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 )٣٠۵٧شمس، غزل  وانی(مولوی، د

 ی ریعاشقان کران گ  نیز حلقۀ ا اگر 

 ی ریفسردگان گ   یِو خو ردی بم دلت
 

 ی شو رهیچو ابِر ت  ،آفتابِ جهان  گر 

 ی ر یمذهِب خزان گ  ،یبهارِ نو   وگر 
 

 تو، بر آب رقص کن   یاکاسه تا ته  چو

 ی ر یحوض و جو مان گ  به بن  ،یپر شد چو
 

 ریداد دو دستت که دامن من گ  یخدا

 ی ریعقل که تا راه آسمان گ  بداد
 

 د یاو پو یِست، سوعقل جنسِ فرشته که

 ی ر ی نهان گ  نۀیچو به کف آ شینیبب
 

ه آ  سۀیک   ر یبی پر زر به اَقِْرضواال 

 ی ریصد هزار کان گ   ، قرض ده  قراضه
 

 صد رنگ است یِخم فل خمها ِریغ به

 ی ر ی ازو نشان گ  ییکه درآ  هر خم  به
 

 ی به برج گاو رو ، یز ی چرخ گر  ِریش ز

 یریبه صفت راه کهشان گ  یشو  یخر 
 

 ی ریش یِ، چو پهلو تو خود سرطان وگر 

 ی ریپهلوان گ  یاو خو یِز پهلو نیق ی
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  کن اتیآفتاب، جهان را پر از ح چو

 ی ر یآن جهان گ  مل، ِجهان بجه  نیز چو
 

 ریچو آب ز تنّورِ نوح و عالم گ   برآ 

 ؟یریکه جمله نان گ  ،یتنورِ خباز چرا
 

 ا یتا لبِ در تازباش و هم  خموش

 یری گر ره دهان گ  یدم، گسسته شو  چو
 

 »اَله ركب ف اَلْمالئكة عقْال ِبال شَهوةً… انَّ«

 » د… یدر فرشتگان عقل بدون شهوت آفر خداوند «

 ) ثیحد(
 

»رِيمك رجا ملَهو ملَه فاعضنًا يسا حضقَر هوا الضقْرادِّقَاتِ وصالْمو يندِّقصنَّ الْما « 

دهد؛ و نيز آنها  دهند، دو چندان پاداش مالحسنه ماى كه به خدا قرضدهندهدهنده و زنان صدقهبه مردان صدقه  خدا«
 » را اجرى نيوست.

 )١٨)، آیۀ ۵٧قرآن کریم، سورۀ حدید ((
 

 خرچنگ.  ر؛یگانه، برابر با ت دوازده  یهابرج از برج  نیسرطان: چهارم

  پیرزن  در طوفان نوح است. نۀ اشاره به  بیرون  آمدن آب از تنور خا :  تنّوِر نوح

 

»َّتح  اءذَا جا…التَّنُّور فَارنَا ورما « 

 » فرمان ما فراز آمد و تنور جوشيد… چون«

 )۴٠ ۀی )، آ١١سورۀ هود ( م، یکر قرآن(
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  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٣٠۵٧برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ  پرسسالم و احوال  با

  ی ریعاشقان کران گ  نیز حلقۀ ا اگر 
  ی ریفسردگان گ   یِو خو ردی بم دلت

  
  ی شو رهیچو ابِر ت  ،آفتابِ جهان  گر 

  ی ر یمذهِب خزان گ  ،یبهارِ نو   وگر 
  ) ٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

شده گشوده   یکه در فضا   عاشقان، عاشقان   نیو مجلس ا  رهیدا  ایکه اگر از حلقه    د یگو موالنا به انسان م  پس

خودتان کار   یموالنا رو   یهاخود شما که با استفاده از آموزش   طورن یمثل موالنا، هم   عاشقان   کنند، م  زندگ

و   دیکن و آسمان درونتان را باز م  دیکن را باز م ضاو ف د یشو رها م تان ذهناز سلطۀ من واشیواش یو  دیکن م

  .دیشو او زنده م  تیخداوند و ابد تینهایبه ب  ذهنبافت من  نیا ا یجسم  ت یمحدود  نیاز ا واشیواشی

   . دارد به هر انسان کنند نم   در ذهن زندگ  کنند، م  زندگ  یی تای  یشده، در فضا گشوده  ی عاشقان در فضا  پس

ا  دیگو م   د،یگو م از حلقۀ  تو  و بقعاشقان که سردسته   نیاگر  موالنا است  دلت   ،یبزرگان خارج بشو   ۀ یاش 

  .  یر یگ را م دهپژمر یها آدم  یبه انجماد و خو  کند مرکز شما شروع م  رد،یم م

   آفتاب، بله وقت   ن ینه ا  م، یما آفتاب جهان هست    عنی   »،«گر آفتابِ جهان   د یگوم   دهد، م  حیخودش توض  و

. هرچه میکن و بله بالفعل طلوع م   م یبالقوه اآلن آن استعداد را دار  صورت آفتابو به   م یکن که فضا را باز م

ذهنمان را نگاه    ا یصورت حضور ناظر، جهان  و به   میشو جدا م   ذهنو ما از من   شود تر م فضا در درون گشوده 

  .میشو آفتاب جهان م میدار م، یکن م

را رها    ذهنمن   نیا  است که پس از اقامت در ذهن به مدت کوتاه  نیسرنوشت ما ا  عنی  »،آفتاِب جهان   «گر

طلوع    ،ی دار  ل یچو پتانسهم  ،یدار   یاچو قوهگر هم  دیگو . م می صورت آفتاب از مرکزمان طلوع کنو به   می کن

کار  مردم با مقاومت و قضاوت  ترش یچون ب  د،انمردم شده ترش یکه ب ی شو م اه یابر س ی مانند   ر،ید کن نم

  . نشت کوچ  یکند، مر  دایپ  ها دسترسبه آن تواند  نم وجه چیهبه  هستند، زندگ اهی مثل ابر س کنند م
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  یابچه   یتنها  . نه شونددارند بهار م   عنیهستند،    نی فرورد  هیشب   باًیها تقرهمه انسان  عن ی  »،ی«وگر بهاِر نو   و

قوه را دارد که    ن یا  بهار نو است، بله هرکس  ن یدو سال، سه سال ا  شود، جهان م   نیو وارد ا  دیآ م  ای که به دن

  شوفا بشود. 

بهار و تابستان    یسوبه   رود بهار نو دارد م  ، بهار نو هست  ، هست   یی به شوفا  ی نزد   لیاگر خ  د یگو م  منتها 

 وه ی م ی زود د یبا شود جهان م  نیکه وارد ا هرکس   عنیبدهد،  دیبا وهی تابستان م د،یگو که در غزل م  طورن یهم

دارد پژمرده    ز، ییکه شد خزان، پا  د ینیب م  دفعه ی تابستان، منتها    یسوبه   رود است که م  یبدهد، مثل بهار 

  . شود م

ما و شما هم در خودتان توجه  میشو متوجه م کنند اقامت م ذهنکه در من  ییهارا درمورد انسان دهیپد نیا و

 سبب ی ب  یشاد   نیا  د، یشوتر م هرچه بزرگ   واشیواشی و    دیشاد بود  ل یخ  سالازده ی که تا نه، ده،    دیاکرده 

  . دیشو پژمرده م دیو دار شود در شما کم م 

  ی ز یآن چ  شود،  م  ادی پولمان ز شود،  م اد یما سوادمان ز کهن یکه با وجود ا م ینیب ما، م  میشو تر مبزرگ  هرچه 

  . شودتر مما کم   ما و خوشبخت یما و شاد   زندگ  شود، م  ادتری ز م،ینام را که ما در ذهن امان م

که عقلشان    هان یشاد هستند، ا  کنند، م  شوخ  کنند،م   یباز   هان یا  ندیگو ها مترها به بچهکه بزرگ  قدرنیا

  د یبا  یچجور   میدان هستند. ما که م  تر ی نزد  لیها خ که آن   دانند چه هست. نم   ا یدن  دانند اصال نم   رسد، نم

  ن ی . و موالنا هم رسد عقل ما نم   م،یشو ناراحت م   میآور نم در  و وقت   میرا اضافه کن  مانی هاپول   م،ی اوری پول درب

  .  دیگو را دارد م 

   

      
 ١شل   (دایره عدم اولیه) ٠شل    (دایره عدم) ٢شل   ها)(دایره همانیدگ
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انسان وارد    وقت   می. گفت می بده  حی، توض(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  ها  شل   نیرا با ا  تیدو ب   نی هم  دیاجازه بده  پس

و قدرت را   تیو هدا  تیاست و عقل و حس امن  فرمیب  یار یمرکزش عدم است، از جنس هش   شود، جهان م   نیا

  . ردیگاز خدا م   عنیعدم،  نیاز هم 

ها را  ذهنمان که جسم   لۀیوسما عدم را به  نیاز جسم. بنابرا  ر یغ   عنیاست، عدم     زندگ   ای نماد خداست    عدم

حاال هرچه که اسمش را    م،ی عشق هست  م،یپس از اول ما از جنس عدم هست م،ین یبب میتوان فکرمان نم  ا ی ندیب م

  . دیگذار م

وقت  نیا  ا   شخص  وارد  م  نیکه  همانیدگ   ١[شل  شود، جهان  م ها)](دایره  شروع   ، همان  کند چ   دنیبه    ی زها یبا 

او    جهان نیا به  پدر و مادرش  پول، مثل تصو  یبقا   یبرا  هان یا  دهند م  ادیکه     ذهن  ر یتو مهم هستند. مثل 

که ذهن    یر ید  زیچ و هر  اجتماع  ، شخص  ، اس یس   ،یمذهب  یباورها ازجمله باورها   مثل برخ   ر، ید  یها انسان

و چون    کند ها را تجسم م آن   ذهن  ریشخص تصو  نیو ا  دهند  م  ادیانسان مهم است، به او    یو برا  دهد نشان م 

  .  میهمه کار بن  میتوان م  م،یچون جنس خدا هست م،یهست ما موجود خالق

  ق ی تزر  تیو به آن حس هو  میریگ را م  زهای چ  نیا  یشل فکر  ایحالت    میبن  میتوان که ما م  ییاز کارها  ی

ها  ها و آن در آن   م یکن م  یگذار ه یها و درواقع خودمان را سرمابه آن   م یکن م  قیحس وجود تزر   عنیو    میکن م

  ز یچ نیما با ا مییگو جسم مثل پول، اصطالحاً م   ی  شود م   د،یآ ما. مرکز ما از عدم در م  دیمرکز جد  شوند م

  . میهست نیکه ا میدرواقع، فکر کرد میشد تیهوهم  عن ی م،یشد  دهی. همان میشد دهیهمان 

عدم را فعال    تیو جنس   دهد از دست م  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  انسان آن حالت اتصال به عدمش را    نیبنابرا  پس

نه    نیا  م، یهست    البته آن حالت، چون اصل ماست که ما از جنس زندگ  رود نم   نیآن از ب  کند، م   ض یموقتًا تفو

  زنده هست چون از جنس خداست.  نیا رد، یم نه م  سوزد، نه م شود، خراب م

. مرکزش که عوض  شود دفعه مرکزش عوض م  نیو ا  زها یبه فکر چ  چسبد م  ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  اآلن    منتها

  . گرددم  هان یحوش اوو حول  کندو فکر م  ندیب ها مآن  قیاز طر ایها برحسب آن  شود، م

 پرسد  م  دهیهمان  یاز فکرها   عنی  رد،یگ ها مرا و قدرتش را از آن   تشیرا، هدا  تشی عقلش را، حس امن  نیبنابرا

  است.  زهایچ  نیبهترِ ا ترش یدرواقع هرچه ب  تشیعقلش و هدا  االصول، بروم. عل که من اآلن در چه سمت 
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  ند، یب جسم م   هانک یع  نی و برحسب ا  داند خودش را جسم م  ریشخص د  نیکه ا  دینیب شما م  نیبنابرا  پس

که واقعاً  دیآ وجود م به  ذهن ریتصو ی ها دگ یهمان  نیفکرها برحسب ا رییو از تغ  کند م دایپ  جسم  یار یهش

  البته.  کند م  رییتغ ه نی و متحرک است و ا ای پو ذهن ریتصو ست،یخود انسان ن

ما    د،یآ انسان م  ینظر  است، به  ذهناسمش من   ذهن  ریتصو  نیا  کنند، م   رییفکرها تغ  نیچون تندتند ا  ول

  توهم است درواقع.    ی ذهن. من میهست  نیا میکن فکر م

م   و شروع  ساختن    کند آدم  ا   ذهن  ریتصو  ی به  در  م   ذهن   ریتصو  نیو  د  کندشروع  ا  دن یبه   ن یبرحسب 

اوقات     گاه  ایاست    ی عقل جزو  ای   ذهنعقل همان عقل من   نیا  کند، م  دایعقل پ  واشیواش یو    ها دگ یهمان 

  فرق دارد.   ل ی، خ(دایره عدم اولیه)] ٠[شل  که از اول داشت که عقل خدا بود  است، که با عقل جزئ  مییگو م

  تش ی ، و هداها)](دایره همانیدگ   ١[شل    شود ها گرفته مجسم  نیعقلش از ا  کهنیا  یبرا  شود، عقلش کم م  نیبنابرا

جسم ما   ی هست، رو تیها هوکه در آن  دهیهمان  یفکرها  نیدست خشمش، ترسش، چون از اعمال ا افتد هم م 

  . جاناتیه  ۀیمثل خشم، ترس و حسادت و بق شود م  دیتول  جانیه

  ار ی شده از فکر و چون اختمن ساخته   یبه اصوال    افتد و م   نیا  شود م  جانیهی مجموعۀ فکر   ی  نیبنابرا  و

   ذهنمن    ی  تواند است، خودش هم خالق است، م    توهم  یفضا    یفکر کردنش دست خودش است و دست  

که    یز یبرود به چ  واشیواشیخلق کند و    عقلیب   خودش و به انتخاب خودش خردمند، ول  اریاصطالح به اخت به

  پندار کمال.  ایپردۀ پندار  میاها گفته بار 

  کند،  عاقل است، معموال با «تَر» کار م  ل یو خ داند واقعًا م کند فکر م هرکس  سازد، م   ذهنمن   ی نیبنابرا

مقا را  آدم  کند م  سهیخودش  م به   ر،ید  یهابا  بهترم، من عاقل  دیگوهرحال  من  عالم که  من  من  ترم،  ترم، 

  ن ی پرده است، ا  نیا  ریشده، اصلش ز  دهیکش  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  عدم    نیپردۀ پندار درواقع جلوِ ا  نیداناترم. ا

  پندار هم پندار کمال است. جورنی اسمش پردۀ پندار است و ا

  رونی، اگر بها)](دایره همانیدگ   ١[شل    رود واقعاً کامل است در توهماتش و هرچه جلوتر م کند فکر م  هرکس عنی 

 تر عقلیازنظر پندار، ب  رود قول خودش کامل و هرچه باالتر مبه  ار،ی بس  ذهنمن   یبه    رود درواقع م  د،یاین

  . دیآ رنماصال جور د  رونی ب تیبا واقع  شی فکرها پس از مدت هک ن ی. کما اشود م
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است که پس از   نیجهان ا  نی که مقصود از آمدن ما به ا  ند یگو ، به ما م(دایره عدم)]  ٢[شل مثل موالنا    ییهاآدم   و

و دوباره    می را رها کن  ذهنعقل من   نیتصورات و ا  نیا  دیما با  ، پردۀ پندار و تصورات واه  نیاقامت در ا  مدت

و قدرت استفاده   تیو هدا  تی عقل و حس امن   نکه آن عقل خداست و از آ  میبرگرد  می که داشت  یاه یبه آن عقل اول 

  . می کن

  جانات یو قدرت و دچار ه  ت یهدا  ت،ی، گرفتن عقل، حس امنها)](دایره همانیدگ   ١[شل  که    میشو درضمن متوجه م   و

  . شود م  دهیهمان  شیو انسان با دردها کند م  جادیدرد ا ها دگیهمان نیشدن برحسب ا

نقل م  مینیب کرده، م   زندگ   ذهنرا که در من   هرکس  پس رنجش دارم از    یاد یمن مقدار ز  کند که خودش 

  کنم  گذشته احساس گناه م  بهاضطراب دارم، نسبت   ترسم، هستم، م   نیها، توقع دارم، حسود هستم، خشم آدم

  کنم. باه باعث شدند من اشت  ها لیخ  کنم، و احساس مالمت م کنم و احساس خبط م

  خواهد  فکرها م  نیبا هم  کهن یا  یبدهد، برا  رییحالت را تغ  نیا  تواند که نم  کند احساس م  یرا در جبر   خودش

  بدهد.  رییخودش را تغ

لحظه که ذهن نشان    نیاتفاق ا  رشیپذ  عن ی  م، یکه ما دراثر تسل  ندیگو ، م عدم)]  (دایره  ٢[شل  مثل موالنا    ییهاآدم   و

  نیدر اطراف اتفاق ا  ییفضاگشا  ای است    میکار اسمش تسل  نیا  م، یمرکزمان را عدم کن   میتوان دوباره م  دهد، م

نفوذ  تحت  ای فَکان»  ْ «قضا و کن   ایکل    رددوباره در معرض خ  م،یکن مرکز را دوباره عدم م  لحظه است و وقت

  .  میریگ قرار م   نظم خداوند، نظم زندگ ا یخداوند 

  ی از فکر   دنیاز پر   عنیآن،    یساز و سبب    ذهنبرحسب نظم من   مان  ، تمام زندگها)](دایره همانیدگ   ١[شل    جان یا  در

  ن ی . ما همکند که تمام کائنات را اداره م   دیآ نظم خرد کل درم   ری، ز(دایره عدم)]  ٢[شل  اآلن    گشت، م   ریبه فکر د

تر عوض شد، آرام  تمانیهدا  ،که عقلمان عوض شد  می نیب و م   میبن  میاگر بتوان  م یکن که مرکزمان را عدم م

  .میشد

سمان درون،  آ نیا  ،ییدر فضاگشا  میشو لحظه و استاد م  نیدر اطراف اتفاق ا  م یکن که فضا را باز م  جیتدربه   و

را نگاه  ها دگیصورت حضور ناظر ذهنمان و جهان را و همانفضا به   نیو ا  شود م  ترش یشده بگشوده   ی آن فضا

  .   گذرد م  چهکه در ذهنمان    ندی بب ای بفهمد که  تواند . دائمًا م کند م
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از    ریغ  نیکه ا  میشو م   یریآسمان د  ای فضا     یما وارد    میکن فضا را باز م    که بعداً وقت  میشو متوجه م  حاال 

   است که عاشقان زندگ   ییجا  ،ییتای  یفضا   میاسمش را بذار  ای،  (دایره عدم)]  ٢[شل    دیجد  یفضا   نیذهن بوده، ا

اند باز کرده  عیوس ار ی اربسیفضا را بس نیا عنیعاشقان،   مییگو م  . عاشقان مرکزشان عدم هستند. وقتکنند م

  درحال باز کردن هستند. ایو 

کار   ن یکه اگر تو از ا د یگو، م ها)](دایره همانیدگ  ١[شل   کنند  م  دارند و در ذهن زندگ   ذهنکه من  ییهابه آدم  اآلن

دلت   ،ی جدا بشو  هان یاگر از ا ، یر یشدن با عاشقان کران ب نی مرکز کردن عدم و قر ا ی، (دایره عدم)] ٢[شل   میتسل

  . ردیم م

باشد و پر از درد باشد، دل ما منجمد    ده یاگر دل ما همان   مدت   عنی،  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل   ردیم دلت م   وقت

ا(دایره عدم)]  ٢[شل    میکن که فضا را باز م  جیتدرو به   میریگ افسردگان را م   یِو خو   ردیم م   شود، م   ی زدی، دم 

  .دیآ کننده مزنده  یور انرژدائماً از آن  د،یآ م

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

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  .دهد م  دیبه ما و به ما د دهد جان م د،یآ م  دم زندگ م،یکن فضا را باز م وقت  ، علل ذهن عنی

مدت» برو از «   «دهبپذاو جان د «ر،ینَفَخت    عنینَفَخت  هرلحظه من انسان را م ممذارد و عقل و حس    داگر ب

که دل ما    میشو و متوجه م   کنماش مکه در ذهن نداشته، زنده   دهمرا به او م  ییو قدرت نو  تیو هدا  تیامن

  .مییآ م  رونیب و از آن افسردگ شود دارد زنده م 

 کهن یو ا  میکن صورت آفتاب از مرکزمان طلوع مکه واقعاً به  مینیب م  م،یکار، ادامه بده نیبه ا م یاگر شروع کن و

م جهان هست  دیگو موالنا  تقر  ، آفتاب  درواقع  بالقوه،  باق  باًیهمه  از   توانند نم  مانند، م   همه،  آفتاب  مثل 

  ١[شل    اهیپس ابر س  م،یشو نم   اهی ابر س  رید  م،یکن م  عمرکزشان طلوع کنند، ما مثل آفتاب از مرکزمان طلو

 دگیاست که دائماً همان نی، همها)](دایره همانیدگ اصطالح مرکز عدم را بپوشانند. به  ها  

بهار نو   د یشما خودتان را با  عنی  کند، م   دیق   جان یکه موالنا انسان را آفتاب جهان و بهار نو در ا  د ینیب م  و

  تر بشوم.روز پژمرده که روزبه   رمیگ خزان را نم   ن ییکه نه، من مذهب و آ  دییو شما بو  دیهست  در هر سن  دیبدان
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که از اتفاق   رمیگ م اد یلحظه و دارم  نی، در اطراف اتفاق ا(دایره عدم)] ٢[شل  کنم  ییمرتب فضاگشا خواهم  من م 

  نخواهم. درست است؟ زندگ  دهد و ذهن به من نشان م پوشاند را م لحظه که زندگ  نیا

درواقع هرلحظه اتفاق    شدم، اتفاق م   و قربان  داد که ذهنم نشان م  یز یبه آن چ  کردم به حال مقاومت م  تا

پس اتفاقات    افتم، و من اتفاق نم   افتند اتفاقات در من اتفاق م   کنم که فضا را باز م   نمیب . اآلن م افتادم م

  دار بشوم.  ی که من از خواب ذهن ب  افتند ندارند، اتفاقات م دگزن

   دگی هر همان اندازم، آن را م ای میآ م  رونیو از آن ب کنم م ییشناسا نم،یب را م ام دگیکار را که من همان نیا

خأل   یاد یمقدار ز  دگ یهمان که از   میشو . منتها متوجه مردیگ را خأل م شیاز مرکزتان، جا  دیدار را که شما برم 

  درون.  آسمان شود آسمان مرتب گشوده م  نیو ا شود آزاد م 

خدا به تو امانات داده که دامن من را    ،یریخدا به تو عقل داده که راه آسمان ب دیگو م  د،یگو غزل هم م در

عن ی  ،یریب  ل    جان یدر ا١[ش  دایره همانیدگ)[(را م  ای، ما دامن دنها فضا را که باز م  م،ی ریگ ل    میکنش](دایره عدم)] ٢  ،

  . میریگ دامن خدا را م 

آسمان بزرگ    یپس ما در درون    ،و راه آسمان را باز کن   یریدامن من را ب  دیبا تمام اماناتت با  دیگو م

  درست است؟   م،یاکه اآلن محدود شده  میهست

  اول است:  تیدو ب نیا

  ی ریعاشقان کران گ  نیز حلقۀ ا اگر 
  ی ریفسردگان گ   یِو خو ردی بم دلت

  
  ی شو رهیچو ابِر ت  ،آفتابِ جهان  گر 

  ی ر یمذهِب خزان گ  ،یبهارِ نو   وگر 
  ) ٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

نماند     دگیهمان  چ یو اگر ه (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل در مرکز ما نماند     دگیهمان  چ یکه ه م یکن کار را م  نیا  قدرن یا  و

باال، ما مثل    دی ما باال آمده، نه آن خورش  دیخورش  نیجزو عاشقان، آن موقع ا  میشو کم بماند، ما م  لیخ   ای

  دار یارتعاش کنند و ب  که به زندگ  میکن   مک   میتوانها م و به انسان   میدرخش م  م یمثل موالنا دار  ای  دیخورش

  بشوند از خواب ذهن.  



ۀ  برنامه             Program #937                                              ۹۳۷مشار

  11صفحه: 

  ازده، ی، در  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  کوتاه اقامت در ذهن    مدت  یکه پس از    میعرض کنم که ما خلق شد  دوباره

  . میکن ییرا شناسا  هادگ یو همان (دایره عدم)] ٢[شل  لحظه  نیدر اطراف اتفاق ا می فضا را باز کن سالدوازده 

[شل  تا باالخره به آن حالت    کند عاشق باشد و در اطراف ما باشد، مسلماً ارتعاشش به ما کم م  اگر کس  و

  . م یو ذاتمان قائم بشو  زندگ  یپا   یجهان، رو  نیبه ا  مینشو  متک   عنی  م،یکه از اول بود  مییای ، درب(دایره عدم اولیه)]  ٠

  م ییآ م   عن یاو    تیاو، به ابد  تیو به ابد  میاو زنده شد  تی نهای به ب  م،یکه به خدا دوباره زنده شد  مییگو م  درواقع

.  میشو زنده م  شهیو هم  یلحظۀ ابد  نیدر ا  میشو و ساکن م   ،یلحظۀ ابد  نیاز ا  میشو آگاه م  ،یلحظۀ ابد  نیبه ا

  جهان.  نیاز آمدن ما به ا ستین  یریمقصود د  چیهجهان است،  نیمقصود آمدن ما به ا دهیپد نیا

ها ، برحسب آن ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  مرکزمان    میبذار  میرا جمع کن   زهایچ  مییاینبوده که ب  نیمقصود ما ا  پس

مرده    ذهنمن   ی عنوان  بمانند، ما به  طورن یهم در مرکز ما هم  هانیو ا  میبرو  میری و عاقبت بم   میرا بنگر  ایدن

را شما هدر نده   نیا  دیگو بشود و در غزل هم م   بدنمان متالش  نیا  م،یریدوباره بم   م یاالن خواه   د، یفرصت 

  خواند.  

طرح     ی  شود که خدمت شما ارائه م  ییهابرنامه   نیرا عرض کنم که ا   نی. امیبخوان  تیچند تا ب  دیبده  اجازه

  . میکن طرح کوشش م نی ا لیلحظه ما در تکم ن یتا آخر شود، م ریها هم که دموقع بعض  ن یهم یدارد و برا

هزاران دوا، هزاران    نیاصطالح و ااست که از هزاران دوا درست شده به  یینها  یدوا  یبرنامه مثل    ی  درواقع

  ٣٠٠  ت،یب  ٢۵٠فرض کن در    ول  م،یخوان  نم  تیهست، ما هزار ب  اتیاب  نیاست که در ا  غام یپ  ایاست    تیب

  ن ی از ا د،یدارو دارد که اگر شما قانون جبران را انجام بده  ی اتی اب نیا ترش یب م،ی خوان ها م موقع   بعض  تیب

  . دیداروها قرار بده نی را درمعرض ا تان ذهنمن  د یتوان م د، یطرح استفاده کن 

ت صد ابزار ممن اس  نیو ا  دیکن حمله م  تانذهنصد ابزار در هر برنامه به من   م یی درواقع شما با، بو  عنی

  ی آزاد   یمساو  ییشناسا  د، یکن م   ییشما داشته باشد، شناسا  یبرا  غامیپ  ی  تی مثال سه ب  ای  تیاصال صد ب

درست است که به ذهن است، با    اتی اب  نیا  اب  م،یشو گم م  مانی جهان در فکرها  نیبه ا  مییآ م   است. ما وقت

  . دیکن م دا یتکرارش شما راه را پ
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ا  نیبنابرا  پس م   دی نیبب   دیاست، شما توجه کن   یجاها عرب  بعض  کهن یولو  مختصر کوشش    یبا    د،یگو چه 

ا  د،یرا حفظ کن  ت یب  حت   د، یکن  دایمعنا را پ  دیتوان م   ن یکه ا  شود و تکرارشان سبب م   ات ی اب  نیحفظ کردن 

  داروها در شما کار کند. 

حداقل   کنند ماه  که در خارج هستند سع . کساندیده را هم انجام م  که قانون جبران مال دیمطمئن باش  و

  .  میبه کارمان ادامه بده میعنوان قانون جبران تا ما بتوان برنامه کم کنند به  نیصد دالر به ا

را در مرکزش قرار بدهد، کور و کر   کس  ی  ذهن   ریتصو  ایرا    جسم  یکه    که کس  دیگو به شما م  تیب  نیا

،  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    میرا در مرکزمان گذاشت  زهایچ  ن یا  میما آمد  وقت  نیپس بنابرا  د؟یکن . توجه م شود م

  .  میکور و کر شد ، خدا و زندگ  غامیپ دنیلحاظ شنلحاظ عدم، به به

  :   دیگو م

بشْ حاءیا مییع یمص  
 م  نَْفسال تَخْتَص نَتدا جوالس  

  ) ٢٧٢۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مرتکب شده    گناه  نی تو چن  اهارِی نفس س  رایمن، ز  زهی. با من ست کند تو به اشياء تو را كور و كر م  «عشق
  است.»

  زه ی«با من ست   دیگو .» مکند مرکزت، «تو را کور و کر م   را که گذاشت  هانیا   عنی  اء»،ی«عشق تو به اش  دیگو م

توست،    اهاری س  ذهنمن   ا یکه نفس    ،ی که درست کرد   بافت ذهن  نیا  ،ی که تو درست کرد  یموجود  نینکن»، ا

  د؟ ی کن بال را سر تو آورده است. توجه م نیچن   عنیمرتکب شده است.»،  گناه نی«چن

و خرد کل که هم بدن    نظم زندگ   ی. دوتا نظم هست،  می نیبب   میتوان ما درست نم  میشو م  دهیکه همان  وقت   از

ادارۀ    ستمیس  ذهنمن   م،یکن م  دایپ  ذهنما من   وقت  ول   کند، ما را اداره م  یهم مثال فکرها   کند، ما را اداره م 

  ذهن است. یسازسبب وبهتر است  ترش یخودش را دارد که براساس هرچه ب

فرض    نیبا ا  ها، گد یکردن همان  ادیز  یبرا  ریبه فکر د  یفکر  یاز    دنیطور خالصه پربه  عن یذهن    یساز سبب

   پس وقت   م، ینیب م   زها یخواهد شد. ما برحسب چ   ترشی من ب  من، خوشبخت   زندگ   ها دگ یکردن همان  اد یکه با ز

ما بال سر    اهارینفس س نی و ا می و کر هست کورخداوند و عقل خداوند ما   دیلحاظ دبه  م،ینیب م  زهایبرحسب چ

  که  دیینگو دیاگر پژمرده شد سال . در سآورد ما م
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  :هات ی ب نیهم

  ی ریعاشقان کران گ  نیز حلقۀ ا اگر 
  ی ریفسردگان گ   یِو خو ردی بم دلت

  
  ی شو رهیچو ابِر ت  ،آفتابِ جهان  گر 

  ی ر یمذهِب خزان گ  ،یبهارِ نو   وگر 
  ) ٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

از ما که اسمش عاقل    آورد وجود مبه   یموجود  ی  ذهن من ،  م یکناره گرفت  ذهنعاشقان با من   از حلقۀ  اگر

  د؟ یکن است، توجه م  موجود توهم  یاست، اسمش پردۀ پندار است، پردۀ کمال است، پندار کمال است، 

  یی تای  ی وارد فضا  کهن یا  یبرا   در حلقۀ عاشقان باشد،  تواند و نم  زند دائماً به ما ضرر م    موجود توهم  ن یا  که

است که از حلقۀ عاشقان دور باشد، پس شما به   نیا ذهن . وجود من ستین ذهنمن  رید رود، م  نیبشود از ب

  .دیده حرفش گوش نم 

درست    دید  نیعاشقان مثل موالنا، ا  فرار کنم از حلقۀ   دیگو که م  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    تان فعل   دید  نیبنابرا  و 

مطمئنم، درست    قدرن یکه ا  ها دگیمن اآلن برحسب همان  د ید  نیکه ا  د یگو به شما م  تیب  ن ی. حداقل استین

.  شود درست م  (دایره عدم)]  ٢[شل    شود که مرکز ما عدم م   ما از وقت  دیرا درست کنم. د  دمید  دیمن با  ست،ین

  درست است؟ 

به مالمت    میکن بعد شروع م   م،یشو ما پژمرده م  سال در س  آورد بالها را سر ما م  اهاری س  ذهنمن  نیا  پس

تو را کور و کر   نیا  ،ی را به چشمت زد  ده یهمان  نکیع  که وقت   دان که تو نم  دیگو  و جامعه. م  کردن مردم 

  غلط است. نیا ، نیب م تی و دردها ذهنمن  با نظم  ، نیب نم کرده، با نظم زندگ

غلط    ن یا  دیاداره کرد  ذهنمن   عنیذهن،    یِساز را تا حاال با نظم سبب   تان که اگر زندگ   د ینیب شما اآلن م  پس

  . درست است؟ خود شما بوده   ریتقص بوده، و اگر بال سرتان آمده 

  است:  ثیهم حد نیا بله

بشَّ  «حاء م یع  و یمص  «.  
  کند.»   تو به اشياء تو را كور و كر م «عشق

  ) ثی(حد
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ها،  آدم   ذهن   ر یخانه، به تصو  دانم به پول، به نم  م یورز عشق م  م، یدوست دار  قدرن یکه اآلن ا  اءی ما به اش  عشق

  ی  دیعدم. و منتها ما با  لحاظبه  کند هستند. عشق ما به جسم در مرکزمان، ما را کور و کر م   جسم   هانیا

  :دیگو که م  میدیکه تا حاال ند میکن  دایپ یای کور

  من   یِکور نیست اعشق یکور
ِبح میع  و یمن  یاست ا صسح  

  ) ٢٣۶٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بدان که عشق،    حسن  ی. ا معمول   ی عشق است نه کور  یقطعاً کور  یباشم، آن کور   یاگر من، دچار کور   ی«آر 
  .» شودعاشق م  ی و کر  یموجب کور

  عنیحسن»    ی. «ا معمول  یعشق است نه کور   یقطعاً کور   یباشم، آن کور   یاگر من، دچار کور   یکه آر   دیگو م

  . شود عاشق م یو کر یبِدان که عشق، موجب کور  آدم معمول یا

 د یبه دنسبت   رید  د، ین یعدم بب  دیبا د  د، ین ینب   دگ یهمان   دیبا د  د، یمرکز را عدم کن   د،یشما اگر فضا را باز کن   پس

  ق یعاشق از طر  عنیعشق    یعشق». کور   ی«کور   شود م  نی. ادیشد  نای ب  زندگ  دیبه دنسبت   د،یکور شد  دگ یهمان 

  .  افتد چه اتفاق م  ستین ممه شیبه اتفاقات کور است، برانسبت  ند،یب نم  دگ یهمان 

ا  یبرا باز کن   نیما مهم است که  را  مواز   و   میلحظه فضا  را  زندگ   یخودمان  دوتا چ میکن  با خرد  را    زی. پس 

  ی فکرها  ریز  ستم،یحسادتم ن  ریز  ستم،یخشمم ن  ریز  ستم،ین  ذهننظم من   ریمن بفهمم ز  کهن یا  ی  م،یفهم م

من با   عنی  کند، خدا کور م  دیبه دنسبت   امن ر  نیاست. ا   ذهننظم من   ن یچون ا  ستم،ین  ام ذهنمن  یپدریپ

  .نمیب خدا نم  دید

خرد است که مهم   نیکه ا داند  م  ند،یکه با مرکز عدم بب  عشق است. کس یکور  نی ا نم،ی اگر با مرکز عدم بب اما

«دم او جان دهدت»    ، لحظه اگر خرد زندگ  نیلحظه مهم است، در ا  نیلحظه، اوال که فقط ا  نیا  عن یاست،  

  . یشو خوشبخت م  ،ی شو موفق م شود وارد فکر و عملت م

  ی ا است. آن موفق بودن لحظه  یالحظه   م،یکه ما دنبالش هست  زهایچ  نیو همۀ ا  و خوشبخت  تیلحظه موفق  نیا

  است.   یااست، خوشبخت بودن لحظه

شما خوشبخت    گذارند، شما اثر نم  یرو  رونیب  یزهایو چ  دیعشق دار  یکور  دیکنلحظه فضا را باز م   نیدر ا  ای

م   ا ی  د؛یشو م فکر  ذهن  بشو  دیتوان نم   د، یکن برحسب  ا  د، یخوشبخت  تجسم کن  کهن یولو  ذهنتان  آدم   د یدر 

  . درست است؟ دیهست خوشبخت
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  : طورن یهم  و

  بدو  نایخدا، ب  ِری از غ کورم
  باشد بو   نیعشق ا یِمقتضا 

  ) ٢٣۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : الزمه، اقتضا شده مقتضا
  

م  نیا  رید متوجه  دد یشو را  با  فقط  من  م  دی.  د  و   نمیب عدم  نم  دیبا  غنم یب جسم  از  هم  ری.  خدا که    ن یاز 

  است،   نیکه الزمۀ عشق هم با چشم خدا هستم و به من بو  ایبا مرکز عدم  نای هستند کورم، ب ها دگ یهمان 

  تو هم مرکزت را عدم کن.  عنی تو هم بو!  

   عن یعشق»،    ی«مقتضا  میدان ما م  . و نندیپس با مرکز عدم بب  نند،ی خدا و با او بب  ریکور باشند از غ   دیبا  همه

  باشد. درست است؟  تواند نم  نیاز ا ریاست، غ نی وحدت مجدّد با خدا هم

و    میشو جهان م   نیکه ما وارد ا  واشیشوا یخدمت شما بخوانم که    م،یاهکه قبال خواند   تیچند ب  دیبده  اجازه

که    اتی اب  نیبا خواندن ا  دوارمیپنداِر کمال. من ام   یسوبه   میرو م  میدار  زها،یبا چ   دن یبه همان  میکن شروع م 

  . دین یرا در خودتان بب  لپندار کما  نیشما ا م،یخوان م  میبار دار ن یچندم یبرا

  که از نظم زندگ  است. کس   دگینقص ما هم همان  م،ی ها نقص دارصحبت  نیکه ما طبق ا  دینیب شما م   اآلن

  کند،  شده کار نمگشوده   یمرکز عدم و فضا   نیدر ا  شود»، «بشو و م  دیگو فکان که خداوند مقضا و کن   عنی

  کارش خراب است.  

را خراب م   کند، م   یکار است دارد خراب   اش ذهننظم من   ریکه ز  هرکس   ریعبارت د  به   کند،  دارد بدنش 

   ذهن عنوان من که ما به   واشیواش ی  امابند.    آبادان  تواند نم  کند، جهان را خراب م  کند، کارش را خراب م 

به    ،یموجود   یبه    م یکنم   لیم   م،یکن نگاه م  ترشیب  ی ها دگیهمان  ق یو از طر  میشو م  تری قو  م،یشو بلندتر م

  . ستین نیبدتر از ا مرض  د،یگو و موالنا م  که اسمش «پندار کمال» هست   بافت ی

نمدر آن   و وهم است، ما درست  پندار کمال که واقعاً  نم  م،ینیب جا، در آن  متأسفانه بعض میفهم درست   .   

مقام د  ای  علت مقام اجتماعها بهموقع  را بلند مکه مردم به  یریهر  محاسبه    یما هم ب  کنند،اصطالح ما 

  .  میدان که م میکن باال و واقعاً فکر م میرو م
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ببرند باال، به صدر    خواهند و م  کنند اصطالح بلند مکه هرچقدر هم مردم شما را به  میمتوجه بشو  دیبا  جا ن یهم

. دیترمهم   آدم معمول  یکه شما از    دیبار نرو  ریز  وجهچیه. به دینی مجلس بب  نیی، شما خودتان را در پامجلس

  که  دیگو بعد م

  و شناخت  دیرا د ش یکه نقصِ خو  هر 
  استکمالِ خود، دو اسبه تاخت اندر

  ) ٣٢١٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ها «ده اسبه تاخت». نسخه  بعض

  ذواْلجالل  یبه سو  پردنم زان
  خود را کمال  بردم  گمان کو

  ) ٣٢١٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   کمال خواه دن، ی: به کمال رسان استکمال
  از شتاب کردن و به شتاب رفتن ه یاسبه تاختن : کنا  دو

  

به خودتان    د،یشنو را م  غامیپ  نیدر وهم است. اآلن که شما ا  داند اصطالح در وهم، نم که آدم به  دینیب م  پس

  نم، ی خودم کار نکردم. من ممن است بد بب ی که من هم ممن است در توهم باشم، چون تا حاال رو  دیش کن 

  دارم.   ذهنمن  من  نم،ی بب ذهنبرحسب من  نم،یخدا نب دیمن ممن است با د

  ، کن اشتباه م   یتو دار   ندیگو  . مردم به من مکنم م  دارم آبادان  کنم م  فکر  کنم، م  یکار ممن است خراب   من

  . پس ش کنم به خودم.دیکن همۀ شما اشتباه م میگو من م

  و شناخت  دیرا د ش یکه نقصِ خو  هر 
  استکمالِ خود، دو اسبه تاخت اندر

  ) ٣٢١٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

پندار کمال دارم. حاال شما     یکه واقعاً من    م یمتوجه بشو  م، یفضا را باز کن   م، ینیاول نقص خودمان را بب   پس

خاطر پندار  به   گذارد؟ سر ما کاله م  ی  میشو چرا ناراحت م  دییما اصال شما بو  د؟یبفهم   دیتوان م   یچجور 

  ما را.    فتهیکاله گذاشته، فر ی م ینیب م دفعه یسر ما کاله بذارد،  تواند نم  کسچ یه میی گومکمال. ما  

مثل   بتواند سر آدم  دینبا که کس  میعلت ناراحت هست  نیکه پولمان رفته، به ا  میست یعلت ناراحت ن   نیبه ا  ما

  ما.    میرنج م  نیهم   ی. برابدیمرا بفر تواند نم من کاله بذارد، کس
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. اگر شما  دیاکاله نگذاشته    که شما سر کس  دیخوشحال بشو  دیکه سر شما کاله گذاشتند، با  دیشما بدان  اگر

  دفعه  ی  کنم،  باور م  ی حرف    داد. خب من به  بیمن را هم فر   شود نه، م  دییگو م  د، یپندار کمال نداشت 

  .  خورم م بیفر

  م یزن ما حرف م   میکن . فکر ممیار کمال دارپند  کهنیا  یبرا  دهد؟ به حرف ما گوش نم   ی  میشو نارحت م  چرا

  م، یزن ما حرف م  مییگو صفر، م  مییای. اگر بمیدان مان، مردم، دوستمان به حرف ما گوش بدهند، ما م بچۀ  دیبا

  . دهند نم  دهند، نم  دهند، م  دهند، گوش م

ها هم  آن   کهنیا  ی ندارد به حرف ما گوش بدهند، برا   مردم لزوم  م ینیب م  م، ین یدرست بب  نییپا  م ییایاگر ب  و

شما نگاه    م؟یرو بار اشتباه نم   ری. چرا ما زمیاشتباه کرد  ندی بو  ندیای و ب  فتندیب  سختبه  دیپندار کمال دارند. با

خاطر پندار  به .  روند بار اشتباهشان نم  ریز  خوانند، م  شعر   حت  دانند، م    لیها که خ آدم   نیتردانشمند   دی کن

  کمال است.  

   مصنوع   یآن آبرو  کهنیا  یبرا  ند،یبب  تواند آهن ناموس دارد، پس نقص خودش را نم   هم صد من   پندار کمال  هر

  .  میما، کوچ شد  میرفت، کوچ شد مان یبه حرف ما گوش ندادند آبرو مییگو . ما م شند م

است،    توهم  زیچ   ی  نیکه ا  نندیبب   نند،یاگر پندار کمال را بب .  ستیما ن  ریتقص   ندیبو   زنند به هزار در م  مردم

. درست کردم گوش م  ترشی ب  دیبودم من. من با  یترشی توهم باالتر رفتم در معرض اشتباه ب  ن یمن هرچه در ا

  است؟

   نی که ا میآن هست   میکن رشد کرده، و ما فکر م  یزیچ  یدر ما  دیدان شما اآلن م پس

چو  هم   ، چو بافتهم   لۀ یوسکوچ بشود، اگر شما به   تواند نم   رنجد،  م  د، یآ است. بدش م  خطرناک   ز یچ  ل یخ 

  د؟ یبشناس  دیتوان نقص خودتان را م یچجور   د،یبار اشتباه نرو ر یو ز  دیمرتب اشتباه کن  من

. من  نندینقص خودشان را بب  توانند مردم نم  عن یو شناخت»    دیرا د  ش ی«هر که نقصِ خو  د،یگو م   نیهم   یبرا

مردم است، مردم بدَند. اصال مالمت از کجا درآمده؟ که من پندار کمال    ریتوست، تقص  ریتقص   ،یتو کرد   میگو م

  است.   خطرناک  زیچ  ی نی ا دانم، م بهتر از تو  دانم»، «م  میگو من م کهنیدارم. ا

بب  پس را  ا  م، یو بدان  مین یاگر نقص خودمان  که من    دیاعتراف کن  دیشما اآلن با  د، یخوان را م   هانیحاال شما 

انتقام   ذهنمن  هستم، من در    ییجودارم، من پندار کمال دارم، من در معرض رنجش هستم، من در معرض 



ۀ  برنامه             Program #937                                              ۹۳۷مشار

  18صفحه: 

آبرو من  حد   مصنوع  ی معرض کوچ شدن هستم،  «حد  د یصد من    قدرن یا  عن یآهن»،     عنی  د یدارم، صد، 

  . روم بار اشتباهم نم ر یکرد، من ز شود نم ی ر است که کا نیسنگ

  . دینی را بب  رید ی د؟ ینی بب دیتوان . در خودتان نم ستیچ  ذهنمن   نیکه ا  دیدیتمام شد رفت. شما پس فهم 

ز  کس  ی  اگر هم هست  مهم  مسئول  ریکه  م  تیبار  رفت،  اشتباه  م   دیگو و  بعضرمیپذ نم   رم،یممن   . ها  

به    پرد : «زان نمدیگو م   نی هم  یمثل مردن است، برا   ذهنآمدن در من   ن ییاز آن باال، پا  کهنیا  ی برا  رند، یم م

 ی برا   م؟ی دوباره از جنس او بشو   عنیخداوند،    یِ سوبه  می بپر  م، یباز کن   میتوان ذوالْجالل». چرا ما فضا را نم   یسو

  :دیگو م  نیبنابرا. پس میکامل میبر گمان م  م،یدان خودمان را کامل م  کهنیا

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بس خون رود   اتدهیدل و از د از
  رود   رونیب  یمعجِب نیزِ تو ا تا

  ) ٣٢١۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست بده یر یاََنا خ سیابل علّت
  مرض، در نفسِ هر مخلوق هست نیو

  ) ٣٢١۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : صاحب ناز و کرشمه ذُودالل
  

  ن ی از ا دیگو و موالنا م میشد یماری است و ما دچار ب ماری ب ی م،یکه ما درست کرد یزیچ  نیا م یدیما فهم پس

  گر.  عشوه یا ، موضوع توجه کن نیبه ا دیدر جهان وجود ندارد و با یماری پندار کمال بدتر ب

  .  میده که ما م ، ده م ب یکه خودت را فر کس ی ا بار،یفر یا  عنی: صاحب عشوه، ذُودالل

  م، یکش هر دفعه که ما عقب م   عن یبس خون رود»،    ات ده ی. «از دل و از دفتیبه زحمت ب  دیموقع با  آن  بعد

  م ی نیب خودم کار کنم، هر دفعه که م  ی رو  دیبار اشتباهم بروم، با  ریز  د یبابا من اشتباه کردم، با  یکه ا   مینیب م

  ش ی ما پ  رود، م  نیاز ب  شی . آبروذهنسر من   زنند م  ماقچ    یبا    کهن یمثل ا  ستم،ی هم دانا ن   قدرنیکه بابا من ا

  .  میشو خودمان کوچ م 
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بله، نه  شود م  مر   ی ز یاست، هرچ  رید  زیچ   ی. داننده  دان نم  زیچچیاصال تو ه   شود، ها متنمن ندانم؟ 

  گذارد؟  نم ذهنمن  ینه آن را هم آبرو  ای م؟یدان نم زیچچ یه می ریما بپذ شود مفرغ بوده. م  ،دان م

خودت    ی رو  ، بش  ارانه یدرد هش  ، زحمت بش  د یبس خون رود»، با  اتده ی: «از دل و از ددیگو م  ن یهم  یبرا

که     عجب، خودخواه  نیتا از تو ا  ست ین   کار آسان  نیاز خواب، ا    کن  دار یخودت را، ب   پرورش بده  ، کار کن

  .  کنند ترم، مردم دست من را بوس م من آه، من از همه مهم 

هستند،    دهیپوس   . مردم ستونِرید  دانم البد م  ،داناز همه م   ترش یتو ب  ند یگوهمه م   ر،ید  ندیگو م  همه

بوده که من برترم،    نیا  طانی. علّتِ ش شود خُرد م  افتد، م   یکنار، آدم از هزارمتر   کشند م  دفعه ی  دیدان نم

  است:  هیآ  نیکه البته ا دیدان هم م   تیدو ب نیاهم هست و شما  ذهندر من  ت یجنس نیو از ا دانم من م

قَال…»  نْهم رنَا خَيا «.ينط نم خَلَقْتَهنَارٍ و نم خَلَقْتَن  
  .» یادهیآفر گفت: من از آدم بهترم، مرا از آتش و او را از گل  سیابل «…

  ) ١٢ یۀ)، آ٧اعراف ( ۀسور م،ی(قرآن کر

  :دیدان شما. پس شما م   دیدان را م هان یا رید البته

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

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بدند  ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون
  هاش دو صورت شدند حمت بهِر

  ) ۴٠۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 د یبه خدا گفته ببخش  طانیچه گفته؟ ش  طانیگفته من از آدم بهترم، ش  م،یکه اآلن گفت  طان یش   نیهم  طان،یش  پس

خودم    تیو ابد  تینهایخانم خدا، حاال هرچه، من بهتر از آدمم و خداوند گفته که در آدم من به ب  ای خدا    ی آقا

  را دارد.   تیهمان خاص ذهنمن  عن یکنند از جمله شما. گفته نه،  میتعظ  دیام، همه بازنده

که تو   میی گو به خدا م می. ما دارکند نم میل خدا تعظمقابدر  نیا م،یکه ما درست کرد یزیچ  نیما، هم  ذهنمن 

دست او   میداد م  ییخودمان را با فضاگشا  تیریما مد  صورت ن یدرست نبود، درا  نی. اگر ادانم من م  ،دان نم

  . طانیش  ن یع  دانم، من بهتر از تو م  مییگو به خدا م   ن،ذه   یساز به سبب   میرو لحظه که مبهما لحظه  عنی  ر؛ید
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کن، در آدم من هستم.   می. گفته نه، تعظکنم نم  میمن به آدم تعظ رسد، جا که به عقل من م گفته تا آن  طانیش

.  فهم بهترم. گفتند نه، تو نم  نیتازه من آتشم، از ا  نم،یب آخر؟ من جسم م   یواله، چجور  فهمم گفت من نم

  م یی گو م ما  ، فهم تو نم  دیگو لحظه خداوند م  نیا. میزن که ما م ییهاحرف   نیهم  نی. ع فهمم گفته نه، من م

  .د ی فهم شما نم م،یفهم ما م

پر از درد است که   ده،یهمان   یفضا  ی  طانیشده. ش  است، در دو صورت نموده   ی  طانیما ش   ذهنمن  پس

از جنس    م،یکن فضا را باز م   اما وقت   م،یما برو  گذاردرا. نم   ذهنمن   کشد، را فراگرفته و دائماً ما را م  نیزم

  فرشته است. نیا م،یشو حضور م

 د، ییگو هرچه که م   ای عقل کل، چه خداوند    د ییعقل کل، شما چه بو  ای است. فرشته و عقل    یبا خداوند    فرشته

  ی هاخاطرِ حمت به است و    یشده با خدا، با عقل کل  گشوده   ی است. پس فضا  یهمه    هان یا  ، یار یهش

  خداوند، دو صورت درآمده.  دیگو م

ش  ذهنمن  پس تابع  فضا   طانیما  مگشوده  ی است.  را  کدام  شما  خداست.  تابع  باز    د؟یخواه  شده  را  فضا 

صالح    به   نی. خُب ادییآ م طانیش  ۀ ادار  ریز د،یبند . فضا را مدییآ م   زندگ  د، ییآنظم عقل کل م   ر یز  د، یکن م

  : دیگو م  م،یدار ذهنکه در ذهن که ما من  دیگو م  د؟یاوری درب نظم زندگ  ر یکه خودتان را ز ستیشما ن 

  او  ندیخود را بس شسته ب گرچه
  جو  ِریز  نیدان و سرگ  صاف آبِ

  ) ٣٢١٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بشوراند تو را در امتحان  چون
  رنگ گردد در زمان  نیسرگ  آب،

  ) ٣٢١٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   فَت  یا نیتگِ جو هست سرگ  در
  مر تو را دینما  جو صاف  گرچه
  ) ٣٢١٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ان ی: مدفوع چهارپا نیسرگ 
  ن یی: ژرفا، عمق، پاَتگ

  ': جوان، جوانمرد فَت
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صد من    ول  م،یشن م  طوِر مصنوعکه گرچه که در ذهن ما خودمان را به   دیگو . مرید  دیدان را م   هان یا  خُب

 ر یپر از درد، ز   جسم  ی ار یکه در هش  دیبدان  نی. پس بنابرامیناموس دار  م، ی دار  مصنوع  ی اصطالح آبروآهن به 

  کثافت هست. دهد، که ذهن نشان م  ظاهراً آب صاف نیا

در تصور ما خودمان را در آن پندار کمال، ما خودمان    عنی  ست؛یدرست ن  م، یهست   یما که ما آدم معنو   تصورات 

 میشو امتحان م    و وقت  هاستن یپر از درد و پر از کثافت و ا  ر،یز  که درحالت  م، یدانم   هان یا  ۀ و هم   نی د  ،ی معنو

  . میشد  نیخشم   دینیب م دفعه ی شود،  م  اتفاق ی عن یما، 

که آب پر از کثافت است، پر از درد    دینیب م  دفعهیلحظه،    نیدر ا  بشوراند تو را در امتحان»، زندگ   «چون

  ۀ هم باال آمد، دلم هم شروع کرد به درد کردن، هم   امییجو تنها خشمم باال آمد، حسادتم باال آمد، انتقام است. نه

جو مدفوع هست،    ریجوان، ز  یا   دیگو به ما م   و   .تمنداش  ییبا هم باال آمدند، پس من آرامش خدا  زها ی چ  نیا

   کثافات بود، ول   رشیز  د،یکرد نگاه م   میجو را قد  درست است. وقت  لیتمث  نیو ا  دیآ نظر صاف م گرچه که به

  .آمد نظر صاف م به شد، آب که رد م

  دانِ پر فطَن ْ راه ر ی پ هست
  کن ینفس و تن را جو یِها یجو

  ) ٣٢٢٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی دانا  ، یاریهوش  ، رکیز   : جمع فطنَه، به معنفطَن
  

کار را    نیاآلن هم  مینفس ما را پاک کند و ما هم دار  ی موالنا الزم است که دانا باشد و جوها  هیشب  یریپ  پس

عاشقان   ۀبه خودمان که از حلق  میالقا کن  میتوان که ما م   مین یبب   خوانم، م   اتیاب  دوباره  . درست است؟میکن م

  : دیگو . م می ریب نهی زم نیموالنا را در ا یها غام یو پ میجدا نشو

  از تو بس میخواه  دهیما د نیاز ا بعد
  نپوشد بحر را خاشاک و خس  تا

  ) ٢٣١١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را چشم چون رست از عما   ساحران
  دست و پا  نیا یبودند ب زنانکف

  ) ٢٣١٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ست یخلق، جز اسباب ن  بندِچشم
  ستیکه لرزد بر سبب، ز اصحاب ن  هر 

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

  ی : کورعما
  

  ی را، رو   ییتایکه بحر را، بحر    میخواه  چشم عدم م  م، یخواه  لحظه ما از خداوند فقط چشم م  ن یدر هم  پس

  آن نپوشاند.    یو دردها ده یهمان یخدا را، خاشاک و خسِ فکرها  یرا، رو   زندگ

را    زندگ   عن یچه ساحر؟ ساحر    عنی. ساحران،  میساحران فرعون هست  هیما شب  زند، دارد ساحران را مثال م  و

  .  خورند تکان م  هاسمان یر نیکه ا کند م  لیتبد سمانیاصطالح رو در ذهنش به ردیگ م

خودش    یزنده را که اگر رو   ما زندگ  عنیکردند،    لیرا به مار تبد  ییهاسمان یر  موس  یمقابل اژدها در   ساحران

درد    م،یکن دشمن م   م،یکنمسئله م   م،یکن به مانع م  لین تبددر ذه  میبر م  ، موس  یاژدها   شود قائم بشود، م

  . اند مصنوع ول  ،فکرها  نیا خورند  اند، تکان م هم زنده  هان ی. امیکن م

متوجه    وقت   ، ذهن  یهاما، من  عنیرا گرفت خورد. و ساحران    هان یا  ۀهم  مار موس  ، موس  یاژدها   نیبنابرا

  .  موس  شود م نیا  م،یزنده بشو  به زندگ م،یفضا را باز کن میمتوجه شد وقت  ست،یک  که موس میشد

 ی ظاهر  یدست و پا». بدون دست و پا   نیا  یزنان بودند ب«عما»، «کف   ،ی «ساحران را چشم چون رست از» کور

  .برم را م تان ی کردن، چون فرعون گفته بود دست و پا یشروع کردند به شاد ،ذهنمن 

به حضور، فضا را باز    یاوری که اگر تو رو ب  کند م  دیبزرگ تهد  ذهنمن   عنیخواند فرعونِ،    میامروز هم خواه   و

توست، بدبخت   یدست و پا  هان یدر ذهن، قطع خواهد شد. ا  کند م  هی تو که تو را تغذ  یامانات ماد  نیا  ، کن

  . افت به فقر م دیگو خواند، م  میکه اآلن خواه یوش م

است که،    یز یفقط اسباب است. اسباب چ  بندد، که چشم خلق را م   ی زیبندِ خلق»، آن چ «چشم   دیگو اآلن م   و

  ر یفکر د  ی به    ل یفکر تبد  نیاسباب است. ا  م یکن که اآلن م  ی. هر فکر دهد است که ذهن نشان م  ی فکر   ای

بندِ خلق، جز  . «چشم بنددچشم عدم تو را آن م   ،هست  دهیبا آن همان  ،کن فکر را که م  نیا  دیگو م  .شود م

موقع به    حضور است، از جنس خداست، آن   یِار ی نفهمد که هش  «هر که لرزد بر سبب»، هرکس  ست»،یاسباب ن

  . ستیبلرزد، جزو اصحاب خداوند ن دهد که ذهن نشان م یزی چ آن
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  حق، اَصحابنا اصحاب را  یل 
  گشاد و برد تا صدرِ سرا در
  ) ٢٣١۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

گشوده است و آنان را تا صدرِ مجلس برده   قتیاصحاِب حق   یِرا به رو   قتیما، حضرتِ حق دِر حق  ارانِی  یا   «اما

  است.»

  ی برده. «اما ا   تینهایاصطالح باز کرده و ما را تا بو در را به  دییای اصحاب من ب  یگفت ا   د،یگو خداوند م  یل

  گشوده است و آنان را تا صدِر مجلس برده است.»  قتی اصحابِ حق  یِرا به رو  قتیما، حضرتِ حق دِر حق   ارانِی

ما،    ۀخداگون  تی خاص  نیترمهموجود آورده. عرض کردم  انسان به   یبرا  ییامان عدم کردن مرکز و فضاگشا  عنی

.  ت ینهایشما باز کردم، حاال و تا ب  یرو  درست است؟ گفته من در را به   ست،ییما، فصاگشا  خداگونگ  عنی

  .است تینهای حضرت ب  نی. گفت ادیبرو شیمن پ تینهای تا ب د،یستیگفت نا

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار صدر توست راه  صدر
  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . میما، ما خودمان در را نبند  یما، در را باز کرده خداوند رو   میرو راه م  دائماً

  کَفش نامستَحق و مستَحق  با
  اند از بندِ رِق رحمت معتَقانِ

  ) ٢٣١۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شهوات خواهند    سزاواران و ناسزاواران هر دو به رحمتِ او از بنِد ذّلت و بندگ  ،اله   ۀبخشندبركت دست    «به
  رست.» 

قَتحسسزاوار، مستوجب م :  
  باشد. دهیره بندگ  دی که از ق  یا: آزاد کرده شده، بنده معتَق

بندگ رِق :   
  

قَتحسعنی  م   تَق.  ستهیاصطالح شاسزاوار، بهععنی  م  آزاد کرده شده  .عنی  رِق  بندگ،  بندگ رِق    عن یجهان  .  

  ده یره  بندگ  دِیکه از ق  یاشده، بنده  برخوردار، آزاد کرده عنی معتَق

که سزاوارند    یی هابا رحمتش، با بخششش، آن   عن ی«با کفَش»،    م،یجهان و ذهن بره  ن یا   ما اگر از بندگ   عنی

جهان، از    نیا  از بندگ  کند رحمتش همه را آزاد م   عنیرحمتند،    نیشان قرهمه   ستند،ین  که سزاوار   ییهاو آن 
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  بندگ  ای بند رِق  دجهان. پس از بن  نیا  یجهان، از نوکر   ن یا    عن یرِق   دگ یجهان و همان   نیا  ۀذهن بند  قیاز طر ها 

  شدن.

خودم    ی رو دیکار نکردم، با  اد یمن ز  ستم، ین  سته یکه من شا دییبو  دیشما نبا  نیآزادشده و بنابرا  عن ی  «معتَق» 

  .  دیاصطالح سزاوارِ رحمتبه  ، در هر سطح  رید هرکس ا یکار کنم. شما 

  حق، اَصحابنا اصحاب را  یل 
  گشاد و برد تا صدرِ سرا در
  ) ٢٣١۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گشوده است و آنان را تا صدِر مجلس برده است.»  قت یاصحابِ حق یِرا به رو قت یما، حضرتِ حق درِ حق  ارانِی  یا «اما

شما فضا را باز کن و  ،هست  و هرکس یالحظه در هر مرحله  نیا دیگو م کند، صحبت م تیب نیبه اراجع  دارد

  بله؟ خُب  ستم،یکار ن نیا ۀست ی. با ذهنت نگو من شاریلطف را ب نیا

  م؟یبد نامستَحّقان، ک عدم، ما  در
  میدانش زد نی جان و بر  نیبر  که

  ) ٢٣١۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م؟» یازی دست  ییکه به مرتبه جان و دانا میاستحقاق آن را داشت  کتْم عدم ما ک «در

  م، یرا نداشت  نیواقعاً استحقاق ا  جاو در آن  میدر عدم بود  مییایجهان ب  نیبه ا  کهنیکه قبل از ا   که، وقت  دیگو م

  همه ن یبه ا  میکه ما آمد  میجا مستَحق بودما؟ مر در آن   میبود  کس   که چه   میبخوان  د یبا  میبود   کس  چه   عنی

مر قبل از ورود به   م،یرس خداوند م   ییو به دانا میکن باز م رااآلن ما فضا   کهنیا  عن ی م؟یدیدانش و جان رس

  ما؟  یجا برا جهان، کالس گذاشتند آن نیا

و    جانیا  شد که ما را آورد   ی پس چجور   م،یجهان، ما که سزاوار نبود  نیکه قبل از ورود به ا  دیگو م  نیبنابرا

  م یریبدانش خداوند را    م،ی که ما فضا را باز کن   دیجان؟ شما تصور کن  نیدانش و به ا  ن یبه ا  دییای گفت که شما ب

سببیب  یشاد  م،یریو جان او را ب ممیبشوبه او زنده  م،یریب . ر ما آن   دیگوبله؟  م؟یجا کالس رفته بودم  

  را  اریهر اَغ ار،یبرده  یا
  بداده خلعِت گل خار را  یو

  ) ٢٣١٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  کن  ز یپال ایما را ثان خاکِ
  کن   ز یچ  ر یرا بارِ د ن چیه

  ) ٢٣١٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  صاف و خالص کرده شده.  به معن  دن یاز مصدر پال  ا ی: باغ، بوستان، مزرعه، و ز یپال
  

.  ذهندر من   میهست   ریما غ  م،یهست   ار»ی ما «اَغ  ار»،یبرده    ی. «امییگو م  به زندگ  م،ییگو به خداوند م   میدار

  .  کن از جنس خودت م ،کن خودت م  اری را  ریتو غ  دیگو م

  د، یر هستیغ   د،یدار  ذهنشما وجود دارد که اگر من   یامان اآلن برا  نیا  کند دارد به شما ثابت م   ات یاب  ن یا  ۀهم

    م؟یچرا هست م، یکه هست  دیهست  ریغ  د،یهست  اریو اگر اغ د یفکان» قرار بدهخودتان را در معرضِ باد «کن

 م یما دائمًا دار  عنی  کند؛ م  ت ی ریبر غ  دیو تأک   شود م  لی تش  دگیو همان  ییراساِس جداب  ذهنمن   کهنیا  یبرا

  .  ریدبله به هم  ، به زندگتنها نسبت هستم، نه  ریهستم، من غ ریکه من غ  مییگو م

داشته باشم    ذهناگر من   ول   ها، ن یهمه را دوست دارم و من تو را دوست دارم و ا م ییگو است که ما م  درست

ه   به زبان م دوست دارم، ول  میگو   دراصل چون منم م ی باال و    دیآ  است و نم   ییموجود جدا با کس   تواند   

بر   دی تأک  ،ذهنقوام من   ،ذهنباال آمدِن من   صالبا خدا به وحدت برسد، دائماً ا  ایوحدت برسد    بشود، به   ی

  است.  تیریغ

  ن یدوم  ی. برایپوشاند  ذهنلباس حضور را بر خار هر من   نیرا و ا  ریهر غ   یکرد  اری که تو    دیگو م  نیهم  یبرا

  کارند،  م  زهایچ  نیا  دانمو نم   اری که خربزه و خ  ییآن جا  زی کن. پال  زیاصطالح خش ما را پالبه   نیزم  ایبار ب

  بدهد. وهی کن م یکار  ی ایخاک خش ما را ب نی. ازیپال

. پس  میستین  زی چچیکن»، ما ه   ز یچ  ریرا بارِ د   ن  چیکن. «ه  یز یچ  ی   م،یستین  زیچ چ یه  م، ی هست  چ یما که ه  و

  بن.  مهم  زیچ  ی دوباره ما را  ای ب مییگو به خدا م   می. دارمی ستین  زیچچ یما ه ذهندر من  دهد نشان م نیا

  م یبده   وهیما را دوباره سبز کن. بذار ما م  عنی  دهد،م   را معن  نیباغ، بوستان، مزرعه، که در، هم:  زیپال  خُب

که اول بهار    میهست  بهشتیارد  کهن ی. نه امیبده  وهیم  دیما با  م،یکه ما مرداد هست  دی گو که در غزل هم هست، م

  .میرو  به جلو نم م،یکرد ر یما گ
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  توانایی انتخاب) (این لحظه و   ١۵شل 

که در سمت چپ،    دیکن توجه م  دهم، را به شما نشان م   (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل نقشه    نیکه ا  طورن یهم

فضا را باز   د،یانتخاب کن د یتوان . مدیانتخاب دار ییاز جمله شخص شما، توانا لحظه انسان، هر انسان نیدر ا

  به ذهن.   دیروب د، یمقاومت کن  د،یبده ر یلحظه گ نیبه اتفاق ا ایلحظه  نیدر اطراف اتفاق ا دی کن

  ،  مرکز جسم  ی به    دیافتو م   دیساز و پندار کمال م   ذهن . من دیافت ذهن م   یساز به ذهن، به سبب   دیبرو  اگر

 تان ی ار ی هش  شود،  مرکزتان عدم م  د، یبشو  م یتسل  د، یکن  ییکه فضاگشا  دیانتخاب را بن   ن یو اگر ا  یزمان مجاز 

  ی دگاریآفر  ایاصطالح دست به صنع  به   د،یآور فکان درمقانون قضا و کن   ریز  د،یشو  فضاگشا م  شود، نظر م

  بسته به شماست.  د،یکن م دایدست پ سببیب ی به شاد د،یزن م

فضاگشا باشم.    خواهم لحظه هستم و م  ن یدر ا  شه یمن هم  د ییو بو  دیابی اصطالح درلحظه را شما به   نیا  پس

  . دیاوری درب دیصورتِ جسم نبالحظه خودتان را به  نیکه در ا م یخوان م شه یرا هم  تیب نیا طورن یهم

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

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  (مقابل حدوث)   می قد  ، نگی ر ی: د قدَم
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  ن یدر ا  عن ی  م، یکن و ما اقرار الست م  شود اصطالح برداشته م به   ییلحظه با فضاگشا  نیقدم در ا  نیاول   میگفت

   عن یو «چه چونه بد عدم را؟»    می نکن  تیریبر غ  دیو تأک   میهست  که از جنس زندگ  میاقرار بن  دیلحظه حتماً با

ن  و جسم  از جنس خدا هستم  درببه   د یباچرا    د،یبا   یچجور   ستم،یمن که  جسم  را؟    اورمی صورتِ     عن یخودم 

  . آورم درنم

چون خدا و    ست،یکنم، خدا که از جنس جسم ن  لیخدا را من اآلن دارم به جسم تبد  ایامتداد خدا    عن ی  «قدَم»

  ؟ یآور  خدا را چرا به جسم درم  عنیقدَم را؟»   . «چه نشان نهمیجنس هست ی من از 

  ی خودت را، خدا را دار   یآور درم  ذهنصورتِ من و به  کن به ذهن، مقاومت م  یرو م  وقت  شود معلوم م  پس

بو من از جنس خدا هستم، فضا را باز    عنیکار را. درعوض اقراِر الست کن،    نینکن ا  ، کن م  لیبه جسم تبد

جا که مقدور است؛  به تو نظم بدهد، تا آن   زندگبذار نظم    اور،یخرد کل درب   ریزکن. فضا را باز کن، خودت را  

  نیا طور ن یذهن و هم  یساز بده، نرو به سبب  نیحواست را هرلحظه به ا  ۀهم عنی

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

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

شما    خواهد است، دائماً م   بزرگ  نیشما خداوند است. خداوند چون قر   نیقر  د، یشما فضا را باز کن  دیدان م  و

و به غزل هم مربوط است. هر   دیخوب قرار بده  ن یقر  یرا از جنس خودش بند. پس خودتان را در معرضِ  

  ست؟ درست ا د،ی کن موالنا م ن یخودتان را قر  د،یخوان موقع شما موالنا م 

  او یِوگوو گفت  قولیب نی قَر  از
  او  یِبدزدد دل نهان از خو خو

  ) ٢۶٣۶  تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ها نهیدر س هانهیاز س رودم
  ها نهیره پنهان، صالح و ک  از

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

شما فضا را که باز    میکه اآلن گفت  دیباش  نیکه شما مواظب قر  کنم م  یادآور یرا دوباره به شما    تیدو ب  نیا  و

ناظر شما خداوند است،    . وقتکند م  نییکه ناظر جنس منظور را تع  میدان و ما م   شود م  زندگ   نتانیقر  د،یکن م

  .اوردینظم خودش درب  ریرا ز  او شم کند م  نییمورد مشاهده را تع  ایجنس مورد نظارت 
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نظم    ریخودم را از ز خواهم که من م  دییگو چرا؟ م   د،ی کن لحظه فضا باز م  نیلحظه هست و شما ا  نیا  شهیهم

  چ یبشود، تا ه  یاتومات   نی کار شماست، تا ا  نینظم خداوند قرار بدهم، ا  ریو ز  اورمی درب  یساز و سبب   ذهنمن 

  شما اثر نگذارد.  یاست، رو   ذهنکه مال من  رونینظم ب

درست    د؟ینیب م  لم یشماست؟ چه ف   نی قر  کس  شما که چه   دیهست   ن یو مواظب قر  دیدان را م  ت یدو ب  نیا  و

  است؟

  او یِوگوو گفت  قولیب نی قَر  از
  او  یِبدزدد دل نهان از خو خو

  ) ٢۶٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ها نهیدر س هانهیاز س رودم
  ها نهیره پنهان، صالح و ک  از

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

 چ یو ه   دیانتخاب کن   عشق  نیاصطالح قررا به   نتان یقر  شهیهم   د، یجزو طرحمان باشد که شما بخوان   م یکن م  تکرار

قر  دییموقع نگو ا  ی رو   نیکه  ندارد. در  اثر  انسان  نیمن  قر  ری انسان د  یرو  جهان هر  اثر   شود، م   نشیکه 

  خواهد  بند. اگر از جنس عشق باشد، م  ذهنن او را از جنس م  خواهد باشد، م   ذهن. اگر از جنس من گذارد م

  از جنس عشق بند. 

ب  نیا  طورن یهم رو  ادتانی  شهیکه شما هم  خوانم م   را  ت یسه  فقط  رو  ی باشد که حواستان    ی خودتان است، 

  .ست ین رید کسچیه

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

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

  : دانشمند، دانا حبر 
  بلند مرتبه  ع، ی: رف سن

  

  ست اوخود را رها کرده ۀمرد
  رفو دی را جو  انهیب ۀمرد
  ) ١۵١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

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

کار را بنم،    نیدانشمند و بزرگوار کنم. حواسم فقط به خودم است. اگر بخواهم ا  خواهم را نم  کسچ یمن ه  پس

انسان،    ی عنوانِ  را درست کند و من به   رید  ذهنمن  چیه  تواند نم   ذهنمن   چی . هشوم م   » «بدخُو و خال

  ام زنده کنم.مرده   ذهنرا با من  رید  ی  ۀمرد  ومبر  کنم، که مرده است، پژمرده است، آن را رها نم  امذهنمن 

 به  نم یبنش  نم،یبنش  مدت  ی  ، کن م  هیگر رانید یاش براچشم من، همه   یا  میگو به چشم خودم م طورن یهم

به   هی حال خودم گر دارند    فهیهم وظ   رانیکنم و خودم را درست کنم. د  ه یحال خودم گر  کنم. اجازه بده من 

  :دیگو هم بخوانم، م  تیچند ب   نیا دیخودشان را درست کنند و اجازه بده

  مپر رونی گرفتارِ سبب ب یا
  عزلِ آن مسبِب ظن مبر یل 

  ) ١۵۴٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خواهد آن مسبِب آورد هرچه
  ها بردرد مطلق سبب قدرتِ

  ) ١۵۴٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اغلب بر سبب رانَد نَفاذ  یل 
  جستن مراد  یبداند طالب تا

  ) ١۵۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

به    میکن شروع م  م،یکن م  جاد یا  ذهنجهان، من   نیبه ا  مییآ . از اول که ممیدچار سبب هست  ذهندر من   ما

. جهانِ ذهن  شود م   ریفکر د  ی سبب    ی فکر  ی  نیاست، ا   ی سازسبب   دهیهمان   ی. فکرها دهیهمان   یفکرها 

  .هاست دگ یکردِن همان  ادتریز  یبرا یساز سبب  نیهم وصل هستند و مجموع افکرها به   عنیاست،  شده شرط 

را نگاه کن.    یساز سبب  نینپر، هنوز ا  رونیاز سبب ب  نی ا  دنیبا شن  ، هست  یساز که تو که دچار سبب  دیگو م

   سببِ چه معلول   که چه علت   میبدان  میتوان . ما با ذهنمان ممی و معلول دار  علت  نیما قوان  رون،یدر جهان ب

نام  به   یرید  یرو ین  یکنار نگذار، اما بدان که    ار  زیچ همه   دیگو . مشود کار را بنم، چه م  نیاگر ا  شود، م

  . کندشما را اداره م  زندگ   یروین
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  ، فضا را باز کن   دیبدان که با  نپر، ول  رونیذهن ب  یساز سبب  نیاز ا  دفعه یکه تو    دیگودارد م  رید  بارت عبه

 اثری را ب  نیذهن نباش، اما صددرصد هم ا  ی کار به ذهنت. کامال دچار خراب   ی اور ی ب  واشیواش ی را    نظم زندگ 

   عن ی  آورد،  م  شیپ  ی عاد  یهاسبب   آورد، م  ش یپ  هامعموال کارها را برحسِب سبب    زندگ  کهنیا  ی نکن، برا

  . دیآ درست درم  رونیعلت و معلول در ب نیقوان

  خواهد آن مسبِب آورد هرچه
  ها بردرد مطلق سبب قدرتِ

  ) ١۵۴٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ممن است    هان یکه ا  میش کن  دیاست، با  مان ذهنچون با عقل من  م،یهست   یسازدچار سبب   ما وقت  عنی

شده  گشوده ی فضا ۀ ادار ریز  میتوان را م  ی سازسبب  نی. امینپر  رونیکامال هم از آن ب  حال ن یدرع   غلط باشد، ول

  واقعاً درست است؟  یساز سبب نیا ایآ  مینی بب م،یاوریدرب

من اصال   خورد،  درد نمذهن به  یساز که حاال که سبب   دینگو  شنود،  م  کس   ی  دفعه ی که    دیبو  خواهد م

که    یعاد   ی هامعموال کارها برحسبِ سبب   نی. بنابرادی فکر کن  دیشما با  طور،نیا  ست یفکر کنم. ن   خواهم نم

  .شود شده، انجام م  جادیا

   ول   کند، حتمًا حرکت م  ر،ید  نیقوان  ل یمقاومت هوا، خ  ،یمان  دانم نم   ،یزی ف  نیبرطبق قوان  مایهواپ  ی

دارد. ما خودمان    درآوردهذهن من   یهاه ی ندارد، پا  علم  یهاه ی ذهن ما پا  یهای ساز از سبب   ل یکه خ  دیتوجه کن

  ر یرا ز  ی سازسبب   نیکن، دائماً ا  اط یاحت   دیگو که م   دین یب است. پس م  اثری ب  هال یخ  م،یرا درست کرد  هانیا

  . اوری شده دربگشوده یفضا 

  د؟ی مر   دیسبب نبود، چه ره جو چون
  د یپد دیباسبب در راه م  پس
  ) ١۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هاست ها بر نظرها پردهسبب نیا
  صنعش را سزاست  دار،ینه هر د که

  ) ١۵۵١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو



ۀ  برنامه             Program #937                                              ۹۳۷مشار

  31صفحه: 

باشد،    دیکار است. پس سبب باکه تازه  کس  د» ی«مر  رود، براساسِ سبب م  شهیکار هم که آدم تازه   دیگو م  د ینیبب

پس    ول  د،یکن   با ذهن معن   دیخواه م   د،یکن برنامه گوش م   نیکه شما اول با ذهنتان به ا  داند مثال موالنا م

  خواهد کرد.   رییتغ  نیا مدت  یاز 

  د یبا  د، یفضا باز کن   د یبا  دیدان . م دیسؤال بن  دینبا  دیدان م د،یآ م شی سؤال پ  ندارد که ه  بیع   نیبنابرا  پس

  دیشما با  عنیعدم است؛    دید  ۀپرد  ، ذهن  یهاسبب   م یدان اما ما م  د،یصبر کن  دی با  دیگو م   نیهم   یصبر، برا

  .  د ینی عدم بب  نکیرا با ع   ذهن   یها سبب   ول   د،یهم نپر  رون یاز آن ب  حالن یدرع  د،ینکن   د یتأک   ذهن  یهابه سبب 

. شما  ندیب صنعش را نم  ند،یب ها م که با سبب   کس  کهی طور نظر پرده هست، به   یاریها بر هشسبب   نیا  دیگو م

کنترل    ریشما را ز  یساز شما حرف بزند. باالخره سبب  قیاز طر   باالخره زندگ  د،یباز کن   د،یفضا را باز کن  دیبا

  . آورد خودش درم

م   ییبو  دینبا ا  یسازسبب  ندیگو که حاال که  درد  نم   کند، م  جادیذهن   اصال با  خواهممن  در    دیفکر کنم. 

  : دیگو را هم م هان ی. اد یو فضا را باز کن د یباش تانی ساز سبب

  کن  سوراخ سبب د،یبا ییدهید
  و بن  خیحجب را برکند از ب تا

  ) ١۵۵٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اندر المان  ندیمسبِب ب تا
  داند جهد و اَکساب و دکان  هرزه

  ) ١۵۵٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و شر ر ی هر خ رسدمسبِب م  از
  پدر  یا طیاسباب و وسا ستین

  ) ١۵۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کنندۀ سبب  کن: سوراخ سوراخ  سبب 
  ها: کسب اَکساب

  

. شما فضا را باز  رید  گفتم اآلن م   کهن یکه سبب را سوراخ بند، هم  م یکن  دایپ   چشم م،یفضا را باز کن   دیبا  ما 

  ی ساز. و سبب ستیدرست ن  ای سبب درست است    نیکه ا  دی نیو بب   دیدر سبب باش   د،ی با چشم عدم نگاه کن  د،ی کن

  و بن بِند.  خیها را از بحجاب  نیو ا تان به زندگ  دیاور ی فکان را بقضا و کن 



ۀ  برنامه             Program #937                                              ۹۳۷مشار

  32صفحه: 

 درخواهد آمد، خالق خواهد شد و آن  ر یجور د  ی به  ذهن  یذهن، فکرها  یساز سبب د، یشما وصل شد وقت

  ی ساز که مسبب دارد سبب   د ید  دی. خواه کند م  یساز که دارد سبب  د ید  دی را نخواه  تان ذهنمن   ر یموقع شما د

  اندر المان».  ندی تا مسبِب ب« کند، م

عاشقان. به ما گفت که اگر   ۀحلق   کنند،  م    جا زندگعاشقان در آن  گفت است که امروز م  یی جا  همان   المان 

  . شود المان در درون شما باز م  د،ینی مسبب را در المان بب  دیشد. شما با   پژمرده خواه  ،ی زیحلقه بر  نیاز ا

ب  و ا  هودهیکار  همه   کهنیبداند  ذهنش  در  سبب آدم  برحسبِ    یساز اش کوشش کند،  و  باز کند  دکان  بند، 

 یدرپی پ  یفکرها  نیو ا  رسد از مسبب م  یو شر   ریهر خ  دیگو کار کند. م  ذهن بدون اتصال به زندگ  یساز سبب

  پدر من.  یا  آورد، وجود نم را به  هان یشما ا

  بر شاهراه  منعقد  ال یخ جز 
  بماند دورِ غفلت چندگاه  تا

  ) ١۵۵۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

در    ذهنمن   نی. اماند گره م  یمثل    عنیفکر منعقد است،    یما،    ذهنمن  نیما، ا  االتیخ  نیا  نیبنابرا  پس

  االصول  عل   مدت یما و پس از   یبقا   یبرا   کند که دارد کار م  ست ستمیس   یگره است،     یتمام وجود ما  

هست، دورِ   نیکه ا  باشد و تا زمان   زندگذهن و فکر کردن ذهن برحسبِ    یساز برود و سبب  نیاز ب  دیبا  نیا

  غفلت خواهد بود. 

ور  ما از آن   مدت  ی  نی. استین   منعقد بر شاهراه زندگ  الیما خ   یساز سبب  نیا   عن ی  »، الی «جز خ  دیگو م

 یحد و حساب  ی  جانیکه اقامت در ا  دیبدان  دیدر ذهن. شما با  میافتاد  جانیدر ا  م، یشو رد م  میدار  م،یآمد

را    ت یب  نیو ا  تیبشر  یشخص شما، چه برا  ی دوران غفلت است، چه برا  نیکه ا  دی دارد و بدان  مدت  ی دارد،  

  :دیگو از حافظ بخوانم، م 

  عشق نمودم به تو هان سهو من  ۀنقط
   باش  رونیب رهیاز دا ینه چون بنگر ور

  ) ۴۵٨غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

پرت    ،. اگر با ذهنت نگاه کن مرکز عشق را که عدم است، به تو نشان دادم، مواظب باش اشتباه نکن  دیگو م

  ، ی بند . فضا را معشق هست  ۀریدر دا  ،کن مرکز را عدم م   ، کن . فضا را باز مرونیعشق ب  ۀریاز دا  یشو م

  : طورن ینه؟ و هم ر،ی. ساده است داش ب رونیب رهیکجاست؟ چه با ذهنم بسنجم؟ از دا رهیدا نیا نمیبب
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  زی انگ الیکلِ خ نیز  کو نکند فهم   هر 
  باشد   نیبه حرام ار خود صورتگِر چ نقشش

  ) ١۶١غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

لقلم ک :  
  

است نرسد،    زیانگال ی که خ  زندگ  یدگار یبه آفر  ، فضا را باز نکند، به صنع زندگ  هم از حافظ است. هرکس   نیا

است، نقشش   جهان اضاف   نیهم باشد، واقعاً وجودش در ا نیآدم اگر نقاش چ  نیرا نگه دارد، ا  ذهنمن  عنی

  به حرام است. 

که خداوند از ما و ذهنمان استفاده کند    میو نگذار  مینشو  خارج  ذهنمن   نیاز ا  م،ی اگر ما فضا را باز نکن  عنی

نقش    یآدم اصال    نیکننده، ازنده   یانرژ   ، آبادان  د،یعقل جد  د،یجد  یفکرها   د،یجد  یرهایخلق کردن تدب  یبرا

  . خورددرد نم است و نقشش هم به 

از آن نقشش حرام است، مجاز    ترش یب  ، سالدوازدهدر ما تا ده،    طوالن  لی باشد خ  دینبا  ذهننقش من   عنی

را به   که زندگ  . آن کسانجوزیال  ی  است، آن   جوزی  نیا  جوز»،یو ال  جوزی«  ییگو  تو که م  دیگو . مستین

کارها    ن ی. استیدرست است، آن کارها اصال درست ن  هاکار  نیا  ها، ن یا  ندیگو اند، م داده   ل یجامد تقل  ی الوها

    جوز؟یال ای  یجوزیکه تو خودت  یکه تو اصال فکر کرد دیگو ها حرام است. ماست، آن  حالل

   ذهنمن   ایوجود را    نیا  عن ی   ست،یو خداوند، مجاز ن  اصال وجودت از نظر زندگ  ،  زن ها را محرف   نیکه ا  تو

  ندانسته؟ خداوند ندانسته.   را مجاز ندانسته، چه کس

م  پس هرلحظه دقت  ا  میکن  ما  از فضاگشا  نیکه  من  برم  د؟یآ م  ییوجود  اآلن درست  را  نه،   ای  دارم؟ قدم 

استفاده کند خلق    تواند حرام است، خداوند از من نم  است، نقشش به  جوز یباال که ال  میآ م  ذهنصورتِ من به

  . دن»یفربنگر در آ ده،یکند. «بذر ز آفر

  �🔹🔹�بخش اول  انیپا �🔹🔹�
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  ره یاز دستِ بادِ ضا مؤمنان
   رهیبنشستند اندر دا جمله

  ) ٢١٩١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آورزننده، خسارت  ان ی: زرهیضا
  

است که   یاره یدا هیو تشب  ره یو قومش را گذاشت در آن دا د یکش رهیدا  یکه در داستان هود، هود آمد  دیگو م

  عشق.   یآن فضا  دیرو عاشقان و م ی برا دیکن م  جادیاآلن شما ا

. شما  دیآ م  ذهناست که از هر من    همان تشعشع  زنندهان ی باد ز  زننده،ان یمؤمنان از دست بادِ ز  دیگو م  پس

.  دیعشق هست   رۀیدر دا  دیکن است که فضاگشاست و وصل است، پس فضا را باز م   عنوان مؤمن، مؤمن کسبه

  .رهیاند در داخل آن داپر از درد همه نشسته  ذهنمؤمنان از دست باد ضررزنندۀ ارتعاش هر من 

همۀ قوم من   ر،یاست د لی تمث گفت همه،   د،یکش رهیدا  یاست که هود آمد  بیترت نیا کردم داستان به  عرض

  . مینس ی شد م  دیرس که م رهیبه آن دا آمد، م وقت  داخل، باد سخت دییایب

او   د،یشو با موالنا همدم م   ا ی شدۀ درونتان  گشوده   یفضا   نیداخل ا  دیرو م   د،یکنشما فضا را باز م   وقت  پس

م نگه  فضا  آن  در  را  من   صورتن یدرا  دارد، شما  مخرب  باد  امان هست  ذهن  یها از دست  در  .  دی اطرافتان 

  اول غزل سازگار است. تیاست، که با دو ب نیا اش معن

    
ز همانیده) ٣شل ز عدم) ۴شل  (مثلث تغییر با مرک   (مثلث تغییر با مرک

    
  (مثلث واهمانش) ۶شل   (مثلث همانش) ۵شل 
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 که ن یا  یبرا  دیدان است، م  ، که درواقع شل تعهد و هماهنگ(مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل شل    نیاز ا  شما

  را:  تیدو ب  نیبخوانم ا ریبار د ی  د،یوارد حلقۀ عاشقان بشو

  ی ریعاشقان کران گ  نیز حلقۀ ا اگر 
  ی ریفسردگان گ   یِو خو ردی بم دلت

  
  ی شو رهیچو ابِر ت  ،آفتابِ جهان  گر 

  ی ر یمذهِب خزان گ  ،یبهارِ نو   وگر 
  ) ٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ذهن برود به  ی کند و از فضا  ریی تغ واشیواش ی کردن مرکزش و متعهد شدن با آن  با عدم دیبا  که هرکس  میگفت

  .  (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل م یکه اآلن گفت یارهیدا نیا

آفتاب از     یعنوان  به   دی، اگر نه تو که با(مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل هود. پس    رۀیدا  ن یمؤمنان رفتند در ا  گفت

زمستان و منجمد    یسوخزان و به  رود و بهار م  میشومثل ابر م   م،یبهار نو هست  ی و همۀ ما    مرکزت طلوع کن 

  .ردی م درد م یاز سرما  شود م

  .  میریگ افسردگان را م یو خو   ردیم ما م دل

جهان   د،ین خودتان را روشن کنتمام جها  دیکه با  یآفتاب  یجا به   عن یدر شما هست،    تیدو ب  نیاز ا  عالئم  اگر

و اگر بهار    دیاخودتان هم در کار خودتان مانده   د،یاشده  رهیابر ت  د،یکن  در جهان آبادان  د،یاطرافتان را روشن کن

  . دیوارد حلقۀ عاشقان شو  دیبا صورتنیدرا د،یبده  وهیکه م   دیرو تابستان نم یسوو به  د ینو هست

مداومت داشته   کار را و  نی ا دیتکرار کن دیبا د،یکن عدم دیکار مرکزتان را با نیا یبرا مرکز عدم)](مثلث تغییر با  ۴[شل 

  ت یو اگر قانون جبران را رعا  دی صبر نکن  اگر  .ردیدر شما صورت ب  رییتغ  نیتا ا  د یصبر کن  دیبا  مدت  د،یباش

مردم را «حبر    دیبخواه  عنی   میرا باز هم خواند  شیبه خودتان نباشد که امروز همۀ شعرها  و اگر حواستان  دینکن

  .  دیرس  د یجا نخواهبه آن د،یکن  خودتان را عصبان  تان،  ذهنبا من  دیکن  » و سن

   وقت   د،ینیب طور که م. همان (مثلث همانش)]  ۵[شل  شل مثلث همانش است    نیا  یمطلب، مطلب بعد   ی  نیا

برحسب همانش    ها،  دگیهمان  دیبرحسب د  م،یکن درست م  ذهنمن   ی  م، یشو م  ده یجهانْ همان  ن یبه ا  مییآ م

  . میزن م  ییطبل جدا  ائماًمردم هم از من جدا هستند، د  ۀیکه من «من» هستم، بق  ت، یریبه غ  دیو تأک  ییو جدا
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  ییبا باورها هستند، طبل جدا  دهین چون هماناند در درون خودشاوحدت آمده   یکه برا  انیاد  که حت   دینیب م

 ر یدهرکدام هم   جنگند،با هم م   هان یمذهب وجود دارد که ا  نیچند نید   یداخل    د ینیب م  دفعه ی .  زنند م

  . زنند ضرر م  ریدبه هم کنند، را متهم به کفر م

ا  ندیای ب  دیبا  ست،یبا باور هستند، مرکزشان عدم ن   دهی همان  هانیا  پس   ها نیخودشان را متصل کنند به خدا. 

  . کنند مقاومت م و  کنند دارند، قضاوت م  ذهنمن 

  د، یبا آن کار دار  ای  دیده م  ریاصطالح گبه   دهد که ذهن نشان م  ی زیاست که شما به آن چ   نیا  اش معن   مقاومت

  باشد. ییلحظه کارتان فضاگشا نیفقط در ا کهن یا یجا به

، مرکز عدم باشد،  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل   میدید  جان یکه در ا  طورن یهم  باشد،  ییکارتان فقط فضاگشا  اگر

مرکز عدم    ییبا فضاگشا  دی پس با  د، یلحظه را درست شروع کن   نیاست که ا  نیشما هرلحظه تمام تمرکزتان به ا

  .  دیندار رانی هم به د یکار  د،یدرست کن 

دوباره متعهد به    (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل ، فورًا  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل ن جسم شد  مرکزتا  د یدیاگر د  و

است که به آن    نیکارش ا  ذهنمن   نیکه ا  دیادرست کرده  ذهنمن   (مثلث همانش)]  ۵[شل  وگرنه    دیمرکز عدم هست

. و دائماً در خوب و  خواهد م  کار دارد و از آن زندگ  دهد، ذهن نشان م   عنی  دهد که خودش نشان م   یز یچ

  لحظه. نیدر ا دهد است که ذهن نشان م  یز یآن چ بد کردنِ

  ز یکه در مرکزتان هست، چ  ی زیو آن چ   دیمقاومت دار  د، ی، پس شما قضاوت دار(مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل 

وجود آمده و شما آن  در شما به  دهیپد نیا ای که آ  دیشواست. شما آگاه م  آفل هانی چنقطه  نیآفل است، تمام ا

  نه؟ درست است؟   ای  دیهست

  : دیگو م

  گاه گاه  دی بسا دولت که آ یا
  بردد او ز راه  دولت،یب شِیپ

  ) ٢٧۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ناشناخت  دی بسا معشوق کآ یا
  نداند عشق باخت  ،بدبخت شیپ

  ) ٢٧۶٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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است.    (مثلث همانش)]  ۵[شل    نیا آدم  م  عنیهمان  هرلحظه کوشش  نبه   کند خداوند  رو    بخت یصورت  ما  به 

  . هرلحظه با ما کار دارد ما را زنده کند، ما را نه، خودش را.  اوردیب

  ده یرا همان  یار ی آن هش  می. ما آمد میاش «او» هستما امتداد داده، ما همه   یِار یصورت هشخودش را به   خداوند

  .میدار  یبه عقل جزو م، یهمانش دار دیبه د دیو اآلن تأک میکرد

   ما، وقت   ی برا  آورد م  شیگاه که اصال فرصت پ گاه، گاه گاه  دیگو م  جان یکه دولت، خداوند، حاال ا  م ییگو م  میدار

مثال در کالس    افتد م   اتفاق  ی که    دینیب مثال شما م   دفعه ی   است ول  یطورنیگاه، هرلحظه اگاه   دیگو م

  . دهد به شما م  اطالعات ی  یدفعه  ی د،یشناس موالنا را م  د،یریگ موالنا قرار م

و او از راه    گردد که دنبال دولت نم  ذهنمن   عنی  دولتی ب  شیگاه گاه» پ  دیکه «آ  یا بخت یبسا دولت»، ن  ی«ا

  دولت برگردد.   عنیبرگردد 

  د، ینیب نم  تان چشم ذهن   نیکه شما با ا  دیآ بسا معشوق»، خداوند م  ی. «امیخواه نم   مییگو ها م موقع   ل یخ  ما

در شما    نیا  دینی کند. بب  ییفضاگشا  ستیکند، بلد ن  یبازعشق   ستیو آن بلد ن دارد  ذهنکه من   بدبخت  شیپ

  نه.  ای  ردیگ صورت م

  : دیگو م  طورن یهم  و

  زودتر کشفت شود   ،نپرس  چون
ان مرغدصبر از جمله پروتر ب  
  ) ١٨۴٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حاصل شود  رتر ید بپرس ور
  مشل شود   تیصبر یاز ب سهل
  ) ١٨۴٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د، یندار   یاندارد، چاره   اشال  د،یکن گوش م   تان ذهنبرنامه را برحسب من   نیو ا  د یکار هستشما آدم تازه   اگر

درآوردۀ  من   یسازمعلول   و  و علت   یساز . ذهن شما سؤال خواهد کرد. سؤاالت برحسب سبب دیسؤال نکن  ول

  شماست.  ذهنمن 

ذهن   نیاز ا  دیباز هم از جنس ذهن است، شما با  کن  دای. تازه جواب هم پستیسؤاالت وارد ن  نینکن، ا  سؤال

  ذهن است سؤال.  بِی. فرکند م   دان. سؤال و جواب، سؤال جواب، سؤال جواب، شما را در ذهن زنرونیب یبپر
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 دا یو اگر جواب را پ  کند م  سؤال شما را در ذهن زندان   ن یا  آورد، وجود م ذهن به   یهای ساز سؤال که سبب   نیا

  ن ی . فقط ا رونیب  دیپر از ذهن م   دیکن   دا یجواب سؤال را پ  د یفکر نکن  د؛ییایب  رون یب  دیتوان شما از ذهن نم   دی کن

  . میغلط است که ابتدا ما دار دید ی

با گوش عدم و هرچه موالنا    دیبرو  واشیواش ی  د یکن  . سعدی فضا باز کن  کمو کم   دیفقط موالنا را گوش بده   شما 

خودتان را  دیبا  د، یکن جا شما اشتباه م آن   کند، که موالنا اشتباه م   دیگو شما م   ذهنمن   د ینیب اگر م  د،یگو م

  . دیدرست کن 

بعداً    شود، چه م  مین یتا بب   د یرا قبول کن  شانیشما فعال حرف ا  د،یگو موالنا غلط م  دی گو شما م   ذهنهم من   اگر

  . دیگوکه او درست م  دید دی خواه

«مرغ صبر» که من اآلن    را.  به زندگ  دنیرس  نیعدم را، ا  یفضا   نیا  کن زودتر کشف م  اگر سؤال نکن  دیگو م

  همه غلط است. صبر کن.   هانیا خواند،  اصال با من نم ندیگو را م زهای چ  نیچرا ا هان یا فهمم؛ نم

که من تند    یصبریکار با ب  نی. اشود مشل م   اتی صبری ساده از ب  زیچ    یو    ،رس م   رترید  سؤال کن   اگر

  ست؛ ین  ی زیاز همه جلوتر بزنم، همچون چ   د یمن با  کنم،  فرق م  ه یا بقبرسم، من ب  توانم برسم، من م   خواهم  م

زدن باز کنستین  یاسه یمقا  ست،ین   جلوتر  را  به خرج م  یهنر   نیتر. بزرگ دی. فضا    د ییگو م  د، یده که شما 

  . دیو واقعاً معتقد باش دانم» «نم

هش   ذهنمن   لیتبد  کار برا  یار ی به  ما  ذهن گ  میاآمده   ن یا  ی حضور که  در  مثال    میاکرده  ری و    ی ر یادگیمانند 

جا  . بله، آن شود حل م  ییاگر بو  دانم، مسئله را نم  نیا  دییگو که شما م  ستین  هان یو ا  ی زیف  ای  اتی اضیر

ذهن نگه    یسازسؤال عرض کردم شما را در سبب   کهنیا  یبرا  ، سؤال کن  توان نم  جانیا  ، سؤال کن  توان م

  .دارد م

در اطراف اتفاق    میکن فضا را باز م   که حلقۀ عاشقان وقت  دینیب شل م  نیا  طورن یو هم  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  

صبر و شر    تی که دوتا خاص  میشو . متوجه مدهد خودش را به ما نشان م  م،یکن لحظه و مرکز را عدم م   نیا

  م، ی صبر کن  م یتوانست و نم  میو عجله داشت  میکرد شل قبل که ما سؤال م  در  هم خودش را به ما نشان داد.

ندارد.    یادهیکه عجلۀ ما فا  میشو ما متوجه م  شود، مرکز عدم م  که وقت   مینیب م  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل   جانیا

  .  دیله نکناست، شما اصال عج  ذهنعجلۀ ما مال من 
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که در مرکز ما    م یبود  که از اول آمده   نظر و رفتن به آن حالت   ی اریبه هش   ذهنما از من   ل یتبد  نیا  کهن یا  یبرا

 ی برا  افتد م  چه اتفاق  دیدان شما نم  عن ی. «قضا»  ردیگفکان صورت م کن  با سرعت قضا و   نینمانَد، ا  دهیهمان 

لحظه است.    ن یشما در ا  یاتفاق برا   ن یدهد، آن اتفاق بهتر ذهنتان نشان مو    افتد که م  شما. شما هر اتفاق 

  . دیریرا ب غامشیپ د،یاطرافش فضا باز کن

تا    دییگو نم   ست، یکه دست شما ن  دیدان شما م   د،یبا تحول ندار  یاصال کار   مدت   ی که پس از   دید  دیخواه  و

  .  دیزن ها نم حرف  نی. از اخورد  درد نم کنار، پس به  گذارم موالنا را م به حضور برسم وگرنه دیآخر برج من با

دارد از    زیماست، پره  است، جنس اصل  که مرکز ما که ذات زندگ   میشو متوجه م  طور ن یو صبر. و هم   شر

  .  زهایبچسبد به چ دیآ بدش م کهن یمثل ا  عنیهمانش، 

  م یکه ما در بانک دار  ییهادارد، به تمام پول   اجی جهان احت  نیا  یزها یخداوند به چ  مییگو م  کهن یمثل ا  درست

ما    یمشت کاغذ است که برا  یما    یهاپول   ستیاو مهم ن  یتا خداوند باشد. برا  ر،یدارد د  اجی خداوند احت

  ارزش دارد. 

با   دن یهماناو از  ت یو جنس  ند یخودش را در ما بب   تیجنس  خواهد مند است، مخودش عالقه  تیفقط به جنس  او

ب  عن یاست.    یعار   زهایچ ها کناره  که از جسم   دید  دی خواه  د،یبشو  تان از جنس خود اصل  ترش یهرچه شما 

  به مرکزتان.  دیآورنم  د،یشو نم دهینه، همان د،یشما استفاده نکن جهاننی ا یزهاینه که از چ  د؛یریگ م

که    کند . فرق مدیشو عذرخواه م  ، آن شل قبل  د،یآور خب، پس هر موقع هم که شما م   (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  

و خب    زند، به من صدمه م  نیام به مرکزم، اجسم آورده   یام، اآلن  من اشتباه کرده   مییخودمان بو  شیما پ

  من بود.  ری تقص  پردازم، خسارتش را م

  خواهم  من اشتباه کردم، عذر م  یی بو  کند اشتباه کردم. فرق م  من   دییگو شما م   شود موقع مرکزمان عدم م  هر

که عاشق است، ولو هشتاد     . کسمی عذر بخواه  میتوان م  راحتبه   میو چون مرکز ما عدم است، ما «من» ندار

  . چرا نخواهد؟  شند نم یزیچون چ  خواهد  ساله عذر مکودک ده ی سالش است از 

  د، یعجله کرد  د، یسؤال کرد  د،یو قانون صبر را شست   د، یرا شست  زی که پره  دیخواه عذر م   شما از زندگ  پس

اگر با ذهنت نگاه   . گفت نقطۀ عشق را به تو نمودم، حافظ گفت، نشان دادم، «سهو من»؛دیمرکز را جسم کرد

  با ذهنت نگاه نکن.  رون،یب  رهیاز دا ی شو پرت م ، کن



ۀ  برنامه             Program #937                                              ۹۳۷مشار

  40صفحه: 

  :میارا خوانده  تیب نیا و

  شُِر نعم ایصبر  ایدو ره آمد در روش  نیا
  دو راه را نی مر  دنیتو نتان د یشمع رو یب

  ) ٢١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : نتوان نَتان
  

.  دید  شود دوتا راه را نم  نیشر نعمت. اما بدون مرکز عدم، بدون چشم خداوند ا   ایصبر    ای:  راه دارد زندگ  دوتا

  درست است؟ 

ما    ذهندر من   دیکاهل است، تنبل است، کند است. توجه بن  ذهنکه من   دیدان و شما م  از کاهل   اگر کس  و

به آن وارد    ییرویتا ن  یگذار م  ییجا  یرا    یزیچ   ی  دیاده ید  م،یدار  نرسیحالت ا  م،یکن  رییتغ  می خواه نم

  است.   طورن یاست، پندار کمال ما هم طور ن یما هم هم  ذهنجا بماند. من همان   خواهد نشود م

  : دیگو م

  و صبر شُر یب که مانْد از کاهل  هر 
  جبر  یِپا ردی داند که گ  نیهم او

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  که جبر آورد، خود رنجور کرد   هر 
  در گور کرد اش،یهمان رنجور تا

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  به الغ  یکه رنجور غمبریپ گفت
  چون چراغ  ردیآرد تا بم رنج
  ) ١٠٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   : تنبلکاهل
  مار ی: ب رنجور

  است.   بددل به معن  نجا ی. در ا : هزل و شوخ الغ
  نشان دادن، تمارض. مار یخود را ب  عنیبه الغ   ی رنجور

  

در درون، از ته دلم شر و صبر ندارم،    . که من وقتدیخودتان بخوان  یبرا   شهی. همدی شما حفظ باش  دیرا با  هانیا

فضا باز کند، فوراً شر و صبر را    اگر کس  عنیهستم، من کاهلم، دچار جبر خواهم شد.    ذهنپس من در من 

  . داند قدر روزن را م کند، روزن شر م یبرا شناسد، فورًا روزن را م شناسد، م
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که عقل کل دارد، تمام کائنات را اداره     نظم  یمن فراهم است؛    یلحظه دوتا نظم برا  نیدر ا  دییگو اآلن م   شما 

شما که   ذهنهم وجود دارد، نظم من  یرینظم د ینه،  ایمن هم جزوش هستم، من را هم اداره کند  کند، م

اداره کرده که. آدم    یچجور   د ینیب آن هم نظم است که م   کند، بهتر کار م   ترش یهرچه ب  یذهن برا  یساز با سبب 

چرا آن را از دست دادم،    اوردم،یدست نرا به  نیچرا ا  کشد، از بس که استرس م  رد،یگ سرطان م   سالدر س

  است؟  ید یچه د نی است؟ ا چه نظم  نی. آخر ابرد  شب خوابم نم  ترسم، م

من اصال راه نجات ندارم،    دادیداد ب  یا  دیگو م   افتد، شر و صبر در همان فضا م  ی آدم ب  آن موقع وقت  و

کنم،     زندگ  یطور ن یمجبورم ا  عنی  یریگ جبر را م   یپا  جهیواقعاً؟ درنت  یچار کنم؟ ندار  رون،یبروم ب  یچجور 

  .  ستینه مجبور ن

   ذهن من   ی ماری . همان بکند م   مار ی خودش را ب افتد، شر و صبر نداشتن در جبر م خاطرکه به   هرکس   دیگو م

.  د یدستمال نبند  کند، اگر سرتان درد نم  یخود یفرموده که شما ب  دیگو م  غمبری. و پکشد م   ذهنمن   او را در قبر

را به    ها دگ یدستمال همان  ن یاچه    ی. برا دیندار  یرادینشده، ا  دهیهمان  یزیحضور که با چ   ی اریعنوان هش شما به 

  د؟یبند سرتان م 

  آورد  را به سر بستن، درد م  دگیزدن و دستمال همان  ی مار یبه الغ»، خودت را به ب  یکه رنجور   غمبریپ  «گفت

  .  شود تا باالخره مثل چراغ خاموش م

را نگفته، پس    نیا  غمبریمر پ.  شناسد را م  ها دگ یهمان   کند،  گوش م  نیباشد به ا   قی حق  دارن ید   خب کس  اگر

  مان است ما؟ چه   م؟یزن م  ض یخودمان را به مر  یخودیچرا ما ب

    
 ٧شل  ز همانیدگ ز عدم) ٨شل   ها)(مثلث ستایش با مرک   (مثلث ستایش با مرک



ۀ  برنامه             Program #937                                              ۹۳۷مشار

  42صفحه: 

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

  : طورن یهم

  ی ریعاشقان کران گ  نیز حلقۀ ا اگر 
  ی ریفسردگان گ   یِو خو ردی بم دلت

  

  ی شو رهیچو ابِر ت  ،آفتابِ جهان  گر 
  ی ر یمذهِب خزان گ  ،یبهارِ نو   وگر 

  ) ٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

واقعاً بهار بودنم را برسانم    خواهم  من بهار نو هستم، م  د ییگو ، شما اآلن مها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧[شل  

صورت آفتاب از  به من قول داده که من را به   زندگ  کهن یا  یبدهم، آفتاب جهان هستم، برا   وهیبه تابستان م 

  د یکار با  نیا  ی. و من براستاو  تیو ابد  تینهایباال آمدن آفتاب معادل زنده شدن به ب  نیو ا  آورد مرکزم باال م

  در حلقۀ عاشقان باشم. 

را و    دهیپد  نیا  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل   دیکن شما مرکز را عدم م  وقت  جور گفتن است که   یهم    نیا  سپ

  ش یعدم را ستا  قتاًیحق   وقت  م؛یجذبۀ او هست  ریو ز  میهست  زندگ  تیعنا  ریکه ما هرلحظه ز  میدان را م   قتیحق  نیا

  خاطر ه ب  و جذبۀ زندگ  تی عنا  ها، دگیهمان  یجا ، بهها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  ها  فرم   یجابه   میکن م

را ما    و قدرت زندگ   تیو هدا  ت ی، و عقل و حس امن(مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل    افتد کار مبه   زندگ   شیستا

  . میشو او جذب م یسو به عیسر نی. بنابرامیدار

  : دیگو. م میخوان شعرها را م  نیا و

  فکر کن  باق  م،یقدر گفت نیا
  اگر جامد بود، رو ذکر کن  فکر 

  ) ١۴٧۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  آرد فکر را در اهتزاز   ذکر 
  افسرده ساز  ن یا دِیرا خورش ذکر 

  ) ١۴٧۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  تاش خواجه یا یخود جذب است، ل  اصل،
  کن، موقوفِ آن جذبه مباش   کار

  ) ١۴٧٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خود   یدر جا  یز یو تکان خوردنِ چ  دنی : جنباهتزاز
  صاحب دارند.   ی که  ند ی : دو غالم را گوتاشخواجه 

  

که کاهل    . کس کار کن  دیهم با ، اما تو  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل  جذبه است    نیکه اصل ا  دیگو م   دینیب م

  یشری. در ذهن درواقع بشود نم  توانم، من نم   دی. دچار جبر باشد بوکند باشد، دچار جبر باشد، کار نم

. نیاست ا  یشری ب  د،یکن نمکه خداوند داده استفاده    از امانات   د،یکن استفاده نم   شما از نظم زندگ  عنی

  . کند استفاده نم شیبشد، از پا نیپا داشته باشد، خودش را زم   ی دیفرض کن 

را فضا را باز کن، خودت فکر کن.    اش از موالنا، برو باق   میگرفت   اد یقدر    ن یا  عن ی  م»، یقدر گفت   ن ی«ا  د یگو م  پس

  یی هم هست. فضاگشا  ییموالنا را تکرار کن، ذکر کن. ذکر کردن فضاگشا   اتیاگر فکرت جامد است، برو اب

  . آورد م موالنا است که فکر سازنده را در اهتزار  اتی است و تکرار اب

  ی آمد   عنیافسرده بساز.  نی ا دِیعاشق را خورش  ی  دوار،ی انسان خورش ی  نیموالنا، قر ات ی ذکر را، تکرار اب و

  : دین یرا بب  تیدوتا ب  نیا شود، آدم افسرده م گفت م  جا،نیا رید گفت را م   نیهم ،یافسرده شد

  ی ریعاشقان کران گ  نیز حلقۀ ا اگر 
  ی ریفسردگان گ   یِو خو ردی بم دلت

  
  ی شو رهیچو ابِر ت  ،آفتابِ جهان  گر 

  ی ر یمذهِب خزان گ  ،یبهارِ نو   وگر 
  ) ٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

پژمرده  ام، دارمواقعاً من مذهب خزان گرفته   دی. شما از خودتان سؤال کن»ی ریمذهبِ خزان گ  ،یبهارِ نو   «وگر

  شرفت یواقعًا پ روم، دارم به تابستان م روم، م  دهوهی م یسودارم به  سالبه ده، دوازده نه، نسبت  ای شوم م

  ام؟کرده 
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  د یارهیابر ت  دیدی. اگر ددیجوابش را به خودتان بده  درخشم؟ مثل آفتاب م   ای  امرهیمن ابر ت  د،یجواب ده  خودتان

و نور   شود م  ییسبب فضاگشا  هات یب  نی. تکرار ادی را تکرار کن  هات یب  نیکه ا  دیگو م   د،یو مذهب خزان گرفت

«جذب» کار    اصل نیا  ،کن مرکز را عدم م   ییو فضاگشا  اتی اب  نیهردفعه که دراثر تکرار ا  جهی. و درنت دیآ م

  .  رونیاز ذهن ب کشد خداوند جنس خودش را با اجازۀ شما م   عنی کند، م

ها  . تمام انسان میتاش هم هستتاش هم ما همه خواجه تاش»، خواجه خواجه   ی ا  ی خود جذب است، ل  «اصل،

   دوتا غالم   عنیتاش  . خواجه برد کار م تاش را به علت خواجه   نیاست؛ موالنا به ا  سرور دارند، آن هم زندگ   ی

  است.  آن هم زندگ می سرور داری ها فقط نفر است. ما هم انسان  یسرور دارند، صاحبشان   یکه 

  یی کاهل نباش بو  عن ی. «کار کن، موقوفِ آن جذبه مباش»،  میبا هم کار کن  دیدوستان، ما با  یکه ا  دیگو م

  نه.   کند، باالخره خداوند جذب م

  بود  یکار چون ناز  تَرکِ زانکه
  بود؟  یدر خوردِ جانباز ک  ناز

  ) ١۴٧٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  غالم  ینه رد ا ش،یقبول اند نه
  مدام  نی برا م  را و نه امر 
  ) ١۴٧٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م، یندار  یکار  ران یبا د  م،ی که گفت  ییزهایچ  نیهمۀ ا  د،ی خودتان کار نکن  یرو   د، یاگر شما کوشش نکن  دیگو م

  م،یکن اقرار م  مانیهاب یبه ع  م،یکن خودمان را تماشا م  م،یکن م  ییلحظه فضاگشا  نیا  م،یهست   نیمواظب قر

همه کار    هان یا  د؟یکن . توجه ممیریپذ م   ت یمسئول  م،یبه خودمان لطمه زد  م، یداشت  ذهنما تا حاال من   مییگو م

  است. درست است؟ 

خداوند    ندارم، به کم   اجیاحت   من به زندگ   عن یناز کردن است. ناز کردن    ه یکار شب  کار»، ترک   ترک   نکه «زا

  .  دیشما خوب توجه کن کنم کلمۀ ناز کردن را خواهش م نیندارم. ا اجی احت

  کنند؟  برنامه گوش نم   نی. چرا مردم به ادانم من هم م  دانم، همه را م   دانم، : مکند کمال دائماً ناز م   پندار

  . کنند کار نم  کنند،  ناز م دانند، م  کهنیا ی برا م،یخوان  موالنا را م  اتیاب میدار
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پندار    کهن یا  یبرا  د؟یکن . چرا ناز مدیکن ناز م   کهنیا  یبرا  د؟یکار کن  دیگذار را نم   تانی چرا صد درصد انرژ  شما

  هم ناموس دارد.   داند، . پندار کمال هم مدیکمال دار

قبول است،    نیا  دییبه ذهن نرو که بو  . دیرا بباز  تان جان ذهن  دیشما با  ست،ین  یباز ناز درخورد جان   دیگو م

  ی آن فضا   ن ی. ببدیگو چه م  نیبب  دیگو را م   اله   با ذهن قضاوت نکن. فضا را باز کن امر و نه  ست،یقبول ن   نیا

در تو. «امر را و    ند یافری ب  توجه کن، بذار زندگ   ی دگاری ع توجه کن، به آفر. به صندی گو شده به تو چه مگشوده

  لحظه. درست است؟ بهلحظه عن یمدام»،  نیب را م نه

  . کند دارد جذب م  او ه کهن یا یچرا؟ برا   ،یدیذهن پر یاز رو  نیب م دفعه ی  ،کار را بن  نیاگر ا حاال

ش   مرغد ز عرجذبه ناگهان پ  
  صبح، شمع آنگه بش   یدی بد چون

  ) ١۴٨٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  چون شد گذاره، نورِ اوست  هاچشم
  پوست نیاو در ع ندیبم  مغزها
  ) ١۴٨١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بقا  دِیاندر ذَره خورش ندیب
  اندر قطره، کل بحر را ندیب

  ) ١۴٨٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  پرندگان  انۀ ی: آشعش
  : آنچه از حدّ در گذرد، گذرنده.گذاره

  ا ی : دربحر 
  

  ها  دگیهمۀ همان  ی از رو  م،یدیپر  ز یچاز همه   م، یدیپر  می نیب م   دفعه ی  م، یکن فضا را باز م   و   م یکن کار م   وقت

  ذهن بود.   انشیآش پرد، م  انی از آش دفعه ی م،ی«مرغ جذبه» ما هست دیگو . موالنا م میدیپر

را بذار    یسازرا خاموش کن، سبب   ذهنرا خاموش کن، من   شمع ذهن   شود،صبح دارد م   یدید  کهن یهم

  نند، ی همه خشم  ند، یگو همه بد م  کنند،  م  بتی همه غ  روند،  همه آن راه را م  کهنیا   یکنار، عقلش را نخواه، برا 

  ش، یمدام». «نه قبول اند  نیب را م  را و نه  امر «  د، یگو که چه م   دیدینه! با ذهنت نه، د. تو بو  خواهند همه م

  نه با قبول خلق کار داشته باش نه رد.  ر، ید نیا عن یجوان، غالم  ی پسر، ا  یغالم»، ا  ینه رد ا
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رد و قبول مردم را بذار  ها را،. ولش کن آن شود نم   یطور ن یا  خورد، درد نمبه  نی ا  ندیگو آقا مردم م  دیگو م

در درون چه امر و    نیهستند. تو بب  ذهنها جمع من آن  کهنیا  ی استاندارد جامعه را بذار کنار برا  کنار، حت

ا  د،یآ م  یا نه درونْ  ع گشوده   یفضا   نیچون در  م  قلشده  به شما  ا  نیا   دیگو دارد،  را بن،  را    نیکار  کار 

است و    نهی آ  ی  نی. اکندجهان را دارد نگاه م   کند،چون ذهن را دارد نگاه م   د؛ی آ م  دگ یاز همان   نیا نکن،

  ترازو. 

.  نیننش  ار یکه تو ب دیگو م  ول  ، ید یپر  نیب م  دفعه ی .  دهد است، دارد نشان م  نه یناظر، ترازو و آ  یِار یهش

  لنگان. لنگ  ،کش م ن یخودت را زم  یدار  ،یدو م  ی. بله؟ دار غژ او م یسوکه گفته که هرجور شده به یدید

  ادبیشل و بو لوک و خَفته  لنگ
  طلب و، او را م  ژ یغاو م یِسو

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

   عن ی شود، دارد صبح م دیدید کهن یاست که شما هم  نی. مهم انیننش  اریاو برو، ب یسوشده به ادبانهی ب حت

  تان  همان زندگ  یبرا  د،ید  نیهمۀ شما آمده ا  ی. و براکند  آمده، دارد به تو کم م  رید  ید ید  ی  دفعهی

  بهتر شده. 

هستند؛    مختلف از جنس زندگ   یکه ا مردم با باورها   دینیب م   د، یدیها نور نظر شد، شما با نور نظر دچشم   وقت

. شود که از پوست رد م   نفوذکننده، وقت   عنیگذاره   .کند نفوذ م   نیگذاره است، ا  نینظر است، ا  یار یهش  نیا

  . هاست دگیپوست همان ست؟یپوست چ

  یی جان یا  نیاست، ا  ییجاآن  نیاست، ا  دیاست آن سف  اهی س  نیآن است، ا  نشیاست، د  نیمذهبش ا  دانم نم  نیا

  . شود م ییها سبب جداپوست پوست است. هانیاست، ا

نورِ   صورتن یدرا  ردیاز ذهن رد شد، ذهن نتواند جلِو ما را ب  پوست است. وقت  دهد که ذهن نشان م  زیهرچ

  پوست»، در درون پوست.  نی نه پوست. «در ع ند،یب ها مغز مخداست، او در انسان 

بوده دارد    دیخورش  یبوده، در ذرۀ شما،    انوسیاق  یذره    نیکه در ا  دیشو متوجه م  دفعه یشما    نیبنابرا

  . انوسیاندازۀ اقبه   د،یشوم   عیشما وس   واشیواشیباال! و    دیآ بوده دارد م  دیخورش  یباال. در ذهن شما    دیآ م
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درواقع خزان که سهل    ذهنافسانۀ من   نیا  د ی، اگر دقت کنذهن)](افسانه من   ٩[شل  است     ذهنافسانۀ من   نیا  خب

افسردگان   ی و خو  ردیدلش بم  رد،یهست، انسان از عاشقان کران ب  رهیابر ت  ریشدۀ  ماست. داست، زمستان 

م  یطور ن یا رد،یب شود .  

پردۀ پندار دارد،    کند دائمًا مقاومت و قضاوت م  شود، م  اد یدارد سنش ز  اش ذهندارد، من   ذهنکه من   کس

   و هرلحظه زندگ  داند دارد، پندار کمال دارد، خودش را دانا م  جسم  یار ی هش  ند،یب را نم   قتیحق  چیه  عنی

  . درست است؟ کند م  ندشم کند، درد م کند، مسئله م  کند، به مانع م  لیرا تبد

 کند،  م  شخص در هپروت زندگ   ن ینه؟ ا  ا یآشناست    د؟ی دار   نسبت  چیاصطالح هبه   شل   ن یکه با چن  د ینی بب  شما 

اصال    هادستن ییخودش را با پا  داند، خودش را متفاوت م  داند، دانا و سرور م  اری سها خودش را بموقع   بعض

سطح بود، اآلن خودش را با توهم برده به باال، به حرف   نیترن ییدر پا ش،یسال پ ده کهن یولو ا کند، نم  سهیمقا

  . کند گوش نم  کسچیه

است. و     وح  نیسازنده است، هم   ن یواقعاً ا  کند فکر م   شدیاند است، هرچه مگرفته   ی جد  ل یخودش را خ  و

   ذهنهپروت من   نیکه ا  دی دان . مدیهست   ذهنشما آشناست، پس شما در هپروت من   یبرا  تصورات   نیاگر چن

  : دیگو است که م   موس ری همان باب صغ  ، ذهنمن  ای

  ریقدس در، بابِ صغ  موس ساخت
  ریفرود آرند سر قوم زَح تا

  ) ٢٩٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آنکه جباران بدند و سرفراز  ز
  از یاست و ن ر ی آن باِب صغ دوزخ
  ) ٢٩٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و آزاردهنده  مار ی: مردم بر یقوم زَح 
  : ستمر، ظالم جبار

  

پر از   کهنیدرون ا  کند م  دایرشد پ   ذهنکه من   بافت ذهن  اصطالحبه   نیبه شما عرض کنم که ا  خواهم م  من

مجبور    آمدند م  شاهان که وقت  نیمعبدها درِ کوچ داشتند ا  ،ی  ریاست. باب صغ  ریدرد است، باب صغ 

  معبد.  نیبشوند، خَم هم بشوند که رد بشوند به ا دایاز اسب پ شدند م
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  د یتوان نم   د یمثل شاه هست د، یدار  ذهنشود. شما هم که اگر من جا خم بکه، مجبور بود آن   شود که خَم نم  شاه

  . گذارد نم ذهن. درست است؟ ناموس من گذارد نم ذهنمن   مصنوع  یچرا؟ پندار کمال و آبرو  د،یخم بشو

 ن یخم شو؛ ا  دیگو م  د؟یگو ماست به شما چه م  یدردها  ن یکه هم  ریباب صغ   نیکه، ا  دیگو م   دینگاه کن   خب

تا    سازد دردساز را م   ذهنمن   نی. پس خداوند ایبه خداوند دار  ازیشو، ن  میکن، تسل  میخم شو، تعظ  ست،ین

  سرشان را خم کنند.   دانند، دانا م او خودشان ر کنند کش که پندار کمال دارند، مقاومت مگردن   یهاآدم

من هم به حرف    م؟یکن ما هم اشتباه م  م،یاند نم  مییبو  م یدرد مجبور کند ما سرمان را خم کن  دیوقعًا با  ایآ

گوش بدهم، حرف همسرم گوش بدهم، حرف دوستم گوش بدهم، حرف    امگوش بدهم، به حرف بچه  رانید

  . دینی را در خودتان بب  نیشما ا نم؟یواقعاً نروم آن باال بنش  مردم گوش بدهم، و 

ا  ریدر قدس باب صغ   عنیقدس در»،    موس   «ساخت تا مردم سرشان را خم کنند.  قوم، قوم    نیرا ساخت، 

دارند،    دیهستند، همه ناموس صدمن حد  ر»یزمان همه «قوم زَح  نیردم ابودند، پر از درد بودند. که م  دهیدردد

  همه.   باًیتقر دانند، همه خودشان را دانا م 

باشد که پر از درد است،     ذهنمن   نی زورگو بودند، جبار بودند و گردنکش. و دوزخ، که هم  ها نیا  کهن یا  یبرا

باز    دیفضا با  د، یهست   زندگ  ازمندین   د،یخدا هست  ند ازمیاست که شما ن   نیا  غامشی است و پ   ر یباب صغ  ن یهم

  . دی کن

آدم خوشش   د،یگو است واقعاً م  ییکه طال  تیب  دو   نیا  یطور ن یهم   سر فرودآوردن است. و   نیهم   ییفضاگشا  نیا

  کند.   جادیاش هم درد احالم خوب است، همه  اریذهن بس یسازمن در سبب  دیناز کند، بو دیآ م

  از شر دی تر آکردن خوش ناز
  که دارد صد خطر ش،ی کم خا ،یل 

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

  ازیآن راه ن آبادستمنیا
  و، با آن ره بساز  ر ینازش گ  تَرکِ

  ) ۵۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  د یکه درد با  میاجا رسانده ما کار را به آن   . ول خودت را کوچ کن   ستیساختن سخت است، با  با آن ره  بله

  د، یکن لحظه از آن نقشه استفاده م  نیدر ا  ای ! شما  دیتوجه کن   م،ی انتخاب کن  میتوانست . ما م اوردی به ما فشار ب

  ندارم.  ازین  دییگو م  ای د،یدار برم ییبا فضاگشا د،یدار گام اول را، قدم اول را درست برم

دانا هستم،   اریبس کنم، کار م ام ذهنمن   یسازلحظه با سبب  نیکه، من در ا دیبو کس کهن یا عنیکردن،  ناز

  ندارم.   ازی را َنجو، نخور، نگو ن نیاز شر»، اما تو ا دیتر آندارم. «ناز کردن خوش  کسچ یبه ه  اجی احت

هر لحظه فضا را    ر،یب  شیرا در پ   ازیراه ن   ؟ یاز هر خطر   یبشو   منیشما را آباد کند؟ ا   زندگ  من ی که ا   خواه م

  خودم.  یساز دارم، نه به سبب  اجیاحت  من به نظم زندگ  باز کن، بو 

  م یشو قدم متوجه مبه. قدمست یما با آن سازگار ن  ذهنمن   ،ی اول بساز  دیو، با آن ره بساز»، با  رینازش گ   «تَرکِ

تا   دیبه آن عقل گوش بده  دی شما با  کند، که بهتر از عقل ماست، دارد با عقل ما مخالفت م  عقل زندگ   نیه اک

  عقلتان درست بشود. 

  د یکم کن  دیبا  ل یرا خ  ذهنذهن و حرف من   ی سازاست که شما سبب  نیمفهومش ا  ت، یچند ب  ن یا  طورن یهم  و

و خضر، قصۀ ما و    . قصۀ موس دیگو و خضر را م  قصۀ موس  نیو ا  د ی بپر  رونیذهن ب  یسازاز سبب   دیکه بتوان

  او حرف بزند.   میگذار نم کهی طوربه  م،یزن حرف م اد ی خداوند حرف بزند ما ز دی خداوند است. ما اآلن که با

من حرف بزنم    یگذار نم  ،  زن حرف م  ادی و ز  زنها را محرف   نیحاال که ا  دیگوخداوند هم م   ای  زندگ   حاال،

در ذهنمان   . ولمیاوقت است هم جدا شده ل یخ م،یا. ما هم از خداوند جدا شدهمی جدا بشو دیما با ا،یبا من ن

  به اوست.  ایزنده شدن با اوست،   واقع نید م،یندار واقع  نیما د م، یدر توهم با او هست م،ی با او هست

  :دیگو را موالنا م  هات یب نیا نی هم یبرا

  مفزا در صفت  شی خو نیقر  بر 
  در عاقبت   نیق یفراق آرد   کآن

  ) ٣۵١۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

موس نُطق  د بر اندازه، ولی ب   
   ین ارِیفزون آمد ز گفِت  هم

  ) ٣۵١۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  با خَضر آمد شقاق  فزون  آن
  هذا فراق  ی : رو تو مثر گفت
  ) ٣۵١۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   و دشمن  یی: جداشقاق 
  پرگو  :مثر 

  

  ر ی نگ  ش یتو پ  عن یمفزا در صفت»،    شی خو  نیحرف نزن! «بر قر  ات ذهنکه تو با من   دیگو م  د؟یکن م  توجه

 ات ذهنمن   نیاضافه نکن، ا ات ذهنرا به من   نکن. وصف زندگ زندگ   فِی توص ای  ، به زندگ ذهنعنوان من به

  د؟ یکن ما خداوند است، توجه م نیرا پرگو نکن، قر

من از جنس خداوند هستم،    دییگو است. اگر شما م  ذهنمن   نیما ا  نیقر  م،یما از جنس خدا هست  ریطرف د  از

  ا ی خداوند را    ،کش را به حرف م  نیا  چون وقت  اور،یبه حرکت درن  ل یرا خ  نیهست، ا  جان یهم ا  ذهنمن   نیا

  .  یآور  خودت را به حرف درم

بشود.   تیرعا  نظم زندگ  گذارد ها نمحرف   نیو ا  شود اضافه م  شیهاحرف   زند، حرف م  صورت ه  نیا  در

همان کم    ول  د،یزن کم هم حرف م  لیخ   حتّ  د،یزناندازه حرف م شما، ممن است به  ذهننظر منبه   عنی

  .  دیبزن رف ح  دی. اصال نبادیحرف بزن   دیاست که با ی از آن حد ادتری ز ل یشما خ

  میزد که حرف نم   میکرد خداوند نکن، اگر نم  شیپ  ییحس دانا   عنی مفزا در صفت»،    شیخو  نی: «بر قردیگو م

  . میشو . عاقبت باالخره ما جدا م آورد م ییجدا  نیا کهن یا یبرا قدر،نیا

چون    م،یهست   غمبریپ  یادرجه  مان البته به ما، همۀ   غمبریپ  ا ینماد ماست،    و خضر را که موس   موس   داستان

داستان نماد    نیا  نیاست، نماد خداوند است. پس بنابرا  و خضر هم نماد جاودانگ  م یآور را م  زندگ  غامیپ

  .کند اشاره م  ردخالصه، دا   ی  آورد، دارد م  جان یو خضر که ا است، داستان موس

و دوست    م یایب  خواهم . گفت نه، مبه موس  ای با خضر همراه شد، خضر گفت همراه من ن  که موس  دیدان م

و    کنم . گفت نه، نمکن ممن است سؤال   ،. گفت تو حرافکنم . گفت نمسؤال کن  دیو فالن. گفت نبا  میبشو

هم    یرا کشت،    یابچه   ی   یرا خراب کرد،   کشت ی  شد و آمد.   همراهش  موس   دیدان . باالخره مهانیا

  م، یما هرچه که فکر کن  عنی غلط بودند،    هان یذهن او ا  ی ساز را درست کرد. هرسه مورد از نظر سبب   یوار ید  ی

ما،   ی رو زندگ   اساس  یغلط است. کارها  میکن که درست است، ما فکر م  کند که دارد کار را م  از نظر زندگ

  ما غلط است. ذهنمن  راز نظ
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ذهن ما را،   کشت  کند، ما است که خداوند سوراخ م  کشت   نی را سوراخ کرد، البته ممن است نماد هم  کشت

که سوءاستفاده    ییهازورگوها، آن   کهن یا  یصالحت است، برا   . به شود غرق م  نی ا  میگذار که نم   میی گو ما م

  . کنند استفاده م ذهنمن  ن یاز ا برند دارند، م ذهنکه من ییهاانسان  برند، شما را م  کشت ، از کشت  کنند م

است.   ذهنمن   نیبچه را کشت، بچه نماد هم  دیبهتر است. شا  تیبرا  ،را سوراخ کن   کشت  نیهرچقدر ا  نیا

  ما چرا کوچ شد؟   ذهنا! من   م یکن ما سؤال م کند،  ما را کوچ م  ذهنمن  کهن یهم

است، تا    خضر، که نماد زندگ  کند م ریما را تعم  واریبشود. د  هام یت یکرد تا آن گنج بماند مالِ   ریرا تعم   وار ید  و

 می بهتر است جدا بشو  ری. گفت دکرد سؤال م  ما را. در تمام مراحل موس  برد م  شی پ  م، یباالخره ما به گنج برس

  . قرار بود سؤال نکن  ،ییای همراه من ب دیو نبا

تر بود.  از اندازه هم کم   ر،ی تا سؤال بود دسه   بد بر اندازه»، از نظر موس   که، «نُطق موس   دیگو م  نیهم   یبرا

ز گفتِ   آمد  فزون  م  عنیاز گفت خضر بود؛    ادتری ز  دیگو م  »،ین  ارِی«هم  ما    م،یکن هرچه که سؤال  هرچه 

  اضافه هست.  م،یآور لحظه به سؤال درم نیاخداوند را در  دستورات و امرونه 

   عن ی«مثر»    ،و دشمن   ییجدا  ،ییجدا  عن ی«شقاق»    ، یی با خَضر آمد شقاق»، سبب جدا  : «آن فزون دیگو م

  ،  زن حرف م  ادیز  لیخ   ،زن حرف م   ادی تو ز  دیگو لحظه خداوند به ما م  نیا  عنی   ،ی که تو مثر  گفتپرگو.  

  .  میهست  زندان  ذهنکرده، ما در من  وقت است خداحافظ ل یخداحافظ شما و خ

كَ … .»   «قَالنيبو نيب اقرٰذَا فه  
  ] جدايى مياِن من و توست… .» : اين [زمان «گفت

  ) ٧٨ یۀ)، آ١٨كهف ( ۀسور م،ی(قرآن کر

  صفحه هست.   یرو  د،یدان قران است م یۀآ البته

  دور شو  ،یی گو اریبس ا،یموس
  نه با من گنگ باش و کور شو  ور

  ) ٣۵١٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ییشسته زه یوز ست ،نرفت ور
  یی بسسته  ییرفته به معن تو

  ) ٣۵١٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مخفف نشسته است.  :شسته 
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به ما م   ، زن حرف م  اد یز  دیگو م    حالت ماست. خضر به موس  درست حرف    اد یز  د،یگو دور شو. خداوند 

  دور شو، وگرنه الل باش و کور شو.  ،زن م

  م، یکن چشممان، قضاوت هم م   ن یبا ا  مینیب و م   ذهن  ی سازذهن ما دائماً فعال است در سبب   م،یشو الل نم   ما

به  خداوند، زندگ عنی »،یی«شسته  ،یاهنوز نشسته  ،یامن گفتم برو. اگر نرفته  د،یگو . م میکن مقاومت هم م

باز ذهنمان هم    ها،ن یو ا  می با تو هست  م،یانشسته   جانیما ا   ، ییگو م  یابرو دنبال کارت، هنوز نشسته   دیگو ما م

  فعال است. 

ا دائمًا از او  . م دهد حالت ما را نشان م نیو ا  از من جدا هست  دیگو م »،ییبسسته  ییرفته   «به معن   درواقع

  ی تو از رو   م،یانه، ما جدا شده   دیگو . م میکه با خداوند هست  توهم   فرض ذهن   نی با ا  میانشسته   م، یجدا هست 

  . امبهرهی و از نظم او هم ب شناسم اصال من که خدا را نم گفت  دنبال کارت، م رفت وگرنه م   ،یانشسته  زهیست

از    ،یاخراب است. نه، تو جدا شده   میکارها  ول  دهم، قرار م    نظم اله  ریمن خودم را ز  دییبو  دیتوان نم  شما

آقا برو دنبال کارت، خضر به موس یاهنوز نشسته   ات ذهنمن   ۀزیست  یرو   ، کن گفت، برو. سؤال م   . گفت 

  . یریجلوِ سؤال کردنت را ب توان نم

  عاشقان است،   ۀ شخص در حلق  نی، حاال ا(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  انسان است    یوجود  قتیحق   ن یا  طورن یهم  و

  ی ریعاشقان کران گ  نیا ۀز حلق اگر 
  ی ریفسردگان گ   یِو خو ردی بم دلت

  
  ی شو رهیچو ابِر ت  ،آفتابِ جهان  گر 

  ی ر یمذهِب خزان گ  ،یبهارِ نو   وگر 
  ) ٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 رش یلحظه را با پذ  نیا  کند، شخص مرکزش را عدم کرده، فضا را هرلحظه باز م  د،ینیب شل م  نیاآلن در ا  شما

اگر فسرده بود دوباره زنده   شود، عاشقان هست و دلش دارد زنده م  ۀکه در حلق  مدت  ی. پس از  کند شروع م

کنار رفت، بهار    رهیابر ت  کند، دارد تجربه م  راباال آمدن آفتاب از مرکزش    عن یو آفتاب جهان بودن،    شود م

که شما   ییهاوه ی م  طورن ی. شما، همدهد م وه یدارد م  رود، تابستان م  یِسودارد به   کند، را دارد تجربه م  شینو

  است.  رونیشده در بگشوده  یدرواقع انعکاس مرکز عدمتان و فضا  د،یده م
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است، انعکاسش    رونیبهتر در ب  ز یچ  ی متناظر با    د، هر آسمان باش  ترع یآسمان هرچه وس  نیکه ا  می گفت  بارها 

  ر ید سببیب ی شاد نی. ادیآ م سببی ب یشاد کند، شروع م رشیلحظه را با پذ نی بهتر است. پس ا رونیدر ب

  .  شود نم جادی ذهن ا یساز سبب  ۀلیوسبه

تا باالخره در مرکزش    شود،  م  ده یو مرتب واهمان  چشد را م   زندگ  ۀ و مز   نندگیانسان ذوق آفر   مدت   یاز    پس

مستقر است،    یابد  ۀلحظ  ن یشخص در ا  نی. اکند م  ز»یو مرتب هم «صبر» و «شر» و «پره  ماند  نم  زیچچیه

  .  برود د یآگاه است که نبا  رود، نم بشد، ول کند م  شیتحر ذهنمن 

حواسش به خودش هست، با    کند، ذهنش را نگاه م  کند، و ترازو جهان را نگاه م  نه یناظر، آ  یاریهش   صورتِبه

  . »ق ی«انسان حق  ندیگو را م   نیندارد. ا یکار  کس

 و ی د ایکند، مرکزش را عدم کند، آ زندگ  ی طورنیاگر بخواهد ا که کس  میرا بخوان تی چند ب نیا د،یاجازه بده و

همانش    یفضا  ۀندی است، نما  طانیش  ۀندی است، نما  وی د  ۀندینما  ذهنمن   می گفت  گذارد؟ م   ذهنمن   گذارد؟ م

[شل  کند    زندگ   یطور نیبخواهد ا  اگر کس  نیانفوذ آن است. پس بنابر  ریدائماً ز  ، ذهنجهان است در ما، من 

  :دیگو ، مرکزش را عدم کند، م (حقیقت وجودی انسان)] ١٠

  اجتهادبا   کن  نیچو عزم د تو
  بانگت بر زند اندر نَهاد  و،ید

  ) ۴٣٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی غَو یا شیندی مرو زآن سو، ب که
  ی شو شی رنج و درو ر یاس که

  ) ۴٣٢٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : گمراه یغَو
  

.  میگوش بده  دینبا  خواند، را به گوش ما م   نیما ا  ذهنمن   ۀلیوسبه   طانیش  و،یمرکزش را عدم کند، د  کس  اگر

  . ستین  یاصطالح مذهببه   یبا باورها   دنیهمان  معن به  نی شدن با خداست. د  یهم    نید  ، کن  نیاگر تو عزم د

هست.    نید  نیا  ،یاست، قائم بشو  تینهایذات خودت که ب  یرو  ، باز کن  ، باز کن  ، فضا را باز کن  عنی  نید

  ها نیتو به گوش تو ا ذهنمن  ۀلیوسبه طانیش اد،یبا کوشش ز یبرو واقع نید یِسوبه تو اگر بخواه دیگو م

  گمراه.  یا  شیندی را خواهد گفت که «مرو زآن سو»، نرو، ب
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«که    ، که گمراه هست  دیفضا باز کند، راه را درست برود، بو  خواهد که م  به کس  و ید  عن یگمراه،    عن ی  ی غَو

 دهند  به تو بدهند، نم   خواهند مردم م  ذهنمن   یکه از رو   امانات  نی. مواظب باش ا»یشو   شیرنج و درو  ریاس

  . کرد م  دیطور که فرعون جادوگران را تهدها! همان 

  ، ی شو م  چارهی ب  ،یشو م  شی ها! درو  ده را از دست م  ها! آن امانات مال  ستندیها دوستت نآن آدم  رید

  ، جسم  یار ی هش  قیهست که از طر  یامانات ماد   یسر ی. چون  خواند را به گوش ما م  هان یها! ا  یشو م  ریفق

  .  کند م ه یما ته   یما برا ذهنمن  نیا

آقا    دیگو مهم است. م   ذهنمن  یبرا  هان یا  م،یباش  دهیرس  ییجا  یاحترام مردم، توجه مردم اگر به    نیهم

   خواه دوست م   ی ب  نیدارند، خُب ا  ذهنمن   ها نیا  ، یاز دوستانت بِبر   د یها. شما با  ده را از دست م  هانیا

  دت ییتأ  ، یاحترام ندار   دهند، توجه به تو نم  ر ید  ،یجا نرو خُب اگر آن   ، یبرو  دیفالن مجلس نبا   ؟ چار کن

  . ترساند م  ،ی شو م چاره ی ب ،یشو  نم دییتأ رید ،کارها را نکن  نیاگر ا. رید کنند نم

  ی وابر  اران یز  ،یگرد نوایب
  ی خور  مانیو پش یگرد خوار
  ) ۴٣٢٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یلع وِیبانگِ آن د  میز ب تو
  ن یق یدر ضاللت از  یز یواگر 

  ) ۴٣٢٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : گمراه یغَو
  

از دوستانت جدا م  یشوم  بدبخت ذل   یشو ها.  تو نگاه   کسچ یها. ه  یشو م   ریها. حق  یشو م  لیها.  به 

  د، یگو به گوشَت دارد م  ذهنمن   ۀلیوسکه به   نیلع  ویها. تو از ترس بانگ آن د  یشو م   مانیها. پش  کند نم

  . دینه؟ بپرس  ای افتد شما م  یاتفاق برا نیذهن دوباره. خُب ا مرکز عدم به گمراه  ن یاز ا ن، یقی نیاز ا یزیگر م

ما    خواهد . مرتب مماند مثل دمبل م  طانیش  نیکه ا  د یگو است که م  ییهاهیمربوط به آ  اتیاب  نیا  طورن یهم

  . میعنوانِ ورزش نروبه دیرا از مرکز عدم جدا کند و ما با

 وما   ۚ◌  وعدْهم  من استَطَعت منْهم بِصوتكَ واجلب علَيهِم بَِخيلكَ ورجِلكَ وشَارِكهم ف اموالِ واودِ   واستَفْزِزْ«
مدُهعطَانُ يالشَّي ا  اورغُر .«    
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و به يارى سواران و پيادگانت بر آنان بتاز و در مال و فرزند با    فرياد خويش هر كه را توان از جاى برانگيز   «با
  شان ندهد.» آنان شركت جوى و به آنها وعده بده. و حال آنكه شيطان جز به فريبى وعده 

  ) ۶۴  یۀ)، آ١٧اسراء ( ۀسور م،ی(قرآن کر

  ن یا  طان یش   تیدستور داده شده، مأمور  ن یا  طانیبه ش   عنی فرياد خويش هر كه را توان از جاى برانگيز»،    «با

است. «و به يارى سواران و پيادگانت بر آنان بتاز و در مال و فرزند با آنان شركت جوى و به آنها وعده بده. و 

ما    یبدش در تمام کارها  ی انرژ  نیبا ا  طانیکه ش  دین یب شان ندهد». محال آنكه شيطان جز به فريبى وعده 

  . هیآ ی  نیمشارکت دارد، ا

كفَ ۚ◌ عبادِي لَيس لَكَ علَيهِم سلْطَانٌ  «انَّ كَ وِببِر  «ًيكو  
  را بر بندگان من هيچ تسلط نباشد و پروردگار تو براى نگهبانيشان كاف است.»   «تو

  ) ۶۵  یۀ)، آ١٧اسراء ( ۀسور م،ی(قرآن کر

  و یبا د  طانیکه فضا را باز کند، مرکزش را عدم کند، ش  کس  عن یرا بر بندگان من هيچ تسلط نباشد»،    «تو

  كاف است.»  شان به او داشته باشد، «و پروردگار تو براى نگهبان یاسلطه  تواند نم ذهنمن 

شده است. گشوده  یفضا  نیم ه  نی. انیدر ا  دییایو گفت ب  دیکش  یاره یدا  یگفت هود    م،ی قبال هم گفت  نیا  خُب

  : طورن یاست. هم شما کاف  یاو برا  شده، نگهبانگشوده  یفضا  قیبه خدا از طر  دیاگر شما وصل بشو

  عليم.» واسع  واله  ۗ◌  وفَضً منْه مغْفرةً  يعدُكم واله ۖ◌ يعدُكم الْفَقْر ويامركم بِالْفَحشَاء  «الشَّيطَانُ
دارد، در حال كه خدا شما را به آمرزش خويش و  ترساند و به كارهاى زشت وا م شما را از بينوايى م  «شيطان

 وعده م دهنده و داناست.» دهد. خدا گشايش افزون  
  ) ٢۶٨ یۀ)، آ٢بقره ( ۀسور م،ی(قرآن کر

دارد،  قرآن بودند، «و به كارهاى زشت وا م   یهاه یآ  ناًی ع  هانیا  دین یترساند»، ببشما را از بينوايى م   «شيطان

 وعده م كه خدا شما را به آمرزش خويش و افزون عن یدهنده و داناست»؛ دهد. خدا گشايش در حال   اگر فضا

   ذهن من   قیاز طر   طانیقرآن، شما کارتان درست است و ش  یهاه یآ  نیاز ا  ای  ات یبا استفاده از آن اب  ،را باز بن 

  که گفت:   دی آخر توجه کن  تیب نیشما، شما را بر خواهد گرداند. به ا

  ن یلع وِیبانگِ آن د  میز ب تو
  ن یق یدر ضاللت از  یز یواگر 

  ) ۴٣٢٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نه، نه، نه، من نه دوستانم    ییگو . مذهندوباره به من   یدو م  ،یبند م  ،یاگر فضا را هم باز کرده بود  عنی

  م ی ایکه ب  اموانه ی. مر من ددهم و توجه را از دست م   دیی تأ  نینه ا  روم، نه به آن مجلس نم  دهم، را از دست م
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 پس  ام.دست آورده به   بتی را به هزار مص  هانیدست بدهم. ا  زرا ا  هان یا  ترسم را از دست بدهم؟ من م  ایمزا  نیا

  : میدان را ما م نیو ا  ستیهم ن ها سادگ  نیعشق بودن به ا ۀریانسان و در دا قتیحق  نیا نیبنابرا

  چون عاجز شود از افتتان  وید
  ان یانس نیاو ز  دیجو استعانَت

  ) ١٢٢١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی اریبا ما،   دیاری شما  که
  ییجانب دار  دییما جانبِ

  ) ١٢٢٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : گمراه کردن افتتان
  

و به    دیاگر شما عاجز کن   نخواهد گذاشت، ول   ذهنمن  نیا  د، یکن   یی فضاگشا  دیاگر بخواه  د،یدان شما م   عنی

  ی هان یبه خودتان باشد، اگر از قر  اش حواستانو همه   د یاش فضا باز کنو همه   دیگوش نده   تان ذهنحرف من 

  تان  زندگ  د،یقرار بده  زندگ  نیرا در معرض قر  دتانخو  دیدائماً فضا را باز کن  د،یرا بدان  نیو اثر قر  دیکن   یبد دور

  به شما حمله خواهد کرد.  ذهن روز بهتر بشود، من روزبه 

  د یکن م  شرفتیسراغ شما که با شما دوست بشوند. شما اگر پ  فرستد ها را م اگر عاجز بشود، آدم  دیگو م  دارد

  خواهد  دارد، با شما م ذهنشد که من  دایاش پنفر سر و کله   ی د ینیب م دفعه ی  د،یهست شرفت یو در حال پ

وجود  شما به   یبرا  ذهنمن   ن یکه ا    مسائلی   ای سراغ من و    امدهی ن  یخود یب  نیکه ا  د یدوست بشود، ش کن

  شه یهم  تانذهن. خالصه به من آورد وجود مدارد به  نیکه ا  دیها بند و شما ندان که شما را مشغول آن   داوریب

  .   دیش داشته باش

    یآن باشد که ظن بد بر  حزم
  ی از بد، بر  یو شو  یز یگر  تا

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

  ست آن رسول سوء الظن گفته حزم،
  فَضول  یا دانقدم را دام م  هر 

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

رسول فرموده است که    دیگو . مباش  ی و از بد بر   تا فرار کن  ش کن  ات ذهناست که به من  نیا  شیدوراَند

ها  انسان به    وید  دیگو . مگواوه ی  یش کن. هر قدم ممن است دام باشد ا  ات ذهنبه خودت ش کن، به من 
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سخت    کند شخص دارد کار م  نیسراغ ا  دیوبر  د؟یستیمر شما نوکر من ن   د؟یندار  ذهنمر شما من   د،یگو م

  .خودش  یرو

.  د یبن  یکار   ی  د،یبن  یدارجانب   ی   د؟ی ستیدار ما ن مر طرف   د»،یی. «جانبِ ما» یی اری با ما،    دیاریشما    «که

که   دیدان شما م   نیممن است به حضور زنده بشود. پس بنابرا  کند، خودش کار م   یدارد رو  شخص ه  نیا

هم    نینداشته باشد. ا  یبا شما کار   کسچ یکه راه صاف باشد و ه  ستین  یطور نیبه شما حمله خواهد کرد. ا  وید

  : طورن یو هم  دیدان م

  خراش و م تراش ره، م نیاندر
  فارغ مباش   دم آخر، دم تا

  ) ١٨٢٢ تیاول، ب دفتر  ،ی مثنو ،ی (مولو

  یآخر هم ندارد، تا به    میکه گفت  یشو آخر که به او زنده م  ۀتا لحظ  حرکت کن  ،تالش کن  دیبا  راه ه  نیا  در

  :میدان را هم م نینباش و ما ا کاری لحظه هم فارغ نباش، ب ی زورش نرسد به شما،   ذهنکه من  ییجا

  وا برد  مانی از کر  ویکه را د  هر 
  سرش را او خَورد  ابد،ی کسش  یب

  ) ٢١۶۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زمان   یبدَست از جمع رفتن  ی
  بدان  وین نیباشد، ا طانیش مِر

  ) ٢١۶۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : وجب بدَست
  

و    کند م   دایاز بخشندگان جدا کند، او را تنها پ   مان،یاز عاشقان، از کر   ویرا که د   است؟ پس هرکس  درست

   ی وجب از جمع عاشقان دور شدن،    ی   عنیبدَست»،     ی. «کند را خراب م   شی فکرها  خورد،  مغزش را م

  د، یرا خوب بدان. پس شما اگر در جمع عاشقان هست   نی است، ا  و یاست، مر د  طانی مر ش   نیکه ا  دیلحظه، بدان

  جمع جدا خواهد کرد.    نیشما را از ا ویکه د  دیبدان د،یکن خودتان کار م   یشما مرتب با موالنا رو

زندگ  خوشبختانه  دراثرِ کم،  ی  ا در  عاشقان  جمع شده  نیجمع  هم  دور  حضور  پگنج  عاشقانه    غامیاند، 

  گذارد  آن وسط م  ییغذا  ی   هرکس  دربهزده یس  ۀ. مثل سفرکنند به هم کم م  د،دهن م  یمعنو  غامیپ  دهند، م
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جمع    نی. قدر امیبدان  دیرا با  نیا  قدرعاشقان است.    ۀحلق  نی. اخورد م  دارد هرچه دلش خواست برم  و هرکس

  .  می بدان دیعاشقان را با

شما   خواهد  م ویو د برد خودش را م  ۀضرر دارد، صدم  نیبدان که ا ،یحلقه دور بشو  نیوجب از ا ی دیگو م

شما به حرفش    د،یشما در ذهنتان خواهد آورد که شما به گنج حضور نگاه نکن  یبرا  ی ادی ز  لیدال  و یرا جدا کند. د

  .  دیگوش نده

  اندر رحمت آمد تا به سر رحمت
  پسر یرحمت فرو مآ ا  ی بر 

  ) ١٩۴١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رحمت قناعت من.»  یحق سراپا رحمت است بر  «حضرت
  

  یی لحظه با فضاگشابهلحظه، لحظهبهرحمت قناعت من». لحظه    ی«حضرت حق سراپا رحمت است بر    پس

   ذهنمن   وسط کار رها نکن. اگر القائات   شرفتیبا اندک رحمت و بخشش و پ   د،یآ م  یزد یرحمت ا  ، یزد یکم ا

همه   هانیخوب شده. ا  لمروابطم درست شده، حا  ریبه حرفش گوش نده. نگو بسم است، من د  کند، شما م 

  کهن یا یاست، برا  طانیمر ش

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار صدر توست راه  صدر
  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خداوند    ۀانداز  م،ی دائمًا تالش کن  دی. بامیبرس   میخواه نم   ییتا آخر تالش کن، ما جا  دیگو است که م  درست

 ترع یوس   م،یشوم  ترع یو وس  میکن خودمان کار م  یرو   طورن یمرگ هم  ۀتا لحظ  روز، حت است. ما روزبه   تینهایب

  . میشوم ترع یو وس  میشو م

  �🔹🔹�بخش دوم  انیپا �🔹🔹�
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ب  نیا مربوط   تیچند  دراثر سبب  یساز به سبب  را که  و  زندان  یساز هست  در سبب   و  ما جدا    ،یساز شدن 

.  م یکن راه را انتخاب نم  نیا  م یکه گفت  آورد  . باالخره درد به ما فشار ممیمان و در کارمان م   از زندگ   میشو م

  م، یافت به درد م  و  .کند م  لیرا به ما تحم  ذهنو نظم من   کند را قطع م    که نظم زندگ  م یجدا بشو  یساز از سبب 

   درد وقت   نیکه ا  میهم بدان  نیا  دیبا  میشد  داریها. و اگر با درد بموقع   بعض  میشوخُرد م   م،یافت م   چارگیبه ب

  حالمان خوب شد.  وقت  ، یساز به سبب به ذهن،  میگرد دوباره برم  م،یشو نم داریما کامال ب  کند م داریب

. درست  مینی را بب  تیعقب، درست وضع  میواقعاً بش  کند، م  داریکه اگر درد ما را ب  میریدر نظر ب  دیبا  ول

من   دفعهآن   میی. نگومیبشو  داریکه ب  میشانس را از دست نده  نیواقعًا ا  کرده، ول  داریاست که درد ما را ب

  . دهد جواب م  ی ساز نبود. سبب  الع امی ساززرنگ نبودم، سبب   اندازۀ کافدرست عمل نکردم، به 

  : دیگو . ممیاگرچه بارها خوانده خوانم، را باز هم م ییطال  تیچند ب نیا و

  ی يدهیها دچون سبب ز طفل  تو
  یيدهی سبب، از جهل بر چفس در

  ) ٣١۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   ها از مسبِب غافلسبب با
   لیها زان ماروپوش نیا یِسو

  ) ٣١۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   زنها رفت، بر سر مسبب چون
   کنو ربناها م  ربنا

  ) ٣١۵۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی اده ی: چسب یيده یچفس
  

بهترِ    تر،ش یهرچه ب  مان، و بهتر کردن زندگ  دهیهمان  یبه گذشتن از فکرها   میافتم   از بچ،  ما از طفل   پس

به نظم جاهالنۀ    برد م  کند، جدا م  جهل است. ما را از زندگ  نیو ا  میکن   اد یرا ز  مانیها دگیکه همان  ذهنمن 

  .  ذهنمن 

ها تا آخر  موقع   را تا بعض   ی ساز سبب   نیمتأسفانه ما ا   قبول است، ولقابل    زندگ  ی کار برا  ن یا  مدّت  ی  یبرا

  . میده جسم ادامه م نیشدن ا متالش مان،  مرگ جسم
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ما چون از نظم    »ل یها زان ماروپوش   نیا  یِو «سو   میخداوند غافل هست  عن یما از مسبب،    یسازدر سبب   پس

  غلط است.   نی نظم است، ا نیبهتر نیا م،یکرد  جادیا اکه م  نظم نیا می کن فکر م م،یخبریبزرگ ب

که شما   یها آفلند. هر سببسبب  دهد، است که ذهن ما نشان م  مهم  یزها یها آن چها رفت، سبب سبب  وقت

که    میکن م   ای خدا  ا، ی و خدا  م یزن بعد ما به سرمان م  روند، م  هان یگذراست، ا  ی هازی برحسب چ  دیدر ذهنتان دار

  به من کم کن. و  ایخدا  مییگو م  م،یکن م  شهیهم

م  ربسبب یِ: برو سود یگو  
  عجب  یا ؟یکرد ادیز صنعم  چون

  ) ٣١۵۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  همه  نمیپس من تو را ب نی: زگفت
  سبب و آن دمدَمه  یِسو ننگرم
  ) ٣١۵٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  َلعادوا، کارِ توست : ردوا دشیگو
  سست  ثاق،یتو اندر توبه و م  یا

  ) ٣١۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کردن، احسان   یعمل، کار، ن  دن، ی آفر  نش، ی : آفر صنع
  ب ی : شهرت، آوازه، مر و فر دمدَمه

  شده اند، باز گردند.  جهان برگردانده شوند، دوبار به آنچه که از آن نه  نیلَعادوا: اگر آنان به ا   ردوا
  

که، چطور شد که از صنع من    دیگو که، او م   دیگو م  د،ی توجه کن  مهم هستند، به چندتا نکتۀ عال  تیچند ب  نیا

  دردیبود، از آن راه، از راه ب  ارت یدر اخت   ییفضاگشا  قی که من به تو دادم و از طر   یخرد   ق یچرا از طر  ؟ یکرد   ادی

  و درد تو را آورده؟!   یامدیبه سراغ من ن 

  د، یگو که موالنا م  من گذاشته و با دانش  اری در اخت  که زندگ  چرا با امانات   م،یکن   حّج  ی  ریدرا با هم   نیا

از «صنع»،   ،چارگ یبار، نه به زور درد و ب نه با اج ار،یبا اخت  فضا را باز کن، از نظم زندگ  دیگو لحظه م نیدر ا

  خداوند استفاده کن.  یدگار یقدرت آفر

م   «رب نعم    یِ: برو سو دیگونع من    ؟»یکرد   اد یسبب»، «چون ز صدردها    نیالزم بود ا  ؟ی کرد  ادی چطور شد از ص

  ی سازسبب   شوم، به تو وصل م  کنم من فقط فضا را باز م   نیپس از ا  ور،ن یاز ا  میی گو نه. بعد ما م  ؟ را بش

  . کنم نم ذهن
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را شما م  نیا  واقعاً بده  دیتوان قول  نم   ذهن  زیچ    یسبب که    ی : «من سودیبه خودتان  به    نگرم است،  و 

را فقط    هانیا  رون، یب  میادهی که ما هنوز از ذهن نپر  داند م  شناسد، چون ما را م   .» زندگامذهنمن   یها دمهدم

  . یمواظب باش به ذهن برنگرد ست،که برگشتن به ذهن کار تو  دی گو م م، ییگو به زوِر درد م 

را که اول   ثاقی و آن م ،سست هست اریشده بسگشوده  یبرگشت از ذهن، توبه، به فضا  عن یبرگشت،  نیدر ا تو

تو در    دانم : «من مدیگو . درست است؟اما خداوند مرود م   ادت ی آن فوراً    ، تو از جنس من هست  م،یبا هم بست 

  .»  نیب تو درست نم  دانم من م  ، ذهنت هست

  من آن ننگرم، رحمت کنم  یل 
  پرست، بر رحمت تنم رحمتم

  ) ٣١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  عهدِ بدت، بِدْهم عطا  ننگرم
  مرا خواندم چو م نیکرم، ا از

  ) ٣١۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

.  کنم من کم م   ،یپس من دائماً به فکر کم به تو هستم. تو هرلحظه فضا را باز کرد  ر،یاست د  مشخص

به    کهن یعلت ااست که ما به  نیا  اش ندارم. معن  یرید   زیاز رحمت چ   ر یرحمت من پر است، من غ کهنیا  یبرا

  .  میافت به زحمت م م،یده ذهن ادامه م یساز سبب

روز    نیخداوند چرا ما را به ا  دیی. شما نگومیافت به زحمت م  میالست سست هست  ثاقی در م  کهنیعلت ابه   ما

حرف بزنم به    خواهم : «من مدیگو م  موس  کهنیبا ا  ،  با زندگ  زه یما در ست  نداخته،یاست؟ خداوند نانداخته 

  بده.»  گوشخضر»، گفت: «کم حرف بزن، حرف نزن! بذار من حرف بزنم به من  

را از زبان   هان ینظم خودت را به رخ من نکش. ا ر،یمن. نظم من را ب  شیباش و کور باش و الل باش، در پ کر

تو مر    ؟ کن م  یجار   کم کنم تو چرا با حرف زدنت نظم خودت را  خواهم لحظه م  نی. من ادیگو خداوند م

  زند؟  لحظه به تو لطمه مبهلحظه ذهنمن  نیکه ا دان نم

ارتعاشات مخرب از خود    ذهنهر من   عن یدارد،    ره»ی. گفت «بادِ ضازند لحظه به ما صدمه مبهلحظه  ذهنمن 

د که مرکزشان عدم فقط عاشقان هستن  شود؟ باورتان م  دهد، و همه را در معرض فساد قرار م  کند صادر م 

  . کنند کننده ساطع مزنده  ی است، انرژ
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هستم، من از جنس    ریمن غ  ستم، یکه من از جنس تو ن  م ییگو م م،یشن خداوند به عهد بد ما که مرتب م  پس

 اورمی ناموسم را ب  توانم کنم، من نم  جادینظم خودم را خودم ا  خواهم حرف بزنم، من م  خواهم من م  ستم،یتو ن

  .  نمیرا بب  میرادهایا توانم من نم دانم، نم میبو توانم من نم   ن،ییپا

  ران یاقرار کنم که من اشتباه کردم، من گردن د  توانم من نم  نم،یعجبم را بب   نم،یرا بب  ام خودخواه  توانم نم  من

خدا کرده؟    ییگو . بعد هم مدیآ خب بال سرت م   ،ادامه بده  خواه  را شما م  زندگ  ستم یس  ن ی. آقا ااندازم م

  درست است؟   نیا

باال، هم    دیآ ها مموقع   درد در ما هست. بعض  یاآلن آن فضا   م،یادرد بوده   جادیمشغول ا  مان از اولِ زندگ  ما

  ن، ییباال پا  میپر م  م،یشوما ناراحت م   رد،یگ ما را گاز م  زندگ  ییجا   ی.  غیتمثل جوجه  ،یهم فرد   ،جمع 

از کجا آمد؟ چرا من    اهیموج س  نیدرون من بود! ا  نی از کجا بود؟ ا  نیکه ا  میهم ندار  نشیب  م،یصبر هم ندار

    ؟یخود ی حالم گرفته شد ب

ا  توانم گفت من اآلن سه روز است نم  ی زیچ    ی   کس  ی کرده؟ خودت.    چه کس  ست؟یک   نیتکان بخورم. 

  . کند م  در تو دارد زندگ ، یوجود آورد است که از اول به ی درد  یفضا 

  عهِد بدت، بِدْهم عطا   ننگرم
  مرا خواندم چو م نیکرم، ا از

  ) ٣١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د، یبخوان  اد یز  دیبخوان  د، یرا بخوان   هان یا  دی. شما بادیگو  را موالنا م  هان یا  م،یگواو را، من نم   می خوان نم  خب

اشتباهاتتان    دیکن  دایپ  اتیاب   نیاز ا  کنم؟ م  من چه اشتباه   دی. شما از خودتان بپرسدیکن   ادهیخودتان پ  یرو

  را.  

نه    ، ینه فرد   ،هنوز هم ما با خرد و نظم زندگ   م،یکن هنوز هم م  ،یدر دردساز   م یچون ما افراط کرد  د،ینکن

امیکن نم   زندگ   جمع  خب  استادب  د ینبا  هارانی.  حرف  و   ی ه  بشنوند  را  حرف  بدهند؟  گوش  موالنا  مثل 

  کنند؟   دایرا پ  شانیرادهایا

 د؟ یداشته باش خانوادۀ گرم   ی  دیخواه  نم د؟یست ین به خوشبخت  د؟یستین  یمند به شادعالقه  ییبه تنها شما

در    ی زیچ   چه   د؟ یزیر هم مبه   یچجور   دین یبب   دیبا  د؟یزیر هم م را شخص شما به   نیا  دیگو موالنا م   دیدان شما م
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را    هاب ی ع  نیاسبه تاخت که ا  ده   د،یرا د  ودشخ   بیع  هرکس   د،یگو . م دیریخودتان را ب  بیشما هست؟ ع 

  برطرف کند. 

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

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

  

خداوند و    اصطالح فراوانشل به  نیا  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل    دهم، شل را نشان م  نیدوباره ا  نیبنابرا  پس

است   شیاند فراوانصورت    نیمرکزش عدم است، در ا   انسان ارزش خودش را بشناسد وقت  کهن یا  ،بلوغ عاطف 

وجود  عدم به  یار ی و هش  جسم  ی اریهش  نیب  تعادل  یشده  گشوده   یفضا  یار یهش  و   .دیکن م   ییفضاگشا  وقت

  . میشناس ارزش خودمان را م  شود فضا باز م نیکه ا جیتدربه  م،یشو تر مما بالغ واشیواش یکه   آورد م

  م، یشو از حلقۀ عاشقان جدا م  و وقت   میکن و اجرا م   میکن تعهد م  شود، م  یفکر و حرفمان با عملمان    و

است و شما روا   تینهایخداوند از جنس ب  عنی  ،شیاندفراوان  عن یدر بودن در حلقۀ عاشقان،    میکن اقرار م

  خودتان. به  طورن یهمه، هم یرا، نعمت را، برا  را، خوشبخت  ی شاد دیدار م

  م یده م   لیاست ما خودمان را به جسم تقل  دهیکه مرکز ما همان  در حالت قبل  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل    ول

به  مجهان  ا  دیآ نظر  همه   ابیکم   دید  نیبا  کم   ابیکم   ز یچاست.  ما  ه  م،یشو م  شیاندی ابیاست   کس چ یبه 

  .میدار را روا نم  ز یچچیه
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از آن لذت    میهم که دار  یز یو هرچ   میکن نم  شرفتیموقع ما هم پ  آن   میکن  شرفتی پ  دیفقط ما با  میکن م  فکر

  ی شاد باشند، وگرنه اگر همه تشعشع انرژ   دیهمه داده بشود، همه با  به   دیبا  اینعمت    نیا  کهنیا  ی. برامیبر نم

  د.یو شما شاد بشو دیفقط شما داشته باش  شود مخرب دارند، نم

م  ییهاانسان است که    نی هم  یبرا مرتب  باشد   عن یکم کنند.    خواهند مثل موالنا  اگر شما مرکزتان عدم 

 ران یکم و اطالعات به دست د  نیکه ا  دیدار هم روا م  دیکن خودتان کم م  است که هم به  نیاش انشانه

داشته     خانوادۀ گرمخوب بشود،    شان ها هم استفاده کنند، موفق بشوند، خوشبخت بشوند، زندگ برسد، آن 

  باشند. 

  د یی گو . مدیآ زن و شوهر خوشحال هستند قلقلتان م   د ینیب م دیرو م ییجا  ی دفعه ی   با مرکز جسم  ول

  هستند.  تر از من خوشبخت  کهنی مثل ا هان یا کنم م  سهیمقا

.  دیباش تیخاص   نیا مواظب ابهتر از من است. شم  کس  ی«تَر» که   یاز رو  خورد موقع به ناموس شما برم  آن

شل شش    (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل   ،(شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل  دو تا شل هم    نیا

  است.  ضلع

معرض «قضا و  و خودمان را در  میمرکز عدم است آن باال الست است ما اقرار به الست دار   که وقت  د ینیب م که

  . میده فَکان» قرار مکن 

مرکز جسم است. ما خودمان   ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣[شل در شل قبل  که حالدر  م یندار قضاوت 

 که حال در   م،یزود باش عجله دار  مییگو م  م،یخودمان سرعت دار. ما  م یقضاوت خدا را قبول ندار  م،یقضاوت دار

  . میرا قبول دار فکان کن   رییتغ  ایمرکزمان عدم است، سرعت   وقت

هم جزو    یساز که مسئله   دی . توجه کنافتند اتفاقات بد نم   م یمرکزمان عدم است و هرلحظه فضاگشا هست  وقت

  است.   المنون»بیالقَلم» است و «ر  َّ«جف   نیهم

تر ما کم   افتد، اتفاق نم   زهایچ  نیاگر مرکز ما عدم باشد ا  که انسان و  درحال  یسازانسان، مانع   یساز مسئله 

  .م یو فضاگشا هست  میتسل شهی و با مرکز عدم ما هم  میساز اصال نم  ای  میساز مسئله م

و    دیدیکه پر  دینیب م  واشیواشی پرد ز عش»،    باالخره «مرغ جذبه ناگهان  م،یکنم   تیرعا  را  ذهن   خاموش   و

  .  دیشد تینهایب
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  را:   تیدو ب نیا خوانم،  را دوباره م  تیب نیا طورن یهم

  ی ریعاشقان کران گ  نیز حلقۀ ا اگر 
  ی ریفسردگان گ   یِو خو ردی بم دلت

  

  ی شو رهیچو ابِر ت  ،آفتابِ جهان  گر 
  ی ر یمذهِب خزان گ  ،یبهارِ نو   وگر 

  ) ٣٠۵٧شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو

درحال زنده شدن    روز بهنه؟ دل شما روز   ای   دیکه در حلقۀ عاشقان هست   د ینی از خودتان بب  د یبن  یابی ارز  ی  االن

 کند را رها نم  شیدردها  ده،یسفت و سخت دارد به آن چسب  یکه باورها  . کسدیرو انجماد م  یسوبه   ایاست  

  . رود م  فسردگ یسوبه

تنها  . نهدینیب نم  د؟یهست رهیابر ت ای دیکن م  دیدار د؟یاز مرکزتان طلوع کن  دیبا که د یهست یآفتاب دیدانست م ایآ

تابستان و    یسوبه  دیبهار نو هست  ای . آدیکن  روشن   دیتوان را هم نم  جلوِ خودتان    حت  دیکن را روشن نم  رانید

  . دیبن یابیارز  ی د؟یرو زمستان م  یسو به  ای دیرو بهار شوفا م

  .  آورد و چطور ذهن درم  شما را از نگران ها،ت یب نیهستند ا مهم  ل یکه خ خوانم را م   تیسه ب نیو ا 

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

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

  جان محتشم   نیکنم او را از من
  بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان

  ) ۴۶٧٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دوست  یِرو  ندینامحرم نب جانِ
  اوست  یهمآن جان کآصل او از کو  جز 

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

من خودم از    د،یکن م  ییفضاگشا  وقت  د،یگو خداوند م   عنیمن خودم    د،یکن م  ییفضاگشا   وقت   دیگو م  موالنا

همۀ وجودم را جمع     عنی  دمیخودم رس  یسوبه   ، وقتخودم  یسوبه  روم شما م   شدۀتیهومرکز شما از مرکز هم 

  شوم.  خودم زنده م تینهایب موقع در تو به کردم از تو، آن 
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به   کنم  کم م یچجور و  بخشم دارم م ی که من چجور  دیشو متوجه م د،یمهم است و اگر شما فضا را باز کن

  است. که ذهن همان جانِ نامحرم  دین یموضوع را بب نیا دیتوان . با ذهن نمتو اگر فضا را باز کن

زنده بشود به من،    ذهنتن مرده، تن من  نیفضا را باز کنم، ا  عنیتن»،  مرده  نی«چون به من زنده شود ا  پس

من، درواقع    یسوبه  دیآ م  کند، «جان من باشد که رو آرد به من»، جان من حرکت م   کند، «جان من» حرکت م 

را جمع کنم    من خودم   یگذار . من آمده بودم در تو رفته بودم ذهن، االن تو میتو «من» بود  ،ییآ م   یدار  تو

  شد.    من زنده خواه تینهایب به  تو دمیبه خودم رس به خودم، وقت  اورمیب

  بخشم  که من م   آن جان   «محتشم»، بزرگ، ول  شود که به او زنده م  جان   نیرا از ا  انسان   عن یکنم او را»،    «من

  .ندیب بخشش من را م ،نیب با جان من م  کن را رها م آن جان ذهن  کن فضا را باز م  عنی

ندار  ذهنشما من   پس نگه  نامحرم»    د ییبو  دیرا  و «جاِن    یِ رو  ، ذهنجان من   عنیکه بخشش خداوند کو. 

را نم از آن گشوده   یکه فضا   ندیب فقط آن جان م   ند، یب دوست، خدا  با مرکز عدم  آن  ور  شده است که اصل 

  است.آمده 

  :دمم م قدرن یا فضا را باز کن  ،اگر اجازه بده  قدرنیا و

  ریبپذ دت رو ز نََفختدم او جان ده 
  علل  موقوف است نه ون یفَاو کن کار

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

«مغزِ نغزت» که من هستم    ، فهم انسان، که تو م  عنیدوست    نیا  مثل قصاب به   دممدم را م  نیا  قدرنیا 

  به من.  شود و زنده م ردیگ مغز را م کندپوست را رها م  ست،یمغز چ   ست، یکه پوست چ فهمد م

  دوست را،  نیوار ادمم، قصاب در
  هلَد آن مغِز نغزش، پوست را تا

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

کار را    نیا  دیبذارد، «آن مغِز نغزش، پوست را». شما با  عن یهلَد»    «تادوست را»،    نیوار ادمم، قصاب   «در

  . درست است؟ شود تر نمواضح  نیاز ا رید دیبن

  : تیب نیا طور ن یو هم  
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  است یآن خود و ،یشد  بدو زنده چون
  است؟ محض است آن، شرکت ک  وحدتِ

  ) ٢٧۶٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی ( مولو

قضاوت   م، یخودمان نگذاشت   چرخ   یچوب ال   م، یذهن دخالت نکرد  ی سازبا سبب   می ما فضا را باز کرد   وقت  عنی

نکرد  م،ینکرد زندگ  میفلج  فضاگشا   کار  است؟  درست  م همان   میکن م   ییرا،   م، یکن نم  سؤال  م،یمان طور 

با ذهن، شما نخواه    م ی بفهم  م یخواه  نم  برد، م  کند خودش را در ما جمع م  چطور زندگ  میبفهم   می خواه نم

را درست کنم    ن یذهن، بذار من ا  شود م   بفهم  بخواه  شود، متوقف م  شود،خراب م   چون بفهم   ، بفهم

  با سرعت برود متوقف شد. 

  وحدت محض است.   نیخود خداوند است و ا نیا  رید ،ی به او زنده بشو اگر

   عن ی  ن؟یهست ا  قرار دادن به خدا ک    ی شر  عنیاست    است؟» شرکت ک   محض است آن، شرکت ک  «وحدتِ

  د ی. ما نبامیدان خدا م  ی شر   ذهنعنوان من ما خودمان را به   ذهندر من    عنی.  ستیقرار دادن به خدا ن  یشر

اداره    خواه  خودت را م  یچجور   ذهنتو با من   کند، خداوند اداره م  دیگو تمام کائنات را م  م،یخدا باش  یشر

  ؟  کن

   جوان  در سن   ذهنبا من  که   نیب انسان امروزه م   نرفته. ول  نیواقعاً لطف خدا بوده که انسان از ب  ذهنمن   با

  ذهن.  فکر کردن برحسب نی. با هم بردم   نیخودش، خودش را از ب

به    کند همسرش شروع م  شود، م دهیبا همسرش همان  کند، ازدواج م   شود، م  دهی انسان همان   یبا    دفعهی

  . دنیترس  دن،یبه لرز کند شروع م نیا ر،ییتغ

  شود؟  کار را بند، چه مرا بند، آن کارنیبند، نکند ا  انتی برود، نکند برود فالن کار را بند، نکند خ  نکند

مضطرب    سد،تر هرچقدر م  دن،یبه ترس  کند شروع م   شود، بدتر م  کند به کنترل هرچه کنترل م  کند شروع م

  وسط.  نیا زدیر درد را م  شود، م

. همه از  کند دائماً درد تشعشع م  شود . عاقبت پر از درد م شودتر ماوضاع خراب   شود، م  شتریدرد ب هرچقدر 

    ؟شد زندگ  نی. آخر اکنند درد فرار م 
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   که حت  دیگو م   کند،  استفاده م  یاه ی آ  ی و از    دینکن   زهی ها ستشما با آن   زند،یستکه م    کسان  دیگو موالنا م   و

منتظرانند، بذار منتظر باشند. من به    هان ینداشته باش، ا  یها کار بار بو، با آن   ی شما    د،یگو به رسول م

  .  کنم م  دگیکارشان رس

 دهد، . نم دهد م  دهد، گوش م  اگر کس م، یکن برنامه پخش م  جا ن یا ای  د یگفت یز یچ   ی  هم اگر به کس شما 

  .  دیخردمند باش  دیبا دیدان . شما م دیشخص بو نیبه ا دیدرد با عن یمنتظر است. منتظر است 

خرد و    لۀ یوس. ما به میدرد آگاه بن  لۀیوسبه   ای   میدرد آگاه بشو  لۀ یوسبه   دی. ما نباکند را خراب م زیچهمه   درد

  .  میرا آگاه کن  رانیهم د م،یهم خودمان آگاه بشو دیعشق با

ن  فرزند ن   ییبه زورگو  ازی شما  ندارد،  ا  ازیشما  دارد.  م  هان یبه عشق شما  اآلن  ما  ما در  میفهم را  البته  . ما، 

  .  میدانست نم م،یدانست را نم   زهایچ  نیا سالس

  حرون  یا زندیست ،ی ز یتو ِبست تا
  انَّهم منتَظرون  فَانْتَظرهم،

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

با تو    زیطلبان ن  قتیپاکان و حق  ،کن  یو نفاقت پافشار  ای و همچنان بر ر  یزیبست  قتیسرکش اگر با حق  ی«ا
  اند.»منتظران زین  شانیخواهند کرد. منتظر آنان باش که ا  زیست
  

حق  ی«ا با  اگر  ر  یزیبست  قت یسرکش  بر  همچنان  پافشار  ا یو  نفاقت  م  »،کن  یو  ما  و    م،یکن که  «پاکان 

  د یگو م  رید  تیب  ی اند.» در  منتظران   ز ین  شانیخواهند کرد. منتظر آنان باش که ا  زیبا تو ست   زین   طلبانقت یحق

  است:  نیا هیکه بله، آ

رِضعونَ»  «فَارنْتَظم منَّها رانْتَظو منْهع  
  و منتظر باش، كه آنها نيز در انتظارند.»  از ايشان اعراض كن «پس،

  ) ٣٠  ۀی)، آ٣٢سورۀ سجده ( م،ی(قرآن کر
  

  :میرا خواند تیب  نیا طورن یهم  و
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  بسته شد  حتی ره پند و، نص پس
  شد وستهیاَعرِض عنْهم پ امر 

  ) ٢٠۶۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .» دیگردان یرو گرانزهیاز ست  دیاست که با راه پند و ارشاد بسته شده و خداوند به ما امر فرموده   ن،ی«بنابرا

  د ی گو راه ارشاد بسته شده و م  ر ید  کند، مرض م  جادیما، پند ا  میده را پند م   اگر کس   عنی  د؟یکن م  توجه

  واضح است.  نیمنتظرانند، اها هم  آن  کهنیا یتو منتظر باش برا د،یگو خداوند م 

  ن یق ی ست نفسِ بد درنده گرِگ
  ن؟ یبر هر قر  نهبهانه م  چه

  ) ۴٨۵۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هم    درد که پر از درد است و مثل گرگ درنده هم شما را م  تان ذهناست که شما اگر من   ی خوب  تیب  ن یا  خُب

  شوند م  نیاست. چون مردم بد هستند، با من که قر نی آثار قر نیکه ا دیینگو دیرا، به خودتان توجه کن رانید

  . کنم کارها را م نیمن ا کنند، م  من را عصبان

که گرگ    کند م  کرده و درد درون ما زندگ  جادیقدر درد اما آن   ذهنکه من   میبدان  م یخواه را هم م  نیا  نَه،

  مخصوصاً درمورد خودتان.    د، یدرمورد خودتان و مردم بدان  دیاست که شما با  ید یمطالب مف  هانیادرنده هست.  

خبر بد    د،یکن م   جادیدرد ا  د یرو هرجا م  دیدیمن گرگ درنده هست؟ اگر د  ذهننفس من، من   ا یآ  دیکن م   سؤال

  بله، نفس شما گرگ درنده است. دیکن کننده صحبت مو خراب  منف یزها یبه چدائماً راجع  د،یبر م

   مواظب گرگ خودت باش   دی تو با  کند،  م  دار یگرگ من را ب  شود م   نیبا من قر  دیآشخص م   نیکه ا  ییبو  دینبا

. آن شود مشل م   لیبشود، خُب بعدًا خ  ریپ  گرگ ما، با ما وقت   نیا  میدان را هم ما م   نی. اکار کن  شیو رو

  . میدوباره بخوان دیرا با  یریمش  یشعر آقا 

    ینفس از اندرون راهت زد گرنه
    ؟یبد ک  رهزنان را بر تو دست 

  )  ۴٠۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

  توانند من نم   یرو   ذهن  ی ها ما از درون راه ما را نزند، ما را منحرف نکند، من   ذهناگر من  میدان را هم م  نیا

  ،  که نفس خودت هست  بدان  یرو  که اگر راه منحرف م  کند به شما کم م   تیدو ب  نیاثر بذارند. پس ا

  .برند در مرا که من را از راه به  ران ید مالمت کن  توان نم
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نزند، من   را  از درون راه ما  نفسِ ما  ب   ذهن  یهااگر  ا  توانند نم   رون یدر  را منحرف کنند. پس  همه    ها ن یما 

  خودمان باشد.   یروبه  دیاش باحواس ما همه   د،یگو م

  ی را به جان شو مشتر   اضتیر پس
  ی تن به خدمت، جان بر یسپرد  چون

  ) ٣٣٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اریاختیب  دتیآ اضتیر ور
  ار یکام یبنه، شرانه دِه، ا سر 

  ) ٣٣٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شر کن  اضت،یداد آن ر حقت چون
  زامر ِکن  دتی او کش ،ینکرد تو

  ) ٣٣٩٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که نفس   دیکن شما به خودتان نگاه م  میخوان  را م  هاتیب  طورن یکه، هم  دهند نشان م  هاتیب  نیا  دیکن   توجه

  . ندازمین رانیمن گرگ درنده است؟ نگاه کنم و گردن د

  کنند  م من را عصبان  ندیآ م رانیخودم کار نکردم. و اگر د یدارم چون تا حاال رو  ذهنمن من  دانم من م  و

  .کنند م  را عصبان  مان ذهندارند من کنند، نم  عصبان  عنوان زندگ درواقع من را به 

  ش یشما پ  یبرا   زندگ   د یکن نم  ا یرا،    ارانهیدرد هش   د،یکن را انتخاب م   اضت یشما با انتخاب خودتان ر  ا ی  حاال 

از   بش ارانهیدرد هش دیتو با عن یآمد  شیپ اضتیر در اتّفاق  ،یادهیدر پد ،یی که اگر در جا دیگو . م آورد م

  بشو.  یرا به جان مشتر  نی ا ،یجدا بشو   دگیهمان ی

  ن یتو حرف نزن، ا   گفت  یدرآمد   ات ذهنمن   ی و جلو  ی فضا را باز کرد   عن ی  ، یو اگر تنت را به خدمت سپرد 

به گوشت    وی د  کار کن  اگر تو با تمام قُوا بخواه  گفت که امروز م   اندازم، م  رونیب  کشم را من م  دگ یهمان 

است    ادتان ی ذهن،    ی فضا   عنیآورد به ش  ، م   نیقیو از    کند م  مانیو تو را پش  ی شو بدبخت م  خواند،  م

  خواندم؟  

. درست است؟ پس ما  یبر در م جان سالم به   ،ی سپار  را به خدمت م  ات ذهنشما تنت را، من  دیگو م  حاال

هم کم کرد    . اگر زندگ میگرد را دنبالش م  ارانه یرا و انداختن را و درد هش  دگی همان  ییرا، شناسا  اضتیر
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  ا ی صورت «سر بنه»، شر کن که بو خدا  ن یدر ا  شود، از ما جدا م   دگیهمان   یافتاد که     اتفاق   ی  دفعهی

  .  ندازمیب خواهم  را شناختم و م  دگی همان نیممنون من ا ل یخ  ،یبه من نشان داد 

را    ییرا و شناسا  اضتی ها رموقع    لی. خ یرا به تو داد برو شر کن، تو نکرد   اضتی ر  ن یا  دیگو خداوند م  چون 

  فَکان.»  از امر کن، از «قضا و کن  کند خداوند م   عنیاو  م،یکن ما انتخاب نم 

ناجور هم به    ن یبه ما کم کند اگر حواس ما به خودمان باشد و از قر  خواهد لحظه م بهلحظه    دائماً زندگ   عنی

موقع  . آن دید می خودمان را خواه یها ب یحتماً ع م،یعاشقان باش شیپ م،یباش عشق یفضا  ینزد م،یدور باش

  . میمتواضع هست  میاش اگر در حلقۀ عاشقان ب

  و اضطرار    خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیا اندر
  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

من    یی بو  کهنینکردن و ا  یساز نداشتن، سبب   ذهنو بنده بودن، من   ییصفر بودن و فضاگشا  ، افتادگ  جز

  ب ی تخر  میذهن جلو برو  یساز با سبب   میدان . ما م میندار  ندارم، واقعاً در ذهن ما عالج   عالج  چیه  ام،چاره یب

  . کشد مرتّب ما را م  م،یکرده، سخت است فضا باز کن لیرا به ما تحم   یجبر  نیا ری. از طرف دمیکن م

نم  اگر باز  فضا  معتقد  د، یکن شما  واقعًا  متعهد هست  دیشما  شما    ب خوشبخت ذهن، سب  یسازکه سبب   دیو 

چاره    د،یو صبر کن  دی کار کن  دیبا  د،یصبر کن   دیبا  د،ی فکر را کند کن  نیا  دیتوان و نم  دیکن . تندتند فکر م شود م

  شود.  تر مقفل سفت  نیا دیو تندتر فکر کن ترش ی. هرچه بدیندار

ا  دراثر    گفت، خضر به موس   دی فکر کن  ترواشیاست. هرچه  وجود آمدهقفل به  نیفکر کردن تندتند است که 

  ،  کن اصال به حرف من توجه نم   ،زن حرف م   کن فکر نم  ، زن تندتند حرف م  ، زن حرف م  اد یگفت، تو ز

  . میتن بده نظم زندگ  به د یما با عن ی. خواهم ! نمری برو د ، زن خودت حرف م

  گمان دارد که با من جور کرد  او
  من روفت گرد نۀییاز آ بله

  )  ٢٠٩۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 



ۀ  برنامه             Program #937                                              ۹۳۷مشار

  72صفحه: 

از    دهد، را به شما نشان م  یز یچ  ی دارد    کند، دارد به شما خدمت م  کند، که با شما جور م  شما هرکس  و

   ن ی بب   فکر کن  ، نیبنش  ییا یب  ، تشر کن   دیاز او با  ردیگ به شما م  یرادیا   . هرکسکند  شما گرد را پاک م  نۀیآ

  اوقات هست. ترش یب ست؟ین ای در شما هست  رادیا نیکه ا

. مردم مینی خودمان را و آثار آن را در خودمان بب  یها دگیهمان   عنیما،    یهاکه ما نقص   گذارد کمال ما نم  پندار

خودمان را    ب یع  م ین یبنش  م ییای ب  می ممنون باش  دیولو با لفظ بد، ما با  کنند  م  یادآور یرا به ما    ی زیچ    ی   وقت

  . میخودمان گرد را پاک کن  نۀی از آ م، یبن دایپ

  تو، بر آب رقص کن   یاکاسه تا ته  چو
  ی ر یبه بن حوض و جو مان گ  ،یپر شد چو

  ) ٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 دفعه یمواظب باش  واقعاً بهار را ادامه بده دیبا ،بود که تو بهار نو هست  تشیدوباره به غزل که دو ب میآمد

  م، یمواظب باش پژمرده نشو! اگر پژمرده شد  د، یای ب  . نبند، بذار نظم زندگیبه خزان نشو  لیاز بهار نو تبد

  . میعاشقان جدا شد رۀیکه ما از دا میدیفهم

   یرا    ات ی اب  نیآمده، ا  رمیفرصت گ  نیکه حاال که ا  دییبو  د یریب  می تصم  د ینی بنش  د،یاز موالنا دست برندار  شما 

ا  دیهستم، من با  رانیم، ابلد   گفته و من شانس آوردم که فارس    به زبان فارس  بزرگ استفاده کنم    هان یاز 

در حلقۀ عاشقان    د،یخودتان کار کن  ی رو  دیبرو  د ینتعهد را ب  نیآموزش جدا نخواهم شد. ا  نیاز ا  وجه چیهبه

    .دیبمان

  . ما هم اگر کاسۀ خالانوسیبا نظم اق  ؟ با چه نظم  کند شنا م  انوسی اق  یباشد رو   کاسه اگر خال  د،یگو م

پر از آب بشود کاسه،   اگر .م یکن با نظم خدا کار م  ، زندگ  انوسیباشد با نظم اق  دگیذهنمان بدون همان میباش

. تینهای ب  انوس،یاق   یرو  رود باشد م  حوض و جو که پر از لجن است. خال  تَه  رودم   رود، نم  انوسیتَه اق  رید

  . » یر یته «حوض و جو مان گ عن یبه بن »  ،یکه پر از کثافت است. «چو پر شد یدر جوب دیآ پر باشد م

کاسۀ پر از    ا ی  انوس ی اق  ی رو  د یهست  که شما کاسۀ خال  د ینی با خودتان را، بب  دیکن   یابی ارز  ی   تی ب  نیاز ا  شما 

  . یوالدر ته حوضِ پر از گل  دیلجن هست

  زش ییکه هر روز تم  ستین  حوض  نیا  د،یگو را دارد م  می قد  یهااست، معموال هم حوض   کوچ   یجا  حوض

حوض   نی. هرچه لجن بود در ارونیب رفت ور م از آن  شد، وارد حوض م م،یها قدخانه بعض  آمد کنند. آب م
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حوض که پر از کثافت    نیا  ریز  رود بشود، م   دهیذهن ما پر از همان   عنیکاسه پر بشود،    دیگو . مشد جمع م

  است. درست است؟ 

(حقیقت وجودی    ١٠[شل   شودم   کاسه دارد ته  ی  نیا  ست،ین  کاسۀ ته  نی، اذهن)](افسانه من  ٩[شل   دیگو را م  نیا

 ی رو   دییآ م  واشیواش ی  د،یشناس  را م تانیها دگ یهمان  د،یکن م تان را تهروز که کاسه ، پس شما روزبه انسان)]

.  رقصد م  انوس ی اق  یکاسه رو   نیا  کند،  م  د یتول  انوس یکه اق  با امواج   عنی  د،یریگرا م   انوس یو نظم اق   انوسیاق

  . دیخودتان کار کن یرو   دیبا دیست ین د؟ یستین  ای د یهست ی طورن یشما ا

  : دیدان م و

    ستو صادق بر عاشق  رتشیغ
  ستیو بر اُستور ن ویبر د رتشیغ

  ) ٣۶۴٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بارکش مانند اسب و االغ و استر  وانِی: ستور، حاُستور
  

تان اگر  کاسه   خواهد نم  د،ی دارد اگر عاشق و صادق هست   رتیشد، خداوند غ  مقدار خال  ی تان  شما کاسه   اگر

  شما را زنده کند.  خواهد م   عنی دارد،  رتیشما غ  ی رو  زندگ   د،یکن خودتان کار م  ی رو د یشده و دار خال مه ین

   عنی  ست»،یو بر اُستور ن  وی «بر د  دیگو م   رتش یاش در حوض است، لجن است، پر از لجن است، غکه کاسه   کس

اگر    دفعه ی  د،یکن م  شرفتیپ  دیو دار  دیواقعاً کار کن   د،ی خودتان کار کن  یاگر شما رو   عن یبارکش.    وان یح

  شما را دوباره بشاند. هافتاد ک  یاتفاق بد ی دینیب م  دفعهی  د،یو بس کن دیمنحرف بشو

انسان از راه درست خارج بشود، اگر   ن ینگذارد که ا  کند دارد نگاه م    عنی   ست»، و صادق   بر عاشق  رتش ی«غ

چقدر حالشان خوب است، من    کنند خودشان کار نم   ی اصال رو  هان یا  دیی گو . شما مکند م  هیخارج بشود تنب 

دوباره    ایب  دیگو م  کهن یا  ی! براافتد؟ م   اقاتاتف  نیچرا ا  کنم کار نم   ریخودم کار کردم، اآلن د  یرو  همهنیا

  کار کن.  

   ریدو دستت که دامن من گ داد  یخدا
  ی ریعقل که تا راه آسمان گ  بداد

  ) ٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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   دوتا دست معادل تمام امانات عمل   ، یر یخداوند به شما دست داده، دوتا دست داده که دامن او را ب  دیگو م

  امانات ماست.   هان یهمۀ ا دهد، که م ماست، جسم ماست، فکر ماست، احساسات ماست، قدرت

انسان)]  ١٠[شل   امن (حقیقت وجودی    دهد،  که م   قدرت  دهد،که م    تیهدا  دهد، که م   عقل  دهد، که م   تی، حس 

  م، یدار  . ما شعور اله میبده  ص ی و عقل هم داده که تشخ   دهد م   رشیپذ  یی توانا  دهد،  که م  ی سببیب  ی شاد

   ذهننه راه من   ای  میریب  راراه آسمان    میفضا را باز کن  د یبا  ایکه آ  میبده  صیتشخ   می توانلحظه م  نیما در ا  عنی

ل    میریرا بافسانه من  ٩[ش)[(ذهن.  

  ، طور کلنظم کل به   ، هست که رد کند که نظم کل زندگ   شما کس  ن یب  م، یکن واقعاً اآلن که صحبت م  عنی

درآوردۀ من  من   ذهننظم بهتر از نظم من   نیکه ا  دیبو  جانیهست ا  واقعاً کس   کند، که عالم را اداره م  نظم

  را به ما نداده؟ حتمًا داده.  صی تشخ  نیا عنی! ست؟ین

که ما راه آسمانِ    شود م  ترش یعقل ب  ن یا  میکن از مداده و هرچه فضا را هم ب  ییشناسا   یی عقل»، توانا  «بداد

 ناموس.   جادیو ا دنینه راه واکنش، نه راه همان  رون،یانقباض ب رون،یب تینه راه محدود م، یریدرون را ب  

 داند دارد، خودش را عقل کل م  دیحددارد، ناموس صدمن   ذهنکه من   کس   ی  رسد ما عقلمان نم   عنی  آخر

را؟    نیا  می بفهم  میتوان نم  عن ی  خورد،درد نمآدم به  نیبه جهنم، ا   بردو مردم هم را م  کند اش اشتباه مو همه 

  را؟  نیا رسد عقلم نم نم  عنیخودم کار کنم،  ی رو دیباشم من با  یطوراگر من آن 

. خدا عقل داده به ما  کن   درست زندگ   توان تو، نم  تا آسمان را باز نکن   خدا عقل داده که تو بفهم   دیگو م

نظم    نیا  کند، که تمام کائنات را اداره م    نظم  نیکه ا  م یبفهم   میتوان لحظه ولو ده سالمان است، م   نیکه در ا

  است. ان انس درآوردۀ ذهنمن  عن یدرآوردۀ، بهتر از نظم من 

اصال بو  م،ییبو  ی طورنیا  یبا    مییکال   کار نفر  دو  راجع   م یندار  ی نفر،  مما.  انسان صحبت  . حتماً  کند به 

  .  می بزرگانمان را نشناخت کهن یا یتا حاال. چرا؟ برا  م یموضوع ما نگاه نکرد نیبه ا داند، م

  ببر  ییجواِن سروقد، گو یا
  چوگان کنند  از آن کز قامتت شیپ

  ) ١٩٧غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

  افتادن، از فرصت استفاده کردن. شی از سبقت گرفتن و پ  ه یبردن: کنا یگو
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چوگان کنند»، که البته «بزن» بهتر است،    از آن کز قامتت  شی«پ بزن،    ییگو  ایببر»،    ییجوانِ سروقد، گو  ی«ا

  . دیگو حافظ م 

سالت است،    ستیکه ده سالت است، ب  کس  یانسان، ا  یببر. ا  ایبزن    ییجوان سروقد، گو  یا  دیگو م  حافظ

جهان،    نیبه ا  اوری کن، وصل بشو، خرد را ب  ییبن، فضاگشا  یکار   ی  یبشو  ریپ  کهن یسالت است قبل از ا  س

  چوگان بنند.   متتو از قا  یبشو ریپ کهن یبزن، قبل از ا ییجهان. گو  نیبه ا اوریعشق را ب

  : و

ِر عشق را بجنبان   رهآسمان درونَست، پ  
  شد، غم نردبان نمانَد  ی عشق چون قو پِر

  ) ٧٧١شمس، غزل  وانید ،ی (مولو

  یی به آسمان درون. تو پر فضاگشا  یرو م   ،کن نه آسمان باال را، فضا را باز م  ،کن آسمان درون را باز م   شما

  ست، یبه خدا برسم. خدا در آن آسمان ن   توانم م ینگرد که من با ذهنم چجور  را بجنبان، دنبال نردبان جسم

  در درون است.

  ییخدا ی  ، ذهنعنوان من ه منم ب یکه    ستین  ی طورن یماست، اصل ماست. ا  نی که خداوند ع   د یکن م  توجه 

  صورت خأل در ما نفوذ داده. . خداوند خودش را به ستین یز یچو چهم در آسمان وجود دارد، هم

. ما هرلحظه درواقع با عقل  میگذار خودش را. ما نم  کشد، جذبه خودش را م  قیاز طر  دیشو م  میشما تسل  وقت

  . میفلج کرد م،یبهتر است، خداوند را معطل کرد  ترش یذهن است و هرچه ب یساز ناقصمان که سبب 

م  ییفضاگشا  پر بدهد،  را نشان  درون خودش  آسمان  و  باز بشود  فضا  اگر  بجنبان،  را  که    فهمد  را و عشق 

  جامد   یفکرها   کن که تو فکر م  یزیآن چ   د،یرس   شودبه خداوند م   یچجور  نیبب   با ذهنت فکر کن   خواهد نم

  . ستین  یطورنیعمل کنم، نه ا  هان یرا من در مرکزم نگه دارم و برحسب ا

خداوند هرلحظه در    ر،یاست د  نی هم  د»ی«شأن جد  کند، خلق م   د یفکر جد   یتو    قیلحظه از طر   ن یا  خداوند

  است.   ن یقرآن هست، هم ۀیاست، آ دیهست، در شأن جد ید یکار جد

مرکزت و   یرا شما بذار  شی دوهزار سال پ  ینه فکرها   کند، در شما خلق م  دیفکر جد   یهرلحظه    خداوند

  . پژمرده کن  توان همه را م ، اگر خودت را پژمرده کن ،خودت را پژمرده کن   ،خودت را جامد کن 
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  شما:  یرا بخوانم برا ت یچند ب ن یا دیاجازه بده و

  اش هیبر باال پران و سا مرغ،
  وش  ْ بر خاک، پران مرغ دودم

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

  شود هیآن سا  ادِیص ،ابله
  شود هیمایچندانکه ب دودم

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

  خبر کآن عکسِ آن، مرغ هواست یب
  کجاست  هیخبر که اصل آن سا یب

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

کند و خبر ندارد که   دیرا ص اشه یسا خواهد اَبله م ی . نیافتاده زم اشه یسا پرد، بر باال م  مرغ ی دیگو م

که     مرغ  م،یمرغ هست    یما     عنیچه؟    عن یافتاده عکس آن مرغ هواست، درست است؟    ن ییکه پا  ی زی چ  نیا

  .دازدان م  هیاس  هادگ یهمان ی رو  ندینش م کهنی نه ا ها، دگ یاز همان پرد م

هش به   ما سبب   ،ی اریعنوان  مرغ،  برو  میکن نم   ی سازآن  فکر  از  بعد  فکر  سا  م یکه  اه یدنبال    ن یهم   ه یسا  نی. 

  .  دیدرست کن  یخوب  ذهنمن  د،یرا شار کن  ذهنمن   دیخواه است، شما م  ذهنو من  یساز سبب

 د یکه آن باالست، حضور ماست. شما با  ی ریاست، مرغ د  اشه ی سا  نیهست که آن باالست ا  یریمرغ د  ی

که در هواست که آن هم خودت    د یهست   دنبال آن مرغ   د،یکن لحظه فضا را باز م   ن ی. اگر در ادیآن را شار کن

  . دیست ین  نیمرغ زم   د،یهست  ییشما مرغ هوا ،هست

درست     عال  ذهنمن   ی   م،یآن را شار کن  م یدنبال آن برو  میخواه  و ما هم م  دود که در ذهن م    آن مرغ  پس

  ش ی رهایت شارچ  زند؛ را م  شارچ لیدارد تمث د،یاست! ما آن مرغ باال را با ابله نیغلط است! ا نیا می کن

  جا را نگاه کند. به آن  دیمرغ باالست با که درحال ه یبه سا اندازد را م

  او  هیسا  یِاندازد به سو ر یت
  شود از جستجو   خال  تَرکشَش

  ) ۴٢٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  شد، عمر رفت   عمرش ته  تَرکشِ
  تَفْت  ه،یدر شارِ سا دنیدو از

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

  . ردندینهادند و با خود حمل م  م ر یکه جنگاوران در آن ت ی جعبه ا  ردان،یتَرکش: ت  
  شتابان : گرم، سوزان،  تَْفت

  

م   د ینیبب اشتباه  ما  به   م،یکن چقدر  م   اندازد، م  ریت  اشه یسا  یسوانسان  تمام  لحظه بهلحظه   شود، لحظاتش 

  . میاستفاده کن  دیگو کم خدا، رحمت خدا م ، زندگ تیفرصت است، ما از عنا

ب  عقل را  آسمان  راه  داده  ما  بب  م،ی ریبه  داده  ما  به  ما    مین یعقل  هست   ی که  هوا  با  میپرندۀ  رو   دیکه    ی از 

اگر آن کارها را   پرد، ذهن م  انی «مرغ جذبه ناگهان پرد ز عش» مرغ جذبه ناگهان از آش  م،یبپر  ها دگ یهمان 

  . ستیاَبله ن قدرنیا ی اریهش د،یدو تان م یدنبال فکرها عن ی دیبدو هی. اما شما دائماً دنبال سامیبن

  . و مییآ ما از پا درم   ه،ی در شار سا دنیدو ز یاز ت نیبنابرا پس

  اش هیچو باشد دا زدانی ۀیسا
  اش هیو سا  الیاز خ وارهانَد

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

  بود بندۀ خدا زدانی ۀیسا
  عالم و زندۀ خدا  نیا مردۀ

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

مان یزوتر ب  ر یاو گ دامنگ  
  در دامن آخرزمان  ره  تا

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

در مرکزش نمانده و به خداوند زنده    دگیکه همان  که عاشق است، هرکس  ست موالناست و هرکس  زدان»ی  ۀی«سا

ا م   ۀیسا  نیشده،  ا  دیگوخداست.  دنبال سا  شخص  نیاگر  دنبال فکرها  هی که  است،  ذهنش    ش ی هست، در 

تشخ   یار ی هش  نیا  دود، م اگر    صیشعور  دا  ید یخورش  یدارد،  ا  اشه یمثل موالنا  از   ه ی سا  الی خ  نیباشد، 

  . کند آزادش م

مرده، به خدا و    عالَم  نیبه ابندۀ خدا که نسبت   شودخدا م   ۀیسا  دیگو . مکند م  فیخدا را تعر  هیدارد سا  و

و ش. دامن موالنا    زودتر بدون معطل  ر،یدامن عاشقان گ  ر» ی«دامن او گ  دیگو او زنده شده. به ما م تینهایب
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تا ره  ریرا ب»    رزمانرزمان» آخآخ عنیدر دامن  رِ، پاشناختزمان روان   انِیآخ ،   ذهنمن   انیپا ذهن. من    در

  . دکن م  زندگ شناخت زمان روان 

است. فرشته    نده یگذشته و آ  یِکه در زمان مجاز   ستبافت ذهن   ی شد،    لیتش  یکه چجور   دیدید  ذهنمن 

نداشته   ی لحظه و وجود مجاز   ن یدر ا  مییایلحظه است. اگر ب  نیلحظه است، عقل کل در ا  نیگفت حضور ما در ا

.  ردیگ را اندازه م  ذهنمن  رات ییهم، تغ  یزمان هم، زمان مجاز  کند، م  ر ییکه در زمان است که دائماً تغ میباش

    م؟ یگو چه م  دیکن توجه م

   شناختزمان روان   عن ی  یچون جسم است. زمان مجاز  کند، م   رییتغ  ه  نیا  م،یکن درست م   ذهنمن   ی  ما

و کم    ادی ز  شیزهایچ  ه  ذهن. چون من کند م   رییما با زمان حالمان تغ  نیهم   یبرا  دهد، را نشان م   نیزمان ا

  .کند دارد کار م  نیبرحسب آفل ذهنچون من   شود، و کم م ادیحال ما هم ز شود، م

کردنِ    ادی حالش را خوب کند، با ز  یچجور   کند م   ریی دارد در زمان تغ  ستمیس  نیرا رها کن. درواقع ا  نیا  دیگو م

اها دگ یهمان  ب  یفکر   ستمیس   ی  نی. حاال  ما  اگر  از ماست. حاال  ب از آن  مییای جدا   م ی را نگاه کن  نیا  رونیجا 

اعنوان حضور ناظر، به به از آن استفاده    شهیکه هم  شنوو سوت   نیبعدم  یار ی هش  نیصورت  با ماست و ما 

  ! میکن م

  د، ینیب کالغ را م دیکن . مر آسمان نگاه میاریهش  نی با هم   د؟یشنو با چه م  د؟ی نوش شما سوت را نم  مر

 ن یبعدم  نی اطرافش را هم  یفضا   ندیب چشم م   نیخُب کالغ را ا  د؟ینیب اطرافش را نم  یآسمان اطرافش را فضا 

  با ما هست. شهیهم نیا ند،یب م

اوضاع خودتان    ن یا  رونیب  د ییای لحظه ب  ی   د،یبپر  دهیبه فکر همان  ی دائماً از فکر   کهن یا  یجا لحظه به    ی  شما 

 د، یگرد م   هیکه دنبال سا  دید   دیخواه  د،یکن م  دیکه چار دار  دید  دی صورت حضور ناظر. خواهبه   د،یرا تماشا کن 

 کند  به شما القا م  ستمیس  نی ا  که وقت  دید  دید، خواهیکه پندار کمال دار  دید  دی. خواهدیگرد م   توهم  زیچ  ی

  .داند است واقعاً نم  توهم  دانم» «م   نیا دانم»، که «م

 داند  م  کهن یا  یبرا  رود، بار نم  ریز  د»یدان «م  دییکه جزو عاشقان است هرچقدر بو  شما به کس  د؟یکن م  توجه

  ز ی ! چهارتا چمیدان نم  یز یعنوان پوست چپوست است، ما به   ی   نی. ادیآ ور ماز آن   داند هرچه هم م   داند، نم

  . میرا حفظ کرد



ۀ  برنامه             Program #937                                              ۹۳۷مشار

  79صفحه: 

مرده و زندۀ خداست، عمال در   دهد که ذهن نشان م  ییزهایکه از تمام چ ییبندۀ خدا شود خداوند م ۀیسا پس

لحظۀ   ن یاست و آگاه از ا  تینهای قائم شده و ب  ی ار یهش  یرو   یار ی خدا زنده است. هش  تینهای لحظه به ب  نیا

  مثل موالنا.   االبد، تا ال ستیابد

تا زمان    ش، یبرا  ده یرس  انیپابه   شناخت که زمان روان    در دامن کس  زودتر، تا ره   ر یتو دامن او را ب  دیگو م

  : دیگو به تو هم به آخر برسد. م شناختروان 

 کینقشِ اول  ف ّلدَّ الظاست یم  
  خداست  دِینوِر خورش  لی دل  کو

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

خدا مظهر کامل خداوند است. و آن    که ول نستیاش را گسترد») ا هی مدَّ الظّل («چونه سا  فی ک هی از آ «منظور 
  خداوند است.»   یمردم به سو   یاو راهنما  عن یبر نور خداوند است.  لی خدا دل  آن ول  عنی ه،یسا
  

را گسترد،    اشه یخداوند چونه سا   عنی را گسترد»،    اشه یمدَّ الظّل»، «چونه سا  ف ی«ک   ۀیمنظور از آ  دیگو م

خدا زنده شده مظهر    تینهای که به ب   انسان کامل، مظهر کامل خداوند است. کس  عن یخدا    است که ول  نیا

  ه، یخدا و انسان کامل و آن سا  ول  دیشو م  د،یخدا زنده بشو  تینهایاگر شما به ب  عنیکامل خداوند است،  

  ی اد یخدا زنده شده و شما هم تا حدود ز  تینهایموالنا که به ب  عنیبر نور خداوند است.    لیخدا دل  آن ول  عنی

شما هم    قیاو و از طر   قیاز طر  اندازد که خداوند وجود دارد و دارد نور م   دیهست  نی بر ا  لیشما دل  د،یزنده شد

  راحت.  ل یخداوند است. خ یسومردم به   یاو راهنما عن ی ندازد،یتواند ب م

و کامال برسه به خودش،    او خودش را جمع کند برود  م،ی ما، فضا را باز کن   میاگر اجازه بده  دیدان اآلن شما م  پس

الظّل»    ف ی«ک  نیهم  شود م  ن ی. امیشو او زنده م  ت ینهایما به ب  می ریم در ذهن ما نماند، ما نم  ز یچچیه مدَّ 

  را گسترد.  اشهی سا ونهخودش را امتداد داد در جهان، چ  یچجور   عنی

از مرکزتان طلوع   د یصورت خورشاگر شما به  باال. پس دیآ شماست که از مرکز شما م دیخورش  ن یاو» هم ۀ ی«سا

    د؟یکن ! توجه م دیشو نه خود خدا م  د،ی شو خدا م ۀیشما سا دی کن

  خواندم:  تانیرا قبال برا  هاهیآ نیا
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لَملْنَا  «اعج نًا ثُماكس لَهعلَج شَاء لَوو ّلدَّ الظم فيكَ كِبر َلا تَر «.ًيلد هلَيع سالشَّم  
خواست    [ات] را امتداد داد و گستراند؟ و اگر م هیکه چونه سا  ست یبه [قدرت و حمت] پروردگارت ننگر  ای«آ

  .» میانسان ها] قرار داد یراهنما[  ه،ی[شناختن] آن سا  یرا برا  دیگاه خورشآن  رد،یآن را ساکن و ثابت م
  ) ۴۵)، آيۀ ٢۵فرقان( (قرآن كريم، سورۀ

ا.»  «ثُميرسا يضنَا قَبلَيا نَاهضقَب  
  .» میریگ خود باز م   یآن را [با بلند شدن آفتاب] اندک اندک به سو   «سپس

  ) ۴۶)، آيۀ ٢۵(قرآن كريم، سورۀ فرقان(

   عنی  ن»، یو هرلحظه بو «الاُحب اآلفل   شما بدون راهنما نرو   یواد   ن یکه در ا  دیگو م  د یکن توجه م  ی طورن یهم  و

 م ی اآلن بزن  دیرا ما با  حرف   ی دوست ندارم.    لیشده، مثل خل  لیگذرا تش   یزهایرا که براثرِ چ  ذهنمن   نیمن ا

من    کهن ی. از ادیای ب  نیی فکرها پا  ن یمن دوست ندارم، تا ا  گذرند تند از ذهن من مگذرا را که تند  یزهایکه من چ 

  . دیآ درنم  زندگ نیگذرا در ذهنم مشغولم، از ا یزها یچ  ،ن یبا آفل

  ل یدل  نیا یمرو ب  یواد نیاندر
  ل یگو چون خَل نیاُحب االفل ال

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

  اب یرا ب ی آفتاب ه یز سا رو
بتاب  یز یشه شمسِ تبر دامن  
  ) ۴٢٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

است. شما سرِخود    طورن یراهنما. و واقعاً هم هم  عنی  لی موالنا نرو، دل  ییبدون راهنما  یواد  نیدر ا  نیبنابرا  پس

   را دوست نداشته باش   نی را دوست ندارم. اگر آفل  نیو هرلحظه بو آفل   دیراهنما داشته باش   دیبا  د،یبرو  دینبا

  .  خواه  نم ی زیهم چ  نیاز آفل

  ل، یخل میابراه عن ی لیرا گفته. خل نیهم هم  لیخل دهند، آفل را نشان م یزهایما که گذرا هستند چ یفکرها 

را دوست    نیمن آفل   دیی. اگر بوییبا فضاگشا  دیدوست خدا باش  دیتوان هست، شما م   دوست هم   معنبه   لیخل

  مثل دوست خدا.   د،یشوم  لیندارم، شما هم مثل خل 

موالنا را   میرو م  ذهنعنوان من خداست. ما به   ۀیآفتاب سا  نیکن، ا  دایآفتاب را پ  ا ی  ذهنمن   ۀیسا  نیاز ا  برو

ا  ۀ یکه سا   ی زی«دامن شه شمسِ تبر   د یگو اآلن م   عنی  م،یکن م  دایجهان آفتاب است پ  نیخداوند است و در 

  .ار  یز یدامن شه شمس تبر ریاصطالح ببرو به  عنیبتاب» 
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  د یخورش   نیباال، ا  دیآ م  دی خورش  نیکه ا  یازنده شده و به درجه    که به زندگ  ستهر انسان   » یز یشمس تبر  «شَه

است.    یز یشمس تبر  ن یاست. طلوع خداوند از مرکز ما، هم  یز یاست، از جنس شمس تبر  یز یشمس تبر  ن یهم

  . شود دش قائم مخو  یکه در ما رو ست زندگ ی ار ی هم هش آن  ست،ین ترشی جنس ب ی  یزیشمس تبر 

  : دیگو را م  هیآ نیا

  » . افلين احب  قَال افَل فَلَما ۖ◌  ربِي  هٰذَا قَال ۖ◌ جن علَيه اللَّيل راٰى كوكبا  «فَلَما
است پروردگار من. چون فرو شد، گفت: فرو شوندگان را    اى ديد. گفت: اينشب او را فروگرفت، ستاره   «چون

  دوست ندارم.» 
  ) ٧۶ ۀی)، آ۶(قرآن كريم، سورۀ انعام(

که    از آن کسان    یبار متوجه شد،    نیکه اول   کس  ی   ل،یخل   میابراه   عنیچه؟     عن یرا دوست ندارم،    نیآفل

  ن یآمد باال، گفت ا  ذهنمن است. من   یخدا   نیکه آمد باال، اول گفته ا  ذهنمن   نی بار متوجه شده که ا  نیاول

  خدا باشد. تواند نم  نیفرو شُد، ا نی. گفت که اکند م رییتغ نیا د یمن است، د  یخدا

  کند،  م  رییتغ   ه  درخشد،  عنوان ستاره م ما به   ذهن! من م؟یحرف را بزن  نیا  میتوان است ما چرا نم   بیعج 

من    یخدا    من است، ه  یخدا   نیا  مییگو ما م   کند، م   رییگذرا تغ   یزها یچ   برحسب  شود، حالش دگرگون م

چرا   ن   یاست.  متوجه  فهم  می ستیلحظه  من  ن   ی خدا  نیا   دمیکه  م   هانیا  چون   .ستیمن    ن ی ا  کنند، افول 

  بپرستم. توانم را نم هانیمن ا  کنند، افول م ها دگ یهمان 

  م؟ یریم نم  می و ما هم از جنس او هست  رد یم خدا نم  دیکن  است، شما فکر نم  شی خدا هم  کند،  افول نم  خدا

وجود دارند، زنده    نیآفل  شود و متوجه م   ست یکه آفل ن  ی زیبه آن چ   م، یرا دوست نداشته باش   نی پس اگر ما آفل

  .  میشو م

عن ی  نیوجود دارند؟ آفل  نیآفل  میدیفهم   یما چجور   اصال  که ذهن    یز یگذراست، هرچ  زیگذرا، پول چ  یزها یچ

  یز یدر ما چ  کهن یا  یبرا  کنند؟ م   رییتغ  زهایکه چ  میدیفهم  یچجور    .کند م  رییتغ  عن یآفل است    دهد، نشان م

که   دیکن دایبود آن هم گذرا بود. پس شما آن را پ زیچ ست، ین زیکه چ  میو ما آن هست  ستیوجود دارد که آفل ن

  . دیرا رها کن  نی. تمام آفلستیآفل ن

    ر ی دل  اری یا ر،یاو گ دامن
  ری منزه باشد از باال و ز کو
  ) ٣۴۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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. شما هم رود م   نییباال و پا   . پاک است از ذهن، چون ذهن هشود که حالش دگرگون نم   ریرا ب  کس  دامن

  . دیباش ی طورنیا دیبا

  د یاو پو یست، سوعقل جنسِ فرشته که
  ی ر ی نهان گ  نۀیچو به کف آ شینیبب

  ) ٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

وقت  عقل   فضا را باز م شده از جنس زندگگشوده   یفضا  نیا  م،ی کن ،عنیست  فرشته   ست  زندگ ،آن دو    ست

  باشد که: ادمانی شهیهم تیب

از    نیا  م،یکن فضا را باز م  . پس وقتاند یاند»، و فرشته و عقل هم هر دو  تن بوده  یهر دو    طانیو ش  «نفس

که    م ییبو  کهن یدرست مثل ا  رود،  او م  ی سواست و به   یار ی است، از جنس هش  زندگ  عنیجنس فرشته است،  

  ی سوبه   عیسر   عنی  د»،یاو پو  ی سواز جنس اوست. «به   کهن یا  ی برا  رود خداوند م یسوشدۀ ما به گشوده   یفضا 

  . میموضوع را متوجه بشو  نیاگر ا رود، او م

صورت حضور  عقب، به   بش  ییای نهان است، حضور ناظر شما، اگر شما ب  نۀ یشما که آ  نۀ یآ  نیاگر ا  دیگو م

. که  زندگ  ی سوبه   رود اصل شما دارد م  ن یا  ،کن فضا را باز م   وقت   ن یکه ا   فهم م  ،ناظر ذهنت را نگاه کن 

  .روم خودم م یمن خودم هستم که دارم به سو   د،یگفت که اگر شما فضا را باز کن  میامروز گفت

.  ی ر ینهان را ب  نۀیاگر به دستت آ  ن یبب  توان تو م  عنی  ش»ینی «بِب د»،یاو پو  یست سوعقل جنس فرشته   «که

کننده به ذهن کننده، نظارت نگاه   عن یصورت حضور ناظر  شده است که به گشوده   یفضا   نینهانْ هم   نۀ یگفتم آ

  .کند نگاه م 

  است:  ثیهم حد نیا

  المالئکة عقال بِال شَهوةً...»  اله رکب ف «انَّ
  ...» دیدر فرشتگان، عقل بدون شهوت آفر «خداوند
  (حدیث) 

  

  . ثیحد نیاند به ارا نسبت داده  تیب نیا ها بعض
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فرشته   «که  جنس  سو عقل  پو  یِ ست،  من   ٩[شل    د»، یاو  م  ذهن)](افسانه  ما  من   میدان پس  عقل  از    ذهنکه  که 

  رود  نم  زندگ  یاست و سو  ویاست، از جنس عقل است، د  طانیاز جنس ش  نیا  دیآ وجود مذهن به   یساز سبب

آن موقع ما    د،یآ م  شیپ  یادهیچون پدهم   ی   م،یما جذب ذهن هست  است. و وقت  جسم  یار یهش  کهنیا  یبرا

  . مینهان هم ندار نۀیآ

که ما    میشو متوجه م  صورتن یدرا  م، یکن مرکز را عدم م   م،ی کن فضا را باز م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    وقت

  .  ندیبب توانست وگرنه نم ستیاز جنس ذهن ن  ندیبکه ذهن را م  یار ی پس آن هش م،ینیب ذهنمان را م میدار

خودمان، خودمان را    و وقت  میهست    که ما در اصل از جنس زندگ  میشو نهان است، متوجه م   نۀ یهمان آ  نیا

درست    ذهنمن   زها،یبا چ   م یکن م  دهیزور خودمان را همانبه   خداوند، وقت  یسوبه  م یرو م  م یدار  م،یدار نگه نم 

    .کشد درد م  به جهان ول کند م  لیم نیا م، یکن م

به هم    دی. نبامیاخدا برود ما جلواَش را گرفته   یسوبه  خواهد که م   میدار  است که ما اصل  نیدرد از ا  دیشا  پس

  ری دهم  به  م،ی نکن نیرا خشم ریدهم  م،یرا به واکنش واندار  ریدما؟ هم   میکم کن 

خداوند برود.  یسوبه  مانی اریتا در همۀ ما هش  میکن  کم  

  باشد: ادتان ی  تیدو ب نیا شهیهم  و

  اند تن بوده یهر دو  طانیو ش نفس
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 بدند  ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون

 هاش دو صورت شدند حمت بهِر
  ) ۴٠۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و:  رید دیدان را م نیا بله

  و ناداشت بدَم کار درآورد مرا کاهل
  تو همچو شر خَورد مرا  شۀی اند طوط
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  ازل، پرورش جان و جهان   دی خورش تابش
  صفت گل به شر پخت و بپرورد مرا بر 

  ) ۴٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  خوب ندارد.  صفتچ یآنکه ه   ز،یچ  همهی : ب ناداشت
  درآوردن: به کار گماشتن، صاحب کار و باز کردن.   کار
  قند  به شر: گلشر، گل  گل

  

   و طوط   میکار افتادبه  میو فضا را باز کرد  م ینداشت  یزیچ چ یه  م، یبود  ر یفق  م، یبود  چارهیما در ذهن کاهل و ب  پس

اند  الی خ را باز کرد   شده است؛ مانند شر من را خورد، وقت گشوده   یفضا   نی او، هم  شۀیاو،  تابش    م، یفضا 

شر من را پخت و  گل   عنیگل با شر    ثلم  دهد، ازل که همۀ جان و جهان را پرورش م  دیخداوند، خورش 

  پرورش داد. 

کاهل و     یاز  ما را    د؛یاگر شما فضا را باز کن  دهدما را پرورش م   یکه خداوند چجور   دیگو م   ت یآن ب  در

  شر.به گل کند م  لیناداشت تبد

  تا در او  دیدل صاف با نۀیآ
  صورتِ زشت از نکو واشناس

  ) ٢٠۶٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است، کدام حالت حضور است.     ذهنکه کدام حالت من   فهم و م   شود دل ما صاف م   نۀیآ  م،یفضا را باز کن  اگر

  .دهد م زیی است که تم نیو عدم کردن مرکز چقدر مهم است، ا ییفضاگشا نیکه ا  دینیب پس م

ه آ   سۀیک   ر یبوالیپر زر به اَقِرض    
  ی ریصد هزار کان گ   ، قرض ده  قراضه

  ) ٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ها  دگ یهمان  ذهننظر هر من . بهدیآ نظر ما اآلن زر م هست که به  ده یذهن ماست که پر از همان  نیپر زر هم   سۀ یک

  زر هستند.  یها تکه

ب  سۀیک   دیگو م را  آن   ای ب  ییبه فضا  ر یپر زر  م که در  ا  عن ی  دهند، جا به خدا قرض    عن یزر    سۀیک   نیتمام 

به خدا قرض بده، همه    عنی   » یقرض بده به خدا «اقرضو اله آ   د،یآ نظر مذهن زر به   دیرا که با د  ها دگ یهمان 

  را به خدا قرض بده. 
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در    م، یفضا را نچش  ن یا  ی. اگر فضا باز نشود ما لذت و شادمیکن نم   ر ییکه اگر فضا باز نشود، ما تغ   دینیب م   و

  بدهم برود. دیآ م  دگ یرا که از همان  خوش  نیکه ا میمتقاعد بشو م،یقانع بشو  میتوان نم ذهنمن 

جسم است، من   ایدر مرکز من، انسان هست  کند م رییکه من را واقعاً بدبخت کرده، آشفته کرده، تغ یزیچ نیا

و رها    دیآ عقل م   د،یآ آرامش م  د،یآ م   ی شده شادگشوده  ی فضا  نیاز ا  ، را رها کنم برود، فضا باز کن  نیا

  . میکن م

  د یگو . م کنند مردم جمع نم  رید  نیزم   زدیر طال که م یها آهن، براده  یهابراده  ارزش،یب  زیچ   عن ی  «قراضه»

  درست است؟  ،ی ریگ صدهزار معدن طال م ،ده را م  ارزشی ب یها دگ یهمان  نیا

که به خدا    ستیپول ن  هانیبه خدا، البته ا   دیالحسنه بدهقرض   د، یآورده که قرض بده   جان ی«اَقْرضوا اله» از ا  و

  ندارد.   اجیخداوند به قرض ما احت   م،یده قرض م 

د  مانیها دگ یهمان   ما به کس  ممیبده  میتوان نم  ریرا  شما   . دگیهمان  دیتوان د  تان به کس    د؟ یبده  ریرا 

  ن یرا دارم، پس بنابراخودم    یمن باورها   خواهم، آقا من نم  دیگو هستم، م  دهیباورها همان   نیآقا من با ا  دییگو م

  خداوند است.   دیگوم  دهد، و به شما معدن م  ردیگ را م  هان یکه ا تنها کس

  .»  میلَهم و لَهم اجر کر ضاعفی و المصدقات و اَقرضوا اله قرضاً حسناً   نیالمصدق «انَّ
 دهد؛ دو چندان پاداش م دهند، الحسنه مقرص که به خدا    یادهنده زنان صدقه   دهنده وبه مردانِ صدقه   «خدا

  .»  وستین یها را اجر آن  زیو ن
  ١٨ ۀی)، آ۵٧( دیسورۀ حد م،یکر قرآن

  

را    شان یها دگیهمان عنی  دهند»، الحسنه م که به خدا قرض   یادهنده زنان صدقه   دهنده وبه مردانِ صدقه   «خدا 

  .» وستین ی را اجر  هاآن  زیو ن دهد؛ چندان پاداش م «دو  دهند، م

(افسانه    ٩[شل  .  دیکار را بن  نیا  دیبه خداوند، حتماً با  دی ده را قرض م  تان دگ یهمان   دیکن شما فضا را باز م  پس

م   ها دگیهمان  سۀ یک   ذهن)]من انسان)]  ١٠[شل    دییآ م   د، یریگ را  وجودی  ا  (حقیقت  در  گشوده   یفضا   نی به  و  شده 

  . دیکن نم رییتغ د، یاگر فضا را باز نکن  د،یبن  رییتغ  دیکه با جاستنیا

  ن ی و ا  کن   رییتغ  توان جاست که تو م در آن   ا،یبازشده ب  ی به فضا  ا،ی عشق ب  ی به فضا  عن ی  » ی«اَقْرِضوا اله آ   به

  .ی ریمعدن عشق ب ، یریمعدن خرد ب ،ی ریمعدن حضور ب درعوض قراضه را بده
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  : و

  غَن یا ی اریجوال زر ب صد
   منحن یا  اریدل ب دی بو حق

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

  بارجامه.  کنند، حمل بار درست م  یپارچۀ خشن که برا ا ی م یبزرگ از نخ ضخ  سۀ ی: ک جوال
  و درمانده.     چارهیقامت، ب  ده یخم  ده،ی: خممنحن

  

من    ییبو  ، هست  دهیکه همان   ییزهایتمام آن چ  ،خداوند بنه  شیپ  ،ی اوری پر از زر ب  گون   ایصدتا جوال    شما

من    هاستن یاز ا  که خال    دور، دل  نداز ی را ب  هان ینه، ا  دیگو م   دارم را نگه م  امذهنمن   ول  دهم را م   هانیا

  و آسمان درونش باز شده است. استاست که مرکزش عدم  دل هان یاز ا . دل خالخواهم م

  و فکرتِ من کن، که فکرتت دادم ایب
  ی از کانِ من بخر بار  ،یخرلعل م چو

  ) ٣٠۵۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی را، فکرها  یساز سبب   یمن را بن، نه فکرها   یفضا را باز کن، فکرها  ای تو ب  د،ی گو م  را از زبان زندگ  نیا

عاشقان    یشده، فضا گشوده  ی فضا  ن یاز معدن من که ا  ا ی ب  یخر ام، اگر لعل م را، که من به تو فکر داده  ذهنمن 

  که.   ستندیکه لعل ن هانیا ، یخر را م   دگیهمان ،ی خر لعل جهان را م  یرو که م  ستیچ نیاست بخر، ا

  �🔹🔹�بخش سوم  انیپا �🔹🔹�
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شده است. گشوده   ی در فضا  ما به زندگ   یها دگ یبه دادِن همان غزل مربوط    ی هاتی از ب  ی  دیدیکه د  طورن یهم

صورت    یر ییبسته و انقباض تغ   ی. در فضادهد انسان انجام م  یالزم رو   رِییشده است که تغگشوده   یفقط در فضا

که    دیگو م  ستین  هودهیاست و ب  عشق   یفضا   رانسان د  یسازنده و مؤثر رو  راتِییتغ  ۀهم   نیبنابرا  ردیگ نم

  . د یعاشقان باش ۀدر حلق دیبا

شعر    دیبا  م، یکن   جادیا  عشق  یفضا   دیدر جهت سازنده با  میبده  رییجمع را تغ  اینفر را،    ی  می اگر بخواه  عنی

ما نه    میتوان نم   ذهنمن   یبا ابزارها   عن یو دعوا و...،    زه ی. با غم و اندوه و ستمیشاد باش  دیبا  م،یموالنا بخوان

  . میرا عوض کن رانی نه د میخودمان عوض بشو

ا  ات یاب  نیبنابرا ا  می خوان م   م یموضوع را دار  نی مربوط به  که مهم است    یانکته   یبه    اتی اب  نیو هرکدام از 

  : کند اشاره م 

  کن بر دام مزد  میرا تسل شیخو
  بدُزد  یز یزِ خود چ یاز خود ب وانگه

  ) ١۵٠٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

زد» فضا   «دامشده است که انسان مرکز را عدم مگشوده   یم وصل م  کند به زندگ  شود ،    پس ما خودمان را

   دگ یو همان   میکن  ناظر به ذهنمان نگاه م  یِار یشده، در آن موقع با هشگشوده   یدر فضا  میکن  م  زندگ   میتسل

  .  کند مقاومت نم  ذهندور و من   میانداز م   میدار برم  عن ی  میدزد . ممیدزد و م   میکن  م   ییدردمان را شناسا  ای

. ما از  کند م  دیما را تهد  و ید  م؛یرا خواند  شیهاتیامروز ب  م،یدزد از او م  یز یکه بداند ما چ  نیهم   ذهنمن 

منتها ما   شود م  هوشی ب  شود، ساکت م  ذهنمن   م،یکن ذهن. پس فضا را باز م   یبه فضا   میپر م  نیق ی  یفضا 

خودمان،  میناظر هست  از  از خود»،  «وانگه  من  عنی.  من  ذهناز  بدونِ  چ  مان ذهنمان،  است  ساکت   ی ز یکه 

  .میدزد م

  ٰى اشْتَر ماست اله یِمشتر
  برتر آ  نیه   یغم هر مشتر  از

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

  .» ای فاقد اعتبار باالتر ب انِی ماست. بهوش باش از غم مشتر  یمشتر خرد»، که فرموده است: «خداوند م  «کس
  : خريد  اشترى 
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  عنی فاقد اعتبار،    انی ما از غم مشتر  نیبه او. و بنابرا  میرا بفروش  مان  دگیاست که همان  زندگ   شهیما هم  یِ مشتر

  . ذهنمن   میشو . آن موقع ممیدارد بفروش  ذهنکه من   خودمان را به کس  دینبا  م،یبرو  دیباالتر با  ذهن  یهامن 

  م ی توان شده است که ما مگشوده  ی که فقط در فضا   میبهتر است متوجه بشو  م یکن  صحبت م  میکه دار  طورن یهم  و

فاقدِ اعتبار    انی . مشترخرد نم   از او کس  ری. غمیرا به خداوند بفروش  دگ یهمان  ای  میندازی ب  یزیچ   م،یکن  رییتغ

  .  کنند تر مخرند، بله محم ما را نم  یها دگ یهمان  ذهن  یها. من ذهن  یهامن   عنی

  : دیگو است که م یاه یمربوط به آ نیا و

  اله اشْتَرٰى من الْمومنين انُْفسهم واموالَهم بِانَّ لَهم الْجنَّةَ…»  «انَّ
  است…»  دهیبهشت خر یجان و مال مؤمنان را به بها   «خداوند،
  ) ١١١ ۀی)، آ٩سورۀ توبه ( م،ی(قرآن کر

  

وصل    کنند، م   ییکه فضاگشا  مؤمنان را، مؤمنان کسان  ی ها دگیهمان  عنیجان و مال مؤمنان را،    خداوند، 

شده را که  گشوده   یفضا  د،یرا بده  تانیها دگ یشما همان   عنیاست.    دهیبهشت خر  یبهابه    ، به زندگ  شوند م

دگ یهمان   ی. فضادیریبهشت است ب شده که انسان به زندگگشوده   یجهنم است، فضا   ها    زنده است بهشت

  . و: یریب توان آن را نم  ، را نده نی. ار یرا بده، آن را ب نیاست. ا

  تو است انِی جو که جو ییمشتر 
تو است  انِی آغاز و پا عالم  

  ) ١۴۶۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را تو به دست  یمش هر مشتر  نیه
د است  یبازعشقبا دو معشوقه ب  

  ) ١۴۶۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   که اوِل ما زندگ   داند م   . و خودِ زندگخودِ زندگ   عن ی  گردد که دنبال ما م  میبن   دا یپ  یمشتر   ی   دیبا  ما 

و اگر از  میاوسط مانده  نینام ذهن، ابه میشد ییجا ی . ما واردِ میبوده، خودش بوده، آخر ما هم خودش هست 

  .  میشو دوباره خودش م مییایب رونیب جانیا

به او    د یبا  می دست آوردذهن به  عن یفضا،    ن یرا که در ا  ی زی. منتها هر چ آورد م   رونیما را خودش ب  جا ن یاز ا  و

  .  میده بهشت م  یبه بها  م،یدههم نم  مجان عن ی. میبفروش
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  ی باز طرف با خدا عشق   یاز   میتوان را تو به طرفِ خودت نکش. نم   معمول یهای مشتر   دیگو م   نیبنابرا  پس

  آن هم خودِ خداست.  میدار یمشتر   ی. جهان ن یا یهای طرف با مشتر   یاز  م،ی کن

عقل  هِمتو قسمت شده بر صد م  
  هزاران آرزو و طم و رِم  بر 
  ) ٣٢٨٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مو آب فراوان  ای : درط  
و خاک  نی: زمرِم  

  است.) ی ویدن   یآرزوها   نجا،ی (منظور از طم و رِم در ا
  

کوچ و   زِیبه هزارتا چ  شود ما قسمت م  یِاریپس هش  ز،یبا هزارتا چ  شود م  دهیهمان   دیآ م   یار ی هش  وقت

  .  میبش رونیب ی ی ها، پراکندگ عن یها»، ّ را از آن «طم و رِم  هان یا دی. پس ما باتیاهم یبزرگ و ب

  ی ها دگ یهمان  نیاز ا  مانی ار ی هش  مان، زندگ  دنِیکش  رونیبه ب  میکه شروع کرد  مدت  یکه پس از    دیکن م   توجه

  مقدار مشل است.  ی و همان اولش  زیچهمه  زدیر م  دفعهی دیآ م  شیحالت بهمن پ   ریکوچ، د

  دیبچ قُراضه م نده،یبر ره داشت پو چشم
  کنون در کان شده نیره را ب نی چقُراضه آن

  ) ٢٣٧٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  مفلس  ازمند، ین  خوار، زه ی: رنیچقُراضه
  

  ه یشب  ارزشیب  ی زهایچ  عنی.  ندیچ و قراضه م   شود . انسان اول وارد ذهن مدهدانسان را نشان م   تیوضع  دو

به    کند  و شروع م  دیآ که به هوش م. بعد از آن هادگ یهمان    عنی  ند، یچ م  زد،یر م   ن یآهن که زم  یهابراده

  است.   ییتای ی. معدن فضا شود در معدن م اندازد، م  ها دگیهمان ییشناسا

   را به زندگ   ها دگ یهمان   ۀس یک   نیکه ا  دیکن  خودتان، خودتان را متقاعد م  دیرا شما اگر تکرار کن  اتیاب  نیا

  دادن به خداست. قرض   یفضا  نیشده که هم گشوده  ی در فضا  دیبفروش

  دفتر پنجم: یچند از مثنو   اتیو اب 

  برِگ تن  نیقرض دِه ز اَقِرضوااله،
  در عوض در دل، چمن  دی بِرو تا

  ) ١۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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را قرض بده   ذهنمن   یِتن، نوا  یِنوا  نیا  عنی  دیالحسنه بدهقرض   ای  د،یبه خدا قرض بده  عنی«اَقرِضوااله»    نیا

  .دیگلستان برو د،یزار بروبه خدا تا در عوضش در دلت الله

  حسنًا…» اله قَرضا  «…اقْرِضوا
  «…به خدا قرض الحسنه دهيد…»  

  ) ٢٠  ۀی)، آ٧٣سورۀ مزمل ( م،ی(قرآن کر

  لقمۀ تَنَت نیدِه، کم کن از ا قرض
  رات  ن یوجه الع دینما تا
  ) ١۴٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

جهو» العی ت»،  ناعن یر آن قسمت  که با چشم نم توان  نیبب .  

»قلبِ بشرٍ.»  أعددت عل رأت وال أذنٌ سمعت وال خطر ما ال عين لعبادي الصالحين  
  و نه بر قلب انسان   دهیشن  و نه گوش   دهیآن را د  را که نه چشم  می نع  وکردارم،یبندگان ن   یآوردم برا  «فراهم

  خطور کرده است.» 
  ) ثی(حد

را قرض بده به خدا، و کوچ    ذهنلقمۀ تَنَت»، من   نی از ا  حضور. پس «قرض دِه، کم کن  یار ی هش  نیهم   عنی

حضورت، اصلت    عن یکه    و توجه به آن بده، تا وجه آن قسمت   د ییجهان مثل تأ  نیتر از اتنت را، کم   ۀ لقم  ن یکن ا

  بشود.  اندهی به تو نما شود، نم دهیکه با چشم د

جهو»  ال عی ت»،    ناعن یر  صورت    که چشم نم با ذهن نم   ند،یبب  تواند دادن به با قرض    نی. پس امینی بب  میتوان

را که اآلن با     آن قسمت  م؟ی ریگ را، چه م  ها دگیهمان  ۀ سیک   م؟یده را قرض م  یزی چ . چه  ردیگ خدا صورت م

  . مینیب چشممان نم 

  کند  چون خال شی خو ن،یز سرگ  تَن
  کند  ز مش و درِ اجالل  پر 

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

  : مدفوع نیسرگ 
  ی : شوه و جالل، بزرگواراجالل

  

با   دگیهمان عن ی. واناتیح  ۀو فضل دهیگند زیچ  ی عنیمدفوع است. مدفوع   معنبه  نیانسان، حاال سرگ  اگر

  ی بو و درهاخوش   یزها یکند، پر از چ  خال  نی انسان اگر دلش را از سرگ  دیگو . م کند م   هی تشب  ن یدرد را به سرگ

  ن ی سرگ هان یغصه و درد و رنجش و...، ا یجا به  کند،م  تی پر از امن کند، پر از عشق م عن ی. کند خداگونه م 
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پر از عشق    ها، دگ یاز همان   عن یکند     اگر آدم دلش را خال  ها ن یو انتقاد و از ا  ییحسادت و بدگو  ر،یهستند د

  . پس: کند پر از عقل م  کند، پر از مهر م  کند،  م

  برد   بدْهد و پاک  یدیپل نیا
  تَن او بر خورد  طَهِرکمی از

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

 م، ی کن  یی را از شما دور کند و شما را پاک دارد. پس اگر ما فضاگشا  ید یپل  خواهد خدا م  عن ی  طَهِرکم»، ی«  و

  .  دیشو مرکز ما را م دیآ آب حمت م

و   دهد را م  زهایبا چ   دگی با دردها، همان  دگ یمرکز را، همان   یدیپل  نیبرد»، انسان ا  بدْهد و پاک   یدیپل  نی«ا

  خواهد  او شما را م   کهن یخدا، و از ا   عنی   ، خلوص زندگ  عن ی  ، زندگ  ی صفا  عن ی  . پاک گذارد م  پاک   ش یجابه

  . دیپاک کند برخوردار بشو

با    م،ی کن اش مدرعوض آلوده   م،یگذار پاک کند و ما نم  ها دگیما را از همان  خواهد خداوند هر لحظه م  عنی

  : دیرا هم که متوجه شد نی. ا ذهنبه من  دنیقوام بخش

  اله ليذْهب عنْكم الرِجس اهل الْبيتِ ويطَهِركم تَطْهِيرا…» يرِيدُ  «…انَّما
» خواهد پليدى را از شما دور كند و شما را پاک دارد…» ...خدا م  

  ) ٣٣  ۀی)، آ٣٣سورۀ احزاب ( م،ی(قرآن کر

  . کند م ه یآ نیبه ا اشاره

  ن یو ه نیکه ه ترسانَدَتم وید
  ن یحز  ی و گرد  یگرد مانیپش نیز

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

  ها تو بدن هوس  نیز  یگداز گر 
  شدن  خواه نی و غَم  مانی پش بس

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

  مزاج  یِبخور، گرم است و دارو نیا
  نفع و عالج  یاز پ اشامی ب وآن

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

  ن یاندوه  ن،ی: غمنیحز 
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  : ذوب شدن، آب شدن دنیگداز 
  

  م یرا خواند  زهایچ   نیا  کهنی شد. ا  خواه  مانیپش  نیآگاه باش، مواظب باش، از ا  دیگو . م ترساند م  وید  ول

  یی زهایپر از چ   ،و دردها و پر از عشق بن  ها دگ یفضوالت، همان   نیاز ا  کن  خال  توان مرکزت را م  دیگو م

   خواه   مانیپش  دیگو . م ترساند بزرگ م   ذهن من ی ما را دراثر تحر   ذهناما من   دهد،  که خدا به تو م  بن

 خواه   نیشد، غم  .شد  

  ها  دگی همان  ی ارضا  ی هاهوس  نیها تو بدن»، اگر اهوس  نیز  ی«گر گداز   ،ی ها تو تنت را بدازهوس   نیاز ا  اگر

  ، ی بشو   ریتو. اگر پ   یهست برا   فرصت  ی شد، چون اآلن     خواه  ن یو غم  مانیبعداً پش  ، را از خودت خارج کن

  است.    دگیاست که محصول همان  ییزهایهمان چ  نیرا بخور که ا  نیفرصت از دستت رفته و ا نیا ،ی ریفردا بم

ا  یِبخور، گرم است و دارو  نی«ا را بخور،    نی. است ذهنمن  یهااز ی ن  ده،یهمان  یهااز ین   عنیمزاج    نیمزاج»، 

  نفع و عالج».   یاز پ اشامی . «وآن بدیآ م  رونیاست که از جهان ب ی زیچ  ست؟یچ  نی. اتیدارد برا دهیفا

  تَن مرکب است   نیکه ا تین نیبد هم
  ست آنَش اَصوب استخُو کرده آنچه
     )١۵٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

     خلَل  دیآ شیمردان خُو که پ نیه
    صد علل دیدر دِماغ و دل بزا 

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

     دون وِیآن د  دهایتهد نیچن نیا
  و بر خلق خوانَد صد فُسون  آرد

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

  : هر چه بر آن سوار شوند.  مرکب
  تر  تر، راست : درست اَصوب

  و صدمه، اختالل  ب ی: آس خلَل
    هی : خوار، پست و فرومادون

  

. بعد آن  را برآورده کن  شیها از ین  دیتن مرکب توست، با  نیمواظب باش ا  دیگو به ما م   وید  میما متوجه شد  پس

تو    ای  ات ذهنکه تا حاال من   یزی. آن چ کند م  لیاست به ما تحم   ذهنرا که مالِ من   شناختروان   یازهای موقع ن

  است، «اَصوب» است.   هتر تو ب یبرا هان یا ،یها خو کرد با آن  ذهنعنوان من به
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.  شود  بدنت خراب م  د،یآم   شیپ  تیبرا  ی خلَل»، عادتت را عوض نکن، گرفتار  دیآ شیمردان خُو که پ نی«ه

وجود  به   یمار یهزاران ب   د،یآ وجود م صد علل»، و در مغزت و مرکزت، دلت هزاران علت به   دی«در دِماغ و دل بزا

  . خواند به گوش ما م ما  ذهنمن  لۀیوسبه  وی د د؟یگو م  را چه کس  هانی. ادیآ م

     دون ِ ویآن د  دهایتهد نیچن نیا
  و بر خلق خوانَد صد فُسون  آرد

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

است که    لیدل  نی. به همکند هم م  طورن یخواهد کرد. و هم   دیتو، تو را تهد  ذهنتو متوجه بشو که من  دیگو م

نم ا  توانند مردم  باز کنند    آسان  نیبه  رو  زیپره  ایفضا  من   یکنند،  ارتعاش     ذهن   یهاخودشان کار کنند. 

  .  گذارد نم  ناند، آکه به آن عادت کرده یز یو آن چ نیقر قیاطرافشان از طر 

ا  می دار  ذهن   یالوها   م،یدار  ییباورها  ما واقعاً ضرر   م، یحضور عوض بشو  ی اریبه هش   ذهنمن   نی که اگر از 

 ها ن یهمۀ ا  دیبا  زهایچ   جورنی فرصت خوردن، گشتن، سس، ا  م،یده را از دست م  ییهافرصت   یکرد.    می خواه

فرصت از دست   گذرد، وقت م  م،یشو م  چارهیبرآورده بشود وگرنه ب  شناختروان   ازیصورت نبه درجۀ اعال به

  : دیگو . بله مدیگو به ما م ذهناست که من  ییهاز یچ  نی. ارود م

ط  «نَفْسمیبِها»   تُک فَقفَار  
  رفتار کن.»  تو مركب توست، پس با او به نرم  «نفس

  )  ثی(حد
  

. مواظب  میمواظب بدنمان باش  دیصورت مثبت درست است، ما بابه  ثیحد  نیالبته ا  دیگو هم، م   ثیحد  نیا 

ما آرزو    کهنی. مثال امیبرآورده کن  دیرا با  ذهنمن    شناختروان   یازها یکه ما ن   ستین  نیا  اش معن  م، یبدنمان باش 

  ا ی ورشست بشود،     ی  می دوست دار  کهن ی. اشودبرآورده    د یماست، با  از ی هم ن  نی موفق نشود، ا  ی  م یکن م

برآورده    دیماست، با  ی ازهای همه ن  هان یا  م،ی کن م  نینفر  م، یرا کوچ کن  ی  می خواه م  ای  م، ییگو را م   ی  بیع

  ماست؟!   یازها ین هان یبشود؟ ا

  از ی عنوان نبه   ذهنرا من   یز یچ   توست و چه   اصل   ازین  ی زیچ  که چه   فهم م  ،که اگر تو فضا را باز کن  گفت

  !  ستیما ن  ازیما، ن  یها از ی کرده. غالب ن  لیبه تو تحم شناختروان 
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شصت سالمان است، هفتاد سالمان است    م،یهست   است که هرکدام از ما در هر سن  نیا  دیمف   اریبس  بررس  ی

ام، استفاده نکرده   ام،دهیرا که دو سال است اصال ند  یزی چ  یرا الزم دارم؟    هاز ی چ  ن یواقعاً من ا  م ینی بب  م ینیبنش

  من ندارد، واقعاً الزم دارم؟   یهم برا یاده یفا چیه

دنبالش   سالرا اگر در مثال هفتادوپنج پول    نیاستفاده کنم؟ ا  توانم اآلن، م  دوم م  شیرا که برا  یزیچ  نیا

خرج کنم؟ اگر بخواهم بذارم بانک،    توانم واقعاً م  اورم،یدست باصال الزم دارم؟ اگر به   اورم یدست ببه   دوم، م

شمس بخوانم بهتر است   وان ی د ایبخوانم  یشعر مثنو  یدارد؟ بله؟ بانک بذارم که چه بشود؟ من  دهیچه فا

  البته تا سن.   میسن دار اورم؟ی بروم پول درب ای

هم    یز یو چه چ  کند م  لیبه شما تحم  ازی عنوان نبه  تان ذهنرا مصنوعاً من   یزیکه چه چ  دین یبب  دیشما با  پس

باشد،  نداشته     به کس  ی که هفتادوپنج سال دارد برود ورزش کند، اصال کار  کس   ی  دیشا  د، یشما الزم دار

خودش کار کند، با    یرو  سد،ینوب  یز یچ  ی مواظب بدنش باشد، مواظب روحش باشد، مواظب حالش باشد،  

  نداشته باشد.   یکار  کس

     سازد در دوا  نوسیجال  شیخو 
    تو را مارِینفسِ ب بدیتا فر  

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

     تو را سود است از درد و غم  نیک 
   در گندم ن، یآدم را هم گفت
  ) ١۵٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ما جا   اتیپزش جهان در عرفان و ادب نیترعنوان بزرگبه  نوسی. جال سازدم نوسیکه خودش را جال  دیگو م

  ما جا افتاده.   اتی در ادب لسوف یف نیعنوان بهتردکتر، افالطون به  نیعنوان بهتربه  نوسی افتاده. جال

که به حرف من گوش بده تا    دیگو و م  کند م  معرف   ای دکتر دن   نیخودش را بهتر  وی ما، د  ذهنمن   نیبنابرا  پس

ب ب  مار ینفس  نفس  را،  نفس    عنی   ماری ما  ن  چه؟  از  پر  ن  شناخت روان  ی ازهای که    از ی ن  ، شناختروان   ازیاست. 

  .دیآ م  میهست دهیهمان  ما کهنی. از استیما ن واقع  ازی ن ست،یما ن از ی است، ن ذهنمن 

  م؟ یاسترس داشته باش   م،ی غصه بخور  قدرن یا  میازمندی شصت، هفتاد، ما ن  مییبو  سن خاص  یما در    ایآ 

  چه؟ شب خوابمان نبرد؟   یبرا ؟ی زیاسترس چه چ 
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به آدم هم در خوردن گندم    دیگو . و م رهاند تو را از درد و غم م  نیا  عن ی  »،تو را سود است از درد و غم   نی«ک 

  درخت دانش است.  وۀ یم ی هرچه که آدم خورده، به معنا  ای ب یباشد گندم و س ادمانی را گفت.  ن یهم بیس ای

را ما    هان ی درخت دانش ذهنش را خورد. اآلن هم  وۀ یمعادل خوردن قضاوت و مقاومت است. انسان م  گندم

  . میداد حی. پس گندم معادل قضاوت است، در آن داستان آدم و حوا که بارها توضرید م یخور م

  اْلجنَّه به چه محفوف گشت؟ حفَّتِ
    که ازو افزود کشت بِاْلمارِه

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

  وز دها   لتیفسون دارد ز ح  صد
  کند در سلّه، گر هست اژدها   که

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

  بود آبِ روان، بر بندَدش   گر 
  بود حبِر زمان، بر خنددش   ور

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

  شده، فراگرفته شده    دهی: پوش محفوف
  ارانه یدرد هش ها،ی ناگوار  ها،ی ناپسند   : جمع مرهه به معن ماره

     و کاردان  رکیز   به معن : مخفف دهاءدها
  دام است.   به معن نجای : سبد، در ا سلّه
  : دانشمند، عالم حبر 

  

  ارانه ی درد هش  ریز  ارانه،یها درواقع بهشت با درد هشبهشت، با رنج  عنی  ر،ید  دیدان «حفَّت الْجنَّه» را شما م   پس

  شهوات.   ریاست و جهنم ز

   عن ی  دیدیطور که د«بالْماره که ازو افزود کشت». ماره، همان   عن ی اْلجنّه به چه محفوف گشت»«حفَّت    پس

  .  ارانهی درد هش

  در اطراف دردها.    ییبا فضاگشا م؟یکن  دایپ یشده؟ بهشت را چجور  دهیبهشت با چه پوش نیبنابرا پس

      وز دها لتیصد فسون دارد ز ح 
  اژدها کند در سلّه، گر هست  که

  ) ١۶۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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فکر    عنیاست،    له یاش حدارد که همه   بیدادن دارد، صد راه فر  بی صد جور راه فر  ذهنمن   نیکه ا  دیگو م

تو، تو    و اگر اژدها هم باش  هان یاست. و در سبدش هست ا  ذهنمن   یها رک یاست و ز  ذهنکردن برحسب من 

  حواست جمع باشد.  دیبا آورد، مرا از پا در 

  ی ازها ین   نیکه ا آورد به ما فشار م   ذهنکه من   یی و در آن جاها  م یاست که فضا را باز کن  نیتنها عالج ما ا  پس

درد  کار    نیبدهد و ا  بیما را فر  میگذار ذهن است. نم  بیفر  نیکه ا  میدان ما م   ،برآورده کن  دیرا با  شناختروان 

و صبر    ی رینپذ  شناخت روان  ی ازها یبه ن   دن یرا در رس  ذهنمن فشار    ن یاست که تو ا  ن یبهشت در ا  نیدارد. بنابرا

  . و تحمل کن  کن

کار    نیا  میگو . من نم دیگو م   شانیا  د،یگو م   میصبر کن   م،یبش  سخت  دیشده. با  دهیپوش  ها سخت  ریز  بهشت

  آسان است. 

از ما رد    دیبا  د،یآ صورت آب روان م به   . واقعاً هم آب روان است، زندگبندد اگر آب روان باشد، م  دیگو م

را. «دم او جان دهدَت رو زِ   ی زد یدم ا  ن یا  بندد، آب را م  ن یبا برگرداندن توجه ما به جهان، ا  ذهنبشود و من 

  . بندد را م   نیا ر»،ینَفخت بپذ

م  و م  دیگو اگر  تو  به  باشد،  هم  دانشمندان  سرآمد  باشد،  هم  زمان  ممسخره   خندد، دانشمند  اگر    کند ات 

  .  ن یبب ها دگ یهمان  دیدر مرکزت. اگر با د  یبذار

  ست، یما ن  واقع  ازیرا که ن  شناخت روان   ازیچندتا ن  ای   ی  دگیهر همان  ، نی بب  هادگ یهمان   نکیکه با ع  هرکس

  به جهنم.    میفتیب جهیدرنت  م،یها بروطرف آن ما را به   کند و مجبور م کند، م  لیبه ما تحم

  حفَّتِ الْجنَّةُ بِالْمارِه و حفَّتِ النَّار بِالشَّهواتِ.»  «
  شده و دوزخ در شهوات.»   دهیپوش ندی ناخوشا ی زهایدر چ «بهشت

  ) ثی(حد
  

  شده و دوزخ در شهوات.»  ده یپوش  ندیناخوشا ی زهایاست: «بهشت در چ ثیحد نیا

  کن   اری یار یرا با عقل   عقل
مهربخوان و کار کن   ٰىشُور  اَم  

  ) ١۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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را با عقل موالنا    نی. پس بنابرادیرا بلد هست   نیا  رید انسان    یبا    میکن . مشورت م میکن م  اریما عقلمان 

  همراه هستند.  شهیباشد عشق و خرد هم ادمانیکه به عشق مجهز است.  یخرمند

سه هستند.    ی  یدو رو   هان یعشق داشته خرد هم داشته. خرد داشته عشق داشته. ا  خیکه در طول تار  هرکس

  را ادامه بده. ها و کارت مشورت کن با آن   یمشورت کنم. پس در هر کار خواهم و بو که من با شما م

ا  نیبنابرا  پس تر  درست   یدر کار معنو   درست است ول  یبخوان»، در هر کار  ٰى«اَمرهم شُور  نیدرمورد حاال 

  . میکن و کار م  میکن با موالنا مشورت م م،ی کار کنچه م یاست. ما از موالنا بپرس

  .دیدان م یقرآن است و معروف هم هست. شما به خوب ۀیهم که آ نیا

مهرماو…»  «…منَهيٰى بُشور  
  كارشان بر پايۀ مشورت با يدير است…»    «…و

  ) ٣٨  ۀی)، آ۴٢(ی سورۀ شور م،یکر قرآن(
  

  .  رید دیدان را م نیا

  صد رنگ است  یِخم فل خمها ِریغ به
    یر ی ازو نشان گ  ییکه درآ  هر خم  به

  ) ٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  رنگ ی ب  یار ی دارد، نور هش  رنگ یب  ی ار ی که نور هش  می نیب شده ما م گشوده   یفضا   ق یفل که از طر  از خم  ریغ

صد    یهاجهان خم   نیخم فل» خم آسمان، خم خدا، در ا  رِیخام هست. «به غ  نشده، زندگ  دهیهنوز همان  عنی

  رنگ است. 

  یی ای به هر خم که درب  ییآتو اگر از آن خم درم   ییگوماست. م   یها  دگیهمان   یهاصد رنگ، خم   یها خم  نیا

  . درست است؟ ییآ . به رنگ آن خم درمنیب است، نشان آن خم را م ی که خم ماد

سوها و    هان یا  د،یدار  دگیصد رنگ است» شما هزار تا همان   یِخم فل خمها  رِی، «به غ ذهن)](افسانه من   ٩[شل  

  . دیها را دارها. رنگ آن با آن  دیهست تیهوهستند و شما هم  یماد   یهاجهت 

مرکز را    د یاوریدست برا دوباره به   رنگ ینور ب  ای را    رنگیآن رنگ ب  کهن یا  یبرا  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل    و

  . دیکن خودتان را پاک م  دیده م  زییکه شما تم   ها با کم زندگ رنگ  نیاز ا واشیواش ی و  دیکن عدم م
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  : خوانم  م  تانیشعر را برا نیا

  وارهد   نیو تَلو  دیفضل تو راهش دهد، وز شَ تا
    چون شمس الضح  رنگیشود،  دایما شَ ادِیشَ

  ) ٢٨شمس، غزل  وان ید ،ی (مولو 

    رنگارنگ  ،دگ یهمان  ، شدگ ت یهو: هم نیتَلو 
  سالوس    بر،ی : فر ادیش

  

ما را    بخشش زندگ  ، دانش زندگ  ، تا فضل زندگ  میکن . مرکز را عدم ممی کن فضا را باز م  م؟ی کن کار مچه   پس

  انسان برهد.   ریتزو نیو از ا لهیح  نیو از ا و رنگارنگ  دگیهمان  نی. تا از اردیبپذ

بشود،    دایشاست    ادی ما که شَ  ذهنما»، من   ادِیبشود. «شَ  زندگ  یدایبود درواقع ش  ادیکه شَ   ذهنمن  نیا  و

  ن ی.مثل هم میکن صورت آفتاب از مرکزمان گفتم طلوع مبشود مثل آفتاب وسط روز. و واقعاً هم ما به   رنگ»  ی«

را دارد. «شَ   دیآ و ظهر م   کند که صبح شروع م   یآفتاب چون شمس    رنگیشود،    دا یما شَ  ادِیحداکثر تابش 

  . روزم یآفتاب ن   درخشد، که م یآفتاب دیگو م  »،الضح 

  :  طورن یهم  و

   ات؟یآبِ ح یا چه حواله کن بشیطب به
  همانجا که رسد درد، همانجاست دوا  از

  ) ١۶٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

و    جهانن یا  بیطب  م،یمراجعه کن  بیبه طب   شود نم  د،یا یب  اتیآب ح   میفضا را باز کن   دیکه ما با  میدان هم م  نیا

هر   یجا است.پس دوادوا همان   م،یاگر اطراف آن فضا باز بن  دهد که به ما درد م  یزی. هرچ م یفضا را ببند

  . رونیب دیآ دراثر گشودن فضا در اطراف آن، از آن فضا م  یدرد

دست توست. ما فضا را   ات ی حواله نکن. آب ح  جهاننیا  ب یما را به طب  ا، یخدا  مییگو به خدا م   می درست دار 

.  م یشو و خوب م  میریگ را م  نیشده دوا هست و اگشوده  یفضا  نی. در اطراف آن موضوع درد و در امیکن باز م 

  .میده ما و دردش هم شفا م  میانداز م  رااست و آن   دگ یهمان  صی است، تشخ  دگ یهمان زییتم  ی دوا، دوا نیا

.  دهیهم به آن چسب   شی. هرجا درد است دواکند مطلب کار م  نیکه ا  دید  دی خواه  دی کار را بن  ن یحاال ا  شما 

  . دی نیاطراف آن دوا را بب  دیفضا باز کن  دیمنتها با
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   دییو جان به آبِ حمت ز غبارها بشو دل
  خاکدان نماند   یتا دو چشم حسرت سو هله

    )٧٧١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

آب    ات،ی آب حمت، آب ح  میکن . هردفعه که فضا باز مدیآ م   با گشودن فضا آب حمت، آب زندگ  پس

  .  دیشو را م  دگیهمان ی و غبارها دیآ ور ماز آن  صی خرد، آب تشخ 

.  ماند  جهان نم  نیا  عنیشُسته شد رفت، دو چشم حسرت ما به خاکدان    دگ یهمان   یغبارها   وقت  بیترتنیابه

دار تا آخر عمر ما درواقع  ا  میکن به جهان نگاه م  میوگرنه  ا  یکه  را داشتم، آن را داشتم و حسرت    نیکاش 

  . میخور م

نخور  شود م بفهم  م؟ یما حسرت  دردها   م یو  همان   یکه  از  اهاست دگیما  خوشبخت    ست ین  یطور نی.  ما  که 

واقع   میشو نم شاد  ا  میشو نم  و  نداشته باش  هان یاگر  ا  ای   میرا  اآلن مم ینباش  ده یهمان  هان یبا    د یدان . شما 

  .کند ناشاد م  کند، و اشخاص آدم را بدبخت م زهایبا چ دنیهمان 

خدمت   دیگو م   است. زندگ یخدمت به من مشرق شاد  دیگو است. م  ما در خدمت به زندگ  »یشاد   «مشرق

  . دیآ م زدیر م  د،یآ م کند جا طلوع ماز آن  یشاد عنی است،  ی به من مشرق شاد

  : طورن یهم  و

  دوا آنجا رود   ،یکجا درد  هر 
  است، آب آنجا دود   کجا پست   هر 

  ) ١٩٣٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رو پست شو    دت،ی رحمت با آبِ
  خور خمرِ رحمت، مست شو   وانگهان
  ) ١٩۴٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

به نقصتان،    دیکن دارم، اقرار م  دگ یدرد دارم، مشل دارم، همان   دییگو و م  دیده شما تواضع نشان م  هرجا

  باال.  مییآ و انکار نم  دگی. چون براساس هماندیآ م  زندگ یدوا

  . کارگاه زندگ میشو م م یکه نَقص دار میکن ما اقرار م   هرجا
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  دوا آنجا رود   ،یکجا درد  هر 
  است، آب آنجا دود   کجا پست   هر 

  ) ١٩٣٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 م ین یبب   م،ی کن م  یی فضاگشا  م،یشو بلند نم   ذهنکوه. برحسب من   ن ینه باالتر  میشونقطۀ کائنات م   نیترن ییپا  ما

  . یا دگ یچه همان   یهست، برا ییچه دوا  دهد، ذهن ما به ما نشان م لۀیوسبه  که زندگ زی که در اطراف آن چ

برو کوچ بشو   د،یایبه دستت ب   خواه م  رحمت زندگ   ، که آب رحمت، آب لطف زندگ  دیگو م   نیهم   یبرا

  و درمان ما بهتر.  ترش یب  یزدیتر، لطف اکوچ   ذهنبه من. هرچقدر نسبت ات ذهنبه من نسبت

   توان جا که متا آن   ؟ی ومست بش    با شراب اله  خواه . مبرو شراب رحمت را بخور و مست بشو   موقع آن

  کوچ شو و اقرار کن به اشاالتت.   ذهنبه من نسبت

  م یانکار نکن   م،یاقرار کن   میکن م   اشتباه  است که وقت  ن یا  کند، به ما م   یاد ی که کم ز  هانیا  نیتراز ساده   ی

  .  کندما را کوچ م  ذهنمن   یادی . مقدار زمیو معذرت بخواه 

  کل است   یِسو ها ْ یرا رو جزوها
  با گل است   ی بازرا عشق بلبالن
  ) ٧۶٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  را رنگ از برون و، مرد را   گاو
  درون جو رنگِ سرخ و زرد را  از

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

  شد:  یطورنیا پس

  کل است   یِسو ها ْ یرا رو جزوها
  با گل است   ی بازرا عشق بلبالن
  ) ٧۶٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  را رنگ از برون و، مرد را   گاو
  درون جو رنگِ سرخ و زرد را  از

  ) ٧۶۴ تیدفتر اول، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 
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.  ردیگ صورت م  ییکار با فضاگشا  نیکل باشد. ا  ی سو  د یبا  مان ی عنوان جزو روما به   عنیجزوها    نیبنابرا  پس

انسان رنگ سرخ و زرد    عن یمرد  .  ردیگ رنگ را از برون م   ذهنمن   عنی. گاو  کنند م  یباز بلبالن با گل عشق

  . کند وجو مرا از درون جست   سالمت

از درون جست    ما زندگ  نیبنابرا  پس ب  نیا  ذهناما من   م یکن وجو مرا  که جزو    م یو اگر حس کرد  رون یرا از 

  .میاو برو  ی سوبه د یبا از زندگ می. ما جدا شدمیو ما جزو هست  میکل برو  یسوبه  دیبا م، یهست

  از خُم صفاست   ین یِهارنگ
  جفاست    اهابۀی زشتان، از س  رنگِ

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

اله،     فینام آن رنگِ لط صبغَةُ
    فیآن رنگِ کث  یِبو اله،لعنَةُ

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

  با لجن   ختهی: آب آماهابهیس
  ناپسند است.   یخوها ۀی کلّ نجای . مراد از آن در ایو ستمار  یمهر ی آزردن و ستم کردن، ب   : مخففِ جفاء به معن جفا

  

  اهابۀی است که از ذهن آزاد شده. «رنگِ زشتان، از س  یار یاز خُم صفا است. صفا همان هش   شهیهم   با ی ز  ی هارنگ 

هرکس اقرار م  جفاست»، پس  الست  به  م  کند که  باز  را  مرکزش عدم    شود،  م  از جنس زندگ  کند،  و فضا 

  و خلوص.  یناب عنیبه خُم صفا و صفا  کند م  دایدست پ شود، م

  جفاست.    ۀ اهابی س  نیهست ا  دهیکه با ذهن همان  یار ی. هشستین   دهیهمان  ریکه از ذهن آزاد شده، د  یای ار یهش

اله، نام آن رنگِ لط  پس اآلن   م یدیاست. و ما فهم  ف»ی آن رنگِ کث   ی اله، بواست، «لعنَةُ   ف»یرنگ خدا، «صبغَةُ

  عن ی کند، م  غیلطفش را از ما در  زندگ  عنی. می هست دائماً مورد لعنت زندگ  م،یداشته باش ذهناگر رنگِ من 

  .  میریگ ما نم

به ذهن و   میرو و م   میبند . اگر فضا را ممیریگ رنگ عشق م  م،یریگ رنگ خدا را م  میکن فضا را باز م   اگر

  . دید میرا نخواه   رنگ خوش شدهن ینفر  یهاما مثل آدم صورت ن یدرا م،یکن جو موجست   رونیرا از ب   زندگ

  : دینیب هم درواقع به آن مربوط است م هانیو ا 
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  کل است   یِسو ها ْ یرا رو جزوها
  با گل است  ی بازرا عشق بلبالن
  ) ٧۶٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  را رنگ از برون و، مرد را   گاو
  درون جو رنگِ سرخ و زرد را از

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

که با خداوند، گل    میهست   . ما بلبلمینباش  شده از زندگ در جزو و جدا   م،یکل برو  یسوبه   دیجزء با  عنوانبه

م ی بازعشق و انسان سالمتمیکن .   وجو مرا از درون جست  ،رید نی. بله همرونیگاو از ب کند .  

  از خُم صفاست   ین یِهارنگ
  جفاست    اهابۀی زشتان، از س  رنگِ

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

اله،     فینام آن رنگِ لط صبغَةُ
  ف یآن رنگِ کث  یِبو اله،لعنَةُ

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

اله»     ن یاست؟ ا  زیچو لعنت همه   نیموردِ نفر  کس  . چه میدیاله» را فهم رنگِ خدا و «لعنَةُ   عنیپس ما «صبغَةُ

  .  ستین با نظم زندگ ی سو و موازهم  وجهچ یهاست، که به  ذهنمن 

ذهنمن   عقل    ذهنما در من   نیهم   ی درد است. برا  جادیاست و ا  ی کارو نظمش خراب   را خراب م  ز یچهمه م، یکن  

  م، یکن مان را خراب مخانواده م،یکن مان را خراب مرابطه م،یکن فکرمان را خراب م م،یکن بدنمان را خراب م 

 کس چ یبا ه  درست  ۀرابط  چی ه  م،یجنگ م  انمانیسابا هم  م،یکن م   فیرا کث   نیزم  م،یکن شهرمان را خراب م

  . ها دگیرنِگ همان  عنی  فی. آن رنگِ کث ف»یآن رنگِ کث   یِ چه، «بو   عنیاله»  که «لعنَةُ   می فهم و اآلن ما م  م،یندار

  دُونَ» اله ومن احسن من اله صبغَةً  وَنحن لَه عابِ «صبغَةَ
  رنگ خداست و رنگ چه كس از رنگ خدا بهتر است. و ما پرستندگان او هستيم»  «اين

  ) ١٣٨ ۀی)، آ٢سورۀ بقره ( م،یکر قرآن(
  

  . میو ما پرستندگان او هست  ستیبهتر از رنگِ خدا ن رنگ چ یرنگ خداست و ه شدهگشودهی فضا 
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  بو نداشت  ، س یع رنگ یز  او
  خُو نداشت  ، س یمزاج خُم ع وز

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

  صدرنگ از آن خم صفا   جامۀ
    ایچون ض گشت رنگیو  ساده

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

  و نفاق است .       غرض ی ب  دوست  : مجازاً به معنرنگی
  

  ی ما از خو   یِ بو ندارد. خو   ، زندگ  ، س یع   رنگیشده از    ده یهمانکه     . انسانمیارا در دفتر اول خوانده  اتیاب  نیا

  رنگِیخُم   صفا  ستیخداوند ن صفا»، خُم ّ ِ ی. و «خم    یشده است،  گشوده  ی فضا   نیا   انسان هم خُم    است

خداوند، ساده    ای موالنا    ی از خم صفا  دگ یصدرنگِ همان  یا هرها شده. و جامه   هادگ یکه عاشق است، از همان

  .شود م  رنگیو 

عاشقان جدا    ۀ. از حلق دیخارج بشو   دیعاشقان نبا  ۀکه از حلق  دیگو که چرا موالنا م  میشو م  پس ما متوجه  

ها گفت جفا در آن است، عدم اقرار اََلست در آن است. درواقع رنگ   نیکه ا  میریگ خود م  به  ییهارنگ   میبشو

  آن   ۀو هم  م یرا دار  ذهننظم من  م،یرا ندار   زندگنظم    م،یهست  که درحال  م،یستین  از جنس خداوند   مییگو ما م

  که خدمتتان گفتم.  ییزهایچ

  مالل   زدیکزو خ رنگ ی ستین
  و آبِ زالل   مثال ماه بل
  ) ۵٠٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  هزاران رنگهاست    در خش گرچه
  جنگهاست   بوستیرا با  انیماه

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

بوستی خش :    
  

   که آزاد شده از ذهن، مالل   میهست  یار یبه آن هش  اریهش   ما وقت  رنگیما،  ب  رنگ ی ب  ایما    رنگی  دیگو م

  و آبِ زالل است.   بله مثل ماه  زد،یخ برنم
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و   مثل ماه  میشو آزاد م   م، یکن فضا را باز م   وقت  زد،یخ دائمًا از ما مالل برم   میذهن هست   وقت  نیبنابرا  پس

زالل هست  درست    ذهنکه من   که هرکس  م یندارد. توجه بن  پژمردگ  چ یه  ، خستگ   چیه   ، مالل  چیه   م،یآبِ 

  آن نکند پژمرده خواهد شد.  ی برا یاگر کار کند، م

  ها ن یبشود. ا  زییممن وارد تابستان نشده، در همان اول بهار وارد پا   کس  یشروع شد، گفت که    یطور ن یا  غزل

ما    در خش  م، یهست   در ذهن هزاران رنگ است، هزاران فکر است اما ما ماه   ،است. در خش   حاتش یتوض

  .  میرو م نی از ب م، یبمان  باق میتوان نم

    یگاو رو به برج ، یز ی چرخ گر  ِریش ز
  یریبه صفت راه کهشان گ  یشو  یخر 

  ) ٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ر، ی. برج شفرار کن   دینبا   شده و از زندگگشوده  ی فضا   نیاز ا  عن ی.  فرار کن  دیچرخ نبا رِیکه تو از ش  دیگو م

  .  زند ها را مبرج  لیاصطالح تمثاست. حاال فقط به  بهشتینظرم اردبرج مرداد است، برج گاو به 

صورت  و به  بده وهیتابستان و م  یصورت بهارِ نو برو به اگر نخواه ،یزیکه اگر تو از مرداد بر دیگو م  عنی

و راه    کن م  دا یخر را پ یهابله صفت   ،یخودِ خر بشو   کهن ینه ا  صورتنیادر    ، از مرکزت طلوع نکن  دیخورش

  . یریگ کهشان را م

شان را گرفتن، دو تا معن  راهکه  دارد درواقع، م شان را م ای دیگوکه راه دورِ ستارگان م  یریگ دورِ   ،یگرد

بارِ    دنیکش   یمثل خر. خر را برا  کشند، که کاه م   موجودات  ، عن یکهشان    طورنی . و همیگرد م   ها دگ یهمان 

  .برند کار مکاه به 

هم بارش    تواند . م آوردیجهان ب  نیزنده بشود. هرلحظه عشق را به ا  فضا را باز کند به زندگ  تواند انسان م 

  .هاست دگیپِهِن باشد، کاه باشد. پِهِن و کاه درواقع نمادِ همان

چرخ   رِ یش م، یزیگر چرخ نم  رِیاز ش  م،یزیگر لحظه نم  نیاز ا  م،یزیگر نم  شدهگشودهی فضا  نیما از ا  نیپس بنابرا 

  ن یکرد ا  نی اگر ذهنمان آمد تلق  م،یکن م  ییفضاگشا  لحظهن یما در ا  د، یگو درواقع دارد م  ما   آسمان.  رِیش   عنی

  وجه چ یهبه   م،یکن فرار نم   م،یزیگر ما باز هم نم  د، یکش ش یرا پ شناخت روان   ی ازهای و ن کن کار را نکن ضرر م

  . میشو به برج گاو، دور م میرو موگرنه   م،یشو کوچ م میدار کهن یولو ا  م،یکن فرار نم  لحظهنیاز ا
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فاصله دارد    ل یتا مرداد خ  بهشت ی . اردبهشتیارد  یشو خودت، م  ی سرِ جا  یرو دوباره م    بهارِ نو هست  گفت

  .  میدر اول بهار دچار خزان بشو میتوان و م

  خواهد  کند. موالنا به هزار زبان م  ییفضاگشا  لحظهنیدر اطراف اتفاق ا  د یبا   است که هرکس  ب یترت  نیبه ا  خالصه

دورِ    ای  کش کاه م  ای.  کش و کاه م  کن م  دایاما صفات خر پ  ،یشو را به ما بفهماند. که خودت خر نم   نیا

  دن یمعادلِ کاه کش  نیو ا  یگرد  م  ها دگ یحولِ همان   جابه کهشان ذهن، در آن   یرو م   ،ی گرد م  ها دگ یهمان 

  است.

  آسان است.  رید

  ؟ یاو رضا کو چاره میکه تسل  جز 
  یاخوارهنِر خون ِریکفِ ش در

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

  ترساند،  ما را م  وی و د  میتَن گرفت  یِما خو   کهن یمنظور داده، ولو ا   یمقصود داده،    یبه ما     که زندگ  میدان م  ما 

 لحظهن یدر ا نیو بنابرا ذهنبه مننسبت  میکه ما کوچ بشو  خواهد خواره منِر خون  رِیصورت ش به  زندگ  ول

  .  میبشو میتسل دیبا

  ست ییفضاگشا  نی و شرط. هم  د یاست، قبل از قضاوت و رفتن به ذهن بدون ق  لحظهن یاتفاق ا  رش یپذ  م،یتسل

هم   یریچارۀ د  چیخواره الزم است و هنرِ خون  رِیو رضا در برابر ش  میتسل  لحظهنی و شرط. پس در ا  دیبدون ق

  راه درد خواهد بود.  م یبرو یریاگر راه د م،یندار

  : طورن یهم  و

    یاریحمالِ شهر  یاریاخت اسپانِ
  اسباِن کند و کودن  نیکشند و سرگ   پاالن

  ) ٢٠۴٣  شمس، غزل وانید ،ی (مولو

  مختار  ده،ی: برگز یاریاخت 
  

. و هر اسب  شود خداوند سوار م  ار،یاست که شهر  یاسب  صورتن یدر ا  کند فضا را باز م  ار،ی که به اخت  کس

بذارند و فضوالت   شیپاالن رو دیبا صورتن یبارِ جبر باشد درا رِیکه کند باشد، کاهل باشد، در ذهن، ز کودن

  و درد حمل کند.    دگ یهمان  عن یرا حمل کند، 
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  .کند م  تیاو را هدا زندگ  صورتنیرا برود، درا ییراه فضاگشا  لحظهن یخودش در ا اری ر انسان با اختاگ و

    یریش یِچو پهلو ، تو خود سرطان وگر 
  ی ریپهلوان گ  یاو خو یِز پهلو نیق ی

  ) ٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  خرچنگ   ر؛یگانه، برابر با ت دوازده  یهابرج از برج  نی: چهارمسرطان
  

   

و اگر   یبشو   ریش   نیاگر تو قر  دیگو است. م   ر یش  می مرداد. مرداد گفت  ر،یخرچنگ. ت  ا ی است،    ریت  دیدان م  سرطان

  م، یاصطالح فرار کن به   میو نتوان  م یباش  ریاگر ما ت    عنی  ، ست یجا باو آن   جا، اگر فضا را باز کن آن    بمان  بتوان

  ما را پهلوان خواهد کرد.  ریش  ن،یقر  قیاز طر صورتن یدرا م، یفرار کن  مینخواه

تو اثر    یبه مرداد چون مرداد رو   یشو باالخره رد م  ، مرداد باش   یپهلو  ریصورت تاست. اگر به   نیا  لشیتمث

  . گذارد دارد م

را باز کن  پس مثل    میو بد هم که باش  اگر کج و معوج  میخداوند بشو  نیقر  م،یبشو  ریش  نیقر  م یاگر ما فضا 

  گرفت.   خداوند را خواه  یشدن با او خو  ن یاو»، با قر  یز پهلو   نیقیخواهد کرد. «  لی خرچنگ، باالخره ما را تبد

  ن ی. امیو نرو  میستیبا  ریش  یپهلو  میفضا را باز کن  میتوان م  میدار  ذهنمن   ذهن)](افسانه من  ٩[شل    که حال در  پس

      :می بود که اآلن گفت یزیچ  ن یهم هیشب

       ؟یاو رضا کو چاره میکه تسل  جز 
  یاخوارهنِر خون ِریکفِ ش در

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

  .  دیبرو رونیب دی. امروز موالنا ثابت کرده که شما از حلقۀ عاشقان نبا(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  حالت   نیهم

    کن اتیآفتاب، جهان را پر از ح چو
  ی ر یملِ آن جهان گ  ،جهان بجه  نیز چو

    )٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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ذهن ما به    ن یو ذهن که دائماً در ا  ها دگیجهان همان   عنیجهان    نی، اگر از اذهن)](افسانه من  ٩[شل    نیبنابرا  پس

و فضا    میمرکز را عدم کن   م،ی ری، مل آن جهان را ب(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  و    میاگر بجه  م،یکن جهان نگاه م 

و جهان    م ییای مرکزمان باال ب  زا  م یتوان بشود مثل آفتاب م  ترع یآسمان وس   نیو ا  میباز کن   م،یباز کن  م،یرا باز کن

  . میبن  را پر از زندگ

  »، کن  اتیآفتاب، جهان را پر از ح  «چو

به خودتان اگر بتوانم   دییکنم»، شما بو ات ی ورد همه صادق است «چو آفتاب، جهان را پر از ح درم قت یحق نیا

  بجهم. ها دگ یهمان  ی، بجهم، از روذهن)](افسانه من  ٩[شل  جهان ذهن بپرم  نیاز ا

اگر    «مرغ  پرّد ز عش»، من  ناگهان  ا  یی، مرتب فضاگشا(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  جذبه  با    نیکنم،  را  لحظه 

که مثل آفتاب از مرکزم باال    دیخواهم د  روم؛ جلو م  می لحظه با تسلشروع کنم، با رضا شروع کنم، لحظه   رشیپذ

دارم   ذهن)](افسانه من   ٩[شل    هن جهانِ ذ  نیکه از ا  دیخواهم د  واشیواشیو    کند تشعشع م  و از من زندگ   میآ م

  . ریبه جهان د ی انسان)](حقیقت وجود ١٠[شل   جهم م

   ، وقتجهان بوده   نیذهن داخل ا  ی فضا  نیکه ا  شوماست. بعد متوجه م   ییتای  ی فضا   ن یهم  ر یجهان د  نیا

که اآلن ما  ست جهان بزرگ   یذهن داخل  نیجهان داخل آن جهان است. ا نیکه ا  م ینیب م شود آسمان باز م 

        .مین یبب میتوان با ذهن نم 

  من    درواری آن آمد که ح وقتِ
لبپردازم بدن    ای رمیگ  م  

  ) ۴٣۵٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

حلقب حضرت عل   ر،ی: ش دَری (ع)  
  

و بدن را    رم یمن مل خداوند را ب  ر یلحظه مثل ش  نی وقت آن است که در ا  دیگو . ممی را قبال داشت  تیب  نیا

  بپردازم.

جهان    ن یمل ا  دروار»، ی«ح  د، یریگ کدام را شما مهر    مثل حضرت عل  ا ی  ر یش  یرا بدهم مثل    ذهنمن   عنی

آن جهان را ب لرمیرا بدهم، م.  
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    ر یچو آب ز تنّورِ نوح و عالم گ   برآ 
  ؟یریکه جمله نان گ  ،یتنورِ خباز چرا

    )٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  در طوفان نوح است.   رزنیآمدن آب از تنور خانۀ پ  رونیبه ب  اشاره

    

باال. پس    دیآ م  جوشد  نماد است که آب از تنور م  ن،ی است ا  ل یو در طوفان نوح، تمث  دیدان که م  طور همان 

  هست.  هیالبته مربوط به آ نی. اشود به تنور نوح م  لیتبد ییشما با فضاگشا ذهنمن  نیا نیبنابرا

   أمرنٓا وٓفار التّٓنُّور....» ٓ اذٓا جا  «حتّٓ
  ....» دیفرمان ما فراز آمد و تنور جوش «چو

  ) ۴٠ ۀی) ، آ١١سورۀ هود( م،ی(قرآن کر
  

که دنبال    ذهن)](افسانه من  ٩[شل  تنور خباز    ن یا  م،ی کن  ییاگر ما فضاگشا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  که    دینیب م  پس

  .شود به تنور نوح م  لیتبد گردد نان م 

از مرکز ما    اتی که آب ح  دی نیب زمانش برسد م  م یاست. فضا را باز کن   ده یذهن است. مرکز ما اآلن همان  ی 

  تنور نوح.  شود م نیآمد باال. ا دیجوش یار ی آمد باال، هش دی جوش

 د یآ داخل م  رود است که نان م  ن یتنور نانوا. تنور نانوا اشالش ا  شود م  دگ یصورت همانبه   دیاگر ببند  ول

  بخورد. تواند نان را نم  ول ردیگ نان م . تنور خباز ه خورد نم  زیچچ یتنور ه رون،یب

  ش یهااز داشته   انسان استفادۀ درست   ذهندر من   عنی  م،یبن  میتوان و از آن استفاده نم   میریگ هم در ذهن م  ما

  . میریباال و عالم را ب میی ایاز تنور نوح ب  دی. پس ما بار»یگبند. «برآ چو آب ز تنّور نوح و عالم  تواند هم نم

نان بده، نان بده،    مییگو اش مچون همه   م،یدان تنور خباز است، تنور نانوا است م از تنور مرکزمان که اول   عنی

صورت  و اگر ما به   میرینان ب  میخواه  م  م،یریگ م  ه   ول  میبخور  میتوان هم نمنان بده و نان بده و نان را  

  است.  تینهایمان باندازه  باال مییای ب یار یهش

باال تمام وجود ما را    دیایبجوشد ب  ات ی آب ح  د ینیب طور که مهمان   ییکه اگر از مرکز ما دراثر فضاگشا دینیب م

  چه؟ وقتش برسد. دیمنتها با به ارتعاش به زندگ کند شروع م . تمام ذرات ما ردیگ مفرا

  است «چو فرمان ما فراز آمد».  اشه ی هم آ نیا دین یبب 
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   أمرنٓا وٓفار التّٓنُّور....» ٓ اذٓا جا  «حتّٓ
  ....» دیفرمان ما فراز آمد و تنور جوش «چو

  ) ۴٠ ۀی) ، آ١١سورۀ هود( م،ی(قرآن کر

  تا وقتش برسد و تنور شما بجوشد.  می کن م یی. ما فضاگشاستیدر دست ما ن پس

    ایتا لبِ در تازباش و هم  خموش
   یری گر ره دهان گ  یدم، گسسته شو  چو

     )٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که هر موقع ذهن ما    میدیما فهم عنیبتاز    ایخاموش باش و ذهن را خاموش کن تا لب در  دیگوم  نیبنابرا  پس

.  میهست   نظم زندگ   رِ یز  م،یکن ذهن نم  ی ساز سبب   م،یکن م   ت یبه خاموش شدن، ما «اَنْصتوا» را رعا  کند شروع م

  . رید میدان را م نیا

 ی طور نیاگر ا  میگفت  بیترتنیافکان» قرار بده. بهو کن «قضا    ای  نظم زندگ  ریخاموش باش خودت را ز  دیگوم  پس

  . رود خودش م  یسوبه   کند خودش در ما حرکت م باشد زندگ 

سرعت    نیتربزرگ   ا،یتا لب در  یتاز به سمت خودش، تو هم م  رود م  کند شروع م   زندگ  تاز. وقت  هم  پس

  کردن.  نه در سؤال دیکن م  دایپ را شما در خاموش

انجام    یکه چجور  اگر بفهم  چقدر با ذهن دخالت کن . هرشود م  رید  که اگر سؤال کن  میدیرا هم فهم  نیا  امروز

را    هان ی....، ا  ی چجور  کند،  حرکت م  ی آدم چجور   کنند،  باز م  یفضا را چجور   دین یبب   دیخواه  شما م  شود؛ م

  . بفهم  توان نم

  :دیگو م  نی هم یبرا

    ایتا لبِ در تازباش و هم  خموش
  یری گر ره دهان گ  یدم، گسسته شو  چو

       )٣٠۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   معن   یطورنی. پس ما راه، ایشو جدا م   مانند دم از زندگ  ،حرف بزن  عن ی  ،یری اگر راه دهان را ب  دیگو م

  . میرو نم هاست، دگ یهمان قیدر ذهن را که از طر زدن و فکر کردنِ. راه حرف میر یگ راه دهان را نم م، یکن م
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شخص مثل   م،یتند حرف بزنتند  می ریراه دهان را ب کهنی. مثل امیریگ را م  راه خاموش  م،یریگ دهان را نم راه

زنده باشد    کهن یا  یتنفس کند برا  تواند ور نم . از آن شود دهان عدمش بسته م   کهن یا  یبرا  شود خفه م  کهنیا

  .ردیم نفس بشد، باالخره م  ینگذار  یببند را  یدهان  کهن یکند. درست مثل ا تنفس دیور بااز آن 

 م یشو . خاموش مردیم م  واشیواش ی نفس بشد.    عنوان زندگاست که آدم نتواند به   نیزدن معادل احرف   پس

       .میرو م  ای تا لب در

  بود   نیمرکبِ چوب خموش نیا
  بود   نیتلق  را خامش  انیبحر 
        )۴۶٢۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی مرکبِ چوب  دیبا  ،حرکت کن  ای در  یرو  . اگر بخواهخواه  م  قیتو قا  ایدر  یاست، رو  قیمثل قا  خاموش  نیا

  است.  خاموش  قیاز طر شانی ر یادگی شان، ن یهستند تلق یکه بحر  و کسان   داشته باش

. امروز هم  می نه با ذهن حرف بزن  م،یریب  ادی  میتوان م  میما ذهن را خاموش کن  دیگو که موالنا م   دینیب م  پس

کارتان    د،یاوریگو دربو را به حرف و گفت  شما زندگ   دی چقدر بخواه. هرشود حل م  رترید  سؤال کن   میخواند

  . شود تر ممشل

که از   را درک کن  نیو ا را کم کن رید ز یبه چ یزیاز چ  دن ین، پرفکر کرد عن یسرعت فکر را  واشیواش ی دیبا

  نخواهد بود.   ادتر یتو ز زندگ  ، دگیبه همان دگیگذشتن از همان قیطر

  او   یِایدر در یوصِف بحر و در کم گو  خاموش،
  دار شو دار شو، دمدم ،کن که غواص خواه

  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  حبس کند    نه ی که بتواند نفس را در س  : کسداردم 

       

  خواه  . ماور ی به حرف در ن  اور،ی وصف در ن  او بحرِ در او را به   یای . خاموش باش. در درمیرا داشت  تیب  نیا

. هرچقدر خاموش،  حرف نزن  د یبا  کن   دایگوهرها را پ  نی ا  نییپا  یبرو   خواه . م یدار بشو دم  د یبا  کن   غواص

  . کن م  او غواص یا ی در در ترش یب ، خاموش باش ترشیب

  



ۀ  برنامه             Program #937                                              ۹۳۷مشار

  111صفحه: 

  بو با او   زبانیز گوش شنو، ب یب تو
  ی و آزار خالفیگفتِ زبان ب  ستین که

        )٣٠۵۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

بشنو و بدون زبان،     حرف نزند و بدون گوش حس  خاموش شو، زبانت  نی. پس بنابرامیاخوانده   راًیرا اخ   تیب  نیا

  سوت در ما هست.   نیبا زبان سوت. ا عن یگو کن وزبان با او گفت  ی گووگفت

را    زندگ  یهاحرف   م،یشنو صورت سوت مجمالت را به   ایها را  نت   نیکه ما فاصلۀ ب  طورن یهم  نیبنابرا  پس

  ی دارا   شهیهم   م یزن حرف م  ها دگ یهمان  قیاز طر   کهنیا توجه به او گفتن زبان ب  میشنو م   م، یهم اگر ساکت بشو

     درد و خالف آزار هست.

  زبان   ِری است در ز مخف ،آدم
  ست بر درگاه جان زبان پرده ا نیا

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

پنهان است   ذهن   ی گووگفت ر یانسان در ز  ت یمدفون است. انسان هاحرف  ریدر ز  اشی ار ی هش  ، اصل آدم   عنی

  بر درگاه جان ما پرده است. شود م  جادیگو اوپردۀ پندار که دراثر گفت نیو ا

بشود،    دهید  میپردۀ پندار پنهان است. اگر بخواه  نیا  ریز  کهن یا  ی برا  میندار  ما اآلن به اصلمان دسترس  عنی

  . میبرخورد کن   با زندگ سوت و خاموش  قی از طر ترش یب م،یدن را کم کن حرف ز واشیواش ی دیبا

   از سوت و خاموش   ترشیب  ا یهم بهتر از    یز یچچیو ه  ستیاصل ما ن  هیو سوت، شب  خاموش  هیشب   یز یچچیه

  . میشو خودمان و خداوند م ه یشب ترشیب  م،یشو هرموقع ما خاموش م  عنی. ستیخداوند ن  هیشب

  : میقسمت را بخوان نیا دیاجازه بده میوقت دار  قهیچند دق ی

  .نوس» یجال  دنِیرا، و ترس نوسی جال وانه،ی«تملّق کردنِ د 

  . شود باستان پس از بقراط محسوب م ونانی یاطبا  نی از مشهورتر نوسی جال

داشت  نوس ی جال امروز  جال  م یرا  م   ونان ی   یاطبا   ن یاز مشهورتر  نوس ی که  بقراط محسوب  از  پس  . شود باستان 

ادب  نیتربزرگ  نوسیطور که گفتم جالهمان  در  ا  اتی پزش شناخته شده  و  برا  نی ما  را   تانیداستان کوچ 

  بخوانم.
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که    ندیگو من، م  یبرا  دیاوری آن دوا را ب  دیبرو  تانی که    دیگو از شاگردانش م  یبه    دیآ م   نوسیکه جال 

به صورت    یاوانه ی د  یامروز    کهنیا  ی برا  دیاوریب  دینَه، برو  دیگو است م  وانگانیقربان دور از شما آن دوا مال د

  .کرد نم یطورنیبا من ا  دید ت خودش را در من نم یاگر جنس نیبنابرا د،یرا کش  نمیمن زُل زد و آست 

از   قسمت کوچ نی. اندیب جنسش را در شما م هددم  ریبه شما گ یجور  یکه   که هرکس دهد نشان م نیا

  . میخوان  روزها م نیداستان خرس است که ا

  با اصحابِ خَود  نوسیجال  گفت
  مرا تا آن فالن دارو دهد   مر 

    ) ٢٠٩۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ذُوفُنون   ی: ای بدو گفت آن  پس
  دوا خواهند از بهرِ جنون   نیا

  ) ٢٠٩۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مو   ر ید ن یاز عقل تو، ا دور
  رو  وانهید ی : در من کرد گفت

  ) ٢٠٩٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

من،    یبرا  دیاوریب  دیآن دارو را برو  تان یرو کرد به اصحاب خودش، به شاگردان خودش گفت    نوسیجال  پس

معالجۀ    یدوا برا   نیتو، ا   را بلد هست  زیچبزرگوار که همه   یصاحب فنون، ا  یپس آن شخص به او گفت که ا

  نزن. ری حرف را د  نیاز عقل تو دور است، ا نیو ا هاستوانهید

پس خودش    ندیب را در من م  تشیکه جنس  داد نگاه نشان م  نیکرد که ا  نگاه   ی در من    وانهیامروز د  گفت

  . دهد م  حیارد توضد

    دیمن خوش بنگر  یِدر رو ساعت
     دی من در ن یزد، آست چشمم

  ) ٢٠٩٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ها. نسخه  بعض  د»ی«کش   ای د» یمن «در  نیآست
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  در من از او   ی بد تینه جنس گر 
  رو؟ به من آن زشت  یرخ آورد  ک 

  ) ٢٠٩٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    ؟یآمد جنسِ خود، ک   یدینه د گر 
    ؟یجنس، خود را بر زد ِریبه غ ک 

  ) ٣٠٠٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ق یگفت: رف  کهنیزد که مثل ا  چشم ی به من  وانه،ی د نیهم عن یمن  یزُل زد به رو  لحظات ی که  دیگو م

  مثال.   م،یهست  قیرف  م،یبشو قیباهم رف میبرو ای گفت ب دیمن را هم کش  نیو آست ؟ی طور چه 

در    ،ذهنانسانِ من  ی. پس اگر  آورد رو به من رو نم زشت  نیا  دید خودش را در من نم  تیاگر جنس  دیگو م

دارد جنسش را در شما    کند م  ییو حس شناسا  آورد است، به شما رو م  ذهنمن   نی هم   وانه یرو و دزشت   جانیا

در شما هست، اگر در   تیگذارد پس از آن جنس و در شما اثر م  شود شما رد م   یاز پهلو   اگر کس  ای  ندیب م

  :  دیگو م  نیهم  یدر شما هست، برا بیاحتماال آن ع دینیب م  یبیع  کس

    ؟یآمد جنسِ خود، ک   یدینه د گر 
    ؟یجنس، خود را بر زد ِریبه غ ک 

  ) ٣٠٠٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی. از اکند م  تراد یو آن را ز  کند جنس خودش حرکت م   یسوبه   که هر جنس  دیگو م   ت»ی«قانون جنس  پس

  که البته قصۀ خرس است.  میشو قصه متوجه م

  ح یموقع توض  و همان   شد م  ده یاژدها بلع  لۀیوسبه   خرس  ی  م یطور که در جلسات گذشته گفت خرس همان   قصۀ

جهان    ذهنرا درواقع من   ذهنمن   ن یا  سازد؛ م   ذهنمن   دیآ در ما م  ی اری است، هش  یار ی هش   ی  ن یکه ا  میداد

  ببرد.  نی از ب لعدبب خواهد ببلعد، م خواهد است م یار ی هش جور یکه آن هم 

 نیکه تمام ا  میشو بعدها متوجه م  دهد، او را نجات م   یرمرد یش  ی  کند خرس، ناله که م  نیا  کند ناله م  ول

  خرس را نجات داد.    نیا یرمردیش دیگو م نیبنابرا د یخود شما هست  هانقش

 دفعه ی است؛ شما    یار یهش  یاش  . همه دهد آن را نجات م  ی رمردیببلعد ش  خواسته خرس را م  ییاژدها

دردها    شود م   دهیدرد عالم دارد بلع  لۀیوسذهن به  نیو ا  دیدراثر درد در ذهنتان هست  دیکه شا  دیشو متوجه م

  .د یکن هجوم آوردند، ناله م
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من ناقص هستم، اشال دارم. هر موقع ما ناله    خواهم، اعتراف به نقص است که من کم م  یهم    یاناله   هر

  . مثل موالنا دیآم  رونی از ب رمردیش ای دیآ به کم ما م زندگ   ای م یکناعتراف به نقص م  ای  میکن م

  م ییآ به عقل م   میکن خودمان فضا را باز م  ا ی  د؟ یکن که به ما کم کند توجه م  دیآ به سراغمان م    ی  خالصه

کار را    نیا  م ییگو م  م،یده م  ییهاص ی تشخ   ی   م،یشو ما عاقل م   دیاده یها دموقع  بعض   م، ینیب م   دفعهی

  د؟ یکن . توجه مم ینال م  م،یشو کوچ م یاله یوسبه  یجور یکه ما  ست مواقع هان یبنم، ا دینبا

که نجاتش داد با خرسش دوست شد، از خرسش    رمردیش  ن ینجاتش داد منتها هم  رمرد یش   د،ینال  نیبنابرا  پس

 ش یزهایچ  مقدار ی  دهد، شل م  رییتغ  شود، آزارش کم م  است که وقت  ذهنهمان من   نیخوشش آمد گفت ا

  ل یخ  ریما د  ذهنمن  نیا  م،یبخوان  نانَه موال  م،ینَه گنج حضور گوش بده  ریکه د  م ییگو ما م   کند، را پنهان م 

  شده!  آزاریب

خرسه»  خاله   شده که «دوست  لیهم تمث  و در زبان فارس   میاده یو آخرش را د  میاطور که قصه را خواندههمان   ول

  درست است؟  کشد، خرس صاحبش را م نیا

  .شد نم  قیخرس نبود با خرسش رف   تیاگر در او جنس  رمرد،یش  نیاوال که ا خالصه

که اگر    جان یدر ا  دیگو . پس موالنا دارد مکنند نم  هم با ما دوست  رید  یهاو اگر خرس ما با ما نباشد خرس  

به من    منافع  ی  ها،نیشده و ا  یوبخرس خ  نیحاال واقعًا ا  دییگو م  کهنیا  لیهنوز خرستان با شماست به دل

    م؟یحاال  هرچه، ما از خودمان بران شناخت روان  ازی ندارد که حاال ما آن منافع را ولو  چه لزوم  رساند، م

  ی شو  م  ریکار، پ  نیبرو دنبال ا  ، است، تو جوان هست  ف یح   گذرد،  که فرصت م  دیگو به ما م   وی گفت د  امروز

  . میکه خرسمان را نگه دار میشو خالصه ما متقاعد م .  توان نم رید

  ذهن   یهامن   ر،ید  ی هاکه اگر خرس  دهد قسمتش نشان م   نیا  ول  میبخوان  میتوان داستان را امروز نم  ۀیبق

  .  دیرها کن دی خواه  خرس با شما هست و شما هم خرستان را نم نیا  کنند،  به شما حمله م رید

که با خرسش بود به من    وانهی د  کس  یاز خرس در من بوده که    یآثار   یکه    دی گو م  نوسیکه جال   دیگو م

  نگاه کرد.   یطورنیا
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  ش   چیهیدو کس بر هم زند، ب چون
  هست قدرِ مشترک  انْشانیم در

     ) ٢١٠١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مر با جنسِ خَود؟    پرد مرغ ک 
  ، گور است و َلحد  ناجنس صحبتِ
  ) ٢١٠٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

با هم دشمن  ایحاال با هم دوست بشوند،  ای برخورد داشته باشند  لیباهم م عنیهم بزنند اگر دونفر به دیگو م

  هست.  دهیهمان زیچ  ی زی چ  نیمشترک هستند و ا یز یچ  ی در  هانیبشوند ا

   وقت   رید  دیاده یشما هم د  د؟یکن است. توجه م  دگی همان  یبرحسب اشتراک در    ذهن  یها من    دوست  پس

  . میکن م  دایفصل مشترک پ ی دفعه یما   میرس م به کس

، بر اساس آن «اشتراک»  مشترکند  شوند متوجه م  تیخاص   یدر    دفعه ی   کنند، با هم صحبت م  ندیآ نفر م  دو

  شُل است.  اریبس  چسباند هم م  را به  هانی که ا مانیس  نیکه ا میدانم   ول شوند با هم دوست م

  ن یهستند خُب ا  یهر دو دشمن    کنند، م  بتیغ  یچون هر دو از    شوند مثال دونفر با هم دوست م  دفعه ی 

  . ندیگو بد م یزهایبه آن چ راجع   نفر دشمن هستند، ه  یاست که هر دو با  نیفصل مشترک ا

و بدش    کنند م  بتیغ  سشانیاز رئ  کهنیا  یدو نفر برا  شوند اداره با هم دوست م   ی  یها کارمندها موقع   ل یخ 

او  چه   ندیگو را م  بد،    انم ی س  نیاست و فالن است و ظالم است و سر هم   سیاست و خس   یآدم بد  نیقدر 

  :  شوند م  قیحاال دوتا خرس است که با هم رف  شوندم    قیبد با هم رف ی گووگفت

  ش   چیهیدو کس بر هم زند، ب چون
  هست قدرِ مشترک  انْشانیم در

     ) ٢١٠١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مر با جنسِ خَود؟    پرد مرغ ک 
  ناجنس، گور است و َلحد   صحبتِ
  ) ٢١٠٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

جنس باشند و «صحبت ناجنس، گور است و لحد». انسان اگر فصل هم   دی. باپردبا جنس خودش م   مرغ  هر

  کنند.  زندگ  توانند فصل مشترک نداشته باشند با هم نم ذهنمشترک نداشته باشد، دو تا من 
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زنده    زنده بشوم، تو هم به زندگ   است، اگر من به زندگ  خود زندگ  میدان اما فصل مشترک دو عاشق، م 

  .میبا هم دوست بشو می موقع به وحدت برس آن  میتوان ما م  میهست  زندگ مانی چون هردو یبشو

   دگیهمان یدارند، سر  ذهنکه من  عاشقان با هم است. کسان   دوست نیاست و ا  دوست نیبهتر  دوست نیا

  .  ستین دوست ،دوست  نیا شوند دوست م کنند م  دایبا هم فصل مشترک پ دگ یهمان تیخاص ای

با شما    خواهد وبِش کرد و م که به شما خوب نگاه کرد و خوش   دیدید  وانهید  ای  ذهن من   یاگر    نیبنابرا  پس

  که در شما هم از آن جنس وجود دارد.  دیبشود بدان قیرف

  خواهم خواند.   تانیبرا ندهیداستان خرس را جلسۀ آ ۀیبق شاءالهان


