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  2صفحه: 

  ) ٢۶٢٧  غزلشمس،  وانید (مولوی،

 یر ی زح  بذار شو، عاشق  و ،شو عاشق

 ؟ یر یآخر، تا چند اس یابچهسلطان
 

 همه عارست یریو وز ر یرا م  بچهسلطان

 ی ر ی نگ ز یبه جز عشق دگر چ  زنهار،
 

 اجل است او ِریاس ست، ی اجل ن ِری م آن

 ی ر یوز یِهمه سودا  امدیوزر ن جز 
 

 روح طلب کن  ،یاصورتِ گرمابه نه گر 

 ؟ یر ی ز کجا روح پذ  عاشق نقش تا
 

  که تو گوهِر پاک  ز، یامیخاک م در

 ی ر ی که تو شر و ش  ز،یامیسرکه م در
 

 تو را خلق ندانند   یسو  نیچند از  هر 

 ی ر یو نظ  مثلیچه ب ست،ی که سو ن یسو آن
 

  عالم فان نیعالم مرگست و در نیا

 ؟ یر یکه نم نینه بس است ا  ،یر ی زانکه نه م گر 
 

 یی خدا ِریتو ش آدمنقشِ بن در

 یریو دل  شیحمله و چال  نیدر داستیپ
 

 دم یفضل و مقامات و کراماتِ تو د تا

 ی ریفضل و مقاماتِ حر   نیاز زارمیب
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 چو تو هست  ن یعمر، ول  نیشد ا اهیب

 ی ر ی و چه د گاه چه به یینورِ خدا در
 

 معشوق بود عزتِ عاشق  اندازۀ

 ی ر یتا ز چه ت نیبب  چارهیعاشق ب یا
 

 ست پروانه به اندازۀ شمع ییبایز

 ؟ یر ی شمع من نینه که پروانۀ ا آخر 
 

 د یاز آنت نتوان د ز،یتبر  الحقشمس

 ی ر ی بص نیع ای ، اصل بصر باش که
 

 ناله  چه، یپ: دل یر یزح

 سلطان بچه: شاهزاده 

  گرانوزر: گناه،  

 : زد و خورد، جنگ و جدال شی چال

 .یهجر  ۵١۶ ای ۵١۵درگذشتۀ   یر ی حر   از ابومحمد قاسم بن عل ی: کتاب یر ی مقاماتِ حر 

 که به هنگام خود برسد.  یز یگاه: چ به

  
  



ۀ  برنامه             Program #940                                              ۹۴۰مشار

  4صفحه: 

  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٢۶٢٧حضور امروز را با غزل شمارۀ  برنامۀ گنج  پرسسالم و احوال  با

  ی ر ی شو، و عاشق شو، بذار زح عاشق
  ؟ یر یآخر، تا چند اس یابچهسلطان
  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  ناله  چه، یپ: دل یر یزح
  : شاهزاده بچهسلطان 

  

  د یگو دو بار م: «عاشق شو، و عاشق شو». عاشق شو و عاشق شو که  دیگو م  یطور ن یموالنا به انسان ا  پس

لحظه مرکزمان    نیما ا عنی می که بارها گفت  طور ن یو عاشق شدن هم   ی عاشق بشو  دی حواست جمع باشد با عنی

  . میاز جنس خدا بشو ا ی هیاول  یاریو از جنس هش  میرا عدم کن 

درد است.    ن یع  ن یا  ، کنم    و با آن زندگ  که اآلن ساخت   ذهنمن   ای   آن بافت ذهن    عنی  » ی ریو «بذار زح  

  ن ی بارِ سنگ  ی  کهن یمثل ا  دن،یهمراه با درد و نال  ست حالت  م، یدار  ذهنکه ما در من   حالت   عنی  »یر ی«زح

اگر   میارا همۀ ما درواقع تجربه کرده  یریو زح   سدبه گوش بر  دنیکه از نال  نفَس  ا یصدا    عنی  ریو زح  میبر م

  .میارا ادامه داده ذهنمن 

هنوز با خودش   ن،یزم نداخته ین  عنینگذاشته،  دیگوکه م  طور ن یرا هم   ذهنمن  سالدر ده، دوازده  کس اگر

(دایره عدم   ٠[شل    دید  می ها خواهشل   نیکه اآلن در ا  طورنی هم   کهن یا  یاست. چرا؟ برا  دن یدچار نال  کند،  حمل م

 ست  . سلطان نماد زندگ عن ی  داستهست از جنس خ  بچهجهان از جنس سلطان   نی، انسان قبل از ورود به ا اولیه)]

  . میاز جنس خداوند هست  ایبچۀ سلطان،   عنی  میبچه ما هستخداوند است، سلطان  ای

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

اس  «تا م  عنی  ؟»ی ریچند  باش  ییها دگیهمان  نیا  ری اس  خواه چقدر  هستند  مرکزت  در  (دایره    ١شل  [   که 

 ذهنمن  نیهم  ری، اسها)]همانیدگ باش ات  ؟  

  ن یاست و ا  از جنس زندگ  (دایره عدم اولیه)]  ٠شل  [جهان از جنس خداوند است    نیانسان قبل از ورود به ا   پس

  . می«الست» نام گذاشت میشو جهان م  نی وارد ا  از جنسِ زندگ عنیحالت را که ما با مرکز عدم  
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  5صفحه: 

که ما از    ،یالحظه   ی   م،یبه خداوند گفت   یروز   ی  ای  میاز جنس خداوند هست   میدان ما م  کهن یا  عنیالست   

که به موجبِ    یاباشنده   عنیبچه  سلطان   ای  یار ی هش  ای . مرکز عدم  مییگو اآلن هم م  نیو هم  می جنس تو هست

جهان از جنس   نیقبل از ورود به ا  میدان از جنس خداست. پس ما م   ست از جنس زندگ   داند م  اشی ار یهش

  .  م یبه او زنده بشو  دیرا در ما کاشته و ما با  تشیو ابد  تینهای خداوند ب  عنیالست است. الست    نیا  م،یخدا هست 

ما مهم است پدر    یقاب  یرا که برا  ییزهایدرواقع چ  ها)](دایره همانیدگ   ١شل [  میشو جهان م  نیوارد ا  کهن یهم  ول

  ده یهمان  دیباورها با  نیبا ا  ،ی بشو  دهیهمان   دیپول با  ن یبا ا  ند یگو مثال به ما م  دهند، م  ادی و مادر ما به ما  

تزر  زهایآن چ   یتجسم فکر  عن ی  دن ی. همانیبشو ها ها که به موجب آن، آن به آن   تیهو  ای حس وجود    ق یو 

  ما.   دید نکیع شوند م

درواقع  م یوارد شد کهن ی، اما پس از ا(دایره عدم اولیه)]  ٠شل  [ ما بود   دِید نک ی ع ی ار یجهان، هش  نیاز ورود به ا قبل

زد  رنگ  دیجد  یهانک یع ا  میبه چشممان  همانیدگ  ١شل  [فکرها هستند    هان یکه  وقتها)](دایره   .    پول برحسب 

   عنی  م،ینیب برحسب بچه م  م،ینیب برحسب همسر م  م، ینیب برحسب مقام م  م،ینی ب برحسب درد م  م،ینیب م

   توازن  یبقا الزم است، منتها    یبرا  دنی. و همانمیهست  دهیها همان ما با آن   عنیما،    دِید  نکیاند عها شده آن

  ل ی پردرد تش   ذهنو من   میشو دارد که اگر پدر و مادر از جنس عشق نباشند، ما از آن تعادل و توازن رد م

  هستند.   ذهنمن  ریتر مردم اآلن گش یکه ب  میکن م  ریاحتماال در آن گ م،یده م

باز کن اطراف آن    تو فضا  ای ب  عنی«عاشق شو، و عاشق شو». اوال عاشق شو و عاشق شو    دیگو م  نیهم  یبرا

از جنس     عنیلحظه و دوباره مرکزت را عدم کن    نیا  ت ی، وضع(دایره عدم)]  ٢شل  [  دهد که ذهنت نشان م   یز یچ

را    مرکزت، فعال  (دایره عدم)]  ٢شل  [ ، اآلن هم فضا را باز کن  (دایره عدم اولیه)]  ٠شل  [   یبشو. اول از جنس خدا بود  هیاول

  عدم کن و عاشق شو، و عاشق شو. 

را در ما کاشته،    تشیرا و ابد  تشینهایدرخت ب  زندگ   ای جهان، خداوند    نیکه گفتم قبل از ورود به ا  طورن یهم  و

در جهان فرم که بدن    دیبرو  دیهستم. شما با  تینهایو ب  تیمن هم از جنس ابد  دیگفته شما از جنس من هست 

  ی زها یچ  نیمحض ورود، اما به  ول  د،یبشو  ندهبه من ز  دیبا  ارانهیداشت، دوباره هش  د یداشت، ذهن خواه   دی خواه

  . ها)](دایره همانیدگ  ١شل  [  میگذر ها مرتب مآن  یبه مرکزمان و از فکرها  میگذار را م ذهن

است که در    ذهنکه اسمش من   دیآ وجود مبه  ا یپو  ذهن  ریتصو   ی  دهی همان  ی زهای چ  یکردن از فکرها   گذر   از

  م یو امروز هم خواه  میادهیکه قبال د  طورن یپندار کمال دارد هم   ذهن   رِیتصو  نی. ار»یاسمش را گذاشته «وز   جانیا
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امتداد خداست که    ایهست که در شم مادرش،    بچهن . سلطاکند کار را م  نیبچه» دارد ا«سلطان   ول  د،ید

  .  سازد را م ذهنمن   نیهم رونیب دیآ م  سازد، جسمش را م 

  ده یهمان   ی است و دراثر گذر کردن از فکرها  ذهن   ریکه تصو  ذهنمن   نیبذارد و اگر بداند که ا  ط یاگر مح   و

.  مانَد نم  ن یو در ا ندازد یرا ب  نیا د یبا ست، یانسان ن  ییشل نها ست، یصورتِ آخر انسان ن  ن یا شود، درست م 

  ی ز یابتدا فضا را باز کن در اطراف آن چ  عنیکه «عاشق شو، و عاشق شو»، عاشق شو    دیگو موالنا م  نیهم  یبرا

  . (دایره عدم)] ٢شل  [ دهد که ذهن نشان م 

. دهد لحظه است که ذهن نشان م نیا تیگرفتن وضع ی جد  ذهن  ریتصو ای ذهنمن نیهم  یهات یاز خاص  ی

  م ی کن و مقاومت م  ها)](دایره همانیدگ   ١شل [   میشد  دهیها همان را که با آن   مانی فکرها  م یریگ م   یجد   وقت  نیبنابرا

  . کند  م  تیمقاومت تقو م،یکن م  تیرا تقو ذهنلحظه، ما جنس من  نیدر برابر اتفاق ا

(دایره    ٢شل  [ در اطراف آن    می کن و فضا را باز م   میکن م  اثری آن را ب  دهد، را که ذهن نشان م  یزیآن چ   وقت 

  . »یر ی: «عاشق شو، و عاشق شو، بذار زح دیگو که م  م یکن به حرف موالنا عمل م م ی، درواقع دارعدم)]

  ده یو با درد هم ما همان آورند وجود مبه درد  ها دگیهمان نیا جیتدراست که به ذهنحالت من  نی هم »یر ی«زح

   زندگ   جیتدربه   کند، مقاومت و قضاوت م  جادیآفل را در مرکزش گذاشته و ا  یزها یچ   نیکه ا  . پس کسمیشو م

  به مانع، مسئله و دشمن و درد.  کند م  لیرا تبد

تا،  سه   نیکردن، ا  جاد یمقاومت و قضاوت ا  دن،یهمان   عنی آفل در مرکز    یزها یگذاشتن چ  عن ی  » یر ی«زح  پس

  .  یساز و دشمن   یسازمسئله  ،ی سازبه مانع  شود م لیتبد ن یمقاومت، قضاوت، آفل، ا

 طور ن یمثل حسادت، مثل حرص، شهوت و هم   یی. دردهاکند درد م  دِی تول  ی سازدشمن   ،ی سازمسئله   ، یساز مانع 

خشم،   ای   ذهنمن   یبودن، همۀ دردها   فی گناه و احساس ح خبط از گذشته، احساس ای   ندهیو ترس از آ  نگران

  هستند.   »یری «زح هان یمخصوصًا خشم، ا

  . میهست یچون دراصل ما از جنس شاد دی آ م سببی ب یدوباره شاد م، یکن فضا را باز م  وقت اما

که توجه کن    دیگو و م  میآور وجود م به   ذهنو غصه است که ما دراثر داشتن من   یعزاست، گرفتار   ی ریزح   نیا 

  ؟» یر یسرانجام، باالخره بفهم «تا چند اس  عن ی«آخر»    »،یابچه«سلطان   ،تو امتداد خدا هست  ،دان را م  هانیتو ا

  ت؟ درست اس ؟ باش خواه م  ها دگیهمان  نیا ریچقدر اس 
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  همه عارست یریو وز ر یرا م  بچهسلطان
  ی ر ی نگ ز یبه جز عشق دگر چ  زنهار،
  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

را،    عن یبچه را»،  : «سلطان دیگو م  بعد امتداد خدا م  ای امتداد خدا  همه    یر یو وز  ری «م  ر،یخدا د  شود که 

  واقعاً باعث خجالت است.   نیبشود ا ریبشود و وز ریعارست»، اگر بخواهد ام

  گذارند  نم   کند،  استفاده م  لیتمث   نیاز ا  گذارند،  نم  ماند، م    باق  عهد ی هم فرزند شاه معموال ول  رونیجهانِ ب  در

  ه یاز بق  شود، م  هیبق  ریاس  صورت ن یچون درا  ؛یشاه بشو  ییای تو ب  ردیکل بشو فالن اداره تا حاال شاه بم  ریبرو مد

  فرمان ببرد.  دیبا

. میبشو   دگیدستورات همان  ریاس  دیشاه خداوند است، نبا  جانی، در ابچۀ شاه  عنیبچه»  عنوان «سلطان به   ما

که   دیگو م  نیهم   ی. براستی در سطح ما ن   نیا  ، عمل  ی مثال خشم ما را وادار کند، حسادت ما را وادار کند به  

 ساختن و پندار کمال درست کردن و   ذهنمن   عن ی  » یری«وز ، تو امتداد خداوند هست  ست، ین  چون در سطح تو 

  . کن کار را م  ن یا خجالت بش  دیبا عنیتو عار است،   ی برا ایدن نیا ی ها ی آغشته شدن به گرفتار

صورت   ای  زهایگذاشتن چ  ری د  زِیاست، چ  یریزح   نیهم  رید  زی. چ یریب  یرید  زِی از عشق چ  ریمبادا، زنهار غ 

  . درست است؟  (دایره عدم اولیه)] ٠شل  [عدم است  ی جا در مرکز به  زها یچ  شل

که    یای شاد   عنی  سببیب  یِبودن را و شاد   و عاشق  (دایره عدم)]  ٢شل  [واقعًا مرکزش را عدم کرد    اگر کس  عنی

ها فکر کند،  را بذارد در مرکزش برحسب آن  زهایچ  دیا ی اگر ب  ریتجربه کرد، د  شود، نم  جادیدراثر فکر کردن ا

  است.  باعث شرمندگ  رید نیا

خدا بودنتان را، امتداد خدا بودنتان را، از جنس خدا بودنتان    ای فرزند شاه    عنی  بچسلطان  کهن یا  یشما برا   و

طور کامل  ، به دایره عدم اولیه)](  ٠شل  [در مرکزتان نمانَد    یز یچ   چیتا ه   دیکار را ادامه بده  نیا  دیبا  د،یرا ثابت کن

  .  دین یدر خودتان بب   دیرا با  لیتبد نیا شما جیتدرآموزشِ موالناست. به  ندِیفرآ  نیو ا دیبه شاه بشو لیتبد

  د یکن . توجه م م یکن م  ی ریزح   جاد ی، ما اها)](دایره همانیدگ   ١شل  [  میدان م  ذهنمن   نیکه ما خودمان را ا  یادرجه   به

 نحس   ،بار، و بدبخت  ن یگناه، سنگ  عن ی. «وزر»  تا را در غزل آورده سه  نیا  »،یریو «وِزر» و «وز   »ی ریکه «زح 

  . »یر یو «زح »ی ریهم هست. «وزر»، «وز اهگن  معن . «وِزر»، وزر به افتد اتفاق بد م میرو بودن، هرجا م
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هم با هم هستند، توجه    هانی ا  ما و عاشق  عنیبچه  سلطان شاه؛ شاه،    ،یابچهو عاشق شو، سلطان   عاشق شو   و

  د ی. شما بام یکن م  ی ریزح   م، یدار  ذهناست که من   نیا  اش معن  میکن درد م  جادیکه ما ا  یا. پس به درجه دیبن

  . دی نی را در خود بب ی ریزح  دیو اول با دیکن   زیپره یر یاز زح

را    که موالنا چه راه   مینیو بب   میرا بشناس  یر یزح  نیخواند تا ا  میبرنامه خواه   یدر ابتدا  یاد یز  اتی ما اب  امروز

به    دی. شما نبامیدان است که ما م   ات یما درواقع تکرار اب  تیو موفق  کند، م  شنهادی پ  یر یرها شدن از زح  یبرا

نه.    گذارد، اثر نم  هانیا  ری د  م،یرا قبال خواند  اتین ابی که ا  دییبو  دیگوش بده   ذهنمن   ای  یر یزح  نیحرف هم 

را در شما نشان  یز یچه چ دی نیبب  ول  د،یبن  را معن تی ب د،یخودتان تکرار کن  یشما برا میخوان که م تیهر ب

   دهد؟ را نشان م  یز یچه چ  دیخوان را م   تیب مهم است که وقت نی. ادهد م

و  یرا در خودتان؟ در شما درد   یریزح   دیشما متوجه شد  ای تا حاال آ  مثالبله من حسادت    دییهست اآلن که ب

ام که احساس خبط  در گذشته کرده  هستم، من اشتباهات ندهی دارم، من خشم دارم، من ترس دارم، من نگران آ

پس    دمیاست من در خودم د  یر یزح  هان یهستم، من حسود هستم و ا  لیو من بخ   کنم  احساس گناه م  کنم، م

  نه؟   ای   کنم در جهت عاشق شدن م   من اقدام  ا یعاشق شو. آ  نداز،یرا ب  ن یبنم و موالنا به من گفته ا  یکار   دیبا

نشان    ریبار د  یها نشان داده شده،  شل   نیجهان در ا  نیمنظور ما از آمدن به ا  دیدان که م   طورن یهم   و

 کهن یا  ی برا   عنیماندن    باق   ی . برا(دایره عدم اولیه)]  ٠شل  [  میشو جهان م  نید اوار  فرمی صورت ب. ما به دهم م

صورت  به   جسم   یهانک یع  نی. بنابراها)](دایره همانیدگ   ١شل  [   میو جهان فرم را بشناس   میبشو  دهیهمان   دیبا  م یرینم

  . مینیب ها م برحسب آن  م،یزن فکر به چشممان م 

 م، یما از خداوند خودمان را قطع کن  گذارند باشند، نم  و اگر پدر و مادرمان عشق   آورد وجود مبه درد    د،ید  نیا

را در ما     زندگ  ا یخودشان از جنس عشق هستند. دائماً عشق را در ما    کهن یا  یبرا  دارند وصل را نگه م  نیا

  م ی شو م  دهیهمان   که ، مرکز عدم را، درحالاولیه)](دایره عدم    ٠شل  [ حالت را    نیا  عنی. ما حس زنده بودن را  نندیب م

، که آن جدا از ماست،  ها)](دایره همانیدگ  ١شل  [جهان    نیا  یی شناسا  یبرا   میآور وجود مبه   ذهنمن   ی. و  مینیب م

  . میده خداوند از دست نم   ای ما اتصالمان را به زندگ   عنی

ا  ا ی  م،یهرحال اگر دادبه   ول از دست داده  ن یتا حاال  خودمان   میتوان . ما م میبشو  دیناام  دینبا  م،یااتصال را 

ا  میکن   ییبراساس خودمان دوباره فضاگشا   ارانه ی و مرکزمان را هش  (دایره عدم)]  ٢شل  [لحظه    نیدر اطراف اتفاق 

  .  میکن  جهان را عمل  نیو منظورِ آمدن به ا   میعدم کن
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(دایره عدم    ٠شل  [   میشو جهان م  نیوارد ا  تیو ابد  تینهایصورت باست که ابتدا به   نی جهان ا  نیآمدن به ا  منظورِ

، دوباره  (دایره عدم)]  ٢شل  [  میکن ، بعد فضا باز مها)](دایره همانیدگ   ١شل  [  میشو معطل م  ذهنخرده در من   ی،  اولیه)]

شل  [  میدچارش بود  جا نیکه در ا   شناختو از زمانِ روان   ارانه،ی هش  میشو خداوند زنده م  تیو ابد  تینهایبه ب

١   عنی  ها)](دایره همانیدگ  زندگ  ندهیدر گذشته و آ   م استفاده م   یو از عقل جزو   میکرد آن را م  م،یکرد کنار    میگذار

  .  میآور نظم خرِد کل م  رِی، خودمان را ز(دایره عدم)] ٢شل  [  میکن که فضا را باز م  جیتدرو به

و    تیو هدا تیاست که ما عقل، حس امن  نیا  اش در مرکزِ ما عدم، معن  (دایره عدم)]  ٢شل [   دینیب که م  طورن یهم

و    ت یعقل و حس امن  عنی  ها)](دایره همانیدگ   ١شل [هستند    زها یو چ   ستیعدم ن  . وقتمیریگ م  قدرت را از زندگ

است،    ختن یفرور  الِجهان دائماً در ح   نیا  ی زهایچ  نیو چون ا  میریگ جهان م  نیا  یزها یو قدرت را از چ   تیهدا

گذرا    زهایدارد. پس چ  یعمر  یاست،    یکه در حالِ نابود   دیگو غزل هم م  شود،جهان م   نیکه وارد ا  یز یهرچ

رفتن هستند،    ن یدائماً در حال از ب  زند،یر چون فروم  رند یگ در مرکز ما قرار م   گذرا وقت  یزها ی چ نیهستند و ا

  . میترس ما م

. در ده،  ستین  یعقل، عقل خوب  ن یاست و ا  یجزو   ایاست    اسمش عقل جزئ   میدار   ذهنکه در من   عقل  نیا

  . (دایره عدم)] ٢شل  [  می قرار بده نظم زندگ  ری و دوباره خودمان را ز میندازی ب دیرا با نیا سالدوازده 

است  نی. فرق منظور و هدف هم امیکن  عمل دی، منظور را با(دایره عدم اولیه)] ٠شل  [درواقع منظور ماست  نیا پس

   ی   کشد، چهار سال طول م   د، یر یمدرک ب   ی  دیخواه در زمان هست. مثال شما م   یماد   زیچ    یکه هدف  

  باشد.   عمل تواند لحظه م  نیمنظور ا  در زمان هست. ول دیاوریدست ببه  دی خواه م نده یاست که در آ یز یچ

   آدرس   یبه نفع مردم، مثال    میانجام بده   یکار   ی  میتوان اآلن م   ن یمنظور ما خدمت به خلق است، هم  اگر

لحظه قابل   نی. پس منظور ام یکم بن   به کس  یادر حل مسئله   م،ی را بپرس  حال کس  م،ینشان بده  را به کس

  انجام است، هدف در زمان است و منظور ما عاشق شدن است.

   عنیلحظه قابل انجام است منظور. «عاشق شو، و عاشق شو»    نیا  ،م یفضا را باز کن  میتوانلحظه مبهلحظه   عنی

. شما  دینی با ذهن بب  دیتوان است. عاشق شدن را نم   زمان   زیچ    یبه منظورت عمل کن نه به هدفت، هدف  

هدف است با    نیپول داشته باشم، ا  قدرن یا  البعد از چهار س   اورم،ی پول درب  قدرنی ا  خواهم که من م  دییگو م

  . میکن صحبت نم نیبه ا. ما راجع دینیب ذهنتان م 

لحظه قابل انجام بهاست، لحظه  یا. لحظه دیرس لحظه شما به آن م  نیعاشق شو» منظور است، ا«عاشق شو، و   

  .  میرا بدان نیاست، ا
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  بخوانم: تان یاز حافظ برا تیسه ب  اما

  د یکارِ جهان سر آ یشو اَر نه روز  عاشق
   نقشِ مقصود از کارگاه هست ناخوانده

  
  آن صنم چه خوش گفت در مجلسِ مغانم  دوش
  ؟ پرست کافران چه کارت گر بت نم با

  
  گوشۀ سالمت مستور چون توان بود؟ در

   رموزِ مست  دینرگسِ تو با ما گو تا
  ) ۴٣۵غزل  ات،ی غزل وانی حافظ، د(

  بت  بارو، ی : زصنم
  پنهان  ده،ی : پوشمستور

  

  ن ی از ا  یتو منظورت را، مقصودت را نخواند   که درحال  شود تمام م  عاشق شو وگرنه عمرت   د یگو حافظ م  پس

  .  کارگاه هست

  ت یفکرها  . ه تیمثل بدنت، مثل فکرها  گردد که دارد م   نیب است که به چشم و ذهن م   یزیهرچ   هست  کارگاه

  ن یا  یبرا  ن یجهان، ا  نیحسش کرد در ا  شود که م  یز یآن چ  طورن یجهان و هم  نیبدنت آمده به ا  شود، عوض م

  .  یزنده بشو  ارانهیخداوند هش تِیو ابد تینهای به ب عنی ،ی است که تو عاشق بشو

   غامی پ  یفضا را باز کردم،    وقت  عنیباشد،    شیلحظه پ  ی  تواند م  شبید  شب،ید  عن ی«دوش»    دیگو م  و

  . ییتای یاز آن بت، در فضا ،یباروی«آن صنم»، ز ،یافرشته   یاز  ؟گرفتم، از چه کس 

است که شما شراب    مجلس درواقع مغان است، مجلس  نیا  دیکن فضا را باز م   وقت   ،یی تای  یفضا   دیدان م

   با کسان  ، عمل کن  خواه و م  دان . به من گفته تو اگر منظورت را مدیخور م  ات ی آب ح  د،یخور م  زندگ

   . اگر کس خودت تمرکز کن  یرو   د یبا  عنی  ؟ی دارند، چار دار  ذهنو کافرند، من   کنند کار عمل نم  نیکه به ا

  .  پس تو از آن جنس هست ،کن و به او توجه م دهد م  ریبه تو گ یکافر  دهد، م  ریبه تو گ

  ۀ که «گوش  دیگو و اآلن م  ؟ یچار دار   رید   ذهن  یهابا من   ،ست ین   ذهناز جنس من   ، ست یاز آن جنس ن  اگر

سالمت   یۀناح  یسالمت دارد،    ۀگوش  ی  ذهنمن   م،یساز م   ذهندر ذهن ما من   عن یسالمت    ۀسالمت»، گوش

  » را دوست دارد. Comfort Zone«  نیا»، Comfort Zone«  ندیگو است، که روانشناسان به آن م خطریدارد ب
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  ن ی همسرم است، ا نیا دیگو و م ند یچ جا م را آن  زشیچ همه  کند، درست م   پارک ذهن  ی یی آقا ا یخانم  ی

ا  د یرا با  هان یام است و اخانه   نیام است، ادوتا بچه  ا   زندگ  ی طورن یمن نگه دارم و  سالمت    ۀگوش   ن، یکنم، 

ا  کند است. فکر م ا  زندگ  د یبا  جان یا  ،است   دائم  ش یبرا   و راحت  شی آسا  یۀ ناح  نیکه  سالمت    جان یکند و 

  . کند نم  دشیتهد یخطر  چیاست، ه

  نم یب را نم  خدا و زندگ  عنی  نم،یب تو را نم  که درحال  ده یپوش  توانم من م  یچجور   ذهندر ذهن با من   دیگو م

   عن ی  د؛یگو را به من م   تو هر لحظه رموز مست  ی بایچشمان ز  که بمانم؟ درحال  باق  کنم، و به منظورم عمل نم 

  .  رمیب غامی پ توانم از خداوند من م ام،بچهن من فضا را باز کنم بفهمم من سلطا کهن یمحضِ ابه

ا  توانم م   یمن چجور   فرستد، را م   تو به من رموز مست   یبا یز  چشمان    باق  رییبدون تغ  راحت  یۀناح   نیدر 

باز هم صحبت   آورد، وجود مجبر را به   آورد، وجود م را در ما به  سالمت» که کاهل   ۀوش«گ نیبه ابمانم؟ راجع 

  کرد.  می خواه

  ی ها با من   یو تو کار   شود عمرت تمام م  ی حافظ هم به ما گفت که «عاشق شو، و عاشق شو»، وگرنه روز  پس

با همان   ذهن باش،  من   دگینداشته  از جنس  اگر  باش  در گوش  ستین  ذهننداشته  تغ  ۀو  بدون    ر ییسالمت 

را    تیب  نیقضاست. اما ا  یرها یت  رِتو در خط  ذهنمن  نی تو، ا  یها دگیهمان  نیچون هر لحظه ا  ، بمان  توان نم

  : خوانم م  تانیبرا

زو  عقله نگون  ره،ی گاه چ ،یجگ  
کلّ  عقل، منیا  از رینُون  باْلم  

  ) ١١۴۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
ری نُون: حوادِث ناگوار  بالْم  

  

به    میکن و شروع م  میکن درست م  ذهنو من   ها)](دایره همانیدگ   ١شل  [   م یگذار را در مرکزمان م  ها دگی همان  ن یا  ما

«هرچه    عن یعقل    نیو اصوال ا  میکن عمل م   م، یکن ها فکر م آن   برحسبِ   عنی  زها،یجهان. عقل چ   نیدر ا   زندگ

  ذهنعقل من  نیداشت. ا  می خواه  یترش یب  ندگما ز  م،ی کن  ادیرا ز  ها دگیهمان  نیاگر ا  می کن بهتر». فکر م  ترشیب

  .  شود ها سرنگون مموقع   بعض شود، ها موفق م موقع   است. بعض یاست، عقل جزو

 ست، یاز حوادث ناگوار ن   منیعقل ا  نیا  کهن یا  یاست، برا  یعقل خوب  نیکه ا  دیشما فکر نکن   شود،  موفق م  وقت

مستور ماند، شما ممن    شود سالمت نم  ۀکه حافظ گفت در گوش  قبل  یها تی. در باندازد حوادث م ریقضا ت

  .  ماند نم یطورنیاوضاع ا  ول است،  من کاف   یبرا ذهنعقل من  زها،یعقل چ نیکه هم  دییاست بو
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عمل کردن به منظور در    عنیبه «عاشق شو، و عاشق شو»    دیو نخواه   دیسالمت را انتخاب کن   ۀ شما گوش  اگر

او را    د،یتا شما فضا باز کن   زند خداوند با حوادث م  ای شما را قضا    یها دگ یهمان   نیا  د،یلحظه اقدام نکن  نیا

  ی و با عقل جزو  مینی بب  ها دگیهمان  نیا  رحسبِجهان که ب  نیبه ا  م یامدی ما ن  عنیمرکزتان؛  به    دی اوری دوباره ب

و   میرا در مرکزمان بذار  زهایچ  نیمثل پول و مثل دوست و مثل مقام و ا  دگ یهمان   یادی مقدار ز  میموفق بشو

  .  میموفق شد مییبو

 دیدان . پس شما م میشودچار حوادث م   م، یشو باالخره سرنگون م   ول  م، یممن است موفق بشو   موقع  ما 

  درست است؟  د،یبه «عاشق شو، و عاشق شو» عمل کن  کهن یجز ا  دیندار یاچاره  چیه

ت   «قضا تو هم  رِیکه  ت  انداخت»، حوادث به  عنا  اندازد، حوادث م  ر یپس قضا  به  را کند  از آن سپس    ت ی«تو 

  کند،  م  یشما سپر  یبرا  ریبه مرکزتان، از آن به بعد د  دیاوریدوباره خداوند را ب   د،ی . اگر شما فضا باز کن »ی سپر

  . فتدیحوادث ناگوار به شما اتفاق ب گذارد نم

. قبال افتد مرکزمان چه اتفاق م   میگذار را م   زهایچ  نیا   که وقت   مین یبب   میخواه . مم یهم قبال خواند  تیب  نیا  اما

  را خوانده:  تیب نیموالنا به ما ا

بشْ حاءیا مییع یمص  
 م  نَْفسال تَخْتَص نَتودا جالس  

  ) ٢٧٢۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

تو به اشياء تو را كور و كر م  «عشق ن، ز  زهی. با من ست کنداری نفسِ س  رایمگناه  نی تو چن  اه    مرتکب شده

  است.»

  که    دیگو م نیبنابرا پس

بشْ حاءیا مییع یمص  
 م  نَْفسال تَخْتَص نَتودا جالس  

  ) ٢٧٢۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

عرب  گرچه ول  یکه  و كر م  ل یخ  اش فارس  است،  را كور  تو  اشياء  به  تو  عشق  است.  (دایره    ١شل  [   کند مهم 

 عنی، ها)]همانیدگ ذار هان یا م،یعشق بورز اءی اگر به اشعدم کور م یهاآن چشم  م،ی را در مرکزمان ب شود  .  
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که تو    اهاری نفس س  ای   ذهنمن   نیا  کهن یا  ینکن، برا  زه یبا مردم ست   نداز،ین  رانی را گردن د  نیکه ا  دیگو م

را   هان یتو خودت ا  عن یتو مرتکب شده،    یرا برا   را و گناه اه یرا و س   بدبخت  نی ا  ،ده م   لیتش  ی طورنیا

  . یوجود آورد به

  جاد یو نَفْس ما درد ا  کندها ما را کور و کر م با آن   دنی همان  ای   زهایکه عشق به چ  م یریگ م   ادی   تیب  نیاز ا  پس

  : دیگو است که م    ثیحد  ی   نی. و امی دیهم فهم  نیا  م،ی ندازیب  ران یو گردن د  میدشمن مردم بشو  د ینبا  کند، م

»بشَّ  حاء م یع  و یمص  «.  

  کند.»   تو به اشياء تو را كور و كر م «عشق

  ) ثی(حد

ما    م،یدیفهم پند را م  نیوگرنه اگر هم  م،یاتوجه نکرده   ن ید  یپندها  مییبو  نیاست که ما اصال به ا  بیعج 

شنو  سوت   نیو ا  کند کور م   هانیچشم عدم را ا  میگفت م   کهنیا  یبرا   م،یداشت نگه نم  ادیرا در مرکزمان ز  زهایچ

  . کند را هم کر م نیا شنود را م   زندگ غامیرا که پ

  :می هم قبال خواند تیب نیا اما

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

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

، از جنس  ها)](دایره همانیدگ   ١شل  [   دینیب م   هانیمرکزتان و برحسب ا  دیگذار را م   زهایچ   نیشما ا  کهن یا  محضبه

  است. طان یدر مرکزش دارد از جنس ش  دگ یهمان  . پس هرکسدیشو م  طانی از جنس ش  د،یشو نفس م

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

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

اگر ما    عن یما تابع او هست و او دردساز است.   ذهناست، من  طان یش   مییدرد و همانش جهان اگر بو  ی روین

جنگ راه    . اگر کس میهست  طانیما عملۀ ش  ترش یکه ب  میهست   طانینوکر ش  م،یعمل کن  ذهنمن   یبه فکرها

 جانات یکه با خشم و ترس، اگر با ه  دیدان چه هستند؟ م   هان یا  کند،  با خشم عمل م  کند،  م زهیست   اندازد، م

  .  دیآ دست نمبه زی چچ یو ه  میکار درواقع بادام پوک م  م،یعمل کن ذهنمن 
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 زدیبه فکر و عمل ما بر  شدهگشوده   یبا فضا  خرد زندگ   دیبا  رونیدر ب  میاور ی وجود ببه   یاسازنده  زیچ  کهنیا  یبرا

که    یز یآن موقع آن چ  زد،ی ر به فکر و عمل ما م  خرد زندگ  عنی   داریاست. عمل ب  داریاسمش عمل ب  نیو ا

و   یتوز نه یاگر با خشم و ترس و حسادت و ک   گرنه و  کند، نم  جادیسازنده است، درد ا  رونیدر ب  میکن درست م 

  است.  ی کاراش خراب همه  م،یفکر و عمل کن میما بخواه   ،ییجوانتقام 

فضا را باز   . وقتمیهست طانیدر مرکزمان هستند، درد در مرکزمان است، از جنس ش زها یچ   وقت م یدیفهم پس

  دوباره. میشو از جنس خداوند م (دایره عدم)] ٢شل  [  میکن م

  بدند  ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون
  هاش دو صورت شدند حمت بهِر
  ) ۴٠۵۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ا  دیشو شما اآلن متوجه م   پس از جنس   د،یهست   از جنس زندگ  د،یاز جنس خداوند هست  ها کشل  نیبا 

مرکزتان را    ارانهی هش  د،یاز جنس خداوند بشو  دی. اگر شما نتواندیهست   طانیاز جنس ش  و ک  دیهست  تانه یاول

  به شما کم کند.  تواند خداوند نم  د،یعدم کن

 نیا  دیدان که م  طورن یو هم  دیکن   تیشا  یعقل جزو  عنی  ها)](دایره همانیدگ   ١شل  [  طانیبا عقل ش  دییای ن  شما

خودش را خداوند    ذهن  ری و آن تصو  کند کار م  ییبا دو  کهن یا  یبرا  کند منعکس م  ذهن  ریتصو  ی  ذهنمن 

  . کند و از او گله م نامد م

 زها یو از او چ  کند صحبت م  است، با خداوند ذهن  ذهنمن   ای است و نفس است    طانیکه از جنس ش  کس  پس

، مرکزش دوباره از جنس خدا  (دایره عدم)]  ٢[شل   کندو مرکزش را عدم م  دیآ که م  کس  که . درحالتخواهد را م

خدا  شود، م  زندگ   ای با  ن  قیحق  یِواقعاً  و  م  کند م   ازی راز  بیپ  تواند و  اردیغام  است؟  را هم    نی. درست 

    م؟یدیفهم

    
  (مثلث واهمانش) ۶شل   (مثلث همانش) ۵ل ش
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  : خوانم را دوباره م تیدو ب  نی، ا(مثلث همانش)] ۵شل  [مثلث همانش است  نیحاال، ا

  ی ر ی شو، و عاشق شو، بذار زح عاشق
  ؟ یر یآخر، تا چند اس یابچهسلطان

  
  همه عارست یریو وز ر یرا م  بچهسلطان

  ی ر ی نگ ز یبه جز عشق دگر چ  زنهار،
  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  ناله  چه، یپ: دل یر یزح
  بچه: شاهزاده  سلطان 

  

مرکزمان،    میگذاشت   میهستند که ما آورد  رونیب  یزهایکه همان چ  هان یچنقطه  نیکه ا  وقت   دینیب که م   طورن یهم

   ذهن   ریتصو  یمنتها    م،یریگ ها م و قدرت را از آن   تیو هدا  تیبه مرکز ما، ما عقل و حس امن   ندیآ م  کهن یهم

  «مقاومت» و «قضاوت» دارد.  مخربِ تی دوتا خاص نیاست. ا ذهناسمش من  نیکه ا می کن درست م

است که    نیا  دیکل  که حالتلحظه. در  نیدر ا  دهد که ذهنتان نشان م  یز یبا آن چ  دیشما کار دار   عن ی  «مقاومت»

چون از جنس جسم    د،ینخواه  زیاز آن چ  د،ینداشته باش  یکار  دهد، که ذهنتان نشان م  یزیلحظه با آن چ  نیدر ا

  . دیاهبخو بازشده، شما زندگ  ی. از فضادیاست آن و فضا را باز کن 

و  برد م  یمجاز  به من  ای برد م ی مجاز  یبه فضا کند، م جاد یرا ا  ذهنحالت ما را که من   نیکه ا  دینیب م پس

  .  ستیلحظه ن نیدر ا وجهچ یهبه نده، یگذشته و آ عنی ،ی . زمان مجازکند کار م  یدر زمان مجاز  یمجاز  من 

آفلند، گذرا هستند در مرکز شما و شما    هان ی چباشد: آن نقطه  ادتان ی   شهیهم   تیتا خاصسه   نیا  دینیب م  پس

موقع شما    چ ی. هدیبد است و با آن کار دار  ایخوب است    دهد، که ذهنم نشان م  ی ز یچ  نیکه ا  دیقضاوت دار

  . دیدارنگه  دی را بخواه  ذهناگر دائماً من  د،یفضا را باز کن دیتوان نم

 د، یکن  زندگ  کهن یا  یِجا را به   ، شما مرتب زندگ(مثلث همانش)]  ۵شل  [ حالت باشد    نی که گفتم اگر ا  طورن یهم   و

  د یگذار است و درد را هم م  ی دردساز  هان یا  ۀ ج یو نت  دی کن به دشمن م  ل یبه مسئله، تبد  لیبه مانع، تبد  لیتبد

آفل در مرکز، قضاوت و مقاومت   زیچ   میگو . دوباره مشود شروع م  یچجور  یر یکه زح  دینیب مرکزتان. پس م 

  .  کند م جادیا

را به   که زندگ   شود م  یریمثلث د  یبه    لیاست که تبد  مثلث  یآفل در مرکز، قضاوت و مقاومت،    زیچ

است که شما   ت ی«مسئله»، مسئله وضع   د، یکن  زندگ   دی توان که نم  دیدار  لیشما دال   عنی  «مانع»، مانع ذهن
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  جاد یدرد ا  د،یکن  ییکارافزا  کهن یا  یشما باشد، فقط برا  نداشت در زندگ  و لزوم  دیخودتان درست کرد  یبرا

  .  دی کن

. خود  دیبرنج   د یشما نبا   عنی است،    ی سازمسئله   ن یا  م،یرنج  مو    میآور م   ش یپ  ما چالش   یبا    کهنیخود ا  و

ا  و   دنیرنج  و  نکردن  را حل  تم   نیمسئله  داشتن    زیرا  زمان    نده،یآ  یبرا  یزیچ   ی نکردن و نگه  به  افتادن 

  .ستی و دردساز  ییو کارافزا ستی مجاز 

  جاد یهستند که ما ا  ییهاتی . مسائل ما وضع مینکن   جادیمسئله ا  میتوان م   که درحال  میکن م  جادیمسئله ا  پس

مسئله. چالش    ای   میچالش دار ای . ما  مینکن   جادیا  میتوان ندارند و م  یاده یفا  چیدرد، ه  جاد یا  یفقط برا  میکن م

 ی کند برا  جادیما دوست دارد ا  ذهنمن   ایذهن ما    هاست ک   یز یمسئله چ  ول  م،یحل کن  میکن   سع  میتوان را م

  . میبن زهیکه با آن ست  م یکن م جادیدشمن ا شهیکند، ما هم  دایدرد و پس از آن شدت پ جادیا

  خواهم  . من مکند م   یریزح   جادیو ا  کند درد م  جادیا  یسازدشمن   ،یساز مسئله   ،ی سازکه پس مانع   دینیب م  و

  . میاتجربه کرده اصطالحرا به یر یما زح ۀ چه؟ و هم عن ی » یر یکه «زح  دینی فقط بب

که خدا    ستین   یطورنی، اها)](دایره همانیدگ   ١شل  [ خودساخته است    یر یزح  یهاها و حالت غصه   نیا  نیبنابرا  پس

را در   ییتوانا  ایاستعداد را در خودمان    نی. و ما اکندم   لیبه ما تحم  کند م  جادی جامعه درد ا  ایبه ما داده  

  م، یدار  ذهنخودمان اگر من   ای   م،ین محافظت ک   کند، م  جادیکه جامعه ا  یکه خودمان را از درد  مینیب خودمان نم

  موالنا: دیگو م  نیهم  ی. برامی هست یدردساز ۀکارخان ی

ه نیتوست ا فعلم یِهاغُصمبهدد  
  قَدْ جف الَْقلَم  بود معن نیا
  ) ٣١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

برحسبِ فکرها  پس مبهدم  ی هاغصه   جادیا  ، ذهنمن   ی عمل کردن  مطابق    کهن یا  و   کند دم  هرلحظه  خداوند 

  د یاست که تو با  نیا  اش است. معن  نیا  اش قلم خداوند، معن  سدینو حالمان را و وضعمان را م  مان، ستگیشا

  .  نکن جادیدرد ا عنی  ،نکن  جادیا. غصه  نکن  جادیدرد ا ، نکن جادیدم غصه ابهدم  ، مواظب باش

  ن یکه ا  ستین   کسچیماست، ه   ۀ هم  زندگ   ۀ واقع قصکه در  خوانم  م  جا ن یشما ا  یرا برا  ییوی سنار   یدارم    من

را نداشته باشد. ه  ابهاز مردم، دم   یادی باشد. تعداد ز  فتادهین  یر یکه در زح  ستین  کسچ یقصه   جادیدم درد 

  . رانیگردن د اندازند م  کنند، م
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را شما    تیخاص  نیاست، ا   ذهنمن   یاز کارها  ی  ران،یو انداختن به گردن د  تی و حس عدم مسئول   مالمت

را، آن کاربرد را در    رییآن تغ  دیمربوط به شماست، شما با  خوانم که م  تی . هر بدینی بب  دیخودتان با  ذهندر من 

  . دینی خودتان بب

را در    ر ییتغ  دی. شما بادینیرا در خودتان نب   یز یاصال چ   ول  د، یرا بفهم   اش معن   دییای ما بنباشد که ش   ی طورنیا

کند    یکند، اثرگذار   ریاگر درست تأث  اتیاب  نی. هرکدام از ادیکن  رییتغ  دیکه با  دیحداقل بدان  ای  دین یخودتان بب

  . اوردی وجود بدر شما به  حرکت  ی دیشما، با یرو

پنجاه   و شما  باگر  م  یامحرکه  یروین  ی هرکدام    د، یبخوان  تیتا  دارد  را  شما  م  کند دارد،  بلند  از    کند و 

  ت، یب  نی . مثال همتیاز ب  دی نگذر  د،ینیخودتان بب   یکاربردش را رو  و   دیاگر تأمل کن  د؟یکن . توجه م ها دگ یهمان 

پ  یدردها   ایآ را  ا  یپدری خودم  با فضاگشا  من  ا ی  کنم؟  م  جادیخودم  را  عاشق شو»  و   جاد یا  یی «عاشق شو، 

  است؟    یکدام  کنم؟ م

  طان یاز جنس ش  ذهن. منمیدار  ذهنمن  م،یشد  دهیهمان  میکه آمد  میدی. فهم میرو جلو م   میدار  طورن یهم  پس

شما    م،یدیرا د  هانی. اشود موفق بشود، باالخره سرنگون م  یابرهه   یجهان    نیدر ا  کهن یاست، عقلش ولو ا

  ا ی شد    دیکه سرنگون خواه  دیبدان  دیبا  د،یارد  نانیاطم   لیبه عقلش خ  د،یدار  ذهن. اگر من دینیدر خودتان بب 

  شد.  دیخواه   یزودبه

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

  ) ٢١۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

را    اتی اب  نیا  شهی. هم نییپا  ای ب  طورِ کلبه   ایبرو عقب    ا ی.  میافت م   میدار  م،یکنار بام هست  مینیب ما م   هرلحظه

  است:   ثی. پس دوباره حددیخودتان بخوان یبرا

»فالقٍ.»  ج بِما أنْت الْقَلَم  

 یشد قلم به آنچه سزاوار بود «خش «.  

  ) ثی(حد

. سدینو شما را م   خداوند حال شما و زندگ   یاکه لحظه  دینیب . شما م میدان نم   م،یآموزش را ما ندار   نیهم ا  باز

.  ی شو م  نیخشم   ،ی شومنقبض م   ،ی بند فضا را م  ای   یشو عاشق م  ، کن دارد که فضا را باز م  ن یبه ا  بستگ

 م  نیخشم سزاوار ،یشو ستگ یندارد، شا یاصال  .ندارد  
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  ات  زندگ  ، یشو م  ترسته یشا  ،کن فضا را بازتر م   ، کنمرکزت را عدم م   ،ی شو از جنس خداوند م  ترش ی ب  هرچه

خودت    ، یبشو   نیخشم،   بن   دادیداد و ب  ، ناله بن   ، ی ریبه زح   فت یکه شما ب  ستین  یطور نی. اشود بهتر م 

  اثر ندارد.  هان یا وار،یبه د یبوب ،را بزن

تا    کن  یجار  تیو کارها  تی در فکرها  ، کن  یجار  اتدر زندگ   ییرا با فضاگشا  و نظم زندگ   خرد زندگ  دیبا

  .دیآ درنم ز یچچیه  ،یکار  بشود. وگرنه بادام پوک م خالقانه، عال  جهینت

  بود  قیتوفیچو ب  ، فرعون  جهدِ
  بود  قیآن تفت دوخت، او م هرچه

  ) ٨۴٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

فکر و عمل     عنی   . جهد فرعونشود پاره م  شود، م   قی تفت   دوزد  است، هرچه که م  ق یتوفیکه ب  » فرعون  «جهدِ 

  .  شود موفق نم ذهن. فکر من ستیدر آن ن تی بود»، موفق قیتوفیچو ب ، . «جهدِ فرعونذهنمن 

فضا را    که وقت   د ینیب و شما م  رفت م   نی از ب  شد، پاره م  عن یبود    قیبود». تفت  قی آن تفت   دوخت،  «او م  چهآن

  ی کور  نیا  دیگو که م   دیآوجود م به   خاص   یکور   یدر شما    د،یکن ، مرکز را عدم م (دایره عدم)]  ٢شل  [   دیکن باز م 

  عشق است.

  من   یِکور نیست اعشق یکور
ِبح میع  و یمن  یاست ا صسح  
  ) ٢٣۶٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  .» شودعاشق م  یو کر  یحسن بدان که عشق، موجِب کور   ی«ا

عاشق   ی و کر  یحسن! بدان که عشق موجب کور  ی. اآدم معمول  ، هر آدم  عنیانسان. حسن    یا   عنیحسن    یا

  .شود م

به نسبت  ری. پس دمی نیباو م   قیاز طر  م،ینیب را م   زندگ  م،ی نیب ما فقط خدا را م  م،یکن مرکز را عدم م  وقت

  .میشو کور م   ها دگیبرحسبِ همان دنید

  ها  دگیهمان  ق یاز طر  د، یکن مرتب فضا را باز م   ا ی  د یکن لحظه شما مرکزتان عدم است، فضا را باز م  ن یدر ا  اگر

  ر ی. ددینیب م   زندگ   ۀلیوسبه   د،ینیب با عدم م  عن یعشق    ی. کور دیعشق دار  ی شما کور  د، ینیب نم   هات یو وضع 

  ی کور   دیکنار. پس با  میگذار را م  یکار و خراب   یری زح  قعبه بعد هست که ما دروا  جانی. از اندیب نم  ذهنمن 

  : تیدو ب  نیا طورن یو هم می عشق داشته باش
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  بدو  نایخدا، ب  ِری از غ کورم
  باشد بو   نیعشق ا یِمقتضا 

  ) ٢٣۶٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ز کورانم مدار ،یینایکه ب تو
  مدار  یبر گردِ لطفت ا رمیدا
  ) ٢٣۶۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

 تیلحظه، وضع نیدر اطراف اتفاق ا کنم . فضا را باز م (دایره عدم)] ٢شل  [ دیبخوان دیرا با تیدو ب نیمرتب ا عنی

  هست.  یشده جد گشوده  یفضا رم، یگ نم یلحظه جد نیلحظه و فکرم را در ا نیا

است.    ن یعشق هم ا  ی و مقتضا ها دگی همان  دیخدا، کورم از د ریبه خدا هستم و کورم از غ   نایمن ب   نیبنابرا  پس

ا  دیگو پس م خدا    ۀ لیوسو به  دیمرکز را عدم کن  دی. شما باشود شروع م  جانی«عاشق شو، و عاشق شو» از 

  .  دینیبب

مثل   یاکه به خدا زنده   کس  یا   ای   ا،یخدا »یی نای . «تو که بدیی دوم را به خداوند بو تیب  د یتوان را م  ن یشما ا  و

ا  ،یینای موالنا، «تو که ب ا  یز کورانم مدار».  نباشم که به  زندگ  یموالنا،    ۀ لیوسبه من کم کن جزو کوران 

  . نمیدرد بب ۀلیوسبه  نم،ی بب دگ یهمان 

به منظور عاشق شدن،    لحظهبهکه لحظه   یگرد خداوند. اگر گرد لطف خداوند م  یا  گردم من گرد لطف تو م   پس

  . و فضا را باز کن بن دیبه مقصود عاشق شدن عمل با

  م، یریب میتوان م  ش یرا در پ  چه راه  اتیاب ن یا ۀلیوسبه  م،یدار ذهنکه اگر من  می رو جلو م واشیواش ی میدار

و    رونیب  مییای ب  یریاز زح   یراه، چجور   عن ی  اتیاب  نی . امیخوان م  میسرهم دارکه مرتب پشت  اتیاب  ۀلیوسبه

  : طورن یهم

  غم را رها کن  تو عاشق  اگر 
  و ماتم را رها کن  نی ب عروس

  ) ١٩٠۵شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

امتحان شماست. اگر غم   ن یو ا آمد آفل م  یزهایکه غم از آن چ نیب ، م(دایره عدم)] ٢شل  [  مرکز را عدم کن اگر

  . دیعاشق  د،یدان را اصل نم  یر یو غم و غصه و زح  دیارا رها کرده 
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  ن ی . انیرا بب   یشاد   ن، یرا بب   شده عروسگشوده   ی غم را رها کن، امتحان شماست. در فضا  ، اگر عاشق  دیگو م

 کهن یاست، ولو ا  ذهنمن از جنس    دهد، م   شیغصه، غم، عزا را در جهان نما  را رها کن. هرکس  ذهنماتم من 

  باشد.  یمذهب ا ی یبه ظاهر معنو 

   از جنس خدا هست   عنی  »، که «اگر تو عاشق   دیگو م  نی هم   ی. براسببیب  یدارد، شاد   یشاد   زانیبه م   بستگ

   قت یحق  ی ، متوجه (دایره عدم)] ٢شل  [  دیکن شما مرکز را عدم م غم را رها بن. درست است؟ و وقت ارانه،یهش

  که  دینیب م  د،یشو م

  میکر  یندارم، ا یز یالف چ چون
  م یتر از چشم مدلتنگ دل  جز 
  ) ٢٣٢٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

از جنس   د، یبچه هستکه از جنس سلطان   دیشو متوجه م  د، یکن مرکز را عدم م   د، یکن شما فضا را باز م   کهن یهم

که ما    شود ما روشن م   یدارم و توهم «داشتن» برا   یز یچ  کردم که من تا حاال فکر م  دییگو . و مدیخدا هست 

  . میداشته باش  یز یچ  میتوان نم  بچه و زندگعنوان سلطان به

 داشت  تنگ بود روا نم  قدرن ینظر داشتم که ادل تنگ   یخداوند! تا حاال فقط    یالف، مانند الفم، لُختم ا   جز

  . داشت روا نم  کسچیرا به ه کنم، زندگ  که من زندگ

  لیخ   م،یسینو که کوچولو است، حرف «م» که م   میهمان چشم م  میچشم م   م»،یتر از چشم مدلتنگ   دل  «جز

و از جنس او   میکن  ییروز فضاگشاتر باشد و روزبهگشاده  تینهای ب  دیدرون ما با  یفضا   که درحال  ،عن یتنگ  

  .میشو از جنس او م  میو دار شود آسمان درونمان باز م  م،یکن م ترشی ب یی. هرچه فضاگشامیبشو

  د یداشته باش  یزیچ   دیتوانجهان نم   نیکه شما واقعاً در ا  دیشو متوجه م   د،یکن مرکز را عدم م بار وقت  نیاول

  :دیبر م  یهم پ قتیحق  ای هم  دهیپد نیبه ا نیو بنابرا

  بِه سازد مرا چ،یندارم ه خود
  صد عنا  نیزِ وهم دارم است ا که
  ) ٢٣٣۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : رنج عنا
  

نم  واقعاً از عقل من   دیبن   واقع  ییفضاگشا  وقت  عنی  م،ی داشته باش  یز یچ  میتوان ما  و  استفاده    ذهنشما 

حال    تواند جهان نم   ن یدر ا  ی زیچ   چ یکه ه  دیشو متوجه م  د،یو «عاشق شو، و عاشق شو» را عمل بن  د ینکن
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من    قتاًی بوده که مثال من اگر پول دارم، حق  »هم از توهم «داشتن   تانیهاغم   تان،یهاشما را خوب کند و تمام غصه

  داشته باشم.  توانم پول را م نیعنواِن امتداد خدا ابه

و    زهایکه داشتن چ   میشومتوجه م   م،یرا اگر بفهم  تی ب  نیا  عنی است،    و امتداد خدا بودن کاف  بچهسلطان 

است، خطاست. شما   د یاست، اشتباه د   ذهنها «وهم» است، وهم من خواستن از آن   و خوشبخت   یو شاد    زندگ

بِه   چ،ی«خود ندارم ه  دییو بو  (دایره عدم)]  ٢شل  [  دیکه مرکزتان را عدم کن  دیشو متوجه م  اشتباه را موقع  نیا

  ی ر یزح ن یوهم داشتن است که ا نیببرد، که درواقع ا نی را از ب  یر یزح ای حال من را بهتر بند   عنیسازد مرا»، 

  وجود آورده. را به

که من    دیی گو م  ر ی. درود م  ن یاز ب  تانیهاغصه   رید  د، یرا اگر شما متوجه بشو  نی هم  م،یبفهم   دوارمیام   خُب

  ی که به من شاد  ستین  نی ا  یبرا  نیاست. ا  یقرارداد  ی کاغذ  یام طبق  خانه   درست است که خانه دارم، ول

تجسم    ذهن  ای   صورتِ توهمرا که به   یز یچ  یجسم است،    ی من که    ذهن«داشتن» درواقع به من   نیبدهد. ا

موضوع جدا هستم.    ن یاز ا  ی اریعنوانِ هش . من به اضافه شده   ذهنخانه به من   نیکردم وصل شده، اضافه شده. ا

  ببرم.  توانم خانه را نم نیا رم، یم م  وقت کهن یکما ا

ا  پس به  نیاآلن  رو   یار ی صورتِ هشرا درک کنم که  احت  یکه  قائم است،  ا  اجی خودش  ندارد که    نیبه  خانه 

.  کند نم  رییخاطرِ آن حالم تغ کم شد، من به   ایاضافه شد    میزهایکند. پس اگر چ   آن حس خوشبخت  ۀلیوسبه

  . یار ی صورتِ هشبه کند م  دایپس حالتان ثبات پ

 کهن یا  ی دائماً خوب است، برا  د،یباش  ی اریباشد؟ اگر آن هش   د یبا  یعنواِن امتداد خدا حالتان چجور شما به   حاال 

ها  غصه   نیآرامش که انتها ندارد. و عرض کردم که تمام ا  ،ی . شاد میهست  سببیب  ی ما از جنس شاد  ا ی خداوند  

  : مینخواه یر ید زیاز خودش چ ر یغکه از خدا، ما  میریگ م  جهینت نیخودساخته است. پس بنابرا

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظنلّ ستو، ک  کاستن  

  ) ٧٧٣ تیدفتر  پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

که    م ییو بو  م یمرکزمان را عدم نگه دار  د یکه ما با  میشو ، متوجه م(دایره عدم)]  ٢شل  [شل    ن یهم با ا  قتیحق   نیا

و من    اورمیها را بجسم   خواهم و من نم  در مرکز من باش  شهیکه تو هم  خواهم را م  نیمن از تو فقط ا  ا،یخدا

.  نمیب تو را نم   ریکور و کر بشوم، د  کند. وقت  من را کور و کر م  هاعشق جسم   اورم،ی ها را بکه اگر جسم   دم یفهم

  ام. را از دست داده   زیچهمه  نم،یب اگر تو را نم 
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  صورت ن ی. درامیخواه  را م  ها دگ یپس همان   م، یاز او را بخواه  ریاز خدا غ   عن یخدا را خواستن»،    رِ یخدا غ  «از 

  اد ی فکر ز  نیکردن است و ا  ادیفکر، فکر ز  عنی«ظن»    ست، دگیاناز هم   در مرکز ماست، فکر ما ناش  دگ یهمان 

  کند. ما را خراب م   درواقع کل زندگ  عنیکردن در مرکز ماست، 

  همه ن یواهمانش است، مثلث واهمانش. اآلن پس از ا  ر ی، تصو(مثلث واهمانش)]  ۶شل  [  دینیب که م  یر یتصو  نیاما ا

  : دیگو موالنا م که وقت  میصحبت متوجه شد

  ی ر ی شو، و عاشق شو، بذار زح عاشق
  ؟ یر یآخر، تا چند اس یابچهسلطان
  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  ناله  چه، یپ: دل یر یزح
  بچه: شاهزاده  سلطان 

  

صورتِ  جهان به ما وصل شده به  نیو اجسام ا  میجهان بشو  نیاجسام ا  ریاس  میتوان نم  م،یاز جنس خدا هست   ما

  ی ز یچ   ر یکه من اس  شوم را متوجه م  قت یداشته باشم، پس حق  توانم نم   ی زیچ   چیه   ی اریصورتِ هش توهم و به

  نخواهم شد.

   ی را گذاشتم در مرکزم، اآلن    ها دگیشدم، همان  دهیاز جنس او هستم و آمدم همان  دم یکار حاال که فهم   نیا  یبرا

«عاشق شو، و عاشق شو»، مرکزت را عدم    دیگو مثل موالنا م    که من اشتباه کردم. بزرگ  خرده به خودم آمدم 

   عن ی  ریدرد است. زح   جادیبافت ا  ای   ستمیکه س   دیتوجه کن   ،ی   »یر یرا بذار. «زح  یریکن، فضا را باز کن، زح 

  را.  نیا ندازی ب د؟یکن . توجه م بدبخت ،ی گرفتار ،یدرد، ناله، زار 

زح  دیاگر شما بدان  حاال تا حاال در  عنوانِ  شما به   که درحال  د،یدار  یز یچ  دیاشتباهاً فکر کرد  د،یبود  یر یکه 

  ا ی   از زندگ   دیحاضر  د،یدیرا فهم  نیحاال که ا  د،یداشته باش  دیتوان نم  یزیبچه چامتداد خدا، سلطان   ای   یار یهش

ا  نم  ییبو  ،بن  عذرخواه   ،بخواه  معذرت  یاز خودتان   اگر    ی ها حرف  نیاشتباه کردم؟ اشتباه کردم، 

  . دییگو به خودتان م  دیموالنا درست باشد، من اشتباه کردم. شما دار

  کنم،  بدهد، پس من فضا را باز م   به من نتواند زندگ  دهد که ذهن نشان م  یزی باشد، اگر چ  یطورنیا  اگر

 دفعه  ی  خواهم،  نم   خوشبخت  خواهم،  نم    زندگ  دهد که ذهنم نشان م  یز یاز چ  ر ید  کنم، مرکزم را عدم م 

وجود  به  دیآمدن و صفر شدن در شما با هو کوتا حالت عذرخواه نیمرکزم عدم شد، حاال ا  وقت شوم متوجه م

  . دیایب
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تصور که من    نیا  عن ی. پندار کمال  کند پندار کمال م   جاد یاست که ا  توهم  ی  ذهن که من   دید  میخواه   اآلن

فکر کردن و عمل   یو اعتماد به نفس برا  ای آدم دن نیترعاقل  نیهستم، خودم را قبول دارم. ا ا یآدم دن نیترعاقل

منظور «عاشق شو، و عاشق    یمضر است. برا  لدرک  ول   شود، واقع م  د یمف  ذهنمن   ی جاها برا  کردن، بعض 

  هستم.  ای فرد دن نیترکه من عاقل میی شو» مضر است که بو

. اگر شما  میاو هست  م،یما فرزند خدا هست  مییبو  کهنی و ا  یر یو خارج شدن از زح  یر یزح  دنیدر موردِ د  حاال،

تباه کردم، فضا را باز کنم و  . اشمیای عذرخواه باشم، کوتاه ب  دیکه من هرلحظه با دییگو م د،یرا قبول کرد  هانیا

  بنم.  عذرخواه

ما اشتباه هم    حت   عنی دهد، ما خودش را نشان م   زندگ ی هااست که در تمام جنبه   حالت  ی  عذرخواه نیا

  ی کارها   تیمسئول   م،یرو بار اشتباهمان م  ر ی. زمیخواه آسان معذرت م   م، یخواه با مردم معذرت م  م یکن که م

  . میریگ عهد مخودمان را به 

  د ینیب لحظه». شما م   نیو برگشت به ا  نوشته «عذرخواه  (مثلث واهمانش)]  ۶شل  [است که آن مثلث    حالت   نیا  و

کوتاه آمدن است،    اصطالحش  نیهم   دیو درد آمد باال، با  یمجاز   یبه فضا   دی رفت  د،یشو لحظه خارج م   نیاگر از ا

  اشتباه کردم.  کنم، خودم است، حاال من فضا باز م  ریتقص دییبو د،ییایبه خودتان ب

. مثال  دینیب درد را م   د، ینیب را م   دگی همان  د،ینیب م  د یرا دار   بتانیکه ع   دینیب م  د، یکن مرکز را عدم م  وقت

  ن یانجام شده، ا  شیمثال رنجش من که سه سال پ  نیکه ا  دیشو را هم متوجه م  یزیچ   ی  د،ینیب رنجشتان را م

ام، از  بچهمن هم که سلطان   . از نظر زندگشود تمام م  کارها  از نظر زندگ   کهنیا  یدراثرِ اشتباه من بوده، برا

  کرده. رها ن ام ذهنمن تمام نکردم، چون من   ول شد، تمام م دیمن هم با یجنس او هستم برا 

اگر دردها را نگه دارد،    کند فکر م   ذهنهم اشتباه است، چرا؟ من   نیو ا  کند از رنجش استفاده م  امذهنمن 

  تان  ذهنبا مرکز عدم به من   ارانهی. شما اآلن هش کنندما را محافظت م   خورند، درد مبه   یروز   ی دردها    نیا

  .خورد درد نمبه  نیرنجش را نگه ندار، ا  نیکه ا  دییگو م

زندگ به   شما م   عنوانِ  ن   ذهنمن   د،یشوآگاه  مستیآگاه  دستور  پس   . هشبه  دیده فرمانده،    ، یار ی عنواِن 

اشتباه است که من   دم،یکار که من رنج  نی. اشتباه بوده اندازی درد را ب نیمن ا ذهنمن  یبچه، شاه که اسلطان 

 ا با خودم دارم حمل م حس گناه ر نیاشتباه است که من ا نم،یخشم کنم.  



ۀ  برنامه             Program #940                                              ۹۴۰مشار

  24صفحه: 

  ها ن یکه ا میشو متوجه م م،یندازی ب دیدردها را با ها،دگ یهمان نیو ا میکه اشتباه کرد میشو متوجه م   وقت پس

که از جنس   م یهست  یمرکز  ی ما صاحب    کهنیصبر الزم است و از ا  م،یکن  ییفضاگشا  ه  دی. باافتند فورًا نم

  . میکن کار شر م نیا یخداست، عقل کل است، برا 

  لیم   بچه و امتداد زندگ عنوانِ سلطان که ما به   میشو و متوجه م  مان به زندگ  دیآ «شر و صبر» م  دینیب م  پس

عقل فکر بعد از   ایتحت نظم    رید  م،یخردمندتر شد  م،یتر شدبه مرکزمان، عاقل  رید  می اوری ها را بجسم   میندار

بند، ما    تواند نم   خواهد  دلش م  یهر کار   کشد، نم  جا مه . فکر ما را ه میست یو اجبارگونه ن  زی آمفکرِ وسواس

  . میکن نگاه م  میدار

دلم   یبدون ناظر من هر کار  دیکه بو ستیسابق ن  ذهنآن من  ذهنمن  ریناظر است که د یار ی عدم هش مرکز

خوشم    یز یمن از چ  ، بچه تو نوکرِ منخانم سلطان   ایآقا   آورم، دلم بخواهد سرت م ییالب هر  کنم، م  خواهد م

  ؟ ییگو تو چه م ،ی شو م رشی مرکزم، تو اس آورم م دیآ م

  به مرکزم عقلش   اورمیبه مرکزم. ب  آورم را نم   نیا  کنم،من هم دارم نگاه م   د،یاینه. تو خوشت ب  مییگو اآلن م  ما

  : خوانم را م تیسه ب نی و ا میدیرا هم فهم  هان ی. درست است؟ اشود مسلّط م

  صادِق مصدّق  یعاشق موفّق، و  یا
  دن ی چو گردون بر قطبِ خود تن دتیبام

  
  یاب یتا ب یجوتو خود را م یخودیب در

  دن یفراق صعب است، خاصه ز حق بر رایز
  

  ییتا بشو کوشم طانیش ِری را ز ش لب
  دن ی پستانِ دل م شسته شد، توان چون

  ) ٢٠٢٩شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  .چرخد به دور آن م  ایآس  یی که سنگ رو   ایآس   نی ر یثابت در سنگ ز  لۀی : مقطب
  : دشوار، مشل صعب

  

شو»، شما  . «عاشق شو، و عاشق  میبه آن برس   دیلحظه ما با  ن یرا در ا  تیموفق   نی ا  م،یواقعاً ما عاشق موفق  و

  د یرا در مرکزتان بذار  زندگ  ا ی  د یشنو را در مرکزتان بذارو سوت   نیبعدم   ن یکه ا  د یرا دار  ییفضاگشا  ییتوانا
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هم    ذهنمن   هستم، ول  یکه من آدم معنو   دیید، بویداشته باش   ذهنمن   کهنی. نه ادیباش  شدهق یو صادق تصد

  . دیدر ذهنتان صادق نباش د،یداشته باش

خرد    ریبعد د  لحظه به  نیکه از ا   دیشو است که شما متوجه م  نیا  زندگ   ۀدشدییتأ  شده،ق یادق تصدص   حاال

  د یو صداقتتان با  ییبا فضاگشا  د یعاشق موفق باش  دی. شما باشود وارد فکر و عملتان م   زندگ یو شاد    زندگ

  . دینی بب دیتوان م رونیو اثرش را در ب زندگ  ۀلی وسبه  ردیقرار ب د ییمورد تأ

چو گردون بر    دت یبا . «محول محور خودت بچرخ  فضا را باز کن  ، حول محور خودت بچرخ   د یتو با  دیگو م

 ، ی خودت را بجو  یندار   ذهنمن   که درحال  ،ی خودیشده با مرکز عدم در بگشوده   یدر فضا   دن»،یقطبِ خود تن

  . ینجو ها دگ یخودت را در همان 

تا به او زنده    ،یابیب  وجو کن تا بتوانجا خودت را جست فضا را باز کن آن   »،یجو  تو خود را م   یخود یب  «در

به فراق.   ،یی به جدا  افتبه مرکزت، م   یاوری را ب  هادگ ی. اگر همانیبجو  یخود یرا در ب  بچ. سلطان یبشو

 شود  عقلت م   ،یندار   یز یچ  چ یه  ،ی از خدا ببر  رید  ،یفراق دشوار است، صعب است، مخصوصاً هم از خدا بِبر 

  . ذهنعقل من 

  ره یش  ر یکه در مرکزمان بوده د   دگی همان  چیاز ه   میکن م   ما سع  »،ییتا بشو  کوش م  طانیش  رِیرا ز ش   «لب

ام، از  من از خانه   دییگو . مدیکن وصل بود، قطع م  ایبند ناف را که به دن   نی. پس شما امی رینگ  ری ش  م،ینکش

است،   طانیش  ریهمه ش  هان یا خواهم، نم ریش درتم ام، از همسرم، از پدر و مادرم، از شغلم، از مقامم، از قبچه

  شهوت قدرت.  ،پرستمخصوصاً قدرت 

  ، ی ر یگ نم  رهیش   ،یریگ نم  ر یشما ش  دگ یاگر شسته شد، اگر از همان   »،ییتا بشو  کوش م  طانیش  رِیرا ز ش  «لب

حول محور    ،یریگ شده مگشوده   یفضا  نیو از ا  یریگ و توجه نم  دییتأ  رونیاگر از جهانِ ب  ،یر یگ نم  نیریش

  ، ی ریاز خداوند خرد ب   توان موقع م   آن   کن خودت کار م  یفقط رو   ، یکار ندار   اصال با کس  ، چرخ خودت م 

یریعشق ب ، ی ریبرکت ب .  

  . یر یب زیچشده همه گشوده  یاز دل خودت، از فضا   عنی  دن»،یپستانِ دل م شسته شد، توان  «چون

  بشر، نورِ خداست  اصل قُوتِ
  مر او را ناسزاست وانیح قوتِ

  ) ١٠٨٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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 د یکه شما منقبض بشو »وانی «قوتِ ح   شود، شده گرفته مگشوده  یفضا نیبشر نور خداست که از ا اصل یغذا

  . ستیشما ناسزاست، به مزاج شما سازگار ن  یبرا دیرا بم   طانیش ری ش  د،یر یب ها دگیو از همان 

  

 �🔹🔹�بخش اول   انیپا �🔹🔹�
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 میشو م   و دچار چجور عقل  شود آغاز م   یقصۀ ما از بدو تولد چجور   دهد که نشان م  می خوان را م  اتیاب  میدار

شخص   یبرا  طورن یبشر و هم  یبرا  چه مشالت و مسائل   »یر ی«زَح  نیو ا  »یر یکه موالنا اسمش را گذاشته «زَح

     . میکناش م ا در خانواده تجربهی یصورت فردمشالت را به  نیکه ما ا  آورد وجود مما به 

  م یتوجه کن  اتیاب  نیاگر به ا  و  میمشالت دار  نیا  جادی در ا  سهم  ،ی عضو  یعنوان  خودمان هم به   طورن یهم

الزم است،    ریکه در آن بودنْ غ   توهم  بافت ذهن   نیو از ا  میبشو  دوباره از جنس زندگ   م،یعاشق بشو  میتوان م

  . میبپر رونیب

  م ی بفهم  طور کلبهتر بشود و به   کهنیا  ی به جامعه برا   می بن  کم   یهم    م،ی خودمان را درست کن  زندگ  هم

  .  میهم متوجه بشو ن یا کارند، بادام پوک م  جهی و درنت  کنند م  زندگ ذهنمردم در توهم من  ترش یکه ب

  که:   دیگو م موالنا

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

  ) ٢١شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  : نتوان نَتان

  

   را به شما نشان دادم که شر و صبر دو ضلعش است و عذرخواه  (مثلث واهمانش)]  ۶شل  [اآلن مثلث واهمانش    ن یهم

ب اقرار به عمل اشتباه که من  و  آمدن  به خود  اام، بهشده   دهیاز حد همان   شی و  به   نیاصطالح  را  وجود  مثلث 

  .  آورد م

  د یی شعر تأ  نیو اآلن دوباره با ا  میشو «صادقِ مصدّق» م  م،یکن  عدم  و اگر مرکز را  م یکه ما عاشق موفق  میگفت  و

صبر و شر را    حت  کهنیا  ی برا  کنم، ول  دایراه را پ  توانم صبر و شر است که من م  قیکه فقط از طر  کند م

  . نمیصبر و شر را بب  نیکنم، مرکزم را عدم کنم و در نور شمع تو ا ییاول فضاگشا دیمتوجه بشوم با

که   دهد پندار کمال ما اجازه نم  عقل توهم د،ید میطور که اآلن خواهما. ما همان   میاشال دار جا ن یا دینیب م

  . میکن بسنده م مانی . ما به عقل جزو میکن دایپ که عقل کل است، دسترس  یر یعقل د یما با 

و به    دیی«نه» بو  تان ذهنعقل من  عنی  تانی عقل جزو   یها یی هنمابه را  اتیاب  نیشما با خواندن ا  دوارمیام  من

  .  میهم کم کن به میتوان ما م  تر؛ش یما ب  مییایبه خودمان ب م،یکم کن ریدهم  به  عنی  د،ییایخودتان ب

  : م یخوان م  شهیرا هم   تیسه ب نیا و
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  و صبر شُر یب که مانْد از کاهل  هر 
  جبر  یِپا ردی داند که گ  نیهم او

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  به الغ  یکه رنجور غمبریپ گفت
  چون چراغ  ردیآرد تا بم رنج

  ) ١٠٧٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
   : تنبلکاهل

  مار ی: ب رنجور
  است.   بددل به معن  نجا ی. در ا : هزل و شوخ الغ

  نشان دادن، تمارض  مار یخود را ب  عنیبه الغ   ی رنجور
  

اآلن    ن یو هم   تنبل  عن ی  است. کاهل   ذهنمن   تی خاص  . کاهل رییشما به تغ   لیمربوط است به م  تیسه ب  نیا

  که شر و صبر راه نجات ماست.   گفت م

ی  کهنیعرض کردم به علت ا  مردم  "Comfort Zone  ،" ی   ی   ه،یناح  یقول حافظ،  گوشۀ سالمت به   ۀ یناح  

 اند، ده یها را چ آدم   اند،ده یرا چ  زهایهم که چ  شان پارک ذهن  نیکه درواقع ا  کنند م   جاد یسالمت با ذهنشان ا

  رون یاز آن ب  خواهند نم  جهیاست و درنت  وع امن مصن  نیامن است؛ ا  شانیبرا  اند،ده یرا چ  ها شدگت یهوهم

  .  ندیایب

  ر یی تغ  د یخواه آن را نم   رون،یب  د ییای ب  دیخواه  و نم دیکن م زندگ   د ی" دارComfort Zone" نیکه در ا  د ینی بب  شما 

  ر یی را بذارند تا تغ  ه یآن وقت را و سرما  خواهند است که نم  ن یا  رید   ی.  شوند دچار جبر م  جهیو درنت   دیبده

  کنند.  

هم   یکارها   پس م  دیدان م  شهیمهم  وقت  دارد،  م   خواهد، زحمت  م   خواهد، تمرکز  مردم   خواهد،  توجه 

هم   نی. پس ارندیگ م  شیراه آسان را در پ   عن ی  اورند،یدست بآسان به  خواهند را بذارند؛ م  نیا  خواهند نم

  . دارد کنم» نگه م  رییتغ توانم که «نم  عن یدر جبر 
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که تو    میاگرفته   اد ی  ط یرا از مح   هست. ما ناتوان   اند، ناتوانداده  اد ی از ما     لیخ   ی هم که برا  ی رید  ز یچ  ی

و   دین یرا در خودتان بب  زیتا چسه  نی. شما ایاور یدست برا به  زیفالن چ توان نم  ،کن  رییتغ توان ! نمتوان نم

  کنم.   رییتغ توانم عنوان موانع که من نمبه د یراشدر ذهنتان بت ل یدال ذهنمثال با من   دییاین

موانع   مثال  که ذهن م رانیاست که د  نی جبر است ا  نیو جزو هم   سازد   کنم. از چه   ر ییکنند، من هم تغ   ر ییتغ

نکنند.    رانید  ای  شود نم زندگ  کهن یکنم، همسرم نکند؟ ا رییمن تغدارد    دهی. چه فادیاز تقل   کند؟ استفاده م 

  ده؟ یچه فا  کنند مردم خراب م   کنم،  آباد م  را جا  همه   دهم م   ییروشنا  رسم من درست است که به حضور م

  است غلط است.  ذهنتصورات من  هانیا

خودمان چراغ خودمان را، حضورمان را    میاما اصال آمده   تو چراغ خود برافروز». درثان  ، یهزار   ست ین   ی  «تو

    م؟یدار رانیچار به د م، یروشن کن 

به   د،یخارج بشو  )  )Inertiaنرسیو ا  و سست کاهل  نیاز ا  د،یجبر خارج بشو  نیکه اگر شما از ا د ید دیخواه   اما
    .د یکم بن دیتوان جامعه م

دانش ندارم،    اندازۀ کافبه  ستم،ین  ستهیکنم، شا  رییتغ  توانم من نم  لیدل  نیکه به ا  دیینگو  د،یاوری جبر ن  پس

خب شما    کشند؛ م  نییکنم، همه آدم را پا  رییمن تغ   کند نم   جاب یواقعاً ا  طی مح   نیکه ا   کنم م   زندگ   طیدر مح 

  خواهد  نم  ر،ییرا در تغ  ذهنمن   یکار فقط دارم خراب   نشما اثر نگذارند. م   یهمه رو  دیکن   ییفضاگشا  دیتوان م

  . کنم صحبت م د،یکن رییبذارد شما تغ

 فرم یب  یار ی شما هش  ، عنی  دیهست   یار ی هش  د،ی بچه» هستو «سلطان   دی شما از جنس خدا هست  کهنیدرمورد ا  پس

  نزن.   ض ی خودت را به مر  عن یبه الغ»،    یکه رنجور   غمبری«گفت پ  دیگو م   نیهم   ی. برادی ستین   ضی که مر  دیهست

ها را  و آن   زهایبه چ   یچسب فقط چون م  ست، ین  ض یامتداد خدا، مر  ، یار یهش  نیا   د، یاگر فضا را باز کن   شما 

 ه ک  درحال  کند ها مکار عقل ما را عقل جسم   نیکار دردآور است، ا  نیا  ،نیب ها م آن  مرکزت برحسب  یگذار م

  . کند که تمام کائنات را اداره م میما عقل خرد کل را دار

. آدم  کن که به تو مسلط هستند استفاده م  ییزهایکه از عقل چ  هست  ری آخر چقدر اس  »،یابچه«سلطان   گفت

  ی خود یگفت که تو ب  دیگو م  غمبریاند. پس پاست که او را به اسارت درآورده   باشد مطابق نظم کسان  ریاس

  . ست ین ض ینزن، تو مر ضی خودت را به مر

مثل چراغ خاموش    کهن یتا ا  آورد درد م   نیا  ،یبشو   ضی مر  یبچسب  زهایبه چ   عن ی  ، بزن  ضی به مر  یخودیب  اگر

  بوده باشد.  دیمف  تیسه ب  نیا دوارمی. حاال امیشو م
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تا    رسد به ما م  از زندگ    غام یپ   یهر لحظه    میبدان  د یبا  م،یده ادامه م   می را دار  ی ریزح   ستمیحاال که ما س  و

  ؟  کن نم  ای  کن استفاده م   غامیپ  نیاست شما از ا  نی. سؤال امیخالص بشو  »ی ری«زح   نیبه ما کم کند از ا

  ستم یرا اگر در س   غامی دارد، شما پ  غامیپ  ی  دیآ که م  تیلحظه. هر وضعبهلحظه  رسد، حتمًا به شما هم م

  . یریگ م  اگر فضا را باز کن  ،ی ریگ نم باش یری زح

  مهم هستند:  تیسه ب نیا

  جوان  یتَن ا نیخانه ا مهمان  هست
  دوان  دینو آ فِیض  صباح هر 
  ) ٣۶۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مانْد اندر گردنم  نیمو ک  نیه
  اکنون باز پرد در عدم هم که

  ) ٣۶۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  وش بیاز جهانِ غَ دیآ هرچه
  است، او را دار خَوش  فیدلت ض در

  ) ٣۶۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
مهمان فیض :  

  

 ن یا  افتد؛ م  اتفاق   ی   ،غام یپ  ی خانه است و  مهمان    ی  د،یشما که اآلن در ذهن هست   عنیتن ما    نیا  پس

   یمهمان،    عنی   فیض  ی صباح، صبح، لحظۀ بعد هم    عنیلحظه    نی. اافتد شما م  یبرا  اتفاق  یلحظه  

  . دیآ مهمان نو م

که    دیریگ را م   غامشیپ  د،ی با آن روبرو بشو  ییاتفاق را اگر با فضاگشا  نیا  افتد،م  اتفاق  یهر لحظه    پس

  کرده.   ریشما را اس زیآن چ  د،ینیب در شماست که نم  یزی چ یدادن  شماست، نشان  یآزاد  غامشیپ

هم آمد،    نیخواهد شد: آه ا یطورن یا  د،یکن پر از درد با آن برخورد م  ذهنمن   ای  » یر ی«زَح   ستمیاگر با س  شما

  . دیگوما را م   بیهم دارد ع یآن   کند، هم از ما انتقاد م نی مسئله هم اضافه شد، ا نیا

مو    نی. «هکند کار را م   ن یا  ذهنمن   د،ی نیدشمن نب   د، یمانع نکن  د،یشما اتفاقات را مسئله نکن  نیبنابرا  پس

  . رود م  گردد برم دی ریرا نگ  غامشیمانْد اندر گردنم»، اگر پ   نیک
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مهمان است و    نیا  گذارد،لحظه جلوَات م   نیکه قضا در ا  یزی هرچ  د،یآ م   وشبیهرچه که از جهان غ   دیگو م

پس   ،ی ریرا ب شیهاغام ی. اگر پریرا ب غامشیدارد، «او را دار خَوش» به آن احترام کن، فضا را باز کن پ غامیپ

  مطلب.   ی نی. ایکه رها شد  دینیب م  مدت  یاز 

از «زح   یبرا  افتد م  اتفاق   ی  فرستد، به ما م   مهمان   ی   هر لحظه زندگ  پس برا  »ی ریرها کردن ما    ی و 

و بهتر کردن   شرفتیو پ یخردورز   یبرا طورن ی. و هم دی به آن نگاه کن  دیبا یطورنی«عاشق شو، و عاشق شو»، ا 

  شما.  زندگ

و به   میو گرفتار شد میآمده، اآلن ما داخل آن هست وجودکه به  »ی ری«زح  ستمیس ذهنمن  نیا میدان ما اآلن م و

   عقل زندگ  ، یعقل خودت را مسلط کرد  ،ی کرد کشدارد که فضا را باز کن تو گردن غامیپ ی دهد، ما درد م 

  را بذار مرکزت. 

  باشد:  ادمانی تیدو ب نیا

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

  ) ٢٩٩۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  جباران بدند و سرفراز  زآنکه
  از یاست و ن ر ی آن باب صغ دوزخ

  ) ٢٩٩٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  و آزاردهنده  ماری: مردم ب ر یزَح  قوم

  : ستمر، ظالم جبار
  

در»،    موس   «ساخت فضا  د یکن   معن  یطور نیا  عنیقدس  در  فضاگشوده   یخداوند  در    تینهای ب  یشده، 

ها  انسان   عن یرا ساخته، تا شما    »ی ری«زح   ستمیرا ساخته، س  ذهنمن   نیهم   عنی  ر یدانه باب صغ  ی خودش، 

  زهایچ   قیهستند، پر از ناله هستند، پر از کفر هستند، از طر  دوباره آمد، دردساز  ر»یهستند، «زح   ر»یکه «قوم زح 

  بشوند. می تسل هان یا نند،یب م

برا   ریزَح   ذهنمن   پس دردساز  ب  نیا  یو  فرود   رس ما  ن  مییبو  م،ی اوری است که  باز کنم عقل    ستم، یبلد  فضا 

پندار    عنیبودند، «زآنکه جباران بدند و سرفراز»، سرفراز    زورگو  هانیا  کهن یا  یرا بذارم کنار. برا  امذهنمن 

  کمال داشتند.  
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و اگر    د،یبه من گوش بده  د، یکن اشتباه م   د،یخورد  بیفر  تانۀ شما هم  داند، مثل ما نم  کسچ یخانم، ه  آقا،

ممن است  .  می کن عمل م  یطورن یبه فراخور قدرتمان ا  ی ریزَح   ستمیما در س   ۀپشتش زور هست. هم  دینده

  «زآنکه جباران بدند و سرفراز».  م، یکن کار را م نیقدرت به ما بدهند درست هم ول  م،یقدرت نداشته باش 

  ذهنمن   نی. و امیدار  اشال   ی  میاست که ما بفهم   نیا   یکن، برادردآور، دردساز، درد پخش  ذهنمن   نیپس ا 

  م ی عدم کن   دیمرکزمان را با  م،یخدا هست   ازمندیاست که ما ن   نیا  اش است، و معن   ر»ی «باب صغ  نی مثل دوزخ هم

  .  میو ناز نکن 

  ی طور نیچرا وضع من ا  دیی کم به ماست. شما نگو  ی برا  زندگ  یهاغام یپ  طورنی و هم  »یر ی«زَح  ستمیس  پس

  . دیدار ازی بله، گوش بده، شما ن ؟ی رها بشو توان . میاست، خودت کرد

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

  ) ۵۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

عقل خودم   نیمن مرکزم را عدم کنم، هم   ستیالزم ن عنیندارم،  اجی هم احت به کس دانم، من م  عن یکردن  ناز

  صد خطر دارد، خطرناک است.   نیا  کهنیا  یاما دنبالش نرو، ناز نکن، برا  د،یآ خوب است. آدم خوشش م  لیخ

نگاه   د؟یهست  یطورن یشما ا  ای من عوض بشوم. آ  ستیالزم ن   دانم، من کامل هستم و م  دیگو کمال ما م  پندار

  ات  نه؟ پس زندگ  م؟یخوان چه م  یرا برا  هانیگفت نه، پس ا  دیعنوان پندار کمال خواه نه. شما به   دیینگو  د،ی کن

  .  کنند م ران یاست؟ د یطور ن یچرا ا

مسئول هستند، من    رانی د  کنند، م  رانیدرد است. د  ستمیس   نیاز ابعاد هم   یدوباره    کنند» م  رانی«د

ا بودم  م  شد، نم  یطورنیخودم  رئ  کنند، م  میهابچه   کند، همسرم  مادرم کردند،  و  جامعه    کند، م   سمیپدر 

  درد است.   ستم یاز س همه ناش هان یاست، ا یطورنیا

فکرها   ن ی. تمام استیکدام درست ن  چ یفکرها ه  نیفکرها درست است. ا  نیشخص ا  نیاو هست. به نظر ا  فکر

دوباره عاشق   ،ییگشابه فضا   دیکنار و شروع کن  دیرا بذار  به زندگ  ازیناز کردن را و عدم ن  نیتا شما ا  دیآ م

  .  شو و عاشق شو، و به منظور آمدنت عمل کن 

در قدس باب   . ساخت موس دیآ صورت درد مبه  هاغامی. پدیآ م  غامی پ  میگفت  م؟ی که اآلن چه گفت  دینیب م  و

پر از درد   ذهننام من ساخته به ییجا  یدر درونِ خودش  عن ی ییتای یفضا  نیرا ساخت. خداوند در ا ریصغ

  م؟ یجا هست چه آن  ی. برامیکه ما اآلن آن داخل هست
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اَلست.   عنیاول    رۀیآن دا  م یهست؟ گفت   ادتانی   م،یهست  بچهسلطان   م،یاز جنس او هست  میقرار کن ا  کهنیا  یبرا

  رشد کند.    دیفقط آن با  م،یخوان  را م   شیرا در ما کاشته، اآلن هم شعرها  تشیو ابد  ت ینهای خداوند ب  عنیالست  

  د یخواه  کار م  تاست یچه؟ شما در روز ب  عنیشدن    مرادیاست. ب  زندگ  غامیما پ  یهای مرادیب  ن،یبر ا  عالوه

است که شما    نیا  یبرا  های مراد ی. تمام بدیشو م  مرادیب  شیتانوزده   شود، انجام م  اش یفقط    د،یانجام بده

همه را انجام    د یخواه شما م  دهد، شما درد م   بهاست چون حتماً    ر» ی «بابِ صغ  نوع  ی به    د، یفضا باز کن 

  .دیبده

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  لشر   شروِیپ آهنگ، ش ی : پقَالووز

  

  د ی فضا را باز کن  د، ینشو عصبان دیشو م  مرادیب  وقت  ول  د،یدان که شما م میاخوانده قدرن یرا ا  تیب نیا رید

را در    یبی ع  ی   خواهد م   دهد، م  غامی لحظه خداوند از درونِ من دارد به من پ  نی ا  دیی. بودیریرا ب   غامیو پ

 کهن یپرت کند؟ به ا  خواهد  ذهنتان پرت کند، به کجا م   دی ر. نگذانمیبب   خواهم  را م  ب یمن نشان بدهد. من آن ع 

هست،   عقل یجا در آن ، نی بب ها دگی همان قیببرد ذهن از طر خواهد است، چون شما را م  رید ی ریتقص

  است.  تیعدم احساس مسئول  یمالمت است، الو  ی است، الو رید  ی ریتقص دیگو هست م  ییالو ی

  » یر ی«زَح  یهاستم یس  نیتر. شما بزرگ ندازدیب  رانیگردن د  خواهد م   کند، نم  تیاحساس مسئول   ذهنمن   چیه

حت  د، یریرا در جهان در نظر ب   ریکه د  ییهاآن  از زندگ بزرگ نفر را    معمول  تر  رفتند باال هزاران  بودند، 

آوردند محاکمه م  هان یا  کشتند، وقت نم  گفتند م  کردند را گرفتند  نداشتم اصال، فکر  نه من خبر   کردم  که 

. کند م    کار درست  کرده بد است، فکر م  دانسته ! خبر نداشته! نمداند اند، نماست. هزاران نفر مرده  ی طورنیا

  است.   یطور ن یخُب ا

ها بودند کردند، من نبودم.  گوش کردم، آن   ران یکردند، به حرِف د   یمن را تحر  رانیاند. دکرده  رانید  ای

  . و: دیکن فضا را باز م  دیشو که م  مرادی. پس بدیشما دچارش نشو د،یتوجه کن

  النَّار بِالشَّهواتِ.» بِالْمارِه وحفَّتِ  الْجنَّةُحفَّتِ «

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

  ) ثی(حد
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فضا را باز    د،یدرد را بش  دیشو م  مرادی ب  است. وقت  مهم است، پند مهم   اریاست، بس  ثیهم باز هم حد  نیا 

  سخت است.  اری پندار کمال بس ی یخود برا  بیع دنیو د د،ی کن

 ن یا  رِیساله اگر زبچۀ شانزده  ی  پندار کمال. حت   یبه    اش ذهننکند با من   دایکه رشد پ  ستین  کسچیه

  است.   انیاصطالح سرکش و پر از طغ آدم به  یها نباشد، آموزش 

  ۀ بچ  میخطرناک است، چرا؟ ما رها کرد ل یخ ان،ی با طغ داند م داند،. مداند م کند فکر م کهن یا یبرا چرا؟

  شوند،  بزرگ م   یطور نیهمه ا  دییبشود. شما ممن است بو  ذهنبه بعد دچار من   سالما از ده، دوازده 

ما کار   ۀاست که خانواد  نیهم  یبرا  م،یجنگ کرد  همهنیا  نیهم  یما، برا  رید  میمسئله دار  همهن یا  نیهم  یبرا

ا  ن یهم  یبرا   ند،ک  نم بچه   همهن یاست که  با  دار  مانیهاما  برادر خواهرشان مسئله    مان یهابچه   م،ی مسئله  با 

  .کند نم  دای مصداق پ و منظورِ زندگ خرد زندگ کهن یا یاست، برا  نی هم یدارند، برا

  ر ی تقص   دیبو  دیآ پندار کمال خوشش نم   کهن یا  یبرا  ند؟یناخوشا  یزها ی بهشت در چ  دیگو چرا م   نیبنابرا  پس

  من است.  

  جه، یمن بوده. حاال، نت  ر یتقص  د یو بلدم و از همه بهترم بو  دانم م  دیگو که م  ی نفر   ی که    د یایفشار ب  دیبا  چقدر 

به شما    ی. هر اتفاق بدستین  کسچ یه  ر یمن بوده، چون تقص  ر یتقص  دییاست که شما بالفاصله بو  نیا  جهینت

  دم».بهدم  یِهاغُصه  نیتوست ا «فعل م،یاآلن شعرش را خواند ن یخودتان است. هم ر یتقص افتد م

  ن، ییپا ن،ییپا تر،ن ییپا دییای ب دی. بادیببر ن یاز ب دی. شما پندار کمال را بادیکن م شرفتینفعتان است، زود پ به 

  . نییپا ن،ییپا

  ی . برا دین یخودتان را بب  ریضعف و تقص   دیفضا را باز کن  د،یآ م  شیپ  یمرادیب  ی  وقت   شود، اشتباه م  وقت

شما پندار کمال    د یمخالف هست  نیضعف ما وجود دارد، والسالم! اگر شما با ا  یمرادی. در هر بافتد اتفاق م  نیا

  .دی پندار کمال دار دین یبب  راضعف خودتان  ی مرادیدر هر ب  د یخواه . اگر شما نمدیدار

را در شما به شما نشان    یز یچ    ی  فرستد را او م   یمرادیآن ب  کهن یا  یبرا   د،یکنم   زه یبا خداوند هم ست   عنی

  : نیهم  یو برا  م؟یرا بند، ما توجه نکن  ش یسع ر یبدهد. چقدر د

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِگشتند از موال خبر با
  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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عمل کردند.  دگیهمان دیکه برحسب د دندیشدند فضا را باز کردند، ضعف خودشان را د مرادیب وقت عاشقان

  برحسب درد، خشم، ترس، حسادت عمل کردند.  

  م، ی کن بخل م   میدار  میفهم نم   م، یکن حسادت م   م یدار  می فهم . نمشود بد م  اَشجهی نت  م یکن حسادت م   وقت  ما 

  خوب نخواهد شد.  اَشجه یو نت  میکن م  بتیغ  میدار میفهم نم

بد شد.    مییگو بعد م  م،ی فهم نم  م،یزن م  یی آبرو  م،یزنم   ضرر مال  م،یزن ضرر م  می دار  یبه    میدار  م یفهم نم

 زدم  حرف را نم   نیبله اگر من ا  مییگو م  م،ین یضعفمان را بب  م،ینی را بب  بمانیع  میگرد برم  میشو م  مرادیخُب ب

  کنم.   م زی پره زنم، نم ر یپس د شد، نم یطورنیا

من از همه کمتر    فهمم، آقا من نم  میگو قضاوت کنم، م   دیبا  فهمم من م  دیگو باال م  دیآ پندار کمال م  وقت

م  فهمم، م چه  مشورت کن   فهمم؟  من  م میحداقل  کجا  از  من   . من    فهمم؟ به  م  دییگو مچرا    فهمم؟  من 

  .  دیفهم شما نم  فهمم، من م کهن ینه ا م،یباش دیبا یطورنیا

  خودشان.   یها هم از ضعف ش،یخو ی خبر گشتند» از هم خدا«با  ش»،یخو یِ های مرادیاز ب «عاشقان

فقط او رشد    دیبارا در ما کاشته، آخرسر    تشیو اَبد  تینهای روز اَلست خداوند ب  دیدان . شما م تیسه ب  نیا  و

 د، یکشت دوم خواهد پوس  نی. و امی کاشت  هان یا  یرا که کشت دوم است رو  ها دگی همان   نیکند. وسط کار ما ا

  چون آفل هستند.   هانیا

  د یکه روز الست کاشته، آن با  ت یو ابد  تینهایاست که ب  نیکه منظور از آمدن شما ا  دیاز حاال متوجه بشو  شما

خودش را جلوه کند    خواهد و او م  م یکاشت  تیو ابد  تینهای آن ب  ی را رو  ها دگ یهمان   میارشد کند. اگر ما آمده 

  م، یام، با مقامم، و با دردهاام، با همسرم، با بچهدهیدوم، با پولم همان  یها کشت  ن یبه ا  م یدیدر ما، و ما چسب

ا است  هان یبفهمم  بر  ممن  است  ممن  بشود،  نم   زد،ی سبز  شدن  کند فرق  سبز  پژمرده شدن   ختنیر  ای.  و 

  : نیدر من زنده بشود. بنابرا هی آن منظور اول خواهم من م   کند، من فرق نم یاصال برا ها دگ یهمان 

  اه یصد گ  زدیور بر  د،یبرو گر 
  آن کشتۀ اله  دی بر رو عاقبت

  ) ١٠۵٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  است. تینهای ب که
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  بر کشتِ نخست  دینو کار کشتِ
  است و آن اول درست  دوم فان نیا

  ) ١٠۵٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  است  دهیاول کامل و بز  کشتِ
ثان تخم است دهیفاسد و پوس  

  ) ١٠۵٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

رفته که از جنس    ادشی   نیهم  ی«الست»، برا  ه،یاول  تِینهای آن کشت ب  ی کاشته رو  هی انسان آمده کشت ثانو  عنی

  .  هست  از جنس زندگ  عنیحواست باشد،   »یابچه«سلطان  دیگو م می است. شعر که خواند زندگ

من از جنس   دییشما بو.  ستیدرست ن   نیا  خواهد، م   و از آن زندگ  کارد بچه مکه سلطان   ییهاکشت  نیا

با پولت   کهن ی. اهست  است. نه! خودت زندگ  ام پولم زندگ  میبشوم، بو  دهیبا پولم همان   دیهستم، نبا  زندگ

  . شود پژمرده م مدت  ی پس از  نیا در مرکزت، ول یکار  آن را م یبشو دهیبا هرچه همان ،ی شد دهیهمان 

 ر یبا ت  زندگ   مدت  یعاشق شدم، پس از    دییگودرواقع م  د،یشو م  دهیشما همان  آدم  یبا    دینگاه کن  شما

او را   شد، عدم م دیمرکزت با کهنیا ی . چرا؟ براماند دردش م رود، م شود شخص از شما جدا م  نیا زند، م

  ر یخدا، نشد د  یجا مرکزت به   ، او را گذاشت ینشد   ،یشد عاشق م  به زندگ   صورت زندگبه   ، یدید م   زندگ

  پس.

.  میدر مرکزمان قرار بده  م،یابچهچون سلطان   ، زندگ  ا یخداوند    ی جارا به   یز یچ  ای   کس  دیموقع ما نبا  چیه

  است آن «اول» درست است.    «دوم» فان نیا میدان م

کامل است و اآلن هم   نیشده در ما، اخداوند کاشته   تی و ابد  تینهایب کهن ی«اَلَست»، ا  عنی«کشت اول»،  پس

  هست.   دهیما همه فاسد و پوس   یها  دگی همان  نیا  »،. اما «تخم ثانمیبه رشدش کم کن  میتوان م   ییبا فضاگشا

روز   یاگر    پس نکن  هانی ا  ی چند  افتخار  ش   د،یسبز شدند، شما  آن  از  نم   طان یش  ریشما  ادیرا  چه   ها ن ی. 

ما باشد، مقام ما   یما باشد، صورت ما باشد، مو  ییبایممن است بدن ما باشد، ز  هان ید؟ اهستن   ییزهایچ

فرزند ما باشد، همسر ما باشد،    باشد،ما    ی ما باشد، دردها  یما باشد، باورها  لیباشد، سواد ما باشد، قد و ه 

  . میبشو  دهیهمان  دیباشد، ما با موالنا هم نبا ران ید یهاتی ما باشد، موفق  خیتار  حت
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  م یتوان که خودمان بعد م مان  به منظور اصل م،یخدا برس تیو ابد تینهایکه به آن ب کند به ما کم م موالنا

   یمال ماست، آن    نیا  میی بو  میدعوا کن  کس  یسر موالنا با    کهنی. نه امیبه آن زنده بشو  م،یبه آن زنده بشو

  مال ماست، نه.  دیگو م

بشود و ما را    دهیپوس  کهنیخواهد شد. قبل از ا  دهیپوس  نیبه مرکزمان، ا  میکه آورد یزیبا هرچ   ،کشت ثان  پس

  بروند کنار.  دیاز مرکزتان هل بده ارانهیرا هش  هان یا ۀهم ندازد،یدردسر ب به

که    د یریب  اد یرا شما خوب     ذهنمن   ا یدرد     عنی  »،یری زح  ستمی«س ۀدیپد  نیما، ا  م یدان را م هان یحاال که ا  اما 

    افتد؟ م  چه اتفاق 

 د؟ یکن توجه م   کند، دنبال م   دهد را نشان م  هات یما دائماً فکرها را که وضع  ذهناست چشم من   نیا  اتفاق

  . ییبا فضاگشا م،ی بردار دیبا م، یآن بردار  یاز رو میتوان آن، نم ی رو  افتهیافسرده شده، تمرکز   نیبنابرا

  را:  هان یا خوانم پس دوباره م 

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

  ) ٨١٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  ) ٨١٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ز بعث  ن؟یچِه معلوم گردد اِز   ه
  را جو، کم کن اندر بعث بحث  بعث
  ) ٨٢٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  

خودش منطبق    ی رو  یار یبچه مستقر است، هشاصل شما، سلطان   د،یلحظه شما مستقر  نیدر ا  د؟یکن م  توجه

صورت ناظر  صورت ساکن، به به   نیساکن است. بنابرا  د،یلحظه که شما هم امتدادش هست   ن یاست. خداوند در ا

  ی ز یها چاز آن   ند، یب ها نمآن   حسب بر  شود، نم    ها قاطبا آن   ول  شوند، فکرها رد م  ند، یب دارد فکرها را م

  چون ساکن است.   خواهد نم
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را نشان    تیوضع  گذرد، فکرها م عنیلحظه  نیکه از ا ی ز یبه آن چ شود منجمد م  ذهنچشم من  نیبنابرا پس

او مستقر است. خودت هم    که درحال   ، نیب را، خدا را، تو گذرا م زندگ عنی  ،نیب و تو آن را گذرا م  دهد م

  . گذرند فکرها م ، خودت ساکن طور، ن یهم

   ذهنمن  نیا  عنی  یی. دونیب م   »ییو «دو  کن درست م  ذهنمن  یفکرها بلند نشو، اگر با فکرها بلند شو  با

 که نیاو درواقع مثل    ندیبصورت جسم م خدا، آن هم به   ای   از جمله زندگ  ندیب که درست شد، هرچه را که م

  .  دیشما هم او هست است، یخداوند   ست،ین ترش یب  ی یاری. هششود دوتا م  یار یهش

  د ی . شما بادین یرا بب دشیو اشتباه د ندیب م  »یی صورت «دوکه به   دیناظر ذهنتان باش دیشما هم با نیبنابرا پس

با مرکز    د یهمان بشو  ارانه ی هش   دیتوان اآلن هم م  د،یبود  جهان، از جنس زندگ   نیبه ا  دیکه اول وارد شد  دیبدان

  .شوند عدم و فکرها هم بذرند، آن موقع فکرها از شما بلند م

و   شوند فکرها از شما بلند م د،یشو آن موقع شما ساکن م  د، یافت و اتفاق م دیشو شما اآلن با فکرها بلند م 

خودش را به شما   واشیواشی نیا ،ییو دو یر یزح  ستمی س نی. و ادیفکر نکن  دیتوان م  د،یفکر کن دیاگر نخواست

  خودتان است.   یکار مستلزم تمرکز رو  نی. ادیشو و شما از شرش رها م دهد نشان م

  ی ار ی صورت هششما به کهنی ا ز،یاز رستاخ  نیا شود؟ از چه معلوم م نیآگاه باش! ا  که ه  دیگو م  نیهم یبرا

  د ینشو  قاط   هان یبا ا  گذرند م هان یا  و وقت  دینگاه کن تانیصورت ناظر به فکرهاو به  د یخودتان قائم بشو  ی رو

  . دیبلند شو دینشو  دهیهمان هان یبا ا د،یبرو

 د،یآ . درد در ما باال م آورد را باال م   ذهنمن   د،یآ درد در ما باال م   وقت   دیدان . شما مدهد به ما مجال نم   درد

و دردمند    ریآدم زح   یصورت  به  م،یهست  دهیو ما چون با درد همان   ردیگدست مما را به  یدرد کنترل فکرها

  . ستی ن  زیرستاخ نیا م،ییآ باال م

که    ی زیهست که از هرچ   نی ا  زی. رستاخ ستیانسان ن   زی رستاخ  ،ی مذهب  ای   یمعنو    ذهنعنوان من شدن به   بلند

  .  دیبلند شو ی اریهش  ایخدا   ای  زندگ یپا  یرو  د،یشما جدا بشو دهد، ذهن نشان م 

به    توانم م  یچجور   شود، م  ز یرستاخ  یکه چجور   دیکن  بحث م   شما ه  شوند،در ذهن فکرها رد م   دیگو م

 که نیا  یفکرها بروند، تو اآلن زنده شو. برا   نیخدا زنده بشوم، بحث نکن، بحث را بذار کنار، بذار ا  تینهایب

  لحظه مستقر است.  نیخداوند در ا
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  چ یبا ه  دیریب  میبلند نشو. شما تصم   ،ساکن   عنی  ،ی سلطان مستقر است، تو هم مستقر  ،یابچهسلطان   تو

نشو  یفکر هرکسدینشو   ی تحر  د،یبلند   .  م نده   د،یبو  د،یبو  خواهد هرچه  نشان  واکنش  توجه    .دیشما 

  شاءاله که...  . حاال ان دیآن موقع ساکن هست  د؟یکن م

ا  حاال  از  م  همهن یپس  ما  همان  م، یشو م  دهی همان  وقت  میدان صحبت،  م   ها دگی برحسب  عمل   میکن فکر  و 

رد    ما  یندی که از چه فرآ   دی فقط بدان  خوانم، م  عیرا سر  هان ی. و ادیآ وجود مپندار کمال در ما به   ی   م،یکن م

  .  میشو م

  ی آبرو   عن ی. ناموس  خوانم اآلن م  نیپندار کمال ناموس دارد، هم   م،یکن پندار کمال درست م   ی  مییآ م  ما

 ت یبار مسئول   ریز  تواند را، اشتباه را اقرار کند، نم  ریگناه را، تقص  تواند کوچ بشود، نم  تواند نم   ،مصنوع 

  بند.   دایکه نجات پ گذارد نم اش مصنوع  یو آبرو ردیم ها مموقع  برگردد، بعض  تواند برود، نم

در ظاهر ممن    کند، م  جادیدرد ا  شهیرا با خودش دارد، هم  دهیپندار کمال که ناموس به آن چسب   نیاما ا  و

  شده است. ن ینشکثافتِ درد ته   ریدر ز است آرام باشد، ول

  : خوانم م ع یرا سر هانیا

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بس خون رود   اتدهیدل و از د از
  رود   رونیب  یمعجِب نیزِ تو ا تا
  ) ٣٢١۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ست بده یر یاََنا خ سیابل علّتِ
  هر مخلوق هست مرض، در نَفْسِ نیو

  ) ٣٢١۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : صاحبِ ناز و کرشمه ذُودالل

   ن ی: خودب یمعجِب
  

  ن یشده و ا  مرکزتان، پندار کمال در شما درست   دیارا آورده  ها  دگیکه همان    که از وقت  د یشما متوجه شد  پس

  . دیببر  نیرا از ب  دید جورن یو ا غرور و خودخواه نیا دیزحمت بش دیمرض است. و شما با نیبدتر
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کوچ کنم،    توانم و من خودم را نم  دانم من م  کهنیا  ؛ نی خودب  عن یهم هست،    جا ن یکه ا  طورن یهم   » ی«معجِب 

  هم بوده که من از تو بهترم.  طان یمرض ش  ت،یب نیطبق ا  نی. اکنم من اشتباه نم

  بد است.  ل یخ  نیو ا می ما از او بهتر به نوع  م، یرس که به هرکه م میدار حس  ی ما   عنی

نم  نیا و  است  پندار کمال  پ  گذارد همان  آن  ب  غام ی ما    د یجد  غام یپ   یاست گفت هرلحظه    ادتان ی .  میریرا 

  ندارم.  من اشال رم،یب غامیپ ستیالزم ن  رم،یب غام یمن چه پ  دییگو شما م رسد؟ م

 د یوجود دارد، پس در ما هم وجود دارد. شما هم که دار  ذهنمرض در هر من  نیهم هست و ا سیمرض ابل نیا

وصل است که   مصنوع  یآبرو  یبه    نی. حاال امیبن  یکار   ی  دیدر شما هم وجود دارد، ما با  د،یده گوش م

  آن آبرو صد من آهن وزنش است.

  است: نیا 

  د یحق، ناموس را صد من حد  کرده
  د ی بسته به بندِ ناپد بس یا
  ) ٣٢۴٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : آهن دیحد
  

که پندار کمال    را، صد من آهن کرده و تمام کسان   ذهنپندار کمال را، من   نیهم  ی آبرو   عنیناموس    خداوند،

را    ییباروی ز  یرا،  ی شاهد  ی آورده؟  شیپ  اند. بعد چه اتفاقبسته شده  شود نم  ده یکه د ی بند  نیدارند، با ا

  پندار کمال ماست.  ن یکه هم دهد به ما نشان م 

  شاهد است   یِتو، سدِّ رو  شاهدِ
  مرشد است   یِتو، سدِّ رو مرشدِ

  ) ٣٢۴۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

که   خداوند است. «مرشدِ ما»، آن کس  یسدِّ رو   عنی شاهد است»،  یِ پندار کمال ما، «سدِّ رو  عنیتو»،  «شاهدِ 

   ذهنعقل من   عن یپندار کمال ماست    نیمرشدِ ما هم   نی«سدِّ گفِت مرشد است». پس بنابرا  دهد م  ادی  ز یبه ما چ

  .  میکه خودمان را کوچ کن  میستیو حاضر ن  میپرست ما، و ما آن را م  ی ما و عقل دردها

پندار کمال ماست،    نی . پس «شاهدِ ما» هممی ریم م  می دار  کهنیامثل    می خودمان را کوچ کن  میخواه  م  وقت

است    است و شاهد اصل   خداوند را که مرشد اصل  ی رو  جهیپندار کمال ماست. درنت   نی«مرشدِ ما» هم هم 

  . میر شدک   م،یشنو اش را هم ما نمپوشانده و گفته 
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  : میهم بخوان نیا

  نید یِبسا کّفار را سودا یا
  ن یاو ناموس و کبر و آن و ا بندِ
  ) ٣٢۴۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  از آهن بتَر یپنهان، ل  بندِ
  آهن را بِدَرانَد تبر  بندِ

  ) ٣٢۴٧ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  آهن را توان کردن جدا  بندِ
  را نداند کس دوا  یبیغ بندِ

  ) ٣٢۴٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

م  هانیا بفهم   خوانم  را  نم  می تا  ناموس،  کمال،  پندار  که سودا  گذارد که  ما     عنیهم    نید  م، یدار  نید  ی که 

که ما    عقل   نیاز ا  ر یاگر غ  م یکن . فکر م می ما خودمان را کوچ کن  گذارد  و زنده شدن به خدا، نم  یی فضاگشا

  .  خورد به ما برم م، یریعقل خداوند باشد ب  که حت یر یعقل د م،یدار

و   زنم خداوند چه است، من خودم حرف م  مییگو نه خداوند از ما حرف بزند. م  م،ی اآلن حرف بزن  می خواه م  ما

  اَنْصتوا»، . او گفته «میزن م

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

  ) ١۶٢٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

نه ما    مییگو تا من حرف بزنم. ما م  دیرا ساکت کن   ذهنمن   عن یمن زبان.    د،یخداوند گفته شما گوش  عنی

  .  میزن خودمان حرف م 

م    ذهن  ی هابسا من   یا که  ما  هم   خواهد مثل  بندش  اما  زنده بشود،  به خداوند  باز کند،  را    ی آبرو   نیفضا 

  ش ی پ  زهایچ  نی. ازیو آن چ   زیچ  نیو آن، ا  نیاست، و ا  اش ن یاست، خودب  اشاست، خودخواه  اش مصنوع 

  ما.    مینیب است، بند را نم تربندش پنهان است اما از آهن سفت  رد،یگ را نم غامیپ شود، خم نم دیآ م



ۀ  برنامه             Program #940                                              ۹۴۰مشار

  42صفحه: 

  شود،  ما بسته، به دل ما بسته نم  ی که خداوند به پا  یجدا کرد، اما بند  شود بندِ آهن را م  برد، آهن را تبر م  بندِ

  ن یکه ا  میخوان اآلن هم م   نی . هم میتوان نم   ذهنما با عقل من  عنیکار را بند،    نی مر خودش، مر خودش ا

  . میبند را باز کن 

. حاال  میدار  ازی ن  مییبو  م،ی ناز نکن   ریکه د  دهد هم درد م  قدرن یاست که ما را مجبور کند و ا  یبند طور   نیا

  ست؟ یبهتر ن  دیرا بفهم   هاز یچ  نیهرچه زودتر شما ا

  سرش   دیبال نآ وارِیبه د تا
  پندِ دل آن گوِش کرش  نشنود

  ) ٢٠۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  م، یریم م   م یدار  ر ید  د،یایبخورد، بخورد، بشند، درد ب  واریسرِ ما به د  م،یبش  م،ی بش  م، یدرد بش  دیما با  ایآ

  د یرا با  نی. زودتر بفهم خُب. ادانم نم   دمیمرکزم را عدم کنم؟! اآلن فهم   دیکه با  دمی اآلن فهم  ریهان د  مییبو

  . میدان . نممیدان ما نم م،یبفهم

است، به ما    یبند بد   نیبه مرکزمان. و ا  میاور ی را ب  زندگ  م، یفضا را باز کن   دی. بامیدان نم  ذهنبا عقل من   ما

  :دیگو را دارد م  نیکند و هم  دایادامه پ دینگذار دهد، درد م

   فَت  یا نیتگِ جو هست سرگ  در
  مر تو را دینما  جو صاف  گرچه

  ) ٣٢١٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دانِ پر فطَن راه ِری پ هست
  کن ینَْفس و تن را جو یها یجو
  ) ٣٢٢٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  تواند پاک کرد؟  خود را ک  ،یجو
  از علم خدا شد علم مرد  نافع

  ) ٣٢٢١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  ن یی: ژرفا، عمق، پاَتگ

  : جوان، جوانمرد فَت
  یی دانا  ، یاریهوش  ، رکیز   : جمع فطنَه، به معنفطَن
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شده اآلن در ذهن ما، پر از کثافت و درد است.    نینشته  گذرند،  فکرها م  کهن یما، در ته ذهن ما، ا  یته جو   در

  ن ی از حسادت است، گرچه که ظاهراً در پندارِ کمالِ ما ا  پر از رنجش است، پر از خشم است، پر از ترس است، پر

  . شود که رد م  موقع  دیآنظر صاف م از باال به  کثافت است، ول  رشیز  شود، که آب رد م  دیدیساکن است. د

  خواند،  شعر موالنا م   ! حتزند  م  یی هاعجب حرف   م، یزن م    قشنگ  ل یخ  یها حرف   م، ی کن ما فکر م   وقت   عنی

  ست؟ یکه کاربردش در ما چ  مین یبب  دیبا میخوان  که م  ت یهر ب میگو م  نی هم یکثافت است. برا رشیآن ز ول

 ،  "Comfort راحت  یۀناح   نی در ا  کهن ینه ا  د،ین یبب  یز یچ  ی  دیبه خودتان نگاه کن   دیبا  دیخوان را که م  تیب  شما

Zone و  د،یستیشناسان، باقول روان" بهچ ی. هستین  امی ز یمن چ  دییب چقدر خوب م ستین  ام . موالنا،    دیگو

  . دیگو دارند، به من که نم بیکه ع  ییهاآن  د،یگو م  رانید یرا برا نی. استین امی ز یمن چ ول

اآلن موالنا، که    ر ید  دیگورا بداند مثل موالنا، دارد به ما م   ها دگیچ یکه پ  میخواه دان مراه   رِی پ  یما    پس

ها  آن درد   م، یبه خودمان نگاه کن   م،یها را بخوانشعر   نیبنَد و پاک کند از کثافت. ا  دیای را ب ذهنمن  یهای جو 

  . می ندازیرا ب

تواند پاک کرد؟»    «خود را ک  ،یعنوان جو شما به  عنی  ،ی پاک کند. جو  تواند خودش را نم  یِجو  ذهنمن   اما

فضا را باز کند از علم خدا استفاده    د یبا  هر انسان   ای. «نافع از علم خدا شد علم مرد»، بشر  دیپاک کن   دیتوان نم

که اگر «حفظ و    میخوان را م  تیکه در آن چند ب  د، یاز شعر موالنا استفاده کن  دیفضا را باز کن  دیتوان کند، نم 

  . دیدور، از پند موالنا استفاده کن  دیندازیرا ب ار یاخت  د،یریب دیتوان خودتان را نم   و جلوِ  دیندار »ی تقو

م   و مسر  جادیا  عنی  ،ی ر یزح  ستمیس  نیا  د،یدان شما  درد،   و حمل ا  یدرد  دار  یمار یب  نیاست.  اآلن    م یکه 

را م انسان پندارِ کمال    میگفت   م؟یاست. چه خواند  یکمال که همراه با درد است، مسر   پندارِ  م،یکن صحبتش 

  رش ی. صد من آهن است، بعد زارددارد، درست است؟ ناموس د   مصنوع  یپندارِ کمال آبرو  کند،  درست م

م از آد  د، یبو  ی زیآدم چ   ستیالزم ن  دیدان است و شما م  ی کثافتِ درد، اما درد، مسر  شود،  کثافت جمع م

  .کند م  تیپر از درد، رد بشود، درد سرا مار،ی ب یها اطرافِ آدم

  است  یماریآن ب  ِریهم از تاث نیا
  است یاو در جمله جفتان سار  زهرِ
  ) ٢۶٨٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن یهمنش ن،ی زوج، قر   : جمع جفت به معنجفتان
  کننده ت ی : سرایسار
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ما    د،یریگ مرض را م   نیشما ا کند؛ درد دارد حمل م یاد ی پندار کمال دارد، ناموس دارد، مقدار ز هرکس  عنی

  ن یو قر  د یباش  ن یکه شما مواظب قر  خوانم را هر هفته م   ن یقر  یها . شعر میریگ م   نیقر   ق یصورت ارتعاش از طربه

  راه.  نیمانع شماست، در ا نیتربزرگ

فرد    ی به    یفرد   یاز    ،جفت    یاز    ذهندرِد من   ،ذهن زهرِ من   عن یاست»،    یاو در جمله جفتان سار   «زهرِ

  : دیدانرا هم م  نی. درست است؟ و اکند م  تیسرا عن یاست»  ی . «سار کند م تیسرا رید

  را  شیدستۀ خو غیتراشد ت ک 
  را  شیر نیسپار ا  به جراح رو
  ) ٣٢٢٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : زخم، جراحت شی ر
  

  د ی ن یرا بنش  ذهنمن   ی. شما اگر  اندازد خودش را الزم دارد، نم  ی دردها   ذهن. من برد خودش را نم   ۀدست   غیت

  ی . براستیدستِ خودش ن  اندازد،  نم  ول  د،ییگو بله، راست م  دیگو درد را حمل نکن، م  نیکه ا  دیمتقاعد کن 

  «نافع از علم خدا شد علم مرد».   دیگو م  نیهم

   ذهن به موالنا برحسب من   ن ی. پس بنابرامیدرست کن  میتوان خودمان را نم   ذهنمن  ،ذهنما با من   دیکن   توجه

  د، ی را بخوان  تیب  کنم،  . عرض مدیرا ادامه نده  تان ذهن. نظم من دیو برحسب آن عمل نکن   دیخودتان گوش نده 

  من عوض کنم؟  د یرا با یز یو چه چ   دیگو چه م منبه   تیب نیکه ا د ییبو د،یعجله نکن د،یبه خودتان نگاه کن 

به شما م   ت یب  ن یا  مثال ذهنکه شما با من   دیگو خودتان را نم  تان هرچقدر غصه    نیبنابرا  د، یعوض کن   د یتوان

موالنا را   تیاگر ب   ول  د، یعوض کن  دیتوان خودتان، خودتان را نم  د،ی بن  دهیهمان   یهافکر   د،یناله بن   د،یبخور

  . دیقرار بده  زندگخودتان را درمعرض ارتعاش    د،ی فضا را باز کن د،یبخوان

  ری او جان دهدَت رو ز نََفخْت بپذ دم
  است نه موقوفِ علل  ونیاو کن فَ کارِ

  ) ١٣۴۴شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

به شما کم    دهد، شما را شفا م  یدم او وارد بشود، دم او دردها   د،یو فضا را باز کن   دیتوجه کن   تیب  نیبه ا  اگر

  د یشو متوجه م  د، ینیب خودتان را م    منف  ی . اول فکرهاد ینی را بب  تان یهابا مرکز عدم مسائلتان را، ضعف   کند م

  ی . کارهادیمتوجه نبود  د،یکرد مخرب م   ی. همه فکرهادیبودکه اصال متوجه ن   دیکرد م  که شما چقدر فکر منف

  . دیمتوجه نبود دیزد به خودتان ضرر م دیکرد بد م
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را    ریکثافاتِ ز  نیرا، پندارِ کمال را، ناموس را، ا  ذهنزخم را، من   نیا  عنی  ش»،ی«ر   نیا  دیگوم  نیبنابرا  پس

کن. خم شو. با صداقت بو    ازی . ناز نکن. احساس نتوان النا، خودت نممثل مو  آدم کاردان   یبسپار دست  

  . گوش کن. به پند بزرگان گوش کن. دانم نم

بشود   رید  کهنی. اآلن قبل از امیدیضررش را هم د  م،یرا تجربه کرد  مان سرکش. همه میسرکش باش   می گرفت  ادی  ما

جا  . کارگاه خداوند از آن د یصفر باش  د،ی. نرم باشدیعمل کن  د،یدقت کن  یی  د، یرا بخوان  اتیاب  ۀشما هم

 م ییگو با صداقت، از ته دل، م   قتاً یحق  عن ی.  میشو صفر م  ذهن. از نظر من میشوکه ما صفر م   شود شروع م

  .ستییگشاعملش هم فضا  م، یگذار معرض عمل م و به دانم نم

  : تیب نیا و

خو ر یتصو عاشق همشتن یو و  
  بود از عاشقانِ ذوالمنَن؟  ک 
  ) ٢٧۵٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  هاها و احسان : دارندۀ نعمت ذوالْمنَن
  

  خداست.   یهاها، منظور خداست، از نام ها و احسان نعمت  ۀدارند عنی ذوالْمنَن

من   کس عاشق  است،    ذهنکه  وهم خودش  و  است  است، همه   زِیآمتوهم   یفکرها   عن یخودش  اش خودش 

هاست و عاشق پندارِ کمال خودش است، پس از عاشقان خدا  از ذهنش، عاشق آن   شود رد م دهیهمان   یفکرها 

  . کرد . اگر عاشق خدا بود، مرکزش را عدم مستین

  است.  مهم تیب

خو ر یتصو عاشق همشتن یو و  
  بود از عاشقانِ ذوالمنَن؟  ک 
  ) ٢٧۵٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

عاشق خدا هستم؟    ایخودم عاشقم    یخودم و دردها   یبه فکرها   ترش یمن ب  دییبو  د،یبه خودتان نگاه کن   شما

  .دی جوابش هم به خودتان بده

  :و
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  موصول خُوست  ، ییدر پرده ی  هر 
وهم وست  نیاو آنست، کآن خود عه  
  ) ٣٧٠٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

به خدا زنده    میکن فکر م   ، فکر ذهن   یدر    ، باور ذهن    یدر    ، ذهن   ۀپرد   یدر   ذهن   ی هااز ما، من   هرکدام

  م، یریگ نم   غام یور هم پاز آن   ست، یمرکز ما عدم ن  قتاًی. حقمیهست   ی معنو  می کن فکر م  م، ی. در توهم هست میشد

  . هست ر فک یدر  عن ی »،یی. «در پرده میخودمان هست  یمشغول فکرها 

است  نیمن وصلم. وهمش است، وهمش ا دیگو در توهم وصل شدن به خداوند است. م »،ییدر پرده ی «هر

   ی خداوند،    نیکه ا  دیوصل به خداوند باش  دیخداوند است. شما در وهمتان، در فکرتان نبا  نیکه خودش ع

  ؟ حاال: جسم است. درست است

     دور رات،یهمه اوهام و تصو از
  نورِ نورِ نورِ نورِ نور  نورِ

  ) ٢١۴۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

هر    عنی  رات»،ی«اوهام و تصو  د،ی فکر نکن  ها دگ یو برحسب همان   دیرا از مرکز بران  ها دگ یهمان   ۀهم  دیبا  شما

   ن یو د  یکه ولو معنو   و هر نقش  دگ یهمان   یفکرها   ۀاز هم   عن ی  ،ی آدم معنو  ذهن  ریتصو  حت  ، ذهن  ریتصو

و دم او بذرد، خرد او    می. فضا را باز کنمیبشو  اوندواقعًا از نور خد  عنی.  میو نوِر نورِ نور بشو  میدور بشو  دیبا

  . مینه که نقش را نگه دار د،یایعشق او ب د،یایب

  ،  نرسی و ا   اصطالح سستعرض کردم، چنان به   ها لی. خ میارد را نگه م   ذهنمن   نیاست که ا  ن یما ا  اشال

  ندارند. یر ییاصال تغ  ر،ییاند در مقابل تغکرده  جادیا در ذهن دارند، چنان موانع کاهل 

هنوز معلومات    کهنیا  یبرا  میبه خدا زنده بشو  میتوان. ما نم میندار  رییتغ  ستگ یاصال ما شا  ندیگو م   ها لیخ

. دی. شما شروع کن کند . بابا او درست ممینداخت یگناهانمان را ن  م، یدرست نشد  قدر کاف. هنوز به میندار   کاف

  «عاشق شو، و عاشق شو»، درست است؟ 

  :و

  که او اندر نظر موصول شد   هر 
  او معزول شد  شِیخبرها پ نیا
  ) ٢٠۶٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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به   هرکس عدم)]  ٢شل  [ نظر    ۀلیوسکه  هش (دایره  خبرها   ی اری،  بشود،  وصل  خداوند  به  د  ذهنمن   ینظر    ر یرا 

حضور به او وصل باشد نه در توهم،    ی ارینظر، هش  یار ی نظر، هش  ۀلیوسکه به   . هرکسکند عزل م  پسندد، نم

نم  خبر ذهن   چیه  صورتنیدرا نم   داند، را معتبر  که خشم،    ییخبرها  عنیخبرها»،    نی«ا .دهد به آن گوش 

. دهد گوش نم هانی. به اشود م یطور ن یبنم، ا یطور ن یاست، که ا هات یبه وضعراجع  زند م  یر یزح ستمیس

با    عن یبا نظر موصول بشود،    د یخب آدم با  ول   کند، را درست م  رونیو خرد اوست که ب  زندگ  نیکه ا  داند م

  ند. نظر وصل بشود به خداو

  د یکه شما بدان  میی گو را م  هان ی. امییگو م  میدار  م،یدر توهم است، اآلن داشت  ی وصل شدن هست،    دوجور

صورتِ  که خودشان به  نقش ی در پندار کمال به  شان ذهنمن    ی شوند، ها دوجور به خداوند وصل مانسان

نقش را    نیقبل گفت ا  یهاتیکه ب  دارند، م  دارند، هنوز نقش را نگه  ذهن. منشوند وصل م  دندیخداوند آفر

  رها کن. درست است؟ 

  موصول خُوست  ، ییدر پرده ی  هر 
وهم وست  نیاو آنست، کآن خود عه  
  ) ٣٧٠٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خو» نباش. در «پردۀ موصول  نیهم

خو ر یتصو عاشق همشتن یو و  
  بود از عاشقانِ ذوالمنَن؟  ک 
  ) ٢٧۵٩ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

نَن ن ریتصو  عاشقهم خودت نباش. تو عاشق ذُوالْمستی و وذهن  ری. اگر تصو  خو نباش،  در پردۀ موصول   ،ی دار

  در وهم نباش. 

     دور رات،یهمه اوهام و تصو از
  نورِ نورِ نورِ نورِ نور  نورِ

  ) ٢١۴۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   آدم   جورن یرا که من ا  ات ذهننکن نقشت را، من   فیدور باش. توص   از هرگونه نقش  رات، یهمه اوهام و تصو  از

  . ریندارد د فینور باشد توص نیع  عنیکه از نوِر نوِر نور باشد   هستم. کس
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  که او اندر نظر موصول شد   هر 
  معزول شد او   شِیخبرها پ نیا
  ) ٢٠۶٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

 ٢شل  [  ستیمهم ن   رید  شیبرا  رون یب  ی هاخبر   نیاست که ا  نیعالمتش ا  یاگر با نظر موصول شده باشد    و

  . خورند درد نمبه  هان یکه ا داند ، م(دایره عدم)]

است. من اگر با خشمم، با ترسم، با حسادتم، با    آدم مخَرب  نیا  کند که با خشمش عمل م   کس   میدان م  ما 

  ی دانم؟برا چرا م  دییگو شما م   عنی  دانم؟ بادام پوک است. چرا م  نیا  دانم م   کنم، بخلم، با دردم عمل م

ور  آن دم از    نیا  د،یای ور بخرد از آن  نیا  د،یایب  ورنظر از آن   نیکه ا  دیدان م  کهنیا  یبرا  د،یموصول شد  کهنیا

  کننده است. زنده  نیا دیایب

خشمم بنم.    نیا  یبرا  یاچاره  دی. من باکند عالم را خراب م   صورتنیدرا  زدیاز دردم بربخ   ام، ذهناز من  اگر

 ، ی دیآن قبض کن»، «بسط د  ۀچار  ید یکه «قبض د  دیگو  را م  هات یب  نیا  میبخوان  د یامروز هم شا  نیهم   یبرا

خشم    عن ی ، ید ی. شما قبض دخوانم دارم م زمکه ال  ییجا است من فقط آن  ت یدوتا ب بسط خود را آب دِه» البته

را باچاره   ، یدیدرد د  ، ید یترس د  ،یدید است. عمل نکن، فکر نکن، آن    ییاش فضاگشا. چاره بن   دیاش 

  . خورد درد نمبه

است. هرچه که او    قیتوفیب   ذهنجهدِ من   عنی   . جهِد فرعونشود م  قیتَفت   ذهنمن   عن یفرعون،    بافد م  هرچه 

  . درست است؟  شود م  قیتَفت شود، آخرسر پاره م  دوزد م

وسط جلوِ ما    نیا  رون، یب  میرو م   ورن یاز ا  مییآ ور مما از آن  ، ذهنمن   نیکه ا  دیبدان  خوانم م  ت یب  ی   حاال،

  که اصال ارزش ندارد.   میکرد  ریدر آن گ ای  ستاده،یاصطالح ابه

  ان یما در م ییو آخر تو اول
  ان یدر ب د یایکه ن  چیه چیه
    )٣۵٠١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

   ما هم به عنواِن من ذهن   یِز یناچ  م، یبه آن زنده شو  دیو با  ستین   انیقابل ب  اله  تی نهایکه عظمتِ ب  «همانطور

  .»  میو به او زنده شو  میهر چه زودتر آن را انکار کن دیندارد. با انیو ارزشِ ب  ستین انیقابل ب
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ما با عقلش    ذهنمن  نیا  می خدا بوده، وارد ذهن شد  میبچه آمدصورت سلطان به  میدان است؟ ما اآلن م   درست

ا  ، تو باش  دیآخر هم با  دیگو م  نیهم  ی. برا خورد درد نم به  چیه که اصال    میکن را رها م  ذهنمن   نیپس ما 

  است.  چیه اشزه یکه فکرش، عملش، انگ یز یارزش بحث و صحبت ندارد. آخر چ

  م، یکن بدنمان را خراب م  حت   میکن فکر و عمل م  ذهنمن   ۀلیوسبه   از موالنا که وقت  میشعر بخوان  رید  چقدر

خانوادگ م  مان  روابط  نگاه  شود خراب  م   دیکن . شما  را  م   برد ما  باال،  همه   دیگو آن  شما  خانم  را    زیچآقا، 

خودم را   یچجور  نم،یبب  توانم نم  یر ید  یجور کرده،من را هم سحر   نمیب م   یطور من آن  . خب وقتدیدان م

  ! ن؟ییپا اورمیب

ه م دیگو :  

  ست ما و من نیخلق، ا  نردبانِ
  ستنردبان افتادن نیز عاقبت

  ) ٢٧۶٣ تیدفترچهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  تر است تر رود، ابلهباال هرکه
  او بتَر خواهد شست  کاستخوان

  ) ٢٧۶۴ تیدفترچهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . فتمیتا ب فهمم  را نم  تیب نیا . معن فهمم باال چون نم روم هنوز دارم م من

  : دیگو م

  مسِت مدام    یا کنارِ بام  بر 
  فرود آ، والسالم  ای نیبنش پست

  ) ٢١۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

. چرا؟ هنوز متوجه  افتم م  چه، ه  عنی   فهمم من نم  . ولفتیهرلحظه ممن است ب  بام هست   ۀلب  دیگو م

  چ یه   ذهنوسط من   نیخارج بشوم. اول و آخر من اوست و ا  نیاز ا  دیشدم، فورًا با  ستمیس  نینشدم که من وارد ا

اَلَست را شما    کهن یشدن به او، ا  دهخارج شدن از ذهن و زن  عن یاست. بحث نکن. گفت بحث نکن. در بعث  

 م، یصحبت کن   ایوگو آقا ببحث است، گفت  ذهناز اشاالت ما در من   یاصال بحث نکن. چون    دیاقرار کن

  . ستین  سؤال دارم. سؤال نکن. سؤال م، یروشن کن 
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  ت ی نهایزنده شدن به ب  امت،ی ق  ز،یرستاخ  عنی. بعث  ی زنده بشو  ،تجربه کن  ،حس کن  ، فضا را باز کن  دیبا

هر لحظه    دیآ م    زندگ  غامی پ  ن یشما هم  د یندارد. با  اجی گو احتو شدن به گفت   خارج   تیمحدود  نیخداوند و از ا

 یی گو. نمبچه هستشما هم سلطان   کهن یا  یبرا  ،توان . مریرا ب  غامشیصورت مهمان، فضا را باز کن پبه

  .دانم نم فهمم، نم

م  من پ  کسان  حت  میمان شدهمه   ا یکه    شوم متوجه  متوجه  ندارند  م   غام یکه سواد  چه شوند موالنا     کس  . 

  خورد،  درد نم   به  نیاست. ا  قیقولِ موالنا تفت من، به   کنم م  ذهنکه در من   که، هر عمل  یبفهمد هر فکر  تواند نم

  بادام پوک است، نکارم.

بادام پوک است،   نیمن فکر کنم، عمل کنم ا  امیی جوبی با ع  ام،یی با خشمم، با ترسم، با حسادتم، با بدگو  اگر

  رست است؟  . دکند م  جادیدرد ا کند، رشد نم 

  است.  یار ی هش رِیماست، مس  ریهم در مس  نیا

. صدرِ ما راه  صدر بدان  دی را نبا  ذهنمن   نیاز ا  یاه یناح   چی. همیاقامت کن   دینبا   رباط   چیموالنا در ه   قولِبه

  . در مرکزت نماند بحث هم نکن دگ یهمان چیه یبرو  ی برو دیبا قدرنیاست. ا

  کار:   ۀچار تیب نیا و

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

  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

خوب است شما    ایبد است    نیا  دیگو خوب، ذهن م  ایبه شما بد    دیآ م   غامیلحظه هر پ  نیا  ر،ید  میدیفهم  اآلن

  .ذهنمن  نه از عقل  استفاده کن  تا از عقل زندگ دیکن فضا را باز م 

  که اآلن خواندم:  تیدو ب نیا و

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

    )٣۶٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

    )٣۶٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  ، ی بشو  نیخشم   خواه م  ،ینشان داد تو منقبض شد   یزیچ   ی افتاد، ذهنت    اتفاق   یکه    یدیاگر د  پس

  ی زها یو از آن چ  شه یر  شود م  نیا  کهن یا  ی . براقبض را بن   ن یا  ۀچار  فضا را باز کن   د یفوراً با   بترس   خواه م

  . شهیر  عنیزِ بن» بن  دیرو باال. «زآنکه سرها جمله م  دیآ بد م

   عنی ، کن چون اگر هرلحظه «عاشق شو، و عاشق شو» را عمل م  ،ی باز کرد ایفضا باز شد  ید ید ،ی دیبسط د 

تر باز هم بسط   ید ی. بسط دخواه نم   دهد که ذهنت نشان م  یز یاز آن چ  ی زی و چ  کن هرلحظه فضا را باز م

دِه تقوبشو، منبسط  لطف    د،یآ عشق م   د،یآ خرد م  د،یآ م   ن یریش   د،یآم   وهی م  کن و وقت  تشیتر بشو، آب 

  کن.  می با همه تقس د،یآ م

درواقع چراغ   عن ی م، یشوم   ی با مردم شر میریگ م  را از زندگ   زهایچ  نیبهتر میکن ما فضا را باز م د یکن توجه 

.  میکن را عوض نم   کسچیه  . ولرانیهم د  مینیب هم خودمان بهتر م   میکن م  ترش ی. هر لحظه نورمان را ب میهست

ها،    نیب آقا شما نم   دیبو  ندی ندارد برود بب  . لزومنندیب م! مردم  نیهم   دیکن   ادتریشما نورِ چراغتان را ز  نیهم

  :دیآ م  تی. آن بذهن من  شود موقع م بذار من بهت نشان بدهم. نه، آن 

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخُو و خال  شیخو
  ) ٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  

  دور است. قدرن یکه چرا راهمان ا جا ن یبه ا میرس . و اآلن م میرا خواند  اتی اب نیا ۀهم پس

  دوست  دارِیرهش دور است تا د زآن
  آرزوست  شیسی سر، رئ دینجو کو
    )٣۵٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  است ی: ر سی رئ
    

که ما فضا را باز نمتا خدا دور شده  ل یدل نیما به ا راه ، ر زندگ م یکنس  ا ی ر خدا را بمیریس   او را ب میریعقل  .

  .ری . واضح است دمیکن سیخودمان را رئ  میخواه  . ممیبشو سیرئ  میخواه  خودمان م

 رم، یگ خداوند است، من عقل او را م  سی نشو، فضا را باز کن بو رئ سیلحظه رئ نی ا دیگو به شما م تیب نیا 

ادامه دارد.    یریزح   ستمیس  ن یا  صورتن یدرا  د،یبشو  سی رئ   ذهنصورت من تا راهتان دور نشود، وگرنه اگر به

  . کند شما را آزاد م  خرِد زندگ  د،ییای ب رونیب دیتوان نم
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  ها ن یا  گذرد از ذهنتان م  ا ی  گذرند  لحظه م  نیکه از ا  ییکه فکرها  دیکه شما بدان  خوانم  را هم م  ت یسه ب  نیا

آن   ذوق  چیه درون،   ۀشده و آسمانِ درونتان است. آسماِن بازشدگشوده  یکه ذوق دارد فضا  یز یچ  ندارند. 

خداوند دارد شما را اداره   ای   مسبب، زندگ  شود تر مآسمان بزرگ  ن یا  دیکن مسبب است. هرچه فضا را باز م

  .  کند م

  : و

  من کم کنم ، ترازو کم کن از
  من روشنم  ، تو با من روشن تا
  ) ١٩٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ما خداوند است، در    نیلحظه قر  نیچه؟ ا  عن یمفزا در صفت»،    شیخو  نیگفت «بر قر  میهم خواند  یریشعر د  و

  . آرام، بذار او حرف بزند تو حرف نزن، سوت کن. رینگ  شیحرف زدن به او پ

    ؟چشم انسان در کجا مانده پس

روان   یِست در جواو مانده چشم  
  از ذوقِ آبِ آسمان  خبر یب
    ) ٣٧٨۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  اسباب راند  یهمت سو مرکبِ
  مسبِب الجرم محروم ماند  از
    ) ٣٧٨۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ان یاو مسبِب را ع ندیب آنکه
  جهان؟   ینهد دل بر سبب ها ک 

    ) ٣٧٨٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خواهم  فکر بعد از فکر م   کند، چشم من دنباِل فکرهاست؟ فکر من را جذب م   ایکه آ   دیاز خودتان بپرس   شما

اتفاق  نمیبب بنابرا  یِجو  نیا  افتد، م   چه  است. پس  فضا   نیروان  .  د یهست   خبریشده شما بگشوده  یاز ذوِق 

م   یساز سبب   یمرکب همت را سو   جه یدرنت از طر  د،یبر ذهن    ی ز یبه چ  دیخواه  م  دهیهمان  ی هار فک  ق یشما 

  . دیچون فضا را باز نکرد  د،یهست پس از مسبب که خداوند است محروم  د،یبرس



ۀ  برنامه             Program #940                                              ۹۴۰مشار

  53صفحه: 

  آورد،  وجود مکه اوست که دارد اتفاقات را به   ند یبب  انیفضا را باز کند و وصل بشود به مسبب و ع   کس  اگر

نه با عقل   د، یاداره بشو  با خرد زندگ  دیاداره کند و شما اآلن با  دیاوست که شما را با  دهد، م  غام ی اوست که پ

و خردِ    دیایب  غامیور پاز آن  عن ی  فتد،یشما اتفاق ب  زندگ  در  د،ین یبب  ناًی آشار، ع  ان،یرا ع   نیاگر شما ا  ،ذهنمن 

بر  زندگ شما  عمل  و  فکر  زندگ   زد،یبه   عشق  ب  زدیبر ع  ندی«آنکه  را  مسبِب  به    رید  صورتنیدرا  ان»،ی او 

  .ری. روشن است دبندد دل نم  ها دگ یذهن برحسب همان  یساز سبب

.  دهد و مرتب موالنا اشتباهات را به ما نشان م  میخودمان را خواند   زندگ  ۀکه تا به حال قص  دینیب م  پس

  دا یپ  د، ین یرا در خودتان بب  ب یو آن ع  د ینیشما خودتان را بب   م، یخوان را که م   تیب   ی  ا ی  ت یهرسه ب  دوارم یام

  است.  یآزاد   یِمساو ییشناسا د،یکن  ییو شناسا دی کن

فهم  تا م  م یدیحاال  پندارِ کمال  نم  گذارد،  نم  م،یساز ما  خم  ما  دارد،  اآلن میشو  ناموس  ما  خُب  خم    رید  . 

ادانم نم  م ییگو م  م،یشو م را   د یفکر جد  نیا  کنم و من فکرم را عوض م   دانم که نم  م یما قبول کن  کهن ی. و 

  د، یکه بابا من اشتباه کردم، ببخش  میبو  نمیب نم  الاش  چی. هنمیب نم  شالا  چیه  گذارم، م   فکر قبل  یجا به

  .کنم اآلن درستش م 

ا  من پندار   کهنیا با مردم    توانم و من م  دانند مردم همه م  ست،یدرست ن  نیکمال دارم باالتر از همه هستم 

آن  از نظرات  استفاده کنم.  مشاوره کنم،  که موالنا    دانم م  ول  نم،یب من م  دانم، هم من م  ییزهایچ  ی ها 

 ، به خودت ش کن   دیگوآن باشد» که م   زمرا «ح  نی ا  میخوان که ش کن به خودت. امروز هم م   دیگو م

  . می خوان را م هان یست آن رسول» ا«حزم، سؤالظن گفته 

ش    کن که اآلن م   یآن است که به فکر  شیحزم آن است که، دوراند  عنی  »،یآن باشد که ظَن بد بر  «حزم

از من   ییگو . م کن تا «گر  ام ذهنممن است  ببر   عن ی  »،یبر   از بد و باش  ی زیآمده باشد  .  ی از بد  یجان 

  امروز.  میخوان م

  :  کند را عمل م  ت یب نیباشد و بخواهد عمل کند ا دهیرا خوب فهم  زهایچ  نیا اگر کس و

  اَنْصتُوا دیشما خاموش باش پس
  وگو تان من شوم در گفتزبانْ تا

    ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  خداوند، زبان من بشود.  ،تا زندگ شوم من خاموش م  پس
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پوست    نۀی آ  نیا  کند، ذهن من که مرتب دارد حرکت م  ن ی. ااورمیدست ببه   نهیآ  ی   دیمن متوجه هستم با  اآلن

  د یبا  نمیشاهزاده را بب   نیخداوند را، ا  ا یخودم    یِ . اگر من بخواهم رو دهد را نشان م  ها دگ یاست، فقط همان 

  : خوانم را م تیبسه نیا نی هم یساکت باشم. برا

  پوستهاست یآهن برا نۀیآ
  بهاست جان، سنگ یِمایس نۀیآ

  ) ٩۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ار ی یِا رو ستی جان ن نۀیآ
  ار یکه باشد زآن د یاریآن  یِرو

  ) ٩۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بجو  کلّ نۀیدل آ ی: اگفتم
وو  دیکار بر نا ا، یبه در ربه ج  
  ) ٩٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  است. رفته  به کار م  نهیآ  ی به جا م یآهن که در قد   قلیص  یآهن: صفحه ها  نۀیآ
  . باشد م دهی و به کمال رس افتهیرشد   ی اشاره به انسانها نجای : در اکلّ نۀیآ

  
پوست صورت است، پوست بدن است،    دنید  یبرا  )نهی(اشاره به آ   نهی آ  نیا  عنی  ،معمول   نۀیآ  نیکه ا  طورن یهم

جو است من    نیا  خورد، درد من نمبه   نیا  هاست، دگی فکرهاست، همان  ست، پوست زندگ  دنید  یذهن هم برا

  .  ای به دربه او،  رسم انبساط م قیاز طر ط من فق  عنیمنبسط بشوم،   دیخودم هم با  ا؛یدارم. در  اج یاحت  ایبه در

زاده که نشان بدهد من شَه   یانه یجان، آ  یِما ی س  نۀ ی اما آ  ست،  پوست و سطح زندگ  دن ید  یفکرها برا   نۀ یآ  پس

  ده یفکر همان  تواند م  تر است، هرکسگران    لیخ   متش ی ق  ن یبچه هستم، از جنس خداوند هستم، اْ هستم، سلطان 

  بند. 

   را، و آن کس  نهیآ  نیهم دارد ا  ریکس د  ی  خداوند است. ول  یکه جان من را نشان بدهد فقط رو  یانه یآ  اما

  .  ار»ی که باشد زآن د یاریآن   یِ«رو  ایکه به او زنده شده باشد، مثل موالنا. 

هستم، از    بچههم من را نشان بدهد که از جنس سلطان   عنی  کل  نۀیرا بجو، آ  کل   نۀیآ  ای خودم گفتم تو ب  به

  جنس خداوند هستم، هم ذهنم را نشان بدهد.  

که هم جان تو را    ستیانه یآ   ن یا  فکرها را رها کن فضا را باز کن. فضا را باز کن   نی است ا  یطور ن یاگر ا  گفت

  .نیا  عن ی  کل نۀی آ ،نیب را م  تی هم فکرها ، که از جنس او هست فهم  م دهد نشان م
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  ها ن ی. اخورند درد نم به  هان یا  گذرد، فکرها دارد م  عن یز جو» جو    دیفضا را باز کن، «کار بر نا  ا»،ی به در  «رو

  ا ی . درپوست است. اصل خودت هست   گذرد که م  یزی پوست است. آن چ  تیوضع  دهند، را نشان م   تیوضع

  .  اشب ایباش، فضا را باز کن در  ایدر  ا»ی. «رو به درمی هم ما هست

م  نیا  پس باز  را  م  میی گوم  موقع   بعض   م،ی کن فضا  باز  بعض  شود، آسمان  درون،    م ییگو م  موقع   آسمانِ 

  نشانۀ اصل ماست.   هان یا ا،ی در ای  انوسیاق

ا  میکن تر مرا کوچ   ذهنما من   هرچه از    ف ی ضع  ی ریزَح   ستمیکه س  می نیب م  ن ییپا  مییآ پندار کمال م   نیو 

  .  کند جان ما و خردِ کل دارد کار م ستمیو س شود م

  د یدرد جد  د،یکن دشمن درست نم   د،یکن مسئله درست نم   د، یکن مانع درست نم  جیتدرکه به   دید  د یشما خواه  و

  ر یآفل د  زیچ  دیگذار نم  د،یکن مقاومت نم   د،یکن قضاوت نم  د،یانداز را م  میقد  یدردها  د،یکن درست نم

  مرکزتان.    دیایب یز یاز چ  دیآ ، خوشتان نممرکزتان  دیایب

  ن یا  د ییبه آن که بو  دیشهوت ندار  قدرنیا   ول  زها، یاز چ  دیآ خوشتان م  د، یممن است دوست داشته باش   شما 

  کش است راهت را م   یخوب  زیعجب چ  دییگو م  دیکن ...، نه نگاه م دیبا  خواهمم   دیحتمًا با  خواهم را من م

خوب است که مال شما باشد. توجه    نیچه داشته باشم ا  یبرا  ییگو م   ،اُفت . دچار توهم داشتن نمیرو م

  . میرس م  جانیبه ا د؟یکن م

  :میشو ما سرنگون م  م؟یشو ما چرا سرنگون م   اما

  زآن شد، که از سر دور ماند   سرنگون
  راند  شیرا سر ساخت و تنها پ شیخو

  ) ٣۶٢١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ، با سرِ زندگ می کن و فضا را باز نم میبر م  شیکارمان را پ م،یرو جلو م   ذهنکه با من  میشو از آن م سرنگون

. واضح است  میرو در پندار کمال، و تنها جلو م   م یساز . خودمان را سر م می و فکر کن  م یکار کن  با عقل زندگ 

  .  دیرا گذاشت  و سرِ زندگ د یبا آن رفت  دیرا گرفت  تان ذهنراه بوده، سرِ من  نیاز ا دی . اگر شما سرنگون شدرید

  را که قبال هم خواندم: تیب نیا و

  مسِت مدام   یا کنارِ بام  بر 
  فرود آ، والسالم  ای نیبنش پست

  ) ٢١۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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شراب   م،یهست ذهنمسِت شراب من  که درحال می نیخودمان را در کنار بام بب دیبا شه یشراب. ما هم عنی مدام

ا  م، یشراب توجه هست  م،یهست  دییتأ   د، یچقدر باال هست  د، یدانچقدر شما خوب م   ندیگو مردم م  کهن یشراب 

  مقام شما چقدر باالست.  

نکن،   ییکبر و خودنما  قدرنیا  دانم، بو نم  عنیبرو عقب، برو عقب،    ،ذهنمستِ شرابِ من   یا   کنارِ بام  بر

  .  نییپا ایپله ببان پلهبا نرده  ن،ییبپر پا ن،ییپا ایب  طور کلبه  ای. نیپست بنش

با نردبان   ست»یجهان ما و من نیبشند؟ «نردبان ا مانیهااستخوان  میفت یبام بلند ب یخوب است ما از باال  نیا

  باال؟   میبرو ییو ما من

  د ی با  م، یگوش بده   دی. بادانم م  مییبو  دینبا  م،یبرو  دی به باال نبا  دهند هل م   مردم ه   از ما وقت  کدامچیه

  اتفاقاً.   دیآهم م  هان یو ا م،یفروتن باش

  و، اضطرار    خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر

  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ندارد. حضرت ارزش   نیو اضطرار در ا خضوع و بندگ  جز

  : نیهم 

  ی آن باشد که ظن بد بر  حزم
  ی از بد، بر  یو شو  یز یگر  تا
  ) ٢۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ست آن رسول سوءالظن گفته حزم،
  فَضول  یا دانقدم را دام م  هر 
  ) ٢۶٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نظر   یِاری: تأمل با هشحزم
  بپردازد. یرضروری غ  یکه به کارها  کس گو،اده ی: زفَضول

  

ا  کهن یا  عن یو تأمل،    شیدوراند  پس ببر  نیتو  دارد حرف    ام ذهناآلن من   ییبه خودت، بو  یلحظه ظن بد 

پندار کمال من باشد، بهتر است خاموش باشم. تا فرار   نیباشد، احتمال دارد ا امذهن احتمال دارد من  زند، م

  .  تا از خطر فرار کن ،ی از بد  کن
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بزنم، ممن    حرف  یهر قدم ممن است من    مییحضرت رسول فرموده که حزم سوءظن است، که بو  دیگو م

  . ندازدیکنم که من را به دام ب یرفتار  یاست 

  گو، اوه ی   یا  عن یفَضول»،    یا  دان . «هر قدم را دام مزند حرف م   که ه   ذهنمن   عنی  گواوه ی   گو،وه ای   عنی  فَضول

  .  زند را م ذهنحرف من  زند، را هم نم  خرد زندگ حرف وجهچ یهبه  زند، اش حرف مذهنت همه  که گذاشت

که   م یو سوءظن ببر م یش کن  دیبا شه یهم زند، دارد حرف م  میدار ذهنمن  م، یدار  ناظریذهن ب ی ما که  پس

از لبۀ بام   فتد،یممن است برود از کنار بام ب    که رها کن  یابچه   ی . مثل  کندم   یکاراآلن دارد خراب   نیا

  ناظرش   ییگشابا فضا   دیاست که شما با  یجودهمچو مو   یما    ذهنمن  نی. انیماش  ریبرود ز  ،یبه جو   فتدیب

  .  دیگو م  یطور ن ی. ادیباش

  :و

  صحرا هست هموار و فراخ   یِرو
  کم ران اُوستاخ   ست،قدم دام   هر 

  ) ٢۶٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دود که دام کو؟ بِز کوه  آن
  بتازد، دامش افتد در گلو  چون

  ) ٢٧٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : گستاخانه اوستاخ

  

   هر عمل  م،یکن م  ی. هر فکرمیتاز مرتب م  ذهنذهن هموار و فراخ است. ما در من  یصحرا  نیخُب ا  دیگو م

گستاخ نباش. هر   قدرنیکم، اصال ندو، ا  عنیران  گستاخانه جلو نرو. کم  قدرنی. اما هرقدم دام است، امیکن م

  .  بز کوه  آن هیگستاخانه نتاز شب  ایگستاخ نباش،  قدرنیقدم دام است ا

دام کجا بود؟ پنج سالمان است، ده سالمان    مییگو از ابتدا م  که دام کو؟ ما هم مثل بز کوه   دود م   کوه  بز

  م یکن رشد م  واشیواشیکجا بود؟!    ذهنسالمان است، دام کجا بود؟! من   ستیاست، پانزده سالمان است، ب

  پندار کمال.   یبه 

ناظر    یِ اریبدون هش    کو دام؟ وقت  م یبدو  ما مثل بز کوه   م یتوان م  و؟»، در هر سن دود که دام ک   بزِ کوه   «آن

  گستاخانه.  عنیما. اوستاخ   یگلو  عن ی ، بز گوه یدر گلو  اُفتد دامش م   دفعهی دود ما م  ذهنمن 
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  تمام  میتوکل جز که تسل جز 
  غم و راحت همه مرست و دام  در

  ) ۴۶٨ تیاول، بدفتر  ،یمثنو   ،یمولو (

.  م ی بشو  میو صددرصد تسل   به عشق و خرد زندگ  میتوکل داشته باش  م،یلحظه فضا را باز کن   نیدر ا  کهن یاز ا  ریغ

غم است چه   نیا دیچه ذهن بو  . در تمام مراحل زندگمیاستفاده نکن  مانذهندرصد هم از عقل من   ی  عنی

  همه مر و دام است.   میاز توکل و تسل ریراحت است، غ

مرده است،   کهن یمثل ا ذهنکه من   دیبشو میتسل دیلحظه شما چنان با نیدر ا عنی جامع است.  ل یخ تیب نیا

  است.  م یتسل  نیبهتر نیا م،یزن نم  حرف  چیمثل مرده، ه   م»،یما چون مردگان می «که در تسل

از آن برخوردار بشوم،    خواهم وجود دارد و اآلن من م   خرد زندگ   قتاًیحق   د،یبشو  می که تسل   دیکن شما توکل م   و

همه مر و دام    ن، یاز ا  ری. غدیهم توجه نکن   ذهنعقل من   چ یبه ه  د،ی هم توجه نکن  ذهنحالتِ من   چیو به ه 

  است.  ذهنمن 

  �🔹🔹�بخش دوم   انیپا �🔹🔹�
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  تمام  میتوکل جز که تسل جز 
  غم و راحت همه مرست و دام در

  ) ۴۶٨ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

 یبرا  دهد، ذهن ما چه نشان م   کند فرق نم   م،یکن م  چه حس ناراحت   میکن م  در ذهنمان چه حس راحت  میگفت

ما   و  خواهد صددرصد است و توکل کامل که خداوند صالح ما را م   میانتخاب وجود دارد و آن تسل   یما فقط  

  . میریگرا م   ریخ  نیجلوِ ا می کن م هر عمل ،ی هر فکر  ذهنبا من 

   باق  میگذار نم   ذهناز فکر و عمل من  یاثر  چیه  نیمر و دام است. بنابرا  ذهنمن   ٔله یوسفکر و عمل ما به   هر

  : تیب نیا طور ن یبماند. و هم 

  و، اضطرار   خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر

  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ما    م ییبو  کهن یو ا  ییبا فضاگشا   زندگ  صفر و قبول، بندگ   ذهنمن   عن ی   جز فروتن   عنی االن خواندم.    ن یهم

  در بارگاه خداوند ارزش ندارد.  می کار کن مان ذهنبا من میتوان نم  م یعاجز هست

  ز اصل    یار دور بر م  ،یاپیپ ،یپ
  وصل  یِآرد سو  تیرگِ مرد تا
  ) ٣۶٩٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

بدان  تیب  نیا شما  است که  س  دیمهم  در  افتاده   یری زح   ستمیاگر  بند  به  فضاگشا  م،یاما  لحظه  پشت    ییهر 

فضا    صورت ن یدرا  ، یاز اصل دور   ، یدور    ز اصل» اگر از خدا، از زندگ  ی ار دور  بر م   ،یاپی پ  ، ی. «پییفضاگشا

  . اوردی وصل ب  ی سوچه زن تو را به  یچه مرد  تت،یرگ انسان عنی  ت»ی«رگ مرد  تت،یرا باز کن بذار رگ انسان 

 ما را  مان رگ انسان  مان،ی تا رگ مرد   میکن م  ییما فضاگشا  ت،یاکثر  میکه جدا هست  م،یاگر جدا هست  پس

  هم:  تیب نیو طبق ا میریگ . سر خودمان را نمستین مان ی بودن آرزو سی . رئاوردی خداوند ب  یسوبه

  و، اضطرار   خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر

    )١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  . میآور دارد، به صفر م ییباال ل یخ  ذهنپندار کمال را که من  ی کهنیا  یمهم است برا   خضوع

که من    دییمهم است که بو  لیو اضطرار هم خ   میشو م  میتسل  م،یشو م  با زندگ  یمواز  دانم، نم  مییگو م

  : تیدو ب نیندارم. بله؟ و ا ن یاز ا ریغ یاواقعاً چاره 

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

  ) ٣۵٨١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  عباد  ایحسرتا شد  ایاز آن  بعد
  التَّنادومی شما محتوم، تا  بر 
  ) ٣۵٨٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  .» دییبو

  . ندی گو   ز یانگشتر را ن ن ی: انگشتر؛ نگخاتَم
ی می : التَّنادو  از اسام   ز یروزِ رستاخ  

  

  ، ی اری هش  عن یانسان بودنمان    ت یآن خاص  مان،  تا رگ انسان  می کن  یی مرتب فضاگشا  م یاگر نتوانست  نیبنابرا  پس

از نردبان هم    م، یطرف نرفت   بام هم آن   و از لب   م یو تواضع و اضطرار هم نداشت   وصل و بندگ  ی سوما را ببرد به 

  ی ار ی را، هش  ی انگشتر  نیا  و ید  رید  صورت ن یدرا  م،یشو و خم نم  دانم م  مییگو هنوز م  ن، ییپا  میامدیپله نپله

 مان ذهننوکر من   میخواه و م   می. پر از درد شدذهن منٔ در افسانه   میشد  یگذاره یتماماً ما سرما  عنی.  دیرا دزد

 چبسلطان   صورتنیما را ربود. درا  یار ی هش  عنیخاتم را برد    طان،یش   عنی  وی. دمیبشو  طانی ش ٔعمله   م،یبشو

  اتفاقات بد خواهد افتاد.  ریاش درفت و بخت ما هم مرد. همه  نیما و عاشق شدن ما از ب 

  ٰى بندگان هو   ی هست: «ا  نیاش اقرآن که ترجمه   ۀیبه آ  کند  عباد» اشاره م  ا یحسرتا شد    ای : «دیگو از آن م  بعد

اگر   عن یرفت»،    انی شما از م  یمعنو   حومت و پادشاه   کهپس از آن   ،ذهنمن   ای  جسم   یار ی بندگان هش  یا  ای

باشد، «آنگاه    یر یزح  ستمی س   عنی   میداشته باشو توأم با درد    جسم  یار یاش هشنباشد و همه   ریحضور ما د

    :۵۶ ۀی است. سورۀ زمر آ هاشه یآ هانی. اری.» کامال مشخص است ددییواحسرتا بو دیبا امت ی تا روز ق

  اخرِين.» تَقُول نَفْس يا حسرتَا علَ ما فَرطْت ف جنْبِ اله وانْ كنْت لَمن الس انْ«

  کنندگان بودم.» اى حسرتا بر من كه در كارِ خدا كوتاه كردم، و از مسخره كس نگويد:  «تا
  ) ۵۶ ۀی)، آ٣٩سورۀ زمر (  م،ی(قرآن کر
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 کدام چ یه  است ول  ادیز  یمذهب   یها. درست است که آدممیکن م   همۀ ما در کار خدا کوتاه   دینیب که البته م  

  د یمواظب باش  دیگو فضا را باز کنند و به او زنده بشوند. م   ندیای که ب  کنند  عمل م  هی آ  نیها به اکم از آن    لیخ   ای

و پندار کمال    ذهنشده و کوچ کردن من گشوده   یفضا   قیاز طر  دیفضا را باز کن   عن یحرف را نزند،    ن یا  کس

 کنندگان و از مسخره  امکرده  که در کار خدا کوتاه   دیینه که در پندار کمالتان بو  د، یبه من وصل بشو  د ییایب

  بودم.

   عن ی  یی. فضاگشامیچه؟ ما بلد هست  عن یکه وصل شدن به خدا    ند یگو هستند م  ییهاآن   کنندگان» «مسخره 

تسل تمام     عنی   میچه؟  توکل  زندگ   عن یچه؟  خرد  ما    عنی   چه؟  بلد هست  چه؟  از  میخودمان  ما  اغلب  . پس 

  :دیگو که م  یبعد ۀیآ نی و ا  میکنندگان هستمسخره

  قَوم انّ اخَاف علَيم يوم التَّنَادِ.»  ويا«

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

  ) ٣٢ ۀی)، آ۴٠سورۀ غافر ( م،ی(قرآن کر

  ی هااز من    ذهن  ی هانه از خدا. من   میطلب  ها کم مما االن از انسان    عنیاالن همان روز است.    نیواقعاً ا  و

  .  کنند خراب م ندیآ ها هم م. آن دیبه من کم کن دیی ای ب خواهند، کم م ذهن

که من    دیاز من عقل بخواه   مرکزتان  د یاوریمن را ب  کهنی ا  یجا به   دیخواهد رس   یکه شما روز   مناکم ی من ب  دیگو م

 مکنم، «د به شما کم  نََفْخت ز  دهدَت، رو  پ  کهن یا  یجابه   ر»،یبپذ  او جان  را  آن    دیریب  شیکار دم من  از 

َفکان  ْ من با کن   دیو نگذار  تان ذهن  یها دنبال علت   دیعلل، برو  نه موقوفِ  ست،ون یفَکار من کن    د،یکن  استفاده 

  رست کنم. شما را د  زندگ

  ن ی هم   دوارمی. اممیمنحرف شد  قدرن یکه االن همان روز است متأسفانه ما ا  مناکمیشما ب  یاز آن روز برا  من

   ذهن ضعف من   ایرا،    و ضعف خودتان   اوردی اصطالح به خودتان بشما را به   میخوان قرآن که م  یهاه یآ  نیو ا  ات یاب

  .  دین یخودتان را بب 

نه،   ای د؟ یکرد »، عمل به «عاشق شو و عاشق شو  ا ی شما از کجا شروع شده به کدام ور رفته. آ ٔقصه که   دینی و بب 

    د؟یشو رد م   دیدار کند مراحل اشتباه که موالنا دارد روشن م ن یو از ا د یاشتباه کرد

  بسا دانش که اندر سر دود  یا
  شود سرور، بدآن خود سر رود  تا

  ) ١٩٨٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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. دهند و سرشان را بر باد م  میدان م   ندیگو م  شوندو سرور م   شوند م  تیهوها که با دانش همبسا انسان  یا

  کامال واضح است.  رید

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

  ) ٣٠٩٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ی به دست ماست ا  نیو ا  مین یرا بب   زندگ  ایخدا    ی رو  دیکه ما هر لحظه با  م یگرفت  جهینت  ها صحبت  نی أ همه   از

  . م ینیخداوند را بب   یو رو  میکن ییلحظه فضاگشا  ن یا میتوان پدر من. ما م یدوست من، ا

  است.  او کاف  یرو  دنید و

  ریبدْهم تو را من جمله خ م،یکاف
  ری غ یِاریواسطۀ  یسبب، ب یب
  ) ٣۵١٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دهم  یر ینان تو را س یب میکاف
  دهم یر یسپاه و لشرت م یب
  ) ٣۵١٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ست، ین  امور ما کاف  ٔ اداره  ی. خرد کل براستین  خدا کاف  مییگو است که م  نیا  ذهناز اشاالت ما در من   ی

موالنا از    . ولرمیرا ب  بذارم و عقل زندگ  توانم دستم در کار باشد. من عقل خودم را نم  دیمن خودم هم با

  . دهم مرکزت م   یاور ی من را ب فضا باز کن  ررا اگ  رهای خٔ من، همه  ام کاف  دیگو م  زبان زندگ

 ی زهایفقط چ  هان یخداوند. ا  به   ،زندگ   به  م ی اعتماد کن  کند کم م   به ما   دهد، به ما توکل م  هات یب  ن یا  ها،نیا

  .میو بذر  مینباشند ما بخوان سطح 

  ز یچتو همه   من به   کن که در ذهنت تجسم م ری غٔ بدون واسطه  ،کن که در ذهنت فکر م    ذهن  ی هاسبب   بدون

من   کنم، را هم درست م   ات رونیب   زندگ  دهم را به تو م  و عشق   هاو برکت   هایخوب   ها، ی نٔ . همه دهم م

م ام کاف  تیبرا توجه  پس   .برا  د یکن مرکز  عدم کردن  دوستانمان،     کاف  ام   یکه  از  است  الزم  نه  است. 

  رون ی. از بکنم م  ریتو را س  یریگ م   رونیکه از ب  یز یچ  نه. من بدون نان، بدون آن   میریکم ب  مانیهال یفام

سپاه و لشر و    بودن به   ر»یبودن، «م  ر یام  یکه تو برا   دهد ذهنت نشان م  کهن ینخواه غذا را، از من بخواه و ا

  .کنم م ر یام کنم،  نه. من بدون سپاه و لشر تو را پادشاه م ،یدار  اجی احت هان یپول و ا
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  دهم  نیبهارت نرگس و نسر  یب
  دهم  نیکتاب و اوستا تلق  یب
  ) ٣۵١٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  داروت درمان کنم یب میکاف
  کنم دانیرا و چاه را م گور

  ) ٣۵٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

را   تیفکرها  عنی.  دهم م  نینرگس و نسر  دهم، م   بایز  ی زهایتو در زمستان هم چ   من به  دیایبهار ب  کهنیا  بدون

ز  کنم، م   با یز را  ز  تیهاچشم   کنم، م  با ی خودت  اکنم م   نیبابی را  بدون  کتاب    ی زیچ   کهن ی.    ی ر یب  اد یاز 

  ز ی من از دروْن استادم، به تو چ   ، ها استفاده کنآن   ز ا  ای  یبشو   دهیها همانو با آن   گذشتگان را بخوان  ی هانوشته 

  . دهم م ادی

  ن ی خوب کند و ا  تواند ما را او م   ی . پس تمام دردها کنم درمانت م   رونی ب  یبدون دارو   ام، تو کاف   یمن برا  پس

  باال.   آورم م  عنی کنمم  دانی تو م یگور و چاه است، برا هیرا که شب  ذهنمن 

صرف   روین  دیباال با  مییایب  کهن یا  ی چاه است؟ برا  ه یجا. چرا شبآن   میما مرد  کهنیا   ی گور است؟ برا  ه یشب   چرا

  باال.  اوردیب رد یما را ب زندگ  دیبا میو صبر کن  می کن

را     یچاه است،    نی. اارانهیصبر، درد هش  ،ییصبر، شناسا  ،ییشناسا  دن،یگذاشتن، صبر و د  ی و انرژ  صبر

  یی ایها را بپله   یریب  دانم که پله باشد، نم   باال. نه چاه  دیایب  تواند خودش نم  یمتر ته چاه پنجاه   ندازندیب

  ی فضا  نی. آن طناب هم ندازدیطناب ب  یباال،    اوردیبشما را    دیبا  ی  ، توان که صاف باشد، نم  باال، نه، چاه 

  شده است.گشوده

  یی باال. شناسا  دییآ م  دیجا هست دارطناب آن   نیا  دیاست که شما تا فضا را باز کرد   نی هم  وسفی  نی زر  طناب

که وارد دشت   دینیب م  دییآ  باال تا از چاه م  دییآ م  دیانداز م   دیکن م ییباال، شناسا  دییآ م  دیانداز م   دیکن م

  . دیشد

   مصطف  شِیقربان کن به پ عقل، 
   ام کف گو که اله الهیحسبِ

  ) ١۴٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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لقب حضرت رسول هم    . درضمن، مصطفدهم که من م  عقل   شیرا قربان کن به پ  ذهنعقل من   نیبنابرا  پس

را    ذهنو عقل من  ریشده را بگشوده   یحضور هم هست. پس فضا را باز کن، عقل فضا   یار یهست و آن هش

  .میابارها خوانده  هک  هاه یآ نیبه ا کند است. و اشاره م من کاف یقربان کن و بو که خداوند برا

  …»  ۖ◌ عبدَه الَيس اله بِافٍ  …«

  اش كاف نيست؟» خدا براى نگهدارى بنده   «آيا

  ) ٣۶ ۀی)، آ٣٩سورۀ زمر (  م،ی(قرآن کر

  : طورن یهم  و

»…  هال بِيسح قُل ◌ۖ «…  

  : خدا براى من بس است.» «بو

  ) ٣٨ ۀی)، آ٣٩سورۀ زمر (  م،ی(قرآن کر

هم کامال واضح و    نیمن بس است»، پس مرکزت را عدم کن و ا  ی . «خدا برادییبو دیدان نم  د،یدان را م  هانیا

  کند،  که تمام کائنات را اداره م  مرکزتان، از خرد کل دی اوری عدم را ب ای دیاوریدرست است که اگر شما خدا را ب

م  ز  عنی  د،یکن استفاده  را  در   اینظم    ریخودتان  زدیآورمعقل کل  از  را  خودتان  من   ری.  عقل  و     ذهن نظم 

  . دیآور عقل خدا درم  ای د،یآور نظم و عقل کل درم ریز د،یآور درم

  ِباله  بنده را کف  یبد  بس
  ست ین تیدانش و کفا نیا شیل 

  ) ۴٩٩شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  . کند م تی بِاله: خداوند کفا کف 

    

مردم از جنس درد شدند،    ترش یکه ب  یر یزَح  ستمیو س  ذهنمن   ریدر مس   کهنیا  یمهم هستند، برا   اتیاب  نیا

  یی فضاگشا  قیکه از طر   کند که هزارتا درد دارد، فکر نم   کس  یاو ندارند.    و شفابخش  به خرد زندگ  یاعتماد

   بنده را کف   ی: «بس بددیگو  م  نیهم   یبرا.  خواهد م  رون یشفا را از ب  دشیبرسد. هنوز طبق د  ییبه جا  تواند م

دانش و عقل ندارد،    کشددرد م   که درحال  ذهنمن   قدرن ی. اما اکند م   تیخداوند کفا  عن یبِاله»    بِاله»، «کف

  ندارد.   ییشناسا قدرن یسنجش ندارد، ا ییتوانا

خداوند    ای  لحظه از کم زندگ   نیدر ا  میوانت که ما نم  آورد م   رونیب  اشتباه  یما را از    تیچند ب  نیا  پس

   ستم یس  نیکه ا  میکن . ما فکر نممی که ترک کن  می. ما آن حوزۀ سالمت را اعتماد ندارم یهست  دی ناام  م،یاستفاده کن 
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   ول  م،یرا ما باور ندار نیکه بهتر است. ا دیآ م  یرید  ستمیس ی کنار،  میرا بذار  نیکه اآلن دردساز است، ا

لِب بام   یسوو عقل دردها دارد ما را به  ذهنکه نظم من  مینیب چون م میریبهتر است بپذ م،یبهتر است باور کن

  را.  تیهم فرداً، هم خانوادۀ ما را، هم کل بشر برد م

  :  تیسه ب نیا و

  هنر، آمد هالکت خام را  پس
  دام را ندیدانه، نب یپ  کز 

  ) ۶۴٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  ) ۶۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  ) ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  . دیکن  شه ی تقوا پ  د،ی: بترس اتَُّقوا

  ه ی : بر حذر باش، کلمه تنبنهاریز
  

  وتر یحرفه باشد مثل مثال کامپ  ی خواهد م میریگ م ادیکه  یزیچ نیما؛ اگر ا میریگ م  ادی یز یچ  ی عنی هنر

.  کند ما را نابود م  رد،یقرار ب  ذهنمن   اری اگر در اخت  ن یا  م،یموالنا بلد  دانم نم   م،ی بلد  ق یموس  م،یرا خوب بلد

نفر در آنِ   هاون ی لیکشتن م ی وجود آورده. بمب اتم برااتم را به مبب ذهنمن  اری علم در اخت دینیب م کهن یکما ا

ا  ذهنمن   عنی«آمد هالکت خام»    لتیواحد است، استفادۀ بد از علم است، هنر است. علم، فض   ن ی را، که 

و با آن    کند استفاده م  لتی از دانش، از علم، از هنر، از فض  دیآ م  هد،خوا جهان م   نیاز ا  یز یچ  ی  ذهنمن 

  .افتد به دام م

آن به    لۀیوسبه  کهنیا  یدست آورد برابه   دست آورد، مهارتانسان خام است هنر به   کهن یا  عنی  اریاخت   دیگو م

   عنی  ز؛یپره  یکه صاحب خودش باشد در فضا   خورد م  درد کسلحظه به   نیانتخاب در ا  عن ی  اریاخت   فتد،یدام ن

است،    زیپره  یفضا   نینرود. ا  یزی طرف چ  به   ای  کزشبه مر  دیای ب  یز ینگه دارد، نگذارد چ  ردیقشنگ خودش را ب

  اتَّقوا. 
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  یی بایز  ز یچ ی اعتماد به خودم ندارم؟ اگر    ای من مال خودم هستم    د ییبو  د، یاز خودتان بن  سؤال  ی  شما 

. مال خود باشد در  خورد درد او مبه   اری اخت  دیگو م  شوم؟  م  دهیفوراً با آن همان   نم یبب  یز یانگشهوت   ای  نمیبب

  . زیپره یفضا 

  ی به    انتخاب را بده به اشعار موالنا. هرجا  صورتنیدرا  ،ی تقوا ندار  ،ی ریجلِو خودت را ب  توان شما نم  اگر

.  دیگو مورد چه م   نیبو موالنا در ا  ، انتخاب بن  حزمیب  تأمل، ی بسته، بچشم   کهنی ا  یجا به   ،ی خور مبر   چالش

  است؟  رست. دد یرا تکرار کن ات یاب نیا کنم عرض م  نی هم یبرا

گفتار بزرگان را   ن یو همچن  ما خرد زندگ   کهن یا  یمهم است برا تیچند ب  نی. اخوانم م   یاز مثنو   تیچند ب  اما

  . میکن ریتفس م، یجا بده  مان ذهنقالب من  عنیدر کوزه  میکن م  سع

گوش    مان ذهنرا با من   هانیکه ما ا  ستین  نیا  یبزرگان برا  یهاحرف   ایشده  گشوده  یبا فضا   یخرد خداوند   نیا

که    یز یاشتباه کرده و آن چ  مییگو ماست م  لیکه مخالف م  هرکدام  م،یبردار  خورد درد ما مهرکدام به  م،یبده

  م ی خواه که م   یطورآن  م؛ی ها را بردارآن   بدهد،که خودش را نشان    خورد م  مانذهندرد من و به   میخواه م

   ل یخ   ن یگوش بدهم، نه. ا  کند م  جابیمنافعش ا  ایگوش بدهم    خواهد من م   ذهنکه من   یطور آن   م،یبشنو

  است.  نی هم میکن نم شرفتیپ کهن یعلت ا دیمهم است. شا

.  د یکن نم  یرییتغ  چیو آخرسر ه  دیکن م  دییتأ  یجور یبعد هم پندار کمال خودتان را    د،یکن موالنا گوش م   شما

  :دیگو . م دیگو چه م  دینی بب خوانم، م عیسر نیهم  ی . براخورد درد نم   به چیباشد، ه  یطور نیاگر ا

  مند لهیح  قوم  سازندم  مر 
  در کنند  که شَه را در فُقاع تا
  ) ١۵٧۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کران یب م یبس عظ  پادشاه
  خران؟ یبنجد ا ک  فُقاع در
  ) ١۵٧٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دوختند    شاه، دام یِبرا از
  از او آموختند  ر یتدب نیا آخر 

  ) ١۵٧٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  کوزه  اله، یپ شه، ی: شفُقاع

  در مخمصه انداختن  له ی از با ح  ه یفُقاع کردن: کنا  در
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  له ی ح  کنند، م  دهیهمان   یشدند، فکرها  ذهنها که من انسان  ،ذهن  یهاما من   عنی  مندله یح   قوم  نیبنابرا  پس

انسان  ایتا که شاه، شاه، خداوند است    کنند م زنده شده، عاشق شده مثل موالنا،    هر  ما    ایکه به خداوند 

  .  میقالب ذهنمان، در کوزۀ ذهنمان بن  در جا،ن یکوزه، قالب در ا عن یخداوند را در فُقاع  م یخواه م

  م، یاستفاده از آن بن که سوء  خورد درد ما م به   میخوان م   ن ید  یهااز کتاب   حت  ایکه از گفتار بزرگان    یز یهرچ

.  م یرا بزرگ کن   مانذهنمن   م،یکن   ادی را ز  مانیها دگ یتا همان  میکن م  ریخودمان تفس  لیو به م  میدار ها را برم آن

  .  میهست مندلهیح  م وجود دارد، پس ما قو زهایهنوز در ما شهوت چ

ما   ذهندر عقل من  عنیدر کوزۀ ما  تینهایب ،خداوند به آن بزرگ دیگو م  م،یریپادشاه را خداوند ب  دیگو م

  م ی جور کن  یجوریعقل او را    کهن یمطابق عقل او، نه ا  م،یعقلمان را عوض کن   دیما با  عنی!  گنجد؟ م   یچجور 

  م، یدام دوخت  یخداوند    ی . پس ما برارید  دیگوم  م ییگو که ما م  نیآن هم هم  مییگو با عقل خودمان. م

  .  میمان جا بده او را در کوزه  م یخواه م

   . البته شاه را اآلن در دو معن ریاز اوست د  میهرچه دار  م؟یگرفت   اد یرا ما از او    ریتدب  ن یکه ا  ست ین  ی طورن یا  ایآ

  هم خود خداوند.  یداوند زنده شده، خ تیو ابد تینهایاصطالح به بکه به  انسان  یموالنا:  برد کار مبه

  شیکه با استادِ خو یشاگرد  نحس
  ش یبه پ دی آغازد و، آ یهمسر

  ) ١۵٨٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کدام استاد؟ استاِد جهان  با
  و، نهان  دایهو  سانیاو  شِیپ

  ) ١۵٨١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

او  چشمه شده  بِنُورِ نْظُر یال  
  جهل را خارِق بده  یِها پرده

  ) ١۵٨٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : شافنده، پاره کننده خارِق 

  

خواهد افتاد،    ش یخواهد بود و اتفاقات بد برا  در بدبخت  شهیکه هم    کس  عن یچه نحس است!  نحس    دیگو م

جهان؛    نیا  ی هم برا  رید  ، یهاانسان   یاست، هم برا  خودش بدشون   ینحس است، بدشون است. هم برا

  .  آورد وجود م بد به ز یچ  شهیهم
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  ی ! اگر همسر میآغاز کرد  یما که با استاد خودمان که خداوند است، همسر   م یهست  یعجب شاگرد بد  دیگو م

  ش یاساس پ  نیرا بر ا  مان تو حرف بزن. ما زندگ   میگفت م  میکرد ما اَنصتوا م  م،یترما از شما کم   میگفت نبود، م

  .  زنم حرف م   کنم، که من بهتر از خداوند فکر م میبرد

است،     استاد در جهان است، آن هم که زندگ  ی : «با کدام استاد؟ استادِ جهان»،  دیگو م   تیچند ب   نیدر ا  و

  . داستیهو م،یکن پنهان م  م،یکن که ما آشار م یزیاو هرچ  ش یخداوند است. با او، که پ

. موالنا هم با نور  ندیب با نور نظر م  ند،یب موالنا هم باشد. خداوند با نور خودش م  تواند استاد جهان م  البته

 شود  . نم ندیب مرکز ما را م   م،یزن نم  ای   میزن ما حرف م  عن ی  برد، جهل ما را م  یها پرده  نیکه ا  ند،یب نظر م

را د  ده یمرکز ما همان . پس  مینه، ندار   میی برقرار باشد، بو  مان ذهنمن   م، یباش   اشته باشد، ما عقل خودمان 

  .  دیگو چه م د ینیبب

  میگلدلِ سوراخ چون کهنه از
  میآن ح شِیبندد به پ ییپرده

  ) ١۵٨٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بر او با صد دهان  خنددم پرده
  برآن اشاف گشته   دهان هر 
  ) ١۵٨۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  آن استاد مر شاگرد را  دیگو
  با من وفا؟  ستتیکم از س، ن یا

  ) ١۵٨۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

از موالنا،    ای از خداوند    میپوشاندن ما که مرکزمان را پوشاند  نیا  دیگو . ممیبخوان  با من وفا؟» سؤال   ستتی«ن   ای

  ی ز یبا هرچ  نیو ا  خندد پرده م  نی. آن موقع امیاصطالح جلوِ دلمان گرفتسوراخ است که بهسوراخ   میگل   یمثل  

م ما  م   م یپوشان که  ما  عقل  به  آن  را،  ا  خندد خودمان  سوراخ   نیو  اپردۀ  مثل   یاپرده   ی  کهن یسوراخ؛ 

  .  ندیب  م  شیهاخب از سوراخ  ن،ی ا نبکه ما ر م ییبو میریب  یسوراخ باشد جلوِ سوراخ 

  بر او با صد دهان  خنددم پرده
  برآن گشته اشاف   دهان هر 
  ) ١۵٨۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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از س. پس س وفا    ترکم  یا  دیگو خداوند هم به ما م   د، یگو شاف. پس استاد به شاگرد م  عن ی  اشاف 

  !  ؟کن با من وفا نم ر،یدارد د

بو  پس ما  به  است  ممن  خداوند  لحظه  ا   دیهر  نمکم   یکه  تو   !از س کن  خواه تر  اقرار  را  تو    ؟ الست 

  ؟ هست  از جنس زندگ ؟ که از جنس من هست اقرار کن  خواه نم

هر لحظه     زندگ  م یگفت  د؟یآ که م  را به هر صورت   زندگ  غام ی پ  می کن   باشد و سع  ده یما مرکزمان همان   شود م

را    غامیپ  م،یکرد . اگر اقرار به الست ممیکن استفاده نم  م،یکن رد م  م،یگردان را برم  غامیو ما پ  فرستد م   غامیپ

  .  میکه هست  د،یکنندگان باششما جزو مسخره  کهن یا از مناکم ی گفت من ب م،ی اآلن خواند ن یهم . میگرفت م

حرف بزند.    لحظه من حرف بزنم و نگذارم زندگ   نیا   عنی  د،یریب  شیپ  نیاز شما که در صفت به قر  مناکمیب

من   کند، زندگ  ان یمن حرف بزند، خودش را ب  قیلحظه از طر بهلحظه  خواهد او م  که حال درست است؟ در   نیا

  را درست کند.  

  د ی گو چرا درست نشد؟ و او به من م  میگو . بعد مکنم ، من خودم درست مدرست نکن  تو   میگو به خداوند م  من

  ؟ وفا کن  خواه تر است، با من نم عقل تو از س هم کم   عنیکم از س»،  یچه؟ «ا 

  گسل آهن  ر ی مرا اُستا م خود
  و، کوردِل ر یخود شاگرد گ  همچو

  ) ١۵٨۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  است در جان و روان؟  یمنَت بار ازْ  نه
  روان گرددنم یآب منَتیب
  ) ١۵٨۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  دلِ من کارگاه بختِ توست پس
  نادرست؟ یکارگاه، ا نیا شْنچه

  ) ١۵٨۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : گسلندۀ آهن گسلآهن

  

 دیگو مثل موالنا. م   یاستاد   یبرقرار است، درست است، هم با     هم در مورد ارتباط ما با زندگ  هاصحبت  نیا

. من را مثل خودت شاگرد کنم که بند آهن را پاره م   ری مثل خودت بدان. من را آن اُستا نگ   ر،یکه من را اُستا نگ

  .  فهمم و فرض کن که دلم کور است، نم  ریگ
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عقل،   نیا ،ی انرژ نیاست در جان و روان؟» ا ی«نه ازْ منَت بار ؟ را همه از من نگرفت هان یا ایکن، آ سؤال ی

بدون کم موالنا در    د ینیب . واقعاً هم م شود در تو روان نم   یمن آب  بدون   ؟ از من نگرفت  یهرچه که تو دار   نیا

  م؟ یدانست مورد ما چه م  نیا

که در   میریگ م  ادی   میدار  واشیواش یبفرستد.    غام یبه ما پ    و زندگ  میفضا را باز کن   م یهم ممن است بتوان  اآلن

   که سرکش میگرفت  اد یرا ما از موالنا   هان ی. امیحرف نزن  م، ییایباال ن م، ی وفا بن  عنی  م، ی مثل مردگان باش میتسل

  . مینکن

  م ی صادق است که به کم هم بتوان   در مورد هر انسان  هاصحبت   ن ی. اخوانم انسان هم من م  ۀ هم قص  اآلن

  .  میبده صی . درست را از نادرست تشخ میکن  انیها را بقوت  م،یکن  انی ها را بضعف م،یکن دار یرا ب ریدهم

کارگاه بخت   نیا  ، یاور یمن را ب  ، اگر مرکز را عدم کن  عن یمرکز عدم، دل من کارگاه بخت توست؛    نیبنابرا  پس

.  دیگو نادرست؟ دارد به ما م  یا   شن در آن و بستن، چرا م   ها  دگیکارگاه را با قرار دادن همان   نیتوست. ا

  نه؟  ای دیکن کار را م  نیا دین یشما بب 

  ۀ هم  . دیاست؟ خودتان خوب فکر کن  یاست. رفتار شما با او چجور   استاد در جهان هست، آن هم زندگ   ی

  است؟    یام با خدا چجورکه رابطه  دیکن  انی ب  ای  دی اوریکاغذ ب  یرو   دیبه خودتان و اگر بخواه  دیحواستان هم بده

بالها را من خودم سر   ۀهم  کنم، گله م خواهم؟ م رید  زیاز خودش چ ریو از او غ کنم لحظه ناله مبهلحظه من

لحظه    نیتوجه به فکرم و رفتارم در ا  ا یآ  ؟یکرد   تو   میگو م  ت،یمسئول   رفتنیمالمت و نپذ  قیخودم آوردم و از طر

  کنم؟  م ییگشافضا  ای دارم؟ آ

کارگاه   ن یا  ای . آشود کارگاه م  ترش ی مرکز من ب  شوم، م  تر ی من کارگاه اوست. هرچقدر من به صفر نزد  مرکز

  . میپرس کارگاه باز است؟ از خودمان م ایام را من بسته 

  زنه آتش زنم پنهان م  :ییگو
  به قلب از قلب باشد روزنه؟ نه
  ) ١۵٨٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  فکِر تو   ندیاز روزن بب آخر 
  دهد از ذکِر تو  ییگواه دل

  ) ١۵٨٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  نمالد از کرم  تیدر رو ر یگ
  : نَعمدیخندد و گو ییچه گو  هر 
  ) ١۵٨٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

 ام ذهنمن من   عنی  کنم؛ خودم را م  ۀمثل موالنا فتن   یاستاد   ایخداوند    ایکه من پنهان از استاد    دییگو م   شما

که از دل به دل راه هست؟ روزن هست؟ پس از روزن فکر    ستین  یطور ن یا  ا ی. آندیب استاد نم  دارم، را نگه م

  .ندیب تو را م 

  یی که تو پنهان چه فکرها  دهد م  ، گواهو دل تو، مرکز تو   ندیب فورًا دل تو را م  نیقر   قیارتعاش، از طر   قیطر  از

  ن ی ا  اورد،یتو ن   یخودش به رو   ینمالد از کرم»، از بزرگوار   تیدر رو  ر ی«گ  اورد،ین   تی. فرض کن به روکن م

  د یگو و م  خندد م  م،ییگوهرچه م   م،یکن م  یو هر کار   آورد ما نم   یها به رو هم هست. مدت   ما با زندگ   ۀرابط

   بله، بله، ول 

  ز ذوقِ مالشت   خنددنم او
  خندد بر آن اسالشت  هم او
  ) ١۵٩٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شد جزا  خداعرا   خداع پس
  سزا  نکیکوزه بخور، ا زن،کاسه

  ) ١۵٩١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  رضا  ۀبا تو ورا خند یبد  گر 
  مر تو را  هزاران گل شفت صد
  ) ١۵٩٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  فکر کردن  دن، ی شی: اند اسالش
  له ی: ح خداع

  

.  خندد م  اتده یبر آن مرکز همان  خندد، م   تیکند. بر آن فکرها  هی که تو را تنب  خندد نم  نیا  یکه او برا  دیگو م

  چه خداوند باشد، چه موالنا درست است.   نیا

او نتواند    ، کن  لیمرکزش که کارگاه خداوند است، خُب تعط  خواه است. تو م  بیفر  ی  شیسزا  یبیهر فر  حاال

  است.   نیتو ا یسرت، سزا زنند ها کوزه م آن  ، یبه سرِ  زن کاسه م  خواهد شد. جادیکار کند، درد ا
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  میی گو م  م،یدار نگه م   دهی است که ما مرکزمان را همان   نیخاطرِ اهم باز هم به سرپشت  یدردها  نیا  نیبنابرا  پس

  ن یاست که تو راست ن یخاطرِ ابه دیآ که مرتب م ییدردها نی. افهمد م  دیگو . دارد مفهمد خداوند نم  ای استاد 

  رونت یب  شفت، مرکزت را مثل گل م  صورتن یدرا  د،یخند  رضا م  یکه او از رو   یکرد م  یکار   . اگر تو ستین

  . طورن یهم هم 

   وقت   شود؟ م   راض  بود. ک  خداوند از ما راض  ایجهان    نیاگر استاد ا  شد، ما شوفا م   رون یدرون و ب  پس

  باز بشود. راستبه  قتاً،یمرکز ما حق

  دلِ او در رضا آرد عمل  چون
  در حمل  دیدان که آ یآفتاب

  ) ١۵٩٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بخندد هم نهار و هم بهار  زو
  زار شوفه و سبزه زدی هم آم در
  ) ١۵٩۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نوا یهزاران بلبل و قمر صد
  نوا یاندر جهانِ ب  افگند

  ) ١۵٩۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  است. ن یکه منطبق با اول فرورد  فل ی از صورتها  ی: نام  حمل

  

و فضا را باز   می ما مرتب الست را اقرار کن  عن یباشد،    که اگر دل استاد، موالنا، خداوند از ما راض   دیگوم  پس

باال،   دیآ آفتاب م وقت  نیباال. خُب اول فرورد دیآ است و آفتاب دارد م نیاست که اول فرورد ن یا هیشب  م، ی کن

   ها را شوفا کند. گل خواهد چار کند؟ م  خواهد م

است که ما مرکزمان را    نیهنوز بهار ما نشده، علتش ا  کهن یعلت ا  عن ی  خندد، روز و بهار از او م  صورتنیدرا

  ذهنهم به خداوند که نه، من   م،ییگو وار به مردم مهم منافق   ول  م، یرا دار  مان ذهنمن   م،یدار نگه م   دهیهمان 

  ندارم، مرکزم عدم است. 

ما هم   یخداوند رضا  یهست. اگر رضا باشد و رضا برا  اشال ی حتماً  شود، و بهار نم شود اگر روز نم پس

ا ما  اگر  با رضا شروع کن   نیهست.  را  پذ  م،یلحظه  در    م،یاکرده   ییگشافضا   کهن یا  عنی   م،یشروع کن   رشیبا 

  وجود ندارد. دگ یمرکزمان همان 
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به   کند ها هم مثل موالنا، مثل بلبل شروع مانسان    پس بلبل، بعض  زند، یآم زار درهم م شوفه و سبزه   پس

صورتِ  به آواز خواندن به   دی از شما شروع کن   باشد اآلن برخ   یطور ن یکوکو. اگر ا  ندیگو م   ها ل یآواز خواندن، خ

   خداوند کو؟ زندگ  د ییگوم   د،یکن م   ییگشافضا   ههرلحظ  عن یکه کوکو؛    ند یگواز شما م   لی خ  ،یزدیبلبل ا

  به طرفش.   دیرو کو؟ م 

دارد و خرد    به خرد زندگ   اج یاست که احت   رون یجهان ذهن است، جهان ب  نوای . جهان بنوای کجا؟ در جهان ب  در

  . به عشق زندگ  اجی احت  طور ن یهم  شود،  ساطع م رونیهم از مرکز ما به ب  زندگ

  اه یبرِگ روح خود زرد و س چونکه
  خشم شاه؟ چون ندان  ،نیببم

  ) ١۵٩۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شاه در برج عتاب آفتابِ
  همچون کباب  ه،یروها س  کندم

  ) ١۵٩٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ها جانِ ماست عطارِد را ورق آن
  ماست  زانِیم ه،یو آن س  یدیسپ آن

  ) ١۵٩٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : خشم، مالمت عتاب
  ی : رمِز استادِ معنو عطارِد

  

برا  نیا  دیکن  توجه را خواندم  زندگ   کهنیا  یقسمت  نده مثل موالنا را در کوزه   یاستاد   ایرا    شما  .  دیتان جا 

 ترش یکه ب   م یده . ما به موالنا گوش نمدیآن گوش نده  ی هاو خواسته   تان ذهنعقل من   عن یتان  برحسِب کوزه 

  .  میبرس  مان هنذمن  یهابه خواسته  ای میریتوجه ب رون،یاز ب می ریب دییتأ

و   تینهایدر روز الست او ب می . گفتمیبرس میخواه  : «عاشق شو، و عاشق شو» مدیگو که م  به منظور زندگ  ما

  . میآب بده هانیبه ا میخواه  اش مهمه  م، یرا ما کشت  هیثانو یهاکشت نیخود را در ما کشته و ا تیابد

ما به خداوند    م،یکن با خداوند ارتباط برقرار نم  ای  میده به موالنا گوش نم   هیثانو  ی هاکشت   ییشوفا  یبرا  ما

  بدهند.   یزیبه ما چ  ای یبلد  ،ی استاد ،یچقدر خوب ن یاله، آفربارک  ندیتا مردم بو میوصل بشو می خواه نم

اراجع   میدار م  نیبه  ا  میکن صحبت  بزرگ   نیو  من   اشتباه  نظم  و  عقل  با  ما  متأسفانه که  و    مانذهناست 

  . م یکن تلف م  میغلط است، وقتمان را دار   نیو ا م یکن به بزرگان گوش م مان ذهنمن  یهاخواسته 



ۀ  برنامه             Program #940                                              ۹۴۰مشار

  74صفحه: 

تو    کند، تر از س، س وفا مکم   یکه ا  دیگو به تو م   ند،یب اوال استاد م  کار را بن  نیبعد گفت که اگر ا  و

با    فضا را باز کن  خواه نم   دیگو موالنا هم م  ؟ من وفادار باش  یهابه گفته   ؟اقرار به الست کن  خواه نم

    ؟جان و دل به من گوش بده 

  م ی گل  ؟یبه من وصل شد   کن است، ادعا م   دگ یمان مرکزت پر از ه  تو   ؟کش خجالت نم  دیگو هم م  خداوند

را؟ من که م  ندیب نم  کس  کن فکر م  ت،ی رو  سوراخ را گرفتسوراخ  که کاسه    گفت م  نی هم  ی. برانمیب تو 

   . تو آبادان گردد به تو برم   اشجه ینت  و  کن مخرب م  یتو کارها   عنیسرت؛    زنند سر مردم؟ کوزه م  زن م

  .  کن نم

از شما راض  نیبنابرا  پس او  اگر  ا   باشد، فرض کن که زندگ   گفت که  است،    نیاست، اول فرورد  یطور نیتو 

به تو دارد، نه به خداوند.    تو بستگ    تو. پس زندگ  به بهار، زندگ  ؟ی رو کجا م   یدار  کند، آفتاب دارد طلوع م 

  . یکاله بذار  توان بزرگان نم ای داوندنفاق و منافق بودن دست بردار، سر خ نیتو فضا را باز کن، از ا

من روشنم»، درست است؟    ،  است. «تا تو با من روشن  لهیح  شیسزا  یاله یشد» سزا، هر ح  را خداع   «خداع  هر

    «کوکو»، ول  ندیگو م شوند م  دایپ یقمر یاد یتعداد ز ،ی وموقع اگر تو بلبل خدا بش و گفت آن 

  اه یبرِگ روح خود زرد و س چونکه
  خشم شاه؟ چون ندان  ،نیببم

  ) ١۵٩۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شاه در برج عتاب آفتابِ
  همچون کباب  ه،یروها س  کندم

  ) ١۵٩٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ها جانِ ماست عطارِد را ورق آن
  ماست  زانِیم ه،یو آن س  یدیسپ آن

  ) ١۵٩٨ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : خشم، مالمت عتاب
  ی : رمِز استادِ معنو عطارِد

  

  ، هست   یر یزح  ستم یدر س  ،ی شو پژمرده م  یدار  عنیاست،    اهی که برگ روحت زرد و س  نیب م   که وقت   دیگو م

بتابد، اآلن از    نیاول فرورد  عن یاز برج حمل    کهن یا  یِجا است؟ آفتاب شاه به  ن یکه شاه خشم   فهم چطور نم

  .  کند را خش م ز یچدارد همه  تابد، زمستان م  عنی تابد، م یبرج د
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ما    تابد؟ م  یاز برج د  ایکه آفتاب خداوند از برج خشم    میفهم . آخر چطور ما نم دیگو ها م به ما انسان   دارد

که    دیگو ها جانِ ماست»، ممثل کباب. «آن عطاِرد را ورق  کند م  هیها را س و رو  می رو زمستان م  یِسوبه  میدار

  در جان ما.  سد؟ینو خداوند در کجا م  عن ی ت،خداوند را ورقش جان ماس   ای  دهیآن انسان به عشق رس

و چقدر    م یاهی چقدر س  کهنی ا  عنیماست،    زانی م  ید یو سپ  اهی . سمیکن است، پس ما درست عمل نم   اهیس  اگر

واقعاً شاد   . چقدر زندگدیسف اآلن    ی ار ی چند درصد هش  د؟یحضور دار  یاریدارد؟ چقدر هش   سببیب  ی شما 

    د؟یدار جسم   یار یچند درصد هش  د،یحضور دار

ا   جسم  یار ی هش   اهی حضور است، س  یار ی هش  ی دیسپ ا  یترازو   نیاست.  زندگ  نیشماست،  ا  را    ن ینوشته، 

 فلحظه مالْقَلَم» است، هر همان «ج سدینو .  

که اآلن آفتاب خداوند   میشو چطور ما متوجه نم سد؟ینو بد م مینیب مر ما نم  سد،ینو بد م دینیب اگر م خُب

هم هست،    تیبشر  ی برا  ست،یفرد ن  ی فقط برا  هان یا  آورد؟ وجود م بشر به   یدارد زمستان برا  کند، م  اهی دارد س

  پس 

  خشم و مالمت   عنی عتاب

  خداوند است. درست است؟  ایاست  ی: رمِز استادِ معنو عطارِد

  سرخ و سبز  سدی نو یمنشور باز
  رهند ارواح از سودا و عجز تا
  ) ١۵٩٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  و سبز افتاد نسخ نوبهار  سرخ
  قوس و قُزح در اعتبار   خط چون

  ) ١۶٠٠ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : درد سودا
   : ناتوانعجز 

و آنان را   شود م داریدر آسمانِ نفوسِ سالان پد  قیال  یِاست که به همتِ مرشدِ کامل و هاد  از حاالتِ متنوع هیکنا نجای در ا کمان؛ن یو قُزح: رنگ  قوس
  . آورد به وجد م

  

  م، یفضا را باز کن  میبه حمل. دوباره اگر ما خودمان را درست کن  میاوری آفتاب خداوند را، استاد را، ب  میتوان م   ما

مال بهار است دوباره تا ارواح از    عن یدفعه «سرخ و سبز» است،    نیکه ا  سدینوم   فرمان  »،یدوباره «منشور 

  نوبهار است.   ۀنوشت   عنیبرهند. پس «سرخ و سبز» مانند «نسخ نوبهار» است،  درد و ناتوان
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«قوس و قُزح»    فیکه در ط   طورن یرا هم  ینوبهار   نیما را نوبهار کند که شما ا   زندگ  تواند دوباره م   دیگو م   دارد

بر    دیکه ما نبا  می. پس متوجه شددیشو آن سرخ و سبز م   نی . عدیتجربه کن   دیتوان م  د،یگرفت  ادیاز آن    د، ینیب م

  .  میگوش بده به الهامات زندگ ا ی میگوش بده  نابه موال مان ذهنمن  ییو شناسا صی طبق عقل و تشخ 

   را زندگ  نیو ا  افتد م  اتفاق  ی. هرلحظه  دیآ مهمان نو م  د،یآ نو م   فیض  گفت که هرلحظه، هر صباح   امروز

  ر؛ یرا ب  غامشیکن، پ  ییرایپذو از آن    ریرا درست ب  نی ا  فرستد، صورتِ مهمان مبه  ای  فرستد م   غامی صورتِ پبه

  . یر یرا ب  غامیگشوده با آن برخورد کن تا پ ی با فضا ،ییروفضا را باز کن با خوش  عنی

   هست و ول  ی برج د   معنخشم است، هم به  معن به برج عتاب. عتاب هم به  رودم    آفتاب زندگ  ،ی رینگ  اگر

  دن، یشدن، با عدم کردن مرکز، با حول محور اصلمان گرد  نیبا راست   می را برگردان  تابش آفتاب زندگ  میتوان ما م 

  از جنس خودمان شدن. 

  بسا دانش که اندر سر دود  یا
  شود سرور، بد آن خود سر رود  تا

  ) ١٩٨٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ده یبه مرکز آدم، با آن همان  د یای . اگر دانش بدیبشو  ده یبا آن همان   عنی دانش برود به سر    د ی. نگذاردیدان را م  نیا

دانش    نی. باالخره امیکنما به استاد توجه نم   ریاستاد ما، د  شود م   دانش ذهن  عن ی  شود، سرور م  م،یبشو

  : دیگو بعد م م،یکه ما خودمان را به کشتن بده شود مسبب  ذهن

  باش  یکه رود، تو پا  نخواه سر 
  باش  یراْ پناه قطبِ صاحب در
  ) ١٩٨۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن یفوقِ او مب شیخو  ،چه شاه گر 
  ن یجز نباتِ او مچ  ،یچه شهد گر 

  ) ١٩٨۵ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  تو نقش است و، فکِر اوست جان  فکِر
  تو قلب است و، نقدِ اوست کان  نقدِ

  ) ١٩٨۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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را صفر کن و در پناه   ذهنتواضع داشته باش، فضا را باز کن، من    عنی باش»،    ی سرت برود؟ «تو پا   خواه نم

 باش»، آن کس  یراموالنا باش، «قطبِ صاحب   یکه اگر حفظ و تقوا ندار  میکه بلد است. امروز باز هم خواند ،  

  .کن  ستفادهبزرگان، دانش بزرگان ا یهاحت یبزرگان، نص  یهاحتماً از صحبت 

  ، که تو عسل  دهد ذهن تو نشان م   عن ی  ، عسل  . گرچه ن یقطب نب   ای موالنا    نیخودت را فوق ا  ، که تو شاه  گرچه 

را کنار    ذهن شاه  ای  هم صادق است. شهد ذهن ما با زندگ ۀروابط در رابط نیاو بخور. ا  نیر یفقط از ش ول

  فکر استاد جان است. مااست، نقش است، ا ذهنمن  ی فکر ما  کهن یا یبذار، برا

  ه زندگاست، اما نقد او درست است. او ب  یتقلب  م یخوان حضور م  عن ی  جیعنواِن نقد راکه در اآلن به ما آن   نقد

  .میدار  یو عقل جزو  م یدار جسم یار یو هش میدار ذهنمن   یاد یزنده است، ما مقدار ز

  او یِخود را بجو در او ،ییتو او
  او یِو کو گو، فاخته شو سو کو
  ) ١٩٨٧ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

رابط  نیا با زندگ  ۀدر مورد  ا  ما  استاد  «او تو  که موالناست  جهاننیو  استاد    نیما ع  عنی  »ییصادق است. 

  . میهست  ما هم از جنس زندگ ست، او از جنس زندگ م، یهست

 ن ی. امیرا خودمان بدان مان ذهنمن  کهنینه ا م،یوجو کنو خودمان را در او جست  میموالنا را بخوان میتوان م  ما

نه حرف    م،یریحرف بزرگان را ب  دیما با  کند، ما مخالفت م  ذهنکه من   ییکه در جا  دهد همه نشان م  هاتیب

  . می بده صیشخ بشود، تا خودمان ت فیضع  مان  ذهنخودمان را، تا من 

«کو و کو گو،    ییمرتب «کو و کو گو»، با فضاگشا  او بجو و ه   خودت را در زندگ   خودت را، زندگ  دیگو م

   مدت   یمطابق موالنا خودم را درست کنم. پس از    خواهم من م   او». مرتب فضا را باز کن، بو  یِفاخته شو سو

پ  دید   خواه او  زنده    ات به خود اصل  عنی   ،هست   کس   هتو چ  دهداو نشان م   ،کن م   دایکه خودت را در 

  و  یشو م

  نو آرد ۀویش یلحظه و هر ساعت   هر 
  نش یشیپ وهیو نادرتر زان ش تر نیر یش

  ) ١٢٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

    یما    ذهنمن   ۀوی که با ش  آورد نو م   ۀوی ش   ی   لحظه زندگ  نیکه در ا  م یکن صحبت م  م یدوباره دار  م یبرگشت

  .  دیریرا ب  وهیآن ش  د،یفضا را باز کن دیاست. پس شما با یطورن یا شهیهم ست،ین
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   ی   . زندگمیکن عمل م  دهیهمان  یبرحسبِ فکرهابد    ی با ذهنمان، با انرژ  میکن ما اقدام م  وقت   رید  عبارتِبه

شده  گشوده  ی فضا  ن یکه از درون ا  می نیبب   م،یپس بهتر است که فضا را باز کن   می نیبکه ما نم   ند یب م  را  ییزهایچ

ا  می نیبب  میبرگرد دوباره    م،یستینه اگر بلد ن  ای  دیآ م   ییچه راهنما ماست،    یرو  شیکه در پ   چالش  نیکه در 

  . میبه آن عمل کن  د،ی گو ل موالنا چه ممث انسان

ب  ذهنکه با من   میکن دوباره تکرار م  یطور ن یهم   و از  با عقل من   تیکه    ی ما باغ خوب   ذهنقبل شروع شد، 

  . میدرست کن  میتوان نم

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

  ) ١۵٠٢شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

. با  می درست بشود که ما دنبالش هست  بشود تا باغ   یاز ما جار   عشق زندگ  ، خرد زندگ  م یفضا را باز کن   دیبا

  : دهد قبل هم نشان م ت یکه ب طورنی هم   مان ذهنذهنمان، با من 

  نو آرد ۀویش یلحظه و هر ساعت   هر 
  نش یشیپ وهیو نادرتر زان ش تر نیر یش

  ) ١٢٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  ی افاضله   ۀ نیمد  نیکه ا  می. بارها گفتمی کن  جادیخودمان هم فرداً هم جمعًا ا  زندگ  ی باغ خوب برا  میتوان نم  ما

  .  دهیبه آن نرس ذهنکرده، با من  فی و توص داده  حیکه بشر توض

 ت یب نیا طورن یکنار و هم م یاررا بذ ذهننظم من  ،با نظم زندگ میخط کنخودمان را هم م،ی فضا را باز کن دیبا

  . میآور کامل شدن طرحمان م  یبرا جان یدر ا م، یرا قبال خواند

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

  ) ٣٠۵۵شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  ابان ی: ب یواد

  

مانند    ، و دردساز هست  یکه پر از درد   ی ریزح   ستمیس  نیانسان در ا  ی. تو ا شودبه ما گفته م    زبان زندگ  از

باغت را    ،کن و شَهرت را خراب م  کن م  یکار. تو دائماً خراب میما باران هست  ، خش هست  یصحرا  ی

  .  ات به زندگ  اور یمن معمار هستم و باغبان هستم، من را ب  ،کن خش م
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.  م ی وجو کنرا در بزرگان جست  خودمان  میتوان م  به مرکزمان، باز هم   میاور ی خدا را ب  ایرا     زندگ  میتوان نم  اگر

  ها. با گفتار آن  میخط کنخودمان را هم  م،یبخوان  م،یبخوان م،یموالنا را بخوان

  م؟ یدار  ی چه درد  م؟یدار  دگ یچجور همان   ؟م یدار   چه نقص  می نیبب   میبه خودمان نگاه کن   م، یرا بخوان  هات یب  ن یهم

   ی. اگر  میآن عقل را درست کن  م؟یرا خراب کرد  مانزندگ   میکار بردکه به  میدار  چه عقل   م؟ی کن کجا اشتباه م

زحمت الزم    م،ی" نباشComfort Zone"  ای سالمت    ۀیدور، در ناح   م یندازی ب  میبن   میدر ذهنمان دار  یمخرب  یالو

کردم   که زندگ   ییجا  داده، آن   اد یدادند، خانواده    اد ی. اگر به من  توانم من ناتوان هستم نم  مییو نگو  م یرا بش

من   به  نم   ادیابتدا  تو  تلق   ،تواندادند  به خودم  م یدوباره  بنم که من  و    ام زندگ  توانم ن  بنم.  درست  را 

  . می با نظم کل حرکت کن دیما با دهد که نشان م تیب نیا طورن یهم

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

  ) ٣٠۵٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

بر طبق عقل    به زندگ   میوصل   ما هم وقت  کند، حرکت م   انوسی است بر طبق نظم اق  انوسیاق   یکاسه رو   وقت

که    میداد  حیکه امروز توض   م، یشو جو مثل کاسه پر از کثافت م ته  میرو م  میاما اگر پر بشو  م، یکن کل حرکت م 

  ستمیبا هم همراهند و س  ها ن یته جو، ا  ثافاتصد من آهن و ک   ن،ینشو، سنگ پندار کمال همراه با ناموسِ خَم 

  و   کند م   جاد یکه هرلحظه درد ا  کند درآورده حرکت معقل من    یبا    کند، با نظم خرد کل حرکت نم   ی ری زح

  . آورد وجود مبه یخراب

   ول   کنم، را خراب م   ام که نکند من دارم زندگ  کندم   داریما را ب  هات یب  نیهشداردهنده است. ا  هاتیب  نیا

وجود  به   ع یوس  یخراب  م یکن جمعاً ما خراب م  هم در فرد، هم در جمع. وقت   کنم،  دارم درست م  کنم فکر م 

  : تیدو ب نی. و امی کن جمع  د یحواسمان را با د،ید میکه بعداً آثارش را خواه میآور م

  که من  منیباش و فارِغ و ا شاد
  کنم با تو که باران، با چمن  آن
  ) ١٧٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  تو غم مخَور   خورمغم تو م من
  ترم از صد پدر تو من مشفق بر 
  ) ١٧٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

باشد،    منی خاطر باشد و او توکل کامل داشته باشد و آسوده میفضا را باز کند، شاد باشد، تسل  دیانسان با  پس

من در    دیگو خداوند م  ای   . و از زبان زندگکند که باران با چمن م   کند نترسد که خداوند آن کار را با ما م

را و کم را از    ترم. تو مهربان تو غم مخور. من از صد پدر به تو مهربان   خورم، شده غم تو را مگشوده   یفضا 

  نخواه، فضا را باز کن از من بخواه و به من توکل کن. رونیب

  

  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل  

 دهد  سمت چپ نشان م می که اسمش نقشۀ گنج است. گفت  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵شل  [شل   ن یبه ا م یدیرس 

که اگر    میامروز خواند  د،ی استفاده کن   دیانتخاب شما با  ییتوانا  نیو از ا  می انتخاب دار  یینقطه ما توانا  نیکه ا

حتماً    دیفضا را باز کن دیتوان م اگر ن د،یو مرکزتان را عدم کن د یفضا را باز کن دیتوان م د،یدار ییقدرت فضاگشا

  . دیگوش نده  تان ذهنبه حرف عقل من  د،یمثل موالنا و از او دست برندار به بزرگ دیخودتان را وصل کن

که از    کس  گفت امروز م  شود، ما نظر م  ی اریهش   م،یکن  فضا را باز م  کهن یا  ی  جا، ن یدر ا  میدو راه دار  پس

فکان و کار قضا و کن   ییفضاگشا  اریو در اخت   شود او معزول م   شیخبرها پ  نینظر به خداوند وصل شد، ا  قیطر

  دا یدست پ  سببی ب  یبه شاد  کند، در ما کار م  وندخدا  یدگار ی. صنع و آفرمیاگر مرکز را عدم کن  م یریگ قرار م

نم   میشو از جبر خارج م   م، یکن م حال خوب    رون یبعد آن موقع انعکاسات ما در ب  م، یعوض بشو  میتوان که 

  است.  رونیخوب در ب زیچموفق است و همه  ی هااست، ساختار 
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   ذهنمن   م،یکن م   دایپ  جسم  یاریهش   صورتن یدرا  ده،ی به ذهن همان  می و رفت  میلحظه منقبض شد  نیاگر در ا  اما

توض  م، ی کن م  دایپ امروز  را  کمال  م  م یداد  حیپندار  چه هست  م   م یرو کامل که  شرط   م یافتو  و    ها شدگ به 

حساب  خودمان را به  م،یکن مقاومت م  یمرادی و در مقابل ب  میشو م  مرادیذهن، ب  ی سازسبب   ، ذهن  یها سبب

  . میآور نم

و حوادث را و خروج ما در   م یکن فکر را پرستش م   طورن یماست و هم  ذهنمن   نی ما هم  یمسبب کارها   بعد

.  خوانم دوباره م  م، یخوان م   شه یرا هم  تیب   نیاست. و ا  ذهنعوارض من   ۀی و بق  بی و تخر  یابیدرد و کم   رونیب

  م، یکن   فی تعر  ونه عدم را چ  میتوان نشان داد که ما نم  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵شل  [ شل    ن یلحظه ا  نیدر ا

  . میبن  دیدار نباخودمان را نشان   میالست را اقرار کن می لحظه اگر بخواه ن یخودمان را. در ا م یدار کننشان  عنی

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

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

  

جسم    ایصورت نشان  و خودتان را به  دیلحظه فضا را باز کن  نیهم جزو طرح امروز ماست که شما در ا  نیا  خب

  و بعد از آن:   د یلحظه درست بردار نی. پس قدم اول را در ادیاوریدرن

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

  ) ١٨٢٩شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  د یلحظه هم از من دور نباش. پس من با  ی  ، من تو هست  اصل  اریو    نیکه قر  مییگو خداوند م  ایبه عشق    پس

 م یدار لحظه برم  نیاست که در ا  آن هم قدم   میدار قدم برم  ی   شهیکنم. هم  ییلحظه فضاگشا  نیا  ایهرلحظه  

  در مقابل آن. درست است؟  ومت نه مقا دهد شان ماست که ذهنمان ن یز یدر اطراف چ ییو آن فضاگشا

شو، ما    شو و عاشق   عاشق   گفت که م  میشو ماست همراه م   اری و    نیخداوند که قر ای   ما با زندگ  صورتنیدرا

  :میدان را هم م نی . و امیشو م  نیقر با زندگ 

  او یِوگوو گفت  قولیب نی قَر  از
  او  یِبدزدد دل نهان از خو خو
  ) ٢۶٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  ها نهیدر س هانهیاز س رودم
  ها نهیره پنهان، صالح و ک  از
  ) ١۴٢١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

گو و گفت   کهن یاست، بدون ا  یر یزح  ستمیاست و پر از درد است در س    ذهناز جنس من    که اگر کس  میدان م

  ی مرکز   ی. از  دیگو را م  نی هم هم  نییپا  تیو ب  دزددما بشود دل ما دردها را از مرکز او م   نیاگر او قر  م،ی کن

  صورت ن یدرا  دیشو م  نیرود. اگر شما با موالنا قر هم حضور م  رود، هم درد م   رود، دردها م   ریمرکز د  یبه  

حضور    یار ی هش  د،یشوم  نیزنده شده قر  که به زندگ  انسان  یشما. اگر با    نۀیبه س  دیآ حضور م  یار یهش

  .  کند درد ارتعاش م شود، شما م نیقر کند، به درد ارتعاش م  در مرکز شما، اگر کس کند ارتعاش م

حضور، هم    یار ی هم هش  رود از ره پنهان، هم درد م  ر یبه مرکز انسان د  یاز مرکز   نه،یبه س  یانه ی از س  پس

ا  سبب،ی ب  یشاد آرامش، شما  ادیباش  نی. پس مواظب قردیرا تجربه کرد  نیهم  و  ب  نی.  دائماً    تیسه  را هم 

  . خوانم م  یادآور ی  یخودمان باشد، فقط برا  یتمرکز ما رو  د یبا شهیکه هم میخوان م

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخُو و خال  شیخو
  ) ٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

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

  
  ست اوخود را رها کرده مردۀ

  رفو دی را جو  انهیب مردۀ
  ) ١۵١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت
  ) ۴٧٩ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

و بدخو    دیکن    را حبر و سن  رید   ی  دیخودتان را رها کن   کهنیشما را از ا  نیا  د یرا حفظ کن  ت یسه ب  نیشما ا  اگر

  د، یرها بشو  تانیاز دردها  دیخواه  اگر م  عن ی.  کند خالص م  د،یبشو  یر یزح  ستمیاز جنس باز هم س  عنی  دیبشو

  د ییو بو  دیکار نداشته باش   با کس   دیکن  شرفتید پی. اگر بخواهدینکن   حتیرا نص  است که کس   نیشرط ا  نیاول

   عن یرا.    ر ید   یبروم رفو کنم مردۀ    کنم  را رها نم  نیخودم را که مرده است، ا  ذهنمن مردۀ خودم را، من 

  درست کنم. توانم را من درست کنم که نم  رید یمردۀ 
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  است. تردار هی. حال من از همه گر کنم نم ه ی گر ریبه حال کس د کنم، م ه یمن به حال خودم گر و

که من خودم در چاه هستم، در باتالق    دیگو م   نیا  د،یاضافه کن   تیرا به آن سه ب  تیب  سه   نیا  طورن یو هم  

شما    میبه مردم بو  توانمگلستان، آن موقع م   یبه    دم یکنم و هر موقع رس  خودم کار  یهستم، بهتر است رو 

  جا. آن   اورمیمردم را بشم ب اچر  کنم، م ب یدارم، تخر یخودم درد دارم، گرفتار  . وقت د ییایهم ب

خودم.    بیتخر  یبه فضا   کشم دارم او را م  شوم م  رید  ی  نیقر  وقت   شوم، هم نم  رید   ی  نیقر  حت  عنی 

  پس:

  قَلتَبان  یا و در چه  یگو در
  ران یوادار از سبالِ د دست

  ) ٢٢٣۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  و خَوش  بایز رس   به بستان چون
  و کش  ر یاز آن دامانِ خَلقان گ  بعد
  ) ٢٢٣۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  حبسِ چار و پنج و َشش  میمق  یا
  را هم بش   رانید ،یینغزجا

  ) ٢٢٣٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  : گودال گو

  رت یغی ب ت،یحمی : ب قَلتَبان
  ل ی: سبسبال

  

و از   هست بیتخر ستمیدر س ،تو خودت در گودال و چاه هست  رت،یغی ب یکه ا دی گو موالنا به ما م محترمانه

و خوش است، پس از    با یکه ز  ید یرس   گلستان  یخودت کار کن. هر موقع به    یمردم دست بردار، رو   لیسب

ش به طرف آن  ریآن برو دامان مردم را بجا. و ب  

  ی من، آها   دانم خراب است بو نم  ات رونیدرون و ب   زندگ  جا؟ وقتبه آن  کشچرا م   ید یخودت نرس  وقت

جهان    عنیچهار و پنج و شش    ،حبس چهار و پنج و شش هست  میکه مق  کس  ی . ادیکم کن  دییایمردم ب

  را هم بش.  رانید ایب  هست یخوب ی. چهار بعد و پنج حس و شش جهت، بله؟ جا تیمحدود

  ش یکه دچار فکرها هستند. کس  یهمه ماد هان یا م،یچهارتا بعد دار  م،یتا حس دارپنج  م،یپس شش جهت دار 

. و شش جهت هم کند است، پنج حسش و ذهنش ول نم  اش و جان ذهن  است، تَنَش است  جاناتشیهست، ه

  . است یشش جهت نماد جهان ماد نی که ا ن ییما، شرق، غرب، شمال، جنوب، باال، پا میدار
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  کش را هم م   ران ید  چه رفت  ی برا  ،ی خارج بشو  توان نم   ت یاز محدود  ،که خالصه در ذهن   کس یا  دیگو م

  خودت کار کن.   یبه جهان پر از درد خودت؟ رو

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

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

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

    
  (مثلث بلوغ معنوی) ١٢شل   (مثلث عدم بلوغ معنوی) ١١ل ش
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 با افسانه من ١٣ل ش  با حقیقت وجودی انسان) ١۴شل   ذهن)(شش محور اساس زندگ   (شش محور اساس زندگ

  

   که ما مدت   میدیصحبت فهم   همه نیاست. پس از ا  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣شل [    مثلث تعهد و هماهنگ  نیخب ا 

  رون یذهن ب  از کاهل   م،یبن  رییتغ  میتوان که م  میو بدان  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴شل [  میمرکزمان را عدم بن  دیبا

  . میکن کار م  میدار مان به زندگ  می آور و صبر و شر را م میکن . اگر مرکز را عدم م مییایب

  ها  دگیهمان  م یدی. اگر دمیمرکزمان از عدم خارج شد، دوباره عدم کن   میدیهر موقع د  م، یرا در روز تکرار کن   نیا  و

  ن یسال ا  نیچند  دی، شا(مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴شل [   میآمدند مرکزمان دوباره عدم کن  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]   ٣شل [

  برسد. جهیاصطالح به نتبه تی دو ب نیتا ا میرا بن نیتمر

.  میو متعهد به مرکز عدم باش  م یمرکزمان را عدم کن   دیما مرتب با  عن ی  »، ی ری«عاشق شو، و عاشق شو بذار زح  

فرزند خدا،   ایو بدانم که امتداد خدا    شوم نم   زهایچ   ریمن از جنس خدا هستم، من اس  میکن   یادآور یبه خودمان  

عار است.   ست،یجهان درست ن  نیو پرقدرت درست کردن در ا ریوز ذهنمن  و دنی جنس خدا بودن، با همان از

کار   نیاول »یر ینگ زینکنم. «زنهار، به جز عشق دگر چ ریکار د ییاز مرکز عدم و فضاگشا ریمواظب باشم که غ

  .شومب  یبا او  ارانهیاست که مجدداً و هش   نیکار من ا نیترمن و واجب 

  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]   ٨شل [ .  دهم را خدمت شما نشان م شیمثلث ستا  نیا  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧شل  [

  غام یکه هرلحظه پ  میبا ماست، امروز خواند  زندگ  تیعنا میکه اگر مرکز عدم باشد گفت  دهد مثلث نشان م  نیا

ما مرکزمان عدم    خواهد و او م  میریگ را م  غامشیعدم باشد پصورت مهمان، اگر مرکز  به   فرستد نو به ما م

  بشود.

لحظه بهلحظه  زندگ تیپس توجه و عنا ام، من از جنس زندگ مییگو م  میاقرار به اَلَست، ما دار عن یعدم  مرکز

را رها کند از ا  خواهد با ماست م ماست که او را    فۀیما را جذب کند. وظ  خواهد و م  یر یزح  ستم یس  ن یما 

  ان مرکزم (مثلث ستایش با مرکز عدم)] ٨شل  [   عنی ها، دگ یهمان  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل [  یجا به  میکن  ش یستا

  خودش.   یسوتا ما را جذب کند ببرد به  میرا عدم کن 
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را ادامه بدهد و   ذهنکه انسان اگر من  دهد نشان م  ست، ذهنافسانۀ من   نیا  طورن یو هم  ذهن)](افسانه من   ٩شل  [

و    یساز را به مانع   مسلط باشد، مقاومت و قضاوت کند و زندگ  ذهنباشد، عقل من   دهیمرکزش پر از همان

  ر ی غباب ص  نیافسانه هم  نی غرق خواهد شد. ا  یاافسانه  یکند؛ باالخره در    لیتبد  یساز و دشمن   یساز مسئله 

  آلت شنجه است تا انسان متوجه بشود که راهش غلط است و برگردد.  یاست، 

خودش    یدور شده، فکرها    ل یخ تیو واقع   قت یدارد، در هپروت ذهن است که با حق   ذهنافسانۀ من   کس  اگر

  کند  م  تیشا  کند ناله م  کند  م  جادیندارد، دائماً درد ا  رونیدر ب  یکاربرد  چیکه ه  ند یب م  ول  رد،یگ م  یرا جد

را    زندگ   یرو یخرد است، چراکه هرلحظه نی درواقع ب   ول   دهد، به حرف من گوش نم   که من خردمندم کس

  . کند به درد م لیبند تبد  زندگ کهن یا یجا به

وجود دارد    کهنیو علت ا  صمان یتشخ   خاطر عدمبه  میرا خداوند درست نکرده، ما درست کرد   نیکردم ا  عرض

که    یوجود   قتیحق  نیبه ا  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠شل  [   م؟ی. کجا برگردمیبرگرد  دیبا  م یاست که ما بفهم   نیا  یبرا

  کند،  لحظه مرکز را عدم م  نیاتفاق ا  رشی. و پذمیکن شروع م  رشیلحظه را با پذ  نیدوباره، ا  می کن مرکز را عدم م

  . شود م دایپ سببی ب یشاد   مدت  ی. و پس از زیصبر و شر، صبر و شر، پره ه

اتفاق خواهد    یخوب  زیچ  میکن  که فکر م  ستین  ی طورنی ا  م،یریگ نم   ی شاد  مانیاز فکرها  ریکه ما د  مینیب م

که از اصلمان    ی درون باز بشود و چشمۀ شاد  یکه فضا   شود کار سبب م   نیکه ا  می نیب . م میافتاد ما شاد بشو

  رخ داده. دهیپد نیا نندگانیب ا از شم لیدر خ  کهن یکماا زد،یرم   رونیاز ما ب زدیر م رونیب

 داد به ما م ذهنکه من  ییبه خبرها  ری. ما ددیآ وجود مدر ما به  نشیکه ذوق آفر  مینیب م  مدت  یپس از  و

(حقیقت    ١٠شل  [  رون،یدر ب  کند هم اخبار درست م   ذهنافسانۀ من   ، ذهنمن   ذهن)](افسانه من  ٩شل  [.  میکن توجه نم 

  . کند توجه نم  دهد م   ذهنکه من   ییبه خبرها  آورد ور ماز آن   یخوب  یکه از مرکزش خبرها   شخص   وجودی انسان)]

و    مانبچبه سلطان   میکن اقرار م   میو دار  میگذار کنار م  میرا دار  یر یو زح  میشو عاشق م  میکه دار  دینیب م

و    میشو رها م   م،یده خودمان را از دست م  یهاو حرف   ذهن)](افسانه من   ٩شل  [   ها دگ یهمان   نیبودن به ا  ریاس

انسان)]  ١٠شل  [ وجودی  کمال   ذهن)]من (افسانه    ٩شل  [با    میدرست کن   ذهنمن   ی  میخواه  نم  رید  (حقیقت    ، پندار 

شده گشوده   ی از مرکز عدم و فضا  ریلحظه غ   نیا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [که   میعار است و مواظب   نیا  م ییگو م

  .م یتوجه نکن رید ز یچچیبه ه

مرکز ما عدم    که اگر  دهددو شل نشان م   نیا  طورن یهم   (مثلث بلوغ معنوی]  ١٢شل [و    (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١شل [

و   میدار را به همه روا م   و زندگ  میکن م   زندگ   م، یهست  شیاند و فراوان  میدان باشد ما ارزش خودمان را م
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را   خودمانارزش    نیاست، و بنابرا  ترش یب  مان جسم   یار ی حضورمان از هش  یار یهش  عن ی  م،یدار  یبلوغ معنو 

  مان ی به تعهدها  م، یکن تعهد م   جاد یا  خواند، و حرف و عملمان م  میبلرز  یز یکه به چ  ست ین  ی طورن یا  م،یدان م

  . میکن عمل م 

و    میهست   شیاندیابی است، کم  ده یو مرکز ما همان  میدار  ذهندر حالت قبل که من   (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١شل  [

به    میارزش خودمان را کاهش داد  م،یدان ارزش خودمان را نم  م،یدار روا نم  رانیرا به خودمان و د  زندگ

به قولمان عمل    م،یده م   لجهان هم قو   ن یدر ا  حت   م،ی تعهدمان را بشن  م یتوان مرتب م  ن ی. بنابراارزش اجسام 

  است. یریحالت زح   نیا ست،ین  حالت عاشق نیا ؛م یکن نم

(شش محور اساس زندگ با   ١۴شل  [  د،یشناس هم که م ضلعشش نیا ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣شل [ بعد

لحظه به اَلَست  بهمرکز ما عدم است «عاشق شو، و عاشق شو» لحظه  که وقت  دهد نشان م   حقیقت وجودی انسان)]

و از    سدینو ما را م  رونیدرون و ب  زندگ   م، یده َفکان قرار مخودمان را در معرض قضا و کن   م،یکن اقرار م

ذهن را ساکت    م،یو ساکت هست  میزن م   ییو فضاگشا  م یو هرلحظه دست به تسل  میشو ادث ناگوار مصون م حو

   خداوند و فراوان   داشتیگرام  نیخداوند هم   تینهای منظور ما که ب  نیخداوند، هم   تینهای . و باالخره به بمیکن م

  . میرس خداوند است، م

و خودش    کند هست و انکار اَلَست م  دهیکه مرکزش همان   ی  نیا  ذهن)]افسانه من (شش محور اساس زندگ با    ١٣شل  [   اما

  خواهد  قضاست، چون نم   ر ی در معرض ت  شیها دگ یرا دارد، دائماً همان   ذهنو عقل محدود من   کند قضاوت م

رون، بد  یدر بدرون ما و انعکاسش    ایما    رونیدرون و ب  باشد، مرتب زندگ   یز یاز خداوند چ  ریدر مرکز ما غ

  است.

باالخره    شود؛ ذهن ما خاموش نم  م،یکن نم  ییفضاگشا  م،یشو نم  میما تسل  افتد، ما اتفاق م   یحوادث بد برا

  . میرو بله م  م،یریم م  م،یبه منظورمان از آمدن که «عاشق شو، و عاشق شو» بود زنده بشو کهنیبدون ا

  : م یدیکامال فهم  ریرا د ت یدوتا ب نیبه غزل دوباره که ا میدیرس  خُب

  ی ر ی و عاشق شو، بذار زح شو، عاشق
  ؟ یر یآخر، تا چند اس یابچهسلطان

  

  همه عارست یریو وز ر یرا م  بچهسلطان
  ی ر ی نگ ز یبه جز عشق دگر چ  زنهار،

  )٢۶٢٧شمس، غزل  وانید ،یمولو(
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  :دیگو سوم م  تیب بعد

  اجل است او ِریاس ست، ی اجل ن ِری م آن
  ی ر یوز یِهمه سودا  امدیوزر ن جز 

  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
   : گناه، گرانوزر

  

  ی ها. ما من میی گو که ما «او» م  داند البته م  «او»، ول  دیگو را نم  ذهنمن   عنی«آن»    دیگو م  دینیبم  پس

   عنی  ست»،یاجل ن  رِی. «آن م میمجسمه هست  که ما، درحال  میآدم  مییگو م   ر،ید  م یکن را آدم حساب م   ذهن

  مرگ.   عنیاجل  ست،یاجل ن رِیاست، ام یر یوز یکه در سودا آن کس  ،ذهنمن 

  ن ی از ب  ها دگیهمان  نیکه ا  شود  چرا؟ مرگ سبب م  ترسند، از مرگ م   ذهن)](افسانه من   ٩شل  [  ذهن  یها من   همۀ

  ی زها یچ  نیا در مرکزش است. پس وقت رفتنن یآفل و گذرا و ازب یزها ی ترس دارد، چرا؟ چ ذهنبروند. هر من 

آن    میکن و فکر م   میساخت  ذهن   ریما تصو  ها دگی همان  نیگذرا در مرکز ما هست، برحسب فکر، فکِر گذشتن از ا

  م یترس لحظه م   نیمرگ است. ما ا  ریبله اس   ست،یاجل ن  ریام   نیتو؛ ا  ذهنمن   عنی: «آن»، آن  دیگو که م  میهست

  !می هست راینام  میما از جنس خدا هست  که از مرگ، درحال

  ن یگناه هست بار سنگ    معنوِزر به   مییگو که م   طورن یو البته هم  » یر یوز  یِهمه سودا  امد ی : «جز وزر ندیگو م  پس

همراه    یر یکه گفتم و زح  طورن یهم   یر یوِزر با وز  نیو اهست، نحس بودن هست.    هست، وبال، نکبت، بدبخت

هست.    یناله و زار   د،یایب  رونیب  نهی از س  دیایب  رونیصورت ناله از انسان بکه به    نفس   ای: صدا  ریهستند. زح 

  هم هست.  چهیپدل  معنبه  یر یاوقات زح گاه

  . ها دگیبار همان ن یهم ،ن یکردن، سنگ  جادینحس بودن، درد ا عنیکه وِزر   دینیب م پس

جز    نیصورت آن، او بلند بشود به   زهایبشود با چ  دهیجهان آدم همان   نیدر ا   عنی  ی ریسودا و عشق وز  دیگو م

  . ستین رید ز یبودن و دردآور بودن چ نینحس بودن و بدشون بودن و سنگ 

  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠شل  [  م یرا اگر بفهم  تیاجل است. ب  ر یبله اس  ست،یاجل ن   ری ام  ذهنمن   عنی«آن»    پس

  م ی نیب ما م  کهن ی. اصال همم یهست   راینام   م،یامتداد خدا هست   میبچه هستدراصل ما سلطان   کهن یا  یمهم است، برا

   عنی  ست، رفتنن یازب  ز یچهمه  م، یاز خود خداوند که ما هم از جنس او هست   ر یگذرا هستند غ  زهایچ   که بعض

  .ست رفتن ن یازب مینیب که با ذهنمان م  یز یهرچ
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  د ی . پس مرگ هر لحظه ما را تهدمیشد  رفتن ن یازب  م،یشد  دهیهمان   ندیب که ذهنمان م  ییزهایچون ما با چ  و

باز    میشما باورتان نشود، فضا را باز کن  مینکرده باش  د یهنوز شا  ،م یمرکز را عدم کن  میتوانست . اگر ما مکند م

  ن یبشنو و عدمکه سوت   بودن، آن جنس   راینام  ، مرگی به ب  ناًی در مرکز ما نبود، ما ع  دگیهمان  چیاگر ه   م،ی کن

  .میشد است در مرکز ما، زنده م 

کند، چون از    دیتهد  توانست مرگ ما را نم   م،یاجل بود  ریموقع ام  خالصه، آن   میشد ما به خدا زنده م   عنی

 ها  دگ یترس و همان   نی. و امیدار  ذهناگر من   میترسمان م همه   م،یمرگ  ریاآلن اس  ول  م،یبود  ییرایجنس نام 

  ماست.  یر یوز ی سودااز  نیآورده، و ا شی به ما پ یبد یِر یو زح و بدشون نی سنگ

پندار کمال که    یعنوانِ  بلند شدن به   عنی  یر یوز  یسودا   د،یرینگ   ریام  دیرینگ  ریشما فقط وز   ،یر یوز  یسودا

ناموس دارد، پندار کمال دارد. پس    م،یاعتبار دارم، احترام دارم، و ناموس داشتن امروز گفت   دانم، من بلدم، م

  د؟ یکن است. توجه م یریوز نیهم  رش یپندار کمال و ناموس و کثافاتِ ز

  �🔹🔹�بخش سوم   انیپا �🔹🔹�
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 شود  درد م   جادیا  ستمیس  ی دچار    یار ی صورت هشجهان به  نیکه انسان پس از ورود به ا  میغزل امروز خواند  در

  ی توأم هست با سودا  یریزح   ستمیس  نیدرد. و ا  رِیدر ز  دنیبه نال  اُفتد م   »،یر یکه موالنا اسمش را گذاشت «زح

  پندار کمال.  ا ب ذهنمن ی عنوان بلند شدن به  عن ی یر یوز  یو سودا ،ی ریوز

لحاظ تکان بخورد که به   تواند که نم   نیسنگ  اریپندار کمال همراه است با ناموس صد من آهن، بس  میگفت  و

نا اسمش درد، که موال  یاد یکه مقدار ز  شود ناموس و سبب م  نیخاطر ادارد به   یادی ز  نرسیکاهل است، ا  رییتغ

 تواند  م   ذهنعقل من   نیبا ا  کند بشود و شخص فکر م   نینشذهن ما ته    عنی   ،یدر ته جو   ن یرا گذاشت سرگ

  وشو بدهد.را شست  نینشته  نیسرگ  ای دردها  نیا

  کند کار را نم  نیکار را بند. خودِ خداوند ا  ن یخودِ خداوند ا  ای   ریپ   ی  دیامان ندارد با  ی زی چون چهم   نیا  گفت

صد   ، کن به آن نگاه م  یکه تو درست کرد  یشاهد  نی گفت که ا  کهن یا  یبند، برا  میگذار ما نم  کهنیا  یبرا

  .ندیب را م   یریوز  یپندار کمال و سودا  نیکه ا ن تا زما ، نیبب  توان خدا را نم  عنی شاهد است.  یِرو

و    میرا خواند  هان ی. اکنداستفاده م   ن یکه از عقل ا  تا زمان   کن نم   دای گرفت، تو عقل پ  رادیبه عقلش هم ا  و

 ت ی. بستندیاجل ن   رِیآن ام   یها«وزر» و درد   ،یر یوز  یسودا  ،یر یزح  ستم یس  ، ذهنمن  نیا  عنیبعد گفت که آن،  

  ها، ترس از مرگ است. و مادرِ تمام ترس  ترسد م  ،یادرجهدارد، در هر    ذهنکه من   هر انسان  نیقبل بود. بنابرا

  م یشو ما تا دندان مسلّح م  کهن ی. علّت امیرفتار را دار ن یهم ا   طور جمعجا که ما به مهم است از آن    قبل  تیب

 می قسمت عظ  ای اکثرِ  ای و تمام  از پولمان را، درآمد مل   اسلحه م د یرا صرف خر ظاهراً از هم م   م،ی کن و   میترس

و اگر    میترس درواقع از مرگ م   ول  م،یترس م  ریدکه از هم  هگرچ  م، یکن م  دیتر تولمخوف   یهاروز سالح زبه رو

  به ما گفت:  ترسد، . چرا از مرگ مترسد را که از مرگ م   یریزح   ستمیس  نیما ا

  اجل است او ِریاس ست،ی اجل ن ِری آن م 
  ی ر یوز یِهمه سودا  امدیوزر ن جز 

  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
   : گناه، گرانوزر

  

اسلحه    دیصرف خر  یهر کشور   از بودجۀ مل  قسمت اعظم  م،ینبود  صورت جمعترس از مرگ، ما به  ریاگر اس 

ترس   نیکه ا میمهم است که ما بفهم  ل یدور. پس خ ندازندیب ند یای که پس از دو، سه سال دِمده شده، ب شد نم

  .ستیاست که مرکز ما عدم ن نیا یبرا
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است که    مرض   یبا پندار کمال را. گفت پندار کمال،    ذهنمن   یسودا   ای   ،یریوز  یِسودا   نیا  میکن رها نم  و

و    نی و خودب  خودخواه   نیتا ا  ، کن  هیخون گر  د،یایاز چشمانت خون ب  دیهم به آن درد مبتال بوده و با  سیابل

  برود.  نیعجب از ب

اشخاص و   ایشخص    ی. ترس، ترس از مرگ، پندار کمال، دردها شودم  بیکه ترس سبب تخر  دینیبم  پس

درست است که   کنند را خراب م  ایکه دن  ییهانیو ا  کند را دارد خراب م  ایخم شوند، دن  توانند ناموس که نم

ترسشان هستند،    ریبودن، اس  ری اس  یاز رو   یاجل هستند. برا  ریاس   ستند،یاجل ن  ر یام  هستند، ول  ریظاهراً ام

  کنند  ظاهر فکر مو به   ترسند از مرگ م   عنیها، ترس از مرگ است.  ترس از مرگشان هستند و مادر همۀ ترس 

  ت ی . بمیکن اعتماد م  ریدبه هم  م،یترس نم  ریدموضوع حل بشود ما از هم   نی. اگر اترسند م  ریدکه از هم 

  است.   مهم 

  م؟ یگو اصال من چه م  فهم تو م دیگو م بعد

  روح طلب کن  ،یاصورتِ گرمابه نه گر 
  ؟ یر ی ز کجا روح پذ  عاشق نقش تا

  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

فضا است، به   ای است،  یفضادار تینهای خدا را، که ب انوس یاق ن یشده را، اگشوده  ی را، فضا  یی تای یفضا  نیا

تشب ا  کند م  هی گرمابه  داخل  تمث است. صورتِ گرما   یا گرمابه   یهاصورت   نیو  در   ییهاعکس   الیبه،  بود که 

اگر فضا    میما اآلن در گرمابه هست   دیگو . م زهایچ  جورن یمثل رستم و سهراب و ا  دند، یکش ها م رختکن حمام

  دهند،  وشو م ن را شست در گرمابه خودشا  روند ها مانسان   . ول وشو بدهخودت را شست  توان م   ، را باز کن 

  .دهند ها که نم آن صورت 

  ،  روح بخواه. جان بخواه. زنده بشو به زندگ   ، ستیپندار کمال ن   ، ستین   ذهنمن   عن ی  ، ستیاگر صورت ن  پس

. «تا عاشق یاوری نقش را باال ب  نیا   خواه لحظه مبه. لحظهبه اََلست زنده بشو. اما تو عاشق نقش هست   عنی

   ذهن و نقش من   کن ، فکر م ذهن)](افسانه من  ٩شل  [  ها دگی همان  ن یاش تو به اهمه    عنی  ؟»، ی ریز کجا روح پذ  نقش

  ،  کن را درست م  نیو هرلحظه ا  هست  نی. تو عاشق ااست با صد من ناموس   که پندار کمال  ،یآور  را باال م

درست    خواست . اگر صورت انسان مکن درست نم   . تو که صورت انسانکن صورت گرمابه را درست م  عنی

  ن یمنظورش ا  ، داشت موقع روح م  با مرکز عدم، آن   یکرد م  بازفضا را    دی، با(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [    کن

  . میصورت گرمابه هست م،یهست جانیبافت ب  یما  ذهناست که در من 
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که اگر ما مرکزمان را عدم  فهمد را نم زها یچ  نیاحتماال ا ذهنمن   یو   میاست که در ذهنمان مرد نیهم  یبرا

  .م یشو به خدا زنده م ناًی چرا؟ ع  م،یشو از ترس مرگ رها م م،یفضا را باز بن  م،ی کن

  ن ی خواهد ماند و اصال هم  ترس از مرگ باق   م،یو به او زنده نشو  میکه تا ما اقرار اََلست نکن  شود معلوم م   پس

   به زندگ   توانند نم  ترسند که م   صورت نقش نگه دارد. کسانما را به   تواند ترس م  ی   نیترس از مرگ، هم 

م اگر  شما  بشوند.  با  یبرا   د،یترس زنده  ترس،  دیبن  چاره  دیترستان  است.    ی .   یی فضاگشا  عنیانقباض 

خدا    ریتو ش  د،یخدا بشو  ریش  دیگو و در شعر هست م  دیبه چشمان ترس نگاه کن  دیبا  کار  نیا  ی. برادیکن نم

  :دیگو اآلن و خودش م  میرس آدم، م  بتیدر قالب و ه  هست

   که تو گوهِر پاک  ز، یامیخاک م در
  ی ر ی که تو شر و ش  ز،یامیسرکه م در

  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

صورت فکر تجسم مهم هستند به   تیبرا  رونی را که در ب  ییزهاینشو. چ   دهیهمان  زهایبا چ  عنی  ز»،یامیخاک م   «در

  . نی ا عنی ز،یامی . در خاک منی ها نب آن  قیمرکزت و مرکزت نگذار و از طر  اوری نکن و ن

از جنس    کهنیا  یبه مرکزتان، چرا؟ برا   دیاوریب  دیتوان و شما م  ندیبب  تواند که ذهن م  جسم  یزهایچ   عنی  خاک

  ست ین  ستهیو شا  میخالص هست   یاریما هش  میدان تو. م  خالص هست   یاری هش  ،از جنس خدا هست  ،اَلَست هست

  م؟ یبشو دهیهمان  ذهن ی هافرم  عنیما با خاک، 

  . خداوند هست  یِتو از جنس شاد  کهنیا ی. برانشو  تیهوبا درد هم  عنی ز»،یامیسرکه م  «در

که    ییزهایمن با چ  دییبو  د؟ ی دستور عمل کن  نیبه ا  دیتوان  خُب شما م  »،یر یکه تو شر و ش  ز،یامی سرکه م   «در

محض  کرده و به  یینخواهم شد و دردها را شناسا  دهینخواهم شد. با دردها هم همان   ده یهمان   دهد، ذهنم نشان م

و با چ  ییشناسا انداخت  نخواهم شد.    دهی ، همانذهن)](افسانه من  ٩شل  [  دهد که ذهنم نشان م  دیجد  زِیخواهم 

  درست است؟ 

  . دیسرهم بخوانرا پشت هات یاگر ب دهد، دارد چاره به ما م دینیب م بیترتبه

که   یز ی، در اطرافِ هرچ(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل [ کن    ییمرکزت را عدم کن، فضاگشا   عنی  ز»،یامی خاک م  «در

  ستم یعادت س   نیما، هم با درد و ا  میزیآم هم با خاک م   که . درحالزیامی. در درد هم م دهد ذهنت نشان م

  . میغلط است تا نکن   یچه کار م یکن م ییشناسا  میما است. پس دار  یری زح

  :میاراقبال خوانده تیب نیا و
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  است  یماریآن ب  ِریهم از تأث نیا
  است یاو در جمله جفتان سار  زهرِ
  ) ٢۶٨٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن یهمنش ن،ی زوج، قر   : جمع جفت به معنجفتان
  کننده ت ی : سرایسار

  

   آدم   ی   ینزد  ن، یقر  قی از طر  میدان ما م   ول  ز،ی امی با درد م   ز،یامیبا خاک م   دیگو است که به ما م   درست

  . از دل به دل راه است.کند م  تیبه ما سرا م،ی نیاست و پر از درد است بنش ماری که ب

  ها نهیها در س نهیاز س رودم
  ها نهیره پنهان صالح و ک  از
  ) ١۴٢١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  م؟ یرا چار کن نیا

  است  یماریآن ب  ِریهم از تاث نیا
  است یاو در جمله جفتان سار  زهرِ
  ) ٢۶٨٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ن یهمنش ن،ی زوج، قر   : جمع جفت به معنجفتان
  کننده ت ی : سرایسار

  

ممن است    د،یمواظب باش  دی. پس شما بایبه آن    رود م   یدرد از    عن یدوتا انسان با هم بشوند، زهر    عنی

از درد شروع    کس  کهن یهمدردش را بدهد به شما.    کس   نیارتعاش و قر  قیاز طر   ول  دیکن  زیشما شخصاً پره 

کن قرار پخشدرد   یهاخودتان را در معرض درد آدم  د، ی. مواظب باش دیبرو  دیصحبت کردن شما پاشو  کند م

به شما    نیا  دیدان ، که م(social_media(  ایسوشال مد  ای  ونیزیتلو  یها کن، برنامه پخشدرد   یهابرنامه   ای  د،ینده

  . دده درد م

  تو را خلق ندانند   یسو  نیچند از  هر 
  ی ر یو نظ  مثلیچه ب ست،ی که سو ن یسو آن

  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  د یدیرا شن  غامیاآلن شما پ  م،یخودمان کار کن  یرو  میکن ابتدا که ما شروع م   کهنیا  کند، اشاره م  مانع   ی  به

و   دیکن درد پخش م  د،یکندرد انباشته م   د،یکن م  جادی درد ا  د،یهست  یریزح   ستمی س  یکه اگر در    دیدان م
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  خواهد  را که م  دارند کس  ذهنها که من آدم  نیهست، ا  کنندهت یسرا  عنیاست،    یهم سار   یمار یب  ت یخاص  نیا

ارزش    دانند،  قدر نم  کنند،  نم  ییشناسا  د،یخودتان کار کن  ی رو  د یکه با  د یدیخودش کار کند و شما فهم  ی رو

   . گذارند نم

  ی از سو   عنی   »یسو   نی. نه. «ازکردند گوش م  آمدندبود همۀ مردم م   که خب اگر موالنا خوب   دییشما نگو  پس

   تو آدم باارزش   ندیگو نم   کنند، نم   یگذار مردم ارزش   کن کار م   ی خودت دار  یتو را که رو   ، ذهن   یها من   ا، یدن

به درد احترام    شناسند، را نم یدردی هستند ب  دردکه از جنس     ذهن  یهان . چون مکن م   کار باارزش  ،هست

  .  گذارند م

  ی قدرتمندند. برا  مییگو ها هم مموقع    بااحترام است. بعض  ل یها خاز نظر آن   کندپخش م   یاد ی که درد ز  کس

آدم   ذهنمن  درحال  نیخشم  یهاپردرد  قدرتمندند.  چون  هستند،   نیخشم  یهاآدم   که باارزشند  ترسو 

  . از نظر زندگ ارزشند، یب

خودت کار کن. اگر شما با موالنا    یپس رو  »،یریو نظ  مثلیطرف خدا، «چه ب  عنی  ست»یکه سو ن  یسو   «آن

  ؟ ی اوانه ی مر د  ن،یسب است ا  ر،یاست د  یچه کار   نی ا  ندیگو اطرافتان م   یهاو آدم  دیکن خودتان کار م   ی رو

  .  دیشما گوش نده  ؟یمسئله دار  ،ی تو که اشال ندار  ؟یمر اشال دار 

به شما    کس  ذهن  یهامن   یجهان، از سو   یاز سو   عنی  »،ی سو  نیتو را خلق ندانند»، «از  یسو   نیچند از  «هر

ز  ا   دیقرآن گفت مواظب باش  ۀی. امروز بود در آکنند مسخره هم م  ،کن م   یچه کار خوب  نینخواهد گفت آفر

. درست باارزش هست  قدرنی ا  عنی  ،ی ارند  ریتو مثل و نظ  زندگ  ی خدا، از سو  ی. از سودیکنندگان نباش مسخره

  است؟  

و    دیتوجه بذار   د، یوقت بذار  د،یکن  یگذاره یخودتان سرما  ی رو  د، یخودتان کار کن   یرو   دیشما اگر آمد  پس

ها شما را ممن است  آن  کهن یا  یاصال. برا  دیینگو  به کس   دیخواه  م  د،یزنده بشو  به زندگ  دیفضا را باز کن

  .  دیدور کن  دیبد و پر از درد با ی هان یکنند. اصال خودتان را از قر مانیپش

  ١٠شل  [   یسو   نی. اما از اکنند نم  مردم، قدرشناس  ،ذهن   یهامن   یاز سو   عنی  ذهن)](افسانه من  ٩شل  [سو    نیا  از

  .دیگو م  نیخدا به تو آفر  ،یندار ریشده نظگشوده  یفضا  یاز سو  (حقیقت وجودی انسان)]

   عالم فان نیعالم مرگست و در نیا
  ؟ یر یکه نم نینه بس است ا  ،یر ی زانکه نه م گر 

  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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  ی زها یو چ  می. ما چون در ذهن هستندیب را م   زهایدارد فقط چ  جسم  یاریکه ذهن که هش  میفهم  ما م  پس

در مرکزتان نمانده،    دگ یهمان چیو ه  دی. مر شما فضا را باز کردمی در عالم مرگ هست  مینیب و آفل را م   رندهیم

  .  دیاز عالم مرگ خارج شد نیپس بنابرا

  زد، یر فرو م  کند، دائماً سقوط م. چرا؟ مرکز ما هم  مینی ب ما فقط مرگ م  ها دگ یهمان   قیدر عالم مرگ از طر  عنی

  .  دیدار ذهنحتماً من   دیترس . اگر شما ممیترس م  نی هم یبرا

نم  کس مثال مکند احمقانه م   یکه کارها   ستین  نیا  اش معن  ترسد که   . راهسرِ سه  دیآ   واش یرا    لیاتومب  

   عن یدارد.    ی رید   معن  ترس است. نم   احمق   نی! نه ارید  ترسد چون نم  وار، ید  زند م   رود م   ع یسر  کند نم

همان ندار ستین  دهیمرکزت  مردن  ترس  ا  ،ی.  م   تیها دگ یهمان   کهن یاز  فرق    یبرا  شود، م  ادیز  شود کم  تو 

  .  کند نم

  داد غامیرا فتح و ظَفَر پ  هرکه
  مراد یشد مراد و ب یاو  شِیپ

  ) ۴٠۵٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  یی کامروا  ،یروزی: پظََفر 

  

بشود    مرادی ب  شود، فضا دارد باز م  عنی  ، هست  روز یو پ  که تو فاتح هست  ردیخداوند را ب  غام یکه پ  هرکس

  .میترس م  یمرادی. ما از بترسد نم کند، نم  فرق شیبامراد بشود برا

  ر یاگر تو ام   نندیب که همه مرگ م  عالم فان   نیعالم مرگ است و در ا  دهد که ذهن نشان م   عالم  نیا  دیگو م  و

 ؟ ی جاودانه بشو  ؟یر ینم  وقتچ یکه ه   ستیتو بس ن  یبرا  نیا  ، ستین   ریام  عنی  »،ی ری«گر زانکه نه م   ،ستین

  ما.  یالبته که بس است برا 

  ف ی ح   ،است تو بترس   فیح  »،یابچهسلطان «  کهنیا  یهست، برا  رایعنصر نام   یکه در تو    دیگو دارد م  حاًیتلو

. اگر فضا را باز  ییرایو نام  ترسیبه عالم ب  رونیبجه از ذهن ب  ،عالم ترس بمان  ، است تو در عالم مرگ بمان

  . میشو م  رایاماز قبل هم ن  را،ینام میشوما م  میبه او زنده بشو می کن

که اصال ارزش بحث هم ندارد،    یامرحله   ی   ست؟یچ   هنوسط بافت ذ  نیاول اوست، آخر هم اوست و ا  دیگو م

  . دهد را نشان م  جسم یار ی هش ن،یا دهد را نشان م  فقط عالم مرگ و فان رون،ی بپر ب عنی
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  د یدان شما م  د،یاور یدست بخودتان را به   ییرایو نام  میهست   رایشما ثابت بشود ما نام   یبرا  کهن یا  یدرواقع برا  و

  ی چجور   مینبود  رای . اگر ما ناممیکن م   یی را شناسا  ن یو ما ا  راست یم  دهد که ذهن نشان م   ی زیهرچ   را، یم   ز یهرچ

  هستند؟   رای م زها یکه چ  میدیفهم م

جمالت هم    ن یفاصلۀ ب  د،یشنو  من را م  ی هاشنو، شما حرف سوت   ن یدر ما هست درست مثل ا  ییراینام   پس

. سوت را در شما  شنودگوش نم   نیسوت را که ا  د؟یشنو م  یکه سوت است. سوت را چجور   دیشنو م

بو  ی عنصر  ی شماست،  اصل  که  دارد  خدا  دییوجود  همان  م   تییخداست،  او  او    شنود، شماست،  چون 

  شنو است. سوت 

و    ندیب چشم م  نیپرندگان را ا  د،ینیب اطرافش هم م  ی و فضا   دینیب پرندگان را م   ندیآ در آسمان م  پرندگان

خوِد خداوند است    نی هم  شناس،  فان  ن،یب شنو و فان سوت   ن،یب. عدم ندیب م  نیبعدم   نیاطرافش را ا  یفضا 

رها کرد را  او  ما  و  داده.  نفوذ  را  ما خودش  را حاال    جسم   یار یو هش   جسم  یزها ی چ  نیا  میگرفت  میکه در 

  ، از دستم رفت! را داشتم مرد   نیا یوا  ی. امیترس م

اگر مردم    ، یاگر پندار کمال ندار   ،یندار   ذهناگر من   ،  ستین   ریاگر وز  ،ست یاگر شاه ن  ،ست ین  ر یاگر ام  دیگو م

   کن را درک    اتیی رایندارد. اگر نام  اشال  نیخب ا  دهند، توجه نم   دهند، نم  دییتأ   گذارند، به شما ارزش نم

  .  میکن م  دایپ ییما از مرگ و ترس رها کهن یا یبرا ر،یچرا د ست؟یبست ن یبه آن زنده بشو 

تو اآلن     عنی  ستی. پس بس ن میگرد . درواقع به اصلمان برممیشو شاد م   م، ی کن  دای پ  یی از مرگ و ترس رها  ما 

   حتمًا راض  ن؟یبه ا  د یستین    شما راض  ی نشو   ذهناز جنس من   ،ی از جنس جسم نشو  رید  ، ی از جنس خدا بشو

  .  دیترس شما نم ریکل، که د دخر  کند، شما را اداره م  نیخرد پس از ا نیا کهن یا ی. برادیهست

  :می ااشعار را قبال خوانده  نیا و

لشَ  کاو ء جهجز و هال  
  مجو در وجه او، هست یانه چون
  ) ٣٠۵٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  که اندر وجه ما باشد فنا   هر 
لشَ  کزا  ءد جنَبو هال  

  ) ٣٠۵٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  باشد، بله:  جانیاز جنس خداوند. اگر ا ریغ اند رفتنن یازب زهایکه همۀ چ د یگو قرآن است م  ۀیآ نیا و

 »و  ا آخَرلَٰها هال عتَدْعُ م 
ۘ

◌   لَٰها ا وه  ◌ۚ لك ءَكٌ  شاله ا ههجو  ◌ۚ لَه مالْح هلَياونَ  وعجتُر  «  

خداى يتا خداى ديرى را مخوان. هيچ خدايى جز او نيست. هر چيزى نابود شدن است مر ذات او.   «با

  فرمان، فرمان اوست و همه به او بازگردانيده شويد.» 

  ) ٨٨  ۀی)، آ٢٨سورۀ قصص( م،ی(قرآن کر

جز    ییخدا  چی. «ه میپرسترا م   مان ذهنمن   نیهم   م،یارا مخوان»، که ما خوانده   یر ید  یخدا  تای  ی «با خدا  

  است مر ذات او.»   نابود شدن ی ز ی. «هرچمیخودمان کرد یرا خدا   نی.» ما آفلستیاو ن

  رندیپذمرگ   هان یا  یمرکزت از جنس او شد  را که تو گذاشت  یز یبه ذات او زنده بشو. هرچ   دیگو به ما م  اآلن

 گردند  .» همه برمدیشو  دهی . «فرمان فرمانِ اوست و همه به او بازگردانترس و م  یریپذتو هم مرگ   نیبنابرا

  م ییو بو  میاو برو  یسوو به  رونیب  میاز ذهن بپر  میستاست که ما اآلن که زنده ه  نیکار ا   نیاو. حاال بهتر  یسوبه

  .  میستین نیما از جنس آفل 

  ،  ست یو جنس او ن  ییاگر در حالت فضاگشا  د یگو هستند. و به ما م  رفتنن یجز جنس او ازببه   زهایهمۀ چ  پس

  .  در وجه او باش  بن که فضا را باز کن  نگو وجود دارم، حس وجود نکن. حس وجود موقع عن یمجو.  هست

   ذهنشده از جنس ما بشود، من گشوده  ی به فضا دیایب  هرکس  عن یدر وجه ما فنا بشود،  هرکس  دیگو بعد م و

  ن یا  ا ی  دیتهد  نی. اترسد نم  ست،ین  رفتن ن یاو ازب  ریهال نَبود جزا» د   ء«کل شَ  ۀیآ  نیا  ریرا رها کند، د

  . شود فرمان شامل او نم

  م یستین  ذهنما من   میاست. اگر بفهم  فان  ترسد، است که از مرگ م  ذهنمن   ی  دیآ باال م   زیدر ما دوتا چ   پس

  ن یمرگ از ب  رود، م  نیتا ابد زنده هست. پس ترس از ب  نیا  ، باال، جنس اصل  مییا ی ب  یزدیا  یاریصورت هش به

  .  رود م

عنوان  . ما به رود م  نیاز ب  توهم   یها خاطر ترس دفاع از خودمان، به   یسالح برا   یرو   ی گذاره یهم سرما  همهنیا

  . میکن ها خرج مکم به انسان  یبرا ،  سالمت یبشر پولمان را برا

  ند یبو  فتد، یگران، بعد از چند سال از مد ب   لیخ   ، سالح  یبه    میبده  ی ادی ز   لیتا پول خ  میدار  یبهتر   یها راه

  دور.  ندازیب خورد،  درد نمبه
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  او از ال گذشت در است زآنکه
  نگشت  که در است او فان  هر 
  ) ٣٠۵۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  زند که او بر در، من و ما م   هر 
ِدباب است او و بر ال م ر تند  
  ) ٣٠۵۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  یی من تو را شناسا  ستم، یمن تو ن  دیگو م  کند ذهن هرچه را که تجسم م  یدر فضا    عنی«در است»،    هرکس

  . اندازد کردم، پس م

نشو،   دهیهمان  زیچچ ی. گفت با ه ستمیمن شما ن   ها  دگی. همان ستمیکردم، من تو ن  ییمن همه را شناسا  یدردها 

  «ا».    یبه فضا  مینماند. پس رفت  زیچچی . پس در ذهن ما ه زیام ی در سرکه هم م ز،یامیدر خاک م 

. پس «ال» جارو هست، پس زدن  دیگو االاله» را م«الاله  ۀ است که فقط خدا هست. دارد کلم  ییا جا  یفضا 

  .  ستمین هان یهست، که من ا

  .  رود نم نی از ب ریاز جنس خداست، او د عنیحاال، «هر که در است»   م؛یوارد «ا» شد بعد

رفوزه است، برگردانده    نیمن، ما؟! ا  م یخواه م    من، ما، من، ما، من، ما. تا ک  میی گو م  ما در درِ خدا ه  اما

  . ماند  در «ال» م  عنی  شود،بشود. مسلمان نم  تواند نم  ییتای ی وارد فضا شود، م

ما.    میشو ما بلند م  ایصورت من  بهما؛ هر موقع    میکن آفل را انکار کند، خدا را انکار م  انیخدا  کهن یا  یجا به

  .  دیگو ال، من و ما م دیگو جمع دارد م شود، م  نیجمع خشم  وقت

  ر ید  میشد . اگر به او زنده ممیشد مان به او زنده موگرنه همه   م،ی ما خدا را قبول ندار   عنی   جان یدر ا  «ال»

 مینبود نیخشم  .  

  . میکن الست را، خدا را انکار م  میکن انکار م میدار عن ی«ال»   نی. امیزن و بر «ال» م م ی«ردِ باب» خدا هست پس

  از آن   دم هست یا ییچه گو  هر 
  بدان   ،بر او بست  ر ید ۀپرد

  ) ۴٧٢۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  ادراک آن، قال است و حال  آفتِ
  به خون شستن، محال است و محال  خون

  ) ۴٧٢٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ۀ پرد   کند،  به خدا زنده بشود، بحث در مورد خدا م  خواهد که م  د، یگو ما م   ذهنهرچه که من  م،یدان هم م  نیا

  است.   کار خاموش نیبهتر  میگو م  نیهم ی. برابندد بر آن م رید

.  دی بمان  ترش یب  د،یشما در ذهن بمان  شود . سؤال کردن سبب مکند م   یسؤال کردن ذهن را تحر  مخصوصاً

  .  دی که شما سؤال کن میخوان نم  م یش  ،ی زیمورد. ما ف  نیدر ا کند جواب سؤال به شما کم نم

او شما را    فکان و دمتا قضا و کن   دیفضا باز کن  دیبا  د،یخداوند را در خودتان زنده کن  تیجنس  دیخواه م   شما

  سؤال ندارد که.   رید کهن یزنده کند. ا

  ی سازپرده   دیدار  عن ی.  دیبند بر او م   ر ید  ۀپرد  د، ییهرچه بو  ذهنعنوان من . شما به دیگو را م  نیهم   حاال،

  . دین یکه نب   دیکن م

 میدان است، و ما م  به حالِ ذهن   دنی حرف زدن است، حرف زدن و رس  نیخدا، هم   ییادراک» خدا، شناسا  «آفتِ

  شست.   شود که خون را به خون نم

   ذهن و اثبات من   ذهن  که هرلحظه برحسبِ ذهن و هست   ذهنمن   یها آن را با صحبت   ی و دردها  ذهنمن   عنی

  شست.  شود نم کند کار م 

  .میخالص بشو  میتوان درد نم ستمی س نیا ای  ذهناز دست من   ذهنمن  ۀلیوسما به  خالصه

  یی خدا ِریتو ش آدمنقشِ بن در
  یریو دل  شیحمله و چال  نیدر داستیپ

  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  : زد و خورد، جنگ و جدال شی چال

  

  ن ی هم  ایما آ  ،عن ینقش آدم    باً،یهم است تقر  هیما شب  ۀصورت هم  م، یما که دو دست دار  یصورت ظاهر   نیا

  داست؟ یدر کجا پ  نیو ا  شده در فرم هست زنده   ی. تو درواقع خداخدا هست  ریتو ش  دیگو نه. م  م؟ینقش هست

  .  و شجاع ییآ ها درمچالش  یو جلو   کن حمله م کهنیدر ا
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  تِ یوضع   ای چالشِ    نی. و اگر ااندازد م  کند م   ییشناسا  وقت ،دگ یبه همان   کند شجاع است؟ حمله م   کس  چه

  .   دیانداز م د، یکن و رحم به آن نم د،یکن م ییرا شناسا  دگیهمان د، یکن شما که فضا را باز م یامبارزه 

  ی شما. چرا؟ برا  اندازد؟م   . چه کسافتد و م  شودم   ییدرد شما در شما هست، رنجش شما شناسا  کهنیا

  .  دیکن م  یریاصطالح دلحمله و چالش و به  کهنیا

استراحت    خوابد،  م  کند،مثل م   دیتول  خورد، نقش، که غذا م  ی  شود، م  دهیکه در ظاهر د  یز یآن چ  پس

  .  میخدا هست  ری . ما ش میست یما آن ن کند، م

  یی خودتان را شناسا دگیهمان  دیتوان م   د؟یتوان . شما هم مکند حمله م   کند، است و وارد مبارزه م  ریدل  ریش

  د؟ یدوباره صبر کن افتد نم  د؟یکار کن  د؟ی قبول کن تیمسئول   د؟یبار برو ریز  د؟یفضا باز کن د؟ی کن

  م ی دردها  رون،یب  م یایب   ذهنمن   نیو از ا   حتماً زنده بشوم به زندگ  خواهم  که من م  م، یچالش است و تصم   صبر

ورِ ناظر تماشا  خدا، حض   رِی ش   ر،یعنوان ششده و بهگشوده  ی با فضا  د یبه او زنده بشوم، درواقع دار  ندازم، یرا ب

  . دیکنذهنتان را و فرار نم  دیکن م

د  د،یدار  بیع  دیدید  اگر دار  دیدیاگر  ترسو    یعنوان  به   د، یدرد  کمال  نم  ت یمسئولیب   ای پندار  .  د یکن فرار 

هستم،     نیآدم د  ی هستم،    یآدم معنو   ی من    کردم تا حاال فکر م  دییگو تحمل کنم. نم   توانم نم  دییگو نم

وا  آدم خرافات   نمیب اآلن م از درد هستم.  پر  فرار کردم، م   توانم نم  ی هستم،     ی بروم    خواهم تحمل کنم، 

  پنهان بشوم. نه.   یاگوشه

 ستم یس  ،یو دردساز   ییبله من وقتم را به خرافات و کارافزا  دییگو . مدیستیا م   ذهنخدا جلوِ من   ریش  مثل

ها را  . چالش رانهی دل  کنم،خودم کار م   یرو  نی. بعد از ارمیپذ صرف کردم. اشتباه کردم. اشتباهم را م  یری زح

  .  کنم حمله م رم،یپذ م

اگر حمله نکن دهد خدا خودش را نشان م   ر یش  »ی ریو دل   ش یحمله و چال  نی«در نداشته باش  د،ی.    د، یچالش 

  .آدم فقط نقش بن دیشو . آن موقع مدهد خدا خودش را نشان نم  ریش د،ینکن یریدل

کار کند. فضا    دیگذار پنهان هست و شما نم  ریعنوان ششما، در شما درواقع خود خداوند به  دیدار  ذهنمن   ولو

ا  کند که خداوند کار م   دید  د یخواه   دیکار کند. فضا را باز کن  دیبذار  د،ی را باز کن   د یشو دفعه م  نیو شما 

  و شجاع.   ریپذش کننده، چالحمله 

  . باستیهم ز تیسه ب نیا



ۀ  برنامه             Program #940                                              ۹۴۰مشار

  101صفحه: 

  من   درواری آن آمد که ح وقتِ
لبپردازم بدن   ای رمیگ  م  

  ) ۴٣۵٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ا یک  یو بانگ برزد کا دی برجه
  ا یب یاگر مرد نکیا حاضرم،

  ) ۴٣۵٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  زمان بشست ز آواز، آن طلسم در
  هر سو قسم قسم  دی ز یرهم  زر
  ) ۴٣۵۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

حلقب حضرت عل   ر،ی: ش دَری (ع)  
  

  ا ی   ریش  در،یما که مثل ح  ۀهم   یبرا  دهی. اآلن زمان آن رسمیکش است که قبال هم خوانداز مسجد مهمان   نیا

  د ییگو . شما ممیریمل را ب  م یو فضا را باز کن  ر یمثل ش  م، یبلند شو  رانه یهم هست، دل  لقب حضرت عل   دریح

  . ترسم نم ریبه خداوند، اصال د شوم زنده م ای  رمیم م ای

کار را بنم، به خدا    نیکه من اگر ا  دییگو شما به من م   ؟ترسان فرعون من را م   ؟ترسان  من را م  ذهنمن 

مردم    دهم؟ توجه مردم را از دست م دهم؟ مردم را از دست م   دییتأ دهم؟ زنده بشوم، دوستانم را از دست م

  ترسم. نم  زیچچ ی. از هترسم ندهند. نم  دهند؟  به من پول نم رید

شما   کهن یبش، حاضرم. هم ای ب . ایب ،  که سروصدا راه انداخت  کس ی که ا د ییگو م  د،یشو بلند م نیپس بنابرا

  .  شند طلسم م  د،یفضا را باز کن د،ینترس

ترساند  شهیهم  ما را  من  م،یخودمان خودمان  با چشم  اگر  میستینگر   ذهنچون  باز کن   ی .  را  فضا    د یلحظه 

طلسم    ترسم، تو نم  یدهای من از تهد  دییبو  دینگاه کن   ذهنو به چشمان من   دیبازشده بلند بشو  یصورت فضا به

حضور شما    یار ی هش   عنی.  ختیافتاده بود ر  ر یکه در آن گ  ی زیاز هرچ   ی ار ی هش  د،ی گو م  نیهم   ی برا.  شند م

  . دیشو خدا زنده م ت ینهایو شما به ب زدیر شده، پنهان شده، همه م یگذاره یسرما ها دگیکه در همان

  دم یفضل و مقامات و کراماتِ تو د تا
  ی ریفضل و مقاماتِ حر   نیاز زارمیب

  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
  .یهجر  ۵١۶ ای ۵١۵درگذشتۀ   یر ی حر   از ابومحمد قاسم بن عل ی: کتاب یر ی حر  مقاماتِ
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مراتب احترام و  سلسله    عنی   ی ری اسم شخص است. پس مقاماتِ حر  د، ینیب صفحه م  یکه رو   طور ن یهم  ی ریحر

  یِ بندو طبقه   ذهن   یهاکه براساس ارزش  زارمیب  نیمن از ا  دیگوکه ذهن به آن قائل است. م  جهاننیارزش ا

  کند.  دای انسان ارزش پ ذهن

ام، از شما به خدا زنده   ترشی که من ب  مییبو  میتوان . نممیما فقط زنده شدن به خدا دار  یمعنو   یِبنددرجه   در

  . دی به من احترام بذار ترشیب

ما از جنس    . وقتدیآ همه م  یشده براگشوده   یفضل و مقامات و کرامات خداوند با فضا  دیگو م   نیهم  یبرا

  من بهتر از شما هستم، بدتر از شما هستم ندارد.  رید نیا م،یشو خدا م 

  ی زهایچ   س یشخص دو سال در کارِ مثال تدر  نیبرتر است. ا   یاز     ی   ذهن  یبنددر فضل و مقامات طبقه   ول

و    شود م  یبنددارد، پس طبقه   تیمز  نیبه اکه ده سال است نسبت  ده سال. پس آن کس   یبوده، آن    نید

  ن ی که مال ذهن است، مال ا  یر یفضل و مقامات حر  نیاز ا  زارمیب  را قبول ندارم.  زهایچ  نیمن ا  دیگو . مهانیا

  ر یکه خ   می نیب م  م یکن تر مدانش باشد و هرچه ما فضا را گشوده  تواند فضل م  دم،یست، تا دانش تو را د جهان ا

  . مان به زندگ دیآ م ترش یو برکت ب

کار    نیدارد ا  ذهنمن   د،یاگر بن   د، یممن است بن   د؟ یکن  سهیبا هم مقا  دیتوانمثال حافظ و موالنا را م   شما 

  هستند.   جفتشان از جنس زندگ.  کند را م

  نم یب و دانش و بخشش تو را م   کنم م   ییکه فضاگشا  از وقت   م،ییگو به خدا م  م،ییگو  م  به زندگ  میما دار  پس

  ی ها ی بنداز درجه   ریمن د  نم،یب بدون عوض تو را م  یها و واقعًا بخشش  یبرچقدر من را باال م   نمیب و م

  .  دیکار را بن  نیا دیتوان شما هم م  دینی . ببزارمیب دهد انجام م ذهنمن  دهد، که ذهن انجام م جهان نیا

  دهد،  آن هم موالنا درس م دهم، . من موالنا درس ممی ما در کجا هست  کهن یدر ا  می کن م ریها ما گموقع  لیخ

او   چرا است؟  یچه کار  نیا ن، یغلط است ا نید. اقبول دارن ترش یتر از من است، مردم او را باو مهم  کهن یمثل ا

ا تأ  توجه  همهن یاز  ن  دییو  من  است،  حر   فضل ؟ستم یبرخوردار  مقامات  زندگ   ی ریو  به  اگر شما  زنده   است. 

و احترام    یبندذهن به درجه   ر ید  دییایتمام شد رفت. ن   د، یشاکر هست  د، یهست   راض د،یخشنود هست د،یشو م

  درست است؟ . جهان نیا

  چو تو هست  ن یعمر، ول  نیشد ا اهیب
  ی ر ی و چه د گاه چه به یینورِ خدا در

  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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 اصطالح از حد به   شیبوده، ب  ذهندر من   ل یاست، بشر خشده   ریهم درمورد بشر د  دیگو م   د،یگو را م   نی هم  دارد

اند،  آمده   رانیموالنا آمده، بزرگان ا  مینیب . هنوز هم که هنوز است م شد متوجه م  دیسونت کرده در ذهن، با

شده،    ریبشر د  یشده، برا  ر ید  م،یدست بردار  ذهناز من   رون،یب  م یاز ذهن بپر  میامتوجه نشده  ها رانیما ا   حت

  است. شده  ریما هم د یبرا

.   تو هست  شهیهم   م،یفضا را باز کن  میتوان خدا هست، م  میدان م  ، تو هست  میدانندارد. ما م   اشال  دیگو م

به موقع    عنی  » گاه. «به میندار   » یر یو «د  »گاه هم «به   یی . در نور خدامی باش  ییدر نور خدا  میتوان ما م   نیبنابرا

  شدن. رید  عنی  »یر یبودن، «د

به نوبۀ    اََلست. هرکس  نیآگاه بشود از ا   طور جمعفضا را باز کند به  تواند شده، اآلن م  ریبشر گرچه که د  پس

 ران یخودش کار کند، بعد به د  یرو   کسو بعد هر    از طرف خودش. زنده بشود به زندگ  ندگیخودش، به نما

ارتعاش کند به    تواند . اگر ماوردیها را به واکنش درن است که آن   نیکمش ا  ست؟یهم کم کند. کمش چ

اگرنه به واکنش واندارد،   را نشان بدهد بند،   ییبایها نشان بدهد، زرا در درون مردم به آن  و زندگ  زندگ

  ساکت بشود. 

  ی کار ان یکه انسان در ز  دیگو م  سورۀ عصر هست  ی.  م ی هست  یکار ان ی در ز  م،یما در ضرر زدن هست  میدان م   ما

به    می ارتعاش کن  دیبا  میرس هم که م ما به   عنیکند به خدا و صبر.    هیتوص  دیکه انسان با  دیگو است. بعد م

به   میکن  ه یاست و توص او متوجه بشود از جنس زندگ م،یزنده کن  میرس که به او م  را در هرکس   و زندگ   زندگ

  .  میکن خدمت م  م یما دار میکار را بن  نیصبر. اگر ا

. کند م   ی کاران یبشود، دارد ز   ذهنکه از جنس من   میدار را به واکنش وام   ی  عنی  م، ی هست  ی کار ان یدر ز  اگر

  .  ستیدرست ن نیا  م،یکن م  قیتشو یکار ان یمردم را هم به ز م،یکاران یما ز

چو    نیعمر، ول  نیشد ا  اهی«ب  میبخوان  میتوانست هم م  یطور   ن یا  »، چو تو هست  نی عمر، ول  نیشد ا  اهی«ب

  . »ی ر یو چه «د » گاهی نگران نباش، چه «ب »، ییدر نور خدا تو هست

 م یدان ما م   »، چو تو هست ن یعمر، ول  نیشد ا اهی«ب دیگو به خدا م  مییبو میتوان اول را م  «توِ» مصراع  نیا

  . میندار »ی ریو «د  »گاه بهاز « پس باک م؛ی هست  ییخدا هست، ما در نور خدا میدان ما م  ، هست تو

  » ی ریو «د  » گاه«به   ، هست  ییشد، اما چون تو در نور خدا  گاه» ی «ب  م ییگو «تو» انسان است، پس م  مییو اگر بو 

  . کند فرق نم تیبرا
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  اقامت کرده، متوجه   طوالن   اریانسان چه مرد، چه زن، بس  ،ذهنکه در من   دینیبپس م  ذهن)](افسانه من   ٩شل  [

ا را   »یر ی«زح  ستمیس  آورد،وجود م درد به   آورد، وجود مبه   ذهنمن   ها، دگ یبرحسب همان   دید  نینشده که 

  . دهد ادامه م

  دهد،  که ذهن نشان م  یزی که در اطراف آن چ  میریگ م  ادی  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [ بزرگان    ۀ یاز موالنا و بق  ما

همان عدم است،    ندارد و هست  زندگ  دهد، هم که ذهن نشان م  یزیتوهم است، آن چ   ذهنمن   م،یفضا باز کن

صورت پندار کمال خشم، به   ورتصکه به   میغلط فکر کردبه   ول  میشو م  دار هست  میشو خدا زنده م  به   وقت

  است درواقع.  ستیآن ن ستی ن  نه آن هست م،یشو م  هست یدارا م،یشو که بلند م

  . دیحفظ باش  دیرا شما شا  تیچند ب نیمهم است، ا اریکه بس خوانم م  تانیرا دوباره برا  تیچند ب نیا و

  قضا  قاض ِزی دِهل نیدر ا ما
  و بل میالست یِدعو بهِر

  ) ١٧۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  و آن را ز امتحان  میگفت  بل که
  ان یما شهود است و ب  و قولِ فعل
  ) ١٧۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  م؟یزد  تن قاض ِزیچه در دهل از
  م؟ یآمد  که ما بهِر گواه  نه

  ) ١٧۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  زدن: ساکت شدن  تن

  

  جا ن یدر ذهن، هزاران سال است ا  عنی  میکن قضا، وقت صرف م    راهرو و داالن خداوند، قاض  نیما در ا  پس

ما از جنس   مییبو  م،ییکه دوباره «بله» بو  میهست  نیا   یخداوند است، برا  ای قضا   قاض  زیدهل  جان یا  م،یهست

  ی د یتو از ما پرس  م، یگفت   » که ما «بل  م؛ یرا در قول و فعل و «بودن» نشان بده  م یاز جنس تو هست  نیو ا  م یتو هست 

  . رفته   ادمانی «بله» و  می ما گفت ، س من هستروز اَلَست که تو از جن

که «بودن» ما و    میدان و م  میکن پس فضا را باز م   م،ی «بله» ما از جنس تو هست  میی گو م   ارانهیدوباره هش   اآلن

«شدن»   ست، «بودن»، زنده شدن به زندگ   م،یکن در ذهن، «بودن»، فضا را باز م   یطور ن یقول و فعل ما، نه هم 

  د یهم حرف زدن ما، هم عمل ما، با م،ی هست ر»هم «ناظ  م،یما هم «شاهد» هست  م،ی«بودن»، شاهد هست  ست،ین
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  ده یفا  زد،یبه فکر و عمل ما نر  خرد زندگ  میچون اگر فضا را باز نکن  م، ینشان بدهد که واقعًا از جنس اَلَست

  . میکن کار را م نیا میندارد، ذهناً دار

   هست قاض  اتاق  یمثال    کهن یدرست مثل ا  عن یخداوند؟    زیدهل   نیدر ا  میکاریب  چرا   م،یچرا ما ساکت  دیگو م

. خب هزار سال، دوهزار سال،  قاض   شیپ  م یتا برو  میزن جا قدم م آن   هم راهرو است، ما ه  جان یجاست، اآن

بابا ک سه  ،...    چه ساکت هست   یبرا.  پرسد را م  نیدارد هم   ؟ک،   پس ک  م؟یرو م   هزار سال، چهارهزار 

لحظه   نی«بله» با بله گفتن به اتفاق ا  نی«بله» و ا  مییبو  ارانهی جهان، هش  نیبه ا  میاآمده   جان ینه که ا  د،یگو م

  رد؟ یگ صورت م

  گواه یا قاض   ِزیدر دهل چند
  دِه شهادت از پاه  ؟باش حبس

  ) ١٧٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  تا که تو نجا،ی بخواندندت بد زآن
  عتُو  یو نار  بدْه گواه  آن

  ) ١٧٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  یی بنشسته شتنی لجاج خو از
  یی کف و لب بسته تنگ نیاندر
  ) ١٧٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : راهروز یدهل 
  : صبح زود، سحر پاه
   نافرمان  ، : سرکشعتُو

  زه یست ، دندگ ی: لجاجت، لجاج
  

  ی راهرو   نیحضور ناظر، چقدر در ا  میشو م   م یبده  گواه   شاهد، وقت  یا   عنی  ر،یچه د   عنی  دیدان م  رید

و فضا    ییکه بو نیهرچه زودتر شهادت بده، بو من از جنس تو هستم. هم  ؟ حبس باش خواه  شما م قاض

  ناظر ذهنت.  یشو م  ، را باز کن

من از    یی بو  عن ی   بده  و گواه    نکن  یلجباز   ، نکن   سرکش  ، نکن   زه یاند به ذهن که ستآورده   ن یهم   یبرا

تو را خدا نگه نداشته.    ،یابنشسته   جان یخودت ا  زۀیخودت، از ست  ی. از لجبازییجنس تو هستم با فضاگشا

  ی کار  چیشده، ه  دست و لب تو بسته   ، تنگ  ی جا  نیداخل، منتها در ا  ای هرچه زودتر به من اقرار کن ب  دیگو م

  . دیآ از دستَت برنم 
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  دیشه یا  آن گواه بِنَدْه  تا
  د؟ یره خواه  ک ز یدهل نیاز ا تو

  ) ١٨٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  زمان کار است بزار و بتاز  ی
  کوته را من بر خود دراز   کارِ

  ) ١٨١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  زمان  ی در صد سال، خواه خواه
  امانت واگزار و وارهان  نیا
  ) ١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : انجام دادن، ادا کردن گزاردن
  

 ن یطرح ما کامل بشود ا میخواه چون م ول  دیهمه حفظ هست ریام که دشما خوانده  یرا من برا هانیا قدرنیا

  . میاگذاشته  جان یرا هم ا

شد،    ذهن رها نخواه  نیداالن، از ا  نیاز ا  ز،یدهل  نیاز ا  ،نده  انسان تا گواه  یناظر، ا  یشاهد، ا   یا  دیگو م

  نکن. کار را ترک  نیا ریلحظه مرکز را عدم کن، فضا را باز کن، د نیرا بو. پس ا  نیلحظه کار است، ا ی

  یی بو دینبا ، بترس دینبا ، کار را بن  ن یا دیبا رواری. شخواهد م  یر یدل  ی نیا میدیطور که در غزل دهمان  و

دارم   جانیام، ادرست کرده  پارک  ر یقول حافظ، من ددر گوشۀ سالمت هستم به   ای "  Comfort Zoneکه من در " 

 ا یعجز است    نیچون ا  توانم نگو نم  شوم؛ عوض م   شع موق  به  کنم، حاال موالنا را هم گوش م  کنم، م   زندگ

با   توان داده، تو م   ادیبه ما    ای  میداده، ناتوان باش  ادیجامعه به ما    م،یاگرفته   ادی  م،یرا ما دار   ادگرفتهی  ناتوان

  . میزحمت را بش دیبا  ستین یز یچ  چونهم  ، یاور یدست برا به  نیتر اکم  نۀیهز

  یی بو د یبا عن ی  بن دیکار را با ن یلحظه، ا  یصد سال طول بشد، خواه  خواه بخواه دیگو م  نیبنابرا پس

  شد.  غم و غصه رها نخواه نیوگرنه از ا یبه او زنده بشو  ارانه یمن از جنس خدا هستم و هش

»تَلسشَهِدْنَا...»  ا َلقَالُوا ب مِببِر  

  ...» می ؟ گفتند: آرى، گواه دادمن پروردگار شما نيستم  «آيا

  ) ١٧٢ ۀی، آ٧سورۀ اعراف   م،ی(قرآن کر
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  ده ی«اََلست» است. پس خداوند از هر کدام از ما پرس  ۀی آ  نیا.  دیریب  ادی شما    دیرا با  نیاست. ا  اشه یهم آ  نیا

هرچه من    م؟یستیجنس نما با هم هم  د؟ یستیشما از جنس من ن   ای آ  ستم؟ یشما ن  یمن خدا   ، یار ی صورت هشبه

  است.رفته  ادمانیاآلن    ول می«بله»، همه را شهادت داد میگفت   میرا ما اقرار کرد هان یا ؟دان تو نم دانم م

  ادت ی  رفته. به  ادتیتو؟ در ذهن    زن حرف را نم   نیا  ؟ده که چطور اآلن شهادت نم  دیگو باال م  تیب  چند

  د» یغلط است، حاال بدان که آن «د  د»یتو، آن «د  نیبم   ها دگینهما  قی و انکار کن. درست است که از طر  اوریب

  کار را بن.  ن یکار را نکن. با «بودن» و «قول و فعل» ا ن ینکن، مقاومت نکن. با ذهن ا یغلط است. لجباز 

  معشوق بود عزتِ عاشق  اندازۀ
  ی ر یتا ز چه ت نیبب  چارهیعاشق ب یا

  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  د، یریرا اندازه ب  تان عنوان عاشق خدا بزرگبه   دیخواه شما م  عن یعاشق    اندازۀ معشوق است بزرگ  دیگو م

  د؟ یشناس او را م  ییفضاگشا قیاز طر ایجسم است؟   یاست.  ییشما چجور خدا یکه خدا  د ینیبب

معشوقش است. اگر معشوق شما پول است    اندازۀ بزرگبه عاشق    که بزرگ   دیگواست، م  نیا  اشه یتشب  پس

  .شود م ادیکم و ز هم اندازۀ پول است. ه  تان بزرگ صورتنیدرا

عاشق    ی: «ادیگو م  نی. بنابرادیارزش دار  تینهایاست، شما هم ب  تینهایمعشوق شما خداست چون خدا ب  اگر

  ؟»  هست  از چه جنس ؟هست  ینژاد . از چه هست یاره یاز چه ت  نی بب چارهیب

که مرکزتان پر از    دین یبب   ای درونتان گشوده است؟    یاآلن؟ مرکزتان عدم است؟ فضا   دیهست    از چه جنس  شما 

  . ست دگ یهمان 

نقطه   اگر از  من   ٩شل  [ است    ن یچپر  به   ذهن)](افسانه  شما  عزت  شما،  به ارزش  است،  معشوقتان  اندازۀ اندازۀ 

اجل»    رِی. «مدیترس از مرگ م   کهن یا  ی. برادیندار   ارزش  عنیاست.    تان یها دگ یاندازۀ همان است. به   تانذهنمن 

  ن ی . بب چارهیعاشق ب ی «ا دیگو م  نیهم  یا. بردیندار . پس ارزش دیدرد ریاس د، یترس ریاس  د،یاجل ری. اسدیستین

  ؟» هست  از چه جنس 

معشوق من خداست. من هم    دییبو  د،ی، فضا را باز کن(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [  دیشما مرکز را عدم کن  خب

  ن یو ا  ذهن)](افسانه من   ٩شل [  د یشو م  ارزشیب  دیدار  ذهنمن   د،یبند فضا را م  د،یشو مثل او بزرگم. منقبض م

  : میرا هم داشت  تیب
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     گوشت و پوست است، باق  دید آدم
  اوست ز یاست آن چ ده ی چشمش د هرچه

  ) ٨١٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

گوشت و پوست و استخوان است. شما اآلن چشمتان عدم است خدا را    اشهیاست بق  دید  آدم  دیگو م  پس

  .دیپس ارزش دار دیاز جنس خدا هست  صورتن یدرا ند،یب م

در مرکزتان است   . اگر خدا در مرکزتان است، زندگدیمرکزتان است، شما از جنس او هست که در   ی زیهرچ  اآلن

  : میرا هم داشت  تیب نیو ا د یهمان گوشت و پوست هست د یدار جسم  دی. اگر نه، ددیارزش دار

  ی که همان ارز دانم ،ی لرزهر چه هم  بر 
  دل عاشق از عرش فزون باشد  یرو نیز

  ) ۶٠٩شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  ترسانند،  ها ما را مکه در مرکز ما اگر اجسام باشند آن  ترساند که ما را م  ی ز یچهر  م،یلرز به هرچه که م  پس

  . دیارز صد دالر م دیشو م   صد دالر عصبان ی . اگر برادیارز ده دالر م  د،یشو م  ده دالر عصبان  ی شما اگر برا

  م یی گو جهان هست م  نیکه در ا  دگیپس ارزشتان از پول باالتر است. اگر هر همان  دیشو  نم  پول عصبان  یبرا  اگر

باالست، پس مرکز شما عدم    لیپس ارزش شما خ  دیشو نم  و عصبان  دیترس و شما نم  کنند م   رییها تغ آن

  است.

 که ن یا  یبرا  د یخب شما ارزش دار  د،یترس و م  شودبه جسم م   لیم تبدمرکزتان از عد  دفعه یاگر شما    پس

  که عدم از مرکزتان نرود.   دیشما ارزش دارد. مواظب هست یمرکز عدم برا

درون ما    ای در مرکزمان، مرکز ما    میپس حاال که ما خدا را گذاشت  »،یکه همان ارز   دان م   ،ی لرز  هر چه هم   «بر

  از عرش است.   ترشیب

بنابرا  ر ید  می ها را نگذارکه جسم   میدیدل عاشق»، چون ما فهم   ی رو   ن ی«ز عنوان  دل ما به   نیاز مصرع اول، 

  تر است.عاشق از آسمان بزرگ 

  ست پروانه به اندازۀ شمع ییبایز
  ؟ یر ی شمع من نینه که پروانۀ ا آخر 

  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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ما پروانۀ    ای . آمی ما پروانه هست  دیگو است. بعد م  یدارد که شمعش چجور   پروانه بستگ  ییبایز  دیگو ما م  به

  بله، چرا.  شود؟ که در مرکز ما روشن م میست یشمع پرنور ن نیا

  . می ستیما پروانۀ پول، پروانۀ درد، پروانۀ مستغالت، پروانۀ جسممان، پروانۀ مقاممان ن  میدیآخر ما فهم   سرانجام،

بله    م،یدار  را ما روشن نگه   نیا  دیباال. با  دیآ که از مرکز ما م   میهست   ید یخورش  نی که پروانۀ ا  م یدیباالخره فهم

  واضح است. نیا رید

  د یاز آنت نتوان د ز،یتبر  الحقشمس
  ی ر ی بص نیع ای ، اصل بصر باش که

  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

 م یشو ما به خداوند زنده م    . وقتمیکن . فضا را باز مکند که از مرکز ما طلوع م   ستیآفتاب  ن یهم  یزی تبر  شمس

. آن شمس  میستین  ذهندر من  رید  مینیب باال و ما م   دیآ که از مرکز ما م   یاآن باشنده  ای که    ید یآن خورش

  هم از جنس خدا بود.   یز یاست. شمس تبر یزیتبر

که ما    یاآن باشنده   م،یشو او زنده م  تینهایما به ب  ا ی  کند طلوع م  از مرکز ما  زندگ   دِیخورش  نیا  وقت  پس

  چشم ما.    لۀیوسبه شود نم دهیآن د م،یشو م

  که ن یا  ی. چرا؟ برامین یچشم بب نیبا ا  م یتوان باال، نم  دیآ اصلمان را از مرکز ما م   ایرا   ی زیما شمس تبر  دیگو م

عن یبصر» است  او «اصل او صورت م  لۀیوسبه  یینای ب ردیگ  .  

آن    لۀ یوسکه به  ست خود زندگ  نیهم   نیبله ا  رد یگو چشم ما صورت نم   هیپ  نیا   لۀ یوسبه   دنید   عنی   یینایب

  . مینی بب میتوان م

است،    نندهی است. هم ب  دنی د  یی. تواناشود م  دنیاست هم سببِ د  نندهی. پس خداوند هم بمیهست   نندهیب  ن یع  ای

  .شود نم  دهیما د  چشم حس لۀیوس. پس به دنید ییهم توانا

حس  نیا  حاال  من  چشم  م  دیگو م  ذهنما،  من  ٩شل  [  نمی بب  خواهم من  به ذهن)](افسانه  شما  «فضا .    ی عنوان 

انسان)]  ١٠شل  [ شده»  گشوده وجودی  م   (حقیقت  هش  دیشو متوجه  ندا  یار ی که  فرم  نکه  جسم    لۀ یوسبه   ست،یرد، 

  . شود نم دهیدارد د  جسم  یار ی هش ند،یبب تواند جسم را فقط م  کهی ز یچ

خدا را به من نشان    دییایکه شما ب  دییگو نم  ای   نمیخدا را بب  خواهم که من م  دیکننم   ریمانع گ  نیشما در ا  پس

  . (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شل  [  شود نم یز یچون چرا رها کنم. هم  ذهنمن   نیتا ا اورمی ب مانیتا ا نمیمن بب  دیبده
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موقع    میشو زنده م   و وقت   میشو ما به او زنده م   رود م   نیبرحسِب ذهن از ب  دنیو د    ذهنمن   ن یکه ا  جیتدربه

گوشمان   نیا  لۀیوسبه .  مینی بب   میتوان ذهنمان نم  لۀیوس. به مین یآن را بب   میتوان چشممان نم لۀیوسزنده شدن به 

  . دیکن . توجه م میبشنو میتوان نم

  ننده ی و خودِ ب  شود م  دنیسبب د  دیگو . مشود م  دنی است که سبب د  شنو و جنسسوت   ن،یببعد عدم  آن

  خوِد خداست.   ایاست 

بخوانم    تیچند ب  دیبده. اما اجازه  میشو زنده م   میدار  »یابچهکه گفت «سلطان   مان به جنس اصل  میما دار  پس

  :  تیب نی هم یبرا

  تو را خلق ندانند   یسو  نیچند از  هر 
  ی ر یو نظ  مثلیچه ب ست،ی که سو ن یسو آن

  ) ٢۶٢٧شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

که مال دفتر ششم است که شما در ذهن    خوانم م   نیرا بعد از ا  اتیاب  ن یا  نیهم  یهم مهم است. برا  تیب  نیا

کنند که    دییکنند و تأ  ی گذارخودم» ارزش   ی «کارِ من را رو   نیا  د یکه مردم با  د یکن  دای را ممن است پ  دید  نیا

  .شوم من دارم به خدا زنده م

  که: دیگو و موالنا م کنند . مسخره هم مکنند کار را نم ن یدارند ا  که من ذهن مردم

  د یکو از عدم آمد پد ییدهید
  د ی را همه معدوم د  هست ذاتِ

  ) ٨٢۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  جهانِ منتظم محشر شود نیا
  مبدَل و انور شود دهیدو د گر 
  ) ٨٢٧ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ناتمام  قی حقا نیا دی نما زآن
  خامان بود فهمش حرام  نیبر  که
  ) ٨٢٨ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

از طر  چشم  پس ب  دارد، ذات هست  جسم  یار یهش  د،یآ وجود مبه   ها دگیهمان  قیکه  است،    فرمیرا که 

  . درست است؟ ستی ن دیگو . م ندیب همه معدوم م ند،یب م  ءخالص است، خداست همه الش   یار یهش
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 اوقات موالنا عدم را به   بعض  د»،یکو از عدم آمد پد  یاده ی«د  معن است. عدم به   ست ین  معن عدم به   جان یا  در

  .کند اطالق م   هاآن   دیو د ها دگیهمان نیهم

که ذهن منظم    جهان  نیو ا  ندیرا که ذات خداست بب   واقع  ذات هست  تواند نم   جسم  یار یهش  دید  دیگو م

چ   جسم  یار ی کرده، ذهن چون هش پارک   شما مییگو اوقات م  گاه . ما  ندی چ هم م  یرا پهلو   زهایدارد  با 

  . دیکن م  زندگ  تان ذهن

  comfort zoneاسمش  میخلوت توأم با آرامش درست کرده که گفت  ی شما    یو برا  دیاده یکه شما چ  جهان  نیا

  .زدیر هم م به نیاست، ا

  . می گفت م  می. اآلن داشتدیشو و شما زنده م  زدیر هم مبه  شود، م  امتی ق عن یجهانِ منتظم محشر شود»  نی«ا

به او زنده    د یکن را، پوسته را رها م   ذهنمن   ن یشما ا  دی آ خداوند از درون شما باال م ای   یز یکه شمس تبر  گفت

  باال.   دیآ هم خداست و هم «شما» از درون شما م  نیو ا دیشو م

است، هم ترازو    نهیهم آ  نیو ا   دینیب را م  نهی و هم آ  دین یب را م  ناظر هم ذهنتان  یار ی هش  نه،یصورت آبه   شما

  . کارن یا یبرا می هست و ما آمد

  م، ی کن را رها م  هانیا  رید  م، یشو و ما زنده م  زدیر هم مبه  شده،ده یما، چ  لۀیوسشده بهجهان منظم   نیا  دیگو م

را    جسم   یار ی هش  عن یما مبّدل بشود،    دۀیاگر دو د  م،یریگ را، پارک نظم جنگل را م  رهیو غ  پارک ذهن   نیا

  ناتمام است.   ذهنمن  یانسان ناتمام است، برا  یبرا  قیحقا نیا دیگو اما م  م،ینی عدم بب  قیو از طر میرها کن 

آن   م؛یرنج  مثال ما م  دینیب م  ول  ،از نظر زندگ  شودلحظه تمام م  نیا افتد که اتفاق م  یز یهرچ د یکن م توجه 

که    ییهاندارد، البته آن   اشال  م یشد  مرادیب  م ییگو نم  م،یشو م   مرادی ب  م،یرسنم   ت یکه ما به موفق  ییجاها

و به    کنند م  ییفضاگشا  ی مرادی در اطراف ب  رند،یگم   ادی   آنندارد و از    اشال  ند یگو م   کنند م  ییفضاگشا

  :  کند م مراد یو گفت که خداوند عمداً ما را ب دشون خدا زنده م

    شیخو  یهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یگشتند از موال باخبر 

    )۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

حقا  ذهنمن   یبرا  اما و  نم  قیاتفاقات  م   کهنیا  یبرا  شود، تمام  را    واناتیح   دینیب خام هستند.  مثال خشم 

 رود  م   کند فرار م  آهو، وقت   کند خب وحشت م   کند، حمله م   وزپلنگ ی  یآهو،    یفرض کن به    زند؛یر م

  شود،  تمام م  شیبرا  رود م  ن یآن حالت از ب  زد،یر اضطراب را م   زد، یر ترس را م  دهد، ور خودش را تکان مآن
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کار    کند کار را نم   ن یحمل کند. نه، ا به دل داشته باشد، برنجد و رنجش را با خودش  نهی که ک   ستین   یطورنیا

  . ماند م کند م  ریدر ذهن ما گ  شود، ما تمام نم یاما برا  شود، تمام م  شیبرا

در    دن یثمر رس   اصطالح بهبه   ستمیس  ی   دگ یثمررس به  نیثمر برسد و ا  تا به   شود کارها تمام نم   نیبنابرا  پس

ا و کارها   ی کارها   ن یهم  یبرا  کند،  م  جادیذهن  است  ناتمام  به   ی ما همه  روان ناتمام  شناسان مخصوصاً  قول 

یتراپشتالت گ )Gestalt therapy ) پِرلز ،(Perls(  روان ی های مار یبود سبب ب گذارشان یکه بن   .است  

ناراحت هستند که در    اند،ده یثمر نرس  به   ها لیخ   بسته بشود، ول  دیشده باگشوده  یزهایدر شما تمام چ  عنی

بسته    دیفورًا با  شود، باز م   یز یچ  یاست،    )Gestalt(ها، اسمش گشتالت  گشتالت   نیبه ثمر برسند و ا  ندهیآ

  بشود. 

  د یتمام کن  دیببخش   عنی  دی آن را ببند  قهیدق  گشتالت باز شد، پس از دو، سه   ی  دیابومو کرده    یبا    شما 

 د؛یخواهد دزد  ی چون آن دائماً از شما انرژ  ، منف  یهای رو یکند، ن  جاد یا  رویباز بماند در درونتان ن  دیبرود، نگذار 

  . نیاز ا میحاال بذر  دیببند دیپس گشتالت را با

  : دیگو م

   جنّاتِ خوش، بر دوزخ نعمتِ
   محرم، گرچه حق آمد سخ شد
  ) ٨٢٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شهدِ خُلد   دی دهانش تلخ آ در
  در عهدِ خُلد  ان ینبود از واف چون
  ) ٨٣٠ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  یدر سوداگر  ز یشما را ن مر 
  ؟ یجنبد چو نَبود مشتر  ک دست

  ) ٨٣١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  شده   می : حرام شده، تحر محرم

  : بخشنده، سخاوتمند سخ
  بهشت  ، جاودانگ: بقا، خٌلْد
  : وفا کننده به عهد واف
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است و در ذهن   که دوزخ  ذهنشده بر اهل من گشوده  ی. نعمت فضا که نعمت بهشتِ خوش بر دوزخ دیگو م

بودن ما هست که    در ذهن  عن یاست، سخاوتمند است    حرام است، گرچه خداوند سخ  کند م    پر از درد زندگ

  نه خداوند.  کند ام مرا به ما حر  یشاد

   جنّاتِ خوش، بر دوزخ نعمتِ
   محرم، گرچه حق آمد سخ شد
  ) ٨٢٩ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

بود،     به عسل جاودانگ. امروز هم راجع عسل جاودانگ    عنی خلد    شهد  «شهد خلد»،  دیتلخ آ  ذهندهان من   در

  سبب یب  ی به شاد  ، کن   دایدست پ   که به نمردن، به جاودانگ  ست یتو خوب ن  یبرا  ن یا  ستین  ر»یگفت اگر «م

  برود!  ن یتو از ب یمرگ برا ، جاودانه، از مرگ نترس سبب یجاودانه، به آرامش ب

اآلن    عنیدر عهد ُخلد، «عهد خُلد»    کهنیا  یبرا  د،یآ تلخ م  شهد جاودانگ  ذهندر دهان من  دیگو اآلن هم م 

  م، یکن ما به «اَلَست» وفا نم  م،یست یوفا کننده ن  عنی  می ستین  »ما «واف   ، به جاودانگ  میماست که ما برو  یبرا

  ماست.   زمان جاودانگ  عنیدر «عهد خُلد»  کند به اَلَست وفا نم ذهنمن 

خداوند زنده بشود، احتمال دارد     به جاودانگ  د یکه پس از مدت کوتاه اقامت در ذهن، با  ستی موجود  انسان

   ها زنده بشوند، ما هم ه ساله بشنوند و عمل کنند آن هفت، هشت   یهابچه  میزن که ما م  ییهاحرف   نیهم

  . میکن صحبت م  میدار

ها زنده  که آن   ستین  دیبع  نیبنابرا  ستند،ین   جا دورها از آنبحث نکن، زنده بشو، بچه   زیبه رستاخ راجع   گفت

  ر ی و به همان د  میکن معطّل م م،یکن سؤال م   م،یکن بحث م  م،یکن صحبت م  مانذهنبشوند ما هم با عقل من 

  ! میده کردن ادامه م

م  و بازرگان  دیگو دارد  در  هم  مثل ماست شما  سوداگر  ، که خداوند هم  باش   یمشتر  ی در  دستت    نداشته 

آن هم به شوق   میکن را بفروشد، ما حرکت نم  عسل  ی   خواهد م  م،یستیخداوند ن  یما مشتر  عن ی  جنبد، نم

  .دیآ نم

  یدر سوداگر  ز یشما را ن مر 
  ؟ یجنبد چو نَبود مشتر  ک دست

  ) ٨٣١ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  وفا کننده.  عن ی واف میبود  »خدا، «واف ی عنوان مشتربه  دیجنب  اگر دستمان م  ما
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حضور را    ، هست   ر یش  یتو    آدم باش، در نقش بن   ریباش، دل   ر یفقط تماشا نکن، بخر! ش  د یگو اآلن به ما م  و

  دور، حضور را بخر، نترس.  ندازی را ب ذهنبخر، من 

  بود؟  دنی نَظاره اهل ِبخْر  ک 
  بود  دنی نَظاره گولِ گرد آن

  ) ٨٣٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  به چند و آن به چند؟ نیپرسان، ک  پرس
  شخند یوقت و ر رِیتعب یپِ از
  ) ٨٣٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ز تو  خواهدکاله م ملول  از
  جو و کاله یآن کس مشتر  ستین

  ) ٨٣۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  وقت: گذراندنِ وقت  ِریتعب

  : کاال، متاع کاله
  

خب بذار    لی است. خ  قدرنیچند است؟ ا  راهنیپ  نیمغازه، به آن مغازه، آقا ا  نیبه ا   رود که م   کس  دیگو م

  . خب ممنونم خداحافظ.  قدرن یچند است؟ ا  راهنیپ نیبعد آقا، خانم ا مغازۀ رود . بعد م ش یسر جا

  د ی فضا را باز کن دیبا دیادهی فهم ای  د؟یهست  بخرد شما چه، شما تماشاچ  خواهد  است نم  «نظاره» تماشاچ  نیا

  به خدا؟   دیزنده بشو د،یحضور را بخر  نیو ا دیمرکز را عدم کن 

فقط بردد،    خواهد شده، م   دهیدزد  دن یگرد  لۀیوساست، عقلش فقط به  دنیآن نظاره فقط گولِ گرد  دیگو م

چند است،    نیمغازه به آن مغازه، ا  نیپرسان از اپرس  پرسد م  وقت تلف کند. ه  خواهد دارد، م  ذهنمن   عنی

  ! دمیمسخره کردن است؛ نپسند ی برا ،گذرانوقت  عن یوقت»  ریاست، «تعب  گذرانوقت  ی آن چند است؟ برا

 Comfot  نیاز ا  ایآ  دیدهشما موالنا گوش م   میگفت م میبخرد. شما چه؟ داشت  خواهد پول دارد بخرد، نَه م  نَه

zoneسالمت   ۀی «ناح نی، از ا «  حرکت م  دیکه دار م  د،یکن گوش م  ای  د،یکن  رییتغ  دیخواه و تمام م  دیده شود  

  رود؟  م

.  دیده تان سررفته، به موالنا گوش م . شما هم حوصله خواهد اش سررفته از تو کاال م حوصله  کهن یاز ا دیگو م

ها را  لباس   نیا  م یکن  متیق  میبرو  دیگو اش سررفته م حوصله  دار،یز تو»، مثل آن خر  خواهد کاله م   «از ملول
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  م ی ستین ی. چون مشتر ستی ن یجو»، مشتر  و کاله یکس مشتر آن  ست ی«ن  گذرد، چند هستند؟ وقت ما م  می نیبب

  .  جنبد ما، دست خداوند هم نم

  و باز داد   دی را صدبار د کاَله
  باد مودیاو؟ پ مودیپ ک  جامه

  ) ٨٣۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ی قُدوم و کر و فَِر مشتر کو
  ی سرسر  مزاح گنگل کو

  ) ٨٣۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
  لباس  دنِ ی خر   عنی  نجای : در امودنیپ  جامه

    یکارهوده یاست از ب  ی ر ی: تعبمودنیپ باد
  

. «کاله میاش را نگرفت خداوند خودش را به ما نشان داده، دنباله   میساکت بود دیشا  م،یبارها فضا را باز کرد ما

بله   دی. او جامه را نخردهی نخر  ده،ید  راهنیبخرد، صدجور پ  راهنیکه رفته پ  و باز داد»، آن کس  دیرا صدبار د

  . دینخر زیچچ یه  عنی  دی«باد» خر

و   ی هاقدم  دیگو به ما م   اآلن پربرکت  وارد مغازه م   یکجا، آن مشتر  یجالل و شوه مشتر   خوش،   شود  که 

  . بفرما پولش، خداحافظ.  قدرن یچند است؟ ا  نم،یرا لطف کن بب رهن یآن پ دیگو م

  کجا؟!  نیممنون خداحافظ شما، ا  لیرا، آن را، آن را، خ  نیا کند م  متیق دیآ که م کجا؟! آن کس نیا

مزاحمت    یفقط برا  یسرسر  اش ذهنکه با من   یاکو مسخره کردن آدم مسخره  عنی  ؟»ی سرسر   مزاح گنگل  «کو

  است؟  گذرانو وقت 
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