم ب  خواهم  م  جان یمن  دانه  ری. حواسش دخورد جا دانه باشد  ن به آن  فقط    ست،یها 

  . کند م  رونیسرش را ب هاله یقفس و م یاز ال کند»،م  رونیسرش را، «سر ز هر سوراخ ب برود، ه خواهد م

ب  نیا را اگر متوجه م ییفضاگشا  عنیکردن    رون یسر     ه   د، یکن   ییفضاگشا  ه  د یبا  دیشو . اگر حرف موالنا 

  ی نخواهد چجور  لحظه زندگ  ی  حت  اش ذهناگر آدم از من   ذهن را، که چه حس  رونیب  د،ی را نگاه کن  رونیب

  قفس.   یهاله یم  یاز ال  کند م  رونیمرغ سرش را ب  نی. مثل اشود م

را ب  له،یآن م  یاز ال  له، یم  نیا  یاز ال   بند از پا برکنَد»، آن ه  نیبود ک   «تا بله    کند م  رونیاز باال، سرش 

  د یکه بپر  دیکن فضا باز م  د، یآ م  هر اتفاق  د،یآ م  یشما چه؟ شما هر درد  رون،یب  ندازدی خودش را ب  یجور ی

  . دیاز خودتان بپرس رون؟یب

پرواز کنم چقدر   ها نیجا مثل ابروم آن   یها   دیگو است! م  رون یاست. نرفته، در ب  رون یمرغ حواسش به ب  نیا

  . رید خورد اند، آن را نماند، آب گذاشته که گذاشته  ییها! اصال از عشق قفس افتاده، از دانه شود م  عال

عقل    دهد، که زندان نشان م   یزیآن چ   رون،یب  میاز زندان برو  می. اگر واقعاً بخواهمیشو م  طورن یهم هم   ما

  ن ی که از ا  م یرا دار  نی. فقط شوق امیخور بهتر است، نم  ترش یکه حرص ماست هرچه ب  دهد نشان م  ذهنمن 

  . رونیب  میبپر ذهنقفس من 

  ی چجور   مرغ، اگر درِ قفس را باز کن   نیباشد ا ی طورنی که دل و جانش، درِ قفس بسته است ا  که وقت  دیگو م

  ! م؟یپر . حاال چطور شده که در قفس ما باز است ما نم رید  رودم پرد خب م   شود؟ م

  د ی قاپ را م  انی زندان  یو خالصه آمده بود زندان و غذا  خورد م  اد یز  خانمانیشخص ب  ی مثال آورده که    موالنا

گفت پاشو برو،   و فالن، قاض  خورد را م  انی زندان  یغذا  نیگفتند بابا ا قاض  شی. خالصه بردند پخورد م  نیا

ات فالن، گفت نه من خانمانم و  بروم. برو خانواده   رمندا  ییگفت کجا بروم؟ من جا  پاشو از زندان برو. زندان

  ندارم بروم.  یر ید یاز زندان جا ریزندان است، من غ  د،یام شما هستخانواده

  ، ی رو گفت نم  بعد قاض  ؟  زندان است؟ زندان ذهن است؟ مثل آن زندان  ن یما، هم  ی ما، جاخانمان    واقعاً

پاس است وشخص آس  نیبلند گفت ا  یشتر، تمام شهر را گرداند، با صدا  یخب! برداشت گذاشت رو  لیخ

   دگ یمن، من رس شیپ  اورندیب  ت یبدهند، شا  ی زیپول قرض ندهد. اگر به او پول قرض بدهند، چ   ن یبه ا  کس

  نخواهم کرد. 
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ا  نیا  اش معن   ست؟یچ  اش معن   یی موجود گدا  یاست،    پاسو موجود آس   یانسان    ذهنمن  نیاست که 

   دگیخداوند رس   د،یکن  تیشا  به خداوند  دیبعد برو  دی به آن اعتماد نکند. اگر شما اعتماد کن  کسچ یاست، ه

  .  کند نم

حالتِ    نیاز ا  ،ذهنمن   نیما از ا  عن یچه؟    عنیپاس است، من که گفته بودم که.  وگداست، آس  نیآقا من ا  گفت

از همه داشته باشم،    ترش یبخورم، انباشته کنم، ب  خواهم همه را م   قاپم، از دست آن م  قاپمم  نیاز دست ا

  !  م ییای درب دیخب با ران،یروا بدارم نه به د  خودمرا به  کار خودم را هم تلف کنم، نه زندگ  ن یآخرِسر در ا

  د یرا نگاه کن تیسه ب نیا

  چنان مرغ قفس در اَندُهان  هن
  بر گردش به حلقه گربان  گرد

  ) ٣٩۵٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خوف و حزن   نیاو را در بود ک 
  شدن؟ رونیاز قفس ب یآرزو 

  ) ٣٩۵٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ناخوش حصص  ن ی کز   خواهدهم او
  قفس  نیقفس باشد به گردِ ا صد
  ) ٣٩۵٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   : اندوه، غم و افسردگ اَندُهان
  : ترس خوف
  : اندوه حزن

  و قسمت.  بی نص  جمع حصه است به معن  ز یمنظور کنده شدن بال پرنده است. حصص ن نجایسر، در ا   یمو  سر، کوتاه  یمو  : کمحصص

  

  ناگوار.  ت یوضع  عنی میحصص بخوان  جان یو در ا م،یالبته جمع حصه است اگر حصص بخوان ،حصص به معن 

جمع   زیمنظور کنده شدن بال پرنده است. حصص ن  جانیسر، در ا  یمو   سر، کوتاه   یمو   کم   به معن  حصص

  و قسمت است.  بینص  حصه است به معن

ا  مییاگر بو  نیبنابرا  پس ناگوار    تیشده که وضع  بمانینص   یز یچ  ی  ذهنناگوار، ما در من   تیوضع  نیدر 

  اسمش است. 
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پر از اندوه؟ «نه چنان مرغ قفس در    د،یفس هستکه در ق  د یمرغ هست  نیواقعاً ا  دی نی که شما بب  دیگو ما م   به 

  مرگ.    عنیگربه  گربان، به معن  ای پر از غصه. و «گرد بر گردش به حلقه گربان»  عنیاَندُهان» 

گربه مرگ است،    کهن یا  ی. برا میر یما نرود، نم  ی ها دگیاز همان   یکه    می ما در ذهن دائماً مواظب هست  عنی

مرگ اسمش گربه    نیمرگ کوچولو است، ا  ی  نیا  رود، م  نیاز ب  میهست   دهیکه همان  یز یکوچولو. هرچ  یها مرگ 

  است.

  م یبرو  رونیب  میترس عنوان پرنده، مما را بخورد به   خواهد شده، هزارتا گربه م  دهی همان   زیآدم با هزارتا چ  پس

قفس.   ا  عن یاز  م  ی طورن یذهن  نشان  ما  ا  دهد،  به  م  نیکه  احوال  و  اوضاع  و  قضا  و    ن یا  خواهد  مردم 

از   هان یکه ا  میست یرفته ما متوجه ن  نیهم از ب  ها . بعضهانیبه ا  دمیببرند من چسب نیمن را از ب  یها دگ یهمان 

  رفته.   نیب

شدن    رونیاز قفس ب  ی غم و غصه و ترس او آرزو   نیدر ا  د یگو خوف و حزن». م  نی بود او را در  : «ک دیگو م

صدتا    ر،یصدتا قفس د  خواهد در آن حالت هستند، م  ذهن   یهامن   ۀناگوار، که هم  تی وضع  نیندارد. او در ا

  . ندیایها بگربه  نیا ترسد در اطراف باشد، م رید وارید

  یی شناسا  د،یندازی ب  دی را شناخت  دگ یهمان  کهن یهم  دیحاضر باش  شهیهم   دی. شما بادی مرغ باش  ن یا  دیشما نبا  ول

  است.   یآزاد یِمساو 

   عن یمنبع ترس، منبع اندوه.    دیگو م  تیسه ب  نیدر ا  دینی منبع ترس است. بب  ها دگیهمان   نیا  دیدان م   چون

  د ی گذار نم   ،د یدیچسب   . وقتدیدار  دگیحتماً همان   عنی   دیترس م  د،یدار  دگ یحتماً همان   د یشما غم و غصه دار

  .  دیبپر دیتوان هم موش را، نم ردیگ را م  پرندههزارتا گربه هم اطراف شماست، گربه هم پس   فتند،یب هانیا

 د، یرا دور و برتان جمع کن  جهان کسان  نیاز ا  د،یهست  تی بزرگ باشد من، دنبال امن   یوارهای کاش د  یا  دیگو م

 د یشو . کامال متوجه م رندی را از شما نگ  زهایچ  نیبله شما را حفظ کنند، ا  دیبشو  دهی همان   رید  یزهایدوباره با چ

  . رید

  .  میبه نفْس که گفت اژدهاست صحبت کندوباره راجع  دیاجازه بده و
  :  دیگو م
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  مرده است  نفست اژدرهاست، او ک 
  افسرده است آلت یغم و ب از
  ) ١٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

افسرده شده، و آلت     نی از غم  نی. او نمرده ا»دمی: «دهان اژدها را بردرگفت ما اژدهاست، که م    ذهنمن پس  

  ندارد، امان ندارد، قدرت ندارد.  

آلت دستش آمد، قدرت    وقت   د،یشما قدرت بده  دیآم   یآزارینظر آدم بدارد و به  ذهنکه من   کس  ی   شما

  .  رونیب دیآ م  دستش آمد، افسردگ

  زده بود، وقت  خیرا شار کرد افسرده بود،    مار بزرگ  ی را،    ییاژدها   یکه رفت در کوهستان    مثل آن کس   و

م  به  و معرکه ب  دانیآورد  ا  ی گرما  دفعه ی   رد،یدر عراق که گرم بود،  او زد  به  اژدها که زنده شد    نیعراق 

  .اَشدیبلع

است، مردم    یچقدر هم آدم خوب  د،یآ م  یآزارینظر آدم بندارد به   مقام   چیکه ه  کس  ی  دینیب شما م   دفعهی

: «نفست  دیگو م   نیهم   ی. براکند م  بیرا تخر  زیچهمه   خورد،  همه را م  شود باال اژدها م   دیآ م  کنند کمش م

اژدرهاست، او ک   .«مرده است  

  خاطر اندوه و غصه و نداشتن قدرت افسرده است. به ما کمک کند که نفسش مرده است، نه نفسش به تواندی م یپس کس

  اژدها را دار در برِف فراق  
  عراق   دِیمش او را به خورش نیه

  ) ١٠۵٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  زها، یبه چ  ادیاعت   یسونگذار برود به  عن یدار.  نگه در سرما    زیرا با پره   ات ذهنمن  دیگو اآلن گفتم. م   نیکه هم 

  نگذار به آن برسد.  خواهد م  یز ینَْفست چ دیگو . «در برفِ فراق» مدنیهمان  یسوبه

 م، یکن صحبتش را م    که ه  زیسرِ پره  مییآ اوقات م   همراه است. گاه   ارانهیالبته با درد هش  زهایچ   نیا  خب

  خب سخت است.   ول

  ش یرا به او نده، تحر  زندگ  یرا، گرما   زندگ   عنی  ، بش  کهن یا  یعراق» برا  دِی مش او را به خورش  ن ی«ه

  . دیبو خواهد را م  نی لقمه خواهد کرد. ا ی شما را   نکن، اگر بن تیرا تقو  تیهانکن، نخواه، خواستن 
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  بود، شرمش حرص برد  نیگرچه شَرم
  خُرد    ستیز یاژدرهاست، نه چ حرص
  ) ١٢٠ تیدفتر پنجم، ب ، یمثنو  ، یمولو (

  : خجالت زده نیشَرم

  

  ی ر یاست، حق   یآزاریآدم ب  نیکه ا  ندیگو همه هم مردم م  کند، حسِ حقارت م   ذهنها انسان در منموقع   بعض

  د یگو و حرص م   ،ذهنحرصِ من   برد، شرمش را حرص م   ما را بخورد. ول  شود بزرگ نم  موقعچ یه  نیاست، ا

  اژدهاست.  

ب  م ییگو م  که نیا  حرص،  ا  ترش یب  ام زندگ  ترشی ب  ذره یبهتر،    ترش یهرچه  و  شد،  من   ن یخواهد   ذهنعقل  

  . ریچه د  عنی دیدان م  کنم . فکر مدی ریکم نگ ِ را شما دست  نیا دی گو م  کند، کار م یطورنیا

  :و
  

  پدر  یرا بذار امشب ا خواب
  گذر  خوابانیب  یِبر کو یشب ی

  ) ۶٢١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  اند را که مجنون گشته نهایا بنگر 
  اند پروانه به ۇصلَت کشته همچو

  ) ۶٢٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خَلقان غرقِ عشق  کشت نیا بنگر 
  حلق عشق  ییگشت گو ییاژدها

  ) ۶٢٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  وصال  دن، ی : رسۇصلت

    

 بلعد، را م  زندگ د یکن یرا تحر  ذهناژدها باشد. اگر من  تواند است که عشق هم م ن یمربوط به ا هات یب نیا

شده گشوده   یفضا  نیا  د،یفضاگشا باش  شهیو هم  د،یمرکز را عدم کن  د،یبشو  و از جنس زندگ  دیاگر فضا را باز کن

  .  میامشب کنار بذار  دی . منتها خواب ذهن را بالعدرا بب   ذهنمن  تواند که درواقع اتحاد شما با خداست، م
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ا   «خواب  را کنار بذار. کدام    ی ا  د، یگو دوست من، موالنا م  ی ا   عنیپدر»    یرا بذار امشب  انسان، خواب 

را نگاه    هان یاست، عطار بذر. ا  خوابیموالنا بذر، که ب  ی. و امشب بر کو ها دگیخواب را؟ خواب در همان 

  اند».  را که مجنون گشته   هان یکن، «بنگر ا

د  ییهاآن عقل من شده   وانه یکه  باطل کرده   ذهناند و  نمعم  ذهنبراساس من   ند یگو اند مرا  مانند    م،یکن ل 

  اند. کشته شده  پروانه به اتصال به زندگ

  وصال.  دن،ی: رسۇصلت

  اند».پروانه به ۇصلَت کشته  «همچو 

  . ستیی تای یما غرق فضا   ذهنمن  کشت  نیَخلقان غرقِ عشق» ا  کشت  نیا «بنگر

  ها،  دگیهمان  ، زندگ  ای شدۀ خداوند،  گشوده   یفضا   نیا  م یکن فضا را باز م  حلق عشق» وقت  یی گشت گو  یی«اژدها

  . برد کار م موالنا به  کردم، اژدها را در دو معن عرض .بلعد ما را، م  یدردها 

  و:

  دلربا دِیناپد ییاژدها
  همچون کوه را او کهربا   عقل

  ) ۶٢۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

هر عطّار کآگه شد ازو   عقل  
  اندر آبِ جو  ختیرا ر هاطبله

  ) ۶٢۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : صندوقچه طَبله

  

که مثل   ذهنچشم ذهن. اما عقل مانند کوه را، عقل من   شود، نم دهیچشم ما د ۀلیوسعشق به  یاژدها نیاما ا

  م، یعطار که مغازه باز کرد   ی عنوان  اگر ما به   و.  بلعدعشق م   ی. اژدها کشد کوه است، مثل کهربا به خودش م

 ن یتمام ا  ، خردِ زندگ  نیعشق، از ا  نیاز ا  میاگر آگه بشو  م،یفروش را م  مانی هادگ یو همان   م،یدکان باز کرد

  در آب ببرد.  میزیر را م   ها دگی در آب ببرد، تمام همان میزیر ها را م طبله 
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  تا ابد ییایجو برن  نیرو کز 
َلم نی    قّاً َلهد حْفواً اَحک  

  ) ۶٢۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

باز کرد  نیبنابرا را  فضا  شما  اژدها   دیاگر  به  پ  یو  دست  همان  د یکرد  دایعشق  دارد  م   ها دگیکه    خورد،  را 

  رون یتا ابد ب  ریشما د  شود، رد م  جو، که مرکز عدم است، و آب زندگ   نیکن که از ا  برو زندگ   صورتنیدرا

  : میآمد. گفت  نخواه

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار صدر توست راه  صدر

  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  .  میرو دائماً راه م  م،یبرس م یخواه نم  جاچیه  عنی

ما هم از    ر ینظ. پس  ستیجهان ن   نیخداوند در ا  رینظ   عنیحقًّا لَه کفْوًا اَحد»    نیخداوند، «لَم    ر یبدان که نظ  و

  .  ستیجهان ن  نیدر ا می جنس او هست

   ذهن از من   مییای ب  رونیب  سهی. اگر از مقامیکن نم   سهیمقا  کسچ یخودمان را با ه   م،ییآ م  رون یب  سهیما از مقا  پس

  جسم است.    ذهن. چون من میآمد رونیب

پس شما را    ست،یجهان ن  ن یپس مثل شما هم در ا  ستیجهان ن  نیکه مثل خداوند در ا  دیکن شما قبول م  اگر

  کرد.  سهیمقا یز یبا چ  شود نم

  ن یاز جنس شما در ا  دیچون اگر جسم بود  د،یهست   یار ی شما از جنس هش  عنی  ستی جهان ن  نیمثل شما در ا  اگر

ها  انسان هست، جسم    رید  یهاهست، جسم   واناتیاست؛ جمادات هست، نباتات هست، ح  ادیز  لیجهان خ 

  هست. 

  ی همتا   کسچ یو نه ه  ستی جهان ن  نیخداوند در ا  هیکه شب  د،یتان بلدکه همۀ   آورد، را م  هیآ  نیموالنا ا  پس

  . دینکن سهیمقا یز یچ  ای . خودتان را با کسستیجهان ن  نیشما در ا ریکه نظ د یشما بفهم عن ی ست،یخداوند ن

از جنس همان هشدیهست   یاری از جنس هش  رونیب  دیدیپر  سهیمقا  از ا  دی هست  یاری.  آمد  نیکه به  و   دیجهان 

  مرکزتان عدم شده.  
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  : دیگو به ما م حاال،

  ن یو بب یمزوِر چشم بشا یا
  ن؟ یآن و ا ندانم: م ییگو چند

  ) ۶٢٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  برآ زَرق و محروم  یِوبا از
  درآ ومیو قَ جهاِن ح  در

  ) ۶٢٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شود  نمی ب هم  نم،یبنم تا
  بود  دانمهات، مندانم نیو
  ) ۶٢٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  گر، مار، دروغگو   لهی: حمزوِر
  ر یو تزو له ی : حزَرق 
  است .   ی ماریب  صرفا به معن نجای در ا   ،ی ماریب  :  نوع وبا

  

فکر    ذهنکه با من    کس  عن یکننده، مار،    ریتزو  گر، لهی مزوِر»؛ مزور: ح  ی : «ادیگو . مدیدان را م  ها نیا  رید

ما    کند، ما فکر م  قیاز طر  زندگ   میلحظه عدم است ما فضاگشا هست   نیاست. اگر ا  یاری. اصل ما هش کند م

  . میو مزوِر هست   می. وگرنه منافق هستمی هست ق یحق

 ست، ی مار یب  نوع  دیدان است. وبا م  ذهنمن   یماریب  جان یدر ا  جا،ن یدر ا  یمار یوبا: ب  له،ی ح  عن یزَرق هم    و

  ، که مزوِر هست   ذهنمن   یا   نی. پس بنابراست ذهنمن  یمار یاست و منظور ب  یماری ب  معن صرفًا به   جانیدر ا

  دانم،  آن را نم  دانم، را نم  نیا  دانم؟ و نم  دانمنم  ییگو . چقدر م نیچشم عدمت را باز کن و بب  ،کن م  ریتزو

  . نیب م ذهنبا من  کهن یا یبرا ؟دان چرا نم 

که   یی. کجا برو؟ برو به جاایب رون یاست، ب  که زَرق و محروم شدن از زندگ دگ یو همان ذهناز مرضِ من  ای ب تو

قائم به ذات.    شود است، م  ذات ما که زندگ   میکن فضا را باز م  . وقتشود منطبق م  یاریهش   یرو  یار یهش

هست پس وجود دارد، چون   ده یبفهمد چون همان اردند اج ی احت عن ی شود،  اتکا به جهان قائم به ذات م یِجا به

  پس وجود دارد.  کند فکر م
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پس هستم». چون   کنم «من فکر م  :دیگو م  کند، درست دارد م جان ی دکارت را هم زِیموالنا آن چ   دینیب م پس

  د یخودشان هست. بعدها شا  نیا  ، جسم  وجود توهم   کند، که فکر درست م   یزی چهمان   کردند ها فکر مآن

  .کند م  جادیرا ا  نیا یرید یار ی هش ی متوجه شدند نه، 

  کند  محروم م   زندگ   مرض است، تو را از  ی  نیو ا  ستی ن  جسم   یاریهش  نیتو بدان که ا  دیگو اآلن دارد م  خُب

  ی خداوند رو   شود، خودش قائم م   ی رو  که زندگ   ست شده که جهانگشوده   ی فضا  ن یدر ا  ا ی ب  رون،یو از آن بپر ب

  . دیگو دارد اصل ما را م نیما، ا عن یدر چه؟  شود، خودش قائم م 

عوض بشود.    نیا  م،یدان و نم  مینیب هرلحظه نم   کهنیعدم بشود و ا  نمیب م  ای   نمیبه ب  لیتبد  ذهنمن   نمیب نم   تا

  .ندیاست، تا با مرکز عدم بب  یطور ن یواقعاً ا فهمد، نم  داند، هرلحظه نم ذهنپس من 

  باش  بخشو مست از مست بذر
  تَلَون نقل کن در استواش نیز

  ) ۶٣٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  حال  ر یی: رنگ به رنگ شدن، تغ تَلَون
   :  ثبات اله استوا

  

به چشم    را ه   دهیهمان  یهانک یع  کهن یاز ا  عنی   ،ذهنمن   عنیرنگ شدن  بهتَلَون: رنگ   ،ثبات اله   عن ی  استوا

   غرور و مست   مست    عنی  »  . «بذر از مستای ب  رونیاز آن ب  ، یرو م    هرلحظه به جهت  ، کن عوض م  ،زن م

تو    ،ی ریگ م  زهایرا از چ   باش. تو مست   بخش مست  ن،و فضا را باز ک   ا یب  رون یب  ها دگ یهمان   مست   ،ذهنمن 

  . یاز آن جنس بشو  وقت ،بخش خودت مست

ثبات    نیا   عنی به «استوا»    ای ب  دن،ید  ها دگی همان  ق یاز طر  دنیرنگ دبهرنگ شدن و رنگ بهرنگ   ن یاز ا  نیبنابرا

را باز م   که وقت   اله استوا   دیهرلحظه با   زندگ  د یخورش  م،یکنفضا  ا  یتا حد امان بتابد.  لحظه   نیما در 

  .ست از عشق و خرد زندگ ی و برخوردار ستیی حداکثرِ فضاگشا
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  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل

انتخاب)]  ١۵شل [نقشه    نیا  و توانایی  و  دفعه به شما نشان م  (این لحظه  به شما، هر  که    دهم را هرلحظه 

  ی ارینظر، هش  یاریو به هش  میفضا را باز کن   میتوان و م  میانتخاب دار  ییلحظه ما توانا  نیکنم در ا  یادآور ی

  م، یکن  دایپ جسم   یار یهش  م،یبخواه ها دگ یرا از همان   و زندگ م یفضا را ببند میتوان . م میکن  دایحضور دست پ 

  . دین یبب  دینگاه کن دیتوان را هم شما م   شیزهایچ  یۀو حاال بق  میفتیب یمجاز  یبه فضا 

قدم وجود دارد در    یهم    شهیهم  ست،یی که فضاگشا  دیشما درست بردار  دیقدم را با  نیلحظه اول  نیا  ول

  : تانیمن برا خوانم  م  شهیشعر را هم نی. امیدار لحظه برم  نیکه در ا ست ما و آن هم قدم   زندگ

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

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  (مقابل حدوث)   می قد  ، نگی ر ی: د قدَم

  

. «چه نشان  دیاوریصورتِ فرم درن خودتان را به   د، یهست  فرمی ب  د، یشما عدم هست   عن یچونه بد عدم را؟»    «چه 

عنواِن جنس خودمان را به   می دار  م،یشو م  دهیهمان  کهنی . هم ستیقدَم را؟» خداوند از جنس نشان و فرم ن   نه
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   قدم زندگ   نیلحظه کامال مواظب باش که اول  نیا  درو    میآور به نشان درم  م،یآور او و امتداد او به فرم درم 

  . مینظر بشو  یاری که از جنس هش  میبردار  ییکه قدم را با فضاگشا  ستین  ترشیقدم هم ب  یفقط    شه،یماست هم

  : طورن یهم  و

  من   ارِیو  نی تو قر  یدوش عشق را: ا گفتم
  کنارِ من  نیاز ا بینَفَس غا ی مباش  چیه

  ) ١٨٢٩شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

برخوردار بشوم. پس    نعمت زندگ  نیبعد از آن من از ا  دیلحظه قبل که با  ی   عنیلحظه، «دوش»    ن یا  عنی

  ن ییناظر جنس منظور را تع  ن، یچرا؟ قر  ، تو باش  دیمن با  نیکه قر  میگو م   زندگ   ایلحظه من به خداوند  بهلحظه

  ن یعشق بشوم، قر  نیکه قر  دارم لحظه، قدم اول را درست برم   نیدر ا  کنم م  ییبا ارتعاش. من فضاگشا  کند، م

از کنار من    بیلحظه هم غا  ی  . حت شوم او هستم، من دارم عوض م  یدر استوا  تابد، وند بشوم تا او مخدا

  دست من است. نیا ،یبشو  دینبا

  معشوقه نگر یهماره رو پس
  پدر  یبه دستِ توست، بشنو ا نیا

  ) ٣٠٩٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . می کن معشوق را نگاه م یما رو  لحظهبهلحظه

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

    
  (مثلث واهمانش)  ۶ل ش  (مثلث همانش)  ۵ل ش

  



ۀ  برنامه             Program #934                                              ۹۳۴مشار

  33صفحه: 

  ی مداومت و تکرار و متعهد شدن به مرکز عدم را برا  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣شل [شل   نیباز هم ا و

به مرکز    ها، دگ یبرحسِب همان   دنیو د  ذهناز من   لیتبد  م،یبشو  لیتبد  دیکه با  میدی . پس فهمدهم شما نشان م 

  ی در مرکز ما نماند. برا   دگی همان  چ یکه ه  یطوربه  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴شل[شده  گشوده   یعدم و فضا 

  تان، یشعر را هم که خواندم برا نیاآلن ا نی مر ه کا نیا

  من   ارِیو  نی تو قر  یدوش عشق را: ا گفتم
  کنارِ من  نیاز ا بینَفَس غا ی مباش  چیه

  ) ١٨٢٩شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

   ی . منتها اگر متوجه شدم که اشتباه کردم،  کنم م  ییفضاگشا  عن یباشد،     زندگ  دیاش باما همه   ار ی و    نیقر

  ام: خودم خوانده  یرا برا  تیدو ب نی، چون ا(مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣شل [جسم آمد به مرکزم  

  زندان خلق را آزاد کردم  ز
  عاشقان را شاد کردم  روانِ

  

  دمیاژدها را بردر  دهانِ
  عشق را آباد کردم  قیطر 

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

مرکزم را عدم    دیپس من با  کند،  کار را م  نیمن دارد ا  ۀلیوسبه    و زندگ  ردیگ من صورت م  ۀلیوسکار به   نیا

متعهدم    ارانهیرا انجام بدهد. پس من هش  لیتبد  نیمن ا  ۀلیوسبه   ، زندگ(مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴شل [کنم  

کار را بنم و هرلحظه   نیا  د ی، چهار سال باسه   عنی  دهم، و مداومت م  کنم کار را تکرار م  نیبه مرکز عدم و ا

شدم، مرکزم    نیخشم  دفعه یکه    دمید  نباشد و من مرکزم را عدم نگه دارم.  رانیحواسم به خودم باشد، به د

  . کنم به خودم و مرکزم را دوباره عدم م  میآ آمد مرکزم، حرص من را برداشت، من م یز یچ  ی ا یخشم شد 

مرکز ما    که وقت  دهد نشان م  شل مثلث همانش است.   د،یدان را هم م  (مثلث همانش)]  ۵شل  [شل    نیا

از همان .   ذهندر قالب من   دهد،مقاومت و قضاوت در ما خودش را نشان م   تیدوتا خاص   شود، م   دگیپر 

  ها،  دگیهمان  تی از وضع  ستی بی ترک   یلحظه    نیا  تی که درواقع وضع   ها دگ یحتمًا من از همان   عنیمقاومت  

که ذهنم اآلن نشان    یز یمن آن چ  یمهم است برا  دهم، م  ریکار دارم، گ  ریعبارت د. بهخواهم م  من زندگ 

  اسمش مقاومت است. نی. اخواهمم   چون از آن زندگ دهد، م
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اصطالح بد است را به   ایخوب است    بد است. وقت   ایخوب است    تیوضع  نیکه ا  کنم  لحظه قضاومت م  نیا  و

 دهد را که ذهن نشان م  یز یبد است و آن چ  ا یخوب است    میدر ذهن هستم. اگر نگو   عنی   کنم، من دارم فکر م

  لحظه.  نیبه ا میآ م ندهیگذشته و آ  ازو  رونیب پرم م  ذهنمن   عنی یمجاز   یاز فضا  صورتن یکنم، درا اثریب

ها را «آزاد  که خداوند گفته «ز زندان» انسان   دهم قرار م  تیدو ب  نیکار را بنم دارم خودم را درمعرضِ ا  نیا  اگر

را     ذهنلحظه «شاد کردم». «دهانِ» من   نیدر ا  شوند از جنس من م  کنند، که فضا باز م  کردم». «روانِ» کسان

مثلث    نیبه ا  میآ که م  کنم کردم» را دارم عمل م  «آبادشق» و وحدت را و «ع  ییفضاگشا  ق»یو «طر دم»ی«بردر

فضا را باز کنم، مرکزم را عدم   توانم که من هرلحظه م   شوم مثلث متوجه م نیکه ا  (مثلث واهمانش)] ۶شل [

  . ندازمی را بشناسم و ب  دگیو همان امدهی همان یزی کنم و متوجه بشوم که با چ 

لحظه که ذهنم نشان    نیعدم مقاومت به اتفاق ا  ایکردن    اثری و ب  ییفضاگشا  نیرا عدم بنم با ا  اگر مرکزم  بعد

 ت یصبر و شر خاص  نیو ا  دهند صبر و شر خودش را به من نشان م   تیدوتا خاص  نمیب م   صورتن یدرا  دهد، م

  ۀ درآوردبا قانون من   ذهنمن.  کند فکان کار م شده و اصل من است. اصل من با قانون قضا و کن گشوده   یفضا 

  چ ی ذهن را دارد که اصال ه   ی مندو قانون   اورم یدست برا به  نیزود ا  خواهم که عجله هست، م  کند خودش کار م

  . ستین  قانون

   ی . از  شود نم   د،یبرس  ماهه ی   د،یخواه م  دیبه آن برس  کشد سال طول م   یکه    یز یچ  ی  دفعه ی  شما 

. شود انجام بشود، نم  نیا  یاقه یدق  ی   دیخواه شما م  د،ییایب  رونیب  دیکار کن  دی هفته با  ی  دیشا  دگ یهمان 

مرکز عدم    د،یکن فضا را باز م  . وقت شود بشو، م  دیگو خداوند م   عنیفکان،  کارها براساسِ سرعت قضا و کن 

ها  آن   عنی  شود، بشو و م  د یگواصطالح مبه ما    یها دگ یشده به همانگشوده   یفضا   نیا  قیاز طر  است، زندگ 

  . کند م دای ما شفا پ یو دردها  افتند م

  شود،  م   دهیدر  (مثلث همانش)]  ۵شل  [که دهان اژدها    میشو با عدم کردن مرکز ما متوجه م   بیترت  نیا  به  پس

  ها ن یو ا  ارانه ی هش  می شناس را م  مانیها دگ ی. اول ما همان شود آباد م   (مثلث واهمانش)]  ۶شل  [عشق    قیطر

خواهد ما را از زندان  خداوند م  میدان که ما م  دهدقدرت را م  نیبه ما ا  تیدو ب  نی خواندن ا  ول  م،یانداز را م

  معرض عشقمان را به   میخواه دوباره م   م،یااز اول از جنس او بوده   م،یاذهن آزاد کند و روان ما که عاشق بوده 

  کرده.  ای  کند شاد م م،یظهور برسان
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  ارانه یهش  یار یاست. ذات هش  ز»یهست و آن «پره  تیخاص  ی  یاریکه در ذات هش   می نیب مراحل م   نیدر تمام ا  و

   ی در شما  دید دیخواه د،یشما اگر مرکز را عدم کن عن یبشود؛  دهیهمان خواهد بشود، نم تیهوهم  خواهد نم

هست    خاص  اقیاشت  ی  د ینیب م  د،یهمانش. اگر مرکزتان جسم باشد، از جنس جسم باشهست به    لیمیب

  .ترش یهمانش ب یبرا

انسان   نیهم   یبرا همان  ییهااست که  م  اند،ده یکه  هم  چ  خواهند باز  بشوند. شما    ده یهمان  دتریجد  ی زهایبا 

تا  مثال پنجاه    یمثال    دفعه یاست و    مان ی دای ز  م، یواقعاً ندار  م،یندار  اج یرا اصال احت   زها یچ    لیما خ   دینیب م

    ؟ چار کن  خواه اش را بده برود، م ه یخُب بق پوشد، آن را م  یتادارد، دوتا، سه  راهنیپ

است   نیما سخت است، علتش ا  یبرا  میگو که م  کندم   زیواقعًا پره  . اگر کسست در ذات زندگ  زیپره  خالصه

و مرکز ما عدم بشود، متوجه    میکن  یی. اگر فضاگشامیکننم   ییفضاگشا  قتاًیحق  م،یکن را عوض نم   که ما جنسمان

  تر شد.هم راحت  زیکه پره میشو م

  �🔹🔹�بخش اول   انیپا �🔹🔹�
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  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل   ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل 

    
  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل   ذهن) من (افسانه   ٩شل 

    
  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل   (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل 

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

  
شل [مرکز ما عدم است    که وقت  دهد نشان م  یشل بعد.  میده را ادامه م  اشال هندس  نیمراقبه با ا  خُب

که دائماً جنس خودش را،    ،زندگ   ۀو جذب  تیاز عنا  میکن ، درواقع ما استفاده م (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨

  : دیگوم   . پس وقتکشد به خودش م میشو از آن جنس م  شود، مرکز ما عدم م که وقت

  زندان خلق را آزاد کردم  ز
  عاشقان را شاد کردم  روانِ
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  دمیاژدها را بردر  دهانِ
  عشق را آباد کردم  قیطر 

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

اگر مرکز را    خواهد شد، ول  دهیواقعًا دهانتان در  د،یبشو  ذهنکه اگر من  دیشو متوجه م  ت،یدو ب  نیاز ا  شما

ما    ذهنمن   یهاصحبت  نیو اگر مرکز عدم بشود، ا  دیشو از زندان ذهن آزاد م  شود، شاد م  روانتان  د،یعدم کن

  خواهد بود.  اثری در ما ب ذهن یهاو من 

. اآلن شما  ستیوگو نگفت  ق ی. از طرستیذهن ن  قیارتعاش است و از طر  قیاز طر   زندگ   تیجذبه و عنا  نیا  و

درست خواهد    ییگشاشما با عدم شدن مرکز و فضا   . زندگدیرس م  عشق به آبادان   ق یکه فقط از طر  د یمطمئن

  شد، درست است؟ 

  ر ید  ذهن  یهاکه دچار انتظارات و توقعات از من   یطوربه   د،یباش   مرکزتان جسم باشد و در زمان توهم  اگر

  نخواهد برد.  شیاز پ یکار نیا د،یبشو نیخشم   د، یبرنج  د،یتلخ بشو د، یکن  تیشا د،یو گله کن دیباش

هر دو    صورتِ جمعو هم به  یصورتِ فرد موضوع آزاد شدن از زندان و شاد شدن روان عاشقان، هم به   نیا

ا  دیدرست بشود، با  امی فرد   صادق است. اگر من بخواهم زندگ  فرمول استفاده کنم و بدانم که هرچه    نیاز 

  خواهم کرد.  خراب ترش یخودم را ب  عمل کنم، زندگ ام ذهنبا من  ترشیب

افسان  یبعد  یها شل  در به   میشو متوجه م   ذهن)](افسانه من   ٩شل  [  ستذهنمن   ۀکه  انسان  صورتِ  که 

  بزرگ است که  یاژدها  ۀندیکوچولو که نما یاژدها 

  اند تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند  را بنموده شی دو صورت خو در

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

همان اژدهاست   نیا  میدان . ما مست ذهنمن   ۀاسمش افسان  نیجنس است. ا  یاز    طانیما و ش  ذهنمن   عنی

بزرگ    یآن اژدها   ۀندی ما که نما  یکوچولو   ذهنمن   یاژدها  نی. امیاژدها را زنده نگه دار  نیا  میکن م  که ما سع

به    لی. تبدکند به دشمن م  لی. تبدکند مسئله م  به  لی. تبد کند به مانع م  لیو تبد  بلعد را م  است، دارد زندگ 

  . کند درد م
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  د، یده سال دار  یاگر باال  تازه چهار، پنج سال نه، ول  د،ی هر چند سال داشته باش   د،ی اگر به خودتان نگاه کن  شما

مثل  آن در شما بروز کرده.    یها ت یو خاص  بلعد شما را دارد م   کوچ زندگ  یاژدها  نیشد که ا  دیمتوجه خواه 

  ن یکه ا  دیشو اآلن متوجه م   خودتان، ول  ذهنمن   یبرا  رید  ی هااز انسان   ر، ید   ذهن  یها مناز     توقع زندگ

  رستگار نخواهد شد. درست نخواهد شد.   ذهنمن 

حرص دارد. دائماً    ست،یبشو ن  ریس  نیخواهد شد و ا  ترشی خوشحال نخواهد شد. توقعش ب  زهایاضافه شدن چ  با

است    رادشیا  نیتربزرگ   ن ی. اکند به خداوند منسبت  ی از ینی حس ب   عنی است. ناز دارد. ناز دارد،    خواهاده یز

  م ی را درست کن  مان  عقل، زندگ  نیبا ا  میتوان م  ما  مییگو . م میکن به خداوند را رد م   اجی احت  دانم، که ما با م

  . میکش م  هودهی ها زحمت بو مدت 

به بعد هم کار نخواهد کرد. معموال    نیما، تا حاال کار نکرده و از ا  ی هاروش   نیکه ا  م یقبول کن  می ستین   حاضر

که هزار برابر   کس   میکن . توجه نمستمیخوشبخت ن  نیهم   یندارم، برا    کاف  ۀاندازمن به  کهن یبه ا  میکن م  ریتفس

  ما هم دارد، باز هم او هم ناخوشبخت است. 

از زندان ب  کندفکر م   ذهنمن   ۀافسان  پس ب  ترش یکه آزاد شدن  رفتن است. در آن سه  زندان    ی مثنو   ت یبه 

  روند،  م   نیاز ب  رند،یم دارند م  هان یو ا  زهایبه چ  دهیصورتِ مرغ در قفس است و چسبکه به  گفت کس  م،یخواند

  . ترسدنشسته، م  رونیمرگ ب ی هاهمه آفلند و گربه هان یچون ا

   ی.  ست کم شدن زندگ  ، دگیرا از دست بدهد، چون از دست دادن هر همان  اشدگ یکه همان   ترسد آدم م  نیا

  در زندان است. زندان است، ول   جان یقبول کند ا خواهد شخص نم نیمردن است. پس ا

در    ایوجود دارد. آ  ی. امان آزاددیدار  ذهناگر من   د،ی که در زندان هست   دیکه شما بدان  زنم حرف م  همهنیا

  ن یکند که اگر من کم کنم ا  دایادامه پ   ذهنتصور من   نی هم  ای  میکم کن   دیبا  ریدهم   آزاد شدن ما به   نیا

  شود؟  کم م  یزیچ  ی شخص آزاد بشود، از من 

را   گنج حضور  ن ی. همکند ما کم م ی ها به آزادآن  یآزاد بشوند، آزاد  رید ی هاانسان م یکن کم م  وقت نه،

حضور  دینیب م م  غام ی پ  ی . گنج  انسان  کند، را پخش  م  شانیهاغامیپ  ندیآ م   رید  یها بعد  از    دهند، را 

  به ما.  گشت برنم م،یداد . اگر نممیشو ما باز هم آزادتر م  ها، غام یآن پ دنیشن

  است، درست است؟   یابیدر کم  شهی. هم شود . از من کم مشود موفق م  رود م   م،یقبول ندارد. اگر بو   ذهنمن 
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 نیگشاست و او فضا   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [انسان است    یوجود   قتیشل که حق   ی  نیا  اما

آمد باال و    د،یاز مرکزش جوش  سببیب  یشاد   نیب م  مدت   ی پس از    کند، و رضا شروع م  رشیلحظه را با پذ

  یی . اوباال  دیآ از درونش م   ند،یآفر و او نم  ندیآفر هرلحظه را م  یفکرها   عن یشد،    نندهیآفر   مدت   یپس از  

  وجود ندارد.  ذهنمن  ر ید عنی وجود ندارد، 

  م ی. دارمیکن م  شرفتیپ  میدار   م،یو مرتب مرکز را عدم کن   میکه اگر ما شر و صبر را ادامه بده   دینیب پس م  و

. با رضا و  ستیبا زور ن  کدامچ یه  هان یا  دین یدر مرکز ما نباشد. بب   دگیهمان  چیکه ه  میشو م   یبه اصلمان نزد

  است.  قدرتبودن است که  راینرم بودن و پذ نیاست. درواقع ا رشیپذ

که ما از مرکزمان،    دیگو چهارتا فلش است و م  دینیب، م (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [شل    نیمرکز ا  در

که   ذهن)](افسانه من   ٩شل  [  شل قبل  عن ی  ، ذهن. من میریگ و قدرت را م  تیو هدا  تی عقل و حس امن

زور، زور داشتن و    عن یکه قدرت    کند فکر م  ،ذهنبه هپروتِ من   ،ذهنمن   ۀبه افسان  رسد درواقع، آخرسر م

  ضعف است.   نیقدرت است، ا  نیزور گفتن ا

مثال   رانیشدن و له کردن د  نیخشم  ضعف است. از لحاظ زندگ   نیا  ست،یقدرت است. نه ن،   و   ییگشافضا

  ی ز یو چه چ ذهنمن  جابِی که من بروم به ا دیآ جا نمقدرت است. عقل از آن  دنیبودن و شن راینرم بودن و پذ

  ی ساز شده. من از سبب گشوده  یفضا   جابِیبه ا  روم . من مکند م   جابیذهن ا  یهای سازو سبب   ذهنعقل من 

  . رونیب میآ م

ب  شه یذهن هم  ی ساز سبب هرچه  نم  ترش ی براساسِ  ما   اصال است.  د  میتوان بهتر  کن  ریجور  اش . همه می فکر 

از ذهن    دیعقل با  یبه ما عقل بدهد. اصال برا  تواند کار نم  نی. ارانیبه من، کم برود به د  د یایب  اد یز  مییگو م

  . مینداشته باش ذهن. من رونیب میبپر

  ر ید  یهااز انسان   توانم که من نم  شود معلوم م  یزودبه  رید  یها انسان   حت  ها، دگی کاذب همان  تیامن   حس

  .  دیآ جا مهم از آن  تیهدا طور ن یو هم  دیآ شده مگشوده  یاز آن فضا واقع تی. حس امن رمی ب تیحس امن

  تش ی . هداکند م  تیمن را هدا  ذهنکند و اگر ببندم، من   ت یمن را هدا  تواند من فضا را باز نکنم، خداوند نم  تا

  ساده است.  لیخ  هانیا رید تر،ش یب  یمعلوم است کجاست، جهنم، دردها
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شدن    نیشدن و غم  ریبه دربند شدن، اس  دیآزاد شدن و شاد شدن برو  یِجا که به  دیبرو  راه  دیشما نبا  پس

  شود،  م  دهیبشود، که آخرِسر در  دهیدهان اژدها در  کهنی ا  یِجا به  و  دیرو م   راه را عوض  دی. اگر با ذهن بروترشیب

  رفتم.  نیشد، من بدبخت شدم، من از ب دهیکه دهان من در  دییگو آن موقع م

جا ما  است، آن   اثری شما ب  ی فکرها   ر،یندارد د  یکاربرد  گونهچ یشما ه  ی هاکه حرف  دیشو متوجه م  یی جا ی

  م، یاستفاده کن    و از خرد زندگ  م یفضا را باز کن  و   میبرگرد  دیاگر به ما بفهماند که با  ید ی. آن نااممیشو م  د یناام

  نه.   برد، جبر م  یِ سوبه برد،  مرگ میِسوما را به   یدیاگر ناام  است، ول  یخوب  یدیآن ناام 

  ی ر یراه د  چیبدبخت شدم، ه  دیگو. مبرد م   جبر و العالج  یِسوما را به   ذهنبا عقل من  ذهنمن   یدیناام   ول

ها  انسان   ۀکردم، روان شما هم  ای  کنم که من شما را آزاد م  دیگو خداوند، به شما م   ،زندگ   که هم ندارم. درحال

  د ی بشود. اژدها نبا  اثریاژدها ب  یهاحرف   دیها باانسان   ۀهم  در  بالقّوه عاشق هستند چون از جنس او هستند.

  .کند کار م  ، شدن با زندگ  ی ،ییعشق»، فضاگشا  قیما را ببلعد و «طر   زندگ

. فقط بسنده  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢شل  [و    (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١شل  [  دیشناس  دوتا شل را م  نیا

و توازنِ    میشو م   شیاند، ما فراوان(مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢شل  [  شود مرکز ما عدم م    وقت  کهن یبه ا  کنم م

  . میشو مرکز جسم است، متوجه نم    . وقتشود مرکز عدم م   وقت   م،یفهم حضور را م   یار یهش  و   جسم   یار یهش

.  میآور حساب م مرکز عدم است، ما خودمان را به آوردن و دانستن ارزش خود است. وقت  حساب به   رید  ی

عمل    م، یده . قول ممیکنعمل م   م، یکن و تعهد م   میشناس . ارزش خودمان را م میکن  م  تیقانون جبران را رعا

را    ن یمن کم کنم»، ا ، . «از ترازو کم کنمیحضور هست  ی ار ی و هش جسم  یار ی هش  ۀو دائماً مواظب موازن  میکن م

  من روشنم».  ،«تا تو با من روشن  م،یدان م

از کم ،    بشود، ما از لطف زندگ   ادتر یز  جسم  ی اریتر بشود و هش حضور کم   یاری هش  زان یاگر م  میدان م  ما

   جسم   یار ی هش  ی حواسمان به ترازو هست. ترازو  عنی   و پختگ  بلوغ عاطف  پس  شد.  م یبرخوردار نخواه  ، زندگ

  دارد. حضور و شناخت ارزشمان هم به آن بستگ  ی اریو هش

به    میده ، ما خودمان را تنزل م(مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١شل [هست    دهیکه مرکز ما همان   حالت قبل  در

  م؟ یبش  ای  میکن  تیواقعاً اذ  میتوان را م  رید  یها ما چرا انسان  دی. اصال شما حساب کنذهنجسم، در من   ی

  . میتوان گرنه نمو  ارزشیجسم ب  یبه جسم، به  میکن ها را تنزل مآن  کهنیا یبرا
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کار   نیا  میتوان نم  م،یاو را بش  میتوان از جنس عشق است، از جنس خداوند است، ما نم   کس  ی  میبدان  اگر

بن امیرا  پس  ا  ستذهنمن   نی.  اژدهاست که  م  نیکه،  ما  سرِ  را  به آورد بال  م.  ا  م یرو هرحال  شل   نیبه 

  ن ی شما به ا  خواهد ، که من واقعاً دلم مذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣شل  [  ضلعشش

  . دیتوجه بن  هاشل

  زندان خلق را آزاد کردم  ز
  عاشقان را شاد کردم  روانِ

  

  دمیاژدها را بردر  دهان
  عشق را آباد کردم  قیطر 

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

از   که چه کس دهد کامال نشان م  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴شل  [ها  شل نیا

  ن ی ا  که درحال  م، ی. چون روان ما روان خداوند است، ما دچار غصه کردشود روانش شاد م  شود، زندان آزاد م 

  باشد.  که اژدها سرِ زندگ می خواه و مرتب م میرا در مرکزمان گذاشت ها دگ یهمان 

، درواقع اقرار  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴شل  [  شود که مرکزش عدم م   کس  پس

لحظه مرکزش عدم است و از جنس خداوند است. و چون مرکزش عدم است در   نیا  کهنیا  یبرا  کند،م  الست

نظم «قضا» و    ریز  جهیدرنت  کند، و مقاومت نم  کند و خوب و بد نم  کند و قضاوت نم  رود نم   یجهاِت فکر 

حالت   ن یو اگر مرکزش عدم باشد، بهتر  سدینو را م  اش که خداوند زندگ  داند ن لحظه م یفکان» است و ا«کن 

و اگر در جهت تعهد    سدیخوب بنو   داشته باشد تا زندگ  دیبا  ها دگ یمزاحمت را از همان   نیتراو. کم   یاست برا

  .  شود نم المنون» ب یخوب خواهد نوشت و دچار «ر   برود، مرتب زندگ ش یبه مرکز عدم پ

(شش محور اساس    ١٣شل  [  ذهنکه من   د یرطرف کند. توجه کناتفاقات بد که شِ ما را ب  عنی  المنون»ب ی«ر

برطرف بشود، ش برطرف بشود   کهن یا  یدارد، برا  شهی و ش را هم  دیتقل  تی خاص ذهن)]زندگ با افسانه من 

  رون یرا از زندان ذهن ب  هاانسان   خواهد  که خداوند م  م یکن   دایپ   مانیما ا  ت یبه دو ب  نیما هم  عنیچه؟    عنی

  بشود. امتی ق خواهد م  عنی اورد،یب

را انکار    امتی ق  عن ی  نیلحاظ دبه  دهد، را ادامه م   ذهنو من   کند را انکار م   که زنده شدن به زندگ  هرکس

  برود.  نیبشود، از ب  ون»یف«کن   زیچکه همه  ستین  نیا امتی . زنده شدن به خداوند، قکند م
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.  ستادنیا   زندگ  یکردن، بلند شدن و رو   امی ق   عنی  امتی او. ق  تیو ابد  تینهایزنده شدن به ب   عنیما    امت یق

  : دیگوم   نیهم  یبرا  رد،یصورت ب  دیجهان با نیدر ا جا،ن یهم

  زندان خلق را آزاد کردم  ز
  عاشقان را شاد کردم  روانِ

  

  دم ی اژدها را برد دهانِ
  عشق را آباد کردم  قیطر 

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

شل  [ افتد م  ذهن  ی هامن  یاست که برا یاست، اتفاقات بد  المنون» ب یدهان اژدها «ر  دن یدر یهااز راه  ی

که هرلحظه بدون توجه به آن    میشو ما متوجه م  یزودو به   ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣

(شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی    ١۴شل  [   میباش   میتسل  دیما با  دهد، که ذهنمان نشان م   یز یچ

قضاست،    نیا  دهد لحظه هرچه که ذهنم نشان م  نیکه ا  مییگو . م میشو م  میخداوند تسل  ای   به زندگ  ما  .انسان)]

  . شوم برخوردار م  بدون قضاوت و رفتن به ذهن و از خرد زندگ کنم من فضا باز م 

   که وقت   شوم تا مسائلم را حل کنم و مرتب متوجه م   دهد به من عقل م  کند، که تمام کائنات را اداره م  یخرد

من حرف    ق یاز طر   ، زندگ(شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴شل [ذهنم خاموش است  

  ر ید زنم، ، من حرف مذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣شل [ ست یخاموش ن . وقتدزن م

  .  زندمن حرف نم  ق یخداوند از طر

(شش محور اساس    ١۴شل  [  کنم را در خودم حس م  و من فراوان  شود روز که فضا باز مروزبه   ر یطرف د  از

  شود،  حالم بهتر م  شود،من اضافه م   ی ماد  یهاو داشته   یماد   لیوسا  نمیب ، مزندگ با حقیقت وجودی انسان)]

  خواهد  م  یی است و واقعاً با فضاگشا فراوان تینهایخداوند از جنس ب کهن یبه ا کنم م  دای اعتقاد پ واشیواشی

  خودم برساند. من را به بزرگ 

من دارم   ،ذهنتر بشوم و بروم به من. اگر مردهشوم تر ملحظه به او زندهبهکه لحظه  دیآ جا ممن از آن   بزرگ

اوست    خداوند و فراوان  داشت گرام  ا یاسمش همان «کرمنا» و «کوثر» است    نی. ادهم را از دست م  امبزرگ

  ت را که یدو ب نی. پس اشود در ما برقرار م که پس از مدت
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  ز زندان خلق را آزاد کردم 
  رواِن عاشقان را شاد کردم 

  

  دمیدهانِ اژدها را بردر 
  عشق را آباد کردم  قیطر 

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  : دیگو . بعد موالنا ممی دیرا کامال فهم تیدو ب نیا

  دمیبرتن من جهان  یآب ز
  آنگه آب را پرباد کردم  پس

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

آبِ حباب،    ن یو ا  شود دوباره درست م  ترکد، هرلحظه م  کهن یحباب است که مثل ا ی ما درست مثل   خلقت

آب حباب است که هرلحظه    نیما هم  یماد  ما و زندگ  جاناتیجسم ما، فکر ما، ه   نیا  عنیجسم ماست؛  

  : دیگو م ت،هم خودش اس یار ی هش ست،ی اری هش جا ن ی. پس آب در اشود دوباره درست م ترکد، م

  دمیبرتن من جهان  یآب ز
  آنگه آب را پرباد کردم  پس

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

ا  درست دائمًا حباب درست م  ، ه  کند آدم حباب درست م  کهن یمثل  م  کند خداوند هم  دوباره    ترکاند، و 

  .شود سرهم درست مدارد پشت  ها ه حباب   نیا   ول  د،ی شما هست   یحباب مثال من هستم،    ی.  کند درست م 

از آن    رید  یزی هرچ  ای  شود آب که انسان درست م   نیاست. پس از ا   ریپذاست، آب شل   ریپذآب انعطاف   پس

  ی مختلف، با فکرها  یهابه شل  هاانسان   ها،که درموردِ انسان   دینیب انعطاف دارد. م   تینهایب  شود، درست م 

  .کند  م  انی ب  یطورن یو موالنا ا  ست . همه هم ساختِ دست زندگ شوند مختلف، درست م  یها مختلف، با رنگ 

جسم جامد است. مثال فکر    کند . فکر مکندبه جامد بودن فکر م  ذهن)](افسانه من   ٩شل  [  ذهنمن  نیا  ول

است،    یاخلقت ما لحظه   عن ی  م،یشو و درست م   میرو م  نیلحظه از ببهکه ما واقعاً مثل حباب لحظه   کند نم

  ممن است بعض   م،یرا عوض کن  مان ما اگر سب زندگ  جهیدرنت  .شود ما عوض م   زیچمرتب بدن ما و همه 

  .  مییایب رون یو از انجماد ب  میفضا را باز کن مییایاگر ما ب  عنی م؛ی ما خوب بشوند، اگر درست کن یها مرض 
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لحظه از نو درست بهپس بدن من لحظه  شود، لحظه دوباره خلق مبهلحظه   خب زندگ  ل یخ  میگو م  صورتنیدرا

 ن یاز ب  تواند حباب است، م    یاز نو درست بشود و هر فکر هم    لحظهبهلحظه  تواند فکر من هم م  شود، م

  آفل است.    زیچپس همه د،یآ م  رید ی رود فوراً م د،یآ م یفکر  یکه  دینیب م  کهنیبرود. کما ا

   عن ی  ماند، لحظه هم نم   ی  دینیب تر وجود ندارد، گذراتر وجود ندارد، م آفل هستند، از فکر ما آفل   فکرها

    ی  د،یآ م  رید   ی  د،یآ م  رید   یو    رود م  نیاز ب  ترکد م  حباب است، ه    یمطلب که فکر ما    ن یهم

  پس؟ درست است؟  میشو چطور ما عوض نم  شوند،دارند عوض م  زهایکه چ دهد نشان م نیا د،یآ م رید

  : دیگو م بعد

  نقشها بر آب کان را ببستم
  بر عاج و نه بر شمشاد کردم  نه

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

   ول  د،یآ وجود مبه نقش ی به آب،  دیکن که شما چوب را فرو م دیکن . توجه م بندم ها را به آب منقش  من

   عنینقش بر آب است،    نقش شما چه جسمتان باشد، چه فکرتان  دیگو . م رود م  نی چوب را آن از ب  دیدار برم

  به فکرها؟  دیادهیچسب ای  دیشو م عوضلحظه بهشما هم واقعاً لحظه ای. آشود لحظه عوض م بهلحظه

ا   دگیو در همان   یز یبرحسب چ  دنیهمانش و د  نی اصال هم  انجماد است. موالنا  را    نیماندن، نشانۀ  شعرها 

کرده   ی کارعاج و شمشاد کنده  یکه رو   دیستیشما را، نقش ن من  دیگو ما. از زبان خداوند م  میکه بفهم  دیگو م

  د یسینفر را بنو  ی شما اسم    ول   رود، نم   ن یب  از  ریها؟ آن دسنگ   یرو   کنند  ها را ماسم آدم  دیاده یباشم. د

  جا. نماند آن  رید د،یدار دستتان را برم کهن یآب، هم  یرو

است. شما    ذهنمن  دنیبد د م،یکن است. اگر ما منجمد م   یطورنیا  دهد، ما که ذهن نشان م  یزهایتمام چ  

من   د ییگو دور. م  دیندازیب  کلاصال به   ای   دیی ایب   رونیاز آن ب  دیتوان فعال، اگر نم  دیبده  فیتخف   ای را    د ید  نیا  دیبا

  ها را من بر آب بستم.» نقش«  دیگو م  د؟یگو چه م دی ن یاز جنس خداوند هستم بب

 م یگو به آن، م   دمیهزار سال است چسب که من هزار سال است، دوهزار سال است، سه   ی باور  ست؟ یچ   نیا  پس

  د یباشد که خداوند با یطور . اگر آن شود عوض م نیغلط است، ا نیا شود، نم نی از ا ریاست که غ نیاصال هم

  درحال کار است.   ماًیکند، دا لیو کارش را تعط  کسب 
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است. شما هم هرلحظه    دی خداوند هرلحظه در کار جد  دیگو . م دیگو را م   ن یهم  د»،ی«شأن جد  نیقرآن هم   ۀیآ

   یلحظه    نیا  ت یوضع  یشده، شما برا گشوده  یبا فضا   آلده یرفت، در حالت ا  . فکر قبلدیهست  دیدر کار جد

  است.  دیجد  تیوضع نیا کهن یا یبرا  د،یکن م  دیتول دیفکر جد

غم    کند، غم گذشته را رها نم   کند، گذشته را رها نم   د ید  کند،  گذشته را رها نم  ند،یب ذهن مثل گذشته م  اما

  م یخواه را م   هانیکه پر از غم است، ا  میدار   خ ی. ما خاطرۀ تارمی خبری. ما از اصلمان بکند را رها نم  خ یتار

  . می زنده نگه دار

.  م یدرد را زنده نگه دار  م،یرا زنده نگه دار  خ یتا ما غصۀ تار  شود صرف م   یادی ز  یهاپول   ،جمع ارتباط   لیوسا

. هر سال  میفالن دار  دانمنم   م،یچهلم دار  م،ی. سالرد دارریمرده، تمام شده د  یآقا    م،یما مثال سالرد دار

  . میزنده نگه دار  دیرا با خ یتار ددر م،ی ریب دیبا زدگغم  یرا برا  ییزهایچ  ی ما 

است    ذهنما که من    ما نه، اصل فرع   چرا؟ اصلمان از درد است، اصل اصل  م، یخواه ما م   خواهد، نم  خداوند

  برود.  نیاز ب دیبا هانینشده، ا یکار عاج و شمشاد کنده  یما رو   یهاغم  نیاست، ا ادی هم ز ذهنو تعداد من 

ها را بودن آن   دهیفای بودن و ب   توهم  د ی. اول بامی گذشته را پاک کن  ی هاغم   م، یدست هم بدهبهدست   د یما با 

جواب    شود که چه بشود؟ م   دیکن را اآلن زنده م  شیسال پ   یکه شما مثال غصۀ    م ی به همه بشناسان  م،یبشناس

    د؟یبده

که چه بشود؟   میریسالردش را ب  د یذشته، باسال گ  یاآلن    م،یدیدرد کش   م،یشد نیافتاد ما غم   اتفاق  ی

  به آن؟   دیبشمار دیتوان م دهیفا  ی شما  ذهنبا عقل من  کار؟ حت نیدارد ا یاده یچه فا

  ی آن رفته، برا  م،یکرد  جادی ا  شیسال پ   ی که    یها را بر آب بستم. آن دردمن نقش  دیگو زبان خداوند م   از

شده، خب    یکار عاج و شمشاد کنده   ی رو  ذهننقش آب هم رفت. در ذهن من   د،یا آورده   رون یچوب را ب  کهنیا

   عقلیعقل ب  نیاست، ا  ذهن من   بیفر  نیدرواقع ا  ذهن)](افسانه من   ٩شل  [  م،ی شد  قتیحق  نیما متوجه ا

  .دارد ها مخصوصاً دردها را نگه م است، که نقش  ذهنمن 

(حقیقت وجودی   ١٠شل [آب شده؟ پاک شده؟  برگذشتۀ شما اآلن نقشِ یهارنجش  ای. آدیخودتان نگاه کن به

  ها نه یها، ک که نگه داشتن رنجش   دید  دیخواه   د،ینی بب  زندگ   ق یو از طر  د یمرکز را عدم کن  کهن یمحض ابه  انسان)]
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دردها اگر بماند،    ن یچون ا  ، پاک بشوند   ها ن یا  خواهد ندارد و خداوند م  یاده یفا  چیگذشته ه   ی دردها  ی ادآور ی   ای

  . رود نم رونی . درد از مرکز ما بم یزنده بشو  میتوان ما به او نم  ،جمع  ای  یصورت فردبه

عشق پول ندارم، واقعاً هم ممن است نداشته    ریمن د  دم،یخب، من فهم  ل یکه خ  دییممن است بو  شما

  د ی ببر  د،یبدهار هست  به چه کس  دین یبب   د،یجام بدهقانون جبران را ان  د،یخودتان خرج کن   یبرا   دیبرو  د،یباش

  ن یا  دمیبدهم، فهم   خواهماآلن م   کردم م  ر پس بدهم، تا حاال انکا  خواهم را م   امآقا من بده   د ییو بو  دیبده

  .ریندارد، عشق پول ندارم د دهیفا

 د یآ ها م موقع    . بعضدی کن  دا یپ  دیتوان درد را نم   دهد، درد خودش را نشان نم   ؟ چار کن   خواه درد را م  ول

  ن ی است که در ا  نیهم  ی. برادیکن  جادیا  یترشیتا درد ب  ردیگ کار مرا به   تانیو فکرها  ندینش باال، به سرتان م

. توجه یو دردساز   ی سازو دشمن   ی سازمسئله   ، یساز چه؟ مانع  میاگذاشته   ذهن)](افسانه من   ٩شل  [شل  

تول  هانیا  ییکارافزا  ای   یساز دشمن   ،ی سازمسئله   ،ی سازمانع   دی کن درد  تولکنندم   د یهمه  درد  آخرسر    د ی . 

  .  کنند م

  ده، یانجام بدهد، اآلن پنج سال طول کش  توانست م  کس  ی   ای   میانجام بده  میتوان ما م  قهیرا که پنج دق  ی کار

کرده،    جادیا  یترش یکرده، کار ب  جادیشما درد ا  یانجام بدهد، برا  خواسته نم  ی  کهنیا  یبوده، برا  ییکارافزا

که آن کارها انجام نشده، به    شد دنبالش انجام م  ارهاک    لیخ   شد، کرده، چون اگر آن انجام م   جادیا  یگرفتار 

  شما درد داده است.  

انسان مطابق «قضا    عنیرا،    ییفزاکارا  برد کار مچه؟ موالنا به   عن ی  ییکارافزا  شود، منجر به درد م  ییکارافزا

صرف کند همان    یترشیانجام بدهد و ساعات ب  اشذهن انجام ندهد، با من   فَکان» کار را با خرد زندگْ و کن 

  ی و انجامش هم طور   دهیطول کش  یترش ینشده، مدت ب  جامان   کار را انجام بدهد، منتها آن کار که با نظم زندگ

  .را به ما بدهد  جهیکه آن نت ستین

  یی کارافزا  روند، م   کنند  که شدند با ما دعوا م  سالهستی ب  م،یکش زحمت م  م، یکن م  تیرا ترب  مان یهامثال ما بچه  

باشد   یباشد و همار   یو پدر و فرزند  عشق و مهر و دوست  کهن یعوض ا  م؟یگرفت   یاجه ی. پس چه نتریاست د

  یی جونه ی و عشق باشد، دعوا هست، قهر هست، ک   دباشد و اتحاد باش  بودن  بانیو پشتوانه بودن باشد و پشت 

  آب نوشته شده.  یها رونقش  د،یفکر کن ذهن)](افسانه من  ٩شل  [ نیهست، ا
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  میدر ساغر انداز و م میتا گل برافشان ایب
اف فلو طرح میرا سقف بش مینو درانداز  

  ) ٣٧۴غزل  ات،ی غزل وانی حافظ، د(

غلط است.   دهیا  نی. امیدارشده، دست برم  یکارکنده   سنگ   یما رو   یباورها  ،زندگ  یالوها   کهنیما از ا  پس

م م همان   مییآ ما  حافظ  درم  «طرح   دیگو طور که  آن  میانداز نو»  از  ما  پ.    ی زد یا  م  م،یآور م   غامیطرف 

امینوش م م  نی.  را  ذهن   ِفل افرا   میشو م   یو  من   یورا .  میروآن  زندگ   میرو م  ذهنعقل  طرح  را    و 

  . میزیر هم مرا به ذهن. طرح من میانداز م

  دراند نقش خود جان م  یشاد ز
  کردم  عادیمن نقشِ خودش م که

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  گاه: وعده عادیم

  

با    میما بدان  ذهندر من   ای  م، یهم خواند  یامروز از مثنو   نیهم   ذهناست. اگر در من   ذهنمن   نیهم  «نقش»

زنده شدن به اوست به ما وعده داده، ما   عن یکه خداوند نقشِ ما را که نقش خودش است،    ییچند بار فضاگشا

  .  می ریمم   ذهنبه من  یبا شاد  رید

. چرا؟ با چندتا  درد دارد جانش را م  ذهنمن   ،یاز فرط شاد   ،ی از شاد  عنی  دراند»، نقش خود جان م  یشاد   «ز

نقش خودش است.    ست،ین   ذهنکه نقش خودمان، نقش خودمان نقش من   میدیما فهم  ای  دهیفهم   ییفضاگشا

  نقش خدا.  عنی م، یخودش خودمان هم هست 

  دهم،  کن، به من زنده بشو. من به تو قول م  را وِل  ذهنطور ساده من به   عنی  ، یشو آخرسر به من زنده م  گفته

به من زنده    ،کن و رشد م   کارم  من تو را م  ، وعده کرده، روز الست به گوشِ ما خوانده که تو از جنس من هست 

  شد.   خواه

هستند،    ها دگ یهمان  نیکه هم  هی هم هست، مواظب آن باش و آن کشت ثانو  هیکشت ثانو  یسر   یوسط    نیا

 نیمن است زنده خواهم کرد. اگر شما ا  تینهای دور. من تو را به نقش خودت که نقش من است، ب  از ندیبِن ب

  .  ریدر ذهن د دیستیا نه نم د؟یستیا م  د؟یدر را نم  تان واقعاً جانِ ذهن دیرا بدان
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فهم  پس هرچنقش  نیا  میدیاآلن  آب هستند.  بر  م  ی ز یها  نشان  ذهن  جد  دهد،که  نقش  خداوند    یدیهر  که 

. که چه بشود؟ آخرسر ما را  سازد م  رید  ی  برد م  ن یاز ب  سازد، م  رید  ی  برد م  نیرا از ب  نیا  سازد،  م

  .خودش زنده کند تینهایبه ب

ب  د؟ یهست  نیغم   د؟یستین  ای  دیشما خوشحال هست  حاال به  به شاد  تینهایکه  به    یاو،  و  او  آرامش  به  او، 

  . دیدران نه، جان م د؟ یناراحت هست دیشو او زنده م یهات ی او، به همۀ خاص او، به خوشبخت  بخشندگ

.  میترس م   م،یشد  دیو ناام  م یما سرخورده شد  م،یدینرس  جهیبه نت   میما و عقلش کوشش کرد  ذهنبس که با من   از

است    ات ذهنمن   یبدان که صدا  یشد   دیو ناام   یدی، هر موقع ترسدان آوازِ غول»   ت یدیبه ما گفته «ترس و نوم 

  ت یشو، بترس، امان موفق  دیناام   ندیگو به ما م  تشانیبا وضع   ذهن   یهااست. من   رانید  ذهن  یهامن   ای

  رفتند.  ذهنبا من  هان یوجود ندارد. چرا؟ ا

  م، یکن ، اگر ما به حرف موالنا گوش مذهن)](افسانه من   ٩شل  [  ذهندر من   شما اآلن. حت  رید  دیهست   متوجه

خودش را به ما قول داده و اگر    تینهای که خداوند ب  می شو که فضا در درون ما باز نشود. و متوجه م  شود نم

(حقیقت    ١٠شل  [  دیرس  می خواه  جاآن ما به    یزودکار نکند، به   ذهنَفکان» کار کند، من ْ «قضا و کن   میاجازه بده

  . وجودی انسان)]

  دم ی را برکش  وسفانی چاه ز
  کردم  ادی شان یا عقوبِیاز  که
  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

شل  [نه    ذهن   یشُما  نیا  عنی.  دهد ما انجام م   لۀیوسبه  دهد؟ انجام م  یکار را چجور   نیخداوند ا  ای  زندگ

  اد ی با  ؟ی ، چجور(حقیقت وجودی انسان)] ١٠شل  [ دی کن کار را م ن ی، شما با مرکز عدم اذهن)](افسانه من  ٩

  خداوند.    ادی با  عقوب،ی

به فکر پدرش بود دائماً. نه به فکر چاه بود، نه گفت   وسفیجا که در آن  دمیرا باال کش وسفان ی  دگ یچاه همان از

. ما دمیرا باال کش   وسفان ی  دی گو . ممیخودمان را اذعان کن  تِ یوسفی   دیهستم، پس اول ما با   ذهناز جنس من 

  . دیاز شما باال آمد  لیخ  ادی به احتمال ز د،یامدین . خُب اگر شما قبال باال می هست  دگیاآلن ته چاه همان
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 م یبرو ند یگو به چاه. به پدرش م اندازند را م   وسفیبه چاه. برادران حسودش  اندازند را م  وسفی که  دیدان م

  ند یگو م ندیآ در چاه و بله بعد هم م  اندازند م   برند،که م   خانه مانده. وقت   وسفی  نیگردش، ا  میصحرا، برو

  را.  وسفیکه گرگ خورد 

نوکر ما بوده    نیو حاال ا  رونیب  دیرا آورد  نیکه خب ا  ندیگو م   ند،یآ و برادران م   آورند درم  انی اه کارواناز چ  بعد

  ی گفتند ما چندتا سۀ تقلب  د؟ یخر شما چند م  م، یفروش را م   نیکارگر ما بوده. گفت حاال ا  ها، ن یو فالن و ا

  .  میفروش را ارزان م  وسفی ما    عن ی  د،یرا ببر  وسفی  دیبده   دیدار. هرچه  دیرا بده  هان یگفتند هم   م،یندار  ترشیب

ااز آن   انسان  ی  ، یار ی هش  ی  کهن یمردم هستند. هم   وسفی   یبرادرها برادرها جمع    آورد، م   ورنی ور پا به 

  . دگیبه چاه همان  اندازند او را م رون،یب رود م  همۀ مردم، وقت ل،یمردم، پدر و مادر، فام عن ی شوند، م

  ستم ین   ذهنمن من   وسفم،ی من    د ییبو  دی. شما اآلن ته چاه باوسفمی  دیاست که ته چاه آن شخص بو  نیا  دی کل  و

پدر باشد   اد ی د یبا وسف ی دی گو م  تیب ن یا دیکن . توجه م دیکن  یی پس فضاگشا د،ینبر ادی و پدر را، خداوند را از 

  را.    وسفی داستان  دیدان را البته م  هان یو شما ا

ها.  داستان   نیدر ا  شوند عوض م  که نمادها ه   دینیبپدر نمادِ خداوند است. م   جان یپدر بود، در ا  ادی تا    وسفی

نرو داستان   دیشما  آن  نم   دییبو  به  پدرش  ا  عقوبی   دانم آقا  و  نمادها عوض    ها؟نیبوده، چه شد پس  نه. 

اشوند م م   جان ی.  ه   دیگو  موالنا    لۀیوسبه    عنیپدر است.    ادِی   ییو فضاگشا  دیکن   ییفضاگشا  د یبا  که شما 

  من افتاد.   ادیانسان به  عن یخودم افتادم.  ادِیانسان، من در انسان به  

مصر و بعد به چاه، به    زیبه عز  شود بعد حاال فروخته م   رود م   انی با کاروان  دیآم   رون یکه از چاه ب  وسفی  و

   زندان  ی .  رود م  ادشیپدر    دفعه ی خالصه در زندان    آورد، وجود مبه   خایکه زل   دراثر اشاالت  افتد زندان م

  رفت  م  زندان  ی. خالصه  رید  دیدان را م  هان یو ا  ابخو  ریآن تعب  د،یرو گفت که شما م  رونیب  رفت داشت م

  ها، نیام و امانده   رم،یتقصیب  جانیبن. بو من هم ا  ی اد ی  یپادشاه از من هم    ش ی پ  یرو گفت که م  رونیب

  رفت.    ادشیخدا 

ذره    ی جا  چطور آن  رون؟ی بودم ب  اورده ی خداوند به او گفت مر من تو را از چاه ن  ا ی  زندگ  دیگو م  نی هم  یبرا

    ؟ من رفت  ادیکه بارت سب شد در زندان از 
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   زندان    ی  م؟ یاو بن   ادی  دی نبا  م، یکن به زندان صحبت م که اآلن هم راجع   می فتیاگر زندان ب  م ییای ما از چاه ب  خب

  . رود م  ادمانی جاها   بعض ییفضاگشا نیبه داد من برسد. پس ا د یایبو ب یبه   رونیبرو ب رون،یب رود م

  پس: 

  دم ی را برکش  وسفانی چاه ز
  کردم  ادی شان یا عقوبِیاز  که
  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

   و زندگ  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [  دیی ایب  رونی تا از چاه ب  ییبا فضاگشا  دیباش    زندگ  ادی  دیشما با  عنی

پدرتان را    د،یخودتان را فراموش نکن  تِ یوسفی و    د یشما را فراموش نکرده است. شما خودتان را فراموش نکن

  . دیهم فراموش نکن

  را بخوانم:  تیسه ب نیا و

  عاَلم چو چاه  نیو، ا حسن وسفی
  رسن صبرست بر امِر اله  نیو
  ) ١٢٧۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  ) ١٢٧٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ختند یرسن آو  نیله، ک   حمد
  ختند یو رحمت را بهم آم  فضل

  ) ١٢٧٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن ی عالم مانند چاه است، و ا  نیدر ا   دگیاز جنس خداوند است. و همان   کهن یا  ی. براستیی بایز  وسفی   انسان  هر

  طناب، رسن، صبر است.  

که قضا و    مینی بب  کنم فضا را باز م  عن یپدر    ادِیپدر بود»    ادِ یبه اوامر خدا. «  دیکن صبر م  د،یکن را باز م  فضا

  .  کنم م تیشا بندم . نه که فضا را م دهد دستور م فکان چه کن 
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پدر بوده آمد باال، در زندان    ادِیدر چاه به    کهنیا  یمهم است. برا  ل یاآلن گفتم من، خ  نیکه هم   یدوتا مطلب  نیا

  وسف، یدر ذهنش بود    عنی آدم که ذهنش،    یرفت، از    ادشی فکان  کن رفت، فضا باز نکرد، قضا و    ادشیپدر  

  را از دست داده بود.   تش یوسفی

  لحظه امرِ خداوند است، «اَمرِ اله».  ن یفکان که در او صبر کردن به قضا و کن  ییگشافضا  عنی تیوسفی

فکان که اَمرِ اله است. اآلن به شما شده در امر قضا و کن گشوده   یرسن صبرست» با فضا   نی«و  د؟یکن م   توجه

  رسن آمد.  وسفای دیگو م

. که امروز  ری. دو دستت را محم بندیب آن را م  ییگشاچشمش است. با فضا   یطناب جلو    هرکس  یبرا  پس

   وقت   م؟یشو غافل م  رسن غافل مشو. ک  نیاز ا  ن»،ی خدا و وِلش نکن. «ز  سمانیداشتم گفت دست بزن به ر

  . میبند فضا را م 

 رونیب  توانست نم  وسفیبه چاه    انداختند طناب را انداختند. اگر آن طناب را نم   نیشده، خدا را شر که ا  رید

جاست، نور  طناب آن   ی   نیب م   کن فضا را باز م  کهن یهم نبود، هم  ییگشاطناب فضا   نیدر قصه. و ا  د،یایب

  .  یرو ذهن نم یساز . به سبب ذهنن به آن، نه به م ده است. حواست را م 

  تان یسال در زندان ماند. که موالنا، امروز هم احتماال برا  نیچند  هیتنب   یذهن رفت که برا  یساز به سبب   وسفی

  . میشو م  هی . و ما تنبیبشو هی تنب دیبا نیو بنابرا  ،یکرد  هیتک  دهیگفت که شما به چوب پوس   خوانم، م

 هوده یب  ترش یسال ب  نیهم چند  وسفی.  دیشو م   هی ذهن، تنب  ی سازبه سبب   د یرو م  دیبند شما فضا را م  کهن یهم

  خاطر آن. در زندان ماند. به 

  آرد فکر را در اهتزاز  ذکر 
  افسرده ساز  ن یا دِیرا خورش ذکر 
  ) ١۴٧۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خود، حرکت، نوسان   یدر جا  یز یو تکان خوردن چ  دنی : جنباهتزاز

  

. فضا باز  شود فضا باز م   م، یواقعاً اگر از تَه دلمان و با تأمل بخوان  م،ی خوان موالنا را م  اتیما اب  وقت  ذکر،

  . کدام فکر را؟ میکن و فکر خردمندانه م  شود م
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    ره   دیآن باشد که بشا  فکر 
   شَه  دیآ شی آن باشد که پ راه
  ) ٣٢٠٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  آن باشد که از خود شَه بود  شاه
  ها و لشر شَه شود به مخزن نه
  ) ٣٢٠٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

باز م  وقت باز . راه را  دهد درست نشان م  کند، م   تیشما را درست هدا  دیآ که باال م  یفکر  دیکن فضا را 

  .  ست زنده شدن شما به زندگ  ن ی. شاه همدیآ م  شیکه شاه پ . کدام راه را؟ راهکند م

  . شود م  ییگشاذکر سبب فضا   ول  د، یموالنا را بخوان   ی شعرها  مییگو ذکر را، ذکر، درست است که م   دیگو م  بعد

بهتر از    و استفاده از خرد زندگ   ییگشافضا که    م یکنبه شما ثابت م   م یدار  م یزنکه اآلن م   ییهاحرف   ن یهم

  بساز.   ذهنمن  عنیافسرده  نیا  دیخورش   دیگو ذکر را م نیذهن است. بنابرا یساز سبب

  گرفتم نانیری خسرو زلفِ ش چو
  فرهاد کردم   ی قصدِ  اگر 

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

و   زیداستان خسروپرو م؛یشو ذاتمان قائم م  یما رو  رسد م  یار ی به هش رود م  وقت یار ی که هش دیگو م  جانیا

  را گرفت.   نیریخسرو رفت زلف ش   فرهاد مرد درست است، ول دیگو م  د،یگو فرهاد را م

 ی ار ی صورت هشبه  م،یزنده شد  به زندگ  عنی.  میرا گرفت  نیریزلف ش  میعنوان خسرو رفتمرد، اما ما به   ذهنمن 

  .  میقائم شد ی اریهش  یرو

  دم، ی رس   گرفتم» به زندگ  نانیری. «چو خسرو زلفِ ش میشد   ی   با زندگ  م یصورت فرهاد ما رفتمرد به   ذهنمن 

ما  د،یگو از زبان خودش هم م   د،یگو فرهاد کردم». دارد از زبان خداوند م    ی«اگر قصدِ     زنده شدم به زندگ

  را آگاه کند.  

اژدهاست. فکر    میکن فکر نم  ول  م،یاژدها را زنده نگه دار  میخواه  م  م،یکن رها نم  ،م یکن را وِل نم  ذهنمن   ما

  فرهاد است. نه.  میکن م

  فرهاد برود.  دیگرفت، اگر رها کن دیصورت خسرو خواهرا به  نیریزلف ش   شما
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شل  [که    م یخوان ا مر  تیب   ن یا  رم،یبم  م یخواه نم   ذهناگر با عقل من   ذهن)] (افسانه من   ٩شل  [  نیبنابرا  پس

. پس ما به وصال  شود به خداوند م  لیبازشده تبد  یفضا  نیا  میکن فضا را باز م   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠

  فرهاد برود. نیا میاگر اجازه بده م،یشو زنده م   م،یرس م

  کردم  بیکه من ترت  باغ  زه
  کردم  ادیکه من بن یشهر  زه

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  اش ذهنکه عرض کردم انسان با عقل من   ،لحاظ عمل مهم است به   لیخ   تیب  نیا   مهم هستند، ول  هات یب  ۀهم

  کند.  خواسته باغ بسازد، گلستان بسازد، که در آن زندگ  صورت جمع هم به  ،ی صورت فردهم به

که واقعاً مردم خوشبخت باشند. با هم دوست باشند، به هم کم بنند.    میبساز  یاجامعه   ی   میخواه م   ما

  .  یهم معنو  یباشد، رفاه باشد، هم ماد  یخانواده در اوج شاد 

 شود  داشته باشند. اصال اگر م  یخوب  ۀعنوان فرد. تمام جهان هم با هم رابطکنم به   خودم احساس خوشبخت   من

  ی خرابار   م، یبش  م، یکن   جاسوس   میبرو  م یخواه . نم می ستین  ملت   چیشمن ه ما اصال د  کهن یا  ی مرزها نباشد، برا

. اما، با  می باغ هست  م، یشهر هست  جورن ی. دنبال امیگذار همه به هم احترام م  م،یندار  رانیهم به د   طمع  م،ی کن

  ! میبساز میخواه  م ذهنمن 

  : کنمگلستان باشد و واقعاً به تو خوش بذرد من درست م  خواه  که م آن باغ  دیگو م

  کردم  بیکه من ترت  باغ  زه
  کردم  ادیکه من بن یشهر  زه

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

ما    م،یبود  دهی مختلف، که با آن همان  یبا فکرها   میما آمد  عنی.  نیضدِّ ا  ن،یمعکوس ا  م،یاده یرا د  نیعکس ا  ما

  م، یکن   فی را تعر  یمثال آزاد  میتوان در ذهنمان م   ما  .میخرابه درست کرد  یکه    میدیشهر د   یجا . به میشهر ساخت

  در ذهنمان.   م،یکن  فی را تعر  یو معنو یرفاه ماد 

در خانواده م  اصال عنوان شوهر، خانم، مکه به   م ییگو خوب زندگ   می خواه  من مم یکن . کار م   روم ،پول    کنم

  م، یکن  ت یترب یخوب ی هابچه م، ی مهربان باش ، عال م،یکن  مساع  یبا هم تشر دیکن  یشما هم همار  آورم  درم

  باشند.   عشق یهادرس بخوانند، بچه 
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.  میکن عمل م  ذهنبا من  کهن یا ی بعد از قرار! چرا؟ برا کشد نم  قهیدق ی ! میکن با هم دعوا م رید قۀ یدق ی

  ها عمل کند.  آن  ۀلیوسبه  خواهد دارد که م ییالوها ذهنمن 

صورت  که به   همان  م،یبه آن هدف برس  میتوانست م  میشد م   از جنس زندگ  میکرد فضا را باز م  مان ی ما هردو  اگر

  .  دیگو خداوند م  د،یگو م  کردم؛ زندگ بیرا من ترت به چه باغ به  دیگو م  نیهم ی برا .میکرد فی تعر ذهن

به آن    ول   روم م  زی چدنبال چه   دانم بسازم م   ذهناگر من با من  م ییگو که م  م،ی شنو را م  تی ب  نیما ا  خب

  .  رسم نم

را در نظر    یاقتصاد   د، یریرا در نظر ب   را، فلسف   منطق  یِهم ماتب ماد   د، یریرا در نظر ب  ان یحاال، هم اد  شما 

که م   دیریب  فاضله بسازند، ول  ۀن یمد  خواستند   هدف را فاسد کردند.    شانله یلحظه با عملشان، با وسبهلحظه  

تا   م،یرا بش یاعدّه  ی دی کار با ن یا یباشند، آزاد باشند، گفتند برا یبسازند که همه مساو ی شهر  ی آمدند

   ی بود که    نیا  کرد تجسم م  ذهنکه من   خالص   یار ی خالص، هش  یاریصاف بشود تا نژاد اصالح بشود. هش

  .ختندیهم ررا به  ان که پاک هستند بمانند، جه عدۀ خاص  یبروند  نیاز ب دیبا یاعده

فاضلۀ    نۀیفاضله بسازند. مد  نۀیمد توانستند واقعاً م  شدند، از جنس خداوند م  کردند فضا را باز م  هانیا  اگر

نت   یفکر آرمان   عنی   ،رسد نم  جهیبه  ادامه    ه یقض  نیآخرسر خرابه خواهد شد و ما اگر هم   ذهنمن   شهر  را 

  کجا نوشته؟  د؟یخداوند گفته جنگ کن   م؟ یکن جنگ م   اآلنچه    ی . اصال ما برامیخودمان را نابود کن  دیشا  میبده

را من درست   . شهر عالدیبه جهنم کرد  لیتبد  تان ذهنشما بهشت درست کردم، شما با من   یمن برا  دیگو م

  م، یکرد  فی کث  م،یبهشت است که به خطرش انداخت  ما از نظر مان  نیزم  نی. واقعاً هم دیکردم شما خراب کرد

همه    میاختهیهم راصال به  م،یکرد  ابیرا کم   هاآب   م،یهوا را آلوده کرد  م،یکرد  را آلوده  هاانوس یاق  م،یآلوده کرد

  . ذهنبا من  ؟ی زیرا، با چه چ   زیچ

کردم»، شما    بیکه من ترت  باغ  شما «زه   یکنم برا  شعر را معن   نیا  خواهم . من فقط ممینکرد  یرزخردو  ما

در پخش شعور و    دی. مثال متحد بشودیکه متحد بشو  د یمؤثر باش  د، یکار کن   دیتوان م  فقط موقع  از نظر جمع 

مردم    د، یکن   داری ب  دیتوانهمه را نم    ول  د،یموفق بشو  دیتوان مختلف م   یهادر جهان به زبان   ییدانش موالنا

  خودشان را دارند.   ذهنمن 
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  ی با فکرها   ذهن)](افسانه من   ٩شل  [  دیرا در مرکزتان بذار  ها دگیکه اگر همان  دیدان حداقل فرداً م  ول  و،

 ی خوب  یزها یدرست است که چ  د،یکن  فی خوب را تعر  طی مح   دیتواندرست است که م  د،یجلو برو  تانذهنمن 

. بله شما بهشت را دیرس  د ی. به عکس آن خواهدیرس  د ینخواه  موقعچ یخوب ه  یزهایبه آن چ  ول  د،یخواه م

بشر تا حاال موفق    کهن ی. کما ادیرس  دیفاضله نخواه  نۀی به آن مد  د،یرس  دیبه جهنم خواه  ول  د،یکنتجسم م

  است.نشده

است، ما   طورن یاجرا کند. شخصاً هم هم تواند نم   ول ها، ن یو ا کرده  ب یتصو یخوب  ن یدرست است که قوان بشر

   ول   میبخور  د یرا نبا  زهایچ   بعض  میدان . ممیکن م  ول  م،یبن   دیکارها را نبا   بعض  میدان م   صورت شخصبه

به   کهن یهم مثل ا  زیو بدون پره  شناسد  نم  زیپره  ذهن. من میکن کار م  ذهنبا من  کهنیا  ی چرا؟ برا م،یخور م

  . دیرس شود نم  جاچیه

 م یاش بسط دادمقدار هم ما درباره   یکه    تیب  نیا  دوارمی. من اممیبخوان  رید  تیچند ب   دیاجازه بده  هرحالبه

  باشد.  دی مف  دوارمیخواهم خواند، ام   تانیهم برا رید یو شعرها 

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَند م مرگ  یِزنده سو نفسِ

  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  عنی  آورد، م  رونیرا ب  زندگ  ذهنمن  است که از مردگ نیقانونش ا که اگر خداوند، زندگ دیدان شما م پس

  رون ی ب  خواهد ذهن را م   مردگ  نیا   فَکان» و نظم زندگْ قانون «قضا و کن   لۀیوسعنوان امتداد خدا به ما به دائماً  

  . ندازدیب

را خوب    نیمطلب. شما ا  ی   نیزد، ا  میدائماً به خودمان صدمه خواه   م، یباش   دهیذهن ما همان   اگر با مردگ  پس

دارد خودش را   نیکه ا  کندم   جابیفَکان» او «قضا و کن   نظم زندگ   میهست   ذهندر من  که ما وقت   دیریب  ادی

  .کند نابود م 

اگر با    شما نابود م  یز یچ  یهم  نابود    نیا  دییبو  د،یبشو  تیهوهم  کند که خودش را  من هستم، شما هم 

. «نفسِ زنده»  ذهن   ی هاخودتان و از من  ذهناز من   دیر یفاصله ب  د ی. مرتب بادیخور شما هم ضرر م  د،یشو م

  .تند گ م زنده دائماً حول مر ذهنمن   عنی
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م    ذهنعنوان من ما به   پس و د  میخدمت کن   م یتوان نم  م،یتن حول مرگ    م ی دار  دی. توجه کنرانیبه خودمان 

براجع  آن  م   مییگو م   ت یبه  ترت  دیگو که  من  را  م  دهم،  م  ب یباغ  آباد  من  هم  نم   کنم،  شهر  با    دیتوان شما 

  در مرکزتان.  دیپس من را بذار تان، ذهنمن 

  بود: تیب نیا

  کردم ب یکه من ترت باغ  زه
  کردم ادیکه من بن  یشهر  زه

  ) ١۵٠٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  

  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠شل  [.  شود نم  ریدر مرکزت، جور د  ی بذار  دیبود خداوند را با  نیکالم ا  حاصل

  د ی باغ با  دیداندرست است که م  ،ی ریب  دهیو قدرت را از مرکز همان  تیعقل، هدا  ت،ی حس امن  اگر بخواه

  آخرسر.  دیساز خارستان م   دیساز باغ نم  ول  د،یبساز

  ، ی هم فرد   ، هم جمع  کند،  لحظه فاسد مبهاست، هدفتان را لحظه   ذهنساختتان که عقل من   لۀ یوس  کهن یا  یبرا

  . و: می و اجرا کن م یبفهم دیما با  یشعر را چجور  نیا دیی بو د،یقشنگ خانواده فکر کن دین ی. بنشهم خانوادگ

  تو را بال داد هر جهت از
  جهاتتیتا باز کشد به ب 
  ) ٣۶٨شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

   که برتر از جا و جهت است، عالَم اله ی : موجودجهاتیب

  

ها،  جهت   نیدر ا  دیگشت م   آخرسر دنبال زندگ  د،یبود رفت  ی که ماد  یمختلف فکر  یها که در جهت   دیدان م  شما

 ، یبشو  تیهوهم   عنی  هانیعلم، با ا   یمقام، سو  یبچه، سو  یسو. سو   عن یجهت پول، جهت همسر. جهت  

  ل بال. ی. بال، سبچرخ هان یدور ا کن زندگ هانیبرحسب ا را بزن هان یا نکیع

درد    دهد، خداوند به شما بال م   . پس از هر جهت دیهزارتا منبع بال دار  دیباش  دهیهمان   زیاگر با هزارتا چ   گفتم

  . درست است؟ جهاتی به ب دیبرو د،یها و فضا را باز کن به جهت  دینرو د،یتا شما داغ بشو دهد م

  د ی با  ، حال باش خوش   دیبا  ای هم آن دن  ا، ی دن  نیکه توجه کن هم ا  دیگو قران است، م   ۀی که باز هم آ  تی ب  نیا  و

  آسان باشد.   زندگ
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  ن یا  دیگفت من فکر کردم که با  ادتش، ی بوده، خالصه حضرت رسول رفت ع  ماریحضرت رسول ب  ارانیاز    ی

  .  ای خوب باشد، هم آن دن دیبا تیایدن  نیبه من پاداش بدهند. گفت نه، هم ا  ای بشم تا آن دن سخت  ایدن

خواهد بود، دچار بال خواهد بود.   ریگهست، قانونش است، سخت   دهیان مرکزش هم  که    کس  ی برا  یر یگسخت  و

  است.  دهیمرکزمان همان  عنی م، یشو اگر ما دچار بال م

  را  ماری: مر آن بغمبریپ گفت
  کن دشوار را ْ سهل یبو کا  نیا

  ) ٢۵۵١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  حسن   انایداِر دنْ ف آتنا
  عقْبانا حسن دارِ  ف آتنا

  ) ٢۵۵٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بر ما عطا فرما.»  ی و ن ریخ   زیآخرت ن یدار، و در سرا ارزان  یو ن  ریبر ما خ ای دن یدر سرا  پروردگارا«

  : آسان كننده کنْ سهل 

  

به ما   ا یدن  ی «پروردگارا در سرا.  کن خداوند که دشوارها را آسان م   یگفت که بو ا  ماری به آن ب  غمبریپ  پس

و   ر یخ  زیآخرت ن   ی. «و در سرامیکن  ییفضاگشا  دیما را آسان کن. پس با   زندگ  عن یدار»،     ارزان  ی و ن  ریخ

  بر ما عطا فرما.»  ین

است،    آوری شاد  رونیهم انعکاس آن در ب  د،یهم در درون شما شاد هست  دیکن که اگر فضا را باز م  دیکن م   توجه

   راه   چ یغم است و درد است. ه  رون یهم انعکاسش در ب  د، یهست   نیهم در درون غم   د،یاست. اگر ببند  رددیب

  به مرکزمان.  می اوریاو را ب کهنیجز ا میندار

  را قبال هم نشان دادم.  نیا رید گفتم

  عذَاب النَّارِ» ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً وف اخرة حسنَةً وقنَا   …«
  دوزخ مصون دار.»  فریدار و ما را از ک  ارزان   ین زیعطا فرما و در آخرت ن  یبه ما ن ا،ی پروردگارا در دن «…

  ) ٢٠١)، آيۀ ٢سورۀ بقره ( م،ی(قرآن کر
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را در مرکزمان نگه    ها دگیهمان  کهنیکن به ا  داری. ما را بذهناز عذاب من   عنیدوزخ مصون بدار»،    فریک   «از

  . مینرو  و شهر آرمان میبا ذهنمان دنبال باغ نرو م،یندار

  ف یرا بر ما چو بستان کن لط راه
  ف یشَر  یا ما، خود تو باش منزلِ
  ) ٢۵۵٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ،  منزل ما تو هست  شهیو هم  فیلط  شود باشد، مثل گلستان م  ییاگر با فضاگشا  میرو  م  میکه دار  راه  نیا  پس

  ی ذهن جا   ستم،یدر ذهن ن  کنم،  و تو را حس م   کنم هر لحظه فضا را باز م   عنی.  میدر تو  اقامت کن   دیما با  عنی

  . ستیمن ن

  �🔹🔹�بخش دوم   انيپا  �🔹🔹�
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   زندگ  مان،ی فرد  ما، زندگ  میجلو برو  ذهنکه اگر با عقل من   میکن موضوع مهم صحبت م  نیبه اراجع   میدار

  تباه خواهد شد.  ت، یکل بشر طورکلجامعه و به  زندگ مان، خانوادگ

  ی و شهر  کند را که انسان با مرکز عدم درست م    که باغ  دیگو به ما م  با ی و ز رومند ین ار ی غزل بس ن یموالنا در ا 

با مرکز عدم درست م  با من   متفاوت است از باغ  اری بس  کند،را که  که    یبا شهر   ای  کند درست م  ذهنکه 

  . کند درست م ذهنمن 

   ذهناگر با من   ول  اورد، یکاغذ ب   یخوب را تجسم کند و رو   فکر کند و زندگ   تواند انسان درست است که م  

بله   ست،ین خوب کاف دست آوردن آن زندگ به یبرا  برد کار م که به  یاله یوس اورد،یدست بآن را بخواهد به

   .ستیسازگار ن  زندگ  نیو قوان  مقصود زندگ  ای  با منظور زندگ نیاست و ا کنندهخراب 

  کردم  بیکه من ترت  باغ  زه
  کردم  ادیکه من بن یشهر  زه

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

مرکز    دیمردم با  تیاکثر  کند، م  باشد که انسان در آن زندگ  شهر آرمان  ی  جامعۀ جهان  میاگر بخواه  عنی

که «کار حق بر کارها دارد سبق»،    کند موضوع را گوشزد م  نیهم موالنا مرتب ا  نی هم   یعدم داشته باشند. برا

که    یهر کار   کهن یا  یدارد. برا  ت یما اولو   در زندگ  زیچبر همه   ذهنو انداختن من    زنده شدن ما به زندگ  عنی

  شد.   میما دچار درد خواه  عنیدچار درد خواهد شد،  میکن م  ذهنبا من 

  من  دارِی من، دولتِ پا ارِیو  من  جانِ
مرا خزان ده باغ من و بهار من، باغ   

  ) ٢۴٨٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

من همان او است.   داریمن، برکت پا دار یو دولت پا بخت یاست با مرکز عدم و ن من زندگ   اری جان من و  پس

جنس    نیهم  است.  ییما فضاگشا  اصل  ت یخاص   عنیدائماً عدم باشد، هرلحظه فضاگشا باشم.    دیپس مرکزم با

  شنوِ ما فضاگشا است. و سوت  نیبعدم

  ست ین  نیا  اش . فضا باز کردن معندیکن شما فضا را باز م  دیآ م   شیکه پ   یدادیکه هر رو  دیشما متوجه باش  

که تمام    با عقل   ، منتها با خرد زندگ  دیآن را عوض کن   دیخواه را، بله م   تیوضع  نیا  دیکه شما قبول دار

  . استکه به درد آلوده  تان نه با عقل شخص  کند، کائنات را اداره م 
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 ی کارها  کارها همه، حت   .می کن خراب م   م،یتوان . نممی کارها را بهتر کن   میخواه با خشم و ترس و زور م   ما

بررس  جهان نیا با  با فکر،  تأمل،  لرزبهبا مشورت، قدم  ،با  آن   دنیقدم  بنم،  اشتباه   ی طور که ممن است 

  . ذهنمن  شم،آمده از خ عقلی ب یها. نه با زور، نه با عقل شود درست م

. شما هم  شوم زان مدچار خ  روم، م   ذهن. من چون راه من من و بهار من»، باغ من و بهار من تو هست  «باغ

فضاگشا    دییای موقع خزان نشود، شما ب  چ یه  تان که زندگ  دی بهار داشته باش  د، یداشته باش  یباغ خوب  د یخواه م

  . دی. به حرف جمع گوش ندهدیباش

  . دیکار ببراست، شما به  ییما فضاگشا تی خاص نیتر . اصلندیگو بزرگان درست م  کند، اشتباه م  جمع

  جرم اوستاد  نیکردش بد ادب  پس
  عماد  دهیمساز از چوبِ پوس که
  ) ٣۴١٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : ستون عماد

  

کن، با شاه صحبت کن که من    ت یاصطالح حماگفت برو از من به   است که به زندان   وسفیدر داستان    ن یهم  نیا

ستون   ده یکرد که از چوب پوس  هی خداوند او را تنب  عن یرفته! پس اوستاد    ادشی خدا     عنیماندم،    جا ن یا  گناهیب

  درست نکن. 

  ده یپوس  سازد، م   ذهنکه من  ییها. تمام ستون دهد که آن نشان م  یزیاست و هرچ  ذهنمن   ده،یپوس  چوب

  است. 

  ن یاند و ابوده   ی  طان یو ش  ذهنمن   ای نفس    دیبخوانم که شما بدان  تانیرا دوباره برا  اتی اب  نیا  دیاجازه بده   و

گم    مانیها دگ یو همان   مانی و ما در دردها  دیآ باال م  شهیشاخۀ درد هم   نیشاخۀ درد دارد که ا  یما    ذهنمن 

  .  میدرست فکر کن میتوان نم  م،یشو م

به  یفکر باشد  همراه  درد  با  نمکه  فکرخورد درد  باشد،    ی.  حسادت  باشد،  ترس  باشد،  خشم  با  همراه  که 

  و:  خورد  نم  به درد آبادان نیباشد، ا ییجونه یک
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  اند تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بدند  ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون
  دو صورت شدند  هاشحمت بهر 
  ) ۴٠۵۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ش یدر سِر خو ن یچن یدار دشمن
جان و ک عقل مانع ش یست و، خصم  
  ) ۴٠۵۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

منتها ظاهرشان متفاوت    اندجنس   یهردو از    طانیما و ش  ذهنمن  . میما بخوان  دیهر روز با  اند،یی طال  اتیاب  نیا

 بش یاست و تخر  بیجهان است که دائماً درحال تخر  دگیهمان   یروین  ای  طانیش  ندۀی شما نما  ذهناست. پس من

  . ستیعقل ن ،عقل نی ما را متوجه بشود ا  خواهد علت است که م نیهم به ا

  ن یلع سِیهزاران سال ابل صد
  نیراْلمومنیاَبدالِ اَم بود

  ) ٣٢٩۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

مختلف.    ی هاجهان نشسته، در قالب   ن یمؤمنان به تخت سلطنت ا  ر یام  ی جا به   سیصدهزاران سال است ابل   عنی

  شده است. گشوده  یفضا  نیرالمؤمن یام

  ران یو د  دهد باال به او نور م   دیآ از درونش م   زندگ  د یمثل موالنا، خورش  کند که واقعًا فضا را باز م  هرکس

  ن یآدم واقعاً اسمش هم  نیا   اندازد، م  زندگ   ادی را به    ران یکند و با ارتعاش د  ییشناسا   زندگ   تواند را هم م 

  مؤمنان.   ری ام  عن یاست،  نیرالمؤمن یام

.  اند یخدا، هر دو    عنیشده، فرشته و عقل کل  گشوده  یفضا   نیحضور ما، ا  عنیفرشته و عقل،    دیگو بعد م  و

   است.  ی طانیما و ش  ذهننفس ما، من  است.  یپس عقل کل، حضور ما، 

  . میخدا هست اینفوذ عقل کل  ر یز میکن فضا را باز م  وقت . میهست  طانینفوذ ش ریز  میشو م ذهنمن   وقت

باغ    م یخواه م   م، یذهنمان هست   یساز سبب و در    میهست  طان یش   ندۀینما  که ما درحال  د؟ی خواه کدام را م  شما 

  .شود خب ساخته نم  م،یبساز
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مثال چه    د ینی بب  د، یبخوان  خی تار  ذره ی   تان،یهال یبه پدر و مادرتان، به فام   دیبن   نگاه  د، یهست    در هر سن  شما 

  .ریاست د نیچار کرده، آخرش چه شده؟ مال شما هم هم  کس

  ی دار  ما در درون ما، مرکز ما جا گرفته «دشمن  ذهنمن   ا ینفس ما    نیا  عن ی  »،ی دار  «دشمن  دیگو م  بعد

  مانع عقل خداست.   عنیپنهان در تو که مانع عقل درست است.  ش»،یدر سرِ خو نی چن

  م یکن فکر م  م،ی طانیش  ندۀی ما نما  . میشو م  طانیش  ندۀیذهن، ما نما  یساز به سبب  میرو هرلحظه ما م   چرا؟

خداگونۀ   ،ییما هست، جان خدا  دشمن جان اصل   عنی . «مانع عقل است و خصم جان»،  میخدا هست  ندۀینما

  م ی توان هست ما نم  نی. تا ا ذهنمن  نیدشمن آن است ا  د،یایاز آن طرف ب  دیکه با  ن یآن د  ن»،یو د  شی ما و «ک

  . میکن شرفتیپ

که   دییگو فقط حواستان به خودتان است، م  .دیرندا  رانیبه د  ی«کار حق بر کارها دارد سبق»، شما کار  پس

ذهنم هم    یهااستفاده کنم؟ به قضاوت   امییگشافضا   ت یخاص   نیاز ا  توانم که من م  مین یبب   خواهم خب من م

  .دیبو خواهد ندارم، او هرچه م یکار

  شود  مثل م  نیا  دشمن در امان باشم.   نیلحظه فضا باز کنم تا از شر ا  نیدر اطراف اتفاق ا  خواهم فقط م  من

  است.  نیموالنا ا  لیاست که اصلش تمث غیت. مثل جوجه میاباشد خوانده   ادتانیاست اگر  غیتجوجه 

   غ یتمثل جوجه   ذهنمن  نیاست و ا  لیتمث  نیمار. ا  م،ی مثل مار هست  عنوان امتداد زندگ ما به  ، زندگ  دیگو م 

   زندگ   خواهد است، مثل اژدها م   طانیش  ندۀینفس ما که نما  عنیمار را شار کند،    دیآ که م  غیتجوجه   است.

  . ردیگ ما را ببلعد، دم مار را م 

به  رفتن  نیها ااگر عشق بود در خانواده  کنم . عرض ممی شو م  دهیبا آن همان مییآما م   عنی ردیگ مار را م  دم

  غالب بود.  شهیعشق هم  عنی گرفت، با عشق صورت م  دن،یذهن و همان

. آن  زدیر ترازو را به هم نم  دن یکه مادر از جنس عشق است، فرزند از جنس عشق است، همان   ارتعاش عشق 

  .من روشنم»  ، گفت «تا تو با من روشن م یکه خواند یشعر

  من کم کنم ، ترازو کم کن از
  من روشنم  ، تو با من روشن تا
  ) ١٩٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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م   ما نم   م،یماند روشن  قطع  را  اتصالمان  زندگ  میکرد ما  ول  ، از  بود.  درنت   عشق  نشده،  چه شده؟    جهیآن 

  .  عنوان زندگ را فرو کرده به دم مارِ ما به   شیهادندان واشیواش ی غیتجوجه 

ا   آن موقع وقت   بعد قرار ب   نیا   کهن یدردها حاصل شده، عوض  مار    ن یا  رد، یمار اآلن تحت نفوذ کالم موالنا 

  آن را.   خورد م  غیتو جوجه  غیتجوجه   نیا یها غ یبه ت زند خودش را م  ،ذهنمطابق عقل من 

مسئله    نیا   وقت  د،یآ م  شی دانه مسئله پ  ی   دینفس ماست که مرتب، شما نگاه کن  ی اژدها  ن یهم  غیتجوجه 

  .زدیر ما م  مسئله به تمام ابعاد زندگ نیزهرِ ا  نیا م،یشو م ن یما خشم دیآ م شیپ

جا  همه قلبمان، به    عنیخون برود به مرکزمان،    مینگذار  م،یدستمال ببند  ی  دهیمثل آن مارگز  کهن یا  عوض

ندار با زخم کار  مار هست   ی.  میمنتشر بشود، ما  دنبال  بش  میتبر دستمان است  را  سر مار هم  آخر   م،یمار 

  ما.   به تمام ابعاد زندگ رود زهر هم م م، یبش میتوان نم  رود،  درم

  ی گر نه نفس از اندرون راهت زد
  ؟ یبد ک  را بر تو دست  رهزنان

  ) ۴٠۶٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

. فکر  میکن خارستان درست م  م،ی باغ درست کن  میتوان نم  مان ذهنچرا ما با من   میبفهم   میخوان  را م  هانیا

  دم، یزحمت کش  همهن ی، اآقا من مرد خانواده ند یگو . بعد از ده سال خانواده ممیکن باغ درست م  میدار میکن م

  کنم،  با همسرم دعوا م   م،ی کن! با هم دعوا دار  هماست، نگا  هم زندگ  نیشب و روز، ا  دمیپول درآوردم، دو

  فرزندانم سرکش شدند. 

فرض غلط است که   نی. استیحواست را جمع کن، فقط پول درآوردن ن خانواده، تو   نیجان عشق نبوده در ا بابا

هوش    زهاست، یچ   ن یتر از اسخت   زندگ   نی. اشود تمام م  امفه یکارم تمام است، وظ  ر ید  آورم من پول را م 

  . خواهد درواقع عشق م  عنی  خواهد، م  یترشی تأمل ب خواهد، م  یترشی طرح ب خواهد،  م  یترشیب

که ما با    یزیچ   نیترشیهمه تمام است، چون ب  اورمیرا درب  نیغلط اگر ابه   میکن از آن پول که ما فکر م  ترشیب

 قدرن یا  میهاهمسرم، بچه   دی . باریتمام است د  ریرا آوردم د  نیآقا ا  دیگو پول است. م  م،یهست  دهیآن همان

باعث    شود، م  ی. عشقش باعث کور ستین   بابا  .تحل اس  ز یچهمه   ر،یآمد د  نیعقل داشته باشند که ا   دیبا

  . ریب ادی جوان  شود، دردسر م
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  سر آرد برون   افتیچو فرصت  تا
  شود مارش زبون  یمر   نیچننیز

  ) ۴٠۶٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ی نه نفس از اندرون راهت زد گر 
  ؟ یبد ک  را بر تو دست  رهزنان

  ) ۴٠۶٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  که شهوت است عواِن مقتَض زان
  حرص و آز و آفت است  ِریاس دل
  ) ۴٠۶۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : مأمور عوان
  گر : خواهش مقتَض

  

  ن ی چن ن ی. «زندینش به سرت م دیآ م  عنی«سر آرد برون»  افتیفرصت  غیتجوجه   عنی افت»،یچو فرصت  «تا

مار    نیا  شود، جمع م  ردیگ گاز م  آورد م  رونیکه سرش را ب  غیتمر جوجه   نیشود مارش زبون» از ا  یمر

صبر    ول  دارد، . دندانش را برمکند م  ها ر  شود خسته م  غیتجوجه   کند، صبر م    اگر عقل داشته باشد مدت

  . دیآ صبر از مرکز عدم م م، یستیصبر را بلد ن میکن نم

  ی نه نفس از اندرون راهت زد گر 
  ؟ یبد ک  را بر تو دست  رهزنان

  ) ۴٠۶٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

است که واکنش نشان    نیبزنند، ا  بیما آس   به   توانند نم   ذهن  یها ما از درون راه ما را نزند من    ذهنمن   نیا  اگر

الوها  نیا  دهد، م ا  دهیهمان  یاست که  الوها   نیدارد،  ا  یاست که  م  نیجامد دارد،  ما    د ی گو است که به 

  . ستین شدنعوض  ز یچچیه

  ن یبهتر  هانیا  ،ی شد  دهیها همانکه با آن   ییهازیچ  نیا  کهن یا  یبرا  بترس  دیدائماً با دیگوما م  است که به  نیا 

   زندگ زندگ   نی. چطور امی را جمع کرد  زیچهمه  م،یکنبه آدم و ما تعجب م  دهندم   زندگ هان یهستند ا هاز یچ

که    منمردم است.    ر یهام است، تقصبچه   ریتقص  ر،یهمسرم هست د   ر یکجاست اشال؟ خُب تقص  شود؟ نم

  ب یگول زدن است، فر  نیا  ست، ینه ن  دیگو است، موالنا م   زهایچ  نیما انباشتن ا  کار   میکن کارم را کردم، فکر م 

  دادنِ خودت است.  
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ما    کند که اقتضا م  یمأمور  ن یا  » «عواِن مقتَض  نیا  دیگذار جاسوس، هرچه اسمش را م   دییبو  ایمأمورِ    نیا

حرص   نیشده، ا   خواهادهیز ریمرکز ما اس  م،یباش  زهای در شهوت چ  عن ی  م یباش   یساز ذهن و در سبب   به   میبرو

  ما.   آفت افتاده به زندگ م،یو آفت شد  طمعدچار   جهیدرنت ست؛ین کاف یااندازه چیه ذهنمن   یبرا عنی

  دزد و تباه  یعوانِ سر، شد  زان
  عوانان را به قهِر توست راه تا
  ) ۴٠۶۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

 طان یکه نفس و ش  دیمهم است بدان  ل یخ د،یشما حفظ بشو  خوانم م   خوانم، اشعار را مرتب م  نیا  دانم م   من

آدم واقعاً مؤمن   نینشسته است ا یدارد و در مسند  ذهنکه من   کس ی که  دیمهم است بدان  ل یاست. خ ی

  .ستین

صادق است، سرنوشت    ایدرمورد دن  ن یجهنم ممن است ببرد، ا  ی سوو شما را به   کند عمل م  ذهنآدم با من   نیا

به جهنم. مرکز عدم،   برد جسم ما را م  م،یکن جسم م ای  م یکن م مرکزمان را عدم ای. شود م  نییتع ی طورن یما ا

  . میکن  ی همار با هم  دیکردن مرکز ما با در عدم  و بهشت برد خداوند ما را م  ای  زندگ تِیهدا

  ی خودمان باشد، فضا   یحواسمان رو  شهیاست که هم   ن یا  میبن  میتوان م  تیبه بشر  که ما   خدمت   نیتربزرگ 

  .میبه واکنش واندار  م،ینکن را عصبان  رانیما باز باشد، د

 د، یبر نم   ذهنبه من   د،یکنوادار نم    را به واکنش منف  و کس  د یکن تا عصر فضا را باز م  رونیب  دیرو م  صبح   اگر

ذهن    به  د یکن م   ها را عصبانآن   دیشو مردم رد م   یاز پهلو   اگر  . دیشما مؤمن هست  د،ی هست  یشما آدم خوب

ما تباه شده، ما دزد     هست که زندگ  یاز آن مأمور سر   دیگو م  نیهم   ی . برادینه از جنس ذهن هست  د،یبر م

  :  دیگو که م  دین یموالنا بب نیرا، تباه شدن زحمات ما را در آن ب  شدن زندگ  تباه .میاشده

  کردم  بیکه من ترت  باغ  زه
  کردم  ادیکه من بن یشهر  زه

  ) ١۵٠٢ ۀشمس، غزل شمار وانی د ،یمولو (

با من   یکه چه شهر بد  دیبو  توانست م  باغ زشت  د،یدرست کرد  ذهناست که شما  با   چه  است که شما 

شما و   دیبو ت یب ی توانست سرش م پشت  عنی د،یگو نم دهد م ف یرا حاال تخف  نیا . دیدرست کرد ذهنمن 

  است. جهنم   هیکه شب می ساخت شهر آرمان ذهنکه با من  میبنده را راحت کند که ما بفهم
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  پندِ نکو  ن یخبر بشنو تو ا در
بین نْبجیم داَع مدُو  یَلع  
  ) ۴٠۶۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

دشمن شما در    نیآمده بشنو و به آن عمل کن: «سرسخت تر  فی شر  ثیاز احاد  یاندرز خوب را که در    نیا  «تو

  درون شماست».» 

 اش دشمن شما در مرکز شماست، معن  نیو بدتر  نیترفرموده که بزرگ   غمبر یرا بشنو که پ  ثیحد  نیا  دیگو م

  :ث یحد طور ن یاست و هم  نیا

  كَ» یجنْب نی ب عدُوک نَفْسكَ الَّت  ٰى«اَعد
  (درونت) جا دارد.»  تیترين دشمن تو، نفس تو است كه در ميان دو پهلو «سرسخت

  ) ثی(حد
  مرکز شما «جا دارد.»   عنی  ت»یدشمن تو، نفس تو است كه در ميان دو پهلو ترين«سرسخت 

  تو  رانیاو، سحرست و و گفتِ
  من، سحرست و دفع سحِر او  گفتِ
  ) ۴٠٧٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   ی  ز،یچچ یه  فهمد نم  ، آدمجادو   عن ی  دیدان سحر است، سحر هم که م  دیگو م  ذهنهرچه که من   دیگو م

 م ینیب لحظه ما خداوند را نم   نیجا هست. مثال در اکه آن   ندیب را نم   یز یچ  یجا.  آن  ستیکه ن  ندیب را م  یز یچ

  . ندی آن را بب دیماست، چون مرکز عدم با بان ی که پشت

   ذهنمن   نیبا ا  میتوان که م   دیآ نظرمان م به   ایکه واقعاً بهشت است    دیآ نظر ما م که به  مینیب را م   یزیچ    ی  اما

 ما  ٔ هم جزو سحر است. همه   نیا  دانم»،  «من م  کهنیابه    م یمطمئن   لیما خ  م،یمطمئن  قدرن ی. امیبهشت بساز

  .  میسحر هست  نیدچار ا

هم سحر است اما   نیبا مرکز عدم ا  تو. گفتِ زندگ  رانیتو»، و  رانیسحر است و «و  طانیو ش  ذهنمن  گفتِ

  واضح است. رین است، ددفع سحر آ

  تمام میتوکل جز که تسل جز 
  غم و راحت همه مر است و دام  در

  ) ۴۶٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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   نه ها! وقت   ذهنمن   میتسل  م،یاو بشو  میبه عقل خداوند و تسل   میتوکل داشته باش  م،یفضا را باز کن  د یما با  عنی

  د،یاعقلتان را صفر کرده   عن ی  دیکن مقاومت نم  دهد،که ذهن نشان م   یز یدر برابر آن چ  دیکن شما مقاومت نم

  .دیارا از کار انداخته  ذهنمن 

. رود کار م به   حتماً عقل زندگ   د، یکار نبر اگر شما عقل خودتان را به   ، عقل زندگ  ماند؟ م  عقل چه کس  جه یدرنت

را رها   ذهنو عقل من   کندشما کم م   شده بهگشوده  یعقل فضا  که  دیداشته باش  نانیشما اطم   عنیتوکل  

  است.  عقلیبنا شده که ب دهینهما یبه قضاوت و مقاومت براساس الوها ذهن. عقل من دی کن

: «هرچه  مییگو م  م،یکن ادیرا ز  هانیا میخواه  م م،یاشده دهیهمان ییزهایچ یاز اول ما با  دیآخر نگاه کن شما

عقل  ترشیب آن  ا  بهتر».  از  برم  نیکه  ا  زد،ی خ فرض  بر   نیاز  چ   زد، یخ مانتخاب  ز  زهایفقط   و   کند م  ادی را 

  . ستین نیبعاقبت 

  م، یاشست خورده   می نیببعد از ده سال م   شود، بعد از ده سال چه م   میبرو  شیعقل پ  نیکه اگر با ا  میدان ما نم 

  . دانست پس نم دانستم، که من که م مییگو م  میکن تعجب م

ما چون    می«که در تسل   دیکن م ییلحظه چنان فضاگشا ن یدر ا م،ی کامال تسل عن یتمام»  م یتوکل جز که تسل «جز

  . دهدکه ذهن نشان م  یز یچ نیبه ا میده نشان نم  واکنش چیمثل مرده ه   عنی م»یمردگان

ها و بدون چالش،  در چالش    عنی «در غم و راحت»    کند، که تمام کائنات را اداره م  به عقل کل  میدار  نانیاطم  و

  االن. میهست  مسئلهیاصال ب کهنیا ا یو  آورد  م شی مسئله پ  آورد، م  شیچالش پ  زندگ

ما دام است    که مر و   ییکارها  مر و دام است، ول  می بن   یهر کار   در هر دو حالت   م یاز توکل و تسل  ریغ  به

  . ستیعقل است، ن هان یا می کن فکر م ول دانم، م کهن یبراساس ا میکن م

  تراز توکل خوب یکسب ستین
  ترخود محبوب م،یاز تسل ستیچ

  ) ٩١۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو  ، یمولو (

باغ را او درست    میکن   را عمل   هان یخوب اگر ا  م،یندار  یز یچ  ترمحبوب   میو از تسل   ستین  بهتر از توکل   یکسب  چیه

  . کند شهر را او درست م  کند، م
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  مرغ کور  ندی چون نب  نیر یش آبِ
  نگردد گرد چشمۀ آبِ شور؟  چون
  ) ٢۵٢٣ تیدفتر پنجم، ب ، یمثنو   ،یمولو (

 م،یبردکار  را به   ذهناش عقل منهمه   م،یدیرا ند  عقل زندگ  م،یدیند  نیریتا حاال آب ش    ذهنعنوان من ما به  اگر

  که درد همراه بوده.  می خورد  رونیاش آب از بهمه 

  .میاده یرس   ذهناصطالح به ارضائات من که به یاز مواقع زودگذر ریغ م،یدیرا ند  خوش یواقعًا رو  ما   عنی

کرد،    دییتأ  دیما را د  لیاتومب  مسافرت فالن  م یرفت  دانم بوده، نم  یخوب  سس  نیا  م،یخورد  یخوب  یغذا  ما

  .  میما هم خودمان را گرفت   دندیپسند لیخ  دند،ی ما را دٔ مردم خانه  م،ینشان داد کس جواهرمان را به 

ا  ریغ ما. «آبِ   میدیند  ی زی است اما شور است چ  ن یریآب ش   دیآ نظر مهم واقعاً به   هانی که ا  زها یچ   جور ن یاز 

  . میدیرا ند  خرد زندگ م، یدیند نیری مرغ کور» آب ش  ندیچون نب  نیریش

  د ی نیمسائلتان را حل کند بب   دیای ب  یزدیدم ا  ی  د،ینیرا بب  نیر یآب ش  د،یتوکل کن   د،ی بشو  میتسل  دییایشما ب  خب

  .  خندد کردم رفتارش عوض شد، م ییهمسر است، امروز من فضاگشا ن یهم نیمن مثال ا د،ییگو که راست م

 د یگرد دوِر «آب شور» م  دی باش  دهیاما اگر ند  د،یآمد، خرد آمد، عشق آمد فضا را باز کرد  ن»یریشد؟ «آب ش   چه

  است. ن»یر ی«آب ش  دیکن فکر م

  میداند که تا من شاه او جهان
  دادِ مل و داد کردم بدادم

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  شود  کند متوجه م  ییخُرده فضاگشا   ی باالخص انسان، انسان اگر    هست ول  که در جهان   یز یهرچ   عن ی  جهان 

بسنجد،    تواند خودش م   در زندگ   هرکس   عن ی  م،یوجود آمدخداوند از ابتدا که ما به   ای   زندگ  عن یکه شاه جهان  

خدا عادل است    م ییگو درست است که ما م  د یکن  . توجه کردهمن را داده، واقعاً عدل    «دادِ مل» را داده، دادِ   او

  . می بفهم میتوان عدالت خداوند را نم   ذهنبا من  ول

عدالت   نیا  مییگو م  دیآ و داد ما درم  غیج  نفع ما است ول  که به  شود از ما گرفته م  یزی ها چموقع   لیخ

  جا نیجهان در ذاتش، منظور از جهان در ا  دیگو . اما مم یبفهم   میتوان عدالت خداوند را نم   ذهن. ما با من ستین
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که هرچه که سر    دیفهم   میخودمان خواه  تییخدا  نیبا ا  میخرده فضا را باز کن  یها، اگر  انسان   میما باش   نیهم

  است.بوده مان ذهنخاطر من ما آمده، به 

 له ی. وس کند هدف را فاسد م  لهیوس   کهن یا  یفاسد بشود، برا  کند م   ی هر کار  ذهنعدل خداست که من  ن یع  نیا

  عدل بوده.  نیع نیمن به من درد داده، ا یهامن و عمل   یفکرها  مرکز عدم باشد. اگر مرکز عدم نبوده  دیبا

  ست؟ یوند عادل نخدااست که  نیخاطر ابه نیخارستان شد، ا می باغ درست کن میخواست ذهنبا فکر من ما  اگر

  ! م؟یدیما نفهم ای

  د، یآ وجود م به   رانیو و  دیآ وجود م آخرسر درد به   م، یساز و شهر م   میساز خودمان باغ م   ذهنما با من   کهنیا

. عدل خداوند برقرار است و ما خودمان  میفهم  ظلم خداوند؟ پس ما االن مٔ نشانه   ایما است؟     نفهمٔ نشانه  نیا

  م. یدرست کن  دیما خودمان را با  م،یزن نم را گول 

 دانم گرسنه نبودند، نم  هاییقایاگر خدا بود آفر  شد، جنگ نم  دانم اگر خدا بود نم  میکن که ما م   ییفکرها  نیا

  است.   ذهنمن   یاست، فکرها  ذهنمن   یفکرها هانیداشته باشند، ا قدرنیا ا یدر آمر یاعده  ی

ا  م یاگر فضا را باز کن  ای دن  ی. ما در همه جا میخور فکرمان و عملمان را م  ۀ ج ینت  ما  از ما صادر    یزد یو خرد 

   ذهنو با عقل من   میدانم   مییو بو  میاگر فضا را ببند  ما، ول  رونیهم ب  شود، بشود، هم درون ما آباد م 

  . ستیخاطرِ ظلم خداوند نبه نیا م، ینیب که اآلن امروز م میبرس  ج یو به نتا میدردناکمان عمل کن 

  ،  باغ و شهر درست   میتواننم   ذهنکه ما با من   میدان. ما نم میست یرا بلد ن  یزدیاست که ما نظم ا  نیا  خاطرِبه

  که در ما هست، استفاده   یااز آن داننده   م،یدار  ذهنکه من شاهم. ما چون من   داند . جهان ممیدرست کن

عدل    نیسرتان آمده، ع  ییکه هر بال  دید  دیخواه   د،یکن  از . شما فضا را بمیفهم فوراً م   می. فضا را باز کن میکن نم

  .  دیبوده، شما باعث شد

 فعنیدر کار بوده،    الْقَلَم»«ج  خداوند هرلحظه براساسِ مرکزتان، زندگ  و درونتان را م   رونی ب و درست    نوشته

اند، مزد  جمع شده   جا ی  ت ی هر جمع  ، یاهر خانواده   ، . هرکسدیدیرس  د،یکه سزاوار بود  یز ینوشته. به آن چ

بروند دلشان را   دیبا  د،یایبالها سرشان ب  نیا  ولاگر فکر کنند دلشان خوب است،    ول  خورند، دلشان را م 

  . دیگو را م   نیکنند، هم جمعاً، هم فرداً. دارد ا ن یدوباره بازب
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  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠شل  [شده  گشوده   یِفضا   ول  داند، نم  ذهن)](افسانه من   ٩شل  [  ذهنمن  پس

  .دهد مورد قلمرو خودش را م   نیو واقعاً داِد سرزم  ست یدانست شاه ک  دیخواه د،ی. اگر فضا را باز کنداند م

  من کم کنم ، ترازو کم کن از
  من روشنم  ، تو با من روشن تا
  ) ١٩٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

حضور    یار ی است، واقعاً هش  نیاش سنگ که اگر شما قسمت حضورتان کفه   کند روشن م  ریکامال د  تیب  نیا

  ی ار یکم باشد، هش    جسم  ی اری هش  دیکه مقدور است با  جا آن   تا .  دیکن غالب است، شما از خرد کل استفاده م

دست توست، ترازو دست انسان است. چقدر فضا    دیگو شما درست بشود. م    باشد تا زندگ  ادتر یحضور ز  اینظر  

  : میداشت  کهنیدست توست. پس که ا ؟ی آور نظر را م یاریهش  ،کن باز م 

ه نیتوست ا فعلم یِهاغُصمبهدد  
  اْلَقلَم قَْد جف بود معن نیا
  ) ٣١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

 آورد،  وجود مو ظلم را و جفا را به  دادیب  نیماست که ا  یاعمال ما، فکرها   نی. ادیتان حفظ هسترا همه   نیا  رید

  عنیالْقَلَم»  . «جف میهم دار  جانیاست که اآلن ا  نیالْقَلَم»، هم«قَدْ جف   و معن  آورد وجود مرا به  یخراب  نیا

  . هرکس افتد اتفاق م  نیلحظه ابه. لحظه سدینو را م  رونتیو ب  رون د  ات  ستگیلحظه مطابق شا  نیدر ا   زندگ

  بدتر کند.  تواند را بهتر کند، م  اش زندگ تواند م

  گر جهدِ تو افزون بود ییذره
  خدا موزون بود  یِترازو  در

  ) ٣١۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   شاهان، هماره جان کن  نیا شیپ
   ز غَدر و روشن  شانیا خبر یب
  ) ٣١۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  تو را دیکه بد گو یغَماز گفتِ
  ها آرد خدمتت را سال عیضا

  ) ٣١۴٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  انت یمر، خ له، ی: ح غَدر
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  ن یچ: سخنغَماز

  
شاه    ،یبعد  تیو سه ب  تیسه ب  نیدر ا  کند م  سهیمقا  د، ی. توجه کننی چسخن  عنیمر. غَماز    له،یح  عنی  غَدر

خودش    ذهن  یهاو دنبال معموال لذت   هاست دگ یچون در همان   جهانن یرا. شاه ا  جهان ن یا  یهاجهان را با شاه 

  . کند م  عیها را ضااست، کار آدم 

کار  آن خدمت   ردیکند، ممن است شاه ب  برود فضول  ن یچسخن   ی  ، به شاه  کند خدمت م   کس  ی  دیگو م

  یی فضاگشا  ترش ی ذره اگر شما ب  یگر جهدِ تو افزون بود»،    یی. «ذرهستین   یطورن یشاه جهان ا  را بشد، ول

  . کند نفع تو عمل مشود و به  را متوجه م نیا  زندگ  عنی شود، م ده یخدا کش  یدر ترازو  د،ی کن

   ذهناست و من   جهان نیکه ا   شاه   ن یا  ول   ، همواره جان بِن  د یگو جهان م  نی ا  معمول   ی هاشاه   نیا  شیپ

  ی چون مشغول فکرها   ،هست  گرله یح   ای   هست   که تو آدم صادق  داند تو خبر ندارد. نم  ۀلیح   ا یدارد، از صداقت  

  خودش است.  

بو  نیچسخن  یگفتن، گفتار    عنیغماز، گفت،    ی  ن یچسخن بد  تو  دنبال  پ  د،یکه  تو    شیبرود  از  شاه 

ها»،  آرد خدمتت را سال   عی «ضا  رد، یگ اصال خدمتت را در نظر نم  کشد، شما را م  ردیگ بند، شاه م   ن یچسخن

  ی طور ن یکه خداوند هم ا  می ست. ما فکر کن ین  ی طورنی . شاه جهان اشود پا له م   ر یآن ز  ی ها خدمت کردسال 

  : دیگو است. اآلن خودش م

  ریاست و بص عی که سم شاه  شِیپ
  ری گ یغَمازان نباشد جا گفتِ

  ) ٣١۴٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شوند  سیِ غَمازان ازو آ جمله
  بند  ندیو افزا   ندیما آ یسو

  ) ٣١۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ما  شِیشه را پ ندیجفا گو بس
  اْلَقلَم، کم کن وفا برو، جف که
  ) ٣١۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  رنده یگ ی : جار یگ ی جا
  د ی: ناامسیِ آ
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 ز یچدر درون ماست، همه   عنیاست،    نایخداوند که شنوا و ب  شی. پزدم که اآلن م   ییهاحرف   ن یکه، هم  دیگو م

  ند، ی هرچه بو  ذهن   یهااگر من   عن ی  شود؛ مؤثر واقع نم  افتد، جا نم   نانی چصحبت سخن  شنود، و م  ندیب را م

  .کند عدل را برقرار م  دهد، دادت را م ، شما اگر کار کن

   عنی  س ی. آشوند م  د یاز او ناام  نانی چسخن   ۀگرفت. هم   مطمئن باش مزد خواه  ، کن شما شخصاً کار م   اگر

  دهد،  . به حرفشان گوش نمشوند م   د یاز خداوند ناام  زنند، دارند و حرف م  ذهنکه من   کسان  ۀ. همدیناام

  . ندیب. در درون شما را م شنود نم

 ند؟ یگو چه م   کنند، و بند را اضافه م   هاما انسان   ند، یآما م   یِسوبه   روند، در جهان راه م  ذهن  یهامن   نیبنابرا

. برعکس، ما جفا  ستیعادل ن  کند، خداوند جفا م   ندیگو ما». م  شِیشه را پ  ندیکه «بس جفا گو  ندیگو پس م

  . م یستین  از جنس زندگ م، یدار ذهنکه ما من  میی گو ملحظه   نیما ا  م،یکنما الست را انکار م  م، یکن م

چه از جنس الست    یبرا  د؟ی کن چه فضا باز م  یبرا  د؟ی کن چه وفا م  یالْقَلَم، کم کن وفا»، که براجف برو،    «که 

لحظه ما  به. لحظه ستین یطور نیسرنوشت ما را نوشته، ا شده، قلم زندگ ن ییسرنوشت ما از قبل تع د؟یشو م

  . میخودمان را درست کن  میدار ار ی اخت

  بود آن   الَْقلَم ک جف معن
  بود؟  سانیجفاها با وفا  که

  ) ٣١۵١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  اْلقَلَم جفا را، هم جفا جف بل
  اْلَقلَم وفا را هم وفا جف وآن

  ) ٣١۵٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  د یکو فرِ ام  یباشد، ل  عفو
  د؟ یروسپ ی بود بنده ز تقو  که
  ) ٣١۵٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ما را در درون   لحظه خداوند زندگ   نیالْقَلَم» که ا«جف   معن   دیگو هستند، بله م   مهم   اری بس  اتی اب  ات،یاب  نیا

  ن یو ا میکن دارد که چقدر فضا باز م   ما بستگ  ستگیو شا  سدینو ما م  ستگ یو شا  یبراساِس سزاوار  رونیو ب

  .ستا  جسم   یار ی حضور است، چقدر هش  یار ی ترازو چقدر هش
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دارد. چقدر از جنس    نیبه ا   بستگ  م،یهست  از جنس زندگ  مییگو م  عنی  م؟یلحظه به الست وفادار  نیما ا  چقدر

مهم    نیاست؟ ا  جسم   یار ی حضور است، چند درصد هش  یار ی شما هش  یاریچند درصد از هش  د؟یهست   زندگ

  است. 

   ذهنلحظه تو من   نیا  عنی  ست؛ین  سانیاست که جفاها با وفا    نیبله ا  ست،یم» آن نالْقَلَ«جف   که معن   دیگو م

  .شود م  دهیخدا کش  یدر ترازو  ، بن ییلحظه فضاگشا یدوتا با هم فرق دارند. اگر  نیتا عدم، ا باش

لحظه از جنس دردم، اگر   نیمن در ا  ییجفا عکس وفا است، بو  ، الْقَلَم»، اگر جفا کنجفا را، هم جفا جف   «بل

ا  ات . خراب شد زندگسدینو خداوند براساسِ خشم م   ، ی بشو   نیلحظه خشم  نیا ا  نیدر    نیلحظه. اگر در 

   عن یالْقَلَم»،  «وفا جف   ،ی از جنس او بشو  ،وفا بن   ،واکنش نشان نده   ،ینشو  نی خشم،  لحظه فضا باز کن 

  .  کند او هم کم م فرستد، . او هم رحمتش را مکند او هم وفا م

   ی «عفو باشد، ل  کند، بله عفو م   د یگو . مکند او عفو م   م، یکن خُب حاال ما گناه م  ل یکه خ  ند یگو م ها بعض

  در تو کجاست؟   یآزاد بشو ،یتو که رستگار بشو  دی. جالل و شوه امد»یکو فرِ ام

تو    ول  د،یبله ممن است ببخش  بخشد، خدا م   فکر کن  ، ینگه دار   دهیمرکزت را همان  ،ناه کن گ  تو ه  عنی

که من    دیایوجود بدر تو به   ست، یکه از جنس ذهن ن دی آن جالل و شوه ام ، فضا را باز کن دی. تو بایندار  دیام

  . ستین  ذهن د یام د،یام نی. ادیرا، ام  نیا نمیبم  ش،یسوبه  روم بله دارم م

   زندگ   شی مرکزش و پ  اوردیرا ن   ی زیکند، فضا را باز کند، نبندد، چ   ی که بنده تقو  د»، ی روسپ  ی بود بنده ز تقو  «که 

  : عنی الْقَلَم» باشد. «جف  دیروسف

فالقٍ.»  «ج بِما أنْت الْقَلَم  
  .» یشد قلم به آنچه سزاوار بود «خشك

  ) ثی(حد
  

لحظه هست و  نیاست، ا یالحظه زندگ  دیگو و م کند است که موالنا مرتب از آن استفاده م  مهم  ثیحد نیا

. چقدر  دارد که چقدر سزاوار هست نیبه ا بستگ ،چقدر موفق  ،دارد، چقدر خوشبخت  تیف یتو ک چقدر زندگ

ا  بستگ  ، سزاوار هست مرکزت واقعًا عدم  است؟ چقدر    وراز جنس حض  اتی ار یچند درصد از هش   کهنیدارد 

    ؟ کن م  ییاست؟ چقدر فضاگشا
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  د، ی. اول در اطراف اتفاقات کوچ. همسر داردی کن  نیرا تمر  ییشما فضاگشا  کنم من مرتب عرض م  نیهم   یبرا

    د؟یکنتوجه م  د،یدفعه فضا را باز کن نیا د،یشد م  قبال عصبان   زند، حرف م ی همسرتان 

 ش یکوچولو، موچولو که پ  یزها یچ   ی برود.    دیبدهار است به شما، کوچ کوچ، رها کن  یمثال    کس  ی

را    اری اخت  نیکه ا  دید  دیشما بعداً خواه  تا دستتان روان بشود. ه  دیفضا باز کن  هان یفعال در اطراف ا  د،یآ م

  دست گرفت.     هشما را ب شده که عقل کل است، زندگگشوده  یدست گرفت. فضابه

  فَلَها…»  اساتُم  وانْ ۖ◌ احسنْتُم احسنْتُم نْفُسم  «انْ
  كنيد…» كنيد، و اگر بدى كنيد به خود م ني كنيد به خود م  «اگر

  ) ٧  یۀ)، آ١٧اسراء ( ۀسور م،ی(قرآن کر
  صفحه نوشته شده.  یاست که رو  هیهم آ نیا

  را گر عفو باشد، جان برد  دزد
  و خازنِ مخزن شود؟  ر یوز ک 
  ) ٣١۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

برود،    می ولش کن  ند یکند، ببخشند، بو  یممن است که دزد، دزد   دیگو که، م   آورد را هم م   ت یب  نیا  موالنا

ما را ببخشد    ممن است زندگ   عنیو خازن بند؛    ریرا وز  نیا  آورد شاه نم  ریدر ببرد، اما دخُب جان سالم به 

را    اشیی بایرا، عشقش را، ز  تش یخالق   ر ید  ول   م،یکن م   ده یو مرکزمان را همان  میکن بد م   ی کارها   کهن یا  یبرا

  آن است. لی هم تمث نی. ادهد به ما نم

   که زندگ  باغ   میتوان و عقلش ما نم  ذهنکه با من   فتد یجا ب  تیتا آن ب   خوانم را م   اتی اب  نیا  طورن یهم   و

  یِ سوبه   ذهن. و شما با عقل من کند ما هرلحظه هدف را فاسد م  ۀ لیوس  کهن یا  یبرا  م، یدرست کن  کند، درست م 

  .دیجمع نرو یفرد، نه برا  یفاضله نه برا ۀنیمد  ای  شهر آرمان

  سازدش  لتیوس صورت م هرچه
  دور اندازدش بحر  لت،یوس زان
    ) ١١١٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

با همان صورت    یی تایبرود، بحر    ییتایبرود، به بحر     زندگ  ی سوصورت به   ۀیوسلبه    ذهنبا من    کس  اگر

  ها است که سببِ در اطراف نقش   ییفضاگشا  نیا  نیپس بنابرا  رد،یپذ ها را نمنقش  عن ی  رون،یب  کند پرت م

  .شود م یی تایوارد شدن ما به بحر 
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با    ای با صورت    موقعچ یشما ه  عنی  شود، در شما زنده م  اش معن  دیمهم است، اگر تکرار کن   لیخ  تیب  نیا 

  : ریاآلن د میدانو ما م  دیکن  ییفضاگشا دیپس با د، یبرو دیتوان خداوند نم یسوبه  ذهننقش، با من 

  نهد از المان  یقَدَم بر و حق
  فَکان او ساکن شود از کن آنگه

  ) ١٣٨١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

و اول ذهنتان    دیایب  دیبه مرکزتان، کار درست نخواهد شد. از المان با  دیاوریرا ن   که اگر زندگ   دیدان م  شما 

  د، یو فضا را باز کن  د یبا شما نداشته باشد، اگر مرکز را عدم کن  ی کار   عنیساکن بشود،    ش یو آتشش و دردها

  َفکان.»  نَهد»، به مرکز شما از المان، «وآنگه او ساکن شود از کن  ی«حق قَدَم بر و 

 نعنی  فَکان»«ک   خردِ زندگ   م بشو و م  دیگو شما مرتب تمام ابعادِ زندگ شود . ن   رِ یرا ز  تانَفکان»  ْ نفوذ و ادارۀ «ک

  .  دیقرار بده دیبا

  خبریتو وا خواهم از هر ب دادِ
  دادگر؟ یِدهد جز خداکه داد،

    )۴٠۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   ذهنمن   نیهم   خبری. بگردد به ما برم  شیو جفا  ذهنمن  یهای کار خراب   عن ی  رد،یگ را م   ذهنخداوند دادِ من   و

  دردش به ما برخواهد گشت.   م،یکن م ذهن که با من  یاست. هر کار 

  خبریتو وا خواهم از هر ب دادِ
  دادگر؟ یِدهد جز خداکه داد،

    )۴٠۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

هرچه ما فضابند   و است.  دادگر  م   م،یکن م  ی خدا پس  من میکن ضرر  با  م   مان  ذهن. هرچه  ضرر    میکن عمل 

ما م   میکن م ن  مییگو و آن موقع،  . مطابق  کرد اگر عدل داشت مطابق ذهن من عمل م   ست، یخداوند دادگر 

من، که من عاشق    یِها دگیانکه هم   کرد م  یکار  یاگر خداوند عدل داشت،    کرد، من عمل م  یِساز سبب

غلط    نیکارِ تو غلط است و ا  . نه،ستیاگر هم هست دادگر ن  ر،ید  ستیبشوند، پس ن  ادتریز  هانیهستم، ا  هانیا

  .  بفهم دیبودن را با
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  از جهانم  رونی داند که ب جهان
  بهِر استشهاد کردم  تصور

    )١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

در    ست، یکند، خواهد دانست که خداوند در ذهن ن   ییچهار بعدِ ما اگر فضاگشا   بِی عنواِن جهان، ترک ما به    عنی

جهان ما    نیا  م،ی کن که تصور م  یزیما و هرچ   یفکرها   نیاز جهانم» ا  رونی«جهان داند که من ب  ،ست یجهان ن 

  ست ین   جان یکه خداوند در ا  فهمد کند م   ییاگر فضاگشا  ول  است.ذهنش را جهان خودش کرده   است. هرکس

  هم وجود دارد.   یر ید یار ی هش ی  میاست که ما بفهم نیا یو تصور برا ذهننقش و من  نیو ا

هم    یرید  یِاریهش  یاست که    نیاست، نشانۀ ا  نینماد ا  جسم   یِاریهش  نیا  دی گو دارد م  ر،ید  عبارتبه

اآلن    هست، ول   ید یخورش   یپس    نم، یب را م   ه یسا  نی آقا ا  د ییگو م  دینیب را م   هیوجود دارد. درست شما سا

  .  دیکن نگاه م  هیبه سا

ما    ،. «جهان داند» از نظر موالنا و زندگ ستین  زا و تصوراتتان زندگ  دیریخدا ب  ای  زندگ   دیتصورتان نبا  شما

  . میگشوده است، استفاده کن  یِکه فضا  مان از آن دانندگ کهن یشرط ابه  میداننده هست

  استشهاد است.  یبرا  نیا دیگو که دارد م د، یبسنده کن نیو به دانش ا ذهن، من نقش نیبه ا دیبرو اگر

  د، ینگاه کن  ه یبه سا  دیتوان هم وجود دارد. شما نم   رید  ز یچ  یکه    دهد دارد شهادت م   نیا  عنی  استشهاد

   ول   ، ستیمنم. نه، تو ن   نیا   ییبو   نگاه کن  ذهنبه من   توان . نمریاست د  دیهمان خورش  هیسا  نیا  دییبو

   خدا است، منته   تینهایاست، از جنسِ ب  وجود دارد که از جنس زندگ  یریمن د  یاست که    نینشان ا  نیا

که    دینیب م  دفعه ی  د،یساکن بشو  د،یساکت بشو  . وقتدیدان را خودتان م   اشه یسا  د،ینیب را شما م  اشه یسا

  نماند.   ز یچچیشد و حل شد و ه  منحل نیا

عقب،    دیشما بش  د، یایاگر درد ب  د،ی لحظه درست نکنبهرا لحظه   نیو ا  دینپر  ریبه فکِر د   یاگر از فکر  عنی

که    دید  د یکند، خواه  هیدرد تغذ  نیکه بتواند ا  دینکن   غلط و منف   ی فکرها  د،یدچار درد نشو  د، یفضا را باز کن

  ها ن یکه ا  د یفهم است و شما خودتان م  ان یجا در جر فکر آن  یسر    ی  د، یکن اه مصورتِ ناظر به ذهنتان نگ به

  . دیستین

. دیشو به آن زنده م   دیکن خودتان را اقرار م  موقع وجودِ اصل   استشهاد است که من وجود دارم و آن   یبرا  هانیا

  .  رید دیگو را م   نیهم
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گشوده   د یاست که با یری د یِ فضا  یاست.  یریحضور د  ینماد  ذهنمن  نیا  ذهن)](افسانه من  ٩شل  [

  ر ید دیخوان  ها را مشعر نی. االن شما اگشوده نشده ها لی، که در خ (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شل [بشود 

است که با    ی ریمن د   ی. او شاهدِ  دیبه آن بچسب  دینبا  د ینیب که در ذهنتان م  یز یچ  که آن   دیشو متوجه م 

  ی ز یآفتاب شمسِ تبر نیآفتاب هست. ا نیا دیگو آخر م تیشده در شما زنده خواهد شد، که در بگشوده  یِفضا 

  . کند مسائلتان را حل م  عن ی برد، م  غیطلوع کند فکرتان و زبانتان مثل ت هست، وقت 

  فناست یرایپذ ،ش یاند هرچه
  آن خداست  د،ی نا شهی در اند آنکه
    ) ٣١٠٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

است و ما    رفتن ن یحتماً ازب  هان یا  د،یشیندیاش بدرباره   دیکه بتوان  دیای که به ذهنتان ب  یزیهرچ   ر،ید  دیدان م

پس    م، یفکر کند، خدا او است و ما هم او هست  اشدرباره   تواند ذهن نم  گنجد،  . آن که در ذهن نممیست یآن ن

  . درست است؟  میستیما آن ن  م،یشیاند هرچه که م

صورتِ  پس شما به  د،یاو شما را ببرد. شما جدا از او هست  دی. نبادیواکنش نشان بده  دینبا  د،یست یشما آن ن  چون

م  نگاه  را  ذهنتان  ناظر،  م  د،یکن حضورِ  بذار  ،منف   یهاشه یاند  شد،یندیب  خواهد  هرچه  هرچه،    د ی مثبت، 

فکرساز شدیندیب ذهن کارخانۀ  چون  بعض  ی.  فکموقع    است.  هم  لَقهم   ی هار ها  تماشا    کند،  م  چون  شما 

  .  خوابد م  نیتا باالخره ا دیریگ نم  یجد   د،یکن م

  دور  رات،یهمه اوهام و تصو از
  نورِ نورِ نورِ نورِ نور نورِ

    )٢١۴۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

. نورِ نورِ نوِر نورِ  می . ما اصل نور هستمی دور هست ای میدور بشو میخواه ها و تصوراِت ذهن ما م از همه وهم  پس

  رات یاگر حسِ وجود در اوهام و تصو  ،ستاده یخودش ا  یپا   یِ، رو نوِر خالص که از ذهن کامال جدا شده   عنینورِ نور  

باشد. ک  ِوجود هست؟ وقت  حس  م  انما واکنش نش اگر کس  م،یده   ی   م   یکارکه شما واکنش نشان    کند

مردم    د یاگر شما نورِ نورِ نورِ نورِ نور باش  د،یداد لحاظ وجود در شما هست، وگرنه نشان نمآن جنس به   د،یده م

را از    تثبا  نیا  د،یده را از دست نمقائم به ذات بودن    عن ی  د،یشو بنند، شما نوِر نورِ نورِ نور م  یهر کار

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

  ) ١۴۶٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  ا ی : درقُلْزم

    

پس شما باد    م،ینیب را م   ن یکه ما ا  د،یدیرا د  نیغبار است، خُب اگر ا  ذهنمن   نینقش، ا   نیکه ا  دیگو م  دارد

ا  ن یا  یباد    ی  د،ینی بب  دیبا   رو ی. شما آن ن آورد وجود مرا به   ذهنمن   نیا  ، زندگ   یِ روی ن  ی .  کند م  جادیرا 

  . دیست یغبار ن نی. ادیهست

   ذهن من   نی. اندیب آدم نم  دیآ وجود مغبار به   ای  دیآوجود م به   یگردباد   زند، غبار را م  دیآ که باد م  دیدید

دارند،    یاصطالح شارژِ دردشدند که به   یفکرها طور  نی . امیپر فکر به آن فکر م   نی ما از ا  کهن یمثل آن است. ا

  ن یغبار نشانِ ا  نیغبار است، اما هم  نیا  شود، م  جادیدر ما ا  دفعه ی   یدرد  ی با خودش    دیآ م  یهر فکر

  وجود دارد.   زندگ ی وجود دارد.   یاست که باد

کف را    نیهست که ا  جادکنندهیا  یا یآن چه هست؟ در  ریبدان که ز  ،ید یرا د  ایاگر کِف در  »،ید یچو د  «کف

را   هیطور که گفتم ساهمان   د،ینی و کف را بب  د،ینیرا نب   ای که در  دین یرا بب   ییایدر   ی اگر شما    کند، درست م 

  است.   ای آن در ریاست که ز نیاش ا است. کف هم معن  دینمادِ خورش هیخُب سا د، ین یرا نب دیخورش  د ینیبب

  . دیآن بشو  دیپس برو  د،یهست   زندگ  یِروین  ای . شما آن باد  دیستیکف ن  نیا  د،یهست  ایشما آن در  عنی چه؟    عنی

  ع ی وس  یی ایکه اگر در  دیدی در شما نباشد. د  دگ یهمان   چ یکه ه  دیشو م    موقع  ا ی. دردیبشو  ا ی عقب، در  دیبش

سطل له  رون،یب زدیرینصف آبش م فتد،یسطل ب یتو ول  خورد، نم تکان چیه فتد،یسنگ کوچولو ب یباشد 

  . شود م

  کند،  م انیباز هم ب هانی. پس ادین یآن را بب دیفکرها و دردها کفَش هستند. شما با نیوجود دارد. ا ای ما در در

  است که نیا

  از جهانم  رونی داند که ب جهان
  بهِر استشهاد کردم  تصور

    )١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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من    د،یآن من بشو  دیکه برو  د؟یریب   دیخواه نم  ریمن د   یرا نمادِ    ذهنواقعاً شما من   اتیاب  نیاز ا  پس

  است. جادیبله خودِ قُلْزم ا شود، نم  جادیا ها دگ یکه برحسب همان  دیتان بشوخداگونه 

  استادان که من شهمات کردم  چه
  شاگردان که من استاد کردم  چه

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

شد.    دیخداوند مات خواه   ای   زندگ   لۀیوساستاد هستم، شما به   دانم، من م  دییگو که شما م  دییشما بفرما  خُب 

استاد هست.    یبه استاد شدند.    لیو فضا را باز کردند، استاد شدند. چرا؟ تبد  میدان که گفتند ما نم  چه کسان

  استاد هست.   ی کهن یا یبرا د،ییاستاد نگو د،ییاستاد نگو مییگو م

  زها یچ  یسر یچون ما    دییبه ما استاد بو   ند یگو م  ،ذهنهستند براساس من   ادیز  ل یهم خ  مصنوع  استادانِ

  خودشان را اداره کنند.    معمول  نتوانستند زندگ  ها حتها شَهمات شدند. همان ان . نه، هممیرا حفظ کرد

  م، یستیبلد ن  زیچ چیکه ما ه   م ینیب م   کنند، به ما نگاه م  وقت  ،یادر هر رشته   میشو ها ما استاد مموقع   بعض

   زندگ   لهیوسبه   هان یهستند. ا  ذهن   یِ هامن   هان ی. ادییبه ما استاد بو   م ییگو خودمان خراب است، اما م   زندگ

  . شوند باالخره مات م 

را    مان سرکش  نیاگر هرچه زودتر ا  م،ینشو  می. ما اگر تسلشوند واقعًا عاجز و منْقاد م   عنی  شوند، م   شَهمات

  حت   ای   میهست   عقلیب  م، یسرکش هست  م، یجوان هست   ، یاافه ی حاال به هر شل و ق  دانم، م  م ییبو  م،ی کنار نگذار

ما حتماً شَهمات    م،یدان دارند، ما خودمان را استاد م  ولمردم ما را قب   م،یدار  یعلم کتاب  م،یخواند  ادیکتاب ز

  .  میافتم   یشد، به وضع بد می خواه

پس   م،یشو وصل م   میاز کن. فضا بمی کن ما فضا باز م  که نیا  یبرا   کند، دلمان، به ما کم م  از تَه  دانم نم  نیا

  .دیشو استاد م  د،ی . شاگرد بشودیشو شَهمات م د،ی. شما استاد بشوریکامال واضح است د  تیب نیا

استاد است، شهمات   ذهن)](افسانه من   ٩شل  [ذهنمن  ن ی. امیشو استاد نم  چیه  م،ی مان شاگرد م  شهیهم   ما 

  . دینیب م  تیرا و شست را در کار کل بشر . شما شهمات شود م

فوراً    ای دن  ورن یرا از ا  زهایچ   عن یاز نظر ارتباطات، از نظر انتقال    ،یاز نظر تکنولوژ   م،یکرد  شرفتیپ  ل یما خ 

ور هم آن   کنند، م  طرفنیا  یهرکار   ا،یور دنبه آن   میفرست اطالعات را م  ی  ایدن  ورنیاز ا  ا،یور دنبه آن  میبر م
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  شود؟ تر مروز وضعش خراب است بشر کرده پس چطور روزبه   هم م  شرفتیپ  هانی. افهمند همه م   فهمند، م

  . میکن به جنگ م  دیتهد م یدار م،یکن جنگ م میدار م،ی هست  از خطرات جنگ اتم دنیما اآلن در فکر ترس

. شاگردِ بودنمان  میستیشاگرد ن  م،یشو شَهمات م  میجمعاً دار  میمان استادنکند همۀ   م،ی به هم اعتماد ندار  ما

تقلب نم  یهم  آخر  بدان  شود است،  استاد  را  خودمان  ما  سرم    زیچچ یه  دانم، نم  زیچچ یه  م؛ی تعارف کن  میکه 

نم  شود، نم استاد    ول   دانم، واله  را  باطن خودمان  ا  ذهنمن   نیا  م، یبداندر  اگر  است. خب   قدر ن یمنافق 

  است که خداوند شهماتشان کرده.  ادی ز ل ینبود. پس استاد در جهان خ یطور ن یشاگرد در جهان بود وضع ما ا

  بر ما  دندیکه غر رانی ش بسا
  روبه عاجز و منقاد کردم  چو
  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  بردار فرمان  ع،ی : مطمنقاد

  

. عاقبت مثل روباه  میتوانم  م،یدان نشدند، گفتند م  می به خداوند. فضا بازنکردند، تسل دندیغر ذهنمن  رانیش

  م ی توان م  ا ی  میراه را برو  نی ا  میخواه  ما م  ای شدند. آ  هیشدند، تنب   عیشدند، هم عاجز شدند هم باالخره آمدند مط 

  . میریب ادی از موالنا 

.  میغُر ما نم  م،یست ین  ذهنمن   ریکه ما ش  میرا ما قبول کن   حینصا  نیا  ،یحداقل در سطح فرد  کنم م  شنهادیپ  من

  . ذهن)](افسانه من  ٩شل [ میغر باشد که به خداوند م ادمانی میغر م  ما وقت

که    م یکه نغُر  طورن یمان هم همۀ   طور، ن یبر ما» شما حواستان به خودتان باشد، منم هم   دند یکه غر  رانیش   «بسا

  ند یگو . به او م کند م  ی کارخراب   کند، قبول نم   غرد، است که دارد م    ذهن  ریکه ادعا دارد ش   بلدم. هرکس

  آورد،  نم  ادی، الست را به  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠شل  [  کند . وفا نمکند ظلم م  کند، نکن، م  یکار خراب 

  . مانند روباه عاجز و منقاد خواهد شد. توانم م  دیگو و م کند مرکزش را عدم نم 

  کن، آنکه او از صلبِ عشق است  خَمش
  من ارشاد کردم  نکهیا بسستَش

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  پشت  ی: استخوانهاصلب
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  ن ی که فضا را باز کرد و از جنس عشق بود ا  هرکس  کهن یا  یخاموش باشد برا  دیواقعاً انسان با   دیگو م  حاال 

  . می حرف نزن قدرنیا ریخداوند از درون بسش است، بس است. ما د تیهدا

ها زنده  در آن   اش غزل را و معن  نیمردم ا  دندیکه اگر شن  کند کرد و اآلن حس م   ان یرا موالنا ب  غزل عال  نیا

شاگرد    ستم، یمن استاد ن  د یلحظه باز کند که بو  نیدر افضا را    هرکس  کهن یا  یخاموش باشند برا   دیشد، با

خاموش باشم. شرط شاگرد بودن خاموش    خواهم بغُرم. م  خواهم  نم  ،باشم آن هم شاگرد زندگ   خواهم م

  ما، خمش کن، برو از جنس عشق باش.  یاست برا یشنهاد یبودن است، «اَنصتوا» هست. پ

   معن به   جان یهست. در ا  رهیجِنس هست، ت   به معن    پشت هست ول  ی هااستخوان   یدرست است به معنا   صلب 

   شده کافگشوده   یاز جنس عشق است، فضاگشاست، ارشاد خداوند با فضا  جنس هست. خاموش کن، هرکس

  است.

    ٧تا   ۵ اتی، آ) ٨۶(سورۀ طارق  م،یکر قرآن هم مربوط است.  هاه یآ نیا و
  االنْسانُ مم خُلق.»   نْظُرِی«فَل

  است،» شده  دهی آفر زیبنگرد که از چه چ آدم  «پس
  ) ۵  ۀی)، آ٨۶سورۀ طارق ( م،ی(قرآن کر

قخُل»   «.قافد اءن مم  
  است،» شده  دهیجهنده آفر  یآب «از

  ) ۶  ۀی)، آ٨۶سورۀ طارق ( م، یکر «قرآن
  والتَّرائبِ.»الصلْبِ  نیمن ب ْخرجی«

  .» دیآ م رونی ب نهی پشت و س انیاز م  «که
  ) ٧  ۀی)، آ٨۶سورۀ طارق ( م،ی(قرآن کر

  

  ی آب  «از   ،خال   یفضا   رون،یاز آن فضا آمده ب    آدم  واقعاً  است.»شده   دهیآفر  ز یبنگرد که از چه چ  «پس آدم 

   عنی. از آب جهنده  ستیاست، نه آن ن  آب من  کنند،فکر م   ها آب جهنده بعض   نی ااست،»  شده   دهیجهنده آفر

از مرکز انسان    عن ی  نهیپشت و س  انیاز م   .»دیآ م  رونیب  نهیپشت و س  انیاز م   «که  که در غزل هم بود.   یار یهش

  . دیآ م رونیب

  د یبنگر. مهم هستند، مربوط به غزل هستند. شما  میفضا را باز کن  د یبا  شود، ما از مرکز ما خلق م   ز یچهمه   پس

   من جهان  یاز آب  گفت غزل م   لیکه از، در اوا  د یبود  یار ی. شما همان جنس هش دیاشده   ده یآفر  ی که شما چجور

  و آن را پرباد کردم. دمیتن
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  ری او جان دهدت رو ز نََفخت بپذ دم
  است نه موقوف علَل  ون یفَاو کن کار

  ) ١٣۴۴شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

خاموش    نیا  دیکن شما توجه م  نیبنابرا  ذهن)](افسانه من   ٩شل  [  رود م  نیاگر خاموش بشود از ب  ذهنمن   نیا

  .دیشو و از «صلب عشق» م  دیکن  خاموش م  د،یشما که فضاگشا هست  نخواهد شد ول

   مصطف  شِیقربان کن به پ عقل، 
   ام کف اله گو که اله یحسبِ

  ) ١۴٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

را   ذهنعقل من   ر،ینظر را ب  یِار ی آن هش  عن ی  ده،یبرگز  یار ی هش  نیا  ،مصطف   شِی را در پ  ذهنعقل من  پس

  لقب حضرت رسول هم هست، او هم از آن جنس است.  که البته مصطف  ده،یبرگز  یِار ی عقل هش شِ یرها کن پ

  ی ار ی هش  ده،یبرگز  یار یاست. هش  دهیبرگز  یار ی که هش  می از آن جنس بشو  دیمان باهمه   م،یدار  مصطف   جور ی   ما

   ذهن عقل من   ن یا  دیگو عقلش ما را تا حاال اداره کرده. م  م،یدرست کرد  جسم   یار ی هش  م یحضور هست. ما آمد

پ به  قربان کن  آن فضا   عقل  شِ یرا  از  برا  د،یآ شده مگشوده   ی که  م  کاف  میبو خداوند    د ی کن هست. توجه 

  : دیگو م

   مصطف  شِیقربان کن به پ عقل، 
   ام کف اله گو که اله یحسبِ

  ) ١۴٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

باز م  ست، خداوند کاف  دیبو  اگر کس  ست خداوند کاف   بو را    ر ید  زی. من چ کند م  تیو کفا  کند فضا 

ها فکر  ها اگر در مرکزم باشند برحسب آن را بردارم چون آن   زها یعقل چ   ستم یمن حاضر ن   عنی ندارم    اج ی احت

  . ست من کاف یبراشده گشوده  یعقل فضا  نیها را خواهم داشت. پس بنابراعقل آن  کنم، م

  قرآن هستند. یها ه یهم آ هانیا

…»  دَهبافٍ عِب هال سلَيا 
ۖ

◌  «…  
  اش كاف نيست؟» نگهدارى بنده خدا براى   «آيا

  ) ٣۶ ۀی)، آ٣٩سورۀ زمر (  م،یکر قرآن(
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…»  هال بِيسح قُل ◌ۖ «…  
  : خدا براى من بس است.» «بو

  ) ٣٨ ۀی)، آ٣٩سورۀ زمر (  م،یکر قرآن(
  

من بس    یبو خدا برا  عنیاله»،    ی «ُقل حسبِ  و  چرا هست.  ست؟»،ین  اش کافبنده  ینگهدار   یخداوند برا  ای«آ

  . ٣٨و   ٣۶ ات ی از سورۀ زمر هست، آ هان ی.  ادییبو دیاست. شما با

    ر یبدْهم تو را من جمله خ م،یکاف
  ری غ یِاری واسطۀیب سبب،یب
  ) ٣۵١٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دهم  یر یتو را س نانیب میکاف
  دهم یر یو لشرت م سپاهیب
  ) ٣۵١٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

 نیا  دیشو وصل م   دیکن فضا را باز م  نیما، ا  یاست برا  است. خداوند کاف   یهم از دفتر چهارم مثنو  هانیا

ذهن.    یسازعدم، نه سبب  ،ییتای  یبرو به فضا  عنی  سبب، یب  رسانم، را به شما م  رهایاست. من همۀ خ   کاف

که    یز یچآن    یِار یبدون    کنم، با تو کار م   میرا بذار کنار، من مستق  یفکر  یهاواسطهآن    واسطه،یب  سبب،یب

  . یندار  اجی احت دهد، که ذهنت نشان م ییزهایچ  یِار ی . تو به دهد ذهنت نشان م

  م، ی. «کاف دهم من به تو م  کند، ذهن تجسم م   ای است، که    ذهنمن   جا ن یدر ا  ریغ  ر، یغ   دخالتیب  واسطه،یب

  د، ی ریب  ادیرا    ام کاف  نی. حاال شما همام کاف  دهد، ذهن نشان ماست که من   یزی هرچ   جانینان در ا  نان»،یب

  . می است، ما اعتماد ندار من کاف  یبرا زندگ  ا یخداوند 

گفت برو به    که به زندان  می را گفت  وسفیمن. داستان    هیتک  دهی. گفت به چوب پوس میامروز خواند  زهایچ  لیخ

  رفت.  ادشیهم رفت  عماد که، آن زندان  دهی. آن چوب پوس رمیتقصیشاه بو من را آزاد کند، من ب

  نان یب  م ی«کاف  ، کن که در ذهنت نان تصور م  یز یهرچ  ، بدون تجسمات ذهن   عن ی  نان ی تو را»، ب  نانی ب  م ی«کاف 

دهم»،   یریو لشرت م   سپاهی . «بدهم م  یر یبه تو س  من  ،از جهان تو غذا بخواه  خواهد دهم»، نم  یر یتو را س

  . کنم کنند، تو فضا را باز کن، من تو را شاه م کم که هزاران نفر به تو  ستیمردم ن یها به کم  لزوم عنی
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  دهم  نینرگس و نسر  بهارت یب
  دهم  نیو اوستا تلق  کتابیب
  ) ٣۵١٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  داروت درمان کنم یب میکاف
  کنم دانیرا و چاه را م گور

  ) ٣۵٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

و چشمانت    کنم پر از گل م  عنی  دهم م  نی. نرگس و نسرکنم شما را شوفا م  من زندگ  دیایبهار ب  کهنیا  بدون

من به تو    ،یاستاد برو   شیو پ  ندارد تو کتاب بخوان  . لزوم رونیبهار ب  د،یای ندارد بهار ب  لزوم  کنم، را باز م

  . م یکن م  دایدست پ  به خرد زندگ م یکن فضا را باز م از درون. واقعاً وقت دهم م ادی

به ما دست نخواهد داد،    ها احتماال زندگ کتاب   نیا  ول  میرا نخوان  معمول  یهاکه اوستا و کتاب   میگو نم  من

  . می فتیکه به دام ب شود سبب م م،یشو م  متک   ل یها که به آن خموقع   ما بعض یهای ر یادگی نیبله ا

استاد، استاد،    ندیگو به او م  را بلد است. ه  زیچهمه   کند استاد است، فکر م  یارشته   ی که در    کس  ی

  ما.  میدان . نمدانم نم  دیگو نم  هد،د او هم جواب م پرسند را از او م  زیچهمه 

زندگ  کتاب  نم   ادی ول  دهد  لیجهان خ   نیدر ا  میکه بتوان   میبخوان  دیبا ادی  دیرا از کتاب با  زهایچ  ما  میر یب .

  م ی کتاب است که بتوان  هانی که ا  م یدار  اج یاحت   رید  ی هاعلم    لیو خ    می وشی به ب  ، می به ش  ات، ی اضیر  ،یزیبه ف

درست کردن، به وصل شدن به    شهر آرمان  یباغ درست کردن، برا  یبرا  . ولمیرا اداره کن  مان جهان ن یا  زندگ

  . میدار اج یاحت  زندگ

  ی وجود آورده، با داروها به  یاد یز  یما دردها   یما که برا  ذهنمرض من   نیداروت درمان کنم»، ا  یب  می«کاف

گور و چاه که    نیو ا  کند خداوند از درون درمان م  م،ی کن است. فضا را باز م  . او کافشود مدرمان ن  رونیب

  . رود م ن یاز ب ینظرو تنگ  تنگ  نی. امی کن یباز میکه بتوان شود م دان یما م یهست، برا ذهننماد من  نیهم

  بخوانم:  تانیرا هم برا نیا

  ِباله  بنده را کف  یبد  بس
  ست ین تیدانش و کفا نیا شیل 
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  است اتیمشل و کنا نی: ادیگو
  ست ین تیکنا نیاست ا حیصر  نیا

  ) ۴٩٩شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  . کند م تی بِاله: خداوند کفا کف 
  سخن گفتن  دهیمقابل صراحت، پوش  ت، ی و کنا ه ی: جمع کنااتیکنا

  

  یی را فقط با فضاگشا  تیدانش و کفا  نیهست، اما ما ا   خداوند کاف  میما اگر فضا را باز کن   یبرا  نیبنابرا  پس

  .  میکن  دایپ میتوان م

و کنا  نی«ا  دیگو م  ذهنمن  نم   هیمشل  باز کن  دیگو . مفهمم است»، من  را    چ یاست، ه   حیصر  دی«اگر فضا 

ن   تیکنا آن  بنابراستیدر  م  نی.»،  ذهن  یساز سبببه    افتد انسان  اشاراتِ  مفاه   و  که   ن یا  م،یو  را  موضوع 

  .فهمد است نم   خداوند کاف

ما.    میدیرا فهم   نیا  کند، م   تیمن کفا  ییکه از جنسِ عشق است، راهنما   به ما گفت که خاموش کن آن کس  پس

  منتها: 

  آن را که طوفانِ بال برد  یول 
  کردم  ادیشد، گرچه من فر  فرو
  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

بود،    او کاف   ۀاو و ادار  ییخداوند، راهنما   تِیکرد. هدا دایراه را پ   ، ییکه از جنس عشق شد با فضاگشا  کسهر

آمد و طوفانِ    ها دگ یاز آن همان   خواست، طوفان  دگ یرا از هزارتا همان  که فضا را باز نکرد و زندگ   کس  اما آن 

  کرد.   ادی فر و زندگ والناگوش نکرد فروشد، گرچه که م  بال برداشت برد. هرکس

   نکن، از ذهنت زندگ   هیتک  ای کن، به دن  هی تو به من تک  ام، من کاف  دیگو از درونمان به ما م   زندگ  هرلحظه

  بلند شد، ما را برداشت برد. مانیها دگیکه از همان طوفان  نیبنابرا م،یده نخواه، ما گوش نم

موضوع را    نیطوفان ما را نَبرد ا  کهن یا  ی برا  م،یشنو موالنا را م  حتِ ینص  نی، خب اذهن)] ه من (افسان  ٩شل  [

  ها ن یزود به ا  دیما با  د،یآ بال دارد م  د،یآ ما طوفان دارد م  یها  دگیهمان  ۀکه از طرف هم   میریب   یجد  دیبا

هم    خودِ زندگ  زند، م  ادیدارد فر   النامو  که درحال  م،یو اگر گوش نده  می ندازیب  میکن   ییو شناسا  میکن   دگیرس
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  رون یب می و جهنم، نتوان ذهنمن  ۀبه افسان میفتیدانسته ب میخواه  ما را خواهد برد. ما نم زند، م  ادیاز درون فر

  . مییایب

  دل ز من و مسن من  یاتو برداشته تا
  بال لیمن س یِِبسست و درآمد سو بند

  ) ١۶٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  ختن ی: گسستن، گس سستَن

  

  ای   میکن م    که کجا زندگ  می دان ما نم  عن ی  ، یاکه تو دلت را، چشمت را، از من و مسن من برداشته  زمان   از

را    تیب  ن یشده. ا  یبال جار   ل یمن س  یبند باز شده، شسته و سو   صورتن یدرا  م،یکن م   عمدًا در ذهن زندگ 

  . میقبال داشت

  از قعِر طوفانش برآرم  مر 
  کردم  جادیرا ا  ستین چنانکه

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

هرلحظه من   بردشان، به قَعر، طوفان م  روند م  شوند،مها فرو که انسان   دیگو خداوند م  د،یگو موالنا م   پس

  .دینرو  ذهنبا من  تان، به زندگ  دیاور ی من را ب  د،یکن  ییفضاگشا میگو م  کنم م  ادیدارم فر

  جاد یرا ا  ستیطور که نکند؛ همان   ییفضاگشا   لحظه هرکس  نیباال، اگر ا  اورمی از قعرِ طوفان ب  توانم هنوز م  حاال 

  وجود آوردم، «از عدم زادم تو را». به  چیاز ه ست،یاز ن دیگو کردم. من شما را م

  د یما نبا  موقعچ یکه ه   دیباال، پس نگاه کن  اورمی بردارم، ب  توانم جا ممن «از عدم زادم تو را»، دوباره از آن   اگر

  . می بشو دیناام

  از قعِر طوفانش برآرم  مر 
  کردم  جادیرا ا  ستین چنانکه

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

طور  باال. همان   آورد شما را از قعرِ طوفان م  زندگ  د، یرا عمل کن  اتشی و تمام اب  دیغزل را خوب بخوان  نیشما ا  اگر

 یخراب  نیا  دیکه شما اقرار کن  شرط باال، به  آورد م   ستین  نیشما را به هست آورده، دوباره از ا  ستیکه از ن 

  اوضاعتان را. 
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همه، که کجا کارگاه    یشده برا  انیکامال ب  ریموضوع د  نیو با ا  شود، جا مدرد هرجا باشد، دوا آن  دیگو م

دارم، درد دارم،    دگیمن اشال دارم، همان  کند اقرار م   تر است»، هرکسافزون   ستی خداوند است؟ «هرجا که ن

 دارد، واقعاً به  ادریباشد، از ته دل باشد، بداند ا  ق یحقاقرار کند، اگر اقرارش    دیبا  عن ی  کشد، خجالت هم نم 

قبال    لیرا به تفص   ها نیکارگاه خداوند. ا  شود م   کند به او کم م   زندگ  دیگو دارد، م  اجی احت   کمِ زندگ

  .  میکرد انیب

  از قعِر طوفانش برآرم  مر 
  کردم  جادیرا ا  ستین چنانکه

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

استرس است، ممن است    ر یدرد است، ز  ریکه ز  شنود را م  نیا  ذهنموقع من   ی  ذهن)](افسانه من   ٩شل  [

(حقیقت وجودی    ١٠شل  [جه یکار نکرده، درنت  ذهنمختلفِ من   ی هاراه   ریکه واقعاً برگردد گوش بدهد، چون د

  بشود.   میتسل انسان)]

 د یگو لحظه است، بدون توجه به اظهارنظر ذهن که م  نی کردن در اطراِف اتفاقِ ا ییفضاگشا  م یشدن گفت میتسل 

ا  نیاتفاق ا  رشِیپذ  م یتسل  ا یخوب و بد است.   صورت    ن یلحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن که اگر 

م  رد،یب م  رونیکه از قعرِ طوفان ما را ب دینیب آورد .  

هست پ کبادِ عدم  شِیوجود چو کاه  
  نَربود؟  کوه که او را عدم چو که کدام

  ) ٩۵٠شمس، غزل  وانید ، یمولو (

  «که وجود چو کاهست».  کند، م  هی را به «کوه» تشب  ذهنمن   عنیکه «وجود»  د ینیبب

هست پ کبادِ عدم،   شِیوجود چو کاه  
  کوه که او را عدم چو که نَربود؟  کدام

  ) ٩۵٠شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  ن یمقاومتِ ما و ا نیما و ا  یها دگیما که غالباً هم پر از درد است، و همان یها تیوضع  نیکه ا دیآ ما م نظربه

کوه وجودِ    نیفکان، اْ باِد قضا و کن   ش یباِد عدم»، پ  شِی «پ  اگر فضا را بازکن  دیگو ما مثل کوه است. م   ۀزیست

  شما مثل کاه است.  
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هست، کدام    ذهنکدام من   دیگو ما را ببلعد. م  ذهنمن   عنیما را ببلعد    تواندعشق م   یاژدهاها   نیا  گفت

  مثل «کاه» ربوده نشد؟ درست است؟   «کوه» هست که مرکزش را عدم کرد، ول

  :هات یب نیا و

حیم  ثهجلُّوا ونْتُم فَوما ک  
هویهذا الَّذ نَح   لَممینْه  

  ) ٣٧۴۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

است که خدا    یزیچ  نیکه ا  دیبردان  مانیآن سل  ایآن وحدت و    یخود را به سو   ی رو  دیهست  تیهر وضع   «در

  شما را از آن باز نداشته است.» 

 ح»یم»،    ثهجلُّوا ونْتُم فَوعنیما ک   هرجا هست   ت یرو به خدا کن، در هر وضع  هست  م؟ یرو به خدا کن   ی. چجور  

  زها ی چ  یۀبق  کند، ما را منع نم   است که زندگ   یزیتنها چ   ،ییرو به خدا کردن و فضاگشا  نی. امی فضا را باز کن

  ی ساز کار سبب    یذهن است. فقط    یساز سبب   م یکه ما بن  یلحظه هر کار   نیذهن است، در ا   ی ساز سبب

  ی را رو   مانیِ که ما رو  شود سبب م  ییاست. فضاگشا  ییو آن فضاگشا  میهست  اگر در ذهن زندان  ستیذهن ن

  . م یبه خدا بن

  که:  تیب نیا و

  تو دم  جنباندور م  ،یدور گرچه
یحم  ثجهلُّوا ونتُم فَوما ک  
  ) ٣٣۵۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ۀیآ  نیرا به حرکت درآر. به ا  (از جنس او بودن)با او   ییاز دور دم آشنا ،یو از او دور   چه در ذهن هست «گر
  رو به او کن.»  : در هرجا که هست دیگو قرآن توجه کن که م

  است: نیقرآن است، ا یۀآ نیا

ا كنْتُم فَولُّوا  م وحيث منَرٰى تَقَلُّب وجهِكَ ف السماء  فَلَنُولّينَّكَ قبلَةً تَرضاها فَولِ وجهكَ شَطْر الْمسِجدِ اْلحرا  «قَدْ
م قالْح نَّهوَن الَمعلَي تَابْوتُوا الا نَّ الَّذِيناو هشَطْر موهۇجلُونَ.»  نمعا يمع لبِغَاف ها المو هِمِبر  

گردانيم. پس روى به جانب  م پسندى  اى كه م بينيم. تو را به سوى قبله را به اطراف آسمان م   «نگريستنت
 به حق و از  مسجدالحرام كن. و هر جا كه باشيد روى بدان جانب كنيد. اهل كتاب م دانند كه اين دگرگون

 كنيد غافل نيست.» جانب پروردگارشان بوده است. و خدا از آنچه م  
  ) ١۴۴ ۀی)، آ٢سوره بقرۀ ( م،ی(قرآن کر
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بتوانند به آن   ا یمسلمان، بخواهند    رِ یمهم است اگر مردم، چه مسلمان چه غ   لیخ هی آ  نی، ا١۴۴  ۀیبقره آ  ۀسور

  بود.  یر ید جور یوضعشان  کردند عمل کنند که اگر عمل م

قبله    نیگردانيم»، اپسندى م اى كه م بينيم، تو را به سوى قبله «نگريستنت را به اطراف آسمان م   نیبنابرا  پس

مسجدالحرام   جان یاست. «پس روى به جانب مسجدالحرام كن»، در ا  ییتای  یحضور است، فضا   ۀقبل  نیهم

فضا را باز     عنیجانب كنيد»،    بدانباز شده است. «و هرجا كه باشيد روى    یاست، فضا   یی تای  یفضا   ن یهم

دانند كه اين دگرگون به حق و از جانب پروردگارشان بوده است»،  . «اهل كتاب م دیخدا بنگر  یسوبه   د،ی کن

  ۀفرمود  دیگو م   نیا  د،یو فضا را باز کن  دیرا نرو  یساز سبب   د،یلحظه به ذهن نگاه نکن  نیشما در ا  کهن یا  عنی

  . ستیغافل ن دیکن چه که ماست و خدا از آن  خدا بوده 

  غ یبزد ت ،ی ز ی شمسِ تبر  برآمد
  او پوالد کردم  غیاز ت زبان

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

. آفتاِب حضور، آفتابِ خداوند از مرکزِ ما، فضا گشوده  اتیهمه اب  نیباال آمد، پس از ا  یزیشمس تبر   نیا  پس

  د، یستین  یدر زمانِ مجاز   ری شد، شما د  دهیبر  ییجا ی   یفکر   ۀسلسل  نیرفت کنار، ا  ذهنشد آمد باال، من 

  رفت، پاره شد.  نیاز ب ذهنمن 

  ده یفکرِ همان  نیکه از ا  دیدی آن تمام شد. فهم  د،یبرس  به زندگ   ،ی فکر  یبه    دیدیپر م  یفکر  یشما از    کهنیا

شما    َتسلسل فکر خداوند در زندگ   نیاز قطع شدن ا  جه ی. درنت دهد نم  به شما زندگ   دنیپر  دهیبه فکرِ همان 

  طلوع کرده از مرکزتان. 

طلوع کرد و زبانِ من    زند، م  غیباال ت  دیآ م   دیخورش   دیاده ید  زدن،غ یت  عنی  غ»،یبزد ت  ،ی زیشمسِ تبر  «برآمد

  آن است.  ییفکرِ من که اآلن سازنده است، از روشنا

است که   نیاز ا  دهد را شفا م  میدردها  کند، و مسائلم را حل م  برد مسائل را م  ر یزبانِ من مثل شمش  کهنیا

تبر   ، یی فضاگشا  ،ییفضاگشا   عنیکردم،    یی در دلِ من طلوع کرده، ازبس که فضاگشا  واشیواش ی  ی زیشمِس 

عنوان «خداوند». آن موقع  باال به  دییآ که شما از دلتان م   شود باز م  قدرن یفضا ا  ی رید  ییجا ی   ییفضاگشا

  .شود سازنده م تانیفکرها
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  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠شل  [.  افتد اتفاق نم  نیاگر بماند ا  ذهنخب من   ذهن)] (افسانه من   ٩شل  [

تان، خودتان را به خودتان  صورتِ جنسِ خداگونه عنوان آفتاب، بهشما به   ا ی  یزیفضا باز شد، شمسِ تبر  وقت

  ی پا   یفکرها قطع شد، رو   ده،یبه جهانِ پوس  تانیِاّتکا  د،یهست   دیخورش  نیکه شما ا  دیآگاه شد  د،ینشان داد

  . دیقائم شد تانخود

و    یذاتِ خودت قائم بشو  ی برو که تو رو   برو»، به جهان  ومیق  «به جهان ح  گفت ست که م جاهمان   نیا 

  .  دیای وجود بتو به  امتِ یق

  �🔹🔹�بخش سوم   انیپا �🔹🔹�
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مثنو   یاقسمت به قصه   نیا  در ب   میکن م   نگاه  یاز دفتر دوم  از  ت   شود آغاز م  ١٩٣٢  تیکه  هست    ترش یو 

  خرس».  یِ«اعتماد کردن بر تملّق و وفا 

نشان بدهد    خواهد است که موالنا م  نیاعتقاد من اماست و منظور از قصه به    ذهنمن   نیاز خرس هم  منظور

 شود  م   متملق  ذهنمن   یو    شود م  و مهربان  شودم   یمؤدب  ذهنما من   ذهنمن  نیخود، ا  یپس از کار رو

ها حالت   نیا  و برکت است و سبب توجه مردم است و وقت  ریکه ما را دوست دارد و سبب خ  دیآ نظرمان مو به

راحت    ذهنمن  نیخودم کار کنم و از شرِ ا  یندارد من رو   لزوم  ریکه د  مییگو م  م،ینیب م  ذهنمن   نیرا از ا

اش شده، باوفا است، من را دوست دارد، همه   شده، مؤدب  یخوب  ذهنمن   نیبا من ندارد، ا  یکار   کهنیبشوم. ا

  .  مینیب م  ذهنمن  د یاست که هنوز با د نیا اش . معن رساند و برکت م  ریخ

   لحاظ جمع هم به  ،یلحاظ فردکه هم به   کند اشاره م   مهم   اریبس  ار،یمطلب بس  یقصه به    نیموالنا در ا  و

دوستانه،    ذهنببرند و به داشتن من   ن یرا از ب  ذهنمن   خواهند ها نماست که انسان   ن یدارد و آن ا  تیاهم   ار یبس

  .  مین یرا در خودمان بب  دهیپد نی. پس الزم است که اکنند  بسنده م یو هم فرد   هم جمع

ب  یابتدا  در قسمت   خوانمم   تیقصه، سه  برا  و  را  قصه  آخر  بب  خوانم م   تانیاز  نت  می نیکه  چه    ی اجه یموالنا 

البته قصه را ما امروز نم ردیب  خواهد م  . ول  م،یتمام کن  میتوان  اشاره م ا  کند اژدها    ی موضوع که    نیبه 

  . دهد نجاتش م رود م  رسد، م ادشیبه فر یرمرد ی ش یو  دهیبلع را م  خرس  یداشته 

امان    شود، م  دهیجهان و همان   نیبه ا  دیآ انسان م  وقت  در حالت جمع  م،یکن   معن  میرا اگر بخواه  تیب  نیهم

 ی رو ین  ای نفسِ کل  نیا م یگفت  ا یهمان اژدها است   دگ یببلعد. همان دگ ینوع انسان را همان   طور کلداشت که به 

به    کند شروع م   دیآ م  ایبه دن   انسان   ۀبچ   د،یآ ا میبه دن   یابچه   ی  کهن یکه هم   دینیب جهان. م   دگ یهمان 

  شخص را، بمد ببرد.  نیبزرگ ببلعد اصال ا  ذهنممن است آن من  ی فرد طور درد. به جادیشدن و ا تیهوهم

  یی روین   ی که    شود و متوجه م   خواند  موالنا را م  تیچندتا ب  رسد، مثل موالنا به دادش م   یرمرد یش  دیگو م   و

«نفس و   ه یشب ییهات یو ب ست ین  راه زندگ نیو ا کند درد درست م  کند، و دارد مسئله درست م بلعد دارد م 

است و    طانیمن از جنس ش  ذهننفس من، من   نیکه ا  دیگو . م خواند اند» را متن بوده   یهر دو    طان،یش

کند با    شهیرا در ش   اش ذهنممن است که من   ابتدا  و  ندیب ضررها را هم م   زندبا او، به من ضرر م    دوست

موالنا به او گفته که به    بشود، نتواند به او ضرر بزند، ول  دیبشود، مق   مؤدب  ذهنکند و من   زیاستدالل، پره
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 اش ذهنمن  وقت نماند، ول ذهنمن  نیاز ا یز یچ چیه  ،یتا آخر برو  دیاعتماد نکن. تو با ذهنمن  نیا دوست

  .  داردشخص دست از سرش برم  نی. اشود و مهربان م  شودو دوستانه م  کند م  دوست

را بر باد م  ذهنمن   که دوست  دهد قصه نشان م   ول   جاد یا  یِجا دفعه به  نیا  ذهن. من دهد آخرِسر سر ما 

خواهم خواند اآلن که چه   تانیاول برا  نیهم  کهن ی. کما اکوبد مغز ما را م  وحشتناک، از راه دوست  یدردها 

  : خوانم که اآلن م تی سه ب نیا نیاابر. پس بنمیرا امروز بخوان اشجهی چون اقال نت افتد، م  اتفاق

  د یکشخرس را در م ییاژدها
  د یرس  ادشیرفت و فر  یرمرد یش

  ) ١٩٣٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  در عالَم مدد  رمردانندیش
  زمان کافغانِ مظلومان رسد  آن
  ) ١٩٣٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مظلومان ز هر جا بشنوند  بانگِ
  دوند طرف چون رحمتِ حق م  آن

  ) ١٩٣۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : دالور رمردیش

  
رفت    یرمرد یش  یو سروصدا کردن.    دنیو خرس شروع کرد به نال  دیبلع را م   داشت خرس  ییاژدها  ی  پس

وجود    رمردانیجهان ش   نیهستند. در ا  رمردانیها شانسان  ۀکنندکه کم   دیگو و خرس را نجات داد. بعد م

ناله    دیمظلوم با  ی  عنیبرسد،    انافغان مظلوم   دی. منتها باکنند کم م   رمردانیش   نیدارند که در عالم فقط ا

  کند و کم بخواهد.  

و   میحرکت کن میتوان م ذهنکه اگر از من  مینی بب میخواه هستند. م  یمعنو  اتیاب ات، یاب نیکه ا دیدان م البته

  ن یمهم ا  یهاتله  نیاز ا  یدر راه است.    ییهانماند، چه تله   ذهناز من   یاثر  چیو ه   ییتای  یبه فضا  میبرو

  باشد.   افتهیم یآن هم تعل  و  میدوست بشو مان ذهنبا من  ییجا یاست که اصال ما 

   ی که    دهد داستان نشان م  که نیاو کما    شدهتیمثل س ترب  زند، صحبت «کلبِ معلَّم» را مثال م   موالنا

خرس با شما    دیگو که م   شود، که، لبته با خرسش دوست م   دیگو شخص م  نیبه ا  یخردمند   ی  د،یآ م   کس

  خرس را رها کن.   نیا دیگو م د،یگو دارد؟ داستان را م چه نسبت
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پر    ،قشنگ   ، ییبایز  نی. خرس به ادیمن خرس دارم شما ندار  د؟ یزن حرف را م   نیحسادت ا   یشما از رو   گفت

خرس؟ گفت خرس را رها کن. با من دوست بشو. باالخره گوش   نیدارد ا  یاز مهر و محبت است. خُب چه ضرر 

و   نیرنگ پوست، باور، د  نی نابرامهم است. ب  ل یاز هرجا خ  نیاز هرجا، ا  رمردانیش  نیا  دیگو . بعد مدهد نم

  . رسند . مظلوم اگر انسان باشد به دادش مستیمهم ن  شانیبرا هانیمذهب و نژاد و ا

   زندگ  ایانسان در آمر  نیکه ا  گذارد مظلومان ز هر جا بشنوند» مانند رحمتِ حق، که خداوند فرق نم  «بانگِ

. اگر فضا را باز کند، بنالد، متواضع بشود، رحمتِ حق مثل آب به  رانیدر ا  ا ی  کند، م   در ژاپن زندگ   ای  کند،  م

  .  رمردانیهستند، ش  طورنی هم هم هان ی. ارود ور مآن

کند که نگاه    یادآور یبه ما    کند، عرض کردم ممن است که، چون موالنا از باال نگاه م  لحاظ جمع به   رمردانیش

 ی ار ی هش  ، جسم  یار یهش  نیاز ا  ریاند غکه ابتدا متوجه شده   کسان  آمده رفته دهانِ اژدها، ول  تیکن کل بشر

  ی هاشما، در طرف   دیدانم   شان نیتر می. قداندبوده   ها چه کسان آن   میدان هم وجود دارد. ما البته نم   یرید

زمان با او زرتشت.  هم  ایو    ل یخل   میابراه  مییگو که ما م  آن کس  انهیبوده، بودا بوده. در خاورم   کس  ی  نیچ

  ی ار یهش  نیبوده، متوجه شده ا  کس  ی حال  هراند. بهنفر بوده   ی  لیخل  میزرتشت و ابراه  ندیگو م  ها بعض

  .ستی ما ن  اصل یاری هش ، جسم

اسالم را آورده و   نیحضرت رسول آمده که د  ش،یسال پ  ١۴٠٠ دانم آمده. چه م  حی مس  شیدو هزار سال پ بعداً

   ذهنرا مطرح کرده و خالص شدن از من   دهیبرگز  یاریرا مطرح کرده و دوباره هش   ها ن یو ا  ییو فضاگشا  میتسل

  .  کند م  اشاره هانیمهم قرآن آمده، موالنا به ا اتیدر آ هان یرا مطرح کرده. ا

  ت یبشر  ول  رون، یب  دندیبه دهان اژدها نرود، کش  تیدند که بشرکم کر  تیاند که به بشربوده   کسان   رمردانیش

  ن یرا از ب  ذهنندارند من  لی ها اآلن مانسان  ای  تیرا مطرح کند که بشر  نیا  خواهد دوست شد. م  اشذهنبا من 

  د؟ یکن . توجه م کوبداش را م کله  با آدم و از راه دوست  شود دوست م اورند،ی ببرند. چون به او که فشار ب

رحمت اندر   دیگو م   . هیقانع بشو   ذهنکه مبادا به من   کند قصه مرتب دارد گوشزد م  یدر ابتدا  نیبنابرا

آسمان درون    نیرحمت بسنده نکن، ناله بن، ا   یخداوند رحمت اندر رحمت است، به     عنی  ن، یرحمت است ا

تن حضور    نیتر از اتر است. مهم مهم   نیا  دهتن اول آم  ن یقانع نشو که ا  د،یگو تن اول آمده م  ن یرا باز کن. و ا

  است. 
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 نیهست. منظورش ا  وهیمنظور از درخت م  ول وه،یبعد م  دیآ که نگاه کن، درخت اول م  دیگو م   زند، م  مثال

از شم    م،یشو م   اریاصطالح هشاز، به  میشو م  داریما خُب اول است. ما ب  یبدن ما و فکرها   نیاست که خُب ا

بدن را   نیبار ا  نیجهان. اول  نیبه ا  میما آمد  الحا  مییگو م   م،یشو م  داریب  به زندگ  رون،یب  مییآ مادرمان م

  . میفکر دار م،یذهن دار م،یما بدن دار م، ینیب م

ا  هیشب   نیا  دیگو م نکن  فکر  تو  است.  م  ترمهم   نیدرخت  بعدًا  و حضور  آمده  اول  چون  حضور    د،یآ است، 

هست، منظور از وجود شما هم حضور    وه ی. منظور از درخت م ماند م  وه یاست. نه، مثل درخت و م   ترت یاهمیب

جلواَت    نیا ، یدوست نشو   ،ی نساز  ذهنمن  ن یکه مواظب باش با ا  دیگو قانع نشو، مرتب م نیشماست. بنابرا

  خواند.  می که اآلن تا هرجا که وقت بشود، خواه  دیگو را م هانیول قصه ا. در تمام طردیرا نگ

  ن ی که ا  دیگو . م مردانریاز آن ش  ند،یب را م  نیباالخره ا  یخردمند  ی   ،یریپ  ی  کند هم که اشاره م  بعدش

 د، یستیحالت که شما بلد ن  نی. ادانم من خودم م  د،یستی : «نه». شما بلد ندیگو خرس را رها کن. عرض کردم م

ها انسان   ۀهم  باًی در تقر  شود، دوست م  خرسششخص که با    نیهم دارد مثل ا  که حالت سرکش  دانم من خودم م

عشق مردم قرار    ریتأثواقعًا تحت  ای  کند، م  ییرا زود شناسا  سرکش  نیکه ا  هست ابتدا. خوشا به حال کس

  سرکش باشد.   دیکه نبا فهمد پدر و مادرش. باالخره م  ای ردیگ م

  هستند که مثل رحمت خدا هستند.  کسان رمردانیش می دیما فهم پس

  جا دوا آن   ست،ی . هر کجا درد رود رحمت خدا به آن سمت م   می من اشال دارم، گفت  دیگو م  کند ناله م   هرکس

دل کس هم  خداوند  کارگاه  و  م   رود  اقرار  نقص   کند است که  آن کسشیهابه   .  م و    دیگو که  ندارم  نقص 

  رود  آب م  شود، گود م   وقت  ن یزم  ول   ،بنوشد   توانداست که از آب نم   یابرآمده  نیپندارکمال دارد، مثل زم

. پس خرس نماد  میدار خرس را نگه م کهنیا  ی برا  رسد، مقاومت و قضاوت ما به صفر نم  نیجا. و بنابرابه آن 

  هست.  ذهنمن 

با    ای که با خرست نرو، ب  دیگو شخص م   ن یآن خردمند به ا  دیگو که آخِرسر چه شد، که م  خوانم تَتَمه را م   نیا

دوست من  نه،  برو. گفت  م  من  انتخاب  را  م  کنم  خرس  خوابم  م دیآ و  نشو  مزاحم   .  عنیبخوابم؛    خواهم   

بشوم، پس    داریندارم کامال ب  لیچرت بزنم در ذهن. م   خواهم است که هنوز م  نیا  اش بخوابم معن  خواهم م

  :  دیگو بخوابد، م خواهد م
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م  «شخص خرس  و  ا  یراند خُفت  ا  نیمس»  است.  داستان  م  جانیآخر  جاها   خوانم را  به  اگر    ر ید  یکه 

  خرس خودمان چقدر خطرناک است. عن ی ذهنکه دوست شدن با من  میحداقل بدان  م،یدینرس

  مس   یراندخُفت و خرس م شخص،
  آمد مس زُو بازپس  ز یست وز
  ) ٢١٢۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  جوان  یِبارش رانْد از رو چند
  دوان  آمدمس زو باز م آن
  ) ٢١٢۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  راند،  ها را مدوباره به خواب ذهن رفت و خرسش نگهبانش شد. مس  عن یشخص خُفت،  م،یمتوجه شد پس

  . راند م   نیهستند مس و ا  مثل زنبور   ،یساز و دشمن   یسازمسئله   ،ی سازها مسائل ما هستند، مانع مس   ول

م  اولش آرامش  ااما مس   راند، با  برم   یساز مسئله   نیها چون  م  زد،یخ از ذات خرس  . «وز  آمدند باز هم 

مسائل   نیدوباره ا  بخوابد، ول  گذاشتند جوان، نم  یرو  نشستند م  آمدند جوان. م   یچند بار راند از رو   ز»،یست

  :دیگو و م  آمدند ها م و مس 

س خرس و، برفت  نیخشمشد با م  
  سخت زَفْت  از کوه، سنگ برگرفت

  ) ٢١٢۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  باز  دیآورد و، مس را د سنگ
  ساز یرخ خفته گرفته جا بر 
  ) ٢١٢٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  و بزد  اسنگیآن آس برگرفت
  مس تا آن مس واپس خزد  بر 

  ) ٢١٢٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  گرفتن: مستقر شدن، قرار گرفتن سازی جا

  
و    م یدر خواب ذهن هست   که ما درحال  عن یشد،    نیساده است. خرس خشم  لی خ  هانیا  ر،یاست د  واضح

. گردند برم  روند م    ه  هان یمسائل را از ما دور کند، ا  ن یعنوانِ دوست ما نگهبان ماست که اما به   ذهنمن 

  . گردد برم  بارهاز خودتان، دو دیران و م دیده مسئله را هل م ی که شما   دینیب م
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مس   دیبرداشت و د  ن یسنگ  اریسنگ بس  یجوان، رفت از کوه    نیبند به ا  لطف  ی  کهنیا  یبرا  خرس  نیا  و

جوان، سر جوان   یرو  جوان، دوباره آمده نشسته و آن سنگ بزرگ را زد به  یشده در رو   سازی دوباره آمده جا 

  افتاد؟   فاق. پس چه اترید دیایکند، بترسد، ن  ه ی تا مس را براند، واقعاً تنب

  خُفته را خشخاش کرد  یِرو  سنگ،
  مَثل بر جمله عاَلم فاش کرد  نیا

  ) ٢١٢٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن ی ق یابله، مهِر خرس آمد  مهِر
  ن یاو مهرست و، مهِر اوست ک  نیک 

  ) ٢١٣٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ف یو ضع رانیاو سست است و و عهد
  ف یاو نح یِوفااو زَفْت و،  گفتِ

  ) ٢١٣١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   عن یخاله خرسه    مَثل بر همۀ عالم فاش شد که دوست  نیخفته را خُرد کرد، خشخاش کرد و ا یسنگ رو  پس

که    رید   ذهن  ی هامن   ای  مان ذهنمهر من   ، ذهنمن   عن ی«مهرِ ابله»، ابله    دیگو . مکند م  چه و خودش معن 

  است.  نیمهر است و مهر او ک   قعاًوا نشی او، ک  دوست ما هستند، حتماً مثل مهر خرس است و دشمن 

است.    دوست   اش است، دشمن   دشمن  اش است. دوست   دشمن  ن یاست، ع  ییجونه یک   نیع   ذهنمن   دوست

   ذهن که من   آدم   یبدهد  انجام    دهد قول م   ای  ردیگ م  میتصم  کهن یعهد، ا  د؟یکنعهدش سست است. توجه م 

  . داند ارزش خودش را نم   نیابراو بن   ستین  از جنس زندگ  ماتشی تصم  عنی  ست،ی. قولش قول نکند دارد، وفا نم 

. از جنس  ستین  از جنس زندگ   ست،یاست، چراکه عهدش عهد الست ن  ف یو ضع  رانیاو سست است و و  عهد

ه است،  م   تَوهم  ه   شود، عوض  همان  جان یدچار  برحسبِ  و  است  جسم  جنس  از  . ندیب م   ها دگ یاست. 

  .شود هم عوض م نیاش عوض بشود، ااندازه  ها دگ یهمان 

گفتارش     شخص وفا ندارد، ول  ن یهم وفا ندارند. پس ا زهایچ زهاست، یچ یعهدش مربوط به وفا   نیبنابرا  پس

بشر را    م،یکن آن کار را م  م، یکن کار را م  نی. ازند گنده مگنده  یها بزرگ. حرف   عن یبزرگ است، زَفت     لیخ

  . میبر تمدّن م  دانم نم یِسوبه  م،یکن خوشبخت م
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  ن ی است، الغر است. درست است؟ خُب حاال شما با ا  ف ینح   شیاست. وفا  چیدر عمل ه   ول  د،یگو را م  هانیا

که من اصالح   دی. قبول نکن دیدوست نشو  تان ذهنبا من   دیریب  می تصم  دیبا  م،یکنم   میکه اآلن دار  ییهاصحبت

  حاال  د،یستینا د،یادامه بده د، یادامه بده  بس است. ه ریام، دشده

  خورد سوگند هم، باور من  گر 
  سوگند مردِ کْژسخُن  بشند

  ) ٢١٣٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  گفتش بد دروغ   سوگند،یب چونکه
  از مر و سوگندش به دوغ  ْفتیم تو

  ) ٢١٣٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ریو، عقل او اس  رستی او م نفسِ
  ریهزاران مصحفش خود خورده گ  صد

  ) ٢١٣۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  ی لهو و باز هوده، ی ب یهاباطل، خواهش  ال ی: امدوغ

  
دارد،    ذهنکه من   مثال به قرآن سوگند بخورد، تو باور نکن. آدم  ،یز یاگر سوگند هم بخورد، به هرچ  دیگو م

من   شی فکرها  ش، یهاحرف   ش، یهاصحبت فضا  زد یخبرم    ذهناز  از  م  ی نه  را  سوگندش  به  شند عدم،   .

  نخور.   ب یو سوگندش فر لهیحنفر دروغ باشد، تو از   ی گفتار  سوگندیب . وقتشود سوگندش وفادار نم

  ی فرما اوست، حم  ریام اش ذهناست. من  رینفسش ام کهن یا یسوگند او را نخور. برا بیفر  عنی فت یدوغ ن به

  . کند م  است. در توهم زندگ اش نفسان یها خواهش  ریاس اش است. عقل زندگ ریاوست و عقلش اس 

  ن یکه ا  میو ما حس کرد  ستیمزاحم ما ن   ست،یگرفت، مزاحم مردم ن  شیدر پ   ما رفتار آرام  ذهناگر من   پس

خوب است    مان  ندارد. ما اآلن زندگ  ینمانده، با من هم که کار   ی زیچ   ر، یرفته د  ن یاز ب  کهن یمثل ا  ذهنمن 

ما هم که خوب است. با مردم   نسی زیبخوب است،    مان ی هامان با همسرمان خوب است، بچهرابطه   ری. درید

خوب است     لی. خُب خ مین یب احترام م  م، یگذار احترام م  م،ی. باآلخره انعطاف دارمیدار   یسالم عل   یهم  

  .رید
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نا  دیگو م    ذهن و من   یدار  ذهنمن   ،یهنوز بدان که نفس دار   ر» یو، عقل او اس   رستی. «نفسِ او مستینه، 

ا  ریاَس   ات عقل زندگ  ات،  است و عقل کلّ  رتیام هزار بار هم که به قرآن قسم    ذهنمن   نیآن است. و حاال 

  ندارد.  یاده یفا چیبخورد، بخورد، ه

  بشند  مانیپ  سوگند،یب چونکه
  خورد سوگند هم آن بشند  گر 
  ) ٢١٣۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  گردد از آن  تر نفس، آشفته زآنکه
  بندش به سوگندِ گران  کن که
  ) ٢١٣۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بند بر حاکم نهد  یر یاس چون
  جهد   رونیآن را بر درد، ب حاکم

  ) ٢١٣٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

البته منظورش کس  ، اگر کس  دیگو م اگر    مانیپ  سوگند ی است، ب  ذهنخرس است و من   نیهم    که  بشند، 

  . شند سوگند هم بخورد، آن را م

م  پس راجع   دینیب موالنا  دارد  من که  م   شدهتیترب   ذهن   ی هابه  صحبت  احترام  مورد  ا  کند و  عهد    هان یکه 

هم    هانیدارند. ا  ذهنمن   ول   گذارد، ها احترام م هستند، جامعه به آن  یمؤدب  یهاآدم  دهند، قول م  بندند، م

  .کنند م  زندگ  شان ذهنبا من 

  نان یو به عهد و سوگندشان اطم   رانیخودتان و د  ۀافتی م ی مؤدب و تعل  ذهناز من   دی که برحذر باش   دیگو ما م  به

  :کند و استدالل م  شند اگر سوگند هم بخورد، سوگند را م کهن یا ی. برا دینکن

  تر گردد از آن نفس، آشفته زآنکه
  سوگندِ گران بندش به  کن که
  ) ٢١٣۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

دیدید  مثال    سوگند م   ایکه ما مثال متعهد م  ای  میخور ی  میشو   ول  م،یرا انجام نده  یکار  ی م  دفعه م ی رو  

م امیده انجام  از  بعد،  را شسته   کهنی.  م  میاسوگندمان  ا  میخواه و  به  را  وفادار نشان    نیخودمان  سوگند 
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به خودمان    ، وانیتو ح   ، فهم تو نم  م،یی گو م  ن ناسزا به خودما  یسر ی.  میشو م   عصبان  م،یبند کن  م،یبده

  . مییگو م

  ن یکه ا  یتعهد کرد  ای  یکه شما که قسم خورد  ییاگر به او بو  رید  ذهنهر من  ر، یتنها ما، هرکس دنه  پس

   دست شما، بدتر عصبان   میکار را داد  ن یا  می. ما آمدفالن کار را نکن   ، نکن  یدزد  ، ییدروغ نگو  ، کار را نکن 

  .شود م

چون    ؟ییگو من را م   بیچرا ع  ؟ی آور چرا دروغ من را درم  ؟یی گو چرا م  دیگو . مخواهم معذرت م  دیگو نم 

حاکم را    یهابند بزند، دست  دیایب  یریاس  یاگر    دیگو . مزند . بعد مثال م دیگو حاکم است م  اشذهنمن 

  .سرش  کوبد و م درد حاکم آن بند را م  نیدست حاکم را ببندد. بنابرا تواند که نم  ری ببندد، اس

  سرش کوبد ز خشم، آن بند را بر 
  او، سوگند را  یبر رو  زَنَدم
  ) ٢١٣٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   ی  د یایبسته است. اگر بخواهد ب  ش یکه دست و پا  ی ر ی. اسریسر اس  کوبد و م  درد حاکم آن بند را م   پس

مآن   پادشاه  ، حاکم  نشسته،  م  دیگو جا  م  ت یهادست  خواهم  من  ببندم.  ا  تواند را  ولو  نه.    که ن یببندد؟ 

دست   ریاس  تواند قدرت دارد. مر م   د،باز هم باشد، باالخره پادشاه است، حاکم است، نگهبان دار  شیهادست

  او، سوگند را» و  یبر رو زَنَد «م  نیحاکم را ببندد؟ پس بنابرا

  ز اُوفُوا بالْعُقودش دست شو  تو
  با او مو  مانَکمیاَ احَفظُوا

  ) ٢١٣٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

به    زی. نیسخن به او دست بردار  نیاز گفتن ا  دی.» بادی خردمند به احمقان مو: «به عهد خود وفا کن  یا   «تو

  .»» دیخود را نگه دار  یاحمقان مو: «سوگندها

  : مین یبب م یتوان را م هاه یآ م ینی بب دیبذار د،یبه انسان با دیگو مهم هستند که م ه یدو تا آ نیا

  الَّذِين آمنُوا اوُفوا بِالْعقُودِ…» ايها  «يا
  ها وفا كنيد…» ايد، به پيمان كسان كه ايمان آورده  «اى

  ) ١ یۀ)، آ۵مائده (  ۀسور م،ی(قرآن کر
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  است:  نیا رید یاست.  نیا اش  یاست؟  درست

  ايمانَكم…»  «…واحفَظُوا
  هاى خود وفا كنيد…» قسم  «…به

  ) ٨٩ یۀ)، آ۵مائده (  ۀسور م،ی(قرآن کر
  

  ه یدوتا آ  نیبه ا  نیسوگند هست. پس بنابرا  معنبه  مان یهست، اَ  مانیاَ  ست، ین  مان ی ا  نی«احفَظُوا ايمانَكم»، ا  ای

سوگند    نیچنو هم   به عهد خودت وفا کن  دیبه خرس نگو که با  ،ذهنکه تو به من   دیگو . و مکند اشاره م 

  دار. خودت را نگه 

البته احمقان که م   یتو ا  پس   د»، ی. «به عهد خود وفا کن ذهن   یها من   عن ی  میی گوخردمند به احمقان مو، 

    ؟ که مر قرار نبود تو به عهدت وفا کن  دیخوان م شیبرا دیآور  قرآن م ۀیشما آ دیگو م

سخن به    نیاز گفتن ا  دیه. باخودت هم نخوا  ذهننخواه. از من   ذهنرا از من   نیتو ا  ،اگر خردمند هست  دیگو م

«ن یبرداراو دست سوگندها   زی.  مو:  احمقان  نگه    یبه  را  احمقان  دیدارخودتان  نگه    ذهن   یهامن   عنی.»، 

  . دارند نم

خرس، نه به    ن یمثل ا  خواهد ما را م   ریلطف دارد به ما و خ  می ما گرچه دوستانه است، ما فکر کن  ذهنمن  پس

  خرس».   ی: «اعتماد کردن به تملّق و وفا دیگو م  میداستان نگاه کن تریپس اگر به ت کند،  عهد خود وفا م

به   دی. شما بامیکن اصال اعتماد نم  رید  ذهن  یها خودمان و من  ذهنبه من   عنیخرس    یما به تملُّق و وفا   پس

ندارد؟ مثال حرص مال دارد،    ا ی  دهد و قول م  خورد دارد که قسم م   ذهنآدم من   نی که ا  د، یها نگاه کن جنس آدم 

است، نه به    باال باشد، چجور آدم  خواهد  م   ، دارد  یطلب حرص جاه دارد، حرص قدرت دارد، حرص شهرت 

  قَسمش.  

 ن ی خواهم بود به ا  که من وفادار  خورند کتابشان قسم م  نیترهم مردم به مقدس   یمعموال در هر کشور   د ینیبب

  ها.  حرف   نیو منافعش و از ا ن یسرزم

  ها ه یآ  نی. تو نرو ادارد و سوگند هم نگاه نم  کند آدم اگر مرکزش جسم است، به عهد خود وفا نم   نینه ا  دیگو م

  قرآن پس، که قرآن گفته:   ه یآ نیچه شد ا  ییو بو بخوان شیرا برا
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  آمنُوا اوُفوا بِالْعقُودِ…» ايها الَّذِين  «يا
  ها وفا كنيد…» ايد، به پيمان كسان كه ايمان آورده  «اى

  ) ١ ۀی)، آ۵سورۀ مائده (  م،ی(قرآن کر
  : طورن یهم  و

  ايمانَكم…»  «…واحفَظُوا
  هاى خود وفا كنيد…» قسم  «…به

  ) ٨٩ ۀی)، آ۵سورۀ مائده (  م،ی(قرآن کر

  د، یرا نگه دار  ذهنمن   عنی.  دیبخواه   دیهم نبا  تان ذهندوتا را شما از من   نیها نخواه. حاال ادوتا را از آن   نیا

  . دیگو که قرآن م  دیعمل کن  زیدوتا چ  نیبه ا دیتوان نم

  کند دانَد عهد با که م  وآنکه
  کند چون تار و، گردِ او تَنَد  تن
  ) ٢١۴٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

به خدا قول    میدار  م،یده هرموقع قول م  م؛یکن ما عهد با خدا م کند، بداند که عهد با که م  اگر کس  دیگو م

  تَند، قولش م  نیو گرد ا  کند  م  زیازبس پره  شود، مثل مو م  اش ذهنمن  عنی  کند، . تَنش مثل تار ممیده م

  .  تَند گرد عهدش م

که پس از آن سه    م ینی دوباره اول قصه، بب  می برگشت  ول  افتد، م    که چه اتفاق   آخَر قصه بود، قسمت  نیا  گفت

آمد به دادش    یرمرد یش  ی   د،یبلع در عالَم مدد»، و اژدها خرس را م  رمردانندیگفت که «ش  م،یکه خواند  تیب

  چه.   عنیهم دادم  حی. توضدیرس

داشت   ذهنکه من   دیخود ماست، خود شماست. فرض کن   زندگ  نیهم   شیکاربردها  قش،یاز مصاد  ی  پس

خ  دیبلع شما را م  م   تان از شما داستان زندگ   ل یو  نم  د،ییگو . مد ییگورا  غصه    دانم نم  برد، شب خوابم 

دها  دیدادتان رس   مثل موالنا به   یرمرد یداشتم، غم داشتم، ش  از  را  آن    عن ی. و  رون یب  دیاژدها کش  نو شما 

  . د یدینفس شما نتوانست شما را بخورد. شما نفستان را د  نیا قی بزرگ از طر ذهنمن 

 بلعم نم  رید  دییگو اخالق شده اآلن. اآلن مچون خوش   د؟یبشو  قیرف  دیخواه با آن م  د؟ینگه دار  دیخواه  م  ایآ

  ، ی مندعالقه   زهایچ  به بعض  آورم، شما م   سمترا به  دیی همه تأ  نیمن ا  نیبب   م،یگو شما را، دارم صالح تو را م

باشم، من خرس    یخوب  ذهنکه من   دهم من قول م   ؟ی دار حاال با من چار    کنم، م   هیشما ته   یها را براآن
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اشال  یخوب بب  بایدارم، هم ز  هستم، مر چه  مردم چقدر به من احترام    ن ی هستم، هم قدرتمند هستم، هم 

  نه!   دیگو . مرید میکن م  زندگ ر،ید ستیمن را چ  رید گذارند، م

موالنا در همان قسمت اول چقدر اصرار دارد که شما   مین یبب میو بعداً برو میرا بخوان  ت یچند ب دیاجازه بده حاال

  ش یراه پ  نیکه در ا  و اشاالت  دینشو  دیناام  د،یصبر کن  د،ی نیننش   د،یطلب داشته باش  د،یتن باشفرو   د،یناله کن

  است. ه ساد اریبس اتیاب نیهم ساده است. ا اریو بس دیآ م

  پس: 

  جهان  یِهاخَلَل  یهاستون آن
  نهان  یِها مرض بانِ یطب آن

  ) ١٩٣۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  اند و رحمت ی مهر و داور  محضِ
  ند ارشوتیو ب علّت یحق، ب همچو
  ) ١٩٣۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ش؟ یبارگی  کن م  یاریچه  نیا
  ش یچارگی: از بهِر غم و ب دیگو
  ) ١٩٣٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

اصطالح دارندۀ بهنگه   یهاستون  هانیا  دیگو به موالنا و امثال آن. مراجع   کند، صحبت م  مردانریبه شراجع   دارد

  . زدیکه نر زنند ستون م  ی  روند م  زد،یر هرجا فروم  جا،ن یا عنیو نواقص جهان هستند،  زشیرفرو  تی خاص

زندگ   دینیب م  در  زندگ   که  موالنا.  زد  هم  م  ما  فرو  داشت  رو  ل ی. خختیر ما  اآلن    زندگ  یپا   یاز شما 

  . دیدوست نباش  تان ذهنکه با من  دهد دارد هشدار م ول د،یاستاده یا

مهر    هانیو ا  هاستز یبا دردها و چ  دگیمرض همان  نینهان هستند، مرض نهان، هم   یها مرض   یهاب یطب   هانیا

و رحمت خالصند. محض   بدون علت ذهن  عنیو عدالت  بدون گرفتن چ   خالص. مانند حق، خداوند    ی زیو 

  . بخشند م

که    ستین  ذهنمثل من   ؟ده و نجات م  کن کم م  یطرف را صددرصد دار   نی که چرا ا  پرسد م  شانیا  از

خُرده   ی  دیگو جلو، م  از من بزن  بن  دایچون ممن است نجات پ  کنم، نم  رید  کنم خُرده کمت م  یمن  
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  ، یهان، خالص نشو    مثل من نباش   ر ید  ول   دهم ذره هلَت م  ی .  ریاست د  یطور ن یا  ذهنمن   کنم؛ کم م

  نه!   ،یری من را نگ  یمواظب باش جا 

   چارگ یچون گرفتار است و حس ب  اش، چارگ یخاطر غم و ببه  دیگو م   ؟ده نجاتش م  دفعه یچرا    دیگو م

  .  کند طلب کم م  کند، م

  : و

  رمرد یشد شارِ ش  مهربان
  درد  ِریغ دی جهان دارو نجو در
  ) ١٩٣٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دوا آنجا رود  ،یکجا درد  هر 
  است، آب آنجا دود  کجا پست   هر 

  ) ١٩٣٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  رو پست شو  دت،ی رحمت با آبِ
  خور خمرِ رحمت، مست شو  وانگهان

  ) ١٩۴٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

و لطف خدا، شار     . و مهربانرمردانندیها، در عالَم شکه نگاه کن در عالم   دیگو از حاال شروع کرده م  دینیب م

جا  مهر و عشق و دارو را از آن   کنند،  فضا را باز م   هانی. ا عشق داشته باش  د یمردان است. عشق دادن، با  ریش

  خدا دارند.    ان دارند، مهرب به مهربان دسترس  هان ی. پس اآورند م

   عن ی.  رود جا م است، آب آن . هرکجا پست  رود جا م مواظب باش، هرکجا درد باشد، دوا آن  دیگو دارد م   ول

ذره    ی حالت    کهنیا  نشو، بو درد دارم. نه  قیگوش نده، رف  ات ذهنچه؟ از حاال شروع کرده، تو به حرف من 

  .  ریموالنا را بذار کنار، کار را بذار کنار، بو بس است د ریخوب شد، د

زندگ  کهن یا  یبرا  دیگو م و  موالنا  رحمت  شو»،    آب  «پست  شو.  پست  برسد،  شما  به    عنی به  اعتراف کن 

آزاد شدم، خودم هم استاد    طور نیو اآلن ا  ذهنمن رها شدم از من   ری. پندار کمال را رها کن. نگو دتیهانقص 

به    کند م   ق یوکه دارد تش  د ینیب م . پس  یمست بشو   ،ی شراب رحمت خداوند را بخور  توان شدم. آن موقع م 

  کار.  
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  :  حاال

  اندر رحمت آمد تا به سر رحمت
  پسر یرحمت فرو مآ ا  ی بر 
  ) ١٩۴١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  رحمت قناعت من.»  یحق سراپا رحمت است بر  «حضرت

پ  دیگو م  ن،یهم   حاال پ  عنیاست،    ر یبه رحمت د  وستهیکه بس نکن. رحمت   یپدری لطف و کم خداوند 

  است، شما محروم نباش.  

  کند،  وسط و قضاوت م  پرد دوستانه م   ذهنمن   نیبه تو کرد نگو بس است، حاال ا   کم کوچولو زندگ  ی

   ذهن از من   زیچچ ی. رحمت پشتِ سر رحمت است تا ه دی . شما گوش ندهیشد   عال   لیخ  ریبس است د  دیگو م

  .  نو در عالَم پخش ک  را شار کن  مهربان تا بتوان ،یبشو  رمردینماند تا ش

خوب    ری. مواظب باش، خرس خواهد گفت که من ددیگو  پسر! دارد به ما م  یرحمت بسنده نکن، ا  یبر    پس

  . میکار کن  کند م قیدارد ما را تشو طورن یشدم. به حرفِ خرست گوش نده. و هم 

  شجاع  یپا آر ا ِریرا در ز  چرخ
  از فوقِ فل، بانگِ سماع  بشنو

  ) ١٩۴٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کن ز گوش  رون یوسواس ب پنبۀ
  از گردون، خروش  دیات آبه گوش تا

  ) ١٩۴٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بیع یِکن دو چشم را از مو پاک
  بیباغ و سروستانِ غ نیبب تا
  ) ١٩۴۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  باشد، بوستان   اریکه درخت سرو بس  یی: جاسروستانِ

  

  .  ادامه بده دیتو با د،یآ شده مگشوده  یفضا  قیکه از طر یدیرا ند  بیتا باغ و سروستان غ دیگو م  دینیب م
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چرخ    د یگو م  نیپس بنابرا  کند،  را تکرار م   ذهنمن   یهاکه مرتب حرف    گوش حس  نیا   عنیوسواس»    «پنبۀ 

شجاع!    یا   ، هست  ای . هنوز در دنای برو فوق آن، برو فوق دن  عن یپا آر    ر یپا آر. ز  ر یکننده را، چرخ ذهن را زحرکت 

  . دیگو دارد به ما م 

 د یپس تو با کند،  شما را متوقف م یی جا  ی در  نینشو. ا ق یرف ات ذهنبا من  یبه خدا زنده بشو  خواه م اگر

 غام یفضا را باز کن، محل الهام بشو، بذار پ   عنی  ،یرا بشنو   آهنگ زندگ    عنیاز فوق فل «بانگ سماع»  

یریب  .  

و آن بانگ را    یشنو  فکرها را م  نیو شما ا  گذرد در ذهنت فکر بعد از فکر م  کهن یا  عنیپنبۀ وسواس    پس

  .  یشنو را نم  یبی بانگ غ ،ی شنو نم

از آسمان درون، خروش. و دو چشمت    دیآ  ات، ی بیگوش، به گوش غ  نیکن ز گوش»، نه به ا  رونیوسواس ب  پنبۀ «

را بذار برود، بزن    ها دگیهمان   عنی پاک کن،    ها دگ یهمان  یِ مو  نیرا، چشم دلت را از ا  اتیبی چشم غ   عنیرا،  

  .  نی را بب  بیغ  وستانفضا باز بشود، باغ و سر نینشو، تا ا قی کنار. با خرست رف

  نۀ یمد  ، درست نکن  و شهر آرمان  باغ درست نکن   ات ذهنگفت مواظب باش تو با من   م،یدر غزل داشت  امروز

نه از عقل    استفاده کن   دی تو، منتها از عقل من با  لۀیوسباغ را به   نیا  کنم من درست م   ، فاضله درست نکن

  . اتذهنمن 

  خودت کار کن.   یرو  دیگو . مدهد ادامه م طور ن یو هم  

  زُکام  نیکن از مغز و از ب دفع
  در مشام  دی در آ الهحیکه ر تا
  ) ١٩۴۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مذار!]   چیه  دیگوم  دینیب [م    مذار از تب و صفرا اثر  چیه

  از جهان، طعم شر یابیب تا
  ) ١٩۴۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  یمپو نیکن و عنّ یمرد یدارو
  ی رو ْ صدگون خوب  ندیبرون آ تا

  ) ١٩۴٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  ی خواهش و هوا   نجای همراه است، در ا   نی ب  و گرفتگ  زشیرو با عطسه، آب   شود م  جادیا   تیحساس   ای  که بر اثر سرماخوردگ   نی : التهاب مخاط بزکام
  .شود م قتیکه مانع از ادراک حق   نفسان

   جانبخش اله  می اله: نس  حی ر
  ناتوان است.   جنس زش یکه در آم  ی: مرد نیعنّ

  

.  فهمد  بو را نم   رد، یگ آدم زکام م  وقت  دینیب کن، م   رونیمرضِ زُکام را ب  نیا  ن یاز مغز و ب  د؟یکن م  توجه 

کن،   رون یرا ب  دگ یو مرض همان ها دگ یعدمت همان  نی از مغز و ب ا یعشق. شما ب یخدا، بو   یبو  عن ی اله»ح ی«ر

  عشق.   ی خدا، بو ی بو عن ی الهحیر

  ست، دگیمرض همان ن یزکام هم ن ی، اکن  رونیرا ب  دگیمرض همان   ها، دگ یعدمت، همان  ن یاز مغز و ب ا یب شما 

  .  یعشق را بشنو  یتا بو

  دیگو . م دیشن  عشق را نخواه یخرس مهربان شده، شما بو  نیا قیاز طر  یشنو را م  ایدن  نیا یکه بو زمان تا

  مذار».  چی مواظب باش ادامه بده، «ه

اثر    چیه  هان یاست؛ از ا  دگیو همان   جاناتیآن است، ه  یو دردها   دگ یتب و صفرا» تب و صفرا نماد همان  «از

  . طعم شر، طعم عشق را بچش  ،جهان طعم زندگ  نینگذار تا در ا

  ن یکن و عنّ  یمرد  یمعالجه کن. «دارو   ، معمول  تیجنس  دیگو را، البته نم  تتیضعف جنس  نیبرو ا  دیگو م  و

  شش یپ  دیآ دختر خوشل م  ا یداشته باشد و هرچه زن    باشد که ضعف جنس   یمرد   ی  کهن ی. مثل ا»یمپو 

  فرار کند.  

  ن یچه اصال دور و بر ا  یکار را بنم برا  نیا  توانم حاال که من نم  دیگو م  کشد،جاها م به آن    تدوس  باالخره

آمادۀ عشق   ، یآماده بشو  دی تو با عن یاست.  لیتمث  نیا  مرض را معالجه کن. ول نی برو ا دیگو ها باشم. مخانم 

که صد گون    نیبب  دفعه ی را معالجه کن. تا    نیااست برو    مرض ضعف جنس  نی هم  دگیهمان  نیو ا  ،یبشو

  اطرافت هستند.   یبارو یز

آقا کو حاال، کو عشق؟! کو احوال خوش؟! کو    م، یسروکار دار  زهایچ  نیاش با غصه و غم و اما همه   کهن یا  یبرا

نداشته باشد، مرد   ضعف جنس   یاگر مرد  دیگو م  ! خب برو مرضت را معالجه کن.میدی! اصال ما ند؟ی شاد

باشد     فضا را باز کرده باشد از جنس زندگ   اطرافش زنان و دختران خوشل جمع شدند. اگر کس  ندیب باشد، م

  مثل موالنا سرش.   ختیر  عشق  یهاغام ی ور پاز آن  ، معارف عشق  ندیب مرتب م



ۀ  برنامه             Program #934                                              ۹۳۴مشار

  107صفحه: 

. از «تب و  رحمت بسنده نکرده   ی، به بسنده نکرده  ست،ین قیچرا؟ با خرسش رف  شنود؛ عشق را م  یبو  چرا؟

  بذارد. خواهد نم یاثر چیو درد ه  دگیهمان  عنیصفرا» 

با خرسم     عنی  م،یکن کار نم  عنی!  زانیاُفتان و خ   م،یکن کار م   میبله دار  ندیگو م   یاعده   ی که،    د یکن م  مالحظه 

 برد  خوابم نم  ر،ید  میدیرس   ییجا، چون به سست شده  طلب ندارم. طلبم  عن ی،  تمام شده   عنیهستم،    قیرف

  . خوابم م خورم اآلن قرص نم

 د یاست که مواظب باش   نی. تمام صحبت سر ادیادامه بده  دیشما با  گردد، مرض برم   نیا  گردد، برم  نیا  خب

  .  دیادامه بده

  : رید دیگو م دارد

  جان بِن  یتن را ز پا  کندۀ
  جوالن به گردِ انجمن   کنَد تا
  ) ١٩۴٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

خل از دست و گردن دور کن  غُلب  
  در چرخ کهن  ابینو در بختِ

  ) ١٩۴٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  به کعبۀ لطف پر تان نم ور
  گربر چاره  چارگ یکن ب عرضه

  ) ١٩۵٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  ر ی: زنج غُل

    ینظر   : تنگ بخل

  

جان بِن». همۀ    ی بِن، «کندۀ تن را ز پا  روح ما، جان ما بسته شده   یبه پا   ذهنصورت من که به   یاوزنه   نیا

  نشو اگر اخالقش خوب شد.  قیاست که با خرست رف نیبر ا دیتأک هانیا

تا جانت  «تا انجمن»     عن یُغل    رِ،یزنج   نی. و اها دگیپرواز کند، بسته نشده باشد به همان  کنَد جوالن به گردِ 

  باز کن. «غُل بخل از دست و گردن دور کن».   اتی اری بخل را از دست و گردن هش رِیزنج   ر،یزنج 

  است.  نیبخل هم هم د یگو حرکت کند، م تواند ببندند خب آدم نم ریبه دست و گردن آدم زنج  کهن یا مثل
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.  رانیبه او برسد نه به د  خواهد است که نه م   ذهناز من   ت یخاص  یبخل    دیگواز حسادت است. م   ریغ  بخل

  ی نرسد، به من برسد    رانیبه د  دیگو هم نرسد. حاال حسادت م  رانیبه من نرسد، به د  دیگو م  ذهنمن 

  درجه بهتر است. هردو بد است.

  امچاره یبو ب  صورتنیدرا  ؟ن یخدا را بب   توان نم  ؟فضا را باز کن  توان نم  ؟یلطف بپر  به کعبۀ  توان حاال، نم  

  .  میتوان که نم  ؛گر، اگر نتوانستچاره  ی را عرضه کن به موالنا، به  چارگ یب نیو ا

کن، ناله کن، به حرف خرست    هی کن، گر  ی زار  دیگو م   دی نیب کار کن. و اآلن م  د یگوکه، بالفاصله م   د ینیب م  پس

  گوش نده. 

  است  یاهیسرما  یقو  ه،یو گر  یزار
  است  یاهیدا  تر یقو ،کلّ  رحمتِ

  ) ١٩۵١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  جو بودو مادر، بهانه هیدا
  شود  انیآن طفل او گر  که ک تا

  ) ١٩۵٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

د یشما را آفر  حاجاتِ طفل  
  د یپد رشیو شود ش  دیبنال  تا
  ) ١٩۵٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

اقرار به   نیهم   ست، افتادگ  نی. هم میکن   یو زار  میکن  هیگر  مین یکه ما بنش  ستین  ی طورن یواقعاً ا  هیو گر   یزار

  درد دارم.   توانم، نقص است، اقرار به نم 

آقا به ما رحم    ندیگو م  کنندم   یو زار  هیدائماً گر  ها . بعضستین  دیی و کسب توجه و تأ  شینما  یهم برا  نیا

  است.   ذهنهمه من  هانی. اد یبدبخت را رحم کن  نیکه بابا ا  ندیگو مردم هم م   د،ی کن

   مهم   ل یخ  ۀیسرما  نیا  دی گو . مبه خودت نشان بده  دیرا در درون با  و افتادگ  یو زار  هیگر  نی. شما انه

را    زی چ ی عن ی رحمت کل   ،زندگ   و رحمت کل ، اظهار عجز کن من نقص دارم و ناله کن  ییبو کهن یاست، ا

ات را  فقط پولت را درست کند، رابطه   دیآ نم   ن یا  فضا را باز کن  اگر .  کند را درست م  زت ی چهمه   د، یگو نم
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  ست،  رحمتِ جامع زندگ  نی. اشود درست م   زیچه هم  به خرد زندگ  میکه اگر وصل بشو  دینیب درست کند. م

  خداوند است. 

جهان منبع رحمت است، کم   نیکه در ا یزیاز هرچ  عن ی تری قو دینیب. مستی تری قو ل یخ ۀیدا نیا دیگو م

بدهند، و   ریبند بروند به او ش هیکه طفلشان گر گرددو مادر دنبال بهانه م  هیدا دی گو م زند، مثال م  واست. 

  است.   طورن ی خداوند هم هم

شده گشوده   یکه از فضا  یاز ین  ، زندگ  ازیمخصوصًا ن   می دار  ازی. ما ن دهیطفل حاجات ما را آفر  دیگو خداوند، م  و

  است.  ذهنمن   یازهاین  روانشاخت  یازهای. نروانشناخت  یازها ینه ن  د،یآ وجود مبه

بچه هستند و ما دنبال    ی ما مثل    یازها ی ن  عن ی  د»ی«طفل حاجات شما را آفر  بندد، جمع م  دینیب م   حاال،

  .  میفضا باز کن  دی. بامیها هستکردن آن  برآورده

تواضع    م،یکن    افتادگ  دیبا میکه ما دار   یازی هرگونه ن  م،ی بشو  دیناام  م،یها برسچه به آن   م، یمان ها مما در آن   و

رحمتش، خردش که   ر یش نی ا میبه ما کم کند. ما بنال  تا خرد زندگ  م، یداشته باش  دانم» «نم   م،یبه خرج بده

  از ما رد بشود.   کند ما را درست م   زندگ

ما در    یازها ی. نکند کار را م   نیهم   ،یی و فضاگشا  دهد، که ذهن ما نشان م  یز یواقعاً توجه نکردن به آن چ  و

  . و:  میشو موفق نم  م،یبه آن برس م،یدنبالش حل کن  م یرو ما با ذهن م   دهند، را به ما نشان م  ذهن خودشان

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  لشر   شروِیپ آهنگ، ش ی : پقَالووز

  :و

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِگشتند از موال خبر با
  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . دیایب ر یصورت شتا رحمتش به دیتا فضا را باز کن  ماند طفل م   یمثل  نیا دیکه شما دار  یازیهرگونه ن  پس

  .  ریکه اآلن گفتم د نیهم
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  مباش  یزار ی: اُدعوا اله، ب گفت
  مهرهاش   یرها ی بجوشد ش تا
  ) ١٩۵۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

کم خرس،    یشما از لطف و وفا   عنی  د،ی لحظه فضا را باز کن  نیا  عن ی  دیمن را بخوان  د،یگفته من را بخوان  عنی

  .  دینظر کنصرف   د،یبشو د یناام دیگو دارد م

قدر چه   ر یکه بابا بس است د  د یخرس ممن است بو  نیا  د، یکه از اول شروع کرده که بسنده نکن   دینیب م

  خدا به تو لطف کند.  

  د یگو خرست م   ر، یبس است د  دیگو خرست و چون خرست م   ن ینه؛ رحمت اندر رحمت است، اعتماد نکن به ا

هم   زیچهستم، همه   یو من هم خرس خوب  تو هنوز خرس   عن ی.  یشد  یخرس خوب  عن ی  ،ی شد   به! عجب آدمبه

  .  خواهم تم، بو نمدوست تو هس  دهم، به تو م

بخوان  عن یاله.    دعواا  خواهم؟ نم   ییگو م  یجور چه  را  ا  هرکس  دیخدا  به حرف   نیکه  خرس که    یهالحظه 

خدا   خواهد، خدا را م  کند، خدا را ذکر م  دهد، نم  تی اهم  زند لحظه در ذهن حرف م   نیا  تیصورت وضعبه

  فضا را باز کردن.  عن یرا خواندن 

بپرم،    ستمیمباش، افتاده باش، طلب کن، بو من به کعبۀ لطف بلد ن   یزار یمباش» ب  ی زاری ادعوا الّه ب  «گفت

  خرس مواظب باش گولت نزن.   نیا د یبو خواهداش م. همه ن یخدا نب  خرس را دوست  نیا دوست نیا

  ارد، بله؛ عشق خداوند به تو بب ریمهرهاش» ش یرها یبجوشد ش  «تا

قُل»    ٰنمحوا الرعِو ادا هوا العاد 
ۖ

  بين   وابتَغ   بِها   ُتَخافت   و  بِصَتكَ  تَجهر   و ۚ◌   الْحسنَ  اسماء  فَلَه   تَدْعوا  ما  ايا   ◌
  » .سبِيال ذَٰلكَ
ها  نام   نیوتری] ندیااو را خوانده   یتا ی[ذات    دیهر کدام را بخوان  د،یرحمان را بخوان  ای  دی: خدا را بخوان«بو
آهسته مخوان و    یبا صدا  ز یبلند و ن   ی اوست. و نماز خود را با صدا  ژهیدو نام هم از آنهاست] فقط و  نی[که ا

  .» یبجو انهی م  دو [صدا] راه نیا انیم
  ) ١١٠  ۀی)، آ١٧سورۀ اسراء ( م،ی(قرآن کر

  

است. شما خدا را     کاف  نی هم  ن، یهم   د، یخدا را بخوان   د ین یادعوا اله دارد همان اولش بب  ن یکه هم  ستیاه یآ  نیا 

  . د یعمل کن د،ییرا شما بو نی هم  دیگو . موالنا م دیبخوان
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  ابر رافشانِی باد و ش یِهو  یهو
  ساعت تو صبر  یغم مااَند،  در

  ) ١٩۵۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ف م نشنرِزْقُک ماء؟ییدهیالس  
  ؟ ییدهیچه بر چْفس پست نیاندر
  ) ١٩۵۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ؟» ی ادهی پست چسب  یایدن  نیشما در آسمان است؟ پس چرا به ا  یِ: روز دیفرما  م  که حق تعال  یاده ینشن  «مر

  ی اده ی: چسب ییده یچْفس

  

و    تحوالت باد زندگ  نیا  دی گو . مکند م   دیتو را ناام  دیآ خرس م   که از دوست  یصبریب  نیکه ا  دیگو م  حاال

  آورد  شما م  فکان در زندگکه قضا و کن   حرکات  نیابر خداوند در آسمان رضا منتظر است به تو ببارد و ا  کهنیا

  است که به تو ببارد، تو فقط صبر کن.  نیا یبرا

  م یبا عجله اگر برس میکنعجله دارد، ما فکر م  کند خرس به ما م نیاست و ا یکه تقلب ییهااز لطف   یحاال  

  ی فکان و کار روقضا و کن   ق یکه از طر  . در حالت رسانم من تو را م  ماهه ی  دیگو خوب است، خرس م    لیخ

رزق شما در آسمان    دیگوم   یبعد   تیو ب  یشوو بعد تو به خدا زنده م  برد م  نیخود که درواقع خرس را از ب 

  . هیآ ی است با استفاده از  

  عنی  ؟ چ    عنیهاست  هاست. در آسمان شما در آسمان   یرزق شما، غذا   دیگو م   ؟ی ارا نخوانده  ه یآ  نیا  دیگو م

. هرچه آسمان درونت  شوند بزرگ م ها هآسمان  کن فضا باز م ،کن ا باز م بعد فض م،یکن مرتب فضا باز م 

آن آسمان را    نجاست ی و غذا در ا  کن طلوع م  ی تو دار   عنی باال.    دیآ آفتاب درونت دارد م   نیا  شود تر م بزرگ

  .دیگو آن باال، آسمان درون را م  دیگو نم

ف»  م نشنرِزْقُک ماءپست  نیبه ا  نیها در آسمان است؟ پس بنابراانسان  یکه غذا  یاده ینشن  ؟»ییده یالس ،  ن یبه ا  

  ؟ یاده یخرس چرا چسب  نیبه ا ،ذهنمن 

  چسبانده.   خرس هرچقدر دوست هم باشد، دوستانه هم رفتار کند باز هم ما را به پست  نیا دیبو خواهد م

  :دی گو م  ٢٢ ۀی آ ات،ی سورۀ ذار دیگو قرآن هست م  ۀیآ نیا 
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فدُونَ»  «وا تُوعمو مرِزُْقك اءمالس  
  رزق شما و هر چه به شما وعده شده در آسمان است.»  «و

  ) ٢٢  ۀی)، آ۵١(  اتی سورۀ الذار م،ی(قرآن کر
  

  خرس است.   نیآمد بِدان که آواز هم  یدیکه اگر ترس و ناام   کند . حاال موالنا گوشزد ممیاخوانده بارها 

  دان آوازِ غول  تیدی و نوم ترس
  گوشِ تو تا قَعِر سفول  کشَدم
  ) ١٩۵٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  د ی که تو را باال کش ییندا هر 
  د ی که از باال رس دانندا م  آن
  ) ١٩۵٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  که تو را حرص آورد  ییندا هر 
  دان که او مردم درد  گرگ  بانگِ

  ) ١٩۵٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
   : پست سفول

  

  ی د یترس و ناام  جهینتدر   م،یخرس جدا بشو  نیکه از ا  میندار   میو تصم  میق یچون با خرسمان رف  میرو م  میدار  پس

ا  بِدان  ،ی شد  د یو ناام  ی دیموقع ترس   هر   دیگوخواهد آمد. م   شی ما پ  یبرا خودت    ذهنمن   نیآواز هم   نیکه 

خرس    نیاست که با ا  یهشدار  هان ی. همۀ اشدحد ب  نیترن ییگوش تو را تا قعر طوفان تا پا  خواهد  است و م

  نشو!  قیرف

. هر  دیآ م  می شده و از تسلگشوده   ی فضا  نیبدان که از ا  کشد که تو را باال م  ییمواظب باش، هر ندا  د یگو م  بعد

  ، برس  را جمع کن تا به زندگ   ها دگیهمان   نیبهتر، برو جهان، ا  ترش یکه هرچه ب  دیگو م   آورد که حرص م  ییندا

  . زدیبر خواهد خرس م نیزهرش را ا  نیباالخره ا

  . میکن او عمل م قیاز طر  ول م یخوان است که ما موالنا م  درست

ما که با هم    دیگو خرس م   نیبعد از ا  دیخوان شما موالنا م  د؟یخوان  خرس م  نیا  لۀیوسشما موالنا را هم به  ایآ 

به، خرس  بهبه  دیگو . مدیگو خرس هم به شما م   شود، چه م  اش معن   نیکه ا  دییمن بفرما   زیخرس عز میقیرف



ۀ  برنامه             Program #934                                              ۹۳۴مشار

  113صفحه: 

حال خودش چون  به   م یکنبرو عمل هم بن. خرس را رها م   ی کرد   . حاال که معنکند  م  من چقدر خوب معن

  . میاعتماد کرد م، یبا خرس دوست شد رید

  که تو را حرص آورد  ییندا هر 
  دان که او مردم درد  گرگ  بانگِ

  ) ١٩۵٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

 تر ش یهرچه ب  دیگو که م  شود در دلت ظاهر م  صورت   ی که به    یی. هر ندادرد انسان را م  عنیدرد»    «مردم

  . درد است که انسان را م  بانگ گرگ  نیا  شود م   ادی ز  ات زندگ   ی بشو  دهیبا آن همان   ، جمع کن  ترش یبهتر، اگر ب

  مان  یِاز رو ستین یبلند نیا
  عقل و جان  یِسو هاستیبلند نیا

  ) ١٩۶٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  سبب باالتر آمد از اثر  هر 
  آمد بر شَرر  قیو آهن فا سنگ

  ) ١٩۶١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  فوقِ آن سرکش نشست  فالن آن
  نشست  شیدر صورت به پهلو گرچه
  ) ١٩۶٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نشَست».  شی«گرچه در صورت به پهلو م،یفوقِ آن سرکش» َنشَست بخوان فالن «آن

  ی بلند   نیا  دیگو . م دیرا مهم ندان  ذهنتقدم من   بیکه شما فر  د یبو  خواهد م   د؟یگو  چه م  دیدان موالنا م  حاال 

که ذهن نشان    ی زیآن چ   ،ییایدن  نیمقام ا  ای  خاطر تقدم زمان به   یبلند  نیا  د،یتو را باال کش  م،یکن که صحبت م 

  .ستین دهد م

مجلس    نییمثل موالنا پا   آن باال نشسته، آدم  شاه   یکه    دی نیکه شما ممن است بب   دیگو م  زند مثال م  

  ن ینشسته ا نییکه پا کس نی در معنا ا تر است ول مهم  ن یباال نشسته ا نیکه ا آدم  ن یکه ا دیآ نظر منشسته. به 

باطناً    مهم است ول  ی  نی زنده است؛ ظاهرًا ا  ذهنبه من  نیبه خدا زنده است، ا  نیا  کهن یا  یتر است برامهم 

  تر است.مهم  ی نیا
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هم به  دیگو باالتر است. مثال سنگ و آهن را م   دیآ نظر مخاطرِ اثر به به   یکه هر سبب  دیگو . مزند مثال م   پس

تر است، سنگ و آهن مهم   دیآ نظر مبه   کنند، م   دیخب جرقه را سنگ و آهن تول  شود،  م  دیجرقه تول  میزن م

  تر است.جرقه پس جرقه مهم  ی برا میزن هم منه، سنگ و آهن را به دیگو م

غذا بخورم،    دیبا  مییگو م  م؟یکن بدن ما و تحوالت آن، ما چار م  نیخواهد بود آخِرسر، که ا  نیمنظورش ا  حاال

  م یباز کرد ما چشممان را ر،یاول آمده د نیبدن، خب ا نیبه ا میرس اش مانباشته کنم، پول داشته باشم، همه 

  از بدن، «حضور» است. نظورم  اول آمده ول نیکه درست که ا دیگو . ممیدیرا د  نیهم

که مثل سنگ و    یاشده  دهی آن آفر  یهم که برا  وهی بدن خدمت نکن، به آن م  نیخدمت خرس نکن، به ا  اشهمه 

  آن جرقه بپرد.  میزن هم مبه  م،یزن هم مآهن را به 

خالصه   » . «آن فالنیبه خدا زنده بشو  عنیهست که جرقۀ عشق در تو بپرد    نیا  یبرا   درون  تحوالتِ  نیا  پس

اثر»،    میمتوجه شد از  آمد  د  عن ی«هر سبب باالتر  آهن که سبب هستند  نزنبه  ریسنگ و  تول  میهم    د یجرقه 

  . آمدهتر است چون اول که سنگ و آهن مهم  دیآنظر ذهن م پس به  شود، نم

جا هست ننشست. نَشَست  که آن   شاه  ی   یمثال مثل موالنا باال   آن فالن   عنیفوق آن سرکش َنشَست،     فالن  آن

موالنا با هم   یشاه    یهم هستند؛    یپهلو   هان ینشست»، حاال ا  شیننشست، «گرچه در صورت به پهلو  عنی

  که خب هر دو همسان هستند، نه!   دیآ نظر ما ماند، خب بهنشسته

تر مهم   ی  ن یباطنًا ا  تر است ولتخت نشسته ظاهرًا شاه مهم   ی باال  ن ینشسته، ا  دستن ییموالنا رفته پا  نیاگر ا  ای

  زنده شده، آن هنوز در ذهنش است.    به مقصود زندگ ی نیاست، چرا؟ ا

درست شده که بعداً    نیا  ی . خرس اگر درست شده برادی اش خدمت خرس نکنکه شما همه  دیبو  خواهد م

  حضور درست بشود. 

  :دیگو را م  هان ی بله هم 

  شرف  یِآنجاست از رو فوقيئ
  دور از صدر باشد مستَخَف  یِجا
  ) ١٩۶٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  جهت که سابق است  نی و آهن ز سنگ
  است  قیدو، ال نیا عمل فوق  در

  ) ١٩۶۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ش یخو یِمقصود یشَرر از رو  وآن
  ش یپشیرو پ نیو سنگ است ز زآهن
  ) ١٩۶۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ی :برتر فوقيئ
  ارزش ی ب ر، ی: حق مسَتخَف

  

دور از    ی شرف است اما از نظر ذهن جا  یاز رو   ییباال  ، جا فوقآن   دیگو . مدیگو را که گفتم دارد م  هان یهم

  صدر، مستََخف است.  

    د؟یکن . توجه میبرتر عنی . فوقریحق  افته،یف ی تخف عنی مستََخف

مجلس    نییپا  که. کسمیمجلس دار   نییهم پا  ی  م،یصدر مجلس دار  یاست عرض کردم،    نیا  اش معن

ها در صدر هستند پس مجلس آن   نیی آمده پا  نیا  ندیب وارد مجلس بشود، م  نشسته از صدر دور است. پس کس

  . ست زندگ   بزرگ یشرف است، از رو  یاز رو  ن یا میکن که اآلن صحبت م فوق نینه، ا د یگو ترند. مها مهم آن

اول    هان ی. در عمل بله امی گرد در عمل ما دنبال جرقه م   ول  د، یآ و آهن درست است سابق است اول م  سنگ 

تر است گرچه که  جرقه مقصودمان جرقه است، جرقه از سنگ و آهن مهم   عن یمقصود، شرر    یاما از رو   ند،یآ م

  .دیآ بعداً م

  ن یاول آمده ا  نیچون ا  دییاش نگو. همه دیان را نخورخودت  تی خرس  بیکه شما فر  ردیب  جهینت   خواهد م   خالصه

  آن مهم نباشد.  میاآن آمده  یکه برا یز یچ تر است و به آن مهم 

درست مثل   امد،ی حاال حضور آن ن  ست؟یام، حضور چ من اول آمده  دیگو است. م  نی خرس هم  یهاب یاز فر  ی

  ا ی !  خورد درد نمنشود، خب سنگ و آهن به   دیتا جرقه تول  میهم نزنبه  می سنگ و آهن را داشته باش  نیا  کهنیا

  ندهد.  وهی م  میدرخت را داشته باش

  :دهد م  حیاآلن توض  نیرا هم  هانیا 
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  شَرر  انیو آهن اول و، پا سنگ
  هر دو تنند، و جان شَرر  نیا یل 

  ) ١٩۶۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ترست شرر گر در زمان واپس آن
  صفت از سنگ و آهن برترست  در

  ) ١٩۶٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ترست زمان، شاخ از ثمر سابق در
  ترست قیهنر از شاخ، او فا در
  ) ١٩۶٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   عنیهر دو    نیآن جرقه است. پس ا  انْی پا   ما ول  ذهنمثل تن ما، من   دیآ سنگ و آهن اول م  دیگو م   د، ینیب م

که اآلن در عمل ما  تجربه    جهان  نیما و تمام تحوالت ا  ذهنسنگ و آهن تنند و جان شرر است.  پس من

  .  ستندیمهم ن هانیا ول  ند،یآ اول م هان یا میکن م

آن جرقه در سنگ و آهن، درست است که در زمان     عنیآن شرر    دیگو آن جرقۀ عشق است. م  وه،یم   جان،

تر است از نظر شدن ما به خدا و عشق گرچه که عقب تر است اما در صفت از سنگ و آهن برتر است. زندهعقب

  در صفت از سنگ و آهن برتر است.  ول د،یآ اول تن ما م  زمان

تر است. اول خود درخت از ثمر سابق   ای خ، شاخ درخت  شا   است که در زمان از نظر زمان  ن یا  رش یمثال د  و

  ن یا  یبرا   بدهد، ول  وهیم  خواهد  مهم است چون م  لی درخت خ  نیوجود آمده، ادرخت به  نیا  می نیب م  مییآ م

  بدهد.  وهی وجود آمده که مبه

. ما خرس را نگه  میدچارش هستکه همۀ ما    ییخرس را نگه ندار، بال  نیکه ا  ردیب  جهینت  خواهد م  هان یهمۀ ا  از

  .میدار م

چون اول آمده. ما چشممان را باز    قم؟یخرس با من است اآلن؟ من با خرس رف  نیا  دیبپرس  دیاز خودتان با  شما

خُرده موالنا    یبعد    کرد، م  اوقات تلخ   کرد، دعوا م  داد، . اولش بد بود، درد ممیخرس را شناخت   میکرد

و مهر و محبت     از راه دوست  دیاست. با  نسانا  ن یبا ا  گفت حاال وقت دوست   د، یبود شن  زیت   شیهاگوش   میخواند

  و تملق وارد بشوم.  
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ا  د ینیبب آدم  ن یتملق  در  پ  ی هاخرس   چاپلوس کامال و  همداستیمتملق  چاپلوس،  آدم  و   ن ی.  مهربان  خرسِ 

    .کند را خراب م ا ی دن بده دان یآدم چاپلوس م  نیاست. به هم افتهیتملق 

  :دهد م  حیتوض دارد

  مقصود از شجر آمد ثمر چونکه
  ثمر اول بود، آخر َشجر پس

  ) ١٩۶٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ما،    یبدن ما، فکرها   نیاست. مقصود از ا  وهی م  عنیمقصود از درخت، شجر، ثمر است    دیگو . مدیکن م  توجه

  ثمرِ عشق است.  هان یاش شجر است. مقصود از اهمه  هان یا اور،ی و پول درب ریب  ادی دانم بدو و کار کن و نم

   عن یعشق اول است.    وۀ یاول است و آخر شجر است. آخر تن ماست، م  وه یثمر اول است، م  میدیحاال فهم   پس

  خرس را نگه ندار.  عنیچه؟ 

  موالنا.   زند م  مثال  خورد؟ درخت به چه درد م  نیخب ا  ست،یچ  وهی درخت اصل است، م نیا دیگو م  هرکس

  : دهد خرس را ادامه م  حاال

  کرد از اژدها  ادیچون فر  خرس
  کرد از چنگش رها  یرمرد یش
  ) ١٩٧٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  به هم دادند پشت  ی و مرد لتیح
  قُوت بشت  نیرا او بد اژدها

  ) ١٩٧١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ذهن،    یاژدها   لۀیوسبه   میشو م   دهی بلع  . هرکدام از ما وقت دیبلع کرد»، چون اژدها داشت م  ادی چون فر  «خرس 

نالۀ خرس است    می ها اگر درست دقت کنو ناله   هات یشا  ن ی. همۀ امیکن م  تیشا  م،یکن ناله م  م،یکن م  ادیفر

موالناست    موردن یدر ا  رمردی. شکند رها م   ما را  رمردیش   ،باشد و نفاق در آن نباشد   لیناله واقعاً اص  نیو اگر ا

  د ینیب با خرس. اآلن م میبزرگ درآورده و افتاد یچنگ اژدها  از  عن ی  رها کرده و، ول  یاد یکه ما را تا حدود ز

  م ی ای من ب  م،یمن را رها کرد، دوست بشو رمردیش  دیگو . مکند صاحبش را وِل نم  شود،  رها م خرس وقت  نیا

  .دهد به تو خدمت کنم و ادامه م
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بودن،    ی اریبودن، از جنس هش   لیانسان اص    عنی انسان بودن،     عنی  یمرد   ر، یتدب  عن ی  لت یح  »،یو مرد   لتی«ح 

  قوت کشته شد.  نیهم دست دادند و اژدها با اانسان و از جنس خدا شدن انسان به ری. پس تدبییفضاگشا

  ست ین لهیرا هست قوت، ح اژدها
  است  یالهیتو، ح  ۀلیفوق ح ز ین

  ) ١٩٧٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  باز رو  ،یدی خود را چو د ۀلیح
  آغاز رو   یِکجا آمد، سو  کز 

  ) ١٩٧٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  است، آمد از عال  چه در پست  هر 
  نه، هال  ،یبلند  یِرا سو چشم

  ) ١٩٧۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
   رفعت، شرف، بزرگ : عال

  

  ی کوچ است. اژدها   یاژدها  ی ما هم    ذهنندارد. درست است؟ من   ر یاژدها قوت دارد، زور دارد، اما تدب  پس

   . هرکس کشد او م  شود، از جنس او م  همانش و درد جهان است، هرکس   یرویدادم در عالم، ن  حیبزرگ را توض

  .  کشدخداوند م  کند، فضا را باز م 

. کشد همانش م  یرو ین  کشد، م   طانیش  م، یشو م  ذهناز جنس من   کهن ی : همشودبه ما وارد م   رویدو جور ن  پس

   زندگ   ریتدب  م،یکن م  دایپ  ر یتدب  م،یکن . پس هر موقع فضا را باز مکشد م   زندگ  میکن فضا را باز م   کهن یهم

  ندارد.  ریدارد، اما تدب وتاژدها ق دیگو . ممیکن م دای پ رویو ن میکن م دایپ

فضا   ، بن له یح  ی بشو قی خرست رف  نیاگر با ا  عنیاست»  یاله یتو ح  ۀ لی«فوق ح ،  بن له یاگر تو ح دیگو م  و

 از خرس دست  می ندار یاما چاره عن یهست؛  یاله یکه بعد ح نیب م  ،یکه از دست خرس رها بشو  را باز نکن

را باهم    له یدوتا ح   نیاست، ا   ذهنمن   ۀ لیح   له یح  نی. امیبن   لهیو ح  م یبشو  ق یبا خرس رف  میتوان نم  م،یبردار

دوباره برو به اول.  ،ید یخوب د ر یاگر تدب له،یح  نی«باز رو». ا ، یدیخود را بد ۀ لیح   وقت  دیگو م .کند م  قاط 

آغاز    یِ از کجا آمده؟ بپرس، «کز کجا آمد، سو  نیبو ا  ی دیرا هم د  ذهنمن   ۀ لیح  از کجا آمده؟ حت   نیبو ا

  رو»، برو به اول. 
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. می زنده شد  مان ه یو به آن جنس اول  میاجا که فضا را باز کرده از آن   م؟یارا از کجا آورده    زندگ  ریتدب  ن یا  ما

فضا باز کن، به آن   عن یچشم را به آن باال بدوز    ای، از باال آمده. تو باست، از عال آمده  هرچه در پست  دیگو م

  طرف نگاه کن، به ذهن نگاه نکن. 

  ی اژدها   ای  امی دار، من خرس خوب  به تو فرستاد، خواست تو را قانع کند که من را نگه   ذهن عالئم دوست   هرچقدر 

است،     ذهنمن   ۀل یح  نیکار ببرم اتو را به   یرها یام و من اگر بخواهم تدببو نه من چشمم را باال گذاشته   ام،ی خوب

  .  خواهم را م  زندگ  یرها یمن تدب

  ر یرا انتخاب نکنم، تدب  زندگ  ر یرا؟ من اگر تدب   زندگ  ر یتدب  ا یخرس را انتخاب کنم    ر یانتخاب دارم، تدب  اآلن

و    زند م  نیو من را زم  کند م  ریتدب  هست. زندگ  یرید  ۀ لیح  یآن    یرو  دانم مرا انتخاب کنم،    ذهنمن 

  .زند را مثال م یو سامر  و موس  دیگو را م نیدارد هم 

  بخشد نظر اندر عال  روشن
  آرد بال  رگ یاول خ گرچه

  ) ١٩٧۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کن  یخو ییرا در روشنا چشم
  کن  ینظر آن سو ،نه خفّاش گر 
  ) ١٩٧۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

نیبعاقبت نشانِ نورِ توست  
  گورِ توست  قتی حق  ،حال  شهوتِ

  ) ١٩٧٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

چشمت    د، یای ور نور بو از آن    اگر فضا را باز کن  عن ی  زند، اول چشمت را م  ، نگاه کن  دیکه اگر به خورش   دیگو م

از    د،یای جا باز آن   ریتو تحمل کن، فضا را باز کن، بذار تدب  ول  کند، اول تو را ناراحت م  رگیخ  نیو ا  زند م

  . دیایعال ب

چرا فضا را    ، ستیفضا باز کن. اگر خفاش ن  عنی  ،زندگ  ییروشنا  ،یی چشمانت را عادت بده به روشنا  ایب  تو

ن  ؟ کن نگاه م   یبه تار  یبند م با فضاگشا  ، ست یاگر خفاش     لیخ  نیبکن و بدان عاقبت   ی سوآن   یینظر 

  خوب است. 
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از نوع همان    دیعاقبت با  ول  ، قیبا خرس رف   ، که درست است که اآلن در ذهن  بدان  دیتو با  عن ی  نیبعاقبت 

است که    نیبخداوند خالص در ما. عاقبت   عنی حضور،    یاری هش  عنی  یاصورتِ آن آمده که به   یبشو   یار یهش

  کنم؟  چه وقت تلف م  یبرا ست،ین نی عاقبت من ا نیا دییبو د،یهست  قیشما اآلن با خرس رف 

است که    نیسو بروم، نشان افضا را باز کنم، به آن   دیبه او زنده بشوم، با  دیکه من در آخر با  نیبعاقبت   دیگو م

 ، ی رو قبر م   یِسوبه   ی دار  قتیدرحق  ، یشو م   دگ یهمان   یاگر مشغول شهوت    ول  ،یاده یرا د  ییتو واقعاً روشنا

  ش ی است، پ  بال که شهوت حال  ن یا  ،یبشو   قی خرست رف  با که اگر    دهد دارد هشدار م  ؟ی رو طرف م  کدام   نیبب

  . یرو خداوند م  یِسوکرد به خواهد آمد، تو فکر خواه

نیبعاقبت د یبد یکه صد باز  
د که  مثلوی آن نَب د یشن ی باز  
  ) ١٩٧٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  چنان مغرور شد  یباز  ی زآن
  تکبر ز اوستادان دور شد  کز 
  ) ١٩٧٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  د یآن هنر در خود چو د واریسامر 
  د یاز تکبر سر کش ز موس او
  ) ١٩٨٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن یدوستانه دارم، ا   ذهنمن   یبه حضور زنده بشوم، اآلن که    دیآخرِسر با  د ییگو شما م  ن،یبعاقبت    ی  دیگو م

نم  من  درد  وقتخورد به   .    م باز  را  من   یهای باز   ه،   کن فضا  م  ذهنمختلف  باز   ،نیب را  را    یصد جور 

  ده، ینفر فقط شن   یکه    ستیآن ن  هی شب  نیا  ،نیب م  ز یخوصد جور اُفت   ،نیب م   دگ یصد جور همان   ،نیب م

  نه. ده،یفضا را باز کند، به خدا زنده بشود، ذهناً فهم  دیبا

بس    نی، امثل موالنا دور شده   مغرور شده، از تکبرت از استادان  قدرنیا  هان یفقط ا  دهیفهم  یز یچ   ی   کس  ی

  شده.  یمثل سامر  جهیدرنت  ر،یاست د

 چد، یپ در آن م   نماد ذهن ماست که باد زندگ  نیا  د،یچ یپ دانه گوساله ساخت، باد در آن م   ی آمد    یسامر 

  ی آمد از باال   پرست شدند. موسمردم گوساله   دهد، صدا م  د،ی خدا است. نگاه کن  نیگفت ا  داد، گاو م   یصدا
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آورده   مانیزده بودم من، شما که ا رفح  همهنیا د؟یپرست شداست؟ شما گوساله   چه وضع نیکوه گفت آقا ا

  به آن.   میآورد مانیباالخره ما ا ریگاو را ساخت، د نیآمد، ا نیگفتند ا د؟یبود

گفت    ستادیهم ا   موقع درمقابل موس  . بعد آن د»یآن هنر در خود بد  واری کرد، «سامر   نیرا نفر  ی سامر  خالصه

خرس است، سروصدا   نیما ا  ۀآقا معجز  مییگو ه موالنا م است و، ما هم به خداوند، ب  من   ۀهم معجز  نینه، ا

  . کند م  دوست کند، م

  آن هنر آموخته ز موس او
  معلّم، چشم را بردوخته  وز

  ) ١٩٨١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نمود  یدگر باز موس الجرم 
  و جانش را ربود  یکه آن باز تا

  ) ١٩٨٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بسا دانش که اندر سر دود  یا
  شود سرور، بدآن خود سر رود  تا

  ) ١٩٨٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ستاد، یآموخته بود، جلوِ معلم ا  آموخته بود، آن دانش را از موس  آن هنر را از موس   یطور که سامر همان   پس

ندارم. ما هم اآلن به خدا م  اجی احت  ریگفت من د به تو    اج ی احت  ر یما د  میی گو به موالنا م   م،ییگو به تو 

  ی رید  ی باز    یخداوند    م، یاآلن متکبر هست  که نمود. ما هم    ی رید  ی باز   ی  الجرم موس   نی. بنابرامیندار

  .رود م  نیو جان ما از ب کند م

با    عنیبسا دانش که برود به سر،    ی ا  دیگو م  نیهم   یبرا   م،یجدا بشو  از خرسمان  م،یفضا باز کن   ه  دیبا  پس

صورتِ خرافات  به   م، یشد  ده یبا آن همان   دانش، وقت   نی تا سرور ما بشود ا  میمفهومش را بفهم   م،یبشو  دهیآن همان 

  .میده را م   سرمان برد، و او سر ما را م  میشو آن م رویو ما پ دیآ درم

  باش  یکه رود، تو پا  نخواه سر 
  باش  یراْ پناه قطبِ صاحب در
  ) ١٩٨۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  ن یفوقِ او مب شیخو  ،چه شاه گر 
  ن یجز نباتِ او مچ  ،یچه شهد گر 

  ) ١٩٨۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  تو نقش است و، فکِر اوست جان  فکِر
  تو قلب است و، نقدِ اوست کان  نقدِ

  ) ١٩٨۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

مورد موالنا باش. گرچه    نیدر ا  یراباش، متواضع باش، در پناه قطب صاحب   یسرت برود؟ برو پا  خواه نم

  ن، یخودت را فوق او نب  ،هست   ی قو  لیذهناً خ   ،یبلد  ی هنر    یگرچه که مقامت باالست، گرچه که    ، که شاه

. فکر  نیبچ    فقط از نبات زندگ  ،ن یریخرست ش   نیخاطِر ابه   ، نی رینه فوق موالنا. گرچه ش  ن، یبب   نه فوق زندگ 

جان است، فکر تو نقش است. نقد    تو نقش است، فکر آن قطب جان است. فکر موالنا جان است، فکر زندگ 

  :کند  م  هیاو معدن است، صاف است. حاال توص یطال  است، ول  یتو تقلب یتو، طال

  او یِخود را بجو در او ،ییتو او
  او یِو کو گو، فاخته شو سو کو
  ) ١٩٨٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  جنس  یِخدمِت اَبنا  نخواه ور
  همچو خرس  ییدهان اژدها در
  ) ١٩٨٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  رهاند مر تو را  یاستاد بوک 
  کشانَد مر تو را رونیخطر ب وز
  ) ١٩٨٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  .کند که موقع آواز خواندن کو، کو… م ، ی: قُمر فاخته

  

   عنیبرو خودت را در او بجو؛    ،آن قطب، موالنا تو هست  یاشده   قیکه مواظب باش، تو که با خرست رف  دیگو م

جنس او بشو.  برو هم   عنیجو کن،  واو، خودت را در او جست   چه درمقابل،   فضا را باز کن چه درمقابل زندگ

  . ایناو برو، باال  یِسو«کو و کو گو»، مثل فاخته کو کو بو، به 
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  مثل خرس در دهان اژدها خواه   صورتنیادر   ، باش  ات خدمت جنس اصل  ، باش   خدمت زندگ  اگر نخواه   و

خرس   ای  ذهنمن   خطر دوست  نیتو را رها بند و از ا  یاستاد که    دیمتواضع بشو، شا  اینفس. تو ب   یافتاد، اژدها 

  . اوردیب رون یتو را ب

  ن یه ستی چو زورت ن کن،م ییزار
  ن یبسر مش از راه ،یکور چونکه

  ) ١٩٩٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ز درد؟   نال نم کم از خرس تو
  کرد ادیرست از درد چون فر  خرس
  ) ١٩٩١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ما موم کن   دلِنیخدا سنگ یا
  ما را خوش و مرحوم کن  ۀنال 
  ) ١٩٩٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  تگر ی راه، مرشدِ هدا  ۀنندی: بنیبراه 

  

  ها  دگیهمان  عنی  یکور   زور ندارم. وقت  ستم، یبن، نقص خودت را اقرار کن، ناله از ته دل بن، بو بلد ن  ی زار

    ؟  نال از درد نم   تر از خرس تو کم   دیگو مثل موالنا سر مش. م  نیباز راه   ،یدلت را اشغال کرده، مرکز عدم ندار

  ها دگیخدا، دل سنگ ما را که از همان  یا  دیگو م  نی هم   یبرا.  دیکرد، خرس ره   اد ی از ته دلش خرس فر  وقت

عن یما را هم،    ۀشده، نرم کن و نال  لیتش  که از مرکز ما برم  ییصدا که    یطور را هم خوش کن، به   نیا  زد،یخ

  غرورمان نباشد.   انیب س از جنس درد نباشد، از جن عن ی د؛یایاز آن خوشش ب مردم و زندگ

مورد رحمت خداوند قرار گرفته. خُب    جان یدر ا عنیما را هم خوش و مرحوم کن. مرحوم  یما را هم، صدا ۀنال

  داد.  م یادامه خواه رید ۀشاءاله هفتداستان خرس را ان  یۀ. بق میبسنده کن جان یبه هم دیاجازه بده

  �🔹🔹�بخش چهارم   انیپا �🔹🔹�


