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  2صفحه: 

  ) ٢٨٧٨شمس، غزل   وانی(مولوی، د

 ی زیکز کفِ من بر  یتا ظن نبر  هله

 ی زیکم کن، نگذارم که به فن بر  لهیح
 

 تو در قبضه و در دستِ من است نیر ی ش جان

ر  جانیب تن؟ی زیچه کند، گر تو ز تن ب 
 

 ساخت دیمنَت با یِهمه زهرم، با خو گر 

 ی ز ی گر ز لن بر  ، یاتو پروانه نه پس
 

 بستم تیکه گلو نیز  یخبر یکدو ب چون

 ؟یزی چون ز رسن بر   کشمت،و م بستم
 

 و همه مرغان خوش و شاد از چمنند  بلبالن

 ی زی، گر ز چمن بر  و بوم و جعل جغد
 

 آن بِه  ش،یندیم لهیح  ، گرفتارِ من چون

 ی ز ی مرده و در خُلق حسن بر  یشو که
 

 یگر چو که از جا برو  ،یانهکه قاف  تو

 ی ز ی گر ز شن بر  ،یازرِ صاف نه تو
 

 شوند  زاری مردان همه از جانِ تو ب جانِ

 ی ز ی مخنّث اگر از خوبِ ختن بر  چون
 

 از کِف نّقاش موش   نره ،چو نقش  تو

  ؟ی ز ی ، چون ز کِف کل و شمن بر وثَن
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  3صفحه: 

 ییتو دی تو را ماه گرفتم، هله خورش من

 یزی برج و بدن بر  نی گر از ا  خسوف در
 

  برم  مانیگر ز سل ،نره یویز د تو

 ی ز ی چون ز وطن بر  ، نره یبیغر  وز
 

 خمش کن، که مرا با تو هزاران کار است نه،

 ی ز یبر  من ینهلد تا ز  لتیسه خود
 

 دست آوردن، تصرف کردنقبضه کردن: به  

 طناب  سمان، یرسن: ر 

 گردانک  ن یجعل: سرگ  

 شدن   دهی شن: شست، بر  

 مخَنَّث: ترسو  

  وثَن: بت  

  تراش  قلم، قلم بت   ، کل: ن 

 تراش شمن: بت  

بو شدنِ پوست و رنگ گرفتن  باعثِ خوش  ندی نامند؛ که گو   مانی ل یو آن را سه شود  م دهی د تر ان ینما من یدر  ل ی: اشاره به آن است که ستارۀ سهلیسه  

  . شود م بی س
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  4صفحه: 

  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٢٨٧٨حضور امروز را با غزل شمارۀ  برنامۀ گنج  پرسسالم و احوال  با

  ی زیکز کفِ من بر  یتا ظن نبر  هله
  ی زیکم کن، نگذارم که به فن بر  لهیح

  ) ٢٨٧٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

است به خودش     از طرف زندگ  عنیاست به انسان، که انسان امتدادش است،    سخن از طرف زندگ   نیا  پس

فکرش را   هوش باش، حت   که به  دیگو است. م  ذهنکردن با من  صورت انسان، که در ذهن مشغول زندگ به

نکن کن   هم  فرار  من  دست  کف  از  نبا   ی   حت   عنیچه؟    عن ی  ،  که  هم    ا ی   ها دگیهمان  سب برح  دی لحظه 

  هر لحظه.  کامل باش میتسل  عنیچه؟    عنی  ،من فکر کن   ۀلیوسبه دیبا ، کن فکر  یاز سسبب

و    میما دائمًا در ذهنمان هست  کهن یا  یبرا  م،یدار  بیکه ما چقدر ع  دهد مصراع نشان م   ی  نیکه هم   دینیب م

  یبه ذهن، به  میزیگر م یابد  ۀلحظ نیا ای  و از دست زندگ میپر م رید ۀدیبه فکر همان  دهیفکر همان یاز 

ما   م ییبو  کهن یا  ی جاخداوند به   تِینهای دست ب  از   ا یبه زمان    میزیگر م  یابد  ۀلحظ  ن ی. پس از ایمجاز  یفضا 

فکرش را هم نکن،    حت   دی گو . موالنا مذهننام من به  بافت ذهن   ی به    میزیگرم   م، یخداوند هست   تینهایب

  ما اآلن.   میکن پس چقدر اشتباه م می نیب. م دیگو به ما م   زندگ  عنی

فکر    یشما از    . وقتذهنفکر کردن برحسب عقل من   عنیکردن    لهینکن. ح  لهی اصال ح    عنیکم کن»    لهی«ح 

نکن، با ذهنت فکر نکن. چار    له یاصال ح  عن یکم کن»    له یاست. «ح   لهیح  نیا  د،یپر م   دهیبه فکر همان   دهیهمان 

  و عملت. به فکر   زدیکن؟ هر لحظه فضا را باز کن تا خرد من بر

فکر    م،یکن که ما در ذهن فکر م  ی به طرز  ا یبه فن، به صنعت     اگر بخواه  عنی  »،یز یکه به فن بر  «نگذارم 

زد. «نگذارم»     ضرر خواه  رانیاش به خودت و به دهمه    ول  ، بن  توان . مگذارممن نم    و از من فرار کن   کن

  کرد.  حتماً ضرر خواه  ،یاگر برو  عنی

  تو در قبضه و در دستِ من است نیر ی ش جان
ر  جانیب تن؟ی زیچه کند، گر تو ز تن ب  

  ) ٢٨٧٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  دست آوردن، تصرف کردن کردن: به  قبضه
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  5صفحه: 

ا  نیر یتو»، جان ش  ن یری«جان ش   دیگو بعد م  و در دستِ من است»، من    انسان، من هستم. «در قبضه و   ی تو 

  ی به فضا   یزیبدن بر  نیتو، از ا   بدن که من هستم، بدن تو من هستم بدِن اصل  نی را. و اگر تو از ا  نیام اگرفته

  چار خواهد کرد؟   و،تن تو، فکرِ ت ایتو  جانِی ب ستمیس  نیذهن، آن موقع ا یمجاز 

. دهد به ما نشان م   ذهنما را در من  تیکفای ما را و ب   که موالنا ناتوان  دینیب موالنا، پس م  تیدو ب  نیدر ا  پس

  زد.   میضرر خواه رانیبه خودمان و به د صورت نیدرا م،یذهن باش یسازکه اگر ما در سبب  دهد و نشان م 

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

که قبل از ورود   دینیب . پس م می ، نشان بده(دایره عدم اولیه)] ٠[شل  ها  شل   ن یا  ۀلیوسبه   میتوان موضوع را م   نیا 

از جنس خداوند هست  م،یهست  یار ی جهان، ما هش  نیبه ا اقرار به الست دار  میمرکز ما عدم است،   ول  م،یو 

ا  کهن یهم م   نیوارد  همانیدگ   ١[شل    میشو جهان  مها)](دایره  شروع   ، چ  می کن و  کردن  و    ار  ییزهایفکر  پدر  که 

  ق یتزر  تیحس هو  هان یو به ا  میکن را با فکرمان تجسم م   هان یمهم است، ا  ند یگو مادرمان، خانواده به ما م

ا  میکن م از طر  شوند م   یماد   نکیدرواقع ع  شوند، م   ید یجد  نک یع  ی  هان یو  و فکر    می نیب ها مآن   قیو 

  کردن است. لهیح  ایفن کردن  نیهم  نیا م، یکن م

ل  در مرکز ما نبود    زیچچ یه  قبالزندگ   ۀلیوس، به (دایره عدم اولیه)]  ٠[ش  خداوند فکر م   ای ت یو عقل و حس امن   میکرد  

(دایره    ١[شل که در مرکزمان هستند    یفکر  یزهایچ نیهم قیاآلن از طر  ول  م،ی گرفتو قدرت را از او م   تیو هدا

 فکر م   ها)]همانیدگ و قدرت را از   تیداو ه   ت یاست و اآلن عقل و حس امن  له یاسمش «فن» است، ح   نی و ا  میکن

جسم هستند    هان یا  کهنیا  یکند، برا  دایپ   جسم  یار یکه انسان هش  شود کار سبب م  نیو ا  میریگ م   زهایچ  نیهم

  ر یتصو  یهستند،    دهیهمه همان   هان یکه ا  ریبه فکر د  یفکر   ی از    دنیپر  قیکند و از طر  دایپ  یو مرکز ماد 

  هست.  ذهنکه اسمش من  دیآ وجود مبه  ذهن

  کند  فروکش م  ذهننپرد، من   رید  ۀدیبه فکر همان   دهیفکر همان   ی درواقع توهم هست. اگر انسان از    ذهنمن 

اسمش را گفته   جان یهست که ا دهی . دراثر فکر کردِن همانزدیر مفرو   ذهنمن  م،یاگر ما تندتند فکر نکن عن یو 

  جان ی درواقع تنتان را ب  د،ی ساز م  ذهنو من   دیکن نکن و هرچه که شما تندتند فکر م  لهیکم کن»، ح   لهی«ح 

  جانِ تو و تن تو من هستم.  دیگو . م دیکن م
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  6صفحه: 

  ی بقا   ی مهم را که برا  ی زهایچ  نیا  م، یشو جهان م  نیوارد ا  بوده که ما وقت   ن یبوده، ا   در طرح زندگ  که درحالت

  م ی، هشت سال. بعد متوجه بشوهفت   ،مدت کوتاه  یبرا  میبشو  دهیهمان   هانیو با ا  می ما مهم هستند، تجسم کن

[شل    مینی عدم بب  ق یکنار، دوباره از طر  میرا بذار  ذهنبافت    نیا  جیتدرو به   زند به ما ضرر م  بافت ذهن  نیکه ا

  .(دایره عدم)] ٢

  ت ی حس هو  یفکر   ی زهایو به چ  د یکه درست است که شما آمد  کند اشاره م   تیدو ب  نیدر ا  د ینیب موالنا م  پس 

اها)](دایره همانیدگ   ١[شل    دیکرد  قیتزر و    د یکن فکر م  ها ن یا  قیشما و از طر  دِید  نک ی ع  ا یشده مرکز شما    هان ی، 

و   کنم شما را اداره م  دگ. من دارم زن دیرا ادامه بده  ن یکه ا دیفکرش را نکن  حت ول  د،یدرست کرد  ذهنمن 

  . یزیبر توان از کِف من نم ، در داخل من است و تو، من هست دیهم که درست کرد ذهنمن  نیا

،  (دایره عدم)] ٢[شل    فضا باز کن  دهد که ذهن نشان م  ت ی دوباره در اطراف وضع  دیکه با  کار را بن  نیا  دیبا  پس

من را    دیکه با  و بدان  نخواه   و از آن زندگ  لحظه رها کن   نیدر ا  دهد را که ذهن نشان م  ی زی آن چ   عنی

تو هم من    نیری. و جانِ ش دیگو م   زندگ را    نیمرکزت دوباره، قبال من بودم در مرکزت. ا  یاور ی صورت عدم ببه

  .ری د یرا ندار نیر یآن جان ش ی هستم، اآلن از من جدا شد 

اگر شما    عنیچه کند»،    جانیاست. «تن ب  جانی، تن بها)](دایره همانیدگ   ١[شل  حالت    نیکه ا  دیگوم  نیبنابرا  پس

 اگر   د یتوجه کن  شهی. ما هم کن فرار م   ، خت یتو از من گر  کهن یا  یجان ندارد، برا  ذهنمن   د، یداشته باش   ذهنمن 

به   میزیگر م  تمانییاز جنس خدا ای میزیگر م یابد ۀلحظ نیو از ا میپر م ریبه فکر د یاز فکر م،ی در ذهن باش

  است. ندهیگذشته و آ یِکه در زمان مجاز  یجنسِ مجاز  ی

در مقابلش    ای ،  (دایره عدم)]  ٢[شل  دینخواه   زندگ  دهد که ذهنتان نشان م  یزیشما از آن چ   دیگو م  نیبنابرا  پس

را باز کن  دیمقاومت نکن  ا  یو آن فضا   دیو فضا     عن ی  میهست. تسل  میکار اسمش تسل  نیبازشده من هستم. 

ما از جنس آن    عن یکند،  لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن که دوباره مرکز را عدم م   نیاتفاق ا  رشیپذ

  . میجهان بود  نیکه قبل از آمدن به ا میشو م  یار یهش

اگر     مرکزتان، به شما کم خواهد شد، ول  دیاوریرا ب  زندگ   ا یشما خدا    نه ارایدوباره هش   وقت  ب یترت  نیا  به

فکرش را هم     حت  دیگو م  د، یداشته باش   ذهنمن   عنی،  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    دیحالت بمان  نیدر ا  د یخواه م

  .  دیبه خودتان راه نده یچو تصور و هم  ی زیگر کار از کفِ من م نی. شما با ادینکن

تا مرکزمان    دهد لحظه که ذهنمان نشان م  نیدر اطراف اتفاق ا  میکن  ییاست که ما مرتب فضاگشا  نیکار ما ا  پس

مرکز ما عدم بشود، عقل ما،    کهن ی. هم میکن   دا یپ  یری و عقل د  ی رید  ی اری تا هش  (دایره عدم)]  ٢[شل  عدم بشود  
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  7صفحه: 

 قدرن ی. تا امیشو را متوجه م  رییتغ  نیاو ما    شود خدا گرفته م   ای   و قدرتِ ما از خود زندگ  تیو هدا  تیحس امن

  .(دایره عدم اولیه)] ٠[شل  در مرکز ما نماند، نماند   دگ یهمان  چی که ه  میکار را ادامه بده  نیا

جهان    ن یمان بعد از ورود به ارا که همه    ذهنمن   خواهم اده از اشعار موالنا م برنامه بنده با استف  نیپس در ا 

مضر است، هم به   اریبافت بس  ن یکه ا میو بفهم   م ی. با هم بشناسها)](دایره همانیدگ  ١[شل  می بشناس  م، ی کن م  جادیا

  ی ما به موجود   هاست، دگیهمان  د یکه د د ین دیدراثر ا میدان . و ما مزند لطمه م  رانیهم به د زند ما لطمه م 

کار    نیو ا  میزن لطمه م  مان زندگ  یهاو به تمام جنبه   میشو م  لیتبد  کاران یز  یبه موجود   م،یشو م   لیمضر تبد

  .(دایره عدم)] ٢[شل   میرا کنار بذار  بافت ذهن نیا  م، یست ین بافت ذهن  نیما ا م یاست که ما بفهم نیا یبرا

  : دیگو . بعد مسحر است دهیبه فکر همان دهیفکر همان  یاز  دنیپر نیا قتاًیکه حق دیگو موالنا م  تی در ب و

  ساحر درونِ توست و سر  نیچننیا
  اْلوسواسِ سحراً مستَتر  ف انَّ

  ) ۴٠٧۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نهفته شده است.»  ینفس، سحر یگردر باطن و درون تو نهان است، همانا در وسوسه  یساحر  نی«چن

   عن ینفس»،    یگرما. «همانا در وسوسه   ذهنمن   نیهم  عنیدر باطن و درون تو نهان است»،    یساحر   نی«چن

نفوذِ    ریز  عنیکار    نیا  نینهفته است». پس بنابرا  یتندتند «سحر  رید  دۀیبه فکر همان  دهی فکر همان  یاز    دنیپر

  :  دیگو . م میخوان مورد م   نیدر ا  تیو چندتا ب  می نیکه ما درست نب  شودقرار گرفتن و سحر سبب م  یسحر  ی

  زند کو دم م نست یسحر ا کارِ
  کند م قی نََفس، قلبِ حقا هر 

  ) ۴٠٧٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

برعکس    عن ی  شوند، قلب م  قیحقا  لیخ   م،ینیب م  ها دگ یهمان   قیاز طر  میشوم   دهیهمان  که وقت  دینیب م

با    دیرا مالقات کرد  خانم  ی  دیحاال فرض کن که مرد هست  د،ینفر را مالقات کرد  ی  روزی. مثال شما دشوند م

چطور در عرض    د،یو شما همان آدم هست  دیکن  ندگز  دیتوان بدون او نم   دیکن . امروز فکر مدیشد  دهیاو همان 

شخص    نیکه من بدون ا  دیی گو ! چطور اآلن م د؟یرا عوض کرد  قیحقا  قدرن یچهار ساعت شما ا  و  ست یمثال ب

که بدون آن    دیآ نظر مبه  د، یشو م  ده یبا آن همان  دیشو مند معالقه   یز یچ  یبه    ا یکنم؟! و    زندگ   توانم نم

  . رید یزهایچ  ل یو خ گردد و حوش آن م و دائمًا فکرتان حول   دیکن زندگ دیتوان نم رید
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  8صفحه: 

در هم   مثال حقا   نیما  به   ق»ی«قلبِ  سحر شدن  ع  دنید  عنی  ،دگ یهمان   لۀیوسو     دگ یهمان   یهانک یبرحسب 

  م، ینی را بب   شخص  ای   م،یو به خدا زنده بشو  میبرد  ساختمان   ی دور    میمثال برو  میتوان که ما م   م یشو متوجه م

برامان   مثال بعض  ای  م،یبه خدا زنده بشو    . بعضشود خوب است، دعا مستجاب م   ل یدعا کردن خ  یها 

  سحر است.  نیما از ا یسحر است و تمام تصورات مجاز  نیهمه اثرات ا هانیا که درحال طور،ن یها هم زمان 

صورت  به   زهایو به چ  میجهان شد  ن یوارد ا  ی اریصورت هشبه   وقت  مییگو م   میدار  م؟ییگو م  میچه دار  عنی

غلط است و مضر است، اصال با    دید  نیما، مجموع ا  دِید  نکیشدند ع  هانیو ا  میکرد   قیتزر  تیفکر، حس هو

.  م یرس نم   جاچ یجلو، به ه  م یاست برو  حرس  دیکه د  دید  نیهم   لۀیوسما اگر به  جهی ندارد. درنت  تطابق  قتیحق

  : دیگو م  دین یرا بب  هاتی ب نی. امیمان را عدم کن است که دوباره مرکز  نیتنها راه ا

  دزد و تباه  یعوانِ سر، شد  زان
  عوانان را به قهِر توست راه تا

  ) ۴٠۶۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  پندِ نکو  ن یخبر بشنو تو ا در

بین نْبجیم داَع مدُو  یَلع  
  ) ۴٠۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

دشمن شما در   نیترآمده بشنو و به آن عمل کن: «سرسخت فیشر ثِیاز احاد یاندرزِ خوب را که در  نیا «تو

  درونِ شماست»». 

است در موالنا     منف  یاعوان کلمه مأمور،    ن یپنهان. ا  عن ی «عوانِ سر»،    گذارد را م  ذهنمن   نیاسم ا  کهن یا  عنی

  را با خودش دارد.  زهایچ  نیضرر زدن و اجحاف و ظلم و ا یهات یتمام خاص   م،یو امروز هم با آن کار دار

کار، تو  مأمور خراب   نیاز ا  د یگو . مکند صحبت م  م،ینیب ما که ما را سحر کرده و غلط م   ذهنبه منراجع   دارد

  مان، یو به بدنمان، به فکرها  م ینیب غلط م  ل یواقعاً خ  ذهنصورت من ما به    عنیتباه  . دزد و  یدزد و تباه شد 

  . میزن به زنده بودنمان لطمه م جاناتمان،یبه ه

است که در    یمأمور سر   ن یهم  ق یاز طر  زنند،  اگر به تو لطمه م  ر یعوانان د  ر،ی د  ذهن  یها من   کهی طوربه 

  ن یترکه بزرگ   فیشر  ثیاز احاد   یخبر را هم بشنو از    نیکه ا  دیگو مرکز شما است، شما را سحر کرده. م

  در مرکز شما است.   ن یدشمن شما هم
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دشمن شما    نیترآمده بشنو و به آن عمل کن: «سرسخت   فی شر  ثِیاز احاد  یاندرِز خوب را که از    نی«تو ا  پس

  است.  ذهنمن  نی هم عن یشماست»»،  درونِ

  : دیگو م  طورن یهم  و

  زیعدو مشنو، گر  نیا طُمطراقِ
  زی است در َلج و ست سیچو ابل کو

  ) ۴٠۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی شوه و جالل، آوازه، خودنما  ش ی : سروصدا، نماطُمطراق 

  

 قدر ن یا  م،ی خودمان را نشان بده  میخواه  م ذهنصورت من ما به   کهن یشوه و جالل، ا  شِیسروصدا و نما  عنی

را به تو    هان یرها کن، فرار کن از دستش. اگر ا دیگو را م  هان یا رم،یمقام من است، شاهم، وز نیدانش دارم، ا

است.   طانیش هیما شب  ذهنمن  نیهم ، زدن و دشمن و مقاومت و ضرر   زیو ست یدر لجباز کهن یا یبرا دهد، م

  که میاهم قبال خوانده  ت یدو ب نیدرست است؟ و ا

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

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

  بدند  ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون

  هاش دو صورت شدند حمت بهِر
  ) ۴٠۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

اند. در دو صورت نموده شده   نیجنس هستند، بنابرا  یاست، از    یهردو    سیو ابل  ذهنمن   دیدان شما م  پس

 طان یش   عنیجهان،     شدگتیهودرد و هم   ی رو یکه با ن  د،یآ وجود منفس ما به   ای   ذهنمن   ، شدگت یهودراثر هم 

  است.   ی

  یهم با خداوند    نیا  د،یآوجود م که با مرکز عدم به   دیجد  یِاری آن هش  م،یکن م  ییفضاگشا  وقت   طورن یهم  و

   هم در خداوند است. پس وقت  اش یدر ما است،    اش  یخداوند دو صورت شده،    یهاخاطر حمت است. به

  .میشو از جنس خداوند م شود، مرکز عدم م م یکن م ییگشافضا 
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فضا را باز    کهنیپس از ا  م،یبود  اول از جنس زندگ   م،یباشد که اول خداوند بود  ادمان ی  تیب  نیا  طورن یهم  و

دارد   معن  تیب  ن ی. امیشوشد، دوباره از جنس خدا م   و مرکزمان خال  میکرد  رونیرا ب  ها دگیهمان  م، یکرد

  : دیگو م

  ان یما در م ییو آخر تو اول
  ان یدر ب د یایکه ن  چیه چیه

  ) ٣۵٠١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   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

شدن از ذهن هم  و خارج    ها دگیبعد از همان  م،یاز جنس اَلست بود  م،یاز جنس تو بود  عنی  ،یاول تو بود   پس

ما   زند، ضرر م  اریاست، بس  وی است، د  سیکه از جنس ابل  ذهنمن   نیوسط ا  نی. امیشو دوباره از جنس تو م 

اش ارزش ندارد که ما درباره   قدرن یا   عنی  رد،ندا  انیب  ت یاست که اصال قابل  »چ یه   چ ی«ه  نیا  کند، سحر م را  

و   داند مردم جهان است را موالنا مذموم م  یۀکل  باًیتقر  دِیکه اآلن د  ن،یا  دِیکه چقدر د  دینیب . ممیصحبت کن

  : دین ی. ببداند مضر م

   ذهن عنوانِ من ما هم به  یِز یناچ  م،یبه آن زنده شو دیو با ستین  انیقابل ب اله تِی نهایکه عظمتِ ب طور«همان 

من    دانم و طمطراق و جالل و شوه و پز و نم  ذهنمن   نیارزش ندارد اصال. شما به ا   عنی  ست»ین   انیقابل ب

هرچه    د ی. «بادیوند کن کارگاه خدا  د،یرا صفر کن  دتان خو  د، ینده   تیهستم، اصال اهم   یطور هستم، آن   ی طورنیا

  .  م یدیهم فهم نی.» امیو به خداوند زنده شو  میزودتر آن را انکار کن

  قرآن است: ه یکه آ دیدان هم م  نیا و

وه»  ناطالْبو رالظَّاهو رخاو لوا ◌ۖ وهو لِب ءَش يملع . «  
  و آخر و ظاهر و باطن، و او به هر چيزى داناست.»   اول «اوست

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

  

از جنس    دیاقامت در ذهن دوباره با  بعد از مدتِ کوتاه  م،یاز جنس او هست  میشو جهان م  نیاول که وارد ا  عنی

  . میشو نم لیتبد م،یجلو برو  ذهنبا من  می. اگر بخواهکند م لیو اوست که ما را تبد م،یاو بشو

  : دینیرا بب   تیدو ب نیا طورن یهم  و
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  را  اریهر اَغ ار،یبرده  یا
  بداده خلعِت گل خار را  یو

  ) ٢٣١٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کن  ز یپال ایما را ثان خاکِ

  کن   ز یچ  ر یرا بارِ د ن چیه
  ) ٢٣١٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : باغ، بوستان، مزرعه ز یپال

  

را،    اریکه هر اغ  کس  یکه ا  مییگو م   میکن مان مشما و ما، همۀ   عنیموالنا،    کندکه، رو به خداوند م   دیگو م

است. آن   اریاز جنس اغ  د،ی نیب صورت جسم م لحظه شما به  نیکه در ا  یزیهرچ   ر،یغ   عنی  اریرا، اغ  ذهنهر من

اصل   نیا  ست،ین  ریغ  نیمجدداً به خداوند، ا  شماحضور، زنده شدن    یِاریقسمت عدم شما با مرکز عدم، هش

  است. 

و    کن و از جنس خودت م کن م   لیرا تبد ذهنمن   عن یرا   یریکه هر غ   کس  یا  ار»، یبرده    یکه «ا   دیگو م 

به خودت    لشیتبد  عن ی  ،کن به گل م  لشیخار است تبد  ذهنمن   عن یبه خار،    ده که خلعت گل م  کس  یا

  .  میحرف بزن  یطور ن یما ا دهد م ادیبه ما   عن یاز خداوند،  خواهد و م  کند دعا م و .کن م

اآلن من   خاک ما  دوباره که  پال  ان،ی برو  میهست  ذهنما را  برا  زیسبز کن،  ما در ذهن    کهنیا  یکن، سبز کن 

  .می دیخش  ذهنصورت من به

 ر یندارد، بار د  ارزش  چیه ست،ین  زیچچ یرا که ه  ذهنمن   نیا  عنیرا»    ن  چیکن»، «ه زیپال  ای ما را ثان  «خاک

  از جنس خودت کن.    عنی کن»   زیکن». «چ  زیاز جنس خودت کن و «چ

  :  دیما با  د،یهم قبال خواند  تیب نیکار شما ا نیا یبرا 

  ز اصل   یار دور بر م  ،یاپیپ ،یپ
  وصل  یِآرد سو  تیرگِ مرد تا

  ) ٣۶٩٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

لحظه   ن یکه ذهنت در ا  یز یچ  لحظه، از آن   نیکن در اطراف اتفاق ا  ییسرهم فضاگشاپشت   عنی   »یاپیپ  ،ی«پ

نکن با آن و در اطرافش فضا باز کن. البته    زهینخواه، مقاومت نکن، ست  نخواه، زندگ  زیچچ یه  دهد، نشان م
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   ول  د،ی عوض کن  د یخواه شما م  دهد، م  نکه ذهن نشا   تی را که، وضع  یز یچ  د، یآن را عوض کن  د یخواه شما م 

  .  دیریکم ب  شده، از خرد زندگگشوده  یفضا  نی از ا دیعوض کردنش با یبرا

«پپشت  پس دور   بر م   ،ی اپی پ  ،یسرهم  اصل».    یار  ر  عنی ز  از  دور  شه،یاگر  از خداوند  برو    ،ی اصل،  مرتب 

حضور    ی اریهش   نیما هم   رگ انسان  ات، رگ انسان  عنی  ،یرگ مرد   نیتا ا  ،ییببر با فضاگشا  یسمتش، پ

تا    دهد، ما خودش را به ما نشان م  تییما، انسان بودن ما، خدا  تیرگ انسان  میکن  فضا را باز م  است، وقت 

  با خداوند.   میبشو ی دوباره  عنی اورد،یوصل ب ی سوما را به   انسان رگِ نیا

 م یخواند  شه یرا هم هم  تیدو ب  نیجلو. و ا  دیرو لحظه و م   نیدر اطراف اتفاق ا  د یکنم   ییشما مرتب فضاگشا  پس

  که:  

  یی در آخر زمان، کرد طَرب ساز اری
یی او جِدِّ جِدّ، ظاهِر او باز باطن  

  
  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  جملۀ

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

  شناخت روان   یِ در زمان مجاز  ذهناست. من   یاست، آخر زمان مجاز  شناخت لحظه آخرِ زمان روان  نیا  عنی

است، کرده   ی سازانسان طرب   ی در آخر زمان» برا  ار یزمان است. «  ن یآخرِ ا  د یگودرست است؟ م   کند،  کار م

  است. درست است؟  ذهنمن  انیاگر انسان متوجه بشود که پا 

  شود،  م  دهیذهن د  لۀیوسکه در ظاهر به  یز یچ  شده که باطنش است، جدِّ جِدّ است، آن گشوده   یفضا  نیا  و

به   میکن م  زه یست م، یکن که ما دائماً مقاومت م  دیکن . توجه مدیرینگ  ی را جد   خداوند است، شما شوخ   شوخ

  . می خواه م  از آن زندگ کهنیا یبرا م، یهست زه یو در ست دهد، که ذهنمان نشان م یزی چ آن

.  دیفضا را در اطراف آن باز کن  د،ینخواه  زندگ   دهد، فکرتان نشان م  دهد، که ذهنتان نشان م  یز یچ  از آن   شما

کشته، حواست باشد، «هان و هان» مواظب باش    ذهنصورت به من   نیاا خداوند به  همۀ عاشقان ر  دیگو م

تو»   دلربا  یو طناز   ییتو خودنما  ذهنعقل من   عنی «جهل  د  ات ذهنبه حرف من   عنینکند،    یینکند،    د یو 

  گوش نده. دگ یهمان 
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   زندگ  ندهی در گذشته و آ  رید  دیاست. انسان نبا   شناختزمان روان   ای   ذهنکه آخر زمانِ من   میدیما فهم   پس

لحظه که من هستم،   نیکه از ا  فکر را نکن  نیاول غزل هم به ما گفته که مواظب باش! اصال ا  تیکند و دو ب

  .  یر یم که م زن ضرر م قدرن یا ،زن ضرر م  ودتبه خ ول  ،توان م ؛توان نم ،شناخت به زمان روان  یزیبر

با من   دیتو با ،یزیگر صورت من م به  عن یچه کند، گر تو ز»،   جانی«تن ب  نیا دیگو اگر م  ر،یرا گفت د ن یهم

را در    ها دگ یکه اگر همان  میدان ما م  طورن ی. همرید  یندار   زندگ  یزیاگر از من بر  ،بن   که زندگ  باش  ی

  . اندازد م  هان یاقضا و حوادث به  ریخداوند ت  م،یدار مرکزمان نگه 

  انداخت حوادث به تو هم  ِریکه ت  قضا
  یاز آن سپس سپر   تیرا کند به عنا تو

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

از بچ  شما نوجوان  حتماً  با    دیاده ید  د،یاتجربه کرده  و   مثال توپشان    ، یز یچ   یکه شما  با  پسرها   ا ی مثال  

گمش کرده شده  دهیهمان   شانی بازاسباب  و  شده اند  ناراحت  سن  ا یاند.  اند،  ، پانزده   ،نوجوان   اریبس  نی در 

اگر پسر  سالشانزده ا  طورن یطرف هم هم آن  یطور ن یهم   م،یشو م  تیهومثال هم   یدختر   یبا    میما   ن یو 

  ما.    یها دگ یبه همان  اندازد حوادث م  ریت و زندگ  م، یشو و ناراحت م میشو م  مرادیو مرتب ما ب شود نم

عقل    عن یکه قضا،    دیمنتظر باش  دیبا  ها، دگیبه انباشتن همان  دیاست که اگر شما شروع کن  نیا  قتیحق   ی  پس

   نخواه  هان یداد، به ا  را از دست خواه  هان یها ادراثر حادثه   عن یحوادث خواهد انداخت.    ریت   هانیکل، به ا

  .  یشو م و ناراحت  رود بعد از دستت م ، رس م  مدت  ی  ای د،یرس

را در مرکزت    زهایچ  د یاست که تو را متوجه کند که تو نبا  ن یا  ی است، برا  ی مرادیکه اسمش ب  ها  ناراحت  نیا  تمام 

  ت ی ها دگی همانحوادث به    ر یقضا ت  ریبه بعد د  از آن   ،یی به فضاگشا  کن که شروع م   یااز لحظه   . ولیبذار

  ها.  و انداختن آن  ییسابه شنا  یشروع کرد  ریخودت د کهنیا یبرا اندازد؛ نم

  که:   میدان را هم م  نیا طورن یهم  و

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  لشر   شروِیپ آهنگ، ش ی : پقَالووز
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به ما نشان   یمرادی و ب مینشو مرادی هرروز ب م،یکه ما هست در هر سن  است که ما، حت  رممنیاصطالح غبه و

در روز، در    دیانجام بده  یکار   ی  د،یاوریدست برا به  یز یچ   ی  دیریگ م  میشما تصم   عنی  یمرادی. بدهد م

  . ستا یمرادیب نیو ا شود نم  کن م ی هر کار شود، نم  ، هر سن

خانه   نیا  ر ید  دییگو م   د،یشد  تیهوهم   د،یعاشقش شد  د،یخانه را بخر  ی خوشتان آمده     لیمثال خ  د یخواه م

که چه     به ناراحت  کنند  همه شروع م  د، یشو م  مرادیب  د،یخر  رید   ی  دینیب م   دفعه ی !  شود؟ را بخرم چه م 

  . تاس ی مرادی ب نیو ا دیشو م  مانی پش م؟یدیشد؟ چرا ما نجنب 

و درد    فضا باز کن  یمرادی. و اگر در اطراف بشوند نم  تیهوهم   یزیکه با چ   دیشما را تا بفهم  کند م  مرادیب

  ، یببر   یشده بودم و پ  تیهو ساختمان هم   یمن با    داد،ی داد و ب  ی ا  ، را بشناس   دگ یو همان   بش  ارانه یهش

. بهشت  یشو وارد بهشت م  ، خدا هست  جنساز     عنی  ، سرشت هستو تو خوش  شود فضا باز م  صورتنیدرا

  شده است. گشوده   یفضا نیهم

  است:   ثیحد  نیکه ا دیدان م  طورن یهم  و

  بِالشَّهواتِ.» الْجنَّةُ بِالْمارِه و حفَِّت الْنَّار  «حفَّتِ
  شده و دوزخ در شهوات.»  دهیپوش ندی ناخوشا ی زهایدر چ «بهشت

  ) ینبو  ثی(حد

  دن ی کش  عنی  ندیآناخوش   ی زهایچ   ،ی مرادیدر اطراف ب  ارانهی در درِد هش  عنی  ند،یآناخوش   یزها یدر چ  بهشت

  ر ید   یکه با    د ینیب م  د،ی خانم هست  ا یآقا    ی دستم بود ها! از دستم رفت. شما عاشق    کهن یاز ا  ارانهی درد هش

  بدبخت شدم.   د،ش یطور ن یکه چرا ا  دیریگ سال عزا م! سه  یازدواج کرد، وا

با    دینبا  کنم، من اشتباه دارم م   کهنیو شناخت ا  ارانهی درد هش  دنیدر اطراف آن و کش  ییدر فضاگشا  بهشت

 رود  بشود، دارد م   دگ یمشغول شهوات همان   آن است. و اگر کس  یدرد برا  نیا  شدم، م  دهیهمان  یز یچ  ای  کس

  جهنم.    یسوبه

   . ولدیشو م  دیوارد جهنم دار د،یمواظب باش ل یخ دیبا  د،یهست دگیاگر مشغول شهوت همان دیدیشما د پس

  .دیشو وارد بهشت م  دیدار د،ینداز ی را ب دگ یهمان  ی کهنیا دیکش م  ارانهیاگر درد هش

  :  تیب نیا طور ن یو هم  

روان   یِست در جواو مانده چشم  
  از ذوقِ آبِ آسمان  خبر یب



ۀ  برنامه             Program #941                                              ۹۴۱مشار

  15صفحه: 

  ) ٣٧٨۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

فکرها    دینیب . مشود جو رد م  یمثل    نیو ا  دهی به همان  پرد م  دهیمرتب از فکر همان   شود، م  دهیکه همان  کس

    یچشمتان مانده که کدام    د،یهست  دهی شما هم با آن همان  شوند، سرهم از ذهنتان مثل جو تندتند رد مپشت

غلط   نیا  م،یبرس  بله به زندگ  میکن فکر م  دتنددرونش است و تن  زندگ  ای  دهدفکرها من را نجات م   نیاز ا

  است. 

باال    ییکه از آسمان درون دراثر فضاگشا  ست ات یآب ح   ست،یآب  ای  یار ی از ذوق آن هش  خبریب  شخص   نی چن

لحظه، رضا،  نیاتفاق ا رشیپذ د؟یکن جزوش است، توجه م تیجزوش است مثال، خالق سببی ب یشاد د،یآ م

  .دیآ ذوق آسمان است، از آسمان درون م نیجزو ا زها یچ  نیشر، صبر، ا

سرهم  که اتفاقات پشت  دگیهمان   یرواِن فکرها  یو به جو   دیآ از آسمان درون آب م   دیکن شما فضا را باز م  پس

  . دیکن نگاه نم  د،ی برس  ییجاتا شما به  افتد م

  : تیب نیا طور ن یو هم  

  داد  غامیهر که را فتح و ظَفَر پ 
  مراد یشد مراد و ب یاو  شِیپ

  ) ۴٠۵٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی کامروا  ،یروزی: پظََفر 

  

 دهد،  م  غام یبه او پ    زندگ  یشده و شاد گشوده   ی فضا  نیاز ا   فضا را باز کند و متوجه بشود که خرد زندگ  هرکس

شده گشوده   ی و خرد فضا  ییاند، از فضاگشاکرده  ریکه من را اس  ها دگ یمن به همان   یروز یاست، پ  یروز یپ  نیا

او    شِی«پ  کند، فرق نم  چیذهن برسد و نرسد، ه  ادبه مر  کهنیکه ا  شود متوجه م  ردیرا ب  غامیپ  نیاست، اگر ا

  . مراد»یشد مراد و ب ی

که ذهنتان،    د ید  دیخواه  مدت ی . بعد از  دیتا آن فتح و ظفر را شما تجربه کن  دیمرتب فضا را باز کن  دیپس با 

  هم کم نشد.    تانی شاد ست،ین  التانیخ  نیعاصال  د،یدیبرسد، نرس  یزیچ  ی به  خواست م  تانذهنمن 

  :  طورن یهم  و

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
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  ش یخو یِگشتند از موال خبر با
  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نکردند،   تیفضا باز کردند، ناله نکردند، شا و در اطرافش  رفتندیرا پذ  یمرادیهمۀ عاشقانِ جهان چون ب پس

  . رید میخودشان برخوردار شدند و خبردار شدند. خواند ی خدا  عنی ش،یخو  ینشدند، از موال  عصبان

  : تیب  نیا طورن یهم  و

  د یبرگز  نی: رو، هر که غم دگفت
  د ی بر  یها خدا از و غم باق
  ) ٣١٣٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که ذهنتان   ی زیلحظه شما به آن چ   نیاگر در ا  عن ی.  ییمنظوِر فضاگشا  دنیفهم   ایغم    عنی  ن،یغم د  نیبنابرا  پس

و صبر و    ییفضاگشا  ول  ست،ین  ی خودتان جد  یهاحرف   حت   ست،ین   یجد  نیا  د،یکن توجه نم  دهد نشان م 

  نخواهد داشت.   غم  چیه ریکند، د ب را انتخا نیغم د  . اگر کسدیدار نیمهم است، شما غم د  ارانهی درد هش

منظورش    عنی  د»یبرگز  نی . «گفت: رو، هر که غم ددی آ م  های مرادیو ب  ها دگ یها از همانهمۀ غم   کهنیا  یبرا

در    غم   چیه  ریبشود، د  ل یتبد  ارانهیرا و تماماً به خدا هش  ها دگیبود که فضا را باز کند و بشناسد همان  نیا

  : میدان هم م  تیب  نی. و ادارند دست از سرش برم  ند،یآ  م  ها دگ یها که از همانغم  ۀینخواهد داشت. بق   زندگ

  بسا دانش که اندر سر دود  یا 
  شود سرور، بدآن خود سر رود  تا

  ) ١٩٨٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ده یبا دانش همان   عن یدانش رفته سرشان،    دهد،  م  لی ها را تشانسان   تیها که امروزه اکثربسا انسان   ی ا  و

پندار کمال دارند. دانش سر برود، انسان فکر    د،ید  میکه خواه   طورن یو هم  رندیگم   یهستند، خودشان را جد

   فضا را باز کند، از خرد زندگ   کهنیا  یجا ن لحظه بهیا  شود؟ م   کس  . سرور به چه شود و سرور م  داند م  کند م

کار    نیا  د ی. شما مواظب باشدهد سرش را بر باد م   نی بنابرا  کند، استفاده م   اشذهناستفاده کند، از عقل من 

  . دیرا نکن 

  : دیگو م پس

  معشوقه نگر    یِهماره رو پس
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  پدر  یبه دستِ توست، بشنو ا نیا
  ) ٣٠٩٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی دست ماست ا به   نیو ا  ،ییفضاگشا  قینگاه کن از طر  دائماً فضا را باز کن، به خداوند، به زندگ  نیبنابرا  پس

 دهد  که ذهنتان نشان م یزی با آن چ  دیکن  زهیست  ای  دیکن  ییلحظه فضاگشا نیدست شماست که ا عنیپدر من! 

.  فکرش را نکن  اول گفته مواظب باش حت   تیب  و که د  ،ی تو را ببرد به زمان مجاز   نیو ا  د، یبخواه   و از آن زندگ 

  و

  زآن شد، که از سر دور ماند   سرنگون
  راند  شیرا سر ساخت و تنها پ شیخو

  ) ٣۶٢١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یآ م  ییلحظه با فضاگشا  نیدر ا   . سر زندگماند دور م  که از سر زندگ   شود علت سرنگون م  ن یبه ا  انسان

 داد  که ذهن نشان م   یز یآن چ   گرفت  یجد   کهن یا  یبرا  ، ی سر خداوند، عقل کل. اما فضا را ببند  شود، ما م  سر

  .  یرو  م شی تنها پ نیبنابرا ،یر یگ مرا  ات ی عقل من جزو ،ی ساز لحظه، خودت را سر م نیدر ا

  ی که برا یشو زد، موفق هم نم   خواه. دائماً به خودت ضرر یشو موفق نم  عنی ، یشو باالخره سرنگون م  تو

 ات  ذهنچرا؟ با سر من   ،یشو موفق نم   ،ی خداوند زنده بشو  تیو ابد  تینهایبه ب  ارانه ی هش  ی. آمد یچه آمد

  . و از خرد او استفاده کن یبرو شی پ با زندگ ،فضا را باز کن   دی. پس بایرو م  شی تنها پ

  : طورن یهم  و

  آمن مباش  بترس،   ،یبد کرد چونکه
  خُداش   انَدیزآنکه تخم است و برو 

  ) ١۶۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو 

   ذهن با من   ییفضاگشا  یجابه   ،یکرد   زهیلحظه ست  ی اگر شما    »ی«هله تا ظن نبر   دیگو اول م  تیدر ب  کهنیا

  . اندی رو خداوند م  ست، تخم  نیا  کهنیا  یبرا  ن؛یننش  منیو بترس، ا  تخم بد کاشت   ی  ،یکرد  لهیح  ،ی فکر کرد

تخم خوب    ن یجورش است، ا  ی  ن یا  شود، وارد فکر و عملت م  خرد زندگ   ، کنلحظه فضا را باز م   نیا  پس

  .  دید را خواه  شیحتماً جزا  ،یکار  م  ات ذهنبا من  ،کن مقاومت م  ،ی شو است. منقبض م
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بود که ما به تصور خودمان که خداوند هم مثل    نیا  م،یاآلن صحبت کرد   نیاز آثار سحر که هم    یکه    دینیب م

خب    م،یکن ناله م   م،یشوم   نیرحم کن، به هر حال خشم   م ییگو م  م،یکن م  یو زار  هی آدم است، گر   یما  

  کم کند.  تواند ما را، خداوند نم  کند منقبض م  هانیا

  د، ییناسزا بو  د،یکن   دادیدادوب  د،یکن   یو زار   ه ی هرچه گر  دیاست که شما فکر کن   سحر  نی غلط هم  دیهم د  نیا

ا بود  خدا  د  شد، نم   ی طورن یاگر  م  ر یخب  م  کند رحم   کم شما  اکند به  شما    نی .  هرچه  است.  غلط 

  . دکم کن ترش ی که خداوند به شما ب دیده فضاگشاتر، راه م رتر،یپذانعطاف 

  م، یدائماً به آن عبادت کن  م،ی منعکس کن  ذهن  یخدا  ی   ذهنصورت من که ما به   ودش اصال سحر باعث م  و

  . گفت:  میکن عبادت م  می دار طانیش به طان یصورت شاصال ما به 

  اند تن بوده یهر دو  طان،ینفس و ش 
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

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

را.     ذهن  یخدا    یمنعکس کرده    کهن یا  یاست، برا  طان یاست، تمام عبادات ما به ش   طان یجنس ش  ذهنمن 

موقع    و آن   د،یاز جنس خدا بشو  د،یلحظه بشو  نیلحظه از جنس ا  ن یدر ا  دیباشد. پس شما با  ذهن   تواند خدا نم

  د یبه خدا عبادت کن  دهد اجازه م  کهاست    یاری. آن هشدیعبادت کن   دیتوان به خدا م  یار ی هست که با آن هش

  و خداوند هم به شما کم بند. 

تخم بد است. پدر و مادرها    ه یتخم بد است، کشت ثانو  م یده که ما انجام م   دگی. هر هماندیتخم بد نکار  پس

با آن    ،ی دیآمد، د  شیهرچه که پ  مییبو  دیتخم بد نکارند. نبا  رندیب  ادیمواظب باشند که فرزندانشان    دیبا

خودشان    نند،یرا از جنس عشق و خداوند بب  نشااز جنس عشق باشند، بچۀ  دیبشو. نه، مادر و پدر با  دهیهمان 

زنده باشد که هست، آن ارتعاش را از دست ندهد.    به زندگ   دیشان بابچۀ  نیاز آن جنس باشند. بنابرا  دیبا

هر لحظه تخم بد    نباشد که ه   دیشد  قدرن یا  دگ یکه همان   ی طوربشوند، به   دهیطور مختصر هم همان درضمن به 

  بشود. جادیدرد ا شیبرا م،یبار

   عن ی.  کند م   جادیپندار کمال ا  واشیواش ی بشود،    دهیکه برود به ذهن و همان   که هرکس  دیدان م  طور ن یهم   و

ا  ی ا  نیاز  آثار سحر    ی ز یچ  یباالخره    شود،م   دهیبه ذهن، همان  رود که م  است که هرکس  نیسحرها و 

عقل    کند، را رد م    لحظه خرد زندگ  نیکه در ا  داند دانا م  قدرنیا  داند؛ دانا م  اریکه خودش را بس  سازد م

  . ردیگ خودش را م
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   عن یپندار کمال،    عنیدرواقع    ذهن. من دیبدان  دیبا  شهیشما هم  خوانم، را دائماً م   تیچند ب  نیا  نیهم  یبرا

در ما   نم،ی که من بهتر یعجب و خودپسند نی. و انییپا دیایباال ب نیاز ا خواهد و نم داند م کند شخص فکر م

  وجود دارد.  م،ی اگر دار ذهنصورت من به

.  نند ی خوب بب  دیبا  نند؟یب م  یناموس، که مردم من را چجور   بدل  تیثی ح  ی   کند،ناموس م   جادیا  ذهنمن  نیا

. اگر ی زیپندار کمال که از هر لحاظ کامل هستم من، مردم فکر کنند من ناقص هستم، همچو چ   ردیبپذ  تواند نم

  .  شوم فکر کند من ناقصم، من دشمنش م کس

تا بفهمد من    میگو جاها دروغ م   بعض  آورم، م  لیدل  کنم، من هم متقاعدش م   ، ییجورها یقبول کند    دیبا

ام پر از فرش است، پول در بانک  خانه   رد،یگ م  ستیام نمرۀ بکامل هستم؛ رابطۀ من با همسرم کامل است، بچه

  زها یچ   نیپندار کمال من تا ا  دیبدان  دیشما با  م،خواند  ادی دارم، کتاب ز  یاد یدارم، ثروتمند هستم، دانش ز  لیخ

  . ندیبنش تواند راحت نم ندی را نب

ناموس، کثافتِ درد    دانم، است؛ م  یطورنیا  ذهنکثافتِ درد است. هر من   ریناموس دارد، اما ز  نیبنابرا  پس

باال    ذره که بزن  یهست،    ریمثل رنجش، خشم، حسادت، حس تأسف، احساس گناه، ترس، اضطراب، آن ز

  .دیآ م

سحر است.   نیهم   یها تیاز خاص  یت،  هس  نی هم هم  سیابل  دیگو م   آورد، را م  س یدوباره ابل  طورن یهم  پس

  : دیگو پس م

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

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

  : صاحبِ ناز و کرشمه ذُودالل

  

  د یبا ،یکه پندار کمال درست کرد  ذهندر من   باری گر، فرانسان عشوه یا

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

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

   ن ی: خودب یمعجِب
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  رود.  رونیب یپسندخود   عنی »،یمعِجب نیبس خون رود، تا زِ تو ا اتده ی«از دل و از د دیبا

  ست بده یر یاَنَاخ سیابل علّتِ
  مرض، در نَْفسِ هر مخلوق هست نیو

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

ا  دانم، بود که من م  نیهم ا  سی مرض ابل  نیبنابرا  پس ها تمام انسان    ذهنمرض در من   نیمن بهتر هستم و 

  هست. و

  د یحق، ناموس را صد من حد  کرده
  د ی بسته به بندِ ناپد بس یا

  ) ٣٢۴٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : آهن دیحد

  

که پندار کمال دارد، حتماً «ناموس» هم     ذهناآلن گفتم. هر من   نیهم  د»، یحق، ناموس را صد من حد  «کرده

است؛    هم توهم  ش یخودش توهم است، ناموسش هم، آبرو  ذهناست. من   ذهنمن   بدل  ت یثی دارد. ناموس، ح

مهمان    دهم، به شما م  دیهرچه بخواه   د،ین یتو را به خدا من را بهتر بب  میکن ما به مردم التماس م  نیهم  یبرا

ناموس من   عنی  نی. امیگوکه من دارم م   دینی بب  یطورن یمن را ا  دهم، خانۀ ما، پول م  دییایب  کنم، دعوت م 

  باال.   دیمن را ببر مصنوع  یرا، آبرو 

  : طورن یهم  و

  شاهد است   یِتو، سدِّ رو  شاهدِ
  تو، سدِّ گفتِ مرشد است  مرشدِ
  ) ٣٢۴۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

کمال،    وقت پندار  من   عن یما  نم  یرو   صورتنیدرا  می هست  مان ذهنعاشق  را  تو»  مینیب خدا  «شاهدِ     عن ی. 

نم  یبارو یز تو  دلبر  رو   گذارد تو،  آدم  بب   یکه  را  من ندیخدا  که  ما  مرشد  باشد     ذهن.  کمال  پندار  باشد، 

  . بله. میشنو خداوند را نم  ی هاحرف  ر ی«سدِّ گفتِ مرشد است»، ما د  صورتنیدرا

  : خوانم را دارد که اآلن دارم م تیتا خاص سه  نیکه هر پندار کمال درواقع ا میدان م طور ن یو هم  



ۀ  برنامه             Program #941                                              ۹۴۱مشار

  21صفحه: 

  بسا سرمستِ نار و نارجو  یا
  را نورِ مطلق داند او  شتنیخو

  ) ١٣۶۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جذبِ حق  ایمر بندۀ خدا،  جز 

  رهش آرد، بردانَد ورق  با
  ) ١٣۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ه ینارِ  الِیبداند کآن خ تا

  ه یا عارِ ستین قتی طر  در
  ) ١٣۶٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نی: آتش هی نارِ

   : قرضهیعار

  

و دائماً هم درد پخش    دهیپندار کمال خواب  ریکه ز  ها که سرمست درد هستند همان کثافاتبسا انسان   یا  پس

   عن ینور مطلق هستند،    کنند اما فکر م   خواهند، جامعه درد م  یبرا  خواهند، خودشان درد م  یبرا  کنند، م

جزو    همن یدارند. ا  یطورنی ها تصور غلط ان یا  دیگواند. مبه خدا زنده شده   عنیهستند،    ینور خالص خداوند

  «سحر» است.   نیهم

از درد باشد، جست   نیا  کند» م   قیگفت: «قلبِ حقا  پر  برا  یوجواست که انسان  برا  یدرد    ی خودش بند، 

خالص زنده است، مرکزش    یر ایخداوند با هش  تِیابد  و  تینهایکند، فکر کند که به ب  جادیهم درد ا  رانید

  .رسد به او م  یزدیاش عدم است، الهامات اهمه 

ورقش را برگردانَد    اورد،یفضا را باز کند خداوند جذبش کند و به راه ب  ای«بندۀ خدا» مثل موالنا،    یمر    دیگو م

بوده نه   فقط موقت   قت»یبه خدا، «در طر  دنیآن دردها در راه رس  ن،یآتش  الیشخص بفهمد که آن خ  نیکه ا

  است.   یچجور  تتان یوضع دینی شما اثر بذارد بب یرو   دیبا هاتی ب نی. خب اش یهم یبرا

  :  تیب سه  نیا طورن یهم بله

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

  

  دانِ پر فطَن راه ِری پ هست

  کن ینَْفس و تن را جو یها یجو
  ) ٣٢٢٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  تواند پاک کرد؟  خود را ک  ،یجو

  از علم خدا شد علم مرد  نافع
  ) ٣٢٢١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یی: ژرفا، عمق، پاَتگ

  : جوان، جوانمرد فَت

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

  

که    م،یاداشته   ذهنهست کثافاِت درد هست اگر من   ن»یما «سرگ   ی که در تَه جو  می فهم ما اآلن م   نیبنابرا  پس

و   شود نم  دهیبا ما کار ندارد، ما خشممان، حسادتمان و اضطرابمان د . گرچه که فعال کسمیمان دارحتمًا همۀ 

  ی جو  ذهنعنوان من نَفْس» ما را پاک کند و ما به   یهای که «جو   خواهد مثل موالنا م  رک یدانِ زراه  رِیپ  ی

. «نافع از  ییاز «علم خدا» با فضاگشا ا ی م یریاز موالنا کم ب ا ی دیبا نیبنابرا م،یپاک کن میتوان خودمان را نم

هم    دا. علم خردیاز علم خدا کم ب  دیها، باانسانما،    عن یعلم شخص، «مرد»     عن یعلم خدا شد علم مرد»  

  مثل موالنا.  ییهاخواندن آثار آدم   ایاز درون است  ییفضاگشا قیاز طر ای

  دوباره:  میدان را هم ما م نیو ا بله،

  دوست  دارِیرهش دور است تا د زآن
  آرزوست  شیسی سر، رئ دینجو کو

  ) ٣۵٢٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است ی: ر سی رئ
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  ، یی با فضاگشا میکن وجو نمخرد کل را جست  ایخداوند که ما سرِ خداوند  داریعلت راه ما دور شده تا د نیا به

  ن یشما در ا  ا یکه آ دین یبب  د یرا بخوان تیب  نی. خب امیبشو   س یرئ میخواه  م مان ذهنبله هر لحظه با عقل من 

  د؟ یبشو سی رئ دی خواه م تان نذهبا سرِ من  ا ی دیکن را انتخاب م  زندگ  لحظه خرد

  : تیدو ب نیا طورن یهم  و

  مسِت مدام   یا کنارِ بام  بر 
  فرود آ، والسالم  ای نیبنش پست
  ) ٢١۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تو کامران  یکه شد  زمان   هر 

  دم خوش را کنارِ بام دان  آن
  ) ٢١۴٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی جا دار آن باال، از آن   بام بلند. رفت  ،در کنار بام   ، اُفت م  یمستِ شرابِ غرور و پندار کمال، دار   یا   عنی

  . نییپا ای اصال ب ایبرو عقب  ای. می نگاه کن د یمان باهمۀ   د،یگو . دارد به ما ماُفت م

! بهبهبه   ییگو هر لحظه که م  ،ی شو «کامران» م  اتذهنمن   لۀیوسکه تو به   هر زمان  کند م  فی خودش تعر  و

  دهند،  به حرف من گوش م   گذارند،  من احترام م  دارم، همه به    به! چه دانشبه  دانم عجب موفق شدم، چقدر م

  موقع   ی با ذهنت.    ، یشو با ذهنت موفق م  ی دید  قع«آن دم خوش را کنارِ بام دان». هر مو   ، اُفت م  ی دار

. پس کند م   رید   ی  ،کن که تو نم   دان جلو، م   یرو م   یشو در کارها موفق م   ، کن م   ییفضاگشاهست تو  

  برو عقب. و  ،اُفت م  یبدان که دار  ،یموفق شد  دیگو  شما م  ذهنهر لحظه من 

  بهاران مضمرست اندر خزان  آن
  از آن  ز یبهارست آن خزان، مر  در

  ) ٢٢۶۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : پنهان مضمر 

  

زنده م   بهار زندگ  عنی    عنیدارد. مضمر    ذهنبه خزاِن من   بستگ  دیشو شوفا م  د،یشو شما که به خدا 

بنابرا با   نیپنهان. پس  بده  دیشما  به همان  عن یپژمرده بشوند    میهادگ ی همان  نیا  اجازه    ها  دگی عالقۀ شما 

در بهار    ذهنخزان من   عنیآن خزان»    رستفضا گشوده بشود. «در بها  نیو ا  یبشو   عالقهیپژمرده بشود، ب
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فرار نکن.    ها دگ یاز خزانِ همان  عنی  زی. از آن نگرشود بهار دارد م  عنی  دینیب خزان را م  کهن یشماست. هم 

  اول است.   تیهمه مربوط به همان دو ب هانیا

  : تیب  نیا طورن یهم  و

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

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   کارِ زندگ   د،یآدم او م  و وقت   دیآ «دم او» م  دیکنکه م  ییفضاگشا  کهنیا  یمهم است برا  اریبس  تیب  نیا

. شود نم   دهیما فهم   ذهنمن  لۀیوسبه    عنیذهن ما    یِساز کار با سبب   ن یو ا  شود بشو و م  شود، بشو و م  دیگو م

  ی که قضا و کن فَکان چجور   میبفهم   دهیبه فکر همان   دهی همان  رفک   یاز    دنیذهن، پر  یساز با سبب   میتوان ما نم

  . ردیگ تحول در درون شما صورت م  نیا د،یکنفضا را باز م  د، یکن عدم م. شما فقط مرکز را کند کار م 

  به شما کم کند.   خواهد و م  دیآ م  از طرف زندگ  غامیپ یکه هر لحظه  دیدان شما درضمن م  و

  جوان  یتَن ا نیمهمانخانه ا  هست
  دوان  دینو آ فِیض  صباح هر 

  ) ٣۶۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مانْد اندر گردنم  نیمو ک  نیه

  اکنون باز پرد در عدم  هم که
  ) ٣۶۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  وش بیاز جهان غَ د یچه آ  هر 

  او را دار خَوش  ست، فیدلت ض در
  ) ٣۶۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مهمان فیض :  

  

از طرف    غامی پ  یمهمان،    ی. هر لحظه  میهتل هست  ای مسافرخانه    ،م یخانه هستما، مثل مهمان    عنیتن ما    پس

«مانْد اندر گردنم»،    نیا  دیگو م   ،که فضا باز نکن   غامیاز آن پ  دیایخوشَت ن   ذهنو شما اگر با من   دیآ خداوند م 
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.  یریگ را نم  غامیپ  به عدم شما   پرد دوباره م   ، مقاومت بن  راگ  کهن یا  یبرا  فضا را باز کن   ،بن   دیمقاومت نبا

خوش و احترام    یبا رو  دیدر دلت مهمان هست و مهمان را هم با   دیآ م  وش»بی که از «جهان غ  پس هرچه 

  .  یریبپذ

ا  پس اتفاق  نیدر  را باز کن   یاحترام بذار  دیبا  دهد، را که ذهنت نشان م    لحظه هر  پ   و فضا  را    غامشیو 

از طرف خداوند است و م  غامی. پیریب  کند. ه   خواهد که خداوند نخواهد به    ستی ن  یالحظه   چیبه شما کم

  .میریپذ کم را نم نیو مقاومت، ما ا زهیعلت ست ما کم کند. به 

  

  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل  

انتخاب    یی لحظه ما توانا  ن یکه در ا  دهد نشان م   نی، ا (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل    دیدینقشه را قبال د  نیا

به  ییتوانا  و   میدار را  م انتخابمان  انسانمیبر کار  هر   .  ا توانا  نیدر  با  ییلحظه  دارد.  انتخابش    دیانتخاب 

  منقبض بشود و برود به ذهن.   دینظر باشد، نبا  یاریباشد و هش  ییفضاگشا

  ، یز یاول هم مربوط است که گفته مواظب باش از کف من نگر  ت یبه ب  اب)](این لحظه و توانایی انتخ  ١۵[شل نقشه    نیا

از دست خداوند    ی دار  ،کن  دایپ   جسم  یار ی به ذهن و هش  ی. اگر شما برو»یزیکز کفِ من بر  ی«هله تا ظَن نبر 

.  ی او برو   یسوبه   د یبا  ارانهیهش  ، ی رو او م  ی سوبه   یشما دار   ، کن فضا را باز م  . وقت ذهنبه من   یزیگر م

  :  میخوان م  شهیکه هم  میخوان را م  تیب نیپس ا
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  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  (مقابل حدوث)   می قد  ، نگی ر ی: د قدَم

  

  د، یکن م  فیذهن خودتان را توص  دیرو ندارد. اگر شما م   لحظه چونگ نیا م،یخداوند که ما باش ا یعدم   عنی

   عدم چونگ   نی. بنابراکن م   لیتبد  ذهنبه من   یدار  عن ی  د،یکن م  لیتبد  را به چونگ  یزدیا  یرو یشما ن 

با   عنیلحظه است تو درست بردار،    نیقدم که در ا  نی دار نکن. پس اولندارد، نشان   ندارد، خداوند چونگ 

  بردار. درست است؟  ییفضاگشا

  : طورن یهم  و

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

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

لحظه   ی   حت   ، من تو هست  ار ی و    ن ینه با حرف، که قر  ،یی با فضاگشا  دیی گو لحظه به خداوند م  نیدر ا  شما 

  . یدار برم ییقدم را با فضاگشا نیلحظه اول نینشو. پس در ا بیهم از کنار من غا

ا  نیترکه بزرگ   دیدان . ممی خوان م  شهیرا هم  تیدو ب  نیا  طورن یهم    عن ی  نیاست. قر  نیراه قر  ن یاشال در 

    ی  د،یریراه درنظر ب  نیعنوان فرِض ا به   شهیرا هم   زی . پس شما دوتا چگذارند ما اثر م  یرو   رید  یها انسان

   توان . نم ی ندازیب  نیگردن قر  دیخودت را نبا  تاست. البته اشتباها   لحظه چه کس   ن یدر ا  نتیاست که قر   نیقر

 ن ی. ا مصون بمان  نیفقط مواظب باش که از اثر قر  گذارد، نم  نیقر  ییبه ذهن، بو  یبرو   شما مرتب اشتباه کن

  : دیتان حفظ هسترا همه  تیدو ب

  او  یِوگوقول و گفت یب نی قَر  از
  او  یِبدزدد دل نهان از خو خو

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

  ها نهیدر س هانهیاز س رودم

  ها نهیره پنهان، صالح و ک  از
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  ) ١۴٢١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

انرژ  ،ییوین  د،یباش  که اگر در اطراف شخص  دیدان م  شما آور، به ذهن  مرگ   یانرژ  ایکننده  زنده   یصالح، 

. شما  می هست  ن ی. پس مواظب قرمیحرف بزن  کهن یبدون ا  دیآ ها به مرکز ما م افکن از مرکز انسانکشنده، نفاق 

با چه   د، یخوان  م  یچه کتاب  د،یکن گوش م  یابه چه سخنران د، یکن گوش م ونیزیکه به چه تلو   دیمواظب هست 

  که   دیریگرا هم درنظر م  نیا ول  ها،نی همۀ ا د؛یدوست هست کس

  ن یق ی ست نفسِ بد، درنده گرِگ
  ن؟ یبر هر قر  نهبهانه م  چه

  ) ۴٨۵۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی کار جاست. اگر آن خراب دشمن ماست، آن   نیبدتر  می ما در درون ما که امروز گفت  ذهننفس ما، من   خودِ

به نفس خودت و    گذارد،نم   نیقر  د ییگو م  کهن یهم   می دی! فهم گذارد نم  نیکه قر  یی مواظب باش نگو  کند، م

  است؟  رانیاثر د ای کن هم توجه کن که خودت م  اشی کار خودت و خراب  ذهنمن 

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

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

  تندتند   دیما خداوند است، اگر شروع کن  نیلحظه قر  نیاست: در ا   نیا  اش اصل  مهم است و معن  اریبس  تیب  نیا

و    دی کن تی. اگر اَنصتوا را رعادیزن خداوند، حرف م عنی اصل نیاز قر ترش یب دیدار تان،ذهنحرف زدن با من 

  درست است.  نیشما حرف بزند، ا قیطر  زخداوند هم بتواند ا کهی طور به  دیکن را کم   تانیهاحرف 

  زن تندتند حرف م ،کار را بن نیاگر ا کهنیا یبرا فزا،یخداوند در صفتِ حرف زدن م  عنی ش»یخو نیقر «بر

م او جدا  من   ، یساز  م  ذهنمن   ی.  یشو از  قر  شود،  م  تری قو  ذهنهرچه  آن  از  م  ن یشما    د، یشو جداتر 

که هم    ییفکرها  ، کن  جادیهم درد ا  ادی ز  جه ینتدر  فکر کن   اد یز ، حرف بزن  اد ی. شما اگر زرید  دان خودت م

 آورد  جسم درم یمرتب از ذهن شما بذرد، شما را مثل    هان یدرد است، اگر ا  یاست هم دارا  شدهت یهوهم

  ها و از خداوند. است، از همۀ انسان  زیچکه جدا از همه 

   بزن، ول  حرف بزن  خواه م  یدار   ذهنمفزا در صفت» در حرف زدن، شما حاال من   شیخو  نی«بر قر  پس

اصال او حرف    دیکه شما تندتند حرف بزن  شود حرف بزند، نم خواهد خداوند هم مباشد که اآلن   ادتی   شهیهم
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اش  اصال سوت کن حرف نزن بذار همه   توان اگر م  ای ها سوت کن بذار او هم حرف بزند،  موقع    نزند. بعض

  خداوند.   عنی  اصل نیشد، از قر  از او جدا خواه ،حرف بزن  ادیاگر ز دیگو او حرف بزند. دارد م

  : خوانم اول غزل را دوباره م تیاول غزل است. سه ب تیکه سه ب ت یسه ب نیبه ا میدیرس پس

  ی زیکز کفِ من بر  یتا ظن نبر  هله
  ی زیکم کن، نگذارم که به فن بر  لهیح

  
  تو در قبضه و در دستِ من است نیر ی ش جان
ر  جانیب تن؟ی زیچه کند، گر تو ز تن ب  

  
  ساخت دیمنَت با یِهمه زهرم، با خو گر 

  ی ز ی گر ز لن بر  ، یاتو پروانه نه پس
  ) ٢٨٧٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که از کفِ     فکرش را نکن   هم که خواندم روشن کرد، حت  اتیاب  همه نیاول گفت، مخصوصاً ا  تیهمان ب  پس

فکر نکن نرو   دگ یکم کن» اصال برحسب همان  لهیذهن اصال فکر نکن «ح  قیطر. و از یزیانسان بر یخداوند، ا 

خراب خواهد    ات زد، زندگ    هم ضرر خواه  ران یزد، به د   به خودت ضرر خواه  یاگر برو  کهن یا  ی به ذهنت، برا

 ی ها و مرتب حرف   یمجاز   یبه فضا   یبرو  یکه از من جدا بشو  گذارمام نممن جلواَت را بسته   نیشد. پس بنابرا

  . بن دهیهمان یو فکرها  بزن دهیهمان 

   عن ی  ،یتو» من هستم، پس تمام وجود تو در دست من است. و اگر از من جدا بشو  نیریبدان که «جان ش  و

  ر، ید  ستیبند ن  ییجابه  رید  ،تن فرع  شود م   اتتن اصل  نیا  ات، از تن اصل  کن فرار م  یصورت من داربه

    ؟» ی زیچه کند، گر تو ز تن بر  جانی «تن ب یندار   تو که جان ،ی ندار لعق ریتو د

. زنم تو حرف م  ذهنمن مخالفِ من   کهن یا  ی. چرا زهرم؟ برایبساز   دیمن با  یاگر من زهرم، با خو   دیگو م  بعد

ا از  پس  خداوند  من   کهن یطرح  رس  م، یساخت    ذهنما  ا  دی سنمان  سال  ده  سال،  هشت  هفت،  است که    نیبه 

  و  ،یشد  لغتو با دیگو. به ما دارد م ردینشانه ب م،یما را خواند یها دگ یهمان 

  من کم کنم ، ترازو کم کن از
  من روشنم  ، تو با من روشن تا
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  ) ١٩٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شما    باشد، ول  ن یسنگ  دیبا  ور ن یترازو ا  ، جسم  ی ار یاز جنس حضور باشد تا هش  اتی ار ی هش  دیبا  ترش یب   عنی

  را.  ات زندگ کنم من هم کم م ، کن ادیز  جسم یِار ی ترازو را به هش خواه م

است هر   خانهمثل مهمان   نیگفت ا  ن، یرا بب    دگیهمان  نی ا  فرستم م   غامیلحظه به تو پ  نیاگر من دارم در ا  پس

به آن   خواهد  م  کهن یا  یبرا  ،  ذهنمن   ی زهر است برا  یمرادی . بمیشو م  مرادیهر لحظه ب  د، یآ م  غام یلحظه پ

!  ست ین  هم برسم باز هم زندگ   نیکه بابا به ا  می بفهمما    گذارد هست. و سحر نم  در آن زندگ  کند برسد، فکر م

  نه.  اند؟ده یرس  ها به زندگمر آن  اند،ده یرس  ها یآن  دم، یفرض کن رس

  ی ها افه یلحظه خداست لحظۀ بعد هم خداست منتها با ق   نیا  کهن یا  ی لحظه، برا  نی ا  افۀی اگر من تو را با ق  پس

م ذهن  به  ا  م،ی نیب مختلف که  م  هات یوضع   نیاما  با  د یگو زهرند.  زهرم  که   ؛یمن بساز  ی با خو  دیاگر همه 

  درگاه فقط خضوع کار،  نیا در. یبشو میتسل  کن  ییفضاگشا دیبا عنی  ،خداوند، زندگ   د؟یگو م

  و، اضطرار   خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیاندر
  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یبا  م،یخداوند بساز  یباشد با خو   اگر قرار   ، یمن بساز   ی با خو   دیساخت» با  دیمنَت با  یِ همه زهرم، با خو  «گر

  .افتد ذهن چه اتفاق م  مینداشته باش یکار  میکن  ییفضاگشا شهیهم

اگر دور    دیگو . مست زندگ  نۀ یلن هم زم   ر،یشمع در لن است د  » ی زیگر ز لن بر  ، یاتو پروانه نه   «پس

  . ست یپروانۀ من ن ست یپس پروانه، ن ،ی برد دگ یدور همان  ، فرار کن ،یمن نگرد 

  د ییگو . خُب شما هم که مم یدور او برد  دیبا  م یهست   ما از جنس زندگ  م،یهست   طبق اََلست پروانۀ زندگ   ما

  ن یبه ا  دیبا  دیگو است که، من ذهنم م  یمرادیاش بهمه  نیتحمل کنم، ا  توانم زهر است که، من که نم  کهنیا

هستم، از   دهیهمان هانی أ موقع برسم، با همه   نیا زیچ  نیبرسم، به ا یطور ن یا  دگیهمان  ن یبرسم، به ا دگ یهمان 

  .خواهم م  شان هم زندگهمه 

و صبر و   یی. فضاگشامیباش  ییفضاگشا  دیاست، ما هم با  یی که درواقع فضاگشا   زندگ  یاز خو   م یدیفهم  پس

بعض براموقع   شر  است،  زهر  مثل  ما    ی برا  کهن یا  یها  چ   نیب  اندازد م   یافاصله    یذهن  ما    یزیآن  که 

ما زهر    ذهنذهن ما، من  یبراکه  یز یذهن! هرچ یشاف زهر است، برا نیکه هست و ا یز یو آن چ م یخواه م

  است.  نیریعسل است، ش تییو خدا یاریصورت هش ما به  یاست، برا
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  �🔹🔹�بخش اول   انيپا  �🔹🔹�
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  بستم تیکه گلو نیز  یخبر یکدو ب چون
  ؟یزی چون ز رسن بر   کشمت،و م بستم

  
  و همه مرغان خوش و شاد از چمنند  بلبالن
  ی زیگر ز چمن بر  ، و بوم و جعل جغد

  
  آن بِه  ش،یندیم لهیح  ، گرفتارِ من چون

  ی ز ی مرده و در خُلق حسن بر  یشو که
  ) ٢٨٧٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  طناب  سمان، ی: ر رسن

  گردانک   نی: سرگ جعل

  

و   کشم م   یطور بشند، من دارم تو را آن   نیزم  یطناب ببندند و رو   یکه مثل کدو که گردنش را به    دیگو م

 کهن یا  ینشده، برا  ختهیهم در تو ر  یو شراب  ختندیر شراب م   کردند، م  کدو را درونش را خال  دیدان م  میقد

  به او بدهد. یشراب گذارد زندگ  است که نم  یز یچو چهم  ی  ذهنمن عن ی زم؛یمن بر  یگذار نم

خداوند    میگذار ما نم   عنی  گذارد،  نم   ست،یصادق ن  ذهندر مورد من   ر»،یاو جان دهدَت رو ز نَفَْخت بپذ  «دم

تو را بستم و   یِبستم» و گلو  تیکه گلو ن یز یخبر ی. «چون کدو بمی نیدر خودمان بب   دیرا با  نیبه ما کم کند. ا

  .ی زیبر توان طناب نم   نیو از ا کشم م

  م ی و اعتماد کن   م ی. فضا را باز کن میباش   متک  تمام و با توکل تمام به زندگ   م یتسل  د یکه ما با  دهد نشان م  نیا

خودمان را اداره   ذهنمن  یبا عقل جزو  که در ما درحال یو اآلن شراب زدیدر ما شراب بر خواهد که م  به زندگ 

دارد ما را اداره    ی.  میشو م  دهیور کشو آن   ورنیا  ه   هصورِت مردکه ما به   دینیب وجود ندارد. م   م،یکن م

  ی عقل جزو  ۀلیوسکه به  تی خاص  نی. مرکز ما جسم است و امیگذار که من را بذار مرکزت، نم  دیگو م  کند، م

من   عنی طر  می خواه م   مان ذهنعقل  همان   ادی ز  قیاز  کن  مان زندگ  ها دگیکردن  بهتر  است.    نیا  م،یرا  غلط 

  هم ادامه دارد.  شیادامه دارد و دردها  ذهنن م
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از طناب من که گردنت را    دیگو . مدیآ ور و دردمان مو آن  ورن یا  میخور م  ن،یزم  یرو   میشو م  دهیکه کش  البته

 چ یه   عنی  شود، تر مطناب محم  نیا  م،یکن و هرچه هم که ما تندتر فکر م  ی زیبر  توان نم  کشم، ام مبسته

  .شود نم  خته یدر ما ر یشراب

مقدار شراب     ی  کهنیامان ا  صورت ن یدرا  شود، کندتر م  شود، کندتر م   شود، تر مسرعت فکر کم   ن یا  هرچه

تندتند فکر    ها دگیبرحسبِ همان  ای. آدیکن فکر م  یچجور   دی نینشت کند در ما وجود دارد. پس شما بب  زندگ

  ؟  کن نم ه و به بزرگان نگا کن نگاه نم عتیچرا به طب دیگو و م   د؟یکن م

بلبل خداوند    هان یمثل موالنا، حافظ که ا  ییهامرغان خوش و شاد از چمن هستند. بلبالن، آدم   ۀ و هم  بلبالن

  ست  زندگ  ۀنی وصلند، به چمن وصلند. چمن زم  که شاد هستند، حتماً به زندگ  ییهامرغان، آن   یۀهستند و بق

  . زندگ ۀلیوسبه  خوانند و آواز م  زندگ   ۀنیزم   نیو وصلند به ا

مرغان هم خوشحال    یۀبق  خواند، طور که بلبل م همان   عت،یکه مثل طب  دیگو . مزند را مثال م   عتیطب   اول

  د یو آمد  ست زندگ  ۀ نیبا چمن مربوطند، با باغ مربوطند. چطور شما با چمن که زم   کهن یخاطرِ ابه   هان یهستند، ا

  ن یا  ؟ را درست کن  ات زندگ   خواه فکر م   ق یاز طر  ،کن تندتند فکر م    ه  ، یو قطع شد  ذهنعنوانِ من باال به 

  . ستیدرست ن

.  » «جغد و بوم و جعل   ؟کن و با کثافات کار م   که تو مخرب هست  یتو اصال توجه دار   د،یگو مصرع دوم م  بعد

مثال مثل گاو و    دارد،است که کثافات را برم  یاکه حشره  گردانکن یسرگ   نیو جعل هم  ست رانیجغد نماد و

  . لولد ها م. در آن برد گوسفند را م

اصطالح من به   ۀنی از زم  ،صفر باش  دیبا  ،صفر باش  دی با  ،من باش   یرو   دیاز من، با  عنیاگر از چمن    دیگو م

 گرران یمثل جغد و صورتن یدرا ،ی«من» بساز  یباال  ییایو ب ی زی. اگر از من بری ریخرد ب ،یر یب یار یهش

  . صورتِ جمع هم به ،ی صورتِ فردبه  مه ر،یهستيم ما د گرران یکه مثل جغد و دینیب بود. م   خواه

خودمان، بدن    )business(  نس یزیخودمان در خودمان، روابط خودمان، ب   ما زندگ   د ینیب که م  ی فرد  صورتِ به

  ۀ ج یو نت   میزیگر از چمن م  کهن یا  ی چرا؟ برا  م، یکن م  رانیو  م، یکن خودمان، همه را خراب م   یخودمان، فکرها 

  ها درد است. و کار کردن با آن ها دگ یهمان 

چرا؟    ران،یکردن د  »«حبر و سن  ،ی ر یرادگیکه در ذهن هست مثل حسادت، مثل ا   جعل نماد درد و کثافات   پس

  .ست . چمن سطح زندگ دیرو چمن م ی رو  زیچهمه   دینیب . ممیزیگر از خداوند م  عن یاز چمن  کهنیا یبرا
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  ها  دگیجهان و همان   نیعاشق ا  کن فکر م   ذهن. اگر در من دراصل عاشق من   گرفتار من »، گرفتاِر من  «چون

تو بدان    ول   کنم، گرفتارت م   کشم، باشد، من درواقع تو را مثل کدو م   ی طور. اگر آن یبشو  دار یب  د یبا  ، هست

 ن یو ا  ها دگ یپس عاشق همان   ، خودت  عاشق. من عاشق خودمم، تو هم  از جنس من  کهن یا  یبرا   ،عاشق من 

  .  ست یجهان ن

و    یمرده شو   ،ی کامل بشو  م ینکن. آن بهتر که تسل   شهیاند  ات ذهنبا من   ش»،یندیم   لهیح   ، گرفتارِ من  «چون

   ذهن من   ی وخوخلق از     عنی .  ی ز یخدا بر  یوخو خدا، در خلق   ، ی ن   عنیمن، حسن     عنی حسن    یوخو در خلق 

است. شما   تنگاست، چشم   رانیبه خود و به د  که خست است، عدم رواداشت است، خواستن ناخوشبخت

کنار و    ی را بذار  هان ی. تا ادارد روا نم  رانیرا به خودش و به د  . زندگدیدان را م  ذهنمن   یهات ی خاص  رید

  ی . شما هر فکر کند فضا باز م  زندگ  د،یآ وجود م که به  یزیچ هر  دینیب که شما م   ، ی زیمن بر  یهات یدر خاص 

  .دهد آن را در خودش جا م کند، م  ازفضا ب زندگ   د،یکن م

در    م،یشیاند م   لهیح   وقت  ول  د،یروا بدار  دیاست. شما با  زندگ   اصل  تیو رواداشت خاص  ییفضاگشا  پس

را خراب    ای. دنمیشیاند و غلط م  مینیب را غلط م  زیچهمه   م،یشو و سحر م  میشیاندم   ها دگیذهن برحسبِ همان 

  .  میکن م

در    دین یبب  د یبا  د،یهست   د؟ی هست  گرران یشما و  ای. آدینیرا در خودتان بب   راتییتغ  نی شما ا  تیسه ب  نیاز ا  پس

و    ورنیبه ا  دیشو م  دهیکش  خبریطوِر باست؟ به   تانیفکرها   ریکه ز  دیخودتان. با درد و کثافات سروکار دار

  د؟ یهست   زها ی. عاشق چ دیپس مرکزتان را عدم کن  د،یستیاست! در کنترل خودتان ن   یطور ن یچرا ا  دیدان ور و نمآن

است، روز الست    نیاز جنس او هستم، دراصل عشق من ا  کهن یا  یهستم، برا   که من عاشق زندگ  دیبشو  داریب

  زم یبر  ذهنمن   یوخو است، از خلق   ی طورنی. اگر اشمی ندی ن  لهی بشوم، ح  داریعشق ب  نیبه ا  د یبوده. من با  نیا

  : خوانم م  قبل تیرا در ارتباط با آن سه ب  هاتیب نی. اندخداو یوخو به خلق 

نع حق، چون ن  کارگاهستیص  است  
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس

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

نع خداوند، آفر  کارگاهخداوند مردگ  یدگاریص  ماست. وقت  کامل م  میتسل ما چون    می«که در تسل  م،ی شو

را    ت یسه ب  ن یندارد و ا  ذهن است، ارزش  نی. «برونِ کارگه» هم میکارگاه خداوند بشو  م یکه بتوان  م»، یمردگان

  :دیدان م
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  اظهارِ کار  یاستادان پ جمله
  انکسار    یِو جا  ندیجو ستین

  ) ١۴۶٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  استادِ استادان صمد  الجرم 

  و ال بود  ستی ن کارگاهش
  ) ١۴۶٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تر است افزون  ستین نیکجا ا  هر 

  حق و کارگاهش آن سر است   کارِ
  ) ١۴٧٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   مجازاً خضوع و فروتن ؛ شستگشدن،  : شسته انکسار

  از صفاتِ خداوند نده، ی و پا ازینی : بصمد

  

  ی و خراب  شستگ   ی جا  ی کارشان را اظهار کنند،    کهنیا  ی شما، برا  دیاده یجهان که د  نیاستادانِ ا  ۀهم   دیگو م

  استاد است.   می خراب باشد، استاد درست کند تا بفهم د یبا ی زیچ  ی . کنند م دایپ

کثافت را دوست دارد،    م،یاآلن خواند   ن یاست، هم  گررانیو ذهن. من میدار  ذهنکه ما من  میکن اآلن اقرار م   ما

لحظه را    نیچنان اتفاق ا  شوم، م   می درد را دوست دارد، درد پخش کردن را دوست دارد. پس من چنان تسل

  .شوم ها ممثل مرده   کنم، مرکزم را عدم م و رمیپذ م

و ال بودنِ ماست. ما از   ستی کارگاهش ن  ست؟یخداوند، کارگاهش چ عنی«استاِد استادان صمد»   نیبنابرا  پس

  د، یشو م  ن یخشم  دیشما دار  دیدی. هر موقع دمیکار نبررا به  ذهن. عقل من میبشو  دیبلند نبا  زندگ ۀنی زم  نیا

   عنی چون خشم    د،یو خودتان را صفر کن   دین ید بنشیاست. با  ذهنعالئم من   هانیا   د،یترس م  د،یشو نگران م

  ستیبادام پوک خواهد بود. و استاِد استادان صمد، کارگاهش ن  دی بن  یو هر کار    ذهنعنوان من بلند شدن به

  و ال بودن شماست. 

دارم.   رادیهستم، من ا  شستگ  یمن جا  طورن یو هم  ستم یمن ن  دییگو م   ذهنعنوانِ منشما به  عن یبودن»    «ال

شدن و   ستین   نیکه در ا  . هرکسدیدارم تا کارگاه خداوند بشو  رادیکه من ا قتاًیحق د یاقرار کن  دیخالصه شما با

کار کند، «کارِ   تواند م  ترشی باشد، خداوند در او ب  ترمن اشال دارم افزون  کهنیو اقرار به ا  شستگ  نیدر ا

  .دیدان حق و کارگاهش آن سر است»، م
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  تمام  میتوکل جز که تسل جز 
  غم و راحت همه مرست و دام در

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

  ن یبه اتفاق امقاومت در شما نسبت   نیترکوچ    عنیکامل    م یتسل  د،یشو کامل م   می هرلحظه شما هم تسل  عنی

که    خواهد خودش م   یرا برا  هان یکه خداوند بهتر  دیندار   ش  چیشما اصال ه   عنیلحظه وجود ندارد. توکل هم  

  به ضرر شماست.  خواهد م  یز یشما هرچ ذهنو من   دیشما هست

  م ی از توکل و تسل  ریخوب نشان داده بشود چه بد، در غم و راحت غ  ذهن   تیچه وضع  عنیغم و راحت»    «در

مر و دام است، شما    ذهنفکر کردن برحسب من  نیاست، مر و دام است. پس بنابرا  ذهنهمه کارِ من   تمام،

مثل خشم و ترس    م،یکن کار م  میدار  نفم   جاناتیه  لۀیوسکه ما به   ست ها موقعآن   نی. آشارتردیفت یدر آن ن

  م، یکن در ما هست و ما فکر و عمل م   وقت   مخرب  جاناتیه   نیحسادت. ا ای   د؟ یکن شهوت، حرص، توجه م   ای

و خُلق    یمرده شو   دی. کامال واضح است. و گفت که باستین   میجزوِ توکل و تسل  هان یا  م،یدر مر و دام هست 

  .  یزیحسن بر

  کن  پندار مردم آشت کنون
  میما چون مردگان میدر تسل که

  ) ١۵٣۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   حرف   چیندارد، ه   جان  چیه    ذهنمن   کهنیمثل ا  میشو م  می. ما چنان تسل میما مثل مرده هست  م،یدر تسل  پس

  کند  م  شنهاد یندارد، مقاومتش صفر است، قضاوتش صفر است، مثل مرده. و موالنا پ  اعتراض  چیندارد بزند، ه 

در کارِ زنده    میدست هم بدهبهو دست   مینب   و با هم آشت  م یزنده بشو  قبل از مردن بهتر است ما به زندگ 

  شدن به خداوند. 

  یگر چو که از جا برو  ،یاکه قاف نه تو
  ی ز ی گر ز شن بر  ،یازرِ صاف نه تو

  
  شوند  زاری مردان همه از جانِ تو ب جانِ
  ی ز ی مخنّث اگر از خوبِ ختن بر  چون
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  از کِف نّقاش موش   نره ،چو نقش  تو
  ؟ی ز ی بر  چون ز کفِ کل و شمن ،وثَن

  ) ٢٨٧٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  شدن  ده ی : شست، بر شن

  : ترسومخَنَّث
  : بت وثَن

لنک : ،  تراش  قلم، قلم بت   
  تراش : بت شمن

  

خداوند    . وقت میخداوند هست  تینهای . ما دراصل از جنسِ بمیما کوه قاف هست   دیگو موالنا م  شود معلوم م  پس

است. از جنس    مرغیکوه قاف، و آن وجود س   شود م  نی ا  شود، مثل موالنا زنده م   انسان  یدر    تشینهایبه ب

  ه پر کاه. یشب پرد، نم  کند، است، حرکت نم  نیخداست، خالص است و سنگ

که ما    دینیب . مست یپس کوه قاف ن  دهد، که ذهن نشان م  ییزهایبه چ  ده اگر تو واکنش نشان م  دیگو م

و تندتند واکنش   دیشو . اگر شما از جا کنده ممیشو از جا کنده م دهد که ذهن نشان م عی اه دراثر وقامثل ک 

ن  د،یده نشان م زنده نشد  د،یست یپس از جنس خداوند  از شستن،  دیهنوز  اگر  و    یاز دست دادنِ    عنی. 

ن  د،یترس م   ذهناز من   قسمت «زرِ صاف»  زرِدیستی پس هنوز  وقت   یاریاز جنس هش  عنیصاف،    .     خالص. 

دوباره به جنس    میشو م  لیتبد  م،یده از دست م  ی  یرا    ها دگیعنوان امتداد خدا، همانما به   ، یار یهش

  .میشو م  لیخالص تبد ی اریبه هش ارانهیاست. ما هش صخال   یاری خداوند، جنس خداوند هش

نه زر صاف    . نه کوه قاف هست ید ینرس  یآمد   د،یکه با  یبه آن منظور   ،یدیهنوز به هدفت نرس  دیگوم  پس

بب  دی. شما از خودتان بپرسکار کن  دیپس با  ،هست شما از جا    دهد که ذهن نشان م  سِر حوادث  ای آ  دینیو 

صاف که واکنش نشان    زَرِ   د؟ یده شما، شما واکنش نشان م  د یقرار باشد شسته بشو  ییجا   یاگر    د؟یرو درم

  . درست است؟ دهد نم

. جان  دهند به تو نم  یز یچ  عن ی  شوند، م  زاریاز جان تو ب  دیگو زنده به حضور، جاِن مردان م   یهاجان انسان   و

همه   هان یا  رِیاست، پندار کمال دارد، ناموس دارد، ز  دگ یکه پر از درد است، پر از همان   ذهنموالنا از جان من 

زنده به   یهاانسان   عنی. «مردان»  ستیست، از آن جنس نین  آدم   نیچن  یموالنا عاشق    ده،ید خوابکثافِت در

  حضور.  

. و  میاآلن خواند  نیهم   یشسته بشو  دیشما کار کنند، با  یدکترها رو  نیپزشان، ا  نیاگر قرار باشد که ا  پس

  طور ن یخداوند هم هم  دهد؛ به تو نم  ی زیچ   شود، م   زاری است که جان مردان که از جنس خداوند است، ب  بیعج 
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و شما مثل    فرستد مهمان م   ی   فرستد، م  غام یپ  ی  گفت هرلحظه  میبدهد! امروز خواند  خواهد است، م 

زهر    نیا دییگو م  د،یآ خوشتان نم هک ن یا یبرا  د،یکن م  رونیخانه ب. شما مهمان را از مهمان دیخانه هستمهمان 

  د یدرد با  یبه    کند اشاره م  ،ی ندازیب  ن یبب  دیتو با  ، دگ یهمان   یبه    کند اشاره م  کهن یا  یاست. چرا؟ برا

  من پندار کمال دارم.   ن،یا دیآ به من نم ییگو . تو مدیآ خوشت نم  ،ینداز یب

  م یینگو  م،یاست که ما پندار کمال دار  نیدرمورد خودمان، ا  می و بشناس  میبفهم  دی که ما با  یز یچ  نیاول  دیشا

  ! میندار

.  زدیگر م بایو از زن ز  ستی مرد ن  است که مثل مرد است، ول    کس دیترسو هست و نماِد شا   معنبه   «مَخنَّث»

  صورت ن یدرا  ،ی زیاز خداوند بر   عنی  ی ز یبر  خُتن  یبارو ی از ز  م، ییترسو حاال بو  یها اگر مانند آدم  دیگو م

  ! یریب ی زی چ توان نم  شود، م  زاریجان مردان و خداوند از تو ب 

.  م یترس نم  فتد،یکه در مرکزمان هست ب  ییزهایچ  کهنی. از ا ستین  زهایعشق ما به چ  م،یترس نم  میی گوم  پس

ا زندگ  نیا  کهنیاز  م   یبد  زی چ   یو    دهد م  غامیپ  ی   لحظه  نشان  من  م  دهد را در  فکر  ندارم،    کنم که 

مترسم نم باز  آغوش  با   . م  رمیپذ ببهلحظه   زندگ  دانم و  پ  هلحظه  م   دهد، م   غامیمن  باز  را   کنم من فضا 

  کشد،  خداوند ما را دارد م  ، نقاش  ینقش، مثل    یاست که مثل    بیترت   نیو به ا  رمیگ را م   زندگ   یهاغام یپ

  از کفِ نقّاش موش».   نره ، «تو چو نقش

«شَمن»، دارد    ی که    هست  یاهم مجسمه   دیگو م   نییپا  د،یکن شما فضا را باز م  کهن یلحظه هم  نیدر ا  پس

  ی ها  . ناخالص زند را م   شیها ناخالص   سازد، مجسمه م  ی   یسازمجسمه   ی. فرض کن  دهد شما را شل م

  .میزیکه بر میکوش م  م،ی کن اومت مما مق   زند، ما را خداوند م

 زد یگر نم   ریکه د  نقاش  ،ییجا  ی  کند م  نقاش  ینقاش دارد    یاز کِف نقّاش موش»    نره  ،چو نقش  «تو

  م، یزیگر گر. منتها ما م دست نقاش و مجسمه   سپارد خودش را م  کند،  که؛ مجسمه هم نم  کند که، اعتراض نم 

  .  میزیگر م  ناز شست می ستیرا بزند، چون زر صاف ن دگ یهمان ی خواهد تا م

  د ییبو  دیبار برو  ریرا دارم، ز  رادیا  نیکه من ا  دیکن برحسب پندار کمال و انکار م  دیکن قضاوت م  وقت  شما

به شما. «چشم بروم فکر کنم.»    کنند دارند خدمت م   کنند،  از شما انتقاد م   . اگر کسانمینی که من دوباره بب

مثل    هم کارگاه مردان  م،ی م، هم کارگاه خداوند بشویشسته باش   د یبا  م، یافتاده باش   دیبا  م،یمتواضع باش  دیبا

  موالنا. 
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  ،  دگ یاز انداختن همان  د؟یترس . از چه م دیزیگر و م   دیترس شما م  کهن یا  یبرا  گذارد، شما اثر نم  یاگر موالنا رو

 دفعه  ی  کهن ینه ا  ست؟ یچ  غامشیپ  د ییلحظه بو  ن یدر ا  دیشو م  مرادی . شما بشود . اوقاتتان تلخ م یمرادی از ب

 نب  زی چچ یکه ه   د،یبشو  نیخشم که اول    ی آن سحر  م،یترسم   ترش یو ب  میشو م  ترن یخشم  ا. هرچه م دینی را 

  . مین یتر ببدرست  میتوان نم  م،ینیب تر مما غلط   عنی رد،یگ ما را م  ترش یآن ب م، یگفت

  ی طور آن   م،یبر م  شی کار را بهتر پ  م، ینیب تر م بشود، ما درست   ره یبه ما چ    منف  جانات یکه اگر ه   دیفکر نکن   شما 

   خوان  شما م  کنند؟ کم م  یچجور  کنند، مثل موالنا کم م  تر، فضاگشاتر، هم مردان. هرچه آرامستین

  د، ینکن  دیگو را م  زهایچ  ل یکه خ   دینیب . م دهد . موالنا هم ما را شل مکن عمل م  ، کن باور م  ، فهم م

  بهتر شد.  مان که زندگ مینیب م  میکن ما عمل م  دهد، را م   زهای پره چقدر خوب شد. بعض  مینیب م  میکن نم

  جهد  یباشد کو به هر باد کاه
  نَهد؟  مر باد را وزن ک  کوه
  ) ٢١۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  لیدارد، «کاه» است. باد مخالف خ   ذهنپندار کمال دارد، من   دهد، واکنش نشان م  عیکه سر  هرکس  پس

تا بفهمند که    کند م  مرادیرا مرتب ب  دهیهمان  یهاآدم   زندگ   میدان باد مخالف است و ما م  یمرادیاست. هر ب

را    اتشی . امروز ابدهد را هدف قرار م  شانیها دگ یمرتب همان   دهد، ها م مرتب درد به آن   روند، راه را غلط م 

  . میخواند

  : خوانم را م تیسه ب نیا

هن کلم و صبر و داد  م،یکوهم ز ح  
  تُندباد؟ د ی در ربا را ک کوه
  ) ٣٧٩۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  است  رود از جا، خَس  یاز باد آنکه

  است بادِ ناموافق، خود بس زآنکه
  ) ٣٧٩۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  خشم و بادِ شهوت، بادِ آز  بادِ

  او را که نبود اهل نماز  برد
  ) ٣٧٩۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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همخفّفِ كاهک :  

  یی : فضاگشاحلم

  

ن  پس از فضاگشا  م، یاکوه  م، یست یما کاه  حلم،  از چه ساخته شده؟ از  ما    یی منتها  انصاف و عدل و  و  و صبر 

 م یاما فضا را نگشوده   کهنیخاطر انظر ما ظلم است، به واقعًا عدل است. اگر به  نیا  د،یآ که هرچه سر ما م   میدان م

کوه اثر ندارد، شما   ی عالم، رو نیتندِ ا ی تندباد، بادها پس . می نفوذ سحر هست ر یز کهن یخاطر ابه  م،ینی درست بب

  .دیشو م ترق یعم  د،یشو  م دارشه یر  د،یکن باز م   ه  د،یشو «کوه» م  دیکن فضا را باز م . وقتدیکوه هست

 مراد یب  کهنیمورد هدف قرار گرفت، از ا  دگ یهمان   ی  که نیاز ا  ،یاحادثه   یاز    ،یباد   یکه از    هرکس  دیگو م

هست،    ییاست. اما بادها  اریباد ناموافق بس  کهنیا  ی بشود «خَس» است، برا   نیخشم  عن یشد، از جا برود،  

ها را  اهل نماز نباشد، حاضر نباشد، آن   ،ندگ که وصل نباشد به ز  مثل باد خشم، باد شهوت، باد طمع هرکس

  .برد با خودش م

را    نیا  مییبو  م،یشهوت آن را داشته باش  م،یبشو  دهی همان  یز یبا چ  ای  میبشو  نیخشم   میتوان م  احتربه   ما

ا  ادتری و ز  ترشی و طمع ب  میروز در فکر آن باش   و   . شبشود نم  زندگ  ام، زندگ   اورمیدست نبه  ها ن یکردن، 

فضاگشا نباشد، از جنس     عن یکه وصل نباشد، اهل نماز نباشد، اهل نماز نباشد    است. هرکس   منف  ی بادها

  . و: برد را م  هان یا ،نباشد، نتواند وصل بشود به زندگ  زندگ

  اوست ادِیمن، بن و هست  کوهم
  شوم چون کاه، بادم بادِ اوست ور

  ) ٣٧٩٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  من  لیاو نجنبد م به بادِ جز 

  من  لیجز عشق اَحد سرخ ستین
  ) ٣٧٩٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بر شاهان، شَه و ما را غالم  خشم،

  لام   ِریام زرا هم بسته خشم
  ) ٣٧٩٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : سردسته، سرگروهلیسرخَ
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   عن یشده  گشوده   ی فضا   ر،ید  ست ین   ذهنمن   تان و هست  د ینه؟ شما کوه هست  ا ی  د یهست  ی طور ن یشما ا  می نیبب

  . ر»ی«دم او جان دهدَت رو ز نََفخْت بپذ  ست، بادتان باد زندگ  د،یسب بشو  د،یخداوند است و اگر کاه بشو  ادیبن

اگر   ول   شود، حرکتتان تند م  د،یجه تر ماو سب   یاز باد او، از عقل او، از شاد   د،یکن فضا را باز م  وقت

 م یکش م   م،یافت اآلن م   م،یلب بام هست   د،یورز حرص م  وقت   د،یشو م  نیخشم  حواستان به خودتان باشد وقت

  ل ی م  رمیگکه من از عقل کل م  از عقل  ریبه غ  ند،از باد خداو  ریکه به غ  دیگو . و اآلن ممی عقب، مواظب هست

  ی ر ید  زیاز عشق خداوند چ   ر ی. و سرلشر شما، فرماندۀ شما غدیباش   یطور نیا  دی شما با   عنی   جنبد، من نم

  خداوند.   عنی. «اَحد» ستین

خداوند است و خشم بر شاهان،    ستانیسرلشرتان، رئ  د، یشو م   یبا او    صورتنی درا  د، یکن فضا را باز م  شما

  کسان  توانند،  . شاهان نمدی موفّق هست  د، یخشم را غالمتان بن  د یغالم ماست. شما اگر توانست  شاه است، ول

  تان  . اما شما که هسترندیجلوِ خشمشان را ب  توانند هستند، نم  دهیهمان   زهایکه در قدرتند، با قدرت و با چ

قدرتمند است، اما غالم ماست.    ی هاهاست، آدم . خشم شاه شاه دیتوان مثل کوه است و زنده به خداوند است م 

  . و: می دیرا درست فهم  تیآن چند ب  هاتیب  نیمن به دستم گرفتم. پس با ا دیگو افسار خشمم را م 

  هست؟ از تَرکِ هست    مییکجا جو از
  از تَرکِ دست  ب؟یس مییکجا جو از

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

را از    را، حضور را، زندگ  وهیرا، م   بی. سذهنمن   هست  ،ی مجاز  از ترک هست   م؟یکن   دایرا از کجا پ  هست   ما

. ندیچ م   یتقلب  یهاب یس  کهن یا  یبرا  م،ین یچ نم  بیس  ذهن. با دست من ذهناز ترکِ دست من   م؟یکن  دایکجا پ

  .میشو کامل م  می تسل عنی  م،یریگ دست معدم را به  زاراب م،یکن کنار، فضا را باز م  میگذار را م ذهنابزار من 

  ییتو دی تو را ماه گرفتم، هله خورش من
  یزی برج و بدن بر  نی گر از ا  خسوف در

  
   بِرم  مانیگر ز سل ،نره یویز د تو
  ی ز ی چون ز وطن بر  ، نره یبیغر  وز
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  کن، که مرا با تو هزاران کار است خمش نه،
  ی ز یبر  من ینهلد تا ز  لتیسه خود

  ) ٢٨٧٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

بو شدنِ پوست و رنگ گرفتن  باعثِ خوش  ندی نامند؛ که گو   مانی ل یو آن را سه شود  م دهی د تر ان ینما من یدر  ل ی: اشاره به آن است که ستارۀ سهلیسه  

  . شود م بی س

  

  ،  ست یام، تو ماه نو من ماه تو را گرفته   ماه هست  یتو فکر کرد  دیگو به ما م  که زندگ  دیگو م  نیبنابرا  پس

دوم ماه نور دست   دیدان م   رد،یگ را م  زندگ   ی که انرژ  می هست   ذهنماه من   ن یهم  میکن . ما فکر م هست  دیخورش

  نده یگذشته و آ  م،یکن به ذهنمان روشن م  میده م   م،ی ریگ را م  زندگ   یرو یروشن است. درواقع ما ن  رد،یگ م

با    دگ یمقاومت است، قضاوت است، همان   ذهنکار من   میکه گفت  دیآ موجود به  ذهنمن  یو    شود روشن م 

را     که از فکر ساخته شده و اگر رشد کند، زندگ  ستبافت ذهن    یاست،     جسم  ی اریآفل است، هش   ی زهایچ

نت  کند م  لیتبد ا  هانی همۀ ا  جۀیبه مسئله، مانع و دشمن و    ح یرا دوباره توض   هان یدرد است، که امروز همۀ 

  .میداد

بودن از ماه   م،یهست  دیخورش  میکن فکر م ندارد. وقت  روشن   رد،یگ ماه ما م م،یماه هست میکن ما فکر م وقت

  . میکن شده طلوع م گشوده یفضا  نیاز ا دیصورت خورشبه  م،یدار دست برم

صورت  به  جانیشده است و از اگشوده   یفضا  نیتو ا  که بدن اصل  حالت که بدنِ تو، بدان  نیاگر از ا  دیگو م

  ر یماند، ماهت د خواه   باق  دگرفتگیدر خورش  صورتن یکار را، درا  نیا  . اگر نکنیبلند بشو   دیبا  دیخورش

  نخواهد داشت.  ییروشنا چیه

پندار کمال دارد و    رد،یگ م  ی را جد  شیو فکرها  کندم   زندگ    ذهنصورت من انسان که به  ت یوضع  ن یا  عنی

  کند،  م   زهیو ست  کندم  ییجدا  جادیها ابراساس آن   رد،یگ م  یرا جد   ذهن  سطح   یزها یدارد، چ  مصنوع  یآبرو

و عشقش را و   کند در ما طلوع م   که زندگ  میهست   دیخورش   میدان ما نم  کهن یا  یبرا  کند،  حالت کار نم  نیا

  . تاباند خردش را به عالم م

  زند  ندارد، دائماً ضرر م  ییکه روشنا   ماه   نیما، ا  میستی شده نماه گرفته   نی. امیبن  دیچار با  میدیاآلن فهم   پس

  .  میهست و یما د ، دگیهمان طور کل به  ای ماه   نیصورت همو به
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ا  دیگو م   م، یشو م  طانیامروز هم گفت از جنس ش  م، یشوم   دهیهمان  ما وقت   دیگو م    نخواه  ی وی د  نیتو از 

ذهن اگر فرار    تیمحدود  نی به ا  تمینهای از من که ب  ،ی لحظه به زمان مجاز  نیاز ا  اگر هر لحظه فرار کن   د،یره

    د؟یره   خواه  ویاز د یچجور   ، کن

را به تو   ایدن نیذهن که ا یو در فضا  بِره توان نم یو ی از د ،بِرم  ،رمز خداست، اگر از خدا فرار کن  مانیسل

  من است.  شیاست، پ  ییتای یتو فضا  اصل ی. جا هست ب یغر دهد، نشان م

است، خداوند  شدهگشوده  یفضا   نیکه هرلحظه ما از وطن که ا  د ینیب . میزیاگر از وطن بر  »،  نره  ی بیغر  «وز 

  به ذهن.  میرو م م، یشومنقبض م  م،یمنبسط بشو کهن یا یِجابه م، یزیگر است، م

از سل  تیمسئول   د،یبره  یو یاز د  د یخواه . اگر م ماند م  باق  ذهنمن   وِید  پس   ن ی ا  مان ی شخص شماست که 

زندگ و  به   لحظه  فضا که  نشان مگشوده   یصورتِ  را  عدم خودش  مرکز  و  نکن   ، نَرم  دهد، شده  چرا  فرار   .

  . میشیاند م . سطح می کن اش برحسبِ ذهن فکر مهمه  کهن یا یبرا م؟یرم م

است، نور ندارد. واقعاً ماه شب  ماه گرفته  نیا  ول  م،یرا، ماه بودنمان را دوست دار تمانیو ماه   می«ماه» شد ما

ن تبد  کند را جذب م  که زندگ  ست اهم   ن ی. استیچهارده  دوستش    لی. ما خ ذهنمن   کند،  به درد م  لیو 

.  ستیاقامت ن  ی داشت. ذهن جا  می دوست خواه  ترش یب   ل یخ  ، لیبودن را خ   د یخورش  م،یاگر طلوع کن   ول  م، یدار

  . میبمان  جانیهفت، هشت سال قرار بود ا

تا کار دارد. واقعًا ما را ساخته، مغز  خاموش کن، ذهنت را خاموش کن که خداوند با تو هزاران   دیگو اآلن م بعد

  خردش را با انبساط ما به جهان پخش کند.  خواهد عشقش را، م خواهد با ما کار دارد. م ، دگی چ یپ نیما به ا

  تیهدا  ۀشده که ستارگشوده  یفضا   نیتا کار دارم و اخمش کن» که من خداوند هستم با توِ انسان هزاران  «نه، 

  . یز یبر من»ی از « ،ییتای یفضا  نیشماست، نخواهد گذاشت که از ا  تیکوکِب هدا نیشماست، ا

خودش را    ، کن فضا را باز م  که وقت  ستیاستاره   نیا  ل»یخداوند است. «سه  شیپ   ست،یی تای  یفضا  من»ی«

بو بشود، که پوست خوش   شود سبب م   کنند، اش صحبت مدرباره   همهنیکه ا  لیسه  نیو ا  دهد به شما نشان م

  بو بشود. خوش   ذهنپوستِ من  عنی

است.    ل یتمث  نی. اشود بو نمبه آن نتابد، خوش   لیتا نورِ سه  هان یگوسفند و ا  نیبوده که پوستِ ا  نیبر ا  اعتقاد

  ن یتعفن از ب  یبو   نیبه آن نتابد، ا  تابد، شده م گشوده ی که از فضا  لیما نورِ سه   ذهنمن  عن یپوست ما    نیتا ا

  تعفن درد.  رود، نم
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چند    نیو ا یز یبر ییتای ی من، از فضا   یکه از پهلو  گذارد تو را نم  لیسه  عنینهلد»،  لتی: «خود سهدیگو م

  : میخوان را م  تیب

  ! ؟مانبه چه م  نیچند  بستانیبه غر  جانا،
  ! ؟شان یغربت، تا چند پر  نیتو از ا بازآ

  
  نامه فرستادم، صد راه نشان دادم  صد
   خواننامه نم ای ،دانراه نم ای

  
  خود نامه تو را خواند   ،خواننامه نم  گر 

   دانره ۀدر پنج ،دانراه نم ور
  ) ٢۵٧٢ديوان شمس، غزل   ،ی (مولو

ا  ؟ داشته باش  ذهنمن    خواه چقدر م  ؟ بمان  خواه  ذهن، چقدر م  بستانِی انسان در غر  یا   عنی از    ن ی تو 

  جا؟ در آن  یبشو  شانیپر  خواه غربِت ذهن برگرد. چقدر م

هم داشت   و پ  گفت م  م،یامروز  هرلحظه  نامه   فرستد م   غامیکه  تو  به  هرلحظه  فرستادم»،  نامه  خداوند. «صد 

  . خوان نامه را نم  ای ،دان راه را نم   ایبه تو نشان بدهم.  خواهم صدجور راه م فرستم، م

نم  د،یگو م   راست را  نامه  نم  می خوان ما  را هم  راه  راه میدان و  فقط  را م   ی ها. ما    یی راهنما  ول   م،یدان ذهن 

فضا را    رسد، صورتِ مهمان م لحظه که به  نیدر ا  خوان را نم   زندگ  غامیاگر پ  »، خوان . «گر نامه نم کند م

  . خواندتو را م  ۀباز کن، خودش نام

  یِ سوکه من راه عدم را، راه به   ییگو م  ،ست یبخوانم و اگر راه را بلد ن نامه  ستمیبلد ن  ذهننباش که با من   نگران

. فقط فضا را باز کن، مقاومت را صفر کن، قضاوت را صفر کن،  دان هستره   ۀپنج   تو در  ستم،یخداوند را بلد ن 

  : میاشعار را قبال داشت نیو ا ستعقل کل ه  ،یخداوند  ۀبودن درآ. در پنج  سطح  نیاز ا

  ست یماالْوطَن بذر دم حب از
  ست ین ی سو نیسوست، جان اوطن آن که

  ) ٢٢١١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  شَط  یِگذر زآن سو  ،وطن خواه گر 

  راست را کم خوان غلط  ثِیحد نیا
  ) ٢٢١٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : رودخانه شَط

  

  :دیگو است که م نیهم ا ثیحد

 بطَن«حيمانِ.»   الْواال نم  
  است.»  مان ی از ا دوست«وطن 

  ) ثی(حد

  

ذهن    ی که وطن فضا  کنند چرا؟ فکر م   خوانند، را مردم غلط م  ثیحد  نیا  د یگواست. م   نیا  ث یحد  نیا  بله؟

ا  د یگو . مستیی تای  ی. وطن فضا ستیذهن ن  یاست، اما وطن فضا  الْوطَن» بذر، که تو  «دم حب   ن یکه از 

وطنت    کن . فکر م یعاشق ذهن شد  جهیت ذهن وطن است، درن  کن است و فکر م  مان یاز ا  دوستوطن   ییگو م

  است.

فکرها    انی ذهن، جر  انی«شط» ذهن، جر  یبِپر از رو   ،خواه  سو است. وطن را م وطن آن  ست،ین  جان ی. وطن انه

است،    مان ی وطن از ا  الْوطَن من االيمانِ»، دوست«حب   عن ی  ؛خوان درست است، منتها تو غلط م  ث یحد  نیو ا

وطن ذهن است، عاشق ذهنت   کن چون فکر م   ول  د،یآ مجور در   ست،یی تای  یکه وطن فضا    اگر فکر کن

  . یشد  و در ذهنت زندان یشد

  الْوطَن باشد درست حب  نیهمچن
  خواجه نخست  یوطن بشناس، ا تو

  ) ٢٢٣٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  انسان، تو وطن را بشناس که کجا هست.  یخواجه»، ا   یالْوطَن» درست است. «ا «حب  نیبنابرا پس

که موالنا چه    م ینی بب  م، ی. بخوانمیکن را از دفتر چهارم شروع م  ت یحا   یقسمت    نیغزل تمام شد. در ا  خُب

  : دیگو م  د،ینیب که م  طورن یو هم  شود چهل دفتر چهارم شروع م   تیکه از ب دیگو م

  ) تری(ت
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از عسس گر  تِیحا   «تمام باغ     در باغ   ختیآن عاشق که  را از    افت یمجهول، خودِ معشوق را در  و عسس 

  لَم.»  ریو هو خَ  ئاً یاَنْ َتکرهوا شَ که: عس گفت و م کرد م  ریخ  یدعا  ،ی شاد

  است:  نیا هیو آ دهم شما نشان م یهست که اآلن برا هیاز آ قسمت ی اشهیبق

…»  سع مَل رخَي وها وىوا شَيهرنْ تَكا 
ۖ

◌  سعنْ ووا ابا ُتحىشَي وهو شَر مَل  
ۗ

◌ الونَ» ولَمتَع  نْتُماو لَمعي ه  
شايد چيزى را ناخوش بداريد و در آن خيرِ شما باشد و شايد چيزى را دوست داشته باشيد و برايتان ناپسند    «…

  دانيد.» داند و شما نم ا م افتد. خد
  ) ٢١۶ یۀ)، آ٢بقره ( ۀسور م،ی(قرآن کر

  

 ر یخ  را که ذهن شما دوست ندارد، ول  یز یچ  دیشا  دیگو است. م   ه یقسمت همان قسمت اول آ  ن یا  تریت  پس

  . داند و خدا م  دیدان شماست و شما نم

و موالنا در اول دفتر چهارم شروع    شود و تمام نم  شود داستان در آخر دفتر سوم شروع م  نیاست؟ و ا  درست

جاها     بعض  ایرا داروغه    جوان   یاست که    بیترت  نیو آن به ا  دهد م   حیتوض  جان یقصه و در ا  نیبه ا  کند م

ها بود  و سال   شود م   سش وارد باغکند و او از تر دزد است دنبال م  کهن یا  الِی گزمه، به خ  ایعوان    دیگو م  نیا

البته در آن  ا  دیگو جا مکه  زندگبه   نیهفت سال هم هم   ن یهفت سال،  اول  دنبال   نظرم هفت سال  ماست، 

  معشوق بوده. 

که    ستین  یر ید  یجا   ییتای  یباغ، جز فضا   نیو ا  ندیب جا مو معشوقش را آن   شود  م   ترسش وارد باغ  از

  تر یکه در ت طور ن یباغ هم  ی وارد  کند،  . پس جوان را داروغه دنبال مشود فضا م   ن یبد وارد ا ۀ حادث  یدراثرِ 

  .  ییتای یفضا نیهم  عنی. مجهول شود م  ناشناس شود، م  هست، مجهول 

از  «عسس» را   د،یو چون به معشوقش رس  افتی خداوند را در آن باغ   عن ی افت،یخودِ معشوق را در آن باغ  بعد

شده گشوده  ینامطلوب بود، ترسانْد و از ترسش پناه برد به فضا  ۀکه «عسس» که حادث  کرد، م  ریخ   یدعا   یشاد

بسا    یکه ا   خوانْد  اآلن نشان دادم، م  ن یه را که همیقسمت از آ  ن یو ا  افت یجا  خداوند را آن   عن یو معشوقش را،  

  : دیگو . پس مشود فع ما تمام م نبه  نیبد است و ا  لیکه ظاهرش خ افتد م  اتفاقات

  کآن شخص از عسس  میآن بود اندر
  فَرس  اندر باغ از خوف رانْد
  ) ۴٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  جمال اندر باغ، آن صاحب بود

  در عنا بد هشت سال  نیغمش ا کز 
  ) ۴١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یاو را نبود امانِ د یۀسا

  د یشنعنقا وصفِ او را م همچو
  ) ۴٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : شبرد، گزمه عسس

  شتابان وارد شدن   عنی مجازاً  نجای: اسب، اسب راندن در ا فَرس
   از ذات اله  ه یکنا  مرغ، ی: سعنقا

  

انسان اتفاقات    یکه داستان انسان هست که برا  میدر آن قصه بود  دیگو مهم هستند. م  اریاول بس  اتی اب  نیهم

  اصطالح. داروغه، گزمه به  عن یجا آن شخص از «عسس» و در آن  افتد بد م

  : شبرد، گزمه عسس

  طور ن یباغ هم  ن یشد و ا  با شتاب وارد باغ   عنیاز ترسش اسب راند، در باغ     عنیفَرس»    اندر باغ از خوف  «رانْد

  تایکه عرض کردم باغ ذهنمن   نیکه هم  ستیی  که به ما ضرر م  می گفت  م،یرا کرد  فشیکه امروز توص ن ی و ا  زند 

اصطالح ضرر زدن و عسس که جز به  ایعوان    نیه هم یمضر است، شب   نیا  می است که ما بفهم  نیضررش ا  ۀدیفا

  .دیآ از دستش برنم یکار  د،یگو طور که بعداً مظلم کردن همان 

ا  ی بارویآن ز   عنیجمال»  اندر باغ، آن صاحب   «بود باغ بود. پس دارد    نیکه در  مورد خداوند هست، در آن 

شد    شد، ناشناس   باغ مجهول   یشخص از ترسش وارد    نینفر را و ا  یدنبال کرد    یاتفاق بد   یکه    دیگو م

  بود.  جاآن  یبارو یبود و معشوقش، آن ز ییتای یفضا نیباغ هم نیکه ا

  جمال اندر باغ، آن صاحب بود
  در عنا بد هشت سال  نیغمش ا کز 

  ) ۴١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د»، یاو را نبود امانِ د  یۀدر غم بود انسان. «سا  ست، هشت سال اولِ زندگ  نینظرم همهشت سال، که به   که

را که    اشه یسا  می . تا در ذهنمی نیبب  میتوان نم  میدر ماست. تا زنده نشو  تشینهایمعشوق، خداوند، ب  نیا  یۀسا
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هش  تینهایب و  نم  ی ار ی اوست  است،  «سامین یبب  م یتوان خالص  د  یۀ.  اماِن  نبود  را  ذهنش    عنی  د»یاو  با 

  .  ندیبب توانست نم

تا    ول  م،یشنو م  مرغ یبه سذهنمان راجع . با  مرغیس   عنی  طور ن ی«عنقا» هم  د»،یشن عنقا وصفِ او را م  «همچو 

 لیانسان هست که تبد  نیدرواقع هم   مرغی . سمیرا بشناس  مرغیس   میتوان خداوند، نم  تینهای به ب  م یزنده نشو

  خداوند.  تینهایبه ب شود م

ب  وقت به  انسان  در  م  تش ینهایخداوند  م   ن یا  شود،  زنده  ا  مرغ ی س  شود موجود  هم    یدارشه یر  نی و  اآلن  که 

  در زندگ   تینهای بودن ب  دارشه یر  عن ی  ، باش  دیکوه قاف با  ، باش  د یو قاف با  باش  دیکوه با  گفت م  میداشت

 هان یا  م، یو حرص دار  م یروو از جا درم   میشو و ما عاشقش م   دیآ خوب م  زِیچ   دانم که تندباد و نم  ی طوربه

  .روند م  نیهمه از ب

امان د  یۀسا  پس را  د  یۀ نبود، سا  دیاو  امان  را  زنده بشو  مر به   ستین  دیخداوند  عنقا فقط  میآن  مانند   .

هفت    دیگو جا هم مرا آورده که آن   ت یسه ب  ن یکنم، ا  یادآور ی  کهن یا  یبود و در دفتر سوم برا   دهیرا شن   فشیتوص

آخرِ دفتر سوم    تیسه ب  نیشروع شده. ا   جانیا  اشه یدفتر سوم است که بق  نیهم  نی«کان جوان»، ا  دیگو سال. م 

  جوان است.    نیاست، هم 

  جوان در جست و جو بد هفت سال   کان
  ال یوصل گشته چون خ الِیخ از

    )۴٧٨٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حق بر سِر بنده بود یۀسا

  بود ابندهی ندهیجو عاقبت
    )۴٧٨١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی در  یکه چون کوب غمبریپ گفت

  ی سر  دیزان در برون آ عاقبت
  ) ۴٧٨٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که موالنا اشاره   هشت سال بود. پس کامال مشخص است  دیدیجوان در جست و جو بد هفت سال»، اآلن د  «کان

وصل گشته    الِیده، حدود مهم است. «از خ   کند . هفت، هشت فرق نمبه هفت، هشت سالِ اول زندگ  کند م

  . ال»ی چون خ
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  حق بر سِر بنده بود یۀسا
  بود ابندهی ندهیجو عاقبت

    )۴٧٨١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی در  یکه چون کوب غمبریپ گفت

  ی سر  دیزان در برون آ عاقبت
  ) ۴٧٨٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

، هفت سال در  بوده  یطورن یجا اجوانْ نماد هرکدام از ماست. آن  م،یکن اش صحبت مدرباره که  جوان نیا پس

به وصال خداوند   د یکه اگر با  کند م  ییالغر شده بود. موالنا راهنما  الیوصل مثل خ   ال ی وجو بود و از خجست

  . یندازیرا ب تیها دگ یهمان  عن ی یالغر بشو ،یالغر بشو  ،ی الغر بشو دیبا ذهنبه مننسبت  برس

مرد  ایکه زن    کند خداوند بر سرِ آدم باشد، جوان فرق نم  یۀتر بشود و اگر انسان فضا را باز کند ساکوچ   من

  جوان است.  نیاآلن هم  ،در هر سن 

  م، یکن م  دایحتماً پ   میوجو کنخداوند بر سرِ ما باشد، جست   یۀسا  میحق بر سرِ بنده بود»، اگر فضا را باز کن  یۀ«سا

  بود».  ابندهی  ندهی«عاقبت جو

  ، کن فضا باز م . هییگشابا فضا  ؟یکوب م یرا بوبد، درِ خدا را چجور  یدر فرمود اگر کس غمبریپ دیگو م

  .  کن فضا باز م  ، کن فضا باز م

  ی در  یکه چون کوب غمبریپ گفت

  ی سر  دیزان در برون آ عاقبت
  ) ۴٧٨٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . میرا هم که خواند نی. ادهد جواب م  زندگ  باالخره

…»  مَل رخَي وها وىوا شَيهرنْ تَكا سع 
ۖ

◌  سعنْ ووا ابا ُتحىشَي وهو شَر مَل  
ۗ

◌ هالو  لَمعي نْتُماو    «َونلَمتَع  
را ناخوش بداريد و در آن خير شما باشد و شايد چيزى را دوست داشته باشيد و برايتان ناپسند    شايد چيزى  «…

 افتد. خدا م دانيد.» داند و شما نم  
  ) ٢١۶ یۀ)، آ٢بقره ( ۀسور م،ی(قرآن کر
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ما را    فکان زندگخداوند با قضا و کن   ا یفکان  با قضا و کن   که زندگ  دهد مهم است، نشان م   ار ی بس  هیآ  نیا

نفع  به  هان یا  ۀهم  که است درحال  ندیآناخوش   اری ما بس  که از نظر قضاوت ذهن  افتد م   . اتفاقات کند اداره م

به ضرر    که درحال  میخوشحال  لیاست، خ   عال  م،یپسند م   اریهم هست که ما با ذهنمان بس  ماست و اتفاقات 

  ماست. 

را    ی  کهن ینه ا  د،یریرا ب  غامی پ  می. گفتدیفضا را باز کن   دیبا  شهیهم  عنی  د»،یدان و شما نم   داند «خدا م  و

  . میده . پس دنباله داستان را از دفتر چهارم ادامه مستیدرست ن نی. نه. ادیرا بنال   ی د،یخوشحال بشو

  که اول از قضا  هیلُق   ی جز 
  افتاد و شد او را دلربا  یو بر 

  ) ۴٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  او  دیکوشاز آن، چندان که م بعد

  آن تُندخُو  ندادمجالش م  خود
    )۴۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  به البه چاره بودش، نه به مال  نه

  بود آن نهال  طمعیو ب پرچشم
    )۴۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دن یبار د  ی:  هیلُق 

  ر یس  توقّع،ی ب از، ین ی: بپر چشم 
  که تازه کاشته شده باشد.  : درختِ جوانِ نو رسته، درخت نهال

  

   ی که ما    دیگو هاست. م که نماد هرکدام از ما انسان  می کن صحبت م  به جوانبود. پس راجع   دهیبار د  ی  خُب

که عوان    یما وارد باغ شد دراثرِ ترس و اتفاق بد  ۀجوان موردِ قص  نیکه اآلن ا  میبود  دهیبار آن معشوق را د

  .کرد دنبالش م ذهن

  دن؛ یبار د ی  دار،یبار د ی  عنی هیلُق  ه»،یلُق  ی «جز

  توقّع؛ی ب از،ینیب عنی پرچشم 

  نهال: درخِت جوان.  



ۀ  برنامه             Program #941                                              ۹۴۱مشار

  50صفحه: 

  م یو بذار  م یبده  ف یتخف  کم    یرا ما     اصطالح درواقع کشت اول است که اگر کشت ثانهم باز هم به   نَهال   نیا

  . دنییدر ما رو کند پژمرده بشود، کشت اول شروع م 

  که اول از قضا  هیلُق   ی جز 
  افتاد و شد او را دلربا  یو بر 

  ) ۴٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م یادهیبار د  ی آن هم در الست. از قضا    م،یادهیاست د  زندگ  ای معشوق را که خداوند است    نیبار ا  ی ما    پس

  .  میظاهراً گول خورد  ول م،یهست  که عاشق چه کس میدان و دِل ما را ربوده و ما م 

که    میهست    جهانن یا  ی زهای عاشق چ   میکن . ما فکر ممی «سحر» شد  م،یطور که گفتهمان   ها دگ یهمان  دِید  دراثرِ

  . میکه از جنس او هست  م یعاشق خودمان هست م،یهست  دراصل ما عاشق زندگ دهد، ذهن نشان م 

او»،    دیکوش که روز الست اتفاق افتاده بود، «بعد از آن، چندان که م  داریبار د  ی که پس از آن    دیگو م  بعد

اش با ذهن  همه   کهنیا  یچرا؟ برا  داد، » که نماد خداوند است، مجالش نم «آن تُندخُو  د،یکوش جوان م   نیا  عنی

  آن تُندخُو».  نداد . «خود مجالش مدیکوش م

ناله، تو را خدا رحم    ،ی با البه، زار  میتوان که خداوند را م   میکن به البه چاره بودش، نه به مال». ما فکر م  «نه

ا البه»،  به  «نه  من،  به  بشو  وصل  اداها  اهن یکن،  از  فن  ست ذهنمن   ی البه  هم  باز  هم  مال  مال»،  به  «نه   .

  .ست ذهنمن   یبازحقه   ست،ذهنمن 

است.    طمعیاست، هم ب  ریسآن معشوق، خداوند، هم چشم   کهنیا  یبه البه چاره بودش، نه به مال»، برا  «نه

  پر است. چشم   کهن یا  یبرا  دهد با البه و به مال نشان نم  دهد، خداوند خودش را به ما نشان نم  ا ینهال    نیپس ا

  طمع»، یپر و ب. «چشم »یزیما باشد، در غزل هم بود، «خُلق حسن بر  یخو  تواند م   طمع یو ب  یپرچشم   نیا  حاال

  طمع یپر و بچشم   دیبه کشتِ اول، با  میوع کن شر  واشیواش یآن،    «آن نهال». اگر بخواه  دیگو هم م  جانیدر ا

  :  دیگو . موالنا ممیده . خب ادامه ممیباش

یو مطلب یاشهی هر پ عاشق  
  یاولِ کارش، لب آلودیب حق
  ) ۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  در جست آمدند  بیبِدان آس چون

  هر روز بند   نهدپاشان م شِیپ
  ) ۴٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کار  یِدر افگندش به جست و جو چون

  آر یب نیاز آن در بست که کاب بعد
  ) ۴٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مطلوب.    عن یمطلب    جانیشدن است. در ا  یو مطلب  شهی عاشق هر پ  هی به خداوند درست شب  دن یکه رس  دیگو م

  ی ز یکه بچشد هرچ  گذارد م   یامزه   یاول خداوند  د،یآ که خوشش م یز یچ  ی  ،یو مطلوب یاعاشق هر حرفه 

  عالم.   نیدر ا

بند    شانیپا  ش یمرتب پ  وجو، هبا آن برخورد «در جست آمدند»، شروع کردند به جست   ب، یبا آن آس   وقت

  . یها بذرمانع  نیها و از اچالش   نیاز ا دیبا دیگو . منَهد م

  لش ی . درست تمثبده  هیمهر  دیبا  دیگو م   بندد، در را م   ییجا   یجو کردن،  و به جست  کند انسان شروع م  وقت

  د یبا  بندد، دختر در را م  ۀخانواد   ری. بعد دشود پسر عاشق م  دهند، است که دختر را به پسر نشان م  نیا

  . بده دیبا قدرنیا  ،بده  ربهایش ، بده هیمهر

جا که  همان   ه،ی اول  بیاش را انداخته در دهان ما و با آن آساست. مزه  نیموردِ خداوند هم هم   در  نیبنابرا  پس

به آن دست    م،یزن دست م  نیبه ا  . ه میکن وجو م جست  م، یما عاشق هست   طورنی هم هم  م،یاول عاشقش شد

  م ی افتاد  کاف   ۀاندازبه   و وقت  گذارد م  مانعخداوند است. بعد هر روز    میکن فکر م   م،ی چسب م  نیبه ا  م، یزن م

   بده. نی کاب ، بده دیرا با  ذهنکه کل من  دیگو اآلن م  م،ی وجو، موالنا خواندبه جست 

را    ذهن. من میده دختر هم نم  ندیگو به پسر م   د،یده نم  نی. خُب کاب میبده  نیکاب  م یستیهم که حاضر ن   ما

  : دیگو م ست، ین یپس از حضور هم خبر  ،ده نم

  روند و م تَنَند بر آن بو م هم
  شوند م سیِ و آ راج  دم  هر 

  ) ۴٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی بر دِیرا هست اُم  کس  هر 

  ی در یگشادندش در آن روز که
  ) ۵٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  درپرست در بستندش و، آن  باز

  ست پا شدهآتش دیهمان اُم بر 
  ) ۵١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دوار ی: ام راج

  د ی: ناامسیِ آ
  گشوده شدنِ درِ مقصود است.  دوارِ ی که مراقب و ام کس  عنیدر،   ۀ : پرستنددرپرست

  زرو ی: شتابان و ت پاآتش 

  

گشوده   دوارِیکه مراقب و ام    کس   عنی در،    ۀ پرستند   عنی   درپرست   د؛یناام   عن ی  سیِ آ  و   دوار؛یام  عن ی   راج  و

  .زروی: شتابان و تندرو و ت پاآتش شدنِ درِ مقصود هست؛

ا  دیگو م  پس بو م   جهاننیکه مثل عاشقانِ  دنبالِ  رفتن به   ن یحاال منظورش هم  روند»، و م   تَنَند که «بر آن 

  . شوند م   دیو ناام   دواریهرلحظه ام   ول  روند، و م   تنندم   هیاول  ی. بر آن بوست الست است، زنده شدن به زندگ

 م یشو م  دواریام   م،یشو م  دی و ناام   میشو م   دواریام  مدت   ی  م،ی کن اآلن هم که کار م  ،مدت   یکه ما    دینیب م

ناام   واش یواشی   م،یبده  دیرا با  ذهنمن   خواهند، م   نیکه کاب  میدان . ممیادامه بده  د یپس با  م،یشو م  دیو 

  .  میبشناس  م،یندازی را ب مان یها دگ یهمان 

دارد که از آن در،   دیاصطالح امرا به  یبار   ی را،    یاوه یم   ی  هرکس  »،ی بر  دِیرا هست اُم  که «هر کس  دیگو م

   عن یاند. «درپرست»  »، در مورد ما در را بسته . «باز در بستندش و، آن درپرستاندده ید  ا یمه   ش یرا برا  یروز 

  .ست مهم   ۀنظر من واژبه  و درپرست پرستد که در را م کس

خداوند    یِ سوذهن در است، به   ن یکه ا  م یکن اشتباه م   کم  ی   م،یپرست شدکه ما اآلن که ذهن   دهد م   نشان

 تندتند رفتن، عجله   عنیپا شدن  پا» شدن، آتش کنار و «آتش   میذهن را بذار  یپرستش محتوا  دیاست و ما با

راه   ول  م،یهست  رید  ز یچ  ی عاشق    مااست که    نیما در ذهن درواقع نشان ا  ۀو عجل  پرستذهن   ن یکردن و ا

  .  میرو را غلط م
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  د یگو م   ندیب م  ییتابلو  ی   کند، م  انسان مثال رانندگ  کهن یشده. درست مثل ااست که در بسته   نیعلتش ا  نیا

ا  لومتریک   شهر مثال صد   فالن رفتن. ما هم عاشق ذهن    یِ جا به   ستدیجا باتابلو بشود و همان   نیمانده، عاشق 

که در ذهن  ست پا دوتا حالت. درپرست و آتشمیذهن فقط در است و درپرست شد نیکه ا میدان نم ول م،یشد

  .ستیما صورت گرفته و درست ن یبرا

که    خواهند م   ییزهایچ   ی . از ما  خواهند م  نیشده، از ما کابکه چون در بسته   می ما توجه کن  خواهد م  موالنا

داشتن در ذهن کم    کردن در ذهن، شتاب و عجله    خورد درد ما نمبه   پرستو ذهن  در را باز کنند. درپرست

  .  کند نم

   عن ی   و منظور از درپرست  می «باز در بستندش و، آن درپرست»، درپرست ما هست  ن یاز ا   برداشت  ی  نیا  پس

در    ،پرستذهن   ، باز بشود و درپرست  دیدر با  نیکه ا  فهمد نم  کهن یا  یکرده، برا  ری در ذهن گ   تیکل بشر  باًیتقر

  . کند کردن به او کم نم ذهن ماندن غلط است و در ذهن عجله  

باشد،    دیباز کند. پس درپرست نبا  ر ید  ی  د یباز کند، در را با  تواند در را باز کنند و در را خودش نم  دیبا

  کند  م  هست که روشن  ری د  اتی. حاال ابستیخوب ن  ش یبرا  بداند که درپرست  دیباشد. با   دیپرست باکندرباز 

  را.   هیقض

  درآمد خوش در آن باغ آن جوان  چون
  فرو شُد پا به گنجش ناگهان  خود

  ) ۵٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سبب  زدانیعسس را ساخته  مر 

  او دود در باغ، شب  میز ب تا
  ) ۵٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن معشوقه را او با چراغ  ندیب

  باغ  یِدر جو یانگشتر  طالبِ
  ) ۵۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

به گنج خورد، چرا؟ معشوقش   شیوارد باغ شد، پا  دفعه ی که آن جوان     که وقت  دیگو مهم است. م  تیب  سه  نیا

   ی ترس از     یکه    شود علت عدم م  ن یاز اوقات به ا   لیو خ  شود بار که مرکز ما عدم م  ن یاول  ی. برادیرا د
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 م یشو م   دیما ناام   عنیخدا،    آوردن به   پناه   عن ی  ،ییگشافضا   یِسوبه  دهد ما را هل م  ،یبد   تیوضع  ی   ،یز یچ

  . دهد که ذهن نشان م  ییزهایاز تمام چ 

  ز ی چهمه   چون   م،یباز کن  میتوان باز کند، ما نم  ی  دیکه در را با  میفهم کنار، واقعاً م   میگذار را م  درپرست  رید

  ببندد.   خواهد  که در را م دیآ نظر مدر ذهن به 

رفت به    ش یخوشحال شد، پا  د،یوارد باغ شد و معشوقش را د  درآمد خوش در آن باغ آن جوان»، وقت   «چون

سعن یس» را،  گنج ناگهان، افتاد درون گنج و متوجه شد که خداوند «ع  داروغه که  داروغه را سبب قرار داده .

  ا ی دن   نیذهن، در شب ارا سبب قرار داده تا از ترس او در شب    است، آن   است و آزاررسان   یدرواقع منبع بد

  بِدود به باغ.  

  ۀ حادث  ول  د،یبد بشمار  لیآورده که شما ممن است که حوادث بد را خ   تریرا در ت  ه یآ  نیجاست که اهمان   حاال،

  ح یخودش هم بعداً توض   د،ی فضا را باز کن  دیتوان . شما مییتای  یبه فضا   دهد بد شما را و درد شما را هل م

  . دهد م

آن معشوقه را او با    ندیو «ب  کرده   ییباغ راهنما  یِسوذهن، ترس از عسس او را بهدر شب    ا،یدر شب دن  پس

  باغ.    یِدر جو   ستی شوقش که خداوند است، با چراغ دنبال انگشتروارد باغ شد، متوجه شد که مع  چراغ». وقت

که حوادث بد است که سبب   دینیب که البته م  ،لیبه هر دل  دیکن مرکز را عدم م  شما وقت   عنیچه؟    عنی  نیا

 دانم  و شهوت قدرت و نم  زهایاز شهوت چ  یکه برخوردار  ذهنمن   یحوادث خوش برا  کهن یا  یبرا  شود، م  نیا

  . ستین زار شرگ ست،ی که قدرشناس ن ذهنکه اوال من  هاست،ن یها و انعمت 

کم است. فرعون است،    دیگو م   شهیو هم   کند شر نم  ، طورِ کلبه  ستیینشوو قانع   ست موجود سرکش  ی

  .  میکن مرکز را عدم م    عنی  م، یشو م   یی تای  ی ما وارد فضا   ،ذهنمن   ۀ دراثرِ غلب  دیآ م  سخت   وقت    خالصه، ول

باغ    یِاست، در جوشدهگشوده  یفضا  نیکه معشوق ما که خداوند است با چراغ، چراغ هم هم   میشو م   متوجه

کند،    دایکه پ  ستی دنبال انگشتر  عن ی  م، یهست   مانیهست. ما هم حضرت سل  مان ی حضرت سل  ی دنبال انگشتر

  .  مانیحضرت سل   م یانگشت ما بند، ما بشو

  ، ییتایبد را خداوند سبب ساخته تا از ترس او بدود در باغ، باغ    ۀ حادث  عن یسبب»،    زدانیعسس را ساخته    «مر

 یبا    دیآ م   بیاز غ  د،یآ ور م باغ که از آن   یخداوند در جو   عنیو متوجه بشود که معشوقش    ایدر شب دن

  ۀ ل یوسخداوند به   عن ی  م؛یهم در آب ما هست  هماست و درواقع گردند  ۀشدگشوده   یفضا  نیحاال چراغ هم   ، چراغ

  ما را پادشاه بند هرلحظه.  خواهد م  عن یماست،  پادشاه  ی دائماً دنبال انگشتر ییگشاما با چراغ فضا 
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  آن معشوقه را او با چراغ  ندیب
  باغ  یِدر جو یانگشتر  طالبِ

  ) ۵۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ۀ لیوسشده بهگشوده  یلحظه با چراغ فضا بهکه خداوند لحظه  دیشو شما متوجه م   تی ب  نیمهم است. با ا  تیب  نیا

  .  میکن  دایرا پ ی که ما انگشتر خواهد م  م،یما که خودش هست

  م یخواه  . دائمًا ممیشو وارد باغ نم  عنی   م،یست یو ما بلد ن  میدر انگشتمان، پادشاه بشو  میحضور را بن  یانگشتر

  .  میچون از جنس او هست ،ی دزد د یعوان ما را دنبال کند، بو

   ول   کنند،  م دایبه تو دست پ  ریکه در مرکز تو هست، عوانان د  یمأمور   نیا  ۀلیوسگفت به   م، یهم خواند  امروز

وجود دارد که    قتیحق  یکه    میشو توجه م ولو از ترس، م   میما وارد باغ بشو  کنند، م  تیاگر عوانان ما را اذ

ما را شاه کند، شاه جهان کند، به    خواهد م  نداست که خداو  نیاز آن و آن ا  میاش غافل بودما در ذهن همه 

  خودش زنده کند.  

بشود و    ییتای  ی که انسان دراثرِ فشار وارد فضا  شود بشر سبب م  یاوقات برا   ترشی حوادث بد است که ب  پس

  که سبب شده که فرار کند به باغ.  کند شخص دارد به عسس دعا م  نیا

   

  �🔹🔹�بخش دوم   انيپا  �🔹🔹�
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  از ذوق آن نََفس  کردم  نیقر  پس
  آن عسس   یِحق، دعا یِثنا با

  ) ۵۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زیکردم عسس را از گر  انیز که

  زیبر  یو زر، بر و  میچندان س ستیب
  ) ۵۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مر ورا آزاد کن  عوان از

  شادم، او را شاد کن  آنچنانکه
  ) ۵٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خوشحال شد که    لیبه گنج خورد، خ   شیپا  د،یرس  ییتایبه باغ    جوان که نماد هرکدام از ماست، وقت  نیا  پس

   ی دیدان بود، م دهیاز ذوقش که به معشوق رس نیبد سبب شده از ترس وارد باغ بشود. پس بنابرا ۀحادث ی

  ۀ که مز   زنده بودن، هرجور ذوق   وق ذ  دن،یذوق است، ذوق، ذوق آفر   زنده شدن ما به زندگ  یها ت یاز خاص

  . میچش را ما م  زندگ

نشان    ن یو ا  کرد داروغه هم دعا م    عنیبه آن «عسس»    کرد، شر خدا را م  که آن دم، درحال  عن ینَفَس»    «آن

  ادیو اگر آن را    دهد م  ادیبه ما    یزی واقعاً چ  افتد، حوادث بد که اتفاق م  نیا  م،یکه ما اگر درست بفهم  دهد م

ن است که د  م،یریبر یمم   گاهمیآن کار را نکن .  حوادث ناهنجار جمع   اوقات  رخ م مثل جنگ بزرگ   هد،د

  . میریگ م  ادیاست و از آن  ریناپذکه اجتناب 

ضرر است، سبب   نیچالش بد او را به معشوقش رسانده و عسس که منبع ا  یشخص هم متوجه بود که  نیا و

مثال از من    گرفت به عسس، چون اگر عسس، داروغه من را م   رساندم   انیکه بله، ز  گفت و م  کرد شده و دعا م

   عن ی  »،«عوان  ن یچندان» به او بده و از ا  ست ی«ب  ا یندادم من، دررفتم. و خدا  مه،یعنوان جربه   گرفت م  پول  ی

  ی آزار ما کارش مردم   ذهنمن   میدان او را آزاد کن، که م  یآزارمردم   تیخاص   نیاو را آزاد کن. از ا  داروغگ   نیاز ا

  .  دیآ نماز آن بر یر یکار خ چیاست، ه  تیاست، اذ

البته منحل شدنش     ذهنطور که من شادم، او را هم شاد کن. شاد شدن منمر ورا آزاد کن». آن  «از عوان   پس

  : دیگو م کند، دعا م  طورن یما، حاال. هم یاست برا  ختنشیاست، فرور
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  جهان و آن جهان  نیدارش ا سعد
  وا رهان  اشو، س عوان از

  ) ۵٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خدا یآن عوان هست ا یِخُو  گرچه

  هماره خلق را خواهد بال  که
  ) ۵٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نهاد  که شه جرم   دیخبر آ گر 

  مسلمانان، شود او زَفت و شاد  بر 
  ) ۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  که شه رحمت نمود   دیخبر آ ور

  مسلمانان فگند آن را به جود از
  ) ۶١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در جانِ او افتد از آن  ماتم

  ادبارها دارد عوان نیچن صد
  ) ۶٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یکشعوان را در دعا درم او

  د یعوان او را چنان راحت رس کز 
  ) ۶٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  منظور، سرحال و بانشاط شدن است.  نجای در ا م، ی : درشت، بزرگ، ستبر، ضخزَفت

  

 اش و س  داروغگ   نیاز ا  ،  عوان  نیعوان و از ا  یخجسته کن برا  جهان و آن جهان» کار را بر او  نیکه «ا  دیگو م

  او را آزاد کن. 

جور و جفا دادن به مردم بودند    ایمثال گرفتن خراج    یکه مأمور اجرا  و عوان   داروغگ   نیا  دینیب که م  طورن یهم

  را آزاد کن.  او اش س  تیاز خاص دیگو موالنا. م کند م  هیرا هم به عوان تشب  ذهنعوانان، که من  نیا
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خُو   دیگو م ا  یِکه گرچه که  برا  ی«ا  است که  نیاو  م  یخدا»  بال  من خواهد خلق  پس  بال خ  یبرا   ذهن.  لق 

ما درواقع حالت   ۀداشتن چقدر مضر است و هم  ذهنمن  ای  عوان  که   میشو ما متوجه م  اتیاب  ن ی. از اخواهد م

  .میریگ م  ادی  می. دارمیزن صدمه م  ریبه همد م،یدار عوان

  خدا یآن عوان هست ا یِخُو  گرچه
  هماره خلق را خواهد بال  که

  ) ۵٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

خوشحال   لیعوان خ   نیا  د،یکن   تیرا اذ  هانیا  دیبر مسلمانان نهاده که برو  که شَه جرم   دیای اگر خبر ب  دیگو م

رحمت کرد بر مسلمانان    د،ی که شاه بخش  دیای اگر خبر ب  اصطالح، ولبه   دیآ و سرحال م  شود و محم م  شود م

از رو  البته اسم اصل  عن یعوان    ن یا  د،یبخششش بخش  و   اشی بزرگوار   یو آن را  عوان    نیهم   اش داروغه که 

  ی اصطالح، قوکردن زفت است به  تی. چون جانش به اذشود کم م  جانش   خورد،غصه م   رد،یگ هست، ماتم م

  دارد.  ادی است، ز  ذهنعوان که نماد من  ها بدبخت نیو محم است و از ا

  د یشکعوان را در دعا درم او
  د یعوان او را چنان راحت رس کز 

  ) ۶٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ذهنبود. عوان را اگر نماد من   دهیبه او رس  لطف و راحت   نیمرتب به عوان که از عوان ا  کرد او دعا م  دیگو م

مالمت    م، یشو م  مانیما پش  زند،  ضرر م  . وقت زند ما به ما ضرر م   ذهنمن   د ینیب م  د،یریب   ذهن  یها و من 

من و  ذهنمن   نیکه ا  مییو بو میما فضا را باز کن   دین بایا  یجا . به ذهنمن  یهاتی در خاص  میرو و م  میکن م

و واکنش نشان   می نه فقط ناله کن  رم؟یگ م   ادیمن چه    ن یو از ا  زنند چرا به من لطمه م  رانید  ذهن  یهامن 

  .  هان یو ا میو مالمت کن  میبده

وارد    ییکه با فضاگشا  میشو م  متوجه   م،یریب   ادیو اگر آن را ما    ست؟یچ   رمیگم   ادیکه من    یز یآن چ  االن

 وجود به  ما   یاتفاق بد را برا  نیرا که ا  ذهنآن عوان را، آن من   ای و آن شخص را که    میشو م   ییتای  یفضا 

  شخص.   نیمثل ا میکن آورده دعا م 

. ما  هاست دگ یهمان  نیهم  زیسحرآم دید ریطورِ متداول که زبه  ذهناز نگاه من  ست متفاوت  ارینگاه بس ی نیا

  د ی نیب و م  میبش  م،یبزن  م،ی کن  نیلَعن و نفر  دیبا  آورد،وجود م ما به   یبرا  یاتفاق بد  ی  اگر کس  میکن فکر م

  حاال.   میخوان دارد. م یریکه موالنا نظر د
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  بود  اقیهمه زَهر و، بر او تر  بر 
  آن مشتاق بود  وندِیعوان پ آن

  ) ۶۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بدِ مطلق نباشد در جهان  پس

  را هم بِدان  نیبه نسبت باشد، ا بد
  ) ۶۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست یزهر و قند ن چیزمانه ه در

  ست یرا پا دگر را بند ن  ی که
  ) ۶۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

آن    کهن یا  یکننده بود، برابر او پادزهر بود، بر او درمان   بر همه زهر بود، ول  ذهنمن   نیعوان، ا  نیا  دیگو م

  . دیایوجود بوصل به نیا د، یایوجود بدلبرش به او و  وندی عوان سبب شده بود که پ

وجود    یز یچ نیچن  ی  ییکه بو  ستی«بدِ مطلق» در جهان ن  دیگو . م دیگو را به ما م  موالنا مطلب مهم  االن

بد   ی  یبرا  یاحادثه   یو ممن است که  است    یحتمًا بدِ مطلق است. و بد نسب  فتد،یدارد که اگر اتفاق ب

  زهر و قند وجود ندارد «که   چیدر زمانه ه  سپ  ست»، یزهر و قند ن   چیخوب باشد. «در زمانه ه  ی  ی باشد، برا

  .زند «بند» است. خودش مثال م   یرید یرا پا»، برا  ی

  بند یرا پا، دگر را پا  ی مر 
  چو قند  ر یرا زهر و، بر د  ی مر 

  ) ۶٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ات یمار، آن مار را باشد ح زهِر

  باشد ممات  با آدم نسبتش
  ) ۶٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

د در   یآب خلقوچو باغ  ایرا، ب  

خاک  خلق   د آن مرگ و داغورا ب  
  ) ۶٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  : مرگ ممات

  

  ی ر ید  یزهر، برا  ی  یبند است و براپا   یرید  یپاست، برا  ی  یحادثه برا  ی   ت،یوضع  ی  نیبنابرا  پس

نسبتش به    ول  کند، است، چون محافظتش م  خوب   ار یمار بس  یکه زهرِ مار برا  زند قند است. مثال م  چو 

   عنیاست،    یزهرِ مار نسب  ن ینابرامرگ است. پس ب  شی معنا  کشد، وارد بدن انسان بشود، آن را م  انسان اگر

ما بد است. یمار خوب است، برا یاست. برا ینسب د یریمار زهرش را ب  

   مرغ خاک  یمثل باغ است، اما برا  ای در ،مثل ماه  یتمام مخلوقات آب عنی »ی«خلق آب  دیگو االن خودش م و

که اهل حضور است،    که کس  دیریرا نمادگونه ب  نیا  د یتوان آب «مرگ و داغ» است. البته م  مثل مرغ خانگ 

  ا ی که اهل ذهن هستند، در  » «خلق خاک   ی مثل باغ است. برا  ییتای  یفضا   ، زندگ  یا یاست، در  »ی «خلق آب

  که  دیگو مثل «مرگ و داغ» است. درست است؟ م 

  مرِد کار  یا شمربر م  نیهمچن
  کس تا هزار   یاز  ن،یا نسبت
  ) ٧٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بود  طانیاندر حق آن ش  د،یزَ

  دگر، سلطان بود  حق شخص در
  ) ٧١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست سن قی صدّ دی: زَدی بو آن

  ست گبِر کشتن د،ی : زَد یبو نیو
  ) ٧٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ق یکار: انسانِ ال مردِ

  ومنش یدرستکار، ن   ن،ی: امقیصدّ
  : کافر گبر 

  

کار    است که از نظر زندگ   مردِ کار»، مرد کار کس  ی«ا  ق،یمرد ال  یا  طورن یکه هم  دیگو . مزند هم مثال م   باز

  ی طور ن یمردِ کار» هم   ی«ا  دیگو است در جهان. م  نی هم  ما   . کار اصل در جهت زنده شدن به زندگ  کند م



ۀ  برنامه             Program #941                                              ۹۴۱مشار

  61صفحه: 

که هر    ریرا در نظر ب  هاها صادق است. انسان انسان  ۀدر موردِ هم   میگو من م  که  ی زیچ  نیا  که   نیبب  شمار، م

  خوب است.  دیگو م رید   یبد است،  دیگو مرا که    یزیهمان چ  بد است، ول د یگو را م یز یچ  ی انسان

 ییجا   ی به    خواهد در جهان بد مطلق باشد و اآلن م  که  ستین  اتفاق   چیه  عنی  ست،یبد مطلق در جهان ن  پس

که   دیگو قسمت م  ن یا  انیو االن پا  م ینیب ذهن م  دیو با د  م یدار  ذهناست که ما من   برسد که بد مطلق موقع 

  . نی بب قرض کن   از خود زندگ  ای  چشم را از مردان حق قرض کن دیتو با

او را سلطان    ی  ند،یب م  طانیرا ش  د»ی«زَ  یاست.    طانیش  یدر حق    د»ی«زَ  دیگو م   زند، که م  یرید  مثال

که از    است. هرکس  یانسان معنو  کهن یا  ی. موالنا سلطان است، براستی انسان معنو   جان ی. سلطان در اندیب م

  راحت شده، سلطان است. درست است؟  ها دگ یهمان ۀدست هم

  ن ی: نه، ادیگو م   رید  ی.  ندیب م  یطوراست. او آن   طانیش  نی: ادیگو م  ی  ، شخص  ی  عن ی  د یز  دیگو م  و

  ار یبس  عن ی  ق»یبزرگوار است. «صدّ  نیآدم راست  ی  نیا  عن ی  ست»، سن  قی«صدّ  نی: ا دیگو م  یسلطان است.  

  است.   کافر کشتن  دیکه نه، ز دیگو م  ی نیا بلندمرتبه، ول  عنی » . «سننیراستگو و راست

  جنان  یذات است، بر آن  ی دیزَ
  ان یهمه رنج و ز ر ید نیبر  او

  ) ٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کو تو را باشد شر تو خواه گر 

  ورا از چشم عشّاقش نگر پس
  ) ٧۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از چشم خودت آن خوب را منگر 

  به چشم طالبان، مطلوب را نیب
  ) ٧۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : قلب، دل. جنان: سپر. جِنان: باغ و بوستان جنان

  

هم «جنان». جنان    میبخوان  میتوان را، هم «جِنان» م  نیا  م یجنان» حاال بخوان  یذات است، بر آن     ی  د ی«زَ

  باغ.   عنی می قلب هم هست. جِنان بخوان  معنبه ا یباشد،  گاهه یتک تواند سپر هست که م  معنبه
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  جنان  یذات است، بر آن  ی دیزَ
  ان یهمه رنج و ز ر ید نیبر  او

  ) ٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کو تو را باشد شر تو خواه گر 

  ورا از چشم عشّاقش نگر پس
  ) ٧۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از چشم خودت آن خوب را منگر 

  به چشم طالبان، مطلوب را نیب
  ) ٧۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : قلب، دل. جنان: سپر. جِنان: باغ و بوستان جنان

  

دارند و ذهن    دهیذهن همان  هان یصورتِ، چون ابه   ی  ی. براستی ذات است، ذات خداوند   ی  دیز  دیگو م  پس

  است.   انیرنج و ز یریسپر هست، بر د   معنبه  د،یاست. اگر جنان بخوان  گاهه یتک  ی یدارند، برا  ذهنمن 

با چشم عشاقش به   دیبه خداوند، شما با برد را دارد م دیبه تو شر باشد، حاال ز د یز خواه  اگر تو م دیگو م

  خودت.   ذهنچشم من   عن ی. پس چشم خودت دیاو نگاه کن

  از چشم خودت آن خوب را منگر 
  طالبان، مطلوب را به چشم نیب

  ) ٧۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 اش ه ی . حاال بقنیرا نگاه نکن، بله به چشم طالبان و عاشقان آن مطلوب را بب  باروی با چشم خودت آن ز  دیگو م

  . میرا هم بخوان

  قلب؛   عنی میجنان اگر بخوان پس

  سپر؛  عن ی جنان

  . جان یسپر در ا گاه،ه یتک  معنبه  میجنان خواند  جان یباغ و بوستان که ما ا عن ی جِنان
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 تواند  هست. نم  ی نسب  م،ی نیب جهان با ذهن م  ن یدر ا  یز یهست که هرچ  نیا  جا نی مطلب و جان کالم ا  ۀخالص

بد است.   زیچ  نیا  دیگو م  ند،یب اوقات بدِ مطلق م  ذهن گاه  که درحال  م،یبدِ مطلق باشد و بد مطلق اصال ندار

  بد است.  زیچ  ی  ز،یچ  نیا ندیگو م  ها لیخ

  دیگو به ما دارد و اآلن م   بستگ   زیچ  یطرز نگاه ما به    کهن یاز کجا آمد؟ ا  نی. ام ی مطلق ما در جهان ندار  بد

  .  نی نببا چشم خودت  ، نیبا چشم عاشقان بب  ،ن یبهتر است با چشم خداوند بب  ، نیدرست بب  خواه اگر م

به چشم طالبان، مطلوب را». طالبان    نیرا، «ب  یبارو یآن ز  ات ذهنبا چشم من   عنی«منگر از چشم خودت»    پس

  :  دیگو است، خداوند است. بعد دوباره م دارند. مطلوب هم خود زندگ هستند که چشم زندگ   کسان

چشم چشم، تو خود بر بند ز آن خوش  
  کن چشم از عشّاقِ او  تیعار

  ) ٧۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

چشم و نظر ت یازو کن عار بل  

  او نگر یِز چشم او به رو پس
  ) ٧٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و مالل  یری ز س منیا یشو تا

  ذواْلجالل  نی: کاَن اله لَه ز گفت
  ) ٧٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 به معن نجای در ا   نادل،ی و ب ورده ی : عارفان دچشمخوش  ق یمعشوق حق  .است  

   دلتنگ  ،ی ر یس: دل یر یس

  

چشم» باز هم  ْ را بربند. «خوش   ن یا  دیگو . م ها دگ یبرحسبِ همان   دن ید  ات،ذهنچشم من   نیهم    عن یخود    چشم

  جوان وارد باغ شده.   کهن یا یبرا هان یا د؟یگو چه م   یرا برا  هانیاست که ا خداوند است، زندگ 

ول   میکن از ما فکر م   بعض تمام شده،  وارد باغ شدن موالنا   وارد باغ شده،  از  اآلن مشالت جوان و پس 

دوباره    گردد واقعاً برم  ا یآ  ند،یب معشوقش را م   جوان وقت نیکه ا  دید  م یکه، حاال خواه دیبه ما بو  خواهد م

  کند؟  چشم معشوقش را چشم خودش م  ای ندیب با چشم خودش م
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اآلن که وارد    او باعث شد که من وارد باغ بشوم، ول  گفت  . مکرد به داروغه، به او دعا م  کرد نگاه م    وقت  و

 گردد برم و دوباره    کند م  یادبی که متأسفانه ب  دید  میخداوند است، اآلن خواه  شیباغ شده، وضع عوض شده. پ

  .  ندیب با ذهنش م

. «چشم  یوارد باغ شد   چشم خودت را بذار کنار وقت  ن یکه ا  دیگو مرتب دارد م  است که موالنا ه   نیهم   یبرا

 عنیچشم، تو»، خود بر بند ز آن خوش ریاز چشم خداوند، چشم خودت را ببند، چشم او را ب  .  

از موالنا قرض کن، بله حاال، موالنا را هم بذار کنار، از خودش چشم و    عنیکن اول چشم از عشّاق او    تیعار

عن ی  ر،ینظر ب  وقت  رید  ،ی دی به معشوق رس  ازو کن عار  دید ذار. «بلچشم و نظر».    تیخودت را کنار ب

  .  نگرخداوند ب  عنیاو  یِبه رو  ، خداوند، زندگ عن ی«پس ز چشم او» 

   ذهن   ی هاکه من   ذهنشدن است. ما با چشم من   ریس  ذهناز مشالت من   ی»،  و مالل  یریز س   منیا  ی شو  «تا

و    ی ریشما از س   ، اگر با چشم خداوند نگاه کن  دیگو . ممیشو م   ریباالخره س   م،یکن نگاه م  م،یکن را تجسم م 

  .  دیشو م منیا د،یشو خالص م خستگ 

  ز ی. چ رید  دمید  ر ید  نم،یخسته شدم، چقدر بب   ر،ید  نمیب را هر روز م   ن یمعشوق زم  ن یمن ا  دییگو م   شما 

او را    د،یبود  و مالل است. اگر شما از جنس زندگ  ی ریس  ن یاست. ا  ی روزیمعشوق د  ن یوجود ندارد، هم  یاتازه 

  آورد که  را م ثیحد  نیا نیامان نداشت. بنابرا یریس د،یدید م  هم زندگ 

 هكاَن ل نلَه» «م هكانَ ال  
  اوست»  یبرا زیخدا باشد، خدا ن  ی«هر که برا

  ) ثی(حد

او هستم. «هر که    یمن باشد، من هم برا  یبرا  خداوند گفته هرکس  عنیذوالْجالل»،    ن ی: کانَ اله لَه ز«گفت

«كانَ    نیموردِ هم در    م،یهم قبال خواند  ت یسه ب  نی. است مهم   ثیاوست». حد  یبرا   زیخدا باشد، خدا ن  یبرا

  که   دیگو م کهن یا یاله لَه» برا

  او را من زبان و چشم تو  گفته
  حواس و من رضا و خشم تو من

  ) ١٩٣٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

ویکه ب ر  ع یمیو ب  س ر یی تو بص  

  ی سر تو صاحب  یِچه جا ،یتو سر 
  ) ١٩٣٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  من کانَ له از وَله  یشد  چون

  تو را باشم که کاَن اله َله  من
  ) ١٩٣٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  رت ی: ح ولَه

  

  د، یریچشم و گوش را از خداوند ب  دیکه شما با  دیگو باال، م  تیدر سه ب  کند اشاره م  نیدارد به ا  د، یگو م  پس

  ۀ حادث  یبار مرکزش را عدم کرده، حاال    یشخص    نی گفتم ا  کهنیا  یبرا  د؟یگو را م  هانیحاال چرا ا  ؟یچجور 

  .  ندیوارد باغ بشود و معشوق را بب  نیسبب شده ا یبد

 یاتصالتان برقرار نمانده، برا   ول  د،یابه خدا وصل شده    عنی  د،یاده یهم ممن است بارها معشوق را د  شما 

  ی برا  ریکه من د  نگفت   ، ید یاو را د   . وقتدین یچشم او بب   ۀ لیوسبه   د،یگوش او بشنو ۀلیوسبه   دی نخواست  کهنیا

  تو هستم.  

خواند، اگر    می. درست است؟ و اآلن خواه ستمین  ام ذهن  ی و باورها  ها دگیهمان  دانم و نم  ذهنذهن و من   یبرا

ا  م یدیرس   ح یمؤدب است و موالنا دارد توض   لی خ  کند فکر م  است، ول   ادبی ب  ل یعاشق متأسفانه خ  ن یکه 

  . می هست ادبی جوان ب نیکه متأسفانه ما هم مثل ا دهد م

دور،    اندازم را م   ام فکر ذهن  ر یکه من د  دیگو که م   می کن   نیبش یپ  میتوان اگر ادب داشته باشد، از حاال م  حاال 

  ما.   میبخوان ل یخ دیرا با  هان ی. ادیگو موالنا دارد م  م،ینیب مرتب م  کهنیاکما 

عن یخود بر بند»    «چشم    عن یچه؟   ذهنچشم منات   ذار کنار. «خوشرا ب چشم معشوق است.  چشم»، خوش

از    دی. باالخره باستینا  عنی  ر،یبله هم بعداً از خودش ب  ر،ی. اول از موالنا قرض بریکن، قرض ب  ت»ی«عار

او نگاه کن یرو  و با چشم او به یر یخودش چشم و نظر ب  .  

  د، یکن که شما به هرچه نگاه م   ذهنمن   ۀ لیوسنگاه کردن به   و خستگ  یر ی. تا از سریمهم است د  هان یا  خُب

گفته که من زبان و چشم    د،ی گو تو هستم. بله؟ و خالصه خداوند م  ی بو که من فقط برا  ،ی دیو اگر د  دیرها بشو

  ز را بسپار به من خالصه. یچ. شما همه شوم من حواس و من رضا و خشم تو م   شوم، تو م

. تو سر من هست  ، ستیراحت باشد و تو صاحبِ سر ن  التیبرو خ   ، نیب با چشم من م  ،یشنو  تو با گوش من م

  ا بسپار به من.  . تو خودت رراز من تو هست ، انسان، تو سر من هست  یا
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  ی خدا هم برا  ،یخدا بود   ی تو و اگر از عشق، از «ولَه» تو برا  ۀلیوسبه   کنم آشار م  کنم، رازم را برمال م  من

  دفتر چهارم جوان.  ۀقص  ۀاست که دنبال نی هم هم  نیشما خواهد بود. ا

او من باشم و، دست و دلش  چشم  
  مقْبِلش   هایرهد از مدبِر  تا

  ) ٧٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ل یست، چون شد او دل َ چه مروه  هر 

  لیاست و خل بیمحبوبت، حب  یِسو
  ) ٨٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   : شقاوت و بدبخت یمدبِر 

  خوشبخت  ، یز ی: روکننده به چ مقبِل

  

انسان، اگر چشمش را بذارد کنار، من  عنیکه چشم او   دیگو م که، پس خداوند، زندگ  دیگو م نیبنابرا پس

  ها  تا از بدبخت  شوم هم مرکزش م  شوم،  هم وارد عملش م  شوم، و دست و دلش. هم ابزار کارش م  شوم م

  .  شدهکه وارد باغ  جوان  نیکه به من روآورده، رها بشود. هم انسان نیا

محبوبمان،    یِ سواگر راهنما باشد به   ست، ین   داشتندوست  عنیمروه است،  که هرکه    ردیگ م  جهیموالنا نت  بعد

که حوادث بد هستند که ما را به   میمهم است که توجه کن   لیماست. حاال خ   اریدوست ماست،    صورتنیدرا

  .  کنند م  تیمحبوبمان هدا

  ب ی وند، او دوست است، حب خدا  عن یمحبوبت    یِسوراهنما، به  عن ی  ل»یست، چون شد او دلَ چه مروه   «هر

  ن یشما حوادث را نفر  نی. پس بنابراعن یدوست است، دوست ماست    معن هم به  لیاست. خل  لیاست و خل 

  .  دینکن

من    نیکه ا  دییبو  د،یفضا را باز کن  شود، ذهن نشان داده م   ۀلیوسکه به   تی وضع  دهد، حادثه که رخ م  شه یهم

  .شود داستان آن واعظ شروع م  جان یو از ا رم؟یگ م  ادیدارم  یز یچه چ کند؟ م  تیکجا هدا را به
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  تر» ی«ت

  » ی کرد اعتقادان یدالن و بظالمان و سخت  یِدعا  ریآن واعظ که هر آغاِز تذک  تِی«حا
  

  .کرد را دعا م ثیخب   یهاآدم ترش یمنبر، ب یباال  رفتم   بوده که وقت واعظ  عنی

  :میبخوان ع یرا هم سر  نیا دیبده اجازه

  ی واعظ چو بر تخت آمد   ی آن
  ی شد راه را داع قاطعانِ

  ) ٨١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رب رحم ران  ای:  داشتبرم دست

  ان یبدان و مْفسدان و طاغ بر 
  ) ٨٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ریهمه تَسخُرکناِن اهل خَ بر 

  ری کافردالن و اهل دهمه  بر 
  ) ٨٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  راه: راهزنان و دزدان  قاطعانِ 

  : مسخره کنندگان َتسخُرکنان

  

  د یی. نگودیشیندیکه شما اوال با ذهنتان بِد مطلق ن  ندازدی جا ب  کهن یا  یبرا  د؟یگو داستان را چرا م  نیحاال ا  پس،

را   هیاز آ  قصه هم قسمت  یکه در ابتدا   طورن یبد هم  نیبسا اهمه بد است. چه   یمطلق است، برابد، بدِ   نیکه ا

و خوشمان    مینیب را م   یمرادیماست، منتها ما با ذهن، ب  صلحتبه م  نیکه ا  افتد م  بسا اتفاقآورد، گفت که چه 

  .دیآ نم

فَکان» داناست، ما  . پس «قضا و کن میدان نمبه نفع ما باشد و گفت خدا داناست و ما    هایمرادیبسا بچه  

است که   نیا  اش معن  م، یکه ما عمل نکن  ست ین  نیا  اش . معن می فضا را باز کن  م،ی بشو  م یتسل  د ی. بامیدان نم

به من دارد؟ من چه   غامیچه پ  نیکه ا مین یبب را تیوضع با خرد زندگ  می. فضا را باز کنمیخردمندانه عمل بن

  رم؟ یگ م ادی
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منحرف  زدند،  که راه مردم را م  اصطالح آن کساناش بهمنبر، همه  ی باال رفت م  بوده وقت  واعظ  ی  خالصه

  .کرد دعا م عنی »،یشد  . «داعکرد ها دعا مبه آن  کردند، م

به فسادکنندگان   کنندگان، ان ی به طغ  عن ی  ان»، ی مفْسدان و طاغرب رحم کن، «بر بدان و    ا یکه    داشت را برم  دست

   عن ی  ر»،یها رحم کن. و «اهل دبه آن   کنند،  را مسخره م  ریکه اهل خ   رحم کن و به کسان   هان یو بر بدان، به ا

، کافردل هستند و کافردل هستند  دهیکه همان   ده هستند. کسانیکه همان   کسان  ،طور کل اصطالح کافران بهبه

.  کرد دعا م  هانیبه ا  ر»ی. «بر همۀ کافردالن و اهل دستیعدم ن  ست،یهست و خدا ن  دهیکه مرکزش همان  کس

  خالصه: 

  ا یاو دعا بر اَصف  ینکرد م
  را دعا  ثانیجز خب ینکرد م

  ) ٨۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست یمعهود ن  نیورا گفتند ک  مر 

  ست یجود ناهل ضاللت،  دعوتِ
  ) ٨۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  امدهید نهایاز ییوی: نگفت

  ام دهیسبب بز  ن یدعاشان ز من
  ) ٨۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   اله دگانِی: پاکان و برگز ایاَصف 

  

  .کرد دعا نم هان یمثل موالنا و ا  ییهادالن، به آدمبه پاک او

  . اله دگانِی: پاکان، برگزایاَصف 

  د، ینکن   نیکه شما اتفاق بد را دائماً نفر  آورد داستان را موالنا عرض کردم، م  نی. اکرد دعا م   ثانیفقط به خب 

. کرد داد به باغ، او هم داروغه را دعا م   یشخص را هول داد، فرار   نیبود که ا  یباشد، بد  ادتانی. اگر  دیفرار نکن

هم بر  یطور ن یپس  زبا ذهن،  ذهن،  د  ریحسب  نبا  دِیسحر ذهن و  بزن  یطور ن یهم  دیاو    م ین یبب  دیبا  م،یحرف 

  .  ندیگو مثل موالنا چه م بزرگان
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ها را  که انسان   ییهاآن   ،شما به اهل گمراه   کهنیو ا  ست ی«معهود» ن  نیا  ست،یمتداول ن  نیاو گفتند که ا  به

  .  ستیخوب ن  نیا ست،یش نکه بخش نیا د، یکن اند، دعا م گمراه کرده

من    اندازند،ها را به ضاللت مکه انسان   و اهل گمراه  ثان»ی «خب  نیاز ا  ام،دهید  ادیز  یخوب  هان یمن از ا  گفت

دادند به راه درست. به   بودند که من را هل  هانیا  دیگو م  دهد، م  حی. و خودش اآلن توضامدهید  های خوب  لیخ

  .کنم م  شانیاست که من دعا لیدل نیا

  و ظلم و جور چندان ساختند  خُبث
  انداختند  ر ی مرا از شر به خ که

  ) ٨٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   کردم ایکه رو به دن  گه  هر 

   زخم و ضربت خوردم  شانیاز من
  ) ٨٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از زخم، آن جانب پناه  کردم

  گرگان به راه  آوردنْدَم باز
  ) ٨٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ها ن یاز ا  قدرن یگرفتم که کار بد نکنم. ا  ادی بد کردند که من    ی خباثت و ظلم و کارها  هان یا  قدرن یکه ا  دیگو م

  ها ن یمن از ا  شدم، م   تیهوهم   کردم، م   ا ی. هر موقع رو به دن ریبد است، من رفتم راه خ  ی بد  دمیفهم   دم، ید  یبد

ها به جانب  از زخم آن   نیبنابرا  زدند،  به من ضربه م  هانیباال، ا  آمد م   ذهنمن   . وقت خوردم زخم و ضربت م

اگر از راه منحرف    آوردند،  ها من را به راه م گرگ   نیاز زخم، آن جانب پناه»، دوباره ا  . «کردمبردم خدا پناه م

  .شدم م

  سازِ صالح من شدند سبب چون
  هوشمند  یدعاشان بر مَنست، ا پس

  ) ٩٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش یبه حق از درد و ن  نالدم بنده

  ش یاز رنج خو کند م  تیشا صد
  ) ٩١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  که: آخر رنج و درد  دی گو هم حق

  تو را البه کنان و راست کرد  مر 
  ) ٩٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی التماس، زار  ، : درخواست همراه با فروتن البه

  

من الزم    یراه آمدنِ من شدند، پس برا  به   سازِسبب   ثانی خب  نیچون ا  دیگو . مردی گ م  جهینت  د،ینیب م   موالنا

  کنم.   شانیاست که دعا

  ت یو هزارجور شا  اش ذهنمن   یبه خداوند از دردها  کند که بنده ناله م  دیگوم   رد،یگ م   جهیموالنا نت  حاال

  ن ی کرد»، اکه باالخره رنج و درد بود که «تو را البه کنان و راست    دیگو خدا م  خودش، ول  یاز دردها   کند م

  . مییآ نباشد ما به راه نم  درد به راه. اگر  آورد که رنج و درد ما را م  دهد نشان م

ها با انتخابِ مثبت و با  دانشِ موالنا هست و بزرگان هست، انسان   همهنیاآلن که ا  است که حت   دیبع  عنی

که    ییهاانسان   ول   د،یدانموالنا را م   ریچون د  دیرا بهتر کنند. ممن است شما بن  شان زندگ  ،ییگشافضا 

  .  گذارند نم  کناررا  ان یرا و طغ   یموقع ناشر چی خبر ندارند، ه  زهایچ  نیاز ا

. ما ممن است  می انجام نده  م، یریب   ادی که از آن    یکار بد    یبه    کند درد است که ما را متوجه م  باالخره

   مرض    یماست. چرا    ی ریادگ ی  ی برا  افتد؟  م   جهان  یهابزرگ، مخصوصاً جنگ   یها جنگ   نیکه چرا ا  م یسبپر

م   شود م  عیشا را  م  همهنیا  رد،یگ همه  مم یریب  ادی   یزیچ   کهنیا  یبرا  کشد؟ آدم   . ،ما    توانست اگر  بله، 

پ  میکرد م  ییگشافضا  طغ  میکرد م   نیبشیو  م  م،یکرد نم  انی و  من    ول  شد، بله  اکثراً    م، یدار  ذهنچون 

  . فهمد تا دچار درد نشود، نم ذهنمن 

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

  ) ٢٠۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی درد داد  قدرنیمن. چرا ا  یسوکرد و آورد به   کنانرنج و درد بود که تو را البه  نیکه ا  دیگو خداوند م   خالصه

  ن یدرد بود که باز هم ا  نیکه ا دی! توجه کن یشو متوجه نم  دهم درد نم  کهن یا  ی. خُب برادیگو به من؟ بنده م 

   ی فضا را باز کن  ستیکه از درد فرار نکن و با ما بقبوالند  به  خواهد م ح یتوض همه ن یجوان را آورد. موالنا با ا

  :دهد م  حیخودش دارد توض  د،یگو . م ریب  ادی یز یچ
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  کن کت زند   گله زآن نعمت نیا
  درِ ما، دور و مطرودت کند  از

  ) ٩٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  توست یهر عدو دارو  قتی حق  در

  توست یِو نافع و دِلجو ایمیک 
  ) ٩۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در خَال   یز یازو اندر گر  که

  از لطفِ خدا  ییجو استعانت
  ) ٩۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : که تو را کت

  شده  کرده شده، دور  : رانده مطرود
  گاه : خلوت، خلوت خَال

  کم  ، یاریخواستن،   یاری: استعانَت

  

. «کت زند»، که تو را بزند، راه  زندبن که راه تو را م  گله را از آن نعمت نیا دیگو م .ست حرف زندگ دوباره

 رد یگ م   جهیاز آن نعمت گله کن و نت   ، از درد گله کن  کهن یا  یجاتو را بزند و از درِ ما دور و مطرود کند. تو برو به 

  درد تو است.  ۀکنندتو هست. عالج  یدشمن است، دارو  دیگو ذهنت م عن یهر دشمن،  قتیکه درحق 

  توست یهر عدو دارو  قتی حق  در
  توست یِو نافع و دِلجو ایمیک 

  ) ٩۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

به    یزیدشمن بر  نیاز ا  عن ی . که از او،  کند م  ییجوو از تو دل  رساند و نفع م  کند م  لیتو را تبد  عن ی  ا»یم ی«ک 

  داستان بود.  نی که در ا  شخص نیمثل ا ،ییگشافضا به  ،ییتای یفضا 

  در خَال   یز یازو اندر گر  که
  از لطفِ خدا  ییجو استعانت

  ) ٩۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است:  ثیهم حد نی. ایبطلب ی اریاز لطف خدا  و
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کرکم ف  ف  «اُذْکرن   » الْمَ اعل  اْلَخَ اَذْ
  کنم.»  ادی تا شما را در مأل اَعل  دیکن ادیدر خلوت  «مرا
  ) ثی(حد

را    غام ی پ  م،یفضا را باز کن  د یو با  میدار  که اشتباه   میبفهم   د یبا  دیآ درد م  وقت  د،یکن  ییگشامرتب فضا   عنی

  : ه یآ نیا طورن ی. حاال هم میکن م  انی ما طغ ، ذهناست متأسفانه با من  ادی نعمت ز . وقت میبشنو

»ءَّخا  «ينتَّقالْم ا دُوضٍ ععبل مهضعذٍ بئموي  
  .» شانیمر پرواپ  رندیدی) دوستان، دشمن زیآن روز (رستاخ «در

  ) ۶٧  ۀی)، آ۴٣سورۀ زخرف ( م،ی(قرآن کر

  :دهد م حی هستند که اآلن خودش توض ریدواقعاً دشمن هم  ذهندوستان، دوستانِ من  پس

  دوستانت دشمنند قتی حق  در
  ز حضرت دور و مشغولت کنند  که

  ) ٩۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  که نامش اُشغُر است  وانیح  هست

  به زخم چوب زَفت و لمتُر است او
  ) ٩٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شود به م ، زنکه چوبش م تا

  شود زخم چوب، فَربِه مز  او
  ) ٩٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رانداز ی: خارپشِت بزرگِ تاُشغُر 

  : چاق لمتُر 

  

  ی هستند، برا  دشمن تو   ات ذهندوستاِن من   ، نگاه کن  با خرد زندگ   ، اگر درست نگاه کن  قتیدرحق   دیگو م

  .  کنندم  ها دگیتو را از درگاه خدا دور و مشغول به همان کهنیا

پندار کمال ما را قوام   دهد، توجه م   کند،  م  دیی تأ  کند، م   فی است که از ما تعر   دوست ما کس   مییگو م  ما

  ر یدوست ماست د  نیکه نه تو واقعاً وضعت خوب است، ا  دیگو به ما م  کند،  م  تیبه ناموس ما تقو  بخشد، م

  دشمن ماست.  نی. اذهنلحاظ من هب
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دور و مشغول به   ،ییتای  یفضا   نیاز بارگاه خدا، از ا   عنیدوستانت دشمنند»، «که ز حضرت»،    قتی«در حق 

  . کنند م  جهانن یا یزهایچ

حضرت    یِدنبال انگشتر  و متوجه شده که زندگ  ست زندگ  شیجوان هم که وارد باغ شده، پ  نیکه ا  دیکن م  توجه

ور  که از آن   یو در آب  میفضا را باز کن   د یکه ما با  عن ی  گردد،  م  دیآ م   ب یکه از طرف غ  یاست، در آب  مانیسل

بپذ  د،یآ م  نَفَخْت ز  رو  دهَدت  جان  او  ا  ر»،ی«دم  انگشتر گشوده   یفضا   نی در  دنبال  است،  چراغ    یِ شده که 

  م ی در ذهن مشغول هست   میکار را بند، ما هم رفت  نیا  خواهد ما م  لۀیوسخداوند به  عنی  م،یبرد  مان  پادشاه

  . کند ما را م بتی غ د،یگو ما را م  یدشمن ماست که بد ! چه کسکندم  دییما را تأ چه کس می نیبب

شما را    یرادها یا  به شما، هرکس  کند واقعاً خدمت م  کند، شما را م   بتیغ  هرکس  دیگو م   میخوان اآلن م  و

خُب ما اگر آدم   ند،یگو ما را م یهاب ی دشمنان ما ع کنند؟ . دشمنان ما چار مکند به شما خدمت م دیگو م

  . میکنرفع م   میریگ م  ادیها را از آن   مانیهاب یع م یباش روشن 

زَفت و لَمتُر است»،    است، «او به زخم چوب  غ یجوجه ت  جور یهست که اسمش اُشغُر است که    وانی ح  دیگو م 

حالش خوب    نیا  ،زن تا با چوب م  دیگو . م دیای کار ببشود، به   یخوب  وانیح   د،یا ی تا به راه ب  بزن  دیرا با  نیا

حالش    ها دگیو شناخت همان  دار شدن به زندگیو ب  ارانه ی است، با درد هش  طورن ی. نفس ما هم همشود م

  .شود خوب م 

  : دیگو و م 

  ن یق ی آمد   یمؤمن اُشغُر نفسِ
  نیبه زخم رنج زفت است و سم کو

  ) ٩٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رنج و شست  ایسبب بر انب نیز

  تر است همه خَلق جهان افزون از
  ) ١٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ترشان شد زَفْتِ ها جانز جان تا

  آن بال قوم دگر  دندی ند که
  ) ١٠١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : چاق  نیسم
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  . ن»یرا دوست دارد، «که به زخم رنج زفت است و سم  ارانهینفس مؤمن مانند اُشغُر است که درد هش دیگو م

  ی . براشود وضعش بهتر م  ارانهی. پس نفس ما با درد هشیمحم، قو   عنیبها، زفت  چاق و گران   معنبه   نیسم

  ها ن یاست که جان ا لیدل نی بوده است. به هم ادی ز لیرنج و شست خ   غمبران،یپ ی برا دیگو است که م نیهم

  هست. رید ی هااز جان  ترشیب

  ترشان شد زَفْتها جانِز جان تا
  آن بال قوم دگر  دندی ند که
  ) ١٠١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .است ترشیتر و بجانشان محم   لیدل نیبه هم  دند،یند  ای  نندیب رنج نم غمبران یاندازۀ پبه  رید یها آدم  چون

نْب «اَشَدُّ   ثُم الصالحونَ ثُم امثَل فَامثَل.»  اءی النّاسِ بالء اَ
  .» شانی بر حسبِ درجۀ خوب دگانیو سپس صالحان. پس از آنها گز امبرانندی مردم پ  نیتر «بالکش

  ) ثی(حد

  .زند صحبت. و خودش مثال م  نیاست که مربوط هست به هم  ثیحد نیا

  شود از دارو بالکش م پوست
  شود خَوش م فیطا میاَد چون
  ) ١٠٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در او  یدی مال  ز یتلخ و ت ورنه

  بو ناخوش و ناپاک ، گشت گنده
  ) ١٠٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را پوستِ نامدْبوغ دان  آدم

  ها شده زشت و گران رطوبت از
  ) ١٠۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ف یشده منسوب به شهِر طا  : پوسِت دباغف یطا  می اَد

  شده   : دباغ مدْبوغ

  

  ز ی تلخ و ت  دیبا  ش ی. دارومی خواه  ما هم دارو م  دیبو  خواهد که پوست گوسفند مثال از دارو، م  دیگو م  پس

پوست را و مانند،    سوزاند م  شود»، . «پوست از دارو بالکش مزنند م  زیتلخ و ت  یباشد. دباغان به پوست دارو 
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طا  پوست  عنی  فیطا  میاَد در  اَدساختند م   فیکه  دباغ:  ف یطا  می.  منسوب   پوستِ  طا  شده  شهِر   ف، یبه 

  شده.  دباغ عنیمه. مدْبوغ  ینزد ستی شهر

  .  شود بو نمنزنند خوش زیتلخ و ت ی که به پوست اگر دارو دیگو م پس

  در او  یدی مال  ز یتلخ و ت ورنه
  بو ناخوش و ناپاک ، گشت گنده
  ) ١٠٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

پوست را  نیا شود موقع نم چی. هدهد گند م یو بو شودرا نزنند بدبو م زیتلخ و ت یداروها ن یبه پوست ا اگر

که    بدان. پوست  نشده پوست دباغ  ه یشده، شب  دهیرا که همان   آدم   نی. پس بنابراندازد ی ب  رشیآدم ز  ای  دیپوش

  خوب بدهد.   یبزنند تا بو زیتلخ و ت  یداروها   وبمالند   دیرا با  نیا دهد،بد م  یبو  کنند از گوسفند م 

ما    می، بدبو شد، سفت شدهشده   نیزشت و سنگ  هادگ یاست که از همان  نشدهمانند پوست دباغ   آدم  پس

به مانع    لیرا تبد  که زندگ  م یمجهز هست  ستمیما به س  م، یما درد دار  م، یناموس دار  م، یچراکه ما پندارِ کمال دار

  . میبشو دباغ  دیپس با م،یکن و دشمن و مسئله و درد م 

  ده  اریو مالشِ بس ز یو ت تلخ
  و با فَرِه  فی شود پاک و لط تا

  ) ١٠۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  با فرِه. خوانند م  ها بعض

  ار یع یرضا ده ا تان نم ور
  اریاختیخدا رنجت دهد ب گر 

  ) ١٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شماست  ِریدوست تطه یِبال  که

شماست  ِری تدب یِاو باال علم  
  ) ١٠٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و عظمت   ی: شأن و شوکت و شوه، بزرگوار فَرِه
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که تلخ است    ی ز یچ  دی. بادی کار را بن  ن یا  تان ذهنمن   د یشما با   عنیده»    اریو مالِش بس  ز ی«تلخ و ت  نیبنابرا  پس

  ر یما ز  ،ی خشم دار  ،ی دار  دگ یکه همان  ندیگو به ما م   ست؟ یاست. تلخ چ   یمرادیب   ست؟یتلخ چ  د،یبه آن بزن

  . میریعهده باصالح خودمان را به  تی. مسئولمیبار برو ر یو ز م ینی را بب  مانبدل تی ث یناموسمان، ح  ،م یبار برو

طور که  واقعاً آن   ،کن م   ایر  ،ییگو دروغ م   ندیگو به ما م   است. وقت  زیانتقاد مردم سوزاننده است، ت  ها،نیا 

و مالش دادنْ    بمال  ،رو به آن رو کن   نیاز ا  دیبا  ه  عن یهرحال مالش  و به  خورد به ما برم  ، ستین  ییگو م

  بشود.  درد بشد تا دباغ  دیمرتب با  ه آورد، انسان را درد م

باشوه.    عنیو با فَرِه»، با فَرِه    فی ما، «تا شود پاک و لط  ذهنپوست ما، من   عنیده»،    اری و مالِش بس  زیو ت  «تلخ

  کند.    دای پ کند، بزرگ دایشوه پ

 مراد ی به ما داد، ب  مرد اگر خدا رنججوان   ی ا  م، ی ما خودمان را اصالح کن  میتوان که نم   د، یگو م  توان اگر نم  ول

خودمان،    اریبا اخت   م،یو واقعًا دنبال اصالح خودمان بود  میاگر خردمند بود  م،یندار  یار ی کرد ما را که در آن اخت

  . مینیب خودمان را م  یهاب یع م،یشنو هم م رانیحرف د م،یکن لحظه فضا را باز م نیانتخاب خودمان در ا

  ارمان یبشود، که با اخت   دباغ  د یبا  د،یده بد م  یکه اآلن از گوسفند جدا شده، بو  دی هست  شما مثل پوست  گفت

  . میپندار کمال دار  ترمان،شیب م یست یکار ن نیمعموال دنبال ا

هرچ  خود از  درواقع  کمال  م  یز یپندار  م دیآ بدش  ما  به   . دار   ندیگو دار  ، یشهوت    ،  پرستپول   ،ی حرص 

آدم را مخصوصاً اگر    دهند هستند. مردم مالش م  زیتلخ و ت  هانیا  د،یآ خوشمان نم   دیآ بدمان م  ،پرستمقام 

  داشته باشد.  تی داشته باشد، مسئول  مقام ی

رنج را بدون    نیکه خداوند ا  مرد، رضا ده وقت جوان   ی ا  کار را بن  نیا  یاری اخت  توان اگر نم  »تان نم  «ور

  ی ا واقعه    ی  مینیب کنندۀ ماست و اگر م پاک   ارانهیکنندۀ ماست. درد هشاو پاک  یکه بال  دهد، تو به تو م  ار ی اخت

 م یتسل ریو د مییما راستش را بو دیبا قتاًیما، حق  مصنوع یآبرو نیا رود دارد م رود، ما م یآمد آبرو شیپ

  است.  ذهنمن   ریتدب یبه من و علم او باال  کند خداوند کرده دارد کم م  مییبو م،یبشو

  :دیگو م  جان یدر ا بله

  شود نیر یبال ش  ند،یصفا ب چون
  شود  نیبشود دارو، چو صحت خوش

  ) ١٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  مات  نیرا در ع شیخو  ندیب برد

  ثقات  ای  : اُقْتُلُوند یبو پس
  ) ١٠٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سود شد  یر ی عوان در حق غ نیا

  اندر حق خود مردود شد  یل 
  ) ١١٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . دیمورد اعتمادم مرا بش  ارانِ ی  یثقات: ا   ای  اُقْتُلُون 

  

ب  «چون بب  ی ناب   انسان وقت  عن ی  ند» ی صفا  واقعاً حاال اگر خودش  که    ندیب اگر م  ند یو خلوص را در خودش 

ا  کند انتخاب م  مرادی که خداوند ب  ند، یباگر نم   ند،یخودش را بب   یهاب یلحظه را فضا را باز کند، ع   نیکه 

 م، یشو صاف م   میریپذ ما م  وقت    ول  نند، به ما بز  ز یتند و ت  یکه دواها   شود قسمت م  ییجاها   یو    کند م

  م، ینیب حضور را م    و ما انباشتگ  شود م  ترع یشده وسگشوده  یفضا  عنی  م،ینیب را م  یناب  م، ینیب صفا را م   وقت

  . شود م نیریبال ش

مردم    که ن یو ا  شود بهتر م   مان  ما زندگ  م،یشو م   میدار  لینه، ما تبد  م ینی بب  میخرده جلو برو   ی تا ما     عنی 

اصل اصالح خودم است، آن موقع    ست،یمردم، توجه مردم مهم ن  دییتأ  ست،یما مهم ن   یبرا   کنند فکر م  یچجور 

  .شود م  نیریدرد بشم، ش  ارانهیهش  کنم م ار ی خودم اخت  ای دهد م  که زندگ ییبالها

  د، یآ است از دوا بدش م  ضی مر  آدم .  دیآ از دوا خوشش م  شود، تر مدارد سالم   ندیانسان بب   که وقت  دیگو م

به نسبت  کهن یا  نی. بعد آن موقع در عدیآ خوشش م  کند، و حالش را خوب م  کند م  دهیکه دوا فا  ندیب م  ول

  . شود تر دارد مبرنده شود تر ماش کوچ  ذهنمن  هرچه  عنی. ندیببردش را م  بازد، م ذهنمن 

اعتمادِ من مرا بش  ارانِی  ی ا   عنیثقات»،    ای   تُلُون «اُقْ  زند پس حرف حالج را م     ی . ا دیگو حالج م  د،یموردِ 

که اآلن    دیبش  ذهنبه منمرا نسبت   عنی  د،یو بش  د یمرا مالمت کن  رید  یهاانسان  یمورد اعتماد، ا  ارانی

  . بعدمیخوان  آوردم م ت یچند ب

  سود شد  یر ی عوان در حق غ نیا
  خود مردود شد  اندر حق یل 

  ) ١١٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  شود،  سود م  رانیدر حق د  دیگو ندارد، م  یر یکار د  چ یاست که جز ضرر ه   ذهن«عوان» که نماد واقعاً من   نیا

از دستش  شناسندخودشان را م   ذهنمن   رند؛یگ م   ادی مردم    کند ظلم م  کند، اجحاف م  چون وقت  فرار   و 

سود شد»، اما در حق خودش مردود    ی ریغ   ق عوان در ح  ن ی. «اشوند م   یبا خدا    یی تای  یبه فضا   کنند م

  شد.

  : و  که حرف حالج است.  دیموردِ اعتمادم مرا بش ارانِی یا  عنیثقات:  ای  اُقْتُلُون

مانیا رحم  ربشد  دهیاز او ب  
  شد  دهیچیبر او پ  طانیش نیک 

  ) ١١١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ر نیخشم گشت و ک   کارگاهی و  

  ی دان اصل ضالل و کافر  نهیک 
  ) ١١٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و عداوت  : دشمنیورن یک

  

خداوند به    دیگو داشته باشد، فضا را باز کند و خداوند به آدم رحم کند. م  مانیواقعاً آدم ا  عنی  مانیرحم ا  و

  :کند رحم نم کند،  مأمور دولت که دارد ظلم م عن یعوان 

مانیا رحم  ربشد  دهیاز او ب  
  شد  دهیچیبر او پ  طانیش نیک 

  ) ١١١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زند،  عوان را دارد مثال م  ست؛ی آزار . کارش مردم مانی در او هست تا ا  ترش یب  طانیش  ت یاز خاص  کهنیا  یبرا

که اولش خواندم که گفت که به    میعوان در درون دار   ی . هرکدام از ما  دیگو را م  ذهنمن   دراصل ول  عنی

  . کنند تیشما را اذ توانند م  رید نکه عوانا ستی مأمور سر  نیجاسوس و ا ن ی«عوان» هست، ا نیعلت ا

کارگاه خداوند    نی. اما اشود م   دهیچ یبر او پ  » طانیش  ن یاما «ک  شود،  م دهیخداوند از او بر  »مان ی «رحم ا  پس

که عوان    طورن یکه هم   دی. توجه کن»ی ورن ی«کارگاه خشم گشت و ک  شود، کارگاه خشم م  دیگو نه، م  شود؟ م

  د ی کارگاه خشم بشود. شما به خودتان نگاه بن  د،یایممن است ب  سونیما هم به ا  ذهنهست، من   یطورنیا
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است،    دینیبب خشم  کارگاه  شما  درون  ش  ای واقعاً  است؟ کارگاه  خداوند  صنع  کارگاه    ا یاست    طانیکارگاه 

  خداست؟ 

  نیدارم و ا  رادیمن ا  د ییگو و م   دیشو و شسته م  دیکن  که خودتان را «ال» م  دیگو م  میاشما قبال خوانده   اگر

به    لیدرد و م  در مقام پندار کمال و ناموس و  ول  د،یشو کارگاه خدا م  د،یکن شروع م   ییلحظه را با فضاگشا

به خودمان    دیخشم است، کارگاه خشم است. با  اهاست و کارگ  طانیدرد و پخش درد، انسان کارگاه ش  جادیا

  با هم هستند.   نه ی. خشم و ک یورز نه یک  يعن  ؟ی ورن ینه؟ و ک  ای  میکارگاه خشم هست می نیبب  مینگاه کن 

  نه ی داشتن، ک   داشتن، مرکز جسم   ذهنو من   گمراه   شۀیر  عن ی  »،یدان اصل ضالل و کافر   نهیکه «ک   دیگو م

که انسان   ماند م   انور ی مثل س  نهی و ک  داند م طان یش  تی که موالنا خاص  د ینیب که م  ستی بد  زیچ   نه یو ک  هست

  د ی با ل یدارد در مرکزش خ نه یک  آن داخل. هرکس رودم  نهیذره از ک یدارد،  و هر احساس کند م  یهر فکر

  مواظب باشد. 

  ی بد   خواهند که دنبال انتقام هستند، م  کسان  م؛یدار  شخص   نۀی ها، ک فرقه   به بعضنسبت   میدار  جمع  نۀیک   ما

را   هان یموالنا، ا  دیگو را فقط به مأمور دولت نم  هانینخواهند داشت. ا  » مانی«رحم ا  هان یا  ،یبرسانند به  

  . میکه ما به خودمان نگاه کن  دیگو م

نم   نه یکه ک   کس هم خود ما را مسموم    ماند، م   انور ی. مثل س میدار  نهی به خدا برسد. اغلب ما ک   تواند دارد 

  .رسد نم  ییبه آن و آن فکر به جا زدیر م یاقطره  ی  میکن که م  ی هم هر فکر کند، م

مورد    ارانی  یا   دیگو که م  ن یمربوط به هم  م یبخوان  یز یچ    یثقات»    ا ی  «اُقْتُلُون   نیبه همراجع   د یبده  اجازه

  .  دیاعتماد من را بش

  که:  دیگو م

  ست شده نی ر یمردن مرا ش دانۀ
لب اَح میهپ اءستمن آمده  ی  

  ) ٣٩٣٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  است.»  «آنها زندگانند»، در حق من نازل شده  ۀیآ رون یاست. از ا شده  نیری من ش  یمرگ برا «دانۀ

باشد   ن یریش  د یمان باهمه   یبرا   عن یاست،    شده   نیریمن ش یبرا  ، ذهنبه من مردن نسبت عنیدانۀ مردن    پس

خاطر انسان. حاال  به   عن یاست، «من»    خاطر من گفته شده به   دیگو م   اء»، ی زندگانند»، «هم اَح«آنها    ۀ یآ  نیو ا
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آ  ی برا  د ینیبب است؟ مردن به   ن یریشما ش  ی دانۀ مردن برا  کند؟ م  قدرمورد شما صد   ای شما هم گفته شده؟ 

  . دیگو م را دارد  ذهنمن 

  «آنها زندگانند»، در حق من نازل شده است.»    ۀیآ رون یاست. از ا شده  نیری من ش  یمرگ برا «دانۀ

  را:   هیآ نیموالنا ا البته

اتًا  «ووما هال بِيلس ُلوا فقُت الَّذِين نبستَح ◌ۚ لب اءيحنْدَ  اع ِهِمبزَقُونَ رري . «  
ه زنده  اندرا كه در راه خدا كشته شده  «كسانرده مپندار، بلم شوند.»اند و نزدِ پروردگارشان روزى داده م  

  ) ١۶٩ ۀی)، آ٣سورۀ آل عمران ( م،ی(قرآن کر

مرده مپندار،    آورد؛ حساب م به   ذهناند، درواقع مردن در راه من را که در راه خدا کشته شده   کسان  دیگو م  که

  .  شوند م داده یاند و نزد پروردگارشان روز بله زنده 

   ذهنمن   میدیامروز هم که د  رند،یم م   ذهنبه منکه نسبت  کسان  کهنیبه ا  کندم   را معن  هیآ  نیا  نیبنابرا  پس

  :نیاست ا یچجور  میخواند اآلن م نی دارد، هم ییهات یچه خاص

مانیا رحم  ربشد  دهیاز او ب  
  شد  دهیچیبر او پ  طانیش نیک 

  ) ١١١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مأمور دولت است که     ی«عوان» هم است. «عوان» نماد    ی صادق است که نماد    ذهندرمورد من   ها نیا  همۀ 

اش اجحاف و ظلم و خشونت و خشم و  همه  د؛یآ که توأم با مهر و شَفَقت باشد، از دستش برنم  اصال کار آبادان

  . شده  دهیاز او بر »مان یکه شما به عوان نگاه کن، «رحم ا دیگو م  نیهم  یشخص. برا نیا زهاستیچ نیا

واقعاً    هان یا  رند،یم م   ذهنبه مننسبت   عنیکه در راه خدا   حالج است. پس کسان نیمربوط به هم   هان یا  حاال

  .دهد م  یها روز اند و پروردگارشان به آن زنده   رند،یم نم

  .کند به حالج صحبت مراجع   نیکه موالنا درواقع هم  ست اتی اب هان یا دینیب م و

  يماً ثقات ای اُقْتُلُون
  دايِماً  اتیح قَتل  ف انَّ
  ) ٣٩٣۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  جاودان در کشتن من نهفته شده است.»   که زندگان   بدرست  د، یکن که سرزنشم م  در حال  د یمرا بش  ارانم،ی   ی«ا

  هم است. فارس ل یخ  است، ول  یدرست است که عرب هانیا
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  کننده. سرزنش  عن یلُوم الئم،  عنی میال ماً»؛ی «ال  د»،یکن سرزنشم م کهحالدر  دیمرا بش ارانم،ی  ی«ا

من    د،یمرا سرزنش کن  دیگو م  . حالجمیکن و مقاومت م   میدان بد م  ل یکه ما سرزنش را، مالمت را، خ  دینیب م

همان که در     عنیاست»،    جاودان در کشتن من نهفته شده   که زندگان    درست. «به ذهنبه من نسبت   د یرا بش

که    ست، ذهنشدنْ، مستلزم خروج از من   جاودانهو مستقر شدن و    یلحظۀ ابد  نیآمدن به ا   م،یغزل هم خواند

  ت ی جاودان هست. پس، ب   اتی که در قتل من، در مردن من، ح  درست نماند. «انَّ»، به   یز یچ  ذهنمن   نیاز ا

  :دیگو م  یبعد

   فَت ای  اتیح موت  ف انَّ
  ؟ مت حتّ اُفارِق موطن  کم

  ) ٣٩٣۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  از موطن و منزلم جدا باشم؟»  و تا چه زمان  صاحبِ فتوت، تا ک یوجود دارد. ا در مرِگ من، زندگ «همانا

   زندگ  ذهنبه من دور بمانم؟ پس در مرگ من نسبت  ییتای  یدر ذهن بمانم؟ و از فضا   دیچقدر با  دیگو م  دارد

  وجود دارد. درست است؟ 

ا السون   تَکن فلَوَلم   فُرقَت   ذَ
لَم یَل قُلنّٰا اایون هراجِع  
  ) ٣٩٣۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  م ی: «همانا ما از خداوندفرمود هرگز خدا از زبان ما نم   م، یاز خدا نبود  ییجهان، ما در فراق و جدا  نیدر ا  «اگر

  .»» میگرد او بازم ی و به سو

: «همانا  فرمود هرگز از زبان ما نم   م،یاز خدا نبود  ییدر فراق و جدا  ذهندر من  جهان، ما  ن یکه اگر در ا  دیگو م

  .»میگرد او بازم  یسوو به  میما از خداوند

ها  زنده   یواقعاً برا  م،یخوان ها ما م مرده   یراجِعون» را که برا  هیکه «انّٰا الَ  کند م  یادآوریدوباره موالنا به ما    پس

  خواند.   دیبا

  ی طور ن یبه ما که شما ا  گفت نم  موقع  چیه   م،یدر فراق از خداوند نبود  م، ینبود  ییاگر ما در ذهن در جدا  دیگو م

  ه ی آ  نیو مربوط به هم  م»یبه او برگرد  دیو قبل از مردن با  میاز جنس خداوند هست   عنی  م،ی: «ما از خداونددییبو

  : دیگو هست م
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ونَ.»  «الَّذِيناجِعر هلَينَّا ااو هنَّا لةٌ قَاُلوا ايبصم متْهابصَذا اا  
كسان»  به آنها رسيد گفتند: «ما از آنِ خدا هستيم و به او باز م گرديم.»» كه چون مصيبت  

  ) ١۵۶ ۀی)، آ٢سورۀ بقره ( م،ی(قرآن کر

که ما مرتب   ستیمردگان ن  راجِعون» مربوط به   هی«انّٰا الَ  ن یکه ا  دیبه ما بو کهن یا یبرا  آورد را موالنا م هیآ نیا

 ، به هر صورت  ای  یمرادیصورت باگر به ما به   عنی  د،ی ها رس به آن   بتیکه چون مص   بله کسان   م؛یخوان م

  م، ی ستین  بتیمص  نیکه ما اصال ا  مییبو  میفضا را باز کن  دیبا  ماکند،    تلق  بتیبرسد که ذهن آن را مص   بت یمص 

ا از جنس خدا  م،یست ین  یمرادی ب  نیما    م ی از ذهن برو  دیما با  عنی   م،یاز جنس او بشو  دیفوراً با  م،ییبله ما 

  او.  یسوبه

  به شهر د یآن باشد که باز آ راجع
  از دورانِ دهر د یوحدت آ یِسو

  ) ٣٩٣٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

زمانه. پس «راجع»،   ایجهان    نیا  عنیدهر. دهر    ییجدا عنیدهر». «دورانِ دهر»    قی ها هست «تفرنسخه   بعض

  . میبرگرد دیکه با دیگو م  قبل تیب عنی

ونَ.»  «الَّذِيناجِعر هلَينَّا ااو هنَّا لةٌ قَاُلوا ايبصم متْهابصَذا اا  
كه «كسان   به آنها رسيد گفتند: «ما از آنِ خدا هستيم و به او باز م گرديم.»» چون مصيبت  

  ) ١۵۶ ۀی)، آ٢سورۀ بقره ( م،ی(قرآن کر

  بت ی مص  نیا  کش م  بتی است که حاال که مص  نیا  غامشی پ  شمارد، م  بتیکه ذهن آن را مص  یاتفاق بد  هر

او   یسو. فوراً بهکشد نم بتیخدا مص  ، از جنس خدا هست ، ستین بتی است که شما از جنس مص نیا اش معن

  برگرد.

  : دیگو اآلن هم م  پس. خواند ها مزنده  یموالنا برا م؛یخوان ها نمزنده  یرا برا هان یاست که ما ا درست

  به شهر د یآن باشد که باز آ راجع
  از دورانِ دهر د یوحدت آ یِسو

  ) ٣٩٣٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   دهر»، گفتم بعض   ییکه از ده ذهن به شهر برگردد. و از «جدا  ست کننده، کسبرگردنده، مراجعه   عن ی  «راجع» 

وحدت با خدا برگردد.    یسوذهن به  ییزمانه»، از جدا  یی از «جدا  ایدهر»    قیدهر»، از «تفر  قیها هست «تفرنسخه

  را:  هیآ  نیا عنیگذاشته،  اثریرا ب  قبل  ۀیواقع آن آبرنگردد در   کس اگر «راجع» آن است.
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ونَ.»  «الَّذِيناجِعر هلَينَّا ااو هنَّا لةٌ قَاُلوا ايبصم متْهابصَذا اا  
به آنها رسيد «كسان كه چون مصيبت  گرديم.» گفتند: ما از آن خدا هستيم و به او باز م  

  ) ١۵۶ ۀی)، آ٢سورۀ بقره ( م،ی(قرآن کر

  :دیگو مهم هستند، که م  اریبس  است ول یعرب هات یب ن یرا موالنا خودش گفته. ا  تیب نیکه ا طورن یهم  و

ا السون   َلولَم تَکن ف  فُرقَت   ذَ
لَم یَل قُلنّٰا اایون هراجِع  
  ) ٣٩٣۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

و   می : همانا ما از خداوندفرمود هرگز خدا از زبان ما نم  م، یاز خدا نبود  ییجهان، ما در فراق و جدا نیدر ا  «اگر

  .» میگرد او بازم یبه سو

لَم ینم  قُل» «لَ گفتنا اای ون «از خداوند هاو برم ی به سو  م یراجِع هست:  هیآ نیمنظورش ا  نیا و .م»یگرد  

ونَ.»  «الَّذِيناجِعر هلَينَّا ااو هنَّا لةٌ قَاُلوا ايبصم متْهابصَذا اا  
كسان»  به آنها رسيد گفتند: ما از آن خدا هستيم و به او باز م گرديم.» كه چون مصيبت  

  ) ١۵۶ ۀی)، آ٢سورۀ بقره ( م،ی(قرآن کر

  د یر یبم  کهن یقبل از ا  دیاو برگرد  ی سوبه   د یاست که با  نیا  اش معن  د،ید  تیرا که ذهنتان مصب    بتیهر مص   که

  یی تای  یفضا   عنیذهن و زمانه به شهر،    ییکه از جدا  ست کننده کسچه زودتر. و مراجعه خاک؛ هر   ریز  دیبرو

  : جان یدر ا و گردد.بر

  تر» ی«ت

  ست؟» یتر چها صعب که: در وجود از همۀ صعب السالمه یعل  سیکردن از ع  «سؤال

  :دهد جواب م   یطورنیجهان؟ و او ا  نیهست در ا  یزیچ  تر چه که از همه مشل   کند سؤال م   سیاز ع  ی  عنی

  ارسریهش   یرا  س یع گفت
  تر؟ز جمله صعب در هست ستیچ

  ) ١١٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تر خشم خدا جان صعب  ی: اگفتش

  لرزد چو ما  از آن دوزخ هم  که
  ) ١١۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  بود امان؟ خشم خدا چه ن ی: ازگفت

  اندر زمان  شی: ترِک خشم خوگفت
  ) ١١۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دارد.   ابیمعرفت که سر حضور دارد، مرکزش عدم است، سر  کس عن ی ارسر»ی «هش پس

در    ،سؤال کرد که در جهان هست   ، که سرش وصل بود به عدم، به خرد زندگ  ارسری هش  ی  دیگو را م  سیع

  .لرزد فرمودند که خشم خدا، که مانند ما دوزخ از آن م  شانیتر چه هست؟ اجهان، از همه مشل  نیا

  به خشم، درواقع خشم خداست.   میرزل ما م  مرکز ماست که وقت نیدوزخ هم  شود معلوم م پس

که    یاخشم خدا؟ گفت در لحظه  نیاز ا  میکن   دایما امان پ  یبود امان؟» گفت چجور خشم خدا چه   نی: از«گفت

  اندر زمان».  شی«ترِک خشم خو دیخشم خودتان را فرو بخور دیهست  نیخشم  دیمتوجه شد

و جهنم درون    لرزد که جهنم دارد م  دین یبب  دیهست  نی خشم   دیدیموالناست که شما اگر د  حتینص  نیا  پس

  غلط است.   نیا د ییبو  عنی. دیشماست و فورًا خشم خودتان را ترک کن

  : و. می خشم خودمان را ترک کن  دیو با م، یکن که چقدر ما با خشم عمل م  دینیب م

  خشم گشت  نیعوان که معدنِ ا پس
ع هم در گذشت  خشمبزشتش از س  

  ) ١١۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  به رحمت، جز مر دستشیام چه

  هنر؟ یگردد زآن صفت آن ب باز
  ) ١١٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست یچاره ن شانی عالَم را از گرچه

  ست یسخن اندر ضالل افگندن نیا
  ) ١١٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   وحش وانِ ی: ح سبع
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و خشم    ییبه ظلم و اجحاف و زورگو  ترشی. عوان عرض کردم مأمور دولت است که بزند را دوباره مثال م  عوان

  بپردازد.  یآزار مجهز باشد که بتواند به مردم   دیبا هانیو ا

  . ست ذهنکه نماد من   دیگو مرتب موالنا م دیدان خشم است. و عوان م  نیمعدن ا دیگو عوان که م پس

نده  زشتش خشمعنیها هم در گذشت، از در نده ترش ی بهاست. ماز در ستیبه عوان ن  یدیام  دیگو :  

  به رحمت، جز مر دستشیام چه
  هنر؟ یگردد زآن صفت آن ب باز

  ) ١١٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

از    کهن یدارد به رحمت خداوند؟ مر ا  ی دیخودت نگاه کن، عوان چه ام   ذهنبه عوان نگاه کن، به من   دیگو م

  صفت باز بردد.   نیا

ها احتياج دارد، اگر  عالم به آن  مییگو سخن هم که م  ن یا  که گرچه که عالم به عوان احتياج دارد، ول  دیگو م

  وجود ما الزم است.   ندیگو م  افتند، م  ها بشنوند به گمراهآن

صحبت انداختن عوان به    نی هم  عوان داشته باشد، ول   دیجهان با  نیا   عنی  ست»یچاره ن  شان یعالَم را از  «گرچه 

  .  شود آقا وجود من الزم است مردم من را الزم دارند من نباشم نم  دیگو است. م گمراه

  که  دیگو م  زند، م  ریمثال د ی و

  ن ینَبود هم جهان را از چم چاره
  ن یماء مع ن،ینَبود آن چم یل 

  ) ١١٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ادرار   ن،ی: بول، سرگ نیچم

ع  ماءآب گوارا نیم :  

  

ادرار داشته باشد    دیانسان حتماً با  م، یمدفوع هم چاره ندار  دانم و چه م   شابیاصطالح از پما از به   دیگو م

  .  شود ادرار آب گوارا نم عن ی نیچم  نیا موقعچی ه  باشد، ول داشته نیسرگ

  ی ار یهش  میدان م   ول  میندار  چاره   جسم  یار ی جهان ما از هش  نیدر ا  م؛یندار  که اگر چاره   ستین  نیا  اش معن

 میدان م    ول  م، یبمان    که باق  م ی داشته باش   ذهنمن   د یبا  می چاره ندار  ذهن. ما از من ستیحضور ن  ی اری هش   جسم

  . ستیحضور ن  یار یهش  ،جسم   یار ی و هش ذهنمن 
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  ن ینَبود هم جهان را از چم چاره
  ن یماء مع ن،ینَبود آن چم یل 

  ) ١١٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .  میکن خودمان کار م  یرو میرا ما اگر بدان نیا

که ما هم    نمی تا بب  کند م  حتیبه ما دارد، مرتب به ما نص   ینظر  برد، م  شیکه قصه را با عوان پ  دینیب م  پس

    م؟ ینه کارگاه خداوند هست  ای  م؟یدیچ یدر خشم پ م؟ی هست طانیکارگاه ش م؟یمثل عوان هست  ترشیب

  . دیخودتان بده در راتییو تغ  د یریب ادی دیتوان م  زهایچ  ل یشما خ اتیاب نیا از

  تر» ی«ت

  است.   »ی عاشق و بانگ بر زدنِ معشوق بر و کردنِ انتی «قصد خ یبعد  ۀقص

 کند  هست که البته فکر نم   نیهم ا  اشیادبی . بکند م  یادبی جوان وارد باغ شده، با معشوق تنهاست، و ب  نیا  و

  تو. یادبی که واقعاً ب دیگو آخرِسر معشوق به او م   هم با ادب است، ول لی خ کند است فکر م  ادبیب

  . میبخوان تیچند ب  دیاجازه بده و

  مرد آن ساده دی بد شیتنها چونکه
  او قصدِ کنار و بوسه کرد  زود
  ) ١٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن نگار  بتیزد به ه  یبر و بانگ

  : مرو گستاخ، ادب را هوش دار که
  ) ١٢١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   و خلق، ن ست: آخر خلوتگفت

   همچون من یی حاضر، تشنه آب
  ) ١٢٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

را    اشذهنمن   یهاخواست خواسته  عن یکرد.     آغوشقصد هم  د یمعشوق را تنها د   جوان وقت   نیا  نیبنابرا  پس

  برآورده کند.  
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برساند،    را به پادشاه  نیا  خواهد  است م  یمعشوق دنبال انگشتر  ندیب م  ده،یرفته باغ معشوق را د  کهن یا  عوض

است،    ن یمال ا  ی کند، انگشتر   دا یرا پ  یانگشتر   ن یوجو کند به معشوق کم کند اجست  دیهست با  چراغ  ی

  . اش ذهنمن   یهادوباره افتاد به فکر خواسته 

  ستند، یخلوت است و مردم ن  جان یا  دیگو م  کهن یا  یآبرو دارد. برا  نیکه ا  دهد نشان م  ت یسه ب  ن یدر هم  و

    م؟یمعطل چه هست  ریمن هم تشنه، خب د تو حاضر هست عن ی. آب هم حاضر هست، ستین کسچیه

ابله  اری انسان در ذهنش بس ن یکه ا  دیگو مرد نماد ماست، که واقعاً ممرد» ساده آن ساده دیبد شیتنها «چونکه

  را کرد.   اش ذهنمن  یساده است، زود قصد برآورده کردن آرزوها است و 

گستاخانه نرو، گستاخ نباش، ادب را    قدرن یآن معشوق با بانگ بلند که ترساننده بود به او گفت که ا  نیبنابرا

  !  جانیا ستین آخر کس  دیگو دلِ جوان که نماد ماست معاشق ساده  نیکن. ا تیبفهم و رعا

  د ی گو است. م  رید  یهابه آدم  ست،یبه زنده شدن به معشوق ن  ست،یبه معشوق ن  شی که آبرو  شود معلوم م  پس

من هم که تشنه هستم،    م، یمن و تو هست   جان یا  ست ین  آدم   چ یدوروبر خلوت است اصال ه  نیا  کند نگاه نم   کس

  ما؟!    میمعطل چه هست ، آب هم که حاضر است، تو هم هست

  : دیگو م

  جز که باد  جانیدر ا جنبدنم  کس
  گشاد؟  نی مانع ز ستیحاضر؟ ک   ستیک 

  ) ١٢٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یاتو ابله بوده دایش ی: اگفت

  ؟یاوز عاقالن نشنوده ،ابله
  ) ١٢۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بدان  جنبد،که م یدیرا د باد

  بادران  نجایا ستبادجنبان
  ) ١٢۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

از باد؛  ریغ  جنبد نم آدم چی ه جان یکه ا  دیگو م ده،یجوان عاشق که از ترس رفته باغ تصادفاً معشوق را د نیا

    جا؟ن یا دینیب را م   است؟ شما چه کس  . حاضر چه کسست زندگ یرو یباد نماد ن
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انبساط است انسان بزرگ     موقع   یدوجور است، گشاد    یباز درواقع. منتها عشق  یبازعشق   نیا  عنی  «گشاد»

  جا ن یا  نیا  ست، ذهنمن   یگشاد هم آرزوها   یگشاد است.     ی  نیا  شود،  درست م  اش زندگ   ۀ و هم  شود م

  جوان.  نی افتاده، ا ذهنگشادِ   ادیبه 

من   ۀاش خانهمه   میشو به خدا وصل م  که ما وقت   دهد، دارد اشاالت ما را نشان م  اتیاب  نیموالنا با ا  حاال

است   نی. گشادِ ما امیکن م  یطورن یا  یفالن، دعاها   دانم از کنکور قبول بشود، نم  دانمام نمرا بزرگ کن، بچه 

  ما را درست کن.   یماد   که زندگ

ابله  ،یاه بودهابل  ،یاتو احمق بوده   دا،یش  یا  دیگو م   معشوق مثل موالنا را اصال   و حرف عاقالن  اآلن هم 

  وجود دارد؟!   جا ن یبادران ا ی  کن بعد فکر نم  نیب باد را م ییگو شما م ،یاده ینشن

منظور    کند، م   جادیَفکان» ارا «قضا و کن   روین  نیبادجنبان هست، ا  ی  جان یبدان» ا  جنبد، که م  ید یرا د  «باد

ا او هست، تو دوباره نشست   است که تمام زندگ  ن یا  تی ب  نیاز    ی ها را و خواسته   ات ذهننظم من   ما دست 

  ابله نباش!  قدرن ی! ا؟کن را با من مطرح م  اتذهنمن 

  عنوان جوان. البته، به دیگورا به ما م  هان یموالنا ا  عنی

  �🔹🔹�بخش سوم  انيپا  �🔹🔹�
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  ت یوضع  یسال دنبالش بوده و    که عاشق جوان تصادفاً وارد باغ معشوق شده که هفت، هشت  میمتوجه شد  پس

 کرد،  وجود آمده بوده و فکر کرده بوده که او دزد است و دنبالش م داروغه به   ایعوان    لۀیوسکه به  زیانگچالش 

   ذهناست که من   یزیبرانگچالش   یهات یدرواقع وضع  نمادِ  نیا  می. گفتدیجا دشد و معشوق را آن  وارد باغ

مبه بعض  آورد  وجود  ا  نیا  هاموقع و  م   قدرن یچالش  فضا  شود بزرگ  وارد  انسان  و    شود م   ییتای  ی که 

که معشوق در نور چراغ، در آبِ باغ،    شود و متوجه م  ندیب جا مهست، آن    زندگ  ای خدا    نیمعشوقش که هم

  . گردد م ی دنبال انگشتر

که    دیبه ما بو  خواهد و م  دهد جوان را با معشوق نشان م   نیقسمت، رفتار ا  نیدر ا  حاتیموالنا پس از توض  و

 ا ی اصطالح،  جوان دنبال «گشاد» است به   نیا  کهنیا  یبرا  م،یکن م  یاادبانهی جوان، کار ب  نیصورت اما هم به 

به خدا زنده شده، باز هم    بار ی خورده و    جبه گن  شی گرچه که در خدمت معشوق است پا  ست، زندگ  فراخ

  ت یکه ادب را رعا  زند خدا باشد، به او بانگ م  عنیو معشوق    هاست دگ یدر بسط همان    زندگ  دنبال فراخ

  کن. 

  آن نگار  بتیزد به ه  یبر و بانگ
  : مرو گستاخ، ادب را هوش دار که

  ) ١٢١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ییاز خلق، «آب حاضر، تشنه   ست مصنوع  ت یثی پس هنوز دنبال آبرو و ح  » ست و خلق، ن: آخر خلوت «گفت

اش حواسش  کند و همه   رابیرا س   اش ذهن  یهاکه خواسته   ندیب صورت آب م هنوز معشوق را به   »،همچون من 

  .شود ارضا م  ی به خودش است که چجور

باد، کس  ریغ   جان ی: ادیگو م  و ن   و کس  جنبد نم  یزیچ   ای   از  ا  ستیحاضر  ا  ،و فراخ   ی گشاد  نیو از    ن ی از 

سال در    هفت، هشت   ،یاتو از اول ابله بوده  دایش  ی که ا  دیگو و معشوق م  م؟یکن   یر ی ما جلوگ  دیچرا با  تیموفق

و    هنوز ابله هست  »،سال، «ابله  ما هفتاد   از  سال در مورد برخ  مورد هفت، هشت  نی. حاال در ایابوده  ذهن

  :   دیگو که مهم است م یبعد  تیب نی. و ایامثل موالنا نشنوده  از عاقالن

  بدان  جنبد،که م یدیرا د باد
  بادران  نجایا ستبادجنبان

  ) ١٢۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ا یخداست   عنینظر معشوق است،  ریاش زما و اداره  زندگ   اتیکه تمام جزئ  دیبو خواهد موالنا م تیب نیا با

با  ست زندگ باش  د یو ما  ا  یاجنبه   ی و    م یمؤدب  ادب  وقت  نیاز  معشوق رس   است که  عقل    رید  م،یدیبه 

  . میکه ما هم عقل دار میکنن یادبیو ب  میکنار، و از عقل او استفاده کن میرا بذار  مان ذهن

.  ردیگ بشر را دربرم   تیکه واقعاً کل وضع  زند م  ییهامثال  طور ضمنموالنا واقعاً به   نده یآ  تیچند ب   نیو در هم  

که به آن حامله است،  حضور را    نیا  د یبا   است که هر انسان  نیزائو، و منظورش ا   ی  مان ی زا  زند مثال مثال م 

  .دیبزا

  م، یهست  کشت   یها در است که همۀ ما انسان نینظرم نمادش اهستند و به   در کشت جماعت  ی  دیگو م بعد

ا  م،یبا هم متحد بشو  دیبا  ، انوسیاق   یدر    یی در جدا  م،یما در تفرقه هست  ذهنمن   لۀ یوسکه به  یطور ن ینه 

  .  میهست

م   و خ  دهد نشان  حت   ل یکه  برا  انیاد  از  تبد  یکه  آمدند  ا  لیوحدت  اشده  ی دئولوژ یبه     عن ی  یدئولوژ یاند. 

  بوده.  زیانگییجدا  ترش یب هان یباورها و رفتارها که ا یسری ٔ مجموعه 

  ی جور یها  همۀ ما انسان   عن ی  م، یبادِ مناسب را بخواه   دیظفر با  یکه برا   میهست   انی لشر  ی که ما    دیگو و م  

و هر کدام از    میهست   کشت   یو همۀ ما سوار    میهم کم کن   به   د یبا  ،ذهنمن   هیبرعل   میبا هم متحد بشو  دیبا

  . رید یها و مثال  میدعا بطلب  ریدهم زو ا  میکم کن  ریدبه هم  دیکه با میما مثل زائو هست 

  : دیگو م و

  زدش یصنع ا  فِیتصر  مروحۀ
  جنبانْدش   باد و، هم  نیبر  زد

  ) ١٢۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ر است  یباد جزوما، د مکه به ح  

  نَجست   تا نجنبان زن یبادب
  ) ١٢٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مرد ساده یجزو باد ا نیا جنبشِ

  سر نکرد   زنیبادبیو ب تویب
  ) ١٢٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بادبزن : مروحه
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و عقل    رک یبه ز  کهنیا  یلوح که در ذهن است، برابشرِ ساده  عنیمرد،  مرتب ساده   جوان را ه نیکه ا دینیب م

.  م یزن که ما باد م  بادبزن  نی بادبزن، هم  عنیمهم است. مروحه    زد»یصنع ا  فِی . عبارت «تصرستیمجهز ن  زندگ

  خداوند.   عن یهم که  زدیا ،ی دگاریآفر  عن یبه گردش درآوردن، برگرداندن. صنع   عنی  فیتصر

  ز یاز آن چ  ریغبه   ییگو باد که تو م  نیا   عنی   کند، ما را اداره م   تمام زندگ   ی زدیصنع ا  فِی بادبزِن تصر  دیگو م   و

  ات یاب  ن یو هم  و دنبالِ خلق هست   ستیزننده، بادران مهم نباد و باد   نیا  کن چطور فکر م   ست، ین  جا ن یا  یرید

اصطالح قدرتِ  که به   دیگو که مالِ ذهن و انسان است، م  باِد جزئ    عنی«جزوِ باد»    زد،یصنع ا  ف یمروحۀ تصر

و همۀ    دیآ م  کنندۀ ما از طرف زندگ اداره   یروین  عنی  زند،باد م  نیبر ا  بادبزن  یبا    یزد یادارۀ صنع ا  ای  رِییتغ

  ما دست اوست. زندگ   اتِی ئجز

   نظم و عقل زندگ  خواهدجا نشسته و م است، آن   ادبی ب  لیمرد خ ساده   نیکه ا  دهد جمالت نشان م   نیا  خُب

خودت را بذار کنار،    دِیها گفته که دقصه   نیجا اعمال کند و چند بار هم تاحاال در اخود و عقل خودش را آن 

. توجه  یااموخته یکرده که تو از بزرگان ن   ی ادآوری قبل دوباره    ت یو اآلن در آن سه ب  ریبزرگان را ب   دِیاول د

  د؟ یکن م

که    ییهاحرف   نیپس ا  ؟»یا«نشنوده   رهیاز موالنا و غ  عن ی وز عاقالن»    ، ابله  ،یاتو ابله بوده  دایش   ی: ا«گفت

  کنند؟  و قبول م شنوند واقعاً مردم م  م، یزن ما م

 ر ییتغ ول شود،نم دهینظر دبه دهد م رییتو را تغ زندگ دیآ که م ییروین نیبدان» ا جنبد، که م یدیرا د باد«

باد را م   بادجنبان  ی . مطمئن باش  کند م صنع خداست، بادبزنِ   فِیتصر  نیا  دیگو . بعد م رانَدهست که 

  . جنباند و م زند باد م نیصنع خداست که بر ا فیتصر

  م، یآور با دستمان بادبزن را به حرکت درم    حت  ا ی  م، یزن که ما م  ییهاحرف   نیهم    عنی  ی باد جزو  ،ی باد جزو  و

   که زندگ   ییروین  نیکه ا  یباد   نی. پس بدان که اشودباد بلند نم   ،بادبزن را نزن  ، کار را نکن  نیتا تو ا  دیگو م

م اداره  را  برم  ی از    زد،یخ برم  ییجا   ی از    کند، شما  من  زد،یخ خرد کل   عقل با  د  ات ذهنتو  با   دی و 

  مرد! ساده  یاست، ا  لوحساده  نیا ،کن  نگاه م یدار ها دگ یهمان 

 ر است»    یباد   «جزوما، د معنیکه به ح   که به ما بستگ   ی باد جزو  دارد، تا بادبزن را نجنبان  باد نم   ن یا وزد 

  . شود تو و بدون بادبزن بلند نم یانسانِ ساده، ب یا  عنیمرد ساده،  یا  یجزو بادِ نیو جنبش ا

  بادبزن. عنیعرض کردم  «مروحه»

  : دیگو م بعد
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  بادِ نََفس کاندر لب است جنبشِ
جان و قالب است   فِیتصر  تابع  

  ) ١٢٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   کن  غامی دم را مدح و پ گاه

   کن را هجو و دشنام دم گاه
  ) ١٣٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بادها  ر یبِدان احوالِ د پس،

   نُه ندیبکل م  ،یز جزو که
  ) ١٣١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : عقلنُه

  

  شود،  که از لب خارج م  میزن ما حرف م   عنیکه «جنبِش بادِ نَفَس»،    د یگو عقل. م  عن ی   عقل. بله نُه   عنی  نُه

   کن را مدح م   نیا  گاه، گاه و برگرداندن بدن ماست، «جان و قالب» ماست و گه   فی تابع دخالت و تصر  دیگو م

  .  کن و دشنام م ییگوبه بد کن م لیها هم تبدموقع  بعض  ،ده م  غامیپ

و «پس، بِدان احوالِ    شود ها هجو مموقع   بعض   شود، مدح م  هاموقع   بعض   مییگو که ما م  یزیچ   نیا  عنی

  .ندیب کل را م یجزو   یکه عاقل باشد از   که کس اندی طورنیبادها هم ا یۀبادها»، بق رید

جهان   نیو در ا  شود م   جادی تو ا  ۀلیوسبه   ،کن م   جادی که تو خودت ا  ییروهاین  نی که ا  دیبو  خواهد  م  عنی

عقل   دیبا  یدیحاال که معشوق را د  کند، هم تو را دارد اداره م  یرید  یروهاین  ی. پس  کند م  جادیا  رییتغ

  . حاال: گذاشت خودت را کنار م 

  کند م یرا حق، گه بهار  باد
  کند م  یلطف عار نی ز شید در

  ) ١٣٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کند گروه عاد صرصر م بر 

  کند هودش معطَّر مبر  باز
  ) ١٣٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  باد را زهِر سموم  ی کندم

  قُدوم  خُرم کندصبا را م مر 
  ) ١٣۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : باد سوزان و گرم سموم

رصرسرد و سخت  ی: بادص  

  

که از طرف    ییروهاین   هستند، بعض  دیبادها به حال ما مف  که بعض  کند به انواع بادها دارد صحبت مراجع   اآلن

 کند  م  یباد بهار  رون،یباد را خداوند در ب دیگو بادها نه، و م  بعض بخشد، ما را بهبود م زندگ  دیآ م  زندگ

در زمستان از آن لطف   . ولشود بهار م  دهند،  م  وفهش شوند، ها سبز م خب درخت  کند،  م  یباد بهار  وقت

  . کند را خش م  زیچکه همه  وزد م ی باد ی در زمستان  کند، م  یعار 

  ن، یزم   دیکوب مردم را م  داشت برم  دیباد که بر گروه عاد وز  نیا  دینیب م   کند، باد را بر گروه عاد «صرصر» م  و

  . شد م  واشی شد، معطر م روانشیهود و پ  یاما برا

که    اما کس  کند، «صرصر» م  ندیب م  دگیدرد و همان  ۀلیوسکه به  ذهنمن  یالبته نماد است مثال باد را برا  و

  . شود و شوفا م شودآرام م  شود، معطر م  زندگ ی روین نیا کند فضا را باز م 

«سموم» م   ی  و را  م  کند، باد  «سموم» همکند «زهرِ سموم»  و    عنی  دی نیب که م   طورن ی.  باد سوزان و گرم 

  سرد و سخت.  ی«صرصر» هم باد

کننده است، آبادکننده است،  و قَدمش خُرم   کند م  فیاما «صبا» را لط  کند باد را «زهرِ سموم»م  ی  نیبنابرا  پس

  قدمش مبارک است. درست است ؟ 

  :بعد

  را بر تو بنهاد او اساس دم بادِ
  اس یق یهر باد را بر و  کن تا

  ) ١٣۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و قهر لطفیسخن ب گرددنم دم

  زهر  ستشهد و بر قوم  گروه بر 
  ) ١٣۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  انعام کس  یجنبان پ مروحه

  قهِر هر پشّه و مس  یِبرا وز
  ) ١٣٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است.  یر یدادن به د   و راحت  بخشش ی آسا به معن  نجای نعمت دادن. در ا ، یوکاری از راه ن   به کس یز یچ  دن ی: بخش انْعام

  

  کننده ران یو  هم در مورد زندگ   ،یباد جزو   م،یکن م  جادیبادها هم در مورد ما که ما ا  که بعض  دیبو  خواهد م

دارد.    ما بستگ   ت یواقعاً به وضع  دیآ م  که از طرف زندگ  ییکننده است و آن بادهابادها آبادان    است. بعض

  .  میدارنگه  با زندگ  یو مواز  میخودمان را در حالت تسل د یما با

  ن ی جوان هم آخر ا  نی. البته اکند م  یادبیکه ب  نیببرد به ا  یجوان پ  نیشخص، ا  نیتا ا  دیگو را م  هان یا  تمام

حاال    دیگو اصطالح مبه  است، ول  ادبیکه ب  کند اعتراف م  یتا حدود   جا نیکوتاه هم هست ا  لیقصه که خ 

به تو و طلب هم دارم    وفادارم  لیمن خ   عن ی  ست،ین  بحث   چیدر وفا و طلب من ه  باشم ول  ادبیمن ب  دیشا

  . می رس . حاال اآلن مکند که البته معشوق آن را هم قبول نم 

اساس قرار داده خداوند    نیا  دیگو م   م،یزن باد دم را که ما حرف م  نی«بادِ دم را بر تو بنهاد او اساس»، ا  پس

  .  کن  اسی را با آن ق  ییرویرا، هر ن   یکه هر باد

  ی عسل است، برا    عنیشهد است     ی  ی برا  ست؛یحرف بدون لطف و قهر ن نیا  د،یزن شما که حرف م   دیگو م

  واقعاً عسل است.    یاعده  ی ی زهر است، برا  یاعده  ی یما برا   یهاحرف   عنیزهر است.  ریقوم د

مس درواقع قهر است.  و    پشه   یاما برا   کند اصطالح خنکش م به   کس  یبرا  می جنبان بادبزن را که ما م  نیا  و

ز  یدر شهرها   ای در روستاها    کهنیا  یبرا را به  بود وقت  ادیکوچ که مس  بادبزن   ۀلیوساصطالح بهمس 

و البته   دیگورا دارد م نیاو لطف بود، ا هب خورد م باد به کس اجحاف مس بود اما وقت  نیخب ا پراندند م

  :پرسد نمادش چه هست. اآلن م میفهم هستند اآلن م نمادگونه هانیا

  چرا  ،  ربان  ِریتقد مروحۀ
  نباشد ز امتحان و ابتال؟ پر 

  ) ١٣٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مروحه  ایجزوِ بادِ دم   چونکه

  مصَلحه   ایا مْفسدَه  ستین
  ) ١٣٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  دبور  نیصبا و ا نیشَمال و ا نیا

  بود از لطف و از انعام، دور؟  ک 
  ) ١۴٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کردن  بی : تخر مْفسدَه

  : اصالح کردن مصلَحه

  

با قهر و لطف    هان یا  میزن م   حرف  ای   میزن با نفسمان باد م  ا ی  م یزن اگر ما با دستمان باد م  دیگو م   نیبنابرا  پس

باشد و  لیدلی که ب ستین یطور ن یها و رنج است. اامتحان یهم دارا  ی خداوند ریهمراه است، حتماً بادبزِن تقد

ها  آن به میپران ها را م مس میزن ما بادبزن باد م وقت عن ی ،«جزوِ باد دم»  وقت دهد،  م حیبعد توض دیگو م

  . میکن هم خنکش م  م،یکن به او لطف م میپران ها را مکه مس  از کس ریاز طرف د م، یکن ظلم م

  ا ی اصالح کردن. پس «جزوِ باِد دم» و    عن یکردن، مصلَحه    بیتخر  عنیمصلَحه» و مفْسدَه    ای ا مفْسدَه    ستی«ن 

   عن یدبور»،    نیصبا و ا  نیو ا  شَمال  نی«ا  نیو بنابرا  ستی اصالح ن  ایباد کردن، بدون خراب کردن    جادیبا بادبزن ا

  دور باشد؟  ممن است که «از لطف و از انعام» به   مختلف است، ک   یبادها هانیا

فکان قضا و کن   نیدارند که در هم   غرض یدارند،    یقصد    یهستند که    ییروین   یهم    هان یا  نیبنابرا  پس

  بادها اثرش را بذارند. نیتا ا می بشو می تسل دیهست و ما با

ما،    تیوضع   یاست برا  غامیپ   نیبهتر  غامیپ  نیو ا  دیآم   غام یپ  ی   که هرلحظه از طرف زندگ  میاخوانده  امروز

را که در   هاغام یپ  نیا  م،یهست  شدهتیهوهم   ذهن   یهاخواسته   یسر   یدنبال    ذهنمنتها چون ما با عقل من

نبه   جانیا و  داده شده  نشان  باد  م   گزند  ۀکننداداره   یرویصورت  عقل کل سرچشمه  از  و   اثریب  ردیگ است 

  : دیگو است م  ثیحد  ی  جان ی. حاال خودش امیکن م اثریب م، یکن م

  فََٰتسبوهاٰ»  تُموها ی رأ «فَاذٰا
  .» دیبه آن دشنام مده  د یباد را مشاهده کرد «هرگاه

  ) ثی(حد

  

حال  هم خوش    لیخ   کند، اصالح م   ای  د یشما فُحش نده  کند، م  بیدارد تخر  دیدیرا د  زندگ   یرو یاگر شما ن  عنی

  :دهد م حی است. حاال خودش توض میتسل نیکار هم  نیبهتر د ینباش
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  ن یبب یکفِ گندم ز انبار ی
  ن یکن کآن جمله باشد همچن فهم

  ) ١۴١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

بادِ آسمان   کل رجباد از ب  

  مروحۀ آن بادران؟   یجِهد ب  ک 
  ) ١۴٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سِر خرمن به وقتِ انتقاد بر 

  باد؟  ندیکه فّحان ز حق جو نه
  ) ١۴٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : بادبزن مروحه

  منظور، جدا کردن کاه از گندم است.  نجای دادن، در ا ز ییتم  : در اصل به معن انتقاد

  

است    ن یها در مورد شخص ما هم فرد، هم جمع، صادق است و منظورش امثال   نیکه ا  زند م  یی هامثال   اآلن

خداوند ما    ای  زندگ  میکنار و بذار  میرا بذار  ذهنو عقل و انتخاب من   می مؤدب باش  دیکه ما فرداً و جمعاً با

  .  را اداره کند

  هست جدا کردن کاه از گندم است    جان یها که در ااز مثال  ی

  نیو اگر ا فتدیهوا، باد کاه را ببرد و گندم ب  ندازندیرا ب هان یباد مناسب که ا  گردند، کشاورزان دنبال باد م  که 

  .  کنند دعا م فتد،یب ریباد بلند نشود، به تأخ

  یِ ار ی . «گندم» هشمی جدا کن  میخواه  ما هم گندم را از کاه م  م،یهست  هان یکه ما هم مثل ا  دیبو  خواهد م  و

  . میجدا کن   میتوانما نم   دیای . تا باِد موافق نهاست دگ یماست، «کاه» همان 

  طور ن یهم هم  هیبادها را امتحان کن بدان که بق  نیدو مورد ا  ، ی  عنی  ن»یبب  یکف گندم» از «انبار   ی«  دیگو م

  است. همۀ باد: 

  کل باد از برج بادِ آسمان  
ک  د بحۀ آن بادران؟   یجِهروم  

    )١۴٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ل ی دارد تمث  . واقعاً خداوند بادبزن ندارد. هکند م  جادی با بادبزن بادها را ا  زند، مثال م  د،یگو خداوند م   عنی

  . دیآ از آن طرف م هاستنیما دست ا که زندگ  یاردهنده ییتغ  ی روهاین نیکه تمام ا زند م

   و بعض   کنند بادها خراب م  و امروز هم گفته بعض   دی ایکه باد مناسب ب  میخودمان را چنان بن  دیما با  پس

ا  کنند، بادها آباد م . مثال کشاورزان، گفت گندم را از کاه جدا  میکن است که ما چار م   مهم   نیبسته به ما، 

  و دنبال بادِ موافق هستند.   کنند م

  منظور جدا کردن کاه از گندم هست.  جان یدادن است در ا زیی تم : در اصل به معنانتقاد

  ها جدا گردد ز گندم کاه تا
  ها چاه  ایرود  یبه انبار تا

  ) ١۴۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  آن بادِ وزان   ر یبمانَد د چون

  کنان به حق البه نیرا ب جمله
  ) ١۴۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در طَلْق، آن بادِ وِالد  نیهمچن

  که: داد  دیبانگِ درد آ د،یآین گر 
  ) ١۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مان ی: درد زا طَلْق

  دن یی: زا وِالد

  

که گندممان   دیایموقع بکشاورزان هست. اگر باد به  نیا   هی ما شب  تیمثال زد گفت وضع  یاآلن    ن،یبنابرا  پس

و گودال   رود م  شود از کاه جدا م  انبارها  دبه  اگر  اما  م   ریها،  را  م   دینیب بشود، همه  دعا    کنند، که «البه» 

  به حق.  کنند م

 م؟ یکن دعا م  می صورت تسلصورتِ کشاورزان، به ما به   ، جمعما دسته   ا یواقعاً؟ آ  م یکن کار را م  نیما هم ا  ایآ

ا در  را  ا  م ینیب م  تیوضع  نیاصال خودمان  مثل  ما  دار  میکشاورزان هست   نیکه همۀ  از کاه جدا    میو  را  گندم 

 م؟ یرو م  بشود، ما به کم هم   رید  د یایو اگر باد ن   م یکنجدا م   ها  دگی خالص را از همان  یِ اریهش   عن ی  م؟ یکن م

    م؟یکن م  زهیبا هم ست ای
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  آن بادِ وزان   ر یبمانَد د چون
  کنان به حق البه نیرا ب جمله

  ) ١۴۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

در طَلْق، آن بادِ وِالد»،    نیاست. «همچن   مانیزا  رشی. مثال دمی ستین   یطورآن    ما ول  اند،ی طور نیکشاورزان ا  آن

نماد   حی. مسمییبزا دیبا حیمس  ی ذهن. همۀ ما از من م یحامله هست ح»یبله. ما به «مس  م؟یکن م مانیما زا ایآ

ما به    کهن یا  یما، برا  مانِیزا   یدر «طَلْق»، برا  دیگو مخدا هست در انسان.    تِینهای حضور هست، ب  یار یهش

بشو  تِینهایب زنده  ا  م یخدا  ا  تِینهای ب  نیو  از  م   ذهنمن   ن یخدا  نشود زاده  اگر  که    م ییبزا  میتوان نم   د، یای. 

  .مییبزا میانتوانسته 

  در طَلْق آن بادِ وِالد  نیهمچن
  که: داد  دیبانگِ درد آ د،یآین گر 

  ) ١۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ما به    د،یآ باد مناسب نم  که نیا  یاست، چرا؟ برا  مانی درد زا  میکش که ما م  ییبرخاسته. تمام دردها  دادِمان

ارتعاش به درد    کند، که درد حمل م  خودمان. کس  یرا رو   نیاثرِ قر  میخوان  . هر دفعه ممیده درد م  ریدهم

 مانمان ی به زا  میده درد م   ریدما به هم    . وقتکند کم نم   دهد، درد م   رید  یبه    م،یدارد، که امروز هم داشت

  مان یبشود، مردم از درد زا  ریکه باد اگر د  دیگو م  نی هم   یبرا  میانداز م  ریرا به تأخ   مانی زا  م،یکن کم نم 

  :دیگو . م نالند م

  کش راننده اوست  دانندنم گر 
  چه خوست؟ یرا، پس کردنِ زار باد

  ) ١۴٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

کشت اهل  و ن یهمچنباد  یِایج  

  الْعباد خواهانش از آن رب جمله
  ) ١۴٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ها ز باد در دردِ دندان نیهمچن

  به سوز و اعتقاد   خواهم  دفع
  ) ١۴٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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و از خدا بادِ مناسب    کنند م   ی که رانندۀ بادها آن است پس چرا زار  دانند اگر مردم نم  دیگو است؟ م  درست

ها. ما انسان   زندگ   یکامل دارد رو   فِیاست و سلطه و تَصر  ردهندهییتغ   یروهایمنشأ ن  پس زندگ   خواهند؟ م

  .ریدهم  مانِیر زاد  میکم کن  ریدم و به ه م یخودمان کار کن ی و رو میبشو میتسل دیمان باپس همۀ 

به   کند م   هیاست تشب  نیزم  ینفر را که رو   اردیل یچند م  نیتمام ا  عنی  کند، م  هیتشب  انسان را به گروه  بعد

«اهل کشت  که داخل کشت  گروه انسان  »،  هستند  و   کشت   ی ها سوار  همۀ  اقهستند   اگر غرق  انوسیسط  .

   ذهنمن   دِیما اآلن با د  کرد ول  هندخوا  دایکند، همه نجات پ  دایبشود، همه غرق خواهند شد. اگر نجات پ

  . مینیب نم یطورنیا

کشت اهل  و ن یهمچنباد  یِایج  
  الْعباد خواهانش از آن رب جمله
  ) ١۴٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  م یدار  زهیکه، ما با هم ست   می ست یانسان دنبال باد مناسب از خداوند که ن  اردی لیم  نیعنوان چندما جمعًا که به  ول

   اسی دارند، از نظر س  زهیدارند، مذاهب با هم ست  زهیبا هم ست  انی . ادسطح   ی هاتفاوت   ، سطح   یزها ی سِر چ

ها سوار ما انسان   که همۀ  میست ین  دید  نیما آن، در ا  . اصالزیچهمه   م،یدار  زهیست   یاز نظر اقتصاد   م،یدار  زهیست

  .میکرد نم  یکار ما خراب  همه نیبود که ا یطور ن یهست؟ اگر ا یطورن یا  ا یهستند،  کشت ی

  یها  که سرنوشت همۀ انسان   میتصور را دار  نی. ما امیکن هم کم م  مانِیما به زا  دیواقعاً شما تصور کن  

را    نیدارد هم   دینی هستند، بب  کشت   یهمه سوار    کنند، م  دایهمه نجات پ  ای  رندیم همه م   ا ی  ستین  ترشیب

  . دیگو م

  نور بخورد.  یغذا تواند نم کهن یا یدرد گرفته برا شیهاو انسان دندان  

  ها ز باد در دردِ دندان نیهمچن
  به سوز و اعتقاد   خواهم  دفع

  ) ١۴٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

به    نوشتند دعا م  ای   خواستند ها، مردم دعا مخانم   مانِ ی است. در زا  لیهمه تمث   هانی ا  کند، دندانت درد م   وقت

صنع    فِ ی. ما به «تصردیآ که باد از کجا م  میاست که بفهم   لیهمه تمث   هان یا  ول  دیگو اآلن م  بستند، م  شیبازو

در درد دندان هم با سوزِ اعتقاد تو دفع    دیگو و م  میفرداً هم ندار  م،یجمعًا اعتقاد ندار  م، یاعتقاد ندار  »یزدیا

  . ردیدندانت درد نگ ، خواه م
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چون از    می نور را هضم کن  میتوان ما نم   م،یشناس ما نم   می جذب ما که جذب نور باشد، درد دار  ستمیس  عنی

را    یزدینور ا  ترش یب  نیا  دیری را در نظر ب  یآدم عاد   ی . شما اآلن  می ریگتر مدرد را راحت   م،یجنس درد هست 

ب  ا ی  کند جذب م  ب  رون یدرد  ا  رونی را؟ خُب واضح است درد  نیرا،    ر یمثال د  ی . حاال  رید  ست ین درست 

  :زند م

  ان یکنان آن جندخدا البه از
  کامران   یبده بادِ ظَفَر ا که
  ) ١۵٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زین خواهندم ذی تعو رقعۀ

  زی شنجۀ طَلْق زن از هر عز  در
  ) ١۵١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یق یاند آنرا همه دانسته پس

  ن یفرستد باد رب اْلعاَلم که
  ) ١۵٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ان ی : لشر انیجند 

  : نامه رقعه

  : پناه دادن، دعا نمودن ذیتعو 

  .نوشتند دفع درد م ی برا می که در قد  ی : نوشته و متوبذیتعو  رقعۀ 

  

  ان یها هم لشر. ما انسان خواهند  «باِد ظَفَر» م  انیلشر  زند م  لیتمث   ان،یلشر   عنی  انی جند  د؟یکن م   توجه

  .  میبخواه ذهنبه من  یروز یباد پ دیکه با میهست

شدن به آن هم زنده  م یمنظور دار  یمان را داشته باشند که ما همۀ  د ید نیا ن یزم  ی رو  ی هاتمام انسان  شود م

  . میکن م  زهیبا هم ست  میشد  می. ما به هزاران فرقه تقسمیلشر هست   ی . ما  میکم کن  ریدبه هم   دیخداست و با

  ان یکنان آن جندخدا البه از
  کامران   یبده بادِ ظَفَر ا که
  ) ١۵٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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    م؟یخواه را م   نیبه ما بده؛ ما جمعاً ا  ی روزیخداوند باد پ یا  عنی

دعا   د یبا زی. ما از هر عزز»یزن «از هر عز  مان ی زا  عنیشنجۀ طَلْق زن» طَلْق زن  در  ز، ین  خواهند م ذ یتعو «رقعۀ 

تر من راحت   مانیکه زا  دیانجام بده  دیآ و هرچه از دستتان برم   دیو بخواه  دیشما دعا کن  مییگو م   م،یبخواه

دعا    ا یدعا بن    ا یکه   ندیگو م یز یبه هر عز  روند م هانیا  دیزا که م   زن   ی   دیگو است م  نیا  لش یبشود. تمث 

  . سیبنو

نفر    یکه اگر در اطراف  د یبو خواهد  . ممیر یدعا ب  د ینه که واقعاً معتقد است که موالنا، با ن،یاست ا ل یتمث

شان همۀ   کهن یبند، خب مثل ا  مانی شخص زا  نیکنند، مواظب باشند که ا  ت یکنند، حما  تیباشند که تقو  کسان

  خوب باشد.    مانشیزا ن یکه ا  کنند به خدا دعا م

به عقب  ایهم را  مانی . ما زام یستین  یطورنیما ا است، ول باشد چقدر عال یطورنیا ریدرفتارمان با هم  اگر

و    کند م  تیشا  ن»یاز «قر  همهن یموالنا ا  نیهم  ی. براریدهم   مانیدر زا  م یکن م  جاد یاغتشاش ا  ای  میانداز م

  . میآورم  نیی را پا  یاریهش  م،یدار دردارتعاشِ  ن یصورت قر. ما به دیکه مواظب باش دیگو م

  ی خدا  فرستد، م  نیالعالَم ُّکه گفت، که باد را رب  هانیهمۀ ا دانند، پس همه م ن»یقیاند آنرا همه دانسته  «پس

  : دیگو و اآلن م فرستد م  انیعالم 

  در عقل هر داننده هست  نیق ی پس
  با جنبنده جنباننده هست  نکهیا

  ) ١۵٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در نظر  نینبتو او را م گر 

  کن آن را به اظهارِ اثر فهم
  ) ١۵۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تو جان  نیببه جان جنبد، نم تن

  تن، جان بِدان  دنِیاز جنب یل 
  ) ١۵۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  که عقل، کدام عقل است؟ داننده چه کس  می نی بب  دیهست» البته با  در عقل هر داننده   ن یقیکه «  دیگو م  پس

کس اگر  م   هست؟  باز  را  به  کند فضا  عقلش  در  دست    نیا  نیقیطور  واقعاً  در  ما  جنبش  هست که  دانش 

  . ست زندگ

جزو    ایآ  م؟یراحت دار  مانیبه زا  لیما م   ایآ  م؟یطلب را م  ییرویکه چه ن   مین یبب  میمواظب باش  دیلحظه با  ن یا  ما

ما    ا یکن؟ آ  روزیپ  ویو د  ذهنما را در چالشمان در مقابل من   ای خدا  م ییکه بو  م،یحاال عاشقان هست   انِ،یلشر

 د یپس با  م،یکن م  داینجات پ  ا ی   م،یشو غرق م  میریم ممان  همۀ   ای   م؟یهست   کشت  یمان در  همۀ   میکن حس م

از کاه جدا مما    ا یآ  م؟ ی به هم کم کن را  ا  م؟ یکن گندممان  م   ن یدر  از خداوند  موافق  اگر    م؟یخواه راه باد 

  .  میکن ییهر لحظه فضاگشا می داشته باش دیکه ادب با م یخواه م

   عن ی را با نظر،    نیو اگر تو ا  جنباند جنباننده م  یرا    یاکه هر جنبنده   داند م  یاکه عقل هر داننده   دیگو م

نم  یار یهش م  صورتن یدرا   نیب نظر  جان  به  انسان  تن  بدان که  و  نگاه کن  «اثر»  را    ول  جنبد، به  تو جان 

  . جنباند بدن را م  نیکه ا سته  جان   یکه  دان بدن م ن یا دنیاز جنب ول  ،نیب نم

  که   دیگو جوان ما م نیا اآلن

  او: گر اَبلَهم من در ادب  گفت
  اندر وفا و در طلب رکمیز

  ) ١۵۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

اگر    که در ادب ابلَه است، اما قبول ندارد که «وفا» ندارد و «طلب» ندارد. ول  رود بار م   ریز  یتا حدود   دینیب م

جوان گفت: «گر اَبلَهم من در    عنیادب ندارد، حتماً وفا و طلب هم ندارد. «گفت او»،     وقت  میدرست دقت کن 

  : دیگو اندر وفا و در طلب» و معشوق م رکمیادب، ز

  شد  دهیبود خود که د نی: ادب اگفت
  تو لُدّ  دان دگر را خود هم  آن

  ) ١۵٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : دشمن سرسخت لُدّ

  

   عن یتو لُدّ»، لُد    دان   ! «آن دگر را خود هممیدیادبتان را د  دیگو شد»، م  دهیبود خود که د  نی: ادب ا«گفت

ا  دهد و نشان م  گرزه یدشمن سرسخت و ست  ا  ای حرف زده معشوق    همهن یا  کهنیکه با وجود    ن یموالنا، هنوز 
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بحث دارد، «گر َابلَهم من در    ی «گر» حاال جا  ر»،که واقعاً ابله است در ادب. «گفت او: گ   شود جوان متوجه نم

  «ابله» است در «ادب».   لیکه «گر» ندارد، خ  دیکن توجه م ادب» ول

است که ما را  زد»یصنع ا فی که «تصر  دیفهم شخص م  نیبه باد صحبت کرد، اکه راجع  همهنیاگر ا کهنیا یبرا

  بود.  اشی ماد  یازها یبرآورده کردن ن ای معشوق، نه انتظار بوس و کنار   شیپ زدنه حرف م  رید چرخاند، م

واقعاً    وقت  د؟یکن دعا م  یشما چجور   م؟ی واقعاً ما ادب دار  می نیبب   میخودمان تمرکز کن   یمقدار ما رو    ی   حاال

قرار     زندگ  ار ی خودتان را دربست در اخت  ای آ  د؟ یخواه ا؟ چه م به خد  د ییگو به حضور، چه م  دیشو حاضر م

قضاوت    د، یمقاومت نکن   د،یینگو  ی زی چچیکه اگر ه   دیدان و م   دیدان نم   ی زیچچ یکه ه   د یکن و اعتراف م  د؟یده م

  . دیادب است، اگر صفر بشو نیا د،ینکن

من رضا دارم. اصال عدم    د،یده و م  د ییگو هرچه شما م د ییگو شما م د، یدار ییهادرخواست   ینه شما هم  ای

. هرجور  دانم»م  ترش یاست که «من ب  نیا  اش معن   ست،یادبیب  لحظهنیاتفاق ا  رشیعدم پذ  ست،یادبی رضا ب

  د، ییگو . هرچه، هرچه که شما مدنیزشدن، حسود بودن، حرص ور  نیمثل خشم   ست،یادبی ب  منف  جانیه

  ست.ا یادبی ب میفهم ما نم  ول ست،یادبی ب هانیا جان، یصورت هبه  کند م جادیذهن ا

  او: گر اَبلَهم من در ادب  گفت
  اندر وفا و در طلب رکمیز

  ) ١۵۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد  دهیبود خود که د نی: ادب اگفت

  تو لُدّ  دان دگر را خود هم  آن
  ) ١۵٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : دشمن سرسخت لُدّ

  

قبول    رید  ول  کنم، اَبلهم، حاال من قبول م   دییگو هستم و شما م   فیکه اگر من در ادب ضع  دیگو جوان م  پس

وفا و    عن یآن دگر    م،یدیبود، د  نیادبتان که ا  دیگو ندارم که در وفا و در طلب من ضعف دارم. و معشوق م

  !  تیدشمن سرسخت خودت و بشر یا ،دان طلبتان را هم تو خودت م 

که با    یدیهنوز نفهم   ،که دشمن خودت هست  یاده یکه تو اصال هنوز نفهم  دیبو  خواهد «لُدّ» موالنا م   نیاز ا  و

  . کن عمل م ذهنمن 



ۀ  برنامه             Program #941                                              ۹۴۱مشار

  104صفحه: 

   مختلف یداد، گفت بادها  ح یتوض لیقسمت «باد» را که موالنا به تفص نی. امیکن فعال بسنده م جان یتا هم  خب

  .  کند ما را اداره م زندگ ات ی و تمام جزئ ادی م  از طرف زندگ عن یخدا و برج باد آسمان،   فِیاز بادبزنِ تصر 

شخص شما    یکه باد مناسب برا  د یکن م  یکار  ایکه شما آ  دی نیبب   د،یتوجه کن  کنمرا خواهش م   هال یتمث   نیا  و

و حس    د؟یهم کم کن   رانیو به د  د؟یکن  مانیتر زاگندمتان از کاه جدا بشود، راحت  زدیحداقل از درون بربخ 

ا  دی کن بق   نیدر  با  عالم در    ۀیجهان که  عنوان لشر  به   م یلشر هست   ی  مانهمۀ و    د؟یهست   کشت   ی مردم 

  .  می کم کن ریدبه هم د یکرده، با جادیا ذهنکه من   کهنه، خرافات  درد و،ی د یهاعاشقان، در مقابل وسوسه 

بشو  واقعاً چراغ  ب  میهرکدام  هم  یو کار   میندازینور  باش  ریدبه  رو   م،ینداشته     ول  می خودمان کار کن  یفقط 

.  نند یهم بب  رانیتا د میدارفقط چراغمان را روشن نگه  م، یقضاوت نکن  م،ینباش  قاض م،یچراغمان را روشن کن

  ما!   میدو تا لشر ندار م، یهست  رلش یدر  رید یهاکه ما با انسان  می درنظر داشته باش  شهیو هم 

ها جدا  و خرافات و دردها، تمام انسان   ذهنکه از سلطۀ من  میکن م   سع  میو دار  می لشر عاشقان هست  مانهمۀ 

اگر نه، ما   م؛یکن م دایهستند، نجات پ که در کشت  ییهاآن انسان  هیها جدا بشوند، شببشوند. اگر تمام انسان 

  . می هست  کشت   یمان در  همۀ   رند،یبم  یاعدّه  ی  مانند،ب  یاعدّه   یکه    ستین  یطورنیا  میشو مان غرق م همۀ 
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