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  2صفحه: 

  ) ١٧٩۴  غزلشمس،  وانید مولوی،(

 باغبان، آمد خزان، آمد خزان  یباغبان، ا یا

 شاخ و برگ از دردِ دل بنگر نشان، بنگر نشان  بر 
 

 گوش کن، نالۀ درختان نوش کن  ن،یباغبان ه یا

 زبان یصد ب زبان،یاز هر طرف صد ب کناننوحه
 

 لب دو چشم و خش  انیگر  سببینباشد ب هرگز 

 دل رخ زعفران، رخ زعفران  دردِیب کس نَبود
 
 

 کوبد قدم  درآمد زاغ غم در باغ و م حاصل،

  به افسوس و ستم، کو گلستان؟ کو گلستان؟  پرسان
  

 اسمن؟ یسوسن و کو نسترن؟ کو سرو و الله و  کو

 سبزپوشانِ چمن؟ کو ارغوان؟ کو ارغوان؟ کو
 

 

 ان؟ یکو شهد و شر را ان؟یرا دا  هاوهیم کو

ردان ی هر ش  ردان،ی روان هر ش رِ ی است از ش خش 
 

 کو فاختۀ کوکوزنم؟ فنم؟نیر ی بلبل ش کو

 ان؟ یکو طوط ان؟یخوبِ چون صنم؟ کو طوط طاووسِ
 

 یاافتاده از کاشانه ،یاچو آدم دانه خورده

افتنان  نیافتنان، ز نیشان زتاج و حلّه دهیپر 
 

 گر، هم منتظر چو آدم مستضر، هم نوحه گلشن

 گفتشان التَْقنَطُوا ذواالمتنان، ذواالمتنان  چون
 

 زدهماتم ه،یزده، جامه سدرختان صف جمله

 گر زان امتحان، زان امتحان و زار و نوحه  برگ یب
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  3صفحه: 

 بازده یده، آخر جواب  ل و ساالرِل یا

 بر آسمان، بر آسمان؟  یشد  ای ،قعر رفت در
 

 به جو  دیزاغ عدو، آن آب بازآ  ی: اگفتند

 شود پررنگ و بو، همچون جنان، همچون جنان  عالَم
 

 صبر کن  ر یسخن، سه ماه د هودهیزاغ ب یا

 جهان   دِیجهان، ع دِیتو، ع یِدررسد کور  تا
 

 ما  لیما، روشن شود قند لی آوازِ اسراف ز

 از مردنِ آن مهرجان، آن مهرجان  میشو زنده
 

 و نم  نیب  انکار و ش؟ کانِ خوش نیاز ا ک  تا

 نردبان یب  نردبان،یچرخ پر چون مردم، ب بر 
 

 لد   یخزانِ همچو دد، بر گورِ او کوب ردیم

 پاسبان  یپاسبان، ا  یا دمد،صبح دولت م نک
 

 هندوان را دور کن  نی، اجهان پرنور کن صبحا،

 دهر را محرور کن، افسون بخوان، افسون بخوان  مر 
 

 برج حمل  یآفتاِب خوش عمل، بازآ سو  یا

 وحل، عنبرفشان، عنبرفشان  گذار و ن  خی ن
 

 را پرخنده کن، وان مردگان را زنده کن  گلزار

 ان یالع ن،یه  ان،یالع ن، یحشر را تابنده کن، ه مر 
 

 ها ها، ما هم ز کنج خانهرسته دانهحبس  از

 صد ارمغان، صد ارمغان  ها،بیباغ از غ آورده
 

 کاسد شود  نیپر از شاهد شود، هم پوست گلشن

 و والد شود، دورِ زمان، دورِ زمان  ندهیزا
 



ۀ  برنامه             Program #939                                              ۹۳۹مشار

  4صفحه: 

لبر قصِر عال  دک،یبا   دیایب ل  چون فل 

لل  ،َل ْلستَعان،   ایکنان، کالمستَعان  ایمم  
 

 زنان، وان فاخته کوکوکنان رسد بربط بلبل

 مطربِ بختِ جوان، بختِ جوان ر ید مرغانِ
 

 هلم حاملم، گفتِ زبان را م   امتیق نی ز من

 دلم، اندر زبان، اندر زبان  شۀی اند دینام
 

 پدر، از باغ و مرغان نو خبر یو بشنو ا خاموش 

 آمده از المان، از المان  پران انِیپ
 

 دن ینوش کردن: گوش کردن، شن 

  خوردگ  ب ی افتنان: فر  

 ده یمستضر: ضرر د  

 ))٣٩، سورۀ زمر (۵٣  ۀی . (اشاره به آدی مباش د یالتَقْنَطُوا: نوم 

 ذوالمنن  ، تعال   یخدا یذواالمتنان: صاحب منّت، از نامها  

 مهرجان: مهرگان  

 است.   اهیاز شب و س  ه یهندوان: کنا 

 شده از حرارت آتش و تب. محرور: آنکه مزاج گرم دارد، گرم  

 . نیگانه، برابر با فرورددوازده   یبرج از برجها ن یحمل: بره. برج حمل: اول 

 ی وحل: گل و ال 

 با ی شاهد: ز 

 شدن، ارزان شدن  رونقی کاسد شدن: ب 

 توست.از آِن   رگ یو چ  کالملْ لَ: پادشاه 

 ها و صفات خداوند. از نام  خواهند، م ی اریمستَعان: آنکه از او   

 حامل: گرانبار، حامله  

 قاصدان  ها، ی : پانیپ 

 

»قُل    هال ةمحر نتَقْنَطُوا م  هِمنُْفسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عنَّ  ۚ◌ يا  هال  رغْفي   ا  الذُّنُوبيعمج   ◌ۚ  نَّها  وه   الْغَفُور  

يمحالر « 

ايد، از رحمت خدا مأيوس مشويد. زيرا خدا همه گناهان را  : اى بندگان من كه بر زيان خويش اسراف كرده بو«

 آمرزد. اوست آمرزنده و مهربان.م « 

 ) ۵٣ ۀی)، آ٣٩سورۀ زمر (  م،یکر قرآن(
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  5صفحه: 

  . کنمشمس موالنا شروع م  وانیاز د ١٧٩۴برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ   پرس سالم و احوال با

  باغبان، آمد خزان، آمد خزان  یباغبان، ا یا
  شاخ و برگ از دردِ دل بنگر نشان، بنگر نشان  بر 

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

.  دیگوم  یطورنیرمز ما هم هست ا   م، یهست    زندگ  ا یموالنا خطاب به باغبان که رمز خداست و چون ما امتداد خدا    پس 

آمد، بر چه    ز ییپا عن ی. «آمد خزان، آمد خزان»،  میما بشنو  کهنیا   یبرا دیگو باغبان»، دو بار م یباغبان، ا یکه «ا  دی گوم

  ها هستند.  ز درختان انسانبر شاخ و برگ درختان و منظور ا ؟یزیچ

به فکر    شدنِ خردِ زندگ   یو شاد با جار  دردیب   یمثل بهار شوفا بشود و ساختارها  کهنیا   یجاما به  رونیب  ن یبنابرا  پس

  .  میامنعکس کرده  رونیاست، آن را در ب  ذهنهست و من دهیما مرکزمان که همان  م،یاوریوجود ب و عملمان به

  دردآور است، هم فرداً هم جمعاً.   رون یساختۀ ما در ب عن ی رون، ی ما در ب  انعکاس یغالب ساختارها ن یبنابرا

که در دل    یاز درد  ؟یزیاز چه چ  شود،صورت درخت دارد پژمرده م شاخ و برگِ ما به  عنی شاخ و برگ از دردِ دل»،    «بر

  ما هست، در مرکز ما هست.  

را   قتیحق  نیا می. البته درست است که باغبان رمز خداست و ما دارنینگاه کن بب   عنین»،  «بنگر نشان، بنگر نشا  دی گوم

  . میآوروجود م درد به میروم  ی. دنبال هر فکرشودپر از درد م م یآوروجود مهرچه به  علت   یکه به   میشومتوجه م 

  م، یداشته باش  یروابط خوب   ری دما خوب بشود، با هم  حال  م،ی ما شاد بشود، مثال بخند  رونیب  میآرزو دار   کهدرحال  نیبنابرا  

خوب  باش  یاقتصاد  اجتماع   م،یداشته  باش  یخوب   روابط  بو  م،یداشته  هم  با  خوشبخت  م،یبخند   مییهمه    م، یبن   حس 

    د،یگوم  نییکه پا طورنیهم

  نیو بنابرا   م یپس به ما که امتداد خدا هست زند؛ش شده و در باغ قدم مشده و اآلن باغ خ ره یغم بر ما چ   وِیکه د  دی گوم

لحظه، درواقع    نیدر ا   میهست   مان یاریپاسبان هش  م،یباغبان وجودمان هست   م،یپاسبان هست   دیگوما هم باغبان و بعداً م

  . میهم هست  رونمانی و پاسبان ب میهم هست  رونمانی باغبان ب   بی ترت  نی. به ا میباغبان دلمان و پاسبان دلمان هست

  ست، یآور است و اآلن حالمان خوب ن دردآور است، غصه  م،ی سازما، م   م یکن خلق م  رونی که در ب  یزیدرواقع آن چ   اگر

  از درد دل است، «بر شاخ و برگ از دردِ دل».  ن یا ن یکه بب  دی گوم

  . میاکه آن منظور را گم کرده  م،ی اآمده  نیهم   ی جهان، برا  ن یآمدن به ا  ی برا  میدار   یمنظور  ی است که ما    ن یمنظورش ا   اما

کار بردن، دوباره را به   ذهنعقل من  ی و    زهایبا چ   دن یهمان   جهان پس از مدت  نیبه ا   م یآمد    بوده که وقت   ن یا  منظور

  .  میخداوند زنده بشو  ت یو ابد ت ینهایو به ب  میبشو  هیاز جنس اول میبرگرد 



ۀ  برنامه             Program #939                                              ۹۳۹مشار

  6صفحه: 

   یپس از    کند، کار م  ندهی گذشته و آ  یزمان مجاز ا ی  شناختدر زمان روان ذهن من ن یا می درست کرد  ذهن من   ی  وقت

  رفته است.   ادمانیآن  م، یخداوند بشو تینهایو از جنس ب  میساکن بشو جانیدر ا  یلحظۀ ابد نیبه ا   مییا یب   مدت 

اصل  عن یدل» ما    «دردِ نظم و عقل من  ادمانیما    منظور  بر طبق  و  را در مرکزمان،    زهایاگر چ  میکن فکر م    ذهنرفته 

و     خارج شدن از نظم زندگ  نی شد. هم   م یتر خواهآورد، خوشبخت  م یدست خواهبه  ی ترشی ب   زندگ   م یدرونمان انباشته کن 

  را.   رونمانی درونمان را، هم ب  هم ما را خش کرده   ،ذهن مبتال شدن به عقل من

با  یکه ا  دی گوم ب   دی باغبان نگاه کن، من که امتداد تو هستم  را و  باغبان   رونم ی مرکزم را، درونم  پاسبان  کردم م    را     و 

  .  مین یاشتباه را بب   نیها هم فرداً هم جمعاً اما انسان  خواهد نکردم! اشتباه کردم! چطور شده من اشتباه کردم؟! و م  کردم،م

  ن یدر ا  تانیاریهش   ت یفی پاسبانِ ک  ای. شما آدیپاسبان هم شما هست   د، یباغبان شما هست  د،ی ده شما که اآلن گوش م   پس

از جنس درد است، غصه هست، تلخ است، حسادت است، خشم است   یاریهش  تیف یک  نیکه ا  دیآگاه هست  د؟یلحظه هست 

شخص شما، چون    ند؟ی بب  دی با  چه کس   کند؟آباد م   ای  کندشما را خش م  کند؟درست م  ی زیچه چ  رونی در ب   نیو ا

  .  دیباغبان و پاسبان شما هست 

   و از آن عقل کل  م یشد   ذهنبشود! ما که دچار عقل من  ادیبشود! فهمش ز   ادیکه خداوند بشنود تا عقلش ز   دی گونم  موالنا

  .  میبشنو  دی ما با  م،یو نظمش خارج شد 

  ی ما برا  عن یمنظورِ انباشتن شده.  به  ل یآن تبد  م، یداشت  یدرد   ی  م،یداشت   یمنظور   ی  م یفهمما اآلن م  نیبنابرا   پس

که چقدر از جهان   میکن نگاه م  رونیبه جهان ب  ، و بزرگ  تیهو   د،ی گذارهرچه که اسمش را م  ، و خوشبخت  کسب زندگ 

  .  میا در مرکزمان انباشته رونی ب 

  درختان نوش کن  گوش کن، نالۀ نیباغبان، ه یا
    زبانیصد ب زبان،یاز هر طرف صد ب کناننوحه

   )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  دن یکردن: گوش کردن، شن  نوش 
  

  دار یاست، ب  ی داریو ب  هیاز ادات تنب   ن» یگوش کن» درست گوش کن، آگاه باش. «ه  ن یشخص شما، «ه  عن یباغبان،    یا

  .  کنندشان ناله م  ٔها همهانسان  عن یکامال درک کن، جذب کن نالۀ درختان را،    عن یدرختان نوش کن»،    شو گوش کن. «نالۀ

پژمرده است، هم    رونشانیو ب  کنند ها دارند ناله م انسان  عن یدرختان     کناز هر طرف»، به هر طرف نگاه م   کنان «نوحه

  جمعاً هم فرداً.

صحبت    . با زبان ستندیبه زبان سوت آشنا ن  ستند،یآشنا ن  به زبان زندگ  حت  هانیا   عنی  زبان»یصد ب   زبان،ی«صد ب 

  . ذهن من نیهم  عن یندارد    که معن   کنندم
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  7صفحه: 

  جنس تو او زبان، ن ،تو گوش چون
  را حق بفرمود: اَنْصتوا  هاگوش

  )١۶٢٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

تو گوش کن.    مییگوبه خداوند م   میزن خداوند حرف بزند. ما حرف م   م،یگوش بده  دیبا  میما از جنس گوش هست   عنی

ما به زبان ذهن    م،یحرف بزن   م یستی. ما به زبان سوت بلد نم یکن م  یرا جار  مانذهن . نظم منمیخبریاز نظم او ب   نیبنابرا

  جهان.   نیدر ا  کندم  یرا جار  نذه ذهن نظم و عقل من . زبانِمیزن حرف م 

ب  کنان«نوحه ب   زبان،یاز هر طرف صد  را نم   کسچینگاه کن ه  ایخدا   زبان»،یصد  زبان تو سوت است،  داندزبان تو   !

ا   دانمنم ا کناننوحه  ن یا  ها، زبانیب   نیاست.  ا کنانناله  ن یها،  خاص   هانیها،  زبان  م   به  هم   د،کننصحبت  خودشان 

  . میبفهم   دیما با   د،ی گومها  . دارد به انسانندیگوچه م  فهمند نم

  لب  دو چشم و خش  انیگر  سببینباشد ب هرگز 
  دل رخ زعفران، رخ زعفران   دردِیب کس نَبود

   )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

هم فردًا    کند انسان پژمرده شده، به هر طرف نگاه م    لب». وقت  دو چشم و خش  ان یگر   سببی«هرگز نباشد ب   د یگوم   و

  دارد، سببش در دلش است.   ی سبب ی  ن یا ند، یبغمناک م یزهایهم جمعاً، چ

.  میرا گذاشت   ذهن به مرکزمان، من  م یاوریرا ب   زندگ  م یمرکزمان را عدم بن  کهنیا  یجاما به   عن یدل»،    دردِ یب    کس   «نَبود

  رخش زرد شده.  د یگوم  ن یاست، پس بنابرا  ضیمر   ی   ذهنمن ن یبنابرا

  که نیا   یکه رخش زرد است مثل زعفران، چرا؟ برا  د یگو. م کنداشاره م   «رخ زعفران، رخ زعفران»، درواقع به دو معن 

  شده.  ضی شده مر دهی انسان منظورش را گم کرده. چون همان نیا

که درد عشق است بپردازد، به درد انباشتن    اش درد اصل   اش، کند و به منظور اصل   ییفضاگشا  که نیا   یجابه  ن یبنابرا   پس 

ا   دگ یهمان   ن یچون آن منظور را گم کرده، بنابرا  د یگواست. م ها پرداختهو حرص آن مرض است در     دگ یهمان  نیدارد، 

  مرکزش، رخش را زرد کرده.  

و نظم    ذهن و نظم او، من  زندگ  یجااست که در مرکز ما به  نیما ا  رونیب  عنیرخ ما    رخ ما، پژمردگ  یسبب زرد  پس

  . درست است؟ کنددرآوردۀ او دارد کار م من

که    دیگوم   واشیواشیاست. بعد    چارگیکه چرا انسان دچار درد و واقعاً ب   دهدم   حیغزل اول به ما توض  نیدر ا  موالنا

به مرکزتان فضا باز    دیاوریشما من را ب   دییا یب   د،یگوش نده   تانذهنبه حرف من  د، ینکن  دی گفته که از من قطع ام خداوند  

  .  دیکن 
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  8صفحه: 

  جانیکه در ا  د ین یبموفق بشود. م  تواند به ما که انسان م   دهدو مژده م  شودمثبت م شود،بعد از آنْ غزل سازنده م  و

صورت  ها بهانسان رون ی ب   ش،ی است توأم با دردها دگ یهمان   ض یهم مر   ض یدل ما، آن مر ض یکه به علت مر د یگودارد م 

  است.   مردههمه پژ  عن ی  صورت اجتماع و به یفرد

آدم    ی   د ین یبو م   ز ییبه پا  روند م  راست ی  ندی آ م  شوند،ها اصال از بهار رد نم انسان   عن یخزان، آمد خزان»،    «آمد 

  آقا بهار شما کو پس؟   دییگو. شما م شوددارد، دارد پژمرده م  ذهن که من سالهستیب 

چهارتا    نیاول را با ا  تیدو ب   نی ا  دیاجازه بده   نیکه قرار بود بهار بشود. خب پس بنابرا  خزان، آمد خزان»، به انسان  «آمد

  .  میکن   بررس ر یتصو

      
 ١شل   اولیه)(دایره عدم  ٠شل    (دایره عدم) ٢شل   ها)(دایره همانیدگ

  

  ت یعدم بود و عقل و حس امن   یاریمرکزمان هش   م،یبود  فرمیما ب  دیدان جهان م   نی، قبل از ورود به ا(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  

  .می گرفتاز خدا م  م،یگرفت م  و قدرت را از خود زندگ ت یو هدا

، به فکر کردن و  ها)](دایره همانیدگ  ١[شل   میشروع کرد  میصورت امتداد خدا، جنس خدا آمدبه  م،یجهان شد نیوارد ا وقت 

مثل پول،    میما داشته باش  دیما با  یبقا  ی است که برا  یزیمهم هستند. مهم چ  یی زهایپدر و مادر ما به ما گفتند که چه چ

ما الزم است    زندگ  یتجسم کند که برا تواندکه ذهن م  ییزها یآن چ خانواده، همسر، کار، همۀ  یاعضا دوست  نیمثل هم

  . میشد  دهی ما همان  هانیا   و ذهن  یبا صورت فکر  یاریصورت هشو به  میروم   نینباشند ما از ب  هانیاگر ا   عن یو مهم است،  

  یکه ما اگر    طورنیبه چشمش بزند. هم    رنگ  نک ی ع   ی   (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    یاریهش   ی  کهنیا   عن یشدن    ده یهمان

  ندی ب نظر م  یاریبا هش  عن ی زندگ   رنگِ یهم با نور ب   یاریهش   وقت  م، ین یبم   ی جا را آب همه م، یبه چشممان بزن   ی آب   نکیع

و    کندمثال پول را تجسم م  یِصورت فکر  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل   شودجهان م   نیوارد ا  جهان، وقت   نیقبل از ورود به ا

  . کند م  ق یتزر ت یبه آن حس هو

خودمان، خودمان را در   کهنیکما ا   م،یبن   میتوانما همه کار م  م،یما خّق هست  م،یکه ما از جنس خدا هست  دیکن  توجه

خودمان    م،یبافرا خودمان م  ذهن من  نیا  مییآهم که م   رونیب  م،یباف. ما خودمان، خودمان را ممیبافشم مادرمان م

  امتداد خدا.    عنی
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پس از    یاری. پس هش میزنپول را به چشممان م  نکی مثال ع  یاریصورت هش به  عن ی  م،یشوم   دهیهمان   وقت   نیبنابرا  پس

  . ند یبآن م  نکِیاز پشت ع  ند،یبرا برحسب پول م  زی چهمه ند،یبنم  خرد زندگ  لۀیوسبه ر یآن د

  م،یشوم   ده یهمان   زهایچ   لیبا خ   م، یشوم   ده یهمان  هانیبا ا    عن ی  م،یزنرا م  نکش یع    عنی  م، یزن خانواده را م   یاعضا  بعد

  دهی همان  شخص   ، اجتماع  دانمنم   ،اسیس   ،یمذهب  یبا باورها  م،یشوم   ده یبا دشمن همان  م،یشوم  دهیبا دوست همان 

مآن  م، یشوم آن  ندیآ ها  د یاریهش  دید  ی هانکی ع  شوندم  هامرکزمان،  زندگ   یاریهش   ر ی.  خرد  عدم    برحسب    ا یو 

 ١[شل     جسم  ی اریهش  م ییگوکه م  ند ی ب م  یرید  یاریهش   یبرحسب    ند، ی ب نم  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  نظر    یاریهش

 ها)](دایره همانیدگ .  

  رید  ی م یآوررا درم  نکیع   ی  کهنیمثل ا   عن ی م، یگذر م  هادگ یهمان یفکرها ن یاز ا یار یصورت هشمرتب ما به بعد

  .  ذهن به نام من  کنددرست م   ذهن ری تصو  ی  یاریرنگارنگ هش  یهانکیبا ع   دنی تندتند. از د م، یزنم

است، در زمان   یمجاز  مصنوع  زی چ  ی است چون    ذهناست، اسمش من  ایپو   ذهن   ریتصو  ن،یاست ا  ذهن   ریتصو  ی

  .  کندهم کار م  یمجاز

  م،یشوافتاد ناراحت م  چه اتفاق  ش یکه در گذشته دو سال پ  م یکن. مثال ما تجسم م ندهی گذشته و آ    عن ی  یمجاز  زمان

  شهیهم  که حالدر   ول  م، یلحظه هست  نیدر ا   شهیهم   شه،ی هم  م یلحظه هست   ن یدر ا   م یاگر فکر کن   یاریصورت هشبه  کهحالدر

  ت یکه اآلن عقل و حس امن   دی نی ب و م  م یکنکار م   ندهیگذشته و آ   یمجاز  زمان ما در ذهنمان برحسب    م، یلحظه هست   ن یدر ا

  . میر یگم د ید  نیو قدرت را از ا  ت یو هدا

  رانیو د  مین یبخودمان را جسم م   م، ین یبرا جسم م   زیچکه همه  جسم   یاریهش  جورنیو ا  د ید  جورنیو ا    ذهنمن  ن یا  خُب

زمان    یبرا  هادگیبرحسب همان   دنید  که نیا  ی . براکندکه ما را پژمرده م  د یگوطرز کار موالنا م   ن یو ا   م ینی ب را هم جسم م 

  قدغن بوده. سالزدهیدوازده، س نپس از س  موقت مجاز بوده، ول

کار    ن یهمه ا  باًی باال و تقر  ن یبه سن  ده ینکرده تا رس رونی ، از مرکزش ب ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  را    هادگیهمان   ن یانسان ا   حاال

  ن یو اآلن خشم  دهندنم  ها هم زندگو آن  کنندجستجو م  دهیهمان  یزهایچ  نیو از ا   دید  نی را در ا   اند و اآلن زندگرا کرده

  است، ناراحت است. 

. ما مثال  میهست دهی ها هم همانما با درد آن جه یدرنت دهد، به ما درد م   هانیبرحسب ا  دن یبله د   دهند،نم   تنها زندگ نه 

پول بدهند، کار بدهند، تفر  میکه مردم هرچه توقع دار  میانتظار دار  بدهند، مثال بدهند، دوست ما بشوند و از    حی به ما 

  .  میرنجما م   دهندنمچون به ما   ول زها، یچ جورنیا

  م،یکه قبال وصل به خدا بود  می ده ، را از دست م(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل   زندگ   شۀیآن ر   ری د  م، یشوجسم م    مثال وقت   ای

  م،ییآدرم  رتر یحق   م، ییآتر درمکوچ  م ینی ب م م یکنم   سهیمقا   . وقتمیکن   سه یمقا رانیخودمان را با د  م یمجبور  جهی درنت

  . میشوم  نیخشم م،یشوناراحت م   م،یرنجم
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باغبان»،    ی باغبان، ا  یکه «ا  د یگو . موالنا مکندانسان را پژمرده م    طرز زندگ  ن ی، ا ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    ن یپس بنابرا   و

که    مین یبم  م یو پاسبان هست م ی خش شده و ما که باغبان هست رونشیب ن یانسان متوجه نشد که منظورش چه هست و بب

  .میارا از دست داده و پاسبان  باغبان 

  ر یپذ تیمسئول  یاباشنده  نیچن  یچون    ست،یما و درون ما به عهدۀ ما ن  رونیپژمردن ب  تیکه مسئول  مییگواز ما م   هرکدام

  .  ندیبدرست نم  ست، یهم ن 

م (دایره عدم)]  ٢[شل    جهیدرنت   و دارد   ،انسان  د یگو مکه  نوحه  نرس  رونشان یب  کنندها  بهار  به  شده،  پا   ده یپژمرده    ز ییبه 

  .  دید یها را د. بنگر نشان، بنگر نشان، حاال من فکر کنم که شما نشاندندیرس

  م یاوریخدا را ب  ایرا    زندگ   عن ی  م،یدوباره مرکزمان را عدم کن  م یتواناست که ما م  نیوجود دارد و آن ا  یاچاره  ی  ول

  جانیکه ا   میرا از دست داد  مانخداگونگ  ت یجنس  (دایره عدم اولیه)] ٠[شل  . میبشو  مانهیاز جنس اول  عن یدوباره مرکزمان،  

  نیدر اطراف اتفاق ا   (دایره عدم)]  ٢[شل    ییبا فضاگشا میتوان م  اآلن  ،ها)](دایره همانیدگ   ١[شل   م یشد  هادگ یوارد همان   م،یبود

  :٣٠١٣به ما گفت، در غزل   تیو موالنا در دو ب م یرا عدم کن دوباره مرکزمان م؟یلحظه چار کن 

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

  
  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  ۀجمل

  یی نکند هان و هان، جهل تو طنّاز تا
  )٣٠١٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   عن ی  اریو    مین یبم  هادگ یبرحسِب همان  کهنیا   یبرا  م،یدر جهل هست  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    جانیما در ا  نیبنابرا  پس

در    اریآخر زمان است.    نیتو. پس بنابرا  ی برا  دهیرس  انیبه پا  شناخت و روان   ذهنبه انسان که زمان من  دی گوخداوند م 

  .  دیکن  یی، فضاگشا(دایره عدم)] ٢[شل  مرکزتان  به  دی اوریگفته من را ب  عن یکرده،  یسازآخر زمان طرب

را    یزی عنوانِ باغبان و پاسبان، اما آن چبه  د یری ب  یجد  د یاست، شما با   یشده است، جدگشوده  یفضا  ن یکه هم  باطنش 

شما    ییفضاگشا  ست، ین   یجد  افتد که اتفاق م   یزی آن چ  ست،ین   ی، آن جدها)](دایره همانیدگ   ١[شل   دهد که ذهن نشان م 

  . »ییاو باز  ظاهرِشده «جِدِّ جِد»، «گشوده یفضا نیهم   عنی. باطن او  (دایره عدم)] ٢[شل  است  یجد

  هادگی همان  ج یتدر مرکزتان، من به  دیاوریگفته من را ب  عن یکشته،    بی ترت  نیخداوند به ا    ذهنبه منعاشقان را نسبت  ۀهم  و

[شل  به مرکز عدم    م یرسدوباره ما م   جهی درنت  د، یرا رها کن   ها نیکه ا  دهم و عقل هم م   ییو توانا  دهم شما نشان م  را به 

  .  مانددر مرکز ما نم  دگیهمان چیو ه (دایره عدم اولیه)] ٠
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است که ما را از    نیا   زندگ   که ضربان تکامل  میاست و در جلسات گذشته خواند  تیسه ب   معن   باًیدرواقع تقر   نیا  خُب

ا   ن ی، گفته که من طرحم به ا ١۵٠٢  ۀصفحه نوشته، غزل شمار  یطور که در روو موالنا همان  اوردیدرب  ذهن من  نیدهان 

  د یفضا را باز کن  کهنیبه شرط ا   کشم، م   رون ی ب   ذهن من  یدهان اژدها  از و    کنم زندان آزاد م  ن یاست، شما را از ا  ب یترت

  به مرکزتان.   دی اوری، من را ب(دایره عدم)] ٢[شل  

شما،    میشما، تسل  یی. فضاگشاستیمهم ن   ن یا  دهد، که ذهن نشان م   ی زیلحظه آن چ  ن یدر ا  د یاست که شما بدان   د یکل نیا

  یاریاز جنس هش  کند،م  هیرا از جنس اول  که شما  دوشرطی لحظه قبل از قضاوت، بدون ق  نیاتفاق ا  رشیپذ   عنی  میتسل

  :دیگو. پس درست است؟ م کنددوباره، مرکز شما را عدم م کند م

  زندان خلق را آزاد کردم  ز
  عاشقان را شاد کردم  روانِ

  
  دمیاژدها را بردر  دهانِ

  عشق را آباد کردم  قیطر 
  )١۵٠٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  :دیگوم  تر نییپا  تیدر چند ب و

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

  )١۵٠٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ، یوارد ذهن شد   است که وقت  بیترت   ن یانسان به ا  یکه تکامل تو ا  دی گوم   م،یاغزل که قبال خوانده  نیدر ا   ن یبنابرا  پس

  یهابچه  ی ها براکه مادران و مادربزرگ  د ین یببرنامه م   ن یاآلن با ا.  مان جا مآن   مدت اندک   ، یدرست کرد   ذهن جا منآن

  . خوانندرا م  اتیاب نیساله اشش ،ساله، چهارساله، پنجکوچ سه

به آن  نیبنابرا   اند،دهیرا فهم   موالنا و منظور زندگ  اتیاب  خودشان هم معن  خوانند،را م   اتیاب  نیا  وقت   ادیها  دارند 

  از جنس زندگ   ، چهارسالاست و تو که اآلن در سه  موقت  نیا   ،کن درست م  یکه اآلن دار  ذهن من  نیکه ا  دهندم

  . دفعهنیا کنند دست نده و دارند با عشق با او برخورد م  زرا نگه دار، ا  جنس زندگ نیهم  ، هست

  نییکه ناظر جنس منظور را تع  نند ی بب   ذهن ها را منآن   ذهنمنصورتِ  نه به  نند، یبم    صورِت زندگشان را بهبچه   عنی

.  کندم   نییمورد نظارت را تع   عنیهست. ناظر جنس منظور را     است، قانون درواقع کل زندگ  ی زی قانون ف  نی. ا کندم

  .  ندیبم  ذهن آن را از جنس من ند،ی بب  ذهنرا من اشباشد، بچه  ذهن مادر اگر از جنس من  ی
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. آن بچه که از قبل  ندی ب م  اش را زندگ زنده باشد، مرکزش عدم باشد، بچه  به زندگ   عنی اگر به عشق زنده باشد،    مادر

  گرددبعد دوباره برم   کند، درست م  ذهن من  یمختصر ی. دارداست، هنوز از دست نداده، آن را نگه م   از جنس زندگ

  .  دگ به زن

ها  انسان   عنیکه مردم را    دیگوموالنا م   از جانب زندگ   نیبشود. پس بنابرا  تیهو به درد و با دردها هم هم  افتد ما نم   مثل

  من رهاندم، آزاد کردم، در زندان بودند.  دگ یدرد و همان  یرا از اژدها

که فضا باز کرد،    و آن کس  دمیرا بردر   ذهن ان منکه فضا را باز کرد، مرکزش را عدم کرد، روانش را شاد کردم و ده  کس  و

  کردم».  بی که من ترت  باغ   : «زهد یگورا آباد کردم و بعد م  رونشیمرکزش را عدم کرد، آن را هم درون و ب

صورتِ  به. نه  دیبساز   د یتوان نم   ی شما باغ خوب   م، یکه اآلن نشان داد   ذهنمن  ۀلیوسبه  د یمهم است که شما بدان  ت یب   نیا

قدرت    د، یقدرت کار داشته باش  د،ی آرامش داشته باش  د،یشاد باش  د،یکه خوشبخت باش  دیدرست کن   زندگ   دیتوان م  یفرد

  .  دیاصال خالق باش ای د یداشته باش تیخالق

  ن یا  اشرا من درست کنم. معن  باغتان  د، یاوریمن را ب   د،ی مرکزتان را عدم کن   دیکه با  دیگو از زبان موالنا م  زندگ  پس

به    میدور، دوباره برگرد  میندازیرا ب ن یا د یبا  میکن م  زندگ  ذهن و عقل من بیکه با نظم و ترت   مدت  ی است که ما پس از 

  خارستان. شودباغ م  نیکه ا  میکن درست م   ما باغ گرنهنظم عقل کل. و  ، چه؟ به نظم زندگ

  دیتوان نم    ذهن کنم، شما با من  ادیبن   د یدرست کنم، شهرتان را من با  د یکه باغتان را من با  دی گوخدا م   ا ی   زندگ   اصطالح به

فاضله درست کند،    ۀنیمد   اشذهن کرده با عقل من  بشر سع  دهد،نشان م  خی تا تار  شیوقت پ   لیکه از خ  مینی ب و ما م

  ، هم خانوادگ  ،یصورتِ فردهم به  ، درست کند، در هر سطح  ییایدن  ی  ای  نددرست ک  یشهر  ی به نظر خودش    عنی

  مملت،   یمثال، هم در داخل    یهم اجتماع کوچ شهر

اش به کشت و کشتار ختم  کنند، جنگ نباشد، دعوا نباشد، نتوانستند، نتوانستند. همه   که همه حس خوشبخت طیمح  ی

   زندگ   م یکن  ف یتوص م یتوانما به ذهن م  ست، یهدف چ  دانستند م .  بوده، هدف را فاسد کرده  ذهن چون من  لهیشده و وس 

  .  ستیخوب چ

با هم خوب باش  م،یدار  خانواده باشد،    فرزندان سالم  م،یرا دوست داشته باش  ر یدهم  م،یمن مردم، خانمم خوشحال 

باش بدهند، مسئله  لیخوب تحص  ها نیا   م،یداشته  به حرف ما گوش  باش   یاکنند،  ا  م، ینداشته  نباشند،  را    ها نیسرکش 

  م؟ی اوریدست ببه  میتوان چرا نم م،یدان م  ان م. همهمیس یانشا بنو م،یسیبنو د یخواهم  م، یدان م

را    است. آن هدف  ذهن عقل من  میبر کار مبه  میکه دار  یالهیوس  م، یاوریدست ب به  میخواهم    ذهنبا عقل من  کهنیا   یبرا

  جا نیبه ا  می دوباره برگرد  دیاگر اآلن نگاه کن  میدی. پس ما فهمکندبا ذهنمان، آن را فاسد م  میکن  ری تصو  میتوانم  که حت

  .  ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  
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  میتوان شهر را نم  نیا   م،یکار کن  ذهن با نظم من  ،ذهن با عقل من  ،جسم  یاریبا هش   ، ذهنبا من  م،یبمان  یطورنیا  اگر

  :میخواند ٣٠۵۵در غزل  طورنیو هم میبساز  میتوان نم  ی. شهر(دایره عدم)] ٢[شل   میآباد کن 

   و ما چو باران خش یِهمچو واد تو
  ی و ما چو معمار  یهمچو شهِر خراب تو

  )٣٠۵۵شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  ابان ی: ب یواد
  

و از    مرکزت را عدم کن ، فضا را باز کن  د ی. بامیدر ذهنت، ما مثل باران هست   خش هست  یصحرا ی انسان تو  یا  عنی

ب برکت  ب  ،یری من  را  را ب   ،یریدم من  مثل  یریعقل من  تو  با    عن یو من معمار هستم،    شهر خراب هست   ی.  ما 

که موالنا   ده یما خش  رون یب  نی هم  ی برا  م؛ یکن م  یازو دردس  یسازدشمن  ، یسازمانع  ،یسازمرتب مسئله  مان ذهن من

  را نگاه کن،  رونت ی من و شما، ب   عنیباغبان،    یگفت ا

مرکزمان    د ی. بامیاوریوجود ب را به  ی زیچ   میتوان با خشم و با حرص نم  م یدان و ما م    نی ب را که م  رونی ب   ، ن یبرا نم   درون

  گفت: یطورنیبه ما ا یریغزل د   یو در   م یرا عدم کن

  تو، بر آب رقص کن   یاکاسه تا ته  چو
  ی ر یبه بن حوض و جو مان گ  ،یپر شد چو

  
  ریداد دو دستت که دامن من گ  یخدا

  ی ریعقل که تا راه آسمان گ  بداد
  )٣٠۵٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  رقصاند،تو را با نظم خودش م   موج   . یریگ کم م  انوس یاز نظم اق   ، هست  انوس یاق  یکه مثل کاسه رو  تا زمان   دی گوم

  کهنی. همیبرکار نم را به   ذهنعقل من  ،یشوبه فکر و عملت و تو سازنده م  زد یر هرلحظه م  خرد زندگ   عن یچه؟    عنی

  حوض و جو که پر از کثافت است.   به تَه   یروم  ها،دگ یعقل همان  عن ی  ،یپر از عقل شد

دو دستت، تمام امانات    نی داد دو دستت»، نه ا  ی. «خدا ده م   صی تشخ  ،یتو عقل دار  ،یدار  ییبعد گفت تو توانا  و

  .  ریاز من عقل ب  ر، یاست که فضا را باز کن، دامن من را ب  ارمانیرا به ما داده و هرچه که در اخت عقل

  یفضا  قیاز طر  م،یکن  ییگشافضا  م،یکن  ییفضاگشا  عنی.  میری راه آسمان را ب  میکه فضا را باز کنداده    صیما قدرت تشخ   به

خدا به ما    ا ی   که زندگ   م یاهم بارها خوانده  ت یدو ب   ن یبه ما کم بند. درست است؟ و ا   تواند شده است که او مگشوده

  :کنمتو کم م  که من به دهد قول م
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  که من  منیو ا باش و فارِغ شاد
  کنم با تو که باران، با چمن  آن

  )١٧٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  تو غم مخَور   خورمغم تو م من
  ترم از صد پدر تو من مشفق بر 

  )١٧٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  : راحت و آسوده فارِغ
  : رستگار، محفوظ و در امان، سالم منیا

  

تو فضا را باز کن، شاد  دی گو. ممیشناساست که ما م    تر از هرکستر و بخشندهمهربان   زندگ  ا یخداوند    دیدان شما م   پس

.  کنمکرده، تو را زنده م    ذهنام، با خردم، آن کار را نخواهم کرد که منکنندهباش و فارغ و خاطرجمع که من با دم زنده

  است. ن کنندۀ چمزندهباران درواقع 

دوا  و دسترس   ییفضاگشا  پس با  یبه خرد کل، درواقع  و محصوالت آن که   ذهن از عقل من  م یمواظب باش  دی ماست. 

من  دی گوخداوند م   و   . میمخرب است، استفاده نکن  جانات یه   ۀیمثل خشم است، ترس است، حسادت است و بق    جانات یه

  عن یتر هستم،  کار نکن، نگران نباش؛ من از صد پدر به تو مهربان  ذهن غم مخور، با من  ذهن تو با من  خورم،غم تو را م 

  تر هستم. من مهربان ، شناسهزار برابر پدرت و مادرت و هرکه را م 

  تان ی که برا غزل   نیباغبان! و اآلن در ا  ی ا کهنیو موالنا شروع کرد به ا  خوانمشما من م  یاست که برا مقدمات  ها نیا خب

  .  بله پاسبان هم هست ، تنها باغبان هست تو نه دی گوم  خوانم، طور خالصه م به

که معنا روشن    دی د  د یموقع خواه  آن  د، یبار لطفاً بخوان  نیبود، چند   ل یمقدار ثق   ی  تانی برا   خوانمکه م   غزل   ن یا   اگر

  .شودم

پاسبانَست ارمی پاسبانانم که  غالم   
   چو ماه و اخترانَست  یز یخشبو به  چست  به

  
باغبانَست ارمیباغبانانم که  غالم   

  چو شاخ ارغوانَست  ،یی و به رعنا یتر به
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  است تا باشد  بیو گر ع ،یبیع عاشق نباشد
   دانَستبیغ ارمیآمد، و  دانبینَْفسم ع که

  )٢۵١٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

را دوست دارم. پاسبان چه هستم؟   پاسبان بشوم، پاسبان   خواهمم عنیچه؟    عن یپاسبانانم»، که من «غالم  دیگوم   پس

  .  دی ایدرد ن ی  د، یاین   دگ یهمان  ی  د، یایبه مرکزم ن   یزی هستم که چ  نیلحظه؛ پاسبان ا  نیدر ا امیاریپاسبان هش 

عن ی  ارم ی  که نیا  ی پاسبانانم برا  غالم   پاسبان بشوم. پس معلوم    دیخدا پاسبان است، من هم از جنس او هستم، من هم با

  . میشوم  مان به مرکزمان، از جنس پاسبان زندگ   میآوررا، خدا را، عدم را م  زندگ  م،ی کنفضا را باز م  وقت  شودم

بله  دیینگو  یطورنیهم  دیامتحان کن  دیتوان شما م  و با من  .  دیکاهل نشو  د،ی پرحرکت بشو  د،یچست بشو   دیبله پاسبانم. 

  ی طورنیمحومم ا  دیگو دارد، م  یرا، حالت جبر  ریی ندارد، دوست ندارد تغ  ریی به تغ   لیم   ذهن من  عن یچه؟    عن یکاهل  

  بمانم.  

ب از ما انسان   لیخ  متأسفانه  شروع    ذهن موالنا، از من  یها درست، مثل آموزش  یمعنو  یهابه آموزش  م یاوریها اگر رو 

  ستدگ یشامل همان  ذهن شروع نکند. من ذهن خودش را با من یکار رو  عنیموضوع را،   ن یکه ا  ستین  کس چی . هم یکنم

  دارد.    دگی هم درد دارد، هم همان کند، که شروع م   کس  ی   عنیآن،  یو دردها

  ییزدن و جدا   رنگ  نکیدادم، ع  حی شدن که توض  تیهوهم  عن ی  دن،ی براساس همان  ذهنمن  ای  دگ یدرد و همان  نیا  و

که پر از    ذهن جسم، من  ن ی. در امیشو جسم بلند م  ی صورت  چون ما به  زند،را دامن م   یی است. دائماً جدا درست شده

  وجود ندارد.    است، چست  دگ یدرد و همان

  ندازمی را ب   ب یرا متوجه شدم، ع  بیآه ع   د ییگو م  د، ید یرا د  یبی ع  ی    ذهن عنوان منکه شما بالفاصله به  ست ین   یطورنیا

ب   ییرا شناسا  دگ یهمان  ام،دهیهمان   ز یچ  ن یبا ا  ایدور،   عنوان  به  میما، دوست دار   می ده دور. کشش م  ندازمی کردم، فوراً 

  .  ذهن من

است که    ی دیکل  اریوع بس موض  ن یا   دی . توجه کنکندم  ل یتبد  قت یحق   ما را به  د یها دآن  یهاو واکنش  ها نیمتأسفانه قر   و

  است.  ق یحق  نیکه ا  آورد م  یطورنینظر اما را به دی به ما، د  ذهن یهاواکنش من

  میدیفهماست. م    قیما واقعًا حق  دِید   نیکه ا   م یشد ما متوجه نم  دادند، به ما واکنش نشان نم  ذهن صورت منمردم به  اگر

واکنششان    دهند،. چون مردم واکنش نشان م ستین  یجد  ست،یمهم ن   کنم، که من م  ییکارها  نیعقل و ا   ن یو ا   د ید  ن یکه ا

  . ذهنمن راصطالح کار ما را دبه کند معتبر م 
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موالنا    خواهدم  دیدارد، نظم دردها را دارد، با آن د  ذهنخودش، نظم من  یکار رو  کندشروع م   ذهن من  وقت   نیبنابرا

موالنا عکسش است،    د،ی کنفکر م  یجور  یشما    د یدید  ییجا  ی . شما  دیکار را نکن   نیشما ا  د؟یکن را بفهمد. توجه م

دید درست کن یتا خودتان را بتوان  د یری شما عکس را ب .  

  م، یکن م   یسازمندش  م،یکنم   یسازمانع  م، یکن م  یسازمسئله  همهنیا   نیهم   یبرا  ست،ی درست ن  ذهن شما در من  نظم 

  است.    عدم چست ن یهم  است، کاهل ها کاهلاز آن  ی. میپژمرده شد  نیهم  یبرا  م،یآوروجود مدرد به

. اگر شما دگ یشب همان   ا،یبلند شدن در شب، کدام شب؟ شب دن  عن ی  »یزیخ عمل کردن. «شب  عیسر   عن یبودن    چست

پس شما غالم    د،یکنکار را م  نیتندتند ا   د،یکار چست هست  نیو در ا  دگ یدر شب همان  دی شوم   داری ب   د،یکن فضا باز م

  .دیشوپاسبان م  دیدار  د،ی پاسبانان

که ماه   د ینی ب م  شودشب م  که نیباشم. هم ز یخ مثل ماه و اختران شب  دیمن هم که باغبان هستم با   عنیمن،  اری  دی گوم

  چست، فوراً.   د،ی کنشما فوراً فضا را باز م  دهد،حالت شب دست م کهنیهم آمدند، پس هم هاآمد، ستاره

فورًا    د،یآن کار را بن   نیع  د، یکن  د یو تقل  دیاو پاسخ بده   به واکنش  کهنیا  یجاشما به  دهد،واکنش نشان م    کس  ی

واکنش است که توهم    قیما از طر   د، ی. واکنش نشان بده دیواکنش نشان نده   د، ینکن   د یتقل  د، ی فضا را باز کن  د، یبشو  دار یب 

  .شودم  سبب کاهل نیدر ذهن، ا  میکن معتبر م م، یکن م  د ییرا تأ ریدهم

  د،ین یبو درست م   دیشوبلند م  دگی در شب همان  د،ی کنمرتب فضا باز م  عن ی د،یهست  زیخاگر چست و شب  نیبنابرا  پس

  . دیشوپاسبان م   دی دار ن عی  د،یشما غالم پاسبانان هست

 باغبانَست  ارمیباغبانانم که    «غالم ،«  عن ی  من مباغبان بشوم، باغبان   خواهم   را دوست دارم؛ باغبان  یاریهش   ام،یاریهش  

  جانیه  نیا  ایکه آ   جاناتمیه  باغبان   م،یفکرها   تنم، باغبان  باغبان  آورم، وجود مبه  رون یکه در ب ی زیآن چ  درونم، باغبان 

  دییآ م   د، یکه کاشت   گل  ی   دی کردم عشق است؟ شما اگر باغبان باش  یینه، فضاگشا  ایاست؟    م خش  سوزاند؟دارد من را م 

  که، خشم سم است.  دیز یر کود؟ نم یجادر آن به دیز یر سم م

«به    د ین یمصرع دوم را بب   د یشما با  چون خدا باغبان است، من هم از جنس او هستم، ول   باغبان بشوم  خواهممن م   پس

تر میکه در غزل دار   طورنیکه مثل شاخ درخت ارغوان است. ارغوان هم هم   باستیمن چنان تروتازه و ز   اری  »، یی و به رعنا  ی  

  ی که  یزیواقعاً شوفا شده به آن چ رونی م در ب . هم درونش باز شده هواقعاًانسانِ کامل است  ی ییظاهراً نماد شوفا

همه سالم و    هانیخلق کرده ا   رون ی سالم، هرچه که در ب   ی. بدن سالم، فکر سالم، ساختارهاکندمرکزِ حضور منعکس م

  .  شودرد م است و خودش هم تَر است، پر از آب است، چرا؟ آب زندگ  دردیب 

براد یهم پاسبان هست  د یشما هم باغبان هست   پس  مانند شاخ ارغوان.    د یرعنا» بشو  «تر و  دی با  د، ی باغبان بشو  کهنیا  ی. 

روز و شب   ست،ین   دهیکه همان  هرکس   مییگو است. ما م  بی ع  عاشق   ذهن من  یچون برا  ست،ین   ی بیع   عاشق   دی گوم

  . کندآدم اشتباه م  نیا  ست،یدر حرص ن ست،ین  زه یدر ست قاپد،و آن نم  ن یرا از دست ا هادگ یهمان  نیا و  دودنم
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  یاست بذار باشد، برا  بیاگر ع   ست، ین   ب یع    ذهنو مرکز عدم و عمل نکردن برحسبِ عقل من  یینه، فضاگشا  دی گوم

   معمول  یزهایچ   نیا  یاست برا  دانبیاست. غ  دانبیغ  ارمی  است و  بیمن پر از ع  ذهنداخل من  عنینفْس من    کهنیا

  چار کند.  داندم  او ست، ین

  ست، ین   بیع   چی شدن ه  او پاسبان و باغبان  نیشدن با خدا، ع  یلحظه    ن یعدم کردن مرکز، در ا  ،ییفضاگشا  ،عاشق   پس

  . می کار را بن  ن یا د یاست، و ما با بی ع د یگوم   ذهنگرچه من

  عاَلم تو را باشد چو عشق آمد همه  بِیع اگر 
   را که او بس قهرمانَست  بتیجمله ع بسوزد

  
  را   پاسبان دمی بد بر گذرگاه  گذشتم
   که برتر زآسمانَست  بر سِر بام  نشسته

  
پاسبانانه  یپاسبانانه، قَبا  کاله  

  او دو عاَلم در اماَنست یِهایاز ها یول 
  )٢۵١٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

فضا را   تو را باشد»، وقت   همه عالَم  بِ ی«اگر ع   میهزارتا درد هم داشته باش م، یداشته باش دگ ی هزارتا هم همان  اگر دی گوم

. فوراً سوزاندرا م   ت یهابیحس وحدت با خدا، همۀ ع   عنی«چو عشق آمد»، عشق    با زندگ  یکرد  ییتایحس    ،یباز کرد

  او بس که قهرمان است.   کهنیا  یبرا  سوزدرا م ت یهابی. تمام عیاندازرا و م تیاو درده هادگ یهمان  کن م ییشناسا

ا   دیی آ م  د،ی کنم   ییلحظه شما فضاگشا  ی    عنیلحظه است،    نیگذرگاه ا  »،: «گذشتم بر گذرگاهدی گوم  حاال  نیبه 

 دفعه یلحظه،    ن یدر ا   میمستقر شد  م یآمد   . وقتگذردلحظه م   نیهمۀ فکرها از ا   د ین ی بب  »، لحظه. «گذشتم بر گذرگاه 

  نیوجود دارد و ا  پاسبان   ی جا  که آن  میشومتوجه م  دفعهی لحظه.    ی م،یشوم  از جنس زندگ  میشواز جنس خدا م 

  ، میآمده باش  قتاًی لحظه اگر حق  نیبه ا   مییآم   وقت   عنیچه؟    عن یتر از آسمان است،  نشسته که بزرگ  بام  یپاسبان رو

ما پاسبان    اریرا دوست دارم،     پاسبان  ن م  د یا شما گفته  کهنی ا   ی برا  میشوما از جنس پاسبان م   شود،م   ت ینهایما ب   اندازۀ

  ما باغبان است.  اریرا هم دوست دارم،   باغبان است.

بلد    ن یکرده؟ ا  عصبان   هستم، چه کس  من عصبان د ییگو. شما ممینه باغبان بود  م، یتا حاال ما نه پاسبان بود د یکن  توجه

که     ست یمر باغبان فکرت ن   ؟ست یتن ن   ن یمر باغبان ا  ؟ینبود  اتیاریزدنش را. خب تو مر پاسبان هش حرف    ست ین

  چه شد؟  وت  و پاسبان  پس باغبان  ؟خالق بن  یفکرها
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  م یترسرا خداوند دارد، ما که م   پاسبان   طیشرا  تمام  عن یپاسبانانه»،    ی«کاله پاسبانانه» گذاشته «قبا  نیا   دمیمن د   بعد

  م،یمستقر بشو   یلحظۀ ابد  نی در ا  بشود و  ت ینهایلحظه اندازۀ ما ب    ی   م، ییایلحظه، درست ب  ن یبه ا   م ییایلحظه ب  ی ها!  

عالَم دروِن ما هم    ، همهردو عالَم  د»،یهستم نترس   جانیهستم، من ا  جانی«من ا   عن ی  »یِهایکه دراثرِ «ها  م یشومتوجه م

  ما در امان است.  رونِی ب 

ا   یهاتمام ترس  پس که بعداً نشان    خال  رۀی. آن دامیطور کامل عدم نکردموقع مرکزمان را به  چیاست که ما ه   نیما از 

  یلحظۀ ابد  ن یلحظه مستقر شده، ا  نیلحظه، در ا   ن یآمده به ا  که کس   دهد حالت را نشان م  نیچهارم، شما ا  رۀ یدا  دهم م

اگر درست مستقر بشود.    شود،م   ت ینهایاش هم ب لحظه مستقر بشود اندازه  نیدر ا   . هرکس ستین  یاز جنس زمان مجاز

  .  میاز جنس او هست وجود دارد، ما هم عالَم یپاسبان و باغبان برا ی تنها که نه  شودمتوجه م دی آم  ش یحالت پ  نیو ا

  :د یگوم  بعد

  سوشش یانهییآ یاو  دبانِیدستِ د به
   انستیب  نهییدر آ ی یحالِ شش جهت  که

  
  بدم رهبر طمع کردم بدان گوهر   یمن دزد  چو

  از گمانَست  رونیکه ب  شل  ی برآوردم
  

  دمیاو د ِری نشانۀ ت دمی که گرد ییهر سو ز
   نشانَست یسو برون رفتم که آن ره بهر شش ز

  )٢۵١٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 ی جهان، جهان ماد  عن یسو  متوجه شدم که در من تمام شش  م، یما هست   او  بانِدهی او»، د  بانِدهیدستِ د  «به  د یگوم   خُب

  .  میاو هست باندهیو ترازو. ما د م یهست نهیآ  ی ما   م یکه بارها گفت یطور نیهم  ام،نهیآ  ی من  شود،م  دهید

  که آن حال  شوممن متوجه م    عن ی  شود، م  دهی د  نهی سوست که حالِ شش جهت در آشش  نۀی آ   ی او،    بانِ دهیدستِ ما د  به

است «که حاِل    ن یا  بوده، حال اصل   یبوده، پالست  بوده، ذهن  حال مصنوع   ن یبا فکر کردن، ا  کندم   جادیکه ذهن ا

  . » انستی ب نه ییدر آ  ی  ی شش جهت 

   عنیبدم رهبر»، رهبر    ی«چو من دزد  کردم   ت یبودم که بلد بودم راه را بروم، چرا؟ من را او هدا   یچون من دزد  دی گوم

با   دمیو جلورونده، و فهم  نده یبرنده، فضاگشاره رفتن. «چو من    ها دگی دنبال همان   عنیبرگردم، از سوها    دی که از سوها 

انتظار داشته    ایکند، طمع کند    تشی هدا    طمع کند بذارد زندگ  د یانسان با  عن ی  »بدم رهبر طمع کردم در آن گوهر   یدزد

  .اوردیدست ب خداست، به  تینها یشدن به ب   حضور است، زنده  یاریهش  نینماست اگوهرِ که اسمش جام جهان   نیباشد که ا 
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  تینهایرفت، به ب    ذهن شدم، من  ل یتبد عن ی » شل    یتجسم کند. «برآوردم    تواند برآوردم که ذهن آن را نم   شل   ی

  کند.   تجسم تواند را م  تیتجسم کند، چون ذهن فقط شش جهت را، محدود  توانداو زنده شدم که ذهن نم تیو ابد 

که    یی«ز هر سو  دهد،است موالنا به ما م  اطالعات مهم  نی . ازندم   ریبه هر سو بروم، او با ت   دمیدجا بودم  آن  وقت  بعد

با    دیا. شما هم مالحظه کردهزند م  ریکه اگر سو بروم، او با ت   دمید   دم،یدر آن حالت درست د  دم»ی او د  رِی نشانۀ ت  دمیگرد

  . زندم  ر یبا ت  زندگ  د، یگذارآن را م   زندگ  ایعدم   یجاو به دی شوم  دهیکه همان  ی زیهرچ

سو رفتن است. از    جۀیما نت   رونی ب  کهنیا   یما پژمرده شده، برا  رونِ یب  د یگومربوط است، م   ن یغزل به ا م،یموقع سو رفت   هر

زندگ ع   خواهم،م  پولم  ع  امیاریهش  نکیپولم  خشمم  م  امیاریهش  نکیاست،  آن  با    نک ی ع  ییجوانتقام  نم،ی ب است 

  ها سو است. نیاست؛ خُب ا یاریهش نکیاست، حرصم ع  یاریهش

  یسو  ی به    رودم   کند، آن را رها م  دیآ م   یاری. بعد هشد یروشما آن طرف م   ده،یفکر و فکر همان  ی  د،ی د  عنیسو  

است، اآلن کارم است، اآلن همسرم   است، حاال فرشم است، اآلن مقامم لمیهست: حاال اتومب  رید زیچ  یکه آن هم   رید

  هستم.   دهیهمان هانی است، با ا  امض یمر  دانم است، اآلن نم  میمو  ناست، اآل  لمیام است، اآلن ه است، اآلن بچه

سو  . «ز هر ششزندخداوند م    عن ی  زند، او م   رومکه م  ییهر سو  دمی د   عنی  دم»، ی او د  رِ ینشانۀ ت   دمیکه گرد   یی هر سو  «ز

  »نشاَنست ی«که آن ره ب   ، جهتی. پس از هر جهت برگشتم رفتم به ب زندندارد من بروم سوها که او م   ده یفا  ر یبرون رفتم» د

به همان   د،یشوبه او زنده م   عنی ،ییسویبه ب  دیروم  دفعهی   د، یتمام سوها را ال کن  دینرو ییسو  چ یبه ه  ر یشما د   عنی

  .میشوزنده م  فرمیب  یاریعدم و هش 

  آمد  نشانیشد، نشان از ب  سویسوها ز ب همه
   نهانَست ندهیآمد راه واگشتن ز آ چو

  
  ی اریبرون رفتم به ع  یپردۀ تارزان شش چو
  شاه جهانَست که او دم، ینورِ پاسبان د ز

  
  شه بدانستم قتیحق  دم،یباغ حسن شه د چو
   جانستشه باغ  و هم شه باغبانست  هم که

  )٢۵١٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

در من  ن یبنابرا  پس در سوها،  بودم  پراکنده  مرتب  کش   ، ذهنکه  آن سوها  ب   دهیتمام  به  رفت  و  همۀ    عن ی  ، ییسویشد 

من    جهی پراکنده بودم، همه جمع شدند و درنت  زهای را در چ  امیاریکه خودم را کرده بودم هش  ی گذارهیمن، سرما  پراکندگ 

  نشان آمد»، نشان از خدا آمد. ی«نشان از ب  جهیشدم، باز شدم و درنت  تینهایب 
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. چو وقِت بازگشتن شد  میکه خداوند وجود دارد تا حاال در ذهن بود  م یبفهم  ، میبه او زنده بشو  دیما با   شودمعلوم م  پس

  نیدر ا   رودکه دارد راه م   آن کس  عن ی  ندهیاز آ   نده، ی آ   عنی   نده» ی از ذهن من، «آ   عنی  نده»یکه «ز آ   دم یجهان، د  نیبه ا 

ا با ذهنم نم   عن ینهان است،    نشان یب   نیجهان،  بب  نیا  توانم من  ب نمی را  ا   ذهنی.    خواستمم  شد. وقت  یطورنی شدم 

  رید  دهنده،صیرونده، تشخ راه  نده،یآ   نیبا ا  ریچه خبر است، متوجه شدم که د  نمیجهان، بب   نیبرگردم به خودم، به ا

  رفت.   نم،ی آن را بب  توانمنم

که ذهن نشان    یزیآن چ  ،یجهانِ ماد  عن یجهان،    نیشش جهتِ ا  عنیشش پرده    »،یپردۀ تارزان شش  : «چودیگوبعد م   و

پا  دهد،م باال،  جنوب،  شمال،  مغرب،  وقت نییمشرق،   .  تارشش جهان،    نیا   تِیمحدود   عنی  دیگوم   رود، م  یپردۀ 

صفر.    شدگ تیهوهم  عنی  ،آزادگ  جا،نیدر ا  فرم یب   عنی  یار یع  »،یاریدر ذهن، درون ذهن، «برون رفتم به ع  تیمحدود

عقل او منجربه    شوم،م  دهیبا سو همان  رومسو م   وقت   دهد،نم   معن   ریسو رفتن د  دمیاز سوها، فهم  دمیکش   رونیب   وقت

  .شوددرد م

به او زنده شدم    شد وقت  دایپ  ینور  ی  دم، یبعد آن موقع از نورِ پاسبان د   »،یاریبرون رفتم به ع   یپردۀ تارزان شش «چو

باغ و    دفعهیلحظه مستقر شدم،    ن یباز شد، در ا   تینهایفضا باز شد، ب   شاه جهان اوست. وقت   »، «که او شاه جهانَست 

  . دادکه ذهنم نشان م  یزی است، نه آن چ نیا  قتی قو متوجه شدم ح دمیشاه را د  ییبایز

آن    کردم«شه بدانستم»، تا حاال فکر م   میها هست «شد بدانستم»، بهتر است بخوان نسخه  شه بدانستم» بعض   قتی «حق

هم شه باغبان است و هم شه باغ جان   دمینبوده. که فهم قتی ها حقآن دمی است، فهم قتیحق  دهدکه ذهن نشان م  یزیچ

  است، همه خودش است. 

  یبرا  نیا   برم،کار م را به  و عقل ذهن  دانم» «من م  میگومن م   کهنیوسط ا  ن یا  ذهن من  نیهمه خودش است پس ا   اگر

ا  عن یچه هست؟   چرا  پس  است.  تسل  ن یعبث  نم  شوم؟نم   م یلحظه  عدم  را  من  کنم؟ مرکزم  عقل  از کار    ذهن چرا  را 

    اندازم؟نم

  :د یگوم  بعد

  عشق را مشن  شۀیتو ش ،ییاو گر سنگسار آ از
   رونق نقدت ز سنگِ امتحانَست  رایاز

  )٢۵١٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

که ما    دین یب. م یدار ادیز دگی است که تو هنوز همان نیا اشاگر سنگسار کرد تو را، معن  د یگوهم مهم است. م  تیب نیا

  که نیهم ندارم؛ ا   یام، دردنشده  ده یهمان  زیچ چیندارم، با ه    ذهن که اصال اوال که من من  مییگوم  التمانیو تخ   ذهن در من

  .استپندار کمال  ن یا ست یدرست ن
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فکر     مدت    یپس از     دارم، ول   دگی ها همانمن درد دارم و ده  قتاًینه، حق   د یگفت   د، یپندار کمال گذشت   ن یاگر شما از ا  ول

  . دی که هنوز سو دار د یستی پس شما متوجه ن  زند،م  ری با ت کند دوباره خداوند شما را سنگسار م  تمام شده ول  دی کرد

  دیناام   اور،یاتصال را قطع نکن، مرکزت را از عدم درن  ن یتو ا  عن یعشق را مشن،    شۀیش  ن یتو ا   » یی او گر سنگسار آ  «از

رونق نقد ما،    کهنیا  یبرا  د؟یکن عشق را نشن. توجه م   شۀی تو ش  د، ینشو  دیاز من ناام   دیگونشو، که در غزل هم هست م

چ  ما  ما هم   ست؟ینقد  نقد    نینقد  را   عن یحضور ماست.  م  ی زیچ  آن  ج، یپول  ما  نقد  دارد،  ارزش  واقعاً   یفضا  زانیکه 

  نظر ماست. یاریشده و هشگشوده

ناراحت    د ینبا  ، زندگ   لۀیوسزده شد به  اتدگیشما همان    عنی نق نقد ما، رونق حضور ما از سنگ امتحان است،  رو   دی گوم

کرد، باالخره    م یاش باز هم صحبت خواهآمده در غزل هم آمده، امروز درباره  جا نیامتحان که ا  ن یامتحان است. ا   ن یا   ،یبشو

  ،شر کن   ،فضا باز کن   خواهزده شده، م   ات دگ یاست که همان  یجوری   تت یعلحظه که شما اآلن وض  ن یبه ا  دیآ م

 شود،به ذهن و اوقاتت تلخ م   یروم  کن م   تیشا  ،کننه، ناله م  ای  ؟یدار  رشی پذ  ؟یرضا دار  ، کن  تیاظهار رضا

  . عشق را شست  شۀیاوقاتت تلخ بشود ش

است، تو اگر   فیو ظر  ف یلط  اریاربس یشدن بس  ی  ،اتصال به زندگ نیاست، ا فیظر  لیخ  شهیش نیکه ا  دیبو  خواهدم

  ن یا  صورتنیدرا  ،ما را زد و رضا نداشته باش  دگ یهمان   که چرا زندگ   بن   تیشا  ،ناله بن   اتذهنبا من  بخواه

  درست است؟ کرد.   نخواه  شرفتی تر نخواهد شد، پ سۀ تو مرغوب نینقدت، ا 

.  میاز جنس پاسبان و باغبان باش  د یغزل به ما گفت که خداوند از جنس باغبان است و پاسبان است، ما هم با  ن یا   پس

باغبان    پاسبان   نیاول آ  و  ا   د ییبو  د یستی با   نهی به خودمان هست، شما جلوِ  به   ی به خودتان، چجور  عن یفرد    نیکه من 

کتاب را بخوانم،    ن یکنم، بهتر  ه یرا ته  ها نیقر  ن یفکرها را، بهتر   ن یبهتر   دهم، غذا را ب   نیخدمت را بنم، بهتر   ن یبهتر  توانم م

  خدمت را بنم؟ درست است؟  نیمن به خودم بهتر  یرا گوش بدهم، وقتم را تلف نکنم. چجور یدانش معنو نیبهتر 

 شود،از شما سلب نم  ت یمسئول  ن یلحظه هستم، ا  ن یدر ا   مایاریهش   ت یف یباغبان و پاسبان خودت باش. من پاسبانِ ک   اول

هم باغبان من باشد هم پاسبان    دی ایب   رید   یبنم،    توانمهم نم    پاسبان  توانم، نم  من باغبان  د ییبو  دی توانشما نم

  . از خودت سلب کن  توان را نم ت یلمسئو  نی. استیمن باشد، به من مربوط ن 

گنج حضور است،    اینظر است  یارینقد ما که حضور ماست که درواقع هش   ن یکنم که ا   یادآوریرا   ت یسه ب  ن یا   طورنیهم  و

  :دیگوم  ت یسه ب   نیمهم است که موالنا در ا  نیا

  

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

  )١۴۶١ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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ها نفزود تاب شمعتو در  شَحم  
خمور را نآمد کباب  لَحمتو م  

  )١۴۶٢ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )١۴۶٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ه ی: پ شَحم
  : گوشت لَحم

  : مست مخمور
  

نظر با مرکز    یاری! فقط هش نیخوب بب   د یگومست. پس م    عنیگوشت. مخمور     عن ی. و لَحم  ه یپ    عنیکه شَحم    دین یبم  پس

  خورد،درد نم به  چیانسان ه   هیگوشت و پ  نیا   است، ول  هی اصطالح گوشت و پ به  اتهیبق   خورد،درد م عدم است که به

  خورد که شراب م    به کس   می بده   م یما کباب بپز  م یتوان از گوشتش هم نم  ،شمع ساخت  شودنم   اش هیاز پ  کهنیا  ی برا

  . ستیبا شرابت کباب انسان بخور، گوشت انسان قابل خوردن ن  م ییبو

  خورددرد مکه به  یزی . تنها چخورددرد مبه  ش یهانه استخوان  خورد،درد م به  اش هینه پ  خورد،درد م نه گوشتش به  پس

  نقد تو.  گفت قبل م  تیو در ب

  عشق را مشن  شۀیتو ش ،ییگر سنگسار آ او از
   رونق نقدت ز سنگِ امتحانَست  رایاز

  )٢۵١٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

نشانه    یندار  کن تو را که فکر م   دگ یاگر همان    سنگ زد به تو، زندگ   ، یحتماً امتحان بشو  د یرونق نقدت» که با  رای «از

  عشق را نشن.  شۀیگرفت، ناراحت نشو و ش

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

  )١۴۶٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

عدم را که با    یی نای دوباره آن ب    عن ی  ،یینا یدر ب  یرا هرچه دار  هادگ یجمله» همان   ن یفضا را باز کن «در گداز ا  ن یبنابرا

  یاریهش   عن ی. «در نظر رو، در نظر رو، در نظر»  اوریرا درب  هانکیع   اور،یدست بدوباره به  ،یبرد  ن یاز ب   نک ی گذاشتن ع

  خودت بن.  یاریحضور را هش  اینظر  
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  �🔹🔹�بخش اول   انيپا  �🔹🔹�
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تو چجور    نیدقت کن بب  دیگو. م پردازدانسان م  پاسبان   تی ف یاست، موالنا دوباره به ک   ٢٨٣٠  که شمارۀ  یریغزل د  در

  ل یرا به مانع و درد و مسئله تبد   ات برده. همۀ زندگ   دهیتو را دزد  ۀ یهمۀ سرما   ذهنمن   عنی که «دزد شب»  هست    پاسبان

  ؟یودنب تش یف یو ک  اتیاریکرده، به هدر داده، تو چرا پاسبان هش 

  ؟ پاسبانِ منزل، تو چونه پاسبان هله
  ببرد رختِ ما را همه دزدِ شب، نهان که

  
  آبِ سرد بر رو، بجه و بن عالال   بزن
   ان یتو همه سود شد ز  ز خوابناک  که

  
  چراغ دزد باشد شب و، خوابِ پاسبانان  که

  ؟ نشان چراغشان را ز چه رو نم  دم به
  )٢٨٣٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : بانگ، شور و غوغا عالال
  

  م یما رفت   وقت   زها،یبا چ   دگی که در شبِ همان    هست    انسان، تو چجور پاسبان  ی و شما، ا  من  ی ا   عن یپاسبانِ منزل»،    «هله

  مان برد.  در خانه م یما را، هرچه داشت ۀی دزد تمام سرما  گذاشت و یدی خواب  م، یشد ده یبه ذهن و همان

خوب ما را دزد آمد برد. روابط ما را خراب    یزهایخانه، تمام چ   ز یچهمه   عن یپخت  وببرد رخت ما را» رخت، رخت  «که 

  م، یآرامش داشته باش  م،یشاد باش  م،یخوشبخت باش  میتوانست ما را خراب کرد، م   یکرد، بدن ما را خراب کرد، فکرها

  پندار کمال.  ن یرا برد، هم همه  م،یخّق داشته باش  یفکرها م،یداشته باش قدرت

انبار ما   نیا گفت. م پنهان   ،نگذاشت بماند، دزد شب، نهان  ز یچچی ه  عنیپخت ما را همه،  وببرد رخت ما را»، رخت  «که

  کجاست؟   م یکنکار م می ما که چهل سال است دار یمعنو  انباشتگ  نیا  صورتنیموش دارد، اگر موش ندارد درا 

پاسبان خوب   پس از خودتان  م یانبوده  یما    ییاگر فضاگشا  م،یرو م  دگی ما به خواب همان   . وقت دیبن  سؤال  ی. شما 

پاسبان    م، ینی صورت ناظر ذهنمان را بب که به  یطوربه  م، یلحظه حاضر بشو   ی  م، یعدم کن   میمرکزمان را بتوان   م، یبن   درست

  . میشوم

کند، خشمش را به شما    لینظمش را به شما تحم  رید  تواندچون ذهنتان نم  د، یپاسبان هست   دی شما ناظر ذهنتان باش اگر

تأسف، احساس گناه، احساس    ،مان یپش   نی. خودِ همدیبشو  مانیبعد پش   د،یبن   یکار  ی   دیبشو   نیکند. شما خشم  لیتحم

  خورد؟ما را م دگ چقدر زن دیدان و ترس م   نگران ن یخبط، خوِد هم
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را هرجور شده    ی زی چ   ی. حرص، که میکنمخرِب م  یکارها  م یما دار  ، ییجوخشم، ترس، حسادت، انتقام  ی ما از رو چقدر

!  میکنخودمان را خوار م  م،ی کن بشود مال ما، چقدر ما جان م  ادتریخرده ز  ی بشود؛    ادتریما ز  زندگ   م،یاوریدست ب به

  همه را دزد برده.    م، یجنس خدا هست مییگوما م  کهنیا  ،از مهربان  ت،یاز انسان  ،از بزرگ  م یهرچه داشت  عنی

ش بپرد. آب سرد بزند خواب   شی آدم خوابناک باشد، آب سرد بر رو   کهنی«بزن آب سرد بر رو»، درست مثل ا  د یگوم   اآلن

  رون یب  ایب  ،یرا بشو  هادگ یهمان  نیلحظه فضا را باز کن ا   ی .  یرا بشو  ت یرو  د، یآ م    فضا را باز کن، بذار آب زندگ   عنی

برود: «دزد    بامکه مثال پشت  ییدزد، دزد آمده، «بن عالال». عالال  یدزد، آها  یانگاه کن. «بجه»، بلند شو بپر، بو آه

  . د»یمردم باخبر باش یآمده آها

  میتوانستما م   عنیشد.    انیسود بشود، ز  توانست که م  ی زیهرچ   ها، دگی در همان  م یزنتو» که دائماً چرت م    زخوابناک   «که 

  م، یاعتماد کن  ر یدمبه ه  میتوانستما م  م،یکن   به مهربان  لیتبد  م،یکن   ت یبه خالق  لیتبد  م،یبه خرد کن  لیرا تبد   زندگ   یروین

  . میترس ما از هم م 

شب است،    خوب بشود، همه بد شد. چرا؟ «که چراغ دزد باشد شب و، خوابِ پاسبانان»، وقت   توانست که م   یزی هرچ   عنی

  فرصت دزد است.    عنیچه؟   عن ی  خوابدپاسبان هم م 

  در چه حال  م ینی که مرکز ما عدم بشود و بب  میکن نم   ییو فضاگشا  هادگ یدر خواب ذهن، در خواب همان  م یروم   وقت

اصال اشتباه هم    کندو فکر م   کند کار م   ذهنکه با نظم و عقل من   . کس ذهنبا نظم من میکن م یکاردائماً خراب  م،یهست

مردم خراب    کندفکر م   . کنندمن را خراب م   چرا مردم زندگ   شود،من خراب دارد م    گچرا زند  کنددائماً گله م   کند، نم

  .یروبسته است راه م   تیهاچون چشم کن م  یخودت دار کنند،م

، فوت  فوت)  ی(صدا  فوو  د یتوانم   د یگو. شما م ریبوده د  شهیچراغ دزد باشد شب و، خوابِ پاسبانان»، خب دزد هم   «که

جلوِ دزد را    ،خاموش کن    چراغ را فوت کن   ان توم   ز،ی انگشفت  ییلحظه فضاگشا   یچراغشان را»،     که «به دم  د، یکن 

شما میریب . ذهنمن  د یتوانار م  د ینی را بب  تانچ دی نی . ببکند  م   ن یکه دارد خشمار م  شودموقع خشم چ،د ینی بب  کند  

  ییو چه کارها  کندم   ییها و خشمش چه فکرهارنجش  نیو ا  دهیکه رنج   دینی بب  کند،چار م  ترسدم  وقت  ترسدکه م

  . میما متوقف بشو  میتوان دزد را م  عن ی  ؟»،نشانچراغشان را ز چه رو نم  براساس آن. «به دم  کند م

   باشد هرکس   ادمانیهم    ن یو ا  ؟ مر قرار نشد تو پاسبان باش  ؟ هست    انسان، تو چه پاسبان   ی ا  د یگوغزل م   ن یا  پس 

در    تواند نم   کسچی کار را بند. ه  نیا   تواندنم   از درون فضا را باز کند، کس   د یخودش است، با  پاسبان و باغبان زندگ 

کار را بنند، مردم   نیا   ریکار را بند، ده نفر د نیهم ا  رید    ی دیی بو دی تواندرون شما را به خدا مربوط کند و شما نم 

  .  خودت انجام بده یریپذ تیرا خودت با مسئولکار  نیا  دیموالنا گوش بدهند، من هم گوش بدهم. شما با  ند یا یهمه ب 

  به شما بند. کم   تواند نم    کم   چ یهم ه    کرد، کس   د یتقل  شودرا نم   ن یدر درون خودش، خودش انجام بدهد، ا  هرکس 

است،   یچجور ذهنعقل من  ست،یتوهم چ  ست،یچ  قتیکه حق دی بشناس  د،یکه شما شعر موالنا را بخوان  شودم  قدرنیهم
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  ور،نیموقع ا   چ یانتخاب با شخص شماست، شما ه  تیمسئول  ، انتخاب با شماست  ییاست. و توانا  یچجور  عقل زندگ 

  را.   کسچی مالمت کنم، ه  د یرا من با چه کس ای  دیآ به کم من م   چه کس د ینی بب د یور را نگاه نکن آن

رنجش    ،یدرد دار  یادیکه مقدار ز  ن ی ب م  ،یاا از دست دادهر  ز یچهمه   پخت شما را برده و شما در زندگ ودزد رخت  اگر

  دی با  ران یکه د   ی. تو فکر کردینبود یپاسبان خوب  کهنیا  یخودت است، برا   ریتقص  یهم ندار  ز یچچی ه  ،یخشم دار  ،یدار

  کنند.   مال شما را پاسبان

  :رید دی گواآلن م  و

  کن  یرورا، چو ستاره شب کاهل  بذار
   که سوارِ آسمان ؟ چه ترس انینیزم ز

  
  سه عوعوِ سانه نزند ره سواران  دو

  شرزه س و گاو کاهدان ِریبرد ز ش چه
  

ِی ر یش شِ یخشم و گاوِ شهوت چه زنند پ س  
   انیبِدَرد صفِ ع  ق یحقا شۀی به ب که

  )٢٨٣٠شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  زورمند  ن، ی: خشم شَرزه
ِکاهدان  سس : در کاهدان محصور م  هودهیب  یکه به سببِ سر و صدا کاهدان  شود؛ ِس  نماد تنبل   ارگیو ب  .است  

  

تنبل   ذهنمن  اصل  ت یخاص  نیکه هم   د یگوم   پس ا   رییبه عدم تغ  ل یاست، م  یاست، کندکار  را که  را کنار    نیاست، 

  یهاتیاز خاص   ی   عنی  ت،ی خاص  ن یو ا  میدار   کاهل  م،یدار   نرسی که ما ا   مین یرا در خودمان بب   نیا   دیمان با بذار. همه

  ن یا  یی روین    یتا    ماندم  طورنیهم   جا،نیا   یگذاررا م   نیا   عنی   نرسیا   ،نرس ی ا   عنی  . کاهلاست کاهل  ذهن من  اصل

  را حرکت بدهد. 

اگر من    دیبپرس   دی از خودتان با  ییجا   یشما     است، ول  یابسته  ستمیس  ی   دهد،به کار خودش ادامه م   ذهن من  نیا

بفهم  امدرد دارم، زندگ   همهنیا بد است؟ و  کار     ذهنکه با عقل من  دیخودتان است، بفهم  ر یکه تقص   د ی بد است، چرا 

  .  دی کنم

  کند،کند م  کند،مقاومت م  ر ییدر مقابل تغ  کند،مقاومت م   ذهن من  د،یکن   ریی تغ  دیکه اگر بخواه  دی آن موقع بفهم  بعد

  . دیبجه د ی«شما» با  نیهم  یبرا  کند،کند عمل م
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  د، ی. بجهدی زنحرف را م  ن یکه شش ماه است ا  د ینی بم   سم،ی ورزش کنم، بروم باشاه اسم بنو   خواهممن م   د ییگوم  شما

  جا.آن  دی روم   دی شوپا م  ای  سی آقا اسم من را بنو   دیی گوم   دی زنتلفن را زنگ م  دیدار رد شد، برم  فکر از ذهنتان  کهنیهم

حاال    ییگو م  ایلحظه    نیاآلن، هم  نیباشاه، هم  یبرو  یاآلن پا شو  نیورزش کنم هم   خواهمم  ییگودارد که تو م   فرق

  . میدار ما، ما کاهل یکه الزم است برا رات یی تمام تغ. در کاهل  عنی رید م یرو. حاال م رید م یروم

تو هم مثل ستاره، ماه، در شب ذهن جلو برو.   رود،طور که ستاره شب مکن»، همان  یرورا، چو ستاره شب  کاهل «بذار

  . کن  دای پ   توانراهت را م ، مرکز را عدم کن  ، تو اگر فضا را باز کن  درست است که شب ذهن است، ول

من  عنی  ان»ینی «زم  از از همان  ذهن  یهااز  نه  از من  تیها دگ ینترس.  نه  به   ذهن  یهابترس،  تو  صورت  اطرافت. چرا؟ 

است،    یاریهش  یرو  یاریبازشده هش  یفضا  نیا   ،کن فضا که باز م  عن ی  » . «سوارِ آسمانهست  یاریسوار هش  یاریهش

  یهااز ذهن خودت و از ذهن من  نی. بنابرا یروبا ذهن نم   ن یبرا م  نت ذه   ، نی ب فرم را م   عنی  ، ن یبرا م   ن یزم  رید

  .  کندم   هیرا به عوعوِ س تشب  ذهنمن  یهاها نترس و حرفآن ی هانترس، از حرف ر ید  ذهن

  ر،یت دها حاال شهر معموال س ندارد، دِه س داشس  شود،شهر رد م   ای  شوددِه رد م  یکاروان از پهلو  دی گوم

  . کردندها عوعو م س شد،کاروان که از کنار دِه رد م 

  کشدراهش را م   ستدیا. ماه نمکنندعوعو م   کنندنگاه م   ها ه س  بعض   کند،حرکت م   شود،هم که از آسمان رد م  ماه

که    ذهن   یهاحرف من  عن یها  سها نترس. عوعو  کن» و از عوعو س  یرو«چو ستاره شب  دی گوم   ن یهم  ی برا  رود،م

  اطرافت هستند.  

  ن یبه ا  یی آ خداوند پشتت است، م   کن فضا را باز م    . وقتیزورمند  ر ی تو ش  که نیا  ی ره سواران عشق را، چرا؟ برا  نزند 

  ق یاز طر  ، ستیبه جهان ن   متک  ر یشما د   عنی  یشوم    . از جنس زندگیشوم    پشتت است، از جنس زندگ    لحظه، زندگ 

  شده.   یاریهش  یرو ناًیع یاریهش  ،یسازفکر «من» نم 

.  ندیایدرب  توانند نم   نیزورمندِ خشم  ر یجلوِ ش  کند، م    که در کاهدان زندگ  یو گاو  کند م  که در کاهدان زندگ   س   پس

  .یروبا قدرت تمام جلو م  عنی د، یرا دار  هم خشم زندگ   د،ی زور دار هم د، یشَرزه» شما هست  رِ ی«ش   عنی

ها به همه حمله س  م ی. قدپردکه به همه م   کند م   ه یکه در ذهن «سِ خشم» است، خشم را به س تشب دی گواآلن م   و

  کنند.   یاآلن نبودند مهربان باشند و همه دوست داشته باشند با آن باز یهامثل س کردند،م

ِعنیخشم» و «گاوِ شهوت»، گاو شهوت،    «س   انسان  نم  ری را دارد، س  میهر مفاه  ایها  و انسان  زهایکه شهوت چ،شود  

  د یگورا به س. م   کن دپخشو در  یکارو حمله و خراب  کندم  هیرا به گاو تشب   ذهن من  یری ناپذیری. س ستین   رِبشو یس

  .  یزورمند ری تو ش  کهنیا یقد علم کنند، برا  توانندجلوِ تو نم ، را داشته باش هاتیخاص  ن یا که نیولو ا توانند نم  هانیا
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ِعنی  ق»،یحقا  شۀی«که به ب  »،یریش   شِیخشم و گاوِ شهوت چه زنند پ  «س   را م   انیشده صفِ عگشوده  یدر فضاردد  .

ا  انیع با چشمش م   یزی چ  ، ن یع  عن ی  انی. ع هاستدگیهمان   ن یهم  به معن   جانیدر  را   دگ یهمان   ند، ی بب  تواند که آدم 

  . درست است؟  ندی بب  تواندم

است    اش ندهی است، نما   ذهنمخرب من  جاناتیه  ۀ هم  ۀندی البته خشم نما   م،یگرچه که ما دچار خشم هست  نیبنابرا   پس

  احساس گناه. عن یحسادت،    عن یترس،   عنی. خشم جانیا

موتور خواستنش    ،ذهن در من  خواهدکه دائماً م   انسان   عنی  خواهد؛ انسان است که دائماً م   یری ناپذیریشهوت هم س  و

ماست که   تیمسئول فه،یوظ نی بشود. پس ا   اگر فضا را باز کند و از جنس زندگ  د،یا یجلواَش درب  تواندم  کند،نم  شیرها

  . میو عمل کن میرا کنار بذار  کاهل

آرامش    کند،م   است، حس ناامن  قرار یکه قرار ندارد، ب   که موالنا در مورد دل  م ین یبب   خوانم،م   تان یبرا   ر یغزل د   ی

  .  میما دل ماست، ما آرامش ندار  ذهنمن  . وقت دی گوندارد، چه م

  ی را گو که چو مستَقَر ندار قراریب دلِ
  ؟ی ز چه رو سفر ندار  مستََقِر اصل یسو

  
  دم خوشِ سحرگه همه خلق زنده گردد به

  ؟ یکه دم سحر ندار  چونه دِْلستان تو
  

  د؟ یز تو نرو که گل  چونه گلْستان  تو
  ؟یشَجر ندار   یکه  چونه باغ و راغ تو

  )٢٨۴٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 ی فکرها  کهنیا  یبرا  م،یاضطراب دار  م،یآرامش ندار   م،یدلمان است، ما قرار ندار  دگ یو همان  میشوم   دهیما همان   وقت

  م،یخواهم   از آن زندگ   م، یهست  دهیکه با آن همان   یزیکه آن چ از آن  ترساند؟م   ی زی. از چه چ ترسانَد دائماً ما را م  دگ یهمان

  .  میاورین دستهرا ب  زی آن چ ای م یاز دست بده

  شود،نم  یزیچچی ه  نند ی ب فضا را باز کنند، م  شود؟چه م  اوردمیدست ن را به  نیاگر ا   شوندنگران م   یاعده  ی  مدت   ی

با د  بستگ  زی به آن چ  مانچون زندگ دارد،    ما، به آن بستگ   یما، شاد   زندگ  میکن که فکر م  ست ذهن من  دیندارد. 

  ندارد. 
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  ،ست ی تو که ساکن ن  ، یبو، با آن حرف بزن، بو تو که استقرار ندار  قرارتیبو، تو به دل ب   د یگوم   قرار یبه دل ب   ن یبنابرا

  » مستَقَرِ اصل   ی«سو  ؟یآوررا به مرکزت نم    زندگ   ا یچرا خدا    ؟ کنچرا مرکزت را عدم نم   ، یثبات ندار  ، ست یمستقر ن 

  .  شودمرکزت م  ییگشابا فضا  ست،خود زندگ ،مستقرِ اصل 

  ده یهمان  ییزهای با چ ایرا از دست بدهم،    میهادگیهمان   ترسممن که آرامش ندارم، م  دیخب بپرس  ؟»یچه رو سفر ندار  «ز

  کنم؟ کنم، چرا مرکزم را ساکن نم  من زندگ گذاردها شب و روز نمو فکر آن اورمیام به دست ن شده

  . رید موالنا گفته کند، سحر آفتاب طلوع م م، یما سحر  ۀ هم ، تو سحرگاه هست  دی گوم

  است، خامش، کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش   یپ کوشمهم من

  )۴١١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دارد،   دم    یداشته باش، نور داشته باش، عقل داشته باش! سحرگاه    صبح، دم  یکه «صبحا» ا  د یگوغزل هم هست م   در

  ، یزدی دم ا  اجازه بده فضا را باز کن  دیبا  ،یتو سحر  عن ی«به دم خوشِ سحرگه همه خلق زنده گردد»    دی گوم

مد دَت، رو ز نََفخْتهریبپذ او جان د  
  نه موقوفِ علل  ست،ونیفَاو کن  کارِ

  )١٣۴۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

. «به دم خوشِ سحرگه همه خلق زنده  کندرا زنده م   زیچاز ما بذرد نه تنها تو را، همه   از تو بذرد. دم زندگ   دم زندگ   تا

چطور است ما   ؟یآن موقع دم سحر ندار ،ها را زنده کن دل  خواهکه م   هست  یتو چه دلبر  » گردد»، «تو چونه دِلْستان

  م؟ یمخلوقات هست  یۀبق ۀکنندما زنده کهدرد، درحال ز ا مینالانسان دائمًا م

  که نیا  یبرا  شود؟لحظه از تو رد نم   نیدر ا   یزدیکه دم ا  هست  تو چونه انسان   ؟»یکه دم سحر ندار  چونه دِلْستان   «تو

  . یموضوع هم خبر ندار نیرد است و از ا مرکزت جسم است، مرکزت د کهنیا ی برا  ،کن مقاومت م

  تو چه گلستان  د؟»یز تو نرو  که گل  . « تو چونه گلْستانیروهم نم  مستقرِ اصل یکرده، سو  قراریموضوع تو را ب  نیهم

  گلستان است.  کن ادعا م ؟یگل هم ندار ی   هست

هست و آب هست و کوه   یکه چشمه هست و سبز  ییجا  ی   عن یباغ و راغ    ؟»یشَجر ندار  یکه    چونه باغ و راغ   «تو

حظ    کند،جا گل هست و درخت هست و کوچ و بزرگ و آدم نگاه مهزارجور آن   عیطور طبکه به  بای ز   لیهست و خ 

  باشد.   یطورنیا د یبا  دیگو. انسان م کندم
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راغ هست  تو باغ و  حت  چجور  ندار  ی  که  ب   ییگواش م شما جوابتان چه است؟ همه   ؟یدرخت هم  است،   قراریدلم 

با آن تو    دنیو همان  زی و آن چ ز یچ  نیدست آوردن ارا بخوان. بدان که با به هانیخودت، ا یاضطراب دارم، خب کار کن رو

  داشت.   شد، تو آرامش نخواه  مستقر نخواه

را    زندگ   هال ی. خیرا ندار  ز یآن چ   ، یرا ندار  ز یچ   نیا   ای  خراب است،  ت یکه وضع  ست ین   ل یدل  ن یبد است به ا  اتزندگ

  است.   زندگ  یسازمانع تیخاص  نیا  شود،من شروع نم  موانع رفع نشود، زندگ   نیتا ا  ندیگو م  کنند،به مانع م   لیتبد 

چشمه در ما باشد. چشمه    دی با  م،یپر از گل باش  دیبا   م، یباغ و راغ هست  م، یما گلستان هست  دیگو موالنا م  دین یبم  پس

به جهان،   میز یرا بر   زندگ  یشاد  دیباال. ما با  دیآ م  جوشدم   یآب شاد  ،جا آب زندگ شده است که در آنگشوده   یفضا

  .  میاثر خوب بذار م، یاثر بذار شان یجمادات رو وانات،ینباتات، ح م، یها را زنده کن. نه تنها انسانمیهمه خلق را زنده کن 

  میتوان ما خودمان را هم نم   اما حت  ستند، یها ن خوشِ سحرگه همه خلق زنده گردد» همه خلق منظورش فقط انساندم    «به 

را    هانیتر شود» است، ارزانما فراهم است. در غزل هست «شر ارزانَ  ی دائمًا برا  سببیب  یشاد  کهدرحال  م، یشاد بن 

  خواند.  میخواه

  است؟  یطورنیهم بخوانم، چرا ا  ت یسه ب ن یا دی اجازه بده و

چشم  رمرد بر نقشِ محس اَْفس  
  و او مستََقر  ن یبممر م تُش

  )٨١٨ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  اَحول است دِیاوصافِ د  ییدو نیا
  اول آخر، آخر اول است ورنه

  )٨١٩ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ز بعث  ن؟یمعلوم گردد ا زِ چِه  ه
  را جو، کم کن اندر بعث بحث  بعث

  )٨٢٠ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  محل عبور  ، یممر: گذرگاه، مجر  
تََقرسقرار گرفتن، استوار، برقرارم محل :  
  ن ی: لوچ، دوباَحول

  

لحظه فضا را   نیلحظه است. اگر شما در ا  نیگذرگاه ا  »گفت «گذشتم بر گذرگاه  م،یبه گذرگاه صحبت کردراجع  امروز

چون    افتند، . پس اتفاقات در ما اتفاق م میلحظه هست   ن یو ما ا  گذرندلحظه م   ن یاتفاقات از ا  ۀکه هم  دی نی ب م  د،یکنباز م 

  نیهم هم   نیا  م، یهست   . ما مستقرِ اصلمیافت اتفاق م   م یما دار  میکن حس م  م، یافت ما خودمان اتفاق م   م،یکن ما مقاومت م
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که مستقر است؟ اصل ما    یشو به آن اصلت؟ چرا اصلت نم  یی آچرا نم   ی تو که مستقر ندار  دی گو. م رید  گفت را م 

  مستقر است.  

و فکر کردن ما منجمد    رهیو غ  دنین و ش  دن یتا حس ما، دپنج  بیترک   نیا   عن یکه حس،    دی گوم   تیسه ب  ن یطبق ا  منتها

ا  ییبه نقشِ فکرها  شودم از  رد م  نیکه  با آن کنده م   م،یر یگم  یفکر را جد  میکن فکر م   عنی  شوند،لحظه    م یشوو 

  . میشوم دهیبا آن همان   میکن آن را درست م  م،یشو م  نجمدم   عنی م،یشوصورت او بلند م. بهمیروم

رد بر نقش  حس    چشمعن یاَفْس   صورِت گذرگاه، درحالتینهایما ب   م، یلحظه هست  نی ما خود ا  م،یما خود گذرگاه هست  که  

با آن    گذرند، م  هانیا   ن یبم    عنی  ، نی ب تو آن را «ممر» م   عن ی. تو آن را، «تُش»  میلحظه هست   نیشده در اگشوده   یفضا

  . کن م  ریی تغ  ،یگذرتو هم م

جسم ما درست   نیا  دینی ب . مردی گدر جسم ما صورت م راتیی و تغ م،یبازشده هست یفضا  م،یهست   ریرناپذ ییاصل ما تغ در

  م، یشونم   ر ی. ما پمیما هست   شه یجوان هم  یجوان است و آن فضا  شهی که هم  شودم   ر یپ  ییدر فضا  ول   شود،م   ر یاست پ

  گذرند،م  دین یبو او مستَقَر» شما فکرها را م   ن یب. «تُش ممر م افتدجسم ما م  ن یهم ا  یروز   ی.  شودم   ریجسم ما پ

  . میخداوند و ما هردو مستقر هست کهدرحال

حالمان هم به    م،یکن برحسب فکرها فکر م  م،یگذربا فکرها م  ای  میشوبا فکرها ما بلند م  م ینی ب که م  دنیجور د  نیو ا 

منعکس    رید   ی  یبرا  ذهن  ری تصو  ی  ،ذهن عنوان منمن به  ی  ،ذهن من  ی  دن،یدو د  جورنیا دارد،    ها بستگ آن

  . ندی ب م  یطورنیا  ذهن است. من ذهن من دی د نیا  م،یکنم

خارج    ذهن اگر از من  م،یبود  یاریجهان ما هش   نیقبل از ورود به ا  کهدرحالت  ند،یبم   یی«اَحول» است، دو  ذهن من  پس

پس از گذر    میا و ما آمده  م یاول خداست، آخر هم خداست. ما از جنس او هست   عنی.  میهست  یاریباز هم همان هش   م یبشو

  . ارانهیدفعه هش ن یا م، یذهن، دوباره به او زنده بشو ن یکردن از ا

از   ز، یاز رستاخ شود؟معلوم م  یزی از چه چ ن ی. ادیفهم شودنم  م یگوکه م   ییزهای چ ن ینگاه کن، آگاه باش، ا  ه  دی گوم

عقب به     حداقل بش  ا ی  یری بم  ذهن به مننسبت   عنیتو،    امت ی. «ز بعث»، از قبه زندگ   یاآلن زنده بشو  نیهم   کهنیا

  . ذهنت نگاه کن 

ها    ،بحث کن   ،سؤال کن   خواهحاال تو م از بعث.    ز،یاز رستاخ  م؟یگوکه م   نیهم  ن؟»یزِ چِه معلوم گردد ا  «ه   ن،یا   ه

  بده. نه، تو فضا باز کن به او زنده بشو.  حی توض تر شی ذره ب  یاست   یچجور نیا

. درست  گو کنواش گفترا نبر به ذهنت دوباره درباره نیشدن را بجو، بحث نکن؛ ا را بجو، زنده  زی را جو»، رستاخ «بعث 

  است؟

  :دی گوقرآن که م یۀآ  نیا و

وه»  «…رخاو لوا  
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  اول و آخر...»  «اوست

  ) ٣ ۀی)، آ۵٧(  دیسورۀ حد م، ی(قرآن کر

ها را  هستند، آن  یکه مذهب  کسان   دیبا  هاهیآ  نیواقعاً ا  کهنی ذهن موقت است. ا  نیا   عنیچه؟    عن یاول و آخر»    «اوست

  ،یشواز ذهن خارج م   ،یشوصورت او وارد مبه  عن یکردند. «اوست اول و آخر»    ر یدر ذهن گ  ونیمذهب  ترشیکند. ب  دار یب 

  او است.  آخر اول و   ،یخارج بشو دیصورت او بابه

  وقت  ،باشد. قبل از ورود به ذهن «او» هست   د یکوتاه با  لیخل یاقامت شما در ذهن خ  عنی چه؟    عن یو آخر او است    اول

  «بعث».  گذارد را اسمش را م  ن یکه ا د،یخدا زنده بشو ت ینهایبه ب   ارانهیهش  دیشما با. «او» هست  یهم خارج شد

شده گشوده  یفضا  ن ی. امیدیبده ما نفهم یترشی ب  حی توض   ی ست؟یکه آقا «بعث» چ    در ذهن نمان، فقط بحث کن  دی گوم

  در ما هست.  

مسترد بهر ما بِساط  ححق گ  
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  )٢۶٧٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  در اطراف آن   میفضا را باز کن عن یچه؟    عن ی. منبسط  میمنبسط بشو دی. هرلحظه ما بادی فضا را باز کن  د،یمنبسط بشو   حتماً

  ی شده، هم خداوند است هم ما، براگشوده  یتا آن انبساط ما را به آن برساند. انبساط، فضا  دهد که ذهن نشان م  یزیچ

  اول اوست، آخر هم اوست.  دی گوم  نیهم

  :دیگو م و

  و ز مست یز خراب دال چنان شُدَست  تو
ی هوِس پسر ندار   ،ییپدر نگو سخن  

  
  مر که تنها  ینَرو  یمثالِ آفتاب به

  یرو، حشَم و حشَر ندار شبمثالِ ماه  به
  

  چو هوات آرزو شد   سرا چو مرغ نیدر ا تو
  ی در ندار ر یز راه روزن، هله گ   یبپر 

  )٢٨۴٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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هم    م، یبازشده که هم ما هست  ی. فضام یاول مثبت است، مست و خراب هست  ت یب   م،یما اگر فضا را باز کن   ن یبنابرا  پس

  .ستیتسلسل فکر ن   ست،یچ یچه بوده، فکر بعد  که فکر قبل ستیمهم ن  شی هست، برا  زندگ

پسر ندار  ،ییپدر نگو   «سخن چه بوده، فکر     که فکر قبل  ست ین  ن یکه تو نگران ا  دی گونظر من دارد مبه  عن ی  »ی هوسِ 

با  یبعد را م  یسازسبب   عنیباشد،    د یچه  بنابرا   یگذارذهن    ری ذهن که انسان خودش را تصو  یسازدر سبب  ن یکنار. 

که نه، توجه کن تو مثل آفتاب    د یگوم   ، زندگ  یسوبرود به  د یبا  جمعدسته  کندفکر م   کند،م   سهیو خودش را مقا   ندی ب م

  .  شهیهم  یروتنها م   ، هست

ستاره، حشَم و حشَرش    همهنی که ا  م یستیرو نمانند ماه شب  .م یکنم   یی تنها فضاگشا  م، یروخدا م   یسواز ما تنها به  هرکدام 

  شان یرو  دهند،به موالنا گوش نم   ندی آمردم نم   یۀاگر بق  م،یآ من هم م   ند،یآ مردم م  یۀکه اگر بق   دییبو  دیاست. شما نبا

  . میآ من هم نم ،خودشان یرو کنند کار نم 

خراب است از خودت بپرس، با فکر خودت    اتزندگ  ن یب. اگر م خواه چه م  ن یبا عقل خودت بب   ن یخودت بنش   دیبا 

من است؛ من مثل    ت یرا درست کنم؛ مسئول  نیا  د یخراب است؛ من با  امفکر کن، با عقل خودت فکر کن، بو من زندگ 

با من باشند،    د یها هم باستاره  ن یا  روم،تنها نم   دیگو . ماه مهست ماه    ست، یآفتاب هستم. آفتاب هزارتا ستاره همراهش ن 

  . زندمثال م

  کنند،کار م   رانی. دمیندار   رانیبه د   یرا که ما کار  نیا  دهمم   حی ندارم. دوباره من امروز توض  رانیبه د  یاصال کار  من

. من حواسم به  ردیپذ نم  رد،یپذم   ت یمسئول ست؛یدرست است، درست ن  ست؛یخراب است، خراب ن  شانزندگ   کنند؛نم

  . کنمقدم راه را باز مبهاآلن قدم دانستم،خودم را خودم خراب کردم، نم  خودم است، مسئول خودم هستم، زندگ 

من اثر بذارد، جلِو خواستنم را    یرو  تواند سِ خشم و گاوِ شهوت نم  کنم،هستم، فضا را باز م   رومند ین   ر یمن مثل ش 

دارد، کاهل است.     نرسیذهن کند است، ا   دانم م کنم، شر م  کنم، صبر م   کنم، م   ز یآلوده، پره ن شهوتخواست  رم، یگ م

  . نمی ب ذهنم را م  من کاهل

عمل کن. موالنا به من گفته باغبان باش، پاسبان باش، من     صورت زندگموالنا به من گفته ِبجه، بپر، پرحرکت باش، به 

  خودم باشم.    من هم باغبان زندگ  کند،باغبان چار م  نم یبب 

کم به    نیکم کند. بهتر  تواندهم م  رانیخودش باشد، به د یاریهش  تیف یخودش باشد، پاسبان ک   باغبان زندگ  آدم

واکنش ماست به    عنی. دی کننم  لیتبد  تیصورت واقعها را بهتوهم آن  د،یه بارها گفتم، اگر شما واکنش نشان ند  رانید

همان    دی درست است، با  کنند که م  یآن کار  د یآ نظرشان م  است، به  واقع  ها نیتوهم ا   دهدنشان م  ران یکه به د  ران ید

  .  میدهواکنش نشان م  ریدچرا؟ به هم م، یرا معتبر بن ذهن من میکن کم م ری د ما به هم  عنیکار را بنند.  
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  34صفحه: 

   واقع  ز یچ    ی  م یکرد. چرا؟ ما فکر نمرفتم   ن یاز ب   ذهنمن  ن، یصورت قرما به  ر یدبه هم  م یدادواکنش نشان نم   اگر 

واکنش   ران ید   کهنیا  ی است، برا   من واقع  د ی د  ن یا  کنم که من تصور م   یطورنیکه ا   م ییبو  م یکناست. ما به هم کم م 

  وجود دارد.   یزیهمچو چ ند یگوم  رانید کنند؛م  د ییتأ  ران ید دهند؛ نشان م 

واکنش نشان نده   اگر دارد،    یزی چ  نیچن  فهمممن نم   ،شما  ا   قی حق  زی چ  یاصال وجود  شما معتبرش    . ولنیاست 

  دید  ی اصال  ن یدرست است و ا  د ید ن یهان پس من وجود دارم، ا فهمم. من مدی دهواکنش نشان م  که نیا ی برا  دی کنم

  است.

که پر از    رودرا بسته دارد راه م   شیها آدم چشم  کهنیمثل ا   ان،ی. جز ضرر و زستین   د یتوهم است، د   ذهن من  دید  دراصل

  . میزن لطمه به خودمان م  همهنیاست که ما ا  ن یهم یاست، برا ی زیهمچو چ ی   ذهنهم گودال است، چاه است. من

  چو هوات آرزو شد   سرا چو مرغ نیدر ا تو
  ی در ندار ر یز راه روزن، هله گ   یبپر 

  )٢٨۴٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  نی. روزن ا یبرو  یاز روزن بپر  توان م    روزن وجود دارد، اگر بخواه   ی  ول  ، ذهن مثل مرغ هست  یسرا  نیدر ا   عنی

از راه روزن    هادگیهمان   ۀهم  یباال، از رو  مییا یب   یاریصورت هشو به  م یفضا را باز کن  میتوانما مرتب م   عن یلحظه است.  

  مثل مرغ.   رون یب م یبرو

مثل   ، کن  یی فضاگشا  ، واقعاً کوشش کن  د یبا ، صبر کن  د یبا صورت نیدرا  ، توان و نم    جان» هستاگر «گرفته  دی گوم   ول

  . رونی ب  یاز تن برو واشیواشیعرق  

  در  که نه روزن است و ن  جاناگر گرفته و
  ی گذر ندار نیعرق ز تن برون رو که جز ا چو

  )٢٨۴٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  صورت نیکه نه در هست، نه روزن، درا  یشومنقبض م  ،دهدائماً واکنش نشان م   ،یانقباض دار  ،اگر تو منقبض هست   و

  خواهد زد.  ر یبا ت   را زندگ   ت یهادگ یو همان  جا که مقدور است باز کنفضا را تا آن ، کار کن واش یواشی  ، کار کن  دیبا

کار با    نیو ا   که فضا را باز کن    درک را داشته باش  نیا   دی. بازندم  را زندگ   دگ یباشد همان  ادتی  دیآ م   شی درد پ   وقت 

که اگر    د ینی بکه م   طورنی. همبردزمان م   ن یما، ا  دربرابر کاهل   ز یصبر و شر و پره است. با    سریم  زی صبر و شر و پره

از    ر یغ   دیگو مثل عرق از بدن برون رو، م  واشیواشی. پس  کشد طول م   ل یخ  م،یبش  رونیآب بدن را با عرق ب  م یبخواه

  . یندار یاچاره نیا
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  35صفحه: 

  

  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل 

لحظه    نیگنج است، در ا   ۀاسمش نقش  م یکه گفت  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شلشل    نیدر ا   م، یکه بارها گفت   طورنیهم

  ر ی از ز  د،ی کننم   وجهچی هبه  ضی انتخاب را تفو  یی توانا  نیو شما ا  م یانتخاب دار  یی سمت چپ ما توانا  د، ین یبکه م   طورنیهم

  دی با  د، یاگر منقبض بشو.  دی کن  ییلحظه فضاگشا  نیدر ا  هشماست ک  تیمسئول  نیا  م ی. گفتدیدربرو  دی توانهم نم  تشیمسئول

  :میاست گفت  ادتان ی. دیانقباض را بن  ۀچار

  چارۀ آن قبض کن  یدید قبض
  زِ بن  دی روسرها جمله م  زانکه

  )٣۶٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بسط خود را آب دِه  ،ی دید بسط
  با اصحاب دِه  وه،یم دی برآ  چون

  )٣۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  اآلن خواندم: نیهم

مسترد بهر ما بِساط  ححق گ  
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  )٢۶٧٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  ریو ز شودنظر م  تانیاریهش  ن ی. بنابرادیکن فضا را باز م دهدهرچه که ذهن نشان م  د،یشولحظه منبسط م  ن یدر ا پس

  به فکر و عملتان.    زدیر م  خرد زندگ  کند، خداوند به شما کم م  عن ی  د،یر یگفَکان» قرار منفوذ «قضا و کن
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  36صفحه: 

و    شودم    جسم  اتیاریهش  ، کن م  دهیهمان   یفکرها  یدار  عن یبه ذهن،    رفت   ،یواکنش نشان داد  ،یمنقبض شُد  اگر

  .یشوذهن م  یسازگذراست، دچار سبب یزهایبرحسب چ  دنیمقاومت و قضاوت و د

  ، یشوم   یمنجمد دار  یدیآن قبض کن». اگر د  ۀچار  ، یدیرا بخوان که «قبض د   ت یدو ب  ن یا  یشومنقبض م   ی دید  اگر 

لحظه هست.    ن یاتفاق ا  رش یاست و پذ   ییاش فضاگشا. چاره بن   دیاش را باانبساط چاره  یجابه  ،یشوم   یمنقبض دار

انعکاس آن در    عن ی د،ی رودر مرکزت باشد، سرها از آن م  ، باش شتهدا   ذهناگر من  شهیر عن یسرها از «بن»   کهنیا   یبرا

  بد خواهد شد، شما را پژمرده خواهد کرد.   رونی ب 

مرتب    عنیبسط خود را آب ده»،   ،یدی. «بسط د ییفضاگشا  دهد م  وهیم  ، یکرد ییکه واقعاً فضاگشا یدی د » یدی«بسط د  

  هم بده، به اصحاب بده.  تیهابه دوست  وه»یم  دی خواهد داشت، «چون برآ وهیم ن یمنبسط بشو، منبسط بشو و ا

  :دیدار نکن خودتان را نشان  د یگودوباره که م  میخوانرا م نینقشه معموال ا  ن یپس از ا و

  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
  

واکنش نشان دادن، خودمان   ایو انقباض    دگیبا همان   م،یاز جنس خدا هست  م،یلحظه که از جنس عدم هست   نیما در ا عنی

  .  می کندار نمرا نشان

  ن یهم  ی. برادیکه خودتان هست  دیآورصورت جسم درمخدا را به  ایجنس خدا را     عنی  دیدهواکنش که نشان م  د،ی کن  توجه

  خدا.    عنیاصال   م،یاصل که ما از جنس او هست ، میقد  زی آن چ عن یخدا،  عن یقدَم را؟» قدَم    «چه نشان نه  دی گوم

(این لحظه    ١۵[شل شل    نیا  م،ی دار بننشانخدا را    میما حق ندار  د؟یکن دار معدم را و خدا را نشان  دی گوچه شما م  یبرا

  . میمنقبض بشو م یتوانلحظه ما نم ن ی. در ارید دی گو را م نیهم و توانایی انتخاب)]

.  اوردیوجود ب و در ما انقباض به  ن ییپا  اوردیرا ب   یاریهش   م،یهم باش  ار یاگر ما اآلن هش  تواندواکنش مردم م   د یکنتوجه م   و

واقع ما که از جنس  در  دهند،علت است که مردم واکنش که نشان م   نیجمع شدن، واکنش نشان دادن، عرض کردم به ا

  .  میکن ما هم واکنش خلق م م،یهست تیخالق

  ی . برادیدار نکن . خودتان را نشاندیشما دوباره منبسط بشو  دهند،مردم واکنش نشان م    حواستان باشد که وقت  دیبا  شما

  یچقدر رو. هردیداربرم   ییگشادار کردن خودتان، با فضاقَدَم را» شما بدون نشان  نیلحظه «اول  نینگر در ا  دیگو م نیهم

  :تیب ن یا طورنیباز هم کم است و هم   م،یما کار کن   هاتیب   نیا
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  37صفحه: 

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

  )١٨٢٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

آمد.    شی آمد، عشق پ   شیگفتم؟ فضا را باز کردم و اتحاد من با خدا پ  یمن»، چجور  اریو    نی تو قر   یدوش عشق را، ا  «گفتم

اگر در اطراف     ی  حت  از تو جدا بشوم. خواهمنم  ن یبعد از ا   ر یمن د  .ذهن من ن ینه ا ، من تو هست  ار یو  ن یگفتم که قر

   عنیاز تو جدا بشوم،    خواهم. من نم شومنم   دهی نشان بدهد که بخواهد من را بشد به ذهن، من کش  من باشد، واکنش

  :دیدان را م  نیو شما ا دی اجرا کن دیاز دست بدهم. شما با  خواهمرا، من نم  شدن با زندگ   ی  نیوحدت را، ا  نیا

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

  )٢۶٣۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . میخوانماست. هر جلسه م  شرفتی مانع پ ن یترواقع بزرگدر نیقر کهنیا  یبرا خوانم را م هانیا

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

  )١۴٢١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کهنیشما، بدون ا   ۀنیبه س  دیآمن م   ۀنیحضور از س  تیخاص  عن ی  ها»، نهی ک  ارتعاش، «صالح و  ۀلیوسره پنهان»، به  «از

است    به مرکز شما، فقط کاف  دیا یدوباره از مرکز من ب   تواندم   ، ذهنمن  یهاتیخاص  ۀدرد و هم  نه،ی . کمیزده باش  حرف

  نیقر   نی. بهتردینی بب  ونیزیمن را در تلو  د، یکتاب من را بخوان  د،یبه من گوش بده  د،یبا من حرف بزن   د،ی شما همراه من بشو

  که اآلن گفت:   م یکن ییگشافضا میتوان اگر نم  ایاست و  شده، خود زندگگشوده یبا فضا

  در  که نه روزن است و ن  جاناگر گرفته و
  ی گذر ندار نیعرق ز تن برون رو که جز ا چو

  )٢٨۴٧شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  :تی سه ب  نیا  طورنیپس فعال به موالنا گوش بده، درست است؟ و هم ، جان هستگرفته اگر

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

  )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  38صفحه: 

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

  

واکنش نشان بدهد به شما و شما توجهتان برود    کس   ی است که    نیلغزش ا   یجا  ن یتر. بزرگمیندار  یکار  ران یما با د   و

  کردن او.   » او، به «حبر و سن ر ییبه تغ  دی شروع کن لیشما را باال آورد. درست است؟ و شما به دل ذهن به او، چراکه من

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

  )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . دیخواهد لغز  تی سه ب  نی ما در ا ۀهم یکه پا دانم م  من

  ست اوخود را رها کرده ۀمرد
  رفو دی را جو  انهیب ۀمرد
  )١۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  د ید م یخواه م، یخودمان انجام بده  یبرا ی کار م، یکن ه یبه حال خودمان گر م ییایما ب  صورتِ جمعو به یصورتِ فردبه اگر 

  داشت.  م یخواه ادمانیدر  شهیرا ما هم  تیسه ب ن ی. پس ارودم  شیو کار ما دارد پ میکنم   شرفتیپ م یاصطالح دارکه به

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

  )٣٢١۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )٣٢١۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )٣٢١۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو
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  39صفحه: 

  : صاحب ناز و کرشمه ذُودالل
  

  د؟ین یبرا هم کامل م   ران یشما با پندار کمالتان د  ا یپندار کمالمان را. آ  میکن    نی و بازب   خوانمرا م   ت یسه ب  نیدوباره ا   اما

ما،    یشدن به واکنش و لغزش پا  دهیکش  یهااز راه   ی  دیتوجه کن   د؟یانتظار کمال داشته باش  دیتوان که م  دیکن فکر م

  ت یسه ب  نیا  یبرا

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

  )٣١٩۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )١۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )۴٧٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

در حال   حت  م، یخوانرا م  هاتیب نیا کهنیهم  ول م،یکن کار را نم نیموقع ا  چی ه م، یدان را م تیسه ب ن یا می کنفکر م  ما

  است.  ر ید  یخواندن حواسمان به  

برا  ییهاراه  ی  رونی ب    دگ یهمان  یروین   طان،ی ش  و،ید به ذهن که ما درست متوجه ن   دنیکش  ی دارد  ا میست یما  پندار    نی. 

  .  د یآم   ذهنپندار کمال از ذات من .داند که م کند کمال ما فکر م 

پانزده  ی مثال    شما ا   د، ی ری نظر ب  ساله را در، شانزدهنوجوان  را نداشته باشد،    ن یاگر  است.    موجود سرکش    یدانش 

 دیبراساسِ دانش است؟ نه. براساسِ د  نیا   ای. آفهمندپدر و مادرش نم   کندفکر م  است. حت  دانم»از «م  اشسرکش

  . علتش پندار کمالش است.فهمممن م  فهمد،درم هم نمما فهمد،نمچهل سالش است   است که پدرم حت  اشذهن من

  از آن، فقط لجاجت و سرکش   ستیآگاه هم ن   و حت   دانممن م  دیگوبه پندار کمال، که به ما م   کندرشد م  ذهنمن  نیا

  . دهدها واکنش نشان م انتظار کمال دارد و به آن ند،یبرا هم کامل م  رانیاست که د  نیاز اشاالتش ا   یو  کند م

ها شما واکنش آن   عنی  د، یکننم   د یها تقلاز رفتار آن  د، یو انتظار کمال نداشته باش  د یشما براساسِ پندار کمالتان نرو  اگر

  ش،یو دردها   ذهن من  دوباره  د یرو م  عن یبه واکنش،    بردبالفاصله شما را م   ران ی. اگر واکنش د آوردرا به واکنش نم 

  . دیباش  واظبشم دی علتش پندار کمال شماست. با
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همه لفظ    ها نیا   .دانمنم  یزی آقا من چ  دانم، اصال من نم   دانم،نم   م یگومن به همه م   دم،یمن فهم  دیی بو  ستین  کاف

  :دیگو موالنا م  نیهم یهست، پندار کمال هم هست، برا  ذهن که من  است. تا زمان

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

  )٣٢١۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

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

  )٣٢١۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  : صاحب ناز و کرشمه ذُودالل
  

در آدم    ند، ی ب که اصال آدم نم  یزی چ   ی  نیا   دانم،م   ن یغرور، ا  نیا   ،یپسندعجب، خود  نی ا   عنی  »، یمعجِب  ن یزِ تو ا  «تا

  . کندم یخرابار همهنیرود، ا  رونی هست، ب 

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

  )٣٢١۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  د، ینگاه کن   عن یکه من از جنس آتش هستم، او از جنس گل است؛    دیگوکه به آدم سجده نکرده، م  سیمرض ابل   عنی

بهتر    سوزاند، که آتش که درد است، م   د یآم   س ی نظر ابلاز جنس درد است. به  س یاست، ابل  س یابل  نیهم    دگ یهمان  ۀجینت 

  رها بشود و به خدا زنده بشود.  دانم،و م  ت یس یابل ن یهم  از شر تواندانسان م کهحالاز گل است، در

ابد   ت ینهایب   کند،نم  ییشناسا  کند، نم   می و درد است، تعظ  دانم که م  ت یس یابل  تیخاص   نیبنابرا   پس خدا را در    تیو 

  نیا   که نیشما را و دشمنش است و ا  ت ییخدا  کند است و درد است، دائماً انکار م    ذهن از شما که من   قسمت    عن یانسان،  

  . درست است؟  دی بش  زحمت دی مرض از شما برود، با ن یو ا »ی «معجِب

ا  پس با وجود  مرتب  نشو  دیر یگ م   میتصم   کهنی اگر شما  واکنش    ذهن   یها دراثرِ من  ول  د، یاز جنس ذهن  به  اطرافتان 

تأ  دیخواه علت است که شما م  نیا به    د، یافت م به شما،  بشود. آن  دییپندار کمالتان  با واکنش  با فعال کردن     عنیها 

که شما از   یموضوع. مخصوصاً موارد  نیاز ا  دی. آگاه باشگذارنداثر م  شماپندار کمال   عنی شما،  ذهن من یرو ،ذهن من

  .  دی رنجاطرافتان م ذهن  یهامن
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آدم بداند؟ چرا انتظار دارم بداند؟ من دارم پندار کمال خودم را منعکس    نیکه من انتظار دارم ا  دی خودتان سؤال کن  از

  ن یا  دیحرف بزند، نبا   یطورنی ا   دینبا  کرد،کار را م   نیا   دیبداند؟ نبا  د یبداند، چرا با  دیاو هم با  م یگوم   .شانیبه ا  کنمم

  . رنجماست، پس من م دی آدم بع ن ی. از امیگذاراو م  یون پندار کمالمان را روچ میرنج رفتار را بند. ما م 

دو    نیموالنا باشد، ا   ایخداوند باشد    دی ما با  ن یقر  میدیو فهم  میگذشت   رانید  یو تمرکز رو  م یاز پندار کمال که گذشت  حاال،

  :میرا بخوان  ت یب 

  روز از دوست  ی پا واپس کشد  چو
  د یدست خا یباشد که عمر خطر 

  
  ! ؟ییآزمارا چرا م ییجدا

  د؟ یمر زهر را چون آزما کس 
  )۶٨٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   مانیبه دندان گرفتن دست به عالمتِ حسرت و پش  دن؛ ی: دست گز دنیی خا  دست
  

اگر    کنم، کار م  ییگشاکه من دائماً با فضا  د ییگو«حم حق گسترد بهرِ ما ِبساط»، م   د، یگشا هست اگر فضا  د یدانم  شما

چار آمد  م   ۀقبض  را  با  دی با  کنم،قبضم  آمد  قبض  بنم.  بن چاره  د یچاره  را  چاره کنم   یخرابار   نکن  ،اش  اش  . 

  . دیعمل کن  د ی. نبادیبن  ییگشاگوشه، خشمتان بخوابد و فضا  ی  دین یبنش   دی برو  دی با د، یشد نیاست. خشم ییگشافضا 

ه نیتوست ا فعلم یِهاغُصمبهدد     
  اْلَقلَم قَْد جف بود معن نیا

  )٣١٨٢دفتر پنجم، بيت  ،یمثنو ،ی(مولو

ما را    ت یخداوند هرلحظه حال ما را، وضع  کهنیا  دم». معن بهدم  یِهاغُصه  نی. فعل ماست «ا کندخراب م  شهیهم  خشم

  ت ییما خدا   کهنیا   یبرا  د، یسی نو . شما حالتان را هرلحظه خودتان م میس ینوم  میما خودمان دار   عن یاست،    ن یا  سد ینوم

  ،یخدا جدا بشو   عن یلحظه از دوست،     ی   د یگو م  ن یهم  یرا. برا   ن یا   م ینی ب م  ب، عق  میو بش  میبشو   دار ی. اگر بمیهست

گاز    دیعمر دستتان را با  یخطر است که    نیبه ذهن ا  یبرو  ،یلحظه جدا بشو  ی اگر    ،هست   یبا او    یفضا را باز کرد

کار را کردم؟  نیمن چرا ا  یوا د، یر یب  

.  یشوبه ذهن، جدا م   یبرو  ، مقاومت کن   ،لحظه اگر واکنش نشان بده   ن یا  ؟کن م  شیچه آزما  یرا برا  ییجدا   دیگو م  و

  زهر است. کهنیا ی را امتحان نکن، چرا؟ برا یی جدا با مردم هم   از خدا و مردم. حت یشوجدا م 
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  شیچه زهر را آزما   یتو برا  دی گو م   لحظه و بستن فضا زهر است.  نیزهر است. جدا شدن از خدا در ا   ییما جدا   زندگ   در

  . یریم حتماً م رم؟یم نم  ای  رمی مم   نمیکنم بب   شیآزما  نم،یبخورد، بب  انوریس دی آم   کس  ی  ؟کن م

هر     عنیهم مثل زهر است،    یی. جدا کشدزهر م   داندزهر را. م  کندنم   شیآزما  کس   د؟»،یمر زهر را چون آزما  «کس 

  و زهر.  کندصحبت خطر م  دی نی ب خطرناک است، م  ن یزهر است، ا نیا شود،م   ذهن مرکزت من  ،کن م  یموقع فضابند

ما    کهنی. پندار کمال ما بدون ابنددباشد پندار کمال ما فضا را م   ادمان ی.  شودبسته نم   شود،گشوده م   شه یفضا هم  پس

  ماست.   ذهندر ذات ماست، در ذات من نی. ا ریبه کسان د   رودو حواسش م  کنداز آن قانون عدول م  م یبفهم

  ران یبا د  یکار  دییگوم   کهالحدر  دینی ب م  دفعهی ندارم،    رانیبا د  یکه من کار  دیر یب  م یهزار بار هم که شما تصم   عنی

  د،ی زنحرفش را م  دیدر عمل دار  د،یخوان شعرش را م  دیدار  ری آن ز  عنی  د،ی زنحرف م  دیدار  د،ی کنقضاوت م   دیندارم، دار

  و می باش د ی. مواظب بادیدار  رانیبا د  یبه ذهن و کار  دی رفت  عنی

  باش سبز از آبِ شوقش  اهیگ
مد ی کو ژاژ خا یاز خر  شیندی  

   
  بر آستان نه همچو مسمار  سرک

  د یسر را نسا نیچن نیگردون ا که
   )۶٨٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  یی سرااوه ی  ،یی گوهوده ی: ب ییژاژخا
  خ ی: ممسمار

    

  ن یو تو ا  یبشو  رابیکه از آب شوق او، از دم او س  باش  گل   ی  ، باش   اهیگ   ی   ،فضاگشا باش  د یکه دائمًا با  دی گوم

که     ذهن مترس از من  ش»، یندیمتوقف نکن، واکنش نشان نده. «م   زند، حرف م   که دارد ه  یخاطِر خررا به  ییفضاگشا

  . رانیخودت، چه د  ذهن چه من زند،دارد حرف م 

کن،    ییفضاگشا  ایبوب به آستان موالنا. «سرک بر آستان نه همچو مسمار»،    خی بنه. مثل م  میسرت را بر آستان تسل  تو

  یهامن  ایمردم    ییدائماً وصل باش، دائماً فضاگشا باش، به ژاژخا  عنیبوب به در خدا،    خیم   یسرت را بذار، مثل  

  اطرافت توجه نکن.   ذهن

از فکر    خواهدهم م   نیهم «ژاژخا» است. ا  نیا  کهنیا  یبرا  دهد، خودت که کار دستت م   ذهن باش، پاسبان من  پاسبان

  ن یام، فقط به فکر ا شده  به ما گفت که نه با پسر کار دارم، نه با پدر. اآلن خراب   بپرد، ول  رید  ۀدیبه فکر همان   دهیهمان

  . رمیاز نظم تو بهره ب  م،یا یتو ب  یِسوهستم که به
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از گردون هم    مانسر اصل   صورتنیاباشد، در  اگر ما سرمان بر آستان زندگ   عن ی  د»،یرا نسا  سر  ن یچن  ن یگردون ا  «که

  م؟ یهست ساعت چقدر وصل به زندگ  چهاروستی. در ب میکه چقدر ما وصل   است نیما به ا  بزرگ   عن یبلندتر است؛  

   از زندگ   ییجدا   دان !» مر نم ؟ییآزمامرا چرا    یی. گفت: «جدامیدارد چقدر ما جدا هست   ما هم بستگ  زندگ   یخراب 

    :تیسه ب  نیو ا  ر یاست د نی خواهد کرد، پژمرده خواهد کرد؟ غزل ما هم  چارهیشما را ب 

  نُجوم   یکه: اَصحاب غمبریپ گفت
  را رجوم طانیرا شمع و، ش  روانْ ره

  )٣۶۵۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  آن چشم و زور   ی را گر بد   کس  هر 
  ز آفتابِ چرخ، نور   کو گرفت 

  )٣۶۵٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  حاجت نبود  یماه و اختر چیه
  چون شهود   یبر آفتاب  یکه بد 

  )٣۶۵٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  باران کردن سنگسار کردن، سنگ   : جمع رجم به معنرجوم
  

روانْ»،  «ره  ی برا  کهیطورهستند. به  که از جنس زندگ   کسان   عن یاند،  فرموده که اصحاب من مثل ستاره  غمبر یپ  دیگو م

به ب  به خدا برسند، به زندگ   خواهندکه م  ییهاآن اصطالح  ها هستند، اما بهخدا زنده بشوند، شمع آن  تینهایبرسند، 

  هستند.  ذهن  یهامن ۀسنگسارکنند

دشمن شما  ذهن  یهامن د، یکن   دایپ   زندگ  یِسوراهتان را به د یبخواه  د، یکن  ییشما فضاگشا کهنیکه هم   مین کتوجه م ما

  . دیکن  ییفضاگشا ا ی دیی نگو ز یچچی ه د، یکن  ی کارپنهان  دیبا  ایخواهند شد.  

نور    زندگ   عن یچشم را داشته باشد که فضا باز کند، از خود آفتاب    نیزور را داشته باشد و ا  نیکه ا   هرکس  د یگواآلن م   و

ر ید رد، یب اجی به ماه و اختر احت   .ندارد  

باز کن  د، یدر درون فضا را باز کن   د یاگر بتوان    عنی ا   نی ا  د، ی واقعاً    اج یبه موالنا احت  ر ید  د، یزور را داشته باش  ن یچشم و 

باز هم سرمان را بر آستان موالنا    میآن زور و چشم را، ما مجبور  میجا که نداراما تا آن  د،یندار   اجیاحت   کسچیبه ه   د،یندار

  کند.  ییتا ما را راهنما م یبذار
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آن    م، یکرد   دا یکه آن زور را پ  مدت    یپس از    م، یرا درست کن   دمان ی که د  میکن خودمان کار م  یرو  یطورنیا   مدت    ی

از نور    رد،یاز آفتاب کم بتواند ب    هرکس  د یگواست م   نی ا  لش یبِ چرخ، نور»، تمثز آفتا   که «گرفت  م یکرد  دایچشم را پ

  ندارد.   ماهبه ستاره ندارد، به    رید  اجیآفتاب، احت 

مثل من   کنند، به موالنا صحبت م که راجع یی هابه آدم  اجیاحت م، یر یکم ب   از خود آفتاب، خود زندگ  م یهم اگر بتوان  ما

    است: ثیهم همان حد   ن ی. ادیبه موالنا ندار  ای د یندار

  .» تُم یاهدَ  تُمی اقْتَدَ هِمیِکالنُّجوم فَبِاَ  ی«اَصحاب 

  .» افتی د یراه راست را خواه دیهستند که به دنبالِ هرکدامشان برو من مانندِ اختران   «اصحابِ

  ) ثی(حد

  است: ن یاصحاب هم ا فی تعر و

  ستیزآنکه وقِت خواب ن  فانیحر  یا دی باش جمع
  ستیکو بِخُسبد، واله از اصحاب ن فیحر   هر 

   )٣٩٣شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  د،ی تکه باش  ی  د یدانکه م  طورنیاز سوها که هم   یاریهش   دنیو کش  ییبا فضاگشا  د یشما با   عن ی  م، یدائماً جمع باش  دی با  ما

شما را،   کشدم  زیلحظه هزارتا چ  نیکه در ا   دیمختلف نباش  یزهایدر چ  شدهیگذارهیپراکنده، سرما  طورِ. بهدیجمع باش

  . شودنم  دهیجا کش  چ یکه ه  ست به من توجه کن، به من توجه کن، به من توجه کن. جمع کس  دی گوم

که بخوابد در ذهن، او از اصحاب     ف یهر حر   ، . هر دوست ری د  ست یاآلن وقت خواب ن  کهنیا   ی برا د، یدوستان جمع باش  یا

  :طورنیهم  م،یدیاصحاب را هم فهم  پس معن .ستی از اصحاب خدا ن  عنی ست، ین

     ستیبندِ خلق، جز اسباب ن چشم
  ستیکه لرزد بر سبب، ز اصحاب ن  هر 

   )٢٣١٣ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

حالتان خوب بشود،    ا ی  د یبشو   و عصبان   دی مرتب در ذهن فکر نکن   عن ی  د، ی بپر  رونیذهن ب   یسازاز سبب  د یخواه م  شما

صورتِ  هستند که به  ده یهمان  یهافکر   عنیاسباب    بندد، بندِ خلق» که جلوِ چشم عدمشان را م ذهن. «چشم  یسازسبب

  . ستیفکر کند بلرزد، بترسد، جزو اصحاب ن    . هرکس میپرآن فکر م   بهفکر    ن یما از ا  ، شدگشرط  یعلت و معلول و از رو

هست، ما   دهیهمان  یهاحرکت ما اصال برحسبِ فکر م، یجنبو م  میترس م  م،یلرز دائماً م  م،یکنما که فکر م  نیبنابرا   پس

  :تیدو ب  نیا   طورنیشد و هم  م یخداوند خواه   ارانیجزو اصحاب،    م، یخودمان کار کن  یفعال، اما اگر رو  می ستیجزو اصحاب ن
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  ز امرِ او آتش شود زد یگر  یکه در آب  هر 
  کنَد  حانیکه در آتش شود از بهِر او ر  هر 

  
  نگر کو دم به دم نیمردم، ا ویدر د ینْگر چه

  را انسان کنَد  ویسازد، د ویرا د  آدم
  )٧٢٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

تا پناه    د یزی گرم  شدهدهیهمان  ز ی آب است. اگر شما به چ  کندهست، فکر م  دهی هرچه را که دوست دارد، با آن همان  ذهن

  .د یپناه نبر  دهی همان ز ی. پس به چ سوزاندشما را م  شود،به آن، از امر خداوند آتش م  د یببر

خداوند گل و    د یگونشود، م   ده یکش  دهد،که ذهنش نشان م   یزیچ   برود و آن  ارانه یفضا را باز کند، به درد هش  هرکس 

  کنَد».  حانی. «هر که در آتش شود از بهرِ او رکندگلستان م کند، م  یسبز

ور  جو پندار کمال هزار  یمردم». ولو پندار کمال دار  و یدر د  ی«چه نْگر   د، ینگاه نکن   ذهن   یهاشما به من  د یگوبه ما م   حاال

نگاه    دینبا   ذهن  یهاموضوع را درک کن که من به من  نیصورتِ حضور ناظر نگاه کن، اما، به  یبرا  کند م  جادیمسئله ا

  کنم. 

با    ،ییلحظه با فضاگشابهکه لحظه  نگرمرا م  نی. ا دهمقرار نم  اریرا هم مع  امذهن من  دهم،قرار نم   اریرا من مع   هاآن

انسان    ییرا با فضاگشا  وید  کند، م   و یاست د  یاریرا که از جنس هش   آدم   ی . با فضابندکند خداوند چار م   یفضابند

  .  کندم

  دیگواول م   د؟یبشو  وید  د، یرا از دست بده  تتانیآدم   ای  د؟یانسان بشو  د، یآدم بشو  د یخواهلحظه پس مهم است. شما م  نیا

  . دیمردم نگاه نکن  ویبه د

منحرف     راه سازندگ  ن یاشعار به ما کم کنند که ما از ا  نیشاءاله ا که ان  خوانم م  یموضوع اشعار  ن یبه ا عامروز راج  من

  . مینشو

. باز  میشوخودمان هست، باز هم ما منحرف م   ی حواس ما رو  که نیحواسمان به خودمان باشد. با وجود ا   د یهم با شهیهم

  . کنداز راه به در م کند،م  جیما را گ   ویهم د

بماند که    ادتان یتا    د ی. هر روز بخواندیهر روز بخوان   د، یس یبنو  د یشما شا  خوانم، اشعار را که م   ن یو ا  ست ین   م یراه مستق   نیا

  ی و برا  گذارند شما اثر م  یرو  د،یبن   . شما هرچقدر هم سع گذارند شما اثر م   یرو  ن یصورتِ قراطرافتان به  ذهن   یهامن

  :  دیگوم  خوانم، را م  تی چند ب  نی. ا دیخودتان باش یاری و پاسبان هش دیخودتان بخوان 
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  اغلب مردمان  خوارندآدم
  کم جو امان   شانِیسالم علّ از

  )٢۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  همه  یهااست دل وید ۀخان
  مردم دمدَمه  ویاز د ر ی پذ کم

  )٢۵٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آنکه او ال حول خَورد  ویدم د از
  در نبرد  دیچو آن خر در سر آ هم

  )٢۵٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  گول زدن   ب،ی : مر، فر دمدَمه
  شدن  رانید  بندۀی حول خَوردن: مفتونِ سخنان فر  ال
  مر خدا را  ست ین   و قدرت حول: ال حول و ال ُقوةَ ا بِاله. نيرو ال

  

مان  . ما بچهخورندرا م   آدم  یاریهش   ن یدارند و مرکزشان پر از درد است، بنابرا  ذهن اغلب، غالباً، مردمان من  دی گوم

همراه با    ذهن من  عن ی  وی. دم یکنم   ویبه د  لیتبد   م،یبر م  ن یرا از ب   تشی آدم  م،یخوارآدم  م،یاگر بزرگ کن  ذهن را با من

  درد.

.  رید  د یگواآلن دارد م   نیاست که هم  ویاست و درد هم دارد، از جنس د  دهی که همان  ستانسان   ی:  میموجود دار  دوجور

  . خوانداشال دارد، او عبارت «ال حول» را م یمثال   ند یگو او م به  آدم وقت  نیا

  مان یهستم، من انسان با ا  من انسان کامل   عن ی  د،یدار  اری اخت  دیگودارد م   است  نیدرست مثل ا  خواندحول» را م  «ال

به آن    دهدخرش را م  دی آم   یمسافر  ی   کهنیداستان مربوط است به ا   ن یا   کهنیکما ا   زند؟حرف را م   ن یهستم، چرا ا

  آن بده.   آب به کن فالن،  مارشیکه به آن جو بده، غذا بده، ت  دیگو سرا، ممسئول کاروان

  ند،ی گورا به من نم  زهایچ نی من استادم ا  عنی  گفت،مواظبش باش، مثال به آن آب بده، «ال حول» م  گفت دفعه که م هر

مثال پاالن را    کند، م   مارشینه هم ت   دهد، آن غذا م   نه به  دهد،آن آب م   نه به  مارکنندهیت    عنیواقعاً او مواظب خر،    ول

  . کندکارها را نم  ن یکند، ا  زشیو تم  ش یرو بشد یزی چ  یبردارد    شیاز رو

. دارد شده  مارینه ت  ،دهی. نه غذا خورده، نه درست خواب کندخر دارد سقوط م  ند یبم   شود،شخص سوار خر م   ن یکه ا  فردا

بنند،   به شما خدمت   ذهن  یهاکه من  دی نداشته باش  نانیکند که شما اطم ی ریگجهینت   خواهداز آن م زند، او را مثال م

«ال   د،یدار  اریاخت   ند یگو م د،یر ی ب رادیها ا شما از آن  ول   کنند،عمل نم   دهند،که قول م   یز ی چ  و به آن  زنند حتمًا ضرر م

  . م»ی الْعظ    ال قُوةُ اِباله عل َحول و
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ما با   ندیگوم   کنند،عمل م  طان یش  یروی. با ن کنمخدا عمل م  یروی من با ن  عنیخدا»،  یرو ی از ن ریغ  ستین  ییرو ین  چی «ه

  که    دیگو م  نیهم یبرا   م،یکن و کار م م یکنم   ما زندگ ، خدا، با نظم زندگ  ی روین

  اغلب مردمان  خوارندآدم
  کم جو امان   شانِیسالم علّ از

  )٢۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

افسون    صفتویاست، تو از مردم د  وید   ۀانتظار نداشته باش. مرکز همه خان  شان یعل  و قرار را از سالم  ت یحس امن   عنی

 عن یخورد،  «ال حول» ب   هرکس   ، ذهن از دم من   عنی  و» یگوش نده، واکنش نشان نده. از «دم د  زنندحرف م    عنی  ر، ینپذ 

  پس  افتد، م  خورد،شست م  در زندگ  کند،خر در عمل سقوط م ن به حرفش گوش بدهد و باور کند، مانند آ

  و ید سِیخورد تَلب ایکه در دن  هر 
  ویو ر میرو تعظعدوِ دوست وز

  )٢۵۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ره اسالم و بر پولِ صراط  در
  همچو آن خر از خُباط  دی سر آ در

  )٢۵۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ن یه وشیبد من  ارِی یها عشوه
  ن ی مرو تو بر زم منیا ن،یب دام

  )٢۵۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  رنگ یو ن  لهیح  ب، ی : فر سی تَلب
  له ی: ح وی ر

  : پل پول
  مغز   دگ یاست؛ شور   من ذهن ۀیکه بر پا یفکر  ا ی  : افكاِر من ذهنخُباط

  گوش کردن است.   به معن دنی وشی: گوش من؛ نوشیمن
  

  .  دیرا بخور  ذهن یهامن  بیفر  دی شما نبا پس

   لهیح  ب،ی فر  عنی  سی تَلب

  لهی: حویر

  پل   عنی  پول

  مغز   دگی است، شور  ذهنمن یۀکه بر پا   یفکر ای  ذهن : افكارِ منخُباط

  : گوش من وشیمن
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ما بر طبق نظم خداوند    ندیگوکه م   میرا بخور   ذهن   یهامن  عن ی  و،ید  ب یاگر فر   میکن م  زندگ  ایدن   ن یهرکدام از ما در ا  پس

«وز عدوِ    با شما،  کنندم  حس دوست  هانیو ا  میبخور   بیها اگر فر از آن  کنند،م  زندگ  ویاما با نظم د  م،یکن م  زندگ

در راه اسالم، در راه اسالم   صورتنیدرا  م،یر یکنند ما بپذ   می تعظ   عن ی  م،یبشنو  میتعظ   روستاز دشمن دو  عن یرو»  دوست

.  میراه برو  د ی«پوِل صراط» ما با  یبر رو  که نی«اال اله» در مرکز و ا  ت یو تثب  هادگ یزنده شدن به خداوند و ال کردن همان    عنی

  ن یواقع اشده، در  دهیکش  ذهنمن  یرو  عن یشده،    دهیجهنم کش   یرو  برکه    طوالن  اریاست بس  «پوِل صراط» اصطالحاً پل

  لحظه هست.  

سرفه     لحظه و کس   ن یبه ا  د ییآم   د، ی کنلحظه ماندن. شما اگر فضا را باز م   ن یلحظه و در ا  ن یآمدن به ا    عنیصراط»    «پولِ 

  ، ده را گوش نده، واکنش که نشان م   هانیا  ۀدمدم  دی گوم ر،ید  دی گورا م   هانیکه دارد هم  د،ی گوم   یزی چ  ی   کند، م

  اشتباهاتش.   ق یاز طر  ن، یزم   دی آراه مسلمان شدن و عبور از «پولِ صراط» مثل آن خر با سر م  در   عن یدوباره به ذهن؛     افت م

جلو، باالخره    یبرو  طورنیهم  ، پل بمان  یپل است. اگر رو  لحظه، آمدن بر سرِ   نیو آمدن به ا   ییگشافضا  نیبنابرا   پس

  ،  فضا را باز کن  د یدوباره با  ،یبه ذهن دوباره. اگر در ذهن افتاد  افت م   ، اگر واکنش نشان بده  به بهشت، ول   رس م

  طناب نازک.   نی ا یرو یی ایب   ،قبض بن  ۀچار

. از  میشواز جنس ذهن م   م،ی ده واکنش نشان م  که نیاست. هم  واکنش   ۀذهن ما آماد  کهنیا  ی نازک؟ برا  مییگوم   چرا

  یهابیفر دی گوم  نیهم یطناب حضور. برا یاز رو میافت ما م  دیگوم  نیهم  یبه ذهن. برا  میافت م  م،یشوجنس ذهن م 

  مرو».  منی«ا  نیزم  یو در رو ن یاست نشنو، گوش نده و هرلحظه دام را بب ذهن بد را که از جنس من اری

  ن یال حول آر ب سِیهزار ابل صد
  ن یرا در مار ب سیابل آدما،
  )٢۵٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جان و دوست    یتو را: ا دیدهد گو دم
  کشَد از دوست، پوست  ی چو قصاب تا

  )٢۵٨ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کشَد     رونیدهد، تا پوستت ب دم
  چشَد  ونیاو کز دشمنان، اَف یِوا

  )٢۵٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دادن   بی فر   عنی  نجای افسون خواندن بر مار، در ا دن،یدادن: دم   دم
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  عن ی  ن»،یال حول آر ب سِی : «صد هزار ابلدیگومخور. م ب یها فردوست نشو، از آن ذهن  یهابا من  دیگو دارد م هرحالبه

.  کنندم   زندگ  دهی همان  یاما با فکرها  ست، یاز خدا ن   ری غ  نظم   چ یه   ، ییروین   چ ی ه  ند ی گوکه در ظاهر م   ن یصدهزار آدم را بب

  مار هست.   نیدر ذهن، هم  دهی فکر همان ۀاست. رشت دهینهما یفکرها نی«مار» درواقع هم

که    ی ادهیهمان  یرا در فکرها  سی ناظر، ابل  یاریصورتِ هشبه  کن نگاه م  یاآلن دار  ،یآدما تو که فضا را باز کرد  دی گوم

 یسازسبب  نیذهن، ا  یسازدر سبب  فتیدر ذهنت و ب  ی. اگر تو هم بروکندم   تیهدا   سیرا ابل  هانیکه ا  ن،یبب   کنندمردم م

  . میکنم   یگذارهیرا در ذهن سرما زندگ یرویاست، که ما ن  رما نیرشته فکر است که هم ی ذهن 

شما فضا را باز    همه را خورد. وقت موس  یو اژدها  کردند را مار م  هاسمانیر   ر،یبودند د   طورنیفرعون هم هم   جادوگران

  اژدهاست. خورد،را م  کوچ و بزرگ ذهن یتمام مارها  دی کنم

تو را    زند، حرف م    . هدهتو واکنش نشان م   زند،حرف م    ه  ن یجان و دوست»، پس بنابرا  یتو را: ا  دی دهد گو  «دم

  .  کندمنتها با لفظ «جان و دوست» تا مثل قصاب پوستت را م  دهد،م  بیفر

مردم مقام    دانم،با پندار کمال که من م  که اگر کس   دی گوم  کند،گوسفند پوستش را م  یبه پا  دهدچطور دم م  قصاب

را نشنو، باالخره    هانیا   دیگوم   شنوم،را م   هانیو من ا  ندیگو باال هستم من، چون مردم دارند م   ل یما را باال گرفتند، خ

  دمشان را نشنو. کنند، پوستت را م 

  وار   تو، قصاب یِنهد بر پا  سر 
  زارِ زار  زدی دهد تا خونْت ر دم

  )٢۶٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .  دی را توجه کن ت یب ن یا »،یری ش «همچو

  کن    شیخود را خو  دِی ص ،یر ی ش همچو
  کن  شیو، خو یاجنب ۀعشو ترِک

  )٢۶١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

عنوانِ  به. پس ما  کندپوستت را م  ق یاز آن طر  بوسد، را م   تی پا  کند، م   م یتعظ   عن ی  ت، یپا   گذارد وار م را قصاب  سرش

  ، چه هست   دان اصال تو نم   ، چقدر بزرگ  ، یچقدر دانشمند  ، چقدر خانم   ، ییچقدر آقا  دانم،نم  ف، یتوص   ف، ی انسان تعر

  . زدیرا بر  ونتخ خواهدو م  دیشنورا شما نم هانیا

  دیتقل   ، فکر کن  د یخودت با  ی. برا بن   د یخودت را خودت با  د یشده است، تو ص گشوده  یفضا  ن یهم  ر ی ش  ر، یمثل ش   پس 

  شما اثر بذارند.   یرو ذهن  یهامن ی نگذار خواهم؟من چه م  یی بو  نی بنش  ،نکن 
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  نینه ا   ندی گوم   دهند،آمدند دم م  ذهن   یهامن  ،گرفت  ادیرا    زهای چ  نیا  ۀو هم   خودت کار کن  یرو  گرفت  میتصم   اگر

باش.    ر یمثل ش   »، ی ریاست. «همچو ش  ز ی هم اسمش پره  ن ینگاه نکن. ا  ،یشوم    یتحر    کنها نگاه مبه آن  ا یغلط است،  

  .  کندخودش را خودش م دیص  ریش

  طور نیو هم  یری گنم   یزی چ  دیصورتِ تقل به  رانی. از دکن خودت م  ر،یصورتِ شخودت را به  دی ص  ،کن فضا را باز م  شما

 م، یارا بارها خوانده  تی دو ب   نی ا  طور نیو هم  یخوررا نم   بشیباشد، دوست باشد، چه دشمن باشد، شما فر   لیچه فام

  :خوانمم  ریدوباره د

  چون عاجز شود در افتتان  وید
  ان یانس نیاو ز  دیجو استعانَت

  )١٢٢١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی ایاریبا ما،   دیاری شما  که
  یایجانب دار  دییما جانبِ

  )١٢٢٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : گمراه کردن افتتان
  

  د، یاریکه شما    دیگو ها مسراغ ما. به آن  فرستدها را مما، آدم  ب یو فر  یزیانگ در فتنه  شودعاجز م   وقت   وید  دی گوم

  کند.    شرفتیبه حضور برسد، پ  نیا  دی نگذار  دی برو

  فرستدصورتِ دوست م را به   ذهن  یهامن  ا یرا،    صفتوید  یها آدم  وید   عنی  د، یکن   یطرفدار  د ییایب   د،یطرفدار ما هست  شما

دار  تیب   نیا  سراغ ما. ما حت  را   م،یکرد م   فشی که اآلن توص  دوست  نیممن است که هم  م،یخوان م  میرا  دارد راه ما 

  :طورنیهم  د؟یکنم  ه. توجداردما را از کار باز م   زند،م

  وا برد  مانی از کر  ویکه را د  هر 
  سرش را او خَورد  ابد،ی کسش  یب

  )٢١۶۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زمان   یبدَست از جمع رفتن  ی
  بدان  وین نیباشد، ا طانیش مِر

  )٢١۶۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : وجب بدَست
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از موالنا، حافظ و بزرگان و    و»ی. «هر که را دمیشوجدا نم   کنند، خودشان واقعاً کار م   یکه رو   ما از موالنا و کسان   و

وجب از جمع عاشقان دور شدن،    ی.  خوردو سرِ خردش را م  آوردم   ری تنها گ  یاگوشه  ی   صورتنی عاشقان ِببرد، درا

  :طورنیدرک کن و به آن عمل کن و هم  عنیرا خوب بدان. خوب بدان   نیا  ست،ا طانیمرِ ش   نیاز موالنا دور شدن، ا 

  بر چون تو ذُباب    و،ید عنکبوتِ
رقاب   کو ع و فر دارد، نه بر کب  

  )۴٣۴٢ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

     استیبانِ اشق گلّه وان،ید بانگِ
  است یسلطان، پاسبانِ اول  بانگِ

  )۴٣۴٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دو بانگِ دور  نیبد زد،یامین تا
  از بحِر خوش با بحرِ شور  ییقطره

  )۴٣۴۴ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : مس ذُباب
  : بدبختان ایاشق 

  

باشد مثل    ر ید   ذهن چه من  ش، ی ما باشد با دردها  ذهن بزرگ و درد عالم باشد، چه من  ذهن چه من  ، ذهنمن  و، ید  پس 

  مس.   عنیمهم باشد، پس او از جنس مس است. «ذُباب»    کس  یبرا  ذهن. اگر منکندعنکبوت عمل م 

حضور است   شی آالیو ب  ان سادگتِو مس ارزش دارد، جالل و شوه دارد. بر کب، کب نش  یبرا  ویعنکبوت د دی گوم

  . هاستنیبودن و از جنس خدا بودن و ا یاریو پرواز و از جنس هش  د یص ۀ و عقاب همان نشان

  د ی گو م  ذهن . پس هرچه منویندارد عنکبوت د  جالل و شوه  گونهچی که مثل کب و عقاب است، ه  بر انسان   نیبنابرا

بدبخت،    عن ی  شق   است،یبدبخت است، اشق  یهابان آدمجهان گلّه  نیدر ا  وانیبانگ د   کهیطورندارد، به  شما ارزش  یبرا

  .استیپاسبانِ اول  دیآ شده مگشوده  یخدا که از فضا انگ پر از درد. بانگ سلطان، ب   ذهن  یهامن  عنی

دو بانِگ    نیبد   زد، یامینشوند. «تا ن   قاط  ریدبا هم  یاریدوتا هش  ن یتا ا   ا؟یاشق   ای  د یهست  ایکه از جنس اول   دی کن  ن ییتع  شما

  ی زیجهان به چ  ن ی. اگر شما در امیشنورا م   ویدور است. متأسفانه ما بانگ د  لیبا بانگ سلطان خ ویبانگ د عن یدور»،  

  .  یشنورا م  ویبانگ د  ، کن عمل م  اکنش با خشم و و ، دهواکنش نشان م
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اما    چرانند،را م  هانیا  هاویهستند که د   وانیمثل ح  ذهن  ی هامن  عن ی  است»،یباِن اشقگلّه  وان،ی: «بانگِ ددیگوم  دارد

باز م    کسان را  ا  کنند،که در وحدت هستند، فضا  و  به هم  ن یخداوند پاسبانشان است  موقع    چ یه   ر ید دوتا بانگ هم 

  .  شوندمخلوط نم

  د، یو فضا را باز کن   دیو در حضور باش  دی باش  ییموالنا   قتاًی. پس اگر شما حقشودنم  حضور قاط  یاریبا هش   جسم  یاریهش

  نخواهد شد.   قاط  ذهن یها من یاریبا هش  یاریهش  نیا

  �🔹🔹�بخش دوم   انيپا  �🔹🔹�
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  شناس  بانیرا نوح و کشت  ول  هر 
  خلق را طوفان شناس  نیا صحبتِ
  )٢٢٢۵ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  نر یو اژدرها  ریاز ش ز یگر  کم
  کن حذَر   شانیو ز خو انیآشنا ز

  )٢٢٢۶ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  برند روزگارت م تالق  در
  چرند م اتیبیغا ادهاشان ی

  )٢٢٢٧ تی دفتر ششم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

به ما کم کند.    تواند م  عنی است،    بانی از جنس نوح و کشت  ن یزنده شده ا   ، به زندگ که فضاگشاست  هرکس   دی گوم

  . دیکن م  ییدوباره فضاگشا  دی شومتوجه م  د یشومنقبض م   وقت   د،یمثل موالنا، مثل هرکدام از شما که دائماً فضاگشا هست 

طوفان   د یگورا م    ذهن  یهامن  ،یمردم عاد   نی نش. همدیکنچارۀ آن قبض کن»، پس شما چارۀ قبض م   یدید   «قبض

عاشقان   ن ینش موالناست، هم  ن ینش شده است صحبت موالناست، همگشوده  یفضا  ن یح که همنو   بشناس. پس نوح و کشت 

  طوفان است.    ذهن یهامن ن ی نشاست، اما هم

حضورتان    دیبا هم هست   وقت  کهنیا   یدارند فرار کن، برا   ذهنکه من   شانیو خو  ان یو اژدها فرار نکن، از آشنا  ری از ش  دی گوم

خانه   یی آم   ها وقت آن  یبیدر غا ،یشوها جدا م از آن یی آم   . و وقت دیده چرا؟ شما واکنش نشان م  برند، م  ن یرا از ب 

  .شوداند در شما مرتب تکرار مکرده جادیها اکه آن یی که فکرها  ن یبم   خلوت کن   خواهم  ییجا ای

  د ی با صورتنیادر د،یحاضر باش گذاردو نم  کندشما را ناراحت م ادشیکه   دین یبو م  دیآمد د،ی جدا شد شما از کس اگر

  .  دی کنخودتان کار م  یاگر شما رو د،یکن نظر دیتجد   شانیبا ا  تان در دوست

اند  او نتو  دیشو. شما باعث م نیا   ستین  یامسئله  چیه   د،یباش  دی خواهو م  دی هست  وید  ای  ذهناگر شما هم از جنس من  ول

جدا    است که وقت ن یاست، مرتب آثار دارد. آثارش ا  ذهنبرخوردها با من ن یشما از وقتش استفاده کند، چون ا  بت ی در غ

که    میکن حس م  کشند،ما را م . فکرها ه میفکر نکن   میاها صحبت کردهکه با آن  اتدربارۀ موضوع  م یتوانما نم   م، یشوم

  .خوردبه ما دارد ضرر م

  ق یهستند، هم از طر   ذهن که از جنس من  ییهاآدم  م،یبشو   ما از جنس زندگ   شوندحاضر و عاشق سبب م   یهاآدم  خالصه

روزها در مورد    ایها  و ساعت  د یشو. اگر جدا م گذارندم    ما اثر منف   یارتعاش رو  ق یاز طر   نهی سبهنهی و القائاتش س  نیقر

  اشال دارد.   یرابطه   نیکه ا  د یبدان  د،یشو و ناراحت م د یکنحبت فکر م مصا نیا
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  :  می. پس داشتتیدو ب نی اصطالح غزلمان با ا ها در مورد بهشل نیبا ا   میهم مراقبه کن  یقدر  ی  دی اجازه بده خب

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

    
  (مثلث واهمانش) ۶شل   (مثلث همانش) ۵شل 

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

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

    
  (مثلث بلوغ معنوی) ١٢شل   (مثلث عدم بلوغ معنوی) ١١شل 
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 با افسانه من ١٣شل   با حقیقت وجودی انسان) ١۴شل   ذهن)(شش محور اساس زندگ   (شش محور اساس زندگ

  باغبان، آمد خزان، آمد خزان  یباغبان، ا یا
  شاخ و برگ از دردِ دل بنگر نشان، بنگر نشان  بر 

  
  گوش کن، نالۀ درختان نوش کن  ن،یباغبان ه یا

  زبان یصد ب زبان،یاز هر طرف صد ب کناننوحه
  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  دن یکردن: گوش کردن، شن  نوش 
  

(مثلث    ۴[شل به مرکز عدم    میمتعهد بشو م؟یچار کن  دی با  هادگ ی همان  ن یمرکزمان، ا  دی آم  هانیا   که وقت  م یشومتوجه م  و

  م، یآن پل افتاد  یاز رو  ای،  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل به ذهن   میدوباره رفت  می، و اگر واکنش نشان دادتغییر با مرکز عدم)]

  .  ردیصورت ب  رییمرکز عدم تا تغ  به  م یمتعهد بشو عن یمرکز عدم را،   م یتکرار کن م، یتکرار کن  دیبا  صورتنیدرا

تر هست و هم پاسبان  درواقع چست نیا  م،یشوم  داری و از خواب ب  میکن ما مرکز را عدم م تر عیکه هرچه سر م یدیامروز د  و

تا    میدار  مرکزمان را عدم نگه  دیها بابا مرکز عدم است. پس مدت  شهیما هم  و پاسبان   هم باغبان ما. باغبان   میشوم

  ما درست بشود. رکز ما عمل کند و زندگ پاسبان در م  وصورت باغبان در مرکز ما خداوند به

و هش  د یآ م   ها دگی همان  که وقت   دهد نشان م   (مثلث همانش)]  ۵[شل  شل    نیا   طورنیهم  و امتداد    ی اریبه مرکز ما  که 

  . شودم   جادیقضاوت و مقاومت ا  تیدر ما دوتا خاص  زند،را م  دگی همان یهانکی ع ن یخداست، ا

  ادتر یدارند ز   ها دگی همان  نیکه ا   میکن اساس ما قضاوت م  ن یو بر ا  هادگیخوب و بد کردن برحسب همان    عن ی  قضاوت

  .هادگ یخواستن از همان یزیچ  عن ی. و مقاومت شوندتر مکم  ای شوند م

فکرها و ناظر    ن یبه ا  دی و اگر شما منجمد نشو  گذرندلحظه م   نیها از ا مربوط به آن  یو فکرها  هادگیهمۀ همان  میگفت 

ت که درواقع واکنش نشان دادن  االن گفتم که قضاوت و مقاوم  نی. هم دین یبمقاومت و قضاوت خودتان را م   د، یباش هانیا

  . شودمرکز عدم م  به ذهن، وقت  دیکن مقاومت هست که سقوط م ق ی. شما از طرکندم   ذهناست، ما را از جنس من



ۀ  برنامه             Program #939                                              ۹۳۹مشار

  56صفحه: 

واهمانش)]  ۶[شل   م  (مثلث  متوجه  وقت  میشواما  م  م یکنم   ییفضاگشا   که  عدم  را  ا  م،یکنو مرکز  عدم    نیدرواقع  مرکز 

  . میشوعذرخواه م  مید یدبد م   کهنیو ما از ا دهدرا به ما نشان م  دگیناظر همان  یِاریصورت هشبه

که   م ین یبحالت م   نی. در ا میمرکز را عدم نگه دار  می کنکوشش م   ن یاز خداوند و بنابرا   ، از زندگ   میشو عذرخواه م  اول

  اصطالح:به  میگفت م  کهنیو ا  دهد صبر و شر خودش را نشان م یهاتیخاص

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

  )١٠۶٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  جبر آورد، خود رنجور کرد  کههر 
  در گور کرد اش،یهمان رنجور تا

  )١٠۶٩ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  دیآ شر و صبر م   که مقاومت و قضاوت دارد، وقت   (مثلث همانش)]  ۵[شل  حالت    ن یبرعکس ا   د یآ شر و صبر م    وقت  و

  کند انسان مقاومت م   د،یآ و مقاومت و قضاوت م  رودشر و صبر م   . وقترودم   نیاز ب  آن کاهل  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  

  با مرکز عدم است.  عیسر رِیی و تغ  همراه با مقاومت و قضاوت است، چست . پس کاهل رییدر مقابل تغ

  میشوحالت است که ما متوجه م   نیبه مرکزمان. در ا   د یایها بجسم  رید  م یندار  ل یکه ما م  م یشو ما متوجه م  حال نیدرع  و

«بنگر نشان، بنگر    دی گو. که موالنا مکندپژمرده م   رون یما را در ب  رونْ یدر ب  (مثلث همانش)]  ۵[شل    دهی که انعکاس مرکز همان

جسممان باشد، فکرمان    خواهدخودمان را چه م  رونیب   پژمردگ  دیو باغبان با  رپاسبان و ناظ   یعنوان  ما به  عن ینشان»،  

  .م ی نی باشد که از جنس خشم و ترس است بب  جاناتمانیباشد، ه 

مرکز را    قتاًی. اگر شما حق (مثلث واهمانش)] ۶[شل   م یکار ادامه بده ن یو به ا م یاست که مرکز را عدم کن ن یاش اپس چاره خب

  دیفهمم  د،یشواالن عذرخواه م د، یکردم  ت یدر پندار کمال و شا د یکه طلبار بود یطورکه آن د ید د یخواه د، یعدم کن

  . دی ارا خراب کرده دتانخو  خودتان است و خودتان زندگ ر یتقص   قتاًی که حق

جنس  خداوند دائمًا هم  ای   مرکز ما عدم است، زندگ  که وقت   می شوما االن متوجه م   طورنیهم  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل  

امتداد    خواهدم   اآلن که زندگ   د یدانرا م  ن یشما ا   عن یموضوع دارد.    ن یتوجه به ا  طورنی و هم   کند خودش را جذب م 

  . میرا فراهم کن امان نیا  دیخودمان با صی شخبشد و ما با شعور خودمان، ت   رونی ب   دگ یخودش را از همان 

(مثلث    ٧[شل  میا نگه داشته  طوالن  ل یاست که ما مرکزمان را جسم خ نیما نشان ا  یدردها  ا یما درواقع  رون یب  پژمردگ  و

[ت ی . وگرنه خداوند با عناستایش با مرکز همانیدگ   عنیرا    اش اگر آنجذبه  یرویکه به ما دارد و با ن     ل  خداوند راش]مثلث    ٨)

  بود برده بود.  دهیکش  تا حاال ما را میکردم  ش یستا ستایش با مرکز عدم)]
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  رونی اصطالح پژمرده شدن ب دهندۀ کامل بهنشان   ذهن است. افسانۀ من  ذهن  منافسانۀ  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  هم    نیا  پس 

  . دهدخزان را نشان م  نیباغبان، آمد خزان، آمد خزان» ا   یباغبان، ا  یماست. «ا

 ی ا .  دیکه شما از جنس باغبان و پاسبان هست  میثابت کرد   ری . امروز د انسان که باغبان خودت باش  یباغبان، ا  یا   عنی

آمده،    جاناتتیخزان آمده «بر شاخ و برگ» تو آمده. به بدنت آمده، به احساساتت آمده، به ه   ن یبباغبان م  یپاسبان، ا

مرکزت است نشان را    ض یخاطر مر به  ن یآمده. «بر شاخ و برگ از دردِ دل»، ا  ی دکه خلق کر  یزی چ  بر روابطت آمده، بر آن

  . نیرا بب  رونت ی حداقل ب   عن ی  نیرا بب  ش یهانشان  ن،یبب 

.  کنندناله م   ها نیرا خوب نوش کن، درک کن که ا  خودت  یها جنسرا و هم  باغبان آگاه باش و گوش کن و نالۀ خودت  یا

  . کنندم  ذهن اش نالۀ منهمه  ستند،یرا بلد ن زبان زندگ هانیو ا

مقاومت و قضاوت برقرار است،    میمورد ندار   ن یدر ا  است و اطالعات   ده یما مرکزمان همان   وقت  که  د ین یبم   نیبنابرا   پس

 شود م   تر شیب  ماندگی همان  شود، م  ترشیبه مانع و مسئله و دشمن و درد و هرچه درد مرکزمان ب  میکن م   لیرا تبد    زندگ

  . دین یرا بب  نیا  دی گوموالنا م  .شودم  ترپژمردهمرکز است   نیما که انعکاس هم  رونی ب 

و گفت «قبض   ،است که فضا را باز کن نیچاره ا م؛یچاره دار  میا، بارها گفته)](حقیقت وجودی انسان ١٠[شل  که  طورنیهم اما

  چارۀ آن قبض کن».  یدید

  و حاال: 

  بسط خود را آب ده  ،ی دید بسط
  با اصحاب ده  وهیم دی برآ  چون

  )٣۶٣ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  حال نیدرع  رود، م  نیاز ب  کاهل   د، یآ و صبر و شر م  کن م  ییو مرتب فضاگشا   کن فضا را باز م   ، کن را عدم م  مرکز

  .د ی دار زی به پره ل یکه م د ینی ب م

  مان، به زندگ  دیآ م   سببیب   یشاد  مدت   ی. پس از  میکنو رضا شروع م  رشی لحظه را با پذ  نیکه ا  دید   میپس خواه 

لحظه    ن یرا در ا   خودش  یدائماً فکرها  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شخص    ن یا   عنی.  میشوم   نندهی آفر   مدت   ی بعد از  

  غزل.   نیدر ا  کندرا م  شنهادیپ   نیکه موالنا هم   دین یبآخرسر م  . وکنداستفاده نم  یتکرار  یاز فکرها کند، خلق م

ندارد،   یبلوغ معنو  است و  شی اند یاب یکم   ده یهمان  انسان در مرکز  د ین یبکه م   طورنیاما هم  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل  

به د  اش زندگ   داردحضورش است و روا نم   یاریاز هش   ترشی ب   اش جسم   یاریهش  زان یم    عنی و    رانیرا به خودش و 

  یلرز. «بر هرچه که م ردی گم    ی  هادگ یهمان   رزش. ارزش خودش را با اداندعنوان امتداد خدا نمارزش خودش را به

  است. هادگ یاندازۀ همان . ارزشش بهترسانندم  لرزانند، او را م  هادگیهمان  »،ی که همان ارز دان م
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به د  و زندگ  شودم   شی اندفراوان  شود،مرکزش عدم م   اما وقت  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل   به خودش و  روا    رانیرا 

  ست ی حضور شده، ب   یاریهشتاد درصد هش  ند ی ب م  دفعهی .  شودم   تر شیحضورش ب   یاریهش   زان یم   واش یواشیو    داردم

  شود، م    یو عملش  و حرف    فهمدرا م   دشاست. ارزش خو  که از جنس زندگ   فهمد. آن موقع مجسم  یاریدرصد هش

  دهی مرکزش همان  که  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل  حالت     ی  ن ی. در اشودم  نیراست   کند،و اجرا م  کندتعهد م   جادیا

  . کندهم دارد کار م یاست که در زمان مجاز نیجسم دروغ ی  ست، ین  ن یاست راست

ما    مییگوم  ،میکنلحظه با انبساط اقرار الست ممرکز ما عدم است، ما هر  که وقت  دهدان مهم نش  هاضلعشش  نیا  اما

که در شل    ذهن نظم من  یجابه  عنی  م،یدهفکان» قرار م معرض نظم «قضا و کنرا در  . خودمانمیهست    از جنس زندگ

  . میآوراصطالح خرد کل درمنظم به ر ی. زم یآوردرم   نظم زندگ  ری را ز خودمان شدقبل به ما اعمال م 

و قدرت، مرکز ما که عدم هست، عقل ما درواقع همان عقل کل است که   تیعقل، هدا  ت،ی آن وسط که نوشته حس امن در

  . (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل   شودما وارد م   عدم به تمام شئونات زندگ  مرکز ق یاز طر

خزان از    ر ید   ست،ین   پژمردگ   ر ید  رون یعدم است، انعکاسش در ب  . چون مرکز مام یکنم  تیرا رعا  فکانقضا و کن  پس

و    م ی. دائماً تسلافتدو اتفاقات بد نم   کند اشاره م   ن یغزل به ا   یدر آخرها  که نی. کما ا شودبهار ما شروع م   رود، م   ن یب 

  زند حرف نم   هادگ یحسب همانذهن ما بر  م،یکن م  ییو فضاگشا  شودمرکز، عدم م  تکه وق  مین یبو م   م یکنم  ییفضاگشا

  شده است.  که ذهن ما ساده   افتدکار مو اگر الزم باشد، با مرکز عدم به شودمثل قبل. پس ذهن ما خاموش م

  افتد،بد نم   اتفاق.  میشواست، زنده م  ثرخداوند که کرمنا و کو  ت یو ابد  ت ینهایبه ب   م، یباالخره اگر مرکز عدم را ادامه بده

  هادگ یحسب همانذهن ما بر  م،یکن م  ییو فضاگشا  شودمرکز عدم م  که وقت   مین یبو م   میکن م   ییو فضاگشا  میدائماً تسل

شده که ذهن ما ساده  افتادم  کارو اگر الزم باشد، با مرکز عدم به  شودمثل قبل، پس ذهن ما خاموش م   زندحرف نم 

  .  میشوخداوند که کرمنا و کوثر است، زنده م  تیو ابد  ت ینهایب به   م، یاست؛ باالخره اگر مرکز عدم را ادامه بده 

  باغبان، آمد خزان، آمد خزان  یباغبان، ا یا
  رگ از دردِ دل بنگر نشان، بنگر نشان شاخ و ب  بر 

  
  گوش کن، نالۀ درختان نوش کن  ن،یباغبان ه یا

  زبان یصد ب زبان،یاز هر طرف صد ب کناننوحه
   )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  .  میخوانرا م  اشیبعد  یهاتیب اآلن
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  لب دو چشم و خش انیگر  سببینباشد ب هرگز 
  دل رخ زعفران، رخ زعفران  دردِیب کس نَبود

  

  قدم  کوبددرآمد زاغ غم در باغ و م حاصل،
  به افسوس و ستم، کو گلستان؟ کو گلستان؟  پرسان

  

  اسمن؟ یسوسن و کو نسترن؟ کو سرو و الله و  کو
  سبزپوشانِ چمن؟ کو ارغوان؟ کو ارغوان؟ کو

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

خزان بودن  در  ،ما و احساس ناخوشبخت   رمق یب   ن ی. اشودو لبش هم خش نم   شودنم   انیگر  سببیچشم آدم ب   دی گوم

  م،یها را دارو انسان زهایشهوت چ م،یهست   صی ،حر  میهست نی ما خشم کهنیا رون،ی و پردرد بودنِ انعکاسات مرکز ما در ب 

  م یبدان  که نیا   یجااست که ما به  ن یاست، سببش ا  ده یمرکز همان  ن یسببش هم   ست؛ ین   سببیب   ن یا  م، یشهوت قدرت دار 

  .  میها را به مرکزمان آورداز آوردن جسم به مرکزمان، جسم میکن  زی پره  دیبا

درواقع عاشق    م یکه ما آمد  می برم یپ   مانما به منظور اصل   شودعدم م    عدم بشود. وقت  دی که مرکزمان با   م یدیاآلن فهم  ما

را    ییفضاگشا  د یبا  میکن م   و پس از مدت کوتاه که در ذهن اقامت  میخداوند زنده بشو  تیو ابد  ت ینهایبه ب   م ی. آمدمیبشو

  .  میاگر منظور خودمان را بدان  میاصل عاشق هست که ما در  دهدهم نشان م  نیا  ران»و «رخ زعفران، رخ زعف م یری ب ادی

  ی رید   معن    ی  نی. ا میاو زنده بشو  تینهایو به ب   م یبشو   یاست که قبل از مردن حتماً با خداوند    ن یما ا    اصل  منظور

بن  کهنیا  یجازور، بهما عمداً به  م،یبودن». درواقع ما عاشق هست   است از «رخ زعفران را عاشق خدا  که    م،یخودمان 

  در مرکزمان.   میها را گذاشت چرا که آن م،یکرد   زهایعاشق چ م، یهست یطورنیدراصل ا

ممن است فردًا    کند،م  ییفرمانروا  طور کلزاغ غم است. زاغ غم اآلن در جهان به  جهینت   دیگو شده؟ م  زیچچه  جهینت 

  .  طورنیدر جامعه هم هم طور،نیدر خانوادۀ شما هم هم  کند،م  یی شما هم فرمانروا یبرا

  میکرد  یاصطالح خردورزما به  قدرنیما تا حاال ا  عن ی  کند،م  یی که در جهان زاغ غم فرمانروا  دی نی بب  دیبشر با   دیگوم  موالنا

  .  میکه زاغ غم را به خودمان مسلط کرد 

ما    عن یدرد.    عن یمن هستم حمران، غم. غم    دیگو م  کند،م   یی حس فرمانروا   عنیقدم»    کوبد«م   زند،باغ قدم م   در

حاصل،    م؛یاوریعدم را ب   م،یاوریرا ب  خود زندگ   م،یرا پاک کن  هادگ یهمان   دهیبه عقلمان نرس   زها، یبا چ   م یشد  دهیهمان   م یآمد
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که گلستان کجاست؟ مر قرار نبود ما   میپرس که غم به جهان مسلط شده، اما ما م دهیعقلمان رس قدرنیما ا دست جمع

  ! م؟یگلستان درست کن

  گلْستان؟ کو گلْستان؟»   «کو

نکردم.»،     شد؟ آخر من زندگ  یطورنی: «بابا، عمرم تلف شد، چرا ا مییگومان مبه افسوس. همه  م؟ یپرسم   یچجور  اما

  .  میکن عمل م  م،یکنفکر م  مانذهن با من  عن ی م، ی. در حال ستم هست می حال در حال ستم هست نیدر ع

خرابش نکن.   ، خواه گلستان کو؟ خب اگر گلستان م م ییگوم  م یگلستان هست ب یتخر   م،ی هست  ب یدر حال تخر  کهدرحال

  .  یگل بار دی با د یگوم  ن ییپا

کو؟ «کو سوسن و کو نسترن؟ کو سرو و الله   میپرس . ما میبار  د یسوسن و کو نسترن؟»، خب سوسن و نسترن را با  «کو

  باشد.    از انسان باشد که مثال سوسن، زبان زندگ یانماد جنبه د یشا هانیا  اسمن؟»یو 

بشر    نیا   عنی  زبان»ی«صد ب   زبان»،ی«ب   گفتباال م   کند؟صحبت م  آن انسان زنده به حضور که به زبان زندگ   کجاست

از جنس سوت    د یبند، با  از یونبا خدا راز  خواست. اگر مکنداش ناله م کند، همه  انیکه دردش را ب  ستیبلد ن    حت

  .  شدشُر م شد، م

.».  شدنم  یطورنیجا را خدا خراب کرده! اگر خدا بود که ا چه شُر کنم؟ چه داده؟ همه  ی: «براد یگوبا عقل خودش م   ول

  . دیگو چه م نیکتاب داده، موالنا را فرستاده، بب  همهنیداده، ا ییبابا، خدا به تو عقل داده، شعور داده، فضاگشا

   ی  دیندار   نشاط  چیه  رسد،نم  لب شما که آب زندگ   و ناالن شدن شما و خش  انیگر  نیا   دیکن شما فکر نم   دی گوم

است که با    نیدر مرکزت؛ سبب ا  عدم، جسم و درد را گذاشت  یجااست که به  نیسبب ا  ست؟ یدارد؟ آن سبب چ  یسبب

  ادیز دی . آن را بااست که در مرکزت گذاشت یزیچ ی در  ت خوشبخ کن فکر م ،کن با حرص عمل م  ،کن خشم عمل م

مسلط    ایات و به تمام دنرا به خودت و به جامعه   ذهن . نظم منکن فکر م   هادگ یشده. برحسب همان   صورت  به هر  ،کن 

  .  یکرد

که من از همه باالترم، حرف من    دیآ از پندار کمال م   د،یآاز حسادت م   د،یآم    از نگران  د،یآ از ترس م   ذهن من  نظم

با  دیبا من  «حرف  ا  د یباشد.  ا   ن یباشد»  است؟!  حت  همه نیعقل  مشورت کن    ن ید  یهاکتاب  عارفان،  هم  با  .  دیگفتند 

هم نور   هانیاند، ا هم ستاره  هانیمن هم آدم هستند، ا  انیاطراف نیا ستم،یفقط من ن  عنینُجوم  ینُجوم»، اصحاب   ی«اصحاب 

  دارند. 

  کوبد. «منیرا بب نیا  دی گو. «حاصل، درآمد زاغ غم»، می نه تار   ،ینوری. نور، نه ب شودم   یزی چ ی  جای همۀ ما   نور

چوبش را هم برداشته، دستش را گذاشته    نیجا ارا فتح کرده، آن  ییجا  ی   یافرمانده  کهنیقدم»، مثال فرض کن مثل ا

  .  دینی کردم من را بب چارهی کردم، ب   ریمن شما را فتح کردم، اس د ینی بب دی گو م  زندجا قدم م پشتش آن
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  ردی مم   موجود وحش  ن ی. اردیم دد م   نیباالخره ا   م، یهم درست عمل کن  ی رو  میکه اگر ما عقلمان را بذار   د یگو م  آخرسر

  .  یکوب لد م و به قبرش تو

  سوسن و کو نسترن؟»   «کو

کو داغ    ؟عمق من در زندگ   تینهایکو سروش؟ کو ب   اش؟ییبا یباشد؟ کو ز  زبان زندگ   توانداز من که م   یاآن جنبه  کو

   جوشوچرا خش شده؟ چرا جنب  ست؟ یچمن سبزپوش ن  ن یزار رضا؟ چرا ا سمن  اسمن،یعشق؟ کو الله؟ کو رضا؟ کو  

  .  پرسدموالنا دارد م  ست؟ین

  ارغوان؟ کو ارغوان؟»   «کو

. هم  ریبه ارغوان بود دشوفا شده. امروز هم راجع  رون یو در ب  ده یاست که کامال به حضور رس   انسان   ینماد    ارغوان

  ؟ کو ارغوان؟هم بلند است. کو ارغوان باست، یدارد، هم تَر است، هم ز   قشنگ یهاگل

  ان؟ یکو شهد و شر را ان؟یرا دا  هاوهیم کو
ردان ی هر ش  ردان،ی روان هر ش رِ ی است از ش خش  

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  هانیساله را پرورش بدهد و نگذارد ادوساله، سه   ساله،ی که فرزندان    یاهیکو؟ دا  هاوه ی م  نیا   ۀیو باغبان و دا  نگهبان

  بشوند کو؟   ذهن به من ل یتبد ها نیخراب بشوند، آفت بزند، ا 

   لی. خ دهندم   ادیشعر موالنا    شان یهاها به بچهبزرگمادران و مادر  م ین یبخوشبختانه امروز م   ان؟» یرا دا  هاوهیم  «کو 

  .  تیانسان  یهاوهیهستند. م هاوهیم  ۀیدا هانی. ا نیهم است ا م

ها را اضافه کن و با  درد  مییگوم  م،یکن م   ذهن. فوراً منمی کن فاسدش م  میر یگما م  د،یآ طرف م   مرتب از آن  یاریهش

  .  شودچه مرد، چه زن پژمرده م شودسالش م هفده، هجده که وقت  قدر نیبشو. ا  دهی دردها هم همان

  نیا   میدست هم بده بهدست  می گوبابا، من م   ؟کن چه خلق م  نیبشر، بب   ی ا  ی: «بنگر نشان، بنگر نشان» آهادی گوم  دارد

  .  دی گورا م ن یموالنا دارد ا مییگوم  م، ییبو  ایرا به دن  زهایچ

عسل. شر هم که    عن یبشود؟ شهد   ان یرا سبب یب  یشاد  ، بختخوش ،یمر قرار نبود شاد ان؟»، یشهد و شر را  «کو 

اآلن نشان دادم به شما.    نیها، همشل  ن یدر درون ماست. در هم   سبب یب   یکه چشمۀ شاد  م یدانما م  عن ی.  انیشر، را 

نفر آدم مرکزشان عدم بشود و به چشمۀ    ونیلینفر آدم هست، هشتاد م   ون یلیم   داگر هشتا  رانی که مثال در ا  د یشما حساب کن 

   شود؟نم  انیرا  یشاد ایوصل بشوند، آ یشاد

اَدا   د،یج بو   د،ی بو  فهی ما لط   یبرا   کس  ی .  میخوشحال بشو  میکه ما پول خرج کن  ستین   یطورنیا   نیا   عنی  یشاد

خداوند    ،زندگ   سببیب   ی. نه! درواقع شادمیبا ذهنمان بخند  میدار بخوانداستان خنده  ی. میما بخند  دانمنم   اورد،یدرب 
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که خداوند از چه    مییها اگر بواز جنبه   ی   عنیاست.    یاز جنس شاد  وندخدا  م،یاست. چرا؟ ما از جنس او هست   انیرا

  .  میاست و ما هم از جنس او هست  یاست، شاد جنس

شر تمام نَعمات    و  . شهدستی ن   انیشاد است اآلن؟ شهد و شر را   کس  است اآلن. چه  متیق رانچقدر گ  د ین یبب   یشاد  اما

عقل. مر خداوند همۀ کائنات    ت،یامن   ،زندگ   تی عشق، هدا ،انسان بودن، مهربان   ت،یخالق  ،یاست از جمله: آزاد  زندگ

  . گذارمنم  کند؟ چرا من را اداره ن کند؟ را اداره نم

  ذهن است که خودش را از نظم من  نیا   ردیو مسئول است جلوِ ضرر را ب   زندبه خودش م  که هرکس   یضرر  نیتربزرگ

و بداند   اوردیتحت نظم خرد کل درب  اورد،یدرب گ تحت نظم زند تواند،نم  رید کس چیخودش بند ه  دیواقعاً با اورد،یدرب 

  .  رسدراه م  ن یضرر به او از ا  نیتر که بزرگ

ما، در پندار   ندیگوخودش، همه م   یبرا  هرکس   میکرد  دایپ   درآوردهذهنمن  مییدرآورده، بونظم من  ی ما    کهنیا  یبرا

  .می آدم هست ن یترکمالشان، عاقل

را زدم به    هانکی ع  نیشدم، ا  دهی همان  زهایچ   نیبابا با ا  ؟یدرآورد   یعقل از کجا آمده؟ خودم درآوردم، چجور  نیا  خب

  کنم، قضاوت م   کنمخوب و بد م   بهتر» است، ه   تر شیرا کردم عقل خودم و شعارم هم «هرچه ب   هادگیچشمم، عقل همان 

  که عقل نشد!  نیعقلم است. ا  نیا

روان    ر یروان»، ش   رِی ! «خش است از شست ین  انیگران است، شهد و شر را  لیشده؟ نه! خ   انیشهد و شر را  خب

  د، یآ ور م از  آن ات یآب ح ، آب زندگ  ن یا. دم زندگ  عنی

  بشر، نورِ خداست  اصل قوتِ
  مر او را ناسزاست وانیح قوتِ

  )١٠٨٣ تی دفتر دوم، ب  ،یمثنو ،ی(مولو 

  است.  کرده  هیاست تشب یچون مقو ر یاآلن به ش  د،ی آور م ما از آن  اصل یغذا د یکنشما فضا را باز م  وقت

از ش  «خش عشق، خرد،    ،یمقو  ی غذا  عن ی  ریاست. ش   ردانیانسان ش  م،یما هست   ردانی ش  ردان»،یروان هر ش  رِی است 

  .یاریهش

مبپذ   «د است که هرلحظه م   ر یدم او، دم او ش  ر»،یاو جان دهدت، رو ز نَفَخت ،چون    م یرا گرفت  شیبا مقاومت جلو  دمد

  .  مینظم خودمان را دار

هر انسان ردان»، یهر ش   ردان،یروان هر ش رِیاست از ش  «خش  است، چرا؟ بپرس از خودتان.   د یخش  

  مانیهاهم که بچه  تیانسان   یهاوهیکه آفت نزند، بله م   میخودمان باش   وۀیم تنها پاسبان و باغبان  نه  م یدار  تیمسئول  ما

  باشد.  انیرا د یشهد و شر با م،یبا عشق بزرگ کن   دیبا  م،یباش د یاست با
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 ی شاد ؟خواه م  ریخواست، ش ر یش  کاسۀ ما پر باشد هرکس نیبشود، دائماً ا  یجار میبذار  دیور روان است با از آن ریش

را باز کنند.    ری را بخوانند و راه ش  اتیاب  نیمردم ا   رید  دیکه با  دینی بم   اتیاب  نیبفرما. اآلن با ا   ؟خواهخرد م   ؟خواهم

  :دین یرا بب  ت یب   نیا

  هست که در شهر شر ارزان شد؟  خبرت
  گم شد و تابستان شد؟  یهست که د   خبرت

  )٧٨٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

دار  زمستان. شما   عنی  ید ارزان شده؟ ما م   دیخبر  پ   سببیب   یبه شاد  میتوان که شر  که    دیخبر دار   م؟یکن  دای دست 

تابستان شده؟   و  د  عنیزمستان گذشته  بلد است  انسان  ر یانسان  هر  باز کند،  را  خودش را شوفا کند،    زندگ  فضا 

کو ارغوان؟ کو    سالآخرسر در چهل  بعد  اورد،یدرب   ذهن نظم من  ر یز  ا خودش ر  زندگ   د یاین  ر یرا ارغوان کند، د  اش زندگ

ه نسترن؟  گلستان؟ کو  ه   ارغوان؟ کو  م  بپرسد.  چار کرد  میپرس ما  تو  شد  چه  شد؟  چه  راه همه   ؟یپس  در  اش 

    د؟ی ایوجود ب به  سازندگ  خواست م  ،یبود یکارخراب

را خراب    مانزندگ   یهاو همۀ جنبه  میقرار بده   مانزندگ  یرافات را مبناخ  م،یاگر دچار خرافات بشو  خرد زندگ  یجابه  ما

کو گلستان؟! حاال    ، هست   یکارکو گلستان؟ کو گلستان؟ تو در حال خراب  م یکه بپرس  جانیبه ا   م یرسآخرسر م   م، یکن 

  !ری د  یخراب کرد اسمن؟یکو سرو و الله و   نسترن؟! کو سوسن و کو ؟یانتظار گلستان هم دار

  م،یبشو  ریهم پ  یبه پا  م،یرا دوست داشته باش  ر یدقرار بود که زن و شوهر هم  میارغوان؟ کو ارغوان؟ ما ازدواج کرد  کو

اش بچۀ  قرار بود همه  هانیا   م،یبا عشق بزرگ کن  ل یخ  مانیهاقرار بود بچه  م، یعاشق هم باش  م یکن  ت یرا حما  ریددائماً هم

کو؟ کو ارغوان؟ کو ارغوان؟ خراب    شد، م   عشق  ط یمح  شد،گرم م   دی با  ط یمح   ن ینده به حضور بشوند، ا سالم بشوند، ز

  . میکرد

  . و دیگوم  ت یبه بشر د،ی گو فقط به من و شما نم موالنا

  ما فردا پر از شر شود  شهِر
  تر شودست، ارزانارزانَ شر 
  )٢۵٢٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  انییحلوا  یا دیشر غلط در
    انییصفرا یِکور  ،طوط  چوهم

  )٢۵٢٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  است و بس  نی کار ا دی کوب  شر ین
  است و بس   نیا اری دیبرافشان جان

  )٢۵٣٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

در پندار کمالمان    ول  میدان نم   م یخواننم   کهنیا   یچرا نشده؟! برا  شود،شهر ما فردا پر از شر م   دی گودارد م   ر،ید  خب

  . میپروفسور هست 

داده که ما    یبه ما، امانات تکنولوژ  امانات داده زندگ   همهنیا   عنیطرح خداست.    نیما فردا پر از شر شود» ا  «شهرِ

ا  میتوانم ب   ر یدهم  اتیاب  نیبا  از تکنولوژ  م، یکم کن  ریدبه هم  میتوان م  م،یکن  داریرا  دار  ینابود  یبرا  یما    م یهم 

  .  میکن استفاده م

   زندگ   نی ری به شر دارند، به ش  اآلن همه دسترس   ، زندگ  ن ی ری ش  عن یتر شود،  تر شود»، ارزانست، ارزانارزانَ  «شر

  .  شودتر مارزان شود،تر م دارند، باز هم فراوان دارند، به خرد زندگ 

در   د، یبغلت  سبب یب  یدر شاد د، یلت بغ  نی ری در ش د، یدر شر غلت  د،یبه عشق معتقد هست  د،ی کن که فضا را باز م  کسان  یا

  شودگلستان دارد م   ریها که اآلن دگل  ن یدر هم  د، یبغلت    در سازندگ  د، یبغلت   ت یدر امن   د، ی در خرد بغلت  د، یعشق بغلت

  که عاشق شر است.   مانند طوط د، یبغلت

است.   سببیب   یاست، شاد  سببیب    نی ری است، عاشق ش  انسان طوط   م؟یبشو   ن ی ریو عاشق ش  میبشو  ما طوط  شودم

  ییرا شناسا  هادگ یمرتب همان    عن ی  د،ی بوب   شر ین  د ییا یشما ب   ، ذهن  یهامن  عن یکه دنبال درد هستند،    ییهاآدم  یِکور

  . دیرا آرد کن  اندرشتت یهاآن قسمت د،یو خودتان را آزاد کن  دیکن 

برود.    میرا بده  است و بس. جان ذهن  نیکار ا  رون،یبه ب   هادگیخود از داخل همان  دنیو کش  دگیهمان  ییشناسا  درواقع

  :تیب   نیا طورنی خداست. و هم ای  شده و خود زندگ گشوده یفضا نیا  اری ست،ین  اری  ذهن و من  جان ذهن

  ری او جان دهدَت رو ز نََفخْت بپذ دم
  است نه موقوفِ علل  ونیاو کن فَ کارِ

  )١٣۴۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

ب  د یبذار او  او دائماً مدیایدم   .،م  دمدآ  دی گو از  ا  ۀیبرو   ادیرا    ن ینَفَخت  کار زندگ ری ب .  نفَ ْ ک   د یبا  عن یاست.    ونی 

  .شودبشو و م  د یگواو م  د،یشما قضاوت نکن  رد،ی ب  میاو تصم د یبذار

را    ذهن پس نظم من  شود،بشود و م   دیاو بو  دیمرکزتان بذار  دیاوریخدا را ب  دیگو م  د،ی مرکز را عدم کن  نیبنابرا  پس

  .  رونیذهن بجه ب یِسازذهن، از سبب یِسازسبب  عن یعلل   د،ی کنار. چرا؟ تا حاال موقوف علل بود د یبذار
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ستاره    شودشب م   کهنیمثل ماه و اختران. هم  ،یشوم   ز یخ شب  ، یرا بذار کنار، اگر از جنس پاسبان بشو   کاهل  گفت

  . و را روشن کن  اتیاریهش  دی شب آمد تو با کهنیهم  شود،روشن م

  جان و روان   دِ آدم وجو در
  چون آبِ روان ب،یاز غ رسد م

  )٢٢٢٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

بسته    رسد، نم  دیمثل آب روان برسد. اگر مقاومت کن   بیور از غتا جان و روان از آن  دیگشا باشهرلحظه فضا  دیبا  شما

ما خراب  رونی. بن یبرا توجه کن، درونت را که نم   رونتیب  دی گو ما پژمرده شده. امروز م  رونی . چون بسته شده، ب شودم

  خودمان است.  ری تقص م،ی نی بب   میتوان را که م  ن یاست، ا

  کو فاختۀ کوکوزنم؟ فنم؟نیر ی بلبل ش کو
  ان؟ یکو طوط ان؟یخوبِ چون صنم؟ کو طوط طاووسِ

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

مثل بلبل که صنعت    تواندم   زندگ   شود،درونش باز م  یفضا  شودکه فضاگشا م  مثال حافظ است. انسان  فننیری ش  بلبل

  نیقوه را دارند ا   ن یها اهمۀ انسان  د یبو  خواهدموالنا م   فنم؟نیر یحرف بزند. کو بلبل ش   زند، حرف م   بای دارد، ز  ن یریش

  بشوند.   فننیر یش  لرا دارند که مثل حافظ بلب ییتوانا

  ی برا  ران؟یهم د  میشوهم خودمان ناراحت م   میکن هم فکر م  میزن چرا حرف م   م؟یحرف بزن   میتوان ما مثل حافظ نم  چرا

  د. ما هستن  یما دردها یوجود آورندۀ فکرها. بهمیزن حرف م مانیاز دردها م، یزنحرف م  ذهن از نظم من کهنیا

  کند هرلحظه فضا باز م    که ه  انسان   عن یکو کو کو.    دیگوکو فاختۀ کوکوزنم؟ فاخته م  فنم؟نیر یکو بلبل ش   پرسدم

به طرف    نمی ب ها را نممن انسان  د یگو. م رید  ن یا   عن یبه طرفش. فاختۀ کوکوزن    رودکو، م    خدا کو خدا کو زندگ   دی گوم

  . نمیبکو کو کو، بلبل هم نم   ندی وب   ه  ، ییگشابروند با فضا  زندگ

مرکز عدمش در    عن ی  شود،که به مرکز عدم شوفا م    چه؟ انسان   عن ی  باست،ی ز  کند را باز م  ش یکه پرها   طاووس  آن

م   رونی ب  ب   ایمثل موالنا     آدم  ی   د ی. شما حساب کن شودمنعکس  در    دگی همان  چ یکرده، ه   ییگشافضا  ت ینهایحافظ 

  . رونیطاووس مثبت است، در ب جانی اطاووس، در  یصورت پرهامرکزش نمانده و منعکس شده به

  ان؟» یکو طوط  ان؟یکو؟ «کو طوط  باست، یز   اش و درون   اشرونیب  یهاکه تمام جنبه   خوبِ چون صنم؟»، انسان  «طاووسِ

خداوند     طوط  ان؟ یکو طوط  کند،صحبت م  بای ز  کند م خوب صحبت م دوست دارد و ه   ن یری هم ش   طوط   می که امروز خواند

  ان؟ یکو طوط ان؟یاو حرف بزند، کو؟ کو طوط قیخداوند از طر  عن یبخورد و حرف او را بزند،   سبب یب  یکو؟ که شاد
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  م،ینکرد    پاسبان  کهنیا  ی شد، برا  ان یکه همۀ سود ما ز   گفت تو چونه پاسبان  م یامان داشته. در باال خواند  ن یا   دی گوم

  . کندبه ما م  غزل چه کم نیا  مین ی . خب ببم یمسئول نبود  م،ینکرد   باغبان 

  یاافتاده از کاشانه ،یاچو آدم دانه خورده
افتنان  نیافتنان، ز نیشان زتاج و حلّه دهیپر  

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

   ردگ خو  بی : فر افتنان
  

دانه، دانۀ قضاوت است، دانش    نیخورده. ا  یادانه  یآدم    کهنیا   یشده؟ برا  یطورنی. چرا اخوردگبیفر   عن ی  افتنان

دانه   ذهن آدم  چو  «خورده  م   لش یدل  »،یااست.  برادیگورا  م  یادانه  ی آدم    کهنیا  ی.  درواقع  درخت   وۀیخورده که 

  .  میهست  ده یبا قضاوتمان همان  م،یکن خودمان قضاوت م ماقضاوت است.  نیدانش است، که ا ست،دگ یهمان

عنوان اگر ما به فتد؟ین یچجور  ،فتدین  توانستحضور افتاده. م یاز بهشت رانده شده، از فضا  عنی  »یااز کاشانه «افتاده

  م،یشد خودمان اول عاشق م   صورتنیعامل مؤثر در پرورش کودکانمان عشق است درا  نی که بهتر  م یدانستپدر و مادر م 

بهبچۀ  م،یکردم  ییاول فضاگشا را  زندگ   مید یدم   زندگ   صورتمان  از جنس  بنابرا   می هست  چون  از    نیخودمان.  را  او 

  . میکندکاشانه، از آن مقام باال از حالت اتصال به خداوند نم

 ن یهم  ی. برامیگذارهم اثر بد م   یرو  ن یصورت قربه   ذهنعنوان من. ما اصال بهمیکنها را از اتصال به خداوند م آدم  ما

  .  می ها را به واکنش وا نداراست که ما انسان نیخدمت ا  نیبهتر  م یگوم

  یکرد  انگار ارتعاش به زندگ   یمن رد شد  یشما از پهلو  دیکه بو  م،یکه اصال نساب  میرد بشو   یاز کنار    به آرام  انچن

  د،یارتعاش بد نکرد  عن ی!  دیبپرسد چار نکرد د یبا  د، یبپرسد چار کرد   د ینبا د؟ یتر شدم، شما چار کردذره زنده یمن  

  . دیواکنش نشان نداد 

  ن،یهم  م،یباش از جنس زندگ  میشومردم رد م  یاز پهلو م،ی باش  الزم است ما از جنس زندگ  م،یبن  یما کار ست ین الزم

  .  مینکن  یکار چیه

  قیاز طر   ن یهم  ، ییبو یزی ندارد چ موالنا به ما گفت لزوم   م،یشومردم رد م  یپر از درد از پهلو  ذهنصورت منما به  اما

  . یگذارارتعاش اثر م

ا  ن یعلتش ا  »، یاچو آدم دانه  «خورده خورده منظورش قضاوت    بیگندم خورده، س  دیگو م  کهنیاست، دانه را خورده. 

  نماد است.   هانیخورده، گندم خورده، ا بیآدم س  کهنیاست، نه ا 

  ن یهم عنیخورده  یاشده، دانه دهیمده همانبوده، آ یاریخورده که خورده! نه آدم از جنس هش بیآقا س ندی گوم  هابعض

که ذهنش نشان    ی زیاو را به قضاوت کشانده که هرلحظه توجه دارد به چه؟ به آن چ   دگیهمان   نیرا خورده و ا    دگ یهمان
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   عنی.  شودکه رد م  یزیچبه آن  شودحسش، فکرش منجمد م   م، یخواند  وزامر  جه،ی . درنتکندآن را قضاوت م   دهدم

  . میبند م   خیما   م، یشوما را در خودشان ما منجمد م  کشندها م فکر

شان»  تاج و حلّه  دهی«پر   جهیو شرف، از اتصال به خداوند درنت  افتاده از آن کاشانه از مقام بزرگ   ،یاچو آدم دانه   خورده

که سر ما آمده، از   یی بال   نیاز ا ، یزیانگ فتنه نیاست. از ا  ر یحلّه هم لباس حضور است، لباس حر  ده، یپر شان تاج پادشاه

اند ما  کار را، مرکزت را پاک نگه دار. البته گفته  نیبه ما نگفته بابا نکن ا  و دردها کس  زهای با چ  میشد  دهی ما همان  کهنیا

  !  ری جا بوده دآن هانیا  م،ینخواند 

خانۀ من دل   د یگو. خداوند م یدار نگه ز یتم  د یخانۀ مرا که دل توست با د یگوقرآن هم م  ۀی است» آ  پاک   انِیب   ت ی ب  «طَهِرا

  ها. از درد ها،دگی را جارو کن، هر روز. از چه؟ از همان جانیتوست، ا

  از کجا آمده؟   شدهدهیرنجش کوب  همهنیحس انتقام، ا  نی پس ا   میکن اگر م م؟یکن م  ما

نکرد  کدامچیه  ما جارو  را  با  میدانست نم   عن ی  م،یدردها  م میبن  دیکه  فکر   .هرکس   میکن  هرکس تریقو  ترنیخشم  !  

تر.  بدبخت  تر،چارهیترسوتر، ب  تر،فیضع تر نیخشم  

  تر،چارهیتر، ب عاشق مقام است، قدرت است، بدبخت  است. هرکس    عال  ل یخ  ن یا  م یاگر عاشق مقام بشو  میکرد فکر م  ما

  .  خوردگبیفر  نیاز ا  ،یزی انگ فتنه نیحلّه ندارد، حضور ندارد، از ا  ده،یپر   ترشیتاجش ب

  :دین یرا بب  ت یچند ب  نیا و

  از دست و پا  شیخلق پ یجانها
  از وفا اندر صفا  دندیپر م

  )٩٢۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  شدند  یبه امر اهبِطُوا بند چون
  شدند یخشم و حرص و خرسند حبس

  )٩٢۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  د یهبوط کن  د،یی: فرود آاهبِطُوا
  

  اتصالتان با من قطع شد.    د،ی از جنس جسم شد   ر یگفت د   می شد   ده یکه ما همان   . وقت دییایب   ن ییپا  د، ییایفرود ب   عنی  اهبطوا 

   عنی«از وفا»    م، یداشته باش   ذهن  یدر ذهن، دست و پا  میکن   دای دست و پا پ   کهنیما، قبل از ا  یِاریما، هش   یهاجان  پس 

  م،ید یپر«از وفا اندر صفا» م   ،ی ناب   یاریدر هش  ، یجهان، در صفا، در ناب   نیبه ا   م یبود  امدهیهنوز ن   م،یما به الست با وفا بود

اآلن محبوس در خشم و    جهیدر زندان. درنت   م یبه امر اهبطوا افتاد  م یشد  دهی همان  کهنیهم  ماما. ا   یهاجان  م، یکرد م   یباز

  .  میهست یحرص و خرسند
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بار    ن یندچ   ریدوباره، خشم و حرص، که اآلن د  کندم   ندگی ذهن است. خشم نما  یهانشانه  یو حرص و خرسند  خشم

  . دیآ م  دن یاز همان م،یداد  حیامروز هم توض 

به ما    م یتوقع دار  ای  م، یآوردست نممرکزمان، به  میبذار   میاور یدست ب به  د یدارد که با  ی زیچ    ی به     ما بستگ    زندگ    وقت

  .  میحرصش را دار م، یرنج م  م،یشوم  ن یخشم دهند، بدهند، نم

ما را    تواندم   یزی هرچ  ز،یبه آن چ  میشوم   دهیکش   میوجود دارد، چون از جنس آن هست   یاجاذبه  یروی ن  ی  عن ی  حرص

  . م یاز آن جنس هست کهنیا ی جذب کند، برا

است، که    حالت ذهن   ی  گذارد،م وریرا   یذهن، اآلن خرسند  ذهن، بدحال  ذهن. خوشحال  خوشحال  عنی  یخرسند

است. خشم و حرص هم     حالت ذهن   ی    ول  م، یشوخوش م  م، یشوخرسند م   م یآوردست م را به  هانیا   وقت   د ینی ب م

چون   رود، م  نیاز ب   کشد طول نم   ل یخ  یخرسند  نیا   . ولمی خرسند   ای  میدچار خشم و حرص هست   ایطرف.    ی   گذاردم

  است.  حالت ذهن

  :ریاست د  نی. هم دیفتیاز آن مقام شَرف ب د،ییایفرود ب  عنیاهبطوا  پس

اي تَبِع  فَمن هدًى منّ  ياتينَّكم  فَاما  ۖ◌ اهبُِطوا منْها جميعا  «قُلْنَا     » .يحزنُونَ هم  و علَيهِم خَوف فََ هدَ

 میمرا پيروى كنند، نه ب تیآنها كه هدا ،دیشما رس  یاز من به سو تیپس اگر هدا د؛یی: «همه از بهشت فرود آ«گفتيم

 .»»دارند و نه اندوه

  )٣٨ ۀ ی)، آ ٢سوره بقره ( م، ی(قرآن کر

  د یشما رس  یسواز من به   تی اتصال به خداوند همان بهشت است. «پس اگر هدا    عن ی  د» ییای: همه از بهشت فرود بمی«گفت

هدا آن که  پ   تیها  رس  یروی مرا  اآلن  اد  ده،یکنند»، که  آمده،  م   انیموالنا  دارند  پاک کن   ند یگو آمدند  را  از    دیمرکزتان 

. اگر داشت، نه اندوه  دیخواه  م ینه ب   دیکن  یی.» اگر شما فضاگشادارند و نه اندوه  م ی«نه ب   صورتنی. درا هادگ یهمان

  .  دیکرده هست سقوط د،ی در حالِ فرودآمده هست عن ی  دیذهن دار  عن ی  دیو اندوه دار م یب 

را    وب یمع لیس   ن یا  یی جا  ی  م یتوانستم میموقع خوانده بودمطالب را به نی. اگر ما ا مینداشت ما واقعًا سقوط کن   لزوم

  نرود.   ر ید  به انسان  نرود، از انسان  ،یدوباره از آن هم به دختر ،یبه دختر یمادر ،یبه مادر یکه از مادر م، یقطع کن

و    آورندم   ایدن  نیو به ا  دهندمادران هستند که زنان و مردان را در شمشان پرورش م  کهنیا  یمادر برا  مییگوم   کهنیا

  ها دارند. اثر را آن ن یترشیب  آورندم  ایبه دن که نیپس از ا

  ییگر دوباره فضاگشاا  ، یاگر از جنس عشق باشند و با عشق فرزندان را بزرگ کنند نه با خشم و حرص و خرسند  هاآن

و خودشان  نند ی بب  از جنس زندگ نند،ی مقدار زحمت بشند، از جنس عشق بشوند، اگر فرزندانشان را عشق بب  یکنند و  

  فرزندان سالم م یتوان و دردشان ندهند، مواظب باشند، خب ما م  دنکنند، دردشان را ندهند، بفهمند درد دارن ل یرا تحم 

  . میبده ل یبه جامعه تحو
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دارد، مادر دارد،    هیهست دا  وهیکه م  سالهی بچۀ    نیا   د،ییبفرما  مییگوم  ان؟یرا دا  هاوهیکو م   پرسد موالنا هم م  پس

  است.   مادر عشق 

  .  می. خواند میمواظب نبود کهنی ا  یرا، برا  انسان یهاوهیرا چرا آفت زد، م هاوهیم  نیا  دی گوم

  :و

  رخواهیو ش میحضرت الیع ما
  للْـاٰله   الی: اَْلخَلق عگفت

  )٩٢٧ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  او از آسمان باران دهد  آنکه
  تواند کو ز رحمت نان دهد  هم

  )٩٢٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

خانوار الیع :  
  

از جنس او    که نیا   یها جزو خانوار ما هستند. چرا؟ برااو گفته انسان  کهنیا  ی برا  م،یما جزو خانوار خداوند هست  دی گوم

  .  میکن م  زندگ  ذهن با نظم من که نیا ی . برامیست یموضوع ن  نیهستند. ما اصال متوجه ا 

به عشق زنده   د یبا  م،یبه او کم کن دی با م، یبه او زنده بشو د یما با  م،یخداوند به خانوادۀ خودش که جزوش هست  ای  زندگ

  . میعشق زنده بشو اصال ما را خلق کرده که ما به م،یبشو

  ن یرا، ا  نیا   دیکند، ما با  انیخودش را از ما ب  خواهد م  م،یبه خودش زنده بشو  ارانهیدوباره هش  عن ی  م یعشق زنده بشو  به

حالت    کار را نکن ن یامانت وا گزار و وارهان»، خودت را خالص کن، تا ا ن ی«ا  دیگو م  میخوانامروز م م،یامانت را وا گزار 

  . شودخوب نم

باران عشق    د،یکنشما فضا را باز م  بدهد. وقت   توانداز رحمت نان هم م  دهد،که از آسمان باران م  آن کس   دی گوم

. تو  زنده باش   خوردبه شما نان هم بدهد، آن که به دردت م  رونی در ب   تواندپس م   د،یآخرد م   د،ی آرحمت م   د،یآ م

  .  بهتر باش تر شینگران هرچه ب  رم؟یم م  از گرسنگ  کهدر ذهنت   اش نگران باش همه ستیالزم ن

  ها از دست دادند.شان را انسان ٔتاج و حلّه د یگوتاجش کج شد و امروز م   مانیسل د یدانم و

مسلط به    دی ما با  د،یایبه مرکز ما ب  تواندنم   جسم   چیه   عنی   میهست  مان. شاه زندگ میهست  مانگ شاه زند  االصولعل  ما

.  میست یشاه ن   ر یما د   رد،ی گدست م مرکز ما کنترل ما را به  د یایب   رون یاز ب  ی زی. اگر چمیخودمان باش   تمام شئونات زندگ

  .م یستیما شاه ن  ر یکند پس دما را کنترل م  یزیچ  ای  اگر کس
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کج شد.    اشجهان را دارد هم آن جهان را دارد، اما تاج شاه نیشده به حضور هست که هم ا انسان زنده  ینماد    مانیسل

  ییهست، چار کرد؟ رفت آن را شناسا  دهیهمان   ی زیچ   ی با    د ی. باالخره فهمشدکج م  نی ا   کردبا دستش درست م    ه

  . رونی کرد انداخت ب 

  اَندرونه راست کرد  مانیسل پس
  بر آن شهوت که بودش، کرد سرد   دل

  )١٩٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  از آن تاجش همان دم راست شد  بعد
  شد خواستتاج را م آنچنانکه

  )١٩٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کرد او به قصد    از آنَش کژ هم  بعد
  جو به قصد تارک گشتوا م تاج

  )١٩٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،یولو(م

گفت   رون، یاز دلش انداخت ب   عن یبود.  رونی سرد کرد که در ب   دگی درونش را درست کرد، دلش را به آن همان  مانیسل  پس 

  کار را کرد تاجش درست شد.  ن یا کهنیباشد. هم  زندگ  د یمرکز من باشد، مرکز من با د ینبا ن یرا، ا نیا  خواهمنم

تاجش کج م  قبال ،با ذهنش تاجش را درست م   شد،م دی به همه هم شا کرد که تاج من درست    د یامضا کن   د ییایکه ب   گفت

آقا    مییگوکارمان خراب است به مردم م   م ینی ب که مثل ما. ما م   دین یبکج است، م   دانست است. تاجش کج بود خودش م 

حال من خوب    دیشما امضا کن   میمجلس کن صورت  ی  شودم  ت؟نظر شما من حالم خوب اسحال من خوب است؟ به

  حالش خراب است.  داندم   بودم، ول  یکردم، آدم خوب    من خوب زندگ  د یدی شما د دیاست؟ مثل ضحاک؟ امضا بده 

  از آن تاجش همان دم راست شد  بعد
  شد خواستتاج را م آنچنانکه

  )١٩٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   دگ یهمان  وقت    عن ی.  شدراست م   رفتتاج م   کرد، رفت، تاجش درست شد. بعد از آن با دستش کج م   دگیهمان  وقت

   که، تاج زندگ  ست ین   تاج معمول  دیگو . مروداگر مردم بخواهند تاج ما را کج کنند، بردارند، تاج نم   ست، یدر مرکزِ ما ن 

  . میاست که به خدا زنده هست  ام است، تاج حضور است، تاج پادشاه
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  گشت «تاج وا م   کردند،م   سع  رانید  ایقصد، قصداً، با دستِ خودش  به    عن یکرد او به قصد»،    از آَنش کژ هم  «بعد

او را از    توانستنم    کس    عنی   گرفت، و در سرش قرار م  کردوجو م سرش را جست  گشتجو به قصد»، تاج برمتارک

  برکنار کند.  شاه

  جا موالنا به ما گفت کهکه از داستانِ ِ خرس است؛ دفتر دوم. در آن خوانم م  تیب ن یهم ن ییرا در تب  ات یاب  نیا و

  را به الف  ییخدا دی شام گاو
  صد اختالف؟   چون من رسول در

  )٢٠۴٩ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ی از خر  یسجده کرد ی گاو شِیپ
  ی سحِر سامر   دِی عقلت ص گشت

  )٢٠۵٠ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

اْلجالل   یدی دزد چشم   ز نورِ ذُ
  ضالل  نیجهل وافر و، ع نْتیا

  )٢٠۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  تو را   نی: ا نْتیا
  

ا   دین یبتو را. شما م   ن یا  عن ی  نْتیا ا  زند،مرتب حرف م  ما، ه   ذهن من  نیکه  است.    یسامر  ۀگوسال  نیدرواقع نمادِ 

فرمان را  کوه، آن حاال ده  یبود باال  رفته   موس   وقت  جا، نیا  د یاوریطال و جواهراتتان را ب   نی گفت که ا   ان یهودیبه    یسامر

موعود،    نیببرد به سرزم   خواسترا از مصر م   انیهودی  وقت  . موس میرا پاک کن   رکزمانم  د یما با  عن یچه؟    عن ی  اورد،یب 

را    هانیممن است پول و جواهر و طال و ا  هانیکه ا   دانست. م زیچ چیبا خودتان؛ ه   د یبرندار  یزیچ چیها گفته بود ه به آن

  دا یپ   ینبود، سامر  که موس  یی جا  ی برداشتند.    ال،گوش نکردند، جواهرات را حاال ط  ها به حرف موسآن   بردارند، ول

  شد.

  گوساله بسازد. ی  شود،م  دا یهم پ   یسامر  یما است،   یکه طالها میباشداشته ده یوسپ  یموقع ما باورها هر

گفت که    آورد،گاو درم  یگوساله ساخت که صدا  یرا ذوب کرد و    هانیو ا   دیاوریرا ب   تانی گفت که طالها  یسامر  باالخره

  ! ن یا عن یمن است، معجزه   ۀهم معجز نیا

   کن گوساله گوش م   نیکه چطور تو به حرفِ ا   د یگوما است و موالنا م    ذهنمن  ن یهم  یسامر  ۀگوسال  ای  ی گاوِ سامر  نیا

. هزار جور اختالف است در  کن ش م  نیدر ا   ،یشوم   غمبر یپ   ، تو اگر فضا را باز بن  کهنیاما در ا  ، پرست و آن را م 

  او صحبت کند.  قی از طر  برسد که زندگ  ییجابه  تواند م  که آقا هر انسان   ن،یا
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  اَنْصتُوا دیشما خاموش باش پس
  گو   و تان من شوم در گفتْ زبان تا

  )٣۶٩٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

یاو از طر  م،یما به او زنده بشو  میما آمد   اصالعن یما صحبت کند،   ق تُوا صحبت کن   ۀلیوسبه  دی ما باعنی. میاَنص   به    د یمن با

   در شما گوش بدهد، در شما زندگ  در ما، در من صحبت کند، زندگ   زندگ   نیا   د،یشوم، شما هم زنده بشوزنده ب    زندگ

  گوساله، نه. ، ذهنمن  کهنیاست. نه ا  یطورنیگوش بدهد، ا صحبت کند، زندگ 

است خدا بشود به دروغ، اما تو خودت و اصلت که خداگونه    ستهیرا»، گاو شا  ییخدا  دیشا«گاو م   دیگوم  نیهم  یبرا 

  ! ؟یزنده بشو دیاست به او نبا 

ما    یبرا  یریچه خ   ذهن من  نی . آخر ا میدهگوش م   ذهن من  ن یما از اولش به حرفِ ا  »،یاز خر  یسجده کرد  یگاو  شِی«پ

  ضررزننده.   ز،ی برانگاش اختالفهمه ش یهاداشته؟! حرف

شما از پشِت     وقت  ست؟ یچ  یسامر   دِ یص  »ی سحرِ سامر  دِ ی«گشت عقلت ص  ت، یاز خر   »،یاز خر   ی ده کردسج  یگاو  شِ ی«پ

همان نظم    نیاست واقعاً، ا  قت ی حق  دی کنفکر م   د،ینی ب م   خاص  ۀدرآوردجور من  ی  د،ی کن نگاه م  هادگ یهمان   نکیع

  است.  زهایدن برحسبِ چی سحر است، د نی! ا نیعقل است ا ن یاست، بهتر  زندگ

الْجالل»،    یدیدزد  «چشم   تینهایجهل ب   نیضالل»، ا   نی جهل وافر و، ع  نْت ی«ا   ، از نور خداوند چشمت را برداشت  عن یز نورِ ذُ

  . گمراه  عنیاست. ضالل   گمراه  ن یع ن یاست و ا نیتوست. جهل فراوانِ تو هم  ادِیز

به    م، یدرست کرد    ذهن ما من  که نیا   یبال سرش آمده. برا  نی گفت که چرا ا   کهنیا   یبرا  م؟یخوان چه م   یرا برا  هانیحاال ا 

حرف زد،    ذهن من  نیا  کند،بانگ کرد، آخر چه گفت؟»، از ما سؤال م   نی: «گاوِ زردیگو. و اآلن م میده حرفش گوش م

  آخرسر چه گفت؟ 

واقعاً که خردمند    هانیاگر ا   اندازند،آخرسر جنگ راه م   کنند،در مقامات باال دارند صحبت م   حت   ذهن   یهامن  نیا 

  :دیگوم  نیهم  ی! برام؟یکردم  ران ی! و م؟یکشتم  را رید!  همم؟یکردما جنگ م   کردند،کار م   بودند، با خردِ زندگ 

  که تو راست  نشیبر آن عقل و، گز  شُه
  تو کانِ جهل را کشتن سزاست  چون

  )٢٠۵٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بانگ کرد، آخر چه گفت؟   نیزر گاوِ
  همه رغبت شفت   نیرا ا کاحمقان
  )٢٠۵٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  اظهارِ نفرت و کراهت؛ اُف، تُف  یاست برا یا: کلمه شُه
  

در ذهن. تو    ،یکه تو دار  یانتخاب   ییقدرت انتخاب و توانا  ن یتُف، تُف بر آن عقل تو و ا  میی گوم  کهنیدرست مثل ا  شُه،

  در ذهن، واقعاً حقت است.   یریبم  یاگر برو ، معدنِ جهل هست

چه    نیاز اولش ا   دییبو  دیذره فکر کن   ی حرف زده، از اولش چه گفته؟ شما    همهنیا   ذهنمن   عنی  نیزر  ۀگوسال  نیا  آخر

الْجالل؟   دمیچرا من چشم دزد دم؟یرا عمل کردم به کجا رس  نیبه من؟ ا   دیگو م   از نورِ ذُ

اْلجالل   یدی دزد چشم   ز نورِ ذُ
  ضالل  نیجهل وافر و، ع نْتیا

  )٢٠۵١ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

الجالل را ن  یی من فضاگشا  چرا را تحت نظم خردِ کل    ام چرا زندگ  ام؟ به زندگ  اورمینورِ خدا را ن    عن ی  اورم؟ینکنم و نورِ ذُ

: کو گلستان؟ کو گلستان؟ کو م ییبعد بو   ذهنبا من  میکن   یکار خراب  مییا ی. ما ندیجواب بده  د،یقرار ندهم؟ شما بپرس

  نسترن؟ کو ارغوان؟

  بانگ کرد، آخر چه گفت؟   نیزر گاوِ
  همه رغبت شفت   نیرا ا کاحمقان
  )٢٠۵٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 صدا  ن یچرا ما از ا  ؟ ذهنمن  یصدا   نیهم    عنیساخته،    یکه سامر  ن یگاو زر  نیا  ی دارند به صدا  لیم   همه نیچرا ا  احمقان

  مییگومهم است؟ چرا ما با سوتمان نم  لیصدا خ   نیا   مییبو  نیقر   قیاز طر  دیچرا ما با   م؟ی گذار نم   رون یلحظه قدم ب  ی

  احمقانه است؟    لیصدا خ نیا

احمق است، چرا؟    دهدگوش م   شی و صدا  ذهن که به حرف من  کس   عن ی«کاحمقان را»،    دیگوموالنا م  ستین  یخودیب 

  ر یدهمبه    د یبا  جمعنکند که ما دسته  دم، یآخرسر به من چه گفته، من عمل کردم به کجا رس   ن یگاو زر  نیتا حاال نگفته ا 

در شفا دادن    م،یرا بشناس  مانیدردها  م،یرا بشناس  مان یهادگ ینهما  م،یمرکزمان را عدم کن  م، یکن   ییفضاگشا  م، یکم کن

  . میزی برانگ  یشترینه که خشم ب م،یاوریوجود ب به  یشترینه که درد ب   م،یهم کم کن دردها با 

باال،   دیآ م   یی جای. از زندموج م    ه کند،م زندگ   نیزم نیوجود آورده در اکه انسان از اول به  یدرد، درد  د، یکن   توجه

  یخودی. ب کندباال. درد است که کنترل م   د یآم   ر ید  ییاز جا  کند . بعد دوباره فروکش مشوندم  نیجا همه خشمآن

  زند جهان قدم م  نیغم در ا  روزمندانهی. پزندو در باغ قدم م   میکه سرانجام ما غم را به خودمان مسلط کرد  دیگوم  ستین

  :  دیگوکه موالنا م   کنندشان گوش م  ٔچرا؟ همه به عقل گوساله  ست، یدار آن نهم عهده  کس
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  که تو راست  نشیبر آن عقل و، گز  شُه
  تو کانِ جهل را کشتن سزاست  چون

  )٢٠۵٢ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . گوش بدهد کان جهل است ذهن که به نظم من  کس   عنی

  :دیگو م و

   باطل د؟یرا چه ربا باطالن 
   عاطل د؟ی را چه خوش آ  عاطالن
  )٢٠۵۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جنسِ خود  دیربا   هر جنس زآنکه
  رو نَهد؟   نر ک  ِریش یِسو گاو،

  )٢٠۵۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کجا عشق آورد؟  وسفیبر  گرگ 
  مر از مر تا او را خورد  جز 

  )٢٠۵٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

.  شوندم  دهیباطالن کش   یسوبه  هانیو درد وجود دارد. ا  زهای با چ   دگی هستند که در مرکزشان همان  ذهن   یهامن  باطالن

. عاطالن  ارهیب   یهاو از آدم  یاریاز ب  د؟یآخوششان م  از چه  هاارهی. بکنند را جذب م   ذهن   یهامن  ،ذهن   یهامن

  . کنندم عمل    ذهنهستند که برحسب من  کسان

  غم است.  وِیگفت د اش؟جهی ظاهرًا بله، نت م؟یکن. کار م ذهن منتها با من  م،یکش هم زحمت م   لیما خ  دی نی ب شما م 

با خشم و حرص و قضاوت و مقاومت و واکنش و تمام    دیگوم   م؟یکش . مر ما زحمت نم ری است د  نیبه ا اصال غزل راجع 

با عشق، با کم    ،ییبا فضاگشا ،ی. اگر با سوت، با خردورزمیعاطل  م، یکش زحمت م    ذهنو نظم من   ذهن من یابزارها

  داشت.  جهیزحمات ما، کاِر ما نت  م،یعاطل نبود م، یدی کشم  تها زحماگر با آن دیشما نگاه کن  ر،یدبه هم

شده، گشوده   یفضا  عن ینر،    ر یش  یِسوبه  ذهن من  عنیو گاو    کندجنس خودش را جذب م   هر جنس   دیگوم   کهنیا  یبرا

  . ترسدرو نهد؟ گاو م   ک ،ییفضاگشا

انسان زنده به حضور است مثل موالنا،    وسفی.  رودنم   وسفیبه طرف    ش،یاست با دردها   ذهنمن  نیگرگ هم که هم   و

به  ذهن من درد  با  نم  یسوهمراه  موالنا  مجبورش کند،    رود، آموزش  درد  ا   ی روز   یمر  من  چرا    قدرنیسؤال کند 

  است؟!  امچه کنم،م  یکارخراب
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  سرش   دیبال نآ وارِیبه د تا
  پندِ دل آن گوِش کرش  نشنود

  )٢٠۶٣ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خوارند «آدم   م یدیامروز د   کهنی مر ا   آورد، عشق نم  وسف یبخورد. پس گرگ به    واریاش به د تا کله  شنودگوش کرش نم  

  را بخورد.   وسف ی اوردیرو ب  کهنیاغلب مردمان»، مر ا

   عنی  ،ذهن به من  کنند م   لیها را تبد انسان  ذهن   یها. منخورند ها را مانسان  تی انسان   ذهن   یهاکه من  دین یبم    عنی

  م، یباغبان عشق باش  م، یکه پاسبانِ عشق باش  م،یاز جنس عشق باش  م،یحاضر باش  دیما با   می. گفت خورندرا دارند م   ت یانسان

  . می، ما از جنس او هستما باغبان است، پاسبان است اری  کهنیا  یبرا

  د یدائماً با  م یپاسبان بشو  کهنی ا   ی. برامیبشو  از جنس زندگ   دی با  م، یتَر و رعنا بشو  دی با  م،ی باغبان بشو  کهنیا   یبرا  منتها

 به ذهن، چه شومم  دهی. دارم کشذهن نه با من ،یاریشد «هان چه شد؟»، با هش یزیچ ی تا  میچست باش م،یبشو  داریب 

. انسان  شومم دهی خوشم آمده، دارم با آن همان ل یبه مرکزِ من، خ  دیآ دارد م یزی چ یبه ذهن؟ اه  کشدمن را م یزیچ

برا  دهیاه دوباره همان  دی گوم    پس از مدت  شود،م   دهی همان  رود . انسان کاهل مفهمدم  پرد،چست م    که نیا   یشدم، 

  چست نبود. و 

  دوست  دارِیرهش دور است تا د زآن
  آرزوست  شیسی سر، رئ دینجو کو

  )٣۵٢٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  است ی: ر سی رئ
  

  خواهد، را نم   سِر خرد زندگ  کهنیا   یدور است. چرا؟ برا  لیخداوند خ  دارِ یاست، راهش تا د  یطورنیو پندارِ کمال ا   ذهن من

باال، از باال    امیمن از همه باالترم. ببر  د یگوپندارِ کمال دارد. م    ذهنباشد. من  سیرئ   خواهداش م همه  شود،نم  میتسل

  . گذارداثر م  عوامل ذهن  اش همه عن یمر مجبور بشود، مر بترسد،    فتد،یدرد ب مر به ن، ییپا  یاوریب   توان نم

  بدهد.  ر ییما را تغ  زندگ  تواندم  تش ی موالنا است، هر ب  یهاآموزش هانی. ا میکن   تیاصول را رعا نیفرداً و جمعاً ا  د یبا ما

  گر، هم منتظر چو آدم مستضر، هم نوحه گلشن
  گفتشان التَْقنَطُوا ذواالمتنان، ذواالمتنان  چون

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

ده ی: ضررد مستضر  
  ))٣٩، سورۀ زمر (۵٣  ۀ ی. (اشاره به آ دیمباش  دی: نوم التَقْنَطُوا

  ذوالمنن  ، تعال   یخدا ی : صاحبِ منّت، از نامهاذواالمتنان
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 عن ی  مستضر  م دهیضررد .گلشن. گلشن م   دی گوم   طورنیانسان، و هم  رونِ ی ما باشد، ب   رونِی ب   تواند رونیجهانِ ب   تواند  

  تِ یو ابد ت ینهایمنتظر است که انسان به عشق زنده بشود، به ب  رون یکه موالنا به ما گفته واقعاً جهان ب  طورنیباشد. و هم

زنده بشود، ول ب   میآورجود موکه ما به  یزیآن چ  نیرا هم  نحاال شما گلش  خدا  درنظر    رونمان،یواقعاً در جامعه و در 

م   د، یر یبضررد  نیا   دیگو است.  دهی دانیکرده، ز  دهیاست. آدم هم چون مرکزش را همان  دهیدانیاست، ز  دهیگلشن مثل آدم  

که موالنا    یطوردر حالِ انتظار. «منتظر» آن  عن یمنتظر    ،یو زار  هیدر حالِ نوحه و گر  عن یگر  گر، هم منتظر»، نوحهنوحه  «هم

  . می خوان که اآلن م  م یدو جور انتظار را بفهم نیهم مهم است ما ا   اریدو جور است که بس  دی گوم

نداشته باش،    یکار  هانیکه به ا  دیگواز زبانِ قرآن م   . موالنا حت دهدرا ادامه م   ذهندارد، من  ذهن هست من   ی  منتظر

منتظر است. شما فضا را باز   کند،فضا را باز م  رید   یبخورد برگردند و    واریسرشان به د  نند، یبروند ضرر بب  د یبا  هانیا

 یترضررِ بزرگ  ی منتظِر    شودمنقبض م   شود،منقبض م   بندد،فضا را م   ی.  دی خدا هست  همنتظرِ زنده شدن ب   دی کنم

  دو منتطرند. است؛ هر

رضا    م، یکنم   یی . اگر نه، فضاگشامیهست   ی منتظرِ بد  م،یگرگر، هم منتظر»، اگر ما نوحهر، هم نوحهچو آدم مستض   «گلشن

شناخته  میدار فضاگشا  میاو  و  و شر  صبر  با  بشو  می توانم  ییکه  زنده  م   میبه خدا  زندگ   میتوانو  ب  خردِ  به    میاوریرا 

  . دینکن  دیقرآن، از من قطع ام  ۀیآ  نیخداوند گفته که، در ا  کهنیا ی. برامیهست یمنتظرِ خوب  صورتنیا در مان،زندگ

  خداست. یهاخداوند، از لقب  عنی. «ذواالمتنان، ذواالمتنان»  دیرا از من نبر  دتانیام عن ی  التَقْنَُطوا

  داوند هست؛ مثل ذوالمنن. خ یها. و ذواالمتنان: صاحبِ منّت، از نامدیمباش دی نوم  عنی التَقْنَُطوا   دی نی ب که م طورنیهم

قُل»  ـه ه انَّ ۚ◌ يا عبادِي الَّذِين اسرُفوا علَ انْفُسهِم  تَقْنَُطوا من رحمة اللـَّ     ». الرحيم الْغَفُور هو انَّه ۚ◌  جميعا الذُّنُوب  يغْفر   اللـَّ

انِ من كه بر زيانِ خويش اسراف ك «بو آمرزد. ايد، از رحمتِ خدا مأيوس مشويد. زيرا خدا همۀ گناهان را مرده: «اى بندگ

 اوست آمرزنده و مهربان.»»

  )۵٣ ۀی )، آ ٣٩سورۀ زمر ( م، ی(قرآن کر

تا    ریما د    عنی  د، یکن.» توجه مد یااسراف کرده  ش یخو  انِیبندگان من که بر ز   ی«بو ا :دی گورا م   هیآ   ن یا  یطورنیهم  و

  رای«ز   د، یگورا م   جانیاست، هم  نیهم   د»، ی مشو  وس ی. «از رحمتِ خدا مأمیاجا که مقدور است، به خودمان ضرر زدهآن

ما را شفا    یدردها  کند،ما را درست م  یهادگی همان  م،یاوریعدم را ب   م،یکن   ییضاگشا.» اگر فآمرزدخدا همۀ گناهان را م

  که  م یدانرا م ن یما ا و . کنداشاره م  هیآ ن ی، به ا. «اوست آمرزنده و مهربان»دهدم

  تو را بال داد هر جهت از
  جهاتَتیبازکشَد به ب تا

  )٣۶٨شمس، غزل  وانید ،ی(مولو



ۀ  برنامه             Program #939                                              ۹۳۹مشار

  77صفحه: 

   که برتر از جا و جهت است، عالَم اله ی : موجودجهاتیب
  

به    هانی. ام یبرو  دیکه در جهت نبا  میبفهم  ،ییسویبه ما بال داده که بشد ما را به ب   م،یرفت  است؟ ما در هر جهت  درست

  گر، هم منتظر» چه بود: «گلشن چو آدم مستضر، هم نوحه  تیمربوط است. ب ت یب 

  د،ی گروحه. اگر ندیبد هست   یزها یمنتظرِ چ   د،ی دهرا ادامه م  ذهن من منتظرِ چه هستم؟ اگر من  دیاز خودتان سؤال کن  شما

. پس اگر  رونی هم در درون هم در ب    عنی  م، یشد   دهیکه ما مثل آدم، حضرت آدم، ضررد   د ی. و بداندیبد هست   ی زهایمنتظرِ چ 

  :دیبرخورد کن   با زندگ  نبساطبا ا  دیکن لحظه شما انتخاب م نیدر ا

مترد بهِر ما بِساط  ححق گس  
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  )٢۶٧٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

  د، یکن م  تیشا  د، یکن ناله م   ه  د، یشومنقبض م   د، یشو. اگر نه، منقبض م دیخوب هست   یزهایمنتظرِ چ  صورتنیدرا

.  دیبشو  یبدتر  یمنتظرِ روزها  د،یروجلو م  یطورنیهم  د،ی را دار  ذهن من  یدردها  ۀیو بق  دیحرص دار  د،یهست   نیگخشم

  من منظورم «منتظر» است. 

 یهاو از جهت  د یرو ها را مباز هم جهت   تو را بال داد»، ول   «از هرجهت   د یگو را که م  تی ب   نیا   د یشنوشما اآلن م   اگر

فضا   د،یها جمع بشواز جهت  د ییآ و نم  دیری ب  که از آن زندگ  دی روم   خاص  زی چ  ی دنبالِ    د،ی رومثال دنبالِ پول م   یفکر

  . دییایراه ب  تا به د ینی درد بب د یشما با صورت نیادر د،ی شوزنده ب  به زندگ   د یرا باز کن

کار را کرده. غزل مربوط به   نی هم  ت یکه اآلن به بشر  دهد،کردن دردتان به شما هشدار م ادیز  ق یاز طر ا ی  زندگ  د یگوم  و

  تر بشود؛ منتظر. ما پژمرده است، ممن است پژمرده  رونِیکه ب میاست که ما اآلن متوجه بشو  نیا

  اآلن: خوانم ها را مهم هست که آن یرید  اتیاب  ی و

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَنَد م مرگ  یِزنده سو نفسِ
  )۵۵٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بارها خواند   نیا زنده هست، مردگ  عنی   م،یرا هم که  ماست، ما هم    ذهن را که همان قسمتِ من   خداوند که خودش 

ب  م،،یخودش به  ذهن من  نیبنابرا   اندازد،م   رون یدائماً  م  دائماً  خودش کار  اکند ضرِر  که  شما  م   نی.    دیبا  دیدان را 

  .  دینرو   هاتدر جه ذهن با من د، یکن  یی لحظه فضاگشابهلحظه

 )تری(ت

  گفتن آن مردِ ناصح بعد از مبالغۀ پند، مغرورِ خرس را»  «ترک
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  مسلمان، ترِک ابله کرد و تَفْت  آن
  باز رفت  ان یگولب الحول  ِریز

  )٢٠۶۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : چون از جِدِّ پندم وز جِدال گفت
  ال یخ دیزا م  شیدلِ او ب در

  )٢٠۶۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مر خدا را  ست ین   : ال حول و ال قُوةَ الـّا بِاله. نيرو و قدرتالحول
  

  :خوانمدوباره م  تی داستانِ خرس چند ب  ن یاز ا و

ا   دی گوم  یر ی پ   ی  د،ی گوبه صاحبِ خرس م   کس    یداستانِ خرس    در با من دوست شو. و    نیکه  خرس را ولش کن 

از  اس  ن یداستانِ خرس مربوط به ا به ما نشان    یِرو  لی خ  مانذهن خودمان، من  یکار رو  مدت   ی ت که پس  دوستانه 

  . مینگه دار م یتوانرا م  ذهن من نیخرس را، ا  نی که ا  د یآنظرمان م. بهدهدم

و    دی آم   ی زیآمنظر خرسِ مسالمتخرسِ تو به  نیا   عن ی  اتذهن درست است که من  د یگوم   رسدفرد م   نیبه ا   یریپ   ی

  . کندگوش نم  نیا  دوست نشو، ول اتذهنرها کن با من   کم کند، ول خواهد به تو م

ا   و مسلمان»  دیگوم   د،یگوم   یطورنیموالنا  «آن  پ  عن ی:  هم   ر یآن  ابله  تَفْت»،  و  ابله کرد  با    کس  نی«ترکِ  است که 

  . ستیسابق ن ذهن آن من ها،نیاست و ا درست شده رید ذهن من نی ا دی گوم شود،باالخره دوست م اش ذهن من

  مسلمان، ترِک ابله کرد و تَفْت  آن
  باز رفت  ان یگولب الحول  ِریز

  )٢٠۶۴ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : چون از جِدِّ پندم وز جِدال گفت
  ال یخ دیزا م  شیدلِ او ب در

  )٢٠۶۵ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،یو(مول

  مر خدا را  ست ین   : ال حول و ال قُوةَ الـّا بِاله. نيرو و قدرتالحول
  

  بسته شد  حتی ره پند و، نص پس
  شد وستهیاَعرِض عنْهم پ امر 

  )٢٠۶۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  .» دی گردان یرو  گران زهی از ست دیراه پند و ارشاد بسته شده و خداوند به ما امر فرموده است که با  ن، ی«بنابرا 

پند نده   رد،ی پذاگر نم   ده که پند م که به کس   د یگوم   ،یاهیآ    یقسمت مربوط است به  ن یقسمت بود که ا  ن یا  منظورم

  جزوِ منتظران است.  نیا  کهنیا  یبرا

رِضعنْ «فَاونَ.» عرنْتَظم منَّها رانْتَظو مه  

ه آنها نيز در انتظارند.» «پس،  از ايشان اعراض كن و منتظر باش، ك

  ) ٣٠ ۀی)، آ٣٢سورۀ سجده ( م، ی(قرآن کر

  د،یگوبار دو بار م   یدوست نشو.    ذهن با من  دیگو موالنا به ما م  نیخرد، ا   رِیکه آن مسلمان، آن پ  ند یبشخص م   نیا

بب   که ما موقع ترس و موقع  م یدیرا امروز فهم  انیگوالحول  ان»،یگولب الحول  رِی. «ز میدهگوش نم   ندی ب م   ی   مین یکه 

  نیبشنود، بنابرا   در جهان. اگر کس   ست ین  یرید  یرویخدا ن   یرویاز ن   ریکه غ   م ییگو را م  ن یا  فتدی ب   خواهدم   یاتفاق بد

  رو یما ن  یهادگ یهمان رون،یب  ذهن یهامن عن یکه  م ییگورا م  نیندارند. ا  روی ن هادگ یهمان رد،ی گنم  روی ن  اشذهن از من

  . ستندین

پندم وز جِدال»، من دارم، جدّاً دارم پند م  ریآن مسلمان، آن پ  «گفت»، تکرار    م،یگوم   و ه   دهمگفت، «چون از جِدِّ 

  :کنداز جنسِ ذهنش م  اش،ذهنبه من  بردم   عنی  شود،زاده م الیو در دِل او فقط خ  کنمم

  بسته شد  حتی ره پند و، نص پس
  شد وستهیاَعرِض عنْهم پ امر 

  )٢٠۶۶ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .» دی گردان یرو  گران زهی از ست دیراه پند و ارشاد بسته شده و خداوند به ما امر فرموده است که با  ن، ی«بنابرا 

است:   نیا  اششد» معن وستهی عنْهم پپند بدهم، «امر اَعرِض  ستیالزم ن  نیبسته شد» که بعد از ا   حتی ره پند و، نص «پس 

  .»  دیگردان یرو گرانزهیاز ست  د یراه پند و ارشاد بسته شده و خداوند به ما امر فرموده است که با ن، ی«پس بنابرا

رِضعونَ.»  «فَارنْتَظم منَّها رانْتَظو منْهع  

ه آنها نيز در «پس،  انتظارند.» از ايشان اعراض كن و منتظر باش، ك

  ) ٣٠ ۀی)، آ٣٢سورۀ سجده ( م، ی(قرآن کر

  :آوردرا م هیآ  نیا و

  از ايشان اعراض كن و منتظر باش، كه آنها نيز در انتظارند.»  «پس،

برو منتظر باش. در   خب،لهیخ  د یگوو م  دهد پند را نم  م،یر یپذ ما پند را نم   کهنیپس از ا ر ید دهد، که پند م   کس   عنی

  ما منتظر است.  رونِ یدرون و ب  عن یکه گلشن مثل آدم منتظر است،   دیگو غزل هست م
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خوب    یزهایمنتظرِ چ  د، یکنرا به خودتان مسلط م    نظم زندگ  د یکن به انتخابتان دارد، اگر فضا باز م   شما بستگ   حاال

در انتظاِر    صورتنیدرا  د، یکنرا به خودتان اعمال م   ذهن نظم بدترِ من  باز هم  د، ی کنم   تیشا  د یکن . اگر نه، ناله مدیباش

  د، یکن نوحه م  د،یکنکه وضعتان بدتر خواهد شد، اگر ناله م  دیبدان   د،یکن خشم عمل م  ا. اگر ب دیبدتر هم باش  یزهایچ

بنابرا  دیهست   انیگر رفت که ممن است    دیجا خواهتا آن  رید  د، یکنم   جادیا  تر شیدرِد ب  د،یشومرتب منقبض م   نیو 

  به شما کم کند.    تواندو آوردنِ عدم به مرکزتان م  ییفضاگشا قیفقط از طر  . زندگدیری بم  دیفت ی ب 

  و

  درد، پس  دی فزام تیدوا چون
  با طالب بو، برخوان عبس  قصه

  )٢٠۶٧ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و    وقت نم   عنی  کند، بدتر درد را اضافه م  ن یا  م، یکن م   به کس    حت ینص   ا یدوا  سؤال    کند، انکار م   دهد، طرف گوش 

بو که طالب است و برو عبس را بخوان. عبس، سورۀ عبس    ات را به کس پس برو قصه  برد، سؤال م  رِی تو را ز  کند، م

د   ادتانیکه    طورنیهم با سمیاخواندهرا    هانیا  ری است،  بودند    ییهاراِن قوم. حضرت رسول داشت  آمده  جلسه   ی که 

اند  بزرگان آمده  همهنیا  گفتم  کردهم به کور توجه نم  نیکن. ا  ییکه من را راهنما  گفتم   بود ه کور هم آمده   یداشت،  

  .ایمن وقت ندارم، برو حاال بعداّ ب

دارند که اصال به     ذهنمن  هانیکور توجه کن، ا  ن یکه به ا   دی گومطرح است م   جا نیکه ا  یا هی«برخوان عبس»، آ   دی گوم

به    روندم   هانیا  کن نه، تازه فکر م  ؟یآوربه راه م ،کنم  حتیرا نص   هانیا  کن . تو فکر مکنندتو گوش نم   یهاحرف

کور    نی. ا کنفکر م   ات ذهنبه من  یپس دار  گذرد،از حد و حدود م و آوازۀ تو    کنند م   سلمانها را هم مو آن  شانلهیقب

  حت یکه قصه را با طالب بو، آن نص  دی گوم   نی. بنابراستندیطالب ن   هانیرا به آن بن، ا   حتتی که اآلن طالب است، تو نص

  نکن.   حتی نص  ستیکه طالبش ن   را گوش کن و به کس 

  �🔹🔹�بخش سوم  انيپا  �🔹🔹�
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اند و منتظرند و تفاوت دوتا انتظار را هم من به  ضرر کرده  رونیها در درون و بقبل موالنا به ما گفتند که انسان  ت یب  در

  :دی گوم  یبعد  تیدادم. در ب ح یشما توض یبرا  لیتفص 

  زدهماتم ه،یزده، جامه سدرختان صف جمله
  گر زان امتحان، زان امتحان و زار و نوحه  برگ یب

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  کهنیا  یبرااست،    اهیس  شانیهامنتظرند. منتها لباس  اند،ستادهی ها در صف اانسان  ۀهم  عن یزده»،  درختان صف  «جمله

  ندارند.    برگ   چیاند و ه زده اند، غمزدهاند، ماتمزدهها مسلط است و عزا. هنوز غم به آنانددهیعزا پوش ای  دگ یلباس همان 

ا   برگ از زندگ   ست ییغذا  ای  ستییدرواقع نوا  جانیدر  بدیآ م   که  زارند، ناالنند، حس  و دائماً نوحه   کنند م   چارگی. 

  امتحان هست.   ی سر  هانیا ۀهم  دی گواست و بعد م  یما شاد  جنس اصل  کهدرحال کنند،م

  ردی گامتحان هرلحظه صورت م   نیو ا   دی هست  از جنس زندگ   د ی شما اقرار کن   عنیآن امتحانْ امتحان اقرار به اَلست است،    و

  . میگفت دی منتظر  د،یرو جلو م ییبا فضاگشا  و د یدانموضوع را م نیشما ا ای. حاال میشوو ما رفوزه م

  ییزهایچ  ۀ و هم  کنم م  زی من پره  د ییگوم   د، یکنم   ییفضاگشا  د،ی کنخودتان کار م   یانتظار انتظار خوب است، رو  ن یا  خُب

انتظار حضور هست   د،ی کنم   ت یرعا  د یگورا که موالنا م    تی که اکثر  د یدان نه، اصال نم   ای  .هادگ یاز همان   یی و رها  د یدر 

  .  دانندنم

  ا یها  آدم  جورنیعطار، ا   دانممردم. حاال موالنا، حافظ، نم   تر شیاست که ب   ن ی«جمله درختان»، منظورش ا  دیگو م  وقت

  است.   دهیمرکزشان همان   هیبق  ول کنند، خودشان کار م  یرو و دانندموضوع را م نیاز مردم، ا  یتعداد

ب   نیا  خُب را  بد  اتفاقات  جلوِ  نتواند  و  باشد  بد  اتفاقات  منتظر  و  باشد  ناالن  دائماً  انسان  م   رد،یحالت که    د یدان شما 

  لباس عزاست. ، دگیو دائماً لباس عزا بپوشد و لباس همان  افتد جمع اتفاق م ی برا  المنون»بی«ر

هستم، از جنس خدا هستم.    از جنس زندگ   در بودن، در عمل و گفتار  میگولحظه نم   نیاامتحان ساده که من     ی  یبرا  فقط

  .  کنمم یرا جار ذهن و نظم من شومبلند م   ذهن صورتِ منهرلحظه به

امتحان   ی . پس ما از دیخودتان بشو  پاسبان و باغبان زندگ  دیتوان م  د،یموضوع را اگر شما درست متوجه بشو   نیا خُب

به    میو اقرار کن   میفضا باز کن   دهد، که ذهنمان نشان م   یز ی لحظه در اطراف آن چ  ن یا  عن ی  م،یقبول بشو   دیبا  یاساده 

  . میما از جنس تو هست مییبو  عن یالست، 

و اگر    د یرا بارها و بارها بخوان   ت یچند ب  ن یشما ا  دوارم ی. من اممیخواندفتر پنجم م  یِاز مثنو  ت یکار ما چند ب   ن یا  ی ابر

امتحان صحبت   نیبه ا راجع  تیچند ب  نی. ا دیخوب بفهم  د،یکه روان بشو  د یبخوان   قدرنیاست، ا   ن یسنگ  یقدر   ی  اتش یادب 

  کند. به زبان ساده و جامع صحبت م  کند، م
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  قضا  قاض ِزی دِهل نیما در ا
  و بل میالست یِدعو بهِر
  )١٧۴ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و آن را ز امتحان  میگفت  بل که
  ان یو قولِ ما شهود است و ب فعل

  )١٧۵ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  م؟یزد  تن قاض ِزیچه در دهل از
  م؟ یآمد  که ما بهِر گواه  نه

  )١٧۶ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زدن: ساکت شدن  تن
  

  نیا   عنیفکان،  قضا و کن  خداوند، قاض  عن یقضا»    ذهن است. «قاض  نیراهرو، هم   نیراهرو و منظور از ا  عن ی  ز»ی«دِهل

که    میچرخدور خودمان م  م،یی آ م   م،ی روراهرو که م   نیکه ما در ا  د یگو. م تدافاتفاق م   کند لحظه هرچه که او اراده م

  مال اوست.  دی گوهم م جانیا

بله، من    م ییبه الست و بو  میکه اقرار کن   میست ین   ن یا  ی برا  دیگو در اتاق نشسته، راهرو هم مال اوست. م    که قاض  ییراهرو

  . د یا یو عمل کردن و گفتن درست درب  ییدر بودن با فضاگشا نیا کهیطوراز جنس تو هستم؟ به

گفتن،    بل  نیاست. «و آن را ز امتحان»، در امتحان ا  فارس  عنی  است، بل ی عرب   هر دو، بل م، یگفت  بل  ای  میگفت  بل  که

  ،ذهننه من  ست، عمل و به گفتار ما، از بودن ما که درواقع بودن زندگ به     عن یعمل ما و گفتار ما شاهد آن باشد؛    د یبا

  است.   انامتح نیبشود. خُب ا  یخرد جار

و واکنش    دی بن  د یتوان نم  یی. اگر فضاگشادیکن   ییفضاگشا   عنی  د، یبشو    صورتِ بودن، از جنس زندگ لحظه شما به  ن یا  در

  . دیبمان   دیراهرو با نیپس در ا کند، ذهن شما مقاومت م  کهنیا  لیدلبه  د،ی دهنشان م 

بودن. چرا نم  عنیزدن،    تن  م؟ یچرا ساکت   م؟»یزد  تن  قاض  زِیکه «از چه در دهل  دی گوم ما از جنس تو    مییگو ساکت 

    د؟یچه ساکت  ی . برادیسؤال را از خودتان بن  نی. شما هم اکندسؤال م  م؟یهست

ا   که منظور زندگ  میکار آمد  نیهم  ینه که ما برا  دی گوم ما از جنس تو    مییبو  م،یدر ذهن هست  کهبوده، درحال  نیما 

  ،یینه به لفظ فقط، با فضاگشا  م،یاز جنس تو هست   مییبو  دی. پس با میذهن متولد بشو   نیتو از ا  تینهایصورتِ ب و به  میهست

  بودن هم هست.  منظورش  در فعل و قول، ول دیگو در، م  عنی
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. آن موقع  میو آن نباش  مییبه زبان بو م،یداشته باش   ذهنمن  که نینه ا   م، یاز جنس او بشو  م، یفضا را باز کن   د یعمال با   عنی

  ای  تحت نظم زندگ   د،یاز جنس او بشو  د،یمرکز را عدم کن  که نی. هم دیآ درست درنم  فعل و قول ما با فعل و قول زندگ

  د؟ی کن. توجه م دیبن د یشما با اکار ر نی. ا د یری گخرد کل قرار م 

هرلحظه امتحان    که نیعقلمان برسد به ا   دی گر زان امتحان، زان امتحان». باو زار و نوحه  برگی«ب   د،یکن توجه م    قبل  ت یب  به

عمال در بودن و عمل    دی به او و با  میاقرار کن   م یتوانکه ما م   ستیاهاست و تنها لحظهاز آن لحظه  یلحظه    نیو ا  میشوم

  باشد. بله؟ حاال،   درستاقرار  نیکردن و گفتن، ا 

  گواه یا قاض   ِزیدر دهل چند
  دِه شهادت از پاه  ؟باش حبس

  )١٧٧ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  تا که تو نجا،ی بخواندندت بد زآن
  عتُو  یو نار  بدْه گواه  آن

  )١٧٨ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  یی بنشسته شتنی لجاج خو از
  یی هکف و لب بست تنگ نیاندر

  )١٧٩ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : راهروز یدهل 
  : صبح زود، سحر پاه
   نافرمان  ، : سرکشعتُو

  زه یست ، دندگ ی: لجاجت، لجاج
  

در ذهن    عن ی  ؟حبس باش  م،یکه ما از جنس تو هست  میشهادت بده   دیما با   عن یشاهد! گواه،    یا  راهرو قاض  ن یدر ا  چقدر

  ؟حبس باش

  نیا   یکن. برا  ییفضاگشا   عنی زودتر شهادت بده، هرچه زودتر بو در فعل و قول و بودن، من از جنس تو هستم،    هرچه

و    هستم را بده   اقرار به الست را که من از جنس زندگ   عن یرا    تا که تو، آن گواه  ایدن  ن یبه ا   ایذهن    نیآوردندَت به ا 

  .  نکن  سرکش  ، نکن  زهیست

م  کهنیما در ا  اصالذهن من عقل دارم، پندار کمال دارم، با عقل من م ییگو   م زندگ توانم را اداره کنم، جهان هم اداره   ام

  . میخودمان اداره کن ذهن خودمان را با من زندگ  م یتوانکه ما م  میمجاب شد  قدرنی . امیکشدست نم نیکنم، از ا 
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نم   زندگ   نظم م   م،یآوررا  هم  هممیدهخسارت  د  نی.  ضرر  مثل گلشن  آدم  مشغول    ده،ی د  انیز  ده،یاآلن گفت، گفت 

  وجود دارد.  یبهتر  زندگ   ی فهمددر ذهنش م  است. هنوز مشغول ستم است، ول  یکارانیز

  نیاز ا  م،یکناقرار الست نم  کهنیبه خودمان در ا  میکن هرلحظه ستم م  کرد، ول  زندگ   دی نبا  یجورنیا  میدان اآلن م   ما

  . میکنخودمان و جمع نم   شخص  بر زندگ  یرا جار  و نظم زندگ م یشوامتحان قبول نم

که    میکن  یکارجمعاً با هم هم  د یو ما با  اوردیب   نظم زندگ  ریخودش را در ز  زندگ  ۀدارمسئول است ا  کار هرکس   نیا  یبرا

  . شودنم  مینظم خردِ کل قرار بدهند، نکن   ریرا ز  شانهمه زندگ 

  ، کن م  زهی. چون ست درد بش   همهنیتو، ا   ن ی بنش  جانیا   خواهدخدا نم    عنی  »، ییبنشسته  شتن ی: «از لجاج خودیگو م  بعد

  دان خودت را باالتر از همه م   ،یپندار کمال دار  ، یدار   ذهنچون من  دانم، من م  یی گوم   ، کن م   سرکش   ، کنم   یبازلج

در داالن، در راهرِو    یانشسته  جانیا   اتزهی خاطرِ ستبه  ن یبنابرا  د، یصد من حد   ،یدار  ناموسچون    ، یآورهم نم  نییو پا

  ذهن.   ن یدر ا  عن ی ،قاض

  ی است برا   تنگ   یجا   عن ی  »،  تنگ  ن ی«اندر   »، یی بنشسته  شتنی. «از لجاج خودهدراه نم  قاض  ، بن    توانهم نم   یکار

است. ما  دهاماناتمان و لبمان بسته ش  ۀذهن و کفمان، دستمان، هم  عن ی م،یا کوچ نشسته  یجا  نیدر ا   میت ینهایما، ما ب 

  ما حرف بزند. کف و لبمان بسته شده.  قیاز طر  تواندم  دگ زن م،یباش  زندگ  انیمحل ب م یتوانم

  دیشه یا  آن گواه بِنَدْه  تا
  د؟ یره خواه  ک ز یدهل نیاز ا تو

  )١٨٠ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زمان کار است بزار و بتاز  ی
  کوته را من بر خود دراز   کارِ

  )١٨١ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  زمان  ی در صد سال، خواه خواه
  امانت واگزار و وارهان  نیا

  )١٨٢ تی دفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : انجام دادن، ادا کردن گزاردن
  

من از جنس    یی بو  ، تا فضا را باز نکن  عن ی  ،را نده   ! تا آن گواهدیشه   یناظر، ا  یا  ،یباروی ز  یشاهد، ا  یا  دیگو م  خُب

  یجا  ن یراهرو، از ا  ن یاز ا  ز،یدهل  نیاز ا   ، با نظم زندگ   خط نکنتا خودت را هم  د،ی ایجا نتو هستم، فعل و قولت هم از آن

  د؟ یتر بون سادهیاز ا ریشد. د   تنگ رها نخواه
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به    ایزمان کار است»، تو ب  ی دار نکن. « قَدمت را درست بردار، خودت را نشان  میتلحظه گف   نیلحظه کار است، در ا   ی

   زندگ   یِسوبشو چاب، برو به یاریسوار هش  یاریصورتِ هشبه عن یالست اقرار کن در بودن، در فعل و در قول بتاز. بتاز 

  دراز نکن.  قدرنیو کار کوتاه را ا 

ما از جنس    مییبو  دیما با   عن ی ؛یامانت را بزار  نیا  دیباالخره با  ، لحظه طول بده  ی  ای صد سال طول بده   بخواه   تو

دور، به عشق   مینداز یرا ب جسم یاریهش نیبه تو و ا میبشو اریهش  م،یتو زنده بشو  تیتو و ابد  تینهایبه ب  دی با م،ی تو هست

  .  میزنده بشو دیبا

را به    تیمسئول  ن یا  د یبا  ،و حمل کن   ی ریبپذ   دی و امانت عشق را تو با  بول کن که تو عاشق هست امانت واگزار»، ق  ن ی«ا

 در درون هر شخص  ها نی. تمام ایریعهده ب ، هر شخص   ی برا   طورِ جدا صورت م فرداً و بهی که    ست ین   ی طورنی. اردیگ  

  :تین بیهمه به حضور زنده بشوند و ا میورد بخوان 

  پدر  یبر امتحان است ا امتحان
  خود را مخر کمتر امتحان،  به ن،یه

  )٧۴۶ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

جا هست.  آن  ریدرد د  ی   می نی ب تمام شد. فردا م  م یکنفکر م   م،یاندازرا م   دگی انهم   یپشتِ امتحان است. ما    امتحان

و    د یبشو  د یناام  د یو شما نبا  شودرو م  ها نیا   واشیواشیآمد.    ش یپ  دگ یهمان    یفردا  که پس  م ینی ب م  م، یاندازآن را م 

ما، راه است و صدرِ ما   میروم   شهیراه است هم   ت ینهایبارگاه»، ب  نیحضرت است ا   تینهای«ب  دیدان تمام شد و م   د ییبو

  . میبرس میخواهنم  یی جا ی راه است، ما به 

 ۀفیکه وظ  دیی بو  دهد،. هرچه ذهنتان نشان مدیو هرلحظه از امتحان قبول بشو  د یخودتان کار کن  یرو  دیشما مرتب با   پس

  ن یآقا ا م یبو  امذهن من ۀدرآوردبا اصول من  د ی. نبارا دست نظم زندگ  امکنم، بسپارم زندگ   ییاست که فضاگشا نیمن ا 

  شود.  خراب م  امزندگ  اورم،یدست ن را به

خودم که پارکش    خودم را اعمال کنم به زندگ   ۀدرآوردو نظم من  نمیرا بچ   زهایدرست کنم، در پارک چ  پارک ذهن   دینبا

  :د یگوو اآلن م  د؟ یکنتوجه م  دانم،م  م یبو د یبترسم، نبا دیکار را بنم. نبا نیا  دی کردم، نبا

  بازده یل و ساالرِ ده، آخر جوابل یا
  بر آسمان، بر آسمان؟  یشد  ای ،قعر رفت در

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

آرد بشود   اب، یبه آس  زدیر ها را مکه گندم  آن دستگاه شودم  م، یل» اگر بخوان و «ل خوانم لَ» مرا من «لَ هانیا

  است.   ذهن که هنوز در من ستانسان  ی است،   ذهندِه. درواقع مخاطبش من س یرئ  عن یو «ساالرِ ده» هم  
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 َبخوان«ل «َآخر هم معن   طورنیکه هم  م یل  کرده، م حظه که ما جلو ماصطالح هرلکه به  دیگوم،یرو   ه    مکه،    مییگو

  م،یندار   ما مل  مییگوم  م،یکنمل مالِ توست. هرلحظه ما فضا را باز م  نیا   عن ی: «کالملْ لَ»،  دیگو که خودش م

  . نیسرزم  د ییچه بو  ،پادشاه  دییهمه مال توست. حاال چه بو م،یدار  نی سرزمنه    م،یدار  نه پادشاه  چی ما ه

در     رفت  نمی بن. به من بو بب  ی فکر  ی بده،    یجواب   ی شخص شما! آخر، سرانجام    یا  عن یل و ساالرِ ده»،  ل  ی«ا

کردن،    یزار  ،دگ یدر حال همان  ن؟ییپا   یروم  یهنوز دار  ای  یآسمان؟ فضا باز کرد  رفت  یفضا را باز کرد  ایطوفان    نیقعرِ ا

 شدن و انکار کردن، ش نیناله کردن، خشم  کردن هست د یکردن، تقلم  یپس دار  ؟قعر».    یرو»  

   یکدام    شود؟و آسمان در درون تو دارد باز م   پاسبان و باغبان خودت هست  ،کن م  ییفضاگشا  یدار  ارانهیهش   ای

  ز ییپا  یِسوهنوز به  ای  شودکه بهارت دارد م  دی بو  اهدخوو م   دیآ در بهار م   دیدان ل م . لدیاست؟ شما جواب بده

   ؟یروزمستان م  یِسوبه  ،یروم

ا  ایآ لحظه، صاحب    نیصاحب ا  دیی گوم   د،یکن لحظه فضا را باز م   ن یشما ا  ن،یکه ا  دان م  ؟ دان ل را م ل  نیواقعاً 

ا  دیی گوم  اینه؟    ا یدست توست؟    ز یچهمه  ول   شوم،من دارم زنده م   ، من تو هست   امتیق خودم   سم، یرئ   جا نیمن در 

  . کنددوتا را از هم جدا م  نیهم ا  دیشا دی گوم  د؟یکن توجه م  کنم؟م ینظم خودم را جار  دانم،م

   یامانت را واگزاشته در    نی که ا  صحبت، کس  نیاست پس از ا  ل واقعکه ل  کس   ،ل هست که تو هم ل  دی گوم

  م یتسل  ستم، ین  یاماِل توست، من کاره  پادشاه  ن یکه ا  دیگوهرلحظه م   کند، و اقرار الست م  کندلحظه، فضا را باز م 

است     ذهندِه باشد، «دِه» نماد من  سی کند و رئ در دِه زندگ  اگر کس   باشد، ول  ل واقعاز جنس ل  اگر کس   شود،م

  ، نماد ذهن است. که د یدان م

بده. واقعاً   یجواب    ی  ن، یتو وضع را بب  دیگو بلدم. م  دانم،من، من خودم م   م ییگو که م  م یما هست  نیهم هم   شی کدخدا

  :میرا قبال خواند  ت یسه ب  نیو ا  پرسداز ما م  ؟یشوآزاد م  یدار ای یروم  ن ییپا  یبده تو دار ص ی تشخ

  کن، آنکه او از صلبِ عشق است  خَمش
  من ارشاد کردم  نکهیا بسستَش

  

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

  

  از قعِر طوفانش برآرم  مر 
  کردم  جادیرا ا  ستین چنانکه
  )١۵٠٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  پشت  ی: استخوانهاصلب
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آن    ی است، اما «ول  ما کاف  ی برا  ارشاد زندگ  م،یو از جنس عشق باش م یو فضا را باز کن م یاگر ذهن را خاموش کن واقعاً

  که داشت، درحال   قبل  ت یرا ببرد و فروبشود، برود به «قعر» که ب   یو دردها    دگ یرا که طوفانِ بال برد»، اگر طوفان همان 

 م،یرو م  میما فرو دار  مواظب باش، پاسبان خودت باش، باغبان خودت باش، ول  کندم  ادیو موالنا فر  خداوند، زندگ

  .  نه جمع ینه فرد  میده گوش نم 

  ن یوضعمان ا   م،یبود دهیاگر شن   م؟یادهی . شنمیفروشد  م،ید یرا نشنعارفان    ادیکردم» و واقعاً ما فر   ادیشد، گرچه من فر   «فرو

زندگ  اگر فضاگشا  نبود.  قعرِ طوفان هم  از  را  ا آورددرم  م، یکن  یی ما  برآرم»، درست مثل  قعرِ طوفانش  از    که نی. «مر 

  کنم،اش م شده، دوباره زنده  ستیهم ن  ن یوجود. اآلن هم ابه  میآمد   م،یبود  ستیوجود آوردم. ما نرا به  ست یکه ن  طورنیهم

  . دیگوم   زندگ

  از قعِر طوفانش برآرم  مر 
  کردم  جادیرا ا  ستین چنانکه
  )١۵٠٢شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

رفته  پس  به قعر  بب  گفت قبل م  ت یب   د، ی اشما اگر  قعر دار  نمی به من بو  آسمان را    ، کنم   ییفضاگشا  ای  یروم   یبه 

از آن لحظه به    ،یری کم ب،   فضا را باز کن  ،اگر به قعر هم رفت    است؟ ول   یل و ساالرِ ده» کدام  ل  ی«ا  ؟ نی ب م

  .  کندبه تو کم م   بعد زندگ

  نوشته.  جانیپشتش هم هست ا یهاو جنس و استخوان رهیت   معن به صلب

  است.   ت یهم مربوط به آن سه ب  هاهیآ  نیا

  اْنسانُ مم خُلق»   «فَلْينُْظرِ 

ه از چه چيز آفريده شده «پس  است،»آدم بنگرد ك

  ) ۵ ۀی)، آ٨۶سورۀ طارق ( م، ی(قرآن کر

قخُل»  «قافد اءم نم  

 است،»آبى جهنده آفريده شده «از

  ) ۶ ۀی)، آ٨۶سورۀ طارق ( م، ی(قرآن کر

جخْربِ»   «يائالتَّرلْبِ والص نيب نم  

 آيد.»از ميان پشت و سينه بيرون م «كه

  ) ٧ ۀی)، آ٨۶سورۀ طارق ( م، ی(قرآن کر

  :ندی گوها م انسان ند؟ی گوها چه ماست. حاال انسانشده دهی از مرکز عدم آفر  عنی



ۀ  برنامه             Program #939                                              ۹۳۹مشار

  88صفحه: 

  به جو  دیزاغ عدو، آن آب بازآ  ی: اگفتند
  شود پررنگ و بو، همچون جنان، همچون جنان  عالم

  

  صبر کن  ر یسه ماه د سخن،هودهیزاغ ب یا
  جهان   دِیجهان، ع دِیتو، ع یِدررسد کور  تا

  بشود.  د یع  عن یصبر کن»،   ریسه ماه د سخن،هودهیزاغ ب ی«ا

  ما  لیما، روشن شود قند لی آوازِ اسراف ز
  از مردنِ آن مهرجان، آن مهرجان  میشو زنده

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : مهرگان مهرجان
  

را دوست دارند، بهار   زیی ها پاانسان دیگونشسته. م  زیی عشق پا یجادرواقع به  جانیمهرگان است که در ا  نیهم  «مهرجان»

  نشسته.   ذهنمن یجاعاشقش هم هستند. مهرجان، به ز،ییاند به پانشده رفته

  د،یهست یاریکه دشمن هش  ذهن یهامن یمن، ا  ذهنمن یا  ،که دشمن ما هست  زاغ یا  مییگوم  م؟ییگو ما چه م پس

  گذاردو نم   زند که در باغ ما قدم م   ی کرد  ره یاست، که غم را به ما چ  س یابلفضا همان    ن یا  م ییگوبزرگ، که م    ذهن من  یا

  .اوردیزمستان را ب  اورد،یب خواسترا م  ز ییگلستان بشود. پا

  د ی. ما نبا میمقاومت کن  د یپر بشود، ما نبا  ریبا ش  دیبا  ردانیش  خواهد،م هیدا هاوهیکه م  میفهمم  م،یگرفت  ادی  ریاآلن د ما

شرف    یخورده و از آن کاشانه افتاده، از جا  یادانه   یاست که آدم    ن یخاطر ا به  م ی. گفتم یرا به مرکزمان راه بده   یزیچ

  افتاده. 

. پس من آگاهم که تو مقاومت  کن مقاومت م  کهنیا   یبرا  ،زاغ دشمن من، آب را تو بست   یا   میگو م  امذهن من به من  پس

  . دستِ زندگ  سپارمتو را م   کنم،من در اطرافِ تو فضا باز م ول ، تو دشمن من هست   ،کن م

  یِمساو  ییآگاه شدم از تو. شناسا  ر یمن د  عن ی.  دیآ دوباره م  ر،ی آن ش  ،یزدیکه قطع شده، دم ا  یزاغ عدو» آن آب   ی«ا

شده و شما از جنسش   ره یخاطرِ اشتباه بر شما چبه  ن یکه آن زاغ غم است و ا   د یدار   زاغ  ی   د،ی. شما اگر بدانستیآزد

اقرار    د، یشواز امتحان قبول م    «زان امتحان، زان امتحان»، وقت   د،یکنالست م   رارِ اق  وقت  د، یو امتحان را پس داد   د یستین

  . ستمیمن از جنس زاغ ن   دیی گوم  د، یکن الست م

که زاغ دشمن    م یندار   مان یلحظه ممن است طول بشد. منتها ما ا  ی خُب، تمام شد، زاغ تمام شد.     لیخ  د یگوهم م   خدا

شما مرکز را عدم   دیمرتب با  که مدت  میگفت  م، یدی همان آن شل را کش  یبرا  م،یندار   وستگیماست و در اقرارِ اَلستمان پ 

  . دیکن 
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 ی هامن پر از گل  رون یب  شود،عالَم پر از گل م  عن ید پررنگ و بو»، به جو»، «عالم شو دیزاغ عدو، آن آب بازآ  ی : ا«گفتند

خوش، مثل بهار. «همچون جنان، همچون جنان»، پس امان ورود من به بهشت، مجدداً وجود    یبا بوها  شودرنگارنگ م 

  ست.به ال  ارانهیوارد بهشت بشوم، با اقراِر هش  توانم دارد. آن موقع از بهشت رانده شدم، اآلن م

  سخن»، چرا؟ از امتحان قبول شدم، اقرارِ الست کردم، گفتم من از جنسِ زندگ  هودهیزاغ ب  ی«ا  ر، ید  جا نیا  دمی اآلن فهم  و

فقط ضرر است،   زند،م  است. هر حرف سخنهوده یمن ب  ذهنمن نیا  فهمم،هستم، در بودن، در فعل و در گفتار. اآلن م 

  ندارد.   درست ۀجینت چ یه

  یها، خردحرف  ن یندارد ا    آثارِ درست  چ یه   ، زن مفت م   یهاحرف  ، نز حرف م    ه   سخن،هودهیب   ذهن من  ی ا  م یگواو م   به

اصال    ای   کناحساس گناه م   ا ی  یمضطرب   ای   نگران   ای  ن یخشم  ای  ی دیرنج  ای  یحسود  ای  ی شد  عصبان   ای  ست،یدر آن ن

  ایباالتر از همه باشم    خواهمم   یی گوم   ای  دانمم   ییگو م  ای   پندار کمال هست   پروتِدر ه  ای   کنم   زهی ست  ، کنانکار م 

 میباشد. دار  دی من را قبول داشته باشند، حرف، حرفِ من با  د یدارم، آبرو دارم، همه با  دیمن ناموسِ صد من حد  یی گوم

  :دیگو . ممیکن سخن» صحبت م هودهیبه «زاغ براجع

  بانگ کرد، آخر چه گفت؟  نی زر گاوِ
  همه رغبت شفت   نیرا ا کاحمقان
  )٢٠۵٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

آمد، ذهنم   ش یبوده. چرا؟ اقرارِ الست کردم، حضور پ سخنهودهیمن دائماً ب   ذهن من  عن یما،   نیگاو زر نیا  م،ید یفهم اآلن

من حاظر بودم او را   ، زن که تو غلط حرف م   گفتم  به ضرر من است. قبال هرکس   زندهرچه که حرف م  دمی. د دمیرا د

  آبرو دارم.  کردم. فکر م بردمن را م  ی بشم. چرا؟ آبرو

  ر یپذ نرم بودن، انعطاف  عن یعشق،    عن ی  ،ییگشافضا  عن ی  ، عمق زندگ    عنی  ،زنده شدن به زندگ    عنیآبرو    دمیفهم  اآلن

قرار دادن،    نفوذ خرد زندگ   ری را داشتن، قدرت عمل داشتن، خود را ز  زندگ   تِ یداشتن، هدا   یداشتن، شاد  رش ی بودن، پذ

  دیگو است که موالنا م  ن» یهمان «گاو زر ،  ذهن من  نیا  دمی فهم  دم،ی را فهم  هانیخرد کل. ا   ۀلیوسنظم دادن به خود به

  آخرسر چه گفت؟ 

صبر کن که    نمادگونه باشد. مدت د یجهان» برسد. سه ماه شا دیتو»، «ع  یبشود. تا «به کور  دیصبر کن که ع  ر یماه د سه

  شود، کم م    یتار   عدم را آوردم، ه  کنم، م   یی گشاشب و روز با هم برابر است. من اآلن فضا  د، یدان م   د یبشود. ع   د یع

  . شودم  ادتریحضور ز ییروشنا زانِی د می. خُب برسم به ع شودم  ادیز ییروشنا

  ، کن م  کارشن  ،کنم   زهیاش ست کنم، همه  ییگشامن فضا   خواه نم   من به حضور برسم،  خواهتو که نم   یِکور  به

حضورِ من    یاریهش  واش یواشی   عنی  د،یآم   دی. ع دیآم   دیع  ،نزن   ب یکنم و تو به من آس  ییگشامن اگر بتوانم سه ماه فضا

  .شومتر م من بزرگ  ،یشوتر م کوچ  و. تشودتو کم م   اهیس  شود،م  ادتریز
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  ان یبه ب   کند من، حضورِ من، در من شروع م   ل یاسراف  نیصورت حضور جلوه کنم، پنجاه درصد حضور، ا من به  که نیهم

  ذهن . و آن موقع توِ مننمیبمن م   شود،من روشن م   ل»ی«قند  نیشمع من، ا  نی. از آوازش ایدزیعشق ا   ،یزدیکردن خرد ا 

تر م کوچم  ،یشو یریم .  

  جا نی. قصه از ازییمن را ببرد به پا  خواسترا دوست داشت، مهر را دوست داشت. م  ز ییکه پا   آن جان   عن ی  «مهرجان»،

مثل    رون، یانعکاس دورن است. پس تو در درون و ب  رونتانیب    ول  رونتان،ی که پژمرده شده ب   د یشروع شد گفت نگاه کن 

  . میرا خواند  هانی. ا هست  دهیدانیحضرت آدم، ز 

  و نم  نیب  انکار و ش؟ کانِ خوش نیاز ا ک  تا
  نردبان یب  نردبان،یچرخ پر چون مردم، ب بر 

  
  لد   ید، بر گورِ او کوبخزانِ همچو د  ردیم
  پاسبان  یپاسبان، ا  یا دمد،صبح دولت م نک

  
  هندوان را دور کن  نیجهان پرنور کن، ا صبحا،

  دهر را محرور کن، افسون بخوان، افسون بخوان  مر 
  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  است.  اهیاز شب و س  هی: کنا هندوان
  شده از حرارت آتش و تب. : آنکه مزاج گرم دارد، گرممحرور

  

شده  که مزاج گرم دارد، گرم. محرور، آنر ید   ذهن  یهامن  ای   ست شدگتیهو از هم  هیکنا  ای  اه یاز شب و س  هیکنا  هندوان، 

  گرم کردن.  عن یاز حرارت و آتش و تب، محرور 

من    مییگوم  میما دار  عن یانکار  د؟ی انکار و ش داشته باش دیچقدر با  د،ی گوکه، به ما دارد م  د یگودارد م  ن یبنابرا  پس

  ی است،    ری چون از جنس تصو  ذهنو من  شومبلند م   ذهنصورت منلحظه به  نیانکارِ الست. ا  ستم،ین   از جنس زندگ 

انکار،   ، ذهنش. من  عن یدانستن  طور ذهن وجود دارد. اصال به ییخدا  داندم   طور ذهنواقع بهاست، در مصنوع   زیچ

  . د یش و تقل

کردن در اطراف اتفاق    ییگشاپس ذهناً خدا را شناختن، انکار و ش است. فضا  ؟انکار و ش داشته باش   خواه م  چقدر

  . می خارج شدما از انکار و ش   ریاست. د زندگ  نیا دن، یشده را خود دگشوده یلحظه و فضا نیا
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. تو فضا را باز کن، مثل مردم چشم،  نیرا بب  . زندگنیو نم را بب   فضا را باز کن، معدنِ خوش  دیگوم   نیبنابرا  پس

  ، نی ب طور که م همان  د، یمثل د  عن ی  م،ی نی ب لحظه دوردورها را م   یما،    میکن طور که باال را نگاه مبپر به فل. همان

  بپر.    دگ یهمان یاز رو یطورهمان

  ن یتو فقط ا ،یبپر  دیبا یالهیبا چه وس  ،نگرد. فکر نکن که با چه نردبان   دنبال نردباِن ذهن  عن ی  نردبان»،یب  نردبان، ی«ب 

  خزانِ  ردی که «م  گويد به ما م    کار را بن   نی. و اگر تو ا یدیدرا نم   و معدن خوش  یرا بفهم که تا حاال در انکار و ش بود

  . ردی مپژمرده کرده م  ده،یکه ما را در  وحش وانیمثل ح  زیی ن پایخزان، ا  نیهمچو دد». ا 

  نیما ا   میبدان   کهنی. همم یبپر  هادگیهمان   یاز رو  واشیواشی  عن ی  میبر چرخ بپر  م،یو بر چرخ بپر   میما فضا را باز کن  اگر

  .میشوبلند م   م،یپر م  شانیاز رو  میدار  م، ینخواه  یزی چ م،یدستمان را باز کن م، یستین  هادگ یهمان

را که ما با کنترل    یزی . هرچست یما ن    اصل   ما واقعاً زندگ   پارک ذهن  ن یا  م، یاکه اآلن درست کرده  آن پارک   م یدانم  ما

و کنترلش سخت   اندازدکه ما را به زحمت م  یزی است. هرچ پارک ذهن   نیانکار و ش است. هم  ن یهم ن یا م، یداشتنگه

  است.  ذهن نظم من نی . امیکنم   زندگ ذهن با من می دار م، یکشاست، ما عذاب م

لحظه    یدر    ،در آسمان هست   ن یبم  دفعهی   کنکه باال را نگاه م  طورنیکه هم   دیگودارد به ما م   کهنیمثل ا  موالنا

بلند    م یتوان است، ما م    دگیهمان   یهانکیفقط ع   هانیا   م،یست ین   هانیکه ما ا یخردورز  نیبا ا هادگ یهمان   یاز رو   توانم

  .میشو

.  یکوب بر قبر آن لد م    عنی . تو بر گور آن،  دریم درنده م   وان یح  ، وحش  وان یمثل ح  ز ییپا   ن یخزانِ همچو دد»، ا  ردی«م 

.  دمدتو دارد م   و خوشبخت   بختی. صبح ن دمم  یصورت صبح دارتو به  نکیاآلن مرد. ا    در باغ ول  زدقبال او قدم م 

  . میدر صبح بود شهیما هم

  است، خامش کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش  یکوشم پ هم من

  )۴١١ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ما دارد    دیو خورش  دمد که صبح ما دارد م  مین یبم  م،یکوشنم  ذهن . اآلن با منذهن با من م یدینرس  ییبه جا  مید یکوش  ما

ما    دهد، را به ما نشان م  هادگ ی ما هم هست. مرتّب همان  لی حضور ما اسراف  دیخورش  ن یحضور ما، ا  دیباال. خورش  د یآ م

 ی اریهش   تیف یصورت ناظر پاسبان ک به  دی که با  میادهیپاسبان» ما فهم  یپاسبان، ا  ی. «امیاندازم  م،یکنم  ییها را شناساآن

  .  میخودمان باش

. صبح بودنت را   تو صبح هست  م، یاست؟ صبح ما هست   هندوان را دور کن» صبح چه کس  نیجهان پر نور کن، ا   «صبحا،

  . رانی د  یخودت هم برا ی. باز شو، جهان را پرنور کن هم برانیبب 
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هستند و    اه یس  ها نیرا دور کن. ا  هانی«هندوان» هستند ا   هانیرا که ا   رون ی ب   ذهن   یهامن  ایخودت    یهادگ یهمان  نیا

  دیا یما از درون ما ب   دیکه خورش  م یبدم  م، یباز بشو  دی لحظه ما با  ن یا  عن ی  ،یشوم  اهیدوباره س  ،توجه کن   هانیاگر به ا

از انکار و    ر ی. د ستی با ذهن ن  هانیا   ن، یا  خواهد به چرخ. نردبان نم   میپر م  م یدار  ر یباال د  دیآ ما م   د یخورش  باال. وقت 

  . میآمد  رون یش ب

  هادگ ی. همان م ینی ب هندوان را م  م،ین یبما م   کهنیا  یاست، نور دارد، برا  ن یو نم  صبح ما خوش  نیبازشده ا   یفضا  نیا

که توجه ما را   کندم  دارد سع  یزی چ  ی .  مین یبسراغ ما م   دیآ اگر م   وی. د مینی ب را م  رونی ب   ذهن  یها. منمینی ب را م

  . میکنم ورشانو د مین یبآن را م  کند جلب م

و    میعشق بده   یخودمان. «مر دهر را محرور کن» گرما  زندگ  رون،ی زمانه، دوران، ب   عن ی. «دهر»  میکنزمانه را گرم م   و

  .  دهدم  ر ییرا تغ زیچهمه. با ارتعاش خواندحضور ما افسون م  ن ی. امیندارد حرف بزن  لزوم

و زمانه   خواند دارد افسون م کند،م   و دارد ارتعاش زندگ  که زنده شده به زندگ   بخوان، افسون بخوان» هرکس  «افسون

«محرور» کند، گرم    تواندجهان را م   م،یبخوان   جمع. اگر دستهمیموالنا را ما نخواند   کند؟. موالنا نمکندرا دارد گرم م 

  کند. 

با    شود،که از دلتان بلند م  یی شما با عشقتان، با گرما د یاگر عمل کن د، یعمل کن  اتیاب نی به ا  د یشوشما متقاعد م  وقت

بلند م   ییروشنا پر از گرما  شود،که  پرنور و  خرد هم    روشن   د، یدهتنها عشق م کرد. نه  دی عشق خواه  ی شما جهان را 

  . میکن م ییما. شناسا م یدهم   میدار ص یتشخ  م؟یشو نم  زیِ . مر ما اآلن ممدیکن م  زیِ ها را ممانسان. دیده م

  برج حمل  یآفتاِب خوش عمل، بازآ سو  یا
  وحل، عنبرفشان، عنبرفشان  گذار و ن  خی ن

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : بره؛حمل
ل: اول برجمنیگانه، برابر با فرورد دوازده   یبرج از برجها ن یح.  

  ی : گل و ال وحل
  

  است. ی امر عن یعنبر فشان، عنبر فشان.  م یبخوان م یتوانست«عنبر» را از «فشان» م  جدا کن  اگر

  را پرخنده کن، وان مردگان را زنده کن  گلزار
  ان یالع ن،یه  ان،یالع ن، یحشر را تابنده کن، ه مر 

  

  ها ها، ما هم ز کنج خانهحبس رسته دانه از
  صد ارمغان، صد ارمغان  ها،بیباغ از غ آورده

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو
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نور و خرد را به فکر و عمل   کهنیا  یعمل است برا. خوشدیآاست که از مرکز ما باال م  یخوش عمل» درواقع آفتاب   «آفتابِ

  عمل.عمل است، خوشخوش نی ا  زدی در آن بر نظم زندگ  ، که خرد زندگ  . هر عملزدیرما م 

  د، یآ آفتاب درون ما باال م  ن یا   عن یاست،    نیماه فرورد  نی برج حمل»، برج حمل هم  یآفتابِ خوش عمل، بازآ سو  ی«ا

  .شودما شروع م  ییشوفا شود،بهار ما شروع م 

.  نیگانه، برابر با فرورد دوازده   یهابرج از برج  ن ی. حمل: بره. برج حمل: اولرید   میدان م . محرور،  دیدان بره م   عن ی  حمل

  . یو الوحل: گل

بشود و   دهیشما د لۀیوسسحر شما که اآلن هست، به نیا  ،زندگ  آفتاب ن یا دیاجازه بده  دی. شما با دیگو دارد به ما م پس

  ی برا  ایاز مرکز من باال ب    عنیبرج حمل»    ی«بازآ سو  دی گوعمل است. مآفتاب خوش  ن یآفتاب از مرکز شما طلوع کند و ا

رفت باال. نه درد بذار بماند،    امیاریهش   . چراکهنیبه فرورد دمیپر  ز، ییاز مهر، از اول پا  نم عن یمن آمده.   نیفرورد  کهنیا

  است.  دگ یبذار، نه وحل. گل که نماد همان  خی نه 

من را   یدردها ا، یخدا م ییبو  م یداشته باش  ذهن من  کار،یب  م ینی بنش   جانیکه ما ا ست ین یطورنیکار ا  ن یکه ا  دی نی ب م  پس

  م ینی بب  م یرا بخوان  اتیاب   نیهمۀ ا  دی با  م، یکن  ییفضاگشا  دیبا  م، یکار کن  دی. نه، باریمن را ب   یهاشدگ تیهوشفا بده، هم

  . دیگوموالنا چه م 

عمل از  آفتاب خوش  شود،فضا باز م   شما مشخص بشود که وقت  یبرا اشتا معن   دیپانصد بار بخوان   دی غزل را با  نیا  شما

در مرکز من آمد، انگار من    ییروشنا   ی.  کنمنم   جادیدرد ا  ر ید  رون یآهان! من در ب  ییگوم   کند، مرکز شما طلوع م 

جا  میفکرها از  فکرهاآورمم   ی رید  یرا  دی.  خَّق شد. من  د کنمنم  دی تقل  ر یم  من  د   ر ی.  من  ندارم.   ر یش    انکار

  :کهنیا  یمن، چرا؟ برا نۀی باز شد س کهنیا ی . براکنمنم

  حق گسترد بهر ما بِساط  حم
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  )٢۶٧٠ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،ی(مولو

و محصولش را   یو هر موقع بسط آمد، آب داد ی و هر موقع انقباض آمد، چارۀ قبض کرد دی انبساط گفت  قیاز طر  وقت شما

  یو بهار شما شروع شده، برا  کندروز بهتر طلوع مآفتاب روزبه  ن یا  واش یواشیکه    دی د  خواه  ، با مردم به اشتراک گذاشت 

منتظر    ر ید  میکه گلشن مانند آدم مستضر و ما منتظر هست   گفترفت که م   رانیآن ضرر زدن به خود و د  رید  کهنیا

  . دیرس جهی نتانتظار به ن ی. هممیستین

در حال     عنی. «عنبرفشان، عنبرفشان»،  دیکنخوش پخش م   یوب   که درحال  ، دگی بماند، نه همان  دی گذارنه درد م   شما

و    م یکنرا حل م   ن یو ا  مین یبو دردمان را، رنجشمان را، خشممان را م   میکن فضا را باز م   ن ی. هر موقع ما اعنبرفشان

  .  دی آ م  خوش از زندگ  یبو شود،بلند م   خوش یبو  ی  رود،م  نیهمراه با آن از ب دگ یهمان
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خوش   یخوش که بو  یبو  دیشوبه عشق زنده م  شما هم وقت  د، یآ هم م  شیبو   شودمثل گل سرخ که باز م  طورنیهم   عنی

  د یگوم   نیهم   ی. برازدیر م  کندم  تیسرا  یکننده و شادزنده  ت یخاص  نیا  یزی . به هرچشودعشق است از شما بلند م 

جا پر  همه  شود،. انگار بهار مشودختم م   بایساختار ز  یبه    یهر فکر  ،ما هر عمل   رونی ب  عن ی«گلزار را پرخنده کن»،  

رنگارنگ را در    یهااش گلهمه  میکن . به شما هم که نگاه مم ین یبرنگارنگ را م   یهاگل  می کن . خب نگاه م شوداز گل م

  . مینی ب م  تانزندگ رونی ب 

کار زنده کن و خودت را هم زنده کن.    ن یرا تو با ا    ذهن   یهاهمۀ من   عنیرا پرخنده کن، وان مردگان را زنده کن»    «گلزار 

مختلف خودت را زنده کن،    ی هابش، خودت را زنده کن، قسمت  رونیب    دگی را از هر همان   در داخل خودت زندگ   عنی

  را پرنور کن.  امتتیق  عنی  ن»را آب کن. «مر حشر را تابنده ک تیها خیگفت  

طور  به  ؟یچجور  رسد،هم م  هی را تابنده بند نورش به بق  امتشیق   . اگر کسمیکم کن   امتیق   نیبه ا میتوان م   تک بهتک

  . طور ذهن نه به ، ن یع

شما را، انعکاسش    زندگ  کندروشن م  شود،آفتاب از درون شما بلند م   نیا  دیشوزنده م   دیکنشما فضا را باز م  واقعاً

  . به زندگ  کندها را زنده م آن ر،ید یهابه دل آدم رسد خنده است، ارتعاشش که مپر یهاگل رونی در ب 

همه،   عن یهم    ،یشوزنده م  یهم تو دار   امتیق  ن یکه در ا  امتیق  نیشوه بده، جالل بده به ا   عن یحشر را تابنده کن»    «مر 

  همه، مثل موالنا، موالنا حشر را تابنده کرده.  

م   اگر ا همه  میتوانست ما  بخوان   اتیاب   نی مان  آفتاب    کس هر  م،یو عمل کن   میرا  را،  آفتاب خودش  را،  درون خودش  در 

  .شدبهارش شروع م ن، یبه فرورد  دیپر م  عن یبرج حمل،   یسوبه  آوردعمل خودش را مخوش

نمنفر همه  ونیل یهشتاد م  دی حساب کن  شما نه. چرا عمل  راه    م،یکن توجه نم  م؟یکن شان در بهار باشند. سخت است؟ 

دانش را   نیکه ا  م یوقت بذار م، یکن  یگذارهیسرما  د یچقدر الزم است باهر کنمعرض م  نیهم   ی. برامیشناسدرست را نم

  خودشان است.   ری تقص ن یبد است و ا  شانمردم بفهمند چرا زندگ  میپخش کن 

  ران ید کنند، م  ران یبه مالمت. آقا د م یهر کداممان و عادت کرد م یروم  در تیمسئول ر یما از ز  ،ذهن سلطۀ نظم من در

  ! میکن . نه، ما م کنندما را خراب م  زندگ

زندگ  یزی چچیه م  ست ین  ماندر  ما ضرر  به  آن سهم  زند که  در  ما  باش  و  من  مینداشته  رسته  مانذهنبا  «از حبس   .

  به رشد کردن.   کنددانه شروع م  شود،باز م  رهند،ها از حبسِ آن پوستۀ سفت م ها»، در بهار دانهدانه

دو فکر را    ن یفاصلۀ ب   ییبا فضاگشا  ای  میپر از روزن م   ایوجود دارد،     روزن   میفهمما هم م    عنیها»،  هم ز کنج خانه  «ما

  باال.   مییآم  جانیو از ا  میکن باز م 
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فکر    نیکه ا   مین یبم   واش یواشیندارد،    دهیفا  چ یه   رید   دۀیفکر همان  ی به    دهیفکر همان   ی از    دنیکه پر  میفهمم    وقت  ما

  یپ دریپ   شدۀتیهوفکر هم  دی دان. شما اآلن ممیکنباال، طلوع م مییآجا مما از آن  شود،منفصل م   ییجای   شودکند م

  .  د یخاموش کن دیخالفِ «انصتوا»ست که ذهن را با

از طر  زنم، و حرف م  دانمم   م ییگو که ما م   زمان   تا ما و شعور ما و   ص ی. گذاشته به تشخ زندما حرف نم   ق یخداوند 

  د یکه من با  رسدتو عقلت م   ایآ   د یگوم   کند است، خداوند ما را امتحان م   ن یامتحان ا   عنی .  کندلحظه ما را امتحان م هر

   ؟ حرف بزن  د یتو با  ایحرف بزنم 

خُب حرف بزن. ما حرف    لی بنده حرف بزنم. خ  ، که شما حرف نزن   رسدم   یطورنینه، من عقلم ا  م ییگولحظه م   نیا

   لیخ  د یگوخراب شد که. م    ل یخ  ایخدا   مییگودوباره م   یخراب   مدت  ی . پس از  میکنرا خراب م   مانزندگ  م، یزنم

  .  یشوساکت ب  د یمن حرف بزنم؟ پس تو با  خواهخُب، م 

بزن  شودنم  مییگوم من    میگو. ما آخر م میر یزدِن خودمان را ب  حرف  یجلو  می توان ما نم  ،درست کن   ول  می ما حرف 

درد    قدرنیا  د یحرف زدن را، باالخره با  میکن حرف بزنم. رها نم   دی دارم، من با  تی ثیآبرو دارم، ح  دانم،پندار کمال دارم، م

  من خاموش کردم، تو حرف بزن.  ر، یشد د  تمام«انصتوا»،   مییبشود که بو ادیز

  گوش باش».  ، «چون زبانِ حق نگشت   ای ، را گوش کن، خاموش باش»، تا زبان حق نگشت  «اَنْصتُوا

  ها ها، ما هم ز کنج خانهحبس رسته دانه از
  صد ارمغان، صد ارمغان  ها،بیباغ از غ آورده

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  د،یآ کننده م زنده  یبسته انرژ  ی   د،یآ فکر خالق م   د، یآ م  غامیپ   ه   آورد،م  هیهد  بیکه باغ ما مرتب از غ  مین یبم   ما

  صد ارمغان، صد ارمغان»، بله؟  ها،بی«آورده باغ از غ   د،یآ م  زی چهمه  د،یآ دوا م  د، یآ م  ریش

مخصوصاً  رود،شد. درست است که غم در باغ ما غم راه م   می امان دارد، ما موفق خواه  نی ا   دی گوکه موالنا م  دین یبم  و

ا    ل یکه خ  یلحاظ فردبه   ی زمان کار است»،     ی«   در مدت کوتاه   د یعمل کن  د، یرا بخوان   ها تیب  ن یساده است. شما 

  ست، «بزار و بتاز».لحظه کار ا

  کاسد شود  نیپر از شاهد شود، هم پوست گلشن
  و والد شود، دورِ زمان، دورِ زمان  ندهیزا

  
لبر قصِر عال  دک،یبا   دیایب ل  چون فل  

لل  ،َل ْستَعان،   ایکنان، کالمـُلستَعان  ایمم  
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  زنان، وان فاخته کوکوکنان رسد بربط بلبل
  مطربِ بختِ جوان، بختِ جوان ر ید مرغانِ

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  بای : ز شاهد
  شدن، ارزان شدن رونقی شدن: ب   کاسد

 ْلپادشاه  کالم :َل رگ یو چ   از آنِ توست  
  ها و صفات خداوند. از نام  خواهند؛  م یار ی: آنکه از او مستَعان

  

   زندگ   یپا  یصورت حضور مثل سرو، روما به  عن ی  شود،م   باروی . گلشن پر از شاهد و ناظرِ زمیشوما موفق م   دی گوم

  .  میشوذاتمان قائم م ی. ما رومیست یا م

  .  شوندناظر م   شوند، م   با یز  شوند، ها شاهد م نسانها بله همۀ ااز آدم  یادی. تعداد زشودم   ادیز   لیفقط من، تعداد خ   نه

ا  د یآم   یروز   ی .  افتداز رونق م    ذهنکاسد شود» من  نیپوست   «هم پادشاهان، س  ن یبه  را    ایکه دن   استمدارانیسران، 

کار را    نیفالن موقع فالن شاه ا   ند ی گوم   ن یسال بعد از ا  چهارصد  صد، ی. من فکر کنم مثال س خندندهمه م   کنندخراب م 

  داشته.   ذهن! منده؟یرسآخر عقلش نم  ندی گوم  خندند، کرده، هرهر م 

   ذهنمن  ن یا  م یرا رواج بده   یی . اآلن هم اگر ما دانش موالناافتداز رونق م   ذهن من  افتد،از رونق م   نیپوست   که نیا   یبرا

  . افتداز مد م

نگاه  یطورنیهم  کنند،سوت م  انددهیکه به حضور رس یاعده ی  کنند، و درد صحبت م  دگیبرحسب همان   وقت  مردم

! چه  ؟کن م لیدرآوردۀ خودت را تحمنچه نظم م  ی! برا؟کنبه چه صحبت متو؟! راجع  ییگو تو چه م ندی گوم   کنند،م

  دار است. ! خنده؟یریب  میو تصم  فکر کن هنتبرحسب ذ ، را خراب کن  ایگفته تو دن  کس

وضع شما بهتر    یچجور  د ینی ب . مدینی ب را با پخش دانش موالنا م    ندگی و والد شود، دورِ زمان، دورِ زمان»، شما زا  ندهی «زا

  گنج حضور و موالنا.  نیدانش، به ا  ن یبه ا دیروز؟ شما که دل دادروزبه شودم

.  د یآکوچ م   ذهنکه با ابزار من  ستل» انسان «ل  نیا  دفعهنیا.  دک»یبا    دیایل ب«ل  ن؟یرفت ا  شیپ   یچجور  و

کوچ    اشذهنشده، منکاسد    نشی ذهن، چرا؟ پوست  عنی   خوردکه به درد نم  کوچ، دست کوچ  دِی  عن ی  دک»ی«

  شده.

به شما ضرر م  ستیابزار   ذهنکه من  دیاگر خوب بدان   شما با  تیو اصال اهم   زندکه  و اگر    د،ی ندازی از رونق ب   دیندارد 

  . دیکردند، شما از آن استفاده نکن   یهم شما را تحر  رانید

 بعض  مثال  یها ما تحر موقع   میبه    م یشو   بزن بو  ن یاز ا  میکن   زی . خُب آن موقع پرهمیضرر    میآقا من تصم   م ییکار. 

ا   به کس   رم یگ م ا    . پشت سر کسنمی خشم  که نیضرر نزنم، ولو  ولو   د؟ یکن. توجه م کنندم    ی تحر  کهنیحرف نزنم، 

  کنم.   ییگرفتم فضاگشا  میتصم
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مال تو است؟    ن یسرزم  ن یا   میگوم   به چه کس   کنم، م   ییلحظه فضاگشاکه من هر  د ییگوم  د یدار  د؟ ییگوچه م  د یدار  شما

  : «کالملْ لَ». میگو م  ام، ه به اجرا نگذاشته  ایرا خدا امذهنمن نظم من

ْلکالم    َعن یل  پادشاه  رگیو چ  تو هست  ستمیاز آنِ توست، من پادشاه نکه در بهار م. پس ل ل هم اگر  ما    د،یآ

َدارد بازمثل ل ،َم   یلکند  با لغت، ل  عنیل  تو هست  تو هست   تو هست،  عن ی   پادشاه  نی. استمیمن ن    ،مال توست

  . ستیمال من ن 

  ت یکه در ب  میشوما سازنده م کند،ما دارد او کارش را م  قی مال ماست، از طر   واقع پادشاهمال توست، در  پادشاه  اگر

  و والد شود».  ندهی «زا  دی گوم

فکر    ی که    ستین  یطورنی. اشودخالق م   شودسازنده م  کند، لحظه فکر نو خلق م بهانسان لحظه   عنیو والد»    ندهی «زا

حل خودش را دارد و راه   تیهر وضع  کند،باز کند؛ باز نم   نی با ا  خواهدها را مکند، همۀ قفل  دیداشته باشد، آن را کل

با    دیایل ب«ل  دن»،یبنگر در آفر  ده،ی«بذر ز آفر  شود،آدم، خالق م   شودم   ندهیزا  شود،درون ما زاده محل از  راه

  . دک»ی

دست بزرگ، دست     و ه   خوردکه اصال به درد نم   ستدست کوچ   ی ما     ذهنابزار من  ن یکه ا  م یشوما متوجه م  پس 

  .  میآور کار ملحظه را به ن یخداوند، قدرت ا

ل لحظه لبهلحظه  . ه رید  شودقصر ما کجاست؟ باالتر از آسمان، اندازۀ ما آن م   میل هستما که ل  نی آن موقع ا  و

  من.  اوری یا  عن یمستَعان»،  ایمستَعان،   ای که مل مال توست «  مییگوم

  ها و صفات خداوند.از نام خواهند؛ م  یاری: آنکه از او  مستَعان

  «کالملْ ل   .«َر،ی ل دل د ییگومن، چون شما م اوریو تنها  نیبهتر   یا  عنی

من هم کاسد     ذهنمن هم، من  نیتمام شد. پوست   ره،یصفر، نظم تو چ  ذهننظم من  دییگوم   دیکن فضا را باز م  هرلحظه

  . درست است؟عن ی دیی گو شدم. شما م بایشد، من هم شاهد شدم، ز  رونق یشد، ب 

  زنان، وان فاخته کوکوکنان رسد بربط بلبل
  مطربِ بختِ جوان، بختِ جوان ر ید مرغانِ

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

رفت که زاغ   ذهن من رینوا شده. دکه بلبل شده، بلبل خوش انسان   عنی.  زندبربط م  کهدرحال رسدبلبل م  دفعهنیا و

  .  دیگومثل حافظ غزل م   د،یآفن م بلبل خوش دفعهنیبود، ا

فضا باز   م، یکنکه ما فضا باز م   ندی گوم   م، یست ین    ما از جنس زندگ  گفتندم   کردند، هم که قبال انکار م   یاعده  ی   و

  به او زنده بشوم. کوکو؟ خواهم کو؟ من م   خداوند کو؟ زندگ  عن یکوکو. کوکو  کنند، ل م ها هم لآن ه  م،یکنم
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خودش   زند، ها حرف م آن قی خداوند از طر  شوند بلبل م  یاعده ی .  رونددنبالش م شوندهم فاخته م  یاعده ی   پس

خاطر بخت  ها هم بههم اصال خبر ندارند آن  یاعده  ی.  ندیگو کوکو م   دند یجا نرس هنوز به آن  یاعده  ی.  کندم   انیرا ب 

  .  شوندتر مارتعاش زنده لۀیوسها هم بهآن انزنان و کوکوکنعده بربط نیجوانِ ا

ها  ارتعاشش به آن  ن یه، ا زنده شد   که به زندگ  ست مطربِ بختِ جوان، بختِ جوان» بختِ جوان درواقع کس  ر ید   «مرغانِ

  .  رسدهم م 

  ن یا   یها هم ناخواسته از انرژهم هنوز خبردار نشدند آن  یاعده  ی   ایکنان است  فاختۀ کوکو  ایزن است  بلبل بربط  ای  پس

  .رندی گها م چرا شادند، ارتعاش را از آن  دانندنم   شوند، شادتر م   پردازند،به ارتعاش م  نی قر   قیشده از طر زنده  یهاانسان

  هلم حاملم، گفتِ زبان را م   امتیق نی ز من
  دلم، اندر زبان، اندر زبان  شۀی اند دینام

  
  پدر، از باغ و مرغان نو خبر یو بشنو ا خاموش 

  پران آمده از المان، از المان  انِیپ
  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  : گرانبار، حامله حامل
  قاصدان  ها، ی: پ انیپ

  

متأسفانه  ما بشود. منتها    امتیق  شودلحظه با اقرار اَلَست م   نیانسان. ا  عن یاست. «من»    امت یق  نیحامله به ا  انسان   هر

مان  بچۀ  ول  م،یکش را م   شیو دردها  زحمت حامل  م،یهست  یطور! ما آندینزا   حامله بشود ول  خانم   ی  کهنیا  هیشب

  .می آورنم  ایکه حضور باشد به دن 

بشود. اولش اقرار    امتتان یق  عن ی  د،یی را بزا   امت یق  دی با  د یشما هم حامله هست  دیدان حاملم»، اگر شما م  امتیق   نیز   «من

  .  میگذار گفتِ زبان را کنار م  نیبه اَلَست است «من از جنس تو هستم». بنابرا 

   ذهنمن   عن یبا گوسالۀ من    یگاو سامر  ن یا  که نیبه ا   بانگ زد، آخر چه گفت؟». اصال آگاه  ن یکه «گاوِ زر  د یآ م  ادتانی

  را رها کنم، اَنْصتوا کنم.   نی! من ا د؟ی گوچه م  زندمن دارد حرف م 

خودش را    خواهد خداوند م   کند، وقت  انیخودش را ب   خواهدآن فضا م   کنمفضا را باز م    دل من وقت   شۀی اند  کهنیا   یبرا

  اش حرف زد.  درباره شودنم  د،یآبه زبان من نم  ن یکند، ا  انیاز ما ب

خودساخته هست، تا حاال بوده،    ذهنمن  اریزبان من، ذهن من، که در اخت   نیدلم، اندر زبان، اندر زبان»، ا   شۀیاند  دی نا«م 

  باشد.    که زبان زندگ   ست یبه من هم ضرر زده، بلد ن
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در آن نماند،    یامسئله  چی و درد نماند، ه  دگیهمان  چیکنم، ه   خال  هادگ یاز تمام همان  دیرا با  ن یا  کنمکه من م   یکار  نیاول

  هستم.   دهینباشد که من با آن همان  طرح  چ یدر آن نماند، ه  دشمن  چی نماند، ه  مانع چ یه

ا  ستادنیا   زندگ   یبلند شدن رو  عن ی  امتیمن، زنده شدن من به خدا؛ ق  زِی رستاخ  پس بشود، و    ونیفَآدم کن  کهنینه 

  .  دییبزا  به شما دارد ک  من هرلحظه ممن است از من زاده بشود. بستگ  امتیق

ا  امتیق   عنی زبان را رها م   به شما دارد که ک  بستگ  دیگوکه م   طورنیشما  پ   د یکنگفتِ  ا   د یبرم   یو  گوساله   نیکه 

به من   یزیهم حرف بزند، جز ضرر چ  ریسال د  ستیب  ر،ی . فرض کن که ده سال دریندارد د  دهیفا  د،ی گونم  زی چچیه

  .شوممن خاموش م  ن یگفته بشود بنابرا تواندنم   ذهن من  نیمن به زبان ا    دل اصل شۀیاند   . ولدهدنم

  .  کن م  دایگوش پ یبزرگوار خاموش بشو. خاموش بشو ی دوست من، ا یا  عن یپدر»  یو بشنو ا «خاموش

ساکت    میبا تو صحبت کنند. خاموش بشو  ستند یهستند بلد ن  زبانیب   هاچارهی ب   هانیا  گفتاست اوِل غزل هم م   ادتانی

  .  ستیخدا ن هیشب  ست،ین  زندگ  ایاصل ما   هیشب  از سوت و خاموش ترشیب ی زیچچی . هم یشو م  از جنس زندگ  میبشو

انسان «از باغ و مرغان نو خبر». ما اگر خاموش    یپدر»، ا  ی«خاموش و بشنو ا   شوم،از جنس او م  شومخاموش م   پس

  . میشنوتمام کائنات باشد، خبر نو م   تواندو از باغ، باغ م  رید یهااز انسان میباش

 ذهن   ی هامن  قبال   م ارتعاش ما را به واکنش وا  ق یاز طر،کوکو م ایاآلن مرغان   داشتند مثل بلبل غزل م  ا ی  ند یگو ،خوانند  

  بله؟ م،ی اآلن داشت  نیهم  زنند،بربط م 

  زنان، وان فاخته کوکوکنان رسد بربط بلبل
  مطربِ بختِ جوان، بختِ جوان ر ید مرغانِ

  )١٧٩۴شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

  د، یکن م انیخودتان را ب   د ییآشما م   . وقتمیکنم   جانیکه ما ا  یهمان کار  رم،ی ب ادیهم    ر یز مرغان دا  توانممن م  پس

  جانیدر ا   انیپران آمده»، پ  انِ ی. «پم یریگ م   ادی  ر یدکه ما از هم  د ین یببه همۀ ما، م   دهدم  غامیشما پ  قیاز طر    زندگ

  قاصد.   عنی   ی . پ ی قاصدان، پ به معن 

از المان به ما    ها،یکه قاصدان، پ  مین یبم   میفضاگشا باش  می. اگر خاموش باشرسندپران از المان به ما م   قاصدان

  . آورندم  غامیپ 

  د، یبه ذهنتان رس  یفکر  یاآلن خالقانه    د، یدانست نم  زیچچی ه  د، یبه ذهنتان رس   فکر خالق  ی  دی نی ب م  دفعهی  شما

را از   نیکه من ا  میشنومرتب از دوستانمان م  کهنیگفت، کماا  یزیچ  ی   تلفن   غامیدر پ    کس   ی   د،ی داشت  مشل   ی

  خاموش بوده.  مدت  کهنیا ی . چرا؟ برارفتمگ ادیکس  را از بهمان  نیگرفتم، ا  ادیکس  فالن
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هم    دی برد  یبه سوت. حاال پ   د یکن م   ل یم   د،یتر شدخاموش  ش یبه چند سال پشما اآلن نسبت  د،ی متوجه نباش  دیشا  شما

  که:  دید یخودتان هم از موالنا شن 

  بانگ کرد، آخر چه گفت؟  نی زر گاوِ
  همه رغبت شفت   نیرا ا کاحمقان
  )٢٠۵٣ تی دفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ن  دییگوم احمق  ا  رغبت  ستمیمن  هرچقدر کم  امذهنمن  یهاحرف  نیبه  زده،  ضرر  به من  تا حاال  بزنم  ندارم،  تر حرف 

خط  و هم  آورمدرم   ذهن نظم من  وغی  ریتر بشوم خودم را از ز. هرچقدر ساکتزنمتر به خودم ضرر م تر بشوم کمساکت

  . کند را اداره م اتکائن نیکه تمام ا با نظم خرد زندگ   کنمم

  . میبسنده کن  جانیبه هم د یبده اجازه
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